
 



 
 

 علوم المكتبات والمعلومات في والدراساتمجلة المركز العربي للبحوث 

 دورية إلكترونية علمية محكمة نصف سنوية

 

 

 أ. د. جاسم محمد جرجيس الكميش ي ة عليـــــد. لطيف

 إلاماراتمدير برنامج املاجستير في علم املكتبات واملعلومات، الجامعة ألامريكية،  

 وحــأ. د. ناجية قم رزازةـــــــــــــــــــــــــــــال بوكــــــــــــــــــد. كم

 2عبد الحميد مهري قسنطينة جامعة  والتوثيق،املكتبات  بمعهدأستاذ 

 أ. د. محمد عوده عليوي وشــــــــــــــــــــــــــــــل عكنـــــــــــــــــــــــــــد. نبي

 بقسم املعلومات واملكتبات، جامعة البصرةأستاذ 

 أ. د. طالل نـاظم الزهيري د. ســـــــــــــــــــــــــــوهام بــــــــــــــــــــــــــــادي

 أستاذ بقسم املعلومات واملكتبات، الجامعة املستنصرية

 أ. د. محمود صالح إسماعيل د. عبد اللطيف هاشم خيري 

 اذ ورئيس قسم املعلومات واملكتبات، جامعة املوصلأست

 د. حنان الصادق بيـزان د سعدـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد. وحي

 ورئيس قسم دراسات املعلومات، أكاديمية الدراسات العليا مشاركأستاذ 

 د. عمر الجـرادات د. محمود شريف زكريا

 علومات، جامعة البلقاء التطبيقيةتبات واملأستاذ مساعد ورئيس قسم املك

 د. وهيبــة غرارميأ. د.آمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال طـــــــــــــــــــه

 أستاذة محاضرة بقسم علم املكتبات والتوثيق، جامعة الجزائر 

 رئيس التحرير:  

 رن السميـــــــــــــــــــــــــــــــــــحسي علي

 خالد عتيق سعيد عبد اهللد.

 جامعة صنعاء واملعلومات.قسم املكتبات  .مشاركاستاذ 

 مصمم الغالف

 ةـــــــــــــــــــــدر بونعمــــــــــــــــــــــــــــــــقوي

 

 أ.نور عبد اللطيف صوفي

 الواليات املتحدة ألامريكية كارولينا.جامعة نورث  

 



 

 
 

مجلة المركز العربي للبحوث والدراسات في علوم المكتبات 

 والمعلومات

5102 يوليو – رابعال العدد-الثاني المجلد

 الصفحة الموضوع

 االفتتاحيةكلمة ال

 محمود صالح اسماعيلد. أ.

 10ص 

 واقع استخدام الفهرسة اآللية في مكتبات الجامعة اللبنانية 

 غانم أديب رانيا

 13ص 

 األلى لحوسبة مكتبة االسكندرية: دراسة تقييمية  النظام

 أحمد محروس ميساء. د

 10ص 

 تدريب الموارد البشرية وأثره في نجاح تطبيق اإلدارة اإللكترونية 

 العباني عجيلة أبو معمر حنان. د

 28ص

 استثمار رأس المال الفكري في تطوير المكتبات المركزية الجامعية 

 عزيز الكريم عبد غالب

 001ص

 الدوريات العلمية السودانية على شبكة االنترنت           

 د. سامر إبراهيم باخت ياسين
 011ص

جودة خدمات المعلوماات فاي المكتباة المركزياة بجامعاة  انعاخ باساتخدام        

   Servqual مقياس

 عبد العزيز عمر تهاني د.        العطاب أحمد عبد هللا محمد.أ

 071ص

 تفعيل التعليم اإللكتروني      ودورها فيالمكتبة الجامعية 

 زينب بن الطيبأ.

 802ص

 المشكالت األخالقية لمجتمع المعلومات بالدول العربية   

 د. هند علوي 

 831ص

 التلوث الضوضائي في المكتبة المركزية لجامعة ذي قار العراق

ليــوي    ربيع كامل مهدي الحميداوي   ـ ــودة عـ ـد عـ  أ. د. مـحمـ

 851ص

ملخص رسالة دكتوراه بعنوان: محو األمية الرقمية لكبار السن: دراسة لتصميم 

 وإنشاخ موقع إلكتروني تعليمي 

 د. غدير مجدي عبد الوهاب 

 821ص
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 رــادئ النشــمب

 المجلة بأنواع المقاالت التالية في أي ٍّ من اللغتين العربية واإلنجليزية: ترحب-أ

  :مقاالت البحوث األصيلة 

. اليشبببوقن تت ا ببب ت ك مببب  0333ال 0333بببب ت ابببث يجبببن تت اوبببقاالت البببث ألا الة ببب     ببب     -

العيب بب    ، بثل غببت بب    لببب  نببةا فشببي ث اببآ ت  ا ببثت يطببي اببآ ت  التبب ي ا ةبب   تال  ل وقالفبب 

تت ا ببببببببب ت ربببببببببث  ابببببببببو ت يال ببببببببب  الةث ببببببببب  ل مثرنببببببببب  ق تال  تطبببببببببي  تال تال إلانج  زيببببببببب  تال ت  لغببببببببب  

 الدك  راه. كمث يجن ت  ا  ت ق د النظي ل نشي اآ ا ثت يطي. 

   ب   -
 
 رديبدا

 
يجن تت اتنب الث ألا الة    بثلعما ال  ثل  ب    يم و تت اض ف شبئاث

 املجثل.

 يجن تت ي ب ا ث ا الث ألا الة    او النث    الع م   بثمليارع الاملصثدر الال ثثئا. -

 أل  ل الة   الع مي. -
 
 يجن تت ي ب انن ا الث ألا الة    الفلث

 :عروض الكتاب 

، ك مبببب  553ال 053تت يوببببقاالت عبببدد ال  مبببثألا اببببث بببب ت   ، علببباي بببن الدالربببب  اعببببيال  ال  بببن -

تت تشبببمل الة ثنبببثألا الةة   رياف ببب  كثا ببب   (. علببب ابببآ  لبببا ب ثنبببثألا ال  بببثف الةة   رياف ببب  ث)بمببب

النلببببثن اليئئنبببب  ال ببببي ا  بببب   ص، الالخببببل   ببببثف التت تع بببب  اللببببثرن مل بببب  عثابببب  عببببو ال  ببببثف

 ا ا و ق ة الضعف ال  ثف.

 ألعمال المترجمة:ا 

الةببببببل الدالرببببببب   عمببببببثل املوقرمبببببب  شببببببين تت يبببببب ب ارفببببببث  الببببببنص   ببببببلآ   بببببب  ابببببب ب ايارعبببببب  

 .الوقرم 

 :وقائع المؤتمرات 

ت الافعلببثد. يجببن تت تشببمل اع  اببثألا عببو عنبب ات املبب)امي الاملببنظب )املنظمبب ت(، الاببثرب  الا ببث -

 اليئئن . رهل م)امي، الا ثال العي  ا ض   
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 ب. تنسيق المقاالت:

ييج  اال ظ  تنه يلع عل  عثاا امل)لف ت انن ا امللث ألا الرع هث اآ الش ل امل   ف قةل  -

الديمهث. اع الع ب تنه لو ي ب قة ل امللث ألا ال ي   ا  افا اع  ذه إلارشثداألا الرد ث مل)لفيهث 

 اللو ي ب النظي اآ فشي ث     ي ب  عثدة الديمهث بثلص رة املالئم .

 تت ُيلدّم اع كل الثل فيد   ف   عن ات امللثل عل  تت تشمل اث يلآ: يجن -

  عن ات امللثل 

 اتب امل)لف الامل) ل الع مي 

  امللخص 

    ال  مثألا املف ث 

 

 بمببث ،املبب)لف تم بب  الاملهن بب  ل م)لببف   يجببن تت ُييفببا اببع امللببث ألا ب ببثت ال ضببن بببثمل) الألا الع  -

. الحث آ الب ثنثألااآ  لا املنصن اليتمي 
 
 الااصثل كثا  

ا ديببد امل)لببف املنبب ن بببه عم  بب  املياتببالألا  امللببثل يجببنانببث م  تك ببق اببو ا)لببف اببآ  اببآ  ببثل -

. ال رفث 
 
 ب ثنثألا الااصثل به كثا  

: ينةغببآ تت ُييفببا اببع امللببث ألا الخببص اببآ  ببف   عنبب ات امللببثل بثل غبب  العيب بب  علبب  امللخصاا   -

 ك م .  033ال 033تت يلع امللخص اث ب ت 

  مببببثألا املف ث  بببب : ييجبببب  الببببديب طمببببة تال تببببص ك مببببثألا اف ث  بببب  ال ببببي الخببببص امل ضببببب عثألا ال -

اليئئنبببب  ل ملببببثل ال لببببا بببببثل غ  ت العيب بببب  الإلانج  زيبببب  علبببب   ببببف   عنبببب ات امللببببثل علبببب  تت يبببب ب 

.
 
 الضعهث اعد امللخص اةثشية

 يجن تت ي ب ال  ض ح ال ثال ل مص لحثألا الاملخ صياألا عند ات خدااهث ألالل اية.  -

بب ت  0.5ابي  انبثف   ابع ،A4يجن تت ا ب  ةثع  امللث ألا علب  رثنبن الا بد ابو الرقب  البث   -

 تب عل  الج انن  ربع  ل صف  .  0.00ه ااشالعل  تت ا  ت  الن  ر،

 ألابن ط: -

 طي املق ال  ب للغة العربية :Simplified Arabic  ثل ل لعن ات امللثل، الالث   01، الث

 اآ الهثاش. 00اآ املوت، الالث   00الفيع  ، الالث  اثئل ل عنثالبو  01

 

  طي  :إلانجليزيةاملق ال  ب للغةTimes New Roman  ثل ل لعن ات امللثل،  01، الث

 اآ الهثاش. 00اآ املوت، الالث   00اثئل ل عنثالبو الفيع  ، الالث   01الالث  
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 إلايض حي  : -

   فلببي علببب  يجببن تت الببدم رم ببع إلايضببث  ثألا الالصبب ر الف ا اياف ببب  اببآ الشبب ل إلال وقالفبب

ا مبببل  البجبببن تتالايقمببب  علببب  ال ببب ا آ بثألرقبببثم العيب ببب   البببيال ة عثل ببب  تت ا ببب ت  األا رببب دة 

كبببببببل  يضبببببببث    تنبببببببم   ا ضببببببب     ابببببببع رقبببببببب إلايضبببببببث   . الب ببببببب ت امل)لفببببببب ت انبببببببا ل ت عبببببببو 

 ل ثف   عمثل الفن   املأط  ة او اصثدر تطي .الحص ل عل   ل   ال أل ف الالنشي 

يجببببببن اببببببيق ب الجببببببداالل بثألرقببببببثم العيب بببببب  علبببببب  ال بببببب ا آ. البجببببببن تت يضببببببب كببببببل رببببببدالل تنببببببم    -

 ا ض     الرقب الجدالل.

تتببب  ف رمع ببب  ال غبببثألا الحدياببب  لالتتشبببهثد املير بببآ. شبببهثداألا الاملياربببع الةة   رياف ببب : الاتت -

 كمث الح اش ي.  اللئة امللثل،نهثي  ق ائب امليارع اآ  البجن تت اظهي 

يتل رم ع املشثركثألا     البقيد إلال وقالف  ل دالرب  ال ث آ: -
ُ
 ا

researchlibrariesr@gmail.com 

                 

 ج . حقوق التأليف والنشر: 

امل  ةببثألا املع  اببثألا  ل ة بب   الالدراتببثألا اببآ ع بب ميمببنح امل)لفبب ت رطصبب   صببيب  ل ميكببث العيببب  

كجببببث  اببببو اافثق بببب  الوببببقط ص، البم ببببو ل مبببب)لف ت اتبببب خدام املبببب اد الخث بببب   هببببب اببببآ انشبببب راألا 

.
 
 الداث

 
 تطي  اشين تت  كي تتةل   فشي ث بثلدالرب  التت ي ب  ط ثر رئئة ا يبي ك ثب 

 مالحظة:

امل)لببف )املبب)لف ت( اللببئة بثلضببيالرة تت تع ببة تعبببق  را  الالرهببثألا النظببي البب اردة بثمللببث ألا عببو  -

 رئئة ال  يبي، تال   ا  ال  يبي، تال النثشي. الالرهثألا نظي ترا  

 

 

 

بموافقة خطية  إال  املجلة،دة طبع أو نشر أي جزء من يسمح بإع  وال  محفوظة،حقوق الطبع والنشر 

 من املركز العربي للبحوث والدراس   في علوم املكتب   واملعلوم  

  researchlibrariesr@gmail.comجميع املراسال  الخ صة ب ملجلة إلى البريد الالكتروني: توجه

 http://acrslis.weebly.com/index.htmlاملوقع الالكتروني للمركز: 

mailto:researchlibrariesr@gmail.com
mailto:researchlibrariesr@gmail.com
mailto:researchlibrariesr@gmail.com
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 أ.د.محمود صالح إسماعيل                                                                                    

 واملكتبات املعلومات قسم رئيس                                                         

 املوصل جامعة                                                                                    

                                                                      

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

صالة والسالم على أشرف املرسلين نبينا محمدد وعلدى هلدص وهدحبص الحمد هلل رب العاملين وال     

 وبعد ... أجمعين،

إن التطدددد رات التون ل جلددددة الوديددددلة وحعدددددت أسدددداللم ت ددددر واسدددد لجا  املعل مددددات و ط ر ددددا     

وزيدداتة عدددت اصتصاوددات و ن عجددا وتمعجددا مددح اع ددجا أدد  أتلددان أصددرم أتم إ ددى ا تمددام اعلدد  

الدددددد م  عددددددد مددددددل الحةدددددد م العلملددددددة الحد دددددددة الدددددد م  ميدددددد  اسددددددرعة  طدددددد ر  املوتبددددددات واملعل مددددددات 

    ألاصرم.واتتاللص م قعا متمي ا بين الحة م العلملة 

وبدددالرم  مدددل أن  ددد ا العلددد   متددداز بحداهتدددص عسددديلا إا أندددص اسدددتطا  أن  ندددام ا تمامدددا متناملدددا      

وذلد  اسديم  ند    متن عدة،مل لدن الوديل مدل العلمداو والبداتدين الد  ل لددلف  صل لدات علملدة 

 ج ور   ا العل  وحعدت ار باطا ص.

وهددد  أن املعل مدددات  تددد در مدددل مصددداتر  عليفدددا،و نددداق تةددداة  مجمدددة  تعلددد  تفددد ا العلددد  مت ددد       

مددددا نحصدددن عللدددص ننلعددددة لتعلمندددا أدددد   وهانيفدددا، الداصللدددة،مددددا نح يدددص أددد  ذا ر نددددا  أولجدددا،  متعددددتة.

مدددددا  ورااعجدددددا، والعمدددددن،صدددددن عللدددددص مدددددل زمدددددالو اصتصدددددا  مدددددا نح وهالثفدددددا، والجامعدددددات،املددددددار  

الوتدددددم والددددددوريات  مدددددا نحصدددددن عللدددددص مدددددل وصامسدددددجا، والةددددد انين،نحصدددددن عللدددددص مدددددل التعللمدددددات 

 ،ومرا د  الت هلد  واملعل مدات التي  تد در أد  املوتبدات املختل ة،ق اعد البلانات وني  املعل مات و 

 وميل ا .... املختل ة،وأصيلا ما   در  لنا وساةن إلاعالم 

وقلم فدددا ومدددل الحةددداة  املجمدددة عدددل  ددد ا العلددد  هددد  أن مصددداتر املعل مدددات مجمدددا  انددد  أ مل فدددا      

ود م إليفدا بحلدت  تد در لجد  تدين ميل م لدة للعلماو والباتدين ما ل   ول  ناق وسللة لل   دهي

  حملجا.تاج ف  لجا بالشكن ال م   جم   تفا وبالكل ة التي  ستطلع ن 

لدد ا دةددد جدداو العدددت الرااددح مددل معلددة املر دد  العربدد  للبحدد ا والدراسددات أدد  علدد م املوتبددات      

واملعل مدددددات محت يدددددا علدددددى عددددددت مدددددل البحددددد ا والدراسدددددات املختل دددددة أددددد  معددددداات علددددد  املوتبدددددات 
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التددي سنسددجن علددى العلمدداو والبدداتدين ال ودد م إ ددى املعل مددات ومصدداتر ا أدد  أمددا ل  واملعل مددات،

   .مل موتبات ومرا     هل  ومعل مات وق اعد بلانات وميل ا  اجد ا 

لتنيدددل  عددل ال جرسدددة وللددة وااع دددجا  ددان  متن عدددة،وقددد   ددمل  ددد ا العدددت حسدددعة بحدد ا      

وتراسدة أصدرم عدل الو لونلة، عل  دريم امل ارت اليشرية إلنعاح إلاتارة  وهصر  للموتبات،و   

د دددددال عدددددل املشدددددوالت ألاصالقلدددددة ملعتمدددددح  الو لوعددددد ، صددددددمات املعل مدددددات وتور دددددا أددددد  التعلدددددل 

تبددددددة الجامعلددددددة وتور ددددددا أدددددد  التعلددددددل  و مددددددا   ددددددمل بحدددددددا عددددددل امل العربلددددددة،املعل مدددددات أدددددد  الدددددددوم 

وهصددر عددل التلدد ا ال  يددا   أدد   ان لندد ،وهصددر عددل الدددوريات العلملددة علددى شددبوة  الو لوعدد ،

 الجامعلة.املام ال ورم أ   ط ير املوتبات  وأصيلا تراسة عل اسندمار رأ  الجامعلة،املوتبات 

وأن  سد اع ا مل  العربلة،وأ  الختام همن أن  ك ن   ا العدت إيادة ن علة للموتبة      

اتتلاجات العلماو والباتدين العرب أ  ال و م إ ى مصاتر املعل مات واملعل مات التي  حت لفا 

 الت دل .    املصاتر ... وهللا و   

 

                                                                   

 03/5/5305 في أربيل                                                               
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 واقع استخدام الفهرسة اآللية في مكتبات الجامعة اللبنانية:

 دراسة ميدانية

 غانم أديب رانيا                                             

إلعما  ااتتويي باحثة دكتوراه، كلية لاإ                                                                                                      

إالجامعة اتلبنانية                                                                                                          

 الملخص: 

 يمكررر  ال إذ املعلومرر    مرافرر  مرر  وغي هرر  املكتبرر   فرر  العمرر  عصرر  هرر  الفهرسرر  تعتبرر 

 وسرررر    أو أ وا  علرررر  الاعتمرررر    ون  الالكت ونيرررر  أو ليديرررر التق املعلومرررر   مصرررر    إلرررر  الوصررررو  

 فقرد كبير ا  تطرو ا الفهرسر  تطرو   وقرد املصر    لهره  وتنظيمر  وصرف  تتضرم  فع ل  است ج ع

 عرر  مفصرل  بي نرر   إلر  انتقلرر  ثر  املعلومر   ملصرر    منهجر  غيرر  قصري  بوصرر  الفهرسر  بردأ 

  تعرررد املعلومررر   مصررر   
 
 فهررر    إلررر  تحولررر  بط قيررر  فهررر    ون تجهررر   مقننررر ونظررر  لقواعرررد وفقررر 

 مرررررر  الفهرسرررررر  انتقلرررررر  وهكررررررها. الانت نرررررر  شرررررربك  علرررررر  مت حرررررر  فهرررررر    وأخيرررررر ا للجمهررررررو   مت حرررررر 

 ابتكررر   إلررر  الالكت ونيررر  املعلومررر   مصررر    انتشررر   وأ ى آلاليررر   الفهرسررر  إلررر  اليدويررر  الفهرسررر 

 والتنظي . للوص  جديدة أس لي 

 وتررررد   العمرررر  لهرررها مؤهرررر  شرررر   إال مم  سرررت  يسررررتطي  ال فنرررر  عمررر  آلاليرررر  والفهرسررر 

 إنجرر   علرر  وقرر   ا الجديرردة للتطررو ا  مواكبرر  الشرر   هررها يكررون  أن والبررد جيرردا  تررد يب  عليرر 

 مرافر  مر  وغي هر  املكتب   فلكه  ف  تدو   الت  الالكت وني  البيئ  متطلب   ظ  ف  بكف ءة عمل 

 املعلوم  .

 اللبن نير   الج معر  مكتبر   فر  آلالير  الفهرسر  اسرتددا   علر التعررف إلر  الد اسر  تهدف

 الفهرسرررر  مم  سرررر   السررررب  لتوحيررررد وإيجرررر   الفنيرررر  عملي تهرررر  فرررر  تواجههرررر  الترررر  التحرررردي   وأهرررر 

 التحليلرر   الوصررف  علرر  املررن   الاعتمرر   وترر  الببليرروجراف   الوصرر  فرر  الدوليرر  املعرر يي  واعتمرر  

 .  اللبن ني  الج مع  بمكتب   لي آلا استددا  الفهرس  لد اس  واق 

 الكلمات المفتاحية:

 .لبن ن الج معي   املكتب  -آلالي  الفهرس 
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  :تمهيد

  الفهرسرررر  تحترررر 
 
 وسررررر    أو أ وا  فرررر  يتمثررررر  نت جهرررر  ألن املكتبررررر  أ كرررر ن أس سرررري  برررررين  كنررررر 

 أو كتبررررر  امل نجرررر   فررررر ن وبررررهل . والبرررر حثين للدا سرررررين وتقررررديمه  املكتبيرررر  املررررروا  علرررر  السرررريطرة

 وإعررردا  الفهرسررر  عمليررر  نجررر   علررر  كبيررر  حرررد إلررر  يتوقررر  وظ  فهررر  تحقيررر  فررر  املعلومررر   مراكرر 

 .حديث  علمي  بطرق  الفه   

 سررج  وإنشرر ء الر يسرر   الح سرر  إلرر  املكتبيرر  املرروا  بي نرر   ب  خرر   تررت  آلاليرر  والفهرسرر 

 كمر  اسرتددام  أو  تعديلر بعرد الح سر  فر  موجو  سج  استددا  أو جديدة م  ة لك  جديد

 للبي نررر   بمرصرررد مب شرررر اتصررر   علررر  املفهرررر  يكررون  النظررر   وفررر  هرررها. تعررردي   ون  موجرررو  هررو

 جرافير ببليو  تسرجيل  والاست ج ع وتردو  أ  البحث يستطي  ثحي آلي   املقروءة ليوجرافي بالب

 عرررد ةفمت املدرجررر   أمررر . البي نررر   ملرصرررد جديررردة تسرررجي   إضررر ف  يسرررتطي  انررر  كمررر  مفرررر ة 

 .آلال  لغ  ف  أو املجر ة ب لعين قراءته  يمك  مطبوع  تكون  فقد: ألاشك  

 بنيترر  فرر   اعرر  والرره  الرردول  املسررتوى  علرر  معيرر     اتصرر ل  شررك  هرر أو  أحررد  مرر    ويعررد

 مرر  كرر  عرر  فضرر  املعلومرر    اوعيرر  ملدتلرر  اليرر  املقررروءة للفهرسرر  الاحتي جرر   ك فرر  ومكون ترر 

 . الحديث  التقني   ب ستددا  ه بي ن ت است ج ع يحق 

 الببليررررررروجراف  النشررررررر   عليهررررررر  يقرررررررو  التررررررر  س سررررررري ألا  الركيررررررر ة الاسرررررررتن    الضرررررررب  ويعتبررررررر 

 املعلومرر   وعيرر أمع لجرر   فرر  الفنيرر  املم  سرر   وتقنررين وضررب  توحيررد فرر  فعرر   بشررك  ويسرر ه 

 وب لترر ل  املدتلفرر  الوصررو   نقرر   وضررب  الفنيرر  اجراءاتهرر  وتوحيررد املكتبرر   فهرر    فرر  املدتلفرر 

 .املعلوم تي  املص    ملدتل  الامث  الاستغ   عملي   الفر ي  وتفعي  الاجته  ا  م  الحد

 الدراسة: منهجية-1

إ:املوضوع اختيار اسباب1.1 

 نظرررر   اقتنرررر ء خرررر   مررر  مكتب تهرررر  فرررر  املكتبيرررر  العمليررر   بمكننرررر  اللبن نيرررر  الج معرررر  بررردأ 

 وبعرررد فررر ألا  نظررر   فررر  الاشرررت ا  بعرررد نررر أ الا اسرررتددام   علررر  نالعررر ملي وترررد ي   horizonفررر ألا 

 الاسرررتن    الضرررب  مجررر   فررر  التحررردي   مررر  مجموعررر  تواجررر  بررردأ  للواقررر  ومع ينتنررر  التجربررر 

 مكتبرررر   فرررر  الفهرسرررر  اقسرررر   توجررررد عليهرررر  الترررر  الصررررحيح  والوضررررعي  غيرررر  الفنيرررر . والعمليرررر  

 الب حثر  وبحكر  عمر  املوضوع  هها الختي    حث الب  فع  الت  الاسب   اللبن ني  م  الج مع 

 مجر   فر  العمر  طرق  عل  الاط ع الرغب  ف  لديه  وك ن اللبن ني   الج مع  ف  املكتب   مج   ف 
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 السرررب  الررر  والتوصررر  الع مليررر   الفهرسررر  قواعرررد بتطبيررر  املكتبررر   هررره  التررر ا  ومررردى الفهرسررر  

 .الج مع  مكتب   ف  الفهرس  مم  س   توحيد شأنه  م  الت 

إ:اتدراسة مشكلة- 1.1 

 الرره   horizon الافر  نظرر   ب سرتددا  املكتبيرر  مقتني تهر  مكننرر  اللبن نير  الج معرر  بردأ 

 تواجرررر  انهرررر  الا  7002 عرررر   منرررره والبحررررث والاعرررر  ة والفهرسرررر  الاقتنرررر ء( module) وحرررردة يضرررر 

 ك نرررر  اللبن نيرررر  لج معرررر ف    الاسررررتن    والضررررب  الفهرسرررر  مجرررر   فرررر  التحرررردي   مرررر  مجموعرررر 

 اشررك   توحيررد علرر  القررد ة وعررد  نفسرره  الفررروع بررين التنسرري  والرر  املرك يرر  الفهرسرر  إلرر  تفتقررد

  سررتين حروال  فرر  تنتشرر ف ملكتبر   الواحررد  للكتر   واملوضرروعي  الوصرفي  الفهرسر 
 
 وهررها فرعر 

  00  هنرر   أن   يعنرر 
 
  يضرر  مك نرر 

 
 لجنرر  تشرركل  7002 عرر   ا  واليررو  مكتبيرر   ومجموعرر   كتبرر 

 الج معرررررر  مكتبرررررر   فرررررر  التع ونيرررررر  للفهرسرررررر  املرك يرررررر  اللجنرررررر  تشرررررركي  وبعررررررد للفهرسرررررر   مرك يرررررر 

 فر  آلاير  الفهرسر  اسرتددا  واق    اس  ف  تكم  الت  و الد اس  مشكل  طر  يمكنن  اللبن ني  

 .اللبن ني  الج مع  مكتب  

إ:اتدراسة أهداف-1.1

 :ال  الد اس  تهدف

 اللبن ني . الج مع  مكتب   ف  آلالي  استددا  الفهرس  واق  عل  التعرف .0

 .اللبن ني  الج مع  مكتب   ف  املستددم  الاستن    الضب  عل  أ وا  التعرف .7

 .اللبن ني  الج مع  مكتب   ف  الاستن   قوا   استددا  واق  عل  التعرف .3

 فرررر  الاسررررتن   ملفرررر   علرررر  هررررر املف اعتمرررر   عررررد  عرررر  الن جمرررر  املشررررك   علرررر  التعرررررف .2

 .  اللبن ني  الج مع  مكتب  

إاتدراسة سئلةأ-1.1

  الت لي  التس ؤال  عل  الاج ب  الد اس  تح و  

 .اللبن ني ؟ الج مع  عليه  مكتب   تعتمد الت  الفهرس  قواعد ه  م  .0

 .اللبن ني ؟ الج مع  مكتب   ف  الاستن   املستددم  ضب  ا وا  م  .7

 مكتبرررررر   فرررررر  املسررررررتددم  املوضرررررروع   و ؤو  برررررر ملؤلفين ال  صرررررر  الاسررررررتن   ا  قررررررو  مرررررر  .3

 .اللبن ني ؟ الج مع 

 .؟ اللبن ني  الج مع  مكتب   ف  الفهرس  عملي   الاف  نظ   يدع  ه  .2
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إاأدااتها: اتدراسة منهج-1.1

  آلاليرر الفهرسرر  اسررتددا  واقرر  التحليلرر  لد اسرر  الوصررف  املررن   علرر  الد اسرر  اعتمررد 

 مكتبررر   فررر  للفهرسررر  اللجنررر  املرك يررر  علررر  الد اسرر  وتررر  تطبيررر  اللبن نيررر   الج معررر  مكتبررر   فرر 

 املكتبررر   واملعلومررر   مررر  املكتبررر   بعلرررو  متدصصررر  مرررد ب  70 تضررر  والتررر  اللبن نيررر   الج معررر 

 .اللبن ني  للج مع  الفرعي 

 البي ن  : لجم  الت لي  ألا وا  عل  الد اس  واعتمد 

 الترررر  الاسررررئل  مرررر  مجموعرررر  علررر  وتعتمررررد البي نرررر   جمرررر  وسررر    مرررر  وسرررريل  هرررر : بانةالاستتت  .0

 تو عرررر  الد اسرررر   موضرررروع تدررررد  الترررر  والحقرررر    املعلومرررر   علرررر  للحصررررو   لألفرررررا  توجرررر 

 الد اسررر  عينررر  علررر  اسرررتب ن   تو يررر  وتررر  واملقفلررر   املفتوحررر  ألاسرررئل  برررين الاسرررتب ن  أسررئل 

 .اللبن ني  الج مع  مكتب   ف  املكتب   اخص ئ  م  مد ب  70 والت  ضم 

 وتعتبرر  مرر  الحقرر    تقصرر   فرر  اتب عهرر  يجرر  الترر  الطرررق  اهرر  احرردى املق بلرر  تعررد: املقابلتتة .7

وتقنيرررين  مبررر مجين مررر  مقررر ب   اجرررراء وتررر  وفع ليررر   انت جيررر  البي نررر   جمررر  سررر لي أ كثررر أ

 الج معررررر  مكتبررررر   فررررر  الفهرسررررر  عمليررررر  لتوحيرررررد الحلرررررو   ايجررررر   علررررر  للعمررررر  املتدصصرررررين

 اللبن ني .

إ:اتدراسة مصطلحات-1.1

 ملررروا  الفنرر  الوصرر  عمليرر  وهررر  الفهرر    انشرر ء عمليرر  ب نهررر  الفهرسرر  تعرررف آلاتيتتة: اتفهرستتة

 التقليدير  اشرك له  مر  الفهر    تطرو   متسر  ع  كمر  بشرك  الفهرسر  تطرو   املعلوم    وقد

 العشرري  القررن  منتصر  منره تتطرو   فه  الفهرس  قواعد ام . املحوسب  او الالي  الفه    ال 

 وتقنيرررررررر   قواعررررررررد  الرررررررر  وال( Marc21) وبعررررررررده ( Marc1) ملرررررررر    تسررررررررجيل  و  أ ظهررررررررر  عنرررررررردم 

 شررربك   وظهرررو   ب لفهرسررر  ال  صررر  الب مجيررر   تطرررو   الررر  ب إلضررر ف  مسرررتمر تطرررو   فررر  الفهرسررر 

 (.0)املدتل  املعلوم  

 مجتمرررر  خدمرررر  علرررر  تعمرررر  علميرررر  ثق فيرررر  مؤسسرررر  الج معيرررر  املكتبرررر  تعررررد :الجامعيتتتتة املكتبتتتتة

 يحت جونهرر  الترر  املعلومرر   بمصرر    بت ويررده  وذلر   والبرر حثين وألاسرر تهة الطلبرر  مرر  الج معر 

 (.7)له  استددامه  وتسهي  وأعم له     اس ته  ف 
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إ: اتدراسة حداد-1.1

 الج معرر  مكتبرر    فرر آلاليرر  الفهرسرر  اسررتددا  واقرر  الد اسرر  : تتنرر و  املوضتتولعية الحتتداد .0

 .اللبن ني 

 .  اللبن ني  الج مع  مكتب   عل  الد اس  تطبي  ت : الجغرافية الحداد .7

 الج معررررر  مكتبررررر   فررررر  آلاليررررر  الفهرسررررر  اسرررررتددا  واقررررر  الد اسررررر  تغطررررر : اتزمنيتتتتتة الحتتتتتداد .3

  عررر  فرر  امليدانيرر  الد اسررر  بي نرر   جمرر  مررر  الانتهرر ء وحترررا ترر  ي    7002 عرر   مرر  اللبن نيرر 

7003. 

إ:اتسابقة اتدراسات-1.1

 الالكت ونيرررررر  واملراجرررررر  الج معيرررررر  والرسرررررر    ك لكترررررر  املطبوعرررررر  املصرررررر    الرررررر  الرجرررررروع ترررررر 

 والنررررررردوا   (LISA)واملعلومررررررر   املكتبررررررر   علررررررر  مستدلصررررررر   ق عررررررردة مثررررررر  املعلومررررررر   كقواعرررررررد

 .الاستن    والضب  الالي  الفهرس  تن ول  موضوع الت  واملؤتمرا 

 :الد اس  بموضوع الصل  الوثيق  العربي  الد اس   بعض يل  وفيم    

   اسرررر : العربيرررر  املكتبرررر   فرررر  آلاليرررر  الفهرسرررر  اسررررتددا  واقرررر . محمررررد صرررر ل  حسرررر  علرررر   

 -. 7000 يونيرو  72 ع -. Cybrarian Journal -والتق نر .  العلرو  ج مع  مكتب  عل  ميداني 

 :ف  مت  

http://www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com_content&view=article&i

d=471:2011-08-12-00-17-55&catid=239:2011-08-12-00-01-42&Itemid=78 

 فبعرررد التق نررر   علرررو  ج معررر  مكتبررر  فررر  آلاليررر  الفهرسررر  اسرررتددا  واقررر  الد اسررر  تن ولررر 

  ب لفهرسرررررر ال رررررر   مرررررر    معيرررررر   مرررررر  تتع مرررررر  الترررررر  عينرررررر  التسررررررجيل  واختبرررررر   وفحرررررر  تحليرررررر 

  املقروءة
 
 يقرو  ثر  ومر  واملعلومر   املكتبر   فر  املتدصصرين بواسرط  الاسرتم  ة مر ء فيرت  آلي 

 سر مته  مر  والتأكرد بمراجعتهر  املتدصصرون  يقرو  ثر  ومر  الجه    ف  ب  خ له  البي ن   مدخ 

 فرررر  املررررؤهلين املتدصصررررين مرررر  فهرررر  الح سررررو  اسررررتددا  بددمرررر  يقومررررون  الررررهي  أمرررر  وصررررحته .

 فررررر  الح سررررو  اسرررررتددا   كرررر    التق نررررر  علررررو  ج معررررر  مكتبرررر  تسرررررتدد   واملعلومرررر      املكتبرررر

 يعنرا وهرها والعشررون الح  ير  الطبعر  العشرر    يرو   تصرني  خطر  مثر  واملعلومر   املكتبر  

 الفهرسرررررررر  وقواعررررررررد الاسررررررررتن    للضررررررررب  ب إلضرررررررر ف    املعلوم تيرررررررر  للتطررررررررو ا  املكتبرررررررر  مواكبرررررررر 

 الركرر    هرره  يرروفر الررهى   Horizon برنرر م  املكتبرر  فتسررتدد     نيرر الث الطبعرر  إلانجلوامريكيرر 

 ث ثر  منهر   و ا  أ بعر  بعمر  وذلر  اليونسركو بواسرط  اسرتددام  علر  العر ملين ترد ي  فت   

 ت ويررد يوجررد ال ولكرر  آليتررين وإعرر  ة فهرسرر  توجررد الح سررو   ملتدصصرر   واحرردة للمتدصصررين
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 معلومررر ته  علررر  الحصرررو   مررر  الترررد ي  هيئررر  وأعضررر ء نالبررر حثي تمكررر  آلاليررر  ف لفهرسررر    آلررر 

   الهندسرررر   و الطبرررر  املجمرررر  فرررر  محليرررر  بشرررربك  مربوطرررر  بي نرررر   ق عرررردة توجررررد حيررررث   بسررررهول 

 تقرررردي  يرررت  حيرررث   ب لشررررنقيط  الهندسررر   املجمررر  فرررر  للمسرررتفيدي  الح سرررو  إت حرررر  تررر  لرررهل 

 وحفر  لحم ير  نظر   يوجرد لرهل  ب إلضر ف    املعلومر   اسرت ج ع عنرد الببليوجرافير  إلاش  ا 

 املكتبرررررر   بررررررين املحلرررررر  املسررررررتوى  علرررررر  الح سررررررو  اسررررررتددا  مجرررررر   فرررررر  تبرررررر    يوجررررررد   البي نرررررر  

 .املدتلف 

 البيئررررر  فرررر  املؤلررررر ( )اسررررتن   العربررررر  الاسررررتن   ضرررررب  مشررررك   الطيررررر  . صرررر ل  بررررر  مسرررر عد 

: العررين -لريرر  . ا مدينرر  فرر  ثرر   مكتبرر   فهرر    علرر  تحليليرر  وصررفي    اسرر  إلالكت ونيرر :

 .770-700     -. 7002 فب اير 70-02 الام  ا   ج مع 

 الاسررتن   قرروا   ب سررتددا  الع قرر  ذا  املشررك   مرر  عررد  علرر  للتعرررف الد اسرر  هرره  هرردف 

 الد اسررر  واسرررتددم ( املرررؤلفين اسرررتن   ملررر )املرررؤلفين مرررداخ  خصوصررر  الالكت ونيررر  البيئررر  فررر 

 الد اسر  محر  املكتبر   فر  املفهرسرين آ اء اسرتط ع خ لر  مر  تر  الره  املسري  الوصف  املن  

 تو يررررر  خررررر   مررررر  ذلررررر  وتررررر  الالكت ونيررررر   البيئررررر  فررررر  املرررررؤلفين اسرررررتن   قررررروا   اسرررررتددا  حرررررو  

 وذلرر  املكتبرر    تلرر  فرر  العرر ملين بعررض مرر  مقننرر  مق بلرر  علرر  عرر وة علرريه   مدتصررر اسررتبي ن

 تحرديهه   وكيفير  املسرتددم   الاسرتن   قروا   أنواع حو   معين  حق    عل  الحصو   أج  م 

 وقرر  . الد اسرر  محرر  املكتبرر   فرر  املفهرسررين قبر  مرر  القرروا   هرره  اسررتددا  فرر  املتبعرر  وآلالير 

 عرر  البحررث وترر  ومحرردثين  قرردم ء ملررؤلفين أسررم ء عشرررة وعررد ه  عمديرر  عينرر  ب ختيرر   الب حرث

 فهرررد امللررر  مكتبررر : هررر  ثرر   مكتبررر   فهررر    فررر  البحرررث وجرررى  الصررري   مررر  بعرررد  ألاسرررم ء هرره 

 تلر  وجمير  الع مر   الع ير  عبرد املل  ومكتب  سعو   ب  محمد إلام   ج مع  مكتب  الوطني  

 . املؤلفين استن   مل  يدع  اله  ألاف  نظ   تستدد  املكتب  

  البيئرررر  فرررر  العربيرررر  الاسررررتن  ي  الاسررررتن   : التسررررجي   الضررررب  بكررررر. أبررررو سررررلي  محمررررد منيرررر 

والتحردي  .  الواقر  والعشرري : الحر    القرن  ف  آلالير  العربي  الفهرس  ندوة -". لكت وني إلا

 .700-083     -. 7002 فب اير 70-02 الام  ا   ج مع : العين -

 فرررر  العربيرررر  الاسررررتن  ي  التسررررجي   وبنرررر ء الاسررررتن    الضررررب  قضرررري  الد اسرررر  ن قشرررر  

 حيرث  70 مر    مواصرف   و أمريكير -ألانجلرو الفهرسر  عردلقوا طبقر  وذلر  إلالكت ونير  البيئ 

 للمرررروا  الشررررحي  الوصررررو   مرررر  العرررر ل  أنحرررر ء جميرررر  فرررر  البرررر حثين مع نرررر ة فرررر  تتمثرررر  املشرررركل  أن

 اللغر  مر  مدتلفر  تجر    العر ل  م  املدتلف  املن ط  لدى ك ن أن  م  وب لرغ  العربي   ب للغ 

 الاسررررررت ج ع وهررررررها العربيرررررر  للمرررررروا  ضررررررعيف  اسررررررت ج ع  ك نرررررر  النه  يرررررر  املحصررررررل  أن إال  العربيرررررر 

 .  العرب  الفكر   إلانت ج حقيق  بشك  يمث  ال ك ن ب لطب 
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 الاليررر  الببليررروغراف  والفهرسررر  الضرررب  واقررر " بعنررروان   ال برررد الررررحم  عبرررد بررر  الكرررري  عبرررد 

". خ  جر و  العربر  الروط   اخر  املكتبر   فر  العربير  للمجموعر   الانت نر  طري  ع  املب شرة

 العربرر  الاتحر  : الاسرركند ي  -واملعلومر  .  للمكتبرر   العربر  ل تحرر   عشرر ال رر م  املرؤتمر -

 . 7002  واملعلوم   للمكتب  

 انظمرررر  وتطرررروير 70 مرررر    مرررر  متوافقرررر  الالرررر  لتكررررون  التشررررغي  انظمرررر  بتطرررروير الد اسرررر  اوصرررر 

 املوضرررررروع    ؤو  وا  وقرررررر والتصررررررني  الفهرسرررررر  قواعررررررد مثرررررر  وا واترررررر  الببليرررررروغراف  الضررررررب 

 تعريررررر  فررررر  والتعررررر ون  الاسرررررتددا  توحيرررررد ضررررررو ة مررررر  والاسرررررم ء للمرررررؤلفين الاسرررررتن  ي  والقررررروا  

 يقرررد  ألنررر  املوحرررد العربررر  الفهرررر  مشرررروع تبنررر  بأهميررر  ايضررر  واوصررر ا منهررر  الاصررردا ا  أحرررد 

 يقررررد   انرررر سرررريم  والاجنبيرررر  العربيرررر  املكتبرررر   مسررررتوى  علرررر  املحسررررب  التع ونيرررر  للفهرسرررر  الحرررر 

 للمع يي . وفق  العرب  الببليوجراف  الضب  أل وا  وتطويرا توحيدا

إالاجنبية: اتدراسات

0 -Arinola AA, Adigun GO, Oladeji BO, Adekunjo OA.Impact of ICT on cataloguing & 

Classification of Library Materials: Case Study of Some Selected University 

Libraries in South-West Nigeria, American International Journal of Contemporary 

Research, Vol. 2 No. 6 (2012.) 

 والتصرررني   الفهرسررر  علررر  والاتصررر ال  املعلومررر   تكنولوجيررر  ترررأثي  مسرررتوى  تحديرررد إلررر  هررردف 

 هرسرررر الف فرررر  خرررردم   إلرررر  والاتصرررر ال  املعلومرررر   تكنولوجيرررر  ونشررررر اعتمرررر   معررررد  مرررر  ب لتأكررررد

 الفهرسررر  علررر  والاتصررر ال  املعلومررر   تكنولوجيررر  قبررر  مررر  املت تبررر  آلاثررر   وتحديرررد والتصرررني  

 والتعررف املعلومر    تكنولوجير  لتطبيقهر  الفهرسر  خردم   تواجر  التر  واملعوقر   والتصني  

 والتصررررررني  الفهرسرررررر  علرررررر  والاتصرررررر ال  املعلومرررررر   تكنولوجيرررررر  تفرضرررررره  الترررررر  التحرررررردي   علرررررر 

 عشرر علر  وتو يعر  اسرتبي ن وضر  تر  الد اسر  أهرداف ولتحقير . عليهر  للتغلر  ملمكن ا والسب 

  ج معرر  
 
 مرر  تو يرر  وترر . ج معرر  كرر  مرر  عشرروا ي  اختي  هرر  ترر  نيجي يرر  غررر  جنررو  فرر  عشرروا ي 

. ٪27 اسررررررتج ب  معرررررد  يمثررررر  وب لتررررر ل   000 اسرررررت  ا  تررررر  حرررررين فررررر  الاسرررررتبي ن   070 مجموعررررر 

 يرررد  ممررر  والاتصررر ال   املعلومررر   بتكنولوجيررر  ترررأثر  املكتبررر    مررر %22 أن الد اسررر  وكشرررف 

 والاتصرر ال  املعلومرر   تكنولوجيرر  أن أيضرر  واضرر  أصررب  وفقررد املتوسرر   مرر  أكثرر  نسررب  علرر 

 ا  واجيررر  مررر  والحرررد بررر ملوا    املشررر  ك  جوانررر  فررر  وخ صررر  والتصرررني  الفهرسررر  علررر  ترررأثي  لررر 

 املعلومر   تكنولوجير  اعتمر   عرد  أسرب   الد اسر   كشرف كمر . الاسرت ج ع فر  والدقر  الجهو  

 املرررروظفين  تررررد ي  وتكلفرررر  الصرررري ن   تكلفرررر  فرررر  وتمثلرررر  والفهرسرررر   التصررررني  فرررر  والاتصرررر ال 
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 وتوصررر  . الكهربررر ئ  للتيررر   املتكرررر   والانقطررر ع النظررر    صررري ن  من سرررب   عمررر  بيئررر  تررروفر وعرررد 

 والفهرسر   التصرني  فيهر  بم  املكتبي     ال دم وأتمت   قمن  لنج   الظروف بتهيئ  الد اس 

 .وتد يبه  املوظفين وتعيين

7 -Marais, HESTER. Authority control in an academic library consortium using a 

union catalogue maintained by a central office for authority control.-( Doctoral 

thesis) .- University of South Africa,2004.- p. 383. 

 تطبرر  أن أفريقيرر  جنررو  فر  ألاك  يميرر  املكتبرر   اتحر   إمك نيرر  علرر  التعررف إلرر  الد اسرر  سرع 

 فرر  املوحررد الفهررر   و   علرر  والتعرررف موحررد  مركرر  فرر  وسررري  فعرر   بشررك  الاسررتن    الضررب 

 والتعررف. تن   الاسر الضرب   عر  ف  يقدم  اله  إلاسه   ومدى ألاك  يمي   املكتب   منظوم 

 واسررتدد  الب حررث م ءمرر   ألاكثرر  النرروع ومرر  أفريقيرر   جنررو  فرر  الاسررتن    الضررب  كلفرر  علرر 

 اتحرررر   لررردى الاسرررتن    الضرررب  واقررر    اسررر  خ لرررر  مررر  تررر  حيرررث Empirical التطبيقررر  املرررن  

 ذلرر  فرر  الب حررث واعتمررد املوحررد  الفهررر  تسررتدد  الترر  أفريقيرر  جنررو  فرر  ألاك  يميرر  املكتبرر  

 يتعلر  فيمر  أفريقير  جنرو  فر  ألاك  يمير  املكتبر   بهر  تقرو  التر  ألانشرط  ملعرفر  الاستب ن  عل 

 .7000 ع   منه الاستن   بسج  

 وتطور مكتبات الجامعة اللبنانية: نشأة-2

مررر  نشرررأة أو  كليررر  فررر  الج معررر   0720ترجررر  نشرررأة مكتبررر   الج معررر  اللبن نيررر  الررر  عررر   

   07كليررررر  و 00   ا  املعلمرررررين العليررررر   تضررررر  الج معررررر  اللبن نيررررر  اليرررررو  اللبن نيررررر  وهررررر  كليررررر
 
فرعررررر 

مو عرر  علرر  مدتلرر  املنرر ط  اللبن نيرر . وحيررث أنرر  يترروافر فرر  كرر  فرررع مرر  هرره  الفررروع مكتبرر   

ط لر    000 20مكتب  وجد  لتلب  ح ج   حروال   07ب لت ل  أصبح  الج مع  اللبن ني  تض  

 موظ . 7000أست ذ و 3000

وفرر  اطرر   تحرررديث املكتبرر   وتطويرهرر  افتتحررر  أو  مكتبرر  ممكننرر  فررر  كليرر  الاعرر   الفررررع 

علرررررر  الب نرررررر م   ب العتمرررررر  املتبقيرررررر   07املشررررررروع بمكننرررررر  املكتبررررر   ا   واكتمرررررر  7008الاو  عررررر   

العررررررر ل"  "ألافررررررر ". تضررررررر  هررررررره  املكتبررررررر   مجموعررررررر  كبيررررررر ة مررررررر  الكتررررررر  والررررررردو ي   والوسررررررر    

كترر     و يرر    ووسرر    متعررد ة )اقرررا   000 200   وال رررا   حرروال  املتعررد ة  وألاطروحرر

 مدمج   فيديو ...(

ب ملصرر    إلالكت ونيرر   مرر  كترر   والاشررت ا  الاقتنرر ءوبرردأ  الج معرر  اللبن نيرر  مسرري ته  فرر  

  20ف  حوال   اشت اك  و و ي   إلكت وني  وقواعد بي ن   منه عدة سنوا   وه  اليو  تؤم  
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   ع مليررررررررر  والتررررررررر  تضررررررررر  بررررررررردو ه  آلاالف مررررررررر  مقررررررررر ال  الررررررررردو ي   والكتررررررررر  ق عررررررررردة بي نررررررررر

إلالكت ونيررررر   والترررررر  تغطررررر  مدتلرررررر  التدصصررررر   املوجررررررو ة فررررر  كليرررررر   الج معررررر  مرررررر  الحقرررررروق 

   الخ.الاجتم عي والعلو  السي سي   آلا ا  والعلو  والط  والهندس  والعلو  

 اإلطار النظري للدراسة: -3

إ(:11تيا )مارك آ املقراءة اتفهرسة-1.1

 لقرررررد أصرررررب  نظررررر   الفهرسررررر  املقرررررروء 
 
  هرررررو النظررررر   السررررر  د وألاسرررررلو  الغ لررررر  (مررررر   )آليررررر 

املسررتدد  علرر  نطرر ق واسرر  لت ميرر  البي نرر   الببليوجرافيرر   وكررهل  يعررد نظرر   مرر    أحررد أعرررق 

 الصي  املستددم  ف  املكتب   واملعلوم  .

 يجعلنرر  
 
غيرر  مضررطري  إلعرر  ة كت برر  آالف البط قرر   إن وجررو  نظرر   الفهرسرر  املقررروء آليرر 

ف  كر  مكتبر  بينمر  يمكر  كت بتهر  مررة واحردة ومشر  كته  مر  املكتبر   ألاخررى  ومر  التطرو  الره  

  فررررر ن 
 
حرررررد  بظهرررررو  تسرررررجي   مررررر     اسرررررتف    املكتبررررر   مررررر  فوا رررررد الفهرسررررر  املقرررررروءة آليررررر 

مررررر  مكتبررررر  الكرررررونغر   أو مررررر  البط قررررر   املطبوعررررر  فررررر  مكتبررررر  الكرررررونغر  والتررررر  يرررررت  شرررررراؤه  

 لشرررك  مررر    وكرررهل  اسرررتط ع  كثيررر  مررر  املكتبررر   وخ صررر  
 
مرررو  ي  آخرررري   تررر  إ خ لهررر  وفقررر 

   Ohio OCLCالج معير  منهر  الحصرو  علر  التسرجي   الببليوجرافير  مر  مواقر  ع ملير  مثر   

Library of Congress ك  بواسرط  التر  أت حر  لهره  املكتبر   الحصرو  علر  التسرجي   املشرت 

 إلانت ن . 

إ: إMARC Readable Cataloguingمارك:  تعريف-1.1.1

وتعنر   MA chine-Readable Catalogingمر    هرو تسرجيل  الفهرسر  املقرروءة آلير  )فمر ( 

 معينرر  مرر  آلاال  )ح سرر  آلرر ( يمكنرر  قررراءة البي نرر   املوجررو ة فرر  
 
كلمرر  "املقررروءة آليرر " أن نوعرر 

 تسجيل  الفهرس .

آلان ومررر  وجرررو  الح سرررو  ملررر ذا نضرررطر إلعررر  ة كت بررر  مئررر   البط قررر   فررر  كررر  مكتبررر  أمررر  

بينم  يمك  كت بته  مرة واحدة ومش  كته  مر  املكتبر   ألاخررى؟ وملر ذا ترت  كت بر  كر  بط قر  عردة 

بينمرررر  يمكرررر  برمجرررر  الح سررررو  لطب عتهرررر . ومرررر  التطررررو  الرررره   –علرررر  حسرررر  املررررداخ   –مرررررا  

 سررواء أكرر ن حررد  بظهررو  تسررجي   مرر
 
    اسررتف    املكتبرر   مرر  فوا ررد الفهرسرر  املقررروءة آليرر 

لرررررديه  خررررر  اتصررررر   مب شرررررر أ  ال  فررررر ن البط قررررر   املطبوعررررر  فررررر  مكتبررررر  الكرررررونجر  والتررررر  يرررررت  

 لشررك  الاتصرر   مرر   . بينمرر  
 
شررراؤه  سررواء مرر  مكتبرر  الكررونجر  أو املررو  ي  ترر  إ خ لهرر  وفقرر 

 OCLCالكبيررررر ة الاشرررررت ا  فررررر  أ وا  ببليوجرافيررررر  مثررررر   اسرررررتط ع  املكتبررررر   ذا  املي انيررررر  
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"Ohaio College Library System   التررر  أت حررر  لهررره  املكتبررر   الحصرررو  علررر  التسررررجي"

املشررررررت ك  بواسررررررط  خرررررر  الهرررررر ت   ومرررررر  تطررررررو  الح سررررررو  أصررررررب  ب إلمكرررررر ن طلرررررر  التسررررررجي   

  ولررهل  Tape drivesأو شرررا   ممغنطرر   Floppy disksالببليوجرافيرر  علرر  أقرررا  ممغنطرر  

 (.3. الببليوجرافي  )MARCل  تعد أ  مكتب  ق   ة عل  تج ه  شك  الاتص   م    

إمارك: أهمية-1.1.1

 الحررر ل فررر  الوقررر   آلررر هرررها الشرررك  إمك نررر   اسرررتددا  البي نررر   ذاتهررر  فررر  أكثررر  مررر  نظررر    يررروفر -0

 .واملستقبل 

ع   التعررر ون برررين أنرررواع املكتبررر   علررر  مثررر  هرررها النررروع مررر  املعررر يي  البررر   أمررر   مشررررو  يفرررت -7 

 مد سي   ومتدصص   وج معي   وع م   وغي ه .  اخت فه :

هررها النظرر   املشرر  ك  فرر  الفهرر    املوحرردة  وقواعررد البي نرر   علرر  املسررتوي   املحليررر    ييسررر -3

 والوطني   وإلاقليمي   والع ملي .

     والرتحك  فر  إت حر  الفهر    يمك  م  خ   استددا  هها الشك  إعدا  بط ق   الفهر-2

 آلالي  املب شرة م  خ   إ خ   املعلوم   نفسه  مرة واحدة فق .

 حق  أو حق  فرع . بأ النظ   بدق  أكب  ف  إمك ني   البحث  حيث يمك  البحث  يتص -2

 هها النظ   م  تب    التسجي   بين املكتب   بسهول .  يمك -0

 علوم   التقليدي  وغي  التقليدي . فهرس  جمي  أوعي  امل ين س -2

 إمك ني  استددا  ك ف  ال ج  ي   ال  ص  بك  اللغ   الحي  عل  مستوى الع ل . يتي -8

أفضرررررر  وأشررررررهر قواعررررررد علرررررر  املسررررررتوى  وهرررررر يتوافرررررر  مرررررر  قواعررررررد الفهرسرررررر  ألانجلررررررو أمريكيرررررر   7- 

 (.2الع ل" )

إ إ:تسجيلة مارك مكونات-1.1.1

 ث  عن صر   يسي  ه : )البن ء وتسمي   املحتوى واملحتوى(.وتتكون تسجيل  م    م  ث 

إمن: ات سجيلة: ايتكونإ بناء- 1

إبادئ ات سجيلة: 1-1

تمثيلرر  وهررو يظهررر فرر  بدايرر  كرر  تسررجيل   72وهررو عبرر  ة عرر  حقرر  ث برر  الطررو  مكررون مرر  

   ببليوجرافيرر  ويعطررر  بعررض املعلومررر   املرتبطررر  ب لتسررجيل  نفسررره  مثررر  العررد  الكلررر  للتمثررري

 املكون  للتسجيل  والتقنين   الت  ترب  هه  التسجيل  بتسجيل  أخرى.

 



 
 

 
 

45102 03 

 

إاتدتيل:إ-1-1

 م  الوحدا  املستقل  ب إلض ف  إل  ف ص  الحق  ه :
 
 وهو يض  عد ا

 : وهو يحد  هوي  ك  حق .tagالت ج  0-7-0

 : وهو عد  التمثي   الت  يشتم  عليه  الحق .Lengthالطو   0-7-7

 : وهو ُيحدَّ  ع  طري  ذكر  ق  أو  تمثيل .Starting positionالبداي   موق  0-7-3

 فقرررر  للشررررك   لررررهل  ترررر  تررررر  تحديررررد  تستتتتميات امل:تتتتتو :-1 
 
 ع مرررر 

 
وحيررررث إن مرررر    هررررو إطرررر  ا

تسمي   املحتوى حس  أهواء مصم  ق عدة البي ن    حيث أنه  قد تدتل  م  مكتبر  ألخررى 

 وم  لغ  ألخرى.

 وقب  ك  حق  تكون لدين : :اتبيانات حقولإ-1

إ:Tagاتتاج -1

ويتكررون مرر  ث ثرر  تمثرري   متبوعرر  ب سرر  الحقرر  وإذا كرر ن الحقرر  يمكرر  أن يظهررر أكثرر  مرر  مرررة 

-non (NRأمرر  إذا كرر ن يسررتدد  مرررة واحرردة فيتبرر  برر لحرفين ) repeatable (Rفيتبرر  برر لحرف )

repeatable. 

رات م:دات-1
ِّ
ؤش 

ُ
 :Indicators (الحقل )امل

را  م   ق  واحد ف  ك  حق  بعد الت ج بداي  مر  الحقر  تتكو 
 
ؤش 

ُ
  ويوجرد موضرعين 000ن امل

را  
 
ر ل  يت  تحديد  فيوض  مك ن  الرم  "#". Indicator2و  Indicator1للُمؤش 

 
ؤش 

ُ
 وإذا ك ن امل

إالحقول اتفرلعية: رموزإ-1

كرر   مرر  لحقرر  فرعرر  إلرر  حقررو  فرعيرر   و  000تنقسرر  كرر  البي نرر   فرر  كرر  حقرر  بدايرر  ب لحقرر  

 (.2ُيتب  ب لحرف $  وبعض الحقو  الفرعي  ق ب  للتكرا )

إالاس نادي اأهميته في املكتبات: اتضبط-1.1

يعتبرر  الضررب  الاسررتن    الركيرر ة ألاس سرري  الترر  يقررو  عليهرر  النشرر   الببليرروجراف  ويسرره  

رر   فرر  توحيررد وضررب  وتقنررين املم  سرر   الفنيرر  فرر  مع لجرر  أوعيرر  املعلومرر   املدتلفرر   بشررك  فع 

ف  فه    املكتبر   وتوحيرد إجراءاتهر  الفنير  وضرب  نقر   الوصرو  املدتلفر  وب لتر ل  الحرد مر  

الاجتهرررر  ا  الفر يررررر  وتفعيررررر  عمليررررر   الاسرررررتغ   ألامثرررر  ملدتلررررر  املصررررر    املعلوم تيررررر  وإصررررردا  

 أ وا  عم  لضب  العم  ف  هها املج  . 

همير  الضرب  الاسررتن    وذلر  ملر  تحققر  هره  العمليرر  ومر  التطرو  التكنولروا  ا  ا   أ

 م  الدق  والثب   ف  استددا  أشك   املداخ  أو نق   الات ح .
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ويتفرر  العرر ملون فرر  هررها املجرر   برر ن قضرري  الضررب  الاسررتن    فرر  العرر ل  قضرري  شرر  ك  بح جرر  

وخ ص  ف  ظر  الكر   أن تحظى ب الهتم   ألاكب  م  قب  الع ملين ف  مج   املكتب   واملعلوم  

 بعد يو .  
 
 اله    م  مص    املعلوم   الالكت وني  اله  تتض ع  يوم 

إ إAuthority controlاتضبط الاس نادي  تعريف-1.1.1

واملوضررررررررروع    املوحررررررررردةألاسرررررررررم ء والعنررررررررر وي   ألشرررررررررك  هرررررررررو الاسرررررررررتددا  املوحرررررررررد والث بررررررررر  

ته  وتحرديهه   وبمر  أن هره  العملير  والس س  املعتمدة كررؤو  فر  الفهرر   ب إلضر ف  إلر  صري ن

تررررروفر انشررررر ء الررررررواب  املنطقيررررر  برررررين التسرررررجي   الببليوجرافيررررر  وامللفررررر   الاسرررررتن  ي   أ  برررررين 

التسررررررجي   الاسررررررتن  ي  الفر يرررررر  وكرررررر  التسررررررجي   الترررررر  يسررررررتدد  بهرررررر  الرررررررأ   فرررررر ن الضررررررب  

 (.  0الاستن    يوفر البني  التحتي  للفه   )

الاسرررتن    هرررو مجموعررر  مررر  الاجرررراءا  التررر  يرررت  وفقهررر  اعتمررر    وفررر  تعريررر  أخرررر الضرررب 

عنرررررر وي  السلسررررررل   و ؤو  املوضرررررروع  (  املوحرررررردة شررررررك  معررررررين للرررررررؤو  )أسررررررم ء  العنرررررر وي  

املسرررررتددم  فررررر  فهرررررر  املكتبررررر   أو ملررررر  التسرررررجي   الببليوجرافيررررر  مررررر  خررررر   تطبيررررر  ق  مررررر  

 (.2استن   تدع  مل  الاستن  )

   التررر  ذكرررر  ان الضرررب  الاسرررتن    مجموعررر  مررر  ألاسررر لي  التررر  ونسرررتنت  مررر  التعريفررر

بواسرررررطته  يرررررت  اقررررررا  الررررررؤو  وألاشرررررك   املقننررررر  املسرررررتددم  فررررر  التسرررررجي   الببليوجرافيررررر  أو 

فهررر    املكتبررر   ومراكررر  املعلومررر   وتكرررون فررر  ملررر  خررر   بهررر  وتعتبررر  حلقررر  وصررر  برررين مصررر    

وتحررررديث امللررر  الاسرررتن    بشرررك  مسرررتمر للحفرررر   املعلومررر   واملسرررتفيد  علررر  أن يرررت  صررري ن  

 عل  جو ة املل  وفع ليت .

أمررر  مصرررطل  العمررر  الاسرررتن    فيعررررف بأنررر  "سلسرررل  مررر  القررررا ا  تررر  اتد ذهررر  مررر  قبررر  

مرروظف  املكتبرر  حررو  عمليرر  تحديررد وتقريررر شررك  الاسرر  أو العنرروان أو املفهررو  املوضرروع  الرره  

ببليوجرافي  م  تحديد الاح ال  ال  مر  وتقريرهر  لرهل  سيت  استددام  كرأ  ف  التسجيل  ال

 (.  8الشك  ب إلض ف  إل  تحديد ع ق   هها الرأ  م  الرؤو  املعتمدة ألاخرى")

إ:اتضبط الاس نادي أهمية-1.1.1

يمثرررر  الضررررب  الاسررررتن    أهميرررر  كبيرررر ة لرررردى العرررر ملين فرررر  مجرررر   املكتبرررر   واملعلومرررر   

  بررررر  فرررر  تقنرررررين وتوحيررررد املرررررداخ  أو نقرررر   الوصرررررو  ألوعيررررر  وذلرررر  ألهميررررر  الرررردو  الررررره  يضررررطل

 املعلوم  . 
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كمررر  ويمثررر  الضرررب  الاسرررتن    أهميررر  كبيررر ة للمكتبررر   علررر  اخرررت ف  جررر  مجموع تهررر   يمكررر  

للمكتبرررررررر  فرررررررر  املكتبرررررررر  ذا  املجموعرررررررر  الصررررررررغي ة أن يكررررررررون علرررررررر  معرفرررررررر  ب لوثرررررررر    الترررررررر  يرغرررررررر  

نسررب  الاسررتدع ء والدقرر  فرر  النترر    برردون الضررب   ب سررت ج عه   فهنرر   احتم ليرر  السرريطرة علرر 

الببليوجراف   أم  ف  املكتب   الكبي ة ف لعملي  مدتلف  ونح  بح ج  للضرب  الاسرتن    بشرك  

 ضرو   ألن نسب  الاستدع ء تكون ضعيف .

وممررر  ال شررر  فيررر  أنررر  مررر  الصرررع  إنشررر ء ق  مررر  اسرررتن   نتيجررر  للتكررر لي  الب هظررر  التررر  

 للوقررررر  بررررردأ  املكتبررررر   تتجررررر  نحرررررو تتطلبهررررر   ولتح
 
سرررررين كفررررر ءة التسرررررجي   الاسرررررتن  ي  وتررررروفي ا

املش  ك  والتع ون م  مكتب   أخرى فر  إنشر ء ق  مر  اسرتن   تشرت   فيهر  أكثر  مر  مكتبر  لهردف 

 تدفيض العم  والتكلف . 

 ويسع  الضب  الاستن    إل  تحقي  العديد م  ألاغرا :

  .توفي  ملف   استن  ي  مشت ك -

 تجمي  وتسجي  وصي ن  ألاشك   املعتمدة للمداخ . -

توحيرررررد أسررررررم ء ألاشررررر    كرررررررؤو  مقننررررر  فرررررر  التسرررررجي   الببليوجرافيرررررر  بحيرررررث تضررررررم   -

است ج ع ك  ألاعمر   ملؤلر  معرين برنف  املردخ   وتروفي  املعلومر   التر  تسر عد علر  تمير   

 ع  ألاشك   ألاخرى الت  تشبه .

 و  ف  الفهر  لك  يتمك  املستفيدون م  البحث بسهول .بن ء نق   إت ح  أو وص -

 (.7ت ف  املشك   ف  تحديد هوي  ألاش    ف  املكتب   التقليدي ) -

 ألاخرى للضب  الاستن   :  وم  ألاهداف

فرررر   ل سرررر (: ضررررم ن التمثيرررر  الث برررر  consistency and verificationالثبرررر   والتحقرررر  ) -

ترررروفي  املعلومرررر   الترررر  تسرررر عد علرررر  إيجرررر   الاسرررر  والقررررد ة علرررر  التسررررجي   الببليوجرافيرررر  و 

 تمي   م  ألاسم ء ألاخرى الت  تشبه .

 و برررررررر  امللفرررررررر   الاسررررررررتن  ي  Linkageالترررررررر اب  ) -
 
(:  برررررررر  ألاشررررررررك   املدتلفرررررررر  للمررررررررداخ  معرررررررر 

 ب لتسجي   الببليوجرافي .

ق بل  ل سرت ج ع برنف  ضم ن ان ك  ألاعم   م  قب  املؤل  معين  :uniformityالتوحيد  -

 نقط  الوصو  أو املدخ  وان أعم   ذل  املؤل  فق  تدخ  تح  ذل  املدخ  املحد . 

ترررروفي  ملفرررر   اسررررتن  ي  مشررررت ك  علرررر  املسررررتوى املحلرررر  أو إلاقلي"رررر  أو الرررردول  بهرررردف تبرررر     -

 التسجي   الاستن  ي  م  املكتب   ألاخرى لتقلي  التكلف   والوق  والجهد.

 (.  00  ألاشك   املدتلف  للمداخ  وتصحيحه  بم  يتن س  م  تطو  الرؤو )صي ن -
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مررررر  هنررررر  نجرررررد أهميررررر  الضرررررب  الاسرررررتن    فررررر  املكتبررررر   بمررررر  يررررروفر  مررررر  وظررررر    ومميررررر ا  

تس عد عل  جو ة ال دم   املقدم  للمسرتفيدي  وا  ا   هره  ألاهمير  مر  التشر    والتعر ون 

انرررر  اقتصرررر  ي  تتمثرررر  فرررر  تقليرررر  التكلفرررر  واملشرررر  ك  فرررر  بررررين املكتبرررر   نتيجرررر  ملرررر  يرررروفر  مرررر  جو 

العمرر  والتغطيرر  الشرر مل  لجميررر  الرررؤو  أو املررداخ  وتسررهي  عمليررر  التشرر    فرر  التسرررجي   

 الاستن  ي  مم  يوصلن  إل  تحقي  انش ء مل  استن    موحد ومقنن. 

إ:اتعمل في اتضبط الاس نادي أداات-1.1.1

ألا وا  فرر  عمليرر  الضررب  الاسررتن    ألسررم ء ألاشرر    يعتمررد املفهررر  علرر  عررد  مرر  

والتررررر  تسررررر عد  فررررر  أ اء عملررررر  وتسررررر عد علررررر  التوحيرررررد  الفنررررر  والتررررر  يطلررررر  عليهررررر  أ وا  العمررررر  

والتقنرررررين ومنررررر  الاخت فررررر   برررررين املفهرسرررررين  وتعمررررر  علررررر  ضرررررب  الدقررررر  والثبررررر   فررررر  اسرررررتددا  

 لنررررروع ملرررر  الاسرررررتن  . ومرررر  هررررره  أشررررك   املرررررداخ  ونقرررر   الات حررررر   وتتنرررروع هررررره  الا وا  
 
طبقرررر 

 ألا وا :

 القوا   الاستن  ي  -0

 تركيب  م    الاستن  ي  -7

 الببليوجرافي   الوطني  أو فه    املكتب   ألاخرى  -3

امريكيررر  وقواعررد وصرر  املصررر     –قواعررد الوصرر  الببليرروجراف : قواعرررد الفهرسرر  ألانجلررو  -2

 وات حته .

 وألاع   العر  مث  : قوا   مداخ  املؤلفين  -2

  .0770مداخ  ألاسم ء العربي  القديم / شعب ن عبد الع ي  خليف   محمد عو  الع بد   

 . 0772هر/ فكر   ك  الج ا   0702مداخ  املؤلفين وإلاع ن العر  حتا ع    •

 . 0780مداخ  املؤلفين وإلاع   العر / ن صر محمد السويدان  محس  السيد العرين    •

 ج  ان تتس  هه  الا وا  ب لشمولي  والاقتص   والت تي  والتنظي  والت كي  ف  املع لج .وي

إالاس نادي:اتضبط  خطوات-1.1.1

يتطلررر  الضرررب  الاسرررتن    القيررر   بعرررد  مررر  ال طررروا  وإلاجرررراءا  حترررا يرررت  الاعتمررر   

واعتمرر    ير . الكلر  علر   ؤو  املرداخ  وذلر  للحصرو  علرر  عمر  اسرتن    يتمير  ب لدقر  واملعي 

  الاستن  ي  ف  فه    املكتب   املحوسب  يمر بث   مراح  ه :  التسجيل 
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 :اتب:ث اتشمل -0

فحرررر  أعمرررر   املؤلررررر   اخرررر  فهرررررر  املكتبرررر  للتأكررررد ممررررر  إذا ك نرررر  هن لررررر  اشررررك   أخررررررى  -

 لنف  املؤل  أو وجو  تش ب  اسم ء م  آلاخري . 

الوصرو  إلر  صريغ  موحردة  اخر  الفهرر  بحيرث  تحديد ك  ألاشك   املقننر  ل سر  بهردف -

 الواحد.ال تتكر  صي  املؤل  

   :الاس ناديةانشاء ات سجيلة  -7

تسرررجيل  اسررررتن  ي   ب نشررر ءلررر  يجرررد املفهرررر  الاسررر  فررر  الفهرررر  او الفهررر    الاخررررى يقرررو   إذا

يرررر  جديرررردة لررررهل  الاسرررر  ومرررر  الافضرررر  الاعتمرررر   علرررر  قواعررررد الفهرسرررر  الانجلوامريكيرررر  فرررر  كيف

قواعررد شرر مل  وال بررد مرر  ان تحررد  املكتبرر  سي سرر  خ صرر   ألنهرر تحديررد صرريغ  الاسرر  وتقنينرر  

 له  ف  كيفي  صي غ  الاس  وترتيب  وتحديد الاج اء الت  يتكون منه  الاس .

 اتعمل اتداخلي ايشمل: -3

 إ خ   الرأ  الجديد ف  السج   الببليوجرافي . -

 هر  املؤلفين  العنوان  املوضوع.استبع   ألاشك   املتكر ة م  ف -

 (.00عم  إلاحص  ي  ) -

إ إAuthority Recordالاس نادية  ات سجيلة- 1.1.1

تعتبررررر  التسررررررجيل  الاسررررررتن  ي  املكررررررون ألاسرررررر   للملفررررر   الاسررررررتن  ي   حيررررررث تررررررأت  حصرررررريل  

العمررررررر  الاسرررررررتن   . "إنهررررررر  التسرررررررجيل  التررررررر  يظهرررررررر فيهررررررر  املررررررردخ  فررررررر  الشرررررررك  الررررررره  تررررررر  اعتمررررررر    

سررررتددا  فرررر  الفهررررر   وهرررر  تشررررتم  علرررر  ألاشررررك   املدتلفرررر  للمرررردخ  وإلاحرررر ال  مرررر  املرررردخ  ل  

وبيرررر ن ب ملصرررر    املستشرررر  ة فرررر  إنشرررر ء الرررررأ ". وعن صررررر التسررررجيل   تفسرررري ي  وإليرررر  مرررر  حرررروا  

 الاستن  ي :

يعتبررر  املررردخ  مرررر  أهررر  مكونرررر   التسرررجيل  الاسرررتن  ي   إال أنرررر  يوجرررد عن صررررر أخررررى تعررررد 

 ألسررررم ءولهررررها فرررر ن التسررررجيل  الاسررررتن  ي   الاسررررتن  ي     الف  رررردة مرررر  التسررررجيل  ضرررررو ي  إلكمرررر

 ألاش    ف  أ  ق  م  استن  ي  تتكون م  العن صر الت لي : 

الاشررررك    0xx(: تمثرررر  الحقررررو  0XX Headingالشررررك  املعتمررررد لتمثيرررر  نقطرررر  الوصررررو  )

مرث  حقر  مردخ  الاسرم ء  000املعتمدة للرؤو  فر  التسرجي   الاسرتن  ي  حيرث يمثر  الحقر  

الش صرري  وهررها هررو الشررك  الرره  ينب رر  ان يظهررر فيرر  الرررا  فرر  التسررجي   الببليوجرافيرر  الا 

فرررررررر  التسررررررررجي   الببليوجرافيرررررررر  ال ينتهرررررررر  بنقطرررررررر  فرررررررر  التسررررررررجي    000انرررررررر  بدرررررررر ف الحقررررررررو  

 الاستن  ي .
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 الاحرر ال  "انظررر 2xxلحقررو  االاحرر ال  الترر  تقررو  للرررا  مرر  الاشررك   املدتلفرر  الاخرررى: تمثرر   •

.ونسررتطي  0xxالحقررو  املدتلفرر  عرر  الرررا  فرر   لألشررك  مرر " حيررث يررت  عمرر  هرره  الحقررو  

القو  ان  ال  حد م  يعتمد عد  الاحر ال  علر  اشرك   الاسر  املدتلفر  التر  وجرد عليهر  الاسر  

 ف  العم  او الاعم   الت  فهرس .

: 2XXاملعتمرردة الاخررى الترر  تتصرر  بر  بطريقرر  مرر معلومر   عرر  الشرك  املعتمررد وعرر  الاشرك    •

 2XX. فعلر  سربي  املثر    يمثر  الحقر  2XXيت  ا خ   احر ال  انظرر ايضر  فر  الحقرو   حيث

 الشك  الاخر املعتمد ل س  الش ص   اله  يستدد  ايض  كرا  ف  فهر  املكتب .

شرك   الاخررى التر  يحر   معلوم   عر  املصر    التر  تر  استشر  ته  لتقريرر الشرك  املعتمرد والا  •

( فمرر  الحقررو  Source Data Found 020)املدتلفرر  منهر   والع قرر   بررين الاشررك   املعتمرردة 

الرررررره  يمثرررررر  مصررررررد  وجررررررو   020الحقرررررر   لألسررررررم ءاملهمرررررر  فرررررر  مجرررررر   التسررررررجي   الاسررررررتن  ي  

 .000  ل س  ف  الحق  أالر  املعلوم   الت  وثقه  املفهر  والت  اعتمد عليه  ف  انش ء

(: تروفر حقرو  2xx Heading Linking Enteriesمعلومر   عر  بي نر   مرداخ   بر  الررؤو  ) •

  ابط  الي  بين املداخ  املتك فئ . 2xxمداخ  الرب  

 Alternate Graphic)اخرررررررررررررررررررى  بأبجرررررررررررررررررردي  معلومرررررررررررررررررر   عرررررررررررررررررر  بي نرررررررررررررررررر   املررررررررررررررررررداخ  البديلرررررررررررررررررر   •

Representation:)   لبديلررررر  فررررر  ابجديررررر  مدتلفررررر  علررررر  بي نررررر   املرررررداخ  ا 880يحترررررو  الحقررررر

 لحق  اخر ف  نف  التسجيل .

والهرردف مرر  بنرر ء التسررجي   الاسررتن  ي  انهرر  تعتبرر  كمصررد  مرجعرر  للمررداخ  املقننرر  كمرر  ترروفر 

  (.07مدخ  جديد) لتأسي الا ش   ال    

إ إAuthority Fileالاس نادي  امللف- 1.1

ن  ي  حيرررررررث يتضرررررررم  ألاشرررررررك   امللررررررر  الاسرررررررتن    هرررررررو "مجموعررررررر  مررررررر  التسرررررررجي   الاسرررررررت

املعتمدة للرؤو  )ألاسم ء أو الس س  أو املوضروع   أو العنر وي  املوحردة( كمر  يضر  إلاحر ال  

 بعرررررض الررررررواب  برررررين 
 
مررررر  ألاشرررررك   غيررررر  املعتمررررردة إلررررر  ألاشرررررك   املعتمررررردة للررررررؤو  ويضررررر  أيضررررر 

 ألاشك   كرب  الشك  ألاقد  ب ألحد  و ب  املصطلح   ألاوس  وألاضي ".

 Personal Names Authority Fileبينمرر  يعرررف امللرر  الاسررتن    ألسررم ء ألاشرر      

وامللرررر  (  03بأنرررر  ق  مرررر  كج  يرررر  مكونرررر  مرررر  الرررررؤو  املقننرررر  ألسررررم ء ألاشرررر    وإلاحرررر ال " )

 يتكون م  العن صر الت لي :  الاستن   
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 التسجيل  الاستن  ي   ألاشك   املعتمدة كنق   إت ح . -0

   م  ألاشك   غي  املعتمدة إل  ألاشك   املعتمدة.إلاح ال  -7

 الرواب  بين املصطلح   الس بق  والحديث  للرؤو . -3

 الرواب  بين املصطلح   ألاوس  وألاضي . -2

 (.02املعلوم   الت  تتعل  ببعض ألاشك  ) -2

 ومرررررر  خرررررر   التعريفرررررر   السرررررر بق  نسررررررتنت  ان امللرررررر  الاسررررررتن    هررررررو عبرررررر  ة عرررررر  مجموعرررررر  مرررررر 

التسجي   الاستن  ي  ويتضم  ألاشك   املقنن  وإلاح ال  الرابط  برين ألاشرك   بحيرث أن هره  

  ويهردف امللرر  الاسرتن    ل ستشر  ة حررو  املرداخ  التر  يمكرر  أن 
 
الررؤو  تكرون مرتبرر  كج  ير 

 تستدد  كنق   وصو  إل  التسجي   الببليوجرافي .

إ إ:ي اتفهرسامللفات الاس نادية ااظيفتها ف-1.1.1

 ف  إنج   الفهر  لوظ  ف  ألاس سي  والت  تتمث  ف :
 
 كبي ا

 
 تؤ   امللف   الاستن  ي   و ا

وهرر  تسررهي  إيجرر   أوعيرر  املعلومرر   املقتنرر ة فرر  املكتبرر   Finding functionوظيفرر  إلايجرر    -0

فيدي  عرر  طريرر  املؤلرر  أو العنرروان أو أ  مرردخ  آخررر.  وتعتبرر  وظيفرر  إلايجرر    ليرر  املسررت

 ألوعي  املعلوم   املدتل   وموضعه  ف  املكتب . 

تمكرر  وظيفرر  التجميرر  فرر  الفهررر  املسررتفيد مرر    Collocation Functionوظيفرر  التجميرر   -7

 عل :الحصو  

 جمي  ألاعم   ملؤل  معين. -

 أعم   ع  موضوع م . -

 طبع   مدتلف  لعم  م . -

 مر  قبر  املسرتفيدي  مر  املكتبر . وتمث  الوظيف  ألاس سي  للفهرر   كمر  أنهر
 
  ألاكثر  اسرتددام 

وأن الضب  الاستن    أكث  صرل  إلر  التجمير  مر  وظيفر  إلايجر  . فوظيفر  التجمير  تعمر  علر  

الجمررر  تحررر  صررريغ  موحررردة ومقننررر  كررر  أعمررر   نفررر  املؤلررر  أو كررر  الطبعررر   املدتلفررر  لعمررر  

 (.   02معين والوث    املتعلق  بموضوع م )

إامللفات الاس نادية مستخدموإ-1.1.1

فرر  ظرر  ألاهميرر  الترر  يحظررى بهرر  الضررب  الاسررتن    وإلامك نيرر   الترر  يتيحهرر   تعررد   اتج هرر   

 الاستف  ة من   وهها الج ء ين قش املستددمين املدتلفين مللف   الضب  الاستن   . 
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 :املفهرسونإ •

تن    والضرررب  الاسرررتن    والتررر  تررر  يعتبررر  املفهرسرررون الصرررن ع واملسرررتددمون ألاس سررريون مللفررر   الاسررر

تطويره  ب ملكتب   ل دم  املوظفين املدتصين به   واملفهرسون هر  املسرؤولون املب شررون عر  ملفر   

 الاستن   م  حيث أنه  ه  الهي  يقومون ببن ئه  وتطويره  وصي نته . 

 ه : وتستدد  ملف   الاستن   ف  عمليت  الفهرس  والتصني  لتحقي  عدة أهداف من

التأكررد مررر  ثبررر   أشررك   مرررداخ  أسرررم ء ألاشررر     والهيئرر    وألاسرررم ء الجغرافيررر   واملرررؤتمرا    -

 والعن وي  املقنن   وعن وي  الس س  الت  ت  إ خ له  كمداخ    يس  أو إض في  ف  الفهر . 

 ح ال . مس عدة املستفيد للوصو  السري  ف  الفهر   وبهل  يتوفر الشك  املقنن ل س   وإلا  -

الهيئررر  ( أهميررر  قصررروى فررر  تحديرررد  قررر   ألاشررر    يشرررك  الضرررب  الاسرررتن    وخ صررر  لألسرررم ء ) -

املررردخ  الر يسرررر   فرررر   قرررر  الطلرررر  ألوعيرررر  املعلومرررر    وخ صرررر  تلرررر  الترررر  تسررررتدد  تصررررني  مكتبرررر  

 الكونجر   حيث أن الج ء الث ن  م   ق  الطل  يعتمد عل  املدخ  الر يس   للعم  الفكر .

 :فو اتتزايدموظ •

يعتقد الكثي ون أن املفهرسين ه  الوحيدون املسرتددمون مللفر   الاسرتن    فقبر  طلر  أوعير  

 املعلوم   يستدد  موظفو الت ويد ملف   الاستن   ف :

 التأكد مم  إذا م  ك ن  املكتب  تمتل  تل  ألاوعي . -

 التحق  م  اس  الن شر م  فهر  الن شري . -

 ستددمين .التحق  م  طل  امل -

فع  طري  ملف   الاستن   يتف  ى موظفو الت ويد شراء أوعير  معلومر   مكرر ة  فهر  يقومرون 

بمق  نرررر  البي نرررر   املترررروفرة عنررررده  عرررر  طريررررر  قرررروا   الن شررررري  ب لبي نرررر   املسررررجل  فرررر  ملفررررر   

 الاستن    فهها يجنبه  إض ف  الوق  وهو توفي  للجهد.

 :موظفو املراجع •

راجرر  ملفرر   الاسررتن   بررنف  الطريقرر  الترر  يسررتددمه  موظفررو الت ويررد  مرر  يسررتدد  موظفررو امل

حيرررث استشررر  ة ملفررر   الاسرررتن   لتحديرررد ح جررر  املسرررتفيد مررر  أوعيررر  املعلومررر   والتعررررف علررر  

 املوجو  منه  ف  املكتب . 

 م  الضب  وكف ءة ف  الاست ج ع. 
 
 ويج  توفي  ملف   استن   ذا  كف ءة ع لي  بم  يحق  نوع 

 :املستفيدانإ •

يعتبررر  مسرررتددمو املكتبررر  ملفررر   الاسرررتن   كرررأ اة بحرررث تسرررتدد  ل ستشررر  ة بهررردف الوصرررو  إلررر  

  (.00أوعي  املعلوم   بأشك له  املدتلف )
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 :للدراسة التطبيقي اإلطار-4

 مكتبرررر   فرررر  الافرررر  نظررر    اخرررر  الاليرررر  الفهرسررر  واقرررر  علرررر  التعررررف إلرررر  الد اسرررر  سرررع 

 الفنير   العملير   فر  منهر  الاسرتف  ة ومردى التكنولوجير   التطرو ا  ءضرو اللبن ني  فر  الج مع 

 تتبررر  مرك يررر  فهرسرر  الررر  والوصررو   جو تهررر  وضرررم ن الفهرسرر  لتطررروير املكتبرر   توجهررر   و صررد

 املررروا  : هررر  محررر و   الررر  الد اسررر  نتررر    تقسررري  تررر  ذلررر  ولتحقيررر . الفهرسررر  فررر  الدوليررر  املعررر يي 

 فررررررر  الاسرررررررتن    الضرررررررب  وواقررررررر  ب ملكتبررررررر    املسرررررررتددم  العمررررررر  أ وا  املكتبررررررر    فررررررر  البشرررررررري 

 .اللبن ني  الج مع  مكتب  

إاتبشرية املوارد-1.1

إاتعلمية املؤهمات-1.1.1

إ

إ

إ

إ

إ

 

 

 

إاتعلمية ( املؤهمات1) رقم اتشكل

 

 مرررر  هرررر  الفهرسرررر  فرررر  يعملررررون  الررررهي  ان الد اسرررر  عينرررر  ( مرررر 0)  قرررر  الشررررك  مرررر  يتضرررر 

 أعلرررر  كرررر نوا الليسرررر ن  حملرررر  أن إلرررر  مهنيررررون  فهرررر  وب لترررر ل  واملعلومرررر   املكتبرررر   علررررو  خريجرررر 

 يعكر  وهرها  %20 بنسرب  0 سرت امل حملر  امر  %00 نسربته  بلغ  حيث العين  ف  تمثي  نسب 

  علميررر  مرررؤهلين املفهرسرررون  يكرررون  برررأن ألاخيررر ة آلاونررر  فررر  للمكتبررر   العررر   التوجررر 
 
 للقيررر   وعمليررر 

 .املج   ف  املتدصصين ألاش    تعيين عل  املكتب   حر  عل  ويد  الفهرس   بعملي  

 مرك يررررر  لجنررررر  واختيررررر   الفهرسررررر  خررررردم   فررررر  املتدصصرررررين تعيرررررين فررررر  املكتبررررر   توجررررر  أن كمررررر 

 مرر  تتطلبرر  ملر  الفهرسرر   عملير   جررو ة لضرم ن قررو  مؤشررر تررد يبه  يعرد علر  والعمرر  للفهرسر 

 للجهرر  ومتنوعرر  متدصصرر   و ا  تعقرد ان الضرررو    مرر  انرر  كمر . إجراءاتهرر  فرر  واملهرر  ة ال بر ة

 .مستمر بشك  اللبن ني  الج مع  مكتب   ف  الفهرس  عملي   ع  املسؤول 
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إاتفهرسة في الخبرة سنوات-1.1.1

 

 

 

 

 

 

 

إاتفهرسة في الخبرة سنوات( 1) رقم اتشكل

 

 سررررنوا  عررررد  ك نررر  مرررر  أن ال برررر ة سرررنوا  لعررررد  وب لنسررررب (  7)  قررر  الشررررك  مرررر  يتضررر 

 تلتهر   %20 النسرب  بلغر  حيرث الد اسر   عينر  ف  تمثي  نس  أعل  ه  سنوا  00-0  خب ته 

 بنسرررررب  70-00 ومررررر  منهمررررر   لكررررر  %30 بسرررررنب  سرررررنوا  2-0 مررررر  خررررردمته  سرررررنوا  عرررررد  للرررررهي 

02% 
 
 مرر  الفهرسرر  فرر  خبرر ته  ك نرر  مرر  احترر  اذا.%2 بنسررب  سررن  02-00 خبرر ته  للررهي  وأخيرر ا

 فررررر  يعملرررررون  الرررررهي  معظرررر  ان ون حررررر  %70 نسرررررب     70-00 مرررر  كررررر ن ومررررر  %80 نسررررب  0-00

 الررر  اسرررتن  ا الج معررر     سررر  معهررر  تع قرررد  التررر  الجرررد  املتدصصرررين مررر  هررر  الفهرسررر  مجررر  

 .واملكتب   املعلوم   علو  مج   ف  العل"  تحصيله 

إ:اتفهرسة في اتتدريبية اتدارات-1.1.1

 

  

 

 

 

 

 

 

 

إاتفهرسة في اتتدريبية اتدارات( 1) رقم اتشكل
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 محرررر  العينرررر  لهرررر  خضررررع  الترررر  التد يبيرررر  الرررردو ا  أكثرررر  أن( 3)  قرررر  الشررررك  مرررر  يتضرررر 

 قرروة مؤشررر ويعطرر    %30 بنسررب  الوصررفي   والفهرسرر  %72 بنسررب  70 مرر    فرر  هرر  الد اسرر 

 الاسررررتن    الضررررب  جرررر ء بينمرررر  الفهرسرررر   وقواعررررد 70 بمرررر    ومعرررررفته  إملرررر مه  فرررر  للمفهرسررررين

 جررررررررو ة ضررررررررع  مرررررررر  يتبعرررررررر  ومرررررررر  الفهرسرررررررر  إجررررررررراءا  فرررررررر  ضررررررررع  مؤشررررررررر وهررررررررها  %00 بنسررررررررب 

 مرر أاملوضرروع   التحليرر  فرر  %00و التصررني  احتلهرر  الترر  النسررب  %70 الاسررتن  ي   التسررجي  

 التررر  قرررر ا امل مررر  انررر   غررر   ب ملئررر  صرررفر فك نررر   RDAوا  امليت  اتررر  ا  فررر  التد يبيررر  الررردو ا 

 .وتمثيله  املعلوم   تنظي  مقر   ضم  والتوثي  الاع   كلي  ف  تد  

 الررردو ا  ضرررع  يتبرررين حيرررث التد يبيررر  البررر ام  وتو يررر  الترررد ي  فررر  فجررروة وجرررو  ويتضررر 

 املسررتفيد بمهرر   وطيردة ع قرر  لهر  اللررهي  املوضرروع  والتحلير  الاسررتن    الضرب  فرر  التد يبير 

 لررديه  يوجررد وال RDA ا  نحررو توجرر  هنرر   والان الجديرردة  الفهرسرر  قواعررد عليرر  تؤكررد والرره 

 .املج   هها ف  الفجوة سد الضرو    م  وب لت ل  املج   هها ف  خب ة  أ

إ:الاتكترانية اتفهرسة دااتأ-1.1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إاتفهرسة بقوالعد ااملعرفة لاملا  درجة( 1) رقم اتشكل

 

 ألانجلرررو سررر الفهر  بقواعرررد واملعرفررر  إلاملررر     جررر  أن( 2)  قررر  الشرررك  خررر   مررر  اظهرررر  العينررر 

  جيرررردا وبشررررك   %00 بنسررررب  ممترررر   بشررررك  جرررر ء املفهرسررررين لرررردى AACR2 أمريكيرررر 
 
  %30 جرررردا
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 الد اسرر  عينرر  إن القررو   ويمكرر  %2 بنسررب  وجيررد %00 بنسررب  ووسرر  %22 ضررعي  وبشررك 

 .الانجلوامريكي  الفهرس  بقواعد امل م  لديه  لي 

  جيررد  %30 بنسرب  ممترر   بد جر  جرر ء فقرد 70 مرر    امر 
 
 بنسررب  وجيرد  %00 بنسررب  جردا

والاسررتددا   العملير  وال برر ة الرهات  التطرروير املفهرسرين لرردى يوجرد أنرر  علر  مؤشررر ويعرد 00%

 وبسررب  ب ملكتبرر   املفهرسررون  عليهرر  حصرر  الترر  التد يبيرر  الرردو ا  يبرر    مرر  وهررها ملرر     ألامثرر 

 كليرررر  خريجرررر  للمرررروظفين ب لنسررررب  إلاعرررر   فرررر  كليرررر  70 مرررر    وفرررر  الكت ونيرررر  الفهرسرررر  تررررد ي 

 .إلاع  

  جيرررد و  جررر   %00 ممتررر   بد جررر  الكرررونجر  ملكتبررر  املفهرررر  أ وا   ليررر  وجررر ء  
 
 جررردا

 أ وا  تروافر إلر  ذلر  سرب  و بمر . وسر  %2و ضرعي %22جيرد  و%70 و  ج   %70 بنسب 

 املكتبر   مر  يتطلر  ضرعيف . وبرهل  الرهات  الرتعل  ونسرب  الانجلي ير   ب للغر  معظمه  املفهر 

 بمكتبر  املفهرر  أ وا  وخ صر  إلالكت ونير  الفهرسر  برأ وا  املفهرسرين تعرير  مر  امل يد به 

 والاسرررتف  ة الرررهات  الرررتعل  املفهرسرررين وعلررر  وأشررمله   ألا وا  أشرررهر مررر  يعتبررر  ألنررر  الكررونجر 

 .  ألا وا  هه  م  القصوى 

 إليهررر  والوصرررو   املصررر    وصررر  الجديررردة الفهرسررر  بقواعرررد واملعرفررر  الاملررر     جررر  وترررأت 

RDA الد اسر  عينر  ان ونسرتنت . جيرد%00 وبنسرب  وسر  %72 وبنسب  ضعي   %02 بنسب 

  لررديه  لرري 
 
 أنهرر  إلرر  ذلرر  ويرجرر  إليهرر   والوصررو   املصرر    وصرر  فهرسرر  بقواعررد ومعرفرر  امل مرر 

 العربيررررر   للغررررر  تتررررر ج  ولرررر  الاختبررررر    مرحلررررر  فرررر   الررررر  وال الفعلررررر   التطبيرررر  مرحلررررر  تررررردخ  لرررر 

 تصرررررني  جررررر ء بينمررررر . آلان حترررررا و   أو  و ا  أ  تنفررررره ولررررر  ضرررررعيف   الرررررهات  الرررررتعل  ونسرررررب 

 بشرررك  %32 ونسرررب  ممتررر    بد جررر  %02 بنسرررب  الكرررونجر  مكتبررر  موضررروع    ؤو  وق  مررر 

   جيد
 
 . جوا  ال %2و جيد %2و وس %00 ونسب  ضعي  %30  وبنسبجدا

 بد جرررر  %70 بنسررررب  الالكت ونيرررر  العشررررر    يررررو   تصررررني  بدطرررر  واملعرفرررر  الاملرررر     جرررر  وجرررر ء

 وبنسرررررررب  وسررررررر  %2 وبنسرررررررب  جيرررررررد %00 وبنسرررررررب  جررررررردا  جيرررررررد بشرررررررك  %22 وبنسرررررررب  ممتررررررر   

 .ضعي 00%

: الاتررررر  الشرررررك  علررررر  النسررررر  فجررررر ء  الكرررررونغر  مكتبررررر  اسرررررتن   بملررررر  الاملررررر   نسرررررب  امررررر 

 .ضعي %22و وس  %70 جيد %00 جيدجدا %70 ممت   2%

 %22 بنسررب  جرر ء  الانجلوامريكيرر  الفهرسرر  بقواعررد الاملرر     جرر  ان نجررد النسرر  تحليرر  بعررد

 . ضعي  %20و جيد%20 فبلغ  املفهر  بأ وا  الامل   ام  ضعي .%22و جيد
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 علر  الت كير  الر  يعرو  وهرها ضرعي  %02و جيرد %82 النتيجر  فك نر  برديو   الاملر   مدى وج ء

 علررر  املسرررتمر الترررد ي  الررر  اضررر ف  والتصرررني  الفهرسررر  مقرررر ا  ضرررم  مكثررر  بشرررك  تد يسررر 

 .استددام  كيفي 

 الر  الاعتمر   عد  والسب  جيد %00و ضعي %70 بنسب  Rda  املعرف  نتيج  وج ء 

 استددام . عل  تد يبي   و ا  واجراء جد  بشك  Rda عل  الان

 لعرد  يعرو  وذلر  جيرد %32و ضرعي  %02 فك نر  الكرونغر  مكتبر  اسرتن   بمل  الامل   ام 

 الاسررتن   قواعررد علرر  الاعتمرر   عرد  وايضرر  او يرر ون نظرر   ضرم  فيرر  اللبن نيرر  الج معرر  اشرت ا 

 علررر  الكرررونغر  مكتبررر  موضررروع    ؤو  ق  مررر  وحصرررد . الفهرسررر  عمليررر  اثنررر ء جرررد  شرررك 

 .ضعي  %22و جيد 22%

 الفهرسر  أ وا  مر  والاسرتف  ة الرهات   التعل  عل  املفهرسين يعم  أن ضرو ة هن  م 

 الفهرسرر  جرو ة تحقيرر  علر  ويسرره  لرديه  وال برر ة الكفر ءة  يحقرر  بمر  جيررد بشرك  إلالكت ونير 

 الطررررق  وابتكررر   الرررهات   الرررتعل  علررر  وتشرررجيعه  املفهرسرررين تحفيررر  املكتبررر   وعلررر  املكتبررر    فررر 

 علرر  املت حرر  الفهرسرر  بررأ وا  التعريرر  فرر  مصررغرة عمرر  و   تعقررد وأن تررؤهله   الترر  العمليرر 

 .الانت ن 

إ:بفهرستها تقو  اتتي املعلومات مصادر-1.1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إبفهرستها تقو  اتتي املعلومات مصادر( 1) رقم اتشكل
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 بفهرسر  يقومرون  مم  %02و الكت  بفهرس  تقو  العين  م  %000 ان( 2) الشك  م  يتض 

 واخيرررر ا الد اسرررر   عينرررر  مرررر  %72 نسررررب  والبصررررري  السررررمعي  املرررروا  فهرسرررر  وتحترررر  الرررردو ي   

 بعررين نأخرره ان يجرر  اننرر  الا. الانت نرر  شربك  علرر  املت حرر  املصرر    بفهرسرر  يقومررون  %02 فقر 

 الن املعلومررررر   اوعيررررر  جميررررر  فهرسررررر  يجيرررررد الررررره  هرررررو والنررررر    املرررررتمك  املفهرررررر  ان الاعتبررررر  

 .املعلوم   اوعي  جمي  يض  املكتب   فهر 

إ:ااتتصنيف اتفهرسة أداات-1.1.1

إ:اتفهرسة-أ 

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إاملكتبات في اتفهرسة ( أداات1) رقم اتشكل

 

 اتفر ق جر ء امليردان  البحرث خر   فمر  الد اسر   عينر  املكتب   ف  الفهرس  أ وا  تنوع  لقد

 ألنهر  %20 بنسرب  أمريكير -ألانجلرو الفهرسر  قواعد استددا  حو  ( 0) الشك  حس  املكتب  

 التقنرين يسرتددمون  %72 وبنسب  وضبطه   تقنينه  وكيفي  ب ملداخ  اهتم  الت  التقني   م 

 الاتفر ق هرها أن نجد يه .ال والوصو   املص    وص  قواعد %00و الببليوغراف  للوص  الدول 

  يعط  امريكي  الانجلو قواعد استددا  ف 
 
 مر  ويسره  السي سر    توحيرد فر  التك م  م  نوع 

 .التسجي   وتب    التع ون  عملي 
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إ:املستخد  اتتصنيف نظا -بتتتتتت 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

إ.املستخدمة اتتصنيف أنظمة( 1) رقم اتشكل

 الد اسر   عينر  املكتبر   ف  املستددم  التصني  أنظم  تنوع( 2)  ق  الشك  م  يتض 

 مررر   يرررو   نظررر   ان الررر  يعررو  وذلررر  %72 وبنسرررب  الاولررر  املرتبرر  احتررر   يرررو   تصرررني  أن حيررث

 علررر  %2 ب لتسررر و   تو عررر  بينمررر  الج معيررر   مكتب تنررر  وي  ررر  واسرررهله  التصرررني  انظمررر  اشرررهر

  Alfa Numerique وتصررني  العرر ل"  العشررر   وتصررني  الكررونغر  مكتبرر  تصررني  اسررتددا 

 .  Essis  وتصني 

إاملستخد  املوضولعات رؤاس قائمة- جت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إاملستخدمة املوضولعات رؤاس قائمة( 1)اتشكل
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 ق  مرر  اسررتددا  فرر ( 8)الشررك  حسرر  الاتفرر ق فجرر ء املوضرروع    ؤو  بقرروا   يتعلرر  فيمرر  أمرر 

  ؤو  وق  مررررر   %22بنسررررر  ة العربيررررر  للمصررررر    خليفررررر  لشرررررعب ن العربيررررر  املوضررررروع    ؤو 

 Rameaux وق  مررررر  %2 بنسرررررب  سرررررويدان وق  مررررر   %22 بنسرررررب  الكرررررونجر  مكتبررررر  موضررررروع  

 تررروفر ضررررو ة هنررر  مررر . %2 بنسرررب  املوحرررد العربررر  بررر لفهر  الاسرررتع ن  يرررت  واخيررر ا %70 بنسرررب 

 .العم  توحيد اج  م  عليه  الاعتم   يت  موحدة موضوع    ؤو  ق  م 

إ:املنقوتة اتفهرسة-د

 

  

 

 

 

 

 

إ.املنقوتة اتفهرسة( 9) رقم اتشكل

 

 أكثررر  الفرنسررري  املكتبررر  وفهرررر  الكرررونجر  مكتبررر  أن فهرررر ( 7)  قررر  الشرررك  مررر  يتبرررين

 
 
 أن حيرررررث  %20 بنسرررررب  املفهرسرررررين قبررررر  مررررر  الاجنبيررررر  للكتررررر  املنسررررروخ  للفهرسررررر  اسرررررتددام 

 العررررر ل"   الفكرررررر   الانتررررر ج حصرررررر فررررر  لشرررررموليتهم   ا ررررر  بشرررررك  بهمررررر  تسرررررتعين املكتبررررر   معظررررر 

 نسررب  فجرر ء  OCLCامرر  . الدوليرر  والتقنينرر   املعرر يي  تطبيرر  فرر  املفهرسررين لرردى ومصررداقيتهم 

  ا ر  بشرك %30 بنسرب  املوحرد العربر  الفهرر   ا ر   واخير ا بشرك %00 بنسب  من  الاستف  ة

 .ايض 

 مر  املكتبر   علر  فوا رد مر  لهر  ملر  املنقولر   الفهرسر  برأ وا  الاسرتع ن  الضرو ة م  لها

 الاصررررررلي   الفهرسرررررر  تكرررررر لي  تقليرررررر  فرررررر  يسرررررر ه  برررررردو   وهررررررها الجهررررررد  وتقليرررررر  للوقرررررر   كسرررررر 

 املب شررر للتن يرر  كتبرر  امل فهرر    إت حرر  خ صرري  لررديه  الترر  التشررغي  أنظمرر  اقتنرر ء الرر  ب إلضر ف 

 .املحلي  البي ن   قواعد ف 
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إ:اتتعاانية اتفهرسة- هت

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

 

 الد اسررررر  عينررررر  املكتبررررر   مرررر   %02 نسررررربت  مررررر  أن اتضررررر " 00"  قرررر  الشرررررك  خررررر   ومرررر 

 %20 والاسررتن  ي   الببليوجرافيرر  التسررجي   اعرردا  عمليرر  تتررول  مرك يرر  جهرر  اختيرر   تفضرر 

 نسررررب  %02و املوحررررد العربرررر  الفهررررر  فرررر  الاشررررت ا  نسررررب  %2 النشررررر اثنرررر ء الفهرسرررر  يفضررررلون 

 فرررر  الاشرررت ا  خررر   مررر  التع ونيررر  الفهرسررر  نحررررو التوجررر  ضررررو ة هنررر  مررر . OCLC فررر  الاشرررت ا 

OCLC  مشررت   اطرر   لتحقيرر  الاخرررى  املكتبرر   فهرر    مرر  والاسررتف  ة املوحررد العربرر  والفهررر 

 وتوحيرد التكر لي  وخفض التسجي   تب    ف  املش  ك  وتحقي  املكتب   بين الجم ع  للعم 

 .الفهر  نوعي  وتحسين واملع يي  القواعد
 

إباملكتبات اتفهرسة جودة ضبط اجراءات-1.1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

إباملكتبات اتفهرسة جودة ضبط اجراءات( 11) رقم اتشكل
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 فرر  الجررو ة ضررب  تحقيرر  فرر  املفهرسررين و ؤى  وجهرر   تعررد  يتبررين( 00)  قرر  الشررك  خرر   ومرر 

 واملعررر يي  والتعليمررر   ب لسي سررر   أنهررر  يتقيررردون  الد اسررر  عينررر  مررر  %82 أجررر   فقرررد الفهرسرر 

 وبنسررررب  املكتبرررر    بررررين املوحررررد والتقنررررين للمعي  يرررر  وللوصررررو   الجررررو ة ضررررب  لتحقيرررر  املقننرررر 

 اليوميرررررررر  املراجعررررررر  %70 واملقننرررررررر  وبنسرررررررب  املعي  يررررررر  الاسرررررررتن  ي  امللفرررررررر   علررررررر  الاعتمررررررر   30%

 .املعلوم   لنظ   الدو ي  الصي ن  %20 املعلوم    نظ   ف  إلا خ   لعملي  

إ:خر إلاإ املكتبات فهارس من الاستفادة-1.1.1

إ

 

 

 

 

 

 

 

 

إ

إ

إالاخر إ املكتبات فهارس من الاستفادة   (11) رقم اتشكل

 

 الاخررررى  املكتبررر   فهررر    مررر  تسرررتفيد العينررر  مررر  %22 ( ان07)  قررر  الشرررك  خررر   مررر  وتبرررين

 مرررر  %72 ان يررررد  وهررررها  %72 الرررر  املكتبرررر   فهرررر    مرررر  الاسررررتف  ة عررررد  نسررررب  وصررررل  بينمرررر 

 يدو . بشك  الكت  بفهرس  تقو  العين 
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إ:املكتبات في الاس نادي اتضبط-1.1

إ: املكتبة فهرس في املؤتفين مداخل صياغة-1.1.1

  

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إاتلبنانية الجامعة مكتبات فهارس في املؤتفين مداخل تصياغة املستخدمة اتقوالعد( 11) تشكلا

 

 فهرررر    فرررر  املررررؤلفين مررررداخ  لصرررري غ  املسررررتددم  القواعررررد ان( 03) الشررررك  خرررر   مرررر  يتضرررر 

 :هم  اللبن ني  الج مع  مكتب  

 اسر  نأل   بمر  %32 استددام  الاكث  وهو الحديث الاس  وقل  القدي  ل س  الاشهر الج ء -

 .الاست ج ع عند التهكر ف  الاسه  هو الشهرة

 فررررررر  الاسررررررره  الطريقررررررر  وهررررررر %32 بنسرررررررب  اسرررررررتددامه  ويرررررررت  والحرررررررديث القررررررردي  الاسررررررر  قلررررررر  -

 .الاس   املصد  ال  والرجوع التحقي  م  م يد ال  تحت ج وال التصني 

 .%30 بلغ  حيث املدت  ة العين  بين مستددم  نسب  اق  ه  ل س  الطبيعي  الصيغ  -

 :الت لي  سب  ألا  ال  الاسم ء مداخ  صي غ  قواعد اخت ف ويرج  -

  للتقنين موحدة جه  غي   -

 ب ملؤلفين خ   استن   مل  وجو  عد  -

   مداخ  صي غ  قواعد توحيد ال  للوصو   املكتب   بين والتنسي  التع ون  ضع  -

 فرررر  عليهرررر  ومتفرررر  موحرررردة قواعررررد علرررر  بينهرررر  فيمرررر  الد اسرررر  عينرررر  املكتبرررر   بررررين الاتفرررر ق عررررد  -

 .املداخ  صي غ 
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إ:املؤتفين مداخل ت:قي -1.1.1

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إاملؤتفين مداخل ت:قي ( 11) رقم اتشكل

 

 املرررؤلفين  أسرررم ء بتحقيررر  تقرررو  ال املكتبررر   أغلررر  أن(02 ) قررر  الشرررك  خررر   مررر  يتضررر 

 علرر  يررر  كمرر  يسررج  برر  املؤلرر  اسرر  مرر  يتحققررون  ال املفهرسررين مرر   %22 نسررب  بلغرر  حيررث

 ان يررررد كون  ال %02و املررررؤلفين اسررررم ء فرررر  برررر لتحقي  تقررررو  العينرررر  مرررر  %30و العنرررروان صررررفح 

 إلا ا ير  ألاعمر   كثر ة: منهر  أسرب   عردة إلر  ذلر  ويرجر . الاسرم ء مر   التحق  الاس   ف  عليه 

 قواعرررد تطبيررر  فررر  وتهررر ونه  املفهرسرررين  عرررد  فيهررر  يقررر  التررر  املكتبررر   فررر  املفهرسرررين بعرررض لررردى

 بضررب  خ صر  لجنرر  وجرو  وعرد  ألاقسرر     ؤسر ء قبرر  مر  الجر  ة املت بعرر  وفقردان الفهرسر  

 الفهرسر   لقواعرد الصرحيح  املم  سر  تطبي  حو   ال  ص  التد يبي  الدو ا  وند ة الاسم ء 

 .لألسم ء الاستن    الضب  بأهمي  املفهرسين لدى الوع  وقل 

 املرؤلفين  أسرم ء ضرب  إل امير  علر  تشرتم  ال املكتبر  سي سر  الن  بمر  ذلر  سب  ويعو 

 مجموع تهر   جر  لصرغر املرؤلفين أسرم ء بصي غ  يتعل  فيم  مشكل  بعد تواج  ل  املكتب  ألن

 صرررفح  علررر  الررروا  ة الصررريغ  علررر  الاعتمررر   مشررر ك  ومررر . املشررركل  هررره  اهميررر  تعررر  ال ألنهررر  او

 املؤلرررر   لررررنف  آخرررر إلرررر  كترررر   مررر  العنرررروان صررررفح  علررر  الرررروا  ة الاسرررر  صررريغ  تغيرررر  العنررروان

 . إليه  الوصو   ويصع  الفهر    اخ  املؤل  أعم   تشت  إل  فيؤ  
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 املرؤلفين  ألسرم ء وتحقير  تقنرين لعملير  تحت ج ف نه  املكتب  مجموع    ج  ك ن مهم  هن  م 

 بعررررد فيمررر  املكتبررر   تسرررتطي  وحترررا املكتبررر   مجموعررر  لنمرررو املشررركل  سرررتظهر املسرررتقب  فررر  ألن

والتحقيرر   التقنررين بعمليرر  برر اللت ا  ق مرر  مرر  إذا وذلرر  بينهرر  فيمرر  الاسررتن  ي  التسررجي   تبرر   

 .املؤلفين ألسم ء
 

إاملداخل ت:قي  في املكتبة لعليها تعتمد اتتي املصادر-1.1.1

 

  

 

 

 

 

 

 

إ

إ

إ

إ

إاملداخل ت:قي  في املكتبة لعليها تعتمد اتتي املصادر( 11) رقم اتشكل

 

 الاسررررتن   قررروا   علررر  يعتمررردون  ال انهررر  اتضررر  املكتبرررر   فررر  املفهرسرررين اج بررر   خررر   مررر 

 امللررررر  جررررر ء وقرررررد عليهررررر   الاعتمررررر   تررررر  موحررررردة ق  مررررر  يوجرررررد وال كبيررررر  بشرررررك  العربيررررر  املرررررؤلفين

 العربر  للفهرر  الاسرتن    امللر  تر   %20 بنسرب  الاولر  املرتبر  الكونغر  ف  ملكتب  الاستن   

   واحتر %70  بنسرب ايضر  خليفر  لشرعب ن العرر  املؤلفين مداخ  وكهل  %70 بنسب  املوحد

 .%00 نسب  BNF وا  %02 نسب  كت  استددا 

 عمليررررر  فررررر  واحرررررد بمصرررررد  تكتفررررر  ال( 02) الجررررردو   حسررررر  الد اسررررر  عينررررر  ان ي حررررر  إذا

 وضرررررو ة املرررؤلفين بأسرررم ء تعتنررر  اسرررتن   ق  مررر  اصررردا  الررر  ضررررو ي  والح جررر  املرررداخ  تحقيررر 

 .والت تي  التقنين عمليت  ف  الاستن  ي  القوا   وقواعد بمع يي  الالت ا 

 



 
 

 
 

45102 34 

 

إ:اتواحد املؤتف صيغ تعدد-1.1.1

 اتبر  حر   فر  الاسرتن    الضرب  عملير  فر  صعوب  يشك  ال الواحد املؤل  اس  صي  تعد  ان

 الشررر   كررر ن إذا ان علرر  ترررن  القواعررد ان حيرررث صررحي  بشرررك  الفهرسرر  قواعرررد املفهرسررون 

 يدتر   والا الاسر  هرها مثر  وجرد إذا للشر   شرهرة الاكثر  الاسر  يدت   اس  م  بأكث  معروف 

 :الت ل  الافضلي  بت تي  الاس  صيغ  او الاس 

 املؤل  اعم   ف  مرا ا يظهر اله  الاس  -

 املرجعي  املص    ف  مرا ا يظهر اله  الاس  -

 حداث  الاكث  الاس  -

 

إاتواحد املؤتف صيغ تعدد( 11) رقم اتشكل

 

 

 الق عررردة مررر  املدتررر  ة متوافقررر  العينررر  مررر  %22 أن ( يتضررر 00)  قررر  الشرررك  خررر   ومررر 

 املؤلرر  صرري  تعرد  ح لرر  فر  الواحررد املؤلرر  اعمر   فرر  مررا ا يظهررر الرره  الاسر  ب ختيرر   املتعلقر 

 فررررر  مررررررا ا يظهرررررر الررررره  الاسررررر  تدتررررر   العينررررر  مررررر  %2شرررررهرة و الاكثررررر  تدتررررر   %22 وان الواحرررررد 

 .  املرجعي  الاعم  
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إ"املؤتفين اسماء بضبط املتعلقة املشكمات-1.1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إاملؤتفين اسماء بضبط املتعلقة املشكمات( 11) رقم اتشكل

 وم  الاستن     الضب  تفعي  تعي  الت  املعوق   بعض املكتب   ف  املفهرسون  يواج 

 الد اس  عين  لدى ش ئع  واس سي  متعد ة مش ك  هن   ان نجد النت    تحلي  خ  

 :وأبر ه 

 .املؤلفين اسم ء تش ب  -

 .ب ملؤلفين خ   استن   مل  وجو  عد  -

 .للتقنين موحدة جه  غي   -

  .شك  م  بأكث  الواحد املؤل  اس  تكرا  -

 مشرررررررركل  للتقنررررررررين وهرررررررر  موحرررررررردة جهرررررررر  فغيرررررررر   املفهرسررررررررين تواجرررررررر  الترررررررر  املعوقرررررررر   أكثرررررررر  فهرررررررره 

 والترررررررررر  املررررررررررؤلفين ألسررررررررررم ء املررررررررررداخ  صرررررررررري غ  تواجرررررررررر  الترررررررررر  املشرررررررررر ك  لجميرررررررررر  وسرررررررررربب  اس سرررررررررري 

 .%20 نسب  احتل  قد املداخ  صي غ  طريق  ف  املم  س   اخت ف ال  ا  

 مشرررررررررركل  وهرررررررررره  %20  ببنسرررررررررر برررررررررر ملؤلفين خرررررررررر   اسررررررررررتن   ملرررررررررر  وجررررررررررو  عررررررررررد  احترررررررررر  وايضرررررررررر 

 اسررررررررتن   ق  مرررررررر  اعرررررررردا  اجرررررررر  مرررررررر  بينهرررررررر  فيمرررررررر  والتنسرررررررري  املكتبرررررررر   وعرررررررر  عررررررررد  سررررررررببه  اخرررررررررى 

 قيررررررررر   وضررررررررررو ة مررررررررنه  اللبنررررررررر نيين سررررررررريم  املررررررررؤلفين ألسرررررررررم ء املوحررررررررردة املعي  يرررررررر  الصررررررررريغ  تضرررررررر 

 .املؤلفين اسم ء بمدخ  تتعل  بندوا  املكتب   جمعي  مث 
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 بررررررين التمييرررررر  فيصرررررع  %30 بنسررررررب  للمفهرررررر  مشرررررركل  املرررررؤلفين اسررررررم ء تشررررر ب  ظرررررر هرة وتمثررررر 

 الانبيررر ء اسرررم ء الرسرررو   اسرررم ء مثررر  الاسررر مي  الصررربغ  ذا  الاسرررم ء سررريم  املتشررر به  الاسرررم ء

 .عبد هللا وأ احمد امحمد مث  الحسنا هللا اسم ء ال  املض ف  والاسم ء

 سرب  ويرجر  %32 بنسرب  شرك  مر  برأكث  الواحد املؤل  اس  صي  تعد  مشكل  احتل  ايض 

 الا النشرر قواعرد وضرو  وعرد  اسرم ءه  لتسرجي  واحردة بصريغ  املرؤلفين التر ا  عد  ال  ذل 

 صحي . بشك  الفهرس  قواعد املفهرسون  اتب  ح   ف  صعوب  يشك  ال هها ان

 والتررر  الحديثررر  لألسررم ء وقلتهررر  القديمرر  لألسرررم ء التقنررين مصررر    تعررد  بمعررروق  يتعلرر  فيمررر  امرر 

 هررررره  شررررمولي  وعررررد  املررررؤلفين ألسررررم ء املوحرررردة الق  مرررر  غيرررر   الرررر  في جرررر  %02 نسررررب  احتلرررر 

 .الاسم ء ضب  لقواعد وافتق  ه  املص   

 املشرك   م  وايض  %00 ضئيل  بنسب  فك ن  املي   توا ي  ال  التوص  صعوب  ال  وب لنسب 

 الاسررتن   ملرر  بنرر ء يرردع  ال الالرر  النظرر   ان مشرركل  املررؤلفين اسررم ء ضررب  بعمليرر  تتعلرر  الترر 

 اللبن نيررررررر  الج معررررررر  مكتبررررررر   ان ذلررررررر  فررررررر  السرررررررب  ويرجررررررر  %00 ضرررررررئيل  جررررررر ء  نسررررررربت  ان الا

 .ب ملعي  ي  ويتس  70م    معي   م  متواف  نظ   وهو الاف  نظ   تستدد 

إ:لاف  نظا  داخل اتفهرسة اجراءات-1.1.1

 تمترررر   اليرررر  فهرررر    الرررر  التقليديرررر  فه  سرررره  تحويرررر  املكتبرررر   علرررر  اليسرررري  مرررر  أصررررب  لقررررد

 خررر   مررر  الد اسررر  نتررر    اثبتررر  وقرررد. واليررر  سرررريع  بصرررو ة تحرررديهه  ويمكررر  والدقررر  ب لسررررع 

 %20واملدطوطررر   و الج معيررر  الرسررر    فهرسررر  يمكنهررر  العينررر  مررر  %82 ان( 08)  قررر  لشرررك ا

 املررررر  ة الررررر  الوصرررررو   وسرررررهول  بسررررررع  تتميررررر  %80و والبصرررررري  السرررررمعي  املررررروا  فهرسررررر  يمكنهررررر 

 املفهرس .
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إ:االحفظ اتب:ث لعند اتبيانات ااسترجاع اداء سرلعة-1.1.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إ

إاالحفظ اتب:ث لعند اتبيانات ااسترجاع اداء سرلعة( 19) رقم اتشكل

 مرررررر  أصررررررب  لهررررررها املعلومرررررر    انفجرررررر   عصررررررر ح ليرررررر  املعلومرررررر   ومراكرررررر  املكتبرررررر   تعرررررريش

 وب للغرررر   املدتلفرررر  املوضرررروع   فرررر  معلومرررر   مرررر  املسررررتفيدون  يحت جرررر  مرررر  كرررر  ترررروفي  الصررررع 

 قضرررررري  اصرررررربح  ان بعررررررد املدتلفرررررر  بأشررررررك له  املعلومرررررر   تقنيرررررر  مرررررر  تتع مرررررر  ان  ون  املدتلفرررررر 

 املعلومرررررررر   وفرررررررررة قضرررررررري  مرررررررر  اهميرررررررر  أكثرررررررر    Accessibility املعلومرررررررر   الرررررررر  الوصررررررررو   سررررررررهول 

Availability .يتعلررررر  فيمرررر  الاج برررر   وتف وترررر  الد اسرررر  عينررررر  علرررر  ال  صرررر  هرررره  طرحرررر  وقررررد 

 بطيئرررررر   %30و سررررررريع  %00 بنسررررررب  والحفرررررر  البحررررررث عنررررررد البي نرررررر   واسررررررت ج ع ا اء بسرررررررع 

 . جوا  ال املئ  ف  %00و

 الد اس  نت   

 أمريكيررررر  -ألانجلرررررو الفهرسررررر  قواعرررررد اسرررررتددا  علررررر  الد اسررررر  عينررررر  مكتبررررر   جميررررر  اتفررررر ق -

 خليفررر  لشرررعب ن العربيررر  املوضررروع    ؤو  ق  مررر  اسرررتددا  علررر  والاتفررر ق  %20 بنسرررب 

 بنسرررررب  ألاجنبيررررر  للكتررررر  الكرررررونجر  مكتبررررر  موضررررروع    ؤو  وق  مررررر  العربيررررر   للمصررررر   

22%. 

 ايضررر  الد اسررر  عينررر  وتسرررتعين  %72 بنسرررب   يرررو   تصرررني  نظررر   اسرررتددا  علررر  الاتفررر ق -

 . %2 بنسب  Alfa Numerique وتصني  Essis وتصني  الكونغر  مكتب  بتصني 

 الد اسررررررر   عينررررررر  مررررررر  %72 بنسرررررررب  الكرررررررونغر  مكتبررررررر  اسرررررررتن   بملررررررر  إلاملررررررر   مررررررردى جررررررر ء -

 تصررررررني  وبدطرررررر   %20 بنسررررررب  الكررررررونجر  مكتبرررررر  موضرررررروع    ؤو  وق  مرررررر  وتصررررررني 

 .%22 بنسب   يو  
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  أكثرر  الفرنسرري  املكتبرر  وفهررر  الكررونجر  مكتبرر  فهررر  أن تبررين -
 
 املنسرروخ  للفهرسرر  اسررتددام 

 بنسرب  منر  الاسرتف  ة نسب  فج ء  OCLC ام   %20 بنسب  املفهرسين قب  م  الاجنبي  للكت 

 .ايض   ا   بشك %30 بنسب  املوحد العرب  الفهر  واخي ا  ا    بشك  00%

 برررين الفهرسررر  تطررروير فررر  تسررر ه  التررر  التع ونيررر  الفهرسررر  نظررر  فررر  املفهرسرررين و ؤى  وجهررر   تعرررد  -

 مرك يرررر  جهرررر  اختيرررر   تفضرررر  الد اسرررر  عينرررر  املكتبرررر   مرررر  %02 نسرررربت  مرررر  أن ف تضرررر  املكتبرررر  

 النشرر اثنر ء الفهرسر  يفضرلون  %20 والاسرتن  ي   الببليوجرافير  التسرجي   اعدا  عملي  تتول 

 .OCLC ف  الاشت ا  نسب  %02و املوحد العرب  الفهر  ف  الاشت ا  نسب  2%

 ال املفهرسرررين مررر  %22 نسرررب  بلغررر  حيرررث املرررؤلفين  أسرررم ء بتحقيررر  تقرررو  ال املكتبررر   أغلررر  أن -

 تقررررو  العينررر  مررر  %30و العنررروان صررررفح  علررر  يرررر  كمررر  يسرررج  برررر  املؤلررر  اسررر  مررر  يتحققرررون 

 .الاسم ء بتحقي  يقومون  ال %02و املؤلفين اسم ء ف  ب لتحقي 

 خرررر   مرررر  وذلرررر  الفهرسرررر   عمليرررر  خرررر   املررررؤلفين اسررررتن   ملرررر  بنرررر ء فيهرررر  يررررت  املكتبرررر   جميرررر  -

 .الببليوجرافي  التسجي  

 وقلر  القردي  ل سر  الاشرهر الجر ء-: أن املرؤلفين ألاسرم ء ضرب  قواعرد بتطبير  يتعل  فيم  تبين -

 ويرررررت  والحرررررديث القررررردي  الاسررررر  قلررررر  امررررر  %32 بنسرررررب  اسرررررتددام  الاكثررررر  وهرررررو الحرررررديث الاسررررر 

 العينرررر  بررررين مسررررتددم  نسررررب  اقرررر  ل سرررر  الطبيعيرررر  الصرررريغ  وتمثرررر  %32 بنسررررب  اسررررتددامه 

 .%30 بلغ  حيث املدت  ة

 يظهرررر الررره  الاسررر  ب ختيررر   املتعلقررر  الق عررردة مررر  متوافقررر  املدتررر  ة العينررر  مررر  %22 أن يتضررر  -

 شرهرة الاكثر  تدتر   %22 وان الواحرد  املؤلر  صري  تعرد  ح ل  ف  الواحد املؤل  اعم   ف  مرا ا

 .املرجعي  الاعم   ف  مرا ا يظهر اله  الاس  تدت   العين  م  %2و

 الكررررونغر  فرررر  ملكتبرررر  الاسررررتن    امللرررر  هررررو املررررؤلفين أسررررم ء لتحقيرررر  اسررررتددام  ألاكثرررر  املصررررد  -

 وكررررهل  %70 بنسررررب  املوحررررد العربرررر  للفهررررر  الاسررررتن    امللرررر  ترررر   %20 بنسررررب  الاولرررر  املرتبرررر 

 نسرب ( Cutter)كتر  اسرتددا    واحتر %70 بنسرب  ايضر  خليفر  لشرعب ن العرر  املؤلفين مداخ 

 .%00 نسب  BNF وا  02%

 بر ملؤلفين خر   اسرتن   ملر  وجرو  عد  ان تبين املؤلفين ألسم ء الضب  بمشك   يتعل  فيم  -

 تعرررد  مشررركل  احتلررر  ايضررر   %30 بنسرررب  للمفهرررر  مشررركل  املرررؤلفين اسرررم ء تشررر ب  %20 بنسررر 

 مصررر    تعرررد  بمعررروق  يتعلررر  فيمررر    امررر %32 بنسرررب  شرررك  مررر  برررأكث  الواحرررد املؤلررر  اسررر  صررري 

 صرعوب  الر  وب لنسرب  %02 نسرب  احتلر  والتر  الحديثر  لألسرم ء وقلتهر  القديمر  لألسرم ء التقنين

 احتلررر  قرررد للتقنرررين موحررردة جهررر  فغيررر   %00 ضرررئيل  بنسرررب  فك نررر  املررري   تررروا ي  الررر  التوصررر 

 .%20 نسب 
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 :التوصيات

 :التوصي   م  مجموع  ال  التوص  ت  الد اس  نت    تحلي  بعد

 العربرررر  والفهررررر  الكررررونغر  مكتبرررر  فهررررر  وأشررررهره  املنقولرررر  الفهرسرررر  بررررأ وا  الاسررررتع ن  -

 .WorldCat الع ل"  والفهر  املوحد

 التسرجي   بنر ء فر  oclc مثر  الببليوجرافير  البي نر   قواعرد وأشرهر 70 م    شك  اختي   -

 .والع ل"  املحل  املستوى  عل  تب  له  تيسي  لضم ن الاستن  ي 

 هرو مر  كر  ومت بعر  التسرجي   لتبر    الكرونغر  مكتبر  استن   ومل  OCLC ف  الاشت ا  -

 .الكونغر  مكتب  به  تقو  الت  الاستن  ي  ب ملشروع   يتعل  فيم  جديد

 وملفرررر   الببليوغرافيرررر  السررررج   لبنرررر ء الع مليرررر  واملعرررر يي  والتعليمرررر   ب لسي سرررر   التقيررررد -

 ضرررررب  كمواصرررررف   املتدصصرررررون  عليهررررر  اجمررررر  التررررر  املواصرررررف   وهررررر   70 مررررر    الاسرررررتن  

 .والعشري  الح    للقرن  الجو ة

 .  عليه  ل عتم   املوضوع    ؤو  قوا   توفر ضرو ة -

  والتصررني  الفهرسرر  مصرر    جميرر  إت حرر  -
 
 الحقررو   ك فرر  فررت  النظرر   خرر   ومرر  إلكت ونيرر 

 . خ له  م  البحث إلمك ني  النظ   ف  املوجو ة

 .الاستن   مل  ملحتوى  واملنتظم  الدو ي  املراجع  -

 كر  ومت بعر  الاسرتن  ي  ب لتسرجي   تمدن  بحيث الكونغر  مكتب  م  التع ون  جسو   بن ء -

 ضرررم  الكرررونغر  مكتبررر  اسرررتن   بملررر  الاشرررت ا  عبررر  وذلررر  املجررر   هرررها فررر  جديرررد هرررو مررر 

 .الاف  نظ  

 بد اسررر  تقرررو  ان املكتبررر   وعلررر  الاسرررتن    الضرررب  لعمليررر  محرررد ة قواعرررد علررر  الاعتمررر   -

 مررر  واملتفقررر  امل  مررر  القواعرررد واقتنررر ء املرررداخ  صررري غ  بكيفيررر  املتعلقررر  واملعررر يي  القواعرررد

 .الدولي  املع يي 

 .الاستن  ي  التسجي   ف  املكتب   بين التع ون  تحقي  -

 عليهرر  تسرري  الترر  السي سرر  وضرر  ع تقهرر  علرر  تأخرره الاسررتن    ب لضررب  خ صرر  لجرر ن تكرروي  -

 املؤلفين. بمداخ  يتعل  فيم  املكتب 
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 :الدراسة مصادر

 -. الفهرسررر  فررر  حديثررر  اتج هررر   -  ايرررد. يسرررري  جمعررر   خليفررر  نبيلررر  الهررر     عبرررد فتيررر  محمرررد (0)

 .0772 والنشر للطب ع  غري   ا : الق هرة

 فهررررد  امللررر  مكتبرررر : الريررر   -املكتبرررر  .  انرررواع فرررر    اسررر  . للنشررررر العلميررر  اللجنرررر  فهرررد  امللررر   (7)

7008 .-   222. 

   ف : مت   -الحرة.  املوسوع  ويكيبيدي  (.الفهرس  نظ  )م     (3)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83_%28%D9%86%D8

%B8%D8%A7%D9%85_%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A9%29 

 :ف  مت   -م   .  مع يي  م     أهمي  (2)

http://www.loc.gov/marc 

 .702-703     -س ب .  مصد  –  ايد. يسري  جمع   خليف  نبيل  اله     عبد فتي  محمد (2)

 مكتبر  العربي  فهرر  آلالي  للفه    الرقمي  البيئ  ف  الاستن    الضب . بكر أبو السيد أحمد (0)

 لتكنولوجيررررر  ألاو   العربررررر  امللتقرررررى -مق  نررررر .    اسررررر  الع مرررر : مبررررر    ومكتبررررر  الوطنيررررر  فهرررررد امللرررر 

 -. 7000 املعلومررر    وتكنولوجيررر  املكتبررر   ضرررفت  برررين الرقميررر  التطبيقررر   واملعلومررر  : املكتبررر  

  07. 

(2)  Deanna, B. M. (2006).The future of cataloguing. - Library resources and technical 

services. - vol50.issue1, p.5-6. 

 .س ب  مصد . بكر أبو السيد أحمد (8)

(7)  Marais, HESTER. Authority control in an academic library consortium using a union 

catalogue maintained by a central office for authority control.-(Doctoral thesis).- 

University of South Africa,2004. 

 .س ب  مصد . بكر أبو السيد أحمد (00)

(00)  Marais, HESTER.- . Ibid. 

 .س ب  مصد . بكر أبو السيد أحمد (07)

 .املصد  نف  (03)

(02)  Marais, HESTER.- . Ibid. 

 للطب عررررر  الغريررررر   ا : القررررر هرة -الفهرسررررر .  علررررر  الررررر  املررررردخ   -الهررررر   .  عبرررررد فتيررررر  محمرررررد (02)

 .0772  والنشر

(00)  Marais, HESTER.- . Ibid. 
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 النظام اآللي لحوسبة مكتبة االسكندرية: دراسة تقييمية

 

  

 ميساء محروس أحمد                                                                      

 املساعد واملعلومات املكتبات علم أستاذ                                                               

 إلاسكندرية جامعة – آلاداب كلية                                                                

 

 الملخص:

 يعنمممممم  المممممم   التحسمممممم   أو"  Automation"  امليكنمممممم  عصمممممم  بأنمممممم  الحمممممم    العصمممممم  يتسمممممم 

 علمممممممم  الاعتممممممممم   ممممممممم  أكثمممممممم  الح سممممممممب ت أو الكومبيممممممممو   أجهمممممممم   وبمممممممم     آلاالت علمممممممم  الاعتمممممممم  

 أشممممك له  وتعمممم   و نوعهممم  املعلوممممم ت كممم    ايمممم  وممممم  واملسمممتم  السمممم    التطمممو   يتسمممم  إلانسممم   

 .مص   ه  وا تالف

 المممممن   اسمممممت  ا  املعلومممممم ت و قنيممممم ت املعلومممممم ت مجممممم   فممممم  اله ئممممم  التطمممممو   هممممم ا وفممممم  

 قم  ولهم ا وبسم ع   ع ليم  بجمو   معلومم ت   م ت  ق ي  عل  تس ع  التي آلالي  والب مجي ت

 املعلوممم ت وم اكمم  املكتبمم ت فمم  املتك ملمم  آلاليمم  الممن   امل ضممي  العشمم    تالسممنوا فمم  انتشمم ت

 .ال و  الن مي  و بعته  املج   ف  ال ائ   ه  املتق م  ال و   ك نت وب لطب  ال و   ك ف  ف 

 والخمم م ت الانشممط  ك فمم   كممو   أ  فمم   واملعلوممم ت مصمم    أو ألاوعيمم  ممم  اله ئمم  الكمم    

 فهمم   ولمم ا الكمممي التطممو   همم ا قمم   علمم  المم ... وإلاعمم    والفه سمم  التزو مم  أعممم   مثمم  املكتبيمم 

 .والخ م ت ألانشط  به   وكيفي  كمي     قي أ  شأنه  م  ألان م 

 ومم  إلاسمكن      بمكتبم  املتك مم  آلا م  للن م   عمليم   قييميم    اسم  البحث ه ا و تن و  

 بمكتبممممممم  املسمممممممت    VTLS   لن ممممممم  التحليلممممممم الوصمممممممفي الاسمممممممتع ا   ممممممم  ال  اسممممممم  هممممممم    مممممممال 

 عمل . بشك  الف عي  أن مت  بعض ف  ب  العم  وط  ق  إلاسكن    

 الكلمات المفتاحية: 

 .الاسكن     مكتب  الحوسب   آلا    الن   
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  البحث:همية أ

 فممممأ  آلا  معمممم وف هممممو وكممممم  واملع فمممم  املعلوممممم ت أهميمممم  ممممم  املوضممممو  همممم ا أهميمممم    جمممم 

 املع فمممممم  اقتصمممممم   يسممممممم  ممممممم  هنمممممم   وأصممممممب   Knowledge is power القممممممو  همممممم  املع فمممممم 

Knowledge economy للنممو ال ئ سميي املحم   ه  املع ف   كو   أ  ب  يقص  ألاس س ف  وهو 

 والا صمممممممم   املعلوممممممممم ت  كنولوجيمممممممم ت  ممممممممواف  علمممممممم  تعتممممممممم  املع فمممممممم  واقتصمممممممم  ات الاقتصمممممممم    

  لعمم  حيممث إلانتم ،  علمم  املبنممي قتصم  الا ممم  العكمم  علم  وال قمنمم  طبع  الابتكمم   واسمت  ا 

 البشم    املموا   فمن  التقلي يم   إلانتم ، بعوامم  مم فوع  النممو يكمو   وحيمث أق    و ا املع ف 

 الاقتصمممم   فمممم  قيممممم  ألاصممممو   أكثمممم  همممم  البشمممم    املمممم    أس أو الع ليمممم   املهمممم  ات وذات املؤهلمممم 

 النسممممممبي  املسمممممم هم     فمممممم  املع فمممممم  لمممممم ع املبنممممممي الاقتصمممممم   وفمممممم . املع فمممممم  علمممممم  املبنممممممي الج يمممممم  

 الممم و   املعلومممم ت وم اكمم  للمكتبممم ت أصممب  وب لتممم     مكينهمم   أو املع فممم  علمم  املبنيممم  للصممن ع ت

 و جميعهم  عليهم  الحصمو   بعم  املعلومم ت وأوعيم  مصم     مال  مم  املع فم  بهم   امل  ف  الكبي 

 مم  البم  كم   العصم  هم ا مم  و واكبم    واسمت ج عه وبثهم  محتو  تهم  وإظهم   و صمنيفه  وفه سته 

 واسممتثم   المم و   بهمم ا القيمم   ممم  واملكتبمم ت املعلوممم ت م اكمم   مكمم  التممي آلاليمم  ألان ممم   ممواف 

 احتي جمممممممم ته  حسممممممم  املعلومممممممم ت وم اكمممممممم  املكتبممممممم ت  وا    مممممممم   جمممممممم  املعلومممممممم ت  كنولوجيممممممم 

 و كنولموي  علممي  قم   م  عن  ينتج وم  العلمي البحث عل  ينعك  ب لت    وه ا ومتطلب ته  

 .املع ف  ه   عل  مبني وصن ع 

 الكتم  واسمتع    للقم اة  النم س يقصم   الم   املكم   املكتبم  ك نمت ببعيم  لم   وقت وإ   

  لتصممممممب  للمكتبممممم ت املجمممممم   أ ممممم   قمممممم  التكنولممممموي  التطممممممو   أ  إال. والتعلمممممي 
 
  موزعممممم 

 
 إلكت ونيمممممم 

 و بمم . القم     فيم  يتواجم  آ م  مكم   أ  فم  أو املكتم   فم أو الب مت فم  وهو يطلبه  مل  للمع ف 

  جلممممم  قممممم  أ ممممم    معلومممممم ت  كنولوجيممممم  أ  مممممم  أكثممممم  إلانت نمممممت يكمممممو  
 
 التمممممي الط  قممممم  فممممم  تغييممممم ا

  ممممموفي  مممممم  آلا  حتممممم  املكتبممممم ت املعلومممممم ت  كنولوجيممممم  ومكنمممممت املكتبممممم ت  النممممم س بهممممم  يسممممت   

  امل  نمم  والبصمم     السمممعي  والتسممجيالت والصممو   النصممو  إ مم  الوصممو  
 
 أممم ك  فمم  أو محليمم 

 إ ممم  املطبوعممم  غيممم  أو املطبوعممم  الو قيممم  املجموعممم ت  حو ممم  مممم  مكنمممت كمممم  وبعيممم    م تلفممم 

 .بعي ي  مستفي ي  م    اسله  يمك  إلكت وني  أشك  

 أجهمممممم   تشممممممه   المممممم   الكبيمممممم  التطممممممو   إ مممممم  املوضممممممو  أهميمممممم  و  جمممممم " إضمممممم في  ن حيمممممم  وممممممم 

 ميزانيمم   ن سمم  بأسممع    كممو   ع مليمم  أو محليمم  سممواة آليمم  أن ممم   مموف   مم إ ب إلضمم ف  الح سمم 

 الجهمممم ت بممممي   مممم ب   نهمممم  آلا مممم   الح سمممم   طبيقمممم ت أهمممم  ممممم  الممممن    لمممم  تعمممم  كممممم  املكتبمممم ت 

 أهميمممممم  ممممممم   يتضمممممم  ثمممممم  واملسممممممتفي ي . وممممممم  للبمممممم حثي  و تيحهمممممم  املعلوممممممم ت  و مممممموف  إلا ا  مممممم  
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 أ ممممم    إمك نيممممم ت و ممممموفي  بممممم  القصمممممو   أوجممممم  علممممم  تغلممممم ال كيفيممممم  فممممم  آلاليممممم  المممممن   اسمممممت  ا 

 ". ج ي  

    البحث:هداف أ

 : إ  البحث ه ا يه ف

 .املست  م  الالي  للن   املميز  والخص ئ  املالم  عل  التع ف (1

 .واملعلوم ت آلالي  املكتب ت لن   الح كم  املع يي  عل  التع ف (2

 .الع بي  نطق امل ف  املتوف   الن   بعض عل  التع ف (3

 .إلاسكن     بمكتب  املست    املتك م  الن    عل  العمل  التع ف (4
 

   البحث:حدود 

 الاسممكن     مكتبمم   ا مم .VTLS ن مم   اسممت  ا   قيممي  البحممث  نمم و  : املوضوعدددية الحدددود •

 .الن    ه ا إلمك ن ت التحليل  العمل  والع  

   الاسكن    . مكتب   ا     الن  است  ا  ب ئ  الجغدرافدية: الحدود •
 

  دواته:أو البحثمنهج 
 

 املسمت    آلا م  الن م   و قيمي  لتحليم  التقييممي التحليلم  البحمث ممنج  عل  البحث اعتم 

    VTLSن    وهو إلاسكن     مكتب  ف 

 إصمم ا   وآ مم  VTLS ن مم   فمم  العممم  وقمموائ  ش شمم ت علمم  عمليمم  التعمم ف  مم  الصمم   همم ا وفمم 

 التمي الخم م ت لمبعض العمليم  الط  قم  علم  القم اة سم تع ف ذلم   ال  وم  Virtua وه  من 

 املم  سممممم  ط  قممممم  علممممم  قممممم   عممممم  املنهمممممي التعممممم ف وكممممم ل  املعلومممممم ت وم اكممممم  املكتبممممم ت  قممممم مه 

 الن ممم   هممم ا  ممال  مممم   ممت  التمممي الاسممتن    والضمممب  الفه سمم  مثممم  الفنيمم  للعمليممم ت الفعليمم 

 ممم  الاقتمم ا   جمم  كبيمم  بشممك  البحممث همم ا ممم  حيممزا  أ مم  سمم ال  ا فمم  ج يمم ا بعمم ا يعمم و مممم 

 .املتك مل  الن   ه   ب ست  ا  املكتب ت مج   ف  الواق  ف  الفعلي  العم  ط  ق 
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   السابقة:الدراسات 

 :يل  م  ال  اس  بموضو  كبي  بشك     ب  أنه  وج ت التي ال  اس ت أب ز  م 

  املعلوممم ت: وم اكمم  املكتبمم ت فمم  آلاليمم  الممن   و قيممي    ا تيمم معمم يي  السممي . محمممو  أسمم م 

    7ممج_واملعلومم ت.  املكتبم ت فم  الح يث  الا ج ه ت.   A-LIS ب ن مج عل   طبيقي    اس 

13 (2222 .)_ 121:121. 

 م اجعمم  ق ئممم  فمم  آلاليمم  الممن   ومواصممف ت املعم يي  ممم  مجموعمم  بتجميمم  ال  اسمم  همم   فمم   م 

 املعم يي  أ  إ م  ال  اسم  هم   انتهمت وقم . الق ئمم  ه   مست  م  A-LIS لن     قييم  أج    ث 

 بصمممو   تعممم  ال التمممي الوظمم ئ  بعمممض حمم   كمممم  آ مم  ن ممم   أ  لتقيممي   صممم   إليهمم   وصممم  التممي

 فه سمممممم  أ اة علمممممم  القمممممم    عمممممم   وأب زهمممممم : الن مممممم   تشممممممغي   ليمممممم  إليمممممم  ذهمممممم  ملمممممم   الفمممممم  جيممممم  

 بشمممممك  الججمممم  ي     مممم  عمممم   الف عيممممم   الممممن   بعممممض فمممم  نممممم أحي  ألاممممم  ع ممممم  غيمممم  .  حليليمممم 

 .معي     فه س  بط ق  طب ع  عل  الق    معي   . ع  

   اسمممم : مصمممم  فمممم  للمكتبمممم ت واملع بمممم  املتك ملمممم  آلاليمممم  الممممن   النقيمممم . احممممم  محمممممو  متممممو   

 .2222 الق ه   _نوعي . 

 واملسمت  م  املع بم  املتك ملم  نيم إلاليكت و المن   مكونم ت علم  الت كيمز إ   ال  اس  ه   ته ف

 ون ممم   – ألالممم  ون ممم   – ف جينيممم  ن ممم  ) منهممم  المممن   لمممبعض والتعممم   املصممم     املكتبممم ت فممم 

 ا تيم   فم  اسمت  امه  يمكم  ألاس سمي  املعم يي  وضم  م LIS (CDS/ ISIS) ن  مي وك ل ( ألافق

 البم امج حم   مم  مصمغ  نمم  إصم ا  إمك نيم  مم  لالسمت  ا   أفضمله  وا تيم   المن   و قيي 

 مم ي    إ شم   إ م  الب حث يسع  كم .  م    بأسع   و ب   الصغي    املكتب ت ف  ليطبق الكبي  

 فممم  حجمممم  كممم   مهمممم  إلكت ونمممي ن ممم   إل  ممم   ي ططمممو   ممممم  املعلومممم ت  ممم م ت أو املكتبممم ت

 .س بق  املوجو  الالكت وني ب ملستو   الا  ق ة أو الخ م 

  ف جينيممم - ج معممم  – ن مممم   – حمممم  البممم     محمممم/ https://halbadri1.wordpress.com 

2/4/2012 – vtls   

 قم   حيمث الن    ومميزات عيو  إ   و ط ق  الاسكن     مكتب  ف  VTLS است  ا  ذك  حيث

 الكو مممممممت  و ولمممممم  السممممممعو ي   الع بيمممممم  اململكمممممم  فمممممم  الب نمممممم مج اسممممممت  ا  بمممممم أ 1111 عمممممم   وفمممممم " 

 أهمم  وممم . للن مم   اسممت  ام  الع بيمم  المم و   أكثمم  تعمم  التممي ومصمم  تحمم   امل الع بيمم  وإلاممم  ات

 .الاسكن     مكتب  الع بي وف  الوط  الكونج س مكتب  للن    املست  م  املكتب ت
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 م كمممممممم  الاسممممممممكن    : - حليليمممممممم .    اسمممممممم  املتك ملمممممممم : الاليمممممممم  الممممممممن   احممممممممم . محمممممممم وس م سمممممممم ة 

 .2222  للكت   الاسكن    

 وامل  يمممم  الب امجيمممم  والتجهيممممزات املتك ملمممم  الاليمممم  الممممن   علمممم  التعمممم ف ا مممم  اسمممم ال    همممم   تهمممم ف

 كممم  الج معيمم  املكتبمم ت فمم  الاليمم  الممن    قمم مه  التممي والخمم م ت الع ملمم  والقممو   لهمم  املطلوبمم 

 الهممم  عمم   ممم  ح ليممم  املت حمم  املتك ملمم  الاليمم  المممن   ممم  نممم ذ، علمم  الضممموة القمم ة ا مم  تهمم ف

 ممممم   مع فمممم  ا مممم  ال  اسمممم  تهمممم ف كممممم  الج معيمممم  ب ملكتبمممم ت التحسمممم    تمشمممم وع ممممم  نممممم ذ،

 يونيكممو   ون مم   الافممق ن مم   مثمم  الج معيمم  املكتبمم ت علمم  الاليمم  الممن   همم    طبيممق امك نيمم 

 ا ي . ون    ف جين  لفن  ون   
 

 Information Systemأوال: تعريف نظـام المعلومات 

 هنم   ا  إال املعلومم ت ن م   مصمط   تع  م  حمو   مشمت   ا فم ق وجمو  عم   مم  ال غ  عل 

 التع   : ه ا فهن   وب لت    املصط   ه ا يعني  مل  ع م  فهم  ال وا  عل 

 محيطهم  ومم  بينهم  قيمم   تف عم  التمي العن صم  مم  عم   علم   حتمو   ب ئ  هو: املعلومات نظام

 الق ا . لصن ع  يحت جه   مل املعلوم ت وبث وإنت ، ح سوبي  ومع لجته  البي ن ت جم  به ف

  ضممممم  شممممك  أو صمممميغ  أنمممم  التوضممممي   ممممال  ممممم  املعلوممممم ت ن مممم   مفهممممو  يوضمممم  ممممم  وهنمممم  

 امل  بم  املت صصم  البشم    وألاجهم   والقمو  والبم امج املم  الت مم  كم  بمي  انسج   ف  العم 

 ممممممم  معممممممي  مجتممممممم  احتي جمممممم ت يلبممممممي المممممم   ب لشممممممك  املعلوممممممم ت  مممممم فق فمممممم  الممممممتحك  اجمممممم  ممممممم 

 و  م ته . علوم تامل

 بطمممم ق  و جهيزهمممم  إعمممم ا ه  يممممت  التممممي املمممم  الت ممممم  مجموعمممم " بأنمممم  الن مممم   يعمممم ف ممممم  وهنمممم  

 ألاهمممممممم اف  حقممممممممق محمممممممم    م  جمممممممم ت إ مممممممم  للوصممممممممو   التعمممممممم يالت أو معينمممممممم  وإجمممممممم اةات معينمممممممم 

 .املوضوع 

 :مجال المكتبات والمعلومات فيثانيا: تعريف النظم اآللية المتكاملة 

 :بأن  املتك م    آلا الن    و ع ف

 الب بلوج افيممممم  البي نممممم ت ق عممممم   فممممم  الوظيفيممممم  الف عيممممم  المممممن   كممممم  فيممممم  تشمممممت   ن ممممم   همممممو"  

 الممممبعض ال ئ سمممميي  و طلممممق الب بلمممموج اف  امللمممم  علمممم  وظيفمممم  أ   ممممت  بحيممممث ب لن مممم    الخ صمممم 

 .  الف عي  الوظ ئ  م  أكث  أو اثنتي   ض  التي ألان م  م  أ  عل  متك م  ن    مصط  
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 :Modules الفرعية والنظم

 مجموعهم  مم  التمي وهم  وظيفيهم  مت ابطم  ولكنهم  الب امج  م  منفصل  وح ات ع  عب    ه 

 املكتبمم   وظمم ئ  ممم  أس سممي  بوظيفمم  ب الضممطال  يقممو  ف عمم  ن مم   وكمم  آلا مم   يتكممو  الن مم  

 Circulation لإلعممممم    الف عممممم  والن ممممم    Cataloging Moduel للفه سممممم  الف عممممم  ك لن ممممم  

Module  امل جعي  الخ م ت Reference Module  املب ش  الخ  عل  املت   الفه س OPAC 

Module  وغي ه. 

 الفرعية:تاريخه وتطوره ونظمه  VTLSنظام 

 وتطوره: VTLS نظام نشأة

 للتكنولوجيم   ف جينيم  بج معم  نيومم   مكتبم  أع  م  الم   املش و  نت ، Vtls ن    ك          

 أن مم   عم و  و طمو   تسمو ق مجم   فم   ائم   الن م    الهم واملعم   Vtls.Inc مؤسسم  وتعم  ه ا

 واملكتبمم ت آلا مم  الح سمم  شممبك ت ط  ممق عمم  املصمم    مشمم  ك  مشمم     وكمم ل  آلاليمم  املكتبمم ت

 معيمممم   واسممممت  ا   عمممم  فمممم  لمممم و ه  1221 أيمممم و  شممممه    علمممم  املؤسسمممم  حصمممملت  كممممم  ال قميمممم 

Z.39.50 . 

 وك نمممت 1111 عممم   حتممم  ع يممم   بتطمممو ات ومممم  1171 عممم   منممم  الصممم و   فممم  الن ممم   بممم أ        

 Windows النوافمم  ن مم   علمم  اعتممم ت إلاصمم ا   وهمم     Virtura بممم سممميت نسممخ  اسمم   حممت

 مجموع تهممم  إ ا   املكتبممم ت علممم   ممموف  سممموف امليمممز  وهممم   Clint-Server الخممم    العميممم  ون ممم  

 الخمممم  علممم  املتممم   آلا ممم  الفهمممم س   الفه سممم : الت ليممم  العمليممم ت تغطمممم  وسممموف أفضممم   بشمممك 

 أكثممم  بتكنولوجيممم  وم عومممم  متك مممم  بشمممك    املسلسمممالت ضمممب    التزو ممم    إلاعممم      املب شممم 

   الشمممبك ت  وصمممي    الب مجيممم ت  طمممو     Data Management البي نممم ت إ ا   مثممم  ف عليممم 

 الوسمممم ئ   طبيقمممم ت ملع لجمممم   مممم   بشممممك  املصمممممم  الممممن   اوائمممم  ممممم  الن مممم   همممم ا يعمممم  كممممم 

 الصمل  القم   مسم ح  مم  ب مل ئ  32 م  أكث  يوف  كم    املوزع  الشبك ت ب ئ  ف  املتع   

  عليممممم   يعمممممم  الممممم  
 
 ضممممم  حيمممممث التطمممممو   مممممم  امل  ممممم  بن  ممممم   vtls.Inc مؤسسممممم  ق ممممممت وأ يممممم ا

 
 
  فه س 

 
 .  ال و   ت ملق الت بي ن ت وق ع   املكتب ت م  ملجموع  موح ا

      النظام: مكونات 

 أ  املفتمممم   ممممم  التممممي Modules الف عيمممم  الممممن   ممممم  مجموعمممم  ممممم  VTLS ن مممم   يتكممممو          

 -وه  ك لت   :  املتك م  آلا   ب لن    يسم  م  لتعطين  البعض بعضه  م   تك م 
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                      للتزو   الف ع  الن   -1

                       للفه س  الف ع  الن   -2

 املسلسالت لضب  الف ع  الن   -3

 ل ج   الف ع  الن   -4

            املب ش  الخ  عل  املت   الن   -1

                      لإلع    الف ع  الن   -2

 ل حج  الف ع  الن   -7

 ال  اسيي ل حج  الف ع  الن   -1

 ال و   ت لتكشي  الف ع  الن   -1

 الوث ئق ي لتوص الف ع  الن   -12

 املح سبي امل    الن   -11

 عنه : غن  ال التي الف عي  الن   أه  وم 

 
ا
 :للفهرسة الفرعي النظام: اول

 ذل  مع  استم    ط  ق ع  ب لوع ة الخ ص  الببليوج افي  البي ن ت إ     يت  حيث

 (Sheet/Form)  سمتم   الا  هم   وتعم ف الن م    ا   حف ه  يت  ث  معين  بط  ق  ملؤه  يت 

  Marc Format ن       وفVtls    يست    الهن س  بكلي  املست US Marc. 

  
ا
 املباشر: الخط على املتاح الفهرس: ثانيا

 ب نم مج إ م  الح جم   و   مب شم   الخم    ب لجهم ز الا صم   يسمتطي  بأن  Vtls ن    يتميز        

 .الا ص   بعملي  ليقو  وسي 

 :Vtls نظام مميزات

 .  م ته  م  والاستف    إلانت نت بشبك  الا ص   إمك ني   يتي-1

 .Backup علي  املحمل  البي ن ت م  احتي طي  نس  عم  يتي -2

 ممممم  الكممممونج س مكتبمممم  فمممم  املسممممت  م  ممممم    تسممممجيل  حقممممو   بجميمممم  البحممممث إمك نيمممم  يتممممي -3

 .OCLC بي ن ت ق ع   ف  البحث يتي  مفت حي   كم  مؤل   وعنوا  وكلم ت

 علمم  تسمم ع  الضممو ي  التممي امل سمم  إمك نيمم ت علمم  اعتممم  ا الجمم   عمليمم  إجمم اة إمك نيمم  يتممي -4

 .املع    مك نه   او غي  ف  املوضوع  او املفقو   املوا  اكتش ف
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 املممؤلفي   سممم ة ذلمم  أكمم   سممواة والتوحيمم  التقنممي  الاسممتن    للضممب  الف عمم  الن مم   يتممي -1

 إ مممممم  ب إلضمممممم ف   مممممم ا ف  همممممم ا ممممممم  املصممممممط ح ت بممممممي  ممممممم  بيمممممم   ممممممم  املوضمممممموع ت او العنمممممم و   او

 .إلاح الت

 الموا    ألاعم ا  ومت بع  و و ه  املتوق  ألاع ا  بي   املسلسالت لضب  الف ع  الن    يتي -2

ا  سممنو    او فصمملي   ألاعمم ا   مم قي  إمك نيمم  إ مم  ب إلضمم ف  املسممتفي ي   همم ا علمم  و م   همم   مهيمم  

 .الكت  وفصو  

 الح سممم  شمممبك ت عبممم  بعممم  عممم  الا صممم   إمك نيممم  املب شممم  الخممم  علممم  املتممم   الفهممم س يتمممي -7

 .لتجلي ه  شبك  و  ص  آلا  

 المم و   ت فمم  املتضمممن  املقمم الت واسممت ج   فه سمم  المم و   ت لتكشممي  الف عمم  الن مم   يتممي -1

 .GUI) (-Graphical User Interface  سومي  واجه   ال  م  إلانت نت والج ائ  العلمي 

 الجج ئي . القوائ  م  ب  تي    او نفس  املصط   بكت ب  سواة البحث إج اة إمك ني  يتي -1

 UKMARC , UNIMARC م   : أشك   وفق الببليوج افي  التسجيالت  ب    إمك ني  يتي -12

, CANMARC , AUSMARC , FINMARC , USMARC. 

 .and , or , not ف  املتمثل  املنطقي  ال واب  ب ست  ا  البحث إمك ني  يتي -11

 .Truncation البت  ب ست  ا  البحث إمك ني  يتي -12

 .م    او صل  ق   عل  سواة البحث ن  ج حفظ إمك ني  يتي -13

ا  كمم  1222 عم  ي  م  ملمم  لإلعم    الف عمم  الن م   يتسم -14  إلاعمم     و   بعمليم ت يقممو  مسممتعي  

 و بمممم    والحجمممم  عليهممم  املت  بمممم  لتمممأ ي  والغ اممممم تا فتمممم ات السمممنو   وحسمممم   الكتممم  والتج يمممم 

 .Barcode كو  الب   وفق الن    يعم  املكتب ت كم  بي  إلاع   

  مممت  التمممي امل تلفممم  والعمليممم ت املجموعممم ت عممم  وإلاحصممم ئي ت التقممم     إعممم ا  إمك نيممم  يتممي -11

 .ب ملكتب 

 أمممم  اسمممت  ا   ممال  مممم   الع بيمم   وذلممم اللغممم  بينهممم  ممم  لغممم ت عشممم   ممم  أكثممم  اسممت  ا -12

 مم  بمأكث  البي نم ت اسمت ج   للمسمتفي  يتمي  املطلوب  مم  اللغ  ال تي   LANG ب للغ ت    

 .لغ 

 :Vtls نظام عيوب

 او الفنيمم  سممواة املشمم ك  بعممض هنمم   أ  ا ضمم  VTLS لن مم   الفعلمم  الاسممت  ا  واقمم  ممم      

 يلمم : م  ومنه  إلا ا   

 للعممم  وإع   م  الجهم ز إغمالق إ م  يضمط ن  البحمث  ممم  عمليم   ةأثنم وأ طم ة مشم ك  حم و -1

 .البحث عملي  الستكم   أ     م  
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 علمم  إليهمم  ح جمم  فمم  نكممو   حتمم  العممم  بمفمم  ي  إمسمم كه  اسممتم ا  علمم  VTLS شمم ك   حمم  -2

 .ال وا 

 بمصمم   الوكيلمم  الشمم ك  لمم   العمم ملي  املهن سممو   ممم  مجموعمم  املكتبمم ت أمنمم ة  مم     يتممو  -3

 ال وب لتمممم    املكتبمممم ت  عمممم   لفيمممم  أ  لمممم يه  لمممم   املهن سممممي  او اسممممكو   وهممممؤالة شمممم ك  وهمممم 

 .الن    مست  مي م  مشت   حوا  لغ   وج 

 تشمممتم  الممم ي  املمممؤلفي  كممم  إظهممم   يمممت  املؤلممم  هممم ا واليوجممم  املؤلممم  ب سممم  الاسمممت ج   عنممم -4

 .املست ج  الاس  م  الاو   ألاح ف عل  أسم ةه 

 ممم  كثيمم   أ طمم ة  حمم   أكثمم   ف صممي  ي  مم  الب حممث النتمم ئج  ثمم  إ مم  والوصممو   ثالبحمم عنمم -1

 .الن   

 .    ك مل  فغي  املتغي   الحقو   مفهو  أم  وغي  متسق غي  ه  ش ش  ب لن    الث بت  الحقو  -2
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  إلاسكندرية بمكتبة VTLS نظام :التطبيقي العمليالجانب 

 هرسةللف الفرعي النظام

 Bibliographic Record ببليوجرافية تسجيلة إلعداد الفنية العمليات ترتيب

 إلاسكندرية بمكتبة

 

 ألاول  الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إ مم  المم  و    جمم  واملعلوممم ت املكتبمم ت أ صمم  ي  واجهمم  التممي ألاو مم  interface الواجهمم  يوضمم 

 البي نمممممم ت ق عمممممم   بممممممي  الا تيمممممم   تعطممممممي وهمممممم  إلاسممممممكن     بمكتبمممممم  VTLS ن مممممم   بي نمممممم ت ق عمممممم  

 ق عممممم   وبممممي ( المممم ... إلاسممممتن  ي  الببليوج افيمممم  ) أنواعهممممم  بك فمممم  التسممممجيالت إلنتمممم ، ال ئ سممممي 

 .الت    

 ال شمممف ف  فيممم  الاسمممت  ا  واجهممم  بمممأ  Virtua تسممممي التمممي ألا يممم   ونسمممخت  VTLS تميممز ن ممم  و 

 .الس بق الشك  م  يتض  م ك مفتوح  أ     و طبيق ت ب امج م   لفه  يوج  م   حج 
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 الثاني: الشكل

 Password وكلم  الس  Username املست    اس  الن    يطل  الق ع   ا تي   بع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :لشكل الثالثا

ممم  شمم    املهمم             ب لضممغ  علمم  ألايقونمم              أو  Searchممم   ممال  ق ئممم  البحممث 

أو  Titleالعنممموا   أو  Authorاملت حممم  علممم  هممم ا الن ممم   بممم ملؤل  يمممت  البحمممث فممم  ق عممم   البي نممم ت 

 كم  يتض  م  ه ا الشك  وغي ه  Subjectب ملوضو  
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 :الشكل الرابع

يكمممو  لممم   املفه سممم  مجموعممم  مممم  الكتممم  أو أوعيممم  املعلومممم ت التمممي يقمممو  بنعممم ا  أعمممم   الفه سممم  

بن  ممم   عنممم و   هممم   الكتممم  والبي نممم ت ألاوليممم   والتصممني  لهممم  وقممم  سمممبق وا  قممم   أ صممم  ي التزو مم 

له   ول ا فأ ص  ي الفه س  يقو  ب لبحث ع  عن و   ه   الكت  م  ق ئم  البحث إلكم   أعمم   

 اقتص   املع ف  )عل  سبي  املث  ( عنوا :ع   فننن  نبحثالفه س  الت م   ول ا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الخامس الشكل
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 املع ف  اقتص   كت  : ع  لبحثا نتيج  يوض 

 العمليممم  املم  سممم  فممم  ولكممم  الحقمممو   مكتملممم  الشمممك  هممم ا فممم  املع وضممم  التسمممجيل  أ  مالح ممم 

 مكتملمممممم  غيمممممم  بي ن تهمممممم   كممممممو   أ  املفتمممممم   ممممممم  إلاسممممممكن     بمكتبمممممم  الفنيمممممم  العمليمممممم ت لت   مممممم 

 أ صمممم  ي قمممم   تمممميال( النشمممم  وبي نمممم ت واملؤلمممم  العنمممموا ) ألاوليمممم  البي نمممم ت علمممم  فقمممم  ومقتصمممم  

 مؤقتممممم  تسمممممجيل  تسممممممي تسمممممجيل  بنعممممم ا  يقمممممو  بممممم و   التزو ممممم  وأ صممممم  ي بن   لهممممم   التزو ممممم 

Temporary Record     لتصمممممب  التسمممممجيل  يكمممممم  مممممم  لكممممم  الفه سممممم  أ صممممم  ي  و   يمممممأتي ثممممم 

 بن  م   يقمو  ثم   Edit الم    علم  ب لضمغ  فيقمو  ولم ا   Permanent Record  ائمم  تسمجيل 

 الشممك  ي همم  ذلمم  وبعمم  املفهمم س  الوعمم ة ممم  املت حمم  البي نمم ت وك فمم  املطلوبمم  الحقممو   ك فمم 

 :الت   

 :السادس الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لكمم  حيممث MARC Format ممم    صمميغ  شممك  فمم   ائممم  مكتملمم  تسممجيل  الشممك  همم ا يوضمم 

   جمم  والعنموا  122 و  جم  املؤلم  حقمم  مثم  بم   م    قمم  أ  Tag(  م ،) وسم  Field حقمو  

 Subfield ف عيمممم  حقممممو    وجممم  ممممم - غ لبممم - حقمممم  كممم  و حممممت وهكممم ا 222 النشمممم  وبي نممم ت 241

 املممواز   والعنمموا  a\ الف عمم  حقلمم  ال ئ سمميي العنمموا : ك لتمم    العنمموا  فمم  الف عيمم  الحقممو   مثمم 

\b الشك  م  واض  هو كم  الحقو   ب ق  ف  وهك ا. 
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 :السابع الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 بي نممم ت ق عممم   فممم  التسمممجيل  حفمممظ يمممت  للكتممم   والتصمممني  الفه سممم  أعمممم   بعممم  أنممم  يوضممم 

 لوحم  مم  F11 الم    علم  ب لضمغ  أو Save to database وا تيم   file ق ئمم   مال  مم  الن   

 .التسجيل  وحفظ اكتم   عل  ي   ال   الت    الشك  ي ه  ذل  وبع  املف  ي 
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 الاستنادي: للضبط الفرعي النظام

 

 املؤلفين ألحد Authority Record إستنادية تسجيلة إلعداد الفنية العمليات ترتيب

 إلاسكندرية بمكتبة

 :ألاول  الشكل

 

 أحمممم  محممم وس م سممم ة اسممم : ا ت نممم  وقممم  املمممؤلفي  أحممم  اسممم  عممم  البي نممم ت ق عممم   فممم  البحمممث

 بحثنممم  فقممم    الح يثممم الع بيممم  ألاسمممم ة قلممم  ق عممم   ا بممم   ونتيجممم ( ألالقممم   حفمممظ مممم ) مهممم ا 

 الشمك  مم  يتض  كم  ألاسم ة فه س VTLS لن  أظه  أ  النتيج  وك نت. م س ة مه ا   ب س :

 :الت   
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 :الثاني الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لمممم  املت حمممم  املعلوم  يمممم  ألاوعيمممم  أو الكتمممم  عمممم   اسمممم  كمممم  وأممممم   هج ئيمممم  م  بمممم  ألاسممممم ة فهمممم س

 التسمممممممجيالت  حممممممو   ق ئممممممم    هممممممم  امل تمممممم   سمممممم الا  علمممممم  ب لضمممممممغ  ولمممممم ا إلاسممممممكن      بمكتبمممممم 

 :الت    الشك  ف  كم  ب ملكتب  املؤل      التي ألاوعي  أو الكت  لك ف  الببليوج افي 

 :الثالث الشكل
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 املؤلفمممم ت هممم   أحممم  وب  تيممم   امل تممم    املؤلممم   مممألي  مممم  املت حممم  املعلوم  يممم  ألاوعيممم  يوضممم 

 :الت    الشك  ف  كم  ب  الخ ص  ي الببليوج اف التسجيل    ه 

 :الرابع الشكل

 

 الاسممتن    الضممب  أ صمم  ي ممم  نفسممه  ألاوعيمم  وجممو  ممم  البمم  الاسممتن    الضممب  أعممم   وفمم 

 أو بم  امل  بطم  التموا    أو وظيفتم  مثم  املؤلم  عم  بهم  املت ح  املعلوم ت منه  يست  ، م  لكي

 ال قميم  النسم  لعمم  مشم و  هنم   إلاسمكن     تب مك وف  املعلوم ت  م  ذل  غي  أو ألق ب 

 أو الاسممممتن   ملمممم  أ صمممم  ي فيعتممممم  ولمممم ا معينمممم   لخطمممم  وفقمممم  املت حمممم  املعلوممممم ت أوعيمممم  ممممم 

  حممت وهممو ذلمم   جمم  املكتبمم  أنشممأ   موقمم  علمم  امل فوعمم  النسمم  همم   علمم  الاسممتن    الضممب 

 :ك لت    وعنوان  ال قمي  ألاصو   مستو  : عنوا 

http://dar.bibalex.org/webpages/advancedsearch.jsf 

 املوقم  هم ا علم  الكتم   موقم  مب شم   يفمت  السم بق الشمك  فم  الم اب  ه ا عل  ب لضغ  ول ا

 :الت    الشك  م  يتض  كم (  ا ) DAR ا تص  ا يسم  ال  
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 :الخامس الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محممم وس م سممم ة  كتمممو   وجمممم  ا تيممم  / كتبممم تامل فممم  املعلومممم ت  ممم م ت: كتممم   موقممم  يوضممم 

 .مه ا  أحم 

 يمكممم  املوقممم  هممم ا  مممال  ومممم (  ا ) إلاسمممكن     بمكتبممم  ال قميممم  ألاصمممو   مسمممتو   موقممم  علممم 

 أ  علمممممم  الحصممممممو   يمكننمممممم  ذلمممممم   ممممممال  وممممممم  الكتمممممم   نمممممم  فمممممم  البحممممممث وكمممممم ا الكتمممممم    صممممممف 

 .ب لكت   موق  أ  ف  وأ ال ئ سي  العنوا  صفح  عل  كتبت سواة املؤل  ع  معلوم ت
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 :السادس الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لكم  Right click للمم وس ألايمم  الم    علم  نق   بعم  أقو  الببليوج افي  التسجيل   ال  م 

 Create Authority Record اسمممتن  ي  تسمممجيل  إنشممم ة أ تممم   ومنهممم  املنسممم ل  الق ئمممم    هممم 

 122 الحقم  أ تم   ولم ا لهم  اسمتن  ي  تسجيل  عم   يمك التي ل حقو   الت لي  الق ئم  فت ه 

 املؤل  ب س  الخ   وهو

 :السابع الشكل

 

 فت هم  Ok أضمغ  ثم  املؤلم   ب سم  ال ئ سميي املم    ع  يعب  ال   122 الحق  ا تي   يت 

 :الت    ب لشك  كم  املؤقت  الاستن  ي  التسجيل 
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 :الثامن الشكل

 

 مبتمممم أ إليهمممم   وإلاضمممم ف  ب لتعمممم ي  ألا صمممم  ي يقممممو  والتممممي ؤقتمممم امل الاسممممتن  ي  التسممممجيل  يوضمممم 

 Fixed-Length Data Elements-General يسمممممم  متكممممم    غيممممم  حقممممم  وهمممممو 221 ب لحقممممم 

Information  عمممممم  ع ممممممم  معلوممممممم ت  قمممممم   التممممممي البي نمممممم ت عن صمممممم  بمممممم  الطممممممو   ث بممممممت حقمممممم  أ 

 "الت    الشك  ي ه  الحق  ه ا عل  الضغ  ط  ق وع  التسجيل  

 :التاسع الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هنممم  وهممم  Auth lang التسمممجيل  لغممم : مثممم  التسمممجيل  عممم  ع مممم  معلومممم ت الحقممم  هممم ا يحمممو  

 الفه سمممم  قواعمممم  عمممم  تعبمممم  التممممي C هنمممم  وهمممم  Cat Rules الفه سمممم  قواعمممم  ومممممثال ara الع بيمممم 

 الاسممم  هممم ا وهممم  Psnl Name شمممخ  اسممم  همممو املممم    هممم ا وهممم   AACR أم  كيممم  ألانجلمممو

 ألا صممم  ي يقمممو  التمممي املعلومممم ت مممم  ذلممم  غيممم  وإ ممم  Hd Subj موضمممو  كممم أس أيضممم     يسمممت

 .املعلوم ت ك ف  ع  لتعب  الحق  ه ا ف  بن   له 
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 :العاشر الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 علمممم  الضممممغ  ط  ممممق عمممم  الاسممممتن  ي  التسممممجيل  فمممم  ج يمممم  حقمممم  إنشمممم ة م حلمممم  الصممممو    وضمممم 

 بجمموا  الشممك  في همم ( 1)  قمم  ممم  واضمم  هممو كممم  Add Tag حقمم  بنضمم ف  الخ صمم  ألايقونمم 

 فيقمو  فم    يكمو   ولكنم ( 3)  ق  بجوا  هو كم  الحق  إ  ا، يت  Ok عل  وب لضغ ( 2)  ق 

 للقواع . وفق  الاس  بنض ف  الاستن    الضب  أ ص  ي املفه س 

 

 

 

 

(1) 

(2) 

(3) 
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 :عشر الحادي الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ال قميم  املكتبم  م كم  وهم OCLC (Online Computer Library Center ) فم  أيضم  البحمث يمت 

 هممم ا  ممم م ت و سمممت     بأوهممم يو ألام  كيممم  املتحممم   الواليممم ت فممم  يقممم  م كممم  وهمممو ألانت نمممت علممم 

 همم   علمم  ل حصممو   الاشممت ا   ممال  ممم  العمم ل  مسممتو   علمم   ولمم  11 ممم  أكثمم  مكتبمم ت امل كمم 

 علمممم  الحصمممو    جممم  بمممم  مشمممت ك  إلاسمممكن     مكتبمممم  و والاسمممتن  ي   الببليوج افيممم  الخممم م ت

 الع بيمم  ب للغمم  ألاسممم ة عمم  ب لبحممث الاسممتن    الضممب  أ صمم  ي فيقممو  ولمم ا الخمم م ت  همم  

 أيقونممممم ت علممممم  الضممممغ  ط  مممممق عمممم  البحمممممث و مممممت  امل ومنمممم   ب لصممممميغ  وكمممم ل  اللغممممم ت وبك فمممم 

 السمم بق   الصممو    ممم واضمم  هممو كممم  البحممث   نمم  فمم  الاسمم  وكت بمم    Authorities فمم  البحممث

 :أسف  واض  هو كم  OCLC ف  يوج  فل  عن  املبحو  للمؤل  وب لنسب 
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 :عشر الثاني الشكل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :عشر الثالث الشكل

 يوجممم  لممم  أ  النتيجممم  وك نمممت   Romanized form امل ومنممم  ب لصممميغ  البحمممث مح ولممم  يوضممم 

 :أيض 
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 :عشر الرابع الشكل

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :عشر الخامس الشكل

 227 الحقمم  فمم  ُيكتمم  حيممث إلاسممكن     بمكتبمم  ح ليمم  يممت  ملمم  وفقمم  الك ملمم  التسممجيل  يوضمم 

 مصمم   حقمم  يسممم  وهممو 272 الحقمم  أممم  املؤلمم   السمم  الال ينيمم  بمم لح وف امل ومنمم  الصمميغ 

 املعلومممم ت ت بممم ك فممم  إليممم  ال جمممو   ممم  الممم   امل جممم  أ  Source Data Found البي نممم ت وجمممو 

 يمكمممم  أنمممم  إ مممم  إلاشمممم    و جمممم   نفسمممم   املؤلمممم  كتمممم   هممممو امل جمممم  وهنمممم  املؤلمممم  عمممم  والبي نمممم ت

 ثمم  ذلمم   غيم  وإ مم  والتم اج  واملوسمموع ت ألانت نمت مواقمم  بعمض ومنهمم  ألا م    للمصمم    ال جمو 

 .التسجيل  وحفظ الحقو   ك ف   كمل  بع 
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 :عشر السادس الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  مال  مم  ذلم  و عم ف  ائمم  اسمتن  ي  تسمجيل  ولم   حقيقم   م  الاسم  أ  يوض  الشك  ه ا

  قم  الشمك  عكم  EG-AlBA معقموفتي  بمي  الاسم  بجموا  يوضم  الم   إلاسكن     مكتب  كو 

 .الاستن  ي  تسجيلت  اكتم   عل  ي   كو  أ  الاس  أم   نج  ل  حيث 2

 OPAC املباشر للفهرس الفرعي النظام

العربية  باللغة الرئيسية GUIالرسومية  الواجهة تعد والتي املؤسسة لواجهة لرئيسيةا النافذة

 النظام خدمات من للمستفيدين النظام إلى للوصول 
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الانجليزية  باللغة الرئيسية GUIالرسومية  الواجهة تعد والتي املؤسسة لواجهة الرئيسية النافذة

 النظام خدمات من للمستفيدين النظام إلى للوصول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملحوظة:

  و ت  
 
  الف نسي . ب للغ  ايض 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املكتبة محتويات داخل للبحث املفتوحة البيانات قاعدة
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  الانجليزية باللغة الرئيسية GUI  الرسومية الواجهة تعد والتي الفهرس لواجهة الرئيسية النافذة

 للفهرسة الفرعي النظام إلى للوصول 

 

  الانجليزية باللغة الرئيسية GUI  الرسومية الواجهة تعد والتي الفهرس لواجهة الرئيسية النافذة

 للفهرسة الفرعي النظام إلى للوصول 
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 املشت كي  لألعض ة الفه س إع ا ات إ   ال  و   ن ف  

  

 املوضو ( – العنوا  – املؤل ) الفه س ب مل ا   ف  البحث
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  البحث متطلب ت حس  النت ئج و صفي  البحث مؤش ات لتح ي 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 البحث ملف  ات التصفي  فال  

 ( الوع ة نو – املحتو   طبيع  – النش  سن  – النش  مك    - املوق  – )اللغ 
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 أصممممممو   علمممممم  الاطممممممال  أو حف همممممم  املمممممم ا  التسممممممجيالت ممممممم  البحممممممث نتمممممم ئج لت مممممم    البحممممممث سممممممل 

 مص   ه 

 

VTLS 
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 ةالاسكندري بمكتبة واملستخدم املتكامل آلالي بالنظام توافرها الواجب باملعايير قائمة 

VTLS 

 بالنظام العامة املعايير توافر مدى ( يوضح1) رقم جدول 

 

 النظم املستخدمة املعايير

: املعايير العامة
ا
 أول

 VTLSتقييم 

 غير متوفر متوفر

  *   املو   الس بق . سمع1

  * . سمع  الن    الس بق 2

  * التو    م  قب  املو    م  بع.   م ت 3

  * .   م ت الت     عل  الن    م  قب  املو  4

  * .   م ت التح يث والتطو   م  قب  املو  1

  * التو    والت كي  والتشغي  تاملو   بعملي . أ  يقو  2

  * شهو  2لحق ف  تشغي  الن    بشك   ج  بي مل   . أ  يكو  للمكتب  ا7

  * . أ   توف  أ ل  موثق لتشغي  الن    لك  م  الع ملي  واملستفي ي 1

  * . أ  يتع م  م  التسجيالت الببليوج افي  الع بي  والال يني 1

  * . أ  يتوافق م  ب امج البحث ف  شبك  الانت نت12

ال   يستطي  الن    أ   تصي  للتسجيال ألاق. أ  يح   املو   الح  11

 يتقبل 

*  

  11 املجموع

 - %122 النسبة املئوية
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 بالنظام الاقتصادية املعايير توافر مدى يوضح( 2) رقم جدول 

 

: املعاييرإلاقتصادية
ا
 ثانيا

 VTLSتقييم 

 غير متوفر متوفر

  *  ئ . سع  الن    مق  ن  ب  ن م  ألا    التي  ؤ   نف  الوظ1

 *  . ه  يق   املو     م ت م  بع  البي  مج ن ؟2

 *  الت     مج ن ؟ تاملو     م . ه  يق   3

  ص  . ه  يتطل  أي  أجه   ح سب ت أو ا ص الت أو ط بع ت 4

 ؟ مكلف

*  

  * . ه  يتطل  أ  ن   تشغي    ص  مكلف ؟1

  * ؟. ه  يقو  املو   ب لت كي  والتشغي  التج  بي مج ن 2

  * ؟الش اة ك مال. ه  يمك  ش اة أج اة فق  م  الن    أ  الب  م  7

  * . إجم    التكلف  إذا ك   الن    الج ي  سيح  مح  ن    آ   آ  1

 2 6 املجموع

 %18 %%58 النسبة املئوية

 

 مدى توافر معايير أمن النظام  ( يوضح3جدول رقم )

: معايير أمن النظام
ا
 ثالثا

 VTLSتقييم 

 غير متوفر متوفر

  * . ض و    واف  كلم  س  ال  و  إ   الن   1

  * . ض و    واف  كلم  س  ال  و  إ   ك  ن    ف ع 2

  * .  ح ي  صالحي ت التع م  لك  نو  م  الع ملي 3

  * .  ح ي  صالحي ت التع م  بي  الع ملي  واملستفي ي 4

)صالحي ت إلاض ف  والح ف ئ  الوظ التع م  ف   ت ح ي  صالحي . 1

 ) والتع ي 

*  

  * احتي طي ؟ ب ع ا نس . ه  يسم  2

 الحتي ج ت املكتب   و  ال جو  إ   7
 
املو   . ه  يسم  ب لتع ي  طبق 

 ؟جواملنت

*  

  7 املجموع

 - %111 النسبة املئوية
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 مدى توافر معايير التعريب بالنظام ( يوضح4جدول رقم )

: معايير 
ا
 التعريب رابعا

 VTLSتقييم 

 غير متوفر متوفر

  * ASMO التع   . الالتزا  بمع يي  1

  * Windows Characters Setا  نواف . الالتزا  بمع يي  تع    شف   ن    2

. إمك ني  ا     ح وف وكلم ت ع بي  وال يني  ف  تسجيل  واح   وف  حق  3

 واح   ا   نف  التسجيل 

*  

 ف  وقت واح  . إمك ني  الب4
 
حث والاست ج   للتسجيالت الع بي  وألاجنبي  مع 

لوجو  ق ع   معلوم ت واح    و  ال  و  والخ و، م  الق ع   أو م  

 .  م   أ   الن    وال  و  

*  

  * .  وف  ش ش ت املس ع   ب لع بي  والانجليزي 1

س ئ  والف ز . أ  يكو  التع    لوظ ئ  الا     والتح    والاست ج   وال  2

 والطب ع 

*  

  * . أ  يكو  إظه   الح وف الع بي  والال يني  بنف    ج  الوضو 7

  7 املجموع

 - %111 النسبة املئوية
 

 مدى توافر معايير ألاجهزة املطلوبة بالنظام ( يوضح8جدول رقم )

: ألاجهزة املطلوبة
ا
 خامسا

 VTLSتقييم 

 غير متوفر متوفر

  *  IBMح س . التوافق م  1

 *  . ه  يحت ، إ   ح سب ت م  س ع /حج     ؟2

  * ملون  ش ش ت-بط ق ت-صوت-ضو ي. إمك ني  است  ا  م س  3

 *  معين ؟ صي ن -أحب  -أو اقمعين  وه   تطل   ط بع ت. ه  يتطل  4

  * . ه  تعم  ف  ب ئ  شبك ت؟1

  * العمو   بأنواعه  امل تلف . إمك ني  احتواة ألاجه   عل  أجه   الت ميز 2

  * امل مج   ق اة  ألاق ا. إمك ني  احتواة ألاجه   عل  أجه   7

 *  مو   ب  جه   / . ض و    واف  أجه   ف ك 1

  * .  وف  ألاجه   املطلوب  و  م ت م بع  البي  له  ب لسوق املحل 1

  * .  وف        محل  عل  است  ا  ه   ألاجه  12

  * محلي  له   ألاجه   صي ن وف  .  11

 3 5 املجموع

 %2723 %7227 النسبة املئوية
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: البيئة ونظم التشغيل املطلوبة
ا
 سادسا

 VTLSتقييم 

 غير متوفر متوفر

 *  أ  يعم  الن    بأكث  م  ن    تشغي  مع   .1

  * Windows-Dos-UNIX-NT-Saybase-Oracleموجو  .2

  * لشبك تأ  يعم  ف  ظ  ن   تشغي  ا .3

  * أ  يعم  ب لتوافق أو م  ب امج التع م  م  شبك  الانت نت .4

  * أ   كو  ن   التشغي  املطلوب  مع ب  ومت ح  ب لسوق املحل  .1

  * أ  ي  ب  أو يعم  م  ب امج مع لج  النصو  .2

 1 8 املجموع

 %1627 %5323 النسبة املئوية

 

 مدى توافر املعايير والبروتوكولت الدولية بالنظام ( يوضح7جدول رقم )

 

: املعايير والبروتوكولت الدولية
ا
 VTLSتقييم  سابعا

 توفرغير م متوفر 

  * التواف  م  مع يي  شبك ت الا ص الت .1

  * لشبك  الانت نتTCP/IPالتوافق م  مع يي  .2

  * Z39.50التوافق م  معي   .3

  * التوافق م  شك  تسجيل  م    .4

مص    أ  ي ع  سلسل  الت قيم ت ال ولي  املوح   لك  أنوا   .1

 تاملعلوم 

*  

  * أ  يتع م  م  أكث  م  ن     صني  .2

  * فق م  مع يي  الاع ا الببليوج اف أ  يتوا .7

  7 املجموع

 - %111 النسبة املئوية
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 تحليل المعايير

 * العنصر: املعايير العامة بالنظام
 

   11* إجمالى املعايير: 

 ( يوضح مدى توافر املعايير العامة بالنظام5جدول رقم )
 

 VTLSتقييم  املعايير

 11 ع   املع يي 

 %122 النسب  املئو  

 

 

  VTLSبن ممم    واف هممم   ينبغممم  التمممي( والخممم   ب ملعممم يي  الع مممم  1يتضممم  مممم  الجممم و   قممم  )

  نممم قع سممممع  املمممو   والن ممم   علممم  السمممواة  ثممم   ممم م ت 
 
حيمممث احتممموت علممم  أحممم  عشممم  معيممم  ا

وبنسمممممب  مئو ممممم   11عممممم    كممممم ا ات  الن ممممم   علممممم    التممممم     والتحممممم يث والتج  ممممم   ولقممممم  احتمممممو 

كبممممم       ب ملواصمممممف ت الع مليممممم  ولممممم  شممممم ك متممممم ز الن مممممي  املعممممم يي   حيمممممث   مممممم   لممممم%122قممممم  ه  

  تبن ه  وتش ف عل   طو    وتسو ق .

 ما* العنصر: املعايير الاقتصادية بالنظ

    5* إجمالى املعايير: 

 بالنظم قتصاديةالا( يوضح مدى توافر املعايير 9جدول رقم )

 

 VTLSتقييم  املعايير

 6 عدد املعايير

 %58 املئوية النسبة

 

ب سممممتق اة الجمممم و  الخمممم   ب ملعمممم يي  الاقتصمممم  ي  الواجمممم   واف همممم  ب لن مممم   لمممموحظ أ  

  %11عممم يي  متممموف   بنسمممب  مئو ممم  بلغمممت امل وهممم      هنممم   ثمممم   معممم يي  يجممم  ا   تممموف  ب لن ممم

  %11 قممم ي   ممم م ت مممم  بعممم  البيممم  ب ملجممم    وحصممم  علممم  نسمممب  مئو ممم  قممم  ه   ولكممم  ال يوجممم 

 ب لع ة عل  ك ه  املكتب ت م  حيث  وفي  ميزاني ت لصي ن  الن   .   مم  يلق 
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 * العنصر: معايير أمن النظام

   7* إجمالى املعايير: 

 ( يوضح مدى توافر معايير أمن النظام11جدول رقم )
 

 VTLSتقييم  املعايير

 7 عدد املعايير

 %111 النسبة املئوية

 

علمم  نسممب   حيممث حصمم معمم يي  أممم  الن مم    يطبممق    ن ممال أ  التمم   يتضمم  ممم   حليمم  الجمم و  

 م  إجم    املع يي  %122مئو   ق  ه  
 

 * العنصر: معايير التعريب بالنظام

   7* إجمالى املعايير: 

 ( يوضح مدى توافر معايير التعريب بالنظم11جدول رقم )
 

 VTLSتقييم  املعايير

 7 عدد املعايير

 %111 النسبة املئوية

 

 أنممم  يطبمممق  املسمممت     نجممم   إ ممم  الجممم و  الخممم   بمممم    مممواف  معممم يي  التع  ممم  ب لن مممبممم لن   

.ي وفه وب لت     %122املع يي  بنسب  
 
 ن س  الب ئ  الع بي   م م 

 

 * العنصر: معايير ألاجهزة املطلوبة للنظام

   11* إجمالى املعايير: 

 ( يوضح مدى توافر معايير ألاجهزة املطلوبة12جدول رقم )

 VTLSتقييم  املعايير

 11 عدد املعايير

 %111 النسبة املئوية
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معم يي  ألاجهم   املطلوبم  وبنسمب  مئو م  فيم  تمواف      يتض  م   حلي  الج و  أ  الن 

  وهمم ا يعممو  ملمم  لتلمم  الممن   ممم   بمم   كبيمم   فمم  السمموق الع بيمم  وألاو بيمم  علمم  حمم  %122قمم  ه 

  طو  ه  لتواك  أح   التقني ت املت ح  ب لسوق.سواة  وك ل  املؤسس ت الق ئم  عل  

 * العنصر: معايير البيئة ونظم التشغيل املطلوبة بالنظام

        6* إجمالى املعايير: 

 ( يوضح مدى توافر معايير البيئة ونظم التشغيل املطلوبة بالنظم13جدول رقم )

 

 VTLSتقييم  املعايير

 8 عدد املعايير

 %5323 النسبة املئوية

 

أ  نسب   واف  مع يي  الب ئ  ون   التشغي  املطلوب  قم  حصملت علم   الت   يتض  م  الج و  

  وبواقممممم   ممممموف   مممممم  معمممم يي  مممممم  أصممممم  سمممممت  معممممم يي   ممممممم  يعطممممم  %13.3نسممممب  مئو ممممم  قممممم  ه  

 بأ  
 
 الع بي .الب ئ   ف ل  مص اقي  و ب    ه ا الن   انطب ع 

 لية للنظام* العنصر: معايير البروتوكولت الدو 

 7* إجمالى املعايير: 

 ( يوضح مدى توافر املعايير والبروتوكولت الدولية بالنظم14دول رقم )ج

 VTLSتقييم  املعايير

 7 عدد املعايير

 %111 النسبة املئوية

 

 فممممم يتبمممممي  لنممممم  أ  املعممممم يي  الخ صممممم  بممممم لب و وكوالت قممممم   مممممواف ت  التممممم   مممممم   مممممال  الجممممم و  

تسمم  ب لع مليمم  ممم  ي   يتضمم  أ  الن مم وب لتمم     %122  مئو مم  قمم  ه    املسممت    وبنسممب الن مم

أم  كم   فم فقم  بم   الع بميالموط   ف   ال يوج   الن  ه احيث  طبيق  للمع يي  بشك  ع      

 وأو وب  عل  السواة. 
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 والتوصيات النتائج

     الدراسة: نتائج: اول

 بعضممه  ممم   تك ممم  أ  التممي Modules الف عيمم  الممن   ممم  مجموعمم  ممم  VTLS ن مم   يتكممو  - 1

 املتك م . آلا   ب لن    يسم  م  لتعطين  البعض

 اعمممم ا  امك نيمممم  يتممممي  كممممم  منهمممم  والافمممم    نممممتالانت   بشممممبك  الا صمممم   امك نيمممم  Vtls ن مممم   يتممممي -2

 تسمممجيل  حقمممو   بجميممم  البحمممث و تمممي  إمك نيممم -عليممم  املحملممم  البي نممم ت مممم  احتي طيممم  نسمممخ 

 يتممممي  مفت حيمممم   كممممم  وعنمممموا  وكلممممم تمؤلمممم    ممممم  الكممممونج س مكتبمممم  فمممم  املسممممت  م  ممممم   

  OCLC بي ن ت ق ع   ف  البحث

 إ مم  املت صصممي  العمم ملي  نسممب   فمموق  املت صصممي  يمم غ العمم ملي  نسممب  أ  ال  اسمم  أثبتممت-3

  مممممأهيله  يمممممت  بممممأنه  العلممممم  ممممم  بكفممممم ة  آلاليمممم  المممممن   مممممم  التع ممممم  علممممم  قمممم  ته  عممممم   ج نمممم 

 الجممممم  إ ممممم  يفتقممممم و  بعضمممممه  لألسممممم  ولكممممم  الكفممممم ة  مممممم   علممممم  للوقممممموف متت بعممممم  بممممم و ات

 العم . ف  والاجته  

  و   املقتنيمممممم ت بي نمممممم ت بت مممممم    وإلاهممممممم    مممممم   ألا   و    مممممم م ت علمممممم  الن مممممم    و   إقتصمممممم  -4

 حجمم  او الانتقمم  ي البممث او الج   مم  إلاح طمم  مثمم  مهممم   مم م ت  قمم ي  فمم  إمك ني  مم  اسممتثم  

 وإلاعمممممم    والاسممممممت ال   والجمممممم   التكشممممممي  مثمممممم  اله ممممممم  الفنيمممممم  العمليمممممم ت بعممممممض او املمممممموا 

  املق م  الخ م ت كف ة   ف  حت  او ال و   ت وضب 
 
 .فعال

 التعمم و   أشمك   مم  شمك  أ  يحقمق لمم  أنم  فم  سمبب  كم   آلا مم  للن م   الجم   الاسمتثم   عم  -1

 . موح  فه س املش  ك  أو إنش ة او الخب ات  ب    او املوا   ف  املش  ك  حيث م  بينه 
 

ا: توصيات   الدراسة: ثانيا

 ب آلتي: الم  اسم   موصم         

 فممممم  واجهتهممممم  التمممممي واملشمممممكالت الن ممممم   تسمممممت    التمممممي املكتبممممم ت    جممممم  علممممم  التعممممم ف ضممممم و  -1

 .الاست  ا 

 و بطهم  والتقنمي الفني وإلاع ا  الت     نت ئج مت بع  ط  ق ع  ب ملكتب  الع ملي  كف ة   ف -2

  ذلم  يكمو   ال حتم  ب ملكتبم  املت صصمي  العم ملي  بتعيي  الع ملي   والاهتم   بننج زات
 
 عبئم 

 .والت     لتأهي ا إع    ف 

  املكتبممممم  تعممممم  بمممممأ  ال  اسممممم   وصمممممي -3
 
  مممممموج ا

 
 املكتبممممم   ا ممممم  العمممممم  سي سممممم ت يوضممممم  إ شممممم  ي 

 . ق مه  التي والخ م ت

 وقموائ  التصمني  و طم  ك ملكم ن  مع بم  او ع بيم  إلكت ونيم  عمم  أ وات بنصم ا  هتم  الا -4

 .الاستن  
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 أ  علمم  آ مم  ن مم   ب  تيمم   الخ صمم  ملحمم   ا املواصممف ت بمجموعمم  بمم اللتزا  ال  اسمم   وصممي -1

 الممن    لتقيممي  املقتمم   املممنج  وفممق املواصممف ت بتلمم  التزمممت التممي الممن    قيممي  بموجبهمم  يممت 

 علمممممممم  والتمممممممم      وصممممممممي نت  و طممممممممو    الن مممممممم   ا تيمممممممم   إلجمممممممم اةات املن سمممممممم  التمو مممممممم  و مممممممموفي 

 .است  ام 

 ا اة علممم  وإلاشممم اف ملت بعممم  ملكتبممم ا مسمممتو   علممم  تشمممك  ل جنممم  الك مممم  الممم ع   ممموفي  يجممم -2

 الن   

 :المصادر قائمة

 املعلوممم ت: وم اكمم  املكتبمم ت فمم  آلاليمم  الممن   و قيممي  ا تيمم   معمم يي  السممي . محمممو  أسمم م  .1

    7ممج_واملعلومم ت.  املكتبم ت فم  الح يث  الا ج ه ت.   A-LIS ب ن مج عل   طبيقي    اس 

13 (2222.) 

 فمم  املت صصمم  املعلوممم ت وم اكمم  املكتبمم ت فمم  املحسممب  الممن   واقمم . إبمم اهي  إبمم اهي   نمم   .2

 .1112 الق ه    ج مع  آلا ا   كلي -م جستي  أط وح . مي اني    اس : مص 

   اسممم : مصممم  فممم  للمكتبممم ت واملع بممم  املتك ملممم  آلاليممم  المممن   النقيممم . احمممم  محممممو  متمممو   .3

 (.م جستي  أط وح )_ . 2222 آلا ا   كلي  في  املنو  ج مع  الق ه  : _نوعي . 

: السمعو ي  الج معيم  ب ملكتبم ت املسمت  م  املتك ملم  آلاليم  المن   معجبم . آ  ظم ف  مهم   .4

 قسمممممم  آلا ا   كليمممممم  إلاسممممممكن      ج معمممممم  م جسممممممتي    سمممممم ل  ممممممم ميمممممم .  قو   حليليمممممم    اسمممممم 

 .  11   موسيي  عب  املنع  غ     .أ إش اف  2213 واملعلوم ت  املكتب ت

 - حليليمممم .    اسمممم  الج معيمممم : املكتبمممم ت فمممم  املتك ملمممم  الاليمممم  الممممن   احممممم . محمممم وس م سمممم ة .1

 2222 للكت    الاسكن     م ك  الاسكن     

.2. https://halbadri1.wordpress.com 2/4/2012 – vtls  

.7. http://alexlibinfo.blogspot.com/2013/02/vtls.html     

.1. halbadri1.wordpress.com/vtls ف جيني -ج مع -ن   -  

 

  :الدراسة مالحق

 :آلالية النظم تقييم معايير

  الالية: النظم تقييم عناصر -1

 مجموعمم   تطلمم  والتممي الاليمم  الممن    قيممي  اس سممه  علمم  يممت  التممي العن صمم  ممم  الع يمم  هنمم  

  - ه : املع يي  وه   واملطلوب  امل تلف  املع يي  م 
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 العامة: املعايير-1

 الممتحك  وكيفيمم  ألا مم    الممن   ممم  و وافقمم  م ونتمم  وممم   الج يمم  للن مم   الع ممم  ألاطمم   وضمم  وهمم 

 .و ك ليف  في 

 :معاييراملرونة-2

 ع قلممممم  أو الن ممممم    صممممممي  اعممممم     و   املسمممممتقبلي  الاحتي جممممم ت  قبممممم  فممممم  الن ممممم   م ونممممم  مممممم   وهممممم 

 .والتنفي  التشغي  عملي ت

 :ئمةمعاييراملوا-3

 و تموائ  املكتبم  فم  آلاليم  المن   وكم ل  الج معم  فم  آ   ن    م  الن    و  ا     اب  كيفي  وه 

  ألا     املكتب ت ف  آلالي  الاع    ن   م 
 
 .مثال

 :والضبط معاييرالتحكم-4

 كتمم ال إ جمم   فمم   ممأ  وا المم ي  املسممتعي ي  بأسممم ة ق ئممم  بطب عمم  الاعمم    ن مم   فمم  والضممب  الممتحك 

 الخ صمممممممم  البي نمممممممم ت وحم يمممممممم . الكتمممممممم  ا جمممممممم   اشممممممممع   وطب عمممممممم  للتممممممممأ ي  مممممممممنه  املطلوبمممممممم  والغ اممممممممم ت

 .وس  ته  ب ملستعي ي 

 :التكاليف معايير-8

 اليمممم و   الن مممم   عمممم  الج يمممم  الن مممم   تشممممغي   كمممم لي     مممم  ال بحيممممث الن مممم    كمممم لي  م اعمممم   يجمممم 

 . تج وزه  ال مح    ميزاني  ووض  فت   بع  الج ي  للن    التشغي   ك لي  و قلي 

 :الوظيفية املعايير-6

 الن م    قسمي  يمت  بحيمث الن م   يعملم  أ  يجم  مم   حم   التمي الوظيفيم  املس ئ  الن    يغطي أ 

 .مفصل  وقوائ  ف عي  ن   إ  

 :والتنفيذ العمل معايير-7

 \الاسمممبو \ اليمممو  مثممم  معينممم  ممم    مممال  مممم  الج يممم  الن ممم   علمم  إنجممم ز  املطلمممو  كميممم   نفيممم  وهمم 

 أنممموا  مممم  نمممو  كممم  يسمممتغ ق  الممم   الوقمممت ذكممم  مممم  املطلمممو  العمممم  انجممم ز وسممم ع  السمممن  أو الشمممه 

 .العم 

  -ه :  املع يي  وه   ا     الالي  للن    قيي  ومع يي  عن ص    مممممممممممممممممممممممهن  أ الا ذل  م  ال غ  وعل 

 العامة: املعايير اول:

   الا ي : العن ص   تضم 

 الس بق . املو   سمع * 

 .الن    سمع * 

 .املو   قب  م  التو    م  بع    م ت* 

 .املو   قب  م  الن    عل  الت       م ت* 

 



 
 

 
 

45102 44 

 

 الاقتصادية: املعايير ثانيا:

  الا ي : العن ص   تضم 

  الا   . ب  ن م  مق  ن  الن    سع * 

  .مج ن  البي  بع  م    م ت  واف * 

  .مج ن  لت    ا   م ت  واف * 

 النظام: امن معايير ثالثا:

  الا ي : العن ص   تضم 

 .للن    لل  و   الس  كلم   واف  ض و  * 

 .ف ع  ن    ك  ا   ال  و   س  كلم   واف  ض و  *  

 التعريب: معايير رابعا:

  الا ي : العن ص   تضم 

   windows النواف  ن    شف   تع    بمع يي  الالتزا *

 واح  . تسجيل  ف  والاجنبي  الع بي  للتسجيالت والاست ج   البحث ك ني ام* 

 .واح  وقت ف  مع  والاجنبي  الع بي  للتسجيالت والاست ج   البحث امك ني * 

 املطلوبة: الاجهزة معايير خامسا:

  الا ي : العن ص   تضم 

 ملون . ش ش ت او بط ق ت او ضو ي م س  است  ا  امك ني * 

  .معين  ط بع ت است  ا  ك ني ام* 

 الاجه  . له   محلي  صي ن   وف *

 الاجه  . ه   است  ا  عل  الت      وفي * 

 التشغيل: بيئة معايير سادسا:

  الا ي : العن ص   تضم 

 .مع   تشغي  ن    م  بأكث  الن    يعم  ا *

  .الشبك ت تشغي  ن    ظ  ف  يعم  ا *  

  .الانت نت شبك  م  ب لتوافق يعم  ا * 

  .املحل  ب لسوق  ومت ح  مع ب  املطلوب  التشغي  ن    كو   ا * 

 الدولية: البروتوكولت معايير سابعا:

  الا ي : العن ص   تضم 

 الا ص الت. شبك ت مع يي  م  التواف *

  .م    تسجيل  م  التوافق* 

  صني . ن    م  أكث  م  يتع م  ا * 

 . الببليوج اف  الاع ا  مع يي  م  يتوافق ا * 
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 تدريب الموارد البشرية وأثره في نجاح تطبيق اإلدارة اإللكترونية

                                                                

 د. حنان معمر ابوعجيلة العباني                                                                    

 أستاذ مساعد                                                           

 كلية الاقتصاد والعلوم السياسية-قسم إدارة ألاعمال                                                

 ليبيا-طرابلسجامعة                                                              

 خلص: الم

ررإلاوترررر اوإلايرررررن رتعتبررررارة إلالكرةونيا منرررر ر رررر رإلام
 
ر   ررررراإلا

 
إلامجرررر اريمررررر     ررفرررر وقررررترإلامتً  رررر 

ررإلاوعًلرر   إلامجر ار
 
ر    رن 

 
 نظًرر  ررفرر تحقنررارإلاونءرر اكر إلاوء ر نرر ررفرر  يعرر  ركوررعرب رت  لمرر رررر  ا

ر
 
يرًرررر اربعررررء رر  رررر ر إلامعرررر لىربعررررء رذ كرررر  ر رلررررمرإلاورررر   ر رررر ركوررررعر  ر  رمج   رررر ر  ت  رررر 

ربتاوإلاف ر اوإلال ربش ي ر دل 
 
ر ثنق 

 
رجندإلاربً ر ضً رمج حرإلالت  ط 

 
 ت  نق  .ب رتدلي  

ث رتدليبرإلاماوإلال رإلاوبش ي رف رمجر حرت  نرارة إلالكرر
ُ
إلاوغ ضر  رإلاودلإلا  رإلالح ون رتاوينحر 

إلامرررررن  ر ررررر  رإلاو ،لارررررت  رإلا رررررت د ترإلاو    ررررر ر عررررر ىري رفررررر تحرررررد  ربلدررررر رإلاودلإلا ررررر ررالاونيا منررررر  

إلاوتح نلررررر روعررررر ضرمرررررن  رإلالج مررررربرإلاونظررررر   ر ًرررر رإلا رررررت د ترإلارفررررر وعررررر ضري ررة إلال رإلاواوكررررء ر

إلاوعرررررر     ربرررررر  إلالكرإلامرررررراوإلال رإلاوبشرررررر ي ر   إلالكرإلاوتقننرررررر ررفرررررر .رتً ررررررعر جتًرررررر رإلاودلإلا رررررر رإلاوعًلرررررر إلالج مرررررربر

  ضرر رترر رإلاذتنرر لررننرر ررإلاودلإلا رر  راقرر ر   ةرر كربًاويرراو ررك   الاونيا منرر رب معرر ىرب رت رر لم ر

 رذ ى.ي رشاوإلا،ن ر  رة إلالإلا ريذ ىرمع ف ر ج  رإلاونظ ر  رإلاوع     رب إل إلالإلا ر

قعررررررراولر شرررررر ل  رإلامررررررراوإلال رإلاوبشررررررر ي رر مً رررررر  تاوكرررررر ترإلاودلإلا ررررررر رإلالح ونرررررر روررررررر ع رإلاونتررررررر ، ر

يعتًررررردرر  نررررر رت  نررررارة إلالكرةونيا منررررر ر تاو ررررر ر سرررررتاوىرر إلاوتدليبنررررر إلاوبررررراإلا  ررفررررر ب معرررر ىر

رفررر إلاودلإلا ررر رتً  رررترر مررر رتاوكرررن  رو  بررر ، .رفررر رتقرررد  رإلال رررد   رالاميامرررتإلامعررر ىررلرررمرتقننررر  ر

إلاوع نررررر ر تا نررررردم روت  نرررررارة إلالكرةونيا منررررر  رإلالح جررررر رإلا رررررمرت ررررراوي رإلاوبررررراإلا  رريررررر  لكر رررررر رة إلالك

تقرررد  رإلال رررد   ررفررر  يررر  لكر ت بعررر رإلاوت ررراولإلا رإلاوتقننررر ر الا رررتء  كر   ررر ررب معررر ى إلاوتدليبنررر ر

 ب مع ى.

 : المصطلحات الرئيسية

 ة إلالكرالاونيا من .ررإلاوبش ي  إلاماوإلال ررإلاوتدليب 
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 . اإلطار التمهيدي1

 مقـدمة الدراسة:  .1.1

ر)إلامرررراوإلال رفرررر  نظًرررر ر رررر ر نظًرررر  ريرًرررر ار رررر ر لمعرررر ر كاومرررر  ر    ررررن رتتً ررررعرر  تتكرررراو ر

 إلاذرعرإلاو لدر ر إلاوترر ررفر  نر رتعًرعرمراملرإلامكاومرر  رر إلاوتقننرر  إلاوبشر ي  رإلاو نك نر  رإلام ر ألار يرًر ا ر

 رإلاوعًرعربر  ر ترنظ ر  إلالكرإلامنظًرر إلاو ق فنر  تشًعرإلاو لد رالاقتع     رالاجتً رنر  رإلاوسن  رن  ر

 ل ررر ر مًنررر رإلامكاومررر  ريلمعررر ر  ر  رإلامررراوإلال رإلاوبشررر ي رتظرررعر مً ررر رب رت  لمررر ر ررر ررإلامكاومررر  .مررراملر

  ر ًنرررررر رر يرًرررررر ا  ر ًرررررر ر ج رررررر رتنجرررررر رإلام رررررر ألارإلاوتنظن رررررر إلاو نكررررررعررفرررررر تضرررررر ر تشررررررغعرإلام إلا رررررر ررإلاوترررررر 

 إلام ررر لإلا روررردىرالا رررتء  كر ررر رإلاوتقننررر ربرررد  رإلامررراوإلال رإلاوبشررر ي  ر منررر رتبرررا ر مًنررر رتررراوإلاف رإلاوقررردلإلا ر

 إلاوتر رإلاماوإلال رإلاوبش ي ر إلاوت ر ر ًن رت  يردم ره ر ربرد  رإلاوتردليب.ر ر رم  نر ر ذر ىرتعتبرارإلاوتقننر ر

رفرررر ر مجرررر  ريرًرررر ارفرررر رإلامنظًرررر  ررفرررر رمرررراإلارإلاو حرررر رفرررر رتتً ررررع
 
ر    ررررن 

 
ة إلالكرةونيا منرررر ررنعرررر إلا

ىر رً ه  رب رت  لمر ربعء رر   ر إلامعر لىرولسرترإلا رتءن ا ر نر رتعتبرارة إلالكرالاونيا منر ر  رد

ر رررررررر رة إلالكر
 
ه رررررررردىر  ررررررررمرالا ررررررررتغن ارررررررررر رإلامعرررررررر  ا رإلاواولقنرررررررر ر   رررررررراارة إلالكرالاونيا  رررررررر ربررررررررد 

إلاوتق ند رررر .رفرررر إل إلالكرالاونيا منرررر ر  ررررن  ر جتنرررر  رمررررعر ظرررر م رإلاوترررراذ ار إلاورررر  ارفرررر رإلالج رررر  رة إلال ر

 رتتًتر ربرظرمظر رتقننرظرجنردكرو  ق بر رمررج  ر  ن    رلمر بك ء ر قع ر يًن رإلاوقاوارر تحقنار  إلاا

إلاوسرر يع ر  إلامع او  تنرر  إلاوتقننرر  إلاو رراولك   رر ر  ك منرر  رإلاوتح نررعر إلام إلاجعرر رشونرر رو  شرر  .ر   

إلاوت رراولإلا رإلاوترر ر إلاوبشرر ي ر  اوإلا  رر  و ًرراوإلال   إلامعرر لى إلام رر لإلا  تقرردألا وتنناوواوجنرر رإلامع او رر  ر  ررم

رإلامتجد .ر يًن رإلاوقاواربا رتدليبرإلاماوإلال رإلاوب إلامع ف  إلاوعع  يش دم 
 
ر   راإلا

 
 مجر حرفر ش ي روظر ث إلا

 .الاونيا من ت  نارة إلالكر

 ر :الدراسةمشكلة  1.1

ررلرررررررمرمجرررررررر حرت  نررررررررارة إلالكررفرررررررر تتً رررررررعر
 
الافتقررررررر لرإلا ررررررررمرتررررررردليبرإلامرررررررراوإلال رإلاوبشررررررر ي ر ًرررررررر ر ررررررر ث ر رررررررر   

 الاونيا من .

  البحث:تساؤالت  1.1

   ر دىرت  نارة إلالكرةونيا من رف ر ع ىري   رإلاو ،لات ؟ر-

 ث رتدليبرإلاماوإلال رإلاوبش ي رف رمج حرت  نارة إلالكرالاونيا من ربًع ىري   رإلاو ،لات ؟  ر ر-
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  الدراسة:أهداف  1.1

    رإلاو ،لات .ي رلمر إلاق رت  نارة إلالكرالاونيا من رف رإلامع ىررإلاوتع ى-1

ري   ر-2 ربًع ى رةونيا من  رة إلالك رت  نا رمج ح رف  رإلاوبش ي  رإلاماوإلال  ر ث رتدليب تاوينح

  ،لات .إلاو

 أهمية الدراسة:  1.1

 :  تنب ار مًن رإلاودلإلا  رإلالح ون ر

تًنرررررر   ر رررررر ر  إلاارإلاوعًررررررعربنءرررررر اكررإلاوترررررر ترررررردليبرإلامرررررراوإلال رإلاوبشرررررر ي ر ت  يرررررردم رب وقرررررردلإلا رر مًنرررررر -1

  ف ر ن .

 قررررررد   ررإلاوترررررر تبسررررررن رالاجرررررر إلااإلا ر تسرررررر نعرتقررررررد  رإلال ررررررد   ررفرررررر الاونيا منرررررر ررة إلالكر مًنرررررر -2

 آلا   . ع ىر

 ر الاونيا من . رإلاوبش ي ر راقتظربنج حرت  نارة إلالكرإلاماوإلال رتدليب-3

 منهجية الدراسة:  1.1 

إلا ررررت دألارإلامررررن  رإلاواوكررررء روعرررر ضري ررة إلال رفنًرررر ر تع رررراربرررر متغ اري ارترررردليبرإلامرررراوإلال ر

إلاوبشرررررر ي ر إلامتغ ررررررارإلاو ررررررر  كرة إلالكرةونيا منرررررر  ر ًررررررر رإلا ررررررت دألارإلامررررررن  رإلاوتح نلررررررر ربرررررر لج ارإلاوعًلررررررر ر

 رفررر رspssة عررر ،ن ربررر  ر تغ ررراإلا رإلاودلإلا ررر ر إلا رررت د ترإلالح  ررر رة عررر ،ن ر)وتحد ررردرإلاورررد   ر

 تح نعرإلاو ن م  .ر

:رتً  تربلد رإلاودلإلا  رف ربلد ريرً ارإلامع فن ر ب وتحد دربًع ىري   ربيئة الدراسة 7.1

 إلاو ،لات رط إلاب س.

 ر.الا تبن  ر ا إلاكرل،لسن رلجً رإلاو ن م  :رإلا ت دألارأداة الدراسةر1.1

 ع الدراسة: مجتم 1.1

إلاماوإلال رإلاوبش ي ر إلاوتقنن رالاونيا من ررب  إلالت تً عرف رجًن رإلامدلإلاار لؤ  اريقس ألار إلاوع     ر

رت رإلاذتن لررنن ررشاوإلا،ن ربسن  ر  ررإلاوش  ع إلامسحر ن رإلات  ر   اورر ر84 رد م ر)  ً 

  .555 جتً رإلاوع     رب مع ىر  رة إلالإلا ريذ ىر إلاو  وغررد م ر)
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 سات السابقة:. الدرا1..1

بعنرراوإلا ردة إلالكرالاونيا منرر ربرر  رإلاواوإلاقرر ر يفرر  درل رر و ر: (1..1( )1)دراســة: أبولوة ــة 1..1.1

ل ررررر  ررلرررررمر لإلا ررررر ر ررررردىرتررررراوإلاف ر قاو ررررر  رر م   ًنررررر رإلاودلإلا ررررر  رإلاوع نررررر .  جسرررررت ار  رررررار  شررررراولك ر

 رإلاواوكررء رت  نررارة إلالكرةونيا منرر رفرر رإلام  سرر  رإلامعرر فن رإلاوع  رر رفرر رونبنرر  رإلا ررت د ترإلامررن 

 إلامن  رإلاوتح نل  ر   ر م رمت ،ج  رإلاوقعراولرفر رتراوإلاف ر رار ر :ر قاو ر  رإلاو  نر رإلاوتحتنر روشر ك  ر

الاتع ار يج  كر إلامعدإلا  ر  قاو   رب ن ريمظً رإلامع او  تن ر إلال د ن رإلامعر فن  ر  قاو ر  ر

 ر .إلامع فن ب ن رإلاو ن ارإلاوتنظن  رة إلال ر إلاواوظنء رب م  س  ر

بعنررررررررررراوإلا رديبعررررررررررر  رة إلاليررررررررررر ر ي ننررررررررررر روت  نقررررررررررر  رة إلالكر: (7..1)(1) املالـــــــــــ  دراســـــــــــة: 1..1.1

ل ررر  ررلرررمر لإلا ررر ريبعررر  ر ةونيا منررر رفررر رإلامعررر لىرإلاوسرررعاو   درل ررر و ر  جسرررت ار  رررار  شررراولك 

رفرر  ة إلاليرر  إلاوقنرر  إلا  مظرر   ج رر   رر  الاونيا منرر  ي ننرر روت  نقرر  رة إلالك ة إلاليرر ر يبعرر  

ة إلالكرالاونيا منررر  رتررر ر ت  نقررر    ت   ررر  ر  عاوقررر    مررر   ر تحد ررردإلامعررر لىرإلاوسرررعاو   

ر ع او  تنرر  إلا ررياإلاتنجن  إلاونترر ، رالافتقرر لر  ررم  إلامررن  رإلاوتح نلرر  ر مرر  إلامررن  رإلاواوكررء  إلا ررت دإلاألا

رو تحراوا  إلامراوظء   وردى الا رينع بن  إلاوقردلك  إلا تن جر ه  ر تع ير  إلاوعًراا ط نعر  ف ر  رلرم تسر رد

 ر.إلاوتقن  إلاوعًع محاو

بعنررررررراوإلا رد ثررررررر رإلا رررررررياإلاتنجن  رإلاوتررررررردليبروت ررررررراوي رإلامررررررراوإلال ر( .1.1( )1دراســـــــة: الســـــــامرا  ) 1..1.1

إلاوبشر ي رفر رإلاوق ر  رإلالحكراو  :رق ر  رإلاون  بر ارفر رإلاوعر إلا رمًاوكجر درل ر و ر  جسرت ار  رار  شرراولك ر

مرررردفترو تعرررر ىررلررررمر ثرررر رإلا ررررياإلاتنجن  رإلاوترررردليبرإلامتً  رررر رفرررر ر)إلامترررردلباو ر ل  رررر   رفرررر رإلاوترررردليب ر

  ث مرررررر رفرررررر رمجرررررر حرإلاوبامرررررر   رر ةةرررررر إلافن نرررررر م ربرررررر إلا  رإلاوترررررردليب رإلال ررررررد   رة إلاليرررررر رإلامرررررردلباو  ر 

إلاوترردلي(  ررلررمرت ررراوي رإلامرراوإلال رإلاوبشرر ي ر)تحقنرررار مرردإلاىرإلاوررد لكر ت جً  ررر روا تن جرر  رإلاوتدليبنررر  ر

إلاودإلافعنرررر  رإلاو   رررر رفرررر رإلاوتغن ررررا رفرررر ر  إلالكرإلاون  برررر ارإلاوعرررر إلا  ر وقرررردرترررر رإلارتًرررر  رإلامررررن  رإلاواوكررررء رفرررر ر

 ر م رإلاونت ، :ر  رردألار جاو رإلاوت  نارإلاوعًل رو ً  لإلا رإلاوتر ر تحعرعرر ا ر رإلامتردلررإلاودلإلا   ر 

 بعدرإلاود لإلا رإلاوتدليبن .
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 :. اإلطار النظري2

إلادارة  (1.1)( تدرةب املوارد البشرةة والجزء 1.1)يتضمن إلاطار النظري جزئيين هما الجزء 

 إلالكترونية.

 :جاح تطبيق إلادارة الالكترونيةتدرةب املوارد البشرةة ودورها في ن 1.1

  م هوم تدرةب املوارد البشرةة: 2.1.1

إلامرراوإلال رإلاوبشرر ي ر رر ري إلاكر إلاو   ررر كري   ررن رفرر رتحقنررار مررردإلاىرإلامنظًرر  ر يظ رر ركورررعرىر

 جًاورررررر ريفررررر إلا ر إلالجً رررررر  رإلاوتررررر رتكررررراو رإلام  سررررر رفررررر ر قرررررتر عررررر  ر إلامتعرررررد رتع يء ه ررررر  ر    ررررر رد

   ر رررررررررررررررررر ر نرررررررررررررررررر رتكرررررررررررررررررراوي    رذبرررررررررررررررررراإلاه   ر رررررررررررررررررر او    ر ي ت ررررررررررررررررر رمرررررررررررررررررر  اريفرررررررررررررررررر إلا رفنًرررررررررررررررررر ربنرررررررررررررررررر

  ت ءرررررررررررررررررراو رفرررررررررررررررررر ر ظرررررررررررررررررر ،ء  ر إلامسررررررررررررررررررتاوي  رة إلاليرررررررررررررررررر ر فرررررررررررررررررر ر  طًاو رررررررررررررررررر ه   ر ًرررررررررررررررررر  إلاتج مرررررررررررررررررر ه  

 كرعر ر ر د  ر فترباج ر  تً نظرإلامنظً ر كع إلاوبش ي إلاماوإلال ر .ر ً رإلارتبا  8)إلاواوظنءن د  س لإلاه  

.ر يعتبرررارتررردليبرإلامررراوإلال ر 5) د كررراوارإلامنظًررر ر ًنررر رالا ررري ً لرفا ررر ر  يررر  كرقنً  ررر رب و سررر  رو ًنظًررر

رو ت رررراول ر ظ ررررر  ررررررردكر ءرررر من رب عاوكرررررظر   ررررر ر مررررظردر يررررر  كرإلامع فررررر ر
 
ر    رررررن 

 
إلاوبشرررر ي ر حررررراولإلا

 إلامتق ؤمر   رت   إلاوتر  إلامجر    جًنر  فر  إلاوعًرع رلرم إلاوع   ر رإلاوقر  لك  إلاوقردلإلا ر إلام ر لإلا رو قراوى 

لكرررر رد جًاوررر ر رر ر.رف وترردليبرر رر  5)  ت ءرر د  رر رإلاذت رر لإلا   جرر     رر  يرراوا فرر   إلاذتن لمرر 

ي شرر  رإلاو ،لسررن رفرر رإلام  سرر ر نرر رد ررت ربتحد رردر تقررد  ر ت رراوي رإلاوقرراوىرإلاوبشرر ي رإلاوع   رر ر رر ر

ذرراار  سرر ه  رإلامعرر لىر إلال برراإلا ر ًرر ريسرر ردريفرر إلا ررلررمر  إلاار ظرر ،ء  رإلالح ونرر ر إلامسررتق  ن  ر

إلاوترردليبر  ررن  رر.ر يً ررع 4) ب  رر و   د يعً رراو ره رر  إلاوترر  إلام  سرر ربامرردإلاى رررا  ر    ضرر ر يرر  ك

    ررن روي  يررردريفررر إلا ربًررر ر حت جاومررظر ررر ر  ررر لإلا ر  ننررر  ر  ً ل رر  ر ررر او ن رتسررر ردم ررلرررمر

 . 9)  إلاارإلاوعًعربًستاوىر رلمر  ر ستاوىر  إلاام رإلالح   

 ًرر ر رر ار تنررحر  رترردليبرإلامرراوإلال رإلاوبشرر ي ر شرر  ر   رر روررظرد رردىرإل رردإلا رتغن رراإلا رفرر ر

مرراوررً نرر ر نظًرر رتسرر  دىرربررع كإلاتررظلسره رردىرفرر ر رردرجاوإلامرربر عننرر رورردىرإلامترردلب   ر  ر مررظرورر

ررلمر مدإلاىرإلامنظًر  ر ًر رإلامرظررً نر ر سرتق  ن ر سرتً كربرد إلاألار
 
تنًن رقدلإلاه   ربً ر  ث ر  ج بن 

 رًعرإلامنظً ر مج    .رر

 أهمية التدرةب: 1.1.1

يرررغاو رتاوإلاجرررظرإلامنظًررر  رإلاوعد ررردر ررر رإلاوتغ ررراإلا رإلاودإلاذ نررر ر  رإلال  لجنررر  ر ًررر رت تررربرر نرررظر 

رلمرإلامنظً ر  دإلا رتغ اإلا روتاوإلاجظرإلاوتحرد   ر تاوإلا ربرإلاوت راولإلا ر  ر ر مر رإلامراوإلال رإلاوتر ررتء ض

 ًن ر  رتس  رف رتحقناركوعر  رإلاماوإلال رإلاوبش ي .ر واوعرتحاووترإلاونظ كر  مريفر إلا ر ر رمراوج  ر
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 ررر ر كررراوارإلامنظًررر رإلاوتررر ر جررربرإلا ررري ً لم ر  يررر  كرقنً  ررر  رر كرررعرنعررر ر ررر ررن كررر رإلاوتك ءررر ر  رررمر

إلاوتردليبرو ًنظًر ر يفر إلا رإلاوترر رمبا مر رفر رإلاونقر  رإلاوت ونر :رتتً رعر مًنرر ر  ر  ر مًنر   ر رمنر رظ

  11) ل :رفنً إلاوتدليبرلجًن رإلامنظً  رإلال د ن ر ةمت جن ر

 يرر  كرةمت جنرر ر ي إلاارإلاوتنظن رر رف  يسرر ررإلامرراوإلال رإلاوبشرر ي رإلام رر لإلا رإلاوا  رر ر  إلاار ظرر ،ء  ر .1

ق ررنارإلاواوقررترإلاوضرر و ر إلامرراوإلال رإلام   رر رإلامسررت د  رفرر ريسرر ردم رفرر رتنءنررار  رر    ربنءرر اكر ت

 ةمت جر  رتقد  رإلال د  .

تاويرررنحرإلاوسن  ررر  رإلاوع  رررر رو ًنظًررر ر ًرررر ريسررر م رفررر رذ ررررار  ج بنررر  رورررردىرإلامررراوإلال رإلاوبشرررر ي ر .2

 محاورإلاوعًعر إلامنظً .

 ت ةندرإلاوق إلالإلا رة إلالي ر ت اوي ر   ونبر   سر    لإلا رإلاوقن  كرة إلالي . .3

حرررررررد    ربًرررررر ر تاوإلافررررررار ررررررر رإلامتغ رررررراإلا رإلام ت ءرررررر رفررررررر رإلاو لدرررررر رإلاودإلاذ نررررررر ر  رتحد رررررردرإلامع او رررررر  ر ت .8

 إلال  لجن رو ًنظً .ر

بنرر ارق ررردكرواتعرر   ر الا يشرر لإلا رإلاودإلاذ نرر  ره رردىرت رراوي ر  رر ونبرإلاوتء رررعربرر  رة إلالكر .5

 إلاماوإلال رإلاوبش ي .

  ظر ،     شر ا إلاواوظر ،  بعر   وغر ا مراإلار قردر ت  رب إلاوتنناوواوجنر   ذر اإل   اوإلا  ر رإلاوت راول  .5

 .دكجد 

  11)تتً عر مًن رإلاوتدليبرب و س  رو ًاوإلال رإلاوبش ي رف رإلاونق  رإلاوت ون :

 يس م رف رتحس  رف ً  رو ًنظً ر تاوينحر   إلالم رفا  . .1

 يس ردم رف ر عر ش م   رف رإلاوعًع. .2

رو نًاور إلاوت اوي . .3
 
   اولر ين  رإلاودإلافعن رودد  رمحاوري إلاار ي  ارف ك 

  رإلاونقارف رإلامع ف ر  رإلام  لكر  ر امً .يس ردم رف رتق نعرإلاوتاوت رإلاون ج رر .8

  يس م رف رتنًن رإلاوقدلإلا رإلاواإلاتن روإل إلالكر إلاو ف من رودىرإلاماوإلال رإلاوبش ي . .5

 ومجاالته: . أهداف التدرةب 1.1.1

  12)ريمدإلاىرإلاوتدليبن ر  مرثا ر جًاور  ر    ن ر  :رتعن 

 عتررررررر  ك ر تررررررردر رإلاوقررررررردلإلا ر:رتسررررررر ردرفررررررر رالا رررررررتً إلالربًعرررررررد  رإلاونءررررررر اكرإلامألاهـــــــداف العاديـــــــة

  إلام  لإلا رإلامت   ر   رتحقنارالام ا ره املرإلاونء اكر  رإلاوقدلإلا ر  مر ج   ر  ارر    .

 رإلاوغ ضرإلاو ،لات رو راملريمردإلاىرمراورإلاونشر ررر ر شرنا ر حرد كرأهداف حل املشكالتر:

 ارتعرر   ر   رر رإلامنظًرر  ر تح نررعر  رر  ه  ر   إلافع رر  ر تعررًن رإلاوعً نرر رإلاوتدليبنرر ر رر رإلاجررعرترراوف

 إلاوظ  ىرإلامن    رو تغ بررلمرت عرإلامشنا ر  ح  و ر  ج  ر  اوارو  .
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  ه دىر  مرتحقنارمت ، ر  ارر    رت تءر ربًسرتاوىري إلاارمحراوررالابتكارةة:ألاهداف التدرةبية

 جررر   ر شفررر  روررر ريسررر ارإلاوتاوكرررعر وا ررر ر تحقنرررارإلاوتً ررر رب وقنررر  ر  رررمرإلاوتنظنًررر  ريذررر ىر  ر

 إلامً ث  .

إلاوتدليبرالا تدإلا رإلاوا رتعًعرذاوظرإلامنظًر رو اوكراوار  رمرتحقنراريمردإلاىر ت  نر رتعتبار ج   ر

  13)رالا تن ج  رإلاوتدليبن ر تتً عرف :

:ر ررررر رإلامعررررر لىر يفكررررر لرإلالجد ررررردكرإلاوتررررر ر حت ج ررررر رإلاوءررررر  ر يسررررر مرإلاوتررررردليبر  رررررمر ف    ررررر راملعلومـــــات

 ء مظر  ر ت ب .ر إلا ينع ه  رو ًتدلرربحن ريستءندر    ر يعبارر   ر  رر رإلامع ف رة

:ر  رر رإلا يسرر ررإلاوقرردلكررلررمرإلا ررت دإلاألار  رر ،عرجد رردكرب  يقرر رفع ورر ر  رإلا ررت دإلاألارمءررسراملهــارات

إلاواو ررررر ،عرب  يقررررر ر  ورررررارفع ونررررر ر  ءررررر اكر رلرررررمر ي ررررر ألارو حعررررراواررلرررررمرإلام ررررر لإلا رمررررراورتررررراوف ارإلاماوقررررر ر

 إلاوتدلي( ر إلامً ل  .ر

إلاماوإلاقرر رب  يرر رجد رردك ر:ر  رر رإلا يسرر ررم ررر  رو تعرر ىرمحرراوريةررن ار  ري رر   ر  رالســلو 

بًحرراورقررن ر إلاتج مرر  رقد ًرر رق ررعرت بنررترالاتج مرر  رإلالجد رردكر تحسرر  رإلاوسرر او  ر منرر ر رتنءرر ر

 إلامع ف ر  دم ربعر جبر  رت نىرإلاوتدليبن ررلمر لج ر   اكر  ر ش ل  رإلامتدلب  رالا ج بن .

 . أنواع التدرةب: 1.1.1

ر  ت ءررر ر نررر رتي ررر   رفررر
 
ر  ماوإلارررر 

 
 ري ررر اورر إلاو ررردىر فقررر رإلاوظررر  ىر ت رررارإلاوتررردليبركررراولإلا

إلاوتدليبنرررررر ر  ررررررعرالا ك منرررررر  رإلام   رررررر  ر ماورنرررررر رإلامرررررردلر ر إلامترررررردلب   ر   رررررر رإلاوترررررردليب ر يًنرررررر ر  ر

 :رإلاوتررردليبر ررر ر نررر رإلاوررر    رإلاوتررردليبر ررر ر نررر رإلامكررر   ر18)معرررن ر مررراوإلا رإلاوتررردليبرة إلال ر  رررم

 إلاوس وء رإلاوا  :إلاوتدليبر  ر ن رإلاو دى.ر فنً ر ل رة   روكعرماو ر  ر ماوإلا رإلاوتدليبر

 :ر يشًعرماإلارإلاوناو ر  رإلاوتدليبرمعر  :التدرةب من حيث الزمان.ر1

يفررررر إلا رر ًنررررر ر رً نررررر ر  ررررر او ن ربًررررر ر ررررر م   رو قنررررر ألارر:رتررررردليببالعمـــــلالتـــــدرةب قبـــــل الالتحـــــا  _ 

ب  رًر ارإلاوتر ر رتاومعر ورا  ررنردرإلاوتحر ق  ربعً  ر  ر تعر يء  ربحرد   رإلا تن جر   ربلدر  رقراوإلام   ر

اوظنءررر ر ترررىر تحقرررارو ررر رة  طررر رباوظررر ،ء  روضرررً  رإلامتظ  رررظرفررر رإلاوعًرررع ر يشرررًعرمررراإلار وررراوإلا،حرإلاو

 إلاوعًع.إلاوتدليبرماور  رمً رإلاوتدليبرإلاوتً ند ر إلاوتدليبررلمر

تررردليبريفررر إلا رإلالحررر ون   ر إلاو ررردىرإلاو ،لارررت ر نرررظرمررراوركرررقعررفررر :ر يتً رررعرالتـــدرةب أءنـــاء ال دمـــة_ 

 تحسررر  ر سررررتاوىر  إلا،رررظرإلاورررراوظنء رررررر رإلاوءررر  ر    طتررررظربا رررد رإلاوت رررراولإلا رفررر ر جرررر   رت ععررررظر

ط يرررارتحسررر  ر  ررر ونبرإلاوعًرررعر يشرررًعرمررراإلارإلاوتررردليب رإلاوتررردليبرفررر ر كررر  رإلاوعًرررع رإلاوتررردليبرذررر لجر

 كررررر  رإلاوعًرررررعر  ررررر ر    ررررر ربررررر إلا  رإلاوتررررردليبر ثنررررر ارإلال د ررررر ربررررر إلا  رإلاوتررررردليبررلرررررمريرًررررر ارإلامنتبنررررر ر
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 ر اريقسر ألار إلاواو ردإلا  ر إلاوسن ت لي  رب إلا  رإلاوتدليبرمستاوىرةة إلاىري ارإلاوا ر تكراو ر ر رلؤ 

 ب إلا  رإلاوتدليبرمستاوىرة إلالكرإلاواو  ك رب إلا  رإلاوتدليبرمستاوىرة إلالكرإلاوع ن .

  15)رمً :ر يت ارةك   :راملكانالتدرةب من حيث .ر1

إلامردلب  ر إلاوعًرع ر قردر كاومراوإلا فر رمءرسرظر  ى إلامنظًر  :ر يرت ر إلاذرعالتـدرةب دالـل املسسسـة_ 

 إلاو  ر   إلاوعًرع رلرمر قرت إلامح فظر    ج بن ترظرفر   تتً رع ذ لج ر    ر  إلامنظًر ر    إلاذرع  ر 

إلامحعر لرإلامتردلررفر ر حرن رإلاوعًرعر تتً رعرفر     ر رإلاوسر  ن   إلام   ر   إلاوتكر ون   تق نرع  إلالج رد

 فررر ر رررد  رتجرررر لرر ذبررراإلا رإلاوعرررر     رب منظًررر  ر  رررر رثررر ر ر اوجرررردرإلا تًررر ارو تاوكررررعر  رررمر فكرررر لر

ترردليب.رر  ج بنرر  رمرراإلارإلاونرراو ر رر رإلاو  سرر ردإلا  بعرر  ترراوف  ررردألا  ذبرراإلا رجد رردكر  رراوع

بررظر  قرراوألا  رراوى إلاوررا  إلاوعًررع مءررس إلاوترردليبرب و سرر  رو ءرر  رتتً ررعرفرر ر  رإلاوءرر  ر رردلرررلررم

 
 
 بلدر  فر   رت     رإلاوتردليب كإلاترظ  و عًرع  ر     ر ا ق رع  ر   رت  إلاوتردليب     راوع  سرتق ا

إلا إلاوعًرع    كراو    إلاوتردلي(  إلاوبامر    إلاوتكر ون رفر    ق ر  إلاوتاوقنتر   م  مر   مظر  
 
 عقردر    را  ر ا

  إلامتدلر. إلامدلر ب   قاوي  إلاجتً رن  راق   ً ر  ن 

   رذ لج ر  إلاود ور   إلاذع إلاوعًع بلد   ت رذ لج إلاوتدليب    إلاوناو  :رماإلاالتدرةب لارج املسسسة_ 

 وءيراك رً رظ   إلاا رر  إلامتردلر  ت ععر ر ينق ر  تدليب   إلا      و ًنظً  ت ب  تدليب        رف 

  ت ر  ا شذر ي   الا تكر  ربراف إلا  إلاوعًرع يرغاو  رر  إلاوتردليبر ي عردمل بامًنر  مل يشرع     حرد ك

 إلامق    بسبب إلاوعًع   ا و تدليبر ً ر  ث ررلم إلام    رإلاوع ون  إلاوتك ون     ن تظ و  باإلا  ر   

فر ريرردإلا ر إلاوت  رن ر إلاوتنظرن رإلامرتق رو بامر   رإلاوتردلي( ر رً رظ.ر  ر ر  إلا ر ملرتتً رع   إلاا رر  إلاوءر  

  .إلاوتدلي(  ف رإلامج ا  ذباك ر ون   ء اإلا  ك      تع   لب   د   جاو 

إلاو دىري  ست ر  ررً ن رإلاوتردليبرمراورتنًنر ر اوإلال مر ر. التدرةب من حيث أهداف التدرةب: 1

إلاوبشر ي ر ب وترر   رفترر رتعًرعررلررمر يرر ر مرردإلاىرو بامر   رإلاوترردلي( رتحقرراره ر رمرردف  رإلاوعرر ألا ر ر نررظر

  15) ىر  رإلاوتدليبر  م: قس رإلاوتدليبر فق رو غ   ر  رإلاو د

:ر ررررر   رإلاوءررررر  ر ع او ررررر  رجد ررررردكررررررر ررً رررررظر   ررررر ون ظر    طترررررظرالتـــــدرةب لتجديـــــد املعلومـــــات_ 

 ب متغ اإلا رإلالجد دكربعً ظ.

   إلائ  .:رد دىرو ي  كرقدلكريف إلا ررلمر  إلاار رً ار عنن ر لف ر ء اكرتدرةب املهارات_

الاتج مر  رإلاوتر ر ي ع ر رإلامرد    ر يفر إلا رفر رد دىروتغن رار مًر  رإلاوسر او ر  رر:التدرةب السلوك _

   إلاار رً و  .

 د رررردىر  ررررمرتحسرررر  ر  ك منرررر  رإلاماوظررر ربغنرررر رتحضرررر املروترررراو  ر ظرررر ، ر  إلاليرررر رر:التـــدرةب للترقيــــة_

.
 
  رلمر ستق ا
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 أساليب التدرةب: 1.1.1

ري رررر  ررلررررمرتحد رررردريمرررردإلاىرإلاوتدليبنرررر  ر نرررر ر ًنرررر رإلاوتدليبنرررر رفرررر رتحد رررردري رررر ونب  تنرررر ر 

  11)تقسن ري  ونبرإلاوتدليبن ر  مر جًاورت  :

 :ر تتضً :أساليب التدرةب بحسب طر  استخدامها.ر1

 إلاوند إلا  رإلام تً إلا  ر ن قش رإلالح    ر   اوررإلامع  ف .رإلامح ي ك :رأساليب إلبارةة_ 

:رإلاوك ًررررررر  رإلامنتاوبررررررر  رإلاوعررررررراولك ر  عرررررررق   رإلاوعررررررراولرإلامتح  ررررررر  رإلاو  ررررررراو   رأســـــــاليب مشـــــــاهدة

   اوررة ض حرإلاوتج ي(  رتً نعري  إلال ر ش مدكرإلاوعً ن   رإلاو ي لإلا رإلامندإلامن .إلاو ن من  ر 

:رتً نرررررعري  إلال رإلاوت  نقرررررر  رإلاماوج ررررر  رإلاواوظررررر ، رإلاود ليررررر  رإلا تح مرررررر  ري إلاارأســـــاليب العمـــــل_ 

 إلامح م ك.إلامنتاوب  ر

 :ر تتضً :أساليب التدرةب بحسب ألاهداف.ر1

رإلامح يررررر ك رإلامررررر تً إلا  رر_ر  ررررر ونبرتدليبنررررر ره ررررردىر  رررررمر يررررر  كر ع فررررر 
 
  ع او ررررر  رإلامتررررردلب  :ر ررررر ا

 إلاوند إلا  رإلامن قش  .

ر لإلا ررر _ر  رر ونبرتدليبنررر ره رردىر  رررمرتنًنرر رإلاوقررردلإلا ر إلام ررر لإلا :ر
 
إلالحرر    رإلام  ليررر   رتح نرررعرر رر ا

 إلاماوإلاق .

رتً نررررعري  إلال ر  رررر اورر
 
_ر  رررر ونبرتدليبنرررر ره رررردىر  ررررمرتغن ررررار رررر او رإلامترررردلب  ر إلاتج مرررر ه  :ر رررر ا

 إلاوتج ي( . ض حرة 

 إلالكترونية:إلادارة  1.1

 :إلالكترونية وتعرة اتها إلادارة م هوم 1.1.1

إلامء رررررراوألارإلاوشرررررر و روررررررإل إلالكرةونيا منرررررر رمرررررراورالا ررررررتغن ارررررررر رإلامعرررررر  ا رإلاواولقنرررررر ر   رررررراارإلامنترررررربر 

الاونيا   رب  ت دإلاألارتنناوواوجن رإلامع او    ر ن رل  ربع رإلامءن   ررلمرلبر ر بر  ررن كر م ر

 إلامنترب    راا إلاواولقنر  إلامعر  ا  رر  درالا رتغن ار إلااإلا ر  شر ط  رإلامنظًر  ر ر فرترباج ر بر ج

   رم إلاوع  ر  إلال رد     تحاويرع إلامع او ر    وتنناوواوجنر  إلاواوإلا ر  الا رت دإلاألا ط يرا رر  ةونيا  ر 

 ر فرتر  ضر رباج ر ردر . 14) سر ق  د  نءراك  يس سر   ذ راوإلا   ع لج  ر ر سرب ثر   نتبنر   جر إلااإلا 

  ق ر  ريرًر ا  و ًراوإلاطن   إلال رد     تقرد   إلامع او ر    ت ر  ا تتضرً  إلاوتر  ة إلالير  إلالج راو 

   ر   ر ي   ر ريرً   ةميامرت   ةر ك   إلالح  راور  ج ر ك ربرا  ن ءضر    تك ءر  ر ونر  بسر ر 

.ر ً رر فترة إلالكرةونيا من رب ب ر راول رإلاوتقننر ربر ماوإلال ريذر ىر  ر ر 19)إلامتن ق  رد إلامع او   

إلامرراول رإلاوبشرر  رإلامسررتءندر رر رة إلالكر  رإلاوع  ررعرر ا رر ر  ءرر اكري إلاا ر  رر رمرراملرإلاوتع يءرر  :ر مً رر ر
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ر  ت راولك  ع او ر   تنناوواوجنر  إلا رت دإلاألا ذراا  ر  إلاوشر م ا  ر   جًاورر  بر   إلاوعً نر     إلاا در ر 

 إلاوعً نر   ر كورع مع او ر    لقر    را ت ر  ا رر  ر ر لك   ر  ي إلاا   فع ونر   ءر اك  ير  ك بغنر 

إلاوتحررررررراويا رةونيا منررررررر ر  ر E-mail دإلاألارمرررررررعرإلاواو ررررررر ،عرةونيا منررررررر ر ررررررر رب يررررررردر ونيا  ررررررر )ب  رررررررت

 Electronic Dataو  ن مررر  ) ةونيا  ررر  إلاوت ررر  ا    TransferرElectronic Fundsو  ررراوإلاا)

Interchange 21)رد . 

 نشأة إلادارة إلالكترونية: 1.1.1

ةونيا منرر  رررر ضر ة إلالك ت  نررا إلامنظًرر  ر  ررم  رر  إلاون  ررا  فعررت  رر رإلاوت رراولإلا  إلاوعد ررد 

 ر-     :ر  شاكرة إلالكرةونيا من  ف     ًت إلاوت  إلاوت اولإلا   م ر 21)إلاوعاوإلا   ر

  إلاو اولك إلاوتنناوواوج  إلاوتقدألا إلامحن   ر ن ر  ىرتس ل  إلاو لد   ت          إلاوتنن  الا تج ب ر-

رالا سر من   إلالحنر ك  جر     ت ر   فر   ظ  لرت  نق  ررً ن رو  ر  إلا ر ر   راك إلا م إلامع فن رإلام ت   

  ت  نق ه  .ر ةونيا من  ة إلالك  إلا  ونب  ء اوألا      

 الا سررر من   تررر إلاب رقررراو ربررر  رإلامجتًعررر  ر  شرررا كرررغ اكإلاوعاومررر ر نررر ر كررر حرإلاوعررر و رق يررر ر 

 إلاوررد ار إلام  سر  روتحسر    ر  إلاكر حترإلاوتعر  ا ررلررمر سرتاوىررر و  ر ًرر ر فر رإلاوعد رد

 إلاوع منر  إلالجراو ك ةر   ك و حعراواررلرم إلاوتن فسرن رإلاوع منر  تاوي  إلامسر محراو وياتقر  ذرد  ه  

 .إلاذ ى  م  ن     إلاوء   م  ن  ر إللي ا    ل د  ه  

إلا ررمر مرر رإلاوت رراولإلا رإلاوترر ر  ررد روت نرر رة إلالكرةونترررررر  من ر رر رر 22) فررمرمءررسرإلاوسررن  ر ةرر لرإلاوعررا 

  ل :

  شررنا   رر  إلاو بحنرر    ررا إلام  سرر   إلامن فسرر ربرر  ر نظًرر  ريرًرر ارإلاو بحنرر  ر  ع مرر ك 

 إلام   . إلاودر   نقا

 إلاو قع   تس   إلاويشغن ن  إلاوتنظنًن ر إلالتء  رإلاوتك ون  من م     تق  ألار يع  إلال ص ع   

 و  د   . إلالجغ إلافن 

  مًن رتنناوواوجن رإلامع او   ر ة ك  ريرً ا. إلاماوإلاطن   إلاميش لرإلاو ق ف رةونيا من ر  ع  
 

 ة: أهداف إلادارة إلالكتروني 1.1.1
 

ذد   ركإلا رجاو كر تقد    حقا بً   تك     رًع  نظاو   تاوف ا   م ةونيا من  ة إلالك ه دى

إلامنظً ر ذ ك رإلاماوإلال رإلاوبش ي  ر  د  ر مدإلاىر ماوإلال  ي  ع الا تغاا    ض  و ًستءند   

  23)رة إلالكرةونيا من رفنً ر ل :

 ملرالا ج م ررلمرإلال د   .رإلاو  ا ق إلاطن ر تبسن ر ج إلااإلا رإلاوعًعر  ث      إلاوت  ا .1
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ت ءرررن رتك ءررر رإلامعررر  ا ررلرررمرة إلالكر يفررر إلا ر ت ةرررندرةمءررر  ر ررر رذررراارتاوجنرررظر  ت بعررر ر .2

 ب منظً .ة إلالإلا ر

تاوظنررررر رتنناوواوجنررررر رإلامع او ررررر  رو نررررر ارثق فررررر ر  ج بنررررر رب منظًررررر ر  رررررر رإلاويررررراإلاب ربررررر  ريفررررر إلا ر .3

  ة إلالكرإلاوع ن .

 رررردكرو  ن مررر  ر لب  ررر رب ت ررر كرإلاوقررر إلالر تررراوإلاف رإلاوتقنرررن رتق نرررعر عاوقررر  رإلات ررر كرإلاوقررر إلالربتررراوف ارق .1

  إلام إلاجع رب  تً إلال.
 

 :إلالكترونية إلادارة عناصر 1.1.1
 

ر رررررراج إلاار ياإلاب رررررر ره رررررردىر  إلاار
 
تتكرررررراو رة إلالكرةونيا منرررررر ر رررررر ر جًاوررررررر ررن كرررررر رتتء رررررررعر عرررررر 

 رإلاوعًرعرب منظًرر ر ر ًنرر رالا ررتغن ارررر ر  رردم ر ج ر رتعًررعر جتًعرر ر  تك   رر  ر  نرر رر  رردم

 يعنارمج حرت  نارة إلالكرةونيا من ر   رماملرإلاوعن ك ر  ر ل :

ر   إلا ر 28)ر:ريجرررررر إلاارإلام ًاو رررررر رفرررررر رإلالح  رررررراورر تتكرررررراو ر رررررر ريجرررررر إلاارإلاوت ونرررررر :عتــــــاد ال اســــــب 

 Storageإلاارت ر ي  ر  إلاكرProcessor رإلامعر ل رInput/ Output tools  ذر ار إلا رت  إلاجرإلاو ن مر  ر

Media 

رمجًاوررررررر ر يس سرررررر  ر رررررر رإلاوتع نًرررررر  رتسرررررر ىر):ر رًرررررر ارإلالح  رررررراو إلاوبا جنرررررر  -2
 
  رإلاوبرررررراإلا  رر فقرررررر 

programرإلالح  رررراور  رب  جنرررر  رتشررررغنعر25 إلاوترررر رتررررداررلررررمرط يقرررر ر  إلاار    ررررظر تعررررن ر  ررررم)ر

 إلاوت  نق  .ب  جن  ر

 :ردرً نر رإلاور ب ربر  رج ر  ي رو ح  ربرآلا ر ر  ر  ورارب  رت دإلاألارتقنيات الاتصال )الشبكات 

 إلالكررً نررررر  رالاتعررررر ارربرررررار   ررررر  ربررررر رإلاو ن مررررر  ربررررر  رت رررررعر كاومررررر  ر    ررررر  ر ب  جنررررر  رإل 

يج ر ك ربغرر ضرإلامشر ل  رفرر رإلام ءر  ر يج رر ك ر إلاوبراإلا  رإلاوت  نقنرر  ر ت ر  ارإلامع او رر  رفنًرر ر

 إلاوش ك  .ر 25)بن  ً ر ب  ر كاوم  ر ذ  در   ر       

تء  كر رر ر:ر مرراور ر ر قرراوألاربعررن ر رإلاوتقننرر  ر إلا رتحدإلاه  ر ت اوي مرر  ر الا ررالعنصـر البشــري  

ر
 
   ج ه ر  ر يجرربر  رتكراو رإلام رر لإلا ر إلاوقرردلإلا رفر رإلاوتع  ررعر رر رإلاوتقننر  رالاونيا منرر رإلاذتنرر لإلا

ر
 
ر إلاقتن ار تنظنً 

 
. جًع 

 
 ر. 21)ر  ع لج 

 إلالكترونية:  لصائص إلادارة .1.1.1

 :تيس رة إلالكرةونيا من ربًجًاور ر  رإلال ع ،ار ًن رت  نع  رف 

 رتعتًردررلرمرإلالح  ربرآلا ر ر ةر ك  رالاتعر ارارة بـال ور إدر 24):فر :ر تتً رعرلصائص إدارةـة-1

 رتعتًررردررلرررمرإدارة بـــال مكـــانبشررركعر   سرررت ر ر رتعتًررردررلرررمري لإلا ر  ربشررركعرثررر ماو ر تنًنلررر .ر

  رررر ،عرالاتعرررر ارإلالحد  رررر رم إلميامررررتر إلاوترررر رتسرررر ردررلررررمرإلات رررر كرإلاوقرررر إلالرفرررر ر  ر كرررر  ر ًرررر ر ضررررء ر



 
 

 
 

45102 88 

 

ت يرررر ألاربا قرررر  رإلاوعًررررعرإلاو  ررررًن ر تسرررر ردررلررررمرإلات رررر كر ر رإدارة بــــال  مــــن   مرررر ررلررررمر  إلاارإلاوعًررررع.ر

 رتيسررررر رب م  مررررر ر ق ب نررررر رإلاوتننررررر ر ررررر رإدارة بـــــال تنظيمـــــات جامـــــدةإلالحررررر   رإلاو  ل،ررررر .ررفررررر إلاوقررررر إلالر

 إلاوعًع.إلاوتغن اإلا رإلاو  ل، رف ر ج ار

إلامتً رر كروررنظ ر تاوظنرر رتقننرر  رإلامع او رر  ر إلا ررتغاارة ك منرر  رفرر  تتً ررعرر:تقنيــة ذعرر ،ا-2

 إلامراوإلال ررإلاوسر ر  إلاوتء ررع ررإلاويشربنع ربرار  تحرد   إلاورا  يرًر ا  ةر ك   ةميامرت  إلامع او ر  

  29.ر) إلاوعًعرر ربعد

ذ كررن رإلاوسرر ي ر إلال عاوكررن رفتاوظنرر رمظرر رإلامع او رر  رر 31)ب إليرر ف رمرر ر رر ار ضررن رإلالحسرر 

رإلاوعرا ن ر براوع ورا        ت    ر   رردألا إلام ًر  حجربرإلاو ن مر  ر إلامع او ر    ر  ة إلالك تًنر 

 تضً ر ا  ر   ي رإلامع او   .

 . وظائف إلادارة إلالكترونية:  1.1.1

رب وتغ ار ر  ت   ر إلاوا  رو   رإلاوتقن  رب و عد رةونيا من   رة إلالك ر إلا ياإلاتنجن   ر ظ ،  ت ت  

 إلاواوإلا  ر إلاوعًنارف ربلد ريرً ار    ونب  ر ط  رتنظنً  .ر فنً ر ل رتاوينحرو املرإلاواوظ ، :ر

رف ر ط لملرإلاوع ألار   ن  ننن  ً ن رر:إلالكترون  التخطيط -1
 
  ستً كر ن رإلاوت  ن ر فقن 

ربشكعر   ارب  رة إلالكريف إلا رف لجًن 
 
  رلمرتنءنارإلال   . يعًع  تدإلاذا

 يفقن  إلاوش نن   إلاوعاق    إلام  ألا إلاوس    وتاو ي  ةط لري   ر:إلالكترون  التنظيم -1

 إلاو ن م    قاوإلارد إلاوبا درةونيا    مرل يعتًدر إلامشيا  يمدإلاىر إلاوت سنارإلمج   ه دى

ر  رذد   ر 31) ونيا من   ب و ب ،  إلامتع ق  إلاوعاق      إلالك إلامشيا   ر يت  برالا تء  ك .

   32)   ن  ننن .   إلااريرً ا ةميامت

باج  رإلاوقدلكررلمر ع ف رإلامتغ اإلا رإلال  ك رب وتنءنارر 33) عء  رمج  :إلالكترونية الرقابة -1

ر   طتظرب وتغ اإلا رق عر  ررندرإلاوتنءنار  اربا ار ت
 
سجعرإلامع او   ر    و   رو ًد  رفاولي 

 وإل  إلا رب إلج إلااإلا رإلاوتصحنحن .ر

 إلالكترونية إلادارة تطبيق متطلبات 7.1.1

إلاوا   روت  نق  ر إلامت          جًاور  ةونيا من ربض  لكرتاوف ا   ت  رمج حرة إلالك

ر  رإلا ياإلاتنج  رب م    ر ماإلا ن ر جبر ي  ررً ن ه    رمند    يست  ألا تك  عر ة  عرإلر  ك

 :رآلات  فيوتتمثل هذه املتطلبات .ر 38) رً ر  رة إلالكرإلاوع ن ررلمرإلا ت دإلاألارة إلالكرةونيا من 
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روت  نررارة إلالكرتعتبررا  :إلادارةــة املتطلبــات.1
 
رجاوم يرر 

 
 نرر رتسرر م رفرر رإلاوت رراوي ر ةونيا منرر    رر إلا

 ة إلالي  ر ي  ونب ف  جد در  رذاارإلا ت دإلاألارإلالحدإلاث  بكع  إلاوتغن ار تدرًظر تاذا

 إلاوت راوي ر يت  رب إلا رم د ردى  رد     إلال     ر اور ةونيا منر  ة إلالك :رتعردالتقنيـة املتطلبـات.2

   35)رو ج  كر إلامعدإلا ر إلاوبا جن  . ي   ن  تحد  رإلاو  ن  إلاما،ً ر ً ر ء ض إلاو  ن رإلاوتحتن  تاوف ا

 إلاو  نرر رفرر  إلامت ععرر  إلاوءننرر  إلاوبشرر ي  إلاوكرراوإلا ل ب ررردإلا  عرردرالامتًرر ألاير:البشــرةة املتطلبــات.3

  ر   جًاورر  بينءنرا كورع ةونيا من ر   رم ألار يت  الاتع    إلاوعًعر ة ك    مظ  إلامع او  تن 

 ة إلالك ت  نرا إلاونءر اكررنرد وتحقنرا إلام  اوبر  إلاوءننر  إلاوبشر ي  إلامراوإلال  إلرردإلا  إلاوتدليبنر  إلاوبراإلا  

 .ر  35)ةونيا من 

  بردر ر   وضرً  رمج   ر  ك رتك ءر ر  ونر رر ونر  ةونيا منر  ة إلالكرت  نرا :املاليـة املتطلبـات.8

 ةونيا منر ر تحرد      إلاوبراإلا   إلاوا  ر  يج ر كر ي  إلا  إلاو  نر رإلاوتحتنر ر تراوف ا  سرتاوى  تحسر  

 إلاوبش ي . إلاماوإلال   إلا تً إلالرتدليب آلذ   قت   

 الاتعررر    ةررر ك   وتقننررر رإلالح جررر رإلام  ررر ر  رررمرإلا   ررر  إلا :رتبرررا رإلاو ررراولكألامنيـــة املتطلبـــات.5

  رر   إلاو ن مرر   إلامع او رر    ً  رر  رلررم تسرر رد   ننرر    جرر إلااإلا   إلامع او رر   ر  جرراو ر  رر ونب

  . 31) الاذياإلا 

  ر34)إلالكترونية إلادارة تطبيق لطوات 1.1.1

 آلات :رف  ضحترذ اوإلا رت  نارة إلالكرةونيا من ر

  إلامع او  تنر  رودلإلا ر  بر إل إلالك إلامت ععر    ر  رًرع ف يرا تشرننع:رألاوليـة الدراسـة إعـداد .1

 مقر    تحد رد ه ر  إلامتراوف ك  إلاوتقننر   إلامت عر   ي ر ونب  يفر إلا  ة إلالك  إلاقر رإلامنظًر ر ر 

  إلاوضع .ر إلاوقاوك

  إلاويا  ر  إلاوتنءنرا    إلا رع  ر      ر  وكرع   ءعر    تك   ر   ير رذ ر ر:التن يـذ لطـة وضـع .1

 إلامنر   ت  نقنر رو  ندر  شونر     ير   إلاقر ر  ًراو     رم  ت جً  ر  الا رياإلاتنجن إلال  ر ر رلرم

 .الاونيا    و عًع إلاما، 

   ر   إلاضرح بشركع إلال  ر ر تعًرعررلرمرت  نق ر  إلامراوإلال رإلاوتر رتردر رتحد ردر:املـوارد تحديـد .3

  مً  رإلاماوإلال رإلاوبش ي .

إلاواوقرتر  تحد رد  تًاوي  ر   رت  ارة إلالكرةونيا منر  إلالج ر  رإلاوتر  تحد رد املسـسولية تحديـد .8

 إلاوا   . إلاوتك ء 

  إلامج ارإلاوتقن . ف    ريستجد مع  ت بع  ي  لك :التقني التقدم متابعة .5
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 معوقات تطبيق إلادارة إلالكترونية: 1.1.1

 -     :رل  ر  إلا  رة إلالكرةونيا من رمن  ر عاوق  روت  نق  ر 

  39)ر إلال ر   ر مً  :تتً عرف رإلامعاوق  رإلامتع ق رب وتنظن رة ر:إلادارةةاملعوقات  

الافتقررررر لرو ت  رررررن ر إلاوت سرررررنارإلالجنررررردرورررررإل إلالكرةونيا منررررر ربررررر إل إلالكرإلاوع نررررر ر تحد ررررردرإلاواوقرررررتر .1

 بت  نق  .إلاوا ألارو  دار

 يع رإلامتً ألارة إلالكرإلاوع ن ربتقنن ر  ت بع رت  نارة إلالكرةونيا من . .2

 ر كر إلاوبا جنر  ر ًر ر نر ررإلاوت سرناربر  رة إلالإلا ر ذ كر رإلاوتر رتًت رعرمءرسريمراوإلا ر ر ريج .3

 يعنارإلاوتع   .

تعقنرررررررردرةجرررررررر إلااإلا رة إلاليرررررررر ر الافتقرررررررر لرو يشرررررررر يع  ر إلاو رررررررراوإلا،حرإلامنظًرررررررر ر  رررررررر ر تع رررررررراربا رررررررر  ر .8

 .ر  ذعاوكن رإلامع او   

  إلامسر  ون   إلاوعرا ن   تاو ير  إلاوعًعر ً ر ععب بلد  ف  إلام  م     ر ون   لج  تاوف  ردألا .5

 ر.إلاوعًع     ألا

 رر او ريفرر إلا ر تغن ررار إلاوترراث ارفرر  إلاوتغن ررار ًرر ر عررعب درفرر  رر  ربًرر ريسرر ر الافتقرر لروت  ررن  .5

 إلاو ق ف رإلاوتنظنًن .ر

:رإلامرررر ث إلا رإلاوسرررر  ن ربسررررببرإلامرررراوإلال رإلاوبشرررر ي ر إلاوترررر رترررر   رو حرررردر رررر رت  نرررراراملعوقــــات البشــــرةة -

 رة إلالكرةونيا من ربنج ح ر     :

تقننررر  رإلالح  ررراورررفررر إلالحد  ررر ر يفررر إلا رب وتنناوواوجنررر  إلاوعد ررردر ررر  إلامع او  تنررر رج رررع .ري نرر 1

  إلا ت دإلا   .  الاتع   

.رالافتقرر لر  ررمرإلالحرراوإلاف رويملررجن رإلامرراوإلال رإلاوبشرر ي رفرر ر جرر ارمظرر رإلامع او رر  رة إلاليرر ررلررمرإلاوترردليبر2

  إلاوت اوي .

 .ريع ر ق  ر ردإلا رب إلا  رإلاوتدليبرف ر ج ارإلاوتقنن رإلالحد   رإلامت اولك.3

م ًرررررررر رفرررررررر رإلاوتع  ررررررررعر رررررررر ريج رررررررر كر.ريررررررررع ر  رررررررر لإلا رإلاو غرررررررر رالامج    رررررررر رورررررررردىربعرررررررر ريفرررررررر إلا ر إلا8

 ةونيا من .

.رق رررررر ررررررررد رإلامررررررراوظء  رإلام ًرررررر  رب م ررررررر لإلا ري   ررررررن ر  ررررررت دإلا   رإلالح  ررررررر   رآلاونرررررر ر ةررررررر ن ر5

 ةميامت.

 رإلاوتغن ا..إلامنعر  مر ق    رإلاوتغن ار  رق عربع رإلاوع     رمينج رإلال اوىر  رمت ، رماإلار5

منررررررر ررلرررررررمرتررررررراوإلاف ر  ررررررراوإلاارإلاوتررررررر رتررررررردر رمجررررررر حرة إلالكر:رتعتًررررررردرة إلالكرةونيا املعوقـــــــات املاليـــــــةر-

 ةونيا من  ر   ر مً  ر  ر ل :

 ر ون .آلا.ق  رإلاماوإلال رإلام ون رإلاوا   روتاوف اريج  كر إلاوباإلا  رإلاوت  نقن ر ت اوي رإلالح     ر1
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 . حد    رإلام عع  رإلام ون رإلامحد كروتدليبرإلاماوإلال رإلاوبش ي رف ر ج ارمظ رإلامع او   .2

ي ررررد رإلاوع   رررر رإلامرررر م كرفرررر ررآلاونرررر ر مقررررا ون رذد رررر رإلاوعررررن م ر ج رررر كرإلالح  رررر   ر.إلالتءرررر  رتكرررر3

 كوعرإلامج ا.

 رررررررررر رإلاوسررررررررر  ن  رإلاوءننرررررررررر ر إلاوتقننرررررررررر ر  رإلاويشررررررررررغن ن روتنناوواوجنرررررررررر رر:املعوقـــــــــات ال نيــــــــــة والتقنيــــــــــة -

 إلامع او    ر     ر ل :

    ..رق  ربناو رإلال باكرالا يش لي رف ر ج ارت اوي ر كن م رتقنن  ر مظ رإلامع او 1

 .ريع رإلاوتقنن رودر رإلاو غ رإلاوع بن .2

ف نررر  رتقننررر  ركرررع  رالا رررتعً ار يرررنج رر  ررر ر شررر معرفررر رريج ررر ك . شررر معرتشرررغنعر كرررن م ر3

 إلاويشغنعر إلاوعن م .ر

 . ن رر جاو ر اوإلاكء  ر  ع   ارقن  ن ر ح ن ر  ت دإلاألارإلاوتقنن .ر8

  ر  رررر ر ياترررربرر ا رررر ر رررر ر.رذرررراوىرإلامتعرررر     ر رررر ر ثرررر ر رررر  ن  رإلاوتقننرررر رإلالحد  رررر ررلررررمر عرررر لح 5

 تق نارإلاوعً و  ر

 .رتق  ألار   لإلا رإلاوع     رإلاوتقنن ر ردألارإلاو    رف رإلاوتدليبر  رإلاوتع  ر  رإلاوتامنع.5
 

 دور إعداد املوارد البشرةة في نجاح تطبيق إلادارة إلالكترونية: 1.1..1

 إلالكرمجرررر حرت  نررررارة رفرررر ل رررر رمرررراإلارإلالجرررر اررلررررمرإلاورررر ب ربرررر  ر  لرترررردليبرإلامرررراوإلال رإلاوبشرررر ي ر  

ةونيا منررررر  ر ب وتررررر   ر ربررررردر ررررر رتررررراوف رإلاونءررررر اإلا رإلالجنررررردكرإلاوقررررر  لكررلرررررمري إلاار إلاوع ررررر ارإلامتً ررررر .ر

  رإلاوتاو ر رإلاو  سررت رمرراوررفقرر ربررعف وتاو ر رفرر رةمتر جر  رتقررد  رإلال د رر ر ر كراو رب وتاو رر ريفقر ر

إلاوبشر ي ررتاو  ر نًعرو تاو  ريفق رإلاوا ر ً عرف رلف ر ستاوىرإلاونء اكرر رط يارتاوف ارإلامراوإلال 

إلامحءرررررررر كر إلاوق ب رررررررر ر إلامدلبرررررررر ر إلام م رررررررر .ر  ريعنرررررررر رإلاوتحرررررررراوارمحرررررررراورت  نررررررررارة إلالكرإلا رررررررري دإلاار رررررررراول ر

إلاوتنناوواوجنرررر ربرررر ماول رإلاوبشرررر  ر ونرررر ر جرررربرترررراوف ار رررراوإلال ربشرررر ي رورررردد  رإلاوقرررردلإلا رإلاوءننرررر ر ة إلاليرررر ر

نرررررربرمج   رررررر ر تجرفرررررر تسرررررر  ررةونيا منرررررر ر تررررررى إلاوتقننرررررر  ر   رتتق ررررررعرفنرررررر كرإلاوتحرررررراوار  ررررررمرة إلالكر

إلاوتحرررررد   رإلاوتررررر رتعنق ررررر  ر يًنررررر رتاويرررررنحر  لرتررررردليبرإلامررررراوإلال رإلاوبشررررر ي رفررررر رمجررررر حرت  نرررررارة إلالكر

 ةونيا من رف رإلاونق  رإلاوت ون :

تحقنررررررررارتغ رررررررراإلا رفرررررررر رإلاو ق فرررررررر رإلاوتنظنًنرررررررر ر إلامنرررررررر  رإلاوتنظن رررررررر ر  ررررررررينع رر ءرررررررر  إلا رإلاوعًررررررررعر .1

 تافررررر رإلاوقررررراوىرةونيا  رررر ر ة إلالكرةونيا منررررر  ر ترررررىرتعرررر حر  ررررردر كاومررررر  رثق فرررر رإلامنظًررررر ر

 إلامض  كرو تغن ا رإلاوت رتس مر  مرإلافش ار إلار ق ررً ن رإلاوتحاوار  مرة إلالكرةونيا من .

يررررً  ر  رررر رإلامع او رررر  رف وعنعرررر رإلاوبشرررر  ر ً ررررعره د رررردإلار  رررر ر  ررررا  رإلامع او رررر  رف و  د رررردر .2

ي ار تً عرف رإلاذ  ارالا رت دإلاألار  ر ر  رار تعًردكر يًنر رإلاكرا    ر  ر رإلاو  د ردرآلاذر رف راور

اوارالا ررررت دإلاألارإلامقعرررراو ر رررر رت  يرررربر إلاذيرررراإلا ر تجسررررس ر إلررررر  كر رررر رترررر رت  ي ررررظرتحترررر جر رررر
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ة إلالكر  رررررمر جررررر إلااإلا ر ك ءررررر ر ر نرررررظريعتبرررررار  ررررر رإلامع او ررررر  رتحرررررد ريعًرررررعررلرررررمرمجررررر حرة إلالكر

 ةونيا من .

  إلالكرإلاواوثررررر ،ار  ً  ررررر ر ررررر ي   ر  سررررر ر  إلاق ررررر ر ررررر ارإلامعررررر  ا رذررررراار    ررررر رالارتًررررر  ر نرررررار .3

مرإلالج رررررر رإلام تعرررررر رفرررررر رإلامنظًرررررر ر رررررر  لإلارب لج رررررر  ركإلا رإلاوعاقرررررر ر  ج  امرررررر رلحظرررررر ر كرررررراوو  ر  رررررر

  ت  ي   ر إلا ياج ر  ر  لةء   .ر

ر تع يررر  ة إلالك رً نرر   ةمرر ألاربا رر ونبرإلاوتع  ررعر رر رإلاواو ررر ،عرإلاوتقننرر رإلالحد  رر  ر ت رراوي  .8

إلامنظًرر  ر رر رذرراار رر ر رالامجرر  ر إلاوسرر اوو رفرر رإلا سررن ررشونرر ر  مرردإلاى ذد رر  فرر  فع ون  رر 

 .إلاوعًع

بنررررر ارقنررررر  إلا ر  إلاليررررر رتعًرررررعررلرررررمر يررررر ر ن  ررررر  ر ذ ررررر ر ررررر رةررررراج  ريرررررً  رمجررررر حرة إلالكر .5

إلاوتحاوار  رذراارإلاو ؤير رإلاو  ق ر ربعنردكرإلامردىر الا رياإلاتنجن رإلاواوإلاضرح ررةونيا من ر رً ن 

  ت بعر رإلاوتنءنرارإلاوءعلر رفر رربر وتغن ا تتع راررإلاوقر إلالإلا   ت ر ك   إلارًر  فع ور  شونر    تقرد  

 ي إلاار  ر  رت رإلاوت  ن روظ.

إلاورررررراوع رإلامع او رررررر ت ر  رررررر ر ياترررررربرر نررررررظر رررررر رإلاوقرررررردلكررلررررررمرإلاوتع  ررررررعر رررررر رإلاوتقننرررررر ر إلاوتع  ررررررعر رررررر ر .5

 إلامستءند  ر  رة إلالكرةونيا من ر  ررًاا ر  اول    ر  ب ، .ر

 :اإلطار العملي 3.

عرض  (1.1)( نبذة عن املصرف والجزء 1.1ن إلاطار العملي جزئيين هما الجزء )يتضم

 وتحليل البيانات.

  (1)عن مصرف ألامان الرئيس ي:  . نبذة1. 1

 تأسيس املصرف: 1.1.1

بًاوجربرةك رر2113تا سر عر ىرآلا ر  رو تجر لكر الا ري ً لر ب ةر ر شر طظرذراار رن ر

 ونرر رشمرراإلا ر)  يرر رإلام ونرر  ر بًاوإلافقرر ر عرر ىرونبنرر رإلام  رر  ر ر رر ر  رر  رإلام181إلاوعرر  لرتحررترلقرر ر)

بشررررا رإلامعرررر لىرإلامعًرررراواربررررظرشمرررراإلا ر إلاويشرررر يع  رر1993 روسررررن ر1ط قرررر ر  كرررر ألارإلاوقرررر ماو رلقرررررر ر)

ر
 
إلاون فراكرب ل عرراو .ر شررارإلامعرر ىر شرر   ر سرر مً رونبنرر ر ً او رر رو ق رر  رإلال رر  رإلاو ن(رر ر فقرر 

  ر ررررًحرإلامعرررر ىرإلام  رررر  رب  ك منرررر ر  شرررر اررو يشرررر يع  رإلاون فرررراك ر جرررر ا رفنرررر كرإلاوتا ررررلسربعررررد

 عرر لىرتج ليرر ر ً او رر رو ق رر  رإلال رر  رإلاو ن(رر  ر مرر  ر عرر ىرآلا رر  ر رر ر  إلا،ررعرإلامعرر لىرإلاوترر ر

رو قرررر ماو رلقرررر ر)
 
 ر1ب ةررر  ر رً و رررر ر رمً ل ررر رمررررعرإلاو شرررر ط  رإلام اووررر رو ًعرررر لىرإلاوتج ليرررر رط قررر 

                                                           
 01/01/1102تاريخ الزيارة   http://www.amanbank.ly/ar.aspxهذا الموقع ، اآلمان الرئيسي ، متاح في مصرف (  1
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بشررررا رر2115 روسررررن ر1قررر ر)بشررررا رإلامعررر لى رإلاورررراىرإلا رررري دارفنًررر ربعرررردرب وقرررر ماو رل ر1993وسرررن ر

  ري ش  رإلام اواربًً ل    ر  ر عر ىرتجر ل رفر رونبنر 55إلامع لى رإلاوا ر  ضحربً  تظرلق ر)

 ي ضرر ر عرر ىري رر  رو ق برر ر عرر ىرونبنرر رإلام  رر  ر   ررظر  ررعرإلامعرر لىرإلاوتج ليرر ريذرر ىربقرراوكر.

 BANCO ESPIEITO)رBESإلاوقرر ماو رإلامشرر لر ونررظر رررامل.ر  ررسر عرر ىري رر  ر شرر ل  ر رر ربنررعر

SANTOر  كرررر حربًاوجب رررر ربنررررعر2111فرررر ر ب يررررعر ر BESر%81   ررررعر  رررر  رفرررر رإلامعرررر ىربحعرررر رر

 ر.  ن لرون( ر111 121 111  ة إلاىررلمرة إلالك رلإلافع رل  رإلام ار  مر

 هيكلية إدارة املصرف:  1.1.1

ر  رةط لرإلاوق ماو  رإلاو ن( ر واو 
 
إلا،حرمًاوكجرة إلالكرإلامست دألارف ر ع ىري   ر تاوإلافارتً   

رإلامع ف  رو نظ ألا رإلام  س   رد ط لر  إلالك ركوعرمًاوكج رف  ربً  رإلام      يسيندررد  ع ىرونبن 

رلم ،  رثا  ررلم رة إلالك رر:مًاوكج رر  ر سداوا ر  إلالك رو ًع ىررالا ياإلاتنجن  ج س إلاوش    

 يتحن رف رتنءنارة إلالك ر د  رر ألار ف يق  ر سداوو  رر رة إلالكرإلاوتنءنا  رو ًع ىر ت  نار

ر ر ف يقظرالا ياإلاتنجن  إلال    ر إلامد  رإلاوع ألا ر ج سرة إلالك ر مت ،  ر رً ا رتت ب  ر  إلاق   ر.لجن 

 ر  إلالإلا  ر   ر  إلالكرإلاوع اف رة ا ن  ر5 يتكاو رإلاو نكعرإلاوتنظن  رمع ىرآلا   ر  ر ت ر)

ءتلش.رإلام ون  ر  إلالكرإلام  ط  ر  إلالكرإلاوترةونيا من  رة إلالك  إلالكرإلاماوإلال رإلاوبش ي  ر  إلالكرإلاوتقنن ر

 الاونيا من .  لس  رإلاوضاواررلمر  إلالت رإلاماوإلال رإلاوبش ي ر تقنن ر

رإدارة املوارد البشرةة_  ر: رب مع ى رإلاو ،لسن  رة إلالإلا  ر  د ر قس ألا رثا  إلاوتدليبرر)قس  تشًع

  ر.3)إلام حارلق ر إلاوت اوي ر تقنن ري إلاا ر قس رت  ن رإلاماوإلال رإلاوبش ي  ر قس رة   رإلاماوظء   ر

تس اررً ن  رإلامع ىر تشًعر  إلالكرإلاوتقنن رةونيا من ر لم رر  :رة الالكترونيةإدارة التقني_ 

 ر قس ألار   رر)رقس رإلاو   ق  رالا،تً من  ر قس رإلاوسحبرإلاواإلات  ر قس رإلاوش ك   ر قس ر8)

 إلاوعن م ر ر.

ر. منهجية الدراسة: 1.1.1   ارةة لكرت رإلا ت دإلاألارإلامن  رإلاواوكء رفمرإلالج مبرإلاونظ  ر ً 

تً  تربلد رإلاودلإلا  رف ر ع ىري   رإلاو ،لات رإلالج مبرإلاوعًل ررف من  رإلاوتح نل ر إلا ت دألارإلا

ر رإلا ت دألا رط إلاب س. ر إلات   رإلاو ن م    رلجً  رل،لسن  ر ا إلاك رمجتً رالا تبن   رإلاوش  ع إلامسح

  ر.1إلاودلإلا  ر ً رماور اوضحرب لجد ارلق ر)
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 إلالكترونيةيوضح املشاركين بإدارة املوارد البشرةة وإدارة التقنية  (1)جدول 

  إلالكرإلاماوإلال ر إلاوءد 

 إلاوبش ي 

  إلالكرإلاوتقنن ر

 الاونيا من 

ة إلالإلا ريذ ىر

 ب مع ى

 ةجً   

 5 8 1 1  دلإلاا

 21 13 8 3 لؤ  ار قس ألا

 22 - 9 13  اوظء  

 84 11 18 11 إلامجًاو 

 ًررررر رتررررر رإلاذتنررررر لررننررررر ررشررررراوإلا،ن ربسرررررن  ر ررررر ر جتًررررر رإلاوعررررر     رب معررررر ىر ررررر رة إلالإلا ريذررررر ىر

 ر شررررر ل .ر وغررررر ضرتحد ررررردر518 ر ب وتررررر   ر  رررررعرحجررررر ر جتًررررر رإلاودلإلا ررررر ر)555إلاو ررررر وغرررررررد م ر)  

ر وضرررً  ر لجررر رر ونررر ر ررر رإلاماويررراورن ر ب سررر  ر
 
حجررر ررننررر ر ً  ررر رمجتًررر رإلاو حررر رتً رررنارجنررردإلا

 تحد درحج رإلاوعنن رب  ت دإلاألارإلامع  و رإلاوت ون :رت ر%5ذ ار

 

 

 

ر ر رإلامن  ب رإلاوعنن  ر)رحج  رم   رم م  رإلالجد ون  ر لج رchi-squareإلاوقنً  ررند  

  3.481ثق ر)ر رمستاوى 1  ي ر)

إلال  ارإلامسًاوحربظرف رتقد  رحج رإلاوعنن رر  حج رإلامجتً ررررررررررررر

 إلاوعنن .  رحج رر%5 يً عر

رر رإلاوس بق  رإلامع  و  رحج  بت  نا ر)رب غ رإلاودلإلا   ر235رنن  رإلا ير ش ل    ر)ت   ر231اج  

 رإلا تً لإلا روعدألارإلا تنً ار8 ر  رإلامجتً رإلامس  دى ر ً رإلا ي عدر)%91إلا تبن  ر  ر ً عر)

  .2ةج ب  ر مظ رإلالجد ارلق )

 يوضح عدد الاستبيانات املو عة على املشاركين بالدراسة (1)جدول رقم   

 
 

حج ر

 إلاوعنن 

الا تبن م  ر

 إلاماو ر 

الا تبن م  ر

 إلام جع 

الا تبن م  ر

 سي عدكإلام

الا تبن م  رإلاوع لح ر

 و تح نع

الا تبن م  ر

 ت رتح ن   

235 235 231 4 221 91% 
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 :أداة الدراسة ءبات 1.1

ر   م    ر وء  ر ع  ع رب  ت دإلاألا رإلاو     ر ع  ع رقن  ر س ر رالاذت  لإلا ر ت  ر   ريعد  إلاوا 

رالا تبن   روع  لإلا  رإلاودإلاذل  رالاتس   ر دى ر     رإلاذت  ل ر ماو ر  رإلام ً   ث   ررة ع ،ن 

  ن ر:رررررري إلاك.

 =ررد ري د  رف رالا تبن  رN =ر ع  عرإلاو    ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 ر ي ررر  ر ررردىرالالت ررر  ربررر  ر ج بررر  ر ءررر  إلا ر1 1 تكررراو رقنًررر ر ع  رررعر وءررر ر   م ررر  ر ررر ربررر  ر)

فعنررررد  رتكرررراو رقنًرررر ر ع  ررررعر وءرررر ر   م رررر  ركررررء رفنررررداركوررررعررلررررمرررررردألار جرررراو رإلالت رررر  ررإلاوعننرررر  

ر
 
ر رحنح 

 
   ار  ربر  ر ج بر  ر ءر  إلا رإلاوعننر  ر  ر ر كإلارم مرترقنًر ر ع  رعر وءر ر   م ر  ر إلا ردإلا

رب  ر ج ب  ر ء  إلا رإلاوعنن  ر   رإلامع  ىر  ر كرغ رقنًر ر
 
رت   

 
ف اإلار داررلمر  رمن  رإلالت  ط 

 ر م ًررر ر إلا  ر1.4  رررمرر1.1  فضرررعرقنًررر رتيررراإلا حربررر  ر)ر1.5 ر ررر ر   م ررر  ر وءررر ر) ق اووررر رمع  رررعر

  رإلاوت   :3م  ركوعر فضع.ر م مترإلاونت ، ر ً ر  ر  لن رف رإلالجد ا)ر1.4قنًتظرر ر

 يوضح نتائج التبار أل ا كرونباخ (1)جدول 

 إلامحاول  ألا
رد ر

 إلاوءق إلا 

 ع  عر

 إلاو    

 ع  عر وء ر

  م      

1 
ت  نرررارة إلالكررب معررر ىرفررر  ثررر رتررردليبرإلامررراوإلال رإلاوبشررر ي ر

 الاونيا من 
29 1.42 1.91 

 1.44 1.14 15  دىرت  نارة إلالكرالاونيا من  2

 روكررررررعر جًاوررررررر ر رررررر رإلاوع رررررر لإلا ر  بررررررار رررررر رإلالجررررررد ارما ررررررار  رقررررررن ر ع  ررررررعر وءرررررر ر   م رررررر  ر)

لت رررررر  رقررررررراو ربرررررر  ر ج بررررررر  ر ءررررررر  إلا رإلاوعننرررررر ررررررررر رر ررررررر لإلا ر  ر ًررررررر ر ررررررداررلرررررررمر جررررررراو رإلا1.51 رررررر )

  ر  إلاكرإلاودلإلا رررر رتتًترررر ربدلجررررر  ر رررر رر يررررداررلررررمالا ررررتبن   ر ًرررر ر  يرررردر رررر رإلاو قرررر رفرررر رإلاونترررر ،  ر

  .ر1.51إلاو    ر ًن رالارتًر  رر ا  ر)إلاو    رتج   ر

 عرض وتحليل البيانات 2.2
 

 مقياس تحليل بيانات الدراسة:   1.2.3

رمقن  رونك ل رإلال ً ست  رإلاو قًن رف رت    رإلاو ن م  رت رإلا ت دإلاألارإلاو  يق
 
 قدرإلا ت دألارر فق 

رف  ر روتاوف امل ر ً رر  با    إلا رةج ب  رإلال ً ست  ر ج ب  رإلام حاوث   رإلاوء  ق  رب   وتاوينح

 إلاوت   :ب لجد ار

 

t2

2



9
1N

N 
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 ملقياس ليكارت ال ماس ييوضح  ( 1جدول)
ً
 ترميز إلاجابات وفقا

 

 

 

 

 

 

 

 ترررررررر ربعرررررررردركوررررررررعر سرررررررر ررإلامتاو رررررررر رإلالحسرررررررر م ر)إلامتاو رررررررر رإلامرررررررر  ح رثرررررررر ر ررررررررد رالاتجرررررررر ملر سرررررررربر

 د ارإلاوت   .قن رإلامتاو  رإلام  حر ً رماور اوضحرف رإلالج

 ر

 ( يوضح الاتجاهات وفق مقياس ليكارت ال ماس ي حسب املتوسط ال ساب  )املرجح( 1جدول ) 

 إلامستاوىر  رالاتج مل إلامستاوىر  رالاتج مل إلامتاو  رإلام  ح

    ار اوإلافاربشدك 1.19إلا مرر1  ر
 
   ار   ق رتً   

   ار   ق    ار اوإلافا 2.59إلا مرر1.41  ر

     ر ر 3.39إلا مرر2.51  ر
 
    ق رج ،ن 

    ق   اوإلافا 8.19إلا مرر3.81

   اوإلافاربشدك 5إلا مرر8.21
 
    ق رتً   

 قدر سربترطراوارإلاوءيراكررلرمرر1.41 ر  ر اوإلا  ر5/8 يا ار  رطاوارإلاوءياكرإلامست د  رمن ر  ر)

  ر س ف  .8 قدر ع  رفنً ربن   ر)ر 5 ر8 ر3 ر2 ر1    ر  ريلق ألارإلال ًس ر)

 :تحليل البيانات 1.1.1

بالتساؤل ألاول )ما مدى تطبيق  إجابات املشاركين عن أسئلة إلاستبيان املتعلقة 1.1.1.1

 إلادارة إلالكترونية بمصرف آلامان (

 

 

 

 

 

 ستاوىر  رالاتج ملإلام إلامستاوىر  رالاتج مل إلاواو  

   اوإلافاربشدك 5
 
    ق رتً   

    ق   اوإلافا 8

   ر ر   3
 
    ق رج ،ن 

   ار   ق    ار اوإلافا 2

   اوإلافاربشدك  ار 1
 
   ار   ق رتً   
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 ( يوضح إجابات املشاركين عن أسئلة إلاستبيان املتعلقة 1جدول ) 

 (بالتساؤل ألاول ) ما مدى تطبيق إلادارة إلالكترونية بمصرف ألامان

  

 إلامع لج  رة ع ،ن رررررررررر

 رررررر

   إلاوع  لإلا رررررر
 ً
 رت
 ق
 
 

 

ق 
  
 

 

،ن 
ج 

 ر
 ق
 
 

 

ق 
  
ار 
  

 

 ر
ررررررررررررررر
 قررر
 
ار 
ررررررررررررررر
  ررر

  
 ً
ت

 

 ر
ررررررررررررررر
ررررررررررررررر
ررررررررررررررر
 ررررررر
تاو
إلام

 ح
م 
إلا

 

ىر
ر إلا
ررررررررررررررر
ررررررررررررررر
ررررررررررررررر
حررر
الام

ل  
عن 

إلام
 

عر
ررررررررررررررر
ررررررررررررررر
ررررررررررررررر
ررررررررررررررر
 رررررررررر
ع 
 

ى
ا
ذت
الا

 

ي 
داو
إلام
 ر
س 

إلاو 
 

،د
س 
رإلاو
 
و  
إلا

 

1 

 ق ،ًررررر   قررررراوألارإلامعررررر ىرب ل ررررر ا

 ذراا  ر  إلاوعًراا لحسر ر إلالح م  

  إلاو  ت رإلاونق ا

    ق  %64 %27 0.95 3.56 1 55 1 185 19

2 

 إلامعررر ى  قررراوألارإلامعررر ىرب ل ررر ا

ذراار  ر   إلاوعًرا  إلاوءاوإلا،رد   رع ل

 .إلاوقع اك إلاو   ،ع

1 91 21 115 1 2.89 0.95 %33 %47 
   ق ر

 ج ،ن 

3 
إلاويسررراويقن ر  رر  جرإلامعرر ىرإلاوبرراإلا  ر

 .إلاوقع اك إلاو   ،ع ذاا   
5 119 51 51 1 3.35 0.86 %26 %59 

   ق ر

 ج ،ن 

8 

 إلاونقر ا إلاو ر ت  إلامعر ى يسرت دألا

ب ل ررررررد   ر و تع يرررررر  ماو ررررررن  

 إلامع فن .ر

    ق  %65 %19 0.68 3.58 1 13 41 121 12

5 

 إلاوقعر اك إلاو  ر ،ع تسرت دألارذد ر ر

بعً نرر ر إلاوقنرر ألا رنررد إلاوعًنررع إلرراألا

 إلال  كرر   إلاوعرر  ض جد رردك ةرر إلاا

  الا،تً من . إلاو   ق   رلم

    ق  %69 %22 0.83 3.74 1 25 81 131 32

5 

 ج   ررر  فررر     رررعرإلامعررر ىرل ررر و 

و عًنرررعر إلاو  ررر و  ب و كرررند إلاورررد إلاألا

 .جد   ب ،  إلا تق  ر رلم يعًع

12 55 88 59 21 2.72 1.12 %41 %43 
   ق ر

 ج ،ن 

1 
ر  ةميامت إلامع ىرذد    اوف    ج م 

  .إلاوعًاا وك ف 
1 113 32 55 25 3.02 1.10 %36 %51 

   ق ر

 ج ،ن 

4 
 تسرررد د ل د ررر إلامعررر ىر  قررردألا

 . إلاو  ت   إلاون  ب ا إلام ا وءاوإلات ا
1 41 58 51 25 2.89 1.02 %35 %47 

   ق ر

 ج ،ن 

9 

 إلام ونرر  إلاوتحرراويا   جرر إلاا  ًنرر 

ر   إلالحسرر ب  رإلام ت ءر  برر   إلاونيا من 

  سر ب     رم    ب معر ى و عًنرع

   ذ ى 

    ق  %67 %20 0.75 3.67 1 25 34 151 13

    ق  73% 15% 0.59 3.91 1 5 33 158 28  قرررررررررررردألارإلامعرررررررررررر ىرإلال ررررررررررررد    11
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إلالحسررررر رر  شررررر ) ةونيا منررررر 

  يلكدك 

11 
  رر   يرنحرإلامعر ىرذد ر رإلاوتع  رعر

 ةميامت ذاا
5 111 81 58 1 3.29 0.91 %28 %57 

   ق ر

 ج ،ن 

12 
  ي    يذ  ا إلامع ىربق   تًت ر

   إلاوس ي   إلال عاوكن 
    ق  %67 %18 0.67 3.69 1 19 81 151 1

13 
 إلا تءسرر لإلا   جنرربرإلامعرر ىررلررمر

 ب إلميامت إلاوعًاا
1 128 51 85 5 3.29 0.88 %27 %57 

   ق ر

 ج ،ن 

18 
 ناورر ر ذرد    آلا ر  إلاوعر إلاى  ر   

  ر  ر 28)
    ق  %69 %15 0.55 3.74 1 13 32 142 1

15 
رردكر فر  آلا ر ر تراوف  ذد ر رإلاوعر إلاى

  جغ إلافن   ن طا
1 53 151 5 1 3.19 0.63 %20 %55 

 ق ر  

 ج ،ن 

 59% 13% 1.85 3.31 الاجً    
   ق ر

 ج ،ن 

 

 ر ي رررررر  ر  رقنًرررررر رإلاواو رررررر رإلالحسرررررر م رإلامرررررراو   رالاجًرررررر   رو ءقرررررر إلا ر5 رررررر رذرررررراارمترررررر ، رإلالجررررررد ار)

 ر3.31ت  نرررررررررارة إلالكرالاونيا منررررررررر رفررررررررر ر عررررررررر ىري ررررررررر   رو ًشررررررررر ل   رب رررررررررغر)رر) ررررررررردىإلال  كررررررررر ر

الاونيا منررر ر   قررر رفررر ر عررر ىرالا ررر  رر ر ر يرررداررلرررمر  رة إلالك1.85 بررر مح إلاىر عنررر ل رقررردلملر)

  ر ع  رعرالاذررتاىرفر ر ج برر  ر  ا را  ر ر ًر %59بشركعرج ور ر بدلجرر ر تاو ر   رر ب سرر  ر)

  ر.%41 رفق  ر ً ريعن ر  رمن  رتج  سرف رةج ب  رب س  )%13إلامش ل   رب غر)

ترر رتشرر ار  ررمر رررر رإلاوءقرر كرإلاو3.91مرراإلارإلامحرراولرمرراو)ر سرر م روءقرر إلا  ًرر ر ا ررار  ر رلررمر تاو رر ر

إلالحسرر ر   رفرر ر رر  رمرر  ر قررعر تاو رر ر سرر م ر  شرر ) ةونيا منرر  ) قرردألارإلامعرر ىرإلال ررد   

 و عًنرعريعًرع إلاو  ر و  ب و كرند إلاورد إلاألا ج   ر  فر  رنردرإلاوءقر كرإلاوتر رتشر ار  رمر)   رعرإلامعر ىرل ر و 

  م مترةج ب  رم وت   :ر  2.12جد  ر ن رب غرإلامتاو  رإلالحس م )  ب ،  إلا تق  ر رلم

ر) شرررر  ةونيا منرررر   قرررردألارإلامعرررر ىرإلال ررررد    رررر :ررجابــــة علــــى العبــــارات بدرجــــة مطبقــــةإلا ر

 ر28 ناوررر ر) ذررد    آلا رر  إلاوعرر إلاى  ر ر يرر   3.91إلالحسرر رر يلكرردك ربًتاو رر ر سرر م ر)

 إلاوقن ألا رند إلاوعًنع إلراألا إلاوقع اك إلاو   ،ع   ر تست دألارذد   3.74  ر ربًتاو  ر س م ر)

بررظربًتاو رر ر الا،تً منرر رإلال  كرر  إلاو   قرر   رلررم ل  كرر إلا  إلاوعرر  ض جد رردك بعً نرر رةرر إلاا

 إلاوسر ي ربًتاو ر ر سر م ر  إلال عاوكرن   ي ر   يذ ر ا   ر يتًتر رإلامعر ىربق ر 3.74 سر م )

ر  إلام ونر  إلاوتحراويا   ج إلاا   ر   ك من 3.69)     ب معر ى و عًنرع إلالحسر ب  رإلام ت ءر  بر   إلاونيا من 
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 و تع يرر  ماو ررن   إلاونقر ا إلاو رر ت  إلامعرر ى   ر يسرت دألا3.67 ذرر ىربًتاو رر ر)  سرر ب     رم

  .ر3.58ب ل د   رإلامع فن ربًتاو  ر س م ر)

 إلامر ا وءراوإلات ا تسرد د ل د ر  إلامعر ىر  قردألاروإلاجابـة علـى العبـارات بدرجـة مطبقـة جزئيـا  ـي:

 إلاوءاوإلا،رد   رع ل إلامعر ى   ر يقراوألارإلامعر ىرب ل ر ا2.89 إلاو ر ت ربًتاو ر ر سر م ر)  إلاون  بر ا

 ج   ر  فر    ر ي  عرإلامع ىرل  و 2.89إلاوقع اكربًتاو  ر س م ر) إلاو   ،عرذاا     إلاوعًا 

  ر2.72جررد ربًتاو رر ر سرر م ر)  برر ،  إلا ررتق  ر رلررم و عًنررعريعًررع إلاو  رر و  ب و كررند إلاوررد إلاألا

إلاو رر ت رإلاونقرر اربًتاو رر ر ذراا  رر  إلاوعًرراا لحسرر ر إلالح مر   ق ،ًرر   يقراوألارإلامعرر ىرب ل رر ا

إلاوقعرر اكربًتاو ررر ر إلاو  ررر ،ع ذرراا إلاويسرراويقن ر ررر    ر يررر  جرإلامعرر ىرإلاوبررراإلا  3.56 سرر م ر)

ةميامرتربًتاو ر ر سر م ر ذراا  ر  إلاوعًراا إلا تءسر لإلا    ر يجنربرإلامعر ىررلرم3.35 س م ر)

  ر يرراوف ر3.29ةميامررتربًتاو رر ر سرر م ر) ذرراا  رر    ر ييررنحرإلامعرر ىرذد رر رإلاوتع  ررع3.29)

إلامعرر ىر   ر يرراوف 3.19ررردكربًتاو رر ر سرر م ر) جغ إلافنرر   نرر طا فرر  آلا رر  إلاوعرر إلاى إلامعرر ىر

رر  ةميامررت ل د رر   .ر سررت ت ر ًرر ر رر ار  رت  نررار3.02إلاوعًررااربًتاو رر ر سرر م ر) وك فرر   ج م 

ة إلالكرةونيا منرررررر رفرررررر ر عرررررر ىري رررررر  ر تاو رررررر رإلامرررررردىر  ريعتًرررررردرإلارتًرررررر  رفعلرررررر ررلررررررمرتقننرررررر  ر

ونيا منر رالاميامترف املرإلاوتقنن رتعتبار   ق رج ،ن ررلمرإلاو   ر  ر ج ر ر مر رذعر ،ارة إلالكرة

 . إلال عاوكن  م ويشبنع رإلاوتء رع رإلاوس ر  رإلاماوإلال  ر إلاوس ي م ر اوف ملر  ر  إلا  ر

 

إجابات املشاركين عن أسئلة إلاستبيان املتعلقة بالتساؤل الثانى ) ما أءر تدرةب   2.1.1.1

 املوارد البشرةة في نجاح تطبيق إلادارة إلالكترونية باملصرف(

 ش ل   رر ر  د  رة تبن  رإلامتع ق  ر اوضحر ج ب  رإلامر1جد ار)ر

 ب ويس ؤارإلاو   كرر)ر  ر ث رتدليبرإلاماوإلال رإلاوبش ي رف رمج حرت  نارة إلالكرةونيا من رب مع ى 
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1 

 إلاماوإلال  تتاوإلاف رودىر اوظء 

إلاوبش ي رإلاو    رف رإلاوتغن ارمحاور

 الا إلالكرالاونيا من 

  اوإلافا %71 %18 0.70 3.84 1 4 52 135 32

2 

إلاوبش ي ر إلاماوإلال  ودىر اوظء 

 رلمرإلا ت دإلاألا بقدله   إلاو ق 

 ةونيا من  ة إلالك ت  نق  

5 125 11 5 12 3.48 0.82 %24 %62 

  اوإلافا

 

 



 
 

 
 

45102 998 

 

 

3 

 إلاماوإلال   ر  شتىر اوظء 

  إلا  م ر فقدإلا     إلاوبش ي 

إلاواوظنءن ربسببرت  نار

 الا إلالكرالاونيا من 

  رإلار   %50 %28 0.83 3.00 12 82 114 55 1

8 
 بتقنن   إلاوك فن  إلامع ف  ق  

 آلا   إلالح  ب
  رإلار   %52 %31 0.97 3.07 8 15 55 41 11

5 

 قن ر رودىر اوظء تاوجدر

 بجد ىرت  نا إلاوبش ي  إلاماوإلال 

 .ةونيا من ة إلالكر

  اوإلافا %69 %21 0.79 3.76 1 15 51 121 38

5 

 رند و تغن ا تتاوإلاف رإلاودإلافعن 

إلاماوإلال رإلاوبش ي ر  اوظء  بع 

 ة إلالكرةونيا من  محاورت  نا

  اوإلافا %67 %18 0.65 3.69 1 5 15 121 14

1 

 إلاماوإلال   ر ت اوىر اوظء 

إلام  ألار  ي  ك    إلاوبش ي 

 رندرت  ناة إلالي ر  ير  ا

 .ة إلالكرةونيا من 

  رإلار   %57 %28 0.91 3.27 1 59 51 95 12

4 

 تاوإلاف رإلاوعد رإلاوك ف ر  ر

 ف  إلامت عع   إلاماوظء  

  ج  ك تشغنعر كن م 

 آلا   إلالح  ب

  اوإلافا %61 %25 0.87 3.43 1 52 32 131 5

9 

 بش ي إلاو إلاماوإلال  ودىر اوظء 

رإلاوا    الامج      إلاو غ     لإلا 

 وت  نارالا إلالكرالاونيا من 

  اوإلافا %58 %27 0.89 3.31 1 33 41 98 12

11 

 إلاماوإلال   ر  شتىر اوظء 

   و  إلامس او رف     إلاوبش ي 

 ةونيا من  يج  ك   د تع ع

  اوإلافا %63 %24 0.83 3.52 5 14 59 121 13

11 

 إلالحً    بامًن  من  ر ع 

  اوظء  إلامع او  ت رودى    ي 

 .إلاوبش ي  إلاماوإلال 

  اوإلافا %67 %21 0.78 3.67 1 31 25 151 13

12 

 إلاوبش ي  إلاماوإلال  ودىر اوظء 

 م ف رإلاوتع  ا  ف  إلاو ق 

 .ةونيا من 

  اوإلافا %60 %24 0.83 3.41 1 32 44 44 19

  رإلار   52% 25% 0.78 3.09 1 51 41 41 1 وباإلا   إلام ون  إلام عع   13
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 ماوظء رإلاماوإلال  إلاوتدليب

 ة إلالك  ج ا ف  إلاوبش ي 

 .م فن  ةونيا من 

 

18 

 ة إلالك  ر تا ندر من  ر ر 

 وت  نارة إلالك إلاوع ن 

 ةونيا من 

  اوإلافا %73 %17 0.65 3.91 1 1 34 151 31

15 

 إلاوبش ي  ي  ر اوظء رإلاماوإلال 

ة إلالكر  ء اوألاربامًن 

 إلاونيا من 

  اوإلافا %66 %23 0.83 3.66 1 21 11 115 32

15 

 إلاماوإلال   اوظء   ت رتدليب

ت  نق  ر    و تع  ع إلاوبش ي 

 بنء اك ةونيا من  ة إلالك

 ر ون 

  رإلار   %58 %27 0.90 3.33 1 85 39 135 1

11 

 إلاوع ن  ة إلالك  تا ند إلاقتن  

 مش   رة إلالك ب منظً 

 .ةونيا من 

  اوإلافا %72 %23 0.88 3.87 1 21 88 119 58

14 

  قن رإلامع ىرإلاود لإلا 

 إلاماوإلال  ماوظء  إلاوتدليبن 

 ة إلالك ف ر ج ا إلاوبش ي 

 ةونيا من 

  اوإلافا %63 %21 0.74 3.54 1 24 55 134 5

19 

 تقاوألار  إلالكرإلامع ىرب وتحء  

إلامعناو  ر / )إلام    بناورنظ

 إلاوتقنن  ر  ت دإلاألا

 ةونيا من 

  اوإلافا %64 %23 0.84 3.56 1 21 59 111 28

21 

 ماوظء   ت     رف  من 

لحضاولر إلاوبش ي  إلاماوإلال 

 إلامتع ق   إلام تً إلا  إلاوند إلا 

 .ةونيا من  ب إل إلالك

  رإلار   %55 %26 0.83 3.21 1 81 91 11 12

21 
إلاوت  ن رجندروا تن ج  ر

 إلاوتدليبن رو ف إلا .
  اوإلافا %59 %27 0.90 3.35 1 34 51 119 5

22 

 ت رتحد درالا تن ج  ر

ن رإلاوت رت ( رإلاوتدليبن رإلاوءع 

 مدإلاىر إلا تن ج  رإلامع ىر

  اوإلافا %67 %14 0.52 3.70 1 1 5 51 158
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واو ررررر رإلالحسررررر م رإلامررررراو   رةجًررررر   رو ءقررررر إلا ر ر ي ررررر  ر  رقنًررررر رإلار1 ررررر رذررررراارمتررررر ، رإلالجرررررد ار)ر

)ربرراث رترردليبرإلامرراوإلال رإلاوبشرر ي ررلررمرمجرر حرت  نررارة إلالكرالاونيا منرر ر رمءرر  إلا رإلال  كرر رإلامتع قرر ر

 ر ر يرررداررلرررمر  رر ثررر رتررردليبرإلامررراوإلال ر1.21 ر بررر مح إلاىر عنررر ل رقررردلملر)3.51رننررر رإلاودلإلا ررر رب رررغر)

  ر%53إلالكرةونيا منرر رم مررتربًسررتاوىرجنررد رر ب سرر  ر)إلاوبشرر ي رإلاوع   رر رب معرر ىرفرر ر جرر ارة 

 إلاوعنع رإلاوبش  رإلاوع  عر

 ب مع ى.

23 

 قاوألارإلامع ىرب وتاورن ر

بامًن رإلاواوع رإلامع او  ت ر

و عنع رإلاوبش  ر   ر ياتبر

ر نظر  رإلاوقدلكررلمرإلاوتع  عر

   رإلاوتقنن ر إلاوعًاار إلاو ب ، 

 

  اوإلافا %67 %19 0.70 3.68 1 13 58 132 14

28 

 تاوإلاف ر دلب  ر  ء ار ك  ر

الا إلالكررف ر ج اإلال باإلا ر

 الاونيا من 

  اوإلافا %62 %23 0.80 3.50 1 32 52 121 12

25 

 قاوألارإلامع ىرب وعًعررلمر

إلا تً إلالي رإلاود لإلا رإلاوتدليبن ر

 بشكعر  ل .

  اوإلافا %62 %23 0.81 3.50 1 25 41 111 19

25 

 ت ر اوإلا   رمعرجد در

إلا رإلامت عع رف ر ج ارإلاود ل 

 إلاوتقنن .

  رإلار   %59 %28 0.95 3.36 19 12 11 119 5

21 

 ك  رإلامتدلررب ردإلا رتق ي ر

ر رإلاوبام   رإلاوتدلي( رإلاوا ر

 إلا   دفظ.

  اوإلافا %61 %25 0.85 3.42 1 13 18 58 135

24 

يعًعرإلامع ىررلمربن ار

قن  إلا ر  إلالي رتعًعررلمر ي ر

 ن    ر ذ  ر  رةاج  ر

ة إلالكرريً  رمج ح

 الاونيا من .

  اوإلافا %67 %25 0.91 3.67 5 21 85 125 31

29 

   إلامن رإلامع ىرتدر رإلا تً إلالر

 ج اررإلاوتدليبن رف إلاوباإلا  ر

 .ة إلالكرالاونيا من 

  اوإلافا %67 %18 0.67 3.66 1 1 42 119 19

  اوإلافا 63% 8% 0.27 3.50 ةجً    
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 رفقررر  ر ًررر ريعنررر ر  رمنررر  ر%4  ر ع  رررعرالاذرررتاىرفررر ر ج بررر  رإلامشررر ل   رب رررغر)  ا رررا  ًررر 

ر تاو ررر ر سررر م رروءقررر إلا رمررراإلارإلامحررراول ر ر ًررر ر ا رررار  ر رلرررم%92تجرر  سرفررر رةج بررر  رب سررر  )

روت  نرررارة إلالك إلاوع نررر   رة إلالك تا نررردر ررر  ررررر رإلاوءقررر كرإلاوتررر رتشررر ار  رررمر)منررر  ر رررر 3.91مررراو)

رةونيا منرر   رفررر ر رر  رمررر  ر قرررعر تاو رر ر سررر م ررنررردرإلاوءقرر كرإلاوتررر رتشررر ار  ررمر) ر  شرررتىر ررراوظء 

  إلا رر م رإلاواوظنءنرر ربسررببرت  نررارالا إلالكرالاونيا منرر  ر نرر رب ررغر فقرردإلا   رر  إلاوبشرر ي  إلامرراوإلال 

   ر م مترةج ب  رم وت   :ر3إلامتاو  رإلالحس م )

روت  نرررارة إلالك إلاوع نرر  ة إلالك  تا نررردر رر  منررر  ر ررر ر:ارات بدرجــة موافــقإلاجابــة علــى العبـــ

رمشرر   رة إلالك ب منظًرر  إلاوع نرر  ة إلالك  تا نررد  إلاقتنر    ر 3.91) ةونيا منر ربًتاو رر ر سر م 

رإلاوبشر ي رإلاو   ر رفر رإلاوتغن را إلامراوإلال   تتراوإلاف روردىر راوظء    ر3.41ةونيا منر ربًتاو ر ر سر م ر)

رإلاوبشرر ي  إلامرراوإلال    ر تاوجرردرقن ررر رورردىر رراوظء 3.48ونيا منرر ربًتاو رر ر سرر م ر)محرراورة إلالكرالا

ر يت رتحد درالا تن جر  رإلاوتدليبنر   ر3.15ة إلالكرةونيا من ربًتاو  ر س م ر) بجد ىرت  نا

رعررر رإلاوبشررر  رإلاوع  رررعرب معررر ىربًتاو ررر إلاوءع نررر رإلاوتررر رت (ررر ر مررردإلاىر إلا تن جررر  رإلامعررر ىر إلاوعن

رة إلالك إلامراوإلال رإلاوبشر ي رمحراورت  نرا  راوظء  بعر  رنرد و تغن را إلافعنر   ر تتاوإلاف رإلاود3.70 س م ر)

ر وتاورنررررررر ربامًنررررررر رإلاوررررررراوع رإلامع او ررررررر ت   ر يقررررررراوألارإلامعررررررر ىرب3.69ةونيا منررررررر ربًتاو ررررررر ر سررررررر م ر)

ر ررررررعر رررررر رإلاوتقننرررررر ر إلاوعًرررررراار إلاو برررررر ، و عنعرررررر رإلاوبشرررررر  ر  رررررر ر ياترررررربرر نررررررظر رررررر رإلاوقرررررردلكررلررررررمرإلاوتع 

رإلامرراوإلال   راوظء  إلامع او ر ت روردى  ي ر  إلالحً  ر  نر بامً   ر منر  ر عر 3.68بًتاو ر ر سر م ر)

  ر يعًرررعرإلامعررر ىررلرررمربنررر ارقنررر  إلا ر  إلاليررر رتعًرررعررلرررمر يررر ر3.67إلاوبشررر ي ربًتاو ررر ر سررر م ر)

  ر ي ررر ر3.67 ن  ررر  ر ذ ررر ر ررر رةررراج  ريرررً  رمجررر حرة إلالكرةونيا منررر ربًتاو ررر ر سررر م ر)

  ر    إلامنرر ر3.66بًتاو رر ر سرر م ر)رةونيا منرر  ة إلالك إلاوبشرر ي ربامًنرر ر ء رراوألا  رراوظء رإلامرراوإلال 

إلامعرررررررررررر ىرترررررررررررردر رإلا ررررررررررررتً إلالي رإلاوبرررررررررررراإلا  رإلاوتدليبنرررررررررررر رفرررررررررررر ر جرررررررررررر ارة إلالكرالاونيا منرررررررررررر ربًتاو رررررررررررر ر

ر  رت دإلاألارإلاوتقننر   إلامعنراو  ر / )إلامر    بناورنرظ   ر تقراوألار  إلالكرإلامعر ىربر وتحء  3.66 سر م )

رإلاوبشر ي  إلامراوإلال  ماوظء  إلاوتدليبن    ر يقن رإلامع ىرإلاود لإلا 3.56ةونيا من ربًتاو  ر س م ر)

ر رر  إلاوبشرر ي  إلامرراوإلال    ر ر  شررتىر رراوظء 3.58ةونيا منرر ربًتاو رر ر سرر م ر) ة إلالك فرر ر جرر ا

  ر يقرراوألارإلامعرر ىر3.52ةونيا منرر ربًتاو رر ر سرر م ر) يج رر ك   ررد تع ررع   ورر  إلامسرر او رفرر 

يتررررراوإلاف ر  ر  3.50ب وعًرررررعررلرررررمرإلا رررررتً إلالي رإلاورررررد لإلا رإلاوتدليبنررررر ربشررررركعر  ل ربًتاو ررررر ر سررررر م ر)

رإلامررررررراوإلال ر  ر وررررررردىر ررررررراوظء 3.50 ررررررردلب  ر  ءررررررر ار ك  رإلال بررررررراإلا رفررررررر رر جررررررر ارة إلالكرالاونيا منررررررر ر)

  ر3.48ةونيا منر ربًتاو ر ر سر م ر) ة إلالك ت  نقر   رلرمرإلا رت دإلاألا بقردله   إلاوبشر ي رإلاو قر 

آلا ر ربًتاو ر ر إلالح  رب  ج  ك تشغنعر كن م  ف  إلامت عع    تاوإلاف رإلاوعد رإلاوك ف ر  رإلاماوظء  

  ر يك ررر رإلامتررردلررب رررردإلا رتق يررر ررررر رإلاوبامررر   رإلاوتررردلي( رإلاورررا رإلا ررر  دفظربًتاو ررر ر3.43 سررر م )
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ةونيا منر ربًتاو ر ر م فر رإلاوتعر  ا  فر  إلاو قر  إلاوبشر ي  إلامراوإلال    ر وردىر راوظء 3.42 سر م ر)

  ر يرررررت ر اوإلا  ررررر رمرررررعرجد ررررردرإلاورررررد لإلا رإلامت ععررررر رفررررر ر جررررر ارإلاوتقننررررر ربًتاو ررررر ر3.41 سررررر م رر)

 رإلاوت  رن رإلالجنردر  تن جر  رإلاوعنعر رإلاوبشر  رإلاوتدليبنر ربًتاو ر ر سر م ر  ر يرت3.36 س م )

الامج    ر رإلاوا  ر روت  نرارة إلالكرالاونيا منر ر إلاو غر    ر لإلا  إلاوبش ي  إلاماوإلال    رودىر اوظء 3.35)

  .ر 3.31بًتاو  ر س م )

رعرجد ررردرإلاورررد لإلا رإلامت ععررر رفررر ر جررر ا رررت ر اوإلا  ررر رمررررإلاجابـــات علـــى العبـــارات بـــال أعلـــم  ـــي:

رت  نقرر    رر  و تع  ررع إلاوبشرر ي  إلامرراوإلال   رراوظء    ر يررت رترردليب3.35إلاوتقننر ربًتاو رر ر سرر م )

رإلاوبشر ي  إلامراوإلال    ر  ر ت راوىر راوظء 3.33ر ونر ربًتاو ر ر سر م ر) بنءر اك ةونيا منر  ة إلالك

ر  3.21ونيا منرر ربًتاو رر ر سرر م ر)ة إلالكرة ة إلاليرر ررنرردرت  نررا إلام رر ألار ير رر ا  يرر  ك  رر 

ربرر إل إلالك إلامتع قرر   إلامرر تً إلا  لحضرراولرإلاونررد إلا  إلاوبشرر ي  إلامرراوإلال  مرراوظء   ت  رر  فرر  ر منرر  

رمررراوظء رإلامررراوإلال  إلاوترردليب وبررراإلا   إلام ونررر    ر إلام ععرر  3.21ةونيا منرر ربًتاو ررر ر سررر م ر)

رإلاوك فنرر  إلامع فرر    رق رر 3.09م فنرر ربًتاو رر ر سرر م ر)ر ةونيا منرر  ة إلالك  جرر ا فرر  إلاوبشرر ي 

رفقردإلا   ر  إلاوبشر ي  إلامراوإلال    ر  ر  شرتىر راوظء 3.07آلا ر ربًتاو ر ر سر م ر) إلالح  رب بتقننر  

ر .ر  ًررررر ر ررررر ا3.00  إلا ررررر م رإلاواوظنءنررررر ربسرررررببرت  نرررررارة إلالكرالاونيا منررررر ربًتاو ررررر ر سررررر م ر)

إلاوبشر ي رفر ر جرر ارة إلالكرةونيا منر رفر ر عر ىري ر  رإلاو ،لارت رجنرردررتردليبرإلامراوإلال  سرت ت ر  ر

 و دلإلا  . رإلالج مبرإلاونظ  ر مظر تءار  رت رر يظرف

 النتائج واملقترحات:  1.1.1

 النتائج 1.1.1.1

  رت  نرارة إلالكرةونيا منر رفر ر عرر ىري ر  ر تاو ر رإلامرردىر  ريعتًردرإلارتًر  رفعلرر ر 

رلرررررررمرتقننررررررر  رالاميامرررررررترفررررررر رتقرررررررد  رإلال رررررررد   رو  بررررررر ، ر إلاوعًررررررراا ر نررررررر رت  رررررررارإلال رررررررد   ر

    رإلالحس ررو عًاار  رذراارإلاو ر ت ررق ،ً ر) ل  اررةونيا من ر   ق رفنً ر تع ار

 قرررررد   رإلامعرررر ى ر رررررراألارإلاوعًرررررااربررررر وع  ضرإلالجد ررررردك ررإلاوتررررر إلاونقرررر ا رإلاوتع يررررر رب ل رررررد   ر

ر رر ر سرر ررإلاوعًرراارإلا ررمر سرر ب  ر ذرر ى ر شرر ر سرر ررو عًنررع ر
 
تحراويا ر  ونرر رإلاونيا منرر 

  .5) ر ً رماور اوضحرب لجد ارلقرجغ إلافن  ردكر ن طاررف تاوإلاف رذد  رإلاوع إلاىرآلا  ر

رفنًرر ر تع رراررر 
 
  ررع لرإلاوءاوإلا،رردرو عًرراا رترر  ي رر) ل رر اإلال ررد   رةونيا منرر ر   قرر رج ،نرر 

 او ن  رذد  رتسد درإلاوءاوإلات ا ر ً رمراور اوضرحررإلاو   و إلال د   رإلاويساويقن  ر ل  ارإلاو كندر

  .5)لق رب لجد ار
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  ررجنرد ر   إلاو ،لارت ررتدليبرإلامراوإلال رإلاوبشر ي رفر ر جر ارة إلالكرةونيا منر رفر ر عر ىري ر   

 نر ر  شرتىرإلاور ع ررإلا جر م  رلمرت  نارة إلالكرالاونيا منر ر  راررتدليبرإلاماوإلال رإلاوبش ي ر ث  

روت  نق رررر   رررر رفقرررردإلا ر  إلا رررر م ربسررررببرت  نررررارة إلالكرالاونيا منرررر ر ًرررر ر جع  رررر رلإلافضرررر  ر

 ر ر إلاورا ر  ض رإلاوعد در  رإلاماوإلال رإلاوبش ي رولسرودد  رإلامع ف رإلاوك فن ربتقننر  رإلالح  ربرآلا

  .1)ماور اوضحرب لجد ارلق رر ً الاونيا من ريعدر  إلاكرم   ر  ر   إلا رة إلالكر

 حد   ررر رف كرررر رإلاوترررردليبرو ًرررراوإلال رإلاوبشرررر ي رب إليررر ف رإلا ررررمرمقرررراروررررد لإلا ر إلامرررر تً إلا ر ًرررر رر 

  .1)إلامج ارإلاوتقن ر ً رماور اوضحرب لجد ارلق ررف  اوإلا   رإلالجد دررف ذ ارقعاولر

  .1)إلام ون روت  نارة إلالكرالاونيا من ر ً رماور اوضحرب لجد ارلق ر حد    رإلام عع  ر 

 

 :التوصيات 1.1.1.1

تقررراوألارإلامجررر ارإلامعررر ىر ررر ريمًنررر رإلا ررفررر  طررر لرإلاوسررر  رإلا رررمرتحقنرررارإلاوت ررراوي ر إلاوتقررردألاررفررر  -1

ةونيا منرر ربًعرر ىري ررر  ر ة إلالكروت  نرراإلاوكررر ف رإلاوع نررر ربتقررد  رإلاورردر رإلامرر   ر ة إلالك

 إلاو ،لات .

  وررراربتررردليبرإلامررراوإلال رإلاوبشررر ي رب معررر ىرفنًررر ر تع ررراربررر إل إلالكرةونيا منررر ر ررر ررالامتًررر ألار -2

برر إلا  رتدليبنرر رفع ورر رترر   م رب مع فرر ر إلام رر لإلا رإلاوا  رر رو تع  ررعر رر ررفرر ذرراار  لإلاج رر ر

إلاواو ررررررر ،عرإلاوتقننررررررر رإلالحد  ررررررر ربشررررررركعرفعررررررر ا ر يًنررررررر رب ل عررررررراو رإلاويا  ررررررر ررلرررررررمرإلاوبررررررراإلا  ر

.إلار إلاوت ريعتبام إلاوتدليبن رب ل  لجر
ُ
 ون  ا  ر  ف إلار رفع  

فقرررردم ررفرررر ه رررردىرتغن ررررار ء رررراوألاريفرررر إلا رفنًرررر ر تع رررراربررررا رة إلالكرالاونيا منرررر ر يسررررببر -3

 جرررربرإلاوعًررررعررلررررمر شرررر رإلاو ق فرررر ر إلاوتاورنرررر ربنرررر   ر رررر رذررررااررقرررردرإلامرررر تً إلا ررم إلا رررر م  

تسر ردررلررمرتاويررنحر ر عرالا ررتء  كر رر رة إلالكرالاونيا منرر ررإلاوترر إلاوع ًنر ر  ل رإلاوعًررعر

 ي إلااررف تس نعرإلاوعًعر تحقنارإلالجاو كر إلاودق ررف  ك من ر  رتس  ر  دىر 

بامًنررررر رإلاوتقننررررر  رإلامع او  تنررررر ر الا رررررتء  كر ررررر رتقننررررر  رالاتعررررر ار الاميامرررررترب معررررر ىرر -8

 تحس  ر  ر ر   اوو رإلاوتاوإلاكعر  رإلاوعًاار ت   رف  إلاوعًعررلمرإلا تغاو  ربء ر ن ر

 ق ن  .ر  تك ء   تن من    ق  اك  ء  بس ر  يرً ا   مج   إلاو  تن ن  يرً ا

ر -5
 
  ح مر كررعر ى ب م اوإلا   رإلاوت اولرإلاوتقن ر إلاوعًرعررلرمرتقرد  رإلال رد   رإلام  قر رج ،نر 

إلامع لىرإلامت راولكر الا رتء  كر ر رإلاوشر إلا  ريجنبنر رو ًعر ىرفر ر مجر حرت  نرارة إلالكر

 ةونيا من .
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 الهوامش
 

يبروت ررررراوي رإلامررررراوإلال رإلاوبشررررر ي رفررررر رإلاوق ررررر  رإلاوسررررر   إلاو  ر  ًررررردرمشررررر ألا ر ثررررر رإلا رررررياإلاتنجن  رإلاوتررررردل  ر1

إلالحكرراو  :رق رر  رإلاون  برر ارفرر رإلاوعرر إلا رمًاوكجرر  ريم   ًنرر رإلاوع بنرر رفرر رإلاورردمً ل  رم نرر رالاقتعرر   ر

 .ر)ل  و ر  جست ار  ار  شاولك .2111إلاودلإلا   رإلاوع ن  ر

ر ر 2115رإلالج  عنرر   ًردإلا   ر  إلالكرإلامراوإلال رإلاوبشرر ي  رإلالج إلا،ر :ر  راوإلا رإلام  اورر  رر  رن    رر2

 .ر1-4

 .29 رر 2113 إلالرإلالح  درو  ش ر ررً     إلالكرإلامنظً  :ر نظاولر لم رر س    ي  ر ر3

وتنًنرر ر ي   ررن   قاو رر    ا ررد إلاوترردليبر  حًررد  إلاوس سررت  رإلاوشرر  ب إلا رر ر  رر نعرراول ربرر 8

فر ر جالامرد    فر   إلاوبشر ي  إلاوتنًنر   راوا  إلاورد    إلام تقرك يرً   قد ر  إلاوبشر ي  ر لقر  إلاونءر اإلا 

 .93 ر ر2115إلالج إلا، . إلاوبش ي  ر لق     إلاونء اإلا  إلامع ف  إلاقتع  

 .2115إلاو نت  رذ ودرر درإلاو  ن  ر  إلالكرإلاماوإلال رإلاوبش ي  ررً  :ر إلالر إلا،عرو  ش ر إلاوتاو ي  ررر 5

 .222 ر ر

 لك رر رردرإلاو رر ل رإلابرر إلامن  رتنناوواوجنرر ري إلاارإلاوبشرر  رفرر رإلامنظًرر  ري ررسرإلاونظ يرر ر    ه ررر ر ر5

 .115 رر 2113إلاوق م ك:رإلامنظً رإلاوع بن رو تنًن رة إلالي  ررإلاوع بن   رإلاو لد رف

 .231 رر ك  مل  ج ر  اررإلاو نت   ر1

 ررًرررررر  :ر إلالر إلا،ررررررعر2 رإلا ررررررياإلاتنج   رررررردذعررإلاوبشرررررر ي :ر رررررر   ر رررررر ن  ر حًررررررد ر  إلالكرإلامرررررراوإلال ر رر4

 .144-141 رر 2115و  ش ر إلاوتاو ي  ر

 ر

 .55 رر 2111 إلالرإلاواوف ا ررة نندلي :رإلاوبش ي  لكرإلاماوإلال رحج    ر حًدر  فا ر  إلار 9

إلاوتررردليبرفررر رإلاوقررر  رإلالحررر   ر إلاوعشررر ي  رة رررنندلي  ر إلالرإلاوتع رررن رر   رررد حجررر    ر جرررد ررر 11

 .11 رر 2111إلالج     ر

ر رررردرإلاو رررر ق  ركرررراحرإلاوررررد   رالاتج مرررر  رإلالحد  رررر رفرررر ر  إلالكرإلامرررراوإلال رإلاوبشرررر ي  رإلاوقرررر م ك:رإلام  رررر رر 11

 .231-215 ر ر2112ع    رإلاو

  .95 ررك  مل   ج ر  ار رإلاوس   إلاو  ر12

 مءسرإلام ج رإلاوس بار 13

 .255-221ر درإلاو  ق  ر  ج ر  ارك  مل  ر رر 18

 إلالر إلا،رع ر :رًر   إلاب إلامن  رة إلالكرةونيا منر    رذ ود إلاوس ن   رر دإلاو  إلا  إلاوس و   رراار 15

 .32 ر ر2114
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 قرد ت رًرع  لقر  إلاوت  نرا ر إلاونظ ير  بر   ةونيا منر  ة إلالكر حًرد  بر   إلالحسر  ر سر رر 15

 .3 ر ر2119إلاو ي ض ر ة إلالي   و تنًن  إلاود    إلام تً    م

 إلالحًنضرررررت  ر ونررررردر ررررر نً   رإلالحكاو ررررر رةونيا منررررر :رإلاواوإلاقررررر ررر ررررردرإلاوع يررررر   رإلالحًررررر    ربسررررر ألار11

 لقرررر ررًررررعر قد رررر رو نررررد كررإلال  ررررن   إلامعاوقرررر  ر  رررر عرإلاوت  نرررراربررررد ار ج ررررسرإلاوتعرررر   روررررد ار

 .ر3 ر ر2118 ع درة إلالكرإلاوع    ررو ي ض:إلارإلاوع    بًع درة إلالكررإلاوع ة كرإلامنعقدكإلاود لي ر

 إلاو ق ر : إلاوعر و  فر  ةونيا منر   إلالحكاو ر  درماورنر رة إلالكرإلالحر فا ر ردر م ،رع  إلاوعاوإلا  ر رر 14

 . 255 ر ر3211 ر15     عاو   ج  رإلام ع إلا ت ارن رد   لإلا  

 

ر بررراورظ(ررر :ر   ررر رة ررر لإلا ر  إلاوت  نقررر   إلامجررر    إلاو قًنرر  ة إلالك ر ررر     رإلاوعررا  ربشررر ا19

 .53 ر ر2115الا يش لي  ر  إلاو حاو  و دلإلا   

   رر رإلامع او رر  ر  ررر رإلات رر كرإلاوقرر إلالربًج ررسررإلاوقرر م ك:رالاونيا منرر  ليرراوإلا  رل فررت رة إلالكر  21

  .3 رر 2118إلاواو لإلاا ر

ىر رراوظء ر  إلالكردمع او ر  ر  رر او ر ق   رر رإلاوتغن راروررتاوظنرر رتقننرر  رإلا  رمنرر ار حًرد رب فر ر 21

ورررراو إلالكرإلاو ق فرررر ر إلامجتًرررر رإلامررررد   رطرررر إلاب س:ريم   ًنرررر رر  ورررر :إلاو ق فرررر ر إلامجتًرررر رإلامدمنرررر ر لإلا رررر ر

 .21 رر  ل  و ر  جست ار  ار  شاولك).ر2113إلاو نبن  ر

 ررًررر  :ر إلالر2مع او ررر  رإلامحاو ررر   ر  ر حًررردرمررراولر ل ررراو ر ررر   رإلابررر إلامن  رمظررر رإلاباولمررر  ر 22

 .133-132 ر ر2113إلامن م رو  ش ر إلاوتاو ي  ر

  سررر  ررإلام ونررر :مظررر رإلامع او ررر  ررإلاوءتررر ح ل نًررر  ركررر  حر إلاوشرررل     رفت،ررر ر  لي ررر  رر ررردررر ر23ر

 .99-49 رر 2111رإلاواولإلا     س رربن م ه   إلاونظ ي ر بن ارقاوإلاردر

 رإلامج ررر رإلامع او  تنررر دإلا رإلاوقررراو رإلاوع   ررر رمجتًررر رإلامع او ررر  د رد ررررر  ًرررد ف يحررر   ررعررر ألاررر ر28

 .31-28 ر ر2111 ر19 

رًرر ل ر حًرردرجًرر ار  رر ألا ر رردىر  ك منرر رت  نررارة إلالكرةونيا منرر رباوم ورر ر رراو ر تشررغنعر رر25

رة رررررا ن  إلالج  عررررر رر ررررر ك:إلاواجدررررر  ربًنتررررربر ررررر كرالاق ن ررررر ر   لمررررر رفررررر رتحسررررر  ر  إلاارإلاوعررررر      ر

 .35 رر    شاولكو ر  جست ار  ارل  ).ر2119

 إلالرإلاونررررررر   ل رإلاوع ًنررررررر رو  شررررررر رررًررررررر  :رةونيا منررررررر  مجررررررر  رمجررررررر رر ررررررراو  رة إلالكر إلامع فررررررر ر رر25

 .151-159 ر ر2119 إلاوتاو ي  ر

 ر .11ر ر ك  مل  ج ر  ارر ررإلالحس  21

ع رإلامنعرررراولك:ر فرررر  رإلالح يرررر ر ت  عرررر  رإلامسررررتق رةونيا منرررر :  ًرررردر حًررررد رة إلالكرر نررررن   رر24

 .51-51 ر ر2118إلامنت  رإلامع ك ك ر
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 .325-315 ر ر  ج ر  ارك  ملرمج   رر29

 إلاواوظررر ، ر إلامشرررنا  رإلاو يررر ض:ر لإلاررتنجن الا رررياإلامجررر  رمجررر رر ررراو  رة إلالكرالاونيا منررر :رر  31

 .251 رر 2118إلاوش    ر

 ة إلالك  ع ردر:وع بنر  رإلاو ير ضإلا ت  نق ه ر   رعدر  ورب رة إلالكرةونيا منر ر  فر  ر   ر    ررر31

 .234 رر 2115إلاوع    ر

 .211إلاوعاوإلا   ر ر  ج ر  ارك  ملر ر ررر 32

 .385 ررك  مل   ج ر  ارر نن    33

 رر 2115 ررًررر  :ر إلالرإلامنررر م  ر2إلاوسررر و   ررررراارر ررردرإلاوررر  إلا  رتنناوواوجنررر رإلامع او ررر   ر رر 38

153. 

 .55 إلاوس ن   ر  ج ر  ارك  مل ر ر إلاوس و   ر35

ر ررر   ر سررر ر إلاوءضرررل  ركررراحر حًرررد رذعاوكرررن رتقننررر رإلامع او ررر  ر ررر ر نظررراولرمظ يررر ررر 36

  .84 ر 2111.ر3 ر 4إلامنءع  رإلامج  رإلاوع بن رو ع اوألارة إلالي  رألا

إلامسرررررء  ر برررررا  رر ررررردري رإلامعاوقررررر  رة إلاليررررر ر إلاوت  نقنررررر ر  رررررت دإلاألارإلالح  ررررربرآلا ررررر رفررررر رر 37

ل رر و ر  جسررت ار  ررار).ر2113مرر   رإلاوع بنرر رو ع رراوألاري ننرر  ريج رر كري ننرر ر رإلاو يرر ض:ر م   ًنرر ر

 .51 رر    شاولك

رإلاوبشرررر ي  مظرررر ألارإلامع او رررر  رة إلاليرررر رو ًرررراوإلال ررالاونيا منرررر :إلالحكاو رررر رر سرررر   إلام ررراو  ر   رررربر ر34

إلاو يررررر ض:ر ع ررررردررإلال  نجررررر  إلاونرررررد كرإلاود ليررررر رإلاوع ةررررر كرفررررر ر جررررر ارإلال د ررررر رإلامدمنررررر ربرررررد ارإلاوتعررررر   ر

 .28 رر 2118رة إلالكرإلاوع    

إلامشررررر ل  رر رررررردرير رررررعد ر عاوقرررررر  رإلاوت ررررراوي رإلاوتنظن رررررر ر ررررر ر ج رررررر رمظررررر رإلاوقنرررررر  إلا رإلاوع نرررررر ر ر39

 إلاواو ررر كرفررر رةررر ط ر ن قتررر رإلاو يررر ضر  نررر رإلامن  ررر  رإلاو يررر ض:رج  عررر رإلاوع بنررر رو ع ررراوألاري ننررر ر

 .53ل  و ر  جست ار  ار  شاولك  ر ر).ر2113 
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 استثمار رأس المال الفكري 

 في تطوير المكتبات المركزية الجامعية

 

 غالب عبد الكريم عزيز                                         

 مدرس مساعد، جامعة بغداد                                                                                             

 كلية التربية للبنات                                                                                                 

 

 الملخص:

تسهم املعلومات في التنمية الاقتصادية ولعل تكنولوجيا املعلوماات احدييةاة دادت ماذ  ا        

 تالواااااااا  الاالهوالاااااام واحداسااااااو   والهواتاااااا  امل م
ر
ولااااااة و اااااا ا مااااااا داد مااااااذ  ميااااااة الاسااااااهامات الناااااانا

املعلوماااات واتااا  م لاااي السااالعة الاولااان اناااا  وااا  الساااااة العاملياااة و ماااة ات اااا   وااا     ت اااي  

الاقتصاد في  ي بلاي ععتماي  وا  قاي ك الالاص الاقتصااد  وا  سدمااالا وساا ل الاتصااتت احدييةاة فاي 

ات الالكهوواليااااااة والتكنولوجيااااااا واملوسااااااو ات وقوا ااااااي ال ياالااااااات واملكت اااااا كااااااالعلو    مالاااااا تاااااال  

 و متيل اة تعتماي  وا       ،واملل ات والو ا ق ومواقا  الاالهوالامف لاملعلوماات ساوان كاالام م  الاة

املااااااار ال كااااااني املعنفااااااي لكفاااااااوان واملهنيااااااا  والا  ااااااان مااااااذ العاااااااملا  فااااااي م ااااااار الت صاااااا  ل نااااااان 

لااااا  تن اااااا  الاقتصااااااد ال اااااا م  وااااا  املعنلاااااة وزاتاااااة فاااااي املكت اااااات املن   اااااة اح امعياااااة  و ااااا ا يت 

 في تغياو ات ا  املكت ات  ينة ال  ث  أل ميت اح هود  و      املار ال كني 

 الكلمات المفتاحية:

 الاسوةما ،     املار ال كني، املكت ات املن   ة، العنا  

 مشكلة البحث:

 يمكذ تكفي  ماكلة ال  ث كاآلتي:

ة اح امعياااة ولااام تسااات    ااا    نااار     ماااار لكاااني ب اجاااة ا ااا  تو يااا  فااي املكت اااات املن   ااا   

 وشاااااكل ملمااااو  وتن صاااان املاااااكلة بوجااااود     املااااار ال كااااني 
ر
املكت ااااات مااااذ ال فااااو  بفااااا لعليااااا

قااا م  واا  املعنلااة  اقتصاااداملعنفااي ست سالاا  لاام يااتم اسااوةما   مااذ ق اال امل تصااا  باملكت ااات ل نااان 

   املاار ال كاني ل ناان    با تماادلالبي مذ وض  الوِر الاجعة للوتور ا ا  منالاة العمال اح ااد 

 الاقتصاد ال ا م  و  املعنلة في املكت ات املن   ة اح امعية 

 
 



 
 

 
 

45102 111 

 

 تساؤالت البحث:

 ال كني؟ما طن  الوتور ا       املار   1

  والعملية؟ما  شكار     املار ال كني العلمية   2

 ما دو      املار ال كني ومؤ الت ؟  3

  ن املكت ات املن   ة اح امعية  ينة ال  ث؟ ل عسهم     املار ال كني في ت و   4

ما احف ة املال مة لت و ن املكت ات املن   ة اح امعية وما س ل ال فو  بان   املاار ال كاني   5

 بنان   و  الاقتصاد ال ا م  و  املعنلة 

 فرضيات البحث:

 م  وااااا   نااااار  القاااااة ا ت ااااااو الاات دتلاااااة معنو اااااة باااااا      املاااااار ال كاااااني والاقتصااااااد ال اااااا  1

 املعنلة 

 نااااار  القااااة   اااان الاو دتلااااة معنو ااااة لاااان   املااااار ال كااااني فااااي ت  يااااق الاقتصاااااد ال ااااا م  واااا    2

 املعنلة 

 أهمية البحث:

املكت اااااااة يااااااتتي الا تماااااااا  باتقتصاااااااد ال اااااااا م  واااااا  املعنلاااااااة فاااااااي  اااااا ا ال  اااااااث مااااااذ   مياااااااة     

ت ومصاااااد  وا ااااا ق  لميااااة ومن اااا  اشااااعاد العلااااو  و لااااي ال ااااااةا  ب ياالااااات ومعلومااااا  مؤسسااااة

معنلياااااة ودو  اااااا فاااااي  لااااا  ودلااااا      املاااااار ال كاااااني زيماااااة لهااااا   املؤسساااااة العلمياااااة ل ااااا  تعاااااي 

ال ا ااايك سساساااية فاااي ال ناااان والت اااي  وماااا وتااال اليااا  العاااالم ماااذ تكنولوجياااا اييةاااة واتصااااتت 

 ماااذ ال ااا   ااا   املؤسساااة و ماااا ا    مي فاااا تاااتتي
ة
اااة
ذ
نل
ذ
ماااذ  مت اااو ك وجنم ياااات مت يماااة ماااا لاااي ست ه

  مياة الاسساا  الاا ي  نما  ا ساا  اال  وتعاا   واعماال العاالم بتساان  ماذ  جاال ت اييم احفاايمات 

 ل  

 أهداف البحث:

 تشفي      املار ال كني في مكت اتنا املن   ة اح امعية  ينة ال  ث  -1

 الكا   ذ     املار ال كني لت و ن املكت ات املن   ة اح امعية العناقية  -2

 ق      املار ال كني في املكت ات املن   ة اح امعية  ينة ال  ث د اسة وا -3
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 حدود البحث:

 2115: حدود زمانية 

 العناقية بغياد  : العاتمةجغرافيةحدود  

  : املكت ات املن   ة ح امعات: بغياد واملسونصن ة والتكنولوجيةحدود مكانية 

 ملعنلة  و  ا والاقتصاد ال ا م    املار ال كني  حدود موضوعية: 

 :مجتمع البحث

امل ااااايدك فاااااي اااااايود  احدكومياااااة الاااااةال تمةااااال م تمااااا  ال  اااااث ةاملكت اااااات املن   اااااة اح امعياااااة      

ال  ااااااث فااااااي العاتاااااامة العناقيااااااة بغااااااياد، وشااااااملم املو  ااااااو  الا  ااااااان مااااااذ الاوي الازتصااااااا  فااااااي 

 .املكت ات امل تا ك ة    املار ال كني املعنفي(

 وعينتهايبين مجتمع البحث  [1]الجدول رقم 

 املركزية املكتبات ت

 الجامعية

 العدد الكلي

 للموظفين

 

 أعداد العاملين

 املستثنون 

 أعداد

 املجازين

 عدد املوظفين

 الفعلي

 

 النسبة املئوية

 للموظفين

 %44 112 11 9 121 جامعة بغداد بفرعيه 1

 %44 54 5 9 99 الجامعة املستنصرية 2

 %44 33 2 4 39 الجامعة التكنولوجية 3

 %44 193 11 19 229 املجموع 4

 

تاام قيااا  ال ساا ة امللو ااة للمااو  ا   واا   سااا  العاايد ال عوااي ملااو  ي كاال مكت ااة فااي  مالحظةةة:

 كل جامعة 

 :عينة البحث

، ولاي Purposive Sampleاست ي  في   ا ال  ث  سلو  العينة العميياة ةامل صاودك(     

ألنفاااا تمةاال م تمااا  ال  ااث امل صاااودك ت ت ااااد  العينااة ال ااا  يتعمااي ال اااااث العلااا  فاااي ازتيا  ااا 

، وجنانر  و  الالص قا  ال ااث بت ييي ح ام العيناة فاي 
ر
 صدي ا

ر
بتنفا تمةل امل تم  ستوي تمةيال

اااا ومو  اااة، باسااات نان ة193بااااةاح امعاااات الاااةال ، الااا ي اصااان  ااايد م  ( 11(  امااال وة19( مو  ر

اح امعاااات  فاااي( ماااذ م تمااا  ال  اااث  كااال %44م ااااد للمكت اااات املن   اااة الاااةال  وج سااا ة بلغااام ة

ا 229الةال  وال الغ ة  (1اح يور السابق  قم ة ومو  ة{ االنن ( مو  ر
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 :أدوات جمع البيانات

 ومذ     سدوات آلاتي:

: لاااااااي  داك ماااااااذ  دوات جمااااااا  املاااااااادك العلمياااااااة الن  ساااااااة ماااااااذ م تمااااااا  ال  اااااااث وتكوالااااااام الاسةةةةةةةت يان

 ود اااااام اسااااااتما ات21الاسااااااو االة مااااااذ ة
ر
( مو اااااا  وتمكااااااذ ال ااااااااث 193الاساااااات يا   واااااا ة ( سااااااؤالا

 ( استما ك اسو االة تاحدة للت ليل 143اسهوداد ة

 م اشن : و تم مذ ق ل ال ااث وشاكل املالانة 

 واا  الالاا الت ومااا  مكااذ احدصااور  ل فااا  والاطااالداملااي ان واملسااؤولا   : ماا الشخصةةيةاملقةةابالت 

 ى ال  ث مذ و ا ق تسني ال  ث وتو ق ما جان في  نايا ول و 

 ومعالجتها:مرحلة إدخال البيانات 

تماااام مناجعااااة الاسااااتما ات احفاتااااة ح مياااا  الاساااات ياالات للتت ااااي مااااذ ا تمالهااااا وتااااالاي فا 

إلدزاااار ال ياالاااات والت ليااال ماصاااامي،  ااام تااام تنماااا  املتغااااوات وال ياالاااات  ااام ت ناغهاااا باحداسااا  

 لاوالاااامإلا احد ماااة ماصاااا ية للعلاااو  الاسسااااالية
ر
 Statistical Package for Social آلا اااي ول اااا

Sciences (SPSS ) 

: تناور  ا ا ال  اث  ان  وت ليال ال ياالاات الاوا دك فاي اساليب تحليل بيانات متغيرات البحث 

احفماساي  املتااي الا والا ي يتااودد ماذ   واا   (Likertةاساتما ك الاسااو االة املصاممة فااي ضاون م يااا  

ا( لتمةل ا ل الاجابة ة ت ق تما5قيمة لي  ة ( لتمةال ا ال الاجاباة ةت 1 دسا  قيماة ليا  ة (، ا  مر

ا(    ت ق تمامر

وقااي اساات ي  ال ااااث لهاا ا الغاان  الاوساااو احدسااابية والاال نالااات املعيا  ااة، وس ميااة 

ال سااااااا ية ةسسااااااا  الات اااااااا (، لغااااااان  التعااااااانل  وااااااا  مااااااايى الاسالااااااا ا  والتوالاااااااق فاااااااي   ان العيناااااااة 

ال نضاي  معيا  الازت اا  املتمةال بالوسال احدسااشي  وتصو اتفم  ذ متغاوات ال  ث، وتم ا تماد

(  متوساااااال  داك ال يااااااا  بفاااااايل قيااااااا  وت ياااااايم الي جااااااة املت صاااااال  ل فااااااا واملتعل ااااااة 3ة ال ااااااالغ

 باست ابات  لناد  ينة ال  ث 

 :الدراسات السابقة

  بعناااااوا : املكت اااااات اح امعياااااة ب كااااان الاقتصااااااد ال اااااا م  وااااا  (1ةد اساااااة: شااااان   كامااااال شاااااا ا  

 مكت ة جامعة ال ا نك  املعنلة:
ر
 ( 2111ة ،الموالاجا

 إلدا ك املؤسسااااااااات       
ر
 اااااااايل ال  ااااااااث التت يااااااااي  واااااااا  الاقتصاااااااااد ال ااااااااا م  واااااااا  املعنلااااااااة من  ااااااااا

ال مواة، و  ي  و  اقتصاد املعنلة و  تاو الاور  و   الاة والةااسي  او معنلاة بالعمال  و  تماي 

املن   اااة ح امعااااة ال اااا نك د اسااااة  ال  اااث املااان ف الوت يةد اسااااة االاااة( لي اسااااة ت نجاااة املكت ااااة
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م صااااالة لكالاااااة جواالةفاااااا املتعل اااااة بمااااايى التااااات ن بم هاااااو  الاقتصااااااد، واساااااوني ا ااااا  الا كاااااا  الا شعاااااة 

لل ناااص الااايو ي ووتااال ا ااا  الوي اااة بااات   ااا   الا كاااا  ماااذ املمكاااذ    تكاااو  قا ااايك ل ناااان الاقتصااااد 

فاي املكت ااات مااذ و  الاجتمااا ي ال اا م  واا  املعنلاة و قهااو  بناان مننومااة ب مسااة  بعااد ي اا  الاي

 اليازل واحفا الا  

 بعنااوا : اسااهواتي ية لاان   املااار ال كااني ودو   (2ة  ااي احدمياايالساايي باايوي  د اسااة:   ااال  

 ( 2112ة ،"في ت  يق املا ك التنالسية"د اسة ميياالية

 ااااايلم س ااااا  التعااااانل  وااااا  مااااايى تاااااوالن     املاااااار ال كاااااني ومااااايى الا تماااااا  بااااا  فاااااي شااااانكات      

تصاااتت، ودو   فااي تنميااة ال ااي ات مبيا يااة وت  يااق ال يمااة املنااالة واملااا ك التنالسااية لهااا  الا

ا تميت املن ف املسحي  وتوتلم ا   الوي ة: م اد ا س      املار ال كاني  او الن اا ك سساساية 

 ل نان الت ي  الاقتصادي، وال يمة احد ي ية للمننمات تعتمي  و    سمالها ال كني 

   بعنااوا :     املاااار ال كاااني، احداجااة ال علياااة للمصاااا ل (3ةد جاااا ي و  ااي ال ااااد  د تاااوسيسااها  

 (   2113ةاملعنلة  مسالمية في  ل اقتصاد 

وجنااااااان     مااااااار مت اااااايد مااااااذ سلكااااااا   وت ااااااو ن ،يفاااااايل ال  ااااااث: اسااااااوةما  املااااااو د ال اااااااني        

ماااو  ي املصاااا ل الاساااالمية و الق فاااا  واملعنلاااة ال اااان ة، و   تفاااتم باإلباااياد والابتكاااا  و لااا   دان

وموقعها مذ اقتصاد املعنلاة  ا تمايت املان ف الوتا ي الت ليواي لت  ياق الا ايال ال ا  وضاع فا 

الي اسااة، وزتماام النسااالة بعاايد مااذ التوتاايات وامل هواااات وكااا    مهااا: ت ياايم    ااة املصااا ل 

 فااااا
ر
يا ي ساااااي ااتياجاتااااا  ماااااذ     املاااااار مساااااالمية والننتفاااااا لواقااااا  اقتصااااااد املعنلاااااة والت كااااااو جاااااي 

 ال كني  

 العالقااة بااا      املااار ال كااني والابتكااا  فااي الاقتصاااد  بعنااوا : (4ةوايلاايوج جي ياال د اسااة: االااا

 (   2111ةال ولنيي  

 بناااااان        
ر
 الاقتصاااااادتفااااايل ا ااااا         املاااااار ال كاااااني فاااااي بولنااااايا لهاااااا ا مياااااة   ااااااوك وزصوتاااااا

ا  يت  ااااق دو  الابتكااااا  لت سااااا  الادان فااااي اسااااوةما       يمكااااذت ال ااااا م  واااا  املعنلااااة والاااا ي 

املاااار ال كاااني  ا تماااي املااان ف الوتااا ي التاااا إلا ساصاااا ية ماااذ مصااااد  م تل اااة ل ياااا  مساااتوى     

املاااار ال كاااني ل ولنااايا قياساااا بااايور او جاااا  وماااذ ا ااام التا  هاااا: ضااانو ك ت ساااا  الو ياااة     املاااار 

 ال كني باتسوةما   

 2111،املننمات الابتكا  ة  ن     املار ال كني  و   ، ت  يق(5ةوازنو الاغي  د اسة:  وي    

يفاااايل ال  ااااث تاااات او     املااااار ال اااااني و    املااااار الهيكوااااي و    املااااار املااااا ي و  و  الامااااوار 

الاات العالقااااااة  واااااا  الابتكااااااا  والابتكااااااا  اح اااااا  ي لت  يااااااق تاااااات او     املااااااار ال كااااااني  واااااا  الابتكااااااا  

ا تمااااي و  ثااااو لا ليااااة    لناااال   املااااار ال كااااني ا اااا  الابتكااااا  وزلااااق منت ااااات واااااااو    التننيااااا ،
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املسحي وجن م التا  هاا  وا  اساا  الاسات يا  الت ن اا   ا ام الاسات تاجات تاااو س ا  وجاود  املن ف

 سالاا كاالااااام وسالتااااااالا املعنلاااااة القاااااة قو اااااة باااااا  الاااااتعلم، 
ر
، وت ساااااا      املاااااار ال كاااااني وزصوتاااااا

ك وقو اااااة والهيكاااااال التننيااااااا  والعنااااااو ة جيااااايك لاااااا ا لاااااا       املااااااار الة الاااااة التننيميااااااة م تكاااااان 

 ال كني سول ي  ي مذ ت و ن املعنلة في املؤسسة 

 الفكري:تأريخ رأس المال 

  فااااي وقاااام م كاااانف ايااااث بااااي ت ان ااااة 1941تاااام الكااااا   ااااذ ال يمااااة هاااااو امللموسااااة  ااااا  

العيياااااااي مااااااااذ ( فااااااااي منتصااااااا  الةماال ناااااااات لتوسااااااااي  ICب اااااااو   ااااااافمة  ااااااااذ     املاااااااار ال كااااااانية

املؤسسااااااات والت ااااااور الاااااا ي سع ااااااا  فااااااي  اااااال الت ااااااو ات املتالا ااااااة لااااااي ت ااااااوتت معنليااااااة ت  اااااام 

ا  ،(9ةاياااث عااااااو بعااااف املت صصااااا  فااااي م ااااار مدا ك Intellectual Assetsالاتاااور ال كن ااااة 

( 1ةمصاا ك       املااار ال كااني  هاان اااييةا واعااود  هااو   س اا  الع ااود سزاااوك مااذ ال اان  املاضااي 

تااااور جيياااايك و الاااااواد  امل تماااا  مااااذ تاااانا ي ا ااااا  م تماااا  ا تمااااي املعنلااااة وال  اااااث  ااااذ لين لاااا  

 
ر
 Knowledge  Economicاملعنلااة  باقتصااادجيياايك مااذ   و  الامااوار ال اا  اطلااق  لياا  مااؤزنا

وبفا ا تكاو   (8ة   Knowledge Based Economyم فاا الاقتصااد ال اا م  وا  املعنلاة  اال ةاقوال ا  

 ناار تناا   ( 9ة  مياة  اذ الاتاور املادياة ت ت اليك مذ الاتور  ال   الاتور ال كن ة لي واا

  تااو جاو   ي اث جالاوياث  10)ة  Bontisاور التعن   الامةال لان   املاار ال كاني لن اي باوالو  

John Kenneth Galbraith   اااانل و طلااااق ل اااا      املااااار ال كااااني   ااااا مااااذ الاوا اااال الاااا يذ  ذ

" واا  ا      املاار ال كاني  او العماال  The affluent society  فاي  تابا  "م تما  الاولنك 1999

 Ralph     12)ةStewartفي ااا    ت اي ، (11ةوال ااو ال كني ال ي يؤدي ا    مل معنفي لعار 

Stayer   ايااااث قااااار "       املااااار 1991 ور مااااذ  طلااااق   ااااا ك     املااااار ال كااااني والالااااص  ااااا  

 بااالن ود واملوجااودات الةابتااة  
ر
مااا آلا  لتتاا س     املااار ال كااني   اام مكوالااات الثااووك كااا  ممااةال

، و مكاااااذ تعن ااااا      املاااااار ال كاااااني  وااااا  انفاااااا املعاااااا ل ال ااااا  تنا مااااام لااااايى ال اااااند (13ةال ومياااااة 

 
ر
العاماال فااي  يااة مؤسسااة وولاايت ليياا  زاااوات ومهااا ات تساات ي  وااجااات تلااص املؤسسااة لنااال

املؤسساااة واملؤسساااات العاملاااة بااان        ماااار املعلوماااات لتلاااص با تمااااد اااذ ال  اااث والت اااو ن 

 الات ا  

 :دور رأس المال الفكري في المكتبات

     املار ال كني ليى جمي  املساؤولا  ة      
ر
( فاي املكت اات املن   اة اح امعياة 14 ت س مؤزنا

ا ل  ااادك ال يمااة املنااالة،   فااي الا ميااة واااال ر
ر
تكنولوجيااا املعلومااات والابتكااا ات كااا   واالواااا  هاياة

 ياااة مكت اااة و  ااايالها ماااا داد ماااذ تااايلق     املاااار ال كاااني ا ااا   اساااهواتي يةلااا  الا ااان الك ااااو  وااا  
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اااا ( 15ة مكاااذ تساااليل  ااا ا امل هاااو   وااا  ساااااطات املكت اااات مااا   مكاالياااة ت اااو ن  ااا   املكت اااات ول ر

 ال كني مل ا يم     املار 

 أهداف رأس المال الفكري:  

 الن  سة لل يمة املنالة لن   املار املعنفي الكا   ذ اح واال  الننن ة والعملية  •

 الكا   ذ العالقة با  ال يمة املنالة و    ال كني  •

  امل مذ  وامل د ادك ال يمة املنالة  با ت ا  توليي وت ييم     املار ال كني  •

يمةاال قااوى  لميااة قاااد ك  واا  سدزااار التعااييالت اح و ن ااة فااي   مااار  (19ة    املااار ال كااني  •

 كت ة امل

 أهمية رأس المال الفكري:  

ال ااوك احف يااة ال اا  تناامذ اسااتمنا  ة  ألنفاااتعااي ال  يااة الاساسااية للمكت ااة فااي  املنااا اح ييااي    

ماااااااااذ   اااااااااناتفم وت ااااااااو ن ب اااااااااو فم فااااااااي م ااااااااااتت  ماااااااااا ي  ااااااااياملكت ااااااااة فااااااااي  لاااااااااي ال ااااااااااةا  بكاااااااال 

  (11ةت صصاتفم

اتفاا لت اييم  لنال احفايمات لل اااةا  ما ك تنالسية تمكذ املكت ة مذ    تونال  ما  قن ن    

 وهاو م مذ املست يييذ 

 سس  العامة لن   املار ال كني 

الاسويعا : و و الاسويعا  الكامل مل ن اات العمال والاااطاة بامل اا يم للوتاور ا ا  الهايل  •

 امل اود 

ا الاد ار:  نااااااي اسااااااويعا  امل ااااااا يم يصاااااال ال ااااااند العاماااااال ا اااااا  سد ار سجاااااانانات العماااااال و اااااا  •

الاد ار يولااااي  نااااي  معنلاااااة جيياااايك تمكناااا  ماااااذ ابتكااااا   اااااي ن جييااااي لاااام ياااااتم التوتاااال اليااااا  

 
ر
 (14ة ساب ا

الاجاااانانات: لااااي املسااااو  احد ي ااااي لوضاااا  آلاليااااات املااااناد ت  يااااق املن اااا  ال كااااني مااااذ زاللاااا   •

  
ر
 والناتإلا مذ الاد ار ليتم  سمها  و  ا   الواق  بعي    كا  هاو ملموسا

 لى المعرفةاالقتصاد القائم ع

للتعااانل  وااا  الاقتصااااد ال اااا م  وااا  املعنلاااة يمكاااذ ماااذ زاااالر اساااتعنا  بعاااف التعاااا      فاااا 

 :يتتيو ما 

سالااا  كااال ماااا ععكااا  قيماااة ومكاالاااة تااانا ة  املعنلاااة:  وااا الاقتصااااد ال اااا م  وااا   (19ة ااانل شاااا ا  

مااااذ  املعنلااااة  و ق اااااد املعنلااااة فااااي الاقتصاااااد الااااوطو   واااا  مسااااتوى دولااااة مااااذ الاااايور  و مؤسسااااة
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املؤسسااااات  و  ااااو الاقتصااااااد العااااالا  م ا الاااااة بالنوالااااي الازااااانى لالقتصاااااد ماااااذ د ا ااااة وتااااانا ة 

 م اتتفا  ازتاللوت ا ك  و  

ال ا م  و  املعنلة باالا  "اقتصااد ععتماي  والتنمية: الاقتصادو ن ل مننمة التعاو  الاقتصادي 

 (12ةم اشنك  و  االتاالا وتودا ، واست يا  املعنلة واملعلومات"  

الاااامات  ااو الاا ي ينماا  س اا  الاقتصاااد الاا ي عساات ي  ت نيااات املعنلااة كالهنيسااة  (21ةو نلاا   بااو

 املعنلة املعنلية وسدا ك 

واعنل ال ااث الاقتصاد ال اا م  وا  املعنلاة:  وا  انفاا تلاص املعنلاة النابعاة ماذ مد ار بمكاالاة 

 ااااا  تعاااااي منالاااااة مت يماااااة ماااااذ التكنولوجياااااا والعمااااال  وااااا  ت  ي هاااااا فاااااي الاقتصااااااديات احدييةاااااة ل

املعنلااااة:  وااا  االااا  الالااااص  اقتصااااداقتصااااديات املعنلاااة فااااي م تلااا  الاساااا ة  ما و مكااااذ تعن ااا  

نت اااات  و  الاقتصااااد الااا ي ي  اااق من عاااة ماااذ تو يااا  املعنلاااة واساااتغالر مع ياتفاااا فاااي ت اااييم مة

مكااااذ تسااااو  ها وت  ياااق س جااااا  م فااااا وتوليااااي ا ت اااايدك، ية لثااااووك مااااذ زااايمات متمااااا ك، جيياااايك  و مة

 زالر الالص 

 :المكتبات المركزية الجامعية

 اساااات يا وتعااااي املكت ااااات املن   ااااة اح امعيااااة  ساااا ق مااااذ هاو ااااا مااااذ  الااااواد املكت ااااات فااااي   

التكنولوجياااااااااات احدييةاااااااااةف وت اااااااااييم املعاح اااااااااات واحفااااااااايمات آلالياااااااااة للمسااااااااات يييذ ماااااااااذ ال ل اااااااااة 

ا أل ميااااة  اااا   ال لااااات ومكاال فااااا العلميااااة فااااي تااااي اور املعنلااااة والسااااوي ال ااااو ال نااااان وال ااااااةا  الناااانر

والت ااي ف ايااث تعماال  واا  مسااااليك التعلاايم وال  ااث العلااا  فااي اح امعااة ولااي قمااة الهاان  العلااا  

في امل تم  ومنا ك ال  ثف ول ي وجا   وا  املكت اات املن   اة اح امعياة ال فاو  بانو   الياة ماذ 

تعياد املاااادي وال ااااني ملواجهاااة ماااذ زاااالر وضااا  جمياا  سمكاالاتفاااا املتاااااة مااا  الاساا ،(22ةاملسااؤولية

 اساات يامهاالايو  الا ي تباي ماذ    تلع ا  فاي  صاان املعنلاة والت اييات التكنولوجياة للساوي فاي 

باملعااا ل ( 23ةوالتعامال معهاا بكال بنا ااة والاكاان وتيمكاذ جعال  اا ا العمال دو  التعااو  والوااا ر

 واملعلومات 

 :الجادرية والوزيريةاملكتبة املركزية لجامعة بغداد بفرعيها في  .أ

   واااا    اااان تتساااا   اح امعااااة فااااي ال اااا  1959املكت ااااة املن   ااااة ح امعااااة بغااااياد  ااااا  ( 24ةتتسساااام

املكت اااة ا ااا   اال صااالم  1991العاااا  ت ااام  ناااوا  " الاماالاااة العاماااة للمكت اااة املن   اااة " وفاااي  اااا  

  ت اااااات اح امعااااااة ال اااااا قسااااااما   مااااااا مكت ااااااة جامعااااااة بغااااااياد الاو اااااا  موقاااااا  اح اد  ااااااة فااااااي قلاااااا  

جامعااااااة بغااااااياد الةااليااااااة موقاااااا  الود ن ااااااة ال اااااا  ت اااااات  بامل ااااااامي   العلميااااااة، ومكت ااااااةبامل ااااااامي  
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تام س ااادك دم همااا ت اام سدا ك واااايك وجاان    1995الاسسااالية والادبيااة والاجتما يااة، وفااي  ااا  

ا   ت ص  امل امي  موضو ير

 املستنصرية:املكتبة املركزية للجامعة  .ب

بعاااااي  اااااا  ماااااذ تتسااااا   اح امعاااااة،  1/1/1994صااااان ة فاااااي تتسسااااام مكت اااااة اح امعاااااة املسون

بوشاان العماال بون ياا    2 1111ب اااب ا  وت لااغ مسااااة كاال طااابق  2 1195مسااااة الا   ت لااغ 

   1911  ا تمل ال نان في  ا  1999ال ناية في ا  نا   ا  

 (52)ج. املكتبة املركزية للجامعة التكنولوجية

بمةاباااة مكت ااااة مت صصااااة  وتعااااي اح امعااااة  تتسااا     ماااا1915تتسسااام املكت ااااة املن   اااة  ااااا    

للعلاااو  والتكنولوجياااا وتاااولن لك امعاااة ماااا تت ل ااا  العملياااة التعليمياااة وال  اااث العلاااا  ماااذ  تااا  

ا  مكت ة من   ة وتمتاد باست اللية امل و    ومناج  ودو  ات  نجية و جن ية ومعيك زصيصر

 :أهداف المكتبات المركزية الجامعية

 آلاتية:ن   ة اح امعية ا   ت  يق   يال تسو  املكت ات امل

 د م املناهف الي اسية بما تولن  مذ مصاد  معلومات   1

 زيمة سسات ك وال ااةا  وطل ة الي اسات العليا   2

ت ااااييم زاااايمات املعلومااااات امل تل ااااة بالوسااااا ل الت ليييااااة وهاااااو الت ليييااااة وسقامااااة الناااايوات   3

 املعا   املت صصة بالتعاو  م  املؤسسات الازنى واملؤتمنات العلمية وو ش العمل و 

للمكت اااات املن   اااة اح امعياااة  ملكهووالياااةت اااييم احفااايمات ا ااا  كالاااة املسااات يييذ  ااااو املواقااا    -

 الةال  و و  النوابل:

http://www.clib.uobaghdad.edu.iq 

http://www.uomustansiriyah.edu.iq/m001.htm 

http://www.uotechnology.edu.iq/library.htm 

 تولاو املواد العلمية وال  ةية   -

 تولاو املناج املناس  لل نانك وامل العة   -

 التواتل م  دو  ال ان العناقية والعنجية والاجن ية   -

ومساااا يتفا فاااي ال فاااو  ومالا اااة  احفااااوات،التعااااو  مااا  مكت اااات الكلياااات ماااذ زاااالر ت اااادر  -

 زيمة املست يييذ او في م ار تكنولوجيا املعلومات  الت و ات العلمية سوان في م ار

 اماية الهوا  وال كن الاسساسي واحد اظ  لي  واتاات   -
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 تعليم وا ياد   و   مواٍر بان ة مت صصة  -

 ت ييم املعنلة واملعلومات للم تم  وماا  ت  في نفنت  وال ماكالت   -

للكتااااا  واملعلوماااااات واحفااااايمات   وتفااااايل ااملكت اااااة لتكاااااو  ال اااااة وتااااال فاااااي تساااااهيل الوتاااااور  -

 واملواد الالدمة ألهنا  التعليم والتعلم ود م سبيا ات ال ل ة والعاملا  في اح امعة 

 :ثالعينة وتصوراتهم عن متغيرات البحتحليل استجابات أفراد 

 البحث:مجتمع 

 يمةااال جميااا  املاااو  ا  العااااملا  فاااي املكت اااات املن   اااة اح امعياااة الةال ةح امعاااات بغاااياد

والتكنولوجيااااة واملسونصاااان ة(  الاااا يذ يمكااااذ ا  عاااااكلوا ماااااكلة ال  ااااث ف ول ااااي ازتااااا  ال ااااااث 

شاااااامل م تماااااا  ال  ااااااث جمياااااا   ايااااااث ال  ااااااثاملكت ااااااات املن   ااااااة لت  يااااااق اح االاااااا  العموااااااي مااااااذ 

( مو ااااا  مالااااا ل فاااااي املكت اااااات الاااااةال  باسااااات نان العااااااملا  فاااااي 229املاااااو  ا  وال اااااالغ  ااااايد م ة

( ماااار ماااذ املكت اااة املن   اااة ح امعاااة بغاااياد 9ا ات و ماااار احفيماااة ةالاساااتعالمات وساااا  ي الساااي

(  ماار ماذ املكت اة املن   اة لك امعاة 9(  مار مذ املكت ة املن   ة لك امعاة التكنولوجياة و ة4وة

( 193(  لكاا  اجماا ي اساتما ات الاساو االة املود اة  وا  املاو  ا  ة1املسونصن ة  اجا  اح ايور ة

( اساااااتما ك ماااااذ 143ك توداااااا  اساااااتما ات الاساااااو االة، وقاااااي تااااام اساااااهوداد ةاساااااتما ك اساااااو االة فاااااي لهاااااو 

( ماذ %14ةاستما ات اسو االة املو  ا  وكاالم ميق ة وتاحدة وتم ا تماد ا بماا عااكل ااوا ي 

وماااااذ زاااااالر املعلوماااااات التعن  ياااااة للعيناااااة وال ااااا  وضاااااعم فاااااي  املود اااااة،سسااااا ة  ااااايد الاساااااتما ات 

 باستعمار التكنا ات وال س  امللو ة و ما م ا  في  استما ك الاست يا  تم وت   ينة ال  ث

    دالا ( 2ة اح يور  في

 يبين خصائص افراد العينة [2]جدول 

 النسبة املئوية  التكرار  الفئة  الخصائص 

 %3 44 99 املكت ة املن   ة ح امعة بغياد موق  العمل

 %9 14 21 املكت ة املن   ة لك امعة التكنولوجية

 %9 32 41 ن   ة لك امعة املسونصن ةاملكت ة امل

 %111 143 امل مود

 9 25 31 الا ن  اح   

 %1 14 119 االث  

 100% 143 امل مود

 %1 2 3 سنة  21 قل مذ  العمن

21- 29 26 14 2% 
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31- 39 42 29 4% 

41- 49    41 24 1% 

51- 59 21 14 9% 

 %5 3 5 لت ثو 91

 100% 143 امل مود

 %5 11 15 دو  املتوسل(ةدو   االو ة لما  ؤ ل العلا امل

 %4 19 24 لو  املتوسل(ةدبلو  

 %9 92 91 بكالو  و 

 %2 4 9 دبلو   ا ي 

 %2 4 9 ماجستاو 

 4 1 2 د تو ا  

 100% 143 امل مود

 اجما ي  يد سنوات 

 احفيمة في الو ي ة 

1 - 4  29 21 3% 

 %4 9 14 سنوات 9 – 5

 %4 29 42 سنة 14 – 11

 %1 14 21 سنة 21 – 15

 %9 25 31  لت ثو-21

 100% 143 امل مود 

 (spssةاملصي : مذ ا ياد ال ااث بات تماد  و  م نجات بنالامإلا

 

 :الحسابية ومستوى مكونات رأس املال الفكري  ألاوساط

ااااا  لاااناد  يناااة ال  اااث ماااذ الوسااال احدسااااشي والاال ااانال امل اسااات اباتيمكاااذ وتااا   عياااا ي ول ر

 لآلتي:

اجاباااات الاااناد العيناااة  وااا  متغااااو     املاااار ال كاااني وكاالااام بصاااو ك  اماااة مت هاااة ال اااو الات اااا  

( و اااو   ااااو ماااذ الوسااال احدسااااشي ال نضاااي  ةمعياااا  924 3اياااث بلاااغ الوسااال احدسااااشي املاااودو  ة

املعياا ي لهاا  (، ليما كاالم اجابات الناد العينة مت اسساة اياث بلاغ الاال انال3الازت ا ( ال الغ ة

عاااي وا ااادا بااااكل   ااااو أللاااناد  يناااة ال  اااث ب سااا ة  ت اااا  514 1ة ( و ااا ا ععوااا      ااا ا املتغااااو عة

واعااود الالااص ا اا  ا ت اااد مسااتوى و ااي الااناد العينااة واد ا هاام  الناان م،وجهااات  اساا  %14بلغاام 

 (:3م ا  في اح يورة (  و ماأل مية ة    املار ال كني 
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 واملعلوماتي الفكري  املال رأس عن وتصوراتهم العينة ادأفر  استجابات يبين[  3] جدول 
 

 ألابعاد
 الوسط

 الحسابي

 الانحراف

 املعياري 

 الاهميةةةة

 النس يةةة

 الترتيب حسب

 الاهمية

 

 رأس املال الفكري 

 

 الثاني 0.755% 0.720 3.633

 

 (spssةبنالامإلااملصي : مذ ا ياد ال ااث بات تماد  و  م نجات 

اا ل  انات  وس تم  ن  وت ليل است ابات الاناد العيناة وتصاو اتفم  اذ     املاار ال كاني ول ر

 كاآلتي:ةاسللة الاسو االة( املمةلة لها 

 :رأس املال الفكري 

كاالاااام اجابااااات الااااناد العينااااة  واااا  مكااااو      املااااار ال كااااني بصااااو ك  امااااة مت هااااة ال ااااو 

ل احدساااشي ال نضااي  ( و ااو   اااو مااذ الوساا911 3الات ااا  ايااث بلااغ الوساال احدساااشي املااودو  ة

(، وقاااااي كاالاااام اجابااااات الااااناد العيناااااة مت اسسااااة ايااااث بلااااغ الاال ااااانال 3ةمعيااااا  الازت ااااا ( ال ااااالغ ة

عااااي وا ااااادا باااااكل   اااااو أللاااااناد  ينااااة ال  اااااث  ،(151 1املعيااااا ي ة عاااااي عة و اااا ا ععوااااا  بااااا   اااا ا ال ة

 ( 4اس  وجهات النن م و ما مو   في اح يور ة %12ب س ة  ت ا  بلغم 

 الفكري  املال رأس ملكون  العينة افراد اجابات وصف [  4] جدول   

 

 الفقرات )الاسئلة( ت

 
 
 ال اتفق محايد اتفق اتفق تماما

ال اتفق 

 
 
 تماما

بي
سا

لح
ط ا

س
لو

ا
ي   ر

يا
ملع

ف ا
را

ح
الان

 

ية
س 

لن
ة ا

مي
الاه

 

رار
تك

رار % 
تك

رار % 
تك

رار % 
تك

رار % 
تك

 % 

1 

ت اااااااااااااااااااااااااااااااااو  سدا ك املكت اااااااااااااااااااااااااااااااااة 

ال ياالااااااااااااااااااااااااااااااااااات بتصاااااااااااااااااااااااااااااااااا ي  

 لمياااااااة  ت ب ااااااان  ملعلومااااااااوا

 م فااااااااااااااااااااااااا فااااااااااااااااااااااااي لالساااااااااااااااااااااااات ادك

 احدصور  و  املعنلة 

44 33 9 41 55 9 11 1 1 3 2 1 2 1 4 4 141 1 195 44% 

2 
تعمااااااااال املكت اااااااااة  وااااااااا  مااااااااانس 

ملساااااااااااتو ات سدان مكالااااااااااا ت 
14 12 9 34 23 4 41 24 1 23 19 1 21 14 9 2 951 1 291 59% 
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املتماااااا ك ال ااااا  ي   هااااااا     

  كني املار ال

3 

 ك املكت ااااااااااة     تعاماااااااااال سدا

ل كاااني  مااو د  ماااا  امالهااا 

ملاااااااااااا تمتلكااااااااااا  ماااااااااااذ معاااااااااااا ل 

الاااااااااااااوامإلا تسااااااااااااتغل لت ااااااااااااو ن 

ا اااااااا   احفيميااااااااة ال اااااااا  ت ااااااااي 

 املست يييذ في املكت ة 

24 19 4 93 44 1 33 23 1 19 11 2 1 4 9 3 599 1 151 11% 

4 

د اااااااام تعماااااااال املكت ااااااااة  واااااااا  

    املاااااااااااااااااااااااااااااااار  وتشااااااااااااااااااااااااااااااا ي 

 ا ائفاااااامال كااااااني  واااااا  طاااااان  

 والكا  م 

 وااتفم وت ن فا وم ه

22 15 4 59 41 3 34 29 9 14 12 9 9 4 2 3 511 1 133 11% 

5 

 تويس ش كة الاتصاتت في  

مااااااااااااا  ة املكت ااااااااااة سااااااااااهولة 

ال كاااااااااااااااااااني فاااااااااااااااااااي    سااااااااااااااااااامالها

الت ااااااااادر املعنفااااااااي ماااااااا  بااااااااا ي 

 مو  ي املكت ة 

22 15 4 19 53 1 24 19 4 13 9 1 4 5 9 3 939 1 131 13% 

9 

تعتمااااااااااااااااااااي املكت ااااااااااااااااااااة  واااااااااااااااااااا   

 ملا العا

ال نيااااااة مااااااذ الاوي املهااااااا ات  

 سال اااااد   مالهااااافااااي  والت نيااااة

  وسااطاتفا

31 25 9 42 51 3 19 11 2 4 2 4 4 2 4 4 111 1 459 41% 

1 

تعتمااااااااااااااااااي املكت ااااااااااااااااااة  يكاااااااااااااااااال 

ي الاااااااااااااااااااا م ماااااااااااااااااااا   تننيااااااااااااااااااااا 

الت ااااااااااااو ات املعاتاااااااااااانك فااااااااااااي 

 امل ار العلا  ومدا ي 

21 14 1 11 49 1 33 23 1 12 4 4 1 4 9 3 911 1 1119 12% 

4 

 
ر
تعتماااااااااااااااااي املكت اااااااااااااااااة  ااااااااااااااااايكال

 
ر
  واااااا  تع  اااااا  تننيميااااااا

ر
قاااااااد ا

ال كاااااااااااااااااااااني  دان   ساااااااااااااااااااامالها 

 باكل متما  

21 14 1 51 39 9 42 29 4 13 9 1 11 1 1 3 433 1 144 99% 

 81% 0.233 4.074 رأس املال الفكري 

  

 (spssةبنالامإلااملصي : مذ ا ياد ال ااث بات تماد  و  م نجات 
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ل اااااث ا اا  ا  الاوسااااو احدساااابية لل  اانات تناواااام باااا  [ توتااال ا4مااذ زاااالر اح اايور  

( 3( ولاااي جميعهاااا   ااااو ماااذ الوسااال احدسااااشي ال نضاااي  ةمعياااا  الازت اااا ( ال اااالغ ة141 4 -433 3ة

لاااام ت تاااااد الوساااال احدساااااشي ال نضااااي    951 2( ايااااث    وساااا ها احدساااااشي2باساااات نان ال  اااانك ة

ل  ااااانك الاو ااااا  ةت اااااث املاااااو  ا   وااااا  (، وقاااااي كاااااا  الوسااااال احدسااااااشي الا وااااا  ل3كوالااااا   قااااال ماااااذ ة

تصاااا ي  املعلومااااات وال ياالااااات ومصاااااد  املعلومااااات ب ااااان   لميااااة لوسااااهيل  مليااااة الوتااااور ا ااااا  

( والوساااال احدساااااشي الاقاااال لل  اااانك سزاااااوك ةال اااا  تااااي و ا اااا  195 1املعنلااااة( وجاااااال نال معيااااا ي ة

ملكت ااااة( وجاااااال نال تننيااااا  قاااااد   واااا  تع  اااا      مااااار ال كااااني باااااكل ممااااا  فااااي ا  يكاااال ا تماااااد

( مماااا ياااير  وااا  ات اااا  الاااناد العيناااة %44 -%99( وج سااا  ات اااا  تناواااام باااا  ة144 1معياااا ي ة

  و    مية     املار ال كني  

 :استجابات أفراد العينة وتصوراتهم عن الاقتصاد القائم على املعرفة

 ك  اماة مت هااة كاالام اجاباات الااناد العيناة  واا  متغااو الاقتصاااد ال اا م  واا  املعنلاة بصااو 

( و اااااو   ااااااو ماااااذ الوسااااال احدسااااااشي 999 3ال اااااو الات اااااا  اياااااث بلاااااغ الوسااااال احدسااااااشي املاااااودو  ة

(، وقاااااي كاالااااام اجاباااااات الاااااناد العيناااااة مت اسساااااة اياااااث بلاااااغ 3ال نضاااااي  ةمعياااااا  الازت اااااا ( ال اااااالغ ة

عاااي وا ااادا بااااكل   ااااو أللاااناد  يناااة  و ااا ا ،(511 1الاال ااانال املعياااا ي ة عاااي عة ععوااا  باااا   ااا ا ال ة

  ( 5اس  وجهات النن م و ما م ا  في اح يور ة %19ال  ث ب س ة  ت ا  بلغم 

 املعرفة على القائم الاقتصاد ملكون  العينة افراد اجابات وصف[   2] جدول 

 الفقرات )الاسئلة( ت

 
 
  ال اتفق محايد اتفق اتفق تماما

 
 ال اتفق تماما

بي
سا

لح
ط ا

س
لو

ا
ي   ر

يا
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ف ا
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 ة
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 % 
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تك

 % 

رار
تك

 % 

رار
تك

 % 

رار
تك

 % 

1 

 تولاوتسو  املكت ة ا   

  ل   احدييةة بفيلاحداسو    جه ك 

  ال كني  املارمستوى  دان     

49 32 2 99 49 2 21 14 1 4 5 9 3 2 1 4 111 1 934 41% 

2 

 Application Softwareوم يااتالا

  و  ااس ات  امل ملة

 لتنود وتلا  توسم با املكت ة

  املار ال كني  ااجة    

25 11 5 93 44 1 43 31 1 11  1 1 2 1 4 3 992 1 449 14% 

3 

 يتولن ليى املكت ة مو  ا   

 في سدا ك قوا ي  ازتصا 

 املعلومات

31 21 1 59 39 2 45 31 5 9 9 3 2 1 4 3 134 1 914 15% 
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4 

لاااااااايى املكت ااااااااة موقاااااااا  زااااااااا   واااااااا   

 ش كة مالهوالم ي ود

 ب زن  ست يييذامل 

 املست يات واملعلومات 

91 42 1 95 45 5 14 9 4 1 1 1 2 1 4 4 212 1 119 45% 

5 

 ليي احدق في اليزور ا    

 موق  املكت ة للتواتل 

  ش كة و  الاجتما ي 

 مالهوالم لكدصور  و  املعلومات 

44 31 4 99 49 2 21 14 1 11 1 1 2 1 4 3 919 1 931 19% 

9 

 ة زيمة الاويي تولن املكت 

 ملكهووسي للمست يييذ

 الاكاديمية  ااتياجاتفملتل ية  

44 31 4 59 39 2 32 19 1 13 9 1 1 4 9 3 414 1 111 19% 

1 

 ي و  مو  ي املكت ة بت ييث 

 بياالات قوا ي ال ياالات  

 احفاتة باملكت ة واملوق  

 بتور 
ر
 ملكهووسي  وت

44 33 9 51 35 1 31 21 1 11 1 1 3 2 1 3 919 1 111 14% 

4 

  نار قوا ي بياالات  و   

 املوق  ملكهووسي زاتة 

 باملكت ة تنمذ للمست يييذ 

  املعلوماتااجاتفم مذ مصاد  

34 32 4 41 55 9 21 14 9 2 1 4 1 1 4 121 1 999 41% 

9 

 ناااار قوا اااي بياالاااات م االياااة  وااا   

 املوق  ملكهووسي للمكت ة 

 فم مذتنمذ للمست يييذ ااجات

 املعلومات مصاد   

34 23 4 94 41 9 31 21 1 4 5 9 2 1 4 3 491 1 449 11% 

11 

  نار قوا ي بياالات تاهور  

 بفا املكت ة لتنمذ 

 للمست يييذ ااجاتفم مذ 

 املعلومات مصاد  

34 23 4 94 44 4 33 23 1 4 5 9 4 2 4 3 411 1 959 19% 

11 
  ان   و   دان و ي    بيقة 

  الية 
44 54 1 51 35 1 1 4 9 1 1 1 1 1 4 511 1 959 91% 

12 

 يمتاد جو العمل ب لة 

 الن ا ات والواا ر 

 باملعلومات واملعا ل 

49 32 2 59 41 3 31 21 1 1 1 1 9 4 2 3 995 1 914 19% 

 %25 0.233 4.074 الاقتصاد القائم على املعرفة

 ((spssنالامإلا املصي : مذ ا ياد ال ااث بات تماد  و  م نجات ب
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[ توتاااااال ال ااااااااث ا ااااااا  ا  الاوساااااااو احدسااااااابية لل  اااااانات تناوااااااام باااااااا  5مااااااذ زااااااالر اح اااااايور  

( 3( ولاااي جميعهاااا   ااااو ماااذ الوسااال احدسااااشي ال نضاااي  ةمعياااا  الازت اااا ( ال اااالغ ة511 4 -992 3ة

وقااي كااا  الوساال احدساااشي الا واا  لل  اانك احداديااة  ااان ال اا  ةت ااث املااو  ا   واا   دان  ملهاام 

( والوسل احدسااشي الاقال لل  انك الةاالياة ةال ا  تاي و ا ا  959 1وتما ( وجاال نال معيا ي ة بيقة

ال اا  تلااا  ااتياجااات     املااار املت اانر فااي املكت ااة(  Application Softwareالاوم يااات  ا تماااد

( مما يير  و  ات اا  الاناد %91 -%14( وج س  ات ا  تناوام با  ة449 1وجاال نال معيا ي ة

ناااة  وااا    مياااة الاقتصااااد ال اااا م  وااا  املعنلاااة ل ناااان اقتصااااد اي بلاااي، ليماااا بلغااام الاوسااااو العي

(  دالااا   9احدسااابية والاال نالااات املعيا  ااة ألبعاااد الاقتصاااد ال ااا م  واا  املعنلااة اساا  اح اايورة

 وكاآلتي:

 على املعرفة [ يبين الاوساط الحسابية والانحرافات املعيارية ألبعاد الاقتصاد القائم6الجدول رقم]

  

الوسط  ابعاد الاقتصاد القائم على املعرفة ت

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 

 حجم العينة

 143 119 1 139 4 ت نية املعلومات املسونيك ا   احداسو  1

 143 919 1 494 3 الا كات ت نية املعلومات املسونيك ا   2

 143 199 1 941 3 ت ييم املعنلة ليى املسؤولا  3

 
 

 :على املعرفة والاقتصاد القائمقياس واختبار وتحليل العالقة بين رأس املال الفكري 

الصاااام ال نضااااية سو اااا   واااا  ةتوجااااي  القااااة ا ت اااااو الاات دتلااااة معنو ااااة بااااا      املااااار ال كااااني 

ي اااا     معامااال ا ت ااااو سااا اوما  مااا   [ الااا ي1الاقتصااااد ال اااا م  وااا  املعنلاااة( وماااذ اح ااايور  و

 الالا :ي لال ت او  لالزت ا  التا(( p_valueقيمة 

( لالختبار التائي لالرتباط بين رأس املال الفكري p_value[   معامل ارتباط سبيرمان مع قيمة )7جدول ]

 والاقتصاد القائم على املعرفة

 

 املعرفة
 الاقتصاد القائم على املعرفة 

r P_value الداللة 

    املار 

 ال كني 
 وجود ا ت او 111 1 519 1

 

 ((spssاملصي : مذ ا ياد ال ااث بات تماد  و  م نجات بنالامإلا 
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( 519 1بلغاام قيمااة معاماال الا ت اااو بااا      املااار ال كااني والاقتصاااد ال ااا م  واا  املعنلااة ة  -

 سالا بلغم قيمة 
ر
( ولاي اقال 111 1(( مسااو ة ا ا  ةp_valueو و معامل ا ت او طندي ودار معنو ا

ف و اا ا ععواا      نااار  القااة ا ت اااو الاات دتلااة معنو ااة متوساا ة  (11 1مااذ مسااتوى اليتلااة ة

موج اااة باااا      املااااار ال كاااني والاقتصااااد ال ااااا م  وااا  املعنلااااة مماااا ياااؤدي ا اااا  ق اااور ال نضااااية 

الاو   ة ي     نار  القاة ا ت ااو الاات دتلاة معنو اة باا      املاار ال كاني والاقتصااد ال اا م 

ا      املاار ال كاني فاي بناان الاقتصااد ال اا م  وا  املعنلاة ما   و  املعنلة( و  ا ياير  وا  اساه

 امكاالية الوتور سلي  واحدصور  لي  وت  ي  حف ة ت و ن املكت ات 

 الا ن با  متغاوات ال  ث وت ليل  القاتقيا  وازت ا  

يفايل ا اا  الاجاباة  واا  ةازت اا ( لنضاايات النساالة احفاتااة بااأل ن مااذ زاالر اسااتعمار بعااف     

املتغاااو التوضيحيةاملساات ل(    اان سااالي  الااصااا ية متمةلااة باتال اايا  احف ااي ال ساايل ل يااا  الا 

املتغااااااوات التوضاااااي ية ةاملسااااات لة( فاااااي املتغااااااو املعتماااااي اياااااث ا     ااااان فاااااي املتغااااااو املعتماااااي لي اساااااة 

 كاتتي:املتغاوات املي وسة تصن  

     املار ال كني   املست ل:املتغاو 

 الاقتصاد ال ا م  و  املعنلة  املعتمي:املتغاو  

   :الانحدار الخطي ال سيط

عساتعمل الاال اايا  احف ااي ال سايل لي اسااة وت لياال   ان متغاااو  واا  متغااو ازاان ف وفااي ت لياال 

الاال يا  ال سيل، ال ي    ال ااث يفتم بي اسة   ن  اي املتغااويذ واساا  بااملتغاو التوضايحي  و 

  باااملتغاو التاااب   و املت  اات باا ، ومااذ  اام يمكااذ  اان  المااوالاالا املت  اات مناا ،  واا  املتغاااو الةاااسي واسااا

الاال يا  احف ي في شكل معادلة ز ية مذ الي جة سو  ، تعك  املتغاو التاب   يالة فاي املتغااو 

 -:     التوضيحي و ما يتتي 

 ايث   :

 :  و ت يين املتغاو التاب  ةال ي يتت ن(

 يؤ ن( ةال ي:  و املتغاو التوضيحي 

α : و اح  ن امل  ود مذ امل و  الن سي y   و و ععك  قيمة املتغاو التاب  في االة ، 

   0x،  ي في االة xاسعيا  قيمة املتغاو التوضيحي   

β : غاو في، واعك  م يا  الت ميل احفل املست يمy  سالاا 

 بوايك واايك   xتغاوت         
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 املعرفة على القائم الاقتصاد في الفكري  املال رأس أثر عالقة وتحليل واختبار قياس

 الاال اااااايا  طن  ااااااة اسااااااتعمار تاااااام املعتمااااااي، املتغاااااااو فااااااي املساااااات لة ال ن يااااااة املتغاااااااوات تاااااات او

 املتغااااوات واساااو عاد املعنو اااة املتغاااوات ب دزاااار ل ن  اااةا  اا   ت اااو  اياااث( Stepwiseةالتااي   ي

 فاي ال كاني  املاار لان   معنو اة دتلة الاو تت او يوجية  و  الةاالية ال نضية والصم املعنو ة، هاو

 الاال ااااايا  ت لياااال قاااايم ي ااااا  الاااا ي[   4  اح اااايور  ومااااذ( املعنلااااة  واااا  ال ااااا م الاقتصاااااد ت  يااااق

 الالا : املعنلة  و  ال ا م الاقتصاد  يقت  في ال كني  املار با      التي   ي

 

 القائم الاقتصاد تحقيق في الفكري  املال لرأس ال سيط الخطي الانحدار تحليل قيم يبين[   2] جدول 

 املعرفة على

املتغاوات 

 املست لة

   و  الاموار 

=y ( الاقتصاد ال ا م  و  املعنلةاملتغير املعتمد) 

F P_value 2R 
 معامالت الاال يا 

 اليتلة
α β 

3 = X  املار    

 ال كني 
99 411 1 111 1 321 

2.413 

T=12.396  

 (0.000ة

1 431 

T=8.149 

 (0.000ة 

 وجود   ن

 

 (spssةبنالامإلا م نجات  و  بات تماد ال ااث ا ياد مذ: املصي 

 تتوجاااااي الاال ااااايا  ةمالاناااااة: ملعاااااامالت t تزت اااااا ( P_valueة قااااايم تمةااااال الاقاااااوا  باااااا  الا قاااااا ̽ 

  (النموالاالا مذ مسو عيك متغاوات

   اان  نااار ا  ععواا  و اا ا( 11 1ة مااذ اقاال ولااي F تزت ااا (( P_value=0.000 قيمااة بلغاام ل ااي  -

  واا  ال ااا م الاقتصاااد فااي ال كااني  املااار لاان  ( 111 1ة معنو ااة مسااتوى  ت اام معنو ااة دتلااة الاو

 ال كااني  املاار لاان   معنو اة دتلااة الاو تات او يوجااية الةاالياة ال نضااية ق اور  ا اا  ياؤدي املعنلاة ممااا

 ماذ( %321 1ة ااوا ي ال كاني  املاار     متغااو املعنلاة(  ولسان  و  ال ا م الاقتصاد ت  يق في

 الت ييااي معاماال قيمااة زااالر مااذ املعنلااة  واا  ال ااا م الاقتصاااد متغاااو فااي ت صاال ال اا  التغاااوات

 امل  نة ( R2ة

 الجامعية: املركزية املكتبات لتطوير خطة

 سالماا اح امعياة املن   اة املكت ات ت و ن بنالامإلا لت ييم ب  وك ز وك ت و ن ة ز ة تتوجي    

ا  نااار  ومااذ اح امعيااة املن   ااة للمكت ااات الت ااو ني  الاوالااامإلا ولهاام وت ااو ن تنميااة فااي ت يااي  طاانر

 :سطن     م ا يم

  سسا  الهيل ازتيا   1
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  مناس ة قيمة اقهوا   2

  م يدك مالية اسهواتي ية ت ييي  3

  املست يييذ  و  تن   ال   الاسهواتي يات ت ييي  4

  ازتيا   تم ما وتن ي  اليازلية مجنانات ت ن ن  ي ية  5

  امل لو  التو ي  وجنامإلا امل لوجة املها ات تن ي   9
 

 اتاملؤسسااا فاااي ال ا ااايك ا ااا  الاااو ي ي الهااان    وااا  ماااذ املو ااا  تؤ ااال ال ااا  العوامااال ماااا- الاول: إلاطةةةار

 :باآلتي العوامل     وت  يمكذ: كاملكت ات العلمية

 سنوات   ان  ذ دادت  ل بالت ص  الصلة الاات العمل سنوات  1

  املستوى   ليعة منات  سشغار م  العليا الادا ك في العمل سنوات  2

  ال لي وزا الا دازل  مل  م ار  3

     ي   مهمة ال  ة ا   الالت ات مذ وتبي
ْ
 
ذ
ز
ْ
ت
ة
 والااهادك والعمان اح ا   ت ييي ولي  ت ا الا  بننن ت

ا كا     املنص  ي  ن     و          سر
ر
 وزا جياة دازلياة للاات وماذ سطان مذ  يد مذ و تكو   و يال

  لكني  مار و   

 :آلاتي الا ت ا  بننن سز  مذ تبي وتالايت  العمل استمنا  ة ولنما 

   Implicit النمنية امل ا يم الاات  مو اتامل        Collaboration/Cooperation التعاو    1

 Expertise at ال ياااادك فاااي احفااااوك         Vision، Strategic choiceالاساااهواتي ي  والازتياااا  الن  اااة  2

Leading   

 للمااااو  ا  املهنيااااة املعنلاااة         Knowledge of Venture Capitalاملاااانود  مااااار املعنلاااة      3

Employees، Professional Knowledge 

 العمل لن            Education، Experience of Team ال ن ق ليى والتعليم احفاوات  4

 :          تمةل الاو   احف وك و    Human Capitalال اني  املار         

 وفيه( 3) الثاني إلاطار 

 Law and Regulatory التننيميااااة والعمليااااة ال اااااالو           احدكوميااااة وال ااااواالا  الوااااناعات  1

Process  

 Risk امل اااااطن ت يااايم  مليااااة        Risk Evaluation of cases احدااااتت مااااذ امل اااااطن ت يااايم  2

Assessment Process  

 الااايازوي ال ااانا  تااان  جاااودك         Quality of decision Making   ال ااانا  تااان  جاااودك  3

Internal decision Making Quality  
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 الساااااي نك الناااااا          Enternal Control Information اليازلياااااة علومااااااتبامل الااااات كم  4

   External Control Systemsاحفا جية 

 Structural Capital الهيكوي املار الةاالية:     احف وك لي و   

 وفيه: الثالث إلاطار

 الوساااااااو ق اساساااااااية         Economy، Market change الساااااااو   وتغيااااااااو الاقتصااااااااد،  1

Marketing Sensitivity الكتااا  تساااو   ا ااا  الو قياااة الكتااا  تساااو   ماااذ الساااو   تغيااااو اية 

 (الالكهووالية

 High RoI (Resource العاااا  الا تتاااا  ،امل اااا الا الاساااوةما ،  وااا  العا اااي ا ت ااااد اااااتت  2

Organization Investment) cases، exits، IPO        الصاااادي ة الا ااايال اسااا فيال 

Targeting right Objectives املست يييذ ا ياد د ادك  ناة) 

 شاااامور           Control Fund Usage املااااا ي الصاااانيو    واااا  العاليااااة السااااي نك اساااات يا   3

 الصاانيو    واا   اليااة شاانوو ةلاان  involving managerial activitiesالادا  ااة  الاسااا ة

  (املا ي

 وجااااااا  املكت ااااااة بااااااا  اح ياااااايك العالقااااااات         Social Relationship الاجتما يااااااة العالقااااااات  4

    واملست يييذ املكت ة وجا  والناشن ذ

 :    الةالةة احف وك و      Relational Capital    العالقات مار       

  و : احدصور  لي  : و مكذ(3) الرابع إلاطار

   الية ومنوالة مع ولة وجتكل ة  الية مها ات  1

  املست يييذ طل ات اس  والتغياو سنا  تكنولوجي ت ي  ذم عغ ي  وما املستمن الابتكا   2

  الابتكا  كل ة وت ليل العمل سن ة د ادك  3

 فااي العاااملا  تكااالي  فااي الازااتالل مااذ الاساات ادك زااالر مااذ ال كن ااة ةاملناجعاا مااذ الاساات ادك  4

  املعنلة م ار

  السا ة ميا   و  العمل  5

  املت ي  وال  ث للتنمية املعلومات وت اسم ةاملعلوم في واملاا  ة اح ما ي ال  ث  9

  (Implicitةوالتعليم  التي    طن ق  ذ النمنية ال ي ات ت و ن  1

   Tacit الكامنة الالكا   صدا  استغالر  4

  التنالسية للما ك احداسم املصي   و الابتكا   9

  املها ات  سا   و  التو ي   11
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 الاستنتاجات:

 والاحتفةا  املواهةب جةبب املكتبةات علةى أي املواهةب أجل من التنافس عامة استنتاجات.   

  املواهب وتنمية تطوير على والعمل بهم

  والعليا الاولية اح امعية الاهادات املة مذ  م العاملة ال وى  هال ية تكو   ا  تبي  1

  والت و ن ال  ث  2

 Intellectual Capital   ال كني  املار النابعة:     احف وك    

 الع ااااااور   لناااااال اساااااات  ا  ا اااااا  اح امعيااااااة املن   ااااااة املكت ااااااات وم فااااااا املؤسسااااااات معناااااام تسااااااو 

  اح  سية  ذ الننن بغف املهنك العمار ومعنم

   سااااامالها وت اااااو ن ل ناااااان الاو ااااا  احف اااااوك ععاااااي ال كن اااااة للموجاااااودات املكت اااااات تشااااافي  ا   1

 ال يمااااة اضااااالة  واااا  تعمااااال ال اااا  املكت ااااة مااااوا د   اااام واعااااي لا اااال، بااااااكل وادا تاااا  ال كااااني 

  ملنت اتفا

     ا  االا واملعنفااااي، الاااا  و  النضااااف مناااااال مااااذ مت ااااو ك منالااااة ال كااااني  املااااار     ععااااي  2

 واحفااوك للمعنلاة تو ي هاا زاالر ماذ ال ااني، املاار     ماذ متماا ك ال  اة  او ال كاني  املار

 الو ي ي  امل ار في واملها ك

 ماااااااااار     باسااااااااات يا  للمسااااااااات يييذ املعنلاااااااااة يمت اااااااااي و ي اااااااااة ال كاااااااااني  املاااااااااار     ياااااااااؤدي  3

 طن اق  اذ املعلوماات لن ال الاتصااتت باست يا  او الالكهووالية، احداس ات  او املعلومات

  الا كات

 الع ليااااة ال ااااي ات ا  سالا ياو  ااااا، مااااا لهااااا املتمااااا  وسدان ال كااااني  املااااار     بااااا  العالقااااة ا   4

 هااااو  دان مساااتو ات ت اااييم فاااي   ااااو بااااكل تساااهم سلاااناد بفاااا يتمتااا  ال ااا  العالياااة وال كن اااة

  ععي ااجاتفم واش اد املست يييذ  ضا وا  ت لييية
ر
 العااملا   دان مساتوى   وا  ما فم اكماا

  املكت ة في

 املبحوثين: عينة بوصف املتعلقة الاستنتاجات. ب 

 واملتمةال  اتال انا ات ااالا فاي الي اسة  ينة املكت ات ملو  ي والنشي واملعنفي ال  و  النضف  1

  يناااااة   جااااااد  ال اااااة مةلااااام ال ااااا ( سااااانة 59-31ة العمن اااااة ال لاااااة ماااااذ املاااااو  ا  سسااااا ة با ت ااااااد

 ساانة 21-11 مااذ احفيمااة ساانوات بااا  احفيمااة ساانا  فااي ا ت اااد سساا ة شااكلم وال اا  ال  ااث

  املكت ة في سدان مستو ات  ل  في   او باكل عسهم ما   ا ،%94 وج س ة لت ثو

 ا اياد اي ااد  وا  ت تصان ال ا  التعليمات  ذ لنال والاقتصادية، ياسيةالس الننول تعي  2

  ال لي زا الا املو  ا  مذ قليلة
ر
 اح امعياة املكت اات وزااوات معاا ل االت اار دو   ي اور  سا  ا
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 اصاور  سسا ة قلاة  وا  اسعك  ال ي الامن العنا ، في اح امعية س   املكت ات سزنى  لليور 

  سجن ية او العنجية سزنى  اليور  مذ للاهادات ال  ث  ينة املو  ا 

 :الفكري  املال رأس على املبنية الاستنتاجات .ت

 وا اااادة تعليمااااات ووجااااود ت    فااااا،  اااام واملعلومااااات املتااااولنك وتصاااا ي  ال ياالااااات تنناااايم س   1

   اااااااام مااااااااذ املعلومااااااااات، لت نيااااااااة لعااااااااار وتااااااااولاو النااااااااا  لااااااااييفم، امل  والااااااااة املعنلااااااااة تسااااااااهوجاد

  وت ييمها املعنلة تننيم  ملية ت عيل س   يتؤد ال   املما سات

  ماااا   مااو د ال كااني    ساامالها تعاماال ال  اااث  ينااة اح امعيااة املن   ااة املكت ااات سدا ات ا   2

 الالكااا  ب ان  تشا عها لا لص ال  اث  يناة مااذ %91 ااوا ي اسات ابة زاالر ماذ الالاص و تاا 

 ملاا املكت اة فاي املتاااة الاتصااتت شا كة  ااو املو  ا ، با ي م  وماا   فا وت ن فا وامل هواات

  وا  املكت اة وتعتماي احفيمياة الااوامإلا لت او ن تستغلها معا ل مذ ال كني    سمالها يمتلك 

  املست يييذ ا   ت ي  ال   وسااطاتفا   مالها إلال اد والت نية ال نية املها ات الاوي 

 العاليااة وممكااليااات ور الوتاا ساان ة  ااذ الات ااة وجااااةا  طل ااة مااذ املساات يييذ اق ااار د ااادك  2

 فااي املتااوالنك ال ياالااات قوا ااي فااي لل ياالااات  ا لااة  ميااات وز نفااا املعلومااات  واا  احدصااور  فااي

 بياالاااااات وتمتااااااد  ماااااا املوضاااااو ي، ب ااااا فم م اااااار تغ ياااااة امكاالياااااة مااااا  ال  اااااث  يناااااة املكت اااااات

 الاوالااااااااامإلا  تااااااااالة مااااااايى   هاااااااان ماااااااا التعاااااااييل ب مكاالياااااااة باملكت ااااااااة احفاتاااااااة ال ياالاااااااات قوا اااااااي

  املكت ة في املست ي 

   املعرفة على القائم الاقتصاد محور  استنتاجات .ث

      دان مساااتوى   لااا  بفااايل احداساااو   جهااا ك تاااولاو ال اااو ات هااام ال  اااث  يناااة املكت اااات  1

   سااامالها ااتياجااات لتلاااا  بااالتنود اتساامم باوم ياااات وامل فااا %14 وج سااا ة املت اانر املااار

  ال ياالات قوا ي سدا ك في  ازتصا مو  و   و يين ا املت نر

  وا  املسات يات با زن للها ود ال اااةا  ت يي للمعلومات اليولية الا كة  و  املكت ة موق   2

  واااااا  املساااااات يييذ حدصااااااور  الالكهووسااااااي الاويااااااي و اااااا لص الاجتمااااااا ي التواتاااااال شاااااا كة موقاااااا 

 ال ياالااااااات قوا ااااااي بياالااااااات بت ااااااييث م تصااااااو   مو  ااااااو   و نااااااار الاكاديميااااااة، ااتياجاااااااتفم

  بتور   ور  للمكت ة الالكهووسي باملوق  احفاتة

 الادان فااااي ال  ااااث  ينااااة املكت ااااات مااااو  ي ق اااال مااااذ %94 وج ساااا ة شااااييي ااااان   نااااار ا   3

ااا العماال جااو ي عاال ممااا  اليااة وجيقااة الااو ي ي  تعاااو    نااار باال الن ا ااات منااا ن مااذ زالير

  واملعا ل باملعلومات وتاا ر
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 :ةةةةةةةةةاتالةتةةةةةةةةةةةةوصيةةةةةةةةةةة

 
ر
 ا  شااتنفا مااذ ال اا  ال ااوك، ال اااو وتع  اا  النااع  ال اااو معاح ااة ولغاان  لالساات تاجات اسااونادا

 : باآلتي التوتية يمكذ امليياسي، الواق  مذ تع د 

العلياااا  الااااهادات املاااة ماااذ ال كن اااة موجوداتفاااا وت اااو م بت يااايم املكت اااة ادا ك قياااا  ضااانو ك  1

 احداليااااااااااة ااتياجاتفااااااااااا ت ييااااااااااي تتناااااااااامذ اتي يةاسااااااااااهو  ز ااااااااااة وجوضاااااااااا  ال ااااااااااان ة وموا د ااااااااااا

 العلمياااااااااة، الك ااااااااانك العليااااااااا الاوي  الاااااااااهادات حدملاااااااااة ال كااااااااني  املااااااااار     مااااااااذ واملساااااااات  لية

 
ر
 متنو اة، ازتصاتاات وفاي كالاي تو ا   الية  لمية شهادات  و  احداتلا  مذ وزصوتا

 احداتليااااذ او متماااا   مااال لاااييفم ومماااذ العلمياااة، احفااااوك الا ت اااا  بننااان الازااا  ضااانو ك مااا 

  لمية  جوا   او زاوك شهادات  و 

 احفااااااااااوات العلياااااااااا الاوي  الااااااااااهادات املاااااااااة جااااااااا   زاللهاااااااااا ماااااااااذ يمكاااااااااذ  ساااااااااالي  اسااااااااات يا   2

  م تل ة ألس ا  ال لي زا الا  اجنوا لهم س ق ال يذ مذ والك انات

 والاجن ياااة الاااا ي ة العنجياااة لك امعاااات املن   اااة مااا  املكت اااات ب ةياااة  لمياااة  القاااات سقاماااة  3

  ااا   فاااي املكت ااات  ااا   مااو  ي ا ساااار بفاايل العاااا ي، التعلاايم ودا ك مااا  الت ساايق زاااالر مااذ

 املكت اااات فاااي املت عاااة والت اااو ن ال  اااث واساااالي  واملعاااا ل احفااااوات ماااذ والالاااادك اح امعاااات

  العناقية لك امعات املن   ة املكت ات س   وال لها اح امعات، لتلص املن   ة

  املااااااو  ا  شاااااامور   4
ر
  واملتمااااااا يذ ماااااا فم  مومااااااا

ر
 ماليااااااة مكاللااااااات او اااااااوال  ت ااااااييم  ااااااذ لنااااااال

 م تكاانك او متمااا ك ا مااار ت ااييم او  لميااة م اااد ات لااييفم تتااولن للاا يذ زاتااة تشاا يعية،

  معتمي  و  ما ال  و  سال اد م ار ل ل في ول  
ر
  االيا

 د  تع ااي متنو ااة اسااا ة ملما سااة العلميااة، واملااؤتمنات والناايوات العماال و ش سقامااة
ر
  مااا

ر
 ماديااا

 
ر
 لهم  ومدا  ة العلمية الوسهيالت وتولن املتما يذ، للمو  ا  ومعنو ا

 ال اانا ات، تت اااالا الاقسااا  لن سااان الصااالايات ماانس طن ااق  ااذ مدا ي  التمكااا  اساات يا   5

 املكت ة  في املو  ا  جمي  م  واملعلومات باملعا ل املاا  ة  و  الهو ا  زالر مذ

 مهام دو   ولا  املكت اة م اتال جميا  فاي ت  ي هاا  وا  والعمل ال كني  املار     م هو  ت و   9

  واملعلوماتيااااة ال ااااان ة الامااااوار   و   واااا  ت تماااااد  املكت ااااة ت ااااو ن فااااي
ر
 ت نيااااات  ااااذ لنااااال

  املعنلة  و  قا م اقتصاد ل نان احدييةة والاتصاتت املعلومات

  و  املاو  ا  لايى تناا  ال ا  عنلياةامل الاساالي  باسات يا  والت او ن ال  اث من ف ا تماد  1

 الا  و  والعصا  الن اشاية احدل اات   اي زاالر ماذ جييايك الكاا  واالتااالا لتوليي املنالسة

 الاتصااار وت نيااات وسااا ل  ااو الاا عف بعنااهم ماا  والواااو   باتتصااار للمااو  ا  والساما 

   جتما ي الا  للتواتل املكت ة ومواق  الالكهووسي والاويي الن الة كالهوات  احدييةة
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   نااان تعهوضااهم ال اا  املااااكل اااور  املكت ااة مماانات فااي واملناقاااة بالتااياور  املااو  ا  تشاا ي   4

 املكت ة  في املسؤولا  وم  بعنهم م  وم هوااتفم الكا  م بمناقاة لهم والسما  العمل

  امعاااةاح فاااي املن   اااة املكت اااات دو   ال  اااث لت عيااال  ااا ا فاااي الت و ن اااة احف اااة بتوااا  امل ااااد ك  9

 الكاا  وتولياي املاااكل ت  ي  و  قاد   يكوي مار     ل نان اح اموي امل تم  م  وت ا لها

 املست يييذ  ا   احفيمات  لنل ت ييم تست ي  لكن ة اموار   و  وتنا ة جيييك

 البحث في ورودها حسب البحث مصادر

 مكت اة: املعنلاة  وا   مال اا الاقتصااد ب كان اح امعياة املكت اات ادا ك  كامال شن   شا ا ،  1

، ال ااا نك جامعاة
ر
 العنشااي، احفلايإلا لااند – املت صصاة املكت ااات جمعياة ،SLA مااؤتمن الموالاجاا

  (2111ةقابو  السل ا  جامعة

 ت  يااق فااي ودو   ال كااني  املااار لاان   اسااهواتي ية    ااة  باايوي  الساايي   ااال   ااي احدميااي،  2

  (2112ة الت ا ك، كليةالاد ن،  جامعة»ميياالية  د اسة»التنالسية  املا ك

 مساالمية للمصاا ل ال علياة احداجة ال كني، املار      د توسي ال اد  و  ي سها  جا ي،  د  3

 اسا ن ور، مساالمي، والتمو ال لالقتصااد التاس  العالا  املؤتمن    املعنلة اقتصاد  ل في

 ة 2113(س تماو 11-9: تن يا
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  بااو س ااياد التنميااة، وم اااتت امل تماا   واا  وا ا  ااا املعلومااات تاايلق  شاا تة الصاايي منصااو    9

 العلمياة ود اساات النايوك  ب اا  مل مو اة( والتنمياة املعلومااتة بعناوا  الهاوش م مي بكن
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 (  13/12/2114ةال ان تا  خ 311 العيد اح يييك،
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 جامعاااة م لاااة العنجياااة، ال لااايا  فاااي املعنلاااة اقتصااااد ت ا ااااتا ،الااااامات  باااو  سااا  م ماااي 21
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591  

 22 Sarrafzadeh، M.، “the Implications of Knowledge Management for the Library & 

Information Professions، a CTKM online، Journal of Knowledge Management، V, 

2. Issue 1, . (2005) P95   

 املؤسسااااي  الت ااااييث: املعلوماااااتي امل تااااوى =  Information content  تاااااد  انااااا  بااااا ا ، 23

 ف الاال اااااد   االااااات: املعلوماااااتي امل تااااوى  وجااااودك
ر
 فااااي  نجيااااة د اسااااات م لااااة -  للت ااااييات ول ااااا

 ( 2115( ةد دة، 9واملعلومات، مإلا املكت ات

 العامااة الاماالااة بغااياد، جامعااة- املن   ااة املكت اة دلياال والت ااو ن، ال  ااث ووااايك املعلوماات  24

 ( 2114ة ،2معلومات املن   ة، سلسلة للمكت ة

 الااااااؤو  قسااااام ،املن   اااااة للمكت اااااة العاماااااة العلاااااا ، الاماالاااااة وال  اااااث العاااااا ي التعلااااايم ودا ك  25

 التكنولوجياااة اح امعاااة م  عاااة التكنولوجياااة، اح امعاااة دليااال الة الياااة، والعالقاااات العلميااة

 ( 2113ة  ،111اليليل  لص  ات الكوي العيد ،41 
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 الدوريات العلمية السودانية على شبكة االنترنت

 "دراسة تحليلية تقييميه"

 د. سامر إبراهيم باخت ياسين                                                           

 واملعلوماتاملكتبات  قسم-مساعد أستاذ                                                                                               

 السودان–إلامام املهدي  جامعة-كلية آلاداب                                                                                                                                       

 

 المخلص:

 املهممم  املكاةمما  بعمم  بتممار ر الاةترةمم  علمم  لسمماناةي ا العلميمم  الممرياتا  غالبيمم  تلتمم   لمم       

 الاتجاهممممما  تنممممما  تبممممم   كمممممما التحمممممر    تممممماات - الصمممممريا  يمعلامممممما  تتممممماب  البحممممم  محممممم   مثممممم 

 التطبيقيمممم  العلمممما  نياتمممما  أ  رثبمممم  الاةترةمممم  علمممم  السمممماناةي  العلميمممم  للممممرياتا  املاضمممماعي 

    %35 بنسبيإلانساةي   الاجتماعي  العلا  نياتا  الثاةي  امل تب  في تأتي ث  %54 نسب  تمث 

 أ  تبممم   (  كمممما%45) يذلمممن بنسمممب  الكامممم  للمممن  نياتممما  همممي املرايسممم  المممرياتا  غالبيممم      

 التممم  الجهممما  اهتمممما  ضممم يا  الرااسممم  يممممو تاتممميا  ألاعمممران  بعممم  رقممم  تمممار  (%48) نسمممب 

 باملعمممما  ر يضمممم يا  الاهتممممما  الاةترةمممم  شممممب   علمممم  بإتاحتهمممما بالسممممانا  العلميمممم  الممممرياتا  تصممممرا

 الاةترة   شب   عل  العلمي  الرياتا  بإتاح  ياملاضاعي  الخات  الشكلي 

   المفتاحية:الكلمات 

 العلميمممم  السمممماناةي د الممممرياتا  العلميمممم  الممممرياتا  دالعلميمممم  الال تريةيمممم د الممممرياتا  الممممرياتا 

  الال تريةي  الرياتا  تقيي  دالاةترة  عل 

 المقدمة:

 تنشمم  العلميمم  الممرياتا  مممو كب ممر  نسممب  أتممبح  حتمم  إلال ترينممي النشمم  خطمم  تسممااع        

 مجمات  فمي املتخصصم  المرياتا  ممو ال ث مر تمريا  إلم  أنى مما الااقي النش  بجاةب إل تريةيا

 بنيمممم  فممممي امللحمممما  التطمممماا  يفممممي  مممم  إلاةترةمممم   شممممب   خمممم   مممممو  تمممما  إل ترينممممي بشممممك  مختلفمممم 

   ا ممممياملؤسس مو الجامعا  العر ر اتجه  رقر انا ممممممممممممممممممممممممممممممممبالس الاتصات  ا مممممممممممممممممممممممممممممممممممماملعلام تقني 

 إلمممم  تحتمممما  التجمممماا  همممم   أ  إت الاةترةمممم   شممممب   علمممم  العلميمممم  نياتاتهمممما نشمممم  ةحمممما السمممماناةي 

  يعمممر الممم   يالتقمممات  العل ممم  التقيمممي 
 
 ائ مطلبممما

 
 هممم   كاةممم  ذلمممن يألجممم  التج بممم  هممم   لنجممما  يسممما

 شممممممب   علممممم  املتاحممممم  السممممماناةي  العلميممممم  المممممرياتا  ياقمممممم  عمممممو ال شممممم  تحممممماي   التممممم  الرااسممممم 

   إلاتاح  ي ى ياملحتا  البني  حي  مو الاةترة 
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 مشكلة الدراسة:

 يخاتمم  الجامعممما  السمماناةي  املؤسسمما  مممو العر مممر اهتممما  فممي الرااسمم  مشممكل  تتمثمم 

  العلميممم  نياتاتهممما احممم بإت
 
 علممم  للتعممم   الحاجممم  جممما   يممممو هنممما الاةترةممم  شمممب   عبمممر ال تريةيممما

 يذلممن للتأكممر الاةترةمم  شممب   ينشمم ها علمم  السمماناةي  العلميمم  الال تريةيمم  الممرياتا  همم   ياقمم 

 الم ئي  السمؤا  حما   تتمحماا  الرااسم  هم   مشكل  الصحيح  يعليه را  الاتجا  في س رها مو

 :التالي

 الانترنت؟ شبكة على السودانية العلمية الالكترونية الدوريات واقع هو ام

 تساؤالت الدراسة:

 الجهمممما  يممممما هممممي الاةترةمممم  شممممب   علمممم  املتاحمممم  السمممماناةي  العلميمممم  حجمممم  الممممرياتا  همممما ممممما -

 تنش ها؟ الت  الساناةي 

 الاةترة ؟ ب  ش عل  الساناةي  العلمي  ياللغات  للرياتا  املاضاعي  الاتجاها  هي ما -

 الصممممممفح : حيمممممم  مممممممو الاةترةمممممم  علمممممم  املتاحمممممم  السمممممماناةي  العلميمممممم  الممممممرياتا  بنيمممممم  هممممممي ممممممما -

 ؟HTML  PDF  Word امللفا  يأشكا - املقات  خصائ -ال ئيسي 

 )ةمممم  الاةترةمممم  شممممب   علمممم  املتاحمممم  السمممماناةي  العلميمممم  الال تريةيمممم  الممممرياتا  ةمممما  همممما ممممما -

 ؟( محتاتا قائم  – مستخلصا -كام 

 سممممهال )التصممممي   حيممم  ممممو الاةترةمممم  علممم  السممماناةي  العلميممم  الممممرياتا  م ئمممم  ممممرى مممما -

 ؟التنظي (- التصفح

 الاةترة ؟ شب   عل  الساناةي  العلمي  الال تريةي  الرياتا  إتاح  ةا  ما -

 الببليممماج افي الضمممب  بمممأنيا  الاةترةممم  علممم  السممماناةي  العلميممم  المممرياتا  تغطيممم  ممممرى مممما -

 ؟ألةترة با
 

 أهداف الدراسة:

  الاةترة  شب   عل  الساناةي  للجامعا  العلمي  الرياتا  حج  عل  التع   -

  الاةترة  شب   عل  العلمي  نياتاتها تنش  الت  ياملؤسسا  الساناةي  الجها  عو ال ش  -

  بها يتع ت  الباحث   الاةترة  شب   عل  الساناةي  العلمي  الرياتا  حص  -

  الاةترة  شب   عل  الساناةي  العلمي  للرياتا  املاضاعي  الاتجاها  عل  لتع  ا -

 الصممممممفح : حيمممممم  مممممممو الاةترةمممممم  علمممممم  املتاحمممممم  السمممممماناةي  العلميمممممم  الممممممرياتا  بنيمممممم  عممممممو ال شمممممم  -

  HTML  PDF  Word امللفا  يأشكا - املقات  خصائ -ال ئيسي 
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 – مستخلصما -كامم  ةم )الاةترةم   شمب   علم  حم املتا السماناةي  العلمي  الرياتا  ةا  مع ر  -

 ( محتاتا  قائم 

 التصمفح سمهال )التصممي   حيم  ممو الاةترة  عل  املنشاا  الرياتا  تلن م ئم  مرى اكتشا  -

  التنظي (-

 الاةترة   شب   عل  املتاح  الساناةي  العلمي  الرياتا  إتاح  ةا  مع ر  -

 الضممممممممب  بممممممممأنيا  الاةترةمممممممم  علمممممممم  السمممممممماناةي  علميمممممممم ال الممممممممرياتا  تغطيمممممممم  مممممممممرى عممممممممو ال شمممممممم  -

  باإلةترة  الببلياج افي

 أهمية الدراسة:

 العلميممممممم  المممممممرياتا  ياقممممممم  عمممممممو النقممممممما  ت شممممممم  كانهممممممما ممممممممو الرااسممممممم  هممممممم   أهميممممممم  تنبممممممم 

 مجتممممم  تع تمممم  إلمممم  يجانتهمممما إضممممار  تطااهمممما فممممي يسمممماعر يتقيمهمممما بممممما الاةترةمممم  علمممم  السمممماناةي 

   بها الباحث  
 
 السماناةي  العلميم  المرياتا  تمرا  التم  ألايلم  تعتبمر الرااسم  هم   أ  عمو رضم 

  الاةترة  عل 

 حدود الدراسة:

  الاةترة  شب   عل  الساناةي  العلمي  الرياتا : املوضوعية الحدود -

  الاةترة  شب   يتتا  عل  ساناةي  جها  تصراها الت  العلمي  الرياتا  الجغرافية: الحدود -

 خممممم   ممممممو العلميممممم  السممممماناةي  بالمممممرياتا  الخاتممممم  البياةممممما  جمممممم  تممممم  :منيدددددةالز  الحددددددود -

 04 إلمم  أكتمماب 02 مممو الفتممر  خمم   الاةترةمم  علمم  الممرياتا  لهمم   الال تريةيمم  املااقمم  تصممفح

  0205 العا  مو نيسمبر

 مجتمع الدراسة:

  خممممم  مممممو املتاحممممم  املح ممممم  السممممماناةي  العلميمممم  المممممرياتا  مممممو الرااسممممم  مجتممممم   تكمممما  

 يقممم  فممي الاةترةمم  شمممب   يالبنمما  علمم  التصمممي  م حلممم  فممي التمم  المممرياتا  الاةترةمم  يتمم  اسممتبعان

يمجلممم   النيممم  حممما  يمجلتممم  نااسممما  ألاحمممم  البحممم  جامعممم  مجلممم  مثممم ) الرااسممم  هممم   إجممم ا 

 (النيل    التابعت   لجامع  الحاسا 

يالجمعيما   الجامعما  مااقم  عل  املباش  الرخا   خ   مو الرااس  نياتا  حص  يقر ت    

 العلميمم  الال تريةيمم  الممرياتا  يقممر بلغمم  الاةترةمم  شممب   علمم  السمماناةي  ياملؤسسمما  العلميمم 

 ( 0 اق  الجري   اةظ )نيات   34 عرن الرااس  شملتها الت  الاةترة  شب   عل  الساناةي 
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 الدراسة:منهج 

 العلميمممممممممم  الممممممممممرياتا  ياقمممممممممم  اتمممممممممم ل يتمممممممممم  اسممممممممممتخرامه descriptive method الاتممممممممممفي املممممممممممن  

 الاةترة   شب   عل  الساناةي 

 أدوات الدراسة:

 العلميممممم  المممممرياتا  ملااقممممم  المممممرخا   خممممم   ممممممو Direct Observation املباشممممم   امل حظممممم  -

  الاةترة  شب   عل  الساناةي 

 شمماا املن الف مم    إلاةتمما  م اجعمم  خمم   مممو ببنائهمما الباحم  قمما  Check List م اجعمم  قائمم  -

 العلميمممممم  الال تريةيمممممم  الممممممرياتا  لتقيممممممي  معمممممما  ر بمجماعمممممم  للخمممممم ي  الرااسمممممم  ماضمممممما  فممممممي

    الاةترة  شب   عل  الساناةي 

 السابقة:الدراسات 

 شممممممب   علمممممم  السمممممماناةي  العلميمممممم  الممممممرياتا  ياقمممممم  تتنمممممماي   سممممممابق  نااسمممممم  الباحمممممم   جممممممر لممممم     

 الاةترةمممممم  شممممممب   علمممممم  العلميمممممم  الممممممرياتا  تنايلمممممم  الرااسمممممما  مممممممو عممممممرن يل ممممممو هنمممممما  الاةترةمممممم 

 : لي كما يتقييمها يهي

 (0)( 0203)قمصاني هللا عبر ةبي  م غ ني  أم   محمر  0

 عبمممممر امللمممممن لجامعممممم  الال تريةيممممم  العلميممممم  املجممممم   التحليممممم  ي بالاتممممم  الرااسممممم  تتنممممماي       

 ال ئيسمممي  ا املتطلبممم ي املعممما  ر مع رممم  ي العامليممم  البياةممما  قااعمممر فمممي تاار هممما يممممرى العزتمممز

 الباحثممما  اسمممتخر  قمممر ي العامليممم  البياةممما  قااعمممر فمممي تاار هممما ممممو ملجممم   تلمممن تم مممو التممم 

 العامليمم  املعمما  ر معظمم  ا  الرااسمم  ةتممائ  اهمم  مممو ي الحالمم  نااسمم  مممن   ي الاتممفي املممن  

 عبمممر امللمممن جامعممم  مجممم   فمممي %3 83 بنسمممب  متممماار   العامليممم  املجممم   فمممي للنشممم  املطلابممم 

 قااعمممر فمممي كاملممم  ةصممما  شمممك  علممم  متاحممم  الجامعممم  مجممم   بعممم  أ  إلممم  إضمممار  لعزتمممزا

 بقااعمممر املاجمممان  املجممم   مجمممما  بلممم  قمممر ي  Academic Journal مثممم  العامليممم  البياةممما 

 مجمممممم   إتاحمممممم  علمممممم  العممممممم   الرااسمممممم  مقترحمممممما   مممممممو مجلمممممم  00 عممممممرن العامليمممممم  البياةمممممما 

   عاملي ال البياةا  قااعر معظ  في الجامع 

 (0) (0200) هللا نخي  بن  مسف    0

 الاةترةم  شمب   علم  السمعان   للجامعما  املح مم  العلميم  املجم   ياق  الرااس  تنايل       

 الممي إلاشمماا  بجاةممب الع بممي  ال ق مم  املحتمما   إثمم ا  فممي تؤن ممه ا   م ممو يتقييمهمما يالممريا المم  

 يأعتممممم  الاةترةمممم  علمممم  املجمممم   همممم   احمممم إت فممممي يالتقنيمممم  املسممممتخرم  املاضمممماعي  الجااةمممب
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 مممو لجملمم  الرااسمم  تاتممل  قممر املرايسمم   الممرياتا  لتقيممي  م اجعمم  قائممم  علمم  الرااسمم 

يا   مجلمم  35 عممرن الاةترةمم  علمم  املتاحمم  السممعان   العلميمم  املجمم   عممرن بلمم : منهمما النتممائ 

 PDF تمميغ  همما احمم إلات تممي  يا  أكثممر %0 18 بنسممب  الكاممم  الممن  تتمميح املجمم   اغلممب

  %0 15 بنسب 

 (3)(0202)  م غ ني أم   محمر  3

 السمممممعان   الع بيممممم  اململ ممممم  يخمممممرماتها فمممممي الال تريةيممممم  الطبيممممم  املجممممم   الرااسممممم  تنايلممممم       

  املنشممماا  السمممعان   الطبيممم  يالحصممم  المممرياتا  بالاتممم  ةاقشممم 
 
 بهمممر  ياقيممما

 
 يال تريةيممما

 الال تريةيمم  املعلاممما  يأةمماا  خممرما  إتممرااها تتممالي يالجهمما  التمم  عنايتنهمما علمم  التعمم  

 السمممعان   الطبيممم  المممرياتا  عمممرن ا  يبينممم  الرااسممم  الاةترةممم   علممم  مااقعهممما عبمممر املتاحممم 

  تنشممم  نياتممم  00 عمممرنها بلممم 
 
 علممم  متاحممم  ال تريةيممم  نياتممم  04 عمممرن يال تريةيممما منهممما ياقيممما

يهيئمما   علميمم  جمعيمما  هممي الممرياتا  همم   إتممراا تتممالي التمم  الجهمما  يتبمم   أ  الاةترةمم  

 بنسمب  ال تريةيم  طبيم  نياتما  خمم  هنما  ا  الرااسم  بين  كما يمستشفيا   حكامي 

 – كامممممم  المممممن  – املسمممممتخل  مثممممم : الال تريةيمممم  املعلامممممما  خمممممرما  ريهممممما تتممممار ( 8% 08)

 RSS المم خرمم -يالاسمتخ   الت شمي  مصمانا – امللم  ةما -المن  لغم  – إلاتاحم  مجاةيم 

 الريات   يعناا  ماق  E alertsيخرم  الم 

 يالمن  الكامم  املستخل  تار  الاةترة  عل  املتاح  السعان   الطبي  الرياتا  جمي  ا    

  يتتمممممميح محتاتاتهمممممما يمجاةيمممممم  إلاتاحمممممم 
 
 يكمممممم لن  PDFي XMLي HTML امللفمممممما  ألشممممممكا  يرقمممممما

 منها  ال اجع  ألاعران ااقعهام في تتار  ت إل تريةي  نياتا  5 هنا  ا  الرااس  أ ه  

 (5)( 0228) السير محمر أماني  5

 الع بيممممم  مصممممم  جمهااتممممم  ممممممو الصمممممانا  العلميممممم  الال تريةيممممم  المممممرياتا  الرااسممممم  تنايلممممم       

 نياتممما  هممي( %41 50ينسممب  ) كاممم  ةمم  نياتمما  هممي( %41 35) نياتمم   نسممب  50يبلغمم  

يأشمممممماا   محتاتمممممما   قمممممماائ  اتمممممما ني  عممممممو عبمممممماا  رهمممممم ( %14 00) نسممممممب  أممممممما مستخلصمممممما 

 أشممماا  كمممما علميممم   جمعيممما  ممممو تصمممرا المممرياتا  هممم   ممممو( %0 45) نسمممب  ا  الرااسممم 

نياتممم :  يهمممي  0111 عممما  فمممي تمممرا  مصممم ت  علميممم  ال تريةيممم  نياتممم  أي   ا  السمممير أمممماني

Egyptian Orthodontic Journal² المممرياتا  ممممو( %35) نسمممب  ا  إلممم  يأشممماا  كممم لن 

 بصمممف  تصممرا الممرياتا     يأ  غالبيممم 0220 عمما  فممي تمممرا  املصمم ت  العلميمم  يمم الال ترية

 املص ت   الال تريةي  الرياتا  مجما  مو( %50) بنسب  سنات  ةص 
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 (4)( 0228)خض  عثما  محمر  4

 علم  الضما  تسملي  إلم  تهر  ره  الحالي  بالرااس  ع ق  لها الت  الاحير  الرااس  ه      

يتعطممي  منهمما تعمماني ياملشمماك  التمم  السممانا  فممي تصممرا التمم  املح ممم  العلميمم  ا الممريات ياقمم 

 يم اكمممز البحممما  الجامعممما  تصممراها اي أتمممراتها التممم  المممرياتا  معظمم  عمممو مختصممم   ةبمم  

 الرااسم  حصم تها التم  المرياتا  عمرن يقمر بلم  ألاخ ى  يبع  الجها  يالجمعيا  العلمي 

 الممرياتا  همم   مممو ال ث ممر ا  يأشمماا  الرااسمم  ع رمم امل مجممات  مختلمم  فممي نياتمم 43 عممرن

  يسممتم  لمم 
 
 فممي منممتظ  غ ممر منهمما املسممتم  معظمم  أ  كممما أكثممر أي إتممراا يتاقمم  بعممر طممات 

 قلم  فمي السمانا  العلميم  المرياتا  اةتظما  تااجمه التم  املشماك  يتلخم  الرااسم   الصريا 

 سممترامته يالضممع  الشمممر ريا يضممع  التماتممم  املجممات  بعمم  فمممي للنشمم  الصممالح  املممان 

 باللغممممم  سممممماا  العلميممممم  ال تابممممم  يالبممممماحث   علممممم  ألاسمممممات   ممممممو العظ ممممم  الغالبيممممم  مقمممممرا  فمممممي

 املحممممرن الاقمممم  فممممي التح تمممم  ائاسمممم  علمممم  بممممال ن املقيممممم   يعممممر  التمممم ا  الاةجل   مممم  اي الع بيمممم 

  يتبر مقرا  ذي تح ت  ائي  يتعاب  إ جان التخصصا   بع  في املقيم   ةرا ي 
 

 MatthiasGottwald  (5) ,( )0225" )ماثيا  قاتاالر" نااس   5

يمممممو  يالتقنيمممم  يال تاضممميا  الال تريةيممم  العلممما  مجممم   جمممان  معمممما  ر عمممو تحمممرث  الرااسممم   

 سماع  05 نائمم  بصمف  الاةترة  شب   عل  الال تريةي  الرياتا  إتاح  تار ر املعا  ر ه  

 استضممممار  مكمممما  تغي ممممر حالممم  فممممي املسممممتفير و اضمممما  حقممم  بممممما( 05/8) ألاسممممبا  فممممي أ ممما  8ي

 التغي مممر  ممممو شمممه تو قبممم  لمممه املممم خ  ُ بلممم  ا   جمممب جر مممر ماقممم  إلممم  الال تريةيممم  الرياتممم 

 قبممم  ألاقممم  علممم  كاريممم  بفتمممر  لمممه املممم خ  إخطممماا  جمممب آخممم  ةاشممم  إلمممي املجلممم  يإذا اةتقلممم 

 يالحاجم  إلم  الاشمترا  رتمر  اةقضما  يفمي حما  الجر مر  الناشم  إلمي الاةتقما  قبم  أشمه  ث ث 

    شمممممه تو   ألاقممممم  علممممم  ُمهلممممم  إعطممممما  يعمممممر  المممممرر   جمممممب تجر مممممر 
َ
مممممُب أ  الاتممممما     كممممما   يَتج 

  الال تريةي  للريات  مستم   

 الرااسمممما  همممم   تنمممما  تبمممم   الرااسمممم  ماضمممما  حمممما   السممممابق  الرااسمممما  سمممم ن خمممم   مممممو

 نااسمتنا تقييميه كمما حص ت  سا الراا ه   بع  بها  يتب   ا  أج ت  الت  ياخت   البيئا 

قمممي  المممرياتا  تحصممم  ع بيممم  نااسممما  يجمممان ا  الباحممم  يفمممي تقمممر   الحاليممم  
ُ
 فمممي الال تريةيممم  يت

 علممممم  الال تريةيممممم  يتطممممماا المممممرياتا  بنمممممما  بشممممم  يمصممممم  يالرااسممممم  الحاليممممم  السمممممعان   ممممممو كممممم 

  الع بي ى املستا 
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      :االلكترونيةتعريف الدورية 

 الرياتمممممممممم ( ODLIS) الاةترةمممممممممم  علمممممممممم  ياملعلاممممممممممما  املتمممممممممما  امل تبمممممممممما  علمممممممممم  قمممممممممماما  يعمممممممممم  

 يسمممممممائ  ممممممممو أ  اي ال ترينمممممممي منشممممممماا  أي مطباعممممممم  لرياتممممممم  اقميممممممم  نسمممممممخ "  بأنهممممممما الال تريةيممممممم 

  (8) " لإلةترة  ألاخ ى  الاتا  

:  امممممممممممممممممممممممممممممممممممبأنه" الال ترينمي النشم  تطماا " بعنماا  لمه مقما  فمي ع رها رقر Lancaster"تة ستر" أما   

 شممممبكا  خمممم   مممممو املتاحمممم  الممممرياتا  يكمممم لن ةصمممما  ال ترينممممي شممممك  فممممي متاحمممم  نياتمممم  أ " 

: التمالي التع تم  تبنم  للباحم   م مو ي( 4)" مل  ا  أق ا  عل  يالرياتا  املازع  املباش  الخ 

 اي معم   تخصم  فمي ميم العل املقمات  ي البحما  تنشم  نياتم  همي: العلمي  الال تريةي  الريات 

 الرياتم  هم   تتما  ي باسمتم اا تصمرا ي مم م  عنماا  لهما  كما   ي متراخل  تخصصا  مجماع 

 إلاةترة   شب   خ   مو

  االلكترونية:أنواع الدوريات 

 :لآلتي تبعا ألاةاا  مو عرن إل  الال تريةي  الرياتا  أةاا  تصني   م و   

 أي بمممر   لهممما لمممي  أ  رقممم  إل ترينمممي بشمممك ( ر  متممما ) تظهممم  نياتممما  النشممم : ط تقممم  حسمممب 

 بشممممك ( متممممار  ) تظهمممم  أتممممبح  نياتمممما  -  Electronic Format Only سمممماب  ياقمممم  أتمممم 

  تظهم  كاةم  أ  بعر رق  إل تريني
 
 Electronic only تاقم  ثم  ياقم  أتم  لهما كما  أ  ياقيما

of a former printed journals  -  التقليممممر  الممممااقي: بشممممكل  ( متممممار  ) تظهمممم  نياتمممما 

 املتمممار   المممرياتا ) ألاي   النممما  يتطلممم  علممم Electronic & print format(9  )يإلال ترينمممي 

 نشمممممأ  أ  املنشمممممأ الال تريةيممممم  الرياتممممم  تسممممممي  مطبممممما ( مقابممممم  يلمممممي  لهممممما ال ترينمممممي بشمممممك 

خمممم    مممممو أةتجمممم  التمممم  الممممرياتا  يهممممي امل قمنمممم  الممممرياتا  هنمممما  يكمممم لن ال تريةيمممم  أساسمممما

 املطباع   للريات  الضائي صات الت

 محلي   شب   عل - مرمج  أق ا  عل -الاةترة  إلاتاح : عل  يسي  حسب   

 ( ح  يتا  ) مجاةي  ال تريةي  نياتا -باتشترا  ال تريةي  املقاب : نياتا  حسب 

 الكام  الن  نياتا - املستخلصا  نياتا - املحتاتا  قاائ  نياتا  :ى املحتا  حسب  

 منظمممما - علميممم  جمعيممما - تجمممااتا   ةاشممم ي - أكان ميممم  مؤسسممما : تمممرااإلا  جهممما  حسمممب 

  جامعا  (02)  أر ان – حكامي  مؤسسا - نيلي 
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 العلمية:الخصائص الشكلية للدورية اإللكترونية 

 الال تريةيممممم  الرياتممممم  منهممممما تتكممممما   التممممم  ال ئيسمممممي  العناتممممم  الشمممممكلي  بالخصمممممائ   قصمممممر

 :                                                                                               ياملكاةا  التالي  العنات  مو تتشك  ره  ال تريني  يسي  باعتبااها

 (:Home Page of the E-Journal) الالكترونية للدورية الرئيسية الصفحة

 الببلياج اريممممممم  ياةمممممما الب الممممممرياتا   يتحتمممممما  علمممممم  مممممممو غ رهممممممما عممممممو الرياتمممممم  تم مممممم  يهممممممي ممممممما    

 :مث  للريات  ألاساسي 

-الصممريا  تتمماب -يال جائيم   الزمنيمم  املؤشم ا - للممرياتا  املاحمر الممريلي التمرقي - الرياتمم  عنماا 

 املسممممتخل  مثمممم : ألاخمممم ى  العناتمممم  لممممبع  باإلضممممار  للرياتمممم    همممماا  أي   تمممماات  إلاتممممراا جهمممم 

يبياةممممما   يسياسممممما  النشممممم  لرياتممممم ا يمعلامممممما  عمممممو الرياتممممم  يمسمممممئا  ماقممممم  التح تممممم  هيئممممم ي 

 محمم  ي  للرياتمم  يألااشممي  الال ترينمميعممرن  آخمم  يقائممم  محتاتمما  يبياةمما  الاتصمما  الاشممترا 

 البح  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الكترونية لدورية الرئيسية للصفحة نموذج يوضح( 1) رقم شكل

  تشمك  التم  الجر ر  نات الع تلن أي تغي ر عليها ط أ الت  العنات  التالي الجاةب في سنتناي   

 الال تريةي : للريات  الش لي البنا  منها
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ا
  :Title Page العنوان صفحة: أول

 نسممخ  يجممان حالمم  رفممي الال تريةيمم  للرياتمم  املم مم   العناتمم  مممو العنمماا  تممفح  تعتبممر

 تمممماا  علمممم  تحممممار  الال تريةيمممم  الممممرياتا  معظمممم  ا  ةجممممر الال تريةيمممم  النسممممخ  تقابمممم  ياقيمممم 

 مطبممما  مقابممم  لمممر ها لمممي  ال تريةيممم  الرياتممم  كاةممم  إذا امممما املطباعممم   يعنممماا  النسمممخ    غممم

 مطبما  مقابم  لهما ال تريةيم  لرياتم  ةمماذ  يريمما  لمي تفاعلي  تاا  عل  غالبا تشتم  رنجرها

 :املطباع  النسخ  غ   تفح  ريها تظه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 *املطبوعة النسخة غالف تظهر مطبوع مقابل لها الكترونية لدورية نموذج ( يوضح2)رقم شكل

 :About Journal الدورية عن: ثانيا

  الخيتااتخها يماضاعاتها     أهرارها مث  الريات  عو معلاما  تار 

 
ا
 :  Webmaster الدورية موقع مدير: ثالثا

 استفسمممممااا  تممممماا  فمممممي الرياتممممم  مسمممممتخرمي ممممممو ال اجعممممم  التغ  ممممم  اسمممممتقبا  يتقممممما  بمهممممما    

 السماب  يتحاتم  العمرن الحر ثم  يإضمار  ألاعمران الريات  يم اجع  ماق  مقترحا  يتعر    ي 

 الريات   أاشي  إل 

 
ا
 :Table of Contents (TOC) املحتويات قائمة: رابعا

 أساسمي  يسميل  رهم  الال ترينمي مقااةم  باملطباعم  الشمك  فمي املحتاتما  قائمم  ي يفم  تتغ مر ل 

 بهما المااان  املقمات  عنمايتو بم   لتمرب  التشمعبي  الم ياب  لهما ل مو أضميف ي  العمرن محتاتما  لتصمفح

 العممممرن محتاتمممما  تممممفح  الال تريةيمممم  الممممرياتا  يتممممرا  غالممممب املقمممما   مسممممتخل  أي يالممممن  الكاممممم 

 :ال تريةي  نيات  محتاتا  تفح   اضح التالي للريات   الشك  ال ئيسي  الصفح  عل  ألاخ ر
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 *يوضح صفحة محتويات عدد لدورية الكترونية علمية (3)رقم شكل 
 

:
ا
 :   Subscriptions بيانات الاشتراك   خامسا

 ممممار   الرياتممم  كمممما مممار  العر مممر ممممو ةاشممم   الممممرياتا  الال تريةيممم  بياةممما  عمممو الاشممممترا  فمممي     

 الال تريةي  البع  استمااا  ل شترا  ضمو بني  الريات  

 :
ا
 :Internal Engineالداخلي  محرك البحثسادسا

يمحتاتممما  تمممار  معظممم  المممرياتا  الال تريةيممم  مح كممما  بحممم  ناخليممم  للبحممم  عمممو املقمممات       

البحممممم  ممممممو نياتممممم  ألخممممم ى ربعضمممممها تمممممار  إمكاةيممممما  البحممممم  عبمممممر  يتتفممممماي  إمكاةيممممما  الرياتممممم  

عمممممممام   البحمممممم  امل كمممممممب أي اسمممممممتخرا  امل ياملاضمممممما  يكممممممم لن إمكاةيممممممما  ياسممممممم  املؤلممممممم العنمممممماا  

  ياملؤلف   ياملاضاعا البح  مو خ   كشارا  العنايتو  البالياةي   يالبع  تتيح

: بيانات الاتصال 
ا
 :Contact Usسابعا

تتممميح اغلمممب المممرياتا  الال تريةيممم  ضممممو تمممفحتها ال ئيسمممي  إمكاةيممم  الاتصممما  بالرياتممم  عبمممر     

ر املسممممتفير ةارمممم   جمممماهز  ل تابمممم  ا   جمممم يريهمممما  م ممممويسممممائ  عر ممممر  اممممما عبممممر البر ممممر الال ترينممممي 

يالفمماك  يتممنري  تظهمم  لممه أاقمما  هااتمم  ل تصمما   يأممما ا أممم  الرياتمم   علمم اسممالته للقممائم   

   البر ر

: أرشيف الدورية 
ا
 :Journal Archiveثامنا

 يتكا  ألاعرانالسابق  للريات  الال تريةي   جمي  ألاعران عل يهنا تتار  إمكاةي  الاط      

  الال تريةي  يلع  ه   مو املم  ا  شر ر  ألاهمي  للرياتا   الصريا حسب تاات  م تب  
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 العلمية:بنية المقال في الدورية االلكترونية 

بنيمممم  املقمممما  العل مممم  بالرياتمممم  الال تريةيمممم  مقااةمممم  بمقممممات   علمممم هنمممما  تغ ممممرا  مهممممم  طمممم أ       

 نقاط التالي :ه   التغ را  في ال يتم و تلخي  الااقي  الرياتا  

يتمممرا   املقمما   يممممراخ  ملحتاتمما قائممم  محتاتمما  املقمما  يهمممي عبمماا  عممو ا ي  ماضمماعا   

المم  ي   إحمرى علم غالبما فمي برا م  املقما  يغالبمما مما تمار  ااتباطما  بمالن  ربمجمم ن الضمغ  

 املقا  أي العنايتو الف عي  املكاة  للمقا   ت  التاتي  املباش  بالن  ناخ  

يهممما العمممرن الممم    ألا  ابممم  املقممما  بال يممما   يهمممي:يهمممي أةممماا  متعمممرن   التشمممعبي : الااتباطممما  

  يتشم :ترا به املقا  

املقممممما   ابممممم -التسممممممي  العرن ممممم  أي ال جائيممممم  أي التااتخيممممم (  –عنممممماا  الرياتممممم  )املقممممما  ت ييسممممم  

 الريات  بقائم  محتاتا  

يتصمممممفحها   لتيسممممم ر ق ا تهممممما عناتممممم  ابممممم  )تصمممممفح( ناخليممممم  لممممم ب  أجمممممزا  املقممممما  بعضمممممها المممممبع

 :يتشم 

  (00)الاستشهان بالبياةا  الببلياج اري  الكامل  له عل اب  املؤش  الرا   

 صمممممممحب عمممممممرن ممممممممو مقمممممممات  المممممممرياتا  الال تريةيممممممم  البياةممممممما   باملقممممممما :الاستشمممممممهان امل ج مممممممي  

أمم   علم الببلياج اريم  الكاملم  للمقما  فمي شمك  تاثيم  جماهز  يهمي بهمر  مسماعر  املسمتفير 

 التاثي  

 مث :بني  املقا  الال تريني  عل هنالن أ ضا بع  التغ را  املهم  

  RSSألاعران الجر ر  عبر تقني  الم  يتفح  محتاتا تزيتر املستفير بصفح  العناا   

أ  عناا  ب تمر ال ترينمي تمان  إل  تيح ه ا الخياا إمكاةي  إاسا  املقا   لصر  :أاس  املقا   

 إاساله له  

  ار  ه ا الخياا طباع  املقا  إذا ما كا  جهاز الحاسا  م تبطا بطابع   املقا :  أطب 

(: يهي تم مو القماا  ممو اختيماا تميغ  ي شمك  امللم  … ,HTML , PDF)الق ا   اختاا تيغ   

   لق ا   املقا   )ه ا الخياا غالبا  كا  في تفح  املحتاتا (

قممما  علممم  جهممماز ال مبيمممات  لق ا تمممه فمممي يقممم   تممميح إمكاةيممم  حفممم  امل املقممما :حفممم  أي تحميممم   

 آخ  

ا  العناتمممم  البنياتمممم  للرياتمممم  الال تريةيمممم  يمقاتتهمممما تتفمممماي  مممممو نياتمممم  إلمممم  أخمممم ى حسممممب      

تصمممم  بهمممما بنيمممم  همممم    يالبرمجمممم  التمممم يكممم لن حسممممب لغمممما  العممم    يأهممممرا  الرياتمممم سياسممما  

 الممممرياتا  
 
 م ممممو ا  تتممممار  بهمممما  THMLلغمممم  الممممم  ةجممممر ا  املقممممات  املبنيمممم  حسممممب يمقاتتهمممما رمممممث 
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تفتقممممم   PDFاملقمممممات  املصممممممم  حسمممممب تممممميغ  ملممممم  المممممم  ذك هممممما أمممممماجميممممم  العناتممممم  التممممم  سمممممب  

(  كمممما  لممممي  إت PDFللعر ممممر مممممو العناتمممم  التمممم  ذك ةاهمممما راملقمممما  المممم    صممممم  بهمممم   الصمممميغ  )

   التفاعلي  مج ن تاا  جامر  خالي  مو أ  شك  مو أشكا  

 إلمم همم  الخصممائ  البنياةيمم  التمم  تتسمم  بهمما الرياتمم  الال تريةيمم  يتجممب إلاشمماا  هممي أ يممما سممب    

تسمممم ر ةحمممما  يا  الاتجاهمممما بتطمممماا تقنيمممما  بمممم ام  التصمممممي   مسددددتمر تتطددددور ا  بنيتهمممما فممممي تطمممماا 

يتفاعمممم  اسممممتفان   علمممم بممممما  حقمممم  أ يتيسمممم ر الاسممممتعما التصمممممي  الجمممم ا  للرياتمممم  إلال تريةيمممم  

 معها 

  :الانترنت علىية نشر الدورية العلم

 الاةترة   عل  اجر خيااا  لنش  الريات  الال تريةي    

 خان  الخا  بالجه  الت  تصرا الريات    0

الاستضممممممار  عممممممان   يتقممممممر  خممممممرما  الاةترةمممممم  الاشممممممترا  فممممممي خرممممممم  استضممممممار  مااقمممممم    0

يتحممممر  ها  يتممممياة  البياةمممما  يالتممممأم   املتابعمممم التصمممممي  الاستضممممار   التاليمممم :الخممممرما  

 الجر ر  ألاعران  ملقات  (Up Loadتاعر ) م  تحمي يع

 االنترنت: علىاستضافة الدورية العلمية 

استضممار   إلم  يتم مو تقسمميمها الاةترةمم  تتعمرن أةماا  استضممار  المرياتا  العلميمم  علم  شمب      

 يتجاات :مجاةي  

العلميدة للددوريات الاستضافة املجانية  مبادراتيتمثلها  :Free Hosting)أ( استضافة مجانية 

رتتار  عمرن ممو مبماناا  الاستضمار  املجاةيم  للمرياتا  الال تريةيم  غ مر نعائيم  )ت  الانترنت على

 يريمما  لميالم بح  إلم ( يهي مبماناا  تقما  بهما مؤسسما  ت تهمر  يإلاع  الرعا    ألغ ا تستق  

 املباناا :أمثل  مو ه    إل نش ر 

يهي مبانا   :African Journals On-Line (AJOL)الاةترة   عل مبانا  الرياتا  إلار تقي  

يتراا ه   املبانا  في  (00)(INASPأنشأتها أساسا مؤسس  الشب   الريلي  للمنشااا  العلمي  )

املستضار   يمعظ  الرياتا  ياملنشااا  إلار تقي  نيل  جنا  أر تقيا تستضار  الرياتا  

إلار تقي  مفتاح  املصرا  رق   يمبانا  الرياتا ا  مو خ   ه   املبانا  تقر  مستخلص

املش ي   ينياتا  ه ا 0114ه   املبانا  في العا   يقر برأ نيات  ال تريةي   484تض  عرن 

  32ت  تجميعها مو 
 
 ار تقيا

 
  www.ajol.info املبانا :  يه ا ها ااب  ه   (03)بلرا

هي مبانا  في أم تكا ال تيني  تستضي  نياتا  الن  الكام  ذا  الاتا   :SciEloمبانا  

املبانا  تقب  رق  الرياتا   يالعلا  التطبيقي  يه   biomedicalالطب الحيا   الح  في

http://www.ajol.info/
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املبانا : الكام  للناش تو يه ا ها ااب  ه    يتقر  الرع العلمي  ذا  الجان  العالي  

www scielo.org.  

مبماناا  الاستضممار  املجاةيم  للمرياتا  تاجمر هنمما  بعم  املشمااي  العامليمم    يباإلضمار  الم      

 JSTORمسمتاى العمال  مثم  مشم ي  "جسمتاا"   حات  ال ق   للرياتا  القر م  علاملهتم  بالت

 Andrew Mellon Foundationهممممما مشممممم ي  قامممممم  بمممممه مؤسسممممم  "أةمممممراي ميلممممما " ببر طاةيممممما 

تحاتممم   علممم املشممم ي   يتقممما  ر ممم  "ب تنسمممتا "  ي  Michiganعت  "ميتشمممجا "بالتعممماي  مممم  جمممام

ا   إلممممم اامممممز  الال ترينممممي ييشمممم ر يلممممي الشمممممك  ال ق مممم   إلمممم عممممرن مممممو الممممرياتا  الااقيمممم  العلميمممم  

الهر  مو ه ا املش ي  ها تزيتر امل تبا  ألاكان ميم  باألعمران القر مم  ممو المرياتا  العلميم  

ا   إلم تهمر   ابحيم    كمؤسسم  مسمتقل  غ مر 0114ملشم ي  فمي العما  هم ا ا يقر تأس الهام   

امل تبمما  التم  ت غممب  علم ةفسمها فممي التماتم  ممو خمم   ال سما  التمم  تفم    علمم تصمبح معتممر  

فممي اسممتخرا  قاعممر  بياةمما  الممرياتا  "جسممتاا"  علممما بممأ  ال سمما  التمم  ر ضمم  تعتبممر أقمم  مممو 

 (05)مو ه   الرياتا تكالي  عمليا  اخت ا  النسخ الااقي  

 :Commercial hosting)ب( استضافة تجارية 

 ش ك :هنا  عر  ش كا  تجاات  تستضي  الرياتا  العلمي  ةياب  عو الناش تو مث    

www.ingenta.com   ضما  التقير  مث :ي تتم   مااق  الاستضار  التجاات  بم  ا  متعرن

ملعا  ر عنر التصمي  ي إلاخ ا  ي تقر   نع  رن  عالي إضار  إلي ضما  أمو ي حما   الريات  با

الال تريةي  مو املخ ب   ي الاتا  غ ر املص   به كما تقر  بع  ش كا  الاستضار  خرم  

الا   يتم    متصفحا املهم  ك لن تار ر البياةا  الاتفي  للماق   التسات   يمو املم  ا 

 يمو عيا  ه ا الشك  ةجر  غالي التكلف   إليه اتا  مو ال

 االلكترونية:أشكال استضافة موقع الدورية 

للمصمممرا  ياملحمممرن املاحمممرأسممم  النطممما   يريمممه  كممما   :مسدددتقلأ. استضدددافة رئيسدددية عدددي موقدددع 

(URL : ا بشك  تا  عو الريات  مث  نيات    :cybrarians( معبر 

http://www.cybrarians.info/   

يهنما  كما  ةطما  الرياتم  الال تريةيم  جمز  ممو النطما   :للموقدعب. استضافة فرعيدة تابعدة 

 مممممم تب  هممممممم ا النممممممما  باملؤسسمممممما  ألاكان ميممممممم  التمممممم  تنمممممممت  المممممممرياتا   يغالبمممممما مممممممماالعمممممما  للماقممممممم  

جامعمممم  السممممانا  للعلمممما   مثمممما  لهمممما مجلمممم  العلمممما  الاقتصممممان   التمممم  تصممممرا عمممموالال تريةيمممم   

 :يالت نالاجيا

Science/index.php-journal.sustech.edu/Economics-http://scientific 
 

http://www.ingenta.com/
http://www.ingenta.com/
http://www.cybrarians.info/
http://www.cybrarians.info/
http://scientific-journal.sustech.edu/Economics-Science/index.php
http://scientific-journal.sustech.edu/Economics-Science/index.php
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 االنترنت:شبكة  الموحدة للدوريات االلكترونية علىالمعرفات 

شب   الاةترة  مو التطبيقا  املهم  في  عل   مع را  هات  املنشااا  الال تريةي  تعتبر ةظ     

 ةجر:املع را   يمو ه   شب   إلاةترة  عل مجا  النش  الال تريني للرياتا  

 (ISSN)الترقيم الدولي املعياري للدوريات  0

   ا:هالثماةي  في مجماعت    يت تب ألااقا  أاقا   تكا  ه ا ال ق  مو ثماةي  

 

(06112168 ISSN : ) 

    

تشممم ر التاتممميا  الصمممانا  عممممو م كمممز التمممرقي  المممريلي للممممرياتا  بشمممأ  تحر مممر هاتممم  املنشممممااا   

الال تريةيم  ا  الممرياتا  اذا ممما نشمم   بمنف  العنمماا  فممي يسممي  مختلم  عممو املطبمما  ت بممر ا  

ل تريةيممم  النصممما   خصممم  لهممما تممم قي  نيلمممي ي عنممماا  مفتممماحي آخممم  بشممم ط ا  تتممميح الرياتممم  الا

ا  ت  ختلم  هم ا التمرقي   علم الكاملم  ملقاتتهما ي لمي  مجم ن مستخلصما  أي قماائ  محتاتما    

باخت   أشكا  امللفا  الت  تستخرمها إلاتمراا  الال تريةيم  ي يشم ر ماقم  امل كمز المريلي لتمرقي  

الاتممب ت تممرخ  فممي ةظمما  ( الال تريةيمم  ي الصممفحا  الف ن مم  ي مااقمم  Blogsاملممريةا  )*الممرياتا 

ي عليممممممه تبممممممر ا   حصمممممم  ةاشمممممم   (04)التممممممرقي  يا  همممممم ا النظمممممما  تممممممم  أساسمممممما للممممممرياتا  العلميمممممم 

التمممممممرقي  الممممممريلي املاحمممممممر لهممممممما قبمممممم  نشممممممم ها علمممممم  الاةترةممممممم  ي ا   ظهممممممم   علمممممم الرياتمممممم  الال تريةيممممممم  

 بالصفح  ال ئيسي  للريات  

 Digital Object Identifier (DOI)الرقمي الكيان محدد .1

شمب    علم هما عبماا  عمو ةظما  إلناا  تع تم  ال ياةما  ال قميم   (DOI)محرن ال يما  ال ق م     

بياةمممما  امليتاناتمممما  ييعتمممممر علمممم كياةمممما  ر ن مممم  أي اقميمممم  أي طبيعيمممم   ييسممممتعم  لتع تمممم الاةترةمممم  

 International DOIال ق مم  املؤسسمم  الريليمم  ملحممرن ال يمما   يتممر   النظمما املمتممر  الاتممفي  

Foundation    أكثمر ممو  علم   يشمتم  0221 يحتم  عما    0222مطب  من  العا   يه ا النظا

الشممممممب    علمممممم مليمممممما  محممممممرن كيمممممما  اق مممممم  يهمممممم ا النظمممممما  يسممممممه  إناا  املصممممممانا الال تريةيمممممم   52

 (:  يريما  لي ةماذ  ملحرن هات  مصرا اق   )مقا (05)عليها

 

Doi:10.1006/jmbi.1995.2434 

   

يهممما مممما  بمممري مختصممم ا فمممي  Journal of Molecular Biologyملقممما  ممممو نياتممم   حمممرنيهممم ا امل  

يهمممم ا الجممممز  مممممو  للمقممما  القسممم  الثمممماني مممممو املحمممرن متباعمممما بسممممن  النشمممم  ثممم  المممم ق  املسلسمممم  
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ع مم  / رهم  مجماعم  ممو  يالم   يسمب أما الجز  ألاي  ممو املحمرن  الناش  املحرن  تح   به 

همم ا املحممرن للمم ب  امل ج ممي  يعنممرما يسممتخر  بممه   ةاشمم  اقمم  خمما  بالناشمم  رالكمم أاقمما  خاتمم 

  لي: ظه  كما 

 

http://dx.doi.org/10.1006/jmbi.1995.2434 

    

ياةممه  يت  تغ ممربأةممه ثابمم   URLعممو املحممرن املاحممر للمصممرا (DOI) ال يمما  ال ق مم  يتتم مم  محممرن 

للمم ب  البينممم  بمم   مقممات  الممرياتا  الال تريةيممم   همماعلىييعتمممر قاتممم   ينشمم  ييعتبممر أنا محممرن 

 يالتممرقي  الممريلي ياقمم  العممرنمعلاممما  املقمما  مممو اقمم  املجلممر  علمم ييعتمممر املحممرن فممي تممياغته 

يتحتممممم  ا   حتمممما  معلاممممما  عممممو املؤلمممم   يأاقمممما  الصممممفحا   يتمممماات  النشمممم املاحممممر للرياتمممم  

  (08)ا  املقا يعنا 

 :E-Journals Accessإتاحة الدورية العلمية على شبكة االنترنت 

تمثمممم  عمليمممم  إتاحمممم  الممممرياتا  العلميمممم  علمممم  الاةترةمممم  آخمممم  حلقمممم  مممممو حلقمممما  نشمممم ها   مممممو     

 يإلارممممان  منهمممما راإلتاحمممم  هممممي امل حلمممم  التمممم  تتعلمممم  بتيسمممم ر اسممممتخرامها –جاةممممب الجهمممم  املصممممرا  

تكمما   الاةترةمم   رإممماإتاحتهمما علمم   تا  العلميمم  أسمماليب مختلفمم  لضممب ييسممتخر  منتجمما الممريا 

   الاشترا  الاتاح  مجاةي  اي عبر 

 الضبط الببليوغرافي للدوريات العلمية على شبكة اإلنترنت:

   همم   أهميمم  يجممان أنيا  تعمم   بهمم   إلال تريةيمم ممم  تنممامي حجمم  ممما  نشمم  مممو الممرياتا      

الشممب   الريليمم  للمعلاما )الاةترةمم (  علمم رياتا  إلال تريةيمم  املتاحمم  المم يتعتبممر أنلمم  الممرياتا 

 يمنهممما ةجمممر يالاتممما  إليهممماأهممم  مصمممانا التعممم   علممم  هممم   المممرياتا  العلميممم  الال تريةيممم   أحمممر

إلال تريةيمم  العلميمم   ينليمم  الممرياتا   Ulrich's http://www.ulrichsweb.com"ايلمم ت "  نليمم :

الممرلي  مممو أكبممر أنلمم   ييعتبممر همم ا  Directory of Open Access Journals (DOAJ)املجاةيمم  

 5382حاليممما عمممرن  يتضممم  المممرلي المممرياتا  إلال تريةيممم  العلميممم  املجاةيممم  علممم  شمممب   الاةترةممم   

يةجمممر  (04) مقاتتهممما نياتممم  تتممميح خاتمممي  البحممم  عمممو  0583نياتممم  ال تريةيممم  علميممم   منهممما عمممرن 

 املتاح كذلك على الانترنت. NewJourودليل جانية دليل الدوريات العربية امل كذلك

 

 

 

http://dx.doi.org/10.1006/jmbi.1995.2434
http://dx.doi.org/10.1006/jmbi.1995.2434
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 شبكة االنترنت: علىالدوريات العلمية السودانية  الميدانية:الدراسة 

 علم المرياتا  العلميم  السماناةي   ياملعلامما  حما  ةتناي  فمي هم ا الجاةمب عم   البياةما        

 يألاشكا  البياةي   إلاحصائي خ   مجماع  مو الجراي   يذلن موشب   الاةترة  

 شكل النشر جهة إلاصدار عناوين الدوريات املدروسة م

 الكتروني/ورقي الكتروني  

 √  جامع  الخ طا  مجل  آنا    0

 √  جامع  الخ طا  مجل  كلي  التربي    0

 √  جامع  الخ طا  مجل  جامع  الخ طا  للعلا  إلاناات    3

 √  جامع  الخ طا  مجل  الرااسا  الساناةي    5

4   University of Khartoum Journal of Agricultural 

Sciences 

 √  جامع  الخ طا 

5   Khartoum Medical Journal  جامع  الخ طا  √ 

8   Agricultural Economics Working Paper Series  جامع  الخ طا  √ 

4   Sudan Journal of Desertification Research  جامع  الخ طا  √ 

1   Sudan Journal of Economics and Social Studies  جامع  الخ طا   √ 

02   Building & Road. Journal مع  الخ طا جا  √ 

00   Sudan Journal of Science1985  جامع  الخ طا  √ 

00   U. of Kh. engineering  journal   جامع  الخ طا  √ 

03   U. of Khartoum J. of Veterinary Medicine and 

Animal Production 

 √  جامع  الخ طا 

05   Sudan Notes and Records  جامع  الخ طا  √ 

04   Sudan journal of al Science and Technology y   جامعمممممممممممممممممممممممم  السممممممممممممممممممممممممانا

 الت نالاجياي للعلا  

 √ 

05   Journal of Engineering and Computer Sciences   جامعمممممممممممممممممممممممم  السممممممممممممممممممممممممانا

 الت نالاجياي لعلا  ل

 √ 

08   Journal of Agricultural and Veterinary Sciences   جامعمممممممممممممممممممممممم  السممممممممممممممممممممممممانا

 الت نالاجياي للعلا  

 √ 

04   Journal of Natural and Medical Sciences   جامعمممممممممممممممممممممممم  السممممممممممممممممممممممممانا

 الت نالاجياي للعلا  

 √ 

جامعمممممممممممممممممممممممم  السممممممممممممممممممممممممانا   مجل  العلا  الاقتصان     01

 الت نالاجياي للعلا  

 √ 

http://journals.uofk.edu/index.php?id=13
http://journals.uofk.edu/index.php?id=4
http://journals.uofk.edu/index.php?id=4
http://journals.uofk.edu/index.php?id=29
http://journals.uofk.edu/index.php?id=29
http://sciencejournal.uofk.edu/index.php?option=com_content&view=article&id=56:jsc&catid=13&Itemid=118&lang=en
http://sciencejournal.uofk.edu/index.php?option=com_content&view=article&id=56:jsc&catid=13&Itemid=118&lang=en
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 وجهات إصدارها( يوضح عناوين الدوريات العلمية السودانية على الانترنت 1جدول رقم )

جامعمممممممممممممممممممممممم  السممممممممممممممممممممممممانا   العلا  إلانساةي  مجل    02

 الت نالاجياي للعلا  

 √ 

جامعمممممممممممممممممممممممم  السممممممممممممممممممممممممانا   يالبحا  إلاس مي مجل  العلا     00

 الت نالاجياي للعلا  

 √ 

 √  ال ضا جامع  بخ  مجل  بخ  ال ضا   00

 √  جامع  نه  الني  مجل  الني  العلمي    03

 √  جامع  شنر  مجل  جامع  شنر    05

 √    النيل  جامع مجل  آنا  النيل     04

 √  جامع  النيل   مجل  الرااسا  العليا   05

08   Laboratory medicine journal    جامع  النيل  √ 

04   Neelain medical journal   جامع  النيل  √ 

01   The Ahfad journal  جامع  ألاحفان  √ 

32   Sudan Journal of  Medicine  نامممممممممممممممممممممممما   جامعممممممممممممممممممممممم  أ

 إلاس مي 

 √ 

30   Sudanese Journal of Paediatrics   الجمعيممممممممممممم  السممممممممممممماناةي

تختصاتمممممممممممممممممممممم   طممممممممممممممممممممممب 

 ألاطفا 

 √ 

30   Sudan Engineering Society Journal   الجمعيممممممممممممممم  الهنرسمممممممممممممممي

 الساناةي 

 √ 

33   Sudanese Journal of Public Health    جمعيممممممممممممممم  اختصا ممممممممممممممم

 طب املجتم  الساناني

 √ 

35   Sudanese Journal of Ophthalmology   م كز السانا  للعيا  √ 

34   Sudanese Journal of Dermatology   جمعيمم  أطبمما  الجلر ممم

 الساناةي 

 √ 

35   Sudan Medical Journal   جمعيممممممممممممممممممممممم  السمممممممممممممممممممممممانا

 اتحان ألاطبا -الطبي 

 √ 

 √  يزاا  العر  مجل  العر    38

 م كممممز ال  تمممم  لرااسمممما  املجل  الساناةي  لرااسا  ال أ  العا    34

 ال أ  العا 

 √ 

 38 - 38 املجما 

 %100 - % 100 النسب 

http://www.sudanjp.org/
http://www.sudanjp.org/
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( ا  مجما  الرياتا  العلمي  الساناةي  املتاح  عل  الاةترة  بلم  0 تضح مو الجري  اق  )   

مختلفمممم   كممممما  تضممممح مممممو الجممممري  ةفسممممه ا  جميمممم  تمممم  إتممممرااها مممممو جهمممما    ( نياتمممم34عممممرن )

 
 
 الرياتا  املرايس  ه   لها مقاب   صرا مطباعا

  (0ي  تضمممح ممممو الجمممري  اقممم  )      
 
نياتممم  ي تتيحهممما  05ا  جامعممم  الخ طممما  تصمممرا عمممرن  ا ضممما

( مممو جملمم  الممرياتا  العلميمم  السمماناةي  املتاحمم  % 36.8علمم  شممب   الاةترةمم  ي بلغمم  نسممبتها )

ي تأكممممر للباحمممم  قيمممما  إناا  امل تبمممم  إلال تريةيمممم  بالتنسممممي  ممممم  إناا  تقاةمممم   ب   الاةترةمممم شمممم علمممم 

يشمممب   املعلاممممما  فمممي تنفيمممم  مشممم ي  اقمنتهمممما   هممم ا ي قممممر أنشمممأ  حممممر ثا يحمممر  جر ممممر  ناخمممم  

امل تبمم  الال تريةيمم  تعنمم  بعمليمم  ال قمنمم  بامل تبمم  )يحممر  ال قمنمم (  ي قممر بممرأ  عمليمما  اقمنمم  

 علممم   أمممما ألاعمممران الحر ثممم  ريمممت  الحصممما   0224السمممابق  لهممم   المممرياتا  منممم  العممما  ألاعمممران 

ي الهمممر  ممممو  PDFنسمممخها الال تريةيممم  ممممو جهممما  نشممم ها ناخممم  الجامعممم  ي تحاتلهممما مللفممما  المممم 

ال قمن  كما أيضح السير ةائب العمير لشئا  امل تبم  الال تريةيم  هما تحقيم  همرر   ائيسمي   

 اح  ي الاتا  له   الرياتا  ث  الحف  ال ق   طات  ألاج  لها  هما : تيس ر إلات

( % 18.4نسمممب  )نياتممما  تمثممم   8نياتممما  جامعممم  السممماناةي  بااقممم   تمممأتييفمممي امل تبممم  الثاةيممم      

نياتما  تمثم   5مو مجما  نياتا  الرااس    اما في امل تب  الثالث  رتماتي جامعم  النيلم   بااقم  

يالجمعيما  نياتا  عمرن ممو الجامعما   تأتي( مو جمل  الرياتا  املرايس  ث  % 10.5نسب  )

 ( لك  منه  % 2.6) بنسب  نمنها  يذلنيات  ياحر  لك   يالهنرسي  بااق الطبي   املهني 

 ( يوضح نوع املؤسسات السودانية التي لديها دوريات علمية على الانترنت4شكل رقم )
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ا  غالبيممم  المممرياتا  العلميممم  السممماناةي  املتاحممم  علممم  شمممب   الاةترةممم  أتمممراتها يع ممم  الشمممك  

ريممممممما تمثمممممم  الممممممرياتا  التمممممم  أتممممممراتها الجمعيمممممما   %1 84 يذلممممممن بنسممممممب الجامعمممممما  السمممممماناةي  

جمر   بالم ك  ا  جميم  هم   الجمعيما  همي جمعيما  طبيم  مما  %4 04نسمب   ياملؤسسا  املهني 

بنسمممممب   ياملؤسسممممما  الحكاميممممم  %5 0بنسمممممب    اكمممممز البحثيممممم يامل .عمممممرا جمعيممممم  ياحمممممر  هنرسمممممي 

0 5%  

 مسؤولية استضافة الدوريات املدروسة( يوضح 2جدول رقم )

 

 نسبة تكرار مسؤولية الاستضافة

 89.5% 34 حسا  الجه  املصرا  للمجل   عل 

  10.5% 4 استضار  مجاةي  عبر جه  أخ   

 %188 38 املجما  
    

مو الرياتا  العلمي  الساناةي  تتا  عل   %% 89.5( ا  نسب  2) ظه  مو الجري    

حسا  الجها  الت  أتراتها ريما تمث  نسب  الرياتا  الت  تستضا   عل شب   الاةترة  

  أتي تفصيلها مو خ   الجري  التالي أاب  نياتا   يتمثلها عرن % 10.5مجاةا نسب  
 

 تستضيفها والجهات التيضافة مجانا ( يوضح عناوين الدوريات املست3جدول رقم )
 

 الجهة املضيفة الدوريات املستضافة مجانا متسلسل

1.  Sudan Notes &Records JSTOR 

2.  Sudanese Journal of Dermatology (AJOL) 

African Journals Online  

3.  Sudanese Journal of Ophthalmology Medknow 

4.  Sudan Engineering Society Journal جامعة الخرطوم 

    

إتاحتهما ممو قبم  مشم ي   يمريةا  تم مجل  السانا  في اسائ  ( ا  3 تضح مو الجري  اق  ) 

 رهممم  Sudanese Journal of Dermatologyأمممما مجلممم   للمممرياتا   JSTORجسمممتاا العمممال  " "

  (AJOL)الاةترة  مستضار  ضمو مبانا  الرياتا  إلار تقي  عل  

مستضار  مو قب  الناش   ره  Sudanese Journal of Ophthalmologyأما نيات         

Medknow   يها ناا نش  طبي  أم ت ي  تهت  بتيس ر الاتا  الح 
 
 300مو  أكثر  يتنش  حاليا

 (01)نيات  طبي 

http://www.ajol.info/
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 نجدد  
ا
 الجمعيدة الهندسديةالصدادر  مدن  Sudan Engineering Society Journalدوريدة  واخيدرا

 الصفح  الال تريةي  لرياتاتها  يمتاح  ضمويهي مستضار  مو قب  جامع  الخ طا  

الصمممانا  عمممو كليممم  الطمممب  Sudan Journal of Medicineدوريدددة ا   يممممو امل حظممما         

خممممم   ممممماقع   أحمممممراهما تمممماب  للجامعممممم   يمتاحممممم  ممممموناممممما  إلاسممممم مي  مستضممممار   أ  بجامعمممم 

غ ممممر . (AJOL)الا ا  النسممممخ  املتاحمممم  فممممي (AJOL)خمممم   مبممممانا  الممممرياتا  إلار تقيمممم  آلاخمممم  مممممو ي

 ألاعران م تمل  
 

 ( يبين أنواع الاستضافة ملواقع الدوريات العلمية السودانية على الانترنت4جدول )

 

 نسبة تكرار نوع استضافة الدوريات

 26.3% 10 استضار  مستقل 

 73.7% 28 استضار  تابع 

 100% 38 ا املجم
    

الرياتمم  مممو  يت تتفمم   قصممر بنمما  الاستضممار  أ  اسمم  النطمما  همما ةفسممه اسمم  الرياتمم      

بمممما يسمممه  الاتممما   يتم مممو حفظمممهماقممم  جهممم  إلاتمممراا يفمممي هممم   الحالممم   كممما  الممم اب  قصممم را 

( ةجمممر اةمممه قمممر بلممم  عمممرن المممرياتا  العلميممم  السممماناةي  4اقممم  ) بيسممم   يبمممالنظ  للجمممري  للرياتممم  

( ممممو مجممممما  % 26.3 مثممم  نسمممب  ) يهممما مممممانياتممما   02تممم  تستضممما  بصممماا  مسممممتقل  عمممرن ال

(رهممممم  تستضممممما  % 73.7نياتممممم  بنسمممممب  ) 04يعمممممرنها المممممرياتا  الرااسممممم  أمممممما بقيممممم  المممممرياتا  

خم   ماقم  جهم  أخم ى مسمئال   ياما ممواستضار  تابع  أما مو خ   الجه  املصرا  للمجل  

 املجل  عو إتاح  

 تاريخ إتاحة الدوريات املدروسة على الانترنت نبي( ي5جدول )

 نسبة تكرار تاريخ إلاتاحة

 15.8% 6 متار  

 84.2% 32 غ ر متار 

 100% 38 املجما  
    

( 5) يمممممو الجممممري  ملاقمممم  الرياتمممم   يعطممممي جممممان ا  إ همممماا تمممماات  إتاحمممم  الممممرياتا  علمممم  الاةترةمممم   

الاةترةمم  كممما  علمم ايسمم  تظهمم  تمماات  بإتاحتهمما رقمم  مممو الممرياتا  املر (% 15.8ا  نسممب  ) ظهمم  

الاةترةممممم د علمممم  شممممب   ( ت تعمممم   بتمممماات  إتاحتهمممما % 84.2)املرايسمممم  تبمممم   أ  غالبيمممم  الممممرياتا  

 الرياتا  الت  تتيح تاات  نش ها عل  الاةترة  أر نةا الجري  آلاتي: يللتع   عل 
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 لسودانية على شبكة الانترنت( يوضح تاريخ إتاحة بعض الدوريات العلمية ا6جدول رقم )

 تاريخ النشر  الدوريات متسلسل

1.  The Ahfad Journal 1996 

2.  Sudan notes and records 1999 

3.  Sudan journal of science 2009 

4.  Neelain medical journals 2011 

5.  Laboratory medical journal 2013 

 2013 مجل  جامع  بخ  ال ضا  .6

      

تممممممااات  إتاحمممممم  بعمممممم  الممممممرياتا  العلميمممممم  السمممممماناةي  علمممممم  شممممممب     ( إلمممممم6  )يشمممممم ر الجممممممري  

الباحمممم  اةمممه بنممما   علمممم  هممم   التمممااات   م مممو الممممت هو بممما  أي  نياتممم  علميمممم   يفمممي تقمممر   الاةترةممم  

 1996ساناةي  أتيح  مو خ   شمب   الاةترةم  همي نياتم  جامعم  ألاحفمان يكما  ذلمن فمي العما  

فممي تلممن الفتممرا  كاةمم   يت حمم  ا  1999العمما   يمممريةا  فممياسممائ  ثمم  تلتهمما نياتمم  السممانا  فممي 

الباحدددددث ان جميدددددع الددددددوريات املدروسدددددة ل  وقدددددد لحددددد  السمممممانا  برا ممممم  نخممممما  الاةترةممممم  فمممممي 

 توضح من خالل مواقعها تاريخ تحديثها.

 

 الدوريات املدروسة ( يوضح فترات صدور 7جدول رقم )

 النسبة التكرار فترات الصدور 

 16% 6 سنات 

 50% 19 ةص  سنات 

 26% 10 رصلي 

 8% 3 غ ر منتظم 

 100% 38 املجما 

      

إ  رترا  تريا الرياتا  العلمي  الال تريةي  عو أت  مطبا  هي ةفسها رتمرا  تمريا 

( ا  ةصممم  الممممرياتا  املرايسممم  تصمممرا بصمممماا  7الجمممري  اقممم  ) يتظهممم  ممممموالنسمممخ  املطباعممم  

( % 26تصممرا بصمماا  رصمملي  بنسممب  ) الثاةيمم  التمم أتي فممي امل تبمم  ثمم  تمم( % 50ةصمم  سممنات  بنسممب  )

المممرياتا  التممم   يأخ مممرا تمممأتي( % 16بنسمممب  )التممم  تصمممرا بصممماا  سمممنات   تمممأتييفمممي امل تبممم  الثالثممم  

 ( % 8تصرا بصاا  غ ر منتظم  يهي بنسب  )
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 املدروسة( يوضح نمط عنوان الدورية عي الصفحة الرئيسية ملواقع الدوريات 8جدول رقم )
 

 النسبة التكرار العنوان عي الصفحة الرئيسية

 18% 7 تصمي  جر ر

 11% 4 غ   النسخ  املطباع 

 71% 27 خلي 

 100% 38 املجما 

      

الرياتمم  بالصمفح  ال ئيسم  ملاقمم  الرياتم  الال تريةيم  مممو ألامماا املهمم  التمم   يعتبمر عنماا 

(كاةممممم  تضممممم  % 71الممممرياتا  املرايسممممم  بنسممممب  ) ( ا  غالبيممممم 8 جممممب ا  تظهممممم  ريشمممم ر الجمممممري )

ال ئيسممممي   تمممماا  غمممم   النسممممخ  املطباعمممم  ممممم  كتابمممم  العنمممماا  بصمممماا  منفصممممل  فممممي الصممممفح  

 علممممم  الصمممممفح  ال ئيسمممممي  % 18ينسمممممب  )
 
 م تابممممما

 
(ممممممو المممممرياتا  املرايسممممم  كاةممممم  تضممممم  عنااةممممما

المممرياتا  املرايسممم   ( ممممو% 11ينسمممب  )بهممما تممماا  غممم   نسمممختها املطباعممم   يت تظهممم  للرياتممم  

 باض  تاا  غ   النسخ  املطباع  كاة  ت تفي رق  
 

 ( يوضح عناصر الصفحة الرئيسية ملواقع الدوريات الالكترونية املدروسة:9جدول رقم )

 العناصر املكونة

 ملوقع الدورية

 املجموع  غير متوفر  متوفر

 نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار

 % 100 38 % 47 18 % 53 20 عو املجل 

 % 100 38 % 47 18 % 53 20 هيئ  التح ت 

 % 100 38 % 34 13 % 66 25 ش يط النش 

 % 100 38 % 39 15 % 61 23 معلاما  الاتصا 

 % 100 38 % 58 22 % 42 16 العرن الحالي

 % 100 38 % 68 26 % 32 12 مح   البح 

 % 100 38 % 3 1 % 97 37 ألاعران السابق 

 % 18 47 % 20 53 % 38 100 (ISSN) املعياا   ي الترق

 % 100 38 % 97 37 % 3 1 جمي  العنات  م تمل  

      

يت الاةترةم  هما مما  م  هما عمو المرياتا  ألاخم ى  علم ا  الصفح  ال ئيسمي  ملاقم  الرياتم   

( إلممممم  ممممممرى تمممممار  هممممم   9اقممممم  ) يالعناتممممم  ييشممممم ر الجمممممري  ا  تضممممم  مجماعممممم  ممممممو البياةممممما   بمممممر

النحما  علم  يتمأتي تفصميلهاشمب   الاةترةم   علم لعنات  في الرياتا  العلمي  الساناةي  املتاح  ا

 التالي:
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( رقممم  ممممو المممرياتا  املرايسممم  تتممميح معلامممما  عمممو الرياتممم  % 53ا  نسمممب  ) الرياتممم :عمممو  -أ

 مو خ   تفحتها ال ئيسي  

علاممما  عممو الرياتمم  ( رقمم  مممو الممرياتا  املرايسمم  تتمميح م% 53هيئمم  التح تمم : ا  نسممب  ) - 

 مو خ   تفحتها ال ئيسي  

رقممممم  ممممممو المممممرياتا  املرايسممممم  تتممممميح معلامممممما  حممممما  شممممم يط  % 66شممممم يط النشممممم : نسمممممب   - 

 النش  بها مو خ   الصفح  ال ئيسي  

ممو المرياتا  املرايسم  تتميح معلامما  الاتصما  بهما  ( رقم (% 61معلاما  الاتصما : نسمب   -ن

 مو خ   الصفح  ال ئيسي  

العمممممرن  علممممم ( رقممممم  ممممممو المممممرياتا  املرايسممممم  تتممممميح التعممممم   % 42نسمممممب  )  الحمممممالي: ا العمممممرن -ه

 الحالي مو خ   الصفح  ال ئيسي  

تظهممم  أاشمممي  ألاعمممران السمممابق   % 97ألاعمممران السمممابق : غالبيممم  المممرياتا  املرايسممم  بنسمممب   -ي

 مو خ   الصفح  ال ئيسي   

ايسمممم  تتمممميح محمممم   بحمممم  ناخمممم  ( رقمممم  مممممو الممممرياتا  املر% 32محمممم   البحمممم : ا  نسممممب  ) -ز

 ماق  الريات  

ممممممو المممممرياتا  املرايسممممم  تظهممممم  التمممممرقي   % 47نسمممممب    : اISSNالتمممممرقي  املعيممممماا  للمممممرياتا   - 

 املعياا  للريات  مو خ   الصفح  ال ئيسي  

 املعلومات ألاساسية عي الدوريات املدروسة ر ( توف10جدول رقم )

 املجموع   فر غير متو    متوفر  البيانات الببليوجرافية

 نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار

املؤش ا  الزمني  

 يال جائي 

 العرن(-املجلر-)السن 

38 %100 - - 38 

%100 

 100% 38 58% 22 42% 16 تتاب  الصريا 

املكا : بياةا  النش  )

 ( الناش   التاات

38 %100 - - 38 %100 

 

 

ISSN 

 47% 18 مطباع 

 

 

 

38 

 

 

%100 

 8% 3 نيال تري

 13% 5 ك هما

 32% 12 انعرا  الترقي 

 100% 38 92% 35 8% 3 جمي  البياةا  م تمل  
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الرياتممم  املتاحممم  علممم  الاةترةممم  ممممو الامممماا  يالاساسمممي  حممما  ا  تممماار  املعلامممما  الببلياج اريممم  

 املهمممممم  للبممممماحث   
 
 الببليممممماج افييالاقتبممممما  يالضمممممب    يمممممرهممممم  تسممممماعر فمممممي التاث يللم تبيممممم   معممممما

 يتظهمم  ريممه( 10ملع رمم  مممرى تمماار  همم   املعلاممما  فممي الممرياتا  املرايسمم  ةجممر الجممري  اقمم  )ي 

 ما  لي:

جميمممم  الممممرياتا  املرايسمممم  تممممار   (:العممممرن –املجلممممر  –السممممن  يال جائيمممم  )املؤشمممم ا  الزمنيمممم   -أ

  %022 يال جائي  يذلن بنسب معلاما  املؤش ا  الزمني  

 الصريا رق  مو الرياتا  املرايس  تار  معلاما   % 42ب  نس الصريا: ا تاات   - 

  %022 يذلن بنسب بياةا  النش : جمي  الرياتا  املرايس  تار  معلاما  النش   - 

مممممو الممممرياتا  املرايسمممم  تممممار  تمممم قي  ماحممممر للرياتمممم  لنسممممختها املطباعمممم   % 47نسممممب  :ISSN -ن

للنسممخ  الال تريةيممم  رقممم  مممو المممرياتا  املرايسمم  تمممار  تمم قي  ماحمممر  % 8رقمم  ي نسمممب  

 مث  نيات  :

Sudan journals of medical science 

ممممممو المممممرياتا  املرايسممممم  التمممممرقيم   معممممما )تممممم قي  النسمممممخ  املطباعممممم   % 13ريمممممما تمممممار  نسمممممب  

   نياتا :الال تريةي ( مث   يت قي  النسخ 

 يطريةوالبالعلوم الزراعية  مجل -الهندسيةالعلوم مجل   –مجلة العلوم إلانسانية

  مو الرياتا  املرايس  % 32أ  ت قي  ماحر في نسب   يل   ظه  ه ا 

 ( يظهر مدى توفر شروط النشر بالدوريات املدروسة11جدول رقم )

 

 النسبة الت  اا شروط النشر

 76% 29 متار 

 24% 9 غ ر متار 

 100% 38 املجما 

       

تمممممرها الرياتمممم  فممممي كتابمممم  ألاياا  تعتبممممر معلاممممما  شمممم يط النشمممم  حمممما  ألاسمممماليب التمممم  تع  

املقممات  العلميمم  مممو املعلاممما  املهممم  التمم   نب ممي ا  تار همما أ  نياتمم  ال تريةيمم  اي مطباعممم  ي 

يهمما ممما يسممه  علمم  البمماحث   اممم  قبمما  بحمماله  ي مقمماتته  بتلممن الممرياتا  ي للتعمم   علمم  مممر  

(ممممممممو المممممممرياتا  % 76  )تممممممماار  معلامممممممما  شممممممم يط النشممممممم  بالمممممممرياتا  املرايسممممممم   هممممممم  ا  نسمممممممب

  ( ت تار ها% 24املرايس  تار  ه   املعلاما  بينما نسب )
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 ( يظهر مدى توفر معلومات هيئة التحرير بالدوريات املدروسة12جدول رقم )

 

 النسبة التكرار هيئة التحرير

 %74 28 متار 

 %26 10 غ ر متار 

 %100 38 املجما 

     

ئممم  التح ت تمم  بالرياتممم  العلميمم    سمممب الرياتمم  ةممما  مممو الجمممان  ا  إ همماا معلامممما  حمما  الهي 

مممممممممو الممممممممرياتا  املرايسمممممممم  تممممممممار  همممممممم    %74( اتضممممممممح ا  نسممممممممب  12) يمممممممممو الجممممممممري   الاعتممممممممرا ي

 املعلاما  

يهيئمممم  كممممما تبمممم   للباحمممم  ا  هنمممما  نياتتمممم   ت تتمممماار  بهمممما أ  معلاممممما  حمممما  شمممم ط النشمممم     

 اةي  : الرااسا  السانيهما نياتت  التح ت 

 الاتصال بالدوريات املدروسة ت( بيانا13جدول رقم )

 املجموع  ل  نعم بيانات الاتصال

 نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار

 % 100 38 % 39 15 % 61 23 ب تر ال تريني

 % 100 38 % 50 19 % 50 19 هات 

 % 100 38 % 84 32 % 16 6 راك 

 % 100 38 % 55 21 % 45 17 تنري  ب تر

 % 100 38 % 95 36 % 5 2 تار ها جميعا معا

غيا  أ  يسيل  

 اتصا 

9 24 % 29 76 % 38 100 % 

    

 يسماعر علم  اتصما  البماحث    
 
يعتبر تار ر معلاما  الاتصما  بالرياتم  العلميم  امم ا ضم ياتا

   مممويتظهمم يتح يمهمما بالرياتمم م احمم  نشمم  ابحمماله   يالاستفسمماا عممو يااسمما  ابحمماله بالرياتمم  

ممممو المممرياتا  املرايسممم  تمممار  عنممماا  لبر مممر ال ترينمممي ريمممما  % 61( ا  نسمممب  13الجمممري  اقممم  )

مممو الممرياتا  املرايسمم   % 16 يتممار  نسممب  % 50تممار  ةصمم  الممرياتا  املرايسمم  اقمم  هممات  

مممممو المممممرياتا  تمممممار  اقمممم  تمممممنري  ب تمممممر ريممممما تاجمممممر نياتتممممم   رقممممم   %54ينسمممممب  اقمممم  رممممماك  

 تصا  امل كاا  يهما نياتت :تار ا  جمي  يسائ  الا

- Sudanese Journal of Public Health Building &Road Journal 

   كما تاجر تس  نياتا  ت تار  ا   يسيل  اتصا  بها  
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 ( يظهر توزيع دوريات الدراسة حسب التخصص املوضوعي14جدول رقم )

 النسب  الت  اا التخص  املاضاعي

 3% 1 العلا  الر ني 

  34% 13 يإلانساةي لا  الاجتماعي  الع

 5% 2 العلا  البحت 

 45% 17 العلا  التطبيقي 

 13% 5 متناع  املاضاعا 

 100% 38 املجما 

( ا  غالبيم  المرياتا  املرايسم  تغطمي مجما  العلما  التطبيقيم  14 ظه  ممو الجمري  اقم  )      

فمممي امل تبممم   تمممأتيالعلممما  الطبيممم  ثممم   نياتممما  فمممي مجممما  9نياتممم  منهممما عمممرن  17بااقممم   %45بنسمممب  

امل تبم  الثالثم  نياتما  متناعم   يفمي % 34 يإلانسماةي  بنسمب الثاةيم  نياتما  العلما  الاجتماعيم  

نياتمما  العلمما  البحتمم   تممأتيال ابعمم   يفممي امل تبمم  % 13 يذلممن بنسممب تغطممي ماضمماعا  مختلفمم  

 يتمثلهما نياتم  %3العلا  الر ني  بنسب  نياتا   يألاخ ر  تأتيالخامس   يفي امل تب  % 5بنسب  

الباحممممم  ا  قلممممم  نياتممممما  العلمممممما   يفمممممي اأ   يالرااسممممما  إلاسمممممم مي ياحمممممر  يهمممممي: مجلممممم  العلممممما  

الر نيمم    جمم  المم  الفمم   ال ب ممر  املتاحمم  للبمماحث   فممي همم ا املجمما  فممي النشمم  مممو خمم   نياتمما  

العلمما  إلاسمم مي  بالجااةممب  ااتبمماط أ -تاتباطهممما الاثيمم   يإلانسمماةي  ةظمم االعلمما  الاجتماعيمم  

  يإلانساةي الاجتماعي  

 توزيع دوريات الدراسة حسب لغة النشر ح( يوض15جدول رقم )

 

 النسبة التكرار لغة نشر املجلة

 % 8 3 اللغ  الع بي 

 % 50 19 اللغ  إلاةجل    

 % 42 16 ك هما

 % 100 38 املجما 

 

ممممممو المممممرياتا  املرايسممممم  باللغممممم  الاةجل   ممممم  ريمممممما  % 50( ا  نسمممممب  15يشممممم ر الجمممممري  )

 8تصممرا نسممب   يإلاةجل   مم  )ريممماالممرياتا  املرايسمم  بمماللغت   الع بيمم   مممو % 42تصممرا نسممب  

نااسمما   )مجلمم ثمم   نياتمما  هممي  يذلممن بااقمم مممو الممرياتا  املرايسمم  باللغمم  الع بيمم  رقمم   %

 النشممم  باللغممم لعمممر (  يبممم لن  ظهممم  تفممما  ا مجلممم - يالبحممما  إلاسممم مي العلممما   مجلممم -سممماناةي  

العلمممما  التطبيقيمممم  علمممم  نياتمممما  العلمممما   يتغلممممب نياتمممما الاةجل   مممم  ييعممممزي الباحمممم  ذلممممن ل ثممممر  

 الاجتماعي  رالعلا  التطبيقي  طبيع  الرااس  بها تكا  باللغ  الاةجل     
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 ى ع دوريات الدراسة حسب نوع املحتو ( توزي16جدول رقم )

 النسبة   ااالت نوع املحتوي 

 % 84 32 ة  كام 

 % 13 5 مستخلصا 

 % 3 1 قائم  محتاتا 

 % 100 38 املجما 

  

( ا  غالبيمممم  الممممرياتا  املرايسمممم  هممممي نياتمممما  للممممن  الكاممممم  16 ظهمممم  مممممو الجممممري  اقمممم  ) 

 يتمثلهممما خمممم ( يهمممي %03)( امممما نياتممما  املستخلصممما  رهممم  تمثممم  نسمممب  %45) يذلمممن بنسمممب 

 University of Khartoum Journal of Agricultural Sciencesنياتا  كما  لي: 

   Sudan Journal of Science 

/ University of Khartoum engineering journal / مجلمم   علددوم إداريددة خرطددومجلمم  م/

( يتمثلهممما نياتمم  ياحمممر  رقممم  % 3النيمم  العلميممم (  امممما نياتمما  قممماائ  املحتاتممما  رهمم  بنسمممب  )

 The Ahfad journal يهي:

 ( يوضح صيغ امللفات املستخدمة عي الدوريات املدروسة17جدول رقم )

 النسبة الت  اا صيغة امللفات

PDF 32 %84  

HTML 1 %3 

EPub 1 %3 

 11% 4 )خلي (

 100% 38 املجموع

 

( تتممممممميح % 84( ةجمممممممر ا  غالبيممممممم  المممممممرياتا  املرايسممممممم  بنسمممممممب  )17بمممممممالنظ  للجمممممممري  اقممممممم  )

رقممممم  يهمممممي  HTMLدوريدددددة واحدددددد  تتدددددي  ملفا هدددددا بصددددديغة  ان هنددددداكي PDFملفاتهممممما بصممممميغ  المممممم 

يهممي ريةيمم  لل تممب الال ت EPubنياتمم  جامعمم  ألاحفممان كمم لن هنمما  نياتمم  تتمميح ملفاتهمما بصمميغ  

 تبم   ا  هنما  عمرن أابمم  نياتما  تتيحهما ملفاتهما بممأكثر  يمممريةا  كمماالسمانا  فمي اسمائ   نياتم 

 Sudan Journal ofآنا  النيلمممم   /  / نياتمممم  ophthalmology)مممممو تمممميغ  يهممممي نياتمممما : 

Medicine  /Sudan Medical Journal 

 

 

http://sciencejournal.uofk.edu/index.php?option=com_content&view=article&id=56:jsc&catid=13&Itemid=118&lang=en
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 سةت بالدوريات املدرو ( يبين خصائص املقال 18جدول رقم )

 املجموع غير متوفر متوفر خصائص املقال

 نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار

 ق ا   املقا اختاا تيغ  

HTML , PDF, Word  

4 11 % 34 89 % 38 100 % 

 % 100 38 % 79 30 % 21 8 الاستشهان امل ج ي باملقا  

املقا  متار  في مل  

 مستق  

27 71 %  11 29 % 38 100 % 

 % 100 38 % 32 12 % 68 26 حف  ملقا تحمي  ي 

تحمي  يحف  املل  الكام  

 للعرن

10 26 % 28 74 % 38 100 % 

 ال ق  يجان مع   ال يا  

DOI 

2 5 % 36 95 % 38 100 % 

املقمممممات   يملع رممممم  ياقممممم لقمممممر تغ مممممر  بنيممممم  املقمممممات  بالمممممرياتا  العلميممممم  الال تريةيممممم  علممممم  الاةترةممممم      

 (:18مو حي  خصائصها تأكر مو الجري  اق  )بالرياتا  املرايس  

مممممو الممممرياتا  املرايسمممم  تتمممميح إمكاةيمممم  اختيمممماا تمممميغ  ملمممم  قمممم ا   املقمممما   رقمممم % 11نسمممب   -أ

 تيغ  تتار  رق  في الرياتا  الت  تار  مقاتتها بأكثر مو  يه   الخاتي 

مقاتتهممممما مممممو الممممرياتا  املرايسمممم  تممممار  بياةمممما  الاستشممممهان امل ج ممممي ب % 21تبمممم   أ  نسممممب    - 

تجمب إلاشماا  إلم  أ  جميم  نياتما   البماحث  بصاا  جاهز  يه   تعتبر خرم  مهم  لجمهماا 

 جامع  السانا  تتيح ه   امل    

 مستقل  مو الرياتا  املرايس  تار  مقاتتها في ملفا   % 71نسب   - 

 مو الرياتا  املرايس  تتيح إمكاةي  حف  ي تحمي  املقات   % 68 -ن

 للعرن تا  املرايس  تتيح حف  ي تن    املل  الكام  مو الريا  % 26 -ه

 يهي:رق  مو الرياتا  املرايس  تتار  بها مع   ال يا  ال ق    %5نسب   -ي

 Sudanese Journal of Ophthalmology  /Sudanese Journal of Dermatologyمجل  

 ( يوضح مدى اكتمال أعداد الدوريات املدروسة19جدول رقم )
 

 نسبة تكرار داداكتمال ألاع

  13% 5 كام  ألاعران

 33 بع  ألاعران 
%87 

 38 املجما 
%100 
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 مهما جمرا رهما يسمه  علم  البماحث    
 
يعتبر اكتما  أعران الريات  العلمي  علم  الاةترةم  أمم ا

( ا  غالبيمممم  الممممرياتا  19الاقمممم  فممممي عممممر  متابعمممم  النسممممخ املطباعمممم  ي تبمممم   مممممو الجممممري  اقمممم  )

( تمممممار  رقمممم  بعمممم  ألاعمممممران ريممممما تمثمممم  المممممرياتا  التمممم  تتمممميح جميممممم   % 87بنسممممب  )املرايسمممم  

 بااق  خم  نياتا  يهي:  % 13أعرانها م تمل  نسب  

 Neelain Medical Journal 

 Animal Production Journal 

 Sudan Journal of Medical Science 

 Sudan Notes &Records 

 U. of Kh. engineering  journal 

يقممر يضممع  بعمم  الممرياتا  إع ةمما للمسمماعر  فممي اسممت ما  ألاعممران الناقصمم  مثمم  )مجلمم       

يهممي خطمما  جيممر  فممي سممبي  اسممت ما   (Sudanese Journal of Paediatricsآنا  الخ طمما  ي 

 يل مو 0200ران العما  النااق  يمو امل حظا  ا  نياتا  جامع  السانا  ت  تار رها مو أعم

 ل  تلت   عل  ما  بري بتار ر ألاعران الجر ر  بعر التاات  امل كاا 

 ( يبين حجم ألاعداد املتوفر  بالدوريات املدروسة20جدول رقم )

 النسبة عدد الدوريات ألاعداد املتوفر 

10-1 22 58 % 

20-11 7 
%18 

30-21 4 
%11 

40-31 3 
%8 

50-41 1 
%3 

 1 رأكثر 90
%3 

 38 املجما 
%100  

أعممرانها ممما بمم   عممرن إلمم   ( تتممار  % 58( أ  غالبيمم  الممرياتا  املرايسمم  )20 ظهمم  الجممري  )     

عشمم   أعممران يهممي نسممب  ضممعيف  جممرا تع مم  عممر  اهتممما  الجهمما  التمم  تصممرا همم   الممرياتا  

  رقم  تتمار  ألاعران م تمل   كما  تضح مو الجمري  ا  هنما  نياتم  ياحمر يأهمي  إتاح بأم  

 يهممي نياتمم عممرنا  90نياتمم  ياحممر  بهمما أكثممر مممو  يكمم لن تتممار  عممرن يهممي نياتمم   50بهمما أكثممر مممو 

جاةممب  ينشمم ها ممموهمما اعا تهمما  يسممبب ذلممنعممرنا  93 تمماار  بهمما  يمممريةا  اذالسممانا  فممي اسممائ  

 العال    jstorمش ي  

http://www.sudanjp.org/
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 ( يوضح تاريخ أعداد الدوريات املدروسة21جدول رقم )

 النسبة التكرار األعوامالتغطية ب

1918-1920 12 2 % 

1921-1930 00 4 % 

1931-1940 02 4 % 

1941-1950 03 3 % 

1951-1960 05 3 % 

1961-1970 08 3 % 

1971-1980 00 4 % 

1981-1990 20 4 % 

1991-2000 34 8 % 

2001-2010 081 36 % 

2011-2014 054 29 % 

 % 100 503 املجما 

      

(تغطممممممي الفتممممممر  % 36غالبيمممممم  أعممممممران الممممممرياتا  املرايسمممممم  )  ( أ21  مممممممو الجممممممري  )  حممممم 

ذلممممممن إلمممممم   همممممماا اغلممممممب الممممممرياتا   يت جمممممم  الباحمممممم  0202العمممممما  إلمممممم   2001الزمنيمممممم  مممممممو العمممممما  

فمي ةفم   يالاةترة  بالسانا العلمي  الساناةي  في ه   الفتر  إضار  إل  تطاا بني  الاتصات  

  حاسب ياةتشاا الالفتر  أ ضا 

هممممي تابعمممم  ملجلمممم   1970- 1920كمممم لن ا  معظمممم  ألاعممممران املتممممار   فممممي الفتممممر   يمممممو امل حمممم     

المممم  1918عممممرنا تغطممممي الفتممممر  منمممم   13السممممانا  فممممي اسممممائ  يمممممريةا  التمممم   بلمممم  عممممرن أعممممرانها 

 .1974عا 

 ( يوضح مدى توفر خدمة موجز املوقع بمواقع الدوريات املدروسة22جدول رقم )
 

 النسبة التكرارات RSSخدمة

 %3 1 متار  

 %97 38 غ ر متار  

 %100 34 املجما 

   

تعتبممر خرممم  ممماجز املاقمم  الال ترينممي ملااقمم  الممرياتا  الال تريةيمم  مممو الخممرما  املعلاماتيمم      

 يتأكممر ممموالجر ممر  التمم  تتمما  علمم  املاقمم   باألعممرانالضمم يات  التمم  تعممم  علمم  احاطمم  البمماحث   

( ت تممار  همم   الخرممم  % 97)بنسممب  ( ا  غالبيمم  الممرياتا  املرايسمم  22اقمم   )خمم   الجممري  

 Sudanese Journal of Dermatology دورية:وهي  تتار  رق  في نيات  ياحر ي 
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 املدروسة: والاسترجاع بالدوريات( البحث 23جدول رقم )
 

 نسبة تكرار والاسترجاعالبحث 

 % 26 10 ناخ  ماق  الريات  مح   بح 

 % 5 2 كشا  هجائي بالعنايتو

 % 3 1 ك هما

 25 غ ر متار  أ  يسيل  للبح 
66 % 

 38 املجما 
100 % 

 

(ت  تمار  بهما أ  يسميل  % 66( ا  غالبيم  نياتما  الرااسم  بنسمب  )23 تضمح ممو الجمري  اقم  )

( رقمممم  مممممو الممممرياتا  املرايسمممم  مح كمممما  % 26ريممممما تتممممار  فممممي نسممممب  ) ماقعهمممما للبحمممم  ناخمممم  

 هجائي بالعنايتو في نياتت   هما:  يتتار  كشا  ناخلي  بح  

Sudan Journal of Science and Technology - The Ahfad Journal 

 كما تتار  الاسيلت   
 
 نيات :نيات  ياحر  رق  يهي  يكشا  هجائي( فيبح   مح  )معا

Sudan Journal of Science and Technology 

بهمما   .Khartoum Medical Journal- Engineering journalU. of Khتم يممو امل حظما  ا  نيات

 .امكاةي  البح  بال شارا  ي ل و عنر تج بتها يجر  انها ت تعم   اشاا  ال

 ملدروسةداخل مواقع الدوريات ا وسهولة التنقلمدى التنظيم  ح( يوض24جدول رقم )
 

 املجموع ل نعم وسهولة التنقلالتنظيم 

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 % 100 38 % 8 3 % 92 35 املجلرا  منظم ع   

سهال  التنق  عبر الااتباطا  

 التشعبي  لصفح  املحتاتا   

24 63 % 14 37 % 38 100 % 

 

 يكم لن سمهال   الريات  العلميم  علم  الاةترةم  ماق يألاعران ناخ يعتبر ع   املجلرا   

التنقمممم  عبممممر الااتباطمممما  التشممممعبي  مممممو خمممم   تممممفح  محتاتمممما  الاعممممران مممممو الاممممماا التنظيميمممم  

تمممار   ممممو سمممهال  الاسمممتخرا   يذلمممن ملمممااملهمممم  التممم   م مممو ا  تقمممي  ممممو خ لهممما هممم   المممرياتا  

  ا  الغالبيممممممم  العظ ممممممم  ممممممممو الجمممممممري  يتظهممممممم  ممممممممو يالبممممممماحث  دته بالنسمممممممب  للمسمممممممتخرم   عسممممممم  ي 

ممممممممو  %53ينسمممممممب  منظمممممممم   يألاعمممممممران بط تقممممممم ( تعممممممم   مجلمممممممرا  % 92)املرايسممممممم  المممممممرياتا  

 .الرياتا  ك لن تتس  بسهال  التنق  بها عبر الااتباطا  التشعبي  بصفح  املحتاتا 

http://journals.uofk.edu/index.php?id=4
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 إتاحة الدوريات املدروسة:( يوضح نوع 25جدول رقم )

 

 نسبة تكرار إلاتاحة

 % 97 37 يتا  ح ()ام  كيتا  مجاني 

 % 3 1 يتا  مجاني باشترا 

 % 100 38 املجما 

( ممممممو المممممرياتا  العلميممممم  السممممماناةي  املتاحممممم  ممممممو % 97نسمممممب  )  ( ا25 ظهممممم  ممممممو الجمممممري  )    

رقمممم  مممممو الممممرياتا   % 3خمممم   إلاةترةمممم  تممممرع  الاتمممما  الحمممم  الكاممممم  ملحتاتاتهمممما بينممممما نسممممب  

 Sudanese Journal of نياتمم :ياحممر  يهممي  يتمثلهمما نياتمم    م ممو الاتمما  إليهمما عبممر الاشممترا

Dermatology. 

 ( يوضح وجود عدد من الدوريات العلمية السودانية عي أدوات الضبط الببلوجراعي على الانترنت26جدول رقم )

 

 م

 

 عناوين الدوريات املغطية

 أنيا  الضب  الت  غطتها عل  شب   الاةترة 

New jour EBSCO Publishing's 

Electronic Databases 

abstracts 

Journal On 

Web* 

 

zbMATH* 

1.  Sudanese Journal of 

Dermatology 

√    

2.  Sudanese Journal of Public 

Health (SJPH) 

√    

3.  Sudan medical journal  √   

4.  Sudan notes and records  √   

1.  Sudanese Journal of 

Ophthalmology 

  √  

6.  Sudan Journal of Science    √ 

   

طيتهممما ممممو خممم   بعممم  نياتممما  الرااسممم  تممم  تغ ممممو 6( ا  هنممما  26 ظهممم  ممممو الجمممري  اقممم  ) 

ألانيا  التمممم   الاةترةمممم   يبلمممم  عممممرنشممممب    علمممم أنيا  الضممممب  الببليمممماج افي للممممرياتا  العلميمممم  

 أنيا    5عرن  5الم تغطي الرياتا  

 

 

http://www.library.georgetown.edu/newjour/publication/sudanese-journal-dermatology
http://www.library.georgetown.edu/newjour/publication/sudanese-journal-dermatology
http://www.library.georgetown.edu/newjour/publication/sudanese-journal-public-health-sjph
http://www.library.georgetown.edu/newjour/publication/sudanese-journal-public-health-sjph
javascript:__doLinkPostBack('','target~~3||args~~Sudan%20notes%20and%20records%20Sudan%20Notes%20Rec%20NLMUID%20101088172||type~~','');


 
 

 

45102 011 

 

 الخاتمة:

: نتائج الدراسة
ا
 أول

كشممف  الرااسمم  ا  مجممما  الممرياتا  العلميمم  السمماناةي  املتاحمم  علمم  الاةترةمم  بلمم  عممرن  

  كما ( نيات  34)
 
 اتضح ا  جمي  الرياتا  املرايس  ه   لها مقاب   صرا مطباعا

تبمممممم   ا  غالبيمممممم  الممممممرياتا  العلميمممممم  السمممممماناةي  املتاحمممممم  علمممممم  شممممممب   الاةترةمممممم  أتممممممراتها  

ريمممممما تمثممممم  المممممرياتا  التممممم  أتمممممراتها الجمعيممممما   %1 84 يذلمممممن بنسمممممب الجامعممممما  السممممماناةي  

  ا  جمي  ه   الجمعيا  هي جمعيا  طبيم  مما جر   بال ك %4 04نسب   ياملؤسسا  املهني 

بنسممممب   ياملؤسسمممما  الحكاميمممم  %5 0بنسممممب   هنرسممممي   يامل اكممممز البحثيمممم عممممرا جمعيمممم  ياحممممر  

0 5% 

حسما   علم مو الرياتا  العلمي  الساناةي  تتا  عل  شمب   الاةترةم   % 89.5ا  نسب   

يجممر ي  % 10.5مجاةمما نسممب  الجهمما  التمم  أتممراتها ريممما تمثمم  نسممب  الممرياتا  التمم  تستضمما  

 علم الباح  نياتت   ساناةيت   استفانتا مو مبانا  الاستضمار  املجاةيم  للمرياتا  إلار تقيم  

  (AJOL)الاةترة  

ل  تلت   غالبي  الرياتا  العلميم  السماناةي  علم  الاةترةم  بتمار ر بعم  املعلامما  املهمم   

 ا عل  شب   الاةترة ( إتاحته تاات -التحر    تاات -مث  )تتاب  الصريا 

تتنما  الاتجاهما  املاضماعي  للمرياتا  العلميم  السماناةي  علم  الاةترةم  رثبم  ا  غالبيم   

نياتمم  منهمما  17بااقم   % 45المرياتا  املرايسمم  تغطمي مجمما  العلما  التطبيقيمم  ي ذلمن بنسممب  

علمما  الاجتماعيمم  نياتمما  فممي مجمما  العلمما  الطبيمم  ثمم  تممأتي فممي امل تبمم  الثاةيمم  نياتمما  ال 9عممرن 

يفي امل تب  الثالث  نياتا  متناع  تغطمي ماضماعا  مختلفم  ي ذلمن   % 34إلانساةي  بنسب  ي

ي فمي امل تبم  الخامسم   % 5نياتا  العلا  البحت  بنسب   تأتيي في امل تب  ال ابع   % 13بنسب  

متخصصمممممم  فممممممي ي تمثلهمممممما نياتمممممم  ياحممممممر   % 3نياتمممممما  العلمممممما  الر نيمممممم  بنسممممممب   تممممممأتيي ألاخ ممممممر  

 الرااسا  إلاس مي  يهي: مجل  العلا  ي الرااسا  إلاس مي   

 ممو % 42مو الرياتا  املرايسم  باللغم  الاةجل   م  ريمما تصمرا نسمب   % 50تصرا نسب   

مممممممو الممممممرياتا   % 8تصممممممرا نسممممممب   يإلاةجل   مممممم  )ريممممممماالممممممرياتا  املرايسمممممم  بمممممماللغت   الع بيمممممم  

 املرايس  باللغ  الع بي  رق  

( اممما نياتمما  % 45) يذلممن بنسممب لبيمم  الممرياتا  املرايسمم  هممي نياتمما  للممن  الكاممم  غا 

( ممممممو جملممممم  المممممرياتا  املرايسممممم   امممممما نياتممممما  قممممماائ  %03)املستخلصممممما  رهممممم  تمثممممم  نسمممممب  

  The Ahfad journal ( يتمثلها نيات  ياحر  رق  يهي:% 3املحتاتا  ره  بنسب  )
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لرياتا  املرايس  تتيح امكاةي  اختياا تميغ  ملم  رق  مو ا %00كشف  الرااس  ا  نسب   

ا  نسمممب   يتبممم   ا ضممما يتحميممم  املقمممات قممم ا   املقممما  كمممما كشمممف  الرااسممم  ا  تتممميح امكاةيممم  حفممم  

  مو الرياتا  املرايس  تار  خرم  الاستشهان امل ج ي بمقاتتها بصاا  جاهز   00%

  PDFها بصيغ  الم ( تتيح ملفات% 84غالبي  الرياتا  املرايس  بنسب  ) 

تمار  رقم  بعم  ألاعمران ريمما تمثم  المرياتا  التم   (% 87غالبيم  المرياتا  املرايسم  بنسمب  ) 

بااقممممم  خمممممم  نياتممممما  كمممممما تبممممم   أ  غالبيممممم  المممممرياتا   %13تتممممميح جميممممم  أعمممممرانها م تملممممم  نسمممممب  

 أعران أعرانها ما ب   عرن إل  عش    ( تتار  % 58املرايس  )

ريمممما  ماقعهممما (ت  تمممار  بهممما أ  يسممميل  للبحممم  ناخممم  %66رااسممم  بنسمممب  )ا  غالبيممم  نياتممما  ال 

 ( رق  مو الرياتا  املرايس  مح كا  بح  ناخلي  %26تتار  في نسب  )

منظمممم   يألاعمممران بط تقممم ( تعممم   مجلمممرا  % 92)املرايسممم  الغالبيممم  العظ ممم  ممممو المممرياتا   

بمممممر الااتباطممممما  التشمممممعبي  بصمممممفح  ممممممو المممممرياتا  كممممم لن تتسممممم  بسمممممهال  التنقممممم  بهممممما ع %53ينسمممممب  

 املحتاتا  

( مممو الممرياتا  العلميمم  السمماناةي  املتاحمم  مممو خمم   إلاةترةمم  تممرع  الاتمما  % 97ا  نسممب  ) 

مممممو الممممرياتا   م ممممو الاتمممما  إليهمممما عبممممر الاشممممترا   رقمممم  % 3الحممم  الكاممممم  ملحتاتاتهمممما بينممممما نسممممب  

  Sudanese Journal of Dermatology نيات :ياحر  يهي  يتمثلها نيات 

نياتممممما  الرااسممممم  تممممم  تغطيتهممممما ممممممو خممممم   بعممممم  أنيا  الضمممممب  الببليممممماج افي  ممممممو 6هنممممما   

 5ألانيا  التممم  تغطمممي المممرياتا  املرايسممم  عمممرن  الاةترةممم   يبلممم  عمممرنشمممب    علممم للمممرياتا  العلميممم  

 أنيا  هي:

/new jour/ EBSCO Publishing's Electronic Databases abstracts/ Journal On Web/ 

zbMATH 

: توصيات الدراسة
ا
 ثانيا

ضمممممم يا  اهتممممممما  الجهمممممما  التمممممم  تصممممممرا الممممممرياتا  العلميمممممم  بالسممممممانا  بإتاحتهمممممما علمممممم  شممممممب    

 الاةترة  لزتان  الاستفان  منها 

  اعممممم  فمممممي  يمحتااهممممما يا المممممرياتا  الال تريةيممممم   يمعممممما  ر تصممممممي ضممممم يا  الالتممممم ا  بقااعمممممر  

  را يسهل  الاستختصميمها ا  تكا  ج اب  

العلميمم   يالاسممترجا  للممرياتا  يكشممارا  للبحمم السم ي ةحمما إتاحمم  مح كمما  بحمم  ناخليم   

 الساناةي  عل  الاةترة  

 ض يا  است ما  ألاعران الناقص  للرياتا  العلمي  الت  تتا  عل  شب   الاةترة    

 الاةترة  العم  عل  بنا  بااب  للرياتا  العلمي  الساناةي  عل  شب    
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 واملراجع راملصاد

  املجممم   العلميمم  الال تريةيممم  السمممعان   فمممي ةبيمم  عبمممر هللا قمصممماني م غ نمممي ( محمممر أمممم   0

مجلمممم  م تبمممم   -العزتممممز  نااسمممم  تطبيقيمممم  ملجمممم   جامعمممم  امللممممن عبممممر  العامليمممم :قااعممممر البياةمممما  

 :عل متا  >0205-02-00في تاات  الاط    -(  0203)اب ت  0   01م  -الاطني   امللن رهر 

http://www.kfnl.org.sa/Ar/mediacenter/EMagazine/DocLib/%D8%A7%D9%84%D8%AA

161.pdf-D8%B1%201/138%D8%A7%D8%B3%D8%B9%20%D8%B9%D8%B4% 

شمب   الاةترةم   عل املج   العلمي  للجامعا  السعان    الخثع   ( مسف   بن  نخي  هللا 0)

  00 0200  -اعل   مجل   تقييميه نااس   الع بي:إث ا  املحتا  ال ق    ينياها في

فممي اململ مم  الع بيمم   يخممرماتها املعلاماتيمم املجمم   الطبيمم  الال تريةيمم   م غ نممي ( محمممر أممم   3)

ةحمممممما جيمممممم   - (  0202 املغمممممم   ) -للم تبمممممما   املممممممؤتم  العشمممممم ي  ل تحممممممان الع بممممممي  -السممممممعان    

  400 – 515     -مستقبلي   ا ت   ياملتخصص  :جر ر مو ةظ  املعلاما  

المممراا  القممماه  : -يالنشممم  يإلاتاحممم   الخصمممائ   إلال تريةيممم :المممرياتا   السمممير ( أمممماني محممممر 5)

  0228 اللبناةي  ص ت  امل

 -ياملشمم     الااقمم   السممانا :إتممراا الممرياتا  العلميمم  املح ممم  فممي  خضمم  ( محمممر عثممما  4)

  50-50    /( 2007)4   يالبح  العل  مجل  التعلي  العالي 

(5 ) Gottwald  Matthias Etal. Quality standards for STM e-journals. - Serials – 19(1), 

March, 2006. - pp 45-   < Cited on7-3-2015 > available at:   

http://serials.uksg.org/openurl.asp?genre=article&issn=09530460&volume=19&iss

ue=1&spage=42 

(8 ) ODLIS: online Dictionary of library and Information Science. - <Cited on   

10/3/2015>.Available at: http://www.wesu.edu/Library/odlis.htrnl   

(4 ) Lancaster.F.W. The evolution of electronic publishing. - Library trends, v43, 

n.4spring, 1995.- p520 . < Cited on   10-2-2015>.available at:  

http://www.ideals.illinois.edu/bitstream/handle/2142/7981/librarytrendsv43i4c_o

pt.pdf?sequence=1  

(1 ) Nisonger  Thomas  E. "Electronic collection management issues" Collection 

Building. - vol 16: No.2 (1997) p.58-59. 

  12   -ساب    مصرا-الال تريةي   الرياتا   السير أماني محمر ( 02)

  http://www.aci.org.sa/  

  http://www.arabcin.net/arabiaall/1-2006.htm  

http://www.kfnl.org.sa/Ar/mediacenter/EMagazine/DocLib/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%B9%20%D8%B9%D8%B4%D8%B1%201/138-161.pdf
http://www.kfnl.org.sa/Ar/mediacenter/EMagazine/DocLib/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%B9%20%D8%B9%D8%B4%D8%B1%201/138-161.pdf
http://serials.uksg.org/openurl.asp?genre=article&issn=09530460&volume=19&issue=1&spage=42
http://serials.uksg.org/openurl.asp?genre=article&issn=09530460&volume=19&issue=1&spage=42
http://www.wesu.edu/Library/odlis.htrnl
http://www.ideals.illinois.edu/bitstream/handle/2142/7981/librarytrendsv43i4c_opt.pdf?sequence=1
http://www.ideals.illinois.edu/bitstream/handle/2142/7981/librarytrendsv43i4c_opt.pdf?sequence=1
http://www.aci.org.sa/
http://www.aci.org.sa/
http://www.arabcin.net/arabiaall/1-2006.htm
http://www.arabcin.net/arabiaall/1-2006.htm
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  023 – 020     -ساب   مصرا  -الال تريةي   الرياتا   السير ( أماني محمر 00)

(00 ) Morris  Sally. Getting Started in Electronic Journal Publishing. - 5th Ed   - 2006. - 

P 6. - < Cited on 18/1/2015>. Available at:  

http://www.inasp.info/uploaded/documents/started-e-publ-FINAL-

updateMay06.pdf 

 )03(African Journals Online (AJOL) .(2-12-2014) Available at: http://www.ajol.info/ 

ر حمما   هاشمم   الع يشم   ت جممم  جبر مم   يلمي د( يلمي  اامممز   امل تبمما  ال قميم  / تممألي  آامممز 05)

  00   -  0225  الاطني م تب  امللن رهر  ال تا :  -

   همممما امل كممممز املسممممئا  مممممو إناا  أاقمممما  انمممممر فممممي العممممال  ي مقمممم   فممممي بممممااي    ي تأسمممم  فممممي العمممما

  ي تاجمممر م اكمممز إلناا  انممممر فمممي كممم  نيلممم  يعمممان  تسمممنر مهمممم  إعطممما  أاقممما  انممممر فمممي كممم  0183

   نيل  للم تب  الاطني  بالريل    رفي السانا  تتالي ه   املهم  امل تب  الاطني 

 :عل متا   >0205-00-00في تاات  الاط   <( م كز الترقي  الريلي للرياتا  04)

manual-www.issn.org/files/issn/documentation/issn  

(05 ) Paskin , Norman . Digital Object Identifier (DOI®) System.-p. 1. - < Cited on 15-

1-2015>. Available at http://www.doi.org/overview/DOI-ELIS-Paskin.pdf 

 امل جعيم  بالمرياتا  ل ستشمهانا  البينم  الم ب  فمي امليتاناتا تطبيقا  السير ( أماني محمر 08)

القمممماه  :  -ينبلممممو كمممماا  امليتاناتمممما  ياسممممتخرا  معمممما  ر ره سمممم  مصممممانا الاةترةمممم   ل تريةيمممم   ةممممري إلا

 متا  عل :  >0205-1-03املشاهر تاات  <  0225 الاناات    الياالع بي  للتنمي    املنظم

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/ARADO/UNPAN019309.

pdf   

(04 ) Directory of Open Access Journals(DOAJ) < Cited on 21-1-2015>  -  available at :  

(01 )2014) at -12-on(2 Available Publications.Medknow 

http://www.sjopthal.net/aboutus.asp 

 http://www.journalonweb.com#/ 

 https://zbmath.org/journals/  

 

 

 

 

 

http://www.inasp.info/uploaded/documents/started-e-publ-FINAL-updateMay06.pdf
http://www.inasp.info/uploaded/documents/started-e-publ-FINAL-updateMay06.pdf
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http://www.issn.org/files/issn/documentation/issn-manual
http://www.doi.org/overview/DOI-ELIS-Paskin.pdf
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/ARADO/UNPAN019309.pdf
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/ARADO/UNPAN019309.pdf
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https://zbmath.org/journals/
https://zbmath.org/journals/
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جودة خدمات المعلومات في المكتبة المركزية بجامعة صنعاء 

 Servqualباستخدام مقياس 

 

 

 :الملخص

 

تعتبر املكتبات الجامعية  يةا اكيزةةالاس سيايةي  ام ةامعة   تقوةا لىةتد ة ةل منمة   ة  مة  

اضةةةاف  ااةةل اةتبالئةةةا لزةةة   فيوةةةا اةضةةاه ئي ةةة  اكتةةةنلبة باكتلبةة  وياتلةةةا ماةةةتت ا و  باكعةةاملة  

 م  أل ا  اكبحث اكعلمي.اي
ً
 اييا

بفا ظ  اكتتتلات اكهائل  فا شتى املجاالت بدمتل املكتبات وياتلا انتاةهةا شكة   ةةاد 

 ةة  مةا  اكاةبن نحةت سوىةاه ة ةل د يتمباملكتبات الجامعي  شكة   
ً
توةا بي جةاد م ةا  كهةا فضة 

ةةةة   للةةةمل املكتبةةةات اكتتةةةتلات اكتى يةةة  بمةةةا ليلةةةم ةليوةةةا مةةة  زةةة  ئائةةة  مةةة  املعيفةةة  باكتةةةي  جةةة ت

احتتائةةةةل كىلةةةةة  املةةةةةتالد املتاحةةةةة  كهةةةةا بسةةةةةعتظ  اكاةةةةةيتيس ةليةةةةةل ميةةةةةا يةةةةائ  فةةةةةا ظهةةةةةتل اكعن ةةةةةن مةةةةة  

املبادئ باملصتلحات سدال ة  الجن ةنس اكتةي فيضةس ن اةها ة ةل اكك ةةر مة  اكىتاةةات سنتاةية  

 بةل. أزي بالخنمي  م  اة  للبي  احتياةات املات ين   )اك ظائ ( ة ل 

 ل  ئةةةةةدر اكنلايةةةةة  فةةةةةا لهيةةةةةا  اكتضةةةةةف اكةةةةةيائ  لخةةةةةنمات املعلتمةةةةةات فةةةةةا املكتبةةةةة  بلكيةةةةة  مكةةةةة

 ة ةةل  –امليز  ةة  وجامعةة  سةة عاه 
ً
  Servqualمىيةةاد اكةةيي   بايةةاد ةةةتدس للةةمل الخةةنمات و ةةاها

بمعيفةةةةة  مةةةةةنق لتةةةةةاون لتاعةةةةةات املاةةةةةت ين   ملاةةةةةتتق الخةةةةةنمات اكتةةةةةي  تصةةةةةتلبقوا مةةةةةف الخةةةةةنمات 

.
ً
 املىنم  كه  فعليا

ياةةةل اكتعةةةيل ة ةةةل بااةةةف مةةةنمات املعلتمةةةات فةةةا املكتبةةة  امليز  ةةة  وجامعةةة   ب وةةةنل اكنلايةةة 

لاه املاةةت ين   ماوةةا بالخةةيبل وحلةةتل أسةة عاه باكتبةةا   املتةةةتد فةةا ةةةتدس للةةمل الخةةنمات حاةةم 

  اةتيةةةةنبمىترحةةةةات مةةةة  شةةةةلقوا لحاةةةةة  اكتضةةةةف اكىةةةةائ    باةةةةن 
ً
اكباحةةةةث ة ةةةةل املةةةة اً املاةةةة ا ن ةةةةيا

 مةةة  امل ح ةةة  املباشةةةيس مل ئيتةةةل مل ةةة  ئةةةدر اك ةةةت  مةةة  اكن
ً
شعةةةن  بسيةةةتهيا لايةةةات بايةةةتاند زةةة 

لحكييةةةةةل بأدويةةةةةةات املتضةةةةةةت  زةةةةةةلدبات لجيةةةةةةف اكبيانةةةةةةات باملعلتمةةةةةةات املتعلىةةةةةة  واكنلايةةةةةة    بلجةةةةةةنل 

كىيةاد اك جةتس وةة  يدلا   SERVQUALة ةل مىيةاد  ايةتهيانلفةا  اةتيةنإلاشالس يال أ  اكباحةث 

 SPSSح مةة  ويمجيةةات  وايةةتانادا  باةةاد اكباحةةث املاةةت ين   لخةةنمات املعلتمةةات بلةةتاعه  كهةة

   بان لتسلس اكنلاي  يال مجيتة  م  اك تائج م  أئيها : سيتهيا فا لحلي  فىيات 

 اعداد أ. محمد عبد اهلل أحمد العطاب

 منلد مااةن وىا  املكتبات بةل  املعلتمات وجامع  س عاه

 طاكم دزتتلار وجامع  ةة  شية –          

 عبد العزيزتهاني عمر . د شرافا    

 أيتاذ مااةن وىا  املكتبات باملعلتمات    

 وجامع  ةة  شية
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املكتبةة  امليز  ةة  وجامعةة  سةة عاه ياةةل لىةةن   مةةنمات املعلتمةةات الحن  ةة  اكتةةي لتازةةم  افتىةةال  -

  مةةةةةةةةة  املعلتمةةةةةةةةةات املاةةةةةةةةةت ين   املتضةةةةةةةةةتةي احتياةةةةةةةةةةاتاكتتةةةةةةةةةتلات باكتةةةةةةةةةي تاةةةةةةةةةه  فةةةةةةةةةا يةةةةةةةةةن 

بلبةةةةةةةا   دلةةةةةةةةات اكي ةةةةةةة ى ةةةةةةةة  ئةةةةةةةدر  اكتىلين ةةةةةةة  بلىةةةةةةةن يها كةةةةةةةبع  الخةةةةةةةنمات  بمصةةةةةةةادلئا 

 الخنمات ما وة  ةينس بمىبتك .

( بئةدا -1..6ولغ حجة  اك جةتس وةة  لتاعةات املاةت ين   لخةنمات املعلتمةات بيدلازهة  كهةا ) -

 ملكتب .ا نل ة ل لنني ماتتق ةتدس منمات املعلتمات املىنم  كليات ين   م  

ماتتق لتاعات املات ين   م  املكتبة  كلخةنمات اكتةي  تتاعةت  أ  لىةنمها املكتبة   الل ا  -

وي يةةةةةا نةةةةةيق   4..2امليز  ةةةةة  وجامعةةةةة  سةةةةة عاه حيةةةةةث ولةةةةةغ يةيةةةةةااا املتتيةةةةة  كتلةةةةةمل اكتتاعةةةةةات 

ماةةةةةتتق الخةةةةةنمات اكتةةةةةي لىةةةةةنمها املكتبةةةةةة  امليز  ةةةةة  كلياةةةةةت ين   ماوةةةةةا حيةةةةةث ولةةةةةةغ  انا ةةةةةا 

 2..4ألاشعاد يةيااا متتي  ةييف 

 ماوا:بان ميةس ئدر اكنلاي  شعنس لتسيات 

 فةةةا مجةةةال يدالس  -
ً
يةةةةناد بللئيةةة  اكعةةةاملة  فةةةا املكتبةةة  امليز  ةةة  وجامعةةة  سةةة عاه بمصتسةةةا

 املعلتمات.الجتدس اككامل  بمجاالت منمات 

لحاةةةةةة  اكتضةةةةةةف اكةةةةةةيائ  لخةةةةةةنمات املعلتمةةةةةةات املتةةةةةةتفيس  باكعيةةةةةة  ة ةةةةةةل لىةةةةةةن   مةةةةةةنمات  -

طةي   بايةتانادياةل يلبةا   ماوةا  يضةاف املاةت ين    احتياةةاتلبي معلتمالي  متتتلس ل

 منما وا.اكتات ن املتتتلس كلتعي ا واملكتب  بتات ن 

   المفتاحية:الكلمات 

 الجتدس.منمات املعلتمات /  الخنمات /املكتبات الجامعي  / ةتدس 

 وتساؤالتها:مشكلة الدراسة 

ةةةةةاد باملكتبةةةةات الجامعيةةةة   شكةةةة  - اتمؤياةةةةات املعلتمةةةةفةةةةا ظةةةة  اكتتةةةةتلات الحاسةةةةل  فةةةةا 

اكك ةةةةر مةةة  املكتبةةةات الجامعيةةة  نحةةةت لحاةةةة  مةةةنمات املعلتمةةةات فيوةةةا ةةةة   يةةةعس-شكةةة   مةةةا  

 ة ةةةةةةل مىةةةةةةا ية معةةةةةةنس كةةةةةةدكمل بمتبىةةةةةة  ة ةةةةةةل 
ً
طي ةةةةةةن اكىيةةةةةةاد وتحليةةةةةة  بااةةةةةةف للةةةةةةمل الخةةةةةةنمات و ةةةةةةاها

علتمةةةةات املاةةةتت ة  ساليمةةةةي باكةةةةنباا كىيةةةاد اك جةةةةتس وةةةةة  لتاعةةةةات املاةةةت ين   مةةةة  مةةةةنمات امل

 املىنم  كه  باكتااف اك ع ا كتلمل الخنمات

بمةةة  مةةةة ل اك  ةةةةالس سيةةةةتت ةي  سبكيةةةة  اكتةةةةي اةةةاد  وةةةةا اكباحةةةةث كليكتبةةةة  امليز  ةةةة  وجامعةةةة  

س عاه الحظ بةتد ضعا يابال املات ين   ة ل ئةدر املكتبة  يضةاف  ااةل افتىالئةا ااةل اك ةتادل 

ند بةةةةةةةةةتد مةةةةةةةةنمات معلتماليةةةةةةةة  للبةةةةةةةةي املتاصصةةةةةةةة  باملؤئلةةةةةةةة  بضةةةةةةةةعا مجيتةا وةةةةةةةةا الحاكيةةةةةةةة  بةةةةةةةةة

 احتياةات املات ين   ماوا.
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مةةةة  ئةةةةدا امل تلةةةةن فةةةةل  مكةةةة ل  اكبحةةةةث لكيةةةة  فةةةةا لهيةةةةا  اكتضةةةةف اكةةةةيائ  لخةةةةنمات املعلتمةةةةات فةةةةا 

 ة ةةةةةل مىةةةةةا ية –املكتبةةةةة  امليز  ةةةةة  وجامعةةةةة  سةةةةة عاه 
ً
اكةةةةةيي   بايةةةةةاد ةةةةةةتدس للةةةةةمل الخةةةةةنمات و ةةةةةاها

 الجتدس.

 -اكتاكي : ي ل  ئدر اكنلاي  كإلةاو  ة ل س  بيتل تاعل

 اكنلاي ؟ما بااف منمات املعلتمات فا املكتب  امليز    مح   -6

مةةةةا مةةةةنمات املعلتمةةةةات اكتةةةةي لىةةةةنمها املكتبةةةة  امليز  ةةةة  وجامعةةةة  سةةةة عاه ملجتيةةةةف املاةةةةت ين    -4

 كه ؟ماوا  بما منق ل  ى مجتيف املات ين   ة  الخنمات املىنم  

ملعلتمةةةات وةةةة  مجتيةةةف املاةةةت ين   مةةةا مةةةنق اكت ةةةابت فةةةا دلةةةة  اكي ةةة ى ةةةة  ةةةةتدس مةةةنمات ا -3

 اكنلاي ؟م  املكتب  مح  

ما مىنال لتاون لتاعات املات ين   لجتدس الخنمات اكتةي لىةنمها املكتبة  كهة  مةف ادلازهة   -2

 بما مىنال اك جتس وة  لتاعه  بيدلازه ؟ كها؟
 

 الدراسة:أهمية 
 

الس الجةةةتدس اككةةةامل  فةةةا ظةةة  املتاةةةةرات اكىائيةةة  اكتةةةي  عيكةةةل اكعةةةاك     كةةة  تعةةةن فيةةةل اد

ااسةةيس ة ةةل امل  يةةات اكيظحيةة  وةة  تعةةنت ذكةةمل كيكةةي  نكةةاطها املؤياةةات الخنميةة  باكتةةي مةة  

ضةةياوا املكتبةةةات بمؤياةةةات املعلتمةةات  بلةةةلتي أئييةةة  ئةةدر اكنلايةةة  فةةةا  تقوةةا تاةةةعل ااةةةل لىيةةةي  

 ةةةةتدس مةةةنمات املعلتمةةةات املىنمةةة  مةةة  ابةةة  املكتبةةةة  امليز  ةةة  وجامعةةة  سةةة عاه مةةة  بةهةةة  ن ةةةةي

 م  اك ىاط  املات ين   
ً
 اكتاكي :زيا للتي أئييتوا ا ضا

 ةةت  مؤياةةات املعلتمةةات مةة  اكىتاةةةات الحيت ةة  اكتةةي  جةةم أ  لتازةةم اكتتةةتلات اكعلييةة   -

الحن  ةةةة  ك للىةةةةاه واةةةةنما وا بلحىيةةةةن سئةةةةنال امليةةةةةتس ماوةةةةا مةةةة  مةةةة ل ايةةةةتاناد ايةةةةلت  

ك ةتايا باملاةاةنس فةا بضةف سئةنال الجتدس اككامل  بلتبيىل فا لىيي  املكتبات م  شةتى ا

 اكتحاة .املؤد   اال لحا  ادائوا باكتلزين ة ل ايتييال   ئدا 

يتاةةةةةاةن الجهةةةةةات املع يةةةةة  فةةةةةا لىيةةةةةي  اكتضةةةةةف اكةةةةةيائ  كليكتبةةةةة  يضةةةةةاف  ااةةةةةل يم انيةةةةة  ايةةةةةت يال  -

نتائجهةةةا فةةةا ملةةةن حاكةةة  مةةة  اكتةةةتا   وةةةة  ماةةةتتق مةةةنمات املعلتمةةةات املىنمةةة  كلياةةةت ين   

 كتااا يشبا  احتياةا و  بلضائ  بظا

مااةنس املكتبات الجامعي  فا لتت ي منما وا باكتعيل ة ل نىةاط اكىةتس باكضةعا فةا ةةتدس  -

 للمل الخنمات.
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 الدراسة:هداف أ
 

 املكتبة  امليز  ة  ونل ئدر اكنلاي  ااةل اكتعةيل ة ةل بااةف ةةتدس مةنمات املعلتمةات فةا 

 ة ل:وجامع  س عاه  يضاف  اال اكتعيل 

 ة ل منمات املعلتمات املىنم  كليات ين   م  املكتب  مح  اكنلاي . اكتعيل -6

مةةنق ل ةة ى مجتيةةف املاةةت ين   مةة  املكتبةة  محةة  اكنلايةة  ةةة  ماةةتتق مةةنمات املعلتمةةات  -4

 كه .املىنم  

 اكتبا   املتةتد فا ةتدس منمات املعلتمات فا املكتب . -3

املنلزةةةةةةةة  مةةةةةةةة  ابةةةةةةةة  لحن ةةةةةةةةن اك جةةةةةةةةتس وةةةةةةةةة  ماةةةةةةةةتتق ةةةةةةةةةتدس مةةةةةةةةنمات املعلتمةةةةةةةةات املتتاعةةةةةةةة  ب  -2

 املات ين   م  املكتب  مح  اكنلاي .

 ام دلايةةةةةات 
ً
يضةةةةاف  ااةةةةل  ةةةةةت  ئةةةةدر اكنلايةةةةة  يةةةةتىتد وت ةةةةت   ااةةةةةةنس معلتمةةةةات تعةةةةةن م تلىةةةةا

 الحى .بظحتث 
 

 الدراسة:حدود 
 

املكتبةةة  امليز  ةةة  وجامعةةة  سةةة عاه فةةةا اكةةةيي   باةةةن لةةة  امتيةةةال ئةةةدر الخنمةةة   امل انيةةة :الحةةةنبد  -6

  ةامعيةة  فةةا اكةةيي  حيةةث اللةةب  ينكةةاائا وصنكةةاه ةامعةة  سةة عاه ةةةاد أاةةند مكتبةة واةتبالئةةا

6.9.. 

لةةةةة  يةةةةةةياه اكنلايةةةةة  مةةةةة ل اك صةةةةة  اكنلاعةةةةة ي اك ةةةةةاني مةةةةة  اكعةةةةةاد الجةةةةةامعا  اك م يةةةةة :الحةةةةةنبد  -4

 د4.63/4.62
 

 الدراسة:منهج 
 

 مل ئيتةةةةةةل مل ةةةةةة  ئةةةةةةدا اك ةةةةةةت  مةةةةةة   اةتيةةةةةةن
ً
اكباحةةةةةةث ة ةةةةةةل املةةةةةة اً املاةةةةةة ا فةةةةةةا دلايةةةةةةتل ن ةةةةةةيا

 اةةةةةعل ااةةةةةل بسةةةةةا اكتضةةةةةف اكةةةةةيائ  لخةةةةةنمات املعلتمةةةةةات فةةةةةا املكتبةةةةة  امليز  ةةةةة  اكنلايةةةةةات  تنةةةةةل 

 ةتد وا.وجامع  س عاه باكتعيل ة ل 
 

 البيانات:أدوات جمع 
 

اكباحةةةةةث سدبات  ليةةةةة  لجيةةةةةف اكبيانةةةةةات  ايةةةةةتاندمةةةةة  اةةةةةة  سملةةةةةاد ويتضةةةةةت  اكنلايةةةةة  

 ونلايتل:باملعلتمات املتعلى  

عةةةةل ة ةةةةل ةي ةةةة  مةةةة  مجتيةةةةف املاةةةةت ين   مةةةة  حيةةةةث لةةةة  لصةةةةيي  ايةةةةتبا  بلت ب :الاستتتتن     -6

املكتبةةةةة  شعةةةةةن لحكييةةةةةل مةةةةة  ابةةةةة  مجيتةةةةةة  مةةةةة  املتاصصةةةةةة  فةةةةةا مجةةةةةال املكتبةةةةةات بةلةةةةة  
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اكباحةةةةةةث ة ةةةةةةل اكعن ةةةةةةن مةةةةةة  اكنلايةةةةةةات بألاوحةةةةةةاث فةةةةةةا فىةةةةةةيات  اةتيةةةةةةنباةةةةةةن   املعلتمةةةةةةات

املتعلىةةةةةةةةةة  وىيةةةةةةةةةةاد اك جةةةةةةةةةةتس وةةةةةةةةةةة  يدلا  املاةةةةةةةةةةت ين   لخةةةةةةةةةةنمات املعلتمةةةةةةةةةةات  سيةةةةةةةةةةتهيا 

 مةةةةة  ويبشةةةةةتلما  بظةةةةةةرم ب   امةةةةة  بمصتسةةةةةا اكنلايةةةةة  اكتةةةةةي أةةةةةةنئا  بلتاعةةةةةا و  كهةةةةةا
ً
زةةةةة 

(ABerry .  L.    Zeithaml and LeonardA.&  Valerie  ,  A.    Parasuraman ,ةةاد ) 

فةةةةةا لحليةةةةة  فىةةةةةيات  SPSSاكباحةةةةةث بايةةةةةتاند ح مةةةةة  ويمجيةةةةةات اكةةةةةة  اةتيةةةةةن  باةةةةةن  .6.9

 سيتهيا .

 اكنلاي .ناني  كليكتب  مح  امل ح   املباشيس م  م ل اك  الس املي -4

أدويات املتضت  باكتي تكتي  ة ةل املصةادل باملياةةف سيايةي  املتعلىة  ويتضةت  اكنلاية   -3

 بأنتاةها.وياتلا أش اكها 

 

  :ةالدراسعينة 
 

 كتعةةةند 
ً
 ف ةةةات املاةةةت ين   مةةة  املكتبةةة  امليز  ةةة  وجامعةةة  سةةة عاه  تقوةةةا لىةةةتد باتاةةةا ن ةةةيا

يضةةةةةةاف  ااةةةةةةل  -تلةةةةةةا ماةةةةةةتت ا و  اكعلييةةةةةة  بلاصصةةةةةةا و اوي -وانمةةةةةة  زةةةةةة  مةةةةةة  طلبةةةةةة  الجامعةةةةةة  

مةةةةةة  طلبةةةةةة   %.6 وامتيةةةةةةالاكعةةةةةاملة  فةةةةةةا الجامعةةةةةة  بأةضةةةةةةاه ئي ةةةةةة  اكتةةةةةةنلبة فىةةةةةةن اةةةةةةاد اكباحةةةةةةث 

د زعي ةةةةةةة  طبىيةةةةةةة  4.63/4.62اكنلايةةةةةةةات اكعليةةةةةةةا املىيةةةةةةةن   وجامعةةةةةةة  سةةةةةةة عاه كلعةةةةةةةاد الجةةةةةةةامعا 

 6كنلايتل  ز   تضح مة  الجةنبل لاة  )
ً
لايةات اكعليةا واملكتبة  محة  وةيامج اكن الللبةاط(  ن ةيا

اكنلايةةةةة   تقوةةةةةا تعتبةةةةةر اكيزةةةةةةالاس سيايةةةةةي  فةةةةةا لفةةةةةن اكتلبةةةةة  بل ب ةةةةةنئ  ويصةةةةةادل املعلتمةةةةةات اكتةةةةةي 

مةةةةةنالزه  باةةةةةنل و  ة ةةةةةل لتسةةةةةيا اكتضةةةةةف اكةةةةةيائ   اتاةةةةةا   يضةةةةةاف  ياةةةةةل أوحةةةةةا و  حتاةتقوةةةةةا فةةةةةا 

 كليكتب  مح  اكنلاي  بلحن ن متاط  اكىتس باكضعا فا الخنمات املىنم  كه  .

 

 

 

 

 

 

                                                           
   م  اب     م  :  سيتهيال  لحكي 

 ايتاذ ةل  املكتبات باملعلتمات وجامع  اكىائيس  أ.د حكيس ااي   -

 نامج املاةاتةر كليكتبات باملعلتمات والجامع  ألامي كي  ونبيأيتاذ بلئية وي   أ.د ةاي  ةيةية -

 أيتاذ ةل  املكتبات باملعلتمات وجامع  اكبصيس أ.د محين ةتدس ةليتم  -

 أيتاذ ةل  املكتبات باملعلتمات وجامع  اكىائيس أ.د حااد اكن   مصت ى -
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 ( يبي  ع نة البحث من طلبة الدراس ت العل   بج معة صنع ء1جدول رقم )

 

 عدد الطلبة ع نة البحث  م  تم استرج عه إلاجم لي
 الكل ة أو املركز

 د. ع لي م جسنير د. ع لي م جسنير د. ع لي م جسنير 

44 - 44 - 44 - 446 
اكتم باكعلتد 

 اكصحي 

 اكعلتد - .9 - 9 - 9 9

  بساتصاداكتجالس  - .4 - 3 - 3 3

4. 4. - 4. - 4.4 - 
 دا  باكعلتد 

 إلانااني 

 اكتروي  649 269 63 24 64 39 .2

 اككيبع  باكىانت   - 99 - . - . .

 اكلاات - 49 - 3 - 4 4

9 - 9 - 9 - 99 
ميز  اكنلايات 

 اكا اني 

3 3 - 2 - 3. - 
ميز  اك ت  

 سةتياعا

321 94 26 9. 23 ..2 969 
 إلاةيااا

 321 312 3133 

 

 

 الدراسات السابقة: 
 

ئ ةةا  اكعن ةةن مةة  اكنلايةةات اكعيظيةة  بألاة هيةة  اكتةةي ل ابكةةس ةةةتدس مةةنمات املعلتمةةات فةةا 

   ا:نتلد ماوا ما  ما  املكتبات بمياز  املعلتمات شك   ةاد باملكتبات الجامعي  شك   

 ألاجن  ة:الدراس ت 

شع ةتا  )ايةاد ةةةتدس  6(Sohail, Md., Raza, M. Masoom)بة  مةة  ا ادلاية  لة  اةةنادئ -

ئةنفس ئةدر اكنلاية  ياةل ايةاد ةةتدس الخةنمات الخنمات فةا مكتبة  اكةنزتتل حاةة  ذازةي( ب 

ونيةةةتدكمي مةةة   Jamia Millia Islamiaاكتةةةي لىةةةنمها مكتبةةة  اكةةةنزتتل حاةةةة  ذازةةةي فةةةا ةامعةةة  

باةي ةةةةةس  ً املاةةةةة ا فةةةةةا دلايةةةةةتل أيةةةةةتاند اكباحةةةةةث املةةةةة ا باةةةةةن  ماوةةةةةابةهةةةةة  ن ةةةةةي املاةةةةةت ين   

ة ةةةل سيةةةتهيا  زةةةلداس لجيةةةف اكبيانةةةات  سةتيةةةاداكنلايةةة  ة ةةةل ةي ةةة  مةةة  طلبةةة  الجامعةةة    بلةةة  
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بايتاناد اكباحث مىياد كيكةيت الخياعة ي كإلةاوة  ة ةل أية ل  سيةتهيا  الخاسة  وىيةاد  

  ياةةةل أ  باةةةن لتسةةلس اكنلايةةة ل ةة ى املاةةةت ين   مةةة  املكتبةة  بةةةةتدس الخةةةنمات املىنمةة  كهةةة  

ةةةتدس الخةةنمات املىنمةة  كلياةةت ين    انةةس ةيةةنس  ب ةةا  املاةةت ينب  لاضةةة  ةةة  الخةةنمات 

 الحتتائوةةامةة  ئةةدر اكنلايةة   سيةةت ادسبأشةةال اكباحةةث ياةةل أنةةل وصم ةةا  املكتبةةات   املىنمةة  كهةة 

ة ةةةةل بسةةةةا ككي يةةةة  لاتةةةةي  بل  يةةةةد بسةةةةيان  ن ةةةةاد يدالس الجةةةةتدس مةةةة  ابةةةة  املكتبةةةة  باكةةةةدم 

    منمات ةاكي  الجتدس كليات ين   . يونل يال لىن

املتيةتم  )ايةاد  4(S.M. Zabed Ahmed, Md. Zahid Hossain Shoebدلاية  زة  مة  ) -

بتعتبةةةر (  SERVQUAL مات املكتبةةةات الجامعيةةة  فةةةا وةةة ج دق وايةةةتاناد مىيةةةاد نةةةةتدس مةةة

جامعةة  د ةةا ئةةدر يةةا اكنلايةة  ألاباةةل اكتةةي لىةةية ةةةتدس الخةةنمات اكتةةي لىةةنمها املكتبةة  اكعامةة  ل

فةةا وةة ج دق  ب ةةا  اكهةةنل سياعةة ي مةة  ئةةدر اكنلايةة  ئةةت ايةةاد ةةةتدس الخةةنمات فةةا مكتبةة  

اكعامةةةةة  فةةةةةا وةةةةة ج دق مةةةةة  بةهةةةةة  ن ةةةةةي ماةةةةةتانميوا باةةةةةن ل ةةةةةت   مجتيةةةةةف  (DUL) ةامعةةةةة  د ةةةةةا 

اكنلايةة  مةة  ةي ةة  مةة  أةضةةاه ئي ةة  اكتةةنلبة بطلبةة  اكنلايةةات اكعليةةا والجامعةة  وايةةتاناد 

تعن لةةةةةةةل كىيةةةةةةةاد اك جةةةةةةةتس وةةةةةةةة  الخةةةةةةةنمات املىنمةةةةةةة  كلياةةةةةةةت ين   شعةةةةةةةن  SERVQUALمىيةةةةةةةاد 

بالخةةةةةةةنمات املتتاعةةةةةةة  د باةةةةةةةن أظهةةةةةةةيت اكنلايةةةةةةة  أ  الخةةةةةةةنمات املكتهيةةةةةةة  اكتةةةةةةةي لىةةةةةةةنمها املكتبةةةةةةة  

متال   ة  ما ئت متتاةف مة  ابة  املاةت ين   ماوةا د بمة  املؤمة  أ  لةؤدم ئةدر اكنلاية  ياةل 

مات فةةةةا املكتبةةةةات الجامعيةةةة  املاتل ةةةة  فةةةةا امل  ةةةةن مةةةة  ألاوحةةةةاث اكتةةةةي لت ةةةةابل لىيةةةةي  ةةةةةتدس الخةةةةن

 و ج دق

شع ةةةةتا  )ايةةةةةاد ةةةةةةتدس الخةةةةنمات فةةةةةا املكتبةةةةةات  3(Ashok Kumar Sahuدلايةةةة  اةةةةةةنئا ) -

الجامعي : دلاي  حاك  ة ل مكتب  ةامعة  ةةتائي الل قوةيب(    ةا  اكاةي  مة  ئةدر اكنلاية  

مةةة  بةهةةةة  ن ةةةةي  (JNU) ئةةةت ايةةةةاد الخةةةنمات املكتهيةةةة  اكتةةةي لىةةةةنمها ةامعةةة  ةةةةةتائي الل قوةةةةيب 

املات ين   ماوا   باةن ل ةت  مجتيةف اكنلاية   احتياةاتاملات ين   بمنق نجاحها فا للبي  

مةةةة  أةضةةةةاه ئي ةةةة  اكتةةةةنلبة باكتلبةةةة  اكناليةةةةة  فةةةةا ئةةةةدر الجامعةةةة  بايةةةةتاند اكباحةةةةث لجيةةةةف 

اكبيانةةةةات املتعلىةةةة  واكنلايةةةة  سيةةةةتهيا  املالةةةةن بايةةةةتاند مىيةةةةاد كيكةةةةيت الخياعةةةة ي كىيةةةةاد 

املاةةت ين   مةة  مةةنمات املكتبةة  بلتاعةةا و    بلتسةةلس اكنلايةة  ياةةل بةةةتد ةةةتدس  مةةنق ل ةة ى

فةا شعة  الخةنمات اكتةي لىةنمها املكتبة  بزةةدكمل بةةتد اصةتل فةا مجةال ماةاةنس اكبةاح ة  فةةا 

لحن ةةةن احتياةةةةا و  مةةة  املعلتمةةةات بللبيةةة  للةةةمل سحتياةةةةات يضةةةاف  ياةةةل اكىصةةةتل فةةةا و ةةةاه  ىةةة  

يةةترةا  املعلتمةةات د باةةن ملصةةس اكنلايةة  ياةةل ضةةيبلس لةةتفةر ن ةة  ا ايةةتاناداملاةةت ين   فةةا 

بأنكةةت  املاةةت ين   مةة  املكتبةة  يضةةاف  ياةةل  احتياةةةاتوينةةامج شةةام  كليعلتمةةات  ىةةتد ة ةةل 

 شع  اكتتسيات اكتي م  شلقوا   ادس ل  ى املات ين   م  املكتب  .
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  العرب ة:الدراس ت 

نمات املعلتمةةةةةةةةات فةةةةةةةا املكتبةةةةةةةةات دلايةةةةةةة  محيةةةةةةةن وةةةةةةةة  يوةةةةةةةيائي  اكعيةةةةةةةةيا  شع ةةةةةةةتا  )لىةةةةةةةةت   مةةةةةةة -

ب وةنل ئةدرا اكنلاية  ااةل لىيةي   2دلاي  حاكة  ملكتبة  ةامعة  امللةمل فهةن كلبتةربل( الجامعي :

 ة ةةلمةةنمات مكتبةة  ةامعةة  امللةةمل فهةةن كلبتةةربل باملعةةاد  
ً
آلاه املاةةت ين   مةة  ئةةدرا  اةتيةةادا

 أئيها:الخنمات بان لتسلس اكنلاي  اال نتائج م  

   احتياةا و .م  املكتب   يب  أ  املكتب  بلجهةالاا وا للبي  ا  مع   املات ين 

  ألاحس املكتب  ملع   املات ين   اكتستل كليصادل املتبتة  بسككتربني  اكتي

  حتاةتقوا 

   واملتيةالاس. ىي  غاكبي  املات ين   ماتتق ةتدس الخنمات اكتي لىند كه 

 ا معاملتو  دام  املكتب .اونق مع   املات ين   لضائ  ة  اكتي ى  اكتي  ت   و 

ايةاد ةةتدس مةنمات املعلتمةات فةا املتيتم  )دلاي  قول  ونس محين و  ةبن هللا اكاليمي  -

بئةةةةةةةنفس ئةةةةةةةدر   .دزتةةةةةةةتلار( ليةةةةةةةاك -دلايةةةةةةة  لتبيىيةةةةةةة   اكي ةةةةةةةا :وين  ةةةةةةة   املكتبةةةةةةةةةات اكتبيةةةةةةة 

 اكي ةةةةا  اكنلايةةةة  ااةةةةل اكتعةةةةيل ة ةةةةل بااةةةةف مةةةةنمات املعلتمةةةةات فةةةةا املكتبةةةةات اكتبيةةةة  وين  ةةةة  

بلىةةةةةةت   ةةةةةةةتدس للةةةةةةمل الخةةةةةةنمات كتحن ةةةةةةن مةةةةةةتاط  اكىةةةةةةتس باكتىصةةةةةةةر فيوةةةةةةا  بالخةةةةةةيبل وةةةةةةبع  

 سبايةةةةةةتانماملىترحةةةةةةات كتتتبةةةةةةف املىيةةةةةةاد املاةةةةةةتاند فةةةةةةا اكنلايةةةةةة  ببضةةةةةةف آكيةةةةةة  لتبيىيةةةةةة . 

زةةةةةلداس  Libqualاكباح ةةةةة  املةةةةة اً اكتسةةةةة ي املاةةةةة ا مةةةةةف ايةةةةةتاناد مىيةةةةةاد ةةةةةةتدس الخةةةةةنمات 

اإلضةةةةةاف  ياةةةةةل ايةةةةةتاناد املىاولةةةةة  زةةةةةلداس لجيةةةةةف لجيةةةةةف اكبيانةةةةةات مةةةةة  املاةةةةةت ين   بلحليلهةةةةةا و

لتسةلس اكنلاية  ااةل مجيتةة  مة   اكنلاي   باةناكبيانات م  اكعاملة  فا املكتبات مجتيف 

 -أئيها: اك تائج م  

  زيةا ظهةي ةةند بةةتد  الخنمات.الضح ةند لتبين مىا ية معيال   ماس  وىياد ةتدس

 ات فا املكتبات مح  اكنلاي .مت  مييتم  أب باضح  كتتبين مىا ية ةتدس الخنم

    من  ةةة  امللةملأظهيت نتائج اكنلاي  شك   ةاد ضعا ةتدس الخنمات املىنم  فا مكتبة 

بحىىةةةس  اكنلايةةةةة  فهةةةن اكتبيةةة  بلةةةننيوا ب انةةةس ااةةة  ماةةةتتق مةةة  ةييةةةف املكتبةةةات مجتيةةةف 

 مكتب   لي  طم ألاي ا  أة ل ماتتق م  واقا املكتبات مجتيف اكنلاي .
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  ونةس محيةن اككةتبعي شع ةتا  ) ايةاد ةةتدس مةنمات املكتبةات اكعامة  : دلاية  متكدلاي   -

ئةةةةةنفس اكنلايةةةةة  ياةةةةةل معيفةةةةة  بااةةةةةف باةةةةةن  1حاكةةةةة  مكتبةةةةة  امللةةةةةمل ةبةةةةةناكع    اكعامةةةةة  واكي ةةةةةا (

الخةةةةنمات املىنمةةةة  كلياةةةةت ين   فةةةةا مكتبةةةة  امللةةةةمل ةبةةةةن اكع  ةةةة  مةةةة  مةةةة ل ايةةةةتىياه حاةةةةةات 

  لضةا املاةت ين   مة  الخةنمات املىنمة  مة  بلغبات بألاه املاةت ين   باكككةا ةة  دلةة

اةةةة  لحىيةةةن ماةةةتتق ةةةةال مةةة  الجةةةتدس   بزةةةدكمل اكتعةةةيل ة ةةةل مةةةنق لتبيةةةن املكتبةةة  ملعةةةا ةر 

ةةةةةةةتدس الخةةةةةةنمات املىنمةةةةةة    بلي لةةةةةةس مكةةةةةة ل  اكنلايةةةةةة  فةةةةةةا ايةةةةةةاد بلىةةةةةةت   ةةةةةةةتدس الخنمةةةةةة  

 ة ةل ألاه املاةت ين   مة  ئةدر الخةنمات بمةن
ً
 ق لحىيةناملىنمة  مة  املكتبة  بذكةمل اةتيةادا

الجتدس فا الخنمات املىنم    بظاكتااا الحصتل ة ل اتس بضةعا ئةدر الخةنمات باكتةي مة  

م كها  يك  اكتتس  يال معيف  ماةتتق مةنمات املكتبة    بلتسةلس اكنلاية  ياةل ةةند مة  

اك تةةةال ماوةةةا : أ  لضةةةا املاةةةت ين   ةةةة  الخةةةنمات املىنمةةة   ةةةا  ميل عةةةا حيةةةث  ةةةا  املتتيةةة  

شةةالس ياةةل لحىيةةن الجةةتدس فةةا ابئةةدر اكناةةب  ةاكيةة  بيةةا   9( مةة  أسةة   .9..الحاةةابي كهةةا ) 

 الخنمات املىنم   كليات ين   م  املكتب .
 

دلايةة  بحيةةن متعةة ى يةةعن املتيةةتم  )يدالس الجةةتدس اككةةامل  فةةا املكتبةةات : دلايةة  لتبيىيةة   -

يدالس  ئةةةنفس ئةةةدر اكنلايةةة  ياةةةل اكتعةةةيل ة ةةةل مةةةنق لتبيةةةنب  9فةةةا شعةةة  املكتبةةةات املصةةةي   (

الجتدس اككامل  فا املكتبات املصي   بايتانمس اكنلاي  مىيةاد ) ل.أ.     امة  ( كىيةاد 

باله املات ين   شعن لتتبعل كيتياش ى مف منمات املعلتمات سككتربني  د بزةدكمل لصةيي  

بااتةةراا الختةةتات اكت  يد ةة  كتتبيةةن ادالس الجةةتدس اككةةامل  لخةةنمات املعلتمةةات املصةةي     

يةةةن ئةةةدر اكنلايةةة  ة ةةةل ةي ةةة  مةةة  املكتبةةةات املصةةةي   اكتةةةي لتةةةي  مةةةنمات املعلتمةةةات بلةةة  لتب

سككتربنيةةةة   بايةةةةةتاند اكباحةةةةةث املةةةةة اً اكتسةةةةة ي ) مةةةةةف اكترزةةةةةةالا ة ةةةةةل املةةةةة اً املاةةةةة ا بمةةةةة اً 

 تي :سلحلي  اكت ائن ( فا دلايتل   ب م  اوي  اك تائج اكتي لتسلس يكيوا ئدر اكنلاي  

  املعلتمةةات سككتربنيةة  لخةةنمات اك ع ةةا ألاداه ةةةتدس ة ةةل تافىةة امل نحةةت اكعةةاد اكتتةةةل  ييةة 

 .اكنلاي  ةي   املكتبات م ل م  املىنم 

 املتيبحة  ألاشعةاد فةا اكنلاية  اين املكتبات وة  اكتبا   م  ةاكي  دلة  بةتد اك تال أظهيت 

 .الجتدس كىياد

  املتاةةةةةرات  وةةةةة  ائي يحصةةةة دالكةةةة  ذات ة اةةةة  بةةةةةتد ةةةةةند املينانيةةةة  اكنلايةةةة  مةةةة ل مةةةة  لبةةةةة

 اكن يتغيافي  املتيبح  بأدلا  اكعي ه لجتدس منمات املعلتمات سككتربني  املىنم .

   أوي ئةةا:بميةةس اكنلاية  ويجيتةةة  مة  اكتتسةةيات مة  
ً
أ    ةت  اكتحاةةة  املاةتيي ئةةنفا

 
ً
متتلبةةةةات املاةةةةت ين   بمحابكةةةة  لجاب ئةةةةا بذكةةةةمل مةةةة  مةةةة ل  كليكتبةةةةات  بفهةةةة ايةةةةتراليجيا

 املتتلبات.ييف اكعاملة   ودر ية د ة
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 ةةةةةا  سةةةةةاد  ةبةةةةةناكي ا  ب يةةةةةهامل غ ةةةةةتلم ة ةةةةةا املع تنةةةةة  ) لتبيةةةةةن يدالس الجةةةةةتدس دلايةةةةة  ة -

اككةةةةامل  لخةةةةنمات املعلتمةةةةات املحتيةةةةب  فةةةةا مكتبةةةة  الجامعةةةة  املات صةةةةي   : بفةةةةن متتلبةةةةات 

ئةةةةةةةنفس اكنلايةةةةةةة  ياةةةةةةةل لتبيةةةةةةةن يدالس الجةةةةةةةتدس اككةةةةةةةامل    ب 9(2...-....متاسةةةةةةة ات س ةةةةةةة ب 

ي
ُ
اها ة ةل مةنمات املعلتمةات املحتيةب  فةا املكتبة  امليز  ة  كلجامعة  املات صةي   ملعيفة  بأ

 -....ة ةةن مىالنتوةةا مةةف ن ةةاد س ةة ب دلةةة  لضةةا املاةةت ين   ةةة  ةةةتدس مةةنمات املعلتمةةات 

  بل  ايتاند م اً دلاية  الحاكة  بذكةمل كنلاية  اكتااةف اك ع ةا كلحاكة  املع ية  بلة   2...

س ةيةةةة  بحةةةةنس املعلتمةةةةات املحةةةةندس فيوةةةةا اتاةةةةةن اكبيانةةةةات املصةةةةيي  لصةةةةيي  نيةةةةتذل ايةةةةتيال 

بلةةة  · ةيليةةةا ) اككتةةةم باكييةةةائ  الجامعيةةة  ( يضةةةاف  ياةةةل مةةةنمات اكبحةةةث  اةةةا كلياةةةت ين   

لحليةةة  سيةةةتيالس املصةةةيي  كتحةةةنس املعلتمةةةات كلتعةةةيل ة ةةةل مةةةنق لتةةةاون متاسةةة ات س ةةة ب 

ت وايةةةةةتاناد ألايةةةةةاكيم إلاحصةةةةةائي  كتحىيةةةةةن ادالس الجةةةةةتدس اككةةةةةامل  كلخةةةةةنما 2...-....

 )املتتي  بسنحيال املعيالم( بلتسلس اكنلاي  يال ةند م  اك تائج ماوا :

   إلادمال.بةتد حاك  ضيا  فا أباات انجا  إلاةياهات الخاس  شعيلي 

  أ  أة ل ناب  ايترةا  كىتاةن املعلتمات الخاس  وااايا  املكتنالاس  انس م ل  تد

3./9/4..4 

ة س ونس محين اكاامنم املتيتم  )لتبين م هةتد يدالس الجةتدس اككةامل  فةا املكتبةات دلاي   -

  .الجامعيةةةةةة : دلايةةةةةة  لتبيىيةةةةةة  ة ةةةةةةل اكعةةةةةةاملة  ويكتبةةةةةةات ةامعةةةةةة  امللةةةةةةمل ةبةةةةةةن اكع  ةةةةةة  وجةةةةةةنس (

بئةةنفس ئةةدر اكنلايةة  ياةةل اكتعةةيل ة ةةل بااةةف اكتتبيةةن اكعي ةةا بمةةنق اكتةةالااد يدالس املكتبةةات فةةا 

 ةةة  وجةةةنس فييةةةا  تعلةةةن وي هةةةتد يدالس الجةةةتدس اككةةةامل   بظحةةةث يم انيةةة  ةامعةةة  امللةةةمل ةبةةةن اكع  

إلافةةةادس مةةة  ئةةةدر امل ةةةائي  فةةةا ل  ةةةي  ةيةةة  املكتبةةةات الجامعيةةة   بزةةةدكمل م ح ةةة  اكىصةةةتل فةةةا 

أداه اكعةةةةاملة  فةةةةا للةةةةمل املكتبةةةةات بمحابكةةةة  لىت يةةةةل ويةةةةا  ت ةةةةن مةةةةف مبةةةةادئ بمةةةة اً يدالس الجةةةةتدس 

اةةةت ين   مةةة  املكتبةةةات الجامعيةةة  فييةةةا  تعلةةةن و  ةةةاد اككةةةامل   بزةةةدكمل اكتاةةةتل ة ةةةل آلاه امل

ةي  املكتبات الجامعي  بمعيف  يال أم مةنق  نجةج  ذكةمل مةف مبةادئ بم ةائي  يدالس الجةتدس 

 اككامل    بلتسلس اكنلاي  يال مجيتة  م  اك تائج اكتي  انس م  أئيها :

  دس مة  أةة  لحاةة  أ  يدالس املكتب  الجامعي  تعية  شكةةة   ةيةن ة ةل لتبيةن وةيامج الجةت

ماةةةةتتق ةةةةةتدس الخنمةةةة  املىنمةةةة  كلياةةةةت ين   ماوةةةةا لغةةةة  أقوةةةةا فةةةةا مياحةةةة  اك يةةةةت باكتتةةةةتل  

بمع ائةةا بضةةتا اكيا ةة  اك لاةة ي  ة ةةن يدالس الجامعةة  مكيةةات لتبيةةن مبةةادئ يدالس الجةةتدس 

 اككامل  فا اتا  املكتبات.
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 علةن و تةيةة  الخةنمات انلس اكتلب  بأةضاه ئي   اكتنلبة ةة  اكتعبةةر ةة  آلائوة  فييةا  ت

اكتةةةةي لىةةةةنمها املكتبةةةة  الجامعيةةةةةة  بذكةةةةمل اقوةةةة  أز ةةةةر ل ةةةةاة  مةةةةف املكتبةةةة  بأز ةةةةر يدلا ةةةةا كةةةةنبلئا 

 بايت ادس م  منما وا.

   كتحظ أ  ماةتتق اةتياد يدالس املكتب  ة ةل امتبةالات اكىةنلات ة ةن تعيةة  املةتظ ة   ةا

 متتيتا.

مةةةةنمات املكتبةةةات الجامعيةةةة  : دلايةةةة  دلايةةة  ئكةةةةاد ةبةةةنهللا ةبةةةةاد شع ةةةتا  )ايةةةةاد ةةةةتدس  -

ئةةةةةنفس اكنلايةةةةة  ياةةةةةل   .6ةبةةةةةناكع    وجةةةةةنس( امللةةةةةمللتبيىيةةةةة  ة ةةةةةل مةةةةةنمات مكتبةةةةةات ةامعةةةةة  

اكتعي ةةةةا وي هةةةةتد الجةةةةتدس بأئييتوةةةةا واكناةةةةب  كليكتبةةةةات الجامعيةةةة  بأئةةةة  املعةةةةا ةر اكىيايةةةةي  

ت الخاسةةةةةة  وةةةةةةالجتدس  ب ل ابكةةةةةةس اكنلايةةةةةة  لتبيىةةةةةةات مىةةةةةةا ية ةةةةةةةتدس الخةةةةةةنمات فةةةةةةا املكتبةةةةةةا

بميازةةةةةة  املعلتمةةةةةةات   باةتيةةةةةةن اكباحةةةةةةث فةةةةةةا ايةةةةةةاد ماةةةةةةتتق ةةةةةةةتدس الخةةةةةةنمات املىنمةةةةةة  ة ةةةةةةل 

بئةةةةةةةت مىيةةةةةةةاد اك جةةةةةةةتس وةةةةةةةة  لتاعةةةةةةةات املاةةةةةةةت ين   لجةةةةةةةتدس  SERVQUALاملىيةةةةةةةاد اكعةةةةةةةاكمي 

الخنمات بيدلازه  كها  بلتس  اكباحةث ياةل ةةنس نتةائج مة  وياوةا أ  ماةتتق ةةتدس الخنمة  

حةةث م ا ضةة  ميةا  ةةنك  ة ةل انا ةةا  ماةةتتق ألاداه املىنمة  مةة  ابة  املكتبةة  متضةت  اكب

بئةةةدا  تتلةةةم أةةةةادس اك  ةةةي فةةةا ةييةةةف أشعةةةاد الخنمةةة   بأزةةةنت اكنلايةةة  ة ةةةل أئييةةة  املىيةةةاد 

املاةةةةتاند بيم انيةةةة  نجاحةةةةل ة ةةةةن أةةةةةياه شعةةةة  اكتايةةةةةرات زيةةةةا أزةةةةن اكباحةةةةث ة ةةةةل امةةةةت ل 

لتاعةات ةن ةنس ميةا  لتاعات املات ين   م  املكتب  حيث انل فا      الس  حي  املاةت ين

انعكةةةةة ة ةةةةل أ  ل ةةةةت  املعةةةةا ةر بألاشعةةةةاد اكتةةةةي ُ ىةةةةتد ة ةةةةل أيايةةةةها املاةةةةت ين ةةةةةتدس الخنمةةةة  

اك علية  ماتل ة  وةامت ل ةةند مةيات اك  ةالس   زيةةا أظهةيت نتةائج اكنلاية  وةا  حاكة  اكيضةةا 

 حيث ولاس  
ً
 م  املات ين   امليلاد   كليكتب  . %...9بسللياا ان لحىىس ناهيا

 

 للدراسة:إلطار النظري ا

 

 الخدمات:- األهداف-األهمية-/ المكتبات الجامعية: المفهوم 1

 الج مع ة:تعريف املكنب ت  -

تعتبةةر املكتبةةات الجامعيةة  وي اوةة  اكىلةةم اك ةةاو  ملجتيةةف اكتعلةةي  اكعةةااا فمةةي م ةةا   كلتلبةة  

بُ ىةةةند أم ةةةاه     وةةةبأةضةةةاه ئي ةةة  اكتةةةنلبة باكبةةةاح ة  إلةةةةياه وحةةةت و  بلتةةةت ي املعةةةالل الخاسةةة  

املت تةةةة  كلياةةةت ين    سحتياةةةةاتللةةةمل املكتبةةةات باكعةةةاملة  فيوةةةا اكعن ةةةن مةةة  الخةةةنمات بلةةةتفةر 

 66ماوا باكتي لىف ضي  ائتياما و  
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 ال  تج أ م  املؤياة  اكعليية  اكتاشعة  كهةا بال  يكة  سيةتا اه ةاوةا  يذ 
ً
باملكتب  الجامعي  ة ها

بلئةةةا ة ةةةل أزيةةة  بةةةةل ةةةة  طي ةةةن منمةةة  مجتيةةةف الجامعةةة  لىةةةتد وياةةةاةنس الجامعةةة  ة ةةةل أداه د

وياتلةةةةةا شةةةةةيائحه  بلاصصةةةةةا و  اكعلييةةةةة  بل ب ةةةةةنئ  ويصةةةةةادل املعلتمةةةةةات اكتةةةةةي  حتاةتقوةةةةةا فةةةةةا 

 64 م اهجه  باوحا و  بدلايا و 

ةةةةةةةةنمس مةةةةةةةة  ابةةةةةةةة  مجيتةةةةةةةةة  مةةةةةةةة  
ُ
ئ ةةةةةةةةا  اكعن ةةةةةةةةن مةةةةةةةة  اكتعي  ةةةةةةةةات كليكتبةةةةةةةةات الجامعيةةةةةةةة  اكتةةةةةةةةي ا

صةةةةتلحات ةلةةةة  املكتبةةةةات باملعلتمةةةةات باملتيةةةةتةات بلد فةةةةا شعةةةة  معةةةةاة  بم املتاصصةةةةة  بمةةةةا

   ا:ما  ندزي ماوااكعيظي  

ئا لأب مجيتةةةةةة  مةةةةة  املكتبةةةةةات اكتةةةةةي لنكةةةةة مكتبةةةةة  ولقوةةةةةا:ةةةةةةيل ئةةةةةالبد املكتبةةةةة  الجامعيةةةةة   -

اكتةةة   باكبةةاح ة  بأةضةةةاه ئي ةةة   احتياةةةةات للبيةة بليتكهةةا بلةةةن يئا الجامعةة  مةةة  أةةةة  

 63اكتنلبة فيوا

لحات ةلةةةةتد املكتبةةةةات باملعلتمةةةةات بالحايةةةةبات فىةةةةن ةيفةةةةس أمةةةةا املتيةةةةتة  اكعيظيةةةة  ملصةةةة -

مكتبة  أب مجيتةة  أب ن ةاد مة  املكتبةات لنكة ل بلنةيةل بلةن ير  ولقوةا:املكتب  الجامعي  

املعلتماليةةةةةة  كلتلبةةةةةة  بئي ةةةةة  اكتةةةةةةنلبة  زيةةةةةةا تاةةةةةةانن وةةةةةةيامج  سحتياةةةةةةةاتةامعةةةةة  ملىاولةةةةةة  

 . 62اكتنلبة بسوحاث بالخنمات

 

 :ع ةالج مأهم ة املكنب ت   -
   

فمةةي  املجتيةةف ال لىةة  املكتبةةات الجامعيةة  أئييةة  ةةة  ألانةةتا  سمةةيق مةة  املكتبةةات فةةا و ةةاه 

تاةةةةعل ياةةةةل تاد ةةةة  بلنكةةةةي  اكبحةةةةتث س اد ييةةةة  مةةةة  مةةةة ل مةةةةا لىنمةةةةل مةةةة  مةةةةنمات معلتماليةةةة  

ببعتبرئةةةةةةا اكةةةةةةبع  وي اوةةةةةة  اككةةةةةةي ا   والجامعةةةةةة  كلبةةةةةةاح ة  باكناليةةةةةةة  بأةضةةةةةةاه ئي ةةةةةة  اكتةةةةةةنلبة 

معةةةةات  بئةةةةدا  ؤزةةةةن اكةةةةنبل الحيةةةةتم كهةةةةا بفاةليتوةةةةا فةةةةا ةيليةةةة  اكتحصةةةةي  ألا ةةةةاد مي الحيةةةةتم كلجا

باكبحث اكعلمي  ب تتاا نجاا املكتبة  الجامعية  ة ةل مةنق اةنل وا بفعاكيتوةا فةا لىةن   مةنمات 

 بةةالاس.املات ين   ماوا فا فترس  م ي   احتياةاتمعلتمالي  للبي 

أحةةةنث املعلتمةةةات فحاةةةم  وةةة   تعةةةنق ذكةةةمل بال  ىتصةةةي دبل املكتبةةة  الجامعيةةة  ة ةةةل لةةةتفةر 

ماوا بم  متالدئا بمةنما وا ة ةل أزية  بةةل  بال  سنت ا يال لنل م املات ين   ماوا ة ل زي ي  

وةةن كليكتبةةات الجامعيةة  مةة  اكتتاسةة  املاةةتيي وياةةةت ينيوا مةة  أةةة  لحاةةة  مةةنما وا ويةةا  لبةةةي 

 ..6طيتاحا و 

املنمجةةةةةةةةة  باتاةةةةةةةةةةن اكبيانةةةةةةةةةات باملةةةةةةةةةتالد بمةةةةةةةةةف ظهةةةةةةةةةتل اك هةةةةةةةةةالد ة ةةةةةةةةةل سنترنةةةةةةةةةس بساةةةةةةةةةيا  

اال ظهتل أياكيم ةن نس مة  الخةنمات بالحصةتل ة ةل املعلتمةات  واإلضاف سككتربني  سميق 

ونأ دبل املكتب  الجامعي   تاةةر بأسةب  وصم ةا  املاةت ينب  سيةت ادس مة  املكتبة  بمتالدئةا مة  
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ياةةةةةل مةةةةةتالد املكتبةةةةةات ألامةةةةةيق دب   ياةةةةةل يم انيةةةةة  بسةةةةةتكه  واإلضةةةةةاف م ةةةةةا كه  أب أم أمةةةةةاز  أمةةةةةيق 

 .61ايتد

 فا محت ألامية  املعلتمالية  فةا مجتيةف 
ً
 وال ا

ً
زيا للعم املكتبات الجامعي  فا اكنبل املتىنم  دبلا

املةةةتالد اكتةةةي ليتلكهةةةا باك ةةةادل  وايةةةتانادالجامعةةة  شكةةة   مةةةا  بفةةةا املجتيةةةف املح ةةةا شكةةة   ةةةةاد 

 .69نل هي  ببلق اكعي  اكتي لىتد  وا للمل املكتباتاملؤئ  اكدم  عي  فيوا ة  طي ن اكبرامج اكت

 

 الج مع ة:أهداف املكنب ت  -
 

يةا  أئةنافها فةص  ذا وةا  بظاكتةااا الجامعة  مة  بأئةنافها بةتدئةا الجامعية  تاةتين املكتبة 

 تعكةة ئةدر الجامعة   بكةدكمل ةليوةا أ  ليةاك  مة   تجةة أ ال ةة هتوا بليةاك الجامعة   أئةنال

الجامعة   كتلبة  مةنما وا لىةند كلجامعة  فمةي اكىلةم وي اوة  يةا الجامعة  فةا فاملكتبة  ألائةنال 

حصةةةي أئةةةنال    ب يكةةة 69باكبةةةاح ة  فيوةةةا باكعةةةاملة   و افةةة  ماةةةتت ا و  بأةضةةةاه ئي ةةة  اكتةةةنلبة

 :.6املكتبات الجامعي  فا اكتااا

دة  بلتت ي بمنم  امل اهً اكنلايي  والجامع  أب اك لي  ة  طي ن امتيال بح ةظ املةتاد  -6

 امل اهً.ملكتهي  اكتي ليلب   ودر ا

لياةر بيةائ  اكبحةث باكنلاية  مة  مة ل لةتفةر املعلتمةات بمصةادل اكبحةث باملعيفة  اكتةي   -4

 لاصصل. حتال يكيوا ألايالدس باكت   باكباح ت     فا مجال 

لىةةن   الخةةنمات املعلتماليةة  باملكتهيةة  كتياةةةر يةةب  اكبحةةث بسيةةترةا  بذكةةمل مةة  مةة ل   -3

 زكافات بغةرئا. أدك   وبلتةيافيات  فهالد  متبتةات م  ما لصنلر 

لبةةةةةادل متبتةةةةةةات الجامعةةةةة  باك ليةةةةةات اكتاشعةةةةة  كهةةةةةا مةةةةةف الجامعةةةةةات باملؤياةةةةةات اكعلييةةةةة    -2

 بالخالل.واكنام  

يةناد ويامج تعي  ي  كلت   باكتاكبات بأةضةاه ئي ة  اكتةنلبة والخةنمات اكتةي لىةنمها   -.

 املعلتمات.بزي ي  ايتاناد مصادل 

   باكبحث. وي   امل اخ امل ايم دام  املكتب  كلنلاي    -1

بياامة  املعةال   اكعةاملة  ةة  طي ةن لةنل م باملعلتمات املكالز  فا لتت ي ةل  املكتبات  -9

 بةىن املؤلييات باك نبات.
 

 الج مع ة:خدم ت املكنب ت  -

ا   لت ةةةةةت  مةةةةةنمات املعلتمةةةةةات اكتةةةةةي لىةةةةةنمها املكتبةةةةةات وت ةةةةةت  ف ةةةةةات املاةةةةةت ين   ماوةةةةةا بلبةةةةة

يةةلتزيا و  باحتياةةةا و  املتضةةتةي   بزةةدكمل واائةةنال اكتةةي لصةةبت ئةةدر املكتبةةات ياةةل لحىيىهةةا  
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ماوةةا بذكةةمل ةةة  طي ةةن مةةنمات  املاةةت ين   احتياةةةاتبتاةةعل املكتبةةات و افةة  أنتاةهةةا ياةةل للبيةة  

 لىنمها.املعلتمات اكتي 

ال ون مة  اكتعةيل ة ةل باب  اكتكتل يال منمات املعلتمات اكتي لىنمها املكتبات الجامعي  

 ةليةل  حصة  اكةدم اكاوةايي اك ةالج "ولنھةا ااية م هةتد مةنمات املعلتمةات   حيةث ةيفهةا حكةيس 

 مةتالد مة  املعلتمةات اةهة س  تةتافي مةا وةة  كلت اةة  نتيجة   تةلتى باكةدم املعلتمةات مة  املاةت ين

 الخةةنمات رھةةد بلةةيلب  اك  يةة  بإلاةةةياهات اكعيليةةات شعةة  ل  يةةد ةةة  فضةة  ببكةةي   ماد ة 

 املكتبةةات مةةنمات بتعتبةةر  .4 "املعلتمةةات ياةةل احتياةةةا و  بأنيةةاط املاةةت ين   نكةةاط وتبيعةة 

 ئةت نجاحهةا ملةنق باكيئيسة ي الحىيىةي املىيةاد أ  فةا شةمل بال  كهةا ةازاة  مةيآس وي اوة  الجامعية 

الجيةن  ألاداه ب مة  الخةنمات ماةتتق  ولفضة  كلياةت ين   لىةن يها ب املعلتمات لتفةر ة ل انل وا

 بلىند املكتبات الجامعي  الخنمات اكتاكي  :

 بالخالةي .منم  إلاةالس و تةيوا اكناملي    -6

 بسيتنااخ.منم  اكتصت ي  -4

 امليةعي .منم  املياةف بسةاو  ة ل سيت االات   -3

 منم  إلاحاط  الجال  .  -2

 كليعلتمات. سنتىاييمنم  اكبث  -.

 اكتككيا.منم    -1

 سيتا  .منم    -9

 اكعليي .اكترةي   منم   -9

 املباشي.منم  اكبحث وااللصال  -.

 . CD-ROMمنم  اكبحث فا اتاةن اكبيانات املا ن  ة ل أايا    -.6

 سنترنس.منم   -66

 املات ين  .منم  لنل م   -64
 

 :واألهميةالمفهوم  المعلومات:/ جودة خدمات 2
 

كتبةةةةات فةةةا ظةةةة  اكت ةةةافة اككةةةةن ن اكةةةدم لاتضةةةةل املكتبةةةات و افةةةة  اشةةة اكها شكةةةة   ةةةةاد بامل

الجامعيةةة  شكةةة   مةةةا    باكتحةةةن ات باكصةةةعتظات اكتةةةي لتاةههةةةا فةةةا ظةةة  سن جةةةال املعيفةةةا بالةةة  

املكتبةةةات  تقوةةةا  الجهةةةساملةةةتالد املتاحةةة  كهةةةا بسةةةعتظ  الحصةةةتل ة ةةةل املعلتمةةةات باكاةةةيتيس ةليوةةةا 

زصحةةةةنق املؤياةةةةات الخنميةةةة  نحةةةةت لتبيةةةةن م هةةةةتد الجةةةةتدس فةةةةا اةياكهةةةةا بالخةةةةنمات اكتةةةةي لىةةةةنمها 

 فةا ز ةةاهس أداه اكعية  إلادالم فيوةةا باكةدم مةة  شةلنل باكتةي ك
ً
 محتل ةةا

ً
ة ةل ل ةة ى  انعكةةةعبةس دبلا
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املاةت ين   ماوةا  بيةةاةن ة ةل اكتتةت ي باكتجن ةةن املاةتيي فيوةا ةةة  طي ةن نكةي  ىافةة  الجةتدس فةةا 

 23 للمل املكتبات بل يي  اكتعا  وا

 الجودة:مفهوم  -
 

شع  اكتعةال ا اكتةي ل ابكةس م هةتد ملعيف  املىصتد والجتدس  يك  تالي  اكضته ة ل 

 الجتدس باكتي لاتلا م  شخص امي بم  مجال امي 
ً
   ا:بم  ئدر اكتعي  ات ما  أ ضا

د  ىةال لغة -
ً
ةنا ا

: سةال ةي 
ً
س ةتد  اد  ةة ة  ةةاد املتةاُ   بةةاد اكعيةُ    :: الجتدس فا اكلا  الس م  اك ع  ة 

  اكش يهةاد  ىال أ  بأةاد : أتى واكعي  الجين م  اتٍل أبةيٍ  
ً
رُر ةيةنا بفةا كاةا  ، 44بفيةل : سةة 

د  بةةةاد  ةةت  ةةن نىةةي  اكةةيدمه  ىةةال أةةةاد فةة  ج فةةا ةيلةةل ب أة  ا
ي   تعيةةي الج 

ُ
اكعةي  اوةة  م  ةةتل الجةةتدس

 د بأةةةاد أتةةى 
ً
در  اكشةة يهبةةةاد  الجيةةن مةة  اكىةةتل أب اك عةة   واكشةة يهةيلةةل  جةةتُد ةةةتدس ةةت   بة 

ً
ُةةةتدس

 بأةةةةةنُت 
ً
فةةةةا اةةةةامتد أزاةةةة تلد فةةةةالجتدس تعيةةةةي اك تةيةةةة  أب    أمةةةةا43فجةةةةاد اكشةةةة يهأم سةةةةال ةيةةةةنا

بالجةةةتدس حاةةةم  باك تةيةةة  أمةةةا ةيةةةنس أب لد  ةةة  أم ذات ةةةةتدس ةاكيةةة  أب م ا ضةةة  ، 42الخاسةةةي 

يةةا اكىةةنلس مة  اكتيةةةالا بملةةت امل ةةتج أب الخنمةة  مةة  أم ةيةةت  أب  (Business Dictionary)اةامتد 

امل ةةةتج أب الخنمةةة  مةةة  أةةةة  للبيةةة   اةةةا اتاك امةةة  واملعةةةا ةر اكتةةةي لحىةةةن  سكتةةةالااداصةةةتل مةةة  مةةة ل 

أمةةةةةةا اةةةةةةامتد يدالس املكتبةةةةةةات باملعلتمةةةةةةات فىةةةةةةن ةةةةةةةيل ،.4متتلبةةةةةةات اكعيةةةةةة ه أب ماةةةةةةتاند معةةةةةةة 

 .41ةين أب ييئ اكش يهالجتدس ولقوا مىياد ملعيف  ما يذا  ا  

( باكتةةةي  ىصةةةن  وةةةا Qualities(  ليةةة  مكةةةتى  مةةة  اك ليةةة  اك لينيةةة  )Quality ليةةة  )  :اصتتتط    -

  بينيةةا يةةا م هةةتد ناةةبي  ال تعيةةيبدلةةة  سةة حيتل  بيةةا  اكشةة يهعةة  طبي
ً
سفضةة  أب ألاحاةة  دبمةةا

  املصةةةةةةي   املؤياةةةةةة   )املاةةةةةةت ينةهةةةةةة  سيةةةةةةت ادس ماوةةةةةةا يةةةةةةتاه  ةةةةةةا   وةةةةةةامت ل اتلةةةةةةا مع ائةةةةةةا 

ة ةةةل أقوةةةا مجيتةةةة  الخصةةةائص اك تةيةةة  مل ةةةتج مةةةا أب  Rinehartبةيفهةةةا ل اوةةةالت  ،49املجتيةةةف...ال (

ي ةةةة ي 
ُ
وةةةةل   اةةةةال Hoyerحةةةةة  أ  ئةةةةت ي    فةةةةا49املاتولمل)املاةةةةت ين( بلغبالةةةةل  تياةةةةةاتاحمنمةةةة  ل

 :.4الجتدس تعيي

ويعيةةةةةةةةى ايةةةةةةةةاد مةةةةةةةةنق م همةةةةةةةة  امل تجةةةةةةةةات أب الخةةةةةةةةنمات ملتاسةةةةةةةة ات  كليتاسةةةةةةةة ات:املتاوىةةةةةةةة   -

.
ً
 بمصائص محندس مابىا

عل ة  ويعيى منق للبي  امل تجةات أب الخةنمات كتتاعةات اكعية ه امل اكعي ه:للبي  احتياةات  -

 اكضي ي .أب 

 
ً
" مةةةةةةةةةةةا يةةةةةةةةةةةا يال للبيةةةةةةةةةةة  لغبةةةةةةةةةةةات  (Quality)أ  الجةةةةةةةةةةةتدس Dominic &Sivakumarمةةةةةةةةةةة  ب ةةةةةةةةةةةيق زةةةةةةةةةةة 

املاةةةةت ين واككةةةة   اكصةةةةحي  بظاكتي ىةةةة  اكصةةةةحيح  بفةةةةا اكتاةةةةس امل ايةةةةم " ب يكةةةة   باحتياةةةةةات

 :.3بس ها  اك حتاكتااا
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- Q:  اكاعا كلتيةالا     -U:   املات ين احتياةاتفه  

- A: اكيامي  كتحىين احتياةات املات ين  إلاةياهات -L:  ةتدس اكىيادس كليكتب 

- I:   يشيا  ةييف اكعاملة   -T لبا اك ي ن فا لحىين ألائنال املكترز : 

- Y  مىياد كىياد اكتىند املحي : 

 

 ملعيةةةال 
ً
الخةةةا  ويؤشةةةيات ألاداه فةةةا املكتبةةةات ولقوةةةا مجيتةةةة    ISO 11620بتعةةيل الجةةةتدس بفىةةةا

 سحتياةةاتلخصائص مل تج ما  أب الخةنمات اكتةي لحية  اةنلس املكتبة  ة ةل للبية  م  اكايات با

 .36املعل   باكضي ي  كليات ين

 املعلوم ت:جودة خدم ت  -
 

ةانةةس املكتبةةات الجامعيةة  مةة ل اكاةة تات اكىليلةة  املاضةةي  مةة  الةة  املةةتالد املاصصةة  كهةةا 

 اللاةةةةةاذن يةةةةةعس اكك ةةةةةةر ماوةةةةةا ساتصةةةةةادم   بظاكتةةةةةااا فىةةةةة سنكيةةةةةاقمةةةةة  ابةةةةة  الجامعةةةةةات شاةةةةةهم 

ايالات م  شلقوا محابك  اكتكيا فةا ةةاك  دائة  اكتاةةر  زيةا أ ةي سن جةال املعيفةا بظهةتل اكعصةي 

اكيامي باكنكي سككتربني بشب ات املعلتمةات باتاةةن اكبيانةات ة ةل الخةنمات اكتةي لىةنمها للةمل 

بزي يةةة  ايةةةت يالئا سيةةةةت يال ياةةةل يةةةةادس اك  ةةةي شكةةةل  متالدئةةةا  باضةةةتيئااملكتبةةةات بمجيتةا وةةةا 

بابة  اكتحةنث ةة  ةةتدس مةنمات املعلتمةات ، 34ألام   ويا  ك   لحىين ألائنال امليةةتس ماوةا 

ةا   ال ون م  اكتتي  اال لحن ةن م هةتد الخنمة  بمعيفة  مصائصةها  فىةن أبلد اكعن ةن مة  اككت 

 اكعن ن م  اكتعي  ات ندزي ماوا ما   ا :

عةيل الخنمة   -
ُ
 ذكةمل  ةيلب  آمةي باةن طةيل ياةل طةيل مة   ىةتد ةهةن أب أداه بأ فعة  ولقوةا:ت

 . 33ليلكل  يك  بال مادم  غةر م تج وتىن   املليتد غةر ألاداه أب اك ع 

عةي  اكتةي امل ةافف أب اكنكةاطات :ولقوةا فىةن ةيفتوةا كلتاةت ن ألامي كية  أمةا الجيعية  -
ُ
 أب كلبيةف ت

عي 
ُ
 .32معي   شالع  الللباطها اكتي ت

-  
ً
 كل ظةةت   مباشةيس بم ةةافف فتائةةن  ىةنداكةةدم املليةةتد  غةةةر امل ةتج : ذكةةملولقوةا بةيفةس ا ضةةا

 معي ة  أشةياه أب أشةخا  ة ةل آكية  أب شكةي   طااة  أب ةهةن ايةتاناد أب كتتبيةن ز تيجة 

  أب ايتو زها حيا  وا  يك  ال بالخنم  بمحندس
ً
 ..3ماد ا

م الخصةةائص اكتةةي ل  ةةيد   ةةةتدس الخنمةة  مةة  امل ةةائي  اكتةةي  صةةعم تعي  هةةا وناةة  بذكةةمل شاةةهي

 وةةةةا الخةةةةةنمات مىالنةةةةة  واكاةةةةةلف املاد ةةةةة   بفييةةةةةا   ةةةةةا ناةةةةةيد شعةةةةة  اكتعي  ةةةةةات اكتةةةةةي ل ابكةةةةةس ةةةةةةتدس 

  الخنم :
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 مة  اكنلالزة  بشةهي ا  -
ً
 باكبعةن إلاةيايةي اكبعةن ة ةل تكةتي  اكتةي الجةتدس ولقوةا: للةملةيفهةا زة 

 الجانةم ت ةت    حيةث  اكعاكية  الجةتدس ذات لىةن   الخنمة  فةا مهية  زلشعةاد اكشخصة ي

 فهت كلخنم  اكشخص ي الجانم أما كتىن   الخنم  املحندس بإلاةياهات اك    م  إلاةيايي

 .31اكعي ه مف- اكل  ي  بمياليا و  بيلتزيا و  ويتاا ه - اكعاملت    ت اة  زيا

ةةةتدس الخةةنمات املىنمةة  يةةتاه  انةةس املتتاعةة  أب املنلزةة    ولقوةةا:أمةةا اككةةتبعي فىةةن ةيفتوةةا  -

 تتاعها املات ينب  أب اكتي  نل تقوا فا اكتااف اك ع ا  بيةا املحةند اكةيئية كيضةا  أم اكتي

بتعتبةةر فةةا اكتاةةس ن اةةل مةة  ألابكت ةةات اكيئياةةي  كلي  يةةات اكتةةي  لضةةار املاةةت ين أب ةةةند 

 ولقوةةةا معيةةةال كنلةةةة  لتةةةاون ألاداه 
ً
عةةةيل أ ضةةةا

ُ
لي ةةةن تع  ةةة  ماةةةتتق اك تةيةةة  فةةةا مةةةنما وا  بت

 .39تاعات املات ين   كهدر الخنم اك ع ا كلخنم  مف ل

لىةةةةةن   مةةةةةنمات املعلتمةةةةةات ة ةةةةةل  ولقوةةةةةا:أمةةةةةا ةةةةةةتدس مةةةةةنمات املعلتمةةةةةات فىةةةةةن ةيفتوةةةةةا الخ عمةةةةةي 

ماتتق ةاٍل مة  اكناة  بظيةا  ضةي  اكتسةتل كلياةتتق اكةدم  تلبةل ب تتاعةل املاةت ين كتلبية  

لخنمةةة  فةةةا للبيةةة  املةةةنق اكةةةدم  يكةة  أ  لصةةة  يكيةةةل ةةةتدس ا ولقوةةةا: بةيفهةةةا ةبةةاد  39 احتياةالةةل

 . .3لتاعات املات ين   أب اكت ت  ةليوا

 املعلوم ت:أهم ة جودة خدم ت  -
 

 متالاا نس إلظهال ةةتدس مةنما وا كلياةت ين   ماوةا  بتعتبةر املكتبةات 
ً
لتاةل املكتبات ضاتطا

الجامعيةةةة  مةةةة  املكتبةةةةات اكتةةةةي لتاةةةةةل م افاةةةة  ات ةةةة  فةةةةا ظةةةة  يةةةةعيوا ياةةةةل تع  ةةةة  بةتدئةةةةا بلحىيةةةةن 

عةةةة  بليةةةةاكتوا فةةةةا ظةةة  الةةةة  املةةةةتالد املتاحةةةة  كهةةةةا بالحاةةةة  ياةةةةل ايةةةةت يال متالدئةةةةا ة ةةةةل أئةةةنال الجام

املاةةةت ين   ماوةةةا  بنتيجةةة   احتياةةةةاتأزيةةة  بةةةةل بلىةةةن   مةةةنمات معلتماليةةة  ذات ز ةةةاهس للبةةةي 

املكتبةةةات الجامعيةةة  نحةةةت لحاةةةة  ةةةةتدس مةةةنما وا باكتعةةةيل ة ةةةل ةةةةتدس الخةةةنمات  الجهةةةسكةةةدكمل 

 ..2املات ين   الحاكية  باملتتاعة  ماوا تواحتياةااملنلز  اكتي ل ي 

وياةةةةتتق  سللىةةةةاه  اكهةةةةنل ألاياعةةةة ي مةةةة  ةةةةةتدس الخةةةةنمات فةةةةا مؤياةةةةات املعلتمةةةةات ئةةةةت ي

الخةةةةةةةنمات املكتهيةةةةةةة  باملعلتماليةةةةةةة  اكتةةةةةةةي لىةةةةةةةنمها للةةةةةةةمل املؤياةةةةةةةات كتصةةةةةةة   وةةةةةةةا ياةةةةةةةل دلةةةةةةةة  اكتيةةةةةةةةالا 

(Excellence)  تةةت  يكيةةل  ةة  مةة  مىةةنمي الخةةنمات بامل  
ً
اةةت ين   ماوةةا ة ةةل حةةن اكةةدم  عةةن م ةةاال

مةةةة  أةةةةة  لحاةةةةة   سيةةةةتراليجياتيةةةةتاه  حيةةةةث لىةةةةتد للةةةةمل املؤياةةةةات وايةةةةتاناد اكعن ةةةةن مةةةة  

مهيةةةةة   ايةةةةةتراليجي سئتيةةةةةاد وةةةةةالجتدس وتسةةةةة ها  سيةةةةةتراليجياتماةةةةةتتق أدائوةةةةةا  بمةةةةة  أئةةةةة  للةةةةةمل 

لبةةةي متتلبةةة
ُ
كةةةبف اكيغبةةةات اك املةةة  كلعيةةة ه  بل

ُ
ا و  تاةةةاةن املكتبةةةات بغةرئةةةا ة ةةةل لةةةتفةر مةةةنمات ت

  بلةيق اككةتبعي أ  26أب مالةهةا املكتبة باحتياةا و  بلتاعا و  املعل   بغةر املعل   يتاه دامة  

 :24أئنال ايتاناد الجتدس فا املكتبات بمياز  املعلتمات لتج ل فا اك ىاط اكتاكي 
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فةةالجتدس لتتلةةم ةيةة  ألاشةةياه اكصةةحيح  واكتي ىةة  اكصةةحيح  مةة  أبل  :النكتت ل فخفتت   .6

 اكت اكيا.يي لىلي  ألاشياه اكتاك   أب يةادس ينجا ئا بظاكتااا لىلي  بئدا  ع ميس 

فك ةةةر مةة  إلاةةةياهات اكتةةي لتضةةف مةة   :للمستتنف دينتقل تتا الوقتتال التت ام الجتت ا ال تتدم ت  .4

ابةة  املؤياةةات إلنجةةا  الخةةةنمات كلياةةت ين   لترزةة  فةةا اكيااوةةة  ة ةةل ألائةةنال باكتلزةةن مةةة  

 بظاكتةااا ل ةةت  ئةدر إلاةةي  لحىيىهةا 
ً
اهات طت لةة  بةامةنس فةا ز ةةةر مة  ألاحيةا  ميةةا  ةؤ ي يةةلبيا

ة ةةةةةةل املاةةةةةةت ين  بكةةةةةةدكمل فةةةةةةل  مةةةةةة  أئةةةةةةنال الجةةةةةةتدس لىليةةةةةة  اكتاةةةةةةس اكةةةةةة  د إلنجةةةةةةا  املهيةةةةةةات 

 كليات ين  .)الخنمات( 

ب تةةةةةةةةةلتى ذكةةةةةةةةمل ةةةةةةةةة  طي ةةةةةةةةةن لتةةةةةةةةت ي امل تجةةةةةةةةات بالخةةةةةةةةةنمات حاةةةةةةةةم لغبةةةةةةةةة   :الجتتتتتتتتودةتحق تتتتتتتت   .3

 املات ين  .

 

 (:الفجوة )مق  سدم ت جودة ال  لق  س SERVQUALمق  س -
 

 مة  ويبشةتلما  بظةةرم ب   امة  )
ً
 Parasuraman  A &.Valerieااد وه اه ئدا املىياد زة 

  ب يلكة  ة ةل مبةنأ أ  لىيةي  اكعيية   .6.9(ةةاد   Zeithaml andA.     L    Leonard.Berry  .Aد

ب ىتد ئدا املىياد ة ل اياد اك جةتس وةة  مةا  تتاعةل اكعية ه بمةا ُ ىةند كهة  مة  ئت ألاياد  

 مىيةاد 23منمات
ً
  بل ت  املىياد فا ونا تل م  ةكيس أشعاد   بأطلن ة ل ئةدا املىيةاد أ ضةا

 ك تنةةل  ىةةتد وىيةةاد اك جةةتس وةةة  لتاعةةات اكعيةة ه )املاةةت ين  (  Gap Measureاك جةةتس 
ً
ن ةةيا

 لملت  لىن يها بيدلازه  كها   ويعيى أنل يذا  اد أب تاةتق ماةتتق يدلا  ملاتتق الخنم  اكتي 

 اكعي ه كلخنم  ة  لصتلئ  كهةا فةل  
ً
  بيذا  ةا  ئ ةا  فةي  ةةتدس الخنمة  ئ ةا   ةت  ميل عةا

 وة  يدلازه  كلخنم  بلصتلئ  كها فل  الجتدس ئ ا ل ت  م ا ض .
ً
 يلبيا

 : 22ة ل مية فجتات يا  Servqualببعتين مىياد 

اك جةةتس وةةة  لتاعةةات اكعيةة ه )املاةةت ين  ( بيدلا  إلادالس كهةةدر اكتتاعةةات   ألاباةةل:اك جةةتس  .6

وةةةةة  لتاعةةةةات اكعيةةةة ه )املاةةةةت ين  ( ملاةةةةتتق الخنمةةةة  بيدلا  إلادالس  سمةةةةت لبلنةةةةتج ةةةةة  

بلغبةةةةةةةةةةةةةةات  احتياةةةةةةةةةةةةةةاتويعيةةةةةةةةةةةةةةى  جةةةةةةةةةةةةة  إلادالس ةةةةةةةةةةةةةةة  معيفةةةةةةةةةةةةة  بلحن ةةةةةةةةةةةةةةن  اكتتاعةةةةةةةةةةةةةات كهةةةةةةةةةةةةةدر 

 تاع .اكعي ه)املات ين  ( املت

اك جةةةةةةةتس وةةةةةةةة  يدلا  إلادالس كتتاعةةةةةةةات اكعي ه)املاةةةةةةةت ين  ( بمتاسةةةةةةة ات  اك انيةةةةةةة :اك جةةةةةةةتس  .4

وةةةةةة  املتاسةةةةة ات الخاسةةةةة  والخنمةةةةة   سمةةةةةت لالخنمةةةةة  املىنمةةةةة   بلنةةةةةتج ئةةةةةدر اك جةةةةةتس ةةةةةة  

 بظةةةةةةةة  يدلا  إلادالس كتتاعةةةةةةةات اكعي ه)املاةةةةةةةت ين  (  ويعيةةةةةةةى ةةةةةةةةند ليةيةةةةةةةة  
ً
املىنمةةةةةةة  فعةةةةةةة 

 كةبع    ين  (لتاعات اكعي ه)املات
ً
الخاس  والخنم  يال متاس ات م  ابة  إلادالس ن ةيا

 املاكي  أب ةند انلس إلادالس ة ل لبيي فلا   الجتدس. اكىيتد
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بل هةةةةةي ئةةةةةدر اك جةةةةةتس  الخنمةةةةة  اك جةةةةةتس وةةةةةة  متاسةةةةة ات الخنمةةةةة  بلىةةةةةن    اك اك ةةةةة :اك جةةةةةتس  .3

دالس واصةةت  شاةةهم  ةةت  متاسةة ات الخنمةة  املىنمةة  واك عةة  ال لتتةةاون مةةف مةةا لنلزةةل إلا 

ئةةةةدر املتاسةةةةة ات  ب يةةةةةةف اكاةةةةةهم فةةةةةا ذكةةةةةمل ياةةةةةل لةةةةةنني مهةةةةةالس اكعةةةةةاملة  اكىةةةةةائية  ة ةةةةةل لجهةةةةةةالا 

ضةةةةةةعا لةةةةةةنل غو  أب ةةةةةةةند لغبةةةةةةتو  فةةةةةةا أداه الخنمةةةةةة  واكصةةةةةةتلس املتلتظةةةةةة   بلىةةةةةةن   الخنمةةةةةة  اب

 حام املتاس ات.

 بظةةةةةة  مةةةةةا بةةةةةةنت وةةةةةل إلادالس ية ميةةةةة اكياشعةةةةة :اك جةةةةةتس  .2
ً
 اك جةةةةةتس وةةةةةة  الخنمةةةةة  املىنمةةةةة  فعةةةةة 

ً
ا

الخالةيةة   بلنةةةتج ئةةدر اك جةةةتس ةةةة  الخلةة  فةةةا مصةةةنااي   سلصةةةاالتبيةةتاس كةةةل مةة  مةةة ل 

املىنمةةةةة  كلخنمةةةةة   ويعيةةةةةى أ  ماةةةةةتتق الخنمةةةةة  اكتةةةةةي بةةةةةةنت وتىةةةةةن يها املؤياةةةةة   املؤياةةةةة 

. اتلا ة  ماتتق الخنم  املىنم  
ً
 فع 

املنلزةةةة   اك جةةةةتس وةةةة  لتاعةةةةات اكعيةةةة ه )املاةةةت ين  ( كلخنمةةةة  بالخنمةةةة  الخاماةةةة :اك جةةةتس  ..

 (.)الخنم  اك علي  املىنم  كه 

  ب يكة  ايةاد ئةدر اك جةتس 
ً
بتعتبر اك جتس الخاما  م  أئ  اك جتات بأز رئةا دلاية  بلتبيىةا

 اكتاكي :واكتي ى  

 توقع ت العم ء لل دمة –جودة ال دمة = إدراك العم ء لل دمة   

أشعةةةاد  بامتصةةةال  Servequalويبشةةةتلما  بظةةةةرم ب   امةةة  ويياةعةةة  مىيةةةاد اةةةاد  6.99بفةةةا ةةةةاد 

بدمجةس يةبع  أشعةاد مةف  يةا لة  يوىةاه    ة  أشعةاد زة   أشعاد  حيةثاملىياد اكعكيس يال ميا  

 :  .2فىيس  بئدر ألاشعاد يا 44شع  فا شعن   بل ت  املىياد م  

فىةةةيات لت ةةةابل ةةةةتدس املتاةةةف  2 ت ةةةت  ئةةةدا اكبعةةةن مةةة   :Tangiblesالجتانةةةم املليتيةةة   -6

 سلصال.املاد   باملعنات بم هي اكعاملة  بأدبات  بةاذوي  الجتانم

فىةةيات  ب ىصةةن  وةةا اكىةةنلس ة ةةل أداه  2 ت ةةت  ئةةدا اكبعةةن مةة   :Reliability سةتياد ةة  -4

 بمت تاي .الخنم  و ى  

 ايةةةتعنادفىةةةيات  ببعيةةةي مةةةنق  2 ت ةةةت  ئةةةدا اكبعةةةن مةةة   :Responsiveness سيةةةتجاو  -3

 امل ايم.  بلىن   الخنمات كه  فا اكتاس اكعاملة  فا املؤيا  ملااةنس اكعي ه

فىةيات  بتعيةي معيفة  اكعةاملة  بكبةااتو   . ت ت  ئدا اكبعن مة   :Assuranceاكضيا   -2

 نتو .بطيلمف اكعي ه  بانل و  ة ل زام  ىتو  

 سئتيةةةةةةةادفىةةةةةةيات  بلي ةةةةةةة  فةةةةةةا لةةةةةةتفةر  . ت ةةةةةةت  ئةةةةةةدا اكبعةةةةةةةن مةةةةةة   :Empathyاكتعةةةةةةاطا  -.

 يتل.زضاكشخص ي واكعي ه بمعاملتو  
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لةةةةةة  مياةعةةةةةة  بل ىةةةةةةي  ئةةةةةةدا املىيةةةةةةاد بلةةةةةة  ايةةةةةةتبنال  ليةةةةةة  ) جةةةةةةم( فةةةةةةا  6..6بفةةةةةةا ةةةةةةةاد  

 مياةعةةةةةة   2..6  بفةةةةةةا ةةةةةةةاد 21 سيةةةةةةتهيا  الخةةةةةةا  وةةةةةةالجتدس املتتاعةةةةةة  و ليةةةةةة  )يةةةةةةتل(
ً
لةةةةةة  أ ضةةةةةةا

 مةةة   46املىيةةةاد بل ىيحةةةةل وحيةةةث أسةةةةب  ةةةةند ة اسةةةةي سيةةةةتهيا  
ً
ة صةةةةي  باةةةةن  44ة صةةةي وةةةةنال

بايةةةةةف بفةةةةةا شةةةةةتى املجةةةةةاالت الخنميةةةةة  بسنتاةيةةةةة  انةةةةةل  ةةةةةتفي نتةةةةةا   ة ةةةةةلايةةةةةتاند ئةةةةةدا املىيةةةةةاد 

 .29اكهي   ألاياع ي اكدم  يك  لكيي ل بلتتبعل كي ايم أم م  ي  )مؤيا (

فةةةةا مجةةةةال املكتبةةةةات باملعلتمةةةةات حيةةةةث أشةةةةالت  2..6بايةةةةتاناد ئةةةةدا املىيةةةةاد م ةةةةد ةةةةةاد  

كتبةةةة  امليز  ةةةة  مةةةة  ابةةة  في ةةةةي  تكييةةةةا  بآمةةةيب  ة ةةةةل امل 2..6فيحةةةات ياةةةةل دلايةةةة  أةي ةةةس ةةةةةاد 

بان أظهةيت ئةدر   Servqualلجامع  لكااد كىياد ةتدس منمات املكتب  وايتاناد مىياد 

 فا ةتدس الخنمات اكتةي لىةنمها املكتبة  باكتةي  يغةم فيوةا املاةت ينب   حيةث ةبةر 
ً
اكنلاي  ل ابلا

 .29مع   املكالزة  فا املجح ة  ةند لضائ  ة  املكتب 

 : .2 ما   ا Servqualمات الخنبم  ميةالاات مىياد ةتدس 

 يكة  ايةتانامل ة ةل أيةاد م ةت   ملعيفةة  لصةتلات املاةت ينب  مة  ةةتدس الخةنمات فةةا  -6

معةةة  واملىالنةة  مةةف م افاةةيوا  أم اكتعةةيل ة ةةل نتةةا  اكىةةتس  مؤياةة  معلتمةةاتأم مكتبةة  أب 

 باكضعا اكنابي كلي افا  كتلمل املكتب  اب املؤيا .

فيسةةة  كتىيةةةي  أداه ةةةةتدس مةةةنما وا ة ةةةل أيةةةاد أشعةةةاد  لةةةتفي كليكتبةةة  أب مؤياةةة  املعلتمةةةات -4

 مجتيع .ئدا املىياد أما م  يدس أب 

3-  
ً
تاةةي  كليكتبةة  أب مؤياةة  املعلتمةةات لصةةنيا املاةةت ين   ماوةةا فةةا اتاةةةات ماتل ةة  و ةةاها

 ة ل لىيييه  لجتدس الخنمات.

  يك  ايتاناد ئدا املىياد فا ماتلا املجاالت باكىتاةات. -2

م هتد بيه  سيتاناد باكتتبين ب يكة  تعن لةل ويةا  ةت ئ  باملؤياة    عتبر ئدا املىياد -.

 اكتي يتل تاتانمل.

1- .
ً
  عتبر ئدا املىياد أداس مجيظ  بماتبرس ب يك  ايتانامل اغيا  اكىياد ناهيا

بظةةةةةةاكيغ  مةةةةةة  انتكةةةةةةال ئةةةةةةدا املىيةةةةةةاد  بليتعةةةةةةل واكعن ةةةةةةن مةةةةةة  امليةةةةةةةالاات يال أنةةةةةةل بةهةةةةةةس كةةةةةةل شعةةةةةة  

   ا: امل ح ات ندزي ماوا ما

سةةةةةةعتظ  تعيةةةةةةي  اك ىةةةةةةيات املتةةةةةةةتدس واملىيةةةةةةاد )اك يةةةةةةتذل( ة ةةةةةةل ةييةةةةةةف أسةةةةةة ال الخةةةةةةنمات  -6

 واكيغ  م  محابك  اكةبع  لتتبعةل كلىيةاد 
ً
)زىياد ةتدس منمات املتااف إلاككتربني  م  

 ...ودكمل(

كةةةة   يةةةةةالا مةةةة  اةةةةاد وه ةةةةاه ئةةةةدا املىيةةةةاد وةةةةة  املاةةةةت ين   اكةةةةد   كةةةةنيو  مبةةةةرس فةةةةا اكتعامةةةة  مةةةةف  -4

فاكصةة ا ألابل نجةةن  الخنمةة    أبك ةةمل اكةةد   كةةية كةةنيو  مبةةرس فةةا اكتعامةة  مةةف الخنمةة  بظةةة
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 اك جةةتس أ  اك جةةتس املتتاعةة  ة ةةنئ  ل ةةاد لتتةةاون مةةف الجةةتدس املنلزةة  بظاكتةةااا ل ةةاد ل عةةند 

 املتتاع .شعكة اكص ا اك اني اكدم  جن سعتظ  فا لىيي  الجتدس 

 مةةةة   -3
ً
  اكعيليةةةة  لتبيىةةةةل فةةةةا الحيةةةةاس ئةةةةدا املىيةةةةاد سةةةةعم  أ  Croninب Taylor ةةةةيق زةةةة 

ً
ن ةةةةيا

مةةةةةةيس ة ةةةةةةل لتاعةةةةةةات املاةةةةةةت ين   نحةةةةةةةت  مةةةةةةيلة  كضةةةةةةيبلس لتبيةةةةةةن املعةةةةةةا ةر املتعلىةةةةةة  وةةةةةةالجتدس 

 . 6.الخنم   بألاميق ة ل يدلا ا و  ملاتتق الخنم  اك علي  اكتي  حصلت  ةليوا

ا لةةةل ةر أئيةة  ئةةدا املىيةةاد شعةةة  املةةؤ يات الخالةيةة  املةةةؤ يس ة ةةل اكعييةة  باكتةةي اةةةن   ةةت  كهةة -2

 يذا اضةةةتي كلبىةةةاه فةةةا املؤياةةة   املىنمةةة  ة ةةةل ل ةةة ى اكعييةةة  ة ةةةل ةةةةتدس الخنمةةة  
ً
بمصتسةةةا

 الحيالس.باكضتضاه بدلة   الخنم   اإلضاهسحصتكل ة ل  النت ال 

 حتال ئدا املىياد وحام لأم مة  اةامتا وتضةعل ياةل ةهةتد وح ية  بتعةن  ت كلتالةم ة ةل  -.

وصةةح  بمت تايةةة  املىالنةة  وةةةة  ماةةتتق الجةةةتدس  املتةهةةة  يكيةةل  ماسةةة  مةةا  تعلةةةن سنتىةةادات

 . 4.املتتاع  باملاتتق الجتدس املنلز 

ة ةةل نتةةا  بايةةف بفةةا  ايةةتاند Servqualبظةةاكيغ  مةة  سنتىةةادات يةةاك   اكةةدزي يال أ  مىيةةاد 

 مةةةة  ابةةةة  املكتبةةةةات كىيةةةةاد بلىيةةةةي  ةةةةةتدس الخةةةةنمات اكتةةةةي 
ً
شةةةةتى املجةةةةاالت الخنميةةةة   بمصتسةةةةا

 لىنمها.
 

 صنع ء:كنبة املركزية بج معة لبذة عن امل -
 

د ة ةةةةن ينكةةةةاه ةامعةةةة  سةةةة عاه فةةةةا .6.9لةةةة  ينكةةةةاه املكتبةةةة  امليز  ةةةة  وجامعةةةة  سةةةة عاه ةةةةةاد 

الحيد الجامعا اكىةن     ب انةس ةبةالس ةة  مكتبة  لاشعة  ك لية   دا  باكعلةتد باكتروية  آنةدا   

  3.امعا الجن ةةةةناملكتبةةةة  امليز  ةةةة  لجامعةةةة  سةةةة عاه فةةةةا الحةةةةيد الجةةةة افتتةةةةااد لةةةة  6.94بفةةةةا ةةةةةاد 

متظةةةا متاصصةةةت  فةةةا مجةةةال  64متظةةةا مةةةاو   99ب بلةةةغ ةةةةند اكعةةةاملة  فةةةا املكتبةةة  امليز  ةةة  

 
ً
املكتبات بةل  املعلتمات   بل ت  املكتب  أوتا وا كلياةت ين   ماوةا مة  اكاةاة  اك ام ة  سةباحا

   مةةا ةةةنا  ةةتد الخيةةية باكعتلةة  اكصةةي ي  فمةةي ل ةةت  أوتا وةةا مةة  
ً
اك ام ةة  بحتةةى اك ام ةة  ماةةاها

  بفةةةةا ظةةةة  ألابضةةةةا  اكتةةةةي تعيكةةةةها اكبلةةةةن فىةةةةن لتا ةةةةس املكتبةةةة  ةةةةة  
ً
 بحتةةةةى اك انيةةةة  ظهةةةةيا

ً
سةةةةباحا

 اكعي  م ل اك ترس املاائي  .
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 للدراسة:اإلطار العملي 

 

 ( يبي  توايع املسنف دين من املكنبة الدراسة  سب كا من الجنس والكل ة2جدول رقم )

 

 الجنس إلاجم لي
 زالكل ة أو املرك

 ذكر ألثى النكرار النسبة %

 اكتم باكعلتد اكصحي  . 63 22 17.9

 اكعلتد 6 9 8 6.5

 إلادال   اكعلتد- بساتصاداكتجالس  4 6 3 2.4

  دا  باكعلتد إلانااني  1 62 20 16.3

 اكتروي  .6 32 49 39.8

 اككيبع  باكىانت   2 . 9 7.3

 اكلاات 6 6 2 1.6

 ايات اكا اني ميز  اكنل  . 4 7 5.7

 ميز  اك ت  سةتياعا . 3 3 2.4

 إلاةيااا 23 .9 643 ..6

 

  نةةةاث ل ةةةت  ناةةةب  املاةةةتجيبة( أ  ناةةةب  املاةةةتجيبة  مةةة  إلا 2 تضةةةح مةةة  الجةةةنبل لاةةة  )

 ب يةةةةف اكاةةةهم فةةةا ذكةةةمل ياةةةل   ةةةادس ةةةةند املتىةةةنمة   %.1نةةةاث مةةة  اكةةةد تل حيةةةث ولاةةةس ناةةةب  إلا 

   %.3ناث  فا حة  ولغ ناب  املاةتجيبة  مة  اكةد تل م  إلا     وبرامج اكنلايات اكعلياباملىين

أما واكناب  ملتاةةر اك لية  )اكتاصةص( فيتضةح ك ةا مة  ن ةة الجةنبل وةل   لية  اكتروية  ةةاهت فةا 

ةيةةةةةااا اكعةةةةةند اكك ةةةةةا كعي ةةةةة  امةةةةة   %9..3امليلبةةةةة  ألاباةةةةةل حيةةةةةث ولةةةةةغ ناةةةةةب  ةةةةةةند املاةةةةةتجيبة   وةةةةةا 

اكنلايات اكعليةا ببةةتدر فةا مع ة  ألاااةاد  اكعليية   اكنلاي  ببع ق ذكمل يال اند فت  وينامج

بفةةا امليلبةة  اك اك ةة   %..69واك ليةة   لةةلتي فةةا امليلبةة  اك انيةة   ليةة  اكتةةم باكعلةةتد اكصةةحي  وناةةب  

 مةةة   ليةةة  اكتجةةةالس  %61.3 ليةةة   دا  باكعلةةةتد إلاناةةةاني  وناةةةب  
ً
  بفةةةا امليلبةةة  ألامةةةةرس ةةةةاه زةةة 

ك   ماويا ب يةةف اكاةهم فةا ذكةمل ياةل أ  وينةامج  %4.2وناب   اعاسةتيبميز  اك ت   بساتصاد

 فيويا.
ً
 اكنلايات اكعليا حن ث ناهيا
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 ( يبي  الفئ ت العمرية لع نة البحث 1جدول رقم )

 

 العمر النكرار النسبة %

 ي    .4أا  م   . 9.3

 ي    .3ي   يال أا  م   .4م   .. 99.4

 ي    .2ي   يال أا  م   .3م   .6 2..6

 إلاةيااا 643 100

 

م  ةي   اكبحث ئ  مي  لىف أةيالئ   %99.4( نيق أ  ناب  3م  م ل الجنبل لا  )

ي   يال  .3فا حة  ولغ ناب  م   انس أةيالئ  ما وة   ي    .3ي   يال أا  م  .4ما وة  

بظلغ  فى   %9.3ي    .4بظلغ ناب  م  لى  أةيالئ  ة    %2..6ي    .2أا  م  

ببكةر ذكمل يال اك    اكتي لبلغ أةيالئ  ما  9..4تتي  أةيال ةي   اكبحث م  املات ين   م

 ي  . .3ي   يال أا  م   .4وة  

 

 ( يوضح املؤها املراد الحصول عل ه من قبا ع نة الدراسة 4جدول رقم )

 

 املؤها النكرار النسبة %

 دولتد ةااا 82 66.7

 ماةاتةر 41 33.3

 اإلاةياا 643 ..6

 

( أ  ناب  اكتلب  املىين   مة  مجتيةف اكنلاية  كلحصةتل ة ةل 2 تضح م  الجنبل لا  )

دلةةةةة  اكةةةةنولتد اكعةةةةااا أة ةةةةل مةةةة  ناةةةةب  اكتلبةةةة  املىيةةةةن   كلحصةةةةتل ة ةةةةل دلةةةةة  املاةاةةةةتةر حيةةةةث 

ببعةةةةتد اكاةةةةهم فةةةا ذكةةةةمل ياةةةةل اةةةةتانة  بكةةةتائ  الجامعةةةة  اكتةةةةي لةةةة    ةيليةةةة    %11.9ولاةةةس ناةةةةبتو  

 بامل اضةةةةل  اكىبةةةةتل  المتحانةةةةاتنلايةةةةات اكعليةةةةا بمضةةةةت  اكتلبةةةة  املتىةةةةنمة  اكىبةةةةتل فةةةةا وةةةةيامج اك

 باك ليات.يضاف  يال لحن ن نام اكىبتل م  اب  ألااااد اكعليي  
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 إلاج ب ت( )منعدد( يوضح القدرات اللغوية 5جدول رقم )
 

 اكلا  اكتكيال اكناب  %

 اكعيظي  123 58.9

 إلانجلةالا   73 34.9

 اك يناي  4 1.9

 أميق  9 4.3

 إلاةيااا 209 100
 

( املتعةةةةند إلاةاوةةةةات باملتعلةةةةن ويعيفةةةة  اكىةةةةنلات اكلات ةةةة  كةةةةنق ةي ةةةة  .مةةةة  الجةةةةنبل لاةةةة  )

اكنلاي  نيق أ  ةييف أفياد اكعي    جينب  اكلا  اكعيظي   تقوا اكلاة  ألاد حيةث ولاةس ناةبتو  

أمةةةا اكلاةةة  اك يناةةةةي    %..32 فةةةا حةةةة  لةةةلتي اكلاةةةة  إلانجلةالا ةةة  فةةةا امليلبةةة  اك انيةةةة  وناةةةب   %..9.

ببعةة ق ذكةةمل ياةةل أ  اكتاصةةص اكعلمةةي افةةياد ئةةدر اك  ةة   %..6فىةةن  انةةس ناةةب  مةة   ليةةت   وةةا 

 جيةةنب  كاةةات أمةةيق لت ةةةس مةةا وةةة  ألاملانيةة   %2.3بنةةيق أ ضةةا أ  ناةةب   اك يناةةي  ئةةت اكلاةة  

   باكصي ي .باكترزي  

 ( يبي  مدى التردد على املكنبة6جدول رقم )
 

 مدى التردد على املكنبة النكرار ة %النسب

11.4 14  
ً
  تميا

43.1 53  
ً
 أيبتةيا

18.7 23  
ً
 شهي ا

 أميق  33 26.8

 إلاةيااا 643 ..6

 

م  ةي   اكنلاي   ترددب  ة ل املكتب  امليز     %23.6(  تضح ك ا أ  ناب  1الجنبل لا  )

أما ة ن الحاة  أب فا أباات ماو  كليكتب   %41.9فا حة   تردد  أيبتةيا وجامع  س عاه 

 كعند ل يغه  كلنلاي  باكبحث 
ً
ولةيال أميق   فا حة   بانكااكه متىتع  بغةر محندس ن يا
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 حيث ولاس نابتو  
ً
ةاه فا امليلب  ألامةرس املات ينب  اكد    ترددب  ة ل املكتب   تميا

 الجامع  .بان  عتد اكاهم فا ذكمل يال ل يغه  اكعلمي بكىي  ماازاو  م   %.66.2

 على املكنبة املركزية في الحصول على مص در املعلوم ت الاعنم د( يوضح مدى 7جدول رقم )

 

 على املكنبة الاعنم د النكرار النسبة %

 نع  2 1.6

 ال 121 98.4

 إلاةيااا 643 ..6

 

مةةةةة  ةي ةةةةة  اكنلايةةةةة  ال  عتيةةةةةنب  ة ةةةةةل  %9.2.( أ  ناةةةةةب  9 تبةةةةةة  ك ةةةةةا مةةةةة  الجةةةةةنبل لاةةةةة  )

املتضتةي  م  مصادل املعلتمةات ب يةةف اكاةهم فةا ذكةمل ياةل  احتياةا و امليز    فا ين املكتب  

املاةت ين   نحةت ايةتاناد مصةادل املعلتمةات  الجائةاتلىادد شع  مجيتةا وا يضاف  يال تاةر 

فةا حةة  ولةغ ناةب  مة   عتيةنب  ة ةل املكتبة   اكنلاية  إلاككتربني  باكتي ل تىي كها املكتب  محة  

 .%6.1ل ة ل مصادل املعلتمات اكتي  حتاةت  يكيوا فا الحصت 

   

( يوضح املص در الاخرى التي يعنمد عليه  املسنف دو  في تلب ة ا ن  ج تهم املوضوع ة 8جدول رقم )

 )منعدد الاج ب ت(

 املص در ألاخرى  النكرار النسبة %

 مكتب  اك لي  92 33.2

 املكتبات اكعام  24 8.7

 ص مكتبات متاص 31 11.2

 م  اك م ه سيتعالس 35 12.6

 مصادل أميق  95 24.3

 إلاةيااا 277 100

 

املتضتةي   احتياةا و بملعيف  املصادل ألاميق اكتي  عتين ةليوا املات ينب  فا للبي  

 %33(أ  ناب  9باكد   ال  عتينب  ة ل املكتب  امليز    فا ذكمل  تبة  ك ا م  الجنبل لا  )

 ماو   عتينب  ة ل 
ً
مكتبات  ليا و  فا الحصتل ة ل مصادل املعلتمات اكتي  حتاةتقوا ن يا
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كىي وا م  أماز  دلايتو  بلتافي نج  م  مصادل املعلتمات اكتي  حتاةتقوا املتةتدس فا 

م  املات ين   ة ل مصادل أميق  %42.3املكتب  امليز    كنق للمل املكتبات   فا حة   عتين 

  -تةي  لي لس للمل املصادل فا شبك  ألانترنس واكنلة  ألابال املتض احتياةا و فا للبي  
ً
ن يا

بمكتبا و  الخاس  واكنلة  اك اني    وي يا  -كتتافي منم  ألانترنس فا م ا كه  بأماز  ةيله  

ببع ق ذكمل يال  %9.9ألس املكتبات اكعام  فا امليلب  ألامةرس حيث ولغ ناب  م   عتينب  ةليوا 

 عام  بةند لتافي مصادل املعلتمات اكعليي  املتاصص  فيوا .ال  ةند مكتبات اك
 

 ( يبي  دوافع اسنخدام املكنبة من قبا املسنف دين )منعدد إلاج ب ت(9جدول رقم )
 

 الدوافع النكرار النسبة %

 اضاه أباات اك ياغ 10 3.1

 املدازيس دام  املكتب  37 11.6

 يتالاادس فا متضت  ماايتاناد مصادل املكتب  م  أة  س  97 30.4

 ايتعالس زتم يةالس مالةي  69 21.6

31.7 101 
( مة  أةة  ينجةا  وحةث )ب ةائنالحصتل ة ل مصادل معلتمات 

 أب لىي ي أب انجا  باةم معة 

 دبافف أميق  5 1.6

 إلاةيااا 319 100

 

(  بةةةةة  دبافةةةةف ايةةةةتاناد املكتبةةةة  محةةةة  اكنلايةةةة  مةةةة  ابةةةة  املاةةةةت ين     .الجةةةةنبل لاةةةة  )

ةاه فا امليلب  ألابال الحصتل ة ل مصادل معلتمات )ب ائن( مة  أةة  ينجةا  وحةث أب لىي ةي  حيث

حيةةةث  ةةةت  ل ليةةةا طلبةةة  اكنلايةةةات اكعليةةةا وصةةةةناد اكعن ةةةن  %36.9أب ينجةةةا  باةةةةم معةةةة  وناةةةب  

ايةةتاناد مصةةادل املكتبةة  مةة  أةةة  سيةةتالاادس فةةا مةة  ألاوحةةاث باكتىةةال ي فةةا مجةةال دلايةةتو     ليةةل 

زتةم يةةالس مالةية  فىةن ألةس فةا امليلبة  اك اك ة  وناةب   ايةتعالس  أمةا  %2..3وناب   متضت  ما

مةةةة  ةي ةةةة  اكنلايةةةة  أ  دبافةةةةف ايةةةةتانامه  كليكتبةةةة  ئةةةةت املةةةةدازيس دامةةةة   %66.1 بذزةةةةي  46.1%

ف ةةا  كةةةنبافف أمةةيق لي لةةس فةةا يةةةناد املحاضةةيات مةةة   %6.1ألباتوةةا  أمةةا امليلبةة  ألامةةةرس وناةةب  

   باكد    عيلت  زلةضاه ئي   لةنلبة ماةاةنس فةا الجامعة   يضةاف  ياةل اب  شع  املات ين

 متاشع  الجن ن فا مجال لاصصا و  اكعليي  .
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 (( يبي  أوجه إلاف دة من اسنخدام املكنبة من قبا املسنف دين )منعدد إلاج ب ت31جدول رقم )
 

 

 

مةةةة  ةي ةةةة  املاةةةةت ين    اةةةةتانمت   %31.6(  تضةةةةح ك ةةةةا أ  ناةةةةب  .6مةةةة  الجةةةةنبل لاةةةة  )

دس مةةة  مةةة  املاةةةت ين   أ  بةةةةل إلافةةةا %..36املكتبةةة  مةةة  أةةةة  زتاوةةة  وحةةةث ةلمةةةي   وي يةةةا  ةةةيق 

ايتانامه  كليكتب   تي ة  فةا زتاوة  ليةاك  ةليية  بمصتسةا طلبة  املاةاةتةر  أمةا مة   ةيق أ  

   %2..4بةل إلافةادس  تي ة  فةا يةةناد بزتاوة  ل ةاكيا دلايةي  فةا مجةال اكنلاية   انةس ناةبتو  

بلي لةةةةةس للةةةةةمل ألابةةةةةةل فةةةةةا اكىةةةةةياهس  %..4ب انةةةةةس ناةةةةةب  مةةةةة   ةةةةةيب  أ  ئ ةةةةةا  أبةةةةةةل يفةةةةةادس أمةةةةةيق 

يةةةة  بيةةةةةناد أبلا  اكعيةةةة  باكت ةةةةائن املتعلىةةةة  واك ةةةةنبات ببلق اكعيةةةة  اكتةةةةي  كةةةةال ت  فيوةةةةا  اكترفيو

 أ  بةل إلافادس ئت لحي ي دبل   . %2..  ببةاه فا امليلب  ألامةرس ونا

 ( يبي  إلى أي مدى تفي املكنبة املركزية بنوفير ا ن  ج ت املسنف دين 33جدول رقم )
 

   ن  ج ت املسنف دينمدى إلايف ء ب النكرار النسبة %

  واالحتيالال ل ي  8 6.5
ً
 متلىا

 يال حن ضئي  37 30.1

 يال حن ال ولد ول 70 56.9

 يال حن زبةر 8 6.5

 إلاةيااا 643 ..6
 

م  ةي   املبحت ة   يب  أ  املكتب  ل ي  %..1.( أ  ناب  66 تضح ك ا م  الجنبل لا  )

يال أ   أشالبا ولد ول  فا حة  لبلغ ناب  م  م  مصادل املعلتمات يال حن ال  واحتياةا و 

م  %..1  فا حة   يق ناب   %6..3املتضتةي  يال حن ضئي   واحتياةا و املكتب  ل ي 

املتضتةي  يال حن زبةر بزدكمل ن ة اكناب  مل   واحتياةا و املات ين   ول  املكتب  ل ي 

   بان ولغ  واحتياةا و  يب  ول  املكتب  ال ل ي 
ً
املتتي  الحاابي إلةاوات املات ين   متلىا

 املات ين   ماوا يال حن ال ولد ول  . واحتياةاتميا  نل ة ل أ  املكتب  ل ي  4.13

 أوجه إلاف دة النكرار النسبة %

 لحي ي دبل    1 0.4

   وحث ةلميزتاو 86 36.1

 زتاو  لياك  ةليي  75 31.5

 ل اكيا دلايي يةناد بزتاو   70 29.4

 أبةل أميق  6 2.5

 إلاةيااا 238 100
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 ( يبي  تق  م ال دم ت املعلوم ت ة في املكنبة من وجهة لظر املسنف دين32جدول رقم )

 تق  م ال دم ت
 ج دة ممن اة

ج دة الى  د 

 م 
 مقبولة

غير منوفرة 

  اط ق
 إلاجم لي

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت

 100 123 0 0 18.7 23 24.4 30 30.1 37 26.8 33 إلاةالس اكناملي 

 100 123 0 0 17.9 22 30.9 38 30.9 38 20.3 25 إلاةالس الخالةي 

اكتصت ي بسيتنااخ 

 ملصادل املعلتمات
5 4.1 16 13 21 17.1 30 24.4 51 41.5 123 100 

او  ة ل املياةف بإلاة

 سيت االات امليةعي 
7 5.7 29 23.6 23 18.7 43 35 21 17.1 123 100 

اكبحث فا اتاةن ويانات 

 CD-ROMة ل أايا  اكة
1 0.8 0 0 0 0 1 0.8 121 98.4 123 100 

اكبحث فا اتاةن اكبيانات 

 وااللصال املباشي
0 0 0 0 0 0 0 0 123 100 123 100 

 100 123 100 123 0 0 0 0 0 0 0 0 اكتككيا

 100 123 100 123 0 0 0 0 0 0 0 0 سيتا  

 100 123 100 123 0 0 0 0 0 0 0 0 إلاحاط  الجال  

 100 123 100 123 0 0 0 0 0 0 0 0 اكبث سنتىايي كليعلتمات

 100 123 100 123 0 0 0 0 0 0 0 0 اكترةي  اكعليي 

 100 123 34.1 42 37.4 46 20.3 25 7.3 9 0.8 1 سنترنس

لنل م املات ين   ة ل 

 ايتاناد املكتب 
0 0 0 0 0 0 0 0 123 100 123 100 

 

(  تضةةةةةةةح ك ةةةةةةةا أ  املكتبةةةةةةة  امليز  ةةةةةةة  ل تىةةةةةةةي ياةةةةةةةل لىةةةةةةةن   مةةةةةةةنمات 64مةةةةةةة  الجةةةةةةةنبل اكاةةةةةةةاون لاةةةةةةة  )

املاةةةةةةةةت ين    احتياةةةةةةةةةاتاملعلتمةةةةةةةات الحن  ةةةةةةةة  اكتةةةةةةةي لتازةةةةةةةةم اكتتةةةةةةةةتلات باكتةةةةةةةي تاةةةةةةةةه  فةةةةةةةةا يةةةةةةةن 

حيةةث نةةةيق أ  املكتبةة  امليز  ةة  ال لىةةةند الخةةنمات  ليةةة   بمصةةادلئا املتضةةتةي  مةة  املعلتمةةةات 

 ماوا:كليات ين   

 اكتككيا-  اكبحث فا اتاةن اكبيانات وااللصال املباشي -

 الجال   إلاحاط -      سيتا   -

 اكعليي  اكترةي -    اكبث سنتىايي كليعلتمات -

 لنل م املات ين   ة ل ايتاناد املكتب  -
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 م  م ل الجنبل اكااون ما أما وا
ً
   ا:كناب  كلخنمات اكتي لىنمها املكتب  فيتضح أ ضا

 %41.9فةا حيةس أفةاد  ةيةنس م  املات ين    يب  أ  منم  إلاةةالس اكناملية   %6..3أ    -

أ  منمةةة  إلاةةةةالس اكنامليةةة  ةيةةةنس  %42.2بأشةةةال  ميتةةةا س مةةةاو  أ  منمةةة  إلاةةةةالس اكنامليةةة  

 .%69.9  م   يب  أ  منم  إلاةالس اكناملي  مىبتك  يال حن ما  ب ا  ناب

بن ةةةةة اكناةةةةب  واكناةةةةب   ةيةةةةنس مةةةة  املاةةةةت ين   أ  منمةةةة  إلاةةةةةالس الخالةيةةةة   %...3 ةةةةيق  -

 ميتةا س ماو  يال أ  الخنمة   %3..4وي يا ذزي  ما كليات ين   اكد    يبقوا ةينس يال حن 

 .%..69بظلغ ناب  م   يب  أ  ئدر الخنم  مىبتك  

  بسيتناةةاخمةة  املاةةت ين   وةةل  منمةة  اكتصةةت ي  %..26أفةةاد  -
ً
غةةةر متةةتفيس واملكتبةة  يط اةةا

اكتيةةةال اككهيظةةةايي املتكةةةيل  انىتةةةا ببعةةة ق ذكةةةمل ياةةةل لتاةةةا الخنمةةة  فةةةا مع ةةة  ألاباةةةات شاةةةهم 

كاةةةاةات طت لةةة  ة ةةةل مع ةةة  املحاف ةةةات شاةةةهم ألابضةةةا  اكتةةةي تعيكةةةها اكةةةيي  واإلضةةةاف  ياةةةل 

مةة  املاةةت ين   أ  ئةةدر  %42.2وي يةةا  ةةيق  بسيتناةةاخ اكتصةةت ي تعتةة   الت الخاسةة  و

بظلةغ  مةا ةينس يال حةن  بسيتنااخماو  أ  منم  اكتصت ي  %69.6بذزي  مىبتك  الخنم  

فةةةا حةةةة  أ  مةةة  أشةةةال ياةةةل أ  ئةةةدر الخنمةةة    %63ناةةةب  مةةة   ةةةيب  أ  ئةةةدر الخنمةةة  ةيةةةنس 

 فى . %2.6ةينس 

حةة  فةا   %.3ياةةف بإلاةاوة  ة ةل ألاية ل  امليةعية  مىبتكة  ولغ ناب  م   ةيق أ  منمة  امل -

مةةةةة   %69.9بأشةةةةةال  ةيةةةةةنس مةةةةة  املاةةةةةت ين    كةةةةةةر ياةةةةةل أ  ئةةةةةدر الخنمةةةةة   %43.1ناةةةةةب   أ 

املات ين   أ  للمل الخنم  ةينس يال حن ما  بظلاةس ناةب  مة   ةيب  أ  ئةدر الخنمة  غةةر 

 
ً
اةةل لىةةاةة اكعةةاملة  فةةا لىةةن   ئةةدر ببعةةتد اكاةةهم فةةا ذكةةمل ياةةل يمةةا ي %69.6متةةتفيس يط اةةا

الخنمة  أب ةةند معيفة  املاةت ين   مة  املكتبة  وتىةن   ئةدر الخنمة  ضةي  الخةنمات اكتةي 

مةة  املاةةت ين   أ   %9..معةةيفتو  مةةاذا تع يةةل ئةةدر الخنمةة   بذزةةي  ةةةندب ألىةةنمها املكتبةة  

 ميتا س.ئدر الخنم  

 CD-ROMانةةات ة ةةل أاةةيا  اكةةةمةة  املاةةت ين   وةةل  منمةة  اكبحةةث فةةا اتاةةةن وي %9.. ةةيق  -

ميتةةةةةةا س  بزةةةةةةدكمل ن ةةةةةةة اكناةةةةةةب  ملةةةةةة   ةةةةةةيب  وةةةةةةل  ئةةةةةةدر الخنمةةةةةة  مىبتكةةةةةة  ب يةةةةةةةف اكاةةةةةةهم فةةةةةةا 

 سحتياةةةةاتلىيةةةييه  ئةةةدا ياةةةل لةةةتافي شعةةة  املاتتطةةةات ببعةةة  املصةةةادل املاصصةةة  كةةةدبم 

مة  املاةت ين   ياةل ةةند  %9.2.  فةا حةة  أشةال  CD-ROMالخاس  ما ن  ة ل أايا  اكة 

.لتافي ئدر ا
ً
 لخنم  يط اا

 %32.6مةةة  ةي ةةة  اكبحةةةث ولقوةةةا مىبتكةةة   ب ةةةيق  %39.2واكناةةةب  لخنمةةة  إلانترنةةةس فىةةةن أفةةةاد  -

 ياةةةةةل 
ً
 ب يةةةةةةف اكاةةةةهم فةةةةا ذكةةةةمل زيةةةةةا أشةةةةينا يةةةةاوىا

ً
مةةةةاو  ياةةةةل ةةةةةند لةةةةةتفي ئةةةةدر الخنمةةةة  يط اةةةةا

اكتيةةةةةال اككهيظةةةةةايي كاةةةةةاةات طت لةةةةة  يضةةةةةاف  ياةةةةةل ضةةةةةعا اكتاةةةةةت ن فةةةةةا املكتبةةةةة  بةةةةةةند  انىتةةةةةا 
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مةةة   %3..4ملاةةةت ينب  وتىةةةن   ئةةةدر الخنمةةة  دامةةة  املكتبةةة   فةةةا حةةةة   ةةةيق معيفةةة  مع ةةة  ا

املاةت ين   أ  ئةةدر الخنمةة  ةيةنس ياةةل حةةن مةةا  أمةا ناةةب  مةة  اةةال وةل  ئةةدر الخنمةة  ةيةةنس 

  بلجةنل إلاشةالس %9..  ب انس ناب  م  ذزي ول  منم  إلانترنس ميتةا س ماو %9.1فىن ولغ 

 ل ال فا اكااة  . .1مىاو  ليتد لم    لص  يال ئ ا يال أ  املكتب  لىند ئدر الخنم  

 
 ( يبي  املنوسط الحس بي لنق  م ال دم ت املقدمة للمسنف دين من املكنبة املركزية بج معة صنع ء31جدول رقم ) 

 الالحراف املع  ري  املنوسط تق  م ال دم ت الالحراف املع  ري  املنوسط تق  م ال دم ت

 0.000 1 اكتككيا 1.071 3.65 إلاةالس اكناملي 

 0.000 1 سيتا   1.011 3.54 إلاةالس الخالةي 

اكتصةةةةةةةةةةةةةةةت ي بسيتناةةةةةةةةةةةةةةةاخ ملصةةةةةةةةةةةةةةةادل 

 املعلتمات
 0.000 1 إلاحاط  الجال   1.210 2.14

املياةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةف بإلاةاوةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ة ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل 

 سيت االات امليةعي 
2.66 1.179 

اكبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةث سنتىةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةايي 

 كليعلتمات
1 0.000 

اكبحةةةةةةةةث فةةةةةةةةا اتاةةةةةةةةةن ويانةةةةةةةةات ة ةةةةةةةةل  

 CD-ROMال ةأايا  
 0.000 1 اكترةي  اكعليي  0.371 1.04

اكبحةةةةةةةةةةةةةةةةةث فةةةةةةةةةةةةةةةةةا اتاةةةةةةةةةةةةةةةةةةن اكبيانةةةةةةةةةةةةةةةةةات 

 وااللصال املباشي
 0.958 2.03 سنترنس 0.000 1

لنل م املات ين   ة ةل ايةتاناد 

 املكتب 
1 0.000    

 

أمةةةةةا ةةةةةة  متتيةةةةةتات لىيةةةةةي  املاةةةةةت ين   لخةةةةةنمات املعلتمةةةةةات املىنمةةةةة  كلياةةةةةت ين   ماوةةةةةا 

( أ  املتتيةةة  الحاةةةابي كتىيةةةي  املاةةةت ين   لخنمةةة  إلاةةةةالس 63نبل لاةةة  )فيتضةةةح ك ةةةا مةةة  الجةةة

بئةةت  كةةةر ياةةل أ  ئةةدر الخنمةة  ةيةةنس  فةةا حةةة  ولةةغ متتيةة  اكتىيةةي  لخنمةة   .3.1اكنامليةة  ولةةغ 

   بظلةةةةةغ متتيةةةةة  اكتىيةةةةةي   %2..3إلاةةةةةةالس الخالةيةةةةة  
ً
ب ةةةةةنل ة ةةةةةل أ  ئةةةةةدر الخنمةةةةة  ةيةةةةةنس أ ضةةةةةا

اةةةةةةةتنل ة ةةةةةةةل أ  ئةةةةةةةدر الخنمةةةةةةة  مىبتكةةةةةةة   أمةةةةةةةا متتيةةةةةةة  بب 4.62 بسيتناةةةةةةةاخلخنمةةةةةةة  اكتصةةةةةةةت ي 

ب ةةنل ة ةل أ  ئةةدر  4.11املياةةف بإلاةاوةة  ة ةل سيت اةةالات امليةعية  فىةةن ولةغ اكتىيةي  لخنمةة  

ببكةةةر ياةةل أ   3..4الخنمةة  ةيةةنس ياةةل حةةن مةةا  ب ةةا  متتيةة  اكتىيةةي  واكناةةب  لخنمةة  إلانترنةةس 

الحاةةاوي  كلخةةنمات ألامةةيق ياةةل ةةةند ئةةدر الخنمةة  مىبتكةة    زيةةا  تضةةح مةة  مةة ل املتتيةةتات 

 .يلتفي للمل الخنمات 
ً
 ط اا
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 ( يبي  منوسط مسنوى ال دم ت املنوقعة من قبا املسنف دين من املكنبة  سب توقع تهم له 34جدول رقم )

  

 املع  ري  فالالحرا املنوسط الحس بي  عدد الفقرات ألابع د

 .464. 4.49 2 الجتانم املليتي 

 0.511 4.57 1 سةتياد  

 0.574 4.48 2 سيتجاو 

 0.555 4.55 2 ألاما  )اكتيلني  (

 1.255 4.45 2 اكتعاطا

 0.638 4.58 . مصادل املعلتمات بضبتها

 

( املتعلةةن وتتاعةةات املاةةت ين   ملاةةتتق الخةةنمات املعلتماليةة  اكتةةي 62مةة  مةة ل الجةةنبل لاةة  )

    ا: جم أ  لىنمها املكتب  كه   تضح ك ا ما 

  أة ةةةةةل متتيةةةةة  حاةةةةةابي ملاةةةةةتتق الخةةةةةنمات املتتاعةةةةة   ةةةةةا  كبعةةةةةن مصةةةةةادل املعلتمةةةةةات أ -

حيةةث ولةةةغ  سةتياد ةةة  ليةةل شعةةن   139..معيةةالم ولةةةغ  وةةانحيال 9..2بضةةبتها حيةةث ولةةةغ 

  66...معيالم  وانحيال 9..2متتي  ئدا اكبعن 

 .2.2حصةةةة  شعةةةةن اكتعةةةةاطا ة ةةةةل أاةةةة  متتيةةةة  حاةةةةابي وةةةةة  مجيةةةة  ألاشعةةةةاد حيةةةةث ولةةةةغ  -

 ..6.4معيالم  وانحيال

بناتنتج م  الجنبل اكااون اكتىةال  اكتاضةح وةة  متتية  أشعةاد الخةنمات اكتةي  جةم  -

 أ  لىنمها املكتب .

 للمسنف دين من املكنبة  سب تق  مهم له  ال دم ت املقدمة( يبي  منوسط مسنوى 35جدول رقم )

 املع  ري  الالحراف املنوسط الحس بي  عدد الفقرات ألابع د

 0.722 2.77 2 تانم املليتي الج

 0.720 2.54 1 سةتياد  

 0.807 2.59 2 سيتجاو 

 0.791 2.79 2 ألاما  )اكتيلني  (

 0.723 2.63 2 اكتعاطا

 0.770 2.04 . مصادل املعلتمات بضبتها
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( املتعلةةةةةةن وياةةةةةةتتق الخةةةةةةنمات املعلتماليةةةةةة  اكتةةةةةةي لىةةةةةةنمها املكتبةةةةةة  .6مةةةةةة  مةةةةةة ل الجةةةةةةنبل لاةةةةةة  )

    ا:ن   ماوا  تبة  ك ا ما كليات ي

  ( حيةثاكتيلني ةأ  أة ل متتي  حاابي ملاتتق الخنمات املىنم   ا  كبعن ألاما  ) -

ولةغ متتية   املليتية  حيةث ليةل شعةن الجتانةم   9.6..معيةالم ولةغ  وانحيال .4.9ولغ 

   944..معيالم  وانحيال 4.99ئدا اكبعن 

  .94..معيالم  وانحيال 2..4اابي ولغ فىن حص  ة ل متتي  ح سةتياد  أما شعن  -

 2..4بحصةةةةة  شعةةةةةن مصةةةةةال املعلتمةةةةةات بضةةةةةبتها ة ةةةةةل أاةةةةة  متتيةةةةة  حاةةةةةابي حيةةةةةث ولةةةةةغ  -

 ..99..معيالم  وانحيال
 

( يبي  جودة خدم ت املعلوم ت املقدمة للمسنف دين من خ ل الفرق بي  منوسطي 36جدول رقم )

 إدراكهم لنلك ال دم ت وتوقع تهم 

 د.ت د.  لساكعبا ت اكبعن
 ل

 د.ت( -)د. 

ب 
الجوال

سة
امللمو

 2.43- 4.78 2.35 أةه س بمعنات حن    لتتافي واملكتب  3 

 ب ت هد مف الخنمات اكتي لىنمها 4
ً
 1.91- 4.67 2.76 امل هي اكعاد كليكتب  ةداوا

 0.98- 4.31 3.33    هي اكعاملت  فا املكتب  وي هي أنين بالئن 3

 1.56- 4.20 2.64  ةداو  ال (... ألادك   إلاسنالاتاكنكيات  )واملكتب   املتبتةات الخاس  2

الاعنم دية
 

 2.13- 4.54 2.41 اكتي بةنت  وا فا اكتاس املحند واالكتالااماتل ي املكتب   5

 2.23- 4.63 2.40  املات ين   ببعيلت  ة ل حلها اةهها ت يوت  اكعاملت  فا املكتب  واملكك ت اكتي  1

9 
 ىتد اكعاملت  فا املكتب  وتلد   الخنمات اكتي لىنمها املكتب  واكك   اكصحي  

 باملتلت  م  امليس ألابال
2.41 4.56 -2.15 

 2.23- 4.66 2.43  ىتد اكعاملت  فا املكتب  وتىن   الخنمات فا املتاةين املت ن ةليوا 9

 1.70- 4.55 2.85  لحت ظ املكتب  شجج ت دايى  ة  مىتنيا وا .

 1.75- 4.49 2.74  لحت ظ املكتب  شجج ت دايى  ة  منما وا .6

ج بة
الاسن

 

 2.15- 4.54 2.39 لىتد املكتب  وصة د املات ين   وتاس للد   الخنمات املكتهي  بلحي  ة ل ذكمل 33

64 
اكعاملت  فا املكتب  ماتعنب  بمتح  ب  كتىن   الخنمات املكتهي  كليات ين   

 وصتلس فتل  
2.68 4.57 -1.89 

 1.71- 4.56 2.85  اكعاملت  فا املكتب  لاغبت  بماتعنب  كتىن   املااةنس كليات ين   م  املكتب  63

62 
ال  ي ف انكاال اكعاملة  فا املكتب  ة  سيتجاو  اك تل   كتلبات املات ين   

 بللبي  احتياةا و 
2.42 4.23 -1.81 

ألام   

طمألينة(
)ال

 

 1.77- 4.51 2.74  ى  املات ين   املتعاملة  معه  ازتاا عاملت  فا املكتب  ة ل  حي  اك 35

 1.46- 4.54 3.08 وايتييال تعام  اكعاملت  فا املكتب  ولباا  مف املات ين    61

 1.78- 4.59 2.81   كعي املات ينب  م  املكتب  وااما  فا تعام  و  مف املكتب  69
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69 
ا املكتب  املعيف  اكتام  كإلةاو  ة ل أي ل  بايت االات  يتلمل اكعاملت  ف

   املات ين   ماوا
2.51 4.55 -2.04 

ف
ط

النع 
 2.42- 4.67 2.25 لت هد ياةات اكعي  فا املكتب  بل ايم ةييف املات ين   ماوا 39 

 1.83- 4.59 2.76   ت ه  اكعاملت  فا املكتب  حاةات املات ين   ماوا .4

 0.95- 3.62 2.67 اكايالات الخاس  واملات ين   ماوا النت ال كتب  أماز  )متااا(م ئي  لتفي امل 46

 2.09- 4.93 2.84  مصلح  املات ينب  م  املكتب  لىف فا مىنم  ائتيامات يدالس املكتب  44

طه 
ضب

ت و
ص در املعلوم 

م
 

 2.86- 4.75 1.89 لتفي املكتب  مصادل املعلتمات الحن    كليات ين   ماوا 21

42 
لىتد املكتب  واالشترا  فا اتاةن اكبيانات إلاككتربني  بلتفةر مصادل املعلتمات 

 إلاككتربني  كليات ين   ماوا
1.77 4.67 -2.90 

4. 
لىتد املكتب  وصة د املات ين   ويصادل املعلتمات بالخنمات الحن    اكتي لتفيئا 

 وايتييال
2.03 4.43 -2.40 

41 
  اك  

ً
اد املاتاند فا املكتب  املات ين   م  اكتستل يال املعلتمات  يك

 بمصادلئا شاهتك  بباي
2.50 4.52 -2.02 

49 
م   بسيت ادساملكتب   ايتانادلىتد املكتب  وتنل م املات ين   ماوا ة ل زي ي  

  مصادلئا
2.01 4.5 -2.49 

 

اةةةت ين   لجةةةتدس مةةةنمات ( الخةةةا  وىيةةةاد اك جةةةتس وةةةة  لتاةةةف امل61مةةة  مةةة ل الجةةةنبل لاةةة  )

  :  ااملعلتمات بيدلازه  كها  تبة  ك ا ما 

واكناةةةب  كلخةةةنمات املىنمةةة  كلياةةةت ين   مةةة  املكتبةةة  نةةةيق أ  أة ةةةل متتيةةة  حصةةةلس ةليةةةل  -

بالئةن " حيةث ولاةس  وي هةي أنيةنباكتةي لة ص ة ةل "   هةي اكعةاملت  فةا املكتبة   3اك ىيس لا  

باكتةةةةةي لةةةةة ص ة ةةةةةل "  تعامةةةةة  اكعةةةةةاملت  فةةةةةا  9..3 ويتتيةةةةة  ولةةةةةغ 61 ليوةةةةةا اك ىةةةةةيس لاةةةةة    3.33

اكتةةةي لةةة ص ة ةةةل "  42وي يةةةا حصةةةلس اك ىةةةيس لاةةة   وايةةةتييال املكتبةةة  ولبااةةة  مةةةف املاةةةت ين   

فةةةةةةةةةا اتاةةةةةةةةةةن اكبيانةةةةةةةةةات إلاككتربنيةةةةةةةةة  بلةةةةةةةةةتفةر مصةةةةةةةةةادل املعلتمةةةةةةةةةات  واالشةةةةةةةةةترا لىةةةةةةةةةتد املكتبةةةةةةةةة  

 إلاككتربني  كليات ين   ماوا.

كلخةةنمات املعلتماليةة  اكتةةي  جةةم أ  لىةةنمها املكتبةة  فىةةن  أمةةا واكناةةب  كتتاعةةات املاةةت ين   -

ةةةاهت اك ىةةةيس ألاباةةةل باكتةةي لةةة ص ة ةةةل " ضةةيبلس لةةةتافي أةهةةة س بمعةةنات حن  ةةة  واملكتبةةة  " فةةةا 

   ليوةا اك ىةيس اك اك ة  باكعكةي   ويتتية  2.99امليلب  ألابال حيث ولغ متتي  ئدر اك ىةيس 

كتبةةةةةةةةةة  مصةةةةةةةةةةادل املعلتمةةةةةةةةةةات الحن  ةةةةةةةةةة  باكتةةةةةةةةةةي لةةةةةةةةةة ص ة ةةةةةةةةةةل " ضةةةةةةةةةةيبلس أ  لةةةةةةةةةةتفي امل .2.9ولةةةةةةةةةةغ 

كلياةةت ين   ماوةةا "   بألةةس اك ىةةيس الحاد ةة  باكعكةةي   فةةا امليلبةة  ألامةةةرس باكتةةي لةة ص ة ةةل " 

اكايالات الخاس  واملاةت ين   ماوةا" حيةث ولةغ  النت ال لتفي املكتب  أماز  )متااا(م ئي  

 .3.14متتي  ئدر اك ىيس 
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-  
ً
 مة  الجةنبل اكاةاون أ ضةا

ً
املتتيةتات الحاةاوي  كلخةنمات املتتاعة   الل ةا   تضح ك ةا ةليةا

 املىنم .مىالن  واملتتيتات الحااوي  كلخنمات 

بإل جةةةاد اك جةةةتس وةةةة  الخةةةنمات املتتاعةةة  بالخةةةنمات املىنمةةة  فىةةةن لةةة  حاةةةا  ذكةةةمل مةةة  مةةة ل 

 اكتاكي :املعادك  

متتيةةة   –اك جةةتس وةةةة  الخةةةنمات املتتاعةةة  بالخةةةنمات املىنمةة  ا متتيةةة  الخةةةنمات املىنمةةة  

 الخنمات املتتاع  

 )د.ت( –ويعيى أ  ل ا )د. (  

 ما 
ً
   ا:بن حظ م  الجنبل اكااون أ ضا

ال  تةةةةةن فيباةةةةةات متةبةةةة  وةةةةةة  الخةةةةنمات املىنمةةةةة  كلياةةةةت ين   بلةةةةةتاعه  كتلةةةةمل الخةةةةةنمات  -

ةةةةةتدس الخةةةةنمات اكتةةةةي لىةةةةنمها املكتبةةةة  كلياةةةةت ين   ماوةةةةا ب يةةةةةف  انا ةةةةا بئةةةةدا  ةةةةنل ة ةةةةل 

ةند بعا يدالس املكتب  باكعاملة  فيوا وي ائي  الجتدس اككةامل   يضةاف   اكاهم فا ذكمل يال

ياةةل يلبةةا  يدالس املكتبةة  ايةةاكيم إلادالس اكتىلين ةة  فةةا تاةةيةر أةيةةال املكتبةة  بلىةةن   مةةنما وا 

زةةةدكمل ضةةةعا مجيتةةةةات املكتبةة  بالةةة  ةةةةند اكعةةةاملة  املتاصصةةةة   وةةةا  ماوةةةا كلياةةت ين   

  كتحاةةةة  اكتضةةةف اكىةةةائ  يةةةائ  فةةةا لةةةنني ةةةةتدس الخةةةنمات بةةةةند بةةةةتد املاصصةةةات املاكيةةة

 لىنمها.املعلتمالي  اكتي 

- ( 
ً
 يةةةةاكبا

ً
( فةةةةا اك ىةةةةيس اكياشعةةةة  باكعكةةةةي   اكتةةةةي تكةةةةةر ياةةةةل " لىةةةةتد املكتبةةةة  -...4ولةةةةغ أة ةةةةل فياةةةةا

واالشةةةةةةةةةةةترا  فةةةةةةةةةةةا اتاةةةةةةةةةةةةن اكبيانةةةةةةةةةةةات إلاككتربنيةةةةةةةةةةة  بلةةةةةةةةةةةتفةر مصةةةةةةةةةةةادل املعلتمةةةةةةةةةةةات إلاككتربنيةةةةةةةةةةة  

يوةةةا اك ىةةةيس اك اك ةةة  باكعكةةةي   باكتةةةي تكةةةةر ياةةةل " لةةةتفي املكتبةةة  مصةةةادل كلياةةةت ين   ماوةةةا "   ل

 (.-4.91املعلتمات الحن    كليات ين   ماوا " حيث ولغ اك ي  )

( فةةا اك ىةةيس اك اك ةة  اكتةةي تكةةةر ياةةل "   هةةي اكعةةاملت  فةةا املكتبةة  -9...أمةةا أدنةةى فةةي  فىةةن ولةةغ ) -

 .وي هي أنين بالئن "
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جودة خدم ت املعلوم ت املقدمة للمسنف دين من خ ل الفرق بي   ( يبي  مسنوى 37جدول رقم )

 منوسطي إدراكهم لنلك ال دم ت وتوقعهم له   سب أبع د الجودة

 ألاشعاد
ةند 

 اك ىيات

 اك ي  )ل( املتتاع  )د.ت( الخنمات الخنمات املىنم  )د. (

املتتي  

 الحاابي

 سنحيال

 املعيالم 

املتتي  

 الحاابي

 سنحيال

 يالم املع
 )د.ت(-)د. (

 1.72- .464. 4.49 0.722 2.77 2 الجتانم املليتي 

 2.03- 0.511 4.57 0.720 2.54 1 سةتياد  

 1.89- 0.574 4.48 0.807 2.59 2 سيتجاو 

 1.76- 0.555 4.55 0.791 2.79 2 ألاما  )اكتيلني  (

 1.81- 1.255 4.45 0.723 2.63 2 اكتعاطا

 2.54- 0.638 4.58 0.770 2.04 . بتهامصادل املعلتمات بض

إلاةيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةااا )متتيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  

 املتتيتات(
49 2.56 0.604 4.52 0.498 -1.96 

 

( الخةةةةا  وىيةةةةاد اك جةةةةتس مةةةة  مةةةة ل اك ةةةةي  وةةةةة  متتيةةةة  يدلا  69مةةةة  مةةةة ل الجةةةةنبل لاةةةة  )

  :  ااملات ين   لخنمات املعلتمات بيدلازه  كها  تضح ك ا ما 

الخةةةةةةةةنمات املىنمةةةةةةةة  كلياةةةةةةةةت ين   مةةةةةةةة  املكتبةةةةةةةة  بةةةةةةةةةتد فةةةةةةةةيب  يةةةةةةةةاكب  وةةةةةةةةة  متتيةةةةةةةةتي  -

 اك يباات.بالخنمات املتتاع  كألشعاد شك   ةاد مف بةتد ل ابت فا للمل 

ولةةغ يةيةةةااا املتتيةةة  الحاةةةابي )متتيةة  املتتيةةةتات( كلخةةةنمات املىنمةةة  كلياةةةت ين    -

 .4..2فا حة  ولغ إلاةيااا واكناب  كلخنمات املتتاع    1..4م  املكتب  

 جةةةةةتس وةةةةةة  لتاعةةةةةات املاةةةةةت ين   لخةةةةةنمات املعلتمةةةةةات بادلازهةةةةة  كهةةةةةا لجييةةةةةف بإل جةةةةةاد اك

)د.ت( نجةةةةةةةن أ  اك ةةةةةةةال  ولةةةةةةةغ  –ألاشعةةةةةةاد بة ةةةةةةةن لتبيةةةةةةةن املعادكةةةةةةة  اكاةةةةةةاوى    ل ا )د. ( 

( بئةةدا  ةةةنل ة ةةل لةةةنني ماةةتتق ةةةةتدس مةةنمات املعلتمةةةات املىنمةة  كلياةةةت ين   -1..6)

 س عاه.م  املكتب  امليز    وجامع  

 مةةة  ن ةةةة الجةةةنبل بةةةةتد ل ةةةابت فةةةا ماةةةتت ات الجةةةتدس ضةةةي  أشعةةةاد زيةةةا ن حةةةظ أ  -
ً
ضةةةا

ماةتتق كلجةتدس وةاكيغ   بئت أة ةل( -6.94سج  شعن الجتانم املليتي  ) املىياد حيث

  وي يةةةةا سةةةةج  شعةةةةن مصةةةةادل املعلتمةةةةات بضةةةةبتها أاةةةة  ماةةةةتتق كلجةةةةتدس 
ً
مةةةة   تنةةةةل يةةةةاكبا

 (.-2..4حيث ولغ )
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 النتائج والتوصيات

 :
ً
 النن ئج:أوال

أغلبيةةةةةةة  املاةةةةةةةت ينب  مةةةةةةة  املكتبةةةةةةة  امليز  ةةةةةةة  وجامعةةةةةةة  سةةةةةةة عاه ةليوةةةةةةةا فةةةةةةةا يةةةةةةةن  اةتيةةةةةةةاد ةةةةةةةةند -

مةةةةة  أةيةةةةةةااا مجتيةةةةةةف  %9.2.املتضةةةةةةتةي  حيةةةةةث ولةةةةةةغ ناةةةةةةب  مةةةةة  أفةةةةةةادبا وةةةةةةدكمل  احتياةةةةةةا و 

مةةةةا وةةةةة   سحتياةةةةةاتبتعةةةةندت املصةةةةادل ألامةةةةيق اكتةةةةي  عتيةةةةنب  ةليوةةةةا فةةةةا يةةةةن للةةةةمل  اكنلايةةةة  

 الخاس .ا و  مكتبات  ليا و  بشبك  إلانترنس بمكتب

أمةةا مجةةاالت  املاةةت ين   لبةةا   دبافةةف ايةةتاناد املكتبةة  امليز  ةة  وجامعةة  سةة عاه مةة  ابةة   -

إلافةةةادس مةةة  املكتبةةة  ف ةةةا  مةةة  أةةةة  زتاوةةة  وحةةةث ةلمةةةي أب ليةةةاك  ةلييةةة  يضةةةاف  ياةةةل يةةةةةناد 

 دلايي .بزتاو  ل اكيا 

 واحتياةةةةةةةةةةاتي لبةةةةةةةةةة  مةةةةةةةةة  مةةةةةةةةة ل اكنلايةةةةةةةةة  ياةةةةةةةةةل أ  املكتبةةةةةةةةة  امليز  ةةةةةةةةة  وجامعةةةةةةةةة  سةةةةةةةةة عاه ل ةةةةةةةةة -

 ول.املات ين   املتضتةي  يال حن ال ولد 

املكتبةة  امليز  ةة  وجامعةة  سةة عاه ياةةل لىةةن   مةةنمات املعلتمةةات الحن  ةة  اكتةةي لتازةةم  افتىةةال  -

املاةت ين   املتضةتةي  مة  املعلتمةات بمصةادلئا  احتياةةاتاكتتتلات باكتي تاه  فا ين 

غةرئةا مة  الخةةنمات مةا ةةةنا منمة  إلانترنةةس كليعلتمةةات ب  سنتىةايي اإلحاطة  الجال ة  باكبةةث 

بلىةةةةةن يها كةةةةةبع  الخةةةةةنمات اكتىلين ةةةةة   اإلةةةةةةالس  مىبتكةةةةة  باكتةةةةةي  انةةةةةس دلةةةةةة  لضةةةةةائ  ةاوةةةةةا 

بمنمةةةةةةةةة  املياةةةةةةةةةةف بإلاةاوةةةةةةةةة  ة ةةةةةةةةةل  بسيتناةةةةةةةةةاخو تةيوةةةةةةةةةا اكنامليةةةةةةةةة  بالخالةيةةةةةةةةة  باكتصةةةةةةةةةت ي 

 س بمىبتك .بلبا   دلةات اكي  ى ة  ئدر الخنمات ما وة  ةين امليةعي   سيت االات

ماتتق لتاعات املات ين   م  املكتبة  كلخةنمات اكتةي  تتاعةت  أ  لىةنمها املكتبة   الل ا  -

بحصةةةة  شعةةةةن   4..2امليز  ةةةة  وجامعةةةة  سةةةة عاه حيةةةةث ولةةةةغ يةيةةةةااا املتتيةةةة  كتلةةةةمل اكتتاعةةةةات 

فةةةةا  9..2مصةةةةادل املعلتمةةةةات بضةةةةبتها كتتاعةةةةات املاةةةةت ين   ة ةةةةل أة ةةةةل متتيةةةة  حيةةةةث ولةةةةغ 

 .2.2اطا ة ل أا  متتي  بئت حة  حا  شعن اكتع

ماةةةةةتتق الخةةةةةنمات اكتةةةةةي لىةةةةةنمها املكتبةةةةةة  امليز  ةةةةة  كلياةةةةةت ين   ماوةةةةةا حيةةةةةث ولةةةةةةغ  انا ةةةةةا  -

بسةةةج  شعةةةن ألامةةةا  )اكتيلني ةةة ( ة ةةةل أة ةةةل متتيةةة    2..4يةيةةةااا متتيةةة  ةييةةةف ألاشعةةةاد 

متتيةة  بئتأاةة   2..4  فةةا حةةة  حةةا  شعةةن مصةةادل املعلتمةةات بضةةبتها ة ةةل 9..4حيةةث ولةةغ 

 متتيتات للمل ألاشعاد. وة 

بةةةةةتد فةةةةيب  يةةةةاكب  وةةةةة  متتيةةةةتي الخنمةةةة  املىنمةةةة  كلياةةةةت ين   مةةةة  املكتبةةةة  بالخةةةةنمات  -

حيةث سةج  شعةن الجتانةم  اك يباةات املتتاع  كألشعاد شك   ةاد مف بةتد ل ابت فا للةمل 

أة ةةةةل ماةةةةتتق كلجةةةةتدس وةةةةاكيغ  مةةةة   تنةةةةل يةةةةلبي  وي يةةةةا سةةةةج  شعةةةةن  ( بئةةةةت-6.94املليتيةةةة  )



     
 

 
 

45102 161 

 

 انا ةا ( بئدا  نل ة ةل -2..4تمات بضبتها أا  ماتتق كلجتدس حيث ولغ )مصادل املعل

 ةتدس الخنمات اكتي لىنمها املكتب  كليات ين   ماوا.
 

 :
ً
 النوص  ت:ث ل  

   ا:واكتضف اكيائ  كليكتب   تص ي اكباحث ويا  سللىاهم  أة  

 فةا مجةال يدالس الجةتدس  -
ً
يةناد بللئي  اكعةاملة  فةا املكتبة  امليز  ة  وجامعة  سة عاه بمصتسةا

 املعلتمات.اككامل  بمجاالت منمات 

لحاةةة  اكتضةةف اكةةيائ  لخةةنمات املعلتمةةات املتةةتفيس  باكعيةة  ة ةةل لىةةن   مةةنمات معلتماليةة   -

طةةةةةةي  اكتاةةةةةةت ن  بايةةةةةةتانادياةةةةةةل يلبةةةةةةا   ماوةةةةةةا  يضةةةةةةاف املاةةةةةةت ين    احتياةةةةةةةاتلبةةةةةةي متتةةةةةةتلس ل

 منما وا.املتتتلس كلتعي ا واملكتب  بتات ن 

 كليكتب .م  لجال  املكتبات اكعيظي  فا لحاة  اكتضف اكيائ   سيت ادس -

يدالس أب ااةةةة  مةةةةا  وةةةةالجتدس ضةةةةي  اكهي ةةةة  اكت  يمةةةةي واملكتبةةةة   تةةةةتال ماةةةةؤبكي   ايةةةةتحناث -

بيةةةةةن ن ةةةةةاد يدالس الجةةةةةتدس اككةةةةةامل  واملكتبةةةةة  ب ىةةةةةتد وةةةةةصةياه اكنلايةةةةةات باكبحةةةةةتث املتعلىةةةةة  لت

 وتحا  ةتدس الخنمات بألاةيال فا املكتب .

بزةةةدكمل اكعيةةةة  لح ةةةةالا اكعةةةاملة  ة ةةةةل  املتضةةةتةي  املاةةةت ينب   احتياةةةةةاتاكعيةةة  ة ةةةل لةةةتفةر  -

اوةةةناةا و  اكتةةةي مةةة  شةةةلقوا بلبيةةةي  سوت ةةةال بتشةةةجيعه  ة ةةةل  اكصةةةحيح  أداه ألاةيةةةال واكصةةةتلس 

 بمنما وا.لحاة  أةيال املكتب  
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دلاية  حاكة   الجامعية :لىةت   مةنمات املعلتمةات فةا املكتبةات  - اكعيةيا .محين و  يويائي   -2

 6د   61مةج - اكتط يةة .مجلة  مكتبة  امللةمل فهةن  - باملعةاد .ملكتب  ةامعة  امللةمل فهةن كلبتةربل 

(4.6.. )-      .-39. 

املكتبةةةةةةةات ايةةةةةاد ةةةةةةتدس مةةةةةنمات املعلتمةةةةةات فةةةةةا  - اكاةةةةةليمي.قولةةةةة  ونةةةةةس محيةةةةةن وةةةةة  ةبةةةةةن هللا  -.

ةامعة  ألامةاد محيةن وة  يةعتد  -دلاية  لتبيىية  )ليةاك  دزتةتلار(. اكي ا :وين     اكتبي 

   . 3.9 -د ....4مات د إلاي مي  د  لي  اكعلتد سةتياةي  د اا  املكتبات باملعلت 

دلايةةةة  حاكةةةة  مكتبةةةة   اكعامةةةة :ايةةةةاد ةةةةةتدس مةةةةنمات املكتبةةةةات  اككةةةةتبعي.متكةةة  ونةةةةس محيةةةةن  -1
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 دلاية  لتبيىية  فةا شعة  املكتبةةات املكتبةات:يدالس الجةتدس اككةامل  فةا  يةعن.بحيةن متعة ى   -9

  . .32 _. ...4مكتب  امللمل فهن اكتط ي  د  اكي ا : _املصي  . 

ة ةةةةا  سةةةةاد  ةبةةةةناكي ا  د يةةةةهامل غ ةةةةتلم ة ةةةةا . لتبيةةةةن يدالس الجةةةةتدس اككةةةةامل  لخةةةةنمات  -9

بفةةةةةن متتلبةةةةةات متاسةةةةة ات س ةةةةة ب  املات صةةةةةي  :املعلتمةةةةةات املحتيةةةةةب  فةةةةةا مكتبةةةةة  الجامعةةةةة  
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 تفعيل التعليم اإللكتروني ودورها فيالمكتبة الجامعية 

 

 زينب بن الطيبأ.            

 أستاذة علم املكتبات بجامعة املسيلة                                                           
 

 الملخص:

مختلفهههة جا جهههة عههه   واملعافهههة  اههه ياتيواجهههل التعلهههيم العههها ا ثههها ععههها ال هههو ة املعلوما يهههة 

إ ههههش   اههههدت ا  هههه و   والتههههت أ ت ،والا عهههها تإلاججههههااات الةافلههههة ثهههها مجههههاو  ك ولوجيهههها املعلومههههات 

 واح ة. ليتاوو معةا العالم إ ش قاية والقا ات،ال وو  والزماجية بيناملكاجية 

العهها ا، واحه  مه  بهين  هلت التتيهوات التهت  مهة  ا ملسسهات التعلهيم  والتعلهيم إلالكروويه 

مكيهه  أجههل  املألوفههة لكهه التعليميههة  طعهه  مجمهها ومختلفهها  مامههامتميهه ا يم ههن جم هها  عليميهها  كوجههل

و ههو مههها يسههت اا  تيهههوا مواكبهها ثههها املكتبههة ا  امعيهههة يمك  هها مههه   م ههه ا ،يتفههم معةهها مههه  حيهه  

       أ ية وظاففةا. والاستماا  ثاالاحتفاظ بمكاجت ا 

لتوضهههههههي  معهههههههالم م وا  ا   يههههههه ة للمكتبهههههههة ا  امعيهههههههة ثههههههها ظهههههههن التعلهههههههيم لهههههههلا يهههههههأ    هههههههلا املقهههههههاو 

   .لكرووي إلا

 ة:المفتاحيات الكلم

 .خ مات املعلومات –التعليم إلالكرووي   –املكتبة ا  امعية  

   مقدمــة:

مختلفهههة جا جهههة عههه   واملعافهههة  اههه ياتيواجهههل التعلهههيم العههها ا ثههها ععههها ال هههو ة املعلوما يهههة 

إ ههههش   اههههدت ا  هههه و   والتههههت أ تيهههها املعلومههههات والا عهههها ت، إلاججههههااات الةافلههههة ثهههها مجههههاو  ك ولوج

والاجفتها  ، فتاهوو العهالم إ هش قايهة واحه ة ثها ظهن العوملهة والقها اتال وو  والزماجية بيناملكاجية 

 .الاقتعا ي

وبمههها أن الاسهههف ما  ثهههها العقهههوو الشمهههاية أ ههههب  المهههتن المههها ن لكههههن املجتمعهههات و كههههلا   

مفهههاا  إ هههش  فههه  مسهههتوا م التعلي هههت  جههها ت املعافهههة الشمهههاية، مههها  فههه ثههها م الت هههو ات السههها عة

، و كهوي  م املعاثها، حتهت يتمك هوا مه  مواكبهة التتيهوات ا  ا هلة، وحتهت يسهيووا مه   يها  الت ههو  

باسههههف ما  جيههههه  و ة  ههههة كبيههههوة، لهههههلا فقهههه  أ ههههبا  ا  كومهههههات ا  يههههه  يسههههم   التعلههههيمذلهههه  أن 
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مههه  التقلي يهههة القافمهههة ع هههش  والتاهههوو   ههها العههها ا،ة  عليمةههها  سهههوش و فكههها بج يهههة ثههها  تييهههو أج مههه

سهههاع ا في ههها مسهههتاذ م التهههت يعهههب إ هههش إلالكرووجيهههة  ووحيههه  للمعلومهههاتأساسهههدت مسهههتاذ كمعههه   

فيمهههههها يعهههههها  بههههههالتعليم  التعليميههههههة معتمهههههه ا ع ههههههش معهههههها   املعلومههههههات ا   ي ههههههة وموجةهههههها للعمليههههههة

 .إلالكرووي 

مهههههههة  اجفمههههههها ا واسهههههههعا للتعلهههههههيم إلالكروويههههههه  ، إذ    كههههههها  املهههههههل ماات و   و آلاوجهههههههة مخيهههههههوة  

مبااث العلمية و   و قات العمن  خلو م  ا   ي  ع ل، ما يفسا سوا الك يهو مه  ا  امعهات 

سهههعيا م  هها ع ههش إع هههاى فا ههة أخههها    عبههو العههالم جاهههو   بيههم  ههلا ال هههوت ا  هه ي  مهه  التعلهههيم

شيا مقا جههههة بهههههأقااة م الههههلي   ههههم قبههههولةم  ون مقابههههن ،  كمههههها أن ألصهههه اع املعهههه  ت املت جيههههة يسهههه

ما و يههة قاقههات اسههفيعاع ا  امعههات و إمكاجياز هها و و ز هها عهه   ههوفيو مقاعهه  بي ا وجيههة لكههن 

إ هش ايها ة مه اخيلةا املاليهة خا هة مه  مج مهة  املتق مين إلي ا  لا م  جاحية ، إ هش جاجهس سهعي ا 

 مويهن ذا يهة معات ع ش   و ه  معها    خلةها و الباه  عه  فها   ا  ا  االتت املالية ا   ي ة 

 . ل فسةا بتية  خفيف العسى ع ش املي اجية ا  كومية

 قههههوي علي هههها ق ههههات التعلههههيم العهههها االاكههههافز التههههت يأ ههههم أحهههه   عهههه  املكتبههههة ا  امعيههههة  وبمهههها أن

 ا،يا الباهه  العل ههت  ههو  وسههشيلةا جاههو  وعقلةهها املفكههاجا يهه  عهه  كوة هها ا قلههس ا  امعههة ال ههاب  

 ا  امعههة،جههزى   يتجههزأ مهه   ف ههت  م ههن العهها ا،التعلههيم م  ومههة لههلا ف ههت  لعههس  و ا مكمهه  ثهها 

التمااهدت و م البهة بمسهاياة  هلت التتيهوات  لهلا ججه  ا، التهت   هاأ علي ها و تأثا بالتتيوات لثا في ا 

امللسسهة مي  مكملهة لشمهاقاتالتهت  عه   املكتبة ا  امعية اتيماقمكاملت ا م  معةا م  خ و 

 ا  امعة.أي 

ا واحههه  مههه  بهههين  هههلت التتيهههوات التهههت  مهههة  ا ملسسهههات التعلهههيم العههها  والتعلهههيم إلالكروويههه       

لكه  مكيه   املألوفهة،مجماط التعليميهة  م موجل ع كوجل يم ن جم ا  عليميا مختلفا  ماما ثا 

يمك  هها مهه  ثهها  و  املكتبههة ا  امعيههة مواكبهها  تيههوا يسههت اا  و ههو مهها م هه ا ،أجههل يتفههم معةهها ثهها 

  أ ية وظاففةا. والاستماا  ثاالاحتفاظ بمكاجت ا 

للا جاىت  لت الو قة العلمية ثا مااولة لتوضي  معهالم م وا  ا   يه ة للمكتبهة ا  امعيهة    

 م  خ و إلاجابة ع ش الفساؤ ت التالية:  ،إلالكرووي ثا ظن التعليم 

 كاجة املكتبة ا  امعية ثا ظن التعليم إلالكرووي ؟ما ها م -

 ثا ا  امعة؟ التعليمال وت م   و كييف  لاما ها أبعا   بنت  -

 التعليم إلالكرووي ؟ وخ ماز ا م كيف يمك  للمكتبة ا  امعية  كييف مةمت ا  -

وبههههين   ههههن سههههيفي  التعلههههيم إلالكروويهههه  أ وا ا ج يهههه ة للمكتبههههة ا  امعيههههة لبقههههاى التوا ههههن بي  هههها -

 ؟املستفي 
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  الدراسة:أهداف 
 

   ال و  اللي  لعبل املكتبة ا  امعية ثا ظن التعليم إلالكرووي . ع ش والتعا الوقو 

   مههه  حيههه   والسهههةولة وكهههلالتعلهههيم إلالكروويههه  مههه  حيههه  ال ايقهههة االتعههها  ع هههش فوافههه

 إلاقباو.
 

 اإللكتروني:تعريف التعليم 
 

ا الاق ههت ثههو ة ثهها مجهههاو التعلههيم، حيهه  أن  ق يههات  هههلا إجههل ملهه  املتوقهه  أن ياهه ث الععههه

ذلهههه  أن ثهههها  علمةههههم،  وأك ههههو اسههههتق ليةاملتعلمههههين مهههه  أن يعههههباوا أك ههههو يمههههاقا  الععهههها  مكهههه 

وقهه   عهه  ت  التعليميههة،التعلهيم إلالكروويهه  جاجههس مةهم مهه  جواجههس املسههتا ثات التك ولوجيهة 

 وم  بين  لت التعا يف جلكا: ،وآ اؤ مج ايات الباح ين    و  وع  معةا عا يفل 

التعلهههيم إلالكروويههه   هههو ذلههه  ال هههوت مههه  التعلهههيم الهههلي يعتمههه  ع هههش اسهههتخ اي الوسهههاف   -

 وامللسسهههة التعليميهههة وبهههين املتعلمهههينواملتعلمهههين إلالكرووجيهههة ثههها الا عهههاو بهههين املعلمهههين 

 (1) .ابامت 

تخ اي  ق يهههات الا عههها ت أمههها العبههها ي فيهههو  أن التعلهههيم إلالكروويههه   هههو عبههها ة عههه  اسههه -

الته  يس و ت امل لوبة لعملية التعليم لفممن التعلهيم إلالكروويه  واملعلومات ثا الشماقا

 .(2) إلالكرووي 

بأجههل قايقههة للتعلههيم باسههتخ اي إلالكروويهه   واملبهها ا التعلههيمكمهها يعهها  كههن مهه  املوسههدت  -

مه   هوت و هو ة  ووسهاف ل املتعه  ةوشهبكا ل آليات الا عهاو ا   ي هة مه  ا  اسهوع 

وكلل  بوابات إلاجروج  سواى كهان عه  بعه   ومكتبات إلكرووجيةبا   و سومات وآليات

 (3) أو ثا الفعن ال  اسدت.

و يهههها   و ههههب و فيليههههس أن ا املههههتعلم إلكرووجيهههها  ههههو مههههتعلم حقيقهههه  لك ههههل يههههتعلم ثهههها ب  ههههة  -

 (4)إلكرووجيةا .

ع ههش إمكاجيههة اعتبهها  التعلههيم إلالكروويهه  معهه   ا وعليههل فههضن م ههامين التعهها يف السههابقة  تفههم       

أو مفةومهها يعتمهه  ع ههش الهه و  الكبيههو الههلي  لعبههل  ك ولوجيهها املعلومههات و الا عهها ت فيههل، ومهها  ق مههل 

 يههههات للمههههتعلم مهههه  خهههه و  وظيفةهههها للتقمهههه  قههههال سهههها عة ل قههههن املعلومههههات و التفاعليههههة التههههت  وفا هههها 

إلالكروويهه   ههو ج ههاي  فههاع ا للتعلههيم عهه  بعهه ، يقهه ي للمههتعلم  فههالتعليم،اخت فةاا   ي ههة بف وعةهها و 

وفقههها لل لهههس، كمههها أجهههل يعتمههه  ع هههش ب  هههة إلكرووجيهههة متكاملهههة ،  سهههت     عهههميم املقههها ات و  و هههيلةا 

 قويمةههها، إضهههافة عههه  كوجهههل يسهههم  و إلا شههها  والتوجيهههل و    هههيم مفكههها  و إ ا ة املعههها   و العمليهههات و
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اسههتقباو املعلومههات واكفسههاع املةهها ات و ههو   يت لههس وجههو   ياكههن ما يههة ذلهه  للمههتعلم با  عههاو و 

 أجل قافم ع ش مب أ إلتاى جمي  املكوجات املا ية للتعليم العا ي.
 

 اإللكتروني:أنواع التعليم 
           

ي ةههها جليههها  هههأثيو التك ولوجيههها ا   يههه ة ثههها مجهههاو التعلهههيم أك هههو فهههأك و ع ههه ما يعلهههم أة ههها لهههم 

خلههم أجههوات ج يهه ة للتعلههيم إلالكروويهه  ثهها حهه  ذا ههل،   بت بيقةهها فيههل بههن  ع  ههل إ ههش  كتههف فقهه

 (5) ها: و لت مجوات

إلكرووي  يجتمه  فيهل املعلهم مه  و و  عليم  :Synchronousالتعليم إلالكتروني املتزامن  (1

، أو بالعههوت أو بالعههوت chat ال ا سههين ثهها آن واحهه  ليههتم بيهه  م ا عههاو مرهه ام  بههال  

 العو ة معا.و 

و ههو  عههم  بهها و املعلومههات و فاعههن  :Asynchronousالتعليييم إلالكترونييي امليير املتييزامن  (2

 ا خ و هو مجموعهات ال قها ، امل ته يات... إلالكروويه ،مفاا  عبو وساف  متع  ة كالبويه  

املرهههه ام  يتكههههون مهههه  وضهههه  معهههها   مهههه  خ ههههة  والتعلههههيم  يههههو ا عههههاو بههههين املعلههههم واملههههتعلم، 

املوق  التعلي هت ومه  ثهم يمكه  للمهتعلم الولهوا إ هش املوقه  ثها أي وقه   و قويم ع ش عليم 

 ومرهه ام  مهه املعلههم ثهها إ مههاي التعلههيم  ون أن يكههون   ههاا ا عههاو مباشهها  ويفبهه  إ شهها ات

 .املعلم

ل  اسهههههوع م  ههههها التعلهههههيم ظةهههههات عههههه ة اسهههههتخ امات  الحاسييييي  :التعلييييييم املعتىييييي    ييييي   (3

يم املههه ا  با  اسهههوع أو اسهههتخ اي ا  اسهههوع كمههها ة  عليميهههة أو التعلههه با  اسهههوع،املعهههزا 

كهههههأ اة. ومههههه  ظةهههههو  إلاجروجههههه  ظةهههههات خ مهههههة البويههههه  إلالكروويههههه  والقهههههوافم البوي يهههههة وج هههههاي 

 املجموعات إلاخبا ية و يو ا. 

ف ااو التعليم املعتم  ع ش ا  اسوع أسهلوبا ماا فها للتعلهيم مساسهدت التقليه ي ويمكه  

وبعههو ة عامههة يمك  هها  بنههت  ق يههات  املعةههو ة،كملههة ألسههاليس التعلههيم اعتمهها ت كعههو ة م

وأسههاليس ع يهه ة ضههم  خ ههة  علههيم و هه  يس شههاملة  عتمهه  ع ههش مجموعههة مهه  مسههاليس 

فمهه   إذا كههان مهه  العههعس بهه  الفيهه يو التعلي ههت عبههو إلاجروجهه  فهه  مههاي  مهه   والتق يههات،

ذل  يسها م ثها  فه  جهو ة ومسهتو   ق يمل ع ش أقاا  م مجة أو أشاقة في يو، وكن 

 التعليم.

عهههههة مههههه  الوسهههههاف  التهههههت يهههههتم  عهههههميمةا  هههههو  علهههههيم يمهههههمن ع هههههش مجمو  املييييي م :التعلييييييم  (4

و ههههو باجههههامم التعلههههيم املهههه مم يمكهههه  أن يسههههتعمن الع يهههه  مهههه   الههههبع ،لتكمههههن بع ههههةا 
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 ة أ وات التعليم م ن بامجيات التعليم التعاوي  الافرواضدت، الفو ي، املقها ات املعتمه

 .وإ ا ة ال  مم اة إلالكرووجية   عم وأج مةاللا    ومقا ات التعليمع ش إلاجروج  

: و هو  علهيم إلكروويه  ف ه   إ هش إيعهاو  علهيم عها ا التعليم إلالكتروني امل جي  اياملتعلم (5

 متعههه  ة، هههفاات الويهههس ووسهههاف   اتهههو  ع هههشاملالكفهههاىة للمهههتعلم املسهههتقن، و مهههمن 

عبههههو الويههههس، وههههها امتهههه ا  للههههتعلم املعههههزا با  اسههههوع ثهههها بامجيههههات و  بيقههههات  فاعليههههة 

 مقاا  ال وفية.

و ههو  علههيم إلكروويهه  يوظههف  ق يههة إلاجروجهه   جههااى  التعليييم إلالكترونييي امل جيي  ايياملعلم: (6

بايهه  يجمهه  املعلههم واملههتعلم ثهها فعههن افرواضههدت يقهه ي فيههل   هه   ب بههاملفةوي التقليهه ي

عهاو املباشهها م هن مهل ماات الفيه يو واملاا ثهات ال عههية املعلهم الع يه  مه   ق يهات الا 

     والعو ية واملما كة ثا الماشة، ويق ي املعلم عاوضا  عليمية وشاوحا لل  وس.

 ههههو أي هههها يوظههههف  ق يههههة إلاجروجهههه  و سههههتخ ي فيههههل املههههتعلم  املسييييملر:التعليييييم إلالكترونييييي  (7

مسهههيو للتعلهههيم لكههه    يوجههه   ويوجههه  فيهههل، وامل تههه يات للهههتعلم ق يهههة البويههه  إلالكروويههه  

ففههه  حالهههة   بهههة املهههتعلم ثههها  علهههم باجهههامم معهههين يجهههس عليهههل الهههل اع إ ههههش  مههه  س،فيهههل 

 إلالكرووي . واستخ اي البوي امل ت يات 

 ال لهههس،و هههو ذلههه  التعلهههيم الهههلي يقههه ي ثههها الوقههه  ع ههه   املضيييىن:التعلييييم إلالكترونيييي  (8

ف جه  معها    وي ه وا،ج هاي الفمهتين  ثا البوامم م ن التعلهيم املقه ي ثهافيكون م م ا 

 قبن.يق ي أجوبة أو  واب  ع ش أس لة ما  ة م  

يقهه ي م ههل ينهه تين  ماهه  ة،مهه  التعلههيم  ههو  علههيم مهه  أجههن حههن ممههكلة  و ههلا ال ههوت

هههها  والشنههه ة ال اجيهههةإحههه ا ما مههه  البوجهههامم الهههلي  هههم  اميلهههل ع هههش حاسهههس املسهههتخ ي 

بالويههههس ع ههههش  ابهههه  ماهههه   ويقهههه ي لههههل حههههن   عههههم عبههههو الويههههس، حيهههه  يتعههههن املسههههتخ ي

 املمكلة م  خ و معا   يفبعل ع ش املوق .
 

   اإللكتروني:التعليم  مزايا
 

 (6) :و ت    ثا   

مههههه  املمكههههه   لقههههه  املههههها ة التعليميهههههة بال ايقهههههة التهههههت  :التييييي    إمكانييييييي  طييييي        يييييي  -

مهههههه    اسههههههبل ال ايقهههههههة  ، ومهههههه  مفمهههههه  م مهههههه    اسههههههبل ال ايقههههههة املافيههههههة املههههههتعلم،  اسههههههس 

فةههههههههلا التعلههههههههيم  العمليههههههههة،و ع ههههههههةم  ف اسههههههههس معههههههههل ال ايقههههههههة  املقههههههههاوىة،املسههههههههموعة أو 

ومعهها  ت املت وعههة  فههي  إمكاجيههة   بيههم املعهها   ب ههال مختلفههة وع يهه ة  سههم  بتاههويا 

 أساليس التعليم.
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 مالئيييم ملفتليييي  سيييالي  التعلييييم -
م
ههه: حيههه  يفهههي  للمعلهههم امل
 
املةمهههة ون الروكيههه  ع هههش مفكههها  ك

كمهههها  فهههي  للمتعلمههههين الهههلي  يعههههاجون مهههه   الههه  س،أو  و جميعهههل للمااضههههاةأث هههاى كتابتههههل 

املةههههاي الاسههههتفا ة مهههه  املهههها ة وذلهههه  ألة هههها  كههههون ما بههههة ومشسههههقة  ههههعوبة الروكيهههه  و   ههههيم 

 في ا  كون ما  ة. والع ا ا املةمةبعو ة سةلة وجي ة 

فة بالشسهبة للهلي  يتعلمهون بال ايقهة  هلت ميه ة م ها :التكي ا املسا  ة إلاضافيي   ي   -

فةهههههل ى الهههههلي  يقهههههوي بهههههالتعليم عههههه  قايهههههم التههههه  يس إذا أ ا وا أن يعبهههههووا عههههه   العمليهههههة،

أفكهها  م فههضة م يعههيتوة ا ثهها جمههن معي ههة، ممهها يعنههت أة ههم أعهها وا  كههاا  املعلومههات التههت 

  ي .وذل  كما يفعن ال  ع ع  ما يستع ون  متاان ج و كوجوا علي ا   بوا 

: و ههههههلت امليهههههه ة مفيهههههه ة ل  هههههه ا   يييييي ف  املوييييييام   يييييي ام الييييييي   و يييييي   يييييي    ييييييا   سيييييي    -

ذلههه  ألن بع هههةم يف هههن الهههتعلم  معهههين،املهههزاجيين أو الهههلي  يا بهههون بهههالتعليم ثههها وقههه  

 ،عههههيةومسههههلوليات   مسههههاى، كههههلل  الههههلي  يتاملههههون أعبههههاى  والههههبع  آلاخهههها  ههههباحا 

      ا شاىوا ثا الزم  اللي ي اسب م.فةلت املي ة  في  ل  مي  التعلم وقتم

حالهههههة  املهههههتعلم ثهههههاحيههههه  أن  هههههلت امليههههه ة  جعهههههن  املويييييام :الاسيييييتى ا  ي  ييييي  ال  ييييي م إ ييييي   -

إذ يعههههههب  بضمكاجههههههل ا  عههههههوو ع ههههههش املعلومههههههة التههههههت يايهههههه  ا ثهههههها الوقهههههه  الههههههلي  اسههههههتقاا ،

وعهه ي لم ، و ههو مهها يههل ي إ ههش  احههة املههتعوإ هه ل املكتبههةفهه  يهها ب  بأوقههات فههت   ي اسههبل،

 بالض ا. إحساسل

للمههتعلم مهه  الالرهه اي بجهه وو ماهه   ومقيهه  :  بهه   يي   الا تىيياى   يي  الحضيي   ال ع يي  -

أمههها آلان فلهههم يعههه  ذلههه  ضهههاو يا  التقليههه ي،العمهههن ا  مهههااا بالشسهههبة للتعلهههيم  وملهههزي ثههها

ان وامههههألن التق يهههة ا   ي هههة وفهههات قههههال الا عهههاو  ون ا  اجهههة إ هههش التواجهههه  ثههها مكهههان 

 للل  أ ب  التشسيم ل ب بتل  م مية التت  سشس إلااعاا. معي ين

حيهه   تميهه  أ وات التقيههيم الفههو ي بضع ههاى  :املييتعلمسييل لي ودعيي ى  يي م   ييييم   يي    -

 بعو ة سا عة وسةلة للتقييم. و عشيف املعلوماتو  و   املعلم قاقا مت وعة لب اى 

  مفيهه  و ههاي جهه ا لكهه  ال ههافين إن  ههوفيو ع عهها الههزم اليينمن:الاسييت اىة ال ىيي   ميين  -

فههههاملتعلم ل يههههل إمكاجيههههة الو ههههوو الفههههو ي للمعلومههههة ثهههها املكههههان  املههههتعلم،املعلههههم أو سههههواى 

والزمههههههان املاهههههه   وبالتهههههها ا    وجهههههه  حاجههههههة للههههههل اع مهههههه  الب هههههه  إ ههههههش قاعههههههات الهههههه  س أو 

وكههههههلل  املعلهههههم يعهههههب  بضمكاجههههههل  ال هههههيات،و هههههلا يههههههل ي إ هههههش حفههههه  الههههههزم  مههههه   املكتبهههههة،

حتفههاظ بزم ههل مهه  ال ههيات ألن بضمكاجههل إ سههاو مهها ياتاجههل املههتعلم عبههو خهه  الا عههاو الا 

 الزم  ثا البا  العل ت. ت و باقاواستالفو ي 
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: حيههههه  أن التعلهههههيم إلالكروويههههه  يفهههههي  للمعلهههههم   ليييييي     ييييياا إلاىا  يييييي اال سييييي ي للىعليييييم -

م هههن اسهههت ي  مااضهههاة، قليهههن معبهههاى إلا ا يهههة التهههت كاجههه   أخهههل م هههل وقتههها كبيهههوا ثههها كهههن 

و يو هههههها، فقهههههه  خفههههههف التعلههههههيم إلالكروويهههههه   ههههههلت معبههههههاى  قبههههههة ا   ههههههو  ومااالواجبههههههات 

 ههلت مشههياى عهه  قايههم مجةههزة إلالكرووجيههة مهه   واسههت ي كههناملمكهه  إ سههاو  وأ ههب  مهه 

 إمكاجية معافة است ي املتعلم لةلت املسف  ات أي  .

إلالكروويههههه  أ وات  قهههههوي  : يهههههوفا التعلهههههيم  ليييييي  لعيييييم العىييييي   ييييي  امل سسيييييي التعليىييييييي -

 وبضمكاة ههها أي هههاوال تهههافم والاختبههها ات وكهههلل  وضههه  إحعهههافيات ع  ههها  بتاليهههن الههه  جات

   ملفات وس  ت املتعلمين إ ش من ن امللسسة.إ ساو 

      

يتضههل ل هها مهه  خهه و  ههلت املزايهها الع يهه ة التههت يوفا هها التعلههيم إلالكروويهه  لكههن مهه  املعلههم  

املههتعلم و حتههت للملسسههة التعليميههة أن التعلههيم إلالكروويهه  يمتههاا باملاوجههة و امل فمههة مهه  خهه و و 

مههههكن يسههههةن و يسههههات و ههههوو املعلومههههات ، إضههههافة ع ههههش كسههههات ل  ههههواجز الزماجيههههة و املكاجيههههة ، ب

إمكاجيهة التعه ين و التاهه ي  ثها ماتهو  البههوامم التعليميهة بمها يههت ىي و التتيهوات ا   يه ة التههت 

قهههههههه    ههههههههاأ ع ههههههههش العمليههههههههة التعليميههههههههة، كمهههههههها أجههههههههل يمهههههههه   للمتعلمههههههههين جفههههههههب مسههههههههتو  الاسههههههههتفا ة 

حتياجههههات املتعلمههههين و خعههههاف  كههههن الاسههههفيعاع ، ذلهههه  أن البوجههههامم التعلي ههههت يعههههمم  بعهههها   و

واحهه  مهه  م وجمهه  التعلههيم ل يههل، و بمهها أن التعلههيم إلالكروويهه  يقههوي ع ههش خا ههية التفاعههن بههين 

املعلهههههم واملهههههتعلم و بهههههين املتعلمهههههين فيمههههها بيههههه  م فةهههههو يسهههههوش بهههههلل  إ هههههش  ههههه عيم القههههه  ات و  هههههقن 

العمهههن الاسهههمية ، كمههها  املةههها ات، و هههو أي ههها يهههوفا للمعلهههم حايهههة ثههها العمهههن فههه  يتقيههه  بمواعيههه 

مهههها يف اسهههههس و جهههه وو أعمالهههههل اليههههوم ، و التعلهههههيم يفههههي  للمهههههتعلم بامجههههة حعههههه  الههههتعلم وفهههههم 

إلالكرووي  يوفا ع ش املتعلم معا يف الت قن و املع مهة و سهيكتف  بمهااى املهوا  التعليميهة مه  

     جةة ،  وم  جةة أخا  يخفف ع ش امللسسة التعليمية معا يف الب اى و التجةي . 
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 بههههها إ هههههش ج هههههس مههههه  أن املكتبهههههة ا  امعيهههههة كاجههههه  وم هههههل ماو  سهههههيو ج   يخفهههههأ عههههه  أي كهههههان

مما اللي جعن التتيوات التت  مب ج اي التعليم العا ا   عكب بمكن مباشها  العا ا،التعليم 

لعمليهههههة التعليميهههههة بعههههه ما كاجههههه  أ اة التهههههت أ هههههبا   عامهههههة أساسهههههية لاملكتبهههههة ا  امعيهههههة ع هههههش 

ثههها قولةههها بهههأن املكتبهههات ا  امعيهههة  تهههأثا بمهههكن مباشههها  ( 7)و هههلا مههها  لكههه ت لبهههوير   مكملهههة   أك هههو 

 . بسياسات ملسسات التعليم العا ا
  



 
 

 

45102 882 

 

 والتعلههيم إلالكروويهه إ  أن مع ههم م بيههات مو ههش التههت   اولهه  موضههوت التعلههيم عهه  بعهه   

ذله   هو  والسهشس ثهالم  ت ال بمكن مباشا إ ش  و  املكتبهات ثها  عهم  هلا ال هوت مه  التعلهيم، 

 ( 8) التعليم.وجو  الع ي  م  المكوا حوو م   إمكاجية   بيم  لا ال وت م  

بضيمهههههههاى أوو مكتبهههههههة جامعيهههههههة  تهههههههو ش  لبيهههههههة  جامعهههههههة كههههههها ج ا ميلهههههههون قامههههههه   1776 وثههههههها سههههههه ة  

   (7)  .التعليم ع  بع احتياجات باامم 

كأي ج اي  علي ت آخا يت لس  وفا جملة م  الع ا ا التهت  تفاعهن مه   والتعليم إلالكرووي     

و كهههن مهههه   هههلت الع ا هههها يختلههههف  بع هههةا الههههبع  ثههها عهههه ة عمليهههات  سههههت     اقيهههم أ  افههههل.

لكروويههه   عتبهههو و ثههها ج هههاي التعلهههيم إلا  هههش آخههها ،إ  علي هههتوجو  ههها أو  يا  ههها ب  جهههة مههها مههه  ج هههاي 

و بههل إ ههش  اقيههم أ  افههل املكتبههة ا  امعيههة ع عههاا مةمهها ثهها إججهها  التعلههيم إلالكروويهه  و الو ههو 

 و ا أساسهههيا ثههها  ش أن املكتبهههة ا  امعيهههة مههها لهههم  لعهههسع هههيلكههه  (11) ، ذلههه  أن كافوليههها املاسهههومة

ت و املعها    عم باامم التعليم إلالكرووي  فضن ال الس سيعاي  مستقب  مه  ما و يهة ا  بهوا

 ون أن  ، إذ أن  عليمةم سيقتعا فق  ع ش املعلومات التت  ت م  ا مقها ات املهوا  ال  اسهية

 ( 11) ، وي ةا ذل  جليا م  خ و : تا  لةم فا ة الاق ت و الاسر ا ة م  املعافة 

   عهههه  املعلومههههات ثههها قواعهههه  املعلومههههات  ههه  يس قهههه ع التعلههههيم إلالكروويههه  ع ههههش مةهههها ات الباههه

 ا   .ع ش  والفةا س املتاحة و يات إلالكرووجيةوال لكرووجية إلا

  بهين كهن  والاحتكاا املباشا جوت م  التوا ن  والا عا ت   لم وظيف  ك ولوجيا املعلومات

جةهههة  ا  امعيههة مهه ال لبههة وأم هههاى املكتبههات  وكههلل  بههينالتههه   ب  وأع ههاى  ي ههةمهه  ال لبههة 

 أخا . وبين ال لبة فيما بي  م م  جةة

  وظيهههههف  هههههلت التك ولوجيهههههات ا   ي هههههة   لهههههم خههههه مات معلومهههههات  قههههه ي لل لبهههههة عههههه  قايهههههم 

 الا عاو آلا ا املباشا

  إلالكرووي  وقبيعة التعليم كييف خ مة إيعاو موعية الفكاية بما يف اسس 

  العمهههههن قههههه   املسهههههت ات ع هههههش خلهههههم  هههههواان ثههههها مجموعهههههات املكتبهههههة ا  امعيهههههة مههههه  حيههههه  شهههههكن

تجيس ل حتياجههههات البا يههههة ل لبههههة كههههن مهههه  ج ههههاي التعلههههيم ا  ههههاموا العهههها ي موعيههههة بمهههها يسهههه

 .أي ا إلالكرووي  وج اي التعليم

   الههلي الامهها  املكتبههات ا  امعيههة وبههين أم ههاىخلههم جههو مهه  التعههاون بههين أع ههاى  ي ههة التهه   ب

ت املقههههها ات ال  اسهههههية ومعههههها   املعلومهههههات التههههه و وافهههههم بهههههينبههههه و ت إ هههههش خلهههههم اينههههه اي  يهههههل ي

 . العل ت و  وي ماتوا ا  عمةا 
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  بعهههههين التههههه   ب الاحتياجهههههات املعافيهههههة ألع هههههاى  ي هههههة  ا  امعيهههههة  لبيهههههةضهههههاو ة أخهههههل املكتبهههههة

ياتهههاجون إلي ههها ثههها أ اى  وخبهههوات ج يههه ةوالتهههت  سهههاع  م ثههها ا  عهههوو ع هههش معههها    الاعتبههها ،

 ةم.أعمال

   و مااهههدت   هها يت لهههس ضههاو ة مسهههاياة كهههن م واخههت   مقومهههات عهه   أجهههوات التعلههيم إلالكروويههه

 (12)  ا  امعية م  ذل . املكتبة
 

  اسهههة أجاز هها إ هههش أ ميهههة قيهههاي أم ههاى املكتبهههات ا  امعيهههة بههه و    عهههب ( 13) و  و ههل  ما ك جههه      

 ف سههدت ج بهها إ ههش ج ههس مهه  أع ههاى  ي ههة التهه   ب لتعههميم املقهها ات ال  اسههية ، و إبههااا معهها   

ت مه  شهأة ا   هويا أ اى مسها لة و  وسهي  مه ا ا ال لبهة، كمها أو ه  املعلومات و ا   مات الته

الباح ة ب او ة   و   املعا   التت  ت م  ا املوا  ال  اسية باي   ممن املعها   إلالكرووجيهة، 

 مقا ت ال و يات، مواق  إلاجروج  ذات الع قة.

ت مخهههههها ، وعقهههههه  ع ههههههش ضههههههاو ة  عزيههههههز الع قههههههات مهههههه  املكتبهههههها (14ب مهههههه ان )يوصههههههدت  كمهههههها  

   املعلومهاتعهلتمكين ال ا سين ع  بع  اله خوو إ هش قوا ومزو ي ا   مةا فاقيات م  الوك ى 

 الا فاقيههههات ع ههههشخعو هههها ثهههها ا  هههها ت التههههت يقتعهههها في هههها إبههههااي م ههههن  ههههلت  ا  هههه ،املتاحههههة ع ههههش 

 . ق يم ا   مات ل لبة ا  امعة امل ت مين فق 

ة ا  امعيههة  تجههل أك ههو جاههو التاههوو إ ههش مكتبههات   ي ههة  جمهه  ثهها أن املكتبهه (15) ويها  باوثهها     

ويهههههوااي ذلههههه    هههههوت ثههههها خههههه مات  ،وإلالكروويههههه   هههههي  ا معههههها   املعلومهههههات ثههههها المهههههكلين الهههههو قا 

 مكتبهههة، مكاجهههات كهههن   بعههها وا  ههه مات إلالكرووجيهههةاملعلومهههات املق مهههة بهههين ا  ههه مات التقلي يهههة 

كتشيههين لةههلت الت ههو ات مهه  خهه و حا ههةم ع ههش  قهه يم ا  هه مات ممهها الههلي يت لههس مواكبههة امل

   للمكتبة.الفعلية زيا ة اللل لبة ب ال مبتكاة  اااا ظاوفةم التت  اوو  ون  مك  م م  
 

 اإللكتروني:للتعليم  خدمات المكتبة الجامعية المدعمة
     

س م  ههههها خلهههههم ممههههها   شههههه  فيهههههل أن  عهههههم املكتبهههههات ا  امعيهههههة للتعلهههههيم إلالكروويههههه  يت لههههه

خههه مات  تمااههههدت و قبيعتههههل ، و أوو مهههها  اتهههاا إليههههل املكتبههههات ا  امعيههههة بشيهههة  اتيههههة  قههههوي ع ههههش 

 ق يهههههات املعلومهههههات ا   ي هههههة   علةههههها  سهههههتجيس ملميههههه ات  هههههلا ال هههههوت مههههه  التعلهههههيم، اج  قههههها مههههه  

 اليهههههن الاحتياجهههههات املعافيهههههة ل لبهههههة التعلهههههيم إلالكروويههههه  و و هههههف قبيعهههههة ا  ههههه مات امل لهههههوع 

، إضههافة إ ههش التشبههل بك ههم حاكههة العمههن و مسههتويات   و  هها ، و و ههف مةا لةههل ى ال لبههة قهه ي

، مه  ضهاو ة وضه   املمك ت و الععوبات التهت مه  املمكه  مواجةت ها و ا  لهوو املوا يهة لكهن م  ها

  سياسههههة علميههههة لتلبيههههة أكبههههو قهههه   مهههه  الاحتياجههههات املعلوما يههههة لل لبههههة ، خا ههههة و أن  املكتبههههات

اليهههوي  جههه  جفسهههةا أمهههاي م افسهههة قويهههة و  يهههو متكاف هههة مقهههاا  مههه  كهههن مههه  املكتبهههات ا  امعيهههة 
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الافرواضههههية و املكتبههههات إلالكرووجيههههة، خا ههههة و أن  ههههلت املكتبههههات ا   ي ههههة يعههههعس  وقهههه  آفاقةهههها 

 . التتييواملستقبلية كوج ا يع ش اليوي ثا عالم سا   

بت هههههههويا  واجتماعيههههههة ملزمههههههةثقافيهههههههة   عليميههههههة،لههههههلا فاملكتبههههههات ا  امعيههههههة باعتبا  ههههههها ملسسههههههات 

لكههههن مهههه  قلبههههة  والاحتياجههههات البا يههههةيتوافههههم  واملعلوما يههههة بمههههكن وباامجةهههها املكتشيههههةخهههه ماز ا 

التعلههههيم إلالكروويهههه  ويمهههها ا ع ههههش ج ههههال واسهههه  يتخ ههههأ كههههن  وكههههلا قلبههههةالتعلههههيم العهههها ا العهههها ي 

التههت يمكهه  للمكتبههة ا  امعيههة خلقةهها وعليههل فههضن خهه مات املعلومههات  ،والزماجيههةا  هه و  املكاجيههة 

 اي التعليم إلالكرووي   تم ن ثا:  عيم ج  و ق يمةا     

   املكتبههههههة   فياةهههههها وههههههها خ مههههههة امل اشيييييي :خ مييييييي ال طيييييي   يييييي  ال لييييييا   املتا ييييييي   يييييي  ال يييييي

ا  امعيهههة ع هههش موقعةههها إلالكروويههه  مههه  خههه و  خعهههي   وابههه   ايهههن املتعهههف  الولهههوا إ هههش 

 –وقهه   وثهها أيمكتبههة ا  امعيههة مهه  أي مكههان متعههن بمههبكة إلاجروجهه  الفةهها س املتعهه  ة لل

 ومهه  ثههم عههشيفةا  وأخههل أ قههايعهه  موعيههة الفكايههة التههت ياتاجةهها  والباهه  في هها-ة هها الههي  أو 

 موعية. واستعا ة  لت متت أمك ل ذل مقا املكتبة  ا ش فعلياالتوجل 

  و مههكن جيهه  سههت ي   قهه يم  ههلت ا   مههة حيهه  أن املكتبههة ا  امعيههة  امل جعيييي:ال  مييي 

بهههههن  ،وبهههههين املكت هههههتاملسهههههتفي   املباشههههها بهههههينعههههه  قايهههههم الا عهههههاو المهههههفوي  ولههههه ب بال هههههاو ة

 سههههت ي   خعههههي  البويهههه  إلالكروويهههه  لههههلات املكت ههههت لوجابههههة عهههه   ههههلت الاستفسهههها ات  ون 

م ايمههههتا  ل خ هههه املكتبههههة ثههههاا  اجههههة إ ههههش اضهههه اا  املسههههتفي  إ ههههش ا   ههههو  الفع هههها إ ههههش مقهههها 

 .وضيم وقتل

   مههه  خههه و وضههه  إمكاجيهههة  عهههف   امل اشييي :خ ميييي ال سيييائ  العامعييييي املتا يييي   ييي  ال ييي

 ومههه  ثهههمالاسهههافن ا  امعيهههة املوجهههو ة ثههها املكتبهههة إمههها  عهههفاا كليههها أو  عهههف  مستخلعهههاز ا 

ميهن   املكتبهة ا  امعيهة  هلت ا   مهة إ هش إ احهة  اسه، وقه   و  قايا أيا م  ا  خ مل ثا با ل

 ( 16) حماية حقول امللكية الفكاية ألص ا  ا. لت الاسافن بما يتوافم م  

  عهه  قايهم إعه ي املسههتفي ي  بع هاوي  موعيهة الفكايههة  ويهتم ذله  العا  ييي:خ ميي إلا ا يي

التهههت  كهههون في ههها  هههلت موعيهههة جههها زة  و ا يههه  آلاجهههاوالتهههت اقت ت ههها املكتبهههة ا  امعيهههة مهههلخاا 

 ل ستعا ة.

 سهههت ي  املكتبهههة ا  امعيهههة مما سهههة  هههلت ا   مهههة مههه   للىعل ميييا : ييي  الانت يييا ي خ ميييي ال 

باهههههو  م مواضهههههي   وال لبهههههة ع هههههاوي خههههه و  خعهههههي  بايههههه  إلكروويههههه  ياسهههههن في ههههها مسههههها لة 

وكلمههها  هههوفات ع هههاوي   خهه ي مجهههاو باههه  م أعلمهههت م  إلالكروويهه ،بع هههاوي  بايههه  م  مصهه وبة

 (17)  كرووي .املكتبة بلل  ع  قايم الرواسن إلال
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   أ هههههب  اشهههههرواا املكتبهههههات  :والييييي و  ا  إلالكترونيييييييخ ميييييي ال طييييي   ييييي    ا ييييي  املعل ميييييا

لهههههلا  مألوفههههها،أمهههههاا إلالكرووجيهههههة  وثههههها الههههه و ياتا  امعيههههة ثههههها قواعههههه  املعلومهههههات إلالكرووجيهههههة 

 والههه و يات ملسهههتفي ف ااملكتبهههات ا  امعيهههة ع هههش عا قةههها مةمهههة إ احهههة  هههلت القواعههه  أخهههلت 

السها ا  ا هة بكهن واحه   ع ش كلمهةبع  حعولةم  إلالكرووي ،تع  ي  م  خ و موقعةا امل

أي مهها كههان  جيههةوالهه و يات إلالكروومهه  م، وبههلل  يمكهه  للمسههتفي  الولههوا إ ههش  ههلت القواعهه  

 (18)  .ووقتما شاى

 

   ـاتمة:خ
         

 ا ظةهو  أ وا  ج يه ة للمكتبهات العها يفهي   وظيهف التعلهيم إلالكروويه  ثها ملسسهات التعلهيم     

إ ههش خلههم  الشمههاية، و   ههيم املعافههةا  امعيههة  خههاا عهه  إقهها   اكيهه  جةو  هها ثهها ب ههاى املجموعههات 

ا ههههلة ثهههها بعههههو ة  تمااههههدت مهههه  الت ههههو ات ا   ؟ي يههههة م  هههها اهههه ي  التقل وملهههها   ج يهههه ة خهههه مات 

بههة ا  امعيههة إمهها مهه  خهه و يسههم  باسههتماا  ا  اجههة إ ههش اسههتعماو املكت و ههو مههامجههاو التعلههيم، 

كههههن ذلهههه  ي  هههه  مسههههااا املكتبههههة  إلالكروويهههه ،الرههههو   الفع هههها علي هههها أو مهههه  خهههه و ايهههها ة موقعةهههها 

  أي ا. العل ت وخ مة البا ا  امعية ثا خ مة باامم التعليم مكا ي ت 
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 المشكالت األخالقية لمجتمع المعلومات بالدول العربية  

 

 د. علوي هند                                              

 رتبسة. الجزائ محاضرة. جامعةاستاذة 

 

 الملخص:

بدأت الثورة الرقمية للمعلوماات للترونيياةو نلات تتوقاو نساود تلاول العاالن ااة ال  ا اة 

علاااات ا عرإلاااااة نلباااادا   مااااورل أساملاااال  للتاميااااة اااااة ا سااااتل  و ن مااااا   عاااا   إلاااات اقتاااااال ا   اااا 

العااالن يعااصر عااارا جد ااداو نتحااد ات  ث ااوة إلارضااا ا التتاولوجيااا الجد ثااةو عااارا  حتااا  إلاات 

مهااااارات جد اااادة  واجهااااة  اااا  التحااااد اتو  مااااا  اااادعو العااااالن أجماااا  إلاااات إعااااالة نت سااااي  ا عااااارد 

نأخالقياااات مدرنساااة ،عاا اااةو نإذا  ايااات ال لااادا  ا تلدماااة نإعاااالة ت د اااد ا هاااارات نإلاااا  أسااا  

علت تشتا او بادل ض ط أخالقيات   تم  ا علوماتو إلاال لدا  العربية بت ان  قيمهاا نلتا اا 

نتاريخهااااا ألااااو  لهااااغا ال،اااا ط ماااات ت و اااااو ل،اوااااا علاااات  ويا ااااا الثلاإلايااااةو نخاو اااايا ا نقيمهااااا 

السااااايالة التالسااااايتية للشاااااعو و ن  ااااادد إلااااات  نمواجهاااااة لسياساااااة العو اااااة ال ااااا    ااااادد إلااااات خااااار  

 يماااااة ألال ااااة اللغااااا ن اللتااااة ن اللااااين ن ات ااااا .  نمساااايلة أخالقيااااات م تماااا  ا علومااااات  ااااة 

نتااان لراساااة  للتا،ياااغومسااايلة أ حاااو لساساااية لتعلاااد ق،اااا ا او ن اااعوبة إ  اااال للاااو  لهاااا قابلاااة 

اظااااور دساااااتغة الجااااامعي   اااااة  ااااغا ال حاااا  ماااات خااااال  م نتاااان تحليلهااااا،عااااع د،عااااال دخالقيااااة 

 .  ريو بالجزائرب امعة ماتو 

 الكلمات المفتاحية: 

م تم  ا علوماتو الوطت العربيو دخال و ا لتية ال،ترياةو لرياة التع  اوو التراماة لنسااييةو 

 .ليرويت أخال  الخاو يةو

 تمهيد:

علااات م موعاااة مااات   اادنر العاااالن    ااااة إلالاااي مااااتم التتي اااو ا  تموااة الشاااام  الاااغي  لاااو 

دإلاعاااا  لرال اااةو ال ااا      اااة أ  تاااتن نإلاااا  تااااور محااادل لاماااوذ  ا  تمااا  الاااغي يرياااد تيسصسااا  

 محاادنلة ناااةخغااة  نالااغي  ااتن ،ت ااو أ  التتي ااو العشااوااي نالجزاااي   اااا  ت اا نالليااا  باا . نماات 

ة م ااارل  ااازة عاي،اااة لااااورة تلليد ااا لاااص  إ    تمااا  يرياااد إقامتااا  إلاهاااو   اااورة يموذجياااةتياااا  
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 التغاااور العاااال  علااات لراساااة   لاااو  أساساااا الجليلاااي الاااغي التتي اااو باااا ع  سااااماا ا نبعياااد عااات 

نال ااا  ماات خاللهاااا  متاات بلاااورة الامااوذ  اجتماااا ة  لتلااد وا تسااار  نا عاااا  و العا يااة للياااااا  ا 

 ااةعربياة ساائرة ا  تما  الاغي   ي،لاد إلايا  يحات  ادن   االكوني.  غالجد د   تم  ا علومات 

طرياا  الامااو  ويتاااا نخاو ااصتاا نتلاإلاتاااا تاريخاااا العرياا . نرتاان أ  م،هااو  م تماا  ا علومااات 

اااااة الااااو ة العااااال   للعد اااد ماااات ال ااااالث   اااااة مختلااااو  تماماااااوالعاااال   م،هااااو  جد ااااد لاااان  ت لاااور 

علااات ا ا،عاااة ا علوماتياااةو  متساااارعةو قائمااةإ  أ  الااادن  ا تلدماااة خغاات إلايااا  خغااا   واللااارات

 1 : مت خال

 أساسا علت ش كات نباوك ا علوماتو ال   أ  حت رمز ا  تم . تحتية تلو *" إنشاء ب ية 

 .ال ااء الااا ةا علومات اة  زيالة  ااعة* 

* تت و اللين لنساييةو نتحولهاا مات الرو  ال علات اساا الك ا االيو الات لي ااز ا تعلا  بتحليا  

   تالتة:د دادو نال   تن تاميمها لسا مرال

 *بدأت بالعو ة  اظا  سياملل و ناقتاالي تغور اة و  ال، وات اقتاال ة

تادم و باالال  ااة ا اوارل الغ يعياةو  نالثلاإلاية ب   الشما  نالجاو  ندزمات الكويياة ا تعللاة

 ناي، ار السكاني.   ال صاةو

ا  لياااااة ا رت غاااااة ا علوماااااات الكويياااااة  مرللاااااة تايياااااةو باساااااتخدا  ألجاااااوا ساااااص تامياااااة شااااا كات*

 خدمة للماال  اللومية نالثلاإلاية. إلاعلت ت ال  ا علوماتب ع،ها ندقمار الاااعيةو ال   

* التحاااو  مااات الاظاااا  اقتااااالي التااإلامااال  الاااغي  لاااو  علااات الااارب و إلااات الاظاااا  التااايلي،ي ذي 

  مرللة أخ وة."- ما يعبو عا  التتاوقراطيو  -الغا،  اجتما ة 

الاااثالإو إ  أ  اااا ا اااغدمت ااااة أن   طاااي ا رالااا ااااة  الااادن  ا تلدماااةإليااا   نرتااان ماااا ن ااالت

 حتااااااان ال،،ااااااااء  العاااااااال   الاااااااغيتلااااااادمها  اااااااغا بتحاااااااد ات  ث اااااااوة إلارضاااااااها تياااااااا  لطاااااااار دخال اااااااة 

ني الاااا  نلرياااةوا علومااااتي علااات ا ساااتو  الااادنلةو لياااا   م تمااا  ا علوماااات أ حاااو ل موقراطياااةو 

بالااادن  ا تلدماااةو بمعياااة الهياااااتو  جميااا  ال اااالث   تماماااات بال سااا ة للم تمااا . ن ااااا تحولااات ا

" ال اا  أخااغت علاات عاتلهااا إ  ااال إطااار أخال ااة  حاادل  اليونسااكو»ا هايااة  ناتحااالات نالجمعيااات

 .التعام  لاخ  ا  تم  ا علومات الكوني

 أوال: اإلشكاليـــة:

اللااااااار  الوالاااااااد يعاااااااد ألاااااااد تحاااااااد ات  ا علومااااااااتوإلاتحد اااااااد ال،اااااااوابط دخالقياااااااة   تمااااااا  

نم،ا يمهااا  م تمعاا  نونالعشاريت  رياد ال االثو  بااالتر و التحليا  إلاب اا بيبحااق ن ايغالقااا مات 
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نبااااغلي يعت،ااااو  علاااات نضاااا  تاااااورا لمخااااال  بمااااا  ا،اااا  خاااااائ  م تمعااااا  ن نمااااا  نتوجها  اااااو

نمااات ا   اااد أ   اااغ  دخاااال    تخاااد   مااااالجهاو حااااإلال علااات تماساااتها ناساااتمرار ا نتحليااا  

تمعااات العربيااة نخاو اايا ا. نخا ااة أ  الاادن  العربيااة نجاادت ي،سااها علاات بوابااة م تماا  ا  

ا علوماااات مرتماااة  اااا إلارضااات  سياساااة التتي اااو العرجااااء ال ااا  قال  اااا الدنلاااة ا تلدماااة ااااة سااابي  

الهيماةو دمر الغي جعلها تعاني العد د مت انعكاسات السل ية لهاغا الادخو  ا ارتن   تما  

نال ااااا  شاااااكلت مااااا  عاا ااااار أخااااار  إلارضاااااها ايتشاااااار تتاولوجياااااا ا علوماااااات مشاااااتالت  ا علومااااااتو

دماااار الاااغي  تغلااااا  العربااايوأخالقياااة أتااارت علاااات دنساااا  الليميااااة نالهوياااة الثلاإلاياااة للم تماااا  

ياااااا نقيمااااااا لءتحد اااااد  اااااغ  ا شاااااتالت نمحانلاااااة ضااااا غها نإلاااااا  تااااااور عرباااااي  ح،ااااال  ويتااااااا نم ا

 ال الث   التتاوقراطي   نأصجا   ا  اللرار. نخاو صتاا . ن و الدنر ا غلو  مت

 الدراسة: ثانيا: أهداف

 تسوت الدراسة إلت تحلي  جملة مت د داد أ مها

ضااااا ط ا شااااااتالت دخالقيااااااة ال اااااا  تواجههااااااا الااااادن  العربيااااااة جااااااراء الاااااادخو  ا اااااارتن   تماااااا   

 ا علومات لن  تح، و جيد نخغة مدرنسة.

ساااااااتغة الجااااااامعي   اااااااة تحد ااااااد ا شااااااتالت ننضاااااا  معرإلاااااااة لنر ال،اااااااة ال الثااااااة ن ااااااة إلااااااااة د  

 .ال،وابط دخالقية   تم  ا علومات نتحسص   اا  اللرار نالرأي العا 

 أداة البحث الميدانية: 

،تااارح تحليااا  أ اااداد ال حااا  نلجاباااة عااات التسااااة ت ا غرنلاااة ااااة لشاااكالية إلالاااد تااان 

دلاة ال اا  رأ اااا  ةا ختااارة. ن اارال العياااة  اايلاة رئصسااية لجماا  ا علومااات ماات أإلااا ساات اي اختيااار ا 

 .ماتم الدراسةو نجم  ال يايات بغريلة قابلة للليا  الت   أ حو أ  ا تخد  

 البحث:مجتمع 

تعتبااو ال،اااة ا ثل،ااة الغاقااة ا حر ااة لكاا  م تماا   ااا ت،اان ماات أساااتغة جااامعي     ااالث   

 اااا  ا شااااا  . نبااااغلي إلاا ساااااتغة يعت،ااااو  علاااات لراسااااة أ اااان ق،ااااا ا ا  تماااا  نتلااااد ن الجلااااو   ع

خا اة ااة  اللاراروالجامعيو   ن دجادر لتوجيا  ا  تما  نتلاد ن يتاائث بحاوق ن لوجكاا  ن ااا  

 م تم  ا علومات أ ت تعول الهيماة  الكي ا علومات نمشتلب ا
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 عينة الدراسة:

ماات  %11ن وماا  مثاا   ومات جامعااة ماتااوري جاااموةوأسااتاذ  752شاملت عياااة الدراساة  

نذلااااي ،عاااااد تحد اااااد عيااااااة  أساااااتاذو 1387ا  تماااا  د ااااالة لمسااااااتغة الجااااامعي   ال اااااال  عااااادل ن 

 .مت ا  تم  د لة لمساتغة %15 مث  أي ما  أستاذو 722عشوائية ،سيغة قدر ا 

 أخالق مجتمع المعلومات:  إشكالية.1

 اة مات الاغي و نمثلما  ة الجا  م     ا اوارل تاا   الل،اية اسرواتيجةإ  ا عرإلاة مورل 

 7الجا ؟يسيغر علت  غا ا ورل؟ونمت الغي سصتخغ اللرارات الالزمة إلايما  تعل  بتلسين 

إ  التحاادي دعظاان لااص  اااة إيتااا  ا عرإلاااة أن ا علومااة أن الجاااو  علب اااو باا  اسااتتاللها 

ا اااة خدمااة أ ااداد التاميااة نالتغااوير ماات خااال  نضاا  سلياااتو نإلارة انسااياد ا. إ  ا ،ياادو لااو أرلياا

الولو  السلين إلت م تما  اللار  الوالاد نالعشاريت  تمثا  ااة إلاهمااا الجادلة ولياات تغو ا  تاورة 

ا علومااات لتااتالء  ماا  خاو ااصتاا الثلاإلايااةو نتساام  لاااا بملارعااة ليميااات التحااو  الااالز  يحااو 

الجاااو  علاات متغل ااات التعاااير اااة زماات ا ااإلاسااة العا يااةو نتااوإلار لاااا إمكاييااات الوجااا  بر ااا 

. خا اااااااااة نأ  التغاااااااااورات التتاولوجياااااااااة الهائلاااااااااة أ ااااااااا حت تت،ااااااااااء  أماااااااااا  8لج،اااااااااارة العا ياااااااااةا

ا شاااااااتالت اجتماعياااااااة نلنساااااااايية الاات اااااااة عااااااات ساااااااوء اساااااااتخدا  ا علوماااااااات نبالتاااااااالة تغو ااااااا  

 لنسا  نإخ،اع  إلنسا  سخر عت طري  تتاولوجيا ا علومات.

ات ا  تماا  اقتاااال ةو ندمايااة نماات  اااا تبااوز الجاجااة إلاات تحلياا  التااواز  باا   متغل اا

نللاريةو نت و اا. نمتغل اات الج،اال علات قاين لنساا  ن رامتا و نمات  ااا أ ،اا تباوز إشاكالية 

ضا ط أخاال  م تماا  ا علومااتو ال ا   ااة إلاات ممارساة الجياااةو ن ي،ياة تحد اد تا اتاااا ااة نسااط 

أخالقياات م تما  ا علوماات   جاياا سخارو إلاا    تبااا. ماتابة ال دائ  نالتماا ت ال ا  تحايط 

تلو  علت م دأ ل را  نللزا  بااللواي   بلادر ماا تلاو  علات أساا  أ  ضام و ال،ارل  او سالغت  

دخالقيااة دنلااتو لااغا إلاماات ا توقاا  أ  ت،ااغل  أخااال  ا هاااةو نمواتياا  ا اظمااات ت ااو الجكوميااة 

    تشم  تلي ا تعللة با:بدنر أ بو اة بلورة دس  دخالقية لثلاإلاة ا علومات نال

 *عدالة توز   موارل ا علومات ناتسا  ال،وار  اة الدخو  نالحونات نإلارص العم .

 *عد  إساءة استخدا  سلغة ا عرإلاة مت ق   الخبواء نا هاي  .

 *ت اا  تار السل ية لتتاولوجيا ا علوماتو إلايما  خ    د د التاو  الثلااة.     

 ستتال  يظن ا علومات ناستتاللها  سالح إ د ولوجة.*لما ة لنسا  مت ا
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 : المهددةمجتمع المعلومات والقيم االخالقية  2

تعااااااادلت ا شاااااااتالت دخالقياااااااة   تمااااااا  ا علوماااااااات بالااااااادن  العربياااااااة علااااااات تااااااارار الااااااادن  

ا تلدمااااةو ماااا   اااا  تغااااور لتتاولوجيااااا ا علومااااات نماااات خااااال   ااااغا ا حااااور سااااصتن التعاااارح لهااااغ  

 مت خال  ماظور دساتغة الجامعي  و نمت أ ن  غ  الل،ا ا ال، وة ا علوماتية.ا شتالت 

 العربية:الفجوة املعلوماتية بالدول 2.1

تشاك  ال، اوة الرقمياة إلااد  أ ان ا شاتالت دخالقياة ال اا   واجههاا العاالن علات لاإلاااة 

علميااة نأخالقيااة. عاات ال، ااوة ا علوماتيااة مشااا   اقتاااال ة ن  دنالعشااريت. نتولاااللاار  الجااالي 

نخللاات يوعااا جد اادا ماات ال،لاار  ااو إلالاار ا علومااات الااغي  ااو إلالااد اللاادرات نا هاااراتو نالوسااائ  

 نتدان  ا علومات ناستثمار ا. نمعالجةونالاظن ال   تستخد  اة جم  نتحلي  

ن زالااات الااادن  العربياااة علااات تااارار ال لااادا  ا تخل،اااة تعااااني مااات  اااغ  ا شاااكلة ال ااا  تااازلال 

ممااا يسااتد ة جهااول  ثي،ااة  حانلااة الل،اااء علب ااا نالجاادن  التااالة  و اا   ر ياااو،شااك   اتساااعا

أ ااااااان عاا اااااااار الل،اااااااااء علاااااااات ال، ااااااااوة ا علوماتيااااااااة بالاااااااادن  العربيااااااااةو لسااااااااا ماظااااااااور دساااااااااتغة 

 الجامعي  .

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ترتيب عناصر القضاء على الفجوة املعلوماتية 2جدول رقم 

 الرتبة النسبة التكرار الاختيارات

 1 %53.25 151 إرساء تلاإلاة ا علومات

 7 % 85 09 سياسة نطاية للمعلومات

%87.8 38 ب ية تحتية للمعلومات  8 

%83.01 199 إيتا  تتاولوجيا ا علومات  1 

% 10.97 172 التخ،يع اة تكاليو اتاا ت  5 
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ت العربيااااة ماااات أ اااان العاا اااار أ  إرساااااء تلاإلاااااة ا علومااااات با  تمعااااا الجاااادن و ت اااا  ماااات 

. خا اااة أ   اااغ  ال، اااوة جعلااات 151للل،ااااء علااات ال، اااوة الرقمياااة أن ا علوماتياااة بتتااارار قااادر  

 ا علوماااااات نجمعهاااااامااااات الااااادن  العربياااااة إلال اااااوة معلوماتيااااااو نجرل  اااااا مااااات اللاااااوة ال ااااا  تتمثااااا  ااااااة 

غريلااااة إلاعالااااة. دماااار نتحليلهااااا نمعالجا ااااا نتخزي  ااااا نتوز عهااااا ماااا  اسااااتتاللها اااااة جمياااا  دنشااااغة ب

الاااغي أإلالاااد  اااغ  الااادن  إلار اااة ا تساااا  ا هاااارات نا عاااارد الالزماااة   تمااا  ا علومااااتو نجعلهاااا 

م ااارل تاااا،  للاخ اااة ا علوماتياااة الجا ماااةو ال ااا  تحتتااار اماااتالك ا علومااااتو نالجااااو  علب اااا ن اااة 

نتوساااااااي   الوضاااااا  الاااااااغي  تغلااااااا محاااااااو دميااااااةو نتغاااااااوير التعلااااااينو نالسااااااايغرةومهاااااادلة بالهيماااااااة 

استعما  التتاولوجياو نزيالة باااء اللادرات للا،ااذ إلات ا علومااتو نا عاارد العلمياةو ن ا   اغ  

 العاا ر تسا ن اة إرساء تلاإلاة ا علومات بالدن  العربية.

 09نا رت ااااة الثاييااااةو  اياااات ماااات ياااااصا عاااااار إعاااادال سياسااااة نطايااااة للمعلومااااات بتتاااارار قاااادر  

ا العااااار تت لااات ااااة  اااو   اااغ  السياساااة ست،ااا  الخغاااط ال ااا  . نأ مياااة  اااغ%85ننسااا ة بلتااات 

نلماث  اجتماعياةتسوت إلت تغوير قغا  ا علوماتو نتحد د دنلوياات ااة التامياة اقتااال ةو 

 ا علومات اة بصاة ا  سسات الوطاية.

تعمااااااا  السياساااااااة الوطاياااااااة للمعلوماااااااات علااااااات تحد اااااااد التياجاااااااات الرئصساااااااية للمعلوماااااااات 

ة التامياااة ا ختل،اااةو نتحد اااد دنلوياااات نالهيا ااا  دساساااية الالزماااة خا اااة تلاااي  ساااايدة أنشاااغ

ا تعللاااااااااة بتامياااااااااة ا اااااااااوارل البشااااااااارية. ناتخااااااااااذ اللااااااااارارات ال،ااااااااارنرية إللارة مشااااااااارنعات التامياااااااااة 

التتاولوجيااااة علاااات ا سااااتو  الااااوط   ماااات أجاااا  تااااوط   تتاولوجيااااا ا علوماااااتو خا ااااة بال لاااادا  

ت ذات سياساااااة نطاياااااة تلاااااو عااااااد لااااادنل تاظاااااين م اااااا  التوتيااااا  العربياااااةو نال ااااا  ولااااات لسااااااوا

نت اااااال  ا علوماااااات إلالاااااطو إلااااات جاياااااا التغ يااااا  الساااااغ ة لتاظاااااين ا علوماااااات مماااااا زال ااااااة ساااااوء 

التاااا  ا رت ااااة  للمعلوماااااتواسااااتتال  التتاولوجياااااو نقاااادرات الو ااااو  إلب ااااا. نتااااوإلا و ب يااااة تحتيااااة 

رال العياااااةو إلاال  يااااة التحتيااااة للمعلومااااات و نلسااااا أإلااااا%8728ننساااا ة قاااادر ا  38الثالثااااة بتتاااارار 

عامااااا  تمتي ااااا  محاااااوري للل،ااااااء علااااات ال، اااااوة ا علوماتياااااةو ن شاشاااااة  اااااغ  ال  ياااااة تعاااااو  قااااادرة 

ال لاادا  العربيااة علاات اساات،الة ماات تااورة ا علومااات ناتاااا تو نبالتااالة يعرقاا  ساارعة تلاادمها 

 ناقتاالي.اجتما ة 

اسااات نطايااة للمعلومااات بغريلااة رشاايدة نعملاات إذا اسااتغاعت الاادن  العربيااة نضاا  سي

علاااات إنشاااااء قاعاااادة متصاااااة للمعلومااااات ماااات خااااال  ال  يااااة التحتيااااة للمعلوماااااتو نال  يااااة التحتيااااة 

لالتاا تو إلا   ا بغلي ستساا ن ااة تاوط   تتاولوجياا ا علوماات باالوطت العربايو ن اة العملياة 

ي و تااااان التغاااااوير نابتكاااااار نأخ اااااوا ال ااااا  تاااااتن نإلاااااا  مرالااااا  خمااااا ." تبتاااااد  با قتاااااااء تااااان التشااااات
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الدخو  ااة مرللاة ا ااإلاساة العا ياة. نتشام  مرللاة التغاوير إلخاا  ،عاع التعاد الت الغ،ي،اة 

. ن اااة ا رللاااة ال ااا  تباااج  علااات لبااادا  تااادري يا إلااات أ  تساااتغي  1ال ااا  تالئااان ا ساااتخد  العرباااي"

 الدن  العربية إيتا   غ  التتاولوجيا ،عد إلال  أسرار ا.

تاااا  عاااااار إيتااااا  تتاولوجيااااا ا علومااااات ا رت ااااة الرا،عااااة باااا   العاا اااار دخاااار  بتتاااارار ال

. نرتااااان أ  أإلاااااارال عيااااااة الدراساااااة أبااااادنا تشااااااء ماااااا    اااااوا ،شاااااي   اااااغا %83201ننسااااا ة  199قااااادر 

العاااار بااالاظر إلاات ناقاا  الاادن  العربيااةو ال اا  تعااد لن  مسا لتاااة للتتاولوجيااا التربيااةو نسخاارمت 

مكاسااا  ن قليلاااة ااااة وااا  ا ااإلاساااة ا ،تولاااة نليتاجياااة اللائماااة علااات التتاولوجياااا يساااتل لو  او ن 

الجد اادةو إ  أ   ااغ  الاادن  أمامهااا التث ااو لالساات،الة ناسااتثمار التتاولوجياااو ،شاار  أ   تتتاا  

العاااار  لسااااد إلا ااااوة ا علومااااات باااا   الشااااما  نالجاااااو  نال اااا  تاااازلال اتساااااعا ماااا  ساااايغرة تلاإلاااااة 

يمة. نالت  عااار التخ،ايع ااة تكااليو اتااا ت ا رت اة دخ اوة بتتارار معلوماتية ألال ة عل

و نال  يااة اتاااالية اااة أي لنلااة  ااة العمااول ال،لااري الااغي  متاات ماات %10297ننساا ة  172قاادر  

خاللااااااااا  اسااااااااات،الة مااااااااات التغ يلاااااااااات ا تعااااااااادلة الواساااااااااعة لثاااااااااورة اتااااااااااا تو نخا اااااااااة شااااااااا تة 

  الاااااادخو  إلاااااات الغرياااااا  الساااااار   للمعلومااااااات. نتخ،اااااايع اتاااااااا ت الهات،يااااااة ال اااااا  تعتبااااااو أسااااااا

تتاولوجيااا اتاااا ت نإتالا ااا لعامااة  ايتشااار تكاااليو اتاااا ت م االة قااد تسااا ن ،شااك     ااو اااة 

شااخ   1999خااط  اااتو رئصماال  لكاا   35الااا و الوضاا  ا ،لااول بالاادن  العربيااةو لياا   وجاد

موجاول   . نعموماا  و ماا  ا ث اوا عات  إ  أ  ا لت تختلاو قد مةو. نرتن أ  للاائية 03ساة 

  ااادن  العيااااةوباااالرتن مااات أ  ترتصاااا عاا ااار الل،ااااء علااات ال، اااوة ا علوماتياااة مااات طااارد أإلاااارال 

ماغلياااااااا إ  أ  نجاااااااول جميااااااا  العاا ااااااااار ا اااااااغ ورة نتكاملهاااااااا مااااااا  أنلوياااااااة نضااااااا  سياساااااااة نطاياااااااة 

للتلد  نتحلي   اااعة  مث  را  الجسر الجليلي  للمعلوماتونقيا  ب ية تحتية  للمعلوماتو

مات أجا  موا الة  الجارةونملدماة لادخو  اقتااال العرباي ا ااإلاساة العا ياة  عربياةومعلومات 

 نالجاو . الل،اء علت ال، وة ا علوماتية ب   الشما 
 

 حماية الخصوصية بمجتمع املعلومات بالدول العربية:    1,1

ق،ية الروا  الخاو ية علت  لعربيوامت ب   ا شتالت دخالقية ال    واجهها العالن 

ش تة ليرويت نال   طرلت التث و مت الجدليات م  لرية انسيا  ا علومات نلرياة التع  و 

 بم تم  ا علومات. نلسا أإلارال العياة إلا   الروا  الخاو ية اة ال،،اء

دن  نق،ية تعارضها م  لرية انسيا  ا علومات  و جها الج د اوالرق   مت ا سلمات  

 التالة:
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 انسياب املعلومات الخصوصية بحريةعالقة  : يوضح1جدول رقم 

ا  الراااوا  الخاو اااية علاااات ليرويااات    تعااااارح مااا  لرياااة انساااايا  ا علوماااات بالشاااا تة 

نأتلاا  ن  %25.22ن اياات نساا ة ا ااواإلال   علاات  ااغا الغاارح  الرقميااة لسااا دساااتغة الجااامعي  و

إياإ. نما  متت قول  ااة  اغا الشاي  أ  قيماة الخاو اية لاد  ال سااء العربياات ئلساا يتاائث 

ن ومااااا ت يااااد  لراسااااات  الجريااااةول اااا  نلااااو تااااوإلار لااااد  ا  اجتمااااا ةوالدراسااااةت مرت،عااااة اااااة ال ساااا  

خالقياااااة با  تمعاااااات ا حاإلاظاااااة أ ااااات  اااااا  قيماااااة أ عاماااااةوإلااااااالروا  الخاو اااااية باااااا،ة  5أخااااار  

ال ا      اا اعتاداء علب اا.  الراساخةو اجتماعياةنالتلالياد  دعارادوالروا  الخاو ية ألد 

خا اة  الخاو ايةونايتشاار ا وهارت العد اد مات ا خااند  خراوا   ليروياتونم  وهور ش تة 

الجريااة ال اا  قااد تماال ء إلاات أماات   ااغ  الشاا تةوماا  م االة لريااة انساايا  ا علومااات ا وجااولة علاات 

 ليرويت إذا أملل ء استتاللها:

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 ترتيب عناصر حماية الخصوصية بالدول العربية 3الجدول رقم 

     

 سبة %الن التكرار الاختيارات

 %81.28 30 نعم

 %25.22 120 ال

 %199 752 املجموع

 الرتبة النسبة التكرار الاختيارات

 1 %12.2 179 إرساء تلاإلاة ا علومات

 7 %82.02 05 العولة إلت اللين دخالقية

 8 %82.53 01 الروبية الجد ثة

%82.53 01 ض ط التشر عات ناللواي   اة ال صاة الرقمية  8 
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إلاحسااااااااا يتااااااااائث الدراسااااااااة تحتاااااااا  لنمااااااااا تلاإلاااااااااة ا علومااااااااات ا رت ااااااااة دنلاااااااات بتتاااااااارار قاااااااادر  

. نمت خال  أإلارال العيااة نإ ارار ن علات  اغا العااارو  متات اللاو  باي  ماا %1222ننس ة 179

لومااااتو نمهاااارة تعاملهاااا مااا  التتاولوجياااا الجد ثاااة  اااال  الااادن  العربياااة لليلاااة  اااو تلاإلااااة ا ع

نتوطي  ااااا بحسااااا ملت،اااايات ا  تماااا  العربااااي نأخالقياتاااا  د اااالية. نالتاااا  اإلارااااواح العااااولة إلاااات 

. ناللااين دخالقياااة لهاااا ارت ااا  بالتلالياااد ناللاااين 05اللااين دخالقياااة ا رت اااة الثاييااة بتتااارار قااادر  

 تتساا ةو ال اا   بااور د ااا الاااا  تااارإلاا  نو اسااتاالا إلاات البخاااية نتشاا و إلاات دلكااا  التلالميااة ا

العدالةو نلياادو نللاو  لنساا و نق،اية التلالياد ناللاين البخااية " تشا و إلات اتساا  

و ناللاين البخااية اجتماعياةنالتمات  السلو ي الغي يسا دد توويو مل و  إلات الت،ااعالت 

ي د اغ  اللااين دخالقيااةو يساا ن اااة إلاهاان د،عااال نالتمساا2تساتاد الاات الساالغة الل،اائية للااا، "

لتتاولوجياااااااا ا علومااااااااتو ننضااااااا  أخالقياااااااات التعامااااااا  معهاااااااا مااااااات أجااااااا  الجاااااااد مااااااات  اجتماعياااااااة

 مخاطر او نأ مها اخروا  الخاو يةو خا ة بالدن  العربية. 

إ  ضاا ط التشاار عات ناللااواي   بال  يااة الرقميااة ماات شاايي  أ   وقااو اياادإلاا  ايا ا ااات 

ة ليرويااتو مالاماات اللااواي   تلااز  ا عتاادي بالعلااا  لسااا لرجااة جرماا  أنإعتدائاا و ن اااا ،شاا ت

 بد مت نجاول تشار عات خا اة بحما اة الخاو اية ااة ال صااة الرقمياة بالادن  العربياة تتواإلاا  

نا  تماا  العربااي. نبااالرتن ماات أ  ااا خغااوة لاان يااا  إلب ااا ،عااد لت  ااا لليلااة   م،اار م  ااا. نخا ااة 

أت تت يتائث  غ  الدراسة أ  ا س نلية دخالقياة نا سا نلية اللايويياة متكاملتاا   قد س   أ 

إلرسااااء م تمااا  معلوماااات عاااال . ن اااغلي الروبياااة الجد ثاااة ال ااا  تاااربط بااا   التعلاااين نالتتاولوجياااا 

ماااغ ا رالاا  دنلااتو ماات شااي  ا أ  تتاار  اللااين دخالقيااة اااة ي،ااو  الااشاااة أتااااء التعاماا  ماا  

 تتاولوجياو لتا   إلايما ،عد قيما    متت استتااء ع  ا.تورة ال

نمماااا سااا   ذ ااار و إلامسااايلة الراااوا  الخاو اااية ااااة ال صااااة الرقمياااة قيماااة ذات أ،عاااال أخالقياااةو 

  بد مت ا تما  د ا ل،ما  نجول ش تة سماة.

 إلانسانية: وحماية الكرامةحرية انسياب املعلومات  3.1
 

 % النسبة التكرار الاختيارات

 % 81228 30 نعن

  120 25222 % 

 199 752 ا  مو 

 

 عالقة حرية انسياب املعلومات بحماية الكرامة إلانسانية 4جدول رقم      
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نقااااد شااااكلت لريااااة انساااايا  ا علومااااات يلغااااة جاااادا  ماااا  لما ااااة الترامااااة لنسااااايية اااااة 

ماااا   تتعاااارح مااا  الراااوا  ال،،ااااء الرق ااا و نأقااار أإلاااارال العيااااةو أ  لرياااة انسااايا  ا علوماااات مثل

و     ا  مات 120الخاو يةو إلاه  أ ،ا   تتعارح م  لما اة التراماة لنساايية بتتارار قادر  

الخاو اااية نالراااوا  التراماااة لنسااااييةو ق،اااصتا  متكاملتاااا  أخالقيااااو لت  اااا قاااد تغااارح جااادا 

 سخر م  لرية التع  و.

 مجتمع معلومات عادل:اهمية البعد ألاخالقي لحرية التعبير في إرساء 4.1

أ ،ا شكلت ب را للالاش لاو  عالقا اا بحما اة التراماة لنساايية نالراوا   التع  وولرية 

 الخاو يةو نلما ة انسيا  ا علومات.  ما  و ج  الجدن  التالة:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يوضح عالقة حرية التعبير بحماية الكرامة إلانسانية وانسياب املعلومات والخصوصية 5جدول رقم 
 

و 112 ت   مت الجدن  أ  لرياة التع  او أ حاو ماا تتاااقع ما  لما اة الخاو اية بتتارار 

ت قااااد   ااااد ي،ساااا  لاااار اااااة الو ااااو  إلاااات ا علومااااات أ امااااا و    مسااااتخد  ليروياااا%52239ننساااا ة 

 اياااتو مالامااات لااا  مااات للوقااا  الثلاإلاياااة. نباااغلي يعغاااي لا،سااا  الجااا  ااااة اخراااوا  خاو اااية 

 خريت ن وما  ث و التااقع ب   لرية التع  و نالخاو يةو إلت جايا نجول تعارح بي  ا نبا   

 . 29لما ة الترامة لنسايية بتترار قدر  

اءة للترامااة لنسااايية اااة ال،،اااء الرق اا و ماات خااال  ا واقاا  لباليااة نالتعاااا  ااتن لساا

العر ةو نالتشه وو ناللغد العل   علت الش تة ن ة جملة يواتث لرياة التع  او بال،،ااء الرق ا و 

.    د ا  ااة انسايا  ا علوماات 23 ما تتعارح أ ،ا م  لرية انسيا  ا علومات بتتارار بلا  

دأ ا علومااات لوجمياا  ماا  الرااوا  للااو   خااريتو لتاات ا ،هااو  الجااالة لجريااة التع  ااو تحلياا  م اا

 النسبة التكرار ختياراتالا 

 %72.71 29 لما ة الترامة لنسايية

 %52.39 112 لما ة الخاو ية

 %72.12 23 انسيا  ا علومات لما ة

 %77.52 53   تتااقع
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 رساام م ااادأ الو ااو  إلااات ا علوماااات باايي طريلاااةو ل ااا  نإ  تاان إلجاااا  ال،ااارر باا خريتو ن اااغا ماااا 

 روتاااااا عاااااا  إعاااااالة الاظااااار ااااااة ال عاااااد دخال اااااة لجرياااااة التع  اااااو بم تمااااا  ا علوماااااات. نقاااااد شاااااملت 

عت  ي،ية مسا مة ال عد دخال ة لجرية التع  و ااة إرسااء م تما  معلوماات الدراسة است،سارا 

 عربي عال و ن ايت يتائ    ما سييتي اة الجدن  التالة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : كيفية مساهمة حرية التعبير في إرساء مجتمع معلومات عادل6جدول رقم 

 

إ  ممارسة لرية التع  و اة م تما  ا علوماات  لتيال  التحلاة با سا نلية ناسات،الة مات 

ت بااالغر  ال اا  تت،اا  نالاااال  العااا و ناسااتخدا  أيظمااة أيظمااة نخاادمات ا علومااات ناتاااا  

ا علوماااااات لن  إلجاااااا  ال،ااااارر د اااااا نمساااااتخدمب او نلساااااا يتاااااائث الدراساااااةو إلاااااا   أإلاااااارال العيااااااة 

مت أج  ضما  مساا مة ال عاد  %28251 ح غن  أن و إلارح رقابة علت محتو  ليرويت نس ة 

  ن مااا إإلارواضااا  متكااامال و     ال مااا دخال ااة لجريااة التع  ااو اااة إرساااء م تماا  معلومااات عااال

مغرنح لوجد  نالالاشو إلاالرقابة تع   تلييد لرية التع  وو لتت بم تم  ا علومااتو    متات 

أ   اااااااي  تلييااااااد  ااااااغ  الجريااااااة ال اااااا   ااااااة لريااااااة الجرياااااااتو نا غلااااااو   ااااااو تلاي  ااااااا بحياااااا  تلرااااااو  

مت اللاومي أن الاظاا  العاا  بواج ات نمس نليات خا ة مث  الروا  للو   خريت نلما ة د 

أن  لا  العاماااااة. أماااااا بال سااااا ة لتعتاااااين الااااارأي العاااااا  نت،ااااالي  نساااااائ  لعاااااال و إلاحساااااا يتاااااائث 

الدراسااااة إلااااا    ااااال العااااااريت  ااااورة ماااات  ااااور اسااااتوثار با علومااااات لاااا لارة السياساااايةو نماااات 

 السغاجة أ  تتن ممارسا ما بم تم  ا علومات.

 النسبة التكرار الاختيارات

 %19.59 72 تلييد لرية التع  و

 %22.22 102 إلارح الرقابة علت محتو  ليرويت

%3.52 77 تعتين الرأي العا   

%2.77 12 ائ  لعال ت،لي  نس  

%28.51 130 تلا   لرية التع  و علت ليرويت  
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 املرقمن: حماية إلانتاج الفكري 5.1

إلااااات جاياااااا ا شاااااتالت دخالقياااااة الساااااابلةو إلالاااااد أت اااااوت ق،اااااية أخالقياااااة أخااااار  تتعلااااا  

بمسااايلة لما ااااة ا لتياااة ال،تريااااةو ليااا  وهاااار ات ا ااااا  متعارضاااا و أنلهمااااا  غالاااا بحما ااااة لاااا  

ا  لاااااو علااااات الشااااا كات ن خااااار يعاااااارحو نقاااااد أإلاااااارزت يتاااااائث الدراساااااة لساااااا ماظاااااور دسااااااتغة 

  ما  تن توضيح  اة الجدن  التالة: درنسةوا الجامعي   بالعياة 

 

 النسبة % التكرار الاختيارات

 %31.11 712 لمنعية  علوماتية ا رقماة م اراة اللواي  

 %15.52 19 ل  ا  لو علت الش كات اة طريل  إلت الزنا 

 

 يوضح تكرارات تأييد تياري حماية إلانتاج الفكري املرقمن 7جدول رقم 

 

ل العياااااااة   ياااااادن  التيااااااار الاااااادا ة لجما ااااااة لاااااا  ا  لااااااو با نعيااااااة ا علوماتيااااااة معظاااااان أإلااااااارا

و مااااااات أجااااااا  لما اااااااة للاااااااو  م ااااااادعب ا ن اااااااو التياااااااار الاااااااغي تااااااادعو إليااااااا  %31211ا رقمااااااااة ب سااااااا ة 

ال،يادراليات دمريتياة  تااراح سياساية أ حااو م  اا اقتاااال ة و  راق اة نتلااا   ساريا  ا علومااات 

ة إلااات أ  ا لتياااة ال،ترياااة تعتباااو مااات أ ااان مكوياااات ت اااارة الخااادماتو نالتلاياااة عباااو العاااالنو إضااااإلا

ال اااا  أليلاااات إلاااات ات،اقيااااة الجااااات و ماااات أجاااا  تحتاااان الاااادن  التايااااة اااااة قااااواي   ا لتيااااة ال،تريااااةو 

لاال  الدن  ا ات ةو نعلت لسا  الدن  الااميةو نم  ا الدن  العربيةو ال   تزا  تاحاو  او  

أن   (harkers) تريااة علاات الشاا كاتو  ساا ا  تختلااو عاات لناإلااا عااد  الرااوا  للااو  ا لتيااة ال،

اللرا اة الغ ت  رن و أ  ا عرإلااة  اة لا  الجميا  ن    اا التكار اا ل ا  مات طارد م ادعب او 

 مما   د الدن  خسائر اقتاال ة إلااللة.

 ااااغا التياااار لت ااااربا ن ااااة م ااااا   يحاااو -العياااااةأإلاااارال –قاااد يعاااول ات ااااا  دسااااتغة الجااااامعي   

ا  ال،تاااااريو نمغاااااال ا ن لجما اااااة  اااااغا لبااااادا  علااااات الشااااا كاتو بااااايي  ااااا،ة تح،ااااال دماياااااة لباااااد

العلميااااة. نقااااد تاااان ضاااامت  ااااغ  الدراسااااةو نضاااا  جملااااة ماااات اإلارواضااااات لجما ااااة ا لتيااااة ال،تريااااة 

 بال،،اء الرق    و جها الجدن  التالة:
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 النسبة% التكرار الاختيارات

 %87.8 38   لوتعد   اللواي   اللد مة ا تعللة بح  ا

 %22.58 121 إنشاء تشر عات جد دة لجما ة ا اا،ات اة بصاة ليرويت

%78.85 29 إنشاء جمعيات ل لارة الجماعية لجلو  ا  ل،   العر   

%13.28 175 الت سي  ب   الدن  العربية إلايما بي  ا  

%12.93 171 باستحداإ شرطة نأعوا  ق،ائي    

%85.3 07 للملتية ال،ترية بت    التشر عات الدنلية  

 

 أساليب حماية امللكية الفكرية بالدول العربية. 8جدول رقم 

 

إلاات عااد  الرااوا  ا لتيااة ال،تريااة علاات الشاا كاتو  –ساا   ذ اار    مااا-تت اا  الاادن  العربيااة 

 س ا  أ مها الشك  التلليدي للواي   ا لتياة ال،ترياة ال ا  تظا  متخل،اة عات مثيال  اا بالادن  

دمةو لي  تعم  ،عع الدن  بلاواي   تام،اةو نأخار  ت انز اا الازمتو نل ا  الادن  ال ا  ا تل

تتوإلار علت اللواي   ال،رنريةو إلا   ا   ت د الظرند ا الئمة لتغ يلها. ن و الوض  الاغي طااب  

يتائث الدراسة لي  طالاا دسااتغة الجاامعيو  ب نشااء تشار عات جد ادة لجما اة ا ااا،ات ااة 

و تااااااتالء  نا تت ااااااو ا علوماااااااتي نيوعيااااااة دنعيااااااة ا سااااااتعملة إلاياااااا و %22258وياااااات ب ساااااا ة بصاااااااة لير

نلتاميااة  ااااعة عربيااة للملتيااة ال،تريااةو خا ااة نأ  الاادن  العربيااة ناإلالاات علاات الشاارن  ال اا  

 .(GAT)نضعا ا ا اظمة العا ية للملتية ال،ترية نات،اقية العامة للتعري،ات نالت ارة

و لتولياد %13228لعيااة بالت ساي  با   الادن  العربياة إلايماا بي  اا ب سا ة  ما طالا أإلارال ا

التشااار عات العربيااااة للملتيااااة العربياااةو خا ااااة نأ  الاااادن  العربيااااة مت انساااة ماااات لياااا  التاااااري  

ناللتااةو نالتغلعاااات ا ساااتل ليةو ن باااد لهااا أ  تتتتااا   واجهاااة التحاااد ات ال اا   ،رضاااها التت اااو ااااة 

 غي   يمت علي  الدن  ا تلدمة.ال،،اء للتروننيو نال

نتوجاااااد للعاااااالن العرباااااي إر ا اااااات لهاااااغا التتتااااا و نقاااااد تمثااااا  ااااااة إنشااااااء جمعياااااات لااااا لارة 

الجماعيااة لجلااو  ا اا ل،  و سااواء بمااار أن ل اااا  أن تااون  أن الجزائاارو نبااالرتن ماات أ  ااا م اارل 
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ت لااااد و إ  أ  ااااا إإلااااارازات للظاااارند السياسااااية ناقتاااااال ة نالثلاإلايااااة ناللايوييااااة لكاااا  بلااااد علاااا

باادأت اااة ممارسااة نشاااطها باادعن ماات الساالغات العامااةو لجااار ا  اادع   نا اا ل،  و نإيتاجااا  ن 

ال،تريااااة نتوز اااا  العوائاااادو نقااااد ناجهاااات اااااة  ااااغا  ااااعوبات جمااااةو ممااااا عرقاااا  ،عااااع ال اااال ء اااااة 

 .%78285مس و  ا. ن غا العاار لن  تحا  علت مواإلالة أإلارال العياة إ  ب س ة 

ح اسااااااتحداإ شاااااارطة نأعااااااوا  ق،ااااااائي   ل شااااااراد علاااااات لما ااااااة ا لتيااااااة نتحااااااا  اإلارااااااوا

و ممااااا  و اااا  تي يااااد أإلااااارال العياااااة لهااااغا الجاااا  %12293ال،تريااااة اااااة ال،،اااااء الرق اااا  علاااات نساااا ة 

ا  لاااو علااات الشااا كات. نباااالرتن مااات أيااا  لااا  باإلمكاااا  تحليلااا  إ  أيااا     ااازا  إلااات  لجما اااة لااا 

يلة أ حو تعليد    ا تتغلا نضا  قاواي    ساتحداإ  اغ     خار  ل ل التغ ي و ربما    ا س

ال،اةو نمحتمة خا ة  عاق اة ا عتاد ت علات لا  ا  لاوو إلات جاياا التاااز  الادنلة علات الجهاة 

ال ااااااا  تر ااااااات  اااااااغ  ال،ااااااااةو نتكوي  ااااااااو نإلااااااات ت اااااااو ذلاااااااي مااااااات دماااااااور ال ااااااا  ت لااااااا  م ااااااارل أإلاكاااااااار لاااااااد  

 "التتاومثل،  ".

نليااااة لجما ااااة ا لتيااااة ال،تريااااةو إلالاااان  ااااتن ا واإلالااااة علب ااااا إ  أمااااا اإلارااااواح ت  اااا  تشاااار عات ل

و إلااايإلارال العياااة  رإلا،ااو  الت عيااة اااة  ااغ  التشاار عاتو    ااا م اارل قيااول لجما ااة %8523ب ساا ة 

 . (WIPO)خا ة ما  ادر عت ا اظمة العا ية للملتية ال،ترية  ا تلدمةواقتاال الدن  

د تياار لما اة لا  ا  لاو علات الشا كات لجما اة نعموما إلاالدن  العربية م بوة علت تي ي

إيتاجها ال،تري علت ليرويتو نتسهي  ترقين ليتا  العربي ا تتو و نالتتتا  إلايماا بي  اا لوضا  

تشاار عات جد اادة لجما ااة ا لتيااة ال،تريااة بال،،اااء الرق اا و أنل اا  إلجااا  تعااد الت بالااااوص 

ا اااااة   ااااادعب او نتعزياااازا  كايا اااااا الثلاإلاياااااة علااااات اللد مااااة للملتياااااة ال،ترياااااةو نمحانلااااة تغ يلهاااااا لم

 ش تة ليرويت.

 الشبكة من التلوث ةحماي6.1

أما  التعد ات السابلة ال   شكلت ق،ا ا أخالقية اة أ،عال او  ا   أمر لما ة 

الش تة مت التلوإ ضرنري ل لائ ا سماةو نمتماستة ن ة مس نلية أخالقية جماعية لوج،ال 

نم،يدة لوجمي  مت أج  تحلي  است،الة ا ثلت م  ا. ن غ  ا س نلية   علت الش تة يظي،ة. 

تاحار إلالط اة الجما ةو ب  تتعد  إلت نشر الو ة بالسلوك البخصل  نالجما ة علت ش تة 

ما  التلوإو لساليرويت. نقد ضمت الدراسة جملة مت اإلارواضات لجما ة الش كات مت 

 التالة: و جها الجدن  
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راتالاختيا  النسبة% التكرار 

 %85.19 01 نض  تلايات أمت ا علومات

 52.75 112 ت    أخالقيات ليرويت

%17.97 193 ست قواي   تشر عية خا ة باإليرويت  

%29.31 137 الرقابة ا ستمرة علت ا واق   

 

 افتراضات حماية الشبكة من التلوث. 9جدول رقم 

 

رادو أن تاااااااارعهاو أن تياد اااااااو ماااااات خااااااال  تلااااااد ن نالتلااااااوإ الثلااااااااة يع اااااا  إضااااااعاد دعاااااا  

معلوماااااااات ت اااااااو صاااااااجيحة نمشاااااااتتةو ن شااااااام  جملاااااااة مااااااات الا د ااااااادات للمعتلاااااااداتو مااااااات خاااااااال  

التعاااا الااد   و نالعر ااةو إلاات جايااا الا د ااد دخال ااة نا تمثاا  اااة ا  يااار الاااظن دخالقيااةو ال اا  

واق  الالأخالقياااااةو نلبالياااااة خا اااااة نأ  ليرويااااات ت ااااام باااااا  اجتماعياااااةتشاااااك  لعاماااااة الااااااظن 

 إلا،ال عت الا د د دم   لي  تاتشر بالش تة معلومات خغ وة  اإلاية با د د دمت الوط  .

نلسااااا أإلااااارال عياااااة الدراسااااةو إلاوجما ااااة شاااا تة ليروياااات ماااات  ااااغا التلااااوإ الثلااااااة تاااان  

و نإلاااارح %29231نب سااا ة  137اختياااار اإلاراااواح" مااات خاااال  الرقاباااة ا ساااتمرة للمواقااا " بتتااارار 

الرقاباااااااة علااااااات ا واقاااااااا  مسااااااايلة لساساااااااة أتااااااااارت التث اااااااو مااااااات الالاااااااااش نالخاااااااالد بااااااا   ا  يااااااااد ت 

نا عارضااا  و ليااا   ااار  الااا عع أ  اااا تعرقااا  لرياااة انسااايا  ا علوماااات باإليروياااتو إلايماااا تباااج  

جماعااااااات مااااااا يساااااا  "بحما ة ا  تماااااا  أخالقيااااااا" م اااااادأ الرقابااااااة  ااااااا  الا،اااااااذ للمواقاااااا  لبالياااااااة  

ا مت أ حو ا واق  ارتيالا مات طارد الشا ا  نا ارا ل  و نباالرتن مات أ  الرقاباة قاد نخا ة نأ  

تتحل  علت الش تة اة أما ت محدنلة  اإليرويت با اااز  و إ  أيا     متات تحليلهاا ااة محاالت 

ليروياات نبالجامعااات. نت لاا   اااا الرقابااة الغاتيااةو نتاميااة اللااين دخالقيااة بااال،رل ماااغ  ااتر و 

ارتياال  اغ  ا واقا . نخا اة أماا  إلاشا  تلاياات أمات ا علوماات مات لاواجز  شخاايا  ثا ا رالع

أماياااااةو نتلاياااااات التشااااا، وو نمرشاااااجات الشااااا تةو نمرشاااااجات البو اااااد للتروننااااايو ااااااة ماااااا  ي،ااااااذ 

مواقااااا  الرذ لاااااة علااااات الشااااا تةو نرساااااائ  الا د اااااد ناللاااااغد العل ااااا و نالتحااااارش نالتعااااااا نربماااااا 

ليا  بلتات  متديياةوغا ال،شا و  وماا جعا  نسا ة اختياار  اغا اإلاراواح إلراك أإلارال العياة له
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و مااا  تحاااولهن إلااات تي ياااد نضااا  أخالقياااات ل يرويااات علااات تااارار لن  العاااالن جمعااااء %85219نساا ة 

 . %5227ب س ة 

إلااللواعاااد دخالقياااة ل يرويااات تحااادل التعامااا  مااا  الشااا تة  حارباااة الجريماااة ال،،اااائية بييواعااااها 

ناللاااوائ   (co-régulation)ليرويااات علااات الراااوا  اللوائااااا  التاظيمياااااة ا سااااعدةنتلاااز  مساااتخدمي 

و ماااااااا  تاميااااااااة قاااااااايمهن دخالقيااااااااةو نإلساسااااااااهن الااااااااغاتي (Auto-régulation)التاظيميااااااااة الغاتيااااااااة 

ب،اارنرة اسااتتال  الشاا تة بمااا  ااا،عهنو نيا،اا   خااريت.  مااا أختااار أإلااارال العياااة نضاا  اللااواي   

و إ مايااااااااا ماااااااا  ن بتكاماااااااا  ا ساااااااا نلية اللايوييااااااااة %17297باإليروياااااااات ب ساااااااا ة التشاااااااار عية الخا ااااااااة 

  .نا س نلية دخالقية

 :ضبط اخالقيات الانترنت 7.1

يظاارا   ميااة ضاا ط أخالقيااات ليروياات بم تماا  ا علومااات تااتالء  نالواقاا  العربااي ناللااين 

   :إلاكايت الاتائث  ما لة اةوالعيدخالقية با  تم  العربيو تن طرح  غ  اإلارواضات علت أإلارال 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 ضبط أخالقيات إلانترنت ملجتمع املعلومات العربي 21جدول رقم 

 

تحتا  مساايلة الرقابااة علاات شاا تة ليروياات مرت ااة الااادارة باا   اإلارواضااات ا لرولااة خااال  

الدراساااةو ليااا  ناإلالااات سراء دسااااتغة الجاااامعي   بالعيااااةو مغالاااا الجمعياااات ا غال اااة بااايخال  

ليرويتو نال    زلال عدل ا  وما ،عد  و  بالادن  ا تلدماة. يظارا  اا تشامل  مواقا  ليرويات مات 

جاااااااور  »ب امعاااااااة إلاااااااد  الدراساااااااات بم لاااااااة اللاااااااايو   مواقااااااا  الرذ لاااااااة نلبالياااااااة. نقاااااااد ذ ااااااارت

 ااورة إباليااةو نقاااة قااا وة نللغااة إلااايلن ج سااية خااال  عمليااة  012.819أياا  تاان م اا  2تااان "

 النسبة التكرار الافتراضات

 %27.75 129 ست تشر عات عربية خا ة بمحتويات ليرويت

 %29.29 152 نض  مواتي  أخالقية عربية تحدل التعام  م  ليرويت

%17.97 193 ست تشر عات عربية خا ة بالتلايات ا تعللة بالش تة  

%21.21 122 اق ا ننض  مشرإلا   علت ا واق   ر   
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ماات  ااور ا  موعااات لخ اريااة ا خزيااة  %3825ويااات ليرويااتو نتاان ا تشاااد أ  م ا  علاات محت

  ة  ورا خليعاةو نتال ياة زبائت  غ  ا واقا  مت الغ اور با س ة

لياا  أوهاار التحلياا  ال اااج،ي ، 8. ن ااة الاتااائث ا غابلااة لتحلياا  صااج،ي بااالجزائر0320% 

اقااا  ال ااا   اااتن زيار  اااا  ومياااا  اااة مواقااا  مااات ا و  %29ملهااا  إيرويااات بو  اااة قسااااغياة أ  179علااات 

إبالياااةو نأتلاااا زائر  اااا  ااان ذ اااورو نياااتن تخااازيت  اااور الخالعاااة ااااة ا واقااا  ا ،،ااالة بتواطااا  مااا  

 ااااالا ا حاااا  ي،ساااا . ن ااااو الوضاااا  الااااغي  ثباااات أ  ت ااااارة الجاااا   التخيلااااة لصساااات لتاااارا علاااات 

ن  العربيااااااة لن  الاااااادن  ا تلدمااااااة إلالااااااط. باااااا  ضاااااارر ا نتيت و ااااااا  متااااااد إلاااااات شاااااا ا  نمرا لااااااي الااااااد

دماار الااغي  تغلااا نضاا  مشاارإلا   علاات ا واقاا   راق ا اااو نقااد تاان اختيااار  ااغا اإلارااواح  اسااتمااءو

 و %27275و إلت جايا نض  تشر عات عربية خا ة بمحتويات ليرويتو ب س ة %21221ب س ة

ن علاااات  ااااو مااااد ر نشاااار  أن مالتاااا  ن ااااو اللااااائ ا وقاااا ون ااااال ا غل اااا   متكااااامل  . إلاا شاااارد علاااات 

توز   ا علوماتو نمراق ة ا وق و نبا  سسات التعليمية مد ر ا  سسة يعتبو  او ا سا ن  علات 

بمرساااااااااااايليا ساااااااااااااة  اساااااااااااات جاليةا واقاااااااااااا  ا وجااااااااااااولة بالشاااااااااااا تةو لسااااااااااااا مااااااااااااا أقرتاااااااااااا  ا حتمااااااااااااة 
ا شرد علت ا وق   و الغي تتن متا،عت و إلت جاياا ا  لاوو نا اوز و نا ااتث ااة لالاة .و91000

الجا   التخيلاة  ايتشاار وال السمعية ال اريةو  غا ل،ما  مراق ة إلاعالة للمواق  نالجد مت ا 

بالشاااا تة العا يااااة. نإذا  اياااات الاااادن  ا تلدمااااة بتحاااارر م تمعا  اااااو ت حاااا  عاااات تشاااار عات إليلاااااذ 

محتو  ا واق  باإليرويت مت التلوإ الثلااة بييواع و إلا   الدن  العربية ألو  لهاغا لجاراء مات 

ت و ااااا ط لاااااو لتلاليااااد ا نأعراإلاهااااا نقيمهااااا دخالقيااااة نلنساااااييةو نأ حااااو ماااات  ااااغا لتعااااالين ل   ااااا 

 الجايوو ن  توجد ل اية سمانية تبج  علت الخالعة نا  و  نإلاسال دخال .

 ماااااا أوهاااااارت يتاااااائث الدراسااااااة أ  دسااااااتغة الجااااااامعي   بالعيااااااة   ياااااادن  نجاااااول مواتياااااا   

و ن اااة اللواعاااد %29229ب سااا ة  (La nétiquette)  مااا  ليرويااات أخالقياااة عربياااة تحااادل التعامااا

دخالقيااااة بالشاااا تةو ا وجهااااة إلااااات مسااااتخدمب ا ل،اااا ط تعاااااملهن مااااا  محتااااو  ليروياااات نتلاياااااات 

قواعااد خا ااة   ااة:الشا تةو نتال ااا مااا تالسان اللواعااد دخالقيااة  ساتعملة ليروياات إلاات أقساا  

شااااااخ و –الجااااااوار نالدرلشااااااة ن ااااااو اتاااااااا  شااااااخ  باسااااااتعما  البو ااااااد للترونناااااايو نمواقاااااا  

جماعاةو نقواعاد ل،ااما   ا ونرة خادمات ا علوماات علات ليروياات. –نقواعاد لالتااا  شاخ  

م،اامو   ااغ  اللواعاادو إلا   ااا   اادد إلاات ضاا ط عااالات اسااتخدا  ليروياات لاخاا   اختلااونمهمااا 

 عات عربياااةو خا اااة إطاااار أخال اااةو  ،ااامت أمااات الشااا تةو نالثلاااة إلاب اااا. أماااا بال سااا ة لوضااا  تشااار 

و  اااة ألنااا  نسااا ة %17297بالتلاياااات ا تعللاااة بالشااا تةو إلالاااد تحاااالت علااات نسااا ة ق اااو  بلتااات 

بااا   ال ساااا دخااار  نيمتااات اللاااو  ااااة  اااغ  الجالاااةو أ  الااادن  العربياااة مساااتل لة للتتاولوجيااااو 
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ت نلصساات مات ااة لهاااو لهااغا لااص  بملاادنر ا نضاا  تشاار عات  ولااول لااص  لهاااو لت  ااا قااد تعماا  علاا

توطيااااااا  نإلااااااا  الواقاااااا  العرباااااايو ب لااااااداإ ،عااااااع التعااااااد الت الغ،ي،ااااااة علياااااا و نبال ساااااا ة للاااااادن  

ا تلدماااةو إلالاااد خغااات خغاااوات    اااوة ااااة نضااا  تشااار عات لتلاياااات الشااا تةو علااات تااارار محتاااو  

 ا واق .

 لاليز قاااااتخال ااااة  ااااا ساااا  و نسااااتغي  اللااااو  أ  الاااادن  العربيااااة م بااااوة علاااات نضاااا  لااااد 

يرويااتو باايي نساايلة  ايااتو بوضاا  قواعااد أخالقيااةو أن بتشاار عات نقااواي   الالأخالقيااة ،شاا تة ل 

للشااا تةو نمحتوا اااا نمساااتخدمب او مااات أجااا  اساااتتما  ب ياااة م تمااا  ا علوماااات ال ااا  تلاااو  علااات 

ا  اااااا  اقتاااااااليو نالسياملااااال و نالثلاااااااةو ناجتماااااا ةو ند ااااان الجاياااااا دخال اااااة إلاب اااااا. نإلارة 

طاااارادو نبمشااااار ة  املااااة ماااات الجكوماااااتو ناللغااااا  الخاااااص شاااا تة ليروياااات ق،ااااية متعاااادلة د 

نا  تماااا  ا اااادنيو نا اظمااااات الدنليااااةو ن ااااة مساااا نلية متكاملااااة دطااااراد. نأ اااان جاااازء ماااات  ااااغ  

للارة  و ض ط أخالقيات ل يرويتو نقد تعدل اللائمو  د غا الدنرو ناختلو مات لنلاة  خار  

ئم   ب، ط أخالقياات ليرويات لساا ماظاور نمت خال  الدراسة الجالية تن لار ،عع اللا

  لة:دساتغة الجامعي   إلايما 

 إلانترنت:مسؤولية ضبط أخالقيات  1-7-1

 

ارالتكر  الهيئات املسؤولة ةالرتب النسبة   

 ا ختاو  اة ا علوماتية
173 10239%  

1 

 مت خال  إلاورن  يلاش لاخ  ا واق 
29 78281%  7 

 إليرويتالجمعيات نالهياات ا هتمة با
33 81275%  

8 

 دساتغة الجامعي  
51 10231%  1 

 5 %1925 72 السلغة الجا مة

 2 %2122 122 ت    قواعد أخالقية أجابية

 

 مسؤولية ضبط أخالقيات عربية لإلنترنت. 22جدول رقم 
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أ اااااااااد دسااااااااااتغة الجاااااااااامعيو  بالعيااااااااااة ا درنساااااااااة أ   كاااااااااو  ا ختااااااااااو  ااااااااااة ا علوماتياااااااااة    

و    اااااان دلر  بمكويااااااات الشاااااا تة %10239ضاااااا ط أخالقيااااااات ليروياااااات ب ساااااا ة  مسااااا نلو  علاااااات

نتلايا  ااااو نباااغلي تكاااو  دخالقياااات مااااغ بدا اااة تاااامين تلاياااات ليروياااتو نمكوياتااا و نمااات  ااااا 

 متاااااات أ  نستشااااااو م اااااادأو أ  دخالقيااااااات ت اااااادأ ماااااات مااااااامن التتاولوجيااااااا ي،ساااااا و ن ااااااو ألااااااد 

خااااااال  إلاااااااورن  يلاااااااش لاخاااااا   ئمااااااتنتاااااان اختيااااااار اإلاراااااواح  19ات ا اااااات الثالتااااااة السااااااابلة الااااااغ ر

.نإلااااااورن  الالاااااشو  ااااو نسااااايلة شااااااعة اااااة الااااادن  ا تلدمااااة  ساااااتغال   %78281ب ساااا ة  ا واقاااا ت

الرأي العا  اة  ي،ية باااء م تما  ا علوماات نإطاار  دخال اةو إلات جاياا الل،اا ا ا هماة دخار . 

أخالقياااات م تماااا  ا علومااااتو نأخالقيااااات  ليااا  يعتباااو م اااادأ مشاااار ة أإلااااارال ا  تمااا  ااااة ضاااا ط

ليروياااتو مااات أ ااان ا  اااال  ال ااا  تااان لاااار ا مااات طااارد الااادن  ا شاااار ة باللماااة العا ياااة   تمااا  

ت نذلااااي ل شاااار الااااو ة باااا   إإلااااارال ا  تماااا  باعت ااااار ن مسااااتعمل   لهااااغ  7998ا علومااااات ب ايااااوئ

نالهياااات ا هتمااة باإليروياات اااة ا رت ااة التتاولوجيااا ن ااو تي يااد لالت ااا  الثااانيو تاان تاايتي الجمعيااات 

و ن ااة الجماعااات ال شااغة اااة الاادإلاا  علاات ق،ااا ا ليرويااتو لت  ااا أليايااا %81275الثالثااة ب ساا ة 

تكاااو  متعارضاااة إلايماااا بي  ااااو إلا،اااي الوقااات الاااغي تااادعو إلايااا  ،عاااع الجمعياااات إلااات لرياااة التع  اااوو 

يروياات. نيحتاا  ا راتااا الثالتااة تلااو أخاار  معارضااة باادعو  أ  لريااة التع  ااو تماا  أخالقيااات ل 

دخ وة    مات دسااتغة الجاامعي  و نالسالغة الجا ماةو ناإلاراواح ت  ا  قواعاد أخالقياة أجابياة 

ن ااة العاا اار ال،ااعي،ة الجايااا اااة ضاا ط أخالقيااات ليروياات لسااا سراء ال،اااة ا درنسااة. نتاان 

خالقيااة بالاادن  العربياااة و يظاارا  ختالإلاهااا ماا  اللااين د %2122رإلاااع ت  اا  قواعااد أجابيااة ب ساا ة 

إلاماااثال ا واقااا  لبالياااةو ااااة الوقااات الاااغي تعاااد إلايااا  مااات الجرياااات ا غللاااة بالساااو  و  اااتن إلاياااة 

 متا،حب او بكوريا ناليابا و نال،يتاا .

 :الخاتمة

إ  لطااااااار دخال اااااااة  مثاااااا  سااااااالغة أخالقياااااااة تاييااااااة أماااااااا  الساااااالغة اللايويياااااااة نالتشااااااار عات 

التشاار عات بمااا أياا  الراالا  ذاتااي  أقااو  مااتي   ،عياااة ال حاا و إلاهااو نلسااا سراء دساااتغة الجااامع

بم موعااااة ماااات الساااالو يات تح،اااال الاظااااا  العااااا  بااااا  تم  نلساااات العالقااااات باااا   أإلااااارال  لن  

 ل،رح علت أخر.  ن و تحلي لاار العلا  

ن الدن  العربية علت بوابة م تم  ا علوماتو مغال اة بتحويا  لنر اا با   الادن  مات  لنر 

تللااايو ا ا،عااا  با لاااداإ إلااات لنر ا ااااتث ا ت،اعااا  د اااا نا ساااا ن ااااة تغوير ااااو مااات خاااال  نضااا  ا 

نا ااااااجة نخغااااااط مدرنسااااااة للاااااادخو  إلاااااات م تماااااا  ا علوماااااااتو نبلااااااورة سياسااااااات  اساااااارواتي يات

معلوماتياااااة نتغاااااوير ال  ااااا  التحتياااااة للمعلوماااااات مااااا  الرو  ااااال علااااات نشااااار تلاإلااااااة ا علوماااااات نإساااااها  
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اء م تماا  معلومااات جااام  تا تاا  الاااا  نقياماا  بصاااة تتاولوجيااة يظي،ااة نسماااة ا ااواطا   اااة  بااا

ن ااة التا ااة ال اا  ترتتااز علاات نضاا  إطااار أخال ااة  حاادل التعاماا  ماا  ا تت ااو ا علوماااتي بكاا  أ،عاااال  

نلطااااااار  دخال ااااااة لااااااص  مساااااايلة إلارل ااااااةو باااااا   ااااااو اتحااااااال ت،اااااااإلار جهااااااول جمياااااا  ال لاااااادا  العربيااااااة 

  ا نتاريخها . ن جا  تلاإلاا او نلتا
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 :العراق(التلوث الضوضائي في المكتبة المركزية لجامعة ذي )قار

 دراسة حالة

 

 الملخص:

وأن ةيدددددد ستهددددددراسة رلة دددددد سلىدددددد سة لوددددددضاسي دددددد سعريدددددد  سة ل دددددد  سة    دددددد   سعدددددد س  دددددد س وض ردددددد س

 وة رضقسبين سوبينسةمل  ث تسة ب ئ  سألاخضى.سسوةلح  ة،وعك ن ت سوآث لهسي  سة صح سة و ع سسوعص دله

ىدد سة لوددضاسي دد سة  ةعدد سة رو ددلس  ل دد  سة    دد   سزددلسةملجلبدد سةملضك  دد سزددلس  عودد سكمدد ستهددراسل

عدددد سخددددالسع دددد وسة ل دددد  سة    دددد   سزددددلسأععدددد  سةملجلبدددد سةملضك  دددد س    عودددد سب يدددد  سع دددد وسسذيسعدددد ل

ب  درةسة رسعديب .سوذ دعسملوضأد سأ دب  سلدلةسة ل د  سوو د سس(Sound Level Meterشدرةسة صد تس 

سوأع سسةلح  لسوةملقتر  تسل و 
َ
 س     ء.ةملجلب سأكثرسلروءة

 لخر سعنهجسدلة  سةلح   سزلس مد س
ُ
كمد سسة ب  ند ت،وة دلوم  سة سعدب سةملي  د س لل  د سسة ب  ند ت،أ

 ة لوم سةلح    سزلسليرةدسألاشك لسوة ض   سوةل رةول.س

 الكلمات المفتاحية:

 .ة وضةق-ع ل  عو سذيسسةملضك   ،ة ل   سة       ،سةملجلب س

 :العام للدراسة اطاراإلأوال: 
 

 املقدمة- 1-1

سعدددد سأشددددك لسة ل ددد  سة ب ودددد س ست دددد  سةملددد ءسوست دددد  سة يدددد ةءس
ل
سولبدددرسة ل دددد  سة    دددد   سشدددجا

وسة ل ددددد  سيشدددددو ثلسوسة ل ددددد  سة  ددددد   سوة ل ددددد  سة بصدددددضيس(سة دددددليسأأدددددض هسة وصدددددضس ت ددددد  سة تربددددد و 

ندد سزددلسة  دد ل سوسزددلسة ومدد سةلحددر  س،س يصددضس( دد س(سوة ددليسخس كدد دس خ دد سعندد سأيسعكدد ن،سأيدد س ا ق

زددددلسة عدددد قس وددددالسزددددلسب  تندددد سخس مجنندددد سة رددددضةلسعندددد سوأنسنددددنو سب  يددددروءسة لدددد  س،س عدددد  سعدددد سأ رثدددد سو

ة لطددد لسة لجن  ددد سلسوة عدددب قسزدددلسلنلددد  سألايدددرةدسة جآلايدددرةسوةمللن يددد سسعددد س(ختسوةملكددد   سوألا يددد ةس

 قطددددد لةتسوسأ يددددد ةسة لبر دددددرسة وددددد سس عدددددلخر س ضأ ل ددددد سةمل لمددددد سة   دددددضيس   عددددد  لةتسوة طددددد  ضةتسوة

س
َ
ةملخل رددد سوآختسة لن  دددهسو،يرلددد س،سوي ددد سة دددض، سعددد سةللدددرع تسة وددد ستقدددرعي س نددد سلخسلنس يددد سآثددد لة

 كبيرةسي  س   تن س،سو  اسنلطضقس ي س  ك سع   سزلسة صرل تسة ق دع س.س

 أ. د. مـحمد عـودة عليوي

 أ ل ذ،سعع سةملو  ع تسوةملجلب ت،س  عو سة بصضة
 ربيع كامل مهدي الحميداوي

 ع  عليرسعجلب تسوعو  ع ت،س  عو سة بصضة
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ا يددد سوةملجلبددد تسةل  عو ددد سوة دددرةسعددد سألددد سةملو عددد تسة آلاق أ ددد سوة لو  م ددد س    عوددد سلذسعددد سخسس

 مجدددد ستقدددددر  سةملو  عددددد تسةملا مدددد س التقددددد ءسب ملعدددددل ىسة و مددددد سوة آلاقدددد زلسمل لمددددد سةملعدددددلر ر  سعددددد س

ع م يد سعا مد سسةل  عو د سب ند ءوأل  ستقر  سللهسةللرع تس   سأنستقد  سةملجلبد تسسخرع ته ،

  د سسوتري سةملن هجسة رلة   سوة بل سة و م .سكمد سوةملعلقب   ،خ ل    تسةملعلر ر  س(ن  س

سوة ضدد   ،ةللدد ىلسعدد سة    دد ءسوي يدد  سسعنهدد ،ي يهدد ستدد أيرسةل دد سة يدد د سوةملا دد س  معددلر ر  س

ولددددلةسةل دددد سخس قدددد سألم دددد سيدددد سةمل م يدددد سةملجل  دددد سوةللددددرع تسةملقرعدددد سعدددد سعبدددد ست ددددعسةملجلبدددد تس

وذ ددددعسألنسةل دددد سة يدددد د س مجدددد سةملعددددلر ر  سعدددد سة ل ةكدددد سوت ددددلمضةلسزددددلسةلت دددد دست ددددعسةملجلبددددد تس

  ي . لر دةسع سةللرع تسة و ستقرعي سوت 

سوعك ن تد سوآثد لهسوأن ةيد سوة و ةعد سة ود ت من سة رلة د سة ل د  سة    د   سعد س  د س وض رد سسسس

ة عدد  سة لددرل  لسسألاخددضى،تخددلااسبيندد سوبددينسةمل  ثدد تسة ب ئ دد سسة    دد   ، ل عددهسي يهدد سة ل دد  س

كمدد ستدد سع دد وسععددل ىسة ل دد  سة    دد   سزددلسس     دد ء،     دد ءسوةلحددرسعنهدد سوةملودد  يرسة رو  دد س

 س .أعع  سةملجلب سةملضك   سزلس  عو سذيسع ل

 الدراسة: مشكلة-1-2

 ودددرسةملجلبددد تسةل  عو ددد سعددد سألددد سةملو عددد تسة و م ددد سوة آلاق أ ددد سة وددد ستقدددر سخدددرع ته سلىددد سسسسسسسسس

يسب ددددرسعدددد سزددددلسأسةل  عودددد ت،زددددلسسط بدددد (سبدددد  آلاين،سأ دددد د م ين،س أ دددد تلة، ميدددد لسةملعددددلر ر  سعنهدددد س

 س ة ن ع  .ة ب رةنس  ةءس  ن سةمللقرع سعنه سأوس

 دددددددلةس ل  ددددددد سي يهددددددد ستددددددد أيرسةملصددددددد دلسة و م ددددددد سةلحر آلاددددددد سبك أددددددد سأن ةييددددددد سلىددددددد س  نددددددد ستقدددددددر  س

أ دددداسيدددد سةملل أ دددد سي دددد سةل دددد سةملن  دددد سوةملا دددد س  معددددلر ر  سعنهدددد س  دددد سسةملجل  دددد ،ةللددددرع تس

خس مجنهدد سسةملصدد دل، لدد تسي دد سأ ددر سأدد يسعجلبدد سوأنسةسوة ضدد   (،لدد د سخدد ىلسعدد سة    دد ءس

وبمد سسسأععد عي .ة ن  حسزلسة غ   سألا     سة ود سأش دئ سعد سأ  يد سعد س د ستلد ألسي د سة يدروءسزدلس

سوةملو  عددد ت،أنسة عددم سعدد سألددد سةلحدد ةوسزدددلس عدد سيشعددد نسة ودد سعددد سخا يدد س ج عددد سةللبددرةتس

سي دددددد سألاذنسبطض قدددددد سعب شددددددسو ل قددددددمسة و دددددد .
َ
ضةسأوس،يددددددرسعب شددددددضةسلدددددد سة ل دددددد  سوأكثددددددرسةمل دددددد   ستدددددد ثيرة

لذسلنسة ل دددد  سة    دددد   سلدددد سأ ددددرسألا دددددب  سة ض يعدددد  سزددددلسخردددد سة ددددرةأ س ددددد دةءسسة    دددد   ،

كم س كد دس كد نسع دك  سي عد سخستخد سأيد سسوة   ق،وة تركيزسو  لي ستن ب هسو   سزلسي ي  س

 تسةل  عو د سل درىسو كد نسةملجلبدسخدض،آأوسع م ي سع سةمل لم سأوس نلصضست ثيرل سزدلسعكد نسدونس

 سسسة ل   .أ نه ستك نسيض  س يلةسة ن  سع سسةمل لم ،ةملو ع تسة و س لك نسعنه س
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 ردددد سةن ب لندددد سعدددد س   ددددرسزددددلسس  عودددد ،و ددددرىس   لتندددد س وددددردسعدددد سةملجلبدددد تسةل  عو دددد سزددددلسأكثددددرسعدددد سسس

 سةملجلب سأ رسة عدم تسة ودسث سترقروع سسةملعلر ر  ،ة بو سعنه سع ست   س      س وثضسي  س

ولدددلهسبلدددرسذةتهددد سع دددك  سدأوددد سسة يدددروء،تميزلددد سيددد سةملو عددد تسوة دددروة ضسألاخدددضىسأخسو دددلس دددم س

ععددل ةهسوع دد وسسوعصدد دلهسوأن ةيدد ي دد سأ ددب  سة ل دد  سسة رلة دد س  لوددضاة ب  آلادد نس  ق دد  س هددلهس

عدددد سلددددلهسسو  دددد لس  حددددرأععدددد  سةملجلبدددد سةملضك  دددد سزددددلس  عودددد سذيسعدددد لسوة ل كدددد سلىدددد سعقتر دددد تسسزددددل

 ة   لضة.س

 الدراسة: أهداف-1-3

 (ت  :تهراسة رلة  سلى ستلق قسألالرةاس   

 ةملضك   .ع  وسععل ىسة ل   سة       سزلسعجلب س  عو سذيسع لس -1

ة لودضاسي د سن ي دد ستثد  سةملعدلخر سوتصددم م سوعدرىسعا ملد س   دد دةسةملط  بد سوأ مدد س -2

   ب سزلسة ل   سة سخ.سأثض   نس  سسلذة

 لسةلحرسع سللةسة ل   .ة لوضاسي  سدولسةملجلب سز -3

 و  سةلح  لسوةملقتر  تس  حرسع سة ل   سة       سزلسةملجلب . -4

 الدراسة: حدود-1-4

 س (ت  : للردسع  لسة رلة  سزلسةل  ةن سسس

دلة دددددد سعدددددد س لو ددددددقسبدددددد  ل   سة    دددددد   سوتدددددد ثيرهسي دددددد سةمل لمدددددد سوةلح دددددد ةسسةمل  دددددد ي  :سةلحددددددرود-1

 ة و ع .

  ة وضةق(.ةملضك   سزلس  عو سذيسع لسسلب و  م سةملجسةملك ن  :سةلحرود-2

تلو قسب ملرةسة  عن  سإل ضةءسع  وسة ل د  سة    د   سزدلسةملجلبد سةملضك  د سزدلسسة  ع ن  :سةلحرود-3

 .2114  ن سزلسشيضيسشب طسوآذةلسع سة و  سةمل اديسسع لس     عو سذيس

 الدراسة: منهج-1-5

ة صددد تس س يددد  سع ددد وسععدددل ىسشدددرةسوتددد سة دددلخرةسةلح  ددد ،أتبوددد سة رلة ددد سعدددنهجسدلة ددد س

SL-4010)س) Sound Level Meterة ل دددد  سة    دددد   سزددددلسأععدددد  سةملجلبدددد سةملضك  دددد سس(س ق دددد و

 ل  عو سذيسع ل.
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 الدراسة:  اجراءات-1-6

ت ددمن سة رلة ددد سل ددضةءسع   ددد تسع رةن دد سزدددلس م دد سألاععددد  سة ل  ودد س  مجلبددد سةملضك  ددد س س

وذ دددعسب ة دددط س يددد  سع ددد وسشدددرةسس2114ةلسعددد سيددد  سزدددلس  عوددد سذيسعددد لسخدددالسشددديضيسشدددب طسوةذ

سبآلاا سأترةتسزلسة    س
َ
  ل:وة رترةتسسة  ة ر،ة ص تسةملل  لس  بق 

.ة و شضةسس–ع سة ع ي سة ل  و سسة صب ح:وع س -
َ
 كب   

 سةلح د  -ة و شضةع سة ع ي سسة  ح :وع س -
َ
 .ي ضسكب   

.ة  ة رةس–ة ع ي سة آلا ن  سي ضسسة  ييرة:سع وع س -
َ
 س ظيضة

تدد سة ددلخرة سة ددلم لةسعوددرةسععددبق س يددلةسة غددضهسعقعددم سي دد سلددلهسة رتددرةت،سوةملددرةسس  دد 

س–ة  ة رةسع سللهسة رتدرةتسعقعدم سلىد سثدا سعدضةءةتس كد سععد سعد سألاععد  سةمل  د دةسزدلسةملجلبد 

 دل سسي م سلنسة قضةءةسة  ة رةسع سللهسة قضةءةتسة آلاا ستمآلا سعورلس آلاا سعضةءةتس دبقهه س،س  د 

ولطرددد ءهسو لددد   سة قدددضةءةسألاوىددد سثددد س  دددغ   سولطر  ددد سعدددضةسث ن ددد س  لددد   سة قدددضةءةسس  دددغ  سةل يددد   

ة آلا ن  سوةلح لسنرع سب  سعدب س  قدضةءةسة آلا  آلاد سثد سأخدلسعودرلسلدلهسة قدضةءةتسة دآلاا س  مآلاد سة قدضةءةس

وكددددل عسسب  سعددددب س  قددددضةءةسة آلا ن دددد سوة آلا  آلادددد س كدددد نسة ومدددد سنرعدددد س،س وددددرل س ددددل ستآلا  دددد سلددددلهسس-ألاوىدددد س

ءةتسزددلست ددلم لةس،سوأخددلسعوددرلس يددلهسة قددضةءةتسوذ ددعس  مدد سة قددضةءةتسة آلااثدد سوععددمهه سي دد سة قددضة

(س  مآلا سعورلسأل رسة رترةتسة آلاا س ك سععد سعد سألاععد  سةمل  د دةسزدلس3÷3+ق2+ق1يردل س ق*

،س وددددرل س ددددل س مدددد سةملودددرختسة آلااثدددد س لمآلادددد سعوددددرلسة    ددد ءس ددددل عسألا ددددب  س وددددرل س ددددل سسةملجلبددد 

تسألا ددد ب  سألال وددد سوععدددمهه سي ددد سأل وددد س لمآلاددد س نددد سعودددرلسة    ددد ءسزدددلسذ دددعسة قعددد س مددد سعودددرخ 

(سس. أن دددددددضس4÷   ددددددديضسألاولسولجدددددددلةسب  سعدددددددب س   ددددددديضسة آلاددددددد ش س ألا دددددددب  سألاولس+ة آلا ش +ة آلا  ددددددد +ة ضة  

نم ذ ست لم لةس   ستمآلا سياع سة  ع ويسعورلسة     ءس ك سألاعع  سزدلسأ درسة رتدرةتس،سأعد س

ألمآلا سعورلسة     ءس ك سعع سقلسة رتدرةتسة آلااثد س،سوياعد سة ن مد ستمآلاد سعودرلسسياع سةل م 

 ة     ءسزلسةملجلب س ل عسة    (

 نموذج استمارة إدخال للبيانات 

 ععَ سس،2114/سس2113ة لمضتسعرةسة ق  وسملرةسشيض  سع سة نصهسة آلا ش س  و  سة رلةس  س

 وة رة.ةءةسزلس  سأ ب  سعض سعضةءةت،ة  يضسة  ة رسلى سأل  س
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 :الدراسات السابقة – 1-7

عصدددد دلسة ل دددد  سة    دددد   سزددددلسةملجلبدددد تسةل  عو دددد سب  عدددد دةنسسهللا.   ددددهسييعدددد السيبددددرسس1-7-1

 .111-11صس،2112س،2-1 س،41ع سةملجلب ،ل    سس».  سةللضط  س"دلة  س    سوخ 

ةل  عو د سزددلسسة    د   سة ودد ستدوثضسي د سةملجلبدد تيهدراسة بلد سلىدد سدلة د سألد سعصدد دلسة ل د  سسس

ألاوىد ست دعسةملصد دلسة ن ت د سسأي ت،وععم ست عسةملص دلسلى سثا سس–وخ  سةللضط  سس–ة ع دةنس

سوةملودرةت،سوة آلا  آلاد سة دلخرة سألا يد ة دلسةملصد دلسة ن ت د سيد سوة آلا ن  سسة   ض  ،ي سة س  ط تس

سةلح  دددد ،ة ددددلخر سة ب  دددد سةملددددنهجسةملعددددحلسوعددددنهجسدلة دددد سسسوة ددددر.ة ن ت دددد سيدددد سأكثددددرسعدددد سي عدددد س

و مودددد سة ب  ندددد تسب ة ددددط سسةلح   دددد ،ولددددلهسةملندددد هجستن  دددد سة رلة دددد سسة لدددد ل  ل،وكددددل عسةملددددنهجس

ولددد سعددد سسأيددد ت، سعق ددد وسعلدددرل سي ددد سخمددد سكدددمم سي ددد سطض قددد س  جدددضتسولدددسة ددد ب ن ة دددلم لةس

 ة لل   .أ ي سطضقس

 س عنه :وخض  سة بل س وردسع سة ل ك  تسسس

 ةملجلب ت.ينرس  ي رسعب ش سسة       ،ة لق   سع سة ل   سسعضةي ة-أ

سي سع ي تسسب  و ع ين،ةملك ت سةلل ك سس  ي ر- 
َ
 س ةملط  و . و رة

 ةملجلب ت.عينسلى سأع ك سخ ك سب خنل  لس     اسة ق دسلش  ء- 

-1ة رتددددددددددرةسة صددددددددددب    سعدددددددددد  القسم ت

 كب   11

س11-11أتددددددددرةسة  ددددددددح سعدددددددد س

 كب   

س1-12ة رتددددددرةسةملعدددددد    سعدددددد س

  ورسة  يض

 ةملورل

  ةملورل 3ق 2ق 1ق ةملورل 3ق 2ق 1ق ةملورل 3ق 2ق سسسسس1ق

 +             إلاعارة -1

 +             الفهرس آلالي -2

 +             الدوريات -3

 +             الانترنت -4

              املراجع -2

قاعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  -6

 املطالعة

             

              الاستنساخ -7

 * =    =    =    املعدل -8
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2-7-1 

 Analysis and Assessment of Noise Pollution in Libraries سس

By: Dr. Kossay K. Al-Ahmady; Layth A. Al-Annaz; Musaab Al-Tammer. University of 

Mosul، College of Engineering، Civil Engineering Department 

     ت:خم س    تست  و سل  عو سةمل ك سو لسسةملضة  سزلأ ض  سة رلة  سزلسأعع  س

 .-ألا ن نسسةلح  ب ت،سوط ة ض     تسوي  سسوتعلص د،يدةلةسسة ق ن ن،سة و   ،س-

 تهراسة رلة  سلى سألالرةاس(ت  :س

 ة       .ة لوض هسب  ل   س -

 س ةملجلب ت.تق   س    سة ل   سدةخ س -

 س خل لة.ةملتل   سخص   سة ل   سة       سزلسألاع ك س -

 س ةمل ةع .تق   سة و ةع سة و ستوثضسي يه سععل   تسة     ءسزلست عس -

 ب نه :وت ك  سة رلة  سلى سيردسع سة نل   سع سسس

 س ي ٍل.تق   سععل ىسة     ءسزلسعع سةملضة  سزلسةملجلب تسسو ش سع ست   س    ءسسلن-1

 سة رةخ   .س دلس،ير   سة رن نسو  ءتسع سةملصأ، ب  سة ل   سة       س ر سزلس سلن-2

س ددددرةسزددددلسعستدددد ثير -3
َ
سةلح  ددددب ت،ة ض   دددد  تسوي دددد  سسة و دددد  ،جلبدددد تس   دددد ءسةملمددددضةتس دددد نسبدددد ل ة

 أع سزلس    سيدةلةسوتعلص دسأك نسة ل ثيرسةع .سسألا ن ن،وط س

 ة رن ن.ةمل ع سألاكثرست  ث سزلسة     ءسةملر  ي س  نسزلس    سسأن-4

1-7-3-  

Assessing the Noise Pressure Level in Libraries’ Study Rooms in Nigeria- A Tropical 

Region ،by H. T. Saka1، A. S. Aremu2، and A. A. Adedeji3 ، Webs Journals، Vol.2 ، 

No.4 ، 2012، 139-151. 

زددلس  عودد سل  دد ل  سزددلسن  ير دد س لق دد  سععددل ىس ددغ سة صدد تسزددلسأععدد  سسة رلة دد سأ ض دد لددلهس

زدددلسلدددلهسة رلة ددد سترعددديرسوةصددداس لددد ثيرسة صددد تسة دددر ن ع ك سي ددد سعخل دددهسسن  ير ددد ،سةملجلبددد تسزدددل

تطددضقسة بلدد سلىدد ستدد ثيرسة    دد ءسي دد سة ندد وسسةملجلبدد .سكمدد ةملدد ةدسيش دد    سوألاثدد  سزددلسأععدد  س

 ألادةء.وعنه سة ل ثيرةتسة صح  سوة ل ثيرةتسي  س

عد سسةمل ةدسوألاث  سبإ ة  سة صد ت ءسو يهراسة بل سلى سدلة  سة ب  ن تس  ك س مج سين كضسة بن

 س   ص ت.وتضك  سةمل ك تسة صح ل سسةمل   ،ةملصرلسبلور  س

 س عنه :وت ك  سة رلة  سلى سة ور رسع سة نل   س
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ة و ةعدد سة ب ئ دد سعآلادد سي ددد ءةسوة هه  دد سوععدد   تسة قددضةءةسوو ددد   سة ضة دد س يدد ستدد ثيرسكبيدددرسسأن-1

 ةملجلب .ي  س

  يي . عو تسة ن  ير  سشر رةست د   سوة هه   سأيه سةل سةملجلب تسزلع ي تسسأ،  -2

عددددددددد سس%61.6ن  ير ددددددددد سآثددددددددد لسة هه  ددددددددد سأيهددددددددد سعلدددددددددرودةسبينمددددددددد سسةملخلددددددددد لةسزدددددددددل وددددددددد سةملجلبددددددددد تسسلن-3

 سسسسسألا  د م  .ةملعل  بينسوةأقسي  سكر   سة هه   سزلسةملجلب تس

 ولن كسس وضب  ،ةوزلسةلحق ق سأنسة رلة  تسزلسللةسةمل  لسع    سوخ ك سي  سة رلة  تس

زددددددددلس دددددددد  ل   سة    دددددددد   سسةملجلبدددددددد ت،دلة دددددددد تستخدددددددد سة ل دددددددد  سة    دددددددد   سو جدددددددد س ددددددددي سزددددددددلس

سة وضةقددل.ن  سوة ل دد  سة    دد   سزددلسة  دد ل سة    دد   سزددلسألا  دد ءسة عددجسوة ل دد  سةملع  ددر  ت

ة ن دددضيستسةنسسويطددد ل و  ددك سيددد  سة ددلر دسة ب  آلاددد نسعدد سلدددلهسة رلة ددد تسعدد سن   ددد سةملنه  دد س

ة وددد ستددد سةيلم دلددد سزدددلسة رلة ددد سةلح   ددد ستخل دددهسيددد سة رلة ددد تسة عددد بق سس سوت دددضةءةتةملو ل ددد

ب  دددرةسة رسعددديب سزدددلسس(Sound Level Meter  ددد سة دددلخرع س يددد  سع ددد وسشدددرةسة صددد تس 

ةملجلب سةملضك   سب ععد عي سةملخل رد سزدلس دينسة دلخرع سة رلة د تسة عد بق سةدوةتسةخدضىسةلميد س

    سول     .ت  ب ن سوأ     سةخضىسة ص 

 النظري       ثانيا: اإلاطار

 الضوضائي  التلوث-2-1

ة ل   سة       سع ك  سب ئ  سعر م سظيضتسعنلسة قر س"،س   سيثرسسي  سأ د ةحسط س د س

زددددلسب بدددد سو دددد عضسعروندددد سي يهدددد سكل بدددد تست صدددداسبدددد نسيشعدددد نس دددد نسس ددددوضسب إل يدددد  سوة  دددد قسعدددد س

 سوة ضوع ن دد س دد نس مندد سلكددرةلسألاكدد ةتسة و   دد سةملر ندد س عدد  سة    دد ءس،سوزددلسةملددرنسي،ض ق دد

ة  ددد ةل سبمددد دةستق ددد سعددد سأكددد ةتس ددد ةأضسةلل ددد لسوة   ددداتس،سخ كددد سزدددلسستردددض  ددد ا،سو  نددد س

(سبدددددرأستللمددددد  سبم  ددددد  سة ل ددددد  س1831ة  ددددد ةل سة وددددد س قطنهددددد سةملرجدددددضونسوألادبددددد ءسسوزدددددلس دددددن س 

لحددددرةد  سويمدددد لس ددددجعسة    دددد   س،سينددددرع سشددددوضوةسأنسلندددد كس دددد ختسأقددددرةنسة عددددم سينددددرسة

ةلحر دددرس،سبددددل عستط ددد سألاعددددضسدلة ددد ستدددد ثيرسألاكدددد ةتسة و   ددد سي دددد سةلح  ددد سة عددددمو  سينددددرل س،س

ويولبرسة ل   سة       سع ك  سة وصضس،سة ن   سي سة نه  سة صن ي  سةلحر آلاد سة ود س و د س

ضس د ب سي د سيشع نسسولمرسي  س(  سزلس ع يرسعو  سط ب ت سوة ل    ت سةلح  ت  س،سسوبدرولهسأثد

س"
َ
،س"سوة ل دد  سبصدد لةسي عدد سسلدد سلدخدد لسةمل  ثدد تسزددلسة بييدد سسس"1يشعدد نسوةلح دد ةنسوة نبدد تسعودد 

أيسألان مددد سة ريز    ددد سس–  ن ددد  سة ب وددد سس–ة وددد س عددد  سيدددر ست دددلقضةلسوت دددطضة سأوسة  دددضلس
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(» ة ل دد  سبموندد هسة  غدد يسأمدد خ ذسعدد سأعدد سس.س1"س2"س  ك  ندد تسةلح دد 
 
(طينسث  بدد سبدد  س دد  

ل
س ت   آلادد 

س
ل
سةمل ءسأ   

 
 «.3"سكرله. طخي سو   

 التلوث الضوضائي تعريف-2-1-1

 -(  :س  ل   سة       س وض ر تسير رةسنلكضسعنه سسسسسس

 ددلسألاكدد ةتسةمللندد أضةس،يددرسةملض،دد  سأيهدد سة ن  مدد سيدد سعصدد دلسدةخ  دد سةوسخ ل  دد سسة    دد ء:-1

 ".4ةلح  ةسة   ع  س إلشع نس"سون ي  سة صح سة و ع وتوثضس  ك سأوسب خضسي  س

"سة لغ يددددرسةملعددددلمضسزدددددلسأشددددك لس ضكدددد سةمل  ددددد تسسب نددددد سوددددضاسة و مددددد ءسة ل دددد  سة    دددد   سسكمدددد -2

س–عد سعبد سة و مد ءسس–ة ص ت  سبل  ست  و سشرةسة ص تسةملورلسة طب عدلسةملعدم حسبد س د ذنس

ن ددددضةس   دددد دةسسأ دددد ،ةندددد سب خلصدددد لسكدددد تس،يددددرسعض،دددد  سسة وصددددب ،وت كدددد   سلىدددد سةل يدددد  سسب  لق طدددد 

 رتدد سوشددرت سوخضو دد سيدد سةملدد   اسعدد سألاكدد ةتسة طب و دد سة ودد سةيلدد دسي دد س ددم يي س دد سعدد س

 ".2يشع نسوةلح  ةنس"

تن  دقسأوسل ي  د س عد عوي سألند سخس   درسأيهد سأيسسعض، ب س عد  :س"س لسأك ةتس،يرسة     ء-3

 خل دهسة ند وسزدلسند سكمد سب ستلميزس  رته سوبلدرةخ سألاكد ةتسعد س و دي سأ   سةنل   ،تن ، سأوس

عدددرلته سي ددد ستلمددد سألاكددد ةتسة  دددر رةسوةمل ا ددد سأبو دددي س يددد سة قدددرلةسي ددد ستلمددد سععدددل   تس

سي   د ،وللةسعرس كد نسعدضدةسي د س ود دسلدوخءسي د سة عدم  سةملعدلمضسملعدل   تسس،يرل ،أي  سع س

و  ددددددددرةسألاكدددددددد ةتسوة  ددددددددغ طسس  تددددددددرددةت،أدددددددد ألذنسة   ددددددددض  س يعدددددددد سع عدددددددد و  سزددددددددلس ع  دددددددد هه س

 "سسس6"سخل ر .ةمل

ب ن سع م ي سع سألاك ةتس دي سس(:سوضاسة و م ءسة ل   سة       س ة ل   سة ض   لسكم -4

وبددددددل عس دددددد دةدستدددددد ثيرسسوةصددددددا، يدددددد سكددددددر ستنل دددددد  سأوسة لن  ددددددقسوخستددددددوديسزددددددلسع م يدددددد سلىدددددد سعو ددددددالس

ة     ءسي  سألاشل صسة ل  س لوض د نس يد س  د ستصدضأي سيد سألايمد لسة ود س دودونسة ق د  س

 ".7زلسعو  سألا   نس"س ه ،

  ددد سةنس  مددد س   ددد ءسسع  ددد ت،:س دددلسنددد  سعددد سة ل ددد  سةل ددد يس صدددرلسي ددد سشدددك سة    ددد ء-2

 "8"سNAVSES )ع لق سع سة لوبيرسة ات   س 

سةملآلاد ل،وت  رسلن  عسة ور رسع سة لو ل هسة جآلايرةسوةملخل ر س      ءسعنه سي  س د   س

أعددد سةمل  ددد ي سألاعض ج ددد سس،«1،يدددرسةملط ددد  س"س"سلنهددد سة صددد تسة بر ط ن ددد :عددد س ددد ءسزدددلسةمل  ددد ي س

 ".11ألوضاس"سة     ءسي  سلنه سة ص تس،يرسةملض،  س"
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 التلوث الضوضائي   مصادر -2-2

سل يعدد ينسلمددد و مجدد ستقعدد مي سلىددد سندد يينسسة و عددد ،     دد ءسعصدد دلسكآلايددرةسوعلودددردةسزددلس   تندد س

 س (  :ي  سة نل س

   الخارجية:التلوث الضوضائي  مصادر -2-2-1

ة    دد ءس(س م دد سعصدد دلس(Out door noiseةلل ل  دد :س سو دد س"سبمصدد دلسة ل دد  سة    دد   س

"س،سوعد سبدينس31تسلق سع   ته سع سخ ل سأيسعب الس   ةءس  نسععج سأوس،يرة(سلى سدةخ د سسس"سة و 

 "11للهسةملص دلس(  سس:س"

كد ةتسة صد دلةسعآلاد سة عد  لةتسوة طد  ضةتسوت بد   سشدرةسألا سةملخل رد :و    سة نقد سس    ء-1

سسة   ددد   ،ينهددد س عددد سنددد  س
َ
 ددد  لةتسة نقددد سكدددغيرةسسأي ددد سعددد أمدددآلااسن دددرسةنس  قطددد لةتسأكددد ةت 

 سةلح  .

 س .وة و ستصرلسينه سأك ةتسبرو سةملورةتسوألايم لسويش  ءةت:ة بن ءسسأيم ل-2

و دددلسة    ددد ءسة ن ت ددد سيددد سة وم  ددد تسة وددد ست دددضيسس:Industrial Noise)ة صدددن ي س س   ددد ء-3

وكددددددل عسعلطدددددد تسة ط عدددددد سة جيضب   دددددد سسو،يرلدددددد ، سةملصدددددد ش سوة ل ييددددددزةتسةل  ل دددددد سةمل دددددد  ه سدةخدددددد

 "12"ةمل  لي.وعس ي تستل   سةمل  هسوتجض ضسة نر سوة غ  سوعو ل  س

(سو،يرلددددد سعددددد سةمل  دددددرةتسألاخدددددضىسبك أددددد سأن ةييددددد سوة وددددد س ة دددددر  ل ةمل  دددددرةتسة جيضب   ددددد سس   ددددد ء-4

  ددرةتستلددر سأثندد ءس  ددغ  ي سأكدد ةتسي   دد سخ كدد سوأنسولددلهسةملسة جيرو ددين، ومدد سة بيددز  سأوس

 ة جيضب    .ب رن سة وضةقس مضسزلسظضواس،يرسةيل  د  سعلمآلا  سزلسة نق سة جبيرسزلسة ط ع س
 

   الداخلية: التلوث الضوضائي مصادر-2-2-2

 م د سعصد دلسة    د ءسة ود س لودضهس يد سألاأدضةدسسسIn door noise) قصرسب      ءسة رةخ  د س 

"س13ةملب ش س   ةءس  نسععج سأوس،يره(سوةملس ي تسةملخل ر س د ةءسة صدن ي  سو،يدرسة صدن ي  سس"سدةخ س

وعنهدددد سي دددد س دددد   سةملآلادددد لسخسةلحصددددضسألا يدددد ةسوةملوددددرةتسزددددلسةملك تدددد سوة ب دددد تسو،يرلدددد سعدددد سةملو عدددد تس،س

خسعددددد سك كددددد ةتسةملج رددددد تسة جيضب   ددددد سوةلح ة دددددي سوة ط  وددددد تسوة آلاا ددددد تسوةملكددددد ش سة جيضب   ددددد ....ةل

ألا ي ةسةملخل ر سةملعلوم  سزدلسألايمد لسة   ع د س،سولدلهسألا يد ةسبد  طب ستصدرلسأكد ةت سعخل رد ستتدرةوحس

ة  رةسوةللر تس،سوع سثد سس يد سألاثدضسة عد ب سي د سيشعد نس.سسكمد سلنسلدلهسألا يد ةستخل دهسعد سسع سبين

خدضىس ودرسعد سعصد دلسلىد سذ دعسع م يد سأس يد .س  د ا   سة ن ي  سوةمل ةكدر تسوة  دض  تسةملصدنو س

ةملتدددردد  سوأكدددد ةتسة جضةسددد  سوألاثدددد  سوأكددد ةتسةملدددد لةسسة    ددد ءسة رةخ  ددد سوعنهدددد س ضكددد سوأكدددد ةت

 ة ي ةتهسة نق   سو،يرل .سسسةملمضةتسوأك ةتي  سة عا  سوزلس
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 البيئة:بين التلوث الضوضائي وغيره من ملوثات  الاختالف-2-3

كمدد سلدد سةلحدد لسسي يهدد ،عدد سة صددو سة عدد طضةسعصدد دلسة    دد ءسوتن  ددضسزددلس دد سعكدد نسو ستلوددرد-س1

ب  سعدددب س ل ددد  سةملددد ءسوة يددد ةءسعدددآلاا،سأدددإذةس ددد نسة ل ددد  سزدددلسةملآلاددد  ينسة عددد بقينسن ت ددد سيددد سعخ رددد تس

 و سله سألاعض.سعن ،ل رىسةملص ش س مج سأنسشغ قسةملصن سون   سي ةع سة ل   سة ن ت  س

زددددلسسةمليددددزل،زددددلسسعكدددد ن،زددددلس دددد سسأعدددد سزددددلس   دددد س ددددرو سة ل دددد  سة صدددد   سة    دددد   سة ددددليس ن  ددددض سسس

خسشودددضاسةملصدددرلسةلحق قددد س يدددلةسة ضددد   سسةمل لمددد سةملل دددل،زدددلسسةملجلددد ،زدددلسسة  ددد ل ،زدددلسسةملرل ددد ،

 .سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس  ك سدع ق

 بقددمس وخسسة بييدد ،ة    دد ءسبم ددضدست عريدد ،سأيسلنهدد سخستتددركسخ ريدد سأثددضةسوةصددح سزددلسسأثددض س نقطدد -2

أهدد ستخل ددهسيدد سسب نقط ييدد ،سو هددلةوعودد س سلهدد سسأثددض ة    دد ءسسأثددض وبددل عسأدد نسس   ندد ،شدد  ءسسعنهدد 

 ةمل   .ة ل   سب مل ءسة ليس تركسأثضةسوةصح سزلسةملك نس

ة     ءسي س،يرل سع سي عد سة ل د  سلنهد سعل  د سلىد س درسكبيدر،سبمو دالسلنند سخسنلد سستخل ه-3

ضسآث للدددد سأوس سلقدددد سعرو  يدددد سعدددد سعكدددد نس خددددضسكمدددد سزددددلس   دددد س هددد سلخسب دددد ةلسعصددددرلل سأقدددد سوخستن  دددد

 ".14ت   سةمل ءسأوسة ي ةءسة ليسعرس سلق سع سعنطق سلى سأخضىسأوسع سدو  سلى سأخضىس"

أرد س د لست عدهسعصدرلسسةمل  ثد ت،لنس و سآث لسة ض   ستترةك سزلسةل عد سعآلاد س،يدرهسعد سسع -4

 س وة ي ةء. سزلس  ختسع  ث تسةمل ءسة ض   سخستبقمستض ب تسص     سزلسة بيي سكم س لص

أ  ند وس م  د نسلىد سسةمل دك  ،لن كسوثلس د اسمل د   سة ضد   سوخستلدضكس  لخر دهسعد سس ي -2

وة ق   سب غ س   س  س  لست   سةمل ءسأوسة ي ةءسأكثرسعد سةندرأ يي س  ق د  سبخطد ةتسست ل   

 س ة ض   .عم ث  س  لس

 س ي -6
ل
  س  سزلس ينسلنس و سأن ة ست   سةمل ءسأوسة يد ةءسسع سةملللم سأنس لر سة ض   سآث لة

 "سس12   ل   سيشو ثلس مج سأنس لر سآث لسكيله.س"

 :التلوث الضوضائي أنواع- 2-4

تنقعدددد سأندددد ة سة ل دددد  سة    دددد   س عدددد سعصددددرلسة ل دددد  سوعدددد ةستدددد ثيرهسولددددلهسألاندددد ة س ددددلس

 "16"س     :

وعددددرس لددددر س ددددوهسععددددلر  سزددددلسسولدددد س وددددضهسدة دددد سوععددددلمضسملصددددرلسة    دددد ءسعدددد ع :ست دددد  -1

 ة عم .

سة    دددد ء،أوسعصدددد دلسسعلددددرودةسملصددددرل  وددددضهس رتددددرةتسسأعدددد       :عوعدددد سذوسأ ددددضةلسست دددد  -2

 دةخ ل.وعرس لر ست هسسة   طم،عآلا لسي  سذ عسة لوضهس  مرضعو تسو وديسلى سلك ب سيذنس
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 سعآلادددد لسذ ددددعسصدددد   سة  دددد ل س   دددد ء،عوعدددد سدونس ددددضل:س وددددضهسملددددرةسعلددددرودةسملصددددرلسست دددد  -3

و دددوديسلىددد س دددوهسزدددلسة عدددم سعوعددد سسوددد دسلح  لددد سة طب و ددد س ودددرسسوة ددد ل ،وألاعددد ك سةمل د مددد س

أد  ن  سألاولسلد سسةملجلبد ت،عرةس ع ط س".سة ن يينسألاولسوة آلا ش سخس مج سأنس ك نس يم سو  دسزدلس

 وددددضهسدة دددد سوععددددلمضسملصددددرلسة    دددد ءسولددددلةس،يددددرسع  دددد دسزددددلسأيسعجلبدددد سعدددد سةملجلبدددد تسوكددددل عس

 ندد  سة آلادد ش سلذسلنسعآلادد سلددلهسألاكدد ةتسكصدد تسةملرضعودد تسعدد س،يددرسةملوقدد لسأنس كدد نس دد سب  سعددب س 

 .ةملجلب تأع سة ن  سة آلا   سأم سةملللم سأنس   رسزلس و سسةملجلب ،و  دسزلس
 

 :التي يتوقف عليها تأثير التلوث الضوضائي على إلانسان العوامل-2-5

 ل د  سة    د   سي د سيشعد نسعنهد سعد سلن  عسيدردسعد سة و ةعد سة ود س ل عدهسي يهد ستد ثيرسة

 "17"س-س    :

سعددد   ددد س  ن  ددد سة لددد ثيرسودل ددد سةللطددد لةسس     ددد ء:عدددرةسة لودددضهسسطددد ل -1
ل
طددد لسعدددرةسسطضد ددد 

 ة لوضه.

 .أكبرأك م سةشلرسة ص تس  نست ثيرهسة ع ب سسودل ل :ة ص تسسشرة-2

 سة غ    .أ ألك ةتسةلح دةسأكثرست ثيرةسع سألاك ةتسسة ص ت:س ره-3

أك مد سعدض سيشعد نسعد سعصدرلسة صد تس د نسة لد ثضسبد سسوة عد ع :بدينسعصدرلسة صد تسسةملعد أ -س4

 وأع ى.أب غس

سع سة ض   سةملعلمضسي  سسة ص ت:سأ     -2
ل
 س يشع ن.ة ص تسةملر سئسأوسةمللقط سأكثرست ثيرة

لىد ستضكيدزسس"سن  سة وم سة ليس  ةو  سيشع نسأثن ءس وض  س     د ءسعآلاد سألايمد لسة ود ستللد  س-6

 "س18شر رس،يرسألايم لسة و د  سس."

 "11أخضىسع سة و ةع سعنه س:س"سع م ي س (Dalia Egy)  وت  هسة ك تب سس

 تضدده.وكل عسسب  رسعيب (ة     ءس سععل ى -1س

 ة     ء.سن  -2

  سة عن .ة لوضهسة   ع سط لسأترةسة وم سزلسسأترة-3

 سألاخض. غيرسأثضسة     ءسع سشل سدونسسعرى-4

 أ  .ةملك نسوعرىستضكيزسة     ءسس و -2

 خاء(.ألهسسعصن ،س عيزل،ةملك نسسطب و -6

أو دد س دد   سةملآلادد لسعددرس كدد نسلنددينسة يدد تهسأثندد ءسة ندد  سس دد ا،سنهدد لة( ددرو سة    دد ءس ست ع دد -7

 ة نه ل.،   سزلسي ي  سزلس ينس ك نسعقب خس  ك سع سأثن ءس
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 "سس21"س-عنه :سةسة     ءسولن كسيرةسي ةع س ي سدولسث ن يس ضتب س  ر

وعودددضواسةنستقدددر سة رددضدسزدددلسة ومدددضس صدددحب س غ يددرةتسزدددلسألا يددد ةسة  ظ ر ددد س نلددد سسة ردددضد:"سيمددضسس-

أإذةسأ  هس ي ست ثيرسة     ءسأدىسب  ن    سلى ستد ثيرةتسع د ير سو د ب  سي د س درةسسألا وه(

 ة عم .

 صددم سع  دد دسزددلس ودد سة ودد  اتسلذسب سدد سة رلة دد تسلنسي عدد سة  لةثدد سزددلسةسة  لةث دد :ة و ةعدد سس-

ة عددمعلستبددر س  ددك سأ ددض سوت يددضسأيددضةهسة صددم سعبجددضةس ددرىسسي دد سةل يدد   وةنستدد ثيرسة    دد ءس

 ة  لةث . ي سأيه سي ع سس،يرل سة و للهسة و  اتسعق لن سع س

خدالسسة دل  س وض د ةلذسلنستد ثيرسة    د ءس كد نسأشدرسي د سألاأدضةدسسة عد بق :ةلح ختسةملض   سس-

 للهسألاعضةهس".سسأكيب ةسبمآلا ألعضةهسةل ي  سة عمعلسعم س  سسعبقس ي سأنسس   ته 

 :التلوث الضوضائي قياس-2-6

أوسة ددرة  سسوةت(لندد كسيددردسعدد سة   ددرةتسةملعددلخرع س ق دد وسشددرةسة صدد تسعنهدد س ةمل ددلس 

سةملعدددددددلخرع .ة   دددددددرةتسسأشددددددديض "سويولبدددددددرسة رسعددددددديب سة رسعددددددديب سوآ رددددددد ن ي ددددددد سة عدددددددسلمترسةملض ددددددد سأوس

و لقض دددد سلددددلةسستلعددد ، سلدددد سأدشددددمسأدددضقسبددددينسكدددد تسوآخدددضس عددددلط  سيذنسة   ددددض  سأنسوة رسعددديب

ةملق دددد وسلىدددد سة ددددلل س مجدددد سأنسنقدددد لسلنسكدددد تسيشعدددد نسينددددرسة يمدددد سةملددددنخر س ددددرةسلدددد سأعدددد س

"سس21.س"دسعددددددددديب (س1ألاكددددددددد ةتسة وددددددددد س مجددددددددد س دددددددددإلذنسة   دددددددددض  سأنس عدددددددددموي سخست  دددددددددرسع تددددددددد سيندددددددددرس 

 ة لرد وتسزدلسة  دو لسوي عد وسبدينسشدرةسكد تينسس،س"أ  رسعيب سو رةسة ق  وسة و م د س قدي 

و  م سدسعيب سع لق سع س  مو سدسع  سبمو السي ضةسوسب س  مد سع د أ سي د سشدضاس ضةلد  سبد س

"سأعدد سب  سعدددب سخ ددلخرةع تسة رسعدديب سسأ نددد س"سسعددلخر سة رسعدديب س ق ددد وس22عختددر سة ل ردد نس"

تسععدددل ىسة  دددرةسكدددرضسدسعددديب سلضتددد (سوذة3.111وة نبدددرةسذةتسة تدددرددس ععدددل ىسسشدددرةسة صددد تس.

 ددددلسأ كدددد  سيلبدددد سة عددددم س،أيسأ ددددوهسكدددد تس عددددلط  سيذنسة   ددددض  سة طب و دددد سةنس عددددمو س،س

(سدسعدديباسلدد سعوشددضسيلبدد سألا دد سوخستلددر سألاكدد ةتس141ة ددليسع ملدد س  وععددل ىسشددرةسة صدد ت

و ب ددغسس(سدسعدديباسأوسأكثددرس،سل ع  دد سب  عددم سزددلسيذنس،سولنمدد ستلددر سل ع  دد سبدد أل  س،141ذةتس 

(سدسعدددددديباس،سأعددددددد سع  ددددددد قمسة دددددددضع س61(سدسعددددددديبا،سوةملل دثدددددد سة و د ددددددد سنلددددددد س 21ة يمدددددد سنلددددددد س 

أمدددآلااس ددد س  ددد دةسعقدددرةلل سسعل ددد يه،(سدسعددديبا.سوع ددد وسة رسعددديب س121ة صددد خب سأقدددرس وطددد س 

وكددددددل عسأددددددد نستقبدددددد سيشعددددددد نسسة صددددددد ت،دسعدددددديب (ستمآلاددددددد س  دددددد دةس و دددددددضةسأ ددددددو اسزدددددددلسشددددددرةس11 

(سدسعدددددديب س لدددددد س هدددددد سيشعدددددد نس11أكدددددد س  دددددد دةسعقددددددرةلل س سأ  دددددد ،سعل دددددد يه  كدددددد ةتسة و   دددددد س

س(سعدددضةت11(سدسعددديب سسولبدددرسأعددد ىس  31أددد نسكددد ت سشدددرت س سة صددد ت،سولجدددلةكل ددد يهسةلترددد  س
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 كد نسة صد تسة دليسشدرت سستلترد  ،سولجدلة(سدسعيب سوأي  سعن سعضتينسزلس21ع سك تسشرت س 

(س4 سزددددلستلتردددد  وأي دددد سعندددد سسب ،دسعددددي(س21(سعددددضةسعدددد سكدددد تسشددددرت س 111أعدددد ىس س(سدسعدددديب 41 

 "س 23.سس"س  ، ل لم (و ط قسي  سللةسة ل  يهس عق  وسسعضةت،

و مجدددددد س وض رددددد سي ددددد سأندددددد س"سو دددددرةسع ددددد وسشددددددرةسة    ددددد ءسة ودددددد سسdb) ضعددددد س  رسعددددديب س  

تلوضهس يد سيذنسة   دض  سوتلعد سبد  رضقسة   ،د ل لم سبدينس دغ سة صد تسةملدضةدسع د وسشدرت س

وذ دددعسسع جضوب  دددك ل،(س21 دددإلذنسة   دددض  سأنس عدددمو سولددد س س مجددد (سp0 كددد تس أ(و دددغ سةعددد س

 "24(.س"ة  و -176كم س لردل س ي  سة ق  وسةملط بقس  م ةكر تسة و مل  سة رو   س 

أعدددد سة   ددددرةسألاخددددضىسةملعددددلخرع س ق دددد وسععددددل ىسألاكدددد ةتسأ عددددمالسة ردددد نسس"سكآلايددددرةسعدددد س 

سأليسنبدددددرة  سب  دددددرةسة رددددد نس عدددددلخر س ق ددددد وسععدددددل ىسةلترددددد  سة نبدددددرةتسويعددددد ويسععدددددل ىستلترددددد

(لضت ستبروسزدلسعآلاد سةلتر ييد س.سأ لترد  سة نبدرةس1.111ععل ىسة  رةسب  رسعيب سة نبرةسذةتسة ترددس 

وأيسنبدددرةسسأ نددد ،(س21 سةملآلاددد ل،سلددد ي ددد س ددد   سسلضتددد ،(س1.111(سدسعددديب سوتضددلددد س 21ة وددد سشدددرته س 

(س21ععدددل ىستلترددد  س سوشدددرته ،س دددلوط أخدددضىستبدددروسبدددنر ستلترددد  س غددد سة ن دددضسيددد ستضددلددد س

(س21(سلضتدد سعددآلااس دد ك نسععددل ىسةلتر ييدد س 21(سدسعدديب سوتضددلدد س 81أدد  نبرةسة ودد سشددرته س سأ ندد ،

 س "22"(سلضت .1.111(سدسعيباسأوستضددل س 21أ ن سلذةسبرتسزلسعآلا سةلتر  سة نبرةسة و سشرته س 

 جد سلدلةسةل يد  س كد نسس ،ةملضترودوزلسة  ةعد ستلملد سألاذنسبن د  سأود لس  حم  د س درسة    د ءسسس

أ ددد ةءسعددد سةمل دددلسث ن ددد سعمددد س منوددد سعددد سةنس لمددد سنرعددد سعددد سألاكددد ةتسسلبط يددد س دددرىسة بدددرءسبمقدددرة

 "26ة ق   سةمللجضلةسة و س عببه سألادوةتسة و ستلر سدو  سلسس.س"

 السلم التدريجي ألثر الضوضاء 2-7

تسة ددليستل قدد هسة    دد ءسوت ثيرلدد سي دد سيشعدد نسوذ ددعسبلعدد سشددرةسة صدد  ستلددرل سشددرة س

لىددددد سة    ددددد ءسسشعددددد   (س عض لددددد عددددد سة    ددددد ءسة  دددددو ر سس لدددددرل ست ثيرلددددد و هدددددلةسسة   دددددض  ،يذنس

شددر رةسي يدد  سثدد سة    دد ءسةمل ا دد س ددرةسوعددرس صدد ست ثيرلدد سلىدد سسي يدد  سأ     دد ءعل  ددط س

و مجدددد ستصددددس هسألاكدددد ةتسعدددد س  دددد سشددددرته سلىدددد سسةملللم دددد (،،يددددرسسة للمدددد س ة    دددد ء ددددرسيددددر س

 "سسس27"سس     :ن ة سل يع  س لس بو سأ

دسعيب (سعآلا سألاك ةتسةلل أ  س رةسو ضب تسة ق د سو دلسأعد سس11-1 ععم ي سع سسأك ةت-1

 س ن ض  .ألاك ةتسةملعم ي س
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سعدد سسأكد ةت-2
َ
(سعآلادد سة جددا سة يدد د سزددلسةملجلدد سوأكدد ةتسةملجلبدد تسدسعدديب س31-11 ل د دد س ددرة

 ة ض ر  .و ضك سةملضولسةللر ر سوة بيي س

دسعددددددديب (سعآلادددددددد سةملل دثددددددد تسة و د ددددددد سوة ل ر  دددددددد نسس71-21عددددددد س ستلتردددددددد  عل  دددددددط سسكددددددد ةتأ-4

 وةملط ي .ب  ص تسةملل   سوأك ةتسةملل لسأ ل  ل  س

عآلاددددد سكددددد تسة ب ددددد ن سة لق  دددددريسوة غعددددد   سسدسعددددديب (س111س– 71 عضتروددددد س دددددرةسعددددد سسأكددددد ةت-2

   سة  ددد ةل سوكددد تسة جيضب   ددد سوةللددداطسةمليزىدددلسوآ ددد سعطددد سةلح ددد  ضسوآ ددد س  دددلسة دددباطسوصددد

وكدددددد تسة ضةد دددددد سوة ل ر  دددددد نسة ودددددد ىلسوة دددددد ل سة صددددددن ي  سسة عدددددد ي (ك /111ة عدددددد  لةس عددددددضي س 

 س ة جبيرة.وعن شيرسةلل  س

دسعدديب (سعآلادد سأكدد ةتسة طدد  ضةسة نر ثدد سوة رددضقسةمل  دد ق  سس131-س111ع ا دد سعدد س سأكدد ةت-6

 وةمل كن تسة جبيرة.وآختسةلحرضسة  رو  سو(   س

و دددلسألاكددد ةتسة وددد سختلدددرتسل ع  ددد سسأددد ق(دسعددديب سأمددد سس131 عددد سلم ددد س،يدددرسعلسأكددد ةت-7

سزلسيذنسعآلا سط  ضةس ضب  سينرس
َ
(س  صداسة عد  س1وة  ك سلع س سيعا ،ب  عم سب ستلر سأمل 

 : لسألثضسة     ءسع س و سألاعآلا  ة لرل 

 لي حسن موس ى(( السلم التدريجي للضوضاء )صمم من قبل الباحثان باالعتماد على ع1الشكل رقم )

 دسعيب س131-141
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   دددددددددددددددددد ءس،يددددددددددددددددددرس

 عللم  س

طددددددددددددددددددددددد  ضةسيندددددددددددددددددددددددرس

 121تعا 

 دسعيب 

 

 

 دسعيب 111-131

 

 

 

 

 

 

 

 

 دسعيب س71-111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (سدسعيب 21-71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 21-س31

 دسعيب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 31س-11

 دسعيب س

 س

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دسعيب س11س-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كرضسدسعيب 

عآلاددددددد سسسسسسوع ا ددددددد سشدددددددر رةس

ط قدددددددددددددددد سعددددددددددددددددرأ سعض بدددددددددددددددد س

 دسعيب 121

 دسعيب 131ط  ضةسنر ث س

سسسسسسسسسسسسعضترودددددددددددددددددددد س ددددددددددددددددددددرةس

 عآلا 

كددددددددددددددددددد تس ددددددددددددددددددد  لةس

كددددددد /س111 دددددددضيو س

 دسعيب 77  ي س

آختسةملطبودددددددددددددددددددددددددددددددددددد س

 عل  ط ستلتر   دسعيب 17

عآلادددددددددددددددددددددددددددد سةملل دثدددددددددددددددددددددددددددد س

 دسعيب 61ة و د  س

 عج هسة ي ةء

 دسعيب 62

 ل د  

عآلاددددددددددددددددد سةملجلبددددددددددددددددد تس

 ة و ع 

دسعددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددديب ،س32

ة بييددددددددددددددد سة ض ر ددددددددددددددد س

دسعدددددددددددددددددددددددددددددددددددددديب س،س33

 ضكددددددددددددددددددددددد سةملدددددددددددددددددددددددضولس

ةللر ردددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد سس

 دسعيب س21
 ل د  س رةس

عآلادددددددددددددددددددددد س ر ددددددددددددددددددددددهس

س  س11ألاولةق

دسعددديب (س،سلمددد س

 س2ي ددددددددددددددددددددد س ودددددددددددددددددددددرس

 دسعيب 31

عآلاددددددددددددددد سععدددددددددددددددم ي س

 دددددددددددددضب تسة ق ددددددددددددد س

 دسعيب 11

 يلب سة عم س
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 :الضوضائي في املكتبات التلوث-2-8

و دددضول  س دددرةسوخستقددد سألم ددد سيددد سسةملجلبددد تسأ   ددد   ولبدددرسة بييددد سة طب و ددد سوة ي د ددد سزدددلس سس 

ألاخدددضىسة وددد ستقدددرعي سةملجلبددد تس  معدددلر ر  سوة وددد س مجددد سيدددرل سسةملجل  ددد سوةللدددرع تةمل م يددد س

سعددد سعصددد دلسة قددد ةسأوسة  دددوهسأيهددد ،سأ  و ةعددد سة ب ئ ددد سزدددلسةملجلبددد تسةمللمآلا ددد سزدددلسة هه  ددد سع
ل
صدددرلة

وي دد ءةسسسوة يددروءسوألاثدد  سو م   دد سةملب ددالسون  ألدد س  يدد سعلغيددرةتس مجدد سأنستددوثضسي دد سةلح  دد س

 ةملجلب ت.كم سلنه س ولبرسي ع سع سي ةع سة لق   سزلسسةملعلر ر  ،ة نرع  س رىس

  ددد ءسب ن ةييددد س"تدددوثضسة    
ل
سي ددد سةملددد ةلدسة   دددض  سولوةدسةملجلبددد سألوددد قي سسةملخل رددد ،ستددد ثيرة

َ
 ددد ب  

 "سس28وة تركيزسة قضة  سةملط   س  ري سوت   و  س"سة وم ،ي س

سة نمد ،زدلسسععدلمض("سأ  ل   سة       سب ملق لن سع سةمل    سة ب ئ  سألاخضىست   سعل ةكد س س

سو د سلند س خل دهسيد سع  ثد تسة بييد سألاخدضىسعآلاد سة ل د  س".سولدلةس21و  سوعد سةنلطد طسعصديرس"

أ عدض سبقود سنرط د سعدآلااسزدلسة بلدضستللد  سلىد سسة  ع ،ب مل ءسأوسة ي ةءسأوست   سة ترب سع سن    س

سةملعدددلر ر  سزدددلبينمددد سة ل ددد  سة    ددد   سة صددد دلسعددد سأكددد ةتسسسسي يهددد ،وعددد سط  ددد س  عددد طضةس

ضدست عدهسةملعدلر ر  سيد سةلحدر  سأوسخدضو ي سأ رسأعع  سةملجلبد س مجد سة عد طضةسي  د سبم د

 س ةملجلب .ع س

وة ندددد وسيم عدددد سأكددددبل ةسعددددرلكينس  ددددرةسة ندددد  سألاولسة ددددليسسة ل دددد  ،"س سددددل سة   ددددضسندددد يينسعدددد سس

وعدوخضةسلكد سسة د ع ،وللةسعرس بقمسزلسة بيي س رتدرةسط   د سعد سسةمل ء، ضتب سبجآلا أ سة ي ةءسوت   س

ند  سأخدضسسكد ت  س  دك أ  ط عد سة ود سي د سشدك سع  د تسس،ة ل د  تن ب هسي  سة ند  سة آلاد ش سعد س

ولحعد سةلحددلسأنسلددلةسة ل د  سخس بقددمسزددلسة بييد س رتددرةتسعملددرةسعد سة  عدد س  دد سسة ل دد  ،عد س

ولجدددددلةسخس بقدددددمسزدددددلسة بييددددد س رتدددددرةتسط   ددددد سكمددددد س روددددد ست ددددد  سةملددددد ءسسعصدددددير، ددددد سوعددددد سةنلطددددد طس

 "س.س31وة ي ةء"

عضت ديهدد سضةسة دلخرة سةملجلبدد ت،سلذس دنوج سذ دعسي د س"و  ل د  سة    د   سآثد لسب  غدد سي د سظد ل

سأ ددددد ،أينددددد كستن  ددددد سيجعددددد  سبدددددينسأو   ددددد سةملب دددددالسوععدددددل ىسة    ددددد ءسسأيهددددد ،ة   دددددض  سسوةملددددد ةلد

وبدد  ض، سعدد س وددللسة ق دد ءسي دد سة    دد ءسنه   دد سزددلسةملجلبدد تسأدد نسة طدد   س بييههدد س  دد سأنس لميددزس

عض ج د سألعند ءسةملجلبد تسب  ومد سي د ستمجدينسوعرسأوكد سةل مو د سألا سألاوع ت،ب  يروءسزلسعو  س

 "31(سع س  ي تسيم سةملجلب س"%11ةملعلر ر  سع سة قضةءةس هروءسخالس 

.ستكدددددد نسة    دددددد ءسزددددددلسةلحددددددرودسة ددددددرن  "سو  ددددددم نس قدددددد قسةملعددددددلر ر  سعدددددد سةملجلبدددددد س سب ددددددلسأنسسس

 ةملجلب :وة لو  م تس(ت  سعرضو  ستم ع سزلس
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  ددددد سأنسخستكددددد نسلنددددد كس   ددددد ءسأوسعل دثددددد سزدددددلسلدددددلهسست،ةملجلبددددد عنددددد طقسل د ددددد سزدددددلسستصدددددم  -1

 أكثر(  خص سة ط بقسة و  يسكمن طقسل د  س ك ن س لميزس هروءسسة ي د  ،ةملن طقس

(س دمل سزدلس د سةملند طقسة ي د د س،سوعد سذ دعسس دترطسس(Group studyسةمل م يد :سدلة د -2

 أنستك نسةملل دث سزلسةملعل ىسةملنخر س.

أوستبقددمسزددلسة   دد سة صدد ع سوعل دثدد سة يدد تهسةلل دد يس  دد سسأنس غ ددقةلل   دد س  دد سسة ي ةتدده-3

 ة ي د  .أنستك نسعخلصضةسوخ ل سةملن طقس

 ".32ة جيضب    سة و ستصرلسأك ةتسوت اجسةملعلر ر  سعمن ي سزلسةملجلب س"سألا ي ة-4

واس(سلىد سلند س"سزدلسة عدن ةتسألاخيدرةسأبدرىسةملعدلر رونسعد سعجلبد سو  عدترسعخدد Alexوعدرسأشد ل سسس

ولدددلهسةملخددد واس  نددد سي ددد سشدددك سشدددك وىسعدددرع سسة رلة ددد ،عتزة دددرةس ددد لسيمددد سةملجلبددد تسوبييددد س

(سشددددك  س2118وزدددلسنه  دددد سة رصددد سة رلةسدددد  س وددد  س س دددد ةء،عددد سعبددد سة ط بدددد سوة ك  ددد تسي دددد س دددرس

ة للددريسة ض يعدد  سة ددليسوة دد سسةملجلبدد ت،ع م يدد سيمدد س لق دد  سع ددك  سة ل دد  سة    دد   سزددلس

 بيي سة رلة   سة و ست ب س    تسةملعلر ر  ،و  ن ست عو تسةمل م يد سةمل م ي س  نس لو قسب 

 وةملعلر ر  سعلن ي سوتل ةأقسع سة ق  سألا     س  مجلب تسألا  د م  س.س

س ددرة،سبدد  ض، وأكدرتسنلدد   سةمللدداسأنسةملعدلر ر  سعدد سةملجلبدد تس د نستلم يدد س     دد ءسعلب يدرس

.تر دددد سة رلة دددد سزددددلسبييدددد سس(%76عدددد سأنسألا، ب دددد سة جبيددددرةسعدددد سةملعددددلر ر  س 
ل
وألاع  دددد سسكدددد عل 

 سس     :،سو  ن ست ك  تسع م ي سة وم س’(سخستب ىلسلى ست عسة ق   س12% 

عخل ردد سزددلسعجلبدد سو  عددترس ل ط ددهسععددل ىسةملل دثدد سزددلس ودد سعندد طقسسعندد طقسل د دد ستصددم  -1

 ةل م ثل.ة وم س

 تعلل ن ت.برة  سة روة سوأترةسسأثن ءسة رترةتسة ض يع  سعآلا سعتزة رسزلع ظر نسوأع سس   ل -2

 ةملجلب .بلم  سوثلسعع نرسي  سأجضةسة  ع  س  ع   سععلوم سسة ق   -3

 جد سسب  ك عد ،لنسع م ي سة وم س ولقرسبد نسعد سةملعدلل  سل ة د سي يد  سةمللو دقسب     د ءسسسس

 "33"  معلر ر  .عع نرةسي  سلشضةكسةمل ظرينسو و   ست ترة سست ترةت    

 - ه :س م نستق   سة     ءسزلسةملجلب تسلن كسع م ي سع سألاع لس   ست تزة س"سو 

 ةمل ء.ألا  سوة  ض س،يرسععم حسزلسعن طقسة رلة  سة ي د  سع سيرةسعن ش سس-

 س ة ص ع .، قسة ي تهسةلل  يسأوس و  سزلسة    سس-

 ةلل  ي.عغ دلةسعنطق سة رلة  سة ي د  سزلس    سة ض،ب سب لحر  سيبرسة ي تهسس-

 س ة ي ته.ير سل ي  س(خض  سينرسكو دسة عا  سأوسينرسة لخرة سس-

 "34"سب د .سب سوة لصضاةملجلة لل لسب د سةملط  و سينرسة لخرة سس-
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 من التلوث الضوضائي في املكتبات الحد-2-9

ور درس"سة ل   سة       سزلسةملجلبد تسلد سند  سعد س د  كسةملعدلر ر  س،يدرسةمل تدز س لدر سزدلسة سس

وة ددليس كدد نسبإكددرةلسأكدد ةتسدةخدد سع يدد تسةملجلبدد سعدد سخددالسعدد سةملجلبدد تسبمخل ددهسألا  دد  سس

سلدددددلهسةلحددددد ختسعدددددرست ة ددددد س
ل
ةلحدددددر  سأوسة دددددلخرة سة يددددد تهسةل ددددد ةلس،سأوستلض دددددعسألاثددددد  س...و،  بددددد 

أخصددددد   سةملجلبددددد تسزدددددلسةملجلبددددد تسة  طن ددددد س،سةل  عو ددددد س،سة و عددددد س،سوةملرل ددددد  سذ دددددعسألنسشدددددض ل س

 "س 32بينسة ضوةد."سترب  سةملجل   ة   سوة و سوخس مج س بطي سزلس  لسير سةن   لسةملعلر ر

"سة    ددد ءسعض نددد سيشعددد نسو( ددد سأ  نمددد س ك ندددد ستلدددر سة    ددد ءسزدددلسة غ  ددد س،سون دددضةس جثددددرةسسس

يعب لسي  سة لخرة سةملجلبد تسوخت د هسةملصدممينسلىد س ود سع يد تسة قدضةءةسأكدغضسعد سذيسعبد س

 ددددددد سة دددددددض، سعددددددد سةتخددددددد ذسويس-وتكلرددددددد ءسبمدددددددرخ سوة دددددددرس كددددددد سعنهددددددد س ةدتسشعدددددددب سة    ددددددد ءسأيهددددددد س

ت ل  ط تس  لو ع سع سة     ءس،سعآلا ستجآلا هسة و ة لسسوع ةدسةعلص صسة صد تسوة دلخرة س

أ ندد س  دد سة ومدد سي دد سس-ة رددض سزددلسةملندد طقسة ودد س عددل   سذ ددعس،سكدد نستكدد نسأل دد هه سعدد سلخدد  

يددددر سش دددد ءسة    دددد ءسأكدددداسبددددرخسعدددد سعك ألههدددد سل ودددد سلددددلهسألاعدددد ك سأكثددددرسلددددروءةس،سلذسأنسعدددد س

ر تسة لصددددم  سةل  ددددرس  مب ددددالس ددددي   سة  كدددد لسلىدددد سو رةتدددد سوة ددددلخرةع سبدددد دشمسععددددل ىسعدددد سكدددد

 "،سس36ة     ءس"

ةملعلل  سة ق  ءسي  سة ل   سة    د   س  دك س  عد سسلن سع ة ع بق سوكم سأشضن سزلسة عط لس

 سزلسةملجلبد تسأوس،يرلد سعد سةملو عد تسألاخدضىسلخسلند س مجد سة لخر دهسعند سوذ دعسب تخد ذسيدردسعد

 س-عنه :سة      س

عصدد دلسة صدد تسوةلحضكدد سيدد سأعدد ك سة قددضةءةسعددرلسةملعددلط  سوعدد سلددلهسةملصدد دلسععدد سسل ودد د"س-1

 يي لةسوة ري لوس.س

 س .عآلا سة لص  ضسوت لسع خسعض سعن طقسة قضةءةس–و  سأ ي ةسةللرع تسسير -2

 ة قضةءة.و  سعمضةتسي ع سزلسعن طقسسير -3

زددلسلددلةسة صددردسلىدد سيدد واسسة رددض سوي دد ل  جآلا ردد سبندد  س  ددرسعدد سةملندد طقسذةتسةلحضكدد سةسأددض -4

 ودد سةملجلبدد تسلىدد سيدد سأددض سةملندد طقسةمل دد ي سب لحضكدد سعآلادد سةملعدد لةتسة ودد ستددوديسلىدد سة عددا  س

 وةملص ير.

عنددددد طقستخددددد   سأوسكدددددر اسعددددد سة غدددددضاسوةملك تددددد سبدددددينسةملنددددد طقسألاعددددد سلدددددروءسوةملنددددد طقسسو ددددد -2

 لروء.ةملن طقسألاع سة ي د  سع س و سعرةخ ي ستط سي  س

 "37"سة قضةءة.زلسعن طقسسوألال   تسخ ك ة و ة لسةل  رةسزلسةل رلةنسوة عق اسسو  -6

http://www.wikibrary.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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 سة ق ةير." ضولةسو  دسيق ب سعنص صسي يه سزلسة ق ةنينسمل س خ  هسس-7

 ة يروء.ةملعلر ر  سلى س ضولةسة تزة سست    -8

 "38"ة يروء.ب ستط   سةملعلر رسب  تزة سو  دس و  م تسزلسعخل هسأل  ءسةملجلس ضولة-1

(سcasuarinasأ لةيد سألاشد  لسعآلاد س س،ة    د ء"س ولبرسة نب ت تسعد سألد سة طدضقسخعلصد صسس11

 "31(سوة ب ن  نسوتمضسة ينرسزلس رة قسةملجلب تس ع يرسي  ستخر  سة     ءس"(Neemو

تهددد سعدد سعبددد سأعندد ءسةملجلبددد تسو مجن دد سزددلسلدددلةسةمل دد لسأنسأ ددد هس ودد سألاعددد لسة ودد س  دد سعضةي سس

سأل ددددرسولنمددد سع ددددعسةل م دددد سوي دددديه سة تددددرة س
َ
وعنهددد سلشددددو لسةملعددددلر ر  سبدددد نسةملجلبددد تس يعدددد سع كدددد 

(خددض  سسويددر سل يدد  ي سوة   دد يضسي دديه سعدد سخددالسسو دد سة األدد تسوةمل صددق تسة ودد ستلدد س

  ددددد رسآثددددد لسي ددددد سة يدددددروءسخدددددالس،سول قددددد ءسةملل  دددددضةتسويقدددددرسة ندددددروةتسة وددددد سسعددددد سخا يددددد س دددددل ست

ة    ددددددددد ءسوعخ طضلددددددددد س،سوة لوددددددددد ونسبدددددددددينسةملددددددددد ةلدسة   دددددددددض  سة و ع ددددددددد سزدددددددددلسةملجلبددددددددد تسعددددددددد س يددددددددد س

وةملعدلر ر  سعدد س يدد سأخددضىسوة ومد سكرض ددقسوة ددرس  حدد سي د سة يددروءس،سولددلةسة لودد ونس دد سدولس

 كبيرسزلسةلحرسع سة     ءس.سس

 

 قارقياس التلوث الضوضائي في المكتبة المركزية في جامعة ذي  ثالثا:

 التلوث في اقسام املكتبة: قياس-3-1

وتللدددد يسي دددد سع دددد ع  سعدددد سة جلدددد سزددددلسشددددوالسةمل  دددد ي تسس2114"ست  عدددد سةملجلبدددد سةملضك  دددد سزددددلسس

وتخلص كددد تس لددد أيرسأضكددد س  بددد  آلاينسعددد سترليعدددد سوط بددد سةل  عوددد سودوة دددضسةملل أ ددد سألاخدددضىس

عو  عد تس د سسعلل   تهد سعد  سويأد دةسعدسوتطدا وطدا سة و د سعد سةل  عود تسة وضةع د س  بلد س

 "سس41"سويم  .زلسةخلص ك سوع  لسبلآلا س

سةل  عوددددد ،عددددد  سة ب  ددددد سبدددددإ ضةءسع   ددددد تسع رةن ددددد سزدددددلسألاععددددد  سة ل  وددددد س  مجلبددددد سةملضك  ددددد سزدددددلسسسس

 ة و  .سيط لع سس6-1طض ق سة ق  وستم سيش لةسل يه سزلسة رقضةس

سييدد لة،وععدد سس(ىددل،أععدد  سو ددلسععد سة ريددضوسست د سةملجلبدد سةملضك  دد سل  عودد سذيسعد لس ددبو سسس

و ودددرسست لسعددد خ.وععددد سسةملط  وددد ،وع يددد سستنترنددد ،وععددد سسةملضة ددد ،وععددد سسة دددرول  ت،وععددد س

ل ضةءسة ق  وسزلسأعع  سةملجلب س  رتدرةتسة آلااثد ستبدينسلنسعودرلسة    د ءسزدلسةملجلبد سي د سة نلد س

:  ) 
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س د   :عورلسة     ءسزلسعع سة ريضوس(ىلسزلسشيضسشدب طسكمد سسب غس:آلاليالفهرس  قسم-3-1-1

س(سأعد دسعديب 23.4دسعيب (،سوزدلسألا دب  سة آلاد ش س د نسةملودرلس 24.2زلسألا ب  سألاولس  نسةملورلس 

 (.دسعيب 23.4وزلسألا ب  سة ضة  س س(،دسعيب 22.4زلسألا ب  سة آلا   سأك نسةملورلس 

ضسآذةلس  رتدرةتسة آلااثد سزدلسلدلةسة قعد سي د سة نلد س( د س:سبينم س  نسعورلسة    د ءسزدلسشدي

دسعددديب (سيددد سن يدددرهسزدددلسشددديضس1.3دسعددديب (سب لترددد  سعقدددرةلهس 22.2زدددلسألا دددب  سألاولس ددد نسةملودددرلس 

دسعدددديب (سيدددد س1.2دسعدددديب (سب نخردددد هسعقددددرةلهس 22.2شددددب طس،وزددددلسألا ددددب  سة آلادددد ش س دددد نسةملوددددرلس 

دسعدددديب (سب لتردددد  سطر ددددهس22.8 دددد سأكدددد نسةملوددددرلس ن يددددرهسزددددلسشدددديضسشددددب طس،سأعدددد سزددددلسألا ددددب  سة آلا 

دسعديب (س21.1دسعيب (سي سن يرهسزلسشيضسشب طس،سوزلسألا دب  سة ضة د س د نسةملودرلس 1.4عقرةلهس 

(س  صدددداسعوددددرلس1دسعدددديب (سيدددد سن يددددرهسزددددلسشدددديضسشددددب طس،سوة  ددددك سلعدددد س 1.2ب نخردددد هسعقددددرةلهس 

 ة     ءسزلسعع سة ريضوس(ىلس  يضيسشب طسوآذةلس.

 
 وآذار.( معدل الضوضاء في قسم الفهرس آلالي لشهري شباط 1شكل رقم )سسسسسسسسسسسسس سسسسسس 

 

ب دددغسعودددرلسة    ددد ءسزدددلسععددد سييددد لةس  ددديضسشدددب طسزدددلسة رتدددرةتسة آلااثددد سس:إلاعةةةارةقسةةةم  – 3-1-2

وزددلسألا ددب  سة آلادد ش س دد نسةملوددرلسس(،دسعدديب 21.1زددلسألا ددب  سألاولس دد نسةملوددرلس س( دد :ي دد سة نلدد س

وزدددلسألا دددب  سة ضة ددد س ددد نسس(،دسعددديب 21.4أعددد سزدددلسألا دددب  سة آلا  ددد سأكددد نسةملودددرلس س(،دسعددديب 21.7 

 س (.دسعيب 21.1 ةملورلس

زددددلسس دددد   :بينمدددد س دددد نسعوددددرلسة    دددد ءسزددددلسشدددديضسآذةلسزددددلسة رتددددرةتسة آلااثدددد س يددددلةسة قعدددد سكمدددد س

 (سيد سن يدرهسزدلسدسعديب1.6دسعديب (سب لترد  سعقدرةلهس 21.7ألا ب  سألاولس د نسعودرلسة    د ءس 

دسعدديب (س1.1.2دسعدديب (سب نخردد هسعقددرةلهس 41.2وزددلسألا ددب  سة آلادد ش س دد نسةملوددرلس سشددب ط،شدديضس

(سب لترددددددد  سعقدددددددرةلهس21.1 أعددددددد سزددددددلسألا دددددددب  سة آلا  ددددددد سأكددددددد نسةملودددددددرلسسشدددددددب ط،يدددددد سن يدددددددرهسزدددددددلسشددددددديضس



 
 

 

45102 022 

 

وزدددددددددلسألا دددددددددب  سة ضة ددددددددد س ددددددددد نسعودددددددددرلسة    ددددددددد ءسسشدددددددددب ط،دسعددددددددديب (سيددددددددد سن يدددددددددرهسزدددددددددلسشددددددددديضس1.2 

(س2وة  ددددك سلعدددد س سشددددب ط.دسعدددديب (سيدددد سن يددددرهسزددددلسشدددديضس1.4عدددديب (سب نخردددد هسعقددددرةلهس دس21.2 

  مآلا سعورلسة     ءسزلسعع سة رول  تس  يضيسشب طسوآذةلس

 

 

 

 سسسسسسسسس 

 

 

 سسسسسسسسسسسس 

 

 

 

 وآذار. شباط( معدل الضوضاء في قسم إلاعارة لشهري 2شكل رقم )

ة درول  تس  ديضسشدب طس  رتدرةتسة آلااثد سسب دغسعودرلسة    د ءسزدلسععد س:الدورياتقسم  –3-1-3

وزددددددددددلسألا ددددددددددب  سة آلادددددددددد ش س دددددددددد نسةملوددددددددددرلسس(،دسعدددددددددديب 41.2زددددددددددلسألا ددددددددددب  سألاولس س( دددددددددد :ي دددددددددد سة نلدددددددددد س

وزدددلسألا دددب  سة ضة ددد س دددد نسس(،دسعدددديب 21.2دسعددديب (سأعددد سزدددلسألا ددددب  سة آلا  ددد سأكددد نسةملودددرلس 21.2 

 س (.دسعيب 21.7 ةملورلس

زددددلسس دددد   :لددددلةسة قعدددد س  دددديضسآذةلسزددددلسة رتددددرةتسة آلااثدددد سكمدددد سبينمدددد س دددد نسعوددددرلسة    دددد ءسزددددلس

ن يدددددرهسزدددددلسشددددديضسسدسعددددديب (سيددددد 1.2دسعددددديب (سب لترددددد  سعقدددددرةلهس 21.7ألا دددددب  سألاولس ددددد نسةملودددددرلس 

دسعدددديب (سيدددد س2.2دسعدددديب (سب نخردددد هسعقددددرةلهس 48.1و دددد نسةملوددددرلسزددددلسألا ددددب  سة آلادددد ش س سشددددب ط،

دسعدددديب (سب لترددددد  سعقدددددرةلهس22.8أكدددد نسةملودددددرلس أعدددد سزدددددلسألا ددددب  سة آلا  ددددد سسشدددددب ط،ن يددددرهسزدددددلسشدددديضس

دسعدددددديب (س41.3وزددددددلسألا ددددددب  سة ضة دددددد س دددددد نسةملوددددددرلس سشددددددب ط،دسعدددددديب (سيدددددد سن يددددددرهسزددددددلسشدددددديضس1.6 

(س  صدددداسعودددددرلس3وة  ددددك سلعدددد س سشددددب ط.دسعدددديب (سيدددد سن يددددرهسزدددددلسشدددديضس1.4ب نخردددد هسعقددددرةلهس 

 س وآذةل.ة     ءسزلسعع سة رول  تس  يضيسشب طس
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 وآذار( معدل الضوضاء في قسم الدوريات لشهري شباط 3شكل رقم )

 

ب دددغسعوددرلسة    دد ءسزدددلسععدد سةملضة ددد سزددلسشدديضسشدددب طس  رتددرةتسة آلااثددد سس:املراجةةعقسةةم  – 3-1-4

ألا دب  سة آلاد ش س د نسس(،سوزدلدسعديب 21.3 زدلسألا دب  سألاولس د نسةملودرلسس( د :  ق  وسي  سة نل س

،دسعددديب (س21.2أعددد سزدددلسألا دددب  سة آلا  ددد سأكددد نسعودددرلسة    ددد ءس س(،عددديب دس21.8ةملودددرلس 
َ
سأ  ددد 

 س (.دسعيب 21.2 وزلسألا ب  سة ضة  س  نسةملورلس

زددلسألا دددب  سس دد   :بينمدد س دد نسعوددرلسة    ددد ءسزددلسشدديضسآذةلس  رتدددرةتسة آلااثدد س  ق دد وسكمددد س

وزددلسسشددب ط،يدد سن يددرهسزددلسشدديضسدسعدديب (س1.4دسعدديب (سب لتردد  سعقددرةلهس 21.7ألاولس دد نسةملوددرلس 

دسعدديب (سيدد سن يددرهسزددلسشدديضس1.7دسعدديب (سب نخردد هسعقددرةلهس 41.1ألا ددب  سة آلادد ش س دد نسةملوددرلس 

دسعدديب (سيدد س1.7ب لتردد  سعقددرةلهس سدسعدديب (21.1أعدد سزددلسألا ددب  سة آلا  دد سأكدد نسةملوددرلس سشددب ط،

ب نخردددددد هسعقددددددرةلهسسدسعدددددديب (41.8وزددددددلسألا ددددددب  سة ضة دددددد س دددددد نسةملوددددددرلس سشددددددب ط،ن يددددددرهسزددددددلسشدددددديضس

(س  صددداسعوددددرلسة    دددد ءسزددددلسععدددد س4وة  ددددك سلعدددد س سشددددب ط.دسعددديب (سيدددد سن يددددرهسزددددلسشددديضس1.7 

 ةملضة  س  يضيسشب طسوآذةل.

 سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

 سسسسسسسس

 

 



 
 

 

45102 020 

 

 

 سسس

 

 

 

 

 

 

 

 

 سسسسسسس

 

 ( معدل الضوضاء في قسم املراجع لشهري شباط وآذار4شكل رقم )
 

ب غسعودرلسة    د ءسزدلسشديضسشدب طسزدلسة رتدرةتسة آلااثد سزدلسععد ستنترند سسالانترنت: قسم-3-1-5

دسعددديب (س،سوزددلسألا ددب  سة آلاددد ش س22.1زددلسألا ددب  سألاولس ددد نسعوددرلسة    دد ءس س( ددد :ي دد سة نلدد س

دسعيب (س،سوزدلسألا دب  س24.2دسعيب (س،سأع سزلسألا ب  سة آلا   سأك نسةملورلس  21.2  نسةملورلس 

.س24.2رلس ة ضة  س  نسةملو
َ
 دسعيب (سأ   

بينم س  نسعودرلسة    د ءسزدلسة قعد س  ديضسآذةلسزدلسة رتدرةتسة آلااثد س  ق د وسكمد س د   س:سزدلس

دسعددددديب (سيددددد سن يدددددرهسزدددددلسشددددديضس1.4دسعددددديب (سب لترددددد  سعقدددددرةلهس 23.2ألا دددددب  سألاولس ددددد نسةملودددددرلس 

دسعددديب (سيددد س2.2دسعددديب (سب نخرددد هسعقدددرةلهس 41.3شدددب طس،سوزدددلسألا دددب  سة آلاددد ش س ددد نسةملودددرلس 

دسعدددديب (سب لتردددد  سعقددددرةلهس26.1ن يددددرهسزددددلسشدددديضسشددددب طس،سأعدددد سزددددلسألا ددددب  سة آلا  دددد سأكدددد نسةملوددددرلس 

دسعدددددديب (س23.2دسعددددديب (سيدددددد سن يددددددرهسزددددددلسشدددددديضسشددددددب طس،سوزدددددلسألا ددددددب  سة ضة دددددد س دددددد نسةملوددددددرلس 1.6 

(س  صددددداسعودددددرلس2دسعددددديب (ي سن يدددددرهسزدددددلسشددددديضسشدددددب طس.وة  دددددك سلعددددد س 1.3ب نخرددددد هسعقدددددرةلهس 

 لسعع ستنترن س  يضيسشب طسوآذةلس.سة     ءسز
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 سسسسسسسسسسسسسسسسسسس 

 

 

 

 
 

 قسم الانترنت لشهري شباط وآذار  ( معدل الضوضاء في5الشكل رقم )
 

ب ددددغسعودددرلسة    دددد ءسزددددلسع يددد سةملط  ودددد س رتددددرةتسة ق ددد وسة آلااثدددد سزددددلسساملطالعةةةةة:قاعةةةة  – 3-1-6

وزدددلسألا دددب  سة آلاددد ش سس(،دسعددديب 23لس زدددلسألا دددب  سألاولس ددد نسةملودددرس( ددد :شددديضسشدددب طسي ددد سة نلددد س

،دسعدددديب (س21.7ةملوددددرلس سة آلا  دددد سأكدددد نأعدددد سزددددلسألا ددددب  سس(،دسعدددديب 21.7 دددد نسةملوددددرلس 
َ
وزددددلسسأ  دددد 

 (.دسعيب 23ألا ب  سة ضة  س  نسةملورلس 

بينمددد س ددد نسعودددرلسة    ددد ءسزدددلسشددديضسآذةلس رتدددرةتسة ق ددد وسة آلااثددد سزدددلسلدددلةسة قعددد سأكددد نسي ددد سسسس

دسعدددديب (سيدددد س1.2دسعدددديب (سب لتردددد  سعقددددرةله 24.2لسألا ددددب  سألاولس دددد نسةملوددددرلس زددددس( دددد :ة نلدددد س

دسعدددددديب (سب نخردددددد هسعقددددددرةلهس21.2ةملوددددددرلس سة آلادددددد ش س دددددد نوزددددددلسألا ددددددب  سسشددددددب ط،ن يددددددرهسزددددددلسشدددددديضس

أعدددددد سزددددددلسألا ددددددب  سة آلا  دددددد سأكدددددد نسعوددددددرلسة    دددددد ءسسشددددددب ط،دسعدددددديب (سيدددددد سن يددددددرهسزددددددلسشدددددديضس1.2 

وزدلسألا دب  سسشدب ط،زدلسشديضسسيد سن يدره(سدسعديب 1.6 سدسعيب (سب نخر هسطر دهسعقدرةله23.1 

دسعديب (سيد سن يدرهسزدلسشديضس1.2دسعديب (سب نخرد هسعقدرةلهس 21.2ة ضة د س د نسعودرلسة    د ءس 

 س وآذةل.(س  صاسعورلسة     ءسزلسعع ستنترن س  يضيسشب طس6وة  ك سلع س سشب ط.

 

 سسسسسسسسسسس

 

 

 

 

 

 

 نترنت لشهري شباط وآذار ( معدل الضوضاء في قسم الا 6الشكل رقم ) 
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:سب ددغسعوددرلسة    دد ءسزددلسععدد ست لسعدد خس رتددرةتسة ق دد وسة آلااثدد سسقسةةم الاستنسةةاخ – 3-1-7

دسعددددديب (،وزلس61زدددددلسشددددديضسشدددددب طسي ددددد سة نلددددد س( ددددد :سزدددددلسألا دددددب  سألاولس ددددد نسعودددددرلسة    ددددد ءس 

لسة    دددد ءسدسعدددديب (س،سأعدددد سزددددلسألا ددددب  سة آلا  دددد سأكدددد نسعوددددر61.1ألا ددددب  سة آلادددد ش س دددد نسةملوددددرلس 

 دسعيب (س.64.3دسعيب (س،سوزلسألا ب  سة ضة  س  نسةملورلس 21.8 

ب مند س دد نسعودرلسة    دد ءسزددلسشديضسآذةلس رتددرةتسة ق د وسة آلااثدد سزددلسلدلةسة قعدد سكمد س دد   س:سزددلسسسس

دسعديب (سيد سن يدرهسزدلس2.2دسعديب (سب لترد  سعقدرةلهس 62.2ألا ب  سألاولس د نسعودرلسة    د ءس 

دسعددددددددددددديب (سب نخرددددددددددددد هسعقدددددددددددددرةلهس61.3 دددددددددددددب  سة آلاددددددددددددد ش س ددددددددددددد نسةملودددددددددددددرلس شددددددددددددديضسشدددددددددددددب طس،سوزدددددددددددددلسألا 

دسعددددددديب (ي سن يدددددددرهسزدددددددلسشددددددديضسشدددددددب طس،أعددددددد سزدددددددلسألا دددددددب  سة آلا  ددددددد سأكددددددد نسعودددددددرلسة    ددددددد ءس1.8 

دسعيب (سي سن يرهسزلسشيضسشب طس،سوزلسألا دب  سة ضة د س د نس2.3دسعيب (سب لتر  سعقرةلهس 62.1 

دسعدددديب (سيدددد سن يددددرهسزددددلسشدددديضسشددددب طسسس1.8دسعدددديب (سب نخردددد هسعقددددرةلهس 62.2عوددددرلسة    دددد ءس 

 (س  صاسعورلسة     ءسزلسعع ستنترن س  يضيسشب طسوآذةلس7وة  ك سلع س 

 

 

 سسسسسسس 

 سسسسسسس

 

 

 سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

 

 

 قسم الاستنساخ لشهري شباط وآذار ( معل الضوضاء في 7الشكل رقم )

 

لسأععد  سةملجلبد سةملضك  د س  د سزد     د ءس رتدرةتسة ق د وسة آلااثد سست سلكرسأي  سعودرل

دسعدددديب (سزددددلسععدددد ست لسعدددد خسوذ ددددعسزددددلسعددددرةسة  ددددح سعدددد سألا ددددب  سة ضة دددد سزددددلسشدددديضس68.2 دددد نس 

دسعدديب (سزددلسع يدد س46.8بينمدد س دد نسأدشددمسعوددرلس     دد ءسزددلسةملجلبدد سخددالسلددلةسة  دديضس سشددب ط.

 سسة ضة  .ةملط  و سوذ عسزلسةملرةسة صب    سع سألا ب  س

دسعدديب (سوذ ددعس67.8ي دد سعوددرلس     دد ءسزددلسةملجلبدد ستدد سلكددرهسزددلسشدديضسآذةلس بينمدد س دد نسأ

أعد سأدشدمسعودرلس     د ءسزدلسست لسعد خ،زلسعرةسة  ح سع سألا ب  سألاولسعد سة  ديضسزدلسععد س
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دسعددديب (سزدددلسع يددد سةملط  وددد سزدددلسةملدددرةسة صدددب    سعددد سألا دددب  س42.2تددد سلكدددرهسزدددلسةملجلبددد سأكددد نس 

 س ة  يض.ة ضة  سع س

(س بينسعورلسة     ءسزلسةملجلب سةملضك   سقدلسشديضيسشدب طسوآذةلس  د س د نس8  ك سلع س ةسسسس

 دسعيب (سس23.1أع سزلسشيضسآذةلسأك نس س(،دسعيب 23شب طس زلسشيضس

 

 

 سس 

 

 

 

 

 

 

 

 كتبة املركزية لشهري شباط وآذار ( معدل الضوضاء في امل8م )الشكل رق

(س مجنندددد سة قدددد لسلنسعوددددرلسة    دددد ءسزددددلسأععدددد  سةملجلبدددد سةملضك  دددد س8عدددد سخددددالسة  ددددك سلعدددد س سسس

س
َ
 سب نهم .  يضيسشب طسوآذةلسعلق لب سوبر لقسطر هس رة

 الدراسة نتائج-3-2

 سعدد سة نلدد   سعدد سب نهدد س:لنسعوددرلسوعدد سخددالسأدوةتسة بلدد ست كدد  سة رلة دد سلىدد سع م يدد

ة    ددددد ءسزدددددلسةملجلبددددد سةملضك  ددددد سسخدددددالسة  ددددديض  سس ل ددددد و سعوددددد  يرسة    ددددد ءسةملقدددددضلةسي مل ددددد سزدددددلس

دسعددديب (سو ض دددد سلدددلةستلتردددد  سلىددد سيددددرةسأ دددب  سسعدددد سب نهدددد س:س41-31ةملجلبددد تس،سة ودددد ستقددد سعدددد بينس 

ةتسولددلةس ددوثضسعدد سدونسشددعسع عدد سةملجلبدد س  دد ستقدد سةملجلبدد سي دد سشدد ل سل يعدد  سعدد د  سب  عدد  ل 

ي ددد سةملعددددلر ر  سعدددد سةللددددرع تسة وددد ستقددددرعي سةملجلبدددد سَ،سوة عدددد  سة آلاددد ش سلنسة ددددبو سعدددد سأععدددد  س

ةملجلبدد س،يددرسعنرصدد  سيدد س و ددي سة ددبو سب ددرةلسولنمدد س رصدد سب نهمدد سأ كدد سعدد سة ضأدد اسوي  دد س

كدددغضسسأددد نسة    ددد ءسزدددلسأيسعددد سلدددلهسألاععددد  ستسلقددد سوتدددوثضسي ددد سألاععددد  سألاخدددضىس،سأ ددداسيددد 

  ددددد سةملجلبددددد سعق لندددددد سب يدددددرةدسةملعددددددلر ر  س،سوأ دددددب  سأخددددددضىسعددددد سسب نهدددددد سأكددددد ةتسةملعددددددلر ر  س

 و ضك سألاث  سوأك ةتسةمل  رةتسة جيضب    سسو،يرل س.
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 :الدراسة تتوصيا-3-3

سي  سللهسة نل   س  ص  سة ب  آلا نسبم س
ل
 س    :وبن ءة

 س عنه .رةدسةملعلر ر  سعع   سةملجلب س ك نسعع  هه سخست ن   سوأيس   دة-1

 سةلحر آلا .تصم  سةملجلب س ع سة طضقسة ينر   سوة  ضوطسوةمل ةكر تسة ب ئ  سسلي دة-2

ة ودددد ة لسزددددلسة عددددق اسوةل ددددرلةنسوألال دددد  تس  لق  دددد سعدددد سة صددددرىسويددددر سةنلق  دددد سلىدددد سسو دددد -3

 س أخضى.أع ك سأوسأعع  س

وةملضة د سيدد سسوأععد  سة درول  ت  ود سألاععد  سة ود ستللد  سلىد سلدروءسأكثددرسكق يد تسةملطسأصد -4

 س ععلمض  .ة عا  سوألاعع  سة و ستلوضهسلى س ضك سويم س

ةملعلر ر  سبمخد طضسة ل د  سة    د   سو دعه سي د سة يدروءسدةخد سةملجلبد تسعد سخدالسستن   -2

 ة يروء.ل ق ءسةملل  ضةتسولع ع سة نروةتسوو  سةمل صق تسوة األ تسة و ستل سي  س

 ةملجلب .اقسة ي ةتهسةمللم   سأوس و ي سزلسة    سة ص ع سينرسة رخ لسلى سل،س   -6

  رة.   سأنستك نسأ  د  سةمل ظرينسبص تسخر هسس–7

سةسزددلسةملجلبدد سألي دد ءسة ي يدد سستخصدد  -8 سة لرليعدد  سوط بدد سة رلة دد تسة و  دد عندد طقسأكثددرسلددروءل

 س وة ب  آلاين.

 يددد س  ددد سعددد سة    ددد ءسةلل ل  ددد سعددد س  لقسععددد   تسخ دددضةءسو لةيههددد سب ألشددد  ل ستخصددد  -1

 أخضى. م    سةملك نسع س ي سسو   دة

 

 الهوامش حسب ورودها في الدراسة

ةمل   دددددددد س  ل دددددددد  سة    دددددددد   سوآث للدددددددد سة لكدددددددد   هسسة لدددددددد لن ل،ة  لدددددددد  سيبددددددددرسهللاسع  دددددددد سسيبددددددددر-1

،س2118سةملرل  دددددد ،ألا  د م دددددد سة وضب دددددد سسة ددددددرنم لك:س-.سيعلصدددددد د  ي دددددد سة   ددددددرةتس ،ت لم ي دددددد 

 .7-6ص

                                    علد حسي د سة دضةب سسة وضةقدل،ةمل  درةتسزدلسة  د ل سس   د ء-2

Accessed on 7 / 9/2013   http://eng.thiqaruni.org/nadwast/n5.ppt 

 .617،سص1183دةلسة ض    س،سة ك   :-ة صح ح.سسة ضة ي،سعخل لب سأ  سيبرسة ق دلسسعلمر-3 

 عل حسي  سة ضةب سسة       ،ة للج سزلسة ل   سسخ ل -4

                                        http://facuulty.ksu.sa./739/envir            Accessed on 8 / 9/2013س

http://eng.thiqaruni.org/nadwast/n5.ppt
http://facuulty.ksu.sa./739/envir
http://facuulty.ksu.sa./739/envir
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ة دددددددضةب :سعلددددددد حسي ددددددد سNoise Pollution) بددددددد س   دددددددرسة ر رددددددد س/ة ل ددددددد  سة    ددددددد   سس عدددددددين-2

http://colleges.kus.edu.sa/Foods and Agriculture   Accessed on 9 / 9/2013                      

                

سة بصددددضة،    ددد   سزدددلسعر نددد سيبدددرسة و  ددد سة ر ددد لسوأ مدددرسعدددي س دددرخ نس/ة ل ددد  سةس دددو د-6

 س.121،سص2111،س24،س 1ة بصضة،سع ع   سآدة س

ييع السيبرسهللاس/سعص دلسة ل   سة       سزلسةملجلب تسةل  عو د سب  عد دةنس"دلة د سس   ه-7

 .س12،سص2112،س2-1، 41ع سةملجلب ،ع   سل    سس،»وخ  سةللضط  س

  عوددد سةمل دددعسسة عدددو د  :سوعصددد دله،آثددد لهسسة    ددد   :ي دددلسعصددد اسة  ددد   س/سة ل ددد  سسعلمدددر-8

 س ة ضةب : و دسعل حسي  س

http://faculty.ksa.edu.sa/salfrraj/docitb6%  Accessed on 9 / 9/2013 

9- The New Encyclopedia Britanica.-USA:vo24،1978، p220. 

10-The Encyclopedia Americana .-vo20،1978،p400. س 

 

 .17صس  بق،سهللا،سعصرلييع السيبرسس   ه-11

 س   بق.سب      ء،سعصرلة للج سسخ ل -12

 نرع سسةملصرل -13

 س.12صس  بق،عصرلسسة ر ر ،ب س   رسس عين-14

  عود سةمل دعسسة عدو د  :سدله،وعصد آثد لهسسة    د   :/سة ل د  سسة  د   ،ي دلسعصد اسسعلمدر-12

 ة ضةب : و دسعل حسي  س

 http://faculty.ksa.edu.sa/salfrraj/docitb6%    Accessed on 10 / 9/2013س

س-17س-،سص1118،س7عددد س-ة ب ئ ددد سة وضب ددد س.سةمل  ددد ي س-ة بييددد س.سةلحر ل،صدددح علمدددرسس دددو ر-16

ل  سعدد ستقددد س،سة    دد ءسوة ضددد   س:سأخطددضسأنددد ة سة ل دد  سة ب وددد سي دد سصدددح سيشعدد نسعلددد حسلبددضة

  ?htpp://www.kuwaitmag.com/index.ispي  سة ضةب س:س

 س ة ضةب :      س/سةمل   ي سةلحضةس و ج   ر  (سعل حسي  سست   -18

http://www.wikibrary.org/wik  Accessed on15 / 9/2013 

11Dalia Egy   -عل حسي  سة ضةب س:سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس/سة ل   سة عمعلسوة بصضيسس 

  http://www.startimes.com /f.aspx?t= 27496456 Accessed on 16/9/2013     

                                                  سة ضةب :عل حسي  سسة عمعل،عصطرمس/سة ل   سسشضةع ل-21

http://faculty.ksa.edu.sa/salfrraj/docitb6%25
http://faculty.ksa.edu.sa/salfrraj/docitb6%25
http://faculty.ksa.edu.sa/salfrraj/docitb6%25
http://www.wikibrary.org/wik
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http://environment.3arbiyat.net   Accessed on 16 / 9/2013 

 .11صسس  بق،عصرلسسة ر ر ،ب س   رسس عين-21

 .11نرع ،سصسةملصرل-22

    ن.ةب سسة ص ت،سعرون و رةسع  وسسة رسعيب -23

 عصرلس  بق.سسة       ،ة للج سزلسة ل   سسخ ل -24

   بق.س   ن،سعصرلأب سسعرون -22

 س ة ضةب :عل حسي  سسألا  .وعرىسسأعين،سة رسعيب عصطرمسيبرسة و   سسأعين-26

 ?/Lamap bibalex.org    ]سسAccessed on 18 / 9/2011سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

س،36 سة ب ئ د ،ع  د سأ د  طس  رلة د تسسة وصدض،ة    د ءسعدضهسسعضسد  ،عمروحس اع سس– 27

 س .123صس،2112 ن  ضس،

س،1112دةلسةملدددددض  س،سة ض ددددد ه:س-وت ييزةتهدددد .سةملجلبدددد تسةلحر آلاددددد سعب نيهددددد سسكددددد زل،ة  ط دددددهسسيبددددر-28

 .61ص

29-Kossay K. Al-Ahmady; Layth A. Al-Annaz; Musaab Al-Tammer  ، Analysis  

and Assessment of Noise Pollution in Libraries .- University of Mosul College of 

Engineering. p1                    

 ة ضةب س:عل حسي  س   

www.google.iqsearch?   Accessed on 7 / 8/2013 

 .2صسنرع ،سةملصرل-31

عجلبدددد سةمل ددددعسأيددددرسسة ض دددد ه:سةملجلبدددد ت،ة لخطدددد  سملبدددد ش سسة وجددددض ، سبدددد س مددددرسة ددددض مسيبددددر-31

 س.217ه ض  ،سص1418سة  طن  ،

32- Noise policy –Organization memorandum،No20،2009                                           

33-  Alex Guindon ،Noise Issue in the Webster library 4bibliofileسfall 2009       

                                                          عل حسي  سة ضةب  

                      https://libraryconcordia.ca/.../bibliofilefal       Accessed on 6 / 9/2013:س

34- Eating، drinking and noise in libraries.  

                سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة ضةب :عل حسي  س

www.nottingham.ac.uk/is/documents/about/regulationslibraryandcomputerrooms

2009pdf   Accessed on 6 / 9/2013 

http://environment.3arbiyat.net/
http://www.google.iqsearch/
https://libraryconcordia.ca/.../bibliofilefal
https://libraryconcordia.ca/.../bibliofilefal
http://www.nottingham.ac.uk/is/documents/about/regulationslibraryandcomputerrooms2009pdf
http://www.nottingham.ac.uk/is/documents/about/regulationslibraryandcomputerrooms2009pdf
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 32-ة ضدددددددددددددددد   سزدددددددددددددددددلسةملجلبددددددددددددددددد ،سو كددددددددددددددددد سعجلبددددددددددددددددد تسةمل  دددددددددددددددد ي سةلحدددددددددددددددددضةسعلددددددددددددددددد حسي ددددددددددددددددد سة دددددددددددددددددضةب :

http://www.wikibrary.org/wik  Accessed on 7 / 9/2013                                                                   

 سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس  بق.عصرلسس،ة وجض ة ض م سب س مرسسيبر-36

 .211صسنرع ،سةملصرل-37

   بق.عصرلسس،ةملجلب زلسسة ض   -38

دلة ددد س ق  ددد سيددد سألددد سعصددد دلسة ل ددد  سة    ددد   سزدددلسسة بلضةشددد ، عدددينسشددد كضسعلمددد دسس– 31

 2111،س4 .2ع ة ينر   ،ع   سة ق د   س  و   س-وة ك أ .سة ن هسألا   ءسة عجن  سملر نو س

دةلسة  د  ءس  طب يد سسشدضا:ألا سة ن ده- .2111-2111د  د س  عود سذيسعد لسسعد ل،ذيسس  عو -41

 ص.322،س2111وة لصم  س،

 
 

http://www.wikibrary.org/wik
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ملخص رسالة دكتوراه بعنوان: محو األمية الرقمية لكبار السن: دراسة لتصميم 

 وإنشاء موقع إلكتروني تعليمي

 

 غدير مجدي عبد الوهاب د.

 مقدمة:

 

  ههههههه    هههههههت   
 
  هههههههت ر

 
كقطالطج هههههههت خ ل ط هههههههتع شهههههههلم خاللهههههههتالا اهههههههرا خالاهههههههقطخع خ ت ههههههه     هههههههط خ

 ط  و لوخالاههههه   ،، و هههههت  هههههتر ا  هههههل  لهههههط  ختمت ههههه    ههههه  و  هههههط   خ اههههه    ”ICT“والا صهههههت ع 

شهه ك  ترنترههأ و ها ت ههت تلههن  ح  ههح رههطخم  ختم ههتا،   ههت    هه   طخم هه   هه خ خال  ههط   ل هها   هه  

تج  هههه    خال كقطالطج هههت وخال ههههم ا  ت رةههههت ةصههههط ا  اهههه   اي و هههه  وجهههط  شهههه ا   م  ههههتا  ههههل   هههه خ  خ 

 ههلخا ة تجهه  ت ههن  ل هه ا و ههم ا  تلههن م ا هه  خ هه حمخ لت وتلههن    ههلا م ههت  خالاههل  لهه   ههت  اهه   

 ال  هههه  خالا هههه   ههههل خ تج  هههه  ال  ههههل وخ  لههههم  
 
ةههههتالاتجطا خال    هههه ، و لهههه ع ختمتجهههه  ت ههههن  ههههط  ت    هههه 

 خالتة ههه الا والارهههم تمل  ههه  خ تج  ههه   هههل اهههرا  ل ههه  لا   ههه  خال كقطالطج هههت خت م هههما و هههم ا ةا ت رةهههتي

و لهههم خ ك  هههتع خاللت ههه  خ لهههتم هذاههه  ال مهههم ا  ههه خ خال ل ههه ا وخال هههم ا  ةتت  ت  هههت خ اههه وال   ههه خ 

تههههل  مههههم ا اههههم تاةت  ح  ههههح   ههههتع خ تج  هههه ، مهههه ال   ههههت    كهههها  ههههل  و  ةههههت    هههه   طخجلهههه    ههههط 

  ل ة نةت ه    خال     ي وخالتيه    ة ح  ح  شلتاللت 

 

 موضوع أوال: مشكلة الدراسة ومبررات اختيار ال
 

 هههلخا  ت  هههط    هههل   خالم خ ههه   ههه  وجهههط    ههه  م  هههتا  هههل خ تج  ههه  خالل  ههه   م هههت  خالاهههل     

ت ن خمتاتب خ لت خع خالر  ه    ه حمخ  ختمت ه    ه  وشه ك  ترنترهأ  هل  جه  ت هت ا  ة تج 

  م  قههههههتئ ذاهههههه      اههههههتةتم  ةههههههت  ههههههل   هههههه  خالا هههههه     اههههههه   لطم 
 
 ههههههل خال   هههههه  خال    هههههه  وات هههههه 

ل ت،   ت   ل  ا ةتالللال  خال     ي و ه  راها خالط هأ  لهتذ  خ ك  هتع خالل ن ه   هل تهم  خ  حمخ 

 
 
وجط   و خع   ط ه    خال       حصص  الك هت  خالاهل، م هت  م تتهمخ    ه  خال هتخ    هاه  و  هت

    خال ح  ط الا  و   طا      رتال  وجط  ي
 
 ططار

اهرا تجه خا خالم خ هتع خ ح  اه  وتلن خاله ما  هل خ   هت   وا خال ه ب ة  ه  خ  هل    هل  

خ ههههه لترأ خال ترلههههه  ةهههههتالكل ت  نةهههههت وتذ هههههتلةا خالكل هههههت  هههههل خ طخ ههههه  خال ل    ههههه   وخالتهههههي ههههه   ههههه خ خ تجهههههتا 

 Senior's Guide toو، Get Seniors Onlineخ تجتر هه    ههط ه  هه  خال    هه  الك ههت  خالاههل،  لهه   
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Computersو ،Skillful Senior،  هههه  الك ههههت  خالاههههل  هههه  ت ترتةههههت تتههههمخ  ةهههه خ     ههههط ه  هههه  خالو    

 ال     هه  تلههن  طخ هه  رتشهه بةت تلههن  شهه ك  ترنترههأ،  لهه   
 
 تههل تذ ههتا Eldy تجترههت

 
 طخ هه   ،  ضههر

 ل    ههههه   تجتر ههههه   حصصههههه    هههههط ه  ههههه  خال    ههههه   ح  هههههح خالا هههههتع خالل  اههههه  و هههههل  ههههه نةت م هههههت  

 ،Meganga.com، وDigitalliteracy.gov، وDigitalLearn.orgخالاهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههل،  لههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه   

 اههههت ا   ههههل  م  ههههت  هههه   ههههط  ت   خا  ل    هههه  جههههت لا   ههههط  وخالتههههي، MicrosoftDigital Literacyو

  ا هههم  ههه  ت   ههه  خال ل ههه ا خالههه خ  ي 
 
الههها  تجهههم ه  ههه  خال    ههه    كهههل  م  اههه حم لت خ ك  هههتع و  ضهههت

 بة ا ة    خالا  ؛   ت     خال ترل   ا  ت    خ خ ط ط ي
 
 ت ن ت

 
 تالكنتور ت

 
   خال ترل   ط لت

 

 ثانيًا: أهمية الدراسة
 

  ا  م     خالم خ       تةت،   ت  ل  
 

م ههههت  خالاههههل خ  لهههه  الا هههه  ختب ههههتا ةههههتالططل خالل  هههه  وخالهههه     ههههل    ي    هههه   تج  هههه  خالم خ هههه   -1

و هههه  راهههها خالط ههههأ  ههههيم  هههه  ا ه هههه خ  الههههمبةا و ههههأ  هههه خ  م  ههههت  هههه  تههههم   ههههم ا  ذاهههه   م  ههههتا  قهههها

رنترههأ و هه        ههه ا جم ههت ا خ تج  هه   ههل ا هههتخاةا صههم  ،   ههت  تجلهه  ختمت هه    ههه  وشهه ك  ت 

، و ههههه  راههههها خالط هههههأ  اهههههتتماةا تلهههههن  ضهههههتا  و هههههتع  ههههه خملا    هههههت 
 
 م  هههههتخ

 
 وم  م   ههههه الطخ جلهههههمخ

 ا هههم ا وا  ههها تهههنةا ة هههت    طاههها شههه ك  ترنترهههأ  هههل  صهههت    ل ط ت  ههه  اةههها  ههه   خالا ههه ،  لههه   

 تههل ختبههم 
 
  كههل  م  ط   ههت شهه ك  ترنترههأ  خالتههيتع خ طخ هه  تا ت اهه ، وخ طخ هه  خال   هه ؛  ضههر

ر هههههع  اهههههتتم ا تلهههههن  ضهههههتا رهههههطخ تجلا مهههههم   خالاهههههطخ  ت وت  هههههتا وخ ههههه ر  خال  هههههت   وخال ضهههههت  ،  

 وخال طخ      ه   وه م تا  ل ارا ش لتع خال طخ   الاج  تع ، وم ت ذال ي
 

م ا خ ك  هههتع  م  اههه ح   كهههل-ت  ههه   هههط  ت   خا  ل    ههه     ل ههه   ههه   ط ههه  تالكنتوذههه   ل   هههي  -2

 مم لت الك ت  خالاهل، ومه ال    كهل خ ه حمخ ا  خالتيخاللت   خالل ن      ة خ     ط ه    خال      

ة هههم م هههت  خالاهههل ة لهههت خع خ ههه حمخ  ختمت ههه    ههه  وشههه ك    مهههط - ههه  خال ل ههه ا وخال هههم ا  خالههه خ   

  وم ختمتجهه  ت ههن خال طخجههم خالاللهه   ههه   لههتم خال ههم ا   هه  و ههأ   ههم 
 
،   ههت  كاههه  ترنترههأ  تجترههت

  م متال  ه  خ طخ ه  تالكنتور ه  
 
ختمطخجل خ ت    وخ لتر   وخالل ق   ال ل  لا     خ لهت خعي وات ه 

 طخ ه   جقي ه  اله ا  هل  ه ل     تةهت خال  طاه   هه اةه ا ة  هط ه  ه  خال    ه  الك هت  خالاهل،  خالتي

 خال    خالل ن  ي

  ههتع خاللت هه  تقههم  يقرةههت  لهه    هه   ههطت  لههط  تلههن خ ك خالتههيخت ههمو  وخالاتت  هه  الا  صههت     -3

 خال تخ  ي 
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 ثالثًا: أهداف الدراسة:
 

  م أ خالم خ   ت ن   م ق  ت  ل  
 

خ ههه ل خج  تجهههت ب   هههط ه  ههه  خال    ههه  الك هههت  خالاهههل  ههه  خاللهههتالا خ  مهههم ، الر ههه ات ا  نةهههت  ههه   -1

، و    ص  ا وتذ تا خ ط ه  تالكنتوذه  
 
خ منهت    هط  تجتا   ط ه    خال      الك ت  خالال تت  

ي
 
 ه    خال      الك ت  خالال ات  

 

  م ههههههم وتتههههههمخ   لههههههت  ت   ههههههط ه  هههههه  خال    هههههه  الك ههههههت  خالاههههههل  هههههه ا  هههههه   ههههههطلةت  صهههههه  ا خ مهههههه    -2

 تالكنتوذ  خال ل   ي     ط ، و  مخت ي
 

 صهه  ا وتذ هههتا  ط ههه  تالكنتوذههه  بةههمت ت هههن   هههط ه  ههه  خال    ههه  الههم  م هههت  خالاهههل  هههل خاللههه ب  -3

    كه  ت لترهتع خالتهي   اه  ت هرةا   هط  ه   ه  ه   هل و هت    ه ل   تلن وجا ختبصطص  

ونصههههه ا ، وو هههههت ط   لهههههم ا، وو هههههت    ل    ههههه  وم هههههت ذالههههه   هههههل اهههههرا   م هههههم  لهههههت  ت  صههههه  ا 

 خالالي الك ت   تالكنتوذ وتذ تا  ط   
 

 هه  الك ههت  خالاههل ت قهه  خالم خ هه   ي خ لههت  خال لهه ت تلههن  اهه  خ ط هه  تالكنتوذهه  خ منههت  تلههن ه خا  -4

   ط ه    خال     ي
 

 رابعًا: تساؤالت الدراسة
 

  اعن خالم خ   ت ن تجتة  تل خالتاتؤ ع خال تال   
 

  ت  ة    تجت ب خاللتالا خ  مم      تجتا   ط ه    خال      الك ت  خالال؟ -1

 ههههت  لههههت  ت   ههههط ه  هههه  خال    هههه  الك ههههت  خالاههههل خالتههههي  هههه ا  هههه   ههههطلةت  صهههه  ا خ مهههه   تالكنتوذهههه   -2

 و  م م ه مخت خال ل      خ  جطا  قا؟ خال ل   ي

 م ح   كل  ص  ا وتذ تا  ط   تالكنتوذ   ل   ي   ط ه    خال      الك ت  خالال؟ -3

 هت  اهه  خ ط ه  تالكنتوذهه  خ منههت  تلهن  ق  هه  ه خا خ لههت ي الك هت  خالاههل ت قهه  خالم خ ه   هه    ههط  -4

 ه    خال     ؟
 

 خامسًا: حدود الدراسة
 

     ط ط    ط ه    خال      الك ت  خالال، وذال     تطت  ختممو  خال تال    تقتوا خالم خ

 قص  خالم خ   تلن   ط ه    خال      الك ت  خالال، وطه     هط   ه  الحدود املوضوعية:  -1

 ت     ال ل   لاي وتج خا  تج ن ه     ل ارا تذ تا  ط    ل   ي  حصص اللا، 
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 ح   لههههههت وتذ ههههههتلةت ال  ط هههههه  خال ل   ههههههي   ههههههط ه  هههههه   م صهههههه  خالم خ هههههه   هههههه  الحدددددددود ا:  و ددددددة:  -2

   هههه -خال    هههه  الك ههههت  خالاههههل تلههههن خال  هههه  خالل ن هههه  ةتت  ت  ههههت خال  هههه  خال   اهههه  الك ههههت  خالاههههل خاللهههه ب 

ت ن تم  وجط   ط ه  تالكنتوذه   مهط  ةه ال  خالهمو  ةتال  ه  خالل ن ه  تلهن تكها  ةتجم ت  -خالم خ   

 ةتال    ترتج     ي
 
 خ طخ   هجقي   وات  

 

 اههتةمت خالم خ هه   هه   ح   لههت   ههط ه  هه  خال    هه  م ههت  خالاههل خاللهه ب  الحدددود الر فاةيددة: -3

 ةتالططل خالل   ي

 الحددددود ا:يوعيدددة:  -4
 
  هههل  هههل  ههه  م تت هههت

 
 قصههه  خالم خ ههه  تلهههن   ههه  م هههت  خالاهههل خاللههه ب ةمخ ههه 

    همثتي
 

 سادسًا: منهج الدراسة وأدوات جمع البيانات
 

الم خ هه ، ةهههت قوص خالط هها  خال    لههه  وذالهه   ههه    ر هههه  خ هه لترأ خال ترلههه  ال  م ههق   هههمخت خ

خالم خ ههههه  وخال    ههههه  و  ر هههه  خال صهههه  ا  هههه  ةقههههتا خ   ههههط  خال ل   ههههي وه وخع ةت هههه حمخ  ر ههههطذمل 

 ي  ADDIE Modelخال ص  ا خال ل   ي خاللت  

مهه ال  خ هه حم أ خال ترلهه  خ ههقوص خال تج ا ههي جمجهه خا خال تج نهه    هه  خالم خ هه  و  ههت  ماههتاا 

 همي  تلهننتوذ   ه    ر ه  خال مهطاا،  ه  الا ه لتر  ةهت قوص خ  همخذ   هل  جه  خال له ت خ ط   تالك

  طخ    لت خع خال كقطالطج ت خال      المي م ت  خالال     تج خا خال تج ن  و لم تي 

   ت   وخع خالم خ    لترأ تلن خالق ط خال ت   

خال ل      الك هت  خالاهل  ر ع  ا تتمخ  خ  ي تر م، هوا ال  ل ت تلن الار  تجتع الاستبيان: ي1

"خالطع  خال   ي"، وذال      تج خا خال تج ن  ونما خال هم ا  خالالله ، وخاللهتذ  ال  له ت تلهن   ل  و ا

 م  ت ت ا م ت  خالال  ل خالهمو ا خال ل    ه  "خالهطع  خال   هي" وخ ط ه  تالكنتوذه  خال ل   هي "تهتالا 

 الالل يترنترأ خ ياط"  لم تج خا خال تج ن  والارتةتا  ل خال م ا  خ

  وذالهه  ال  م ههم  اهه ط  خالههطع  خال   ههي الههم  م ههت  خالاههل   هه  و لههم تجهه خا اختبدداق لب/بعديددد  ي2

 خال تج ن ي
 

 تاسعًا: فصول الدراسة ومباحثها
 

 تهههل خ مم هههه  وختبت  هههه  
 
تلههههن    لهههه   صهههطا، وذالهههه  تلههههن خالق ههههط وخ ررهههق شههه  أ خالم خ هههه   ضههههر

 خال ت   
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o  مم هههه   ح هههههط خالم خ هههه ، وذالهههه   هههههل    لهههه ج  هههه   خ ا:فصددددت ا:تي:يددددد : ليحريددددة ا:ب ددددد

اهههههههرا خاللقت ههههههه  خال تال ههههههه     ل هههههههم، و  هههههههل   خالم خ ههههههه ، و    ههههههه  خالم خ ههههههه ، و  هههههههمخت خالم خ ههههههه ، 

و اهههههتؤ ع خالم خ ههههه ، ورهههههمو  خالم خ ههههه ، و هههههقوص خالم خ ههههه  و  وخع ج ههههه  خال  ترهههههتع، و صههههه  متع 

 خالم خ  ، وخالم خ تع خالاتةم ، و صطا خالم خ   و  ترثةتي

o قههتوا  هه خ خالاصهه  ن واسددتاداا الحاسددي وشددب ونددبتة      دد : ا:فصددت لو : ابدداق ا: دد 

خ هه حمخ لا  ر ههع   طخ ههمتر هه  م ههت  خالاههل وخ هه حمخ لا ال مت هه    هه  وشهه ك  ترنترههأ،  ههل 

  ههههطا  وم  ل هههها م ههههت  خالاههههل الل ههههت، م ههههت  هههها تهههه ج ر ههههتذمل الهههه ل   خالتههههيخ لط ههههتع  الل ههههت، و ةهههه   

 خ ك  هههتع  تجهههت ب و  هههت      هههط ه  ههه  خال    ههه  الك هههت  خ
 
الاهههل  ههه   قهههتطق   ا  ههه  ةتاللهههتالا، و ا هههتخ

 خاللت   و و  ت      ط ه    خال      الك ت  خالالي

o  :لههه ج  ههه خ ا:فصددت ا:نددداسس: لسدددم ا:تي يييدددة :تي دديم ابددداق ا: دددن ول دددو  ليدد  م ا:فلييدددة 

  ا   تع واصت ص خ  ل   م م ت  خالال، وه ا خال ل      الك هت  خالاهل، وخال ترهت   خالاص  

 خالالي خال      الك ت   ل   ي خ منت    ط ه    خال

o  :بةمت  ه خ خالاصه  ا:فصت ا:نا: : تصييم وإسشاء لولع إ:ت  وسس لاصص :تباق ا: ن

 
 
ت ههن  صهه  ا وتذ ههتا  ط هه  تالكنتوذهه  بةههمت ت ههن   ههط ه  هه  خال    هه  الههم  م ههت  خالاههل، وذالهه  و مههت

ال صه  ا وتذ هتا  ط ه  تالكنتوذه   حصهص  و  تهماةت خال ترله   خالتهي تج طت   ل خ لهت  ت خ منتره  

 هههم ق الك هههت  خالاهههلي ر هههع   هههم   لههه ج   ههه  خ لهههت  ت خ منترههه  اههها  مهههط   لههه ج خ ط ههه  خال ل   هههي 

 ال    خ لت  تي 
 
 "تتالا ترنترأ خ ياط" خال ي  ا تذ تؤ  و مت

o  :لهههههه ج  هههههه خ خالاصهههههه  ا:فصدددددت ا:فادددددددع: إداقألا يددددددفوة ل ددددددو لليددددددة ا:فلييددددددة :تبدددددداق ا: ددددددن 

 تجههه   طخ   هههت  ههه   ل ههها م هههت  خالاهههل، اههها  لههه ج خالهههمال   خ منهههت  جم خ ا  هههاطت  خالتهههيختبصهههت ص 

  لهه ج  تج نهه   ههم ا   هه مخع
 
 ههل م ههت  خالاههل ة ك  هه     ههط ه  هه  خال    هه  الك ههت  خالاههل، و ا ههتخ

 ال م خ تع خالم آر  ي ي  للم خال  ت 

o : ط هه أ تالرةههت خالم خ هه ،  خالتههيخالق ههت     ضهها   هه  ختبت  هه   ةهه    الخاتيددة: ا:يتدداال وا:تويدديا 

 و منترتع خال ترل ي

o  :هههها  خالتههههي ضهههها   هههه  خالمت  هههه  خ صههههت   وخ  خجهههه  خالل ن هههه  وهجقي هههه  لاايددددة املصددددادق واملفا ددددع 

 الات  ت  ت رةت    تتمخ  خالم خ  ي
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 ر ت   خالم خ   تلن خالق ط خال ت    ة   و م جتاع 

 فب لجا  ل و للية ا:فليية :تباق ا: ن:( ةييا يتي ق بأبفز ا:تجاقب ا:ياملية 1)

ت هه ا  تج نهه  رتفمهه   هه   تجههتا   ههط ه  هه  خال    هه  الك ههت  خالاههل  هه   هه     انههيت  ههأ خالم خ هه  

 وا  خالط  ههتع خ   ههما ه  اك هه ، ومقههمخ، و   القههمخ، و  ههنتخال ت، و  قههمخ، وترتج نههتخ، و ههت طخم ي م ههت 

 ههههما ه  اك ههه   هههه   تجههههتا   ههههط ه  هههه  خال    هههه  ت  هههأ  تجهههه ن  م  ك ي هههه م تههههت   م ةتالط  ههههتع خ  

الك هههههت  خالاهههههل ال م الههههه  تلهههههن     ههههه   و  خ ك  هههههتع خاللت ههههه   ههههه    هههههط ه  ههههه  خال    ههههه  الك هههههت  خالاهههههل، 

 و  و ا   ني  ك  ت قت خاللت   خالل ن    ل      خال تجت ب خالقتفم  و ل   لتي

م فدددب ضدددوم ا تصدددييم امل دددفق ( ةييدددا يتي دددق بييدددايي  ل دددو لليدددة ا:فلييدددة :تبددداق ا: دددن ا: ددد  تددد2)

  :ت  وسس ا:تي ييس وت ديد لهداة ا:تي ييية املف وألا ليه:

 ت ههأ خال ترلهه  ةط هه  خ لههت  ت  اهه لق    هه  ذالهه  ةتالم خ ههتع خ  حصصهه   هه  ذالهه  خ تجههتا، ر ههع 

  خ لههت خع ه ت هه    هه  ههه  هه أ  هه    لههت خع    اهه   هه   تجههتا ختمت هه    هه  وشهه ك  ترنترههأ، 

 ههه ، ور هههت  خالت ههه    واقهههمو ، ون رهههت    لهههتتص خالقصهههطص، وشههه ك  ترنترهههأ، وخال ت هههم ختمت ههه   

 شه لتع خال طخ ه  الاج  ههتع  و هم  ها ةقهتا خال ترههت   خال ل   هي تلهن   هت    هه  
 
تالكنتوذه ، و ا هتخ

   ا  و ا  ماه ا كه   لهت ا ت هن  جهلخا  ضها   نةت  لت اخ لت  ت  ماا ت ن   ات    ل  ك   اا 

ت ه هههمخت خال ل    ههه  خ  جهههطاي و هههم  ههها  صههه  ا  قهههتقص  ل    ههه  ال هههمو خع خ منترههه  كههه  جهههلا  نةههه

     خااةهههههههت،  ههههههه    ختهههههههتا  م  لهههههههطم خال  هههههههط  
ةتال ترهههههههت    ههههههه   ح   لهههههههت و صههههههه   لت ة  امههههههه   اهههههههل 

 ةرههمن ذمههب   ههل ر ههت  خالت هه    و  صهها  ترنترههأي م ههت  هها 
 
خال ط هه     خ اهه حم    ةههت و مههت

 ت       وش ك  ترنترأ  حصص الك ت  خالالي تتمخ   ت ط  ة ص  متع ختم

 ( ةييا يتي ق بتصييم وإسشاء لولع إ:ت  وسس تي ييس مل و للية ا:فليية :تباق ا: ن:3)

  ل هههت   صههه  ا وتذ هههتا  ط ههه  
 
خالاهههل  تالكنتوذههه  الك هههت   ههها  صههه  ا وتذ هههتا خ ط ههه  تالكنتوذههه  و مهههت

خ  حصص   ه  ذاله  خ تجهتاي ر هع  ها خ ط ه  و لتةت خال ترل   ا لق      ذال  تلن خالم خ تع 

  خال صهه  ا وخت طخره  خال ههل   ، خال صها  وتة ههت ، وخاله وخةط وخالط ههرع هه ا هتم   هتع    اهه ، 

خالات مههههه ، وخال  هههههع والا ههههههنتجت ، وخ اهههههتتما وخالههههههمتا، وخال  هههههم ع خ اهههههه   ، وخال    ههههه  خ   ههههههما، 

 اهه ط ر ههع  هها  ههأ  هها تع  و ههم جههتا  صهه  ا خ ط هه  و اههطاق و هه وا  خ ط هه  تالكنتوذهه ي 

  خالصههههها   خال   اههههه ، وتهههههل خ ط ههههه ، وخةهههههم  خال هههههم ا ، وخ صههههه  ةقهههههت، وا ا ههههه  خ ط ههههه ، هههههه    اههههه ، 

 وه     خال ت ل ي 
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( ةييدددا يتي دددق بدددأإلاف املولدددع  :ت  وسدددس امل  ددد مل ع/دددك تيييدددة لداء امل:ددداق  :تبددداق ا: دددن عييدددة 4) 

 ا:دقاسة فب ل و للية ا:فليية:

ال هههههم ا   ههههه ل   ههههه مخع  هههههل م هههههت  خالاهههههل ة ك  ههههه   للهههههم خال  هههههت  ال م خ هههههتع   ههههها تجههههه خا  تج نههههه 

خالم آر ه  تلهن خ هه حمخ  ختمت ه    ه  وشهه ك  ترنترهأ، خ هه     هنةل    له   مههطي والمهم   لهه ع 

ر هههت   الاا  هههت  خال لهههمي ال  م هههم  اههه ط  خالهههطع  خال   هههي الهههمبةل  لهههم تجههه خا خال تج نههه  والارتةهههتا  هههل 

 ال   ههههههت م  م ذوي خال ههههههم ا  خالاللهههههه    اههههههل  اهههههه ط  خالهههههه
 
طع  خال   ههههههي الههههههم  خ  ههههههت كتع، وات هههههه 

، وم ال  
 
   هت  هما تلهن رتجهت    يال ا الهمبةت  خالتيخ لت خع خ  ط    وخاليا    جمخ

 
ا هتا    مهت

و هههم  مهههمع ر هههت   الا ههه ي تم  خالاهههلي خال    ههه  الك هههت  خالهههمو ا  ههه    م هههق  هههم لت و هههط   هههط ه  ههه  

ل خالمو ا خال ل      "خالطع  خال   ي" رتجهت  خالهمو ا ختبتص ةتال ل ت تلن  م  ت ت ا م ت  خالال  

وت لتر هههه   يقرةههههت و    ملههههت تلههههن ر ههههت  وخ هههه   خاهههه  خ تج  هههه  خالل  هههه  ال  اههههت     هههه   اههههت ا خالههههطع  

 خال   ي الم       م ت  ل م ت  خالال وختمم  ل    تةا خال     ي

أ خ ياهههههط"   لههههه  و   هههههت   ل هههههق ة هههههم  ت هههههت اةل  هههههل خ ط ههههه  تالكنتوذههههه  خال ل   هههههي "تهههههتالا ترنترههههه

الا هههه ي تم  م خ ط هههه   ههههم   ههههت  ج  هههه  خ  ههههت كتع ر ههههع كههههتم  م هههه  لل  ههههم  ت ههههت اةل  ههههل خ ط هههه  

 ةطخ   
 
ي   ت  م   لل  ط ه  "تهتالا ترنترهأ خ ياهط"  هل وخ ه  خ ه حمخ لل الها، %111 ا م جمخ

  تجتا تلن خالق ط خال ت   

 هه       هها و اقههتا  صهها  
 
راهها ذاهه    وههه  %111 ا ةطخ هه   ج لههل تلههن  م خ ط هه   هه    جههمخ

 رص أ ت رةت  لطال  خال  ع والا نتجت   خا  خ ط  ي خالتي

   ههه  
 
   هههت   ل هههق ةتال صههها ،  ج لهههأ اهههرن   هههت كتع تلهههن  م  ق ههه ا خالصههها تع  ق مههه  جهههمخ

 
 
رههه م   ع وخرهههما  مهههط  رههها  ق مههه ي والمهههم  ج لهههل تلهههن  م خال قمههه  ةههه م خالصههها تع  هههل  جههههمخ

 ي%111ةطخ   

 ا خ ط هه ،  ج لههأ اههرن   ههت كتع  هه   م هه  لل تلههن  اههتط  وخجلهه  خ ط هه     ههت   ل ههق ة صهه  

  كهههل خال لت ههه   للهههت  اهههلطال  و  ورههه  ر هههع جهههتا  م ههه  لل    هههت ،  ههه  رههه م   ع   هههت م   وخالتهههي

 م هه  لل ت تذة هه   صهه  ا خ ط هه   ههل ر ههع ختب ههط  وهالههطخم  و هه خو وخرههما  مههط  جةههت ج ههماي 

 ة
 
اللهههه ه  نة ههههتي و ههههم جههههتا  م هههه  لل    ههههت  ةناهههه    %01ناهههه   وخالصههههط   ههههت ةهههه م    ههههت ا وج ههههم جههههمخ

   ههت   ل ههق ةتاههل   ختب ههط  وهالههطخم خ اهه حم    هه  خ ط هه  ت   هه  خال صهها  وخالمهه خاا،  111%

 خ ا حم   خالط  ا  خ مصط ا  نةت ةط ط ي عوت لت  ه مطرتوو ط  خالصط ، 
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  م هه  لل الاههلطال      هه  خ ههت ا     ههت   ل ههق ةههت   ط   خ ههت ا خالل   هه  ،  ج لههل خ  ههت كتع  هه 

 خالتهههيراههها ذاههه   تج هههت  وخال م ههه ا  وهههه ، %111خالل   ههه   هههل خ ط ههه  وخالههه ي جهههتا    هههت  ةناههه   

رصههه أ ت رةهههت  هههلطال  خ هههت ا خالل   ههه   ههه  خ ط ههه ي   هههت تهههل  هههم   طخ ملهههت  ههه  و هههح  مههه   خالهههمو ا 

 ةناه   
 
  ، مه ال   ج لهل ةهجةهت%111 هج لل خ  ت كتع تلن  را   طخ ق جمخ

 
كترهأ  ا هما جهمخ

 ي%111ةنا   

    تلههن  م خ ط هه  تالكنتوذهه  رتههي  هه    م ههق ج  هه    ههمخت خالههمو ا  %111و ههم  ج لههل ةناهه

 خال ل     ي  م ت  ج لل ةقاا خالنا   تلن تم   طخجلتةل ةي   ل      خال لت      خ ط  ي

رهأ خ ياهط" تلهن  ق  ه  ه خا   ت  ما تلن ها  ت تجت   ال  ط   تالكنتوذ  خ منت  "تتالا ترنت 

خ لههت ي الك ههت  خالاههل ت قهه  خالم خ هه   هه    ههط ه  هه  خال    هه ، وت لتر هه  خ هه حمخ ا  هه  ةهه خ     ههط 

 مههم لت خ ك  ههتع خاللت هه  خالل ن هه  الك ههت  خالاههل، ومهه ال   هه  خال ل هه ا وخال ههم ا   خالتههيه  هه  خال    هه  

 خال خ  ي 

 و م جتاع  ط  تع خالم خ   تلن خالق ط خال ت   

 

 تجههههه  خالنهههههتوا   خاههههه  خ تج  ههههه  خالل  ههههه  اللمت ههههه  الا   هههههت  ة  هههههط ه  ههههه  خال    ههههه  الك هههههت  خالاهههههل  -1

ةتت  ت  ههههت رههههق   ه هههه   ههههل رمههههط  م ههههت  خالاههههل شهههههجةت شهههههم   ههههط    هههه  خالمهههه خاا وخالك تةهههه  الك ههههت  

 الههم  م ههت  خالاههل  رااههلا خالهه  ل  ههم  خالتههيخالاههل،   هه  خاللمت هه  
 
   ههلخا ة تجهه  ت ههن  تهها وات هه 

ذالهه   و خالهه  ل  ل مههموم  هه  تههم   ههم اةا تلههن  ل هها ختمت هه    هه  وشهه ك     ههل وخ ةتتل هه   ههل

ترنترأ  ه  ت ه  اي مه ال  الهم    ه خ  خ تج  ه  خاله  ل  ه وم هوالطاه  ال ل ه ا خال ه تب  وم خالك هت  

  و  ل مموم    تم  جمو   ل  ا م ت  خالال     خال كقطالطج ت ختمم ل ي
 

ه    خال      الك ت  خالال تلهن ر هت  وخ ه ،   تج   م  ت ن  ختملط تع خالل ن     ت      ط  -2

و م  لههطم ذالهه  جههلا      تجههل   ههل ا  لههت خال ق طاهه  و م  هه ا  ضهه  نةت  هه ل   ت ههتةت خالمط  هه  

تممط  خ اق م وم ت  خالال و تت تةا؛ و   ك ا   مط ة ط  ت   لت   حاضه  ال مت ه تع  ال ه  

رت هههه تع آال هههه  واههههم تع ترنترههههأ  هههه   والاشههههنتخئ   هههه ك  ترنترههههأ وتر ههههت  تجهههه   م  اههههعن ال ههههط  ت 

خت لههههتع ختبم  هههه  الك ههههت  خالاههههل،  لهههه   هرم هههه ، و و  و  خمههههل  تت هههه  خ اههههق م  هههه   مههههم ا  و خع 

 ل    هههه  اللههههها  هههههطخا  تجتر هههه   و  مت ههههه  ةه هههههلت    لاهههه ي م هههههت   كهههههل  م  لمههههم شههههه خكتع  ههههه    ههههه  

  ي الم  م ت  خالاليخت لتع جمذ تا   ت     ط      ط ه    خال      و ات ا خالطع  خال  
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 خعه  خ ك  هتع خاللت ه   ه  ةه خ     هط ه  ه  خال    ه   -3
 
 مهم لت،  حصه ص ةه خ    خالتهي تج   م  

ات هههه  ةك ههههت  خالاههههل  مههههط  لههههطم  تجتر هههه   و  مت هههه  ةه ههههلت    لاهههه ي تلههههن  م  مههههم لت  اصههههت  طخ 

الك هههت   ك  هههتع  هههم ن م تلهههن م ا ههه  خال لت ههه   ههه  م هههت  خالاهههل وت خ ا  هههاطت   هههط ه  ههه  خال    ههه  

خالاهههههلي  والضههههه تم رتجهههههت    ههههه  خال هههههتخ    تجههههه  ت رةهههههت  م  ح هههههط  طخ ههههه    تههههها م هههههت  خالاهههههل تلهههههن 

ة تجهههه   خرتةههههتا ةهههه خ     وذالهههه- هههت  لههههم خال ههههم ا    تهههها-خ ههه حمخ  ختمت هههه    هههه  وشهههه ك  ترنترههههأ 

خال ل هه ا وخال ههم ا ؛ وا كههل   م ههق ذالهه   ههل اههرا تذ ههتا  و  تهها رههت ي رت هه  آ هه  الك ههت  خالاههل 

وتامتاللهت  ههم    م ههت  خالاهل ر ههع  هه ل ا م هت  خالاههل  هه   خمتاهه ط ت خالتههيخت م هما  عخ لههت خ  ت  ه  

  م  لههه  م هههت  خالاهههل   هههل وم ةهههتجمر خمل  هههل   هههت  شههه تب 
 
  ههه خجةا   هههت  هههمتا  ل  لههها وات ههه 

 ة ل   لاي
 

 تج   م  مم    ات  ون خ   خ ك  تع وخ ل ط تع  ل   ل ة خ تجلهت خالم خ ه    مه   اهتص  -4

اهم تع خ ك  ه  الك هت  خالاهل الار  تجهتع خ ل ط ت  ه  اللها وم ا ه  تتهمخ  ةهه خ    تقهتوا ت هن جتره  

   ط ه    خال      اللاي 
 

 تجهههه   م   خعهههه   صهههه  طخ خ طخ هههه  تالكنتور هههه  خ حصصهههه  الك ههههت  خالاههههل تقههههم تذ ههههتلةا ال  هههه   -0

 هههت خ طخ ههه  خ لهههت  ت ختبت ههه  ةيذ هههتا خ طخ ههه  تالكنتور ههه  خالصهههم م   و خ حصصههه  الك هههت  خالاهههل، م

 هل ةه م ج لط  هت خ اهتةمت م هت  خالاهل  خالتهي تج   م   ختطخ  ه   صه   لا ال  طخ ه  تالكنتور ه  

- 
 
   حصه ص-خ طخ ه  ختملط  هه  ختبم  ه   ات ه 

 
وخجلههتع ات ه  ةك هت  خالاههل  ه ا  صه   لت و مههت

ال  هه  خ لههت  ت وذالهه  ال  اهه ت خ هه حمخ  م ههت  خالاههل ال هه ك  ترنترههأ والا هه ات ا  ههل اههم تاةت تلههن 

 ق ط ه ل يخال
 

 هه و ا الا   ههت  ةيذ ههتا  طخ هه  تالكنتور هه  ط  هه  ت ن هه   حصصهه  الك ههت  خالاههل،  لههطم  ت لهه   -6

ت لههههههههتع  طاط هههههههه   لهههههههه  و خ خع خال ههههههههم  خالل ن هههههههه ي تلههههههههن  م  لههههههههطم  ههههههههلو ا ةحههههههههم تع  ل ط ت  هههههههه  

 وام تع خ ت ت ا   تجتر  ي

 

 



 


