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 مبــادئ النشــر

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

  :مقاالت البحوث األصيلة 

ٌشببببب    را  ك مببببب   ل 0333ل 0333بببببب ا وبببببة ًجبببببت را ح ببببب الب وثبببببة   ا   ببببب     ببببب     -

 ك  لنب،  بة  ةب  حك ا ر      م ٌس ق نشسهة في ري وكةا آخس في ري لس ط وط  ع رل إ

ا عسب   رل إلانج  ًز  رل ري  ة  رخسى رل را حك ا جزء ون رطسلح  ا  ةحث   مةجست   

 رل ا دكت زاه  كمة ًجت ر  حك ا ق د ا نظس   نشس في وكةا آخس  

-  
ً
 جدًدا

ً
ًجت را حتسم وثة   ا      بة عمق ل  ة   ب  ث ًمكن را حض ف شيئة

 إلى املجةل 

 ح ث ق وثة   ا      ون ا نةح   ا ع م   بةملساجع لاملصةدز لا  ثةاق ًجت را ًتم  -

 أل  ل ا   ث ا ع مي  -
ً
 ًجت را ًتم حنس ق وثة   ا      لفثة

 :عروض الكتاب 

ك مبب    553ل 053حسحببت ا دلزٍبب  ضعببسلب ا كتببت  ترببى را ً بب الب تببدد ا ك مببة  وببة ببب ا 

رى را تشمل ا   ةنة  ا      جساف   كةو   )بمة في ذ ك ب ةنة  ا كتةب ا      جساف  (  ت

  كتةب لرا تعط، ا ثةزئ ملح  تةو  تبن ا كتبةب  لحص بل ا نثبة  ا سايسب  ا ضبي ح  ب  

 و اطن ق ة لضعف ا كتةب 

 :األعنال املرتمجة 

حث بببل ا دلزٍبببب   تمببببةل امل  جمبببب  شببببس  را ًببببتم ازفبببة  ا ببببنل   ببببري حضبببب  حببببتم وساجعبببب  

  ا   جم 

 :وقائع املؤمترات 

ًجببببببت را تشببببببمل وع  وببببببة  تببببببن تنبببببب اا املبببببب حمس لاملببببببنظم )املنظمبببببب ا(  لحببببببةٍز  لوكببببببةا  -

 الانعثةد  لتسب و ض ع   م حمس  لو ةلزه ا سايس  
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 تنسيق املقاالت:ب. 

ًسجى والحظ  رنه ًثع ترى تةحق امل  ف ا حنس ق املثة   لجع هة في ا شكل املط  ب ق ل  -

املثة   ا ضي   حت افق وع هره إلازشةدا  لزدهة حثدًمهة  وع ا ع م رنه  ن ًتم ق  ل 

 مل  فيهة ل ن ًتم ا نظس في نشسهة حض  ًتم إتةدة حثدًمهة بة ص زة املالام  

ثدّم وع كل وثةل فسدي  ف   تن اا املثةل ترى را تشمل وة ًري: - ًُ  ًجت را 

  تن اا املثةل 

 اسم امل  ف لامل هل ا ع مي 

  املص ل 

   ا ك مة  املفتةح 

 

سفببق وببع املثببة   ب ببةا وثتضببت بببةمل هال  ا ع م بب  لاملهن بب    م  ببف   املبب  ف ا   - ًُ ًجببت را 

 
ً
 بمة في ذ ك املنصت ا سسمي الحةلي لب ةنة  الاحصةل كةو  

في حةل وسةهم  ركث  ون و  ف في املثةل ًجت ح دًد امل  ف املن   به تم    املساسال   -

 
ً
 لإزفة  ب ةنة  الاحصةل به كةو  

سفبببق وبببع املثبببة   وص بببل فبببي  بببف   تنببب اا املثبببةل بة  ةببب  ا عسب ببب  امللخصااا   - ًُ : ًن غبببي را 

 ك م    033ل 033ترى را ًثع املص ل وة ب ا 

ا ك مببة  املفتةح بب : ًسجببى حثببدًم خمببم رل سببح ك مببة  وفتةح بب  ا ضببي حص ببل امل ضبب تة   -

بب  ترببى  ببف   تنبب  اا املثببةل ترببى را ًببتم ا سايسبب    مثببةل لذ ببك بببة  ةت ا ا عسب بب  لإلانج  ًز

 
ً
 لضعهة ضعد املص ل و ةشسة

 ًجت را ًتم ا ت ض ح ا كةول   مصطصحة  لامل تصسا  تند استخداوهة أللل وسة   -

 5 0  وببع حببسا وسببةف  A4ًجببت را حببتم ط ةتبب  املثببة   ترببى جةنببت لاحببد وببن لزقبب  وثببة   -

 سم ترى الج انت  زبع    صف     00 0ب ا ا سط ز  ترى را حك ا ا ه اوش
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 ألابن ط: -

 خط املق ال  ب للغة العربية :Simplified Arabic  ثث ل  عن اا املثةل   01  وثة

ن ا فست    لوثة   01لوثة    في ا هةوش  00في امل ا  لوثة   00وةال   عنةٍل
 

   خط  ب للغة إلانجليزية:املق الTimes New Roman  ثث ل  عن اا املثةل   01  وثة

ن ا فست    لوثة   01لوثة    في ا هةوش  00في امل ا  لوثة   00وةال   عنةٍل

 إلايض حي  : -

  ًجبببت را حثبببدم جم بببع إلاًضبببةح ة  لا صببب ز ا ف ح  ساف ببب  فبببي ا شبببكل إلا ك  لنببب، فثبببط

جببت را تربى را حكب ا ذا  جبب دة تة  ب و وثببسل  ءة لوسقمب  ترببى ا تب الي بةألزقببةم ا عسب ب  ٍل

كبب ا امل  فبب ا وسبب ل  ا   ح مببل كببل إًضببةح   تسببم   ح ضبب     وببع زقببم إلاًضببةح    ٍل

تببن الحصبب ل ترببى حثبب   ا تببر  ف لا نشببس  كةفبب   تمببةل ا فن بب  املببرخ ذة وببن وصببةدز 

 رخسى 

جبببببت را ً - ضببببم كبببببل جببببدلل تسبببببم   ًجببببت حبببببسق م الجببببدالل بةألزقبببببةم ا عسب بببب  تربببببى ا تبببب الي  ٍل

 ح ض     لزقم الجدلل 

الاستشببببببببهةدا  لاملساجببببببببع ا      جساف بببببببب : رسبببببببب  ب جمع بببببببب  ا  ةببببببببة  الحدً بببببببب   الستشببببببببهةد  -

جت را حظهس ق اام املساجع في نهةً  املثةل  ل يم كمة الح اش ي    املسجعي  ٍل

د إلا ك  لن،   دلزٍ  ا تةلي: - سسل جم ع املشةزكة  إلى ا بً 
ُ
  ح

 
researchlibrariesr@gmail.com 

                  

 حقوق التأليف والنشر: ج. 

املكت ببببببة   ًمببببببنح امل  فبببببب ا زخصبببببب  حصببببببٍس    مسكببببببز ا عسببببببب،     بببببب   لا دزاسببببببة  فببببببي ت بببببب م

مكببن   مبب  ف ا اسببتخدام املبب اد ال  ة بب  مهببم فببي املع  وببة  كجببزء وببن احفةق بب  ا  بب خ ل  ٍل

 
ً
س كتةب  ونش زا  رخسى ضشس  را ذكس رس ث   نشسهة بة دلزٍ  لرا ًتم إخطةز زايم ح ٍس

 
ً
 وثدوة

 

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

تعببببب   زاء للجهببببة  ا نظببببس ا بببب ازدة بةملثببببة   تببببن امل  ببببف )املبببب  ف ا( ل ببببيم بة ضببببسلزة را  -

س  رل ا نةشس  س  رل ه ئ  ا ت ٍس  تعكم رزاء للجهة  نظس زايم ا ت ٍس

 

 

 

 

 

 

حث   ا ط ع لا نشس و ف ظ   ل  ٌسمح بإتةدة ط ع رل نشس ري جزء ون املج    إ  بم افث  خط   ون املسكز ا عسب، 

        لا دزاسة  في ت  م املكت ة  لاملع  وة 

د الا ك  لن،   researchlibrariesr@gmail.com:ح جه جم ع املساسال  ال ة   بةملج   إلى ا بً 

 acrslis.weebly.com/index.htmlhttp//:املوقع الالكتروني للمركز: 

mailto:researchlibrariesr@gmail.com


 

 
 

 الدراسات دلمة املركز العربْ لمبحُث َ

 املعمُوات يف عمُم املكتبات َ 

   1028 ُنُِّ ـ عاشرلا العدد - اوصاخل اجملمد
 الصفحة املُضُع

 

 االفتتاحّةكمىة ال

 أ.د. وهيبة غرارمي

 01ص

 املتطمبات َالتحدِات: وشتكبن وًهة املكتبات َاملعمُوات يف بّئة احلُسبة الشحابّة 

 شريف زكريا د. محمود

                                                                               

 

 04ص

 التخطّط لبهاء وشتُدع رقىْ ألدب األطفاه العربْ

 د. إيمان رمضان دمحم حسين

 

 

 

 

 

 د/ إيمان رمضان دمحم حسين

 

 30ص

 مُوات يف املؤسشات االقتصادِة أيىّة املشتُدع الرقىْ املؤسشاتْ يف تشّري َإدارة املع

 سُناطراك منُذجا

 عفيفة شورار

 

 

 عفيفة شورار

 

 

 

 

 62ص

 َسائن املعرفة لمحد َالتخفّف وو الكُارث: دراسة حتمّمّةات ََأد       أدو

 أ.د. حسن عواد السريحي                        رباب عبد الرحمن مجلد   

 

  

 

 

 

 81ص

عضـاء  أملتعمىة َصهاعة املعرفة يف اجلاوعات العراقّة وو َجًة نظـر  وفًُم وؤسشات املعمُوات ا

 اهلّئة التدرِشّة

 الصالحي  د.حيدر حسن دمحم

 129ص

تطبّل املّتاداتا يف وُاقع املكتبات بشمطهة عىاى َودى التزاوًا باملعاِري الدَلّة : دراسة 

 حتمّمّة

 عبدهللا بن سالم الهنائي                       دمحم بن خميس البوسعيدي

 
 
 

 

 162ص

 الشّاسة الُثائكّة يف املكتبات اجلاوعّة يف ظن البّانات الضخىة

 دمحم صالح هابتي  د.               كريمة كباب                

 

 196ص

 الكانُنّة املعُقاتاملؤسشات بني احلُافز التكهُلُجّة َ  استعىاه الُثائل الرقىّة يف

 عيس ى هاضور 

 

 211ص

ُّرٍ َُْتى: نَشأتٌ َظرَف َتَط  ِكتاب امَل

 د. دمحم خميس السيد دمحم

 

 225ص

Taxonomy is the future of organize digital knowledg : A Case Study on the of Web “PNU” KSA 

Alia Mukhtar Haif ALhaif 

 

 

 

 

 

P362 

Collaborative Authorship of Research Articles Published in the Yemeni Journal of Agricultural 

Research and Studies "YJARS" (1994-2013) 

Khalil M. Alsharjabi      Nadia S. Alsulaimani          Qaid Y. Salah 

 

P386 
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب وبه وستعين

 والصالة والسالم على اشرف املرسلين سيدها دمحم عليه أفضل الصالة وأزكى التسليم

 وبعد،

صهلح   ها    مهه ضاله  ُو ،  كلمة هرا العدد نسيدها بحول هللا وقوته  وهول ضوعهو  ُ ل 

بههؤح وههال ضههه  لكههه ر ههس وض ههس  لهه  ولههوز  ههك كههه شضههها  وضكهها    ُو لم هه    هه  الا  رالهه  

ألاووال  إذ ان  ،صكه ضيزة أ ا هةة  هك كصه ةه ا رلهازام وتميهز  علهبا ره   عه    هعو ا 

وأفهههسادا  عمارهههام وأفهههراذا  و هههك أول ضههها نهههصل رعهههو ه هههس ألاضههه  ا عمهههسة رعهههو وعههه  ألاز  رعهههو 

إلاطهه،    ههك ه االهها الههرح ُ لؤتةهه  اللاطههه ضهه  بههي  لدلهه  ُو ضهه   ل هه   الههرح اف  حهه  هللا رههص 

ضخاطلههها ن ةهه  ال هههسي  وضههه  وزالهه  كهههه ذح رههههه ز ههةد   قهههال، لههه  بكههه   هههاطة ووعهههو     وعههه

"اقههسأ"   ضهه  دو  كههه ألافعههال البهه  كل هه  الهها هللا رههص وعههه وألاواضههس البهه  ألصضهه  الهها   فكهها   عهه  

ا  ةههاز هللا لعلههاد  ضهه  ألافعههال   وهههو ا  ةازنهها ضهه   عههد  لهسالالهها ال ههسا   ههك هههر  ا  لههة   انهه  

 " القراءة".ضوعو  

هههدزهبا العههههه  حهههول إ هههو ضعههها   ل   هههه السضهههوش وتا
 
"الههههسا ة" تلهههه الاهههاهسة البههه  بموعملههها ت

في هههه لةا لبهههها ويال عههههه ضههههح ضلههههمو لا ف ههههكجس  ههههك إدزاههههه    ههههلوكا وأفكههههازا  ل  ههههالح ضالهههه  ذلههههه 

معت وتساهمت تلعا لهسا ات .  إلا  ا  ا ميز ر  غير  بما لح وي  ض  ت ا ةه ع 

سا ة رالههد وههد إلا  هها  فح هها  بههه لههالع و رعههو بة  هه  وضحة هه    ُو لهههت تههؤجير الههه

وشضانهههه  ور ههههس   وضهههها و ههههلت إلةهههه  ال صههههسية ضهههه  تهههههد  واشدهههههاز ضهههها هههههو إُ ضح ههههلة طلةعةههههة 

ل عاقههههها قهههههسا ام الهههههدهس كعاقههههها اللةهههههه والملهههههاز ل  هههههسش لالههههها ضههههها أفسشتههههه  ضههههه  ت هههههوزام  هههههك  هههههب  

ُم   اع مارا واق  ادا وجهافة ورلوضا وتهالةام   وفالو .ا  ا

الههههرح ت  لهههه  إلةهههه  هههههر  ا  لههههة العلمةههههة  -ولعههههه تخ ههههك رلهههه  ا   لههههام وا علوضههههام 

كلبا كه وهي  بهنذ  زالها 
 
كك  أ

 
ههو أهرهر ال خ  هام  -ال  ةة ا لازهة بحول هللا وقوت   والب  ت

عد بدوز  الوع  الثها   لعملهة واوهدة   إذ ُ عن  با   وب   الرح ،   تؤجسا بالهسا ة   ذله ألن  ، 

 ضعن  ل  ابة دو  قسا ة   فبما ض ،شضا    ُو لم   ال  ه بةملما بؤح وال ض  ألاووال.

وإ  كانت الهسا ة واودة ضوودة  ك تسهةلتلا   فن  ا   وب كعددم أ كال    وك يرم 

قواللههه   وتالورهههت أدواتههه  وا  ل هههت أ هههالةل   بهههد ا ضههه  ال  ابهههة رعهههو اللهههو  وا   هههس  هههك غهههابس 
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ا بال لارة والوز   ك أوا ط الع وز  و ُو إ و ال  ابة با را وب والليزز ألاشضالة   وضسوز 

  ك ه س هر  ألاوقام.

فههه،  ههههه إذ  أ لههها بههههرله كعهههد أبههههسش ضعههههال  ت هههوز ال صههههسية  وبههه  أ  ال ههههؤزي  لل صههههسية 

ازتلط ازتلاطا وجةها بما تحهق ضملا ض  انلاشام  ك هرا ا  ال بالرام ضثلت أبسش ال  وزام  

فةهه  الم ههمةام ل حمههه ضعبهها ضميههزام كههه ر ههس  فكهها  الع ههس ا   ههسح فلههس تههازي  تلال ههت 

ال صهههههسية  جههههه  ر هههههس ال لارهههههة  هههههك أو هههههط تازيخبههههها   و هههههك كصهههههبد الةهههههو   هههههك ر هههههسها ا رهههههدل  

 ق رلة  إعمارا به  ر س ا علوضام.
 
 ا عا س ضا ات

ُر لههههههازام رههههههدة  كههههههو  ا علوضههههههة فةهههههه   ا علوضههههههام إذا  ههههههك ضيههههههزة هههههههرا الع ههههههس  وذلههههههه 

أ هههههلحت ضهههههادة أولةهههههة  ههههها    تخلهههههح لل  ههههه ةح وال حويهههههه ووبههههه  ال  سيهههههس  و هههههك  هههههلعة تلههههها  

وكصهههه ره  لبهههها ضالهههه ه وضههههوش  وض ههههتلله   تح مبهههها قههههواني  اق  ههههادلة وز ههههو  وعلالههههام  ولبهههها 

أللهههها تههههازي   هههه،وةة   بههههه وأللهههها ناهههها  أ ههههب  و وز ههههام   وكههههه ضهههها و ههههه إلةهههه  العههههال  ضهههه  

بةه ا ههههه عمالبا وتي هههههير تهههههداولبا بهههههي  أطهههههسا  رهههههدة ت هههههوزام تههههه  كمههههه ير  لبههههها ضههههه  أعهههههه ك ههههه

وض عهههاضلي  هرهههر تهههصداد أرهههداده  لوضههها  عهههد لهههو  ل واهههها أزقهههاضب  أزقههها  الالمهههو الهههدلم سا ك  هههك 

ُم و ههلكام ال وا هه  ع مهها ك إ ُ دلةهه رعههو انمصههاز العهال   وضهها أعبهصة البواتههت و ت ها

هر  ال هالةام بهي  أوا هط العاضهة ضه  الصهعا    عهد أ  كانهت ا علوضهة  هك وقهت ضه  ألاوقهام 

ح هههسا ضر هههوزا  هلهههت فةههه  لعههههود طويلهههة ضههه  الهههصض  و هههسا رعهههو طلههههة ضعةالهههة ضههه  أ هههراب 

الال ههوذ وال ههل ة   أو ضهه  الالههل،  والنرعههواشيي   أو ضهه  دو لهه  ضهه  ألاو ههةا  رعههو الههدل  وقلههة 

 ةلة ض  الداز ي  والعلما  ضم  تميزوا ر  دو ل  بالولح بالهسا ة وال  ابة والعل .قل

هق  لالها  الرا فهط بنضكانالا ا مصعاز الالعمة الب  نح  فيلا  أعه  ك اذا  عمة وهللا   و 

حدث رملا   ل    ك الوقهت ذاته  ُ ل ل هك لالها أ     هه ره  ال ال ةه  ره  اللهاز 
 
رهس الا ون

 
أ  ن

الههافح   ورهه  ال هها   دو  ال هها   ضملهها  ورهه  ا ههكذح غيههر ا  ههدح فيلهها     و هها ضملهها غيههر ال

وهههال ا هههملا  ال ههه  ضملههها بال هههمي    لةكهههو  بهههرله العههههه ووهههد  ههههو ال ة هههه   واللهههمير ههههو 

 ههههما  ألاضهههها   إعههههافة إ ههههو ضالاوضههههة الهههههة  وألا هههه،  وا عههههاض،م البهههه  ُ لكههههاد لخ لههههت رليلهههها 

 اجالا .
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النههههههر ل، هههههه  ،ل ألاضثههههههه وألارهههههههه وألاز ههههههد ل  الولوعةهههههها لههههههرله  ههههههك درههههههوة ضهههههه  هههههههرا ا 

ا علوضهههههام البههههه  عههههها م ل هسيههههها ا  هههههافام  وتوطةهههههد الع،قهههههام  وتو هههههةح الثهافهههههام  ولهههههها  

ُم   ا رلهههههازام  با ههههه خدا  أوهههههدث الو هههههاله وال هالةهههههام   هههههك ضلهههههال ا روا هههههيا و ت ههههها

واللوابهام ...و هك أبهدا له   ل صس ض  ودرام ا   لام  ك ضخ لت قوارد اللةانام رنر ا واقهح

تههههؤك  لهلهههها  أوقههههام ال ساغههههام  ههههك ا  ا ههههد وا لبةههههام  و طهههه،  رعههههو العههههوزام وتملههههح أ لههههاز 

عههههد  ههههسقة ُ  السياعههههةي  وال الانههههام  أو أ  تلههههها ضح ههههوزة  ههههك ال ههههل  وا وعههههام... وكههههه ضهههها ، 

 رو  لبا ض  عةا  أجم  ألاوقام.

ضهههههههدازهالا  واعمهههههههق جهافاتالههههههها  وياللههههههه  ولنرههههههههص  هههههههويا رعهههههههو ضههههههها ل  ههههههه   رهولالههههههها  ويو هههههههح 

ضعلوضاتالا  وا اه   هك تكهوي  ذواتالها  و ن  ها  ب لهازب ضه   هلهونا   وتح هي  ضعاض،تالها  هك 

هه ضا قس    لالا ت الولوعةا ا علوضام ض  ض افام   ك قلا  ضآز الا   وإدازة أرمالالا   و صس 

ك  هب  ا واعهةح وال خ  هام ضكل اتالا  واللح   ك ضا نح اع  ض  دزا ام   تررح بحوجالها  ه

 -وإُ فهههط  –  و هدزعام ض  اوتههة تميههز فيلهها العمةههق ضهه  ال هه حةام   ُو ل ههؤكا لالهها ذلههه إُ 

 با  ةاز ضا ل  داول  ك هر  الصلكام ض  ه ابام وقسا ام...

 هدح الالهافح ا  ةهد   ولهة   رهلهه ورهعهك أ لها 
 
ح   ا  عمال ال ،   ك ود  ا  فلال 

 ا ههههههه بههههههي  ا  ههههههد واللعهههههها  ههههههك ا  ةههههههاز ضهههههها نهههههههسأ  و صههههههس ضهههههها ن  هههههها   فكلالهههههها الههههههازر ال ههههههسي  ال

 ض هههكولو  رههه  ذلهههه  ولهههالح ص ال هههمح والل هههس وال هههكاد  فههها  كهههه ذلهههه كههها  رالههه  ض هههكوُ 

فههههوهللا ضهههها نههههصل أول ضهههها نههههصل  ههههك ه ههههس ضهههها تنههههزل ضهههه  ه هههها ضهههه  كلمههههة "اقههههسأ"  ههههبوا أو  ههههدفة أو 

ح هه  ا هه  ،ل ضهها بههه هههده وو مههة وتل ههسا...فا ررز ا رههرز   ار لاطهها  واللههداز اللههداز  لال 

ههه س لالههها  ههههك ههههر  الههههداز  وبههه  ُ نكهههو   عههههدها  هههك   ههههسا  و هههواز    ... ذلهههه لعمههههسح ههههو فههههوش  س 

 ألابساز...

 وهيبة غرارمي أ.د.

 عاضعة ا  صالس -ق   رل  ا   لام و ال وجةق
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 مستقبل مهنة املكتبات واملعلومات يف بيئة احلوسبة السحابية

 املتطلبات والتحديات

                                                                               
 د. ذلنود شريف زكريا                                                                                 

 ومـادز الخِلم أطخاذ مؼازك بقظم املِلوماث                                                                                            

 يت، جامِت هيبتمليت آلاداب   والِلوم إلانظان                                                                                             
  امللخص:

 مى  
 
حِد املنخباث السحابيت أو املنخباث املِخمدة ُلى  اخدىدماث السىحابيت واًىدة

يىىا حىىدماث اخحوطىىبت السىىحابيت ضىى  املنخبىىاث ضىى  كىىو  جوبيقىىاث  النمىىاذا الناجمىىت ُىى  جًو

اخجيل الشاني للؼبنت الِننبوجيت. وجقوم فنستها ببظاهت ُل  إمهانيت إجاًت مخخلا أػهاى 

يت املِلوماث م  حالى موقّ املنخبت، مّ الظماح للمظخفيد بمؼىازلت املـىادز، لمىا لىو أ ُو

 ب ًىىىىىىد النمىىىىىىاذا اخجىىىىىىا صة ال ىىىىىى  جوفس ىىىىىىا 
 
، وذلىىىىىىو جوطىىىىىىال

 
 م خمِيىىىىىىا

 
مىىىىىىا  موقىىىىىىّ املنخبىىىىىىت موقِىىىىىىا

اخحوطىىبت السىىحابيت. وج ىىاوى  ىىرة الدزاطىىت أ  جنؼىىا اللشىىام ُىى  مظىىخقبل م نىىت املنخبىىاث 

طىىىىىىىبت السىىىىىىىحابيت، فههىىىىىىىخم بمناقؼىىىىىىىت أ ميىىىىىىىت الخ ىىىىىىىوى إ ىىىىىىى  اخحلىىىىىىىوى واملِلومىىىىىىىاث ضىىىىىىى  ًىىىىىىىل اخحو 

السحابيت ضى  بئةىت املنخبىاث، وما يىت حىدماث املِلومىاث اتحخمىل جقىدقم ا مى  قبىل املنخبىاث 

ضىىىىى  بئةىىىىىت السىىىىىحاب، ومخولبىىىىىاث الخ ىىىىىوى إ ىىىىى  اخحلىىىىىوى السىىىىىحابيت والخ ىىىىىدقاث املسجبوىىىىىت بىىىىىرلو 

 الؼ  .
 الكلنات املفتاحية:

ىىىىازة اخحوطىىىىبت السىىىىحابيت  امل نخبىىىىاث السىىىىحابيت  الىىىىنٌم آلاليىىىىت املِخمىىىىدة ُلىىىى  اخحوطىىىىبت  إلُا

 إلالنترونيت  النخب إلالنترونيت.

Abstract 
Cloud-based libraries or cloud-based libraries are one of the models of cloud 

computing in libraries in light of the second-generation applications of the Web. Its 

idea is simply to make available various forms of information vessels through the 

library's website, allowing the user to share resources, as if the library's site were a 

community site, by appealing to one of the ready-made models provided by cloud 
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computing. The study explores the future of the library and information profession 

under cloud computing, and discusses the importance of switching to cloud solutions 

in the library environment, the potential information services provided by libraries in 

the cloud environment, and the requirements for transition to cloud solutions and 

associated challenges. 

key words: 

Cloud computing; cloud libraries; computerized systems based on computing; e-

lending; 

 / تمهيد:1

 لالندبىاة ض  ًىل جننولوجيىا املِلومىاث بوجىم ُىام، حؼى د ب
 
 ملفخىا

 
ئةىت املنخبىاث ج ىوم

فيمىىىىىا قخِلىىىىىق بمليىىىىىاث جقىىىىىدقم حىىىىىدماتها اتدخلفىىىىىت إ ىىىىى  جم ىىىىىوز املظىىىىىخفيدق . وضىىىىى  طىىىىىيا   شمىىىىىت 

الاقخـىىىىىادقت الِامليىىىىىىت، أؿىىىىىىب ذ ميطظىىىىىىاث املِلومىىىىىىاث ل  ر ىىىىىا مىىىىىى  امليطظىىىىىىاث  حىىىىىىس  ضىىىىىى  

دا ا إ ىى  جنفيىىر اتجخمىىّ  حِىىاني  ؼىىهل أو بىىمحس مىى  املِوقىىاث املادقىىت، طىىيما ُنىىدما جبىىادز إًىى

 ِىىم املؼىىىسوُاث اللىىىسوزلت مىى  أجىىىل ج ظىىى   مظىىخو  اخددمىىىت  مىىىالخ وى إ ىى  أًىىىد الىىىنٌم 

يىىىا جقنيىىىاث أمنيىىىت جدقىىىدة، أو الاػىىىتراك ضىىى  ًصمىىىت  مىىى  قواُىىىد البيانىىىاث  ، أو جًو
 
آلاليىىىت مىىىشال

 مىىىىى  البىىىىاًش  ، وز مىىىىىا جخفىىىىىاقم  شمىىىىت ُنىىىىىدما حظىىىىى   
 
 لب ىىىىىرا

 
الببليوجسافيىىىىت بمىىىىىا قخىىىىىدم قواُىىىىا

اتها لرلو!.املنخب  ت إ   جنفير مؼسوَ للخ وى السقم  تجمُو

ىىد  املنخبىىىاث أ  حِخمىىدة مىىى   ولىىئع مىى  ػىىى    ىىرة الدزاطىىىت أ  جقىىسز مىىا قمنىىى  ًم

نمىىىىىىاذا  ىىىىىىحابيت مناطىىىىىىبت، ضىىىىىى  كىىىىىىو  إمهاناتهىىىىىىا واًخياجاتهىىىىىىا وإنمىىىىىىا جقىىىىىىسز فنىىىىىىسة جب ىىىىىى  ًلىىىىىىوى 

أ  اطخ ل  دوز إًد   اخحوطبت السحابيت ض  بئةت املنخباث. لقد أزدث م  الدزاطت اخحاليت

 فيما يِسف باخحوطبت السحابيت 
 
، أو ما cloud computingزماز الخقنياث اخحدقشت، مخمشلت

 باخحوطىىىىىىبت املِخمىىىىىىدة ُلىىىىىى  املـىىىىىىادز اخدازجيىىىىىىت 
 
 outsourcingقمنىىىىىى  الخِب ىىىىىىر ُنىىىىىىم أقلىىىىىىا

computing   مىىى  ًيىىىو املف ىىىوم الِىىىام  ليىىىت اخحوطىىىبت ضىىى  البئةىىىت إلالنترونيىىىت، ف حىىىرث ُلىىى

جقي ضىىىىى   ىىىىىرة الدزاطىىىىىت مناقؼىىىىىت جوبيقىىىىىاث اخحوطىىىىىبت السىىىىىحابيت، وليىىىىىا قمنىىىىى  ملنخباجنىىىىىا ُىىىىىا

الِس يىىىىت ُلىىىى  وجىىىىم اخدـىىىىوؾ أ  جفيىىىىد مىىىى  جلىىىىو الخوبيقىىىىاث  ؼىىىىهل أو بىىىىمحس،   يىىىىت جقىىىىدقم 
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حىىدماث  أفلىىل، ًيىىو اطىىخِنذ ضىى  ذلىىو بقىىسا ة  ِىىم الخ ىىازب  جنبيىىت الظىىابقت ضىى  م ىىاى 

يف ىىىىىىا ضىىىىىىى  م ىىىىىىىاى املنخبىىىىىىاث، فيمىىىىىىىا يِىىىىىىىسف  اخحوطىىىىىىبت السىىىىىىىحابيت، طىىىىىىىيما مىىىىىىا ازجىىىىىىىبى م هىىىىىىىا بخًو

 باملنخباث السحابيت أو اخددماث املنخبيت املِخمدة ُل  السحاب أو ش     م   را القبيل.

جىىىىىخشدف مؼىىىىىهلت الدزاطىىىىىت اخحاليىىىىىت ضىىىىى  أ  املنخبىىىىىاث وميطظىىىىىاث املِلومىىىىىاث جبىىىىىدو 

قىىىىت أو جب ىىىى  مىىىىل مىىىىا  ىىىىو جدقىىىىد ضىىىى  جقنيىىىىاث املِلومىىىىاث بالقىىىىدز الىىىىر  ق قىىىىق  ًسلـىىىت ُلىىىى  ماًل

لفىىا ة اخدىىدماث وزكىىا املظىىخفيدق ، لمىىا حِىىد حىىدماث املِلومىىاث املقدمىىت ضىى  ًىىل الخقنيىىاث 

يشما جبدو املنخباث   م  نُو ا ض  ُالم املنخباث واملِلوماث. ًو
 
 جدقدة وفسلدة

 
اخحدقشت قفصة

 ُىىىىى  جىىىىىدن ها 
 
يىىىىىا ، فلىىىىىال  بم يانيىىىىىاث طىىىىىنولت زابخىىىىىت ضىىىىى  أ لىىىىىب ً 

 
ضىىىىى  م خمِنىىىىىا الِسبىىىىىي مقيىىىىىدة

قىىىت ا للنقـىىىا  وحِسكىىى ٌىىىم ضىىى   1ضىىى  ًىىىل  شمىىىاث الاقخـىىىادقت املخاًل ، طىىىيما مىىىا قمنىىى  أ  ناًل

طىىىيا  الشىىىوزاث الِس يىىىت ال ىىى  شادث مىىى  ًىىىدة الخىىىوجس الاقخـىىىاد  ضىىى   ِىىىم البلىىىدا  الِس يىىىىت 

ىىىىىاث   ُىىىى  اقخنىىىىا  م مُو
 
،  مىىىىس الىىىىر  ق ِىىىىىل املنخبىىىىاث ضىىىى  اتجخمىىىىّ الِسبىىىىىي ُىىىىاجصة

 
حـوؿىىىىا

ىىىىت، نا يىىىىو ُىىىى  ػىىىى سا  النخىىىىب إلالنترونيىىىىت، أو الاػىىىىتراك ضىىىى  قواُىىىىد البيانىىىىاث النخىىىىب املوبُو

الببليوجسافيىىىت، مىىىي جليىىى  اًخياجىىىاث املظىىىخفيدق  مىىى  حىىىدماث، ضىىى  الوقىىىذ الىىىر  جخفىىىاقم فيىىىم 

مِدمث نمو إلانخاا الفنس  وحؼدخم ض  جميّ اتجامث الخخــيت، ف نى قمن  ألقت منخبىت 

؟!. ق  را إلانخاا ػسا   واقخنا    أ  جاًل

ُقخـىىىىوز ضىىىى  جوبيقىىىىاث اخحوطىىىىبت السىىىىحابيت، ذلىىىىو السافىىىىد اخجدقىىىىد إ ىىىى  جقنيىىىىاث ولنىىىى  

قىد  -املِلوماث أو أًد أبسش زماز ا ُل  الظاًت الدوليت منر فترة قسلبت، أ  حظى م  ؼىهل مىا

ض  شلادة قيمت ما جقدمم املنخباث م  حدماث،  -م ق ظ  أ  نخـوز نخائ م وآزازة ض  اخجملت

، ذلىىو أ  مىىل لمىىا قمن هىىا أ  ج قىىق فىىسؾ 
 
 ونظىىسا

 
الخِىىاو  بىى   املنخبىىاث بـىىوزة ألًىىر طىى ولت

 مىىا مىى  مـىىادز املِلومىىاث إلالنترونيىىت، ولىىو قىىدز أ  
 
منخبىىت ج ىىخفٍ بىىالوبّ أو جمخلىىو ُىىددا

اًخفٍ بهرا الِدد م  املـادز ض  مها  واًد فقى، فظوف ُقخاح خجميّ املنخباث الداحلت 

، ضىىى  إهىىىاز  ىىىرا الخِىىىاو  أ  جخِامىىىل مىىىّ جلىىىو امل
 
ـىىىادز وجخهامىىىل مـىىىادز ا إلالنترونيىىىت جميِىىىا

ولىىىرا قىىىىخم جقىىىىدقم حىىىىدماث املِلومىىىاث بـىىىىوزة أفلىىىىل وألًىىىىر ػىىىموليت. و ىىىىرا املهىىىىا  املؼىىىىترك 

ولىق ُليىىم مظىمة:  ىحابت املنخبىىت 
ُ
 للخِىىاو  بى   جلىو املنخبىىاث قمنى  أ  ن

 
الىر  طىيهو  م ىال
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Library Cloud  أو املنخبىىىت السىىىحابيتCloud Library ت املِخمىىىدة ُلىىى  اخدىىىدماث أو املنخبىىى

 .Library Based Cloud Servicesالسحابيت

ولىىرا، جىىخشدف أ ميىىت  ىىرة الدزاطىىت ضىى  أجهىىا حظىى   إ ىى  بيىىا  مظىىخقبل م نىىت املنخبىىاث 

واملِلومىاث ضى  ًىل اخدىدماث السىحابيت ال ى  جمشىل إًىد  زمىاز الخوىوزاث اخحدقشىت ضى  م ىىاى 

يِىىت اخدىىدماث السىىحابيت اخجدقىىدة ال ىى  جقنيىاث املِلومىىاث، ب يىىو يِنىىع  ىىرا املظىىخقبل هب

 ُ  ما يت الدوز الر  ق ب ُلى  
 
قمن  أ  حِ ة املنخباث الِس يت بخقدقم ا للباًش  ، فلال

احخـاص   املِلوماث أ  ق سؿوا ُل  ج دقخم والقيام بم وما قنبغ  أ  قتيود بم مل م هم م  

ل ض  بئةت السحاب، ما لو إمهاناث جقنيت ومي الث م نيت مخخلفت، مي يظخويّ أًد م الِم

.
 
 فنسث املنخبت ال   يِمل بها أ  جخ وى إ   جلو البئةت قوما

 

 / الدراسات السابقة وأدب املوضوع:2

ًٌىىي موكىىَو اخحوطىىبت السىىحابيت بالِدقىىد مىى  مٌىىا س الا خمىىام الِلمىى ، لمىىا مشىىل 

لقىىىىاث النقىىىىاغ ُلىىىى  مظىىىىخو  ا  لىىىىد  ُىىىىدد  مىىىى  املىىىىىيجمساث والنىىىىدواث ًو
 
 زئئظىىىىا

 
لِىىىىىالم. م ىىىىوزا

ولن ، ُند النٌس إ   اخحوطبت السىحابيت باُخباز ىا حىدماث قىخم جقىدقم ا للِمىال  ضى  البئةىت 

إلالنترونيىىىىىت، فمِ ىىىىىة ذلىىىىىو أ  جىىىىىل الِمىىىىىال  أو املظىىىىىخخدم   أو مىىىىى  قخِىىىىىاملو  مىىىىىّ الؼىىىىىبنت 

الِننبوجيت ُل  وجم الخ دقد قخقاطمو  إلافادة مى  اخدىدماث السىحابيت   ىم النٌىس ُى  

ال ىى  قىىخم ف هىىا جنفيىىر ًلىىوى اخحوطىىبت، طىىوا  ضىى  بئةىىت املـىىازف والبنىىوك، أو ضىى  بئةىىت الخوبيىىق 

القوىىاَ الـىىأ ، أو ضىى  الخِلىىيم إلالنترونىىي، أو ضىى  بئةىىت املنخبىىاث. و ىىرلو أؿىىب ذ اخحوطىىبت 

. وملىا مىا  اخحىاى  نىرا، فقىد ُنئىذ  ىىرة 
 
 بى    ىيم  جميِىا

 
 مؼىترما

 
السىحابيت لخدمىت قاطىما

طاث الظابقت أو إلانخاا الفنس  ذ  الـلت باخحوطبت السىحابيت الفقساث باطخِساق الدزا

وجوببيقاتهىىا ضىى  بئةىىت املنخبىىاث بـىىفت حاؿىىت، ً ىىة جهىىو  املِاخجىىت أقىىسب إ ىى  م ىىاى الا خمىىام 

 املوكوع  ل رة الدزاطت.

جيلد النش ر م  الدزاطاث املبدئيت فنىسة إمهانيىت جوبيىق ًلىوى اخحوطىبت السىحابيت 

قمنى  ل ىرة اخحلىوى أ  جمىنك املنخبىاث إمهانىاث وقىدزاث أو امخيىاشاث  ض  بئةت املنخباث، ًيو

 زفىىىّ أدا  
 
جدقىىىدة، فيمىىىا قخِلىىىق بخفىىىم الخهىىىاليا الخقنيىىىت وشلىىىادة الظىىىِت الخخصلنيىىىت، فلىىىال
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مخخلىىىىىىىىا  نؼىىىىىىىىوت آلاليىىىىىىىىت أو جلىىىىىىىىو املِخمىىىىىىىىدة ُلىىىىىىىى  امليننىىىىىىىىت أو السقمنىىىىىىىىت، لمىىىىىىىىا أو ىىىىىىىى  ذلىىىىىىىىو 

 ىرة الفنىسة ضى  كىو   Reddyجيلىد زؤلىت زلىد  ، لمىا 2وشمالؤة ض  دزاطت ل م  gosaviجوطاض 

 
 
 .3جوولس حدماث املنخباث السقميت املِخمدة ُل  الخوبيقاث السحابيت ض  املظخقبل أقلا

  ِنىىوا  ALAوقىىد نؼىىسث جمِيىىت املنخبىىاث  مسلنيىىت 
 
 إزػىىادقا

 
 لخابىىا

 
-Cloudمىىيحسا

Based Services for Your Library ًىىاوى أ  قخخوىىى الف ىىوة بىى   ميطظىىاث املِلومىىاث

يىا اخحوطىبت السىحابيت ضى  بئةىت  وقلاقا الخننولوجيا، ما يظاُد ض  اجخىاذ القىساز  ؼى   جًو

املنخباث وليفيت ذلو، ًيو هسح امليلا ض   را الِمل مخخلا اخحلوى السحابيت املناطبت 

 ل اتحخو  الِلم  ل را النخاب جلو املباًو الخاليت:ألنواَ املنخباث. وقد ػم

  املخولبىىىىىاث الخقنيىىىىىت الواجىىىىىب جوافس ىىىىىا ضىىىىى  ميطظىىىىىاث املِلومىىىىىاث مىىىىىي جخ ىىىىىوى إ ىىىىى  بئةىىىىىت

 السحاب.

 .خبازاث املخِلقت بالخهلفت املادقت، والقدزة الاطديِابيت لد  ميطظاث املِلوماث  الُا

 دمىىىت، ومنـىىىاث الدؼىىى يل احخبىىىاز نمىىىاذا اخحوطىىىبت السىىىحابيت  مشىىىل ال رم يىىىاث لخ

 لخدمت، وما قدناطب م ها مّ أنٌمت املنخباث.

   مناقؼت القلاقا القانونيت والظياطيت املخِلقىت بامفىادة مى  اخدىدماث السىحابيت ضى

 بئةت املنخباث.

 م  جملت املؼنالث ال   حِاني م ها املنخباث وميطظاث املِلومىاث ًىوى 
 
وانوالقا

جفِيىىل اطىىخخدام جوبيقىىاث اخحوطىىبت السىىحابيت  5خحدقشىىتالِىىالم، جقتىىرح إًىىد  الدزاطىىاث ا

 للف ىىىىىوة القائمىىىىىت بىىىىى   املنخبىىىىىاث 
 
بىىىىىوزا  لنش ىىىىىر  مىىىىى  املؼىىىىىنالث السا نىىىىىت ُو

 
ضىىىىى  املنخبىىىىىاث  جفادقىىىىىا

السقميىىىىت وجقنيىىىىاث املِلومىىىىاث  ذلىىىىو أ  فنىىىىسة مؼىىىىازلت البيانىىىىاث فيمىىىىا بىىىى   املنخبىىىىاث  ِلىىىى ا 

نًىىىر الىىىبِم مىىى  ػىىى جها أ  جقلىىىل مىىى  إجمىىىا   الخهلفىىىت املاد
ُ
قىىىت وجسفىىىّ مىىى  لفىىىا ة اخدىىىدماث، وج

الولىىىىىىىب ُلىىىىىىى  املنخبىىىىىىىاث مىىىىىىى  قبىىىىىىىل م خمىىىىىىىّ املظىىىىىىىخفيدق ، مىىىىىىىا يظىىىىىىىاُد ُلىىىىىىى  ج ظىىىىىىى   ح ىىىىىىىراث 

ضىىى  أًىىىد جقازلس ىىىا  -(www.ithaka.orgاملظىىىخفيدق  أنفظىىى م. ولقىىىد ألىىىدث ميطظىىىت أيظىىىيها  

نيىىاث املِلومىىاث وأزس ىىا ُلىى  إفىىادة  يةىىت الخىىدزنع امليدانيىىت املِنيىىت بامج ا ىىاث اخحدقشىىت لخق

ىىىىائا  -2009ضىىى  ُينىىىىت مىىى  اخجامِىىىىاث  مسلنيىىىت طىىىىنت  أ  املنخبىىىىت بوجىىىم ُىىىىام ج قىىىق زىىىىالر ًو

 :6زئئظت ه 

http://www.alastore.ala.org/detail.aspx?ID=4218
http://www.alastore.ala.org/detail.aspx?ID=4218
http://www.alastore.ala.org/detail.aspx?ID=4218
http://www.ithaka.org/
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  لنقوىىت انوىىال  لخ دقىىد أمىىال  جواجىىد املِلومىىاث أل ىىساق gatewayموجهىىا بوابىىت  .1

 الب و الِلم . 

2.  
 
.  ًيو حِ ة باقخنا  buyerوموجها مؼترقا  مـادز املِلوماث ػسا  

3.  
 
َ  ملـادز املِلوماث.archiveوموجها أزػيفا  ، ًيو حِد املنخبت بمشابت مظخود

  بنظىبت 
 
 يِىد مى  أبىسش  دواز أ ميىت

 
 را وقد أو   الخقسلس أ  دوز املنخبت مؼترقا

  بنظبت 90
 
 بهوجها أزػيفا

 
  بنظبت 70%(، مقازنت

 
 ت.%( ض  نٌس ُينت الدزاط 59%( زم بوابت

إ  حالؿىىىت مىىىا وقىىىا ُليىىىم الباًىىىو،  ِىىىد مساجِىىىت الدزاطىىىاث الظىىىابقت ُلىىى  الن ىىىو 

املخقىىدم بجق ىىاش، جيلىىد أ  جوج ىىاث الب ىىو الِلمىى  ضىى  م ىىاى اخحوطىىبت السىىحابيت ومىىا قخِلىىق 

بخوبيقاتها ض  بئةت املنخباث بوجم حاؾ جتراوح ما ب   ُدد  م دود  م  املِاخجىاث املنججيىت، 

   :بياجها ُل  الن و الخا

املسىىىى  امليىىىىداني  أ  اطىىىىخقسا  أوجىىىىم اطىىىىخخدام اخحوطىىىىبت السىىىىحابيت، ًيىىىىو حِخمىىىىد  ىىىىرة  -

الفةت م  الدزاطاث ُل  مس  م خمّ املظخفيدق  مى  اخدىدماث السىحابيت، ُى  هسلىق 

 ضىىىىى  املنخبىىىىىاث أو ميطظىىىىىىاث 
 
اطىىىىىخبيا  قىىىىىخم جوشنِىىىىىم ُلىىىىىى  م خمىىىىىّ الدزاطىىىىىت املخمشىىىىىل ُىىىىىىادة

 ت اتدخلفت.املِلوماث ال   جدب ة اخحلوى السحابي

الوؿىىىىىىىىا والخ ليىىىىىىىىل  أ  وؿىىىىىىىىا  ِىىىىىىىىم الخ ىىىىىىىىازب أو مؼىىىىىىىىسوُاث الخ ىىىىىىىىوى إ ىىىىىىىى  اخحلىىىىىىىىوى  -

 السحابيت لد   ِم املنخباث.

 هىىىىس النٌسلىىىىت  وحؼىىىىمل مىىىىل مىىىىا قخـىىىىل بخىىىىدازض القلىىىىاقا املخِلقىىىىت باخجوانىىىىب القانونيىىىىت  -

 ُ   السؤ 
 
 و منيت والظياطيت و  ِاد الاقخـادقت خحلوى اخحوطبت السحابيت، فلال

ىاث املظىخقبليت  ؼى   جفِيىل  ىرة اخحلىوى ضى  بئةىت املنخبىاث. ومىا ألًىر  ىرة الفةىت  واملقتًر

  ِىىم ال ىى   ، ولنلىىو  
 
مىى  الدزاطىىاث، ًيىىو قبىىدو م ىىاى اخحوطىىبت السىىحابيت  املىىا

لىىت مىى   يىىت املش ىىرة للدظىىاؤى والنقىىاغ طىىيما ضىى   ىىرة املًس ىىت مىى  القلىىاقا الفُس ُلىى  م مُو

 سوزة.نؼ ة  را املب و الخخـص   بالل

 لشقافىىىت الِوملىىىت  
 
 هبيِيىىىا

 
جيلىىىد إًىىىد  الىىىسؤ  أ  اخحوطىىىبت السىىىحابيت جمشىىىل امخىىىدادا

ذلىىو أ  اخحوطىىبت حِنىىع فنىىسة مؼىىازلت املِلومىىاث ضىى  مافىىت  نؼىىوت الاقخـىىادقت وإلادازلىىت 

والخِليميىىىت و مادقميىىىت، بمىىىا ق قىىىق املنفِىىىت املسجىىىوة للمظىىىخفيدق  أو الِمىىىال  ًىىىوى الِىىىالم، 
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خىىىىص  ا
ُ
 وطىىىى لت فِنىىىىدما ج

 
لبيانىىىىاث ضىىىى  إًىىىىد  السىىىىحب بوسلقىىىىت افتراكىىىىيت، فججهىىىىا جـىىىى ر مخاًىىىىت

الوؿىىىىىوى لشجميىىىىىّ، ولدظىىىىى ة ًينةىىىىىر  لىىىىىسواد املنخبىىىىىت مىىىىى  املظىىىىىخفيدق  قىىىىىسا ة  ىىىىىرة البيانىىىىىاث أو 

ج ميل ىىا إ ىىى  ًواطىىىيصهم الصدـىىىيت أو مىىى  حىىالى أ  وطىىىيى  مىىىاد   مخـىىىل   ؼىىىبنت إلانترنىىىذ، 

 .7بمنخباتهم أو موطوا  أمانذ  رة املواد مقخناة بالفِل 

 / مصطلح احلوسبة السحابية:3

قمنىىى  الخِب ىىىر ُىىى  بئةىىىت اخحوطىىىبت السىىىحابيت باطىىىخخدام أًىىىد  ىىىرق  املـىىىوشح  : 

بـىىىفت جسادفيىىىت  إذ أ   The Cloudأو السىىحابت  Cloud Computingاخحوطىىبت السىىىحابيت

 لدزجىىىت  ائلىىت، ًيىىىو قىىىخم الخِامىىل مىىىّ البيانىىىا
 
 مسنىىىت

 
ث اتدخلفىىىت البئةىىت السىىىحابيت حِىىىد منـىىت

.  أكىىا إ ى  ذلىىو 8وإدزاتهىا مىى  قبىل املظىىخخدم   أنفظى م، ب يىىو م يؼىترن أ  قهونىىوا ح ىرا 

أنىىىم ضىىى  ًىىىل جب ىىى  اخحلىىىوى السىىىحابيت املناطىىىبت، لىىى  ققىىىّ ُلىىى  ُىىىاجق املنخبىىىت أقىىىت أُبىىىا  مخِلقىىىت 

 مىىىى  كىىىىياَ البيانىىىىاث، 
 
خفىىىىاي بنسىىىىا اًتراشلىىىىت  اًخياهيىىىىت( حوفىىىىا بالـىىىىيانت أو الترقيىىىىت أو الًا

نمىىا جقىىىّ إدازة املنخبىىاث السىىىحابيت بهىىرة الـىىىوزة  ُلىى  ُىىىاجق مىىصود اخدىىىدماث السىىحابيت ضىىى  وإ

  ؿل.

وض  كو  ما وقفُذ ُليم ًاى حِسلا مـوش  اخحوطبت السحابيت جب      أ   ناك 

 م  الخِسلفاث ال   قدمذ ضى  إلانخىاا الفنىس  ًىوى مف ىوم اخحوطىبت السىحابيت، طىوا  
 
لش را

وم اخحاطىىىب آلا ىىى  وجننولوجيىىىا املِلومىىىاث أو أدبيىىىاث دزاطىىىاث املنخبىىىاث بالنظىىىبت ألدبيىىىاث ُلىىى

لىم املِلومىاث. بيىد أ  مـىوش  اخحوطىبت السىحابيت ُلى   ىرا الن ىو   Cloud computingُو

 ُىىىىى  ما يىىىىىت جلىىىىىو اخحوطىىىىىبت 
 
يِىىىىىد ألًىىىىىر الـىىىىىيو الِلميىىىىىت املخداولىىىىىت ضىىىىى  إلانخىىىىىاا الفنىىىىىس  حِب ىىىىىرا

 ىىىرا املِ ىىىة  أم و ىىىو: اخحوطىىىبت املِخمىىىدة ُلىىى  وفلظىىىفهها. ولنىىى  زمىىىت مـىىىوش  آحىىىس يِ ىىىر ُىىى  

 إ ىىىى  اخحوطىىىىىبت Outsource Computingاملـىىىىادز اخدازجيىىىىت 
 
، أو مىىىىا قمنىىىىى  جسجمخىىىىم أقلىىىىىا

الخِاقدقىىىت أو حِ يىىىىد اخحوطىىىىبت  ذلىىىىو أ  فنىىىىسة اخحوطىىىىبت ضىىىى  طىىىىياق ا السىىىىحابي ج مىىىىل مِ ىىىىة 

ل اخددمىت املقدمىت الخِاقد ُل  اخددمت بمقابل ماد  مدفَو أو ما يِسف بنٌام الدفّ مقاب

pay for what you use system وضىى  الوقىىذ نفظىىم قخمخىىّ املخِاقىىد بامخيىىاشاث مخِىىددة ،

ىىىدم  حؼىىمل مخخلىىىا املم ىىىياث اخداؿىىىت باخحوطىىىبت السىىحابيت، لخفىىىم الخهىىىاليا املادقىىىت، ُو

ج مل أُبا  الـيانت أو ج دقو ال ىرام  إ ى  آحىس ذلىو مى  طىماث مِلومىت. لمىا قىد أو ىحذ 
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 مىى  الامخيىىاشاث ال ىى  قنفل ىىا أطىىلوب الخِاقىىد ُنىىد إًىىد  الدزاطىىا
 
ث اخحدقشىىت أ   نىىاك ُىىددا

، م  ذلو ما قل 
 
 :9جنفير إًد  الِملياث الفنيت باملنخباث، مالف سطت الخِاقدقت مشال

 .حفم الخهاليا .1

ا .2  .إلافادة م  اخد راث و دواث و ج صة   ر املخوفسة م لي 

 .شلادة إلانخىاجيت .3

 .ق الِملاملسونت وج ظ   جدف .4

 .الترل ي ُل  اخددماث  طاطيت .5

 .دا   الخ نم ض   .6

 .اطخ دار حدماث وجوبيقاث جدقدة .7

ا ُل  الخ ي ر لألفلل .8 ِد ًافص 
ُ
 .اخددماث الخِاقدقت ح

 بى   اخحوطىبت السىحابيت واملـىادز اخدازجيىت 
 
  امىا

 
ولن  قس   البِم أ   نىاك فسقىا

مبدأ الوبقاث، أ  أجها جدىيك للمظىخخدم  أو الخِ يد  ذلو أ  اخحوطبت السحابيت جقوم ُل 

إمهانيىىىىت احخيىىىىاز اخددمىىىىت السىىىىحابيت ب ظىىىىب الوبقىىىىت ال ىىىى  قسلىىىىد الخِامىىىىل مِ ىىىىا، فشمىىىىت زىىىىالر 

هبقىىىىىىىاث أطىىىىىىىاض لشحوطىىىىىىىبت السىىىىىىىحابيت وهىىىىىىى : هبفىىىىىىىت ال رم يىىىىىىىاث لخدمىىىىىىىت، البنيىىىىىىىت الخ خيىىىىىىىت 

 10،11لخدمت، منـاث الدؼ يل لخدمت

م ُلىى  الخِب ىىر بـىىوزة مادقىىت ُىى  وز ىىم وجا ىىت مـىىوش  اخحوطىىبت الخِاقدقىىت وقدزجىى

 بىىى   
 
 وحلوىىا

 
فنىىسة اخحوطىىبت ضىى  طىىياق ا اخجدقىىىد، إم أنىىا نخ ىى ة أ  ن ىىدر لىىىد  املخلقىىي إز امىىا

يىو إ  إلانخىاا الفنىس  املخىداوى بى    مف وم اخحوطبت السحابيت أو اخحوطىبت الخِاقدقىت، ًو

 Cloudتأ ىل الاحخـىاؾ قىىد اطىخقس  ؼىهل مشحىىوي ُلى  جب ىى  مـىوش  اخحوطىبت السىىحابي

computing   ضى  نٌىم الب ىو والاطىترجاَ، بـىي خم اخحاليىت، فجنىا نىس  إلابقىا  ُلى  جب ى   ىىرا

 لؼيَو اطخخدامم ض  إلانخاا الفنس  املنؼوز طوا  بالِس يت 
 
املـوش  ومقابلم الِسبي، نٌسا

 أو بالل اث  جنبيت اتدخلفت.

ُلمى  مناطىب  نىا  وفيما قخِلق بخِسلا اخحوطبت السحابيت، فلِل أػمل حِسلىا

 :ُبىازة ُى إذ قسو  أجها  ،NISTاملِ د الوه   للمِاق ر والخقنياث  و ما قدمم فسلق الب و ب

 ج مِىىاثُنىىد اخحاجىىت إ ىى  و  املناطىىب جمنىى   الوؿىىوى يظىىخِا  بىىم مىى  أجىىل  modelنمىىوذا "



                                                                                      

 د. ذلنود شريف زكريا                                                        

8102 وليوـ ي عاشرالعدد ال -اجمللد اخلامس        ~ 12 ~    

 الؼىىىىىىىبهاث، واخدىىىىىىىوادم، وأج ىىىىىىىصة الخخىىىىىىىصل ، :امل يىىىىىىى ة  مشىىىىىىىل اخحوطىىىىىىىبيتحؼىىىىىىىازليت مىىىىىىى  املىىىىىىىوازد 

ت جوف ر ىىىىا ونؼىىىس اوبيقىىىاث، واخدىىىدماث(، وال ىىىى  قمنىىى  والخ مىىى  حىىىىالى  قىىىل ج ىىىىد أو ب ، ظىىىىُس

مىى  ػىى    ىرا النمىىوذا السىىحابي أ  يِىىصش مىى  أطىىباب إلاجاًىىت، الخِامىل مىىّ مىىوزد اخددمىىت. و 

ت، وأزبِىت يىنمىاذا اخددممى  ال تطىاض، وزالزىمى  الظىماث   حمع  لما قنلو  بنفظم ُل 

لنظىىىىىبت للمنخبىىىىىاث السىىىىىحابيت فيقـىىىىىد بهىىىىىا  ىىىىىرة الفةىىىىىت مىىىىى  . أمىىىىىا با12الخوشنِيىىىىىتنمىىىىىاذا مىىىىى  ال

 املنخباث ال   حِخمد ُل  جوبيقاث اخحوطبت السحابيت ُند جقدقم حدماتها بوجم ُام.
 

 / طبقات احلوسبة السحابية:4

، ق ىدد مف ىوم 
 
 ُامىا

 
قبدو اخحدقو ُ  اخحوطبت السىحابيت بنىا   ُلى  مىا جقىدم ًىدقشا

إدازة البيانىىىىاث ضىىىى  البئةىىىىت إلالنترونيىىىىت، ولنىىىى  ًينمىىىىا نهىىىىو    ىىىىرة آلاليىىىىت ال ىىىى  قىىىىخم مىىىى  حالل ىىىىا

بـدد ممازطت اخحوطبت السحابيت  ؼهل فِل ، وجب ُلينا أ  نخِسف ُل  ما يت النماذا 

أو الوبقاث السحابيت ال   قمن  جقدقم ا، ذلو أ  ممازطىت اخحوطىبت م قنـىسف إ ى  م ىسد 

سفىىىىت مظىىىىخولاث اخدىىىىدماث السىىىىحابيت ومىىىىا املِسفىىىىت بفنستهىىىىا وما يههىىىىا، ولنىىىى  قخولىىىىب  مىىىىس مِ

 قمن  أ  جنفلم 

ل  أ  ًاى، فج  زمىت  م  إمهاناث جتراوح ما ب   ُدد  م  الوبقاث أو املظخولاث املخخاليت. ُو

زالزىىت هبقىىاث أو مظىىخولاث أطىىاض، قمنىى  مىى  حالل ىىا جقىىدقم اخدىىدماث السىىحابيت ضىى  جميىىّ 

 أ  جخخاز ما قناطصها م  جلو الوبقاث اتجامث، وما ُل  املنخباث وميطظاث املِلوماث إم

 أو املظخولاث ض  كو  قدزاتها وإمهاناتها ومد  جا صلهها بالفِل.

 الوبقىت  و ى   ال رم يىىاث لخدمىت:  .1
 
 مِينىا

 
، فلىىئع Applicationًينمىا نظىىخِمل جوبيقىا

فم  لد  املظخخدم أ  قخ نم ض  أ  ش     لم ُالقت بهرا الخوبيق إم أنم يظخخدمم ولًو

أدا  م امىىم اتدخلفىىت، ًيىىو جىىداز  ىىرة الوقبىىت مىى  قبىىل مىىوزد اخددمىىت. ولخقسلىىب  ىىرا  ضىى 

 G-mailاملِ ة نقىوى: ُنىدما يظىخخدم أًىدنا حدمىت ال رقىد إلالنترونىي املخاًىت مى  حىالى 

، فجنم م قملو أ  قخ نم ض  نٌام الدؼ يل القائم ُليم  را الخوبيق وم ض  اخدىادم 
 
مشال

ُلىىى   Google Docsحىىىاى ُنىىىد اطىىىخخدام جوبيىىىق وزىىىائق جوجىىىل املِخمىىىد ُليىىىم، ولىىىرا اخ

فٌ ىىا بـىىي ت  طىىبيل املشىىاى، فىىج  املظىىخخدم قفيىىد مىى   ىىرا الخوبيىىق ضىى  لخابىىت وزائقىىم ًو
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الىىىىىووزد أو الباوز ولنىىىىىذ، لمىىىىىا قمننىىىىىم زفىىىىىّ ملفاجىىىىىم الصدـىىىىىيت ُ ىىىىىر  ىىىىىرا الخوبيىىىىىق ولىىىىىرا 

 ُىىى  إمه
 
انيىىىت مؼىىىازلت ج ميىىىل مىىىا لخىىىب مىىى  جلىىىو الوزىىىائق إ ىىى  ًاطىىىو م الصدصىىى  ، فلىىىال

 ىىرة الوزىىائق وجلىىو امللفىىاث مىىّ   ىىرة مىى   ؿىىدقا  والىىصمال ، إم أنىىم م قملىىو الىىخ نم ضىى  

.
 
 نٌام الدؼ يل القائم ُليم  را الخوبيق أقلا

، قبىىدو 
 
 مقيىىدا

 
 م ىىدودا

 
نف ىم مىى   ىىرا أ  مظىىخو  أو نمىىوذا ال رم يىىاث لخدمىت يِىىد نموذجىىا

 مىىى  ج ىىىىت الانخفىىىىاَ بجم
 
هانىىىىاث الخوبيقىىىاث ال رم يىىىىت املِخمىىىىدة ُلىىىى  فيىىىم املظىىىىخخدم م ـىىىىوزا

السىىحاب، دو  الخىىىدحل ضىىى  نٌىىىم حؼىىى يل ا أو مِسفىىىت اخدىىىوادم ال ىىى  جخىىىص  ف هىىىا بياناجىىىم  ؼىىىهل 

 ميلد.

وض   رة الوبقت، قمن  للميطظت أ  حظخخدم بسام  الخوبيقاث م  حالى إًد  حىدماث 

امىىىل مىىىّ الب ىىىة الخ خيىىىت الاطخلىىافت  مشىىىل وزىىىائق جوجىىىل لمىىىا جقىىىدم، ولنىىى  م قخىىىاح ل ىىىا أ  جخِ

 طاض مالؼىبهاث واخدىوادم ولى  يظىمك ل ىا بىجدازة ال ىرام  وم ؿىيانهها، ًيىو جخىو   ػىسماث 

 ًوى إلافادة 
 
ا الاطخلافت  رة امل ام باللسوزة. وض  م اى املنخباث، فج  ألًر  مشلت ػيُو

إلالنترونيىىىت  مىىى  بىىىسام  الخوبيقىىىاث السىىىحابيت مىىىا يِىىىسف بىىىنٌم إدازة الاػىىىتراك ضىىى  الىىىدوزلاث

electronic journal subscription management systems. 

ض   رة الوبقت، قملو املظىخخدم أ  قن ى ة  الوبقت الشانيت  منـاث الدؼ يل لخدمت:  .2

بنفظىىىم بىىىسام  الخوبيقىىىاث املناطىىىبت،لما قمننىىىم الىىىخ نم ف هىىىا  ؼىىىهل أو بىىىمحس، مىىى  ًيىىىو 

 ر أنم ض   رة الوبقت الشانيت م قمن  لم أ  إجسا  الخِدقالث ُل ها وزفِ ا إ   اخدادم،  

قخ نم ض  نٌام الدؼ يل املشبذ ُليم  رة الخوبيقاث ال   قام بجنؼائها. وح ر مشاى ُل  

 .Windos Azure رة الوبقت ما يِسف بمنـت حؼ يل 

 ألًىىر مىى  الوبقىت الشالشىىت  البنيىت الخ خيىىت لخدمىت:  .3
 
جنفىىل  ىىرة الوبقىت للمظىىخخدم ُىددا

والفىىىىىسؾ، ًيىىىىىو قمننىىىىىم  نىىىىىا الىىىىىخ نم ضىىىىى  بىىىىىسام  الخوبيقىىىىىاث ونٌىىىىىم الدؼىىىىى يل إلامهانىىىىىاث 

والؼىىىىىبهاث وحـوؿىىىىىيت البيانىىىىىاث وأمىىىىى  املِلومىىىىىاث، ُىىىىى  هسلىىىىىق جشبيىىىىىذ بىىىىىسام  اخحماقىىىىىت 

 املِنيت بهرا الؼ  .
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 / دلاالت تطبيق حلول احلوسبة السحابية:5

 ملىىىا جخمخىىىّ بىىىم ًلىىىوى اخحوطىىىبت السىىىحابيت مىىى  مصاقىىىا وحـىىىائف، فىىىج  اندؼىىى
 
از وفقىىىا

 بىىم ضىى  ألًىىر م ىىامث اخحيىىاة، ً ىىة أحىىرث اخحهومىىاث حِمىىل ُلىى  جنفيىىر 
 
بىىا جوبيقاتهىىا ؿىىاز ُمًس

اخحلىىىىوى السىىىىحابيت ضىىىى  ُىىىىدد  مىىىى  اتجىىىىامث اللىىىىسوزلت للفىىىىسد واتجخمىىىىّ. وقىىىىد بىىىىدأث جوبيقىىىىاث 

مىاى واتجىامث الـىناُيت، وذلىو ب ظىب مىا انههىذ إليىم نخىائ   اخحوطبت ض  م ىامث إدازة ُ 

اث امل  (.1،  انٌس الؼهل زقم 13 2009يدانيت مليطظت جازجنر طنت املظًو

 
 

 ( مِدمث اطخخدام اخحلوى السحابيت ض  مخخلا القواُاث الـناُيت واخددميت1ػهل زقم  

(Tuncay Ercan. (2010). Effective use of cloud computing in educational institutions. P 940.) 

يو إ  القواُاث ال   جس  ج ، لما م قدظّ ًو
 
وبيق اخحلوى السحابيت بها حِد لش رة

املقىىام لخناول ىىا  ا نىىا، فقىىد احتىىرث أًىىد أ ىىم  ىىرة اتجىىامث ضىى  واقىىّ اخحيىىاة، أم و ىىو  م ىىاى 

 الخِليم، مِقبا باخحدقو،  ِد ذلو، ُ  م اى املنخباث ض  الظووز الخاليت.
يىىا اخحوطىىبت السىىحابيت ضىى  م ىىاى الخِلىىيم إلالنت رونىىي،   يىىت ج قيىىق لقىىد أمنىى  جًو

الخواؿىىىل الىىىدائم بىىى   الوىىىالب ضىىى  البئةىىىت إلالنترونيىىىت بالقىىىدز الىىىر  ق قىىىق أ ىىىداف الىىىخِلم ضىىى  

 ُل  اخددماث السحابيت اتجانيت مشىل 
 
، Google Docsمخخلا املساًل الدزاطيت. واُخمادا
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 ُىى  مؼىىاز 
 
 ُلىى  أدا  م امىىم الدزاطىىيت أو مؼىىسوُاجم الب شيىىت، فلىىال

 
لت أؿىىبك الوالىىب قىىادزا

 شمالئم ُ ر أز ر السحابت إلالنترونيت.

 لظياطىىاث الخوج هيىت ألىدة جقسلىس منٌمىت اليونظىهو ًىوى "املبىاد و ىرا بالفِىل مىا 

م قخِلىىق اليونظىىهو فيمىىا
ّ
 إ ىى  أ  "اخحوطىىبت بىىاألج صة بىىالخِل

 
 السىىحابيت اتحمولىىت"، مؼىى را

ىوا  السىحابي والخخىصل  زى ج ىازب للولبىت بخوف ر مىا الخِلىيم قبّظِ  م ىاى ضى  ت ومخواؿىلتم دَّ

م
ّ
 أ  إ ى  املِ  . و ىالنٌس بامللمو   لالنخفاَ يظخخدمونم الر    م النٌس ُ  الِخاد الخِل

خىص   الىدازض ق ىسشة الىر  بالخقىدم املخِلقىت الخِليميىت واملىواد املىوازد
ُ
 نائيىت م حىوادم ُلى  ج

ـىلب القىسؾ ُلى   هائفىت مى  جيىتمخ  ممازلىت بمىواد الانخفىاَ للولبىت فىيمن   ِينىم، خج ىاش ال

 السقميىت، و لىواح النقالىت، واخحواطىئب املنخبيىت، اخحواطىئب ف هىا مى   ج ىصة  بمىا واطىِت

لى  لهىل املقازنىت املصاقىا مى  النقالىت(، مظىخفيدق  وال واجىا  قهىو   قىد املشىاى، طىبيل م هىا. ُو

ىت الؼاػىت الواطىِت ذو املتىرابى اخحاطىوب  ثاملقىام  لنخابىت أفلىل الهاملىت املفىاجيك ولًو

، أُل  اتحموى  اخج اش قهو   إلانترنذ، بئنما قد ػبنت ُل  املظخفيلت الب ور وإجسا   أدا  

َخىا إدحىاى أجىل مى 
ُ
. الاطىخوالُيت  فهىاز امليىدا  وحسىجيل ضى  اتجمِىت املِلومىاث مى  ن

ق أ  لل رم ياث ولمن  ِ
ّ
 اخج ىاش ُلى  يظىخ نفوا للولبىت أ  قمن  ب يو  ج صة، ػ ة ب   جوف

 جسمىوة، والِنىع ًيىو مى  املنخيى  اخحاطىوب ُلى  بىدأوة أ  طىبق الىر  الِمىَل  اتحمىوى 

ميىىت.لما الخ س ىىت اطىىخمسازلت بىىرلو م ققىى   بىىالِنع،
ّ
 جصاقىىد بفلىىل  ج ىىصة، إ  الخِل

 الهلفىت با ٌىت مِاخجىاث باللىسوزة حظخلصم م السحابيت، اخحوطبت إ   اخحوطبت الانخقاى ض 

زة  مطىخخدام ال رم يىاث . ولىم 14للىدازض" بامنترنىذ الىس ى جىوف ر إم حظىخلصم م هى ف املخوىّوِ

جن ظس أوجم الانخفاَ مى  اخحلىوى السىحابيت ضى  م ىاى الخِلىيم ضى  مساًىل الخِلىيم  طا ى  ، 

لىىىت  يىىىا جلىىىو اخحلىىىوى ضىىى  مًس بىىىل قىىىد زؿىىىدث إًىىىد  الدزاطىىىاث  ِىىىم الخ ىىىازب املخـىىىلت بخًو

 .15الخِليم الِا   
ذ الِدقىىىىىد مىىىىى  الدزاطىىىىىاث النٌسلىىىىىت وامليدانيىىىىىت أمىىىىىا ضىىىىى  م ىىىىىاى املنخبىىىىىاث، فقىىىىىد أُس ىىىىى

يىىىىىا ًلىىىىىوى اخحوطىىىىىبت السىىىىىحابيت ضىىىىى  بئةىىىىىت املنخبىىىىىاث بـىىىىىفت  املسىىىىىحيت ُىىىىى  مىىىىىد  جىىىىىدو  جًو

 
 
حاؿىىت، وإ  جفاوجىىذ مظىىخولاث أو دزجىىاث  حىىر ب ًىىد جلىىو اخحلىىوى مىى  منخبىىت ألحىىس ، وفقىىا

خبازاث اتدخلفت الهامنت وزا  جب   املنخبىاث  ىرة اخحلىوى ب اللىسوزة. وجىس   ىرة لِدد  م  الُا
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 مىىى  املصاقىىىا واملنىىىافّ ال ىىى  
 
الدزاطىىىاث ضىىى  اخجملىىىت أ  اخحلىىىوى السىىىحابيت جنفىىىل للمنخبىىىاث مصلىىىدا

ق طىىبل الخِىىاو  فيمىىا ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىم هىىا مىىا قخِلىىق بخفىىم الخهلفىىت وشلىىادة املظىىاًاث الخخصلنيىىت وج قي

 ُلىىىى  ُىىىىدد  مىىىى  الههدقىىىىداث وإ  مانىىىىذ  ىىىىرة الفنىىىىسة لخنلىىىى(، 16،17،18،19،20،21،22  بي هىىىىا
 
و  أقلىىىىا

والِقبىىاث، طىىيما ًىى   قهىىو  اخحىىدقو ُىى  املنخبىىاث ضىى  الىىدوى الناميىىت. ومىى  الوسلىىا أ  زمىىت 

 باملساجِىىىىت والدزاطىىىىت، قنىىىىاقؽ واقىىىىّ جوبيقىىىىاث اخحوطىىىىبت السىىىىحابيت ضىىىى  القىىىىازة 
 
 جىىىىدقسا

 
جقسلىىىىسا

 .23لخوج اث"الظودا ، ق مل  را الِنوا : "اخحوطبت السحابيت ض  أفسلقيا  السؤ  وا

يىىا اخحلىىىوى السىىحابيت ضىى  بئةىىت املنخبىىاث، نىىاقؽ جيىىىا  وضىى  طىىيا  اخحىىدقو ُىى  جًو

 مىىا قمنىى  حظىىميخم بقاُىىدة الىىى  Jeff Bezos ب ىيوض
 
  إذ 70/30مظىىةوى ػىىسلت  مىىاشو  مىىسازا

ؿىىىسح ب نىىىم قمنىىى  الخ ليىىىد ُلىىى  أ  الؼىىىسماث الخ ازلىىىت ال ىىى  حِمىىىل ُلىىى  جوبيقىىىاث ال رم يىىىاث 

مىى  الوقىىذ واملىىاى مىى  أجىىل دُىىم الب ىىة الخ خيىىت املولو ىىت ضىى  طىىبيل اخحفىىاي  %70جنفىىق ن ىىو 

% 30ُلىى  أدا  جلىىىو الؼىىسماث و قائهىىىا. ومىى  ػىىى    ىىىرا إلاجىىسا  أ  قىىىوفس لخلىىو الؼىىىسماث ن ىىىو 

م  الوقذ واملىاى، وذلىو للِمىل مى  أجىل إلابىداَ والخمىاض طىبل ج ظى   أدا  جلىو الؼىسماث 

 ىوى جوبيقاتهىا  طىاض ونمو ا. ونظخمس ب يوض ض  ُسكم ميلد
ُ
 أ   رة الؼسماث ًينمىا ج

 
ا

، قمن هىىا ًينةىر  أ  حِنىع جلىىو cloud-based solutionsإ ى  اخحلىوى املخِمىدة ُلىى  السىحاب

، فخمىىىىن  م  ىىىىرة اخحلىىىىوى نظىىىىبت 
 
% مىىىى  الوقىىىىذ واملىىىىاى مىىىى  أجىىىىل 70النظىىىىبت املىىىىرموزة طىىىىابقا

لىىى   ىىىرا الن ىىىو، قمنىىى  24ج ظىىى   ػىىىسماتهم والِمىىىل ُلىىى  نمو ىىىا جب ىىى  جلىىىو الفنىىىسة ضىىى  بئةىىىت . ُو

 املنخباث، ًاى اجخاذ القساز بالخ وى إ   أًد اخحلوى السحابيت.

وملىىىىىىا مانىىىىىىذ منـىىىىىىاث اخحوطىىىىىىبت السىىىىىىحابيت جدىىىىىىيك للميطظظىىىىىىاث اتدخلفىىىىىىت إمهانيىىىىىىت 

 ُىى  ُىىدم اخحاجىىت إ ىى  
 
اطىىخخدام املـىىادز اخدازجيىىت مىى  أجىىل جقىىدقم حىىدماث مِقىىدة، فلىىال

خفىيم جهلفىت ػىسا  املـىادز اخحاطىو يت اتدخلفىت، فىج  اطخ الى الب ىة الخ خيىت لشدىوادم وج

املنخبىىىاث باُخباز ىىىىا ميطظىىىىاث مِلومىىىىاث أؿىىىىبك بمقىىىىدوز ا أ  جدب ىىىىة اخحلىىىىوى املِخمىىىىدة ُلىىىى  

السىىىىىىحاب مىىىىىى  أجىىىىىىىل جقىىىىىىدقم الِدقىىىىىىد مىىىىىىى  اخدىىىىىىدماث  مشىىىىىىل: إجاًىىىىىىىت الىىىىىىدوزلاث إلالنترونيىىىىىىىت، 

لىىىو أ  يظىىىمك للمنخبىىىاث اطخلىىىافت املنخبىىىاث السقميىىىت والىىىنٌم آلاليىىىت املخهاملىىىت. ومىىى  ػىىى   ذ

بفسؿىىىىت اجخىىىىاذ القىىىىسازاث الاطىىىىتراجي يت املخِلقىىىىت بخوشنىىىىّ مـىىىىادز املِلومىىىىاث والسفىىىىّ مىىىى  أدا  

 .25حدماتها بهل طبيل
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وضىىى  ًىىىل الىىىدوز الىىىر  جلىىىولّ بىىىم املنخبىىىت اخجامِيىىىت بالنظىىىبت تجخمىىىّ املظىىىخفيدق ، 

 خدىىىىىدماث املنخبىىىىىاث ا
 
خجامِيىىىىىت، ق ظىىىىى  بخوبيقىىىىىاث اخحوطىىىىىبت السىىىىىحابيت أ  ج قىىىىىق جوىىىىىولسا

 ضىى  الؼىىهل زقىىىم 
 
 ُىى  ج قيىىق أطىىباب الخِىىىاو  بىى   جلىىو املنخبىىت، فنمىىا قبىىىدو وا ىىحا

 
، 2فلىىال

قخىىىىاح للمنخبىىىىاث اتدخلفىىىىت أ  جفيىىىىد مىىىى  جوبيقىىىىاث اخحوطىىىىبت السىىىىحابيت ُ ىىىىر أ  وطىىىىيى مىىىى  

يىىت و  ر ىىا . 26أج ىىصة جقنيىىاث املِلومىىاث  مىىال واجا اتحمولىىت واخحواطىىئب الصدـىىيت واللًو

خ ىىالا الاطىىتراجيي  بىى   املنخبىىاث، قمنىى  للمنخبىىت اخجامِيىىت أم جلخفىىذ إ ىى  وضىى  ًىىل زقافىىت ال

 ُ  جقليف مِدمث ػسا  قواُد البياناث
 
 .27جهاليا الِخاد أو الخ   ياث، فلال

 
 ( اخحوطبت السحابيت ض  املنخباث اخجامِيت2ػهل زقم  

 

 Sanchati, Rupesh & kulkarni, Gaurav. (2011), P 39) 

 

 الدراسة:/ نتائج 6

مىىى  الناًيىىىت الاقخـىىىادقت، جنبىىىم الىىىبِم إ ىىى  أنىىىم ضىىى  ًىىىل الٌىىىسوف الاقخـىىىادقت السا نىىىت ال ىىى  

حظىىىود اتجخمىىىّ الىىىدو  ، فىىىج  املنخبىىىاث السقميىىىت ز ىىىم مىىىا ًققخىىىم مىىى  ػىىىِبيت واندؼىىىاز بمىىىا جقدمىىىم مىىى  

قىد مى  حدماث ُاليت اخجودة فيما قخِلق بالب و ُ  املِلوماث، إم أ  ذلو لىم قمنىّ مى  إزىازة الِد
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يىىىىىت املخوىىىىىوزة مىىىىى  املنخبىىىىىاث  مىىىىى  ذلىىىىىو: ًىىىىىا سة ُىىىىىدم الخىىىىىواش   إلاػىىىىىهالياث  ؼىىىىى    ىىىىىرة الفةىىىىىت النُو

الخنمىىو  لىىد  املنىىاهق اخج سافيىىت ال ىى  حِىىاني مىى  أشمىىاث اقخـىىادقت ًىىوى الِىىالم، والـىىِو ت البال ىىت 

  ضىى  حؼىىازك مـىىادز املِلومىىاث فيمىىا بىى    قىىاليم والنخىىل اخج سافيىىت، ً ىىة أؿىىبك لىىدقنا جىىصز  
 
منِصلىىت

 ُ  الدؼازليت وم  زم إلافادة م  املِلومىاث، ولىرا قبىدو مى  الـىِب 
 
م  مـادز املِلوماث ُاهلت

بمهىىا  ج قيىىق السكىىا مىى  جانىىب اخجميىىّ، طىىيما ًىى   قهىىو  اخحىىدقو ُىى  املنخبىىاث اخجامِيىىت، ًيىىو 

  ج ىىىىىسؾ اخجامِىىىىىاث والهليىىىىىاث اتدخلفىىىىىت ُلىىىىى  دُىىىىىم إمهانىىىىىاث الب ىىىىىو الِلمىىىىى  لىىىىىدحها، بمىىىىىا جىىىىىوفسة مىىىىى

 .28منخباث زقميت واػتراماث طنولت با ٌت ض  ُدد  م  قواُد البياناث املخخــت
 

 إجيابيات احلوسبة السحابية 6/1

 ملشىىىل جلىىىو 
 
 مناطىىىبا

 
ولنىىى  ُقخـىىىوز ضىىى  اخحوطىىىبت السىىىحابيت وجوبيقاتهىىىا أ  جقىىىدم ًلىىىوم

د اخجدقد إلاػهالياث باللسوزة. وم   نا، قنِقد  مل ض  املظخقبل بالخِسف ُل  ذلو الساف

إ ىىى  ُىىىىالم اخحاطىىىباث واملِلومىىىىاث، وم اولىىىت الاطىىىىخفادة منىىىىم، بمىىىا قسفىىىىّ مىىى  أدا  املنخبىىىىاث ضىىىى  

.
 
 مخهامال

 
 إقليميا

 
 املنوقت الِس يت، باُخباز ا ليانا

إ  اطخخدام جوبيقاث اخحوطبت السحابيت ض  املنخباث م  ػ نم أ  ق قق ما قلى  

 :29م  إق ابياث ومصاقا

 ث.ًفٍ مقخنياث املنخبا .1

 ًفٍ املوازد املادقت والبؼسلت داحل املنخباث. .2

 زفّ أُبا  الـيانت ُ  ما ل املنخباث. .3

 ج قيق زكا املظخفيد. .4

 مؼازلت مـادز املِلوماث. .5

 جقليف أُداد اخدوادم املظخخدمت. .6

 جخيفم نظبت الخهاليا املادقت. .7

 :خدمات املعلومات يف بيئة احلوسبة السحابية 6/2

يىىو حِىىاني  ِىىم املنخبىىاث اخجامِيىىت ال ندقىىت مىى  نقىىف النفقىىاث الالشمىىت مقخنىىا   ًو

مـىىادز املِلومىىىاث أو الاػىىىتراك ضىىى  الىىىدوزلاث الخخــىىىيت، لمىىىا جفخقىىىس إ ىىى  البنيىىىت  طاطىىىيت 

الالشمىىىىىت لخقىىىىىىدقم حىىىىىىدماتها للمظىىىىىخفيدق ، فىىىىىىج  البىىىىىىدقل املناطىىىىىب ضىىىىىى   ىىىىىىرة اخحالىىىىىت قخمشىىىىىىل ضىىىىىى  



                                                                                      

 د. ذلنود شريف زكريا                                                        

8102 وليوـ ي عاشرالعدد ال -اجمللد اخلامس        ~ 19 ~    

خماد ُل  اخددماث السحابيت أو ما قمن  الخِب ر ُ نم باملنخباث املِخمىدة ُلى  السىحاب الُا

cloud based libraries مشىل إنؼىا  مظىخودَ زقمى  يِخمىد ُلى  أًىد الخوبيقىاث السىحابيت ،

اخداؿىىىىت، مىىىىا قنفىىىىل باللىىىىسوزة مؼىىىىازلت املِلومىىىىاث بىىىى   جلىىىىو املنخبىىىىاث اخجامِيىىىىت ُلىىىى  ن ىىىىو 

ليميىىىىت أفلىىىىل. وضىىىى   ىىىىرا الظىىىىيا ، أطظىىىىذ اخحهومىىىىت ال ندقىىىىت مىىىىا يِىىىىسف  ؼىىىىبنت املِسفىىىىت إلاق

National Knowledge Network (NKN) وذلىو للىس ى بى   املِامىل الب شيىت وامليطظىاث ،

 مادقميىىىىىت و  ر ىىىىىا مىىىىى  ميطظىىىىىاث الخِلىىىىىيم الِىىىىىا  ، بمىىىىىا يؼىىىىىمل امليطظىىىىىاث امل نيىىىىىت السلفيىىىىىت 

ت  ؼبنت إلانترنذ ب   جلو امليطظاث  .30النائيت، ُ  هسلق جوف ر اجـاى  فائق الظُس

 ماث ال   قمن  جقدقم ا ُ ر السحاب ما قل :وم  ب   حدماث املِلو 

ولِىىىىل أًىىىىد مشففففااملص ار ففففاما تففففتف دمهفففف ا ار ففففت يد  : التعريففففإل تاج تففففا  ال  ففففر     -

مى  دوز ضى  طىيا   Library Thingالخوبيقيىت ال امىت ُلى  ذلىو، مىا ققىوم  ىّ موقىّ   مشلىت

 ضىى  جميىىّ اتجىىامث، ًيىىو قمنىى 
 
للمظىىخفيد أو  الخِسلىىا بامنخىىاا الفنىىس  املنؼىىوز ًىىدقشا

 م  أُمىاى 
 
القاز   أ  يؼترك ض   را املوقّ، وم  زم قدظ ة لم الخِسلا بما نؼس ًدقشا

، HathiTrustمنخبت جدع  اخحاسي جساطذ ُلميت ض  م اى ا خمامم ُ ر  را املوقّ. وزمت 

 مىىىىىى  املِلومىىىىىىاث السقميىىىىىىت اخداؿىىىىىىت 
 
 لب ىىىىىىرا

 
وهىىىىىى  ُبىىىىىىازة ُىىىىىى  مظىىىىىىخودَ بيانىىىىىىاث ق ىىىىىىو  لمىىىىىىا

منخبت جامِيت،  60ى الِالم، ًيو قلم ض  جِبخم اتحخولاث ملا قصلد ُ  باملنخباث ًو 

. ونِىىىىىىد مىىىىىى  أبىىىىىىسش النمىىىىىىاذا املِخمىىىىىىدة ُلىىىىىى  اخحوطىىىىىىبت 2008وقىىىىىىد بىىىىىىدأ نؼىىىىىىاهم منىىىىىىر طىىىىىىنت 

 السحابيت وجوبيقاتها ض  م اى املنخباث.

 مىىى  املم ىىىياث إلاعفففاال إلال ني  يفففص ارعتمفففدل ع:ففف  ال ففف ا :  -
 
وجنفىىىل  ىىىرة اخددمىىىت ُىىىددا

 ت للمظخفيد، م  ذلو ما قل : بالنظب

 .إمهانيت جـفك الِدقد م  الِناول  ض  وقذ واًد 

  ت الخـىىىفك والانخقىىىاى بىىى   النخىىىب إلالنترونيىىىت محخيىىىاز املناطىىىب م هىىىا ضىىى    ىىىر مىىىا طىىىُس

% مى  املظىخفيدق  قرىجسو  مى  الخِامىل 45وقذ. وقد ألدث إًد  الدزاطىاث أ  

   ر مئظوزةمّ النخب إلالنترونيت م  قبل ُلمياث الخ مي
 
 .31ل ال   جبدو مِقدة
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  ب قىت وطىيلت أو أج ىصة 
 
جئظ ر م مت القىسا ة إلالنترونيىت ضى  أ  وقىذ  وأ  مهىا ، جوطىال

جقنيىىىىىىىىىىت مخاًىىىىىىىىىىت بالنظىىىىىىىىىىبت للمظىىىىىىىىىىخفيد  مىىىىىىىىىىال واجا الرليىىىىىىىىىىت، آلا  بىىىىىىىىىىاد، اخحواطىىىىىىىىىىئب 

 الصدـيت واتحمولت.

 لسىىىحابي الىىىر  إمهانيىىت الخـىىىفك والقىىىسا ة مىىى    ىىر ًاجىىىت إ ىىى  اخدىىىسوا مىى  الخوبيىىىق ا

 قنفل جقدقم  رة اخددمت.

  
 
ٌىىاث والخِليقىىاث: قخىىاح للمظىىخفيد أ  يسىىجل مىىا قىىساة مناطىىبا الظىىماح بجكىىافت املاًل

ٌاث وحِليقاث ُل  النف م ل القسا ة.  م  ماًل

  ّحؼابم ح ىراث الاطىخخدام: جدؼىابم اخد ىراث ال ى  قمازطى ا املظىخفيد ًىاى الخِامىل مى

ىىىىىازة إلالنترونيىىىىىت، وذلىىىىىو ضىىىىى  جوانىىىىىب ُدقىىىىىدة، بـىىىىىسف النٌىىىىىس ُىىىىى  هبيِىىىىىت  حدمىىىىىت إلُا

أج صة الخقنيت املظخخدمت، ًيو جخىاح واج ىاث اطىخخدام مخمازلىت جئظىس للمظىخفيد 

 م مت الخـفك والقسا ة م  أ  ج اش.

 .الخواؿل مّ اتجخمّ: مشل، حدمت جـفك النخب إلالنترونيت داحل املنخبت 

 .ّحِصلص حدماث املنخباث املقدمت إ   اتجخم 

  أوجم إلافادة م  املنخبت.حِصلص 

 .جصولد املظخفيد بخ راث الخِامل مّ النخب إلالنترونيت 

 التخزي  ال  ابي. -

 التعا ف تتف ار تبات. -
 

 متطلبات تطبيق احلوسبة السحابية 6/3

إ  فنىىىسة جوبيقىىىاث اخحوطىىىبت السىىىحابيت قىىىد جىىىس  جنفيىىىر ا ضىىى  ُىىىدد  مىىى  امليطظىىىاث 

مالصىىحت والو ىىرا  والظىىياًت والبنىىوك والخِلىىىيم. الِاملىىت ضىى  م ىىامث أو قواُىىاث مخخلفىىت، 

يىىو إ  املنخبىىاث وميطظىىاث املِلومىىاث لىىدحها أزىىس مشحىىوي ضىى  أ  م خمىىّ، فمىى  اللىىسوز   ًو

أ  ق ىىىس  حِمىىىيم فنىىىسة الخوبيقىىىاث السىىىحابيت ضىىى  بئةىىىت املنخبىىىاث. بيىىىد أ  جنفيىىىر  ىىىرة الفنىىىسة 

القىىساز بخفِيىىل  ىىرة الفنىىسة ضىى  ق خىىاا إ ىى  ُىىدد  مىى  الخىىداب ر واملخولبىىاث املبدئيىىت قبىىل اجخىىاذ 

املنخبىىىىىاث وميطظىىىىىاث املِلومىىىىىاث الِس يىىىىىت. وضىىىىى   ىىىىىرا الظىىىىىيا ، قيلىىىىىد أًىىىىىد البىىىىىاًش   أ  زمىىىىىت 
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خبىىاز ًىىاى اجخىىىاذ قىىساز  مىىا بىىىالخ وى إ ىى  اخحلىىىوى  مخولبىىاث مِينىىت، ق ىىىب النٌىىس إل هىىا  ِىىى   الُا

 ببئةت املنخباث. وم   رة املخ
 
 :32ولباث ما قل السحابيت، حاؿت ًينما قهو   مس مخِلقا

 دزاطت اخجدو  الؼاملت للخوبيقاث املخوافسة داحل املنخبت. (1

جىىىىىىوذ  اخحىىىىىىرز ًىىىىىىاى الخِاقىىىىىىد ُلىىىىىى  اخدىىىىىىدماث السىىىىىىحابيت  في ىىىىىىب ُلىىىىىى  املنخبىىىىىىت أ  جف ىىىىىىم  (2

 بوكوح ػدقد جميّ اتداهس ال   قد جخِسق ل ا  ِد إبسام الخِاقد.

جخ ىىوى إ ىى  بئةىىت السىىحاب،  الخ لىىد مىى  موزوقيىىت مىىوزد إلانترنىىذ  ذلىىو أ  املنخبىىاث ًينمىىا (3

فججهىىىا ج ىىىىخفٍ ببياناتهىىىىا داحىىىل حىىىىادم ق ىىىىب أ  جهىىىو  ُلىىىى  زقىىىىت  أليىىىدة  بىىىىم، مىىىىي م جخِىىىىسق 

بياناتهىىىا للفقىىىدا . ًو ىىىة قهىىىو   مىىىس لىىىرلو، ق ىىىب أ  جخ لىىىد املنخبىىىت مىىى  الوسلقىىىت الىىىر  

طىىئخم بهىىا ًفىىٍ بياناتهىىا، ومىىاذا ُىى  نٌىىم اخحماقىىت ضىى  اخدىىوادم املظىىخخدمت، ومىىد  جىىوف ر 

تىىىىراش  حىىىىد خفىىىىاي backup servicesماث النسىىىىا الًا . و اخجملىىىىت، فجنىىىىم ُنىىىىدما قىىىىخم الًا

 
 
 أو تهدقىىدا

 
بالبيانىىاث حىىازا نوىىا  امليطظىىت ضىى  مهىىا    ىىر مِلىىوم، فىىج  ذلىىو يؼىىهل حوىىسا

بالنظىىبت لخلىىو امليطظىىت. لىىرا، وجىىب ُلىى  املنخبىىت املخِاقىىدة أ  جىىخف م  ىىرة املظىى لت بىىوع  

 ػدقد.

دىىدماث السىىحابيت  فقىىد ج خىىاا املنخبىىت إ ىى  وقىىا الخِامىىل كىما   ىىحب الخِاقىىد ُلىى  اخ (4

مىىىّ أًىىىد مىىىوزد  اخدىىىدماث السىىىحابيت والخِاقىىىد مىىىّ آحىىىس، ضىىى   ىىىرة اخحىىىاى وجىىىب ُل هىىىا أ  

خفاي ب ل بياناتها واطترجاُ ا ض  اخحاى.  جلم  إمهانيت وقا الخِاقد، مّ مامل الًا

اقىد أو قبىل اجخىاذ قىساز كسوزة ج دقد الوسلقت املناطبت للدفّ مقابىل اخددمىت ًىاى الخِ (5

 للىىىدفّ، وأ  احخيىىىاز إًىىىدا ا طىىىوف 
 
 ُدقىىىدة

 
الخ ىىىوى إ ىىى  السىىىحاب  ذلىىىو أ   نىىىاك هسقىىىا

قخوقىىىىىىا ُلىىىىىى  هبيِىىىىىىت اخدىىىىىىدماث املقدمىىىىىىت واملخِاقىىىىىىد ُل هىىىىىىا بىىىىىى   املنخبىىىىىىت ومىىىىىىوزد اخددمىىىىىىت 

 السحابيت.

 ولِل أػ س هس  الدفّ املِ ودة ض   را الظيا  ما قل :

حِىىىىىد  ىىىىىرة الوسلقىىىىىت هىىىىى   طىىىىىلوب القيا ىىىىى    :Pay-as-you-goالىىىىىدفّ مقابىىىىىل الاطىىىىىخخدام  -

 
 
 ماليىىىىت

 
بالنظىىىىبت خدىىىىدماث اخحوطىىىىبت السىىىىحابيت. وضىىىى   ىىىىرة الوسلقىىىىت جىىىىدفّ املنخبىىىىت زطىىىىوما

 مقابل ما جم اطخخدامم بالفِل م  حدماث.
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أو الىىىىدفّ مقابىىىىل اطىىىىخخدام إلامهانىىىىاث اخحاطىىىىو يت  الخ   ىىىىياث  Subscriptionالاػىىىىتراك  -

 مقابىىىىىل حىىىىىدماث الـىىىىىيانت وال رم يىىىىىاث(: ضىىىىى   ىىىىىرة ا
 
 ماليىىىىىت

 
لوسلقىىىىىت جىىىىىدفّ املنخبىىىىىت زطىىىىىوما

 أو أزبّ مساث ض  الظنت(.
 
  ػ سلا

 و نا، ق ظ  الخ ليد ُل  أمسل   ما:

أ ميت دزاطت هس  الدفّ اتدخلفت لخقسلس الوسلقت املناطبت م  بي ها، مّ  حر ضى   -

خباز ُدد املظخفيدق  الرق  قترددو  ُل  املنخبىت، أل  ذلىو   الُا
 
 مىيزسا

 
يِىد ُىامال

 ض  اجخاذ القساز  ؼ   الخ وى إ   اخحلوى السحابيت.

أ ميت دزاطت بنود الخِاقداث اتدخلفت ال ى  ققىدم ا املىوزدو  وإجىسا  املقازنىت بي هىا  -

 بنا  ُل  امخياشاث هس  الدفّ ال   قدُم ا مل م هم.

لخخىىىىصل  السىىىىحابي ضىىىى  الاهمةنىىىىا  إ ىىىى  نٌىىىىام الخهلفىىىىت املادقىىىىت فيمىىىىا قخِلىىىىق بصلىىىىادة حيىىىىازاث ا (6

 مىى  املىىوزدق  
 
يِسكىىو   -لمىىا جىىسث بىىم الِىىادة ضىى  طىىو  الِمىىل–املظىىخقبل  ذلىىو أ  لش ىىرا

 جنافظيت ملا ققدمونم م  حدماث  حابيت   يىت جىرب  فىساد واخج ىاث اتدخلفىت 
 
أطِازا

إ ىىى  الخِامىىىل مِ ىىىم ضىىى  بىىىاد    مىىىس، زىىىم جسجفىىىّ مِىىىدمث الخهلفىىىت  ِىىىد ذلىىىو  ؼىىىهل جخىىىا   . 

 قبىىىىىىل الخِامىىىىىىل مىىىىىىّ مىىىىىىوزد  اخدىىىىىىدماث ولنىىىىىى ، 
 
ُلىىىىىى  املنخبىىىىىىت أ  ح ىىىىىى   ىىىىىىرة املظىىىىىى لت جيىىىىىىدا

السىىحابيت مىىىي م جقىىىّ ضىىى  مىىى ش  مظىىىخقبل ، وجخ مىىل ُلىىى  ُاجق ىىىا مىىىا م جويقىىىم مىىى  جهىىىاليا 

 مادقت متياقدة أو قابلت للصلادة.

الخ لد م  طالمت نٌام الخ دقو الدائم ض  املظخقبل لل رام  والخ   ياث ال   طوف قخم  (7

يىىو إ  الخ ىىدقو قىىخم  ؼىىهل ال خِاقىىد ُل هىىا ومىىد  ح ويخىىم لخلىىو ال ىىرام  والخ   ىىياث، ًو

ىىىىدد  ٌىىىىى بالخ ىىىىدقو ُو جلقىىىىاإي، إم أنىىىىم ق ىىىىب الاهىىىىاَل ُلىىىى  ما يىىىىت ال ىىىىرام  ال ىىىى  طىىىىوف ج 

الظنواث ال   طئخم الخ دقو حالل ا ض  املظىخقبل، وذلىو قبىل الخِاقىد الفِلى  أو اجخىاذ 

 أو ذاك. القساز بالخِامل مّ  را املوزد

وكىىىىىىىوح طياطىىىىىىىت إلاجاًىىىىىىىت  ِيىىىىىىىدة املىىىىىىىد   ًيىىىىىىىو ق ىىىىىىىب أ  يظىىىىىىىمك للمظىىىىىىىخخدم الانخفىىىىىىىاَ  (8

 باخددماث اتدخلفت م  أ  مها  وض  أ  وقذ.
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إذ : نف ىىىىم مىىىى  مىىىىل  ىىىىرا أنىىىىم ق ىىىىب ُلىىىى  املنخبىىىىت أ  جىىىىدزض وزيقىىىىت الخِاقىىىىد دزاطىىىىت 

قبىىىل  واُيىىت، وجقىىىاز  أو جفاكىىىل بىىى   الِىىسوق اتدخلفىىىت املقدمىىىت مىىى  قبىىل مىىىوزد  السىىىحابيت

 اجخاذ أ  قساز قخِلق بدنفير أًد اخحلوى السحابيت.
 

 :حتديات احلوسبة السحابية يف بيئة املكتبات العربية 6/4

 قانونيت وأحس  طياطيت وجقنيت، ولئع م سد 
 
إ  ملوكَو اخحوطبت السحابيت أ ِادا

لىى  أ  ًىىاى، ن ىىاوى أ  نسؿىىد  نىىا   مىىا مىى  جوبيقىىاث جننولوجيىىا املِلومىىاث. ُو
 
 ِىىم جوبيقىىا

الخ ىىىدقاث املخِلقىىىت بخوبيىىىق اخحوطىىىبت السىىىحابيت ضىىى  بئةىىىت املنخبىىىاث ضىىى  فةىىىاث مِىىىدودة، ُلىىى  

 الن و الخا  :

لِىىىىل أبىىىىسش مشىىىىاى  يِ ىىىىر ُىىىىى   ىىىىرة الفةىىىىت مىىىى  الخ ىىىىدقاث مىىىىا قخِلىىىىىق  التحففففد ات اليا  ي ففففص: .1

 بالنظىىىىىبت لنش ىىىىىر مىىىىى  
 
بخـوؿىىىىىيت بيانىىىىىاث املظىىىىىخفيدق ، ًيىىىىىو يؼىىىىىهل  ىىىىىرا  مىىىىىس مِوقىىىىىا

لِمىىىىىال  ًىىىىىاى الخِامىىىىىل مىىىىىّ حىىىىىدماث اخحوطىىىىىبت السىىىىىحابيت. وقىىىىىد أجسلىىىىىذ املظىىىىىخفيدق  أو ا

دزاطت مسحيت م  قبل إًد  الؼسماث الِاملت ض  م اى جننولوجيا املِلوماث ض  أبسلل 

، ًيو أو حذ نخائ  املس  أ  ما قخِلق بمظ لت أم  بياناث املظخفيدق  أمس  لىم 2011

و مِ ىة آحىس، لىم  33ت أنفظى م! يؼهل لب ر ا خمام م  جانب مىصود  اخدىدماث السىحابي

 مخفىىىاوث 
 
،  ىىىرا ُلىىى  الىىىس م مىىى  موجهىىىا حؼىىىهل قلقىىىا

 
قبىىىُد  ىىىيم  منتىىىرز   بهىىىرة املظىىى لت لش ىىىرا

الدزجىىت بالنظىىبت للمظىىخفيدق  أنفظىى م، ضىى  الوقىىذ الىىر  مىىا  ق ىىب فيىىم أ  ُقبىىد   ىىيم  

ى املىوزدو  ا خمىام م بمىا قىيز  ُمال  ىم مى  املظىخفيدق . وضى  مسى  ميىداني أجىس  حىال

م  مصود  اخددماث السحابيت ض   103، ػمل ن و 2011ػ س  قونيو وأ ظوع طنت 

الومقىىىاث املخ ىىىدة وطىىىخت مىىى  دوى الاج ىىىاد  وزبىىىي، حلـىىىذ نخائ ىىىم إ ىىى  أ  مٌِىىىم  ىىىيم  

املىىىىىىىصودق    ىىىىىىىر م خمىىىىىىى   بمظىىىىىىى لت أمىىىىىىى  بيانىىىىىىىاث ُمالئهىىىىىىىم، بىىىىىىىل قىىىىىىىسوجهم مظىىىىىىىةول   بـىىىىىىىفت 

دصنىت ضى  السىحاب. ولىرا لىم حؼىهل قلىيت شدـيت ُ  ًماقت البياناث اخداؿىت بهىم وات

. 34أمىى  البيانىىاث م ىىل منافظىىت نصحهىىت بىى   الؼىىسماث املِنيىىت بتيولىىد اخدىىدماث السىىحابيت

 مىىىىا ضىىىى  هبيِىىىىت 
 
وقىىىد ق مىىىىل ُىىىىدم الالتىىىىرار  ىىىىرا، ضىىىى  قنىىىاُ   الصدـىىىىيت، أ  زمىىىىت  موكىىىىا

اث اخدىدماث السىىحابيت املقدمىىت مىى  حىىالى  ىىيم  املىىوزدق ، وأ  إجىىسا اث جقىىدقم اخدىىدم
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فىٍ حـوؿىياث الِمىال ، بئنمىا قىسو  أ  مىا  جخم ُل  أُل  دزجىت مى   مىا  والظىسلت ًو

قبدقم  ِم املظىخفيدق  م ىسد  ىواجع نفظىيت، جىدوز بخلىد أًىد م، ًىاى الخِامىل مىّ 

 بالنظىىبت إلىى هم، فىىىال  ىىسو إذ  ضىىى  
 
اخدىىدماث السىىحابيت ألوى مىىىسة، ومىى   املظىى لت م ظىىىومت

 ُدم التراثهم.

 ُلى  الخ ىدقاث الخقنيىىت فيمىا قىىسجبى  ص:التحفد ات التي يفف .2
 
قىد ق ظى  أ  أطىىو   نىا مشىىام

ت املناطىىىىىىبت لالجـىىىىىىاى  ت الاجـىىىىىىاى بامنترنىىىىىىذ، ًيىىىىىىو قترجىىىىىىب ُلىىىىىى  الظىىىىىىُس   ظىىىىىىُس
 
حـوؿىىىىىىا

 ؼىىىىبنت إلانترنىىىىذ مىىىىا قمنىىىى  أ  نخـىىىىوزة مىىىى  مِىىىىدى مناطىىىىب لدؼىىىى يل بىىىىسام  الخوبيقىىىىاث 

لسحاب. و رة أموز ج خاا إ   ونقل البياناث ًاى زفّ و/أو ج ميل البياناث اتدصنت ض  ا

 ؿىىِب الخ قيىىق لىىد  
 
ت مناطىىبت لالجـىىاى بالؼىىبنت. وز مىىا مىىا  ذلىىو مخولبىىا جىىوف ر طىىُس

 ِىىىىىم الىىىىىدوى الِس يىىىىىت، أل  ذلىىىىىو بىىىىىال زلىىىىىب قىىىىىسجبى باخحالىىىىىت الاقخـىىىىىادقت وج نم ىىىىىا قيىىىىىود 

 امل يانيت والخمولل.

ملخولبىىىىاث أو وأقـىىىىد بهىىىىرة الفةىىىىت مىىىى  الخ ىىىىدقاث جميىىىىّ مىىىىا قخِلىىىىق با التحففففد ات اره يففففص: .3

إلامهانىاث اتدخلفىت الواجىب جوفس ىا لىد  الِىامل   ضى  املنخبىاث أنفظى م، مى  ًيىو مىىد  

جقبل م لفنسة اخحلوى السحابيت وليفيت الِمل ض  البئةت السحابيت، وما قمن  أ  حظى م 

بىم منخبىىاتهم مىى  دوز ضىى  حدمىىت م خمىىّ املظىخفيدق ، ومىىاذا ُىى  قىىدزاتهم الخننولوجيىىت ضىى  

مشل جلو  موز ب اجت إ   دزاطت اطدخنؼافيت قبل اجخاذ القساز بىالخ وى   را الظيا .

 إ   بئةت السحاب.

 / توصيات الدراسة:7

حِىىىىد مظىىىى لت جوبيقىىىىاث اخحوطىىىىبت السىىىىحابيت ضىىىى  املنخبىىىىاث مىىىى  القلىىىىاقا ال ىىىى  لىىىىم جىىىىصى 

 امل خمى   بخوبيقىىاث جننولوجيىىا املِلومىىاث بـىفت ُامىىت ضىى  بئةىىت
 
 للنقىىاغ أمىىام لش ىىرا

 
 موسوًىت

املنخبىىاث ضىى  الىىدوى  جنبيىىت، وإ  بىىدث إز اؿىىاث جلىىو املناقؼىىاث جخ لىى  ُلىى  اطىىخ يا  لىىد  

 ِىىىم امل خمىىى   مىىى  أبنىىىا  اتجخمىىىّ الِسبىىىي. وضىىى  طىىىيا  مناقؼىىىت جوؿىىىياث  ىىىرة الدزاطىىىت، قىىىد 

 ملىىىا جىىىا  
 
ق ظىىى  أ  نؼىىى ر إ ىىى  الظياطىىىت املـىىىسلت ن ىىىو اطىىىخخدام اخحوطىىىبت السىىىحابيت، وفقىىىا

بمـىىىىىىس  و ىىىىىىاك  2017-2012جـىىىىىىامث وجننولوجيىىىىىىا املِلومىىىىىىاث  بنخىىىىىىاب طياطىىىىىىاث قوىىىىىىاَ الا

 :35نـم
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 هسلق ُ  السحابيت اخحوطبت جننولوجيا نؼس: 

 الـلت. ذاث اخج اث مّ حِاو   منٌومت إق اد -

 والخِليم. وجوولس امل ازاث الوع  نؼس حالى م  السحابيت اخحوطبت اطخخدام ج ف ي -

 الالشمت. الدؼسنِاث دزاطت -

 اتجاى.  را ض  يميتالخِل املناهج جوولس -

 الخننولوجيا.  رة اطخخدام ض  الشقت شلادة -

 جننولوجيىا لوكّ ػىبهاث اخجامِاث وحصجيّ اتجاى  را ض  اخجامِيت الب ور حصجيّ -

  اتدخلفت املِلوماث
 
  حابت. ض  مِا

 الخ دقاث. ُل  الخ لب ليفيت دزاطت 

 والدوليت. إلاقليميت املنٌماث مّ الخِاو   أهس ب و 

 حالى م  السحابيت اخحوطبت جننولوجيا نميتوج جوولس: 

 .Interoperabilityللخوبيقاث  البي   الدؼ يل حصجيّ -

 السحابيت. اخحوطبت م اى ض  اخد راث جبادى -

 .السحابيت اخحوطبت م اى ض  املخخــ   م  جيل حلق -

 .البلدا  الناميت ض  اخحوطبيت للسحابت الخ خيت البنيت بنا  ض  الاطدشماز حصجيّ -

 القلىاقا السىحابيت  مشىل اخحوطىبت اطىخخدام ُى  جىن م ال ى  بالخ ىدقاث الىوع  دةشلىا -

 .اللسائب فسق ونٌم باملنافظت املخِلقت

 إؿىداز مى  حىالى و مىا  اخدـوؿىيت بمِىىاق ر الالتىيام ُلى  اخددمىت مقىدمي ًىو -

 وجودة السحابيت ض  اخحوطبت يِملو   الرق  املِلوماث جننولوجيا ملخخـص   ػ اداث

 .السحابيت اخحوطبت لِقود لمِياز اخددمت

لىىى  أ  ًىىىىاى، فقىىىىد حلـىىىىذ الدزاطىىىىت اخحاليىىىت إ ىىىى  ُىىىىدد  مىىىى  الخوؿىىىىياث، ق ظىىىى   ُو

 بياجها ُل  الن و الخا  :

  دزاطىىت جىىدو  الخ ىىوى إ ىى  اخحوطىىبت السىىحابيت ضىى  املظىىخقبل ضىى  كىىو  اًخياجىىاث املنخبىىت

 ومقدزاتها وا خماماث م خمّ املظخفيدق .
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 ج دقىىىد النمىىىاذا السىىىحابيت  
 
املناطىىىبت ال ىىى  قمنىىى  للمنخبىىىت أ  جدب ىىىة أًىىىد ا أو ألًىىىر وفقىىىا

 لخولِاتها املظخقبليت وما ج مل أ  جقدمم م  حدماث.

 .  مِسفت اخج اث املمولت خددماث اخحوطبت السحابيت وليفيت الخِاقد مِ ا ابخدا  

  جوف رمىىىوادز  ؼىىىسلت مي لىىىت ومدز ىىىت بنفىىىا ة ُلىىى  ليفيىىىت الخِامىىىل مىىىّ مظىىىخ دزاث جقنيىىىاث

 ِلوماث.امل

 .نؼس زقافت اخحوطبت السحابيت ب   أُلا  فسلق الِمل باملنخباث 

   يت املظخفيدق  باخددماث املِخمدة ُل  اخحوطبت السحابيت وليفيت الاطخفادة م ها جُو

 مشل حدمت النخب إلالنترونيت.

، لمىىا أ   ىىرة الوزقىىت 
 
 حـىىبا

 
 ب شيىىا

 
يىىو إ  م ىىاى اخحوطىىبت السىىحابيت يِىىد م ىىام ًو

ـىىىىىىس مخخلىىىىىىا الدظىىىىىىاؤمث ال ىىىىىىى  قمنىىىىىى  أ  جشىىىىىىاز بـىىىىىىدد اخحوطىىىىىىبت السىىىىىىىحابيت لىىىىىىم جدظىىىىىىّ  لخ 

 م  إلاػهالياث 
 
، فججها جترك أمام الباًو الِلم  ُددا

 
وجوبيقاتها ض  بئةت املنخباث حـوؿا

 الب شيت ال   ز ما اطخواَ إلاجابت ُ ها ض  دزاطاث مظخقبليت زائدة  م  ذلو ما قل :

املنخبىىىاث الِس يىىىت ن ىىىو الِمىىىل ضىىى  بئةىىىت اخحوطىىىبت  ليىىىا قمنىىى  الخ لىىىد مىىى  مىىىد  جا صلىىىت -

 السحابيت ض  املظخقبل؟.

ليا قمن  للمنخباث أ  جووز م ازاث املظخفيد ض  الب و ُ  املِلوماث ومؼىازلهها ضى   -

 بئةت السحاب؟.

 ليا قمن  لشحوطبت السحابيت أ  ج افٍ ُل  م يانيت املنخبت قدز إلامها ؟. -

 دقم ا للمظخفيد ض  بئةت اخحوطبت السحابيت؟.ما اخددماث اخجدقدة اتحخمل جق -

مىىىا املىىىىي الث وإلامهانىىىىاث ال ىىىى  ق ىىىىب أ  قخمخىىىىّ بهىىىىا أحـىىىىائيو املنخبىىىىاث ضىىىى  بئةىىىىت اخحوطىىىىبت  -

 السحابيت؟

 ما انوباُاث املظخفيدق  ن و اخددماث السحابيت املقدمت داحل إًد  املنخباث؟. -
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 التخطيط لبناء مستودع رقني ألدب األطفال العربي

 إميان رمضان حمند حسني .د                                                                  

 مدير املكتبة الرقمية                                                                                                  

 جامفة القاهرة -املكتبة املركزية الجديدة                                                                                               

 امللخص:

فدددددد  ؼدددددبب ائل دددددداإ البدددددددا ب العفددددددب الفر ددددد   ألدب إصددددددد اللاقدددددق ال ددددددا  تهددددددر الدإاىددددددة   ددددد       

ر ـلدددددد   ئؽدددددد   داإة املمددددددتلدـا  الرقميددددددة مفتل ددددددة والتفددددددر ، التكنلللجيددددددة لفددددددلال  العفددددددب

دددا  الرقميدددة و لقدددا  اللدددل  ـلددد  المةئدددام   ك دددة م  مدددة  داإة  لبندددا  املصددددإ و داإة املجمـل

دددددا، و  التفدددددرر ـلددددد  الت أدددددةا  الندددددل أدثة هدددددا التقنيدددددا  ال دي دددددة أدب  ظفدددددار الفر ددددد   لك ةوئي 

 ددددة جئتددددا  الفكددددرل امللجدددد  لةعفددددب الخاصددددة صاللصددددلر ال ددددر واملمددددتلدـا  الرقميددددة فدددد    ا

لبندددا  ممدددتلدؿ إقصدددل متبصددد  فددد  أدب   قددددي   صدددلإ مق دددة ، وتمدددا  الدإاىدددة   ددد  الفر ددد 

  ظفار الفر   لتةبية الا تياجا  والخدما  املفةلما ية املتنامية لةعفب الفر  .

را  مسددددددد  واـتمدددددددد  الدإاىدددددددة ـلددددددد  املدددددددن ا امليددددددددا   الت ةيلددددددد   يددددددد   دددددددـر  البا  دددددددة   ددددددد   جددددددد     

ية فددد  مطدددار أدب  ظفدددار واملتا دددة ـلددد  ال دددبكة الفامليدددة لةلصدددلر   ددد  أصدددر   لةممدددتلدـا  املليدددـل

ئمدددام  مدددا  ةدددا املمدددتلدـا  لهددددر وصدددح و  ةيدددب و قيدددي  امل تدددلئ لهدددا فددد  يدددل  املفدددايأة واملبددداد  

ددددددNISO) النددددددل اق ة  هددددددا املنؽمددددددة اللظنيددددددة ملفددددددايأة املفةلمددددددا   مريكيددددددة ا  الرقميددددددة ( لبنددددددا  املجمـل

 الجيدة.

واثتتمد  الدإاىدة صمهميددة الددوإ الرا دد لةتقنيددة الرقميدة واملمدتلدـا  الرقميددة فد    ا دة جئتددا       

دددة مدددا التلصددديا   ما  مكدددا املمددد ولأ   ،الفكدددرل لةعفدددب الفر ددد  دوإ  ـددداواق ة ددد  الدإاىدددة مطمـل

فاـددب فدد    ددر املفةلمددا   مددا  نفيددبها صصددلإة م لدد  ىدديرل  ل ددا دوإ  صددمدب  ظفددار الن ددر الخاصددة

 صالن  الرامب ـل  ال رب جلك ةو  .ال ادفة و  ا ة املفرفة لألظفار 

 الكلنات املفتاحية:

ئؽددددددد   - Dspaceدل ىدددددددب    ئؽدددددددا   -املمدددددددتلدـا  الرقميدددددددة  -ثقافدددددددة العفدددددددب -أدب العفدددددددب

 اللصلر ال ر.  – مفتل ة املصدإ
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Abstract: 

    The aim of the study is to monitor the current reality of Arab children's 

literature in light of the spread of technological alternatives to the worlds of the 

child and to identify the open source digital repository systems to build and 

manage digital collections and to highlight the most appropriate system for the 

management of Arabic children's literature. The study seeks to present a 

suggested proposal for building a digital repository specialized in Arab children 

literature to meet the growing Informatics Needs  of the  Arabic child.  

    The study depended on the analytical field method . The researcher started a 

survey of the subject repositories for children's literature available on the World 

Wide Web to reach the most prominent models of these repositories in order to 

describe, analyze and evaluate their content in light of the standards and 

principles proposed by the National Information Standards Organization 

(NISO)  to build Good digital collections. 

    The study concluded the importance of the pioneering role of digital 

technology and digital repositories in access to intellectual production of the 

Arab child. The study suggested a set of recommendations if the publishing 

administrators of the children's literature are able to perform them optimally, 

they will have an active role in disseminating targeted information and fully 

access to knowledge for children. 

Key Words: 

Child literature-  Child Culture -Digital Repositories- Dspace System- Open 

source software – Open Access. 
 

 

http://context.reverso.net/الترجمة/الإنجليزي%D8
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 جمهيد: 0/1

ناصددر       ددا، فدد  إىدد  مفددال  وخصددية العفددب وقيم هددا ول  هددا ـو ا ثقافي  يةفددأ أدب العفددب دوإ 

ا صأ  المبفينا  واللمفينا ، وأصبح ثقاف ها  ثرئ، و  ا واض   ئما أدب  ظفار الفر   ئمل 

ا ـلددد  أ   ف ددة فددد  ةددب دولدددة ـرليددة ـلددد  إصدديد مقبدددلر صدد  مدددا النصددل   دصيدددة  البا دد  قددادإ 

ما  املمتلئ الفنل الجيد. وهبا  مر، يدـل   د  التفدا ر صممدتقبب أدب  ظفدار فد  الدلظا 

 ىیدددددددا صدددددددم ةقی  یإ دددددددلفا دل وادددددددل دددددددر  القا  دددددددفدددددددب فطلاالفر ددددد . ولدددددد   فددددددد 
 
دب األددددددد  صدددددددا یك فط

  ددددـةی  ادددا كددددممظدددلإ   ددددر  داثددة وكثأة دددئیإو لك ط  ا ددددىش وایدددا یفدددصح م ةقی ددددص، و ئمددا أق دددلإ لا

 . (1)د  لمايدر  القا  دفر ادل ا

وقد أيقن  املجتمفدا  الفرليدة يدروإة الءجدل    د   كنلللجيدا املفةلمدا  مللاج دة ؼداهرة 

  الددبات  مدددئ 
ب
الائفطدداإ املفرفدد ، وهددل مددا  مددتلجأ  كمدداب العفددب الفر دد  القدددإة ـلدد  الددتفة

أو أو كتددداب ال يدداة، والتفامدددب املبا دددر مدددق مصدددادإ املفرفدددة دو  وىددديغ   دددرل فددد  هي ددد
ة مددددإب

، ويتعةدددددددأ ملدددددددا  كمددددددداب العفدددددددب م دددددددداإا  الب ددددددد  وجص ددددددداإ فددددددد  ال دددددددبكة الفامليددددددددة  و
مدإسددددددديلب

مددداب العفدددب «جئ ةئددد »
 
الدددة فددد   ك ،  يددد  تمددد    كنلللجيدددا املفةلمدددا  ال دي دددة صصدددلإة ففب

ا.  القدإة ـل   لؼيح مفاإف  ـمةي 

تبصصددة فدد  فددروؿ املفرفددة و زثددر  ددبكة جئ ةئدد  صالفديددد مددا مصددادإ اللصددلر ال ددر امل     

فد  مطدار أدب  ظفدار، وي إيدأ   املتبصصدة ومنها املمدتلدـا  واملكتبدا  الرقميدةالب رية 

دددا مددددا الت دددلي  جيطاصيددددة فددد « املمدددتلدـا  الرقميددددة»أ  اىدددتبدا   ددددا م م   نميددددة  يم دددب جائب 

املناىدددددبة   دددددلفأة املفةلمدددددا م ددددداإة  ظفدددددار فددددد  التفامدددددب مدددددق مصدددددادإ املفرفدددددة التكنلللجيدددددة و 

وال ددددامةة ي تياجدددداته  املفرفيددددة و نؽددددي  و  ا ددددة مصددددادإ املفةلمددددا  الالك ةوئيددددة املصددددممة 

 .(2)لألظفار   رب  م ب مف  اى ةجاـ ا واىتبدام ا 

ويكمددددا ال ددددر  املن ددددلد مددددا الدإاىددددة فدددد  ويددددق أىدددد  لبنددددا  ممددددتلدؿ إقصددددل  فمددددب ـلدددد       

ةوئيددة لترددل  صم اصددة   دددئ املبددادإا  الفرليددة امل تددلئ فدد  الب  ددة الالك   نؽددي  و داإة و  ا ددة

النددل تمدددا  لةتفامددب مدددق امل تددلئ الرقصدددل ألدب العفددب صعريقدددة من جيددة وفددد  أىدد  ومفدددايأة 

وئقعدددة ائعددد ت ئ دددل  صدددمي  ممدددتلدؿ إقصدددل  فمدددب ـلددد   طميدددق مصدددادإ املفةلمدددا  ـةميدددة، 
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ا مددق التلجدد  الفددالصل لل ددجيالالك ةوئيددة امللج ددة لةعفددب الفر دد   ـلدد  تفةدد    ظفددار ق ما ددي 

 القرا ة والرغبة ف  املعالفة صالة ة الفرلية.
 

 الكسه األول: اإلطار املنوجي للبخح:

 :مشكلة الدراسة وأهنيتوا 1/1

جمددددق و نؽددددي   تم ددددب م ددددرةة الدإاىددددة فدددد  م  ؽددددة البا  ددددة ـددددد  وجددددلد أداة تفمددددب ـلدددد       

، فقد أدئ  النمل المريق لةمفةلما  لةعفب ف  الفال  الفر    جئتا  الفكرل امللج  و  ا ة

دددد  قدددددإة  ـلددد   دددبكة جئ ةئددد    ددد  ـدددد  وجدددلد  نؽدددي  لةمفةلمدددا  املتا دددة ـمدددة ال دددبكة، ـو

صدددمدب  ظفدددار ـلددد  ملاج دددة  ةدددا الزيدددادة الكبأدددةة فددد  املفةلمدددا   املفنيدددة واملمددد ولة الج دددا  

ة املتبصصددددة فدددد  و ددددب امل ددددك   امل ة بددددة ـلدددد   رددددخم ا، لددددبلا تفتمددددة املمددددتلدـا  الرقميدددد

 مطار أدب  ظفار ـل   بكة الائ ةئ  ما أه  ال ةلر ل به امل ك  . 

صم درال   الفدال و تر  أهمية الدإاىة ف  الاهتما  امل زايد صمدب  ظفار فد  جميدق أئ دا       

املتفددددددة مددددا كتددددأ ودوإيددددا   قةيديددددة ومفتل ددددة اللصددددلر وممددددتلدـا  إقميددددة متبصصددددة 

  التفددددرر ـلددد  واقددددق أدب  ظفدددار الفر دددد  فددد  يددددل  التلج دددا  الفامليددددة .....الدددم، ممددددا اىدددتد 

املفاصرة، و قدي   صلإ مق ة  لبنا  ممتلدؿ إقصل ألدب  ظفار صاـتباإه ما أه   دوا  

ال  مدددددة لتطميدددددق مصدددددادإ املفةلمدددددا  املتبصصدددددة فددددد  مطدددددار أدب  ظفدددددار   دددددر  التعدددددلير 

 والاإ قا  صمدب  ظفار الفر  . 

أدب  ظفدار،  الداإىدأ  وامل تمدأ  صمطدار بد  الدإاىة ا تياجدا  ف دا  ـديددة مدا  و     

اب وم لف  أدب  ظفار الفر    .وكتب
 

 :تساؤالت الدراسة 1/2

 تما  الدإاىة     ججاصة ـل  اللما ي  التالية:

 ف  ؼبب ائل اإ  قنيا  الفصر الرقصل؟ العفب الفر    أدبواقق ما  (1)

أدثة هدددا ص  دددة اللصدددلر ال دددر واملمدددتلدـا  الرقميدددة فددد    ا دددة جئتدددا   الندددل مدددا الت أدددةا  (2)

 الفكرل امللج  لةعفب الفر  ؟
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 داإة امل تليدا  الرقميدة ومدا هدل  ما ئؽ   داإة املمدتلدـا  الرقميدة مفتل دة املصددإ  (3)

ا؟  النؽا   فلب منها  داإة أدب  ظفار الفر   الك ةوئي 

 جنبددل، ومددا ىددما   ملتبصصددة فدد  مطددار أدب  ظفدداراملمددتلدـا  الرقميددة امددا أصددر    (4)

دددددددا  الرقميدددددددة لهدددددددبه املمدددددددتلدـا  فددددددد  يدددددددل  مفدددددددايأة املنؽمدددددددة اللظنيدددددددة ملفدددددددايأة  املجمـل

 املفةلما ؟

مددا متعةبددا  وتليددا     ددا  ممددتلدؿ إقصددل فدد  مطددار أدب  ظفددار الفر دد  و  ا تدد  ـلدد    (5)

  بكة الائ ةئ ؟
 

 :أهداف الدراسة 1/3

ة ما  هدار  تم ب ف :  عمح هبه الدإاىة        قي  مطمـل

فدددد  ؼدددبب ائل ددداإ البددددا ب التكنلللجيدددة لفددددلال  العفدددب الفر ددد   ألدب إصدددد اللاقدددق ال دددا    (1)

 العفب.

التفددددددددرر ـلدددددددد  الت أددددددددةا  النددددددددل أدثة هددددددددا التقنيددددددددا  ال دي ددددددددة الخاصددددددددة صاللصددددددددلر ال ددددددددر  (2)

  .واملمتلدـا  الرقمية ف    ا ة جئتا  الفكرل امللج  لةعفب الفر 

و لقدددا  ، التفدددرر ـلددد  المةمطيدددا  املفتل دددة املصددددإ    دددا  و داإة املمدددتلدـا  الرقميدددة (3)

ا.    اللل  ـل  المةئام   ك ة م  مة  داإة أدب  ظفار الفر    لك ةوئي 

واملتا دة ـلد  املمتلدـا  الرقمية املتبصصة ف  مطار أدب  ظفار  قيي  ئمام  ما   (4)

فدددددددايأة واملبددددددداد  الندددددددل اق ة  هدددددددا املنؽمدددددددة اللظنيدددددددة ملفدددددددايأة ال دددددددبكة الفامليدددددددة فددددددد  يدددددددل  امل

ا  الرقمية الجيدة.NISOاملفةلما  )  ( لبنا  املجمـل

لبندددددا  ممدددددتلدؿ إقصدددددل فددددد  مطدددددار أدب  ظفدددددار لتةبيدددددة الا تياجدددددا   ويدددددق  صدددددلإ مق دددددة   (5)

 والخدما  املفةلما ية املتنامية لةعفب الفر  .
 

 :حدود الدراسة وجماهلا 1/4

جفدادة مددا صرمطيددا  املمدتلدـا  الرقميددة مفتل ددة   لندداور الدإاىددة ضووددضو يت :الحددد  ام

لتنؽي  و فؾ جئتدا  الفكدرل الفر د  فد  مطدار أدب  ظفدار و قددي   صدلإ مق دة   املصدإ

 ملتعةبا   مى   ممتلدؿ إقصل ف  مطار أدب  ظفار ـل   بكة الائ ةئ .
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الفر ددد  صدددمئلاؿ أدصيدددة مبتةفدددة، ولم دددرال   ت دددمب الدإاىدددة أدب  ظفدددار الحددددد  اليددد  يت :

 املتفددة ما كتأ ودوإيا  وقلاـد صيائا  متبصصة ...الم. 

أجريدددددد  الدإاىددددددة ثدددددد ر الفصددددددب الدإاسدددددديل ال ددددددا   مددددددا الفددددددا  الجدددددداما   الشمىيددددددت:الحدددددددد  

2017/ 2018.  

 :املصطلخات املستخدمة يف الدراسة 1/5

  ج دددداإة  لوهددددا وتفريف ددددا، و ليدددديح  تفددددر  الدإاىددددة لفدددددد مددددا املصددددعء ا  النددددل ينب دددد

الفددرت صينهدددا ولددأ  غأةهدددا مددا املصدددعء ا  ما  الصددةة  ندددد  تردد  م مدددح مليددلؿ الدإاىدددة، 

 وتمتفر  الفقرا  التالية أصر  املصعء ا  املتكرإ اىتبدام ا ف  الدإاىة:

  (Child Literatureأ ب الطفل )

بتةفددة مددا الن ددة وال ددفر امل لفددة   ددرب ُ  ددأة   دد  ئددلؿ مددا الفددا  د دد    ددمب أىدداليأ م      

ثددددا  لألظفددددار و ويد دو  ـمددددر املراهقددددة. صدددددأ  عددددلإ هددددبا النددددلؿ  د دددد  فدددد  القددددر  المددددا ق 

ـ دددر فددد  أوإولدددا، وأثدددب يزدهدددر فددد  منتصدددح القدددر  الف دددريا مدددق   مدددأ  أئؽمدددة التفةدددي  فددد  

مبتةفدددة، ومدددق جميدددق أئ دددا  الفدددال ، ممدددا  اد مدددا ظةدددأ امل لفدددا  املخصصدددة لألظفدددار صة دددا  

 . (3) ؼ لإ أدصا  يكرىل  مفؽ  وق ه  لكتاصة م لفا  لألظفار

 (Digital Contentاملحتضوى الزقمي )

  ددددددأة   دددددد  مصددددددادإ املفةلمددددددا  النددددددل  صدددددددإ أو  ددددددل ؿ فدددددد   ددددددرب الك ةو دددددد ، صمددددددا فوهددددددا 

النصددددددددل  والبيائددددددددا  واللسددددددددجي   الصددددددددل ية، والصددددددددلإ ال اصتددددددددة واملت ركددددددددة، والمةمطيددددددددا  

ددددة النددددل  دددد    لية ددددا   دددد   ددددرب ال اىددددللية.  كمددددا يلدددد  مصددددادإ املفةلمددددا  التقةيديددددة املعبـل

الك ةو د ، وتمدتبد   قنيددا  ال اىدبا  الالك ةوئيدة مددق وىدا ب الا صدار ـددا ُ فدد ) ددبرا  

 . (4)املفةلما (  ئتا  و لفأة ول  م ب هبه املصادإ     مطتمق املمتفيديا 

 (Digital Repositoryمستضو ع رقمي )

 دددددأة   ددددد  قاـددددددة صيائدددددا  يمكدددددا اللصدددددلر  لوهدددددا والب ددددد  فوهدددددا ـلددددد  الليدددددأ، وي تدددددلل ـلددددد   ُ      

مددددار الب  يدددددة  مددددار الب  يددددة الندددددل أودـ ددددا البدددددا  ل  فدددد  القاـدددددة، و هددددددر   دددد    ا دددددة ـ  ـ 

و فؽ دددا ـلددد  املددددئ البفيدددد، و نقمددد  املمدددتلدـا  الرقميدددة   ددد  املمدددتلدـا  املفتمددددة ـلددد  

 . (5)مل ىمية املليلؿ، واملمتلدـا  ا
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 (Dspace ي سبيس )  هظام

ُيم دددددب  زمدددددة صرمطيددددددا   دددددرة مفتل ددددددة املصددددددإ لتمىدددددد   و داإة املمدددددتلدـا  الرقميددددددة،       

دددددة ةامةدددددة مددددددا  و ركدددددز ـلددددد   قددددددي  امل تدددددلئ الرقصدددددل لةممددددددتبدمأ  النهدددددا يأ ، و دددددلفر مطمـل

ة ال درة فد   دوا   داإة امل تلئ داثب التعبي . وقد ـرف  ملقق "وير  مكتبا " امل لىـل

دا  الرقميدة يمكدا  ـة  املكتبدا  واملفةلمدا  و إ ديح صمئد : ـبداإة ـدا ئؽدا   داإة املجمـل

املمتفيديا ما  إىار اللثا   الالك ةوئية )ص لث، أوإات م  مرا ، إىا ب ـةمية ...( وما 

  هبه ث  وصف ا، ويقل  النؽا  صتك يف ا و بزينها. ي لل ئؽا  اى ةجاؿ ول   لةلصلر   

اللثددا  .  دد  ويددق هددبا المةئدددام  مددا ثدد ر تفدداو  صدددأ  مكتبددا  مف ددد ماىل ليمدد  لةفةدددل  

فددد  ـدددا   HPمدددا ثددد ر من دددة مدددا  دددركة  HP(( و دددركة " تددد   ددد " MIT Librariesوالتقنيدددة 

وتثدددر  سدددخة مدددا   Dspace 1  وهددد   سدددخة     2002  و ددد   صدددداإ أور  سدددخة فددد  ـدددا  2000

هدد   ددـ  الة دا   ثددرئ  يدافة لة ددة  و Dspace 4.2ىدة هدد  النؽدا   ندد وقدد   ـدداد الدإا

 . (6)الائطةأزية 
 

 منوج الدراسة وأدواتوا: 1/6

 منوج الدراسة: 1/6/1

اـتمدد  الدإاىددة ـلدد   جددرا   صددلإ ـدا  لتصددمي  ممددتلدؿ إقصددل  داإة امل تددلئ الرقصددل      

مليددددا   الت ةيلددد ،  يدددد  ألدب  ظفدددار الفر ددد ، ولالتدددا   فريددد  ظبيف هددددا اىدددتبدا  املدددن ا ا

 دددـر  البا  دددة   ددد   جدددرا  مسددد  لةممدددتلدـا  الرقميدددة ألدب العفدددب املتا دددة ـلددد  ال دددبكة 

ية فددددد  مطدددددار أدب  الفامليدددددة لةلصدددددلر   ددددد  أصدددددر  النمدددددام  الفامليدددددة مدددددا املمدددددتلدـا  املليدددددـل

ة  ظفددددار لهدددددر وصددددف ا و  ةية ددددا ثدددد   قييم ددددا وفدددد  املفددددايأة النددددل اق ة  هددددا املنؽمددددة اللظنيدددد

 (NISO.) ملفايأة املفةلما   مريكية

 أدوات مجع البيانات: 1/6/2

 اـتمد  الدإاىة ف  جمق البيائا  ـل   دوا  التالية: - 

 امالحظت امباشزة: 

قامدددد  البا  ددددة صاىددددتبدا  ملاقددددق املمددددتلدـا  الرقميددددة  جنبيددددة املتبصصددددة فدددد  مطددددار      

 دم ا، و مرائيا  الب   فوها.أدب  ظفار والتفرر ـل  الخدما  النل  ق
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 جمتنع وعينة الدراسة: 1/6/3

املمتلدـا  الرقمية املتبصصة ف  مطدار أدب  ظفدار ـلد  يترل  مطتمق الدإاىة ما      

، واـتمد  البا  ة ـل  ـينة ـمدية قلام ا ثم  ممتلدـا  إقمية ألدب  بكة الائ ةئ 

ما التطاإب  جنبية ل ىتفادة منها ف    ظفار  جنبل، ما اجب اىتفرا  و  ةيب ئمام 

التبعددددديغ    ددددددا  ممددددددتلدؿ إقصدددددل ألدب  ظفددددددار الفر دددددد ، وإو دددددد  فددددد  اثتيدددددداإ هددددددبه الفينددددددة 

دددددددا ال دددددددملر فددددددد  ت عيدددددددة  ( 1ويلضددددددد  الجددددددددور إقددددددد  ) أ ب ألاطفدددددددا  امفددددددددم ل طفضولدددددددت  امي 

 الن ل التا  : املمتلدـا  الرقمية املفتل ة ألدب  ظفار  جنبل م ب الدإاىة، وه  ـل 

 ( املمتلدـا  الرقمية ألدب  ظفار  جنبل م ب الدإاىة1جدور إق  )

URL Name of Repositories No 

http://www.austlit.edu.au/specialistDatasets/Chi

ldLit/CLDR 

Children’s Literature Digital Resources: 

An Australian Children's Literature 

Project  

1 

http://palmm.fcla.edu/juv/ 

 

The Literature For Children Collection-

 Publication of Archival Library & 

Museum Materials  

2 

http://en.childrenslibrary.org/ The International Children's Digital 

Library (ICDL ) 

3 

http://library.ryerson.ca/info/aboutpub/rula-

connections/childrens -literature-archive/ Children’s Literature Archive (CLA) 
4 

http://thecheaprepository.org/ The Cheap Repository 5 

 

 :الدراسات السابكة 1/7

ف  مليلؿ اـتمد  الدإاىة ف  ص ثها ـل  الفديد ما أدوا  الب   ـا جئتا  الفكرل      

 الدإاىة ـل  املمتليأ  الفالصل والفر  . 

http://www.austlit.edu.au/specialistDatasets/ChildLit/CLDR
http://www.austlit.edu.au/specialistDatasets/ChildLit/CLDR
http://en.childrenslibrary.org/
http://library.ryerson.ca/info/aboutpub/rula-connections/childrens%20-literature-archive/
http://library.ryerson.ca/info/aboutpub/rula-connections/childrens%20-literature-archive/
http://thecheaprepository.org/
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وقددددددد  بددددددأ  وجددددددلد ـدددددددة دإاىددددددا  ىدددددداصقة  ددددددر بغ   ددددددرب مبا ددددددر أو غأددددددة مبا ددددددر صمليددددددلؿ   

الدإاىددة، و دد   قمددي  الدإاىددا  المدداصقة   دد  دإاىددا  ـرليددة ودإاىددا  أجنبيددة، وفيمددا يلدد  

 ـر  أله   ةا الدإاىا :

 الدراساث العزبيت 1/7/1

ا    ميدددزد اث اماتبددداث الزقميدددت لاطفدددا :  راسدددت اسدددتطال يت  رسدددالت سكدددب، تسدددي   ددد  

   2011ماجستير  جامعت ح ضوان، 

 ناول  الدإاىة   ديد مف ل  املكتبة الرقمية لألظفار وثدماتها و  ع ها، والتفرر ـل     

ا اللاقدددق الففلددد  مل دددروـا  املكتبدددا  الرقميدددة لألظفدددار والندددل تفدددد مدددا املرلئدددا  الر  مدددية ل ددد

دددددة مددددا املتعةبدددددا  الر  مدددددية    دددددا   و صددددر الدإاىدددددا  الندددددل  ناول هددددا، والتلصدددددب   ددددد  مطمـل

اهتمدددددا  الددددددور  جنبيدددددة صاملكتبدددددا  م دددددروؿ مكتبدددددة إقميدددددة لةعفدددددب، وأكدددددد  الدإاىدددددة ـلددددد  

ددددد  و ددد  املكتبددددا  الفامددددة واملدإىددددية ص   ددددا  املكتبددددا   الرقميدددة لألظفددددار مقاإئددددة صمصددددر، ـو

 الرقمية لألظفار.

ً صباح   "الشهي هظم إ ارة املحتضوي : مجاالث الا ا ة فى بىاء  ري، طال  هاظم، د ليلي حس

(: 2013) 2، ع5"  املج دت العزاقيدت لتاىضولضوجيدا امع ضومداث  مد   ماتباث ألاطفا  الزقميدت

 asj.net/iasj?func=fulltext&aId=126597https://www.i  مسترجع مً  1-16

هدددددددف  الدإاىددددددة   دددددد  التفريددددددح صاملتعةبددددددا  اللؼيفيددددددة اللددددددروإية لددددددنؽ   داإة امل تددددددلئ       

دددددر  لةمدددددةام  و ج دددددزة واملفددددددا   الرقصدددددل لةلفدددددا  صمتعةبدددددا  املكتبدددددا  الرقميدددددة لألظفدددددار ـو

آلاليددددددة، املا دددددد ا  ال  مددددددة ملفالجددددددة و فددددددؾ الكيائددددددا  الرقميددددددة، ومددددددا يددددددمنها: ال اىددددددبا  

 اللل ية، وىا غ التبزيا، والمةام  ال  مة لةتنؽي  وج ا ة. 

كحيددددل، حدددداسم  دددد ا ، د مجدددددي سددددعيد  فددددل  " ا  يددددت جضوظيدددد  امسددددتضو  اث التع يميددددت 

الزقميددت فددى جىميددت امعز ددت التاىضولضوجيددت لدددى طددالب الادد  العاشددز داججدداههم هحددضو مددا ة 

  مسدددترجع مددددً 2014ت إلاسددددالميت )،دددشة(، ،دددشة، التاىضولضوجيدددا" رسدددالت ماجسدددتير  الجامعددد

http://search.mandumah.com/Record/693609 

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=126597
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أصدددددددر   الدإاىدددددددة أهميدددددددة املمدددددددتلدـا  التفةيميدددددددة فددددددد  التددددددددإي ، و لؼيدددددددح املمدددددددتلدـا      

صمهميدددة   التفةيميددة الرقميددة فدد   نميددة املفرفددة التكنلللجيدددة لدددئ العدد ب، وأوصدد  الدإاىددة

ية صايهتما  ص مليلؿ املمتلدـا  التفةيمية الرقمية و   املداإأ ـل  الما  فيما التـل

صينهدددددا ئ دددددل    دددددا   ظددددداإ تفددددداو  ، وكدددددبلا الاىدددددتفادة مدددددا املمدددددتلدـا  فددددد   ددددددإي  املقدددددرإا  

 الدإاىية املختةفة لةع ب؛ ألهمي ها ف   نمية الل اإك والتفاو  صأ  الع ب  .

 الدراساث ألاجىبيت 1/7/2

Hutchinson HB, Druin A, Bederson BB. (2007). "Supporting elementary-

age children's searching and browsing: Design and evaluation using the 

international children's digital library". Journal of the American Society 

for Information Science and Technology. 58.11(2007):1618-1630. 

إكدددددددز  الدإاىدددددددة  ـلددددددد  اىتك دددددددار ا طاهدددددددا   ظفدددددددار وأئمددددددداظ   المدددددددةلكية فددددددد   ق ددددددديل     

املفةلمددا  والب دد  ـنهددا ـنددد تفددامة   مددق  مصددادإ املفةلمددا  وئؽدد  الاىدد ةجاؿ الالك ةوئيددة، 

 ددددرب م دددداإاته  فدددد  
ُ
وأكددددد  الدإاىددددة ـلدددد  يددددروإة مراـدددداة القدددددإا  املفرفيددددة لألظفددددار النددددل ت

املناىدددددبة فددددد  ئؽددددد   داإة املكتبدددددا  الرقميدددددة وفددددد  اىدددددتبدام    صدددددياغة اىددددد ةا يطيا  الب ددددد 

لةتقنيدددا  وجمرائدددا  الندددل  لي  دددا مفؽددد  الدددنؽ  م دددب  قنيدددا  الدددرلغ صدددأ  املصدددعء ا  ـلددد  

 ىبيب امل ار.

Brown, C. & Abbas, J.. "Institutional digital repositories for science & 

technology information: A view from the laboratory". Journal of Library 

Administration.50.3 (2010): 181-215. Special double issue on Emerging 

Practices in Science and Technology Librarianship. 

  دددددد  صيدددددددا  دوإ املمدددددددتلدـا  الرقميددددددة فددددددد  الفمةيدددددددة التفةيميددددددة فددددددد  جامفدددددددة  هدددددددف  دإاىدددددددة     

ملت دة  مريكية، وإكدز  الداإىدة ـلد  املمدتلدـا  املتبصصدة فد  ئلك هلما ف  اللييا  ا

مطددددار الفةددددل  ال يليددددة( البيللددددلح ) واىددددتبد  البا  ددددا  املقاصةددددة ةددددمداة لةدإاىددددة،  و م ةدددد  
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( متبصدددد  فدددد  مطددددار ـةددددل   إ  والبيلللجيددددا، و ناولدددد  الدإاىددددة 20ـينددددة الدإاىددددة فدددد  )

لدددددددد  الائ ةئدددددددد  ألغددددددددرا   بددددددددادر املفدددددددداإر مدددددددددئ  قبددددددددب ـينددددددددة الدإاىددددددددة فدددددددد    ا ددددددددة  أص ددددددددا ه  ـ

واملفةلمدددددددا ، واىدددددددتبد  البا  ددددددددا  املدددددددن ا التطريبددددددددل،  وأؼ دددددددر  الدإاىددددددددة وجدددددددلد دوإ م دددددددد  

 لةممتلدـا  الرقمية ف  الفمةية التفةيمية.

Attwell, Arthur."Towards a global children’s book repository". 24 June 

2014. http://arthurattwell.com/2014/06/26/towards-global-childrens-

book-repository/. Accessed 20 Jan.  2018. 

اىتفري  الدإاىة الا طاها  الفاملية لبنا  و صدمي  ممدتلدـا  إقميدة لكتدأ  ظفدار    

 نميدددددددة ثقافددددددة العفددددددب والتفدددددددرر ـلدددددد  امل دددددددك   النددددددل  ؽ ددددددر فددددددد  مرا ددددددب    دددددددا   ودوإهددددددا فدددددد 

املمددددتلدـا  ةاملتفةقددددة صط ددددا  الخدددداد  وأئددددلاؿ وأ ددددرار املددددلاد النددددل ىدددد ت   يددددداـ ا والترةفددددة 

 املادية    ا  املمتلدؿ الرقصل.

 الكسه الجاني: اإلطار النظري

 العربي:األطفال تأثري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على أدب  2/1

ُ فدددد أدب  ظفدددار مدددا أهددد  إوافدددد ثقافدددة العفدددب الفر ددد ، وملدددا ملدددا يتمتدددق صددد  مدددا ـناصدددر      

الجامصية النل ت دد ائلبداه العفدب، كمدا أئد  يم دب الجدز   كمدة مدا املدادة ال قافيدة الندل  قدد  

 ، 1979  لةعفدددب الفر ددد  ولدددر  الاهتمدددا  الفر ددد  صدددمدب  ظفدددار مدددق الفدددا  الددددو   لةعفدددب ـدددا

، و دددددد د معةددددددق «أدب  ظفددددددار» ددددددأ  هبدددددد  ملجددددددة قليددددددة فدددددد  ص ددددددر ال قافددددددة الفرليددددددة اىددددددم ا 

ددددددا  وى ىددددددب  ال مائينيددددددا  صدددددددوإ مطدددددد   ك أددددددةة ملج ددددددة لةعفددددددب الفر دددددد ، وكتددددددأ ومعبـل

ومق ؼ لإ  بكة الائ ةئ  ف  اللمفينا  وف  ؼب ال لإة التكنلللجية وما ينت  ـنها  متفددة،

ا صملاكبة هبا التعلإ.ما ممت دثا  جديدة ومت   أةة أصبح أدب  ظفار معالب 

تأ ص اإ  ظفار ثلإة  قيقية، فقد أصب    تفامدب      
ُ
ب التكنلللجيا الجديدة لك

ب
 ر

ُ
وت

ا  يطاصيددة ُمتناميدددة مدددا ثددد ر  فعا لةعفدددب أدواإ 
ُ
مددق  دددلاأ العفدددب الخمددد ، كمددا أصدددب   تدددد

http://arthurattwell.com/2014/06/26/towards-global-childrens-book-repository/
http://arthurattwell.com/2014/06/26/towards-global-childrens-book-repository/
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قددددب  صطائدددأ القصددد  والصدددلإ ، الكتددداب. كمدددا أصدددب   امل ددداإكة والتفامدددب التفددداـل  مدددق
ُ
   

ؿ ُمدده ، ُمبتةدح  ىداليأ الجديددة، لرد   بدؿ، ف   ندلب
ُ
ا ما املفاهي  واملفةلما  النل   ك أة 

قاإئة 
ُ
 ي يقر و  الرةما ، لكا لد ه  الاىتفدداد الفقل  لةتفربر والب   وامل

 
دناىأ أظفاي

ُ
 د

 الكتاب .والاىتنتا ، ـا ظري  ال لاأ، والتفاـب جيطا   مق 

ا ـلد  اىدليفاب  وأدإك  الدور املتقدمة يروإة  لفأة جمرائا  الندل  طفدب العفدب قدادإ 

ثدددددلإة املفةلمدددددا  الندددددل  ف  ددددد ا والتقدددددد  التكنللدددددلح  املت  ددددد ، و لدددددف  فددددد  ملاقدددددح  طفةددددد  

ا، م ب إأي  ف  املت أةا  المريفة النل   ددث لفدال  اليدل  وملقفدددد  منهدا، وكيدح يمكدا   يطاصي 

 اده مللاج دددة هبا الت ددددل البل فر  ـةي . ـد

ويددددددرئ ك أددددددة مددددددا الخمددددددةا  صمطددددددار العفللددددددة ائدددددد  ةةمددددددا ةددددددا  التفامددددددب والتفاـددددددب مددددددق  ةددددددا   

التكنلللجيددا مبكددرا فدد  ـمددر  فددراد ةةمددا أ دد  ص ماإهددا ل ددر  الا طاهددا  الايطاصيددة وامل دداإا  

يددة صددد ا مددا الكمبيددل ر ال خ دديل واملفدداهي  املر بعددة صالتفامددب مددق مصددادإ الددتفة  الالك ةوئ

دددددددداد جيدددددددب قدددددددادإ ـلددددددد  ملاج دددددددة املت أدددددددةا  المدددددددريفة  وصدددددددلي   ددددددد  ال دددددددبرا  الالك ةوئيدددددددة ـ 

 .(7)واملت  قة 

 الطفال الكرتونيا:أدب ا حضور2/2

ُيم ددددب أدب وثقافددددة العفددددب فجددددر الزاويددددة فدددد    قيدددد  البنددددا  الفةصددددل والتكنللددددلح  لةعفددددب      

ئدددة  ثأدددةة الفديدددد مدددا أ دددرار ووىدددا ب ووىدددا غ أدب  ظفدددار، الفر ددد ، وقدددد ائل دددر فددد  آلاو 

وؼ ددددر مددددا  مددددصد صدددددد )ال قافددددة جلك ةوئيددددة، أو ال قافددددة الرقميددددة(، النددددل جة هددددا دثددددلر  قنيددددا  

ال اىددددأ آلا دددد ، و قددددرا  املدمطددددة والكتدددداب جلك ةو دددد  و ددددبرا  املفةلمددددا  م ددددب  دددددبكة 

 جئ ةئ .

بكة جئ ةئدددددددد  وامللج دددددددة لةعفددددددددب الفر ددددددد  و تفدددددددداو  فدددددددد  و لندددددددلؿ املصددددددددادإ املتا دددددددة ـمددددددددة  ددددددد     

 :  (8)ممتلياتها وظرت   ا  ها، وه  ـل  ىبيب امل ار 

 :داشهزها إلالاتردهيت الا بيتقع دالما( 1)

الاظفار   رر ـةي  الدكتلإ إافق يح  وهل  ألدبملقق أور  هلو  الاظفار الفر  أدب  ملقق

 .صا   فةمعينل
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 :الالاتردهيت داشهزهالثفا يت اقع دالم( ا2)

 ، ملقق  بكة العفب الفر  ، ملقق يناصيق املفرفة، ملقق أىفاإ.إأ الص أةل  ملقق 

 :الا بيت إلالاتردهيتامىتدًاث ( 3)

 :وا  رها لألظفاره املنتديا  إكنا ب  هؽمف بص  

    قددددددا ةةددددددطمص رافددددددظالا  بداو  باب ددددددلا بدا ئدتددددددنم، النا دددددد ة رافددددددظالا  ألدب  ائددددددا ئدتددددددنم

 . اهة أغو ...ةيفاق لا

 :اهز هشاد  تيهدرتالالا تي افثلاد  تيب الا  ثال جملا( 4)

 .اهة أغو ..... دجام ةةطم ،ح افلا ةةطم ،أار ف ةةطم ،ةأ صلا   ر فلا ةةطم

  :اهر ي،د         التفا  يت تيهضو يش ف تلا ثاضو ىفلا عقاضو م( 5)

ة قنا ققددددددل م،toonSpaceة قنا ققددددددل م، و  MBC3ة قنا ققددددددل م، و  لألظفددددددار الجزيددددددرة ةانددددددق ققددددددل م

 .ةنجلا إ ل يظ

 لاطفا   تيهدرتالالا بتالا( 6)

 لاطفا   تجمدما صاز قالا( 7)

 املخاات لاطفا    إلالاتردهيت تيبدلا ثاهضو لاالا( 8)

   ددا ةجددا   فدد لهدد لألظفددار اصدددأ غ اىددل لا جلك ةوئيددة و  ققددال ملو   ي اجددملا هبهدد بةدد  دقدد و      

فةلمددددا  املتبصصددددة فدددد  مطددددار أدب  ظفددددار  فمددددب ـلدددد   طميددددق مصددددادإ املممددددتلدؿ إقصددددل 

-2003و فؽ ا و  ا ة اللصلر  لوها، وهبا ما أوص  صد  القمدة الفامليدة ملجتمدق املفةلمدا  )

( مدا  يد  تفزيدز اللصدلر ال در لةمفةلمدا  واملفداإر ـلد  أىداأ الاىدتبدا  الفدادر 2005

املفتل دددددة  ميدددددةاملمدددددتلدـا  الرق فددددد  ةدددددب مددددداأمدددددا  الجميدددددق، و تم دددددب تليدددددا  اللصدددددلر ال دددددر 

 اللصلر ال ر.  ودوإيا 

فدددد املمدددتلدـا  الرقميدددة مدددا اصدددر  النمدددام  الندددل  ددددـ  اللصدددلر ال دددر وهددد  ـبددداإة ـدددا      
ُ
وت

 ـلددد  جئ ةئددد . 
 
دددة مدددا املفةلمدددا  الرقميدددة ُ فؽددد  فددد  قاـددددة مفةلمدددا  متا دددة مطائدددا مطمـل

ا  ما املمتلدـا  الرقمية:  وهناك ئـل
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ن ددم مددا قبددب الجامفددا  أو امل ىمددا  املمددتلدـا -الىددضوع ألاد       
ُ
  امل ىمددا ية: وهدد  النددل  

 الب  ية  ثرئ ما أجب  يداؿ  سم إقمية ما  صداإاتها و صداإا  الفامةأ  فوها.

ية املتبصصدددددة: وهدددددد  الندددددل ي  قبدددددب  ي الدإاىددددددا   -الىدددددضوع الثددددداوب      املمددددددتلدـا  املليدددددـل

فددددة مل ىمدددا  ـةميدددة أو ص  يدددة. ومددددا و ص ددداث املتبصصدددة فددد  مطددددار مفدددأ ، وقدددد  ردددل   ا 

 .RePEcو   PubMed Centralأم ة ها 

ة ائل ددداإ هدددبه       والجددددير صالدددبكر أ  المةمطيدددا  املفتل دددة املصددددإ قدددد ىددداـد  ـلددد  ىدددـر

(  أ  ُيتدا  ةدلد Open Sourceاملمدتلدـا  ـلد   دبكة جئ ةئد ،  ويقصدد صاملصددإ املفتدل  )

  أ ددددد المددددةام  أو التعبيقددددا  لءجميددددق صاملجددددا ، ئتددددا (( املمددددتبد  Source Codeاملصدددددإ

وُيمكدددا ألل فدددرد اىدددتبدا  هدددبا الردددلد ودإاىدددت  و ندددد التفدددديب ـةيددد ، ويبتةدددح ملدددا جدددبإيا 

 ـا ئملم  املصدإ امل ة  أو التطاإل البل  لبف  مفؽ  ال رةا  التطاإية.

ا فددددد و     
ا صددددداإ   ية مفتل دددددة املصددددددإ دوإ     عدددددلير أدب  ةفدددددأ املمدددددتلدـا  الرقميدددددة املليدددددـل

 ظفدددار الفر ددد    دددرب ففدددار وتمدددا، وتفمدددب ـلددد  تفزيدددز ثمدددةا  ومفرفدددة  ظفدددار  دددلر أدب 

   ظفار الفر   صاىتبدا  التكنلللجيا
 

اهظم إ ارة امستضو  اث الزقميت إل ارة أ ب ألاطفا  العزبب  2/2/1   :إلاتردهي 

تلدـا  الرقميدة ،  تفداو  فد  يلجد الفديدد مدا الدنؽ  مفتل دة املصددإ لبندا  و داإة املمد     

 مرائياتهدددا وملاصددددفاتها، ويفددددد اثتيددداإ ئؽددددا  املمددددتلدؿ مددددا أهددد  ثعددددلا  صنددددا  املمددددتلدـا  

ددددددا  الرقميددددددة، أو ئؽدددددد   داإة امل تليددددددا   الرقميددددددة، و ددددددد   هددددددبه الددددددنؽ  صدددددددنؽ   داإة املجمـل

 ةدددددلر الرقميددددة، أو صرمطيددددا  صندددددا  املمددددتلدـا  الرقميددددة، وتفدددددرر هددددبه الددددنؽ  صم هدددددا ئؽدددد  و 

ا  الرقمية و نؽيم ا و قديم ا )ئد ،  صرمطية ل فؾ ثدمة اللصلر والاى ةجاؿ لةمطمـل

مددتبد  ئؽدد   داإة امل تددلئ لتعددلير و  ددر و داإة امل تددلئ جلك ةو دد  ـلدد   ،صدلإ، أفدد  (
ُ
وت

مكددددددا املمددددددتبدمأ  موئ الخمددددددةة البمدددددديعة صة ددددددا  المةمطددددددة الخاصددددددة 
ُ
ملاقددددددق الليددددددأ والنددددددل  

ا ي يمتةردددل  مفرفدددة لهدددا مدددا    دددا  و عدددلير ـددددد كبأدددة مدددا الصدددف ا  صالليدددأ أو  ندددد الدددبي

والتعبيقددددددا  جلك ةوئيددددددة التفاـةيددددددة ـمددددددة لل ددددددة   كدددددد   مدددددديعة م ميددددددة  ددددددامةة ومتقدمددددددة 
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ل ايدددددا  جداإة وج دددددرار ـلددددد  ةدددددب مت أدددددةا  النؽدددددا  و دو  أ  يتددددددثب املمدددددتبد  صمةمطدددددة 

 النؽا . 

ت ريددددددر جلك ةو دددددد  مل تددددددلئ مفددددددأ  و  ددددددره ص يدددددد  ويلدددددديح ئؽددددددا   داإة امل تددددددلئ ثاصددددددية ال     

 متعيق التفديب صال بر أو جيافة وكدبلا الدت ك  والرقاصدة واملتا فدة والتعدلير ص يدافة 

 عبيقدا   دي دد  صالنؽدا  ويدددـ  النؽددا  ـمةيدة الن ددر جلك ةو دد  دا مدا   ددرب أو لما يكيددا 

وهددددبه هددددد  مددددا أهددددد   Wikiر  أو الددددلي Portalملدددددا ئؽددددا  البلاصدددددا   فدددد فدددد  جميددددق جلائبددددد  كمددددا 

 ممأزا  النؽا . 

كمددا  مدددمح النؽدددا  صم دداإكة  داإا  مبتةفدددة فددد  الت دددي  والا تفددداػ صدددامل تلئ الخدددا       

دددا  مدددمح لةم دددرإيا صت ددددي  وت يأدددة املفةلمدددا  الخاصدددة صدددامللقق  مددد للة وكدددبلا  لهددد  وأيل 

 و قييم .صب يمكنه  ما التلاصب صاملمتبد  الفادل ومتا فت  و لجوه  ومراقبت  

املصدإ املمتبدمة ف  صندا  املمدتلدـا  الرقميدة، وهد :  النؽ  مفتل ةوهناك الك أة ما     

 ، ..الم.CDSWARE، صرئام  Fedora، صرئام  E-Prints، صرئام   Dspaceصرئام  

أ دددددددد المدددددددةام  املفتل دددددددة املصددددددددإ الدددددددبل يبدددددددد  صندددددددا    Dspaceدل ىدددددددب  وُيفدددددددد صرئدددددددام       

ومددا أفلدب وأ د ر صدرام   داإة املمدتلدـا  الرقميددة  يدة لةنصدل  الرامةدةإقم ممدتلدـا 

اتها،  ـل   بكة جئ ةئ ، ويمكا لةم ىما   عليره و عليف  صما يبد  مصء  ها ومطمـل

املمتلدؿ، وصم  ويدـ  دل ىب   ال فؾ ـل  املدئ البفيد لةملاد الرقمية امل فلؼة ف  

ا   رب  ممح صاي  ةاك و يداؿ و داإة امل تلئ الرقصل   رب  ميغ.   أيل 

صالفديددد مددا اللؼددا ح وجمرائيددا  النددل   هةدد   داإة أدب ومددلاد  DSpaceويتمتددق صرئددام       

 : (9) ظفار ـل   بكة الائ ةئ ، وه  

ا. .1 ا ئملمجي    نؽي  امل تلئ الرقصل  نؽيم 

 يتادا ا )أثنا  ـمةيا  جيداؿ و فده(.دـ  مفايأة امل .2

ا  جلك ةوئية. .3     ا  قاـدة صيائا  لةممتفيديا واملجمـل

 املصداقية وامللثلقية. .4

 التفليض. .5

  ىليفاب ـمةيا  جيداؿ الرقصل و دف  الفمب صالنؽا . .6
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 دـ  ثعلا  ىأة الفمب صدقة ومروئة كبأةة. .7

 ج رار والتفاو . .8

 .Handlesالرقصل ))  قدي  املفالجا  لةم تلئ  .9

 .DOI   ا  مفرفا  الكيائا  الرقمية ) ) .11

 دـ  التبزيا وال فؾ الرقصل ظليب  مد. .11

   ا ة الب   والتصفح الرقصل ظليب  مد. .12

 دـ  مبادإا  اللصلر ال ر.  .13

 دـ   مرائية امللافقة ـل  ال ةثي  أثنا  جيداؿ الرقصل. .14

 

 الكسه الجالح: اإلطار التطبيكي

 من املستودعات الرقنية املتخصصة يف جمال أدب األطفال األجنيبمناذج  3/1

فددد  ؼدددب ال دددلإة التكنلللجيدددة ومدددا يندددت  ـنهدددا مدددا ممدددت دثا  جديددددة ومت أدددةة أصدددبح 

دددا صملاكبدددة هدددبا التعدددلإ وويدددق ئتاجددد  صاملكتبدددا  واملمدددتلدـا  الرقميدددة  أدب  ظفدددار معالب 

ا  مرائية الاىتفادة ص  ف  الاإ قا   ا رللي  ا وتفةيمي  ا وثقافي  ، وأصبح لزاما ـل  صاألظفار و رفوهي 

 رىددديس اىدددتبدا  هدددبه التكنلللجيدددا ، فةددد  تفدددد   أدب  ظفدددار وامل تمدددأ  صمطدددارالقدددا مأ  

 ميددة  صطديددة ت ددرب ـقبددة أمددا  ظفددب الفصددر ال ددا   صددب أصددب   التقنيددة هدد  النددل ت دد ب 

تباإ لجدوئ ما  تمتق صار الك أةيا ما أوليا   ملإ واملم للأ  ـا ا لتفةي ، مق آلاثب ف  الـا

صدددد  املصدددددادإ الالك ةوئيدددددة مدددددا ت دددددلي  و رفيددددد  يمكددددا مدددددا ث ل دددددا  لجيددددد  واىدددددت  ر ظاقدددددا  

 ظفار   د  مدا   دبق ميدلل   وا طاهداته  صددي مدا  هدداإها فد  أمدلإ قدد ي تفدلد ـةدوه  صدالنفق 
(10) . 

ظفار وف  ظبيفدة الفصدر فيقدلر: "أدب وي أة دمحم صري       أهمية تفريح أدب   

 ظفددار هددل النتددا   د دد  الددبل يددت    مددق  ظفددار  مددأ ممددتلياته  وأـمدداإه ، وقدددإته  

ـلدد  الف ددد  والتددبوت، وفددد  ظبيفددة الفصدددر، ولمددا يدددت    مددق املجتمدددق الددبل  ف  دددل  فيددد  وي 

يمكدا أ  ئب د  يمكا أ  ئب   ـا أدب العفدب صالصدلإة الندل  فرف دا هدبا الفصدر، كمدا ي 
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ـدددا أل لدددل  أد ددد ، أو ـدددا أل ـةددد  صالصدددلإة الندددل  فرف دددا اليدددل ، فردددب ـصدددر لددد  ىدددما   ولددد  

 .(11)( 29ظبيفت ، ول  أمواق  وأىةلل " )

دددددا مدددددا ثددددد ر       و رصددددد  الددددددور املتقدمدددددة ـلددددد  الاهتمدددددا  صدددددمدب  ظفدددددار و قديمددددد  الك ةوئي 

مددددا املمددددتلدـا  التاليددددة ئمددددام   املكتبددددا  واملمددددتلدـا  الرقميددددة، و مددددتفر  فدددد  الفقددددرا 

 الرقمية املتبصصة ف  مطار أدب  ظفار  جنبل، وه : 

  :( ميزدع أ ب ألاطفا  الزقمي باستراليا1)

(Digital Children's Literature Project An Australian) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( الصف ة الر  مة لةممتلدؿ الرقصل ألدب  ظفار الاى ةا  1 رب إق  )

tal repository of Australian children’s literatureDigi 

 هدددددر املمددددتلدؿ الرقصددددل   دددد    ا ددددة النصددددل  الرامةددددة ألدب  ظفددددار الاىدددد ةا   ةالكتدددددأ      

  . 1945      1830املصلإة وال فر والقصة ف  الف ةة ما 

 وي دددددرب املمددددددتلدؿ الرقصددددددل  ئؽدددددد  قلاـددددددد صيائددددددا  ضددددددخمة   تددددددلل ـلدددددد  مبتةددددددح مصددددددادإ    

املفةلمددددا  املتفةقددددة صددددمدب العفددددب، ومفؽدددد  امل تددددلئ املتددددا  صاملمددددتلدؿ الرقصددددل مددددا املكتبددددة 
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 التددددددا  : ثدددددد ر الددددددراصغ مددددددا وُيتددددددا (Australia of National Library) اللظنيددددددة صاىدددددد ةاليا 

du.au/specialistDatasets/ChildLit/CLDRhttp://www.austlit.e 

 مطبضو اث اماتبت ألارشيفيت دامضوا  امتحفيت  –( املجمضو ت امتع فت بأ ب ألاطفا  2)

 The Literature for Children Collection- Publication of Archival Library & 

Museum Materials (PALMM) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  رب إق  )2( الصف ة الر  مة لةممتلدؿ الرقصل ألدب  ظفار الائطةأزل 

  تمب املمتلدؿ الرقصل ـل  أدب  ظفار املن لإ ف  اللييا  املت دة  مريكية      

ا  الرقمية   رب 1950   ند 1850ولريعائيا الفؽصد ف  الف ةة ما    وتفتمد املجمـل

istorical  Baldwin Library of Hأىاأ ـل  كتأ مكتبة صةدويا ألدب  ظفار التاإيخ  

Children's Literature  التا  : ث ر الراصغ ما ،  وُيتا صطامفة فةلإيدا  

http://palmm.fcla.edu/juv/ 

 

 

http://www.austlit.edu.au/specialistDatasets/ChildLit/CLDR
http://www.austlit.edu.au/specialistDatasets/ChildLit/CLDR
http://palmm.fcla.edu/juv/
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 ( اماتبت الددليت الزقميت لاطفا 3)

The International Children's Digital Library (ICDL ) 

 
 

  

 

 

 

 

 

 قمية لألظفار( الصف ة الر  مة لةمكتبة الدولية الر 3 رب إق  )

 

تفتمة املكتبة الدولية الرقمية لألظفار ما امل روـا  الرا دة امللج ة لخدمة  ظفار، 

تا  وت تمب املكتبة الرقمية ـل  كتأ  ظفار القيمة ما جميق أئ ا  الفال 
ُ
ث ر  ما و 

 /enslibrary.orghttp://en.childr التا  : الراصغ

 

 

 

http://en.childrenslibrary.org/
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 Children’s Literature Archive (CLA)( أرشي  أ ب ألاطفا  4)

 

 
 

 ( الصف ة الر  مة لألإ يح الرقصل ألدب  ظفار4 رب إق  )

مادة أدصية مقدمة لألظفار  2.500  تمب  إ يح الرقصل ألدب  ظفار ـل  أك ة ما 

ث ر  ما وُيتا  اية القر  ال اما ـ ر ومنتصح القر  الف رياواملكتللة ف   ه

http://library.ryerson.ca/info/aboutpub/rula- التا  : الراصغ

rchivea-literature-connections/childrens / 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://library.ryerson.ca/info/aboutpub/rula-connections/childrens%20-literature-archive/
http://library.ryerson.ca/info/aboutpub/rula-connections/childrens%20-literature-archive/
http://library.ryerson.ca/info/aboutpub/rula-connections/childrens%20-literature-archive/
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 The Cheap Repository( امستضو ع الزقمي أل ب ألاطفا  5)

 

 

 

 

 

 

 

 الصف ة الر  مة لةممتلدؿ الرقصل ألدب  ظفار الائطةأزل ( 5 رب إق  )

 هدددر املمدددتلدؿ الرقصدددل   دد   ـدددادة   يدددا  و لثيدد  قصددد  وكتدددأ  ظفددار ال ةاثيدددة و دددلفأة      

لوهدا و ـدادة   درها واىدتبدام ا. وينقمد  امل دروؿ  سم الك ةوئية منها مما ُ م ب اللصدلر  

  ددددد  قمدددددمأ :  ور  لثيددددد  م تدددددلل  ةدددددا الكتدددددأ فددددد  ـددددددة ئمدددددام  )مسددددد  يدددددل  ،  عبيقدددددا (. 

دددددادة  وال دددددا  :   ا دددددة ـناصدددددر  ةدددددا الكتدددددأ )صدددددلإ، ئصدددددل ، وخصددددديا (   دددددرب م دددددا   ـ 

 التددددددددددددددددددددددددددددددددددا  : ثدددددددددددددددددددددددددددددددددد ر الددددددددددددددددددددددددددددددددددراصغ مددددددددددددددددددددددددددددددددددا وُيتددددددددددددددددددددددددددددددددددا اىدددددددددددددددددددددددددددددددددتبدم ا صم ددددددددددددددددددددددددددددددددددرار مبتكددددددددددددددددددددددددددددددددددرة 

http://thecheaprepository.org/ 

جفيددديم امسدددتضو  اث الزقميدددت أل ب ألاطفدددا  ألاجىسدددي محدددل الدراسدددت فدددي ودددضوء معددداًير  3/2

 امىظمت الضوطىيت معاًير امع ضوماث

جظدددداإ الاى ة ددددادل الددددبل اق ة تدددد  املنؽمددددة اللظنيددددة  ـلدددد  اـتمددددد  البا  ددددة فدددد  التقيددددي     

دددا  الرقميدددة الجيددددة فددد   صدددداإه ال الددد  NISOفدددايأة املفةلمدددا   مريكيدددة )مل ( لبندددا  املجمـل

 . 2007لفا  

، فمدق  A Framework of Guidance for Building Good Digital Collections فندلا :  

ا دياد التلج     ا  املمتلدـا  واملكتبا  الرقمية وئملها   درب كبأدة صدر   ال اجدة   د  

http://thecheaprepository.org/
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تمدددددا  صاملصدددددادإ الندددددل   تل هدددددا و لي  دددددا لةممدددددتفيديا منهدددددا، فل دددددرب مصدددددادإ املفةلمدددددا  الاه

جلك ةوئيددددددة أهميددددددة صال ددددددة ، ومددددددا هنددددددا صدددددددأ الاهتمددددددا  صالكيفيددددددة النددددددل  ددددددت  لهددددددا صنددددددا  و عددددددلير 

دددا  املكتبدددا  واملمدددتلدـا  الرقميدددة  دددا  الرقميدددة، وصدددا أ هدددبا الاهتمدددا  صمطمـل املجمـل

ا  هبا النلؿ ما املكتبا  م دب   فض امل اوي  لليق مفايأة ومباد  لبنا  و علير مطمـل

 ةددا النددل اق ة  هددا املنؽمددة اللظنيددة ملفددايأة املفةلمددا  واهتمدد  املنؽمددة صدداألظر الاى ة ددادية 

دد ،  يدد  قدددم  مبدداد   إ دددادية  يقتنددا  وىددا غ املفةلمددا  مددا ثدد ر  قدددي  فريددد مددا ئـل

 : (12)ـري  ف  أإ ق ف ا  أىاىية ةالتا  

ا  الرقمية .ا (1)  ملجمـل

 الكيائا  الرقمية وتفنل امللاد الرقمية. (2)

 امليتادا ا. (3)

ا  الرقمية و داإتها. (4)  املبادإا  وت مب صرام  وم روـا     ا  املجمـل

دددددا لنعدددددات وأهددددددار الدإاىدددددة ولمدددددا يتلافددددد  مدددددق متعةبدددددا  جم دددددلإ املمدددددتفيديا مدددددا  ووفق 

تمددداد فددد  التقيدددي  ـلددد  املفدددايأة   ظفدددار والاهتمدددا  صطدددلدة امل تدددلئ املقدددد  ل ددد ، فقدددد  ددد  الـا

ا  الرقمية ف  املمتلدـا  واملكتبا  الرقمية.  املتفةقة صاملجمـل
 

 :معاًير املجمضو اث الزقميت   3/1/1

ددددا  الرقميددددة ـلدددد  مددددلاد )كيائددددا ( إقميددددة اثتأددددة  وئؽمدددد  صعددددرت تمدددد ب         تددددلئ املجمـل

دددددا  ـلدددد  ميت ادا ددددا لتلصدددديف ا صلجدددد  ـدددددا    ا  هددددا واىددددتبدام ا،  يدددد    تددددلل  ةددددا املجمـل

ددا  املل ددالهة،  يددافة   دد  ا تلالهددا ـلدد  واج ددة لةممددتبد  النهددا    والددرلغ فيمددا صددأ  املجمـل

لفمةيددددددددددة اىددددددددد ةجاؿ امل تددددددددددلئ املدددددددددرقما صعريقددددددددددة ىددددددددد ةة ومنؽمددددددددددة  Fieldsمدددددددددزودة ص قدددددددددلر ))

ددددا  الرقميددددة جيدددددة هندددداك تمددددفة مبدددداد    كدددد  صنددددا   ا، و نددددد  رددددل  هددددبه املجمـل ي  مليددددـل

ددددددا  الرقميددددددة وت ددددددمب ةددددددب ف ددددددا  املصددددددادإ الرقميددددددة، املجم و تم ددددددب مفددددددايأة ومبدددددداد  صنددددددا  ـل

ا  الرقمية الجيدة، فيما يل :  املجمـل

ددددا  واضدددد ة  دددد  الا فددددات  .1 ددددا لمياىددددة  نميددددة مطمـل ددددة الرقميددددة الجيدددددة ظبق   بندددد املجمـل

  ـةوها و لثيق ا قبب البد  ف  ـمةية الرقمنة.
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ددا لةميت .2 ددا  وفق  ادا ددا لتمكددأ  املمددتفيد مددا اكل ددار الخصددا   يصددد مددا وصددح املجمـل

دددة، وهدددبا يتلدددما مطدددار و دددرب وقيدددلد ج ا دددة واملةكيدددة وأيدددة مفةلمدددا   امل مدددة لةمطمـل

ة.   م مة لت ديد ملثلقية وى مة املجمـل

فالا أل م ك    عرأ ـل  املصدإ الرقصدل، صمفندد ممد للية املكتبدة ـدا  داإة املصددإ  .3
ُ
ت

     لد ها.الرقصل ث ر ف ةة دوإة  يا

دددددددة الجيددددددددة هددددددد  املتا دددددددة ـلددددددد  ئعدددددددات واىدددددددق و تطندددددددأ الفلا ددددددد  غأدددددددة اللدددددددروإية  .4 املجمـل

ل ىدددتبدا ، ويتلدددما هدددبا املبددددأ ثددد ث صدددفا : ج ا دددة، وقاصةيدددة الاىدددتبدا ، وىددد للة 

  اللصلر.

ة الجيدة  قلت املةكية الفكرية. .5     ة  املجمـل

دددة الجيددددة تليدددة لجمدددق البيائدددا  مدددا أجدددب ق .6 يددداأ ـا دددد اىدددتبدا  املصددددإ  قدددد  املجمـل

 وملا لةتمكد ما أ  مفدر الاىتبدا  ي ق  ويبد  ال در ما اقتنا  .

ة الجيدة الل  يب البينل أو املتبادر ) .7  (.Interoperable دـ  املجمـل

ا  الرقمية الجيدة مق  دف  ىأة الفمب يثتصاصيل املكتبة  .8 يترامب اىتبدا  املجمـل

 واملمتفيديا

ة الجي .9  دة ممتدامة ـل  مر الزما. رل  املجمـل

دددا ملفدددايأة       صندددا  وفددد   ظددداإ التقيدددي  الفدددا  مل تدددلئ املمدددتلدـا  الرقميدددة م دددب الدإاىدددة وفق 

دددددا  الرقميدددددة الجيددددددة الصدددددادإة ـدددددا  املنؽمدددددة اللظنيدددددة ملفدددددايأة املفةلمدددددا ،  لصدددددة  املجمـل

 البا  ة     النتا   التالية:

دددددددا   -أ  الرقميدددددددة املتا دددددددة ـمدددددددة املمدددددددتلدـا  ىددددددد للة التصدددددددفح والاثتيددددددداإ مدددددددا صدددددددأ  املجمـل

 الرقمية.

ا لء فدددددددؾ والصددددددديائة املمدددددددتمرة   -ب  ائت جددددددد  املمدددددددتلدـا  الرقميدددددددة م دددددددب الدإاىدددددددة أىدددددددةلل 

 لةمصادإ، لر  تمتمر و بق  املصادإ متا ة ـمة املمتلدـا . 

ا بفدد  املمددتلدـا  الرقميددة م ددب الدإاىددة ـدددد مددا ججددرا ا  ل مايددة  قددلت املةكيددة  -ج 

 . املمتلدؿ ف  الرقمية املفةلما ملصادإ  الفكرية
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  دددددد   طددددداإب ـرليدددددة إا ددددددة لبنددددددا   - ندددددد  دددددداإيس   ريدددددر هدددددبه الدإاىدددددة –ولددددد   تلصدددددب البا  دددددة 

 ممتلدـا  إقمية ـرلية ألدب  ظفار صما يبد  ا تياجا  العفب الفر  . 

 :لبناء مستودع رقني يف جمال أدب األطفال العربي تصور مكرتح 3/2

غ    دددا  ممدددتلدؿ إقصدددل ألدب  ظفددار الفر ددد  ـلددد  ـدددده مرا دددب متتا فدددة، ينعددلل التبعدددي

 وه :

 . دإاىة الجدوئ  3/2/1

 .مس  ألدب  ظفار صالة ة الفرلية 3/2/2

 . اثتياإ ال زمة المةمطية 3/2/3

 . مر ةة التصمي  والبنا  3/2/4

 .مر ةة التنفيب 3/2/5

 مر ةة الاثتباإ والتقلي . 3/2/6

 جددى  راست ال 3/2/1

فدددددد مر ةدددددة  م يديدددددة ي غندددددد ـنهدددددا 
ُ
 ألهمي هدددددا ويدددددروإتها فددددد   ألل م دددددروؿت

 
إقصدددددل؛ ئؽدددددرا

التبعيغ الففار لةممتلدؿ الرقصل والت ديد الدقي  لألهدار املصاغة   رب  رل  مفد  

دددد ب ا بددددام القددددراإ املناىددددأ لجدددددوئ صنددددا  
ب
 ممددددتلدؿ و عددددليرقاصةددددة لةت قيدددد  والتعبيدددد ، ومددددا ث

 .لفر   صاىتبدا  صرمطيا  مفتل ة املصدإألدب  ظفار ا إقصل

 وت مب دإاىة الجدوئ ججرا ا  التالية:    

 العفب الفر   ف  يل  املت أةا  التكنلللجية.  قيي  الليق ال ا   ألدب .أ 

تا ددددة لرقمنددددة أدب العفددددب .ب 
ُ
ددددة   قدددددي  الخيدددداإا  أو البدددددا ب امل و  ليددددب ةددددب املددددلاد املعبـل

ا مللاد  لك ةوئية  طبب الع  فب الفر  .وإقي 

ددا  ةيدب الترداليح والفلا ددد امل تمةدة  .ج    در ثقافددة أدب و  لصددال    قيدح  ظفدار  لك ةوئي 

  والتفةي .
ب
 العفب كركأزة لةتفة

 ال ةلر والتلصيا . .د 
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 :مسح أل ب ألاطفا  بال غت العزبيت 3/2/1

يدددة ىدددلا   تم دددب هدددبه املر ةدددة فددد   طميدددق جئتدددا  الفكدددرلب املفندددلب صدددمدب العفدددب صالة دددة الفرل    

 املرقما، وي مب: الصادإ  لك ةوئيا أو

 لدح   درار الفنيدة .أ 
ُ
وال دفر، واملمدر ية،  القصدة،منهدا: ، ألدب  ظفدار املختةفدة الندل  

 وكتأ  ظفار الفةمية املبمعة وغأة ملا ما   رار  دصية املن لإة صالة ة الفرلية، 

وثدددددددددددددددما  الليددددددددددددددأ  أ ددددددددددددددرار ووىددددددددددددددا غ أدب  ظفددددددددددددددار النددددددددددددددل جة هددددددددددددددا دثددددددددددددددلر  قنيددددددددددددددا  .ب 

ال ددددددددددددبرا  الاجتماـيددددددددددددة واملدددددددددددددوئا  الالك ةوئيددددددددددددة وامللاقددددددددددددق  املتفددددددددددددددة، م ددددددددددددب: صمجيالدددددددددددد 

 الالك ةوئية لألظفار وص افة  ظفار الفرلية املتا ة ـل   بكة الائ ةئ .

ماجمدتأة ودكتدلإاه  إىدا ب –مقداي   –الدإاىا   دصية ـدا أدب العفدب، م دب )كتدأ  .ج 

  ..الم (..-م  مرا ص لث  –

دددددة مدددددا الببةيلجرافيدددددا  املمددددداـدة ل صدددددر جئتدددددا  الفكدددددرل  و ينب ددددد  الاىدددددتفائة صمطمـل

 املتبص  ف  مطار أدب  ظفار، ئبكر منها ـل  ىبيب امل ار:

 -2010 مطدددددار املكتبدددددا  واملفةلمدددددا  فددددد  . دليدددددب الائتدددددا  الفكدددددرل فتحددددد ، دمحم ـبدددددد ال دددددادل -أ 

    .2015. الريا : مكتبة املةا ف د اللظنية،  2011

ا  املتفةقددددة صمطددددار أدب  ظفددددار، م ددددب:  ددددة مددددا إ وأ املليددددـل ويلدددد   الدددددليب مطمـل

قص   ظفار، الكتاصة لألظفار، كتأ  ظفار، مط    ظفدار ومكتبدا   ظفدار ... 

  الم.

ثد ر ثممدأ   جئتا  الفكدرل ـدا  ظفدار فد  مصدرمركز  لثي  ول لث أدب  ظفار.   -ب 

معبفددددددة داإ الكتددددددأ واللثددددددا   القلميددددددة، جداإة  صبةيلم ةيددددددة. ـامددددددا: دإاىددددددة صبةيلجرافيددددددة

 . 2002املركزية لةمراكز الفةمية املتبصصة، 

الكتدأ واللثدا    . داإصبةيلجرافيدة مفياإيدة مصدر: فد  . كتأ  ظفارجمفة، ئبيةة ثةيفة  -ج 

 . 2009 القلمية صالقاهرة،

إيدددددة لةكتدددددأ املختددددداإة لةمكتبدددددا  القا مدددددة الببةيلجرافيدددددة املفيالةمكتبدددددا .  الفامدددددةالاداإة  -د 

. القددددداهرة: و اإة ال ةصيدددددة والتفةدددددي ، 2018-2017املدإىدددددية صمبتةدددددح املرا دددددب التفةيميدددددة 

2017. 
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دددة مدددا الدددددوإيا  امل تمدددة صمطدددار أدب  ظفددددار،         وكدددبلا هنددداك  اجدددة   دددد   دددلفأة مطمـل

 ومنها:

 ـل  املمتلئ امل ل : - أ

 لما .الا طاها  ال دي ة ف  املكتبا  واملفة -

 مطةة ادب  ظفار دإاىا  ول لث. -

 ـل  املمتلئ الفر  : - ب

 العفللة الفرلية )الرلي ( -

 ثقافة  ظفار )  داد(. -

 مطةة دإاىا  ف  العفللة )الجزا ر(. -

ددددددا صامل ددددددروـا  الرقميددددددة الخاصددددددة صاألظفددددددار، م ددددددب: )ملقددددددق كتددددددا        وُيمكددددددا الاىددددددتفائة أيل 

منصدة " هةدة  -املكتبدة الرقميدة الدوليدة لألظفدار  –ىدكندإية جلك ةو   واملعبدلؿ  صمكتبدة ج 

 .وئاهب" لألظفار(

 :اختيار الحشمت البرمجيت  3/2/3

هندددددددددداك الفديددددددددددد مددددددددددا المةمطيددددددددددا  مفتل ددددددددددة املصدددددددددددإ النددددددددددل ُيمكددددددددددا اىددددددددددتبدام ا  داإة 

دددددا  صاملمدددددتلدؿ الرقصدددددل، ويتصدددددح الفديدددددد منهدددددا صايئل ددددداإ والنلدددددل  وتمدددددتبد  فددددد   املجمـل

 ما امل ىما  التفةيمية  لر الفال . الفديد

لبنا  و داإة املمتلدؿ الرقصل ألدب  Dspaceوقام  البا  ة صاثتياإ صرئام  دل ىب   

 ظفار الفر  ؛ وملا يتماؿ قاـدة اىتبدام  ف  جميق أئ ا  الفال  ما قبب امل ىمدا  

قبدددب جامفددددة أ   املختةفدددة، ول هتمدددا  صددد  مدددا قبدددب امل ىمدددا  الفرليددددة  يددد   ددد  تفريبددد  مدددا

 القرئ. 

دددة مدددا المدددةام   فمدددب مددددا  Dspaceويتعةدددأ صرئدددام   ص  دددة ـمدددب مفيندددة  تم دددب فددد  مطمـل

 .tomcat- Java jdk, Postgresql, Apache Ant, Apache- maven, Apacheث ل ا وه : 
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صتفدددددد وثددددرا  القددددلا   المةيديددددة ملجتمفددددا  ممددددتبدمي  صرافدددد    Dspaceصرئددددام وي ؽددددا 

ا ُ  ددرب ئقعددة  مأددز لةنؽددا  ي  لدداه  مددا قبددب أل ئؽددا  تثددر مددا أم ةددة  ةددا اهتمامدداته  ممدد

 القلا   المةيدية.

دددة مددددا المدددةام  الخاصددددة صلنؽدددي  و داإة الكيائددددا  الرقميددددة،  كمدددا يصددددد مدددا  ددددلفأة مطمـل

وهدددد : صددددرام    ريددددر املةفددددا ، صددددرام  التقدددداط الصددددلإ، صددددرام    ريددددر الصددددلإ، صددددرام  التفددددرر 

 اللل   ـل  ال رور. 
 

 :مزح ت التاميم دالبىاء 3/2/4

 ويترل  ال يرب التنؽيصل لةممتلدؿ الرقصل ما ث ث و دا  إ  مة، وهما:

الدددددلظا الفر ددددد : و لدددددما هدددددبه الل ددددددة   دددددرار  فددددد  لألظفدددددار والنا ددددد ة املكتدددددلب  دب -

 ، واملقالة ، و غنية ، وغأةها .وال فر املمرح  ،القصة املختةفة ألدب العفب م ب

 الالك ةوئية ألدب العفب. اللىا غ  -

الدإاىا  النل  ناول  ئقد و قيي  أدب العفب  و لما هبه الل دةالدإاىا   دصية :  -

 و لؼيح  كنلللجيا املفةلما  ف   ناور و قدي  أدب العفب.

ويدددددمت   صدددددمي  واج دددددة املمدددددتفيديا فددددد  مر ةدددددة وىدددددع  مدددددا مرا دددددب امل دددددروؿ،  يددددد  يةفدددددأ  

 فددد  وجددلد ألفددة صددأ  جم ددلإ املمددتفيديا مدددا  صددمي  واج ددة ممللفددة لةممددتفيدي
 
 م مددا

 
ا دوإا

ددددة مددددا   ظفددددار واملمددددتلدؿ، وينب دددد  أ   لمدددد  اللاج ددددة الر  مددددة لةممددددتلدؿ  صتددددلافر مطمـل

 -المما  ، منها:

ي  تدددددلافر ويدددددل  واج دددددة املمدددددتلدؿ الرقصدددددل لجم دددددلإ املمدددددتفيديا مدددددا  ظفدددددار،  يددددد   -

لتفامدددددددب مدددددددق املكتبدددددددا  واملمدددددددتلدـا  الخمدددددددةة الرافيدددددددة فدددددد  ا  ظفدددددددار كممدددددددتفيديا لدددددددئ

 الرقمية 

م  مددة امل تددلئ وجص دداإ للاج ددة اىددتبدا  الليددأ صالنمددبة لةعفددب، و قدددي  مفةلمددا   -

 قدددق فددد  دا دددرة اهتمددددام  ، وجفدددب اللصدددلر   ددد  املفةلمددددا  ما  الصدددةة صتفلدددي ته  أك ددددة 

دا  ففالية، وقد يرل  م  مة واج ة الاىتبدا  لةممتفيد وقاصةي ها لةتبصي  م   أيل 

  ف  جفب واج ة اىتبدا  الليأ أك ة   ا ة.
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 ويطأ أ  يلفر القا مل  ـل  املمتلدؿ ظريقتأ  لةب  ، وهما:

الب ددددددددددد  البمددددددددددديغ: وهددددددددددد  ظريقدددددددددددة  لفرهدددددددددددا جميدددددددددددق ئؽددددددددددد  املمدددددددددددتلدـا  الرقميدددددددددددة  ( أ)

ا  لةممتفيديا املبتد أ  ف  الب د  وملدا صالرةمدا  الدالدة فد   قدلر م دددة ممدبق 

  لح أو الفنلا .م ب الب   صاى  امل

ددددة مددددا جمرائدددا  والخيدددداإا  املتقدمدددة لةددددرلغ صددددأ   ( ب) الب ددد  املتقددددد : يقدددد  مطمـل

ددا لنددلؿ  ال قددلر لء صددلر ـلدد  ئتددا   أك ددة دقددة، و بتةددح جمرائددا  والخيدداإا  وفق 

 المةئام  املمتبد  ف     ا  و داإة املمتلدؿ الرقصل.
 

 :مزح ت التىفيذ 3/2/5

ثتباإهددددا يددددت  البددددد  فدددد   ظدددد ت املمددددتلدؿ الرقصددددل ـلدددد   فددددد  صددددمي  واج ددددا  النؽددددا  وا

ددد   واللمددلي  لةممدددتلدؿ الرقصددل ألدب  ظفدددار الفر ددد    ددبكة جئ ةئددد ، ويددت  الدـايدددة وـج

 -ما ث ر ما يل :

ـقد الندوا  والةقا ا   لر أهمية املمتلدؿ الرقصل ف    ر ال قافة واملفةلما   .1

 قاف  لةعفب.صعرت ففالة تماه  ف   نمية الجائأ ال 

ووإش ـمددددب لةفددددامةأ  صمكتبددددا   ظفددددار  ددددلر كيفيددددة   نؽددددي  الدددددوإا  التدإيبيددددة .2

 اىتبدا  املمتلدؿ الرقصل. 

يدة صد  ولمهميتد  و  دره ـلد  امللاقددق  .3  ـدداد صرو دلإ دـدا   لةممدتلدؿ الرقصدل لةتـل

ومكتبدددددا   ظفدددددار ـلددددد   دددددبكة  جلك ةوئيدددددة املتبصصدددددة فددددد  مطدددددار أدب  ظفدددددار

  الائ ةئ 
 

 :مزح ت الاختبار دالتفضويم 3/2/6

 فددد جئ هددا  مددا ةافددة املرا ددب المدداصقة  ددمت  املر ةددة ال اىددمة والنددل يددت  فوهددا  ظدد ت 

املمددددددتلدؿ الرقصدددددددل، وهندددددددا ي صددددددد مدددددددا  دددددددلفأة اللقددددددد   ثتبدددددداإ أدا  ةافدددددددة مرلئدددددددا  وقعاـدددددددا  

ة فددد  الاىدددتطاصة والدقدددة والففاليدددة، ويدددما  فاـةيدددة  وثددددما  املمدددتلدؿ صمدددا فددد  ملدددا المدددـر

صني هددددا الت تيددددة مددددا صرمطيددددا  و ط أددددزا  و ددددلفأة مفددددايأة ال مايددددة واللددددما  ل ددددا مددددا مبدددداظر 

الاث ددةات غأددة املرغددلب فيدد . فدد ما مددا أثبلدد  مر ةددة التطريددأ وج ا ددة ففالي هددا يمكددا أ  يددت  
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الائتقددار   دد  مر ةددة  ظدد ت الخدمددة صال ددرب النهددا   وويددف ا فدد  متندداور مطتمددق املمددتفيديا 

ت د يب و عدلير املمددتلدؿ  مد ولة ـداوفد  ال دروط والةدلا ح الندل   ددددها امل ىمدة املمنهدا 

 الرقصل. 

 صال ي ددددددددة الفامددددددددة لدددددددددداإمركدددددددددز  لثيدددددددد  ول ددددددددلث أدب  ظفدددددددددار و ق ددددددددة  البا  ددددددددة أ  يتددددددددل        

و هددر ج درار ـلد  ت د يب و عدلير املمدتلدؿ الرقصدل،  مم ولية واللثا   القلمية الكتأ

مدا  صدمدب  ظفدار مدا ةافدة الزوايدا مدا جمدق،  نؽدي ،   ا دة،  صدر،  ئتدا ، املركز     الاهت

 شدي  املركدز فد   ظداإ التفداو  صدأ  و اإة ال قافدة وجمفيدة ص لث، ئدوا ، أ  عة..  لم، وقدد أ

د  فد   اية املترامةدة ولممداهمة مدا هي دة الفللمةايد ، ويفتمدة هدبا املركدز هدل  ور مدا ئـل الـر

 
ُ
  .1988تتح ف  أور يلئيل ال رت  وىغ ، وقد اف

وىدددددد ت  الفمدددددددب ـلددددددد   قيدددددددي  املمددددددتلدؿ مدددددددا ثددددددد ر  لبدددددددق صيائددددددا  الاىدددددددتبدا  الندددددددل يمكدددددددا     

داد التقاإير وأغرا  التقيي ،  و لما ثعة  علير املمدتلدؿ اىتبراج ا ـند ال اجة ـ 

ددا  فدد  جميددق املرا ددب الدإاىددية اىددتع ؿ تإا   ظفددار وأوليددا  أمددلإه  واملفةمددأ  للددما  دوإي 

  ةبية املتعةبا  املختةفة لجميق ف ا  املمتفيديا.

 
 التوصيات: الكسه الرابع: النتائج و

 أواًل: النتـائج

فدددددددد  ـمةيددددددددة الددددددددتفة    العفددددددددبىدددددددداهم   كنلللجيددددددددا املفةلمددددددددا  صفددددددددتح تفددددددددات جديدددددددددة أمددددددددا      

ال ددر  عددلير و نميددة م اإا دد  جصداـيددة، وثاصددة  فددد مددا صددر  ا طدداه اللصددلر والاىددتمتاؿ صدد  و 

، واملمتلدـا  الرقمية و لؼيف ا ف    ا ة جئتا  الفكرل امللج  لةعفب الفر  لةمفةلما  

 وما ث ر هبه الدإاىة،    التلصب     النتا   التالية:

ا لؽ ددلإ  (1) أوضدد   الدإاىددة أ  أدب  ظفددار مددا أهدد  إوافددد ثقافددة العفددب الفر دد ، وئؽددر 

ة التكنلللجيددددددددة ومددددددددا ينددددددددت  ـنهددددددددا مددددددددا  ددددددددبكة الائ ةئدددددددد  فدددددددد  اللمددددددددفينا  وفدددددددد  ؼددددددددب ال ددددددددلإ 

دددا صملاكبدددة هدددبا التعدددلإ،  يددد   ممدددت دثا  جديددددة ومت أدددةة أصدددبح أدب  ظفدددار معالب 

 أ دددددرار ووىدددددا غ أدب  ظفدددددارت أدددددة فددددد   أفدددددر    دددددبكة الائ ةئددددد  ول  دددددة اللصدددددلر ال دددددر

 .امللج ة لةعفب الفر  
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تددددددأ  ظفددددددار ثددددددلإة  قيقيددددددة،  يدددددد  أصددددددب  ددددددرة   (2)
ُ
فعا التكنلللجيددددددا الجديدددددددة لك

ُ
  تددددددد

ا  يطاصيددة ُمتناميددة مددا ثدد ر امل دداإكة والتفامددب التفدداـل  مددق الكتدداب، كمددا   لةعفددب أدواإ 

بدددؿ، فدد  
ُ
ا مددا املفدداهي  واملفةلمددا  النددل   قدددب  صطائددأ القصدد  والصددلإ، ك أددة 

ُ
أصددب    

 ي يقر و  الرةما ، لكا 
 
دناىأ أظفاي

ُ
ؿ ُمده ، ُمبتةح  ىاليأ الجديدة، لر   د  نلب

قاإئدددة والاىددددتنتا ، ـدددا ظريددد  ال ددددلاأ،  لدددد ه 
ُ
ر والب ددد  وامل الاىتفددددداد الفقلددد  لةتفددددرب

 والتفاـب جيطا   مق الكتاب .

املفةلمدددا   مصدددادإ فمدددب ـلددد   طميدددق أهميدددة وجدددلد ممدددتلدؿ إقصدددل  أ ددداإ  الدإاىدددة   ددد  (3)

فدددد  املتبصصددددة فدددد  مطددددار أدب  ظفددددار و فؽ ددددا و  ا ددددة اللصددددلر  لوهددددا؛ لدددددوإها البدددداإ  

دب  ظفدددار الفر ددد    دددرب ففدددار وتمدددا، وتفزيدددز ثمدددةا  ومفرفدددة  ظفدددار  دددلر  عدددلير أ

  أدب  ظفار الفر   صاىتبدا  التكنلللجيا

أوضدددد   الدإاىددددة أ  هندددداك الفديددددد مددددا الددددنؽ  مفتل ددددة املصدددددإ املمددددتبدمة فدددد  صنددددا    (4)

مددا أفلددب وأ دد ر صددرام   داإة   Dspaceدل ىددب  وُيفددد صرئددام  املمددتلدـا  الرقميددة، 

صالفديددددددددد مددددددددا  DSpaceويتمتددددددددق صرئددددددددام  تلدـا  الرقميددددددددة ـلدددددددد   ددددددددبكة جئ ةئدددددددد ، املمدددددددد

 اللؼا ح وجمرائيا  النل   هة   داإة أدب وملاد  ظفار ـل   بكة الائ ةئ .

أوض   الدإاىة أ  الدور املتقدمة قام  صط لد ضخمة ل فؾ و  ا دة أدب  ظفدار  (5)

ددددا مددددا ثدددد ر املكتبددددا  واملمددددتل  دـا  الرقميددددة، واىتفريدددد  الدإاىددددة و قديمدددد  الك ةوئي 

مددددددا املمددددددتلدـا  الرقميددددددة املتبصصددددددة فدددددد  مطددددددار أدب  ظفددددددار  جنبددددددل، وهدددددد : ئمددددددام  

ة املتفةقة صدمدب  ظفدار  دا   –)م روؿ أدب  ظفار الرقصل صاى ةاليا، املجمـل معبـل

دب املكتبدددددة  إ ددددديفية واملدددددلاد املت فيدددددة، املكتبدددددة الدوليدددددة الرقميدددددة لألظفدددددار، أإ ددددديح أ

 املمتلدؿ الرقصل ألدب  ظفار(.، (CLA) ظفار 

اـتمددد  الدإاىددة فدد   قيددي  املمددتلدـا  الرقميددة ألدب  ظفددار  جنبددل م ددب الدإاىددة  (6)

دددددا  الرقميدددددة الجيددددددة الصدددددادإة ـدددددا ـلددددد  مفدددددايأة  املنؽمدددددة اللظنيدددددة ملفدددددايأة صندددددا  املجمـل

 املفةلما .

ما دددددد و ددددددلفأة  ظفددددددار الفر دددددد مق ددددددة  لبنددددددا  ممددددددتلدؿ إقصددددددل ألدب    قدددددددم  الدإاىددددددة (7)  ُمقلب

مداـد ـلد  ملدا، وت دمب
ُ
مسد  ألدب  ظفدار امل دروؿ، و  دإاىدة جددوئ   ىاىية الندل ت
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جم دددلإ املمدددتفيديا مدددا امل  مدددة يىدددتبدا   اثتيددداإ ال زمدددة المةمطيدددة، و صالة دددة الفرليدددة

امر ةددة التنفيددب، ثدد  مر ةددة التصددمي  والبنددا وأوليددا  أمددلإه ، و   ظفددار مر ةددة  ، وأثأددة 

 الاثتباإ والتقلي .

 ثانًيا: التوصيات

   فدد  يددل  النتددا   المدداصقة، ثةصدد  الدإاىددة   دد  ـددده لتلصدد ا  تمدداـد فدد   لج ددد  أدب

 ما یمت :
 
  ظفار ف  الفال  الفر   لةنهل  ص  قدما

ال ةكأز ـل  النهل  صمدب  ظفار ف  الفال  الفر د  صردب مرا دب ظفدلل ه  والفنایدة  -1

 واملفاإر النل  قدب  ل   أل ه  قادة املجتمق وقادة املمتقبب. صرب الفةل 

فزيز قلة الرلغ صأ  أدب  ظفار ووىا غ "الرقمنة" ال دي ة ومنها املمتلدـا  ت -2

 الرقمية واىل ماإ التقد  التقنل ف  ثدمة ثقافة العفب.

ا مددق  بندل  عبيد  التصددلإ املق دة  لبنددا  ممدتلدؿ إقصددل ألدب  ظفدار الفر دد   ما دي   -3

 التلج ا  الفاملية املفاصرة.

 جدددددرا  مزيدددددد مدددددا الدإاىدددددا  املقاإئدددددة صدددددأ  أ ددددد ر املكتبدددددا  واملمدددددتلدـا  الرقميدددددة  -4

  جنبيددددة فدددد  مطددددار أدب العفددددب فدددد  الفددددال  املتقددددد  واملتا ددددة ـلدددد   ددددبكة جئ ةئدددد 

ا ف  هبا ال م .  ملفرفة الليق الراها ـاملي 
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 أهمية املشتودع الرقمي املؤسشاتي يف تشيري وإدارة املعمومات

  يف املؤسشات االقتصادية سوناطراك منوذجا.

 

  عفيفة شورار                                                                                                       

 طالبة دكتيزاه                                                                                                         

 حميد مهسي قظنطينةلاجامعة عبد                                                                                                      
 

                            

 املمخص : 

سؤطظرررراص دقت رررادكة ز ررررا زفرررا ص دقت رررراد ارررل زي دىلررررة  ىارررل  رررر  العيمرررة ىاتظررررا  تعتبرررل ام

ل الرررري  س رررتو التطررريزاص يررردا رررسمل امنا ظرررة ه رررد  رررره امسؤطظررراص  مظرررها متصمرررة ع ررر  مظررراكسمل الت ي

امعتيمررررراص ىز ميرررررة  امرررررت  امر ترررررة ارررررل م رررررال هانيليجيرررررا امعتيمررررراص ىده رررررا ص  مرررررا كسؤكرررررد قيمرررررة 

 ىتظييل ا كسزض مال  اسي زطاس ي ال اهخاذ القساز ىهحقيق ز ض  النتا ج.  التحاا ال إدازتها

ىبمررا زا اقت رراد الرصا ررس بعتمررد ألاالدزجررة طىعرر  ع رر  قطررا  اطحسىقرراص الررري تظرريطس عتيررو  

 اطرررال مر امؼرر يلة ظررا ة ام ألات رر طسا  ىامسؤطظرراص التاةعررة لهررا  يرر  اامسؤطظرة اليطنيررة طرري 

 را  ألااإل ررا ة إعرر  التيطررل الرردىعل ألاا  مترراج مررل ال رراز   لرر2فتررا متيرريا  زكثررل مرر  لتمحسىقرراص امن مرري

العمرر  ألاعتيهررا زا هنرريا اررل مظررتًي التحرردكاص الارري كمس ررها التعامرر  مررل الؼررسفاص الب لىليررة العاميررة 

ع ررررر  هقيارررررة  وررررراا تظرررررييل ىإدازمل امعتيمررررراص ألااطررررررتخداا التانيليجيررررراص امتطررررريزمل  مررررر   ررررر ل هب رررررري 

 زقمي مسؤطظاتي.طياطة إنؼاء مظتيد  

 بررررالسنا مرررر  زا  ررررره الظياطررررة اقت ررررسص ع رررر  امسؤطظرررراص طفادكميررررة ألا ررررمة  ا ررررة فالرامعرررراص  

ىامسؤطظررررررراص البحميرررررررة   تمرررررررا   امسؤطظررررررراص دقت رررررررادكة ىذلررررررر  ألااطرررررررت  ل ميررررررر اص ى  ي رررررررياص 

ىزبرررررس امسؤطظرررررة إدازمل ىهبرررررادل امعتيمررررراص ى تظررررريل ل ألاخترررررق  وررررراا ا  لا ررررر ي ىذلررررر  امظرررررتيد  السقمررررري

 . سىعها ع  طساق ػباة دا تية   ت از الصماا ى امناا ألامختتف

ىع ررررررر   ررررررررا ططررررررراض جررررررراءص مررررررردا تتنا  رررررررره إلألارررررررساش ز رررررررا مرررررررا كماررررررر  زا كقدمرررررررو امظرررررررتيد  السقمررررررري 

طسا  لضررررماا الررررتحاا الريررررد اررررل طرررريل امعتيمرررراص مرررر  اامسؤطظرررراتي لهررررره امسؤطظررررة مرررر   رررررا طرررري 

 الرا ب إلادازي ىالرا ب العتمي.

 -امظررررررتيدعاص السقميررررررة امسؤطظرررررراهية  -امسؤطظرررررراص إلاقت ررررررادكة  -ة : امعتيمرررررراص النتمرررررراص اممتا يرررررر

 طي اطسا  
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Abstract: 

Economic institutions are the most important pillars of the economy in any 

country, and in the light of globalization and competition, these institutions are 

obliged to keep up with the change imposed by the remarkable developments in the 

field of information and communication technology. This confirms the value of the 

possession of information and the importance of managing it. Decision and achieve 

the best results. 

 Since Algeria's economy depends primarily on the hydrocarbons sector, which 

is controlled by the Sonatrach National Corporation and its affiliated institutions, the 

area of the mining area is more than 1 million km2, in addition to the international 

expansion of the opening with the outside, so it must be at the level of the challenges 

imposed by dealing With the international oil companies working to strengthen the 

information management and management system using advanced technologies, by 

adopting the policy of establishing an institutional digital repository. 

 Although this policy is limited to academic institutions in particular, such as 

universities and research institutions, economic institutions do not exploit the 

features and characteristics of the digital repository by creating a virtual system for 

managing, exchanging information and linking the institution with its various 

branches through an internal network to shorten time and place. 

On this basis, our intervention was intended to highlight the most important 

aspects of the institution's digital depository of the size of Sonatrach to ensure good 

control of the flow of information from the administrative and scientific aspects. 

Keywords: Information - Economic Institutions - Institutional Digital Warehouses - 

Sonatrach 
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 املكدمة : 

تعتبرررررررل امسؤطظررررررراص دقت رررررررادكة السكيررررررر مل ططاطرررررررية ل قت ررررررراد ارررررررل العرررررررالا ىاطحرررررررس  

ططاسرررر ي ل رتررررة التنميررررة اررررل البتررررد ى  كخمررررل ع رررر  ز ررررد التطرررريز الررررري ى رررر  إليررررو دقت رررراد 

العررالمي  ىالرردىز امباػررس لتتانيليجيرراص الحدكمررة اررل  رررا التقرردا ىالارري زكرردص ز ميررة ىقيمررة 

بة لتمسؤطظررة ألااعتباز ررا اليزقررة الساألاحررة زى الظرر ج اررل ىجررو منا ظرريها إذا مررا امعتيمرراص ألاال ظرر

 ها التحاا الريد ال اطت  لها. 

ىيؼررهد عامنررا اليرريا هطرريزاص طررسيعة ىمر تررة لتانيليجيررا امعتيمرراص ىده ررا ص مررا 

 تئررررر  ت رررررصى جميرررررل قطاعررررراص الحيررررررامل العتميرررررة ىدقت رررررادكة ىدجتماعيرررررة...  ىمررررر  الرا ررررررب 

ادي  س   ع   امسؤطظاص  سىزمل الت ييل ىالتأقتا مل العالا الردكد الرري بعتمرد دقت 

ع ررر  العمتيرررة ده رررالية فأ رررد زفرررا ص دقت ررراد الردكرررد امب ررري ع ررر  دعرررا ده رررال ألارررراطحيس 

الدا  ل ىال ازجل. ىتعرد امظرتيدعاص السقميرة امسؤطظراهية ألامي اتهرا ز را إ رساشاص هانيليجيرا 

طررررياء اررررل ميررررداا تظررررييل ىإدازمل امعتيمرررراص زى مرررر   رررر ل دعررررا العمتيررررة امعتيمرررراص ىده ررررال 

 ده الية محتيا زى  ازجيا . 

زما ع ر  امظرتًي الريط ي ألارالرصا س  يعرد قطرا  اطحسىقراص امممر  الرس دع ل قت راد 

 (066 096 1الرريط ي ىالرررري هممترررو امسؤطظرررة اليطنيرررة طررري اطسا  الارري تؼررر   مظرررا ة  

 
 
  كيتيم لا

 
   ي  تعد ألاما بعادل   ف مظا ة الرصا س 1اطرال امن مي لتمحسىقاصال  مسبعا

 مراعل   ز ساقيرا ارل ىارل عردمل منراطق مر  العرالا : ز ساقيا ىال س اص الر ال محسىقاص ػسكة ز ا

 زمسانرا ارل ى (العومر  ألاساطا يرا البلت رال  إكطاليرا  إطربا يا   زىزبرا ارل ى (م رس ليبيرا  الني س 

  .امتحدمل الي كاص ال ى (البيلى  ال هي ية

 مشكمة الدراسة :

هامررررر  مؼرررررنتة الدزاطرررررة ز رررررو ارررررل  ررررر  النوررررراا دقت ررررراد الردكرررررد امب ررررري ع ررررر  امعس رررررة 

تعررررراني امسؤطظرررراص دقت رررررادكة الابررررًل ألاقررررررا طررررري اطسا  مرررر  تعقرررررد  يا يهرررررا  ىامنا ظررررة

جعتهرا هبحر   إلادازاة ىالتنويمية ةظبب اتظا   طاقهرا الر ساارل ىالبعرد الصم ري ىامنراني  مرا

عررر   ورررا ىطياطررراص  دكمرررة هضرررم  لهرررا القررردزمل ع ررر  تظرررييل ىإدازمل امعتيمررراص  ىكررررا طرررهيلة 

ده رررال ع ررر  مظرررتًي ام رررالت ىطقظررراا ألامختترررف  سىعهرررا ألامرررا بظرررم  ألارررالتحاا الريرررد اررررل 
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ميازد رررا ىممتتناتهرررا ىزنؼرررطةها إلادازارررة ىالبحميرررة   ىتعرررد امظرررتيدعاص السقميرررة امسؤطظررراهية 

هانيليجيررررررررا امعتيمرررررررراص ىده ررررررررا ص الارررررررري ز بترررررررر    اعةهررررررررا اررررررررل تظررررررررييل ىإدازمل  ز ررررررررد هقنيرررررررراص

 امعتيماص .

 :الدزاطةزطئتة  جاءص هقداألاناءا ع   ما 

 يمرا هامر  ز ميررة امظرتيد  السقمري امسؤطظرراتي ألاال ظربة لتمسؤطظراص دقت ررادكة  -1

 طي اطسا  ال م ال إدازمل ىتظييل امعتيماص ؟  

د  السقمررري امسؤطظررراتي لتمسؤطظررراص دقت رررادكة مررر  مرررا ذا كماررر  زا كقررردا امظرررتي  -2

  را طي اطسا ؟
 الفرضيات : 

 لإلجاألاة ع   زطئتة الدزاطة قمنا ألاي ل المس ياص التالية

امظتيد  السقمي امسؤطظاتي زدامل زبس ىاه ال  اعتة ألايا امسؤطظة دقت ادكة ى سىعها  -1

 زنا هباعد امظا ة ىالصم .

تي زدامل  اعتررررة لحمرررر  ىهخررررصا  ززض امررررال الماررررسي لتمسؤطظررررة امظرررتيد  السقمرررري امسؤطظررررا -2

 ع   امدً الطيا .

امظررررتيد  السقمررررري امسؤطظرررراتي بظرررررم  ألارررراإلدازمل ىالتظرررررييل طممرررر  لتمعتيمررررراص ألاامسؤطظررررراص  -3

 .  دقت ادكة الابًل
 أهمية املوضوع: 

 كاظب امي ي  ز ميتو م  ز مية امظتيد  السقمي امسؤطظاتي م    ل 

ً  لحمر  إمنا راص مر  ي سهكر مرا -1  ىإها رة  وىبمرو إدازهر ألاامسؤطظرة ال را  السقمري اطحتري

ً    ع بلاصىال  يماصتامع هبادل  .ىالعالمي يميتىإلاق ل اطح امظتي

ز و هيجو تظتاو امسؤطظاص م  زج   م  ىإها رة م رادز ا مر  زىزاو ىى را ق ىهقرازاس  -2

 ال ػن  إلا لىني.
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 أهداف الدراسة :

التعساررف ألاامظررتيد  جاألاررة ع رر  تظررار ص الدزاطررة     نررا زكضررا  هررد  إعرر  ألااإل ررا ة إعرر  إلا  -1

 .السقمي امسؤطظاتي ىالتعساف ألامصاكاه ىإمنا ية دطتمادمل منها ال امسؤطظاص دقت ادكة

إعطررررررراء  اررررررررسمل عرررررررر  كيميرررررررة هي يررررررررف مصاكررررررررا امظرررررررتيد  السقمرررررررري امسؤطظرررررررراتي ألاامسؤطظرررررررراص  -2

 دقت ادكة.

هره امسؤطظاص ألا منا يرة دطرتمادمل مر  امظرتيد  السقمري هيجيو ىلم  ا تباه امظئيليا ب -3

امسؤطظررررررراتي ارررررررل م رررررررال  ررررررر  يةها ىعمتهرررررررا ىهايمرررررررو  ظرررررررب ا تياجررررررراتها دىا امظررررررراض 

 ألاخ ي ية ىطساة امسؤطظة.

قررررررد هنرررررريا  ررررررره الدزاطررررررة كنقطررررررة ا ط قررررررو  حرررررري هيجررررررو امسؤطظرررررراص دقت ررررررادكة لتب رررررري  -4

طرررررتمادمل مررررر  مصاكا رررررا  ظرررررب مرررررا طياطرررررة إنؼررررراء امظرررررتيدعاص السقميرررررة امسؤطظررررراهية ىد 

 كتناطب ىز دا ها.

 مههج الدراسة :

 ي  اعتمد ا ال  ره الدزاطة ع   امنهج الي مي التحتي ل أل و طنظب لطبيعة ألاحمنرا مر  

 ررر ل جمرررل البيا رررراص ىامعتيمررراص مررر  مختتررررف طدألايررراص لتقررردكا ى ررررف فامررر  عررر  مي رررري  

 .  امظتيد  السقمي امسؤطظاتي ىالريا ب اطحيطة ألاو
 

 أوال : املؤسشة الوطهية سوناطراك:

  :تأسيص املؤسشة الوطهية سوناطراك بدايات قطاع احملروقات يف اجلزائر و -1-1

ةعررد الحرررسا العاميررة الما يرررة ى هرريز الب رررلىل كمسؤػررس مررر  مسؤػررساص القررريمل دقت رررادكة    

دص طنة إع  القياا ةعمتياص دكتؼا  ىالتنقيب ال الرصا س  ىػه 1952ألاادزص  سنظا طنة 

اكتؼررا  زىل  قرر  ألا لىعررل  رراا اررل الاررحساء الرصا ساررة ى رري  قرر    ريتررة  ه  ررا ةعررد  1956

ىهرل  1956ذل  اكتؼا  زكبل الحقيل الب لىلية ال الرصا س  ق   اس ي مظرعيد  ارل جرياا 

ىقرد فا رر   ا ررعة لقررا يا  .الظرنة الارري ػررهدص ألاداكرة نؼرراا  ررناعة اطحسىقراص اررل الرصا ررس

ال ررادز عرر  الظررتطاص المسنظررية ىالررري فرراا الهررد  مرر  ىزاء إ رردازه الب ررلىل الاررحساىي 

 رررري دعررررا ام ررررالت دطررررتعمازاة ىهيطرررريل  رررر  ياص الدىلررررة المسنظررررية ىهقترررري   1959طررررنة 

    ياص الدىلة الرصا ساة. 
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لترد يل ةؼرن  ىاطرل اررل ميرداا اطحسىقراص ىبق رد الررتخت  مر  هرداعياص قرا يا الب ررلىل ى 

ماقيررررررراص اكميررررررراا  هأطظررررررر  الؼرررررررسكة اليطنيرررررررة لنقررررررر  ىتظرررررررياق الارررررررحساىي امررررررريزى  مررررررر  اه

ػرسكة مر  ػرسفاص  16 ريا قرسزص ةعرد دطرتق ل  1963اطحسىقاص  طي اطسا (  هاكة عاا 

الب لىل طجنبية العامتة ال الرصا س زا ه ش ئ  س ز األادب جدكد كنق  الب لىل م   قيلو ال 

مدكنرة ى رساا  برادزص الرصا رس ةعرد  الاحساء  يض الحمساء إع  ناكة ززشاي الظرا تية نسبري

طرريء التمررا ا الررري طررسز ألاينهررا ىبرريا الؼررسفاص طجنبيررة ألااهخرراذ قررساز جرررزي  هررد  إعرر  قيامهررا 

ألانمظها ىع   مظئيليةها ألا نؼاء  س ط األادرب  ررا ع ر  زا همتارو متايرة هامرة ىهتريع  ألانمظرها 

 سارررة ارررل الظررريطسمل ع ررر  ه ظررريدا لسنبرررة الظرررتطاص الرصا ىفررراا  ررررا القرررساز 2إدازهرررو ىتؼررر يتو 

الثررررلىمل الب لىليررررة لتبتررررد امظررررتق   رررردكما ى ررررد ها  رررري هيجيههررررا ل دمررررة التنميررررة دقت ررررادكة 

ىمرر  زجرر  هنميررر طياطررةها الب لىليررة ىهقياررة قطررا  ىط رري لتمحسىقرراص زنؼررئ    3ىدجتماعيررة

 63/491التنميرررررري زقرررررا  امسطرررررياالؼرررررسكة اليطنيرررررة لنقررررر  ىتظرررررياق اطحسىقررررراص ألاميجرررررب 

نس ررها ططاسرر ي القيرراا ةعمتيرراص  قرر  ىتظررياق الررنمس ىال رراش مررل  31/12/1963اررل  ال ررادز

 طاو عمتها الري ز رب  بؼرم  فا رة  اتظا ىمل  ىإلا تا إمنا ية هيطيل منا ةها ال التنقيب 

 22/09/1966ال رررادز ألاترررازا   66/292مسا ررر   رررناعة اطحسىقررراص ىبميجرررب امسطررريا زقرررا 

لتبحررر   إ ترررا    قررر  ىتظرررياق اطحسىقررراص   امقرررسز إلنؼررراء  إعررر  الؼرررسكة اليطنيرررة اطرررمهات يرررل 

  4 الؼسكة اليطنية لنق  ىتظياق اطحسىقاص

هرررا هرررأميا قطرررا  اطحسىقررراص مررر  طرررس  الظرررتطة العميميرررة الرصا سارررة   24/02/1971زمرررا ارررل 

زعيد  ينتةها هبعا  1981طنة   أ بح  طي اطسا  ألارل  كد  ره الظتطة ع   القطا   ىال

مسؤطظرررة  سعيرررة لهرررا ى رررا ف هاميتيرررة  17لحا رررتة  طررريما دقت رررادكة  ألا نؼررراء لتتطررريزاص ا

 :5منها  ناعية ى دماهية ىه ازاة

 التابعة لشوناطراك:املؤسشات الفرعية   -1-2

 :الصىاعيت املؤسساث

NAFTAL - اطحسىقاص ىهيشيل هاساس 

 ENIP - ىكيماىااص الب ل  ناعة 

- ENPCىامطاا الب طتي   ناعة 
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-  ASMIDALططمدمل 

  :التىفيذ شزكاث

- ENGTP الب لىلية طػ ال  ً  الابل

- ENGCB ىالبناء امد ية الهندطة 

- ENAC القنياص 

 :الىفطيت الخدماث شزكاث

- ENAGEO جيي ي كاء  

- ENAFOR ى  ENTP مس   

- ENSP آلاألااز  دمة 

ENEP - النمطية الهندطة 

- CERHYD اطحسىقاص ال البح  مسكص 

 .حاس ي مسعود و الزمل حاس ي و سكيكدة و بأرسيو الصىاعيت املىاطق سييرت شزكاث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6ػن  كيضت هيشيل  قيل الب لىل ىال اش ى س ط األادب
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ىبتترراةل التطرريزاص الارري مرررسص بهررا طرري اطسا   ارر  ز ررربح  ػررسكة ألاررامنويز القررا يني م مرررل 

مسؤطظرررررة ع ررررر   105 طررررراقيي مررررر  امنوررررريز دقت رررررادي ذاص محمورررررة زنؼرررررطة متنيعرررررة هضرررررا

مسؤطظرررة ع ررر  امظرررتًي الررردىعل   ا رررسمل ارررل العدكرررد مررر  الررردىل ز مهرررا:  49امظرررتًي الررريط ي ى

البيرررررلى  ا نت رررررلا  اطررررربا يا  اكطاليرررررا  مررررراعل  الني رررررس  م رررررس  ىليبيرررررا   ىهقررررردز العمالرررررة ألام مرررررل 

 .7زلف 120طي اطسا  ألاحياعل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8ػن  كيضت هيطل طي اطسا  ع   امظتًي الدىعل

 ىاحت  م مل طي اطسا  ال دازمل عاميا م    ل في و 

 .از ساقي ال ناشاة ى  مطية ػسكة زىل  -

 زىل ػسكة ناش ال البحس طألايض امتيطس. -

 GPL امميل. الب لىل ل اش العالا ال م دز  ال   -

 GNL امميل. الطبيعل لت اش العالا ال زاةل م دز -

 .الطبيعل لت اش العالا ال م دز  امع -

 الطبيعل. ال اش إ تا  ى ا تياطاص  ي  م  عاميا ػسكة طادض -

 عردد  ير  مر  العؼرسىا ى ال امظرة ى   ألا لىليرة كؼرسكة عاميرا عؼرسمل الما يرة امسهبرة ارل -

 امي ميا.
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 :مهام سوناطراك  -1-2

 :ك ل كما   اطتمسص مهامها زا إ 

 مر  بعتبرل الرري لطبيعرلا ال راش  ا رة لتمحسىقراص  الرصا سارة الظريو  ا تياجراص هتبيرة  -1

 .زىليااتها

 .عامة الطاقة ى ال اشاة ى الظا تة ألااطحسىقاص العامية الظيو  هميا   -2

 .)اطتمسازاةها ػسا ( اطحسىقاص  ناعة هنمية  ماا  -3

  32ى   ريا  ا نريا ىػسفائها طي اطسا  ػسكة  قق 
 
  ر ل اطحسىقراص م رال ارل ( اكتؼرا ا

 29ا  ىعؼرس  تظرعة منهرا   2013 طرنة
 
 .ال ال رة ألا هيد را طري اطسا   ّققةهرا (اكتؼرا ا

  ((12عؼرس ا  ري ألاريا ىالم  ريا  د نراا دكتؼرا اص ىهترّيش 
 
 ((5ى مظرة لتصار  اكتؼرا ا

 لت راش ( (11عؼرس ىز رد لت راش اكتؼرا اص
 
رف  اكتؼرا ا

ّ
ً  اكتؼرا اص ((4ىززبعرة امام  ز رس

 .امامف ىال اش لتصا 
 

 : سوناطراكشركة  أهداف -1-4

 قرادمل ألاريا ىمنا ةهرا ىإ ساقيرا  الرصا رس ارل قيادتهرا ىتعصارص طري اطسا   مري ع ر  ألاقراءإلا    -1

 الت ازمل ى ال ناعة

 .ال اشاة ى الظا تة اطحسىقاص م ال ال العاميتيا

 قرا يا   ردد ا الاري الردكردمل الؼرسىا مرل التايرف عمتيرة ألان راج ىإلا هراء إلاطرسا   -2

 05/07الردكد اطحسىقاص

 .العامية لامعاكي إع  لتتقدا

 امريازد هقيريا هحظريا ارل ىنراشي   مطري لبترد ىمتطريزمل  اجحرة ىطنيرة كمسؤطظرة التامر  -3

 لتمحسىقاص  اليطنية

 .لتب د ىدجتماعية دقت ادكة التنمية ل الت الثلىاص ى تق

 زطاسر ي ىمحريز  طري اطسا   هقردا زطراض AMONT امنبرل زنؼرطة جعر  ارل  طرتمساز -4

 ا تياطاص لتيطيل

  .ال از  ال نؼاطها دعياه ى الرصا س

  ى ازجها. ألاالرصا س الؼسكة ززباج ال مظا مةها ىز ل AVAL ام ب زنؼطة هنييل -5
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 ارل طىعر  الرصا رس  ارل طىعر  :البقراء لضرماا التنراليف ىهخمريض الرتحاا ارل دطرتمساز -6

 .ةالعامي ال دازمل ال ى   طىزى متيططية امنطقة ال ال اشاة ال ناعة قا دمل ى إ ساقيا 
 

   :كاسوناطر مبهتجات التعريف    -1-5

 اه ا ص ى  كهسباء مؼتقاتها  ى اطحسىقاص ألايا ما هتني  امنت اص م  م ميعة  الظي اطس 

 اطحسىقاص ع   هسكص ز ها إ  من مية  منت اص ألايئية ى ى مالية   دماص اطح مل البحس مياه

ليرة ىهنريا  إ تيراطي كبيرل مر  إا  مري المريا ض الب لى.نؼراطها زطراض ى ز دظرية كمنت راص

العمرررر ص ال ررررعبة ارررررل الرصا ررررس ع رررر  اطررررتخداا جا ررررب  رررراا مرررر   ررررره طمرررريال اررررل ه ؼرررريس 

 .9 دقت اد اليط ي ىد ل  رتة التنمية
 

 : االقتصاديةثانيا :  املشتودع الرقمي وأهميته باملؤسشات 

و تظرهي  عمتيرة ال ع س التانيليجيا الحدكمة ز ب  م  الضسىزي هب ي ف  جدكرد مر  ػرأ  

 ةده ررررررال ىا ت رررررراز اليقرررررر  ىالرهررررررد ىاا ده رررررراه  حرررررري هب رررررري إنؼرررررراء امظررررررتيدعاص السقميرررررر

  ىز مية.ألاامسؤطظاص طياء العتمية زى البحمية ىما   دقت ادكة ما كحيي عتيو م  مصاكا 
 

 تعريف املشتودع الرقمي املؤسشاتي: -2-1

 قاعردمل عر  عبرازمل": ري اتيامسؤطظر السقمري امظرتيد  از Mark Ware ىارس مراز كرًس 

 إلاها رة ىدكميمرة ألاال لاكميرة همتراش ألاحير  العتميرة  امرياد مر  د  ل ر ػرباة  ع ر  ألايا راص

ىكررل  ك مرل ىاخرصا ىا ؼرس    interopérableامتبرادل  زى البي ري لتتؼر ي  ىقاألاتة ىممتي ة

مها ى يمررة ألااإل ررا ة إعرر  ذلرر  كقرريا ةعمتيررة الحمرر  ع رر  امرردً البعيررد لتمررياد السقميررة ألاي رر

 زطاطية لتمظتيدعاص السقمية.

 مر  م ميعرة" : ز رو ع ر  امسؤطظراتي السقمري لتمظرتيد  تعسامرو ارل Crow كت رو  ريا ارل

 زى فتيرة طرس  مر  نؼرسص زى جمعهرا هرا زى ممتتارة طياء Hosted امظتضا ة السقمية امياد

 حدكرده ألارأا القريل  إعر  كرسى   يرر ب "م ردز ا زى منهرا ال رسض عر  النورس ة رض جامعرة

  يئراص  نيميرة زقظراا امرياد مر  بظرتميد  قرد ألامطترق  لردع فتيرة زى ألا امعرة امظرتيد 

ً  ىمنوماص  11 ز س
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 ررري عبرررازمل عررر  قاعررردمل ألايا ررراص متا رررة ع ررر  الؼرررباة العنابيهيرررة  تؼرررم  ع ررر  إلا ترررا  المارررسي 

السقمرري الررري كيدعررو البررا ميا ىالررري ك رردز عرر  امسؤطظررة ىعررادمل هتبررل الرامعرراص ىامعا ررد 

مساكص البحميرة ألاردىا قيريد ىعيا رق  ىقرد تؼرم  ز ياعرا ز رًس مر  امسؤطظراص ممر  الردىا س ىا

الحنيمية زى اليفا ص ىاهحاداص الرمعياص ىالايا اص الت ازاة ىالاري هسنرب ارل  مر  ىنؼرس 

 منت اتها م ا ا ال مظتيدعاص الي يل.

  طعمرررررال ى ضررررر  عررررر  زا امظرررررتيدعاص السقميرررررة تعرررررد زطرررررتيبا لتتحررررريل مررررر  مظرررررسؤىلية  مررررر

 .12العتمية م  امظتًي المسدي إع  امظتًي امسؤطظاتي

ع رررر  ز ررررو قاعررررردمل  وعررررزس املسررررتود  الزسسرررري باملؤسسرررراث  ستصرررراد تممررررا طرررربق كمارررر  زا 

ألايا رررررراص متا ررررررة ع رررررر  د  ل رررررر  زى د  لا رررررر  لععمررررررال الماساررررررة ىإلادازاررررررة ال ررررررادزمل عرررررر   ررررررره 

ه ط رريل  ززض امررال  الماررسي( مررل إمنا يررة امسؤطظررة كضررم  لهررا التظررييل إلادازي طممرر  لهررر

التخرررررصا  ىالحمررررر  الررررردا ا ىامظرررررتمس ىيعمررررر  فرررررأدامل زبرررررس ألاينهرررررا ىبررررريا  سىعهرررررا ىػرررررسفائها ع ررررر  

 امظتًي اطح ل ىال ازجل.
 

 وظائف املشتودعات الرقمية املؤسشية:  -2-2

ي   ررريز   مرر  ىهخرررصا  مررردً ىاطررل مررر  امرررياد  ى ررا ق إدازارررة  هقرررازاس  مررياد عتميرررة   يررردك -

 تسري   يتي..( ىالاي همم  الثلىمل الماساة ألي مسؤطظة.

الحمررررررراص ع ررررررر  ط ررررررريل الماسارررررررة   امظرررررررتيدعاص السقميرررررررة ذاص طبيعرررررررة هساكميرررررررة ىدا مرررررررة   -

cumulative and perpetual    اطررتخدامها فأزػرريف لتمسؤطظررة   حرري هترري   ليررة لرررا كمارر

  لتتخصا  الدا ا لتم ادز ىه عتها متا ة ةؼن  دا ا.

 .13كتي  إمنا ية إدازمل ط يل إلادازاة ىالعتمية ىالتعتيمية لتمسؤطظة -

إ اطرررررررررة امظرررررررررتميدك  زى م تمرررررررررل امسؤطظرررررررررة ألارررررررررامياد الردكررررررررردمل ارررررررررل م رررررررررا ص ا تمرررررررررامها زى  -

 RSSالتعتيماص ىطىامس إلادازاة زى م    ل البلكرد إلالا لىنري زى  دمرة امظرتخت  الرياال 

 الحدكمة.زى م    ل قا مة ألااإل ا اص 
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   خصائص املشتودع الرقمي:  -2-3

ا تيائهررررررا ع رررررر  ز مررررررراا متعررررررددمل مرررررر  امتمررررررراص الن ررررررية ىمتمرررررراص الميررررررردكي ىمتمرررررراص ال ررررررريز  -

ىالايا رررراص التعتيميررررة ىم ميعرررراص البيا رررراص  ى ررررره امررررياد زمررررا زا هنرررريا اررررل ػررررن  زقمرررري مرررر  

 البداكة زى هحيل إع  الؼن  السقمي

مر  ارل التعرراىا ىامؼرازكة ألاريا م رالحها لوح ريل زى إلكرردا   ا رية الطراةل امسؤطظراتي كتم -

ط ررررريل الماسارررررة لهرررررره امسؤطظرررررة ىهرررررل هتمترررررل ألاالررررردعا امرررررادي ىامظرررررتمس الرررررري هقدمرررررو هتررررر  

 امسؤطظة. 

هتظرا ألاال لاكميررة ىدطرتمسازاة ى رري مررا بع ري جمررل اطحترًي ة ررسض الحمرر  طيار  امرردً ى  كحررر   -

 اطاص امظسؤىليا ع  امظتيد .ى  كتغ  إ  ال  ا ص هحدد ا طي

إها رررة اطحترررًي ألامرررا كتمرررق مرررل ػرررسعية الي ررريل   يررر  زا  نرررا  ةعرررض الحرررا ص الاررري هتطترررب مررر   -

 .     14امسؤطظة ق س إلاها ة ع   محتًي معيا  طساة ىزم  امعتيماص ال ا ة ألاامسؤطظة(

 مهظومة العمن باملشتودع الرقمي  -2-4

 امظتيدعاص السقمية امسؤطظاهية ىالاي هضا: تؼ ل  العدكد م  العنا س ال هنيا 

 :أخصائي املعلوماث 

 ى رف دقرة مر  ىالتأكرد ظرتيد لتم مناطرب ه ر يف إعرداد عر  امظرسؤىل الشر    ري

ماساررة زى ال ىالايا رراص ام ررادز ألارريا ىالرسبس ا هررب ال ا ررة اميتاداهررا ىإعررداد ام رادز

 .امعتيماهية 

 مون هاملسا Contributors: 

 امؼازكيا  سؤ ء قياام    ل هما  ى  امظتيد   ال امؼازكة اهكمان ك الر طا ا  ا 

  ىبظهيلة

 .مظتيد لت ىإ ا ةها اهىزعمال اهماتتم  كدا ألا

  املستعيرون /املستخدمون  Borrowers 

 preferred ةتممضر ةهرىاج اهىلرد  ألاا توراا امظرتيد  بظرتخدميا  الررك  طار ا  ا ر

interface    الاري البحر  يراصتعم  ترا جزى  امتمراص إلادازارة  مر  ارل كسنبريا  قرد ىالرك 

  اه طتخدام اهب قاميا
 
  .  قا
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 الدائم غير(العزض ي املستخدم( Casual User 

 اهلرد  لردع ىلار  ىالتحمير  البحر  يراصتعم ارل امظرتيد  بظرتخدميا  الررك  ادس ط ر ا رى 

 ى   ا ة مظا ة

 .ياتمسر مظتخدميا كني يا ألا كحتاجيا 

 املد ز Administrator 

 مظرتيااص كحردد الرري ي رى   ومنر ىامظرتميدك  امظرتيد  إدازمل عر  امظرسؤىل الشر   ي ر

 م   ئة لن  إلاها ة

 .امظتميدك 
 

 :نظم بهاء املشتودعات الرقمية  -2-5

  ىإدازتها امسؤطظية السقمية امظتيدعاص ألا نؼاء تظم  الاي البلم ياص م  العدكد هتيا س  

ً  ام رردز  ةممتي رر البلم يرراص اهررمن  مسؤطظرراص اه ررممة يررةتمح ى المررة ألامقاألارر   ىز ررس

 .15ال ا ة اه  تياجات

 ىم  ز ا طيماص  ره البلم ياص  ركس :

 تسري لت لتمظتخدميا  لية هي س registration  الد يل  ياتمسرلت ىهتي logon . 

 ةتػام ىميتاداها ألاي ف مصىدمل إلالا لى ية امياد لتحمي   لية هي س. 

  اهإها ة قب  ا ىهحساس  امس يعة امياد جعةاس مألا تظم. 

 ألا دازمل ىتظم  ام ادز هخصا  إمنا ية هي س  ً  .هاب ال ا  اطحتي

  مرل ل  الردا  ىدطر لجا  البحر  إمنا راص  ر ل مر  السقميرة م رادزلت الي ريل  هتري 

 .م ادزتل الي يل  ياصتعم ال التحاا ال تظاعد الاي اليطا   ةعض هقدكا

  ألات ميررل تظرم harvest مررة تاط ت البحميررة طدىاص قبرر  مر  اميتاداهررا  عنا ررس 

 .16البح  محسفاص ىباأل  

 سكرة البلم يراص اممتي رة ام ردز كميرلا مر   ورا ألانراء امظرتيدعاص السقميرة  ىهرل  ىز ت ر 

ز ررررد ز رررريا   وررررا إدازمل اطحتررررًي الارررري ه مررررل ط رررريل الماساررررة لتمسؤطظررررة ىهترررري  اطررررتخدامها 
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  ىهرررررري س إمنا يرررررراص جيرررررردمل لتررررررتحاا ألارررررراطحتًي السقمرررررري هرررررراا تلرررررردعا العدكررررررد مرررررر  طنؼررررررطة د

 .17ىهبظيس عمتياص هخصانو ىاط لجاعو ىهبادلو

    : DSpace  هظام

 عبرررررررررازمل عررررررررر   وررررررررراا إلدازمل اطرميعررررررررراص السقميرررررررررة كماررررررررر  امظرررررررررتميدك  مررررررررر  إزطرررررررررال الي رررررررررا ق

ىاقريا  ى ى رمها  را ىمر  ( ...صمقرا   جامعيرة زطرا   ,مرسؤهمساص زىزاو ,ألاحري   دلا لى يرة

 ها .الي ا ق  ره إع  لتي يل  متمي  ىبح  اط لجا   واا ىاحيي  ىهخصانها ألاتاؼيمها النواا

 لتعتريا ماطتييػرع معهرد ماتبراص ألاريا تعراىا   ر ل مر  ام ردز ممتريج هطرياسه كبل رامج

 عراا ارل نسر ة لتعامرة زىل  إ رداز ىهرا 2000  عاا ال HP يتيهباكسد  ىػسكة  MIT ىالتقنية

2002. 

 هطرريهسه لتمسؤطظرراص یمکرر  Open Sourceام رردز  ممترريج کتطبیررق بیعطرر دي  ررما

 السقمیة لتمياد البعید امدً ع ی الحم  ىهدعا .ىم ميعاتها م وحةها یخدا ألاما ىهطيیعو

 .18امظتيد  ال اطحمي ة

 Eprint :  هظام

 هرا الحرس الي يل  مظتيدعاص بناءل  Open source ام دز ممتي ة ألاسم ية ع  عبازمل  ي

 زطترق  ير    University of Southampton طراىههامبميا  جامعة ال Eprints  واا اسهطي 

 ىيعرد العتميرة لتبحري  اطرا يرة إلاها رة تظرهي   ري ذلر  مر  الهرد  ىفراا 2000 زىا رس ارل

ً  إلالا لى يرة لتي را ق ززػريف ألامماألارة  مر  زكثرل ارل ىيظرتخدا ىالظرمعياص  فال ريز  ط رس

  .مسؤطظة 400

  : Fedora هظام

 مظرتيد  إدازمل  ورا لبنراء Federo مؼرسى  Andrew W دألاتيري ز ردزى  مسؤطظرة ميلر   ير 

ً  ىقررد السقميررة لتي ررا ق   سجي يررا جامعررة ألارريا امؼرر ل  ألاالتعرراىا  Fedora هطررياس جررس

University of Virginia فيز ير  ىجامعرة Cornell University   لينريا  النوراا  رما ىقرد 

 اليارب ع ر  ىامسهارصمل امتبرادل لتتؼر ي  القاألاترة سقميرةال اماتبراص عتيرو هب ر  الرري ططراض

 . 19  2003عاا لو نس ة زىل   دزص ىقد
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 املشتودع الرقمي املؤسشاتي باملؤسشات االقتصادية )سوناطراك( :    -2-6 

زنا ما كت ف ألاو امظرتيد  مر  ممير اص ى  ي رياص الاري ا مرسدص بهرا امسؤطظراص البحميرة 

سؤطظرررراص دقت ررررادكة الابررررًل مرررر   رررررا طرررري اطسا  لاثررررلمل  سىعهررررا   ىطفادكميررررة  ىمررررا   ام

ىكبرررل امظرررا ة الر سا يرررا الاررري ت طيهرررا   دا تيرررا  ى رررازجل( ىهنررري  منت اتهرررا  ى ررررا مرررا كاظررر ها 

 طماص الطاةل دىعل.

إا التطررريزاص الظرررسيعة لتانيليجيرررا امعتيمررراص ىده رررا ص د عررر  امسؤطظررراص دقت رررادكة 

عرررررالا ط ومرررررة الؼرررررباية ىط ومرررررة د  لا رررررية ارررررل تظرررررييل ىإدازمل  إعررررر  التيجرررررو ىالرررررد يل إعررررر 

معتيماتها ى يل زدامل لتقياا بهره امهاا دا    ره ط ومة  ري امظرتيد  السقمري امسؤطظراتي 

 ما كقدمو م   دماص م  الرا ب إلادازي ىالرا ب العتمي.

 الجاهب إلاداري: -1

 ية إلادازاة هقازاس  متمراص إلادازارة ... كضم   ماكة ىطساة امعتيماص ىالي ا ق إلالا لى -

 أل و كقيا ع    ساق عم   ا  منتف ألاتظييله لضماا زم  امعتيماص.

اليلرررري  إعرررر  امظررررتيد  مقت ررررس ع رررر  ةعررررض طارررر ا  ىبعررررض ام ررررالت إلادازاررررة التاةعررررة  -

  تق  ضاءاص  ا ة بها دا   امظتيد  ما لها م     ياص. لتمسؤطظة ع  طساق 

معتيمرراص ممترريج ألارريا مظررتعم ل امظررتيد  مرر  مرري مي امسؤطظررة  لتبررادل زبررس ىتؼرراطس ا -

 ال بلاص  امهاا  ىده ال  يما ألاينها دا   ػباة م تقة إ  لا  .

 طهيلة دط   ع   قياعد البيا اص إلادازاة. -

 الحم  الدا ا ىامظتمس لإل تا  إلادازي  ىإمنا ية دط لجا  مهما طال الصم . -

ة بظم  ألاا ت از الصماا ىامناا ىكبرل امظرا ة الر سا يرا  ررا مرا بعطري مي هو د  لا ي -

 إمنا ية العم  الرماعل ألايا ز ساد امسؤطظة ال ألاماتب ىا د زى قاعة ىا دمل.

كمن  القدزمل ع   الت ظيق ىالسبس ألايا ز ساد امسؤطظة ألامختتف  سىعها ل سض ده ال  -

 الي يل إع  ز دا  مؼ لكة.ىإهخاذ القسازاص ال اليق  امناطب    ية( ىل سض 

كمرررن  إمنا يررررة ده ررررال عرررر  طساررررق ال رررريزمل ىال رررريص زى عرررر  طساررررق الميرررردكي   الظررررمعل  -

 الب سي(.
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 الجاهب العلسي: -2

هضرررررا طررررري اطسا  مررررريازد ةؼرررررساة ارررررل مختترررررف التخ  ررررراص العتميرررررة ل رررررسض هتبيرررررة ىهحقيرررررق 

. ىلهرا تظع  دا ما ز دا  امسؤطظة ى سىعها فالايمياء المي كاء الرييليجيا الطبينسا يا ...

 إع  هطياس قدزاتها ىإمنا ياتها الماساة ألان  ما  ي جدكد. 

  امظتيد  السقمي امسؤطظاتي كمن  إمنا ية العم  ألانواا ػبني ممتيج  د  ل  (:

 هيا   مل ػسفاء ألان  مسى ة ىطهيلة ال إطاز هبادل ال بلاص ىامعاز  العتمية. -

مختتف التخ  اص الاي هحتاجها امسؤطظة  تق ع قاص ألاحمية مل جامعاص ىمعا د ألا -

 ل  ىاد ا ألاامعتيماص العتمية ىالتقنية  لس ل م  مظتًي إطازاتها ىمخت يها. 

 دمة البح  العتمي ال م ا ص هخ  ها عر  طسارق إكردا  طألاحرا  امميلرة مر  طس هرا  -

 ألاامظتيد  السقمي ل سض إعطائها زكثل مس ية.

 ص هخ  رررررها مررررر   ررررر ل دػررررر لا  ارررررل اطرررررر ص إمنا يرررررة إنؼررررراء ماتبرررررة زقميرررررة ارررررل م رررررا -

 العتمية ع   ال س  ىاقتناء م ادز معتيماص إلا لى ية ل تق  ضاء عتمي طرتمعها.

 بظم  إلطازاتها ألا منا ية التنيا  ىالتعتيا ع  ةعد ع   ال س امباػس.    -
 

 خامتة: 

يلاتهرررا تظرررع  امسؤطظررراص دقت رررادكة دا مرررا إعررر   ترررق ع قررراص  ازجيرررة  اجحرررة مرررل  و

م  امسؤطظاص ط ًس قا مة ع   امنا ظة الؼرسامة ى الظرمعة الحظرنة ارل هحقيرق الن راج  

ىلتحقيق ذل   حي مدزكة أل مية هطبيق التانيليجياص الحدكمرة مر  هانيليجيرا امعتيمراص 

ىده را ص. ىيعتبررل امظرتيد  السقمرري امسؤطظراتي ز ررا مرا جررادص ألارو التانيليجيرراص الحدكمررة 

 اعتة بظم  ع  طساق د  ل ر  ألا عطراء زرارة زكبرل لتمسؤطظرة مر   ر ل التعسارف في و زدامل 

بها ىجتب ا تباه متعامتيا جدد لتب ي ع قاص ػ   ىعم  ة سض دطتمماز ىالؼرساكة معهرا 

ألااإل ا ة إع  هصىاد ا ألاامعتيماص آلا ية الاي تظاعد ا ع   إهخاذ القسازاص ال ا بة ال  ينهرا 

 دا . ىبالتاعل هحقيق ط 
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 :املراجع

الرمهيزاة الرصا ساة الدكمقساطي الؼرعبية ىشازمل الطاقرة .   ريتة إ  راش قطرا  الطاقرة  .1

https://bu.univ-مترررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراج ع رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  ال ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررس   .2013ىامنرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراجا لظررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررنة 

OuledSalem.pdf.pdf-ouargla.dz/license/pdf/Boufnik    همررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  الصارررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررازمل .

 .29/01/2018كيا

عبرررررد الهررررررادي . د ررررر  اص دقت رررررادكة اررررررل قطرررررا  اطحسىقررررراص الرصا ررررررسي    رررررا  قياررررردز  .2

: دزاطرررة هحتيتيرررة . ماجدظرررتيل . فتيرررة العتررريا دقت رررادكة . جامعرررة ى رررساا    1986-2009

  oran1.dz/document/THA2770.pdf-http://theses.univمتررررراج ع ررررر  ال رررررس   2012

 .25/01/2018هم  الصاازمل كيا 

ميطرررررريعة الرصاررررررسمل  ضرررررراء مرررررر  امعس ررررررة السقميررررررة السقميررررررة . طرررررري اطسا  عمرررررر و الررررررنمس  .3

 الرصا ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررسي مترررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراج ع رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  ال ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررس 

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/economy/2016/3/26/%D8%B3%

D9%88%D9%86%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%83    همررررررررررررررررررررررررررررررررررررر .

 .02/02/2018الصاازمل كيا 

  ا  قيادز   عبد الهادي . م دز طاألاق.  .4

هحتير  البدئرة ال ازجيرة الدىليرة ع ر  التظرييل دطر لاهي ل  اطراصانعنألايق بة  ػرساف .  .5

الرصا ررس . دكتررريزاه .  -لتمسؤطظررة دقت ررادكة اررل  رر  العررريلمي : دزاطررة  الررة طرري اطسا  

 146   .  2016فتيررة العترريا دقت ررادكة ىالت ازاررة ىعترريا التظررييل . جامعررة ةظرراسمل   

 متاج ع   ال س

 https://bu.umc.edu.dz/theses/bibliotheconomie/ACHA2546.pdf همرررررر  الصاررررررازمل     

29/02/2018.  

هيشيرررررررررررررررررررررررررررررررل  قررررررررررررررررررررررررررررررريل الب رررررررررررررررررررررررررررررررلىل ىال ررررررررررررررررررررررررررررررراش ىط األادرررررررررررررررررررررررررررررررب . متررررررررررررررررررررررررررررررراج ع ررررررررررررررررررررررررررررررر  ال رررررررررررررررررررررررررررررررس   .6

-lost-of-numbers-the-countries-https://www.sasapost.com/maghreb

fortunes/   04/02/2018هم  الصاازمل كيا 

 م دز طاألاق. ألايق بة  ػساف . .7

https://bu.univ-ouargla.dz/license/pdf/Boufnik-OuledSalem.pdf.pdf
https://bu.univ-ouargla.dz/license/pdf/Boufnik-OuledSalem.pdf.pdf
https://bu.univ-ouargla.dz/license/pdf/Boufnik-OuledSalem.pdf.pdf
http://theses.univ-oran1.dz/document/THA2770.pdf
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/economy/2016/3/26/%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%83
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/economy/2016/3/26/%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%83
https://bu.umc.edu.dz/theses/bibliotheconomie/ACHA2546.pdf
https://bu.umc.edu.dz/theses/bibliotheconomie/ACHA2546.pdf
https://www.sasapost.com/maghreb-countries-the-numbers-of-lost-fortunes/
https://www.sasapost.com/maghreb-countries-the-numbers-of-lost-fortunes/
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  رريتة إ  رراش قطررا  الطاقررة  الطاقرة.الرمهيزارة الرصا ساررة الرردكمقساطي الؼررعبية ىشازمل  .8

 . امسجل الظاألاق. 2013ىامناجا لظنة 

 م دز طاألاق . يق بة  ػساف .ألا .9

  ا  قيادز   عبد الهادي . م دز طاألاق. .10

ألاررررررررراألايزي  ز ظررررررررر    عانررررررررريغ    بيررررررررر  . امظرررررررررتيدعاص السقميرررررررررة امسؤطظررررررررراهية ألاالرامعرررررررررة  .11

الرصا سارررة ىإعرررداد  ليرررة لبنررراء ىهنميرررر امظرررتيد  السقمررري لرامعرررة قظرررنطينة عبرررد الحميرررد 

متررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراج ع ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  ال رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررس .   2017مهرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررسي . امرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررسؤهمس طىل 

https://www.researchgate.net/publication/312530038 

 سا    ناا ز مد . امظتيدعاص امسؤطظية ىدىز ا ال دعا اطحتًي العسبي ىإ سا رو ع ر   .12

 د  ل   . متاج ع   ال س 

13. http://www.kfnl.org.sa/Ar/mediacenter/EMagazine/DoclLib/.../93-132.pdf 

العسبري   ز مرد عبررادمل . امظرتيدعاص السقميررة لتمسؤطظراص طفادكميرة ىدىز ررا ارل العمتيررة  .14

التعتيميررررة ىالبحميررررة ىإعررررداد  ليررررة إلنؼرررراء مظررررتيد  زقمرررري لورامعررررة العسبيررررة . مترررراج ع رررر  

 ال س

http://www.kfnl.org.sa/Ar/mediacenter/EMagazine/Pages/Studies.aspx?ye

ar=1433&edition=1 

 29/01/2018هم  الصاازمل كيا 

عمرررررس   إكمررررراا  ررررريشي . امظرررررتيدعاص السقميرررررة كم ررررردز مررررر  م رررررادز دقتنررررراء ألااماتبررررراص  .15

. فتيرررة طداا قظررررا اماتبررراص ىامعتيمرررراص . جامعررررة  البحميرررة : دزاطررررة هحتيتيرررة . دكترررريزاه

 متررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراج ع ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  ال رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررس    82  2011 ترررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررياا . 

 %D8%A7.pdf-https://www.3zenodo.org/record/193022/files/2011   همرررر

 18/01/2018الصاازمل كيا 

 عبادمل . م دز طاألاق العسبي   ز مد .16

 ظيا   إكماا زمضاا دمحم . ألاسم ياص امظرتيدعاص السقميرة ممتي رة ام ردز ألااماتبراص  .17

 Cybrarians - .الرامعية ام ساة ىدىز ا ال دعا التنمية إلاقت ادكة : الياقل ىامأميل 

https://www.researchgate.net/publication/312530038
https://www.researchgate.net/publication/312530038
http://www.kfnl.org.sa/Ar/mediacenter/EMagazine/Pages/Studies.aspx?year=1433&edition=1
http://www.kfnl.org.sa/Ar/mediacenter/EMagazine/Pages/Studies.aspx?year=1433&edition=1
https://www.3zenodo.org/record/193022/files/2011-%D8%A7.pdf
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 أ.د. حسو عواد السرحيي                           رباب عبد الرمحو جملد 

 املِلومات ُله بٜظه أطحاذ                                                          املِلومات ُله بٜظه محاكس                         

 بجدة الِصيص ُبد املل٣ جامِة                                                        بجدة الِصيص ُبد املل٣ جامِة                      

 

 خلص:امل

ايحناو لحوويس ٛدزاا ا ُ م مواٟبة الحووزات وثيوا الـِا  ثححاج الدو٤ في مٌِه لا 

ومواجهةةةة اطرةةةاهس وثووثةةةّ أايحةةةدذ الًٌسيةةةات واملنازطةةةات وم وات فةةةي ذلةةة٣. وا ةةةحه الدزاطةةةة 

ة في  ُه ُنلنات ومنازطات ا ازة ال٢وازذ و وزها في  الحالنة بالحِٖس ُ م  وز ا ازة املِٗس

ب١س مِها والحي٘نٙ. لرا ُندت الدزاطة لححلنل الحيونى الصحنح ملواجهت ا والحِامل امل

ىنةةةاذج مةةةٍ الدزاطةةةات الًٌسيةةةة والحوبنٜنةةةة والروةةةى املٌؼةةةوزة ال ةةة  ىاٛؼةةةد موكةةةَو ا ازة 

ةةةة و وزهةةةا فةةةي  ُةةةه ا ازة ال٢ةةةوازذ وثٜةةةداه لةةةدماا ا للٜوةةةاَ البلةةةد  املهةةةه فةةةي ٠ةةةل  ولةةةة  املِٗس

ظةةةةحيدمة فةةةةي الدزاطةةةةات وذلةةةة٣. و٠ةةةةاو الهةةةةدٖ هةةةةو الحِةةةةٖس ُ ةةةةم أهةةةةه املًحجةةةةات والوطةةةةاتل امل

ةةةةةة و وزهةةةةةا فةةةةةي الحي٘نةةةةةٙ مةةةةةٍ ال٢ةةةةةوازذ فةةةةةي مجةةةةةا٤ الِنةةةةةل فةةةةةي البلةةةةةداات  الراؿةةةةةة بةةةةةب ازة املِٗس

ةةٝ  الح٢ومنةةة. ولتةةؤت الدزاطةةة اخةةم اطةةحيدال مةةًلي وأطةةلو  ثحلنةةل اطححةةو  وهبةةٝ املةةًلي ٗو

 زاطةةةة مةةةةٍ  30املواؿةةة٘ات واملِةةةااح  ال ةةة  وكةةةِت ا الدزاطةةةة ُ ةةةم ُنًةةةة  بلةةةٕ ُةةةد  الدزاطةةةات 

 زاطةةة مٌؼةةوزة  مةةٍ اىحةةاج ال١٘ةةس  املٌؼةةوز و الرةةاؾ بالدزاطةةات ال ةة  اهحنةةد  168ل أؿةة

ة في ثِ٘نل ُنل ا ازة ال٢وازذ. و  ل  2017ٛد ايحـد ُال بنوكَو الاطح٘ا ة مٍ ا ازة املِٗس

ةةةةةة وج ةةةةةرح ها للحي٘نةةةةةٙ مةةةةةٍ ال٢ةةةةةوازذ فةةةةةي  أٟثةةةةة  الدزاطةةةةةات الراؿةةةةةة باطةةةةةحيدال ا ازة املِٗس

 زاطةةةةةة. واةةةةةتلد الو اةةةةةات  30 زاطةةةةةات مةةةةةٍ أؿةةةةةل  6اطةةةةةات البلةةةةةداات ايحنةةةةةا بلةةةةةٕ ُةةةةةد  الدز 

ص مو٤ في أٟب  ُد  الدازطات املٌؼوزة و الراؿة ب ةا ايحنةا بلٔةد   5املححدة ممسي١نة املٟس

  زاطةةةةة 30 زاطةةةةات مةةةةٍ أؿةةةةل  4ثلي ةةةةا  ولةةةةة ااوالنةةةةا بنِةةةةد٤   زاطةةةةة  30 زاطةةةةات مةةةةٍ أؿةةةةل 

املظةحيدمة للحي٘نةٙ مةٍ ال٢ةوازذ  جِحب  ُنلنة ثوبنةٝ الةًٌه املح٢املةة ٠ةؤ اة مةٍ م واتو 

مًةةةةةح  للدزاطةةةةةات  30بةةةةةسام  وىٌةةةةةه مةةةةةٍ أؿةةةةةل  8فةةةةةي البلةةةةةداات أُ ةةةةةم مًةةةةةح  مظةةةةةحيدل بنِةةةةةد٤ 
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ةةةد أوؿةةةةد مًةةةح .  30بةةةسام  مةةةةٍ أؿةةةل  6املٌؼةةةوزة الي ةةةا بةةةسام  الحةةةةدزيم و اطحا٠ةةةاة بنِةةةد٤  ٛو

ةة وج ةرح ها للحي٘نةٙ مةٍ ال٢ة وازذ الدزاطة بلسوزة محابِة الاهحنةال بنوكةَو ا ازة املِٗس

في البلداات ٍُ هسيٝ البحا والدزاطة وارساء اىحاج ال١٘ةس  الِةال. . ُو ةم الةدو٤ الِس نةة 

ةةةة وج ةةرح ها للحي٘نةةةٙ مةةٍ ال٢ةةةوازذ فةةي البلةةةداات  شيةةا ة يؼةةاهاا ا البححنةةةة ايحةةو٤ ا ازة املِٗس

ة وج رح ها في ثِ٘نل  وز ا ازة ال٢وازذ  الِس نة. وأهننة ثبن  مبا ة ومنازطات ا ازة املِٗس

نلناا ا.  ُو

Abstract: 

The development of countries in most cases is measured by their ability to 

cope with developments, overcome difficulties and face risks. The study is 

concerned with identifying the role of knowledge management in supporting 

disaster management processes and practices and their role in correct planning, 

coping, and mitigation. Therefore, the study analyzed models of theoretical and 

applied studies and plans that discussed the subject of knowledge management 

and its role in supporting disaster management and providing services to 

government municipalities through published intellectual production. In order 

to identify the most important products and tools used in knowledge 

management studies and their role in disaster mitigation in the field of work in 

government municipalities. The study used the methodology and method of 

content analysis and applied the curriculum according to the specifications and 

standards set by the study on a sample of the published intellectual production 

and the studies that were interested in the subject of benefiting from the 

knowledge management in activating the work of disaster management and 

reached 30 out of 168 published studies, In 2017, the most specialized studies 

on the use of knowledge management and disaster management in the 

municipalities were obtained, with 6 studies out of 30 studies. The United 
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States ranked first in the largest number of published and published studies, 

with 5 studies out of 3 Of which 30 were studied, followed by Italy with 4 out 

of 30 studies. The implementation of integrated systems as a tool for disaster 

mitigation in municipalities is the highest product used by 8 programs and 

systems out of 30 products for published studies, followed by training and 

simulation programs with 6 programs Out of 30 products. The study 

recommended the need to follow up on the issue of knowledge management 

and harnessing them to mitigate disasters in the municipalities through 

research, study and enrichment of global intellectual production. Arab 

countries should increase their research activities on knowledge management 

and harnessing disaster mitigation in Arab municipalities. And the importance 

of adopting the principles and practices of knowledge management and 

harnessing them in activating the role of disaster management and operations. 

 
 مكدمة:

مًةةر وجةةو  الحنةةاة العؼةةسية ُ ةةم وجةةن لازاق وايظةةاو فةةي طةة م  اتةةم ومظةةحنس ىحةةو   

ةةةةةن ٗبا كةةةةةاٗة للةةةةةسوزة  باثةةةةةن ايظةةةةةاىنة ال ةةةةة  ث١٘ةةةةةل بٜاتةةةةةن واطةةةةةحنساز ىُو ثحٜنةةةةةٝ واػةةةةةباَ ٓز

ااةةةةةةة مةةةةةةٍ اطرةةةةةة ح  طةةةةةةبل ممةةةةةةاو والٛو اهس والحنااةةةةةةة مةةةةةةٍ الٌةةةةةةسوٖ الٔةةةةةةراء وااةةةةةةواء  ٠ةةةةةةاو ثةةةةةةٗو

اؿةةةةةح  وايح ةةةةة  مةةةةةٍ  تةةةةةول الحنواىةةةةةات  الوبنِنةةةةةة ال ةةةةة  مةةةةةٍ ايحولةةةةةن ٠ااموةةةةةاز وال٘نلةةةةةاىات وُم

 امل٘ت طة انحل أالا كسوزة للبٜاء. 

ااةةةةة والحنااةةةةة مةةةةٍ اطرةةةةاهس ال ةةةة    ومةةةةّ ثوةةةةوز الحنةةةةاة العؼةةةةسية هةةةةوز ايظةةةةاو هةةةةٚس الٛو

نةةةةةةةةةل ُ ةةةةةةةةةم الاطةةةةةةةةةح٘ا ة مةةةةةةةةةٍ الحجةةةةةةةةةاز  والربةةةةةةةةة ات وامل ح  ثواجهةةةةةةةةةن  ُو نازطةةةةةةةةةات الداتنةةةةةةةةةة وثةةةةةةةةةٗو

ةةةَو الحةةةوا ذ.  وثؼةةةهد  الاطةةةت اثنجنات ولالنةةةات والحًٜنةةةات ال ةةة  جظةةةاهه فةةةي ثي٘نةةةٙ ومًةةةّ ٛو

ة ُ م ميحلٙ مؿِدة الـًاُنة والحجازية والاجحناُنة  الِاله النول جٔح ات ٟحح ة ومحًُو

و  مِٗةةةا٤ والظناطةةةنة والِلننةةةة واملًالنةةةة والبنتنةةةة ومةةةا ات ثةةةم ُلي ةةةا مةةةٍ ًهةةةوز ُةةةد  مةةةٍ ز 
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لبِم هره الحٔح ات ٠او ُ م ػ٢ل أشمات و٠ةوزاذ بِلةها مةٍ ؿةًّ العؼةس ولالةس هبنِنةة 

 وألس جساء طوء اطحيدال املواز  ُ م طوح مزق.

ممةةةةةةس الةةةةةةر  ثسثةةةةةةم ُلنةةةةةةن ثبنةةةةةة  ٟححةةةةةة  مةةةةةةٍ الح٢ومةةةةةةات واملًٌنةةةةةةات الدولنةةةةةةة مل٘هةةةةةةول ا ازة  

بة من ا فةي ال٢وازذ والِنل ُ م  ُه ثوويس لالنات والاطت اثنجن ات الالشمة للحِامل مِها ٓز

ها  وا دٖ ا ازة  ُو ها وا ازا ا أرًاء وبِد ٛو ُو الحد مٍ ألواز ال٢وازذ أو للحٌبئ ب ا ٛبل ٛو

ال٢وازذ  ل٘هه واّٛ ال٢ازرةة ووكةّ الحلةو٤ لحـةد  طرسجاا ةا والحِةٖس ُ ةم هبنِت ةا للحٌبةئ 

ها أو الحي٘نٙ مٍ أرسها في املسة الٜا م ُو  ة   طنح هللا .ب ا ٛبل ٛو

ةةة وال ةة  جِةةدها ال١ححةة  مةةٍ املًٌنةةات وطةةنلة ىا حةةة مةةٍ   ٟنةةا اثجهةةد مىٌةةاز اخةةم ا ازة املِٗس

اجةةةةةل اايحةةةةةداذ ثوةةةةةوزات جرزيةةةةةة فةةةةةي ٗلظةةةةة٘ة ا ازة املًٌنةةةةةة مةةةةةٍ لةةةةةال٤ الاطةةةةةح٘ا ة مةةةةةٍ ثةةةةةساٟه 

ة ٠اٗةةة مهةةساٖ  الةةل املًٌنةةة للنِةةاٖز و الربةة ات ال ةة  مةةٍ ػةةؤ  ا ثِ٘نةةل  الربةة ات ومؼةةاٟز

ةةةةةةد و التهةةةةةةد وثيوةةةةةا مشمةةةةةةات و ال٢ةةةةةةوازذ   لاؿةةةةةة اذا مةةةةةةا هبٜةةةةةةد فةةةةةةي لا  اء و الحـةةةةةاز الٛو

ا ازات الراؿةةة بنواجهةةة ال٢ةةوازذ الوهًنةةة   ٟنةةا او ز ةةى ُنلنةةات ا ازة ال٢ةةوازذ ز بةةًٌه 

ةةةةةةة مةةةةةةٍ ػةةةةةةؤىن أو اةةةةةةئرس بـةةةةةةوزة ااجابنةةةةةةة ُ ةةةةةةم ميسجةةةةةةات ا ازة ال٢ةةةةةةوازذ ملةةةةةةا   ازة  ا ازة املِٗس

٘ةةةةاهنه و أهةةةةد ٗةةةةة مةةةةٍ م ٗةةةةة و الاطةةةةح٘ا ة مةةةةٍ الربةةةة ات و ىٜلهةةةةةا املِس ة املِس اٖ  اُنةةةةة ملؼةةةةاٟز

بحجازب ةا وثووزه ةا للِةةاملحو ب ةا وهةةو مةا ثححةاج النةةن ا ازة ٠ةب ازة ال٢ةةوازذ ومشمةات .  الِنةةس  

 .ل 2007واملل٢او   
 

 أواًل: اإلطار العام للدراسة:

 

 . مشكلة الدراسة:1

ُ م ٛدزا ا ُ م مواٟبة الحووزات  ممس الر  يِحند ىجاح املًٌنات في مٌِه مايحناو        

احولةةم من ةةا الح١نةةٙ والحةةؤٛله مةةّ املحٔحةة ات البنتنةةة اطرحل٘ةةة والظةةسثِة  ال ةة  ات ثةةم ُلي ةةا فةةي 

بِةةم مايحنةةاو ًهةةوز ايحةةا ت الوةةوازة وال٢ةةوازذ وال ةة  ا ةةد  بٜاءهةةا واطةةحنسازها أو ثةةئلس مةةٍ 

ما احـةل مةٍ جٔحة ات فةي الب اةة  ال ة   مِد ت ىنوها وثووزها. او ٛدزة املًٌنات ُ م زؿد

 ٓالبا ما اخظه بالحِٜند والحٔح  يظاُدها ُ م الح١نٙ مّ هره الب اة.

ويـةةةبح موكةةةَو الحِامةةةل مةةةّ ال٢ةةةوازذ مهنةةةا ًُةةةدما يِةةةٖس اىةةةن أمةةةس ايحح.ةةة  و بةةةد مًةةةن. ول٢ةةةا  

ات جظةةحونّ املًٌنةةة الحِامةةل مةةّ ايحةةا ت الوةةوازة ال ةة  ثنةةس ب ةةا  ُلي ةةا أو ثحِةةٖس ُ ةةم املئػةةس 
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س لداةةةن املِلومةةةات ال٢اٗنةةةة  هةةةا وا ناةةةة ٗسيةةةٝ ُنةةةل محيـةةةف ثحةةةٗو ُو ال ةةة  ثةةةد٤ ُلي ةةةا ٛبةةةل ٛو

ةد املًاطةم اخةم محيةر الٜةساز  والدٛنٜة املورٚو ب ا واملِدة بؼ٢ل ميوى  ال   ثـةل فةي الٛو

وم   ل 2007   الرؼاخي ٛو

وازذ  ا  أىةةةةةةن ان١ةةةةةةٍ مًةةةةةةّ ال٢ازرةةةةةةة  أو الحةةةةةةد مةةةةةةٍ  رازهةةةةةةا الظةةةةةةلبنة ُةةةةةةٍ هسيةةةةةةٝ ا ازة ال٢ةةةةةة  

باطةةحيدال ُنلنةةات مًلتنةةة ُلننةةة  ثحٜةةٝ املًةةاع املًاطةةم للحِامةةل مةةّ ال٢ةةوازذ  والححةةٞس 

ةد أٟةدت الدزاطةات ُ ةم  ةٙ ال٢ازرةة. ٛو املًحٌه للحدلل  وثحٜنٝ الظنوسة ال٢املة ُ ةم مٛو

أو ا ازة ال٢ةةةةةةةةوازذ بِ٘النةةةةةةةةة  احولةةةةةةةةم ُنلنةةةةةةةةات مًلتنةةةةةةةةة ُلننةةةةةةةةة طةةةةةةةةلننة محةةةةةةةةل: الحيوةةةةةةةةنى  

املحابِةةةة  وجؼةةة١نل ٗةةةٚس ا ازة ال٢ةةةوازذ  والٜنةةةا ة فةةةي ال٢ازرةةةة  وىٌةةةال والحًٌةةةنه  والحوجنةةةن  و 

 الاثـا٤  وىٌال املِلومات  واثياذ الٜسازات  وثٜويه ال٢ازرة.

 لةةةد  املًٌنةةةةات 
 
ةةةد الحاكةةةس باهحنامةةةةات ٟبحةةة ا ةةةة ال ةةة  ثحٌةةةةح فةةةي الٛو و ثلِةةةم ا ازة املِٗس

ا ةةحه بالحواجةةد فةةي الـةةا زة و  أىواُهةةا  الح٢ومنةةة والراؿةةة من ةةا و ال ةة  الِاملنةةة ُ ةةم ميحلةةٙ 

 ِٗةةةةا  فةةةةي  ُةةةةه ُنلنةةةةات ا ازة ال٢ةةةةوازذ باملًٌنةةةةة ملةةةةا 
 
صهةةةةا الحًاٗعةةةةي    وزا الحسيـةةةةة ُ ةةةةم مٟس

ةةة مةةٍ منحةةخات و لةةواؾ و  وز هةةال فةةي ُنلنةةة الاطةةخحناز ممحةةل ملةةواز  املًٌنةةة و    ازة املِٗس

٘ةةةةاءة  ةةةةة ممةةةةس الةةةةر  يِنةةةةل ُ ةةةةم جةةةةو ة ٟو اطرسجةةةةات مةةةةّ ثحظةةةحو ٗةةةةسؾ الحـةةةةو٤ ُ ةةةةم املِٗس

الح٘ةةاي ُ ةةم ازذ املِسفةةي للنًٌنةةة وثوةةويسه باطةةحنساز مةةّ الٜةةدزة ُ ةةم الظةةنوسة وثحظةةحو 

 الِنل في مواجهة ال٢ازرة.

ةةةةة فةةةةي  ُةةةةه ُنلنةةةةات ومنازطةةةةات    وا ةةةةحه الدزاطةةةةة الحالنةةةةة بةةةةالحِٖس ُ ةةةةم  وز ا ازة املِٗس

س مِها والحي٘نٙ من ا ا ازة ال٢وازذ و وزها في الحيونى الصحنح ملواجهت ا والحِامل املب١

ةةة  ةةص ا ازة ال٢ةةوازذ للِنةةل بيوةةى ومنازطةةات ا ازة املِٗس ومةةا  ةةي املواؿةة٘ات ال ةة  ثئهةةل مٟس

"مااه  ااو ت ووس ووصااه   والاطةح٘ا ة من ةةا. وين١ةةٍ ؿةةنآة مؼةة٢لة الدزاطةةة ُ ةةم الًحةو لاجةةا: 

و ورة وإلاعرفااال د واااخ وودمن ااااا ماااً ودداااىورن اجاااه ور س تاااو ؤلاهماااه  ود دااار  وإلامن ااا  

 إلايشىر؟"و
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 . أهداف الدراسة: 2

ةةة فةةي الحي٘نةةٙ مةةٍ ال٢ةةوازذ  نلنةةات ا ازة املِٗس ا ةةدٖ الدزاطةةة اخةةم الحِسيةةٙ بِالٛةةة ىٌةةه ُو

والوةةوازة ومتةةه الةةدُه املٜةةدل من ةةا لردمةةة ا ازة ال٢ةةوازذ بؼةة٢ل ُةةال با كةةاٗة لِةةد  مةةٍ 

 مهداٖ ذات الـلة و ي:

والروةةى ال ة  ىاٛؼةةد موكةةَو ا ازة ثحلنةل لًنةةاذج مةٍ الدزاطةةات الًٌسيةةة والحوبنٜنةة  .1

ةةةة و وزهةةةا فةةةي  ُةةةه ا ازة ال٢ةةةوازذ وثٜةةةداه لةةةدماا ا للبلةةةداات الح٢ومنةةةة مةةةٍ لةةةال٤  املِٗس

 اىحاج ال١٘س  املٌؼوز.

ةةةة فةةةي  .2 الحِةةٖس ُ ةةةم متةةه اىحةةةاج ال١٘ةةس  املٌؼةةةوز واملهةةحه بحوبنةةةٝ منازطةةات ا ازة املِٗس

نلها.   ثِ٘نل  وز ا ازة ال٢وازذ ُو

ةةة ال١ؼةةٙ ُةةٍ أهةةه   .3 مًحجةةات والوطةةاتل املظةةحيدمة فةةي الدزاطةةات الراؿةةة بةةب ازة املِٗس

 و وزها في الحي٘نٙ مٍ ال٢وازذ في مجا٤ الِنل في البلداات الح٢ومنة.
 

 . أهنية الدراسة:3

جِحبةة  الدزاطةةة اايحةةد  اكةةاٗات الِلننةةة لرىحةةاج ال١٘ةةس  الِسبةةا فةةي ثخبةةّ متةةه ثوبنةةٝ   

ةةة فةةي مجةةا٤ الِنةةل الةة الٛت ةةا و وزهةةا فةةي ثِ٘نةةل الِنةةل ىٌةةه ا ازة املِٗس دوخي بـةة٘ة لاؿةةة ُو

ةة مةٍ ثٜدانةة   ازة ال٢ةوازذ مةٍ مظةاهنات  بب ازة ال٢وازذ ومشمات ومةا ان١ةٍ   ازة املِٗس

ُلننةةةةة جِصيةةةةص مةةةةٍ مبةةةةا ة ا ازة ال٢ةةةةوازذ ومشمةةةةات وثوويسهةةةةا  وجِحبةةةة  أالةةةةا مةةةةٍ الاثجاهةةةةات 

نل ة ُو  ناا ا با  ازات لالس.الحداحة في اطتا٤ مٍ ايحنا ز ى ا ازة املِٗس
 

 .تساؤالت الدراسة:4

 دمحقاق تهخوف ودخروصل تم طرح عخ  مً ودتضهؤالس كههت على ودىحى الاتي:

ةةةةةةة وج ةةةةةةرح ها للحي٘نةةةةةةٙ مةةةةةةٍ ال٢ةةةةةةوازذ فةةةةةةي  .1 مةةةةةةا هةةةةةةو متةةةةةةه الحوبنةةةةةةٝ الِ٘ ةةةةةةي   ازة املِٗس

 البلداات في اىحاج ال١٘س  املحيـف املٌؼوز؟

ة فةي الحةد مةٍ اطرةاهس وثِ٘نةل ُنةل ا ازة ما مد  ثًَو وطاتل وم وات املِ .2 ة املؼاٟز ٗس

 ال٢وازذ ٟنا وز  في اىحاج ال١٘س  املحيـف املٌؼوز ؟
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ما  ي أهه املًحجات أو الوطاتل املظحيدمة للحي٘نٙ مٍ ال٢وازذ في البلةداات الِاملنةة  .3

 ٟنا وز  في اىحاج ال١٘س  املحيـف املٌؼوز ؟

 . حدود الدراسة:5

 وصل على ودعىهصر آلاتال:تقىم حخو  ودخر 

ةةة فةةي  ُةةه ا ازة ال٢ةةوازذ وثي٘نةةٙ مياهسهةةا ولوااخو  وإلاىعااىعال:  -  زاطةةة  وز ا ازة املِٗس

 في مجا٤ الِنل البلد  في اىحاج ال١٘س  املٌؼوز.

هةة 1439ح ةل الة 2017هةة / 1438ثنةد الدزاطةة فةي ال٘تة ة الصمًنةة للِةامحو  ولوخو  ودسمههاال: -

 ل.2018/ 

 الدراسة: . مصطلحات6

ثح١ةةةةةةةسز فةةةةةةةي الدزاطةةةةةةةة ُةةةةةةةد  مةةةةةةةٍ املـةةةةةةةو حات وال ةةةةةةة  جِحبةةةةةةة  مـةةةةةةةو حات زت ظةةةةةةةة ٗي ةةةةةةةا  ويةةةةةةةحه 

اطحيدامها بـوزة واطِة  لرا ُندت الدزاطة لحًٜحو هره املـو حات واملِن  املسا  من ةا 

 ًُد اطحيدامها في هره الدزاطة  و ي ُ م الًحو لاجا:

ـةةةة بة ٌُننةةةةة ولةةةةسا  واطةةةةّ أو ىاشلةةةةة : ُةةةةٖس املاتةةةةه الوطةةةةنى ال٢ازرةةةةة لٔةةةةة  ةةةةي موددااااىورن

ةةةةةة ثحةةةةةلر بِةةةةةد  ٟححةةةةة  مةةةةةٍ الًةةةةةاض  املاتةةةةةه الوطةةةةةنى     وثٔلةةةةةم اػةةةةةازة الي ةةةةةا فةةةةةي 2018جناُنَّ

الدزاطةةة ُ ةةم أ  ةةا مكةةساز الواِٛةةة مةةٍ الرةةسا  او الًاشلةةة الوبنِنةةة بؼةة٢ل واطةةّ بنِنةة  أو 

نةةةا أىةةةن   اٜحـةةةس وزو  املـةةةو ع يِنةةة  باملٜةةةال مو٤ ال٢ةةةوازذ الوبنِنةةةة مةةةٍ ٓحةةة  ثحداةةةد  ٟو

 ره اًدزج ثحت ا 
 
م٘هول الحي٘نٙ والحد مٍ ال٢وازذ ُ م الوبنِنة ٜٗى ا  أ  ا الهدٖ أو 

 بٜنة أىواَ ال٢وازذ.

: ان١ةةةٍ جِسي٘هةةةا بؤ  ةةةا الٌؼةةةان ا از  الةةةر  ه ةةةدٖ اخةةةم الةةةحح١ه باطرةةةاهس تن ااااا وطراااهطر

نا ض والظنوسة وثي٘نم وثي٘نلها اخم مظحويات مٜبولة وبؼ٢ل أ ٚ  ي ُنلنة ثحداد ٛو

ة أو املئطظةةة  ُةةصة ُبةةد هللا  ةةة اجةةساءات 2003اطرةةاهس ال ةة  ثواجةةن الؼةةٟس ل  و ةةي مجنُو

ةةةص اطرةةةو٤ بالحِامةةةل مةةةّ ايحةةةا ت الوةةةوازة  وميؼةةةوة والِنلنةةةات ال ةةة  ثٜةةةول ب ةةةا التهةةةة أو املٟس

 وال٢وازذ .
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ِنلنةةةةةةات  ةةةةةةي لالنةةةةةةة واجةةةةةةساءات وميؼةةةةةةوة وال ت ووس ووصااااااه   ودمن اااااااا مااااااً وددااااااىورن:

ننة واملظحيدمة في الحد مٍ اطراهس وال٢وازذ واملئهلة للحِامل  ح  الٛس ننة ٓو امل١حو ة الٛس

ةةةةةا ة مةةةةةا ث٢ةةةةةوو ؿةةةةةا زة مةةةةةٍ جهةةةةةات زطةةةةةننة فةةةةةي الدولةةةةةة وال ةةةةة  اةةةةةحه ثوبنٜهةةةةةا وثٜنننهةةةةةا  مِهةةةةةا ُو

وثوويسها مٍ ٛبلها ٟرل٣. ٠الروى والظناطات واملنازطات الراؿة بالحِامل مّ ال٢وازذ 

 لووازة  واملواّٛ ال١ت وىنة و سام  اطحا٠اة.وايحا ت ا
 

 . الدراسات السابكة:7

ةةةةة وج ةةةةرح ها للِنةةةةل فةةةةي ثحٜنةةةةٝ أهةةةةداٖ  يِحبةةةة  موكةةةةَو ثوجنةةةةن منازطةةةةات ا ازة املِٗس

ات ذات أهننة لاؿة ايحنةا أ  ةا  ا ازة ال٢وازذ والحي٘نٙ مٍ ايحا ت الووازة مٍ املوكُو

ايحناا ةا ومنحل٢اا ةةا  ٟنةةا ان١ةةٍ الٜةةو٤ بؤ  ةةا ا ةدٖ لردمةةة اطتحنِةةات العؼةةسية والح٘ةةاي ُ ةةم 

ات ال     ثصا٤ مهنة في طاايحة البحا والدزاطة.   مٍ املوكُو

إ ورة  لةةةةرا ٜٗةةةةد ُنةةةةدت الدزاطةةةةة اخةةةةم مساجِةةةةة اىحةةةةاج ال١٘ةةةةس  املٌؼةةةةوز و الرةةةةاؾ بةةةةة  وز 

ل 2018-ل 2004  لل٘تةة ة مةةا بةةحو  و ودمن اااا ما ااه وإلاعرفاال تااو  عاام عجداااهس إ ورة وددااىورن

 ُ ةةةةةم  ايحنةةةةةا 
 
ةةةةةة  ثةةةةةه ايحـةةةةةس اىحةةةةةاج ال١٘ةةةةةس  املٌؼةةةةةوز اُحنةةةةةا ا م وات الببلنوجساٗنةةةةةة املحًُو

ومحس٠ةةةات البحةةةا و ٛواُةةةد البناىةةةةات الِاملنةةةة ُةةةٍ هسيةةةٝ اطةةةةحيدال محةةةخة البحةةةا املوايحةةةد فةةةةي 

ساٗنةةةة املحيــةةةة  ننةةةة الظةةةِو اة  ٟنةةةا ثةةةه مياهبةةةة مسؿةةةد البناىةةةات الببلنٓو  -امل١حبةةةة الٛس

ص املل٣ ُبدالِصيص للِ لالطح٘ا ة مٍ ما يؼس مٍ  زاطةات ومٜةا ت ُلننةة  -لول والحًٜنةمٟس

 هامة باملوكَو .

حنةةةةةا  ُ ةةةةةم مٜةةةةةا ت الةةةةةدوزيات اطح١نةةةةةة وأوزاٚ املةةةةةئثنسات وال١حةةةةةم   أىةةةةةن ٛةةةةةد ثةةةةةه الُا
 
ُلنةةةةا

والةةدوزيات ٓحةة  اطح١نةةة  وزطةةاتل املاجظةةحح  و الةةدٟحوزاه   وثةةه اطةةخبِا  مٜةةا ت الصةةحٙ 

ةةةة ىجةةةد شيةةةا ة اىحةةةاج ال١٘ةةةس  مةةةٍ البةةةاايحححو فةةةي  و نحابِةةةة م   امل١حةةةو  بن جةةةا٤ ا ازة املِٗس

ةةةةةةةةة  اٌحنةةةةةةةةوو اخةةةةةةةةم  ال٘تةةةةةةةة ة ملحةةةةةةةة ة   و ىالايحةةةةةةةةٍ أو البةةةةةةةةاايحححو و ال١حةةةةةةةةا   فةةةةةةةةي مجةةةةةةةةا٤ ا ازة املِٗس

 لةةةةد  ٠لنةةةةات الِلةةةةول ا ازيةةةةة والِلةةةةول 
 
ةةةةا  م حًو

 
ثيــةةةةات و ُلةةةةول ميحل٘ةةةةة ًٗجةةةةد اهحنامةةةةا

ًةةةَو الاٛحـةةةا اة والحجازيةةةة   وال٢لنةةةات ممًنةةةة  ةةةرل٣ ال٢لنةةةات الت بويةةةة  منةةةا أ   ل١ثةةة ة ث   ٟو

ص ُ م ثوكنح  الدزاطات باطتا٤   ور إ ورة ا  أو الدزاطة اٛحـست ُ م الدزاطات ال   ثٟس
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وهةو مةا اح٘ةٝ مةّ أهةداٖ الِنةل    و ودمن ااا ما اه وإلاعرفل تو  عام عجدااهس إ ورة ودداىورن

 هصر آلاتال: وصيمم عرض ودخروصهس ودضهبقل بىهء على ودعىالحاخي. 

الٛت ا بالحي٘نٙ مٍ ايحا ت الووازة  .1 ة ُو   زاطات ا ازة املِٗس

  زاطات أ واز الحي٘نٙ والحد مٍ ال٢وازذ والووازة  .2

 .  روصهس إ ورة وإلاعرفل وعالقت ه بهدمن اا مً حهالس ودطىورئ:7-1

 Daresay, Ramana and Kalian nan. (2017  Integrated communityاهحند  زاطة 

emergency management and awareness system: A knowledge 

management system for disaster support  ةةةةة فةةةةي بةةةالحِسيٙ بةةةةدوز ا ازة املِٗس

الحي٘نٙ مةٍ ال٢ةوازذ وأرازهةا مةٍ لةال٤ مساجِةة م بنةات الراؿةة بؤىٌنةة مِلومةات ا ازة 

نلةةد الدزاطةةة ُ ةةم  مةة  هنا٠ةةل ىٌةةال ا ازة املِ ةةة ا ازة ُو ةةة مةةّ ىٌةةه ا ازة الوةةوازة املِٗس ٗس

ةةة والِنةةل ُ ةةم ثي٘نةةٙ ال٢ةةوازذ  وال٢ةةوازذ املةةالحخ  ب ةةدٖ الاطةةح٘ا ة مةةٍ منحةةخات ا ازة املِٗس

ةةةد ثةةةه ثوبنةةةٝ هةةةرا املٜتةةة ح ُ ةةةم  ةةةد ُةةةصشت الِنةةةل فةةةي هةةةره الدزاطةةةةة  28ٛو بلداةةةة فةةةي مالحخاةةةا. ٛو

 مةةٍ 
 
ز ىٌةةه ال ةة  ثًاولةةد  و   Raman, Kupuna, Daresay & ,Nair. (2014.) زاطةةة ٟةةال

ةةةةةة فةةةةةي الحيوةةةةةنى ملواجهةةةةةة ال٢ةةةةةوازذ والاطةةةةةحجابة لهةةةةةا وذألةةةةة٣ كةةةةةنٍ اهةةةةةاز الِنةةةةةل  ا ازة املِٗس

ةةةةةةةةص الدزاطةةةةةةةةة ُ ةةةةةةةةم التنهةةةةةةةةوز ايحنةةةةةةةةا وكةةةةةةةةِد التنِنةةةةةةةةة املالحخاةةةةةةةةة  الاجحنةةةةةةةةالي فةةةةةةةةي مالحخاةةةةةةةةا وثٟس

   ىٌةةةال ٛةةةاته ُ ةةةم ػةةةب١ة اىت ىةةةد لةةةدُه ا ازة ال٢ةةةوازذ MASWلأللـةةةاتنحو الاجحنةةةاُنحو  

ةةةةد اطةةةةحيدل  مطةةةةلو  املظةةةةني مةةةةٍ املةةةةًلي الوؿةةةة٘ا ٟنةةةةًلي للدزاطةةةةة. ولسجةةةةد وثً٘نةةةةرها. ٛو

و وزهةةةا فةةةي ا ازة  MASWالًحةةات  اخةةةم أو الاطةةحيدال الًةةةا ع للًٌةةةال فةةي كةةةنٍ جهةةةو  جنِنةةة 

ةةةة فةةةي ال٢ةةةوازذ وال ةةة   ةةةٙ ُ ةةةم ٛلةةةااا محةةةل ٛبةةةو٤ م٘هةةةول   ازة املِٗس ال٢ةةةوازذ فةةةي مالحخاةةةا  احٛو

نة للةناو  طةحنسا ح  املواز  املِٗس ز الًٌةال. با كةاٗة لٜلةااا ألةس  محةل جِسيةٙ ثسما لحٗو

ةة مةٍ لةال٤ ITواضع لدوز ث١ًولوجنا املِلومةات       ازة ال٢ةوازذ والاطةحِدا  لحبةا ٤ املِٗس

 هره الحًٜنات.

ةةةة بةةةب ازة الالشمةةةات وال٢ةةةوازذ وأ  ةةةا مةةةٍ أوخةةةم ا ازات ال ةةة   ولحوكةةةنح بؤهننةةةة ز ةةةى ا ازة املِٗس

  .Koreas, M  2013ثوبنةةٝ ا ازة الالشمةةات  أطةةحِسق   اجةةم ُلي ةةا ثبنةة  ال١٘ةةس املِسفةةي فةةي

Stern بًِةةةةةةواو 
 
 Exploring the crisis management/knowledge, ٗـةةةةةةال
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management nexus  ةةةةةةات ال ةةةةةة  ثواجههةةةةةةا املًٌنةةةةةةات الح٢ومنةةةةةةةة ٘ةةةةةةسؾ واملِٛو اهةةةةةةه ال

ة بب ازة ال٢وازذ ومشمات والحي٘نٙ من   نا.والؼس٠ات الراؿة ايحو٤ ثوبنٝ ا ازة املِٗس

ة بب ازة مشمات والحي٘نٙ مٍ وتو  مجا٤ الحِٖس ُ م  وز وهبنِة ُالٛة ا ازة املِٗس

( هجىذ  مقترح ددعالقل بين إ ورة وإلاعرفل وإ ورة 3112)تبى طه،  ال٢وازذ ثًاولد  زاطة

ندت ٟرل٣ ألازمهس:  روصل ماخوهال تو وإلاضتش اهس ود دضطايال بجحهفظهس غسة:  ُو

ة   لحباز ثؤرح  ُنلنات ة  اطحيدال املِٗس ة  ثوشثّ املِٗس ة  اٟخظا  املِٗس ا ازة املِٗس

 ُ م ا ازة مشمات في املظخؼ٘نات  ُو م مد  ثبن  املظخؼ٘نات محل الدزاطة ابِا  

ة وا ازة مشمات. ٟنا   ثوجد  ة والرسوج بًنوذج مٜت ح بحو ُالٛة ا ازة املِٗس ا ازة املِٗس

د أربخد الحالٗات جوهسية بحو املظخؼ٘ن ات محل الدزاطة ابِا  ا ازة مشمات. ٛو

الدزاطة اىن   ثوجد الحالٗات جوهسية بحو ميحلٙ ٗاات الِاملحو  أهباء منسكحو 

ة ٜٗد بلٕ املحوطى الحظابا لتننّ الِاملحو في  ا ازيحو  في ا زاٟهه ابِا  ا ازة املِٗس

ة   .%. 62ا زاٟهه ابِا  املِٗس

 مةةةةةةٍ  وز ا ازة امل ولحوكةةةةةنح 
 
ةةةةةة فةةةةةةي الحٜلنةةةةةل مةةةةةةٍ  رةةةةةاز اطرةةةةةةاهس ُسكةةةةةد  زاطةةةةةةات ٟةةةةةال ِٗس

(ودرفااااه و    ور إ ورة وإلاعرفاااال تااااو ودمقدااااا  مااااً   ااااهر وطرااااهطر  (3117ودعجاااار ، وإلاد ااااهو  ، 

أىن مٍ لةال٤ ثصويةد  (  ور إ ورة وإلاعرفل تو تقدا  منهطر الا مجهن وإلا رتو:3112ويهصين ,

ِةةةةةةةةة   والحٌبةةةةةةةةئ  املًٌنةةةةةةةةة بالبناىةةةةةةةةات واملِلومةةةةةةةةات ذات الِالٛةةةةةةةةة باطرةةةةةةةةاهس و الت داةةةةةةةةدات املحٛو

ثن١ةةةةةٍ املًٌنةةةةةة مةةةةةٍ وكةةةةّ الظةةةةة ًازيوهات الالشمةةةةةة وأُةةةةةدا ها  باطرةةةةاهس ٛبةةةةةل ايحةةةةةدو  ا و ال ةةةة  

بؼةةةة٢ل ٠امةةةةل للحِامةةةةل مةةةةّ الروةةةةس فةةةةي ايحالةةةةة ايحدورةةةةن والحٜلنةةةةل مةةةةٍ  رازهةةةةا الظةةةةلبنة   ثوؿةةةةلد 

 الدزاطة مٍ لال٤ م   الًٌس  الواز  ايحو٤ املوكَو اخةم أو ا ازة 
 
 مهنةا

 
ةة ثلِةم  وزا املِٗس

ح  البناىةات واملِلومةات الالشمةة  في الحٜلنل مٍ لاراز الظةلبنة ل روةس الحاؿةل مةٍ لةال٤ ثةٗو

ال   ثن١ٍ املًٌنةة مةٍ الحِامةل مةّ اطرةاهس بالوسيٜةة الظةلننة بحنةا ثـةل  رازهةا الظةلبنة 

ةة ثن١ةٍ املًٌنةة مةٍ  ثجًةم الروةس بؼة٢ل اخم أ يح  زجة   وفي أايحنةاو ٟححة ة ٗةاو ا ازة املِٗس

ٍ  وز ا ازة  ةةةةةدا  الظةةةةةلنه.ُو ٠امةةةةةل بِ٘ةةةةةل الحٌبةةةةةئ املظةةةةةبٝ ل روةةةةةس و الحةةةةةاخي الححةةةةةون لةةةةةن باُ 

ة في ا ازة ال٢ةوازذ الظةناايحنة ُةسق   Mistily, Nina; Sheldon  &Pauline (2006)املِٗس

ةةةصوا ٗي ةةةا اخةةةم الحاجةةةة لالثجةةةاه والًٌةةةس لًٌةةةال ا ازة الالشمةةةات الٜاتنةةةة ُ ةةةم م٘ةةةاهنه   زاطةةةة ٟز
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ةةةةةةة للنظةةةةةةاُدة فةةةةةةي ا ازة مشمةةةةةةات وال٢ةةةةةةةوازذ. بِةةةةةةد ثوكةةةةةةنح الاايححناجةةةةةةات الراؿةةةةةةةة  ا ازة املِٗس

ة ه دٖ اخم املظاُدة ايحا ت الووازة.  بنجا٤ الظناايحة ولسجوا ببهاز للنِٗس

ةةةةةة و  وايحةةةةةو٤ الحِةةةةةٖس ُ ةةةةةم متةةةةةه اىحةةةةةاج ال١٘ةةةةةس  املهةةةةةحه بدزاطةةةةةة أرةةةةةس اطةةةةةحيدال ا ازة املِٗس

 مةٍ منازطاا ا وثوبنٜها ُ م ا ازة ال٢و 
 
  Daresay،Raman  &,Kalian nan ازذ ُند ٟةال

ال١٘ةةةةس  املٌؼةةةةوز لةةةةال٤ الِٜةةةةداٍ املاكةةةةنحو لةةةةدوز  ملساجِةةةةة ُلننةةةةة ت بةةةةات اىحةةةةاج   (2013)

ةةةةةةةة فةةةةةةةي ايحةةةةةةةا ت الوةةةةةةةوازة أو ُ ةةةةةةةم ا ازة الوةةةةةةةوازة     وجؼةةةةةةةح  2011واخةةةةةةةم  1993مةةةةةةةٍ ُةةةةةةةال  املِٗس

وةةةوازة وا ازة الًا حةةةة لحةةةا ت الدزاطةةةة اخةةةم أو اطتحنِةةةات العؼةةةسية ثتخااةةةد ٗي ةةةا ايحةةةا ت ال

الوةةةوازة ثحولةةةم الحيوةةةنى الظةةةلنه و الاطةةةحجابة املوجهةةةة و ةةةر٤ التهةةةو  املٌظةةةٜة فةةةي جننةةةّ 

مساايحةةةةل ا ازة الوةةةةوازة أو ال٢ةةةةوازذ   وجؼةةةةح  م بنةةةةات بةةةةؤو ا ازة الوةةةةوازة الًا حةةةةة  ةةةةي ال ةةةة  

نةةةةة  جظةةةةح٘ند مةةةةٍ مبةةةةا ة ا ازة ىٌةةةةه املِلومةةةةات ا ازيةةةةة املح٢املةةةةة والٜاتنةةةةة ُ ةةةةم ٛاُةةةةدة مِٗس

ةةة .ولةةسج الِةةسق بِةةد  مةةٍ املئػةةسات  ةةي : ثوجةةد ٗجةةوات فةةي  جنةدة أ  اطةةحيدال ا ازة املِٗس

ةةة ُ ةةم ا ازة ال٢ةةوازذ و الوةةوازة  ٜٗةةى ٠ةةاو  وزٛةةة  8000% مةةٍ 1ثوبنةةٝ مبةةا ة ا ازة املِٗس

ةةة ُ ةةم ا ازة ال٢ةةوازذ   اطةةحِسق الِةةسق  ةةص ُ ةةم اطةةحيدال ا ازة املِٗس وزٛةةة ثوبنةةٝ  51ثٟس

ٜى ىـٙ موزاٚ يظحيدل ا ازة ا ة ُ م ا ازة ال٢وازذ و الووازة  ٗو وثوبةٝ  بؼة٢ل  ملِٗس

ة".  واضع ملـو ع "ا ازة املِٗس

 .  روصهس ت وور ودمن اا وولوخ مً وددىورن وودطىورئ:7-3

ايحةةةةةةو٤ الحِةةةةةةٖس ُ ةةةةةةم  وز الٜةةةةةةواىحو والخؼةةةةةةسثِات الدولنةةةةةةة والوهًنةةةةةةة فةةةةةةي الحةةةةةةد مةةةةةةٍ ال٢ةةةةةةوازذ 

(  ور ودقىوهين وودتشريعهس ودخودال ووطودال تاو  3117ي )ودههشم  زاطةة ُسكد ومشمات

مةةةةٍ لةةةةال٤ ثوكةةةةنح  وز ثلةةةة٣ الخؼةةةةسثِات ُ ةةةةم املظةةةةحو  الةةةةدوخي مىوجهاااال تزمااااهس وددااااىورن : 

والةةةةةةوهن    ومةةةةةةا أايحسشثةةةةةةن الةةةةةةدو٤ واطتحنةةةةةةّ الةةةةةةدوخي واملًٌنةةةةةةات الدولنةةةةةةة فةةةةةةي وكةةةةةةّ وطةةةةةةٍ ثلةةةةةة٣ 

واُد ومبا  ٖو ُ ي مد  ثًاطم ٛواىحو ٛو تن و الحِٖس ُ م ال٘جةوات ال ة  الٜواىحو   والٛو

يظةةةدها الخؼةةةسثّ فةةةي أيؼةةةوة وفةةةي   ااةةةة املوةةةاٖ ٛةةةدل الباايحةةةا ىحةةةات  الدزاطةةةة وال ةةة  ثنحلةةةد فةةةي 

الحاخي : ايحٌند ال٢وازذ باهحنال  وخي لِدل اُت اٗها بالحدو  الدولنة ل١ن ا له ثجةد الٜةواىحو 

١نةةةةةةةةٍ الةةةةةةةةداّٗ والخؼةةةةةةةةسثِات الراؿةةةةةةةةة بةةةةةةةةال٢وازذ الًـةةةةةةةة م الةةةةةةةةوافي مةةةةةةةةٍ البحةةةةةةةةا والدزاطةةةةةةةةة ا

املوجةةةةو ة فةةةةي ىوةةةةاٚ الٜةةةةاىوو الةةةةدوخي الٜةةةةاته  ثحلةةةةنٍ الاث٘اٛنةةةةات و املِاهةةةةدات   طةةةةححداذ 
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ةةة واطةِة مةةٍ الحِلننةةات  الدولنةة الًاُنةةة  ٓحة  امللصمةةة  اطرحل٘ةةة أ وات ثححةو  ُ ةةم مجنُو

واللةةةواتح ذات الـةةةلة بةةةال٢وازذ هًالةةة٣ بِةةةم املِاهةةةدات اطحةةةد ة ال ةةة  واو ٠اىةةةد بحةةةد ذاا ةةةا 

ا فةةةةةي ايحالةةةةةة الاطةةةةةحجابة طرةةةةةاهس ٓحةةةةة  م ا واضةةةةةح  ا طناطةةةةةن  لصمةةةةةة ٗرةةةةة  ثتةةةةةٞ  ُ ةةةةةي أٛةةةةةل ثٜةةةةةداس أرةةةةةس 

 ال٢وازذ.

 مااااااً 3118)وايحةةةةةو٤ كةةةةةسوزة الالتةةةةةةخال بةةةةةالٜواىحو والخؼةةةةةةسثِات الدولنةةةةةة ػةةةةةةسايحد  زاطةةةةةة 
 
( اااااااال

Mennea, Startling and Tomalley  للةةسوزة ثً٘نةةر اهةةاز طةة ًدا  ل حةةد مةةٍ ميةةاهس

  لةةر ازة ال٢ةةوازذ مةةٍ ٛبةةل الح٢ومةةات وذلةة٣ مةةٍ أجةةل الحةةد ال٢ةةوازذ ببثبةةاَ ىلةةي ٓحةة  ثٜلنةةد

ةةد ثةةه ثحداةةد ىٌةةال  ةةَو ال٢ةةوازذ. ٛو   ٠آلنةةة adaptive management(AGبؼةة٢ل ٟبحةة  مةةٍ ٛو

ان١ةةٍ مةةٍ لاللهةةا جٔنحةة  الِالٛةةة بةةحو جؼةةسثِات الدولةةة وميةةاهس ال٢ةةوازذ بؼةة٢ل جةةرز   مةةّ 

ي جوهسهةةةةةا الحِةةةةةاوو  والِنةةةةةل وجةةةةةو   رةةةةةاز بِنةةةةةدة املةةةةةد  ُ ةةةةةم الِلةةةةةه والظناطةةةةةة واملنازطةةةةةة. فةةةةة

ةةةةةة وا ازة الةةةةةًٌه ااداولوجنةةةةةة  التنةةةةةالي محِةةةةةد  املظةةةةةحويات  والةةةةةحِله املظةةةةةحنس لبًةةةةةاء املِٗس

 ُ ةةةةةم وجةةةةةو  
 
 Sendaiفةةةةةي ؿةةةةةنآة اهةةةةةاز  AGالاجحناُنةةةةةة الِ٘الةةةةةة. جِةةةةةسق هةةةةةره الوزٛةةةةةة  لةةةةةنال

ات وجظح١ؼةٙ ام٢اىاا ةةا ٟةًلي "ٓحةة  ثٜلنةد " ل حةةد مةةٍ ميةاهس ال٢ةةوازذ فةي مواجهةةة الححةةدا

ـةةةةةةا اة والحٜاٗنةةةةةةة والظناطةةةةةةنة محِةةةةةةد ة املظةةةةةةحويات.  املِٜةةةةةةدة والِوامةةةةةةل الاجحناُنةةةةةةة والاٛح

 adaptiveالِنلنةةةةةةةةات. جؼةةةةةةةةح  الًحةةةةةةةةات  ال ةةةةةةةة  ثوؿةةةةةةةةلد الي ةةةةةةةةا اخةةةةةةةةم الدزاطةةةةةةةةة اخةةةةةةةةم أو ىٌةةةةةةةةال 

management(AG يظةةةةاُد الح٢ومةةةةة ُ ةةةةم ثً٘نةةةةر محولبةةةةات اهةةةةاز  Sendai   ةةةةدا الهةةةةا ٖ ُ 

ان١ةةةةٍ أو ا٢ةةةةوو بالِ٘ةةةةل  Sendaiتةةةة ق الدزاطةةةةة بةةةةؤو اهةةةةاز املةةةةدو ملواجهةةةةة ال٢ةةةةوازذ  ٟنةةةةا ث٘

"ىاٗةةرة ثحةةو٤" جظةةاُد الح٢ومةةات ل حةةد مةةٍ اطرةةاهس. وثيةةحه الدزاطةةة بنًاٛؼةةة الححةةةداات 

  ا ازة الح١ن٘نةة لحٜةداه ايحلةو٤ adaptive management(AGال   اجم الحٔلم ُلي ا أمال 

وازذ  والةةدُوة اخةةم اجةةساء مصيةةد ُنلنةةة للححةةو ت الِاجلةةة املولو ةةة فةةي الحةةد مةةٍ ميةةاهس ال٢ةة

مٍ البحوذ لححداد املظاايحات واملظازات ال   ٛد ثحدذ ب ا ثحو ت محِندة. و ُةٍ وجةو  

س وطةةةاتل الاثـةةةا٤ والاهحنةةةال بالةةةدوز  املنهةةة  للنحيــةةةحو و اثاايحةةةة الحٜاٗةةةات البنتنةةةة فةةةي  ثةةةٗو

 Pathطةةةة الاطةةةحجابة ل حةةةالت الوةةةوازة و ال٢ةةةوازذ مةةةٍ لةةةال٤ وطةةةاتل الاثـةةةا٤  ثًاولةةةد  زا

rage, C   2010  The role of knowledge management in effective disaster 

mitigation strategies: Critical infrastructure يؼس الح١ًولوجنات التدادة  اهننة
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بحةا ت ال٢ةوازذ وال ة  جظةنح بالوؿةو٤ ويؼةس ٟننةات    محنحلة في وطةاتل الاثـةا ت ITللنِلومات  

ة  ا  أو الحةةةةةةواجص املحؤؿةةةةةةلة فةةةةةةي هاتلةةةةةة مةةةةةةٍ امل ٘ةةةةةةاءة ٓحةةةةةة  مظةةةةةبٛو ة ٟو ِلومةةةةةةات ُةةةةةةٍ ال٢ةةةةةوازذ بظةةةةةةُس

أرًةةةةاء ال٢ازرةةةةة.  وايح ةةةة  ث٢ةةةةوو هةةةةره الوطةةةةاتل  ميحلةةةةٙ الحٜاٗةةةةات املهًنةةةةة   ثةةةةصا٤ جِنةةةةٝ ثبةةةةا ٤ املِةةةةاٖز 

هةا ثخًاطةم والحٜاٗةات املهًنةة  ِٗالة ومحاايحة اجةم أو ث٢ةوو مٌ ةتنة ومِةدة بوسيٜةة ٗسيةدة مةٍ ىُو

ا ازة الووازة اطحلنة. وجؼح  الًحات  اخم أو الح١ًولوجنا املحاايحةة واجةساءات والحٜاٗةة للنجحنِات و 

ةة. وثٌهةس أو املئػةسات  املهًنة والح٘اُل مِها  ي الِوامل الست ظنة ال   ثةئرس ُ ةم ُنلنةة ىٜةل املِٗس

وبنةةةةةةةٝ الحٜاٗنةةةةةةةة لهةةةةةةةا ثةةةةةةةؤرح  ُ ةةةةةةةم ثـةةةةةةةوزات مةةةةةةةداس  الوةةةةةةةوازة "م واز املهًنةةةةةةةة الراؿةةةةةةةة  زإيةةةةةةةت ه للح

ة أرًاء ال٢ازرة.  الح١ًولوجنا للٜلااا الاجحناُنة  وجهة ىٌسهه ايحو٤ ام٢اىنة ىٜل املِٗس

ح  الحواؿةةةل بةةةحو التنهةةةوز بِلةةةهه الةةةبِم و ٟةةةرل٣  وايحةةةو٤ وطةةةاتل الحواؿةةةل الاجحنةةةالي فةةةي ثةةةٗو

ةةةةة ال ةةةة  جظةةةةاهه فةةةةي الحي٘نةةةةٙ مةةةةٍ أرةةةةاز  الحواؿةةةةل مةةةةّ املظةةةةئولحو و اُحبازهةةةةا مةةةةٍ ثًٜنةةةةات ا ازة املِٗس

 مةةةةٍ ال٢ةةةةواز 
 
 Wei QingPu, Wei& ,    Lei   و Paquette  2011و  Yatesذ ُسكةةةةد  زاطةةةةة ٟةةةةال

ل 2010ل والصلةةصا٤ الةةةر  كةةس  هةةاا   فةةي ُةةةال  2008شلةةصا٤ ويًخؼةةةوىا فةةي ُةةال    لحةةا جا و ةةي :2012)

ةةةد ال٢ازرةةةة وذلةةة٣ مةةةٍ لةةةال٤ ثوجةةةن  ةةةالل فةةةي ٛو ةةةٍ الةةةدوز الِ٘ةةةا٤ لوطةةةاتل الحواؿةةةل الاجحنةةةالي و ُا ُو

َو املصيد مٍ الطحااا.   املحلسزيٍ و الاطحجابة لحا ت الاطحٔارة و الحد مٍ ٛو

 مةةةةٍ 
 
ننةةةةا   فةةةةي أهةةةةداٗها Chua, Balking &,Goh. 2011اثيةةةرت  زاطةةةةة ٟةةةةال    مًحةةةةا ث١ًلوجنةةةةا ٛز

ارةة فةي ايحةا ت  ة و ُالٛت ا بب ازة ال٢وازذ ثوبةٝ ُ ةم  زاطةة جهةو  ٓا ه مٍ أو ا ازة املِٗس ِٗ م الٓس

نةةةةةة و الراؿةةةةةة بةةةةةب ازة  ننةةةةةة املِٗس ال٢ةةةةةوازذ  أ  أو هةةةةةره الدزؿةةةةةة ُنةةةةةدت لحٜنةةةةةنه  وز البوابةةةةةات الٛس

اةةةا مةةةٍ البةةةاايحححو ايح ةةة  ايحةةةحو اثنةةةال الدزاطةةةة وثًةةةاو٤ الحٜنةةةنه لهةةةره ال٢ةةةوازذ وهةةةو موكةةةَو لةةةه اجةةةر  أ

البوابةةةةةات ًُـةةةةةسيٍ أطاطةةةةةحو هنةةةةةا. مو٤  ثحداةةةةةد  البوابةةةةةات ال ةةةةة  ثٜةةةةةدل لةةةةةدماا ا   ازة ال٢ةةةةةوازذ 

  ثحنةةةةد وثٜنةةةةنه متةةةةه ال٘اتةةةةدة مةةةةٍ لةةةةدمات البوابةةةةات ولححٜنةةةةٝ أهةةةةداٖ 
 
ةةةةة. راىنةةةةا كةةةةنٍ ا ازة املِٗس

ؼةة٘د بوابةةة    60الدزاطةةة ٜٗةةد ثةةه ثٜنةةنه   ازة ال٢ةةوازذ مةةٍ أمسي٢ةةا الؼةةنالنة واملًوٜةةة لاطةةنوية. ٟو

ةةةةةة بةةةةةحو املًوٜحةةةةةحو لـةةةةةالع  الًحةةةةةات  ُةةةةةٍ ٗةةةةةسوٚ ذات   لةةةةةة اايحـةةةةةاتنة فةةةةةي مظةةةةةحو  ثً٘نةةةةةر ا ازة املِٗس

حبةةةازات ٠ةةةاو أهنهةةةةا متةةةه الةةةولي بةةةحو مٗةةةسا  و زجةةةة الحوةةةوز فةةةةي  مًوٜةةةد أمسي٢ةةةا الؼةةةنالنة وذلةةة٣ ُ 

  الردمة املٜدمة

 

 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0268401210001453
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0268401210001453
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 اءات الدراسة:. مههج واجر8

ُنةةةةةدت الدزاطةةةةةة فةةةةةي جاىب ةةةةةا الحوبنٜةةةةةا لحبنةةةةة  مةةةةةًلي وأطةةةةةلو  ثحلنةةةةةل اطححةةةةةو  لححٜنةةةةةٝ 

ةةد ثةةه ثوبنةةٝ ثحلنةةل اطححةةو  ب ةةدٖ الحِةةٖس ُ ةةم ُنةةٝ  أهةةداٗها واجابةةة ُةةٍ جظةةاإ ا ا   ٛو

ةةةةةةة وثوبنٜاا ةةةةةةا فةةةةةةي ا ازة ال٢ةةةةةةوازذ والحي٘نةةةةةةٙ مةةةةةةٍ ايحةةةةةةا ت  اطةةةةةةحيدال منازطةةةةةةات ا ازة املِٗس

الِنةةةةةةل فةةةةةةي البلةةةةةةداات الح٢ومنةةةةةةة مةةةةةةٍ لةةةةةةال٤ اطخؼةةةةةةازة اىحةةةةةةاج ال١٘ةةةةةةس  الوةةةةةةوازة فةةةةةةي مجةةةةةةا٤ 

 املحيـف املٌؼوز مٍ لال٤ اطحنازة مالايحٌة لحخبّ الدزاطات وثحلنل مححوياا ا.
 أدوات مجع البيانات:

لححٜنةةةٝ أطاطةةةنات املةةةًلي املظةةةحيدل والرةةةسوج بنئػةةةسات لدزاطةةةة ٠ةةةاو   بةةةد مةةةٍ ثبنةةة   

ودمعرف على  ناىات الراؿة بؤهداٖ الدزاطة وايحو٤ مِناز لاؾ لِنلنة الححلنل وجنّ الب

عجاااق وصاااامنخوم مجهرصااااهس إ ورة وإلاعرفاااال وتطةاقهك اااه تااااو إ ورة وددااااىورن وودمن اااااا مااااً 

حاااهالس ودطااااىورئ تااااو ميااااهد ودعجاااا  تااااو ودةداااخةهس ولودىمااااال مااااً  ااااالد وصتشااااهرة ؤلاهمااااه  

د ثه وكّ املِناز لاجا:ود در  وإلايشىر.   ٛو

ة ب دٖ الحد مٍ ال٢وازذ في ملنو  ا أو جِحند الدزاطة اطحيدا .1  ل ا ازة املِٗس

 أو ث٢وو الدزاطة واِٛة كنٍ مًوٜة جٔساٗنة واضحة أ  لبلد مِحو. .2

أو ث٢ةةةةوو الدزاطةةةةة مسثبوةةةةة بالِنةةةةل الح٢ةةةةوما أو ىحاتجةةةةا موجهةةةةة للِنةةةةل الح٢ةةةةوما  .3

 والبلداات ُ م وجن الرـوؾ.

دا  ا .4  ملدو ملواجهة ال٢وازذ.اله الححلنل الدزاطات ال   ثخًاو٤ مِناز طًدا  ُ 

ةة وال٢ةوازذ  .5 أو ثله ىحات  الدزاطة ُ ةم مًةح  لحوةويس الِنةل فةي مجةا٤ ا ازة املِٗس

ّ ال١ت ويا ... .   ٟدلنل أو بسىام  أو هن٢ل ثًٌن.  أو مٛو

 أو أو ث٢وو الدزاطة اطحيدمد وهبٜد في اجساءاا ا ال١٘سة املٜت ايحة للحوويس. .6

 ة اىجلحخاة في  وزية مح١نة.أو ث٢وو الدزاطة مٜالة مٌؼوزة باللٔ .7

س  واُدها وذل٣ او امل١حبة ثةٗو ننة الظِو اة ٛو ولٜد لتؤت الدزاطة  طخؼازة امل١حبة الٛس

ةةةةد  اػةةةةت ا٠ات بِةةةةد  ٟبحةةةة  مةةةةٍ ٛواُةةةةد البناىةةةةات الِاملنةةةةة ممةةةةس الةةةةر  يظةةةةهل وييحـةةةةس فةةةةي الٛو

نلنة جؼح د البحا في أٟثة  مةٍ جهةة   وثةه اطةحيدال لدمةة البحةا  املحٜةدل مةٍ والتهد ُو

ننةةة الظةةِو اة ثةةه ثحداةةد الظةةًوات املولو ةةة و ةةي مةةٍ ُةةال  ل. 2018ل اخةةةم 2005امل١حبةةة الٛس
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ةةاء بنٜةةا ت الةةدوزيات  الدزاطةةات الِلننةةة من ةةا ٜٗةةى وال ةة  ٟحعةةد  ٟنةةا ثةةه ثحداةةد ػةة٢ل الُو

باللٔةةةةة اىجلحخاةةةةة. والحةةةة ا ثةةةةه الحنةةةةاز الدزاطةةةةات ال ةةةة  ٛةةةةدمد للِنةةةةل بالٜواُةةةةات الح٢ومنةةةةة 

 ٜٗى.

 هة الدراسة:عي

لتةةةةؤت الدزاطةةةةة  طةةةةحيدال أطةةةةلو  الِنًةةةةة الٔسكةةةةنة و ةةةةي ال ةةةة  جظةةةةت دٖ الحنةةةةاز واضةةةةع لوايحةةةةدات 

ةةا ة مةا ثلةةه مجحنةةّ الدزاطةةة ٠ةامال  وبِةةد ثوبنةةٝ املِنةةاز  الِنًةة وال ةة  ثح٘ةةٝ مةّ أهةةداٖ الدزاطةةة ُو

ةةةةة وثوبنٜاا ةةةةا فةةةةي ا  ازة الظةةةةابٝ ايحةةةةو٤ موكةةةةَو الحِةةةةٖس ُ ةةةةم ُنةةةةٝ اطةةةةحيدال منازطةةةةات ا ازة املِٗس

ال٢وازذ والحي٘نٙ مٍ ايحا ت الووازة في مجا٤ الِنةل فةي البلةداات الح٢ومنةة مةٍ لةال٤ اطخؼةازة 

ننةةة الظةةِو اة وال ةة   اىحةةاج ال١٘ةةس  املٌؼةةوز. ثبةةحو أو ُةةد  الدزاطةةات الٜابلةةة للٜنةةاض بامل١حبةةة الٛس

 وثوبنةةٝ مِنةةاز ا168اًوبةةٝ ُلي ةةا املواؿةة٘ات  
ع
لدزاطةةة ُلي ةةا    زاطةةة ُلننةةة وبِةةد مساجِت ةةا جننِةةا

   ةةةةي مجحنةةةةّ 30   زاطةةةةة ثح٘ةةةةٝ مةةةةّ املِنةةةةاز وجِحبةةةة  الةةةةة 168   زاطةةةةة ٜٗةةةةى مةةةةٍ أؿةةةةل  30أثطةةةةع أو  

نًة الدزاطة ال   طوٖ ثٌهس الًحات  الراؿة بؤهداٖ الدزاطة الحالنة  .ُو

: تحداااا  ودةاههاااهس ولرهصاال بجىعاااىع ودمعااارف علااى عجاااق وصااامنخوم مجهرصاااهس إ ورة 
 
 ههاااه

و إ ورة وددىورن وودمن ااا ماً حاهالس ودطاىورئ تاو مياهد ودعجا  تاو وإلاعرفل وتطةاقهك ه ت

 ودةدخةهس ولودىمال مً  الد وصتشهرة ؤلاهمه  ود در  وإلايشىر:

ةةةة فةةةي مظةةةاىدة أُنةةةا٤  اهحنةةةد الدزاطةةةة ٟنةةةا أطةةةلً٘ا بنوكةةةَو البحةةةا ُةةةٍ  وز منازطةةةات ا ازة املِٗس

ازهةةةا فةةةي اىحةةةاج ال١٘ةةةس  املٌؼةةةوز. وأيؼةةةوة ا ازة ال٢ةةةوازذ واملظةةةاهنة فةةةي الحي٘نةةةٙ مةةةٍ ألوازهةةةا و ر

وبِد أو ثه ثحداد ُنًة الدزاطة وال   اىوبٜد ُلي ا املواؿ٘ات الراؿة وال   ثةه الح٘ـةنل لهةا فةي 

 وأث٘ةةٝ ُ ةةم أ  ةةا 
 
ةةد ثةةه ثحلنةةل  168 زاطةةة مةةٍ أؿةةل  30اجةساءات الدزاطةةة طةةابٜا  زاطةةة مٌؼةةوزة  ٛو

ٝ الًِاؿس لاثنة: 30الدزاطات الة   ٗو

 ت الببلنوجساٗنا للدزاطة ثحداد البناىا .1

 ثحداد الظًة املٌؼوزة ٗي ا الدزاطة  .2

 ثحداد الدولة الحابِة لها الدزاطة .3

 ثحداد اطه مًح  الدزاطة  .4

 ػسح مًح  الدزاطة  .5
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ننا ا ي ُسق الححلنل كنٍ التدو٤ لاجا:  ٗو

 
Name of Product Product study Country Year Bibliographic data  

Geographical 

Information 

Systems in Disaster 

Management 

تعااااااااااااااااااااااااااااارض هاااااااااااااااااااااااااااااا   

اااااااااااااااه  ودىرقااااااااااااااال برههمي 

 دقىوعااااااااااااااخ 
 
مم ااااااااااااااهمال

باهههس وإلاعرفل ودتاي 

تااااااااااااااااااااااخةر مضاااااااااااااااااااااامى ع 

صاااااااااااااااىر ودداااااااااااااااىورن، 

وهظااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااهم إ ورة 

وددااااااااىورن تااااااااو عااااااااخ  

مااااااااً بدااااااااخةهس  وداااااااال 

 ترااه عبر ؤلاهترهت

  Turkey 

 

2005 Göbel R., Almer A., Blaschke T, 

Lemoine G., Wimmer A. (2005) 

Towards an Integrated 

Concept for Geographical 

Information Systems in 

Disaster Management.Geo-

information for Disaster 

Management.  pp 715-732 

1 

KNOWLEDGE 

FRAMEWORK FOR 

DISASTER 

MANAGEMENT IN 

A LEARNING 

DESTINATION 

تقاااااااااااااااااااااااااااااااااااخم هااااااااااااااااااااااااااااااااااا   

ودخروصااااااااال دىجاااااااااىذ  

 همااااااااااااااااااا  معرتاااااااااااااااااااو مم

حااااااااااااااااااااااىد مضااااااااااااااااااااااههخة 

إ ورة ودداااااااااااااااااااااااااااااااااااىورن  

إ ورة  بججهرصاااااااااااااااااااهس 

وإلاعرفاااااااااااااال و مىجاااااااااااااااه 

د جهاااااااااااااااهس وإلاهمجااااااااااااااال 

ووإلاضاااااااااااااااااا ودل عاااااااااااااااااااً 

ودضااااااااااااااااااااااااااااهحل تاااااااااااااااااااااااااااو  

 مىهطق ودخودل . 

Jamaica 2006 Nina, Mistilis. J,Pauline and 

Sheldon.(2006) Knowledge 

Management for Tourism 

Crises and Disasters. Tourism 

Review International, Vol10: 1-

2.pp 39-46 (8) 

2 

Space technology 

for Disaster 

Management 

Support (DMS) 

تقاااااااااااااااااااخم ودخروصااااااااااااااااااال 

برهااااااااااااااهم   وشاااااااااااااااهء و 

إ ورة مىقااااااااااااااا  علاااااااااااااااى 

ؤلاهترهااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات و 

الاصااااااااااااااااااااام ه ة ماااااااااااااااااااااً 

 اااااااااااخمهس ؤلاهترهااااااااااات 

تااااااااااو إ ورة وددااااااااااىورن 

ماااااااً  ااااااااالد ودعجاااااااا  

وإلاعرتااااااااااااااو وإلاااااااااااااااىظم و 

India 2008 Sanjay K. Srivastava. Making a 

technological choice for 

disaster management and 

poverty alleviation in India. 

Disasters, Vol 33: 1,Jan2009 P 

58–81. 

3 
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وإلاىجااه ددعااهمدين تااو 

ميااااااااااااااااااااااااهد ودعجاااااااااااااااااااااااا  

بخوداااااااااااااال ولودااااااااااااااىمي 

   ودهىخ 

A framework for 

evaluation of flood 

management 

strategies 

ودهااخف مااً ودىرقاال 

ق إطااااااااااااااااهر هااااااااااااااااى  داااااااااااااااا

دمقااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام 

وصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتروتاياهس 

ودضاهصاااااااااال ودعهماااااااااال 

  ورة ود اضااااااهههس  

تاااو  ودااال باااىيال    

ودمطةااااق  ، وقاااخ تااام 

علااااى حهداااال فاضااااهن 

Tisza 

Banglades

h 

2008 Hansson,K. Danielson.M and 

Ekenberg,L(2008) A framework 

for evaluation of flood 

management strategies. 

Journal of Environmental 

Management .Vol. 86:465–480 

4 

GeoAgent-based 

Knowledge System 

(GeoAgentKS) 

 ودخروصاااااااال ك ااااااامم

 إ ورة هظااهم بااخم 

 مراااس تااو وطرااهطر

 تاو بيضد ههاه مخةىل

 وإلامحاااخة ودىالةاااهس

 ماااااااا   ألامريداااااااال

 بااااا  عاااارف برهاااهم 

GeoAgentب اااااااااااخف 

 عجداااااااال تضاااااااها 

 علاااااااى ودضااااااااطرة

 . وطرهطر مىهطق

GeoAgent هااااااى 

هاهم بر   بحاا  ةراااس 

GIS علاااى ولواااه و 

 ودىجاااااىذ  تجثاااااا 

 
 
 ، ودعجداال ماً باخال

 ةةاااخو اااااا" ت 

 تمضااااجً "ودعااااهدم

 ودعىهصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار

 ددمجثااا  ألاصهصااال

 ود ه ىااهس ولجغروتااو

USA 2009 Yu. Chaoqing. Alan M. 

MacEachren, Donna J. Peuquet, 

and Brent Yarnal (2009) 

Integrating scientific modeling 

and supporting dynamic 

hazard management with a 

GeoAgent-based 

representation of human 

environment interactions: A 

drought example in Central 

Pennsylvania, USA. 

Environmental Modelling & 

Software.Vol. 24 :1501–1512 

5 
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 .وودىقاات وولوقاىد 

ضامنخم
ُ
 ود ه ىااهس ت

 ودداههاااهس دمجثاااا 

 تاااااااااو وإلاى  ااااااااادل

 ولجغروفاال ودةيئهس

 تجثااا  ولوقاااىد  ؛

 وإلاضامجرة ودظاىوهر

م ضمنخ وودىقت ؛  

 دمجثاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

  ضاىى .وداخةىهماهس

 تدةاااال إ ااى ودىظااهم

 وإلامطدةاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااهس

 ولجغروفااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال

 ودتراياااا  و هصاااال)

 باين ودعالقاهس علاى

 ، (وودةيئال ؤلاوضاهن

 
 
 ألاغااروض ماً باخال

 دمطةاقااهس ألا ااري 

 مثااااا  ، ودىاااااا 

 محركااااهس تحضاااين

 علااااااااااى ودةحااااااااا 

 إ ورة تو ؤلاهترهااات

 تهظجاال تو وإلا ااى 

 .ؤلاددترووي ودبرةخ

Supporting the 

challenges of risk 

communication 

with suitable maps 

 تام ودةحا  ها و تاو

 إطاااااااااهر تطاااااااااىير

 وت اااجام دمطةااااق

 و وطراهطر  ارو  

 بجىاااااهطق وربطهاااااه

 وودتاااي ، وطراااهطر

 تاو تراي هاه وعاعت

 علاااااااااى ودغهدااااااااا 

 و ودمحااااااااااخةهس

 تعااق  ودتاي ودقااى 

 ودىصاااااىد  عجدااااال

Germany 2010 Dransch, Doris. Rotzoll, Henry 

and Poser, Kathrin(2010) The 

contribution of maps to the 

challenges of risk 

communication to the public . 

International Journal of Digital 

Earth.Vol. 3(3):292-311 ·  

6 
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 . وطرااهطر إلاىااهطق

  اااااااااااالد وماااااااااااً

 تااااااااام  ودخروصااااااااال

 ألاهاااخوف صااااهغل

 وطاااااااار   ووإلاهااااااااهم

 وإلاىهصاااةل ودمجثاااا 

 تىظااااام تااام ،اجاااه

خةهسودمحا  وودقااى  

 بهدىصاىد  ولرهصال

 ةجداً و ددجناهطر،

 ؤلاطاااهر  شااا   تن

اااااااه ودقاااااااه م  تصهص 

 وت اااجام دمطةااااق

 فعهدااااااال  ريطااااااال

 ددجنااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااهطر

  وداال تااو ومىهطقهاه

  تإلاههاه

procedure to 

estimate the 

seismic hazard in 

an urban area 

وقتاااااااااااااااااااروح "إجاااااااااااااااااااروء  

معاااهر " دمىصاااا 

ولرطااااااااااااااااااار ودسدسو اااااااااااااااااااو 

إلاىطقااااااااااااااااااااال معاىااااااااااااااااااااال 

وتحخةاااااااااااخو إلاىطقاااااااااااال 

 صقدال ودشرقال

Italy 2011 Imposa, S., Barone, F., Bella, 

D(2011) A procedure to 

estimate the seismic hazard in 

an urban area: an application 

to Acireale (Eastern Sicily) 

Environ Earth Sci .Vol. 64: 1777. 

Available at: 

https://doi.org/10.1007/s12665-

011-0991-2 

7 

SRG2: an 

application for 

digital mapping 

and description of 

areas affected by 

natural hazards 

 SRG2 : 

تطةاااااااااااااااااااااااااق درصاااااااااااااااااااااااام 

ولراااااااارو   ودرقجااااااااال 

وإلاعرفاااااااااال ووصااااااااااا 

وإلاىااااااااااااااااهطق وإلاماااااااااااااااا  رة 

بهأل طاااهر ودطةاعاااال 

، تجدىاااااااااااااااااات هماااااااااااااااااااه   

ألابحاااهن ماااً إ ةاااهس 

هجاااااهذ  ألا اااااار وإلاةداااااار 

Italy 2012 Giardino, M., Perotti, L. and 

Lanfranco, M. (2012) GIS and 

geomatics for disaster 

management and emergency 

relief: a proactive response to 

natural hazards. Appl Geomat 

.Vol. 4: 33. Available at: 

https://doi.org/10.1007/s12518-

011-0071-z 

8 

https://doi.org/10.1007/s12665-011-0991-2
https://doi.org/10.1007/s12665-011-0991-2
https://doi.org/10.1007/s12518-011-0071-z
https://doi.org/10.1007/s12518-011-0071-z
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مااااااااً  ااااااااالد ها داااااااال 

قىوعاااااااااااااخ ودةاههااااااااااااااهس 

ولجغروفاااااااااااااااااااااااال تااااااااااااااااااااااااو 

وددااىورن ودطةاعااال 

و عاااااااااااااااااااااام توشااااااااااااااااااااااطل 

ؤلاغه ااااااااال ؤلاوضاااااااااههال 

وإ ورة وددىورن ماً 

 ااااااااااااااااااااااااااااالد إوشااااااااااااااااااااااااااااهء 

 ، SRG2وو مةهر 

Web-based 

Community 

Disaster 

Management and 

Awareness System 

(CEMAS) in 

Malaysia 

   ورة هظاااااااااااهم

 ووشاااااار وددااااااىورن

 بهطرااهطر ودمىعااال

 وطاار   وددااىورن و

 علاى معهاه ودمعهما 

  وداال تااو  ؤلاهترهاات

 مىجاه وهاى  مهدي ةاه

 تاااااااااااااو ددعجااااااااااااا 

طهعاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااهسودق  

 و ولودىمااااااااااال

 ودشااااع  لججهااااىر 

 اةيااار جاااسء وي ااامم

 علاااى ودىظاااهم ماااً

 ودشاااعةال وإلاعرفااال

 تماهاً و بهطراهطر

 . وقىعهه

Malaysia 2012 Murali Raman, Magiswary 

Dorasamy, Saravanan 

Muthaiyah,and Maniam 

Kaliannan.(2012) Web-based 

Community Disaster 

Management and Awareness 

System (CEMAS) in Malaysia, 

Environmental Earth Sciences . 

Vol. 67: 1. pp 251–264 

9 

A model proposal 

for efficient 

disaster 

management 

 ودخروصاااااال تقااااااخم

   ورة هجاااااااااىذ 

 و ود عاهد ودداىورن

 بخوداااااال وإلام هماااااا 

 حضا  وذدا  تراااه

 بااااااااااهح ي تعةيااااااااار

 فقااااااااخ ودخروصااااااال

 ودخروصاااال تهمجاااات

 وإلاعرفاااااااال باااااااخم 

دشااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااعةالو  

Turkey 2013 Ebru Caymaza Fehmi Volkan 

Akyonb Fahri Erenelc( 2013 ) A 

model proposal for efficient 

disaster management: the 

Turkish sample. Social and 

Behavioral Sciences.Vol 99.pp 

609 – 618 

10 
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 مااااااا  ددجااااااىوطىين

 ودمطااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااىر 

 ودمدىىداااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااى و

 ب اااااااا و د راااااااارو 

  ودىجىذ 

A dynamic model 

for costing disaster 

mitigation policies. 

 ودةحاا  هاا و طااىر 

ااه ااه هجىذج    ةىهمادا 

 مضاا و و إلاضااهعخة

 علااااااااى وددااااااااىورن

 وإلاضااااامىي  تحخةااااخ

 دمقداااا  ودضااارور  

 ؤلاججهدااال ودم د اال

 ت ااااااااااهداا مااااااااااً

  .  وددىورن

 ودىجاااااىذ  وياااااىفر

 و دمحخةااااخ  دااااال

 ألامثا  ودمن اا 

 مىوزهاال طريااق عااً

لودالزماااا ودى قااااهس  

 غياار ودى قااهس ماا 

  .ودالزمل

 صاااتمجدً  عىاااخهه

 داايط ودتاي ودةداخون

 كهفااال مااىور  داخي ه

 إ ورة برهااااهم  تاااو

 ماااااااااً وددااااااااىورن

 ماااااااً الاصااااااام ه ة

 لر ااا  ودىجاااىذ 

 ؤلاججهدااال ودم د اال

 تابار وضاةل وحجهةال

 ودضاااااااااا هن ماااااااااً

 طرياق عاً بتضاهطل

 مضاااااامىي  تعاااااخة 

 إ اااااااااااى ؤلاه اااااااااااه 

 .ألامث  وإلاضمىي 

Australia 2013 Nezih Altay, Sameer Prasad, and 

Jasmine Tata.(2013) A dynamic 

model for costing disaster 

mitigation policies. 

Disasters.Vol.37:3,pp.357-373. 

 

11 



                                                                                      

 أ.د. حسو عواد السرحيي عبد الرمحو جملد رباب                                            

8102 وليوـ ي عاشرالعدد ال -اجمللد اخلامس        ~ 102 ~    

MAGDM A new 

methodology to 

support group 

decision-making 

for IoT-based 

emergency 

response systems 

طاااااااااااااىرس ودخروصاااااااااااااال 

رة  خمااااااااال هاااااااااى عةاااااااااه

عاً برهاهم  مم هماا  

 ضااااااااااااااامنخم داااااااااااااااخعم 

عجداااااااااااااااااااااااهس صااااااااااااااااااااااى  

ودقاااااااااارور تااااااااااو حااااااااااهالس 

ودطاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااىورئ 

ومشااااااااااااااااااااااهرات ه ماااااااااااااااااااااا  

وإلامن  اااين حاااىد 

ودعااهدم عباار ؤلاهترهاات 

. 

USA 2014 Li, N., Sun, M., Bi, Z. et al(2014). 

A new methodology to support 

group decision-making for IoT-

based emergency response 

systems. Inf Syst Front Vol. 16: 

953.  Available at: 

 

https://doi.org/10.1007/s10796-

013-9407-z  

12 

Disaster Drill 

Simulation 

وعااااااااااعت ودخروصاااااااااال 

برهاااااااااااااااااااهم  محهكاااااااااااااااااااهة 

ددمااااخري  وودمعهماااا  

ماااااااااااااااااااااااااااا  وددااااااااااااااااااااااااااااىورن 

وحاااهالس ودطاااىورئ و 

 ر .مىجه د ججهى 

USA 2015 Karen A. Zapko, Mary Lou 

Ferranto, Cheryl Brady, Andrea 

Corbisello, Diane Hill,Ruth 

Mullen, Phyllis Jean DeFiore-

Golden, and Lorene 

Martin.(2015) Interdisciplinary 

Disaster Drill Simulation: 

Laying the Groundwork for 

Further Research, Nurs Educ 

Perspect.Vol.36:6.pp 379-82. 

13 

Disaster 

Management 

Network in 

Bangladesh 

تضااااااااااااااد  ودخروصااااااااااااااال 

ودضااىء علااى تهجااال 

 ور ودشاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة هس 

ودرقجاااااااال وبروميهاااااااه 

تااو ت عااا   ور إ ورة 

وددااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااىورن 

ولودىماااااااااااااااااااااااااال تاااااااااااااااااااااااااو 

باااااااااااااااااااااىغال    ماااااااااااااااااااااً 

 ااااااااااااااااااااااااااالد  روصاااااااااااااااااااااااااال 

تيريتااال تعجاا  علااى 

إ ورة عجدااهس إ ورة 

ودداااااااااااااااااااااااااااىورن عبااااااااااااااااااااااااااار 

 ؤلاهترهت .

Banglades

h 

2015 Osman, F.A., Shahan, A.M. & 

Jahan, F. (2015) Managing 

Natural Disasters in 

Bangladesh: Activating the 

Network Approach Public 

Organiz Rev, Vol. 15: 99. 

Available at:https://doi-

org.sdl.idm.oclc.org/10.1007/s1

1115-013-0254-7  

14 

A knowledge  عرعاااااااااات ودخروصاااااااااالthe 2016 Bergsma, E. (2016). Changed 15 

https://doi.org/10.1007/s10796-013-9407-z
https://doi.org/10.1007/s10796-013-9407-z
https://doi-org.sdl.idm.oclc.org/10.1007/s11115-013-0254-7
https://doi-org.sdl.idm.oclc.org/10.1007/s11115-013-0254-7
https://doi-org.sdl.idm.oclc.org/10.1007/s11115-013-0254-7
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dimension in the 

policy 

arrangements 

framework 

إطاااااااااااااااااااااااااهر ترتيةااااااااااااااااااااااااااهس 

( PAFودضاهصاااااااااااااااااااال )

ةقاااااااااااااااااخم إرشاااااااااااااااااه وس 

دمحدااااااا  ودعجدااااااااهس 

ودتااااااي ت اااااااخ ودمغاياااااار 

وإلا صسااااااااااااااااااااا ي هحاااااااااااااااااااااى 

إ ورة وإلاعرفااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال 

ددمن ااااااااااااااااااااااا ماااااااااااااااااااااً 

منااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااهطر 

هههس تااااااااااااااااااااو ود اضاااااااااااااااااااا

 هىدىخو.

Netherlan

ds 

knowledge requirements for 

spatial flood governance. 

Ecology and Society 

.Vol.21(4):p40. 

An empirical 

framework based 

on subnational 

estimates of 

hazard, exposure 

and Vulnerability 

   قااااااااااااااااااااااااااااااخمت هاااااااااااااااااااااااااااااا

ودخروصااااااااال مى جاااااااااال 

درصااااااااااااااااااااااام  ااااااااااااااااااااااارو   

ودمىزيااااااااااااااا  وطوداااااااااااااااال 

طراااااااهطر ولج اااااااهف ، 

 إ اااااااااااااااااااااااااااااااى 
 
وصاااااااااااااااااااااااااااااااتىه و

ميجىعاااااااااااااااااااااااال مااااااااااااااااااااااااً 

وإلا شااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااروس 

وإلاضااااااااااامقدل طراااااااااااهطر 

ولج اااهف ودمهريناااال 

وودمقااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخةروس 

ولوهداااااااااااال  م ههاااااااااااال 

ودمعاااااااااارض لواااااااااااهالس 

ولج اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااهف  

 وودضعا.

Italy 2016 Carra˜o, Hugo, Naumann, 

Gustavo and Barbosa, Paulo 

(2016) Mapping global 

patterns of drought risk: An 

empirical framework based on 

sub-national estimates of 

hazard, exposure and 

Vulnerability. Global 

Environmental 

Change.Vol.39,pp.108–124 

16 

The project GSS 

(Gaining Security 

Symbiosis) 

 ودخروصااااال عجدااااات

 GSS مشاروع علاى

(  ولوجهةااااال  هفااااا ت

 (ألامني

 تطىيرهاااه تااام ودتااي

 ماً مشاتر  بشا  

 جهمعاال كدااال قةاا 

 تروهااااااخةال  هااااااىر 

 ماااااااااخ وجهمعاااااااال

Norway 2016 Ekker, Knu(2016) Emergency 

management training: 

Handling rich qualitative and 

quantitative data. Journal of 

Intelligent & Fuzzy Systems, vol. 

31, no. 2, pp. 939-948. 

17 
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 مااااااا  .ودضاااااااىيخةل

 وكاهالس بين ودشركهء

 الاصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااميهبل

 علااااااااى ددطااااااااىورئ 

 ، ولواااخو  جاااهه ي

 وإلاشاااااااروع وعاااااا 

 صااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااايىهريىههس

 تاااو بجاااه ودطاااىورئ 

 ودظاااااااروف ذدااااااا 

 ، ودقهصاال وإلاىه ال

 ودمااااااااهر وهقطاااااااهع

 ، وددهربااااااااااااه ي

ىو نحاااااا  وإلاااااااارور 

 تضاا  ودتاي وألاصارة

 وإلاىحااااااخروس بااااااين

 داداااال تااااو ولوااااه ة

 .عاااااااةهبال باااااااهر ة

 ت وة تماااااااااااا دا

 ودقه جاااال ودماااخري 

 ماً وددجةااىتر علاى

 ودىيااااااااا  تقىااااااااال

 ماااااااا  ودقاهصااااااااال

LAMP (linux ، 

apache 

webserver ، 

MySQL 

database و PHP 

server-side 

language 

language). تاااااام 

 وصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااامنخوم

 مااااااااً ميجىعاااااااال

 :ودىي  مم  حهس

Chrome و 

Firefox و Safari 
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(iPad)  وبعااااااا 

 إصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخوروس

Internet 

Explorer. 

The disaster 

management 

knowledge 

repository system 

(DMKR). 

مضاااااااااامى ع وإلاعرفاااااااااال 

  ورة وددااااااااااااااااااااااااااااااااااىورن 

(DMKR1.0 )

 ضااااااااااااااااااه  ودمعااااااااااااااااااهون 

وتقهصاااااااااااام وإلاعااااااااااااهرف 

تااااااااااو إ ورة وددااااااااااىورن 

بهصاااااااااااااااامنخوم دغااااااااااااااااال 

ووضاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااول وذوس 

قهصاااام مشااااتر  بااااين 

صاااااااا هن وإلاىطقاااااااال . و 

ةاااااااااااااىفر بياااااااااااااال مرهااااااااااااال 

ددضااااااااااااجهح بمنااااااااااااسيً 

ووصترجهع ودةاههاهس 

طاااااااااي فحضااااااااا ، و  ع

 ت ضاااااااااااااااااااااااااايرو 
 
تةضااااااااااااااااااااااااااه

ددةاههاااااااااهس و اا اااااااااال 

الاصاامخالد ب ااه .اجااه 

ةااااااااااااااااااىفر وإلاضاااااااااااااااااامى ع 

تمثداااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال 

ددجضاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااامنخمين 

تجدااااا م مااااً اا اااااال 

إوشاااااااااااااااااااااااهء هجاااااااااااااااااااااااهذ   

تىوصااااااااااااااااااااااااااااااااا  مااااااااااااااااااااااااااااااااا  

تصااااااااوه  ولوااااااااهالس 

وإلاشااااااااااااااااااااااااااترال مااااااااااااااااااااااااااً 

ممضااارر  ودداااىورن 

تو ودااا ةً تاااو حاااهالس 

ك خةاااااااااااااااااااااخ بطريقااااااااااااااااااااال 

 . صهدل 

 

Australia 2016 Siti Hajar Othman a Ghassan 

Beydoun. (2016) A metamodel-

based knowledge sharing 

system for disaster 

Management. Expert Systems 

With Applications ,Vol.63,:pp 

49–65 

18 

Knowledge  تعااااااااااااارض ودخروصاااااااااااااالUSA 2016 Li Y, Thomas M, Osei-Bryson KM, 19 
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Discovery via Data 

Analytics (KDDA) 

اااااااااااااااه  اااااااااااااااه مقترح  برههمي 

دمن ااااااااا وطراااااااهطر 

ودةائال وإ ورك ه ماً 

 اااااااااااااااااالد واتشاااااااااااااااااهف 

فااااااااال وتقاااااااااخةجهه وإلاعر 

إ اااااااى صاااااااهوىو ودقااااااارور 

ولودااااااااااااااااىماين مااااااااااااااااً 

 اااااااااااااااااااااااااااااااالد هظاااااااااااااااااااااااااااااااهم 

مم هماااااااااااااااااااا   عاااااااااااااااااااارف 

بهصااااااااااااااااااااام ودبرهاااااااااااااااااااااهم  

  بهصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام

Knowledge 

Discovery via 

Data Analytics 

(KDDA) 

Levy J.(2016) Problem 

Formulation in Knowledge 

Discovery via Data Analytics 

(KDDA) for Environmental 

Risk Management. Int J Environ 

Res Public Health. Vol. 

15:13(12).  

Disaster Nursing 

and the steps of 

training module 

content 

development 

ت اااااااااااااااااجام هجاااااااااااااااااىذ  

دبرهاااااااااااااااااااهم  تااااااااااااااااااااخري  

دمااااااااااااااااااااخري  طاااااااااااااااااااااال  

ودمجااااااااااااااااااااري  علااااااااااااااااااااى 

اا ااال ودمعهماا  ماا  

وإلاىوقااااا تااااو توقااااهس 

وددااااااااااااااااىورن ب ااااااااااااااااخف 

خةم وإلاضااااااااااااهعخة تقاااااااااااا

ددجىااهطق وإلامضااررة 

و ودمهبعااااال دهااااااه هاااااا   

 ود داهس .

Turkey 2017 Bilge Kalanlar(2017)  Effects of 

disaster nursing education on 

nursing students’ knowledge 

and preparedness for disasters, 

International Journal of Disaster 

Risk Reduction, Vol. 28,pp. 475-

480 

20 

The role of 

Foresight in 

avoiding 

systematic failure 

of natural disaster 

risk management 

ر   ودةااااااهحثىن  طااااااى 

 مااااااااااً ودعخةااااااااااخ

 ودرصااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااىم

 حااىد  ودمىعاااحال

 وصاااامنخوم اا اااال

 وودمة ااار ولودجاال

 وتقدااااا   عااام تاااو

 وإ ورة وطراااااااهطر

 :ودطىورئ 

Iran 2017 Katayoun Jahangiria, 

Mohammad-Rahim Eivazib, 

Ardeshir Sayah Mofazalic.( 2017) 

The role of Foresight in 

avoiding systematic failure of 

natural disaster risk 

management, International 

Journal of Disaster Risk 

Reduction .Vol.21 .pp 303–311 

21 
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. هطهقاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااهس 1

منمد ااااااااااااااااااااااااااااال ماااااااااااااااااااااااااااااً 

ودة ااااااااااااااااااااااااااااااااااايرة وإ ورة 

 وطرهطر

،  DM. عالقااااااااااااااااااااااااااال 3

DRM  و ،RM 

 بعىهصر ودة يرة

. مضااااامىيهس عااااااخم 2

وداقااااااااااااين وودعالقاااااااااااال 

باااين ودة ااايرة وإ ورة 

 وطرهطر

. م هاااااااااااااااااااااااااااااااااىم إ ورة 2

وطرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااهطر وإ ورة 

ودداااااااااااىورن تاااااااااااو  ورة 

 إ ورة وددىورن

. إ ورة صاااااااااااااااااااااااااااااااريعل 5

وتجااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااهةس إ ورة 

 وددىورن

. ودعىهصااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار 6

ألاصهصااااااااااااااااااااااااااال   ورة 

وطرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااهطر وإ ورة 

 وددىورن

 

An interactive 

simulation and 

visualization tool 

for flood analysis 

usable for 

practitioners 

عرعاااااااااات ودخروصاااااااااال 

 دبروم  و ىين:

.  ال اااااااااااااااال ألابعااااااااااااااااه  1

(2D ودم اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااىر )

ودم اااىر  2Dي اااخف 

إ اااى  عااام وإلاجهرصاااين 

تاو ت ضاير وفهام تا  ير 

منااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااهطر 

ود اضاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااهههس 

 وطوهكهة.

برهاااااااااااهم  ت ااااااااااااهعلو 3.

ومحهكاااااااااااااهة ألوقاااااااااااااهس 

ود اضاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااهههس 

The 

Netherlan

ds 

2017 Leskens, J.G., Kehl, C., Tutenel, T. 

(2017) An interactive 

simulation and visualization 

tool for flood analysis usable 

for practitioners. Mitig Adapt 

Strateg Glob Change.Vol. 22: 

307. Available at: 

https://doi.org/10.1007/s11027-

015-9651-2  

22 

https://doi.org/10.1007/s11027-015-9651-2
https://doi.org/10.1007/s11027-015-9651-2
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عخة مشاااااااااااغلو إلاضااااااااااه

ودطااااااااااااااااااااااااىورئ علااااااااااااااااااااااااى 

تناااااااااااااااااااااااااا  ودىوقااااااااااااااااااااااااا  

 والاصمعخو  ده

Integrated 

community 

emergency 

management and 

awareness system 

قااااااااااااااخمت ودخروصاااااااااااااال 

ه  اااااااااااااااه ماااااااااااااااخمي  برههمي 

(، iCEMAS عااااارف)

ي اااااااااااااخف إ ااااااااااااااى رباااااااااااااا  

وكهدل ألامً ودقاىمي 

دي   بجراااااااااااااااااااااااس وإلاااااااااااااااااااااااه

ودةاههاااااااهس ووإلاعرفااااااال 

ووإلارااااااااااااااااااااس وداااااااااااااااااااىطني 

  ورة ودداااااااىورن تاااااااو 

مهدي ةاااااااااااااااااه ، وودااااااااااااااااا   

 عجااااااااا  علاااااااااى ولواااااااااخ 

مااً وطراااهطر وولواااخ 

ما اااااااااااااه وحدهااااااااااااااه مااااااااااااااً 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااالد هقااااااااااااااااااااااااااااااااااا  

وإلاعدىمااااااااااااااااااااااهس إ ااااااااااااااااااااااى 

ودضااااااادطهس وإلاعىاااااااال 

ووشاااااار وإلاعرفاااااال بااااااين 

وطجمجاااااااااااااااااا  دسياااااااااااااااااااه ة 

ودااااااااااى و وودضاااااااااااطرة 

علااااى وددااااىورن وقاااااخ 

هجااااار ودبرهاااااهم  علاااااى 

 وإلاضاااااااااامىي ودىظاااااااااار  

 وودعجلو

Malaysia 2017 Magiswary Dorasamy a, Murali 

Ramana, Maniam Kaliannan.( 

2017) Integrated community 

emergency management and 

awareness system :A 

knowledge management 

system for disaster support. 

Technological Forecasting & 

Social Change,Vol.121 pp.139–

167 

23 

QuEP-based 

assessment and 

improvement of 

emergency plans 

management 

وتعااااهفت ودخروصااااال 

ودعخةااااااااااااااااااااااااااااااااخ مااااااااااااااااااااااااااااااااً 

ودعىهصااااااار دمحقااااااااق 

وإلاروهااااااااااااال تاااااااااااااو إطاااااااااااااهر 

QuEP  و تقاااااااااااااااااااااااااااااااااااااام

وتحضااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااين إ ورة 

 طاااااااااااااااااال ودطااااااااااااااااااىورئ 

 و ااااااااااااااااااااااااااا  بيئاااااااااااااااااااااااااااهس 

Spain 2017 M. Carmen Penadés Ana G. 

Núñez, José H. Canós(2017) 

From planning to resilience: 

The role (and value) of the 

emergency plan, Technological 

Forecasting & Social Change.Vol. 

121pp  17–30 

24 
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ودعجاااااااااا  بىااااااااااهء علاااااااااااى 

مةااااااااااااااااه ئ وعىهصاااااااااااااااار 

هجااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااىذ  

QuEP ويعاااااااااااااااااااااااااااااااااااااارف.

ب هاااااااااااااه  QuEPإطاااااااااااااهر 

هجااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااىذ    ورة 

 ولجى ة ودشهمدل .

A knowledge-based 

approach to 

emergency 

management 

ت ااااااااااااااااااجام برهااااااااااااااااااهم  

مم هماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا    ورة 

ودطااااااااىورئ و ودقااااااااه م 

علاااااااااااااااااااى مجهرصاااااااااااااااااااهس 

إ ورة وإلاعرفل ويات م  

ودىظاااااااااااااااااااهم بيجاااااااااااااااااااا  

ودعجدااااااهس تدتاااااي دهاااااه 

عالقاااااااااااااااااااااااااال باااااااااااااااااااااااااا  ورة 

ودطاىورئ ماا  ودتراياا  

علاى عجدااهس وتناهذ 

 ودقرور .

Italy 2017 Daniela Foglia, Claudio Greppib, 

and Giovanni Guidaa.( 2017) 

Design patterns for emergency 

management: An exercise in 

reflective practice. Information 

& Management.Vol. 54,pp 971–

986 

25 

Create adaptive 

management(AG) 

and try to apply the 

Sendai framework 

through four 

elements: 

1. Polycentric and 

multilayered 

institutions'. 

2 'Learning and 

Innovation' 

3. participation and 

collaboration'. 

4. Self-organization 

and networks'. This 

includes both 

formal and 

 ودخروصااااال تعاااارض

 د ودىماال دىجااىذ 

 ودتاااي و ودمدا ااال 

 و ولوااخ تضاامطا 

 الاصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااميهبل

 و ددجنااااااااااااهطر

 تاااااااااو الاصااااااااامجرور

الد اا مااً ودمىجاال  

 إطاااااااااهر تطةااااااااااق

  صيىخو 

Sweden 2018 Martin Brown Munenea, Åsa 

Gerger Swartlingb, Frank 

Thomallaa. (2018) Adaptive 

governance as a catalyst for 

transforming the relationship 

between development and 

disaster risk through the 

Sendai Framework?. 

International Journal of Disaster 

Risk Reduction.Vol.31 ,pp1-11. 

26 
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informal networks 

disaster courses for 

the risk reduction 

in Rwanda. 

 ودخروصااااال طااااىرس

 تخريتاااااااال  وروس

 ودطاااااال  دمااااخري 

 ودمعهما  طار   علاى

 تااااااااو وودم اااااااارف

 تاو ودداىورن توقاهس

 روهخو  ودل

Rwanda 2018 Lamek Nahayo, Lanhai Lia, 

Gabriel Habiyaremye, Mindje 

Richard, Valentine 

Mukanyandwi, Egide 

Hakorimana and Christophe 

Mupenzi.(2018) Extent of 

disaster courses delivery for 

the risk reduction in Rwanda. 

International Journal of Disaster 

Risk Reduction.Vol. 27 ,pp 127–

132. 

27 

Community-based 

disaster risk 

management 

(CBDRM) 

ي اااخف هااا و ودةحااا  

إ ااااااااااااااااااااااااااى بىااااااااااااااااااااااااااهء إ ورة 

منااااااااااااهطر وددااااااااااااىورن 

 وطجمجعال

(CBDRM )

بهصااامنخوم محهكااااهة 

( GSألادعااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااه  )

كااااا  وة تعداجاااااال. تااااام 

وإلاضام   GSت جام 

"دعةااااااااااااااااااال ودمعاااااااااااااااااااهون 

( CCGوطجمجىاااااااو" )

وتااااااااااااااااااااااااااام إوشاااااااااااااااااااااااااااهؤهه 

اىجاااااااىذ  تو اااااااو ماااااااً 

 روصااااااااااااااااااااال ولوهدااااااااااااااااااااال 

وداهبههااااااال وطوهاااااااال 

حاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااىد إ ورة 

هن وتاااااااااااااااااااااام ود اضاااااااااااااااااااااا

تطةاقهااااااااه تااااااااو  ااااااااالن 

ميمجعااااااهس عرعاااااال 

دد اضااااااااااااااااااااهههس تااااااااااااااااااااو 

 تهةالهخ

Thailand 2018 Puntita Tanwattanaa, Yusuke 

Toyodab.(2018) Contributions 

of gaming simulation in 

building community-based 

disaster 

risk management applying 

Japanese case to flood prone 

communities in 

Thailand upstream area. 

International Journal of Disaster 

Risk Reduction,Vol. 27 ,pp 199–

213 

28 

Natural hazard 

preparedness: 

 رصااااااااااااات ودخروصاااااااااااااال 

هجاااااااااااااىذ  ودداااااااااااااىورن 

Australia 2018 Kelly, B. & Ronan, K.R. Nat 

Hazards (2018) Preparedness 

29 
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engagement versus 

education 

الاجمجهعاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال 

وودمعداجاااااااااااااااااال ماااااااااااااااااً 

 ااااااااااااااااااااااااااااالد إوشااااااااااااااااااااااااااااهء 

هجااااااااااااااااىذ  دمقهصاااااااااااااااام 

وإلاعرفااااااااال ماااااااااً قةااااااااا  

بىياااااااااااال ودهائااااااااااااهس ودتر 

والاجمجهعاااال  اااالد 

وددااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااىورن 

ومشااهرات ه مااً قةاا  

صاااااااااااىهع ودقااااااااااارور تاااااااااااو 

 ودةدخةهس.

for natural hazards: testing an 

expanded education- and 

engagement-enhanced social 

cognitive model . Nat 

Hazards,Vol. 91: 19. Available 

at: https://doi-

org.sdl.idm.oclc.org/10.1007/s1

1069-017-3093-y 

 

Temporary debris 

management site: 

1. Module 

1 TDMS 

selection 

model 

2. Module 

2 system 

dynamics 

م هااااااااااااااااااااااااااااااااااا   تقاااااااااااااااااااااااااااااااااااخ

و  ودخروصااااااااااااااااااال إطااااااااااااااااااااهر 

دمطىير إ ورة فعهدال 

لوطااااااااااااهم وددااااااااااااىورن 

د ودىمااهس وطودااال 

 ووكهالس ودطىورئ 

USA 2018 Jooho Kima, Abhijeet 

Deshmukha, Makarand 

Hastak(2018) A framework for 

assessing the resilience of a 

disaster debris management 

system .International Journal of 

Disaster Risk Reduction,Vol.31  

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://doi-org.sdl.idm.oclc.org/10.1007/s11069-017-3093-y
https://doi-org.sdl.idm.oclc.org/10.1007/s11069-017-3093-y
https://doi-org.sdl.idm.oclc.org/10.1007/s11069-017-3093-y
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: تحداااا  
 
ودىماااه   ولرهصااال بجىعاااىع ودمعااارف علاااى عجاااق وصااامنخوم مجهرصااااهس إ ورة  هدثاااه

وإلاعرفل وتطةاقهك ه تو إ ورة وددىورن وودمن ااا ماً حاهالس ودطاىورئ تاو مياهد ودعجا  تاو 

 ودةدخةهس ولودىمال تو ؤلاهمه  ود در  وإلايشىر.

ححداد ُد  مٍ الًِاؿس ال   طٖو جظهل ُلننة ٛساءة ومًاٛؼة الححلنةل لتؤت الدزاطة ل

 بـوزة واضحة و ي ُ م الًحو لاجا: 

 ايحظم طًوات الٌؼس 

  ايحظم الدو٤ 

 . نة املًح  ايحظم ىُو

 . حض  صىىوس وديشر: 2-1

ل ايحـةةةنلة أٟبةةة  ُةةةد  مةةةٍ الدازطةةةات املٌؼةةةوزة فةةةي هةةةرا الِةةةال وال ةةة  ثيةةةدل 2017ثـةةةدز ُةةةال 

ةةة و وزهةةا فةةي الحي٘نةةٙ مةةٍ ال٢ةةوازذ والرةةسوج بنًةةح  منحةةخ مةةٍ الدازطةةة موكةةَو ا ازة املِ ٗس

 2018 زاطة ره ثالهةا ُةال  30 زاطات مٍ أؿل  6ايحنا ٠او ُد  الدزاطات في هره الظًة 

 ل. والسطه الحاخي اوضع ال٘سوٛات:

 
 

  

(                                                   ) 
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 مهاقشة الهتائج:

نة ذات الحوبنٝ الِن ي ثؤلر م٢ا  ا في الظًوا ت ملحة ة ولاؿةة بدأت الدزاطات املِٗس

ل واطةةةحنست بالتخااةةةد ايح ةةة   2017املوجهةةةة للٜواُةةةات الح٢ومنةةةة ول١ةةةٍ بلٔةةةد ذزوا ةةةا فةةةي ُةةةال 

ةةد ثحـةةد هةةره الظةةًة املصيةةد مةةٍ الدزاطةةات ايحنةةا أو هةةرا البحةةا ٛةةدل   ااةةة  2018ُةةال  ل ٛو

 ل. 2018ُال 

ةةة  ولِةةل الظةةعم الةةست ع يِةةو   ش اةةا  الحٔحةة ات املًالنةةة  ٜةةد فةةي الِةةاله  بـةةوزة م حًو ٗ

جٔحةة ات مًالنةةة ٟبحةة ة لِةةل أبسشهةةا  ل  2016ػةةهدت الظةةًوات الٜلنلةةة املاكةةنة ولاؿةةة ُةةال 

ة ُ م طعنل املحا٤   الحـس  طلظلة مٍ الص ش٤ املدمسة ال   كس د الِاله في مًاهٝ مح٘ٛس

ل و شلةةةةةةصا٤ أجؼةةةةةةةنن فةةةةةةةي 2016شلةةةةةةصا٤ ٠ومةةةةةةةا موثةةةةةةةو الةةةةةةر  كةةةةةةةس  النابةةةةةةةاو با بةةةةةةا  ةةةةةةةي  الِس نةةةةةةةة   

ةةةةرل٣ اُـةةةةاز  مةةةةازروو و هةةةةامسيٍ اللةةةةراو كةةةةس ا الو اةةةةات 2018نةةةةداا  اىدوى ظةةةةنا  وي١نع   ٟو

ةةةةةةةةرل٣  املححةةةةةةةةدة ممسي١نةةةةةةةةة املححةةةةةةةةدة با كةةةةةةةةاٗة ل حةةةةةةةةساٚ ال ةةةةةةةة  أؿةةةةةةةةابد ٓابةةةةةةةةات ٠الن٘وزىنةةةةةةةةا ٟو

ل  فةةةةةي ايحالةةةةةة ثححةةةةةاج 2018شةةةةةرف   وي١نعنةةةةةداا    60000ٗنلةةةةةاىات ٗسجنٌنةةةةةا و ال ةةةةة  لل٘ةةةةةد 

ارة ٗوزية .ممس الر   ّٗ الباايحححو ايحو٤ الب حا ٍُ ايحلو٤ ُلننة مجداة ل حد مٍ أرةاز ٓ 

ال٢ةةةةوازذ ُ ةةةةم اطتحنِةةةةات   با كةةةةاٗة لحوةةةةوز أُنةةةةا٤ البحةةةةا الِل.ةةةة  و الدزاطةةةةات و جِنٜهةةةةا 

ةةةةةة و طةةةةة ي البةةةةةاايحححو لالطةةةةةح٘ا ة من ةةةةةا فةةةةةي  جنةةةةة  رنازهةةةةةا و الراؿةةةةةة و  بحوةةةةةويس ىٌةةةةةه ا ازة املِٗس

 .ثوويس جننّ اطتا ت الِنلنة و مٍ كنن ا مجا٤ الووازة و ال٢وازذ 

 . حسب الدول:3-2

ةةةةد ثـةةةةدزت الو اةةةةات ممسي١نةةةةة املححةةةةدة  15ػةةةةاٞز فةةةةي الدزاطةةةةة   ولةةةةة مةةةةٍ  و٤ الِةةةةاله ٛو

   زاطةةة لةةال٤ أُةةاول 30   زاطةةات مةةٍ أؿةةل  5الـةةدازة فةةي ُةةد  الدزاطةةات ايحنةةا اةةتلد  

نةا  4ميحل٘ة ثلي ا  ولة ااوالنا مٍ ٛازة أوزو ا بِد       زاطةات  والسطةه 3  ره أطةت النا وثٟس

 حاخي اوضع الًحات :ال
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(                                             )  
 مهاقشة الهتائج:

  اي٘ح ُ م باايحا  وز الحساٞ البحث  والاىحةاج الِل.ة  فةي الو اةات ممسي١نةة املححةدة 

ولةةةةرل٣ ابةةةةدو مةةةةٍ الوبن ةةةةي أو ثحـةةةةدز ٛاتنةةةةة الةةةةةدو٤ مةةةةٍ ايحنةةةةا اىحةةةةاج فةةةةي مجةةةةا٤ الدزاطةةةةةة 

ة ٟبحةةةة ة ٗ٘ةةةةا ُةةةةال با كةةةةاٗة اخةةةةم أ  ةةةةا مةةةةٍ الةةةةدو٤ ال ةةةة  ثحِةةةةسق طةةةةًويا ل٢ةةةةوازذ وىةةةةواش٤ هبنِنةةةة

ل جِسكةةةد الو اةةةات املححةةةدة ممسي١نةةةة ل٘نلةةةاىات ٗح جنٌنةةةا املةةةدمسة و ٟةةةرل٣ اُـةةةاز 2016

اؿةح  الحازيينةة محةل اُـةاز هةازفي  2017هامسيٍ وفي ُال  ل ٠اىد محل كةس  ُةد  مةٍ ُم

و أزمةةةةةا الؼةةةةةهح او و ٟةةةةةرل٣ ايحساتةةةةةٝ ثومةةةةةاض. ٠لهةةةةةا أمةةةةةوز ثةةةةةدّٗ الدولةةةةةة والبةةةةةاايحححو لوةةةةةسح هةةةةةره 

ا ت للدزاطةةةةة ووكةةةةّ ايحلةةةةو٤ ل حةةةةد مةةةةٍ ال٢ةةةةوازذ ٠ةةةةل فةةةةي مجالةةةةن ومةةةةٍ ذلةةةة٣ املهحنةةةةوو املوكةةةةُو

ةةة. ٟةةرل٣ جِحبةة  الو اةةات ممسي١نةةة املححةةدة مةةٍ الةةدو٤  بٜلةةااا ا ازة املِلومةةات وا ازة املِٗس

ةةةةة و الاطةةةةح٘ا ة مةةةةٍ فةةةةي ا ازة أُنالهةةةةا بـةةةة٘ة ُامةةةةة و  املحجهةةةةة بـةةةةوزة ٛويةةةةة ىحةةةةو ا ازة املِٗس

 د  زاطة مؼاب ة بًِواو ال٢وازذ بـ٘ة لاؿة ايحنا زؿ

Knowledge management systems in support of disasters management: A two-

decade review 
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للةةةةةدوز ممسي٢ةةةةةا املؼةةةةةاٞز فةةةةةي الدزاطةةةةةة ٜٗةةةةةد اةةةةةتلد الدزاطةةةةةات ال ةةةةة  اطةةةةةحيدمد ىٌةةةةةه ا ازة 

ةةةةة واملِلومةةةةات فةةةةي الحِامةةةةل مةةةةّ ا ازة ال٢ةةةةوازذ والحي٘نةةةةٙ مةةةةٍ اطرةةةةاهس  اطةةةةة مةةةةٍ  ز  23املِٗس

ل وايح ةةةةة  1993% مةةةةةٍ ُنًةةةةةة الدزاطةةةةةة وذلةةةةة٣ لل٘تةةةةة ة الصمًنةةةةةة مةةةةةٍ 45أ  مةةةةةا مِدلةةةةةن  51أؿةةةةةل 

 ل.2011

ةد اةتلد  ولةة ااوالنةا ُةةد   ةةّ  30مةٍ أؿةل  4ٛو  زاطةة و  ةةي جِحبة  مةٍ الةدو٤ ذات املٛو

ال ة  ثحولةم ألةر  التٔساٗنة الحسج ال   ثحواخم ُلي ا مايحداذ املًالنة و الحٔحة ات الوبنِنةة 

ات الالشمةةةةة ال ةةةة  جِنةةةةل ُ ةةةةم الحةةةةد مةةةةةٍ أرةةةةاز هةةةةره مايحةةةةداذ با طةةةةح٘ا ة مةةةةٍ مىٌنةةةةةة اجةةةةساء

ِةة ُ ةم  ة و املٛو الِلننة و م٢ٗاز ا ازيةة فةي ُةالج مؼةا٠لها   ٟنةا أ  ةا اايحةد  الةدو٤ املؼةاٟز

ةدا  املةدو ملواجهةة اطرةاهس  اث٘اٛنة الِنل ببهةاز طةًدا  املٜةدل مةٍ هناةة ممةه املححةدة ُ 

حباز و الاطحِدا  بؤٗلل مطالنم ملواجهة اطراهس  لرا ٠او  بد  لها ألر املوكَو بِحو الُا

 . حسب نوعية املهتج مو الدراسة:3-3

ةةةد مًحجةةةات الدزاطةةةات مةةةا بةةةحو ثـةةةننه ىٌةةةال مِسفةةةي   ازة ال٢ةةةوازذ أو مواٛةةةّ ُ ةةةم  ثًُو

ه اىت ىةةةةد أو ىٌةةةةه محا٠ةةةةاه لاؿةةةةة بِنلنةةةةة الحةةةةدزيم .و ثـةةةةدزت الدزاطةةةةات ال ةةةة  ٛةةةةدمد ىٌةةةة

 زاطات  6 زاطة    30 زاطات مٍ أؿل  8مح٢املة   ازة ال٢وازذ ٟنًح  ُد  الدزاطات بة 

ةات اطرةاهس   ٟنةا ايحـةدت الًحةات   لب ام  محا٠اه و ثدزيم وثؤهنةل الِةاملحو أو التنهةوز أٛو

نةةةةة و الةةةةًٌه التٔساٗنةةةةة   و الدزاطةةةات ال ةةةة  وكةةةةِد مِةةةةااس و أهةةةةس  املحِلٜةةةة بةةةةالرساتى املِٗس

ٛةةةواىح سكةةةد  زاطةةةةة  4و وازػةةةةا ات لةةةةُنةةةل و  واايحةةةدة مًحجاا ةةةةا   زاطةةةةات ُ ةةةم ايحةةةد طةةةةواء   ُو

الةةةةةر  ٛةةةةةد ا٢ةةةةةوو لةةةةةازج ُةةةةةٍ املِحةةةةةا  وهةةةةةو وكةةةةةّ ىنةةةةةاذج لؼةةةةةسح و جِلةةةةةنه الح١نةةةةةة و الحبـةةةةةسة 

 .و ودرصم ودمه و ةىضر ودعرض : للحي٘نٙ و ثجًم ال٢وازذ 
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(                                                           ) 

 
 مهاقشة الهتائج:

ةةم فةةي  او ثبنةة  ىٌةةال مح٢امةةل محوةةوز   ازة وثي٘نةةٙ ال٢ةةوازذ هةةو مةةا ثونةةح النةةن أ  جهةةة ثٓس

الححداد الدٛنٝ اهداٗها والِنل ُ م ثحٜنٜها بؤٗلل الًحات  وأٛةل الح٢ةالنٙ وهةرا مةا ٛةد 

ة لرا ٠اىد ُد  الًحات  مٟب  هةو بًةاء  سه الحِامل مّ ىٌال اٜول ُ م أطاض ا ازة املِٗس اٗو

لنا والتةةدو٤ اوضةةع الحوشثةةّ من ةةا لدولةةة أطةةت ا 2جهةةات ايح٢ومنةةة ميحل٘ةةة  7ىٌةةه مح٢املةةة لةةة  8

   لدو٤: اايحظم 
 الظًوات الدو٤  الِد  املًح  ل

1  

ة  ىٌال مح٢امل   ازة ال٢وازذ ٛاته ُ م املِٗس

 

8 

 ل2006 جاماا٢ا

نا  ل2013 ثٟس

 ل2018ل2013 أطت النا

 ل2017 مالحخاا

الو اات 

 املححدة 

 ل2017

 ل2017 ااوالنا

 ل2018 الظويد
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2  

 بسام  الحدزيم واطحا٠اة

 

6 

الو اات 

 املححدة

 ل2015

 ل2016 الج وي 

نا  ل2017 ثٟس

 ل2017 هولًدا

 ل2018 زاوىدا

 ل2018 ثاالًد

 4 ىٌه لساتى وىٌه جٔساٗنة 3

 

الو اات 

 املححدة

 ل2009

 ل2010 أملاىنا

  2012 ااوالنا

 ل2016ل

 ل2008 بًجال يؽ 4 ا اتاملِااح  ومهس وازػ 4

 ل2011 ااوالنا

 ل2016 هولًدا

الو اات 

 املححدة

 ل2018

ة 5 نا 3 ٛواُد البناىات وايحاويات املِٗس  ل2005 ثٟس

الو اات 

 املححدة

 ل2014

 ل2016 أطت النا

 ل2008 الهًد 3 ايؼاء مواّٛ ُ م ػب١ة اىت ىد 6

 ل2016 مالحخاا

 ل2015 بًجال يؽ

ز ى و م  ىنوذج   ازة ال٢وازذ واطراهس مّ ا ازة  7

ة والتو ة الؼاملة  املِٗس

 ل2017 اطباىنا 1

ة والح١نة والحبـسة في ا ازة  8 الاطح٘ا ة مٍ املِٗس

 ال٢وازذ والحي٘نٙ من ا

 ل2017 ااساو 1

 30 اطتنَو
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ملهنةةة لًجةةاح أ   ولةةة وثِحبةة  الحةةدزيم وثوةةويس ىٌةةه محا٠ةةاة ايحةةا ت الوةةوازة مةةٍ التواىةةم ا

ا ةةةحه بالحةةةد مةةةٍ أرةةةاز اطرةةةاهس وذلةةة٣ ملةةةا لهةةةا مةةةٍ ٛةةةدزة ُ ةةةم اٟظةةةا  التنهةةةوز والٜةةةاتنحو ُ ةةةم 

ةةرل٣ ثصةةحنح ملوةةاء وثظةةاُد الٜةةاتنحو ُ ةةم  لوةةى الوةةوازة ُ ةةم الحِامةةل مةةّ املواٛةةٙ ٟو

الروى وميؼوة مٍ ثٜننه أُنالهه و الحةاخي اطةحدزاٞ ملوةاء وثصةحنحها و ُةه الًةا ع 

ا وثوويسهةا لةةرا اةتلد الدزاطةةات ال ة  اهحنةد بةةًٌه اطحا٠ةاة والحةةدزيم ٠ةؤ اة مةةٍ أ وات من ة

  زاطة. 30 زاطات مٍ أؿل  6الحد مٍ اطراهس بنِد٤ 

وجِةةةد الةةةًٌه التٔساٗنةةةة والرةةةساتى واايحةةةدة مةةةٍ م وات ال ةةة    ٓنةةة  ُن ةةةا فةةةي مجةةةا٤ ال٢ةةةةوازذ 

 زاطةةات مةةٍ أؿةةل  4لةةرا ايحـةةدت  والوةةوازة ٗرةة  بنحابةةة املسػةةد امةةاٍٟ اللةةسز والت داةةدات

 ُ ةةةةم  وزهةةةةا الهةةةةال والحنةةةةو  فةةةةي  ُةةةةه  30
 
 زاطةةةةة فةةةةي ٗتةةةة ات شمًنةةةةة مح٘اوثةةةةة وهةةةةرا  لنةةةةل أالةةةةا

 ُنلنات ا ازة ال٢وازذ.

ةةة ا  أ  ةةا اةةتلد  ه مةةٍ أهننةةة ٛواُةةد البناىةةات و ايحاويةةات املِٗس  زاطةةات مةةٍ أؿةةل  3و بةالٓس

ةةةةص  زاطةةةةة ولِةةةةل الظةةةةعم يِةةةةو  فةةةةي أو أٓلةةةةم التهةةةةات أؿةةةةبحد  30 ث٘لةةةةل ثوةةةةويس ىٌةةةةال ومٟس

ًةةا اخةةم أو  ةةد طةةبٝ وأو ثوٛس ةةة ٛو وجهةةاش ُنةةل مح٢امةةل الةةه ٛواُةةد البناىةةات و ايحاويةةات املِٗس

ح  ايحاويةات  30 زاطات مٍ أؿل  8بًاء الًٌه املح٢املة اتل   زاطة و ي   ٓن  لها ٍُ ثٗو

ٟةةةرل٣ الحةةةةا٤ بالٌظةةةةبة للنواٛةةةةّ ال١ت وىنةةةة ٗةةةةال ان١ةةةةٍ واُةةةةد البناىةةةةات   و ةةةة ٛو لًٌةةةةال  املِٗس

ةةةةةص أو يِنةةةةةل و احواؿةةةةةل مةةةةةّ الِةةةةةاملحو واملظةةةةةح٘نداٍ مةةةةةٍ  وو  مح٢امةةةةةل أو جهةةةةةاش ُنةةةةةل أو مٟس

ح  ًٛوات للحواؿل وال   ُا ة ما ا٢وو املواّٛ ال١ت وىنة جصء مهه من ا   الٗو

: ودىماااه   ولرهصااال بجىعاااىع ودمعااارف علااى عجاااق وصااامنخوم مجهرصاااهس إ ورة وإلاعرفااال 
 
روبعااه

رن وودمن ااا ماً حااهالس ودطاىورئ تاو مياهد ودعجا  تاو ؤلاهمااه  وتطةاقهك اه تاو إ ورة ودداىو

 ود در  وإلايشىر.

ةةةةةةةة وج ةةةةةةةرح ها  .1 بلةةةةةةةٕ ُةةةةةةةد  الدزاطةةةةةةةات ال ةةةةةةة  ثًاولةةةةةةةد متةةةةةةةه الحوبنةةةةةةةٝ الِ٘ ةةةةةةةي   ازة املِٗس

 168 زاطةة مةٍ أؿةل  30للحي٘نٙ مٍ ال٢وازذ في البلداات في اىحةاج ال١٘ةس  املٌؼةوز 

  زاطة.
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ةةة امل .2 ةةد وطةةاتل وأ وات املِٗس ظةةحيدمة فةةي الحةةد مةةٍ اطرةةاهس وال٢ةةوازذ مةةا بةةحو ىٌةةه ثًُو

مح٢املةةةةةةةة و ةةةةةةةسام  محا٠ةةةةةةةاة الراؿةةةةةةةة بِنلنةةةةةةةات الحةةةةةةةدزيم والةةةةةةةًٌه التٔساٗنةةةةةةةة والرةةةةةةةساتى 

ننة ومواّٛ ال١ت وىنة   الٛس

ةةةةةةةةة وج ةةةةةةةةرح ها  2017ايحـةةةةةةةةد ُةةةةةةةةال  .3 ل أٟثةةةةةةةة  الدزاطةةةةةةةةات الراؿةةةةةةةةة باطةةةةةةةةحيدال ا ازة املِٗس

 30 زاطةةةات مةةٍ أؿةةةل  6دزاطةةات للحي٘نةةٙ مةةٍ ال٢ةةةوازذ فةةي البلةةةداات ايحنةةا بلةةٕ ُةةةد  ال

  زاطة.

ةةص مو٤ فةةي أٟبةة  ُةةد  الدازطةةات املٌؼةةةوزة  .4 ايحـةةلد الو اةةات املححةةدة ممسي١نةةة ُ ةةم املٟس

 4 زاطةةة  ثلي ةةةا  ولةةة ااوالنةةةا بنِةةةد٤  30 زاطةةات مةةةٍ أؿةةةل  5والراؿةةة ب ةةةا ايحنةةا بلٔةةةد 

  زاطة. 30 زاطات مٍ أؿل 

زاطةةةةةةةةةةات وأ اة مةةةةةةةةةةٍ م وات اةةةةةةةةةتل ابح٢ةةةةةةةةةةاز وثوبنةةةةةةةةةةٝ الةةةةةةةةةةًٌه املح٢املةةةةةةةةةةة ٟنًةةةةةةةةةةح  مةةةةةةةةةةٍ الد .5

بةةةسام  وىٌةةةه مةةةٍ  8املظةةةحيدمة للحي٘نةةةٙ مةةةٍ ال٢ةةةوازذ فةةةي البلةةةداات أُ ةةةم ُةةةد  بنِةةةد٤ 

 مًح . 30أؿل 

اةةةتلد بةةةةسام  اطحا٠ةةةةاة والحةةةةدزيم ٟنًةةةح  مةةةةٍ الدزاطةةةةات وأ اة مةةةةٍ م وات املظةةةةحيدمة  .6

 مًح .30بسام  مٍ أؿل  6للحي٘نٙ مٍ ال٢وازذ رايا أُ م ُد  بنِد٤ 

والًٌه التٔساٗنة واملِااح  ومهس وازػا ات ٟنًحجات مٍ الدزاطات  جاءت الرساتى .7

مًحجةات ُ ةةم ايحةةد طةةواء  4وأ اة مةٍ م وات املظةةحيدمة للحي٘نةةٙ مةٍ ال٢ةةوازذ بنِةةد٤ 

 مًح .30مٍ أؿل 

ةةة وج ةةرح ها للحي٘نةةٙ مةةٍ  وثوصةةي  الدزاطةةة بلةةسوزة محابِةةة الاهحنةةال بنوكةةَو ا ازة املِٗس

بنةةةةة فةةةةي ا ازا ةةةةا فةةةةي البلةةةةداات ُةةةةٍ هسيةةةةٝ البحةةةةا والدزاطةةةةة وارةةةةساء ال٢ةةةةوازذ واملظةةةةاهنة الااجا

املوسوايحةةةةةة وثجس ةةةةةة ثوبنٜهةةةةةا وثٜوينهةةةةةا  modelsاىحةةةةةاج ال١٘ةةةةةس  الِةةةةةال.  و زاطةةةةةة الًنةةةةةاذج 

وثحظةةةنن ا فةةةي ٠ةةةل ب اةةةة. ٟنةةةا ثوصةةةي  الدزاطةةةة الةةةدو٤ الِس نةةةة بصيةةةا ة يؼةةةاهاا ا البححنةةةة ايحةةةو٤ 

ة في ا ازة والح ي٘نٙ مٍ ال٢وازذ فةي البلةداات الِس نةة. وأهننةة ثوويس ثوبنٜات ا ازة املِٗس

نلناا ا. ة وج رح ها في ثِ٘نل  وز ا ازة ال٢وازذ ُو  ثبن  مبا ة ومنازطات ا ازة املِٗس
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 املراجع:

: وإلاروج  ودعربال:
 
 توال

هجااااىذ  مقتاااارح ددعالقاااال بااااين إ ورة وإلاعرفاااال وإ ورة ألازمااااهس: ل  2013أبةةةةو هةةةةن   طةةةةاما    .1

   زاطةةةةة  ٟحةةةةوزاه    ضتشاااا اهس ود دضااااطايال بجحهفظااااهس غااااسة روصاااال ماخوهااااال تااااو وإلا

 .  848 - 825اطتلة الِلننة لالٛحـا  وا ازة   ؾ ؾ 

ودمقرياااار ودضااااىى    2016الاثحةةةةا  الةةةةدوخي لتنِنةةةةات الـةةةةلنم مايحنةةةةس والهةةةةال٤ مايحنةةةةس    .2

   الظويد.م3116دددىورن 

  دىظرياال وودمطةاااق( وتيههااهس جخةااخة تااو ؤلا ورة بااين ول 1994أًٗةةد   ُونةةة ايحظةةحو   .3

 مـس: الٜاهسة  املًٌنة الِس نة.

   ممه املححدة  الظويد.عج  هاىغى ل  التنِنة الِامة  اهاز2005ممه املححدة   .4

اااااا هيعااا  وإلااااخن تالااار قاااخرة علاااى مىوجهااال ودداااىورن:  داااا  ل  2012ممةةةه املححةةةدة   .5

 قاه وس ولودىمهس وطودال، جىاا

   ُناو: مهلنة للٌؼس والحوشثّ. إلاعرفل: مخ   هظر  إ ورة ول   2005  متاش   هنحه  .6

  از ةد: ُةاله إ ورة وإلاعرفل وهظاهم وإلاعدىماهس ل    2009الروا   أايحند وشثٔاو   لالةد  .7

 ال١حا  الحداا.

ل  ٗاُلنةةةةةةة ىٌةةةةةةه املِلومةةةةةةات 2007الرؼةةةةةةاخي  ػةةةةةةاٟس جةةةةةةاز هللا   الٜوةةةةةةم   مح ةةةةةة  الةةةةةةداٍ  .8

منداىنةة فةي الؼةس٠ات الـةًاُنة مز ىنةة   اطتلةة ا ازية وأرسها في ا ازة مشمةات:  زاطةة 

 44-22ؾ -  ؾ1  َ  3مز ىنة في ا از  م 

  مهةةسال : هحااى وصااتروتايال عربااال إلاىوجهاال وددااىورنل  2003 اةةا   مٔةةاوز  شةةحاثة   .9

 42625الٜاهسة   َ

 ،لاااا روصااال تطةاق وء:إ ورة وإلاعرفااال وت رهاااه علاااى ودمجيااا    ل 2011دمحم ىلةةةا٤   الصموةةةة  .10

  http://library.iugaza.edu.ps/thesis/95832.pdf  6/9/2015 محاح ُ م : 

ةالي  ٓالةةم. ااطةحو  طةةِد .   .11  ور و ورة وإلاعرفاال تاو تقدااا  منااهطر الا مجااهن ل   2004الٗس

ة فةي الِةاله . وزٛة مٜدمة اخم املئثنس الِلة.  الدوخي وإلا رتو الظًو  السابّ   ا ازة املِٗس

 ل2004/  10/  28 – 26الِسبا   جامِة الصيحوىة   ُناو   

http://library.iugaza.edu.ps/thesis/95832.pdf
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   ُناو:  از ؿ٘اء.وتيهههس معهصرة تو و ورة وإلاعرفلل   2008الصيا ات,دمحم ُوا    .12

  جةةةةةدة:  از مقخمااااال تاااااو عدااااام وإلاعدىماااااهسل  2002الظةةةةةسيني  ايحظةةةةةٍ وػةةةةةاهحو  ػةةةةةسيٙ   .13

 شثّ.الرلو  للٌؼس والحو 

وإلاجددااال تابااار  ود ودعاااهدم  عجاااه دداااخود ود قيااارة و وإلامضاااررة ماااً ل  2009الظةةةه ي دمحم   .14

"  السيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاق  . ودداااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااىورن ودطةاعاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال و ودظاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااروف الاقم اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااه ةل

http://www.alriyadh.com/438785محاح  

.السيةةةةةاق  إ ورة ألازماااااهس :ألاصاااااط ، وإلاروحااااا  ،آلادااااااهسل  2002الؼةةةةةِالو  ٗهةةةةةد أايحنةةةةةد   .15

 :جامِة ىااٙ الِس نة للِلول ممًنة.

 اطتلةةةة  إ ورة وإلاعرفااال كااا  وة دمحقااااق وإلايااا ة ودمىهفضاااالل  2007ُصة أايحنةةةد   الؼةةةس نن  .16

 .488-453: 2, َ 31م   املـسية للدزاطات الحجازية : مـس

تقااااااام ت وء إ ورة ودداااااىورن ماااااً ل  2016 الِجةةةةةخ   طةةةةةِو  بةةةةةٍ ُةةةةةو ة ؿةةةةةوي ع الحظةةةةةنن   .17

  أهسوايحةةةةةة ماجظةةةةحح   جامِةةةةةة ىةةةةااٙ الِس نةةةةةة للِلةةةةةول  وجهاااال هظااااار ودعاااااهمدين بهدةدااااخةهس

 ممًنة  ٠لنة الدزاطات الِلنا  ٛظه الدزاطات الاطت اثنجنة .

إ ورة وإلاعرفاااااااال و ورهااااااااه تااااااااو إرصااااااااهء ميمجاااااااا  ل  2002الـةةةةةةةةباْ   ُنةةةةةةةةا  ُبةةةةةةةةد الوهةةةةةةةةا    .18

 .2م   23َِسبا للنِلومات   اطتلة الِس نة للنِلومات  .الًا   ال وإلاعدىمهس

"  ٢ُاي   إم هههس وإلاجددل اةيرة إلاىوجهل وددىورن ودةحريلل  2017الـٜح   ُبدهللا   .19

  https://www.okaz.com.sa/article/1614641. 2017ٗب ااس  13الحالراء 

 روصال دىوقا  ألازماهس وودةاخو   وإلاقترحال ال ورك اه مااً ل  2008 او    دمحم ايحظةحو   الوحة .20

    محاح ُ م :  وجهل هظر قه ة وإلا صضمين الامىال ووإلاخهال تو فدضطين

http://scholar.najah.edu/ar/content/6/9/2015 

وإلااااااخ   إ اااااى إ ورة ل   2006  ًٛةةةةةدالاي  ُةةةةةامس والِنةةةةةاز   ٓظةةةةةاو الِ ةةةةةي  ُبدالظةةةةةحاز و  .21

   ُناو :  از املظح ة للٌؼس والحوشثّ . وإلاعرفل

 ور تقىاااال وهظااام وإلاعدىماااهس تاااو إ ورة ألازماااهس وودداااىورن ل  2005الِنةةةاز    ُبةةةد هللا   .22

  جامِةة ىةااٙ هسوايحة ماجظةحح   : روصل تطةاقال على وإلاخةريل ودعهمل ددخفهع وإلاخوي

 الِس نة للِلول ممًنة  ٠لنة الدزاطات الِلنا  ٛظه الِلول ا ازية.

http://www.alriyadh.com/438785%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%AD
https://www.okaz.com.sa/article/1614641
http://scholar.najah.edu/ar/content/
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تصاااااااااااهدا  الاصااااااااااام ه ة ماااااااااااً إ ورة وإلاعرفااااااااااال ل . 2008ُ عةةةةةةةةةةي   رةةةةةةةةةةةسوت ُبةةةةةةةةةةةد الحننةةةةةةةةةةد.   .23

 . جامِة مشهس  الٜاهسة.بهإلا صضهس ودمعداجال :وإلا هىم ا ودعجداهس ا ودىىوت 

دىمااااااهس ؤلا ورياااااال وتدىىدىجاااااااه هظااااااهم وإلاعل    2007ًٛةةةةةةدالاي   ُةةةةةةامس والتًةةةةةةابا   ُةةةةةةالء  .24

   ُناو:  ازاملظح ة للٌؼس والحوشثّ والوباُة . 2  ن  وإلاعدىمهس

. إصااااااتروتايال إ ورة وإلاعرفاااااال وألاهااااااخوف ودمىظاجااااااال . 2013الٜهنةةةةةةو   لنةةةةةةا ُبةةةةةةدهللا.   .25

 ُناو:  از الحامد.

  ُنةةةةةةةاو   از ال١٘ةةةةةةةس صاااااااةدىدىجةل إ ورة ألازماااااااهسهةةةةةةةة   ٠1343امةةةةةةةل  ُبةةةةةةةد الو ةةةةةةةا  دمحم   .26

املةةةةةةةةةئثنس الظةةةةةةةةةِو   الةةةةةةةةةدوخي مو٤   ازة مشمةةةةةةةةةات  ١٢باُةةةةةةةةةة والٌؼةةةةةةةةةس والحوش ةةةةةةةةةّ  ؾ للو

 وال٢وازذ محاح ُ م :

https://units.imamu.edu.sa/deanships/dcscs/activities/Pages/mu1.aspx

6/9/2015  

ة   الٜاهسة : املًٌنة الِس نة للحًننة ا ازية. 2005  عي    ؿالح  ال١ب .27  ل  ا ازة املِٗس

ةةةةةةةةةة: امل٘ةةةةةةةةةاهنه واملنازطةةةةةةةةةات   ُنةةةةةةةةةاو: مئطظةةةةةةةةةة  2007املل٢ةةةةةةةةاو   ابةةةةةةةةةساهنه  .28 ل  ا ازة املِٗس

 للٌؼس والحوشثّ. موزاٚ

قهفاااااال ل . 2010املةةةةةةداو  طةةةةةةاما ُبةةةةةةدهللا و مو ةةةةةةي   ؿةةةةةةباح دمحم.   .29
 
قاااااااهش ت اااااار عىوماااااا  ودث

 
 
ال تاو تى اا  إ ورةودم ال )توروها ( ىظاجا  ا 

 
 اهالس ألار ه

 
 روصال  –وإلاعرفال تاو ميجىعال الات

 142-106. 84. مجلة ا ازة والاٛحـا   حهدل

 .٢١ل  املًجد   بح وت  املوبِة ال٢ارولی١یة  ن  ٢٥٩٢مِلٖو   لوثع    .30

ةةة: امل٘ةةاهنه والاطةةت اثنجنات والِنل2008ىجةةه  ُبةةو  ىجةةه    .31    2نةةات   ن ل  ا ازة املِٗس

 ُناو: الوزاٚ للٌؼس والحوشثّ .

مجلةةد  2َ اطتلةةة الِس نةةة للنِلومةةات ,ثةةويع  تحدااا  وطومااىي   1989ايحظةةٍ    الهبةةات ي .32

10  

. السياق: مقخمل تو إقم ه ةهس وإلاعدىمهس ووإلاعرفل . 2013الهوغ  أبو ب١س محنو .   .33

  از املسيخ للٌؼس.

 ىنوزٞ   الو اات ممسي١نة املححدة. إلامحخة ،ت ةهر ألامم ول  2015هناة ممه املححدة   .34

https://units.imamu.edu.sa/deanships/dcscs/activities/Pages/mu1.aspx
https://units.imamu.edu.sa/deanships/dcscs/activities/Pages/mu1.aspx
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 مفهوم مؤسسات املعلومات املتعلمة وصهاعة املعرفة يف اجلامعات العراقية 

 عضاء اهليئة التدريسيةأمو وجهة نظر 
 

 الصاحلي د.حيدر حسو حممد                                                                             

ة                                                                         الجامعة املطخىصٍز
 : لخصامل

ان الهدف مً هذه الدراضة هو بُان مفهوم مؤضطات املعلومات املحعلمة وصىاعة املعزفةة 

ز اضةحمار  بثيُةة لجمةل النُاهةات مةً عُىةة الدراضةة   ةدف  ،في الجامعات العزاقُة وثم ثطٍو

 لدراضة الى الىحائج الاثُة:وثوصلد ا ،ثثقُق اهداف الدراضة واخحنار فزضُات ا 

طةةةةةُة  ةةةةةو  اهمُةةةةةةة  -1 ثوجةةةةةد فةةةةةزو  حات يةلةةةةةة ا صةةةةةائُة بةةةةةرن رةٍةةةةةةة اع ةةةةةا  الهُ ةةةةةة الحدَر

جعةةةةةةةشل للمؤهةةةةةةةم العل ةةةةةةة  والجامعةةةةةةةات  ،خصةةةةةةةائة املؤضطةةةةةةةة املحعلمةةةةةةةة وصةةةةةةةىاعة املعزفةةةةةةةة

بُة.  وثفاعلها مل كم مً ضىوات الخدمة الوظُفُة واملشاركة في الدورات الحدٍر

طةةةُة فةةةي الجامعةةةات العزاقُةةةة ثوجةةةد فةةةزو  يالةةةة ا صةةةا -2 ئُا بةةةرن رةٍةةةة اع ةةةا  الهُ ةةةة الحدَر

 ،ةهمُةةةةةة العوامةةةةةم الداعمةةةةةة لصةةةةةىاعة املعزفةةةةةة جعةةةةةشل الةةةةةى مح رةةةةة ات :الجامعةةةةةات العزاقُةةةةةة

 ،وثفاعم الجامعات العزاقُة مل كم مً ضىوات الخبة   ،العمز الوظُفي ،املؤهم العل  

ةةةةش بىةةةةا  الةةةةوظُفي. وفةةةةي ضةةةةو  هةةةةذه الىحةةةةائج ثمةةةةد صةةةةُا ة  والعمةةةةز بعةةةةت الحوصةةةةُات لحعٍش

 مؤضطات معلومات كمؤضطات معزفُة.

ــة  ــات الدالـ خصةةةائة مؤضطةةةات املعلومةةةات  ،: مؤضطةةةات املعلومةةةات املحعلمةةةةالكلمـ

 صىاعة املعزفة.     ،العوامم الحىظُمُة واليقافُة الداعمة للمؤضطة املحعلمة ،املحعلمة
 

 Abstract : 

The aim of this study is to demonstrate the concept of information 

institutions educated and the knowledge industry in Iraqi universities form 

research was developed to collect data from a sample of the study in order to 

achieve the goals of the study and test hypotheses، and study reached the 

following results: 
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1- There are statistically significant differences between the vision of faculty 

members about the importance of the characteristics of the learning 

organization and the knowledge industry، attributed to a qualified scientific 

and universities and their interaction with each of the years of service 

functional and participate in training sessions. 

2- There are statistically significant differences between the vision of faculty 

members in the Iraqi universities of the importance of supporting factors for 

the application of the for knowledge industry، attributed to variables: Iraqi 

universities، educational qualification، age، career، and the interaction of 

all Iraqi universities with years of experience، age and career. In The light of 

these results has been formulated some recommendations to strengthen the 

building institutions of cognitive information. 

Keywords : Information institutions educated، Characteristics of information 

institutions educated، Organizational and cultural factors supporting the 

institution educated. 

 

 اضة الاجابة على الخطاةةت النثيُة الاثُة : ثثاو  الدر  مشكلة الدراسة -1

ظ فةةةةةي الجامعةةةةةات العزاقُةةةةةة  -1-1 خصةةةةةائة  ألهمُةةةةةةمةةةةةاوي ثصةةةةةورات اع ةةةةةا  هُ ةةةةةة الحةةةةةدَر

 مؤضطات املعلومات املحعلمة وصىاعة املعزفة ؟

ظ فةي الجامعةات العزاقُةة  -1-2 العوامةم الداعمةة  ألهمُةةما ثصورات اع ا  هُ ة الحدَر

 حعلمة الصاوعة للمعزفة؟لحطنُق مفهوم مؤضطات املعلومات امل
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 اهداف الدراسة : -2
 

بُةةةةةان ابةةةةةزس خصةةةةةائة مؤضطةةةةةةات املعلومةةةةةات املحعلمةةةةةة الحعلُم الحىظُ ةةةةة   الصةةةةةةاوعة  -2-1

 للمعزفة مً مىظور اع ا  هُ ة الحدَرظ في الجامعات العزاقُة. 

اضحكشةةاف اهةةم العوامةةم الحىظُمُةةة واليقافُةةة الداعمةةة لحطنُةةق مفهةةوم مؤضطةةات  -2-2

 ة الصاوعة للمعزفة .املعلومات املحعلم

ظ فةةي الجامعةةات العزاقُةةة  -2-3 الحعةةزف علةةى مةةدل يةلةةة الفةةزو  بةةرن اع ةةا  هُ ةةة الحةةدَر

خصةةةةةةةةةةةةائة املؤضطةةةةةةةةةةةةة املحعلمةةةةةةةةةةةةة الصةةةةةةةةةةةةاوعة للمعزفةةةةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةةةةاخح ف خصائصةةةةةةةةةةةةهم  ألهمُةةةةةةةةةةةةة

 الدًمو زافُة.

 جطعى الدراضة الى اخحنار الفزضُات الاثُة :  فرضيات الدراسة : -3

ظ فةةي الجامعةةات ثوجةةد فةةزو  حات يةلةةة ا صةةائ ة -3-1 ُة بةةرن رةٍةةة اع ةةا  هُ ةةة الحةةدَر

خصائة مؤضطات املعلومةات املحعلمةة وصةىاعة املعزفةة بةاخح ف  ألهمُةالعزاقُة 

 ضىوات الخدمة . ،املؤهم العل   ،العمز،خصائصهم الدًمو زافُة  الجيظ 

ظ  فةةي الجامعةةات  ة -3-2 ثوجةةد فةةزو  حات يةلةةة ا صةةائُة بةةرن رةٍةةة اع ةةا  هُ ةةة الحةةدَر

العوامةةم الحىظُمُةةة واليقافُةةة الداعمةةة لحطنُةةق مفهةةوم مؤضطةةات  ألهمُةةةاقُةةة العز 

 ،املعلومةةات املحعلمةةة وصةةىاعة املعزفةةة بةةاخح ف خصائصةةهم الدًمو زافُةةة  الجةةيظ

 ضىوات الخدمة . ،املؤهم العل   ،العمز
 

 اهمية الدراسة :  -4

ًيةةة ال ةة  ثمكةةً مؤضطةةات املعلومةةات املحعلمةةة وصةةىاعة املعزفةةة ثميةةم ا ةةد املةةداخم ال د

كمةةةةا ان اهمُةةةةة املؤضطةةةةة املحعلمةةةةة  ،مةةةةً الحكُةةةةع والحفاعةةةةم مةةةةل ملنُعةةةةة الح رةةةة ات املخطةةةةارعة

ثةةةةشياي مةةةةل ايراس ان مؤضطةةةةات املعلومةةةةات املعاصةةةةز  ًحدطةةةةد ف  ةةةةا مفهةةةةوم اقحصةةةةاي  املعزفةةةةة 

الةةذي ٌطةةةخىد الةةةى القةةةدر  علةةةى الةةةحعلم ةهحةةةاا املعزفةةةة اح ان قةةةدر  املؤضطةةةة علةةةى الةةةحعلم ًميةةةم 

در ال قُقةةي لحثقُةةق املرةةن  الحىافطةةُة لهةةا ف ةة  عةةً حلةةي اضةةهامها فةةي ثثدًةةد العوامةةم املصةة

الحىظُمُةةةةةة للمؤضطةةةةةات املحعلمةةةةةة ال ةةةةة  ثدعةةةةةم مةةةةةً مؤضطةةةةةات املعلومةةةةةات العزاقُةةةةةة هموحجةةةةةا 

للمؤضطة املحعلمة ل رثقا  بمطحول خدمات ا املعلوماثُة مً اجم ثثقُق مرةنات اقحصةايًة 
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جاهب اخز الاضحفاي  مً الحعلم الحىظُ ة  فةي ا ةداذ الحةواسن معزفُة جعشس مً ثطورها مً 

بةةرن معةةدةت الةةحعلم ومعةةدةت الح ُرةة  فةةي خصةةائة وهُالُةةة بِ ةةة مؤضطةةات املعلومةةات وفةةي 

  ث العاملرن على الحعلم املطحمز مً اجم صىاعة املعزفة.

 ج :ـــــــاملهه -5

 ثنيد الدراضة املىهج الوصفي الحثلُلي. -5-1

 اضة :ًحاون مدحمل الدراضة مً مؤضطات املعلومات :املجحمل وعُىة الدر  -5-2

ة لجامعة ب داي -5-2-1  املكحنة املزكٍش

ة للجامعة الحكىولوجُة -5-2-2  املكحنة املزكٍش

ة -5-2-3 ة للجامعة املطخىصٍز  املكحنة املزكٍش

ة للجامعة العزاقُة -5-2-4  املكحنة املزكٍش

5-2-5- ً ة لجامعة الن ٍز  املكحنة املزكٍش

ظ مةةةةً مدحم رةةةم ثةةةةم ل الدراضةةةةة النال ةةةةة ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاخحُةةةةار عُىةةةةة عشةةةةوائُة مةةةةً اع ةةةا  هُ ةةةةة الحةةةةدَر

%  مةةةً املجحمةةةل الاصةةةلي للدراضةةةة اح اعحمةةةدت الدراضةةةة علةةةى 30.3  ميلةةةد ماوطةةةبح    1041 

كُةةةة لحثدًةةةد فجةةةم العُىةةةة وفقةةةا للمعايلةةةة الاثُةةةة كمةةةا و ةةة ها ا مةةةد  معايلةةةة الزابطةةةة الامٍز

 . 1 عند الطمُل 

 
 اح ان :

 = فجم العُىة 

 N فجم مدحمل الدراضة = 

P    ةن حلةةي ضةةوف ٌعطةةي اكبةة  فجةةم عُىةةة  0.5= وطةةنة افةةزاي املجحمةةل واف ةةم وطةةنة وةةي  

 ممكً .

D  قُمةة    اخحنةار         0.05= يرجةة الدقةة كمةا ٌعكطةها الخطةم املطةموا بة  واف ةلها =

ة  مزبل كاي عىد يرج  .    3.84   ووي جطاوي 0.05  ومطحول رقة  1ة ال ٍز
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  1041ثةةةةم ثوسَةةةةل الاضةةةةحمارات النثيُةةةةة علةةةةى جمُةةةةل مفةةةةزيات العُىةةةةة والنةةةةال  عةةةةديها  -5-3

  اضةةةةةةةةةحمار  بثيُةةةةةةةةةة لعةةةةةةةةةدم 15  اضةةةةةةةةةحمار  بثيُةةةةةةةةةة وثةةةةةةةةةم اضةةةةةةةةةخنعاي  194فمضةةةةةةةةة  جعد  

اصةة   لُصةةنا عةةدي الاضةةحمارات النثيُةةة ا لصةةال ة صةة  ُا ا للحثلُةةم الا صةةاري والٍز

%  مةةً مدحمةةل الدراضةةة الكلةةي 5.2  اضةةحمار  بثيُةةة  ةةالد ماوطةةبح   179للحثلُةةم  

 %  مً عُىة الدراضة .17.2وما وطبح   

: اعحمةةةةةد النا ةةةةةث علةةةةةى هةةةةةوعرن مةةةةةً املصةةةةةاير لجمةةةةةل النُاهةةةةةات  ادواث جمعععععي اات   ععععع ث -5-4

 ال سمة ةهداس الدراضة :

ة ال   ثم ال صو  من ا على  -5-4-1  هحائج الابثاذ والدراضات الطابقة.املصاير الياهٍو

ز  -5-4-2 ثم ثصمُم اضحمارات بثيُة لل صو  من ا على النُاهات الاولُة وثم ثصمُم وثطٍو

ثلي الاضحمار  باةعحماي على عدي مً املصاير ثىاولد مخحلع جواهب الدراضة وثاوهد مً 

الجةةةةةش  اليةةةةةاوي : ثىةةةةةاو   ر رةةةةة اجةةةةةشا  : الجةةةةةش  الاو  رضةةةةةالة موجهةةةةةة الةةةةةى افةةةةزاي عُىةةةةةة الدراضةةةةةة .

ز فقزات هةذا النعةد 44-1خصائة املؤضطة املحعلمة وضم الفقزات مً     واعحمد في ثطٍو

 .  3  سعود بنت ايٌم نو   ،  Taejo  2على مصاير بثيُة كم مً 

امةةةةةةا الجةةةةةةش  اليالةةةةةةةث فحىةةةةةةاو  العوامةةةةةةةم الحىظُمُةةةةةةة واليقافُةةةةةةة الداعمةةةةةةةة للمؤضطةةةةةةة املحعلمةةةةةةةة 

 Ruth  واضةةةخىد فةةةي ثصةةةمُمها الةةةى عةةةدي مةةةً املصةةةاير النثيُةةةة  59-46وعالجا ةةةا الفقةةةزات مةةةً  
 4 ، Marquradte  5 ، AL-Otaibi  6 . 

قحرن للحاكد مً صد  مثحةول الاضةحمارات  صدق الاداة وثت ته : -5-5 اعحمد النا ث ملٍز

 النثيُة وهما:

: ثةةةةةم الحاكةةةةد مةةةةً صةةةةةد  الاضةةةةحمارات النثيُةةةةةة  face validityااصععععدق اايعععع      -5-5-1

ةةا بعةةد عزضةةها علةةى مدموعةةة مةةً امل كمةةرن مةةً حوي الخبةة   والكفةةا   فةةي مدةةا  النثةةث ظاه ٍز

 العل   في الجامعات العزاقُة وهم كم مً :

ة /كلُة الاياب/قطم املعلومات. -1  أ.ي.صناا ر ُمة مثطً/الجامعة املطخىصٍز
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زأ.ي. طان  مُد عند املجُد/ وسار  الحعلُم العالي / مدًز عام يائز  النثث والحط -2  ٍو

 أ.ي. طان قاضم ياوي/ جامعة ب داي / كلُة الايار  والاقحصاي -3

ة/ قطم الحعلُم املطحمز. -4  أ.ي.اوعام علي ثوفُق الشهزبلي/الجامعة املطخىصٍز

أ.م.ي.عندالطةةةةةةةةةةةةحار ضةةةةةةةةةةةةةلمان  ةةةةةةةةةةةةاكز/كلُة املىصةةةةةةةةةةةةةور الجامعة/قطةةةةةةةةةةةةم هظةةةةةةةةةةةةةم املعلومةةةةةةةةةةةةةات  -5

 وال اضنات

 : contrast validityااصدق ااتن ئي  -5-5-2

 ةةةةث بعةةةةد الحاكةةةةد مةةةةً الصةةةةد  الظةةةاهزي ل ضةةةةحمارات النثيُةةةةة بحطنُقهةةةةا علةةةةى عُىةةةةة قةةةام النا

قةة عشةوائُة مةً املجحمةل الاصةلي للدراضةة 40اضحط عُة قوامها     مفزي  ثم اخحُارها بطٍز

مةةةةً اجةةةةم ثثدًةةةةد مةةةةدل الحدةةةةاوظ الةةةةةداخلي ل ضةةةةحمارات النثيُةةةةة وكاهةةةةد معةةةةام ت الصةةةةةد  

 فةي  ةدها 0.74  وثزاو د معةام ت الارثنةاب بةرن   0.01النىاري يالة ا صائُا عىد مطحول  

   في  دها الايوى .0.47و ،الاعلى 

 ثت ث اداة اادراست :  -5-5-3

  ل جطةةةةا   Cronbach Alphaثةةةم اضةةةحخزاا معامةةةم الينةةةات ملنقةةةا ةخحنةةةار كزوهنةةةا  ألفةةةا   

اضةة وكاهةد الداخلي لفقزات الاضةحمارات النثيُةة كلهةا ولفقةزات كةم مح رة  مةً مح رة ات الدر 

  فةةي  ةةرن 0.93قُمةةة معامةةم الينةةات  كزوهنةةا  ألفةةا  لفقةةزات خصةةائة املؤضطةةات املحعلمةةة  

بلةةةةةة  معامةةةةةةم الينةةةةةةات للفقةةةةةةزات املحعلقةةةةةةة بالعوامةةةةةةم الحىظُمُةةةةةةة واليقافُةةةةةةة الداعمةةةةةةة لحطنُةةةةةةق 

  امةةةةةةةةةا معامةةةةةةةةم الينةةةةةةةةةات الكلةةةةةةةةي ل ضةةةةةةةةحمارات النثيُةةةةةةةةةة فقةةةةةةةةد بلةةةةةةةةة  0.91املؤضطةةةةةةةةات املحعلمةةةةةةةةة  

 0.9061  .  

 

 س ا ب الاحص ئ ت واا ي ض ت املستخدمت:الا  -5-6

  فةةي الحثلُةةم مةةً خةة   اضةةحخدام الاضةةالُب  SPSS.21اعحمةةد النا ةةث ال قُنةةة الا صةةائُة  

 الا صائُة الاثُة:

مقةةةاًِظ الا صةةةا  الوصةةةفي لوصةةةع خصةةةائة عُىةةةة الدراضةةةة والاجابةةةة علةةةى اضةةة لة  -5-6-1

 الدراضة وثزثِب الابعاي ثىاسلُا.
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 Normal  ةخحنةةةةةةار مةةةةةةدل ثةةةةةةوس) النُاهةةةةةةات ملنُعُةةةةةةا  Skewnessا  معامةةةةةةم الالحةةةةةةو  -5-6-2

Distribution.  

 معامم ارثناب كزوهنا  الفا للحاكد مً رنات ايوات الدراضة ومً ثىاضقها الداخلي . -5-6-3

: ةخحنةةار الفزوقةةات للمح رةة ات الدًمو زافُةةة فةةي ثصةةورات  ANOVAثثلُةةم الحنةةاًً  -5-6-4

طةةةُة ة  همُةةةة خصةةةائة املؤضطةةةة املحعلمةةةة وصةةةىاعة املعزفةةةة والعوامةةةم اع ةةةا  الهُ ةةةة الحدَر

 الداعمة للمؤضطة املحعلمة في الجامعات العزاقُة.

اخحنةةةار  ةةةُفُ  لحثدًةةةد يةةت الفةةةزو  بثطةةةب املح رةةة ات الدًمو زافُةةةة باةعحمةةةاي  -5-6-5

 على املحوضط ال طابي.

 

 :االطار الهظري للدراسة -6
 مفهوم املؤسسة املتعلمة: -6-1

ؤضطةةةة املحعلمةةةة باؤ ةةةا املؤضطةةةة ال ةةة  عمةةةم علةةةى ثثطةةةرن الاوشةةةطة والخةةةدمات جعةةةزف امل

أو وةةةي القةةةدر  علةةةى عملُةةةة ثوضةةةُل   Robbins 7 الفىُةةةة مةةةً خةةة   املعزفةةةة والفهةةةم الاف ةةةم.

وجعمُةةةةق املعزفةةةةةة فةةةةةي املةةةةةار م ئةةةةم قةةةةةاير  علةةةةةى الحكُةةةةةع والح رةةةة  املطةةةةةحمز ةن جمُةةةةةل اع ةةةةةا  ا 

في  رن   Bateman 8 ًا املخحلفة املزثنطة بالعمم.ًقومون بدور فعا  في ثثدًد و م الق ا

الةى ان مفهةوم املؤضطةة املحعلمةة هةو همةط جدًةد فةي الحعامةم مةل قةدرات   9  عتعود  جع ٌشةر  

ً املؤضطةةة املحعلمةةةة ومةةً رةةةم الكشةةةع  العةةاملرن واهمُةةةا م ال ةة  كاهةةةد املىطلةةق فةةةي اثدةةاه ثاةةةٍو

ر املعزفة املهمة فهةم الاكرة  معزفةة عً اهمُة املطحفُدًً والنا يرن وحلي باعحنارهم مصد

ز الخةةةدمات املعزفُةةةة. فةةةي  الحينةةةؤبثاجةةةات م ور نةةةات م النثيُةةةة وهةةةم املصةةةدر الاهةةةم فةةةي  بحطةةةٍو

الى ان املؤضطة املحعلمة وةي املؤضطةة املةاهز  فةي ثولُةد واكخطةاب املعزفةة   10 ا ث رن ٌشر  

الجدًةةةةةد . ًزكةةةةةش هةةةةةذا  وهقلهةةةةةا وفةةةةةي جعةةةةةدًم ضةةةةةلوكها مةةةةةً اجةةةةةم ان جعكةةةةةظ املعزفةةةةةة والحنصةةةةةزات

املفهوم على ج ُر  همط الحفكر  لدل العاملرن وثثقُق الحعلم للوصو  الى الىحةائج املز وبةة. 

فُصةةع املؤضطةةة املحعلمةةة باؤ ةةا ثلةةي املؤضطةةة ال ةة  جطةةلي ملزائةةةق   11 غ ا عع و وا ند ععدامةةا 

ةةةاي   للةةةحعلم املطةةةحمز ممةةةا ًدعلهةةةا قةةةاير  علةةةى ان ثدةةةزب وج رةةة  وثثطةةةً باضةةةحمزار مةةةً اجةةةم ٍس

قةةدرت ا علةةى الىمةةو والةةحعلم . ووةةي مثاولةةة لةةحعلم ا ةةُا  جدًةةد  وثطنُةةق مةةاجعلموه فةةي ثثطةةرن 
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ةةةع مفهةةةوم جدًةةةد لحثطةةةرن جةةةوي  املخزجةةةات  جةةةوي  املىحدةةةات او الخةةةدمات. ًنةةةرن هةةةذا الحعٍز

فةةةةةةةات الطةةةةةةةابقة بةةةةةةةان مفهةةةةةةةوم املؤضطةةةةةةةة املحعلمةةةةةةةة وةةةةةةةي  للمؤضطةةةةةةةات . ًخنةةةةةةةرن مةةةةةةةً خةةةةةةة   الحعٍز

ملهةارات ال سمةة فةي اًدةاي املعزفةة واكخطةا  ا وهقلهةا وفةي جعةدًم ضةلوكها املؤضطة ال ة  ثمحلةي ا

فةة  للمؤضطةةة املحعلمةةة:  بمةةا ًكطةةب املعزفةةة والةةزةل الجدًةةد  .امةةا ابةةوبكز فقةةد ا ةةار فةةي جعٍز

اؤ ةةا ثلةةي املؤضطةةة ال ةة  ثمحلةةي املهةةارات ثىظُمُةةة ال ةة  ثمكن ةةا مةةً اكخطةةاب املعزفةةة الجدًةةد  

علةةى ان املؤضطةةة املحعلمةةة وةةي ال ةة  ٌعمةةم ف  ةةا العةةاملون  Karash  12وهقلهةةا.   فةةي  ةةرن ًزكةةش  

اي  قدرات م للوصو  الى الىحائج ال   ي حمون في  ات الفزيًة والجماعُة لٍش على جمُل املطحٍو

 الواقل بحثقُقها. 

ع ال ةةةة  ثىاولهةةةةا النةةةةا يون واملفكةةةةزون عةةةةً املؤضطةةةةة املحعلمةةةةة باؤ ةةةةا  ًخنةةةةرن مةةةةً خةةةة   الحعةةةةاٍر

ةةةةةة وثىةةةةةو) ثدةةةةةار  م واخحصاصةةةةةات م ولكن ةةةةةا ثحفةةةةةق فةةةةةي ثخنةةةةةاًً هخُدةةةةة ة اخةةةةةح ف مةةةةةذاهة م الفكٍز

جوهزهةةا وثحاامةةم مةةةل بع ةةها وعلُةةة  ًمكةةً ان وعةةزف املؤضطةةةة املحعلمةةة باؤ ةةةا ثلةةي املؤضطةةةة 

القةةةاير  علةةةةى ايار  عملُةةةةات املعزفةةةةة فةةةةي املؤضطةةةةة مةةةةً خةةةة   العملُةةةةات ال ةةةة  ثحميةةةةم فةةةةي ثولُةةةةد 

ن ا وثثل  ُم النُاهات والنثث عن ا وهقلها ووشزها وثطنُقها .املعزفة واكخطا  ا وثخٍش
 

 خصائص املؤسسات املتعلمة:  -6-2

ةةةةة مؤكةةةد  ميةةةةم ثمكةةةةرن  ٍز جعةةةد مؤضطةةةةة الةةةةحعلم هموحجةةةا ثىظُمُةةةةا منيُةةةةا علةةةى وعةةةةوي ثثٍز

العةةاملرن فةةي مؤضطةةات املعلومةةات والحثةةو  فةةي يور املةةدرا  مةةً الةةدور الزقةةابي الةةى يور املطةةهم 

ةةةةد هةةةةذا الىمةةةةوحا وخلةةةةق الزةٍةةةةا املشةةةة  كة والشةةةة ٍؤ الشةةةةمولُة وصةةةةىل  منةةةةاي املة للمؤضطةةةةة ٍو

القزارات الحعاوهُة وفز  العمم املحىوعة والهُاةم الحىظُ ة  املطةطا والفةزث الاكرة  للةحعلم 

وثوصع املؤضطةة املحعلمةة باؤ ةا املؤضطةة ال ة  ثحدةاوس الاهةداف املحعلقةة بحقةدًم الخةدمات 

ملعزفةةةة ال سمةةةةة لح ُرةةةة  الاوشةةةةطة والنىةةةةا  و ةةةةم الحقلُدًةةةة الةةةةى ثددًةةةةد املىحدةةةةات والخةةةةدمات وا

ة .  املشك ت والحمرن العقلي والابحاار في املواري البشٍز

هىةةةاس العدًةةةد مةةةةً الخصةةةائة ال ةةةة  ثمرةةةن املؤضطةةةة املحعلمةةةةة عةةةً  ر هةةةةا مةةةً املؤضطةةةةات 

دمةةل معظةةم علمةةا  الايار  والنةةةا يرن فةةي الحىظةةُم الحعلُ ةة  علةةةى ان الطةةزعة فةةي الةةحعلم وةةةي  ٍو

الزئِطةةةة ال ةةة  ثصةةةع   ةةةا املؤضطةةةة املحعلمةةةة ووةةةي الطةةةمة الاضاضةةةُة للحىةةةافظ والحمرةةةن الطةةةمة 



                                                                                      

 الصاحلي د.حيدر حسو حممد                                                        

8102 وليوـ ي عاشرالعدد ال -اجمللد اخلامس        ~ 137 ~    

ؤكةد النةا يرن علةى ضةزور  ان ثمحلةي املؤضطةةة  بةرن املؤضطةات املعاصةز  فةي عصةز املعزفةةة ٍو

  .34)وع م  خضير،(33)مؤيٌد سع ٌد املحعلمة الخصائة الاثُة 

 ثوفر  فزث مطحمز  للحعلم . -1

 الى ثثقُق الاهداف . اضحخدام الحعلم للوصو   -2

 ربط الايا  الفزيي باةيا  الحىظُ  . -3

 جشجُل جمُل العاملرن على املشاركة في اثخاح القزارات. -4

 الوعي املطحمز بالحفاعم. -5

مةةةةةةم مةةةةةةل املواقةةةةةةع و ةةةةةةم املشةةةةةةك ت واثخةةةةةةاح اضةةةةةةحخدام الحفكرةةةةةة  الىظ ةةةةةة  للةةةةةةحعلم فةةةةةةي الحعا -6

 القزارات .

ز واضحثداذ اجزا ات وعملُات وخدمات جد -7 ل.ثطٍو  ًد  بشام ضَز

 هقم املعزفة برن اجشا  املؤضطة وبرن  ر ها مً املؤضطات بطزعة وضهولة. -8

ة  -9 ات الاياٍر ة في جمُل املططحٍو  ملاقة ممكىة. بمقص ىالاضخيمار في املواري البشٍز

 ارار  عملُات الحثطرن وثثفرنها في جمُل جواهب املؤضطة . -10

ة املؤهلة. -11  اضحقطاب اف م الطاقات البشٍز

ةزل   ،ان ابعةاي وخصةائة املؤضطةات املحعلمةة ثحميةم فةي العةاملون  (35)وااعلع   ،قنعديجي  ااٍو

 والابحاار. ،والحكىولوجُا  ،وعملُات املعالجة  ،واليقافة الحىظُمُة ،املطحفُدًً أوالنا يرن

فةةةي يراضةةةح  ةخحنةةةار الع قةةةة بةةةرن املؤضطةةةة املحعلمةةةة والاضةةةحعداي   16  مكج عععودفةةةي  ةةةرن ٌشةةةر   

ز فةةزث الحىظُ ةة  ل لح ُرةة  بةةان هةةاس ضةةنعة ابعةةاي لىمةةوحا املؤضطةةة املحعلمةةة ثحميةةم فةةي: ثطةةٍو

ثمكةةرن الافةةةزاي  ،جشةةجُل الحعةةاون وفةةز  الةةحعلم ،جشةةجُل املىاقشةةة وال ةةوار ،مطةةحمز  للةةحعلم

ثةةةوفر  قُةةةاي  اضةةة  اثُدُة للةةةحعلم. بُيةةةد هةةةذه  ،ربةةةط املؤضطةةةة مةةةل بِ ا ةةةا ،هثةةةو رةٍةةةا جماعُةةةة

 هذه الابعاي وبرن الاضحعداي للح ُر . الزةٍا بان هىاس ع قة برن 

ز املهةةارات والاضةةالُب  وعلُةة  ًخنةةرن بةةان املؤضطةةة املحعلمةةة وةةي عملُةةة اكخطةةاب املعزفةةة وثطةةٍو

هموحجةةةةا   James   17ال ةةة  ٌطةةةةحخدمها الافةةةزاي فةةةةي اهدةةةاس املهمةةةةات. وبىةةةا  علةةةةى حلةةةي فقةةةةد اعةةةد  

 Theضطةةةةات املحعلمةةةةة للحصةةةةمُم الحىظُ ةةةة  للمؤضطةةةةة املحعلمةةةةة امللقةةةةد علُةةةة   ةةةةنكة املؤ 

learning Organization Web  1وكما مو  ة بالشام رقم.  
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 النِ ة النِ ة 

 

 1)*(( يتين أ موذج  اجتصم   ااتني مي اجمؤسست املتعجمت3ااشكل رق )

ةةم  ألهظمةةةًو ةةه هةةذا الىمةةوحا الحىظُ ةة   ةكرةة  مةةً الاجةةزا ات وهةةذا ٌع ةة  الةةحعلم الةةى الحثٍو

 ،علةةةةةةةةى ان كةةةةةةةةم قطةةةةةةةةم فةةةةةةةةي املؤضطةةةةةةةةة الةةةةةةةةذي ًطنةةةةةةةةق هةةةةةةةةذا الحصةةةةةةةةمُم ي ةةةةةةةةحم باكخشةةةةةةةةاف املعزفةةةةةةةةة

ات املخحلفةة باملؤضطةة  ،واضةخيمارها  لهةا كمةا ي ةحم بحطنُةق الةحعلم الجمةاعي فةي املطةحٍو وثثٍو

زه. وهقصد بماوهات املؤضطة املحعلمة هو الاجي:  والعمم على ثطٍو

وثزكةةةش القُةةاي  علةةةى ،القُةةةاي  باملؤضطةةة املحعلمةةةة فةةي اي مطةةةحول ثىظُ ةة   القُةةاي  : ثوجةةد -1

م املؤضطة   وثوفر  الزةٍة املقصوي  ورا  املعزفة في املؤضطة.،جعلم وجعلُم وثثٍو

 
                         

 ااشكل من اعداد اات حث (*)

 القيادة التحويليت

 المؤسست المتعلمت

 تكامل االليت
 البناء االفقي

 نشر االستراتيجياث صناع المعرفت

 ثقافت المساواة
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اليقافةةةة: املؤضطةةةة املحعلمةةةة ثحصةةةع بوجةةةوي رقافةةةة محدةةةدي  ل ةةةمان الحثطةةةرن املطةةةحمز  -2

ات وثحدطد اليقافة بامل  ؤضطة املحعلمة باملطاوا  والعدالة.والحكُع في كم املطحٍو

وشز الاض  اثُدُات: ثخنل اض  اثُدُات املؤضطة املحعلمة مً اي ماان في الحىظُم اح لم  -3

واهمةةا ثةةمجي الاضةة  اثُدُات ال ةة  ،جعةةد صةةُا ة الطُاضةةات مةةً مهمةةات الايار  العلُةةا فقةةط 

 مصىا) املعزفة. ثزكش على جعلم الافاار الجدًة مً الايار  العلُا والوضطى بم و  ى

يمج ا آللُات: جعمم آلالُات على ربط املؤضطة افقُا وراضةُا وجعكةظ عملُةات الاثصةا   -4

والةةةةةىظم ،والطُاضةةةةةات ال ةةةةة  ثى ةةةةة  املشةةةةةاركة فةةةةةي املعزفةةةةةة والةةةةةحعلم عبةةةةة  و ةةةةةدات العةةةةةاملرن 

 والعملُات ال   ثزبط املؤضطة.

بثُةث ثيحقةم فُة  ،حقم النىا  الافقةي: ثحدة  املؤضطةة املحعلمةة الةى بىةا  اثثةايي  ةن  مطة -5

ز مً الو دات الايار  العلُا ال   ثمارص يورها في ثثدًد ملز  اهداس الاهداف.  الحقاٍر

 ُةةث ًحثةةو  العةةاملون فةةي املؤضطةةة املحعلمةةة الةةى صةةىا) معزفةةة كةةم مةةن م  صةةىا) املعزفةةة: -6

ً في املؤضطة  مطؤو  يشز املعلومات املهمة برن الاخٍز وهم ،عً الحمكً مً وظُفح  ٍو

كخطةنون مهةارات جدًةد  ثدعلهةةم  ،ة يائمةة ًطةورون مهةارات مبصةف كخطةةنون مهةارات ٍو ٍو

 أفزايا مهمرن.

وعلُةةةة  ًخنةةةةةرن بةةةةان الع قةةةةةة بةةةةرن املؤضطةةةةةة املحعلمةةةةة وعملُةةةةةات ايار  املعزفةةةةة علةةةةةى اؤ ةةةةا ع قةةةةةة 

 ي  الة مً ال  ابط والاوطُابُة .ثنايلُة وف
 

 اجلانب العملي للدراسة: -7

  الىحائج:ىاقشة عزض النُاهات وثثلُلها وم

  ان ا لنُةةةة عُىةةة الدراضةةةة مةةةً 1ًو ةةه الجةةةدو  رقةةم  خصـــائص عيهـــة الدراســـة : -7-1

%  مةةةةةً مدمةةةةةو) افةةةةةزاي عُىةةةةةة الدراضةةةةةة 81  بيطةةةةةنة بل ةةةةةد  145الةةةةةذكور  ُةةةةةث بلةةةةة  عةةةةةديهم  

%  مةً املجمةةو) الكلةةي 19  بيطةنة بل ةةد  34  منثورةةا فةي  ةةرن بلة  عةةدي الاهةةاذ  179والنةال   

ظ فةي الجامعةات قُةد الدراضةة مةً الاهةاذ للعُىة مما ًةد   علةى ان وطةنة اع ةا  هُ ةة الحةدَر

 مىخف ة هوعا ما.
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 عُىة الدراضة ألفزاي  ًنرن الخصائة الدًمو زافُة 1  رقم جدو

ة العدي ف ات املح ر  املح ر   اليطنة امل ٍو

 حكز الجيظ

 اهثى

145 

34 

81% 

19% 

 ضىة فمقم 30 العمز

 ضىة 31-35

 ضىة 36-40

 ضىة 41-50

 ضىة 50

8 

9 

48 

76 

38 

4.4% 

5.2% 

26.8% 

42.4% 

21.2% 

 ضىوات فمقم 5 مد  الخدمة

 ضىوات 10 – 6

 ضىة فمكر  11

25 

97 

57 

14%. 

54.2% 

31.8% 

 يكحوراه املؤهم العل  

 ماجطحر 

168 

11 

93.9% 

6.10% 

 

ةةةةةةةة     اعلةةةةةةةى وطةةةةةةةنة وبل ةةةةةةةد 50 – 41امةةةةةةةا باليطةةةةةةةنة للعمةةةةةةةز فقةةةةةةةد  ةةةةةةةالد الف ةةةةةةةة العمٍز

ةةةةةةةةةةة  42.4  -36%  مةةةةةةةةةً عُىةةةةةةةةةةة الدراضةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةً عُىةةةةةةةةةة الدراضةةةةةةةةةةة ثلا ةةةةةةةةةا فةةةةةةةةةةي حلةةةةةةةةةي الف ةةةةةةةةةةة العمٍز

%  مةةةةةةةً عُىةةةةةةةة الدراضةةةةةةةة وهاثةةةةةةةان الف حةةةةةةةان جشةةةةةةةك ن ال النُةةةةةةةة 26.8ضةةةةةةةىة وبل د وطةةةةةةةنا ا  40

ظ فةةي الجامعةةات قُةةد الدراضةةة ةةة  ،العظ ةةى مةةً اع ةةا  هُ ةةة الحةةدَر رةةم ثةة  حلةةي الف ةةة العمٍز

ةةةةةة  21.2بيطةةةةةنة بل ةةةةةد مقةةةةةدارها  ،ضةةةةةىة فمكر   50   35-31%  فةةةةةي  ةةةةةرن جةةةةةا ت الف ةةةةةة العمٍز

ٍةةة فااهةةةد ف ةةةة   ،%  5.2ضةةىة  بيطةةةنة بل ةةةد   ضةةةىة فمقةةةم   ُةةةث كاهةةةد  30امةةةا اقةةةم ف ةةةة عمز

 ضىوات 10-6%  مً عُىة الدراضة. وفُما ًخة مد  الخدمة فقد  الد ف ة 4.4وطنا ا  

اليةةاوي وبل ةةد  ضةةىة فةةمكر   فةةي ال  ثِةةب 11% فةةي  ةةرن جةةا ت الف ةةة  54.2اعلةةى وطةةنة وبل ةةد  

%  وهةةةةذا ًةةةةد  علةةةةى ان 14ضةةةةىوات فمقةةةةم  فااهةةةةد ايوةةةةى وطةةةةنة وبل ةةةةد   5%  امةةةةا ف ةةةةة 31.8 

عالُةةةة فةةةي الحةةةدَرظ والجواهةةةب الاكايًمُةةةة وبخصةةةوث املؤهةةةم  معظةةةم املنثةةةوررن لةةةدي م خبةةة  

% امةةةا ف ةةةة املاجطةةةحر  فقةةةد 61.1العل ةةة  فقةةةد  ةةةالد  ملةةةة الةةةدكحوراه ايوةةةى وطةةةنة وبل ةةةد  
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وهةةذه اليطةةنة املىخف ةةة جعةةشل الةةى ان افةةزاي العُىةةة مةةً اع ةةا   ،% 93.9 بل ةةد اعلةةى وطةةنة 

ظ مةةةً  ملةةةة املاجطةةةحر  ثاةةةون وطةةةنا م اعلةةةى بىةةةا  علةةةى معةةةاًر  قطةةةم الاعحمايًةةةة  هُ ةةةة الحةةةدَر

  قطم ضمان الجوي  والايا  الجامعي في الجامعات قُد الدراضة.

 عرض الهتائج ومهاقشتها: -7-2

ُةةةةةةم الا صةةةةةةاري الوصةةةةةةفي للنُاهةةةةةةات ووةةةةةةي قُمةةةةةةة املحوضةةةةةةطات عةةةةةةزض لىحةةةةةةائج الحثل مةةةةةةا ًةةةةةةمجيفةةةةةةي 

ةةة والاهمُةةة اليطةةبُة لجمُةةل فقةةزات الدراضةةة مةةل الاخةةذ بعةةرن  ال طةةابُة والاهثزافةةات املعُاٍر

الخماسةةةةة   الةةةةةذي  (Likertا نععععع ث )الاعحنةةةةار ان ثةةةةةدرا املقُةةةةةاص قةةةةةد ثةةةةةم علةةةةةى اضةةةةةاص مقُةةةةةاص 

ات  مةةةم معهةةةا لحفطةةةر  النُاهةةةات   وضةةةِحم الحعا5  واع هةةةا 1ايهاهةةةا  ،ًح ةةةمً خمطةةةة مطةةةحٍو

  .2وفقا ملا ًاجي وكما منرن في الجدو  رقم  

   ًو ه ثدرا املقُاص لحفطر  النُاهات2جدو  رقم  

  1   2   3   4   5  الدرجة

املحوضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةط 

 ال طابي

  1.79 -1 2.59 -1.8 3.39 -2.6 4.19 -3.4 فمكر  4.2

 ضعُفة جدا ضعُفة محوضطة مزثفعة مزثفعة جدا 

 

ثم ثثدًد الوسن اليطب  الفار  مً  طاب املدل  ملزا ال دوي العلُةا والةدهُا للف ةات  وقد 

مةةةةً مقُةةةةاص لُكةةةةزت الخماسةةةة   رةةةةم ثقطةةةةُم  علةةةةى عةةةةدي ف ةةةةات املقُةةةةاص لل صةةةةو  علةةةةى ملةةةةو  

رةةةم اضةةةافة هةةةذه القُمةةةة الةةةى اقةةةم قُمةةةة فةةةي الحةةةدرا الخماسةةة   ووةةةي الوا ةةةد  ،الخلُةةةة الحةةة ُا 

 ى لام ف ة .وحلي لحثدًد ال د الاعل ،الح ُا 

اج بعععععع ث املتفععععععوثين قعععععع  اة  مععععععع ث ق ععععععد اادراسععععععت   ععععععع د اادراسععععععت )الا م ععععععت اانسعععععع  ت 

 ةخص ئص املؤسست املتعجمت(:
 

ااسؤال الاول :اج ب ث اعضع     ةعت ااتعدرفي قع  اة  معع ث ق عد اادراسعت   م عت  7-2-3

 خص ئص املؤسست املتعجمت وصن عت املع فت ؟
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م النا ةةةةةث باضةةةةةحخزاا املحوضةةةةةطات ال طةةةةةابُة والاهثزافةةةةةات علةةةةةى هةةةةةذا الخطةةةةةاة  قةةةةةا ولإلجابةةةةةة

ةةةة  افةةةزاي عُىةةةة الدراضةةةة عةةةً فقةةةزات الاضةةةحمار  النثيُةةةة املحعلقةةةة بخصةةةائة  إلجابةةةاتاملعُاٍر

 ٌعحقده املنثورون . املؤضطة املحعلمة  طب ما

مؤضطات خصائة املؤضطة املحعلمة وصىاعة املعزفة في  ألهمُة  ًنرن اجابات املنثوررن 3الجدو  رقم 

 املعلومات العزاقُة.

املحوضط  العنار  ت

 ال طابي

الاهثزاف 

 املعُاري 

ثزثِب الاهمُة 

 اليطبُة

مطحول 

 الاهمُة

ثزكةةةةةش رةٍةةةةةة املؤضطةةةةةة علةةةةةى ثولُةةةةةد  3

 ملاقات ابداعُة لدل اع ا  ا

 مزثفعة جدا 1 1.14 4.25

ثثفش املؤضطة مشاركة اع ا  ا  18

بُة  في الدورات الحدٍر

 عة جدامزثف 2 1.17 4.21

ثؤكةةةةةةةةةد املؤضطةةةةةةةةةة قةةةةةةةةةُم املطةةةةةةةةةؤلُة  17

املشةةةةةةةةة  كة عةةةةةةةةةً ثثقُةةةةةةةةةق الكفةةةةةةةةةا   

 الاهحاجُة

 مزثفعة  3 18.1 4.18

جشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةجل املؤضطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة املحعلمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  8

اع ةةةةةةةةا  ا علةةةةةةةةى الشةةةةةةةةعور بةةةةةةةةالفخز 

 ةهحما  ا

 مزثفعة 4 21.1 4.15

ًثحةةةةةةةةةةةةم الحعلةةةةةةةةةةةةُم املطةةةةةةةةةةةةحمز قمةةةةةةةةةةةةة  16

 الاولُات باملؤضطة

 مزثفعة 5 19.1 4.12

حعلةةُم باملؤضطةةة ثوجةة  اوشةةطة ال 33

 لحثطرن كفا   الايا 

 مزثفعة 6 17.1 4.09

ثزكةةةةش رةٍةةةةة املؤضطةةةةة علةةةةى ثنةةةةةاي   7

 املعزفة

 مزثفعة 7 19.1 4.06

ٌشةةةةةارس جمُةةةةةل اع ةةةةةا  املؤضطةةةةةة  12

 في ثثدًد اهدافها 

 مزثفعة 8 17.1 4.03

ثوجةةةةةةةة  املؤضطةةةةةةةةة ضُاضةةةةةةةةا ا هثةةةةةةةةو  27

ثثقُةةق مزوهةةة فةةي اضةةالُب العمةةم 

  اة نا) اهحمامات اع ا 

 مزثفعة 9 20.1 4.00

جع ةةة  اهةةةداف املؤضطةةةة بةةةالحكُع  9

مةةل املح رةة ات ال ةة  جشةةهدها النِ ةةة 

 مزثفعة 10 20.1 3.98
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 امل ُطة   ا

ثوجةةةةةةةةة  املؤضطةةةةةةةةةة اهةةةةةةةةةدافها هثةةةةةةةةةو  19

القُاضةةةةةةةةةةةةةات املوضةةةةةةةةةةةةةوعُة لةةةةةةةةةةةةة يا  

 الوظُفي

 مزثفعة 11 19.1 3.96

جطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاهد اليقافةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الحىظُمُةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  4

للمؤضطةةة الاثدةةةاه الاًدةةابي هثةةةو 

 لحمرن ا

 مزثفعة 12 21.1 3.94

للمؤضطةةةةةةةةةةةةة رةٍةةةةةةةةةةةةا وا ةةةةةةةةةةةة ة عةةةةةةةةةةةةً  1

 مطحقنلها

 مزثفعة 13 24.1 3.92

 مزثفعة 14 24.1 3.90 للمؤضطة اهداف م ئمة لزةٍا ا 2

ثوجةةةةةةةةةةةةةةةة  املؤضطةةةةةةةةةةةةةةةةة اضةةةةةةةةةةةةةةةة  اثُدُة  26

ة  ةةةة ملواريهةةةا البشةةةٍز الرةةة و  الفكٍز

 هثو كفا   الايا 

 مزثفعة 15 36.1 3.87

 مزثفعة 16 37.1 3.85  ا  ا ثث  م املؤضطة افاار اع 25

ثوضةةةةةل املؤضطةةةةةة فةةةةةزث ممارضةةةةةة  22

ب مً اجم ثثطرن الايا   الحدٍز

 مزثفعة 17 29.1 3.83

ثزكةةةةش اضةةةة  اثُدُة املؤضطةةةةة علةةةةةى  32

ثثقُةةةةةةق معةةةةةةد  مةةةةةةً الةةةةةةحعلم اكبةةةةةة  

مةةةةةةةةةةً معةةةةةةةةةةةد  الح ُرةةةةةةةةةةة  فةةةةةةةةةةةي النِ ةةةةةةةةةةةة 

 امل ُطة

 مزثفعة 18 03.1 3.81

ثةةةةةوفز املؤضطةةةةةة ةع ةةةةةا  ا فةةةةةزث  31

 اعليالحعلم الحف

 مزثفعة 19 24.1 3.80

ثةةحعلم فةةز  العمةةم باملؤضطةةة مةةً  24

 خ   الحعلم الحمملي

 مزثفعة 20 25.1 3.78

جشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةجل اليقافةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الحىظُمُةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  30

 للمؤضطة ثقنم الىقد النىا 

 مزثفعة 21 16.1 3.75

ثاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةافى  املؤضطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الاهدةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاسات  10

 الحعلُمُة ال   ًثققها اع اةها 

 مزثفعة 22 23.1 3.73

  س اع ةةا  املؤضطةةة فةةي رضةةم ٌشةة 11

 رةٍا ا املطحقنلُة 

 مزثفعة 23 22.1 3.70

 مزثفعة 24 18.1 3.67ثوجةةةةةةةة  املؤضطةةةةةةةةة ضُاضةةةةةةةةا ا هثةةةةةةةةو  6
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املزاجعةةةة الىاقةةةد  لطُاضةةةا ا هثةةةو 

 ثثدًد املشك ت

ثى ةةةةةةةةةةةة  اوشةةةةةةةةةةةةةطة الةةةةةةةةةةةةةحعلم قةةةةةةةةةةةةةدرات  28

املؤضطةةةة علةةةى الحكُةةةع مةةةل بِ ا ةةةا 

 املح ر  

 مزثفعة 25 18.1 3.65

ضطةةةةةةةة للعةةةةةةةاملرن فةةةةةةةزث ثخةةةةةةةُا املؤ  15

 املشاركة في صىل القزار

 مزثفعة 26 25.1 3.63

ثوصةةةةةع املؤضطةةةةةةة بةةةةةان اع ةةةةةةا  ا  5

اكرةةةةةة  حكةةةةةةا  وهةةةةةةةم مدحمعةةةةةةون معةةةةةةةا 

 عن م وهم فزايل

 مزثفعة 27 28.1 3.61

ثخةُا املؤضطةةة ةع ةا  ا ممارضةةة  37

 صور مخحلفة مً اوشطة الحعلم

 مزثفعة 28 25.1 3.60

 ا ثوجةةةةةةةةةةةةة  املؤضطةةةةةةةةةةةةةة اضةةةةةةةةةةةةة  اثُدُا 20

هثةةةةةةةةةةةةةةةةةةو ال ةةةةةةةةةةةةةةةةةةوار املطةةةةةةةةةةةةةةةةةةحمز بةةةةةةةةةةةةةةةةةةرن 

 اع ا  ا

 مزثفعة 29 16.1 3.52

ثةةةةةةةدعم املؤضطةةةةةةةة ثمحةةةةةةةل العةةةةةةةاملرن  34

ة الاضحفطار   بثٍز

 مزثفعة 30 34.1 3.48

جشةةةةجل املؤضطةةةةة اليقةةةةة املحنايلةةةةة  35

 واملزةوصبرن الزئِظ 

 مزثفعة 31 20.1 3.41

ثحثمةةةةم املؤضطةةةةة ثاةةةةالُع بةةةةزامج  36

الةةةةةةةحعلم الالك  ووةةةةةةةي ال ةةةةةةة  ٌشةةةةةةةارس 

   ا اع ا  اف

 مزثفعة 32 21.1 3.39

ةةةةق العمةةةةم فةةةةي املؤضطةةةةة  23 ًةةةةحعلم فٍز

 مً خ   ال وار الىاقد

 محوضطة 33 13.1 3.31

ت ةةةحم املؤضطةةةة بيشةةةاملات الةةةحعلم  40

الداعمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ملهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةارات الحفكرةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  

 الابحااري 

 محوضطة 34 31.1 3.19

جع ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  اضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  اثُدة املؤضطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  39

بال فةةةةةةةاخ علةةةةةةةى مخةةةةةةةشون املعزفةةةةةةةة 

 ال مىُة

 محوضطة 35 27.1 3.15

 محوضطة 36 20.1 3.10ثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدعم املؤضطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الع قةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات  42
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 الاوطاهُة برن اع ا  ا

جشةةةةةةةجل املؤضطةةةةةةةة اع ةةةةةةةا  ا علةةةةةةةى  44

الةةةةةةةةةةةةةةةةةحعلم مةةةةةةةةةةةةةةةةةً خةةةةةةةةةةةةةةةةة   ثدةةةةةةةةةةةةةةةةةار  م 

 الىاج ة والفا لة

 محوضطة 37 18.1 3.03

ثوجة  املؤضطةةة اهةدافها لحثقُةةق  43

 اض  اثُدُا ا 

 محوضطة 38 1.10 2.96

علةةةةةةةةةةةى ثةةةةةةةةةةةوفر   ثثةةةةةةةةةةةزث املؤضطةةةةةةةةةةةة 41

 النِ ة املفحو ة املير   للحعلم 

 محوضطة 39 03.1 2.94

ثةةةةةةةةةةةةةوفز املؤضطةةةةةةةةةةةةةة مطةةةةةةةةةةةةةا ة مةةةةةةةةةةةةةً  14

الوقةةد للعةةاملرن مةةً اجةةم ثثلُةةم 

 خططها الاض  ثُدُة

 محوضطة 40 12.1 2.88

جطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاعد النيُةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الحىظُمُةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  13

للمؤضطةةةةة علةةةةى اهدةةةةاس املهةةةةام مةةةةً 

 خ   العمم الجماعي

 محوضطة 41 23.1 2.75

ز املؤضطةةةةةةةةةةةةةةة قةةةةةةةةةةةةةةُم رقافةةةةةةةةةةةةةةة ثيشةةةةةةةةةةةةةة 29

 املخاملز  برن اع ا  ا

 محوضطة 42 17.1 2.67

ثطةةةور املؤضطةةةة قةةةدرات اع ةةةا  ا  21

 لحثقُق الىحائج ال   ًز نون ف  ا

 محوضطة 43 24.1 2.62

ًفهةةةةةةةةةةةم العةةةةةةةةةةةاملون ابعةةةةةةةةةةةاي الزةٍةةةةةةةةةةةةة  38

 املطحقنلُة للمؤضطة

 محوضطة 44 22.1 2.59

محوضةةةةط اضةةةةحدابات افةةةةزاي عُىةةةةة  

خصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةائة  الدراضةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ةهمُةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

مؤضطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات املعلومةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات 

 كمؤضطات محعلمة

 محوضط الاهمُة مزثفل 3.61

ًخنةةةرن مةةةً خةةة   فقةةةزات الاضةةةحمار  النثيُةةةة املحعلقةةةة بخصةةةائة املؤضطةةةة املحعلمةةةة  طةةةب 

ُةةث ثنةةةرن مةةً الحثلُةةةم ان هىةةةاس 44-1اجابةةات افةةةزاي عُىةةة الدراضةةةة واملحميلةةة بةةةالفقزات      

 ممةةةا ٌشةةةر  الةةةى اؤ ةةةا حات 4.2ال طةةةابُة عةةةً   ارىةةةرن مةةةً الخصةةةائة قةةةد ارثفعةةةد محوضةةةطات ا

 ال ة  جشةر  الةى ان رةٍةة املؤضطةة 3اهمُة وطبُة مزثفعةة جةدا ووةي علةى ال  ثِةب .امةا الفقةز   

وجةا ت بال  ثِةب الاو  وبمحوضةةط  ،املحعلمةة ثزكةش علةى ثولُةةد ملاقةات ابداعُةة لةدل اع ةةا  ا 

و) افزاي عُىة الدراضة في  رن %  مً مدم79.2  ُث وافق على الفقز  ماوطبح  4.25بل   



                                                                                      

 الصاحلي د.حيدر حسو حممد                                                        

8102 وليوـ ي عاشرالعدد ال -اجمللد اخلامس        ~ 146 ~    

  وكاهةةةةةةد وطةةةةةةنة 4.21  فةةةةةةي ال  ثِةةةةةةب اليةةةةةةاوي مةةةةةةً الاهمُةةةةةةة وبمحوضةةةةةةط بلةةةةةة   18جةةةةةةا ت الفقةةةةةةز   

مو) افزاي العُىة وجعلقد الفقز  بمدل ثثفرن املؤضطة %  مً مد78املوافقة على الفقز   

بُةةةةةةة . فةةةةةةي  ةةةةةةرن ان هىةةةةةةاس     خاصةةةةةةُة مةةةةةةً 30املحعلمةةةةةةة ملشةةةةةةاركة اع ةةةةةةا  ا فةةةةةةي الةةةةةةدورات الحدٍر

  ووةي جشةر  الةى  3.4 – 4.18خصائة املؤضطة املحعلمة ثزاو د محوضطات ا ال طابُة بةرن 

ُةةةةق اهمُةةةةة مزثفعةةةةة ممةةةةا ٌع ةةةة  ان معظةةةةم الخصةةةةائة ال ةةةة  ثةةةةم بث  ةةةة ا واملحعلقةةةةة بامااهُةةةةة ثطن

مفهوم املؤضطة املحعلمة موجوي  في مؤضطات املعلومات العزاقُة  ر  ان هىةاس عةديا مةً 

الخصةةةةةةائة جةةةةةةا ت محوضةةةةةةطات ا ال طةةةةةةابُة محوضةةةةةةطة وجعلقةةةةةةد بحطنُةةةةةةق املعزفةةةةةةة ال ةةةةةةمىُة 

 الزةٍةةةةةة ألبعةةةةةايًحعلةةةةةق بفهةةةةةم العةةةةةاملرن  امةةةةةا مةةةةةا ،واملشةةةةةاركة بفةةةةةز  العمةةةةةم والةةةةةحعلم الابحاةةةةةاري 

  .2.59وطبُة مىخف ة وبمحوضط بل    بمهمُةاملطحقنلُة للمؤضطة فقد جا ت 

ظ فةةةةةةي الجامعةةةةةةات العزاقُةةةةةةة  -7-2-2  ألهمُةةةةةةةالطةةةةةةؤا  اليةةةةةةاوي : اجابةةةةةةات اع ةةةةةةا  هُ ةةةةةةة الحةةةةةةدَر

 العوامم الحىظُمُة واليقافُة الداعمة لحطنُق املؤضطة املحعلمة وصىاعة املعزفة.

ة ثم اضحخزاا املحوضطات ال طابُة والا  افةزاي عُىةة الدراضةة عةً  إلجابةاتهثزافات املعُاٍر

فقزات الاضةحمار  النثيُةة املحعلقةة بالعوامةم الحىظُمُةة واليقافُةة الداعمةة لحطنُةق مفهةوم 

  .4ًزاه املنثورون. وكما منرن في الجدو  رقم  املؤضطة املحعلمة  طب ما

اليقافُةةةةةةة الداعمةةةةةةة   ًو ةةةةةةه اجابةةةةةةات املنثةةةةةةوررن  ةةةةةةو  العوامةةةةةةم الحىظُمُةةةةةةة و 4جةةةةةةدو  رقةةةةةةم 

 لحطنُق مفهوم املؤضطة املحعلمة وصىاعة املعزفة.
املحوضط  العنار  ت

 ال طابي

الاهثزاف 

 املعُاري 

ثزثِب الاهمُة 

 اليطبُة

مطحول 

 الاهمُة

مؤضطةةةةةةةةةةةةةةةةةات املعلومةةةةةةةةةةةةةةةةةات ثةةةةةةةةةةةةةةةةةوفز  45

مىاخةةةةةةةةةةةةةةا ثىظُمُةةةةةةةةةةةةةةا ٌشةةةةةةةةةةةةةةجل علةةةةةةةةةةةةةةى 

 الحطور ف  ا

 مزثفعة جدا 1 0.88 4.32

مؤضطةةةةةةةةةةةةةةةةةات املعلومةةةةةةةةةةةةةةةةةات ثةةةةةةةةةةةةةةةةةوفز  46

فش مايًةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ل هدةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاسات  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوا

 الحعلُمُة ال   ًثققها العاملون 

 محوضطة 2 1.30 2.33

مؤضطةةةةةةةةةةةةةةةةةات املعلومةةةةةةةةةةةةةةةةةات ثةةةةةةةةةةةةةةةةةوفز  47

ب محخصصة ف  ا  ايارات ثدٍر

 مزثفعة جدا 3 0.97 4.25

 مزثفعة 4 1.02 4.13مؤضطةةةةةةةةةةةةةةةةةات املعلومةةةةةةةةةةةةةةةةةات ثةةةةةةةةةةةةةةةةةوفز  48



                                                                                      

 الصاحلي د.حيدر حسو حممد                                                        

8102 وليوـ ي عاشرالعدد ال -اجمللد اخلامس        ~ 147 ~    

ةةةةةةةةةةة لةةةةةةةةةةدل اع ةةةةةةةةةةا   املعزفةةةةةةةةةة الاياٍر

ظ ف  ا  هُ ة الحدَر

ات اهظمةةةةةةةةةةةةة العمةةةةةةةةةةةةم فةةةةةةةةةةةةي مؤضطةةةةةةةةةةةة 49

 املعلومات مزهة وثقنم الح ُر 

 مزثفعة 5 1.00 4.11

مؤضطةةةات املعلومةةةات جعمةةةم علةةةى  50

ثةةةةةةوفر  النيُةةةةةةة الاضاضةةةةةةُة ال سمةةةةةةة 

ةيار  املعزفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ف  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا 

معةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدات  ، اخحصاصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةُون 

 هظم معلومات  ،الك  وهُة

 مزثفعة 6 1.00 4.08

الهُاةةةةةم الحىظُ ةةةةة  فةةةةةي مؤضطةةةةةات  51

املعلومةةةةةةةةةةةةات لدًةةةةةةةةةةةة  القةةةةةةةةةةةةدر  علةةةةةةةةةةةةى 

بةةةرن مهمةةةات ومحطلنةةةات الحيطةةةُق 

 املجحمل النثث 

 مزثفعة 7 1.08 4.05

مؤضطةةةةةةةةةةةةةةةةةات املعلومةةةةةةةةةةةةةةةةةات ثةةةةةةةةةةةةةةةةةوفز  52

مطا ة مً الوقد ةع ا  هُ ة 

ظ للمشةةةةةاركة فةةةةةي الخطةةةةةط  الحةةةةةدَر

 الاض  اثُدُة

 مزثفعة 8 1.15 3.97

مؤضطات املعلومات ثوفز بزامج  53

ثىمُةةةةةةةةةةةة راص املةةةةةةةةةةةا  الفكةةةةةةةةةةةزي الةةةةةةةةةةةى 

 ثطوٍز العاملرن ف  ا .

 مزثفعة 9 1.16 3.94

الهُاةةةةةةةةم الحىظُ ةةةةةةةة  ٌطةةةةةةةةاعد علةةةةةةةةى  54

 فحا قىوات اثصا  واضعة

 مزثفعة 10 1.19 3.85

ت ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةحم مؤضطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات املعلومةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات  55

بالحفاعةةةم بةةةرن ال لقةةةات الزئِطةةةة 

 فُا لحعلم الحىظُ  

 مزثفعة 11 1.20 3.77

الهُاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم الحىظُ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  لدًةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   56

القةةةةةةةدر على الحيطةةةةةةةةُق بةةةةةةةرن مهةةةةةةةةام 

مؤضطةةةةةةات املعلومةةةةةةات و ملاقةةةةةةات 

 لرن ف  االعام

 محوضطة 12 1.26 3.83

مؤضطةةةةةةةةةةةةات املعلومةةةةةةةةةةةةات ثخنةةةةةةةةةةةةةاي   57

ز والدراضات املمارلة   الحقاٍر

 محوضطة 13 1.31 3.11
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 محوضطة 14 1.25 2.98 ثخُا فزصة للحممم في ايائ  58

ثحمحةةةةةةةةةةةةةةةل مؤضطةةةةةةةةةةةةةةةات املعلومةةةةةةةةةةةةةةةات  59

بقةةةةةةةةةةةةةدر كةةةةةةةةةةةةةاف مةةةةةةةةةةةةةً الاضةةةةةةةةةةةةةحق لُة 

 ملواجهة الحثدًات

 محوضطة 15 1.26 2.79

 طةةةةابي العةةةةام مل ةةةةور املحوضةةةةط ال 

العوامةةةةةةةةةةةةم الحىظُمُةةةةةةةةةةةةة الداعمةةةةةةةةةةةةة 

 لحطنُق املؤضطة املحعلمة

 مطحول الاهمُة مزثفل 3.80

 

جشةةةةةةر  الىحةةةةةةائج الا صةةةةةةائُة الةةةةةةى ان املحوضةةةةةةط العةةةةةةام ةهمُةةةةةةة العوامةةةةةةم الحىظُمُةةةةةةة واليقافُةةةةةةة 

الداعمةةة لحطنُةةق مفهةةوم املؤضطةةة املحعلمةةة وصةةىاعة املعزفةةة  فةةي  مؤضطةةات املعلومةةات   قةةد 

  مما ٌشر  الى ان هةذه العوامةم حات اهمُةة مزثفعةة وكشةفد الىحةائج عةً ان هىةاس  3.8   بل

ُةةةةة الداعمةةةةةة 20ر رةةةةة عوامةةةةم ثميةةةةم ماوطةةةةبح    ُةةةةة واليقاف %  مةةةةةً مدمةةةةو) العوامةةةةم الحىظُم

لحطنُةةةةةةق املؤضطةةةةةةة املحعلمةةةةةةة فةةةةةةي مؤضطةةةةةةات املعلومةةةةةةات قةةةةةةد ارثفعةةةةةةد محوضةةةةةةطات ا ال طةةةةةةابُة 

شر  الحثلُم الى ثوفز   مما ٌشر  الى اؤ ا ع 4.2عً  وامم ياعمة حات اهمُة مزثفعة جدا .َو

ز فةي مؤضطةات املعلومةات  ُةث بلة  املحوضةط ال طةابي املحعلةق  مىا  ثىظُ   مشجل للحطٍو

  لكن ةةةةةا ثفحقةةةةةز الةةةةةى ال ةةةةةوافش املايًةةةةةة ل هدةةةةةاسات الحعلُمُةةةةةة ال ةةةةة  ًثققهةةةةةا  4.32  ةةةةةذه الفقةةةةةز   

طُة في مؤضطات املعلو     . 1.30مات  ُث بل  املحوضط ال طابي   اع ا  الهُ ة الحدَر
 

 اختبار الفرضيات  -7-2-3

ثةةةةةةم الحاكةةةةةةد مةةةةةةً ان النُاهةةةةةةات ثخنةةةةةةل ثوسَعةةةةةةا ملنُعُةةةةةةا باةعحمةةةةةةاي علةةةةةةى  طةةةةةةاب معامةةةةةةم الالحةةةةةةوا  

 SKEWNESS   اما  0.437   ُث كاهد قُمة معامم الالحوا  لخصائة املؤضطة املحعلمة  

ة واليقافُةةةةة الداعمةةةةة لحطنُةةةةق املؤضطةةةةة املحعلمةةةةة قُمةةةةة معامةةةةم الالحةةةةوا  للعوامةةةةم الحىظُمُةةةة

وبىةةةا  علةةةى حلةةةي وطةةةحطُل اخحنةةةار فزضةةةُات   1  وكةةةم مةةةً القُمحةةةرن اقةةةم مةةةً  0.289فااهةةةد  

 الدراضة على الىثو الاجي:

 ألهمُةةةةةةةةةثوجةةةةةةةةد فةةةةةةةةزو  حات يةلةةةةةةةة ا صةةةةةةةةائُة فةةةةةةةةي اجابةةةةةةةات املنثةةةةةةةةوررن  :ة ااف ضععععععع ت الاو عععععععع  

ة فةي مؤضطةات املعلومةات ةخةح ف خصائصةهم خصائة املؤضطة املحعلمة وصىاعة املعزف

عُىةة   ةضةحدابات افةزايANOVA ةايي الا  الدًمو زافُة .وقد قةام النا ةث بحثلُةم الحنةاًً
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خصةةةائة املؤضطةةةةة املحعلمةةةةة واخحنةةةةار  ألهمُةةةةةالدراضةةةة لحثدًةةةةد يةلةةةةة الفةةةزو  بةةةةرن رةٍةةةةا م 

 مدل ص  ُة الفزضُة الاولى وثنرن الاجي:

خصائة املؤضطة املحعلمةة ثنعةا ملح رة   ألهمُةاجابات املنثوررن الفزوقات في  -7-2-3-1-1

 العمز.

   ان هىاس فزوقات حات الدةلة الا صائُة.5ًو ه الجدو  رقم  

خصائة  ألهمُة  ًنرن هحائج ثثلُم الحناًً لدةلة الفزو  برن اضحدابات املنثوررن 5جدو  رقم 

 هم الدًمو زافُة.املؤضطة املحعلمة وصىاعة املعزفة باخح ف خصائص

درجت  مصدر ااتت ين املتغير

 اةح يت

مجموع 

 امل بع ث

متوسط ث 

 امل بع ث

ااد ات  (Fق مت)

 الاحص ئ ت

مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد  

 الخدمة 

 برن املجموعات

ياخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم 

 املجموعات

 175.3  2686174 

487928 

335774 

162643 

12.72 0.000* 

0.000* 

 برن املجموعات العمز

ياخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم 

 املجموعات

 175.3   4018714 

783530 

502339 

261177 

15.94 0.000* 

0.000* 

 (0.5.)*(ذاث د ات احص ئ ت عل  مستوى)

  ان هىةاس مصةاير فزوقةةات بةرن محوضةطات اجابةات املنثةوررن مةةً حوي 5ًنةرن الجةدو  رقةم 

ضةىة  30 ُةث بلة  محوضةط الف ةة الاولةى  ،ضىة فمكر  50ضىة  والف ة   30الاعمار  اقم مً 

  ولصةةةةةاله املنثةةةةةةوررن حوي 3.13ضةةةةةىة فةةةةةةمكر   فنلةةةةة    50حوضةةةةةةط الف ةةةةةة  امةةةةةا م، 4.11فمقةةةةةم  

 ضىة فمقم . 30الاعمار 

 35-31وكاهةةةةةةةةةد هىةةةةةةةةةاس مصةةةةةةةةةاير فةةةةةةةةةزو  بةةةةةةةةةرن محوضةةةةةةةةةطات اجابةةةةةةةةةات املنثةةةةةةةةةوررن حوي الاعمةةةةةةةةةار 

ُةةةةة   ،ضةةةةىة فمقةةةةم  30ضىة ومحوضةةةةط الف ةةةةة   ُةةةةث بلةةةة  محوضةةةةط الف ةةةةة الياه  ،ضةةةةةىة  31-35 

ولصةةاله املنثةةوررن ،  3.13فقةةد بلةة    ،ضةةىة فةةمكر   50  امةةا محوضةةط الف ةةة الخامطةةة  3.85 

ضةةةىة .وكاهد هىةةةاس مصةةةاير فةةةزو  بةةةرن محوضةةةطات اجابةةةات املنثةةةوررن  35-31حوي الاعمةةةار  

امةةا محوضةةط الف ةةة ، 3.74 ُث بلةة  محوضةةط الف ةةة الياليةةة  ،ضةةىة  40-36مةةً حوي الاعمةةار  

وهةةذا ٌشةةر  ،ضةةىة فمقم  30ولصةةاله املنثةةوررن مةةً حوي الاعمةةار  ، 3.13الخامطةةة فقةةد بلةة   
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طُة في الجامعات العزاقُة لدي م رةٍة محناًىة  خصائة  ألهمُةالى ان اع ا  الهُ ة الحدَر

 املؤضطة املحعلمة مل اخح ف العمز.

  ًنةةةةةةرن هحةةةةةةائج ثثلُةةةةةةم اخحنةةةةةةار  ةةةةةةُفُ  للمقارهةةةةةةات النعدًةةةةةةة بةةةةةةرن املحوضةةةةةةطات 6جةةةةةةدو  رقةةةةةةم  

 ملؤضطة املحعلمة ثنعا ملح ر  العمز.خصائة ا ألهمُةاملنثوررن  إلجاباتال طابُة 
سنت .3 املتوسط اةحس بي فة ث ااعم 

 فأقل

33-

 سنت35

36-

 سنت.4

43-

 سنت.5

 سنت فأكثر-5

 - - - - - 4033 سنت فأقل-.3

 *038. - - - - 3085 سنت33-35

 *043. - - - - 3074 سنت .36-4

 *043. - - - - 3025 سنت.43-5

 *047. - - - - 3033 سنت فأكثر.5

 (  ≤0>05)*( ذاث د ات احص ئ ت عل  مستوى)

 

ملح رة   خصائة املؤضطة املحعلمةة ثنعةا ألهمُةالفزوقات في اجابات املنثوررن  -7-2-3-1-2

 ضىوات الخدمة الوظُفُة .

  ًو ه هحائج ثثلُم اخحنار  ُفُ  للمقارهات النعدًة برن املحوضطات ال طابُة في 7الجدو  رقم 

 رن ةهمُة خصائة املؤضطة املحعلمة ثنعا ملح ر  ضىوات الخدمة الوظُفُة.اجابات املنثور

ضىوات الخدمة 

 الوظُفُة

املتوسط 

 اةحس بي

ضىة  11 ضىوات 10 – 6 ضىوات فمقم5

 فمكر 

 - - - 3.85 ضىوات فمقم5

 *0.42 - - 3.45 ضىوات6-10

 *0.34 - - 3.20 ضىة فمكر 11

حات يةلةةةة ا صةةةائُة فةةةي اجابةةةات املنثةةةوررن ثنعةةةا    ان هىةةةاس فزوقةةةات7ًو ةةةه الجةةةدو  رقةةةم 

  ومطةةحول يةلةةة 12.72  امل طةةوبة والنال ةةة  Fملح رةة  ضةةىوات الخدمةةة بةةدلُم ارثفةةا) قُمةةة  

≤0>0.000) ،. مما ًقحض   رفت الفزضُة العدمُة فُما ًحعلق   ذا املح ر 

عةةةشس حلةةةي هحةةةائج اخحنةةةار  ةةةُفُ  للمقارهةةةات النعدًةةةة  ُةةةث ًنةةةرن الجةةةدو  ر    ان هىةةةاس 7قةةةم َو

ضةةةةةةةةةةىوات  5مصةةةةةةةةةةاير فةةةةةةةةةةزو  بةةةةةةةةةةرن محوضةةةةةةةةةةطات اجابةةةةةةةةةةات املنثةةةةةةةةةةوررن حوي ضةةةةةةةةةةىوات الخدمةةةةةةةةةةة  
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ضةةةةىوات فمقةةةةم   5ضةةةةىة فمكر   ُةةةةث بلةةةة  محوضةةةةط الف ةةةةة الاولةةةةى   11فمقم ومحوضةةةةط الف ةةةةة  

  ولصةةةةةةاله املنثةةةةةةوررن مةةةةةةةً حوي 3.2ضةةةةةةىة فةةةةةةمكر    11امةةةةةةا محوضةةةةةةط الف ةةةةةةة الياليةةةةةةة   ،  3.85 

اهد هىاس مصاير فزو  برن محوضطات اجابات املنثوررن حوي ضىوات فمقم  وك 5الاعمار  

ضىوات فاقةم   ُةث بلة  محوضةط  5ضىوات  ومحوضط الف ة الاولى   10-6ضىوات الخدمة  

ضةةةةىوات  5  ولصةةةةاله املنثةةةةوررن حوي ضةةةةىوات الخدمةةةةة 3.85 ،ضةةةةىوات  10-6الف ةةةةة الياهُةةةةة  

طةةةةُة فةةةةي ا لجامعةةةةات العزاقُةةةةة لةةةةدي م رةٍةةةةةة فمقةةةةم  . وهةةةةذا ٌشةةةةر  الةةةةى ان اع ةةةةا  الهُ ةةةةة الحدَر

 محناًىة هثو اهمُة خصائة املؤضطة املحعلمة مل اخح ف ضىوات الخدمة.

 ًو ةةةةه هحةةةةائج ثثلُةةةةم اخحنةةةةار  ةةةةُفُ  للمقارهةةةةات النعدًةةةةة بةةةةرن املحوضةةةةطات 8الجةةةةدو  رقةةةةم  

خصةةةةائة املؤضطةةةةة املحعلمةةةةة ثنعةةةةا ملح رةةةة  ضةةةةىوات  ألهمُةةةةةال طةةةةابُة فةةةةي اجابةةةةات املنثةةةةوررن 

 ظُفُة.الخدمة الو 

 ضىة فمكر  11 ضىوات 10-6 ضىوات فمقم5 املحوضط ال طابي ضىوات الخدمة

 - - - 3.85 ضىوات فمقم5

 *0.42 - - 3.45 ضىوات6-10

 *0.34 - - 3.20 ضىوات فمكر 11
 

خصائة املؤضطة املحعلمةة ثنعةا ملح رة   ألهمُةالفزوقات في اجابات املنثوررن  -7-2-3-1-3

 الجيظ.

ُةةةةةات  الةةةةةى وجةةةةةوي فزوقةةةةةات حات يةلةةةةةة ا صةةةةةائُة فةةةةةي اجابةةةةةات 9فةةةةةي الجةةةةةدو  رقةةةةةم  جشةةةةةر  املعط

   ايهاه.9املنثوررن ةهمُة خصائة املؤضطة املحعلمة وكما منرن في الجدو  رقم 

  في اجابات املنثوررن ةهمُة خصائة املؤضطة املحعلمة ثنعا T  ًنرن هحائج ثثلُم اخحنار  9الجدو  رقم 

 ملح ر  الجيظ.

الاهثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزاف  الوضط ال طابي العدي جيظال املح ر 

 املعُاري 

 مطحول الدةلة امل طوبة  Tقُمة

 0.000 *6.89 0.82 3.95 145 حكز الجيظ

 0.65 3.70 34 اهثى

                          ≤0.01 *  حات يةلة ا صائُة على مطحول   
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 ممةةةا ًقحضةةة   T=6>89  والنال ةةةة ،  امل طةةةوبة Tجعةةةشل هةةةذه الفزوقةةةات بطةةةبب ارثفةةةا) قُمةةةة  

رفت الفزضُة ال   ثىة على اه  ة ثوجد فزو  حات يةلة ا صائُة في اجابات املنثةوررن 

نةرن الجةدو  رقةم  ،هثو اهمُة الخصائة للمؤضطةة املحعلمةة جعةشل ملح رة  الجةيظ    ان 9ٍو

 ُةث بلة  ،الفزو  باليطنة للجيظ كاهةد لصةاله الةذكور بةدلُم ارثفةا) محوضةطهم ال طةابي 

  .3.70  ومحوضط اجابات الاهاذ  3.95وضط اجابات الذكور  مح

خصةةةةةةائة املؤضطةةةةةةة املحعلمةةةةةةة ثنعةةةةةةا  ألهمُةةةةةةةالفزوقةةةةةةات فةةةةةةي اجابةةةةةةات املنثةةةةةةوررن  -7-2-3-1-4 

 للمؤهم العل   .

خصائة املؤضطة املحعلمة  ألهمُة  في اجابات املنثوررن T ًو ه هحائج ثثلُم اخحنار  10جدو  رقم 

 لعل  .ثنعا ملح ر  املؤهم ا

الوضط  العدي املؤهم العل   املح ر 

 ال طابي

الاهثزاف 

 املعُاري 

 Tقُمة

 امل طوبة

مطحول 

 الدةلة

املؤهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم 

 العل  

 0.56 1.32 0.89 4.85 168 يكحوراه

 0.87 4.75 11 ماجطحر 

ًوجةةةد فةةةزو  حات يةلةةةة ا صةةةائُة فةةةي    اهةةة  ة10بُيةةةد الىحةةةائج الا صةةةائُة فةةةي الجةةةدو  رقةةةم 

بةةةةةةةةدلُم ،خصةةةةةةةةائة املؤضطةةةةةةةةة املحعلمةةةةةةةةة ثنعةةةةةةةةا ملةةةةةةةةؤهلهم العل ةةةةةةةة   ألهمُةةةةةةةةةملنثةةةةةةةةوررن اجابةةةةةةةات ا

  ممةةا ًقحضةة   قنةةو  0.56بمطةةحول يةلةةة  ،  1.32والنال ةةة   ،  امل طةةوبة Tاهخفةةاض قُمةةة 

  .العدمُة فُما ًحعلق   ذا املح ر الفزضُة

 ااف ض ت ااث   ت:  -7-2-3-3

العوامةةةةةةم الحىظُمُةةةةةةة  همُةةةةةةةأل ثوجةةةةةةد فةةةةةةزو  حات يةلةةةةةةة ا صةةةةةةائُة فةةةةةةي اجابةةةةةةات املنثةةةةةةوررن  ة

واليقافُةةةةةةةة الداعمةةةةةةةة لحطنُةةةةةةةق مفهةةةةةةةوم املؤضطةةةةةةةة املحعلمةةةةةةةة وصةةةةةةةىاعة املعزفةةةةةةةة فةةةةةةةي الجامعةةةةةةةات 

ُةةةةة  ضةةةةةىوات  ،املؤهةةةةةم العل ةةةةة  ،العمةةةةةز ،خصائصةةةةةهم الدًمو زافُةةةةةة  الجةةةةةيظ بةةةةةاخح فالعزاق

 الخدمة .

ً   ةضةحدابات افةةزاي عُىةة الدراضةة مةةANOVA ُةث قةام النا ةث بحثلُةةم الحنةاًً الا ةايي 

اجةةةةم اخحنةةةةار مةةةةدل صةةةة  ُة الفزضةةةةُة الياهُةةةةة لحثدًةةةةد يةلةةةةة الفةةةةزو  بةةةةرن رةٍةةةةة املنثةةةةوررن 

 العوامم الداعمة لحطنُق املؤضطة املحعلمة. ألهمُة
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الفزوقةةةةةةات فةةةةةةي اجابةةةةةةات املنثةةةةةةوررن  ةةةةةةو  اهمُةةةةةةة العوامةةةةةةم الداعمةةةةةةة للمؤضطةةةةةةة  -7-2-3-2-1

 املحعلمة ثنعا ملح ر  العمز.

طُة في    هحائج ثثلُم11الجدو  رقم   الحناًً لدةلة الفزو  برن اضحدابات اع ا  الهُ ة الحدَر

 الجامعات العزاقُة ةهمُة العوامم الداعمة للمؤضطة املحعلمة بمخح ف خصائصهم الدًمو زافُة.

درجت  مصدر ااتت ين املتغير

 اةح يت

مجموع 

 امل بع ث

متوسط 

 امل بع ث

ق مت 

(F) 

ااد ات 

 الاحص ئ ت

سعععععععععععنواث 

 اةخدمت

ن بعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععي

 امل موع ث

(37503) 2388858 372707. 9095 .0...* 

داخعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععل 

 امل موع ث

7.680.9 323028 .0...** 

بعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععين  ااعم 

 امل موع ث

(37503)  2364068 33074 .0...* 

داخعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععل 

 امل موع ث

 35.9042 .0...* 

 (0.5.)*(ذاث د ات احص ئ ت عل  مستوى ) 

 ألهمُةةاملنثةوررن  إلجابةاتةلةة ا صةائُة   ان هىةاس فزوقةات حات ي11ًو ه الجدو  رقةم 

  امل طةةوبة Fالعوامةةم الداعمةةة للمؤضطةةة املحعلمةةة جعةةشل ملح رةة  العمةةز بةةدلُم ارثفةةا) قُمةةة  

  ممةا ًقحضةة   رفةت الفزضةةُة العدمُةة فُمةةا ≤0.000  ومطةحول الدةلةةة  13.74والنال ةة  

عةةةةةشس حلةةةةةي هحةةةةةائج اخحنةةةةةار  ةةةةةُفُ  للمقارهةةةةةات  وبةةةةةرن الجةةةةةدو  النعدًةةةةةة. ًحعلةةةةةق   ةةةةةذا املح رةةةةة  .َو

  ان هىةةاس مصةةاير فةةزو  بةةرن محوضةةطات اجابةةات املنثةةوررن حوي الاعمةةار  أقةةم مةةً 12رقةةم 

  .4.11ضىة فمقم     30ضىة فمكر   ُث بل  محوضط الف ة الاولى   50ضىة  والف ة   30

ضةةىة  30  ولصةةاله املنثةةوررن حوي الاعمةةار  3.13ضةةىة فةةاكر   فنلةة    50أمةةا محوضةةط الف ةةة  

  35-31فمقةةم  وكاهةةد هىةةاس مصةةاير فةةزو  بةةرن محوضةةطات اجابةةات املنثةةوررن حوي الاعمةةار 

  امةا 3.85 ،ضةىة   35-31ضىة فمقم   ُث بل  محوضط الف ة الياهُة  -30ومحوضط الف ة  

  ولصاله املنثوررن حوي املنثوررن 3.13ضىة فمكر   فقد بل    50محوضط الف ة الخامطة  

ىة  .وكاهةةد هىةةاس مصةةاير فةةزو  بةةرن محوضةةطات اجابةةات املنثةةةوررن ضةة35 -31حوي الاعمةةار  

  امةةةةةا محوضةةةةةط الف ةةةةةة 3.74ضةةةةةىة   ُةةةةةث بلةةةةة  محوضةةةةةط الف ةةةةةة الياليةةةةةة  40 -36حوي الاعمةةةةةار  



                                                                                      

 الصاحلي د.حيدر حسو حممد                                                        

8102 وليوـ ي عاشرالعدد ال -اجمللد اخلامس        ~ 154 ~    

ضةىة فمقةم  وهةذا ٌشةر  الةى  – 30  ولصاله املنثوررن حوي الاعمةار  3.13الخامطة فقد بل   

طُة في الجامعات العزا قُة لدي ا رةٍة محناًىة  و  اهمُةة العوامةم ان اع ا  الهُ ة الحدَر

 الداعمة للمؤضطة املحعلمة مل اخح ف العمز.

  ًنةةةةرن هحةةةةائج ثثلُةةةةم اخحنةةةةار  ةةةةُفُ  للمقارهةةةةات النعدًةةةةة بةةةةرن املحوضةةةةطات 12الجةةةةدو  رقةةةةم  

العوامةةةةم الداعمةةةةة للمؤضطةةةةة املحعلمةةةةة ثنعةةةةا ملح رةةةة   ألهمُةةةةةال طةةةابُة فةةةةي اجابةةةةات املنثةةةةوررن 

 العمز.
ةالف ات  املحوضط   العمٍز

 ال طابي

 35-31 ضىة فمقم-30

 ضىة

 -41 ضىة 40 -36

 ضىة50

ضىة  -50

 فمكر 

 - - - - - 4.11 ضىة فمقم -30

 *0.38 - - - - 3.85 ضىة 31-35

 *0.41 - - - - 3.74 ضىة 40 -36

 *0.43 - - - - 3.25 ضىة 50 -41

 *0.47 - - - - 3.13 ضىة فمكر  50

 

ت في اجابات املنثوررن  و  العوامم الداعمة للمؤضطة املحعلمة ثنعا الفزوقا -7-2-3-2-2

 ملح ر  ضىوات الخدمة الوظُفُة.

لقةةةةةد بُيةةةةةد هحةةةةةائج الدراضةةةةةة ان هىةةةةةاس فزوقةةةةةات حات يةلةةةةةة ا صةةةةةائُة فةةةةةي اجابةةةةةات املنثةةةةةوررن 

العوامةةةةم الداعمةةةةة للمؤضطةةةة املحعلمةةةةة جعةةةةشل ملح رةةةة  ضةةةىوات الخدمةةةةة بةةةةدلُم ارثفةةةةا)  ألهمُةةةة

  مةةةةةةةةا ًقحضةةةةةةةة   رفةةةةةةةةت ≤0.000  ومطةةةةةةةةحول الدةلةةةةةةةةة  9.95امل طةةةةةةةةوبة والنال ةةةةةةةةة    Fقُمةةةةةةةةة  

عةةةةشس حلةةةةي هحةةةةائج اخحنةةةةار  ةةةةُفُ  للمقارهةةةةات  الفزضةةةةُة العدمُةةةةة فُمةةةةا ًحعلةةةةق   ةةةةذا املح رةةةة  .َو

   ايهاه الاجي:13النعدًة  ُث ًنرن الجدو  رقم 
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بةةةةرن املحوضةةةةطات   ًنةةةةرن هحةةةةائج ثثلُةةةةم اخحنةةةةار  ةةةةُفُ  للمقارهةةةةات النعدًةةةةة 13الجةةةةدو  رقةةةةم  

العوامةةةةم الداعمةةةةة للمؤضطةةةةة املحعلمةةةةة ثنعةةةةا ملح رةةةة   ألهمُةةةةةال طةةةابُة فةةةةي اجابةةةةات املنثةةةةوررن 

 ضىوات الخدمة الوظُفُة.

ضىوات  5 املحوضط ال طابي ضىوات الخدمة

 فمقم

6 – 10 

 ضىوات

ضىة  11

 فاكر 

 - - - 3.85 ضىوات فمقم  5

 *0.42 - - 3.45 ضىوات 10 – 6

 *0.34 - - 3.20 ضىة فمكر  11

العوامةةةم الداعمةةةة للمؤضطةةةة املحعلمةةةة  ألهمُةةةةالفزوقةةةات فةةةي اجابةةةات املنثةةةوررن  -7-2-3-2-3

 ثنعا ملح ر  الجيظ.

العوامم الداعمة للمؤضطة  ألهمُة  في ثصورات املنثوررن T  ًنرن هحائج ثثلُم اخحنار  14الجدو  رقم 

 املحعلمة ثنعا ملح ر  الجيظ.

الوضط  العدي الجيظ املح ر 

 ال طابي

الاهثزاف 

 املعُاري 

  Tقُمة 

 امل طوبة

مطحول 

 الدةلة

 0.000 *6.89 0.82 3.95 145 حكز الجيظ

 0.65 3.70 34 اهثى

 (≤0.01)*(ذاث د ات احص ئ ت عل  مستوى )

 إلجابةةةةةات الةةةةةى اهةةةةة  ًوجةةةةةد فةةةةةزو  حات يةلةةةةةة ا صةةةةةائُة 14جشةةةةةر  املعطُةةةةةات فةةةةةي الجةةةةةدو  رقةةةةةم 

صةةةةائة املؤضطةةةةة املحعلمةةةةة جعةةةةشل ملح رةةةة  الجةةةةيظ وحلةةةةي بطةةةةبب ارثفةةةةا) خ ألهمُةةةةةاملنثةةةةوررن 

   مما ًقحض   رفت الفزضُة وال   ثةىة علةى اهة  ةT=6.89والنال ة   ،  امل طوبة Tقُمة  

الخصةةةةةةائة للمؤضطةةةةةةة  ألهمُةةةةةةةثوجةةةةةةد فةةةةةةزو  حات يةلةةةةةةة ا صةةةةةةائُة فةةةةةةي اجابةةةةةةات املنثةةةةةةوررن 

نةةةرن الجةةةدو  رقةةةم  ،املحعلمةةةة جعةةةشل ملح رةةة  الجةةةيظ    ان الفةةةزو  باليطةةةنة للجةةةيظ كاهةةةد 14ٍو

 ُةةةةث بلةةةةل محوضةةةةط اجابةةةةات الةةةةذكور  ،بةةةةدلُم ارثفةةةةا) محوضةةةةطهم ال طةةةةابي  ،لصةةةةاله الةةةةذكور 

   .3.70  ومحوضط اجابات الاهاذ  3.95 
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العوامةةةم الداعمةةةة للمؤضطةةةة املحعلمةةةة  ألهمُةةةةالفزوقةةةات فةةةي اجابةةةات املنثةةةوررن  -7-2-3-2-4

 ثنعا للمؤهم العل  .

خصائة املؤضطة املحعلمة ثنعا  ألهمُة  ةجابات املنثوررن T  ًنرن هحائج ثثلُم اخحنار  51الجدو  رقم 

 ملح ر  املؤهم العل  .

املؤهم  املح ر 

 العل  

الوضط  العدي

 ال طابي

الاهثزاف 

 املعُاري 

 Tقُمة 

 امل طوبة

مطحول 

 الدةلة

املؤهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم 

 العل  

 0.56 1.32 0.89 4.85 168 يكحوراه

 0.87 4.75 11 ماجطحر 

ًوجةةةد فةةةزو  حات يةلةةةة ا صةةةائُة فةةةي    اهةةة  ة15بُيةةةد الىحةةةائج الا صةةةائُة فةةةي الجةةةدو  رقةةةم  

  امل طوبة Tبدلُم اهخفاض قُمة  ،خصائة املؤضطة املحعلمة  ألهمُةاجابات املنثوررن 

لعدمُةةة فُمةةا ًحعلةةق ممةةا ًقحضةة   قنةةو  الفزضةةُة ا ، 0.56  وبمطةةحول يةلةةة  1.32والنال ةةة  

 املح ر .   ذا

 التوصيات : الهتائج و -7-3

: مةةً خةة   عةةزض وثثلُةةم الاجابةةة عةةً جطةةاةةت الدراضةةة واخحنةةار فزضةةُات ا اانتعع ئ  -7-3-1

 ثم الحوصم الى الىحائج الاثُة:

طةةةةُة فةةةةي مؤضطةةةةات املعلومةةةةات ان خصةةةةائة املؤضطةةةةة  -7-3-1-1 ًةةةةزل اع ةةةةا  الهُ ةةةةة الحدَر

ٍز املؤضطةةةةة املحعلمةةةةة ًصةةةةم محوضةةةةط اهمُا ةةةةا املحعلمةةةةة ال ةةةة  ًمكةةةةً الافةةةةاي  من ةةةةا فةةةةي بىةةةةا وثطةةةةو 

عب  هذا املحوضط عً اهمُة مزثفعة.3.61اليطبُة الى    َو

ثحميةةم خصةةائة املؤضطةةة املحعلمةةةة حات الاهمُةةة املزثفعةةة جةةةدا فةةي :اضةةخىايها الةةةى  -7-3-1-2

ة وثثفرن املشاركة في ال بُة.دالقدرات الذاثُة في ثولُد الطاقات الابحااٍر  ورات الحدٍر

ظ فةةةي مؤضطةةةات  -7-3-1-3 ان خصةةةائة املؤضطةةةة املحعلمةةةة ال ةةة  ًزاهةةةا اع ةةةا  هُ ةةةة الحةةةدَر

%  مةً مدمةو) خصةائة املؤضطةة املحعلمةة ومةً 76.6املعلومات حات اهمُة مزثفعة ثميم 

 ،ثوجُةةةةة  اوشةةةةطة الةةةةةحعلم لحثطةةةةرن مطةةةةةحول الايا  ،املشةةةة  كة املطةةةةةؤولُةقةةةةُم  ثمكُةةةةةدابزسهةةةةا: 

ة في ا  ملؤضطات املحعلمة.ًثحم الحعلُم املطحمز اولٍو
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ال ةةعع فةةي ال  كرةةن علةةى الحنةةاي  املعزفةةي وثوجُةة  الطُاضةةات هثةةو مزوهةةة اضةةالُب  -7-3-1-4

العمةم ومشةةاركة جمُةةل الاع ةةا  فةةي ثثدًةةد الاهةةداف للمؤضطةةة املحعلمةةة ومطةةاهدت ا ل ثدةةاه 

 الاًدابي هثو الحمرن.

ظ فةةةي مؤضطةةةات ان خصةةةائة املؤضطةةةة املحعلمةةةة ال ةةة  ًزاهةةةا اع ةةةا  هُ ةةةة ال -7-3-1-5 حةةةدَر

%  مةةً مدمةةو) خصةةائة املؤضطةةة 42.4املعلومةةات حات اهمُةةة محوضةةطة ميلةةد مةةا وطةةبح   

حميةةةةةم ابزسهةةةةةا فةةةةةي  : يعةةةةةم مؤضطةةةةةات املعلومةةةةةات للع قةةةةةات الاوطةةةةةاهُة بةةةةةرن مةةةةةا ًةةةةةمجياملحعلمةةةةةة ٍو

ومةةةةةةةات بامل افظةةةةةةةة علةةةةةةةى املخةةةةةةةشون املعزفةةةةةةةي لالعىاًةةةةةةةة الاضةةةةةةة  اثُدُة ملؤضطةةةةةةةات املع ،اع ةةةةةةةا  ا

مطاعد  النيُة الحىظُمُة ملؤضطات املعلومات املحعلمةة علةى اهدةاس ،اع ا  ا ال م   لدل 

و ةزث مؤضطةات املعلومةات علةى ثةوفر  النِ ةة املفحو ةة ،مهامها مً خة   العمةم الجمةاعي 

 ثوفر  مطا ات مً الوقد للعاملرن لحثلُم خططها املطحقنلُة. ،املير   للحعلم 

خصةةةائة  ألهمُةةةةة بةةةرن اع ةةةا  هُ ةةةة الحةةةدَرظ ثوجةةةد فةةةزو  حات يةلةةةة ا صةةةائُ -7-3-1-6

ةةة والجيظ الىةةو) الاجحمةةاعي  وفةةي  مؤضطةةات املعلومةةات جعةةشل الةةى مةةد  الخدمةةة والف ةةة العمٍز

ضةةةةو  حلةةةةي ثةةةةم رفةةةةت الفزضةةةةُة الاولةةةةى املحعلقةةةةة   ةةةةذه املح رةةةة ات وقنولهةةةةا جشئُةةةةا فُمةةةةا ًحعلةةةةق 

ظ بةاخح ف ثوجةد فةزو   ةو  هةذا املح رة  بةرن اع ةا  هُ ة بمح ر  الجيظ  ُةث ة ة. الحةدَر

خصائة مؤضطات املعلومات املحعلمة .وقد  ألهمُةخصائصهم الدًمو زافُة في اجابات م 

 بُان حلي :  ما ًمجياثفقد هذه الدراضة واخحلفد مل عدي مً الدراضات وفي 

  (37)(Song)ثوصةةةةلد الُةةةة  يراضةةةةة كةةةةم مةةةةً ضةةةةوهي  ثحفةةةةق هحةةةةائج هةةةةذه الدراضةةةةة مةةةةل مةةةةا -1

ان قُةةةةةةام الايار  بوضةةةةةةل خطةةةةةةط وا ةةةةةة ة ومثةةةةةةدي  لحعلةةةةةةُم مةةةةةةً   Fahey (38)وفةةةةةةاوي  

ب افةةةةةةزاي مؤضطةةةةةةات املعلومةةةةةةات ٌطةةةةةةاعد علةةةةةةى هدةةةةةةاا ج ر هةةةةةةا الاضةةةةةة  اثُ ي وان  وثةةةةةةدٍر

ممارضة الحعلم الحىظُ   ًخحلع باخح ف يعةم الايار  العلُةا وهةو) اليشةاب وفجةم 

رثناملةةةا املؤضطةةةة وان النعةةةد اليقةةةافي ملمارضةةةة الةةةحعلم الحىظُ ةةة  كةةةان اكرةةة  املح رةةة ات ا

 بحقدًم الح ُر  الاض  اثُ ي.

مةةةةً ثةةةةوافز  (39) ااتكعععع راخحلفةةةةد هحةةةةائج الدراضةةةةة جشئُةةةةا مةةةةل مةةةةا ثوصةةةةلد الُةةةة  يراضةةةةة   -2

الحمكةةةةةةةرن  عىاصةةةةةةةز املؤضطةةةةةةةة املحعلمةةةةةةةة الخمطةةةةةةةة ال ةةةةةةة  ثىاولا ةةةةةةةا ثلةةةةةةةي الدراضةةةةةةةة ووةةةةةةةي:

ت ًةةةةةةةةد الاهةةةةةةةةداف ،والاضةةةةةةةةحط ) والاضةةةةةةةةحفهام ،والحفةةةةةةةةٍو  ،والعوامةةةةةةةةم املحثزكةةةةةةةةة ،وثثد
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م فةةي   ةةرن كشةةفد الدراضةةة ال الُةةة عةةً رةة ذ ماوهةةات اضاضةةُة للمؤضطةةات والحقةةٍو

 واملاون اليقافي. ،واملاون الحعلُ   ،املحعلمة وي: املاون الحىظُ  

ثحميم اهمُة العوامم الحىظُمُة الداعمة لحطنُق املؤضطة املحعلمة ال    ققد  -7-3-1-7

ز وثةةةةةةةوفر  ايارات مطةةةةةةةحول اهمُةةةةةةةة مزثفعةةةةةةةا جةةةةةةةدا فةةةةةةةي : ثةةةةةةةوفر  مىةةةةةةةا  ثىظُ ةةةةةةة  مشةةةةةةةجل للح طةةةةةةةٍو

ب في الجامعات .  محخصصة للحدٍر

امةةةةا اهةةةةةم العوامةةةةم الحىظُمُةةةةةة الداعمةةةةة لحطنُةةةةةق املؤضطةةةةة املحعلمةةةةةة ال ةةةة   ققةةةةةد  -7-3-1-8

مطةةحول اهمُةةة محوضةةطا فاةةان من ةةا :ثمحةةل مؤضطةةات املعلومةةات بقةةدر كةةاف مةةً الاضةةحق لُة 

ً.ملواجهة الحثدًات واثا ة الفزصة لام فزي للحممم في ايائ    وايا  الاخٍز

طُة فةي مؤضطةات  -7-3-1-9 ثوجد فزو  حات يةلة ا صائُا برن رةٍة اع ا  الهُ ة الحدَر

 ،العوامم الداعمة لحطنُق املؤضطة املحعلمة جعةشل الةى مح رة ات : الجةيظ ألهمُةاملعلومات 

 وضىوات الخدمة الوظُفُة. ،والعمز

ال الُة جشئُا مل ما كشفد عى  يراضة  ثحفق الىحائج ال   ثوصلد ال  ا الدراضة -7-3-1-10

ز الطاقةةةات الحقىُةةةة Macpherson  (39)ماكفر ضةةةون      ،مةةةً ثةةةوافز مةةةداخم محعةةةدي  لحطةةةٍو

ثةةوافز مةةً ان  Marsick ،& Watkins  (2.)ووٍحكةةيظ   ،ومةةا ثوصةةلد الُةة  يراضةةة مارضةةُي

ضطةةةةةةة ابة والح ذًةةةةةةة العكطةةةةةةُة امةةةةةةز ضةةةةةةزوري لحطنُةةةةةةق املؤ حدضةةةةةةالنِ ةةةةةةة ال ةةةةةة  جشةةةةةةجل علةةةةةةى الا 

 املحعلمة.

جشةةةةةةر  الاهمُةةةةةةة املحوضةةةةةةطة ال ةةةةةة   ققا ةةةةةةا بعةةةةةةت العوامةةةةةةم الحىظُمُةةةةةةة الةةةةةةى اؤ ةةةةةةا محىا مةةةةةةة مةةةةةةل 

ا فةةةي خصةةةائة مؤضطةةةات املعلومةةةات اح ان جمُةةةل العوامةةةم ال ةةة  ثةةةم حكزهةةةا وةةةي ًمكةةةً ثوفر هةةة

 مؤضطات املعلومات الجامعُة.

ة فان النا ةث ًو ة   : في ضو  الىحائج ال   ثوصلد ال  ا الدراضة ال الُااتوص  ث  -7-3-2

 باةجي :

طةةةُة فةةةي الجامعةةةات العزاقُةةةة علةةةى  -7-3-2-1 فةةةي ايا  ةةةم  الحممةةةمجشةةةجُل اع ةةةا  الهُ ةةةة الحدَر

شها او الح لب عل  ا. عملوا على جعٍش ً   ى ًكشفوا مواملً القو  وال عع َو  وايا  الاخٍز
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ز والدراضةةةةةةةات مةةةةةةةةل مؤضطةةةةةةةات املعلومةةةةةةةات فةةةةةةةي العةةةةةةةزا -7-3-2-2   وفةةةةةةةةي ثفعُةةةةةةةم ثنةةةةةةةاي  الحقةةةةةةةاٍر

لحةةةةةحمكً مؤضطةةةةةات املعلومةةةةةات مةةةةةً ثةةةةةوفر  قاعةةةةةد  ،مؤضطةةةةةات املعلومةةةةةات العزبُةةةةةة والدولُةةةةةة 

ز. ب والحطٍو  بُاهات موروقة ويقُقة في مدا  الحعلم والحدٍر

يعةةةةةةةو  مؤضطةةةةةةةات املعلومةةةةةةةات العزاقُةةةةةةةة الةةةةةةةى ثورُةةةةةةةق ارثناملات ةةةةةةةا مةةةةةةةل بىةةةةةةةوس املعلومةةةةةةةات  -7-3-2-3

ز.الاقلُمُة والعاملُة والحنايةت اليقافُة وا  لحناي  املعزفي ال سم للحطٍو

جشةةةجُل مؤضطةةةات املعلومةةةات علةةةى بىةةةا  فةةةةز  عمةةةم محداوطةةةة جطةةةهم بفاعلُةةةة فةةةي  ةةةةم  -7-3-2-4

 املشك ت.

طةةةُة ويعمهةةةم مةةةً  -7-3-2-5 يعةةةو  مؤضطةةةات املعلومةةةات الةةةى الافةةةاي  مةةةً اع ةةةا  الهُ ةةةات الحدَر

ز وب اي  الحطٍو  ىا  املعزفة ال  اكمُة .خ   ثوفر  الاضحقزار الوظُفي الذي ٌعمم على ٍس

اجةةةةةةةزا  يراضةةةةةةةة لحبُةةةةةةةان الع قةةةةةةةة بةةةةةةةرن الحعلةةةةةةةُم الحىظُ ةةةةةةة  وكفةةةةةةةا   الايا  الةةةةةةةوظُفي فةةةةةةةي  -7-3-2-6
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تطبيل امليتاداتا يف مواقع املكتبات بصلطنة عنان ومدى التساموا باملعايري 

 الدولية : دراشة حتليلية

 
 عبداهلل بن شامل اهلنائي                                           حمند بن مخيض البوشعيدي

 اختصاص ي خدمة مرجعية                   رئيس قسم الفهرسة                                                    

 املكتبة الطبية                    املكتبة الرئيسية                                                                    

                  س       جامعة السلطان قابو                                                      جامعة السلطان قابوس            

                                             
 

 صلخامل

تهدددددد الدراسددددة ا ددددا اتليددددي البياهددددا( الواددددفية اامليتاطااددددا  ب واقدددد  املكتبددددا(  سددددلطىة 

ع دان بددان العامددة مايةامعيددة ماملتملصصددة ماملتاكددة عرددا ملددبكة طهيقهددا، ملعر ددة اطبي اتهددا، 

ق قدددددديم امليتاطااددددددا، ماسددددددتدابيها لل عدددددداكاق الدمليددددددة   عيددددددار طبلددددددً  ددددددور، ممدددددددا اليبامهددددددا بتددددددو ا

مالتعرد عرا مستوا ايةوطة في اطبي ها، مطمر أخصائي املعلوما( في بىاء ماىظيم امليتاطااا 

 في الك املواق . 

ماعت دد( الدراسددة املدىلو الواددفي التتليردي، مددً خد ب حسددتعاهة باكددا ال قمديددا( 

مهددددو برهددددام   Metadataقهددددا، المددددي ا كددددً مددددً اتليددددي مااددددفا( البياهددددا( الشددددهاقة عرددددا طهي

Metachecker.net. 

ماوادددددلا الدراسدددددة ا دددددا عددددددة هتدددددائ  أه هدددددا: بلددددد  عددددددط التيددددددان املسدددددتملدمة فدددددي مواقددددد  

 لل يتاطااا ام  13املكتبا( موضوع الدراسة 
ً
 شكي متفام(  ي دا بيههدا، مأن  استملدامهاااجا

 عرا عدط التيدان  عدط املكتبة الرئيسية بدامعة 
ً
 12السلطان قابوس أ ثق املواق  املت اال

 بيسدددبة 
ً
%، افدددوا ادددا  15.6ايددددان بيسدددبة  5%، اليهدددا مكتبدددة الىددددمة العامدددة  عددددط  37.5ااجدددا

العىددددوان عددددً ب يددددة التيدددددان فددددي الظهددددور محسددددتملداب كيدددد   هددددر فددددي ج يدددد  مواقدددد  املكتبددددا( 

 ، ميليددت ايدددان الكل ددا( املفتاكيددة مالوادد  % مددً اج ددا ي عدددط التيدددان بدداملواق25بيسددبة 

% لكدددددي مهه دددددا، افددددوا املكتبدددددة الرئيسدددددية بدامعدددددة السدددددلطان 15.625م ددددان  هوره دددددا بيسدددددبة 

قدددابوس فدددي كصدددولها عردددا ا يددديم م تدددا  فدددي الت يددديم الكردددي لتيددددان امليتاطاادددا، مدددً كيددد  عددددط 
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امدددة، ا  لدددا مشدددا ي التيددددان ممسدددتوا ع قيهدددا مددد  متتدددوا املوقددد ، اليهدددا مكتبدددة الىددددمة الع

ضددبا ايةددوطة فددي مواقدد  املكتبددا( فددي: حخطدداء طم ئيددة، حخطدداء املطبعيددة، ضددع  أم عدددب 

اواجدددد  ل دددا( اسددديقجاع أم مفدددداهيم، حدددوب التدددا  مدددً كيدددد  الواددد  املسددد و  بدددت، أ هددددر( 

الدراسددة افددوا اددا  العىددوان عددً ب يددة التيدددان فددي مدددا اددلتت ب تتددوا املوقدد ،   ددد كصددي 

% مً اج ا ي مواق  املكتبا(، مجاء اا  الكل ا( املفتاكيدة فدي املرابدة ال اهيدة، 50عرا وسبة 

ضددددرمرة اهت ددداب املكتبدددا( بطري دددة ادددديااة عىاادددر امليتاطاادددا ب واقعهددددا ممدددً أهدددم اوادددياتها: 

حلكيقمهيددة، لادد ان الواددوب السددر   اليهددا مددً  ددي متر ددا( البتدد ، مالت يدديم املسددت ر لهددا 

م  ا يددديم امليتاطاادددا املتاكدددة عردددا طهيقهدددا، ضدددرمرة اهت ددداب املكتبدددا( باالعت ددداط عردددا أكدددد بدددرا

بالصددددديااة اللةائيدددددة مطم ئيدددددة ايةيددددددة، مافددددداطا ةخطددددداء املطبعيدددددة، اعددددداطة اددددديااة م ىددددداء 

امليتاطاادددددا فدددددي مواقددددد  املكتبدددددا(  سدددددلطىة ع دددددان ب دددددا كتوا ددددد  مددددد  املعددددداكاق العامليدددددة ممتطلبدددددا( 

يدكً، اأهيددددددي مييدددددد ف امليتاطااددددددا فددددددي مواقدددددد  املكتبددددددا( متر ددددددا( البتدددددد ، ماكتياجددددددا( املسددددددتف

بالددددددمرا( التدريمليدددددة املتملصصدددددة فدددددي  يفيدددددة بىددددداء ماددددديااة امليتاطاادددددا بددددداملواق  حلكيقمهيدددددة، 

حهت دددداب بدددداجراء املليددددد مددددً الدراسددددا( التطبي يددددة للكياهددددا( الرق يددددة املتاكددددة عرددددا حهيقهددددا 

املواق  الع اهيددددة ب ددددا ضسددددهم فددددي ضددددبا للخددددرم  بتصددددور مابددددب كددددوب حبيعددددة بىدددداء امليتاطااددددا بدددد

 ايةوطة بها.

ــة  ــات املةتا يـــ : امليتاطاادددددا، طبلدددددً  دددددور، ايددددددان امليتاطاادددددا، مواقددددد  املكتبدددددا( الكلنـــ

 حلكيقمهية.

Abstract: 

The aim of the study is to analyze the metadata in library sites in the Sultanate of 

Oman between public, university and specialized institutions available on the 

Internet to know their applications, their commitment to providing Metadata values, 

their compliance with international standards such as Dublin Core, And the 

organization of metadata in those sites. 
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The study adopted the descriptive analytical method, using the use of one of the 

famous software on the Internet, which enables the analysis of Metadata metadata 

Metachecker.net. 

The study reached several results, the most important of which are: The number of 

crowns used in the library sites under the study of 13 crowns for the meters used in a 

different manner, and that the main library at Sultan Qaboos University the most 

comprehensive sites on the number of crowns with 12 crowns by 37.5% 5 crowns by 

15.6%, crown crown of the rest of the crowns in the emergence and use, where it 

appeared in all library sites by 25% of the total number of crowns sites, followed by 

the key words and description and their appearance of 15.625% each, surpass the 

main library at Sultan Qaboos University The results of the quality control in the 

library sites were: spelling errors, typographical errors, weakness or lack of words of 

retrieval or concepts, length In terms of descriptive description, the study showed that 

the crown of the title was superior to the rest of the crowns in relation to the content 

of the site. It obtained 50% of the total library sites, and the crown of the keywords 

ranked second. Metadata with their location only To ensure fast access to all search 

engines and to continuously evaluate them based on one of the online metadata 

assessment programs, libraries need to be interested in good spelling and spelling, 

avoiding typographical errors, and rewriting and constructing metadata in library sites 

in Oman in line with international standards. The requirements of the search engines, 

the needs of the beneficiaries, the qualification of the creator of the metadata in the 

library sites, the training courses specialized in how to build and formulate the 

metadata in the websites, the interest in conducting more applied studies of the 

entities For digitization available on the Internet to come out with a clear vision about 

the nature of the construction of the Metadata in the Omani sites, thus contributing 

to the quality control. 

Keywords: Metadata, Dublin Core, Tejan Metadata, Websites of Electronic Libraries. 
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 املكدمة

بظهدور املواقدد  حلكيقمهيدة عرددا ملدبكة حهيقهددا، أط( ايواجدة الاددرمرية ا دا اىظي هددا، ليسددهي 

الواددددددوب اليهددددددا محسددددددتفاطة مددددددً خدددددددماتها ماوشددددددطيها ااختلفددددددة،  تىظي هددددددا  كت  ددددددي بدددددددوطة البياهددددددا( 

مدً التيددان  ، مهدي عبدارة عدً مد وعدةMetadataالوافية املرابطة بها، أم ما كطل  عليها امليتاطاادا 

تع ددددددي عرددددددا مادددددد  املواقدددددد  حلكيقمهيددددددة، ما  يلهددددددا ب ددددددا كت دددددد  أهدددددددا ها، مالمددددددي تعت ددددددق مسدددددديا بددددددان 

املسدتفيدكً مدً املوقد  ممتر ددا( البتد ،  ظهدر( معدداكاق مملتلفدة لتىظديم هددا  التيددان ب دا كت دد  

اىظدديم الددك  ، مااقهددا مددً املعدداكاق المددي تع ددي عردداDublin Coreجوطتهددا ممددً أم ليهددا معيددار طبلددً  ددور 

 التيدان.

ما  ددددي مواقدددد  املكتبددددا( ع ددددق ملددددبكة حهيقهددددا اكدددددا هدددداا املواقدددد  حلكيقمهيددددة مالمددددي كددددد  أن 

 
ً
ات يددددد باملعدددداكاق العامليددددة  عهددددا املسدددداولة عددددً اىظدددديم املعلومددددا( ماو اقهددددا م التددددا ي   ددددي املطالبددددة أمال

دمان لل علومددا( الواددوب بتت يد  مادديااة امليتاطاادا بصددورة  عالدة ممددويتة ب دا كادد ً لل سدتمل

 اليها  شكي مباملر مسر  .

ملددالك جدداء( هددا  الدراسددة مالمددي تعمددل بددالت ييم ايخددار ي لل وقدد  ما يدديم مااددفا( البياهددا(، 

مالع قة التكاملية بيهه ا باعتبار ان لكي مهه دا ادأراق عردا ط داطة الكاملدة مدً ااوتدوا الرقعدي ملواقد  

 املكتبا(.
 

 :مشكلة الدراشة

مواق  املكتبا( املتاكة عرا ملبكة طهيقها أه ية  باقة لل ستفيدكً، ملا ا دمة  ا  ي

مً خدما( معلوما( مأوشطة،  تعت ق بوابة عبور الكيقمهية لل كتبا(،  يد  حعتىاء بها 

ماىظي هدددا ب دددا كتوا ددد  مددد  املعددداكاق العامليدددة ميت ددد  ح وكدددا( ماكتياجدددا( املسدددتفيدكً مههدددا، م دددالك 

الواددفية ماملوضددوعية أم مددا كطلدد  عليددة امليتاطااددا هددي المددي اتدددط م متهددا فددي متر ددا(   ددأن البياهددا(

البتدددددد  ااختلفددددددة،  تطبيدددددد  امليتاطااددددددا م دددددد  املعدددددداكاق الدمليددددددة كليددددددد مددددددً طقددددددة اسدددددديقجاع املعلومددددددا( 

املىاسددبة، ممددً هىددا  ددان سددني الباك ددان ملعر ددة مدددا اسددتملداب مواقدد  املكتبددا( لعىااددر امليتاطااددا، 

اء ادددورة عدددً مددددا اليبامهدددا ماطبي هدددا لل عددداكاق الدمليدددة، بهددددد التعدددرد عردددا الواقددد  الفعردددي مإلعطددد

لتيددددان امليتاطاادددا فدددي مواقددد  املكتبدددا(  سدددلطىة ع دددان، مي كدددً ادسددديد مشدددكلة الدراسدددة فدددي السددد اب 

 التا ي:

 لً  ور؟ما الواق  الفعري لتيدان امليتاطااا في مواق  املكتبا(؟ مما مدا مطاب يها ملعيار طب  
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 :أهنية الدراشة

 

ادددأتي أه يدددة هدددا  الدراسدددة مدددً أه يدددة امليتاطاادددا باليسدددبة للكياهدددا( الرق يدددة فدددي تسدددهيي 

الوادددوب اليهدددا محسدددتفاطة مههدددا، مالددداا كتدددأتق مدددً خددد ب بىددداء املواقددد  حلكيقمهيدددة المدددي ات ادددب 

لدداا ضسددهي عرددا بددايةوطة العاليددة مددً خدد ب اطبيدد  معدداكاق امليتاطااددا فددي ماددفها م هرسدديها، ما

متر دددا( البتددد  اكشددديفها مالوادددوب اليهدددا، باإلضدددا ة ا دددا أن الدراسدددة ا  دددي جاهددد  اطبي دددي 

اىامب بالتتليي مالتفساق ماق  امليتاطاادا فدي  هرسدة املواقد  حلكيقمهيدة لل كتبدا( فدي سدلطىة 

مددددددً  ع ددددددان،   ددددددا أعهددددددا ا  ددددددي ارددددددراء ليهتددددددا  الفكددددددرا العر ددددددي املتعلدددددد  بامليتاطااددددددا، محسددددددتفاطة

الدراسدددة فدددي التعدددرد عردددا مواقددد  الادددع  ممدددواحً ايخلدددي فدددي اطبي دددا( معددداكاق امليتاطاادددا فدددي 

 مواق  املكتبا(.
 

 أشئلة الدراشة:

 

 جاء( الدراسة ليجابة عً س اب الدراسة الرئيس ي:

 ما الواق  الفعري لل يتاطااا في مواق  املكتبا(  سلطىة ع ان؟ -

 ممىت افرع ةسالة التالية:

؟ .ما ا1
ً
 يدان امليتاطااا املتو رة ب واق  املكتبا(؟ مما أ ثقها استملداما

 .ما الت ييم الفعري لتيدان امليتاطااا املتاكة باملواق ؟ مما مدا جوطتها؟2

 . ما مدا مطاب ة امليتاطااا ب واق  املكتبا( م  معيار طبلً  ور؟3
 

 :أهداف الدراشة

يتاطااا في مواق  املكتبا(  سلطىة ع ان الهدد الرئيس ي للدراسة هو ا ييم ماتليي امل

املتاكددة عرددا ملددبكة حهيقهددا، للكشدد  عددً مدددا اوا  هددا مدد  معدداكاق امليتاطااددا، م ددالك  أعهددا 

 تسنا ا ا ات ي  العدكد مً ةهداد مهي:

 . اتدكد مدا اواجد ايدان امليتاطااا ب واق  املكتبا(. 1

 كتبا(، مالتعرد عرا جوطتها.. اتليي ما ييم ايدان امليتاطااا ب واق  امل2

 Dublin Core. التعرد عرا مدا مطاب ة امليتاطااا ب واق  املكتبا( م  معيار طبلً  ور 3

 . الواوب ا ا هتائ  مم يقكا( تساهم في اطوير مر    فاءة امليتاطااا ب واق  املكتبا(.4
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 :اإلجراءات املنوجية للدراشة

الوافي التتليري، لوا  ماق  امليتاطااا في مواق  اعت د( الدراسة املىلو  منهج الدراسة:

املكتبا(  سلطىة ع ان، مً خ ب حستعاهة باكدا ال قمديا( الشهاقة عرا طهيقها، المي 

فدددددددددددي مواقددددددددددد  املكتبدددددددددددا( مهدددددددددددو برهدددددددددددام   Metadataا كدددددددددددً مدددددددددددً اتليدددددددددددي ماادددددددددددفا( البياهدددددددددددا( 

Metachecker.net. 

 :حدود الدراسة

 ة:اتدط( الدراسة بايودمط آلااي

اتىددددامب هددددا  الدراسددددة موضددددوع امليتاطااددددا مددددً كيدددد  مدددددا اوا رهددددا فددددي  الحدددددود اعيةددددي  ة:

 املواق  حلكيقمهية باملكتبا( في سلطىة ع ان، ممدا اليبامها ب عيار طبلً  ور ااوورا.

اددم اعددداط الدراسددة فددي الفيددقة مددا بددان ملددهر كىدداكر م  قاكددر مددً العدداب املددي طا  الحدددود النمن ددة:

2013. 

ا ددا الدراسددة عرددا املواقدد  حلكيقمهيددة لل كتبددا(  سددلطىة ع ددان املتاكددة  لحدددود اعنية ددة:ا

  1عرا ملبكة طهيقها، مالمي اىوعا بان املكتبا( العامة مايةامعية مهي بايةدمب رقم ا

 

   مواق  املكتبا( في سلطىة ع ان عرا ملبكة حهيقها1جدمب رقم ا
 URL املكتبة ب

بدامعددددددددددددة السددددددددددددلطان  املكتبدددددددددددة الرئيسددددددددددددية 1

 قابوس

http://www.squ.edu.om/mainlibrary/tabid/1337/

Default.aspx 

 http://www.du.edu.om/Library/index.htm مكتبة جامعة  فار 2

http://www.unizwa.edu.om/index.php?contentid مكتبة جامعة هلما 3

=10 

 http://www.hsl.om مكتبة كصً الش وخ 4

 http://www.sqcic.gov.om/lib1.html م  السلطان قابوس ة  قمكتبة جا 5

 http://www.publiclibrary.gov.om/index.aspx مكتبة املعر ة العامة 6

 http://www.al-ndwa.net مكتبة الىدمة العامة 7

 http://www.rhcml.com/signin مكتبة املستشفق السلطاوي 8

 

http://www.al-ndwa.net/
http://www.al-ndwa.net/
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 مصطلحات الدراشة:

بياهددا( البياهددا( المددي اصدد  مددوارط املعلومددا(، م سددتملدب فددي مدت دد   :Metadataاع تيداتددي 

، ماصددى  ا ددا البياهددا( الواددفية، الهيكليددة، Dublin Coreاملكتبددا( ملعدداكاق م ددي طبلددً  ددور 

علومدددددددددا( محطاريدددددددددة، مامليتاطاادددددددددا تع دددددددددي عردددددددددا ا تشددددددددداد، ماختيدددددددددار ماتدكدددددددددد هويدددددددددة مدددددددددوارط امل

  (Reitz, Joan M. 2012حلكيقمهية. 

 املواقدد  طلكيقمهيددة الرسدد ية لل كتبددا(  مياقددا اعبتتدديى  نددن :ة  ةدد :
ً
مي صددد بددت اجرائيددا

 املتاكة عرا ملبكة طهيقها، متعكس أوشطيها مأخبارها ااختلفة مخدماتها.
 

 :الدراشات الصابكة

مددي اىاملدددا اتليددي ما يددديم امليتاطااددا فدددي كلخددر طهتدددا  الفكددرا بالعدكدددد مددً الدراسدددا( ال

املواقددد  حلكيقمهيدددة املتاكدددة عردددا ملدددبكة طهيقهدددا، مقدددد ادددم اختيدددار مد وعدددة مدددً الدراسدددا( 

 مدددً حقدددب ا دددا 
ً
م دد  حكددده مههدددا، ممدددا اراباحهدددا ب وضددوع الدراسدددة، مقددد اددم ارايىهدددا  مىيددا

 ةكده، مهي:

التعدددرد عردددا الطري دددة امل ردددا لتىظددديم   هدددد ا الباك دددة مدددً طراسددديها (2002دراسدددة فددديم     

مصدددداطر املعلومددددا( حلكيقمهيددددة فددددي املكتبددددا(، كيدددد  اىاملددددا حسددددالي  املتبعددددة فددددي اىظي هددددا، 

ماىاملهدددا معددداكاق امليتاطاادددا ااختلفدددة بددداليق اب عردددا معيدددار طبلدددً  دددور، ماابعدددا الدراسدددة املدددىلو 

املوضددوع. ممددً هتددائ  الدراسددة،  الورددائ ي ال ددائم عرددا حهتددا  الفكددرا املكتددو  الصدداطر كددوب 

كتدددتم عردددا املفهرسدددان فدددي املكتبدددا( بتىظددديم مصددداطر املعلومدددا( املتاكدددة ع دددق ملدددبكة حهيقهدددا 

بفهرسديها م د  املعداكاق ايودك دة، محسدتعاهة ب عداكاق امليتاطاادا فدي اىظي هدا ما يي هدا، مهتيدددة 

ة جعلهدا اادق م ئ دة معهدا في املصاطر طلكيقمهي MARCالكلفة العالية لتطبي  ايغة مارك 

 مأسدددددهي مرمهدددددة فدددددي التطبيددددد  مالتعامدددددي، مأن اعت ددددداط 
ً
محسدددددتعاهة بصدددددي  أخدددددرا أقدددددي تع يددددددا

متر دددا( البتددد  عردددا بياهدددا( امليتاطاادددا كددد طا ا دددا ر ددد  طرجدددة التت يددد  فدددي هتدددائ  البتددد . مقدددد 

ً خرجددا الدراسددة بالعدكدددد مددً التوادديا( مههدددا، الع ددي عرددا ااددد ان ادددر س امليتاطااددا ضددد 

م ررا( التدر س بأقساب املكتبا( ماملعلوما(، ايواا املفهرسدان طمرا( ادريمليدة فدي  يفيدة 

بىدداء ماطبيدد  امليتاطااددا، اجددراء الدراسددا( املقددوية املتعل ددة بامليتاطااددا  شددأن  هرسددة مصدداطر 

 املعلوما( املتاكة عرا ملبكة حهيقها.
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ة ا دددددا أا مددددددا كدددددتم هدددددد ا ا دددددا معر ددددد (Kritzinger and Weideman  2002دراسدددددة 

موقددد  مدددً خددد ب  200عىاادددر امليتاطاادددا فدددي املواقددد  طلكيقمهيدددة، كيددد  ادددم اتليدددي  اسدددتملداب

% مددددً اج ددددا ي املواقدددد  63.5البتدددد  فددددي متر ددددا( البتدددد  فددددي حهيقهددددا، مأ هددددر( الدراسددددة أن 

% مددددً اج ددددا ي املواقدددد  اددددم اسددددتملداب امليتاطااددددا 36.5تسددددتملدب امليتاطااددددا بصددددورة جيدددددة، مأن 

فدي الدك  Dublin Coreً  شدكي اادق جيدد، باإلضدا ة ا دا الغيدا  التداب لعىاادر طبلدً  دور ملكد

 املواق .

هددد ا الدراسددة ا ددا ا يدديم ماتليددي امليتاطااددا فددي املواقدد  ايوكوميددة  (2002دراسددة النريدد    

  مواقددد  للدددو ارا( العراقيدددة، 10العراقيدددة املتاكدددة عردددا ملدددبكة حهيقهدددا، مالمدددي بلغدددا عشدددرة ا

امليتاطاادا فدي مواقد   اسدتملداب، ممً هتائ  الدراسة ضدع  Metacheckerاب برهام  باستملد

الددددددو ارا( معدددددددب تعباقهددددددا عددددددً ااوتددددددوا الواددددددفي ماملوضددددددو ي بهددددددا، ممددددددً التوادددددديا( اعدددددداطة 

 ماكتياجددددددددا(اواددددددددي  امليتاطااددددددددا فددددددددي مواقدددددددد  الددددددددو ارا(، ب ددددددددا كتوا دددددددد  مدددددددد  املعدددددددداكاق العامليددددددددة 

مدددً خددد ب متر دددا( البتددد ، اددددر س امليتاطاادددا ضددد ً  املسدددتفيدكً ميت ددد  جدددوطة حسددديقجاع

 م ررا( التدر س بأقساب املكتبا( ماملعلوما(. 

اطبي يددة هدددد ا ا ددا اتليددي عىااددر مااددفا( البياهدددا(  طراسددة (2002دراسددة  تدددال يد   

اامليتاطااددددددددا  فددددددددي مواقدددددددد  عيىددددددددة مددددددددً املكتبددددددددا( العر يددددددددة فددددددددي مصددددددددر مالسددددددددعوطكة، مهددددددددي: مكتبددددددددة 

ملكتبددددا( املصددددرية، طار الكتدددد  املصددددرية، مكتبددددة امللددددك  هددددد الوحىيدددددة، طسددددكىدرية، ملددددبكة ا

مكتبة امللك عبد العليل العامة، مكتبة مبارك العامة، ماعت دد( املدىلو التدري دي مدً خد ب 

، لتتليددي ماددائ  البياهددا( فددا مواقدد  املكتبددا(. ممددً MetaTagAnalyzer حسددتعاهة ب قهددام 

مجددوط املكتبدددا( العر يدددة عرددا طهيقهدددا، اال أهدددت لددديس  م  هتددائ  الدراسدددة، عردددا أهددت بدددالرام مدددً

هوعيددة جيدددة ا كددً املسددتفيدكً مددً الواددوب اليددت  سددهولة، مسددملبت فددي حري ددة بىدداء ماددائ  

لددددددم اكددددددً جيدددددددة فددددددي مد لهددددددا، ملددددددم اتبدددددد  املعدددددداكاق العامليددددددة فددددددي اطبي هددددددا.  Metadata البياهددددددا(

الغر يدة ال اصدلب لل واقد  العر يدة  سدمل   مال قمديا( المي أعد( ل ياس امليتاطااا فدي املواقد 

ارماب ايورد العر ي في افتا( الىص الفائ . أه ية اهت اب املكتبا( بتتسان مض    رة 

امليتاطااددا بهددا لادد ان الواددوب السددر   اليهددا مددً  ددي متر ددا( البتدد . حليددباب باملعياريددة عىددد 
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اب بوض  ماائ  باللغتان العر ية بىاء   را( امليتاطااا باستملداب معيار طبلً  ور. محهت 

 مطهدلابكة لا ان الواوب لل واق  العر ية عرا املستوا العر ي مالعالعي.

هدددد ا ا ددا اتليدددي قدديم امليتاطاادددا فددي املواقددد  حلكيقمهيدددة  (2002دراسددة مالني دددل و ن )تددي   

ادددا ب واقعهدددا، لل كتبددا( ايةامعيدددة السدددعوطكة ملعر ددة مددددا اليدددباب الدددك املواقدد  بتدددو اق امليتاطا

، Metachecker.netباعت دددداط املددددىلو الواددددفي التتليرددددي، باسددددتملداب أطاء  التتليددددي برهددددام  

 في ع لية الواوب ا ا املواق ، مأن حري ة 
ً
 أساسيا

ً
ممً هتائ  الدراسة: تعت ق امليتاطااا عام 

  دا أ هددر(  بىداء امليتاطاادا فدي مواقدد  املكتبدا( السدعوطكة لددم اكدً جيددة، م  ادقة فددي ااوتدوا،

الدراسددة ا اددب الددم املواقدد  بددايلةم م مددً التت يددي املىاسددبان. مقددد اماددا الدراسددة باددرمرة 

اجدددراء املليدددد مدددً الدراسدددا( الىظريدددة مالتطبي يدددة، مأن تهدددتم املكتبدددا( السدددعوطكة بتطبي دددا( 

امليتاطاادددا م ددد  املعددداكاق الدمليدددة مخاادددة معيدددار طبلدددً  دددور لاددد ان الوادددوب السدددهي مالسدددر   

 ا مً قبي متر ا( البت .اليه

فددي عيىددة مددً  طراسددة اطبي يددة هددد ا ا ددا اتليددي مااددفا( البياهددا( ( 2002دراسددة ال نا ددل  

املواقدددددددددددددددددد  ايوكوميددددددددددددددددددة السددددددددددددددددددعوطكة، باعت دددددددددددددددددداط املددددددددددددددددددىلو التدري ددددددددددددددددددي م اسددددددددددددددددددتملداب برهددددددددددددددددددام  

  مواقدددد  ككوميدددة ا  ددددي الدددو ارا( السددددعوطكة 4، ا  اددددم اختيدددار اMetachecker.net التتليدددي

قهددددا: م ارة اليقبيدددددة مالتعلدددديم، م ارة امليددددا  مالكهر ددددداء، م ارة ايخدمددددة املدهيدددددة، م ارة عرددددا طهي

الع ددددددي، ماواددددددلا الدراسددددددة ا ددددددا مد وعددددددة مدددددددً الىتددددددائ  مههددددددا: ضددددددع  اسددددددتملداب ماادددددددفا( 

فدددددي الدددددك املواقددددد ، م ارهدددددة باملعددددداكاق العامليدددددة، معددددددب تعباقهدددددا بدقدددددة عدددددً املادددددامان  البياهدددددا( 

باالليباب باملعيارية عىد   ارة. ممً اوايا( الدراسة: كوص ي البت املوضوعية لل واق  ااخت

بىدداء   ددرا( امليتاطااددا باسددتملداب معيددار طبلددً  ددور، كوصدد ي البتدد  باالهت دداب بوضدد  ماددائ  

بددددددداللغتان العر يدددددددة مطهدلابكدددددددة لاددددددد ان الواددددددددوب لل واقددددددد  العر يدددددددة عردددددددا املسدددددددتوا العر ددددددددي 

 مالعالعي.

ك دة ا ددا مددً خد ب طراسدديها ا ددا اتليدي برمديددا( املدددمها( سددعا البا (2002دراسدة ن )تددي   

املكتبدددددا( ايةامعيدددددة عردددددا حهيقهدددددا، ماتليدددددي امليتاطاادددددا املتعل دددددة بهدددددا ملعر دددددة مضددددد  ممسدددددتوا 

امليتاطاادددا  يهدددا، ممددددا طعدددم ال قمديدددا( لهدددا، باالعت ددداط عردددا املدددىلو الوادددفي التتليردددي، م لدددك 

 مً برمديا( املدمها(35بتتليي ا
ً
املتاكة عرا حهيقها، ماتليي عىاار امليتاطااا    برهامدا
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  مدمهدددددة مدددددً مددددددمها( املكتبدددددا( ايةامعيدددددة فدددددي  دددددي مدددددً الوالكدددددا( املتتددددددة ةمريكيدددددة، 32فدددددي ا

امل لكة املتتدة،  ىدا، اسيقاليا، هيو لىدا. ممً أهم الىتائ  المي اوالا اليها الدراسة  ا( 

عيدددار طبلدددً  دددور عىدددد اعدددداط عىاادددر امليتاطاادددا، الع قدددة بامليتاطاادددا، عددددب حهت ددداب بتطبيددد  م

كي  لم ضستملدب اال في مدمهة ماكدة، م التتدكدد فدي اديااة عىصدر العىدوان، ممدً الىتدائ  

% مدددً اج دددا ي عددددط 75أن برمديدددا( املددددمها( اددددعم اوشددداء عىاادددر امليتاطاادددا الت ىيدددة، مأن 

ااددر، العىددوان، الىددوع، ااة دد ، املدددمها( اددوا ر لهددا أر عددة عىااددر لل يتاطااددا الت ىيددة مهددي عى

عىصددددر برمديددددا( ماككرمسددددو ا، كوجددددد قصددددور مددددً قبددددي مييدددد ف املدددددمها( فددددي ارددددراء عىااددددر 

امليتاطااددددددا بددددددال يم الغىيددددددة. اماددددددا الدراسددددددة باددددددرمرة اأهيددددددي املصدددددداطر ماملواقدددددد  حلكيقمهيددددددة 

، مضددددرمرة مسدددداه ة العىصددددر الملشددددرا فددددي
ً
، ممرهددددة طالليدددددا

ً
بىددددداء  ب يتاطااددددا اىيددددة مم ددددرمءة  ليددددا

ميتاطااددددا املدددددمها( طمن حعت دددداط الكرددددي عرددددا ةطما( آلاليددددة، ماددددو اق أطلددددة ارملدددداطكة لتسددددهيي 

.
ً
 لل يشاان ع لية اضا ة عىاار امليتاطااا كدميا

اىاملدددا الدراسدددة اتليدددي ما يددديم امليتاطاادددا ب واقددد  م ددداال( ةهبددداء  (2000دراسدددة الالا دددد   

ا أراء أعاددددداء هياددددة التددددددر س املتملصصدددددان فدددددي الوحىيددددة العر يدددددة، باإلضدددددا ة فددددي التعدددددرد عرددددد

، اعت ددددد( الدراسددددة Metadataاملكتبددددا( معلددددم املعلومددددا( فددددي املصددددطلب العر ددددي املىاسدددد  لدددددد 

، اوالا الدراسة Metacheckerاملىلو املسحي ممىلو اتليي ااوتوا، م استملداب برهام  

 ب واقدد  م دداال( ة  18ا ددا عدددة هتددائ  مددً أه هددا مجددوط 
ً
 مدددرجا

ً
هبدداء الوحىيددة العر يددة، مأن ااجددا

 ادددا  العىدددوان 
ً
، مضدددع  حهت ددداب بددددوطة امليتاطاادددا بدددداملواق ، مأن Titleأ ثدددق التيددددان  هدددورا

% مدددددددً أعاددددددداء هيادددددددة التددددددددر س كدددددددرمن أن مصدددددددطلب امليتاطاادددددددا هدددددددو ةوسددددددد  ليقج دددددددة 43.75

Metadata ممدددددً اواددددديا( الدراسدددددة أن اتدددددرا م ددددداال( ةهبددددداء عردددددا ضددددد ان جدددددوطة ايددددددان ،

 مليتاطااا، مأن اطب  املعاكاق العاملية في بىاء ايدان امليتاطااا م ي معيار طبلً  ور.ا

اىامب  يها الباك  اتليي ما ييم امليتاطاادا ب واقد   عدل ال دو   (2000دراسة جيرال   

املصدددددرية مالسدددددعوطكة طلكيقمهيدددددة، ممددددددا مطاب يهدددددا ملعيدددددار طبلدددددً  دددددور، ماعت دددددد( الدراسدددددة 

، باسددتملداب برهددام  10تليرددي لتتليددي ااملددىلو الواددفي الت
ً
  مددً ال ددو  املتددوا رة الكيقمهيددا

Metachecker ممددددددددً هتددددددددائ  الدراسددددددددة اددددددددوا ر عىااددددددددر امليتاطااددددددددا بال ددددددددو  ب عدددددددددب جيددددددددد ،

اا  لل دويفة الواكددة، مجداء( مدويفة ةخبدار فدي املرابدة ةم دا  7.6ب توسا اوا ر ك در 
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، ممددويفة اية هوريددة أقلهددا فددي 19ا مددً كيدد  اددوا ر عىااددر امليتاطااددا كيدد  اادد ىا
ً
  ااجددا

عدط التيدان، بيى ا مجد( مويفة عكاظ أعهدا قامدا بتطبيد  معيدار طبلدً  دور، ممدً هتدائ  

الدراسة ضع  التيسي  عىد بىاء ايدان امليتاطااا لل واق  عرا مستوا البلد الواكد، مقدد 

و  حلكيقمهيدة طاخدي أماا الدراسة بارمرة التعامن مالتيسي  بان مساو ي مواق  ال 

البلدددد الواكدددد بهددددد حسدددتفاطة مدددً ا ىيدددة امليتاطاادددا ممعاكاقهدددا، الت يددديم املسدددت ر لل يتاطاادددا 

ب واقدددد  ال ددددو  للوقددددود عرددددا ه ددددا، ضددددعفها بهدددددد اطويرهددددا، ضدددد ان ايةددددوطة مالتطبيدددد  

 الفعري ملعيار طبلً  ور.

   80يتاطاادددددا ب واقددددد  ا  كيددددد  هدددددد ا الدراسدددددة ا دددددا اتليدددددي ما يددددديم امل2000دراسدددددة ال)ال دددددل  

طمريددددة مددددً طمريددددا( الواددددوب ايوددددر فددددي مددددداب املكتبددددا( ماملعلومددددا(، باإلضددددا ة ا ددددا  تصددددها 

ملعر ددددددة مددددددددا جوطتهدددددددا، اعت ددددددد( الدراسدددددددة املدددددددىلو الواددددددفي التتليردددددددي، باسدددددددتملداب برهدددددددام  

Metachecker اوالا الدراسة ا ا أن عددط ايددان امليتاطاادا املتدوا رة بالددمريا( ادرام  مدا ،

 لكدددي طمريدددة، أا ب عددددب 15-1بدددان ا
ً
 لكدددي طمريدددة، م لددد  عددددط التيددددان المدددي 3.25  ااجدددا

ً
% ااجدددا

، كليدددددت ادددددا  الكل دددددا(  25 هدددددر( بالددددددمريا( 
ً
، م دددددان ادددددا  العىدددددوان أ ثدددددق التيددددددان  هدددددورا

ً
ااجدددددا

% 26.25%، ميليددت اددا  ااة دد  بيسددبة 38.75%، ماددا  الوادد  بيسددبة 45املفتاكيددة بيسددبة 

. ممً اوايا( الدراسة أن اترا طمريا( الوادوب ايودر فدي املكتبدا( مً اج ا ي الدمريا(

ماملعلومدددددا( عردددددا اعددددددداط ايددددددان امليتاطااددددددا بصدددددورة ملدددددداملة م ددددددوطة عاليددددددة بتطبيددددد  املعدددددداكاق 

 العاملية   عيار طبلً  ور.

هدد ا الدراسدة ا دا ا يديم جدوطة البياهدا(  ( Ma, Lu, Lin and Galloway   2000دراسدة

 . باسددددددددتملداب أسددددددددالي  www.ipl.orgاIPLطااددددددددا   ملكتبددددددددة حهيقهددددددددا العامددددددددة الواددددددددفية اامليتا

الت يددديم، ه دددا: ا يددديم أم دددي   دددي، ما يددديم متطدددوعان مدددً العىصدددر الملشدددرا باسدددتملداب حري ددددة 

املقب. ممً رم م ارهة الىتائ  بيهه ا ماياايها ب ا كتوا   ضدبا ايةدوطة فدي ايددان امليتاطاادا 

الدراسددة أن اددا  العىددوان كصددي عرددا أ ثددق التيدددان فددي ضددبا  فددي مواقدد  حهيقهددا. ممددً هتددائ 

٪، بيى ا ايدان امل ل  مالكل ا( املفتاكية مرضية ا ا كد ما، اال 60ايةوطة، بيسبة م ئ ة 

أن وسدددبة ا ت ددداب مىملفادددة، ا  لدددا مشدددا ي ضدددبا ايةدددوطة فدددي ايددددان امليتاطاادددا باملكتبدددة فدددي 

ة ب كتبددة حهيقهددا العامدة، قلددة التتدددك  فددي عددب مضددو  فددي مملطدا ايدددان امليتاطااددا املتعل د
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بياهدددددا( الواددددد  فدددددي ايددددددان امليتاطاادددددا، املبددددداطو التوجيهيدددددة لبياهدددددا( الواددددد  اادددددق مابدددددوة، 

ممً اوايا( الدراسة، اددري  ال دائ ان عردا أخطاء ام ئية، محباعية مفي ع ما( اليققيم. 

فددددي ع ليددددة ادددديااة ايددددددان  امليتاطااددددا فددددي مكتبددددة حهيقهددددا العامدددددة، ممليددددد مددددً ضددددبا ايةدددددوطة

 امليتاطااا، ك كً استملداب الطري ة حلية أم اليدمية في مض  م ىاء ايدان امليتاطااا.
 

 :اإلطار النظري للدراشة

 

 Metadataم  يم اع تيداتي 

فددددددي حهتددددددا  الفكددددددرا مىددددددا السددددددتيىا( مددددددً ال ددددددرن  Metadata هددددددر مصددددددطلب امليتاطااددددددا 

 قمجددددي املواقدددد  حلكيقمهيددددة، مقددددد اددددم اسددددتملدامت فددددي العشددددريً، م ددددان اسددددتملدامت مددددً قبددددي م

حهتددددا  الفكددددرا ب ددددداب املكتبددددا( فددددي مىتصدددد  التسددددعيىا(، مقددددد تعدددددط( التعريفددددا( كددددوب 

 National Informationمفهدوب امليتاطااددا ممههدا تعريدد  املىظ ددة الدمليدة ملعدداكاق املعلومددا( 

Standards Organization اوبدددددب ماتدددددط مصددددداطر    "معلومدددددا( مهيلكددددة اصدددد  م 2004ا

  امليتاطااددددا بأعهددددا 2002املعلومددددا(، متسددددهم فددددي اسدددديقجاعها مالواددددوب اليهددددا. معر ددددا بددددامفلب ا

عبدددارة عدددً اىظددديم ملصددداطر املعلومدددا( كمدددل ضسدددهي اسددديقجاعها مط ددداطة مههدددا، مهددداا مدددا كطلددد  

 عليدددت املكتمليدددون ع ليدددا( الفهرسدددة مالتكشدددي ، كيددد   ددداهوا ك ومدددون بملىددداء ك دددوب امليتاطاادددا

لكددددً اتددددا مصددددطلب أخددددر كتعلدددد  بفهرسددددة مصدددداطر املعلومددددا( املطبوعددددة ممدددد  اطددددور م هددددور 

مصدداطر املعلومددا( حلكيقمهيددة اطددور املصددطلب مأاددبا ضعددرد بامليتاطااددا مخااددة مدد  طخددوب 

 مهم م قمجي املواق  حلكيقمهية.  حهت ابأحراد أخرا بىفس 
 

 لى شبكة االنرتنتدور املكتبات يف تنظيه مصادر املعلومات املتا ة ع

 

أاددددددبتا مصدددددداطر املعلومددددددا( حلكيقمهيددددددة هددددددي املصدددددددر املعلومددددددا( ةمب للبدددددداك ان فددددددي 

معظددددم التملصصددددا( العل يددددة محوسدددداهية، م  ددددا أن طمر املكتبددددا( كت  ددددي فددددي اىظدددديم مصدددداطر 

املعلومددددا( مايسدددداق الواددددوب اليهددددا محسددددتفاطة مههددددا،  يددددد  أن ا ددددوب بهدددداا الدددددمر املت  ددددي فددددي 

ىظددديم مصددداطر املعلومدددا( املتاكدددة عردددا ملدددبكة حهيقهدددا ليسدددهي الوادددوب اليهدددا، مال  هرسدددة ما

كتأتق  لك اال بتأهيي العاملان بها، متعريفهم بدالتطورا( املت ك دة فدي  يفيدة اىظديم مصداطر 
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املعلومدددددا( عردددددا ايخدددددا املباملدددددر،  عردددددا املكتبدددددا( أن ابددددددا اسدددددتعداطها فدددددي اىظي هدددددا، م لدددددك 

مالمدددي تعمدددل بواددد  مصدددداطر املعلومدددا( املتاكدددة عردددا ملدددبكة حهيقهددددا، باالسدددتعاهة بامليتاطاادددا 

مقيدداب أمىددداء املكتبدددا( بهدداا الددددمر  عهدددم املعىيددان بتىظددديم مصددداطر املعلومددا( مهدددم عردددا طراكدددة 

أ ثدددق مددددً اادددقهم فددددي هددداا الشددددأن، ممددددً هاكيدددة أخددددرا ك كدددً أن تسددددتفيد املكتبدددا( فددددي اىظدددديم 

تدددو رة باملصددداطر حلكيقمهيدددة مالمدددي أوشددداها امل دددقمدان مصددداطرها حلكيقمهيدددة مدددً امليتاطاادددا امل

  .2002مهىا كطل  عليها الفهرسة املى ولة ابامفلب، 
 

 :الوصول ملواقع املكتبات يفأهنية امليتاداتا 

 

  بادددددقا فدددددي اكشدددددي  م هرسدددددة املواقددددد  طلكيقمهيدددددة ممههدددددا املكتبدددددا( 
ً
العددددد  امليتاطاادددددا طمرا

م الوادددددوب اليهدددددا،   دددددي اددددد طا طمرا مهدددددًم كيددددد  متسدددددهي مدددددً ع دددددي متر دددددا( البتددددد ، ممدددددً رددددد

 National Information Standards Organizationاتدطها املىظ ة الوحىية ملعاكاق املعلوما( 

 اتدكد مصاطر املعلوما( بصورة مباملرة ماملتاكة عرا ملبكة حهيقها. -

 ايوصوب عرا مصاطر املعلوما(  -

 ما( امل ارلة.املساعدة في ايوصوب عرا مصاطر املعلو  -

 اعطاء معلوما( مافية مموضوعية عً لل وق . -

بييددددة  فددددي ، أن امليتاطااددددا العدددد  عدددددة أطمار عىددددد مضددددعها 2005بيى ددددا أملددددار عبدددددالهاطا ا

 افتا( املوق  عرا ملبكة طهيقها:

التعريدد  بدداملوق  مامكاهااددت مكدددمط  مخصائصددت لكددي مددً كديددد لغددا( الددىص الفددائ  عرددا   -1

 مملتل  أهواعها.

مسدددداعدة متر ددددا( البتدددد  عرددددا اكشددددي  املوقدددد   شددددكي أ ثددددق كر يددددة مددددً حعت دددداط عرددددا   -2

 الىص الكامي لل وق .

املكتبددددا( خااددددة باسددددتملداب الددددىظم  فددددي هرسددددة املواقدددد  باليسددددبة للعدددداملان  فددددياملسدددداعدة   -3

 آلالية م هارس الو .
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   :امليتاداتا والةورشة

 

اطد للفهرسة  طبيعة ع له ا متشابهة يود ا  ي امليتاطااا في ماق  ايواب مصطلب مر 

مددددددا، ميك ددددددً الفددددددرا فددددددي حبيعددددددة مصدددددداطر املعلومددددددا( املددددددراط معايةتددددددت  امليتاطااددددددا  ا( ع قددددددة 

باملصدداطر املتاكددة عرددا ملددبكة حهيقهددا، كيدد  أن امليتاطااددا أ ثددق  فدداءة فددي معايةددة هدداا الىددوع 

ككون مً ااق أمىاء املكتبا(،  مً مصاطر املعلوما(، باإلضا ة أن ميي ف امليتاطااا ك كً أن

اال أن هدداا ال ضشدددكي عامدددي  ددرا  بادددق  اإلمكاهيدددة أن ضسددداهم املتملصصددان باملكتبدددا( فدددي بىددداء 

  أن أمجددت 2004ماديااة ايددان امليتاطاادا فدي الكائىدا( الرق يددة،  يدا ر  تحدي عبدد الهداطا ا 

لواددددددد  ملصددددددداطر التشددددددابت بدددددددان الفهرسددددددة مامليتاطاادددددددا فددددددي أن له دددددددا هفدددددددس الهدددددددد فدددددددي ا دددددددكم ا

املعلوما(، مأن عىاار املسدتملدمة لكليه دا متشدابهة  دالعىوان، مالواد  املداطا، مامل لد ، 

ت د ا ددد  فدددي مدددً كييددد ف امليتاطاادددا خدددمالكل دددا( املفتاكيدددة، مالواددد  املوضدددو ي، مأن أمجدددت ح 

ااادددق املهىيدددان فدددي مدددداب املكتبدددا(  مملدددا ا اييددد ف اال تشددداد املصددددر ملددديس للواددد    دددا ، 

  في طراستت أهم أمجت التشارك بان الفهرسدة مامليتاطاادا فدي عددة 2008كتىامب اللهاقا ا بيى ا

 جواه  مهها:

 تسهيي سبي ا تشاد املصاطر. -

 اااكة الفراة ال تشاد املصاطر بواسطة معاكاق طااكة الوافية ماملوضوعية. -

 املا ون. اية   بان املصاطر املت ارلة عرا أساس الشكي م -

 ب املصاطر ااق املت ارلة.ا يا -
 

 :ضبط اجلودة لتيجان امليتاداتا يف املواقع االلكرتونية

 

ملادد ان جددوطة البياهددا( الواددفية اامليتاطااددا  لل واقددد  حلكيقمهيددة البددد مددً آلاخددا فدددي 

حعتبددددار أن اكدددددون امليتاطاادددددا مىاسدددددبة لل واقددددد  ممسدددددتملدميها، مأن اددددددعم امليتاطاادددددا متر دددددا( 

املصدددددطلوا( املسدددددتملدمة متك ددددة ممعياريدددددة تعكدددددس ااوتدددددوا الوادددددفي  البتدددد ، مأن اكدددددون 

ماملوضددددددو ي للكيددددددان الرقعددددددي، مأن اكددددددون جيدددددددة مموروقددددددة مي كددددددً التت دددددد  مههددددددا، مامليتاطااددددددا 

 National Information 2004ايةيدة تعكس  رمد مملرم، حستملداب الفعري لل وق  ا

Standards Organization مات  ي مشدا ي ضدبا ايةدوطة لتيددان امليتاطاادا أرىداء طعدداط ، 
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ماطخدددداب البياهددددا( م لددددك فددددي ةخطدددداء املطبعيددددة، مطم ئيددددة، محختصددددارا( املسددددتملدمة المددددي 

اتددددددده  عددددددل الغ ددددددود عىددددددد ططخدددددداب، مالبعددددددد عددددددً اوكيددددددد الصدددددديااة لتيدددددددان امليتاطااددددددا 

املت  ددي فددي الكل ددا( املفتاكيددة مالوادد  مخااددة لتددا  امل لدد ، اددا  العىددوان، ماددا  املوضددوع 

مااقهددددا مددددً عىااددددر امليتاطااددددا  عدددددب اوكيددددد الصدددديااة كدددد طا ا ددددا ضددددع  الدقددددة فددددي البتدددد  

   (Barton, Currier and Hey 2003, p. 3محسيقجاع. 
 

 :مناقشة نتائج الدراشة عرض و

 

 http://www.metachecker.netفالةيمج تح  ل اع تيداتي 

فدددددي ع ليدددددة اتليدددددي مماددددد  امليتاطاادددددا فدددددي مواقددددد   Metacheckerم  ادددددم اسدددددتملداب برهدددددا

املكتبا(، كي  أن ال قهام  ضعد ال قهام  مً أ اي ال قام  املتاكة لتتليي ما ييم امليتاطااا 

 مي سم ال قهام  هتائ  التتليي ا ا:

 Current Server Statusكالة ايخاطب  -

 Website meta tagsا رير امليتاطااا  -

 Meta tags analysisي ايدان امليتاطااا اتلي -

 Web page analysisاتليي الصفتة  -

 Here is how search engine displays your siteحري ة  هور املوق  في متر ا( البت   -

 Keywords found in the Anchor tagsالكل ا( في حراباحا( طاخي الصفتة  -

 Keywords found in the IMG Alt tagsالصفتة الكل ا( الدالة في متدطا( الصور ب -

 Keywords found on pageالكل ا( الدالة في الصفتة  -

 URLs found in the pageحراباحا( التشعبية في الصفتة  -
 

، م ستعرد Website Meta tagsمير ل هاا البت  عرا عىصرا ه ا ا رير امليتاطااا 

، م عطدددي ا ريدددر عدددً  دددي عىصدددر ضشددد ي اسدددم العىصدددر بياهدددا( امليتاطاادددا املوجدددوطة بالصدددفتة

MetaTag محوب العىصر ،Length مقي تت ،Value مالعىصر ةخر اتليي ايدان امليتاطااا ،

MetaTag analysisم ي ددددا تعلدددد  بتتليددددي ايدددددان 2، 1،   ددددا كظهددددر مددددً خدددد ب الشددددكري ا . 
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معان مً التيدان، تعت ق   أن ال قهام  ضع ي عرا اتليي عدط Meta tags analysisامليتاطااا 

 مً التيدان حساسية اور ا( البت ، مااوورية في معيار طبلً  ور، مهي: 

 Author MetaTagاا  امل ل   -

 Tag  Description Metaاا  الوا    -

 Keyword Meta Tagاا  الكل ا( املفتاكية  -

 Robots  Meta Tagاا  اللاك    -

 Title Meta Tagاا  العىوان  -

م ع دددي ال قهددددام  عرددددا اتليددددي ج يدددد  هدددداا التيدددددان عرددددا مسددددتويان، حمب اتليددددي ج يدددد  

التيدددددان السدددداب ة مددددً خددددد ب بييددددة التددددا  هددددي الصددددديااة سددددلي ة أب ال، باالعت دددداط عرددددا عددددددط 

املسددتملدمة بدداملوق ، مةخددر ا يدديم بييددة التددا  مددً خدد ب الت  ددي (،  charactersالت  ددي ( 

مسدددددتوا امل ئ دددددة  ي ددددددا بيهه دددددا،  يكتفدددددي بتتليدددددي ايددددددان الوادددددد ، مع قدددددة التدددددا  بددددداملوق  م 

مالكل دددا( املفتاكيدددة، مالعىدددوان، م اإلضدددا ة  دددأن ال قهدددام  ضعطدددي م ملدددر ا يددديم  ردددي لادددبا 

  .2ايةوطة ية ي  التيدان باملواق    ا كظهر في الشكي رقم ا

 
 Metachecker  ماجهة برهام  1الشكي رقم ا
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 Metacheckerرا( املتاكة في برهام    ايخيا2الشكي رقم ا

 

 تيجان امليتاداتا مبواقع مكتبات موضوع الدراشةأواًل: 

 

 التيزيا ال)دد  لت جي  اع تيداتي في مياقا اعبتتيى -
 

مواقدددددددددددد  لل كتبددددددددددددا( املتددددددددددددوا رة عرددددددددددددا ملددددددددددددبكة حهيقهددددددددددددا، باالسددددددددددددتعاهة ب قهددددددددددددام   8اتليددددددددددددي اددددددددددددم 

Metachecker.netلل يتاطااددا اددم  13ملواقدد  ، كيدد  مجددد مددً اتليددي لهددا  ا 
ً
م شددكي  اسددتملدامهاااجددا

، مابدان أن املكتبدة الرئيسدية بدامعدة السدلطان  32متفام(  ي ا بيههدا، م لد  اج دا ي التيددان بهدا 
ً
ااجدا

 عرددددا عدددددط التيدددددان  عدددددط 
ً
 بيسددددبة  12قددددابوس أ ثددددق املواقدددد  املددددت اال

ً
%، ة مافسدددداق  لددددك  37.5ااجددددا

اب املكتبدددا(، مالددددعم الفمدددي املتواادددي مدددً قبدددي مر دددل هظدددم لوجدددوط الك ادددق مدددً املتملصصدددان فدددي مدددد

%، مجداء(  دي مدً مكتبدة جامعدة 15.6ايددان بيسدبة  5املعلوما(، اليها مكتبة الىددمة العامدة  عددط 

%، ممكتبدددددددة املستشدددددددفق 12.5ايددددددددان لكدددددددي مهه دددددددا بيسدددددددبة  4هدددددددلما ممكتبدددددددة كصدددددددً الشددددددد وخ  عددددددددط 

ق جددداء( مكتبمدددي املعر دددة العامدددة مجدددام  قدددابوس %، مفدددي حخاددد9.4ايددددان بيسدددبة  3السدددلطاوي  عددددط 

 ة  ق  عدط اا  ماكد   ا  ي مهه ا.

  مسدددددتويا( اطرا  ايددددددان امليتاطاادددددا فدددددي مواقددددد  امليتاطاادددددا ب كتبدددددا( 3ميتبدددددان مدددددً الشدددددكي رقدددددم ا

أ ثدددق املواقددد   الدراسدددة، كيددد  كتبدددان اخدددت د مسدددتويا( عددددط امليتاطاادددا فدددي املواقددد  اال أهدددت كت دددب أن

 بيسدددبة  5-1يددددان امليتاطاادددا بهدددا مدددا بدددان ارامكدددا ا
ً
%، مهددداا ضعطدددي م ملدددر لادددع  62.5ااجدددا

مؤشر 

ضبط 

الجودة 

 الكلي

موقع 

المكتبت 

االلكترو

 URLني 

 اإلمكاناث

المتاحت 

للبرنام

 ج
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حهت ددداب بددداطرا  امليتاطاادددا ب واقددد  املكتبدددا(، مدددا عددددا املكتبدددة الرئيسدددية المدددي اهت دددا بتيددددان 

 %.37.5امليتاطااا ب وقعها مم لا ما وسملتت 

   ايدان امليتاطااا ب واق  مكتبا( الدراسة2جدمب رقم ا
ن ايددددددددددددددددددددددددددددددددددددا  

 امليتاطااا

 

 

 

 املكتبا(

Title
 

D
escription

 

Keyw
ords

 Copyright
 

Author
 

Resource-type
 

D
istribution

 

Robots
 Revisit-after
 

Rating
 Progid
 

W
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Google-site verification
 

 

Generator
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م
 

املكتبدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة 

الرئيسدددددددددددددددددددددددددية 

بدامعدددددددددددددددددددددددددددددددددة 

السدددددددددددددددددددددددلطان 

 قابوس

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   12 

مكتبدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة 

جامعدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة 

  فار

√    √          2 

مكتبدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة 

جامعدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة 

 هلما

√ √ √           √ 4 

مكتبدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة 

كصددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددً 

 الش وخ

√ √ √           √ 4 

مكتبدة جددام  

السدددددددددددددددددددددددلطان 

قدددددددددددددددددددددددددددددددددددددابوس 

 ة  ق

√              1 

مكتبدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة 

املعر دددددددددددددددددددددددددددددددددددددة 

 العامة

√              1 

مكتبدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة 

الىدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددمة 

 العامة

√ √ √     √      √ 5 

مكتبدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة 

املستشددددددددددددددددفق 

 السلطاوي

√ √ √            3 

 32 3  1 1 1 1 2 1 1 2 1 5 5 8 التيدان
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   كوبب مستويا( اكتواء املواق  لتيدان امليتاطااا3الشكي رقم ا

 

 التيزيا النيعي لت جي  اع تيداتي في مياقا اعبتتيى -
 

دددددددددان فددددددددي الظهددددددددور   افددددددددوا اددددددددا  العىددددددددوان عددددددددً ب يددددددددة التي2كتبددددددددان مددددددددً ايةدددددددددمب رقددددددددم ا

% مددددً اج ددددا ي عدددددط التيدددددان 25محسدددتملداب كيدددد   هددددر فددددي ج يدددد  مواقدددد  املكتبدددا( بيسددددبة 

 بدمن ادخي امل دقم  أم املصد م مهدو ك دي 
ً
باملواق ، ميرج  سمل  ا ا أن حري ة بىاء  اتم أليا

اللامددي فدددي ال قمديددا(، م عدددد اددا  العىدددوان مددً اهدددم التيدددان  هدددت أمب مددا كدددرا  اللاكدد ، ممدددً 

لعىااددددر امله ددددة لدددددا متر ددددا( البتدددد ، م سدددداعد املسددددتفيد فددددي كفدددد  املوقدددد  للرجددددوع اليددددت ا

. ميليدددددت ايدددددان الكل دددددا( املفتاكيددددة مالواددددد  م ددددان  هوره دددددا بيسددددبة 
ً
% لكدددددي 15.625الك ددددا

مهه دددا، كيددد  أعه دددا اسدددتملداما فدددي خ دددس مكتبدددا(   دددا، ملدددم كدددتم اطراجه دددا مدددً قبدددي مكتبدددة 

بددة املعر ددة العامددة، ممكتبددة جامعددة  فددار، بددالرام مددً جددام  السددلطان قددابوس ة  ددق، ممكت

أه ييه دددا فدددي ماددد  الصدددفتة املتعل دددة بيتدددائ  البتددد  لددددا متر دددا( البتددد ، م يددداطة معددددب 

حسيقجاع ملواق  املكتبا(، ميأتي اا  ااة   في املرابدة ال ال دة لددا مواقد  مكتبدا( الدراسدة 

اه يتت في أهت كبان اسم ال قهام  أم  %، ماك 9.375ًكي   هر في ر ه مواق    ا بيسبة 
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ةطاة املسددتملدمة فددي اد يدد  ماعددداط امليتاطااددا بددداملوق ، ميددأتي اددا ي امل لدد  ماللاكدد  بيسدددبة 

ا  يدي ضدعيفة بددالرام مدً حه يددة ال صدوا المددي ك   عهدا،  تددا  اللاكد  ضع ددي عردا ضددبا 

تكشديفها أم ال مدً خد ب مالتتكم في افتا( املوق  في مىعهدا أم السد ا  اور دا( البتد  ب

المدددي تسددد ا للماكددد   followمالمدددي تسددد ا بالتكشدددي  أم   Indexأمامدددر معيىدددة مدددً ام ليهدددا

متر ددا( البتدد  بتتبدد  رمابددا الصددفتة، ماددم اسددتملداب هدداا التددا  مددً قبددي مكتبمددي الىدددمة 

العامة ممكتبة جامعة السلطان قابوس، بيى دا ادا  امل لد  مالداا كتددط اسدم م لد  املوقد  

استملدب مً قبي مكتبة جامعة السلطان قابوس ممكتبة جامعة  فار، اهظر ايةدمب    د

  .2رقم ا

، ادا  التغطيدة Resource-type، ادا  هدوع ااوتدوا Copyrightمتساما    مً اا  ايو دوا 

Distribution ، ماددددا  الت يدددديم ،Rating  لكددددي مهه ددددا كيدددد  اددددم اسددددتملدامه ا 3.125بيسددددبة %

 الرئيسية بدامعة السلطان قابوس   ا.   ا في موق  املكتبة
 

 ضبط اجلودة لتيجان امليتاداتا األشاشيةثانيًا: 

 

ا  ي ضبا أم مراقبة ايةوطة لتيدان امليتاطااا في املواق  حلكيقمهية أه ية  باقة مً 

أا مقا مض ل م لك هتيدة حهت اب الكباق مً قبي املسدتفيدكً باملصداطر طلكيقمهيدة عردا 

املدددددر، م ه يدددددة جدددددوطة ايددددددان امليتاطاادددددا اور دددددا( البتددددد  فدددددي ع ليدددددة حسددددديقجاع، ايخدددددا املب

ماتعدددط ضددبا ايةددوطة فددي التيدددان  ددي كً أن تشدد ي حختصددارا( مأخطدداء اللةدداء مع مددا( 

اليددددققيم، مايسددددي  البياهددددا(، مااقهددددا  أاددددبا عرددددا املكتبددددا( أن تسدددداهم بملطددددوا(  عالددددة فددددي 

 طااا في مصاطر املعلوما( عرا ايخا املباملر. ع لية اىظيم البياها( بتيدان امليتا
 

ملت ييم ضبا ايةوطة في مكتبا( موضوع الدراسة ادم اتليدي ايددان امليتاطاادا فدي الدك 

املواقددددد ، مدددددً خددددد ب طمكاهدددددا( المدددددي كو رهدددددا ال قهدددددام  مالمدددددي ا  لدددددا فدددددي ا يددددديم ماتليدددددي بييدددددة 

مدً خد ب الت  دي (، مع قددة  التيددان هدي الصديااة سددلي ة أب ال، مةخدر ا يديم بييدة التددا 

التا  باملوق  ممستوا امل ئ ة  ي ا بيهه ا، م اإلضا ة  أن ال قهام  ضعطي م ملدر ا يديم  ردي 

لادددددددبا ايةدددددددوطة ية يددددددد  التيددددددددان بددددددداملواق ،   دددددددد ابدددددددان افدددددددوا املكتبدددددددة الرئيسدددددددية بدامعدددددددة 
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اددددددا   12السددددددلطان قددددددابوس فددددددي كصددددددولها عرددددددا ا يدددددديم م تددددددا ، م عددددددلا  لددددددك ا ددددددا أعهددددددا ا تلددددددك 

  .4ايدان،   ا كوبب الشكي التا ي رقم ا 5لل يتاطااا، اليها مكتبة الىدمة العامة بدد 

 

  

                                                     

                                      

 

 

 

 

 heckerMetac  م ملر الت ييم الكري ملواق  املكتبا( ع ق برهام  4الشكي رقم ا

 

 فالةيمج  -
ً
 Metacheckerفن ة وص ينة ت جي  اع تيداتي فيعبتتيى ونقي

 

ا  ددددي الصدددديااة السددددلي ة لتيدددددان امليتاطااددددا فددددي مواقدددد  املكتبددددا( أه يددددة  باددددقة، بهدددددد 

حسددددددتفاطة ال صددددددوا مددددددً مواقدددددد  املكتبددددددا(،  ي ددددددا كرددددددي اتليددددددي لتيدددددددان امليتاطااددددددا فددددددي مواقدددددد  

 املكتبا( موضوع الدراسة:

: ابان مً التتليي ادوا ر التدا  فدي ج يد  مواقد  املكتبدا(، اال Title Meta Tag  العىوان اا -

%،  اهددددا الصدددديااة سددددلي ة ممىاسددددبة، مهددددي مكتبددددة جامعددددة 50مكتبددددا(   ددددا بيسددددبة  4أهددددت 

 فار، مكتبة جام  السدلطان قدابوس ة  دق، مكتبدة املعر دة العامدة، مكتبدة الىددمة العامدة، 

مكتبدا( اادق مىاسد ، ممدً  4%، م 71ستشفق السلطاوي عرا وسدبة بيى ا كصلا مكتبة امل

خ ب التتليي ابان  عل ةخطاء المي مقعا بها املكتبا( عىد بىاء امليتاطااا ب واقعها مهها؛ 

في موق  املكتبدة  "home"املت ي اا  العىوان عرا  ل ا( ليس لها الة بصيااة التا ، م ي

المكتبة 

 الرئيسية

   

 مكتبة الندوة
   العامة

مكتبة 

 جامعة ظفار

مكتبة حصه 

 الشموخ

مكتبة جامع 

السلطان قابوس، 

 مكتبة المعرفة

مكتبة جامعة 

وزوى، المستشفي 

 السلطاوي
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 ، م ل دة "خددما( املكتبدة" 5كتبان مً الشكي رقم ا الرئيسية بدامعة السلطان قابوس   ا

  6ب وق  مكتبة جام  السلطان قابوس ة  ق   ا كتبان مً الشكي رقم ا

 
   ه و   لت ييم ايدان امليتاطااا ب وق  املكتبة الرئيسية بدامعة السلطان قابوس5الشكي رقم ا

 

 
  كتبة جام  السلطان قابوس ة  ق  ه و   لت ييم ايدان امليتاطااا ب وق  ب6الشكي رقم ا

 

ممددددددً ضدددددد ً أخطدددددداء الصدددددديااة فددددددي اددددددا  العىددددددوان أن  عاددددددها لددددددم ضشددددددت ي عرددددددا  ل ددددددا( 

%، م لدك ب واقد  مكتبدة جامعدة 0اسيقجاع أم مفاهيم م اها الع قة ب تتوا املوق  وسدبة 
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 ، باإلضددا ة ا ددا أن  عاددها املددت ي عرددا  7هدلما، مكتبددة كصددً الشدد وخ   ددا فددي الشددكي رقددم ا

 the royal، م دددي اسددديقجاعل دددا( المدددي لددديس لهدددا ع قدددة ب تتدددوا التدددا ، ملددديس لهدددا طاللدددة  

hospital medical library::powered by deepknowledge  م لدك فددي مكتبددة املستشددفق

  .8السلطاوي   ا في الشكي رقم ا

 

 
   ه و   لت ييم ايدان امليتاطااا ب وق  مكتبة كصً الش وخ7الشكي رقم ا

 
 

   ه و   لت ييم ايدان امليتاطااا ب وق  مكتبة جامعة هلما8كي رقم االش
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: م  ددددا مكتبددددة الىدددددمة العامددددة، ماملكتبددددة Keyword Meta Tagاددددا  الكل ددددا( املفتاكيددددة 

الرئيسية بدامعة السلطان قابوس في الصيااة السلي ة للتا ، اال أعها قليلدة م دان ة ادي 

ت  عدً متتدوا املوقد ،    لدا الكل دا( املفتاكيدة  فدي التوس  بها للياطة تعرد متر ا( الب

ا  يلدددددة  19 ل ددددا( "مكتبدددددة الىددددددمة العامدددددة" فدددددي مكتبدددددة الىددددددمة العامدددددة، م اهدددددا وسدددددبة ا  يدددددي 

" فددددي موقدددد  املكتبددددة الرئيسددددية main library% اوتددددوا املوقدددد ، م ل ددددة "100بيسدددبة م ئ ددددة 

% م ئ ددددة اوتددددوا املوقدددد ، 100ا  يلددددة م يسددددبة  12بدامعددددة السددددلطان قددددابوس  عدددددط ا  يددددي 

بيى دددا موقددد  مكتبدددة املستشدددفق السدددلطاوي ادددوا ر بدددت  ل دددا( مفتاكيدددة   ادددقة ممع دددقة فدددي هفدددس 

، ضعت ددق أمددر ااددق مفاددي لك اددق 1646الوقددا، اال أن حددوب التددا  مالدداا بلدد  عدددط ا  ددي ( بددت 

  .9مً متر ا( البت  المي ادعم هاا التا ، أهظر الشكي رقم ا

 يددة املكتبددا( بصدديااة م ىدداء التددا   شددكي سددليم م لددك ب كتبددة جامعددة  فددار بيى ددا لددم تهددتم ب

 ، ممكتبددة جدام  السددلطان قددابوس ة  دق، ممكتبددة املعر دة العامددة، بيى ددا 10  دا فددي الشدكي ا

فدددي مواقددد  مكتبمدددي جامعدددة هدددلما، ممكتبدددة كصدددً الشددد وخ املدددت لتا عردددا رمدددو  اادددق مفهومدددة، 

 %لكي مهه ا.0مااق مابوة مكصلتا عرا وسبة م ئ ة 

 

 
   ه و   لت ييم ايدان امليتاطااا ب وق  ب كتبة املستشفق السلطاوي9الشكي رقم ا
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   ه و   لت ييم ايدان امليتاطااا ب وق  مكتبة جامعة  فار10الشكي رقم ا

 

 

: اادد ً  دددي مددً موقددد  املكتبددة الرئيسدددية بدامعدددة  Tag Description Meta  اددا  الواددد 

قددد  مكتبدددة الىددددمة العامدددة، مموقددد  مكتبدددة املستشدددفق السدددلطاوي لتدددا  السدددلطان قدددابوس، ممو 

الواددد  م اهدددا اددديااة سدددلي ة، اال أن حدددوب التدددا  فدددي مكتبدددة املستشدددفق السدددلطاوي اددددام  

ا  يلددددددة، مأن ايوددددددد ةق دددددد ل لعددددددددط  368ايوددددددد املسدددددد و  بددددددت كيدددددد  بلغددددددا عددددددددط الت  ددددددي ( 

، م ددالك  ددأن الع ددقة لدديس فددي حددوب ا  يلددة 200الت  ددي ( فددي هدداا ايو ددي كددد  أن ال كتدددام  

ايو ددددي ماه ددددا فددددي الصدددديااة السددددلي ة ماملع ددددقة اوتددددوا املوقدددد ، عرددددا أهددددت فددددي هفددددس الوقددددا مددددً 

 ة اي اطرا  الوا  الشامي لل وق  للياطة تعرد متر ا( البت  عً متتوا املوق .
 

ممً أخطاء الصيااة املت ي اا  الوا  عرا رمو  ااق مفهومة مااق مابوة، مهاا 

%، باإلضدددا ة ا دددا حدددوب عددددط ا  دددي ( 0فدددي موقددد  جامعدددة هدددلما، مكصدددي عردددا وسدددبة م ئ دددة 
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ا  يلدددة، كيددد  اددددام  ايودددد حق ددد ل لعددددط الت  دددي ( املسددد و  بهدددا فدددي هددداا  274التدددا  بىتدددو 

ا  يلة   ا، ميىطبد  ايوداب عردا موقد  مكتبدة الشد وخ مدً كيد  املدت لت عردا  200التا  بد 

 ا  يلة. 16%  عدط ا  ي ( 0ة، مكصولت عرا وسبة م ئ ة رمو  ااق مفهومة مااق مابو
 

% مددددً املكتبددددا( اهت ددددا بالصدددديااة السددددلي ة لتددددا  الوادددد  25ميت ددددب ب ددددا سددددب  أن 

سددددواء مددددً كيدددد  اللةدددداء أم حددددوب التددددا ، مهدددداا بطبيعددددة ايودددداب كدددد طا ا ددددا ضددددع  فددددي اواددددي 

 متر ا( البت  ملواق  املكتبا( موضوع الدراسة.

: ابان مً ا ييم ال قهام  ملواق  املكتبا( أن املكتبة الرئيسية Author MetaTagاا  امل ل  

 12بدامعة السلطان قابوس الوكيدة المي املت لا عرا اا  امل ل  بصيغة مىاسبة،  عدط 

ا  يلدددة، مكسددد  ا يددديم ال قهدددام  ال كوجدددد بهدددا أخطددداء، أمدددا مكتبدددة جامعدددة  فدددار املدددت ي ادددا  

 ابوة مليس لها ع قة بالتا  م ي رمل ا/ . امل ل  عرا رمو  ااق مفهومة مااق م 
 

م ي ددددا كتعلدددد  باملكتبددددا( ةخددددرا  أعهددددا لددددم ادددددر  اددددا  امل لدددد  املتعلدددد  بمليددددان املسدددد ملية 

لل وقددد ، م التدددا ي لدددم ك ددديم ال قهدددام  التدددا  مأ تفدددق بدددالتعلي  أهدددت ادددا  مهدددم م سددداعد فدددي ع ليدددة 

 اسيقجاع املوق  عً حري  متر ا( البت .

: ابان مً ا يديم ال قهدام  ملواقد  املكتبدا( أن مكتملتدان   دا Robots meta tagاا  الرم و( 

% مددً اج ددا ي املكتبددا( موضددوع الدراسددة مهددي مكتبددة الىدددمة 25أطرجتددا اددا  الرم ددو( بيسددبة 

 13العامدددة، ماملكتبدددة الرئيسدددية بدامعدددة السدددلطان قدددابوس م دددان عددددط الت  دددي ( لكدددي مهه دددا 

، مالدداا ضعمددي رابددة املكتبددا(  Index and followيه ا ا  يلددة، مأن املوقعددان كتددوا ر لددد
ً
معددا

ب يددداب اللاكددد  ايخددداا ب تدددرك البتددد  بتكشدددي  الصدددفتة ماتبددد   ا دددة الدددرمابا بهدددا أهظدددر 

  5الشكي رقما
 

 ف)بتتيى ميةيع الدراسة Dublin Coreاستخدام م) ير دف ن كير  -
 

ولة حسدددتملداب، مي كدددً ك  دددي معيدددار طبلدددً  دددور مدددً أبدددر  معددداكاق امليتاطاادددا ميت ادددب  سددده

 ج يعهدددددا اختيدددددارا قابدددددي للتكدددددرار  15ضسدددددتملدمت مدددددً اادددددق  ما حختصددددداا، ميادددددم 
ً
عىصدددددرا

 ماو ع عرا ر ه  اا(.
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ابان مً خ ب اتليي ايددان امليتاطاادا ب واقد  املكتبدا( أعهدا لدم اليدبب ب عيدار طبلدً  دور 

هيددددددددة بواسددددددددطة برهددددددددام  فددددددددي بىدددددددداء ايدددددددددان امليتاطااددددددددا، كيدددددددد  أن عىددددددددد اتليددددددددي املواقدددددددد  حلكيقم

Metachecker  ضع دددددي عرددددددا كصدددددرها طمن اتليلهددددددا، اال أن مكتبددددددا( الدراسدددددة املددددددت لا عرددددددا

ك دددددددوب  ا( ع قدددددددة ب عيدددددددار طبلدددددددً  دددددددور  تيددددددددان العىدددددددوان، امل لددددددد ، الكل دددددددا( املفتاكيدددددددة، 

 الوا .
 

 صلة تيجان امليتاداتا األشاشية مبحتوى مواقع املكتبات

 

 ملعيدار ام كسا  مدا الة ايدان امليتا 
ً
طااا ةساسية ب تتدوا مواقد  املكتبدا( م  دا

، باإلضددا ة  هددت Metacheckerرأا الباك ددان مىاسددملتت للدراسددة م دد  معطيددا( هتددائ  برهددام  

 ، مهددو أن التددا  الدداا 2012؛ الراملدددا،  2010اسددتملدب فددي عدددة طراسددا( سدداب ة االعر ددي، 

-26  ايواادي عردا وسدبة مدً ا%  لديس لدت ادلة بداملوق ، مالتدا25-0كتصي عرا وسبة مدً ا

%  ككدددون م دددد  75-51%  ادددلتت بددداملوق  ضددددعيفة، مالتدددا  الددداا كتصددددي عردددا وسدددبة مددددً ا50

 التدددددا  الددددداا  75-66ادددددلة اادددددق جيددددددة، ممدددددً  65-51مسدددددتويان مدددددً 
ً
ادددددلة متوسدددددطة، مأخادددددقا

 %  التت ب تتوا املوق  م تا ة.100-76كتصي عرا وسبة مً ا
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 برهام    ا ييم لتيدان امليتا3جدمب رقم ا
ً
 Metacheckerطااا ةساسية باملكتبا( م  ا

 التيدان    

 

 

Title Meta Tag 

 اا  العىوان

Description Meta Tag 

 اا  الوا 

Keyword Meta Tag 

 اا  الكل ا( املفتاكية

ع قدددددددددة التدددددددددا   ا  ي ( التا 

 باملوق 

ع قدددددددددددددددددددددددددددة التدددددددددددددددددددددددددددا   ا  ي ( التا 

 باملوق 

ع قدددددددددددددددددددددددددددددددددددددة  ا  ي ( التا 

 التددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا 

 باملوق 

مكتبدددددددددددددة جامعدددددددددددددة 

 السلطان قابوس

9 0% 12 

 

100% 12 100% 

مكتبدددددددددددددة جامعدددددددددددددة 

  فار

8 100%     

مكتبدددددددددددددة جامعدددددددددددددة 

 هلما

26 0% 274 0% 148 0% 

مكتبددددددددددددددة كصددددددددددددددً 

 الش وخ

16 0% 16 0% 21 0% 

مكتبددددددددددددددددددة جددددددددددددددددددام  

السلطان قابوس 

 ة  ق

13 100%     

مكتبددددددددددددة املعر ددددددددددددة 

 العامة

24 100%     

مكتبدددددددددددددددة الىددددددددددددددددمة 

 عامةال

19 100% 19 67% 19% 100% 

مكتبدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة 

املستشدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددفق 

 السلطاوي

65 71% 368 24% 46% 15% 
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   الة ايدان العىوان مالكل ا( املفتاكية، مالوا  ب تتوا مواق  مكتبا( الدراسة11الشكي رقم ا

 

  التبداكً محخدت د فدي مددا 12، 11  مالشدكلان رقدم ا3كت ب مً خ ب ايةدمب رقم ا

العىوان مالكل ا( املفتاكية، مالوا  ب تتوا مواق  مكتبا( الدراسة،   دد الة ايدان 

أ هدر( الدراسدة افدوا اددا  العىدوان عدً ب يددة التيددان فدي مددا اددلتت ب تتدوا املوقد ،   ددد 

% مدددً اج دددا ي مواقددد  املكتبدددا( املدددت لا عردددا ادددا  العىدددوان  ا( ادددلة 50كصدددي عردددا وسدددبة 

%  بواقد  أر د  مكتبدا(، مجداء موقدد  100-76بدان ام تدا ة ب تتدوا املوقد  بيسدبة ارامكدا مدا 

% ، 75-51مكتبدددة املستشددددفق السددددلطاوي  ا ادددلة متوسددددطة بددددااوتوا بيسدددبة ارامكددددا بددددان ا

%  25-0بيى ا كصلا  ي مً مكتبة جامعة هلما ممكتبة كصً الش وخ بيسدبة ارامكدا ا

وادد   تبددان مددً أا أن اددا  العىددوان لدديس لددت اددلة ب تتددوا املوقدد . أمددا  ي ددا كتعلدد  بتددا  ال

اتليي هتائ  الدراسدة أن املكتبدة الرئيسدية بدامعدة السدلطان قدابوس الوكيددة المدي  دان ادا  

% مدً اج دا ي املواقد  بواقد  37.5الوا   ا ادلة م تدا ة ب تتدوا املوقد ، بيى دا مدا وسدملتت 

مكتبددا( أخددرا لددم تشددت ي عرددا  3مكتبددا( اددا  الوادد  لدديس لددت ع قددة ب تتددوا املوقدد ، م 3

% مً اج ا ي عدط املكتبا(، بيى ا جاء ا ييم اا  الوا  37.5وا  مملكلا وسبة اا  ال

 % . 75-66 ا الة متوسطة ب تتوا املوق  في مكتبة الىدمة العامة بيسبة ارامكا بان ا
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م ي ددددددا كتعلدددددد  بتددددددا  الكل ددددددا( املفتاكيددددددة   ددددددد جدددددداء ا ي ددددددت بصددددددلة م تددددددا ة فددددددي مكتبمددددددي 

% ، فدي 100-76تبة الىددمة العامدة بيسدبة ارامكدا  االرئيسية بدامعة السلطان قابوس ممك

% مً اج ا ي عدط املكتبا( املت لا عرا اا  الوا  ليس لدت ادلة ب تتدوا 37.5كان أن 

املوقددد ، بيى دددا مكتبدددة جدددام  السدددلطان قدددابوس ة  دددق ممكتبدددة املعر دددة العامدددة لدددم يهت دددا  بتدددا  

 الكل ا( املفتاكية ب وقعه ا. 

 
 لتيدان العىوان مالوا  مالكل ا( املفتاكية Metacheckerبرهام    ا ييم 12الشكي رقم ا

 

 :أبرز نتائج الدراشة

 

 لل يتاطااددا اددم  13بلدد  عدددط التيدددان املسددتملدمة فددي مواقدد  املكتبددا( موضددوع الدراسددة  -
ً
ااجددا

 شكي متفام(  ي ا بيهها، مأن املكتبة الرئيسدية بدامعدة السدلطان قدابوس أ ثدق  استملدامها

 عرا عدط التيدان  عدط املواق  املت
ً
 بيسبة  12 اال

ً
%، اليهدا مكتبدة الىددمة العامدة  37.5ااجا

 %.15.6ايدان بيسبة  5 عدط 
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افددوا اددا  العىددوان عددً ب يددة التيدددان فددي الظهددور محسددتملداب كيدد   هددر فددي ج يدد  مواقدد   -

اكيدددة % مدددً اج دددا ي عددددط التيددددان بددداملواق ، ميليدددت ايددددان الكل دددا( املفت25املكتبدددا( بيسدددبة 

 % لكي مهه ا.15.625مالوا  م ان  هوره ا بيسبة 

افوا املكتبة الرئيسية بدامعة السلطان قابوس في كصدولها عردا ا يديم م تدا  فدي الت يديم  -

الكرددي لتيدددان امليتاطااددا، مددً كيدد  عدددط التيدددان ممسددتوا ع قيهددا مدد  متتددوا املوقدد ، اليهددا 

 مكتبة الىدمة العامة.

وطة فدي مواقد  املكتبدا( فدي: حخطداء طم ئيدة، حخطداء املطبعيدة، ا  لا مشا ي ضدبا ايةد -

ضع  أم عدب اواجد  ل ا( اسيقجاع أم مفاهيم، حدوب التدا  مدً كيد  الواد  املسد و  

 .بت

لم تهتم املكتبا( بتا  الرم و( بالرام مً أه يتت مأن مكتملتان   ا أطرجتا التا  بيسدبة  -

ة الىدددمة العامددة، ماملكتبددة الرئيسددية بدامعددة السددلطان % مددً اج ددا ي املكتبددا( مهددي مكتبدد25

 قابوس.

أ هر( الدراسة افوا اا  العىوان عً ب ية التيدان في مدا التت ب تتدوا املوقد ،   دد  -

% مدً اج ددا ي مواقد  املكتبددا(، مجداء اددا  الكل دا( املفتاكيددة فدي املرابددة 50كصدي عردا وسددبة 

 ال اهية.

 :التوصيات

 دراسة كوص ي الباك ان عرا:بىاًء عرا هتائ  ال

ضدرمرة اهت داب املكتبدا( بطري دة اديااة عىاادر امليتاطاادا ب واقعهدا حلكيقمهيدة، لاد ان  -

 الواوب السر   اليها مً  ي متر ا( البت .

الت يددددديم املسدددددت ر لعىاادددددر امليتاطاادددددا ب واقددددد  املكتبدددددا( باالعت ددددداط عردددددا أكدددددد بدددددرام  ا يددددديم  -

 يقها.امليتاطااا املتاكة عرا طه

أن اتدددددرا املكتبدددددا( السددددد ا  اور دددددا( البتددددد  بالتكشدددددي  آلا دددددي اوتوياتهدددددا، ماتبددددد   ا دددددة  -

 الرمابا املوجوطة بها.

 ضرمرة اهت اب املكتبا( بالصيااة اللةائية مطم ئية ايةيدة، مافاطا ةخطاء املطبعية. -
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كتوا دددد  مددد  املعدددداكاق  اعددداطة اددديااة م ىدددداء امليتاطاادددا فدددي مواقدددد  املكتبدددا(  سددددلطىة ع دددان ب دددا -

 العاملية ممتطلبا( متر ا( البت ، ماكتياجا( املستفيدكً.

اأهيددي مييددد ف امليتاطاادددا فدددي مواقدد  املكتبدددا( بالددددمرا( التدريمليدددة املتملصصددة فدددي  يفيدددة بىددداء  -

 مايااة امليتاطااا باملواق  حلكيقمهية.

رق يدددة املتاكدددة عردددا حهيقهدددا حهت ددداب بددداجراء املليدددد مدددً الدراسدددا( التطبي يدددة للكياهدددا( ال -

للخددددرم  بتصددددور مابددددب كددددوب حبيعددددة بىدددداء امليتاطااددددا بدددداملواق  الع اهيددددة ب ددددا ضسددددهم فددددي ضددددبا 

 ايةوطة بها.
 

 مراجع الدراشة: مصادر و

 

 - . امليتاطكتدددا ماىظددديم مصددداطر املعلومدددا( حلكيقمهيدددة فدددي املكتبدددا(.2002بدددامفلب،  دددااً ا  .1
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 السياسة الوثائقية يف املكتبات اجلامعية

 يف ظل البيانات الضخمة

 

 نابيت حممد صاحل                                                  كرمية كباب                           

        أستاذ محاضر بجامعة كسنطينة                   باحثة في مركز البحث في إلاعالم العلمي و التلني  

 
 

 :امللخص

كانتتتل ياسةااتتتتئ يا فاباةتتتتئ اتتتم ية، لتتتتاط يلةا وةتتتتئل اواتتتت       تتتئل      تتتت ي   تتتتى   تتتت   

ية يضتتةا يةزةتتلم ا ز، لتتاطل راا لاو تتا يا اتتة ئ ياتتتا  هذتتا  ت   تتاط  تت   ية، لتتاط     تتزى 

ياتستتتتةةج يلةةتتتتم اهتتتتذ كتتتتم ا تال   اتتتتت استتتته  تتتتا  ل هتتتت    رةتتتتاط ياتتتتتا ي  زتتتتل رموياتتتتئ  تتتت ي 

  ض ع. ية

 يز ي ط   زةتتئ ياسةااتتئ يا فاباةتتئ اتتم ية، لتتاط يلةا وةتتئل  تتا ياصليرتتم يا ابتتذ ة تتا و 

ا ت  يالةانتاط   ط تايةو   اط  تس ةذ يا ص   إاجتا ام ظذ يا ،ه ا جةاط يلحمرثئ.    ا 

ياضتتتتتتعزئ   وةتتتتتت  يا اتتتتتتابذ ية جتتتتتت  م ابتتتتتت  ا تتتتتت    ا تتتتتت    رتتتتتت   تتتتتت   يالةانتتتتتتاط.   جتتتتتتمط 

  إ ويجستت ا   تتط م إعتت  توتتمرذ     تتتةم اةااتتةتا يا فاباةتتئ  تتى كتت   ية، لتتاط يلةا وةتتئ ن 

 غةئ يا ت،  يلةةم ام  ةلينةةتا     لةئ ااجةاط ياا يء يلةمرمم.ب  ط لاط يا ضا يلةمرم. 

 :  الكلمات املفتاحية

ياسةااتتئ يا فاباةتتئك ية، لتتئ يلةا وةتتئك يا ،ه ا جةتتاط يلحمرثتتئك يالةانتتاط ياضتتعزئك  اتتابذ 

 .ج زا ملا يا  يصذ 

Abstract: 

 The policy of documentation in the university libraries, for decades, and is 

still one of the most important topics of the libraries, as a means to develop the 

contents of these libraries and ensure the good management of all their 

services, as evidenced by the literature that interested in the study of this 

subject. 
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The importance of documentation policy in university libraries has increased, 

with the vast increase in sources of information and access to access under 

modern technologies. And with the beginning of the era of large data and the 

inability of existing means to inventory, save and broadcast these data. The 

university libraries themselves have had to modify and rationalize their 

documentation policy by including the requirements of the new situation. In 

order to better control its budget and meet the needs of new readers. 

Keywords : 

Documentary policy, academic university, new technology, big data, social 

media 

 :اإلشكالية

   اتمي  ياتتا  ت   تتا  آ ف ياسهةن   إلانسان رتا    م  ى كذ   اصةذ اةا ت    ه  

رطتت م  ل   تتئ  ثتتذ يا اتت  ابتت  جتتموين يا، تت ف   نتتتل يا  تت ز ابتت  يا تتع و. إعتت   ن  صتتذ 

   تا ياصليرتم   ام يا قل يلحتاعم. إلاا،صج نيإع  يا، ارئ اب  يا وم رزل  ف  تهاا    يا  اء 

 ت،  اتتتم  صتتتلن  تتتى يا تتتوه ياتتت -  ياتتتتا توتتت ف اتتتم ا تتت نا راالةانتتتاط-يةطتتت   ا تتت   يةو   تتتاط 

  يا طتتت و يا،لةتتتج اتتتم بوتتت    لاج زتتتا م تتتماا ا.   يز ي ط اتتتمع تا  تتتا ظ تتت و  اتتتابذ يا  يصتتتذ 

....يلخ. اظ تتت   تتتا اوتتت ف راالةانتتتتاط لاق  تتتا يملةتتتا ط ياو زةتتتئ  : ا تتت  يلةةهتتتاطل ياطاتتتت ل 

ياضتتتتتعزئ   ظ تتتتت   و تتتتتا  يتتتتتهذ  لتتتتت  ى   نة ةتتتتتئ ياتتتتتصججاع يالةانتتتتتاط اتتتتتةن وةتتتتت ط يا اتتتتتابذ 

 ات.ية ج   يااةام ر 

ظ  و تتتتا إعتتتت  اتتتتم ينتيتتت ط ظتتتتا  م يالةانتتتتاط ياضتتتتعزئل ااكصجقتتتتل يملةتتتتا ط ياتتتتتا تستتتتل ل    

ابت  و ات ا ية، لتاط يلةا وةتئ. إ  يات طاال  ت    كةتجم  ية، لاط   جا ط   اا نزجا  

يلح تتتتتتام ابتتتتتت   هانةتتتتتتتا اتتتتتتم يا اتتتتتتج ياو ذتتتتتتال وتتتتتتت  يا تتتتتتتمراط ياتتتتتتتا   جتتتتتتم تا يا ،ه ا جةتتتتتتاط 

ا  تتتتتت ا    تتتتتتى تستتتتتت ة ط اتتتتتتم از ةتتتتتتئ يالتتتتتتت    ياتتتتتتصججاع يةو   تتتتتتاط. ل    تتتتتتا   تتتتتتا يلحمرثتتتتتتئ 

 س غ ئ  اهةئ يا قزهئ إلنياء  ا او ف راةس   ااط يا قزةئ    ية، لاط يا قزةئ. ا،ى  ا 

ينتيتتتاو يالةانتتتاط ياضتتتتعزئل  جتتتمط ية، لتتتاط ن ستتتت ا اتتتم  يتتته ئ  ن تتتتج تواةتتتمي. إ  اتتت  ر تتتتلن 
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رتتتذ  ر تتتتا ره اةةتتتتال اتتتتاز ي ط ق تتتةئ   تتتتتةم يةيتتتهذ   و تتتتك ااتتتج ر،زةتتتتئ يالةانتتتاط يةه جتتتتئ 

 ياسةاائ يا فاباةئ ام ية، لاط يلةا وةئ   زةئ    صلتل ض  وم   رمي  ثتا.

  ياسةاائ يا فاباةئ اتم ية، لتاط يلةا وةتئ اتم ظتذ يالةانتاط ية ةه تئ  لوةتئ ابت   ات  ق  تئ 

جتتتتتتا ا تتتتت ت،  اتتتتتم  و زتتتتتمم ابتتتتت   وتتتتتارةج   ق ياتتتتتم   اةتتتتتئ رز،تتتتتى     ، لتتتتتئ جا وةتتتتتئ يا ةتتتتت ء إا

 تةط تتتتتا يةو اتتتتتم رهتتتتتذ   ج تتتتت .   ا،تتتتتى  تتتتتا يالةانتتتتتاط ياضتتتتتعزئ ظ تتتتت   يتتتتتهذ يالةانتتتتتاط ياغةتتتتتج 

  ةه تئ. إ   تى يا توه يات ت،  اتتم  ل  ثتتال  والةةتتا   رتتتا  ت ي  تتى ج تئل    تى ج تئ  كتت   

 يتتتهذ   لةتتتئ ااجةتتتاط يالتتتااثةن    يااتتت يء ر تتت ئ اا تتتئ. إضتتتاائ إعتتت   يتتتهذ تستتتةةج يةةلينةتتتئ 

 لن  اج      ية، لاط. يا    ص

ل اتتها م رااتت و يم   تت  يا تتتمراط ياتتتا يةاتتا  ي  ابتت  ضتت ء  تتا قةتتذل   تتى كتت    تت 

  يج  ية، لاط يلةا وةئ ام ظذ يالةاناط ياضعزئ.    اهم     إلاج يءيط ية لوئ  تى  جتذ 

  تتتتةم اةااتتتئ يا فاباةتتتئ  تتتا تستتت ةج يا تتت ء ابتتت  إتتتتهااةئ   لةتتتئ ااجةتتتاط يااتتت يء   تستتتةةج 

 .ةةلينةئي
 أهمية الدراسة:

تستتتت ج يا تتتت ء  تتتت   ياموياتتتتئ ابتتتت  إرتتتت يز   زةتتتتئ  جتتتت   اةااتتتتئ  فاباةتتتتئ اتتتتم ية، لتتتتاط   

يلةا وةتتتئ كاصتتتتئ  تتتتا ظ تتتت و  تتتتا اوتتتت ف راالةانتتتاط ياضتتتتعزئ ياتتتتتا  صتتتتلتل تيتتتتهذ االتتتتئ رتتتتةن 

 ية، لئ   يالاا  اةزا ر و ك ر  لةئ ااجةاط ياا يء يةو   ا ةئ.

 أهداف الدراسة:  

  يائ إع : تمف يامو 

 يا و  ف راالةاناط ياضعزئ ام ية، لاط يلةا وةئ -

 يا و  ف رااسةاائ يا فاباةئ ام ية، لاط يلةا وةئ -

   ةان     يا تمراط ياتا   يج  ية، با ام ظذ يالةاناط ياضعزئ  -

  ضتتةن   زةتتئ  جتت   اةااتتئ  فاباةتتئ اتتم ية، لتتاط يلةا وةتتئ ا  تتم  ةيتتهذ يالةانتتاط  -

 ياضعزئ
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 :دراسةتساؤالت ال

  ا هم ياسةاائ يا فاباةئ    ا   زةةتا -

 . ا  ونى يالةاناط ياضعزئ    ا ا قةتا رااسةاائ يا فاباةئ ام ية، لاط يلةا وةئ -

 .ام ية، لاط يلةا وةئ يا فاباةئنةف  أف  يالةاناط ياضعزئ ام نجاائ ياسةاائ  -

 . ا هم يا تمراط ياتا ر يج ا ية، با ام ظذ يالةاناط ياضعزئ -

 ض الدراسات يف املوضوع:بع

ةتتم  هتت  إن   ضتت ع يالةانتتاط ياضتتعزئ اتتم ية، لتتاط يلةا وةتتئ قتتم آكتت  ابتت   تزتتذ يل  

 نتت  إعتت  اتتم ياستتاائ اتت  اوتتالد  تتى  هظتت و إ يو   هظةذتتا   ياتت   ج يا   تتئ   عتت  اظ تت و . تةتت

استتت  جه إ ويج  تتتت ي يةيتتتتهذ ضتتتتزى   ا  تتتتاط ياسةااتتتتئ يا فاباةتتتتئ ا ز، لتتتتئ. إ  نجتتتتم  وظتتتت  

ع  تتتةن اتتتالة ي ية ضتتتت ع بستتتطتةئ   تتتتا ياصجنةتتتل ابتتت  يلةانتتتته يا انتتتا ا زيتتتته ئ.  تتتى  تتتت ي يمل

يةهط تتك اا اهتتا  وياتتئ   ضتت ع يالةانتتاط ياضتتعزئ اتتم ية، لتتاط   وثطتت  رااسةااتتئ يا فاباةتتئ 

 ام ية، لاط يلةا وةئ.    ى      ى  ط م إع    ي ية ض ع نجم:

.  تى   ت  يةاتا ط IEEEةوي و ام  ج ئ ي ت كاب    Chunning Wang :  يةاا  يةوم  -

ياتتتتتا  ط قتتتتتل إعتتتتت    ضتتتتت ع  تتتتتمراط يالةانتتتتتاط ياضتتتتتعزئ اتتتتتم ية، لتتتتاط. إ   تتتتتتم  اتتتتتى   زةتتتتتئ 

ية، لتتتتتاط يلةا وةتتتتتئ   ياتتتتتم و يا،لةتتتتتج ياتتتتت     ولتتتتت  اتتتتتم  طتتتتت    يالتتتتتت  ياو ذتتتتتا راا لاو تتتتتا   تتتتت  

 نتتتت   طتتتت م إعتتتت    ؤاستتتتئ اتتتتم  جزةتتتتا    هظتتتتة  يالةانتتتتاط   يةو   تتتتاط    ا  تتتتا ا لتتتتااثةن. نزتتتتا

  ضتتت ع ية يج تتتئ رتتتةن   هتتتاء ية، لتتتاط    يتتتهذ يالةانتتتاط ياضتتتعزئ  تتتى كتتت    اتتتمر  بوتتت  

ياه ابن   إلاوتا يط ياتا قم تساام ية،  ةتةن ا  قت ف ابت   تا ا  ت ي يا تتم . إ  رجتمو 

رتتاة، با  و اتتئ   ا تت  نةتتف رز،هتت   ت ةتتذل  والةتتئ    اتتمر  يالةانتتاط ر تت ئ تستتزن رل تتك 

 ام  جا  يةو ائ. يالةاناط ل  ف رةن  هااك 

 و اتتئ نةتتف رجوتتذ  تتى يالةانتتاط ياضتتتعزئ  -ذ يةثتتتا ةابتت  اتت -اتت ي رجتته ابتت  ية، بتتا 

 والةتتئ ابتت   تت م جمرتتمم   ناجوتتئ اتتم از ةتتئ  را ا زتتا ل   بةتتئ     ااتتئ. لااتت وزا اتت  ئ 

ابت    ت ةذ يالةاناط ياضعزئل  يا ة ء إعت   اتابذ إ ااتئ تستزن ا لاا /يااتاوا يلح ت     

 لةاناط ياتا رت اج ا رط م جمرمم.يا
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يا زم يةؤاف   ت كاب  اتم رتتتت  ابت   وياتئ    ت ةتذ  جز اتاط رةانتاط ا ، لتئ يا  هةتئ   

يلةة ا جةئ يا  هةئا  ا   يجوئ نةف ر   ياوزذ ا جتا  تى  جتذ إ ويج يالةانتاط ياضتعزئ 

 .لةو  ا  و   اط  هظزئ   اائ ا لااثةن/ياا يء

 ضتتتتت ع ا قتتتتئ ية، لتتتتاط يلةا وةتتتتتئ راالةانتتتتاط ياضتتتتعزئل ي تتتتت   يةؤاتتتتف  ر تتتتتا إضتتتتاائ إعتتتت     

رزيتهذ تو  تتف يالةانتتاط ياضتتعزئ ياتت     رتت ي  ايتتهذ   ضتت ع استتا  اتتم  يملع  تتةن اتتم 

يةةمين.  ا يا ط م إع  لاالاب ياتا   ط إعت  ظ ت و  ت ي ية تط ذ يات   او ملتج  يةؤاتف ات   

 و  نصجن ل. اةم ياة م إنزا    نتةجئ ا زةئ اظ   

( رتتتتاا .م.  ابتتتت  نيتتتت  كتتتتذ   IRMA) جمعيةةةةة ة اصا م ةةةةا ص اإلاعلتمةةةةا  إلال   و يةةةةةاز تتتل  -

ازاا ا ية و اتئ راالةانتاط ياضتعزئ اتم  ج تم  ياتم ابت  تتهذ ن تاب. ر  تزى  جز اتئ  تى  

 يتتتتتاوكاط بو تتتتت ا   زتتتتتت و اتتتتت   يالةانتتتتتاط ياضتتتتتعزئ  ر تتتتت ئ اا تتتتتئ    كتتتتت    تتتتتتمفل اتتتتت   

ل   ز تتتتتا م يةتتتتت  رةانتتتتتاط لاج زتتتتتا من ظ تتتتت و  اتتتتتابذ يا  يصتتتتتذ يالةانتتتتتاط ياضتتتتتعزئ   نةتتتتتف  

 تتتت ي ية تتتتط ذل  تتتتا  ينتيتتتتاويالتتتتت  ياو ذتتتتال   يالةانتتتتاط يا جاو تتتتئ كانتتتتل ياستتتت ه يةلاتتتتت  اتتتتم 

  .ياصجنةل اب  تو  ف   ط ذ يالةاناط ياضعزئ   إتهااةئ ضلط ا ام ية، لاط

ياتتتتتا ي  زتتتتل رز ضتتتت ع   تتتتت كامتا  تتتتى  ن تتتتج يةتتتتميك ط  Auvil, Loretta ازتتتتذ زثتتتتذ ر   

يالةانتتتتتتتاط ياضتتتتتتتعزئ اتتتتتتتم ية، لتتتتتتتاط يلةا وةتتتتتتتئ ابتتتتتتت   جتتتتتتت  يلع تتتتتتت و راا لاو تتتتتتتا  هلتتتتتتتا يةو اتتتتتتتئ 

إلانسانةئ   ا ةذ  ط و يالت  ياو ذا. الوم يةام ئ اتا  زت وط ا    الاب يا ب سةئ 

م ل ياصليرتتلاج زتا ماظ ت و   ينتيتاو يالةانتاط ياضتعزئ   ية زث تئ اتم: ظ ت و  اتابذ يا  يصتذ 

اب   نصجن ل راإلضاائ إع  رةانتاط يالتت   ياو زةتئ.  لاق  ا رئيةط   ا لةاناط يا جاو ئ   

  تمفل يالااثئ اى إتهااةئ   اةم تو  ف يالةاناط ياضعزئ  ا قةتا راة، لاط.

 قس  يالااث ن از    إع  ف فئ  تا و وب سةئ: 

اتتتتتم ا تتتتت  إلان تتتتتاج يا ،تتتتت    :  تتتتتتمفل اةتتتتت  اتتتتتى  هانتتتتتئ ية، لتتتتتاط يا قزةتتتتتئاملحةةةةةتص  و   -

ياوتتتااذا  تتتى كتتت   ا نتتتئ يا قزهتتتئ يةهتيتتت م اتتت   ياوتتتاا .   نتتت ي ياتتتم و ياتتت     ولتتت  اتتتم 

  اةج ا لااثةن  نملج ام   ز،تى  تى   تا و يةو   اط)رةانتاط   ةه تئ    هظزتئ( ياتتا 

 رت اج نتا ام رت ثت  ا يء كانل  و   اط رل  ت ياةئ    ن ةئ.
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ياو قتتتتتئ يا  ةتتتتتمم رتتتتتةن يالةانتتتتتاط ياضتتتتتعزئ    ية، لتتتتتاط  ر تتتتتتم  اتتتتت    املحةةةةةتص الثةةةةةا   -

يا قزةتتتتئ )إلااصجيضتتتتةئ( ياضتتتتعزئ. ازتتتتى كتتتت    وياتتتتئ  ااونتتتتئ رتتتتةن يالةانتتتتاط ياضتتتتعزئل 

ية، لتتتتتتتاط يا قزةتتتتتتتئ ياضتتتتتتتعزئ. ياتتتتتتت و ج ي  ن  تتتتتتت   ية، لتتتتتتتاط هتتتتتتتم  صتتتتتتت   ستتتتتتت   ااط   

زهتتتئ. تةتتتج  ن ا لةانتتتاط ياضتتتعزئ اتتتم اتتتم  ي تتتتال  ا  يمتتتتا ابتتت   يال رتتتةن  تتتى يا، تتته ية ق

ية، لتتتتتاط يا قزةتتتتتئ ياضتتتتتعزئ ا تتتتتا  هانتتتتت      قتتتتتئ  ن تتتتتج  ا  يمتتتتتتا ابتتتتت  رةانتتتتتاط   ةه تتتتتئ 

  هظزئ  ااونئ    س   ااط يالةاناط ياضعزئ.  

ر تتتم  اتت   يةتتت  يةيتتهذ ياتتت   نتتتم  ياوتتاا  نتةجتتتئ يا تتماك يا ابتتتذ  املحةةتص الثالةةةث -

ط يا قزةتتتئ ياضتتتعزئ   ا لةانتتتاط كاصتتتئ ياغةتتتج   ةه تتتئ   ياغةتتتج  هظزتتتئ.    جتتت   ية، لتتتا

 تت ي يا،تت  يا ابتتذ   ا تت يءينتيتتاو ا   رز،تتى  ن  تتتذ يةيتته ئل  نتتتا اتتم يا قتتا اتت   ويتتأ 

 تتى يالةانتتاط كاصتتئ ياغةتتج   ةه تتئ  ثتتتا. ا تت ي  ضتتج   تتى يا تت  و  إرجتتا   تتا اتتز   ب: 

Cyberinfrastructur  ية زث تتتتتتتتتتئ اتتتتتتتتتتم ي  يط   اتتتتتتتتتتابذ تستتتتتتتتتتزن  رئةتتتتتتتتتتام  تتتتتتتتتت   يالةانتتتتتتتتتتاط  

  ةه ئ   ياغةج   ةه ئ(  ت ة  ال  ل  ثتال   إ ااةتا ا وا ئ ر  وم  هظزئ ياضعزئ )ية

إن ياصجنةل اب    ين ية موين   اونا تةاب   ا و  ك     تتم  اتى   ضت ع ية، لتاط   

يلةا وةتتتئ   يالةانتتتاط ياضتتتعزئل رتتتذ  هتتتا  اتتتمط رتتتت      وياتتتاط ينجتتت ط      تتت ي   هجتتت  

 يةو ام.   زةئ ية ض ع ام يا اج يا ،    

  تا إ ي   ج هتا إعت  ياوتتاا  ياو ملتي اتاة ا   تى يا   تتئ   عت  تةتاب   تا و واتتزةئ      

 كا رزةتتئ اتتم  تتا ر و تتك رز ضتت ع ية، لتتاط يلةا وةتتئ   يالةانتتاط ياضتتعزئ.  ن  وظتت   نظتتاو 

  جت  صتت ب  تا اتئ ا تت    تتط ذ يالةانتاط ياضتتعزئ اتم اتتم  ي تت    وثطت  راةيتتاكذ يا اهةتتئ 

إرجتتتا  يلح تتتت   ا تتتا.   إلارتتتتاو اتتتتم  نصجن تتتل قتتتم رأكتتتت   إعتتت  بوتتتت  إعتتت  ستتتا  يملع  تتتتةن ياتتتتا ا

يةتتتتمك ط      اظتتتتتاط     ويء اتتتتتم  ه تتتتتمراط ياهاتتتتتار ية ل  تتتتتئ    اتتتتتتى بوتتتتت  ياصججزتتتتتاط 

 ة ا و ت ثةئ. 
 ماهية البيانات الضخمة يف املكتبات اجلامعية:

ياضتتعزئل إ   ن تو   تت  رلاتت   وتتت  إلانتيتتاو يا ياتتا ياتت   او اتت    تتط ذ يالةانتتاط  

إلاتتتتتهااةئ يا،لةتتتتجم   يةواتتتتمم رااوستتتتلئ ا زل  تتتتةن اتتتت يء اتتتتم ية، لتتتتاط يلةا وةتتتتئ     جتتتتا ط 

 كتتتتت  . ا تتتتت ي نجتتتتتم اتتتتتم  تةتتتتتج   هتتتتتاهم  تتتتتى يا وتتتتتاو ف ياتتتتتتا  اطةتتتتتل ا لةانتتتتتاط ياضتتتتتعزئ وتتتتتت  
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ا اتتتتابذ ابتتتت   نتتتتتا  اتتتتت يا،تتتت  يا ابتتتتذ  تتتتى يالةانتتتتاط ياتتتتتا  وتتتت   ر  ةتتتتا   ياتتتتتا وةتتتت ط ي ي  تتتتاق  

 ية جمم اب   ل  ثتال  والةةتا   رتتا. 

اتتتتم  م نتتتتئ ن تتتتاب  رت فتتتت ل استتتته   .Laney, D     تتتتى  تتتتتم  اتتتتى يالةانتتتتاط ياضتتتتعزئ  تتتت    

Chunning Wang  إ  رتتتتتت    ن يالةانتتتتتتاط   2016  تتتتتتت يكاب  اتتتتتتم يةاتتتتتتا  ياتتتتتت   نيتتتتتت    اتتتتتتم

  ىل ياضتتتتتتعزئ   تتتتتتف يا اهةتتتتتتاط   يا ،ه ا جةتتتتتتاط يلةمرتتتتتتمم  تتتتتتى  جتتتتتتذ جزتتتتتتال  ت ةتتتتتتذل  لتتتتتت

( اةتتتتتت  وةتتتتتت ط  اتتتتتتابذ     اهةتتتتتتاط تستتتتتتةةج datasetsتستتتتتتةةجل   رتتتتتت ل  جز اتتتتتتاط يالةانتتتتتتاط )

ق ياتتتتتم يالةانتتتتتاط يا ا ةمرتتتتتئ اتتتتتى يااةتتتتتام رتتتتت ات.   استتتتته يا و  تتتتتف  ر تتتتتا    تتتتتف يالةانتتتتتاط 

 يلحة ل ياس ائل   يا ه ع.  تمراط:ياث فئ  Vsياضعزئ ب: 

رزجز اتتتتاط يالةانتتتتاط  : ا يتتتتةج إعتتتت  يةتتتت   جز اتتتتاط يالةانتتتاط ياضتتتتعزئ  ااونتتتتئالحجةةة  -

 ياوا رئ.

:   ا م  تا ياس ائ   يامرها ة،ةئ ياتا رت    تتا إنيتاء يالةانتاط ياضتعزئ. اتا م السرعة -

  ا  تسه ياس ائ رااث يني   ام بو   اةان رأج يء  ى ياثانةئ.

: ايتتتتتةج إعتتتتت   هتتتتت ع  جز اتتتتتاط يالةانتتتتتاط ياضتتتتتعزئ  زتتتتتا رجوتتتتتذ  ت ة  تتتتتا    هظةز تتتتتا التنةةةةةت  -

 صوه.  إ ااةتا     جم

  ياتتتتل توتتتتاو ف رةانتتتتاط ياضتتتتعزئ بغةتتتتئ إرجتتتتا  تتتتت ي تتتتتا ذ     تتتت  اهتتتتذ يةةتتتتا رى.   او ملتتتتج     

ف ينتيتتتتتاويا لةانتتتتتاط ياضتتتتتعزئ  تتتتتى  ن تتتتتج يا وتتتتتاو ف معهةةةةةن مةةةةةاكي   العةةةةةالمي تو  تتتتتف  . إ  اتتتتت ع

يالةاناط ياضعزئ رأنتا: ا جز ائ يالةاناط ياتا    م ية     قموم    يط ق يام يالةاناط 

 ."1يا ااطل  ل  ىل إ يوم   ت ةذ   ت يالةاناط يا ا ةمرئ  ى

إن   تتتتتط ذ يالةانتتتتتاط ياضتتتتتعزئ اتتتتت  رتتتتت  لج ااتتتتتج ر تتتتتماك يالةانتتتتتاط   إنزتتتتتا  هتتتتتا   تتتتتى 

 Cyberinfrastructure  ي يا،  يا ابذ  ى ك   ا، م  يا  يءيا ملج   اة ئ  ى  جذ 

ا،صج نةتئل ظ  و   ط ذ يالةاناط ياضعزئ بواا  يا جاوم إلا يو لجام نظ  ية، لاط   

ياتتتا  اتتول نطتتام يا وا تتذ رتتةن ية، لتتاط   ياوتتاا  يلعتتاوبم  زتتا   كتتذ ية، لتتاط اتتم إتتتهااةئ 

ياتتتتت ت،  اتتتتتم  تتتتتماك   تتتتتا و يةو   تتتتتاط يا قزةتتتتتئ. إضتتتتتاائ إعتتتتت  إلاقلتتتتتا  يا،لةتتتتتج ابتتتتت  استتتتتاراط 

                         

  بياانت_ضخمةps://ar.wikipedia.org/wiki/htt Wikipediaموسوعة1 
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ا يا  يصتتتتتذ إلاج زتتتتتا م  تتتتتى  تتتتت ف يالتتتتتااثةن   تةتتتتتج  .  زتتتتتا زي  اتتتتتم  هتتتتت ع قتتتتتية، لتتتتتاط ابتتتتت    ي

ئ  تتية،  ةتئ. ا تت ي او ملتج  تت ي إتتها  يملةز اتتاط يا قزةتئ ياضتتعزئ   ياغةتج   ةه يملةز اتاط

ابتتتتتت   جتتتتتت  يلع تتتتتت  ل   نة ةتتتتتتئ إ ويج تتتتتتا اتتتتتتم ياسةااتتتتتتئ يا فاباةتتتتتتئ ا ز، لتتتتتتاط  تتتتتتى   ا  تتتتتتاط 

 ية، لاط يلةا وةئ.

 

 السياسة التثائلية و عالكتها بالبيا ا  الضخمة في اإلا تبا  الجامعية: 

 :تعريف السياسة التثائلية -

  ضتتذ   زةتتئ ياسةااتتئ يا فاباةتتئ اتتم ية، لتتاط يلةا وةتتئ  تتا يا تتماك إلاا،صج نتتي ا لةانتتاط اتتم 

ك نتتتتتا  ا جز اتتتتئ  تتتتى قتتتت يويطل  لتتتتا ا    وتتتتارةج  ،  ثتتتتئ اتتتتم  فةاتتتتئ واتتتتزةئل  صج اتتتت ا ج تتتتاط 

اه  ةئ وازةئل  ى ك ا ا رز،ى ا ز، لئ  تاةك كذ   ميف يةستط م   ية،  ثتئ اتم  ت   

إ   ز،ةثتا  ى إ يوم   تستةةج نيتا ا تا ية،  ةتئ ات يء اتم يا  تاء يا ا ةتم   يا فةائل إضاائ

   يا قذتتا إلااصجييتتمال  تتى اةااتتئ لاق هتتاء    هزةتتئ يملةز اتتاط  تت  وي راةوالةتتئل لااتتتلوا  

)يا ويتتتتت ه(   يا لتتتتت  ىل  صتتتتت   إعتتتتت  يالتتتتت    إلاااوم) يك ةتتتتتئ    كاواةتتتتتئ(. نزتتتتتا   وتتتتته  تتتتت   

 ا تا اتم  تمرتمل  تاةتك    طت    ااجةتاط ياات يءل راا لاو تا  زت م  ياسةااتئ يا فاباةتئ   وي

 صتذ رتتى ية، لتتئ   يااتتاوا   توزتذ ابتت  إاتتمي  نيتتا اط جمرتمم  :  هتت  ى يااتت يء  تتى  جتتذ 

ياتت ت،  اتتم يةو   تتاط   اتتم  تتماك ية تتا و يةا رتتئ    إلااصجيضتتةئ. تستتزن ياسةااتتئ يا فاباةتتئ 

 تتتتم  نجااتتتتئ ياهظتتتتام يا فتتتتاباي ا ز، لتتتتئ  تتتتى كتتتت   إلاا تتتتابةاط    ؤتتتتت يط تستتتتزن  ئرزو اتتتت

 ر اةة   ا قم ر و  ا.

   تتتتتتتا يا تتتتتتتماك يا ابتتتتتتتذ ا ز تتتتتتتا و   ظ تتتتتتت و   تتتتتتتط ذ يالةانتتتتتتتاط ياضتتتتتتتعزئل رز،ههتتتتتتتا تو  تتتتتتتف   

ياسةاائ يا فاباةئ: اب   نتا  اة ئ تسزن راامويائ   يات ت،  يلةةتم اتم  ةلينةتئ ية، لتئ  تى 

ياي كاء   نة ةئ يا وا ذ  ى  جذ يلح    اب   نملج ام   ز،ى  ى ية ا و  ك    تمرم

   يالةاناط ام  قذ  قل  ز،ى   ر  ئ  س مي ئ.
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ا  ي نا    ج   اةاائ  فاباةئ اتم ية، لتئ   ت  ضت  و ا ا تزان يات ز يو ا  اتج ينتستاي  

يا  يصتتتتتتذ   ،ه ا جةتتتتتتاط يةو   تتتتتتاط   يا تتتتتتماك يةو   تتتتتتاتي ياهتتتتتتا   كاصتتتتتتئ  تتتتتتا ظ تتتتتت و  اتتتتتتابذ

 لاج زا م    يا ت ي  ا اب   نملج ام   ز،ى  ى ياا يء.
 

 العهاصر األساسية للسياسة الوثائقية: 

تستتتتتزن ياوهاصتتتتت   اااتتتتتةئ يةه نتتتتتئ ا سةااتتتتتئ يا فاباةتتتتتئ رتتتتتاا ت،  يلةةتتتتتم اتتتتتم  يتتتتتهذ   

   زثذ     ياوهاص  ام: يالةاناط ياضعزئ إ ي  ا    يا غ ا ا راايهذ يا حةن.

 جتت    فةاتتئ    رةتتان ياسةااتتئ يا فاباةتتئ اتتم ق تته ية، لتتاط يلةا وةتتئ رزثتتذ  : إنالاختيةةاص -1

ضزان ا ز، لئ إلنجاز   ا  ال     يم   جوةئ ا ز، با اهم يك ةاو يالةاناط  ى  جذ ضز ا 

مخطةةت منميةةة   ز تتا  طإعتت   جز اا تت     اتت ا ا.  و زتتمي ابتت   جز اتتئ  تتى  اتتابذ      ي

 ين اتتاء تت ي ياتتماةذ اتتم ية، لتتئل ر ةتتم ا زتتال اتتم از ةتتئ ين  جتت    ثتتذ   .مطةةتير املجمتعةةا و 

يالةانتتاط ياتتتا  لتتمم ية، لتتئ   و ي  تتا ياتت رى  لطتتل ااجةتتا ت  يالةانتتاط ية ةه تتئ إعتت  تغ  تتمم 

 تتتتا. نزتتتتا ر تتتت م  تتتت ي ياتتتتماةذ ن ستتتت ل  يج زتتتتا مقتتتتم نيتتتت ط  اتتتتم يالتثتتتتةن اتتتتم   قتتتتا   يصتتتتذ 

 .ج  هزةئ ام إ او يايلهاطنز مو  و   اط  ام ة، لاط  ك  ل  يط ياو قئ رزلط

إن  ياسةااتتئ يا فاباةتتئ ر تت ةتا  فةاتتئ  ضتتول  اااتتا  تتى  جتتذ يا لطتتةج   التخطةةيت:  -2

يةستتت البمل اتتتتا تستتتاام اتتتم  تمرتتتم   ا  تتتاطل رلاصتتتئل اهتتتم ا  هتتت ن يةةلينةتتتئ  تتتتم  م  تتتى 

ج تتتئل  تستتت غذل نزملتتتجو اط تتته  ةلينةتتتاط إضتتتااةئل    يملحااظتتتئ ابتتت  يةةلينةتتتئ يةزه اتتتئل  تتتى 

ج تتئ  كتت  . ا جتت    فةاتتئ واتتزةئ   جوةتتتئل ر تتزى ياتت ز يو يملةز اتتاط  تتى كتت   قةتتتا  

نزا اساام اب  ازارئ  قةزئ يالةاناط يملع نئ     زةئ إ ويج ا ضزى يملةز ااط ية ج  م.

  تتت ي  ية، لتتتئل  تتتى كتتت   تتتت ي اا نتتتي اه اتتتاط إ ويج يالةانتتتاط ياضتتتعزئ   كتتتذ   ط لا تتتتا 

ستتاام  تت   يا فةاتتئل راا وستتةك  تتا  نيتتطئ  كتت   ياتتتا ا تتا ا قتتئ يةا رتتئ   يا يتت  ئ. نزتتا ت

  زااتتت،ئل  تتتما   ياتتتصجي ةجةئراملةز اتتتاطل  ثتتتذ يا   اتتتئل يلح تتت ل يا لتتت  ىل ابتتت   ضتتتا 

كتم اط يااتت يءل ن تمرتم يالةانتتاط ياتتا رز،تتى لاات غهاء اثتتتال    يالةانتاط  ن تتج ا عت ن  تتى 

 اط. جذ يا لا   رةن ية، لاط ام إ او يايله

اتتتا م  تتتا   ةتتتم رةتتتان ياسةااتتتئ يا فاباةتتتئ اتتتم  هظتتتة    تستتتةةجاا قاط العالكةةةا  العامةةةة:  -3

يا وا ذا  ا رةن ية، لتئل يةست  ةمرىل إلا يو تةنل  يلة تاط يةااةتئ.   ا وااةتئ  ن تج اتم  طلةتك 
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ياسةااتتتئ يا فةاتتتئل ر ط تتته   تتت  يةيتتتاونئ ية،ث تتتئ اهتتتذ  تتتى يةستتت  ةمرىل  إلا يو تتتةنل  جتتتذ 

ن يا  يصتتتتتذ  تتتتتا رتتتتتةن ياطتتتتت اةن.    ن رةتتتتتان ياسةااتتتتتئ يا فاباةتتتتتئل  تتتتت  رزثارتتتتتئ ااتتتتتم  تتتتتا  تستتتتتة

ااة، لتئ اتمنتا  ظة تئ   اتح ال تيتزذ  تا رز،تى   قوت   ثتتال ات يء  تى نااةتئ  .يةست  ةمرى

يالةاناط ية زع  ل  ثتال    يلعم اط. نزا  ز،ى  ى  ملجر  ق يويط لاك ةتاو يا   رتئ ا لةانتاط 

رتتتتتاا ج ع الةانتتتتتتا يا اتتتتتذا.   تتتتتا   ظ تتتتت  ية، لتتتتتئل اةز،تتتتتثت  يا وا تتتتتذ  تتتتتا ابتتتتت   اتتتتتا    اتتتتتمل 

لان اتتتتتا يط يةام تتتتتئ  تتتتتى قلتتتتتذ يةستتتتت  ةمرىل نزتتتتتا رز،تتتتتثت  واتتتتت   لتتتتت  ى كتتتتتذ يالةانتتتتتاط ياتتتتتتا 

 .   ف رااطاب ةئل    يلعط م

 السياق الشامل: -4

ةانتتتاط ر وتتته رةتتتان ياسةااتتتئ يا فاباةتتتئ   وي  ا تتتا اتتتم از ةتتتئ يا وتتتا ن يايتتتا ذل   تيتتتا   يال  

رتتتتةن ية، لتتتتاط اتتتت يء ابتتتت  يةستتتت    يملحبتتتتمل إق ةذتتتتال   نتتتتا      عتتتتم. إ    رز،تتتتى اهتتتتذ  ، لتتتتئ 

إا تت يء يالةانتتاط ياضتتعزئ   اتتمرز ا ا زستت  ةمرىل  ه تت  م ا اتتم ال ا تت ي ااة، لتتاط توزتتذ 

 وتتا اتتم توا نةتتاطل  تاا تتاط   ،تت  ط.   جتتذ إقا تتئ  ثتتذ  تت   يةيتتاو ال  رتتم  ن  هتت ن  هتتا  

لائ     لا ائ رةن ية، لاطل  تمف  و ائ كذ  ست   ااط  ، لتئ ابت  اتميل   ت ي  ويرئ  س

  ى  جذ تيا   يالةاناط ام يةس الذ     ا   ياه ااط ياغةج  ز ئ. 
 

 حتديات املكتيب و مههة املكتبات يف ظل البيانات الضخمة:

  رو تتتتتا  تتتتى ر وتتتت م ية، بتتتتا اتتتتم اةا تتتت  ية هةتتتتئ إعتتتت   تتتتتمراط نلةتتتتجم   نثةتتتتجم. اتتتت  رهتتتتا  

 يهذ إ    يهذ    تم  آك  رو ظ   الوم   ا ئ إلانصجن تل ياتتا تةتجط كتذ  ستاو ياوتاا . 

 تتتتا  تتتت  رتتتتمكذ اتتتتم  تتتتتم  جمرتتتتم      تتتت   تتتتتم  يالةانتتتتاط ياضتتتتعزئ. إ  اتتتتزةئ  تتتت ي ياو تتتت  

ابتتتت   جتتتت  يلع تتتت    لاج زتتتتا مبو تتتت  يالةانتتتتاط ياضتتتتعزئ ياتتتت   اتتتت لةتا  اتتتتابذ يا  يصتتتتذ 

ل يا جاو ئ   رةاناط يالت   ياو زةئ. رتة  رت    لت  ى لاق  ا رئناط ياصليرم يةط   ا لةا  

كتتتذ صتتتغةجم   نلةتتتجم ر و  تتتا     تتتعب     ؤاستتتئ  تتتى قلتتتذ تتتت كاط نملتتتج ل  تتتى  جتتتذ  تتت اةج 

 كم اط  ا ذ    ياصججاع     يالةاناط  قل يلحاجئ.

ئ  تتتتى  اتتتتابذ     اتتتم يةاارتتتتذ إ ي  تتتتا نظ نتتتتا إعتتتت   تتتتا رام تتتت  ية، بتتتا  تتتتى كتتتت    تتتتا  تتتت ا   ية، لتتتت  

(ل نجتتتم  راتتتمم رةانتتتاط   ةه تتتئل    هظزتتتئ لااصجيضتتتةئ اهةتتتاط ابتتت  و اتتت ا ية، لتتتاط يا قزةتتتئ )
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التتتاوم اتتتتى   تتتتا و وقزةتتتئ ن تتتتةئ     و   تتتتاط رل  ت ياةتتتئ اتتتتى  تتتت   ية تتتا و ياتتتتتا رت اج تتتتا 

 يالاا  إلنجاز رت ف     ياااوا اإل زام  ازا  يةط  ثئ  ه      ى  جذ يةطااوئ ياوا ئ. 

  ا،ى ام ا   يالةاناط ياضعزئ  صلن  ى يا ياذ  ن يالاا     ياطااه    اتى ياااوا   

ياوا   ر ط ا إع   ن ج  ى  ات. اهجم  ام بو   اةان رت اج إع  ياتصججاع  هاقيتئ جت ط 

رأاتتم   تعا  قتم  ضتة  ي إعت  استار  اتم  اتتابذ  لا  تا ر هت    رتةن راات  آكت ل    ر  تم 

   تتت    او اتتت  ا،تتتى رةانا تتت   تزتتت ......إلخ    راا لتتتاو  ن نستتتلئ نلةتتتجم  تتتى  ملاج زتتتا يا  يصتتتذ 

 تتتت   يالةانتتتتتاط تةتتتتج   ةه تتتتتئ      هظزتتتتتئ  تتتتى ج تتتتتئل     يرتتتتم ا  تتتتتى ج تتتتتئ  كتتتت  ل  ضتتتتتج   تتتتتى 

يا وه اب  ق يام يالةاناط ام ته  ا يلحتاعم  جزةتا    ت ةتذ    لت  ى   ياتصججاع كتذ  ت   

  ام  يهذ است   م إاتا م ياهظت  اتم كتذ يا هظتة  ياتميكبم يالةاناط. ا  ي  جم ية، با ن س  

ا ز، لتتتتتئ   نتتتتت ي إاتتتتتا م صتتتتتةاتئ اةااتتتتت   يا فاباةتتتتتئ  تتتتتموجا كتتتتتذ ية ط لتتتتتاط يةا رتتتتتئل يا اهةتتتتتئ 

 يا ي  ئ ياتا ايصج  ا إ ويج يالةاناط ياضعزئ ام يملةز ااط ية،  ةئ يا قزةئ.  

 الةاناط ياضعزئ:  اب  ض ء  ا  ن .   زثذ      تمراط ية، با ام ا   ي

نةتتتتف رز،هتتتت   ت  تتتتذ يالةانتتتتاط ابتتتت  تتتتتته  ا يلعتتتتام  تةتتتتج  هظزتتتتئ       ةه تتتتئ إعتتتت  رةانتتتتتاط  -

 ا يء  ى يالااثةن    ياا يء     صحاب ياا يو ر  ئ اا ئ. يا غ ا ا و اةئ رز،ى 

 ك ك   يزن ام يملة زا  ى ك   تس ةذ يا ص   إع  يةه  ج يا ،   ياوااذا -

ةز ااط يا قزةئ  ا إ ويج  ت   يالةانتاط    ت    تا إعت  رةانتاط يمل ج يهذ تسةةج   ضل -

 ل رز،ى يلح    ا جتا ام     قلل    ت  ظئ رط  ائ ا ةزئا ا وزا صالحئ 

 يا  ياك رةن يالةاناط يملع نئ   ااجةاط ياا يء يةو اةئ -

   يط يلةمرتمم  يات وزا   م يةوالةئ يا هةئ  ى ك   نسه   اويط اتم  يا تمي  -

  RDA/FRBR ،يةف   يةوالةئ  : ا 

 إلااوا    لاك ةاوط   ض اةئ    لا ا ااةةئ اهم از ةئ وياب   ملج لاا زا  -

ك ك   اويط جمرمم  ى  جذ إرجا  و يرج يا  ئ رتةن ا ت  ااجلتاط ياات يء    يالتااثةن  -

    ل  ى رةاناط ياغةج.
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 البيانات الضخمة:  أهمية السياسة الوثائقية يف املكتبات اجلامعية أمام حتدي

 

ياسةااتتتتتتتئ يا فاباةتتتتتتتئ اتتتتتتتم   ضتتتتتتت ع يالةانتتتتتتتاط ياضتتتتتتتعزئ اتتتتتتتم ية، لتتتتتتتاط   إن ياصجنةتتتتتتتل ابتتتتتتت  

ك اتتتتة ئ لحتتتتذ  تتتت ي يةيتتتتهذ   ا،تتتتى كتتتتأ يم تستتتتزن رئرجتتتتا   ي لا  تتتتايلةا وةتتتتئ اتتتت    تتتتى  جتتتتذ 

 يلح   .

او ملتتتج  يتتتهذ يةةلينةتتتئ   نة ةتتتئ تستتتةةج ا ابتتت   تتتم   ياا تتتةج   ياط  تتتذل    ه  تتتا يةتتت ي  

زةتتتتتئ إلوضتتتتتاء ااجةتتتتتاط  يااتتتتت يءل  تتتتتى ن تتتتتج يةيتتتتتاكذ ياتتتتتتا توتتتتتاني  ثتتتتتتا ية، لتتتتتاط يلةا وةتتتتتئ. يا ق

  تتاق   تت ي يةيتتهذ رظ تت و يالةانتتاط ياضتتعزئ ياتتتا نزتتا اتتلك    ن  ن نتتا  ت تتاج إعتت   جمرتتم   

 تتتتمر  يا اتتتابذ   إ كتتتا  توتتتمر ط ج    تتتئ اتتتم نزتتتج تستتتةةج ية، لتتتئ.   تتت  ياتتت   ر ط تتته   

، لتتتاط يلةا وةتتتئ اتتتم   ي تتتئ    لتتت ج ا تتتا. إ  نجتتتم بوتتت  ية، لتتتاط   تتت ي   اب تتتئ قتتتم  تتتمكذ ية

ك  تتتتتتل  لتتتتتتاا  كةااةتتتتتتئ ااتتتتتتتج  تتتتتتى  جتتتتتتذ يا  تتتتتتم  ا تتتتتتت ي يةيتتتتتتهذ. اهجتتتتتتم  تتتتتتث  يلحه  تتتتتتتئ 

ا ز، لتتتتاط  تتتتى  جتتتتذ إرجتتتتا   2015/2016  ةتتتتاو رتتتت و اتتتتم اتتتتهئ  35يا  نستتتتةئ ك  تتتتل  ل تتتت  

 . 1ا    ةيهذ يالةاناط ياضعزئ ام ية، لاط يلةا وةئ

 ن  ج   اةاائ  فاباةئ ناجوئ ام ية، لتاط يلةا وةتئ اتم ظتذ يالةانتاط ياضتعزئ   ا   نا  ي 

  تتتتت  ضتتتتت  و  راا لاو تتتتتا  زتتتتت م  صتتتتتذ رتتتتتةن ية، لتتتتتئ   يااتتتتتاوا   نتتتتت ي ياهااتتتتت م     تتتتت آم ية، لتتتتتئ 

 رااوسلئ ا ااوا. ا  ي اتا  تسزن:

ةمرتتمم ياصجنةتتل  ن تتج ابتت  اا تتذ   لةتتئ ااجةتتاط يااتت يء  تتى كتت    و اتتئ كتتذ   ط لتتا ت  يل -

 تتتتتى كتتتتت    تتتتتتا وي ت     يةمي  تتتتتئ ابتتتتت   وياتتتتتاط  لان اتتتتتاءرئتتتتتت ين   ياتتتتتميب  اتتتتتم از ةتتتتتئ 

  ةمينةئ ا يء  ى ك    اار ط  لات م    يا  ةاناط.

ضلج   تسةةج يةةلينةئ اب   م  ياا ةج   ياط  تذ. إ  تو ملتج ياسةااتئ يا فاباةتئ  فةاتئ  -

اتم  تمرتم   ا  تاطل رلاصتئل  اااةئل  ضول  ى  جذ يا لطةج يةس البمل تساام 

 اهم ا  ه ن يةةلينةئ  تم  م  ى ج ئل  تس غذل نزملجو اط ه  ةلينةاط إضااةئ.

                         
1 Guide du Big Data l’ annuaire de référence 2015 / 2016 à destination des 
utilisateurs. Sosiété Corp. Paris : Société Corp. 2016.- p.65 

 



                                                                                      

 نابيت حممد صاحل -كرمية كباب                                                         

8102 وليوـ ي عاشرالعدد ال -اجمللد اخلامس        ~ 208 ~    

تستتتتتتاام اتتتتتتم از ةتتتتتتئ  هتتتتتت  ى يملةز اتتتتتتاط تيتتتتتتزذ كتتتتتتذ يالةانتتتتتتاط ية جتتتتتت  م )ية ةه تتتتتتئ   تةتتتتتتج  -

اب   اااةه    ،  اب   ويائ  لاا زا   ةه ئ(  ى ك   اةاائ  هزةئ يملةز ااط  ا 

ياا يء   يالااثةن. إن  ج    فةائ    رةتان ياسةااتئ يا فاباةتئ اتم ق ته ية، لتاط كةاويط 

يلةا وةتتتتئ رزثتتتتذ ضتتتتزان ا ز، لتتتتئ إلنجتتتتاز   ا  تتتتال     يم   جوةتتتتئ ا ز، بتتتتا اهتتتتم يك ةتتتتاو 

ق يوي تتت  اهتتتم  هتتت  ى يملةز اتتتاط ية،  ةتتتئ  ي لتتتا   تتتا و يةو   تتتاطل   تستتتاام   ن تتتج اتتتم 

واةةئ اب  ا ةذ يةثا   ، لئ ياه نج       ،ةئ قم اهجم بو  ية، لاط يا يا قزةئ.

 صموط ق يوي ام  ط ا ياوام يلةاو   جز ائ   صةاط   لا ا  لةن  تى ك ا تا يةوتارةج 

يةو زم  ن ااء يالةاناط ياضعزئ   نة ةئ تسةةج ا.   كان  ر  يةوارةج  نتتا يات غهل اتى 

 يملحا فاط  يط ياطابا ياشعصما.

غةتتج يةز،تتى يابتت  ياوزتتذ يلةزتتا م اتتم إ تتاو يا ،تت  ط   يايتتلهاط. إ   تتى تستتزن رتتااصجنةل ا -

ابتتتتم كتتتتذ يالةانتتتتاط  تتتت ا   ن توزتتتتذ ية، لتتتتاط اتتتتم إ تتتتاو  هوتتتت   اتتتتى ياوتتتتاا  يلعتتتتاوبم    ن  

يةه جئ. ابت ي رز،ى ا ز، لئ  ل ةف  ى ابئ يةةلينةئ يا،لةجم ياتا قم   ط  اتماوا إ ي 

 ك   يةو    ا ا، ط ام يالااء ام  تةط ا يةهغ 

ر تتتتزى رةتتتتتان ياسةااتتتتئ يا فاباةتتتتتئ يا هتتتتت  ى يةستتتت ز  رئ ويجتتتتت  ضتتتتزى   تتتتتميف يا ب ستتتتتئ  -

ا ز، لتتتتتتئ يلةا وةتتتتتتئل ا تتتتتت ي رتستتتتتتنى اهتتتتتتذ  ، بتتتتتتا ظ تتتتتت  رتتتتتتتك يا هتتتتتت  ى يةستتتتتت ز   تتتتتتى  جتتتتتتذ 

يا قتت ف   تتام كتتذ  تتتم  ر وتت م اتت ل    ن رهتت ن ابتت   ويرتتئ رهتتذ  تتا  تت  جمرتتم كاصتتئ اتتم 

  ط واط و ي  ية، لئ. جاا  ية، با اةه ن ام  س    

 اخلامتة:

 تتتتتتى يالتتتتتتمرتا   قلتتتتتتذ يايتتتتتت  ع اتتتتتتم    ازتتتتتتذ  طلةاتتتتتتي يا ةتتتتتت ء إعتتتتتت   وطةتتتتتتاط    هتتتتتتا د   

 ت،زئل  ه ن قم اط ط   ن  ل  ى قلتذ  ملتجز نزتج   نة ةتئ ياوزتذ ات يء كتان ابت  يةتم  

 ياا تتتةج    ياط  تتتذ.    تتت ي  تتت  يلحتتتا  رااوستتتلئ ا سةااتتتئ يا فاباةتتتئ ياتتتتا او ملج تتتا ية،  ةتتت ن 

يا نةتتتتتلم لااااتتتتتتةئ اتتتتتتم  طتتتتت      ياتتتتتت ز يو ياويتتتتتتاط ية، بتتتتتتا   نتتتتت ي كطتتتتتت م وب ستتتتتتةئ ا تاةتتتتتتك 

 ي  ع ياصجي ةجم ل ك ن ية، لئ ا ال       ي  تو ف تغةجيط نلةجم   يا تت  ط   زتئ  تى 

استتتتزن رتتتتتاا ا ج   يا صتتتتت   يةلاتتتتتت   ياتتتتتصجي ةجمإعتتتتت   هتتتتتان  يا فتتتتابكك نتتتتتا  ستتتتت   اا ا لتتتتت  ى 
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 تتتتت ي نتةجتتتتتئ يا طتتتتت ويط يا ،ه ا جةتتتتتئ ياتتتتتتا  قتزتتتتتل اتتتتتم كتتتتتذ نيتتتتتا اط ة تتتتتا و يةو   تتتتتاط   

 ية، لئ.

إن  كتتت   ية، لتتتئ اتتتم ا تتت  يالةانتتتاط ياضتتتعزئل  اتتتا  تتتتا إعتتت  إاتتتا م ياهظتتت  اتتتم  تتتم  نجااتتتئ   

   اتتتتتتتتئ از  تتتتتتتتا كاصتتتتتتتتئ ية و اتتتتتتتتئ رتستتتتتتتتةةج يملةز اتتتتتتتتاطل تستتتتتتتتةةج يةةلينةتتتتتتتتئ     لةتتتتتتتتئ ااجةتتتتتتتتاط 

 يا     جم   يايلهاط ياواةةئ. يةس  ةمرى ية حئ  ا يا ماك يةو   اتي

ا  ي ياوزذ اب   تستةن    طت    اةااتئ  فاباةتئ  ت،زتئ    ،  ثتئ رزوتارةج جمرتمم  هت ن   

ك اتتتة ئ ا   يصتتتذ  ضتتتج    تتت ي   زتتتا   ناتتتار اةتتت  كاصتتتئ    نتتتتا  تزتتتذ اتتتم  ةا تتتتا   تتتميف 

ظا ا از ةا او زم يلةمرمم ياتا تسا  ية، لئ ا تاةا ا ام كذ   قاط. إ   ن صةاتةتا توم ن

ا جتا ية،  ة ن ام از      يةس  ةم ن ام رتتت  اى   ا و يةو   اط  ى ك    جز ائ 

  ى تو ةزاط.
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 املؤسشات استعنال الوثائق الرقنية يف

 القانونية املعوقاتبني احلوافز التكنولوجية و 

 

  ناضورعيشى                                                                             

 دارة الالنترونيت للوزاةقرةيس مشروع لا                                                                        

                                                     بمإسست سوناطراك                                                                                 

 :امللخص

 يياث ، و تضيي ذ ل يييرة الرهانيياث الا خديياد تفييي   فييو و ييذ ت يي  ذ
ا
ألاسييوا  فييي  مخّل

يييييييتثييييييير تل
ا
ذ لادارة ت يييييييي   و  ييييييييارث تلثييييييير  يييييييرامت، الليييييييواةو و ال يييييييواني فييييييييي  ، و حعييييييي دث د 

 ؛ بالنس ت للمإسساث للوزاةق مد ر ترباح ا خداد ت مهمت تلالنتروني
ا
م الهامي  فيو بالخ ن

ج ليييا امليي ة الةمجيييت ت رة و املخ ادلييت ر يير الوزيياةق،  منيي  للمإسسيياملعلوميياث املجخ،ييت، املسيييا 

ميييت ان،يييا  ألارميياى املومليييت ئلزييييا و بييةلو   يييادة لانخا ييييت و ا  ييودة ر ييي   ييي  املدييار ا ال   و 

ر  للوزيياةق  تلالنترونييييو لهييةا ت ييي و الارخميياد ر يي  لادارة  سييوا  
ا
ضييرورة م م ييير مايييا ملييا جيييوف

يو ألارشي ت   ئم تني  فيو و يذ  و الاسيخعماى، و ال  ي،، و الخو عي ، مرونيت فيو الخيية  مي   ز   ميا

جّيييييرح ئشيييييهاليت مدييييي ا يت هييييية  الوزييييياةق، سيييييوا  جليييييو  اةييييي  للمعلومييييياث الر مييييييتالخييييي فق اله

تو جليييو التييين جيييم ئ شيييا ها تو اسيييخ  الها فيييو شيييه   الور ييييتالجاج،يييت رييي  رملييييت ر مجيييت الوزييياةق 

 ر من 

ن ي  الخ نيييين و ال ييييانو   لهيييية  اميييي   يييي ى  هييييةا ال  يييي، سييييو   سييييل  ال ييييو  ر يييي  ا  يييي

  م  الارخمياد ششيه  ل يئت ال انونيت لخ جيت لا خداةا ا   م   هت،املسألت و ن يا 
ا
التن جمن

املإسسيت ميي  منيي  و مي   هيت ت يرل العواةيق التين ج يوى دو   ج ،الوزياةق الر مييت مامي  ر ي 

موزييييياةق مر عييييييت  ااث  ييييي مت  انونييييييت ج ييييي  م ييييي  الوزييييياةق  رخمييييياد ر ييييي  الوزييييياةق الر مييييييتالا 

 الور يت 

 :لكلنات املفتاحيةا

 الا خداد الر من ،الر من امل خول  ر مجت،الوزي ت، ألارشيا،ال
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Abstract 

At a time when economic bets have become large, market demands have 

become more stringent, regulations and laws have become more stringent, 

electronic document management has become an important economic source 

for enterprises; full control of information produced, The organization can 

reduce the time and expenses necessary to accomplish the tasks entrusted to it, 

thereby increasing productivity and quality. Therefore, reliance on electronic 

document management is an unavoidable necessity for its flexibility in storage, 

research, distribution, use and archiving. However, at a time when the vast flow 

of digital information distinguishes it, the credibility of these documents, 

whether resulting from the digitization of paper documents or those created or 

received in digital form, is problematic. 

In this research we will highlight the technical and legal aspects of this issue. 

The technical characteristics of the legal environment, which enable full 

reliance on digital documents, and the obstacles that prevent the organization 

from relying on digital documents as reference documents Of a legal nature 

replacing paper documents. 

Keywords: document, archive, digitization, digital content, digital economy. 

 :املقدمة  1

 
ا
ر املإسسييياث ر ييي  ليييم هاةييي  مييي  املعلومييياث فيييو شيييه  وزييياةق و  يييور و فيييي  وهاث جخيييوف

هييةا هييو وا يي  الن ييير  ولييةلو مل يياث ر ميييت، جخييو ع فييو تمييال  ميخل ييت و فييو وسيياة  مخعيي دة 

رتس املييياى  املعلومييياث جم ييي  فيييي  ت ييي  ذ الييية  فيييو ردييير الا خدييياد الر مييينمييي  املإسسييياث 

 ا ألاوى ئ  ت س  اسخم له

ر ةييييت ميييي  م،مييييوع ابامل 99ب املعلوميييياث المييييير مجخامييييت املخوا يييي ة فييييو شييييه  وزيييياةق  ج يييي ا

املعلوميياث التيين جمخلنهييا املإسسييت االنسيي ت املخ  يييت جو يي  ر يي  شييه   واريي  معّييياث جييية  
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 بمع ىح م املعلوماث فو املإسساث  ة     ا   و م   هت ت رل فاحسخم  فو شه  مجخام(و 

ييةتميياه هيي ةييت فييو ميي  سييجت ابامل 55 ب ر يي  املإسسييت الدسيييير ا  سيي  ملعلوما يييا، ا الوضيي   خو ا

ب جلو الر ميت تو الور يت التن  سوا  ر مجتيا لل دوى ر   م خول ر من مو ي   مني   خو ا

  تمخيدد تمعلوماجي تنامتاسخم ل  م    ى 

  يي ة،  املعلوماجيييت املخا ييت فييو م،يياى ئدارة الوزيياةق لالنترونيييت ر تنامييئ  ا  لييوى و ألا 

لنيي  الا خيييار ا  سيي   خّلييب الارخميياد ر يي  تسييس رلميييت و مجل يييت   جمنيي  ميي  الييخ نم فييو 

شيييه  و م يييمو  ميييي  وزي يييت مجيييي  ئ شييياإيا تو ا  ديييوى رلزيييييا ئ ييي   ا ييييت ترشييي تيا تو الاسييييخمجا  

لاجا ييت لل  يي،  النشيير و لييو، مييرورا شعملييياث ال هرسييت، والدليي ي ، والخييية  ، وارايييا، و 

اسييخعماى املعلوميياث الر ميييت  منيي  ت   هييو  اسييخعمام شسيييّا  عخميي  ر يي    ا ئ الاسييخعماى و 

الشييخا ارخمييادا ر يي  مإه جيي  العلميييت و   رجيي   الوزي ييت ميي  طيير م خييول   ييرا ة و ج لييي 

 حسيير املعيار حع ي ا، يي   ئ   اسخيراج و  و تلثر تهميت تلثر  هو   لما  منج  ت  املهجيت

ارخميييادا ر ييي   وارييي  معرفييييت  ندسييي يا الجاييياه   يييو للم خيييول مييي   ييي ى ال يييرا ة و الخ ليييي  آ

املعلوماح  بمرور الو ذ و التن جم ي  فيو الوا ي  مسياهمت م،موريت مي  ا خ يراث التين جي اولذ 

  ر   املإسست

 :البحث إشكالية  5

، ئ ييييييي  ا خجيييييييا   ليييييييوى املعا يييييييرةتو بييييييي اف   العديييييييرنت بييييييي اف ، ،ييييييي  معايييييييم املإسسييييييياثجخا 

 ت س   اسخم م ن م  ت   اسخم لهار مارة وزاة ها فو شه  ئديا م  معلوماجيت جمناا 

هييييو ج و ييييي  الوزيييياةق الور ييييييت للوزييييياةق  تلالنترونيييييفييييو بيييييادب ألاميييير، ميييييا  الهيييي   مييييي   لادارة 

ألا يليت ئ ي  وزيياةق ر مييت تلثير مرونييت فيو الخييية   و الاسيخعماى و  مني  الع ييور رلزييا شسييهولت 

ة  ا  اليييت ج  يييخ النليييخت الور ييييت، ب نيييم مرورهيييا م  يييا رييي  طر يييق  م رمييياث ال  ييي،؛ فيييو هييي

ي  الييو، ليو النلييخت ألا يليت التيين  ،ييب 
ا
شعملييت املديياد ت و ا خواإييا ر يي  الع مياث التيين جإل

العيييودة ئلزييييا فيييو ا  يييامث الرسيييميت  ا يييت جليييو ا خاضيييعت لم يييرا اث ال انونييييت  م ييي  ألاميييور 

 ال  اةيت و مرا  ت ا  ساباث 

 
ا
لوزي ت لالنترونيت م   الوزي ت الور يت شيئا فشيئا، و ر   ذ ام  مرور الو ذ،  ل

اليو ئ ي  وسياة  املعلوماجييت املسيخعملت فيو ئنخيياج الوزياةق فيو شيه  ر مين م ي  ألادواث املنخ يييت 
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و  جيواث ج ييادى املعلومياث مال ر يي  لالنترو ي  و هيو مييا تدل ئ ي  ج ييادى و  (wordا لجاياه وورد

ا الوضييي  الييية  ةمييياث دو  الخألييي  مييي  مدييي ا يتيا   تمييياه هييي  املعلو ةاسيييخعماى الن يييير مييي  هييي

  مييييييزا 
ا
 ها   خمييييييت ج  ييييييق تهييييي افظييييي للمعلومييييياث الر مييييييت و فيييييو الن يييييير و املخوا ييييي ق   الخييييي ف

يييي ،الا خديييياد ت و املهجيييييت  الر ميييييت  الوزيييياةق ج،يييي  املإسسييييت ن سييييها مر مييييت ر يييي    ييييوى تو ج  ا

  زار الجاج،ت ر  الوج    آ بالخا و  لو رلي  و ةبالشه  و امل مو  ال

 تلالنترونييييلادارة ميي  ئشيييهاليت  -و ربمييا دو  و يييو–  املعّيييياث  علييذ املإسسيييت جنخ ييي  ةهيي

التيييين لييييو مسييييألت ج جيييييت  ، والور يييييت( تللوزيييياةق االجاج،ييييت تساسييييا ريييي  رمليييييت الر مجييييت للنلييييخ

و التين  تر مييالوزاةق لالنترونيت التن جم ئري ادها ت ي  فيو  ليخت ئدارة م  ت ئ   ئشهاليت 

ييييييي  مييييييي  الارتيييييييرا  بالوزي يييييييت الر مييييييييت رييييييي  طر يييييييق 
ا
جخّليييييييب و يييييييود ئطيييييييار  يييييييانو   مخهامييييييي   من

الخد  ق الالنترو  ، و هو ما ليس مخوفرا شع  ششه  مام  بالنس ت للِمإسساث ا  ةاةر ت 

 م   

 :منهج البحث  3

 عخميييي  ال  يييي، ر يييي  املييييجلد الجايييير  اليييية  يييييي   ئ يييي  جوضيييييو فنييييرة مّاب ييييت املإسسييييت 

ني  التييييين حسيييييمو باسيييييخعماى وزييييياةق ر مييييييت ااث  ييييي مت  انونييييييت  ن يييييوه مييييي   ييييي ى هيييييةا لل يييييوا

لادارة  انونيت املر عيت التن ج،ع  م  ال  ، بخوضيو ألاسس الجار ت التن ا ج  د ال يئت ال

و الييو بامرخميياد ر يي  دراسييت م،مورييت ميي  املعييا ير  و ميي   انييب  شيياملت للوزيياةق تلالنترونيي

دورة  يييياة  جرجنييية ر ييي  م هيييوه تسا ييي ن هيييو للوزييياةق تلالنترونييييلادارة آ ييير   يييي  ال  ييي، ت  

 هييوه ليي  ريي ة نار يياث ب ييي،  منيي  للمإسسييت ت  حعخميي  ر يي  الوزي ييت ميي  لاشييارة ت  هييةا امل

الشييياملت تو ميييا  عييير  با رشييي ت  تلالنترونييييالجار يييت التييين ججاسييي يا  لنييي  الخو ييي  ن يييو لادارة 

ر   انونييتلالنترونيت     ديادف  معو ياث 
ا
جخم ي  فيو  يياب مجاوميت حشيرععيت مخهامليت جيإط

امل اى و هو وا ي  حعيشي  املإسسيت ا  ةاةر يت ئ ي   ي  ميا و هيةا ميا ملسيجا  مي   ي ى مسييرججا 

 املهجيت 
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 :املفاهيه األساسية  4

 :.البيانات، املعلومات و املعرفة4.1

رمييييييو  تو الدييييييور اا خيييييياه( الهلميييييياث تو ألار يييييياه تو ال لييييييو م،مورييييييت ميييييي  ا  ييييييرو  تو ال يانييييياث

  املخعل ت بموضوع معي 

املعلوميياث لييو املعّييياث الجاج،ييت ريي  معا  ييت ال يانيياث  يي و ا تو  اسييوبيا تو با  ييالخي  معييا، 

  هو  الو فو سيا  م  د و مسخول راى م  املد ا يت و 

مت واسخي امها فو تمر م ي 
ا
 .(1ااملعرفت حعنن جهام  املعلوماث املجا

وميييياث رجيييي  ئرّييييا  معنييييل لل يانيييياث ميييي   يييي ى وضييييعها فييييو سيييييا  معييييي ، ئا  جنييييخع املعل

املخهامليييت جيييإد  ئ ييي  املعرفيييت، التييين ليييو ال ييي رة ر ييي  اسيييخعماى هييية  املعلومييياث مييي   املعلومييياثو 

ت يييي  اجييييياا ال ييييراراث املجاسيييي ت  و ميييي  ال يييي  عن تنيييي  فييييو املإسسيييياث هيييية  املعلوميييياث  ،ييييب ت  

 ت    ال راراث الت
ا
 ت لو ألا رل جهو  موزو ت و موز

ا
 ن جنخع رايا مب  ت  جهو  موز

 (documentالوثيقة).4.1

لت ششييه  داةييم و منيي  جدييني ها و را  يييا  وسييي  لييو الوزي ييت   خييو  ر يي  معلوميياث مليي ا

 .(5ااسخنسا ها رج  ا  ا تو 

شخا  طر  و  اها ل لي  م  وجل زياوزي ت جم ئ شاؤها ( لو recordألارشي يت ا الوزي ت

(3ااملهجيت ممارست التزاماج  ال انونيت تو ترمال  و    ىمعجط يعو تو 
. 

  ييييا  الخعييير  ي  مييي   هيييت ا خا ييييت ألاساسييييت التييين  ،يييب ت  جخيييوفر رلزييييا الوزي يييت و التييين ليييو 

ال ييي رة ر ييي  الا خ ييياة باملعلوميييت، و مييي   هيييت ت يييرل الما يييت مييي  اليييو و التييين ليييو ال ييي رة ر ييي  

  ألارشي يتمر بالوزي ت ئز اث تمر ما، و فو هة  ا  الت  خعلق ألا 

 :الرقمية . الوثيقة4.1

و دياةا،  ابليت و وسيي  لو م،مورت جخألا م  م خول، الر ميت الالنترونيت( الوزي ت 

ميي   يي ى اسييخعماى   هييا   اسييوب   منيي   ميي  طيير  لا سييا  ل سييخم ى، ال ييرا ة و ال هييم

لوزي ييت ل ى رمليييت الر مجييتفييو شييه  ر ميين تو ا  دييوى رلزيييا ميي   يي  ئ شييا  الوزي ييت الر ميييت

 .(4اور يتال
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  ييييي  هييييةا الخعر ييييا ت  الوزي ييييت الر ميييييت، ر يييي   ييييرار الوزي ييييت الور يييييت، جخهييييو  ميييي  وسيييييي  

ا  ،ب لاشارة ئلي ، و هو ا  ا ت ئ    هيا  لخ عيي  رملييت و  م خول، ئم تن  هجاك شيئا مهما

ج ئ ييييييييي  الخّ يييييييييييق ( ن خييييييييياhardware يييييييييرا ة امل خيييييييييول؛ و بديييييييييي ت تد  فة يييييييييادة ر ييييييييي  ا  هييييييييييا  ا

م فييييي  softwareا
ا
ييييا فييييا ا الييييخ ن ( املجاسييييب لّ يعييييت امل خييييول  هييييةا ألاميييير و ئ  مييييا    يييي و ج جيا

ب الالتزاه ب عض املعا ير التن جخع ل ا  انب الخ نن و التن سو  نخّرا  ئلزيا م  ا 
ا
  خّل

 :إلادارة إلالكترونية للوثائق .5

،ب ججاول  ب  ت رجي ما  خعليق ألامير بوضي  م هوه واس    للوزاةق تلالنترونيئ ا لادارة 

 لييييوى معلوماجييييييت ر يييي  تر  الوا ييييي ؛   يييي  الخ نيييييير فييييو ا  ييييي ا تو م،مورييييت ا  ليييييوى الوا يييييب 

هيييا واضييي ت و املجل ييييت املخا عيييت ليييةاك  و فيييو هيييةا 
ا
ا خجاؤهيييا  ،يييب ت  جهيييو  لاشيييهاليت امليييراد  ل

: ميييا ط يعيييت الوزييياةق ال
ا
يييا  لاطيييار هجييياك سيييإالي  و يييب طر هميييا؛ توم تييين نر ييي  ئدار ييييا ئلنترونيا

ا: ما لو ا  امث تو املرا   التن نر   ت   سخم ا   لها النلخت الر ميت و   ت  يللوززانيا

ب مجا الخعرا  ر   م هوه تسا  ن و الية  هيو 
ا
  يياة دورةالخّرا  بالخ دي  لهةا ألامر  خّل

عييض  ييامث الاسييخعماى و ميخلييا  ييامث اسييخعمالها، ميي  ألا يية شعييي  الارخ ييار ت  ش الوزي ييت

ر املجاوميييييت الدشيييييرععيت 
ا
  راة يييييا ئ  ليييييم جخيييييوف

ا
جميييييس ا  انيييييب ال يييييانو   الييييية   منييييي  ت   شيييييه

 املجاس ت 

 :الوثيقة حياة دورة.4.5

زيييييا ئ ييي   ا يييت وضيييعها فييييو  ليييو م،موريييت املرا ييي  التييين جمييييرا ر رهيييا الوزي يييت، مجييية ا شيييا ها تو جل ا

 ت فو الةالرة ا  ماريت ألارشيا تو الاسخمجا  رايا ئ  لم  ن  لها  يم

رهيا نار تلو : كأرشيف دورة حياة الوثيقة -     Yvesال ر سي ن ججّ ق ر   الوزاةق الور ييت طوا

Pérotin    ارخمييادا ر يي  ترميياى  يياه كيييا ألامر هيي   1961فييو سييجتTheodore R. Schellenberg  فييو سييجت

فتييييراث اترمييييار( زييي ر الوزيييياةق مأرشيييييا ام  وظييياث(، جمييييرا ر يييير  جار يييت  حعخ ييير هيييية  ال1959

 ؛(5االو  سب مها  جوا  ها و ا  هت املسإولت راياو 

يا مي   الوزي يتفزييا  جهيو  ليو ال تيرة التين ال ترة ألاو ي : 
ا
طيور لا شيا  و الاسيخعماى ششيه  من 

اى   طر  فئت م  دة م  العما

https://fr.wikipedia.org/wiki/Yves_P%C3%A9rotin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yves_P%C3%A9rotin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Theodore_Schellenberg
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ر ي  مسيخول ترشييا املإسسيت و ج ي   سي ت  الوزي يتجهيو  فزييا لو ال ترة التن ال انيت:  ال ترة

 اسخعمالها لخد و م   ي  آل ر ف   

 ييت و ال انونييت لخندسيب  يميت  يمتييا الوظي الوزي يتالتن ج    فزيا لو ال ترة ال ال ت: ال ترة 

جار يييييييت و ج  يييييم ششيييييه  داةيييييم ر ييييي  مسيييييخول ترشييييييا  هيييييو  تو وطنييييين ل،ييييية  مييييي  اليييييةالرة 

 .ا  ماريت

يير ISO 15849دورة حيااة الوثيقااة حمااا معيااار -  سييب هييةا املعيييار، اليية  م  الوزي يت: جما

يييي، زي ييييت شييييا  تو الخ ييييا  الو الور يييييت ريييي  الر ميييييت،  باملرا يييي  الخاليييييت: ئ الوزي ييييت ميييية   قالخ  ا

 .لادار  ال انو   تو ، و ا   م نشرو ال سخي اهاملداد ت، الا و 

 عخمييي  هيييةا الخ سييييم ر ييي  ز زيييت جيييوار   مهميييت و ليييو: جيييار   املدييياد ت الييية  جدييي و ر ييي  ازييير  

ال انو   ، و جار   نيا ت ا   م نيا ت الاسخي اهملةمت للعام  و للمإسست، و جار    الوزي ت

ا ئ   الاسخمجا  ر  املإسساح  و التو  و انخ الها ئ    هيت ت يرل     يها   الوزي تة   إد  ئما

 بد ت داةمت 

ييييييم املجامييييييت املهجيييييييت املخخدييييييت فييييييو امل يييييياى الر ميييييين ة: إلالكترونياااااا دورة حياااااااة الوثيقااااااة - ج سا

 :(6ادورة  ياة الوزي ت لما   و  APROGEDالخوزيق لالنترو   و 

، خدينياالو رملياث لا شا  تو الخل ا ، والدلي ي ،  مر لت لا شا : جخم   ى هة  املر لت

 و ال هرست 

مر ليييت الدسييييير:  يييخم  ييي ى هييية  املر ليييت جيييأمي  الييي  وى ئ ييي  الوزي يييت، و ئدارة و حلييي ي  مييي  

ر فو امل خول  ر فو ا خداةا و الخّوا  رملياث الاسخي اه و الخميا

للوزي يييت المليييا ر مييين( مر ليييت النشييير:  يييخم  ييي ى هييية  املر ليييت جنيييييا ا خدييياةا الخ جييييت 

  سب ألادواث املسخعملت فو النشر و الاسخي اه 

 ابلييت  يرا ة الوزي يت الر مييت ومهونا ييا و الخألي  مي  ا   ياة  يياوالمير  مامر لت ا   يم: 

  ( بمرور الو ذال هرست و م  ا خداةاوامل خول، وبياناث الشه ، ا
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ميت مخهامليت و  ي  جيما جّو رهيا بميرور اليةم ، و لهيةا فيا ا   ،ب لاشارة ئ ي  ت  الجار ياث امل  ا

الر ميييييت  الوزي ييييتا  هيييود امل ةولييييت حعميييي  ر ييي  امل اربييييت بييييي  هييية  الجار يييياث ميييي  ت ييي  ئرّييييا  

 الور يت  لوزي ت  مت  انونيت مامخ اد ل

ج ي د العمير  سيب  ،  من  اسخي ص ت  نار ت ألارمار ال  زت، التين(1م    ى الشه  ا

ألا يييليت رييي  طر يييق ج   ييي   وزي يييتمهيييا  جوا ييي  الوزي يييت ماد يييا، ترّيييذ الدييي مت ال انونييييت لل

 ا  هت املسإولت رايا 

ف يي   يي د شعييض املعييالم تهمهييا رمليييت املديياد ت التيين ج يي د النلييخت ألا ييليت  ISOتمامعيييار

 ر يت تو ر ميت الوا ب اسخي امها، و  شرها، و   اها، و هةا دو  الخمييز ئ  مانذ و 

يييييياث املمنيييييي  ئ را هييييييا ر يييييي   دورة  ييييييياة الوزي ييييييتو تمييييييا  يييييية ر يييييي   العمليا
ا
الالنترونيييييييت، فعيييييين جرل

يير شعييض امل يياهيم: فعمليييت الدسيييير  وزي ييت، و  شييير هجييا ت  الّيياش  الر ميين امليير  للالوزي ييت  يا

التيين حعنيين ال يي رة ر يي  جّييو ر الوزي ييت و حميييير السيييا  اليية  جنخميين ئلييي  ت يي  ذ ممنجييت مييا 

داميييذ الوزي يييت ج يييذ مسيييإوليت املإسسيييت ائ ييي   ا يييت ج و لهيييا ئ ييي  ألارشييييا الييي اةم(  و رملييييت 

املسييييإولت رايييييا تو شمييييض الجايييير ريييي  ا  هييييت  الوزي ييييتالنشيييير حعنيييين ميييي  رملييييياث الاطيييي ع ر يييي  

 : دورة  ياة الوزي ت1الشه 
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ا  هيياث املسييخ ي ة مايييا  تمييا م هييوه ا   ييم اليية    يي ت شعيي  املديياد ت فهييو اليية    ييم  ت  

معرفت و الوزي ت الدس ذ م  املميزاث الخ جيت التن جمن ، بمرور الةم ، م   را ة امل خول، 

الشييييخا اليييية   يييياد  ر يييي  الوزي ييييت ميييي  جييييار   املديييياد ت،  الييييو ميييي  حليييي ي  ميييي  رملييييياث 

  ة و الاسخي اه التن شملتيا ال را

 :. حاالت اسحعمال الوثائق4.5

 ت  جهو  ر    الخي : للوزاةق تلالنترونياسدجادا ئ   امل اهيم السال ت الةلر  من  لمدارة 

ج خدييييييير ر ييييييي  الدلييييييي ي ، و الدسييييييييير و النشييييييير، و الاسيييييييخي اه للوزييييييياةق : الحالاااااااة  و ااااااا  -

و فيييييو هييييية  ا  اليييييت ج  يييييخ الوزييييياةق الور ييييييت ليييييو الر مييييييت، دو  ا   يييييم ابم هومييييي  ال يييييانو  (، 

 التيييييين  ،ييييييب ترشيييييي تيا و ج يييييي  مها ليييييي لي  رجيييييي  ا  ا ييييييت؛ و هييييييةا مييييييا  عيييييير  بييييييالخوزيق ألا ييييييليت

(  ر ييييم تنيييي  فيييييو الن ييييير ميييي  ا  ييييامث، ومرخ ييييياراث Document Managementا لالنترو يييي 

  ت فو  الت الشو ، ننخ   بالنلخت الر ميت ئم ت ا النلخت ألا ليت جد و ضرور برا ماجيت

ئا  الهييي   هجيييا هيييو الا خدييياد فيييو اليييور  املسيييخعم  فيييو جو عييي  الوزييياةق و السيييررت فيييو ال  ييي، 

الو ييوى ئ يي  املعلوميياث  فييو هيية  ا  الييت ا  انييب ال ييانو    ييياا النلييخت الور يييت و هييةا م و 

  راة ا    ال واني  مخوفرة مجة  م  طو   
ا
  شه

ق با رش ت  حشم  م  العملياث الحالة الثانية: -
ا
بما فزيا ا   م ال اةم؛ و هجا ألامر  خعل

( التيييييين جديييييي و فزيييييييا للوزي ييييييت الر ميييييييت ن ييييييس ال يمييييييت Electronic Archivingت الالنترونييييييي

ال انونييييت التييين ج و هيييا الوزي يييت الور ييييت، و ألالثييير مييي  اليييو ت  الوزي يييت الر مييييت جدييي و ليييو 

 لو النلخت  -ئ  و   ث–ألا ليت فيما جد و الوزي ت الور يت 

ئا  الهيي   هجييا هيييو اسييد  اى الوزي ييت الور ييييت بالوزي ييت الر ميييت فيييو ميي  الاسيييخعمامث 

ميي  ألا يي  الانخ يياى ئ يي  الا خديياد الر ميين ا   ي يي   ولنيي  هييةا  خو ييا ر يي  مجاومييت  انونيييت 

 شاملت م ةمت جمس النلخ الر ميت و هو ما ليس مخوفرا فو شعض ال ل ا  
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 :ونية املرجعيةخصائص البيئة القان .6

 عخ يير الييور  وسييي  داةييم للمعلوميياث  منيي  الر ييوع ئلييي  ميي  مييرور الييةم  ميي  ئمهانيييت 

الخعييرا  ر يي  الشييخا اليية  ت يي ر الوزي ييت و جييار   ئ يي ارها،  نيي  ميي  مييرور الييةم  لييةلو 

يييي  ميييي  الخأليييي  ميييي  مديييي ا يت امل خييييول 
ا
جوا يييي ث ميييي  العواميييي  ال انونيييييت و الخ جيييييت التيييين جمن

  نوريييييت الوسييييي  اليييية  هييييو الييييور   تمييييا الوزي ييييت الر ميييييت فعيييين م،ييييرد ملييييا امل افاييييت ر ييييو 

معلوماح   يةا  املعلوماث ششه  معي  و  عخم  ر    اسوب و جّ ييق معلومياح ،  ،يب ت  

دة، ل ييييرا ة م خييييول هييييةا امللييييا فييييو شييييه   يخلييييا ريييي  الييييو اليييية   ييييزاث م يييي ا  خييييوفرا ر يييي  مميا

د الشيخا الية  ت ي ر الوزي يت( و جار يهيا فعين   سخعم  للخيية    تميا املدياد ت االتين ج ي ا

رها ا  اسييييوب و الخّ ي يييياث املدييييا  ت ليييي ؛ ئا  مديييي ا يت الوزي ييييت  بيييي ورها معلوميييياث  سيييييا

 ييت ر يي  مديي ا يت ال يئيت املعلوماجيييت التيين جخوا يي  فزييا؛ هيية  املديي ا يت  ،ييب 
ا
الر مييت مخو 

ر هةا امل اى  م وحسيا
ا
 ت  ج  دها ال واني  التن ججا

  م  اسخعماى الوزاةق الر ميت مها  الوزياةق الور ييت حعخمي  ر ي  ال يئت ا
ا
ل انونيت التن جمن

ترضييييت جنجولو يييييت  ،ييييب ت  جخييييوفر فزيييييا الشيييرو  الخاليييييت: ا   ييييم بديييي ت داةمييييت، و جهاميييي  

  (7اامل خول، و جأمي  الوزاةق، و مخاشعت و حل ي  العملياث التن ت ر ذ ر   الوزاةق 

ر ال يييي رة ر يييي   ييييرا ة م خييييول الوزي ييييت ميييي  مييييرور  ،ييييب  :الحفااااف  داااافة دائمااااة -
ا
ت  جخييييوف

الو ييذ مهمييا مانييذ الخّييوراث الخنجولو يييت؛ و هييةا الشيير   شييم   ييان ي :  انييب معلوميياح  

  فو الوساة  املسخعملت 
ا
  فو ط يعت املل اث املسخعملت لل  م و  انب ماد   خم 

ا
  خم 

ن،ي  ري ة تنيواع مي  املل ياث    يم فيما  يا ا  انب املعلوماح ، ف   الاسيخعماى العياد  

  و، و ال ر   الالنترو    و م  ما  شتر  هو ال  رة يالجدوص، و الدور، و الدوث، و ال 

ر   الخية  ، و ال را ة و الاضافت و  يرها م  العمليياث  و لني  هية  املمييزاث ليسيذ مافييت 

مليييييا او شييييييه  رجييييي ما  خعليييييق ألامييييير بيييييا   م بدييييي ت داةميييييت؛  ،يييييب ت  ج  يييييم الوزي يييييت فيييييو 

يي  ميي  ج   يي  بديي ت 
ا
مخعييار  رلييي ، و ت   شييم  ال هييرس م،مورييت ميي  املعلوميياث التيين جمن

مإليي ة الوزي يييت و السييييا  الييية  ت شيييذذ فيييي   و فيييو هيييةا السييييا   ،يييب ت  ج  يييم الجديييوص 

 عنييين ترشييييا باللميييت  Portable Document Format-  A ا        (8اPDF/Aمييي   فيييو شيييه  

 emlس ت لل ر   لالنترو ي ، ف ي  ت ي و مي  املمني    اي  فيو شيه  مليا ألا ج يت(، تما بالن
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 (equests For CommentsRFC: Rا RFC-822معيييار اليية   خوافييق ميي    email)اميخديير

امل يييييي د للخديييييياةا الخ جيييييييت التيييييين جمنيييييي  ميييييي   ييييييرا ة ال ر يييييي  لالنترو يييييي  شمييييييض الجايييييير ريييييي  

لومييياث شيييه  تو تلثييير مخعيييار  رليييي  و هنيييةا ن،ييي  لهييي  نيييوع مييي  املع  الخنجولو ييييا املسيييخعملت

 لل  م 

يييز ألاشيييهاى املعخمييي ة هيييو اسيييخ،ابتيا مل موريييت مييي  لا يييرا اث الخ جييييت و الالتزامييياث  ئ  ميييا  ميا

راث  ال انونيييييت التيييين ج ييييم  ال يييي رة ر يييي    ييييم الوزيييياةق ميييي  مييييرور الو ييييذ مهمييييا مانييييذ الخّييييوا

 اث املسخعملت الخنجولو يت و مهما مانذ املإسساث املالنت لل رامع و الخّ ي 

فيمييا  يييا ا  انييب امليياد ، ف يي  الاسييخعماى العيياد  حسييخعم  ريي ة وسيياة  حسييمو بخييية   

،  و شيييييي هاث USBاملعلوميييييياث، ميييييي  بيايييييييا ألا ييييييراص امل ييييييموطت، ألا ييييييراص الدييييييل ت و االييييييرة 

يز مي  هية  الوسياة  هيو السيماح بالدلي ي ، SANجية   املعلوماث  ، و  يرهيا  و لعي ا ميا  ميا

ا  ية   و لني  ا   يم الي اةم  خّلييب وسياة  جيية    ا يت ج يم  مي   هييت و لاضيافت و 

الخية   مل ة طو لت و م   هت ت رل ر ه السماح ب ة  تو حميير م خول املل اث و هو ما 

  ((WORM  WriteOnce Read Manyج مج  الوساة  التن جخوفر ر    ا يت 

ر ال  رة ر   حميير، و ششه  مسخمر
ا
، وسياة  ا   يم   ي  ت  جنخعين و لةلو  ،ب ت  جخوف

 ييييي  يتيا الخنجولو ييييييت و اليييييو، فيييييو ئطيييييار اسيييييتراجي،يت واضييييي ت جيييييخ  ه مييييي  ط يعيييييت املل ييييياث 

 املعلوماجيت و وساة  الخية   املسخعملت 

ييي  ت ا م خيييول : ثكامااامل اوححاااو   -
ا
ييي  مييي  الخأل

ا
ر آليييياث و الوسييياة  التييين جمن

ا
 ،يييب ت  جخيييوف

  لم  مسا  
ا
ت  حمييير شعي  رملييت املدياد ت و  ي ى مي  فتيراث الارسياى الوزي ت ب   مام  و ان

 .WORMو الاسخ  اى  و حعخم  هة  ا خا يت لةلو ر   اسخعماى وساة  

ر ال  رة ر   معرفت طر  ت الولوج ئ   الوزياةق  ثأمين الوثائق: -
ا
ألاشيخاص و  ،ب ت  جخوف

يييييي 
ا
و  و الييييييو تشييييييخاص   ي ييييييي ألاشييييييخاص الافتراضيييييييو   اليييييية    يييييياموا بييييييةلو، ر يييييي  ت   م 

ييت الافتراضيييت ل شييخاص هييةا ميي   هييت،   (virtual identity) بامرخميياد ر يي  مييا  عيير  بالهو ا

و يييوع  يييوادر تو ا خمييياى مييي   هيييت ت يييرل  ،يييب ت    يييم  ا   يييم املييياد  للوزييياةق فيييو ظييي  و 

ميييييييوارر  و  عخمييييييي  هيييييييةا الشييييييير  ر ييييييي  اسيييييييخعماى ت هيييييييةة ااث م اوميييييييت رالييييييييت بااضيييييييافت ئ ييييييي  
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شييييه  آ ييييو فييييو ريييي ة تميييال  مخ اريييي ة  مرافيييييا، و الييييو ميييي  ال يييي رة ر يييي  اسخنسيييامل املعلوميييياث ش

 فترة  ديرة    ىالعودة ئ   السيا  العاد  ل سخعماى 

ر ال يييي رة ر يييي  حليييي ي  ميييي  العملييييياث التيييين  محابعااااة و ج ااااليمل العمليااااات: -
ا
 ،ييييب ت  جخييييوف

 شيييييملذ الوزي يييييت مييييي  ج   ييييي  الخو ييييييذ الةمنييييين ارخميييييادا ر ييييي  ناييييياه سيييييا و موزيييييو  و معخمييييي ،

معرفت الشخا الة   اه بةلو ارخمادا ر   الخدي  ق الالنترو ي  الية   عخمي  ر ي  م ي ت و 

ت الافتراضيت ل شخاص   الهو ا

 :املعوقات القانونية .7

ئ ا الارخميييييييياد ششييييييييه  ماميييييييي  و  ديييييييير  ر يييييييي  الوزيييييييياةق الر ميييييييييت  خّلييييييييب و ييييييييود ترضيييييييييت 

 يق لهيا ت  حعّي  هية  جنجولو يت ااث مد ا يت  و م  املجّق ت  املإسسيت م  مناييا و م  

ها ميي  ئطيار  ييانو     ي د ب  ييت لا يرا اث الوا ييب  املدي ا يت لج سييها، بي  رلزيييا ت  حسيخم ا

 اجيااها و ا  هاث املوملت لها مسإوليت هة  لا را اث 

ئ  توى مييادة  انونيييت ان،يي ها  ال ييا فييو ال ييانو  امليي   (  ،ييب جوفرهييا لييو جلييو التيين جييجا ر يي  

 يس ال يميت ال انونييت التين ج و هيا الوزي يت الور ييت ششير  ت  حعير  ت  "للوزي ت الر ميت ن

ا  هيت التين ت ي ر يا و   يم  ت ا م خواهيا ليم  خمييير"  هية  امليادة ألاساسييت ن،ي ها ج ر  يا فييو 

ليييت التييين جتييير م الشيييرو  الخ جييييت ئ ييي  التزامييياث  مييي  ال لييي ا  و لنييي  ميييا  يييج ا هيييو امليييواد املنما

ا م    دو ياث م   انونيت فو شه   دجاسب م  ال جااه الدشرععو لل ل  املعنن، م  الخنيا

م،يييياى  سييييب جديييينيا الوزي ييييت و ط يعييييت الع  ييييت التيييين جييييرب  املخعيييياملي ، مامل يييياى امليييي   ، 

 م،اى العم ، و امل اى الخ،ار  و  يرها و 

 :اخلالصة .8

م م ييير م  يخليييا ازجيييا  ت  اسيييخعماى الوزييياةق الر مييييت بييي ى الوزييياةق الور ييييت ضيييرورة 

  الارخمييياد  ييياما
ا
ييي   ،يييب الخج يييي  ت

ا
 تن
ا
مييي  ت ييي  الو يييوى ئ ييي  املسيييخول املر يييو مييي  الج،اريييت، ئم

ييييل و ئ  مانييييذ وجيييييرة هييييةا  ى  ييييخم بديييي ت ج ر ،يييييت،  تا ر يييي  الوزيييياةق الر ميييييت لييييو ندي،ييييت لخ ييييوا

ى    مدساررت   الخ وا
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ريت، ليس م  الديعب ت  نيوفر بيئيت ر مييت ندي  مي    لهيا ئ ي  املسيخول املّليوب مي  الج،ا

 ااا مانيذ 
ا
ولن  هة  الج،ارت ج  خ آنييت و م  مني  ت  ج يم  اسيخ امتيا مي  ميرور الو يذ ئم

 ال يئت الر ميت مّاب ت للمعا ير و ال واني  

ئ  الخ ييوى الر ميين فييو املإسسييت  خّلييب در ييت راليييت ميي  الن ييا ة و الييو و، و م  منييي  

ر ر يي  ز افييت املإسسييت ا خدييار  فييو حميييير الوسيياة  املسييخعملت و  واريي  الاسييخعما
ا
ى  فهييو  ييإز

له ؛ تنما  العم ، وبيئت العم ، وطر  ت الخوا   و لي يت الخدر  فو ميخلا ا  امث  

و م  ت   هةا  ،ب ت  جخوفر املإسست ر   استراجي،يت   ي يت حعخم  ر    هاميت فعلييت 

ارد املعلوميياث، للمعلوميياث الر ميييت، وميي  زييم جييوفير وجنسيييق الوسيياة  واملييوارد ال شيير ت، ومييو 

مييييي  ألا ييييية شعيييييي  الارخ يييييار الاسيييييخي اماث ا    ييييي ة، و املسيييييخي مي  ا  ييييي د و ئدارة املخييييياطر 

   و فو م  ا  امث  ،ب ت   أ ة ا  انب ال انو   شعي  الارخ ار (9االجاج،ت ر  الو

ئاا مانيييذ ا  لييييوى الخ جيييييت مخييييوفرة و مخا ييييت ششيييه   شيييي ا  املإسسييييت ر يييي  لاسييييراع ئ يييي  

  راة يا   يوى     ي   فا   ياب ال وانيج وى ر من 
ا
و الدشرععاث املجاس ت فو بلي  ميا  شيه

دو  الييو  ميي   انييب آ يير،  يي   يي ف  ريي ه لامليياه باملوضييوع شعييض املإسسيياث ن ييو الر مجييت 

الشييياملت للوزييياةق و الخعيييام ث دو  ت ييية ا  انيييب ال يييانو   شعيييي  الارخ يييار و هجيييا ألامييير  خعليييق 

 غ مسخول م  وى م  الج،ارت ب الت ر ه مّاب ت ر م بلو 
 

 :املقرتحات .9

ى ر ميين نييانح و جو يي  ن ييو ا خديياد ر ميين فع ييو، فييو ئطييار  هييت  اسييتراجي،يتميي  ت يي   ج ييوا مو ا

ر ال واني  ششه  مام ،  من  ئرّا  
ا
ن و بيئت جنجولو يت و  انونيت مخهاملت، و ئ  لم جخوف

 املإسست امل تر اث الخاليت:

ر ييق بيييي  جلييو التييين لهييا  يميييت وظي يييت جيييجعنس ر يي  السيييير ئ دييا  الوزييياةق املهمييت مييي  الخ  -

ا  سي  و الجييا   للمإسسييت و جلييو التين لهييا  يمييت  انونيييت جلتيزه املإسسييت ب  اهييا و الر ييوع 

 ئلزيا رج  ا  ا ت 

يييييي  مييييييي  الييييييخ نم فييييييو دورة  يييييييياة الوزيييييياةق مييييييي  جنيي هييييييا مييييييي   -
ا
وضيييييي  الاسييييييتراجي،يت التييييييين جمن

  دو يت م   جا م  هة  الوزاةق 
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ييييي  مييييي   شييييير و ج اسيييييم الوزييييياةق ااث ا خجيييييا -
ا
  و اسيييييخعماى الوسييييياة  و آليييييياث التييييين جمن

ال يمت الوظي يت فو ئطار بيئت حسار  ر   العم  الدشارم  م  ئمهانيت الاسخمجا  ر  النلخ 

 الور يت 

ا خجا  و اسيخعماى الوسياة  و آليياث التين جمني  مي    يم الوزياةق امللةميت للمإسسيت  -

 افات ر  النلخ الور يت لل رورة فو شه  ر من م  امل 

وضيييي    ّييييت اسدشييييرافيت جمنيييي  ميييي  الخعييييرا  ر يييي  املعييييا ير التيييين لهييييا ر  ييييت ميييي  لادارة  -

هاث و الخأ لم معها   لالنترونيت للوزاةق، و الو م  ت   فهم تهم الخو ا

يي  ميي  الخعييرا  ر يي  الالتزاميياث و ال ييرص املخا ييت  -
ا
وضيي    ّييت اسدشييرافيت  انونيييت جمن

 لخو   ن و بيئت ر ميت ااث طاش   انو   م  ت   ا
 

 :املراجع
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 كِتمب امَلِىَتى: نَشأته وظروف َتَطّىره

 

 د. حممد مخًس السًد حممد                                                                

 
 املدلخص:

وِ   ِِ ُتوِا اكِديَِّ
ُ
ت
ْ
  هموا اك

َ
َ ْْ و
َ
اػوتلت  ُىوت َِاذ ور ذه وْض ةيَِّو   اؿو   اكتو ُيِد ِكتاب امل

ووُ   فوو هووا دـوودز ايةلايوو  ذهدوواذ كوونو ذكوورا    وواذ  هن فوو اك وودياو ذاُت وواة   باملـووس   ـْ موورا اكَص

ْازة   اكوو
َ
ِكَهو 

ْ
ْاؿووُا ذر رنو ذهبوسش دـوواِةز و ذهوواكِا ذاكِ ِِ  و ذهملِتونو ذَؿوو

َ
َ ْْ وو
َ
ْ  ِكتواب امل َدْصهو

  دوووو   ووووا  ش وووواذ   فوووو ذكووووسما 
َ
َ ْْ وووو
َ
ز ِكتوووواب امل ْو وووو

َ
و
َ
ووووَى ذش

ّ
 ُوووو  ش وووواذ  ًووووسذا  ؼ

و
اكِتتووووابال  لووووا

وو ِِ وو   اكتوو ِ  اكِ ابود اكِديَِّ ِّ وو  ذاك  ا  ِّ ووَشنو ذكووركا اكٌوسذا اكِتل
َ
ِوود هموا دٌووامس  ؼ

ُ
ووَس  فوو َ ـْ ِد

. 
َ
َ ْْ ووو
َ
ْز ِكتووواب امل ْدووواا  ادِووو    وووْب  اك ديلووو  ذهاسموووا ُىوووت شوووو دووودزض وظوووا املتتملووواا ذاملِت

ْاة   .اك
 

 الكدلممت املفتمحًة:

 َْ ْة  -دـووووس اك ديلوووو  فوووو اكتتوووواب  -اك وووودداص املـووووس  ذ -كتوووواب املوووو  ووووْض اكو –اكملِوووول ذاي توووو

 ذاكؼِابس اكديَِّ  .

Abstract: 

The Book of the Dead is one of the most important religious books that 

included the religious activities and rituals of the ancient Egyptianو and its 

belief that it is the source of protection and safety. Thereforeو we consider the 

concept of the Book of the Deadو its importanceو its formsو its most important 

sourcesو the regionsو capitals and gods mentioned in the book. Address the 

circumstances of the origin and development of the book of the dead through 

the treatment of religious beliefsو which is the most important manifestations 

of its inceptionو as well as the scientific and cultural conditions in ancient Egypt 

and its impact on the development of the Book of the Dead. 
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key words: 

Book of the Dead - Ancient Egyptians - Book in ancient Egypt - Ba'ath and 

immortality - Rituals and religious rites 

مهيـــــد:
َ
 : ت
ً
 -أوال

ْة ْشون يةِواى اي تو ْذ اك ودداص هذ ن ظواذ طوثملِل دوسى اا ِو  وِود د  واُت د املـس 

ا وِود  وِ  طوتِلو
َ
ْزما ُىت ػك  هابسو ذإذ  ظا ن ظاذ إذ ً إذ شـِد زذحن إلت اكظلاص ذؿ

ا اكد ذُح دلا ة ِها إلت اك ِا  بتح ِى ايجظد اُت اةو ْةو  فو    ُاةا إكِن اكسو اكملِول ذاي تو

ت ووواة وِووود  بوووَذ ن ظووواذ يحِوووا  فووو  ووواملْا   ٌوووس املـوووس  ذ اك ووودداص كوووا يتووو  موووْ اكدهايووو و  اُ 

 حِاى  ديدى. 

ْدووواا ُووودى هملِِِووو  ذدت ظووومل و  ْذ اك ووودداص كة ظووواذ د  مووورا ذوووود ا صووونق املـوووس 

 َِ :  ظوا دواة) ت و وو ذوتوا دودز( تهبوو ذهاوو  هذ  اُتِو  هذ  صوع  اُتو  هو   ذ هملها َطومَل

وو  دوواش  تػووْاوو ذزذح  اكوودى َظووس)  دِ ووْ  تكوواوو ذاطووا  اكٌووامس ذاكملاه تبوواوو  فوو تزذوو ًذ

ا    ووووووني  ددهووووووا وِوووووود ذ اشوووووونو إذا كوووووواذ ؿووووووايةو
َ
ؼووووووتد ؿووووووتتن بوووووواِ،ا  ِذ ه ْزا ِوووووو  ػووووووصا   تتهو َذ ذ 

ْدوووااو ذه ووون   طوووِاةى كهوووا  با تلووواَت وووس  إ   فووو ذاُت ووودذا ه ووون   ب ووواص كتلوووسص   فووو كووو  مووور  امل 

ْا ُطوومل  امتلووا  بكوو  ذاحوودى ددهووا ُىووت حوودى إلووت   لتتهووا ةذذ دظوواُدى  از ِوو و ذكهوورا شتلظوو

ْحدى ذاحدىو  ايجظا  ا ك ِو هذ ُيـاذ ذ حصٍ ذاك تا يحصوٍ  يَّملغ  ا ا امتلا  بها  لِ

ذُح شَّت و   ذ سشجتو ذاككا شتىت اكصناشِ  باطلها ذش د  ْاكا هزق  فو اك ساب ذ كـاحبهاو ذاكوسو ُو

لا و ذاطا ُيختود ُو  هس ور شسةيود   ْزا ِ  شت ظا كـايح ُه ذاكظلاص داةاد  دؤد  و ذ 

ْااو ذشتوووووساز   فووووو  ْة ابووووو   فووووو اكووووودُ   وووووْغ امل وووووونىو ذوس ووووون باكظووووولِ  اكوِملووووو  ُووووو  هس ووووور  هووووو

 و1تهكون.

وا ُ ِوود املوْا كةاكلوو  ش  واذ  دووا حِول تدو  املـووس) اك وديا هذ اكووسذح شتِوسق و
َ
املِوو   تش

 وُوو  طووثااشن املسووء صة ِووا  دوو  حظوو اا ذطووثاااو  ِسوواش) اكةظوو  ُوو  إحظووا ن ذ ِاوووا  فوو 

ْذ  ْذ هوواكِا دـوسو ذهذ اُت واة املـوس  ا يل تو ِو ذكا   اكةتل  دؤكص  د  اا و ذ ذهزعِو ذ واكو

ْاب ذاكِ ووووواب فوووو  ر وووووسى ة ِهووووا إلوووووت َ ووووجِ  هُلووووواكه فووووو اك وووودداص  ا ايةظوووو   ذاكتوووووون  دووووو  اك وووو

 و2.تهُلاكها اكظثا 
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ا  ْاا ههتوور  فوو ذباكصِوو  كوواذ ذكووا طوو ملو َْ  ت ذمووْ كتوواب ؿووت ْز تكتوواب املوو هطوواض  فوو ًهوو

ْب  بسطا ذ ُْ  كمل نى د  اك ـْؾ ايج ابص   املصة ْاز خ دختتصو   اكت  ُىت دسل شس ّ إلت ش

اك وووووديا بتِاذ وووووور  املـوووووس  هدووووواك  دختتصووووو و يس ووووووّ إلوووووت هطوووووسى اك اد ووووو  ُؼووووووس  . و ُس ووووون  فووووو 

ا كألةب  ْزو ا ذُ ِد شو ْابثو  ذإذ ا تتو   ايج ابص  اي سذج نهازو ْذ اكت ُو   ـوْؾ هموسا  ذدتو

ْكن وِلوها بووملِم ذكوواذ يْكووّ  فوو هطووتْب ذاكصنشثووا ذاشصوور دِهوا  فوو ُدهوا   فوو ُوود  ازشملووان  ـوو

 د ابس اكِاد  د  ه ساة اكؼِا.

  دوو  اكتتوووا امل ّدطوو  
َ
َ ْْ ووو
َ
ـوو فووو حِوول ُيِووود ِكتوواب امل كا ووو  شوود   دوووّ  اكتوو  س اك ديلووو  ذد

وووووون املِوووو   فوووو شْكووووّ  اكتوووو امل ووووونى ذدوووو  املؤكوووود ا وووون كوووواذ املوووواةى هطاطووووِ   فوووو املِوووو  ُ وووود ة  وووون 

ت ووووواة املـوووووس  ذ اكسا ووووو   ْةو حِووووول ووووووا  اكته ووووو   فووووو ُ  املِابووووود بئُوووووداة   ووووو   فووووو اكملِووووول ذاي تووووو

ْاص كاذ ا تاا  ْ ااو كلا ؿدز هذ حجا ا املاة اكؼك   ف دختتص  د  مرا اكتتاب ط كةت

ْداا ف ؿِرتن  ه مرا اكتتاب باكِديد د  اكـِغ ذ   و3.تاكتِمل ن ُ  اية ابر ذاملِت

ا  ِو   زك ووا هطاطوو
َ
َ ْْ وو
َ
ْشوواما باُتملوواز   فوو حِوول  ِوو  اك وودداص املـووس  ذ ِكتوواب امل حِووامها ذد

إلووت يظوواُد املِوو  دوو  ا ت ووا  دوو  ايةِوواى اكوود ِا إلووت ر ووسىو ذكووركا ةُوو  ايةا وو   اكتوو هةاى 

ْوووْا ُىووت    ُ وود اك ودداص املـووس  ذ كتتِوسا ُىووت اكِتتواب ذاك
َ
َ ْْ و
َ
ْووْا ُىووت ِةزاطو  ِكتوواب امل اك

ابـن اك تتص .  ـَ
َ
  

ًّم: ُسِشِكدلة الِدراسة:  -ثمن

  دووو  هموووا هُلووودى ن تووواج 
َ
َ ْْ ووو
َ
اك ووودياو ذإذ كووواذ وووود  املـوووس  كووود)  اكصتوووس  ُيِووود ِكتووواب امل

دي  إ  ه ن كا يت   دا يظتحر اكِدزاط  دو  ُةزض د   ا ا ش ـِاا ه س) د   رااز ذاك

ْدااو ذموْ يل و  حت و  كمل ونى دو  حت واا شوَز خ اكتتوابو كورا  بود   ا ا ُتا املتتملاا ذاملِت

ْوووووووْا ُىووووووت  ْز  كت ووووووسذا شووووووو   دوووووو   ووووووا   ؼووووووَشن ًذ
َ
َ ْْ وووووو

َ
ْوووووووْا ُىووووووت ِةزاطوووووو  ِكتوووووواب امل دوووووو  اك

ابـن ذهملِِتن. ـَ
َ
  

 

َّةثملّجم:   -الِدراسة : أهمِّ

ةلووووووازى املـووووووس   اك ديلوووووو  باكِديوووووود دوووووو  اكّدزاطوووووواا ذاكملحووووووْ  اكِسبِوووووو  وووووود حٌِوووووو  اي

دُح اكهاد  كتتا ايةلازى د ر  اكت ذه   ِ  
َ
ا
َ
  امل

َ
ت
ِ
ك
َ
ْا ا ُديدى ػ اػتلت  بدذزما ُىت  

  كا َيَ ْ  اك دز اككا
َ
َ ْْ
َ
 دو   وا   ف  ؼَمها ذحتى نهايتهاو إ  هذ ِكتاب امل

و
د  اكّدزاطاا  اؿو 
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ْدووواا ذدووو  م وووا شتلووو  هملِووو  مووور  اكِدزاطووو  د فووو املتخــووو ذ  ِكتووواب  فووو سوووا  املتتملووواا ذاملِت

  ُ د اك دداص املـس  ذ 
َ
َ ْْ
َ
ا  باُتملاز امل ِو ا هطاطو ْة  فو دـدزو  ا(ر وتاُت واةما باكملِول ذاي تو

ا كتصناا ذرااز   ذوت ا مرا. ف ذدـدزو
 -رابّعم: َأهداف الِدراسة:

ص دووا َطوومَلر مهوودا اكِدزاطوو  إلووت شح ِوو فوو  ْْ   ُ وود َكوو
َ
َ ْْ وو
َ
 ُووا  ذمووْ ش وواذ  ِكتوواب امل

َ
ر َمووَدا

مووووداا 
َ
ُْوووو  ه ْزو ذ خووووسج دوووو  موووورا اكهوووودا دسل اك وووودداص املـووووس  ذ دوووو  حِوووول اكَّؼووووَى ذاكتووووو

 
 
 ِِ ُِ ْس

َ
 -:كاكتال  ه   

1-  
َ
ا سو َِ ابـن. اكِت ـَ

َ
ْدنو ذ    ُ د اك دداص املـس  ذ َدْصه

َ
َ ْْ
َ
 ُىت ِكتاب امل

2- . 
َ
َ ْْ
َ
 شحديد ؿِغ ذدـاِةز ِكتاب امل

 اكتِس  -3
َ
 ِِ  . اكت ا ُىت املٌامس اكِدِيَّ

َ
َ ْْ
َ
ز ِكتاب امل ّْ

َ
 هةا كَتو

َس اك ديل  ذهاسما  ف شحديد ذِةزاط  املٌامس اك  ا ِ   -4 ـْ  . ف ِد
َ
َ ْْ
َ
ز ِكتاب امل ّْ

َ
و
َ
َى ذش

َ
  ؼ

 

 -خمسّسم: َتسمُؤالت الِدراسة:

مدا ها 
َ
 ا شتل    ف شصن ا اكِدزاط  ه

ُ
ظا 

َ
َ  ُْ  -:رَي ف دسل

1-   ْ  و ذهملِتن ذ ـابـن؟ دا َدْصه
َ
َ ْْ
َ
 ِكتاب امل

َْ ؟ ذدا هبسش اكـِغ  -2 تا بها؟. اكت دا دـاةز كتاب امل
ُ
 ك

ز ؟ -3 ّْ
َ
و
َ
 دا ًسذا  ؼَشن ذش

 

 -سمدّسم: ُحُدود الِدراسة وجممهلم:

ُْ  حدذة ذ  ف شتل   ُحُدذة اكِدزاط    -:ه دسل

  ُ د اك دداص املـس  ذ ةزاط  بمل الُحُدود املوضوعية: -1
َ
َ ْْ
َ
ْدصني .ِكتاب امل  تِ

  . الُحُدود النوعية: -2
َ
َ ْْ
َ
ْداا ذمْ ِكتاب امل  َرو  اكِدزاط  دـدز دِت
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 -سمبّعم: َسهَهج الِدراسة وَأَدوات مجع البًمنمت:

 اية ِ وو  هذ 
ُ
وو  َِ

ْ
موورا اكملحوول ذدساكوون ووود  سكوو  اشملوواَ هك،وون دوو  َدوو َ  و حِوول اشملِوو   ِبَّ

َْ  ذؿووِرن ذهبووسش كتتِووسا ُىووت دص الت ليلــ  فيمــن ا الث ــو الو ــاكِدزاطوو   ْ  كتوواب املوو هوو

  ـابـن.

تلاة ُىت ت   إلت ُا
و
ا كاذ امل     "التاريخ املن ا إكا  

َ
ْب ذ  اكتواز ي ذمل ْشَ بو ذ هطوت يتو

ْبْضت   ووود  لِووو  بووو ذ  ْا ذطوووث  تهطوووتْب اك  وووجِ و ذهطوووتْب اكتَذ ووو ت كلوووا يووورما ت  ستووو

ْب ذ  تا هكت  ب  جِ  اكٌامسى ب  ول  بتحتِ  هطملابها ذاكت  ِسا ُتيها.هطت
 

    -َخَصمئصه: أواًل: َسْفهىم ِكتمب امَلِىَتى، وأهمًته، و

ُتووِا 
ُ
ت
ْ
  دوو  همووا اك

َ
َ ْْ وو
َ
ووَس اك ديلوو و  هووْ هووود   فوو املتتملوو   فوو ا ُذِ ووَد  اكتوو ُيِوود ِكتوواب امل ـْ ِد

ْكن املوابت ذ حدي و و حِول  ف ِكتاب دِسذا  هذ كو   ِو  كواذ  َيملوُدذاكِاكا زغا هذ وِم  ـو

ُىت اكِتتاب اكر) ذزان د  ايجِ  اكظابر ُتِنو حِل يركس هذ هحود  يلِ   ـ  هذ ها  ذ

ْكن ذمْ  تا  64 ـ
ُ
 و4.ت .  د  ب اص اكهس  هكون3980هطسى اكساوِ  ط    ف ك

ِووووسا 
ُ
 حِوووول َ

َ
ــــْو 
َ
تــــمِل امل

ُ
ُْوووواا شتووووَك  دوووو   ـووووْؾ دختتصوووو   ك بَنهووووا ت ُملووووازى ُوووو  دسل

ْذ اك حِوواى اك ووونو ذكووركا   ووود  فوو ساحوو  شتِتوور باكوودي  ذاك ووةس ذ َّتٌووس ددهووا هذ شووؤد  كتلووود 

ُْواا كا و  شتوَك  ُىوت  ف كا   شْكّ دّ هػِاص ه س)  ْذو ذمر  اكجل وون ن ظاذ املد 

ْز. ِسك  بدذزما إلت َر ناا ُون اكِـ ْ  غ ن دسشملو  وِلها بملِم َذ  و5تاكراكا د   ـ

َْ  شتل و   ِلوا يِت ود  املـوس) اك وديا دلوا ي ددون اكتتواب  ذكِ  اكهودا دو  كتواب املو

ووٍ املِوو  ذ صووةنو كتلت وون دوو  شسوواذش اكـووِاب ذاك وواهس  زحتوو  املووْا  فوو ش ابتوون  اكتوو دوو  ُذ

 حِاشن هبدي . ف حتى يتساذشما بَداذ ذ  ِا 

ْ   توسى   حِول ش و
َ
ــْو 
َ
ُىوت هطواض هذ املِو  يـووِد إلوت اكظولاص بووس  دختتصوو   ِكتـا  امل

ازب امل ودضو حِول يملحوس بون دو  اك  ف ذذطاب  دتِدةىو ذمْ طاُتها يلةر بئكن اكؼلع َز 

اكِووووواكا اكظوووووصىت  وووووا  اكتِووووو و ذدووووو  م وووووا  فووووو اكظووووولاص  وووووا  اكدهووووواز ت اكِووووواكا اكِتوووووْ)ت ذ فووووو َز 

ُْاا ذهةُِ   ا د  امل و ا كمل نو َْ  ُدةو  ف شتظا ذشلود املتوْ اكت شلل    ـْؾ كتاب امل

صاز وو  شحوواذ  ُسوتوو  ش د ْى كتترتووا ذشسوواذش اك وواهس دوو  ذحووْغ ذيِوواب ذ ُذ دوون ذش وود  بوواك 
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ْة اك ازب   ِدض توازب اكؼلعت ذمدا املِ  م ا هذ ي 
ُ
ْذ نكون  اكؼلسء اك ازب امل ذهذ يك

ت ذكاذ كلتا ُىت هزق  و6.ت صظن ت اب  َز

و ذ اؿوووو  ف   وووود  ووووسا اكِوووواةى ُىووووت ة وووو  اكِتتوووواب هذ ه ووووصاص د وووون دووووّ كوووو  شوووو ف دتووووْ

  ْ ْمووووووا  اكتوووووو اكُصـوووووو ْى ذاك وووووودزى  كوووووويكوووووواذ يسووووووا ُتِوووووون هذ يتت ْاب ايةِوووووواى يت ظووووووا اك وووووو ُىووووووت اوووووو

وو  موورا اكِتتوواب  ِلوووا يْ ووةن فوو ايجديوودى  ِِ ت بَ وون موووْ ت هِذ  "بوتنــا  اكِوواكا ر ووِسال ذ سووود همل

ْا س  ف ِكتاب ُيملاَ بـص  د تٌل   اكِاكا اك دياو حِل كاذ ُيلةر      باملِابدو ذكركا ش

 هرا   ن ةكِ   ذهؿدوابنو ف ذز  اكونة)و دلا هة) إلت     ذبِّ شتا اكَّ   إلت هوازب املتْ

ُىوت ػووسابن ذذكووِن  ف حوسؾ هموو  املتووْ فوو ُىوت هملِوو  مورا اكتتوواب ذدووا كواذ يل وو  دوو  هملِو  

ا  ف اك ون دّ املتْ ف  ْذ كن ط دو  و7تحِاشن هبدي . ف كِك

وووا يتلووول  دملووواةا  تظوووصِ و حِووول كا ووو   ـْؿووون   وووسغا هذ مووورا اكتتووواب كوووا يتووو  كتابو

ْمهووووا  ْ  شووووودُا و ُوووو  دووووو  اكسبووووت دتلتووووو  بسطوووو ْة شتووووا اكتِاذ ووووور دسلْ اكصِاكووووو و ذهذ دسووووسة ذ ووووو

ْا  هبد.  و 1تبسا ا املِ  هذ وسابتها كاذ يل حن حِاى طِِدى ه

َْ و ذا ن ُيِد هود  اكتتا  شاز خ ايةلازى املـوس    ف ذزغا ك  مر  هملِ  كتتاب امل

ُهوووود هطووووسى اك اد ووو  ُؼووووس ذدووووا  فووو اك ديلووو و إ  ه وووون كوووا يـووووملح اطووووتخدادن ًوووامسى ُادوووو  إ  

املِابد ذهمسادااو  ف ِدماو حِل كت   وِم اك ـْؾ ُىت  دزاذ ايحجساا اكدا تِ  و

ْذ هموووووسا و اوووووا اطوووووتلس هدوووووس  فووووو ذاكووووور) ُوووووسا  اكدذكووووو  اكْطوووووو  حِووووول ةذ ووووو   فووووو ذوتهوووووا بلتووووو

ْابث و ذكا شتتا شتا اك ـْؾ وِد ذكا إ   ُهد هطسى اك اد   ُؼس  . و  ف  ـْؾ اكت

َْ  ف كتخسج ك ا شتا اكـِغ دتل ت    و8.تكتاب امل

َصائصـــ ذكِووو  دووو  هبوووسش 
َ
وووا  خ طووومل تن  اكتووو ي صوووسة بهوووا ُووو  ب ِووو  اكتتوووا اكديَِّووو   اكتووو هيلو

ْاص  اكدذكووو  اك ديلووو  هذ اكْطوووو  هذ  ـْؿووون كت ووو  ُىوووت اكوووونة) شوووازى ذشوووازى ه وووس) ُىوووت  فووو طووو

ْذ اكـووورس)و ذايجِووواز  و  ْابثووو و ذاكص ووو كتابامهوووا  فووو هحؼووواصو ذ ظوووتِل   ذهذا ووويامل وووابسو ذاكت

ؿوو دذ   فوو هذ اكه ناهِ وو  هذ اكووديلْهِ  و ذووود ذكووِ  موور  اكونةيوواا  صووياي ووى اكه نذغتِ

                         
1
م(.  تاريخ الكتب والوكتباث في هصر القذيوت. اإلسكٌذريت : دار الثقافت العلويت . 911(  الٌشار، السيذ .)(
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وووا ه وووس) شْكوووّ دوووّ املِووو   وووا شْكوووّ بووو ذ اكتصووواب   فووو دخـوووف كهووواو ذهحِا و ْشووونو ذهحِا و  اكتووو شاب

 َرو  ايج   اكة و .

هذ ذاُتون ه ن كتاب دا وِد ايةِاى اكد ِا هذ باكتحديد تكتاب اي سذج إلت كْص اكدهازت ذ 

َْ  اُتونما اكملِم غ ن دواب   هذ دابل و حِل ي  اوم ذكا دّ اكصتس  َظلِتن بتتاب امل

شل وه  ُو   اكت دصِا باكرلْق ذهطساز ذكن د  اي ـابف  ه اك دياو  هْ كتاب إك اكدين 

ِ  وؼك   اؾ ف  اكصتس  غ ن  د  ن تاج  ِِ ُتِا اكِديَِّ
ُ
ت
ْ
 و9.تدـس اك ديل  وؼك  ُا  ذاك

ْبوو  كلوا ُذِ وو ْابثوو  هذ دتت ْبو  ُىووت  وودزاذ امل ووابسو ذاكت َدا وِووم  ـووْؾ اكِتتوواب دتت

َْ  دتتووووْب ُىووووت  ْذج  وووواةز كتتوووواب املوووو ُىووووت اكتتوووواذ إلووووت  ا ووووا ذز  اكووووونة)و با،كووووا   إلووووت  لوووو

اطووتخددها  اكتوو وو ذُ ِوود اكَّ وو   هؿووتِ  10281زوووا ت اكونيوووا يايجتوود ذدحصووْي بوواملتح  

ْ اشن ُىت اكون   و10.تة)اكتتمل  ك  جِ  دحت

  بلوووا ذزة 
َ
َ ْْ ووو
َ
ْابثووو و ذإذ هبووودا  فووو حِووول شوووَاسا  ـوووْؾ ِكتووواب امل  ـوووْؾ هموووسا  ذاكت

ا ب ـْؾ دحاكل  املتْ ا كمل نو  و11تاكِاكا ر ِس د   ا  دحاكل  تهذش سو. ف  ف امتلادو

َ  اكِتتووووواب دـووووودز زبوووووح باكَّظووووومل  كت وووووابل ذ ُىوووووت   ووووو نو   ووووود احوووووتصٍ 
ِ
وووووك
َ
 بووووواة  ذوووووود ػ

ُتِا بَّ    د  
ُ
ت
ْ
و ذ تضوح ذكوا ُ ود ف اكِتتواب يصون( اككاشوا  يهوا دظوا    ازغو   طوا املتوْاك

ذبـص   هؿى كاذ ُيتتا وؼك  هطَس هذ دختت  ُ  اي ى كت ف  ف داحٌ  هذ اطا املتْ

ْ ساا ذاكص ازا  ِلا وِد  اا شلاا اكتـ
و
 و12.تُاد  كاذ اك ف يتتا هذ 

ْ وواا اكونةيوو  ب جوو  ُوود صصووءى دحت
ُ
  طوو ْن ووودزمها اك ووةس  و ذووود حووسؾ اكته وو  ه  ش

بهووووودا احتكووووواز بِوووووّ اكونةيووووو  بووووو ل  بوووووامٍو  ه وووووا(  وووووف دووووو  ُـوووووس هطوووووسى اكِؼوووووس   يلووووود ا 

ْالت  ْد  دهل  ُ  طِس اكونةي  ذمْ ح ْاش) طوِس ب وسش ذ  90بلِت  سا  د  اكصل  ذمْ دا ي

ْ  دووو  كملووواز دوووًْ  صيذموووْ دملتوووغ  ووواحؽ بت وووديساا مووورا اكوووصد و كوووا ي ووودز ُتِووون إ  ُتِووواص اك ووو

 و13.ت اكدذك
ًَغ ِكتمب امَلِىَتى : ًّم: ِص  -ثمن

ُْاا شختتوو   ر  ذاحوودىو ذكتوو  كوواذ يؼوول  ُىووت ُوودى دْكوو َِ   ِؿوو
َ
َ ْْ وو
َ
كووا يتوو  كِتتوواب امل

 إلت دوا طوملر هذؿواا دساطوا احتصوا   با تاا
و
املكاذ ذاكصداذو  ملِلها كاذ يتوتا إكا  

ْاا ذشل ِاا كتلِ و ْاا ذةُ ْب  ذؿت حِل كواذ يسةةموا  بس اشى املِ و ذود َؼل  ؿِغ اكت
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بس اششوون د وو  ت كتملِوول دوو   ديوودتو كلووا شلوول    ووو   احتصووا ُ وود  ف اككووام  ذهوووازب املتووْ

ا د  ايةِاى ر سى ذدا  يها د  حظاب ذدخاهس. ْزو  و14ته س) شل   ؿ

ا د  هما اكتتا اكديَِّ     ذاحدو
َ
َ ْْ
َ
 اكدين طِوسا ُىت اكصتس  اكت حِل يل   ِكتاب امل

ْذ دوووو   21-18ا اكصصوووونى دوووو  هطووووسا فوووو  ْذ  هملووووا ي ـوووو  كلووووا ذكووووس اكِوووواكا  200ذ تكوووو ت ك ظووووِ

ْكن يـووو  إلوووت  فووو و بث لوووا ذكوووس ه.ة. ػوووِملاذ  تِصووو  و15تت   هذ ُووودة  ـووو
َ
َ ْْ ووو
َ
ةزاطوووتن ُووو  ِكتووواب امل

ْ  اكتتووووواب شـووووو  إلوووووت  186  ـووووو ال ذدووووو  م وووووا  190 ـووووو  و كلوووووا ذكوووووس ت وووووس   بوووووَذ ُووووودة  ـووووو

 َْ ْ  اكتتووواب بَ ووون ا  فووو يظوووتختف اكملاحووول اكت ووو ـووو
ُ
تتووو  دووو   صووونى إلوووت  صووونى ذه ووون كووواذ يوووتا  

ْكن  ـ  هذ هك،ن د   صنى إلت ه س) كلا ذكس ه.ة. ػِملاذ  تِص   ةزاطتنو  ف نكا   إلت  ـ

َْ اكـِغ  ا ا تاا ذش    سج بها اكتتاب. اكت دلا شسشا ُتِن هيلو

ْذ  ذ اك ـووووْؾ ُىووووت اكووووونة)  ْذ اكةوووودا   ا توووواز  هاس وووو
َ
َ ْْ وووو
َ
كلووووا هذ اؿووووواح ِكتوووواب امل

ْ  وسابووو  املوووابت ذ وظووو ْة  فووو ل  إلوووت َِاذ ووور دظوووت ت  هذ  ـووو  ه ُووودةما بووواكسغا دووو  ُووود  ذ ووو

 و16.تبسةي  شحتْ) ُىت مرا اكِدة

ِسا اكـِر  بَنها ا تاا    باكِديد د  اكـِغو َذ
َ
َ ْْ
َ
اكو ف  ف حِل ُ ج  ِكتاب امل

ْدووااو   ود شْؿوو  ه.ة. ػوِملاذ  تِصوو   وووا  بهووا  كتو اةزاطووتن  فو هذ اكتِمل ون ُوو  اية وابر ذاملِت

َْ  إلت هذ اكتتاب ًهسا  ـْؿن   و17ت -هَ : ف ُدى ؿِغ شتل    ف ُ  كتاب امل

  يغة هليوبوليس: -1

ْكثع بترت ا هذ ت هذذت كلوا  ه وا  بْكّ مر  اكـِر  كه   كتِ  ت ه ْت ذ  ْب  ادِ  متِ

ْكثع حظوا َظوولِ   فو ذزةا  ْبو و حِول وادو  مور  اكـووِر  نغس وراكتتواب امل ودض هذ متِ

ُْووووو  دووووو  اكت  ِحووووواا ذاملسا ِووووواا د ووووور هطوووووسى اي ادظووووو و ذكت ووووو  مووووور  اكـوووووِر   ُىوووووت دسل

باكه نذغتِصِووووووو و ذذؿوووووووت  مووووووور  اكـوووووووِر  دووووووو   وووووووا   لظووووووو    ووووووو  د  ْػووووووو  ُىوووووووت  ووووووودزاذ 

طووو ازىو ذكوووركا   ؼووو  هوظوووا   فووو ذحجوووساا ذدلوووساا هموووسا  كألطوووسى اي ادظووو  ذاكظاةطووو  

ْابثوو  ايحجس و  ذه ىووت اكت لوودىو كلوا كت وو  ُىووت ذز  مور  اكـووِر  ُىووت امل وابس ُذ كصوواذ ذُه

  . .   200اكونة) د ر هطسى ايةاةي  ُؼس ذحتى ط   
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  يغة طيثة: -2

ْ  هذ هوظووووا   كت ووو  شتوووا اكـوووِر  ُىوووت ذز  اكوووونة) باكه نذغتِصِووو و ذوظووول  إلوووت  ـووو

ا ذاطووّ اك وووا   ْا وون اي وواؾ بوونو حِوول اطووتخدد  موور  اكـووِر  اطووتخدادو كوواذ ككوو  ددهووا ُ 

ر  دوو  هكلووو  ذهة  دوو  هطووسى اك اد ووو ِِ وو
ـَ ِوود مووور  اك   ُؼووسى ذحتووى هطوووسى اكِؼووس    . و َذ

. 
َ
َ ْْ
َ
ْةى د  ِكتاب امل  ْ  اك ـْؾ امل

 الصيغة الهيراطيلية: -3

غ كـوِر  هِملو و ذهذ دٌِلهوا كتوا ُىوت  ِِ و
ـَ ر  اكه ناهِ ِو  دو  هووسب اك ِِ و

ـَ ِد اك
ُ
َ

ذاطووووتخدد   وصوووويذز  بووووسة) بوووواي ى اكه ناهِ وووو و ذإذ كتووووا اكووووملِم ددهووووا بوووواي ى اكه نذغتِ

ْ  مر  اكـِر    َظ ن  ف مر  اكـِر   شسشثا دحدة  ف هطسى اكِؼس    . و كلا هذ  ـ

 ااب . 

  يغة سائيت: -4

  باكترووو  اكه ناهِ ِووو  ذاكه نذغتِصِووو و ذػووواَ اطوووتخدادها ُىوووت 
َ
َ ْْ ووو
َ
ْ  ِكتووواب امل ـووو

ُ
ت ووو   

ُ
ك

  وا  ذاطّ د ر هطسى اكظاةط  ذاكِؼس   حتى نهاي  اكِـس اكملوتمى.

 و  وئذ املـواةز  اكتو ا اك ٌوس ُو  اكـوِغ ذبـوس 
َ
َ ْْ و
َ
توا بهوا ِكتواب امل

ُ
شسلِو  ددهوا  اكتو ك

ْذ هذ دتتملوواا املِابوود ووود  او حِوول يووركس اكملوواح  بهوواو  اكتٌوو موور  اكـووِغ ُديوودى ذك  وونى  وودو

ُْووواا  ْوووو   اكتووو ذهذ اكجل   ك  ووونى ذكتووو  بلوووسذز اك
َ
َ ْْ ووو
َ
ّتووواب  ـوووْؾ ِكتووواب امل

ُ
اطوووت   ددهوووا اكت

بداي  هدس ُىت  دزاذ حجساا اكد   بَمساداا طو ازىو اوا  ف ت   هؿملح  د    و   د ك

 و اا ُىت ذز  اكونة).
َ
َ ْْ
َ
ْابث  اي ؼ ِ  اي اؿ  بامل  ُىت اكت

 

    -ثملّجم: َسصمِدُر ِكتمب امَلِىَتى:

ِدَةِا ك د  َِ
َ
 و حِل ُ ج  اكتتاب  َ

َ
َ ْْ
َ
ُودة دو  اكونةيوااو ذاملتل تو   فو َدـاِةُز ِكتاب امل

ْ صسو ذبسةيوو    ظووِنىو ذغ نمووا دوو  اكونةيوواا بسةيوو  ت فوو  ذكسمووا ه.ة. ػووِملاذ  اكتوو  وو و ذبسةيوو  حوو

َْ  و  ف  تِص   َْ   ذاكت ةزاطتن ُ  كتاب امل ِد املـدز اكسبثع كتتاب امل
ُ
ْ يَ  (11).اكصُس
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  كلا ذزة 
َ
َ ْْ
َ
ْوْا ُىت دـاِةز ِكتاب امل ِود بسةيو  تت و ت  ف  ل   ا  اك

ُ
اكونةيواا َ

 و ذشصصووووح اكونةيوووو  ُوووو  اكِملوووور اكتـووووْةكِووو  ذػووووامد ز ِووووّ ا
َ
َ ْْ وووو
َ
 ف ك وووودز ذامل هكوووو  ُىووووت ِكتوووواب امل

وووِ   ِِ ْذ ُىوووت هطوووساز اكِديَِّ  فووو غِووواب ًتلووواا دِابووودما هذ  فووو اكووور) إشـووو  بووون اكته ووو  ذاملوتِووو

ْز اكتْكوووِحِ  اكتوووى كا ووو  شتختووو     باكـووو
َ
َ ْْ ووو
َ
هُلوووا  غلوووْق ذإبهوووا  د وووابسما ذُ لووود ِكتووواب امل

ْذ  ْاذ شامِو و كلوا  ؼوس  اك ـْؾ ذود هُتنى اكص ا  ْ دها بوَك  ذ   Lepsins 1984بسطلها ذشت

 دووو   165دوووسى   ووو   دووو  اكتتووواب ذوظووولها إلوووت 
و
وووا كوووا  Budgeذ Naville ـووو و اوووا ش ووواذ  هيلو

 دووووووو   184بت ظوووووووِلن إلوووووووت 
و
و ذوووووووود وووووووود  كوووووووا

و
ذكوووووووركا   Hornungذ Allenذ Barguet ـوووووووا

Andrews و19.تشس لاا ُديدى ُ  اكتتاب 

ْ ووودا ه وووصاص ذكوووا ش ووو  دـووواِةز ِك  ُْووو  ذا تتصووو      ُىوووت مووورا اكِووودة بووو  ش 
َ
َ ْْ ووو
َ
تووواب امل

ْاص  ُـوووس اكدذكووو  ايةدي ووو  هذ اكِـوووس املتوووَ س كت ووو   فووو ذبسةيووواا ه وووس) ُىوووت دوووس هطوووساا طووو

  ْ َْ  ك ووو ف دسهووو َْ و ذددهوووا:  صبِووو  دووو  كتووواب املووو ْ  ذه وووصاص دووو  كتووواب املووو  فووو ُتيهوووا  ـووو

ْ س زووووا  18هطوووسى  ووو  بلتحووو  اكتووو  وووسه اكونةيووو  دووو   N3106-N3073 .  ذاكةصًْ
ُ
و حِووول ش

  اكوور) كوواذ ُيملوواَو حِوول 
َ
َ ْْ وو
َ
ِوود اكونةيوو  دوو  اك لوواذج ايجووامصى كِتتوواب امل

ُ
اكثظوواز إلووت اكِلوو ذو َذ

 و20.تهذ املؼصن) وِد ذ اشن ف يصن( دظا    اكِ  كتتاب  اطا املتْ

وُ   ـْ وا ُىوت بسةيوو  اػوتلت  ُىوت اكَص ،ون هيلو ُُ   ازشصاُ 135كلوا 
َ
َ ْْ و
َ
طووا 20هوا دوو  ِكتواب امل

سق و  بواملتح   21ذبدايو  هطوسى20طاو شس ّ إلت نهايو  هطوسى 11ُذ  . و ذاكونةيو  دحصًْ

ْ وون ذذ اكؼووسابح  14و ذشحتووْ) اكونةيوو  ُىووت 58025شحوو  زوووا  املـووس   طوووس دتتووْب ُىووت اك

ْةو هطصتها زطل  شتـدز اكونةيو  َِوون ُو    و  املتوْ ؿواحا اكونةيو   ف ه  ِ  بايةون هط

ْكن زذحن ُىت ػك  هابس يةلايتن  ذمْ  ابا ُىت حو ذ ش و  ركهو   ف  ساغ املْا شس سا ح

 و21.تطا4دا ذاكظصىت  4إيص ع ذ ص ع ُىت  ا بى اكصساغو ذ ل   اكهادؽ اكِتْ) 

ت وو  املـوواِةز 
ُ
   اكتوو كلووا ك

َ
َ ْْ وو
َ
ْز بوواي ى اكه نذغتِ فوو ةِذذ ُتيهووا ِكتوواب امل و صوويكوو  اكِـوو

اك تـوووووس اووووووا  صوووووويذاكِؼوووووسذذ كت وووووو  بووووواي ى اكه نذغتِ إ  هنهوووووا ابتوووووداص دوووووو  هطوووووسى ايةاةيوووووو 

اكه ناهِ ِووووووو و هدوووووووا اكِـوووووووس اكسذدوووووووا    تت ووووووو  اك ـوووووووْؾ بووووووواي ى اكوووووووديلْهِ   إلوووووووت  ا وووووووا 

ْبوو   هوو اكه ناهِ ِوو  ذ  ،وون ُىووت  ـووْؾ دتت ُُ ْاؿوو و حِوول  ْبوو  ُىووت ػووك  هُلوودى بوودذذ   دتت

 و22.تتذ ذاحدو ذ ٌهس اكِتتاب وؼك  د ٌا ُىت مِا  ؿصحاا ف باي و ذ 
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 و  امتلووووا ا طووووملر ي ملوووو ذ ك ووووا دوووود) ِدِلوووو
َ
َ ْْ وووو
َ
ْذ بتوووودذ    ـووووْؾ ِكتوووواب امل اك وووودداص املـووووس 

توووا ذةِذَذ ُتيهوووا اكِتتوووابو   اكتووو اكونةيووواا  ه حِووول َِووودةا دـووواةز  
ُ
 فووو ُذِ وووَد هغتملِتهوووا  ذاكتووو ك

 و كلوووووا ذ وووووة  امل از ووووو  بووووو ذ  ذاكتووووو هِملووووو  
َ
َ ْْ ووووو
َ
ِووووود دووووو  هكلووووو  ذهة  اك ـوووووْؾ دووووو  ِكتووووواب امل

ُ
َ

وو
َ
  بووَذ كوو   ـووْؾ اكِتتوواب شحلوو  دوو  ايجلووا  دـوواِةز ِكتوواب امل

َ
َ ْاذو  فوو ْْ كتابوو  اي ووى ذهكوو

ا  ْزو ْ ووووورى اك وووووةس  و ؿووووو دلوووووا يسِووووو  اكتتووووواب يٌهوووووس وؼوووووك  ه ِووووور يحلووووو  بسا وووووا اكووووو ف تاكتِ

سظوود ذاوووّ ايةِوواى ر ووسى ذاملساطووا 
ُ
ِوو  ف ر ووسى باكَّظوومل  كتلتووْ فوو يلووس بهووا ايجظوود  اكتوو ش و ذك

ْا   ووا بووَه شملوو ذ ك ووا هذ هذزا  اكووونة) كووا شتوو   ذاكتوو ذهحجووا  دختتصوو  موور  اكونةيوواا شلتوواش هيلو

ْكهوووا بسةيوووو   ْا  هذ ايحجووواو  كا وووو  ككووو  بسةيووو  حجوووا دختتوووو  ذكِووو  هه هذزا  د ظووواذ   ههووو

ْ صس. ا بسةي  ح    ظِنى ذهو   اكونةياا حجلو

وووا  املـوووس  ذكوووركا ي ملووو ذ ك وووا هذ   ْا و ْاذ   ووود اطوووتخد  هك اك وووديا اموووتا باكص وووازا ذهكووو

ْاذ  اكتووو لِوووّ اكونةيووواا   فووو دختتصووو   َْ و ذكِووو  هبوووسش هكووو ًهوووسا ذذ وووة  هملِِووو  كتووواب املووو

ْذو هدوووا ايةتِووواا ذاككتلووواا املصتاحِووو   تت ووو   فووو املظوووتخدد   ْذ هطووو كتابووو  اكووو ف كووواذ اكتووو

ا ه س) كا ؿصس ذه لس ذهشز  ذاكملنى ذغ نما د   ْا و ْذ هحلسو ذكركا اطتخدد  هك باكت

ْاذ و  اكت ذ ُزطل  دّ اك ف  اكت  هك
و
ْذ هػكا  هذ  ْا يسطل ْذ اك دداص كا  ُيركس هذ املـس 

ْد ْاكها.  ذ ْ اا ي   باكتتاب  ح

 رابًعا: 
َ
ْبَرز

َ
  أ

َ
ِلَهة

ْ
  ف َجاَء ذكرها  التي ْلا

َ
ْو 
َ
 -:ِكتا  امل

ْشوووون ُىووووت دووووا هشووووا   املـووووس  تدوووو   ة ثتوووون دوووو   فوووو اك ووووديا بَ وووون يتِووووسق كةاكلوووو  وِوووود د

ْ ووو  شتوووا اكةا ْذ تكهووو  حظووو اا ذطوووثاااو ذوووود شك ْا يل تووو وووا كوووا  كلووو  دووو  اا ووو ذ ذهزعِووو ذ حاكلو

 . ف هواكِا دـس اك ديل  ذاكري  ود ذزة ذكسما 
َ
َ ْْ
َ
 ِكتاب امل

ِّ  موْ اكظو ا إلوت حود كمل ون  دـوابس اكِديود دو   فو   د كاذ شَا ن املتر وناا اكظِاطو

 
َ
ِكَهووو 

َ
ْز اكتاز خِووو و  فووو ر وووِ و هذ اكتوووا  كملِلوووها دووو  ُىوووت دظوووسح ايةِووواى اكِد  كا  تصووواصاكِـووو ِِ يَِّ

ْة اكوووملِم ر وووِس ددهوووا إلوووت امل وووا  هكوووون هذ اكتر ووون  ؿوووصاا ذهملِِووو  اكِديووود  فووو  اكتووودز ج ؿوووِ

ْحِوووووود امل اهِوووووواا امل صـووووووت  إلووووووت هووووووواكِاو ذ   إلووووووت ش
و
ِّ  هةا هذ  ْزاا اكظِاطوووووو  هوووووو ددهوووووواو  وووووواكتو

تو اوا ذحدش ذ طِاطثت ذ كمل نش ذ ملا دلتتتا تاكدكتا ذاكـِِد ف  ا ددس اكدهاي   ف بدذزما 

ِّ  إلووت نهايتهووا  ْزاا اكظِاطوو ذحوودى كووون) كوول   فوو موواش ذ امللتتتوو ذ  باشحوواةذؿووت  موور  اكتووو
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ِّ  إلووووووت  اك وووووووس   دـووووووس اكِتِووووووا ذاكظووووووصىت شحوووووو  ُووووووسغ ذاحوووووودو ذهةا موووووور  هحوووووودا  اكظِاطوووووو

 و23.تُاداا دت ازب  ب ذ ركه  اكةتِ 

 ت نكوون هذش ووس ع 
َ
ِكَهوو 

َ
ْزض  –ع نكهوو  إيووص  –ذكِوو  دوو  هبووسش مووؤ ص ر نكوون  –نكوون حوو

ْبثع  –نكه   صتثع  –ط   ْزت  –نكه  داُ   –نكن شحْا  –نكن ه    و24.تنكه  حتح

ْازة ذكووووسما  ووووا اكوووو  هيلو
َ
ِكَهوووو 

َ
ْ  فوووو ذكووووركا دوووو  ر ْذ ذزبووووثع  -اكِتتوووواب ت هشوووو َز ت ؿووووا ّ اككوووو

وووا نكووون تبتووواحت اكووور) يٌهوووس  و ذهيلو
َ
ُْووو  دووو  َظوووِ  تِكَهووو  ت وووتح اكصوووات  اكو وووع اكوووسبثع فووو كجل

  ُ ـْ   13اكَص
َ
َ ْْ
َ
 و25.تد  ِكتاب امل

 
َ
ِكَه 

َ
َس اك ديل    ِس  كةاذكتها  ف ذود َِدةا ر ـْ و  ف ِد

َ
ِكَهو 

َ
إواد   ٌا   ديد دو  ر

 اكةتِ  اك ديل  
َ
ِكَه 

َ
اُتملازماو ذإيساة دح   ف إ  هنها َذَ ُدذا ه صظها دلوس   إلت ه ر ر

ْا فوو كهووا   هُلوواص  اك ٌووا  ايجديوودو ذكووا 
َ
ِكَهوو 

َ
ْذ ر ْذ ذكووا بووَذ يْكووِ ِوول هذ  فوو يسِتوو ْاك  فوو اك 

ُْاا ذكواذ  بود كهوا هذ شٌهوس  ِسا  ِلا وِود باكتاطو
ُ
و ؿازا َ

َ
 فو  لت  دؤكص  د  َظِ  تِكَه 

 و26.تػك  هذ ت س

 
َ
ِكَهووووو 

َ
ملووووودا ر ُُ وووووَس اك ديلووووو   فووووو هدووووواك  دختتصووووو   فووووو حِووووول  ـْ  باَظووووواَ لِوووووّ ه حووووواص ِد

املكواذ اكور) بودها  ِون شتوا  فو حتِو  كوا شخوسج دو  ةابوسى ُملاةمهوا هزاكيها  كا   م ا( تكهو  د

ُْوووو  دوووو   اكِملوووواةىو ذتكهوووو  ه ووووس)  س وووو  ُملاةمهووووا كت  ؼووووس بَز وووواص اكووووملاةو حِوووول ًهووووسا دسل

  ِ ِِ ْا ُىت اكتِاذ ر اكِديَِّ  ركه  كلا ذكس ا مِل 
 

 -تمب امَلِىَتى:ِك يفُذكرت  اليتخمسّسم: األقملًم والعىاصُم امِلصَِرّية واألسمكو اهلمسة 

وووا  فووو ذزة ذكسموووا  اكتووو كِووو  دووو  هبوووسش هوووواكِا  ِو  و حظوووا ش ظوووِا هوووواكِا شمل
َ
َ ْْ ووو
َ
ِكتووواب امل

ْ ن  ْ ن اك ملى  واكِا اك  و27ت -:رَيو اكت ظِا اكملحس  و ذهواكِا اك

 : ْاذ  أكــاليا الوجـــ  اللثلــ ْ  هحلووس –هة ووْ  –ت هطووو  -وصووى ة ووودزى -هوـوووس -اككووو

ْ ووووووو  ْ  ذ -اك ْؿوووووووِ  -هطوووووووِْن -ه لوووووووِا -اكِسابووووووو  املد  هم اطوووووووِا  -اكبهَّظوووووووا -هػووووووول

 ههصِحت –هبْؿ ن  -املدي  
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 :ايةـو  -هذطِا -ت د   أكاليا الوج  الث رى  ْ شو  امل و ْه   -ؿوا ايحجوس -ك

ْة –شووو  هشس وووا  – ْز  -ؿووواذ ايحجوووس –ُووو ذ ػووولع  -طووول  شووو   –شووو  اكصوووساُ ذ  -ةددهووو

 وظو ت.
 

 -:ر ِكتمب امَلِىَتىَتَطّىسمدّسم: ظروف نَشأة و

  
 و ذا وون ُيِووود هوووود  اكتتوووا 

َ
َ ْْ ووو
َ
شووواز خ ايةلوووازى املـوووس   اك ديلووو   فوو زغووا هملِووو  ِكتووواب امل

ُْو  دو  اكٌوسذا كا و  اكوداُا اكوسبثع  او إ  ه ن م وا( دسل ز ِكتواب  فو كلا ذكس ا طاكصو ُْ و
َ
و
َ
ش

وووَشن 
َ
  ذ ؼ

َ
َ ْْ وو
َ
اك ووديا بوووَذ ِكتووواب  املـوووس  اُت وواة  فووو شل توو  ، ايةلوووازى املـووس   اك ديلووو  فوو امل

وو   ِّ وو  ذاك  ا  ِّ  ُوو  اكٌووسذا اكِتل
و
  يل وو  دـووِدز هدوو  ذايةلايوو  كوونو  لووا

َ
َ ْْ وو
َ
ايةلووازى  فوو امل

ِووووود حجوووووس هطووووواض  اكتووووو املـوووووس   اك ديلووووو  
ُ
 و ذ ِلوووووا يىوووووت    ووووواذ  شتوووووا  فووووو َ

َ
َ ْْ ووووو
َ
وووووَى ِكتووووواب امل

َ
 ؼ

 د  اكتْكِح. وصء صاكِ اؿس 

 -لدى املصريين اللدماء: الدينيالعلائد الدينية والفكر   -1

ْذ اك دداص بايةِاى هبدي و حِل ً  ك د ام اك ديا ه ن يحِا كصصنى  املـس  تا املـس 

دِِ وو و اووا يلووْا كصصوونى دِِ وو و ذ ِووثؽ وِوود املووْا حِوواى هبديوو  يوو ِا بهووا ذ َدوو  هذ شح وور كوون 

ا باكَّظمل  ك ا  باُتملازك  اي  ن  ِو ْاب ذاكِ ابو ذود ًهس ذكا  ت  ف هذ اكِاكا ر س ُاكا كت 

 ديا.اك  املـس  حِاى 

ْابووو  ، وووساج ذشس لووو  نبوووداَ  ْز اكِووواكا ر وووِس بل ابووو  ب  ذاي ِوووال  اكصتوووس    ووود كووواذ شـووو

ْا ا مرا اكِاكا اكروادم بوَة  اكتصاؿوِ و بدايو  كتخِتون  ف اك ديا  كتلـس   إًهاز كا    

ْ  إكِوون ذاكْطوواب   اك وواهس  ا تِوواشُىووت  ف َظوواُد املتووْ اكتوو ملكوواذ موورا اكِوواكا ذكِصِوو  اكْؿوو

ْ  مللتتوووووووو   توووووووو اكاكت  وووووووونى  ْووووووووون ها وووووووواص زحتتوووووووون كتْؿوووووووو ِوووووووواى  " أوزيــــــــر"َِ ذشح ِوووووووور هبديوووووووو  ذاية

 و28تاي اكدى.

ا ُوووو   تووووس ن ظوووواذ  ووووِ  َِمل وووونو ِِ و ذا تلووووا  و ذاكظِاسووووء و اكوووودين   ؼووووك  اكِ ابوووود اكِديَِّ

ْمس حِاى ن ظاذ   املـس  هذلت ذاك ا ِ و ذ نها َِايؼ  دّ ن ظاذ  املـس  ذ نها كا    

دوووووس بهوووووا دستلِووووون طِاطوووووِ و ه  ةيَِّووووو و ه   اكتووووو   ذو ذ لوووووِ  كوووووملِم املتر وووووناا آل ا اكظووووو
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ـوووواةي  و ه  ُظووووتس  و كوووووركا هَظووووِ  ةابوووووسى ش وووواذ  موووور  اكِ ابووووود ك ؼوووول  كووووو  دووووا يتِتووووور اوت

 و29ت.ذاكسذح  اكصتس  باكصتظص  اكديَِّ  ذ تا ها 

ْز اكوووودين  لوووو  د وتوووور  تووووس   ْبِوووو  َِتووووع  املـووووس  و ووووود شـوووو ْة زب اك ووووديا حتلِوووو  ذ وووو

ْامس هملِ ِوودةا بتِوودة اكٌوو ْبِوو  َذ ُْوو  موور  اكسب ْامس اك تتصوو  اكةِووو  بوونو ذووود ش  ِوو  اكٌوو

ْذ  هوووْ دحوودة بوووا زق دووو   اكةِووو  بووونو حِوول ي وووّ ُووواكا اك ؼووس هحِووواص بوو ذ حووودذة مووورا اككوو

ْدِوو   شووسشملى وؼووسذ  ذغووسذب  ذاكتوو هطووص  ذباكظوولاص دوو  هُىووتو ذشووتا بدا توون ةذزى ايةِوواى اكِ

 و30تاكؼلع.

ْ د  تو   ْذ دوا يظومى حِل ي املٌتوا  املواةياكةوِى  هو  " نـو""هشكِو   باملِوا مورا اككو

ْاوووووّ  ووووازج حوووودذة ز  وووو  اك ؼووووس  ذاي ادوووو  ذامللتوووود إلووووت دووووا   نهايوووو و حِوووول د ووووِ  موووورا اكِوووواكا اك

ا  ا ذكمل نو ا مادو ْ ةى ذشحديود ايةِواى  ف ذ ونمها ةذزو ُ ابد املـس  ذو ذازشملى بصتوسى اكملِول ذاكو

ْ د   و31تا اك تْ .اكِاك ف كك  د  ي

ْز  املـوس  ذ اك ودداص ذؿواةو  ُتِون دِت ودامها ذ توسما  وئذ اكجوا ا  ا شـو
َ
ا مل ذذ  و

ا العـــالا الســـفل  –ألارض  –الســـماء ت هووو اكسبثظوو و  و كآلكهووو وو  وووئذ دسووا  اكظووولاص ُيِووود د وووسو

َْ و ذ  ا كتلوووووو ا كت ؼوووووسو ذاكِووووواكا اكظوووووصىت د وووووسو دسوووووا ا د صـوووووت  ُووووو  وِلووووووها  هووووو ذهزق د وووووسو

ا  فوو ْاطووو  حوودذة يلتوو  شساذشموواو ذكتوو  اكووملِم ب ِو حوودذة دحوودةى ذبَطوواكِا دِسذ وو   ظووو 

  هذ ما  ِا  ُون هحا .
َ
َ ْْ  و32تكتَل

بسةيوووو   ف كوووواذ يلووووّ دووووّ املتووووْ املـووووس   ل وووور هذابوووو  هطووووسى اك اد وووو  ُؼووووس  .   سوووود هذ 

ْذ  ِاذ وووووور دتوووووو شحتووووووْ) ُىووووووت ُوووووودة ٌُووووووِا دوووووو  اكتِاذ وووووور ذاكـووووووِغ اكديَِّوووووو  ُىووووووت غووووووساز ؿووووووِغ َذ

ْاب حتووى يـوو  إلووت  ف ثوو و ذكتوو  ُىووت  وووا  هذطووّ ذكوواذ اكرووسق ددهووا َظووهِ  اكوس وور كتلتووْاكت

ْ  ن هطووملاب " أوزيـــر"  وو   ْ ووون  وواؾ شووو شسِتووون  اكتووو و ذذكووا بئشاكووو  اكِ ملوواا دووو  هس  وون ذب

 ذمووورا 
و
ْة إلوووت ووووون  كوووِا ْز اكؼووولع ذب جتهووواو اوووا يِووو وووا ها ووواص اكدهووواز يتلتوووّ ب ووو ِو ْد يخوووسج دووو  ووووون  ي

ْة يِنوى ه وون كوواذ   يس وو ْى ايةسكو  ذاكهووسب دوو   لوو وواو بوو  يِنوى ه وون يلوو ح ووو ِو د درواةزى اكوود ِا نهاب

ْاوّ هذ املتْ ْة  ف كاذ يس د هذ يِثؽ  ف املْاو ذاك ْز اكؼلع كِ  نهازو   ون كواذ ُ وددا يِو  

 ُ وود غووسذب اكؼوولع كوواذ يٌوو  ه وون طووث ِا بلووْص اكؼوولع ذ 
و
 فوو طووِاحتها  فوو  هوو إلووت وووون  كووِا

ْاا ها اص اكتِ .  و33تُاكا هد
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ذكووا اكِـووس دوو  اكدذكوو  املـووس   ايةدي وو و  فوو اكتتووا  فوو حِوول ًهووسا هكِوواا املتل توو  

ْا  لِووووووّ اكـووووووِاب  اكتوووووو  ْا بايةِوووووواى هبديوووووو و ذ تخووووووو ْذ اك وووووودداص كِ ِلوووووو اطووووووتخددها املـووووووس 

ْا ص   يةِوووواى هبديوووو  دوووو   فوووو ش ووووابتها  اكتوووو ذايةوووو
و
 ْ ِسكووووها كتـووووِاب ذؿوووو حِووووامها ه سذ وووو  َذ

 . نهاي س ذ  ا  ُدى َِاذ ر  

 "د وددتها  فو حِل هًهوسا مور  اكتتوا ذ
َ
ـْو 
َ
ذغ نموا دو   "ِكتـا  الثوابـا""ذ "ِكتـا  امل

 
و
 و بوووو  ذه  ووووة  دسووووا 

َ
َ ْْ وووو
َ
وووو ن امل ـِ ْ  َد اكتتووووا ه ووووس) اك ٌووووس ت ذ اكتصا كِوووو  ذاك ؼووووا دِ  حوووو

ْاز ب ذ املتْ ُتِا اكِديَِّ  ف كلة
ُ
ت
ْ
ْاباا مرا اكِاكاو ذود اطتلسا مر  اك  ذحساض ب

َ
ِكَه 

َ
ِ  بلا ذر ِِ

ْز املتَ سى  ذاكِـس اكملوتمى.   و34تيتلل ن ك  ددها د   ٌساا  ا  اكِـ

ِوووم املِت وووداا ايج ابص ووو  ايجديووودى  ِووود  ذاكتووو  ٌهوووسا د ووور بدايووو  اكدذكووو  ايةدي ووو  و
ُ
َ

ْابث  دو  اكدذكو  اكْطوو    ا ك ـْؾ همسا  د  اكدذك  اك ديل  ذ ـْؾ اكت ِو ا هملِِ ْزو شو

ِووسا موور  املِت ووداا ايجد
ُ
تــمل العــالا ْلاخــرِ يوودى باطووا ت َذ

ُ
ل ، ك

ْ
ــف تــمل العــالا السى

ُ
وو ذووود ك

ذشسه وووه  ذشصذ ووود  باملِس ووو   ف إُوووداة املتوووْ هووو اشضوووح هذ اكهووودا دووو  مووور  املؤكصووواا ايج ابص ووو  

ْذ موووور  اكتتووووا موووْ إدكا ِوووو  اطوووتِاةى ايةِوووواى وِوووود  اكلوووسذز   ُوووو  اكِووواكا ر ووووِسو ذهذ دلووول

 و35تْاوِِ  ب ذ ايةِاى هشكِ  ذاكِاكا اك تْ .ن ت اكِ  اك " الدوا""د و    ف املْا 

 

 -الظروف الثلافّية والعلمّية لدى املصريين اللدماء: -2

و  هملِو  باكرو   ِّ ِّ  ذاكِتل   اكٌسذا اك  ا 
َ
ت
ِ
ك
َ
  ُ ود  فو ك د ػ

َ
َ ْْ و
َ
ْز ِكتواب امل  ؼوَى ذشوو

  امتلوووا  اك ووديا دووو املـوووس  املـووس  ذ اك ووودداصو ذووود شل تووو  املٌووامس اك  ا ِووو   ِلووا ووووا  بوون 

ْزموووا  فووو باكتتابووو  ذامتلوووا  بووواكِتا  ه دختتووو   وووسذَ املِس ووو  اك ؼوووس  و   ووود كووواذ كتتتابووو  ًذ

ْز ذن ظواذ  ف هملِ  باكر   َْ و  حِل شس ّ بدايامها إلت هود  هشد و  ذاكِـو ْز كتاب امل شو

ْزو ذكووووور طوووووْا    اكتتابووووو  ه  كتتتابووووو  اكِسبِووووو  ُىوووووت دوووووس اكِـووووو
َ
ت
ِ
وووووك
َ
يخوووووى ذ تتووووواو إلوووووت هذ ػ

ْاة  اكت د  اكتصـِ  كملدص اكتتاب و ذكرتها  صوصء تِسق   كت و   اكت كت   بهاو إكا   إلت امل

َْ .  ف بهاو ذشَا ن اكتتاب   ْز كتاب امل  اكؼِابس اكديَِّ  ذاكتى ا ِتع  لِِها ُىت  ؼَى ذشو
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 -بدء الكتابة: -1

ْذ اك وووووودداص  ْ وووووون ُووووووا و حِوووووول وادوووووو   فوووووو ك وووووود هاووووووس املـووووووس  ب وووووواص ايةلووووووازى ن ظووووووا ِ  ب

دوووووو  هبسشمووووووا دٌووووووامس اكِتووووووا  ذاكتوووووو ايةلووووووازى املـووووووس   ُىووووووت اكِديوووووود دوووووو  املٌووووووامس ذهطووووووعو 

ْاة  ْ  ُىووووت دووووو وووو
َ
ْكها ذَةِذ  ْا كوووو  دووووا يوووودذز حوووو ذاملِس وووو و ذكووووركا اكتتابوووو  ذاكتوووودذ  و   وووود  ووووجت

 تسووو  دووو  اكملثاووو  املـووووس   
ُ
ْا هةذاا دِِ ووو  كهوووا هملِِووو   اؿووو و ه كتتتابووو و ذكوووركا اطوووتخدد

 لِووّ ايةلووازاا إلووت رذو  فوو هاووسا  اكتوو َذ ووجِ  ايةلووازى اك ديلوو و شتووا دوو  ه وو  حصووٍ 

ْا س اكسدوووووص اكووووور)  ْدووووواا اكتتابووووو  دووووو  شووووو ْا س د    ووووود شل وووووها ايةلوووووازى املـوووووس   اك ديلووووو  بتووووو

ْا س اكصوونا    ُوو  شوو
و
ْاة اكتتابوو و  لووا ْدووااو ذكووركا دوو ْدوواا  اكصتووس  ُ ووجت  بوون املِت هذ املِت

ْا بتتابتها ذشدذ دها. اكت   واد

شووودذ   وـووو  ايةلووازى املـوووس   اك ديلووو  ذ تظووصتها إلوووت ُ ِووودى   فووحِوول يس وووّ اكصلووو  

ْا همساداا ذػوِدذا امل وابس  ْةو  تهرا ب  ْ  املْا ذاكملِل ذاي ت ودداص املـس  ذ ه صظها ح

ْذ  ووووووجاا حلوووووواز   ُ ووووووجت  ُىووووووت ذا هامهووووووا ه ملووووووازما ذ تظووووووصتها باككتلوووووو   ْامد كتكوووووو ذاكؼوووووو

ْزى  و36.تذاكـ

ِوووود اكتتابوووو  دوووو  همووووا دٌووووامس اكسبووووت
ُ
اكوووودكتاو  فوووو و ذاملِت وووود هنهووووا  ؼووووَا ا تلووووا   َذ

ْز ايحجس وووو و  فوووو يظووووتخددها ن ظوووواذ  اكتوووو ذزبلووووا كا وووو  ذاا ؿووووت  بووووملِم اكِاووووواا  اكِـوووو

ْا وواا دوو  اكوودكتاو كا وو  ػوواةِ    اطووتِلا ذ ل وو  ُوودة كمل وون دوو  موور  اكِاووواا  ملاشوواا ذحِ

ْ ا وود حود   ْووو  اكور) ُس وو   صوع ا فوو وملو  هطوسى هذلووت ذاكٌوامس هذ اكتؼوو  ُو  اكت وو ك

  و37.ت ِن اكتتاب 

ْزا اكتتابووووو    اكوووووسه و حِووووول هذ و38تحت تووووو ذ ملوووووا نةازى ذاملِابووووود فووووو حِووووول  ؼوووووَا ذشوووووو

ووا كتتتابوو   فوو اكظووابد بوو ذ ُتلوواص اكتروواا اك ديلوو   اكِوواكا هذ املـووس  ذ مووا هذ  دوو  ا صووَن  ٌادو

ٌوووا  كتابووو ْا ُووو  املـووووس  ذ   امهاو ذدوووو  اوووا إلووووت ذاملتصووور ُتِووون حتووووى رذ هذ اكص ِ ِووو ذ وووود   توووو

َ دـس كتتتاب  ود ذكِها  ف هذزذبا وِد شملدي   ْاوّ هذ ا صنا  ف ػك  ايةسذا هبسدي و ذاك

ذووو  كا وو  هدووا  فوو ةذ  اكِوواكاو ذ ِوو  ايةِوواى اكِ تِو  ش لووْ ذشصةمووس  بوواب دكا و  دلتوواشى ُوو  

ْا ووواا املصصنطووو و  فووو ه وووس)  ْذ دوووّ ايةِ هوووود    هووو ه حووواص اكِووواكا واهملووو    شوووصا  همتهوووا يِثؼووو
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ْامس ُىووت هذ  ٌووا  اكتتابوو   ْز كلووا  ِوو   فوو كتابوو  دِسذ وو  ذشوود  كوو  اكٌوو دـووس ووود بووده باكـوو

ْا بهوا  فو غ ن املـوس  ذو إ  ه ون كواذ كتلـوس  ذ ذحودما ايةوٍ  ْا هس  و  هبسديو  ذؿوت هذ اشملِو

 و39.تإلت   ن ػك  كتتتاب  تايةسذا هبسدي و

ْالت  لظوو  ت ا هذ طوووت  ت ا ذووو  ذاحووود ُىووت هز وووح د وور  فووو ذووود ًهوووسا اكتتابوو   حووو

 و40.تاكظ د ذذاة ك  د  دـس ذباة اكسا دي   ف ط   

ْبهوووا ذاا اك  ووو   فووو وِوووم امل ووواهر  فووو حِووول بووودها اكتتابووو   ػووولا  اكوووملاة ذذطووووها ذ  

 صووونى دحووودذة د ووونو  ه وووا( ددي ووو  اكِتوووا  فووو اك ووودياو هذ  املـوووس  ُىوووت ادتوووداة اكتووواز خ  اكصتوووس  

ُوو ذ ػوولعو ذاملوس وو  ت م اكوودين ذاك  ا وو  ذاكصتووس  ْكعت  ْبوو كا وو  َِووسا باطووا ت هذذت  اكتوو تِ

ْز  ْذ  املـوس  دسكص ُملاةى اكؼلع ذد ملّ  ٌس   ماد  د   ٌس اا شـ اك وديا ُو   تور اككو

ْ اذو ذم ا( ددي    ه ذ  َْت ذدحى ه ٌاز اكصاطص  ذز ا  اكِتا د  باة اكِ ت  ٌس   اكتاط

ا تدِ ِو ْاؿا املـس   ذحاك  و41.تايج هىو -  زمِ   دسكص اكملدزػ ذ د   اكٌِِل  هود  اكِ

 حِوووووول دووووووازض املـووووووس  ذ اكتتابوووووو  د وووووور 
ُ
وووووو 

ْ
ك
َ
ُّ  ه ْا إكيهووووووا  اكِساِووووووو وملوووووو  املووووووِاةو ذووووووود شْؿووووووت

ا ُوووووو  هطوووووتْب غس وووووواو  نهووووووا ا ووووورذا شتووووووا اكسدوووووص دوووووو  هملِِوووووو   ْا ػوووووثاو بَ صظوووووها ةذذ هذ ي  توووووو

ْا ووواا .. ذغ نمووواو حِووول شسلوووّ املـووواةز ُىوووت  فووو هذ اكتتابووو   ايةلوووازى هدوووادها دووو   ملاشووواا ذحِ

ْزى املظومى بهواو  ا وت و دـس اك ديل  ود  ْوو  هذ ه صاصهوا بـو دو  دملوده زطوا اككتلواا امل و

و ذكا و  كتلو  بثو  
و
ْزى اكظواُد َِنوى اكظواُد دو ا ْزى اكظا  َِنى اكظا و ذؿو اكترو   فو  ـ

ْووو  ت يووسو يسدووص كهووا وؼووك  دظووتوِ   ْكِوونو ذملووا كا وو  وِووم  فوو  تحوو   ذ امل و  املِووا يهحوود ه

ا إ ِو ا حس  ْ سو ْ سما شـ ْ س بْكوّ  وصء صلت حد يـِا دِن شـ داة) وود اطوتِِم ُو  اكتـو

ْش  ْز ُووو  ه كووواز ذكوووثع  كتلِوووا يوِوووم اكسدووو كتووود  ُتيهووواو إكوووا   إلوووت ذكوووا ُوووونا وِوووم اكـووو

 كتتِمل ون ُو   اكصء ص
و
 ْ ْزى وملو ْز  صظونو ذبحتوا اكِواةى ذاكِوسا ذاكتِتوِا اك ظو   اكـو املـ

شل ا   ف املِنى اكجسةو  ِىت ط ِ  امل ا  كاذ ش د  هطد يِون ُ  اكظِاةىو كلا مْ ايةا  

  ْ  و45.تهع  اكه

ْ  بوووَذ كتتتابووو  هملِووو  باكرووو   ايةِووواى املـوووس   اك ديلووو و   ووود  فووو ذدلوووا طوووملر يلتووو  اك ووو

ْما اطتخد اذ دا  د اح ػتى  ف د ايةِاى  ِونذا ُدها بَ ِاكها ذبحسكامها ذبلِثؼتهاو ذطُس

ْا هةذاا اكتتابوووو   ْا اي وووووْن اك تتصوووو  كتتتابوووو و ذاطووووتخدد ْا بهوووواو  اكتوووو اطووووتخدد  ذاكتوووو كتملوووو
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ا كوووون  ووووا ذدٌهووووسو ا مادو ْة ذهحجوووواز ذذز  اكووووونة) اكوووور) ُيِوووود دـوووودزو ْا ُتيهووووا دوووو  اكووووس  ذايجتوووو كتملوووو

 دٌامس زبت ايةلازى املـس   اك ديل . هملِِتن اي اؿ  د 
 

 -اللغة املصرية والكتابة: -2

ْذ   ا  - ـْؿها إلت كرتها بلظلِاا ك  نى د  بِدهات كظاذ دـس ف ك د هػاز املـس 

 و46.تكا  هم  دـست و كلا ُس   باطا ت كا  ركه ت -كا  دـس –دـس 

دووووو  هػوووووكا  اكتتابووووو  ذ  ووووو  شثظووووو ن اكتتابووووو  املـوووووس   اك ديلووووو   ؼوووووَ ػوووووك  دسعوووووّ طوووووه  

اك  وووْغ امل دطووو   فووو اكتتابووواا اكِاةيووو  ذاحوووتصٍ بووواكوساش هذ  ددهوووا كثظوووتخد   فووو اطوووتخد  

ْ  امل دطوو و كلووا ههتوور ُىووت اكوووساش  الهيروغليفيــة"اكتتابوو   هوو ُىووت راووازو ذ   اك ووا يهذ اكسطوو

ووا هذ  دوو  ت ذكوواذ اكته وو  ذكّتوواب املِابوود مووا " الهيروطيليــةهطووَس دوو  هذ  ههتوور ُتِوون هيلو

ْما  ْزما ذاطتخدد ا ُىوت  هغساق دختتص و ذد  اا  ؼَ ف ه هساش ااكل هطَس ذهك،ن ا تـوازو

اكؼوووِملِ  حِووول كوووواذ هوووو  ُ ايووو  دوووو   ه "الديموطيليــــة"  يووود اكؼوووِا  صظووون طوووومى باكتووووتاب 

ْا ذاك ا ياكوساش   هذ   ْز  ئذ املـس  ذ حتى نهاي  حلازمها اك ديل  كوا  ال ذزغا مرا اكتو

ْا ُىت تاوازما إ  اكتتابو يـ نذذ ُىت  كهوا  اكتو اكصوا سى ايجلِتو  " الهيروغليفيـة"  ه  ي  ؼ

 و47.تزذ  ها ذ لاكها

ّتوواب  
ُ
دسووا  هاوواز  لوودها دوو  ههتوور ُتيهووا كروو و ذدوودها دوو   فوو ذووود ا تتوو  املووؤكص ذ ذاكت

 وووووووْن  هوووووو ذكووووووس بَنهووووووا  وووووووْن و ذه ووووووس ههتوووووور ُتيهووووووا كتابووووووااو ذكتوووووو  يووووووس) اكملاحوووووول بَنهووووووا 

ُْوووو    هوووو اكتتابوووو  املـووووس   اك ديلوووو  و  فوووو اُطووووتخدد   كووووثع كروووو  كلةووووديل ذاكتووووا و بوووو  دسل

َْ ددهووا هملِِتوون اي اؿوو  ذهس  وو  كتابوو   اؿوون بوونو ذ ِلووا يىووت يْ ووح اكؼووك    وووْن ككوو   وو

ْاَ  وْن اكتتاب   اكتال   دـس اك ديل .  ف ه 
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 ( خطوط الكتابة املصرية اللديمة1شكل ركا )

ْاَ اك اا  د  اكتتاب  تػك  و حِل  سد ه ن   شصا  ه  يْ ةها اكؼك  اكظوابر  اكت  

ْذ ذدِاؿسذ .  شحل   صع اك ظلِاا  صظها اكتى ُس  ا بها ػادملتِ

ْز ي ووْن اكتتابو  املـوس   اك ديلو و ذكِو  دو   ْادو  حودذ  شوو حِل  سك  ُدى ُ

ِووودة ه ؼوووو  اك ؼوووس    َْو َذ وووا بِدهوووا هملِِووو  دووواةى اكتتابووو و ذهةاى اكتتابووو و ذاملْكووو ذ ـْؿو

ْ ون ُوا  شتوتوا هذ  اوتـاةي  ذنةاز و  ددهواو  اكتتابو  ُىوت ايحجوس ت املَّؼوَا ايحجس و ت ب

او هدوا ُو  اكتتابو  ُىوت ذز  
ا هذ بوازشو ا غابسو

و
ْزمها اككادت و ذهذ ش  ؽ   ؼ شتتا اكِاداا بـ

ا 
و
ْ ووووووون ُوووووووا و  ئنهوووووووا شتوتوووووووا  وووووووووووو اكوووووووونة) ذكظوووووووساا اكصخووووووواز ذايحجوووووووازى ذراووووووواز اكصووووووو س   ب

ا ُيِووسا بوواي ى اكه ناهِ وو و ذووود م 
و
ْز  ِلووا وِوود إلووت  ووى هك،وون ش ظِووووووو ا شووو

و
ا د ظووووو

و
نذغتِصِووو

ا دّ هملِِ  داةى اكتتاب  تذز  اكونة)ت  صياكوس املـس) إلت ش ظِى اي ى اكه نذغتِ
و
شلؼِووو

ا كمل ونو  ا هطوَس   يتوتوا دظواح  كمل ونى ذ   هودو
و
ْدِ  اكتى شوتمل   وووو ا ذدّ شصايد ه ؼو  اكِ

ا ًهس اي ى اكديلْهِ  
و
ا دسشصِوو

و
 داةيووو

و
 و48.تذ  د ابا

او  تل و  مورا  ه حِل شل ها اكتر  و  ـِ  دل هى ذ  ا ذػوِملو اطتلساز شل ه دـس هزكو

احتصاًها بلملاةا ت  حْ ذؿساتو ا تتص  بها ُ  غ نما د  كراا اكِاكا  ف  اكترْ  اكتلِ ه 

ا اك دياو ذزغا مرا اكتل ه ذ ذ دـس كا   حلا ْو ا ُل ِو ا ذ رسا   ظود اكؼوس  هة و   ف ز و
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ا كِاوواا دـوس  اك دياو ذذاا ؿاا دتصاذش  دّ  صز اكملحس املتْطى ػلا  ه س  ِا ذ ٌوسو

  و49.تةابسى اكتَا ن املتملاة  ف املتِدةىو كاذ  بد هذ شد   اكتر  املـس   اك ديل  

 س   اك ديل .د  اكتصـِ   وْن اكتتاب  كتر  املـ وصء صذ ِلا يىت    اذ  

 :فيالخط الهيروغلي -1

ْز اي وْن اكه نذغتِصِ   َظومى تاكِادواا اكـور نىو إلوت ا ون كواذ م وا(  اكت يس ّ ًه

ووداةو ذهطوولاص  وواو كاُ  ِو ْ  ذكووا يتوو  دوو  املظووتواَ إًهوواز  دسب اكت  وونو دلووا هزاة اك وواض هذ ي  توو

ا و ذاملٌامس اكِ تِ .  ُه

ِوووول َِنوووووى اكه نذغتِصِووووو  اك  وووووْغ امل دطووووو    فووووو غاكوووووا هدوووووس  فووووو كا ووووو  َظوووووتِل   اكتووووو ح

ْزى ُىت  دزاذ املِابودو ذ    شوصا   اكتو شوتور رذ ُىوت كو  اكتتابو  املـوس    هو اك  ْغ اكةص

ْا وووووة   ْ وووو  اك ْز ابتوووووداص دوووو  اكتتابووووو  املصـوووووت  ذاا اكِادووووواا املت ْذ دووووو  ؿووووو شوووووص    اكتووووو شتكوووو

ْبووو  ب توووا اك ـوووا ُىوووت اكوووونة) وووا  ذاكتووو  امل وووابس حتوووى اك لووواذج اك تـوووسى املتت شتلووول   ـْؿو

 و50.تةيَِّ 

ْ ا ِووووو  دسكملووووو  دووووو  م ووووونذض هؿوووووى ذموووووْ اي وووووى  د ووووودض  ه و ذتاكه نذغتِصِووووو و كتلووووو  ي

 صووووع اكتروووو  املـووووس   دِووووسذا باطووووا ت  فوووو ه ووووىو ذدِ ووووا  اي ووووى امل وووودضو ذمووووْ  ه ذغتِصووووْ 

 كت ابت ذ بَذ مر  اكترو  دو  هذكواَ املِ ه  صن سذت 
و
ْة اكتا  امل دضو ذزبلا كاذ مرا ةكِا ملو

ووووَ  اكووووصد  اكوووور) كوووواذ وملوووو  اكتوووواز خو ذ  فوووو ت شحووووْات ذبووووده اطووووتِلاكن 
َ
 اك ووووا يهذا ووووس اك ووووسذ  فوووو  َبو

 و51.تكتلِاةو  كا   ددى اطتِلاكن هك،ن د  هزعِ  ت ا ط  

َْ هذ  د   وْن اكتتاب  ُ د اك دداص املـس  ذو ذ  صي ِل   اي ى اكه نذغتِ          ه اك 

َْ هؿِ  د  اكتتاب  ذاكر ْزا د ن اك  ْاَ  ِلا وِد. باب ) شو  ه 

 فيأكسا  الخط الهيروغلي: 

ُْاذ ملا:  و52ت -ش  ظا اي وْن اكه نذغتِصِ  إلت  

ْكْ ِاو  النــــول ألاو : ذكوووون هبسديوووو  و ذكووووا  اية ِ وووويدِ ووووا   فوووو املظووووتِل   ه يظوووومى تطوووو نذب

ا ُ  شصـِاشن.  ُيركس ػثاو

ْاَ  النول الثان : ِ و ذ يظمى ت زدص)ت ذُ  ظا ك اا  ه   ه  ُس
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ْما حت  . ف هذ  : يل   هػِاص  -1  ح ِ تها  ئذا هزاةذا كتاب  اكؼلع زطل

ْزى. -2  اك ا  : يمل ذ هػِاص ُىت ػك  ؿ

ْش باكراش . -3  اك اكل: يظتِل  اكسد

و ذاكتووووووى شووووووا ش ظووووووِلها إلووووووت اااوووووو  صوووووويكلووووووا هذ م ووووووا( ش ظووووووِلاا ه ووووووس) كل ووووووى اكه نذغتِ         

ُْااو شتل      -هَ : ف دسل

ْ  د  ت ه. ب.ات موعة ألاول :املج -1 ْش هحاةي  اكـْا د   ايةسذا املِتاةى اكِ  اكسد

ْش اك  ابِوووووو  اكـووووووْا ذ  املجموعــــــة الثانيــــــة: -2 ا هذ   ووووووؽ ذاحوووووودو ذكتوووووو  ي ووووووور  هوووووو اكسدوووووو زدووووووصو

 د   ت د و بست
و
 بحس  ذ دِا

ْش اااِوووو  اكـووووْا ذ  املجموعــــة الثالثــــة: -3   ووووؽ هذ زدووووص ذاحوووودو ذكتوووو  يِنووووى اااوووو   هوووو اكسدوووو

ْاا د    ،ن... إي ت.   -ت   –ُ خ  –   ت حتا هؿ

ذووووود كوووواذ وِووووم شتووووا ايةووووسذا طوووواك  ذعِلووووها دتحووووس(و ذكووووثع كوووو  حسذ هووووا طوووواك              

ْزى اطوووووواو يؼوووووول  ُىووووووت حووووووسذا طوووووواك    ْزى ذ بوووووود ككوووووو  ؿوووووو بوووووودكِ  هذ موووووور  اي وووووووْن دـوووووو

 .اكتال ذدتحسك و ذزطا ايةسذا كلا مْ دْ ح باكسطا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (53)فياملصاحمل للخط الهيروغلي ( الرسا 2شكل ركا ) 
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 :طثيعة الخط الهيروغليفي 

ك  وووووجِ  هحوووودا  ُووووو  املِووووواكاو  زطووووم ووووود اُطوووووتخدد  اكه نذغتِصِوووو  كووووو لى كتابووووو             

ْاح ايحجس وو   ذاك ـووْؾ اكديَِّوو  ُىووت  وودزاذ املِابوودو ذامل ووابسو ذهطوووح اكتلااِوو و ذهكوو

ْ ووو و ذعظوو ا ه ْاح اي ؼوو ِ  املت ووا كتتتابووو  امل  ْػوو و ذهكوو ملِِتهووا كا وو  د ووور اك وود   ٌادو

 
و
ا  لِا ِو ا ش س 

 .تذ ذاحد ف ذ  و

 فيإشارا" الخط الهيروغلي: 

ْشِ و ذإػوووووووازاا  صووووووويي  ظوووووووا اي وووووووى اكه نذغتِ          ُْ ذ دووووووو  نػوووووووازاا: إػوووووووازاا ؿووووووو إلوووووووت  ووووووو

  ْ  و54.تدِ 

ووواو ذ  إلاشـــارا" الصــــوتية: - ْاا ذكووووثع كهووووا دِنووووى دوت و وظوووول ذ: إػووووازاا  هوووو َِووووون ُوووو  هؿووو

هجابِو  ذإػوازاا د وِِوو ال  ا،ػوازاا اك جابِوو  كوا يظووتد  إلوت رذ ُىووت شسشثوا هحووسا 

ْذ هذ ُدةما  ا.24اك جابِ و ذاشصر هاس 
و
 حس 

او ذكتووووو  دوووووا يظوووووتِل  ددهوووووا   هووووو هدوووووا نػوووووازاا امل وِِووووو   وووووا  140ك  ووووونى  ووووودو
و
ي ووووو   ذاكملووووواب حس 

 اطتِلاكن. 

 ؿْا. شل   دِا   دسسةى د  ك   ه  إلاشارا" املعنوية: -

 فينظا  وطريلة الكتابة بالخط الهيروغلي: 

ْز ن ظووواذ هذ            َظوووتِل  اكتتابووو  اكه نذغتِصِووو  دووو  اكِلووو ذ كتثظووواز إذا كا ووو  ز ذض ؿووو

ْاذ دتسهو  دو  اكِلو ذ إلوت اكثظوازو هذ دو  اكثظواز إلوت اكِلو ذ إذا كا و  شتوا اكووس ذض  ايةِو

ووووووووا  كاشسامووووووووااإلووووووووت اكثظووووووووازال ذإذ  ووووووووا شووووووووس) اكه نذغتِصِوووووووو  اشسامو ْ   فوووووووو  اؿو اك  ووووووووْغ زطوووووووو

ْز املتسهوووووو  إلووووووت  هوووووو  ذاحوووووودىو  نػووووووازاا حاكوووووو  اابتوووووو  باكَّظوووووومل   ذكملوووووواب هشوووووو اؾ ذاكوِوووووو

 إلوت  هو  ذاحودى  تتبهوا دو  اكؼولا  إلوت اكِلو ذ 
و
ْ يههوا كوا لت  اككاشا دو  ش

ُ
كألش اؾ ش

 و55.تذد  اكِل ذ إلت اكؼلا 

ْاؿو  ذدظوا اا بو ذ كتابو  اي و          ْة   بخواا اكتتابواا  صويى اكه نذغتِحِل  احٍ ذ 

لوووودى  فوووو اكِسبِوووو  هذ ه   ِوووو  املتِووووازا ُتيهووووا رذو  ا،ػووووازاا كووووا شْكووووّ بسا ووووا وِلووووها  ُه
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ْزو ذ س) اكملاحل هذ ذكا ُيِد ط مُلا  اذ دوا ًهوس  ف ذاكظو ْب  اكتتاب  بهرا اي ىو ذطُس ؿِ

 اي ى اكه ناهِ  .

 -الخط الهيراطيل : -2

َْ و ذطوووومى بووووركا  ذ اكته وووو  مووووا  هوووو اي ووووى اكه ناهِ وووو  ت             ْ ا ِوووو  دِ امووووا كه وووو كتلوووو  ي

  ْ ذحسذ وون دوودذز و ذذكووا  صوويبوواةا هدووسو ذمووْ دختـووس اي ووى اكه نذغتِ فوو اكووري  اطووتِلت

ووابووَنها 
ّ َ
ْى نطووساَ  صووياي ووى اكه نذغتِ َذَ ووُدذا مل ا ذش  ـوون ووو دوو  همووا ؿووصاا  هوو  اكتوو دِ وودو

 
و
ْز اكِاةيووو و ذزغملوووتها  فووو إلوووت حا وووامها اكتتابووو  اكووووسذا إلوووت مووور  ا تـوووازاا شْؿوووا  فووو هدووو

ْ  ذاملِوووازا  وووَن ا  ؼووواز اكِتووو
ُ
،
َ
وووا ُىوووت هحجووواز  فووو اطوووتخدا  مووورا اي وووى  ذك ذز  اكوووونة)و ذهحِا و

ْز  ه  ِو  هذ زهطوِ و ذكوا يظوتِل  إ   ذه ؼابو ذكا   كتابتن د  اكِل ذ إلت اكثظواز ذطوو

ا ِإطووووَتَِلاكنُـووووس اكدذكوووو  اك ديلوووو  ذكوووواذ  فوووو  و ذ ٌهووووس ذكووووا كلووووا مووووْ دْ ووووح باكسطووووا و56ت وووواةزو

 .اكتال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و اكسطا املـاحا اي ى اكه ناهِ   3ػك  زوا ت 
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ُِْوووووووو  دوووووووو  اي وووووووووْن مووووووووْ هذ اي ووووووووى  فوووووووو ذكِوووووووو  اكظوووووووو ا            شْؿوووووووو  املـووووووووس) اك ووووووووديا كهوووووووور  اك 

ْ وو  ذاكديَِّوو و  صووياكه نذغتِ اكتووى موْو  ووى اكِادوواا اككادتوو    ي  اطووا دووّ هملِِوو  اك ـووْؾ اكديَِّ

ْاة كتابوو    يـوولح دِهووا إ   او كلووا شوتملوو  دوو
و
ا طس ِووووو

و
هشةاةا بئشةيوواة حسكوو  ايةِوواى ذاكتووى شوتملوو   ووووو

 - ووى اكتصاؿووِ  – صووياي ووى اكظووس ّ د وو  اكووونة)و ذهذطووصناكاو ذذكووا ُىووت ُتووع اي ووى اكه نذغتِ

ْابى ذايجدزاذ وِتع اكه ناهِ   اكر) ُيتتا ب تا اكملْؾ  و57ت.اكر) كاذ ُيتتا ُىت اية

ُْ ذ ملا:  و58ت -ذ   ظا مرا اي ى ك 

ْاوووو  ذكووو  حسذ ووون د صـوووت  ُووو  وِلوووها  الخـــط الهيراطيلـــ : -1 زطوووا  فووو ذموووْ اي وووى اك تـوووس اك

 اك تا.

ا كتلاشوون وِلووها  :فيخــط الكرســي -2
و
ظوواُد كتابتوون ُىووت نطووساَو ذشتـوو  هحِا وووو ذمووْ  ووى دابوو  َذ

 بملِم ةذذ  اؿ . 

 الخط الديموطيل : -3

ْ ا ِو  ت ةيلوْضاػتر دظمى مر           ْشِكوْضت  Demosا اي ى د  اككتل  اكِ ت ذاكَّظومل  ددهوا ت ةيل

دـووسو ذإ لووا موْو  ووى  فوو ه) ػوِبىو ذ  يِنووى موورا املظوومى اكووسبى بوو ذ اي ووى ذبو ذ اكومل وواا اكؼووِملِ  

ْدِ و ذ لت  هذ يُ  واَزَذ املِاداا اكِ بخوى اكسوِو  باكَّظومل  كترو  اكِسبِو ال ذوود ًهوس مورا اي وى د ور   َ

اكتتابوووو   فوووو  و ذاطووووتلس حتووووى اك ووووسذ اي ووووادع املووووِاة)و ذمووووْ املسحتوووو  اي وِوووو  اك اك وووو   . 18اك ووووسذ 

ووا نةاز وو   املـووس   اك ديلوو و ذووود  وواص موورا اي ووى   ِسوو  كتِوودة ه ؼووو  ذك،وونى املِوواداا ذ ـْؿو

 و59.تن ساش ف ددهاو ذاكتى شحتاج كظُس  

 

 

 

 

 

 

 

 

ْاهِ   4ػك  زوا ت   و اكسطا املـاحا كل ى اكديل
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 لِّ ه حاص اك وس  ف  26ُهد هطسى  ف ذ  طِلا  25هذا س هطسى  ف حِل ًهس مرا اي ى 

ِوسا بتروتهات دوْا ز  ذ  ه املـس) كر   ديدى شختت  ُ  اكتر  اك ديل و ذ 
ُ
كتل  ػوِملِ  َ

ْز  فووو كووو ت ه) كظووواذ همووو  دـوووسو ذؿوووازا مووور  اكترووو  دتداذكووو   هدووو  اكتوووى ا تـوووسا ُىوووت هدووو

ْك  كتابتوون وؼوك  كتابوو  دابتو  ذطووس ِ   اكديَِّو و ذكِوو  هبوسش  ْاهِ   طوه دل ووهاا اي وى اكووديل

ْزما  26هذابووو  هطوووسى اكووووو فووو ذدختـووسى كترايووو و ًهوووسا  ْذ ُىوووت هذزا  اكوووونة) هدووو ْا يتتملووو  كوووا 

ْة ذهحكووا  ذغ وون ذكوواو ذ  دؤطظوو  ُىووت اك اُوودى اكه نذغتِصِوو و ذوِوو  هنهووا  هوو اكديَِّوو  دوو  ُ وو

ْاحودى ددهوا صياكتتاب  اك صهك  كل ى اكه نذغتِ و ذدوّ ذكوا  َنهوا ؿوِمل  املأل ور  ذ نػوازى اك

ْذ بها هػكا  دختتص و إلت هذ  ْ يك
َ
ت
َ
ْبو

َ
ْا اكتتاب  اك ملوِ ه  و60.تما  ـاز) دـس ذاطتخدد

 

                           -مصر اللديمة: ف مواد وأدوا" الكتابة  -3

ْاة اكتتابووووو  بلـوووووس اك ديلووووو  بملثاتهوووووا          ذد ا هووووواو ذدوووووا شلتتتووووون دـوووووس دووووو   ك ووووود ازشملوووووو  دووووو

وووا  ا مادو ْدووواا حلووواز   ذدوووا حملاموووا ر دووو   ِلووو  نهوووس اك ِووو و اكووور) ُيِووود دـووودزو ش وووددها  فووو د 

ْاة اكتى كت و  ذُ وجت   ْز حلازمهاو   د هدد اك ِ  دـس باكونة) اكر) ُيِد د  هما امل ذشو

ْاة اكراب اكتى  س   ددها ه ْاة ُتيها ايةلازى املـس   اك ديل و ذكركا هُ وا  اكملْؾ كل

ْاة اكتوووى اُطوووتخدد   توووا بهووواو إكوووا   إلوووت املووو
ُ
اكتتابووو  كا حملووواز ذاكتوووى شوووا اطوووتخسا ها دووو   فووو ك

ْاة ه س)و إكا   إلوت ذكوا بثاو  ذد واه دـوس املتل وه اكور) حصوٍ اكتتواب املـوس)  اكـلغ ذد

ْ   صنى دلت  .     هه

ْذ اكتتابِووو  د ووو  اكتتابووو  بووواي            ْاَ اكص ووو ْزا ه ووو ْة ذاكتتابووو  ذوووود شوووو ةون هحلوووس هذ هطووو

لووووووودى  ِووووووودة ُه ْةيووووووو و َذ اكـوووووووصحااو اوووووووا كتابووووووو  اكِ ووووووواذ   ذايجوووووووداذ  إلوووووووت  فووووووو ه  ِووووووو  ذاكِل

  و61.تغ نما

ْاة ذهةذاا اكتتابووو  اك تتصووو             دـوووس اك ديلووو و  فووو ذ ِلووا يىوووت    ووواذ  وصوووءم دووو  نيسووواش دوو

 هَ . ف ذاملتل ت  

 مواد الكتابة: -3/1
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َصووو  ك وود         
َ
َتت
ْ
ْاة اكتووى اطوووتخددها اك ووودداص املـوووس  ذ  ِا  ُْووو  املووو  فووو شووودذ   كتابوووامها  فوو ذش 

ْاة دختتصوووو  شتل وووو   ْا دوووو ْ وووو و ذاكديَِّوووو و   وووود اطووووتخدد ْزما اكد ِ ذز  اكووووونة)و  فوووو كا وووو  هدوووو

ْاة اكتى اُطتخدد    -كا َ : ه اكتتاب و ذ  ف ذاكل اا, ذاذطصناكا.. ذغ نما د  امل

 ورق البردى -3/1/1

ا          
و
ا بس وو ْو ْا  ل  ف كاذ اكتتاب املـس) اك ديا ُملازى ُ  كصاا بسة)و ذكاذ مرا اك ملاا ي ل

ىوووووت ػووووواه  اك ِووووو    فووووو دـوووووس اكظوووووصىتو ذوووووود اُطوووووتخد  مووووورا اك ملووووواا  فووووو دظووووو   ِاا اكووووودكتاو ُذ

ْز   ئ وون هؿوووملح يووصزَ كهووورا اكروووسق ذ حـوود دوووسى  اكظووو  و ذكوواذ ُيظوووتخد  مووورا  فوو ؿوو اُ  اكووو

ْز  يظووتخد   فوو  فوو خدادن اك ملوواا بسا ووا اطووت ْازبو  فوو ؿوو اُ  اكوو هغووساق ه ووس) د وو  : اك وو

ا اكتمل وواذال ذ س ووّ شوواز خ 
و
ْةو ذهحِا وووو ْووو هػووُس و هحريوو و ذاملاوووعو ذايةملووا و ذايةـوو نو ذاك

اكظ   اكساوِو  وملو  املوِاةو ذكا و  هذ  كصا و   ف اكتتاب  إلت هطسى هذلت  ف اطتخدا  اكونة) 

ْبوو  ُملووازى ُوو   فوو   دوو  اكتتابوو  ُ،وون ُتيهووا كا وو   اكِوو د ووونى ت  لاكووات و ذكا وو  هذ  كصا وو  دتت

 و62ت . .2400حظاباا كتلتا ت  صس سكا)ت د  هطسى اي ادظ  

او  لوووووووو  ذكووووووووا           ا ذاحوووووووودو
و
ُْوووووووووو ْاَ ذز  اكووووووووونة)  تووووووووا يتوووووووو  كوووووووون   الــــــــورق حِوووووووول َِوووووووودةا ه وووووووو

ْز و ذكووواذ يظوووتخددن اكته ووو   الهيراطيلـــ  ْاَ اكووو ْة ه ووو ابووو  اك ـوووْؾ اكديَِّووو  كت فووو ذموووْ ه ووو

ْةى ذطومى بوركا  ظومل  ملظوسح  فو ذموْ يىوت اكه ناهِ و   الـورق املسـر  امل دط و ذم ا(  ايجو

َْ ه ووووس ُيـوووو ّ  غووووساق اكترتِوووو   الــــورق الطــــان نطووووت دز   اكسذدووووا  و ذم ووووا(  إكووووا   ك وووو

 و63تذاكتستِد.

ا تووو 18-9ذكِو  دوو  همووا د ووهاا ذؿووصاا ذز  اكوونة) هذ هزشصاُوون يـوو  إلووت          دصوونوو  6-3ددو

ْزووو  املصةمووسىو  فوو ذكا وو  اكظووِ اذ ش وووّ ذشووسبى  حووص و اووا شصـوو  اكظووِ اذ دوو  اكووس ذض امل

ْزوو  موْ ايجوصص هذطوى دو  اكظوا  موْ هحظو  ووِو  كـو اُ   فو حِل كواذ ه لو   وصص  اك

 و64تهذزا  اكونة).

ا  ذ        ْذ يةصووٍ اكووونة   ووساا دوو  اي ؼووا هذ اكصخوواز ذ ٌووسو ْ وون  كلووا اطووتخد  املـووس  اك

ْذ هك،وون ؿوواب  هذ  ووا كتتتوو   ئ ون كوواذ يـو ّ بحِوول يكو اي وازي  كتصا وو  اكوونة  كوواذ هك،ون َِسكو

ه وووون كوووواذ يحصووووٍ ةا وووو  غوووواا ذكووووركا كا وووو  ههووووساا اكتصا وووواا شتـوووور بهووووا اكؼووووسابى كص وووواةى 

ْ تها  و65.تش 
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 -الرق: -3/1/2    

ا كتدذ   ذاابر حا ا   ف اطتخد  اكس  كَةاى كتتتاب و ذكت  شا اطتخدادن           اؿ   دو

 اكدذك  اكتى كها هملِ   اؿ .

 -اللخاف: -3/1/3   

موووْ ووووووّ دووو  ايحجووووس ايج ووون) اك وووواُا اكسوِوووورو اُطوووتخدد  كتتتابوووو  ذوووود ُ ووووجت  ُتيهووووا          

 اك ملوِ ت . -اكديلْهِ ِ  -وِم  وْن اكتر  املـس   اك ديل ت اكه ناهِ ِ 

 ألاوستراكا: -3/1/4   

ْا   هذا وويملووازى ُوو  ووووّ دوو  ُ هوو           اكصخاز وو  اكةسذووو  تاكؼووصا  و ذكا وو  شسلووّ بوو ذ هكوو

ظتخد    د  هذزا  اكونة). ف اك تصاا َذ
و
 و66تاكتتاب  ذاكسطا د  ومل  اكص ساص بد 

ْدِووو  د ووو  كتابووو  اكت ووواز س اك تـوووسى  فووو كلوووا اطوووتخدد  هذطوووصناكا           شووودذ   هُلووواكها اكِ

ْ ا ذاملؼوسذبااو ذهك،ون دلوا ُ،ون ُتِون كواذ  ُ  ط ن اكِل و كلوا ذ ودا ْابا بَطولاص املوَك وو

 و67تاكِلتِ  اكتِتِلِ . ف يظتخد  

 -ألواح الطين املحروق: -3/1/5   

ْحووووو  كتتتابووووو و ذكا ووووو  َِووووود بتروِتهوووووا بومل ووووو  دووووو  ايج ووووون            اطوووووتخد  اكوووووو ذ اكةوووووسذ  كت

ْذ  ْاة ا فووو هبوووِمو ذاشملوووّ مووور  اكوس  ووو  اكص وووا  ْابثووو  َرؼوووِ  املووو ُْ  دووو  اي ؼوووا ذاكت ملـووو 

ا كود) اي وواه ذ حتوى رذو  ْحااو د   اكسطا ُتيهاو ذموْ دوا شا  دظوتخددو ذاكـ اةير ذاكت

ْاة ه ووس) كتتتابوو  د وو  اكتتوواذو ذاكس ووا و  ْح نزةذاشت إكووا   إلووت اطووتخدا  دوو ذُ ِووسا بووووووو ت بتوو

 و68تذهكملاطصنو ذكتدها هو  هملِ .

 -أدوا" الكتابة: -3/2

ُْوو  هةذاا اكتتابوو            ْذ اك وودداص  اكتوو ش  اكتتابوو و دوو  حِوول  فوو اطووتِلتها اكتتملوون املـووس 

 -:رَي ف اطتخدادها كألحملازو ذهوا و ذاكةونىو  ذهةذاا اك تتص و ذاملتل ت  

 ألاكال : -3/2/1    

ْذ هوووا  اكملووْؾ           بس وونو اكتتابوو و حِوول يووتا ووووّ اكملووْؾ ذ  فوو اطووتخد  اك وودداص املـووس 

او اووووا يصتوووووح موووورا اكظوووو و بحِوووول يـووووملح هوووووسب كتصسػوووواى د وووون إلووووت 
و
بحِوووول يـووووملح اكظوووو  ددبملوووووو

ْ  دووووا بووووو ذ  ِوووول كووووواذ اك توووووا ذا 25-16بْؿووووااو ه) ت 10ذ  6.5اك توووواو حِووووول يملتووووغ هووووو طووووواوو ح
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و صوياي وى اكه نذغتِ ف ُـس هطساا كتتاب  هػكا  امللتِ   ف اكظ  املصسذغ يظتخد  

ْاهِ  .  و69تذاكديل

ْ   فووو دـوووس  فووو  نغس ووورذكِووو  هذ  دووو  اطوووتخد  هووووا          هذا وووس اك وووسذ اك اكووول  .  ذطووول

Calamus  ْذ مووور  هةاى كتابوووامها اكه ناهِ ِووو  ذاكديلْهِ ِووو و حِووول  فووو ذ  وو  ُووودها املـوووس 

 و70تػك  ُاداا اكتتاب . ف هذ اطتخدا  هوا  كاذ كن شَا ن كمل ن 

ْاَ اكصسػووواا املظوووتخدد   اكتوووال ذ ِلوووا يىوووت يْ وووح اكسطوووا          ا دووو  ه ووو  هووو اكتتابووو  ذ  فووو ُووودةو

 كاكتالت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1)الكتابة واملحفوظة باملت ف املصرى  ف ( مجموعة من الفرشا" املستخدمة  5شكل ركا ) 

 -ألاحثار: -3/2/2    

ْاة املظتخدد            ِد هحملاز د  هما امل
ُ
ْ  ف َ ةو اكتتاب و ذا  ظل  هحملاز إلت املداة هطو

وا 
و
اكصخاز وو   هذا ويوِوم  فوو ذاملوداة هحلوسو ذكواذ هووود  دوداة اكور) اطووتخد  ذذ ود دخوْه

  ِلا ومل  ُـس هطساا.

ْة د  اكظ اج تاكهملابو اكر) يظتختف د  وِِاذ هذا   اكو          و ه   د ؿ ّ ايةون هط

ْذ  ْاذ فوو ذاكوور) يلووصج بل ووةْ  اكـوولغ اي صِوو و ذاطووتخدا  اكهوو و ذكوواذ هحوو  ايةووون ذهكوو

ْذ يـ ّ د  املِدذ هذ د  ايحجسو ذ حل  امل ةْ    و71.تهكِاض ؿر نى  ف مرا اكه

                         
1
 فيم(. العول الفٌي الصغير في الفي الوصرى القذين رسوم هخطوطاث البردى 9111( شذيذ، عبذالغفار. )(

 .14هرة: الوركز القوهي للفٌوى التشكيليت. صم. القا.األلفيت الثاًبت ق
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ووووا          ْ وووو  هح و هدووووا باكَّظوووومل  كلةووووون هحلووووس  كوووواذ يـوووو ّ دوووو  دختووووْن املرووووس  ايةلووووساص املوح

ُْت ذ دوووو   او إكوووا   إلووووت اكـووولغ ذاملوووواصو حِووول اطووووتخد  مووورا املووووداة كتتلِ وووه بوووو ذ دسلووو
و
ةوِ ووووو

ْاز خو ذكوووووركا اكِ ووووواذ   ذكتلووووواا  فووووو اكِملوووووازااو ذ ـوووووْؾ ذبدايووووو   فووووو  ا تتووووواحكتابووووو  اكتووووو اك 

  ْ  و74.تُ اذ   اكصـ

ْاذ           َْ   ف ذباك ٌس إلت هك ْ يكتاب امل ْة ذهحلوس ملوا هك،ون  اكصُس ْ  ذ هطو  سود هذ اكتو

ا  ُو ْاذ ػوووووووِْ َْ و  ملاملوووووووداة هحلوووووووس كت ووووووو  بووووووون وِوووووووم اكصناكِوووووووا  فووووووو هكووووووو  ـوووووووْؾ كتووووووواب املووووووو

 فوو د ددوو  ذبدايوو  اك ـووْؾ ايج ابص وو و ذهحِا ووا شووََ  شتووا اكصناكِووا  فوو شووََ   اكتوو  ا تتاحِوو 

ْة  اكوووودين د تـوووو  اكوووو ف  ْ وووورى  ديوووودىو بث لووووا اطووووتخد  املووووداة هطوووو  فوووو كتصتووووتح بوووودذزما َِ

ْةاا  ْ ووووووو  كتتابوووووو  هطووووووولاص املِملووووووو ِووووووا ذاكـوووووووِغ املت كتابوووووو  وِوووووووم اككتلوووووواا بووووووودا   شتوووووووا اكصناك

 و73.تف تْامل دط  كتتاب  اطا ذهك اب امل

ْة ذهحلوس  ف ذ ِلا يىت يٌهس          ْ  ذ هطو َْ  اطوتخدا  اكتو كتابو   فو هحد بسةياا كتاب امل

  ف اكصـ و ذ ْ ح اكؼك  اكتالت ذكا.

 
 

ْة ذهحلس  6ػك  زوا ت  ْ  ذ هط ْبا دْضت شْ ح اطتخدا  اكت َْ  ُىت  ف و  صص د  بسةي  تط كتاب امل

 ذز  اكونة).
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 -تا :ألاخ -3/2/3    

وووووا           و اكووووور) يتخووووور مِاووووو  ايجِوووووساذ بِلووووواذ  ػوووووك   فووووو اطوووووتخد  اك ووووودداص املـوووووس  ذ ه تادو

ْةاصو ذكا وووو  ه تووووا  ُوووواةى دووووا شـووو ّ دوووو  اي ووووصا هشز  ذشـووووا  ْاكووووا  فوووو تاي  صظووواص اكظوووو و

 و74تكتـَِِّها بايجلت .

 -املحبرة واملصحن: -3/2/4

ْاا          ْح دظوووتوِ  اكؼوووك  ذاا  سووو ِووود اكةوووونى كووو
ُ
ْاح اكتتابووو و  َ ْاا هكووو كمل ووونى شحووواك   سووو

ْة هذ هحلووسو كووركا  ْذ هطوو ْاص اكتو  ُذِ ووَد ذوود  ــوو  يةصووٍ كلِوواا كمل ونى دوو  هحملوواز طوو

ْ و   ف اكصة  اكر) ُيِسا ب وِ  ؿر نى د  ايحجس   طووخ ذطى ايجصص اكِتْ) ددها شس

ْ و  اكؼوك  دو  حجوس دلااو و ذشْكوّ املواةى امل دخسذهوييحِى بن بازشى ذكها دود  ؿور ن   فو ت

ْاح ذ وووتا جوووةدها ب جوووس دووو  حجوووس دلااووو  ػوووديدى اكـووواةى  ْى اك ــووو  كصوووة  هكووو اكصسووو

 و75ت. طتخدادهايظمى املد  حتى شـملح  اُل  

دـوووووس اك ديلوووووو و  فووووو اكتتابووووو   فووووو هةذاا املظووووووتخدد   اكتوووووال ذ ِلوووووا يىوووووت يْ وووووح اكسطوووووا          

 .ل اكتااكةونى ذاملصة  كلا مْ دْ ح باكؼك   ف ذاملتل ت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اكتتاب  ف و هةذاا املظتخدد   7ػك  زوا ت 
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ِة  -1 يِنيى  -مصر اللديمة: ف الكتابة والشعائر الدى

و شوء صدـوس اك ديلو  هطواض ككو   فو هِدا ُ  اكتتاب  ذاكؼوِابس اكديَِّو    ود كواذ اكودي           

َنْا كركا 
ُ
،
َ
تِتِا هذ اكتون(و ذكِ  د  اكتتاباا ذاك ـْؾ اكديَِّ و إدا كرسق اكتِملد هذ اك ك

اكدذكوووو  املـووووس    فوووو  ـووووْؾ همووووسا   فوووو اك ـووووْؾ اكديَِّوووو  املتل توووو   هوووو همووووا شتووووا اكتتابوووواا 

ْابثوو      فوو اك ديلو و ذ ـووْؾ اكت
َ
َ ْْ وو
َ
اكدذكوو  املـووس   ايةدي وو و  فوو دـووس اكْطووو و ذِكتواب امل

ْبوووووو و  ِابوووووود ُىووووووت  وووووودزاذ امل إِدوووووواذكا وووووو  شتووووووا اك ـووووووْؾ بل ابوووووو  كتابوووووواا ذػووووووِابس ةيَِّوووووو  دتت

ْابث  امل ابس هذ ُىت ذز  اكونة).  ذاكتهْا ذهمسا و هذ ُىت ش

ْذ اك ودداص كتابووامها بواي ى اكه نذغتِ         ْزى زبثظوو   صوويحِول بوده املـووس  اكور) يِتلوود بـو

ْ س  ْب   ه ُىت اكتـ ْش املتت ْزى وابت  كت ساصى. اكت اكسد  شَ ر ػك  ؿ

ْزما ت يوادِتِخْضت دوّ ُاوتهوا بهِكو  اكترو   اكتو حِل ًهوس دوا يظومى ت بترو  ركهو ت          ؿو

ْز   اكه نذغتِصِوووو و ذووووود هاووووس ذكووووا  دسوووواك ذ  فوووو  تِنووووى ُ وووود املـووووس  ذ اك وووودداص اكتتابوووو  اكـوووو

وووووواو ذ  ازشملاهووووووادووووووسشملو ذ دووووووّ وِلووووووهلا  ت  ه دسووووووا  اكؼووووووِابس ذدسووووووا  اك ـووووووا هاس وووووو   هوووووو ذاِ و

ْزو ذت اكراكسى اكو ْطِ ت كتؼِابس.  و76تاكراكسى هاس  ت كت مل

وووا دووو           ا زبثظو ْزو ذمووورا يووود  ُىوووت امتلوووا  اكدذكووو  املـوووس   اك ديلووو  باكتتابووو  ذاُتملازموووا دحووو

ْ اا ُ ابدما ذػِابسما اكديَِّ  ذاُت اةما  ْة. ف دك  اكملِل ذاي ت

ِوووودا   فوووو املتل وووو   ايةلوووواز  حِوووول هؿووووملح م ووووا( دووووا يظوووومى بووووايةٌس           شحووووس ا اكترِ وووون ذا 

يملودذ بدوو  مور   شوء صِابس ُىوت ػوك  إُواةااو ذ تِتور كو  دسوا  اكؼو فو  يوََياكتسديد اكور) 

ْاَ اكتحس و   اةااو حِل شل ّ ك  ه  و   ود شوا حـوس ا  ؼواز اكتتابو  بحِول ذازشساكِو ُن

ْذ  ْذ بتوووووساا ايةوووووسذا ذ سشتووووو هؿوووووملح  واؿوووووسى ُىوووووت تكه ووووو  اك وووووساصىت ذموووووؤ ص اكته ووووو  يحلتووووو

د اطومل   بوَ ـوْؾ اي اؿو  اك ـْؾ امل دط و ذك ود كواذ ككوام  اك وساصى دِس و  شادو  باك 

ْزى ةوِ ووو و ذإدكا ِووو  شسشِتهوووا  ْا وووا املوتوووْب  كتوووؤة ػوووِابس   بـووو اكِلووو  هذ املِنوووى  )  فووو اك

 و77تذو .

كا وو  َؼووك   اكتوو ذ ختووف دوو  ذكووا دوود) هملِوو  اكتتابوو  ذهاسمووا ُىووت اكؼووِابس اكديَِّوو و          

وووووا  ْ و ا ذوا  ذكوووووا شووووودذ   شتوووووا  فووووو د دـوووووس اك ديلووووو و   يلتووووو  اطوووووتر اص ُدهووووواو ذطووووواُ فووووو دملووووودصو
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ْاص باكتتابووووو   ِوووو  ذاكتِمل ووووون ُدهوووووا بوووواي وْن ذاكتتابووووواا اك تتصوووو  طووووو اكؼووووِابس ذاكو وووووْض اكديَّ

ْ س   هذ اكتتاب  اكه نذهِ ِو و دو  ه و  هذ يوتِتا  اك وديا اكترو   املـوس  اكه نذغتِصِ  اكتـ

لوا  اكصتظوصِ  ذاكديَِّو و ذ  وِا اكؼوِابس اكدا ُِو  ذاكتتاب  ذ ظتَّ   اك ـوْؾ ذ سلوّ ُه

 إلت اطتلساز ايةصاي ُىت اكِاكا.

 نتمئج الدراسة:

  دووو  هموووا اكتتوووا  -1
َ
َ ْْ ووو
َ
دـوووس اك ديلووو و  هوووْ  فووو املتتملووو   فووو ُذِ وووَدا  اكتووو ُيِووود ِكتووواب امل

ا  فوووووو هووووووود  ِكتوووووواب دِووووووسذا 
و
ْكن اووووووا إكووووووا تها حوووووودي   فوووووو اكِوووووواكا زغووووووا هذ دٌِووووووا  ـوووووو

 ذغ نما د  هطساا اكِـس املتَ س.   26هطساا 

2-  
َ
َ ْْ وو
َ
ْ  دتلتوو  شوودُا  هذ ِكتوواب امل ِّ    ـْؿوون دسووسة زطوو كووا يتلوول  دملوواةا  تظووص

ْة شتوووا اكتِاذ ووور بسا وووا املِووو  ذوساصمهوووا شل حووون حِووواى  ْمهوووا اكصِاكووو  ذهذ دسوووسة ذ ووو و

طمل تن بَ ن كتا ُىت ذز  اكونة) شازى  اكت طِِدىو كلا ه ن ا صسة ُ  ب ِ  اكتتا 

ْابثووووو  ذ ظوووووتِل   هذ  صوووووياكه نذغتِكتابتووووون اي وووووى  فووووو ذشوووووازى ه وووووس) ُىوووووت امل وووووابس ذاكت

ْاهِ  .  اكه ناهِ   هذ اكديل

ر  ذاحودىو ذكتو  كواذ يؼول  ُودى  -3 َِ    توا شتو  كتِتتواب ِؿو
َ
َ ْْ و
َ
غ ِكتواب امل َِ َِدةا ِؿو

ُْاا شختتوووو   غ ػوووولت  ُىووووت ؿوووووِغ  بووووا تاادْكوووو َِ وووو ـِ املكوووواذ ذاكصدوووواذ  ووووملِم اك

ا دوووو  ايةِوووواى  ْزو غ ه ووووس) شل وووو  ؿوووو َِ ْاا ذشل ِوووواا كتلِوووو  ذِؿوووو ْاا ذةُوووو ْبوووو  ذؿووووت اكت

ْ  اكِتتواب  لو  ر س)  ـو
ُ
ِودة   َْ َذ  ُو  ش و

و
ذدا  يها د  حظواب ذدخواهسو  لوا

ْكن  ْكن  200اكِتلوواص دوو  ذكووس هذ  ـوو  ـوو  ذعِووم  186 ـوو  ذت ووس وووا  هذ  ـوو

  ـ . 190اكَّ   

  حِل ُ ج  اكِتتاب  -4
َ
َ ْْ
َ
 فو ُودة دو  اكونةيواا ذاملتل تو   ف َِدةا َدـاِةُز ِكتاب امل

ْ صسو ذبسةيوووو    ظوووونى ذبس   اكتوووو ةيوووو   ووووْ ذغ نمووووا دوووو  اك وووووّ اك تتصوووو  بسةيوووو  ت وووو و ذحوووو

ْك ذو ذووووود َِوووودةا ركهوووو      شوووو اؾ دسهوووو
َ
َ ْْ وووو
َ
اػووووتلت  ُىووووت ه ووووصاص دوووو  ِكتوووواب امل

ْاص امل وووج  ُىوووت  اكتووو ذكوووركا هدووواك     طووو
َ
َ ْْ ووو
َ
ْ  ِكتووواب امل ـووو

ُ
ُذِ وووَدا  يهوووا   ووو  ذ 

ْابث .  امل ابس هذ اكت
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و  إ  هنهوا ؿواةو  شتو -5 ِِ ا املِت وداا ُىوت اااو  َِدةا ُ ابود املـوس) اك وديا اكّديَّ

اكِوواكا اكِظووْصىتتو حِوول ًهووسا شتووا اكِ ابوود  -هزق -تاكظوولاص هوو دسووا ا زبثظوو  ذ 

ْز اك تتصوووو   ْزى ػووووِابس   ابص وووو  شل توووو   فوووو دِدذ وووو  ُىووووت دووووداز اكِـوووو ْذ  فوووو ؿوووو دتوووو

ْابثوو   فوو همووسا   َْ   فوو اكدذكوو  اك ديلوو و ذ ـووْؾ اكت اكدذكوو  اكْطووو و ذكتوواب املوو

 اكدذك  ايةدي  . ف 

ْ ووّ دِوِوواا بِ توون  املـووس  شلتوو   -6 ْاة اكتتابوو  ذهةذامهوووا  فووو اك ووديا دووو  شو ْ   دوو شكوو

ْ ِهووا ي ددتوون  دوو   ذاكتوو دهلووا كا وو  ؿووتمل  ذدِ وودىو   وود شلتوو  دوو  َؼووتِتها ذشو

  اكها حصٍ ك ا تااز مر  ايةلازى ذدٌامسما. 

اك وووووووديا اكتتابووووووو  اكه نذغتِصِووووووو  كت ـوووووووْؾ ذاكؼوووووووِابس اكديَِّووووووو   املـوووووووس   ـوووووووف  -7

ُْاا ذهةب ايج ْاَ املْكووووو  وووووه)و َبْثَ َلوووووا  ـوووووف اكتتابووووو  اكه نذغتِصِووووو  ككا ووووو  ه ووووو

اك وووووديا إلوووووت اكتتابووووو  اكديلْهِ ِووووو  ك ظوووووهِ   املـوووووس  ذاملِوووووازا ه وووووس)و كلوووووا يجوووووَ 

ْك   فووووو اكتتابووووو   ْدِووووو  كظوووووه حاكووووو  ذاوووووابر اكتِووووواداا ا تلاُِووووو  ذذاوووووابر ايةِووووواى اكِ

 كتاب  اكؼِا.  ه كتابتها 

 خممتة الدراسة:

وووِ   َطووومَلَر  ِدِلوووا ِِ ْ  هذ ايَةِووواى اكِديَِّ ْ   اكِووواكا  فووو يلتووو  اك ووو وووَس اك ديلووو  دووو  هؿووو  شكووو ـْ ِد

ِووووود دووووو  هموووووا دٌوووووامس ايةلوووووازى املـوووووس  و  سلِوووووّ دٌوووووامس 
ُ
ُذ ابووووود و ذاكؼوووووِابس ايج ابص ووووو  َ

ا ذ اؿو   فو ايةلازى املـس   شتوَاس ذشوؤاس  وِ و إذ كوا شتو  هك،نموا شوَاسو ِِ  لِوّ  فو املٌوامس اكِديَِّ

ا ذابتكوووازاملـوووس   دووو  اكصزاُووو  ذدِس ووو  ن ظووواذ ملتوتملاشووون ذاكـووو اُ  ايةِووواى  د ووواح  و دوووسذزو

ْ  ذاملِووووازا  اك ووووديا ذدوووو  هملهووووا اكتح ووووِى ُ وووود اك وووودداص  املـووووس  بووووَس  يهووووا  اكتوووو بكا وووو  اكِتوووو

ووِ   ِِ ْز  فوو دووا يظوومى بووا ةب ايج ووابص) ذاملتل وو   فوو املـووس  ذو حِوول ًهووس شووَا ن ايَةِوواى اكِديَِّ ًهوو

 
ُ
ت
ْ
ِ  اكِديد د  اك ِِ  . ذاكت ُتِا اكِديَِّ

َ
َ ْْ
َ
 ُيِد هبسشما ِكتاب امل

ُتِا 
ُ
ت
ْ
َس اك ديل   ف كلا حلت  اك ـْ ْداا املهلو   ف ِد وا  ذاكتو هِامها د  املِت    ا ملو

َ
ت
ِ
وك
َ
ػ

وووا    اكووور)  ووواص  فووو مادو
َ
َ ْْ ووو
َ
وووِ  كِتتووواب امل ِِ وووا ةيَِّ ْاص كا ووو  كتملو ب ووواص ايةلوووازى املـوووس   اك ديلووو و طووو

ا كن  ف اك ديا  املـس  هلاَّ    اكتباكتِاذ ر ذاكؼِابس  ْ و ْشن ذهنها ُ ووون  كود اكـوِاب  فو د

توا هةب  اكتو 
ُ
ْاَ ه ووس) دو  ك ْا هونو ذكوركا ه و ْذ  ذاكتوو  ايج وابص  ش  واصا بدايو  دو  دتوو
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ووِ  ه ووس)  ِِ ُتووِا اكِديَِّ
ُ
ت
ْ
ا باك ْابثوو  دووسذزو ْادوو   اكتوو همووسا  ذشتتهووا  ـووْؾ اكت  دوو  ُ

و
د توو  ُووادا

ز ِك  ّْ
َ
و
َ
َى ذش

َ
 و  ؼ

َ
َ ْْ
َ
ا  ذاكت تاب امل

ّ َ
ا مل ِو ا  لاك ِو ابف  ا صسةاه را  لِِها هاو ـَ

َ
 ف بن د   

ْز  ػوووكتها اكِوووا و هذ هوووس  شصوووةِح ه وووواصو ذكوووركا شل هموووا باطوووتخدا  نيلووواحِاا ذاكـووو

  ْ  شدُا اك ف ذشْ ةن. اكت ذاكسط
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22-Redford.D.B.(2002).The Ancient Gods Speak ,A Guide to Egyptian Religion 

.oxford.p.p.142-144. 

 .273ما س طِِد حظ . دـدز طابر.  -23

َْ  ُ وووووود اك وووووودداص املـووووووس  ذ . دـوووووودز طووووووابر .  -24 ُملووووووداكِص صو ػووووووِملاذ  تِصوووووو  . كتوووووواب املوووووو

 .54ؾ

ْشاةى. ن2004ْ  . تباز ِوونو بوو -25 َْ  كتلـووس  ذ اك وودداص ال شس لوو  شكِوو  هملوو . 1 و كتوواب املوو

ْش ّ . ؾ  .18اك امسى : ةاز اكصتس كتدزاطاا ذاكَّؼس ذاكت

ْ ِوو : ه كوواز املـووس  ذ ُوو  ايةِوواى ه ووس). شس لوو  1993بوودجو ذاكووع. ت -26  و . اكديا وو  اكصُس

 .97نهاة  ِاه . ةدؼر: ةاز ُاص اكدي . ؾ

 .54  . املـدز اكظابر . ؾػِملاذ  تِص -27

 .27املـدز اكظابر . ؾ -28

 .4املـدز اكظابر . ؾ -29
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30-Allen,J.A.Genesis in Egypt The Philosophy of Ancient Egyption Creation 

Accounts.Yale Egyptological Studies.1998.p3. 

 31-Bindr.S.The Hereafter Ancient Egyption Beliefs With Special Reference to 

the Amduat.1995.p7. 

ْز اكودي و دهواب ةزذ وؽ . اكصتووس اكودينى  -32  دـوس اك ديلو . دـودز طووابر  فو ُملود ايةتوِا  و

 .28.ؾ

 .277دمحم ػصِر غسبا  . دـدز طابر . ؾ -33

ْز اكدي . دـدز طابر . ؾ -34  .31ُملد يةتِا  

35-Hornug.E.The Ancient Egyption Book of Afterlife,translated form 

Germany,by Davidlorton,landon,1999.p.8. 

ْحووووواا ايج ابص ووووو  2001دسامووووودو طووووواد  ايةظوووووِنى.ت -36 اكِـوووووس املـوووووس) اك وووووديا:  فووووو  و. اكت

ْز د وووور بدايوووو  اكِـووووس اكملوتمووووى ذحتووووى نهايوووو  اكِـووووس اكصوووواهمى.  ْامد اك ملوووو ةزاطوووو  د از وووو  وؼوووو

 .2ااز املـس  . ؾههسذح  تدا ظت نو.  ادِ  اك امسى. كتِ  رااز. وظا ه

  .71دمحم ػصِر غسبا . دـدز طابر. ؾ -37

 .139ياذ هطلاذ. دـدز طابر. ؾ -38

 .383 .ؾ1992و2ج -طتِا حظ  . دـس اك ديل  . -39

اك امسى: اكِسع   -زحت  اكَّؼْص ذازش اص. ف ػِملاذ ُملد اكِص ص  تِص . املتتملاا اكِسبِ   -40

ْش ّو  .8 .ؾ1989كتَّؼس ذاكت

ْز اكتتابووو  ُملووود اي -41 ْز اكووودي .  ؼوووَى ذشوووو نطوووت دز  : دتتملووو   -دـوووس اك ديلووو . فووو ةتوووِا  ووو

دتوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواح ُىوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووت:  - و.22/3/2016شوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواز خ نهووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووَا ت -نطووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووت دز  .

pdf111016332278070.www.bibalex.org/archeology/attachments/.../2010       
                                       

اك ووامسى: اكِسعوو   -زحتوو  اكَّؼووْص ذازش وواص. فوو ػووِملاذ ُملووداكِص ص  تِصوو . اكتتابوو  اكِسبِوو   -42

ْش ّو  .9 .ؾ1989كتَّؼس ذاكت

ْز اكتتاب   -43 ْز اكدي .  ؼَى ذشو  .4دـس اك ديل . دـدز طابر.ؾ ف ُملد ايةتِا  

http://www.bibalex.org/archeology/attachments/.../2010111016332278070.pdf
http://www.bibalex.org/archeology/attachments/.../2010111016332278070.pdf


                                                                                      

 د. حممد مخًس السًد حممد                                                                           

 

 

8102 ىلًىـ ي عمشرالعدد ال -دلد ااخمسس اجمل       ~ 261 ~    

 .11ػِملاذ ُملد اكِص ص  تِص . دـدز طابر. ؾ -44

ْز اكدي . دـدز طابر. ؾ -45  .16ُملد ايةتِا  

 .4املـدز اكظابر. ؾ -46

 .35 .ؾ1987اك امسى: ]ة.ا[و -رذ  ايس ذ س. دـس اكصساُ ال شس ل   سِا دِخابِ . -47

ْاَ  وْههوووا ذهموووا إػوووازامها -48  ْذ شكوووس). دصتووواح اكترووو  املـوووس   اك ديلووو  ذه ووو ذدملووواةا  ه وووو

ْلت.:  -.1ن- -اكترت ذ اك ملوِ  ذاكِوني .  .34 .ؾ1997مو=1417اك امسى: دتتمل  ددب

ْزاكدي  . دـدز طابر. ؾ -49  .16ُملد ايةتِا  

ْز اكودي و ُملودايةتِا. ت -50  و. اكترو  املـووس   اك ديلو . اك وامسى: ةاز اي توِ  اكِسعوو  2000 و

ْش ّ. ن  .12.ؾ3كتَّؼس ذاكت

ْذ .ت -51 ْاَ  وْههوا ذهموا 1997و=م1417شكس)وه و  و. دصتاح اكتر  املـس   اك ديل  ذه و

ْلت. ؾ1ن-إػازامها ذدملاةا اكترت ذ اك ملوِ  ذاكِوني .  .34. اك امسى: دتتمل  ددب

ْذ شكس). دـدز طابر. ؾ ؾ  -52  .52-49ه و

ْذ شكس). دـدز طابر. ؾ -53  .114ه و

ْز اكدي . دـدز طابر. ؾ -54  .11ُملد ايةتِا  

ْذ شك -55  .115س). دـدز طابر. ؾه و

 .11املـدز اكظابر.ؾ  -56

ْذ شكس). دـدز طابر. ؾ ؾ  -57  .118-117ه و

يووواذ اطووولاذ. دـوووس اك ديلووو : شووواز خ اكصساُ ووو  ُىوووت كوووْص ُتوووا اكد كووو  ايةوووديلال شس لووو   -58

ْزاا ةاز ايجل و  -ُملاض ايةديس). -59حظا   ْ ِا : دَّؼ ْك  .139 .ؾ2005ك

ْز اك ديلووووو . ن فووووو  و. اكتتوووووا ذاملتتملووووواا 1997 تِص وػوووووِملاذ ُملووووود اكِص وووووص .ت -60 . 1اكِـووووو

 .21اك امسى: اكداز املـس   اكتمل ا ِ . ؾ 

 .52 .ؾ1981اك امسى : ةاز املِازا و -حظ  ز ا. اكونة). -61

 .22ػِملاذ ُملد اكِص ص  تِص . دـدز طابر.ؾ -62

ْة ُملووووووواض .ت -63 ْة و دحلووووووو اك  ا ووووووو   و.  شووووووواز خ اكتتووووووواب نطوووووووادي . اك وووووووامسى: ةاز 1979حلووووووو

 .19كتوملاُ  ذاكَّؼس . ؾ
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نطووت دز  : ةاز  -دـووس اك ديلوو . فوو شوواز خ اكتتووا ذاملتتملوواا  فوو اكظووِد اكَّؼوواز. ةزاطوواا  -64

 .31 . ؾ1998اك  ا   اكِتلِ و

 . 274 .ؾ ؾ 1994اك امسى : دتتمل  هطسىو  -.2طتِا حظ . دـس اك ديل .ج -65

 .23اكظِد اكَّؼاز. دـدز طابر. ؾ -66

 .23ُملد اكِص ص  تِص . دـدز طابر. ؾػِملاذ  -67

 .28اكظِد اكَّؼاز. دـدز طابر. ؾ ؾ  -68

ـوووور ن 1999ػووووديدو ُملووووداكرصاز. ت -69 ْ   فوووو  و. اكِلوووو  اكصنووووى اك اكصوووو  املـووووس) اك ووووديا زطووووو

ْذ اك ؼووووووتِتِ . .هكصِوووووو  اك ا ملوووووو    فوووووو دخوْهوووووواا اكووووووونة)  ْد  كتص وووووو  . اك ووووووامسى: املسكووووووص اك وووووو

 .46ؾ

 .29ابر. ؾاكظِد اكَّؼاز. دـدز ط -70

 .120حظ و ما س طِِد . دـدز طابر.  -71

 .24ػِملاذ ُملد اكِص ص  تِص . دـدز طابر. ؾ -72

 و. اكونة) : ةزاط  هاس   ذشاز خِ  هس  اكصوندِا ذاكـوِا   2008ه  د)و ُملد اكتوِ  .ت -73

 .35-33. اك امسى: دتتمل  ه ستْ املـس   .ؾ ؾ 1. ن

 .83-82ياذ اطلاذ . دـدز طابر. ؾ ؾ  -74

 .83املـدز اكظابر. ؾ -75
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Alia Mukhtar Haif ALhaif 

Abstract: 

This paper discusses taxonomy as one method of organizing Compilation, classification 

and availability of knowledge and information on the Internet. It addresses the concept of 

taxonomy, its functions, and types of content; this comprises its theoretical aspect. Its aim is 

to clarify that the great increase in the amount of accessible information on the Internet has 

led to the need to develop tools and methods for organizing this information; that is, this 

information needs to be available for web users via search and retrievable in a systematic 

and rapid manner. With the development of Internet applications, tools and techniques 

compatible with the nature of electronic resources must be developed. This development 

includes the elements of all activities related to information organization, the tools used in 

such activities, and the retrieval tools in the final stage of information organization.   

Methods: 

For the study„s practical aspect, we investigate the application of taxonomy to the 

website of Princess Nourah bint Abdulrahman University (PNU) and how it affects 

information retrieval. Several approaches are employed: analysis, description, and direct 

examination of this website. 

Results: 

The taxonomic study of PNU„s website considers two aspects: the website map, which 

shows the taxonomic structure of the entire content of the website, and the navigation 

system, which shows the taxonomic structure of the website homepage and other pages. We 

also address whether the search systems of the undergraduate or student website support 

taxonomy when retrieving website content. 

Conclusions:  

This study demonstrates the application of taxonomy to PNU„s website organization and 

provides recommendations to increase its usability. 
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Keywords: 

Semantic web. Taxonomy- E-management – information society – Web classification ∙ 

knowledge society- (PNU) 

In general Taxonomy is the sciencei of how living things are grouped together. Another 

name often used for taxonomy is classification; Scientists who study taxonomy are called 

taxonomists. The Greek scientist, Aristotle (384-322 B.C.), was one of the first scientist to 

organize living things, thus among other things he studied, Aristotle was a taxonomist. 

A library classification is a system of coding and organizing library materials (books, 

serials, audiovisual materials, computer files, maps, manuscripts) according to their subject 

and allocating a call number to that information resource. Similar to classification systems 

used in biology, bibliographic classification systems group entities that are similar together 

typically arranged in a hierarchical tree structure.ii 

In addition to the classic “Web of documents” W3C is helping to build a technology stack 

to support a “Web of data,” the sort of data you find in databases. The ultimate goal of the 

Web of data is to enable computers to do more useful work and to develop systems that can 

support trusted interactions over the network. The term “Semantic Web” refers to W3C„s 

vision of the Web of linked data. Semantic Web technologies enable people to create data 

stores on the Web, build vocabularies, and write rules for handling data. Linked data are 

empowered by technologies such as RDF, SPARQL, OWL, and SKOS.iii 

The branch of biology concerned with the classification of organisms into groups based 

on similarities of structure, origin, the practice of arranging organisms in this way. And the 

science or practice of classificationiv 

Taxonomy is one way of classifying and organizing information on the Internet, and it is 

currently in the third generation of its development that began with the Internet. 

Accordingly, classification of the Web has two levels: website and multiple website levels. In 

this study, we study the taxonomic structure of the website of (PNU).  

http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Book
http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Map
http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Manuscript
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/biology
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/classification
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/organism
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/origin
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/arrange
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/science
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The use of the term "taxonomy" in the information sector began in the 1990s and 

continues through 2000s in the field of computer science, especially in the areas of 

information retrieval and the Internet. Its usage continued in the field of information science. 

This taxonomic study investigates two parts: the taxonomic structure of the entire website„s 

content and the taxonomic structure of the navigation system, that is, the homepage of the 

website and the rest of its pages. Moreover, this research considers whether the search 

systems of PNU„s website support the taxonomy when retrieving the content of the website. 

With the emergence of the second-generation Web (Web 2.0) and its applications, 

organizing information (i.e., taxonomy) has become important because websites on the 

Internet need patterns such as taxonomic structure. This structure must be effective because 

the usability of a website depends on it [1]. Therefore, it is important to study taxonomy, 

which is a main part of object analysis, as a tool of organizing new information on the 

Internet. This study focuses on determining the role of taxonomy in organizing information 

in the Arab digital environment by studying the application of taxonomy with respect to 

PNU„s website. PNU„s website was chosen because it is considered to be a very well-known 

website in the field of social labeling and free classification (taxonomy) and is frequently 

used.  The development of information-organization tools and techniques currently using 

libraries and information centers is not sufficient, as there is an urgent need for new tools 

and techniques that are compatible with the nature of electronic information sources. 

This study Explain to define taxonomy and demonstrate its application by studying the 

main taxonomic systems that PNU uses in its website to organize content as well as the 

website tools that support this taxonomy, such as navigation and search tools Specifically, 

 To define taxonomy and determine its functions, elements and content types. 

 To study an application of taxonomy, i.e., the taxonomic system of PNU„s undergraduate 

website. This can be achieved by addressing the following elements: website map, 

navigation systems, the taxonomic structure of the website content, and search systems.  



                                                                                      

                                 Alia Mukhtar Haif ALhaif 

                         
 

8102 وليوـ ي عاشرالعدد ال -اجمللد اخلامس        ~ 266 ~    

This section reviews both Arab and international studies related to taxonomy. 

Arab studies 

A. Al-Katheeriyeh, kamlh [2013] focused on six Gulf daily newspapers that are 

available online, Emarat Alyoum, Alrai, Alraya, Riyadh, Oman, and Alwasat, to 

identify the level of information organization of these sites. The following aspects 

were considered: general information about each newspaper; an evaluation of the 

content, which includes evaluating the newspaper website, its goals, mission, 

content, accuracy, style, metadata, and website recognition; website usability, 

including website access, search system characteristics, navigation systems, and 

website map; and a general overview of the website. The usability of the website is 

related to taxonomy tools and applications for Gulf daily newspapers. 

B. Al-Sarmi, Abdullah [2011] used taxonomy as a method of organizing information 

on the websites of six Omani universities. He studied the elements of this method 

without referring to taxonomy explicitly. His study covered the following aspects: 

subject categories listed on the website and the website map, finder, navigation 

system, and search system. The study covered six Omani universities, Sultan 

Qaboos University, Sohar University, Arab Open University, Dhofar University, the 

University of Nizwa, the German University of Technology, and the American 

University of Sharjah. In addition, he measured the student and faculty usage of 

several websites via a questionnaire on a sample of 380 students and faculty 

members of the universities. 

C. Ali, Hassan [2009] investigated many aspects of objective browsing guides on the 

Internet. The study discussed folksonomy in terms of its origin, definition, 

elements, advantages, and disadvantages. Ali also discussed taxonomy with respect 

to language barriers, combining research techniques and taxonomy techniques, 

and faceted classification and the benefits its use on the Internet. He presented an 

experimental faceted model of Arab objective browsing guides. 
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D. The study by Ebeid, Aatif [2006] is considered to be the first Arab study that 

addresses taxonomy directly. Ebeid discusses taxonomy and its place in the process 

of information search on the Internet because it is a model of the prior connection 

of information on the Internet, both at the level of single and multiple websites. He 

then tackles many issues that are related to taxonomy: taxonomy and language 

barriers, taxonomy and the retrieval of texts, and the combination of research 

techniques and taxonomic techniques. 

International studies 

 Some previous studies on taxonomy and its role in organizing information 

are described in the following. 

A. Cassel, Jordan [2015] states that the first step in discussing taxonomy is to clarify its 

concept. There are multiple meanings for taxonomy; some are narrow meanings, 

such as the hierarchical structure or the categorical classification, and some have a 

broader meaning, such as a system of organizing knowledge. According to Cassel, 

knowledge organization systems include term lists (e.g., authority files or 

dictionaries), classifications and categories (e.g., subject headings or 

classifications), and relationship lists (e.g., thesauri and ontology). Cassel then 

discusses various related subjects: controlled vocabularies, thesauri, ontology, and 

hierarchical taxonomy. He notes a growth in the implementation of taxonomies on 

websites. As such, taxonomy supports the following three functions: indexing, 

retrieval, and organization and navigation. 

B. Curras,Emilia [2010] investigated the concept of knowledge and information, 

classification, organization, and representation of knowledge. She then compared 

taxonomies and thesauri, highlighting their differences and similarities. She also 

discussed the origin of the word “taxonomy,” the use of taxonomy in computer 

science, taxonomy„s computability, and taxonomy in relation to information 

science. 
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C. Note that these two studies do not study taxonomy alone, but include other tools of 

information organization as well, such as thesauri and ontologies. 

D. Bruno and Richmond [2003] made three points in their study on taxonomy: First, 

they defined taxonomy in terms of linguistic origin and semantic meaning. Second, 

they explained what taxonomy can achieve in relation to information retrieval. 

Third, they identified some types of taxonomy: administrative and executive 

institutional functions, divisions, matters dealt with by an institution, products and 

services provided by an institution, and the geographical location of an institution 

or organization. 

Structure of (information-Knowledge) Society.  

Analysis of digital knowledge society and Information Societyv  

Each reader who has followed the movement of information must to know that 

information is divided into two parts Information services and information Technology. Both 

sectors represent both sides of the same vision, a community of information; otherwise it 

cannot be completed technological maturity of information, without there being a service 

provider. 

After reading the term of information society we find that terminological analysis of 

the information society is divided into information society, and beneficiary information, and 

information users who are processing the information, The information represents –for 

example librarians - the broad base of the triangle, while the information processor in the 

second rib, and the third side is the beneficiary and the main participant in this community is 

the beneficiary information processing. 

For this construction, the default (or traditional) information is based on three 

dimensions  

1) Information as a basic rule. 

2) Beneficiary –or users - information was the fact that the body or an individual or a 

company. 



                                                                                      

                                 Alia Mukhtar Haif ALhaif 

                         
 

8102 وليوـ ي عاشرالعدد ال -اجمللد اخلامس        ~ 269 ~    

3) Information processor (which is either natural or legal person).  

The following figure shows the triangle default on the Information Society 

   

Fig (1) Ideas and the responsibility of the author  
Taxonomy is a type of organization based on the division of items and is a fundamental 

part of the process of object analysis. There are a number of definitions for taxonomy, such 

as the following: 

 “It is a hierarchical classification of objects according to their common relations and 

characteristics and it is the process of the classification system.” 

“The term has been used by information science professionals to denote traditional 

classification systems in the classification and resources of information.”  

“Taxonomy is a way of organizing the contents of websites, and through the former 

definitions, it„s defined as the classification that„s based on relations and characteristics and 

through the use of vocabulary that is arranged alphabetically.” Moreover stated that the aims 

of taxonomy are to 

1) improve the search process 

2) improve resource management 

3) ensure consistency in terminology 

4) ensure compatibility in the terms of description and retrieval 

5) improve access to information  
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Currásvi summarized the concept of taxonomy as the theoretical study of classification, 

including basis, principles, procedures, and rules (Figure 1). 

She noted that the term “taxonomy” consists of two root words, “taxis,” meaning 

ordering, and “nomos,” meaning law and rule. In the method she subsequently established, 

taxonomy creates a taxonomic structure and the arrangement of units is either according to 

hierarchical relationships (vertical) or coordinating relations (horizontal). In classification 

theory, when the word “taxonomy” issued in the Arab research, the predominant tendency is 

to transliterate it as taxonomy. There was one attempt to translate it into Arabic by Hashem 

Farahat, when he called it . 

 
Fig. 1 Concept of taxonomy, from [6] 

Enterprise taxonomy is typically defined as a classification system that spans the 

enterprise, including the full range of asset types, the business groups within the 

organization, and the systems and tools that support content management and presentation. 

 



                                                                                      

                                 Alia Mukhtar Haif ALhaif 

                         
 

8102 وليوـ ي عاشرالعدد ال -اجمللد اخلامس        ~ 271 ~    

 

The semantic Web isviii a set of technologies and standards that allow computers to 

interpret the structure, nature and meaning-the semantics- of data. This makes it possible to 

build complex web applications by assigning different sets of rules to the same underlying 

data. In this case, we used extensive hierarchical taxonomies (lists of related “tags”) to 

structure content types, then created multiple ways for users to view that content. 
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The uses of taxonomy can be summarized as follows: Taxonomy is used in the 

information sector to classify resources available on the Web. It is also used to classify or 

categorize organization, browsing, navigation, and search for any type of content in a web 

environment, as well as on websites and portals. It can also help browsing because 

categories are arranged in hierarchies so that the user can navigate up or down to the 

appropriate level. Finally, it can provide assistance in searching and filtering or selection. 

One of the most common complaints employees have about their corporate intranet is, “I 

can never find what I„m looking for.” An enterprise taxonomy and content tagging can save 

employees„ time by making it easier to find information and centralized management of the 

information reduces the possibility of duplicate or inaccurate content. 

When content is categorized to enterprise taxonomy, it becomes possible to manage 

categories of content as records, applying records management retention and disposition 

policies and rules based on common metadata. Using terms from the enterprise taxonomy in 
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the records retention schedule simplifies the application of retention schedule policies to 

enterprise content. 

As for the function of taxonomy, this function by determining the role of taxonomy in 

information search on the Internet. Next figurex summarizes this approach and clarifies the 

difference between it and folksonomy, which also plays a role in information search on the 

Web, but in a different way.  

 
Fig. 2 Taxonomy as a part of information search on the Internet 

This figure shows that taxonomy is a tool for finding information on the Internet using 

the prior connection of a restricted language created by the information producer or 

organizer. This is true both at the level of single and multiple websites. 

There are several types of taxonomy, which are determined according to: i) the coverage 

of the content, which consists of two types, single-website level and multiple-website level, 

and ii) the number of levels of the taxonomic structure, where there is a single-level 

taxonomy (surface) and a multiple-level taxonomy (complex), which can use more than one 

type of arrangement: hierarchical, faceted, or reticulate. 
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Bruno and Richmond [7] identified two main components of taxonomy: its 

classification structure and its application. The structure consists of the categories (or 

terminology) and the relations between them. As for applications, they are navigation tools 

that help the user or beneficiary find information. Hadi [11] believes that taxonomy consists 

of three parts: synonyms, hierarchical relations and definitions, and descriptive observations. 

This is a definition that relates only to the taxonomic structure. Therefore, the application of 

taxonomy to websites should not be limited to navigation tools, but also include the website 

map because it reflects the taxonomic structure in a holistic manner. In contrast, the 

navigation system reflects this structure in a distributed manner on the homepage and other 

website pages. Hence, we can define the steps for the construction of taxonomy for a website 

as follows: 

1) List the subjects and information related to the website as well as those subjects that 

are intended for the user of the website. This step is performed before designing the 

website. 

2) Divide this list into broad object categories. Then, divide each category into narrower 

object categories until the most precise level of taxonomic division required is reached. 

In addition, give each taxonomic division or object category an exact term that 

expresses its object-related content. 

3) Present this classification structure to the user of the website. This must be done using 

two methods: First, a website map that shows this structure in a holistic and extensive 

manner should be created. A web page for this map must also be created and its link 

added to the homepage. An icon for it must also be put on the homepage in a location 

obvious to the user. Second, various types of navigation systems for the website 

should be available, distributed on the homepage and repeated on the rest of the 

website pages. 

With respect to PNU„s website, this study addresses the following issues: 
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1) The definition and functions of taxonomy. We also address the elements of this method 

for managing website content.  

2) We determine whether the PNU website reflects its objective taxonomic structure in the 

website map. We investigate the nature of the website map in terms of structure and 

organization. We also look for an alternative that reflects the object structure or helps 

the user reach the content of the website if the map is not available. 

3) We determine which navigation systems are available and whether they reflect the 

website content in a manner that helps the users find the required information. 

4) We determine whether there is a search box to help the user reach information, how it 

works, its limitations, and its capabilities. 

This study investigates taxonomy and its applications in the Arab digital environment 

by studying PNU„s website. The website was observed from March to April, 2017. All website 

interfaces, both Arabic and English, were studied. 

The search was conducted using an analytical and descriptive approach to investigate 

the taxonomic systems used in categorizing the content of PNU„s undergraduate website, its 

related website map, and navigation and searching systems. The study method consisted of a 

direct examination of the undergraduate website and a checklist that includes several 

elements related to website maps, navigation systems, taxonomic structure, and search 

systems. 

A website map is a model of the website content that is designed to help users and search 

engines navigate through the websitexi.  
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Fig. 3 PNU„s website map 

PNU„s website (Figure No.3) contains a map that shows the classification structure of its 

contents, both for the Arabic and English interfaces. 

A navigation system uses hyperlinks and symbols (icons, options lists, and search 

engines), which are displayed on a web page to move to other resources available on the 

Web or pages within the same website. 

Navigation is divided into three types: structural navigation, associative navigation, and 

utility navigation (Figure 4). Structural navigation links one page to another according to the 

website hierarchy. It is divided into main navigation, i.e., global or primary navigation, local 

navigation, i.e., secondary navigation, and single-page navigation. Associative navigation, in 

contrast, links pages that have similar content regardless of their location on the website. In 

this type, links tend to cross structural hierarchies. The elements of navigation are designed 

and implemented on web pages in several of the following forms: horizontal text navigation, 

vertical text navigation, drop-down menus, sub-menus, text with descriptions, icons, and 

graphics navigation. 
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Fig. 4 Types of website navigation, from Kalbach [12] 

The examination of PNU„s website reveals the use of several types of navigation systems, 

which include both main and local structural navigation, as shown in Figure 5. In addition, 

there are three types of associative navigation, appendices, contextual, and quick links, in 

addition to utility navigation. Thus, all types of navigation are used on this website, as 

illustrated in Figure 6.  Figures 7 and 8 respectively show the characteristics of the navigation 

system on PNU„s website and the contextual associative navigation system on PNU„s 

website. 
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Fig. 5 Main and local structural navigation 

 
Fig. 6 Utility navigation 
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Fig. 7 Characteristics of the navigation system on PNU„s website 

 
Fig. 8 Characteristics of the contextual associative navigation system on PNU„s website 

The classification structure of a website does not change when the language of the 

interface changes. For PNU„s website, this can be confirmed using the website map and 

navigation system, especially for both types of structural navigation. The structure of the site 

includes the first level main navigation, where nine object categories are listed: “PNU At A 

Glance,” “Vice Rectorates of the University,” “Academic Programs,” “Associate Deanships,” 

“Admission,” “Students,” “Faculty,” “Scientific Research,” and “Libraries.” All of these 
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categories branch into smaller object categories that appear when the cursor hovers over 

them. They are also displayed using horizontal text at the top of the homepage. 

In contrast, the second level of the classification structure represents the local navigation, 

which is displayed in vertical text. These are drop-down menus that vary in the number of 

listed object categories, ranging from two to nine, with a total of 27 object categories. All 

these categories branch into a third level to create a total of 99 categories. Clearly, the object 

categories as well as other navigation elements on the Arabic interface are the same in the 

English one, both at the main and local navigation levels. 

A search system is an application used to search for specific information that is available 

on an academic website. The search system is usually used to support the website„s 

navigation system. It is an indispensable tool, especially on websites that contain a large 

amount of information. 

Study of a website„s search system includes the following elements: search box 

availability and placement on the webpage; search options; search results in terms of the 

number of results, search time, and list of results; and availability of the help link for website 

users. 

On PNU„s website, there is a search system that is available on all the website pages. 

However, searching is limited to the contents of PNU„s website. There is a search box on top 

of the homepage, as indicated in Figure 9, and clicking on it takes the user to the search page 

(Figure 10). The search box is repeated on all the website pages. When searching, we find the 

following: the number of search results is shown, but there is a lack of search options or help 

icon to help the user when searching. Moreover, a list of results is presented and the results 

are returned quickly. 
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Fig. 9 Search box on PNU„s website 

 

Fig. 10 Search system on PNU„s website 

 In information organization, the term “taxonomy” has multiple meanings that fall into 

two categories; one is with respect to science or technology, the other meaning is as a 

classification structure, i.e., the result of the application of this science or technology. 

 Taxonomy can be summarized as a tool for organizing information through the prior 

connection of information on the Internet, using language restricted by the 
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information producer or the one responsible for organizing information both at the 

level of a single website or several websites. 

 Taxonomy consists of two main parts. The first part is the taxonomic structure, which 

includes concepts and their relations. The second part is the application of this 

structure through the navigation tools on website pages. 

 PNU is a university that uses a bilingual interface on the website. Its website is 

available in both Arabic and English. Normally they match, that is, Arabic text has 

corresponding English text and appears in the same place and on the same page. 

 PNU has two website maps: the first helps users browse the website and the second 

helps archive the website. Studying PNU„s website revealed the availability of 

structural navigation, both main and local, which represents the taxonomic structure 

of the website content. There are other types of navigation as well, called associative 

and utility navigation. We find that PNU„s website uses all types of navigation. 

 The taxonomic structure applied on PNU„s website is revealed by the number of main 

subjects, namely, the number of object divisions used to express the website content, 

the number of division levels, and the names used to express subjects. Taxonomy uses 

a restricted language because the names are formulated by website designers without 

reference to standard tools such as subject headings and thesauri. 

 The search system on PNU„s website is limited to the contents of PNU„s website and it 

lacks a help icon. The better the classification structure of a website reflects its contents 

accurately and extensively through the website map and navigation systems, the less 

the users of the website need its search systems; that are, there is an inverse 

relationship between the accuracy of the classification structure of the website and the 

need for search systems. 

Given the characteristics revealed by our study of the taxonomy system and its 

application to a website, we recommend the following steps for website design: 
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First, the university website should be presented to users in more than one language, 

including Arabic and English, which is the language of study and research in the university. 

This enables more users to use and benefit from the website so that the use of these websites 

is not limited to students and faculty members. Second, it is important to develop navigation 

systems in the website and work on the availability of all or most types of navigation. We 

recommend this because each navigation type has a role in helping website users access the 

information they seek. Third, a set of standards that govern and control the construction of 

the taxonomic structure of websites and other sources of information in the web 

environment should be set up, and this structure should be reflected on the website map and 

navigation system, i.e., standards should be set for the construction of taxonomy and its 

applications in the information sources available on the Internet. Finally, we suggest adding a 

help icon to the search facility. 

This study discussed the concept of taxonomy, its functions, and types of content with 

respect to information on the Internet. As a case study demonstrating these concepts, we 

investigated the application of taxonomy to the PNU website to determine its structure and 

usability. We provide several recommendations so that users of PNU„s website can find the 

information they seek. 
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The study aimed to analyze find out the institutional affiliations of author 

contributing to the Yemeni Journal of Agricultural Research and Studies (YJARS) and 

investigate level of collaborative authorship of the journal published articles during 1994-

2013 (a total of 27 issues with 381 articles).  Simple descriptive statistics were utilized to 

analyze study data. Most publishesssd articles published in YJARS were contributed by 

researchers of the Agricultural Research and Extension Authority (AREA) (76%), mainly from 

its HQ and few Regional Agricultural Research Stations (RARSs) and Specialized National 

Research Centers (SNRCs) of AREA (Hadhramout valley "Sieyun", Southern Coast "Elkod", 

Central Highlands "Dhamar" and the Food and Post-Harvest Center).  The other eight AREA 

Branches contributed minimally (about one-fifth "25%").  Individual authorship dominated 

the early YJARS issues, but multiple-authored at later stage has rapidly grown year and 

discipline wise.  The degree of collaborative authorship was generally low with few 

exceptions (examples: year 2007 and the food and post-harvest discipline).  The study 

concluded with a number of suggestions and recommendations.  
 

Keywords: Yemeni Journal of Agricultural Research and Studies (YJARS), Bibliometric 

Analysis, Degree of Collaboration, Collaborative Research, Authorship Patterns, Authorship 

Trend, Agricultural Researches, Yemen. 
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Beyond verbal communication and correspondence, the scientific periodicals provided a 

regular and authentic primary channel of communication between scientists.  Since the first 

scientific journal appeared in the world in the year 1665, thousands of similar journals have 

been proliferated in parallel to the increasing number of scientific fields, research institutions 

and researchers.  

Researchers involved in scientific research are also involved in information exchange 

activities including discussions that take place between two researchers under informal 

conditions and formal forms of scientific communication such as periodicals, reviews and 

books, book chapters and the like. 

One of the major aims of scientific journals publishing is the enhancement of 

information exchange and cooperation among members of the scientific community.  This 

has its root in the unique nature of the process of knowledge generation and utilization 

which transact with information as an input and output at the same time.  Researchers and 

scientists, thus demand for certain information at early stage, and throughout the process, of 

their research work and produce their own information.  Accordingly, the continuum of 

knowledge production and utilization necessitates a look at the scientific research work as 

incomplete unless its results are disseminated.  

By virtue of accelerating development of science and knowledge accumulation, many 

concepts such as the cross-cutting scientific disciplines, compound or multifaceted research 

approaches and methodologies, and multi-disciplinary investigation teams as well as a 

diversified knowledge platforms have emerged and grown drastically over the past decades.  

As a result, the phenomena of "collaborative authorship" (CA) of scientific research 

papers and journal articles has come into the forefront and gained an increasing importance 

in the scientific arena especially with the evolution of some fields of investigation such as 

bibliometrics, scientometrics, informatics and knowledge management especially with the 

increasing role of information and communication technology (ICT) which resulted in a 

huge and quickly growing expansion of electronic journal publishing.  
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A number of studies have tackled the issue of authorship collaboration of research 

journal articles in different fields such as library and information science (LIS), humanities, 

education, security, and medical sciences (Atallah & Ahmed, 2009), (Diab, Taftaf & Arabi, 

2011), (Alfadhli, 1992), (alhamud, 2010), (Bustagi, 1997). But, it is notable that similar 

studies relating to bibiometric analysis of journals and scientific periodical articles in the field 

of agriculture and affiliated disciplines are comparatively rarely available. Example of studies 

relevant to agricultural journals and scientific articles are those of Farahat (2002) and Anwar 

(2006). 

The Yemeni Journal of Agricultural Research and Studies (YJARS) is issued by the Yemeni 

national agricultural research agency named "the Agricultural Research and Extension 

Authority (AREA)" for the first time in 1994, as a refereed specialized journal concerned with 

agricultural and other related sciences (Alsharjabi, 2003).  

However, the CA of the articles published in YJARS have never been investigated since its 

first issue appeared in 1994.  This matter is intended to be the focus of this study to answer 

some of the relevant questions like: Did YJARS publish research articles contributed only by 

AREA researchers or others non-AREA scientific research staff of different institutional 

affiliations? Which of AREA branches (Regional Agricultural Research Stations "RARSs" and 

Specialized National Centers "SNRCs") contributed most, or least, to YJARS published 

articles? What is the proportion of single-authored to multiple-authored articles that have 

appeared in YJARS over the years and in different scientific fields of specialization? What is 

the level of CA average level that characterizes materials appearing in the YJARS? Does it vary 

between years and/or disciplines? 

   

The study aimed at analyzing some properties of the articles published in YJARS) during 

the period 1994-2013.  More specifically, it is guided by the following goals: 

1. Finding out the distribution of authors contributing articles appearing in published 

issues of YJARS according to their institutional affiliations (AREA and non-AREA 

authored articles).  
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2. Investigating the variation in YJARS articles contributions among different AREA 

branches (RARSs and SNRCs). 

3. Analyzing the trend of authorship pattern (individual and joint) of the materials 

published in YJARS. 

4. Determining the level of CA of the articles published in the YJARS in terms of 

publication years and disciplines.  

5. Formulating suitable suggestions for YJARS future consideration and possible 

improvement.  

This study is confined to the analysis of the "YJARS" published by AREA for being the 

Yemeni national agency mandated the responsibility of: "planning, implementing and 

evaluating agricultural research throughout the country so as to solve the country's 

agriculture problems (both plants and animals)" (Muharam, Almutwakel, & Alsharjabi, 

2005).  

The analysis covered all issues of YJARS starting from its issue (no. 1) that appeared in 

1994, up to the last issue (no. 27) appeared at the end of 2013.  All these issues of the journal 

totaled (27 issues).  

The study used a bibliometric approach to describe and analyze articles published in 

these issues (381 articles) which form the study sample and population as well.  

The classification of published items in the YJARS was executed following the Food and 

Agriculture Organization (FAO)-Agricultural Research Information System (AGRIS) 

classification (17 specialized areas/fields).  But, it was used with some modification to suit 

the Yemeni local conditions, where some agricultural fields or disciplines are either still 

limited or lacking. 

The study has used a number of descriptive statistical methods such as frequencies, 

percentages, means, range etc., to analyze data collected on various bibliometric traits under 

consideration, and in a suitable and satisfactory manner in accordance to the nature, scope 

and objectives of the study.  
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For the purpose of determining Degree of Collaboration (DC) among researchers that is 

characterizing the study sample of published research articles appearing in the YJARS, the 

dimensions of time or year of publication and discipline were taken into consideration 

following Subramanyan (1983 ):  
 

                Nm             

The Degree of Collaboration  DC = ــــــــــــــــــــ 

                                   Nm + Ns 

Where:  

Nm =     number of multi-authored papers in a discipline 

Ns =     number of single-authored papers in the discipline 
 

The study examined the characteristics of the articles published in the study sample in 

terms of the frequency of contribution made by authors of various agricultural research 

institutions (AREA and non-AREA) towards published articles, the trends of individual and 

joint or multiple authorship of published articles in YJARS and the variation in authorship 

collaboration across publishing year and disciplines.  
 

A) Institutional Affiliations of authors contributing to YJARS: 

With respect to authors' institutional affiliations, study results in table no. (1) show that 

most of the published articles in YJARS (76%) are contributed by authors from within the 

national agricultural research agency (AREA), while the remaining percentage (about one-

fourth 24%) is contributed by non-AREA authors who are researchers and academicians 

affiliated with other agencies within country and abroad.  

Similarly, results of the study depicted in fig. no. (1) display the distribution of articles 

published in the YJARS issues by different AREA branches (RARSs and SNRCs) with which 

the contributing authors are affiliated. It indicate that almost all 13 AREAs' branches (the 8 

RARSs and 5 SNRCs) have contributed to the authorship of the total share of AREA-authored 

research articles published in the YJARS, but at a varied percentages.  
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The overall average number of YJARS published articles is about 14 articles per issue 

while the average for AREA reached about 11 articles/issue.  On the other hand, the average 

number of articles per year was found to be about 24 articles, but for AREA this average 

reached only 18 articles.  

Table (1) AREA and Non-AREA authored research articles published in YJARS issues 

under investigation (N= 381) 

Authored Articles by Frequency % 

AREA Researchers 290 76 

Non-AREA Researchers 91 24 

Total  381 100.0 
 

It is clear from the study data (Figure 1) that the largest AREA-share of published articles 

(23%) was originated by researcher-authors of AREA-HQ (located at Dhamar province), 

occupying thus the first rank.  

 
- Total number of authored articles = 381 articles     - Total AREA contribution = 290 articles 

- Average no. of articles/issue= 14.1 articles       - Average no. of AREA articles/issue= 10.7 

articles 

  - Average no of articles/AREA branch = 20.7 articles 

- Average articles/year = 23.8 articles     - Average AREA articles/year = 18.13 articles 
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This could be possibly justified and understood as most, if not all, national coordinators of 

research projects and networks, as well as some other specialized units/departments, are 

only positioned at AREA HQ with no equivalent at any of its RARSs and NSCs. This perhaps 

accrues to researchers stationed at AREA HQ the possibility to take the lead in publishing 

results of their research programs, projects and activities.  

The RARSs and NSCs of Hadhramout Valley (Sieyun, Hadhramout Province), Southern 

Coastal Zone (Elkod, Abyan province), the Central Highlands (Dhamar Province), the Food 

and  Post-Harvest center (Aden Province), and the Natural Resources Research (Dhamar 

Province), have ranked second, third, fourth and fifth respectively with percentages of 14.5%, 

13.4%, 11.4% and 10.7% and 7.6% of the total AREA-authored articles published in YJARS 

during the whole period under study in that order.   

The average number of published articles in the YJARS per AREA branch scored about 21 

articles (7.2%).  Only 6 AREA branches realized above this average while the remaining 8 

branches achieved lower averages than the mentioned overall AREA average.  

The contribution of all the eight AREA branches (RARSs and NSCs) each constituted a 

lower percentage (of 7% and below).  This portion has totaled about one-fifth (20%) of the 

overall AREA-share in the published articles that has appeared in the YJARS during the period 

under investigation (16 years).  Among these branches with low published articles are some 

of the oldest RARSs (Northern and Southern highlands and Tihama research stations).   

It is also possible that researchers working in such older AREA branches, could publish 

some of their research works somewhere else, in other local, Arab and international 

periodicals within Yemen and abroad as stated by some earlier investigations (ISNAR, 1994 

& Mokbel, 2007).   

However, this particular finding of low presence of some older AREA branches in their 

corporate journal (YJARS) indicates also the presence of great variation in scientific 

production of research personnel among various AREA branches.  On the other hand, it 

should serve as an alarm for the journal editorial board, the researchers themselves and the 

research management to ascertain the bottlenecks and obstacles resulting in such 

imbalances and take necessary measures to remedy the situation.   
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For contributing authors belonging to non-AREA institutions, study results 

depicted in Figure 2 state that academician from different Yemeni and Arab 

universities (Aden, Sana'a, Dhamar, Ibb, Aleppo, and Hadhramout) shared the largest 

portion of published articles in the YJARS (79%).  The provincial offices of the Ministry 

of Agriculture and Irrigation (MIA) (in Hadhramout Coast and Valley, Sana'a, Dhamar, 

and Abyan) contributed authors of 11% of the articles published in all issues of YJARS 

under investigation.  

 

 
The remaining percentage (10%) represents articles contributed by authors affiliated 

with a number of other local and regional agencies such as the Yemeni Supreme Council of 

Export Encouragement, the Syrian Lattakia Research Center, the Yemeni National Authority 

for Standards and Specifications and the like.  

However, it should be mentioned that the YJARS multiple-authored published articles 

which accounted for about one-quarter of the total sample (23.9%) represented authors 

affiliated with different scientific, academic and development institutions within Yemen and 

from other countries such as India, Iraq, Germany, Egypt, and Syria.  

This particular finding reveals that the YJARS provides a platform for scientific 

communication, information and knowledge exchange, and constitutes a joint link and 
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working cooperation mechanism among scientists, academicians and researchers from 

different concerned agencies within the country and abroad.  

B) Individual and Multiple Authorship: 

From the results shown in table no. (2), it is observed that the first stage following the 

YJARS foundation (1994-2001), the published materials in the journal are characterized by 

"individual authorship" trend with only limited percentage of multiple-authored articles. 

However, in subsequent years the percentages of multiple-authors articles has notably 

increased as compared to "individually-authored" articles to the extent that it has surpassed 

the percentages of the "individual-authored" articles such as in the case of the years 2005-

2009.  Actually, the multiple-authored articles have doubled the number of single-authors 

items as was the case of the year 2007 (Table no. 2).  

Table (2) The distribution of the YJARSs' published articles by year of publication and the 

nature of authorship (individual and multiple) 

Publishing Year 

Frequency of Authored articles 
Total 

Single Joint 

F % F % F % 

2004 25 6.6 13 3.4 38 10 

2003 21 5.5 12 3.2 33 8.7 

2005 15 3.9 16 4.2 31 8.1 

2008 14 3.7 17 4.5 31 8.1 

2011 11 2.9 19 5 30 7.9 

2009 14 3.7 16 4.2 30 7.9 

2012 16 4.2 12 3.2 28 7.3 

2002 20 5.2 7 1.8 27 7.1 

2007 9 2.4 18 4.7 27 7.1 

2010 13 3.4 14 3.7 27 7.1 

2001 16 4.2 7 1.8 23 6 
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2006 8 2.1 7 1.8 15 3.9 

2013 7 1.8 6 1.6 13 3.4 

1994 8 2.1 3 0.8 11 2.9 

2000 4 1 5 1.3 9 2.4 

1997 6 1.6 2 0.5 8 2.1 

Total 207 54.3 174 45.7 381 100 

 

However, despite the increase of multiple-author articles over years showed in this 

study, but its results are not totally in line with findings reported by Farahat (2002) and 

Anwar (2006) concerning the predominance of multiple authorship in the samples 

investigated in their studies (79% and 69% respectively) as compared to only 46% realized in 

this present study. This difference could be attributed to the relatively longer time span 

covered in the analysis of both studies which goes back to early and mid-1960s, while the 

YJARS is a relatively younger in age and a recent experience that could be traced to the 

issuance of its first issue in 1994 as explained earlier.  

With regards to discipline-wise authorship collaboration, the analysis of individual and 

joint authorship materials (Table no. 3) revealed that there exists a significant variation 

between different disciplines few of which have surpassed individual authoring such as: 

"plant protection" and "food sciences and post-harvest".  For other disciplines, individual 

authorship has clearly dominated over joint authorship.  While still in some other disciplines, 

such as "horticultural crops" and "agricultural mechanization", co-authoring has equaled, or 

realized a close frequency to that achieved by joint authoring.  

From the study results (Table no. 3), it is clear that individual authorship of articles 

published in YJARS has prevailed in some disciplines such as "socio-economics" and "soil and 

water", while the percentage of multiple authored articles was dominating in some fields 

such as "plant protection", "field crops", and "food sciences and post-harvest technologies". 

 However, the percentage of multiple authoring was too low, particularly in some fields 
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which have initially realized limited shares of the overall published articles of the study 

YJARS sample such as: "plant physiology" and "climate and meteorology".   

With respect to the prevailing single-authored articles in the field of socio-economics that 

has appeared in this study, such a particular finding does not get support from the study of 

Farahat (2002) who contrarily found co-authorship most common in the field of social 

sciences related to agricultural disciplines in his study.  This could be attributed to the fact 

that socio-economic research, though more productive, are less in number among AREA 

research staff and are thinly dispersed in different AREA branches all over the country.  

  

Table no. (3) Distribution of published articles by discipline  

and authorship (individual and multiple) 

No. Discipline(s) 

Related articles authored 
Total 

Individual Joint 

F % F % F % 

1 Socio-Economics 53 13.9 22 5.8 75 19.7 

2 Plant Protection 21 5.5 31 8.1 52 13.6 

3 Field Crops 22 5.8 26 6.8 48 12.6 

4 Horticultural crops 21 5.5 20 5.2 41 10.7 

5 Livestock 22 5.8 18 4.7 40 10.5 

6 Food Science and post-harvest 6 1.6 25 6.5 31 8.1 

7 Soil and water 19 5 10 2.6 29 7.6 

8 Unclassified/Unrated 10 2.6 4 1.1 14 3.7 

9 Rangelands and forests 7 1.8 5 1.3 12 3.1 

10 Natural resources 7 1.8 3 0.8 10 2.6 

1 1 Agricultural mechanization 5 1.3 4 1.1 9 2.4 

1 2 Plant Breeding 5 1.3 4 1.1 9 2.4 

1 3 Plant Physiology & Bio-technologies 5 1.3 1 0.3 6 1.6 

14 Climate and meteorological 4 1.1 1 0.3 5 1.3 

 
Total 207 54.3 174 45.7 381 100 
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The study results also reveal that authors of disciplines which showed both prevailing 

authorship (individual and multiple) are more actively involved in publishing research 

articles in YJARSs as these fields are the traditionally common ones for larger number of 

Yemeni research personnel as compared to other authors belonging to disciplines that are of 

rare nature and relatively recent ones at least under the Yemeni conditions and AREA in 

particular (like plant physiology, bio-technology, meteorology, mechanization and forestry).  

  

C) Level of Collaborative Authorship by Years & Disciplines: 

     Although the study results presented in tables no. (2 & 3) provide a clear picture of the 

occurrence of individual vs. multiple authorship of the articles published in the YJARS, a 

further analysis was made on the study data, displayed in both tables, to measure the degree 

of collaborative authorship at both dimensions (years and disciplines), using the equation 

stated by Subramanyan (1983). 

The results shown in table no. (4) indicate that the average value of the degree of 

"collaborative authorship" (DC) for the whole study duration (16 years) is 0.44 which is 

lower than the middle value of the DC scale being (1).   

For the DC between researchers over the publishing years of YJARS articles, values have 

ranged between 0.21 – 0.66.  It is notable that the value of this indicator was uneven and 

varied from one year to another.  But, it is generally low though it has increased in some 

years and reached its peak in 2007 (0.66) scoring a little above the mean value (two-thirds).  

However, it should be noted also that starting the years 2005 up to 2013, the whole 

period has witnessed higher DC value than that of the overall average except the year of 

2012 which realized a lower AC value of 0.43 alongside with other six earlier years of the 

YJARS life span under study all of which have achieved lower than the overall DC average 

(1994, 1997, 2001, 2002, 2003 and 2004) (Table no. 4).  
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Table (4) The level of authorship cooperation (AC) between researchers in the articles 

published in YJARS studied sample according to year of publication 

Publication's 

Year 
AC Rank Publication's Year AC 

1994 0.27 1 2007 0.66 

1997 0.25 2 2011 0.63 

2000 0.55 3 2000 0.55 

2001 0.21 4 2008 0.55 

2002 0.25 5 2009 0.53 

2003 0.36 6 2005 0.52 

2004 0.34 7 2010 0.52 

2005 0.52 8 2006 0.47 

2006 0.47 9 2013 0.46 

2007 0.66 10 2012 0.43 

2008 0.55 11 2003 0.36 

2009 0.53 12 2004 0.34 

2010 0.52 13 1994 0.27 

2011 0.63 14 1997 0.25 

2012 0.43 15 2002 0.25 

2013 0.46 16 2001 0.21 

Total  0.44   0.44 

  

In this respect, actually these above-mentioned years were considered the foundation 

years of the YJARS from which only the year of 2000 escaped with greater DC value. 



                                                                                      

Khalil M. Alsharjabi      Nadia S. Alsulaimani     Qaid Y. Salah                         
 

8102 وليوـ ي عاشرالعدد ال -اجمللد اخلامس        ~ 299 ~    

 Although it fluctuated from one year to another afterwards (starting 2005 onwards), DC 

values have never went back to a value lower than that of the overall DC mean value of 0.44.  

However, the generally fluctuating DC values between about the average and below, and 

in spite of the clear increase of multiple-authorship realized over the years, such values do 

not reflect a good or satisfactory degree of scientific cooperation between agricultural 

researchers.  This requires a certain interventions to foster this essential dimension of 

collaborative scientific publishing so as to raise its degree to the maximum extent possible 

for the benefit of researchers themselves, the scientific community and institutions for 

greater advancement of scientific research, technology development and the national 

development as a whole.  

Joint research work and scientific collaboration leads naturally to better achievement of 

harmony, complementarity, channeling, and integration between the various disciplines of 

agricultural and relating scientific fields.  It enhances the exchange of experiences, 

knowledge and skills among researchers within the research institution and across relevant 

institutions and the whole scientific and academic community within and outside the 

country as well.  

To find out the level of DC between agricultural researchers working in different 

disciplines, the DC values were calculated using the same equation (Subramanyan, 1983). 

 The study findings shown in table no. (5) state that the overall average DC value of various 

disciplines investigated was 0.41 and it ranged between two extreme values of 0.16 - 0.80.   

The results shown in table (5) indicate that the highest DC index value (0.80) was 

achieved by the field of "Food Sciences and Post-Harvest Technology", while the lowest 

value (0.16) was realized by the disciplines of "plant physiology" with a bit higher value 

scored by the field of "climate and meteorology" (0.20).   

The DC values of eight other disciplines were above the average value of 0.41 such as: 

"Range and Forests", "Farm mechanization", and "plant breeding".  But, it was below that 

average value in other discipline such as: "soil and Water", "natural resources", "socio-

economics" and some other disciplines covered by the YJARS study sample.  Nonetheless, 
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several disciplines scored higher than the middle value of the DC scale of "0.5" such as: "Plant 

protection" and "field crops" (Table no. 5). 

 

Table (5) The level of collaborative authorship between researchers in the articles 

published in the YJARS study sample according to disciplines 

Agricultural Disciplines Level of AC 

Food & Postharvest 0.80 

Plant Protection 0.59 

Field crops 0.54 

Horticultural Crops 0.49 

Livestock 0.45 

Plant Breeding 0.44 

Farm mechanization 0.44 

Range & Forestry 0.42 

Soil and Water 0.34 

Natural Resources 0.30 

Socio-Economics 0.29 

Unclassified 0.28 

Metrology 0.20 

Plant physiology 0.16 

Total Discipline(s) 0.41 

 

These results reflect the existence of good and satisfactory cooperative authorship 

between researchers working mainly in the field of "Food Science and post-harvest 

technologies", and a relatively above average DC among researchers working in the fields of 
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"plant protection" and "field crops".  However, the actually realized DC values relating to all 

other disciplines were below average and represent a modest to weak DC.  

Although, DC measures particularly the collaborative scientific authorship, but it also 

reflects the extent of general atmosphere, suitability and working relationship conducive to 

team work and working coordination mechanism prevailing among researchers within the 

specific specialized research unit, station or center as well as a certain multi-disciplinary 

research teams and programs.  

Therefore, it is recommended to take advantage of these results in the context of any 

efforts aiming at improving or enhancing the performance of the institutional environment 

of scientific and technical administration of the various research stations and centers of 

AREA and other concerned partner-agencies.  

 

The YJARS published by AREA is dominated by materials largely authored by AREA 

research who variedly contribute according to the research stations and centers with which 

they are affiliated.  Most of AREA contributions come from its staff authors of AREA-HQ, 

Hadhramout valley-Seiyun, Southern Coast-Elkod, the Central highlands stations and Food 

and Post-harvest, with only about one-fifth of AREA share contributed by the other eight 

AREA branches (RARSs and SNCs) or subsidiaries some of which have only realized a 

minimal percentage each.  

The articles contributed by authors from Yemeni and Arab universities and other local 

and foreign agencies totaled about one-fourth (24%) of the total YJARS articles.  It is a 

positive point that needs to be further enhanced for greater knowledge and experience 

exchange and higher level of cooperation and joint endeavors between scientists and 

affiliated agencies.  

At beginning of its publication, the YJARS relied heavily on individual- authored articles 

with little multiple authored articles.  But, in spite variation from one year to another, the 

frequency of joint-authored materials has increased at later years (2005-2013) and in some 

disciplines (Food and Post-harvest) as compared to others.  
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The DC values proved that most of multiple-authored articles have appeared in 2007 

onward but with a generally low overall average at annual level as well as for the discipline-

wise DC.  The apparent exception was that of the "food and post-harvest" discipline which 

realized a comparatively high and outstanding DC index value (0.80) with only few other 

disciplines scoring values higher than the average.  This reveals the importance of, and the 

needs for, focusing efforts in this respect to raise the value of this essential index for better 

future institutional, researchers and journal performance in this respect.  

Based on results of the study, a number of proposed recommendations and suggestions 

could be advanced as follows: 

1. Developing and implementing a clear editorial policy for the publication of the YJARS 

to be adopted by its editorial board so as to cope with policies and strategies of agricultural  

scientific communication, research and the overall national agricultural and development 

strategy, including environmental, rural and economic development. 

2. Undertaking necessary measures to encourage researchers to publish their scientific 

research findings in YJARS and other Yemeni, Arab and World recognized scientific journals 

alongside with scientific intellectual collaborative mechanisms in the context of agricultural 

research at the national, regional and international levels. 

3. Plan and conduct in-depth studies to explore the causes and factors affecting the level 

of effectiveness and scientific and intellectual productivity of agricultural 

researchers/scientists as well as the major causes of the papers production disparity between 

research agencies, and the reasons for the high or low level of cooperation between 

researchers belonging to various agencies and disciplines towards developing visions of 

future direction. 

4. Planning and undertaking a comprehensive study to determine the training needs of 

researchers in areas related to research report writing and preparation for publication, 

information processing, scientific publication guidelines, varied publishing styles, knowledge 

management and exchange through various media forms in Yemen and abroad, taking into 
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account the issue of foreign language.  It is also of equal importance to develop appropriate 

programs to improve capabilities of researchers in English and other living languages, and to 

utilize the advantage of some available but unexploited opportunities and resources for the 

development of research and academic human capacity in this aspect . 

5. Reviewing and improving YJARS publishing rules and regulations based on the 

experiences gained and lessons learned from the past period of journal issuance and the 

results of this study.  It is possible a suitable time for reformulating its editorial policy and 

keeping up with the varied relevant circumstances and changing contexts. 
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