


 

 
 

 في علوم المكتبات والمعلومات مجلة المركز العربي للبحوث والدراسات

 دورية إلكترونية علمية محكمة نصف سنوية

 

 

 الهيئة االستشارية هيئة التحرير

ـــه د. ــ ـــال طـــ ــ   آمـ

 مصر

 د. جاسم محمد جرجيسأ.

 ، إلاماراتمدير برنامج املاجستير في علم املىتبات واملعلىمات، الجامعة ألامريىية 

 د. رحاب يىسف 

 مصر

 وحــد. ناجية قمأ.

 2أستاذ بمعهد املىتبات والتىثيم، جامعة عبد الحميد مهري كسنطينة 

ــــادي ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــىهام بـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ  د. ســـ

 الجسائر

 د. محمد عوده عليويأ.

 ةأستاذ بلسم املعلىمات واملىتبات، جامعة البصر 

 د. عبد اللطيف هاصم خيري 

 العراق

 د. طالل نـاظم الزهيريأ.

 أستاذ بلسم املعلىمات واملىتبات، الجامعة املستنصرية

ـــرزازة ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــال بىهــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ  د. همـ

 الجسائر

 د. محمود صالح إسماعيلأ.

 لأستاذ ورئيس كسم املعلىمات واملىتبات، جامعة املىص

ــــة علي الىميش ي   -د. لطيفـ

 ليبيا

 د. حنان الصادق بيـزان

 أستاذ مضارن ورئيس كسم دراسات املعلىمات، أواديمية الدراسات العليا

  -د. محمىد صريف زهريا

 مصر

 د. عمر الجـرادات

 أستاذ مساعد ورئيس كسم املىتبات واملعلىمات، جامعة البللاء التطبيلية

ــــ ـــ ــ ـــ ــــىشد. نبيــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــــل عىنــ ــ ـــ ـــ  ـ

 الجسائر

 أ.د. وهيبــة غرارمي

 بلسم علم املىتبات والتىثيم، جامعة الجسائرالتعليم العالي أستاذة 

ـــد سعد ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ   د. وحيــ

 مصر

 خالد عتيق سعيد عبد اهللد.

 مضارن. كسم املىتبات واملعلىمات. جامعة صنعاءاستاذ 

 رئيس التحرير:

ــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــن السميرعلي حسيــ ــ ــ ـــ  ـ

 أ.نور عبد اللطيف صوفي

 جامعة نىرث وارولينا. الىاليات املتحدة ألامريىية 

 مصمم الغالف

ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــةكىيــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ   ـدر بىنعمــ
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 مبــادئ النشــر

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

  :مقاالت البحوث األصيلة 

ك مبببب ش  ط ببببحالن تر و بببب ر  0333  0333ببببب ر بببببص يجبببب  تر وحببببالت ا بحببببصيل ت   بببب     بببب     -

 بب ب بص   بب  ت ةس  بب  ت ب     ببس ق بب ه   ببسيص كبب  تر ب ببصر سيببس كبب  تر  كبب   ب  بب   ت     حال 

ت  إلانج  زيبببببببب  ت  تر   بببببببب  تيببببببببسح ت  تر و بببببببب ر وبببببببب   ببببببببب  ت س  بببببببب  ت  ص بببببببب    مصو بببببببب  ال ت  

 ت دك  زتهش كمص يج  تي و  ر ق د ت نظس   ن س ك  ب صر سيسش 

   ب   -
د
 وديبدت

د
يج  تر وت س بحصيل ت      بص ةمه    ص   ب    يم ب  تر وظب ش ئبً ص

 تملجصلش

 بحصيل ت      ب  ت نص    ت ة م   بصملستوع  تملصصدز  ت  ثصاهش يج  تر ي س و ث ه -

 أل  ل ت     ت ة ميش -
د
 يج  تر ي س ون  ه بحصيل ت       فحص

 :عروض الكتاب 

ك مب ب ببمبص  553  053وس   ت د زي  بةس ض ت    ب عل  تر يحالت ا عدد ت   مصل بص ب ر  -

تر ت مل ت   صنصل ت      وستف ب  كصب ب      بصب ك  ذ ك ب صنصل ت   صب ت      وستف  (ش عل  

 تر تة   ت حصزئ ملح  عصب  ع  ت   صبب  ولخص ت نحصن ت ساً   ت تبي و حبم بب ت   قب   

  طةش ت   صبش

 :األعمال المترجمة 

 وح ل ت د زي   عمصل تملحالوم  ئسن تر ي س تزفصق ت نص   ل   تى و س بستوة  ت حالوم 

 :وقائع المؤتمرات 

  تر ت بمل بة  بببصل عب  عنبب تر تملبملومس  تملببنظس بتملنظمب ر(ب  وببصزيا  ب بصر   ةحببصدش يجب -

  عسض ب ط     مملومسب  ب ص زه ت ساً  ش

 ب. تنسيق المقاالت:

يسجببب  بة ظببب  تنببب  يحبببع علببب  عبببصوه تملبببمل ه ر ون ببب ه تملحبببصيل  وة  بببص كببب  ت  ببب ل تمل  ببب ب ق بببل  -

يل ت تببي ي و  تفببه بببع يببره إلازئببصدتل  زديببص ململ ه  ببص وحببديم صش بببع ت ة ببس تنبب   بب  يبب س ق بب ل تملحببص

     ي س ت نظس ك    سيص  تى ي س  عصد  وحديم ص بص ص ز  تملةام ش

 يج  تر ُيحدّم بع كل بحصل فسدر  ه   عن تر تملحصل عل  تر ت مل بص يل : -
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  عن تر تملحصل 

 تكس تململ ش  تململيل ت ة مي 

  تمللخص 

    ت   مصل تمله ص 

تر ُيسفه بع تملحصيل ب صر بح ظ  بصململيةل ت ة م    تمل ن     ممل ش / تململ ه رب بمص ك  يج   -

ش
د
 ذ ك تملنص  ت سكمي تلحص      صنصل  وصصل كصب  

كبب   ببصل ب ببصيم  تكمببال ببب  بمل ببش كبب  تملحببصل يجبب  و ديببد تململ ببش تملنبب ن ببب  عم  بب  تملستكببةل  -

ش
د
   زفصق ب صنصل  وصصل ب  كصب  

: ين غ  تر ُيسفه بع تملحصيل بلخص ك   ه   عن تر تملحصل بص     ت ةس    عل  تر صاتامللخ -

 ك م ش  033  033يحع تمللخص بص ب ر 

ت   مببببصل تمله ص  ببببب : يسجبببب  وحبببببديس يمببببا ت  كبببببمل ك مببببصل به ص  ببببب  ت تببببي ولخبببببص تمل طببببب عصل  -

حبببببصل علببببب  تر يببببب س ت ساً ببببب    محبببببصل  ذ بببببك ببببببص     ر ت ةس  ببببب   إلانج  زيببببب  علببببب   بببببه   عنببببب تر تمل

ش
د
  طة ص بةد تمللخص ب صئس 

 يج  تر ي س ت   ط ح ت  صبل   مص لحصل  تملخ صستل عند تك خدتب ص أل ل بس ش  -

ببب ر  5ش0ب بببع وببسا ب ببصف  A4يجبب  تر وبب س   صعبب  تملحببصيل علبب  وصنبب   ت ببد ببب   زقبب  بحببص   -

 كس عل  تلج تن   زبة    صه  ش  00ش0ت    زب عل  تر و  ر ت   تبش

 ألابناط: -

 ي  املقاالت باللغة العربية :Simplified Arabic  ثح ل  ةن تر تملحصلب  بحبص   01ب بحص

 ك  ت  صبشش 00ك  تملحرب  بحص   00بصال   ةنص ي  ت هسع  ب  بحص   01
 

 يبب   للغااة جليلية:ااة:املقاااالت باTimes New Roman  ثح ببل  ةنبب تر تملحببصلب  01ب بحببص

 ك  ت  صبشش 00ك  تملحرب  بحص   00بصال   ةنص ي  ت هسع  ب  بحص   01 بحص  

 ج:ضاحيات: -

   يجبب  تر وحببدم وم ببع إلايظببص  صل  ت صبب ز ت ه و استف بب  كبب  ت  بب ل إلا  حال  بب  فحبب  علبب

 بسقمببب  علببب  ت  ببب ت   بصألزقبببصم ت ةس  ببب   يجببب  تر و مبببل  تر و ببب ر ذتل وببب د  عص  ببب   بحبببس   

كبببببببل  يظبببببببص    ت بببببببم   و طببببببب     ببببببببع زقبببببببس إلايظبببببببص   ش  ي ببببببب ر تململ هببببببب ر ب ببببببب    ر عببببببب  

 تلحص ل عل   ح ق ت  أ  ش  ت ن س   صف   عمصل ت هن   تملأي ذ  ب  بصصدز تيسحش
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كبببببببل وبببببببد ل ت بببببببم    يجببببببب  وبببببببسق س تلجبببببببدت ل بصألزقبببببببصم ت ةس  ببببببب  علببببببب  ت  ببببببب ت  ش  يجببببببب  تر يظبببببببس -

 و ط      زقس تلجد لش

 كت بب صدتل  تملستوبببع ت      وستف ببب : تكبب  ب ومة ببب  ت   بببصل تلحديعبب   ةكت ببب صد تملسو ببب ش  -

  يج  تر وظ س ق تاس تملستوع ك  ن صي  تملحصلب   ًا كمص تلح تش يش 

سكل وم ع تمل صزكصل     ت باليد إلا  حال      د زي  ت  ص  : -
ُ
 و

researchlibrariesr@gmail.com 
                  

 حقوق التأليف والنشر: ج. 

تمل   بصل تملة  ببصل  يمنح تململ ه ر زيصب   صبسي    مسكب  ت ةسبب      ب    ت دزتكبصل كب  ع ب م

ب ببببس كبببب  بن بببب زتل  كجبببب   ببببب  توهصق بببب  ت حببببالي صب  يم بببب    مببببمل ه ر تكبببب خدتم تملبببب تد تلخص بببب 

ش
د
 بحدبص

د
 تيسح ب سن تر ذكس تك ح     سيص بص د زي   تر ي س  ي صز زاًا و سيس ك صب 

 

 مالحظة:
 

تةبال  زت    و بصل ت نظبس ت ب تزد  بصملحبصيل عب  تململ بش بتملبمل ه ر(   بًا بص ظبس ز  تر تة با  -

 تزت    و صل نظس زاًا ت   سيسب ت  ي    ت   سيسب ت  ت نصئسش

 

 

 ح ق ت   ع  ت ن س ب ه ظ ب  ي ق مح بإعصد    ع ت    س تر و   ب  تملج  ب  ي بم تفح  ي    ب  تملسك  

 ت ةسب          ت دزتكصل ك  ع  م تمل   صل  تملة  بصل

  researchlibrariesr@gmail.com:و و  وم ع تملستكةل تلخص   بصملج       ت باليد    حال   

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

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


 

 
 

 مجلة المركز العربي للبحوث والدراسات في علوم المكتبات والمعلومات

   1026 يوليو – لسادسا العدد-الرابع المجلد
 

 الموضوع

 

 الصفحة

 االفتتاحيةكلمة ال

 خالد عتيق سعيد عبد هللاد.

 10ص 

 معمارية المعلومات في البيئة االفتراضية: دراسة تقييمية لمواقع األطفال التعلمية

 حاب فايز أحمد سيدد. ر 

 12ص 

 خصائص المعلومات االستراتيجية لصنع واتخاذ القرارات في المؤسسات االقتصادية :

 دراسة حالة لعينة من المؤسسات االقتصادية بالجزائر
 عبد الباسط مداح                                         د. حسان بوبعاية

 01ص 

 جااقع الحكومية: األردن وتونس وتايوان نموذالمعلومات الرسمية على المو نظم

 منهل عدهان حمد

 011ص

دراسة ميدانية  :تنمية الرصيد اإللكتروني)المجموعات الرقمية( بالمكتبات الجامعية

 1بمكتبات جامعة قسنطينة

 ابتسام سعيدي .أد. سليمة سعيدي                  

 021ص

الحديثة لإلدارة على التنمية المهنية للعالمين فى المكتبات  تأثير تطبيق االتجاهات

 ومؤسسات المعلومات

 إيمان صابر النشارأ.

 050ص

مقارنة مع التطبيق على  العربية: دراسةمعايير جودة األداء في المكتبات الجامعية 

 منظومة مكتبات جامعة الفرات

 أحمد إبراهيم عبدوأ.

 113ص

المكتبات الجامعية بالسودان: دراسة حتياجات الخاصة باال خدمات المستفيدين ذوي

 جامعة الجزيرة حالة لبعض مكتبات

 مصعب دمحم حسن د.

 123ص

Use of Electronic information resources by Academic Staff 

at Umm Al-Qura University, Saudi Arabia 

Jumaan Abdulqader Alzahrani  dr. 

 140ص
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 احيةـــاالفتت

  

 د. خالد عتيق سعيد عبداهلل                                    

 أضحاذ مشارك، قطم املنحبات و املعلومات،                                            

 جامعة صنعاء                                                                       
 

مدددددد    دمحم و  ددددد  صوددددددم وجددددددحبم وضددددددلم أجمعدددددد  الحمدددددا ص واواددددددلى واوطددددددل    دددددد  ضدددددد ا ا 

منطلق أ  اوحخاص اوناجح هو اوذي يهحم بوحداى املعزةدة وثهامل دا مد  ح دو ثناوو دا قد  ضد ا  

جايددددددا باحددددددااا املددددددشخ واوحهامددددددي بدددددد   اوحخااددددددات، ةددددددا  ذوددددددو يح  دددددد  قدددددد  ثخاددددددص املنحبددددددات 

بموضدددوح م ددددال مددد   دددلى ةب عحددددم اوب   دددة املحاا لدددة اوددددذي  الارثبدددا واملعلومدددات اودددذي ث دددداوس 

 يا م  اوحخااات واملجاالت املعزة ة ألا زى.جعلحم يزثبط باوعا

أشدددار اودددالحور أحمدددا بددار قددد  لحابدددم عاوحهامدددي املعزقدد  وعلدددم املنحبدددات واملعلومددداتع  وقددا  

بأ ددم اوعلددم اوددذي يحتددم  اوحهامددي املعزقدد ن وذوددو قدد  مو ددم اوعلددم اوددزابط أو اووضدد ط بدد   اوعلددو  

اوطب ع ة والاجحما  دة ونسطدا  ات، وأ  ثم دفي قد  ذودو مدو   ااتادم جشدحمي   د  الارثباةدات 

 حاا لة م  ثلو اوعلو .املوضو  ة امل

وي طددددددا اوعددددددال اوطددددددالص مدددددد  م لددددددة املزلددددددش اوعز دددددد  ولب ددددددوا واواراضددددددات قدددددد   لددددددو   

املنحبدددددددات واملعلومدددددددات هدددددددذا اوحندددددددوح قددددددد  اوحخادددددددص مددددددد   دددددددلى  دددددددال مددددددد  اوب دددددددوا واواراضدددددددات 

، وص دددددز  ددددد  2بمنحبدددددات جامعدددددة قطدددددنط نةاملجمو دددددات اوزقم دددددة ثنم دددددة املخحلفدددددة، ثنددددداوى باايدددددة 

ثطدددددددور ات قددددددد  اوبرادددددددة الاةطفاضددددددد ة ملواقددددددد  ألاةفددددددداى اوحعلم دددددددة،  دددددددم لراضدددددددة  ددددددد  معماريدددددددة املعلومددددددد

املعلومددات اوزضددم ة   دد  املواقدد  الحهوم ددة قدد  ألارل  وثددوسظ وثددايوا . وقدد  املجدداى نلاري رلددشت 

  ندددة مددد  امل ضطدددات اددداتص املعلومدددات الاضدددطفاث   ة وادددن  واثخددداذ او دددزارات قددد  ألاولددد    ددد   

معدددداي ف جدددولى ألالاء قددد  املنحبددددات الاقحادددالية بدددالجشاتز، يلاهددددا لراضدددة أجزيدددل قدددد  اوعدددزا  ثناوودددل 

الجامع دددة اوعز  دددة لاراضدددة م ار دددة مددد  اوحطب دددق   ددد  منرومدددة منحبدددات جامعدددة اوفدددزات. أمدددا قددد  

الخاصدة  دامات املطدحف اي  امل امدة ودذوي الاحح اجدات اوطولا  ة دا ضدم اوعدال لراضدة  د  

 لراضة موضو  ا أ ز 
ً
الاث اهدات ثطب ق ق  بعض منحبات جامعة الجشيزى، وثتم  اوعال أيتا

 لراضدة وم ضطدات املعلومدات، املنحبدات     د  اوحنم دة امل ن دة ولعدامل   قد الحايثة وإللارى
ً
وأ  دفا
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غدددة الا  ل فيدددة ولدددالحور جمعدددا   بدددا او دددالر اوشهزاسددد  بعندددوا  اضدددحخاا  مادددالر املعلومدددات لباو

 نونطفو  ةم  قبي أ تاء ه اة اوحاريظ ق  جامعة أ  او زى باململنة اوعز  ة اوطعولية.

، ي مي أ  يطاهم هذا اوعال ق   امة احح اجات اوباحث   املعلوماث ة، وأ     
ً
و حاما

ثثفي ألاب اا واواراضات امل شورى بم مط فى اوح ايا ق  اوحخاص، اوذي ب اجة إل  املشيا م  

 اوفنز والج ا واوبذى واوعطاء.

 لجم  أضأى هللا اوحوة ق و                                              
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معمارية المعلومات في البيئة االفتراضية: دراسة تقييمية 

 لمواقع األطفال التعلمية

                                                                                                                       

 د سيدد. رحاب فايز أحم                                           

 أظحار ث٢نىلىجيا املّلىمات املعاِذ                                                                                         

 ١لية آلاداب جامّة بني ظىيٚ –ٜعم ِلىم املّلىمات 

 المستخلص:

ش جّدددددذ املىاٜدددددْ الحّل يدددددة لحوٙدددددا٥ بىابدددددات لحدٝيدددددٞ مؽددددداس٠ة  وٙدددددا٥ بّٙاليدددددة  خيددددد ث أنهدددددا ثددددد٘ى

ش املّلىمددددددات  وظدددددالق لحلٝددددددت آلاسا  واملٝذيخدددددات والحٕزاددددددة املشثدددددذا مددددددع  وٙدددددا٥ وأوليددددددا   مدددددىس  ٠ ددددددا ثددددد٘ى

يددددة م ددددا ااّللددددا مذددددا  جيددددذا ملّ اسيددددة املّلىمددددات  لددددزا اادددد  أ  ثل ددددي  ِش مفددددنٙة عنددددأ ِناـددددش أظاظددددية ٘و

ذستهم امل ية وامللداسات اللٕىيدة والٝدذسا مّ اسية مّلىمات  وٙا٥ اخحياجاتهم مْ مشاِاا أِ اسهم ٜو ّ٘ش

هيهدددا  هدددزا وتهدددذٗ الذساظدددة عندددأ ثٝيددديم أؼدددلش املىاٜدددْ  ٘ذيالدددية ا  ا يدددة الحّل يدددة  الحش٠يدددة الحعدددية ٔو

لحوٙا٥ مْ الذي٠هز ِلأ مّ اسية املّلىمات بها  ومذي مؽاس٠ة  وٙدا٥ يدم مشخلدة الىٙىلدة امل ٢دشا ٘حهدا  

 Read Write Think Parent Resources  Arcademic Skillوهدددزمل املىاٜدددْ العدددحة: بنددده  و ندددات  

builders  Science Museums Science Fair Project Ideas Science Education  How Stuff 

Works    

ثىضح بّن املىاْٜ الّالٜة به  ِناـش املّلىمات وثىـلد الذساظة عنأ ِذا  حالج مع أه لا: 

ّه    ْ يم مٜى ( مىاْٜ؛ 4أما الٝىالم  ٘ٝية والشأظية بّناـش املّلىمات يم )مع خال٥ خشيىة املٜى

( أسبّة مىاْٜ ٘ٝي؛ ٠ ا ثحم ع مٍّم املىاْٜ عم٣ا ية مؽاس٠ة  وٙا٥ يم 4وثحىا٘ش آليات بدث يم )

 ْ ْ  ومع رم جعاِذ يم ثدعه  املٜى ْ مع خال٥ ثلٝت آسائهم ومٝذيخاتهم واظحٙعاساتهم ِبي املٜى املٜى

هيها والخذمة املٝذ  مة مع خال٥ عثاخة ٠م أ٠بي مع املّلىمات أو جّذاق بّن املّلىمات املحاخة ٔو

ومع أهم الحىـيات التي ثىص ي بها الذساظة لشوسا جّضيض مؽاس٠ة  وٙا٥ يم مىاْٜ جّل لم  ورل٤ 

ْ  وجّذاله  وخزٗ  أو علا٘ة أي مّلىمات  مْ ثىليذ وشيٝة  مع خال٥ مؽاس٠تهم يم ثف يم املٜى

ات الحفني ٚ املح ّة ِع وشيٞ ال ىاٜات امللى ة ولفٝلا يم م٣انها و ٝا لحذسجلا اللشمت يم مىلِى

ْ  مْ اظخؽاسا  وٙا٥ ٘حها  وثىا٘ش  ْ؛ ثىا٘ش آليات لحٝييم وٛش ال دث وإلابداس داخق املٜى املٜى

د امل عحٕٛش آليات لحٝييم النحالج مع خيث ِذدها ومذي مال تها ومفىلحات ال دث واملٙاهيم والٜى

 يم اظذيجاِلا 

مّ اسيدة املّلىمدات  هنذظدة املّلىمدات  ال الافدة  ٘ذيالدية  املىاٜدْ الحّل يدة  :الكلمات المفتاحية

 لحوٙا٥ 
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 :المقدمة المنهجية

 :جمهيد

جّذ مّ اسية املّلىمات م اسظة ملنية وماا٥ للّذاذ مع الذساظات التدي ثش٠دض ِلدأ خدق 

ددى٥ لل٢ يددات ا للاللددة مددع املّلىمددات املحاخددة خاليددا واظددح ذاملا  ولٝددذ املؽدد٢الت  ظاظددية للـى

ؼدداُ مفددىلح مّ اسيددة املّلىمددات مددْ ثفدد يم مىاٜددْ الىيدد  ظددىا  الفددٕهيا أو ال٢ هدديا  وخاـددة 

ِنددذ مناٜؽددة الحفددنيٙات والّالمددات وإلاودداسات لل ّلىمددات  ومّددذ مفددىلح مّ اسيددة املّلىمددات 

دة مدع إلاسؼدادات وأ٘مدق امل اسظدات خاليا نؽاه ع حدايم عّح دذ ِلدأ ِ ليدة اظدحٝشالية  وما ِى

والخبيات الشخفية وامللنية  وبّ اسا أخشي ا ٢دع الٝدى٥ بدم  مّ اسيدة املّلىمدات لالاعدد بّلدم  

 وع  ا ثف يم ـناعم أو ٘ع ثى يٝت   

٠ ا جّذ املىاْٜ الحّل ية لحوٙا٥ بىابدات لحدٝيدٞ مؽداس٠ة  وٙدا٥ بّٙاليدة  خيدث أنهدا 

ش وظددددالق لحلٝددددت آلاس  ش ثدددد٘ى ا  واملٝذيخددددات والحٕزاددددة املشثددددذا مددددع  وٙددددا٥ وأوليددددا   مددددىس  ٠ ددددا ثدددد٘ى

يدة م دا ااّللدا مذدا  جيدذا ملّ اسيدة املّلىمدات  لدزا  ِش املّلىمات مفنٙة عنأ ِناـدش أظاظدية ٘و

اادد  أ  ثل ددي مّ اسيددة مّلىمددات املىاٜددْ الحّل يددة اخحياجددات  وٙددا٥ والتددي ثخناظدد  وأِ دداسهم 

ية وا ذستهم املّ٘ش هيها ٜو  مللاسات اللٕىية والٝذسا الحش٠ية الحعية ٔو

 ومبرراتها:   . أهمية الدراسة1

ثن ْ أه ية الذساظة مع أه ية مؽاس٠ة  وٙا٥ يم مّ اسية املىاْٜ الحّل ية  ملا للم مع 

ية  وما ا ٢ع علا٘حه أو  ناـشمل الِٙش ْ والذيثالا  اللشمت للا  ِو دوس ملم يم ثدذاذ ِناـش املٜى

ملىاْٜ  ٘ذيالدددددية  وهدددددزا مدددددا احىلددددد  عجدددددشا  دساظدددددات ِذادددددذا خدددددى٥ جّضيدددددض مؽددددداس٠ة ثدذاذددددده بدددددا

 وٙا٥ يم مّ اسية املىاْٜ الحّل ية  ٘ذيالية   خياة   خؽاس مفىلح مّ اسية املّلىمدات يدم 

آلاو دة  خهديا ب ّندامل الحدحيذ ومدا احمد نه مددع  ٍدم ااد  مشاِاتهدا ِدع دساظدة املّ اسيدة  و٠ددزا 

ددددددة مضاااهددددددا وثٝعددددددي اتها صيددددددادا ِددددددذد امل ىاٜددددددْ الحّل يددددددة لحوٙددددددا٥ التددددددي ثدددددددث ِلددددددأ دساظددددددتها ومّ٘ش

 وث ففاتها و٠يٙية ثٝيي لا مّ اسيا 

 أهداف الدراسة: 2

جععأ الذساظة عنأ ثدٝيٞ هذٗ سلالاغ وهى ثٝييم مّ اسية مّلىمات مىاْٜ  وٙا٥ 

ي  ة الحالية:الحّل ية يم ال الافة  ٘ذيالية  لزا ٘البذ مع ثدٝيٞ  هذاٗ الِٙش
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الحّشيٚ ب اهية مّ اسية املّلىمات مع خيث بذااتها وجّشيٙاتها ا خحلٙة والّالٜة بيجها  -

 و ه  املفىلحات الؽ حهة 

 دساظة م٣ى ات مّ اسية املّلىمات ودوس مّ اسي املّلىمات  -

 الح يهز به  وٛش ثٝييم مّ اسية املّلىمات الخاـة باملىاْٜ  -

 ٙا٥ يم مشخلة الىٙىلة املحمخشا   ثدليق املىاْٜ الحّل ية لحو -

ثٝييم املىاْٜ الحّل ية لحوٙا٥ يم مشخلة الىٙىلة املحمخشا والتي ثخناو٥ ث ففات جّل ية  -

 م حلٙة 

 تساؤالت الدراسة: .3

 ثداو٥ الذساظة إلاجابة ِلأ  ظحٙعاسات الحالية:                    

 الحّشيٚ  جشائت للا؟  ما الحّشيٙات ا خحلٙة ملّ اسية املّلىمات وما  1

 ما الخعلعق املنىٝت لحىىس مفىلح مّ اسية املّلىمات؟   2

 ما امللام التي اٝىم بها مّ اسي املّلىمات؟  3

 ما امل٣ى ات الشلالاعية ملّ اسية املّلىمات؟  4

 ما أ ىاُ دساظات ثٝييم مّ اسية املّلىمات؟  5

 حّل ية؟     ما املّااهي التي ثخناظ  مْ ثٝييم مّ اسية مىاْٜ  وٙا٥ ال  6

 مصطلحات الدراسة : .4

  لددددم لحنٍدددديم مىاٜددددْ الىيدددد  وإلا ذيا ددددد وا  ح ّددددات ِلددددأ الخددددي مّ اسيددددة املّلىمددددات لددددم ٘ددددع ِو

دى٥ عندأ ا ححدىي ِو ليدات إلابدداس  امل اؼش والبيامج وولدْ ِنداويع للدا لحالاعدهي ع اداص مل دة الـى

ة مع الٝىاِذ التي ثدذد مارا و٠يٚ وأاع احم ج ْ املّلىمات  ووٌالٚ ال دث  أي لم ما ِى

 وث ضيجها ومّال تها و ثها وثٝذا لا واظح ذاملا 

  عّدددٗش الحٝيددديم بالّ ليدددة املنٍ دددة لحٝشيدددش املضاادددا والٝي دددة ليددد ي  مدددا  ولٝدددذ أوضدددح مّيددداسISO 

يٚ والحفد يم والحنٙيدز  وهنداٟ  14598 أسبْ أنؽىة أرنا  ِ لية الحٝييم ولم الحدليق والحـى

يم ولددم الح٣ددىيني  وامللخددق  والح٢ددشاسي  واملٝدداس   والحدليلددم  واملّشيددم الّذاددذ مددع أ ددىاُ الحٝيدد

 و سؼادي 

  
 
الىٙىلة لم الٙذيا التي ا٣ى  خالللا الىالدذا  ه دا  ظداط يدم وجدىد الىٙدق ويدم ث٣ىينده ِٝليدا

 
 
 وحددحيا

 
وجّحبدي مشخلددة الىٙىلدة يددم إلانعدا  مددع أودى٥ مشاخددق الىٙىلدة بدده  ال٣النددات   .وجعد يا
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يددث عنهددا ث حدذ مددع لحٍددة املدديالد وختد  ظددع الذا يددة ِؽددش  وظدٗى جعددخنذ هددزمل الذساظددة الحيدة خ

عنأ الحٝعيم الحدانم ملشخلدة الىٙىلدة لانعدا  خيدث ع ده اددذد بذٜده ا  دا٥ ال ؽدشي الدزي ظدٗى 

ظدددنة( وهدددى مدددا ععددد    12ظدددنىات عندددأ  6ثى دددٞ ِليددده الذساظدددة الحاليدددة وهدددى الٙفدددة الّ شيدددة مدددع )

 خشا ب شخلة الىٙىلة املحم

 حدود الدراسة: .5

ثخناو٥ الذساظة ثٝييم مّ اسية مىاْٜ  وٙا٥ الحّل ية يم ال الافة  الحدود املىضىعيت: 5.1

  ٘ذيالية 

 ثٝحفش الذساظة ِلأ املىاْٜ الحّل ية  ٘ذيالية لحوٙا٥   الحدود النىعيت: 5.1 

ل دحىي باملىاْٜ الحّل ية ثخناو٥ الذساظة ثٝييم  ؼ٣ا٥  ل٢ذيو ية ل الحدود الشكليت:5.1

  ٘ذيالية لحوٙا٥ 

ثخناو٥ الذساظة املىاْٜ الحّل ية لحوٙا٥ الفادسا باللٕحه  الّش ية  الحدود اللغىيت:5.1

 وإلا الهزاة 

تهذٗ الذساظة لحٝييم مّ اسية مىاْٜ  وٙا٥ الحّل ية التي ـذست الحدود الشمنيت:  1.1 

 م  2115ا خت  مااى و اضا٥ احم عجشا  ثدذاث معح ش لل

 منهج الدراسة وأدوات جمع البيانات: .6

 منهج الدراست:  5.1

 اِح ذت الذساظة ِلأ منه ه  وه ا ٠ ا الم:      

 : للحمـيق ل ذااات مّ اسية املّلىمات وثىىسها  املنهج الخاريخي -

 الافددددة لذساظددددة مّ اسيددددة مّلىمددددات مىاٜددددْ  وٙددددا٥ الحّل يددددة يددددم ال املنننننهج الىاننننيل الخ لي نننني -

 ٘ذيالية وثٝيي لا و ٝا ألظالي  ثٝييم مّ اسية املّلىمات  ومع رم ثم اظح ذام أظلىب 

 ثدليق املم ى  لذساظة املىاْٜ العحة الحّل ية لحوٙا٥   

 أدواث جمع البياهاث:  5.1

 اِح ذت الذساظة ِلأ أداثه  أظاظالاحه  يم ج ْ املّلىمات وه ا:    

رل٤ ل  ْ ال ا   النٍشي مع الذساظة الزي احّلٞ ب ّ اسية و  أداة الب ث الىثائقل:5.5.1

 املّلىمات  ومىاْٜ  وٙا٥ الحّل ية يم ال الافة  ٘ذيالية 
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ورل٤ باإلبداس يم مىاْٜ  وٙا٥ الحّل ية يم ال الافة  ٘ذيالية  الاب ار الخياع ي: 5.5.1

ى٥ لل ّلىمات املىلى ة للحٝييم   والـى

تي ثم  ظحّا ة بها مع ِذا مفادس ما ّة لالظحّا ة بها يم ثٝييم وال قائمت مزاجعت: 5.5.1 

 مّ اسية مىاْٜ  وٙا٥ الحّل ية  

 :عينت الدراست5.1

( عخذي 11لٝذ اِح ذت الذساظة ِلأ اخحياس ِينة ٜفذاة لل ىاْٜ الحّل ية لحوٙا٥ مع )      

ملىاْٜ التي ثحىا٘ش ٘حها الؽشوه ِؽش دليال لل ىاْٜ الحّلي ية والحّل ية لحوٙا٥  وثم اخحياس ا

 الحالية:

أ  اخناظ  وأِ اس  وٙا٥ و ٝا ملشخلة الىٙىلة املحمخشا ٘ٝي  لىلىح عم٣ا ية جّضيض   1

 مؽاس٠تهم يم مّ اسية املىاْٜ 

 أ  ا٣ى  محاح ماا ا ل٣ق  وٙا٥ ِلأ معحىي الّالم   2

 أ  اخناظ  وال الافات ا خحلٙة لحوٙا٥ )الّش ية و جن ية(   3

ثخنُى و ٝا للح ففات الّل ية املحاخة )لٕة ِش ية  ثش ية عظالمية  سياليات  لٕة  أ   4

ْ ؼامق ل٣ق املىاد الحّل ية(    ع الهزاة  ِلىم  دساظات  مّلىمات ِامة  مٜى

 م 2115أ  ث٣ى  مدذرة خت  ِام   5

 أ  ث٣ى  مىاْٜ جّل ية ولالاعد جّلي ية مشث ىة ب ٝشسات مدذدا يم م٣ا  مّه    6

لد ال  Read Write Think Parentبنه  و نات  ذساظة عنأ مىاْٜ ظحة ولم: وثـى

Resources  Arcademic Skill builders  Science Museums Science Fair Project Ideas 

Science Education  How Stuff Works   

 الدراسات السابقة:.7

ِدددددددع إلا حدددددددا  ال٢ٙدددددددشي  ثدددددددم الشجدددددددُى عندددددددأ الّذادددددددذ مدددددددع ٜىاِدددددددذ ال يا دددددددات الّامليدددددددة وال ددددددددث    

والذساظات العابٝة واملذيلة ٘ي ا احّلٞ ب فىلحات الذساظات ولم مّ اسية املّلىمات وثٝييم 

فددددى٥  مّ اسيدددة املّلىمددددات ومىاٜددددْ  وٙدددا٥ الحّل يددددة  ويىضددددح ال ددددذو٥ الحدددانم ِددددذد املٝددددا ت ٘و

 ال٢ح  التي ثخناو٥ هزمل املفىلحات يم الّنىا : 
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 معماريت املعلىماث

Information 

Architecture 

 جقييم معماريت املعلىماث

Information 

Architecture evaluation 

Academic Search Complete 649 7 

IEEE Xplore 130 13 

ProQuest Dissertations & Theses (PQDT) 200 2 

EMERALD 32 0 

SAGE 10 0 

ISI Web of Knowledge 1693 25 

Wiley Blackwell Interscience 0 0 

JSTOR 94,584 112,540 

SpringerLink 60 0 

ScienceDirect 178 0 

     

ومع به  الذساظات العابٝة وريٝة الفلة باملىلُى ما الم )ثم ثشثيبها صمنيا مع  ٜذم   

 لحخذذ(: 

دساظدددة خالدددة ملذسظدددة  (Authorvazquez, G. And Victor, S., 2000) ( جّدددذ دساظدددة1)

Longfellow Elementary  يددددددم ظددددددا  دااددددددى ب٣اليٙىس يددددددا والتددددددي جعددددددح ذم مٙدددددداهيم مّ اسيددددددة

ْ عنأ ثدىا٘ش م٣دا  ا٘ذيايد ي لل ٝدابالت ل٣دق أِمدا   املّلىمات لحىىيش مىاّٜلا  ويهذٗ هزا املٜى

دْ داندامي٣ت  املذسظة مع أوليا  أمدىس ومذسظده  وودالب وا  ح دْ الخداسيم بؽد٣ق ِدام  ومّدذ املٜى

عدددح ش مىىسينددده يدددم اظدددح ذام ِ ليدددات مّ اسيدددة املّلىمدددات لحىجيدددده و  صا٥ ثددددد الحىدددىيش وظالا

دْ املذسظدة ِلدأ الىيد  مدْ ثىلديذ الخلٙيدة  دْ الىجلدة الحدحيدة  وث ذدق الذساظدة مٜى ثىىس املٜى

ديات لل دذاسط  النٍشية ملّ اسية املّلىمات و  ىر  املعحٙيذ الدزي يهدذٗ عندأ ثىدىيش وعبدذا  ثـى

  خشي التي ثنٙز  ٙغ املؽشوِات  

لحٝييم اظدح ذام امل٢ح دات الٜش يدة  ١ادا يدة مدع  (Monopoli, M., 2005)( تهذٗ دساظة 2)

ّى دددددده واظددددددح ذاملم  ددددددٚ مددددددا احٜى  اخيددددددة املعددددددحٙيذ  وللددددددزا العدددددد   ثددددددم دِددددددىا املعددددددحٙيذاع لـى

ية  لل ٢ح دددددات الٜش يددددددة  ١ادا يددددددة  ولٝددددددذ اِح ددددددذت الذساظدددددة ِلددددددأ بىابددددددات املّلىمددددددات املىلددددددِى

ل٢ذيو يددددة  مددددْ الذي٠هددددز ِلددددأ اخح دددداس بىابددددة مّلىمددددات الّلددددىم  جح اِيددددة وخددددذمات الددددذوسيات إلا
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و ىابدددددة ٘دددددع وثفددددد يم وهنذظددددددة الىظدددددالي  وثح ذدددددق خدددددذمات الددددددذوسيات إلال٢ذيو يدددددة يدددددم خذمددددددة 

الددددددذوسيات إلال٢ذيو يددددددة لخذمددددددة امل٢ح ددددددات واملّلىمددددددات  وجامّددددددة بدددددداثشط باليى ددددددا   ولٝددددددذ ١ا ددددددد 

دددة املعدددتهذ٘ة ا  ح دددْ  ١دددادا ي مدددع أِمدددا  هيفدددة الحدددذسمغ وال ددداخذه  والىدددالب  ولٝدددذ  ا   ِى

١ا دددددد أدوات ال ددددددث اظدددددخ ا ة عل٢ذيو يدددددة  واملٝدددددابالت وجلدددددا لىجددددده  وثدليدددددق ج ددددد يق الدددددذخى٥  

لد الذاسظة عنأ اهح ام املعحٙيذو  بحى يٞ امل٢ح ات الٜش ية  ١ادا يدة  ع  أ ده   صالدد  وثـى

دى٥ ل دى٥ مدع م٢ح ده أو هناٟ بّن الّٝ ات التدي ثددىللم دو  الـى لدا  ٘دي ٢ع لل عدحٙيذ الـى

منزلددده لّدددذا أظددد اب  مذدددق: ٠حابدددة مفدددىلح وسٜدددة أو مؽدددشوُ أو سظدددالة جامّيدددة  أو ٠حابدددة وسٜدددة 

ِل يددددددة للنؽددددددش مذددددددق مٝالددددددة يددددددم دوسيددددددة أو وسٜدددددددة ِ ددددددق ب دددددد ث ش  ومعددددددااشا الحٝددددددذم يددددددم ا  دددددددا ت 

ي دددددا احّلدددددٞ بعدددددلى٠يات بددددددثهم ٘دددددحم ثى يدددددٞ  ية رات الّالٜدددددة  ٘و معددددداس م عدددددي ل ددددددث املىلدددددِى

وثدذاددددذ اظددددح ذام املّددددامالت ال ىلينيددددة أو  وامددددش  خددددشي  وعرا ١ا ددددد لددددذيهم ملدددداسات ٜليلددددة يددددم 

ال ددددث ٘ي ٢دددجهم  ظخؽددداسا ِلدددأ الخدددي امل اؼدددش التدددي دِدددم بددددثهم  وأخيا دددا اٙمدددق املعدددحٙيذو  

نددذ الٔش ددة يددم  ٜددشا ا اظخؽدداسا  اددخاؿ أ٠نددي مددع اظددح ذام املعدداِذا ِلددأ الخددي امل اؼددش  ِو

املّلىمددددددات اٝىمددددددىا بى اِتهدددددددا  ل٢ددددددع ِندددددددذ الٔش ددددددة يدددددددم ث ددددددضيع املّلىمدددددددات لل عددددددحٝ ق  ٘يٝىمدددددددىا 

بى اِتهدددددددا أو خٍٙلدددددددا ِلدددددددأ الٝدددددددشؿ  وياددددددد  أ  ث حلدددددددٚ هدددددددزمل املّلىمدددددددات يدددددددم ـددددددديٕتها محمددددددد نا 

الددددددددددددذوسيات إلال٢ذيو يددددددددددددة والحٝدددددددددددداسيش و وساٛ وال٢حدددددددددددد  الٜش يددددددددددددة والٝددددددددددددىالم البياذاددددددددددددة الّل يددددددددددددة 

امج الحّلي يددة  ويددم الجهااددة اٙمددق املعددحٙيذو  الحىاـددق مددْ ِل ددا  املّلىمددات و سؼدديٙات والبددي 

واملدددددد لٙه  أو املعددددددحٙيذاع  خددددددشيع املؽدددددداس٠ه  لددددددنٙغ املّلىمددددددات و هح امددددددات  يددددددم خدددددده  ا ٠ددددددذ 

 ال ّن آلاخش ِلأ أه ية الحىاـق به  املعحٙيذ و ٍم امل٢ح ة الٜش ية  

عندأ ِ ليدة ثفد يم ثحمد ع مؽداس٠ة  وٙدا٥  (Baek, J. and Lee, K., 2008)( تهدذٗ داسظدة 3)

التددي ثىضدددح اخحياجدددات املعدددحٙيذاع  وٙدددا٥ ِدددع وشيددٞ مالمدددذ مّيندددة مذدددق معدددحىيات أِ ددداسهم 

م مددددددع ثددددددىا٘ش الّذاددددددذ مددددددع الىددددددٛش  لددددددأ الددددددٔش ددددددذساتهم الّٝليددددددة والحعددددددية وامللددددددشات اللٕىيددددددة  ِو ٜو

الن ددددىر  عّددددالم مؽددددا١ق مؽدددداس٠ة وإلاسؼددددادات التددددي ثحّلددددٞ باألوٙددددا٥ يددددم العددددحالانيات  ع  أ  هددددزا 

املعددحٙيذاع يددم ِ ليددات الحفدد يم مددْ مداولددة خلددٞ أ٣٘دداس ِددع وشيددٞ اظددح ذام أدوات ثٙاِليددة 

ووسػ ِ ق  خيث اخديذ الحفد يم الخؽداس١ت مدع النٍدش لل ؽد٢الت مدع وجلدة  ٍدش  وٙدا٥ ومدع 

  ولٝدذ اِح دذت رم الٝذسا ِلأ الحّامق مْ ِٝ ات  وٙا٥ مع الخ ق وملاستهم الٝليلة اللٕىيدة

  هاثا   داثا  ث ٢ع Info Block and Info Treeالذساظة ِلأ أداثه  للحف يم الخؽاس١ت وه ا 

املعددددددحٙيذاع مددددددع بنددددددا  مّ اسيددددددة املّلىمددددددات التددددددي ج٢ّددددددغ أو  ملدددددداساتهم الّٝليددددددة  ورا يددددددا ثدذاددددددذ 
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 ددا ثددم دساظددة محىل ددات املعددحٙيذاع ٘ي ددا احّلددٞ بحفدد يم مّ اسيددة املّلىمددات ملىاٜددْ  وٙددا٥  ٠

دْ اداهى لحوٙدا٥  وأوضدحد النحدالج أ  مّ اسيدة  خالة باظح ذام  داثه  لحٝيديم اظدح ذام مٜى

ددق  املّلىمددات لحوٙددا٥ ث حلددٚ ِددع ال ددالٕه  يددم الّ ددٞ وولددىح ا ححددىي ومنىٝدده  ومددع رددم ثـى

يات لحىىيش اظح ذام مىاْٜ  وٙا٥ ِلأ الىي       للّذاذ مع الحـى

مّ اسيددة  (Mvungi, S., de Jager, K., and Underwood, P., 2008)( ثٝدديم دساظددة 4)

دْ امل٢ح دة  ١ادا يدة باامّدة ١داب ثدى   مدْ الذي٠هدز  University of Cape Townمّلىمدات مٜى

ددْ   ددْ املٜى ددْ ال امّددة  ولٝددذ ثددم اث دداُ معدداسيع يددم الحٝيدديم لحٝيدديم مٜى ِلددأ اخح دداس اظددح ذام مٜى

ْ املىلىب وث يهز  و٥ اخح اس  ظح ذام الشظ ي مْ خ  عة مع املعحٙيذاع ل نا  ثش٠ي  املٜى

ْ  أمدا الذدانت ٣٘دا  ِ داسا ِدع ثدليدق ل ىاٜدات الحفدنيٚ  املؽا١ق ا حح لة أرنا  اظح ذام املٜى

دددددْ املىلدددددىب وثدذادددددذ املنه يدددددة املىلى دددددة يدددددم عِدددددادا  مدددددْ ِؽدددددشا مدددددع املؽددددداس٠ه  ل ندددددا  ثش٠يددددد  املٜى

دددْ الىيددد  ا حح دددق  ولٝدددذ ثدددم ال دددق عندددأ الّذادددذ مدددع النحدددالج مدددع أه لدددا أ  امل٢ح دددة ثفددد يم مٜى حـى

ْ وي  ِام ٜابق لالظح ذام   ٠ ا ٌلشت الٝليق مع املؽا١ق مْ املنه ية املعح ذمة  لذيها مٜى

ددددد الذساظددددة  مذددددق ثفدددد يم إلابددددداس والٝمددددااا املحّلٝددددة بح يهددددز مّلىمددددات مدددددذدا  ومددددع رددددم أـو

 معح شا       ب ّال ة هزمل املؽا١ق وجش يْ ثٝييم املىاْٜ بفٙة 

هدددزا وث حلدددٚ الذساظدددة الحاليدددة ِدددع الذساظدددات العدددابٝة يدددم ١ىنهدددا دساظدددة ِش يدددة ثخنددداو٥       

ثٝييم مّ اسية بّن مىاْٜ  وٙا٥ يم الّالم الّشبت والٕشبت  ٠ ا ثدم  ظدحّا ة بد ّن مّدااهي 

يددة جّضيددض ثٝيدديم مّ اسيددة املّلىمددات لٝيدداط مددذي مؽدداس٠ة  وٙددا٥ يددم مددىاّٜلم الحّل يددة  و٠يٙ

 مؽاس٠تهم بهزمل املىاْٜ يم ال الافة  ٘ذيالية  

 المبحث األول: معمارية المعلومات

 تأصيلها، مفاهيمها، مكوناتها

 جمهيد .5

جّذ مّ اسية املّلىمات م اسظة ملنية وماا٥ للّذاذ مع الذساظات التدي ثش٠دض ِلدأ خدق 

ددى٥ لل٢ يددات اللاللددة مددع املّلىمددات امل حاخددة خاليددا واظددح ذاملا  ولٝددذ املؽدد٢الت  ظاظددية للـى

ؼدداُ مفددىلح مّ اسيددة املّلىمددات مددْ ثفدد يم مىاٜددْ الىيدد  ظددىا  الفددٕهيا أو ال٢ هدديا  وخاـددة 

ِنددذ مناٜؽددة الحفددنيٙات والّالمددات وإلاودداسات لل ّلىمددات  ومّددذ مفددىلح مّ اسيددة املّلىمددات 

دة مدع إلاسؼدادات و  أ٘مدق امل اسظدات خاليا نؽاه ع حدايم عّح دذ ِلدأ ِ ليدة اظدحٝشالية وما ِى



  د. رحاب فايز أحمد سيد

 

 
11 

 2016 -يوليو -لسادسا العدد-لثاثال المجلد

والخبيات الشخفية وامللنية  وبّ اسا أخشي ا ٢دع الٝدى٥ بدم  مّ اسيدة املّلىمدات لالاعدد بّلدم  

 وع  ا ثف يم ـناعم أو ٘ع ثى يٝت     

 الخأايل ملعماريت املعلىماث   5.5

لٝدددذ بدددذأت ٢٘دددشا ثنٍددديم املّلىمدددات مندددز آ ٗ العدددنه  ِندددذما بدددذأت ال ؽدددشية يدددم عنؽدددا     

ٜ ق املديالد  331ٍم للا ٜ ق اخذياُ الحاظ ات آلالية وإلا ذي د  خيث  اذ أ  ِام واظح ذام  

ظلعدلة   121أدسجد م٢ح ة إلاظ٢نذسية املفشية الٝذا ة مدحىياتها يم ب ليىجشا٘ية م٣ى دة مدع 

ات امل٢ح ات املحنامية  رم ثىىس  ٍام داىي الّؽشي وثفنيٚ م٢ح ة ال٣ى اشط لالاؽ ق ما ِى

دى٥ علحهدا  باظدح شاس وينٍ لدا  ,.Rosenfeld, L. and Morville, P)بؽد٣ق أ٘مدق ععدلق الـى

2002)   

 (1قبل امليالد وحتى ظهىر معماري املعلىماث) 5333( جطىر املحخىي منذ 5شكل رقم )

     

                                                           
1
 http://mediacdn.disqus.com/uploads/mediaembed/images/205/2733/original.jpg 
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ِنذما ٌلشت ؼ ٣ات الحاظ  آلانم وخاـة إلا ذي د واظح ذاماتها الؽائّة مع خدال٥ ؼد ٢ة   

ؽددد٣ق ٠ هدددي يدددم عظدددشاُ مّدددذ٥ نؽدددش املّلىمدددات  ومدددع ردددم أـددد ذ لدددذانا الىيددد   الّامليدددة  ظددداِذت ب

٠ يددددددات هاللددددددة مددددددع ال يا ددددددات املحاخددددددة  وهددددددزا باإللددددددا٘ة عنددددددأ ال يا ددددددات التددددددي اددددددحم علددددددا٘تها اىميددددددا  

جعح ذم هزمل الؽ ٣ات ٜىا الفيٖ الٜش ية ومشو تهدا للٝيدام بالّذادذ مدع امللدام  مذدق: إلاؼداسات 

ي واخددددذ  وأـدددد دد مل ددددة خٙددددَ هددددزا ال٢ددددم اللالددددق مددددع املشجّيددددة مددددع خددددال٥ المددددٕي ِلددددأ سابدددد

دق عندأ  املّلىمات وثنٍي لا ـّ ا ع  لم ا٢ع معحديال  ع  أ ده   ادضا٥ الّل دا  يدم ودشيٝلم للحـى

أخددذ املنؽددفه   Richard Saul Wurmanوددٛش جذاددذا وأ٘مددق لحنٍدديم املّلىمددات  ومددع بيددجهم 

يدده   Technology Entertainment and Design (TED)ملدد ث شات ث٢نىلىجيددا الحفدد يم والذ٘ي

(Technology Entertainment and Design (TED), 2011) الزي ـآ مفىلح مّ اسية  

  American Institute of Architectsاملّلىمدات ب د ث ش املّلدذ  مشي٣دت لل لنذظده  املّ داسيه  

(AIA)   دٚ 1997م   ٠ دا نؽدش ٠حداب خدى٥ املىلدُى ِدام 1976ِدام  Richard Saulم  ولٝدذ ـو

Wurman  مفدددددددىلح ثفددددددد يم املّلىمدددددددات بالؽددددددد٣ق الدددددددزي ثٍلدددددددش ٘يددددددده املّلىمدددددددات ولدددددددالاغ وشيٝدددددددة

دددٙا أ٠ندددي دٜدددة لل عددداس الدددذ نم ل٢يٙيدددة  دددى٥ علحهدددا واظدددح ذاملا  ولٝدددذ ١دددا  للدددزا املفدددىلح ـو الـى

   (Crawford, S., 2011)ِ ق  ٍم املّلىمات 

م يددم وسٜددة 1964٘لٝددذ ٌلددش ِددام م أونددأ ال ددذااات لٍلددىس املفددىلح   1976ولددم ا٢ددع ِددام 

بدذيدددة لؽدددش٠ة آي بدددت عم  أي ٜ دددق وسمدددا  بدددارني ِؽدددش ِامدددا  بّندددىا   مّ اسيدددة  ٍدددام آي بدددت عم   

يٙت الدزي ا هدز ثدذ٘ٞ بيا دات 361    وثم جّشيٚ املّ اسيدة بمنهدا اللي٣دق املٙداهي ي والعدلٟى الدٌى

زل٤ ٘هددي لددم ثندداٜؾ مّ اسيددة املنٍ ددة والددحد٢م ٘حهددا  والحفدد يم املنىٝددت  والحى يددٞ املددادي  و دد

ٝددة ثلخدديق مفددىلح  الحاظدد  آلانددم وأٜددشاؿ الح ددضيع والفددناداٞ و ظددالٟ  ل٢ددع ثناولددد وشي

املّ اسيدددددة ومٙلىمددددده بدددددالش ي مدددددْ اللي٣دددددق والعدددددلٟى ولدددددالاغ ا خشجدددددات املادادددددة التدددددي جّدددددذ  محدددددذاد 

 Amdahl,G., Blaauw,G., and)الالخددددٞ  ظددددح ذاملا يددددم ماددددا ت أخددددشي مددددع الحىظدددد ة 

Brooks,F., 1964)   

دددددة مدددددع  ٘دددددشاد املح ففددددده  يدددددم ِلدددددم املّلىمدددددات ب ش٠دددددض 1971ويدددددم ِدددددام    م  ٜدددددام ما ِى

ب ددددنذ ميذدددداٛ لحىددددىيش  Xerox  Palo Alto Research Center (PARC)أبدددداذ صيددددشو٠غ 

دددة معدددفىلة ِدددع ِدددذد مدددع  الح٢نىلىجيدددا التدددي ثدددذِم مّ اسيدددة املّلىمدددات  ولٝدددذ ١ا دددد هدددزمل ا   ِى

اسصا يم ماا٥ الحٙاِق به  إلانعدا  والحاظد   مجهدا أو٥ خاظد  اخبد ي بىاجلدة  ظلامات ال 
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 WYSIWYG  (Whatـذاٝة املعحٙيذ ظللة  ظح ذام  وو اِدة اللهدزس  وأو٥ مددشس  فدىؿ 

You See Is What You Get )(Pake, G., 1985) ومّضي  Marti Hearst (Hearst, M., 1996) 

يدددددددددا العددددددددد   عنددددددددأ الى يّدددددددددة  جح اِيدددددددددة إلنؽدددددددددا  املّلىمدددددددددات  ظددددددددحار باامّدددددددددة بهي٠لدددددددددم ب٣اليٙىس 

واظدددح ذاملا  وأ  ال٢ذهدددي مدددع  بدددداذ الحٝنيدددة يدددم مش٠دددض بددداٟس ث ٠دددذ ِلدددأ الحٙاِدددق بددده  إلانعدددا  

٢٘شا  Weitzman (Weitzmann, L., 1995)والحاظ  وال ىا    جح اِية للحىظ ة  وي يذ 

Marti Hearst ح   ّددددد مددددع م حبدددديات صيددددشو٠غ  ٝددددال ِددددع  بددددم  ال ذااددددة الحذاذددددة للددددزا املفددددىل

(Smith, D. and Alexander, R., 1988)  بددم  صيددشو٠غ ١ا ددد مددع بدده  أوالددق الؽددش١ات التددي

 اٜؽددد هددزمل ال٢ٙددشا للي٣لددة املّلىمددات واظددح ذاملا  وثددم الحّ هددي ِددع مّ اسيددة املّلىمددات بمنهددا 

 ِ اسات ج يلة وملل ة لحدذاذ سظالتها امل ظعية ال ذاذا    

مدذاش ؼدش٠ة صيدشو٠غ أو٥ مددع  Peter McColoughامللندذط املّ داسي ٢دع الٝدى٥ أ  وي 

م  والددددددزي ١ددددددا  ظدددددد  ا يددددددم اث ددددددار صيددددددشو٠غ دوسا مل ددددددا يددددددم عداسا 1971ـددددددآ هددددددزا املفددددددىلح ِددددددام 

املّلىمددددات يددددم الّٝددددذ الٝددددادم  ولٝددددذ أوضدددددح ل  ّيددددة الحدلدددديالت  منيددددة بنيىيددددىسٟ بددددم  اللدددددذٗ 

مدددق الىظدددالق التددي جعددداِذ يدددم ثدٝيددٞ ِ ليدددات ثنٍددديم أ٠ندددي  ظاسدد ي مدددع صيدددشو٠غ هددى عااددداد أ٘

لل ّلىمدددات وثٝعدددي ات أ٠بدددي  ومدددع ردددم ٣٘دددا  الدددذاْ٘  ظاسددد ي لدددذيهم  ثادددامل  ددددى الشيدددادا ٘ي دددا 

  (Weitzmann, L., 1995)  ىلٞ ِليه مّ اسية املّلىمات

مدددع  اخيدددة أخدددشي بحى يدددٞ ودددٛش  Negroponteو  Priceو  Alexanderولٝدددذ ٜدددام ١دددق مدددع 

شللا مع خال٥ الذيا٠ي  املّلىماثية  ٠ ا اٜذيح ثش  ٠ي  املّلىمات و ٝا لل ؽ٢الت املّ اسية ِو

Peter McColough  معدددداس هي٢لددددم مّ دددداسي ا ٢ددددع ثى يٝدددده ِلددددأ اللي٣ددددق املّلىمدددداجت والحادددداسي

يدددم املدددىاد الخدددام  Peter McColoughلضيددشو٠غ  خيدددث ث٢ دددع أه يدددة صيددشو٠غ ٠ دددا اىلدددٞ ِلحهدددا 

ح٢نىلىجيدددا املّلىمدددات  ومدددا جعدددعأ عليددده هدددى الح٢ٙهدددي يدددم املّلىمدددات راتهدددا ٠ الافدددة لللي٣دددق املحىدددىس ل

 و يّية ٔهي مىىسا والتي ا ٢ع أ  ث٣ى  ـالحة للع٢ع لح٘شاد الزاع عّالاؽى  ومّ لى  بها   

عندددأ أ  اظدددح ذام مفدددىلح مّ اسيدددة ادددذ٥ ِلدددأ معددداس بشم دددم  ٠Peter McColough دددا أؼددداس      

ذ املّ اسيددددددة يددددددم اِح دددددداسات الحىددددددىس املٙدددددداهي ي واملنىٝددددددت لحنٍدددددديم وهي٢لددددددم لل ؽدددددد٣لة  ٘لددددددى اٝفدددددد

املّلىمدددات  والّ ليدددات الحنٍي يدددة  والح٢نىلىجيدددات  ٘لدددى اٙعدددش مّ اسيدددة املّلىمدددات ب ّ اسيدددة 

الحاظىب يم اظح ذامه  و٥ ٜالال: مّ اسية الحاظ  مذق املّ اسيات  خشي  ٘هي ٘دع ثدذادذ 

دددذ ان٢ّدددغ اخحياجدددات املعدددحٙيذ  ردددم ثفددد ي لا لح ل يدددة  خحياجدددات بدددم٠بي ٜدددذس مدددع الّٙاليدددة  ٜو
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رل٤ يم ؼش٠ة آي بت عم يم مٝىلة عليىت  ىمغ خى٥ إلاداسا بمنها الحد٢م يم املّلىمات الٙمالية 

                (Harwood, J., 2011)وثنٍي لا وعِادا ثىصمّلا  

املفددىلح باِح دداسمل ويدم ٌددق هددزا إلاودداس ِددانم املعددحىي  ٌلدشت الحاجددة لش يددة أوظددْ خددى٥ 

أخدددذ املٙددداهيم  ظاظدددية ملدددع ا٢حددد  خدددى٥ مّ اسيدددة املّلىمدددات واملح ففددده  يدددم ِلدددم املّلىمدددات 

 ,.León, R)والحىددىيش الددزي عّح ددذ ِلددأ املعددحٙيذاع واظددح ش رلدد٤ ختدد  منحفددٚ الذ ا الانددات 

  وهدددددزمل الدددددش ي ظدددددح٣ى  أوضدددددح ويندددددحج ِجهدددددا مىجدددددة جذادددددذا مدددددع مّ اسيدددددات املّلىمدددددات يدددددم (2008

ّينيات  لدددزا ٌلدددد مّ اسيدددة املّلىمدددات خدددال٥ منحفدددٚ الذ ا الاندددات يدددم مشخلدددة ر دددات  خيدددث الخعددد

املّلىمدددات وثفددد يم املّلىمدددات املّٝدددذا والذانامي٢يدددة يدددم  ٍدددم املّلىمدددات  ث ذلدددد ٢٘دددشا مّ اسيدددة

٘ٝي  ٘ناذ أ٠ني املٝا ت خال٥ هزمل العنىات جؽهي ملّ اسية املّلىمات ١مداا لحفد يم وعنؽدا  

يدددة للحاظدددىب وو ٝدددات ال يا دددات مدددْ الذي٠هدددز بؽددد٣ق ٠ هدددي ِلدددأ ال ىا ددد  الحنٍي يدددة ال نيدددة الحدح

   (Morrogh, E., 2003) والحااسية لؽ ٣ات املّلىمات

هدددزا ومدددع الٕشيددد  أ  مٍّدددم إلا اددداصات املفددد  ة ب ّ اسيدددة املّلىمدددات خاليدددا  مدددا لدددم ع  

ىمددددات  و دلددددة إلاسؼدددداداة  حددددا  للددددزمل املشخلددددة  مذددددق: ا خىىددددات  واملحىل ددددات  وثفددددنيٙات املّل

الخاـة بالّ ليات الحااسية  واخحياجات الؽدش١ات الّامليدة  والتدي ؼدٝد وشيٝلدا  ددى مّ اسيدة 

  وظددالاحم دمالددا يددم  (Brancheau, J. and Wetherbe, J., 1986)املّلىمدات يددم الذ ا الانددات 

 Rosenfeld andأدوات مّ دددداسي املّلىمددددات بٍلددددىس مىجددددة أواخددددش الخعددددّينات والتددددي ٜادهددددا 

Morville وأوضدح رلد٤  Ronda León (León, R., 2008)  يدم الؽد٣ق اللي٢لدم للخعلعدق الضمندي

ذم ٘شلية الحىىس مع  ملّ اسية املّلىمات م هزا ال٢ح  الؽلهيا و وساٛ الّل ية وامل ث شات  ٜو

ثفدد يم  رالرددة أجددضا  جٕىددت مددا اٝددشب مددع رالردده  ِامددا  خيددث ث ذلددد املددشخلحه   ونددأ والذا يددة يددم

( و ٍددام الحفدد يم خددال٥ الذ ا الانددات 1971 – 1961املّلىمددات خددال٥ العددحالانيات والعدد ّينيات )

 (  رم ا ذماد يم ٢٘شا مّ اسية املّلىمات الؽائّة خاليا يم الخعّينيات   1981)
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م )  (León, R., 2008)( ثىىس مّ اسية املّلىمات 2ؼ٣ق ٜس

        

م ومْ نؽدش وا خؽداس ٠حداب مّ اسيدة املّلىمدات لؽد ٢ة الىيد   الّامليدة  لٝدذ ١دا  1998ويم ِام   

Peter Morville و Lou Rosenfeld معدفىله  ِدع ؼدلشا ٜو دى٥ مفدىلح مّ اسيدة املّلىمدات يدم

دد الحددانم  ٘لٝدذ اظددح ذما منٍدىس ِلددم ا مل٢ح دات لحى يددٞ ودٛش ثنٍدديم ال٢ يدات اللاللددة مددع الٜى

ددى٥ علحهددا يددم ظددياٛ ثٙدداِالت إلانعددا  مددْ الحاظددىب ) -Humanاملّلىمددات بنادداح  وظددلىلة الـى

To-Computer Interactions (HCI) )(DSIA™ Portal of Information Architecture, 

مدددْ ثفدد يم مىاٜددْ الىيددد    م ثشاد٘دددد م اسظددة مّ اسيددة املّلىمددات2111؛ ويددم بذااددة ِددام (2010

م  خيدددث دخدددق 2115م وختددد  ِدددام 2111لؽددد ٢ة الىيددد   الّامليدددة  ردددم جٕهدددي الىلدددْ يدددم الٙذددديا مدددع 

املعدددددددحٙيذ املؽدددددددلذ ٠ نحاددددددده  ومعدددددددتهل٢ه  لل ّلىمدددددددات  وا خؽدددددددشت الحيادددددددا   وأجلدددددددضا املى اادددددددق 

 ,.Resmini, A. And Rosati, L)الشخفية و جلضا املنزلية التي أِادت سظم خذود الحىظ ة 

2013)      

http://semanticstudios.com/about/
http://semanticstudios.com/about/
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هدددزا وي ٢دددع الٝدددى٥ أ  مفدددىلح مّ اسيدددة املّلىمدددات مدددش بّدددذا مشاخدددق ل٣دددت افدددق ملدددا هدددى 

محّاٗس ِليه آلا   ٘لٝذ ١ا  ا ذق ثف يم املّلىمات خال٥ العد ّينات  ردم يدم الذ ا الاندات ١دا  

 ا ذددق  ٍددم املّلىمددات  ٠ ددا أـدد ذ مفددىلح ِلددم املّلىمددات هددى  ٜددشب يددم الخعددّينيات  يددم خدده 

م ثدشادٗ 2111اخحلٚ مٙلىم مفىلح مّ اسية املّلىمات خال٥ ٘ذديات وجهدزا  ٘ٙدت بذاادة ِدام 

مددددددددْ ثفدددددددد يم مىاٜددددددددْ الىيدددددددد    رددددددددم خددددددددال٥ خ ددددددددغ ظددددددددنىات دخددددددددق املعددددددددحٙيذ ٠ نددددددددحج ومعددددددددتهل٤ 

دددددد الحدددددانم   ادددددذ مٍّدددددم  لل ّلىمدددددات  ومدددددع ردددددم أـددددد ذ لددددده دوس يدددددم مّ اسيدددددة املّلىمدددددات  ويدددددم الٜى

ٍديم املّلىمدات مدع خدال٥ خبديتهم بال٢حد  وامل٢ح دات  ويىضدح املعحٙيذاع ادذس١ى  أظاظديات ثن

 ال ذوله  الحاليه  مٙاهيم مّ اسية املّلىمات و ٝا للّالم املى ُى وؼ ٢ة الىي  الّاملية      

 ( مقارهت بين الكخب ومىاقع الىيب5جدول رقم )

 مىاقع الىيب الكخب ميهىم معماريت املعلىماث

 امل٣ى ات

٘فدى٥   ٔالٗ  ِنىا   م لدٚ 

ددددددددددددددددددددام  أجددددددددددددددددددددضا   ـددددددددددددددددددددٙدات  أٜس

ـددددددددددٙدات  ٜال ددددددددددة مدحىيددددددددددات  

 ٠ؽاٗ

الفددددددددٙدة الشلالاعددددددددية  ؼددددددددشيي إلابددددددددداس  

سوابدددددددددي  ـددددددددددٙدات ا ححددددددددددىي  خشيىددددددددددة 

ْ  ال دث  املىْٜ  ٠ؽاٗ املٜى

  بّاد
ـٙدات رناليدة  بّداد ثٝدذم يدم 

 ثشثالا  مخعلعق

٘ما  مّلىمات محّذد  بّاد مْ عبدداس 

  ق ٘الٞ

 الحذود
 ذااددة واضددحة مل ددىط ومدددذد ب

 ونهااة

ٔهدددي مل دددىط لحدددذ مدددا مدددْ خدددذود ٔاممدددة 

ا ٢ددددددددع أ  ثمددددددددا املّلىمددددددددات يددددددددم مىاٜددددددددْ 

 أخشي 
 

 ( مقارهت بين املكخباث ومىاقع الىيب5جدول رقم )
 

 مىاقع الىيب املكخباث ميهىم معماريت املعلىماث

 اللذٗ
دددددددة مدددددددع  دددددددى٥    ِى هي الـى ثددددددد٘ى

 ا ححىي املنؽىس بؽ٣ق سظ ي 

دى٥ لل دحد هي الـى ىي  بيدْ املنحادات  ث٘ى

هيها   ثالاعهي الحّاو  ٔو

 ِذم الحاانغ

دددات م حلٙدددة مدددع ال٢حددد   ما ِى

وا  دددددددالت واملىظددددددديٝ  والبدددددددديامج 

ىاِذ ال يا ات وامللٙات   ٜو

دددددددددددة مدددددددددددع أ دددددددددددىاُ  دددددددددددة هاللدددددددددددة محنِى ما ِى

يٖ امللٙات  الىظالي والىرالٞ ـو

 املش٠ضية

ِ ليددددددددات مش٠ضيددددددددة بؽدددددددد٣ق ٠ هددددددددي 

ٔال دددا مدددع خدددال٥ عخدددذي أو ِدددذد 

 ع م انت امل٢ح اتٜليق م

ٔال ا مدا ث٣دى  ِ ليدات   مش٠ضيدة ب ىاٜدْ 

ية احم خٍٙلا بؽ٣ق معحٝق   ِ٘ش
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 مياهيم معماريت املعلىماث5.5

 حعزيف معماريت املعلىماث 5.5.5

ة ث٣ى يددددددددذاا  مّ اسيددددددددة املّلىمددددددددات بمنهددددددددا م ىددددددددي مح٣امددددددددق  Techopediaجّددددددددٗش مىظددددددددِى

ليا١دددق والدددنٍم  ٘لٝدددذ ٌلدددشت مّ اسيدددة ُععدددح ذم للحّ هدددي ِدددع ملدددام ومّلىمدددات مٙفدددلة خدددى٥  ال

املّلىمددددات ٠ نه يددددة إلداسا ا ححددددىي يددددم ماددددا٥ ال٢حابددددة الحٝنيددددة  لددددزا جّددددذ أنؽددددىة  ٍددددم امل٢ح ددددة 

و ٍدددددددم عداسا ا ححدددددددىي وثىدددددددىس الىيددددددد  وثٙددددددداِالت املعدددددددحٙيذ وثىدددددددىس ٜىاِدددددددذ ال يا دددددددات والبيمادددددددة 

ة بمنهددا ثفدد يم وال٢حابددة الحٝنيددة ومّ اسيددة املؽدداسمْ وثفدد يم بددشامج الددنٍم  ٠ ددا جّ لددا املىظددِى ٘ش

هي٢لدددددم ل الافدددددات مخؽددددداس٠ة  وودددددٛش لحنٍددددديم املىاٜدددددْ وإلا ذيا دددددد وا  ح ّدددددات ِلدددددأ الخدددددي امل اؼدددددش 

دددددات  نى تهدددددا  ولدددددم ودددددٛش ثدٝيدددددٞ م دددددادر ثفددددد يم ومّ اسيدددددة املؽدددددلذ الٜش دددددي  وي ٢دددددع لل ا ِى ِو

 يم الىيددد  واملنٍ دددات الفدددناِية ثى يدددٞ مّ اسيدددة املّلىمدددات ب دددا يدددم رلددد٤ ال٢حابدددة الحٝنيدددة وثفددد

(Techopedia, 2015)  

أمددا ٜددامىط مّ اسيددة املّلىمددات اٝعددم مٙلددىم مّ اسيددة املّلىمددات و ٝددا لّددذا اثااهددات: 

لدم ثنٍديم املّلىمدات ملعداِذا  ٘دشاد يدم ثل يدة اخحياجداتهم  و ٝا لحدٝيٞ املعحٙيذ  ٘هدي ٘دع ِو

وثدليللدددا وثفددد ي لا املّلىماثيدددة ب٢ٙدددا ا  خيدددث ثحمددد ع مّ اسيدددة املّلىمدددات ثدٝيدددٞ املّلىمدددات 

لدددددأ وه دددددا  ثاددددداهه   وثى يٝلدددددا  أمدددددا  ثاددددداهه  آلاخدددددشيع ه دددددا مدددددع أِلدددددأ ألظدددددٙق ومدددددع أظدددددٙق أِل

ال ددا مدا اددحم  الشلالاعده  يددم ثىدىيش مّ اسيددة املّلىمدات  وهددزا   ثااهدا  ا٢ ددال ١دق مجه ددا آلاخدش ٔو

لددددأ ِ دددداسا ِددددع ددددد واخددددذ؛ خيددددث  اددددذ مّ اسيددددة املّلىمددددات مددددع أظددددٙق أِل ِ ليددددة  ثىىيشه ددددا يددددم ٜو

ثىدددددىيش مّ اسيدددددة املّلىمدددددات بندددددا  ِدددددق ٘لدددددم ا ححدددددىي و دوات املعدددددح ذمة لالظدددددحٙادا مدددددع هدددددزا 

ا ححىي  مذق: ال دث وال٢ؽا٘ات  ٠ ا احم ع عنؽا  ٜىاِذ ال يا ات وعجشا ات ـيا تها  هزا 

و اددددذ  ثاددددامل الذالددددث وهددددى مّ اسيددددة املّلىمددددات مددددع أِلددددأ ألظددددٙق واملٝفددددىد بهددددا ِ ليددددة ثىددددىيش 

سيدددة املّلىمدددات بندددا  ِلدددأ ٘لدددم ا ححدددىي واخحياجدددات املعدددحٙيذ  ومؽددد ق رلددد٤ ثدذادددذ  ىددداٛ مّ ا

نى ددددة ماددددا ت ا ححددددىي ا خحلٙدددددة  ددددْ وعنؽددددا  ا خىىددددات والن ددددار  التددددي ثىضددددح مادددداميْ ِو املٜى

(Agedorn, K., 2000)   

ة مع الٝىاِذ التي ثدذد مارا و٠يٚ وأاع احم  لا الٝامىط الحااسي بمنها ما ِى ٘ش ِو

ْ املّلىمات وث ضيجها ومّال تها و ثها وثٝذا لا واظح ذاملا  ٠ ا جّني مّ اسية املّلىمات ج 

ِلأ إلا ذي د وشيٝة ثنٍيم مدحىي مىاْٜ الىي  وثٝذا ه لل عحٙيذاع لحالاعهي ِ ليات إلابداس 

  (BusinessDictionary.com, 2015) ووٌالٚ ال دث
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 ,.Information Architecture Institute)ولٝدددذ خدددذدتها م ظعدددة مّ اسيدددة املّلىمدددات  

 :  ددددددددددددددددددددب(2013

ععدح ذم  الخصميم الهيك ي ليضاء املعلىماث لخيسير إهجاس مهمت الىانىل إىنا املحخنىي: (1

دددة  خيدددث ثح ذدددق  مفدددىلح املّلىمدددات للح يهدددز بددده  مّ اسيدددة املّلىمدددات مدددع عداسا ال يا دددات واملّ٘ش

ددددام  ع   ِددددذ ال يا ددددات الّاللٝيددددة مفدددد  ة وملي٣لددددة بؽدددد٣ق جيددددذ؛ ال يا ددددات يددددم الحٝددددالٞ و ٜس ٜىا

دددة لدددم  ؼددديا  التدددي ثٝدددْ يدددم أرهدددا  النددداط   وثٍلدددش  حدددالج دٜيٝدددة بندددا  ِلدددأ أظدددفلة مددددذدا  واملّ٘ش

دددددة  دوات والّ ليدددددات والحددددىا٘ض لخشددددد يْ النددددداط ِلددددأ مؽددددداس٠ة هدددددزمل  ولٝددددذ ودددددىس مددددذاشي املّ٘ش

ثىجددددذ مددددْ  ٍددددم املّلىمددددات ٔال ددددا عجابددددة   ؼدددديا   وثىجددددذ املّلىمددددات وظددددي هددددزمل الٙىيدددد    ٘ددددال

وخيدددددذا حدددددحيدة لعددددد ا٥ مّددددده   لدددددزا نهدددددحم باملّلىمدددددات ب٣دددددق أؼددددد٣اللا وأ  املدددددا  مذدددددق: مىاٜدددددْ 

هيهددددددا  ٠ ددددددا نهددددددحم بىاـددددددٙات ال يا ددددددات  مذددددددق:  الىيدددددد   الىرددددددالٞ  ثى يٝددددددات البدددددديامج  الفددددددىس ٔو

ددٚ وث ذيددق مدحددىي  ؼدديا  مذددق الىرددالٞ و اددخا ؿ والّ ليددات املفددىلحات املعددح ذمة لـى

 واملنٍ ات  

وهدزا مدا  هي دمج بنين الخنينيم ووضنع العنناوير وإلانزا  ب نار منر  نالل هينم املعلىمناث: (2

اّٙلددده مّ ددداسي املّلىمدددات بؽددد٣ق أ٘مدددق؛ خيدددث ث ذدددق اللي٣لدددة ثدذادددذ املعدددحىيات املناظددد ة مدددع 

ّددددد٤  وثٝشيددددددش ٠يٙيدددددة س ىلددددددا باملّلىمددددددا ت الحٙاـددددديق  للحفددددددى٥ ِلدددددأ  رسات  املّلىمددددددات يددددددم مٜى

 خشي  أما الحنٍيم ٘يحم ع ثا يْ هزمل امل٣ى ات يم ٘فات وثفنيٙات مّينة وم هزا؛ يم خه  

عّنددي ولددْ الّندداويع بح ذيددق مددا ععددحذعم هددزمل الحفددنيٙات وظالظددق سوابددي إلابددداس التددي ثدد دي 

 علحها  

هنني  ننر وعلننم لخنيننيم مىاقننع الىيننب و هعراهننذ واملطخمعنناث ع ننا ال نن  املباشننز وال ننرامج  (3

دددددددى٥ علحهددددددا: هنددددددداٟ بّدددددددن الح ففدددددددات مذدددددددق يتهاوحسنننننننم   لذزاددددددذ مدددددددع ظدددددددلىلة  ظدددددددح ذام والـى

اللنذظددددددة و  ذددددددىجشايم جعدددددداِذ يددددددم عاادددددداد الىشيٝددددددة الّل يددددددة لحدليددددددق اخحياجددددددات املعددددددحٙيذاع 

وظدددددددلى٠يات ولددددددد  املّلىمدددددددات  ولٝدددددددذ صادت الٝدددددددذسا ِلدددددددأ دساظدددددددة   دددددددار   ظدددددددح ذام وعخدددددددذاذ 

ام؛ ٘لناٟ ثىىسات يم مىاّٜنا بفٙة معح شا  ل٢ع  م اسظة مّ اسية املّلىمات لع اٝق عنأ أٜس

ال٢ذهددددددي مددددددع الٕ ددددددىك والحّٝيددددددذ  اادددددد  أ  عّح ددددددذ مّ دددددداسي املّلىمددددددات ِلددددددأ الخبدددددديا والحددددددذط 

 وإلابذاُ  ويا  أ   ٣ى  ِلأ اظحّذاد لحد ق ا خاوش والذٝة يم خذظنا؛ ٘لزا هى الٙع        
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الخصننميم واملعماريننت مننع املشننهد  هنني مجخمعنناث هاشننمت للممارسننت املخعلقننت بنندمج مبنناد  (4

: جّدذ الٝدذسا ِلدأ عااداد املّلىمدات ِدامال مل دا لناداح عم٣ا يدة  ظدح ذام بم٠ للدا  ٘دد را الزقمن 

لددم اددح ٢ع املعددحٙيذو  مددع عاادداد مددا اشيذو دده مددع خددال٥ الحفددٙذ وال دددث والعدد ا٥  رددم اٙؽددق 

ْ  لزا ٘   الحف يم الزي عّح ذ ِلأ املعحٙيذ لدالاغ ب٣داٗ  أل    املنٍ دات و ٘دشاد الدزاع املٜى

اٝىمددددددى  بدددددد داسا املّلىمددددددات مل دددددده  أامددددددا  ومددددددع رددددددم اادددددد  أ  ثددددددىاص  مّ اسيددددددة املّلىمددددددات بدددددده  

اخحياجددددددددات املعددددددددحٙيذاع و هددددددددذاٗ الّ ليددددددددة؛ خيددددددددث أ  عداسا ا ححددددددددىي ب٢ددددددددٚ  والعياظددددددددات 

 وإلاجشا ات الىاضحة لشوسية      

ىمددددات بم ددده الشددددخق الدددزي اٝددددىم ٠ دددا  اددددذ وسمدددا  يددددم الخعدددّينيات ِددددٗش مّ ددداسي املّل 

بخنٍيم الن ار  املحذاخلة يم ال يا ات  م ا ااّق  ؼيا  الفّ ة أ٠ني ولىخا؛ وهى الشخق 

دة؛ هدزا  الزي اني ئ اللي٣ق أو اشظدم خشيىدة املّلىمدات التدي ثخديذ ل خدشيع عااداد ودشيٝلم لل ّ٘ش

الّفددددش ثش٠ددددض ِلددددأ باإللددددا٘ة عنددددأ أ  مح فبدددد ي الٝددددش  الىاخددددذ والّؽددددشيع  اٜؽددددىا اخحياجددددات 

لددم ثنٍدديم املّلىمددات  و اددذ جّشيددٚ مّ اسيددة املّلىمددات ا حٝددق لهي٠ددض  لددم إلانعددا  ِو الىلددىح ٘و

أوضدحا دوس  (Rosenfeld, L. and Morville, P., 2010)ِلأ ثىىيش مىاٜدْ الىيد ؛ خيدث  ادذ 

دْ  مدْ املىاص دة بده  اخحي اجدات مّ اسي املّلىمات بم ده الشدخق الدزي اٙعدش أهدذاٗ وس يدة املٜى

ْ؛ وي ه  ٠يٙية  يٙة التي اا  أ  عؽ للا املٜى املنٍ ة واملعحٙيذاع مجها؛ ويدذد ا ححىي والٌى

ِددددع وشيدددددٞ جّشيددددٚ وشيٝدددددة ثنٍي دددده  ووشيٝدددددة إلابدددددداس    ْ عاادددداد املعدددددحٙيذاع لل ّلىمددددات بددددداملٜى

دددْ مدددْ املحٕهددديات  والّنى ددة  و ددددث الدددنٍم؛ هدددزا باإللدددا٘ة عندددأ خددشالي ثىضدددح ٠يٙيدددة ثناظددد  املٜى

د  وث  ىىسمل ِبي الٜى

لم لحنٍيم  وم ا ظ ٞ ا ٢ع ولْ جّشيٚ عجشائت ملّ اسية املّلىمات اح ذق يم: لم ٘ع ِو

مىاٜددددْ الىيدددد  وإلا ذيا ددددد وا  ح ّددددات ِلددددأ الخددددي امل اؼددددش والبدددديامج وولددددْ ِندددداويع للددددا لحالاعددددهي 

ددددة مدددددع  ددددى٥ عندددددأ ا ححددددىي ِو ليدددددات إلابددددداس ووٌدددددالٚ ال دددددث  أي لدددددم ما ِى ع ادددداص مل دددددة الـى

ٝىاِدددذ التدددي ثددددذد مدددارا و٠يدددٚ وأادددع اددددحم ج دددْ املّلىمدددات وث ضيجهدددا ومّال تهدددا و ثهدددا وثٝددددذا لا ال

 واظح ذاملا 

 :عالقت معماريت املعلىماث باملصطلحاث املشابهت5.5.5

و  اٙىثنددددددددا يددددددددم هددددددددزا املٝددددددددام ثىلدددددددديذ خددددددددذود مّ اسيددددددددة املّلىمددددددددات  خيددددددددث هندددددددداٟ بّددددددددن 

ة املّلىمددات  مذددق: ثفدد يم ال شا٘يدد٤  وثىددىس املفددىلحات التددي   ا ٢ددع أ   ىلددٞ ِلحهددا مّ اسيدد
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البددددديامج  وهنذظدددددة  ظدددددح ذام  ٠ دددددا أ  هنددددداٟ بّدددددن الح ففدددددات الشمادادددددة التدددددي ثخؽدددددابه مدددددْ 

مّ اسية املّلىمات  ومع رم اا  سظدم بّدن الحدذود بيجهدا و ده  ِدذد مدع الح ففدات الٝشي دة 

 :(Churchill, W., 2015)  ورات الّالٜة  ومع هزمل الح ففات ما الم

١ددددا  املفدددد م ال شا٘ي٣ددددت معددددفى  ِددددع الحىاـددددق املشئددددت مددددع ثفدددد يم  الخصننننميم الطزا يكننننل: (1

ؼّاسات الؽش١ات واللىيات عنأ عخشا  الفٙدات الشخفية  ٘نديي ِلدأ الىيد  ث ففدات 

مذزااددذا بعدد   جّٝددذ ال الافددة  لددزا اٝددىم مٍّددم مفدد  ي ال شا٘يدد٤ بّ ددق مّ اسيددة املّلىمددات 

 ٠اض  مع ِ للم 

يهدحم مفد  ي الحٙاِدق بعدلٟى امللدام والّ ليدات التدي ثىاجده املعدحٙيذاع  جصميم الخياعل: (2

اليددا مددا ا٣ددى  لددذيهم خلٙيددة يددم ثٙاِددق  يددم البدديامج و ٍددم املّلىمددات ِلددأ معددحىي الىاجلددة  ٔو

إلانعددددا  مددددْ الحاظدددد   ويش٠ددددضوا ِلددددأ معدددداِذا املعددددحٙيذاع يددددم ثدٝيددددٞ أهددددذا٘لم وملدددداملم 

 بنااح و٠ٙا ا 

ملنذسدد ي  ظددح ذام وشيٝددة ثى يددٞ الىددٛش الّل يددة ِلددأ بدددث اددذٟس هندسننت الاسننخ:دام:  (3

املعدددحٙيذ و خح ددداسات والحدليدددق  خيدددث ثدددضودهم خلٙيدددتهم يدددم ثٙاِدددق  نعدددا  مدددْ الحاظددد  

بنٍدددشا راٜ دددة يدددم الحفددد يم  ٕ٘ال دددا مدددا يهح دددىا باخح ددداس –آلاندددم وخبددديتهم يدددم مالخٍدددة املعدددحٙيذ 

 املّلىمات والحف يم ال شا٘ي٣ت ج يْ جىا   خبيات املعحٙيذ ب ا يم رل٤ مّ اسية 

ثفددد يم الحاش دددة مفدددىلح ؼدددامق احمددد ع مّ اسيدددة املّلىمدددات  وهنذظدددة  جصنننميم الخجز نننت: (4

 ظدح ذام  وثفد يم ال شا٘يدد٤  وثفد يم الحٙاِددق ٠ ٣ى دات خبدديات املعدحٙيذ الؽدد ىلية  

وظدددناذ ِدددذد ٜليدددق مدددع مفددد  ي الخبددديا  أل ددده لدددالاغ هنددداٟ ال٢ذهدددي مدددع  ادددخاؿ ِلدددأ هدددزا 

مع روي امللاسات يم ١ق هزمل الح ففات  اٙيذ هزا املفىلح ِلأ املدذي ال ّيدذ يدم  ال٣ى٠ 

 جش يْ الىعم بالح ففات املحٝاس ة ورات  سث اه والحّاو  

 ددادس مددا ا لددي  ٘ددشاد بدده  ثىددىيش البيمايددات ومّ اسيددة املّلىمددات  ل٢ددع جطننىيز ال رمجينناث:  (5

سي املّلىمددددات ِلددددأ املىددددىسيع لحدٝيددددٞ ا  ددداله  مددددشث ىه  بذسجددددة ٠ هدددديا  خيددددث عّح دددذ مّ ددددا

 ٣٘اس لح جت ر اسهدا  ومعداِذ ا املىدىسو  يدم ٘لدم مدا هدى امل ٢دع واملعدحديق  و الان دا جعدح ش 

الىيد  يددم علٕدا  الٙددٛش بدده  ثى يٝدات البدديامج و ٍدم املّلىمددات  ع  أ دده ظيفد ذ هددزا الحّدداو  

 أ٠ني أه ية 

ملّلىمددات وجلدده  لّ لددة واخددذا  خيددث ثفددىس عّددذ عداسا ا ححددىي ومّ اسيددة ا إدارة املحخننىي:  (6

مّ اسيددددة املّلىمددددات لٝىددددة أو ِددددشك م٣ددددانت لنٍددددام املّلىمددددات  بالان ددددا ثفددددٚ عداسا ا ححددددىي 
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تددي ِددع وشيددٞ ِددشك وشيٝددة ثددذ٘ٞ املّلىمددات داخددق  ٙددغ النٍددام وخاسجدده وخىلدده  ِددشك ٜو

دددد  خيدددث احّامدددق مدددذاشي ا ححدددىي مدددْ ٜمدددااا مل٢يدددة ا ححدددىي وث٣امدددق العيا ظدددات ِبدددي الٜى

 والّ ليات والح٢نىلىجيات لذِم بالافة النؽش الذانامي٢ية 

ة  دوات والعياظات والحىا٘ض لخش يْ  ٘شاد ِلأ إدارة املعز ت:  (7 اىىس مذاشي املّ٘ش

ية جّاو ية مّال ة الٝمااا الفّ ة ا حيىة  ى ه  ومّني عنؽا  بالافة مّ٘ش مؽاس٠ة ما عّ٘ش

هي ة؛ يم خه  اش٠ض مّ اسي املّلىمات أ٠ني  بذٝا٘ة الحّاو  مذق: ٠نز املّلىمات ٔو ا خذِي

ى٥ ملا ثم الحفى٥ ِليه بالّٙق     ِلأ عثاخة الـى

هدددزا وي ٢دددع الٝددددى٥ أ ددده  ٍددددشا لؽددديُى هدددزمل املفددددىلحات واسث اولدددا باددددض  مدددع مّ اسيددددة  

املّلىمددات  ٌددع الددد ّن أنهددا مّ اسيدددة مّلىمددات  ع  أ  مّ اسيدددة املّلىمددات جؽددد ق مٍّددم هدددزمل 

 حا  ملح ففه  بها للٝيام بامللام املنىوة بها  ولالاغ امللنذط أو املف م   الح ففات وثد

 :مكىهاث معماريت املعلىماث 5.5

ة مع املٙاهيم وامللام املل ة يم ثىىيش  جعاِذ م٣ى ات مّ اسية املّلىمات يم ٘لم ما ِى

 ,.Zimmermann, T)  [RM02]مّ اسية املّلىمات  وهناٟ ِذا ثفا يٚ ع  أ  أظلللا هى 

٘لى عّىت  ٍشا ؼاملة وم عىة ألظاظيات مّ اسية املّلىمات  ويح٣ى  مع  ٍم  (2005

 الحنٍيم والّناويع وإلابداس وال دث ٠ ا الم:

 :هيم الخنييم5.5.5

أـدددد ذ مدددددع المددددشوسي مدددددْ الحمددددخم اللالدددددق يدددددم ٠ يددددة ا ححدددددىي وثنددددُى املّلىمدددددات ثنٍددددديم 

ِلا  وثخدددديذ مّ اسيددددة املّلىمددددات رلدددد٤ ِددددع املّلىمددددات لحالاعددددش ِلددددأ املعددددحٙيذاع عم٣ا يددددة اظددددذيجا

لشظددددحه وولددددْ ِندددداويع للددددزمل الذيا٠يدددد   وثح٣ددددى   ٍددددم الحنٍدددديم مددددع  وشيددددٞ ثفددددنيٚ ا ححددددىي ٘و

ثفددا يٚ وثشا٠يدد  ثنٍي يددة؛ خيددث جّددٗش الحفددا يٚ املالمددذ املؽددذي٠ة لّناـددش ا ححددىي  ويددحم 

دذ ُعّدش  ة منىٝيدة أو ٘فدات  ٜو ٗ هدزا الحفدنيٚ  دُى ثشثالا  ِناـش ا ححىي املخؽابهة يم ما ِى

مّه  مع ثشثالا  ِناـش ا ححىي  مذق: الذيثالا  اله ائت  أو الخعلعق الضمني  أو ال ٕشايم  جّدذ 

ددددددة  هددددددزمل الحفددددددنيٙات ثنٍي يددددددة بذٜددددددة  خيددددددث ا ٢ددددددع لّنفددددددش ا ححددددددىي أ  ا٣ددددددى  لدددددد ع ما ِى

ع منىٝية ٘شيذا  مذق: مذاندة ثحّلدٞ بذولدة بؽد٣ق ١امدق  أمدا الحفدا يٚ الحنٍي يدة  خدشي ا ٢د

أ   ىلددٞ ِلحهدددا ث ىيىددات ٔاممدددة  أو ٔهددي مٝيدددذا  ٘ٝددذ ث٣دددى  هددزمل الح ىيىدددات باملىلدددُى أو 

املل ة أو و ٝا لل عحٙيذ أو با ظحّاسا  مذق: مٝا٥ حدحٙت خدى٥ أخدذذ الٝدشاسات  ٜحفداداة 

يم العياس ي ٜذ ثْٝ يم ٘فة مىلُى  العياظة  و  ٜحفاد  وه٢زا    للِض
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ات أو الحفا يٚ  وأ٠ني الّالٜدات أما هيا١ق الحنٍيم ثدذد الّال ٜات به  هزمل ا   ِى

ا لم اللشمية )الىالذاع الّالٜات(  ٠ ا جّذ   ار  ٜىاِذ ال يا ات املخؽابه مْ  - وٙا٥ -ؼيِى

الشظددم اللي٢لددم الّاللٝددت  والتددي جعددح ذملا  ٍدددم عداسا ا ححددىي لددم هيا١ددق ثنٍي يددة  وينددحج ِدددع 

ددددددات ا ححددددددىي  هددددددزمل دمددددددج املعدددددداسيع مّددددددا ؼدددددد ٢ة مددددددع  ثفددددددا   ت النفددددددية الٙالٝددددددة بدددددده  ما ِى

الحفددددا يٚ ٜددددذ ث ذددددق ال  اِددددات الشخفددددية أو وجلددددات  ٍددددش م حلٙددددة خددددى٥ ا ححددددىي ل  لددددىس 

معدددتهذٗ م حلددددٚ  ل٢ددددع الخىددددش مددددع ٘ٝددددذانها مددددْ ٌلددددىس الحّٝيددددذ  ٘ٙددددت خالددددة الليا١ددددق اللشميددددة 

ِددددة مدحددددىي ع٢ّددددغ هددددزا النٍددددام ثفددددنيٚ اخدددديذ لل عددددحٙيذاع ثنٍدددديم ا ححددددىي  وجؽددددح ق ما ى 

 الىالذاع ِلأ ِناـش مدحىي ِشيمة 

يددددددم خدددددده  عؽددددددح ق الحفددددددنيٚ  بددددددع ِلددددددأ  ىدددددداٛ ألدددددديٞ مددددددع ا ححددددددىي  وثدٝددددددٞ م اسظددددددة 

ثفددددنيٚ ال٢ددددشوت  حددددالج جيددددذا يددددم ثفددددنيٚ ال٢ يددددات املحاخددددة مددددع املّلىمددددات  خيددددث اددددحم ٠حابددددة 

ي املّلىمات ِناويع ا ححىي ١املة ِلأ ٠شوت ـٕهيا  رم اٝىم الّذاذ مع املعحٙيذاع ومّ اس 

ددذ ا٣ددى  اللي٣ددق الندداثج اش٠ددض ِلددأ املعددحٙيذ   هددزا وجّددذ  ٍددم الحنٍدديم  بذيثيبهددا بىشيٝددة ظددشمّة  ٜو

والّندددداويع أظدددداط أو م٣ى ددددات لٙمددددا  املّلىمددددات  وي ٢ددددع عاادددداد ثشا٠يبهددددا مددددشا أخددددشي يددددم ثش٠يدددد  

واضددحة  ا ححددىي وثش٠يدد  إلابددداس  و اددذ يددم امل اسظددة الّ ليددة بّددن   ددار  مّ اسيددة املّلىمددات

 املّالم أو أ  اه مّ اسية املّلىمات ثم ثىىيشها  

 

 ( إلازيقت جنييم مىقع شزكت ميكزوسى ذ وهيكله5شكل رقم )
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 :هيم العناوير 5.5.5

ات ٠بيي مع املّلىمات  ٘هدي وشيٝدة للح ذيدق املشئدت  جّىت الّناويع أظ ا  ث ذق ما ِى

دددددة الّنددددداويع لحفدددددنيٚ وهي٣دددددق الحنٍددددديم  خيددددد ث ا ٢دددددع ِدددددع وشيدددددٞ  ٍدددددام الّنددددداويع ٘لدددددم ما ِى

ذ ث٣ى  هزمل الّناويع ِلأ ؼ٣ق  ق أو أاٝى ات أو سمدىص   بم٠ للا يم الٙما  املّلىماجت مّا  ٜو

ات  وخيددداسات إلابدددداس   ومدددع  مذلدددة ِلدددأ الّنددداويع النفدددية الدددشوابي الٙالٝدددة  وس وط املىلدددِى

ال دددة الّنددداويع ومفدددىلحات ال٢ؽددداٗ  أمدددا  الّنددداويع ِلدددأ ؼددد٣ق أاٝى دددات او سمدددىص ٘خعدددح ذم ٜو

ال ددا مددا ُععددح ذم ٠ّناـددش ث ىدديي  ال ا دد  املشئددت مددع  اٝى ددة أو الشظددىم لح ذيددق ا ححددىي  ٔو

ّددددددات املعدددددحٙيذاع وعدسا٠لددددددم ملّا حهددددددا لحلخدددددديق  وثفددددد يم مّدددددده   خيددددددث جعدددددح ذم الّندددددداويع ثٜى

ّدددات عّدددذ مددد دددشك ا ححدددىي الدددزي جّبدددي ِنددده  ل٢دددع ث  ددده  هدددزمل الحٜى ع املؽددد٢الت الشلالاعدددية يدددم ِو

الٚ أ٠ني جّٝيذا وجّبي ِع مدحىي أ٠ني  ثف يم  ٍم الّناويع؛ هزا وي ٢ع للشمىص أ  ث ذق ٌو

وأٜفددش مددع الددنق  ل٢ددع ٜددذ ععددا  ٘ل دده؛ ٘ددي ٢ع الحّ هددي ِددع الفددىسا بددملٚ ١ل ددة  ل٢ددع مددا لددم 

ح ذمة ال٣ل دددددات  لدددددٚ  هدددددزا وثددددددذذ  ٙدددددغ املؽددددد٣لة عرا ١ا دددددد املٙدددددشدات أو املفدددددىلحات املعددددد

ٙددى  ولدددالاغ املعدددحٙيذو    للّندداويع النفدددية لددم املفدددىلحات املح ففدددة التددي ععدددح ذملا املٌى

 ومع رم ٘لناٟ أسبّة أدواس سلالاعية يم ثف يم  ٍم الّناويع:

  ثىىيش  ٍام الّناويع الذابد بال٣امق ولالاغ الّناويع ٘ٝي .5

  اظح ذام ماا ت أليٞ ١ل ا أم٢ع رل٤  2

ّات م حل .5   ٙةالىعم بّذا لٕات وثٜى

 ثان  الذٕشات الىاضحة يم  ٍام الّناويع  .5

ا ٢ع اظح ذام ال ذاو٥ املحناظٝة لحان  الحّاسك يم  ٍم الّناويع وخاـة يم  ٍام  

إلابدددداس  جعدددشد هدددزمل ال دددذاو٥ ١دددق سوابدددي إلابدددداس مدددْ الّنددداويع وأظددد ا  املىاٜدددْ املعدددتهذ٘ة  م دددا 

ش  ٍددشا ؼدداملة يددم خالددة اظددح ذام  ٙددغ الّندداويع يددم الٙمدد ددذ ا ٢ددع ادد٘ى ا  املّلىمدداجت بم٠ لدده  ٜو

دددذ ا٣ددى  هنددداٟ مّيدداس ـدددناِة  مٝاس ددة مفدددادس  ٍددم الّنددداويع أو منا٘عددة الٙمدددا  املّلىمدداجت  ٜو

ععدددح ذمه املعدددحٙيذ بالّٙدددق  ٠ دددا ٜدددذ جعدددح ذم املٙدددشدات املٝيدددذا أو امل٣دددا ض يدددم الحفدددى٥ ِلددددأ 

  ٍام ِناويع ؼامق ومحناظٞ  
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 :هيم  ب ار 5.5.5

س يدددم الٙمدددا  املّلىمددداجت مدددع أهدددم م٣ى دددات مّ اسيدددة املّلىمدددات بالنعددد ة عّدددذ  ٍدددام إلابددددا

يٙدددددة املشليدددددة  ش ا ححدددددىي لل عدددددحٙيذ املعدددددتهذٗ بعدددددلىلة ويا دددددْ بددددده  الٌى لل عدددددحٙيذ؛ خيدددددث اددددد٘ى

و ظح ذام لحنٍيم  ٍام الّناويع  وهى عّذ مع أ٠ني امل٣ى ات خع ا لل عحٙيذ  أل ه ظي٣ى  

الٙمدددددا  املّلىمدددددات  ٘ٙؽدددددق املعدددددحٙيذ مّندددددامل خعددددداسا مفدددددذس عخ ددددداه لل عدددددحٙيذ عرا ٘ؽدددددق يدددددم 

معددددحٙيذ مددددع النٍددددام أو ِددددذا معددددحٙيذاع  ألنهددددم ظدددديل فى  ملىاٜددددْ منا٘عددددة ثدحددددىي ِلددددأ  ٍددددام 

ٍددم إلابددداس والتددي ثح ذددق ٘ي ددا  عبددداس أ٠نددي اظددح ذاما وأظددلق  وهندداٟ رالرددة أ ددىاُ م حلٙددة مددع  

 محٝذمة  الم:  ٍم عبداس مذماة   ٍم عبداس ث٢ يلية  ووٛش عبداس

ال دا  ثح٣ى   ٍم إلابداس املذماة مع عبدداس ِامليدة  وعبدداس مدليدة وعبدداس يدم العدياٛ  ٔو

مددا ثحمددح  ٍددم إلابددداس املذماددة يددم الٙمددا  املّلىمدداجت مددْ ا ححددىي  ويىضددح الؽدد٣ق الحددانم أ٠نددي 

ا بالنعدددد ة لددددنٍم إلابددددداس املذماددددة  اخدددديذ  ٍددددام إلابددددداس الّددددال ي لل عددددحٙي ذ وددددٛش إلابددددداس ؼدددديِى

ٍددم املىاٜدددْ   عم٣ا يددة ثفددٙذ ا  ددا ت الشلالاعدددية للٙمددا  املّلىمدداجت  ٘هددي ٘شيدددذا ومىخددذا يددم مّ

أمددددددا  ٍددددددام إلابددددددداس ا حلددددددم ٘يخدددددديذ لل عددددددحٙيذ عم٣ا يددددددة إلابددددددداس يددددددم منىٝددددددة ّ٘ليددددددة مددددددع الٙمددددددا  

ددذ احٕهددي يددم مندداوٞ م حلٙددة  يددم خدده  احمدد ع إلابددداس يددم العددياٛ داخددق ا ححددىي   املّلىمدداجت  ٜو

  مع سوابي ٘الٝة أو عبداس مٙفق  ويح٣ى  

 

م )  ( ؼ٣ق ثفنيٚ إلابداس الؽائ4ْؼ٣ق ٜس
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ْ أو مّالم له   ذ ثح٣ى  مع أدلة لل ٜى هزا وثحىا٘ش  ٍم إلابداس الح٢ يلية مْ ا ححىي ٜو

ى٥ عنأ ا ححىي م اؼشا يم الٙما  املّلىماجت  ويحم ثشثيب ش وٛش م حلٙة للـى هم يم النٍام وث٘ى

ال٣لية للحنٍيم ثشثالا ا ه اليا أو ِشك ِه  الىالش لل دحىي  وال ذاش بالز٠ش أ ه ا ٢ع عاااد 

 ٍامت إلابداس العابٝه  يم مٍّم ٘ما  املّلىمات ومىاْٜ الىي  الخاـة  وهناٟ ظحة م ادر 

 أظاظية لنٍام إلابداس ال يذ والتي ثح ذق يم: 

ش مّلىمات خى٥ م (1 اتالنٍام الزي ا٘ى   ٣انت يم ١ق  ٜو

   الزي اٙٛش بىلىح به  الشوابي الٙالٝة وا ححىي  (2

ى٥ مل٣ا  ما بىلىح (3 ة ٠يٙية الـى   الزي ا ٢نني مع مّ٘ش

  الزي اىضح امل٣ا  الزي ٠ند ٘يه مع ٜ ق  (4

ى٥ مل٣ا  ما  (5  الزي اىضح ما اا  ّ٘له للـى

 عؽهي عنأ ما ا دي عليه النٝش ِلأ سابي ما  (6

م مع أ  هزمل لأ الٔش امل ادر مع  مىس الّامة التي اا  عدسا٠لا  ل٢جها ٔال ا   احم ثفنيٙلا  ِو

ه  العابٝه  مع  يم الٙما  املّلىماجت ذ  اذ أ  النِى وخاـة يم مىاْٜ الىي  المخ ة  ٜو

 ٍم إلابداس لشوسيه  ومٝ ىله  ِلأ  ىاٛ واظْ  ع  أنه ا ٜذ   ا٣ى ا ١ا٘يه  يم بّن 

معاسات إلابداس املحٝذم يم بّن  ظىاٛ املح ففة  ل٢ع  ٍشا  الحا ت؛ لزا ٌلشت وٛش أو

لة خبيا املعحٙيذ  ومؽ٢التها يم الحى يٞ؛ م ا جّللا ٔهي    اللا الميٞ يم  ظح ذام  ٜو

مٝ ىلة بؽ٣ق واظْ ٠نٍم ابداس؛ ومع أمذلة هزمل املعاسات الح فيق والّشك و بداس 

ية ث ذيق خياسات ظلى٠ه العابٞ  إلابداس لل عحٙيذ بنا  ِلأ  جح اعم  ثداو٥ الخفـى

ى٥  ية آماصو  والـى وجّ ق بذو  ثٙاِق املعحٙيذ امل اؼش  وخهي مذا٥ ِلأ رل٤  ٍام ثـى

ش  الزي عّشك ال٢ح  املؽابهة ملا اؼذيامل املعحٙيذ بالّٙق؛ يم خه   اذ  ٍام الح فيق ا٘ى

ذ ٜاسر بىابة  خ اس ٜادس ِلأ لل عحٙيذ عم٣ا ية الحد٢م ال٣امق يم ثف يم إلابداس  خيث  ا

املٝذم يم ـٙدة الذخى٥؛ أما املعاسات  خشي مذق الّشك أو الش ية  ث فيق ا ححىي 

٘حداو٥ ث ذيق الٙما  املّلىماجت باظحّاسات مذق   شات املّلىمات الٝادسا ِلأ ثىليذ 

الٜات املعحٙيذ يم ا ححىي  خيث عّىت ِشك الشظىم ال يا ية والخش  الي ج ّيات ِو

وي ذق بّذا علا٘يا  مذق: النؽاه   الّذىس ِلأ ا ححىي  الحنٍي ية ا ى اُ لل عحٙيذ مل٣ا 

لز٠شمل ٠ عاس بذاق لنٍم إلابداس  ثداو٥  عبداس اجح اعم ّ٘لأ  ٜق هناٟ ال٢ ية  الح م؛

 واخذ ِع وشيٞ مالخٍة ٜي ة ِنفش مدحىي مدذد ملعحٙيذ إلابداس هزمل اظذيجاُ معاسات
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ا  أو ظلٟى املعحٙ يذاع آلاخشيع  وي ٢ع أ  اىلٞ ِلأ هزمل املعاسات  الحد ديالت  ٠ندي ؼديِى

أ٘مدق ٜددىالم ال٢حد  م يّددا   ا ٢دع أ  اىصدد ي املعددحٙيذاع آلاخدشيع ِناـددش ا ححدىي ِددع وشيددٞ 

لدددداس ا ححددددىي رو ٜي ددددة  ومددددع املعدددداسات  خددددشي الٙىلى٠عددددنىمت  خيددددث  مّددددذ ت  ظددددح ذام إٌل

لل دحدددىي لحنٍددديم الّناـدددش الخاـدددة بهدددم  وي ٢دددع لل عدددحٙيذ  اٝدددذم املعدددحٙيذ ثيادددا  اخفدددية

مددددع خددددال٥ ثفددددٙذ ثياددددا  املعددددحٙيذاع الشخفددددية  خددددشي عاادددداد ا ححددددىي رات الّالٜددددة  وخهددددي 

 مذا٥ ِلأ رل٤ املعاس م٢ح ة الفىس ٘لي٢ش 

وثلّ  هزمل املعاسات دوسا خيىيا يم ثٝذام دوس مح فق  ل٢جها لالاعد مٝ ىلة ِلأ 

اظ  مْ ١ق الٙما  املّلىماجت  ثخيذ مذق هزمل املعاسات الّالٜات به   ىاٛ واظْ و  ثخن

ِناـش ا ححىي التي   ا ٢ع الح ىيي للا أو الحن   بها  ٘هي ث ني ؼ ٢ة مع ِناـش ا ححىي 

ش وشيٝة مع خال٥ الٙما  املّلىماجت باا    ٍام ثشثالا  ـاسم ومنٍم  املذيابىة وث٘ى

(Morville, P. and Rosenfeld, L., 2007)   
 

 :هيم الب ث 5.5.5

يٙددددة بدددددث الٙمددددا  املّلىمدددداجت يددددم عاادددداد مدحددددىي مّدددده  م٣ى ددددا علددددا٘يا ملّ اسيددددة   جّددددذ ٌو

املّلىمات  خيث ع ه علايم يدم أو٥  مدش مدع خيدث وشيٝدة ثفد يم م٣ى دات مّ اسيدة املّلىمدات  

دددذ ادددذْ٘ مددددٟش ال ددددث للٙمدددا  املّلىمددداج ت يدددم الحدددا ت وثى يددٞ  ٍدددام ال ددددث يدددم نهاادددة  مدددش  ٜو

الحاليددددة: ال٢ يددددات اللاللددددة مددددع املّلىمددددات  يددددم املىاٜددددْ ا  ددددضأا  مددددْ ا ححددددىي الددددذانامي٣ت بذسجددددة 

اـددددة الٙمددددية  ّدددده املعددددحٙيذ؛ ع  أ دددده   ا ٢ددددع لنٍددددام ال دددددث أ  ا٣ددددى  الـش ٠ هدددديا  ِنددددذما احٜى

يٙددة ال دذيددة ٜددذ   جعدداِذ املعددحٙيذا ع يددم خددا ت لحىددىيش إلابددداس يددم الٙمددا  املّلىمدداجت  ٘الٌى

الٙٝدددذ يدددم الٙمدددا  املّلىمددداجت  وهدددزا عّدددذ  ٝفدددا واضدددحا يدددم  ٍدددام إلابدددداس الدددزي   ا ٢دددع لنٍدددام 

يٙدة ال دذيدة املعدحٙيذ يدم اظدذيجاُ املّلىمدات وا ححدىي  ال دث مّال حه  ل٢دع ٜدذ جعداِذ الٌى

ال ددددا مددددا جعددددح ذم  ٍددددم ال دددددث خىاسصميددددات  بىشيٝددددة أظددددلق وأظددددُش مددددع الٙمددددا  املّلىمدددداجت  ٔو

ة والدددزي اخناظدددد  مدددْ اظحٙعددداسات املعدددحٙيذاع  ومدددع رددددم ال ح٢ؽددديٚ  ظدددذيجاُ ا ححدددىي بعدددِش

ثح ذددق الٙالددذا الشلالاعددية لل عددحٙيذ يددم  خياددة ال دددث وثشثيبهددا  ٘ٝددذ ا ٢ددع ثشثالادد   حددالج ال ددددث 

لا أو بىشيٝة ثفنيٚ مدذدا مذق الخعلعق الضمني  بذسجة اسث اولا با ظحٙعاس أو دسجة ؼيِى
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 ٕشايم أو ثا يّلا و ٝا لذسجة الخؽابه ٘ي ا بيجها  وجّح ذ ث ذيق  حالج ال دث أو اله ائت أو ال

  (Morville, P. and Rosenfeld, L., 2007) ِلأ و يّة الٙما  املّلىماجت

 :وااياث البياهاث واملصطلحاث املقيدة1.5.5

عددددح ذم واـددددٙات 
ُ
مددددع  خددددشي ر٠ددددش ال ددددض  ٔهددددي املشئددددت مددددع مّ اسيددددة املّلىمددددات  خيددددث ج

ل يا دددات واملفدددىلحات املٝيدددذا لضيدددادا الٝدددذسا ِلدددأ اظدددذيجاُ املّلىمدددات يدددم الٙمدددا  املّلىمددداجت  ا

٘حّدددددذ واـدددددٙات ال يا دددددات ظدددددد ات ٔهدددددي مشليدددددة أو واـدددددٙات لل دحددددددىي  مذدددددق: امل لدددددٚ  ال٣ل ددددددات 

هي  هيها  وثٝىم مدش١ات ال دث بحٝييم هزمل الىاـٙات لح٘ى املٙحاخية  اللٕة  ثاسيخ النؽش     ٔو

أ٠نددي يددم  حددالج ال دددث أو اظددح ذاملا يدددم ال دددث املحٝددذم  مذددق: عاادداد ١ددق ال٢حدد  التدددي  مّلىمددات

٠حبهدددددا م لدددددٚ مّددددده   أمدددددا الخىدددددىا الحاليدددددة لدددددم اظدددددح ذام املفدددددىلحات املٝيدددددذا لحنٙيدددددز ال دددددددث 

الدددذ نم  ٘يدددداو٥ ال ددددث الدددذ نم اظدددذيجاُ ١دددق املّلىمدددات التدددي اىلبهدددا املعدددحٙيذ يدددم اظحٙعددداسمل  

الحدددددام لعلعدددددلة ال ددددددث  ععدددددح ذم  ٍدددددام ال ددددددث الّالٜدددددات الذ ليدددددة بددددده   ولدددددالاغ ٘ٝدددددي الح اردددددق

ظلعددددلة ال دددددث واملفددددىلحات املٝيددددذا  ع  املفددددىلحات املٝيددددذا ِ دددداسا ِددددع ٜددددىالم مفددددىلحات 

مّدددددددذا بّناادددددددة ادددددددذويا وثدددددددش ي بددددددده  هدددددددزمل املفدددددددىلحات؛ ٠ دددددددا جعدددددددشد خلٝدددددددات املذياد٘دددددددات وأؼددددددد امل 

٘دددات املفدددىلحات رات الّالٜددددة  مذدددق:    لددددزا ا ٢دددع لخىاسصميددددات Pda= handheld pcاملذياد

ال ددددث اظددددذيجاُ ا ححددددىي باملّلىمدددات امل٣ا٘فددددة؛ أمددددا ٜددددىالم  ظدددخناد ٘هددددي ٜددددىالم لل فددددىلحات 

املٙمددلة  أخيا ددا ث٣ددى  مددْ خلٝددات املذياد٘ددات  هددزا وثشثدد  خىددي الحفددنيٚ الّالٜددات اللشميددة 

   والخىدىا (’beagle’ is a ‘dog‘)بده  املفدىلحات يدم ؼد٣ق مفدىلحات ِشيمدة ولديٝة  مذدق: 

 خهددددددديا لدددددددم امل٢ندددددددز والدددددددزي احمددددددد ع املذياد٘دددددددات والّالٜدددددددات اللشميدددددددة واملذيابىدددددددة وي ٢نددددددده عااددددددداد 

     (Morville, P. and Rosenfeld, L., 2006) املفىلحات رات الّالٜة
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 ( املصطلحاث املقيدة وعالقاتها1شكل رقم )

 

 :مهام معماري املعلىماث5.5 

سي املّلىمات ثىليذ مّ اسية املّلىمات مع خيث مٙلىملدا و ٍ لدا اْٝ ِلأ ِاثٞ مّ ا

 وا ااصاتها والتي ظالاحم ثىليدلا ٘ي ا الم:

مّ اسيدة املّلىمدات ثٝدْ  ٘ي دا احّلدٞ ب ٙداهيم مّ اسيدة املّلىمدات أوضدح مّ داسي املّلىمدات بدم 

ددْ الىيدد  وينبهددش لىشيٝددة الحفددنيٚ ال شائّددة  ٘ٙددت أظددٙق العددىذ  ٘نددادسا مددا انٍددش املعددحٙيذ ملٜى

الىاْٜ أ  ال٢ذهي مع ِ ق مّ اسي املّلىمات ٔهي مادي؛ والّذاذ مع  ٘شاد الزاع عؽاس١ى  يم 

ثفدددد يم الىيدددد  لددددذيهم وعددددم لددددتيق ب ّ اسيددددة املّلىمددددات  ٜددددذ ا٣ى ددددىا مددددذس٠ه  الحاجددددة لّندددداويع 

 واضددددحة يددددم ؼددددشيي إلابددددداس  ل٢ددددع لددددالاغ لددددذيهم املٙحدددداح أل  ثىددددىس املٙددددشدات الٝياظددددية الخبدددديات

ه  ؼ ه  ٘ال وجىد له   ال دذية؛ عرا لم ثح ٢ع مع س يحه  ملعه  ثزٜو

هدزا الخٙدا  جيدذ ٘ي دا احّلدٞ باملعدحٙيذ  ٘ ّ داسي املّلىمدات   اشيدذوا عج داس املعدحٙيذ 

ِلددأ س يدددة ِ للدددم الؽددداٛ؛   اشيدددذوهم أ  ا٢ لدددىا ملددداملم ويادددذوا املّلىمدددات محاددداهله  ِ للدددم  

ندددذما احّلدددٞ  مدددش بحبياددش وجدددىدهم لدددضمالئهم وجّدددق الٝمدددية ل٢ددع عّدددذ الخٙدددا  مؽددد٣لة سلالاعددية ِ

بهدددذٗ  ظدددخذ اس بالنعددد ة لفدددناُ الٝدددشاس  لددددزا ااددد  ِلدددأ مّ ددداسي املّلىمدددات الّ دددق باظددددح شاس 

ي دة الحلدى٥ التدي امددّىنها  ملعداِذا املعدحٙيذاع ِلدأ س يددة ـدّى ة الحددذاات التدي اىاجلىنهددا ٜو

 ِلأ املذي الىىيق  
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ٛ لحىلدددديذ املٙددداهيم  ظاظدددية مللنخنددددا  ومعددداِذا املعددددحٙيذاع ااددد  ِليندددا عاادددداد الىدددش 

ِلددأ ٘لددم الى يّددة املحىددىسا  خحياجددات املعدددحٙيذاع وظددلى٠ياتهم  ٘يادد  ثىلدديذ الذدديابي بددده  

دة  وثىلديذ ٠يدٚ ا ٢دع للدزمل املٙداهيم أ  ثى دٞ  املعحٙيذ وا ححدىي الدزي ادذِم ؼد ٣ات املّ٘ش

 ٝذا  لحدىيق املىاْٜ الذابحة عنأ  ٍم مّذلة مّ

 
 

 

م )  (Klarman, Myra., 2006)( مٙاهيم مّ اسية املّلىمات 6ؼ٣ق ٜس

 

لزا اا  ِلأ مّ اسي املّلىمات ثىليذ ثٙاـيق أ٠ني خى٥ املىاٜدْ  مدع خيدث ثدذادذ   

هي  ظدداط لابددداس  و٠ددزا عٜندداُ  م٣ى ددات الددنٍم وجّشيٙلددا  و٠يددٚ ا ٢ددع للؽدد ٣ات الذ ليددة ثدد٘ى

ا ال دددددث الّٙددددا٥ ثحىلدددد  لددددالاغ ٘ٝددددي مدددددٟش جيددددذ  ول٢ددددع  ٍددددام املعددددحٙيذاع والددددضمال  بددددم  خبددددي 

 مح٣امق مع ِذا أجضا  مذيابىة   وهزا ما احمح يم الؽ٣ق الحانم: 
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م )  Klarman, Myra., 2006)((  ٍم مّ اسية املّلىمات 7ؼ٣ق ٜس

    

وأخهدددددديا لحىلدددددديذ إلا ادددددداصات املل ىظددددددة  ٘يادددددد  ِلددددددحهم جّلددددددم ثٝددددددذام ثشا٠يدددددد  الددددددذ  ت  

بىددٛش واضددحة ومٝنّددة  أي اادد  معدداِذا املعددحٙيذاع يددم س يددة مددا هددى خٙددت  ومددع رددم  والليا١ددق

ؼددشح املٙدداهيم والددنٍم وا ادداصات مّ اسيددة املّل ددات بال٣ل ددات والٝفددق و ظددحّاسات والفددىس  

ددددشاك  خيددددث اح ذدددددق  دددددة واخددددذا مددددع ال٣ل دددددات والفددددىس لخذمددددة ١ا٘دددددة ٔ  ع  أ دددده   ث٢ٙددددت ما ِى

ات يددددم ٘لددددم ٠يٙيددددة جؽدددد٢يق سظددددالح٤ لل عددددحٙيذاع  ٘لددددزا احىلدددد  مٙحدددداح ملنددددة مّ اسيددددة املّلىمدددد

 عخعاط ب ا اشيذ املذاشيع واملعحٙيذاع والضمال  ظ اِه و٠يٙية ظ اِه 
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م )  (Klarman, Myra., 2006)( ع ااصات مّ اسية املّلىمات 8ؼ٣ق ٜس

 

 تقييم معمارية المواقع التعلمية لألطفال في البيئة االفتراضيةالمبحث الثاني :

 :جمهيد. 5

ناوينددددددده  وهنددددددداٟ الّذادددددددذ مدددددددع  دددددددْ وثا يّددددددده ِو دددددددْ هي٣دددددددق مدحدددددددىي املٜى احمدددددد ع ثنٍددددددديم املٜى

الذساظات التي ثناولد أ٠ني مع الحنٍيم مع  اخية أ  مّ اسية املّلىمات ثحمد ع ثفد يم  ٍدم 

إلابداس والح٢ؽيٚ أاما  ولٝدذ ثدم اظدحّاسا ثٝيديم هدزمل النٝداه ملّ اسيدة املّلىمدات مدع ثٝنيدات 

 ,Mayhew) ظح ذام  وثٝنيات ثٝييم  ظح ذام محمـلة وثم ثىريٝلا يم بّن ال٢ح  ثٝييم 

D., 1999)   ومىاٜددْ الىيدد(Instone, K., 2012)  ويادد  أ  ث٣ددى  جددض ا مددع خٝالدد  مّ دداسي

 املّلىمات  

نددددذ ثٝيدددديم خبدددديا  ددددْ  ِو وثش٠ددددض هددددزمل الذساظددددة ِلددددأ ثٝنيددددات الحٝيدددديم امل ارلددددة عنددددأ ثنٍدددديم املٜى

ح اسات الحالية:املعحٙيذ با  ل دث والحفٙذ  اا  ولْ ِ 

ّاليتهددددا  ومددددذي سلدددددا  (1 جّ ددددق ثٝنيددددات ثٝيدددديم  ظددددح ذام التددددي ثٝدددددالاغ ٠ٙددددا ا ا ادددداص املل ددددة ٘و

ثٝيددددددديم  11-9241املعدددددددحٙيذ  بؽددددددد٣ق جيدددددددذ لحٝيددددددديم ملدددددددام عااددددددداد ِنفدددددددش مدددددددا  وينددددددداٜؾ مّيددددددداس 
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ياظداثه   مدد خشا  (Dillon, A., 2000)ولٝدذ  ددادي   (ISO Store, 1998) ظدح ذام الحٝليدذي ٜو

ب ٝددددددااالاغ علددددددا٘ية جّح ددددددذ ِلددددددأ: ال  اليددددددات  وظددددددلىلة  ظددددددح ذام  وال لددددددذ املّشيددددددم  وعدساٟ 

 أؼ٣ا٥ املّلىمات  ومعحىي الٝ ى٥  وال٢ٙا ا الزاثية  

جّ دددددق ٜياظدددددات ثٝيددددديم اظدددددذيجاُ املّلىمدددددات مذدددددق الذٜدددددة )دٜدددددة  حدددددالج ال ددددددث( و ظدددددحذِا   (2

يم ملام عاااد املىاد الّشو٘ة خاـة لل دث  يم خه  رات )ا٠ح ا٥  حالج ال دث( جيذا ِلأ ثٝي

 الّالٜة ث٣ى  أ٠ني ـّى ة يم ٜياظلا    

عّدذ ثدليدق ولدى  ال ددث وشيٝدة م حداصا  ٠خؽداٗ املؽد٢الت التدي ٜدذ ثىاجده املعدحٙيذ أرندا   (3

دددذ جؽدددح ق ِلدددأ: ثدذادددذ مفدددىلحات ال ددددث التدددي ععدددٙش ِجهدددا  حدددالج ِذادددذا أو بدددذو   ال ددددث  ٜو

ددددٙدات خددددشو   حددددالج؛ دمدددد ددددى٥ لحدليددددق معدددداس النٝددددش  محخ ددددْ وشيددددٞ ـو ج ولددددى  ال دددددث مددددْ الـى

املعدددحٙيذ خدددال٥ سابدددي ـدددٙدة  حدددالج ال ددددث  مدددْ مالخٍدددة أ  ملدددام النحدددالج املّشو٘دددة   ج٢ّدددغ 

ّددددالم الحٝيٝدددددت؛ خيددددث ا يدددددق عاادددداد املّلىمدددددات ِلددددأ الىيددددد   ّددددذ٥ ال٣امدددددق وجّٝيددددذات ملدددددام ال امل

ددذ احمدد ع لحمدد ه  اظح٢ؽدداٗ الجهااددة املٙحىخددة  أو ثدددى٥  هددذاٗ و ولىيددات أو املٝاس ددات  ٜو

دددى٥ ٘ٝدددي   ة بددده  الن دددار  ا خحلٙدددة لاااددداد  و  ثنحهدددي ملدددام  ااددداد ِندددذ الـى   حٝدددا٥ بعدددِش

وع  ددا لددم خىددىا مللددام وأهددذاٗ أ٠نددي؛ ومددع رددم ٘هددي  ٘مددق لحمدد ه  نهااددة خالددة ملددام أو هددذٗ 

 أ٠بي   

 ث:املعلىماأهىاع جقييم معماريت  5.5

ذ  ْ الىي   ٜو ا ٢ع أ  احم ثٝييم مّ اسية املّلىمات يم أي مشخلة مع مشاخق ثىىس مٜى

 ْ د مّه  أو ا ٢ع أ  اٝاس  مٜى اٝالاغ الحٝييم أدا  مّ اسية املّلىمات يم  ٝىة مدذدا ويم ٜو

ددددْ مددددا؛ أو ٜددددذ اٝدددداس   ددددْ منددددا٘غ لدددده؛ أو اٝدددداس  بدددده  عـددددذاسا خذاذددددة وعـددددذاسا ظددددابٝة ملٜى مددددا ب ٜى

 يم م حلٙددددة لددددنٙغ ثدددددذاات ثفدددد يم مّ اسيددددة املّلىمددددات  مذددددق: مٝاس ددددة ثفدددد يم خيدددداسات ثفدددد

  ْ  هي٢لم واظْ بحف يم هي٢لم ِ يٞ أو ليٞ لنٙغ املٜى

 ,Morville)ع  ثٝيديم مّ اسيدة املّلىمدات ٜدذ ا٣دى  ٠ دي و دىعم  ول٣دق مجه دا لده ٜياظداثه 

P., 2000):الّنىا   أو ظلٟى واخذ    جّ ق املنه يات ال٢ ية أ٘مق  خح اس م٣ى  وخيذ  مذق

ددات  يددة أ٠نددي مناظدد ة لل ا ِى مذددق: ال دددث ِددع ـددٙدات علددا٘ية مؽددابهة؛ أمددا املنه يددات النِى

د وجّ ق مْ املعحٙيذاع  ومٍّم الحٝيي دات التدي  ال٢ هيا: ثٝييم م٣ى ات محّذدا يم  ٙغ الٜى

ية ولالاعد ٠ ية        د الحانم ٔال ا ما ث٣ى   ِى  ثحم يم الٜى
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ذ ثٝييم ث يهز املحىل ات ٘ي ٢ع الحفى٥ ِلأ ٜياظات خىية التي ٜذ ثفلح ملٝاس ات ّ٘ن         

 خٝددددة ويددددم هددددزمل الحالددددة ا ٢ددددع اظددددح ذام الحٝيدددديم النددددىعم وال٢ ددددي؛ ٠ ددددا ا ٢ددددع ٜيدددداط ـددددالخية 

ثفددداميم مّ اسيدددة املّلىمدددات مدددْ املعدددحٙيذاع وخيجهدددا ظدددي٣ى  ثٝيددديم ٠ دددي؛ هدددزا وي ٢دددع مٝاس دددة 

ْ ْ منا٘غ وظالاحم ثى يٞ بدث ٠ ي أو  ىعم  مّ اسية املّلىمات ملٜى  ب ٜى

ددددددات املعددددددحٙيذاع وظددددددلى٠يات الّندددددداويع          نددددددذ ثٝيدددددديم ال دددددددث ٘ددددددي ٢ع اظح٢ؽدددددداٗ ما ِى ِو

وي ٢ددددع أ  اىلددددٞ ِلددددأ هددددزا النددددُى مددددع الحٝيدددديم  ددددىعم؛ أمددددا ِنددددذ ثٝيدددديم الحفدددداميم  ونددددأ ٘ددددي ٢ع 

عّدددددذ ثٝيددددديم  دددددىعم يدددددم هدددددزمل اخح ددددداس ـدددددالخية ثفددددداميم مّ اسيدددددة املّلىمدددددات مدددددْ املعدددددحٙيذ والدددددزي 

ددددْ الحدددانم باملّ اسيددددة العددددابٝة خيجهدددا ٜددددذ ا٣ددددى   الحالدددة  أمددددا ِندددذ مٝاس ددددة مّ اسيددددة مّلىمدددات املٜى

ندذ ثٝيديم الحفد يم العدابٞ ا ٢دع جّدذاق ـدالخية ثفد يم مّياسيدة  ثٝييم ٠ ي أو  ىعم؛ هزا ِو

مّ اسيدددة مّلىمدددات املّلىمدددات ومدددع هندددا ا٣دددى  ثٝيددديم  دددىعم؛ أمدددا الحٝيددديم الالخدددٞ ٘دددي ٢ع مٝاس دددة 

د العابٝة والالخٝة وي ٢ع أ  ا٣ى  ثٝييم ٠ ي أو  ىعم  ٠ ا ا ٢دع مٝاس دة مّ اسيدة   ٙغ الٜى

ْ منا٘غ له ويم هزمل الحالة أاما ٜذ ا٣ى  ثٝييم ٠ ي أو  ىعم  ْ الحانم ب ٜى  مّلىمات املٜى

 :معايير جقييم معماريت املعلىماث  5.5

لٖ  ه يدددة لىلدددْ أظددداط ثفددد يم  دددا ح ملّ اسيدددة عّدددذ ثٝيددديم مّ اسيدددة املّلىمدددات أمدددشا بدددا

املّلىمددددات  لددددزا ٘لنددددداٟ الّذاددددذ مددددع مّدددددااهي لحٝيدددديم مّ اسيدددددة املّلىمددددات مجهددددا مدددددا عّح ددددذ بؽددددد٣ق 

أظاسددد ي ِلددددأ عاادددداد املّلىمددددات  والّىامدددق التددددي ثدددد رش ِلحهددددا ب دددا ٘حهددددا ثنٍدددديم املّلىمددددات وهي٣للددددا  

دددددى٥ عندددددأ ووظدددددالق إلابدددددداس  واللٕدددددة املعدددددح ذمة لّنى دددددة أجضائهدددددا   والىدددددٛش ال ذالدددددة املحاخدددددة للـى

دددْ ال يددددذ وثفدددد يم إلا ذيا دددد  أي ث ىدددديي أمددددا٠ع  املّلىمدددات  ومجهددددا مددددا عّح دددذ ِلددددأ أظدددداط املٜى

دددْ بىشيٝدددة ؼدددائّة ومنىٝيدددة لل عدددحٙيذاع  ٘املّ اسيدددة الّٙالددددة  املّلىمدددات والخدددذمات ِلدددأ املٜى

 جعاِذ يم ل ا  ثل ية هزمل املىاْٜ  خحياجات املعحٙيذاع  

ددددددىالم لحٝيدددددديم    ولٝددددددذ ولددددددّد بّددددددن ال لددددددات الح٣ىميددددددة والؽددددددش١ات و ٘ددددددشاد مّددددددااهي ٜو

مّ اسيدددة املّلىمدددات  مجهدددا: الى١دددا ت الح٣ىميدددة  ظدددذيالية التدددي وجدددذت أ ددده ااددد  ولدددْ ثددددذاات 

ح داس ِندذ عِدادا ثفد يم أو ثىدىيش املىاٜدْ الحاليدة أو إلا ذيا دد  خيددث  مّ اسيدة املّلىمدات يدم ِ 

ِددددذا ظددددنىات ثخناظدددد  مدددددْ الىلددددْ الحددددانم يدددددم رات أ  ال٢ذهددددي مددددع امل ٜددددْ التدددددي ثددددم عنؽددددائها مندددددز  ىا

د الحانم ومع الفدّ  عداستهدا و الحدانم ٜدذ    د  ومع رم ٜذ   ثخناظ  مْ املعحٙيذ يم الٜى الٜى

ج٢ّدددغ أولىيدددات الى١الدددة الحاليدددة   ٠ دددا أؼددداست عندددأ أ ددده ااددد  ولدددْ ثددددذاات مّ اسيدددة املّلىمدددات 
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ش ٘دشؿ للى١دا ت لحىدىيش مىاّٜلدا الّٙالدة  ومدع ردم أاما ِنذ عنؽدا  املىا ٜدْ ال ذادذا والتدي ثد٘ى

ولددّد الى١ددا ت الح٣ىميددة  ظددذيالية ِددذا ٜددىالم مشاجّددة لحٝيدديم مّ اسيددة املّلىمددات مشث ىددة 

بحدذااتها مذق: إلابداس  وواـٙات ال يا ات  واخح اس عم٣ا ية  ظح ذام  وثدليق  ظح ذام  

 The Australian)    ومّ اسيددة مّلىمددات املىاٜددْيم وعداسا إلا ذيا دددوجعددليالت ال دددث  وثفدد 

Government Information Management Office Archive, 2008)  وجّدذ مّ اسيدة مّلىمدات

املىاْٜ لم  ٜشب للذساظة الحالية  ولٝذ ولّد الى١ا ت الح٣ىميدة  ظدذيالية خ عدة مّدااهي 

 اسيدددة مّلىمدددات املىاٜدددْ واملح ذلدددة يدددم: الح ىددديي  وندددم  أظاظدددية ا ٢دددع ِلدددأ أظاظدددلا ٜيددداط مّ

نى ددة ا ححددىي  وثىريددٞ مّ اسيددة املّلىمددات  ومشاجّددة وثى يددٞ  والحّشيددٚ بددا ححىي  وثا يددْ ِو

مّ اسية املّلىمات؛ ع  أ  هزمل املّااهي ثخناظ  واملشاخق  ونأ لل ّ اسية ولالاغ بّذ   تها  مع 

ْ وعنؽاله وثٝيي ه    ثف يم املٜى

٘لٝدذ Argus Center for Information Architecture أما مش٠ض آسجىط ملّ اسية املّلىمات        

عددددددم مّددددددااهي ثٝيدددددديم مّ اسيددددددة 2111ِددددددام  ولدددددْ دلدددددديال ِ ليددددددا لحٝيدددددديم ثنٍدددددديم مىاٜددددددْ الىيدددددد  م ٜو

املّلىمات عنأ رالرة ِناـش سلالاعية ولم اللي٣ق والحا يْ والّنى دة  والتدي ا ٢دع ثىلديدلا ٘ي دا 

 :(Toub, S., 2000)لم ا

 الهيكل:جقييم  5.5.5

ددْ   ددالٚ(  وؼدد٣ق املٜى ددْ عنددأ ا٠ح الدده )ثمدد ه  أو اظددخ ّاد ا ححددىي والٌى عّددىد هي٣ددق املٜى

ْ مع  ٣٠ق )هي٢لم مٝابق ٜاِذا ال يا ات(  وي ٢ع مع خالله ٜياط ما ج٢ّعه جىدا هي٣ق املٜى

ْ املاللم؛ ٠ ا ا ٢ع ٜيداط ا٠ح دا٥ م٣ى دات ا ححدىي  اخحياجات الشاعم واملعحٙيذ وثف يم املٜى

  ظاظية وؼ٣للا مذق الحى يٝات والىرالٞ أو الفٙدات  

ددددددْ ألهددددددذاٗ الشاعدددددم: جّددددددذ مددددددع أهددددددم النٝددددداه  ظاظددددددية ل٣ددددددق أ ددددددىاُ  (1) دسجدددددة ثدٝيددددددٞ املٜى

دْ  وثح ذددق  الحٝيديم  واللدذٗ مجهدا الحم٠ددذ مدع ثدٝيدٞ محىل ددات املعدحٙيذ يدم م٣دا  مددا بهي٣دق املٜى

ددْ ال ددي اخحياجددات املعددحٙيذاع والؽددش٠ة أو الشاعددم؟  وهددق ا ٢ددع  يددم إلاجابددة ِلددأ: هددق هي٣ددق املٜى

ثدذاددذ مل ددة ١ددق معددحٙيذ بؽدد٣ق ـددشيذ أو لدد ني يددم محىل ددات الىريٝددة أو الىرددالٞ  خددشي التددي 

دْ  دْ ١دق امللدام أم    وهدق هي٣دق املٜى ْ  وهق اذِم هي٣دق املٜى ش دليق عسؼادي لحف يم املٜى ث٘ى

دددددداا ولددددددْ  اددددددذِم امللددددددام الحددددددحيدة ٘ٝددددددي أم  ؟  وهندددددداٟ الّذاددددددذ مددددددع الحٝنيددددددات التددددددي ثخدددددديذ للِش

 =  Joint Essential Modeling هذاٗ وامللام وثشثالا  أولىياتها  مجها الن ىر   ظاس ي املؽذٟي
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(JEM)ْدد ددالٚ  ظاظددية لل ٜى ّالددة للحّشيددٚ بالٌى  .Constantine, L)   وهددى وشيٝددة ظددشمّة ٘و

and Lockwood, L., 1999)     

ّددات املعدددحٙيذ: ٜدددذ احددىا٘ش لدددذي الشاعدددم أ٣٘دداسا ِذادددذا ملدددا ا ٢دددع  (2) دددْ لحٜى دسجددة ثدٝيدددٞ املٜى

ّات أخشي  مع أه لا اا  أ   ْ  ل٢ع ٔال ا ما ا٣ى  لذي املعحٙيذ ثٜى لل عحٙيذ ّ٘له ِلأ املٜى

ددددْ  ل٢ددددع اادددد  أ  اخندددداو٥ اللي٣ددددق امللددددام التددددي  ا٣ددددى  املعددددحٙيذ ٜددددادس ِلددددأ ٘لددددم ثش٠يدددد  وهي٣ددددق املٜى

ّلا ْ   احٜى  املعحٙيذ لي ٢نه أدائها أو جّل لا ِلأ الٜى

ع  ثٝنيددات الحٝيدديم ٔهددي الشظدد ية مذددق ثخ ددْ الحٕزاددة املشثددذا لل عددحٙيذ ٘ددي ٢ع ثنٙيددزها          

ِبددددي   ددددار  ِلددددأ الخددددي امل اؼددددش  أو ِبددددي امل٣املددددات اللاثٙيددددة وخذمددددة املعددددحٙيذ  أو مددددع خددددال٥ 

٢دع مّال تهدا ِدع وشيدٞ  ظدخ ا ات التدي ثٍلددش الحّليٝدات أرندا  اخح داسات  ظدح ذام  ٠ دا ا 

ددْ  أو ِددع وشيددٞ الىددٛش الحٝليذاددة  خددشي لٝيدداط  يددم  ا٘ددزا جذاددذا بّددذ ثددٟش املعددحٙيذ لل ٜى

دْ مدشا  سلا املعحٙيذاع  مذق: الذساظات  ظحٝفالية التي ثٝدالاغ عم٣ا يدة الّدىدا لضيداسا املٜى

ْ آلخشيع   ية بضياسا املٜى وال ذاش بالدز٠ش ثحدىا٘ش ثٝنيدات هنذظدة أخشي  أو الٝذسا ِلأ الحـى

 ,Spool) واجلة املعحٙيذ يم الحٝاسيش  ونأ لعالظق ثف يم مىاْٜ الىي  باملّلىمات الٕنية 

J., 2000)   

ناـددش ا ححددىي  خددشي: ادحددىي ثفدد يم مّ اسيددة املّلىمددات   (3) ددْ ِو الحفدد يم اللي٢لددم لل ٜى

ناـدش ا ححدىي  خدشي مذدق ـدٙد ْ الىيد  ِو هيهدا للي٣ق مٜى ات إلابدداس والفدٙدات  خدشي ٔو

دذد إلاخدا ت يدم الخعلعدق اللشمدت  ْ واجعاِه  ِو ِلأ ثدذاات مذق ِ ٞ الخعلعق اللشمت لل ٜى

دذد الددشوابي مدع الّٝدذا الىاخدذا  وهندداٟ ِدذا ودٛش أخدشي  ظح٢ؽدداٗ  دْ أو ال٢ؽداٗ  ِو لل ٜى

هيها    (Nielsen, J., 2015) وٛش  ظح ذام مجها الحٝييم الذ نم ٔو
 

 :جقييم الخجميع5.5.5

ات م٣ى ات ا ححىي وث٣امللا  خيث ا ٢ع   عؽهي الحا يْ عنأ ث اظ٤ الٙفات أو ما ِى

يددة يددم الحفددنيٚ الىاخددذ  ودسجددة الحددذاخق بدده  الحفددنيٙات  ٜيدداط دسجددة جؽددابه الّناـددش الِٙش

 ا خحلٙة  و٠يٚ ا ٢ع للّنفش الٙشعم  بع أ  ا ذق الّنفش  ب 

ددْ واللي٣ددق الشدد شي رات ( مددذي لددم الّنا1) ـددش املخؽددابهة مّددا: ا ٢ددع يددم الؽدد٣ق اللي٢لددم لل ٜى

دددٕش مدددْ الحفدددنيٚ  –الّالٜدددات  ب   بدددع ثٝيددديم مدددذي ثناظددد  الحفدددنيٚ  بدددع أو الىريٝدددة ـ 

 ب  ٠ دددددا ا ٢دددددع ثٝيددددديم مدددددذي ثناظددددد  الىردددددالٞ مّدددددا  ومدددددذي ثناظددددد  الحفدددددنيٙات ا خحلٙدددددة مدددددْ 

٣ق جددزسي بدده  الّنددىا  واملٙلددىم  خيددث  ش٠ددض هنددا ِلددأ بّمددلا  لددزا ٘ ددع املعددحديق الٙفددق بؽدد
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ثٝييم جؽابه املٙاهيم ولالاغ ٠ٙا ا الّناويع  ولحٝييم رل٤ ا ٢ع ثفنيٚ املٙاهيم املحّذدا عندأ 

أو  CLOSED CARD SORT٘فدددات مددددذدا معددد ٝا واملّشو٘دددة باظدددم ثفدددنيٚ ال ىاٜدددة املٕلدددٞ 

وشيٝددددة ماش دددة وحددددحيدة لحٝيدددديم ثفدددنيٚ ال ىاٜددددة الحدددحيذ أو ثفددددنيٚ ال ىاٜددددة املٝيدددذ ولددددم 

ادا ما جعح ذم بىاٜات الٙلشظة  ة ٠حابتها  وهنداٟ أامدا  5×3الٙفات  ِو لعلىلة خ للا وظِش

لأ الىي     خضم بشامج ماا ية جعاِذ يم الٝيام بّ لية ثفنيٚ ال ىاٜات ِلأ الحاظىب  ِو

ات: ثنق  ٍشية واخذا بم  الخعلعق اللشمدت ال يدذ2) لذاده جؽدابه ِدانم  ( الحذاخق به  ا   ِى

ٜددق بدده  الحفددا يٚ؛ خيددث أ  الحددذاخق اللشمددت بدده  الحفددا يٚ ٔهددي  داخددق الحفددنيٚ  وجؽددابه أ

ىب  وجؽهي هزمل الحٝنية عنأ وشيٝة واخذا لح يهز الحفنيٙات املحذاخلة   ولحٝييم رل٤ ِدع  مٔش

صيداسا وشيٞ ثدذاذ الحٙاِالت إلاؼ٣الية به  الحفا يٚ  ِع وشيٞ ثخ دْ ٠يدٚ ا ٢دع لل عدحٙيذ 

ددد  وجّددىد ال٢ٙددشا وسا  رلدد٤ أ دده عرا ٜددام ِددذا معددحٙيذو  بضيدداسا  ثفددا يٚ محّددذدا يددم  ٙددغ الٜى

أِلأ رالرة ثفا يٚ م حلٙة يم  ٙغ املل ة  ٘ٝذ ا٣ى  الح يهز به  هزمل الحفا يٚ الذالردة ٔهدي 

واضددح  وال ددذاش بالددز٠ش أ  هندداٟ ٘لعددٙات م حلٙددة خددى٥ مددا عؽدد٣ق ثفدد يم الخعلعددق اللشمددت 

٘ٙت الحفنيٚ الححيذ  اخناظ  ١ق ِنفش يم م٣ا  واخذ ٘ٝي يم الخعلعدق اللشمدت   ال يذ 

م مع اخحياس الّذاذ مع املف  ه  ولْ ِنفش واخذ يدم ِٝدذ محّدذدا مدع الخعلعدق  لأ الٔش ِو

ّددىا ا  املعددحٙيذ ٜددادس ِلددأ ال دددث يددم ِددذا أمددا٠ع ِددع ِنفددش واخددذ   اللشمددت  ٘دد نهم بددزل٤ احٜى

 مددا٠ع  وثخناظدد  هددزمل الحٝنيددة مددْ مددع ادد مع بالٙلعددٙة الٝذا ددة ومددع رددم ظددالاح ذق يددم ١ددق هددزمل 

ولالاعددد الحذاذددة  ولٝددذ اٜذدديح سمعددذ  بددم  املعددحىي الّددا٥ مددع الح٢ددشاس ااّددق مددع الفددّ  ِلددأ 

   (Risden, Kristin, 1999)املعحٙيذ الح يهز به  الحفا يٚ  ومع رم عّٛى إلابداس الّٙا٥  

يٚ  ب: ع  الحٝنيدة الؽدائّة لحىلديذ مّندي الٙفدة لدم ( ٠يٙية ث ذيق الحفدنيٚ  بدع للحفدن3)

يددددة جن ددددا عنددددأ جندددد  مددددْ اظددددم الٙفددددة  ويالخددددَ ثفدددد يم الخعلعددددق  ِددددشك ٜال ددددة مددددع ال نددددىد الِٙش

اللشمت ِلأ الفٙدة الشلالاعية لذليق ااهى  وثح ذق ثٝنيات الحٝييم يم اظح ذام ثٝنيات مّذ٥ 

الدشلالاغ والٙشعدم  ردم ادحم ولد  ثٝيديم   ٘مق  خيث اٝىم املؽاس١ى  ب ِىا  أظ ا  للحفدنيٚ

ية مْ  ظاظية  و ٣ل ات أخشي  جىدا هدزا الحا دْ  ٘ٙدت ثٝنيدة ثم٠يدذ  مذي  ااح الٙفة الِٙش

ة ال  لددددة  اٝددددىم املؽدددداس١ى  بٝددددشا ا ج لددددة حددددح  هددددى  -خىددددم باللي٣ددددق )الحفددددنيٚ الٙشعددددم –ظددددِش

ددددة املؽدددد٢الت المدددديٝة ٘ٝددددي: أي مددددع أمذلددددة  بددددع  ثفددددنيٚ أظدددداط(  ويددددحم ثى يٝدددده ِلددددأ ما ِى

ش عجابدددات إلم٣ا يدددة ِدددشك  بدددع أم   أو ٠دددم ِدددذد  و د ظدددالاحم ِشلدددلم   لّشلدددلا  ٘لدددى   اددد٘ى

(Dobroth, Kathryn, 1998)      
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 :جقييم العنىهت 5.5.5

جؽهي الّنى ة عنأ اظم أو أاٝى ة ِناـش ا ححىي  مذق ِنىا  الفٙدة أو ِندىا  الحفدنيٚ      

ددة مددع املؽدداس٠ه   (Johnson, J., 2000)ويفددٚ  أو الٙفددة أو سأط املىلددُى   ثٝنيددة ٘حهددا ما ِى

امددددّىا ِندددداويع لٙفددددة مددددع الحفددددنيٚ  رددددم اٝىمددددىا بىلددددْ ثشثالادددد  ل٢يٙيددددة ث ذيددددق الّندددداويع للٙفددددة 

باظددددددح ذام مٝيدددددداط النٝدددددداه العدددددد ْ  ٠ ددددددا ا ٢ددددددع للحٝيدددددديم  ظددددددحذ نم الّ ددددددق جيددددددذا يددددددم ثٝيدددددديم 

حات املّياسيدة لل ٙداهيم الؽدائّة وثاند  الّناويع  ويٝذم جيدٚ جىنعدى  الّذادذ مدع املفدىل

 املٙاهيم املخؽابهة يم الّناويع  ظحذ لية ال يذا     

أظدغ بندا  ٜال دة مشاجّدة ملّ اسيدة  (Downey, L., and Banerjee, S., 2011)ولٝدذ ولدْ          

 املّلىمددددات لخشدددد يْ الددددنٍم الح٣ىميددددة ِلددددأ اظددددح ذام مّ اسيددددة املّلىمددددات  ويهددددذٗ عنددددأ ثنٍدددديم

املّلىمددددات لعددددلىلة عااادهددددا وعداستهددددا واظددددح ذاملا  ولٝددددذ أوضددددح مشاخددددق ثىددددىس ٜال ددددة مشاجّددددة 

مّ اسية املّلىمات يم الى١ا ت الح٣ىمية  مشي٢ية ال٢بيي  والتي جّذ جض ا مدع ِ ليدة مشاجّدة 

املّ اسيدددة أرندددا  ثٝيددديم مؽدددشوِات  ٍدددم املّلىمدددات املٝذيخدددة  وثفددد يم الحلدددى٥ املىصددد ي بهدددا ٜ دددق 

ٞ النٍددددام  وي ٢ددددع ثلخددديق املشاخددددق الذالرددددة لحىدددىس ٜال ددددة مشاجّددددة ملّ اسيدددة املّلىمددددات يددددم ثى يددد

الؽدد٣ق الحددانم والتددي ثٙيددذ مّ دداسي املّلىمددات ِنددذ ثفدد يم املىاٜددْ وعنؽددائها  ويالخددَ أ  املشخلددة 

 ونددددأ ثمدددد ند أسبّددددة ِناـددددش سلالاعددددية ٘ٝددددي  وثددددم ثنٝيدلددددا وعلددددا٘ة بّددددن املّلىمددددات املٙيددددذا 

ياجات الى١ا ت الح٣ىمية  مشي٢ية ٘مـ دد ثمم خ عة ِناـش سلالاعية  أما لحخناظ  واخح

الؽ٣ق  خهي لٝال ة املشاجّة ٘ٝذ أِاد ثشثالا  بّن الّناـدش وألداٗ ِنفدشا آخدش ٘مـد دد 

 ثمم ظحة ِناـش أظاظية      
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م )  ل ة مشاجّة ثٝييم مّ اسية املّلىمات( مشاخق ثىىس ٜا9ؼ٣ق ٜس

 

    :جقييم معماريت مىاقع ألاإلايال الخعلميت   5.5

دددددة مدددددع املىاٜدددددْ الحّلي يدددددة لخعددددداِذ  وٙدددددا٥ ِلدددددأ جّضيدددددض وثىويدددددذ  ش إلا ذي دددددد ما ِى ثددددد٘ى

دددة الٝدددشا ا وال٢حابددددة والحعددداب والّلددددىم والذساظدددات  جح اِيدددة واملّدددداٗس  خدددشي  وي ٢ددددع  مّ٘ش

ددددد م حددددْ والٝيددددام بمنؽددددىة ل بددددا  الّ ددددق مددددْ  أبنددددائهم يددددم ثىظدددديْ عدسا٠لددددم لل ٙدددداهيم أو ٜمددددا  ٜو

 ثٙاِلية مّلم  م ا اضيذ مع مؽاس٠ة  وٙا٥ يم الحّلم  

هددزا وي ٢ددع ثٝعدديم املىاٜددْ الحّل يددة لحوٙددا٥ عنددأ خ عددة أ ددىاُ  لددم: مىاٜددْ ثددذِم جّلددم 

والشيالددديات  ومىاٜدددْ ثدددذِم الٝدددشا ا وال٢حابدددة باللٕدددة إلا الهزادددة  ومىاٜدددْ ثدددذِم جّلدددم الحعددداب 

 جّلم الّلىم  ومىاْٜ ثذِم جّلم الذساظات  جح اِية  ومىاْٜ ثذِم املّاٗس الّامة       
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 :حعزيف الطيل5.5.5

 الىٙق يم اللٕة هى املىلىد خت  ال لٓى  والىٙىلة لم مشخلة مع امليالد عنأ ال لٓى. 

 ومؽدددهي ٜدددامىط أ٠عدددٙىسد Oxford:ا  خدددذاث الدددى دا ظدددىا  ١دددا  عندددأ الىٙدددق ِلدددأ أ ددده إلانعددد

 ومّدددالاؾ 
 
دددد الدددزي ا٣دددى  ٘يددده الٙدددشد وٙدددال  أو أ  ددد   ٠ دددا عؽدددهي عندددأ الىٙىلدددة ِلدددأ أنهدددا الٜى

 
ر٠دددشا

 .وٙىلة ظّيذا

  ٠ ا عؽهي ٜامىط لى ا ا Longman  دد عنأ الىٙق ِلأ أ ه الشدخق ـدٕهي العدع مندز ٜو

ددده ظدددع الشابّدددة ِؽدددش أو الخامعدددة ِؽدددش وهدددى  بدددع أو    بندددة يدددم أي مشخلدددة و دثددده ختددد  بلٔى

 
 
 .ظنية  ٠ ا عّٗش الىٙىلة ِلأ أنها املشخلة الضمنية التي ث ش بالشخق ِنذما ا٣ى  وٙال

  وينىددىي مٙلددىم الىٙددق يددم ِلددم الددنٙغ ِلددأ مّنيدده  مّندد  ِددام ويىلددٞ ِلددأ  ٘ددشاد مددع ظددع

الدددددى دا ختددددد  النمدددددم ال نوددددد ي  ومّنددددد  خددددداؿ ويىلدددددٞ ِلدددددأ ِ  ددددداس ٘دددددٛى ظدددددع امللدددددذ وختددددد  

 .املشاهٝة

 لددم ثلدد٤ الٙذدديا امل ٢ددشا مددع الحيدداا  :وجّددٗش الىٙىلددة مددع وجلددة  ٍددش ِل ددا   جح دداُ ِلددأ أنهددا

 ٘ي ددا ادٙددَ خياثدده؛ ٘ٙحهددا اددحّلم 
 
 ١ليددا

 
إلانعددا ية التددي عّح ددذ ٘حهددا الٙددشد ِلددأ والذادده اِح ددادا

ويح ددش  للٙذدديا التددي ثلحهددا ولددم لالاعددد مل ددة يددم خددذ راتهددا بددق لددم ٜنىددشا عّبددي ِلحهددا الىٙددق ختدد  

لنمدددم الٙعددديىلىيم والّٝلدددم والنٙوددد ي و جح ددداعم والخلٝدددت والشوهدددم والتدددي ثخؽددد٣ق خالللدددا ا

 .خياا إلانعا  ٣٠الع اجح اعم

 لل دددادا  وندددأ مدددع مؽددشوُ اثٙاٜيدددة  مدددم املحددددذا ِلدددأ أ ددده 
 
ٝدددا هدددى ١دددق  -:٠ ددا عّدددٗش الىٙدددق ٘و

ى  املنى ددٞ عنعدا  لددم احاداوص الذامنددة ِؽدشا مددا لدم ا لددٖ ظدع الشؼددذ ٜ دق رلدد٤ ب ىجد  الٝددا 

ِليدددده  وأمدددددا الىٙىلددددة ٘حّدددددٗش ِلددددأ أنهدددددا مشخلددددة   احد دددددق ٘حهددددا إلانعدددددا  معددددفىليات الحيددددداا 

اادددددة  لددددأ املذسظدددددة يددددم الِش محّ ددددذا ِلددددأ  بدددددىيع وروي الٝشبدددد  يدددددم عؼدددد اُ خاجحدددده الّمدددددىية ِو

 مدددع املدديالد وختدد  ٜددشب نهاادددة الّٝددذ الذددانت مددع الّ دددش ولددم املشخلددة  وندددأ 
 
للحيدداا وث حددذ صمنيددا

 .٣ىيع و  ى الشخفية ولم مشخلة للم ي والعيىشا والحىجيه الذيبىي لح

 لدم الٙذديا التدي ا٣دى  خالللدا الىالدذا  ه دا  ظداط يدم وجدىد الىٙدق ويدم  
 
والىٙىلة أامدا

 
 
 وحددحيا

 
 وجعدد يا

 
وجّحبددي مشخلددة الىٙىلددة يددم إلانعددا  مددع أوددى٥ مشاخددق الىٙىلددة   .ث٣ىيندده ِٝليددا

ٍددة املدديالد وختدد  ظددع الذا يددة ِؽددش  وظددٗى جعددخنذ بدده  ال٣النددات الحيددة خيددث عنهددا ث  حددذ مددع لح

هزمل الذساظة عنأ الحٝعيم الحانم ملشخلة الىٙىلة لانعا  خيث ع ده اددذد بذٜده ا  دا٥ ال ؽدشي 
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ظددنة( وهددى  12ظددنىات عنددأ  6الددزي ظددٗى ثى ددٞ ِليدده الذساظددة الحاليددة وهددى الٙفددة الّ شيددة مددع )

 للددددزا الحٙعددددهي عنددددأ ٘ذدددديثه  مددددا ععدددد   ب شخلددددة الىٙىلددددة املحددددمخشا وثنٝعدددد
 
ٝددددا م مشخلددددة الىٙىلددددة ٘و

 -:مح هزثه  ه ا

ظددددنىات( ولددددم املشخلددددة التددددي ث حددددذ مددددع ِددددامه  عنددددأ خ عددددة  5-2مشخلددددة الىٙىلددددة امل ٢ددددشا مددددع ) (1

 مدددع 
 
 ٠ هددديا

 
حهدددا ا٢خعددد  الىٙدددق امللددداسات  ظاظدددية مذدددق امليددد ي واللٕدددة م دددا ادٝدددٞ ٜدددذسا أِدددىام ٘و

ح اد ِلأ النٙغ  ِ. 

ظددنة( ولدددم املشخلددة التدددي ث حددذ مدددع ظددع العادظدددة ختدد  ظدددع 12-6املحدددمخشا )مشخلددة الىٙىلددة  (2

 ِدددع 
 
الذا يدددة ِؽدددش مدددع الّ دددش وثنحهدددي هدددزمل املشخلدددة ب لدددٓى الىٙدددق ودخىلددده مشخلدددة م حلٙدددة ٠ذهددديا

 .ظابٝتها ولم مشخلة املشاهٝة

 :  صائص مزحلت الطيىلت 5.5.5

ت يددم الٝددش  املايددد ي ع  مشخلددة الىٙىلددة جّددذ مددع  ٠خؽددا٘ات الحذاذددة الّلددذ خيددث بددذأ

ِندددذما ا٠خؽدددٚ بّدددن النددداط أ  الىٙىلدددة جؽددد٣ق أه يدددة خاـدددة بالنعددد ة لل حٕهددديات التدددي ثىدددشأ 

 يدددم الحدددمرهي ِلدددأ 
 
 ٠ هددديا

 
ِلدددأ الندددىاهم الحدددحية واللٕىيدددة ٠ دددا ا٠خؽدددٙىا أ  للّالٜدددات الىالذادددة دوسا

ددددٗى ِلددددأ أهددددم خفددددالق وظدددد ات هددددز مل الىٙددددق يددددم هددددزمل املشخلددددة  لددددزا اادددد  ِلددددأ الىالددددذاع الٜى

املشخلدددة ختددد  ععدددحىيّىا أ  احّددداملىا مدددْ أوٙددداللم بمظدددالي  ظدددىية ثدٝدددٞ اللدددذٗ  ظاسددد ي مدددع 

 .ِ لية الحنؽفة  جح اِية

( ظدنىات ٘ي ددا 5-2وثح ذدق الخفدالق الّٝليدة ملشخلدة الىٙىلدة يدم مشخلددة مدا ٜ دق املذسظدة مدع ) 

 :الم

ِلدا والتدي ث حلدٚ اٝفدذ بهدا أ  الىٙدق عّدالاؾ بىاّٜيدة خاـدة مدع  ى  :الىاّٜية ِنذ الىٙق (1

ية ِددددع  بددددذوسها ِددددع واّٜيددددة ال٢ دددداس وهددددزمل الىاّٜيددددة ثح ش٠ددددض خددددى٥ الددددزات وث ّددددذ ِددددع املىلددددِى

النٍددش عنددأ الّددالم الخدداسيم ورلدد٤ لّددذم ٜددذسا الىٙددق ِلددأ الح يهددز بدده  املىلددىعم والددزاجت وي يددق 

شامل الىٙدددق يدددم هدددزمل املشخلدددة عندددأ مدددض   خدددالم بدددالىاْٜ وعظدددٝاه مؽددداِشمل وأخاظالاعددده يدددم ١دددق مدددا اددد

خىله ٠ ا أ ه عّح ذ يم ث٢ٙهيمل ِلأ إلاللام ولالاغ املنىٞ ويذٟس الّالم مع منٍىسمل الخداؿ و  

 .ععحىيْ عدساٟ الضمع ومّح ذ ِلأ خىاظه
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ٙددق يدددم مشخلددة الىٙىلددة اح هددز بددد   ظددحىاُل خيدددث  :خدد   ظددحىاُل (2 ع  الن ددى الّٝلددم للى

خدداسيم وي٣ددى  رلدد٤ ِددع وشيددٞ ثخعددْ مذاس٠دده ٘ي٢خعدد  الىٙددق خبدديات ومّلىمددات ِددع الّددالم ال

اظددحّ ا٥ الحددىاط وس ىلددا ا ّمددلا مذددق الل ددغ والنٍددش والعدد ْ و٠ددزل٤ ِددع وشيددٞ الح٢ٙهددي يددم 

خددددددق مؽدددددد٢الثه اليىميددددددة ٘لددددددى ا عدددددد٤  ؼدددددديا  بيذادددددده ويٙدفددددددلا وجعدددددداِذمل ِ ليددددددة امليدددددد ي ِلددددددأ 

دة واظدحىال  ى٥ عنأ أؼيا  ١ا دد بّيدذا ِدع محنداو٥ ادذمل ورلد٤ عؽد ْ ٔس دة الىٙدق يدم املّ٘ش ُ الـى

 . ؼيا  مع خىله

ويٝفددددددذ بهددددددا عِىددددددا   ؼدددددديا   :إلاخياليددددددة وخفددددددى ة الخيددددددا٥ وامليددددددق عنددددددأ الح٢ٙيدددددد٤ والذي٠يدددددد  (3

 اددغ ومؽدّش 
 
وال٣النات مع خىله ـٙة الحياا و١منها ثدغ وجؽّش وثٙشح وثددض  وثحدملم مذل دا

أ دددده  ويٙددددشح ويحددددملم ٠ ددددا عّحٝددددذ أ   ؼدددديا  مددددع خىلدددده عسادا وسٔ ددددة  أمددددا خفددددى ة الخيددددا٥ ٘حّنددددي

اخعددم خيددا٥ الىٙددق يددم هددزمل املشخلددة بالخفدددى ة ولددم التددي ثاّلدده احادداوص خددذود الضمددا  وامل٣دددا  

الزي ا شجه مدع ِاملده الفدٕهي وياّلده ان دم ِدالم آخدش ملد  بدملىا  ال دحش وعؼد اُ الحاجدات 

 .والٔش ات التي اٝٚ ٘حها ال٢ اس مع خىله أمام عؼ اِلا

دددة أمددا بالنعددد ة عنددأ امليدددق للح٢ٙيددد٤ والذي٠يدد (4 ٙددق لالظدددحىاُل ومّ٘ش   ٘يدددحم مددع خدددال٥ خددد  الى

 ؼيا  مع خىله خيث ثن ى لذاه الٔش ة يم ٤٘ ثل٤  ؼيا  وعِادا ثش٠يبها را ية للحّدٗش ِلحهدا 

وعدساٟ ظدددددشها وا٠خؽدددددا٘لا وهدددددى بددددددزل٤ ا٢خعددددد  مّلىمدددددات ومّددددداٗس أ٠نددددددي مدددددع الّدددددالم الخدددددداسيم 

أ خدذا ردم ادداو٥ ثش٠يبهدا مدشا أخدشي والىٙق اداو٥ ٤٘ لّ حه يم أجضا  ويذسط ١دق جدض  ٘حهدا ِلد

 مددا اٙؽددق يددم عِددادا ثش٠يدد   ؼدديا  ٠ ددا ١ا ددد ِليدده 
 
ِددع وشيددٞ ا حاولددة والخىددم وسٔددم أ دده ٔال ددا

 يم ٘ل لا
 
 ٠ هيا

 
ا  .مع ٜ ق ع  أ ه ااذ لزا وؼٜى

( ظدددددنىات أمدددددا ِدددددع خفدددددالق مشخلدددددة 5-2هدددددزا ِدددددع خفدددددالق مشخلدددددة مدددددا ٜ دددددق املذسظدددددة مدددددع )    

 مشخلددددة الحددددداٛ 12-6تددددي ثح ذددددق يددددم الٙذدددديا مددددا بدددده  ظددددع )الىٙىلددددة املحددددمخشا وال
 
( ظددددنة ولددددم أامددددا

 :الىٙق باملذسظة  بحذائت ٘هي

وثح ذق الخفالق الّٝليدة يدم مشخلدة الىٙىلدة املحدمخشا يدم أ  الىٙدق امخدز يدم   حٝدا٥ مدع 

ية ٘اثفدداله بالّددالم ا حددي ي بدده مشخلدة الخيددا٥ واللّدد  إلايهددامت عنددأ مشخلددة الىاّٜيدة أو املىلددِى

اضيذ مع مذس١اثه الحعية لّناـش ال الافة التي عّالاؾ ٘حها ٠ ا أ  الٝىي الّٝلية ثمخز يم النمم 

١الحددز٠ش والح٢ٙهددي والددش ي والٝددذسا ِلددأ الحفددىس ٠ددزل٤ ثددضداد ٜددذسا الىٙددق ِلددأ   خ ددامل إلاسادي 

ندده ول٢ندده ادحددا  عنددأ مّاو ددة مددع خيددث مشاِدداا مددذا الددذسط واظددح ذام وظددالق إلاامدداح التددي جّي

ات الدذسوط ورا٠ددشا الىٙدق يدم هدزمل املشخلدة را٠ددشا ٜىيدة ٜدادسا ِلدأ اظددخيّاب  ِلدأ ٘ل ده ملىلدِى
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 ِلددأ  خحٙدداً باملّلىمددات أوددى٥ مددذا م ٢نددة وجعدداِذ ٜدددىا 
 
ددادسا أامددا ال٢ذهددي م ددا افددق علحهددا ٜو

ت الددزا٠شا ِلددأ  ظددحٙادا مددع ٠ندديا املددشا  والح٢ددشاس م ددا ادد دي بالىٙددق عنددأ عثٝددا  ٠ذهددي مددع امللدداسا

 .الحش٠ية والّٝلية

 
 
 م اؼددشا

 
ويددم هددزمل املشخلددة ععددحىيْ الىٙددق الح٢ٙهددي باظددح ذام املّلىمددات التددي اددذس٠لا عدسا١ددا

 ِلددددأ اظددددحّادا 
 
٠ ددددا افدددد ذ أ٠نددددي مشو ددددة يددددم اظددددح ذام هددددزمل املّلىمددددات ٠ددددزل٤ افدددد ذ أ٠نددددي ثش٠هددددزا

التدي ثد دي عندأ  خذاذ الحٝيٝة يم ـىسا ٢٘دشا  ٠ دا أ ده اخعدم بالٝدذسا ِلدأ عدساٟ الحددىيالت و 

 الٝدددذسا ِلددددأ 
 
جٕهدددي اليددد ي  مدددع خالدددة عنددددأ خالدددة أخدددشي ٠ دددا أ ددده اح هددددز بالحفدددنيٚ لحؼددديا   وأامدددا

 ملحفدددددق ٠ ددددي ٠ دددددا أ دددده ععدددددحىيْ أ  
 
الخعلعددددق التددددي اٝفدددددذ بهددددا الٝدددددذسا ِلددددأ ثشثالاددددد   ؼدددديا  ث ّددددا

 .احّامق مْ الضما  وامل٣ا  بعلىلة

 بمنها ٘ذيا خاـدة ٠ ا أ  مشخلة الىٙىلة املحمخشا ثح هز مع خيث ال
 
خفالق الّٝلية أاما

يم خياا ١ق ادخق ألنهدا ٘ذديا هامدة للحّلديم خيدث ا ٢دع للىٙدق أ  احّدٗش ِلدأ الّدالم الخداسيم 

هي جدى مدع  ْ مع ا  ح ْ وأ ه  بذ ل٣ت احدٝٞ هزا الحّليم اا  أ  ادحم ثد٘ى ة ما هى محٜى ومّ٘ش

)مّددددىك  مىسدددد    ايدددد  والحددددىثش الحشيددددة والعددددّادا للىٙددددق وأ  ا ّددددذ بٝددددذس إلام٣ددددا  مددددع الٝلددددٞ 

 . (2112مىس    

( عخدذي 11لٝذ اِح ذت الذساظة ِلأ اخحياس ِينة ٜفذاة لل ىاْٜ الحّل ية لحوٙدا٥ مدع )      

  وثددم اخحيدداس املىاٜددْ (Duncan, A., 2015)ِؽددش دلدديال لل ىاٜددْ الحّلي يددة والحّل يددة لحوٙددا٥ 

 التي ثحىا٘ش ٘حها الؽشوه الحالية:

اس  وٙا٥ و ٝا ملشخلة الىٙىلة املحمخشا ٘ٝي  لىلىح عم٣ا ية جّضيض أ  اخناظ  وأِ   1

 مؽاس٠تهم يم مّ اسية املىاْٜ 

 أ  ا٣ى  محاح ماا ا ل٣ق  وٙا٥ ِلأ معحىي الّالم   2

 أ  اخناظ  وال الافات ا خحلٙة لحوٙا٥ )الّش ية و جن ية(   3

عظالمية  سياليات  لٕة  أ  ثخنُى و ٝا للح ففات الّل ية املحاخة )لٕة ِش ية  ثش ية  4

ْ ؼامق ل٣ق املىاد الحّل ية(    ع الهزاة  ِلىم  دساظات  مّلىمات ِامة  مٜى

 م 2115أ  ث٣ى  مدذرة خت  ِام   5

 أ  ث٣ى  مىاْٜ جّل ية ولالاعد جّلي ية مشث ىة ب ٝشسات مدذدا يم م٣ا  مّه    6
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 :البياهاث ألاساسيت ملىاقع ألاإلايال الخعلميت  5.5.5

ىد مجها ِشك   دزمل ِدع املىاٜدْ العدحة مدع خيدث أظد ا  املىاٜدْ وسوابىلدا وث ففداتها املٝف      

ية التدددددي ثخناوللدددددا املىاٜدددددْ   واملشخلدددددة الّ شيدددددة التدددددي ثخناظددددد  مّلدددددا  وبّدددددن الحٝعدددددي ات املىلدددددِى

م )  ( ال يا ات  ظاظية ملىاْٜ  وٙا٥ الحّل ية:3وجلات ـذوسها  ويىضح ال ذو٥ الحانم ٜس

 

م )  ال يا ات  ظاظية ملىاْٜ  وٙا٥ الحّل ية( 3جذو٥ ٜس

 

 هبذه عنه املزحلت العمزيت الخ:صص املىقع م

1)  
)عظددددددالم بندددددده  و نددددددات 

  (2115وي   
 ظنة 12-3 ثش ية عظالمية

ددة مىاٜددْ عظددالم ويدد   هدى مىٜددْ ثددابْ    ِى

خيداا الن دي  -عظدالمنا  : و ده  ٜعدام الحاليدة

 -الٝددددشآ   -ٜفددددق    يددددا   -بالادددد الّلددددىم  -

م٣ددددداسم  -س٠ددددع ال نددددات  -و الادددد  بندددده  و ندددددات 

ٍِ دا  إلاظددالم  -اظد ْ واظدح حْ  - خدالٛ 

و١ددددق ٜعددددم ثاددددذ بدددده أٜعددددام . بالاددددد املددددشح -

ة   أخشي محِٙش

 .ولل ىْٜ واجلحه  ِش ية وا الهزاة

2)  

Read Write Think 

Parent Resources  

(ReadWriteThink, 

2015) 

اللٕددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة 

 إلا الهزاة
 ظنة 12

م  وٙدددددددا٥ الٝدددددددشا ا أو ودددددددٛش  ا حدددددددة لدددددددحّل

ش املىٜددددددددْ  جشدددددددد يّلم ِلددددددددأ ال٢حابددددددددة  ويدددددددد٘ى

مٝذيخدددددات ٠حددددد  ثخناظددددد  والٙفدددددة الّ شيدددددة 

ْ مع املىاْٜ  و نؽىة اليىمية  ومّذ املٜى

امل حّددددددددددة والحّلي يددددددددددة وظددددددددددلق  ظددددددددددح ذام 

امددددددد ب نؽدددددداله ج ّيددددددة  خدددددداس  املذسظددددددة  ٜو

 الٝشا ا الذولية 

3)  

Academic Skill 

builders  

(Academic skill 

builders, 2015) 

 ظنة 12-6 الشياليات

ش املىٜدددددددْ ماا ددددددددا الشيالددددددديات وألّدددددددداب  اددددددد٘ى

٘ندددددى  اللٕدددددة ملؽددددداس٠ة  وٙدددددا٥ وثدٙهدددددزهم 

ومعدددددددداِذتهم ِلددددددددأ الددددددددحّلم  خيددددددددث ا ٢ددددددددع 

لحوٙدددا٥ لّددد  ألّددداب ٘شدادددة ورناليدددة خدددى٥ 

ذاد  ال  ْ والىشح والمشب والٝع ة وِ 

 الححيدة وال٢عىس والنع  
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 هبذه عنه املزحلت العمزيت الخ:صص املىقع م

4)  

Science Museums 

Science Fair 

Project Ideas 

Science Education 

(Museums 

Science Fair 

Project Ideas 

Science Education 

, 2015)  

 ظنة 12 -5 ِلىم

هدى مدذخل٤ مل اسظدة املحّدة و رداسا للّلددىم 

املّاـدددددددددددددشا والح٢نىلىجيدددددددددددددات مدددددددددددددع خدددددددددددددال٥ 

الحٙاِدددق امل اؼدددش أو  ثفددددا٥ ٔهدددي امل اؼددددش 

جيددددا يددددم ج يددددْ مددددْ مشا٠ددددض الّلددددىم والح٢نىلى 

أ دددددا  الّدددددالم  وجّحبدددددي الّلدددددىم مدددددع  ؼددددديا  

 املذهدديا ولددم محاخددة لل  يددْي وللددزا اددذِٟى

TryScience  مدددددع مشا٠دددددض  411وأ٠ندددددي مدددددع

الّلددىم يددم ج يددْ أ دددا  الّددالم  ظح٢ؽدداٗ 

 .و دث وثاش ة الّلىم بنٙع٤

 حددددا  اؼددددذياٟ  TryScience عّددددذ مىٜددددْ

 New York مدْ IBM Corporation ؼدش٠ة

Hall of Science  (NYHOS)  و 

Association of Science-Technology 

Centers  (ASTC)   ْومشا٠دض الّلدىم يدم ج يد

  .أ دا  الّالم

ادددددددحم الددددددددا٘ة مدحىيددددددددات ثٙاِليددددددددة جذاددددددددذا 

ات  بفددددددددددددددددددددٙة دوسيدددددددددددددددددددددة للددددددددددددددددددددزمل املىلدددددددددددددددددددددِى

  ية يم ظياٛ مّه خبيات ثٙاِل :مٕامشات

أنؽدددددىة ِ ليدددددة )دو  اثفدددددا٥( مدددددْ  :ثادددداسب

 م٣ى ات م اؼشا

خفدددددالق مش٠دددددض الّلدددددىم  :سخدددددالت ميذا يدددددة

م  باإللددددددددا٘ة اندددددددأ خاـددددددددية ااادددددددداد الحٙددددددداِل

  مش٠ض الّلىم

ددة املضيددذ؟ اٜذياِددات وأنؽددىة بعدديىة  : مّ٘ش

بندددددا  ِلدددددأ أظدددددفلة ثحّلدددددٞ ب ىلدددددُى خيدددددىي  

الت  خ اس املحّلٝة  باإللا٘ة لـى

مؽددددداهذ خيدددددة مدددددع ١دددددامهيات  :لٝىدددددات خيدددددة 

  ذي ددد يددم مشا٠ددض الّلددىم والح٢نىلىجيددا يددم 

  ج يْ أ دا  الّالم

5)  KidsKnowIt ل ّدق الدحّلم ماا دا  وثمظدغ  ظنة 12-6 مح٣امق ْ يهذٗ املٜى

http://www.tryscience.org/ar/adventure_archive_1.html
http://www.tryscience.org/ar/experiments/experiments_home.html
http://www.tryscience.org/ar/fieldtrips/fieldtrip_home.html
http://www.tryscience.org/ar/curious.html
http://www.tryscience.org/ar/livecams/live_cams.html
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 هبذه عنه املزحلت العمزيت الخ:صص املىقع م

Network  

(KidsKnowIt 

Network , 2015) 

حهية 1998ِام  م لحٝذام وشيٝة جّل ية ث٘ش

دددددد الٙدددددشآ باظدددددح حاُ   لحوٙددددا٥ لٝمدددددا  ٜو

ش مؽددددددددشوُ ٘فددددددددق دساسدددددددد ي لل ددددددددذسط  ويدددددددد٘ى

ثىدددددىس وأـددددد ذ أظددددداط ل دددددزب مالاددددده  مدددددع 

ش  الدددضواس ؼددددلشيا ِلدددأ معددددحىي الّدددالم  ويدددد٘ى

مّلىمددددددات خددددددى٥ الحيىا ددددددات وال يىلىجيددددددا 

خ وال٢ي يدددددددا  وال ٕشا٘يدددددددا والٙمددددددا  والحددددددداسي

والذاناـددددددددددددددددددددددىسات والنىددددددددددددددددددددددٞ والدددددددددددددددددددددددزا٠شا 

هيها  والحعاب ٔو

6)  

How Stuff Works 

(HowStuffWorks, 

2015) 

مّلىمدددددددددددددددددددددددددددددددددات 

 ِامة
 ظنة 6-12

لددددددددددددم ؼددددددددددددش٠ة ثابّددددددددددددة لؽددددددددددددش٠ة دععدددددددددددد٢ٙشي 

لالثفا ت  ٘هدي مفدذس ؼدلهي باملفدذاٜية 

والحيادادددددددة  وظدددددددللة الٙلدددددددم خدددددددى٥ وشيٝدددددددة 

ر ِ دددددددددق الّدددددددددالم الحٝيٝدددددددددت  أظعدددددددددلا أظدددددددددحا

ماسؼدددددددددا٥ بدددددددددشااع باامّدددددددددة و ادددددددددة ١اسوليندددددددددا 

دددددددددْ 1998الؽددددددددد الية ِدددددددددام  م  وأـددددددددد ذ املٜى

مفدددددذس ِلدددددأ الخدددددي امل اؼدددددش لل الاددددده  مدددددع 

 ادددددددخاؿ مدددددددع ج يدددددددْ ِ  ددددددداس  وثحدددددددىا٘ش 

سظددددىمات مٙيددددذا وأؼددددشوة الٙيددددذاى لدددد ع 

 املّلىمات لحىليدلا وث عيىلا  

 

ددم )  ففددات الّل يددة ا خحلٙددة ( مددذي اؼددح ا٥ مىاٜددْ الذساظددة ِلددأ الح3احمددح مددع ال ددذو٥ ٜس

ات ؼاملة ل٣ق الّلىم  والشياليات واللٕة إلا الهزادة  التي ثذياوح به  املّلىمات الّامة وما ِى

والذيبية إلاظالمية والذساظات  جح اِيدة  وثخناظد  مىاٜدْ الذساظدة ومشخلدة الىٙىلدة املحدمخشا 

  ية وإلا الهزاة ومع دو٥ م حلٙة ظنة  ٠ ا ثذياوح املىاْٜ به  اللٕة الّش  12 -6التي ثْٝ به  

 الا عراضيت:جنييم معلىماث مىاقع ألاإلايال  5.5.5

 وتهذٗ عنأ ٜياط الن زجة والحفنيٚ والذ ليات والذي٠ي  وخبيا املعحٙيذ؛      

  الن زجة: ثح ذق يم أ ىاُ ِناـش املّلىمدات ا خحلٙدة التدي ا ٢دع   دزجتها  وثش٠يد  ١دق  دُى

 لّالٜة به  ِناـش املّلىمات ا خحلٙة  مع ِناـش املّلىمات  وا
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  الحفددددنيٚ: اخذ ددددق يدددددم وجددددىد اظدددددذياثياية ثفددددنيٚ لل ّلىمددددات  و  دددددار  ثفددددنيٚ محّدددددذدا

ّدة  وخىددة لحفددنيٚ الحفد يم وإلا حددا  و ظددح ذام والفديا ة  ومحىلدد  لّنى ددة ِناـددش  محٜى

الٜاتها  ومحىلد   ظدح ذام ِنى دة املعدحٙيذ املّشو٘دة  ومدذي ثدى  ا٘ش اظدذياثياية املّلىمات ِو

لىاـدددٙات ال يا دددات  وودددٛش واضدددحة ألي واـدددٙات بيا دددات مذدددق امل٣دددا ض والحفدددنيٚ والٝدددىامالاغ 

ا ح٢ ددددددة  ومّددددددااهي لىاـددددددٙات ال يا ددددددات املالل ددددددة لح٣ىيددددددذ و ددددددث مّلىمددددددات واـددددددٙات ال يا ددددددات  

  TSA Enterpriseوعم٣ا ية ثدليق ال يا ات و ٝا لحفنيٚ املّلىمات 

  مددع وجددىد ِالٜددات منىٝيددة بدده  ِناـددش املّلىمددات بنددا  ِلددأ   ددار  الددذ ليات: اددحم الحم٠ددذ

املّلىمات و ٍم الحفنيٚ  ومذي ثىا٘ش الدذ ليات مدع خدال٥ املّدااهي املعدح ذمة مذدق الندااضو 

NISO  والذو لع ١ىسDublin Core  ومذي ثىا٘ش آلية ل دث املّلىمات رات الّالٜة وثدليللا   

 بنا  ِلأ د ليات املّلىمات 

 ذي٠ي : اح ذق يم ٜياط مذي ثىا٘ش وشيٝة لحا يدْ املّلىمدات املش٠ دة و فدٚ املش٠ دة بندا  ال

 ِلأ الن زجة والحفنيٚ والذ ليات 

  خبيا املعحٙيذ: ثخذ ق يم مدذي ثدىا٘ش خىدة لحٝيديم وثٝدىيم الن دار  والحفدنيٚ والدذ ليات

 والذي٠ي  مع وجلة  ٍش املعحٙيذ 

ي ددددددا الددددددم ثىضددددددح ال ددددددذاو٥ مددددددع       مّددددددااهي ثنٍدددددديم مّلىمددددددات مىاٜددددددْ  وٙددددددا٥ الحّل يددددددة  8 -4٘و

 املذسوظة  

م )  ( مٝاس ة به  ِناـش مّلىمات مىاْٜ  وٙا٥  ٘ذيالية4جذو٥ ٜس

 Modelingالنمذجت  املىقع م

 بنه  و نات   1

ددْ ) ش املٜى ( مىلددُى سلدددالاغ يهددم  وٙددا٥ تهدددذٗ عنددأ جّلددم  وٙدددا٥ بّددن مددع جّددداليم 13ادد٘ى

فدددق    يدددا  وم٣ددداسم  خدددالٛ وسيددداك  إلاظدددالم وخيددداا الن دددي ٍ دددا  إلاظدددالم ٜو والٝدددشآ  ِو

يدددده واملددددشح و الاددددد   وٙددددا٥ وو الادددد  بندددده  و نددددات واظدددد ْ واظددددح حْ و الاددددد املددددشح و ىابددددة الذ٘ي

 -3الّلىم وس٠ع ال نات  و١للا ِ اسا ِع ِشوك ٘يذاى م عىة ثخناظ  و وٙا٥ يم ظع 

 ظم والحلىيع  ظنة  و  ا ٢ع لحوٙا٥ املؽاس٠ة ع  يم الش 12

وثدددددشث ي ِناـدددددش املّلىمدددددات يدددددم ِالٜتهدددددا بالدددددذاع إلاظدددددالمت  وثخناظددددد  مدددددْ ال ندددددات و و د 

 الشأ ه  يم جّلم الذاع إلاظالمت بؽ٣ق م عي   

2   

Read Write 

Think 

Parent 

ثحدددىا٘ش ِدددذا أ دددىاُ لّناـدددش املّلىمدددات ثحّلدددٞ باألوٙدددا٥  واملّل ددده   وأوليدددا   مدددىس  ومدددع 

 مل   ىاُ ما هى م٢حىب  ـىجت  ٘يذاى  أدوات ثٙاِلية   هز

دشك ٘يدذاى أو ـدىت لد ّن  خيث ا ٢ع لحوٙا٥ ٜشا ا إلاسؼدادات امل٢حى دة للدذسوط  ِو
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Resources  الددذسوط  رددم اظددح ذام  دوات الحٙاِليددة لحى يددٞ مددا جّل دده  مددْ جشدد يّه ِلددأ الحنٍدديم

  و٠حابددددة ونؽددددش املٝددددا ت والحلخدددديق   ظددددفلة و جى ددددة  و٠حابددددة الؽددددّش بمؼدددد٣ا٥ م حلٙددددة

والٝفددددددق  وأداا لحٙددددددَ ال٣ل ددددددات  وي ٢ندددددده ثد يددددددق بّددددددن مددددددع هددددددزمل الحى يٝددددددات ِلددددددأ 

املى ااددددق ولددددم الحنٍدددديم والحلخدددديق  و٠حابددددة الؽددددّش  هددددزا باإللددددا٘ة عنددددأ ثٝددددىيم باألنؽددددىة 

يا وؼدددددددلشيا التددددددي ثحّلددددددٞ بددددددامل لٙه  و خددددددذاذ الحاسي يدددددددة  اٝعددددددم  خددددددذاذ اىميددددددا وأظدددددد ِى

 ساظية وإلاجاصات و خحٙا ت بالحّليم و خحٙا ت الذ

يم خه  ثحمدح الّالٜدة بده  هدزمل الّناـدش يدم ال دض  الخداؿ بموليدا   مدىس  خيدث اٝعد لا 

و ٝدددا للٙفدددة الّ شيدددة  ويندددذس  لددد ع ١دددق ٘فدددة ١دددق أ دددىاُ املّلىمدددات وأؼددد٣اللا  يدددم ـدددٙدة 

 واخذا  وما ِلحهم ع  اخحياس املّلىمة املىلى ة 

3   

Arcademic 

Skill 

builders 

دددذد  ثحمددح ِناـدددش املّلىمدددات  ظاظدددية يدددم  لّددداب  ولدددم ِ ددداسا ِدددع اللّ دددة ومدحىاهدددا ِو

الالِ ده  ب٣دق لّ دة  والح ىيد  الذددانت وهدى بدالط وهدى ِ داسا ِددع جّضيدض ملؽداس٠ة  وٙدا٥ يددم 

دددددْ خيدددددث ا ٢دددددع جّدددددذاق مدحدددددىي اللّ دددددة  والحّدددددذاق يدددددم ثٝددددداسيش الحخ دددددْ الخاـدددددة بددددده   املٜى

دددشوك ٘يدددذاى لل ؽددد ٢الت التدددي ٜدددذ افددداد٘لا الىٙدددق أرندددا  الدددحّلم و٠يٙيدددة خللدددا  وهدددزا ِو

انى دددٞ ِلدددأ الشيالددديات ٘ٝدددي؛ ردددم الح ىيددد  الذالدددث املح ذدددق يدددم ٜفدددق  اددداح املّل ددده  يدددم 

دددددْ  جّلددددديم الىدددددالب الشيالددددديات بهدددددزمل الىدددددٛش والحّدددددذاق ٘حهدددددا  والح ىيددددد  الشابدددددْ خدددددى٥ املٜى

 واللذٗ منه  واملعحٙيذاع وثاسي ه   

4   

Science 

Museums 

Science 

Fair Project 

Ideas 

Science 

Education 

ات مددا  ات سلالاعددية ثحّلددٞ بددالّلىم  وثخنددُى هددزمل املىلددِى ددْ عنددأ خ ددغ مىلددِى انٝعددم املٜى

ددددشوك ٘يددددذاى ملددددا ثددددم  الاددددع ِو بدددده  مّلىمددددات وخبدددديات وعم٣ا يددددة عجددددشا  ثادددداسب ثٙاِليددددة أ٘و

 ثفىيشمل 

  خبيات ثٙاِلية يم ظياٛ مّه  :مٕامشات

 أنؽىة ِ لية )دو  اثفا٥( مْ م٣ى ات م اؼشا :ثااسب

خفددددالق مش٠ددددض الّلددددىم الحٙدددداِلم  باإللددددا٘ة انددددأ خاـددددية ااادددداد مش٠ددددض  :سخددددالت ميذا يددددة 

  الّلددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددىم

دددددة املضيدددددذ؟  اٜذياخدددددات وأنؽدددددىة بعددددديىة بندددددا  ِلدددددأ أظدددددفلة ثحّلدددددٞ ب ىلدددددُى خيدددددىي   : مّ٘ش

الت  خ اس املحّلٝة  باإللا٘ة لـى

مؽدداهذ خيددة مددع ١ددامهيات   ذي ددد يددم مشا٠ددض الّلددىم والح٢نىلىجيددا يددم ج يددْ  :لٝىددات خيددة

 أ دا  الّالم 

هدزا و اددذ   ددار  ألوليددا   مددىس واملذسظدده  والّل ددا  وامللنذظدده   هددزا باا دد   وٙددا٥ مددْ 

ثددشابي بدده  ِناـددش املّلىمددات خيددث اىضددح دوس ١ددق ٘فددة يددم ١ددق عم٣ا يددة محددابّتهم  ويحددىا٘ش 

  ِنفش مع ِناـش املّلىمات وما ا ٢جهم الٝيام به  

http://www.tryscience.org/ar/adventure_archive_1.html
http://www.tryscience.org/ar/experiments/experiments_home.html
http://www.tryscience.org/ar/fieldtrips/fieldtrip_home.html
http://www.tryscience.org/ar/curious.html
http://www.tryscience.org/ar/curious.html
http://www.tryscience.org/ar/livecams/live_cams.html
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5   
KidsKnowIt 

Network 

اٝعددددم املىاٜددددْ   ددددار  اؼدددد٣ا٥ املّلىمددددات عنددددأ أنؽددددىة جّل يددددة ومنحاددددات ولٝىددددات ٘يددددذاى 

واج دددددات ومىظددددديٝ  وألّددددداب ومٝدددددا ت و٠حددددد  دساظدددددية و دددددشامج جّل يدددددة وخىدددددي دساظدددددية و 

 مذسظية 

ات ِل يدددة افدددق ِدددذدها عندددأ ) ( مىلدددُى خدددى٥ 12أمدددا أ ىاِلدددا ٘يدددحم ثٝعدددي لا عندددأ مىلدددِى

لددددددم الٙلدددددد٤ و خيددددددا  وال٢ي يددددددا  والذاناـددددددىسات وال ٕشا٘يددددددا وال يىلىجيددددددا  الحيىا ددددددات ِو

 والحاسيخ والشياليات وخياا  نعا  والزا٠شا والنىٞ 

 مددىس واملذسظدده  الددزاع ا ٢ددجهم  ظددحٙادا  ويخنددُى ٘فددات املعددحٙيذاع بدده   وٙددا٥ وأوليددا 

 مع هزمل املّلىمات و٠يٙية اظح ذاملا  

6   
How Stuff 

Works 

ْ والددزي ادحددىي  ددْ أ ددىاُ م حلٙددة لل ّلىمددات املحاخددة يددم الؽددشيي  ٘ٝددت بدداملٜى ش املٜى ادد٘ى

(  دددُى وهدددم: املٕدددامشا  والحيىا دددات  والعدددياسات  والذٝا٘دددة  والخعدددلية  والحدددحة  11ِلدددأ )

 ملنز٥ والحذاٝة  و  ار  الحياا  و مىا٥  والّلىم  والحٝنية  وا

( الٙيددذاى والّددشوك 3أمددا أؼدد٣ا٥ املّلىمددات ٘يددحم اثاختهددا يددم آخددش الؽددشيي  ٘ٝددت وهددم )

 و خح اسات ال عيىة  

شلدددددا بددددداملىْٜ   ا واظدددددح ذاما ِو ات ؼددددديِى ومّدددددشك يدددددم منحفدددددٚ الفدددددٙدة أ٠ندددددي املىلدددددِى

ى٥ علحها  ومّلىمات م عىة خى٥ باقم الّ ْ لعلىلة الـى  ناـش املحاخة باملٜى

أما م٣ى ات ١ق ِنفش ٘يحم ع مّلىمات وا٘ية  فية خى٥ هزا الّنفش وسابدي لٙيدذاى 

ش سوابدددي  خددداؿ بددده أو ِدددشك لحىلددديذ املّلىمدددات وثىىسهدددا و٠يٙيدددة اظدددح ذاملا  ٠ دددا اددد٘ى

مشث ىدددة  باملّلىمدددات رات الّالٜدددة والتدددي ا ٢دددع ا٠خؽدددا٘لا  أو مّلىمدددات مّشو٘دددة ومٙمدددلة

 بزاٟ الّنفش  أو ثفنيٙات أخشي لنٙغ الّنفش الّشين   

م )                 ( ما الم:4احمح مع خال٥ ال ذو٥ ٜس

ثخؽابه املىاْٜ املذسوظة يم ث ذيق   ار  أل ىاُ ِناـش املّلىمات التي جّبي ِع مم ى   (1)

يددة  ودا ددْ وثدٝددٞ أهذا٘دده  هددزا وثنٝعددم هددزمل   ددىاُ عنددأ ِناـددش ِ٘ش خددق ١ددق ِنفددش ٘شعددم املٜى

احم ثىليده بالفىس والٙيدذاى والفدىت و ٝدا  خحياجلدا لدزل٤  م دا ا ده  الّالٜدة بده  ِناـدش 

 املّلىمات ا خحلٙة 

( مىاْٜ يم ثم ه  الٙيذاى والفىس والنق ١مؼ٣ا٥ م حلٙة لّدشك املّلىمدات 5ثخؽابه ) (2)

 ْ اٙدشد لل دا  How Stuff Worksاملىلى ة ٠ن ىر  ثابْ ل٣ق  ُى مع أ ىاُ املّلىمات  ع  أ  مٜى

 أاٝى حه  منٙفله  يم نهااة الؽشيي  ٘ٝت أِلأ الفٙدة وهم الٙيذاى والّشوك  

جعتهذٗ مٍّم املىاْٜ أ ىاُ م حلٙة مع املعحٙيذاع باا    وٙا٥  ع  أنها ثحٙاوت يم  (3)

ددْ بندده  و نددات اٝحفددش ِلددأ  وٙددا٥ ٘ٝددي   ٠ددم املّلىمددات بالنعدد ة للٙفددة املعددحٙيذا  ٘ناددذ مٜى
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 Read Writeويخؽدابه رالردة مىاٜددْ يدم عثاخددة مّلىماتهدا لحوٙدا٥ وأوليددا   مدىس واملذسظدده  وهدم 

Think Parent Resources  Arcademic Skill builders  KidsKnowIt Network ْد   أمدا مٜى

How Stuff Works  ٘يخيذ مّلىمات لل٢ اس أ٠ني مع  وٙا٥ وثخناظد  مدْ الٙفدات الّ شيدة التدي

دْ   Science Museums Science Fairثفدلح ١موليددا  أمددىس أو مذسظدده  أو ٔهدديهم  ٠ ددا أ  مٜى

Project Ideas Science Education   اخيذ مّلىماثه أاما للّل ا  وامللنذظه 
 

م )  ( مٝاس ة به  ثفنيٚ املّلىمات يم مىاْٜ  وٙا٥  ٘ذيالية5جذو٥ ٜس

 

 Classificationالخصنيف  املىقع م

 ه  و ناتبن   1

( مىلدددُى سلدددالاغ و دددذاخق ١دددق ثٝعددديم 13ثح ذددق خىدددة الحفدددنيٚ يدددم ثٝعددديم املىٜدددْ عندددأ )

ات  ات ال ذاددددددذا و ٝددددددا لل ىلددددددِى ات التددددددي اخناوللددددددا  ويددددددحم علددددددا٘ة املىلددددددِى املىلددددددِى

ْ ٜىاِددددددذ ثفددددددنيٚ واضددددددحة أو خشيىددددددة لل ىٜددددددْ او  الشلالاعددددددية  ع  أ دددددده   ثحددددددىا٘ش بدددددداملٜى

 ملىلْ واظذياثياية لىاـٙات ال يا ات  الحنىيه ِع  ٍم الحفنيٚ املح ّة يم ا

2   

Read Write 

Think 

Parent 

Resources 

دددْ اظدددذياثياية لحفدددنيٚ املّلىمدددات خيدددث ع  اللدددذٗ  ظاسددد ي مدددع املىٜدددْ أ   ش املٜى اددد٘ى

اددحّلم  وٙددا٥ اللٕددة إلا الهزاددة بعددلىلة  ولٝددذ ثددم ثفددنيٙلا و ٝددا لنددُى املفددادس  ّ٘لددأ 

هيهدددا  الىٙدددق اخحيددداس  نؽدددىة أو  لّدددا ب أو الدددىسٛ املى دددُى أو خلٝدددات ال ىد١اظدددد ٔو

( وظديلة لحدٝيددٞ أهددذاٗ الدحّلم مجهددا املؽدداس٠ة والح٢ٙهدي الناٜددذ والنىددٞ ٠22 دا ثحددىا٘ش )

هيها  هزا باإللا٘ة عنأ الحفنيٚ املىلىعم والزي احمد ع ) ( 15وال٢حابة و ظح اُ ٔو

دع اللٕدة والؽدّش ماا٥ مىلىعم احّلٞ بحّلم اللٕة إلا الهزاة ومجهدا الدذسام ا والٝفدة ٘و

هيها   لم اللٕة ٔو  ِو

ددددْ  ددددْ خىددددة لحفدددد يم الحفددددنيٚ ويحمددددح رلدددد٤ مددددع سابددددي ِددددشك املٜى ش املٜى  Siteادددد٘ى

Demonstrations عؽدددشح م٣ى اثددده و٠يٙيدددة املؽددداس٠ة ٘يددده مدددع خدددال٥ ِدددشك باوس ىيندددد  

يذاى   ٘و

ت أو ثفدنيٚ هزا وي ٢ع لل ّل ه  وأوليدا   مدىس املؽداس٠ة يدم علدا٘ة ِناـدش لل ّلىمدا

ح دداس بّددذ Contribute to ReadWriteThinkمددا مددع خددال٥ سابددي    ويددحم ولددّلا يددم ِ 

ْ  خيددددث اددددحم ثدليددددق املّلىمددددات وثٝيي لددددا   اظخؽدددداسا هيفددددة الحد٢دددديم واملددددشاجّه  بدددداملٜى

   وعثاخة  ظحٙعاسات ا خحلٙة مع خال٥ سابي  ظفلة املح٢شسا 

3   

Arcademic 

Skill 

builders 

ش لل  دْ اظدذياثياية لحفدنيٚ املّلىمدات وثن يتهدا  خيدث يهدذٗ عندأ صيدادا مؽداس٠ة احد٘ى ٜى

ددْ مددع خددال٥  لّدداب  مدْ ثىلدديذ اخفدداليات بضيددادا ٔس ددات  وٙددا٥ يددم   وٙدا٥ يددم املٜى

( مىلدددُى ثذدددياوح 17الدددحّلم باأللّددداب وخاـدددة يدددم الشيالددديات  ويفدددنٚ  لّددداب و ٝدددا )

عدددددد ة عنددددددأ الّالمددددددات بدددددده  الّ ليددددددات الحعددددددابية ال عدددددديىة مددددددع ج ددددددْ و  وددددددشح ولددددددشب ٜو
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 Classificationالخصنيف  املىقع م

( 6الّؽددشية وال٢عددىس والنعدد  وال٢حابددة والنىددٞ وال ٕشا٘يددا  وثحددذس  هددزمل  لّدداب عنددأ )

 معحىيات 

أمددددا أ١ددددادا ٢غ بددددالط مفددددنٙة لذالرددددة أ ددددىاُ جّددددذاق مدحددددىي  لّدددداب  عم٣ا يددددة ِددددشك 

تددددي ثٝددداسيش بيا ددددات  وٙددددا٥ وثدذاددددذ املؽدددد٢الت  وعم٣ا يدددة ِددددشك الٙيددددذاى لل ؽدددد٢الت ال

 اىاجللا  وٙا٥ وخللا  

ويفددنٚ ال ددض  الخدداؿ بٝفددق  ادداح املّل دده  عنددأ ٜفددق النادداح  ووددٛش اظددح ذام 

ْ لضيادا مؽاس٠ة  وٙا٥ وجش يّلم وثدعه  معحىاهم  مْ ؼدشح خىدىات جّلديم  املٜى

 الىالب واملّااهي املح ّة يم املىْٜ 

4   

Science 

Museums 

Science Fair 

Project 

Ideas 

Science 

Education 

اىجددذ خىددة ثفددنيٚ واضددحة لحٝعدديم ِناـددش املّلىمددات عنددأ ثادداسب وسخددالت ميذا يددة 

ومٕدددددددددامشات  وثىلددددددددديذ دوس أوليدددددددددات  مدددددددددىس واملذسظددددددددده  يدددددددددم ١دددددددددق مجهدددددددددا  ع  أ  الّل دددددددددا  

ْ ب٣ق  ْ بخعْ لٕات  ويخؽابه مدحىي املٜى وامللنذظه  ما صا٥ ثدد إلانؽا   ويحاح املٜى

شهددا املىٜددْ اللٕددات  ومددع هنددا احددىا٘ش خشي ىددة لل ىٜددْ ثىضددح الّناـددش الشلالاعددية التددي ا٘ى

 وظلىلة   حٝا٥ علحها  

5   
KidsKnowIt 

Network 

ثحمددح خىددة الحفددنيٚ يددم ثٝعدديم املّلىمددات عنددأ أؼدد٣ا٥ محّددذدا لّشلددلا والتددي ثنٝعددم 

 ( اؼ٣ا٥ لضيادا ثٙاِق  وٙا٥ مْ املىْٜ و ظحٙادا منه بالٝذس ال٣ايم 11عنأ )

( 12اُ املّلىمدددات املحاخددة و ٝدددا لّددذا ث ففدددات ِل يددة افدددق ِدددذدها )٠ ددا اٝعدددم أ ددى 

يددددة   ا ٢ددددع مدددددع خالللددددا ِدددددشك  ات ِ٘ش مىلددددُى   وأظددددٙق ١دددددق مىلددددُى انددددذس  مىلدددددِى

دىس وخفدالق مّيندة مدْ عم٣ا يدة خدق بّدن الح داسيع التدي ثنؽدي  يدذاى ـو مّلىمات ٘و

  وٙا٥ 

ْ ِع وشيٞ ٜ ى٥ مٝذيخا ْ خىة لحدعه  املٜى ت  وٙا٥ وأوليا   مىس هزا ويخيذ املٜى

هيهم  ه  مع و١الة  اظا ٔو  واملذسظه  واملحىِى

6   
How Stuff 

Works 

ثىجددذ اظددذياثياية واضددحة لحفدددنيٚ املّلىمددات بدداملىْٜ  خيدددث ثحددىا٘ش خشيىددة لل ىٜدددْ 

ْ  ٠ دددا ثحدددىا٘ش ٜال دددة  دددى٥ عليددده بددداملٜى ِلدددأ هيفدددة أظدددفلة وأجى دددة ملدددا ا ٢دددع ااادددادمل والـى

ات صيداسا  ٠ دا أ٘ٝية بدم ىاُ املّلىمدا ت وأؼد٣اللا  هدزا باإللدا٘ة عندأ ِدشك أ٠ندي املىلدِى

اىجددددددذ يددددددم أظددددددٙق الفددددددٙدة الشلالاعددددددية لل ىٜددددددْ ِناـددددددش املّلىمددددددات الشلالاعددددددة وأؼدددددد٣اللا 

ْ  وخذمة الّ ال  ومّلىمات خى٥ الؽش٠ة الشاِية    واملىاْٜ رات الّالٜة بهزا املٜى

م )  ( ما الم:5ويحمح مع ال ذو٥ العابٞ ٜس
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ظذياثياية لحفنيٚ املّلىمات باملىاْٜ  خيث ثٝعم املىاْٜ املّلىمات و ٝا ولىح خىة ا  1

ات الشلالاعية )أي الذسجة الذا ية  ية ثحّلٞ باملىلِى ات ِ٘ش ات سلالاعية رابحة  ومىلِى ملىلِى

يدددددة أخدددددشي  أو الحّدددددذاق يدددددم الّناـدددددش  يدددددم الذيثالاددددد (  وثخددددديذ املىاٜدددددْ عم٣ا يدددددة علدددددا٘ة ِناـدددددش ِ٘ش

 و الحزٗ املحاخة ظىا  باإللا٘ة أ

اخ ه  مع اظح ذام املىاْٜ وجىد ٜىامالاغ مد٢ ة وم٣ا ض ععحّه  بها عداسا املىاْٜ  خحياس   2

ْ  ٠ دددددا ادددددحم عثاخدددددة  ات الشلالاعدددددية املحاخدددددة بددددداملٜى يدددددة التدددددي ثخناظددددد  واملىلدددددِى ات الِٙش املىلدددددِى

تها   ثٙعهيات ل ّن املفىلحات التي ادحا  املعحٙيذاع مّ٘ش

ٜددددة بدددده    3 ٜددددْ ثىضددددح بّددددن املىاٜددددْ الّال ددددْ يددددم مى ِناـددددش املّلىمددددات مددددع خددددال٥ خشيىددددة املٜى

Science Museums Science Fair Project Ideas Science Education ْد  How Stuff  ومٜى

Works  والٝىالم  ٘ٝية والشأظية بّناـش املّلىمات مذقHow Stuff Works  KidsKnowIt 

Network Arcademic Skill builders  Read Write Think Parent Resources  

احمدددددح مدددددع املىاٜدددددْ املذسوظدددددة وجدددددىد خىدددددة للحىدددددىيش مدددددع خدددددال٥ ثددددددذاثها بفدددددٙة معدددددح شا    4

ددددْ بندددده   وعثاخددددة ثلٝددددت آسا  ومٝذيخددددات  وٙددددا٥ وأوليددددا   مددددىس واملذسظدددده   ورلدددد٤ ٘ي ددددا ِددددذا مٜى

دددددْ  ٙددددشد مٜى ب ثاخددددة عم٣ا يددددة الحّددددذاق آلاندددددت  Arcademic Skill buildersو نددددات  يددددم خدددده  ان

ْ لحلّ ه  مع و١الة  اظا   KidsKnowIt Networkاب  ٠ ا انٙشد مٜى بٝ ى٥ مٝذيخات املحىِى

  ْ  م ا اضيذ مع ٠ٙا ا املٜى

م )  ( مٝاس ة به  د ليات مّلىمات مىاْٜ  وٙا٥  ٘ذيالية6جذو٥ ٜس

ْ م  Semanticsالذ ليات  املٜى

 بنه  و نات   1

يددددذ ممدددد ى  ِناـددددش املّلىمددددات ثىجددددذ ِالٜددددات منىٝيددددة بدددده  ِناـددددش املّلىمددددات يددددم ثىخ

الشلالاعدددية ووشيٝدددة   حٝدددا٥ بددده  الّناـدددش  ع  أ    ثحدددىا٘ش ع  وشيٝدددة بددددث م عدددىة ِدددع 

ْ ٘ٝي   املّلىمات املحىا٘شا باملٜى

2   

Read Write 

Think 

Parent 

Resources 

هندددداٟ س ددددي بدددده    ددددار  املّلىمددددات و ٍددددم الحفددددنيٚ  خيددددث ثحددددىا٘ش   ددددار  املّلىمددددات يددددم 

دددْ ل٣دددق ٘فدددة مدددع الٙفدددات املعدددتهذ٘ة ولدددم  وٙدددا٥ واملّل ددده  وأوليدددا  الحٝعدديم    ٘ٝدددت لل ٜى

ش  ات  ظاظدددية التدددي اذسظدددلا الىٙدددق  ردددم ادددد٘ى  مدددىس  ردددم اندددذس  لددد جها ِناـدددش املىلددددِى

 سوابي ألؼ٣ا٥ ِشك املّلىمات و٠يٙية ثى يٝلا بمدوات املؽاس٠ة و لّاب  

ددْ دليددق با ظددذياثياية املح ّددة  ش املٜى   والتددي اٝعدد لا Strategy Guidesيددم املىٜددْ ٠ ددا ادد٘ى

 و ٝا أل ىاُ الحّلم 

   series  Strategy Guides وي ٢ع ال دث ِع هزمل املّلىمات   وثفٙدلا مع خال٥

هدددددزا ويدددددحم عجدددددشا  ثفدددددنيٚ ثلٝدددددائت لّناـدددددش املىٜدددددْ والتدددددي اٝعددددد لا و ٝدددددا للٙفدددددة الّ شيدددددة 
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ْ م  Semanticsالذ ليات  املٜى

ات و هذاٗ الحّل ية وظالظق أدلة  ظذياث  ياية واملىلِى

3   

Arcademic 

Skill 

builders 

هندداٟ س ددي بدده    ددار  املّلىمددات وثفددنيٙلا   خيددث انددذس  أظددٙق ١ددق ث ىيدد  الحٝعددي ات 

ية التددددي ا ٢ددددع ثفددددٙدلا أو ثدذاددددذ النحددددالج بهددددا  ٠ ددددا ا ٢ددددع ثدذاددددذها باملعددددحىي  املىلددددِى

ْ وس دددددي الّناـدددددش املشث ىدددددة  املىلدددددىب  هدددددزا وي ٢دددددع لحوٙدددددا٥ واملّل ددددده  الخ ددددد يق بددددداملٜى

بددداملّل ه  يدددم خعددداب واخدددذ وعنؽدددا  ثٝددداسيش لحوٙدددا٥ ويدددحم ثشثيبهدددا ه اليدددا باظدددم الىٙدددق أو 

دددات أو بالح٣ليٙدددات التدددي اٝدددىم بهدددا  وٙدددا٥ أو باللّ دددة  ويحمددد ع خعددداب الىٙدددق  با   ِى

ددددشك ٘يددددذاى  ددددشك  نؽددددىة التددددي اٝددددىم بهددددا  ِو ِلددددأ ث٣ليٙددددات  لّدددداب التددددي اٝددددىم بهددددا  ِو

 ٠ ا ا ٢ع ثد يق ثى يٝات لل ى ااق للذسوط الشأ  يم جّل لا  

4   

Science 

Museums 

Science 

Fair Project 

Ideas 

Science 

Education 

هندددداٟ ِالٜددددات منىٝيددددة يددددم ِناـددددش املّلىمددددات املحاخددددة  خيددددث بددددذاخق ـددددٙدات املىٜددددْ 

ددْ عندددأ الددشوابي  ظاظددية الخاـددة بحادداسب  وٙددا٥ التدددي  باللٕددة ا خحدداسا اددحم ثٝعدديم املٜى

شا ها وأظٙللا خىىات عجدشا  الحاش دة ِلدأ الخدي امل اؼدش  ويدم خالدة الٔش دة يدم ا ٢جهم عج

ش خىددىات م٢حى ددة ثٙفدديلية للحاش ددة ودوس الىٙددق  ثنٙيددزها ِ ليددا ِلددأ أسك الىاٜددْ ٘يدد٘ى

وونددم  مددش ٘حهددا  ومددع هنددا  اددذ ثددذس  يددم ِددشك املّلىمددات أظددٙق ١ددق ِنفددش  وهددزا انى ددٞ 

٠ دددددا  ادددددذ هنددددداٟ س دددددي منىٝدددددت بددددده  أوليدددددا   مدددددىس  أامدددددا الدددددشخالت امليذا يدددددة واملٕدددددامشات 

هيهددددددا  ٠ح ددددددا٥ املل ددددددة بىلددددددىح ل٣ددددددق  واملذسظددددده  ومحابّددددددة  وٙددددددا٥ يددددددم اجددددددشا  الحاددددداسب ٔو

  وشاٗ 

دددددىامالاغ مفدددددىلحات أو م٣دددددا ض   ٌلدددددىس ـدددددناداٞ  دددددْ ملّدددددااهي ٜو ومدددددا اىضدددددح اظدددددح ذام املٜى

شا للحاددداسب وخفالفدددلا  ملعددداِذا    وٙدددا٥ ِلدددأ ٘لدددم ـدددٕهيا ثىضدددح مّنددد  لل دددىاد املحددد٘ى

 و يّتها الّل ية ٜ ق اجشا  الحااسب 

5   
KidsKnowIt 

Network 

هنددداٟ ِالٜدددات منىٝيدددة بددده  ِناـدددش املّلىمدددات خيدددث امدددم املّلىمدددات النفدددية والفدددىس 

هيها مع أؼ٣ا٥ املّلىمات ِنذ ال دث ِع مّلىمة واخذا   والٙيذاى ٔو

6   
How Stuff 

Works 

ددددْ الّذاددددذ مددددع الددددذ ليات ال ش املٜى ات وأؼدددد٣اللا  ّ٘نددددذ ادددد٘ى تددددي جؽددددهي عنددددأ ثددددشابي املىلددددِى

اخحيدددداس الحيىا دددددات ٠ّنفدددددش سلدددددالاغ ثٍلدددددش بيا دددددات خاليدددددة خدددددى٥ الحيىا دددددات املمدددددا٘ة  ردددددم 

  ىاُ  خدشي املحاخدة  ردم الٙيدذاى الخداؿ بالحيىا دات بىجده ِدام  وسوابدي أخدشي ا ٢دع 

 ددددات يددددم رات ا٠خؽددددا٘لا خددددى٥ املىلددددُى ب ىاٜددددْ أخددددشي  ومّلىمددددات أخددددشي محّلٝددددة بالحيىا

ْ  رم الحٝعي ات  خشي املفنٙة خى٥ الحيىا ات أاما    املٜى

ددددْ مددددْ ِددددشك الفددددىس والٙيددددذاى املددددشث ىه   ش آليددددة لل دددددث ِددددع املّلىمددددات داخددددق املٜى ويدددد٘ى

 باملّلىمات املىلى ة  

م )               ( ما الم:6اخ ه  مع ال ذو٥ العابٞ ٜس
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منىٝيدة يدم ِناـدش املّلىمدات  خيدث اخنداو٥ ١دق ثخؽابه املىاْٜ املذسوظة يم وجىد ِالٜات   1

ات مددع  ات املعددتهذ٘ة بنددا  ِلددأ الحفددنيٚ ا حددذد لدده  وهندداٟ ثددذس  يددم املىلددِى ددْ املىلددِى مٜى

ٜددددْ وثفددددٙذ  يددددة  ويحمددددح رلدددد٤ مددددع خددددال٥ اظددددح ذام املىا ٘ددددُش الِٙش يددددة عنددددأ  الشلالاعددددية عنددددأ الِٙش

ْ أو الٝىالم  ٘ٝية أو ال ا    ية مدحىياتها مع خال٥ خشيىة املٜى

ْ اث اِلا أاما   2 ثىضح بّن املىاْٜ املّااهي املح ّة بها والتي اا  ِلأ املعحٙيذاع مع املٜى

  Read Write Think Parent Resources  How Stuff Worksمذق: 

ّه  وه ددددا: 4ثحددددىا٘ش آليددددات بدددددث يددددم )  3  Arcademic Skill( أسبّددددة مىاٜددددْ ٘ي ددددا ِددددذا مددددٜى

builders  Science Museums Science Fair Project Ideas Science Education    

م )  ( مٝاس ة به  ثش٠ي  مّلىمات مىاْٜ  وٙا٥  ٘ذيالية7جذو٥ ٜس

ْ م  Structureثش٠ي   املٜى

 بنه  و نات   1

ندددذ الىٜدددٗى ِلحهدددا اٍلدددش ِندددىا  املىلدددُى ويشا٘ٝددده  ثحدددىا٘ش املّلىمدددات ِلدددأ ؼددد٣ق دوالدددش ِو

ات ِلددددأ ؼدددد٣ق ٘يددددذاى م عددددي ببي ددددامج ـددددىت انىددددٞ اظددددم املىلددددُى  ويددددحم ِددددشك املّلىمدددد

الٙددالػ  و  ا ٢ددع   حٝددا٥ مددع مىلددُى آلخددش ع  بّددذ الخددشو  رددم الددذخى٥ ِلددأ املىلددُى 

 الشلالاو ي الحانم 

2   

Read Write 

Think 

Parent 

Resources 

ْ خشيىددة بّناـددش املّلىمددات املحاخددة بدده والحفددا يٚ املح ّددة والددش ي ٘ي ددا    احددىا٘ش بدداملٜى

احىا٘ش الؽشيي  ٘ٝت الزي احم ع الٙفات املعتهذ٘ة الذالذ ويم الؽشيي بيجهم  ع  أ ه 

الشأسددددد ي ِلدددددأ الالاعددددداس مٝعدددددم ال ددددددث بدددددداملىْٜ و ٝدددددا للٙفدددددة الّ شيدددددة لحوٙدددددا٥ و هددددددذاٗ 

ات  مْ ثىليذ ِناـش مّلىمات الشابي  ٘ٝت الزي ثم اخحياسمل   الحّل ية واملىلِى

3   

Arcademic 

Skill 

builders 

ْ خشيىددة بّناـددش املّلىمددات املحاخددة بدده والحفددا يٚ املح ّددة والددش ي ٘ي ددا   احددىا٘ش بددامل ٜى

بيددددددجهم  ل٢ددددددع احددددددىا٘ش الّناـددددددش الشلالاعددددددية يددددددم أِلددددددأ الفددددددٙدة  وأظددددددٙق الفددددددٙدة اٝعددددددم 

دددْ  والذدددانت 5املّلىمدددات عندددأ ) ( ثٝعدددي ات   و٥ مدددع الالاعددداس مدددا اٝىلددده املّل دددى  خدددى٥ املٜى

ددْ ومّدددااهيمل بّددن الددشوابي املٙيددذا التددي ثٙيددذ املّلددم و  ددة وددٛش خ ااددة املٜى الىٙددق يددم مّ٘ش

ْ والحىاـق؛ أمدا الحٝعديم الذالدث ٘لدى الخداؿ  ووٛش ِ ق  لّاب  ووشيٝة الش ي باملٜى

دالٚ والؽددش١ا   أمدا الحٝعدديم  دية وخددٞ النؽدش والٌى بالؽدش٠ة ومّلىمدات خىللددا والخفـى

دددْ ِبدددي الٙدددالاغ بدددٟى والحدددىيذي وا ل ىجدددق بدددالط؛ الشابدددْ ٘الاؽددد ق ودددٛش محابّدددة ثىدددىسات املٜى

 ويدحىي الحٝعيم الخامغ ِلأ الحى يٝات التي ا ٢ع ثد يللا ِلأ املى ااق 

4   

Science 

Museums 

Science 

Fair Project 

ددىس ثىضددح خىددىات  ددىت ـو احمددح ثش٠يدد  املّلىمددات يددم ١ددق ِنفددش  مددع ثددىا٘ش ٘يددذاى ـو

ا ت للحادددداسب و٠يٙيددددة الحٕلدددد  عجددددشا  الحادددداسب باا دددد  الددددنق وخىددددىه عسؼدددداداة واخح دددد

ية وهناٟ س ي منىٝت بيجهم  ات الشلالاعية والِٙش  ِلحها  و١للا مفنٙة و ٝا لل ىلِى
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ْ م  Structureثش٠ي   املٜى

Ideas 

Science 

Education 

5   
KidsKnowIt 

Network 

احم ثش٠ي  املّلىمات الحذاذة وعلا٘تها و ٝا للحفدنيٚ املحدىا٘ش بداملىْٜ والّالٜدات ٘ي دا 

يدددددة لددددد ع املّلىمدددددات بيدددددجهم  ورلددددد٤ خددددده  الٔش دددددة يدددددم علدددددا٘ة ثددددددذاذات أو مّلىمدددددات  ِ٘ش

 بالحٝعي ات  ظاظية  

6   
How Stuff 

Works 

هي املّلىمددات النفددية والفددىس  ددْ ثش٠يدد  املّلىمددات رات الّالٜددة مددع خددال٥ ثدد٘ى االاعددش املٜى

والٙيددذاى والددشوابي رات الّالٜددة ورلدد٤ ِنددذ ال دددث او ثفددٙذ أي مددع ِناـددش املّلىمددات 

 الشلالاعية املحاخة  

م )احمح مع خال٥ ال ذ       ( احم ثش٠ي  املّلىمات الحذاذة وعلا٘تها و ٝا 7و٥ العابٞ ٜس

للحفنيٚ املحىا٘ش باملىاْٜ والّالٜات ٘ي ا بيجهم  ورل٤ خه  الٔش ة يم علا٘ة ثدذاذات أو 

ية ل ع املّلىمات بالحٝعي ات  ظاظية   مّلىمات ِ٘ش

م )  ية( مٝاس ة به  خبيا املعحٙيذ يم مىاْٜ  وٙا٥  ٘ذيال8جذو٥ ٜس

ْ م  User Experienceخبيا املعحٙيذ  املٜى

 بنه  و نات   1
ْ مددع    ثىجدذ خىدة لحٝيدديم وثٝدىيم الن ددار  والحفدنيٚ والدذ ليات والذي٠يدد  بداملٜى

 وجلة  ٍش  وٙا٥ 

2   

Read Write 

Think Parent 

Resources 

ش لل ّلددددم وونددددم  مددددش عم٣ا يددددة املؽدددداس٠ة يددددم إلالددددا٘ة والحّددددذاق مددددع خددددال٥ سابددددي  ادددد٘ى

Contribute to ReadWriteThink دة   ٠ ا ا ٢ع  واُل ِلأ  ظفلة املح٢دشسا ومّ٘ش

هيها  هزا باإللا٘ة عنأ املؽداس٠ة يدم  ى٥ ملّلىمة مّينة و٠يٙية املؽاس٠ة ٔو وٛش الـى

ات  RSSا ححىي وثفنيٙه ِع وشيٞ جٕزاة   واملٝع ة و ٝا لل ىلِى

3   
Arcademic Skill 

builders 

ددْ لحوٙدد ش املٜى ْ ِددع ادد٘ى ددْ املذسظددة أو املنحددذي أو املذو ددة بدداملٜى ا٥ عم٣ا يددة س ددي مٜى

  Arcademics Plus  ٠ ددا ا ٢ددع الحّددذاق مددع خددال٥ سابددي Link to Usوشيددٞ سابددي 

دددْ ٘حهدددا  دددة  خىدددا  التددي ٜو دددشك الحٝدداسيش ملّ٘ش خيددث ا ٢دددع جّدددذاق مدحددىي اللّ دددة  ِو

لل ؽ٢الت التي اْٝ ٘حها  الىٙق أرنا  الحّلم  هزا باإللا٘ة عنأ عم٣ا ية ِشك ٘يذاى

 الىٙق أرنا  الحّلم باأللّاب ومع رم الحّٗش ِلأ خلىللا 

4   

Science 

Museums 

Science Fair 

Project Ideas 

ثحىا٘ش خىة لحٝيديم وثٝدىيم الن دار  والحفدنيٚ والدذ ليات والذي٠يد  وهدزمل محاخدة 

ىاـددددق ٘ي ددددا بيددددجهم وعبددددذا  آسائهددددم خددددى٥ ألوليددددا   مددددىس واملذسظدددده  والددددزاع ا ٢ددددجهم الح

دددْ ومدددا ا ٢دددع علدددا٘حه  مدددْ ثدددىا٘ش أدلدددة وعسؼدددادات ومىاٜدددْ أخدددشي لالظدددذزادا مدددع  املٜى

ْ وشيٝة مّال حه للزمل آلاسا     املّلىمات  و٠يٙية ثٝذام آلاسا   ٠ ا اىضح املٜى
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ْ م  User Experienceخبيا املعحٙيذ  املٜى

Science 

Education 

5   
KidsKnowIt 

Network 

 دددا بيجهدددا  خيدددث ثحدددىا٘ش ِدددذا خىدددي لحٝيددديم خىدددي ثفدددنيٚ املّلىمدددات والّالٜدددة ٘ي

ة ١ق املعحاذات و٠زل٤ مؽاس٠ة املّلىمات  ا ٢ع لل عحٙيذاع الش ي باملىْٜ ملّ٘ش

ددددْ م ددددا ععدددداِذ ِلددددأ ا خؽدددداسمل أامددددا  ٠ ددددا ا ٢ددددع س ىدددده بالنؽددددشات  التددددي احمدددد جها املٜى

إلاخ اسيددددة باملددددذاسط م ددددا ععدددد   ا خؽدددداسمل بدددده   وٙددددا٥ الذاسظدددده   أو ا ٢ددددع عسظدددداله 

املىٜدددددْ ومؽددددداس٠ة املّلىمدددددات املحاخدددددة مدددددْ عم٣ا يدددددة  لفدددددذاٞ أو ملدددددذسط للحّدددددٗش ِلدددددأ

  ْ  علا٘ة الحّليٝات أو اٜذياح مّلىمات أخشي ثخناظ  وا ححىي  ظاس ي لل ٜى

6   
How Stuff 

Works 

ْ ومٝذيخددداتهم للحدعددده  مدددع  دددْ بدددلسا   وٙدددا٥ و١ا٘دددة املعدددحٙيذاع بددداملٜى ععدددحّه  املٜى

دددْ ورلدددد٤ مدددْ ا حاٍ٘ددددة ِلدددأ ٜددددا ى  ا دددية  مشي٣ددددت لّددددام جدددىدا خددددذمات املٜى لخفـى

م  ٠ ددددا اخدددديذ املىٜددددْ عم٣ا يددددة محابّددددة ١ددددق جذاددددذ مددددع خددددال٥ ؼدددد ٣ات الحىاـددددق 2115

 جح دددددددداعم الٙددددددددالاغ بددددددددٟى والحددددددددىيذي وجىجددددددددق بددددددددالط والٝال ددددددددة البياذاددددددددة واملؽدددددددداس٠ة 

بالفٙدات  ٠ ا ا ٢ع ثد يدق ثى يٝدات ِلدأ املى اادق وعبدذا  آلاسا  خدى٥  ظدح ذام 

 وثىىيشها  

    

دددم )احمدددح مدددع  ( ِدددذم ولدددىح خىدددة لحٝيدددديم 8خدددال٥ دساظدددة املىاٜدددْ وال دددذو٥ العدددابٞ ٜس

ٝددذس ال٣دددايم ع   الن ددار  والحفددنيٚ والددذ ليات وثش٠يددد  املّلىمددات مددع وجلددة  ٍدددش املعددحٙيذ بال

فداتهم الّ شيدة  ع  أ  هدزا   اذ دد  أ ه ثحىا٘ش عم٣ا ية ثلٝت آسا  ومٝذيخدات املعدحٙيذاع و ٝدا ٘و

يدددم مّ اسيدددة املىاٜدددْ  خيدددث   اىجدددذ مدددا اذ دددد مؽددداس٠ة  وٙدددا٥ يدددم بندددا   جّضيدددض مؽددداس٠ة  وٙدددا٥

املىاٜددْ   ٘لددم ِددادا مددا ا ددذوا آسائهددم ومٝذيخدداتهم ٘ي ددا هددى محدداح بالّٙددق  و  ثىجددذ للددم مؽدداس٠ة 

ددْ   ددْ واخددذ ٘ٝددي يددم جددض  مدددذد وهددى  لّدداب وهددزا ب ٜى  Arcademic Skillللحّدذاق ع  يددم مٜى

builders   

 :إىا معلىماث مىاقع ألاإلايال الا عراضيتالىاىل  1.5.5

ددى٥ عنددأ مّ اسيددة مّلىمددات املىاٜددْ  وثح ذددق 7تهددذٗ عنددأ ٜيدداط )      ( ظدد ّة مّددااهي أظاظددية للـى

 هزمل املّااهي ٘ي ا الم:

   ال دددث: يهددذٗ عنددأ ٜيدداط ماددا٥ ال دددث  ومددذي اخحياجلددا لحى يٝددات أو ويدد  أو ؼددش١ات

ددث ا خحلٙدة: خيدث ثح ذدق أ دىاُ مّدااهي ال ددث ِلدأ وهدق ثدم ثٝيديم اظدح ذام مّدااهي أ دىاُ ال 
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هيهددددا؟   ظدددد يق املذالددددث يددددم ال٣ل ددددات املٙحاخيددددة والّالٜددددات ال ىلينيددددة وال دددداساميذي أو الٝياظددددات ٔو

ح دددددددداس ويددددددددحم ثٝيي لددددددددا لالظددددددددح ذام  مذددددددددق ال دددددددددث  وهددددددددق ثىلددددددددْ وددددددددٛش ال دددددددددث املحٝددددددددذم يددددددددم ِ 

خىددددددة لحدلدددددديالت ال دددددددث مذددددددق ثدليددددددق ( ؟  وهددددددق هندددددداٟ 3( والددددددىجهي )2( والددددددذ نم )1املٙدددددداهي ي)

ذم وجىد  حالج  ث يهز  ٘مق؟  وهق احىل  ال دث مع خدال٥ مفدادس بيا دات   ظحٙعاس  ِو

دددددى٥ علحهدددددا؟  وهدددددق احىلددددد   محّدددددذدا؟  وهدددددق ثدددددم ثدليدددددق و يّيدددددة مفدددددادس ال يا دددددات وآليدددددات الـى

اهي م حلٙة اٜح اط  حالج ال دث مع مفادس محّذدا  وهق عّح ذ ث ذيق  حالج ال دث ِلأ مّا

ات املٝددددددشسا؟  وهددددددق اددددددحم اِح دددددداس آليددددددة لح٢ددددددشاس آليددددددة الح٢ؽدددددديٚ  مذددددددق  ددددددُى ا ححددددددىي أو املىلددددددِى

 وثدذاثها؟ 

   ٠خؽددداٗ: هدددق الحدددق االاعدددش ا٠خؽددداٗ املّلىمددددات رات الّالٜدددة؟  وهدددق هنددداٟ خلدددى٥ لح يهددددز 

 خحلٙة  املّلىمات رات الّالٜة باظح ذام الّالٜات الذي٠ي ية والذ لية لّناـش املّلىمات ا 

  الحدلدديالت: تهدددذٗ عندددأ ٜيددداط عم٣ا يدددة ثالاعددهي الحلدددى٥ لحدليدددق املّلىمدددات رات الّالٜدددة؟  وهدددق

 هناٟ آلية لضيادا املّلىمات للحدليالت الحااسية وجّذاللا؟

  خبدديا املعددحٙيذ: تهددذٗ عنددأ ٜيدداط مددذي ثددىا٘ش خىددة لحىريددٞ أ ددىاُ املعددحٙيذاع مددع املّلىمددات

دذادددذ محىل دددات جعدددليم املّلىمدددات ِبدددي ِدددذا ٜندددىات مذدددق ووشيٝدددة اظدددح ذاملم للدددا  وهدددق ثدددم ث

املحفدددٙذ أو الفدددىت أو ٔهددديمل  وهدددق هنددداٟ ـددديٕة مددددذدا ومح ّدددة للحٝدددذام؟  وهدددق ادددحم ثدليدددق 

 وٛش عاااد املّلىمات؟ 

  ٝددددالاغ مددددذي ثددددىا٘ش ثفددددنيٚ مدددددذد لابددددداس وهددددق اددددحم اث اِدددده؟  وهددددق هندددداٟ خىددددة إلابددددداس: ا

 ي ه؟ واضحة للٝياط املعحٝ لم لابداس أو ثٝي

                                                           
ُ املّلىمات  أي اظذيجاُ  ٣٘اس  وهى املعح ذم يم  ٠خؽاٗ آلانم  واظذيجاُ الفىس بنا  ِلأ ا ححىي  هى وٛش آلية  ظذيجا  1

والىظالي املحّذدا والنؽش إلال٢ذيونت  ٘لى الٝالم ِلأ املّن  ولالاغ وشيٝة النىٞ وال٢حابة  وهى  ظذيجاُ الى يعم ولالاغ الفناعم 

      (Conceptual Search, 2015)دانامي٣ت ولالاغ رابحا   أي الحدليق الشياي ي لل فىلحات  وهى بدث

يهذٗ ال دث الذ نم عنأ ثدعه  دٜة ال دث مع خال٥ ٘لم  ية املعحٙيذ أو ال اخث واملّن  العياقم لل فىلحات ٠ ا ثحمح يم   2

ل٤ للحفى٥ ِلأ املضيذ مع ٘ما  ال دث ِع ال يا ات ظىا  ١ا  ِلأ ؼ ٢ة إلا ذي د أو ِلأ  ٍام مٕلٞ لل دث ِع ال يا ات  ور

   (Grimes, S., 2010)( عخذي ِؽش وشيٝة لل دث الذ نم  11النحالج الذٜيٝة رات الفلة باملىلُى  ولٝذ أوضح ظالاث جشاا ض )

ى٥ عنأ املّلىمات املنٍ ة و ٝا لنٍام ثفنيٚ وجهي  اخيذ  3 ال دث الىجهي أو إلابداس الىجهي أو الحفٙذ الىجهي ثٝنية للـى

ة مع املّلىمات ِع وشيٞ ثى يٞ مشاحات محّذدا  خيث افنٚ  ٍام الحفنيٚ الىجهي ١ق لل عحٙ يذاع ا٠خؽاٗ ما ِى

ى٥ للحفا يٚ والذيثالا  و ٝا لّذا وشيٞ بذ  مع  ِنفش مّلىمات مْ أبّاد ـشيدة محّذدا اىلٞ ِلحها وجلية ثخيذ عم٣ا ية الـى

  (Faceting Tutorial, 2011) وشيٝة ثشثالا  وخيذا ظ ٞ ثدذاذها 
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  ٞ٘واجلة النٍام: هق احم عثاخة املّلىمات للنٍم  خشي؟  وهق احم ثٝييم محىل ات الحىا

 يم النٍام؟ 

  الٝياظددددات: ثٝدددددالاغ مدددددذي ثدددددىا٘ش خىدددددة للٝياظدددددات املعدددددحٝ لية لالظدددددح ذام وإلابدددددداس وال ددددددث

 وثٝيي لا  

دم      دى٥ عندأ مّ اسيدة 14وختد   9هزا وث ه  ال ذاو٥ مع ٜس مّلىمدات مىاٜدْ  ثى يدٞ مّدااهي الـى

  وٙا٥ الحّل ية:

م )  ( مٝاس ة به  ال دث ِع املّلىمات ب ىاْٜ  وٙا٥  ٘ذيالية9جذو٥ ٜس

ْ م  Searchال دث  املٜى

 بنه  و نات   1

  احددىا٘ش ع  وشيٝددة وخيددذا لل دددث ولددم الىشيٝددة امل عددىة ِددع وشيٝددة ٠حابددة ال٣ل ددات 

ه  ٘ٝددي ِلددأ أ  ث٣ددى  محاخددة لدد ع املٙحاخيددة امل عددىة التددي ثح٣ددى  مددع ١ل ددة أو ١ل حدد

يددددة  ٠ ددددا   ثحمددددح خىددددة لحدليددددق  ظحٙعدددداسات أو  ددددْ الشلالاعددددية أو الِٙش ِناـددددش املٜى

ياظلا   النحالج  ومع رم   ثحمح خىة معحٝ لية لحدليق وٛش ال دث ٜو

2   

Read Write 

Think Parent 

Resources 

دددْ ماددددا ت واضدددحة لل ددددث  خيددددث ا ٢دددع بددددث املىٜددددْ بم٠  ش املٜى لددده  أو ال دددددث اددد٘ى

لدددد ع ال ددددض  الخدددداؿ باآلبددددا  أو مشخلددددة مددددا بّددددذ الذساظددددة  ٠ ددددا ا ٢ددددع ثنٝدددديذ ال دددددث 

ات    وثٝييذمل و ٝا لل شخلة الّ شية  وأهذاٗ الحّلم  واملىلِى

ش ال دث بال٣ل ات املٙحاخية ٘ٝي  و  اىجذ بدث محٝذم و  بدث د نم    ا٘ى

ش عم٣ا يدة ثشثالادد  النحدالج و ٝدا لذسجدة اسث  اولددا ب٣ل دات ال ددث  أو ه اليددا  أو ٠ دا اد٘ى

  ٠ني مؽاهذا  أو  خذذ و ٝا للحاسيخ 

3   
Arcademic 

Skill builders 

ْ عم٣ا ية ال دث ِع املّلىمات     احىا٘ش باملٜى

4   

Science 

Museums 

Science Fair 

Project Ideas 

Science 

Education 

خشيىدددة لل ىٜدددْ لال حٝدددا٥ بددده     ثىجدددذ وشيٝدددة واضدددحة لل ددددث بددداملىْٜ  ع  أ ددده ثىجدددذ

يددة  و٠ددزا ِددشك ١ددق ِناـددش املىٜددْ يددم الفددٙدة الشلالاعددية  الّناـددش  ظاظددية والِٙش

ى٥ علحها   ية مْ ظلىلة الـى نذ المٕي ِلحها احم ِشك الّناـش الِٙش  ِو

5   
KidsKnowIt 

Network 

دددددْ ـدددددنذٛو بددددددث اٝدددددىم مددددددٟش بددددددث جىجدددددق بال ددددددث ِدددددع املفدددددىلحات  ش املٜى اددددد٘ى

دد املىلى ة دا ْ  ومّشك يم  خياة ال دث مذل ا يم جىجق ِدذد النحدالج والٜى خق املٜى

 املعحٕٛش يم ال دث 

وي ٢دددددع عجدددددشا  مٍّدددددم املّدددددامالت ال دذيدددددة التدددددي ثدددددحم يدددددم جىجدددددق مدددددع بددددددث محٝدددددذم أو 
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ْ م  Searchال دث  املٜى

 ِالمات بىلينية  ٠ ا عّح ذ ث ذيق النحالج ِلأ  ُى ا ححىي وؼ٣له  

6   
How Stuff 

Works 

دددددْ ـدددددنذٛو بددددددث  ش املٜى لل ددددددث داخدددددق املىٜدددددْ ِدددددع املّلىمدددددات املىلى دددددة بذٜدددددة    اددددد٘ى

نددذ ال ددث اٍلددش الّدذد إلاج ددانم للنحدالج التددي  وي ٢دع عجددشا  بددث م عددي ومحٝدذم   ِو

نفش ال دث   رم عّشك ـدىسا للّنفدش و اىاسهدا سابدي للٙيدذاى والفدىس  ثخناظ  ِو

 والشوابي  خشي رات الّالٜة 

ت يددم مفددادس محّددذدا باا دد  املىٜددْ  ٠ ددا اددحم وهددزا عّنددي أ دده اددحم ال دددث ِددع املّلىمددا

ِشك  خياة ال دث بالنُى والؽ٣ق وس ىلدم ظدىيا يدم  خيادة واخدذا  ٠ دا ادحم ثددذاث 

املّلىمدددددات باظدددددح شاس م دددددا ادددددذ٥ ِلدددددأ وجدددددىد آليدددددة لدددددزل٤ وثحمدددددح مدددددع أظددددد ٝية ِدددددشك 

ال يا دددددات الحذاذدددددة واملشث ىدددددة باملىلدددددُى يدددددم بذاادددددة النخيادددددة ردددددم ِدددددشك مدددددذي اسث اولدددددا 

 ياة مخعلعلة بالنخ

 

م )  ( ما الم:9احمح مع ال ذو٥ ٜس

ّه  آلاخدددشيع ٘دددال   1 ثددىا٘ش ـدددناداٞ وعم٣ا يدددة ال ددددث بددداملىاْٜ يدددم أسبّدددة مىاٜدددْ ٘ٝدددي  أمدددا املدددٜى

 Arcademic Skill builders  Science Museums Scienceاحدىا٘ش بهدم ـدنذٛو لل ددث وه دا: 

Fair Project Ideas Science Education  

 Read Write Think Parentّه  عم٣ا يدة ال ددث امل عدي وه دا: بنده  و ندات  احدىا٘ش ب دٜى  2

Resources عم شا ال دث املحٝذم How Stuff Works و KidsKnowIt Network  ع  أ  مٜى ا٘ى

 وال دث الذ نم واملٙاهي ي ل ع ا ححىي  

3  ْ ْ ٘ٝي  ٘ي ا ِذا مٜى  How Stuff ثخؽابه ١ا٘ة املىاْٜ يم ٌلىس  حالج ال دث ل ع املٜى

Works  عّشك  حالج بدث مشث ىة باملىاْٜ  خشي التي ا ٢ع الشجُى علحها وثفٙدلا 

4   ْ ذم وجىد  حالج  ع  أ  مٜى  KidsKnowIt  ثىجذ خىة واضحة لحدليق  ظحٙعاسات ِو

Network و Read Write Think Parent Resources  عّدشك  حدالج ال ددث  ٠ندي مؽداهذا أو

ا يم ال ذا د املعحٕٛش يم رل٤  ؼيِى  اة  ٠ ا عّشلا الّذد إلاج انم لنحالج ال دث والٜى

ثخؽددابه املىاٜددْ  سبّددة التددي ثحددىا٘ش بهددا عم٣ا يددة ال دددث يددم ثمدد نحها مفددادس بيا ددات محّددذدا   5

مذق النق والفدىت والفدىسا والٙيدذاى وثمد يجها يدم  حدالج ال ددث مشث دة و ٝدا لذسجدة اسث اولدا 

دْ ب فىلحات ال دث أو مٙاه اح هدز باِح دادمل ِلدأ مّدااهي  How Stuff Worksي لدا  ع  أ  مٜى

م حلٙدددة يدددم ِدددشك النحدددالج ولدددم  دددُى ا ححدددىي ردددم  ؼددد٣ا٥ التدددي ثدددشث ي بددده مشث دددة و ٝدددا للدددنق ردددم 
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دْ بّدشك النحدالج  خدذذ لل دىاد املمدا٘ة خدذاذا  سوابي للفىس أو الٙيذاى  ٠ دا اح هدز هدزا املٜى

 ث٢ؽيٚ املىاد ومفىلحاتها  ومع رم اخ ه  مذي ثدذاث آلية 

 

م )  ( مٝاس ة به  ا٠خؽاٗ املّلىمات ب ىاْٜ  وٙا٥  ٘ذيالية11جذو٥ ٜس

 Discoveryالاكدشاف  املىقع م

 بنه  و نات   1

يددة يدددم  ثحددىا٘ش ِالٜددات ثش٠ي يددة خيدددث اىضددح داخددق ١دددق ِنفددش سلالاودد ي ١دددق الّناـددش الِٙش

شلده أو   حٝدا٥ عندأ الّنفدش ؼاؼة ـٕهيا ا ٢ع مع خالللا اخحياس الّنفدش املىلدىب  ِو

 الٙشعم الحانم أو العابٞ وه٢زا  

2   

Read Write 

Think 

Parent 

Resources 

ش ِناـددش أ٘ٝيدة اٝعدد لا و ٝددا  ددْ وددٛش  ٠خؽداٗ املّلىمددات املىلى ددة خيدث ادد٘ى ش املٜى اد٘ى

ددذد الّناـددش التددي ثنددذس  لدد ع املفددذس  والتددي ا ٢ددع ثفددٙدلا  والٙفددات  لنددُى املفددذس ِو

لحوٙددددا٥ والّناـددددش التددددي ثحّلددددٞ ب٣ددددق ٘فددددة  و هددددذاٗ الحّل يددددة وينددددذس  لدددد جها الّ شيددددة 

ات وينددددذس  لدددد جها الٙفددددة الّ شيددددة  الّناـددددش التددددي ثخناظدددد  و١ددددق هددددذٗ جّل ددددي  واملىلددددِى

 املناظ ة والنؽاه املىلىب واملفذس املناظ  للا 

3   

Arcademic 

Skill 

builders 

دددْ وشيٝدددة  ٠خؽددداٗ املّلىمدددات وجّدددذال ش املٜى لا مدددع خدددال٥ ث ىيددد  بدددالط والدددزي اخددديذ اددد٘ى

عم٣ا يدددددددة الحّدددددددذاق يدددددددم  لّددددددداب و٠دددددددزل٤ ِدددددددشك الحٝددددددداسيش  مدددددددْ عم٣ا يدددددددة ِدددددددشك الٙيدددددددذاى 

دْ التدي ثخديذ   حٝدا٥ بده   لل ؽ٢الت التي اىاجلا الىٙق  هزا باإللا٘ة عنأ ثٝعدي ات املٜى

ات ا خحلٙة    املىلِى

4   

Science 

Museums 

Science 

Fair Project 

Ideas 

Science 

Education 

ش  ات رات ِالٜددددددة ألوليدددددددا   مددددددىس واملذسظددددددده   ٠ ددددددا اددددددد٘ى ْ سوابددددددي ملىلدددددددِى احددددددىا٘ش بددددددداملٜى

ْ  هددزا باإللددا٘ة عنددأ  ل يددة ٠ددذليق عسؼددادي لل ّلىمددات املحاخددة بدداملٜى معدداِذات ثٝنيددة ِو

عم٣ا يددددة ا٠خؽددددداٗ مش٠دددددض ِلدددددىم بدددددذو٥ الّددددالم ا خحلٙدددددة  أمدددددا الحلدددددى٥ الحاشي يدددددة والحٝنيدددددة 

جددددددشا  الحادددددداسب وأرنددددددا  الددددددشخالت واملٕددددددامشات  مددددددْ لدددددد ي ٠ذا٘ددددددة الؽاؼددددددة ٘ححددددددىا٘ش مددددددْ ع

شللا   ْ إلجشا  الحااسب بالؽ٣ق الححيذ ِو شها املٜى  واملحفٙذ و ٝا للحلى٥ التي ا٘ى

5   
KidsKnowIt 

Network 

يدددددة  دددددْ ٜدددددىالم جا  يدددددة عسؼددددداداة بدددددم ىاُ املّلىمدددددات وأؼددددد٣اللا وثٝعدددددي اتها الِٙش ش املٜى اددددد٘ى

ى٥ علحها  والّالٜات ٘ي ا بيجه  ا مْ سوابي لعلىلة الـى

6   
How Stuff 

Works 

ْ  والؽدشيي  ٘ٝدت  ْ ولم خشيىة املٜى ْ ِذا خلى٥  ٠خؽاٗ املّلىمات باملٜى ش املٜى ا٘ى

نددذ ِددشك مّلىمدددة  ددْ مدددع مّلىمددات  ِو الّلددىي  والحٝعدديم العددٙلم ل٣دددق مددا احمدد نه املٜى

ىا٘ش ااٝى دددات ثٝدددىم مّيندددة ادددحم ِدددشك الدددنق والفدددىسا والفدددىت والٙيدددذاى ِدددع وشيدددٞ ثددد

بخؽدٕيللا م اؼددشا يدم  ٙددغ الفدٙدة أو ـددٙدة معدحٝلة و ٝددا  خحياجدات املعددحٙيذ  ٠ ددا 

ذٜائهم   ا ٢ع لحوٙا٥ الٝيام ب جشا  اخح اسات ملّلىماتهم أو عسظاللا أـل
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م )             ( 11احمح مع ال ذو٥ ٜس

 اددددذ ثددددىا٘ش خشيىددددة  مددددذي ثددددىا٘ش خلددددى٥ بدددداملىاْٜ  ٠خؽدددداٗ املّلىمددددات رات الّالٜددددة  خيددددث  1

ٜددددددْ  ْ  مذددددددق مى يددددددة بدددددداملٜى ْ ثالاعددددددهي ا٠خؽدددددداٗ الّناـددددددش الشلالاعددددددية والِٙش  Scienceبدددددداملٜى

Museums Science Fair Project Ideas Science Education ْ  How Stuff Works  ومٜى

 How Stuff Works  KidsKnowItوالٝددىالم  ٘ٝيددة والشأظددية بّناـددش املّلىمددات مذددق 

Network Arcademic Skill builders   Read Write Think Parent Resources  

ددْ   2 ش مٜى  Science Museums Science Fair Project Ideas Science Educationادد٘ى

ْ  هددددزا باإللددددا٘ة عنددددأ  ل يددددة ٠ددددذليق عسؼددددادي لل ّلىمددددات املحاخددددة بدددداملٜى معدددداِذات ثٝنيددددة ِو

ة عجددددددشا  الحادددددداسب ولدددددد ي عم٣ا يددددددة ا٠خؽدددددداٗ مش٠ددددددض ِلددددددىم بددددددذو٥ الّددددددالم ا خحلٙددددددة ولعددددددلىل

دْ بدالّلىم وعجدشا  الحاداسب التدي ثحىلد  ٠ذا٘دة مددذدا لؽاؼددة  الؽاؼدة  ورلد٤  سث داه املٜى

هيها    الحاظىب ٔو

ش رالرددة مىاٜددْ عم٣ا يددة ثد يللددا ِلددأ ثى يٝددات املى ااددق و٠يٙيددة اظددح ذاملا وهددم   3  Howثدد٘ى

Stuff Works  Read Write Think Parent Resources  Arcademic Skill builders  

م )  ( مٝاس ة به  ثدليق املّلىمات ب ىاْٜ  وٙا٥  ٘ذيالية11جذو٥ ٜس

ْ م  Analyticsالحدليالت  املٜى

 بنه  و نات   1
ْ عم٣ا يدة ٜيداط ثالاعدهي الحلدى٥ لحدليدق املّلىمدات رات الّالٜدة  لّدذم  ش بداملٜى   اح٘ى

 ْ  ثىا٘ش عم٣ا ية املؽاس٠ة وعبذا  آلاسا  باملٜى

2   

Read Write 

Think Parent 

Resources 

ا ٢ع ثدليق  حالج ال ددث بال٣ل دات املٙحاخيدة؛ خيدث ثٍلدش  خيادة ال ددث يدم ال ا د  

 ا ددع مددع الفددٙدة  ويدحددىي ال ا دد   ععددش ِلددأ  خددذاذ املشث ىددة بنخياددة ال دددث 

وثىاسي لددا وسوابددي للددا  مددْ عم٣ا يددة علددا٘ة بىد١اظددد  والحّليددٞ ِلددأ أي مددع النحددالج  

٠تها  او عجددددشا  مدادرددددة  وعسظددددا٥ سظددددالق  فددددية  ٠ ددددا ثٍلددددش عسؼددددادات ٜفدددددهيا ومؽدددداس 

 لحدعه  مؽاس٠ة  وٙا٥  

3   
Arcademic 

Skill builders 

ْ أو    احىا٘ش عم٣ا ية الٝيام بّ لية الحدليق  ٍشا لّذم ثىا٘ش عم٣ا يات ال دث باملٜى

ات اللشمية   الحفٙذ و ٝا لش وط املىلِى

4   

Science 

Museums 

Science Fair 

Project Ideas 

Science 

ندددددذ الٝيدددددام  دددددْ عم٣ا يدددددة ثدليدددددق املّلىمدددددات املحاخدددددة مدددددع خدددددال٥ ِشلدددددلا   ِو ش املٜى اددددد٘ى

ددذم ـددالخيتها أو  بالحادداسب ِددع اخحيدداس أي مددادا   ثفددلح للحاش ددة اددز٠ش خفالفددلا ِو

أ ـددالخيتها لالظددح ذام  ويددحم علددا٘ة مدحىيددات ثٙاِليددة بفددٙة معددح شا وهددى مددا ععددع

ْ  ٠ ا ا ٢ع  ظحّا ة بلسا  املذسظه  وأوليا   مىس يم رل٤   عليه املٜى
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ْ م  Analyticsالحدليالت  املٜى

Education 

5   
KidsKnowIt 

Network 

اٍلش مْ ١ق ِنفش مّلىمات ـنذٛو ـٕهي لحلٝت مٝذيخدات لحدعده  هدزا الّنفدش  

ددددادا اٝددددىم  وٙدددددا٥  ومددددع رددددم اددددحم ثدليلدددده وثى يددددٞ مددددا اخناظدددد  ومّلىمددددات املىٜددددْ  ِو

 أ اظح ذاملم لل ىْٜ  بحٝذام مٝذيخاتهم بنا  ِل

6   
How Stuff 

Works 

ددددية مددددْ املعدددحٙيذاع مددددع املىٜددددْ وخاـدددة  وٙددددا٥ وأوليددددا   ددددْ ميذددداٛ خفـى ش املٜى اددد٘ى

 مىس  ورل٤  ث ار آسائهم ومٝذيخاتهم خهز الحنٙيز  و واُل ِلأ الحٝاسيش ب فدىؿ 

ا الحّددددددذاالت أو الحدددددددذاذات ِلددددددأ مّلىمدددددددات مدددددددذدا  وهددددددزا ا ددددددده  وجددددددىد آليددددددة لضيددددددداد

دددْ مدددع خدددال٥ ٜيددداط ِدددذد  ْ ظدددىا  مٝذيخدددة أو مدددع الٝدددال ه  ِلدددأ املٜى املّلىمدددات بددداملٜى

  ْ  الضياسات و ظحٙعاسات و خح اسات التي ثحم ِلأ املٜى

م ) ْ مع 11احمح مع ال ذو٥ ٜس ( أ  مٍّم املىاْٜ ثحم ع عم٣ا ية مؽاس٠ة  وٙا٥ يم املٜى

ْ خال٥ ثلٝت آسائهم ومٝذيخاتهم واظحٙعاساتهم ِ ْ  ومع رم جعاِذ يم ثدعه  املٜى بي املٜى

والخذمة املٝذمة مع خال٥ عثاخة ٠م أ٠بي مع املّلىمات أو جّذاق بّن املّلىمات املحاخة 

 ْ هيها  ع  أ  مٜى اح هز ب م٣ا ية مؽاس٠ة  حالج  Read Write Think Parent Resourcesٔو

ْ وعبذا  آلاسا  خىللا  ٠ ا اح هز  هي ـنذٛو ـٕهي  KidsKnowIt Networkال دث باملٜى بح٘ى

مْ ١ق ِنفش مع ِناـش املّلىمات اخيذ علا٘ة جّليٞ أو سأي أو اظحٙعاس مدذد  م ا اخيذ 

ات    عم٣ا ية ثدليق النحالج و ٝا لل ىلِى

م ) ى٥ لل ّلىمات ب ىاْٜ  وٙا٥  ٘ذيالية12جذو٥ ٜس  ( مٝاس ة به  خبيا املعحٙيذ بالـى

ْ م  User Experienceخبيا املعحٙيذ  املٜى

 بنه  و نات   1

ش املّلىمددددات باظددددح ذام ١ا٘ددددة خددددىاط  ددددْ ِلددددأ  وٙددددا٥ ٘ٝددددي  ومددددع رددددم ادددد٘ى اٝحفددددش املٜى

يدددددذاى وعم٣ا يدددددة الٝيدددددام بددددد ّن  نؽدددددىة ال عددددديىة مذدددددق  دددددىسا ٘و  وٙدددددا٥ مدددددع ـدددددىت ـو

الحلددددددددىيع والشظددددددددم وبّددددددددن الحادددددددداسب امل عددددددددىة  ع  أ    ثحمددددددددح وشيٝددددددددة لحديددددددددق عاادددددددداد 

 املّلىمات 

2   

Read Write 

Think 

Parent 

Resources 

ْ ٘فات املعحٙيذاع مدع املّلىمدات  وهدم  وٙدا٥ واملّل ده  وأوليدا   مدىس  مدْ  ادذد املٜى

هي أدلة ل٢يٙية اظح ذام املىْٜ واملّلىمات املحاخة به  و٠يٙية املؽاس٠ة ٘حها   ث٘ى

ْ املعاِذا الحٝنية لحىليذ البيامج املىلى ة  ظح ذام املّ ش املٜى لىمات املحاخة مذدق ا٘ى

 PDFو HTMLالنفددىؿ والفددىس والٙيددذاى والفددىت  ٠ ددا ثحمددح ـدديٖ ِددشك النفددىؿ 

أما الٙيذاى ٘فيٖ ِشللا ٔهدي  Shockwave  أما  دوات ٘يحم اظح ذام الٙالػ وPPTو

 لخؽٕيللا  Quicktimeواضحة  ع  أ ه ععح ذم 

3   Arcademic  ددْ ٘فددات املعددحٙيذاع مددع املّلىمددات وهددم  وٙددا٥ واملّل دده  ورلدد٤ يددم ث فددق ادددذد املٜى
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ْ م  User Experienceخبيا املعحٙيذ  املٜى

Skill 

builders 

ْ بدشامج جؽددٕيق الىظدالي  ٘هددي ِ داسا ِددع ألّداب اددحّلم  الشيالديات  ل٢ددع   احدىا٘ش بدداملٜى

 بها  وٙا٥  والٙيذاى عؽشح  خىا  التي ٜذ اْٝ ٘حها وي ٢ع جؽٕيللا مع خال٥ املىْٜ  

4   

Science 

Museums 

Science 

Fair Project 

Ideas 

Science 

Education 

دددْ ولددددم مٝعدددد ة بالفددددٙدة الشلالاعددددية بدددداملىْٜ   ثحدددىا٘ش خىددددة أل ددددىاُ املعددددحٙيذاع مددددع املٜى

خيدددددث احددددداح ِلدددددأ ال ا ددددد   ا دددددع الّناـدددددش الشلالاعدددددية الخاـدددددة باألوٙدددددا٥ ولدددددم بالحاددددداسب 

والددددشخالت امليذا يددددة واملٕدددددامشات  وال ا دددد   ععدددددش أوليددددا   مدددددىس واملذسظدددده  وامللنذظددددده  

 مْ ثىليذ وشيٝة اظح ذاملم للزمل الّناـش والّل ا   

٠ ددددا اىضددددح محىل ددددات الخعددددليم يددددم املحفددددٙذ و٠ذا٘ددددة ِددددشك الؽاؼددددة والٙيددددذاى والفددددىت 

 والفىس والنفىؿ م ا ععاِذ ِلأ ِشك املّلىمات والّناـش بعلىلة  

ددى٥ علحهدددا واملؽددداس٠ة  هددزا باإللدددا٘ة عنددأ وشيٝدددة ثدليددق ودددٛش عااددداد املّلىمددات و٠يٙيدددة الـى

 ٘حها 

5   
KidsKnowIt 

Network 

دددْ لحٝددددذام خذماثددده لحوٙدددا٥ مددددع ظدددع  ظدددنة و٠دددزا ألوليددددا   12ظدددنىات وختدددد   6يهدددذٗ املٜى

دددْ ل٣دددق ٘فدددة مدددجهم  ٠ دددا ادددحم ثٝعددديم   مدددىس واملذسظددده   مدددْ ثىلددديذ ٠يٙيدددة اظدددح ذام املٜى

هي ١ق ما اخناظ  وظع مّه  مع مّلىمات   الٙفات الّ شية لحوٙا٥ لح٘ى

ددددْ أؼدددد٣ا٥ ث لٝددددت املّلىمددددات ظددددىا  ـددددىثية أو  فددددية أو ـددددىس أو ٘يددددذاى أو ٠ ددددا ادددددذد املٜى

 واج ات منزلية ومحابّتها 

 Reportsهزا ويحم ٜياط مّذ ت اظح ذام واظح الؿ ثٝاسيش لزل٤ مع خال٥ 

6   
How Stuff 

Works 

اىجددذ ميذدداٛ أل ددىاُ املعددحٙيذاع مددع املىٜددْ ومددا ا ٢ددع ل٣ددق ٘فددة الٝيددام بدده أو مؽدداس٠حه أو 

  ويدددذد وشيٝددة اظددحالم Privacy Policy   Visitor Agreementمددح يددم  ودداُل وهددزا اح

 املّلىمددددات مددددع خددددال٥ املحفددددٙذ ٘يادددد  أ  ا٣ددددى  املعددددحٙيذ أو الاددددع ويحفددددٙذ املّلىمدددددات

ددْ ِلددأ  املىلى ددة والفددىس والٙيددذاى املددشث ىه  بهددزمل املّلىمددات  ٠ ددا ا ٢ددع ثخ ددْ نؽدداه املٜى

 اليىثيىب  

م )            ( أ : 12اخ ه  مع ال ذو٥ العابٞ ٜس

أ  املىاْٜ املذسوظة لذيها خىة لحىريٞ أ ىاُ املعحٙيذاع ومع رم ثم بنا  وثش٠يد  املّلىمدات   1

ْ لحٝذام خذماته ا للزمل الٙفات  ٘ناذ جؽابه املىاْٜ يم عثاخة مّلىماتها لحوٙدا٥ املحاخة باملٜى

ددددْ بندددده  و نددددات اٝحفددددش ِلددددأ  وٙددددا٥  يددددم مشخلددددة املحددددمخشا وأوليددددا   مددددىس واملذسظدددده   ع  أ  مٜى

دْ  يدم  Science Museums Science Fair Project Ideas Science Education٘ٝدي  ويضيدذ مٜى

ْ  ثم ينه الّل ا  وامللنذظه   أما ٘يخيذ املّلىمات أاما ل٣ق الٙفات  How Stuff Worksمٜى

 ْ  الشأ ة يم الحفى٥ ِلأ مّلىمات مٙيذا يم الح ففات املحاخة باملٜى

http://www.howstuffworks.com/privacy.htm
http://www.howstuffworks.com/terms-and-conditions.htm
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يدددذاى  ظدددح ذام   2 دددىسا ٘و اخ دده  مدددع خدددال٥ دساظدددة املىاٜددْ مدددذي جؽدددابهلا يدددم ثمدد يجها ـدددىت ـو

دْ  وٙا٥ أ٠ني مدع خاظدة و الحدانم اضيدذ مّدذ٥ جّل لدم للّلدىم واملىلد ات املحاخدة  ع  أ  مٜى ِى

Science Museums Science Fair Project Ideas Science Education  بندا  ِلدأ ث ففده

ادحدىي ِلددأ ثاداسب ِل يددة م ددا احىلد  ٠ذا٘ددة للؽاؼدة ودسجددات ـددىت و دشامج جؽددٕيق الفددىت 

 والٙيذاى 

ى أو الفدىت  ثح هز املىاْٜ بّذم ثٝيذها بفيٕة مدذدا لّشك املّلىمات النفية أو الٙيذا  3

ددددْ م اؼددددشا  ٘ددددال ثحىلدددد  بددددشامج خاـددددة لحد يللددددا   ٘ي ٢ددددجهم ثفددددٙدلم وجّل لددددم مددددع خددددال٥ املٜى

م مددع رلدد٤ ثخدديذ املىاٜددْ عم٣ا يددة ثلٝددت الؽدد٣اوي أو آسا  بؽددم  جّددذاق أو جٕيهددي وشيٝددة  لددأ الددٔش ِو

 الّشك لحدعيجها وثناظبها و١ق ٘فات املعحٙيذاع واظح ذاماتهم  

م )  ه  عبداس املّلىمات ب ىاْٜ  وٙا٥  ٘ذيالية( مٝاس ة ب13جذو٥ ٜس

 Navigation ب ار  املىقع م

 بنه  و نات   1

ثحددىا٘ش ثفددنيٚ مدددذد لابددداس وهددى ؼدد٣ق ال٢ددشات املىصِددة ِلددأ الفددٙدة الشلالاعددية 

ندددددددذ المدددددددٕي ِلحهدددددددا ادددددددحم ِدددددددشك اظددددددد لا و ىٝلدددددددا ـدددددددىثيا   ويدددددددحم اث اِددددددده يدددددددم ١دددددددق  ِو

ْ  ع  أ ه   ثحىا٘ش خىة ات املٜى  واضحة للٝياط املعحٝ لم  مىلِى

2   

Read Write 

Think Parent 

Resources 

ْ  وثفددددٙده وال دددددث ٘يدددده  مددددع  ددددْ ِددددشك ثٝددددذا ي ل٢يٙيددددة إلابددددداس بدددداملٜى ش املٜى ادددد٘ى

  ويحمددد ع ِدددشك لعالظدددق الٙيدددذاى  مىضدددحا Site Demonstrationsخدددال٥ سابدددي 

ات وثٝعددددي اتها  ل٢ددددع لالاعددددد هندددداٟ خىددددة واضددددحة لٝيدددداط مّددددذ٥ إلابددددد اس املىلددددِى

 وعم٣ا ية ثٝيي ه  

3   
Arcademic Skill 

builders 

  احددىا٘ش خىددة واضددحة لابددداس بدداملىْٜ  ٘ ددا هددى محدداح الح ىي ددات الشلالاعددية يددم أِلددأ 

الفددٙدة  رددم احددىا٘ش داخددق ١ددق ث ىيدد  ِناـددش ثشثيبهددا  ٠ ددا   احددىا٘ش خىددة واضددحة 

 لٝياط مّذ٥ إلابداس وعم٣ا ية ثٝيي ه 

4   

Science 

Museums 

Science Fair 

Project Ideas 

Science 

Education 

ثحدىا٘ش خىدة ثفدنيٚ مددذدا لابدداس ولدم اخحيداس الّنفدش ردم   حٝدا٥ عندأ الّنفدش 

الحددانم أو العددابٞ ِددع وشيددٞ  اٝى ددات  ل٢ددع   ثحددىا٘ش عم٣ا يددة الخددشو  ع  بالددزهاب 

داخدق للفٙدة الشلالاعية واخحياس الّنفش املىلىب عبداسمل وثخ ّه  أي الخىدة ١املدة 

ية املىلى ة   ى٥ عنأ الّناـش الِٙش  ١ق ِنفش للـى

5   
KidsKnowIt 

Network 

ددددْ وشيٝددددة إلابددددداس بدددده مددددع خددددال٥ الٝددددىالم ال ا  يددددة  خيددددث ِلددددأ ال ا دددد   اىضددددح املٜى

ات املحاخدددة  لدددأ ال ا ددد   ععدددش أ دددىاُ املىلدددِى  ا دددع أؼددد٣ا٥ ِدددشك املّلىمدددات  ِو

ْ  و٠يٙيددددددة اظددددددح ذاملا  و٠يٙيددددددة املؽدددددداس٠ة  ٘حهددددددا وعبددددددذا  آلاسا  ومؽدددددداس٠تها مددددددْ بدددددداملٜى
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 Navigation ب ار  املىقع م

ذٜا  واملذاسط    الضمال  وـ 

ْ و٠يٙيدددة  وددداُل ِلدددأ ثٝددداسيش  ظدددح ذام وثدليدددق  ٠ دددا احمدددح املّدددااهي املح ّدددة بددداملٜى

 مٝذيخات املعحٙيذاع مع املىْٜ وثى يٝلا  

6   
How Stuff 

Works 

ات الشلالاعددددية ثحدددىا٘ش خىددددة لابدددداس ثح ذددددق يددددم خشيىدددة املىٜددددْ والتددددي ثحمددد ع املّلىمدددد

ْ والزي ٜذ ععحٙعش ِجها املعحٙيذاع بىجه ِام  هدزا باإللدا٘ة عندأ  املحم نة باملٜى

ات الشلالاعدددددية يدددددم الؽدددددشيي  ٘ٝدددددت الّلدددددىي بالفدددددٙدة  أمدددددا أؼددددد٣ا٥ ِدددددشك  املىلدددددِى

املّلىمدددات ٘ححمددد ع يدددم ال ا ددد   ا دددع مدددع الؽدددشيي  ٘ٝدددت وثح ذدددق يدددم  محدا دددات 

ددددددْ خىددددددة  ال عددددديىة والٙيددددددذاى والّدددددشوك  ويددددددحم اث اِلدددددا بالّٙددددددق  وثمدددددْ عداسا املٜى

ْ بفددٙة معددح شا ِددع وشيددٞ ثلٝددت آلاسا  واملٝذيخددات   لحدعدده  وثىددىيش إلابددداس بدداملٜى

٠ دا احمدد ع ثٝدداسيش خدى٥ ِددذد املؽدداهذات واملعدداه ات والتدي جشدد ْ ِلددأ الحىددىيش   

ددددددْ و ٝددددددا للٝددددددا ى   مشي٣ددددددت لح ااددددددة  ويىجددددددذ ميذدددددداٛ جّدددددداو  بدددددده  املعددددددحٙيذاع واملٜى

لم   خف ذم ا تهاٟ خٜٝى ية املعحٙيذ و٠زا املىْٜ ِو  ـى

م )      ( ثىا٘ش ثفنيٚ مدذد لابداس اح ذق يم ثىا٘ش 13احمح مع خال٥ ال ذو٥ العابٞ ٜس

ْ  ع   ات املحم نة باملٜى خشالي املىاْٜ والٝىالم  ٘ٝية وال ا  ية والعٙلية بّناـش املىلِى

ّه  مع مىاْٜ الذساظة و  ْ أ  هناٟ خىي مٜى  Howاضحة للٝياط املعحٝ لم  ٘ناذ يم مٜى

Stuff Works  ية املعحٙيذ و ٝا للٝا ى   مشي٣ت و٠يٙية املؽاس٠ة ثىا٘ش خىة لح ااة خفـى

 ْ ْ  ٠ ا اىضح مٜى املّااهي املح ّة و٠يٙية  واُل ِلأ ثٝاسيش  KidsKnowIt Networkباملٜى

ْ وث  ى يٝلا      ظح ذام وثدليق مٝذيخات املعحٙيذاع مع املٜى

م )  ( مٝاس ة به  ٜياظات املّلىمات ب ىاْٜ  وٙا٥  ٘ذيالية14جذو٥ ٜس

ْ م  Metricsالٝياظات  املٜى

 بنه  و نات   1

ْ خىددددددة للٝياظددددددات املعددددددحٝ لية  خيددددددث   ادددددددٞ لل عددددددحٙيذاع مددددددع    ثحدددددىا٘ش بدددددداملٜى

ْ   و  املؽداس٠ة الحٙاِليدة ٘حهدا  ات املٜى ع  مدع خدال٥  وٙا٥ عبذا  آسائهم يم مىلِى

 نؽاه م عي اٝىم به  وٙا٥  

2   

Read Write 

Think Parent 

Resources 

ْ خىة لٝياط وثٝيديم  ظدح ذام و بدداس وال ددث  يدم خده  ثحدىا٘ش    احىا٘ش باملٜى

ات ومٝذيخدددددات  أو عسظدددددا٥ سظدددددالق  عم٣ا يدددددة املؽددددداس٠ة وعسظدددددا٥ جّليٝدددددات  أو مىلدددددِى

ى٥  ظدح ذام و بددداس وال ددث  والتددي ثٙيددذ  فدية  ٠ ددا ثحدىا٘ش  ظددفلة املح٢دشسا خدد

 يم عم٣ا ية ثدعه  مؽاس٠ة املعحٙيذاع  وٙا٥ مع املىْٜ 

3   
Arcademic Skill 

builders 

ْ خىدددة لٝيددداط وثٝيددديم  ظدددح ذام و بدددداس وال ددددث  ل٢دددع ثحدددىا٘ش    احدددىا٘ش بددداملٜى

ددد ددددْ وخعدددابات املعدددحٙيذاع مددددع املٜى ْ  وعم٣ا يددددة  ظدددفلة املح٢دددشسا خددددى٥ خ اادددة املٜى
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ْ م  Metricsالٝياظات  املٜى

ْ  ١ادا ي  وي ٢ع لحوٙا٥ الحّدذاق  ْ املذسظة أو املذو ة الشخفية ب ٜى س ي مٜى

شك الحٝاسيش الخاـة بهم   يم  لّاب ِو

4   

Science 

Museums 

Science Fair 

Project Ideas 

Science 

Education 

  أ دده   ثحددىا٘ش خىددة واضددحة لٝيدداط  ظددح ذام املعددحٝ لم و  إلابددداس وثٝيددي لم  ع

دددددْ وخذماثددددده  اخددددديذ عم٣ا يدددددة  ظدددددحّا ة بدددددلسا  أوليدددددا   مدددددىس واملذسظددددده  لحدعددددده  املٜى

 لحوٙا٥ 

5   
KidsKnowIt 

Network 

ددددددْ خىددددددي معددددددحٝ لية مددددددع خددددددال٥ عثاخددددددة عم٣ا يددددددة املؽدددددداس٠ة وعبددددددذا  آلاسا   ش املٜى ادددددد٘ى

ْ ماا ا ل ية الخذمات التي اخيدلا  ٠ ا اخيذ الخذمات باملٜى ْ و ِى ٣دق لحدعه  املٜى

 املعحٙيذاع مع  وٙا٥ أو أوليا   مىس أو املذسظه   ووشيٝة املؽاس٠ة وعبذا  آلاسا  

6   
How Stuff 

Works 

ثحددددددىا٘ش خىددددددة معددددددحٝ لية لابددددددداس و ظددددددح ذام وال دددددددث والتددددددي ثحمددددددح مددددددع ميذدددددداٛ 

ْ املعحٙيذاع ِلدأ املؽداس٠ة  الحّاو  واملؽاس٠ة و٠زا مىا٘ٝة املعحٙيذ  ومش ْ املٜى

ددْ مددع خددال٥ ال ددىالض وامل٣ا٘ددما املٝذمددة أل٘مددق املٝذيخددات  ٠ ددا اشخدد  وثدعدده  امل ٜى

ْ بمي اظحٙعاسات أو مؽ٢الت ثفادٗ املعحٙيذاع  والتي جعاِذ بّذ ثدليللدا  املٜى

 ْ ى٥ ملٝذيخات ٜذ ثٙيذ يم ثدعه   دا  والّشك باملٜى  يم الـى

م ) ت املعحٝ لية ( ِذم ثىا٘ش خىة واضحة للٝياظا14احمح مع ال ذو٥ العابٞ ٜس

لالظح ذام وإلابداس وال دث  ع  أ ه احم ولْ آسا  ومٝذيخات املعحٙيذاع مىلْ اِح اس  

 ْ هى  ٠ني  How Stuff Worksإلم٣ا ية الحّذاق وإلالا٘ة والحزٗ و ٝا لٔش اتهم  و اذ مٜى

ْ ويم ٌق الٝا ى   مشي٣ت ولىخا مليذاٛ الحّاو  مْ املعحٙيذاع مع   املٜى

 :ال اجمت

ش    ٙددددا٥ بّٙاليددددة  خيددددث أنهددددا ثدددد٘ى ٙددددا٥ بىابددددات لحدٝيددددٞ مؽدددداس٠ة  و ّددددذ املىاٜددددْ الحّل يددددة لحو ج

ش املّلىمدات  وظالق لحلٝت آلاسا  واملٝذيخات والحٕزاة املشثذا مع  وٙا٥ وأوليا   مىس  ٠ ا ثد٘ى

يددة م ددا ااّللددا مذددا  جيددذا ملّ اسيددة املّلىمددات  لددزا اادد  ِش أ   مفددنٙة عنددأ ِناـددش أظاظددية ٘و

يدددة وامللددداسات  دددذستهم املّ٘ش ثل دددي مّ اسيدددة مّلىمدددات  وٙدددا٥ اخحياجددداتهم مدددْ مشاِددداا أِ ددداسهم ٜو

هيها   اللٕىية والٝذسا الحش٠ية الحعية ٔو

يات التي ثح ذق ٘ي ا الم: لد الذساظة للّذاذ مع النحالج والحـى  ولٝذ ثـى
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 أوال: النخائج

ملا هى محّاٗس ِليه آلا   ٘لٝذ ١ا  مش مفىلح مّ اسية املّلىمات بّذا مشاخق ل٣ت افق  (1

ٍددم املّلىمددات  ٠ ددا  ا ذددق ثفدد يم املّلىمددات خددال٥ العدد ّينات  رددم يددم الذ ا الانددات ١ددا  ا ذددق  

أـددد ذ مفدددىلح ِلدددم املّلىمدددات هدددى  ٜدددشب يدددم الخعدددّينيات  يدددم خددده  اخحلدددٚ مٙلدددىم مفدددىلح 

ثفدددد يم مىاٜدددددْ م ثددددشادٗ مدددددْ 2111مّ اسيددددة املّلىمددددات خدددددال٥ ٘ذدددديات وجهدددددزا  ٘ٙددددت بذااددددة ِدددددام 

الىيدد    رددم خددال٥ خ ددغ ظددنىات دخددق املعددحٙيذ ٠ نددحج ومعددتهل٤ لل ّلىمددات  ومددع رددم أـدد ذ 

 له دوس يم مّ اسية املّلىمات 

لددم لحنٍدديم مىاٜددْ الىيدد  وإلا ذيا ددد وا  ح ّددات ِلددأ الخددي  (2 مّ اسيددة املّلىمددات لددم ٘ددع ِو

دى٥ عند أ ا ححدىي ِو ليدات إلابدداس امل اؼش والبيامج وولدْ ِنداويع للدا لحالاعدهي ع اداص مل دة الـى

ة مع الٝىاِذ التي ثدذد مارا و٠يٚ وأاع احم ج ْ املّلىمات  ووٌالٚ ال دث  أي لم ما ِى

 وث ضيجها ومّال تها و ثها وثٝذا لا واظح ذاملا

هنداٟ بّدن املفددىلحات التدي   ا ٢ددع أ   ىلدٞ ِلحهددا مّ اسيدة املّلىمددات  مذدق: الحفدد يم  (3

هنذظة  ظدح ذام وثفد يم الحاش دة وثىدىيش البيمايدات وعداسا ال شا٘ي٣ت وثف يم الحٙاِق و 

دددة  ٠ دددا أ  هنددداٟ بّدددن الح ففدددات الشمادادددة التدددي ثخؽدددابه مدددْ مّ اسيدددة املّلىمدددات مذدددق  املّ٘ش

عداسا ا ححدددددىي  ع  أ  رلددددد٤ عّدددددضو عندددددأ ؼددددديُى هدددددزمل املفدددددىلحات واسث اولدددددا بادددددض  مدددددع مّ اسيدددددة 

ع  أ  مّ اسيددة املّلىمددات جؽدد ق مٍّددم هددزمل  املّلىمددات  ٌددع الدد ّن أنهددا مّ اسيددة مّلىمددات 

 الح ففات وثدحا  ملح ففه  بها للٝيام بامللام املنىوة بها  ولالاغ امللنذط أو املف م   

ثح٣دددى  مّ اسيدددة املّلىمدددات مدددع خ عدددة  ٍدددم ثحٙاِدددق ٘ي دددا بيجهدددا لخؽددد٣ق يدددم الجهاادددة مّ اسيدددة  (4

  و ٍدددددم ال ددددددث  وواـدددددٙات لل ّلىمدددددات ولدددددم  ٍدددددم الحنٍددددديم  و ٍدددددم الّنددددداويع  و ٍدددددم إلابدددددداس

 ال يا ات واملفىلحات املٝيذا 

جؽدددددح ق مىاٜدددددْ الذساظدددددة ِلدددددأ الح ففدددددات الّل يدددددة ا خحلٙدددددة التدددددي ثذدددددياوح بددددده  املّلىمدددددات  (5

ددددددات ؼدددددداملة ل٣ددددددق الّلددددددىم  والشيالدددددديات واللٕددددددة إلا الهزاددددددة والذيبيددددددة إلاظددددددالمية  الّامددددددة وما ِى

 -6خلدددة الىٙىلدددة املحددمخشا التدددي ثٝدددْ بددده  والذساظددات  جح اِيدددة  وثخناظددد  مىاٜددْ الذساظدددة ومش 

 ظنة  ٠ ا ثذياوح املىاْٜ به  اللٕة الّش ية وإلا الهزاة ومع دو٥ م حلٙة  12

ثخؽدابه املىاٜدْ املذسوظددة يدم ث ذيددق   دار  أل ددىاُ ِناـدش املّلىمددات التدي جّبددي ِدع ممدد ى   (6

يددة  وداخد دْ وثدٝددٞ أهذا٘دده  هدزا وثنٝعددم هددزمل   ددىاُ عندأ ِناـددش ِ٘ش ق ١ددق ِنفددش ٘شعددم املٜى
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احم ثىليده بالفىس والٙيذاى والفىت و ٝا  خحياجلا لزل٤  م دا ا ده  الّالٜدة بده  ِناـدش 

 املّلىمات ا خحلٙة 

( مىاٜددْ يددم ثمدد ه  الٙيددذاى والفددىس والددنق ١مؼدد٣ا٥ م حلٙددة لّددشك املّلىمددات 5ثخؽددابه ) (7

 ْ اٙشد لل ا  How Stuff Worksاملىلى ة ٠ن ىر  ثابْ ل٣ق  ُى مع أ ىاُ املّلىمات  ع  أ  مٜى

 أاٝى حه  منٙفله  يم نهااة الؽشيي  ٘ٝت أِلأ الفٙدة وهم الٙيذاى والّشوك  

جعدتهذٗ مٍّدم املىاٜدْ أ ددىاُ م حلٙدة مدع املعدحٙيذاع باا دد   وٙدا٥  ع  أنهدا ثحٙداوت يددم  (8

دْ بندده  و نددات اٝحفدش ِلددأ  وٙددا٥  ٘ٝددي  ٠دم املّلىمددات بالنعدد ة للٙفدة املعددحٙيذا  ٘ناددذ مٜى

 Read Writeويخؽدابه رالردة مىاٜدْ يدم عثاخدة مّلىماتهدا لحوٙدا٥ وأوليدا   مدىس واملذسظده  وهدم 

Think Parent Resources  Arcademic Skill builders  KidsKnowIt Network ْد   أمدا مٜى

How Stuff Works  ٘يخيذ مّلىمات لل٢ اس أ٠ني مع  وٙا٥ وثخناظ  مْ الٙفات الّ شية التي

دْ ث  Science Museums Science Fairفدلح ١موليدا  أمدىس أو مذسظده  أو ٔهديهم  ٠ دا أ  مٜى

Project Ideas Science Education   اخيذ مّلىماثه أاما للّل ا  وامللنذظه 

ولىح خىة اظذياثياية لحفنيٚ املّلىمات باملىاْٜ  خيث ثٝعم املىاْٜ املّلىمات و ٝا  (9

ات سلالاعية رابحة  ومىلى  ات الشلالاعية )أي الذسجة الذا ية ملىلِى ية ثحّلٞ باملىلِى ِات ِ٘ش

يدددددة أخدددددشي  أو الحّدددددذاق يدددددم الّناـدددددش  يدددددم الذيثالاددددد (  وثخددددديذ املىاٜدددددْ عم٣ا يدددددة علدددددا٘ة ِناـدددددش ِ٘ش

 املحاخة ظىا  باإللا٘ة أو الحزٗ 

اخ ه  مع اظح ذام املىاْٜ وجىد ٜىامالاغ مد٢ ة وم٣ا ض ععحّه  بها عداسا املىاْٜ  خحياس  (11

ْ  ٠ دددددا ادددددحم عثاخدددددة املىلددددد ات الشلالاعدددددية املحاخدددددة بددددداملٜى يدددددة التدددددي ثخناظددددد  واملىلدددددِى ات الِٙش ِى

تها   ثٙعهيات ل ّن املفىلحات التي ادحا  املعحٙيذاع مّ٘ش

ٜددددْ  (11 ددددْ يددددم مى ٜددددة بدددده  ِناـددددش املّلىمددددات مددددع خددددال٥ خشيىددددة املٜى ثىضددددح بّددددن املىاٜددددْ الّال

Science Museums Science Fair Project Ideas Science Education ْد  How Stuff  ومٜى

Works  والٝىالم  ٘ٝية والشأظية بّناـش املّلىمات مذقHow Stuff Works  KidsKnowIt 

Network Arcademic Skill builders  Read Write Think Parent Resources  

احمدددددح مدددددع املىاٜدددددْ املذسوظدددددة وجدددددىد خىدددددة للحىدددددىيش مدددددع خدددددال٥ ثددددددذاثها بفدددددٙة معدددددح شا   (12

ددددْ بندددده  وعثاخددددة ثل ٝددددت آسا  ومٝذيخددددات  وٙددددا٥ وأوليددددا   مددددىس واملذسظدددده   ورلدددد٤ ٘ي ددددا ِددددذا مٜى

دددددْ  ٙددددشد مٜى ب ثاخددددة عم٣ا يددددة الحّددددذاق آلاندددددت  Arcademic Skill buildersو نددددات  يددددم خدددده  ان
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 ْ ه  مع و١الة  اظا   KidsKnowIt Networkلحلّاب  ٠ ا انٙشد مٜى بٝ ى٥ مٝذيخات املحىِى

ْ  م ا اضيذ مع ٠ٙا ا امل  ٜى

ثخؽابه املىاْٜ املذسوظة يم وجىد ِالٜات منىٝيدة يدم ِناـدش املّلىمدات  خيدث اخنداو٥ ١دق  (13

ات مددع  ات املعددتهذ٘ة بنددا  ِلددأ الحفددنيٚ ا حددذد لدده  وهندداٟ ثددذس  يددم املىلددِى ددْ املىلددِى مٜى

ٜددددْ وثفددددٙذ  يددددة  ويحمددددح رلدددد٤ مددددع خددددال٥ اظددددح ذام املىا ٘ددددُش الِٙش يددددة عنددددأ  الشلالاعددددية عنددددأ الِٙش

ْ أو الٝىالم  ٘ٝية أو ال ا  ية مدحىياتها م  ع خال٥ خشيىة املٜى

ْ اث اِلا أاما  (14 ثىضح بّن املىاْٜ املّااهي املح ّة بها والتي اا  ِلأ املعحٙيذاع مع املٜى

  Read Write Think Parent Resources  How Stuff Worksمذق: 

ّه  وه ددددا: 4ثحددددىا٘ش آليددددات بدددددث يددددم ) (15  Arcademic Skill( أسبّددددة مىاٜددددْ ٘ي ددددا ِددددذا مددددٜى

builders  Science Museums Science Fair Project Ideas Science Education    

ادحم ثش٠يد  املّلىمدات الحذاذدة وعلدا٘تها و ٝدا للحفدنيٚ املحدىا٘ش بداملىاْٜ والّالٜدات ٘ي ددا  (16

يددددددددددة لددددددددد ع املّلىمددددددددددات  بيدددددددددجهم  ورلددددددددد٤ خدددددددددده  الٔش دددددددددة يدددددددددم علددددددددددا٘ة ثددددددددددذاذات أو مّلىمدددددددددات ِ٘ش

 اظية بالحٝعي ات  ظ

ِدددذم ولدددىح خىدددة لحٝيددديم الن دددار  والحفدددنيٚ والدددذ ليات وثش٠يددد  املّلىمدددات مدددع وجلدددة  (17

 ٍددددش املعددددحٙيذ بالٝددددذس ال٣ددددايم ع  أ دددده ثحددددىا٘ش عم٣ا يددددة ثلٝددددت آسا  ومٝذيخددددات املعددددحٙيذاع و ٝددددا 

فاتهم الّ شية  ع  أ  هزا   اذ د جّضيض مؽاس٠ة  وٙا٥ يم مّ اسية املىاْٜ  خيث   اىجدذ  ٘و

اذ د مؽداس٠ة  وٙدا٥ يدم بندا  املىاٜدْ  ٘لدم ِدادا مدا ا دذوا آسائهدم ومٝذيخداتهم ٘ي دا هدى محداح ما 

ددْ واخددذ ٘ٝددي يددم جددض  مدددذد وهددى  لّدداب  بالّٙددق  و  ثىجددذ للددم مؽدداس٠ة للحّددذاق ع  يددم مٜى

  ْ    Arcademic Skill buildersوهزا ب ٜى

ّه  آلاخدددشيع ٘دددال ثددىا٘ش ـدددناداٞ وعم٣ا يدددة ال ددددث بددداملىاْٜ يدددم أسبّدددة مىاٜددد (18 ْ ٘ٝدددي  أمدددا املدددٜى

 Arcademic Skill builders  Science Museums Scienceاحىا٘ش بهدم ـدنذٛو لل ددث وه دا: 

Fair Project Ideas Science Education  

ّه  عم٣ا يدة ال ددث امل عدي وه دا: بنده  و ندات   (19  Read Write Think Parentاحدىا٘ش ب دٜى

Resources عم شا ال ددددث How Stuff Works و KidsKnowIt Network  ع  أ  مدددٜى اددد٘ى

 املحٝذم وال دث الذ نم واملٙاهي ي ل ع ا ححىي  

21)  ْ ْ ٘ٝي  ٘ي ا ِذا مٜى  How Stuffثخؽابه ١ا٘ة املىاْٜ يم ٌلىس  حالج ال دث ل ع املٜى

Works  عّشك  حالج بدث مشث ىة باملىاْٜ  خشي التي ا ٢ع الشجُى علحها وثفٙدلا 
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ْ   ثىجذ خ (21 ذم وجىد  حالج  ع  أ  مٜى  KidsKnowItىة واضحة لحدليق  ظحٙعاسات ِو

Network و Read Write Think Parent Resources  عّدشك  حدالج ال ددث  ٠ندي مؽداهذا أو

د املعحٕٛش يم رل٤   ا يم ال ذااة  ٠ ا عّشلا الّذد إلاج انم لنحالج ال دث والٜى  ؼيِى

حددىا٘ش بهددا عم٣ا يددة ال دددث يددم ثمدد نحها مفددادس بيا ددات محّددذدا ثخؽددابه املىاٜددْ  سبّددة التددي ث (22

مذق النق والفىت والفىسا والٙيذاى وثم يجها يم  حدالج ال ددث مشث دة و ٝدا لذسجدة اسث اولدا 

 ْ اح هز باِح ادمل ِلأ مّدااهي  How Stuff Worksب فىلحات ال دث أو مٙاهي لا  ع  أ  مٜى

ٙددة يدددم ِددشك النحدددالج ولددم  دددُى ا ححددى  ي ردددم  ؼددد٣ا٥ التددي ثدددشث ي بدده مشث دددة و ٝددا للدددنق ردددم م حل

ْ بّشك النحدالج  خدذذ لل دىاد املمدا٘ة خدذاذا  سوابي للفىس أو الٙيذاى  ٠ ا اح هز هزا املٜى

 ومع رم اخ ه  مذي ثدذاث آلية ث٢ؽيٚ املىاد ومفىلحاتها  

شيىددددة مدددذي ثدددىا٘ش خلدددى٥ بددداملىاْٜ  ٠خؽددداٗ املّلىمدددات رات الّالٜدددة  خيدددث  ادددذ ثدددىا٘ش خ (23

دْ  ْ  مذدق مٜى يدة بداملٜى ْ ثالاعدهي ا٠خؽداٗ الّناـدش الشلالاعدية والِٙش  Science Museumsبداملٜى

Science Fair Project Ideas Science Education ْدد والٝددىالم  How Stuff Works  ومٜى

 How Stuff Works  KidsKnowIt ٘ٝيدددددددة والشأظدددددددية بّناـددددددددش املّلىمدددددددات مذددددددددق 

Network Arcademic Skill builders   Read Write Think Parent Resources  

ددْ  (24 ش مٜى  Science Museums Science Fair Project Ideas Science Educationادد٘ى

ْ  هزا باإللا٘ة عنأ عم٣ا ية  ل ية ٠ذليق عسؼادي لل ّلىمات املحاخة باملٜى معاِذات ثٝنية ِو

اسب ولدد ي الؽاؼددة  ورلدد٤ ا٠خؽدداٗ مش٠ددض ِلددىم بددذو٥ الّددالم ا خحلٙددة ولعددلىلة عجددشا  الحادد

هيها   ْ بالّلىم وعجشا  الحااسب التي ثحىل  ٠ذا٘ة مدذدا لؽاؼة الحاظىب ٔو   سث اه املٜى

ش رالرددة مىاٜدْ عم٣ا يددة ثد يللددا ِلدأ ثى يٝددات املى ااددق و٠يٙيدة اظددح ذاملا وهددم  (25  Howثد٘ى

Stuff Works  Read Write Think Parent Resources  Arcademic Skill builders  

ْ مع خال٥ ثلٝت آسائهم ومٝذيخاتهم  (26 ثحم ع مٍّم املىاْٜ عم٣ا ية مؽاس٠ة  وٙا٥ يم املٜى

ْ والخذمة املٝذمة مدع خدال٥ عثاخدة  ْ  ومع رم جعاِذ يم ثدعه  املٜى واظحٙعاساتهم ِبي املٜى

دْ  هيهدا  ع  أ  مٜى  ٠Read Writeدم أ٠بدي مدع املّلىمدات أو جّدذاق بّدن املّلىمدات املحاخدة ٔو

Think Parent Resources   وعبددذا  آلاسا  خىللددا ْ اح هددز ب م٣ا يددة مؽدداس٠ة  حددالج ال دددث بدداملٜى

هي ـنذٛو ـٕهي مْ ١ق ِنفش مع ِناـش املّلىمدات  ٠KidsKnowIt Network ا اح هز  بح٘ى

اخدددددددديذ علددددددددا٘ة جّليددددددددٞ أو سأي أو اظحٙعدددددددداس مدددددددددذد  م ددددددددا اخدددددددديذ عم٣ا يددددددددة ثدليددددددددق النحددددددددالج و ٝددددددددا 

ات    لل ىلِى
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اٜددددددْ املذسوظددددددة لددددددذيها خىددددددة لحىريددددددٞ أ ددددددىاُ املعددددددحٙيذاع ومددددددع رددددددم ثددددددم بنددددددا  وثش٠يدددددد  أ  املى  (27

ْ لحٝددددددذام خددددددذماتها للددددددزمل الٙفددددددات  ٘ناددددددذ جؽددددددابه املىاٜددددددْ يددددددم عثاخددددددة  املّلىمددددددات املحاخددددددة بدددددداملٜى

ْ بنه  و نات اٝحفش  مّلىماتها لحوٙا٥ يم مشخلة املحمخشا وأوليا   مىس واملذسظه   ع  أ  مٜى

دْ ِلدأ  وٙدا٥ ٘ٝد  Science Museums Science Fair Project Ideas Scienceي  ويضيدذ مٜى

Education  ْدد ٘يخدديذ املّلىمددات  How Stuff Worksيددم ثمدد ينه الّل ددا  وامللنذظدده   أمددا مٜى

 ْ  أاما ل٣ق الٙفات الشأ ة يم الحفى٥ ِلأ مّلىمات مٙيذا يم الح ففات املحاخة باملٜى

يدذاى  ظددح ذام اخ ده  مدع خدال٥ دساظدة املىاٜددْ مد (28 دىسا ٘و ذي جؽدابهلا يدم ثمدد يجها ـدىت ـو

دْ  ات املحاخدة  ع  أ  مٜى  وٙا٥ أ٠ني مدع خاظدة و الحدانم اضيدذ مّدذ٥ جّل لدم للّلدىم واملىلدِى

Science Museums Science Fair Project Ideas Science Education  بندا  ِلدأ ث ففده

دسجددات ـددىت و دشامج جؽددٕيق الفددىت ادحدىي ِلددأ ثاداسب ِل يددة م ددا احىلد  ٠ذا٘ددة للؽاؼدة و 

 والٙيذاى 

ّددددددذم ثٝيدددددددذها بفددددددديٕة مدددددددذدا لّدددددددشك املّلىمددددددات النفدددددددية أو الٙيدددددددذاى أو  (29 ثح هددددددز املىاٜدددددددْ ب

ـددددة  ٜددددْ م اؼددددشا  ٘ددددال ثحىلدددد  بددددشامج خا الفددددىت  ٘ي ٢ددددجهم ثفددددٙدلم وجّل لددددم مددددع خددددال٥ املى

م مددددع رلددد٤ ثخدددديذ املىاٜددددْ عم٣ا يدددة ثلٝددددت الؽددد٣اوي أو آسا  لددددأ الدددٔش بؽددددم  جّددددذاق أو  لحد يللدددا  ِو

 جٕيهي وشيٝة الّشك لحدعيجها وثناظبها و١ق ٘فات املعحٙيذاع واظح ذاماتهم  

ثددىا٘ش ثفددنيٚ مدددذد لابددداس اح ذددق يددم ثددىا٘ش خددشالي املىاٜددْ والٝددىالم  ٘ٝيددة وال ا  يددة  (31

ّه  مدددددع مىاٜدددددْ  ْ  ع  أ  هنددددداٟ خىدددددي مدددددٜى ات املحمددددد نة بددددداملٜى والعدددددٙلية بّناـدددددش املىلدددددِى

دْ  الذساظدة واضدحة ثدىا٘ش خىدة لح اادة  How Stuff Worksللٝيداط املعدحٝ لم  ٘نادذ يدم مٜى

ددددددْ  ْ  ٠ ددددددا اىضددددددح مٜى ددددددية املعددددددحٙيذ و ٝددددددا للٝددددددا ى   مشي٣ددددددت و٠يٙيددددددة املؽدددددداس٠ة بدددددداملٜى خفـى

KidsKnowIt Network  املّدددددااهي املح ّددددددة و٠يٙيدددددة  وددددداُل ِلددددددأ ثٝددددداسيش  ظدددددح ذام وثدليددددددق

ْ وثى يٝ  لا     مٝذيخات املعحٙيذاع مع املٜى

ِدذم ثدىا٘ش خىدة واضدحة للٝياظدات املعدحٝ لية لالظدح ذام وإلابدداس وال ددث  ع  أ ده ادحم  (31

ولدددْ آسا  ومٝذيخدددات املعدددحٙيذاع مىلدددْ اِح ددداس  إلم٣ا يدددة الحّدددذاق وإلالدددا٘ة والحدددزٗ و ٝدددا 

دْ  هددى  ٠ندي ولدىخا مليذدداٛ الحّداو  مدْ املعددحٙيذاع  How Stuff Worksلٔش داتهم  و ادذ مٜى

 ْ ويم ٌق الٝا ى   مشي٣ت مع املٜى
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 ثاهيا: الخىاياث

لدددشوسا جّضيدددض مؽددداس٠ة  وٙدددا٥ يدددم مىاٜدددْ جّل لدددم  ورلددد٤ مدددع خدددال٥ مؽددداس٠تهم يدددم ثفددد يم   1

دددْ  وجّذالددده  وخدددزٗ  أو علدددا٘ة أي مّلىمدددات  مدددْ ثىلددديذ وشيٝدددة الحفدددنيٚ املح ّدددة ِدددع  املٜى

ْ  وشيٞ ال ىاٜات امللى ة ولفٝلا يم م٣انها و ٝا لحذسجلا اللشمت ي ات املٜى  م مىلِى

ددددددْ  مددددددْ اظخؽدددددداسا  وٙددددددا٥ ٘حهددددددا    2 ثددددددىا٘ش آليددددددات لحٝيدددددديم وددددددٛش ال دددددددث وإلابددددددداس داخددددددق املٜى

ددددى٥ عنددددأ املّلىمددددات مددددع خددددال٥ إلابددددداس أو  و ظحٙعدددداس مددددجهم ِددددع أ٘مددددق الىددددٛش املىلى ددددة للـى

هيهم   ال دث  مْ صيادا وٛش إلابداس وال دث و ٝا للذ ليات وال دث املٙاهي ي ٔو

ليات لحٝييم النحالج مع خيث ِدذدها ومدذي مال تهدا ومفدىلحات ال ددث واملٙداهيم ثىا٘ش آ  3

د املعحٕٛش يم اظذيجاِلا   والٜى

صيددددادا أظددددالي  ثٙاِددددق  وٙددددا٥ مددددْ املىاٜددددْ  أي ثددددىا٘ش ِددددذد أ٠بددددي مددددع  خح دددداسات وأظددددالي    4

الذا   ْ والحّلم بىشيٝة أ٠ني اؼخياٜا ٘و  جش يّلم ِلأ الضياسا املعح شا لل ٜى

يدة لشو   5 ات الشلالاعدية ردم الِٙش ْ مشث دة هشميدا و ٝدا لل ىلدِى سا ثىا٘ش خشيىة ؼاملة لل ٜى

يدددددة وه٢دددددزا  مددددْ لدددددشوسا ثدددددىا٘ش سوابدددددي ـددددالحة لال حٝدددددا٥ عندددددأ ِناـدددددش املّلىمدددددات  رددددم ٘دددددُش الِٙش

 املىلى ة 

عثاخدددددة ٠ؽددددداٗ باملفدددددىلحات أو م٢ندددددز أو ٜدددددامىط لعدددددلىلة الشجدددددُى عليددددده  ِلدددددأ أ  احمددددد ع   6

ات وبّمدددددلا  مدددددْ عم٣ا يدددددة إلالدددددا٘ة أو الحدددددزٗ وثدذاذددددده بفدددددٙة عخدددددا ت وس دددددي بددددده  املىلددددد ِى

 معح شا 

ولدددْ ميذددداٛ واضدددح للحّددداو  مدددْ املعدددحٙيذاع وثل يدددة ٔس ددداتهم بددد جشا  الحددددذاذات املعدددح شا    7

 املىلى ة 
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 امللحق )قائمت املزاجعت(

 أوال: البياهاث ألاساسيت ملىاقع ألاإلايال الخعلميت

 اضيتجنييم معلىماث مىاقع ألاإلايال الا عر ثاهيا: 

: ثح ذق يم أ ىاُ ِناـش املّلىمات ا خحلٙة التي ا ٢ع   زجتها  وثش٠ي  ١ق  ُى النمذجت (1

 مع ِناـش املّلىمات  والّالٜة به  ِناـش املّلىمات ا خحلٙة  

: اخذ ق يم وجىد اظذياثياية ثفنيٚ لل ّلىمات  و  ار  ثفنيٚ محّذدا الخصنيف (2

ّة  وخىة لحفنيٚ الحف يم وإلا حا  و   ظح ذام والفيا ة  ومحىل  لّنى ة ِناـش محٜى

الٜاتها  ومحىل   ظح ذام ِنى ة املعحٙيذ املّشو٘ة  ومذي ثىا٘ش اظذياثياية  املّلىمات ِو

لىاـٙات ال يا ات  ووٛش واضحة ألي واـٙات بيا ات مذق امل٣ا ض والحفنيٚ والٝىامالاغ 

مّلىمات واـٙات ال يا ات  ا ح٢ ة  ومّااهي لىاـٙات ال يا ات املالل ة لح٣ىيذ و ث 

  TSA Enterpriseوعم٣ا ية ثدليق ال يا ات و ٝا لحفنيٚ املّلىمات 

: احم الحم٠ذ مع وجىد ِالٜات منىٝية به  ِناـش املّلىمات بنا  ِلأ   ار  الداللياث (3

املّلىمات و ٍم الحفنيٚ  ومذي ثىا٘ش الذ ليات مع خال٥ املّااهي املعح ذمة مذق النااضو 

NISO  الذو لع ١ىس وDublin Core  ومذي ثىا٘ش آلية ل دث املّلىمات رات الّالٜة وثدليللا   

 بنا  ِلأ د ليات املّلىمات 

اح ذق يم ٜياط مذي ثىا٘ش وشيٝة لحا يْ املّلىمات املش٠ ة و فٚ املش٠ ة بنا   العركيب: (4

 ِلأ الن زجة والحفنيٚ والذ ليات 

خىة لحٝييم وثٝىيم الن ار  والحفنيٚ والذ ليات : ثخذ ق يم مذي ثىا٘ش   رة املسخييد (5

 والذي٠ي  مع وجلة  ٍش املعحٙيذ 

 ثالثا: الىاىل إىا معلىماث مىاقع ألاإلايال الا عراضيت
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: يهذٗ عنأ ٜياط ماا٥ ال دث  ومذي اخحياجلا لحى يٝات أو وي  أو ؼش١ات  وهق الب ث (1

ح ذدددق أ دددىاُ مّدددااهي ال ددددث ِلدددأ ثددم ثٝيددديم اظدددح ذام مّدددااهي أ دددىاُ ال ددددث ا خحلٙددة: خيدددث ث

هيهدا؟   ظ يق املذالث يم ال٣ل دات املٙحاخيدة والّالٜدات ال ىلينيدة وال داساميذي أو الٝياظدات ٔو

ح دددددداس ويددددددحم ثٝيي لددددددا لالظددددددح ذام  مذددددددق ال دددددددث  وهددددددق ثىلددددددْ وددددددٛش ال دددددددث املحٝددددددذم يددددددم ِ 

ظحٙعدداس  املٙدداهي ي والددذ نم والددىجهي؟  وهددق هندداٟ خىددة لحدلدديالت ال دددث مذددق ثدليددق   

دددددددذم وجدددددددىد  حدددددددالج  ث يهدددددددز  ٘مدددددددق؟  وهدددددددق احىلددددددد  ال ددددددددث مدددددددع خدددددددال٥ مفدددددددادس بيا دددددددات  ِو

دددى٥ علحهدددا؟  وهدددق احىلددد   محّدددذدا؟  وهدددق ثدددم ثدليدددق و يّيدددة مفدددادس ال يا دددات وآليدددات الـى

ّدددذدا  وهددددق عّح دددذ ث ذيددددق  حددددالج ال ددددث ِلددددأ مّددددااهي  اٜح ددداط  حددددالج ال ددددث مددددع مفددددادس مح

ات املٝدددددشسا؟  وهدددددق اددددددحم اِح ددددداس آليددددددة لح٢دددددشاس آليددددددة م حلٙدددددة مذدددددق  ددددددُى ا ححدددددىي أو  املىلددددددِى

 الح٢ؽيٚ وثدذاثها؟ 

: هددق الحددق االاعددش ا٠خؽدداٗ املّلىمددات رات الّالٜددة؟  وهددق هندداٟ خلددى٥ لح يهددز الاكدشنناف  (2

املّلىمددددددددات رات الّالٜددددددددة باظددددددددح ذام الّالٜددددددددات الذي٠ي يددددددددة والذ ليددددددددة لّناـددددددددش املّلىمددددددددات 

 ا خحلٙة  

يداط عم٣ا يدة ثالاعدهي الحلدى٥ لحدليدق املّلىمدات رات الّالٜدة؟  وهدق : تهدذٗ عندأ ٜالخ ليالث (3

 هناٟ آلية لضيادا املّلىمات للحدليالت الحااسية وجّذاللا؟

: تهذٗ عنأ ٜياط مذي ثدىا٘ش خىدة لحىريدٞ أ دىاُ املعدحٙيذاع مدع املّلىمدات   رة املسخييد (4

بدي ِدذا ٜندىات مذددق ووشيٝدة اظدح ذاملم للدا  وهدق ثدم ثدذادذ محىل دات جعدليم املّلىمدات ِ

املحفٙذ أو الفىت أو ٔهيمل  وهق هناٟ ـديٕة مددذدا ومح ّدة للحٝدذام؟  وهدق ادحم ثدليدق 

 وٛش عاااد املّلىمات؟ 

: اٝدددالاغ مدددذي ثدددىا٘ش ثفدددنيٚ مددددذد لابدددداس وهدددق ادددحم اث اِددده؟  وهدددق هنددداٟ خىدددة  ب نننار (5

 واضحة للٝياط املعحٝ لم لابداس أو ثٝيي ه؟ 

خة املّلىمات للنٍم  خشي؟  وهق احم ثٝييم محىل ات الحىا٘دٞ : هق احم عثاواجهت النيام (6

 يم النٍام؟ 

: ثٝدددالاغ مدددذي ثدددىا٘ش خىدددة للٝياظدددات املعدددحٝ لية لالظدددح ذام وإلابدددداس وال ددددث لقياسننناثا (7

 وثٝيي لا  
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 الملخص:

، غلرررر  ت فتيجيهالاظررررأهميرررره هررررزة فيذسفظرررره اررررر  ررررشملسل ماترررر س نررررذسل   رررر  ف ػ   رررر   تبرررر ص 

تؿعيررررره   ارررررر   ظرررررر يما مل عرررررر ػملر ف ػ   رررررر   ملفي مييررررررذ غلرررررر   عرررررر هم    فيكػ يرررررره اررررررر  عرررررر غذل 

  خررررررزا فيهررررررشفسف  الاظررررررت فتيجيه غلرررررر  فتخرررررر ر فيهررررررشفس   عرررررر  ي  هيررررررو في م رررررر ، مليررررررزف   فاترررررره 

في ؿ رررررررررر ف  فيميةيرررررررررره ف عرررررررررر مشل، ملفي عرررررررررر سف  في ٌ  ي ايرررررررررره فيعررررررررررش ػه ملفيٌم رررررررررر ل اررررررررررر ف  ظعرررررررررر   

 يه، ملفيتا ت ثش غل  غم ت الان ص د

مليهررذ هررذقه هررزة فيذسفظرره م رر   ػشقرره اصرر تر ف ػ   رر   الاظررت فتيجيه يصرر ؼ ملفتخرر ر 

فيهرررشفسف ، ارررر ف  ظعررر   الان صررر ديه، ملريرررَ نررر ي عميو غلررر  غي ررره  ررر  ف  ظعررر   الان صررر ديه 

نررررررررر توضفتش، ملت سررررررررر ه فيذسفظررررررررره م ررررررررر  أي اصررررررررر تر ف ػ   ررررررررر   الاظرررررررررت فتيجيه ت مرررررررررا ف  ي اررررررررر   

 ظعرر   الان صررر ديه  ررر  ف ػ   ررر   فيترررا يررر   فظرر خذف ت  ارررر سررر ؼ ملفتخررر ر فيهرررشفسف  نمررر  ق  ررر  ف 

 فيهشفسف  الاظت فتيجيه

يمررررررررر  ملت سررررررررر ه فيذسفظررررررررره م ررررررررر  أي ف  ظعررررررررر   الان صررررررررر ديه فتوضفتش ررررررررره تعررررررررر خذ    ررررررررر  

    ف ػ      ار س ؼ ملفتخ ر فيهشفسف  إلادفس ه غل  فا الف أ  فغت  مل ع    ت  ، يم  أي ف ػ   

ف ع  برررررررره يػم يرررررررره في خعرررررررريغ الاظررررررررت فتيملر ي اعرررررررر  و ف  ظعرررررررر   الان صرررررررر ديه  ررررررررر ف ػ   رررررررر   

الاظررررت فتيجيه فيتررررا ت م رررر  ن يذنرررره، ف صررررذفنيه، ف   رررر غيه مليررررزف ف ال  رررره، ملب يٌميرررره ملفي  غيرررره 

 الاظررررررت فتيجيهف   ظرررررمه، ملفيتررررررا يرررررر   فظرررررر خذف ت  اررررررر سرررررر ؼ ملفتخرررررر ر فيهررررررشفسف  نمرررررر  ق  رررررر  فيهررررررشفسف  

  و.ي اع  

: ف ػ   رر   الاظررت فتيجيه،   رر  ف ػ   رر   الاظررت فتيجيه، فيهررشفسف  الكلمااات الماتاحيااة 

 الاظت فتيجيه.

أظ  ر     ش نٍ يه فيػ    الان ص ديه 

 ملفي ج س ه ملغ    فياعي  

 

نٍ يه فيػ    الان ص ديه   ع غذأظ  ر 

 ملفي ج س ه ملغ    فياعي  

 
 فتوضفتش -ف عي ه-ػه دمحم ن  ي فا  
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 مقدمة:

فه مرر   ف  ظعررره ن يمسورره، ظررر ف  فيمسوررره فيذفا يرره أمل فت  سايررره، يررر  يٍرر ي م  غررر  ظش رررو 

ًررع ف ػعيرر   ملف ػ   رر   فيتررا تعرر غذ غلررر     يػرره في  رر    فيتررا ت ررذ  اررر هررز ة فيمسوررره، امررؼ 

ملهررزف  رر  يٌهررل يترر   هرر تو، ترر ػٌغ ميج نرر   ررُ  نررذسل ف  ظعرره في   قعرريه، قتررزة ف ػ   رر   

 ر فيشي  ل  ظ ظيه ار فتخ ر فيهشفسف  الاظت فتيجيه، ملب زف قإي   خز فيهشفس الاظت فتيملر، يجذ 

 يجيهفظرررررت فت كعرررر  اررررر   ارررره   ظرررره ي مػ   رررر   الاظررررت فتيجيه، فيتررررا تعررررم  يرررر  ن تخرررر ر نررررشفسف  

   ظررررمه، هررررزة فيهررررشفسف  ت  رررر ت م رررر  امررررؼ  ػ   رررر     ػررررذدل  رررر  فيمسورررره فيذفا يرررره ملفت  سايرررره، 

ملبصرركه  عرر مشل، هررزف  رر  يجػررع غم يرره امررؼ ف ػ   رر   ترر   ملقررو   رر   ػي رره، ملهررزة فيرر     ررر 

     ف ػ      الاظت فتيجيه.

  ارررررر ملفي  اتررررر   فتوذيرررررذل   ررررر   ررررر  أسرررررم   ػرررررشف نمج مرررررؼ ف ػ   ررررر  ، مل رررررؼ ف  ظعررررر 

  نل فيع   ف ت فيذ     ت ق   ف ػ      فيتا ت   ات ، ملب يعشغه ملفيذنه ملفي ٍ كه ف   ظمه، 

  رررش فيرررزا اػرررع  ظررر يي  في ه يذيررره ف  مػررره ارررر غم يررره ترررذقو مل ػ توررره فيمي  ررر  ، غررر اضل غررر  

 ررر  إلايكررر   ن   ي اررر   مل  ع مررر     خرررزا فيهرررشفس  ررر  ف ػ   ررر  ، مل ررر  ه ررر     نرررذ  ررر  ميجررر د  

 ػ     ، ن دسل غل  تهذي  ملت ق    ػ       التمه  عر خذ    ، ملب يهرٍع فيرزا يشفطرر ظميػره 

  ع مررررررررر   ف عررررررررر      إلادفس ررررررررره ف    كررررررررره ارررررررررر ف  ظعررررررررره، فن رررررررررذف   ررررررررر  ف  ي اررررررررر   ف عررررررررر      

 فياهؿي يه، ملف      نم ع م   إلادفسل الاظت فتيجيه.

 إشكالية الدراسة:

فيعررر فُ ؛تررره   ررر   رررر اصررر تر ف ػ   ررر   الاظررررت فتيجيه  تعرررا  فيذسفظررره يعا نررره غلررر  

 ف ع  به يص ؼ ملفتخ ر فيهشفسف  ار ف  ظع   الان ص ديه فتوضفتش ه؟

 فرضية الدراسة:

ًإا نه   ن ه ي ع فُ فيع نو ته   دسفظا   غل  فيكش يه ؛تيره ملفيترا  هر    ر  ارالُ  

ي مػ   رر   الاظررت فتيجيه ت قشهرر   هررزة فيذسفظرره غلرر  فا مرر س  ررذي  ررا    مل ررر  ه رر ى اصرر تر

اررررر ف  ظعررررره الان صررررر ديه يرررر دا م ررررر  ت ميررررره ف  ي ارررر   إلادفسل  ررررر  أارررررع سرررر ؼ ملفتخررررر ر فيهرررررشفسف  

 .الاظت فتيجيه
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  أهمية الدراسة:

 يمٌ  منشفص أهميه فيذسفظه ار في ه ط ؛تيه 

، غل  تٌم  أهميه هزة فيذسفظه، ار  شملسل مات س نذسل     ف ػ      إلاظت فتيجيه  -1

تؿعيه   ا   ظ يما مل ع ػملر ف ػ      ملفي مييذ غل   ع هم    فيكػ يه ار  ع غذل 

  خزا فيهشفسف  الاظت فتيجيه غل  فتخ ر فيهشفس   ع  ي  هيو في م  ، مليزف   فاته 

في ؿ  ف  فيميةيه ف ع مشل، ملفي ع سف  في ٌ  ي ايه فيعش ػه ملفيٌم  ل ار ف  ظع   

 ا ت ثش غل  غم ت .الان ص ديه، ملفيت

تعت  هزة فيذسفظه ار ص  دل الاه م   ن ياعي   الاظت فتيملر ار ف  ظع   الان ص ديه،   -2

ملمنشفص أهميه فيهشفسف  الاظت فتيجيه ار  ع ف هٌال  فيتا ت ػشض يت  هزة ف  ظع  ، 

  ، ار ت ق   ف ػ      ف   ظمه ملب   ع م الاظت فتيجيهمل ذي  ع همه     ف ػ      

 ملفت ص تر فيالص ه يص ؼ ملفتخ ر فيهشفسف  الاظت فتيجيه.

تع مذ هزة فيذسفظه أهمي    يزيَ،    أهميه     ف ػ      الاظت فتيجيه، ملفياعتيال   -3

 فيتا ت قشه  ي  سُ  م   فيهشفسف  الاظت فتيجيه فيصاي ه ملفيكػ يه.
 

 أهداف الدراسة:

فيعررر فُ فيررر فسد ارررر إلاكرررٍ ييه، مليرررزف  ت رررذف هرررزة فيذسفظررره نصررر سل غ  ررره م ررر  إلاا نررره غررر  

فا مررررررررر س  رررررررررذي  ررررررررراه فيكش ررررررررريه، ق رررررررررا ت رررررررررذف ارررررررررر ا    ررررررررر  في  رررررررررشا م ررررررررر  في ػش رررررررررل نرررررررررر يهشفسف  

الاظررررت فتيجيه، ن ة رررر قه م رررر  في ػش ررررل نرررر    ف ػ   رررر   الاظررررت فتيجيه، ملدملسهرررر  اررررر غم يرررره سرررر ؼ 

 ملفتخ ر فيهشفسف  الاظت فتيجيه.

 ػشقرررره  ررررذي ت فقررررو اصرررر تر  خشارررر     رررر  ملت رررذف اررررر ا    رررر  في عميهرررره م رررر     مليرررره 

ف ػ   رررر   الاظررررت فتيجيه،  ررررؼ   ع مرررر   مدفسل ف  ظعرررر   الان صرررر ديه يصرررر ؼ ملفتخرررر ر فيهرررررشفسف  

 ، ن ي عميو غل  غي ه    ف  ظع   الان ص ديه ن توضفتش.الاظت فتيجيه

  محاور الدراسة:

   رر   الاظررت فتيجيه، ترر  تهعرري  فيم ررأ م رر  أسرػرره   رر ملس ت رر مُل ف ارر س  مُل   هيرره ف ػ

ملف اررر س فييررر  ه  كتررر     ررر  ف ػ   ررر   الاظرررت فتيجيه، ملف  ررر ي ف اررر س فيي يرررأ  كتررر   فيهرررشفسف  

 الاظت فتيجيه ار   ي اصر ف ا س فيشفيؼ   هويه ملماشف ف  فيذسفظه في عميهيه.
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 المحور األول: ماهية المعلومات االستراتيجية

 حعسيف املعلوماث الاطتراجيجيت:-أوال

ه  ى سػ به ار في ػش ل ن ي    ه  فظت فتيملر، مل   هر  ؾ ر  فظرت فتيملر  ر  ف ػ   ر  ،  

فيترا يرر   مت    رر  م ر    خررزا فيهررشفسف ، غلر  في  رر  فيررزا ي ر   فغ مرر د أظررغ ظر يمه اررر فيكصررع 

ن ي فيص ك ي    ف ػ     ، مل   ث  ت ذيذ  كت   ف ػ      الاظت فتيجيه، ملبي ي أهر   يػر د 

 تر فيتا ت صل ب  ، ملتم  ه  غ  أ  فع ف ػ       اشي.ملفت ص 

ه غلرر  نررذس  ػرر ي  رر  تػررشف ف ػ   رر   الاظررت فتيجيه نمك رر   تٍرر ي رف  ت ارر   عرر هملر، مل هرر م 

 (1) يٍ ي     ت   إلادفسل فيػ ي . ملفيزافيع  ع مغ ن خعيغ فيعي ظ   ألاع مل ر تشتفيؿم ض،

ػ   ررررر   فيترررررا ترررررشتمغ ن يهرررررذسل غلررررر  فظاهرررررشفف يمررررر  أي ف ػ   ررررر   الاظرررررت فتيجيه   رررررر ف 

 عررر همع ف  ظعررره، ملفيترررا ت عررر ا غلررر  دساررره غ ييررره  ررر   ررر    غرررذ  في ميرررذ ملف  ررر ظشل، ملفيترررا 

 (2) تشتمغ ن ت عغ يػيذل   ذ، ملفيتا تهؼ  م  فه م     إلادفسل فيػ ي  ي م ظعه.

دفسل غ ررررذ ني  تررررر  ملغشقرررره ف ػ   رررر   الاظررررت فتيجيه نمك ررررر   ت ررررَ ف ػ   رررر   فيترررررا تررررذغ  إلا 

نررر ي خعيغ الاظرررت فتيملر، ملتعرررتيع  تمررره ت ذيرررذ  هرررذفف، ملفا يررر س نرررذفتع فيػمرررع ف مٌ ررره، يمررر  

 (3)  همع يػضت  ف ػ      ف  ػ هه ن يمسوه فيذفا يه ملفت  سايه ي م ظعه.

ملفغ ب   ف ػ      الاظت فتيجيه  نمك    ػ      ت هه فيض   غل     يذملس ار نسوه 

يذفا يه ملفت  سايه، أث    ني  ت  ننه ط س  طر أمل اذ  ته،    فاع ف ع غذل ار ف  ظعه ف

 (4) فتخ ر فيهشفسف  الاظت فتيجيه.

مل   االُ    ظمو يمٌ  فيهُ  أي ف ػ      الاظت فتيجيه  ر غم سل غ   خشا    

ف       ف ػ      الاظت فتيجيه، ملفيتا تعت  يهٍع ق غع ار غم يه س ؼ ملفتخ ر فيهشفس 

 الاظت فتيجيه.

 أهميت املعلوماث الاطتراجيجيت: -ثاهيا

تعررر خذ  ف ػ   ررر   الاظرررت فتيجيه، ي  ذيرررذ ف هرررٌال  فيترررا ت فاررر  ف  ظعررره غررر  ظش رررو 

 سررررب فيمسورررره ن ظرررر مشفس، ي  ػررررشف غرررر  في ؿ رررر ف  فيتررررا ت ررررذ  ق  رررر ، ب ررررذف تج رررر  في  ذيررررذف ، أمل 

يررررذ الاظررررت فتيجي   ف مٌرررر  متم غترررر  تج رررر  م رررر غه فيكررررشم ف    رررره أ   ترررر ، يمرررر  تعرررر خذ  ي  ذ

 (5)  ع همال ملت ذيذ في   تج ف شؾ ب ت هيهت  غ ذ تعميو، ملف ذ أمل أيث     ت َ الاظت فتيجي  .
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مل خ  ررل فظرر خذف  ف ػ   رر   الاظررت فتيجيه  رر    ظعرره م رر  أاررشي، ملف  يرر ت ف  ظعرره 

ُ  رر  ت م ررؼ نرر  إلادفسل ي مػ   رر   الاظررت فتيجيه، يررشتمغ نعميػرره  هرر ظت ، ملهررزف يرر ػٌغ  رر  اررال

فيػ ي   ر  سي ره ململاتره   رش، يمر  ترشتمغ ن هر ط فيهر ل ملفيضرػل ارر ف  ظعره، ملبمػر ي   في جر   

 (6) غل   ع  ي ف ه س ؼ، ملب  ػ      غ  ف   قع ي ملب يكشم ملفي  ذيذف  فيميةيه.

 خصائص املعلوماث الاطتراجيجيت:-ثالثا

 (7)   ن ي أهمت :ي مػ      الاظت فتيجيه اص تر   ػذدل مل  

  خاصيت هوع املعلوماث الاطتراجيجيت:-1

تػذ ا سيه في  ع    أه  اص تر ف ػ     ، ف ػ مذل يم كش ار ني ط ق غ يه 

     ف ػ     ، م   دساه  م يؿه يػض فيم  ي ي ار تمييذه  غل  هزة  هميه، ملتػذ هزة 

فيٌميه، ملرعب  هزة  هميه  فت  سيه ك   ه توميؼ فت ص تر  اشي، ن ظ ث    ا سيه

فيٌم  ل يتزة فت  سيه تميع إلادفسف ، م   تكضيع الاه م   ن  ع ي   ع ف ػ     ، يهٍع أيب  

    فه م  ت  نٌميه ف ػ     .

 خاصيت كميت املعلوماث الاطتراجيجيت:-2

هزة فت  سيه نحو  ف ػ      الاظت فتيجيه، ملدساه تشي  ه  ملبم  ي دا م    تشتمغ 

تٍ   ت  دملي في طايه ن ي ك سيع فيضشملس ه، ق ألظ ط فيزا يهشس ريَ،  ر أي ف  الى 

  ػ      أيث ، ي فصا تم      يه غذ  ف  الى ف ػ      فيٍ قيه.

  خاصيت موثوكيت املعلوماث الاطتراجيجيت:-3

، تهر   ف  ث نيره م رر  ا سريه فيتررا تعرم  ي معر كيذ  رر  ف ػ   ر  ، ن  غ مرر د غ   ر  نيهرره

يم   ر  مي ه  ر  فظر  ذقه تميي ر  ملفي ػم ر  غ ر ، مل عر خذ  سملفد هرزة في  ش ره  صرع ا   ارش 

هررررر  لف ػ ييرررررهك أا يررررر  يمٌررررر  أي  ػرررررُ  غررررر  ف ػ   ررررره غ رررررذ فتخررررر ر فيهرررررشفس، ملفي يترررررزة فت  سررررريه 

اصررررررر تر قشغيررررررره مل رررررررر،  ررررررراي ه ملدنيهررررررره،    ررررررر غيه، مل ي ديررررررره، في   ظرررررررو، ملفي  هرررررررو  ررررررر  

 ف ػ     .
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 جيت املعلوماث الاطتراجيجيت:خاصيت موكو  -4

، مر أي تررر ق   ف ػ   ررر   الاظرررت فتيجيه الاظرررت فتيجيهملتػرررذ هرررزة فت  سررريه  ظررر ط ي مػ   ررر    

ن ي  نيرررره ف   ظرررر ، يرررر دا م رررر  ته ررررير  ػررررذ    اعرررر  ، اررررر مغررررذفد في نمرررر ف  ن يهررررٍع فيررررزا 

  ع غذ ار ته ير تٍ كه فيكشسه فيمذي ه، ملبمػذ   ث ن ه.
 

 ني: ماهية نظام المعلومات االستراتيجيةالمحور الثا

الاظررت فتيجيه اررر  يرر ل ف  ظعرر  ، ي يرراا نمهميرره في ػررشف  فيررذملس فيررزا ي ديرر    رر   ف ػ   رر  

 غل  هزف في    ،    االُ دسفظه   هيه      ف ػ      الاظت فتيجيه، مل ٍ   ت ، ملاص تص .

 حعسيف هظام املعلوماث الاطتراجيجيت:-أوال

   فيم  ي ي فيزي  تعشن ف م ر  تػش رل   ر  ف ػ   ر   الاظرت فتيجيه، مليرال  عر   ه  ى فيٌي   

 ملاته   شة، ملظ ا  مُل ه   أه  هزة في ػش ك  . 

  رررررررررر  ف ػ   رررررررررر   الاظررررررررررت فتيجيه   ررررررررررر فيرررررررررر    ف ػ    تيرررررررررره فيتررررررررررا تررررررررررضملد مدفسل ف  ظعرررررررررره 

  ملفت ررذ    ف   قعرره، ، لفيهرر   ه، فتو هش رره، في نم  ررهك، غرر  ف   جرر الاظررت فتيجيهن  ػ   ر   

مل ػ   ررر   غررر  فيمسوررره في   قعررريه،  ررر     قعررر ي ملغمرررال  مل ررر سدي  ملؾ ررر ه ، ملفيترررا تعررر غذ غلررر  

 (8) مل ؼ الاظت فتيجيه في   قعيه، ملب ي   ر ت هيو ف   ل الاظت فتيجيه، غ     قع    ار فيع م.

يررررررر قش  مل ػرررررررشف   ررررررر   ف ػ   ررررررر   الاظرررررررت فتيجيه  غلررررررر  أ ررررررر  في  ررررررر   فيرررررررزا  عررررررر عيؼ أي 

ي م ظعه، اذ    مل   ج   ت  قعيه، ت هو يت  تهذ   فظت فتيجي  غل  ف   قع ي ار فيعر م، 

 فظرت فتيجيهمله       ي كض الان ٍ س إلادفسا، مل  عر  يكر  ل فيػم ير  ، مل مر ي  ر فسد  ػ   ر   

 (9) ي م ظعه.

 ً  رررررره مل رررررر  اررررررالُ  رررررر  تهررررررذ  يمٌرررررر  فيهررررررُ  أي   رررررر   ف ػ   رررررر  ،  ػررررررذ  فظررررررت فتيجي ، مرف 

، ملتعرا ذ مي  رر  إلادفسل فيػ يرر  ارر فتخرر ر نشفسفت رر ، ف  ػ هره ن    قعرره  ررؼ فظررت فتيجيه خشا تر  تػررذ 

ف  ظعررررررر    اررررررررشي، ملب ي رررررررر  ر يرررررررر   فيت ي رررررررر  غلرررررررر  تهررررررررٌيع الاظررررررررت فتيجيه في   قعرررررررريه، ملف  نررررررررل 

، الاظرررت فتيجيهفي   قسررراا، ظررر ف  ًررر ي ه ررر ى تهرررذ    هرررو أمل ؾ ررر    هرررو، ملدملس   ررر  ف ػ   ررر   

ي ميررع اررر ف ا ق رره غلرر  ريررَ في هررذ  ملمدف  رر ، أمل دغرر  ت هيررو تهررذ  ت  قسرراا، أمل ف عرر همه اررر 

ته ير فيكج ل في   قعيه ن ي ف  ظعه ملف  ظع    اشي، مل   االُ اػع ف  ظعه، ت او 

، الاظرت فتيجيهنشي  ف  ظع   ف   قعه، ملريَ ير   ً ر   ر  ارالُ تضمل رذ ف  ظعره ن  ػ   ر   

     فتخ ر فيهشفسف  الاظت فتيجيه ف  ػ هه ن    قعه.فيتا ي ع 
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 :مكوهاث هظام املعلوماث الاطتراجيجيت -ثاهيا

   رررررر   ػ   رررررر   فظررررررت فتيجيه ا سرررررره، أمل تؿعرررررره الاظررررررت فتيجيهي ٍرررررر ي   رررررر   ف ػ   رررررر    

فيمية رررررر ي فت  سايرررررره لغ  رررررره ملت  قعرررررريهك ملفيذفا يرررررره، ن يررررررأ تػعرررررره دسارررررره تررررررشفنغ ملتٍ  ررررررع هررررررزة 

    ، سكه فيكػ ييه، غل  فغ م س أي في    ، مل   االُ ت َ ف  شار   ف ػ    تيره ف ٍ     ي 

ف  ٍ   ررررره، ي هرررررو  هررررررذفف ملفيؿ يررررر  ، فيتررررررا  عرررررا  م رررررر  ت هيهتررررر ، أ  مل ررررررر فظررررر خذف   يعررررررال  

فظرررت فتيملر ت  قسررراا، مل ررر  ارررالُ ترررمث  ة ارررر فيمسوررره فيذفا يررره ملفت  سايررره،  قضرررال غررر  فغ مررر سة هررر  

ه يذي ف  ظعره، غ رذ   يٍر ي رمل قػ ييره،  ر  ارالُ ف ػ   ر   ف  ٍ   ره فيترا أيض     ل ت  قعي

 يضملد ب   ف  ظعه.

ً ي دملس      ف ػ      الاظت فتيجيه  ه  فتاصُ  غل  ف ػ         فيمسوه فت  سايه أمل  ملمرف 

اضك ر ، فيمسوه فيذفا يه ي م ظعه، مل ػ تو    ظمه    ع مر   الاظر ػم ُ، ململ رػت  ارر تهر س ش أمل 

قرإي أدف  ف تر   ف  ػ هره نرإدفسل ف ػ   ر   دفارع ( 11)  ظت ا غت  غ ذ   تٍ ي ه ر ى   اره مي  ر ،

 (11)ف  ظعه،   تخشت غ  مظ س فيػم ي    سرػه ؛تيه:

مل    ار هزة فيػم يه فتاصُ  غل  فيمي         ص دسه  ف    كه، فيشظميه  :جمع البياهاث-1

، ف شمل رره، ملت  ظرر  ملؾ رر  فيشظررميه،  ررؼ  ش  ً يصرراه، فيذنرره، فيهررمُ  فغرر ل ترر قش اصرر تر ه  رره 

في ٍ كرررره  ررررؼ فيهيمرررره، اررررر ت ررررَ فيمي  رررر  ، مل رررر   تضمل ررررذ ف  ظعرررره ن يمي  رررر   فت  سرررره ن  تج هرررر   

ف عر هم يه، ملالا  مرر    فت  سره ن يمسورره، غرر  ظش رو فظرر خذف  ملظرر تع ف شفنمره فيميةيرره لفي نمرر  

 ملفي   يعك.    

 يررأ ير   ت   ررع فيمي  رر  ،  رر  هيو  رر   ملييرره، م رر   ػ   رر   فظررت فتيجيه،  :بياهةةاثمعالجةةت ال-2

رف   ػنررررررة ملنيمرررررره، ملهررررررزة فيػم يرررررره يرررررر   تهعرررررريمت  م رررررر  تصررررررنيل فيمي  رررررر  ، تشيي  رررررر ، ت  يصررررررت ، 

 ػ تو  ررر  ملفا ي سهررر ، قضرررال غررر  فظررر خشفت في  ررر تج،  ترررة تٍررر ي اررر هضل يالظررر خذف ، ارررر في نررره 

 ذي .ف   ظ     نمع ف ع كي

مي فتا اه ي مػ        تن  ا نمجشد فظ خذف ت   ذل  ػي ه، مل يأ أي  :جخصين املعلوماث-ة3

ه ررر ى يػرررض ف ػ   ررر   فيترررا   تعررر خذ  نمجرررشد فظررر خشفات ، قإ ررر   ررر  ف تررر  ارررذف تخرررض   ت رررَ 

 ف ػ      تا ي ات س فتا اه مي   .

   ر   فيترا تر  تخض ، ر ، غ رذ اتر س مل رر فيػم يره فت  سره ن ظرت ا ع ف ػ :اطترجاع املعلوماث-4

فتا اررره مي  ررر   ررر  نمرررع ف عررر كيذي ، مل جررر   شفغررر ل غ  رررع في  نيررره، غ رررذ فظرررت ا ع ف ػ   ررر  ، 

  تة   تكهذ ف ػ      فيك تذل ف شا ل  ،  ، مرف تماش  غ  ت نيه فتا اه مي   .
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فيهشفس ف   ظمه، ملف  ظعه فيتا ت  هى ف ػ      ملته   ن   ي ت  ملت ص ػت ، م    شفيض  

ملبص سل أظشع       قع   ، يمٌ،   ريَ    ت هيو    ل ت  قعيه، ملا سه ار فيمسو   ف  ؿ  ل 

 يعشغه ملب ظ مشفس، ملفيهٍع في   ر يم ي غم ي        ف ػ      الاظت فتيجيه.

 :دوز هظم املعلوماث الاطتراجيجيت-ثالثا

هررغ غلرر  ف عرر غذل اررر  سررب فيمسورره، ملفيعرريعشل   يه صررش دملس   رر   ف ػ   رر   الاظررت فتيجيه  ق 

غلرر    هررعه فيذفا يرره ي م ظعررره، ملم مرر  يمٌرر  أي يٍرر ي ظرررال   فظررت فتيجي ، مل ي مرر  يمٌررر  أي 

يٍ ي  هعه نر ل قتر  أيضر  يمٌر  أي يٍر ي  هعره  رػل ارر ف  ظعره، مل مٌر  ي  ر   ف ػ   ر   

 (12)الاظت فتيجيه، أي ي هو ثال  أؾشفض أظ ظيه  ر:

مكرررر سف  ت ررررزيش  مٌررررشل تاررررذمل  ف هرررر ًع دفاررررع ملارررر ست ف  ظعرررره،  يررررأ تٍرررر ي ه رررر ى  يرررر قش -1

ن غررررررذل ني  ررررررر   ي  رررررر   ف ػ   ررررررر   الاظررررررت فتيجيه لامرررررررؼ، تصررررررنيل،  ػ توررررررره، تخررررررض   ملمغ دت ررررررر  

يالظرررررر خذف   رررررر  ظررررررشف ف عرررررر كيذ في، رررررر لهك ملن غررررررذل فيمي  رررررر   هررررررزة ملف  مي رررررره نب ررررررَ ف ػ   رررررر   

شظررررميه، ملفيتررررا  رررر  اررررالُ  رررر  تررررضملد نرررر  ف  ظعرررره  رررر  ني  رررر   فيشظررررميه مل صرررر دس فيمي  رررر   ؾ رررر  في

فظررررررت فتيجيه  ررررررُ  فيمسورررررره فيذفا يرررررره ملفت  سايرررررره، ملفيتررررررا تعرررررر غذ غلرررررر  فيهيرررررر   يػم يرررررره في   يررررررع 

ملفي هيررري  الاظرررت فتيملر، قضرررال غررر   عررر غذل   خرررزا فيهرررشفس غلررر  في نمررر ،  يرررأ   ي كررره في   يرررع 

ضررررررػل اررررررر فيمسورررررره فيذفا يرررررره ملفيكررررررشم ي  ررررررذل، ملب رررررر  ف غ يرررررر  يمٌرررررر  ت رررررر ير  هرررررر ط فيهرررررر ل ملفي

ملفي  ذيررررررررذف  اررررررررر فيمسورررررررره فت  سايرررررررره ملهررررررررزف   يرررررررر   ن يصرررررررر سل الاظررررررررت فتيجيه، م  مرف ترررررررر قش   ررررررررر   

 ي مػ      ي دا دملس نكػ ييه.

يرر قش   رر   ف ػ   رر   الاظررت فتيجيه،  رر  اررالُ  خشا ترر  ف ػ   رر   الاظررت فتيجيه فيضررشملس ه -2

يجيه ؾ ررررر  ف ب  جررررره  يرررررأ أ ررررر  يػرررررذ فيهيررررر   يػم يررررره في   يرررررع يرررررعدفسل  تخررررر ر فيهرررررشفسف  الاظرررررت فت

الاظررت فتيملر ي مسورره لفيذفا يررره ملفت  سايررهك يمٌرر  فيهيررر   يػم يرره في هيرري  ي مسوررره ململ ررؼ في هررر س ش 

 غ،  .

 عررر غذ   خررررزا فيهررررشفسف ، غلررر  فارررر الف  عرررر    ت   اررررر فتخررر ر فيهررررشفسف  ف ب  جرررره،  يررررأ أي -3

يعدفسل فيػ ي   الاظت فتيجيه ي  صش  تم   ار تهذي  ف ػ           ف ػ      الاظت فتيجيه،  

قهرغ، ملم مر  أيضر  يمٌرر  أي يهر   ن هرذي  فت رذ    ف ػ    تيرره، م ر  اميرؼ ف عر      إلادفس رره، 

  تخ ر فيهشفسف  ف ب  جه.
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 ماهوم القرار االستراتيجي المحور الثالث:

فيهشفس الاظت فتيملر، ن ه م   فيٌي      ف كٌش  ،   ه تػش ل  حعسيف اللساز الاطتراجيجي:-أوال

ملفيم  ي ي ار فيكٌش إلادفسا، ملنذ تم ينه ف ك هي  فت  سه ن ، يعب  فا الف  ذفاع دسفظ  ، 

   نمع ي  ب إلادفسل، مل  كو فيٌي      ف  يك ي، غل  أي تػش ل فيهشفس الاظت فتيملر  ه  ريَ 

فيمذفتع الاظت فتيجيه، ملفيزا يميع أقضع ظش هه،  فيهشفس، فيزا ت  فا ي سة     جم غه   

 (13) ي  سُ  م   أهذفف ف  ظعه.

يمرر  أي فيهررشفس الاظررت فتيملر  هرر  ريررَ فيهررشفس، فيررزا يا رر مُل ف  ؿ رر ف  ظ   رره  اررع، رف  

فيػالنه نمدف  ف  ظعه، أمل رف  في مث   ف شيضا ف ت ، ار فظ مشفس مل ج   ف  ظعه، مل ميرع   غر  

 (14) خ ر فيهشفسف  إلادفس ه، ار اع غذ  في ميذ.ا س   ت

ملتػررشف فيهررشفسف  الاظررت فتيجيه نمك رر   نررشفسف  ت رر   نذسفظرره ف هررٌال  ف ػهررذل، ملت ػ  ررع 

 رررؼ أهرررذفف ف  ظعررره، ملأي نيم  ررر  ملتمث  هررر ، يخ  رررل ن عررر  ف عررر      إلادفس ررره فيترررا ت خرررزه ، 

اتررررررذف ره يرررررر  يم رررررر ف، مل  م رررررر ف، ملتعرررررر ػ ي قػ ررررررذ إلادفسل فيػ يرررررر ، تٍرررررر ي غ ييرررررره  هميرررررره، ملت ع رررررر  

 (15) ن ت ب ف  ملف عاه س  ، ار  ع ف هٍ ه، يضم ي س ؼ فيهشفس فيع ي ، ملفيك غع.

ملغل  أظ ط    تهرذ   ي طرب نرمي فيهرشفسف  الاظرت فتيجيه،  رر نرشفسف  فظر ث  تيه، ير   سر ػت  ارر 

غ،    ث س ميج نيه يم  ل،  في نه فيزا ت   ا  ف  ظعه، ملتٍ ي  شملس ه ي كػيع  ه ظت ، مل ن ج

مل رررررر ثشل اررررررر فيكترررررر ف  ف هم رررررره، ق ررررررا تشيررررررض غلرررررر  ت هيررررررو هررررررذف ف  ظعرررررره،  رررررر  اررررررالُ إلااررررررشف ف  

ملفت عرررر ف  فيالص رررره يصرررر  غ   ، ملت ع رررر   ترررر سف  منذفغيرررره، يع  ظرررره نم ؿ رررر ف  فيمسورررره فيذفا يرررره 

، م  أي ت فتيجيهالاظررملفت  سايرره، ملبرر يشؾ   رر  الاا القرر   في  هش رره اررر ت ذيررذ  كترر   فيهررشفسف  

 ػ   في ػش ك   ت كو، ار ً ي أي فيهشفسف  الاظت فتيجيه، رف  أهميره يم ر ل، تمنرة غلر  أظر ط 

ً قررررره ف ػعيررررر   ملف ررررر فسد  في نمررررر  ملالاظاهرررررشفف  عررررر همع ف  ظعررررره، ملت نرررررؼ   ع م ت ررررر ، ن كػيرررررع 

 رررر رف ظرررري دا  إلادفس ررره، ملفيػ ميرررره ملفي ه يرررره، مل  ع رررر  ريررررَ يكرررر  ل  ت يررره ملمدفس رررره،  ذسيرررره تم  رررر 

غم ت  ار ف ع همع، ملالا  ي ط يٍ قه ف  ؿ  ف  ف ايعه ب  ، ياع غذ ف  ظعره غلر  في ٌيرل  رؼ 

فيمسوه فت  سايه،    االُ ت  ي ت ، ملالاظ ك دل    ف ػ      ف ع نمعه  ،  ، ملتم  ص ن تاي  ه 

 ملفي ع س ملت هيو  هذفف ف شا ل  ،  .
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 ػرذ فيهرشفس الاظررت فتيملر  ر   هميره، ارر هش فيػم يره إلادفس رره،  :جيأهميةت اللةةساز الاطةتراجي-ثاهيةا

ململظرررري      ظ ظررررريه، اررررر ت هيرررررو أهررررذفف ف  ظعررررره، هررررزف مل  ررررره فيهررررشفس الاظرررررت فتيملر، ن ه مررررر   

فظرررر ث  له ارررررر ف وررررر    ف    كرررره يرررررعدفسل، أل ررررر   عررررت  يهرررررٍع أظ  ررررراا اررررر تمٌررررر ي ف  ظعررررره،  ررررر  

 (16) قػ ييه.  فس ه أ هع    إلادفس ه، نٌك  ل مل 

ملرؿررض في  ررش غرر   ررر ع فينهرر ط فيررزا تم سظرر  ف  ظعررره، ق هشفسفت رر  الاظررت فتيجيه ف  خررزل، أثرررش 

نر يـ   يه صررش غ   ر  قهررغ، نررع ي ػرذفه  اررر أ رر فُ يي ر ل، ي  ررمث   غلرر  الان صر د فيرر ظنا نميم رر ، 

سره،  جرذ أي مل ايجه    ي هشفسف     أهميه نصركه غ  ره، مل ر  ي هرشفسف  الاظرت فتيجيه نصركه ا 

فتخ رهرر  ي ع رر  نررذسف يم رر ف  رر  فيذنرره، ملفيهررذسل فيك تهرره، غلرر  ت نررؼ أ ررذف  ف عرر همع، ملفي نمرر  

نمجش رررر     رررر س، نمرررر  يرررر دا اررررر في،  يرررره م رررر  في جرررر   اررررر ت كيررررز ت ررررَ فيهررررشفسف ، ملت هيررررو أهررررذفف 

 (17) ف  ظعه ار الاظ مشفس ملفي م  ار فيع م.

 ؼ ملفتخررر ر فيهرررشفسف  الاظرررت فتيجيه،  ػررر د غلررر  ف  ظعررره ملتجرررذس إلاكررر سل ارررر  ا ررر ، أي  جررر   سررر

نض رر دل  سبرر  ، ملت يورره فيكررشم في   قعرريه، ملص رر دل أظررػ س  ظررت ، أمل فتاصرره فيعرر نيه، يمرر  أي 

ي هررررشفس الاظررررت فتيملر، دملس  شيررررضا، ملارررر هشا، ي  ررررمث   اررررر  يرررر ل ف  ظعرررره، مل خشا ت رررر ، فيتررررا ترررر ثش 

 (18) غل  فيػ    ي ق   .قيم   ػذ 

أكررر س  فيٌي ررر   ررر  فيذسفظررر   ملفيم ررر    :املعلومةةةاث ولعاليةةةت صةةة ع اللةةةساز الاطةةةتراجيجي-لثةةةاثا

فيػ ميرررره، م رررر  ملارررر د غ ف ررررع مل  ؿ رررر ف ، رف  تررررمث   اررررر سرررر ؼ ملق غ يرررره فيهررررشفس، ملسيررررض  اررررر يػررررض 

فيذسفظررر  ، غلرررر  يػررررض ف  ؿ رررر ف ، ملتشيرررره  اررررشي، يمرررر  يرررر  يخ برررر  يػررررض فيمرررر  ي ي، تررررمث   هررررزة 

غه فيهررشفسف  الاظررت فتيجيه، أمل مل ررػت  ت رره في جشبرره، ملفيهيرر ط، ملفا م سهرر ، ف  ؿ رر ف  غلرر  سرر  

    االُ  ػ ي   فيكػ ييه في   يميه.

مل  فارررر   عرررر  ا ف  ظعرررر   فييرررر  ،  تمرررره سررررػمه اررررر سرررر ؼ فيهررررشفسف ،  ررررم  نسورررر    ضررررعشبه، 

، غلرررر  مل ت فيررررذل في ػهيررررذ، ملمي في كٌ رررر  اررررر في خعرررريغ فيعرررر ي ، ألا نررررشفس،  ػ مررررذ ن يذسارررره  مل رررر 

دنره، مل صررذفنيه ف ػ   رر  ، ملاررر هررزة فتا يرره،   نررذ أي تررشتمغ فظررت فتيجيه ف ػ   رر  ، ن ا مرر س 

 (19) فيهشفسف  فيشتسعيه، ملفيكشغيه، مل ع سف  غمع ف  ظعه ار ف ع همع.

هرررزف ملت  نرررل يكررر  ل سررر ؼ فيهرررشفسف ، غلررر  دنررره ف ػ   ررر  ، فيترررا تصرررع م ررر    خرررزا فيهرررشفسف  ارررر 

رررررع  عررررر   عررررر  فة، مل  ع ررررر   ررررر  سررررر  ار فيهرررررشفس، ترررررذنيو هرررررزة ف ػ   ررررر   أث ررررر    ف  ظعررررره، مًل
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فتاصررُ  غ   رر ،  رر  أيثرر   رر   صررذس ملف ررذ، يررزيَ يرر دا ص رر دل ف ػ   رر   ملتشفيمترر ، م رر  ته يررع 

 فيكت ، ملص  دل فتا  ل يذي      ه فتخ ر فيهشفس.

ػهيرررررررذف  ملنرررررررذ فصدفد  أهميررررررره ف ػ   ررررررر  ، ملدملسهررررررر  ارررررررر غم يررررررره سررررررر ؼ ملفتخررررررر ر فيهرررررررشفس، يعرررررررب  ت

ف  ظعررررر   فتاذييررررره، ملت ررررر ع أ هرررررع   ،  رررررؼ يبررررر  تومتررررر ، ملفصديررررر د ملت ظرررررؼ في عررررر س في ٌ  يررررر  ر 

ملفي هنرررا، ملترررمث  ة غلررر  فتايررر ل غ  ررره، قضرررال غمررر  يصررر    فيمسوررره  ررر  تؿ ررر ف  يم ررر ل مليي ررر ل، ملمي 

غالنررررره ف ػ   ررررر   يػم يررررره سررررر  غه ملقػ ييررررره فيهرررررشفسف ، ملا سررررره الاظرررررت فتيجيه، تكررررر م فيػ ف رررررع 

 ، ار دساه في مث  . اشي 

ملت ػرررررشض فيػذيرررررذ  ررررر  فيهرررررشفسف  يعاكررررر م ملفيكهرررررع، مل  ت هرررررو أهرررررذفقت ، يعرررررب  مهمررررر ُ ت يوررررره 

ف ػ      ف ع  به، فيتا تع غذ ار فظر ٌم ُ  ه  ر   فيهرشفس، ملؾ يمر   ر  يجرشا ت ر ير  هر ط 

  فيضفمل رره فيضررػل، اررر سرر  غه فيهررشفس، غ ررذ ف ه س رره نرر ي فيهررشفس فيك غررع، ملفيهررشفس ؾ رر  فيك غررع،  رر

ًرر ط  أي  فيتررا ي  ررش  ، رر  م رر  ظميػرره   رر  ف ػ   رر  ، فيتررا فظررا ذ مي  رر  ريررَ فيهررشفس، ملنررذ نرر ي  ي 

ف ػ   رر    رررر فيمي  ررر  ، فيتررا تررر   ػ تو  ررر  ن يهررٍع فيرررزا تٍررر ي قيرر  رف   ػنرررة، يصررر  ؼ فيهرررشفس، 

 (21) ملنيمه  هيهيه، يمٌ  تكػي ت  ار فيهشفسف  فتا ييه، ملف ع هم يه.

ملتبرر ص فتا ارره م ررر  فيهررذسل غلررر  في نمرر ، فظرررا  دف م رر   ػعيررر   ف ػ   رر   ف  ررر قشل، يمرر  أي   خرررز 

فيهررررشفس، ي فارررر  غ صررررش فيضررررؿغ في كسرررراا، ن ٌرررر   رررريو في نرررره ف  رررر   اررررر سرررر ؼ فيهررررشفس، ملفيررررزا 

 (21) نذملسة،   يت ى قت ل ص  يه تومؼ ف ػ      ملت  ي ت ، يم   ر ار في شملف الاغ ي ديه.

 لرابع: منهجية وإجراءات الدراسة الميدانيةالمحور ا

ظررررر ا  مُل اررررررر هررررررزف ف ارررررر س ف رررررر همل فيػ ةرررررا ف عرررررر خذ  اررررررر فيذسفظرررررره ف يذف يرررررره، ملفي ػش ررررررل 

 نمج مؼ ملغي ه فيذسفظه ف    سل، مل دملف  فيم ييه ف ع خذ ه ار امؼ فيمي    .

 سرُ  م ر  نير ط  رذي  عرا   ر  ارالُ فيذسفظره، ي امل هج العلمي املظخخدم في الدزاطت: -أوال

مدفسل ف  ظعرررررررررررر    ت فقرررررررررررو اصرررررررررررر تر  خشاررررررررررر     رررررررررررر  ف ػ   رررررررررررر   الاظرررررررررررت فتيجيه مل  ع مرررررررررررر  

الان صررر ديه فت  سررره  ررر  أارررع سررر ؼ ملفتخررر ر فيهرررشفسف  الاظرررت فتيجيه، نررر ي عميو غلررر  غي ررره  ررر  

 ف  ظعررر   الان صررر ديه نررر توضفتش، يرررزف فتمػ ررر  ف ررر همل في سررركه  فيرررزا   رررذف م ررر  تررر ق   فيمي  ررر  

اه تو غ  ف هٍ ه     ع فيم أ، ي كعر  ه  ملفي نر ف غلر  د  ت ر ، ملفي سرُ  م ر  ف ػشقره ملفت

 فيذنيهه ملفي كصي يه يت ، ملت هيو تص س أقضع ملأدم ي   هشل     ع فيذسفظه.
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يمرررر  فظرررر خذ  فيم  ررررأ ي   يررررع    رررر ع فيذسفظرررره، أظرررر  ب دسفظرررره فتا يرررره،  رررر  اررررالُ تعميررررو 

ظع   الان ص ديه في  كعه ار فتوضفترش، ن ة ر قه م ر  ريرَ فيذسفظه في  ش ه غل  غي ه    ف   

 هم : مي    فظ خذ  فيم  أ  صذس   أظ ظي ي ي 

 ػ تورره إلاظرر س في  ررشا فيم ررأ، ملف  مي رره أظ ظرر  اررر فيٌ رر  ن ي ؿرره  املصةةادز الثاهويةةت:  -1

 فيػشبيرررررررررره ملفي ؿرررررررررره  ا بيرررررررررره رف  فيػالنرررررررررره، مليررررررررررزف فيررررررررررذملس    ملف هرررررررررر    ملفي هرررررررررر س ش، مل ن رررررررررر  

 ملفيذسفظ   فيع نهه فيتا ت  مليه     ع فيذسفظه، 

مل ػ تورره فتو ف ر  في   ي يره    رر ع فيم رأ، تورم فيم  ررأ م ر  امررؼ  املصةادز ووليةت:  -2

فيمي  رررر    ملييرررره  رررر  اررررالُ فظرررر م سل فظرررر بي ي ًررررمدفل ستسعرررريه ي م ررررأ، سررررممه اصيصرررر  يتررررزف 

 ديه غي رررررره فيذسفظرررررره، ملنرررررر   فيؿررررررشض، ململصغرررررره غلرررررر  إلادفس رررررر ي فيػرررررر    ي اررررررر ف  ظعرررررر   الان صرررررر

 إلا ص له. SPSSفيم  أ نجمؼ ملتكش ـ ملت  يع الاظ بي ي ن ظ خذف  نش   ج 

ي ٍر ي  ج مرؼ فيذسفظره  ر  ًرع إلادفس ر ي فيػر    ي ارر ف  ظعر   مجخمع وعي ت الدزاطةت: -ثاهيا

الان صررررررررر ديه في  كرررررررررعه ارررررررررر فتوضفترررررررررش، مليصرررررررررػ به ت ذيرررررررررذ غرررررررررذد فيػررررررررر    ي ارررررررررر ًرررررررررع ف  ظعررررررررر   

ك 1  ظعررررره  خ  كررررره، ملفتورررررذمُل سنررررر  ل 62يه نذنررررره، قإ  ررررر  فات  ررررر  غي ررررره غهررررر فتيه ارررررر الان صررررر د

 ي ضب ت ص ؼ غي ه فيذسفظه  ؼ غذد فظ م سف  الاظ بي ي ف  صغه ملف عت اػه مل عم    ف و  ه.

 ي ضب غي ه فيذسفظه ملغذد الاظ م سف  ف  صغه ملف عت اػه(: 11جدول زكم )

 الضائعت املوشعت رجعت املظت املؤطظاث الاكخصادًت السكم

 15شسكاث الخأمين عددها  11

 

 11 21 19 العدد

 11.83 16.66 15.83 %النظبت 

 14 21 16 العدد 15املؤطظاث الخدميت عددها  12

 13.33 16.66 13.33 % النظبت

املؤطظاث الص اعيت عددها  13

11 

 15 21 15 العدد

 14.16 16.66 12.51 % النظبت

 18 61 52 العدد 15اث الخجازيت عددها املؤطظ 14

 16.66 51 43.33 % النظبت

 18 121 112 العدد املجموع

 15 111 85 %النظبت 

    مغذفد فيم  ي ي ن  غ م د غل  ني     الاظ بي ي املصدز:
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ك 62ك فظ م سل فظ بي ي غل  مدفس  ي ار ل161 ال ظ    االُ فتوذمُل أغالة أ   ت  ت ص ؼ ل

، ملب ـ غذد الاظ م سف  ك%58ك فظ م سل ننعمه ل116ن ص ديه ملت  فظت ا ع ل  ظعه ف

ك فظ م سف  يػذ  في م ُ 10ك، ار   ي ت  فظامػ دل%18ك فظ م سل ننعمه ل15فيض لػه ل

 ك.%58.88ل نعمهك فظ م سل ن58ني   ت   ملغذ  ن ن ي    ي    يع، يسع هش فيػذد غ ذ ل

ًمدفل أظ ظيه فظ م سل فغ مأداة الدزاطت امليداهيت: -ثالثا ذ   ار دسفظا       ع ن ي   هزف، 

فظ بي ي، ملفيتذف  ،   ه  في ػشف غل    ع م   ملاص تر ف ػ      الاظت فتيجيه، فيتا ت ما 

 ف  ي ا   إلادفسف  ف    كه، ار ف  ظع   الان ص ديه فت  سه ف مي ه يػي ه فيذسفظه 

ظ بي ي، قهذ ت     االُ ام ه    في ث تو ملقيم  يخر تصمي  الا جصميم الاطخبيان: -1

ملفيذسفظ   فيع نهه، ملفتو    في  شا ي م أ، ملفغ مذ   ار تصمي  الاظ م سل، غل  ظ   

ك ي ضب ظ   6ييٌش  ام  اا  يػ د يمهي ط يعا نه غ  قهشف  الاظ بي ي، ملفتوذمُل سن  ل

 ييٌش  ام  اا  يػ د ملدسا   ف هي ط.

 ي ط ييٌش  فت م  اادسا    ه(: 2جدول زكم )

 

 ال اجفم جماما ال اجفم محاًد اجفم اجفم جماما الاطخجابت

 11 12 13 14 15 الدزجت

 

ملي  ذيررذ ظرررُ  ًرررع يػررذ  ررر  أيػررر د  هيررر ط ييٌررش  فت م  ررراا ف عررر خذ  اررر   ررر ملس فيذسفظررره، تررر  

ك، ث  تهعيم  غل  أيػ د ف هير ط فت معره ي اصرُ  غلر  ظرُ  فيمػرذ أا 4= 1-8 ع ب ف ذي ل

ملرػرررررذ ريرررررَ تررررر  م ررررر قه هرررررزة فيهيمررررره، م ررررر  أنرررررع نيمررررره ارررررر ف هيررررر ط، مل رررررر في ف رررررذ ، ك1.51= 4/8(

  فيصاي ، ملريَ ي  ذيذ فتاذ  غل  ي مػذ  مُل ملهٌزف، يم  يلر:

 ك.11.51 – 11.11: ف   ظغ ين ةا م   ف و ُ  لال اجفم جماما -

 ك.16.21 – 11.51: ف   ظغ ين ةا م   ف و ُ  لال اجفم -

 ك.18.41 – 16.21ف   ظغ ين ةا م   ف و ُ  ل :محاًد -

 ك.14.61 – 18.41: ف   ظغ ين ةا م   ف و ُ  لاجفم -

 ك.18.11 – 14.61: ف   ظغ ين ةا م   ف و ُ  لاجفم جماما -
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 ملنذ ن   فيم  ي ي ن ةاشف ف  في  ييه:


    مغذفد فظ م سل فظ بي ي أملييه،    أاع فظ خذف ت  ار امؼ فيمي     ملف ػ     

 ترر  غررشض الاظرر بي ي غلرر   جم غرره  رر  ف اٌمرر ي، ملفيررزي  نرر   ف نررذملسه  ن هررذي  في صررب  

 ملإلاسك د، ملتػذيع    م  قه مل زف يمػض فيػم سف  ملتػذيع فيمػض 

 ماشف  دسفظه ما م س ه  يذف يه أملييه  ظ م سل الاظ بي ي، ملفيهي   ن ي ػذيع ف   ظ    

  كشدل  ا م س ثم   ملسذم أدفل فيذسفظه ك 81ت ص ؼ غي ه فظ عالغيه ت ٍ ي    ل  

 ت ص ؼ فظ م سل الاظ بي ي غل  اميؼ أقشفد غي ه فيذسفظه، تومؼ فيمي     فيالص ه ي ذسفظه   

 .SPSSفيهي   ن   يع ملتكع   ملفا م س فيكش ي   ن ظ خذف  فيب    ج إلا ص له   

في  صرررريه فيػ  رررره ملنررررذ ترررر  تهعرررري  فظرررر م سل الاظرررر بي ي م رررر  اررررضأي  أ ررررذهم  اصررررر ي مي  رررر   

يػي ررره فيذسفظررره، ملت ٍررر ي  ررر  ظررر ه قهرررشف  مل رررر فظررر  ف  ظعررره، ملفي ايكررره، ملفتورررنغ، ملفيعررر ، 

ملف ع  ي في ػ يةا، ملغذد ظ  ف  فت ب ل، أ   فتوض  فيي  ه  قيا  مُل    س فيذسفظه  ظ ظيه، 

عررر   ف ػ   ررر   الاظرررت فتيجيه ي  ميررره ف  ي اررر   مدفسف  ف  ظ نم ع مررر   ملاصررر ترملف  ػ هررره 

 يص ؼ ملفتخ ر فيهشفسف  الاظت فتيجيه.

 ثباث وصدق أداة الدزاطت: -2

يهصرررذ نثمررر   فظررر م سل الاظررر بي ي  أك ررر  تػعررره  كرررغ في ايجررره يررر  تررر   :ثبةةةاث الاطةةةخبيان - أ

مغ دل ت ص ؼ الاظ بي ي أيث      شل، ت ه  كغ في شملف ملفيهشملط، أمل يػم سل أاشي، أي ثم   

ج الاظرر بي ي، ملغررذ  تؿي  هرر  يهررٍع يم رر ، قيمرر  يرر  ترر  مغرر دل الاظرر بي ي   ػنررا الاظرر هشفس اررر   رر ت

ت ص ػترر  غلرر  أقررشفد فيػي رره، غررذل  ررشف ، اررالُ قترر ف  ص  يرره  ػي رره، ملنررذ ترر  في  هررو  رر  ثمررر   

 ومررر ع   ػ  رررع أيكررر  يشمل مررر  فظررر بي ي فيذسفظررره،  ررر  ارررالُ  ػ  رررع أيكررر  يشمل مررر  ،  يرررأ ن رررـ 

يمرررره فييمرررر    شتكػرررره، مليررررزيَ نيمرررره فيصررررذم ك ملهررررزف يررررذُ غلرررر  أي ن1.506قهررررشف  الاظرررر بي ي ل

ك مل ر نيمه غ ييه، تذُ غل  أي 1.558ل ملفيزا يميع فتوزس فيت نيار  ػ  ع أيك  يشمل م  ، ن ؿه

أدفل فيذسفظررره رف  ثمررر   يم ررر   مررر  يجػ  ررر  غلررر  ثهررره ت  ررره نصررراه الاظررر بي ي ملسرررال ي   ي   يرررع 

 ملتكع      تج فيذسفظه ملفا م س قش ي   .
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يهصررررررذ نصررررررذم أدفل فيذسفظرررررره  أي تهررررررسغ قهررررررشف  الاظرررررر بي ي  رررررر  ن: صةةةةةةدق الاطةةةةةةخبيا  - ب

مل رررػه يهي ظررر ، ملنررر   فيم  يررر ي ن ي ميرررذ  ررر  سرررذم الاظررر بي ي  ررر  ارررالُ  فيصرررذم في ررر هشا 

 ي مهي ط لسذم ف اٌم يك، ملسذم الاتع م فيذفالر يكهشف  الاظ بي ي.

يذسفظره  يرأ نر   فيم  رأ يػرشض أدفل فالصدق الظاهسي للملياض )صدق املحكمةين(:  -

ك أغضرر    رر  فيتيورره 18اررر سرر ست    ملييرره غلرر   جم غرره  رر  ف اٌمرر ي ف   صرر ي، تميكرره  رر  ل

في ذس عرررررررريه يٍ يرررررررره فيػ رررررررر   الان صرررررررر ديه ملفي ج س رررررررره ملغ رررررررر   فياعرررررررري   نج  ػرررررررره ف عرررررررري ه، ملهرررررررر  

  خصصرر ي اررر ف ا ظررمه، ملإلادفسل، ملإلا صرر  ، ملفيػ رر   ف  ييرره ملف صررشقيه، ملنررذ ظ رر  فيم  ررأ 

ٌمرر ي، منررذف  سأ  رر  اررر  ررذي  ال  رره فيػمرر سف ، يهيرر ط  رر  مل ررػه ألا رر ، مل ررذي مل رر    رر  ف ا

سررري ؾه فيػمررر سف ، هرررزف ن ة ررر قه م ررر  فنتررر ف   ررر  يشمل ررر   رررشملس    ررر  تػرررذيع سررري ؾه فيػمررر سف  أمل 

 رررزقت ، أمل م رررر قه غمرررر سف  اذيررررذل ألدفل فيذسفظرررره، مليرررزيَ منررررذف  سأ  رررر  قيمرررر  ي ػ ررررو ن يمي  رررر   

 فظه.فيػ  ه يػي ه فيذس 

ترررر   عرررر ب الاتعرررر م فيررررذفالر يكهررررشف  صةةةةدق الاحظةةةةاق الةةةةداختي لفلةةةةساث الاطةةةةخبيان:   -

ك  كرررشدل ملريرررَ ن عررر ب  ػ  رررع 81الاظرر بي ي غلررر  غي ررره فيذسفظررره الاظررر عالغيه ملفيمرر يـ غرررذده  ل

الاستمرر ط نرر ي ًررع قهررشل ملفيذسارره فيٍ يرره ي م ررر س في  يػرره يرر ،  يررأ يرر  ظ أي  ػرر  ال  الاستمررر ط 

ك sigك،  يرررأ أي فيهيمررره الا  م ييررره ل1.18يررره م صررر تي  غ رررذ  عررر  ي د يررره لتوميرررؼ فيكهرررشف  دف

ك ف اع به أيب   ر  نيمره  ػ  رع الاستمر ط Rك، ملنيمه  ػ  ع الاستم ط ل1.18يٍع قهشل أنع    ل

ك، ملبررزيَ تػ برر  قهررشف  ف ارر ملس فييالثرره سرر دنه  رر  مل ررػه 1.881ك فتوذملييرره، ملفيتررا تعرر ملا لRل

 يهي ظ .

 النتائج واختبار الارضيات: تحليل –رابعا

 جحليل البياهاث العامت لعي ت الدزاطت:-1

 الجنع: - أ

 ك: ي ضب ت ص ؼ أقشفد غي ه فيذسفظه  ع  فتونغ13جدول زكم )

 الجنع ذكس أهثى املجموع

 في ٌشفس 21 88 58

فينعمه    % 28.12 82.54 100  

    مغذفد فيم  ي ي فغ م دف غل  ني     الاظ بي ي.املصدز: 
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، ك%28.12ك قشد ننعمه ل21ك، أي غذد فيزً س ن ـ ل18 ال ظ    االُ فتوذمُل سن  ل 

ك، أا أي قوه فيزً س  ر فيؿ يمه ار %82.54ك  كشدل ننعمه ل88ار   ي ن ـ غذد إلا    ل

 ف  ظع   الان ص ديه.

 الظن: - ب

 ي ضب ت ص ؼ أقشفد غي ه فيذسفظه  ع  فيع (: 14جدول زكم )

 

 الفئت العمسيت 31أكل من  51- 31ن م 51أكبر من  املجموع

 في ٌشفس 81 85 10 58

 فينعمه % 81.80 21.18 10.82 100

    مغذفد فيم  ي ي فغ م دف غل  ني     الاظ بي ي.املصدز: 

ظ هك  ر فيؿ يمه  81 – 81ك، أي فيكوه فيػمش ه    ل14 ال ظ    االُ فتوذمُل سن  ل 

ك قرشد 81ظر هك ل 81ن رـ غرذد فيكوره فيػمش ره أنرع  ر  ل ، ار  ر يك%21.18ك قشد ننعمه ل85يػذد ل

 (ك أقررررررشفد ننعررررررمه04ظرررررر هك ل 81ك، ملب ررررررـ غررررررذد أقررررررشفد فيكورررررره فيػمش رررررره أيبرررررر   رررررر  ل%81.80ننعررررررمه ل

10.82(%. 

 املظخوى الخعليمي: - ج

 غي ه فيذسفظه  ع  ف ع  ي في ػ يةا ت ص ؼ أقشفد ي ضب: (05) جدول زكم

 لخعليمياملظخوى ا مخوطط ثاهوي  جامعي املجموع

 في ٌشفس 14 12 58 58

فينعمه    % 14.61 12.86 55.40 100  

    مغذفد فيم  ي ي فغ م دف غل  ني     الاظ بي ي.املصدز: 

أي  ؾ ميه فيع  هه    أقشفد فيػي ه     م ه )18( ال ظ    االُ فتوذمُل سن   

ف ع  ي فتو  ار ، ار   ي ن ؿه  عمه    ه  دملي %)55.40(فيهت دف  فتو  ػيه ننعمه 

 .%)11.88(أقشفد ننعمه  )11(
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 الخبرة: - د

 ي ضب ت ص ؼ أقشفد غي ه فيذسفظه  ع  فت ب ل(: 16جدول زكم )

 عدد الظ واث 15أكل من  11 - 15من  11أكبر من  املجموع

 في ٌشفس 88 46 15 58

فينعمه    % 82.54 44.61 15.58 100  

 ني     الاظ بي ي.   مغذفد فيم  ي ي فغ م دف غل  املصدز: 

 م  غذد ظ  ف  اب ت    ك%82.54ك  أي  عمه ل12 ال ظ    االُ فتوذمُل سن  ل 

ك 11مل 18ك  م  تت فمل  غذد ظ  ف  اب ت   ن ي ل%44.61ك ظ  ف ، مل عمه ل18أنع    ل

 ك ظ  ف .11ك    تض ذ ظ  ف  اب ت   غ  ل%15.58ظ  ف ، ار   ي ل

 الوظيفت: -ه 

 غي ه فيذسفظه  ع  في ايكه  ص ؼ أقشفدي ضب ت(: 17جدول زكم )

 الوظيفت مدًس هائب مدًس زئيع مصلحت زئيع كظم إدازي  املجموع

 في ٌشفس 14 12 66 18 45 58

فينعمه    % 14.61 12.86 68.12 18.05 81.86 100  

    مغذفد فيم  ي ي فغ م دف غل  ني     الاظ بي ي.املصدز: 

أي إلادفسل فيرررررذ ي  ف مي ررررره ارررررر ف عرررررةة فيررررر ايكه ك  10 ال رررررظ  ررررر  ارررررالُ فتورررررذمُل سنررررر  ل 

ك  مي رررررره اررررررر ف عررررررةة %85.58ك، ملب ؿرررررره  عررررررمه إلادفسل في ظررررررعى ل%81.86مدفسا، ن ؿرررررره  عررررررمه ل

إلادفسا ستررررررسغ  صرررررر اه ملستررررررسغ نعرررررر ، اررررررر  رررررر ي ن ؿرررررره  عررررررمه إلادفسل فيػ يرررررر   مي رررررره اررررررر ف عررررررةة 

 ك    غي ه فيذسفظه.%11.88في ايكه  ذيش مل  ت   ذيش ل

قيمرررر  يلررررر اررررذمُل ي ضررررب   رررر تج ت  يررررع قهررررشف  أدفل جحليةةةةل للةةةةساث الاطةةةةخبيان:  هخةةةةائ   -3

  وم غه ملف ذل. tفيذسفظه    االُ  ع ب ف   ظغ فتاع ره ملالا  شفف ف ػي سا ملفا م س 
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 ي ضب    تج ت  يع قهشف  الاظ بي ي ف  ػ و نخص تر(: 18جدول زكم )

 الان ص ديه ر فيهشفسف  الاظت فتيجيه ار ف  ظع  مل  ع م   ف ػ      الاظت فتيجيه يص ؼ ملفتخ 

 sigالليمت  tاخخباز  الاهحساف املخوطط العبازة السكم

جولس هظم املعلوماث الاطتراجيجيت في املؤطظت  11

معلوماث ذاث كدزة جنبؤيت حظاعد إلادازة في إعداد 

 الخطط الاطتراجيجيت.

3.791 1.868 43.66 1.111 

اث إلاطتراجيجيت في املؤطظت جولس هظم املعلوم 12

 معلوماث جخميز باملوضوعيت وعدم الخحيز.

3.761 1.817 45.96 1.111 

جولس هظم املعلوماث الاطتراجيجيت في املؤطظت  13

 معلوماث جخميز بدزجت كبيرة من الدكت.

3.831 1.817 46.86 1.111 

جولس هظم املعلوماث الاطتراجيجيت في املؤطظت  14

 بدزجت عاليت من الثلت.  معلوماث جخميز 

3.831 1.876 43.68 1.111 

جولس هظم املعلوماث الاطتراجيجيت في املؤطظت  15

 معلوماث جخميز بخاصيت املالءمت.

3.861 1.899 42.92 1.111 

جولس هظم املعلوماث الاطتراجيجيت في املؤطظت  16

 معلوماث جمخاش بدزجت عاليت من املصداكيت.

3.921 1.824 47.52 1.111 

جولس هظم املعلوماث الاطتراجيجيت في املؤطظت  17

 معلوماث جمخاش بخاصيت املسوهت.

4.150 1.783 51.71 1.111 

جصل املعلوماث الاطتراجيجيت الالشمت لألطساف ذاث  18

 العالكت واملصلحت باملؤطظت في الوكت امل اطب.

3.941 1.776 51.76 1.111 

ت الحماًت الالشمت جخولس للمعلوماث الاطتراجيجي 19

والكاليت من أي اختراق غير مشسوع من داخل 

 املؤطظت أو خازجها.

3.781 1.785 48.19 1.111 

جصل املعلوماث الاطتراجيجيت الالشمت ملخخري  11

 اللسازاث في املؤطظت في الوكت امل اطب.

3.991 1.811 49.24 1.111 

كميت جولس هظم املعلوماث الاطتراجيجيت معلوماث بال 11

الكاليت واملالئمت لص ع اللسازاث الاطتراجيجيت في 

 املؤطظت.

3.921 1.895 43.78 1.111 

جولس هظم املعلوماث الاطتراجيجيت معلوماث مخميزة  12

 جم ح املؤطظت ميزة الخفوق عتى امل الظين.

3.611 1.921 39.18 1.111 

 1.111 34.71 1.999 3.471جولس هظم املعلوماث الاطتراجيجيت  بياهاث ومعلوماث  13
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 امل الظين بصوزة م ظمت ومظخمسة. عن

جولس هظم املعلوماث الاطتراجيجيت  بياهاث ومعلوماث  14

حظاعد املؤطظت عتى مخابعت اطتراجيجياث 

 املؤطظاث امل الظت.

3.481 1.019 34.12 1.111 

جولس هظم املعلوماث الاطتراجيجيت بياهاث ومعلوماث  15

تى جحدًد هلاط اللوة والضعف حظاعد املؤطظت ع

 لدى امل الظين.

3.511 1.915 38.33 1.111 

حظاعد هظم املعلوماث الاطتراجيجيت  املؤطظت عتى  16

ج ويع وطائل الحصول عتى البياهاث الخاصت بالبيئت 

 املحيطت.

3.711 1.914 40.91 1.111 

 1.111 66.88 1.564 3.776 مجموع املحوز 

 .SPSS ي ي فغ م دف غل  ني     الاظ بي ي مل خشا   نش   ج    مغذفد فيم املصدز: 

ك  أي دساره ف  فقهره غلر  قهرشف  الاظر بي ي، تتر فمل  15 ال ظ    االُ فتورذمُل سنر  ل 

ك، ملاميػترر  تن ةررا م رر   جرر ُ أتكررو، أا أي ف عرر ج ب ي ي فقهرر ي غلرر  اميررؼ 4.181مل 8.401نرر ي ل

، ن ة ر قه م ر  أي فا مر س 8.002كهرشف  الاظر بي ي ملب ـ ف   ظغ فيػر   ي قهشف  هزف الاظ بي ي،

ك فتوذملييررره tل ررر   ك مل رررر اميػتررر  أيبررر 81.01مل 84.16ك توميرررؼ قهرررشف  الاظررر بي ي تتررر فمل  نررر ي لtل

،  يرررأ 1.18ك، ملأي اميرررؼ قهرررشف  ف اررر س دفيررره م صررر تي  غ رررذ  عررر  ي د يررره 1.551ملف هررذسل بل

 ك.1.18  لك توميؼ فيكهشف  أنع  sigأي فيهيمه الا  م ييه ل

ك فتوذملييرره tلك ملهرر  أيبرر   رر  22.55ك  ومرر ع قهررشف  الاظرر بي ي ن ررـ لtليمرر  أي فا مرر س  

ك، ملهزف  ر  ييبره  راه فيكش ريه، أا أي اصر تر مل  ع مر   ف ػ   ر   الاظرت فتيجيه  1.551ل

ت مررررا ف  ي ارررر   مدفسل ف  ظعرررر   الان صرررر ديه  رررر  ف ػ   رررر   ف   ظررررمه ملفيالص رررره يصرررر ؼ ملفتخرررر ر 

 فسف  الاظت فتيجيه. فيهش 

 الخاجمت:

تػرذ   رر  ف ػ   رر   الاظرت فتيجيه   رر  فيرر    فيتررا ت  رع  ٍ  رره ه  رره غلر  ظرر  ه ظ عرر ه تعرر س 

  ررررر  ف ػ   ررررر  ،  يرررررأ ت ػررررر  دملسف ه  ررررر  ملأظ ظررررري  ارررررر دغررررر  إلادفسل الاظرررررت فتيجيه ي م ظعررررر   

 عرر  ي  رر  فيٌكرر  ل  الان صر ديه غلرر  فارر الف أ  فغترر ، ملغلر  أدف  ملا تكترر   ظ ظرريه غلرر  أغلر 
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ً  ررررررره هرررررررزة في اررررررر تل ت ميرررررررع ارررررررر فيهيررررررر   نررررررر ي خعيغ الاظرررررررت فتيملر أمل فتخررررررر ر  ملفيكػ ييررررررره، ظررررررر ف  

فيهرررررشفسف  الاظررررررت فتيجيه، مل رررررر  ه رررررر  قررررررإي فيررررررذملس الاظررررررت فتيملر يرررررر    ف ػ   رررررر   ي ميررررررع اررررررر ترررررر ق   

ملأيضرر  اررر  فيمي  ر   ف التمرره غرر  في ررشملف فيميةيرره ف    كرره فيترا ت رريغ ن   ظعرر   الان صرر ديه،

فظرر خذف  تٌ  ي ايرر  ف ػ   رر   ارررر تعرر  ش فت ررذ    ملإلا ٍ  يرر  ، فيترررا تػعرره يتررزة ف  ظعررر   

    ل فظت فتيجيه، تك م فيه ي في   قعيه فيتا ت فاتت  ار  ظ فم ف    كه. 

  س ه فيذسفظه م   في   تج في  ييه تال خائ : 

غرررر    ؿ رررر ف  فيمسورررره فيذفا يرررره  ت ضررررم   ػ   رررر   الاظررررت فتيجيه خشارررر     رررر  ف ػ   رررر    -1

،    ارالُ  ر  الاظت فتيجيهملفيمسوه فت  سايه،  م  يذُ غل  أك   ت ثش غل  س ؼ ملفتخ ر فيهشفسف  

ترررررر قشة  ررررررر   ػ   ررررررر   تعررررررر غذ فيم رررررر ى في ج س ررررررره ارررررررر ت ررررررر ير  هرررررر ط فيهررررررر ل مل هررررررر ط فيضرررررررػل 

 فيذفا يه، ملت ذيذ فيكشم ملفي  ذيذف  ار فيمسوه في   قعيه.

ػ      الاظت فتيجيه نهذسل غ ييه ار غم يه  ػ توه ملت  يع فيمي    ، ملتخض   ت م       ف  -2

ف ػ   رررر   ملفظررررت ا غت ،  مرررر  يرررر ػٌغ فيج نيرررر  اررررر فتخرررر ر فيهررررشفسف  الاظررررت فتيجيه اررررر ف  ظعرررر   

 الان ص ديه.

تػمررررررع   رررررر  ف ػ   رررررر   الاظررررررت فتيجيه غلرررررر  تهررررررذي  ف ػ   رررررر   الاظررررررت فتيجيه، فيتررررررا ت صررررررل  -3

 ٍ  ع، ملالاظ مشفس ه، ملفي     ملفيذنه فيالص ه، ملفي  نيه ف   ظ ، ملف شمل ه، م   ن يهم ييه ملفي

 إلادفسل فيػ ي   تة يمٌ،   س ؼ ملفتخ ر فيهشفسف  الاظت فتيجيه.

ت سر ه فيذسفظره م ر  أي اصر تر مل  ع مر   ف ػ   ر   الاظرت فتيجيه ت مرا ف  ي ارر   مدفسل  -4

 ف  ظع   الان ص ديه    ف ػ     .

فيذسفظرررره م رررر  أي ف  ظعرررر   الان صرررر ديه فتوضفتش رررره تعرررر خذ    رررر  ف ػ   رررر   اررررر  ملت سرررر ه -5

 س ؼ ملفتخ ر فيهشفسف  إلادفس ه غل  فا الف أ  فغت  مل ع    ت  .

اررررر  ررر   في  ررر تج فيتررررا ت سررر ه مي  رررر  فيذسفظررره،  نررررذ  ررر  تهررررذي  يػرررض الانت ف رررر   : الاكتراحةةةاث

   اضه  ار ؛ته 

غلررر  أك ررر   ررر سد فظرررت فتيملر هررر    ررر  نررر ي ف ررر فسد ف    كررره ارررر   رررشملسل في ػ  رررع  رررؼ ف ػ   ررر    -1

 ف  ظع   الان ص ديه، نع نذ تػذ أه  ف  فسد ار     تٌ  ي اي  ف ػ      فيع تذل.
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 شملسل ت ق    يذا فيػ   ه ف  ه ره ملف ذسبره غلر  فظر خذف  أظر يي  تٌ  ي اير  ف ػ   ر     -2

صر ديه، ملريرَ  رر  ارالُ تر ق   نرشف ج تذس بيره    يرره  رم  إلادفسف  ف    كره ن   ظعر   الان 

 ملا سايه،    أاع الاظ ؿالُ   يع ي ٌ  ي اي  ف ػ     .

 ررررشملسل الاه مرررر   نا   ررررؼ ملظرررر تع امررررؼ فيمي  رررر   ملف ػ   رررر    رررر  فيمسورررره ف ايعرررره ظرررر ف   رررر   -3

 فيمسوه فيذفا يه أمل فت  سايه.

ػ   ررررررررر   الاظرررررررررت فتيجيه، ارررررررررر  رررررررررشملسل نيررررررررر   ف  ظعررررررررر   الان صررررررررر ديه ن كػيرررررررررع دملس   ررررررررر  ف  -4

في خعريغ الاظررت فتيملر ملفتخر ر فيهررشفسف  الاظررت فتيجيه، ملالاظر ك دل فيهصرر ي  ر   خشارر     رر  

 ف ػ      الاظت فتيجيه.

 واملساجع: الهوامش

غمرررر ي: دفس ملفتررررع  -:  ررررذاع فظررررت فتيملر. الاظررررت فتيجيهفيضؾمررررا، غلررررر  عرررر ي.   رررر  ف ػ   رررر    ك1ل

 .15 -. م.6118ي عم غه ملفينهش، 

فيعررر له، دمحم غمرررذ فتاعررر ي، فت كررر  ر،  ػمررره غمررر ط اضررر  ،   ررر  ف ػ   ررر   الاظرررت فتيجيه:  (2)

 . 85م  -. 6115غم ي: دفس فييه قه ي نهش ملفي  ص ؼ،  -    س ف   ل الاظت فتيجيه. 

فيش  ض:  ج ه ا  ػه ف  َ  -أي ب،   ديه  مس .  م رت غ   ي     ف ػ      الاظت فتيملر.  ك8ل

 . 161م  -. 1552، 5،  ج ذ1 د، فيػ    إلادفس ه، غذد ظػ

ً   فيٍ  ايررره   ررر  فظررر خذف  ف ػ   ررر    ك4ل سمل رررم  يمررر ُ. دسفظررره غررر   رررذي ملطرررر  عررر مل ر فيهرررش

، 6، فيػررررذد11فيٍ  رررره: ف و رررره فيػشبيرررره ي ػ رررر   إلادفس رررره،  ج ررررذ -إلاظررررت فتيجيه: دسفظرررره  يذف يرررره. 

 .18م -. 6114

 .661م  -ظ نو.  أي ب،   ديه  مس .  شاؼ (5)

 .61م  -فيضؾما، غلر  ع ي.  شاؼ ظ نو.  ك2ل

 .45-48م  - شاؼ ظ نو.   ػمه غم ط اض  . فيع له، دمحم غمذ فتاع ي. فت ك  ر، (7)

 سدي:   ظعرره فيرر سفم ي نهررش ملفي  ص ررؼ،  -  رر  ف ػ   رر   إلادفس رره:  مرر . ، فتاعررنيه، ظرر ي  ك5ل

 .885م-. 6112

غمررر ي:  ٌ مرره دفس فييه قررره ي نهرررش ملفي  ص رررؼ، - هرر ب. غ ررر  ف ػ   ررر  . فيصررم ؽ، غمررر س غمرررذ في ك5ل

 .188م -. 1555

 .61م  -فيضؾما، غلر  ع ي،  شاؼ ظ نو.  ك11ل
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 .48-48م  -ف شاؼ  كع .  ك11ل

 غمرذ  ش اا،   م د تشامه الاطتراجيجيت: إلادازةه جش، دفقيذ. مله  ي، ت   ط ملت   ط.  ك16)

م  -. 1551فيػ  رره،  إلادفسل ف م ٌرره فيػشبيره فيعررػ ديه:  ػتررذ -  ػرري . فتاميرذ. فيصررم ؽ، صه رر 

615. 

ك18ل  Glueck, William f.  jauch, Lawrence R . Business policy and strategic 

management: coinc, 4th, ED, N,y, McGraw - Hill international Book, 1979 -. p 185.                                                  

ً  رررع فيعررريذ ؾرررشفب. في مررر رت ف  ٍ  رررع ارررر فتخررر ر فيهرررشفسف  الاظرررت فتيجيه. 14ل ف م ٌررره  -ك ؾرررشفب، 

 .02م  -ك. 1550ل88ع -فيػشبيه فيعػ ديه:  ج ه إلادفسل فيػ  ه. 

ك ي غر، دمحم غمذ فيك   . ا كهملر، ه  ه ي  غ. فتخ ر فيهشفسف  في   يميه ار نع ع فت ذ ه 18ل

-. 6115ف م ٌررررررررررررررررررره فيػشبيررررررررررررررررررره فيعرررررررررررررررررررػ ديه: ا  ػررررررررررررررررررره ف  رررررررررررررررررررَ ظرررررررررررررررررررػ د، -يعرررررررررررررررررررػ ديه. ف ذ يررررررررررررررررررره ف

 . 85م-أظشمل هل  اسع   ك. 

فيش رر ض: دفس  -ك  عرر ،  عرر ي .وررالي. فظررت فتيجي   إلادفسل ف ػشقيرره اررر    مرر    غمرر ُ. 12ل

 .08م  -. 6112ف ش خ ي نهش، 

، 11شل:  ٌ مرررره غرررر ي كررررمغ، طفيهرررر ه -ك فيترررر فسا، ظرررريذ. إلادفسل:  سررررُ  مل ظررررغ فيػ ميرررره. 10ل

 .455، م 1552

فيػرشفم: ف ػترذ  -ك أغشفف، غمذ فيؿك س غمش. مدفسل ف ػشقره ملدملسهر  ارر سر ؼ ملفتخر ر فيهرشفسف . 15ل

 .80م   -أظشمل هل  اسع   ك.  -. 6114فيػ  ر ي ذسفظ   فيذملييه، 

ك15ل  Ross Joel.E. Management by Information Système، N. Jersey Englewcose 

Gliffs, Printice-Hall, Inc, 1970 -. P07. 

ك61ل  Henry, Lucas C. Lucas. Information system concept for Management, 

McGraw-Hill Book co, NY, 1978 -.  P 15. 

 ج رررررررره  ػتررررررررذ فيم رررررررر    -ك سبيررررررررؼ،    ررررررررذ،   رررررررر  ف ػ   رررررررر   ملغم يرررررررره سرررررررر ؼ فيهررررررررشفس فيهرررررررر  ه. 61ل

 . 84م-ك. 1505ل11ع-ملفيذسفظ   فيػشبيه. 
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 تطور المعلومات الرسمية على المواقع الحكومية: 

 األردن وتونس وتايوان نموذًجا

 منهل عدنان حمد

 مدرص مطاعد، جامعة الفزات

 الملخص: 

أدى ثطوووووور ا واروووووإ الزضووووو إة حةوووووو ات وووووة يوووووة حثاهوووووة ا ع وموووووات  ثطوووووور يوووووة  ز  وووووة عز ووووو ا 

لتي  فزت الورد  الج د علوو  الخدمات ا  دمة ل  طحفإدين من خالل الحكومة إلالكتر نإة ا

ا ووووووووا شرك  الػوووووووزخات  ال طوووووووام الخووووووواد  .ررلوووووووا مووووووون مش  وووووووات ا جح وووووووإ ا ووووووود     لكووووووون   وووووووور 

الجوالات  ّور من لذه الخودمات  ضوّزم مون الو وول حةوو ا ع وموات مون خوالل ثطاإ وات أثاه توا 

   وووووووو   الحكوموووووووات لخدموووووووة ا طووووووووحفإدين  حمل أك س وووووووادت الط وووووووو  علوووووووو ا ع ومووووووووات  إلاه وووووووااإات

الج  وووووور  ش وووووود موووووون الانفحووووووال  س ووووووادت الػووووووفافإة   ووووووإ الحكومووووووة أمووووووا  خإووووووار حثاهووووووة ا ع ومووووووات 

ووووا مووووا لوووول ثووووارز علووووو مموووون الووووو جي  ال وووووم   عالرووووات الوووود ل  -الزضوووو إة خافووووة رػووووكح أ  وووور انفحاه 

وووا ث ووود اضووول  - ا  فوووات اليخ وووإة  مووون خوووالل ا واروووإ الزضووو إة،  خووواك نلوووً رػوووكح أ  ووور انفحاه 

  الحكومة
 
ا فحوهة  أدى لوذا ل  وور موا ىطوامل لا ع وموات الزضو إة ا فحوهوة، ل وذا نًود أك  وال

ووا  ووا  نوع  مون ا ع ومووات الزضو إة  ا وارووإ الزضو إة أرووز رع و ا لوواوخز، فوودى ثطووور ا ع وموات    

حةووووو اضووووح دا   ووووز  عووووزو محطووووورت  ف ووووارص  رواعوووود لإانووووات   موووون خووووالل الجووووش  الع لووووة ن ووووو  

علوووو ألوووزس ثًوووزتحرك عوووزت حرك يوووة مًوووال ا ع وموووات الزضووو إة  ل وووا ثوووو ظ  مردك لإضووو ال ال وووو  

 OGP )Openخوات وا الود لحرك العوزت حرك الوهإودثرك مع وا  يوة الػوزا ة الحكومإوة ا فحوهوة  

Government Partnership  ا  ح افة حةو ثًزتة ثايواك لو ف ا ثًزتة آضإو ة محطورت عا إ 

 –ا واروإ الحكومإوة  –ا ع وموات الحكومإوة  –ع وموات الزضو إة ا : الكلمات المفتاحيةة 

 الحكومة ا فحوهة   –ا وارإ الزض إة 
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 : أهمية الدراسة -2
 

  وووووز يووووووة م نووووووة مخروووووورت م وووووطب  الحكومووووووة ا فحوهووووووة،   ووووووة ثحط ووووو  نوعإووووووة معإشووووووة موووووون 

لشوا  هز وة يوة  ا ع ومات الزض إة التي مل يفزو ع يتا رإود رانونإة أ  ثكشولوجإة ل إو  يكووك 

ثوودا ل ا ع ومووات موون خالل ووا  موون لشووا ثوووج  أل إووة الدراضووة رػوووك موودى ثوووفز لووذه الشوعإووة موون 

ا ع ومووووات يووووة ا وارووووإ الزضوووو إة الحو طووووإة  مردنإووووة  م ارن تووووا ل كومووووة ثووووايواك     كوووون ثًطووووإد 

 مػك ة الدراضة ية الخطاؤملت الحالإة:

 ما  ة  اإعة ا ع ومات الزض إة؟ -

 ام  معايرر ا ع ومات الزض إة؟  ما فواادلا؟ما ة أنو  -

 ما  ة مزاهح ثطور ا وارإ الزض إة؟ -

 ما  ة مزاهح ثطور ا ع ومات الزض إة؟ -

 ما ة الحًارب العزتإة الزاادت ية ا شط ة ية مًال ا ع ومات الزض إة؟  -
 

 أهداف الدراسة: -1

 الحعزف علو مالإة ا ع ومات الزض إة  -

 ر ا ع ومات الزض إة  فواادلا الوروف علو أنوام  معاير -

 ر د ثطور ا ع ومات الزض إة علو ا وارإ إلالكتر نإة الزض إة  -

 الحعزف علو ثطور الحكومات علو إلانترند  -

ث  إح الحًارب العزتإة الزاادت ية مًال ا ع ومات الزض إة  مع ا  ية الػزا ة  -

 الحكومإة ا فحوهة  م ارن تا لحًزتة ثايواك 
 

 دراسة وحدودها:مجال ال -1
 

 الحدود املوضوعية: -

ثخشا ل الدراضة مالإوة ا ع وموات الزضو إة ا فحوهوة  ا واروإ الحكومإوة  ثطورلوا  ث  إوح 

 الحًارب العزتإة مع ا  لالػزا ة الحكومإة  م ارن تا لحًزتة ثايواك 
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 الحدود املكاهية: -

 وووووا  يوووووة الػوووووزا ة الحكومإوووووة اعح ووووودت الدراضوووووة علوووووو ث  إوووووح الحًوووووارب العزتإوووووة ل ووووود ل مع 

 ا فحوهة   ة: ثو ظ/ مردك  م ارن تا لحًزتة ثايواك 

 الحدود الزمىية: -

.طووووووود الدراضوووووووة  اروووووووإ الحًزتوووووووة مردنإوووووووة  الحو طوووووووإة  الحايوانإوووووووة ل طووووووو  ماغوووووووز الاإانوووووووات 

  5105ا فحوهة 
 

 منهج الدراسة: -1

 الحطووور يووة مًووال ا ع ومووات اعح وود الااهوو  يووة دراضووحه علووو مووشال دراضووة الحالووة لز وود الوارووإ 

الزضووو إة  الحًوووارب العزتإوووة الزااووودت  مع وووا  لالػوووزا ة الحكومإوووة ا فحوهوووة  م ارن توووا لحًزتوووة 

ثوووايواك فتووودف الحعوووزف علوووو مووووا ن ال ووووت يوووة لوووذه الحًوووارب لخطووو إ  ال وووو  علوووو أل إوووة حثاهوووة 

 جعش وش  ا ن  الحكوموةا ع ومات الزض إة لبج  ور العا  م وا ىطو ل يوة خ وش الػوفافإة لورك ا وو 

 ا ػار ة  الحعا ك لرك الج  ور  الحكومة 
 

  عينة الدراسة: -5

ثوول اخحإوووار مردك  ثووو ظ  ثوووايواك يووة عإشوووة الدراضووة  نلوووً وك مردك  ثووو ظ مووون الووود ل 

العزتإووة التووي ل ووا ر وو  الطوواش يووة مًووال ا ع ومووات الزضوو إة  مػووار ة ا ع ومووات مووإ ا وووا شرك 

(  أموووا OGP  لعزت حووواك الوهإووودثاك مع وووا  يوووة الػوووزا ة الحكومإوووة ا فحوهوووة وات وووا الووود لحاك ا

 ثًزتة ثايواك فهي من الحًارب ا   ة ية لذا ا جال 

 :ثمهيد

ا من الح د   إلا الهات   ن ال طام العا    ا  ارر  ل د غ دت الطشوات العػز ك مخررت ردر 

ل برمًوووة  حدارت ا ع وموووات الزر إوووة هإووو  خانووود لشوووا  ن  وووة نوعإوووة موووإ   وووول هاضووواات  أد ات 

 (0 مشذ أ اض  جطعإنإات ال زك ا اض ي 

 علوو عػوزت الحاضوعة مادثوه يوة 1948 عوا  ال وادرإلا طواك  لح وو   العوالاي إلاعوالك  نو 

 مفكوار  ن   وا   وذلً  ث  يتوا الا و  عون ا ع وموات هز وة علوو الحعارور يوة الحز وة هوش اغوح ال

 (5   ضإ ة أي عبر

  وذلً   وور   الحعارور  الوزأي لحز وة الداع وة  ال إئوات ا ش  وات   ور  نلً درع  ثواةو

"   "الحكومة ا فحوهة" ،  ث د ال غ   الج ود  جعاةة م وات الزض إةمفالإل "ا ع ومات 
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ا طالاووة لش وووادت الػوووفافإة  ا طووا لة لبحكوموووات   وووز اثًوواه لووودى الج وووات الحكومإووة يوووة العديووود 

ا ح ووودت  الومليوووات ا ح ووودت ممز كإوووة  دعوووب د ل الاث ووواد م ردووو  ل وووز رت مووون الووود ل خا   كوووة 

حثاهوووووة موووووا لووووودرتا مووووون مع وموووووات رضووووو إة لعاموووووة مفوووووزاد لحعش وووووش آلإوووووات ا ػوووووار ة  الحفاعوووووح لووووودى 

 -الج  وووور،   ػوووزت رعوووب الووود ل العزتإوووة 
 
ا ل وووش ار  -إلاموووارات مووو ال علوووو لوال توووا الزضووو إة اضوووحرإان 

ة لحطوووووو ز لوالووووووة ا ع وموووووات  ث اإووووووة محط اوووووات ا وووووووا شرك  هاجووووووا تل ل و وووووول حةووووووو أف وووووح  ز  وووووو

ا موووون ا ػووووار رك  ا  اروووور  ا تزايوووودت   ثاووووّرك يووووة عووووزو الحكومووووة لح  إووووح عإشووووة موووون الج  ووووور أك رطوووو  

 أ د ا علو  ز رت  ػز ا ع ومات الزض إة علو الاوالات الحكومإة 

مووات لشووا  علووو مووا ثف وو  ع إووه  اضووحًالة ل  طالوو  الداخ إووة الزا.اووة لح إووإل أدا  الحكو 

أ  "ا ع ومات الزض إة  من مع ومات،   ز ا  طب  الخاد لو "ا ع ومات الحكومإة ا فحوهة"

ل ووووذا جووووا ت لووووذه الدراضووووة ل حعووووزف علووووو ا ع ومووووات الزضوووو إة  ثطورلووووا علووووو ا وارووووإ  ا فحوهووووة"

 الحكومإة 

 املعلومات الرسمية: 1/1

 جعريف ومفاهيم:  1/1/1

ا،  ا ع ومووات الزضوو إة الحكومإووة  ووة مووورد م ووطب  ا  ع ومووات الزضوو إة م ووطب  هوودي   طوورإ 

اضوووووتراثإية  ارووووور لعووووودد مووووون ا طوووووحفإدين مووووون  خووووواملت ال طوووووام العوووووا   غوووووزخات ال طوووووام الخووووواد 

 م ضوووال مخادي إوووة  ا ووووا شرك  مش  وووات ا جح وووإ ا ووود    مح  وووو ي ثكشولوجإوووا ا ع وموووات 

 (3 رجال مع ال   ذلً ا طور ن  مو ف  الحكومة  الػزخات ال غررت  الكاررت   

  مل لد من ثو إح ا فالإل ا حع  ة فتذا ا  طب  ل و ول حةو ا عجمل الح إ    

يوووووة  حالوووووه "الاإانوووووات الحكومإوووووة ا فحوهوووووة" أك الاإانوووووات ( Joshua Taubererجوشووووووا  ن وووووز 

 (4 الحكومإة  ة مع ومات ال طام العا  

ا مإ م طب  ا ع ومات الزض إة هإ  أي ي كن اضح دا  م ط ب  ا ع ومات الحكومإة ثاادلإ 

ح ا عجمل نفطه 
ّ
 أنه ي  

  رطل دمحم خػاة ا ع ومات حةو عدد من الح نإفات   ة:

 مع ومات حدار ة  مع ومات مالإة  -

 مع ومات د ر ة  .رر د ر ة  -
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 مع ومات ثشفإذية  .رر ثشفإذية  -

 (5 مع ومات رض إة  .رر رض إة  -

 رت شا من أنوام ا ع ومات لذه  ة ا ع ومات الزض إة التي ضنحطز  ل ا ية لذه الدراضة  ما 

لواتووووا جػوووورر حةووووو الاإانووووات  ا ع ومووووات التووووي جِعوووودلا الج ووووات  املعلومووووات الرسوووومية   كوووون جعز وووو  

َعد لحطافتا 
ُ
 (6 الحكومإة أ  ج

ت ا شحًوووووووة مووووووون راوووووووح ا ع وموووووووات الزضووووووو إة لواتوووووووا خوووووووح ا ع وموووووووات  الاإانوووووووافيبووووووو  سوووووووعد  عزفووووووود 

 (7 ا اضطات العامة 

 International Finance and Leasing لشوا  جعز و  َ َرَد يوة ث ز وز  ش  وة "إلافوال"

Association  IFLA عن ا ع ومات الزض إة لواتا ا ع ومات التي ثنحً ا الحكومات  ا ش  ات )

إ إووووووة  ا ح إووووووة، يووووووة عوووووودد موووووون .روووووور الحكومإووووووة علووووووو ج إووووووإ ا طووووووحو ات الد لإووووووة  الو شإووووووة  إلار 

ا و ووووووعات  تطووووووز  عديووووودت  م ح فووووووة ل ووووووا يوووووة نلووووووً الح ووووووار ز الا  إوووووة  ال وووووووانرك  الطإاضووووووات 

 (8  إلاه ا ات  الاإانات، ية أ  ر من غكح 

ووووووا يًوووووو  حدارثووووووه  ا   شإ  عوووووود ا ع ومووووووات التووووووي ثً ووووووإ موووووون راووووووح الحكومووووووة أ  وج  ووووووا مووووووورد 
ُ
 ج

ع وموووات ل ز وووة وي توووخ  ل طوووح دم ا موووا لووول ثكووون لأل.وووزاو العاموووة    وووا يًووو  ثووووفرر لوووذه ا 

 اعحاارات الخ و إة أ  ممن الحكومإة ث ض ي ل الف نلً 

يوووووة هووووال عوووود  الالح ووووا  لو وووووإ معووووايرر أ  اعح وووواد معوووووايرر معووووااملع املعلومووووات الرسوووومية:  1/1/2

م ووووددت ل  ع ومووووات الزضوووو إة فإنووووه لوووون يووووحل إلاف ووووال عوووون مع ومووووات مفإوووودت موووون راووووح الج ووووات 

 ي كون أك ث وإ لوذه ا عشإ
 
ة وك ا ع ومات عن ضرر الع ح أ  إلاه ااإات أ  ث ار ز إلانحاج م ال

 الج ات ث د ا طا لة  رت ا ا اله ة ال انونإة 

ا مون Sunlight تشا   علو نلً ن زت ماضطة  ن مليد   ا  وا ثو و ي لوه ممول ا ح ودت عودد  (  ف  

 الزض إة هتمل ي كن الاضحفادت منتا   ة: لو فتا ا ع ومات حا عايرر التي يً  أك ث

: حةووو أرووو مل هوود م كوون م ووا ىعكووظ  ووورت خام ووة ع ووا لووو م ووجح عوون أي مو وووم، الاكحمووا  -0

ح افة حةو إلاف ال عن خافة ا ع ومات م لإة، عدا ا ع وموات التوي جطوحهشيتا ال ووانرك  مون 

 ع ومووات التووي جػووزل لإنتووا ا ع ومووات اليخ ووإة  مع ومووات مموون العووا     ووا يًوو  ح ووافة ا

ْ َل ثفا إح ا ع ومات ا حاهة  ف   خح 
َ
ا  م ا يخإح ل  طح دمرك ف ا ع ومات م لإة أي  

 لشد من لشود ا ع ومات لوعلو مطحوى من الحف إح 
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مع وموووات ا  ووودر م ل  جػووو ح ا ع وموووات م ووو إة التوووي ج ع توووا الحكوموووة  أوليوووة امل:ووود : -5

ج ع وووووووووا   ضوووووووووإخإح النػوووووووووز العوووووووووا  ل  ع وموووووووووة    وووووووووول ا   الحفا وووووووووإح التوووووووووي ثووووووووول مووووووووون خالل وووووووووا

 ل  طحفإدين لالح  ش من أك ا ع ومات التي رد ثل ج ع ا ثح حإ لالدرة  ا ورورإة 

ًوووو  أك يووووحل إلاف ووووال عوووون ا ع ومووووات التووووي ثً ع ووووا الحكومووووة لوضووووزم مووووا  سوووورعة ةثا ووووة: -3 ي

ووا يووة اضوووح دام ا ي كوون،  أك ثكوووك م لو ووة ل  ع ومووات التووي ىعووّد فيتووا عش ووز الوروود  هطاض 

 لحو إ  ا لالورد ا شاض  

ووا سووهولة الولووو  املووادت وةل  عوووو  -4 : يًوو  أك ثح لووو رطوو ولة الو ووول روودر إلامكوواك مادي 

وووا فحعجوووي س وووارت مكحووو  معووورك لذاثوووه لط ووو  مع وموووة أ  الالتوووزا  لوووإجزا ات  وووا، أموووا مادي   حلكتر نإ 

لكتر نإوة  ط و  ا ح وفح ث  إوح لزنوام  معإشة  م ح ح  ال لإانات ن ونج(  أما العوااوش إلا

   تا  الح فإك ثوفرر  اج ة لحنزيح خافة ا ع ومات ا خشنة ية أي راعودت 
 
غح "فالع" م ال

ّ
مػ

 ىعزف لالو ول الػامح 
 
 لإانات مااغزت

جطووحطإإ ملووة معالجووة رعووب أنوووام ا وودخالت أ  وور موون  القابليووة للقوورااس باسووحلدا   لووة: -5

  وال، جعوّد معالجوة ا اله وات ا د نوة ل و  الإود  وعاة لالنطواة لو ملت  .ررلا  علو ضرإح ا

( ينوووووووح  عشوووووووه الك رووووووور مووووووون أخطوووووووا  ا طال وووووووة OCR  وووووووا أك الحعوووووووزف ال ووووووووب  علوووووووو الحوووووووز ف  

علوو ضورإح ا  وال، ىعود  PDF الحنطإش    ذلً ث  إح ا ع ومات التوي يوحل مػوار  تا ل وإغة 

ا ل غايووة،  تالحواةة ينوح  عوون ا  وعا  نلوً اضووح دا   وإب  وعاة الح  إووح، فإًو  أك ثكوووك  أموز 

وا،   ًو  أك ثكووك لوذه ا  فوات م وحوتة لحورإوش يحع وش  ا ع ومات ل إب  دي ة ل لة أي  

ش لا ع ومات 
ّ
 لال إغة   إفإة اضح دام ا فإ ا يحع 

: ىػوورر عود  الح إرووز حةوو الوذين ي وو وك حةوو ا ع وموات   إوو  ي كونتل أك ي وموووا عود  الحميملو  -6

ووا لووذ لً،    كوون أك جػوو ح عوااووش اضووح دا  الاإانووات محط اووات ج ووجإح أ  ع ووو ة،  ع وم 

ي كووووون وي توووووخ  الو وووووول حةوووووو ا ع وموووووات يوووووة أي  رووووود د ك اغوووووترال الحعز ووووو  لشفطوووووه أ  

 ث ديل ثبريز ل  إا  لذلً 

: جػوورر ا عووايرر ا ػووتر ة أ  ا فحوهووة حةووو موون ي  ووً ال ووإغة التووي اسووحلدا  معووااملع مةوو عكة -7

فتوووا الاإانووات  علوووو ضووورإح ا  ووال، حنا خانووود لشووا  غوووز ة  اهووودت ف وو  ث ووو ل البرنوووام   ث ووشك 

ال ارئ ل     الذي ث شك الاإانوات  و شه، فوإك الو وول حةوو ث وً ا ع وموات ضو حور  علوو 

اضووح دا  لزنووام  ا عالجوووة لح ووً الػووز ة،  يوووة رعووب مهإووواك، روود يكوووك نلوووً البرنووام  .رووور 

ا " موووون أغوووو ز البوووورام  Microsoft Excelلزضووووو ،  بعوووود لزنووووام  " محوووووفز لبج  ووووور أ  محوووووفز 
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ا ما ثوجد  إب لدي ة  ا طح دمة ية الاإانات ا جد لة  لكن لشا  ثك فة ملضح دامه   .الا 

محوفزت د ك ثك فة ي كن الو ول لاضح دام ا حةو الاإانات د ك الحاجة لتورخإ  البرنوام   

 حوفزت ل طام أ ضإ من ا طح دمرك  حك حلغا  ث ً الحك فة يًعح الاإانات م

: حك فووزو غووزل الخدموووة  محط اووات الحنطوو    ال إووود علوووو النػووز ي  ووح عوااوووش ال ووعصي  -8

علووو اضووح دا  الج  ووور ل اإانووات،  بػوو ح الفووحح الػووامح أ  إلاثاهووة الػووام ة ل و ووول حةووو 

طوووووُ  ا ع وموووووات العاموووووة حةوووووو الحكو 
َ
موووووة،  أك ا ع ومووووات ل ووووودلا مروووووو مل د ك رإوووووود أك يوووووحّل  

ا من ا  كإة العامة   ثكوك ث ً ا ع ومات محوفزت د ك رإود لو ف ا جش  

: ىػووووووار حةووووووو ال وووووودرت علووووووو الع ووووووور علووووووو ا ع ومووووووات مووووووإ مووووووز ر الوروووووود ل  ووووووطب  الاسووووووحمرا ية -9

الاضووووح زار ة  يًوووو  أك ثكوووووك ا ع ومووووات التووووي ثف وووو  عنتووووا الحكومووووة رالحووووة،   ًوووو  أك ثكوووووك 

ا علو غاكة إلانتر  ند ية أرغإ  داال   يوة .الو  م روات يوحل ث ودي  ا ع وموات محوفزت د م 

أ  جغإررلوا أ  هووذف ا د ك أي حغووارت حةوو حجووزا  جعووديح   لح  إوش أف ووح اضووح دا  لبج  ووور، 

ًوووو  أك ث ووووح ا ع ومووووات التووووي ثحووووال علووووو غوووواكة إلانترنوووود موجووووودت علووووو ث ووووً الػوووواكة، موووووإ  ي

 الورد  ا حارعة ا الا ة لحغرر الن خ  مرغفة مإ مز ر

: جعووود الحك فوووة ا فز  وووة علوووو الج  وووور ل و وووول حةوووو ا ع وموووات ثكووواليف الاسوووحلدا  -01

ووووا   جطوووووح د   أهوووود أ بوووور عوااووووش الو ووووول حةووووو ا ع وموووووات التووووي ثكوووووك محاهووووة لبج  ووووور  الز  

ا من مضظ لفزو رضو  علو الج  ور م الح الو وول حةوو الوروااش التوي  وة  الحكومات عدد 

  روووواا  ل،  مضوووو
 
ظ  ووووة ثكووووالإ  ح ػووووا  ا ع ومووووات  ث ووووو  علووووو ماوووودأ اضووووترداد الحك فووووة أ ووووال

 ثك فة اضترداد ا ع ومات  ثك فة ال ف ة الواهدت أ  الاضحفطار الواهد  ثك فوة ا عالجوة 

 (9  الن خ   حلخ 

( ية مديشة فانكوفز لكشدا رالرة ماادئ ل  ع ومات David Evansدافيد إافاهز   رد   إ 

 الزض إة: 

ا ما لل ثكن مزثاة  م شفة ، هإ  مل ي كن ا ع وم -
 
ات جعد .رر موجودت ح الر

 (01 الاضحفادت منتا  مل الو ول حليتا 

: أك وباإلضافة إلى هذه املبادئ اجب أن جسحوفي املعلومات الرسمية املبادئ الحالية أاًضا

ماك أي مل ا ع ومات الزض إة مورورة من هإ  الاإانات التي ث حورتا،  أك ثح   لاو  ثكوك 

ا علو ا طح دمرك،   ً  أك ىػ ح  ث حوي علو م فات ثًطظ أ  فرر ضات جطر   زر 

ا   مماك حجزا ات الفحح  الح  إح أي  
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 عشد الالتزا  فتذه ا عايرر ضإنح  لديشا مع ومات رض إة نات رإ ة ي كن الو ول حليتا 

ذه ا ع ومات ثا ى الحكومات رط ولة  ية أي  رد  ث  إ  ا  حعادت اضح دام ا،  من خالل ل

ث د ن ز ا وا شرك م ا ي  ش الػفافإة  ا طاا ة ل و ول حةو هكومة نشرتة يخطا ى فتا خافة 

 أفزاد ا جح إ   كوك ا طا ل الحكوم  مو   لخدمة ا جح إ 

: ي كن وي ج ة هكومإة أك ثخاجمل  ػز ا ع ومات التي الرسميةأهواع املعلومات  1/1/3

 5103 ورت مفحوهة و.زاو م ح فة  رد هدد مإ ا  مً وعة ال  انإة ل اإانات ث ح ك ا ل

مً وعة من ا جاملت نات ال إ ة العالإة لح طرك الحو  ة  جيجإإ حعادت اضح دا  

 ا ع ومات الزض إة:

 ( مً وعات ا جاملت نات ال إ ة0جد ل  

 أم  ة عن مً وعة ا ع ومات الزض إة أنوام ا ع ومات

 سجح الػز ة، مع ال اتالػزخ

 حه ا ات الجز  ة  الطالمة الجز  ة  العدل

 مر اد الجو ة، الط ظ  الشراعة  الحزاجة   إد مض ا   ال إد ماله ة مرو

 راا ة ا دارص،  أدا  ا دارص،  ا  ارات الزر إة الترلإة

 مطحو ات الح وذ،  اض تال  الطارة الطارة  الا ئة 

حنفوووووووووا  ال وووووووووف ات،  حجووووووووواست الع وووووووووود،    ووووووووو  العوووووووووز و،  ا شار وووووووووات  ع ودا الإة  ال

 ا طح ا إة،  ا واسنة ا ح إة،  ا واسنات الو شإة  ا خططة  الفع إة(

 الطاو.زافإا  الزموس البريدية، الخزاا  الو شإة، الخزاا  ا ح إة  الجغزافإة ا كانإة 

 ا طح زجات  مروا عونات  ممن الغذاب     الحش إة العا إة

ج وووات الاث وووال الحكومإوووة،  نحووواا  الانح الوووات،  الخػوووزبعات  ال ووووانرك،  مطا لة الحكومة  الدي ورزا إة

  الز اث   ض ل الز اث (  ال إافة،  ال دايا

 لإانات الو فات العالجإة، لإانات مدا  ال حة

 النػال الا ثي  الحع إاي، نحاا  الحًارب الع ل  الا  

 إلاه ا ات الو شإة، جعداد الطكاك، ال ر ت، ا  ارات ه ا اتإلا 

 إلاضكاك، الحومرك ال حة، ا شايا ا  دمة لغرر العام رك الحزا  الاجح اعة  الزخا 

 الجدا ل الشمشإة ل ش ح العا  الش ح  الانإة الح حإة

 لكشه مفإد لحو إح معجمل ا ع ومات الزض إة رػكح
 
 (00 ع لة  لذا الجد ل ل ظ غامال
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جػكح ا ع ومات الزض إة رإ ة عالإة حنا ما ن زنا حةو فوائد املعلومات الرسمية:  1/1/4

ا جاملت التي ي كن من خالل ا الاضحفادت منتا، فهي جعشس الػفافإة  ث طن من  فا ت 

ا  ا م     ً الخدمات الحكومإة،  جعشس مػار ة ا وا شرك،  ا ع ومات نفط ا أ ا د مشح

ا     أجزثه ا فو إة  لبحكومة :   ف  
 
 ا اضطات التي جع ح ية مًال ا ع ومات ف  ال

 الاثحاد ألاو ب ، ي در حجل الطو  الكلة  ع ومات ال طام العا  ية 5100م رتإة ية عا  

European Union  ل إوك يور   جػكح لذه ال إ ة  طاة مزثفعة من الشاث  ا حلة  41ل واةة

 (05 م رد   إلاج اةة لالث اد

 جػرر دراضة حةو أك حجل ا كاض  الارح ادية ا ااغزت  .رر ا ااغزت، الشاثًة من حثاهة 

ا،  لذا ما دفإ نإلة  041ا ع ومات الزض إة ية الاث اد م رد ، يا ب ن و  ل إوك يور  ضشو  

ا ع ومات  خوربظ ناا  را ظ ا فو إة م رتإة  ا طا لة عن مجشدت الزر إة حةو جط إة

 (03 الزض إة لو"الشف  الجديد" 

  ضشذ ز أم  ة من ثًارب حثاهة ا ع ومات الزض إة علو ا وارإ الحكومإة:

م إار جشإه حضترلإجي لالطشة من خالل حثاهة  0،4:  فزت هكومة ا   كة ا ح دت الصحة

 ا ع ومات ال حإة 

م إوك جشإوه  6،5أف ح ا طارات ن و :  فزت حثاهة  خالة الطز  الطزبعة  ع ومات عن الىقل

 حضترلإجي ية الطشة وصحاب الدراجات الشار ة 

م إووك جشإوه حضوترلإجي  55مع ومات ال طام العا  عن حغغال الطوز   هفز ا توا ن وو  حثاهة فز 

 (04 ل ط طات ا ح إة  مطح دم  الطز  من خالل ثوفرر الورود 

ثووحل حثاهووة ا ع ومووات الزضوو إة لبج  ووور   روود أ  ووزت الح  ووإالت الارح ووادية أنووه عشوودما

ا، فوووإك ال طوووام الخووواد لوووو م  ووور اضوووحفادت، هإووو  يوخوووذ ث وووً  وووا أ  لحك فوووة مش ف وووة جووود  مًان 

الاإانات  بع ح علو حلدام مشحًات نات رإ ة م اعفة   زه ا ية مضوا  م ا يش د من حجل 

 وديل عااوودات لبحكومووة أ ػوطة ال طووام الخوواد التوي ثووشعكظ علووو ثنػوإ  الارح وواد الووو جي  ث

 (05 ية  ورت  زاا  
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( يوض  ال إ ة الارح ادية ا حح  ة من  ػز 0أما ية الومليات ا ح دت فالػكح ررل  

 ا ع ومات ية ضاعة مًاملت را طإة ية الومليات ا ح دت ممز كإة:

 

 (06 (: القيمة الاقح:اداة املححملة للمعلومات مقد س  بمليا ات الدوال ات(1الةكل  

غووز ة جع ووح يووة مًووال ا ع ومووات  051ث وودر الحكومووة إلاضوواانإة أك لشووا  أ  وور موون  إسووباهيا يووة 

ا  551-331ثو   ن و أردعة أملف تخ  ثنح  ن و   (07 م إوك يور  ضشو  

 عزفوووة مووودت ثطوووور ا واروووإ الزضووو إة  ثطوووو  املواقوووم الرسووومية واوعكاسوووها ع وووى املعلوموووات: 1/2

 خح منت ا لاوخز مل لد من حل ا  الش ز علو ثطور خح منتا علو هدت: ثطور ا ع ومات  ثورز 

  ثطو  املواقم الرسمية: 1/2/1

 مووون خالل وووا خووواك أ ل   وووور لبحكوموووات علوووو إلانترنووود    ط وووش ع يتوووا لوالوووات ا ع وموووات الزضووو إة

هإوووووو  اعح وووووودت مع وووووول الحكومووووووات علووووووو ث وووووو إل موارووووووإ حنترنوووووود لحنػووووووز ع يتووووووا آخووووووز ال ووووووزارات 

ل  مخاار ا   ة  جعد لذه أ ل خطوت من خطوات أث حوة ا ع وموات  عز و ا ل  ووا ن  ا زاضإ

وو  إلا وار الشمجووي ا حوودد لطوواعات الع ووح ف ووارت الخوودمات 
ّ
رػوكح حلكتر  وو    فإ ووا رعوود ثوول ث ط
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ووووووا علووووووو موووووودار مضوووووواوم   ووووووا أثإ وووووود ا ع ومووووووات لال غووووووة م  ل د لووووووة  54ث ووووووّد   وووووووال  ضوووووواعة يومإ 

انإوووة  أ  أ  ووور م وووا أضووو ل يوووة ث طووو  الاعووود الجغزايوووة ل د لوووة حةوووو الاعووود الحشاف ووو ي لاإل وووافة ل غوووة  ر

ووووا  اوووودأ الػووووفافإة  العووووالاي لح ووووديل الاإانووووات  ا ع ومووووات الزضوووو إة  الخوووودمات  تاثوووود جع ووووح  ف  

 (08 الحكومإة "ا ع ومات هش لكح موا ن" 

ثً إإ ا ع ومات   خارك من خالل العزو الطالش أك ل اوالات   إفحرك أضاض حرك ل ا 

 ث دي  ا لاإل افة حةو حثاهة رعب الخدمات   ا أاتا جعّد رشات اث ال لرك الخدمة 

 (09  الج  ور 

رعد لذه الحو إح عن الاوالات الزض إة ل  ع ومات  حعطا  فكزت عنتا مل لد من الحدي  عن 

كومة ا فحوهة ثطور ا وارإ الزض إة   إ     د الد ل حةو حثاهة ا ع ومات من خالل الح

 التي  ة نحاج ثطور ا وارإ الزض إة،  رد أجى لذا الحطور من خالل عدد من ا زاهح   ة:

 لإ اح الحكوم  مدا  لح طرك  ضإ ة ة  الح ومة ةل  عوهية:املر لة ألاولى:  1/2/1/1

 الد لة، حدارت ية  الفاع إة الػفافإة س ادت ثادي حةو إلالكتر نإة  الحكومة  فاع إة،  فا ت أ  ر

 الارح اد ية ل  ػار ة مع ال  رجال ا وا شرك مًاملت ثوضإإ ية جطاعد غواتا أك  من

ا ثوفز الحدي ة،  الحطاإ ات ا عزفة  الحكشولوجإا علو ال اال الجديد  حغزا  حمكانإة  أي  

 ان دعل اث  ا ااغز، الحوار من خالل الطإاضات مشارػة ية ا د    ا جح إ ا وا شرك

 (51   اهحإاجا تل ل  وا شرك مشاض  رػكح الطإاضات   إا.ة ال زارات،

  توودف الحكومووة إلالكتر نإووة حةووو حدخووال الح شإووة الحدي ووة  مووا فتووا موون حمكانإووات لاا ووة يووة مًووال 

الاث وووووواملت  ا ع وموووووووات حةووووووو ل ئوووووووة الع ووووووح إلاداري لالج ووووووواس إلاداري ل د لووووووة، ح وووووووافة حةووووووو ثطوووووووو ز 

 (ا و ووو  العوووا  ا طوووال ة يووة نلوووً، مووون خوووالل ثوودر   العش وووز الرػوووزي   ث وودي  خافوووة مج وووشت

علوووو الح شإوووة الحدي وووة لحكشولوجإوووا ا ع وموووات،  حثاهوووة الفوووزد ل ووول  ملجحإووواس الووود رات الحدر اوووة 

ا خطوو  ل ووا هتوومل ي كوون ث  إووش ألووداف الحكومووة إلالكتر نإووة، التووي ثح  ووح يووة ث ووديل الخوودمات 

 (50  ح ح افة حةو الػفافإة ا ط  ةلبج  ور رط ولة  بطز  ثك فة أر

يوّضوو  الاشووً الوود ةة مف ووو  الحكومووة إلالكتر نإووة  مفهووو  الح ومووة ةل  عوهيووة: 1/2/1/1/2

لواتوووووووووا ع  إوووووووووة اضوووووووووح دا  ا اضطوووووووووات الحكومإوووووووووة لحكشولوجإوووووووووا ا ع وموووووووووات لح وووووووووديل ا ع وموووووووووات 
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ا مووون  الخوودمات لوف ووح  ووورت ل  وووا شرك،  ث كإوونتل موون الو ووول ل  ع ومووات م ووا  يوووفز مش وود 

الػفافإة،   ا أك نحاا  لذه الحطاإ ات ي كن أك ثادي حةو ثحجإل الفطاد،  س ادت الػفافإة، 

 جع ووإل العااوود  كوووح أ  ث فووإب الشف وووات  س ووادت رشاعووة ا ووووا ن لوود ر ا اضطوووة الحكومإووة يوووة 

 (55 هإاثه 

إوووووا ا ع وموووووات الحكوموووووة إلالكتر نإوووووة لواتوووووا اضوووووحغالل ثكشولوج موووووريم صوووووال  الحسوووووملن عزفووووود 

 الاث ووووووواملت لحطوووووووو ز  ث طووووووورك  ثووووووودلرر الػوووووووا ك العاموووووووة،   ح  وووووووح نلوووووووً يوووووووة حنًووووووواس الخوووووووودمات 

الحكومإوووة الزضووو إة ضوووووا  لووورك الج وووات الحكومإووووة أ  لووورك ا حعوووام رك مع ووووا، لطز  وووة مع وماثإووووة 

مشإوووووة ث اوووووي ا طوووووحفإد  الج وووووة  ووووواهاة أجعح ووووود علوووووو إلانترنووووود  ث شإاثوووووه،  نلوووووً  فوووووش  ووووو انات 

 (53 الخدمة 

فالحكومووووة إلالكتر نإووووة  ووووة: "ج وووخرر ث شإووووات ا ع ومووووات ل  ح وووو  هظوووور البا ووو  أموووا موووون  ج ووووة 

أغوووووكال ا إلي وووووال ا ع وموووووات  الخووووودمات الحكومإوووووة لوروووووح الحكوووووالإ  م كشوووووة،  تا كووووواك  الشمووووواك 

الووووووذين ي ووووووددل ا ا طووووووحفإد لكووووووح غووووووفافإة  مطووووووا ات مووووووإ أخووووووذ الحفووووووا  علووووووو ضووووووز ة ا ع ومووووووات 

 اليخ إة لالش ز" 

كومووة إلالكتر نإووة موون أ ااووح  ووور حثاهووة ا ع ومووات  الخوودمات ل ووإغة حلكتر نإووة علووو جعوود الح

الاوالوووات الزضووو إة، ف ووود ر  ووود مووون الارر رزا إوووة عووون  ز وووش اخح وووار الورووود  الج ووود  جع ووود 

الحكومة أرزب ل  وا ن م وا أدى حةوو غوفافإة يوة الو وول حةوو ا ع وموات  الخودمات  جعش وش ر وة 

كومة،  نالهو  مون خوالل لوذا العوزو مودى ثوورز خوح مون الاوالوات الزضو إة لحطوور ا وا ن لالح

ا ع وموووات  ثطوووور  وووز  ث ووودي  ا ل  ووووا ن مووون خوووالل الاوالوووات الزضووو إة فوووالحطور ثاوووادةة، خ  وووا 

 ثطورت الاوالات أدى نلً حةو ثطور  ز  عزو ا ع ومات 

:    كون جطو إ تا Mobile governmentاملر لة الثاهية:   وموة الهواثف املحموو   1/2/1/2

الحكوموووووة الجوالوووووة اي الحكوموووووة التوووووي ثًوووووول موووووإ ا ووووووا ن أيش وووووا جوووووال جالووووود معوووووُه  هإووووو  أروووووزت 

الح شإووات الحدي ووة رػووكح  اروور علووو الحإووات الرػووز ة  اعحوواد الشوواص علووو  جووود الخوودمات يووة خووح 

لخودمات مكاك  علو مودار الطواعة، فوضوحد الحكوموات ثحفاعوح مون خوالل ث وديل ا ع وموات  ا

عووون  ز وووش رشووووات اث وووال محش  وووة  جعوووزف لوووذه الخووودمات ا ع وماثإوووة لالحكوموووة ا ح ولوووة   وووة 
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ا يووووة خووووودمات  جووووش  موووون الحكومووووة إلالكتر نإووووة    كوووون ال ووووول حك الحكومووووة ا ح ولووووة جعوووود ثطووووور 

 الحكومة إلالكتر نإة   ز  ث ديل مع وما تا 

 مون هإو  انخػوارلا  رود أدى  خالل الطوشوات ا ا وإة غو دت ثكشولوجإوا ا ح وول ث ودم  
 
ا لوااال

 حةو لذه ال ورت ضرااك را طإاك:

: خووالل الطوووشوات ا ا وووإة سادت ضوووزعة هوووش  الاإانوووات يوووة غووواكات الاث ووواملت س وووادت مطوووح زت 
 
أ مل

 م ا ض ح لش ح لإانات أ  ر لك فة أرح 

ووووا: يووووة الوروووود ناثووووه أدى الحوجووووه ن ووووو ث ووووغرر حجوووول مج ووووشت إلالكتر نإووووة حةووووو جطوووو  إح ع  إووووة رانإ 

ا حةوو ث وديل مج ووشت  ثطوو ز أج وشت جووال مح دموة م  ولوة لالإود  أدى لوذا الح ود  لود ره مواخز 

الذ إووة   ووة لواثوو  جوووال مح دمووة ثكوووك عووادت مً ووشت رػاغووة جع ووح لووال  ظ موون أجووح ثفاعووح 

 (54 مز ح ل  طح د  

كتر نإووووة :  ووووة مز وووو  موووون فكزجوووو  الحكومووووة إلالجعريووووف   ومووووة الهوووواثف املحمووووو   1/2/1/2/1

 ا ح ولوووووة،  الفكوووووزت العاموووووة لبحكوموووووة ا ح ولوووووة  وووووة اضوووووح دا  الحكشولوجإوووووا ا ح ولوووووة لحعش وووووش 

ا لبحكومة إلالكتر نإة  ثطو ز م ارتات جديدت ل    وول  إلاجزا ات  الخدمات ا وجودت مطا  

 ية لذا ا جال 

ك جعووووزف الووووذي رأى أك الحكومووووة ا ح ولووووة "ي كوووون أ(Kushchu) كوشخةووووو  جووووا  يووووة جعز وووو  

لو وووووووووف ا اضوووووووووتراثإًإة،  بػووووووووو ح ثطاإ  وووووووووا ىػووووووووو ح مووووووووون ج إوووووووووإ أنووووووووووام الخووووووووودمات  الحطاإ وووووووووات 

 الحً رووزات الحكشولوجإوووة الالضوو كإة  الجوالوووة لح طووورك ا شووافإ لأل وووزاف ا ػووار ة يوووة الحكوموووة 

 إلالكتر نإة" 

ا(Misra) ميسورا لكون  ا  مووجش  وا م ح وز  حاتوا لحكوموة ال واث  ا ح وول عبور ال وول  ي ود  جعز ف 

حي ووال خدمووة عامووة جػوو ح ا عووامالت علووو أج ووشت مح ز ووة م ووح ا ح وووملت  أج ووشت الشوودا  مةووة “

 (55  ” أج شت ا طاعدت الزر إة اليخ إة

 موووون خووووالل العووووزو الطووووالش ن ووووح حةووووو أك هكومووووة ال وووواث  ا ح ووووول  ووووة  ز  ووووة جديوووودت لعووووزو 

 موون اضووح دا  أج ووشت الحاضوووب ا كح وو
 
ي أ  ا ح ولووة ي كوون الو ووول ا ع ومووات الزضوو إة فاوودمل



  منهل عدنان حمدأ.

 

 
225 

 2016 -يوليو -لسادسا العدد-ثالثال المجلد

حةوووو ا ع وموووات الزضووو إة مووون خوووالل ا ح وووول يوووة الا ووود أ  يوووة الطز وووش فهوووي غوووكح مووون أغوووكال ثوووورز 

الج وات الحكومإوة  ج وات ال طوام  أ ودرتا ع ومات  لحطوور الاوالوة التوي ثخوإح ا ع وموات، لوذا 

 لشووا  موون رأى أك  الخوواد العديوود موون الحطاإ ووات ل و ووول حةووو ا ع ومووات موون خووالل ا ح ووول،

هكوموة ال وواث  ا ح ووول ثطووور لبحكومووة إلالكتر نإوة،  موون ا حورووإ خووالل الطووشوات ال ادمووة أك 

ث وواح هكومووة ال وواث  ا ح ووول  ووة مضوواص يووة الو ووول حةووو ا ع ومووات  الخوودمات الزضوو إة موون 

د  يوووووة خوووووالل ثطوووووو ز ثطاإ وووووات مج وووووشت الذ إوووووة  ثاليوووووة الع اوووووات الح شإوووووة التوووووي يواج  وووووا ا طوووووح 

 ا ح ف ات 

 املر لة الثالثة: الح ومة املفحو ة: 1/2/1/3

 مفهو  الح ومة املفحو ة: 1/2/1/3/1

جعجي الحكومة ا فحوهة أك ا وا شرك لدرتل مػار ة لارست ية الع  إة الدي ورزا إة،  م ح لذه 

الػووووفافإة ا ػوووار ة ثحط وووو  مػوووار رك علووووو رووودر عووووال  مووون ا عزفووووة،  تالحووواةة جعجووووي ثشفإوووذ ماووووادئ 

 ث ووووديل خدمووووة الو ووووول ل اإانووووات  ا طووووخشدات ل  وووووا شرك رػوووووك  ػووووا ات الحكومووووة   الشوووواص 

"  لووو م حوورظ موون 5الإووو  يشارػوووك إلا وودار ال ووا   موون الحكومووة ا فحوهووة "الحكومووة ا فحوهووة

"  بػوووورر حةووووو الحكومووووة التووووي جطووووح د   ضووووااح الحوا ووووح الاجح وووواعة العديوووودت يووووة 5م ووووطب  "  وووو 

دي  زا إوووة،  الإوووو  يوووحّل ثاّجوووي لوووذه الفكوووزت نخإًوووة حدرا  الحكوموووات لح إ وووة أك لوووذا الا وووداك ال

يادي حةو هوار .رر مطاو  لرك ا ووا شرك  الحكوموة،    كون أك يزفوإ مون مػوار ة ا ووا شرك يوة 

 (56 الع  إة الطإاضإة  أك ي  ن غفافإة الحكومة علو نطا   اضإ 

 جعريف: الح ومة املفحو ة: 1/2/1/3/2

ة الالتووزا  ل وو اك أك ج إووإ م جووه التووي جع ووح فتووا الحكومووات  الخوودمات العامووة أي الخا ووعة  وو

 ا وودارت موون را  ووا مفحوهووة ل ووزأي العووا  أ  الج  ووور لإط ووإ ع يتووا   زاروتووا  أمووا داخووح الحكومووات 

فخػوورر حةووو أاتووا ث كوون العووام رك يووة ال طووام الحكوووم  موون الع ووح لطز  ووة أنخووى  توضوو وب أضووزم يووة 

 مون خوواتل ثو 
 
 حةوو الخ فإوة؛  نلوً لودمل

 
 إح ا ع ومات؛ لإع  وا   ن ال فوف ممامإة   ومل

 (57 ىع  وك ية مكاث   مشا ش رعإدت عن الالح ا  لالشاص 
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لبحكوموووووة ا فحوهوووووة هإووووو  يوووووزى أاتوووووا ع إووووودت لبحو  وووووة  وهىووووواي جعريوووووف لصووووور لوووووداهيا  ال ووووورو 

ورووووااش  إلاجووووزا ات التووووي ث ووووو  فتووووا الحكومووووة  ثفتوووورو أك ا وووووا شرك ل وووول الحووووش يووووة الو ووووول حةووووو ال

ل طووو ال لوووامل الم الفاعوووح لبج  وووور علوووو لوووذه ا طوووخشدات   ت عشالوووا الواضوووإ ث ووو   ووود الحوّجوووه 

الذي ي وول حك الد لوة رود اثً ود ن وو ح وفا  نووم مون الػوزعإة علوو حخ وام الاإانوات الخا وة 

ا ن  ز وة الحكوموة ا فحوهوة التوي ثوزى لالد لة ل طز ة   من لرك آخز الحطورات التوي هودرد مواخز 

أك ثطاإش هز ة البرمًإات  الو وول حليتوا ماودأ مون ماوادئ الدي  زا إوة  ثفعإوح لود ر ا ووا ن 

 (58 ل ػار  علو ن و أ ضإ ية الع  إة الخػزبعإة 

م وووطب  ىعوووشس الانفحوووال  إلالووودام  الحغإرووور مووون  وجهوووة هظووور البا ووو   ووويالحكوموووة ا فحوهوووة مووون 

ز الحكشولوجإووووا يووووة ع ووووح الحكومووووة خووووالل ثكشولوجإووووا ا
ّ
 ووووخ

ُ
 ع ومووووات  غوووواكات الاث ووووال، هإوووو  ج

 انفحاه ا من خالل جط إح   ول ا ووا شرك حةوو الوروااش  ا طوخشدات  إلاه وااإات  ا ع وموات 

 الطإاضوووووووات الحكومإوووووووة موووووووإ مزاعوووووووات ه وووووووو  ا  كإوووووووة الفكز وووووووة  ا ع وموووووووات اليخ وووووووإة لألفوووووووزاد 

شرك لا ػوووار ة  الحعارووور عووون  ج وووات الش وووز حسا  ال وووزارات  ا اضطوووات،  حعطوووا  الفز وووة ل  ووووا 

  ا ػاربإ الحكومإة م ا ي  ن فاع إة أ  ر  جػار إة أ بر ية اث ان ال زار  ع ح الحكومات 

 تشووا  علووو مووا ضوواش ي كوون ال ووول حك فكووزت الحكومووة ا فحوهووة ه إوود لالح ووا  عووالاي علووو نطووا  

لحدي ووة  ثووورز ا ع ومووات الزضوو إة لحطووور ا وارووإ  اضووإ،  نلووً رطوور  الحطووورات الحكشولوجإووا ا

الزضووو إة؛ مموووز الوووذي أدى حةووووو س وووادت حمكانإوووة الو وووول حةووووو ا ع وموووات  الحعاموووح لطوووز  حلداعإووووة 

لحوووووفرر فااوووودت موووون ا ع ومووووات أ  الاضووووحفادت منتووووا لووووو بر روووودر م كوووون   لشووووا  م ارتحوووواك لبحكومووووة 

ديوووة فتر وووش علوووو الػوووفافإة   وووة جطووو و إلي وووال ا فحوهوووة؛ ث  إديوووة  هدي وووة محًوووددت، أموووا الح  إ

وا لفوحح رشووات جديودت ل  ػوار ة، أموا ا  ارتوات  ا ع ومات لطز  وة أ  ور ضو ولة ل  ووا شرك  أي  

الحدي ووووة فهووووي ثز وووووش علووووو الو وووووول لح  إووووش مػوووووار ة أ بوووور  جعوووووا ك أ بوووور مووووون خووووالل ثكشولوجإوووووا 

 ا ع ومات  الاث املت 

م   ووا ثووورزت ا وارووإ الزضوو إة لا ع ومووات فووإك الرسوومية:  ثطووو  املعلومووات ع ووى املواقووم 1/2/2

وووووا فا ع وموووووات رعووووود أك خانووووود  ررإوووووة ث ولووووود حةوووووو حلكتر نإوووووة لف وووووح   وووووور  العكوووووظ صوووووحإح أي  

 حةوووووو ا ع وموووووات الزضووووو إة 
 
إلانترنووووود  الوضوووووااح الحكشولوجإوووووا الحدي وووووة  غووووواكات الاث وووووال   وووووومل

ا من أغكال ا ع   جديد 
 
ومات الحكومإة  ثًلو نلً من خالل الحكومة ا فحوهة التي جعد غكال

 ا فحوهة 
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: جػرر حةو حثاهة ا ع ومات  الاإانوات لكوح توخ  ل إو  يوح كن املعلومات املفحو ة 1/2/2/1

موون الو ووول حليتووا  حعووادت اضووح دام ا  ثوسبع ووا د ك رإووود   ًوو  أك ثكوووك مً وعووات الاإانووات 

 (59 ك رضو   مل ثحط   أي مع ومات تخ إة ا فحوهة ية  إغة رال ة ل  عالجة ملإة  تد  

أك ا ع وموووات ا فحوهوووة  وووة الاإانوووات التوووي  دليووول جعريفووو  للممل وووة العربيوووة السوووعوداة جوووا  يوووة 

وووا حعووووادت  ي كووون وي فوووزد اضووووح دام ا ل ز وووة  د ك رإوووود ث شإووووة أ  مالإوووة أ  رانونإوووة،    كوووون أي  

إوووووة التووووووي ثووووول  ػوووووز لوووووذه الاإانووووووات اضوووووح دام ا   ػوووووزلا موووووإ مزاعووووووات محط اوووووات الزخ وووووة ال انون

 (31 ل وجوتا 

ثً وووإ الج وووات علوووو جعز ووو  ا ع وموووات ا فحوهوووة لواتوووا هوووش لكوووح مووووا ن موووا لووول يكووون لشوووا  رإوووود 

 ث ول د ك حثاهة ا ع ومة    ش ل  وا ن الاضحفادت منتا وي .زو ي  ي اهحإاجاثه 

ت الزضووو إة، جوووا ت نخإًوووة   وووة نحووواج ثطوووّور ا ع وموووااملعلوموووات الرسووومية املفحو وووة:  1/2/2/2

ثطوووور ا واروووإ الزضووو إة  انفحاه وووا،  ثوووزثا  الاإانوووات ا فحوهوووة ل ز وووة الح وووول علوووو ا ع وموووات 

 ثووووووودا ل ا   وووووووة حهووووووودى آلإوووووووات ثووووووودا ل ا ع وموووووووات، فوووووووال ي كووووووون ثووووووودا ل ا ع وموووووووات حمل حنا أثاهووووووود 

حةوو ا ع وموات الحكومات الو ول حةو الاإانات من خالل  ضااح جطاعد علوو الانفحوال  الو وول 

م وووووح ا واروووووإ إلالكتر نإوووووة الزضووووو إة التوووووي جػوووووزف ع يتوووووا الحكوموووووات،  جعووووود ا ع وموووووات الزضووووو إة 

ووووووووا ل  ع وموووووووات فهوووووووي ثاوووووووورك  ػوووووووال الحكوموووووووة    ااف ووووووووا،  ثنوووووووح  الحكومووووووووات  وووووووا م    ا   شإ  م ووووووودر 

ا ع ومات الزض إة ية مًواملت محعوددت  موا وإإ م ح فوة م وح الاإانوات ال انونإوة  الخػوزبعات 

  مع ومات ال حة  الش ح  الط ظ  .ررلا 

 جطووووووواعد حثاهوووووووة ا ع وموووووووات الزضووووووو إة علوووووووو ا واروووووووإ الحكومإوووووووة علوووووووو جعش وووووووش الػوووووووفافإة  ث وووووووديل 

الخووووودمات الحكومإوووووة لكفوووووا ت أ بووووور،  جعش وووووش ر وووووة ا ووووووا ن مووووون خوووووالل ا ػوووووار ة،   وووووا هووووودذ يوووووة 

ا جح وووووإ ا ووووود   ا كطوووووإً عشووووود حثاهوووووة لإانوووووات عووووون إلاعالنوووووات الزاعإوووووة، هإووووو  رامووووود مش  وووووات 

  ضوووووااح إلاعوووووال  لفمووووو  الفطووووواد م وووووا أدى حةوووووو اضوووووح الة مطوووووا لرك هكوووووومإرك،  عشووووودما أثاهووووود 

(  الخووووزاا  الجو ووووة لعاموووة الج  ووووور فإاتووووا GPSالومليوووات ا ح وووودت لإانوووات ن ووووا  ث ديوووود ا واروووإ  

 (30 ضاعدت ج إإ مفزاد ية هإا تل الإومإة  ثش ال تل  ضفزلل 
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لزض إة ا فحوهة يحول  من غ رك؛ ا ع ومات الزض إة   ة ا ع وموات حك م طب  ا ع ومات ا

التوي ث وودر عوون الج ووات الزضوو إة الطووإادية ل د لوة خووالوسارات  ا ووديز ات  .ررلووا،  الػووش مخووز 

لووووو ا ع ومووووات ا فحوهووووة التووووي ثكوووووك محاهووووة وي تووووخ ، ل إوووو  ث كوووون حعووووادت اضووووح دام ا وي 

وا ثنوح  لوديشا ا ع وموات الزضو إة ا فحوهوة التوي عزف وا عودد  .زو خاك،  عشد ثوهإود الػو رك مع 

 من الااه رك  ا اضطات  ثل اخحإار رعب لذه الحعز فات:

: لإانووات ثنحً ووا الج ووات الحكومإووة أ  عوور دمحم ا السووعدو  املعلومووات الرسوومية املفحو ووة ب   ووا

ا من راوح أي توخ ، ثً ع ا رل ثخإح اضح دام ا  حعادت اضح دام ا  معالج تا  حعادت ثوسبع 

 (35 د ك رإود رانونإة أ  ث شإة، رػزل أك يحل  طوتا ل   در 

ا ع وموات الزضو إة ا فحوهووة لواتوا ا ع وموات الحكومإووة (Joshua Tauberer)  جوشووا عوزف 

وووا عبووور إلانترنووود لطز  وووة  العاموووة م وووح ال وووجالت الحكومإوووة التوووي يوووحل مػوووار  تا موووإ الج  وووور رر إ 

 (33 جطاعد علو الح  إح  حعادت الاضح دا 

ا ع وموووات الزضووو إة ا فحوهوووة لواتوووا  (European Commission)املفوضوووية ألاو بيوووة جعوووزف 

إ الاإانات  ا ع ومات التي ثنحً ا أ  ثً ع ا أ  جػتررتا ا اضطات الحكومإة   بػ ح نلً ج إ

علو ضرإح ا  ال إلاه وااإات،  الاإانوات ا كانإوة،   وذلً الاإانوات الشاثًوة عون مػواربإ م ولوة 

 (34 من ا اضطات الحكومإة 

وووا  إ الاإانوووات  ا ع وموووات لواتوووا ج إووو للمعلوموووات الرسووومية املفحو وووة بطوووح    الااهووو  جعز ف 

التوووي ثنحً وووا الج وووات الحكومإوووة أ  جػوووتررتا أ  ثً ع وووا،  جػووو ح إلاه وووااإات  الاإانوووات ا كانإوووة 

 الاإانووووات الشاثًووووة عوووون ا ػوووواربإ ا  ولووووة موووون الحكومووووة،    كوووون لألفووووزاد اضووووح دام ا د ك رإووووود 

 ث شإة أ  مالإة رػزل  طوتا ل   در 

الو وووول حةوووو ا ع وموووات الزضووو إة خواتوووا مفحوهوووة  مل يح  وووش  حك أي فوووزد يوووة ا جح وووإ لوووه الحوووش يوووة

غوزل "الانفحووال" رغروور نلوً ف رزانإووة الد لووة  مع وموات الشوواث  ال وووم   إلاه وااإات  .ررلووا موون 

ا ع ومووات ث ووح حةووو ا وووا ن لش ووزت سر،    كوون لووه يووة أي مكوواك  أي سموواك الا ووالم ع يتووا  ث  إ  ووا 

  ػز ا ع وموات ل وإب مغ  وة م وح   حعادت اضح دام ا د ك رإود، ف ن
 
 PDF.رر ا طح   م ال

  MS EXCELأ   XMLهإ  مل ي كن ضوى الا الم ع يتا، لح من ا ف ح  ػزلا ل إب هّإة م ح 
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 الجاهب العم ي:

: الحجربوة الحووسووية: 
ً
ث وودرت ثوو ظ الوود ل العزتإوة ل طوو  ماغووز الاإانوات ا فحوهووة لعووا  أوال

، 5104يووووووة عووووووا   63% ل ش ووووووا ثزاجعوووووود ل  زثاووووووة 34لح إووووووإل ل ووووووب  47هإوووووو  جووووووا ت لا زثاووووووة  5103

%، 50علوووو مطوووحوى العوووالل لح إوووإل  ع وما توووا الزضووو إة ل وووب  86ه ووو د علوووو مز وووش الوووو 5105 يوووة

%، أمووووا يووووة مًووووال ا واسنووووة العامووووة ل غووووة 91ل غووود  طوووواة ث إووووإل ا ع ومووووات يووووة مًووووال إلاه وووا ات 

%،  يوووووة مًووووووال مواروووووإ مً وعووووووات 45ل غوووووود  %،  يوووووة مًووووووال نحووووواا  الانح الووووووات  الخػوووووزبعات55

%   ووووا لووووو موضوووو  لالػووووكح الحوووواةة رروووول 05%،  يووووة لوووواتة ا جوووواملت أرووووح موووون 55ا ع ومووووات ل غوووود 

 5 ) 35) 

 
 ( ث إإل ا ع ومات الحو طإة هط  ماغز الاإانات5الػكح ررل  

ووو 5104  وووا أك ان ووو ا  ثوووو ظ ل ػوووزا ة الحكومإوووة خوووانوك ال ا  /يشوووايز  ا م    ا ىعووود ماغوووز 

علوووو مووودى التوووزا  الحكوموووة الحو طوووإة لإراموووة ن وووا  هكووول جديووود أ  ووور غوووفافإة  أ  ووور اضوووحًالة، 

" م ووا ىعكووظ الح امووات ا وووا ن 5101خووانوك م ل/دىطوو بر 07 خا ووة رعوود ال ووورت الحو طووإة "

 الحورعووات ن ووو حرامووة ن ووا  يخووإح ا ع ومووات الزضوو إة الحكومإووة رػووكح عووادل،  روود ثوول اعح وواد 

"   توووودف حةووووو ح ػووووا  ن ووووا  OGPة ج إووووإ مزاهووووح حعووووداد خطووووة الع ووووح الخػووووار إة "ناوووول جػووووارخ  يوووو

ووووا لع  إووووة غووووام ة،  ثكووووزص  محكامووووح رووووادر علووووو ث ووووديل ا ع ومووووات  الخوووودمات لطز  ووووة فعالووووة  ف  



  منهل عدنان حمدأ.

 

 
210 

 2016 -يوليو -لسادسا العدد-ثالثال المجلد

الالتزامات الواردت ية خطة الع ح الو شإة ية الدضحور الحو   ي الجديد د ر الحكومة ا فحوهوة 

 (36  حمكانإة حثاهة ا ع ومات ية حدارت الػا ك العامة 

يح     http://www.data.gov.tn املفحو ة:الرسم  للمعلومات الرسمية جولة في موقم 

لذا ا ورإ لا ع ومات الزض إة ية ثو ظ  أهدرد لذه إلادارت إلالكتر نإة ل  حضو مل ال وزار ررول 

 زار ة حثاهووووووة ا ع ومووووووات الزضوووووو إة الحو طووووووإة موووووون خووووووالل لووووووذا ل وووووو اك اضووووووح 5115لعووووووا   0894

ا وروووووإ،  لوووووو محوووووال لوووووال غحرك العزتإوووووة  الفز طووووووإة،  بعح ووووود علوووووو فز وووووش محعووووودد الاخح ا ووووووات، 

 5115لاإل افة حةوو الاعح واد علوو رعوب الكفوا ات يوة ال طوام العوا   الخواد،  مشوذ ثوض طوه يوة 

علوو ا طوحوى العوالاي مون ال طوام العوا   الخواد  ض و حةو س ادت العالرة موإ العديود مون الخبورا 

 نلً لالضحفادت من ثًارب مخز ن  الاضوحنشاص فتوا خ  وا أمكون نلوً،  رود ثول جعورك منطوش علوو 

مطووووحوى خووووح  سارت م  حووووه محارعووووة خووووح ا طووووااح ا حع  ووووة لإرضووووا  إلادارت  لووووه ال ووووالهإات الالسمووووة 

 ث طوول لوالووة ا ع ومووات الزضوو إة  ر ا الا ووة لبح ووول علووو ا ع ومووات ال ووز ر ة  اث ووان الحوودالر

 الحو طإة حةو عدد من مرطا    ة:

ووا ل ا وو   ال:ووفحة الرئيسووية  الاسووحقبا (: -    ووا لووو ماوورك يووة الػووكح الحوواةة فهووي ث وول مزدع 

الحز عن ا ع ومات،  حمكانإة الو ول حةو ا ع ومات مون خوالل ث طوإل ا ع وموات ا حاهوة حةوو 

زا طووإة ا حاهووة لالػووكح الحوواةة  منتووا: ثزتإووة  جع ووإل، صووحة، ه ايووة مدنإووة، عوودد موون ا حووا ر ال

وا  ثكشولوجإا ا ع وموات، حدارت حلكتر نإوة،  غوا ك اجح اعإوة  .ررلوا   بػو ح لوذا ال طول أي  

،  دعوووب مواروووإ ا ع وموووات ا فحوهوووة يوووة 
 
آخوووز ا ع وموووات ا درجوووة  ا ع وموووات م  ووور اضوووحع امل

 اضة الحكومة ثو ظ التي ثحفزم عن را

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.data.gov.tn/
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 (:  اج ة الاإانات ا فحوهة الحو طإة3الػكح  

 

 وثح لف بوابة املعلومات الحووسية من:

:   ح و ن لووذا ال طوول ال واعوود  الش ووود  ا اووادئ  الػووز ل سياسووة البياهووات املفحو ووة -

 التي ث كل اضح دا  ا ع ومات الزض إة 

ل ي كوون م ا اووة ا طوووا لرك عوون ا وروووإ ل حطووو ز  الارث وووا  : موون خوووالل لووذا ال طووواملق ع ووات -

 لاوالة ا ع ومات الزض إة الحكومإة الحو طإة 

ا مون الشود ات الد لإوة عون انفحوال ا ع وموات  ا ػوار ة  ملحقى دولوي: - ي ول لوذا ال طول عودد 

  PPTإلالكتر نإة محاهة ل إغة 

الو ووول ل  ع ومووة موون خووالل مزدووإ :   خووإح لووذا ال طوول ا ع ومووات الزضوو إة    كوون املىاشووملع -

ل ا ووو  الحوووز، أ  مووون خوووالل ررووول ا نػوووور، أ  مووون خوووالل ضوووشة ا نػوووور، أ  مووون خوووالل م وووور 

مو ووووم ا نػوووور،   وووحل عوووزو خافوووة ا نػوووورات ث ووود مزدوووإ الا ووو  ل طووو  ثوووار   ا نػوووور، 

  PDF، هإ  يخإح ا ورإ ا نػورات ل إغة 0957 لشا  مشاغرر ردي ة جعود لعا  
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:   ة عاارت عن موارإ     لدعل الػفافإة  مكاف ة الفطاد ات الح ومة املفحو ةمباد   -

من خالل حغزا  ا وا ن  اضخػارثه ية عدد من الطإاضات  البرام  الحكومإة أ  من خال 

ث كإشه من إلالالغ عن هاملت الفطاد إلاداري حك خاند لديه مع ومات أ   رااش ث رد هاملت 

 (37 فطاد 

جوووا ت مردك يوووة ثزث ووو  م ووول لالنطووواة ل ووود ل العزتإوووة  بوووة اململ وووة ألا دهيوووة الهاشووومية: اهًيوووا: ثجر 

وا يوة  75 لكنتا، م ح ل إة الد ل العزتإة، ثووخزت لالح ونإ  العوالاي هإو  اهح ود ا ز وش الوو عا إ 

  ووووا حك مردك ع ووووو  88ل  ز ووووش الووووو 5105 عووووا   96ل  ز ووووش الووووو 5104 ثزاجعوووود عووووا   5103عووووا  

  OGPلحكومإة ا فحوهة لالػزا ة ا

 ت غد ث إإل ا ع ومات الزض إة يوة مًوال م كإوة مراضو ي  ثورعوات الط وظ  نحواا  الانح الوات 

%، أما ية مًال سجالت الػزخات  الاه ا ات الو شإة فا ب الح إإل 45 مشار ات ا ػتريات 

 (38 ( 4%   ا لو موض  لالػكح الحاةة 05%،  ية لاتة ا جاملت أرح من 35

 
 ( ث إإل ا ع ومات مردنإة هط  ماغز الاإانات4الػكح ررل  

 ألا دن والةراكة الح ومية املفحو ة:

ل ػوووووووزا ة الحكومإوووووووة  توووووووحل مردك لا ع وموووووووات  5100ان ووووووو د مردك يوووووووة جػوووووووز ن ال وووووووا  /نوف بر

ا لالػوووزا ة الحكومإوووة م وووا أعطالوووا أل إوووة  ارووورت،  الزضووو إة،   وووزص نلوووً الالح وووا  خواتوووا ع وووو 

جعد الػزا ة الحكومإة فز ة  مش ة م  ة لخط إ  ال و  علو الش ونج مرد و  لإكووك لوذا   
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ووووووا ملنفحوووووال ا ع ومووووووات  الشًووووووال  إلا ووووووالل  شط حشوووووا العزتإووووووة،  يووووووة لووووووذا  الش وووووونج العزدوووووو  ن ونج 

الطووإا  ثًوودر إلاغووارت حةووو أك مردك هتوومل مك الا وود العزدوو  الوهإوود الووذي ج ووإ ا عووايرر ا ط وتووة 

 5100 ػار ة ية لذه الػزا ة محعددت م زاف، هإ  غكح را ظ مً ظ الوسرا  ية أ حووتز ل 

لجشووة مح   ووة ث وول م   وورك عوون ال طوواعرك العووا   الخوواد لاإل ووافة حةووو ماضطووات ا جح ووإ 

 (39 ا د   ل ع ح علو ثطو ز خطة الع ح الو شإة مردنإة 

  jordan.gov.jo:و جولة في املوقم الرسم  للمعلومات الح ومية ألا د

ا ورإ الزضواي لبحكوموة مردنإوة يً وإ لورك الحكوموة ا فحوهوة  الحكوموة إلالكتر نإوة ف وو يخوإح 

الخووودمات التوووي ث ووودم ا الحكوموووة إلالكتر نإووووة،    ووود  ا ع وموووات الزضووو إة الحكومإوووة مردنإووووة، 

   ة: ا ورإ محال لال غحرك العزتإة  إلانً رزية    طل حةو عدد من الشوافذ 

ا من الشوافذ   ة:الرئيسية -0  : ثخإح ال ف ة الزا طإة عدد 

ا من الحطاإ ات  منتا ثطاإش "ثوا ح" هول الخدمات ا  دمة الحطبيقات - : ثخإح عدد 

من راح الج ات الحكومإة ا عشإوة،  لوذا الحطاإوش م وً الاشوً الود ةة،   وة ث وشح هوش 

ا لحووووووفرر الحطاإوووووش   ووووو اك اضوووووح دامه لبج وووووات الحكومإوووووة ا عشإوووووة التوووووي ث وووووو  لووووود رل

دي ومحووه هتوومل يووح كن ا طووح دموك ا  ح وووك لووذلً موون اضووح دامه رعوود ا واف ووة علووو 

 اثفارإة الاضح دا  الخا ة له 

ا عدد من الخدمات  آخز أخاار الحكومة الخدمات -  : ثخإح ال ف ة الزا طإة أي  

كتر نإوة العديوود : ثخووإح ا   كوة علووو  وف ة الحكومووة إلالالبياهوات الرسوومية املفحو وة -

موون الاإانووات  إلاه ووا ات ا حع  ووة ل  ح وو  الوووسارات  ال إئووات الحكومإووة  منتووا علووو 

ضوورإح الووذ ز مل الح ووز عوودد موون مم  ووة موون خووالل الحا ووز يووة مورووإ الحكومووة   ووا يووة 

 (: 5الػكح  
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 إ الزضاي لألردك(: أم  ة عن الاإانات  إلاه ا ات ا حوافزت علو مور5الػكح  

 جووا  يووة مش وووة الحكومووة الزضووو إة مردنإووة عووودد موون ا ع وموووات الزضوو إة  إلاه وووااإات 

م وووووح: مع وموووووات ثحع وووووش لال وووووحة  الا ئوووووة  الجوووووزاال  الشف وووووات الحكومإوووووة  الحطوووووالات ال ومإوووووة 

 الشراعووووووة  الطووووووكاك  ال وووووو اك الاجح وووووواعة  النػووووووال الارح ووووووادي  ا واسنووووووات العامووووووة لبحكومووووووة 

 عوووون نلووووً مووووا  ػووووزثه الحكومووووة مردنإووووة موووون لإانووووات ا ز ش وووو
 
ة  الطووووإاهة  الاطالووووة،  نووووذ ز م ووووامل

لالع  وووووة  5100لحووووود عوووووا  5117ثوضووووو  إلايوووووزادات ا ح إوووووة لبحكوموووووة مردنإوووووة ا ز ش وووووة مووووون عوووووا  

 (:6مردنإة    كن ثو إح نلً من خالل الػكح  
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 دنإة لالديشار مرد  (: إلايزادات ا ح إة لبحكومة مر 6الػكح  

: موون خووالل لووذه الشافووذت ي كوون اخحإووار ا اضطووة التووي يووود ا طووح د  ثقوودام الةووكاوت  -

ث ووووديل الػوووووكوى ل   وووووا أ  الحوا وووووح مااغوووووزت مع ووووا،  مووووون خوووووالل لوووووذه الشافوووووذت ي كووووون 

 الاعتراو علو أي مع ومة  اردت علو ا ورإ الزضاي لبحكومة أ  أي خدمة م دمة 

ل ا ي كن ضاال الحكومة أ  الحع إش علو حهدى الخدمات أ  : من خالاس   الح ومة -

ا ع ومووووات التووووي يووووود ا طووووح د  الح ووووول ع يتووووا موووون خووووالل جعائووووة الاضووووح ارت  حرضووووال ا 

 ث و  الحكومة لاإلجالوة عنتوا أ  ث وديل ا ع وموة لوضوزم  رود م كون،  تإمكانوه الا و  

ا عون مع وموات أ  إلاجالوات عون  ز وش اضوح دا  أد ات الا و  ا وجوودت علووو  تخ وإ 

 ال ف ة الزا طإة أ  الا   ية  مضئ ة ا حكزرت 

 (41 عن مردك:  من خالل لذه الشافذت ي كن الح ول علو مع ومات عامة عن مردك  -5

ووا الحجربووة الحااواهيووة:
ً
د لووة لعوووا   055ه وود ثووايواك علووو رأص ماغووز الاإانووات مح دمووة علووو   الث

 5103تإووووووة ثح وووووودر ماغووووووز الاإانووووووات مشووووووذ ثوضوووووو ظ ا اغووووووز يووووووة  جعحبوووووور أ ل د لووووووة .روووووور أ ر  5105

 5104 ث ووودمد يوووة  36يوووة ا ز وووش الوووو 5103الشخإًوووة ث  وووح رفوووشت  ارووورت لحوووايواك التوووي خانووود يوووة عوووا  

وووا لنطووواة حثاهوووة ل غوووة  لوووا ز ش م ل  5105ل ح ووودر ثزث ووو   00ل  ز وووش الوووو % ل  ع وموووات 78عا إ 

 ( 7  ا لو موض  لالػكح   الزض إة
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 (: ث إإل ا ع ومات الحايوانإة ل ط  ماغز الاإانات ا فحوهة7ح  الػك

أك ا ع ومووات الزضوو إة  ووة اضووتراثإًإة  Mao Chi-kuoموواو جيووو  كووو  عبوور راوو ظ  سرا  ثووايواك 

لحعش ش الحكل الزغوإد،  ثش إوة الارح واد،   وا أاتوا جيوجإ علوو الالحكوار،  جع وح مون خالل وا علوو 

داف لش وح حةوو ث وديل ا ع وموات الزضو إة خام وة رػوكح رراوي ثطو ز الطإاضات  الخطو   ملو

 (40  5151ية عا  

ا يووة عووا  املعلومووات الرسوومية فووي ثووااوان ضإاضووة ا ع ومووات  5105: أع شوود هكومووة ثووايواك رضوو إ 

، هإ  دفعود موجوة ثطوور البرمًإوات ا فحوهوة 3355الزض إة من خالل ال زار الحشفإذي ررل 

هكوموووووووة ثوووووووايواك حةوووووووو اضوووووووح دا  الحكشولوجإوووووووا يوووووووة جعش وووووووش الػوووووووفافإة  ا  ووووووودر  مج وووووووشت الح شإوووووووة

 ا ػووووار ة  الحعوووووا ك لوووورك ا ووووووا ن  الحكومووووة مووووون خووووالل حثاهوووووة ا ع ومووووات الزضووووو إة موووون خوووووالل 

ا وارووإ الحكومإووة  نلووً لحعش ووش الدي ورزا إووة يووة الحكوول  اعحاووار أك حثاهووة ا ع ومووات الزضوو إة 

ل ووووووووووشاعات  نلووووووووووً لح طوووووووووورك هإووووووووووات الشوووووووووواص  ث اإووووووووووة هووووووووووافش لألفووووووووووزاد  ا اضطووووووووووات الحكومإووووووووووة  ا

الاهحإاجووات ال ووشاعإة، راموود ثووايواك لخػووكإح لجشووة لوودعل  ثطووو ز  ث إووإل ماووادئ ا اضطووات 

 نلووً موون خووالل رووالذ  3355الحكومإووة  هاتووا علووو حثاهووة مع وما تووا موون خووالل ال ووزار الحشفإووذي 

 خطوات   ة:
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 حثاهة ا ع ومات لالضح دا  العا   -0

 ات ا جانإة ي  إ ملضحهشا ات معإشة حثاهة ا ع وم -5

 إلافزاج ا نتية عن ا ع ومات رػكح آةة  ال إا  لخاادل ا ع ومات  -3

  ثز ش الحكومة الحايوانإة ية مًال ا ع ومات الزض إة علو أردإ اضتراثإًإات   ة:

  ػز ا ع ومات رػكح أ  ر فعالإة  م لو ة ل اإانات نات ال ز رت الإومإة  -0

 يرر ل  ع ومات الزض إة ثطو ز معا -5

  Data.gov.twجيجإإ اضح دا  ا ورإ الزض إة ل  ع ومات الحايوا    -3

 الدعوت حةو ث ديل خدمات ا ع ومات الزض إة  -4

$ أمز كوووووو  575د ملر ثووووووايوا   مووووووا ىعووووووادل  9511روووووودمد  سارت الػووووووا ك الارح ووووووادية مووووووشح ل إ ووووووة 

 ثش ل ع   ا ل حطاإ ات التي جطاعد ية حثاهة ا ع ومات الزض إة    

 خالوووة هكومإوووة  65اثاهوووة ا وروووإ الزضووو إة ل  ع وموووات الحوووايوا   ا ع وموووات الزضووو إة مووون خوووالل 

 منتوووووا   سارت الداخ إوووووة،  سارت الخارجإوووووة،  سارت الارح ووووواد، مً وووووظ الح طوووووإ   الحش إوووووة   حلوووووخ( 

 (45 مً وعة لإانات  55 ث ش  الحكومة ا ح إة الوخاملت الحكومإة لإثاهة ما مل ي ح عن 

  http://data.gov.twجولة في موقم املعلومات الرسمية الحااواو : 

مً وعة لإانات ية مً وعة من الح نإفات   وة:  04646ا ورإ لال غة ال  شإة،    حوي علو 

محاه ،   مع ومات داخ إة، مع ومات ر افإة، جػزبعات، موارد مااإة، الط ظ، ل ئة، ضكاك،

 ,CSV, XML)صحة، سراعة، لإانات حدار ة، .ذا ، د ا (،  لذه ا ع ومات ثحال علو غكح  إب 

JSON, WMS)  

 اح لف املوقم من عدد من الىوافذ وألابوا  و ي:

: مزدووإ ل ا وو  الحووز عوون ا ع ومووات موون خووالل   وو  اضووحعال ، حج وواةة عوودد ال:ووفحة الرئيسووية

وووووووا أهووووووودذ ا ع وموووووووات ا وجوووووووودت علوووووووو ا وروووووووإ  م طووووووو ة هطووووووو  الووووووووسارات، ث ووووووووي ال وووووووف ة أي  

 ا ع ومات، ثطاإ ات ل  ع ومات،  مرزانإة الحكومة،  آخز مخاار 

http://data.gov.tw/
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نافوووذت لح  إوووح ا ع وموووات ثخوووإح لوووذه الشافوووذت ا ع وموووات مووون خوووالل إلاها وووة  ثحميووول البياهوووات:

 من خالل  ز  حرك:،   حل ث  إح ا ع ومات من مورإ ا ع ومات الزضاي الحايوا   RSSالجار ة 

: الح وووول علوووو راا وووة لً إوووإ مً وعوووات الاإانوووات الو وووفإة: مووون خوووالل مزدوووإ الا ووو  علوووو 
 
أ مل

ي رك الػاغة   ا لو موضو  لالػوكح الحواةة عون  ز وش حدخوال اضوحعال  لا و ووم ا وزاد الا و  

  وووة ل اإانوووات  عشوووه   نوووح  عووون لوووذا الاضوووحعال  راا وووة لالشحووواا  ثخوووإح ا ع وموووات مووون خوووالل  وووإب

(CSV, XML, JSON, WMS)  

: الح ول علو ج إوإ ا ع وموات:  لوذه الطز  وة ي كون مون خالل وا الا و  عون ا ع وموة مون 
 
رانإا

 ال ووحة 
 
خووالل فئووات ا و وووعات هإوو  ي طوول ا ورووإ ا ع ومووات حةووو عوودد موون ا و وووعات موو ال

الا وو  عوون ا ع ومووة  الطووكاك  الط ووظ  الا ئووة  .ررلووا ي كوون الوودخول حةووو فئووة ا و وووم ا ووزاد   

 ي كن ث  إح ا ع ومات من خالل  إب   ة
 
  (CSV, XML, JSON, WMS) :داخح ال طل  أي ا

 موووون خالل ووووا يووووحل عووووزو مرا   الحع إ ووووات ل  وووووا شرك الحووووايوانإرك  آرا توووول املى:ووووة الحفاعليووووة: 

 لا ع ومات ح افة حةو حمكانإة     ا ع ومات أ  ث ديل الػكا ي 

ا ووة رعوودد  اروور موون الحطاإ ووات يووة عوودد موون ا جوواملت ال ووحة  ا الإووة الجامعووات راالحطبيقووات: 

   حلخ 

:   وووة عاوووارت عووون ال إئوووات التوووي ثنػوووز ا ع وموووات الحكومإوووة مووون  سارات املجموعوووات الاسخةوووا ية

  مًالظ  لجاك  مديز ات 

 أ  وور  لشووا  نافووذت ثخووإح غووز ل التوورخإ  ال دي ووة  الحدي ووة،  نافووذت مع ومووات هووول ا ش ووة 

 من راح ا طحفإدين  خز طة ل  ورإ  دعب الاإانات إلاه ااإة 
 
 (43 مضئ ة  زها
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 (:  اج ة ا ورإ الزضاي ل  ع ومات الحايوا  8الػكح  

% ية 45مح دمة عن الطشوات الطال ة هإ  خاند  5105% عا  78ث إإل ا ع ومات ية ثايواك 

جد ل الحاةة يوض   ط  ث إإل ا ع ومات هط  ماغز  ال 5104% ية عا  67،  5103عا 

 لكح  03من خالل  5105الاإانات 
 
مً وعة من مً وعات ا ع ومات   إب ا ع ومات  ف ا

 رطل 
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 (: ث إإل ا ع ومات الزض إة الحايوانإة هط  ماغز الا شات ا فحوهة9الػكح 

 ماووادئ ا ع ومووات الزضووو إة ث وود  الحكومووة الحايوانإووة ا ع ومووات الزضوو إة  فووش  عووايرر 

وا  وا ثو و ي لوه ممول ا ح ودت فح إوإل ا ع وموات يوة  العػزت التي أ ودر تا ماضطوة  ون مليود  ف  

 مًال الاه ا ات الو شإة،  مشار ات ا ػتريات،  الخزاا ،  الخػزبإ  الاناعارات الطوامة، 

عوووووايرر العػووووزت ل طووووو   نحوووواا  الانح الووووات  سوووووجالت الػووووزخات  ا واسنووووة العاموووووة( روووود ه  وووود ا 

ماغز الاإانات، أما ية مًال جودت ا إاه ه  د خافوة ا عوايرر لاضوحهشا  ا عإوار الخواد لح وديل 

%، أمووا يووة ثورعوووات 91ا ع ومووات لوود ك حلطووا  أ  يووة الوروود ا شاضوو  هإووو  ه  وود  طوواة ث إووإل 

هوووة ا ع وموووات % ف ووود ه  ووود خافوووة ا عوووايرر لاضوووحهشا  ا عإوووار الخووواد لإثا91الط وووظ فوووالح إإل 

رػووكح خامووح، أمووا يووة مًووال الانفووا  الحكوووم   موارووإ مً وعووات الاإانووات  م كإووة مراضوو ي ف وود 

ا  خا ووة يووة مًووال إلانفووا  الحكوووم  الووذي ىعحبوور .ايووة 01خوواك الح إووإل  ووا ر إووح جوود  %  لووذا  اع 

شفش ا وا شرك  مضاص ية مكاف ة الفطاد  م اضاة الحكومات ف ن هش ا وا ن معزفة أين ث

 (44 الحكومة أموال ال زاا  
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 مقا هة بملن دو  عيىة الد اسة في مجا  املعلومات الرسمية:

ث دمد ثايواك علو خح مون ثوو ظ  مردك ف ود ه و د علوو ث إوإل  ع وماثوه الزضو إة ا فحوهوة 

%   وووا لوووو موضووو  51%  مردك 50ل اإانوووات ا فحوهوووة  ثوووو ظ  5105% ل طووو  ماغوووز 78ل وووب 

 ة:لالػكح الحاة

 

 (: ث إإل ا ع ومات هط  ماغز الاإانات01الػكح ررل  

ًووووووال  ث وووووودمد ثووووووايواك يووووووة عوووووودد موووووون ا جوووووواملت   ووووووا لووووووو موضوووووو  لالػووووووكح الحوووووواةة، ففوووووو  م

% أموووا مردك 91%  جوووا ت ثوووو ظ رعووودلا لح إوووإل 011إلاه ووا ات الو شإوووة ه ووو د علوووو ث إوووإل 

% 011واك علووو ث إووإل %،  يووة مًووال مشار ووات ا ػووتريات ه وو د ثوواي35ف  وو د علووو ث إووإل 

%،  يووووة مًووووال الخووووزاا  الو شإووووة ه وووو د ثووووايواك علووووو ث إووووإل 1%  ثووووو ظ 45ل ش ووووا مردك علووووو 

% 011%،  ية مًال الخػزبعات ه و د ثوايواك علوو 1% ل ش ا ه  د مردك  ثو ظ علو 011

ا % أمو011%،  ية مًال الاناعاروات ا  وروة ه و د ثوايواك علوو 1%  مردك علو 45ل ش ا ثو ظ 

%، أمووا يووة 45%  مردك  ثووو ظ 011%،  يووة مًووال نحوواا  الانح الووات ثووايواك 1%  مردك 5ثووو ظ

ًووووووال سووووووجالت الػووووووزخات ه وووووو د ثوووووووايواك علووووووو  %،  يووووووة مًوووووووال 1%  ثووووووو ظ35%  مردك 011م

%، ية مًوال 5%  مردك 55% ل ش ا ثو ظ ه  د علو 011ا واسنة العامة ه  د ثايواك علو 
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ًووووووال 1%  ثووووووو ظ01% ل ش ووووووا مردك 91واك علووووووو ث إووووووإل جووووووودت ا إوووووواه ه وووووو د ثوووووواي %، أمووووووا يووووووة م

%،  يووووة 1%  ثووووو ظ 45% ث  تووووا مردك لح إووووإل 91ثورعووووات الط ووووظ ه وووو د ثووووايواك علووووو ث إووووإل 

%، 1% ل ش وووووا مردك 01مًوووووال إلانفوووووا  الحكووووووم  ه ووووو د خوووووح مووووون ثوووووايواك  ثوووووو ظ علوووووو ث إوووووإل 

ح مووون ثوووايواك  ثوووو ظ هإووو  ه ووو د ثفورووود ثوووو ظ يوووة مًوووال مواروووإ مً وعوووات الاإانوووات علوووو خووو

ا يوووة مًوووال م كإوووة مراضووو ي ه ووو د مردك 1% ل ش وووا مردك 01% ث  توووا ثوووايواك 55علوووو  %،  أخرووور 

ا ثو ظ01% ث  تا ثايواك 45علو مضا إة لح إإل   % 1%  أخرر 

 

 5105(: ث إإل ا ع ومات هط  ماغز الاإانات 00الػكح ررل  

 الىحائج والحوليات:

 الىحائج: 

حكوموووة إلالكتر نإوووة مووون أ ااوووح  وووز  حثاهوووة ا ع وموووات ل  ووووا ن يوووة الع وووز الزراوووي  لكنتوووا ال -

اعح ودت علوو الخودمات أ  ور موون ث وديل ا ع وموة رعإنتوا  عشوود   وور أج وشت ا ح وول أثاهوود 

الحكومووووووة إلالكتر نإووووووة رعووووووب خووووووودما تا موووووون خووووووالل الزضووووووااح ال  وووووووررت  مووووووإ ثطووووووور أج وووووووشت 

ا ح وووووول ثووووّل اضوووووح دا  ثطاإ وووووات محطوووووورت اعح ووووودت مووووون ا ح ووووول  غووووواكات إلانترنووووود علوووووو 
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خالل ا الحكومة إلالكتر نإة أ  ر علو أج شت ا ح ول ية ث ديل رعب ا ع ومات  الخدمات 

هتوومل   ووور الحكومووة ا فحوهووة التووي اعح وودت علووو ث ووديل ا ع ومووات ل  طووحفإدين د ك رإووود 

 م ا عشس من الػفافإة  ا طاا ة  الحعا ك 

ا وارإ ثطوور يوة ا ع وموات ف ول جعود ا ع وموات محاهوة ل طو  موشاج الحكوموة  نح  عن ثطور  -

 أ وواح ا طووحفإد لووو موون ي وودد ا ع ومووة التووي 
 
 حن ووا ثطووورت ا ع ومووات   ووز  عز وو ا، ف وو ال

 ي حاج ا  ث تز  الحكومة لالزد ع إه خالل مدت م ددت 

نت وووووا لووووواوخز، فحطوووووورت ثوووووورزت خوووووح مووووون ا ع وموووووات الزضووووو إة لوووووا وارإ الزضووووو إة فحوووووورز خوووووح م -

ا ع ومووات موون مع وموووات رضوو إة حةوووو مع ومووات رضوو إة مفحوهوووة  ارثووا  لوووذا الحطووور لحطوووور 

 ا وارإ من موارإ رض إة حةو موارإ رض إة مفحوهة هتمل   ور م طب  الحكومة ا فحوهة 

ل طووو  ماغوووز الاإانوووات  5105هتووومل  5103الحًزتوووة الحو طوووإة  مردنإوووة يوووة ثزاجوووإ مشوووذ عوووا   -

 حوهة ا ف

ا محعدد الاخح ا ات  العديد من الخبرا  علو مطحوى العوالل  - ا مح     ث  ً ثو ظ فز   

يوووة ال طوووام الخووواد  العوووا    وووا أك ا وروووإ الزضووواي لبج  ور وووة الحو طوووإة موروووإ مح روووز يخوووإح 

لكووووووون رػوووووووكح م ووووووود د حمل حاتوووووووا ثز وووووووش علوووووووو  5115ا ع وموووووووات ل غحووووووورك   خوووووووإح ا ع وموووووووات مشوووووووذ 

 ديل ا ع ومات الزض إة الخدمات أ  ر من ث 

ا يً وووإ لووورك الحكوموووة ا فحوهوووة  الحكوموووة إلالكتر نإوووة ف وووو يخوووإح  - وووا جإووود  مردك ث ح وووً مورع 

الخدمات التوي ث ودم ا الحكوموة إلالكتر نإوة،    ود  ا ع وموات الزضو إة الحكومإوة مردنإوة 

  لكن يز ش علو الخدمات أ  ر من ث ديل ا ع ومات الزض إة 

يوة ث وديل ا ع وموات  5105ثو ظ  مردك ل ط  ماغز الاإانوات ا فحوهوة ثزاجعد خح من  -

يوووة مًوووال الخػوووزبعات  الخز طوووة الو شإوووة  مشار وووات ا ػوووتريات  الاناعاروووات ا  وروووة  جوووودت 

ا إووووواه  إلانفوووووا  الحكووووووم  رطووووور   جوووووود رإوووووود علوووووو  ػوووووز ا ع وموووووات  الح ووووو إش علوووووو حثاهوووووة 

 ت أ  ر من  ػز ا ع ومات الزض إة ا ع ومات  التر رز علو ث ديل الخدما

وووا، هإوو  ي ووود  مورووإ ثووايواك علوووو إلانترنوود ا ع وموووات  - جعحبوور ثووايواك مووون الحًووارب ا  رووزت عا إ 

ا حةو جش  مإ الخدمات   الزض إة جشا 
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 :الحوليات

ا أ بر ل إ  ثحل حدارت م حوالا إلالكتر    رػوكح أ  ور  - يً  حعطا  ا وارإ الزض إة الح ام 

ا ىطاعد علو ثطو ز ث ديل الخدمات  ا ع ومات الزض إة ل  ووا شرك مون خوالل غفافإة م 

ثرطووإ  إلاجووزا ات  ث وودي  أن  ووة الع ووح  جعش ووش د ر ثكشولوجإووا ا ع ومووات  رفوود الكوووادر 

 ا  شإة لححوةو لذه ا طا لإة 

يًوووو  أك جطوووو و خووووح موووون مردك  ثووووو ظ حةووووو ثطاإووووش معووووايرر ا ع ومووووات الزضوووو إة التووووي  ػووووز تا  -

ا  ا ثو  ي له ممل ا ح دت   ماضطة  ن مليد  ف  

الع ووح علووو حلغووا  ال إووود ا فز  ووة علووو حثاهووة ا ع ومووات الزضوو إة  س ووادت ثوودفش ا ع ومووات  -

 ل  طحفإدين 

الع وووووح علوووووو ح وووووافة مروووووزت يوووووة مواروووووإ الزضووووو إة لكوووووح مووووون مردك  ثوووووو ظ ل إووووو  ي كووووون   ووووو   -

 ا ع ومات .رر ا وجودت 

ة إلاها وووة الجار وووة لا ع وموووات ل حعوووزف علوووو خوووح موووا لوووو جديووود مووون الع وووح علوووو ث وووديل خدمووو -

 ا ع ومات م دمة ل  طحفإدين 

ث طووووورك ث وووووديل الخووووودمات العاموووووة  جعش وووووش الوووووشال الخػوووووارخ   .وووووزص ماوووووادئ الحكووووول ا فحوووووول  -

ل  طوووووووام العوووووووا ،   كووووووووك نلوووووووً مووووووون خوووووووالل إلاجوووووووزا ات إلادار وووووووة  ثك إووووووو  ث وووووووديل ا ع وموووووووات 

ثوووفرر آلإوات إلغووزا  ا وووا شرك يووة ع  إوة  ووشإ الطإاضووات العامووة  الخودمات عبوور إلانترنوود   

 س وووووادت رووووودرات موووووو ف  الخووووودمات ا دنإوووووة  ث  إووووو  ا ووووووا ن يوووووة مًوووووال الحكوموووووة ا فحوهوووووة 

 لإح كن من الو ول حةو ا ع ومات الزض إة علو مورإ الحكومة لكح ض ولة 

الو وول حليتوا  بطو ح علوو ثً إإ ا ع ومات  الخودمات يوة موروإ  اهود ىطو ح علوو ا طوحفإد  -

 الحكومة ث دي  ا ع ومات من خالله 

جعش ش الػفافإة من خالل حثاهة ا ع ومات الزض إة يوة مًوال ا ػوتريات  مموور ا الإوة م وا  -

 ىط ح ل  وا شرك ل حارعة ا وارد العامة من أجح ثًش  ضو  اضح دا  لذه ا وارد 

اداثووا(  ووا ل ووا د ر  اروور يووة جطوو إح   ووول ا طووحفإد الالح ووا  أ  وور لا ع ومووات الو ووفإة  ا إح -

 حةو ا ع ومات من خالل رواعد الاإانات 
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الع ح علو حثاهة ا ع ومات علوو ا وروإ ل وإب رال وة ل  وزا ت ملإوة  ت وإب مفحوهوة ا  ودر  -

 جط ح   ول ا طحفإد حةو ا ع ومات 

  ومات الحكومإة ح ػا   هدت لح ش ن ا ع ومات الحكومإة لح طرك ثاادل ا ع -

جطووو ش الخوودمات الحكومإوووة علووو إلانترنوود مووون خووالل الاوالووات الزضووو إة ل  ع ومووات لحووووفرر  -

 ا ع ومات مورورة  محاهة رط ولة 
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 بالمكتبات الجامعية )المجموعات الرقمية(صيد اإللكترونيرتنمية ال

 2دراسة ميدانية بمكتبات جامعة قسنطينة

 د. سليمة سعيدي          ابتسام سعيدي                                             

 معهذ عله املكحبات والحوريق                                          

 2جامعة عبذ الحنيذ مهشي قعًطيًة                                        

 المستخلص:

أدى الاىفجااس املعلوماااجل الهاةااد صكاادة فب ااتة ااام اظاحاذال ماااادس املعلومااات  لك توىيااة 

بناحلف أؼكالها، ولكل ثحنكٍ املكحبات الجامعية مٍ معايشة الشفا  الحاااسي والعل،ات، ثجاذ 

قحًائهاااا ووااااا العياظاااات الكفيلاااة بخًني هااااق وماااٍ هااازا املًطلاااق جاااا ت هاااز  ىفعاااها مج اااتة ع ااا  ا

الذساظااااة ءلاااااا  الاااااو  ع اااا  واقااااا ثًنيااااة اعححااااوى الشق،اااات مااااٍ ماااااادس املعلومااااات  لك توىيااااة 

ىنورجا للذساظة، بهذف الحعشف  22باملكحبات الجامعية، وقذ أخذىا مكحبات جامعة قعًطيًة 

اجاااذ بهااااا ومااااذى ئدساو وو ااام املعااااإول و باااااشوسة ثاااو  ت م ااااد هااااز  ع ااا  الش اااايذ  لك توياااال املحو 

املاااااادس باملكحبااااات الجامعيااااة، وفاااازا معش ااااة الطااااشه والعاااابد املحبعااااة ااااام ثًنيحاااا ، باءاااااا ة ئ اااا  

محاولااة الحعااشف ع اا  الاااعو ات ال اات جعشقااد عنليااة الحًنيااة قوقااذ ثااه اظااحاذال املااً   الو اافل 

ثااه جنااا املعطيااات مااٍ أس  الواقااا عااٍ  شكااق املاابلااة  باعحباااس  سيعاا  ملواااوا الذساظااة، أيااٍ

ق  وقاذ 22واملالحظة، حيث ثاه ئجاشا  ماابلاة ماا جنياا املعاإول و عاٍ مكحباات جامعاة قعاًطيًة

فؽااااافد الًحااااااةر عاااااٍ وجاااااود س ااااايذ ئلك تويااااال بهاااااز  املكحباااااات واملحن اااااد أظاظاااااا اااااام الاؼااااا تاو اااااام 

م ئ اس الًظال الو نت للحوريق ع   الخط مجنوعة مٍ قواعذ البياىات والذوسكات  لك توىية ا

SNDL   باءاااا ة ئ اا  العااذد الاليااد مااٍ الكحاا   لك توىيااة، وييااك ئلك توىيااة ااام ؼااكد أقااشا ،

ماااطو ة ملاازفشات ثاااشب الطااالمق فنااا ثااه الحو ااد ئ اا  أو هًاااو جنلااة مااٍ الاااعو ات املاديااة، 

 ق22ويل بنكحبات جامعة قعًطيًة املالية والااىوىية ال ت جعيق عنلية ثًنية الش يذ  لك ت

الش ااايذ  لك تويااال، اعجنوعاااات الشقنياااة، مااااادس املعلوماااات :الكلماااات المحتا ياااة

 ق22 لك توىية، ثًنية الش يذ  لك تويل، املكحبات الجامعية، جامعة قعًطيًة 
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 مقدمااة :

اااام عااااشىا جؽاااكد مااااادس املعلوماااات  لك توىياااة أهنياااة بالطاااة للبااااح  و والذاسظااا و   

الحاااش املخعاه بافىفجااس املعلوماااجل الازي  شااد  يا  ماااادس املعلوماات  لك توىياة ىفعااها، 

وهو ما حفض املكحبات ع   اخحالف أىواعها ع   الععم الح يث والجاد ىحو اقحًا  ثلك املاادس 

ليها ثو  ت  لك توىية وجيخ تها لالظحفادة مٍ ماحٌياتها الحذي ة ع   اعحباس أى  مٍ الاع  ع

كاد ماا يححااب ئلياا  املعاحفيذ ماٍ معلوماات ااام املوااوعات اعخحلفاة و اةؼاكا  اعخحلفااة دوو أو 

ثحعامد ما ثاًية املعلومات بجنيا أؼكالها املحاحاة، ولااذ كاىاد املكحباات الجامعياة ئحاذى ثلاك 

 ها قاملاادس  لك توىية ع   اخحالف أىواعها وأؼكال املكحبات ال ت ظعد ىحو اقحًا 

ولاذ أربخد املاادس  لك توىية جذاستها ام ثلبية جاض  مهاه ماٍ اححياجاات املعاحفيذيٍ      

بعشعة ودقة ويعش بأؼاكا   محفاوثاة، وهاو ماا  اش  ع ا  املكحباات الاهحناال بن اد هاز  سوعياة، 

مااٍ  و اذأ ال تف اال ع ا  اعجنوعااات الوسقياة ي تاجااا وكاضداد هاازا ال تاجاا مااا اسثفااا ثكاااليف الكحا 

معاحات الخضو، ومل د هز  سظبام أ بح لضاما ع   املكحبات  وايق حيث الاقحًا  والاياىة،

ئعاادة الًظااش ااام ظياظااة ثًنياة مجنوعاتهااا، والحفك اات ااام فيفيااة الاىحااا  مااٍ ال تف اال املفااش  ع اا  

ات املطبوعات ئ   الاهحناال بنااادس املعلوماات  لك توىياة، والبحاث عاٍ  اشه اانها ئ ا  ماحٌيا

 ق1املكحبة

ولاااذ ؼااهذت العاااود ال الرااة سخ ااتة ثطااوسات هاةلااة ااام ثاًيااات ئىحاااب ماااادس املعلومااات 

( أو عاااٍ CD- ROMs لك توىياااة ظاااوا  عاااٍ  شكاااق قواعاااذ البياىاااات ع ااا  سقاااشا  املذمجاااة  

 ملاااا ثحنحااا بااا  مااٍ من ااالات ااام جعاااهيد ثاااذ ق  (On Line) شكااق ئثاح هاااا ع اا  الخاااط املباؼااش 
مل
ىظااشا

 قومات وثذاولهااملعل

 

 أوال : اإلطار المنهجي للدراسة

 الدراسة:إشكالية  .1

ثكناااااٍ مؽاااااكلة هاااااز  الذساظاااااة اااااام الاااااااوس الواتااااا  للنكحباااااات الجامعياااااة اااااام ماحٌياتهاااااا   

 لك توىيااةح حيااث ئالهااا ف ثفاال بااأ شا  البحااث العل،ااتق و ااالش ه مااٍ  سهنيااة الكب ااتة و امل لايااذة 

 فب اااتا اااام اقحًائهاااا ماااٍ  اااشف املكحباااات الجامعياااةق هااازا للنااااادس  لك توىياااة ئف أو هًاااا
مل
و ىاااااا

ئاا ة ئ   أىا  ف ثوجاذ ظياظاات مكحو اة معاذة لالخحيااس وال لوكاذ الخا اة بهاز  الفةاة الجذياذة 

 ع   الؽشا  لهز  سوعية  حع ، وئىنا 
مل
مٍ ماادس املعلومات ال ت له يعذ ال لوكذ  يها ماحاشا
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وراةق ملٍ يححاب ئليها وعنلية املؽااسفة اام املااادس، و عااسة با و ياه ام  ياث  عنلية ثو يد ال

 املكحباتق

 ةهنيااة الاذوس الاازي ثاااول با  املكحبااات الجامعياة ااام خذمااة املعاحفيذيٍ أ اابح مااٍ 
مل
وىظاشا

، 02الاشوسي الحعشف ع   الواقا الفع م للناحٌياات  لك توىياة اام مكحباات جامعاة قعاًطيًة 

 اات يااحه مااٍ خاللهااا اخحياااس هااز  املاااادس، والعياظااات ال اات جعاا ت عليهااا ثلااك والًظااش ئ اا  املعاااي ت ال

املكحباااات اااام الحوجااا  ىحاااو اقحًاااا  املااااادس  لك توىياااة ، واملؽاااكالت والااااعو ات ال ااات جع تااااها، 

ومحاولااااااة ئيجاااااااد الحلااااااو  والبااااااذاةد ملواجهااااااة هااااااز  املؽااااااكالت ، والعنااااااد ع اااااا  الاسثفاااااااا بنعااااااحوى 

 املكحبات مٍ خال  املاادس  لك توىيةق الخذمات ال ت ثاذمها ثلك

وقااااااذ جااااااا ت هااااااز  الذساظااااااة للحعااااااشف ع اااااا  واقااااااا ثًنيااااااة الش اااااايذ  لك توياااااال بنكحبااااااات جامعااااااة 

وأهااااه املشاحااااد املحبعااااة لحًنيحاااا  وفاااازا الحعااااشف ع اااا  العشاقيااااد ال اااات ثواجاااا  عنليااااة  22قعااااًطيًة 

 ثًنية هزا الش ذق

 ؤفت الفشعية وهم :وثًذسب ثحد  ؼكالية العامة مجنوعة مٍ الخعا

 ؟ 02ما مشد الاهحنال باقحًا  ماادس املعلومات  لك توىية بنكحبات جامعة قعًطيًة  ق1

ع   ؼكد واحذ مٍ أؼكا  ماادس  02هد ثاحاش ماحٌيات مكحبات جامعة قعًطيًة  ق2

 املعلومات  لك توىية ؟

حبات جامعة هد هًاو ظياظة ثوت  املشاحد املحبعة ام ثًنية الش يذ  لك تويل بنك ق3

 ؟22قعًطيًة 

هد هًاو معاي ت محبعة مٍ أجد اخحياس املاادس  لك توىية للنعلومات بنكحبات جامعة  ق4

 ؟22قعًطيًة 

هد هًاو معوقات ثواج  عنلية ثًنية الش يذ  لك تويل ام مكحبات جامعة قعًطيًة  ق5

 ؟ 02

  :الدراسةفرضيات .2.1

ورلاك بااق تاب بعال الفشاايات ال ات هام عبااسة عاٍ  وقذ حاولًا  جابة ع    ؼاكالية املطشوحاة

حااد مإقااد ئ اا  أو ث هااد ضااحح  وثااااا فخحباااس ظااوا  عااٍ  شكااق الذساظااة الًظشكااة أو الذساظااة 

 امليذاىية وثحن د  ينا ي م :

 ق ثشثبط عنلية اقحًا  ماادس املعلومات  لك توىية باملضايا ال ت ثاذمها للنكحبات الجامعيةق 1
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اظااااة لحًنيااااة الش اااايذ  لك توياااال ئ اااا  ثحذيااااذ العًا ااااش واملشاحااااد املحبعااااة ال اااات ق يعاااضى واااااا ظي2

 ثاول عليها العنليةق

ق  جعاهه املعاي ت املحبعة أرًا  عنلية اخحياس ماادس املعلومات  لك توىية ام ثحذيذ ظياظة 3

 ثًني هاق

 : . أهمية الدراسة3.9

لك توىية ام حذ راتها ودوسها ام خذمة ثشجا أهنية الذساظة ئ   أهنية ماادس املعلومات   

الباح  و ومً  جا ت هز  الذساظة فنعاهنة علنية لخعليط الاو  ع   واقا اعجنوعات 

،باءاا ة ئ   الحعشف ع   املؽكالت ال ت ثواجهها  02 لك توىية بنكحبات جامعة قعًطيًة 

اةد ال ت ينكٍ مٍ خاللها حد هز  املكحبات ام ىاص ماادسها  لك توىية و فزا الحلو  والبذ

 املؽكالت عٍ  شكق  عاسة الحعاوىية، واملؽاسفة ام املاادس ب و املكحبات الجامعية اعخحلفةق

  الدراسة:. أهداف 4.9

 جا ت الذساظة مٍ أجد ثحايق مجنوعة مٍ سهذاف ىوسدها ام:

 ق02ق الحعاااشف ع   ىوا وحجه الش يذ ئلك تويل بنكحبات جامعة قعًطيًة 1

 ق02ق ئبشاص العياظة املحبااعة لحًنية الش يذ  لك تويل بنكحبات جامعة قعًطيًة 2

 ق02ق الحعاشف ع   معاي ت اخحياس املاادس  لك توىية بنكحبات جامعة قعًطيًة  3

 ق 02ق الحعااشف ع   مشاحد ثًنية الش يذ  لك تويل بنكحبات جامعة قعًطيًة 4

 ق22شقد ثًنية الش يذ  لك تويل بنكحبات جامعة قعًطيًة ق ئبشاص املعوقات ال ت جع5

 . إجراءات الدراسة الميدانية: 5.9

كد دساظة ميذاىية ثحو ش ع   مجافت وحذود معيًة ثوت  املعاله سظاظية لها وثحن د هز   

 الحذود ام:

يذاىية وال ت : ثحن د الحذود الجطشا ية للذساظة ام مكاو ئجشا  الذساظة املالحدود الجغرافية

واملحن لة ام :مكحبة معهذ عله املكحبات  22ثند ع   معحوى املكحبات جامعة قعًطيًة 

كلية عله الًفغ، مكحبة كلية  مكحبة مكحبة كلية العلول  يعاىية والاجحناعية، والحوريق،

 الشكااة، مكحبة كلية العلول الاقحاادية وعلول الخعي تق ق
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ملبحور و اللزيٍ ؼنل هه الذساظة واملحن ل و ام املعإول و عٍ : ثاه جنيا االحدود البشرية

 ق 22املكحبات جامعة قعًطيًة 

وثحن د ام الوقد املعحطشه ام الذساظة امليذاىية بذاية مٍ ثحذيذ مجافتها  الحدود الزمنية:

 قواخحياس العيًة ئ    اية الخشوب بٌحاةر الذساظة وقذ اظحطشقد الذساظة مذة ثااسم الؽهشكٍ 

 ىاااااذ بناااً   الذساظاااة الطشكااااة ال ااات يعااا ت عليهاااا الباحاااث املننننامل امل فنننل رننن  الدراسنننة :

لذساظة موااوا املؽاكلة، وهاو  شكااة موااوعية مًطاياة يخبعهاا الباحاث لذساظاة  ااهشة ماٍ 

الظاااواهش بطاااش   ملاااال بهاااا وثحذياااذها ومعش اااة أظااابابها باااااذ الو اااو  ئ ااا  أياااة ىخيجاااةق ودوو 

البحاث مجاشد بياىاات ومعلوماات مححابعاة ف يش طهاا مًطاق وف  كاش،  وجود مً   يًظن  ياابح

 ق 2وهم بزلك ف ينكٍ أو ثحاق ىحاةر عامة ينكٍ ثطبياها

واملاااً   املحباااا اااام دساظاااخًا هاااو املاااً   الو ااافل ةىااا  سيعااا  لًاااوا الذساظاااة لكوىااا  يعاااحذ م جناااا 

هاااا و اااوف ئ ااا  مجنوعاااة املعلوماااات والبياىاااات الالصماااة عاااٍ الظااااهشة لو اااف خااةااااها ومن لات

 مٍ الًحاةر ال ت ينكٍ جعنينها  ينا بعذق

  : جعاااشف العيًاااة ع ااا  أالهاااا :مجحناااا الذساظاااة الااازي ثجناااا مًااا  البياىاااات عيننننة الدراسنننة

امليذاىيااة، وهاام جعح اات جااض ا مااٍ الكااد، بنعنااأ أىاا  ثأخااز مااٍ أ ااشاد اعجحنااا ع اا  أو ثكااوو من لااة 

و بيعااة املوااااوا املبحاااوذ جعاااحذ م أو ثكاااوو عيًاااة ح 3للنجحنااا س ااا م ءجاااشا  الذساظاااة عليهاااا

، وهام عيًاة عنذياة ماااودة ثحن ال 22الذساظة مكوىة مٍ معإو م مكحباات جامعاة قعاًطيًة

بكوو أ شادها معش وو معباا، وفزا ظناتهه محذدة وككوو اخحياسهه و اا ملوا افات معيًاة 

 ثاذل البحثق

  :فب اااات ع اااا  حعااااٍ اظااااحاذال  يحوقااااف ىجاااااب أي بحااااث ئ اااا  حااااذأدوات جمننننل الفيا:نننننات

سدوات املًاظاابة  ماااٍ أجاااد الحاااو  ع ااا  معلوماااات و ياىاااات حااو  الظااااهشة أو املؽاااكلة املاااشاد 

وع اا  الباحااث أو ياحاااس سداة املًاظاابة ومااٍ املًاظاا  أو يعااخًذ الباحااث ع اا  أف اات  ق 4دساظاا ها

اااذت الذساظاااة ع ااا  5ماااٍ أداة واحاااذة اااام بح ااا  نة
حة عا الاابلاااة كوظااايلة  حواىطالقاااا مناااا ظااابق  ااااذ اد

أظاظااااااااية ااااااااام عنليااااااااة جنااااااااا البياىااااااااات وثن ااااااااد املاابلااااااااة مجنوعااااااااة مااااااااٍ سظااااااااةلة الاظحفعاااااااااسات 

و ياااااحات ،ال ااات ثحطلااا   جاباااة عليهاااا والحعايااا  عليهااااح فناااا ثاااه اظاااحاذال املالحظاااة كاااأداة 

ثااذعه البحااث، وال اات ثحن اال بالوهااا مااٍ ثااأر ت مخاااية الباحااث وميولاا ،  الباحااث ااام املالحظااة 

وة الباحاااث يياااجد مالحظحااا  بااااذوو ييااا
ة
جد الواقاااا الااازي يااااشا  اااام الطبيعاااة، ئر جعنااات املالحظااااة أ

 .6اظحاذال قاةنة أظةلة أو   ت رلك مٍ الطشه 
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 : . ضبط المصطلحات 6.9

 : مكحباااااة أو مجنوعاااااة أو ىظاااااال ماااااٍ املكحباااااات ثٌؽاااااة  وثذعنااااا  وثاااااذيش   املك فنننننات الجام ينننننة

للطلبااة وهيةااة الحااذسيغ ،فنااا جعاااىذ بااشامر الحااذسيغ جامعاة ملاابلااة الاححياجااات املعلوماثيااة 

 ق7وسبحاذ والخذمات

 :  أو مااااادس املعلوماااات  لك توىياااة هااام ثلاااك الورااااةق ال ااات ثحااااز ؼاااكال  الرصنننيد تلكنيو:ننن

 ق8ئلك توىيا ليحه الو و  ئليها عٍ  شكق الحاظ  آلا م

  :)ثنمية الرصيد )املجموعات 

ب ت عاد أالهاا : مجنوعاة ماٍ العنلياات و جاشا ات ال ات ثخباا اام يعش ها الذفحوس عباذ امللاك باٍ العا

اخحياااااس اعجنوعااااات املكحهيااااة كال لوكااااذ والؽااااشا  والاظااااخبعاد والاااااياىة أي كااااد مااااا يحعلااااق بش اااايذ 

املكحبة أو مشفض املعلومات مٍ املواد املكحهية وئباائها ام حالة جياذة و االحة ملاابلاة اححياجاات 

 منكًةق املعحفيذيٍ ئ   أقص أ دسجة

 

 ري للدراسةظثانيا: اإلطار الن

 

ئو الحطوس الحكًولوجم املخعاسا ام مجا  بث وئثاحة املعلومات أدى ئ   ثو ش أىواا ف  تة 

مٍ مااادس املعلوماات  لك توىياة واملنح لاة اام الوظااةط املنطًطاة وسقاشا  املل السة بناحلاف 

املعلومااات ع اات ؼاابكة الاى تىيااد وكااد هااز  أىواعهااا، ئاااا ة ئ اا  الاثاااا  املباؼااش باواعااذ و ًااوو 

 سىواا أربخد ىجاع ها ام مجا  البحث ةالها ثو ش املعلومات بؽكد ظهد وظشياق

 . الرصيد تلكنيو:  باملك فات الجام ية :1

جعذ ماادس املعلومات  لك توىية ىاثر الاىفجاس املعلوماجل ،حيث أ بح مٍ الاع  

 ش ،منا أدى ئ   ابحكاس وظاةد وثاًيات حذي ة للححكه  ي ق والححكه ام كد ما يٌؽ الا الا

 مفهوم الرصيد تلكنيو: : .1.1

يعااااااشف الش اااااايذ  لك توياااااال ع اااااا  أىاااااا  : جنيااااااا ماااااااادس املعلومااااااات الشقنيااااااة وال اااااات ينكااااااٍ لجهاااااااص 

الحاظااااوم أو ياضالهااااا وكًظنهااااا وكًالهااااا أو يشظاااالها أو يعشاااااها بااااذوو عنليااااات ثااااذخد مباؼااااش ااااام 

املعلوماات قاذ ثولاذ سقنياة باةظااط و عااها ياحه ثحوكلا  ماٍ ؼاكل  س ا م  بيع هاا ،بعال هاز  

 الوسقية الحاليذية املعلومات ح فنا يعشف ع   أى  : ماادس9الحاليذي ئ   الؽكد الشق،ت الجذيذ

  اعخضىاة الوسقياة و  ات
مل
 الالوسقياة املااادس ثلاك أو مكحنالة، أو وظااةط منطًطاة ع ا  ئلك توىياا
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 ئلك واعخضىاة أيااا 
مل
 اام   ماإلف و وىاؼاشكٍ( ىاؼاشهها أو مااذسهها قباد ئىحاجهاا ماٍ حاا   توىياا

 ق 12عٍ  شكق الاثاا  املباؼش أو عٍ  شكق ىظال سقشا  املكحنلة محاحة بياىات قواعذ ملفات

فنا يعشف ع   أى  :جنياا الورااةق ال ات لهاا ؼاكد ئلك تويال وكاحه الو او  ئليهاا عاٍ  شكاق 

لومااااااات ف ينكااااااٍ الو ااااااو  ئليهااااااا والاظااااااحفادة م هااااااا ئف عااااااٍ  شكااااااق الحاظااااااوم أي أالهااااااا ماااااااادس مع

 ق11الحاظوم والًظه اعحوظبة

وثأظيعااااا ع اااا  مااااا ظاااابق أىااااه الش اااايذ  لك توياااال هااااو جنيااااا الوراااااةق  لك توىيااااة املٌؽااااأ 

والوراااةق الحاليذيااة ال اات ثااه ثحوكلهااا ئ اا  الؽااكد  لك توياال، وال اات يااحه الاظااحفادة م هااا عااٍ  شكااق 

 اظوم قجهاص الح

 تلكنيو: :. ثقسيمات الرصيد 1.1

ماحلفاة حياث ينكاٍ  الحني ال بي هاا ماٍ  صواياا ينكاٍ ماٍ الش ايذ  لك تويال ماحلفاة أىاواا هًااو

 ثاعينها ئ   :

  : بااات واملعلومااات والحاظاابات جعش اا  املوظااوعة العش يااة ملاااطمحات علااول املكحالك ننإلا تلكنيو:يننة

الحاظاااااااوم أىااااااا  اااااااام ؼاااااااكد سق،ااااااات ياااااااحه عشاااااااا  ع ااااااا  ؼاؼاااااااة  ىص مؽااااااااب  للكحاااااااام املطباااااااوا   اااااااتبأىااااااا :

بأىاااا  :ئ اااااذاسة  ODLISفنااااا يعااااشف قاااااموط املكحبااااات واملعلوماااااات ع اااا  الخااااط املباؼااااشح12آلا اااام

سقنية مٍ الكحام املطبوا الحاليذي  نه لياشأ ع   الحاظبات الشخاية أو سجهضة الااسةة 

 ق13للكح   لك توىية

 لك توىيااااااة هاااااام عباااااااسة عااااااٍ مش ااااااذ بياىااااااات ثنااااااد فحابحاااااا  : الذوسكااااااة  النننننندوريات تلكنيو:يننننننة 

وثن د أحذ ماادس املعلومات ال ت ف يوجاذ لهاا يياخة  ومشاجعح  وثحشكش  وثوصيع  ئلك توىيا ،

وسقياااااة بااااااملعنأ املحطاااااوس ملفهاااااول الٌؽاااااش  لك تويااااال، ئر ياااااحه ئدخاااااا  بياىاااااات املااااااافت وثايينهاااااا 

 ق14وثن د ثطوس وىحاب املإثنشات عٍ بعذوقشا تها ئلك توىيا ع ت  ش يات الحاظوم ،

  :ثحن اااد هاااز  املشاجاااا اااام أالهاااا مااااادس معلوماااات رات  ااافة مشجعياااة يمجاااأ املراجنننل تلكنيو:ينننة

ئليهااااا أو يعخؽاااا تها الباااااح وو ااااام الحاااااو  ع اااا  ئجابااااات أو معلومااااات مهنااااة وظااااشيعة محااااو شة 

ااااوةية مكحنااالة أو ظاااوا  كااااو رلاااك ع ااا  ؼااابكة الاى تىياااد أو بؽاااكد أقاااشا   بؽاااكد ئلك تويااال

 ق15أقشا  محعذدة س شا  امللحينيذيا

 هام سظااةد الاذفحوسا  واملاجعاح ت املحاحاة اام ؼاكد ئلك تويال الرسائل ألاكاديمية تلكنيو:ية :

أف اات مااٍ ئثاح هااا ااام ؼااكد وسااام وثاابلهااا ثلااك املحاحااة ع اا  ييااخة وسقيااة ئ اا  أو يااحه ثحوكلهااا ئ اا  
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يا  الااوتل وماٍ أؼاهش الؽابكات ال ات ثااول بحجنياا هازا ؼكد مااشو  للياا بواظاطة عنلياة امل

 ق 16الًوا مٍ الشظاةد :ؼبكة  املكحبات الشقنية للشظاةد و س شوحات الشقنية

  :هم مجنوعة ماٍ البياىاات واملعلوماات اعخضىاة ب تثيا  ويعاق ئلك تويال معا و قواعد الفيا:ات

م هااااا ،وكنكااااٍ جعشكفهااااا بؽااااكد  يعااااهد الحعامااااد معهااااا وحفظهااااا واظاااا تجاعها واظااااحاشاب الًحاااااةر

 ق17مهعط بأالها مجنوعة مٍ البياىات املشثبة واملًظنة ثشثبط  ينا بي ها بشوابط مًطاية

 :18الحا م الًحو أىواا ماادس املعلومات  لك توىية ع   ينكٍ ثحذيذ فنا
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 :تلكنيو:يةايا مصادر امل لومات . مز 2.1.1

ملاادس املعلومات  لك توىياة أهنياة فب اتة ثكناٍ اام ئثاحاة الفش اة أماال املعاحفيذ أو 

الباحااث للو ااو  ئ اا  ماااادس معلومااات   اات محااوا شة ع اا  الااوسه أظاظااا ،فاازلك الاظااحفادة مااٍ 

وكاااد هااازا ساجاااا ئ ااا  قاعاااذة واظاااعة ماااٍ املعلوماااات ئااااا ة ئ ااا  هااازا ىجاااذ الاقحاااااد اااام الحكااااليف ق

 الخااةص ال ت ثنحاص بها وال ت ينكٍ ثمخياها  ينا ي م :

 ظهولة البحث عٍ معلومات معيًة اعحنادا ع   ثاًيات بحث محعذدةق ق1

 والحفاعليةقاملشوىة العالية وقابلية الحكيف  ق2

ئمكاىيااة الحعامااد مااا الًاااو  وس ااوات والاااوس ااام وقااد واحااذ منااا يعاااعذ ع اا  ثجاو يااة  ق3

 أف تق

ع اا  مبااذأ  وصا راااه املعااحاذل يطبااا( باااذف مااٍ مبااذأ  أ باااا رااه وصا( اااام  اثكلفااة، اعحناااادقااد أ ق4

 الٌؽش الحاليذيق

 اقحااد الوقد والعشعة ق ق5

 ثو  ت املعاحة أو الح لق ق6

 ظهولة الحعذيد والحًايح وظهولة حاو  الااسب ع   الحعذيالت و اا ات ق ق7

ع اا  مححوكاات الوعاا  ئف ملااٍ لهاه الحاق ااام  الا االائمكاىياة الحناياة والخؽاف ت بحيااث ف يحااب  ق8

 ق19رلك

و شت ماادس املعلومات  لك توىية للنعحفيذ ئمكاىية الاثاا  وهو ام بيح  أو محد عنل   ق9

 لمحاو  ع   املعلومات ق 

 ق22الححو  مٍ ئظ تاثيجية اقحًا  ماادس املعلومات ئ   الو و  ئ   املعلومات ق12

 ك فات الجام ية :ثنمية الرصيد تلكنيو:  بامل  ق2

ئو وجود ظياظة مكحو ة لحًنية الش يذ  لك تويل أمش مهه باملكحبات الجامعياة حياث 

يعااااااااعذ رلاااااااك اااااااام ثحذياااااااذ اححياجاااااااات املعاااااااحفيذيٍ بذقاااااااة ئ ااااااا  جاىااااااا  ثحاياااااااق  عالياااااااة الش ااااااايذ 

 لك تويااال حيااااث يجااا  ثحذيااااذ سهاااذاف املًو ااااة وثحذيااااذ الش ااايذ  املطلااااوم و ااايطة هاااازا الااااش 

 ق21 يذ

: هاااو مجناااوا  جاااشا ات والعنلياااات ال ااات ثاااحه اااام املكحباااات ماااٍ أجاااد .مفهنننوم ثنمينننة الرصنننيد 1.1

اخحيااااااااس واقحًاااااااا  وال لوكاااااااذ و اااااااياىة وحفااااااات وثطاااااااوكش مااااااااادس معلوماااااااات املكحباااااااة بهاااااااذف ثاااااااو  ت 
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، 22الخاااذمات ال ااات يححاجهاااا أ اااشاد اعجحناااا وثلبياااة حاجااااتهه املعلوماثياااة بأ ااااد الطاااشه املنكًاااة

 يذلًا ماطم  وهو املكحبة، الًنو امل هجم  عجنوعات عٍ الٌؽط الها الحعب توجعشف أياا ع   أ

 ئ   الحالية، لالححياجات الاظحجابة أجد مٍ ملاحٌيات املكحبة ثضوكذ بشىامر ثاطيط عنلية ع  

 ق23املعحابلة للنحطلبات مجنوعات جعحجي  الحاو  ع   جاى 

 املكحباات عااثق ع ا  املًاا  الاذوس  أهنياة  ا ئ باالًظش. مفهنوم ثنمينة الرصنيد تلكنيو:ن  : 1.1

 خذماة ثااذيه أجاد ماٍ الحذي اة الحاًياات ئدخاا  ع ا  ثلاك املكحباات حش اد  ااذ الجامعياة،

ورلاك  بحطاوكش مجنوعاتهاا، قاماد الجامعياة املكحباات ماٍ الك  ات ئ ا  أو ئااا ة وأظاشا، أ ااد

   لك توىياة مااادس املعلوماات باقحًائهاا
مل
 البااح  و، ماٍ سوادهاا حياجااتاح لحلبياة م هاا ظاعيا

جاض  مهاه  ثلبياة اام أهني هاا  لك توىياة املااادس أربخاد أو بعاذ خا اة .هيةاة الحاذسيغ وأعااا 

املكحباات  ع ا   اش  مناا محفاوثاة، بأؼاكا  ويعاش، ودقاة بعاشعة املعاحفيذيٍ ماٍ اححياجاات

 ق24سوعية هز  بن د الاهحنال

وع اا   العاااديقعااٍ مفهااول ثًنيااة الش اايذ  ف ياحلااف مفهااول ثًنيااة الش اايذ  لك توياال 

 هزا سظاط ينكٍ الاو  أو ثًنية الش يذ  لك تويل يااذ بها :

عنلياااة الححااااق ماااٍ مظااااهش الااااوة وماااوا ٍ الااااعف اااام س ااايذ املكحباااة ماااٍ أوعياااة ئلك توىياااة اااام 

ااااااو  اححياجاااااات املعاااااحفيذيٍ ماااااٍ املاااااواسد املحاحاااااة لمجنياااااا ومحاولاااااة عاااااالب ىااااااا  الااااااعف ئو 

 وكحطل  رلك : وجذت

  حا ة الواعية باملواسد  لك توىية املكحهية ق ق1

 ثاييه هز  املواسد باىحظال ق ق2

 ق25الذساظة املًحظنة فححياجات مجحنا املعحفيذيٍ ق3

 ..طرق ثنمية الرصيد تلكنيو: :2.1

 ثحه عنلية ثًنية الش يذ  لك تويل باملكحبات الجامعية بافعحناد ع   الطشه الحالية :

جعح اات سقااشا  املل االسة وظاايلة  عالااة للطايااة ااام حفاات  ننناألا ألاقننرال املل ننكرن املك  ننكن: اق .1

املعلوماااات واظااا تجاعها ،حياااث أربخاااد ففا تهاااا كوالهاااا وظااااةط رات ظاااعة فب اااتة اااام الحااااضكٍ 

وثخايح للنعااحاذل املعلومااات بعااهولة ئاااا ة ئ ا  كوالهااا ثحفاات املعلومااات الًاااية والاااوس 

ىيااااة محااااو املعلومااااات ع هااااا  اااااذ اححلااااد مكاىااااة ساقيااااة ااااام اخ اااالاو والاااااوت حوهاااام ثخاااايح ئمكا

املعلومات  اذ حولد املكحبات ومشافض املعلومات مٍ مشافض محذودة ئ   مشافاض باال حاذود  

،باءااااا ة ئ ااا  أو هًااااو عااااذة  واةاااذ ينكاااٍ ثحااااايلها اااام مجاااا  البحااااث العل،ااات   ااات ثخاااايح 
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أهاه س اشا  ،وفازلك ئثاحاة  الو او  الوراةق لالظحفادة م ها ةي  ش  والبحاث العل،ات 

ئ   الوراةق الوسقية وامللفات ع   أجهضة الكنبيوثش بحيث ينكٍ مٍ العهد ئعادة ثًظينها 

 ق 26وعشاها ام لو واحذ

هًاو دوا ا عذيذة جعلد الك  ت مٍ املكحبات ومشافض الاشنياك ر  الدوريات تلكنيو:ية :  .2

و بالااااااذوسكات الحاليذيااااااة الوسقيااااااة املطبوعااااااة ئ اااااا  املعلومااااااات بااااااالححو  الحااااااذسكجم مااااااٍ  ؼااااااشا

 الؽكد  لك تويل وثحن د ثلك الذوا ا  ينا ي م :

 املؽكالت  داسكة ام ئجشا ات الاؼ تاكات ام الذوسكات الحاليذيةق 

  مؽكالت ام اظحالل الذوسكات الحاليذية ق 

 مؽكالت ام جعش  الذوسكات الحاليذية ئ   الحلف املعحنش ق 

 اا الحكلفاااة املادياااة اااام أظاااعاس اؼااا تاكات الاااذوسكات العلنياااة الوسقياااة مؽاااكلة اسثفااا

 ق27مااسىة بافؼ تاكات  لك توىية

 وهًاو عذة  شه محاحة لالؼ تاو ام الذوسكات  لك توىية م ها :

 الاؼ تاو بالؽكد الوسام و لك تويل معا ق 

 الاؼ تاو بالؽكد  لك تويل  اط وثشو الوسامق 

  سكات  لك توىيااة فجااض  مااٍ الاؼاا تاو الحعاااويل املؽاا تو بافثفاااه الحاااو  ع اا  الااذو

 ما جهات أخشى م د مجنوعة مكحبات انٍ ؼبكة قطاعية ق

  ق28ؼشا  ماا  دوو الاؼ تاو ام الذوسكة 

 ئجشا ات الاؼ تاو ام قواعذ البياىات  لك توىية :الاشنياك ر  قواعد الفيا:ات :  .3

اخحياااااااس قاعااااااذة أو قواعااااااذ البياىااااااات املًاظاااااابة مااااااٍ الًاؼااااااش حيااااااث أو رااااااشوة املعلومااااااات  ق1

وال ااات  هاااشت اااام أواخاااش العاااًوات الااا الذ سخ اااتة قاااذ أحاااذرد  2222الحذي اااة بعاااذ عاااال 

رااااااوسة هاةلااااااة ااااااام العاااااااله مااااااٍ حيااااااث فنيااااااة وحجااااااه الاؼاااااا تاكات  لك توىيااااااة ظااااااوا  مااااااٍ 

 الذوسكات أو قواعذ البياىات  لك توىية ق

حطلاااااا  سمااااااش مااااااٍ املعااااااإول و عًااااااذ الاخحياااااااس  الايااااااال بالحااااااذقيق والحنحاااااايص ااااااام ثلااااااك ي ق2

الذوسكات والاواعذ والًاؼشكٍ ماٍ حياث العانعة ال ات يحنحاا بهاا هازا الًاؼاش ،هاد هاو 

محااااص ااام هاازا اعجااا ؟ مااا هااو عااذد الااذوسكات ااام الااعااذة الواحااذة؟  هااد الااعااذة 

 ة أو ؼاملة ملواوعات ماحلفة؟ محاااة ام مواوا محذد؟ أل هد الااعذة عام
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ياااحه الحفااااو  معااا   الًاؼاااش( ماااٍ خاااال  املشاظاااالت وخا اااة سظاااعاس ال ااات ثحفااااوت ماااٍ  ق3

ماااااوصا ئ ااااا  لخاااااش، وكفااااااد أو جؽااااا تو املكحباااااة ماااااا الًاؼاااااش مباؼاااااشة ئرا كااااااو عاااااذد ثلاااااك 

 الاواعذ ليغ فب تاق

 الحفااااااو  ويعااااابة الحعاااااه املنًوحاااااة وهاااااد هااااام مًاظااااابة أل ينكاااااٍ الحااااااو  عليهاااااا ماااااٍ ق4

 الًاؼشق

دساظاااة الاثفاقياااات ال ااات ثااااول الؽاااشكات  الًاؼاااشكٍ( باعاااذادها والحوقياااا عليهاااا حعااا   ق5

 س و ق

الححاوفت املاليااة وهااد ثااحه مااٍ خااال  د عااة ماليااة واحااذة أو عااذة د عااات ماليااة، لاازلك  ق6

 فبذ مٍ دساظ ها وثحذيذ رلك وسيع  عٍ الذ عات ق

خا ااااااة ئرا علنًااااااا أو سظااااااعاس لحلااااااك  الاهحنااااااال بف ااااااتة ظااااااشكاو اثفاقيااااااات العااااااًة سو اااااا  ق7

ظااًوكا، أمااا ئرا ثااه الاؼاا تاو ااام رااالذ ظااًوات يااحه  % 14 - % 12الاواعااذ ثشثفااا بٌعاابة 

 ثحذيذ ما يعبة الاسثفاا للعًوات الالحاةق

يفااد أو ياحه الاؼا تاو ماٍ قباد أف اات ماٍ مكحباة  مجنوعاة مكحباات( اؼا تاو جنااا م  ق8

ح ااااأ يكااااوو قااااوة للحفاااااو  والحاااااو  ع اااا  ،ح ااااأ يااااًعكغ ئيجابيااااا لاااااال  املكحبااااات، و 

أ اد سظعاس والحعومات والخذمات املاذمة مٍ الًاؼشكٍ ومٍ هز  الخذمات بأو 

ياااااااول الًاؼااااااشكٍ بحااااااذسك  مااااااو فل الااااااذوسكات باملكحبااااااات ع اااااا  فيفيااااااة اظااااااحاذال ثلااااااك 

الاواعاااااذ وثضوكااااااذ الجهااااااة  املكحبااااااة( باااااااملواد املش اااااااة والوظاااااااةد الحعلينيااااااة املعاااااااىذة ااااااام 

 ال وفيفية اظحعنا  ثلك الاواعذقاظحاذ

فنا يفل ظعًذ ثجذيذ الاؼ تاو عذل قطاا الخذماة أرًاا  ئجاشا ات ثجذياذ الاؼا تاو  ق9

 ق29بها

ثنااااش عنليااااة ثًنيااااة الش اااايذ  لك توياااال ااااام املكحبااااات مراحننننل ثنميننننة الرصننننيد تلكنيو:نننن  :  . 2

 الجامعية باملشاحد الحالية :

ئو الهاااذف املطلاااق ماااٍ بًاااا  اعجنوعاااات فيدين : .مرحلنننة دراسنننة اح ياجنننات م  منننل املسننن 1.2

وثًني ها هو ئؼباا حاجات املعحفيذيٍ ، نهنة املكحبة هم معش ة س بات وحاجات املعحفيذيٍ 

و هااااااه اححياجاااااااتهه ق ع اااااا  ظااااااهيد امل ااااااا  ااااااام املكحبااااااات سكادينيااااااة  الجامعيااااااة(   اىًااااااا ئ اااااا  جاىاااااا  

لنياااة ال ااات ياااحه جياااجيلها  اىًاااا يجااا  أو معش حًاااا بااااملاشسات الذساظاااية وموااااوعات الشظااااةد الع
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يعااشف  شكااااة الحاااذسيغ و شكااااة الاااحعله الااازاجل بالجامعاااة و بيعاااة الاثااااا  العل،ااات بااا و أعااااا  

 ق32هيةة الحذسيغ والبحوذ ال ت ياذموالها

يج  أو ثكاوو ظياظاة ثًنياة املاحٌياات .مرحلة وضل سياسة ل نمية الرصيد تلكنيو:  : 1.2

 توىية مٌيجنة ومًحظنة ما ظياظات ثًنية املاحٌيات سخشى باملكحبة الخا ة باملاادس  لك
ح وثااااه هاااز  العياظاااة بياىاااات مكحو اااة ثضودىاااا باطاااو  ئسؼاااادية محاااذدة وواتاااحة بالٌعااابة 31

لالخحيااااااس وال لوكاااااذ والاخ ااااالاو والحفااااات والحًظااااايه والحًاياااااة والاظاااااخبعاد ،وكجااااا  أو ثااااااا  هاااااز  

باااااة واححياجاااااات املعاااااحفيذيٍ م هاااااا وكجااااا  أو جططااااال هاااااز  الاواعاااااذ املشؼاااااذة  بااااااا لشظاااااالة املكح

البياىات كد الحاو  املواوعية وكاد أؼاكا  املعلوماات ، وجعااعذ هاز  العياظاة اام الحأفاذ ماٍ 

 ثبنت اثجاهات محواصكة ومًحظنة ام الاخحياس وثاليد الحح لات الشخاية قذس  مكاوق

 وقذ ثه ثحذيذ الو اةف ال ت ثاذمها هز  العياظة ام :

وجعح ااات ظياظاااة ثًنياااة املاحٌياااات الخا اااة باملااااادس  لك توىياااة للنعلوماااات جاااض ا ف يحجاااضأ ماااٍ 

العياظااااااة الؽاااااااملة لحًنيااااااة املاحٌيااااااات ااااااام املكحبااااااة، وئصا  رلااااااك  هًاااااااو عًا ااااااش ثااااااإرش ع اااااا  هااااااز  

 املاحٌيات ىوسدها  ينا ي م:

 ىية قثحذيذ سهذاف سظاظية ال ت مٍ أجلها يحه اقحًا  املاادس  لك تو ق1

 ثحذيذ املعحفيذيٍ املع هذ  و ام اقحًا  هز  املاادس  لك توىية ق ق2

 اعجالت املواوعية و الفشعية ال ت جططيها هز  املاادسق ق3

  ةات املاادس  لك توىية للنعلومات ال ت ثًوي املكحبة اقحًائهاق ق4

 ق32الطشه ال ت ثٌحجها املكحبة ام ثًظيه هز  املاادس وفيفية الاظخبعاد ق5

الاخحياس هو ثاشكش أي املواد ال ت يج  ثو  تها للنكحبة ئي ئمكاىية املااسىة  :.مرحلة الاخ يار2.2

واملواصىااة باا و مااادث و أو أف اات لحاشكااش ئي م هنااا يجاا  اقحًا هااا، وكنكااٍ حاااش العوامااد ال اات ثااذ ا 

 : 33املكحبات ئ   عنلية الاخحياس ام

الو ًياااااة والعاملياااااة مناااااا ياااااإدي ئ ااااا  تاااااخامة  ىحااااااب الفكاااااشي ع ااااا  املعاااااحوكات اعحلياااااة و  ق1

  عو ة الحاو  ع   كد ما يٌؽشق

 م لاىية املكحبة اعحذودة ال ت ف ثنك ها مٍ اقحًا  كد ما يٌؽشق ق2

 املعاحة املكحهية اعحذودةق ق3

 هًاو عذة أدوات فخحياس ماادس املعلومات الالك توىية م ها :

 قواعذ البياىات بأىواعها اعخحلفةق ق1
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 قبًوو املعلومات  ق2

 ؼبكات املعلومات فظينا ؼبكة الاى تىيد ق ق3

 ق34املًحجات الحذي ة مٍ سقشا  املذمجة ق4

 م اي ي اخ يار مصادر امل لومات تلكنيو:ية : 

كاااااااو فىخؽاااااااس اظااااااحاذال ماااااااادس املعلومااااااات  لك توىياااااااة مااااااٍ قبااااااد العذيااااااذ مااااااٍ الجهاااااااات 

غ ال ت ينكٍ الاظخًاد عليها واملإظعات وس شاد يعحذ م اشوسة واا عذد مٍ املعاي ت أو سظ

 قبد واعها ب و يذي الاشا  ، وثحن د هز  املعاي ت ام :

 املعإولية: وهم قعناو: ق1

  املعإولية الفكشكة :حيث يٌبغم ثحذياذ الشاخص او سماخا  املعاإول و عاٍ ئعاذاد

 وئثاحة املعلومات مٍ الًاحية الفكشكة ق

  ظعااااااااة املًحجااااااااة ملاااااااااذس املعلومااااااااات املعااااااااإولية املاديااااااااة : يٌبغاااااااام ثحذيااااااااذ الهيةااااااااة او املإ

  لك توىية ومذى خ تتها ام ئ ذاس ماادس املعلومات  لك توىيةق

 اعجا : وىن ل عذة مجافت أهنها:  ق2

  اعجااااااا  الك،اااااات: يٌبغاااااام ثحذيااااااذ عااااااذد املااااااذاخد املحاحااااااة مااااااٍ خااااااال  ماااااااذس املعلومااااااات

  لك تويلق

 :لك تويلقماذس املعلومات  اشوسة ثحذيذ الف تة الضمًية ال ت يططيهااعجا  الضمنت  

  اعجااااااااا  املكااااااااايل: يااااااااحه ثحذيااااااااذ املًطاااااااااة الجطشا يااااااااة ال اااااااات يططيهااااااااا ماااااااااذس املعلوماااااااااات

  لك تويل ق

 اعجا  اللطوي: ثحذيذ اللطة أو اللطات ال ت يططيها ماذس املعلومات  لك تويل ق 

 علومااات اعجااا  الؽااك م: يااحه ثحذيااذ أؼااكا  ماااادس املعلومااات ال اات يططيهااا ماااذس امل

  لك تويلق

  اعجاااااااااا  املوااااااااااو م: حياااااااااث ياااااااااحه ثحذياااااااااذ املوااااااااااوا العاااااااااشكل واملوااااااااااوعات الذقيااااااااااة

 واملواوعات رات العالقة ال ت يططيها ماذس املعلومات  لك تويلق 

اعجااا  الاظاا تجا م: يٌبغاام اخحباااس قااذسة ماااادس املعلومااات  لك توىيااة  ع اا  اظاا تجاا  ق3

 ي م  : املعلومات مٍ خال  الحعشف ع   ما

 عذد املذاخد الاابلة للبحث والاظ تجاا ق -

 مذى ثو ش مجنوعة بشامر اظ تجاعية  ق -
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 ئمكاىية الش ط ب و أف ت مٍ مذخد اظ تجا مق -

 مذى ظشعة الاظ تجاا  صمٍ الاظ تجاا(ق -

 مذى ثو ش ئحافت ب و املذاخدق -

بهااا ومواقااا أخااشى  -ع اا  ملفااات ؼاابكة الاى تىيااد –مااذى ثااو ش ئحااافت باا و املواقااا  -

 معلومات رات عالقة أو بها معلومات مكنلة وجعند بؽكد جيذق

دعاااااااه املعاااااااحفيذيٍ : يجااااااا  أو يحاااااااو ش ملااااااااادس املعلوماااااااات  لك توىياااااااة مجنوعاااااااة ماااااااٍ  ق4

 العوامد لاناو ظهولة و عا ة الاظحاذال وكنكٍ عش  أهنها  ينا ي م :

هااه أو ثكاوو هًاااو يؽااشات ئخباسكااة وئعالميااة ثااذس ع اا    ااتات مًحظنااة ثوتاا  أ -

 الحطوسات ام ماذس املعلومات  لك تويل ق

يجاااا  أو يكااااوو املاااااذس  لك توياااال مدااااحو ا بنااااوجض ئسؼااااادات مطبااااوا أو دليااااد  -

 اظحاذال ق

 املعلومات : يج  أو ثنحاص املعلومات ام املاذس  لك تويل باا : ق5

 الحذارةق -

 الحكامد والؽنو  ق -

 الذقة ق -

 الحياد واملواوعيةق -

 اللطة وسظلومقظهولة املعالجة و عا ة  -

املحطلبااات املاديااة والحجه ليااة : يجاا  الحأفااذ مااٍ العًا ااش الحاليااة بالٌعاابة لكااد ماااذس  ق6

 معلومات ىشع   ي  :

 ئمكاىية العند ع   أف ت مٍ ىوا مٍ أىواا سجهضة ق -

 ئمكاىية العند ع   أف ت مٍ ىظال جؽطيد ق -

 ئمكاىية الطباعة والححنيدق -

حعاااااشف ع ااااا  الجواىااااا  الؽاااااكلية ملااااااذس املعلوماااااات الجواىااااا  الؽاااااكلية : يجااااا  أيااااااا ال ق7

  لك تويل وال ت ثحن د ام :

 ؼكد الطباعةق -

 مذى واوب سلواو والاوس والاوتق -
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 ؼكد  هوس البياىات واملعلومات ع   الؽاؼة ق -

 35ئمكاىية الظهوس بأف ت مٍ ؼكد -

خحلفاااة ال لوكاااذ هاااو عنلياااة ثاااو  ت أو الحااااو  ع ااا  املاااواد املكحهياااة اعمرحلنننة النكويننند:  ق3ق4

واملًاظاابة للنكحباااة وعجحناااا املعاااحفيذيٍ م هاااا مااٍ خاااال  املااااادس اعخحلفاااة لل لوكاااذ كالؽاااشا  

و هااااذا  و يااااذاا ،ورلااااك بعااااذ اخحياااااس دقيااااق لهااااا ااااانٍ ؼااااشو  أو ظياظااااة اخحياااااس معيًااااة 

وفاازلك ااانٍ م لاىيااة محااذدة مااٍ أجااد ئ ًااا  وثطااوكش مجنوعااات املكحبااة اعخحلفااة لحاااذيه 

 ق36حفيذيٍخذمات أ اد للنع

وكاااحه ثضوكاااذ الش ااايذ  لك تويااال و اااق ماااا ثنليااا  ظياظاااة ال لوكاااذ ال ااات جعاااذ اااام الحايااااة جاااض  ماااٍ 

العياظة العامة للنكحبة وهم ورياة جعكغ  لعفة املكحبة واثجاهاتها اام املعااةد املحعلااة بهًاا  

 اعجنوعات وثًني هاقوثنش عنلية ال لوكذ بالخطوات الحالية :

ياس ومشاجا ال لوكذ املًاظابة فححياجاات املكحباة بناا اام رلاك  هااسط ثو  ت أدوات الاخح ق1

 الًاؼشكٍ واملوصع و والبيبليو شا يات و  تهاق

ئعاااااااذاد الياااااااجالت الخا اااااااة بأيؽاااااااطة الاعاااااااه اعخحلفاااااااة فياااااااجالت الؽاااااااشا  و هاااااااذا   ق2

 . والحباد  و يذاا وسجالت املوسديٍ وسجالت املشاظالت وسجالت املالية و  تها

بؽاااكد جااااد و عاااا  اااام عنلياااة اخحيااااس مااااادس املعلوماااات بالحعااااوو الورياااق ماااا  ظاااهال  ق3

 . لجًة الاخحياس املعإولة وثاذيه بياىات بيبليو شا ية كاملة عٍ هز  املاادس

جعاله  لباات اخحيااس مااادس املعلوماات أو الحو ايات ماٍ الجهاات اعخحلفاة وثاذقياها  ق4

 ع    هاسط املكحبة واليجالت اعخحلفة للاعهق

اخحياااااااااس املااااااااوسديٍ و  ااااااااتهه مااااااااٍ ماااااااااادس الؽااااااااشا  وئسظااااااااا  أوامااااااااش الحوسكااااااااذ ومحابع هااااااااا   ق5

 . لمحاو  ع   املاادس املطلو ة بأ اد الطشه وأظشعها

جعاااله مااااادس املعلوماااات الاااواسدة ماااا مشاظاااالتها و واث تهاااا ق والحأفاااذ ماااٍ ظاااالمة هاااز    ق6

حعااه ومااااسكف املاااادس ومطابا هااا للنطلااوم والحأفااذ مااٍ مطاباااة سظااعاس ويعاا  ال

 . الشحٍ ما ما هو محفق علي 

مشاجعااااة الفااااواث ت واعحنادهااااا للاااااشف وثحوكلهااااا لااااخداسة املاليااااة والاححفااااا  بٌيااااك مااااٍ  ق7

 . هز  الفواث ت و يجالت العذاد
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جياااااجيد مااااااادس املعلوماااااات الاااااواسدة اااااام الياااااجالت الخا اااااة بالاعاااااه ووااااااا سخحاااااال  ق8

 الخا ة بنلكية املكحبة أو مشفض املعلومات لهاق

 . ثحوكد ماادس املعلومات ئ   قعه الفهشظة والحاٌيف ق9

 ق اظحعجا  ثوسكذ الطلبات املحأخشة مٍ ماادس املعلومات ق12

 وثوصيعها ع   املعحفيذيٍ  ق11
مل
 . ئعذاد قواةه بناادس املعلومات ال ت وسدت حذي ا

  37 ؼشاف ع   عنليات ثاييه اعجنوعات وثًاي ها ق12

 

 امليدا:ية: ثالثا: : ائج الدراسة

 مٍ خال  الذساظة امليذاىية ال ت ثه ئجشائها ىالص ئ   مجنوعة مٍ الًحاةر واملحن لة ام: 

ع اا  س ااايذ ئلك تويااال واملحن اااد أظاظااا اااام الاؼااا تاو اااام  22ثحااو ش مكحباااات جامعاااة قعاااًطيًة  ق1

مجنوعااة مااٍ قواعااذ البياىااات والااذوسكات  لك توىيااة ع اا  معااحوى الًظااال الااو نت للحوريااق 

  عل الكح   لك توىية اعحنلة ع   أقشا  ماطو ةق، و SNDLع   الخط 

محااااذود فنااااا وىوعااااا وف يل اااات  22الش اااايذ  لك توياااال املحواجااااذ بنكحبااااات جامعااااة قعااااًطيًة   ق2

 حاجات كا ة مجحنا املعحفيذيٍ مٍ الجامعةق

ئو املضايا العذيذة ال ت ثحنحا بها ماادس املعلومات  لك توىية، خلااد و ام لاذى املعاإول و  ق3

باااااشوسة اقحًااااا  م ااااد هااااز  املاااااادس خا ااااة أمااااال  جااااض  22كحبااااات جامعااااة قعااااًطيًة عااااٍ م

 اعجنوعات الوسقية عٍ ثلبية كد حاجات املعحفيذيٍ مٍ املكحباتق

ع    مكاىات الالصمة فظاحطال  الش ايذ  لك تويال  22ف ثحو ش مكحبات جامعة قعًطيًة  ق4

 املحو ش ق

عًااااااذ اقحًائهااااااا  22كحبااااااات جامعااااااة قعااااااًطيًة ف ثوجااااااذ ظياظااااااة واتااااااحة املعاااااااله جعحنااااااذها م ق5

 ملاادس املعلومات  لك توىية، بد ثحه العنلية بطشه عؽواةيةق 

ليعااااد هًاااااو م لاىيااااة ماااااااة فقحًااااا  ماااااادس املعلومااااات  لك توىيااااة بنكحبااااات جامعااااة  ق6

 ، بد ثًذسب ام ئ اس ثًنية اعجنوعات املكحهية بافة عامةق22قعًطيًة 

البياىاااات والااااذوسكات  لك توىيااااة، مااااٍ أف ااات الطااااشه ال اااات جعحنااااذها  يعاااذ الاؼاااا تاو ااااام قواعااااذ ق7

 لحًنية س يذها  لك تويلق 22مكحبات جامعة قعًطيًة 

يااحه الاعحناااد ع اا  مجنوعااة مااٍ املعاااي ت املاًًااة عًااذ اخحياااس ماااادس املعلومااات  لك توىيااة  ق8

 ق22بنكحبات جامعة قعًطيًة 
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الكفاااااااا ات الااااااااشوسكة للحعاماااااااد ماااااااا مااااااااادس عاااااااذل ففاااااااا ة العًااااااااش الهؽاااااااشي وا حاااااااااس  ئ ااااااا   ق9

 ق22املعلومات  لك توىية بنكحبات جامعة قعًطيًة 

 اعف الخؽشيعات املحعلاة بناادس املعلومات  لك توىيةق ق12

 : ائج الدراسة على ضوألا الفرضيات . 

 . الفرضية ألاولى :1

ة بااااا ت ثااااشثبط عنليااااة مااااٍ خااااال  ىحاااااةر الذساظااااة امليذاىيااااة يحلاااا  لًااااا أو الفشاااااية سو اااا  واملاااااا 

اقحًاااا  مااااادس املعلوماااات  لك توىياااة باملضاياااا ال ااات ثااااذمها للنكحباااات الجامعياااة ت قاااذ ثحاااااد، 

حياااث أو جنياااا أ اااشاد العيًااااة ماااذسف و للهنياااة البالطاااة والكب ااااتة ال ااات ثلع هاااا مااااادس املعلومااااات 

وااااشوسة اقحًائهاااا   لك توىياااة ىظاااشا لمخاااااةص ال ااات ثن لهاااا عاااٍ مااااادس املعلوماااات الحاليذياااة،

 لعذ الًاص ام مجنوعاتها املطبوعةق

 : . الفرضية الثا:ية2

ثأفااااذ ىحااااااةر الذساظاااااة امليذاىياااااة أو الفشاااااية املااااااا ة باااااات يعاااااضى واااااا ظياظاااااة لحًنياااااة الش ااااايذ 

  ااات محاااااة أياااٍ   لك تويااال ئ ااا  ثحذياااذ العًا اااش واملشاحاااد املحبعاااة ال ااات ثااااول عليهاااا العنلياااةت،

ع ااا  عاااذل الاعحنااااد ع ااا  أي ظياظاااة عًاااذ الاياااال بعنلياااة الاخحيااااس، باااد ثاااحه أعاااشم أ اااشاد العيًاااة 

 العنلية بطشه عؽواةيةق

 . الفرضية الثالثة :3

مٍ خال  ما ثو د ئلي  مٍ ىحاةر الذساظة امليذاىية يحل  لًا بأو الفشاية املاا ة با تجعااهه 

ية ام ثحذيذ ظياظاة ثًني هاات قاذ املعاي ت املحبعة أرًا  عنلية اخحياس ماادس املعلومات  لك توى

ثحااد، حيث أفذت العيًة محد الذاسظة ع   أى  يحه الاعحناد ع   معاي ت ماًًة عًاذ عنلياة 

 .الاؼ تاو ام قواعذ البياىات

 خاثمة الدراسة

عش د املكحبات الجامعية ام العًوات سخ تة ثطوسات فب تة ىخيجة الاىفجااس املعلومااجل 

الحذي ااة، حيااث أحااذذ ثااااعف املعلومااات العااشيا اااطو ات فب ااتة ع اا  وال ااوسة الحكًولوجيااة 

املكحباات الجامعياة، باعحباسهااا وقاود البحاث العل،اات ومحاشو ثطااوس  كوالهاا ثااذل أسااا  ؼاشكحة ااام 

مجحنا العلناا  والبااح  و، وفًوالهاا مطالباة بنحابعاة كاد ماا هاو جذياذ وثاو  ت كاد ماا هاو حاذيث، 

حوسكاااة بااا و بااااام أىاااواا املكحباااات سخاااشى وجعضكاااض مشفضهاااا داخاااد كااال ثبااااظ محا ظاااة ع ااا  مكاى هاااا اع
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مإظعاااات الحعلااايه العاااا م، هااازا ماااا جعاااد املكحباااات ثبحاااث عاااٍ أ ااااد الطاااشه للحكياااف ماااا هاااز  

 املعطيات ومواجهة الححذيات ال ت  شاها العاش الحا مق

 وكاىاااااد دساظاااااخًا ئحاااااذى اعحااااااوفت للحعاااااشف ع ااااا  الش ااااايذ  لك تويااااال املحاااااو ش بنكحباااااات

ومعش ااة ئو كاىااد هًاااو جهااود ومعااا م مااٍ  ااشف املعااإول و لحًنيااة هاازا  22جامعااة قعااًطيًة 

 الش يذ مٍ عذل وجودها، وفزا  الاعو ات ال ت ثاف ام وج  عنلية ثًنية هزا الش يذق

وكنكااااٍ الاااااو  ااااام سخ اااات أىًااااا ثو اااالحا ئ اااا  الًخيجااااة الحاليااااة : ئرا أسادات مكحبااااات جامعااااة 

 ها ااااام ثاااااذيه أسااااا  خذمااااة عجحنااااا املعااااحفيذيٍ م هااااا،  عليهااااا ئعااااادة ثحايااااق أهااااذا 22قعااااًطيًة 

الًظاااااااش اااااااام ظياظاااااااة ثًنياااااااة مجنوعاتهاااااااا، وئعطاااااااا  مااااااااادس املعلوماااااااات  لك توىياااااااة املكاىاااااااة ال ااااااات 

جعااااححاها، والعنااااد ع اااا  املوا اااااة بي هااااا و اااا و ىظ تتهااااا الوسقيااااة ورلااااك عااااٍ  شكااااق ثحذيااااذ م لاىيااااة 

 خا ة لهاق

 

 قائمة املراجل:

،ب جة: بًا  اعجنوعات ام عااش الٌؽاش  لك تويال وايعكاظااث  ع ا  املكحباات  م مكلبومعشاا ق1

 135 - 131ق   2ق ا18ام الو ٍ العش لقاعجلة العش ية للنعلومات قمر

العاباااااااااذي، د عااااااااااو : ئعااااااااااذاد وفحاباااااااااة البحااااااااااوذ والشظاااااااااااةد الجامعية:دساظاااااااااة عااااااااااٍ مااااااااااً    ق2

 63ق ق2225املعاسف،  البحثقالااهشة:ؼنغ

س الهااااااااااذى: مباحااااااااااث ااااااااااام علااااااااااه اللطااااااااااة ومًااااااااااا   البحااااااااااث اللطوي:سؤكااااااااااة ثطبيايااااااااااة لوؼااااااااااٍ، ىااااااااااو  ق3

 22ق ق2222مهعطةقالااهشة، الكوكد، الجضاةش: داس الكحام الحذيث،

 29ق ق1989بذس، أحنذ: أ و  البحث العل،ت ومًا ج  ق دقل(: داس املعاسف،  ق4

 الضوكلاااااااااااااف، مهاااااااااااااذيح الطشاو اااااااااااااة، حعاااااااااااااا و: مً جياااااااااااااة البحاااااااااااااث العل،تقعنااااااااااااااو: داس الفكااااااااااااااش، ق5

 54ق ق1998

مشسااا ت عطياااة، الطااااهش: ئعاااذاد سظااااةد املاجعاااح ت والاااذفحوسا قالااهشة: داس ال هظاااة العش ياااة،  ق6

 114ق ق2221

الؽامل، أحنذ د حظيذ ،حعي  هللا :املعجاه املوظاو م ملااطمحات املكحباات واملعلومااتق  ق7

 164ق ق1988الشكا : داس املشكخ، 

ومااااااااااات :الاخحياااااااااااس والحًظاااااااااايه و ثاحااااااااااة حنااااااااااذي وجياااااااااا ، أمااااااااااد :املاااااااااااادس  لك توىيااااااااااة للنعل ق8

 26ق ق 2227باملكحباتقالااهشة : الذسا املاشكة اللبًاىية، 
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س حاام، ماااطفظ علياااوح الًجااذاوي ،أماا و :مبااادب ئداسة وثًظاايه املكحبااات ومشافااض املعلومااات  ق9

 148ق  ق 2228قعناو : داس الافا ،

املكحباااات ىحاااو ئظااا تاثيجية عش ياااة الهاااوػ ، أباااو بكاااش د : الحاًياااة الحذي اااة  اااام املعلوماااات و  ق12

  156ق  ق2222ملعحابد مجحنا املعلومات ق الااهشة: داس الفجش، 

قًذلجم، عامش ئبشاهيه حعلياو س حم ،ماطفظ حالعنشاتل  ااد ،ئيناو :ماادس املعلومات  ق11

  387ق ق2229الحاليذية و لك توىية ق عناو: داس الياصوسي ، 

 :املوظااااااوعة العش يااااااة ملاااااااطمحات علااااااول املكحبااااااات الؽااااااامل، أحنااااااذ د حظاااااايذ ،حعااااااي  هللا ق12

 223ق ق2221عش لق الااهشة: املكحبة سكادينية ، –واملعلومات والحاظبات ق  ئىجل لي 

ظيذ أحنذ،  ايض أحنذ :الكحام  لك تويل ئىحاج  ويؽش  قالشكا : مطبوعات مكحباة امللاك  ق13

 62ق ق2212 هذ الو ًية ،

العلنيااااة ااااام  ااااد الحكًولوجيااااا الحذي ااااة ودوسهااااا ااااام خذمااااة  ظاااايذهه ،خالااااذة هًااااا  :الااااذوسكات ق14

البحاااااااث العل،ااااااات باملكحباااااااات الجامعياااااااة الجضاةشكاااااااةق سظاااااااالة دفحاااااااوسا  ققعاااااااًطيًة قعاااااااه علاااااااه 

 132ق ق2229املكحبات ،

 قًذلجم، عامش ئبشاهيه: خذمات املكحبات اعحوظبة قمشجا ظابق ق ق15

يااااااااس ،الحًظااااااايه و ثاحاااااااة اااااااام وجيااااااا  حناااااااذي ،أماااااااد :املااااااااادس  لك توىياااااااة للنعلوماااااااات :الاخح ق16

 56ق ق 2226املكحبات قالااهشة :الذاس املاشكة اللبًاىية، 

حعاااااااٍ ،الااظاااااااه ح ؼاااااااادي،محنود: مهااااااااسات اظاااااااحاذال قواعاااااااذ املعلوماااااااات  لك توىياااااااة اااااااام  ق17

  341ق ق 2229املكحبات ق عناو : أمواب للٌؽش والحوصيا، 

ااد ،ئيناو :ماادس املعلومات قًذلجم، عامش ئبشاهيه حعلياو س حم ،ماطفظ حالعنشاتل   ق18

 38ق ق 2222مٍ اعخطو  ئ   املطبوا ق عناو: داس الفكش ،

ظااعيذي، ظاالينةح بااٍ ؼااع تة ،ظااعاد :ئظاا تاثيجية البحااث عااٍ املعلومااات  لك توىيااة قوسقااة  ق19

ماذماااااااة للنؽااااااااسفة اااااااام امللحااااااااظ الاااااااو نت حاااااااو  املعلوماااااااات العلنياااااااة والحاًياااااااة اااااااام الجامعاااااااات 

 ق 2212الجضاةشكةق 

ه، ثو يق أحنذ عا ه :ماادس املعلومات  لك توىية ام املكحباات الجامعياة قالشكاا  : ممح ق22

 217ق ق2211مكحبة امللك  هذ الو ًية ،  

الًجااااس، د محناااود سااااا :املشاجاااا  لك توىياااة املحاحاااة ع ااا  الاى تىياااد :الخاااااةص والفةاااات  ق21

  125ق ق2229ة اللبًاىية ،،معاي ت الحاييه ،  داسة والخذمةق الااهشة :الذاس املاشك
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  13الؽايا ،عبذ هللا بٍ د :ثًنية اعجنوعات الشقنية قمجلة املعلوماثية قاق ق22

ساجاااا ، ىااااوا  عبااااذ العضكااااض: الٌؽااااش  لك توياااال وأرااااش  ع اااا  بًااااا  وثًنيااااة اعجنوعااااات املكحبااااات  ق23

 74ق  ق2229الععودية قالشكا  : مكحبة امللك  هذ ، 

ؽااااش  لك توياااال وأرااااش  ع اااا  بًااااا  وثًنيااااة اعجنوعااااات املكحبااااات ساجاااا ، ىااااوا  عبااااذ العضكااااض : الٌ ق24

 88الععوديةق مشجا ىفع ق  ق 

الًوايعااة، عااو   الاا  :ثًنيااة اعجنوعااات املكحهيااة ااام املكحبااات و مشافااض املعلومااات قعناااو  ق25

  112ق  ق 2212:داس الفكش ،

بحاث العل،ات با و ساحعم،ئظناعيد :الا ادة مٍ املااادس  لك توىياة للنعلوماات اام مياذاو ال ق26

 114ق ق 2212الحاجة واملؽاكد قسظالة ماجعح ت ق قعًطيًة قعه عله املكحبات ق

الًواظاااية،  الااا  عاااو : الاااذوسكات الحاليذياااة و لك توىياااة اااام املكحباااات ومشافاااض املعلوماااات  ق27

   312 -329ق  ق2212قعناو:داس الافا ،

  313 -312املشجا ىفع ق  ق ق28

ه املكحباااااااااات ومشافاااااااااض املعلوماتقعنااااااااااو: داس الحاماااااااااذ، باااااااااذيش، جناااااااااا : املاااااااااذخد لذساظاااااااااة علااااااااا ق29

 362-361ق ق 2228

ؼاااااااعباو، خليفاااااااة عباااااااذ العضكاااااااض :بًاااااااا  وثًنياااااااة اعجنوعاااااااات اااااااام املكحباااااااات ومشافاااااااض املعلوماااااااات  ق32

  122ق ظكًذسكة :داس ال اا ة العلنية،]دقتق[ق ق

باااات ومشافاااض ئظاااناعيد، محاااو م ىاسكنااااو :الاثجاهاااات الحذي اااة اااام ئداسة وثًنياااة ماحٌياااات املكح ق31

 77ق ق2229املعلوماتق ماش: الذاس املاشكة اللبًاىية ، 

، أحنذ سكا قخذمات املعلومات ام املكحبات الحاليذية و لك توىية قعنااو ،داس البذاياة  الذبا ق32

   36-35ق ق2212،

الًوايعااة،  الاا  عااو ق ثًنيااة اعجنوعااات املكحهيااة ااام املكحبااات و مشافااض املعلوماااتق مشجااا  ق33

 ق54ظابقق  ق 

حعااااااااااااٍ ،جاظااااااااااااه جعفااااااااااااش :املكحبااااااااااااات الشقنيااااااااااااة واقعهااااااااااااا ومعااااااااااااحابلها قعناااااااااااااو :داس البذايااااااااااااة  ق34

 171ق ق2229،

 177-171حعٍ، جاظه جعفش : املكحبات الشقنية واقعها ومعحابلها قمشجا ظابق ق ق ق35

س حم، علياو ماطفظ ح أبو  جينة ،يعشى :ثًنية اعجنوعات املكحهياة: ال لوكاذ قعنااو :داس  ق36

 66ق ق2222الافا ،
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قمحاااااب ع اااا   17/22/2213ال لوكااااذ ااااام املكحبااااات وماااااادس  ق ع اااا  الخااااط املباؼااااش قصكاااااسة يااااول : ق37
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http://www.mojtamai.com/books/index.php/component/k2/item/24764 
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االتجاهات الحديثة لإلدارة على التنمية المهنية للعالمين تأثير تطبيق 

 فى المكتبات ومؤسسات المعلومات

          

 أ.إيمان صابر النشار                                               

 قؿم املكحبات و املعلومات      -باخثة صكحوعاة

 جامعة إلاؾكنضعية                                                                                                     

 المستخلص :

 وبالحدددا  املجحمدد    فدد جعددض املكحبددات ومغاكددؼ املعلومدددات هاددح ازحم اددا ؤخددض ؤ دددم املاؾؿددات           

الؿعاؾدددددات ال غندددددا هحيدددددا  خعددددد  ؤ يدددددا ثن دددددظ  التددددد  ددددداي ثعبعدددددإلا العملعدددددة إلاصاعيدددددة مددددد  ال دددددغوعيات 

املوضوهة للمكحبات بإهاح صعجة م  الك اءة وفح خدضوص مماايعدات املحاخدة  كمدا ؤ يدا جعمد  هادح 

اؾدددددحملما املدددددواعص املالعدددددة والجيدددددغية والحكنولوجعدددددة وثيؿدددددعااا   دددددظا وجؿددددد ح ب دددددح ثنمعدددددة الادددددضعات 

 جعم  هاح ثن عظ الخعغ وغير ا م  العملعات الاامة.  الت والك اءات الجيغية 

وهندددددض ؼادددددوع الحكنولوجعدددددا الخض ثدددددة وثعبعاادددددا فدددددح مسحلددددد  املجددددداالت ومحيدددددا املكحبدددددات   ادددددض         

جؿدددحسضس وؾددداث  الحكنولوجعدددا  التددد صزلدددد هادددح العملعدددة إلاصاعيدددة وؤلدددبدد إلاصاعة إلالك رويعدددة 

 .ؤؾاس   ييا بيا  

ء العمددددد  ك ددددداءة ؤصا فددددد ثلعدددددا صوعا مدوعيدددددا  التددددد  دددددظا وقدددددض ؼادددددغت مدددددازغا الجدددددوصة اليددددداملة        

 اداؽ هيدا مدضض عضدا املؿدح عض   همدا  التد العمد  ويحاثهد   ؤصاءاملععاع للخكم هادح   ه   إلاصاعي 

ُ اددضس لادددم مددد  زدددضمات ثحوا دددإلا مدد  محعلبددداأيم ومددد  و دددضا   كمدددا ؤ يددا جادددض محوالددد  مددد  ؤجددد  

 الحعويغ املؿحمغ.

عددض هملعددة الحنمعددة املانعددة للمكحجعدديي مدد  ؤ ددم ؤ ددضا  بصاعة         
ُ
املكحبددات ومغاكددؼ املعلومددات  وج

ضدددددم   وؾاسددددد  املعلومدددددات  وحدددددح املخدددددوع  ؤزصددددداج وطلدددددا يؽدددددغا ر معدددددة الدددددضوع الدددددظض  ادددددوس بددددد  

 العملعات إلاصاعية الخض ثة  م  بصاعة بلك رويعة؛ وبصاعة الجوصة الياملة .

  :الكلمات المفتاحية

 حنمعة املانعة للمكحجعيي.اصاعة املكحبات  إلاصاعة إلالك رويعة  بصاعة الجوصة الياملة  ال
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عددددض العملعددددة إلاصاعيددددة طات ؤ معددددة كبيددددرة  
ُ
جمعدددد  مهدددداالت الخعدددداة    ححمثدددد  ؤ مع يددددا باليؿددددبة  فدددد ج

للماؾؿات املخحل ة فح مواجاة الحمليرات والؽغو  البعئعة املخحل ة وفح ثعويغ هنالغ إلايحاج 

 اؾدددددحسضاسع   وثددددداصض إلاصاعة ب دددددح وقعددددداصة وثوجعددددد  املنؽمدددددة لحداعدددددإلا ؤ دددددضا اا وثداعدددددإلا مؾدددددحاغا

و عددداا مثمدددغ للمصددداصع املاص دددة املحدددوا غة وللمدددواعص املالعدددة املخصصدددة للمنؽمدددة  وللادددوض  ب هدددا  

الجيدددغية العاملدددة  ييدددا وب دددح بيحاجعدددة ؤهادددح وبيهددداػات ؤكلدددر  وبدددضوي إلاصاعة جعدددم ال و ددد ا ويصدددعا 

 ثداعإلا و ضا  والخعغ واللرامج.

ملعلومدددات هدددإ يا مثددد  املاؾؿدددات وزدددغض   دددةي للعملعدددة وجعحلدددر املكحبدددات وماؾؿدددات ا

ؤ  دددا فدددح يهاخادددا وثادددض م زدددضمات مميددد ة  وب هدددا  إلاصاعيدددة ؤ معدددة كبيدددرة  ولادددا صوع مثمدددغ و عددداا 

 للمؿح عض  .

كا دددة املجددداالت  فددد وؤصض ث هدددغ املعلومدددات والثدددوعة املعلوماثعدددة ب دددح صزدددوا الحكنولوجعدددا 

ؼاددددددوع إلاصاعة إلالك رويعددددددة  وبصاعة  وبالحددددددا  ملعلومددددددات ومدددددد  ضددددددمحيا بصاعة املكحبددددددات وماؾؿددددددات ا

 ب ح ضغوعة اؾحململاا فح هملعة الحنمعة املانعة للمكحجعيي. ؤصضالجوصة الياملة  مما 

 : أوال: الهدف من البحث

ييددددددددض   دددددددددظا البددددددددد  ب دددددددددح الحعدددددددددغ  هاددددددددح اصاعة املكحبدددددددددات ومغكدددددددددؼ املعلومددددددددات هادددددددددح وجددددددددد               

 دح صعاؾدة وؼداث  العملعدة إلاصاعيدة وبصاعة املدواعص الجيدغية  والحعدغ  الخصوص  وكظلا ييدض  ب

 هاح إلاصاعة إلالك رويعة وبصاعة الجوصة الياملة وصوع ما فح الحنمعة للمانعة للمكحجعيي .

 ثانيا: أهمية البحث:

ت املكحبدات وماؾؿدات املعلومدا فد  لاى  ظا البد  ال وء هاح العملعدة إلاصاعيدة ووؼاث ادا         

ثادددددض م الخدددددضمات املكحجعدددددة بيدددددا   مثدددددم املؿدددددح عض   ويدادددددإلا لادددددم  فددددد  ؤؾاسددددد  ومدددددا لادددددا مددددد  صوع 

ال اثضة الاصدوض    دظا وثعدغل البدد  ب دح بصاعة املدواعص الجيدغية وثنمع يدا  كمدا اثهد  ب دح الحعدغ  

ا العملعدددة إلاصاعيدددة وحدددح مدددا  علدددإلا هلييدددا كإلاصاعة إلالك رويعدددة ككمددد فددد اؾدددحسضاس الوؾددداث  الخض ثدددة 

جعددض ؤخدددضذ العملعدددات إلاصاعيدددة  والتددد ثعددغل البدددد  بالضعاؾدددة جصاعة الجددوصة اليددداملة ومعا ير دددا 

 وؤرغ ما هاح الحنمعة املانعة وع   ك اءة املانعيي املكحجعيي.
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 ثالثا: تساؤالت البحث:

 ما م اوس بصاعة املكحبات وماؾؿات املعلومات؟ .1

 ؼاث اا وؾاؾعة؟و  ح املواعص الجيغية ؟ وما  بةصاعةما املاصوص  .2

 ؤ مع يا وؤ ضا اا؟ ح ماطا جعنا هملعة إلاصاعة إلالك رويعة؟ وما  .3

 ما ال غل بيي إلاصاعة الحالعض ة وإلاصاعة إلالك رويعة؟ .4

املكحبددددات وماؾؿددددات املعلومددددات ومددددا حددددح  فدددد مددددا طا جعنددددا هملعددددة بصاعة الجددددوصة اليدددداملة  .5

 هنالغ ا وؾاؾعة؟

 ما معا ير الجوصة الياملة؟  .6

 وع إلاصاعة إلالك رويعة وبصاعة الجوصة الياملة فح الحنمعة املانعة للمكحجعيي؟ما ص .7

 المتبع بالبحث:رابعا: المنهج 

ثاوي  زل عة هلمعة ه  بصاعة املكحبات وماؾؿات  ف  النؽغي اثبعد الباخثة املنهج 

معة وصعاؾ يا هاح املصاصع العل اهحماصااملعلومات وإلاصاعة إلالك رويعة وبصاعة الجوصة الياملة 

م الحولعات  الت بحعمإلا م  ؤج  الخغوج ببعض النحاثج 
َ
ثحمنا  الت ثغا ا طات ضغوعة  وم  ر

 املؿحاب . ف ثعبعااا 

 . إدارة املكخباث ومؤشصاث املعلىماث:1

 ال  حهدددددؼؤ مددددد  كعنويدددددة املجحمددددد  الخدددددض   
ع
عدددددض املكحبدددددات وماؾؿدددددات املعلومدددددات جدددددؼءا

ُ
ج

 ر يدددددددا ماؾؿددددددددات مح اهلدددددددة  وبخدددددددضض وؾددددددداث  اؾددددددددحمغاعيح  وثعدددددددوع  
ع
بيئ يدددددددا الضازلعددددددددة  فدددددددد ويؽددددددددغا

والخاعجعدددة وطات ؤ دددضا  مدددددضصة والدددخة جؿدددد ح ب دددح ثداعاادددا مدددد  زدددما مهموهددددة مددد  املددددواعص 

مدحاجدة ب دح بصاعة  اهلدة وواهعدة قداصعة هادح الاعداس بهمعدد    هد املاص دة والجيدغية والحكنولوجعدة  

 (1)العملعة إلاصاعية هاح الوج  و   .

 جعغي  بصاعة املكحبات وماؾؿات املعلومات بإ يا:ويمك  

كهملعدددددة ثنؽدددددعم الجادددددوص  وثيؿدددددعإلا املدددددواعص املاص دددددة والجيدددددغية والحكنولوجعدددددة للمكحبدددددات 

واؾددخثماع ا بإقىدد ا صعجددة ممكنددة مدد  زددما الحسعددعغ والحنؽددعم والاعدداصة وإلاهددغا  والغقابددة  

 (2) ق  جاض ووقد ممكنيي.وطلا للخصوا هاح ؤ    النحاثج وثداعإلا و ضا  املغجوة بإ

 بيا  هاس الح غيإلا بيي مصعلخيي محصليي  ما: وييبغ 
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Administration: 

 جصاعة املكحبات وماؾؿات املعلومات. النؽغي . خع   حعلإلا  ظا املصعلح بامل اوس 1

 . بصاعة املكحبات الحابعة للخاومة ؤو الاعاع العاس مث  بصاعة املكحبة العامة.2

ث دد  و ددضا   والتدد املكحبددات وماؾؿددات املعلومدات  فدد اجبددات إلاصاعة العلعدا . ؤنيدعة مادداس وو 3

 العامة وثغؾم الؿعاؾات الغثيؿعة.

Management: 

مددا  ماعؾدد  مددض غ املكحبددة  ومعددا مدد  ؤنيددعة  ؤيلعلددم إلاصاعة  الحعبعادد  العلمدد .  حعلددإلا بددامل اوس 1 

 وؤهماا وبيهاػات.

ة ؤو ثهاعيدددددددددددة كاملكحبدددددددددددات وماؾؿدددددددددددات املعلومدددددددددددات . بصاعة املكحبدددددددددددات الحابعدددددددددددة ملنؽمدددددددددددات زالددددددددددد2

 املحسصصة.

 . بصاعة  غوع اليياط الجيغض مث  بصاعة املجموهات  بصاعة و غاص  بصاعة هملعة الخوؾبة.3

املكحبددات وماؾؿددات املعلومددات هاددح ازحم اددا ؾددواء ؤكايددد  فدد وهاددح  ددظا   ددةي إلاصاعة 

وؼع ددددددة مامددددددة ال غنددددددا هحيددددددا وطلددددددا  حدددددد مكحبددددددات محسصصددددددة ؤو ؤكاص معددددددة  ؤو هامددددددة ؤو مضعؾددددددعة 

 لحداعإلا و ضا  الحالعة:

ثن عددددظ الؿعاؾددددة/ الؿعاؾددددات املوضددددوهة بددددإهاح صعجددددة مدددد  الك دددداءة وفددددح خددددضوص إلاماايددددات  .1

 املحاخة.

اؾددددددحملما املددددددواعص املاص ددددددة والجيددددددغية والحكنولوجعددددددة )هوامدددددد  إلايحدددددداج( وثيؿددددددعااا بإخؿدددددد   . 2

 وة.العغل املمكنة لحداعإلا و ضا  املغج

جعمدددد  هاددددح ثن عددددظ الخعددددغ املغؾددددومة مدددد  ؤجدددد   التدددد ثنمعدددة الاددددضعات والك دددداءات الجيددددغية  . 3

 ثداعإلا و ضا  املييوصة.

( ب ح املؿحوض ومث  مد  زدما ثنمعدة Organizational climate) الحنؽعم معثااء باملنار  . 4

  ة.العمقات إلانؿايعة بيي العامليي وثداعإلا الغ ا عة الن ؿعة واملاص

املواػيدددة بدددديي مثها دددات املح دددداعبة  مثدددد  ب هددداص الحددددواػي بدددديي مصدددالح العددددامليي وؤ ددددضا ام  . 5

 وبيي مصالح املكحبة وؤ ضا اا وبيي املي ايعة املحاخة وبيي الن اات الخاللة واملحوقعة.

 املواءمة بيي محعلبدات البيئدة الضازلعدة للمكحبدة ؤو ماؾؿدات املعلومدات وبيئ يدا الخاعجعدة . 6

  ظا املجاا بما  ك   ثداعإلا و ضا  املوضوهة. ف وبػالة املعوقات 
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املحاام  الظض  غثكؼ هاح كوي املكحبة ؤو مغكؼ املعلومات  الحنؽعم ثكغيـ منهج الحعويغ  . 7

  ح اهددددددد  مددددددد  املكحبدددددددات وماؾؿدددددددات املعلومدددددددات واملنؽمدددددددات وزدددددددغض طات 
ع
 م حوخدددددددا

ع
يؽامدددددددا

 هاددددح الحمليددددر والنمددددو املحوالددددليي هاددددح العمقدددة املوجددددوصة فددددح املجحمدددد  املخددددع
ع
 قددداصعا

ع
غ  يؽامددددا

 والكاح. الجؼج مؿحوض و غاص والجماهات وهاح املؿحوييي 

( بإق  ما  مك  Effectiveness( وال اهلعة إلاصاعية )Efficiencyثداعإلا الك ا ة إلايحاجعة ) .8

ثخؿدا م  التد ص املحدو غة م  الوقد واملاا وو غاص وجعنا الك ا دة إلايحاجعدة  ندا نؿدبة املدواع 

ماؾؿدات املعلومدات  ؤمدا باليؿدبة لل اهلعدة إلاصاعيدة  فد املكحبدة ؤو  فد العملعة إلايحاجعة  ف 

 حعندددددددا مدددددددضض اؾدددددددحملما املدددددددواعص املحاخددددددددة بملدددددددغ  ثداعدددددددإلا ؤ دددددددضا  املكحبدددددددة ؤو ماؾؿددددددددات 

 (  3) املعلومات.

 Personal Management    املكخباث ومؤشصاث املعلىماث         فيإدارة املىارد البشزيت  -2

عدددددددض بصاعة املدددددددواعص الجيدددددددغية )و دددددددغاص( 
ُ
املكحبدددددددات وماؾؿدددددددات املعلومدددددددات مددددددد  ؤ دددددددم  فددددددد ج

 الوؼاث  إلاصاعية لعنا  يا بالعنصغ الجيغض وال حماماا ب .

املكحبددددات وماؾؿدددات املعلومددددات كالييدددداط  فددد وجعدددغ  بصاعة املددددواعص الجيدددغية )و ددددغاص ( 

حعاجات املكحبة ؤو ماؾؿات املعلومدات مد  الادوض العاملدة وثو ير دا املحعلإلا بحدض ض اخ إلاصاعي 

 (4) م  الناخعة النوهعة والكمعة املخضصة  وثيؿعإلا إلا اصة بإهاح ك اءة ممكنةك.

 بإ يدددا ثسعدددعغ العنصدددغ الجيدددغض 
ع
املنؽمدددة وثنؽعمددد  وثوجييددد  وعقابحددد    فددد وجعددغ  ؤ  دددا

عاأيم ومادداعأيم  وأيعئدة الؽددغو  املمثمددة بمدا   ددم  اجحدظاف ؤك ددإ العنالدغ الجيددغية وثنمعددة قدض

 (5) الؾحسغاج ؤ    ظاقاأيم بما  داإلا ؤ ضا  املنؽمة وؤ ضا  العامليي  ييا.

 املكخباث ومؤشصاث املعلىماث: فيأهميت إدارة املىارد البشزيت  2-1

ُيعددض العنصددغ الجيددغض مدددوع همدد  بصاعة املددواعص الجيددغية )و ددغاص( وؤؾدداؽ ؤنيددع يا فددح 

جيهدداػ  ؤؾاسد  ات وماؾؿدات املعلومددات   ادو ؤ ددم هنالدغ إلايحداج هاددح إلاظدمل  ومدددوع املكحبد

 وهماا  وؤصاة  اهلة للولوا ب ح و ضا  املييوصة وثداعإلا الحّمي  والنهاح.

 مدد  كو يدددا طات ظبععددة خغكعدددة  ري 
ع
وثيبدد  ؤ معددة بصاعة املدددواعص الجيددغية )و دددغاص ( ؤ  ددا

ددعا( للمكحبددة ؤو مغكددؼ وؼاث اددا ثحسلدد  ؤنيددعة كا ددة ا
ُ
لوخددضات إلاصاعيددة )الددضواثغ ووقؿدداس والي
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ثاددددوس بةمددددضاص  ددددظ  الوخددددضات بددددار غاص المػمدددديي للعمدددد   ييددددا  وجيددددغ  هاددددح  التدددد   هدددد املعلومددددات 

 (6) ثنمع يم وثعويغ م  وث   وؾـ العلمعة للحعام  معام  الخ.

 ث ومؤشصاث املعلىماث:املكخبا فيالىظائف ألاشاشيت إلدارة املىارد البشزيت  2-2

 اث إلا الباخثوي واملخحصوي هاح هضص م  الوؼاث  جصاعة املواعص الجيغية وحح كما  اح:

 وظيفت جخطيط املىارد البشزيت: 2-2-1

املكحبدات  فد يعحلر ثسععغ املواعص الجيغية حجغ وؾاؽ لا  وؼاث  بصاعة املواعص الجيغية 

 وماؾؿات املعلومات.

 املىارد البشزيت وأهميخه: مفهىم جخطيط 2-2-1-1

ثسععغ املواعص الجيغية  و نياط  ض   الحإكدض مد  ثدوا غ العنصدغ الجيدغض املعلدوف 

املؿدددحاب  بالعددددضص املناؾدددا والندددوع املناؾدددا  وفدددح الوقدددد واملادددداي  فددد لحداعدددإلا ؤ دددضا  كاملكحبدددةك 

  املناؾبيي.

 املكخباث فيأهداف جخطيط املىارد البشزيت  2-2-1-2

ضدوء املعغ دة الجعدضة بداملواعص  فد صخعذ لمخحعاجات م  املدواعص الجيدغية بي الحاض غ ال

 :آلاج  ف غا ة و معة ثمث   ف املحاخة  عم يؿمذ بالولوا ب ح ؤ ضا  

  الوقد املناؾا. ف ثو ير مخحعاجات م  املواعص الجيغية 

 .ثسععغ ال رقعات والحدوالت والحمليرات الوؼع عة صاز  املكحبة 

 ؤيعض مل ء الوؼاث  الياغغة يخعهة للحااهدض ؤو الججدؼ ؤو مؾدحاالة ؤو الحسععغ الج 

 ؾجا م  ؤؾباف ثغك الخضمة املخحل ة.

 .إلاهضاص للريامج الحضعيا  وأيعئة و غاص لحو ح مااس وؼاث ام 

 .ثاض غ ثاالع  املواعص الجيغية وبهضاص مي ايعات املغثبات واملاا أت 

 الوؼاث  املناؾبة. ف عص بيغية جض ضة وجعععحيا إلاهضاص الجعض لوؼع ة ازحعاع موا 

  الحكعدددد  املؿددددحمغ مدددد  املحمليددددرات البعئعددددة املخععددددة بمددددا   ددددم  ثددددضبيرا ؾددددلعما ومؿددددحمغا

 للمواعص الجيغية صوي مياك  ؤو م اجأت.

 مزاحل إعداد مخطط املىارد البشزيت: 2-2-2-3

مدددددددات املدددددددغوع ثحعلدددددددا هملعدددددددة ثسعدددددددعغ املدددددددواعص الجيدددددددغية باملكحبدددددددات وماؾؿدددددددات املعلو 

 باملغاخ  الحالعة:

 . صعاؾة الخالة الغا نة للمواعص الجيغية للمكحبة.    1
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 . الحيبا بدالة املواعص الجيغية زما   رة الخعة.2

 . املواػية بيي وضععة العلا والعغ .              3

 . ثدلع  وول  الوؼاث . 4

 . مغاقبة ومحابعة ثن عظ زعة املواعص الجيغية.5

 جحليل ووصف الىظائف:  2-2-2

خعدد   ددحم وضدد  بعاقددات ولدد  العمدد  ؤو الوؼدداث   وجعددغ  الخادداثإلا الخالددة بادد  

البعايددددددات  الددددددوؼع  وؼع ددددددة بعغياددددددة منؽمددددددة ومنعاعددددددة  وغالبددددددا مددددددا ثح ددددددم  بعاقددددددات الولدددددد  

  الحالعة:

هلييددددددا   الوؼع ددددددة وإلاهددددددغا جعغيدددددد  هدددددداس للوؼع ددددددة  والواجبددددددات الح صددددددعلعة لاددددددا  ومؿددددددئولعات 

 ثاصض  ييا الوؼع ة. الت ا بالوؼاث  وزغض  وؤصوات الوؼع ة ووؾاثلاا  والؽغو  وهمق ي

م عض ب ح خض ما   ةي  م  امل عض الؿدماح للمدلد   الوؼع  ويؽغا ري ؤؾلوف الول  

ؤي   دددددع  ؤ دددددة جعلعادددددات ؤزدددددغض  دددددغض ؤ يدددددا مناؾدددددبة وم عدددددضة ل ادددددم الوؼع دددددة  لدددددظلا  دددددةي البندددددض 

 ول   و غ  ظا املجاا للحوضعذ.بعاقة ال ف الخاص بالحعلعاات 

جعحلددددر مددد  العملعددددات  التددد و عدددض ال دددغام مدددد  هملعدددة بهددددضاص بعاقدددات ولددد  الوؼدددداث   

ثو غ بعايات ومعلومات ث عض كمغهض فدح وضد  املعدا ير الوؼع عدة الخالدة بدال غص   الت الغثيؿعة 

ؤي   يبغددددد  والتددددد الشدددددخى الدددددظض ييدددددمل  الوؼع دددددة   فددددد  دددددحم ثدض دددددض اليدددددغوط الواجدددددا ثوا غ دددددا 

ثخناؾدددا مددد  ظبععدددة الوؼع دددة وواجباأيدددا ومؿدددئولعاأيا  ختدددا  دددحمك  هددداغ  الوؼع دددة مددد  الاعددداس 

 بإهبائيا بعغياة  عالة  وهملعة وض  هغوط وموال ات هاغ  الوؼع ة هملعة لعبة  

الوؼاث  ثسحل  فح ثنؽعماا وبعاياأيدا وبهدضاص ا مد  مكحبدة  هاغا بي بعاقات ول  

  ؽمة  غير ؤ يا هاصة ما ث م البعايات واملعلومات الحالعة:ب ح ؤزغض وم  منؽمة ب ح من

ويوهدددددد  لددددددضض هدددددداغ  الوؼع ددددددة )ماجؿددددددحير  ليؿددددددانـ  رددددددايوض...(  واملادددددداعات  الحعلعمدددددد املؿددددددحوض 

الظ نعددددددة والاددددددضعات الجؿددددددمايعة ليدددددداغ  الوؼع ددددددة  والصدددددد ات الشخصددددددعة )املؽاددددددغ العدددددداس...(  

 والص ات الؿلوكعة ومجحماهعة لياغ  الوؼع ة.

 وظيفت اشخلطاب واخخيار املىارد البشزيت: 2-2-3

ثخبعادا  التد  اصض باالؾحاعاف ومزحعاع  بجغاءات الحوؼع  والؿعاؾات واملغاخد  و

املكحبدددة  مددد  ؤجددد  ازحعددداع ؤ  ددد  املدددواعص الجيدددغية املحاضمدددة ليدددمل  وؼددداث  هددداغغة لدددضييا ومعندددا 
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ثداعدددددإلا الحاابددددد  بددددديي محعلبدددددات  دددددظا ؤي هملعدددددات مؾدددددحاعاف  ومزحعددددداع  والحععددددديي أيدددددض  ب دددددح 

 العم  م  جاة  وزصاثى ومااعات و غاص م  جاة رايعة.

 ويحم اؾحاعاف املواعص الجيغية م  مصضعي   ما املصاصع الضازلعة والخاعجعة.

   وال رقعة فح املنصا  والنا  والحدوي   ومؾحاضاس.الضازا : إلاهمي ح واملصاصع الضازلعة 

: إلاهميددات العامددة  و املحاددضميي العغضددعيي  وهاددوص العمدد   ومااثددا  هدد  ؤمدا املصدداصع الخاعجعددة

 الحوؼع  العامة والخالة  والجامعات ووقؿاس والالعات.

و ندددددددداك زعددددددددوات عثيؿددددددددعة ثمددددددددغ هيددددددددا هملعددددددددة ازحعدددددددداع و ددددددددغاص قبدددددددد  جعععددددددددحيم  وثا دددددددد   

إلاهددمي بعغياددة  الخيددغيعات الاايويعددة ب ددغوعة بثبدداع بجددغاءات مععنددة الزحعدداع و ددغاص  ك ددغوعة

مععنددددة فدددد  الصددددخ  الوظنعددددة جثاخددددة ال ددددغص املحاا ئددددة بدددديي املحاددددضميي  و ؤ  ددددا وضدددد  هددددغوط 

 مععنة ؾاباة للمياعكة ف  املؿاباات

 زعوات عثيؿعة ملؿاباات مزحعاع مغثبة بعغياة منعاعة كاآلج : 

              .ؤوال:  حذ املؿاباة 

 .رايعا: إلاهمي ه  املؿاباة 

 ؾمس املل ات و  دصاا.           رالثا: ب 

 .عابعا: ثدض ض ورعاة مؾحضهاء و بعؾالاا 

                          .زامؿا: ؤجغاء املؿاباة 

 . ؾاصؾا: ازحباعات الحوؼع 

                     .ؾابعا: املاابمت الشخصعة 
  (7)رامنا: بجغاءات الحععيي 

 وظيفت جدريب املىارد البشزيت: 2-4 –2

يعدددغ  الحدددضعيا بإيددد  ك الجادددوص إلاصاعيدددة ؤو الحنؽعمعدددة التددد  أيدددض  ب دددح ثدؿددديي قدددضعة ال دددغص  و

هادددددح ؤصاء همددددد  معددددديي  ؤو الاعددددداس بدددددضوع مددددددضص فددددد  املكحبدددددة ؤو مغكدددددؼ املعلومدددددات بك ددددداءة هالعدددددة. ك 

ويعغ  ؤ  ا بإي  ك هملعة مسععة أيدض  ب دح ثدؿديي ماداعات وقدضعات ال دغص و لدالاا  وثوؾدع  

 (8)  م  زما الحعلم  لغ   مؿحوض ك اءث  و ك اءة املكحبة الت  يعم   يياك.يعال معغ ح
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  وظيفت جلييم أداء العاملين:  2-5 –2

ثاععم ؤصاء العامليي ف  املكحبات يعحلر زملة و ازحباع ملضض يهاح العملعات الؿاباة 

التدددددد  ثدكددددددم هاددددددح املغثبعدددددة بحسعددددددعغ و ازحعدددددداع وثددددددضعيا املددددددواعص الجيددددددغية   نحدددددداثج الاعدددددداؽ حدددددد  

لدددمخعة الخعدددغ و اللددددرامج املحعلادددة بازحعدددداع املدددواعص الجيدددغية و ثوؼع اددددا و ثدددضعي يا باملكحبددددة  ؤو 

هدضس لدمخع يا   ددظا مد  جادة  ومدد  جادة رايعدة جؿددمذ هملعدة قعداؽ وصاء بةهدداصة النؽدغ فد  ثلددا 

 و ؾعاؾ يا. املخععات و اللرامج وثوجيياا ب ح الوجاة الؿلعمة الت  ثسضس ؤ ضا  املكحبة

ويعددغ  ثاعددعم ؤصاء العددامليي  كبإيدد  هملعددة قعدداؽ موضددوهعة لك دداءة العددامليي  ومددضض 

مؿا م يم ف  بيهاػ وهماا املغثبعة هيم  و الخكم هادح ؾدلوكام و ثصدغ اأيم فد  العمد  فد    درة 

     .(9) ػمنعة مععنة وو إلا معا ير ؤصاء مدضصة.

ععندددة  مكددد  اؾدددحسضاماا فددد  قعددداؽ ك ددداءة بي هملعدددة )الحاعدددعم( ثحعلدددا وجدددوص معدددا ير م

 ؤصاء العامليي ف  املكحبة ؤو 

 

 ( 1ها  عقم )

 املكحبات وماؾؿات املعلومات ف العامليي  ؤصاء بيي صوعة ثاععم   ثوضعح مسعغ 

مغكدددددؼ املعلومدددددات  و بالحدددددا   ثدض دددددض ميدغا دددددات الناثهدددددة هددددد   دددددظ  املعدددددا ير و ثناؿدددددم 

واع: وحددد : معددا ير كمعدددة ثحعلدددإلا بكمعدددة إلايحددداج و معدددا ير يوهعدددة معددا ير قعددداؽ وصاء ب دددح زمؿدددة ؤيددد

ثحعلإلا بنوهعدة وصاء وجوصثد  و معدا ير ثال دة ثحعلدإلا بالن ادات املعغو دة هادح بيهداػ ؤخدض وهمداا 
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و معدددددا ير ػمنعددددددة ثحعلددددددإلا بالوقددددددد الددددددمػس للاعدددددداس بعمدددددد  معدددددديي و معددددددا ير الاددددددعم املعنويددددددة و ثحعلددددددإلا 

بزمص العامليي ووالئيم للعم  ف  املكحبة ؤو مغكؼ املعلومات  بمهاالت غير ملموؾة مث  صعجة

 وعوخام املعنوية و غير ا.

 أهميت كياس )جلييم( أداء العاملين في املكخباث و مؤشصاث املعلىماث: 2-5-1 –2

ثيب  ؤ معة ثاععم ؤصاء العامليي ف  املكحبات و ماؾؿات املعلومات م  مهموهة و ضا  

 ااا وح :الت  يؿ ح ب ح ثداع

معثااء بإصاء العامليي و ثعويغ  و ثنمعح   و طلا م  زما بمضاص م باملعلومات املحعلاة  -1

بداعاة ؤصائيم بالعم  و يااط قوأيم وضع ام ف   ظا املجاا مما  ض عام ب ح ثمف  يااط 

 ال ع  و معالج يا.

ء  مكدد  ثغقعددة بعددض ثغقعددة العددامليي املحميدد    ب ددح وؼدداث  مناؾددبة.  بندداء هاددح قعدداؽ وصا -2

العددامليي املحميدد    ب ددح وؼدداث  مناؾددبة لادددضعاأيم و مادداعأيم  و  ددحم فدد  الوقددد طاثدد  بهدددضاص 

 همجعة لظوي وصاء املنس ض. اؾ راثعهعة

بجددغاء جعددض مت فددد  الغواثددا و وجددوع.   ددد  ضددوء املعلومدددات التدد   ددحم الخصدددوا هلييددا مددد    -3

امليي ؤو بياالداا  و  مكدد  ؤ  دا اق دراح يؽدداس قعداؽ وصاء  مكد  ػيداصة عواثددا و ؤجدوع العد

 لامخوا ؼ معيي 

ثدؿددديي همقدددات العمددد  بددديي العدددامليي و عئؾدددائيم. بط يؿدددوص جدددو مددد  الح دددا م و العمقدددات  -4

الخؿددنة بددديي العدددامليي وعئؾددائيم هندددضما ييدددعغ العدداملوي ؤي جادددوص م و ظددداق يم املبظولدددة 

 ف  ؤصائيم لعملام مااي ثاض غ و ا حماس عئؾائيم.

ثنمعة ك اءة امليغ يي و املض غي   و بكؿاهيم مااعات الغقابة ال عالة املؿحمغة  و الاعاصة  -5

 الصالخة الغهعضة.

ع ددد  الددددغوح املعنويددددة للعدددامليي بي وجددددوص يؽدددداس عؾدددم  لاعدددداؽ وصاء قدددداثم هادددح ؤؾدددداؽ مدددد   -6

هادح  العضالة و املوضوهعة  بع  الثاة ف  ي وؽ العدامليي بدإي إلاصاعة جعامد  كد   دغص مدحيم

 ؤؾاؽ ك اءث  وجاض   مما  اصي ب ح ػياصة عضا م ه  العم  و اؾحاغاع م  ع .

الكيددددد  هددددد  خاجدددددات الحدددددضعيا بط يعدددددض قعددددداؽ وصاء ؤصاة مامدددددة للكيددددد  هددددد  الخاجدددددات  -7

 ( 10) الحضعيجعة للعامليي  و بالحا   ثدض ض ؤيواع بغامج الحضعيا و الحعويغ المػمة.
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 كخباث و مؤشصاث املعلىماث:امل فيإلادارة إلالكتروهيت  -3

جعدض قمدة بيهداػات الثدوعة العلمعدة و الحانعدة الخض ثدة فد  مهداا ثكنولوجعدا املعلومدات ؼادوع 

الخاؾبات و ؤلبدد م  املوضوهات الغثيؿعة الت  ثدؽى با حماس جمع  املض غي  ف  املكحبات 

 امددة و ؾدددغيعة  و ماؾؿددات املعلومددات هاددح ازحم اددا  خعدد  ؤخددضرد  ددظ  الحكنولوجعددا جمليددرات

ف  بيئة املكحبدات و ماؾؿدات املعلومدات  بط قغبدد  دظ  الحكنولوجعدا املؿدا ات بيدا  لدم يعغ د  

 إلانؿاي م  قب .

عة دددددددددددددددددددددددددددددددددد  و معالجددة كددم  اثدد  مدد  البعايددات الغقمعددة و النصددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوؤثاخددد بماايعددة ثسؼي

و الببلعوجغا عدددددة و الصدددددوثعة  و الصدددددوع  وغير دددددا خعددددد  مكندددددد مددددد  اؾددددد رجاع املعلومدددددات و ب يدددددا 

بؿغهة كبيرة جضا و بحال ة معاولة  مما ؾاهض املكحبات و ماؾؿدات املعلومدات الخصدوا هادح 

حا   اثسداط قدغاعات ؤك در واقععدة املعلومات المػمة لاا بالؿغهة املناؾبة و بالوقد املعلوف  و بال

 وعهضا  وبناء ؤيؽمة معلومات بصاعية  عالة.

بي اؾحسضاس ثكنولوجعدا املعلومدات وفد  مادضم يا الخواؾديا فد  بصاعة املكحبدات و ماؾؿدات 

املعلومدددات ييدددض  بالضعجدددة وو دددح ب دددح ثنمعدددة  دددظ  إلاصاعة مددد  زدددما ثدؿددديي قدددضعاأيا هادددح الاعددداس 

ععغ  ثنؽعم  ثوجع   عقابة( هاح ؤ    وجد  ؤلدبدد  دظ  الحكنولوجعدا بالعملعة إلاصاعية )ثس

ؤصاة ؤؾاؾدددددعة مددددد  ؤصوات إلاصاعة الخض ثددددددة الناؤخدددددة للمكحبددددددات و ماؾؿدددددات املعلومددددددات  و ؤصاة 

عثيؿدددددعة  اهلدددددة فددددد  بيهددددداػ و ثعدددددويغ العض دددددض مددددد  ؤنيدددددع يا و زدددددضماأيا املخحل دددددة  ووؾدددددعلة مامدددددة 

 العم   ييا.لحدض   ؤيؽم يا و ؤؾالع يا و آلعات 

 اددددض كدددداي لحكنولوجعددددا الخواؾدددديا ؤرددددغ مباهددددغ فدددد  خدددديي اؾددددحسضاس املددددواعص املحاخددددة  وػيدددداصة 

ك ددددددداءة العدددددددامليي مددددددد  زدددددددما امدددددددحمكام ملادددددددداعات و قدددددددضعات جض دددددددضة  وؼادددددددوع منحهدددددددات وزضمددددددددة 

معلوماثعدددددة خض ثدددددة وثدؿددددديي جدددددوصة مدددددا  دددددو موجدددددوص محيدددددا  عدددددم  و الحالعددددد  مددددد  و دددددضي العاملدددددة 

إلاجدغاء و معثاداء بمؿدحوض  وثجؿدعغ العم و جؿاعلاا  وثعويغ ؤؾالعا  ثصااموثدؿيي ظغل 

 وصاء و إلايحاجعة.

كمدددا قدددضمد ثكنولوجعدددا املعلومدددات  غلدددة مامدددة املكحبدددات و ماؾؿدددات املعلومدددات لحدؿددديي 

قضعاأيا الحنا ؿعة ف  ؾول العم  و املعلوماثعة  و لح م  لن ؿاا الحمي   و الح ول  و النهاح 

اعدددإلا ؤ دددضا اا لدددظلا  بدددضؤت بصاعات املكحبدددات و ماؾؿدددات املعلومدددات هادددح ازحم ادددا ثدددضعك فددد  ثد

و املثا   الاصوض لاظ  الحكنولوجعا  مما ص عاا ب ح الؿ   لحداعإلا إلا اصة  مؾ راثعهعةو معة 

 ( 11) محيا ملا  مك  ؤي ثو غ  م  مؼا ا و زضمات و جؿاعمت و بماايعات هض ضة و محنوهة.
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إلاصاعة إلالك رويعددة جدداء يخعهددة ثعددوع موضددوى   محددض ب ددح العاددوص الخمؿددة وزيددرة  بي ؼاددوع 

مددددددد  الاددددددددغي املا ددددددد    وبددددددددضا ات ؼادددددددوع إلاصاعة إلالك رويعددددددددة ثحمثددددددد  فدددددددد  ايخيددددددداع اؾددددددددحسضاس يؽددددددددم 

الخاؾددددوف فدددد  ؤنيددددعة وهمدددداا منددددظ  يا ددددة هاددددض الخمؿددددينات و الؿددددحينات خعدددد  وجددددضت معؽددددم 

اا دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداؾحسضاماا للخاؾوف ؾععنا إلاؾغاع فد  ؤيهداػ وهماملنؽمات و املاؾؿات العامة ؤي 

  (   12)و ازحصاع للجاض و الوقد و املواعص

 حعزيف إلادارة إلالكتروهيت: 3-1

 ؼزدددددغ ال كدددددغ إلاصاعي بعض دددددض مددددد  امل دددددا عم و الحعغي دددددات التددددد  جؿددددداهض هادددددح ثعدددددويغ العمددددد  

ايبددد   ولادددض ؤصض الحددددوا فددد  اؾدددحسضاس ثانعدددة املعلومدددات إلاصاعيدددة ب دددح بدددغوػ إلاصاعي مددد  جمعددد  جو 

 جعغي  بصاعي خض   يعحلر ثدوال ف  العم  إلاصاعي  بي  جعغي  إلاصاعة إلالك رويعة.

  خعددد  ؤهددداع زلع دددة املؿدددعوص هدددضصا لحعغي دددات إلاصاعة إلالك رويعدددة خعددد  ؤوعص جعغي دددا لددد صاعة

ة معكنددة جمعدد  مادداس وؤنيددعة املاؾؿددة إلاصاعيددة  باالهحمدداص إلالك رويعددة طكددغ  عدد  ؤ يددا كهملعدد

هادددح جمعددد  ثانعدددات املعلومدددات ال دددغوعية  للولدددوا ب دددح ثداعدددإلا ؤ دددضا  إلاصاعة الجض دددضة فددد  

الؿدغي  اػ ددددددددددددددددددددددددددددددغ إلاجغاءات و الا اء هادح الدغوثيي و إلايهددددددددددددددددددددددددددددثالع  اؾحسضاس الوعل وثجؿع

 و الضقعإلا للمااس و املعاممت لحاوي ك  بصاعة جا ؼة لغبعاا م  الخاومة إلالك رويعة الخااك

 اثمة هادح إلاماايعدات املحميد ة ل ي ريدد دددددددددوكظلا إلاصاعة إلالك رويعدة بإ يدا كالعملعدة إلاصاعيدة الا

ضعات الجو غيددددددة و هددددددباات وهمدددددداا فدددددد  الحسعددددددعغ و الحوجعدددددد  و الغقابددددددة هاددددددح املددددددواعص و الادددددد

 للمكحبة و آلازغي  بضوي خضوص م  ؤج  ثداعإلا ؤ ضا  املكحبةك 

 ة بإ يا كوؼع ة بيهداػ وهمداا باؾدحسضاس الدنؽم دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددو ناك جعغي  ؤزغ إلاصاعة إلالك رويع

 و الوؾاث  إلالك رويعةك

 مددد  الجادددوص التددد  جعحمدددض هادددح ثكنولوجعدددا املعلومدددات  كمدددا ؤ يدددا جعدددغ  بإ يدددا كالاعددداس بمهموهدددة

لحادددددض م املنحهددددددات لعمهيددددددا مددددد  زددددددما الخاؾددددددا آلا دددددد  و الؿددددد   لحس عدددددد  خددددددضة امليددددددكمت 

الناجمددة هدد  جعامدد  ظالددا املنحهددات مدد  و ددغاص بمددا يؿددام فدد  ثداعددإلا الك دداءة و ال اهلعددة فدد  

  (    13)وصاء الحنؽعم ك

 ين أًضا لإلدارة إلالكتروهيت وهما:كما أشار إيهاب فاروق إلى حعزف

  حدددد  مؾددددحملناء هدددد  املعدددداممت الوعقعددددة و بخددددما املكحددددا إلالك روندددد  هدددد  ظغيددددإلا مؾددددحسضاس

الواؾ  لحكنولوجعا املعلومات  و ثدوي  الخضمات العامة ب ح بجدغاءات مكحجعدة ثدم معالج يدا 

 (   14) خؿا زعوات مخؿلؿلة من ظة مؿباا.
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 ثح دددم  ثبددداصا املعلومدددات  وثادددض م الخدددضمات للمدددواظنيي و قعددداع حددد  الجادددوص إلاصاعيدددة التددد  

وهمددداا  بؿدددغهة هالعدددة و ثال دددة منس  دددة  هلدددر ؤجادددؼة الخاؾدددوف و هدددباات إلاي ريدددد  مددد  

 ضماي ؾغية ؤم  املعلومات املحناقلة.

إلادارة بدددددددددإي ومددددددددد  الحعغي دددددددددات الؿددددددددداباة  مكددددددددد  ؤي جؿدددددددددحسلى الباخثدددددددددة الحعغيددددددددد  الحدددددددددا   

عة املاؾؿة إلاصاعيدة مد  ثسعدعغ و ثنؽدعم دددددددددددددددددددددددددددددددملعة معكنة جمع  مااس و ؤنيح  هإلالكتروهيت 

و ثوجع  وعقابة وغير ا باالهحماص هاح ثانعات املعلومات الخض ثة و إلاي ريدد و اليدباات ولدوال 

 .لحداعإلا ؤ ضا  املكحبات وماؾؿات املعلومات و ثن عظ ا بك اءة هالعة وصقة و ؾغهة

 أهميت إلادارة إلالكتروهيت:  3-2

ثحضددح ؤ معددة إلاصاعة إلالك رويعددة فدد  قددضعأيا هاددح مواكبددة الحعددوع النددوى  و الكمدد  الااثدد  فددد  

مهاا ثعبعإلا ثانعات ويؽم املعلومات  خع   مك  جؿمع يا بالثوعة املعلوماثعة املثمغة  ؤو روعة 

لددا ثمثدد  إلاصاعة إلالك رويعددة يوهددا مدد  ثكنولوجعددا املعلومددات و مثصدداالت الضاثمددة    ددم هدد  ط

مؾددددحهابة الاويددددة لحدددددض ات الاددددغي الواخددددض و العيددددغي   وثحهاددددح ؤ معددددة إلاصاعة إلالك رويعددددة فدددد  

 ( 15) قضعأيا هاح الحعام  ب اهلعة و ك اءة م  املحمليرات الت   مغ هيا هصغيا الخاضغ

  ثددإرغت بددالحعوع الحكنولددو    عاددح ؾددجع  املثدداا  هنددضما ؼاددغت املصدداصع إلالك رويعددة و التدد 

الااث  لاظا العصغ  خعد  ؤلدبدد  نداك كحدا الك رويعدة  وصوعيدات الك رويعدة وقواهدض بعايدات 

ممددا ؤصي ب ددح النمددو امل  ا ددض ملصدداصع املعلومددات باملكحبددات و ماؾؿددات املعلومددات و بالحددا   ضددغوعة 

  إلا اصة محيا هاح الوج  ومثاا بصاعأيا باليا  املناؾا بحعبعإلا إلاصاعة إلالك رويعة لحيؿير ؾب

لدضض املؿددح عض   مدد  خعدد  ؾدداولة البددد  و مؾدد رجاع  و بماايعددة الولددوا بؿددغهة هالعددة كمددا 

 دحاجدد  املؿددح عض   مدد  مصدداصع معلومددات بلك رويعددة ؾددواء كحددا الك رويعددة ؤو صوعيددات هلمعددة 

لعم جصاعة  ددددددظ  الك رويعددددددة ؤو قواهددددددض بعايددددددات هاددددددح هددددددبكة مي ريددددددد. مدددددد  خعدددددد  الحسعددددددعغ الؿدددددد

  (16)املصاصع إلالك رويعة و الحنؽعم الجعض لاا رم الحوجع  للعامليي و الغقابة لام. 

 أهداف إلادارة إلالكتروهيت: 3 -3

 نددداك مهموهدددة مددد  و دددضا  التددد  جؿددد ح إلاصاعة إلالك رويعدددة ب دددح ثداعاادددا هددد  ظغيدددإلا 

 دددددددددم ؤ دددددددددضا اا ع ددددددددد  مؿدددددددددحوض مؾدددددددددحسضاس ومثددددددددد  لحانعدددددددددة املعلومدددددددددات و مثصددددددددداالت  وبي مددددددددد  ؤ

وصة  و ال عالعة الالعة للمنؽمات م  زما مؾحسضاس املمثدم للحانعدة  ويؽدم املعلومدات ددددددددددددددددددددالج

 و إلاثصاا  و املعغ ة العلمعة و الحعبعاعة املحعلاة هيا.
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  ؤ ددددضا  أيددددض  إلاصاعة إلالك رويعددددة ب ددددح ثعددددويغ هملعددددات إلاصاعة  وجعؼيددددؼ  عالع يددددا فدددد  زضمددددة

 املنؽمات.

  ثالعدددد  معوقددددات اثسدددداط الاددددغاعات إلاصاعيددددة هدددد  ظغيددددإلا ثددددو ير البعايددددات و املعلومددددات و عبعاددددا

 بمغاكؼ اثساط الاغاع م  زما اؾحسضاس ثانعة املعلومات إلاصاعية.

 .جؿاع  ظغياة الخصوا هاح الخضمات و املعلومات م  املنؽمات ف  ؤي وقد 

 للمدددددددددوؼ يي العدددددددددامليي فددددددددد  وجادددددددددؼة الخاومعدددددددددة او  بماايعدددددددددة ؤصاء وهمددددددددداا هددددددددد  بعدددددددددض ؾدددددددددواء

للمؿددح عض   مدد  زددضمات ثلددا وجاددؼة  ولاددظا مددغصوص ب هددا    ؽاددغ فدد  ثالددعى الخاجددة ب ددح 

الحنا   وبالحا   يؿاهض طلا هاح ثالعد  مػصخداس فد  املدضي  ومدا  يدحج هد  طلدا مد  ثس عد  

 وهباء هاح الضولة و املواظ .

  وهماا إلاصاعية  م  زما ثعبعإلا مصعلح بصاعة بم ؤوعال   الخض م  اؾحسضاس ووعال ف

وييددحج هددد  طلدددا هدددضس الخاجدددة ب دددح ثكدددضيـ ووعال  ومدددا   رثدددا هادددح طلدددا مددد  ؤهمددداا ثحعلدددإلا 

 هيظ  ووعال كإعه  يا و خ ؽاا وغير طلا.

  ثو ير زضمات ؤ  د  للمدواظنيي و املاعمديي مبيعدة هادح ؤؾداؽ مد  اليد ا عة و املصدضاقعة

 واة.و املؿا

   ثوؼعددددددد  ثكنولوجعدددددددا املعلومدددددددات فددددددد  صهدددددددم و بنددددددداء راا دددددددة املنؽمدددددددات إلا هابعدددددددة لدددددددضض جمعددددددد

 (17)العامليي. 

 جطبيم إلادارة إلالكتروهيت على وظائف إلادارة فى املكخباث ومؤشصاث املعلىماث: 3-4

ُيعدض ثعبعدإلا إلاصاعة إلالك رويعدة يعمدد  هادح ثداعدإلا املؼيدض مدد  املغويدة إلاصاعيدة والحمكدديي 

صاعي و إلاصاعة الااثمة هاح ال غيإلا  وبالحا    دةي إلاصاعة ووؼاث ادا عغدم الحدإرغ العمعدإلا  بال ؤ يدا إلا 

ة دددددددددددددددددددددددددددددددددؾحؽ  ثمث  الالا النابض للمنؽمات  وؤي ثسعدعغ وثنؽدعم وثوجعد  وهمداا إلالك رويع

جأأأأأإلادير إلادارة جض دددددضة وؾدددددو  ؤثنددددداوا و الغقابدددددة هلييدددددا ؾدددددحؽ  حددددد  وؼددددداث  إلاصاعة إلالك رويعدددددة ال

 بش  ء م  الحوضعذ:  إلادارة وؼاث إلالكتروهيت على دالدت عىاصز من 
 

 الخخطيط إلالكترووي: 3-4-1

قددض ال  حضددح ثددإرير إلاصاعة إلالك رويعددة هاددح وؼع ددة الحسعددعغ و ددظا بيددا  هدداس  خعدد  

وضددد  و دددضا  وثدض دددض ؤي الحسعدددعغ الحالعدددضي و الحسعدددعغ إلالك رونددد   ييدددض  كددد  محيمدددا ب دددح 

 وؾاث  ثداعااا  بال ؤي الحإريرات وؾاؾعة  مك  ؤي ثغص ف  رمرة مهاالت:
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ا  و دضا  الواؾدعة و املغيدة ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددبي الحسععغ إلالك رون   و هملعة ص نامعكعدة فد  اثه -1

و الحعددددددددويغ املؿددددددددحمغ  زم ددددددددا للحسعددددددددعغ  و آلايعددددددددة و قصدددددددديرة ومددددددددض  و الاابلددددددددة للحهض ددددددددض

الحالعددددضي الددددظي  دددددضص و ددددضا  مدددد  ؤجدددد  ثن عددددظ ا فدددد  الؿددددنة الااصمددددة ؤو هددددضة ؾددددنوات  

 وهاصة ما  ارغ جملعير و ضا  ؾلبا هاح ك اءة الحسععغ

بي املعلومات الغقمعة صاثمة الحض إلا ث    اؾحمغاعية هاح ك  شد  ء فد  املنؽمدات بمدا  ييدا  -2

م  الحسععغ الؼمن  املناع  م  زدما وضد  الحاداعيغ ال صدلعة ب دح  الحسععغ مما  دول 

 الحسععغ املؿحمغ.

بي  كدددغة ثاؿدددعم العمددد  إلاصاعي الحالعض دددة بددديي بصاعة ثسعدددعغ وقددداثميي بإهمددداا الحن عدددظ   -3

ؼددددد  إلاصاعة إلالك رويعدددددة   همعددددد  العدددددامليي يعملدددددوي هندددددض الخدددددغ  فددددد  دددددحم ثهاوػ دددددا ثمامدددددا 

كدد  موقدد   فدد مدد  كدد   كددغة ثييددإ  إلالك روندد ا موا بددالحسععغ   وكلاددم  مكدد  ؤي يؿددومددام 

جددو غ  ثسعددعغ مدد   فدد  الحالعددضيوفددح كدد  وقددد لاددى ثحدددوا ب ددح  غلددة همدد   والحسعددعغ 

بظددددداع  العددددداس  فددددد  ؤ اددددد  دددددو ثسعدددددعغ  إلالك رونددددد خددددديي ؤي الحسعدددددعغ  فددددد ؤهادددددح ب دددددح ؤؾددددد    

 (18) ومحضاز  بيا  كبير بيي إلاصاعة والعامليي.

هملعددددة ص نامعكعددددة مغيددددة ؾددددغيعة الحعددددويغ  إلالك روندددد إلا ؤي الحسعددددعغ ويخبدددديي ممددددا ؾددددب

 .الحالعضيويمك  ثدض  يا بيا  مؿحمغ ه  هملعة الحسععغ باليا  

 إلادارة إلالكتروهيت للمىارد البشزيت:  3-4-2

وثغجدددد  ؤ معددددة إلاصاعة إلالك رويعددددة للمددددواعص الجيددددغية لخؿدددداع  الولددددوا ب ددددح املعلومددددات    ددددظا        

ا ة ب ح الغبغ بيي النؽم املخحل ة صاز  اصاعة املواعص الجيغية باملكحبة  وكظلا الدغبغ بديي باجض

 قواهض البعايات املحعضصة لاا.

للمددددددددواعص الجيددددددددغية   مؾدددددددد راثع  وأيددددددددض  اصاعة املددددددددواعص إلالك رويعددددددددة ب ددددددددح ثدؿدددددددديي الحوجدددددددد      

 فدددددد  وصاءع دددددد  معددددددضالت وثس ددددددعض ثال ددددددة العمالددددددة  وجؿدددددداع  وؼدددددداث  بصاعة املددددددواعص الجيددددددغية  و 

 املكحبات   وثنمعة وثدؿيي اجغاءات وهمقات العم .

 ويحم ثعويغ املواعص الجيغية إلالك رويعة   وطلا بحعبعإلا هضة وؾاث  وحح:

  ثن عظ الحضعيا بيا  اؾغع وثعبعإلا املااعات املكخؿبة بيا   عاا 

  اكخؿاف قضعات محمي ة ثمي  ا ه  مزغي 

 اعاهات الوؼع عة املخحل ة صاز  ماؾؿات املعلومات ثدؿيي العمقات بيي ال

 واملكحبات.



  أ.إيمان صابر النشار

 

 
116 

  2016 -يوليو -لسادسا العدد-ثالثال المجلد

 .   ثدؿيي الخضمات املاضمة للمؿح عض 

  املغوية ومؾحهابة بيا  ا    ملحمليرات الؿول 

 الزكابت إلالكتروهيت: 3-4-3

عددض الغقابددة 
ُ
واقدد  ومددغ مااعيددة بدديي الحسعددعغ والحن عددظ ومدد  رددم ثدض ددض ميدددغا    فدد ج

اط الادددغاعات وإلاجددددغاءات للحصدددخعذ  وفددددح الغقابدددة الحالعض ددددة ال  ادددوي مدددد  املمكدددد  وؤؾدددباب   واثسدددد

  ويغجددد  طلدددا ب دددح ؤي الغقابدددة ثدددحم 
ع
العددداصة بصددد ة صوعيدددة  كمدددا ؤي يؽددداس  فددد بيهددداػ الحصدددخعذ  دددوعا

الحاددداعيغ الاددداثم هادددح جمددد  البعايدددات واملعلومدددات مددد  جادددات محعدددضصة ومددد  ردددم جدددضول يا وثدلعلاددددا 

الظض  غ   ل صاعة العلعا  كد  طلدا  هعد  الحداعيش الدظض  ادضس  عد  الحاغيدغ  حياج الوكحابة الحاغيغ 

 ه  الحاعيش الظض  حدضذ هن  م موي الحاغيغ.
ع
 كثيرا

ع
 محإزغا

جعحمدض هادح ثانعدة املعلومدات إلاصاعيدة  ة يدا ؤلدبدد ؤك در  والتد ؤما الغقابة إلالك رويعة 

 
ع
 التدددد    املعلومددددات الخاعادددد  بددددإوا وبالوقددددد قددددضعة هاددددح معغ ددددة املحمليددددرات الخالددددة بالحن عددددظ ؤوال

جسج   وع الحن عظ ثاوي لضض املدض غ بيدا   دوعض ممدا  مكند  مد  معغ دة الحمليدرات قبد  ؤو هندض 

 الحن عظ.

جعمدد  كانددداة آيعدددة لناددد  املعلومددات بيدددا   دددوعض بةلملددداء  التددد وثاددوس اليدددبكة الضازلعدددة 

ي  ددظا مثصدداا املباهددغ يؿدداهض املددض غ ثدددضذ هنددض يادد  املعلومددات  كمددا ؤ التدد ال هددوة الؼمنعددة 

ي دـ الوقدد  فد هاح ؤي  حضز  م  ؤج  معالجة ميدغا ات واثساط ما  لؼس مد  ؤجد  الحصدخعذ 

ؤي  ددظا ال  احصددغ هاددح همقددة الحن عددظ  فدد ممدا يؿدداهض املددض غ هاددح ثهدداوػ  هددوات وصاء  وال هدا 

 بالغقابدة  اددغ  وبيمددا  ددغبغ الحن عددظ بددالحسععغ  والغقابددة بددال
ع
 فدد همقددة هددبكعة  فدد حسععغ ؤ  ددا

ؤوجدضأيا إلاصاعة الحالعض دة  التد وقدد باملكحبدة. و دظا  لغدح ثلدا الخدضوص ال الدلة  ؤيك  مااي وفح 

 (19) ثاوا ؤي الحسععغ مؿئولعة إلاصاعة وؤي الحن عظ مؿئولعة املغئوؾيي. والت 

 املكخباث ومؤشصاث املعلىماث فيإدارة الجىدة  -4

 لجىدة الشاملت:مفهىم إدارة ا 4-1

يعكدددـ املؿدددحوض  ؤيك بيدددا  هددداس بمعندددا النوهعدددة ؤو الجدددوصة Qualityيؿدددحسضس مصدددعلح ك

 وهاح ؤو املؿحوض املحمي .

خعدد   مكدد  الاددوا بددإي الجددوصة ثحمثدد  فددح قابلعددة املنددحج هاددح ثداعددإلا مؿددحوض مدد  إلاهدددباع 

 خضوص بماايعات املاؾؿة. ف والغضا لل غص 
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للجددددوصة باهحباع ددددا م اومددددا نؿددددجعا  بال ؤيدددد   مكدددد  وعغددددم لددددعوبة وجددددوص م ددددموي مدددددضص 

اعية ددددددددددددددددددددددددددددددددددالحإكعددددض هاددددح ؤي للجددددوصة ؤبعدددداص  مكدددد  الحعددددغ  مدددد  زملاددددا هاددددح صعجددددة جددددوصة املنددددحج ما

 (20) بملير ا.

املكحبددددددة هاددددددح كا ددددددة  فدددددد وجعنددددددا كلمددددددة كهدددددداملةك ثداعددددددإلا الجددددددوصة يعحلددددددر مؿددددددئولعة كدددددد   ددددددغص 

 املكحبة. ف ا ؤ يا جيم  ك  جايا م  جوايا العم  املؿحويات  كما جعن

هاددح ؤي الجددوصة   Total quality Management( TQMوثاكددض بصاعة الجددوصة اليدداملة )

 هاح ك  جايا م  نياظات املكحبة. -بطا ؤعيض لاا النهاح – كغة ثااملعة وال بض م  ثعبعااا 

اددوس ي ؿدد   دمدد  معددانى كثيددرة وجعددضصت جعغي ددات الجددوصة اليدداملة وطلددا  غجدد  ب ددح ؤي امل 

 (21) املجاالت املخحل ة. ف باليؿبة للباخثيي املخحل يي 

الاامددد  مددد   Conformanceوهاددح  دددظا وؾددداؽ  ددغثبغ جعغيددد  مصدددعلح الجددوصة بدددالحوا إلا 

بيحددددداج  فددددد هملعدددددة ثح دددددم   بدددددإياملحعلبدددددات والخاجدددددات لاددددد  مددددد  املدددددضزمت واملخغجدددددات املغثبعدددددة 

لحوا دددإلا باؾدددحسضاس ؤؾدددالعا الاعددداؽ ردددم  دددحم ثدض دددض و دددضا  الخضمدددة وثدض دددض هنالدددغ هدددضس ا

وزعددددغ العمدددد  املعلوبددددة للخددددض مدددد  امليددددكمت والاعددددوص املددددارغة هاددددح جددددوصة الخضمددددة املنحهددددة مدددد  

 مغ إلا املعلومات.

وبددددظلا يعحمددددض م اددددوس بصاعة الجددددوصة اليدددداملة للمكحبددددات ومغا ددددإلا املعلومددددات هاددددح  لؿدددد ة 

املددددواعص املاص ددددة والجيددددغية بإقىدددد ا ك دددداءة و عالعددددة  ختددددا  مؾددددحسضاس ومثدددد  والددددحدكم الاامدددد  فددددح

 (22) مك  للمكحبات ومغا إلا املعلومات ثداعإلا ؤ ضا اا وؾعاؾاأيا. 

 خع  جعغ  بإ يا:

ك لؿددد ة بصاعيدددة ثيحهجادددا إلاصاعة هيددددض  اؾدددحسضاس املدددواعص الجيددددغية واملاص دددة بإخؿددد  العددددغل 

 املمكنة لحداعإلا  ض  املاؾؿةك.

 الجوصة الياملة بإ يا: كما هغ د ؤ  ا بصاعة

ك لؿددددد ة مبيعدددددة هادددددح مهموهدددددة مبددددداصت مغهدددددضة للحعدددددويغ والحدؿددددديي املؿدددددحمغ  مددددد  زدددددما 

جؿددد ح ب ددح أيعئدددة وزلددإلا مندددار  ادددوس  التدد ثعبعددإلا وؾدددالعا الكمعددة  والجادددوص اليدداملة للماؾؿدددة 

العدددداملوي مدددد  زملدددد  بحدؿدددديي مؿددددحمغ لاددددضعاأيم  مدددد  ؤجدددد  ثدؿدددديي جمعدددد  العملعددددات املن ددددظة  

 ؤيهيدا مندحج املاؾؿدة باخحعاجدات املؿدح عض   الخالعدة واملؿدحابلعة     د  التد يي الضعجة وثدؿ

ؤي بصاعة الجدددوصة اليددداملة جعمددد  هادددح ثداعدددإلا ثاامددد  وؾدددالعا إلاصاعيدددة ووصوات ال نعدددة وجادددوص 

 (23)الحدؿيي املبظولة منم ؤج  ال ركي  هاح الحدؿيي املؿحمغك.
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عددددددغا  ؤ  ددددددا بإ يددددددا: ك لؿدددددد ة 
ُ
ثدح دددددد  وثوجدددددد  كدددددد  ونيددددددعة ل ر دددددد ا اخحعاجددددددات كمددددددا ج

املؿددح عض   واملجحمدد  وؤ ددضا  املاؾؿددة بك دداءة و اهلعددة  هدد  ظغيددإلا م دداه ة جاددوص العددامليي 

 (24) لاعاصة الحدؿيي املؿحمغ.

كالجدددددوصةك بإ يدددددا  8402مععاع دددددا  فددددد ( ISO) الاعاسدددد  وجعددددغ  املنؽمدددددة الضولعدددددة للحوخعدددددض 

ثبعة بمنحج ؤو زضمة ما بصوعة ثاصض ب ح ثلبعة اخحعاجات ثمث  ثاام  املممذ ؤو الخصاثى املغ 

 ومحعلبات مدضصة.

 ويحضح مما ؾبإلا ؤي الباخثة ثغض ؤي   مك  ثوضعذ م اوس بصاعة الجوصة الياملة كما  اح:

 بدددالحعويغ الددظض  داددإلا مؾدددحملما ومثدد  لاا دددة  الاعدداصيوؾددلوف  .1
ع
لنؽددداس محاامدد  محعلاددا

ض  ثدؿددديي مؿدددحوض الخدددضمات وونيدددعة املاضمدددة صازدددد  إلاماايدددات املاص دددة والجيدددغية هيددد

 ماؾؿات املعلومات مما  داإلا عضا املؿح عض  .

 التدد املددضزمت والعملعددات واملخغجددات  فدد ثوا غ ددا   يبغدد  التدد جملددة املعددا ير والخصدداثى   .2

 ثحم صاز  املاؾؿات املعلوماثعة.

املاؾؿددددددات  فدددددد صاء مددددددضاز  للحعددددددويغ املؿددددددحمغ واليددددددام  لاا ددددددة املغاخدددددد  واملؿددددددحويات وو  .3

جعض مؿئولعة ل صاعة العلعا وإلاصاعات ووقؿاس والعامليي ؾععا جهباع  والت املعلوماثعة  

 ثوقعات وخاجات املؿح عض   بإق  ثال ة ممكنة. وؤصاء هاا الجوصة. 

 فددد ميددداعكة إلاصاعيددديي والعدددامليي ال نعددديي  فددد  لؿددد ة مبيعدددة هادددح مبددداصت وؤؾدددـ ثحمثددد   حددد  .4

 عمعة؛  ض اا الجوصة  وأيحم بوىح املؿح عض وعؤ   فح الخضمة.زلإلا راا ة ثنؽ

مداولددددة لحدض ددددض ؤؾددددباف ؤوجدددد  الاصددددوع ؤو امليددددكمت لح اصييددددا والددددحسلى محيددددا مدددد  ؤجدددد   .5

 ثدؿيي الخضمة ل بغ ك  هملعة صاز  املكحبة.

ظغياددة لحإكعددض ؤقىدد ا ك دداءة ممكنددة؛ بحعبعددإلا هملعددات ويؽددم  ثدداصض للحميدد  والحعددغ  هاددح  .6

 (25) ثاكض هاح ؤي ك  نياط  حم مغثبغ بداجة املؿح عض.وزعاء  و 

 -الكمعددة وغيددر الكمعددة–جؿددحعيي بصاعة الجددوصة اليدداملة بالعض ددض مدد  وؾددالعا إلاخصدداثعة  .7

 ل بغ وثدؿيي الجوصة بيا  مؿحمغ ورابد باملكحبات وماؾؿات املعلومات.

 العم  باملكحبة.أيحم م ا عم الجوصة الياملة بة هاص ماا يـ هلمعة وهملعة لجوايا  .8

بععددددض هدددد  الحعددددويغ  املغخادددد  الحددددضعي  جؿددددخنض بصاعة الجددددوصة اليدددداملة ب ددددح م اددددوس الحعددددويغ  .9

 (26) امل ا ئ. الجظعي 
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  مبادئ إدارة الجىدة الشاملت:  4-2

جؿدددددمذ  التددددد  اصدددددض بمبددددداصت بصاعة الجدددددوصة اليددددداملة الؿدددددمات والخصددددداثى إلا هابعدددددة 

بدددات وماؾؿدددات املعلومدددات بنهددداح و اهلعدددة. وحدددح كمدددا بحعبعدددإلا بصاعة الجدددوصة اليددداملة هادددح املكح

  اح:

ييإ املكحبات م  ؤج  زضمح . .1
ُ
 م حماس باملؿح عض الظض ث

 م حماس بالعم  الجماىح.    .2

 ثوا غ قعاصة  عالة لضييا عئية قاصعة هاح الحملعير.     .3

 م حماس بالحعلعم والحضعيا املؿحمغ. .4

           ال ركي  هاح الحدؿيي والحعوع الضاثم. .5

 (27) م حماس بالجوصة لحداعإلا الحمي . .6

 معىكاث إدارة الجىدة الشاملت: 4-3

 دغض الدبعض ؤي الجدوصة اليداملة بضهدة بصاعيدة جض دضة أيدضص إلاصاعة ب ادض الدحدكم وؤ يددا 

ال ثنعبإلا هاح الاعاع غير املغبذ كاملكحبات وماؾؿات املعلومدات كمدا ؤي  نداك هداثإلا آزدغ و دو 

 هادددح املدددضض العويددد  زدددما ؾدددنوات هض دددضة لحدلعددد  العملعدددات ؤي بصاعة الجدددوصة 
ع
ثحعلدددا اؾدددخثماعا

 والحعغ  هاح مضض جملير راا ة املكحبة.

و نددداك مددد  ومنددداء مددد   دددغوي ؤي  دددظا وؾدددلوف محعددداع  مددد  م ادددوس املاندددة ومددد  الدددضوع 

 والوؼع عة الاعاص ة. ال كغي الصخعذ رمناء املكحبات والظض  غكؼ هاح لعاية الجايا 

اك ميالة ثحعلإلا بارصوات إلاخصاثعة جصاعة الجوصة والدظض قدض  هعد  مد  ؤ دضا  و ن

 ال  حداددإلا  
ع
 ةيدد   حعدديي هاددح املددض غي  ؤي   امددوا الحددإريرات  وبالحددا  ؤؾددلوف الجددوصة اليدداملة ؤمددغا

 فددد   اومدددوي هيدددا قبددد  اي  بدددضؤوا  التددد املكحبدددة والوؼددداث   فددد املخحملدددة لادددظا اللريدددامج هادددح العدددامليي 

 ا  ب ح  ظا وؾلوف.مثه

جمدددددد  البعايددددددات املحعلاددددددة بالخضمددددددة املعلوماثعددددددة مدددددد  اصهدددددداء  حدددددد بي املماعؾددددددة اليدددددداجعة 

لددددددعوبة قعدددددداؽ ال اقددددددض وهددددددضس الجددددددوصة.  ددددددةطا هلددددددم الادددددداثموي هاددددددح الخددددددضمات املعلوماثعددددددة بددددددإي 

جاددددوص م ومسغجدددداأيم وهاثددددضاأيا ليؿددددد هاددددح املؿددددحوض املغمددددول   ددددةي  ددددظا ييددددير ر معددددة بهدددداصة 

الخثيدد  جهددضاص زددضمات غيددر يمععددة ممددا  دداصض لحملعيددر  والؿدد  الخددضمات املعلوماثعددة  فدد النؽددغ 

ثوجدد  املكحبددة مدد   كددغ كثاددض م مددا اهحدداصت ؤي جعددض ك ب ددح  كددغ آزددغ ؤك ددر ممثمددة و ددو كبهددضاص مددا 

  هادح 
ع
 محادضما

ع
 ثنا ؿدعا

ع
 مغكدؼا

ع
يؿحعع  ؤي  ابل  ويدحاج  املؿح عض بيضةك لعاوي للمكحبة صاثمدا
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 مددد  مؾدد راثعهعة  اؾددد راثع  بظددداع ثسعددعغ  فدد طلدددا ؤي  ددحم 
ع
ثغكدددؼ  التددد  غكدددؼ هاددح املؿدددح عض بددضال

 (28) هاح بيهاػ الخضمة املعلوماثعة  اغ.

 املكخباث: فيالعىاصز ألاشاشيت لىظم إدارة الجىدة الشاملت  4-4

املكحبددددات وماؾؿدددات املعلومددددات  فددد العنالدددغ وؾاؾدددعة لددددنؽم بصاعة الجدددوصة اليدددداملة 

 لحعبعإلا بصاعة الجوصة الياملة هاح املكحبات. وحح كما  اح: محي  موطج  ناك ي

 ( دعم إلادارة العليا:1)

 م  املباصعة والحضعيا والحعبعإلا قب  
ع
 ظويم

ع
بصاعة الجوصة الياملة هملعة جؿحملغل وقحا

مسحلدددد  املغاخدددد  صهمددددا قويددددا مدددد   فدددد الوقددددد طاثدددد  ثحعلددددا  فدددد ؤي ثحداددددإلا يحدددداثج ملموؾددددة  ولكحيددددا 

عة العلعددددا   ددددم هدددد  ؤي  ددددظا الددددضهم معلددددوف كمدددددوع لح ددددويض العددددامليي الادددداثميي بعملعددددة إلاصا

ثدؿددديي الجدددوصة. كمدددا ؤي  دددظ  النحددداثج ال  مكددد  ؤي ثدددحم صوي ال ددد اس إلاصاعة العلعدددا بميددداعكة  دددغل 

 العم  املخحل ة.

و ندداك بخددضض هيددغة ظغياددة جؿددحسضماا بصاعة الجددوصة اليدداملة ويمكدد  مدد  زملاددا للمكحبددة 

خاجة ب دح اؾدحسضاس  دظ  العدغل للولدوا باملكحبدة  ف املكحبات  مض غي ثض غ الحملعير. ويغض ؤي ؤي 

 هاح مؿحوض الجوصة الياملة  وحح:

 فددددد بنددددداء عئيدددددة ميددددد ركة للمكحبدددددة. واملاصدددددوص بغئيدددددة املكحبدددددة  دددددو مدددددا ثغيدددددض ؤي ثصدددددبذ هلعددددد   -1

 املؿحاب .

 وض  اخحعاجات املؿح عض   قب  ؾعاؾات املكحبة. -2

 جعاوي بيي جمع  العامليي.بناء ؤو زلإلا  -3

مثصاا. والواق  ؤي املض غ  دحاج هاح ؤع عة هوام  لمثصاا الجعض لاى  اوس بارهمداا  -4

 املحعلاة بالجوصة.

هملعددددة جماهعددددة ري كدددد   ددددغص مدددد  الاددددوض  حدددد الحإكعددددض هاددددح همدددد  ال غيددددإلا.  ددددةصاعة الجددددوصة  -5

 املكحبة. ف العاملة ل  عكي ة 

ي جشج  هاح ػياصة الحملعير   اوة العمقدة املوردول  ييدا بديي بناء الثاة. والثاة م  هإ يا ؤ -6

.
ع
 مدموصا

ع
 العامليي وعئؾائيم ؾو  ثهع  الجوصة الياملة ؤمغا

بهدداصة ثصددمعم العملعددات ومثها ددات.  بددال  اس املكحبددة بددالجوصة اليدداملة  هددا ؤي  اددوي  -7

 
ع
ثولدددح  التددد كدد  همددد  ثادددوس بدد  هندددض ثصدددمعم العملعددات  فددد ال ركيدد  هادددح املؿددح عض والدددخا

 كع  ؤي  ظ  الحملعيرات ؾحدؿ  م  النحاثج.
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 ثضعيا العامليي م  ؤج  الجوصة. -8

ثعدويغ ماداعات الاعداصة  داملحوق  مد  الادداصة ؤي   كدغوا بعدغل مسحل دة وؤي   دغوا امليدداك   -9

 م  وجاة يؽغ الجوصة.

 إلاصاعة بالخااثإلا.  ةصاعة الجوصة الياملة ثضوع خوا زضمدة املؿدح عض مد  زدما الاعداؽ -10

 والحداإلا م  صخة النحاثج.

. وطلددددا ري اؾددددحسضاس ظددددغل الجددددوصة اليدددداملة  -11
ع
إلاصاعة  وباليؿددددبة  فدددد جعدددد  العمدددد  ممحعددددا

. وهنضما  حم اؾحسضاس بصاعة ومام الخغ  ف للعامليي 
ع
 ؤو ماعضا

ع
  ال  ها ؤي  اوي ممم

 الجوصة الياملة بعغياة جعضة   ةي إلاصاعة  مك  ؤي ثاوي ممحعة.

 :شتراجي يلا ( الخخطيط 2)

مهددددددداا املكحبدددددددات طات همقدددددددة وظعدددددددضة بم ادددددددوس الحسعدددددددعغ  فددددددد ؤلدددددددبدد الجدددددددوصة اليددددددداملة 

  خعددد  ثح ددم  الجدددوصة اليدداملة مهموهدددة مدد  الاواهدددض املنؽومعددة   غا اادددا خيدددض مؾدد راثع  

الوقددد  فدد مهملاددا ب ددح بهعدداء املؿددح عض   ؤهاددح جددوصة للخضمددة املعلوماثعددة  فدد مدد  آلالعددات أيددض  

 زالعة ياعة م  وزعاء ؤو الؿلبعات.املناؾا  وث
ع
 اوي الخضمة املعلوماثعة ؤؾاؾا

 حدددد ؤي نعددددغ  مددددا املاصددددوص باالؾدددد راثعهعة  و  مؾدددد راثع  قبدددد  الحعددددغ  هاددددح الحسعددددعغ  وييبغدددد 

جعغ  بإ يا زعة موخضة  هاملة  ومحااملة   دحم ثصدمعماا بملدغ  الحإكدض مد  ثداعدإلا و دضا  

 وؾاؾعة للمكحبة.

 لعملعدددددددددة وثادددددددددوس إلاصاع 
ع
ة العلعدددددددددا بوضددددددددد  مؾددددددددد راثعهعات الخالدددددددددة باملكحبدددددددددة  وثادددددددددوي يحاجدددددددددا

 .مؾ راثع  الحسععغ 

بحسعدعغ إلاصاعة العلعدا  ويح دم  بهدضاص ؤ دضا  هداملة  مؾد راثع  وقض يؿدما الحسعدعغ 

 بددد  امليددكمت ظويلددة وجدد ؛ وطلددا باججابددة هدد  الخؿددائالت آلاثعددة:
ع
مدداطا  للمكحبددة وياددوي معنعددا

؟ وما الدظض 
ع
ؾدنوات  10ؤي نعملد ؟ وؤ د  ؾدناوي بعدض   درة ػمنعدة مددضصة )بعدض   يبغد نعم  خالعا

؟
ع
( لو اؾحمغعيا نعم  ما ياص   خالعا

ع
 مثم

 ددددالحسععغ مؾدددد راثع ح  دددددو املددددضز  ؤو وؾدددددلوف الددددظض  دددددحم ازحعدددداع  لححدادددددإلا مدددد  زملددددد  

غاخد  الخعويدة فدح ؾدجع  الحسعدعغ ظويد  و ضا  املخضصة. ويعحلر بهدضاص مؾد راثعهعات مد  امل

 وج .

كثيددددددر مدددددد  املكحبددددددات  دددددددضذ جعععددددد  للعمدددددد  املحعلددددددإلا بالخددددددضمات؛ وطلددددددا ري املددددددض غي     ددددد 

 
ع
والعددامليي ال  مكددحيم ؤي  ددغوا مددا وعاء الغئيددة ال ددعاة رنيددع يم العومعددة؛ ولددظلا  لددم يعددض كا عددا
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   هدددا ؤي  دددحم ثدددضاوا  دددظ  الغئيدددة بددديي ؤي  اددوي لدددضض إلاصاعة عئيدددة اؾددد راثعهعة لحميددد  املكحبدددة  بدد

 كا ة وظغا  صاز  املكحبة وهاح كا ة املؿحويات إلاصاعية.

 ( املصخفيد كمحىر أو بؤرة للدراشت:3)

ثاد  زضمدة وعضددا املؿدح عض فددح قلدا هملعددة بصاعة الجدوصة اليدداملة.  دالجوصة جعددغ  هادح ؤ يددا 

 اا املؿح عض.جوصة النحاثج  ؾواء ؤكايد منحهات ؤس زضمات  كما  اعم

ثددض    التدد  حدد وياصددض بددظلا ؤي ثاددوي الغغبددات ومخحعاجددات املحهددضصة واملحمليددرة للمؿددح عض 

 
ع
وثدددغك كا ددة ونيددعة صازدد  املكحبددة  هاددح هكددـ ؤي  ددحم ثصددمعم وجيددملع  ثلددا الددنؽم اهحمدداصا

 املكحبة. مؿح عضيهاح عغبات إلاصاعة والعامليي  وبمعؼا ه  

بددديي املكحبدددة والدددظ   مددد  امل  دددر  ؤي ثسدددضمام   عندددضما  بي جدددوصة الخضمدددة جيدددم  العمقدددة

ثادددددددوي قعاؾدددددددات املكحبدددددددة واملؿدددددددح عض للجدددددددوصة غيدددددددر محعابادددددددة   دددددددةي معندددددددا طلدددددددا ؤي املكحبدددددددة قدددددددض 

اؾحهابد بضعجة ما للماا يـ الضازلعة الخالة هيدا  ولكحيدا قدض ال ثادوي مؿدحهعبة بيدا  جعدض 

 ة يدا ثددداوا الو داء بالعموخددات املحمليددرة ومدغ  للمؿددح عض  . وهندضما ثل دد س املكحبدات بددالجوصة  

 ملؿح عضييا  وثضهم ثداعإلا محعلباأيم.

 ( التركيز على فزيم العمل وجفىيض الصلطت والخدريب:4)

 غيدإلا العمد  وث ددويض الؿدلعة  دظاي امل اومدداي مد  بديي العنالددغ طات وولويدة ضددم  بصاعة 

 . مهاالت مسحل ة م  بعحيا مهاا املكحبات ف الجوصة الياملة 

 ( لالتزام بمىاصلت الخحصين:5)

ثح م   لؿ ة الحدؿيي املؿحمغ لجوصة زضمات ويؽم مغا إلا املعلومات ثداعإلا الاض يي 

 الحالعيي:

  ثاددض م وصوات ووؾددالعا والعددغل والحعلددعم والحنمعددة املغثبعددة بددالجوصة املحنا عددة للخددضمات

 واملنحهات  وثدؿيي وػياصة إلايحاجعة باؾحمغاع.

 غص م  العامليي ؤي يعم  م  آلازغي  فح بظاع  غيإلا هم  لحداعإلا الحدؿينات الؿماح لا   

 وػياصة إلايحاجعة املؿ يض ة.

وثحعلإلا بصاعة الحملعير بثاا ة مغ إلا املعلومات املخحى. ويغثبغ طلا با  م : إلاصاعة  والاعاؽ  

ا إلاظداع   مكد  ثوقد  والحعلعم والحضعيا  وث م  العامليي فح يعال هملعة الحملعير طاأيا. وفح  ظ

 خضوذ ما  اح:
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 .ؤي ثصبذ مثصاالت ؤك ر  عالعة وك اءة 

  ثاضس زضمات يؽم املعلومات. الت ؤي ثحدؿ  العمقة بيي املؿح عض   ومغا إلا املعلومات 

 .ثوق  خضوذ امليكمت ووزعاء والوقا ة محيا باضع إلامااي 

 دؿعحيا.ثالع  ال اقض م  الوقد والجاض وػياصة إلايحاجعة وث 

 ( اشخخدام أشاليب اللياس.6) 

ثدض دددض امليددكمت وثاعدددعم مدددضض الحدؿددديي  فددد يعحلددر اؾدددحسضاس ؤؾدددالعا الاعدداؽ والحدلعددد  

 فح بصاعة الجوصة الياملة.
ع
 ماما

ع
 والجوصة هنصغا

 الحاحت لللياس: -1

 الندددوى  هدددا ال ركيددد  هادددح الاعاؾدددات املنهجعدددة الكمعدددة والنوهعدددة بطا ؤعيدددض لعملعدددة الحدؿددديي 

 لجوصة ؤي ثحم.ل

 املوضوهات الحالعة: ف املكحبات  ف و ناك ول  م ص  لااثمة ماهغات وصاء 

: اشخعمال املكخباث وحصهيالتها:
ً
 أوال

الن دددددوط ب دددددح الؿدددددول )ؤ( نؿدددددبة املؿدددددحسضميي مااعيدددددة ب ئدددددة املؿدددددح عض   وؾاؾدددددعة )ف(  -1

)
ع
ب ددددح كامددددد   نؿددددبة املؿددددحسضميي مااعيدددددة بددددبعض ال ئدددددات )ظددددمف املغخلدددددة وو ددددح  مدددددثم

 ال ئة.

 ؾاهات العم  مااعية بالعلا. -2

 مؾحعماا ه  بعض. -3

: هىعيت الزصيد:
ً
 داهيا

 قواثم ال بغ الببلعوجغافح. ف نؿبة العنالغ فح الغلعض كما وعصت  -4

)جدددددد( نؿددددبة الغلدددددعض غيدددددر  الددددضازا اؾددددحعماا الغلدددددعض )ؤ( علددددعض إلاهددددداعة )ف( الغلدددددعض  -5

لدددضة املحعلادددة باملوضدددوهات ) دددد( ؤعلدددضة املؿدددحعم  زدددما   دددرة ػمنعدددة مععندددة )ص( وع 

 ال  رة وزيرة. ف   املوضوهات املاحناة

: حىدة الفهزس:
ً
 دالثا

 البد  ه  املواص املعغو ة.                  -6

 البد  ه  املوضوهات. -7

 

 



  أ.إيمان صابر النشار

 

 
111 

  2016 -يوليو -لسادسا العدد-ثالثال المجلد

: جىافز العىاوين 
ً
 الزصيد: فيرابعا

 ؾغهة مقحناء. -8

 ؾغهة معالجة مصاصع املعلومات. -9

 مات.ثوا غ مصاصع املعلو  -10

 الوقد الظض  حعلب  جؿلعم الوراثإلا. -11

 ؾغهة مؾحعاعة  عما بيي املكحبات. -12

: خدمت املزاحع:
ً
 خامصا

 نؿبة اؾحهابة املغاج  الخحعاجات املؿح عض  . -13

: رضا املصخفيدًن:
ً
 شادشا

 عضا املؿح عض  : )ؤ( ه  كا ة الخضمات )ف( ه  الخضمات ك  هاح خضة. -14

 أدواث اللياس: -2

لومدددات املحصددددلة بددددالجوصة ثسحلددد  هدددد  مهدددغص ؾددددااا املؿددددح عض     نددداك مصدددداصع للمع

خعدددد  جيددددم   ددددظ  املصدددداصع املمخؽددددة ؤو مداكدددداة كع عددددة مؾددددحسضاس. و ندددداك مداولددددة اكخيددددا  

الؿددددجا   اددددض ثاددددوي  دددددظ  وؾددددباف محصددددلة بمددددضض جملععدددددة مهموهددددات املكحبددددة ؤو ثوا غ ددددا هادددددح 

ة   اددددظ  جوايددددا مدددد  جددددوصة الخضمددددة الغ ددددو  ؤو ك ا ددددة ال ادددداعؽ ؤو صقددددة إلاجابددددات هاددددح وؾددددئل

هملعة  ف ثدحاج ب ح جم  بعايات مورول  ييا  مك  مهحماص هلييا  والت  حم  دصاا  الت املكحجعة 

 بصاعة الجوصة الياملة.

ويؿدداهض قعددداؽ وصاء هادددح ثاعدددعم البعايدددات بمااعي يددا بإ دددضا  املكحبدددة  وهيدددظ  العغيادددة 

  ومدددا بطا كايددددد املكحبدددة جعمددد  بصددددوعة جعلدددم بصاعة املكحبدددة مددددا بطا كددداي ؤصاء ا
ع
 ؤو عص ئدددا

ع
ملكحبدددة جعددددضا

  عالة ؤس ال.

  ها مغاهاأيا هنض ثهمع  البعايات  ومحيا: الت ويمك  إلاهاعة ب ح بعض العوام  

هدددمولعة ؤو ايحااثعدددة مهموهدددة البعايدددات:  ادددض ثح ددداوت الحملععدددة لدددن ـ زضمدددة املعلومدددات  (ؤ )

اردة ؤو هادح بلدضاعة قدغص مدضمج يدإض البدض مد  خع  ثاوي ماحصغة هاح الوراثإلا وك در خض

 ثدض ض ومعغ ة معا ير مزحعاع املعباة.

مؿددددحوض معالجددددة الورعاددددة: خعدددد  ال ثاددددضس كدددد  زددددضمات املعلومددددات املحاخددددة ي ددددـ مؿددددحوض  (ف )

 معالجة البعايات.

 خضارة البعايات. (ج )
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 بطا كايددد مددد  مصددداصع محعدددضصة   ادددض  سحلددد   (ص )
ع
ثعددابإلا وثوا دددإلا مدحدددوض البعايدددات  زصولدددا

 البعايات م  مصضع ب ح آزغ. ول 

ؤلالة وظبععة البعايات املحوقعة: ويعنا طلا مضض ثوا غ ؾمة إلابضاهعة وولالة فح  ظ   (ه )

 البعايات ومضض ثوا ااا م  وخضاذ املؿحابلعة.

الحإكددددددض مدددددد   دددددددى  ددددددظ   ؤيجوايددددددا هض ددددددضة محيددددددا الصددددددخة   فدددددد املوروقعددددددة: و ددددددظ  ثحمثدددددد   (و )

 التددد الضقدددة  خعددد  ثدددضلنا املصدددضاقعة هادددح ؤي البعايدددات البعايدددات ومغاجع يدددا  واملصدددضاقعة و 

 اضماا املغ إلا جض غة بالثاة واملصضاقعة  ؤمدا الضقدة   درثبغ باليسدخ ظبدإلا ولد  وثدغثبغ 

 بؿغهة ثوا غ البعايات وصق يا.

 معاًير الجىدة الشاملت: 4-5

 ؤؾاؾددد
ع
 لحاعددددعم كددداي لم حمددداس امل  ا ددددض بموضدددوع جددددوصة املندددحج ؤو الخضمددددة  واهحبددداع  هددددامم

ع
عا

ؼاددددوع مهموهددددة مدددد  املاددددا يـ واملعددددا ير لاعدددداؽ الجددددوصة  فدددد املنؽمددددات واملكحبددددات  ؤرددددغ   فددد وصاء 

 (29) والنؽم الخالة هيا. و عما  اح هغ  لنماطج م   ظ  املعا ير.

: معاًير أًزو 
ً
 0999أوال

نؽداس موال ات هاملعة مح إلا هلييدا جصاعة يؽدم الجدوصة وحدح ليؿدد موالد ات ملندحج مدا بد  ل

جعددددددض لليددددددغكة طاأيددددددا صوي النؽددددددغ ب ددددددح هددددددضص العمالددددددة  خعدددددد  ثحدددددددضص الددددددنؽم والؿعاؾددددددات  همادددددد 

 ثا   ب ح بماايعات اليغكة م  محعلبات العم . الت وإلاجغاءات 

وحددددح ث دددد  زعددددوط هغي ددددة ثولددددح للمصددددن  املعلددددوف مدددد  يؽدددداس الجددددوصة املؿدددد يض   وحددددح 

ت ؾدددددواء كايدددددد لدددددناهعة ؤو ثددددداصض جمعددددد  ؤيدددددواع اليدددددغكا فددددد موالددددد ات هملعدددددة  مكددددد  العمددددد  هيدددددا 

 (30)زضمات.

 9000و ناك جعغي  آزغ ملعا ير ؤ ؼو 

موالدددد ة بصاعيددددة ثنعبددددإلا هاددددح جمعدددد  ؤيددددواع املييددددأت واملنؽمددددات باا ددددة  9000جعحلددددر و ددددؼو 

ثنعبدإلا هادح املنؽمدات الخضمعدة بدن ـ   هد ؤحجاماا ماما كايد يوهعدة الييداط الدظض ثادوس بد ؛ 

ييددأت الصددناهعة مامددا كايددد ظبععددة  ددظ  املييددأت. وحددح موالدد ة الاددضع الددظض ثنعبددإلا بدد  هاددح امل

 الحيا ة ه  ك اءة ؤصاء املنؽومة إلاصاعية والحعوع الظض ثداا . ف ثبد  

ب ددددددح مهموهددددددة موالدددددد ات  ثسحلدددددد  بددددددازحم  صعجددددددة  9000وثناؿددددددم ؾلؿددددددلة معددددددا ير ؤ ددددددؼو 

 همولعة ك  محيا  وحح:
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بصاعة يؽدم ثإكعددض  فدد لخات املؿدحسضمة وحدح مججددم بارل داػ واملصددع 8402املوالد ة ؤ ددؼو  -1

 ( م  هغح وا  لاا.9003  9002  9001املوال ات وؾاؾعة )ؤ ؼو  ف الجوصة 

  وحدددددددح هبددددددداعة هددددددد  9000/3  9000/2  9000/1بإجؼائيدددددددا الثمرعدددددددة  9000املوالدددددد ة ؤ دددددددؼو  -2

بعهدددداصات لكع عددددة ازحعدددداع املوالدددد ة املناؾددددبة للمنؽمددددة وؤؾددددالعا الحعبعددددإلا ومزحم ددددات 

 عمقات ومزحباع ومؾحسضاس.وال

  وحح مهموهة هدغوط يموطجعدة مععاعيدة لاغدغا  الحعاقض دة ملدوعص 9001املوال ة ؤ ؼو  -3

)منحج( لحوعيض وثن عظ وبصاعة يؽاس ثإكعض معاباة الجوصة ملنؽمدة  ييدا الحصدمعم )بنداء هادح 

يددد . ومددد  الحوػ  –ال ركعدددا  –الخدددضمات  –الحهمعددد   –إلايحددداج  –الحعدددويغ –ظلدددا العمعددد ( 

.  ه رم  
ع
 (31) ؤك ر املوال ات هموال

  20هادددح خدددوا ح  9000وجيددحم  اليسدددخة الخالعدددة لؿلؿدددلة معدددا ير ؤ ددؼو 
ع
مععددداعا مييدددوعا

 :ح ؤع   وراثإلا ؤؾاؾعة   ف لضعت 

 )امل ا عم واملصعلخات(.          9000ؤ ؼو  -1

 )يموطج ثإكعض الجوصة(. 9001ؤ ؼو  -2

 )يموطج بصاعة الجوصة(. 9004ؤ ؼو  -3

 )الحوجييات ملغاجعة يؽم الجوصة(. 90011 ؼو ؤ -4

   ددددةي معدددا ير ؤ دددؼو الؿدددداباة وحدددح معددددا ير 2000لعددداس  9001وبمهدددغص نيدددغ نسددددخة ؤ دددؼو 

ؤلملعحدددددا وثوقددددد  العمددددد  هيمدددددا  ري إلالدددددضاعة الخض ثدددددة قدددددضمد للمؿدددددحسضميي  9003  ؤ دددددؼو 9002

 ( 32) مح غقة. مغوية ؤكلر وؤهم لاظ  املعا ير وفح ورعاة واخضة  بضال م  هضة وراثإلا

هاددح رمددداي مدددواص ؤو  اددغات ؤؾاؾدددعة ث ؿدددغ  2000لعددداس  9001كمددا ييدددحم  مععدداع ؤ دددؼو 

الادددض  الجض دددض لادددظا املععددداع الخددداص بالحدؿددديي بصددد ة مؿدددحمغة للولدددوا لغضددداء املؿدددحسضميي 

 (33):ح و ظ  املواص 

عملعددات ثساظدا  دظ  املدداصة مهداا جدوصة املنؽمدة ؤو املغ ددإلا بالعمقدة مد  ال Scopeاملجداا:  -1

 اص دددد   وكع عدددددة ثداعددددإلا ع ددددد ا العمددددمء ؤو املؿدددددحسضميي مدددد  زدددددما هملعددددات الدددددضاثغة  التدددد 

اململلاة وجعحلر  ظ  املاصة معاباة لا  قاظعات مغا إلا املعلومات املخحل ة هاح الغغم مد  

 ثنوع ؤحجاماا وثوجااأيا.

 ددة املععدداع جعكددـ  ددظ  املدداصة إلامددضاصات املخحل Normative Reference: املععدداعي املغجدد   -2

 والخاجة امللخة ب ح ثعبعإلا إلالضاعة وخضذ م  املعا ير.
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 9000 غجدد   ددظا البنددض ب ددح مععدداع ؤ ددؼو  Terms and Definitionsاليددغوط والح ؿدديرات:  -3

الخالدة  Quality Management System   عمدا  دغثبغ بدنؽم بصاعة الجدوصة 2000لعداس 

 بامل ا عم واملصعلخات املح منة وث ؿيراأيا.

 ساظدا  Quality Management System Requirementsمحعلبات يؽاس بصاعة الجوصة:  -4

 ددظا البنددض الخاجددة هاددح ثن عددظ وثورعددإلا العملعددات؛ للحإكددض مدد  ثوا ددإلا الخضمددة ؤو املنددحج مدد  

محعلبدددات وثوقعدددات العمدددمء ؤو املؿدددحسضميي. كمدددا  ددددضص  ؤ  دددا املحعلبدددات املخحددداج غلييدددا 

 بصاعة الجوصة.جنياء وثورعإلا ولعاية يؽاس 

 ساظدددددا مدددددضض ال ددددد اس إلاصاعة العلعدددددا  Management Responsibilityمؿدددددئولعة إلاصاعة:  -5

باملغ إلا املعيي فح ثلبعدة محعلبدات العمدمء ؤو املؿدحسضميي. وييدحم  هادح كثيدر مد  الا دا ا 

وووجددددد  املخحل دددددة  ومحيدددددا: ؾعاؾدددددة املغ دددددإلا املعددددديي وؤ ضا ددددد  وزععددددد  وصوع ؛ ومؿدددددئولعاث  

املمنوخددددددة لددددد ؛ وصلعدددددد  الجدددددوصة املخعددددددغ؛ بجدددددغاءات النؽدددددداس؛ وعقابدددددة الوردددددداثإلا  والؿدددددلعات

 وجوصة السجمت؛ ويؽم املغاجعة املحبعة؛.. بلخ.

يملعدددى  دددظا البندددض مددد  املعدددا ير ثسصدددعى مدددوعص  Resource Managementبصاعة املدددوعص:  -6

باملنؽمدددة  و دددغاص املدددا ليي وطوض الك ددداءة والخلدددرة العالعدددة لحدددضعيا وثنمعدددة الادددوض العاملدددة

 كما  ساظا ؤ  ا بصاعة املواعص وزغض والبيعة وؾاؾعة وبيئة العم .

 ادددضس  ددظا البنددض م حمددداس الغثيإدد ا لنؽددداس بصاعة  Process Managementبصاعة العملعددة:  -7

الجددددوصة اليدددداملة باملنؽمددددة املددددغثبغ بدددداملنحج ؤو الخضمددددة وثلبعددددة محعلبددددات املؿددددحسضميي ؤو 

 ا ا املخحل ة املحعلاة هياالء املؿحسضميي.العممء  كما  ساظا الا 

ويغثكددددؼ  ددددظا البنددددض هاددددح هملعددددات الحصددددمعم والحعددددويغ  إلامددددضاص  إلايحدددداج والخضمددددة ضددددبغ 

جدددوصة الخضمدددة ؤو املندددحج؛ زالدددة هندددضما ال ثحوا دددإلا مددد  املحعلبدددات  باجضدددا ة ب دددح الخضمدددة 

 المخاة بعض إلامضاص.

وزيددددر مدددد  معددددا ير الجددددوصة باعدددداؽ ؤصاء  الاعدددداؽ والحدلعدددد  والحدؿدددديي:  حعلددددإلا  ددددظا البنددددض -8

النؽدددددداس والحإكددددددض مدددددد  ع دددددد ا العمددددددمء. وثدلدددددد  كدددددد  البعايددددددات املغثبعددددددة بددددددظلا  كمددددددا ثدددددددضص 

مخحعاجددددددددات املعلددددددددر هحيددددددددا وجعددددددددغ  للحدؿدددددددديي مدددددددد  زددددددددما الاعدددددددداس بار عدددددددداا الحصددددددددخعدعة 

 والوقاثعة  كما  حعلإلا  ظا البنض بالاعاس بالعملعات الحصخعدعة باؾحمغاع.
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 0999ث معاًير ألاًزو مميزا 

 فى الخالى: 0999جطبيم هظام إدارة الجىدة ألاًزو 

 ؤصاء ميسجم هاح مؿحوض املكحبة. -1

 همقات ورعاة م  العممء واملوعص  . -2

 راة ؤقوض لضض املؿح عض. -3

 ؤصاء ؤ    فح لن  الاغاعات. -4

 ثاععم وثدؿيي مؿحمغ. -5

 اهحماص ؤق  هاح و غاص. -6

 مي ة ثنا ؿعة مارغة فح الؿول. -7

 مغاجعات ؤق  لنؽاس املوعص. -8

 مؾحسضاس ومث  للوقد واملواعص. -9

 ك اءة ؤ    للعملعات الضازلعة والخاعجعة. -10

 مؿئولعات وؾلعات والخة ومدضصة. -11

 ثداعإلا مبضؤ الوقا ة وليـ إلالمح. -12

 ثالع  نؿبة هاوض املؿح عض   ووزعاء. -13

 يؽاس اثصاالت مورإلا و عاا. -14

 ا املاؾإ ا.ثاام  العملعات م  الاعا  الحنؽعم -15

وثس دد  الددنؽم العاملعددة للجددوصة ملغاجعددة مؿددحمغة مدد  قبدد  اللجنددة ال نعددة املحسصصددة 

ك  زمـ ؾنوات  وطلا هيض  الحهض ض والحعويغ للحوا إلا املحعلبات م  الحملعيدرات الحنا ؿدعة 

واملماعؾددات إلاصاعيددة الخض ثددة وجعمددد  هاددح صعاؾددة ميددكمت الحعبعدددإلا وهاددح صعاؾددة ؤؾددباف هدددضس 

 (34) ضبغ يؽاس بصاعة الجوصة. ف ام  ثداعإلا الحا

  يبغدددد : خعدددد  9000الحمعيدددد  بدددديي بصاعة الجددددوصة اليدددداملة وماعدددداؽ بصاعة الجددددوصة و ددددؼو 

خعددد  خدددضذ  9000إلاهددداعة ب دددح ال دددغل بددديي بصاعة الجدددوصة اليددداملة وماعددداؽ بصاعة الجدددوصة و دددؼو 

خدددددددضذ زلدددددددغ بددددددديي  يؤ 9000زلدددددددغ بددددددديي بصاعة الجدددددددوصة اليددددددداملة وماعددددددداؽ بصاعة الجدددددددوصة و دددددددؼو 

امل ادوميي لدظا  هدا ؤي ثولددح مدضض مزدحم  بعحيمدا   م اددوس بصاعة الجدوصة اليداملة ييدير هاددح 

( هاددددددح 9000الحعدددددغ  هادددددح عؤض العمعدددددد  ؤو املؿدددددح عض بينمددددددا يعحمدددددض ماعددددداؽ بصاعة الجددددددوصة )ؤ دددددؼو 
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معدددا ير ومبدددداصت ؤؾاؾدددعة جعددددض بمثابددددة زعدددوط ثوجييعددددة مغهددددضة للماؾؿدددات الخضمعددددة لحداعددددإلا 

 صاعة بالجوصة الياملة و ظ  املباصت ث عاا وثدضص ا املاؾؿات املايدة لحلا اليااصات.إلا 

ويولددح الجددضوا الحددا ح ؾددمات وزصدداثى وؤوجدد  مزددحم  بدديي بصاعة الجددوصة اليدداملة 

 (35) .9000وماعاؽ بصاعة الجوصة ؤ ؼو 

 (0999ملياس إدارة الجىدة )أًزو  إدارة الجىدة الشاملت م

 ال ثغكؼ بال غوعة هاح املؿح عض كي  املعلإلا هاح املؿح عضثحمي  بال ر   -1

 ال  غثبغ بؿعاؾة موخضة مععنة ثغثبغ بؿعاؾة املاؾؿة  -2

يعددددحم بدددددال ركي  هادددددح الدددددنؽم ال نعدددددة ويؽدددددم إلاجدددددغاءات  أيحم بال ركي  هاح امل ا عم ووصوات ووؾالعا  -3

 إلاصاعية املحعلاة بالجوصة.

إلا مل ادددددددوس الجدددددددوصة أيدددددددحم بالحدؿددددددديي املؿدددددددحمغ  وجعمعددددددد  -4

 الياملة وحح هملعة مؿحمغة ال ثيحها

ال  لددؼس بالحدؿدديي املؿددحمغ ريدد   مثدد  مهددغص قددغاع مدد  

 إلاصاعة

 مكدد  ؤي  اددوي ال ركيدد  جؼثعددا هاددح يؽددم مععنددة صازدد   وؼاث ( –أيحم باملاؾؿة كا  )بصاعات   -5

 املاؾؿة.

 ضغوعياخماؽ العام  ومياعكح  ليـ  ثاكض هاح مياعكة وخماؽ العامليي  -6

 ث    ؤخعايا مخح اػ باروضاع هاح ما حح هلع  أيحم بحملعير الثاا ة الؿاثضة والعملعات  -7

 جعحلر قؿم الجوصة  اغ  و املؿئوا ه  الجوصة. جعحلر ك   غص فح املاؾؿة مؿئوا ه  الجوصة  -8

 :الخىميت املهىيت  للمكخبيين فيدور إلادارة إلالكتروهيت وإدارة الجىدة الشاملت  -5

جعدددددض الحنمعدددددة املانعدددددة للمكحجعددددديي مددددد  ؤ دددددم وؼددددداث  اصاعة املدددددواعص الجيدددددغية ومددددد  مثها دددددات         

مهحبدداع مدد  جايددا إلاصاعة  وطلددا يؽددغا لعبععددة املانددة املحهددضصة  فدد  هددا وضددعاا  التدد ال ددغوعية 

 مهدددداا فدددد ومددددا  ددددغثبغ هيددددا ومددددا  عددددغؤ هلييددددا مدددد  اؾددددحدضارات يخعهددددة لثددددوعة ثكنولوجعددددا املعلومددددات 

املعغ ددددة واملعلومددددات ورددددوعة ؤزددددغض مصدددداخبة لاددددا فدددد  مهدددداا مثصدددداالت  خعدددد  صهددددد الخاجددددة ب ددددح 

ثسدؼي  املعلومدات ويالاددا.  ادض ؤلددبذ  نداك العض ددض مد  الوؾداث  التدد  ثجد  املعلومددات فد  وجددواء 

املخععة بالكغة وعضعة.   م ه  طلا قض ؼاغت العض ض م  ؤجادؼة املعلومدات التد  جعمد  هادح 

املعلومددات واؾد رجاهاا بكمعددات  اثلدة وبيحاجاددا باد  لددوع ا . والهدا ؤي  ددظ  الحدددوالت  از د اي

الحكنولوجعة ثلاى بؽملاا وثإريراأيا هاح املكحبات وماؾؿات املعلومات. معالبة بإي ثحعام  م  
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ايخيدددداع الوؾدددداثغ املعلوماثعددددة  ولددددظلا البددددض ؤي  محلددددا ؤزصدددداج  املعلومددددات املادددداعات والاددددضعات 

ة للحعامدد  مدد  الوؾدداثغ الحكنولوجعددة املحعددوعة بعغياددة ؾددغيعة ثمكندد  مدد  ثداعددإلا زضمددة المػمدد

 محمي ة. 

ؼدددد   فدددد كوؾددددعغ  دددداس للمعلومددددات زالددددة  املكحبددددات ؤزصدددداج ويؽددددغا ر معددددة الددددضوع الددددظض  لعبدددد  

يعحمددددض بالضعجددددة وو ددددح هاددددح املعلومددددات كددددإصاة عثيؿددددعة فددددح الحعددددوع  معلومدددداج ثدولنددددا ب ددددح مهحمدددد  

ؤلدبذ ضددغوعة خحمعددة ثددغثبغ بصددوعة مباهددغة بددالحعوع  املنهدد  ددةي ثعددويغ آصاثدد   الحددا  وبوالحادضس  

 (36)والحاضس. 

وهاح ؤرغ طلا  اي الحمليرات املححالعة ف  مهاالت الحكنولوجعا والؿععغة هاح ثانعات البد  ه  

املعلومددددددة  دددددددحم طلددددددا ضددددددغوعة بهدددددداصة النؽددددددغ بهض ددددددة فدددددد  ثعددددددويغ وثدؿدددددديي كدددددد  هنالددددددغ العملعددددددة 

جعددددددة.  لددددددم يعددددددض ؤزصدددددداج  املكحبددددددة  احصددددددغ فدددددد  هملدددددد  هاددددددح الحعامدددددد  مدددددد  الكحدددددداف ؤو الالمددددددة الحضعي

املعلوبددة  بدد  ؤلددبذ هلعدد  ؤي  حعامدد  مدد  هددضص مدد  الحكنولوجعددات الخض ثددة والتدد  ؤلددبدد جددؼء 

ومدددد   نددددا ؼاددددغت الخاجددددة امللخددددة لعملعددددة الحنمعددددة املانعددددة ، مدددد  ماؾؿددددات املعلومددددات العصددددغية

 (37)الحعوع الحكنولو ح فح  ظا مثها .للمكحجعيي واؾحملما  ظا 

 ثوجدددددددددددددددددددددددض جعغي دددددددددددددددددددددددات محعدددددددددددددددددددددددضصة مل ادددددددددددددددددددددددوس الحنمعدددددددددددددددددددددددة املانعدددددددددددددددددددددددة للمكحجعددددددددددددددددددددددديي وحدددددددددددددددددددددددحو 

مهموهددة مدد  ونيددعة التدد   ددحم ثصددمعماا لح ععدد  معدداع  ومادداعات واصعاكددات املكحجعدديي بددالعغل 

ات  التدد  ثدداصي ب ددح بخددضاذ جمليددرات فدد  ث كيددر م وؾددلوكعاأيم صازدد  املكحبددات وماؾؿددات املعلومدد

وجعض الحنمعة املانعة م اوما هامم  ح م  م اوس املماعؾة الحإملعدة والعنالدغ العامدة فد  ماندة 

 املكحبات والت  جؿخنض هاح املعغ ة املحسصصة واملعحاضات .

وبددددظلا جعددددض الحنمعددددة املانعددددة ظغياددددة لحملعيددددر و ددددغاص وثددددوجييام يدددددو و ددددضا  التدددد  ثددددم 

ؤ  ددد   فددد  ادددضماا املكحجعددديي  التددد يي زدددضمات املعلومدددات ثدض دددض ا وثدددضهعم العمقدددة بعدددحيم وثدؿددد

 لوعة ممكنة.

 الحنمعددة املانعددة حدد  هملعددة ثدؿدديي مادداعات وقددضعات العددامليي باملكحبددات والتدد   حعل يددا 

 ثاددددددددددددددددددض م زددددددددددددددددددضمات معلومددددددددددددددددددات جعددددددددددددددددددضة لددددددددددددددددددضض املؿددددددددددددددددددح عض   مدددددددددددددددددد  ماؾؿددددددددددددددددددات املعلومددددددددددددددددددات 

اعاأيم وقدضعاأيم لحدؿديي جدوصة  ه  ثعويغ املكحجعيي وصهمادم ومؿداهضأيم لحعؼيدؼ معداع ام وماد

 ما  اضموي م  زضمات .

وبددددظلا ثصددددبذ الحنمعددددة املانعددددة للمكحجعدددديي  مصددددعلح ييددددير ب ددددح م اددددوس هددددام   حهدددداوػ 

امل اددوس الحالعددضي املعددغو  بالحددضعيا ؤرندداء الخضمددة الددظي ييددض  ب ددح ثمكدديي ؤزصدداجى املعلومددات 



  أ.إيمان صابر النشار

 

 
111 

  2016 -يوليو -لسادسا العدد-ثالثال المجلد

املعلومدددددددات  ؤزصددددددداج فددددددد  صوع مددددددد  ماددددددداعات ؤو معددددددداع  مددددددددضصة  بيمدددددددا ييدددددددض  ب دددددددح بخدددددددضاذ جملعيدددددددر 

 ( 38)واثها اث  املعغ عة لحداعإلا الجوصة الياملة ف  ثاض م الخضمات املعلوماثعة.

  ها اثباهاا باهحباع ا م اثعذ للحنمعة املانعة الناؤخة و ظ  املباصت حح: الت املباصت 

 ب هاص بيئة ماعإة وثنؽعمعة مشجعة للحعويغ والحدؿيي. -1

 لحنمعة املانعة.ل الجماى الحسععغ  -2

 واملواعص املناؾبة للرامج الحنمعة املانعة . الااف ثو ير الوقد  -3

     (39)بناء زعغ محااملة  وثاوي ظويلة وج .  -4

 أهداف الخىميت املهىيت كإلاهم وظائف إدارة املىارد البشزيت:  5-1

ص العددامليي أيددض  الحنمعددة ب ددح بػالددة جوايددا ال ددع  و الاصددوع فدد  ؤصاء و ؾددلوك و ددغا

فدد  املكحبددات و ماؾؿددات املعلومددات  و معثادداء هيمددا هاددح الندددو ومثدد  بمددا  ك دد  خؿدد  قعددامام 

بوؼاث ام و ؤهمالام  و بالحا   ػيداصة ك دا  يم إلايحاجعدة. و جدض غ بالدظكغ ؤي ثداعدإلا  دظا الادض  

 :  وح (40)العاس ليياط الحضعيا م  ؤج  الحنمعة  حعلا ثداعإلا و ضا  ال غهعة 

املؿددددحمغ للعددددامليي باملكحبددددات بدصددددولام هاددددح املؼيددددض مدددد  املعدددداع   والخلددددرات  املنهدددد النمددددو  -1

 (41)املانعة واملااعات الجض ضة.

ضددوء الحعدددوعات  فدد ماؾؿددات املعلومددات  ؤزصددداج ثددإميي الك ا ددة املانعددة  والعملعددة هنددض  -2

 املؿحهضة ملاح عات وؼع ح .

طاثدد   وطلددا بيددعوع  ؤيدد  ؤلددبذ هاددح ماؾؿددات املعلومددات هاددح بربددات  ؤزصدداج مؿدداهضة  -3

 صعجة هالعة م  الك اءة م  زما الحضعيا هاح زضمات جض ضة.

 املنهدددد مؿددددحابلام  فددد ثدددددضذ  التددد مؿدددا غة امل ددددا عم واملعددداع  الجض ددددضة وإلاهدددضاص للحمليددددرات  -4

 .وؾاس  والاضعة هاح اؾحسضاس الحكنولوجعا الخض ثة وثدض   جعلعمام 

 (42) .ومبحااعملعلومات هاح إلابضاع ماؾؿات ا ؤزصاج ػياصة قضعة  -5

 مخطلباث الخىميت املهىيت كإلاهم وظائف إلادارة للمكخبيين:  5-2

ثوجددض بعددض املحعلبددات المػمددة للاعدداس بعمعلددة الحنمعددة املانعددة باهحباع ددا ؤ ددم وؼدداث  بصاعة         

دداا املددواعص الجيددغية والعددامليي باملكحبددات وماؾؿددات املعلومددات لحدداجى رماع ددا بيدد  رزصدداج ا   عا

 ماؾؿات املعلومات وحح كما  اح:
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 مؤشصاث املعلىماث للخىاصل مع البيئت الزكميت: أخصائيجإلاهيل  2-1 -5

ماؾؿددددات املعلومددددات ؤي  محلددددا الحوالدددد  مدددد  ثكنولوجعددددا  ؤزصدددداج لددددضض  ال ددددغوعي ؤلددددبذ مدددد  

حنمعدددددة وػيددددداصة وبك ددددداءة لحمكنددددد  مددددد  الحعدددددوع املؿدددددحمغ ولخؿددددداهض  هادددددح ثإ علددددد  لل الخدددددا  العصدددددغ 

 قضعاث  املانعة وثدؿعحيا.

 الجدًد: الزكميوضع اشتراجيجيت ملىاكبت جلىياث املجخمع   5-2-2

 وثحاوي  ظ  مؾ راثعهعة مما  اح:       

قعدددداس املكحبددددات وماؾؿددددات املعلومددددات باهحباع ددددا املاؾؿددددات الثاا عددددة هاددددح خدددد  ماؾؿددددات  -1

 ة لحكنولوجعا املعلومات والحهاوف معاا.هاح ضغوعة مؾحهابة الؿغيع الغؾم الحعلعم 

  وطلدا مد  زدما قعداؽ ؤصاء إلالك روند هصدغ املعلومدات  ف ضبغ جوصة زضمات املعلومات  -2

 الخضمات املوجاة لجماوع املؿح عض  .

 اهحباع أيعئة املكحجعيي لحلبعة محعلبات مهحم  املعلومات ق عة راا عة. -3

ؾؿدددددددات املعلومدددددددات وثبددددددداصا آلاعاء خدددددددوا ؾدددددددب  مواكبدددددددة ثدلعددددددد  وصعاؾدددددددة واقددددددد  املكحبدددددددات وما  -4

 الحعوعات الخض ثة.

  حذ آ ال املؿحاب  يدو مهحم  املعلومات لحاب  الحانعات الخض ثة. -5

 جطىيز الدراشاث ألاكادًميت :   5-2-3

 ويحم طلا م  زما مهموهة جوايا وحح كما  اح:

  ة.جؿايض ثعويغ ومعة املعلوماثع الت املواص املكحجعة 

  ثضهم ثكنولوجعا املعلومات. الت املواص املكحجعة 

  هملعة البد . ف جؿاهض  الت املواص املكحجعة 

 مجال الخىميت املهىيت:   في الفكزي جطىيز إلاهخاج   4 -2 -5

مسحلددد   فددد  باؾح اضدددةاملجددداا صعاؾدددة  دددظا املوضدددوع ومناقيدددح   فددد  هدددا هادددح املحسصصددديي        

املجاا الدظ    دضعكوي قعمدة املعلومدات وؤ مع يدا  ومدضض  ف صيي جوايب  وطلا م  زما املحسص

 ماؾؿات املعلومات وهاح املكحبة م  وعاء الحنمعة املانعة . ؤزصاج ؾحعوص هاح  الت ال اثضة 

 والتدد بيددتا ؤيواهدد  مدد  مادداالت  وؤبددداذ  وصعاؾددات  وكحددا وغير ددا  ال كددغي ويهدا نيددغ إلايحدداج 

 (43)علومات بإ معة الحنمعة املانعة.ماؾؿات امل ؤزصاج جعغي   ف جؿام 
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 ظل إلادارة إلالكتروهيت وإدارة الجىدة الشاملت: فيكيفيت جحليم الخىميت املهىيت  -6

هاددح هملعددة الحددضعيا  الغثيإدد  أيددحم باليددا   والتدد ثدحدداج هملعددة الحنمعددة املانعددة للمكحجعدديي          

ماؾؿات املعلومات ب ح مهموهدة مد   ف ملة هنض ثعبعإلا إلاصاعة إلالك رويعة وبصاعة الجوصة اليا

الؾددد راثعهعات ومماعؾدددات  العماددد الحعبعدددإلا  فددد وؾدددـ واملحعلبدددات  خعددد   ح دددإلا كدددم وؾدددلوبيي 

املكحبدددددة للمدددددواعص الجيدددددغية هددددد  ظغيدددددإلا الدددددضهم الاامددددد  ومؾدددددحملما ليدددددبكة املعلومدددددات الضازلعدددددة 

اثاخدددة اماايعدددة  فددد ة وزدددغض والخاعجعدددة والضولعدددة والدددظض ؾيؿدددام مددد  بعدددض الحملعيدددرات الحنؽعمعددد

الولددددوا للمعلومددددات الخالددددة بدددداملواعص الجيددددغية هاددددح يعددددال واؾدددد  وكددددظلا ثددددو ير  ددددغص هض ددددضة 

 جصاعة ثلا املعلومات .

ؤمددددا هدددد  املبدددداصت وؾاؾددددعة للحددددضعيا فدددد  املكحبددددات و ماؾؿددددات املعلومددددات بيددددا  هدددداس   عيبغدددد   

حدضعبيي  و امليداعكة ال عالدة للمحدضعبيي فد  وجوص زعة للحضعيا  و مغاهاة ال غول ال غص ة بديي امل

 ( 44) العملعة الحضعيجعة  و مزحعاع الؿلعم للمحضعبيي  و ازحعاع ؤؾالعا الحضعيا املناؾبة.

ب ح م حماس بالحنمعة املانعة للمكحجعيي   م  هنالغ ا وؾاؾعة وجؿ ح اصاعة الجوصة الياملة 

 وطلا م  زما ما  اح: 

 الؿدلعة  دظاي امل اومداي مد  بديي العنالدغ طات وولويدة ضدم    غيإلا العم  وث ويض

مهدداا املكحبددات. وبطا كدداي الددبعض  ددغض ضددغوعة اهدد راك املاؾؿددة فددح  فدد بصاعة الجددوصة اليدداملة 

ثدؿيي جوصة املنحهات والخضمات ك لؿ ة مدوعية  البض م  بهعاء املؿئولعة والؿلعة ب دح 

 العم  املؿئوليي هحيا.  ؤولئا الظ    اوموي بحاععم وثدؿيي مهاالت

ث ددددويض الؿددددلعة للعددددامليي  فدددد  حدددد املكحبددددة  فدددد وطلددددا ييددددير ب ددددح ؤي قلددددا وعوح ثدؿدددديي الجددددوصة 

 وػياصة مؿحوض املياعكة ه  ظغيإلا بصاعة ال غيإلا.

  اخحعاجددددددات الحددددددضعيا ل غيددددددإلا العمدددددد . يعحلددددددر الحددددددضعيا ؤخددددددض املاويددددددات امل حاخعددددددة جصاعة

 مادددوي معلدددوف
ع
كدد  مغخلدددة مددد  مغاخدد  ثعبعدددإلا النؽددداس ولجمعددد   فددد  الجددوصة اليددداملة  و دددو ؤ  ددا

 مؿحويات العامليي.

وثحعلدددا معددددا ير املوالددد ات الضولعددددة للجددددوصة الحدض دددض الددددضقعإلا لمخحعاجدددات الحضعيجعددددة وثددددو ير 

  فددددد وؾدددددالعا املناؾدددددبة للحدددددضعيا املندددددحؽم لجمعددددد  و دددددغاص العدددددامليي 
ع
املكحبدددددة باهحبددددداع م جمععدددددا

 (45)ثداعإلا الجوصة. ف  ارغوي 
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املغاخ  الحالعة والمػمة لحداعإلا  ف ؾيحم اصعاجاا  الت  ناك مهموهة م  وؾـ  واملحعلبات و 

 ؼ  ثعبعإلا بصاعة الجوصة الياملة وحح ما  اح : ف الحنمعة املانعة واملحعلاة بالحضعيا للمكحجعيي 

 :إلالكترووياملزحلت ألاولى: جخطيط الخدريب   

م  العنالدغ وؾاؾدعة لدنؽم بصاعة الجدوصة  الثان   العنصغ بصعاج  ظ  املغخلة ضم  يبغ          

وم حمدددداس هيددددظا الجايددددا املحعلددددإلا بالحنمعددددة املانعددددة بيدددددا   مؾدددد راثع  اليدددداملة وحددددح الحسعددددعغ 

جؿدد ح ب ددح ثاددض م زددضمات  التدد وطلددا هاددح اهحبدداع ؤ يددا ؤ ددم ؤ ددضا  ماؾؿددات املعلومددات  ؤؾاسد  

 .ءة معلوماثعة هاح قضع كبير م  الضقة والك ا

للحضعيا ضم  الخعة املوخضة الياملة واملحااملة  إلالك رون وض  الحسععغ   يبغ خع           

 :بلك رون  ثضعيب ملاؾؿات املعلومات وؾو  ياوس بعغ  كع عة الحسععغ للريامج 

 لاحخياحاث الخدريبيت: -1

ملعلومدات وصعاؾدة ؤ دم  ها ثاض غ مخحعاجات الحضعيجعدة املؿدحابلعة للعدامليي بماؾؿدات ا       

  ظ  مخحعاجات املحوقعة.

 ألاهداف: -2

 خض   قاثم هاح قواهض وؤؾـ بناء مهحم  املعغ ة. بلك رون بنياء يؽاس ثضعيا  -1     

 ماؾؿات املعلومات وثعويغ مااعاأيم وبناء قضعاأيم العلمعة والعملعة. ؤزصاج ثإ ع   -2     

 ماؾؿات املعلومات وثو ير  غص الحعلم لام. زصاج ر املؿحمغ  املجان الحضعيا  -3     

بندداء  فدد الخددض   مدد  وؾدداث  مثصدداالت وثانعددات املعلومددات  الحكنولددو  اؾددحملما الحاددضس  -4     

 .بلك رون  ثضعيب يؽاس 

 الفئاث املصتهدفت: -3

واملعلومدات ؤقؿداس املكحبدات  وزغي  ماؾؿات املعلومات واملكحبات   ف املانعيي العامليي           

 والوراثإلا  وؤ  ا ظمف ؤقؿاس املكحبات واملعلومات.

 :إلالكترووياملزحلت الثاهيت: جصميم الخدريب 

يعحمض هاح وجوص بغمهعدات ويؽدم ثغكدؼ هادح العمقدات بديي  بلك رون ثبضؤ بحصمعم موق   -1

 .الحضعيب املضعبيي واملحضعبيي واملخحوض 

بنددداءا هادددح ثادددض غ مخحعاجدددات وثصدددمعم  بصدددوعث    إلالك رونددد الحدددضعيب بهدددضاص املخحدددوض  -2 

 ثحعلا اهحماص بغمهعات بنياء مل ات ال عض و  وبنياء العغو . الت الحياثعة 
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ماؾؿات املعلومدات   ف للعامليي  إلالك رون اهحماص عئية هاملة ومنهجعة م  الحضعيا  -3

حاخدددة وبغمهعدددات  ويحعلدددا طلدددا  ادددم مماايدددات املحاخدددة باملاؾؿدددات مددد  هدددباات وؤجادددؼة م

 وجعحمض  ظ  الغئية هاح هضة زعوات ثحمث   عما  اح:

 :إلالك رون   وطلا باهحماص يوىح الحضعيا إلالك رون ا. ازحعاع العغل املمثمة للحضعيا 

  وقددددد واخددددض  وطلددددا بحددددو ير  فدددد الحددددضعيا امل دددد ام :  خددددعذ ثواجددددض املددددضعف واملحددددضعبيي

 اللرمهعات واليباات املحعلاة بظلا.

 عيا غيددددر امل دددد ام : إلا دددداصة مدددد  اللرمهعدددات واليددددباات املحاخددددة لحن عددددظ بددددغامج الحدددض

 ثضعيجعة خؿا خاجة ووقد املحضعبيي واملضعف.

ف. ثدض ددددض ؤؾددددالعا الجلؿددددات الحضعيجعددددة وثصددددمعماا  وطلددددا باهحمدددداص ؤؾددددلوف ) املخاضددددغات      

هد  هملعدة الحدضعيا  Feedbackالضوعات الحضعيجعدة  الندضوات(   مد  وضد  آلعدة للحملظ دة الغاجعدة 

 واملحضعبيي واثساط اجغاءات الحصخعذ.

 ج. ثورعإلا  عا  املخحوض وبهضاص صلع  ث صعاح للرامج الحضعيا وثعبعااث .    

ص. ثاعددددددعم مدحددددددوض الحددددددضعيا للحإكددددددض مدددددد  صقحدددددد  و عالعحدددددد  ووضددددددوخ  هلددددددر يمدددددداطج وبؾددددددخبايات     

 بلك رويعة ثحاح للمحضعبيي.

 يب:املزحلت الثالثت: جىظيم الخدر 

 ثحمث  زعوات ثنؽعم الحضعيا إلالك رونى  عما  اح:        

هدددداغ ( وونيددددعة الحضعيجعددددة  –ؤؾددددبوع  –)  ددددوس  ثددددضعيب ثدض ددددض ال  ددددرة الؼمنعددددة لادددد  بغيددددامج  -1    

   Chattingللموضددددددددوهات الخالددددددددة باملخاصرددددددددة إلالك رويعددددددددة  الحددددددددضعيب الخالددددددددة بدددددددد  ) املخحددددددددوض 

 ومزحباعات الحضعيجعة (

ا  وعوابدددددددددغ (  ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد%  ) موقددددددددد  وي100 ثدددددددددضعياثحادددددددددوي اللدددددددددرامج الحضعيجعدددددددددة مددددددددد  مدحدددددددددوض  -2    

 ازحباعات ) مغخلعة   ياثعة (.

صعجدة ثدوػع هادح النددو  100هاض ازحباع  يا ة ك  صوعة ثضعيجعة وثحمث  صعجة مزحبداع مد   -3    

 –صعجدددة للمداصردددات إلالك رويعدددة مددد  املدددضعف  10 –  الحدددضعيبصعجدددة زالدددة بددداملخحوض  50: ) آلاجددد 

 صعجة لمزحباعات الحعبعاعة (. 40

: ضغوعة ث ميي املوق  لنؽاس  عاا زاص باجهغا  هادح الحدضعيا ُ َمِكد  الحضعيب إلاهغا   -4   

 .الحضعيب املضعف م  محابعة العم  
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العمد  صوي  اؾدحمغاعيةل دماي الضهم واملؿايضة : اهحماا املوق  هاح زضمة صهم ومؿايضة  -5  

 الضهم بالااث  (. –املخاصرة إلالك رويعة  -إلالك رون : ) الضهم باللر ض ف ؤ ة ميكمت   وثحمث  

 :إلالكترووياملزحلت الزابعت: جىفيذ  الخدريب 

 املصمم و إلا: إلالك رون  ها الضزوا ب ح يؽاس الحضعيا  إلالك رون لحن عظ الحضعيا 

( ) كلمدددة User Nameزوا:  ادددوس املحدددضعف بةصزددداا ) اؾدددم املؿدددحسضس لددد دة جسدددجع  الدددض -1

 ( Pass Wordاملغوع 

 ثمنذ للمحضعف بواؾعة املضعف لؽاوع املوق  بضا ة م  الص دة الغثيؿعة و يال  الاام .

 –الضوعات الحضعيجعة  –النضوات  -الص دة الغثيؿعة وثح م  العنالغ الحالعة: املخاضغات  -2

 البد . –مل ات الحدمع   – إلالك رون اللر ض  –يؽاس الحاويم  –يؽاس املخاصرة 

لدددددددد دة مدحددددددددوض الحددددددددضعيا: ثح ددددددددم  جدددددددددضوا املخحويددددددددات  خعدددددددد   ولددددددددح للمحددددددددضعف كع عدددددددددة  -3

 .الحضعيب اؾحعغا  املخحوض والحنا  هلر ل داث  كما ثح م   اغؽ للمدحوض 

مواهعض ثواجض   – لك رون إلااللر ض  –ل دة املضعف: ثح م  معلومات ه  املضعف ) مؾم  -4

 باملوق  (.

وبغيدض م  ثدضعيب ل دة املحضعبيي: ث م قاثمة بإؾماء املحضعبيي املاعدض   لضعاؾدة كد  بغيدامج  -5

وطلدددا هددد  ظغيدددإلا انيددداء قاهدددضة بعايدددات ثدحدددوض هادددح بعايدددات املحدددضعبيي وثدددو غ ثاددداعيغ  إلالك رونددد 

 (.الحضعيب م صلة ه  نياظام 

  حم زملاا ثاويم ؤصاء املحضعف. الت  مؾ راثعهعةثولح : الظاج ل دة الحاويم  -6

هاددددح يؽدددداس بصاعة الددددحعلم وثددددضعيا املددددضعبيي واملحددددضعبيي هاددددح  الحددددضعيب ضددددغوعة ثدمعدددد  املخحددددوض  -7

 اؾحسضام .

جععددددديي مؿددددددئوا ثددددددضعيا ل هددددددغا  واملحابعددددددة لض ددددد  الاددددددضعة والك دددددداءة هاددددددح بصاعة يؽدددددداس الددددددحعلم  -8

 (46)العامة للحضعيا .والاضعة هاح بهضاص الغئية 

 :إلالكترووياملزحلت الخامصت: جلىيم الخدريب 

ثدض ض امليكمت وثاععم مضض الحدؿيي والجدوصة  ف يعحلر اؾحسضاس ؤؾالعا الاعاؽ والحدلع  

 
ع
 ماما

ع
 و و العنصغ الؿاصؽ م  هنالغ بصاعة الجوصة الياملة بصاعة الجوصة الياملة. ف هنصغا

  خعددد  إلالك رونددد ب دددح بجدددغاء الحعددض مت المػمدددة لحعدددويغ الحدددضعيا  أيددض  هملعدددة ثادددويم الحدددضعيا

 يعحمض هاح هضص م  إلاجغاءات لجم  املعلومات.

 ويوجض مؿحوييي لحاويم الحضعيا و ما ما  اح: 
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هاددددح خددددضا ) مدحددددوض اللريددددامج   ثددددضعيب املؿددددحوض ووا: بهددددضاص يؽدددداس ثاددددويم وبنيددددائ  لادددد  بغيددددامج 

 يامج ر ضا  ( ماضس اللريامج  وثداعإلا اللر 

 إلالك رون .: ثاويم هام  ومحاام  ر ضا  الحضعيا الثان املؿحوض 

بمؿدددحويع  والدددظض مددد   إلالك رونددد لحادددويم الحدددضعيا  0999اؾدددحسضاس معدددا ير و دددؼو   يبغددد خعددد  

 ؤ م ؤ ضا ة الحاويم والحدؿيي املؿحمغ.

كمت وهاددددددح اؾددددددحسضاس وهاددددددح خدددددد  امليدددددد الحدلعادددددد  العدددددداملوي املانعددددددوي الادددددداصعوي هاددددددح الح كيددددددر 

 وبالحددا  يهدداح بصاعة الجددوصة اليدداملة   فدد  مدددوعيالاعاؾددات كددإصوات لحدؿدديي العمدد   ددم جايددا 

ثداعدددإلا  وبالحدددا  ثاددض م ماؾؿدددات املعلومدددات زدددضمات هالعدددة الضقددة وطات ك ددداءة وقدددضعات هالعدددة 

 ا ضا  ماؾؿات املعلومات واملكحبات.

ؾددالعا العامددة للحنمعددة املانعددة لاددم مدد  ضددغوعة ثإ عدد  املكحجعدديي باؾددحسضاس و   يبغدد وهاددح  ددظا  

جؿحسضس فح هملعة إلاصاعة إلالك رويعة   والت وزظ فح مهحباع لحعبعإلا الحكنولوجعات الخض ثة  

 وبصاعة الجوصة الياملة.

 :هخائج البحث

ثولدددددلد الباخثدددددة مددددد  مظدددددمع هادددددح املصددددداصع العلمعدددددة املحعلادددددة بموضدددددوع البدددددد  ب دددددح بعدددددض 

 ثغض ؤ يا  امة وطات ضغوعة.  التالنحاثج 

جعمدد  هاددح ثعدددويغ   هدد جعددض العملعددة إلاصاعيددة الالددا النددابض للمكحبدددات ومغاكددؼ واملعلومددات  -1

وثداعددإلا مؾددحاغاع   وثدداصض إلاصاعة ب ددح  لحداعددإلا ؤ ددضا اا املكحبدداتهنالددغ إلايحدداج وقعدداصة وثوجعدد  

ح خدضوص مماايعدات املحاخدة  كمدا ثن ظ الؿعاؾات املوضوهة للمكحبات بإهاح صعجة م  الك داءة وفد

ؤ يددا جعمدد  هاددح اؾددحملما املددواعص املالعددة والجيددغية والحكنولوجعددة وثيؿددعااا   ددظا وجؿدد ح ب ددح ثنمعددة 

 جعم  هاح ثن عظ الخعغ وغير ا م  العملعات الاامة . الت الاضعات والك اءات الجيغية 

الادددغي الواخدددض والعيدددغي  ب دددح ومثصددداالت  الخض ثدددة فدددح  ؤصض ؼادددوع ثكنولوجعدددا املعلومدددات -2

صزولاا وثعبعااا هادح العملعدة إلاصاعيدة   وؤظلدإلا هلييدا إلاصاعة إلالك رويعدة وثغجد  ؤ مع يدا ملواكبدة 

 ددددظا العصددددغ و اؾددددحملما  ددددظ  الحانعددددات بيددددا  م عددددض لاددددظ  العملعددددة لحعددددويغ وؼاث اددددا  وجعؼيددددؼ 

ا جؿداهض هادح ثدو ير البعايدات  عالع يا فد  زضمدة ؤ دضا  املكحبدات وماؾؿدات املعلومدات  كمدا ؤ يد

املخحل دة للمكحبدات وماؾؿدات  بداجصاعاتواملعلومات الثساط الاغاعات إلاصاعيدة الؿدلعمة وعبعادا 

 املعلومات.
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 Total quality (TQM)ثدددددغض الباخثدددددة ضدددددغوعة ثعبعدددددإلا م ادددددوس الجدددددوصة اليددددداملة  -3

Management   م هادددح ؤصاء العمددد  املععددداع الدددظض  دكددد  هددد املكحبدددات وماؾؿدددات املعلومدددات   فددد

اال حماس بالحعلعم والحضعيا املؿحمغ للعامليي باملكحبات وماؾؿات املعلومدات   وطلا بويحاثه 

ثاددضماا املكحبددات للمؿددح عض    وطلددا  التدد وال ركيدد  هاددح الحدؿدديي والحعددوع الددضاثم للخددضمات   

 لحداعإلا الحمي  الضاثم واملؿحمغ.

ؼددد  البيئدددة الغقمعدددة وهصدددغ  فددد ي طات ضدددغوعة بالملدددة جعدددض هملعدددة الحنمعدددة املانعدددة للمكحجعدددي -4

 وييبغدددد املعلومددددات  وطلددددا يؽددددغا ملحعلبددددات العصددددغ مدددد  اخحعاجددددات جض ددددضة ظددددغؤت هاددددح املجدددداا  

إلاصاعة إلالك رويعدة وبصاعة الجدوصة  فد طلا م  ثعبعااا  ف اؾحملما  ظ  الحكنولوجعات الخض ثة 

 الياملة.

 جىصياث البحث:

 زغجد هيا الضعاؾة  لظلا ثوص ا بما  اح: الت نحاثج ثوللد الضعاؾة فح ضوء ال

املكحبددات وماؾؿددات املعلومددات   فدد . م حمدداس بح ععدد  م اددوس إلاصاعة إلالك رويعددة بيددا  هدداس 1

 إلالك رويعة للمواعص الجيغية. باجصاعةوثسصعى م حماس 

 ععدد  هنالددغ ا . الخد  هاددح ثعبعددإلا بصاعة الجددوصة اليدداملة باملكحبدات وماؾؿددات املعلومددات وث2

 . 9000وؾاؾعة بيا  جعض  م  ضغوعة ثعبعإلا مععاع ؤ ؼو 

هملعدددددددة إلاصاعة  فددددددد . اؾدددددددحملما صزدددددددوا الحكنولوجعدددددددا الخض ثدددددددة ب دددددددح العملعدددددددة إلاصاعيدددددددة وؼاوع دددددددا 3

 فد بيدا   عداا  وك داءأيمثنمعدة املكحجعديي وع د  قدضعاأيم  فد إلالك رويعة  وبصاعة الجوصة الياملة 

 عض   بيا  محمي .ثاض م الخضمات للمؿح 

 . ث عع  ؤؾلوف العم  ك غيإلا م  زما ا هاص الثاا ة الحنؽعمعة املناؾبة.4

 إلالك روندددددد ضددددددغوعة ثعبعددددددإلا املغاخدددددد  المػمددددددة لحداعددددددإلا الحنمعددددددة املانعددددددة واملحعلاددددددة بالحددددددضعيا . 5

 .للمكحجعيي فح ؼ  ثعبعإلا بصاعة الجوصة الياملة

ا مددددد  وؾددددداث  الدددددضهم لخشدددددجععام هادددددح ابحاددددداع . ا هددددداص يؽددددداس لدددددضهم املدددددوؼ يي بدددددالخوا ؼ وغير ددددد6

 املعغ ة واملياعكة هيا وثعبعااا.
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 مصادر البحث:

صاع املؿديرة  :همداي -.1ط  -واث  مسحاع بؾماهع . بصاعة وثنؽعم املكحبات ومغاكؼ املعلومات. -1

 .22. ص 2009للييغ والحوػي  والعباهة  

همدداي: صاع لدد اء  -.1ط  -مغاكددؼ املعلومددات.همددغ ؤخمددض  ميددغض.إلاصاعة الخض ثددة للمكحبددات و  -2

 .25. ص 2001للييغ  

 .23-22واث  مسحاع بؾماهع . املصضع الؿابإلا. ص  -3

همداي: صاع لدد اء  -.1ط  -همدغ ؤخمدض  ميددغض. إلاصاعة الخض ثدة للمكحبدات ومغاكددؼ املعلومدات. -4

 .277. ص 2001للييغ  

 .98ص  نض بيد هبض الغخم  آا هغواي. املصضع الؿابإلا.  -5

 .279 -278همغ ؤخمض  ميغض. املصضع الؿابإلا. ص  -6

ؤخمدددض ببغا عمدددا. ثاعدددعم املدددواعص الجيدددغية و ؤردددغ  هادددح جؿدددويإلا زدددضمات املعلومدددات فددد  املكحبدددات  -7

قؿدددددددعنععيعة: ؤ.  –الجامععددددددة / بهددددددضاص: ؤخمددددددض ببغا عمددددددا؛ بهدددددددغا : هددددددؼ الددددددض   بوصعيدددددداي. 

ة  كلعددة العلددوس إلانؿددايعة و العلددوس نععيعؾددالة )ماجؿددحير(. جامعددة منحددوعض قؿددببغا عم.ع 

 قؿم هلم املكحبات. –مجحماهعة 

Mode of Access: www. Available at  

URL: http: // bu.umc.edu.dz/theses/bibliotheconomie/ABRA2330.pdf.Cited in: 

18/11/2013. 1:00 AM 

 296همغ ؤخمض  ميغض. املصضع الؿابإلا. ص  -8

 صضع الؿابإلا.ؤخمض ببغا عما. امل -9

 305 - 303همغ ؤخمض  ميغض. املصضع الؿابإلا ص ص -10

 .360 – 359املصضع الؿابإلا. ص ص  -11

ؾدددددددميرة معدددددددغ املؿدددددددعوصي. معوقدددددددات ثعبعدددددددإلا إلاصاعة إلالك رويعدددددددة فددددددد  بصاعة املدددددددواعص الجيدددددددغية  -12

بالاعددداع الصددددح  الخددداص بمض نددددة مكدددة املكغمددددة مدددد  وجادددة يؽددددغ مدددض غي و مددددوؼ   املددددواعص 

 الجامعة إلاق راضعة الضولعة. الجيغية.

-co.uk/Researchwww.abahe.at: URL: http//  www.availableMode of Access: 

-of-management-the-in-governance-e-of-application-the-to-Papers/Obstacles

Cited in: 13/11/2013. 1:00 am.resources.p-human 

http://www.abahe.co.uk/Research-Papers/Obstacles-to-the-application-of-e-governance-in-the-management-of-human-resources.p
http://www.abahe.co.uk/Research-Papers/Obstacles-to-the-application-of-e-governance-in-the-management-of-human-resources.p
http://www.abahe.co.uk/Research-Papers/Obstacles-to-the-application-of-e-governance-in-the-management-of-human-resources.p
http://www.available/
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زلع ة ب  لالح املؿعوص. املحعلبات الجيغية و املاص ة لحعبعإلا إلاصاعة إلالك رويعة ف  املدضاعؽ  -13

غي املددددضاعؽ ووكمئيددددا بمدا ؽددددة الدددغؽ / بهددددضاص: زلع ددددة بدددد  الخاومعدددة: مدددد  وجاددددة يؽددددغ مدددض 

 2008مكة: ر املؿعوص   –.لالح املؿعوص  بهغا : ؾلعاي ب  ؾععض 

 قؿم إلاصاعة ال ربوية و الحسععغ. –عؾالة )ماجؿحير( جامعة ؤس الاغض  كلعة ال ربعة       

-at: URL: http// uqu.edu.sa/lib/digital lewww.availabMode of Access: 

library/search. cited in: 7/11/2013. 2:48.AM 
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 الجامعة إلاؾممعة. كلعة الحهاعة. قؿم بصاعة ؤهماا

atURL: http:// library.  www.availableMode of Access: 
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 معايير جودة األداء في المكتبات الجامعية العربية

 دراسة مقارنة مع التطبيق على منظومة مكتبات جامعة الفرات

 

أحمد إبراهيم عبدو             

كلية آلاداب -عضو هيئة فنية                                                                                                          

                           جامعة الفشات

 

 المستخلص:

ُيعددددددذ مفجددددددوأ ا ألاددددددودح مددددددي تهددددددى تظدددددداليف ا  ذ  ددددددة ال دددددد  جعدددددداعذ ع دددددد  ث ددددددو ش تدا   دددددد  

اث بيق هدددزا املفجدددوأ  ددد  املكحبدددات ،املكحبدددات رةدددوسح عامدددة ااملكحبدددات ا ألاامعيدددة رةدددوسح  ا دددة

اهذفد هزه الذساظة إلد  ،مة    املكحباتيعاعذ بشكل كبير ع   ثحعين معحوى ا خذمة املقذ

الحعددشع ع دد  مفجددوأ ا ألاددودح  دد  الحعلدديى العددال  اث بيددق هددزه املفدداهيى  دد  املكحبددات ا ألاامعيددة امددا 

ااثججد الذساظدة إلد  ث بيدق املعدا ير املةدش ة  ،ترشص املعا ير العشبية املحعلقة راملكحبات ا ألاامعية

بهدددذع ثحذ دددذ مدددواوي الضدددع  االع دددل ع ددد   االعدددوس ة ع ددد  منكومدددة مكحبدددات جامعدددة الفدددشات

اضددت ثةددوس مقملددري ملعددا ير تدا   دد  املكحبددات ا ألاامعيددة ر ددا  خناظددف مددت  ددشاع جامعددة الفددشات 

ا ح اشدددمع مدددت املعدددا ير العشبيدددة اتمش كيدددةا ا دددذ عددد لد الذساظدددة تس دددت عشدددشح مكحبدددة موصعدددة ع ددد  

اعح دددددذ  لضاس/ا  عدددددكة/ الش دددددة  الكليدددددات العل يدددددة ا فعددددداعية  ددددد  فدددددشا  جامعدددددة الفدددددشات    د شا

الذساظددة ع دد  مددنسة دساظدددة ا  الددة لش ددذ الوا دددت املوجددود  دد  منكومدددة مكحبددات جامعددة الفدددشات، 

بهددذع الحعددشع ع دد  املشدددكعت ال دد  جعددافل موهدددا، امحاالددة اضددت ثةددوس يعددداعذ ع دد  الوهددو  بهدددا، 

 ارلك مي  عل ا ملراي مج وعة مي املعا ير ثخناظف مت  شاع جامعة الفشات 

 الكلمات المفتاحية

 املكحبة االحعليى ا ألاامع   -جامعة الفشات -معا ير املكحبات ا ألاامعية –ا ألاودح    املكحبات 
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 :أهمية الدراسة

اثك ددي ته يددة الذساظددة مددي تن جامعددة الفددشات لدد  ا ألاامعددة ا  كوميددة تالدد   دد  املن قددة 

، إضدافة إلد  2006شا  ا ألاامعة عداأ الشش ية، اال   لى ثخضت مكحباتها ألي دساظة منز ثاس خ إف

ثددوافش إمكاعددات عل يدددة ابح يددة مذعومدددة رةمكاعددات ماد دددة جيددذح م دددا يعدداعذ ع ددد  ث بيددق معدددا ير 

ض ان ا ألاودح ع   منكومة مكحبات جامعة الفشات لكونها مكحبات حذ  ة  فشا ، ابزلك  حى 

 عنددذ ث و شهددا رحيددج ثةددب  مكحبددات جامع
و
يددة رات جددودح عاليددةا ثددوفير ا ألاجددذ االو ددد معددحقبع

ا ددذ ظددعد هددزه الذساظددة إلدد  ريددان مددذى ث بيددق معددا ير ضدد ان جددودح تدا  لل كحبددات ا ألاامعيددة 

 دددددد  منكومددددددة مكحبددددددات جامعددددددة الفددددددشات رنددددددا ل ع دددددد  املعددددددا ير العددددددوس ة املعددددددذح  عح دددددداد ا ألاامعددددددات 

ل ا خا ددددددة  دددددد  ظددددددوس ا، ااملرعددددددشات املةددددددش ة الةددددددادسح عددددددي مشددددددشا  الح ددددددو ش املعددددددح ش االح هيدددددد

 ملعددا ير ضدد ان جددودح تدا  
و
 مقملرحددا

و
لععح دداد لاألاامعددات املةددش ة ، ا ددذ  ددذمد الذساظددة  ثةددوسا

    املكحبات ا ألاامعية ع   ضو  املعا ير العشبية الشائذح ااملعا ير تمش كية  

 أهداف الدراسة:

 الحعشع ع   ماهية ا ألاودح ا ي جا   1

 املرعشات املةش ة ااملعا ير العوس ة ثحليل اا ت منكومة مكحبات جامعة الفشات    ضو    2

حةددش املشددكعت ال ددد  جعددافل موهدددا مكحبددات جامعدددة الفددشات، م دددا يعدداعذ ع ددد  ا ملددراي معدددا ير   3

 ثةاح للح بيق ع   منكومة مكحبات جامعة الفشات 

 :مجال الدراسة وحدودها

منكومددة ثناالددد الذساظددة مددذى ث بيددق املعددا ير املةددش ة االعددوس ة ع دد  الحددد ا اضوعددو      -

 مكحبات جامعة الفشات 

 امددد الذساظدة ع د  مج وعددة مكحبدات مدي منكومددة مكحبدات جامعدة الفددشات  الحدد ا اضانه د   -

    كل مي محافكات د شالضاس/ ا  عكة/ الش ة     ا ألا جوس ة العشبية العوس ة 

 غ دددددددد الذساظدددددددة اا دددددددت املكحبدددددددات مدددددددي ثددددددداس خ إفشدددددددا  جامعدددددددة الفدددددددشات  عددددددداأالحدددددددد ا ا   ى ددددددد    -

  2013اح ع عاأ 2006
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مكحبدددة  ددد  كليدددات جامعدددة   14 ا حةدددشت الذساظدددة ع ددد  ثحليدددل ادساظدددة اا دددت الحدددد ا ا ة: ددد    -

  25الفددددشات موصعددددة ع دددد  رددددعذ محافكددددات لدددد : د شالددددضاس/ ا  عددددكة/ الش ددددة، ارلددددك مددددي ت ددددل   

 مكحبة، حيد ثى ا حياس الكليات ال   ثضى مكحبات ال :

/ الجنذظددددة البملركي يائيددددة/ ال ددددف  الجنذظددددة الضساعيددددة  هدددد    ةتبددددني ت  ددددني اددددس  ا ددددس ا دددد  ز -أ

 البششي/ الا حةاد/ الملررية/ العلوأ/ آلاداب /ا  قوق 

الجنذظدددددددددة الضساعيدددددددددة/ كلي ددددددددد  آلاداب االملررية مكحبدددددددددة   ةتبدددددددددني ا ا  دددددددددني ادددددددددس  الح دددددددددة   -ب

 مشملركة / ا  قوق 

 آلاداب الجنذظة املذعية/ الملررية/    ةتبني ا ا  ني اس  ا سق   -جدد 

 قدددد اعدددابكدي ا ا  دددني ا يدددى م تبتدددود  لدددد  ةتبدددني  قدددد ، ددد   ددددا ن   دددد    دددس  ت  ددد   

  ذ ك ب بب 

حذارة إفشا  جعت كليات ل   الجنذظة الكجشبائيدة اامليكاعيكيدة/ال ف البي دشي/ الح دش  /  -1 

  عدكة ، الجنذظة املع اس دة ردذ ش الضاس ، ودف تظنان/العلوأ/الجنذظدة املذعيدة/ الا حةداد را

   الةيذلة/ الجنذظة الضساعية رالش ة  ابالحال  لى  حى بعذ إفشا  مكحبات لجا 

عذأ إفشا  مكحبة لكلية العلوأ رالش ة بعذ فةل مبنع كلي   العلوأ االجنذظة املذعية رالش ة  -2

 حيج كان لج ا عفغ املكحبة 

 منهج الدراسة :

لش دددذ الوا دددت املوجدددود  ددد  منكومدددة  اعح ددذ الباحدددج  ددد  دساظدددحد ع ددد  مدددنسة دساظدددة ا  الدددة

مكحبددات جامعدددة الفدددشات، بهددذع الحعدددشع ع ددد  املشددكعت ال ددد  جعدددافل موهددا، امحاالدددة اضدددت ثةدددوس 

يعدداعذ ع دد  الوهددو  بهددزه املكحبددات، ارلددك مددي  ددعل ا ملددراي مج وعددة مددي املعددا ير ثخناظددف مددت 

  شاع جامعة الفشات 

 أدوات جمع المادة العلمية: -
 

ذفد هددزه القائ ددة إلدد  الحعددشع ع دد  ا ألاواعددف الحاليددة: معلومددات عامددة اهدد قنئ:دد  اضساجكدد    1

عددي مكحبددات جامعددة الفددشات، ا ألاواعددف الحنكي يددة ا داس ددة، الع ليددات الفنيددة ا ألا وعددات 

 ال   ثقذمجا  تا خذما ،املكحباتاملقحناح    ثلك 

موضدددددو  ثدددددى إجدددددشا  املقدددددارعت اليخةدددددية مدددددت العددددداملين  ددددد  املكحبدددددات  اضقن، ددددد  ا :  ددددد     2

 الذساظة ا املعئولين  داس ين    الكليات عينة الذساظة 
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ارلدك مدي  دعل الحواجددذ  د  املكحبدات موضدو  الذساظدة للحعدشع ع دد   اضال ظد   اض دن د    3

 الكواهش ال   ثررش ع   ظير الع ل 

اظدددحخذاأ املعدددا ير العدددوس ة لععح ددداد تكددداد ا   ددد  ا ألاامعدددات ا خا دددة الةدددادسح عدددي اصاسح   4

لدددددديى العددددددال  العددددددوس ة، ااملرعددددددشات املةددددددش ة الةددددددادسح عددددددي مشددددددشا  الح ددددددو ش املعددددددح ش الحع

ارلددددك لححليددددل الوا ددددت  دددد  منكومددددة  املةددددش ة،االح هيددددل لععح دددداد ملرظعددددات الحعلدددديى العددددال  

 مكحبات جامعة الفشات 
 

 اإلطار النظري للدراسة:
 

   ن    الجوا  
ً
 أ م

، ك ا جعن  رّين مج ت اللغة العشبية مفجوأ ا ألاودح ر 
و
عد: مي جيذ  جيذ ا جاد جيذا

   1 دسجة ثفوق العالية    ت وال اتفعال عخيجة للححعي

  Quality     2 ا ألاودح    اللغة الاعجليز ة جعن  ا خا ية تا الع ة تا الةفة امل يزح 

 الاألاودح    اللغة  عجليز ة ت ضا معانل ت شى موها:

  ت شى م لد  معحوى شم   ما عنذما  قاسن ر عيا 

 عي آلا ش 
و
   3  ا ية شم   ما، اهزه ا خا ية ل  ال   ثجعلد مخحلفا

 

 الجوا   ً  جه  هظس اضةتب ين 
ً
 ثنه ن

 

هندداا اهح دداأ اامددح ر وضددو  ا ألاددودح  دد  املكحبددات  دد  العددنوات ت يددرح، اث ددد الكحارددة  

 الكي ليغ رالضشاسح ثحدد هدزا املعداع، امدت ا
و
جعدا  الدذاس الدزي عند ر شق م  شح امفيذح جذا

ثقددددوأ رددددد املكحبددددات امشاكددددض املعلومددددات ثضا ددددذ الاهح دددداأ رح بيددددق النكدددداأ ا خددددا  رددددةداسح ا ألادددددودح 

 ااظديلة فاعلدة للح دو ش االوهدو  ر عدحو ات تدا ، ا داأ
و
 عل يدا

و
 Paul" الشاملة رو فد منسألادا

Mosher كحبدددددددددة " رحعش ددددددددد  ا ألادددددددددودح ر نهدددددددددا الفائدددددددددذح تا العائدددددددددذ الدددددددددزي  ححقدددددددددق مدددددددددي مقح يدددددددددات امل

   4 لل عحفيذ ي موها للوفا  راححياجاتهى    تع الجى

ك ا عشفد منع عبدذ الل يد  ا ألادودح ر نهدا ثكامدل املعمد  اا خةدائأ ملندحة تا  ذمدة مدا 

، تا لددد  مج وعدددة مدددي 
و
رةددوسح ث كدددي مدددي ثلبيدددة اححياجدددات امح لبدددات محدددذدح تا معشافدددة ضددد نا

حقيدق املح لبدات ا  دذدح تا املحو عدة مدي ا خةائأ اامل يدزات لكيدان مدا جععدر عدي  دذستها ع د  ث

   5  بل املعحفيذ
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اجا     املوظوعة العشبية ملة ا ات علوأ املكحبات ااملعلومات اا  اظبات جعش   ضبط 

ا ألاودح ع   تعد: إجشا ات ملشا بة اثنكيى ع لية  عحاج لح مين معا ير معئ ة اموا فات 

   6 مقبولة

 ا ألاودح الشاملة ك ا    :ك ا ام د  ولة الشويعش مفجوأ 

 ا ألاودح: جعن  دسجة الحفوق االامحياص عخيجة الوفا  ر ح لبات ا ذمات املعحفيذ ي 

 مدددي 
و
الشدداملة: الشدد ول االبحددج عددي ا ألادددودح  دد  ث بيددق معددا ير ا ألاددودح  ددد  ج يددت ا خددذمات رددذ ا

   7 الحعشع ع   اححياجات املعحفيذ، ااعتها  رحقييى سضا املعحفيذ

 خ عادد  ا ألاددودح ر نهددا: ثقددذ ى ا خذمددة راملعددحوى الددزي  حو ددد املعددحفيذ اعشفددد معددفشح ا

   8 مي املكحبة للوفا  راححياجاثد امح لباثد العل ية

ا ددددذ عددددشع املعجددددذ الفددددذسال  لاألاددددودح هددددزا املةدددد اح ر عددددد: ث د ددددة الع ددددل ال دددد ي  بشددددكل 

   9 دا ص ي  مي تال مشح مت الاعح اد ع   ثقييى الع يل    معشفة مذى الححعي    ت 

ك دددا عددددّشع املشكدددض الددددذال  للحعلددديى العددددال  ركليدددة روظددددحون ركندددذا ا ألاددددودح: ر نهدددا ضدددد ان تن 

 ما  قارل املعا ير تظاظية ا  ققة
و
   10 عيئا

    حذ 
و
تما مشكض ا خذمات املجنية لإلداسح ر ةش فقذ حذد مفجوأ ا ألاودح: ر نها ليعد هذفا

شضا امل لق ااملعح ش للع يل عي كل ما  ةلد مي راتها اإع ا ل  راألظاط اظيلة لححقيق ال

   11  عرات ا ذمات امنحجات

اعشفتهدا الاألاندة القوميددة لضد ان ا ألادودح االاعح دداد رج جوس دة مةدش العشبيددة: ر نهدا دسجددة 

   12 اظخيفا  املح لبات ال    حو عجا الع يل تا املعحفيذ مي ا خذمة تا ثلك املحفق عليها معد

 : فدات ات دذمجا الحعش د  الدزي اضدعحد املنك دة الذاليدة للحوحيدذ االقيداطايعدذ مدي تهدى الحعش  

(ISO)ا ألاددددودح لدددد  8402 ظددددوا  جددددودح ا خددددذمات تا جددددودح العددددلت ااملنحجددددات   دددد  معياسهددددا س ددددى :

ثكامدددددددل ا خةدددددددائأ ااملعدددددددالى املشثب دددددددة ر ندددددددحة تا  ذمدددددددة مدددددددا، ر دددددددا  دددددددردي إلددددددد  ثلبيدددددددة اححياجدددددددات 

   13 امح لبات محذدح مي  بل رذ ة

 ر نهدددددددددا: ث بيدددددددددق مج وعدددددددددة مدددددددددي املعدددددددددا ير اه
و
 إجشائيدددددددددا

و
ندددددددددا   كدددددددددي جعش ددددددددد  ا ألادددددددددودح جعش فدددددددددا

، حيدددج  دددحى 
و
 تا عامليدددا

و
 مدددي  بدددل هيئدددة تا منك دددة معملدددرع بهدددا محليدددا

و
ااملوا دددفات ا  دددذدح معدددبقا

الح بيق مدي  دعل مشداسكة كافدة العداملين  د  ج يدت املعدحو ات اج يدت جواعدف الع دل راملكحبدة، 

املعحفيذ تا املعحخذأ ا  الية ااملحو عة  د  املعدحقبل لضد ان اظدح شاس  بهذع ثلبية اححياجات

 الححعين املعح ش لل كحبة رةوسح عامة 
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  تطوز  فهوم الجوا  
ً
 ثن ثن

امددددي  ددددعل ثخبددددت ا ألاددددزاس الحاس خيددددة ملفجددددوأ ا ألاددددودح  دددداأ ساعددددذ ا   ددددال  رحقعدددديى معدددديرح ث ددددوس 

 ا ألاودح  ععر ا  قف الحاس خية إل  رعذ مشاحل ال :

 ث  ددل ا  قدددف الحاس خيددة القذ  دددة ح ددع القدددشن ال الددج عشدددش املدديعدي، فيدددرى : اضس  دد  ل  دددد

جيليحددو اصمددعنه تن ا ألاددودح اجددذت منددز ت دداأ حكددى الفشاعنددة ، ا دد  مةددش القذ  ددة  دد  حددوال  

 للح كدددذ مدددي تبعددداد ت ألاددداس رين دددا كدددان 1450
و
 معدددذعيا

و
ق أ كدددان املفخشدددون يعدددحخذمون ظدددلكا

 بهى  اوت ت ألااس  شا 

    ث حذ مي م لت القشن ال الدج عشدش اح دع القدشن الحاظدت عشدش، ففدل م لدت  اضس    ا ثنه

 
و
القدشن ال الددج عشددش املديعدي  جددشت ا  شفيددة اعقاردة الةددنا  االحجدداس، اكدان الملركيددز منةددبا

ع   ت  ا  االعيوب ك ا تن ا  كومة كاعد  ذ اضعد املعا ير كداألاصان ااملقدا يغ، اكدان 

 لاألادودح  د  الو دد الدزي كدان ر قذاس ك
و
 ااحدذا

و
ل شدخأ تن  فحدأ املنحجدات ا ضدت معيداسا

فيد املشملران يعح دذان ع د  مجداسح اظد عة ا  ش د ، ردى  امدد بعدذ رلدك ال دوسح الةدناعية، 

 ادع د م اسظة امفجوأ ا  شع ر ن تضفد عليد الةفة الشظ ية رةفشا  إداسح الحفحيش 

    شن العشش ي اهزه املشحلة   كي ثقعي جا إل  مذثين:اثبذت مت م لت القاضس    ا ثن ث 

أ ابكجوس حشكة  داسح العل ية ال   عادى بها " فش ذسا ثا لوس" 1911رذتت منز عاأ  املذح تال :

ردددددى ثدددددع ا  شكدددددة العل يدددددة  جدددددوس النكددددداأ الةدددددنات  الدددددزي سكدددددض ع ددددد   عحددددداج ال دددددخى لل نحجددددددات 

 لش اردددددة 
و
 عل يدددددا

و
ا ألادددددودح ا تظددددداليبها، ابدددددذت الاهح ددددداأ لدددددذى ا  كومدددددة املةدددددنعة م دددددا ث لدددددف مدددددذ ع

تمش كيددة رالش ارددة  حةددائية ع دد  ا ألاددودح ارلددك را ظددحعاعة ردددد " إدااسد د  ددنة" العددالى تمش كددل 

 الزي دسط    اصاسح الذفا  تمش كية 

 ددشب، كاعددد  دد  تعقدداب ا  ددشب العامليددة ال اعيددة ا عددذ  ددشاج اليارددان كبلددذ دمشثددد ا  املددذح ال اعيددة:

حيددج دعددا  الياردداعيون العل ددا  تمددش كيين لحعلدديى الياردداعيين تظدداليف الش ارددة ع دد  ا ألاددودح، اكددان 

مدددددوهى "إدااسد د  دددددنة"، ا عدددددذها ت دددددبحد الياردددددان سائدددددذ العدددددالى  ددددد  ا ألادددددودح  عحاجيدددددة، ا ددددد    دددددش 

كدددة العدددبعينات تدسكدددد الشدددشكات تمش كيدددة ته يدددة هدددزا املفجدددوأ، فكاعدددد البذا دددة ا  قيقيدددة   ش 

تعلنددد ا  كومددة تمش كيددة عددي 1987ا ألاددودح الشدداملة  دد  الو  ددات املححددذح تمش كيددة، ا دد  عدداأ 

جددائضح  وميددة لاألاددودح، ا امددد العاملددة عاف ددم  رةددياغة مةدد اح إداسح ا ألاددودح الشدداملة، ا  ددد 

أ ث ظعدد املرظعدة تاسبيدة رداسح 1988تاسبا   ى الو  ات املححدذح  د  هدزا ا ألادال، ا د  عداأ 

   14 ألاودح الشاملةا 
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  بد زه أعنف ا  ل الحداا  س  تين   د اضسا ل ا  ن،ق    نتنن اضس  تنن  :ن 

 دددد  هددددزه املشحلددددة ثددددى الاهح دددداأ رش ارددددة ا ألاددددودح الكليددددة،  أ:1980- 1970املشحلددددة تالدددد  منددددز عدددداأ  

، ردل للع ل ع   ثكامل رشامة ا ألاودح اثناظقجا، كزلك لى يعذ املششع هدو املعدئول عدي ا ألادودح

 كافة املعحو ات  داس ة 

ا   هزه املشحلة رذت مفجوأ ث كيذ ا ألاودح كو يفدة  ح ع آلان: –أ 1980املشحلة ال اعية منز عاأ 

تظاظدددددية لدددددإلداسح ابددددددشصت ته يدددددة ث بيقددددددد  ددددد  مجددددددا ت محعدددددذدح كا خددددددذمات ال ددددد ية، االش ارددددددة 

 رشصت جعش فات معححذرة م دل البيئية، اثوليذ ال ا ة النوا ة    اغيرها، ا   هزه املشحلة ت ض
و
ا

جدددددددودح ا  يددددددداح اجدددددددودح ريئدددددددة الع دددددددل، ا جدددددددوس معدددددددا ير ا ألادددددددودح ال ددددددد  اضدددددددعتها املنك دددددددة العامليدددددددة 

   15  لل وا فات
 

  
ً
 ق م الجوا   أبكنا ن زابكن

 ق م الجوا  

إن ظياظدددة املنك دددة ثومدددح ضدددشاسح ثضا دددذ الع دددع  بعدددلت ا دددذمات  اليدددة مدددي العيدددوب ا ددد    1

 ت  ا  تا إه ال ا  كننا ثحقيق رلك عي وش ق: الو د ا  ذد رذان 

 الح كذ مي تن ج يت العاملين راملنك ة  ذ ثذسبوا ع   إداسح ا ألاودح اكيفية ث بيقجا   2

 جعض ض فشق الع ل ااثخار الحةشفات الو ائية   3

ددددددددة رج يددددددددت   4
ّ
تهيئددددددددة مندددددددداو معئددددددددى لل شدددددددداسكة االاعددددددددملراا  دددددددد  حددددددددل املشدددددددداكل مددددددددت العدددددددداملين كاف

   16  داسات

  ا الجوا أبكن

ا دداأ فش ددق البحددج  راساعددوسمان اصمددعنه  رددذمة تبعدداد جددودح ا خذمددة العشددشح إلدد    عددة تبعدداد 

 فقط ال  كالحال :

  ا ألاواعدددف املاد دددة املل وظدددةTangibility ا قةدددذ بهدددا مدددذى مناظدددبة مبندددع املكحبدددة مدددي حيدددج :

ااملعدددددذات املكجدددددش ا خددددداس   اثنكي دددددد الدددددذا    لنوعيدددددة ا خذمدددددة اكدددددزلك تججدددددضح اتداات 

 املعحخذمة    إعحاج ا خذمة، امكجش العاملين تعيق    املكحبة 

  الاعح اد دددة:Reliability   ا قةدددذ بهدددا القدددذسح ع ددد  تدا  ا خذمدددة ا فدددا للوعدددود املقذمدددة رذ دددة

ابدددددددذان ت  دددددددا  ااححفددددددداع املكحبدددددددة بادددددددألاعت د يقدددددددة عدددددددي مححو اتهدددددددا ا دددددددذماتها اثوضدددددددي  

 عي الحكامل    هزه ا خذمات إجشا ات هزه ا خذمة رةوسح إسعاد ة 
و
 فضع
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 دسجددددددة الاظددددددحجارةResponsiveness ا قةددددددذ بهددددددا العددددددشعة  دددددد  ثقددددددذ ى ا خذمددددددة ااظددددددحعذاد :

العدددداملين راملكحبددددة ملعدددداعذح املعددددحفيذ ي اإعددددعأ املعددددحفيذ ي مددددي املكحبددددة ر واعيددددذ ثقددددذ ى 

ذأ ا خذمددددة االاعتهددددا  موهددددا احددددش  العدددداملين ع دددد  ثقددددذ ى  ددددذمات فوس ددددة لل عددددحفيذ ي اعدددد

تي  -افشدددددغال العددددداملين عدددددي الاظدددددحجارة الفوس دددددة ل لبدددددات املعدددددحفيذ ي املحعلقدددددة ر عدددددااعتهى

 معااعة املعحفيذ ي 

  الضددددد انAssurance ا قةددددددذ بهددددددا  ددددددذسح العدددددداملين ع ددددد  كعددددددف رقددددددة املعددددددحفيذ ي اثقددددددذ ى :

ا خذمة رةوسح  الية مي تي عو  مي ا خداوش احدش  مو د  املكحبدة ع د  غدشط ال قدة  د  

ذميها اععوس صائشيها راألمان    جعاملجى معد، اجعاملجى رلبا ة مت املعحفيذ ي عفوط معحخ

بشكل معح ش، اإملامجى راملعشفة احةولجى ع   الحذس ف العصأ ليح كنوا مي تدا  تع الجى 

 ع   دعى  داسح للعاملين لح د ة ا ائفجى ركفا ح 
و
 ا جارة عي تظئلة املعحفيذ ي فضع

   الحعاوEmpathy : ا قةدذ بهدا اهح داأ العداملين راملعدحفيذ ي اثدوفير العنا دة اليخةدية

لكل معحفيذ امع مة الو د ا خةأ لحقذ ى ا خذمات رال عدبة لل عدحفيذ ي امناظدبة 

   17 مواعيذ الع ل لجى االع ل ع   اظح شاس ة ثحعين ا خذمات املقذمة اث و شها

  أ :   اضةتبني ف  الجن ك   ا تك  م ا كن
ً
    خن  ن

ع ذت هيئات ا ألاودح االاعح اد تكاد ا  إل  ث ظيغ مشاكض تا إداسات  ا ة را ألاودح    

 دد  كددل جامعددة، اثدد جل ته يددة ث ظدديغ هددزه املشاكددض ا داسات ا خا ددة رددا ألاودح  دد  كددل جامعددة مددي 

مدددخامة اك افدددة الع دددل ردددةداسح ا ألادددودح املشكض دددة  تي  ددد  هيئدددات ا ألادددودح االاعح ددداد تكددداد ا  مدددي 

إضافة إل  جعذد اثنو  الوحدذات ا خا دة ركدل جامعدة مدي ع دادات اكليدات امعخشدفيات  ججة،

امخحعرات امكحبات  اغيرها مي الوحذات مي ججة ت شى، اح ع جعح يت ا ألاامعة ثحقيدق هدزه 

ا ألادددددودح  ردددددذ لجدددددا مدددددي ث بيدددددق معدددددا ير ا ألادددددودح االاعح ددددداد تكددددداد ا  الةدددددادسح عدددددي هدددددزه الجيئدددددات 

ن ث بيق معا ير ا ألاودح االاعح اد    مرظعات الحعليى العال  جش ل املحخةةة، ابزلك عجذ ت

كافة جواعف الحعليى العال  امرظعاثد، اب دا تن املكحبدات ا ألاامعيدة جعدذ تحدذ تسكدان تظاظدية 

لع ليدددددة الحعلددددديى العدددددال  اإحدددددذى املكوعدددددات تظاظدددددية ملرظعدددددات الحعلددددديى العدددددال ، كدددددل رلدددددك دعدددددا 

ضت املعا ير ا خا ة را عح اد تكاد ا  إل  اضت  معا ير  ا ة الجيئات املحخةةة    مجال ا 

 مدي 
و
راملكحبات ا ألاامعية، رحيج جشد ل هدزه املعدا ير ج يدت جواعدف املكحبدات ا ألاامعيدة، اع ع دا

ته يددة املكحبددات  دد  ا ألاامعددة االحعلدديى العددال ، اثك ددي ته يددة املكحبددة ا ألاامعيددة  دد  مددذى ا  اجددة 
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روجددددود كددددى هائددددل غض ددددش مددددي املعلومددددات اململزا ددددذح بشددددكل  ددددومل  دددد   إليهددددا حيددددج  ح يددددز هددددزا العةددددش

 ا ا ددة  دد  الددذال العشبيددة 
و
مخحلدد  ا ألاددا ت، امددي تكاددر املشدداكل ال دد  ثواجججددا ا ألاامعددات حاليددا

مشكلة ال وسح املعشفية اهزا الكى الجائل مي املعلومات، اا  اجة املعح شح ملواكبة هدزه ال دوسح 

،  ظدددي ا تن تهدددى ااجبدددات ا ألاامعدددة  دددذستها الذائ دددة ع ددد  مواكبدددة كدددل املعشفيدددة   ددد  كافدددة ا ألادددا ت

ماهو جذ ذ، إضافة إل  حاجة ا ألاامعة إل  مواكبة ث وسات ثكنولوجيا املعلومدات االاثةدا ت، 

م دددا يعددداهى  ددد  ث دددو ش الع ليدددة الحعلي يدددة  ددد  ا ألاامعدددة، اجعدددذ املكحبدددات ا ألاامعيدددة مدددي تال اتهدددى 

ليددددددة مواكبدددددة امحابعددددددة ال ددددددوسح املعشفيدددددة، راعحباسهددددددا معددددددئولة مشافدددددق ا ألاامعددددددة املعدددددئولة عددددددي ع 

ا شددكل تظايددم  عددي ع ليددة ا حيدداس اج ددت اثنكدديى احفددمل ااظددملرجا  ابددج املعلومددات ااملعشفددة،  

 االع ل ع   ثلبية الاححياجات ا خحلفة ااملحغيرح لل عحفيذ ي  

 ا  ظدددوا  احش دددد العذ دددذ مدددي الجيئدددات املحخةةدددة  ددد  مجدددال ا ألادددودح االاعح ددداد تكددداد

الوونية تا العاملية ع    دياغة ااضدت معدا ير  ا دة راملكحبدات ا ألاامعيدة تا تكاد  يدة، حيدج 

 دددددحى ث بيدددددق هدددددزه املعدددددا ير مدددددي  دددددعل اجدددددود إداسح فعالدددددة ثقدددددوأ رالحوجيدددددد ا سعددددداد االحخ ددددديط 

اثحقيددددددددق الافاددددددددألااأ االحكامددددددددل رددددددددين مكحبددددددددات ت عدددددددداأ امكحبددددددددات الكليددددددددات ااملكحبددددددددة املشكض ددددددددة 

وا ل الذائى مت  داسح العليا    ا ألاامعة إضافة إل  معدحوى عدالل مدي الكفا دة  د  مو فيهدا، االح

حيددج ث بددت ته يددة هددزه املعددا ير مددي كونهددا تداح ال دد  جع ددل ع دد  ثنكدديى هددزه املكحبددات ظددوا  ع دد  

 ددددعيذ املبدددددافل تا املعددددداحة تا ترددددداذ تا الحججيدددددزات اع دددد   دددددعيذ العل يدددددات الفنيدددددة اا خدددددذمات 

 كحبية، ابزلك اجذت العذ ذ مي املعا ير ااملوا فات ال    ذست عي هزه الجيئاتامل

 ااملنك ات اج عيات املكحبات اال   ع لد بشكل عاأ:

 املعا ير ا خا ة را ألا وعات  -

 املعا ير ا خا ة راملو ت ااملعاحة  -

 املعا ير ا خا ة راألراذ االحججيزات  -

  املعا ير ا خا ة رالعاملين    املكحبات -

 املعا ير ا خا ة رالع ليات الفنية    املكحبات  -

 املعا ير ا خا ة رخذمات املعلومات    املكحبات  -
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  أه:نط  أشانل اضكن ير اضو د  ف   جنل اضةتبني  اضك و ني 
ً
 عناعن

 دددنفد املعدددا ير املوحدددذح  ددد  مجدددال املكحبدددات ااملعلومدددات إلددد  عدددذح تعدددكال اتع دددا  افدددق الفئدددات   

 الحالية:

: الددددددد  مج وعدددددددة مدددددددي القواعدددددددذ ال ددددددد    ب ددددددد  اثباعجدددددددا عندددددددذ م اسظدددددددة إحدددددددذى Rulesلقواعدددددددذا -

 الع ليات الفنية، اهزه القواعذ    تغلف تعى لجا  فة  لضاأ غير القاعوفل 

: الددددد  عندددددذما ثحجدددددااص القواعدددددذ ع ددددداق املكحبدددددة International Codesالحقنيندددددات الذاليدددددة -

،تا دالد   د  هدزه ا  الدة ثةدب  ثقنيندات، م دل ظلعدلة الفشد ة دا ل البلذ إل  ع داق إ لياد 

    الفجشظة الو فية IFLA) الحقنينات ال   ت ذستها تدجى:

: الدد  ثلددك املعددا ير ال دد  جعددين ا  ددذ تدفددى تا performance Standardsتع ددا  الحنفيز ددة -

ذ   لددق املحوظددط ملدداهو م لددوب  دد  جواعددف معينددة م ددل تردداذ تا املبنددع، تا ا ألا وعددات، ا دد

 عليها ثقنينات امل اسظة 

 للع دددددل، ارلدددددك م ددددل  دددددوائى ثقنيندددددات تظددددد ا  Listsالقددددوائى  -
و
: ثحضددددد ي القدددددوائى مددددوادو جددددداهضح

 الذال، اثقنينات تظ ا  اللغات    ا خ 

: اثضددددى هددددزه ا ألا وعددددة  سعددددادات ال دددد    كددددي الاظملرعدددداد بهددددا مددددي Directives سعددددادات  -

ع ل ما، م دال:  سعدادات ا خا دة بعل يدات الحكشدي  جاعف تفشاد تا الجيئات عنذ تدا  

 االاظحخع 

: اثحدددذد  ةدددائأ اتبعددداد تججدددضح اتداات، م دددل املوا دددفات Specificationsاملوا دددفات  -

   18 ال   ثحذد تبعاد تدساج الفجاسط

  أ داف  عع اضكن ير  اضقن يس ف   جنل اضةتبني  اضك و ني 
ً
 عنبكن

ثدوفير الك يدر مدي الو دد  إلد  ملوحذح    مجال املكحبات االحوريق ااملعلومداتتدى ث بيق املعا ير ا

اا ألاجددذ، ااملددواسد البشددش ة ااملاد ددة، ارلددك مددي  ددعل ثحقيددق مج وعددة مددي تهددذاع الحاليددة ال دد  

 كاعد ر شح لذ ول املعا ير ااملقا يغ    مجال املكحبات:

 ومات اا خعرح رين املكحبات جعجيل ع لية الحبادل الذال  لل علومات، اعقل املعل  1

 ثحقيق املض ذ مي الحبعيط     جشا ات اامل اسظات   2

 إ شاج ا خذمات ع   دسجة، تا تظغ عالية مي الكفا ح   3

   19 الحوحيذ االحجافغ    مخشجات الع ليات الفنية  4
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  اض ةالي ا يى تواجه  :    تطويس  ةتبني جن ك  ا فساي 
ً
 ثن ىن

 الو يفيةاملشكعت  داس ة ا  -1

 املرعشات املةشي  املعياس العوسي املرعش

 مششا  ض ان ا ألاودح الجيئة القومية لض ان ا ألاودح

 

 

 العاملون 

عدددددددددددددددددددددددددددذد مدددددددددددددددددددددددددددو فل  -

املكحبدددددددددددددددددددددددة: مو ددددددددددددددددددددددد  

 والف 300لكل

ثخةةدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددات  -

املددددددددددددددددددددددددددو فين: علددددددددددددددددددددددددددى 

املكحبدددددات، ثكنولوجيدددددا 

املعلومددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددات، 

 ثخةةات ت شى 

عدددددذد العددددداملين كددددداعل للحعامدددددل مدددددت -

لجددددددددددددددددددى تدااس ال ددددددددددددددددددعب امحددددددددددددددددددذد 

امدددددددرهعتهى ا عدددددددراتهى جعددددددد   لجدددددددى 

رالع ددل راملكحبددةتا  كوعددوا حا ددلين 

ع ددددددددددد  داسات ثذس بيدددددددددددة  ددددددددددد  مجدددددددددددال 

  ددددددد  ثكنولوجيدددددددا 
و
الحخةدددددددأ ات ضدددددددا

 املعلومات 

ثحدددددددددددش  املرظعدددددددددددة ع ددددددددددد  ثدددددددددددوفير -

العددداملين املدددرهلين  ددد  املكحبدددة حيدددج 

 جددددف تن  حةددددد  هدددددر   العددددداملون 

را ألاذ ة ا ا دة مدا حعلق رخعدراتهى 

 تهى امجاس 

الع الة:  مذ شاملكحبة/ 

معاعذان فنيون/إداس ون/ 

ع ال  ذمات فنية /ع ال 

 عكافة 

معاعذ فن  لكل  -

والف/ مششع لكل 300

فن  ثةو ش/ عامل 2 اعة/ 

غير فن  لكل  اعحين/ ع الة 

 لذاسات املياه 

ً خالل   لد عوء اضكن ير ا  ن،ق    قنزهتهن ،:ةتبني ،ن واقع اضوجوا ف    ى  ا دزاع   

 قنئ:  اضساجك  تبين أن 

عذأ اجود مذ ش ة  ا ة ملكحبات ا ألاامعدة  د  سئاظدة جامعدة الفدشات، م دا  دردي إلد  غيداب   1

الحوا ددددل املباعددددش رددددين سئاظددددة ا ألاامعددددة ااملكحبددددات الفشعيددددة، حيددددج يعدددداعذ اجددددود مذ ش ددددة 

اححياجددات لل كحبددات  دد  سئاظددة ا ألاامعددة ثخبددت لجددا املكحبددات الفشعيددة  دد  ا ألاامعددة إلدد  ا ددول 

 ثلك املكحبات ركافة ا ألاا ت رةوسح تظش  ا شكل منكى 

عذأ اجود مكحبة مشكض ة  ألاامعة الفشات، حيج   كدي تن ثقدوأ هدزه املكحبدة ردذاس مذ ش دة   2

 املكحبات ا ألاامعة    حال جعزس اجود هزه املذ ش ة 

 عدددددذأ اجدددددود  ئحدددددة دا ليدددددة ثدددددنكى وبيعدددددة الع دددددل  ددددد  مخحلددددد  تاجدددددد ال شدددددا    ددددد  مكحبدددددات  3

 جامعة الفشات 

 عذأ اجود ظياظة معينة لحعيين اا حياس العاملين    مكحبات جامعة الفشات   4
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افحقددددداس مكحبددددددات جامعدددددة الفددددددشات إلدددددد  املحخةةدددددين  دددددد  مجددددددال علدددددى املكحبددددددات ااملعلومددددددات،   5

رارضافة إل  النقأ الشذ ذ    عذد العاملين املذسبين    مجدال املكحبدات ااملعلومدات، م دا 

 ع  
و
 معحوى ا خذمات ال   ثقذأ لل عحفيذ ي   ررش ظلبا

 اض ةالي اضن     -2

  ً خالل  جساء اضقن،الي  ع اض ئو ين ف  جن ك   اضةتبني الجن ك    توصل ا بن ث   د 

 وجددذ رنددذ  جعددافل مكحبددات ا ألاامعددة مددي عقددأل عددذ ذ  دد  امليزاعيددة ا خةةددة لجددا، ك ددا تعددد    1

  مخةأ لجا    املواصعة العامة لاألاامعة

 دحى الةددشع ع دد  مكحبددات الكليددات مددي  ددعل امليزاعيدة ا خةةددة لكددل كليددة ع دد  حددذح، امددت   2

 هزا ثبقى امليزاعية ا خةةة لجا دان املعحوى امل لوب 

ثوجددذ ظياظدددة محدددذدح ألاجدددد الةدددشع املحعلقدددة رح ددو ش املكحبدددة اثحدددذ  ها ف دددا  دددحى  كدددون     3

 رةوسح غير منحك ة اعشوائية ادان ثخ يط 

 سألاعت تا فواثير ثبين امليزاعية ال   ثى  شفجا ع   املكحبات موضو  الذساظة عذأ اجود   4

 دددررش الدددنقأ اال ألادددض  ددد  امليزاعيدددة ا خةةدددة ملكحبدددات جامعدددة الفدددشات رةدددوسح ظدددلبية ع ددد    5

 ا خذمة املكحبية املقذمة    ثلك املكحبات 

 

 اض ةالي ال نص  ،نضبنوي  ا تجهيزاي  لثنث -3

 

 املعياس املةشي  عوسياملعياس ال املرعش

 

 املعاحة

مكحبدددة لكدددل كليدددة   ثقدددل معددداحتها عدددي 

  ² أ100 

%  مددددددي 10مكحبددددددة مشكض ددددددة جعددددددحوعف  

ولبدددددة ا ألاامعدددددة دفعدددددة ااحدددددذح ر عدددددذل 

 لل الف الواحذ ²  أ2 

% مددددددي 8ظددددددعة املكحبددددددة لعددددددذد ال ددددددعب:   ثقددددددل 

إج ددددددال  املعددددددحفيذ ي  ال عب/الجيئددددددة املعااعددددددة 

ضددددددددددددددا  هيئددددددددددددددة وددددددددددددددعب الذساظددددددددددددددات العليددددددددددددددا/ تع

الحدددددددددذسيغ ، املعددددددددداحة ا خةةدددددددددة لل عدددددددددحفيذ 

  ²أ1،5 ثقل 
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تمددددددددان  دددددددد  

 املكحبات

 جددددددددف تن ثحددددددددوافش  دددددددد  تر يددددددددة ا ألاامعددددددددة 

املوا دددفات البيئيدددة اال ددد ية اضددد ان 

آلامدددددددددددددان االعدددددددددددددعمة اال دددددددددددددواس  افدددددددددددددق 

 املعا ير الوونية املعح ذح 

الو ا ددددددة مددددددي ا  ش ددددددق: م ددددددا   حش ددددددق  العددددددحائش 

 عحعال املعاملة ر واد ضذ الا 

مع مدددددددددددة تردددددددددددواب اا خددددددددددداسج:  جدددددددددددف تن ثفدددددددددددح  

ترددددددددواب لاخدددددددداسج اثكددددددددون مكوعددددددددة مددددددددي جددددددددض  ي 

 مححشكين 

معذات إعزاس  دوثية اضدوئية/ عدبكة  دشاويى 

 م اوية  ألا يت ال وارق 

مخدددددددداسج لل دددددددددواس  رج يدددددددددت ال واردددددددددق: ععمدددددددددات 

إسعدداد ة ثحددذد الاثجدداه  خددشج ال ددواس / ثددوافش 

 اا خاسج عبكة إعاسح لل واس  رامل شات 

املناضدددددددذ ا 

 املقاعذ

%  مدددددددي مج دددددددو  10ثدددددددوفير مقاعدددددددذ لدددددددددد 

تعددذاد ال لبددة اتعضددا  هيئددة الحددذسيغ 

    ا د ااحذ

ثدددوافش مقاعددددذ امناضددددذ بعددددذد املعددددحفيذ ي، تي 

%  مددددددددددي إج ددددددددددال  املعددددددددددحفيذ ي مددددددددددي 8ر عددددددددددبة  

 املكحبة 

ثددوافش تردداذ الددعصأ االحججيددزات ا خا ددة لددزاي 

  عا ة ا  شكية 

احدددددددددددددددددددددذات 

 لشفوعا

اجددددددددددود تسفدددددددددد  ا ضاعددددددددددات للكحددددددددددف االددددددددددذاس ات    مجلذ25سع ااحذ لكل 

 االشظائل 

تججددددددددددددددددددددددددددددددددضح 

 ا  اظوب

 والف  20 ثقل عي ججاص ااحذ لكل   200ججاص ااحذ لكل 

عاعددات فجشظددة  ثقددل عددي عاعددة ااحددذح لكددل 

 والف50

  ت 

 الحةو ش

     لة ثةو ش معحخذمة رالفعل 2 ثقل عي   - لة ثةو ش لكل  عى                                

 

  ل     لد عوء اضكن ير ا  ن،ق    قنزهتهن ،:ةتبني   ى  ا دزاع  تبين  ن

جعددافل مبدددافل املكحبدددات  ددد  جامعددة الفدددشات مدددي عدددذأ اجدددود ثخ دديط علاددد   ددد  ا حيددداس وبيعدددة   1

ثةداح تن ثكدون مكحبدة  هزه املبافل، حيج تغلف هزه املكحبات عبداسح عدي  اعدات دساظدية  

 جامعية 

جعافل معكى مكحبات جامعة الفشات مي  دذأ اضديق مباعيهدا، رارضدافة لوجودهدا  د  موا دت   2

  ش بة مي امل شات اتماكي ثج ت ال لبة 
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معكددددى مبددددافل مكحبددددات جامعددددة الفددددشات لددددى ثةدددد ى لخعددددحخذأ ك كحبددددة جامعيددددة، حيددددج إن   3

ى ا خدددذمات الك يدددر موهدددا  حددد ل  مدددي  اعدددة ااحدددذح فقدددط، اهدددزا    خناظدددف مدددت وبيعدددة ا ألاددد

 املقذمة    املكحبة ا ألاامعية 

    املبافل ا  الية ملكحبات جامعة الفشات    4
و
  عوبة الحوظت معحقبع

ثفحقددش ج يددت مكحبددات جامعددة الفددشات إلدد  تعك ددة ثذفئددة اثكييدد  مناظددبة حيددج   ثخناظددف   5

 ية تعك ة املوجودح مت عشا  الحذفئة االحكيي  ال    جف تن ثحوافش    املكحبة ا ألاامع

جعددددددافل ج يددددددت املكحبددددددات موضددددددو  الذساظددددددة مددددددي عقددددددأ عددددددذ ذ  دددددد  تردددددداذ املكح دددددد   مقاعددددددذ/   6

 مناضذ/ احذات سفوع  ا ة رالذاس ات، رارضافة إل  تن تراذ املوجود  ذ ى امتهالك 

جعددددددددافل بعدددددددد  املكحبددددددددات موضددددددددو  الذساظددددددددة مددددددددي عقددددددددأ  دددددددد  احددددددددذات الشفددددددددوع ا خةةددددددددة   7

لكحددف ا اضددعجا  دد  املعددحودعات تا فددوق بعضددجا  ألا وعددات املكحبددة، م ددا  ددردي إلدد  ثكددذط ا

 ع   اظحخذاأ هزه ا ألا وعات 
و
 البع  م ا  ررش ظلبا

ثفحقدددش معكدددى املكحبددددات موضدددو  الذساظددددة إلددد  اجدددود احددددذات  ا دددة رالفجدددداسط، م دددا  ددددررش   8

 ع دددد  ع ليددددات الفجشظددددة  دددد  املكحبددددة، ابالحددددال   ددددردي إلدددد   ددددعوبة  دددد  معشفددددة مححو ددددات 
و
ظددددلبا

ك إل  عقأ    امليزاعية ا خةةدة لل كحبدة، اعدذأ اجدود الكدادس البشدشي املكحبة، ا شجت رل

 املرهل رجشا  ع ليات الفجشظة اإعذاد الفجاسط 

 ضع  تعك ة ا خا ة را  افكة ع   مج وعات املكحبة مي العش ة االضيا    9

عدددذأ ثدددوافش تعدددذاد كافيدددة مدددي تججدددضح ا  اظدددوب، ا لدددة اظدددحخذامد مدددي  بدددل العددداملين في دددا   10

 رالع ليات املكحبية  فجشظة تا ثة ي  تا إعاسح     خحأ

 ع د  ا خذمدة املقذمدة   11
و
عذأ اجذ تججضح ثةو ش    املكحبات موضو  الذساظة م ا  دررش ظدلبا

    مكحبات ا ألاامعة 

 

 

 

 

 

 

 



 2016 -يوليو أحمد إبراهيم عبدو          

 

 
218 

 2016 -يوليو -لسادسا العدد-ثالثال المجلد

 اض ةالي ال نص  ،: ناز اضك و ني -4

 اضك نز اض سد  اضك نز ا  وزد اضؤشس

 

 

 

   ناز اضك و ني

ن يً  ادددل بن دددب  وقددد    زق ددد   دددً تدددل خ: ددد   ىددد -

  ىوان  لد لقل. 

عدددىواي  لدددد 5ثدددالث ا زيدددني فددد  تدددل ت  ددد   ضدددد   -

لقدددددددل  فددددددد  ت  دددددددني ا ك:دددددددنز   ا فىدددددددون ثالثددددددد   ىدددددددن يً 

 ا زيتدددددددنن  لدددددددد لقدددددددل   تدددددددواير ا دددددددد زيني ، شدددددددان هن 

ا وزق ددددد   و ةةر ه ددددد   لدددددد أن  قدددددل  ددددددا ا دددددد زيني 

ً ا ددددددد زيني %  ددددددً  ج:ددددددو   ىددددددن ي55ا وزق دددددد   ددددددً 

اضط وبدد    فدد   دددنل إلاشددةراي و ةةر ودددي  جددب تدددواير 

خد ددد  اعددددت ساا ا ددددى  ا ان ددددل  ددددع   انه دددد  ببن دددد  

 صفب   جنهن  دا أ لد  ال بن ب. 055

تددددددددددددددددواير اضساجددددددددددددددددع لعنعدددددددددددددددد   ،ددددددددددددددددن   تين ا كسب دددددددددددددددد   -

  وهج يز    بكدا  ىنعب.

  55متقدددددل  ددددددا اضساجدددددع  دددددً -
ً
 سجكدددددن

  ال ت   .

ً تدل تتددنب م  قدل  ددً  ددا ا يقدم  دد-

 وق تين.

خ:دددددددددددس ا زيددددددددددددني   ت فددددددددددد  فدددددددددددد  تددددددددددددل -

 ت   .

تددوااس ا ةتددب ،طسيقدد  ،سا ددل أ  جددون   -

 تددددددددوااس  طبو ددددددددني ، ددددددددفبني تبيددددددددر  

 ةتوبدددددد  ،بددددددس ف تبيددددددر   خدددددد   ددددددن   

  ر د و نق  ا ب سي .

تددددددددددددددوااس ا وعددددددددددددددنئل اضسئ دددددددددددددد   أاددددددددددددددالم  -

ا ف دددددددددددد و  ا  دددددددددددوز ا فوتو ساا ددددددددددد  أ  

وشدددنز    دددر د ا بدددرا مل اضةرج:ددد  ،  ددد  

 و نق  ا  :ك  

   لد عوء اضكن ير ا  ن،ق    قنزهتهن ،:ةتبني   ى  ا دزاع  تبين  ن ل  

عقدددأ  ددد  تعدددذاد مةدددادس املعلومدددات الواجدددف ثوافشهدددا  ددد  مكحبدددات ا ألاامعدددة بشدددكل عددداأ م دددا   1

  ررش ع   معحوى ا خذمة املقذمة فيها 

لذاس ات موجودح عدي وش دق  هدذا ، عذأ اعملراا مكحبات ا ألاامعة    الذاس ات فج يت ا  2

 إضافة لعذأ اجود إحةائيات د يقة ألعذادها اموضوعاتها 

 عذأ اجود إحةائيات لل ةادس املشجعية    ج يت مكحبات ا ألاامعة   3

ضع     تعذاد توشاحات املاجعحير االدذكحوساه ا شجدت رلدك إلد  ضدع  ردشامة الذساظدات   4

العليددا  دد  جامعددة الفددشات مددي ججددة، اعددذأ اهح دداأ ا ألاامعددة رحددوفير هددزا النددو  مددي املةددادس 

 عي وش ق الحبادل تا   ذا  

 ضددددع   دددد  ثقدددداس ش البحددددوذ ااملددددرث شات ا شجددددت رلددددك لقلددددة مشدددداسكة ا ألاامعددددة  دددد  املددددرث شات  5

 االنذاات ع   املعحوى ا     ا  ليا  
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عددذأ اجددود سددألاعت  ا ددة ركددل عددو  مددي تعددوا  مةددادس املعلومددات م ددا  ددررش رةددوسح ظددلبية   6

 ع   ع ليات ا ألاشد ال   ثجشيها املكحبات 

  اض ةالي ا فى   -5

عذأ اجود ظياظة مكحوبة لبنا  اثن ية مةادس املعلومات ر كحبات جامعة الفشات، حيج   1

  ليات البنا  االملزا ذ رالعشوائية ثخعى ع

 عذأ إعشاا تمين املكحبة    ع لية رنا  اثن ية مج وعات املكحبة   2

عذأ اجود ظياظة اام ة لعل ية الا حياس جعخنذ إليها مكحبات ا ألاامعة عندذ رندا  اثن يدة   3

 مةادس املكحبة 

ة ااملقدددشسات حةددش ع ليدددات ثن يدددة مةدددادس املكحبددة  ددد  عدددشا  الكحدددف فقددط ااملحعلقدددة راملندددا   4

الذساظدددية، دان الاهح ددداأ را حندددا  تاعيدددة جشدددح ل ع ددد  مخحلددد  فدددشا  املعشفدددة البشدددش ة م دددا 

  ررش ع   ثنو  موضوعات املكحبة 

عدددذأ اجدددود تي مبدددادسات   حندددا  تعدددكال ت دددشى ملةدددادس املعلومدددات اتججدددضح ا خا دددة بهدددا   5

  م ل: ت شا  املليزح ااملذمجة، ااملواد الع عية االبةش ة

ضع  الاهح اأ را  حنا  االاعملراا    الذاس ات حيج ثحةل املكحبات ع   الذاس ات مي   6

  عل  هذا  فقط 

 ضع  ثحذ ذ تا ات اوشق رجشا  ع لية ا ألاشد  ألا وعات املكحبات    جامعة الفشات   7

 ضع  ثحذ ذ تا ات تا مواعيذ داس ة لحن ية ا ألا وعات    املكحبات موضو  الذساظة   8

معكددددى مكحبددددات جامعددددة الفددددشات إلدددد  سددددألاعت منك ددددة اموحددددذح لاددددألاعت  عدددداسح تا  افحقدددداس  9

 الاألاعت ا خا ة بع لية الحبادل ا هذا  

ضددع  اجددود تي مبددادسات لحن يدددة مةددادس املكحبددة مددي  دددعل ع ليددات الحبددادل مددت مكحبدددات   10

 ا ألاامعات ت شى ا املنك ات االجيئات ا  كومية االذالية 

امعدة الفدشات إلد  إجدشا  ع ليدات الفجشظدة، ا شجدت العدبف  د  رلدك افحقاس معكدى مكحبدات ج  11

 إل  عذأ اجود ا خحةين    مجال املكحبات اعذأ اجود  عى  ا ة رالفجشظة 

ضدددددددع  ثوحيدددددددذ اظدددددددحخذاأ عكددددددداأ ثةددددددد ي  محدددددددذد لحنكددددددديى مقح يدددددددات املكحبدددددددات موضددددددددو    12

كدون معدذح الذساظة، حيج جعح ذ تغلبها ع د  ودشق ثةد ي  ثخناظدف مدت وبيعدة كدل موهدا، اث

مددي  بددل تمددين املكحبددة، ايعددود رلددك إلدد  عددذأ ثددوافش املحخةةددين  دد  مجددال املكحبددات، اعددذأ 

 اجود  عى  ا  رالحة ي     املكحبة 
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رال عدددددبة لل كحبدددددات ال ددددد  ث بدددددق عكددددداأ ثةددددد ي  د دددددوي العشدددددشي فدددددع  دددددحى ث بيقدددددد رالشدددددكل   13

 لألس اأ ال
و
شئيعة لحة ي  د وي امل لوب، حيج ثكحفل هزه املكحبات رملرثيف املةادس وبقا

 العششي، ا خع ة تال  ، دان الالملزاأ رالحقعي ات الفشعية  ا خع ة ال اعية اال ال ة  

 اض ةالي ال نص  ،نل د ني اضةتب   -6

ضدددع  اجدددود فجددداسط تا لوحدددات إسعددداد ة مناظدددبة ملعشفدددة مححو دددات املكحبدددة، م دددا  ح لددددف   1

ملعدحفيذ مدي ججدة تا مدي  بدل تمدين املكحبدة الو د اا ألاجذ  د  ع ليدة الو دول إلد  ما  لبدد  ا

 مي ججة ت شى 

ضدددددع  ثقدددددذ ى  ذمدددددة  عددددداسح ا خاسجيدددددة االاكحفدددددا  رخذمدددددة  ودددددع  الدددددذا   ، م دددددا يشدددددكل   2

 اع با  ظل   لذى ال عب عي املكحبة 

ضع  اجود  واعذ موحذح    املكحبات موضو  الذساظة ثحعلق رححذ ذ عذد املواد املعاسح   3

 ضافة إل  املواد غير مع وي رةعاستها  اسج جذسان املكحبة افملرات  عاسح، إ

ضدددع  اجدددود  واعدددذ  ددداسمة ثحدددذد وبيعدددة العقوبدددة ع ددد  املعدددحفيذ ي ا خدددالفين  ددد  إعددداسح   4

 الكحف تا    حال فقذانها تا ثلفجا 

الذا    ا  عاسح  الاوع ا حةاس ا خذمات املقذمة    مكحبات جامعة الفشات ع    ذم     5

ان الاهح اأ رحقذ ى  ذمات هامة م ل:  ذمة  حاوة ا ألااس ة/  ذمدة  ألادض ا خاسجية، د

الكحددددددف/  ذمددددددة ثبددددددادل  عدددددداسح رددددددين املكحبددددددات/  ذمددددددة الحةددددددو ش/  ذمددددددة البددددددج الاعحقددددددا ل 

 لل علومات/  ذمة  عملرعد  

امي املعحمل تن هزه املشكعت اغيرها ثررش بشكل مباعش ع   معحوى ا خذمات    املكحبات     

  الذساظدددددة ااملكحبدددددات ت دددددشى  ددددد  جامعدددددة الفدددددشات، ا دددددشى الباحدددددج تن الوضدددددت ا  دددددال   ددددد  موضدددددو 

مكحبات جامعة الفشات يشكل البيئة املناظبة لحنامل اثفا ى هزه املشكعت، ايعود رلك بشكل 

سئيغ إل  غياب اجود مذ ش ة لل كحبات    سئاظة جامعة الفدشات، الكدي   كدي الحغلدف ع د  هدزا 

 مدددددا اب  دددددل الحكدددددالي  اا ألاجدددددذ ا شجدددددت رلدددددك لعدددددببين احدددددل هدددددزه املشدددددكع 
و
ت رةدددددوسح ظدددددشيعة عوعدددددا

 سئيعين ه ا:

  اجود ظياظة جذ ذح    جامعة الفشات ال  ع لية اعحقال تغلف كليات ا ألاامعة إل  املبافل

ا ألاذ دددددذح ال ددددد  ثخةدددددأ لجدددددا  ددددد  موا عجدددددا ا ألاذ دددددذح  ددددد  ا  افكدددددات ال ددددد  ثوجدددددذ فيهدددددا فدددددشا  

 ا ألاامعة  
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 ذح لع ليدددددة ث دددددو ش اثحدددددذ ج جامعدددددة الفدددددشات مدددددي مخحلددددد  ا ألاواعدددددف  ددددد  ثدددددوافش ميزاعيدددددة جيددددد

ا ألاامعة، فحوافش ظياظة مكحبية مخحةة ثضعجا مذ ش ة محخةةة    املكحبات    سئاظة 

جامعدددددة الفدددددشات  دددددذفت  ا ألاامعدددددة إلددددد  الاهح ددددداأ تكادددددر ر كحبدددددات الكليدددددات  ددددد  جامعدددددة الفدددددشات 

 مة لاألاامعة اثحذ ذ رنذ  ا  رح و ش املكحبات    املواصعة العا

  اضقةر دني ا يدى ع دن د  لدد تدواير  تط بدني عد:نن جدوا  لااء فد   ىظو د   ةتبدني 
ً
تنعدكن

 جن ك  ا فساي 

 ددددددحاخأ هددددددزا املقملددددددري  دددددد  إفشددددددا  مذ ش ددددددة  ا ددددددة راملكحبددددددات  اضقةددددددر  ل ل   د سيدددددد  اضةتبددددددني 

   مشكض ا ألاامعة ا ألاامعية    سئاظة ا ألاامعة ثحد اظى" مذ ش ة املكحبات"، حيج  كون مقشها 

 دددد  محافكدددددة د ددددش الدددددضاس، اثخبددددت لجدددددا كافددددة مكحبدددددات الكليددددات ااملعاهدددددذ الحابعددددة  ألاامعدددددة الفدددددشات، 

 اثخحأ مذ ش ة املكحبات را ألاامعة راملجاأ الحالية:

  عشاع الفن  ع   املكحبة املشكض ة، امكحبات الكليات، ااملعاهذ، االعاملين   1

  ة ملكحبات ا ألاامعة إعذاد اا ملراي مششا  امليزاعية العنو   2

ثنكدديى داسات ابدددشامة ثذس بيدددة للعددداملين ر كحبدددات ا ألاامعدددة رالح عددديق مدددت ا ألاجدددات العل يدددة   3

 املجح ة بشئون املكحبات بهذع سفت كفا ح العاملين    مكحبات ا ألاامعة 

 عدشاع املباعدش ع د  الحبددادل ا هدذا    د  ا ألاامعدة رالحعدداان مدت املكحبدات االجيئدات دا ددل   4

  اسجد الق ش ا 

 ثوصيت الاعح ادات املالية ع   مكحبات ا ألاامعة   5

 عددددددشاع املباعددددددش ع دددددد  ع ليددددددات ا ألاددددددشد امحاضددددددش الفقددددددذ اتع ددددددال تمنددددددا  املعددددددحودعات  دددددد    6

 مكحبات ا ألاامعة 

 اضت العياظة العامة لل كحبات االعرامة الحنفيز ة ا خا ة امحابعة ثنفيزها   7

 ل    مكحبات ا ألاامعة امحابعة ثنفيزها اضت تعك ة  داس ة ال   ثكفل حعي تدا  الع   8

   20 املوافقة ع   مشملر ات املكحبات مي الكحف  9

اثح لددف هددزه املجدداأ جعيددين محخةةددين  دد  مجددال املكحبددات ااملعلومددات لإلعددشاع ع دد  إداسح هددزه 

 املذ ش ة حيج  وكل إل  مذ ش مذ ش ة املكحبات مج وعة مي املجاأ مي ترشصها:

  اصعة لل كحبات ا ألاامعية املشاسكة    إعذاد املو 

  ث  يدددددددل مكحبدددددددات ا ألاامعدددددددة  ددددددد   ألاندددددددة املكحبدددددددات االاجح اعدددددددات االاألادددددددان ااملدددددددرث شات دا دددددددل

 ا ألاامعة ا اسججا 
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  عددددددشاع ع دددددد  اضددددددت الشددددددشا  املناظددددددبة لحعيددددددين اا حيدددددداس العدددددداملين  دددددد  مكحبددددددات الكليددددددات 

 ااملعاهذ الحابعة  ألاامعة الفشات بعذ موافقة  ألانة املكحبات ا ألاامعية 

    عشاع ع   ثنفيز  شاسات ا ألاامعة ا خا ة رق ا  املكحبات ا ألاامعية 

  عقذ الاجح اعات الذاس ة مت مذ شي املكحبات الفشعيدة  الكليدات/ املعاهدذ  ملنا شدة العدبل

 املناظبة لح و ش  ذمات املكحبات    ا ألاامعة 

 اضقةر  ا ثنوي  ا لجنن اضةتب  

كل جعح يت املذ ش ة تدا  مجامجا  رذ لجا مي اجدود  ألاندة ل ا لجى  ا كن     :ةتبني الجن ك    

عامة    املذ ش ة جششع ع   ثنفيز هدزه املجداأ ا  لدق عليهدا الاألاندة العامدة لل كحبدات ا ألاامعيدة، 

 رحيج ثضى هزه الاألانة مج وعة مي تعضا  هى:

  اكيل ا ألاامعة للشئون العل ية 

  مذ ش عاأ ملذ ش ة املكحبات ا ألاامعية 

 ئون القاعوعية را ألاامعة مذ ش الش 

  مذ ش الشئون املالية را ألاامعة 

  م  لين عي مكحبات الكليات ااملعاهذ 

  م  لين عي ع ذا  الكليات    ا ألاامعة 

اجعقددذ هددزه الاألانددة اجح اعاتهددا ع دد  فملددرات داس ددة  جح اعجددا ا  كددي تن  كددون كددل رعرددة عددجوس    

أ تردددشص مجددداأ الاألاندددة العامدددة لل كحبددددات مدددشح تا كل دددا ستى سئددديغ ا ألاامعدددة ضدددشاسح لددددزلك، اثدددحاخ

 ا ألاامعية    :

الحعدددددددشع ع ددددددد  اححياجدددددددات املكحبدددددددات  ددددددد  ا ألاامعدددددددة ااضدددددددت ا خ دددددددة العدددددددنو ة لح دددددددو ش هدددددددزه   1

 املكحبات 

ا ملددددراي مشدددددشا  امليزاعيددددة العدددددنو ة ملكحبدددددات ا ألاامعددددة، ا عدددددشاع ع ددددد  ثوصيددددت امليزاعيدددددة ع ددددد    2

 املكحبات الفشعية 

حبدددددات مدددددي  دددددعل محابعدددددة امشا بدددددة ع دددددل  ألادددددان املكحبدددددات  عدددددشاع ع ددددد  ع ليدددددة ث دددددو ش املك  3

 الفشعية    كليات امعاهذ الحابعة لاألاامعة 

اضددددددددت الشددددددددشا  ااملددددددددرهعت ا خا ددددددددة را حيدددددددداس اجعيددددددددين العدددددددداملين  دددددددد  مكحبددددددددات ا ألاامعددددددددة،   4

 ا عشاع ع   ثوصيت العاملين    مكحبات الكليات ااملعاهذ الحابعة لاألاامعة 
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ات ا ألاامعية في ا  حعلق  بع ليات رنا  اثن ية ا ألا وعات، اضت العياظية العامة لل كحب  5

ا اضدددددت تظدددددغ املوحدددددذح لع ليدددددات الفجشظدددددة اإعدددددذاد الفجددددداسط اعكدددددى الحةددددد ي  املحبعدددددة، 

االقدددواعين املوحدددذح ال ددد  ثحكدددى كيفيدددة ثقدددذ ى ا خدددذمات املكحبيدددة، ا عدددشاع ع ددد  ث بيقجدددا 

 امحابعة ثنفيزها اث و شها كل ا دعد الضشاسح 

عددا ير ا خا ددة رضدد ان جددودح تدا   دد  املكحبددات ا ألاامعيددة، ا عددشاع ع دد  ث بيددق اضددت امل  6

 هزه املعا ير اث و شها 

ثقوأ كدل كليدة رخشدكيل  ألاندة مكحبيدة جشدشع ع د  ثنفيدز  دشاسات الاألاندة   لجى  اضةتب  ف  ا ا   

 د   حكدون العامة لل كحبات ا ألاامعية، ع   تن جششع ع ادح الكليدة ع د  جشدكيل هدزه الاألاندة اال

 تعضانها مي:

  عائف ع يذ الكلية للشئون العل ية 

  مذ ش املكحبة رالكلية 

  محاظف الكلية 

  م  لين مي تعضا  هيئة الحذسيغ    لون كافة ت عاأ املوجودح رالكلية 

اثقوأ هزه الاألاندة را جح دا  مدشح كدل عدجش تا كل دا دعدد الضدشاسح لدزلك، اثخدحأ هدزه الاألاندة 

 ترشصها:ر ج وعة مي املجاأ 

 ث بيق  شاسات الاألانة العامة لل كحبات ا ألاامعية   1

  عشاع ع   ثوصيت امليزاعية ا خةةة لل كحبة   2

 عددددشاع ع دددد  ع ليددددة رنددددا  اثن يددددة مج وعددددات املكحبددددة افددددق العياظددددة العامددددة ال دددد  ثضددددعجا   3

 الاألانة العامة لل كحبات ا ألاامعية 

 كحبة اضت الا ملراحات العصمة لح و ش مج وعات ا ذمات امل  4

   تط بني ع:نن جوا  لااء ف   ةتبني جن ك  ا فساي 
ً
  نشسا

هدددزا املح لبددددات لددد  مج وعددددة مدددي املرعددددشات ا خا دددة ركافددددة جواعدددف ال شددددا  املكح دددد ا    

رحيدددددج جعددددداعذ هدددددزه املح لبدددددات ع ددددد  ث دددددو ش الوا دددددت اثع ددددد  عقدددددا  الضدددددع ، ك دددددا جعددددداعذ هدددددزه 

  ذ  دددة تا ال ددد  ظددديحى إفشدددانها  دددعل الفملدددرح املح لبدددات ع ددد  إفشدددا  مكحبدددات رال عدددبة للكليدددات ا

القادمة، ا ذ اضت الباحج هدزا املقملدري مدي  دعل الاعح داد ع د  املعدا ير تمش كيدة الةدادسح عدي 

(ACRL) 21  ا رارضافة إل  املعا ير العوس ة ااملرعشات املةش ة 
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   ا تىظ م واازد  اضن 

 لع دددادح الك  1
و
 ملذ ش ددددة املكحبدددات ا خا ددددة  جدددف تن ثكدددون املكحبددددة ثابعدددة إداس ددددا

و
ليدددة، اثخبددددت فنيدددا

 را ألاامعة ا   حال عذأ اجود هزه املذ ش ة ثخبت إداسح املكحبة املشكض ة را ألاامعة 

جشدددكيل  ألانددددة مكحبيددددة  دددد  كددددل كليددددة جشددددشع ع دددد  ثنكدددديى الع ددددل املكح دددد  اث ددددو شه  دددد  املكحبددددة   2

عل يددددة/ مددددذ ش ا جددددف تن ثحدددد ل  مددددي مج وعددددة مددددي تعضددددا  عائف ع يددددذ الكليددددة للشددددئون ال

املكحبة رالكلية/ محاظف الكليدة/ م  لدين مدي تعضدا  هيئدة الحدذسيغ    لدون كافدة ت عداأ 

 كل عجش 
و
 داس ا

و
 املوجودح رالكلية  اجعقذ هزه الاألانة اجح اعا

   ا كن  ون 

  والددددف مددددي العشددددشح   ع والددددف املاددددألالين را ألاامعددددة 500جعيددددين ت ةددددا ل مكحبددددات لكددددل    1

 والف إرا صاد عي رلك  1000حذ لكل رارضافة إل  مكح   اا

إ امددة داسات ثذس بيددة لح هيدددل العدداملين مددي غيدددر املحخةةددين  دد  مجدددال املكحبددات اثددد هيلجى   2

 ك  ةا ّل مكحبات 

ثخةدديأ ميزاعيددة ظددنو ة لح ددو ش املكحبددة ثةددشع مددي امليزاعيددة ا خةةددة ملذ ش ددة املكحبددات   3

    ا ألاامعة 

 رحيددج ثحضدداع   20ر عددذل   قددل عددي   جددف تن ثددضداد امليزاعيددة مددي عدداأ إلدد    ددش  4
و
% ظددنو ا

كددددل   ددددغ ظددددنوات، ا رددددذ مليزاعيددددة املكحبددددة تن ثكددددون اامدددد ة امحددددذدح اموصعددددة افددددق رنددددود 

 مددي ميزاعيددة تكعددر، ا    ب دد  الحةددشع  دد  
و
معينددة ظددوا  كاعددد هددزه امليزاعيددة معددحقلة تا جددض ا

اعية املكحبة  د  تغدشا  غيدر رنود ميزاعية املكحبة تا الححو ل مي رنذ آل ش تا الةشع مي ميز 

   22 مكحبية

   اضوقع  اضبنى  اض ن 

 جف تن ثقت املكحبة دا ل مبنع الكلية    حالدة مدا إرا  كاعدد الكليدة ثحكدون مدي مبندع ااحدذ،   1

اإرا كاعدددد ثحكدددون مدددي عدددذح مبدددافل  جدددف تن ثقدددت روظدددط هدددزه املبدددافل بشدددكل يعدددجل الو دددول 

 إليها مي  بل ج يت املعحفيذ ي 

 عدددي تمددداكي اصدحددداأ ال لبدددة، ا ددد  حالدددة اجدددود املكحبدددة رال دددارق   جدددف تن  2
و
 كدددون املبندددع بعيدددذا

ال دددافل تا ال الدددج امدددافوق  جدددف ثدددوفير اظدددائل ثنقدددل جعدددجل ع ددد  املعدددحفيذ ي الو دددول إليهدددا 

ا ا ة املعحفيذ ي مي راي الاححياجات ا خا ة  كاملةاعذ/ اثججيدز تدساج ر دا  ناظدف 

 عية/ اا  شكية  راي  عا ة البةش ة/ االع 
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 جف تن  حكون مبنع املكحبة مي  اعحين ع   ت دل،  اعدة جعدحخذأ ك خدضن للكحدف ا اعدة   3

 جعحخذأ لل  العة 

4   
و
  جف تن  كون املبنع  ارل للحوظت معحقبع

% مي الذاسظين املقيذ ي رالكلية لعوع  رحيج ثقذس 25% تا 20ثخةيأ معاحة مارين   5

   ²أ2،3لكل معحفيذ  

 لثنث اضةتبى ا تجهيزاي  

ثوفير تججضح ثذفئة مشكض ة، ر ش قة ثض ي إمكاعية الححكى ردذسجات ا  دشاسح لكدل ثخناظدف   1

 مت تجوا  الواجف ثوافشها     اعات امل العة ا اعات مخاصن الكحف 

ثوفير تججضح ثكيي  مشكض ة، ا   حالة عذأ ثواجذها فيجف ثوفير تججضح ثكيي   مشكض ة   2

  ل    كل  اعة  اثكون مناظبة  مألاى القاعة  احذح ااحذح ع   ت

رقاعددات مخدداصن الكحددف، مددت  30% رقاعددات امل العددة ا60ثددوفير إضددا ح وبيعيددة   ثقددل عددي   3

  ددددددررش ع دددددد  
و
ضددددددشاسح تن ثكددددددون  ضددددددا ح الةددددددناعية   ثةددددددذس حددددددشاسح عاليددددددة ا  ثةددددددذس رش قددددددا

 العاملين ااملعحفيذ ي 

% مدددددي إج دددددال  25% تا 20 ي تي ر عدددددبة ثدددددوافش مقاعدددددذ امناضدددددذ   شدددددبية بعدددددذد املعدددددحفيذ  4

املعددحفيذ ي مددت مشاعدداح ثناظددبها  دد  ا مألاددى اعددذد املقاعددذ ااملناضددذ مددت املعدداحة ا خةةددة 

 لل كحبة 

ثددددوافش احددددذات تسفدددد   شددددبية  بعددددذد  خناظددددف مددددت  ألاددددى مج وعددددات املكحبددددة امددددت إمكاعيددددة   5

 ص ادتها كل ا دعد ا  اجة لزلك 

 ملوجودح    املكحبة ثوافش حوامل لعش  عناا ي الذاس ات ا  6

 ثوافش مج عات ألدساج الفجاسط ثخناظف عذدها مت  ألاى مج وعات املكحبة   7

والدف، رحيدج ثوضدت هدزه تججدضح  د   200ثوافش تججضح حاظف  ل  ر عذل ججداص ااحدذ لكدل   8

  اعة معحقلة رجاعف املكحبة 

   كل مكحبة ثوفير تججضح حاظف  ل   ا ة رالعاملين راملكحبة بعذد ججاص ي ع   ت ل    9

  لة ثةو ش    كل مكحبة ع   ت ل  2ثوفير   ت ثةو ش: ر عذل   10

 ثوفير وابعة ااحذح ع   ت ل    كل مكحبة    11

 ثوفير ماسح ضو ل ااحذ ع   ت ل    كل مكحبة   12
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اضدددددت لوحدددددات إسعددددداد ة بشدددددكل اامدددددح ع ددددد  سفدددددوع املكحبدددددة ر ش قدددددة جعدددددجل ع ددددد  املعدددددحفيذ   13

 ل  املةذس امل لوب بعشعة ات ل ججذ االعاملين    املكحبة الو ول إ

 إعذاد لوحات لإلععن االعش  ثوضت دا ل املكحبة تا  اسججا   14

   ل ً  ا  ال 

ثددوفير عكدداأ إوفددا  مشكددضي ضددذ ا  ش ددق، تا ثددوفير وفا ددات حش ددق ااحددذح ع دد  ت ددل  دد  كددل   1

 مكحبة 

 ثوفير معذات إعزاس  وثية اضوئية   2

 خاسج ال واس  اجود ععمات إسعاد ة  ثحذد الاثجاه    3

 ثشكيف العحائش املعاملة ر واد ضذ الاعحعال   4

معئ دددددددة تردددددددواب اا خددددددداسج:  جدددددددف تن ثفدددددددح  تردددددددواب لاخددددددداسج/ اثكدددددددون مكوعدددددددة مدددددددي جدددددددضئيين   5

 مححشكين

 ثخةيأ تدساج معينة لوضت املحعلقات اليخةية لل عحفيذ ي   6

  ناز اضك و ني   

   مجلذ لكل عضو هيئة ثذسيغ 100ثوفير    1

 مجلذ لكل والف  15ثوفير   2

 لكل ثخةأ  بل الحخشج 350ثوفير    3
و
   مجلذا

  مجلددذ لكددل ثخةددأ ماجعددحير  دد  حددال عددذأ مددن  عددجادح الددذكحوساه  دد  هددزا  6000ثددوفير   4

  مجلذ لكل ثخةدأ ماجعدحير  د  حدال مدن  عدجادح الدذكحوساه  د  هدزا 3000الحخةأا ا 

   مجلذ لكل مجال مي مجا ت الذكحوساه 25000الحخةأا ا 

ر تعددكال ا  ذ  ددة ملةددادس املعلومددات  ددعل العددنوات تس عددة تالدد ،تي  ددعل الفملددرح ثددوفي  5

 الح ظيعية لل كحبة 

  ىنء  تى:   املج:و ني، 

اجددود ظياظددة مكحوبدددة معددذح مدددي  بددل مذ ش ددة املكحبدددات تا املكحبددة املشكض دددة لحنكدديى ع ليدددة   1

الشئيعددة لع ليددة ثن يددة رنددا  اثن يددة مج وعددات املكحبددةا حيددج ثحددذد هددزه العياظددة تاجددد 

 ا ألا وعات ااملح  لة    الششا /  هذا /   ذا / الحبادل  
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الحوصيددت املناظددف لل يزاعيددة ا خةةددة لشددشا  مةددادس املعلومددات ر خحلدد  تعددكالجا ع دد  تن   2

% مددددي امليزاعيددددة لشددددشا  املةددددادس ااملشاجددددت الوس يددددة، إضددددافة إلدددد   40 خةدددأ مددددا   قددددل عددددي 

 الوس ية الاعملراا    الذاس ات 

اضددت الشددشا  االقيددود ال دد   جددف الالملددزاأ بهددا  دد  ع ليددات  هددذا  االحبددادل ا  ددذا  حيددج   3

 حى ثحذ ذها ض ي العياظة املكحوبة لبنا  اثن ية ا ألا وعدات ارلدك بعدذ موافقدة مذ ش دة 

 املكحبات ا ألاامعية ع   هزه العئحة 

اثحذ ددددددذ اظدددددددائل اتداات  إعددددددشاع  ألانددددددة املكحبددددددات رالكليددددددة ع ددددددد  ع ليددددددة اضددددددت املقملرحددددددات،  4

 الا حياس املناظبة امةادس الملزا ذ املناظبة 

 إجشا  ع لية جشد    رذا ة كل فةل دسايم    5

إجدددشا  ع ليدددة اظدددخبعاد مدددشح كدددل ظددد حين ملةدددادس املعلومدددات ال ددد  ثقادمدددد معلوماتهدددا تا ال ددد    6

 جعشضد لحل  تا ألي ظبف مي تظباب ال   جعحوجف الاظخبعاد 

 

   ا ك:  ني ا فى 

الفجشظددددددة: ضددددددشاسح إجددددددشا  ع ليددددددة الفجشظددددددة ملةددددددادس املكحبددددددة، إضددددددافة إلدددددد  إعددددددذاد ر ا ددددددات   1

الفجشظة افق املعا ير ال   ثحذدها مذ ش ة املكحبات ا ألاامعيدة  د  ا ألاامعدة ارلدك را عح داد 

    املكحبات ا ألاامعيةا اإد ال عكاأ  لد  محكامدل يعداعذ ع د  ثلبيدة 
و
ع   تكار ال شق ث بيقا

فيذ يا اثددوفير ججددود العدداملينا م ددا ظدداعذ ع دد  الاسثقددا  ر عددحوى ا خذمددة اححياجددات املعددح

 املقذمة 

لحنكيى ا ألا وعات  د  مكحبدات  21الحة ي : اظحخذاأ ثة ي  د وي العششي    وبعحد   2

الكليات النكش ة اضشاسح اثبا  ركافة  واعذ ث بيق هزا الحة ي ا اثنكيى ا ألا وعات    

 
و
 للحخةةات هزه الكليات  مكحبات الكليات الع لية افقا

3   
و
الحجليذ: ثوفير تداات االحججيزات العصمة لحجليذ مةادس املعلومات ال    دحى ثدذالجا ك يدرا

 عليها 
و
 حفا ا

 إعذاد الاألاعت املكحبية ا خحلفة امي ته جا:  4

 الاألال ا خا  را وع  الذا     -

 الاألال ا خا  رارعاسح ا خاسجية  -
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 ت املقحناح عي وش ق الششا  الاألال ا خا  ر ةادس املعلوما -

 الاألال ا خا  ر ةادس املعلومات املقحناح عي وش ق  هذا   -

 الاألال ا خا  ر ةادس املعلومات املقحناح عي وش ق الحبادل  -

 الاألال ا خا  رالذاس ات  -

 الاألال ا خا  ر شاسيت الحخشج االشظائل العل ية ع   معحوى املاجعحير االذكحوساه  -

ذ ي املعددددا بين اا  ددددشامين مددددي الاظددددحفادح املر حددددة مددددي  ددددذمات الاددددألال ا خددددا  راملعددددحفي -

 املكحبة 

الدددذعوح املكحبيدددة: ارلدددك مدددي  دددعل شخةدددية املكحبيدددين تعفعدددجى ا حعدددي اظدددحقبالجى لدددشااد  -5

 تا رالفيدذ و لحقدذ ى املكحبدة إلد  املعدحفيذ ي، 
و
املكحبة، ااضت رشعامة جعش فل ماألال  دوثيا

 سعددداد ة الوحدددات  عععدددات ات بددداس ال ددد  ثحددديط إضدددافة إلددد  إعدددذاد امللةدددقات االلوحدددات 

   23 املعحفيذ ي راملعلومات االبياعات امل كنة عي املكحبة

  خد ني اضك و ني 

عنذ ث ظيغ املكحبة  رذ مي ثوافش ا خذمات الحالية كحذ تدفى  خذمات املعلومات ال    جف    

 تن ثقذأ    املكحبة ا ألاامعية ال :

جيدددد: اال ددد  ثح لدددف  عدددرح مدددي  بدددل العددداملين  ددد  املكحبدددة  ددد  الحعامدددل مدددت  ذمدددة  سعددداد االحو   1

 املعحفيذ ي اثوجيهجى اإسعادهى  لكيفية اظحخذاأ املكحبة االاظحفادح مي  ذماتها 

 ذمدة الاودع  الدذا   :  جددف تن ثحدوافش  د  كددل مكحبدة جامعيدة مدت ت ددز  د  الاعحبداس  ثددوفير   2

هددزه ا خذمددة م ددل  الفجدداسط/ ثددوفير  اعددات امل العددة  جددشا ات االوظددائل العصمددة لحقددذ ى 

املناظدددبة لحقدددذ ى هدددزه ا خذمدددة/ ثدددوفير الادددألاعت ا خا دددة ردددا وع  الدددذا    ، إضدددافة إلددد  

 اضت الششا  ال    جف الالملزاأ بها لعظحفادح مي هزه ا خذمة اال   مي ته جا:

 كحبة إمكاعية ا  ةول ع   رعرة عناا ي ليحى الاوع  عليها دا ل امل -

 فحة مي كل عنوان دا دل املكحبدة ارلدك لل ةدادس ال د    ندت  50إمكاعية الحةو ش لدد  -

 إعاستها  اسج جذسان املكحبة 

 اضت الجو ة ا ألاامعية مقارل ا  ةول ع   هزه ا خذمة  -
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 ذمة  عاسح ا خاسجية:  جف ثوفير هزه ا خذمة  د  ج يدت املكحبدات ا ألاامعيدة مدت ضدشاسح     3

االحججيزات العصمة لحقذ ى هزه ا خذمدة م دل  الفجداسط/ ثدوفير الادألاعت ثوفير  جشا ات 

ا خا ة رارعاسح ا خاسجية ، إضافة إل  اضت لششا  ال    جف الالملدزاأ بهدا لعظدحفادح مدي 

 هزه ا خذمة اال   مي ته جا:

 إمكاعية إعاسح رعرة عناا ي لكل معحفيذ  -

 خذمة اضت الجو ة ا ألاامعية مقارل ا  ةول ع   هزه ا  -

ثحذ ددذ مددذح  عدداسح ر عرددة ت دداأ،  ارلددة للحجذ ددذ رددنفغ املددذح  دد  حالددة عددذأ  ألاددض العنددوان،  -

 ا   حالة الح  ير    إعادح الكحاب  حشأ مي  عاسح ا خاسجية ملذح عجش 

ثفدددش  غشامدددة مقدددذاسها رعردددة تضدددعاع ظدددعش املةدددذس  ددد  حالدددة الحلددد  تا الضددديا ، تا جلدددف  -

  عي رلك ثشفت  ائ ة ر ظ ا  املعحفيذ ي املحخلفدين ليدحى عفغ العنوان، ا   حالة الحخل

 الحعامل معجى افق  واعين ا ألاامعة املع ول بها رال عبة لل خالفين لقواعين ا ألاامعة 

-  
و
ثحذ ذ مج وعة مي املةادس ااملشاجت ال       كي إعاستها  اسج حدذاد املكحبدة ارلدك افقدا

فادح مدي هدزه املةدادس ااملشاجدت عدي وش دق لقواعدذ ثضدعجا  ألاندة املكحبدة رحيدج   كدي الاظدح

  ذمة  وع  الذا    

 ذمدددة الحةدددو ش: ضدددشاسح ثدددوفير هدددزه ا خذمدددة دا دددل املكحبدددة ا ألاامعيدددة ا ا دددة مدددت اجدددود   4

مةددددددادس     كددددددي إعاستهددددددا  دددددداسج املكحبددددددة اهددددددزه ا خذمددددددة ثح لددددددف ثددددددوفير تججددددددضح االفنيددددددين 

 املناظبين 

ثحضددددددد ي البياعدددددددات الببلوجشافيدددددددة لل ةدددددددادس   ذمدددددددة  حاودددددددة ا ألااس دددددددة: الددددددد  إعدددددددذاد  ائ دددددددة  5

ا ألاذ دددذح ال ددد  ث دددد إضدددافتها إلددد  مقح يدددات املكحبدددةا ا دددحى  عدددعن عوهدددا مدددي   دددعل العندددداا ي 

  لكملراعية لل عحفيذ ي اعشضجا ع   موا ت املكحبات ع   عبكة الاعملرعد  

ج ثقدوأ املكحبدة  ذمة الاعملراا االاوع  ع    واعذ البياعات ال د  جشدملرا بهدا ا ألاامعدة: حيد  6

رحددددددوفير  اعددددددات العصمددددددة اا ألاجددددددضح لحددددددوفير الاوددددددع  ع دددددد   واعددددددذ البياعددددددات ال دددددد  جشددددددملرا بهددددددا 

 ا ألاامعةا مت ثوفير إمكاعية الاعملراا بها 

 ذمة الاعملرعدد: ارلدك مدي  دعل ثدوفير الب يدة الحححيدة العصمدة لعظدحفادح مدي هدزه ا خذمدة   7

 اثوفيرها    ج يت مكحبات الكليات 
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 اضقد    ر د إلا ت نجني ال نص  ال د ني -

 دددذمات راي  عا دددة البةدددش ة: ثدددوافش الكحدددف املكحوبدددة ر ش قدددة "رشا دددل" تا وش قدددة"جون" ،   1

 مت ثوافش م بوعات رةفحات كبيرح مكحوبة رحشاع كبيرح ابحعر غامق 

 ددددددذمات راي  عا ددددددة العدددددد عية: ثددددددوفش الوظددددددائل املشئيددددددة اال دددددد  جعحندددددد  راظددددددحخذاأ الةددددددوس   2

 اتفعأ الفيذ و االةوس الفوثوغشافية تا العرامة اململرج ة رلغة  عاسح ااملنا ش 

  ذمات راي  عا ة ا  شكية: ثوفش تراذ املعئى، اثوفير الحججيزات ا خا ة   3

ا حو   ثوفير تعذاد امل لوبة مي هزه الحججيزات    كل مكحبة ع   تعذاد هزه الفئة مي   4

 املعحفيذ ي املاألالين رالكلية 

 اي تواير  تط بني ع:نن جوا  لااء ف   ةتبني جن ك  ا فسايخطو  -

 ال طو  ل  د 

ث ظدددددددديغ مذ ش ددددددددة املكحبددددددددات ا ألاامعيددددددددة اجعيددددددددين مددددددددذ ش لجددددددددزه املذ ش ددددددددة حا ددددددددل ع دددددددد  دسجددددددددة   1

الدذكحوساه تا املاجعددحير  دد  مجدال املكحبددات ااملعلومدداتا يع ددل ع د  جشددكيل اثفعيددل الاألاددان 

 عة ر ذح   ثحجااص عجش املكحبية ع   معحوى الكليات اا ألاام

ثقددوأ الاألادددان املكحبيدددة املشدددكلة ع دد  معدددحوى الكليدددة بعقدددذ اسعددات ع دددل  دددعل عدددجشا ثقدددوأ   2

 علجا رححذ ذ تالو ات املبذئية لح و ش ع ل املكحبات اثحذ ذ مشكعت ال   ثواجد هزا 

لحقوأ  الح وس بشكل د يقا اثشفت ثقش شها إل   ألانة املكحبات املشكلة ع   معحوى ا ألاامعة

ردددد جشا  دساظددددة عدددداملة لوضددددت مكحبددددات الكليددددات  ددددعل عددددجشا اثةددددذس العياظددددات ااملعددددا ير 

 الواجف ثوافشها    مكحبات ا ألاامعة 

 ععن مي  بل سئاظة ا ألاامعة عي معارقة لحعيين تمنا  مكحبات    مكحبات ا ألاامعة مي   3

كات اا  اظدددبات ح لدددة عدددجادح  جددداصح  ددد  ا حةدددا  املكحبدددات ااملعلومددداتا اهنذظدددة الشدددب

اجشدددددشع ع ددددد  هدددددزه املعدددددارقة سئاظدددددة ا ألاامعدددددة ارلدددددك بعدددددذ ثقدددددذ ى الشدددددشا  ا خا دددددة بهدددددزه 

املعارقة مي  بل مذ ش دة املكحبدات را ألاامعدة ابندا  ع د  مقملرحدات الاألاندة العامدة لل كحبدات 

    ا ألاامعةا ارلك  عل عجش ي مي ثاس خ  ععن عي املعارقة 
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 ال طو  ا ثنه  

ذس بيددددة للعدددداملين ا  دددداليين اا ألاددددذد  دددد  مجددددال الفجشظددددة آلاليددددةا االحةدددد ي ا إجددددشا  داسات ث  1

اثقدذ ى ا خدذمات  لكملراعيددةا االحعامدل مدت ج جددوس املعدحفيذ يا ارلدك مددي  دعل اسعددات 

  40ثذس بية ملذح 
و
  وما

الح عددديق مدددت سئاظدددة ا ألاامعدددة للع دددل ع ددد  ث دددو ش مكحبدددات الكليدددات ال ددد  ثدددى إحدددذاذ مبددددافل   2

 فير املح لبات العصمة لح و ش هزه املكحبات  عل عجش ي جذ ذح لجاا لحو 

 يدددداط تدا  املكحبددددات ال دددد  ثددددى ث و شيهدددداا اثحذ ددددذ عقددددا  الضددددع  ع دددد  مددددذاس فةددددل دسايددددم    3

ااحددددذا للع ددددل ع دددد  ثع دددد  الددددنقأ تا ا خ دددد  عنددددذ ث بيددددق مح لبددددات ضدددد ان جددددودح تدا   دددد  

 مكحبات الكليات املحبقية    جامعة الفشات 
 

  ا توص ني

شاسح إحذاذ مذ ش ة محخةةة لل كحبات ا ألاامعية، الع ل ع   إفشا  الاألادان املكحبيدة ض  1

ع ددد  معدددحوى ا ألاامعدددة اع ددد  معدددحوى كدددل كليدددة، ثخةددديأ ميزاعيدددة لل كحبدددات ا ألاامعيدددة  ددد  

 املواصعة العامة لاألاامعة 

 جددف إفشددا  مكحبددة مشكض ددة مح ددوسح   ألاامعددة الفددشات االع ددل ع دد  إحددذاذ  عددى لل كحبددات   2

 مات رجامعة الفشات ااملعلو 

 عدددددعن عدددددي معدددددارقة لحعيدددددين عددددداملين ر ذ ش دددددة املكحبدددددات ا ألاامعيدددددة  ددددد  سئاظدددددة ا ألاامعدددددة ا   3

املكحبدددددددات ا ألاامعيدددددددة مدددددددي ح لدددددددة عدددددددجادات  جددددددداصح ا املاجعدددددددحير االدددددددذكحوساه رحخةةددددددددين 

املكحبدددددددات ااملعلومدددددددات االاهح ددددددداأ ردددددددةجشا  داسات ثذس بيدددددددة للعددددددداملين ا  ددددددداليين  ددددددد  مكحبدددددددات 

 ا ألاامعة  

ثخةديأ معداحة مناظددبة لل كحبدة  دد  كدل كليدة، ا ثجذ ددذ اثججيدز مكحبددات جامعدة الفددشات   4

 رالحججيزات اتراذ املكح   العصأ لح و ش معحوى ا خذمة املكحبية املقذمة 

 اضت ظياظة مكحوبة امحذدح لعل ية رنا  اثن ية ا ألا وعات املكحبية   5

 ألاامعيددددددة، لححذ ددددددذ الاححياجددددددات، إجددددددشا  ع ليددددددة جددددددشد د يقددددددة  ألا يددددددت مقح يددددددات املكحبددددددات ا  6

اثحذ دددددذ املةدددددادس الواجدددددف اظدددددخبعادها،ثوفير تاعيدددددة معلومدددددات كافيدددددة، االع دددددل ع ددددد  ثندددددو  

 تعكالجا 
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  اض ناز

   ث بيددق إداسح ا ألاددودح الشدداملة ر عذ ددة ا  اظددف آلالدد  2009دمحم رددي  ددا ح تح ددذ الضهشافددل  -1

ات ااملعو دات/ إعددشاع عبددذ   رددي ردةداسات الملرريددة االحعلدديى ر ن قدة مكددة املكشمددة  مكاعيدد

   10  -جامعة تأ القشى: كلية الملررية  -توشاحة ماجعحير  -دمحم ا   يذي 

2- N.S.Doniach(1981). The Oxford English- Arabic dictionary .- Britain: Oxford 

University press.- p1017. 

3- Oxford Advanced Learner s Dictionary(2000).  China: Oxford University 

press.- p1035. 

   إداسح ا ألاددددددددددددودح الشدددددددددددداملة  دددددددددددد  املكحبددددددددددددات امشاكددددددددددددض 2003رنددددددددددددا  إرددددددددددددشاهيى فشحددددددددددددات  ترش ددددددددددددل -4

  46-45،      2، 23ط -مجلة املكحبات ااملعلومات العشبية   -  1املعلومات 

   معدددددددددا ير ا ألاددددددددددودح الشددددددددداملة  ددددددددد  جعلددددددددديى علدددددددددوأ املكحبددددددددددات 2010مندددددددددع عبدددددددددذ الل ي   ندددددددددا ش -5

مجلددددة  -ت: دساظددددة حالددددة لقعددددى املكحبددددات االورددددائق ااملعلومددددات رجامعددددة القدددداهشح  ااملعلومددددا

  18،   1،  15مة  -دساظات عشبية    املكحبات اعلى املعلومات 

6- ELshami، Ahmad ، Sayed Hassaballah(2001) . Arabic encyclopedia of   

library information and computer terms: English-Arabic.- Cairo: Academic 

Bookshop.- vol3، p1887. 

    يددداط جددددودح  دددذمات املكحبددددات العامدددة: دساظددددة حالدددة مكحبددددة 2009 ولدددة الشددددويعش ما و -7

  13،   5  -مجلة دساظات املعلومات  -امللك عبذ العض ض العامة رالش ا  

    جودح  ذمات املعلومات    مرظعدات املعلومدات2008معفشح ر د د يل   ا خ عا   -8

مجلددة  -العددعود ة: دساظددة حالددة لل كحبددة املشكض ددة رجامعددة تمدداأ دمحم رددي ظددعود  ظددعمية  

  290،   3،  15مة  -الاثجاهات ا  ذ  ة    املكحبات ااملعلومات 

إداسح ا ألاددددودح الشدددداملة  دددد  مرظعددددات   2006ثوسي،اغاد شعشفددددات جو حددددان دمحم عددددو  الملر  -9

 - 2006داس املعدددديرح لل شددددش االحوصيددددت،ع ددددان:-ومددددات علالحعلدددديى العددددال  ااملكحبددددات امشاكددددض امل

 30  

   تردددش ث بيدددق إداسح ا ألادددودح الشددداملة  ددد  الحعلددديى العدددال  2008دمحم تح دددذ عبدددذ البدددا)  ا خدددول   -10

ع دد  الحن يددة البشددش ة  دد    ددش/ إعددشاع هشدداأ حعددي مخلدد ، تمددافل مويددمع دمحم، دمحم عجيددف 
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 -الذساظدددات االبحدددوذ  حةدددائية  معجدددذهشح:جامعدددة القا-توشاحدددة دكحدددوساه -عبدددذ الفحددداي 

 12  

 -   ا ألاددددددددودح الشدددددددداملة: الدددددددذليل املحكامددددددددل لل فدددددددداهيى اتداات 2005عبدددددددذ الددددددددشح ي ثوفيدددددددق  -11

  5   -القاهشح: مشكض ا خعرات املجنية لإلداسح  

  13  -   مةذس ظارق 2008دمحم تح ذ عبذ البا)  ا خول    -12

مجلددددددة الاثجاهددددددات  -  مشافددددددق املعلومددددددات    إداسح ا ألاددددددودح الشدددددداملة  دددددد2002دمحم دمحم الجددددددادي  -13

  164،  17، 9مة -ا  ذ  ة    املكحبات ااملعلومات  

   إداسح ا ألادددودح الشددداملة  ددد  املكحبدددات امشاكدددض املعلومدددات: 2003ساعدددذ ردددي دمحم ا   ال   ندددا ش -14

مجلدة املكحبدات ااملعلومدات العشبيدة  -دساظة اظح ععية ع د  مكحبدات جامعدة امللدك ظدعود  

  11- 10    - 1، 23ط- 

    ددذمات املكحبددات ا ألاامعيددة العددعود ة: دساظددة 2003فيةددل رددي عبددذ   حعددي ا  ددذاد  -15

  138  - ث بيقية لاألاودح الشاملة  الش ا : مكحبة امللك فجذ الووي

  93  -    مةذس ظارق  2005عبذ الشح ي ثوفيق  -16

ذمات املعلومدات:    إداسح ا ألاودح الشاملة    ثحعين كفا ح  د2010عش   سجف املغااسي  -17

  عبدددذ دساظدددة ث بيقيدددة ع ددد  مكحبدددات تكاد  يدددة العدددادات للعلدددوأ  داس دددة/ إعدددشاع دمحم فح ددد

  88-78أ   جامعة املنوفية: كلية آلادار-توشاحة ماجعحير -الجادي، ظيذح ماجذ سبيت  

 القددداهشح: الدددذاس -   املعدددا ير املوحدددذح لل كحبدددات ااملعلومدددات 1998يعدددش ة عبدددذ ا  لددديى صا دددذ  -18

  103-102    -املةش ة اللبناعية 

  102   -   املةذس عفعد 1998يعش ة عبذ ا  ليى صا ذ  -19

   منكومدددددددة مكحبدددددددات جامعدددددددة حلدددددددف: دساظدددددددة للوا دددددددت االحخ ددددددديط 2007عدددددددوسي ح يدددددددذ دمحم   -20

جامعددددددة  -توشاحددددددة ماجعددددددحير  -رد ددددددال عكدددددداأ  لدددددد / إعددددددشاع عددددددعبان عبددددددذ العض ددددددض  ليفددددددة 

  53  -القاهشح: كلية آلاداب 

21- ACRL(2011). Standards for libraries in Higher Education . Retrieved 

25/2/2016. Availablein: http://www.ala.org/acrl/standards/standardslibraries 

البحددددددددج  دددددددد  علددددددددى املكحبددددددددات     ا  ددددددددااسات  دددددددد  منددددددددا ة1997عددددددددعبان عبددددددددذ العض ددددددددض  ليفددددددددة  -22

  39   -القاهشح: الذاس املةش ة اللبناعية  -ااملعلومات 

  50  -   املةذس عفعد 1997ععبان عبذ العض ض  ليفة   -23

http://www.ala.org/acrl/standards/standardslibraries
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 خدمات المستفيدين ذوي االحتياجات الخاصة بالمكتبات الجامعية بالسودان:

 دراسة حالة لبعض مكتبات جامعة الجزيرة 

 د. مصعب محمد حسن                                       

 أظحار معاعذ كلية التربية بجامعة الجضيشة 

 العودان                                                                              

 

 المستخلص :

     
ً
 يات ثياذال الااذمات ايكحوياة وايعلوماثياة للمعاايين  شكياا

ً
 وبااسصا

ً
 كبيرا

ً
للمكحبات دوسا

 و ياااااذ لاااااذإد لاااااز  الذساظاااااة دماااااس الحعاااااش  ع اااااس ماااااذ  ثاااااوإش  اااااذمات ايعاااااح يذا  رو  
ً
وجعاااااذاا

الحعااش  ع ااس دسجااة ثااوإش دجااشا ات  ماا  الا حياجااات الاا ااة بايكحبااات الجامعيااة بالعااودان و 

والعااةمة ذهاااز  ايكحبااات وياااذ ثااولااد الذساظاااة  ظااغ وايعاااااير الح ااميمية لااازو  الا حياجاااات 

الاا ااااة ياااات ايكحبااااات وكاااازلة الاااااذمات ايعاااااإلاذة الحيليذاااااة والحيايااااة و   ااااا ية ويااااذ اثبعااااد 

ة  الاااة سعاااا مكحباااات جامعاااة الذساظاااة ايااااصف الو ااا ا س اااييس  ايحااا( ودساظاااة ال الاااة  بذساظااا

الجضيااااشة. وثاااال ثوصنااااج اظااااخباإلاة موجتااااة للعاااااملين  بمكحبااااات مجمااااج ال    اااا بة  والااااشاص  بجامعااااة 

الجضيشة ، وثو لد الذساظاة دمات عاذد ما  الاحاا أ ما  ألمتاا: ثحاواإش الااذمات ايكحوياة ايعااإلاذة 

ة بذسجاااة يليلاااة لألشاااااو رو  الا حياجاااات الاا اااة ايعاااح يذا  مااا  مكحباااات جامعاااة الجضياااش 

كمااا أإلاااس و ثحااواإش بمكحبااات جامعااة الجضيااشة الحجتياالات ايماإلايااة والحاار ثحمةاا  باااللوا    س اااداة 

ودوسات اييا  والشإو  الاا اة بازو  الا حياجاات الاا اة دو بذسجاة يليلاة  يان بل اد  عابة 

و رو  %،وماااااا  ألاااااال الحو اااااايات :ثااااااوإير ال اااااارامأ والحجتياااااالات الحيايااااااة الاا ااااااة با شاااااااا100

الا حياجاااااات الاا اااااة بمكحباااااات جامعاااااة الجضياااااشة و باااااشوسة ثاااااذسي  العااااااملين بمكحباااااات جامعاااااة 

      الجضيشة ع ت كي ية الحعام  مج  شااو رو  الا حياجات الاا ة .                                                                 
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 المقدمة:

عات اجحماعية معاوولة عا  ثياذال  اذمات ايعلوماات لجمياج إوااات جعح ر ايكحبات مؤظ          

املجاااااااحمج س اااااام  عاااااااا س اااااااا الا ااااااش عاااااا    ااااااا   كاااااا  إوااااااة ، وماااااا  باااااام  لااااااز  ال وااااااات رو  

الا حياجااات الاا ااة ، الاازا  اجااا  دن ثحااوإش لتاال  ااذمات ثة ااال ميااذسا هل وثل اار  اجااا هل مااا  

 لمعح يذا  منها ك  م  :ايعلومات ، وج م  الاذمات الحر ثيذمتا ايكحبات ل

  References’ servicesالاذمات ايشجعية   -1

  Circulation ذمة  عاسة    -2

  Current Awareness ذمة   اطة الجاسية   -3

  Selective Dissemination Of information ذمة البن الاإلاحيائا للمعلومات    -4

  Indexing ذمة الحك يف    -5

  Abstractingو    ذمة الاظحخة  -6

  Bibliography ذمة الببليوجشاإيا    -7

  Photo Duplication ذمة الح ويش والاظح عاخ   -8

وناااعح يذ ماا  لااز  الاااذمات إوااة رو  الا حياجااات الاا ااة و ا ااة ايك ااوإين وال اال 

لعشبا % م  ظمان العالل ، وثشث ج ال عبة يت العالل ا10ورو   عايات ال شكية الزا  امةلون 

% باااا  ع ااس    ااا ات ال ااادسة عاا   ماال ايح ااذة و ايا مااة العشبيااة للتربيااة و الةياإااة 12دمااس 

  16ا،و1991والعلوا  جشج اغ و دظماعي  ،

     
ً
وثيباااا  جامعااااة الجضيااااشة عااااذد ماااا  رو  الا حياجااااات الاا ااااة ماااا  مك ااااوإين ومعااااايين  شكيااااا

الااااااشاص  ، ولاااااال ياااااات أمااااااغ ال اجااااااة لحااااااوإش بمليا هااااااا املاحل ااااااة و ا ااااااحر ياااااات مجم اااااات ال    اااااا بة و 

الاااااااااذمات ايعاااااااااإلاذة بمكحبا هااااااااا مةاااااااا  أجتااااااااضة الكحاااااااا  الااطيااااااااة ، وعذظااااااااات اليااااااااشا ة ايح شكااااااااة 

والطاااووت الاا ااة ، وايمااشات وميرلااا ماا  الاااذمات  حااا خعااح يذوا ماا  الاااذمات ايعلوماثيااة 

 املاحل ة أيص ا اظح ادة  .

           
ً
 يااااات الالحمااااااا بااااازو  الا حياجاااااات الاا اااااة ع اااااس وياااااذ  اااااتذ الياااااشن الع اااااشي  ثطاااااوسا

ً
كبيااااارا

كاان ما   ، ثمااة  يات العذااذ ما  ايوارياي الحار  اذست عا  ليواة  مال ايح اذة ،ايعاحو  العاال ر 

 لااازو  الا حياجاااات الاا اااة ، ولياااذ   اااطد الاااذو  دباااان 1981أبشصلاااا دعاااةن عااااا 
 
 دولياااا

ً
ا عاماااا

الا حياجات الاا ة, لزا أعلاد  مل ايحا ذة عيذ رلة العاا يت ثطويش بشامجتا يت ماجا  رو  

 لزو  الا حياجات الاا ة   اليشيوجا وآ شون،
 
 دولياا

ً
   30ا،و1996الةماإلاي يات عيذا
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لزلة إيذ   يد لز  ال وة م  أإشاد املجحمج يات جمياج أإلا اا  العاالل وع ات إلا او مي او  يات          

عااا  طشياااي ايؤظعاااات وايعالاااذ والتيواااات الحااار ثماااا  الاااذو  ايحيذماااة باولحمااااا بخاااذما ها  ا اااة 

 ااذمات الحعلاايل والحاااذسي  والحملياا  لتاال  حاااا احكي ااوا مااج الب واااة امل يطااة ع اات إلا اااو مااش  ، ودمااات 

جاإلاااا  لاااز  ايؤظعاااات باااشصت ايكحباااات بماإاااة أإلاواعتاااا كااامداة رياإياااة وجعليمياااة امكااا  أن جعاااتل يااات 

مات ايكحبااااااات وايعلومااااااات لتااااااز  ال ااااااشي ة  ذمااااااة  إااااااشاد رو  الا حياجااااااات الاا ااااااة بطااااااش   ااااااذ

بمظااااالوك ودمماإلااااااات  ا اااااة ثل ااااار ا حياجاااااا هل منهاااااا كجمتاااااوس معاااااح يذ وباااااذ أن ثياااااذا لاااااس الاذماااااة 

 لاوع  عاية الحر خعاإلايها .  و
ً
   Thomsen ، 1985 ،37ايشجوة وإيا

الا حياجااااات  والااااذمات ايعاااااإلاذة ااااات ثلااااة الاااااذمات ميااار التربويااااة وال ااااشوسية يعاااااعذة رو          

الاا ة ع ت ث ييي أإ   اظح ادة ممكاة م  الحواإي الشاص ر والاجحماعت يت  ذود ما جعم  

بااااس يذساثااااس ،ومااااا  بااااين لاااااز  الاااااذمات دعاااااذاد و هيواااااة ايبااااا ا وايشاإاااااي بمااااا اخااظااااا  مااااج   ا اااااا  

  222،و2010وا حياجات رو  ال اجات الاا ة  ما وس ،

 مشكلة الدراسة وتساؤالتها:

سماال أن ثيااذال  ااذمات ايكحبااات لألإااشاد رو  الا حياجااات الاا ااة لااو جااض  مكماا  ل رإلاااامأ       

 لياااااااذمات ايعاااااااإلاذة لاااااازو  الا حياجااااااات 
ً
 ثامااااااا

ً
ايكحبااااااة الك اااااات، دو أإلااااااااا إلاة اااااال أن لاالااااااة ميابااااااا

الاا ااة بمكحبااات الجامعااات العااوداإلاية ب اا ة عامااة  عاا  علاال الذاسظااان، ولوجااود عااذد ماا  

رو  الا حياجات الاا ة بوواة الجضياشة ويشثاادون مكحبا هاا ث اذدت م املة الطةك والطالبات 

 -الذساظة والحر ثحمة  يت العؤا  الش  س ر آلاجا :

مااد جة ااا راالخدم خ اااامدة خذواادحاي جاا ال اصة د اادة خ ادجااا ةدذوةياادة خ  دم  ااا ةل  ااا     

 خ  زيمي ؟

 -وثح شع ماس  ظولة الحالية :

ا ات  ماا  والعااةمة لاازو  ال اجااات الاا ااة بايكحبااات الجامعااة بوواااة مااا دسجااة ثااوإش دجااش -1

 الجضيشة ؟

 ما دسجة ثوإش ايعحلضمات والحجتيلات ايماإلاية ؟ -2

 ما دسجة ثوإش  دوات و جتضة  الالكتروإلاية ايااظبة   ؟ -3

 ما دسجة ثوإش الاذمات ايكحوية ايااظبة ؟ -4
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 أهمية الدراسة :

 لذساظة يت الاياط آلاثية :ث تش ألمية ا

جعذ لز  الذساظة م  الذساظات  ومت الحر ثخااو  موبوع ثوإش  ذمات ايعح يذا  رو    -1

 الا حياجات الاا ة بايكحبات الجامعة بالعودان  ع  علل البا ةان.

ثليا لز  الذساظة ال و  ع ت الذوس الكبير الز  اؤداس ثوإش  ذمات ايعح يذا  رو    -2

 ت الاا ة بايكحبات الجامعية بالعودان. الا حياجا

جعم  الذساظة ع س   ش الوعت بين العاملين يت لز  ايكحبات بملمية  ذمات ايعح يذا   -3

 رو  الا حياجات الاا ة بايكحبات الجامعية بالعودان. 

 أهداف الدراسة :

  هذ  لز  الذساظة دمس :

ياجااات الاا ااة بايكحبااات الجامعيااة ثااوإش  ااذمات ايعاااإلاذة لاازو  الا ح ع ااس دسجااةالحعااش   -1

 بالعودان.  

الحعاااش  ع اااس  دسجاااة ثاااوإش دجاااشا ات  مااا  والعاااةمة لااازو  الا حياجاااات الاا اااة بايكحباااات  -2

 الجامعية بالعودان.

 الاشوج ب حا أ وثو يات ث يذ يت    اي كةت رات ال لة بموبوع الب ن. -3

 حدود الدراسة :

الا حياجاااااااات الاا اااااااة بايكحباااااااات الجامعياااااااة  لااااااازو   ايعااااااااإلاذةالااااااااذمات  :خذلضااااااال  اخ حاااااااااج 

 بالعودان.

 العودان . -: مجم ت ال     بة  والشاص   جامعة الجضيشة خ حااج خذكدح ا

 ا 2016 –ا   2015:   خ حااج خجزمدح ا

 منهج الدراسة :

اثبعاااد لاااز  الذساظااااة ايااااصف الو اااا ا ، ورلاااة  إلااااس اخااااي  دمماإلاياااة ثيااااذال و اااف ث لي اااات 

  ذاذ موبوع الذساظة وث عيرلا ،ورلة بالتركيل ع ت دساظة  الاة مكحباات مجماج لل والش و 

 ال     بة  والشاص  بجامعة الجضيشة. 
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 :الدراسةمصطلحات 

 Support Services خ اامدة خذودحاي:-1

إالاااااااذمات ايعااااااااإلاذة جعشااااااار العمليااااااة ال ااااااااملة اي عاااااااية لحو يااااااف    اااااااطة الة ااااااا ية 

الااااا  رو  الا حياجاااااات الاا اااااة يااااات ث يياااااي أيصااااا ا دسجاااااة ممكااااااة مااااا  وايكحوياااااة ايعااااااعذة للط

ال اعليااااة الو ي يااااة ذهاااااذ  ثاميحااااس ياااات  اااااحا جواإلااااا  الاماااااو املاحل ااااة لحمكياااااس مااااا  الحواإااااي ماااااج 

 يت املجحمج
ً
 ماحجا

ً
 . محطلبات بيئحس الطبيعية لةعحماد ع س إلا عس وجعلس ع وا

 with Special Needs ذال اصة د دة خ ادجا :  -2

دماس وجاود ا احة  جاولش  عا   Special Needs "  اير م اطي( الا الا حياجاات الاا اةخ  

ماا   ايحوظااأ أو العاااد  ، وع ااس وجااس الح ذاااذ ، أإلاااس  ال ااشد الااز  اخحلااف عاا   إااشاد العاااداين

 يااان الياااذسات العيليااااة ، أو الجعااامية ، أو ال عاااية ، أو ماااا   يااان الا اااا   العاااالوكية ، أو 

 معتااا ثيااذال  ااذمات التربيااة الاا ااة والاااذمات الل ويااة أو الحعليميااة د
ً
مااس دسجااة ا  ااب  بااشوسيا

 اظاااااااحخذاا رو  
ً
ايعااااااااإلاذة لحلبياااااااة ال اجاااااااات ال شياااااااذة لذااااااااس، وي   ااااااا  مع ااااااال الترباااااااويين  الياااااااا

الا حياجااااات الاا ااااة ،  إلاااااس و ااطااااو  ع ااااس اي ااااامين العاااالبية الحاااار ثاطااااو  عليهااااا م ااااطي ات 

 اي طي(  ع  الذساظة ال الية ماا ت :العجض أو  عاية وما دمس رلة .ون م
ً
   لزا

 لاااااااو الشاااااااا  الاااااااز  و ثضياااااااذ عااااااااذ   اااااااذة  ب ااااااااس عااااااا  إلا دكاااااااا خجي اااااااميا -1
ً
: ايعاااااااًو ب اااااااشيا

   يذا يت أ ع  العياين أو  حا باظحعما  الا اسة الطبية .6/60 ،  20/200 

اياطااًو ريياا   :  شمااان الشااا  ماا   الااة العاامج دماات دسجااة ثجعاا  الكااةا إلا دكااا خجواا   ا -2

 العمج ، مج أو بذون اظحخذاا ايعياات ، وج م   عاية  شااو ال ل وبعا  العمج .

 لاااو الشاااا  الاااز  لذااااس عاااا ي جعاااذ  اماعاااس مااا  الييااااا  إلا دكاااا خ حم  اااا -3
ً
: ايعاااًو  شكياااا

بو ا  س ال شكية س م  طبي ت إلاخيجة مش ، أو د ابة أدت دمت بموس الع اةت ، أو إياذان يات 

. العيذ،ا
ً
 معا

ً
   10ا،و1993ليذسة ال شكية أو ال عية أو كلحيهما

 

 الدراسات السابقة: 

ا يذا دمحم ش اثة دساظة ع  ثطويش الاذمات اييذماة لازو   عاياة الب اشية 2001يت العاا  -1

يت مؤظعات سعااة ايك وإين يات يطااع ماضة وياذ لاذإد دمات الحعاش  ع ات واياج الااذمات اييذماة 

عاياااة الب اااشية يااات مؤظعاااات سعاااااة ايك اااوإين يااات يطااااع ماااضة ،واظاااتراثيجيات ثطويشلاااا ، لااازو    

وثمةلاااااد عيااااااة الذساظاااااة يااااات   شاااااااو ايعاااااح يذا  مااااا  ايكحباااااة وياااااذ اظاااااحخذا البا ااااان ايااااااصف 

 ملاا   سحااا أ الذساظااة عاا  وجااود بااعف عاااا ع ااالو اا ا والاظااخباإلاة كاامداة ياات دساظااحس وك اا د إلا



  د. مصعب محمد حسن

 

 
432 

 2016 -يوليو -لسادسا دالعد-ثالثال المجلد

 

ت اييذماااة لااازو   عاياااة الب اااشية يااات باااو  الاظاااتراثيجيات اييتر اااة يااات جاااودة ومعاااحو  الااااذما

 لحطويش الاذمات اييذمة ، ورلة م  وجتة إلا ش ايعحطلعين .

ا يذا موسنغ دساظحس والحر لذإد دمت ثيييل الوبج ال امت وظاحخذاا  إاشاد 2007يت العاا  -2

إشة إيهااا، والحاار طبيااد مبااادسة ايكحبااة رو   عايااة للمكحبااات العامااة وثكاولوجيااا ايعلومااات ايحااو 

ال اااملة بالحكاولوجياااا ايكي اااة وياااذ أظاااحخذا البا ااان اياااصف الو ااا ا واييابلاااة  ااابس ايياااااة ماااج 

  أمااين مكحبااة ،ود اااسة الاحااا أ دماات إعاليااة لااز  ايبااادسة ياات جاازك 17أإااشاد العياااة البااالم عااذدلل  

صاد  ماظتل وظاحخذاا ايكحباة وصاد أا اا عاذد  إشاد صو   عاية وثيذال الاذمات لتل ، كما 

 معحخذميها .

ا يذمد عض  إاسوً دساظة ع   ذمات ايعلوماات لازو  الا حياجاات الاا اة 2009يت العاا  -3

  عايااااة الب ااااشية  بجامعااااة ايلااااة عبااااذ العضيااااض ويااااذ لااااذإد الذساظااااة دماااات الحعااااش  ع اااات إوااااة رو  

عبااااااذ العضيااااااض ،وكااااازلة  ياااااااا بوايااااااج  ااااااذمات  الا حياجاااااات الاا ااااااة ماااااا  طالبااااااات جامعاااااة ايلااااااة

ايعلوماااااات اييذماااااة لتااااال واظااااااحخذمد الذساظاااااة ايااااااصف الو اااااا ا والاظاااااخباإلاة أداة للذساظاااااة  ويااااااذ 

ثو ااالد الذساظاااة دمااات عاااذة إلاحاااا أ وألمتاااا أن كااا  الطالباااات و اتااارددن ع ااات مكحباااة الجامعاااة ولااا غ 

% ماا  56.5الجامعااة، وأن  عاابة  لاالااة عةيااة يشكااض  ااذمات رو  الا حياجااات الاا ااة بمكحبااة

الطالباااات ااااشي  أن موياااج مشكاااض  اااذمات ايعلوماااات ميااار مااظااا  وكااا  الطالباااات موباااج الذساظاااة 

 اشي  عذا مااظبة ايبشر أا ا.  

ا ياااذمد مشااار ال ذااااذ  دساظاااة لااذإد مااا   ةلتاااا دمااات ثييااايل واياااج الااااذمات 2013ياات العااااا  -4

ا ومياسإلاتهاا بايعاااير 2012ة الب اشية يات  سدن للعااا ايكحوية اييذمة دمت  شااو رو   عايا

 واظااحخذمد الذساظااة اياااصف الو اا ا والاظااخباإلاة أداة للذساظااة ويااذ ا اااست إلاحااا أ 
ً
ايحبعااة دوليااا

 للمعاااااير الذوليااة ليااااذمات ايكحوياااة لألشاااااو رو  
ً
الذساظااة دمااات معاااحو  ثااواإش باااعيف جاااذا

  عاية الب شية كذسجة كلية . 

ا يااذمد صي اا  ع اات ال اااج ب اان ثكمي اات لاياا  دسجااة اياجعااحير سعاااوان : دوس 2014عاااا ياات ال -5

ايكحباااااات الجامعياااااة يااااات ثياااااذال  اااااذمات ايعلوماااااات لااااازو  الا حياجاااااات الاا اااااة : دساظاااااة  الاااااة 

ا . وياااااااااذ لاااااااااذإد الذساظاااااااااة دمااااااااات الوياااااااااو  ع ااااااااات أسا  2014 –ا 2013مكحباااااااااات جامعاااااااااة الجضياااااااااشة 

الاا ااااة ماااا  مكحبااااات جامعااااة الجضيااااشة وظااااحخذاا أظااااالي  ايعااااح يذا  ماااا  رو  الا حياجااااات 

وثيايات محطوسة يت ثيذال  ذما ها س ش  ث ييي جودة الاذمة ، وكزلة معشإة ماات ال وات 

 دماالحر امك  أن إلاطلي عليها م طي( رو  الا 
ً
س الحعاش  ع ا سحياجات الاا ة وياذ لاذإد أا اا
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يااات مكحباااات جامعاااة الجضياااشة والاظاااح ادة مااا   الحطبيياااات واي ااااليل ايحعلياااة بالااااذمات ايكحوياااة

لااااز  اي ااااااليل لةسثياااااا  ذهاااااز  الااااااذمات ، وياااااذ اظاااااحخذمد الاظاااااخباإلاة كااااامداة للذساظاااااة وثو ااااالد 

الذساظاة دماات عاذد ماا  الاحاا أ كااان ما  ألمتااا أن ايكحباات ياات جامعاة الجضيااشة و ثخااظا  مااج رو  

و ثوجاااااااذ أيعااااااااا  ا اااااااة بااااااازو   الا حياجاااااااات الاا اااااااة يااااااات الجاإلاااااااا     اااااااائا وال شااااااار كماااااااا اإلااااااااس

 الا حياجات الاا ة يت مكحبات جامعة الجضيشة . 

 خجة ل م  لي خجاةخسدة خجودةلا :

احض( مما ظبي أن الذساظات العابية  اولد دما دساظة الاذمات ايكحوية لألشااو 

 وياااذ سكاااضت مع ااال الذساظاااات 
ً
 أو رو   عاياااة الب اااشية   و اااا

ً
رو   عاياااة وثيييمتاااا عموماااا

 
ً
 ، كمااا أأهااا اظااحخذمد أداة وا ااذة وااات الاظااخباإلاة عااذا

ً
العااابية ع اات  شااااو ايعااايين ب ااشيا

ا إياذ أظاحخذا اييابلاة وياذ اث ياد كا  الذساظاات يات ماارجتاا الذساظاية 2007دساظاة ماوسنغ 

عاذ ثااولتا للموبوع  يان اظاحخذمد ايااصف الو ا ا ودن ا حل اوا يات أإلاواعاس ، إياذ أظاحخذا 

ا بجاإلااااا  ايااااااصف 2007ا اياااااصف الو اااا ا يااااات دساظااااحس ب امااااا اظاااااحخذا مااااوسنغ2001دمحم شاااا اثة

ا يات دساظاتها 2009الو  ا اييابلاة  ابس ايياااة ماج دإاشاد عيااة الذساظاة وياذ سكاضت عاضة إااسوً

 للطالبااااااات الةجااااااا اتاااااارددن ع اااااات ايكحبااااااة 
ً
ع اااااات ماااااااصف دساظااااااة ال الااااااة وأعااااااذت اظااااااخباإلاة   ي ااااااا

اااااذ   ياااان أظااااحخذا اياااااصف الو اااا ا ايعاااا ت ، ب امااااا أظااااحخذا وأ حلااااف  مااااش ياااات دساظااااة ال ذ

البا ةاااان يااات الذساظاااة ال الياااة مااااصف دساظاااة ال الاااة ورلاااة  إلااااس   عااا  يااات مةااا  لااازا الااااوع مااا  

الذساظااااات  ياااان اخااااي  دمماإلايااااة ثيااااذال و ااااف ث لي اااات لل ااااوالش موبااااوع الذساظااااة ، دباااااإة دماااات 

الذساظاااااااات العاااااااابية لااااااال جعاااااااحخذا  اظاااااااحخذاا أدوات اييابلاااااااة الشا اااااااية وإلاجاااااااذ أن كااااااا  لاااااااز 

 الاظخباإلاة ايوجتة دمت العاملين بايكحبات الجامعية . 

وما  وجتاة إلا ااش البا ةاان دن الذساظاة ال اليااة جعاذ امحاذادا للذساظااات العاابية ما  إلاا يااة ،       

 لتا؛ إ ا الذساظة  ومت ثاااو  البا ان دمحم شا اثة
ً
 ش  جعح ر ثطويشا

 
ا ثطاوس 2001وم  إلاا ية أ

الاااااذمات اييذماااااة لااااازو   عايااااة الب اااااشية يااااات مؤظعااااات سعاااااااة ايك اااااوإين ويااااذ اث ياااااد معتاااااا 

الذساظة ال الية م   ين ثااولتا ل وة معياة م  إوات املجحمج واات رو  الا حياجاات الاا اة  

وا حل ااااد معتاااااا ياااات أن الذساظاااااة ال اليااااة ثخاااااااو  جميااااج إواااااات رو  الا حياجااااات الاا اااااة ب اماااااا 

 دمحم ش اثة ع ت ايك وإين إيأ.ايح شت دساظة 

ا ، إياااذ سكااض إيهااا ع اات ثيياايل الوبااج لااذ   إاااشاد 2007أمااا الذساظااة الةاإلايااة الحاار يااذمتا مااوسط

رو  الا حياجااات الاا ااة بايكحبااات العامااة و ا ااة الحكاولوجيااا ايحااوإشة لتاال ، واث يااد معتاااا 
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اا ااة وا حل ااد دساظااحس مااج الذساظااة ال اليااة ماا   ياان ثااولتااا ايوبااوعت لاازو  الا حياجااات ال

 الذساظة ال الية يت أن الذساظة ال الية ثخااو  ايكحبات الجامعية ول غ العامة.

ا إيااااااذ سكااااااضت إيهااااااا ع اااااات ثااااااااو  إوااااااة رو  الا حياجااااااات الاا ااااااة 2009مااااااا دساظااااااة عااااااضة إاااااااسوًأ

ع ت  وا حل د معتا الذساظة ال الية يت ثااولتا لم  إوات رو  الا حياجات الاا ة دون التركيل

 إوة معياة م  ال وات.

ا إيااذ سكاااضت إيهااا ع ااات ثيياايل  شاااااو رو   عايااة الب اااشية 2013مااا دساظاااة مشاار ال ذااااذ أ

واث يد معتا الذساظة ال الية يات ثااولتاا ايوباوعت ليااذمات اييذماة لتاز  ال واة وا حل اد ماج 

اجااااات الاا ااااة دون الذساظااااة ال اليااااة ياااات أن الذساظااااة ال اليااااة ثخااااااو  جميااااج إوااااات رو  الا حي

 التركيل ع ت إوة معياة.  

 

 :اإلطار النظري

 مفهلم ذال اصة د دة خ ادجا: -1 

ايي ود بزو  الا حياجات الاا ة ايعويون ، ولااك اثجالات ثشبوية  ذاةة وظحخذاا          

 مااا  م اااطي(   معاااويين   ،  ن اي اااطي( الةااا
ً
ا ا معااا ا رو  الا حياجاااات التربوياااة الاا اااة باااذو

ومالاااااااااااااس مااااااااااااا  آرااااااااااااااس إلا عاااااااااااااية ظااااااااااااالبية ع اااااااااااااس ال اااااااااااااشد.   اليشياااااااااااااوجا ،خع ااااااااااااار عااااااااااااا  الو ااااااااااااال باااااااااااااالعجض 

  30،و1996وآ شون،

ونعش  رو  الا حياجات الاا ة بمأهل   إوة م  إوات املجحمج جعا ا م  إلااوع وا اذ أو أك ار       

عايااااااة مااااا   عايااااااة ، الب ااااااشية ،  عاياااااة العاااااامعية ،  عايااااااة الاطيياااااة ، عايااااااة الجعااااااذاة ،   

 ب ياااان جعلااااد لااااز  ال وااااة ياااات  اجااااة دماااات بااااشامأ و ااااذمات جعليميااااة 
ً
العيليااااة ، وثااااؤرش عليهااااا ظاااالبيا

  7ا ، و2008وثمليلية وثشبية وطبيعة  ا ة   . جولش ،

أن ايية  مال ايح اذة س امن  ياًو  شاااو رو   عاياة ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااما  اث  24ويذ إلا د ايادة    

 ياااااتااااااااااااااااااااااااااااااااا   ليجم
ً
  . ابااااااو عليااااااا اي اااااااسكة يااااات العمليااااااة التربوياااااة،بما ا يااااااي الحعلااااايل والحعلل يج  يااااااا

   16ا، و2009وا شون ،

ونعذ جعليل الطةك ما  رو  الا حياجاات الاا اة الازا  لاذعهل دعاياة ما   لمياة بماا ااواص      

، بااا  ياااذ ا اااًو يااات  لمياااة ثلاااة الااااذمات   اااش  ميااار  ألمياااة الااااذمات   اااش  الحااار ثياااذا لتااال

التربوية ،ون الحعليل امك  الطال  ايعاً م  ثليا عذد م  الا رات وايعاس  الحر يذ جعياس يت 

جواإلااا  أ ااش  ماا   ياثااس ، والحعلاايل الجااام ت مش لااة أ ااش  ماا  مشا اا  الحعلاايل و ثياا  ألميتهااا 
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ا ااااااة  ولوااااااة الطااااااةك الاااااازا  ثااااااؤللتل يااااااذسا هل ع اااااات عاااااا  ايشا اااااا  الحعليميااااااة الحاااااار ظاااااابيتها وبخ

الالح اااً ذهااز  ايش لااة الذساظااية ايتمااة ، دباااإة دماات أأهااا جعااذ م ااشوع لألشااااو الاازا  لااذعهل 

  5ا ، و2010دعاية ويموإلاون يادسي  ع ت  و  لز  الحجشبة الحعليمية . عةاماة، 

 خذوةيدة:ألاسس اخذ د ير خجة     ا ج ال اصة د دة خ ادجا في  -2

 State libraryا معاااااير مكحباااة الووااااة  1963أ اااذست الجمعياااة  مشيكياااة للمكحباااات عااااا     

standards  الحااار ث ااام  معاااااير ثاااا ل عملياااة ثياااذال  اااذمات ايعلوماااات لااازو   عاياااة يااات كااا  

 The commission on Standards andوواااة، وعملااد لجاااة اعحماااد و ااذمات ايك ااوإين  

Accretion of comastac   ))ع ات د اذاس موا ا ات يات مخحلاف املجااوت  داسياة  ))كومعاحاك

والحا يمية بما يت رلة موا  ات  ذمات ايك وإين . وأكاذت ع ات أن لاز  ايوا ا ات باشوسة 

 لح ييي الاذمات ايكحوية لألإشاد رو   عاية الب شية الحر ث ييتا للمب شي  .

والح ااااااااميمية ياااااااات  ماااااااااك  الاا ااااااااة لاااااااازو  الا حياجااااااااات الاا ااااااااة وماااااااا  ايعااااااااااير    ااااااااا ية     

  10،و2014بايكحبات، والحر م   لمية بممان مشاعا ها ما ا ت:  ال ذاذ  ،

ثوجذ سعا الا تراطات الاا ة يت ا حياس إلاوع  سبيات الاا ة  :حلع ألاةض ا خذوةخاما -

 . بالش يف أو معاسات ال شكة س م  عاا

% 5دن امااون ايا ااذس الااز  اخااذا م ااذود  ال شكااة معاااويا أو اياا  ماا  ا  اا    :خذنحاااةخة -

 %5وثوجذ سعا ال اوت الاظحثاا ية الحر يذ اضيذ إيها مي  ايا ذس ع  

ثخ ي  مواياف لعاياسات لازو  الا حياجاات الاا اة رات موا ا ات  ملخكف س دةخة: -

 اااااش اظاااااحعمالتا ل يااااار وميااااااا غ م اااااذدة دولياااااا لخعاااااتي   شكاااااة ايعااااااً يااااات ايواياااااف العاماااااة، وي 

 .ايعايين

ثخ ااااي  دوسة ميااااا  ع ااااس  ياااا  لاااازو  الا حياجااااات الاا ااااة ثك ااااا لااااذ و   جاةخة خذ ااااد : -

الكشساااا ر ايح ااااشك وعماااا  ايااااااوسة الاا ااااة بااااس كااااا اااااحمك  ماااا  الاإلاحيااااا  ماااا  الكشساااا ر دمااااس ميعااااذ 

 .ايش ا 

الا حياجااات  ثجتياال م ااعذ وا ااذ ع ااس  ياا  بالخعااتيةت الةصمااة وظااحعما  رو  خذ ااد ا:  -

الاا اااة، ثحاااواإش إياااس جمياااج الا اااتراطات وايوا ااا ات ايحبعاااة دولياااا يااات لااازا ال ااامن وميعاااذان، 

 .ع س دن ثحوإش ايضالي ايااظبة للو و  دمس اي عذ

 مياعذ  ا ة -

 طاووت مطالعة  ا ة -
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  9،و2012أجتضة  اظوك  ا ة.  الضلي ر، -

 آوت ث ويش  ا ة -

 جتاص دعاسة  او   -

 م  وسة بطشيية بشاا لوا   دس اداة  -

 لو ة م اثي  رات أ ش  مك رة -

 سإو   ا ة -

 كح  بشاا  للمك وإين.  -

 بشامأ يشا ة ال ا ة يت ال اظوك . -

 مواد ظمعية  ا ة. -

 م ادس علمية إلااطية .  -

 م ادس علمية رات أ ش  كبيرة . -

 طاسعات  ا ة لطباعة أوساً بطشيية بشاا . -

 شط ايكحبة.ياسئ ال ا ات وآوت إلااطية للو و  دمس إت  -

 م  اظحخذاا لو ة اي اثي  بال عبة للمعايين  شكيا. -
ً
 ميلة  وامش ال وثية بذو

 أو  -
ً
أجتااضة ثيلياا  ال ااا  ات الوسييااة الحاار جعااااعذ الاازا  و ايااذسون ع اااس ث شيااة أاااذعهل كلياااا

 .
ً
  blogspot ،2014 جض يا

 خامدة خذوةف ا ن من ذال اصة د دة خ ادجا :  -3

 : خ اامد
ً
 ة خجةلل ا ا :أا 

 / إلا دكا خجي ميا :1

 وج م   عاية الب شية ايك وإين وبعا  الب ش وم  ألل الاذمات الحر ثيذا لتل ما ا ت :

 الكح  بطشيية بشاا  . -

 .CDالكح  الااطية ع ت أ شطة الماظد أو -

 ايواد ايطبوعة ب شو  كبيرة . -

 ة. اظحخذاا الاجتضة الياس  -

 ية اي لية .اظحخذاا الذوا ش الحل ضيوإلا -
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 ياات الحخطاايأ لياااذمات  ياان أن 
ً
كمااا أإلاااس ماا  ال ااشوس  د ااشاك ايعااح يذا  ايعويااون ب ااشيا

 لاازا إااتأهل اجتلااون الاااذمات الحاار ا حاجتااا 
ً
مع اال أماااا  ايكحبااات ل عااوا ماا  ايعويااون ب ااشيا

 وكي يااة الحعاماا  مااج ايشاإااي و جتاضة والاااذمات ايوجااودة ياات ايكحبااة. 
ً
 سااااد ، ايعوياون ب اااشيا

   16ا ، و1998

 / إلا دكا خجلغليا:2

 ومااا  بيااانهل ال ااال أجتاااضة الوظاااا   ايش ياااة مةااا   
ً
مااا  ألااال الااااذمات الحااار ثياااذا للمعاااويين ل وياااا

ال وثومشاإيااة ، وال اا اإيات والالحماااا  أإااةا ال يااذاو ايةاا وبة س ااشو  مكحوبااة ، أو ال ااوس 

جعلايل أمااين ايكحبااة لتاز  الل ااة ، وماا  بل اة   اااسة ورلاة عاا  طشيااي ثو ياف متاارجمين لل اال أو 

الااااذمات الحااار ثا ااايل ث ويااا  الكحااا  أو الي ااا  دماااس ل اااة   ااااسة وياااحل الحعبيااار عنهاااا بواظاااطة 

 ايترجل.

باإلباااإة دمااس مااا ظاابي اجاا  ثطااويش ايشاإااي و جتااضة بمااا ياات رلااة التاااثف الااااو بال اال وإلا اال 

 ال شا ي وميرلا . إلازاس ايش ية يواعيذ  ي ا  وأجشاط  بواك و 

 للاطاااااااي العاااااااليل , باإلبااااااااإة دماااااااس 
ً
بال عااااااابة للعاياااااااة الل  ياااااااة ا بذااااااات أن اماااااااون ايكح ااااااار إلامورجاااااااا

الاظااح ادة ماا  الكحاا  الااطيااة وثااوإير  لاااوات مكحويااة ث حااو  ع ااس ثل ضيااون أو الكحاا  الااطياااة 

   5،و1982 ليل،للمعاعذة يت جعلل اليشا ة  

 

 إلا دكا خ  وا ا: /3

 منهاااا : وجااااود ايا اااذسات ،  لااااو  لااااااك موا ااا ات
ً
ومعااااااير للمباااا ا  حااااا ثاااة ا ايعاااويين جعااااذاا

 لاالة   ا   لياذمات ايكحوية منها :
ً
 ايمشات م  العوا ي ، أا ا

أيذاا ، وان امون م  العت  مشوس الكشس ر ايح شك بين  5أن و امون اسث اع  سإف أك ر م   -أ

  سإف. 

 بو ة . 16يطبوع يت  الة اظحخذامس باسث اع أن ثمون ياعذة ال تشط ا -ك

 أن ثمون    ات ال تاسط و دوات ايشجعية يوية . -ج

 أن ثمون اياابذ مشث عة  حا و جعًو الكشاس ر ايح شكة . -د

 أن ثمون التواثف وآوت الح ويش ولو ة  عةإلاات ماخ  ة  حا احمكاوا م  يشأ ها . -ه

ك  اااذمات اجااا  ع ااات ايكحباااة أن ثياااذمتا يعااااعذة جمياااج إواااات باإلبااااإة دمااات ماااا ظااابي إاااتن لااااا

 عاية مة  ثو يف ايعويين يت ايكحبة أو اظخ اس هل  ين أأهل  يذس ع ت معشإة ما اااظبهل 
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كماااا أن مااا  ايتااال أن ثاااوإش ايكحباااة اياااواد والكحااا  وايشاجاااج الحااار جعطاااا معلوماااات عااا   عاياااات 

ثاااااوعيتهل باإلبااااااإة دماااااس دطاااااةع ايعاااااويين وايتحماااااين ع اااااس ماااااا وايعاااااويين ورلاااااة لحةيياااااف املجحماااااج و 

 خعحجذ يت لزا املجا  . 

كماا ثيااج ع ااس عاااثي ايكحبااة متمااة عياذ الاااذوات وامل ابااشات لحوعيااة املجحمااج ب يااًو ايعااويين  

وكي ية الحعام  معتل , باإلباإة دماس ييامتاا بحاذسي  ايعاح يذا  ما  رو  الا حياجاات الاا اة 

   16، و 1998ع ت اظحخذاا ايكحبة وايواد وايشاإي ايوجودة ذها .  سااد ، 

 : خ اام
ً
 دة خجةلن ا :ثدح د

1-:
ً
 خامدة خذ لكلن ة ميد

        
ً
 ويميااا

ً
ثل ثطويش إامسة جعام  با ااا بشاا   ين احل ث شياة ال امسة ع اس ظاط  ماوعاأ خعااسا

إحح شك   اسة ع س ال ا ة م   ش  دمس  ش  م ولة داا  دماس  اش  بشااا  وع اس ال امسة إلايااط 

 
ً
إييااشأ بم اااسعس مااا لااو مكحااوك ع ااس  ا ااة ثشث ااج وثاااخ ا ث ااد أ اااسج الياااسئ ايعااًو ب ااشيا

   30،وMates ،1991ال اظوك 

 ولاااك بشإلاامأ ثاياشيا  الاا  , Windows ويمك  ثكبير الا وو ع س ال ا ة بما  بشامأ    

Zoom Text   ولاااو ايااااااوا بحاكبااااير حجااال   ااش   عاا  طلاا  ايعحااا يذ وكااامإلاس امعااة ساااعذظة

ويمكا  الاظاح ادة ماا  ماا ايذمااس  . PC Lens اظا  الشاصاا رمك ارة وكازلة بشإلاااامأ عذظاة ال 

م  العما  للمعحخذمين بحعذا  ب وة العم  كا ثااظ  ا حياجا هل Windows بشإلاامأ وياذوص 

ماا  ج يياار ايويااج وحجاال الاواإااز ولااون الال يااة باإلباااإة دمااس  ياااسات أ ااش  كاليااذسة ع ااس عكااغ 

 ال ا ة ب ين ث ب    ش  بي ا  ع س  ل ية ظودا
ً
  35،وGlinert ،1992    مةة

 دباإة دمت ما ظبي إاإلاس امك  دثباع  ظالي  الحالية :
 

   Braille Notetakerمالصظدة ةمخ ل : -1

وات وظيلة ثخي  دد ا  و  ل سموص بشاا  ع ت  م  كلمات وجم  ، و جعحخذا م اثي  بشاا  

 ك .العد ، وات ثخي  لتل مشاجعة ما كحبو  باوظحماع للا  ايكحو 

  Tactile Graphicsخجللصدة خجيالست و ا خجنددمي  :  -2

 م  مواد بةظخيكية سعمات مخحل ة ثجعل امل حو  التربو  
ً
وات لو ات احل ث  يعتا  شاسيا

 مما خعالل يت ث عير اي توا لذ  الطال  الك يف .
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 : Swell Paperخسةخاخم خجللصدة خجلةك ا  -3

 اااش عااااذ جعشباااتا لي اااشاسة وجعاااحخذا لح يياااي ألاااذا  م ااااذهة واااات عبااااسة عااا  أوساً  شاسياااة ثا

 للو ات البةظخيكية الااإشة دو دن ث  يعتا أظت  .

 Talking Bookخجوةدب خجندطم :  -4

 عاا  ايعااااعذة يااات الياااشا ة مااا  
ً
ولااو كحااااك منهتااات  اااوجا خعاامعس الطالااا  الك ياااف ليماااون باااذاة

 يب  شا  معاعذ.

  هدز ةمخ ل خملحلسب :   -5

تاااص خعاااعذ الطالاا  ياات ث اا   الاإلاترإلاااد ماا   ااة  ث وياا  ال اا  ات دماات ل ااة بشاااا  يااشا ة ولااو ج

 وكحابة. 

 Adjust ableusخج اسا خذةحم ا :  -6

وااات عذظااة يابلااة لل اابأ والح شيااة ع اار  اا  ة الكحاااك خعااحخذمتا الطالاا  بااعيف الب ااش 

  24ب ين ا ذد با عس يوة الحكبير ايةمة . أبو عليا  ،مشجج ظابي، و

: ثطبااااج طاسعاااات بشاااااا  ماااا  الكمبيااااوثش ب ااااشك الاياااااط ياااات  طدت اااادة ةمخ اااال اثاااامخم  خج ر  ااااا -7

الوسية .وثو   لز  الطاسعات بالكمبيوثش بالطشيياة إلا عاتا كطاسعاات الاا  وي او  الاا  دمات 

 ي ة بشاا  م   ة  بشإلاامأ الترجمة ، وجعاعذ لز  الحياية يت الذ و  دمت ايعلومات . ع س ر 

 ا 2007و لي ة ،

: وثياااااوا لاااااز  ال ااااارامأ بياااااشا ة كااااا  ماااااالو موجاااااود ع ااااات  ا اااااة الكمبياااااوثش  ئااااادة خج د ااااااكدة  -8

ويج و شكاااااة ال ااااامسة ع ااااات ال ا اااااة ااااااااااااااااااااوب اااااوت واقااااا( ،كياااااشا ة إلاااااا  مكحاااااوك ع ااااات ال ا اااااة أو م

  434ا،و2004.   ير ،

2- : 
ً
 خامدة خذ لكلن س   د

:  ال
ً
 ا 2014 عير ،م  الاذمات الحياية للمعايين ظمعيا

 أإااااةا ال يااااذاو  -1
ً
اظاااحخذاا الوظااااا   ايش يااااة والحااار جعحشاااار باظااااحخذاا ال ااااوس وايااااا ش وأا ااااا

اية وبة س شو  مكحوبة أو ال وس ال وثومشاإية أو ال ارامأ ايترجماة بل اة   ااسة ، ما  اياواد 

ماااااا   ظاظااااااية التاماااااة لةظااااااح ادة منهااااااا لتاااااز  ال وااااااة  ياااااان أأهااااااا جعح ااااار دمااااااس جاإلااااااا  الكحااااا  ايااااااواد 

        .لي  اااااااااااااااااااااااااااااو  ع اااااااااااااااااااااااااااااس ايعلوماااااااااااااااااااااااااااااة يااااااااااااااااااااااااااااات  اااااااااااااااااااااااااااااذمات الاظاااااااااااااااااااااااااااااحعاسة الذا لياااااااااااااااااااااااااااااة والااسجياااااااااااااااااااااااااااااة

امكااا  للمكحباااة ث اااويش إياااذاو  جضاوهاااا املاحل اااة وياعا هاااا و   اااطة الحااار ثياااذمتا ماااج ثشجماااة  -2
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بل ااااة   اااااسة وثيااااوا ايكحبااااة سعااااش  لاااازا ال اااايلل ع ااااس  ا ااااات عشي ااااة كخذمااااة دس اااااداة لتااااز  

 .بجميج  ذمات ايكحبةال وة وللحعشيف 

وبذ    ائا ايكحباة الحار جعاحيب  لاز  ال واة أن اماون ع اس علال بل اة   ااسة  حاا خعاحطيج  -3

   الح الل معتل والحعام  سعتولة مج لز  ال وة .

عماااااا    ااااااشات ثح اااااام  ألاااااال ايوبااااااوعات ال ذاةااااااة و وعيااااااة الجذاااااااذة الحاااااار وسدت للمكحبااااااة  -4

مااكنهل . أو وباج   اش  ع اس كا  ما اذة  حاا خعاحطيج أ  معاح يذ وثوصنعتا ع اس لاز  ال واة يات أ

 .م  ال  و  عليها

 وات بلغ ماوبيلكغ  -5
ً
  Blissymolicsويمك  اظحخذاا ل ة  ا ة م  ل ات ايعويين ظمعيا

واااات ل اااة ب اااشية وإعاليتهاااا كمظااااط لاااا ل الاث اااا  البذالاااة للمعاااويين وث حاااو  لاااز  الل اااة ع اااس 

 وجعحماذ لاز  الل اة ع اس ث اويش ايوباوع وث ويلاس دماس  اوس  2400م شدات م وسية عاذدلا 
ً
سماضا

وسمااااااوص امكاااااا  اظااااااحخذاا لااااااز  الل ااااااة لعماااااا    ااااااشات دعا يااااااة لألوعيااااااة ال ذاةااااااة وعشبااااااتا ع ااااااس 

 إلعةمتل بم  ما لو جذاذ يت مج
ً
 ا  الحمامتل     اطاة الجاسياة .ايعح يذا  ايعويين ظمعيا

6-  
ً
 Telecommunications " الاالاث ااا  التاااث ا لل اال :وماا  ألاال  جتااضة للمعااويين ظاامعيا

Devices for the Deaf   أظحخذمتا م  مااصلتل لةث ا  بايكحبة 
ً
 ين امك  للمعويين ظمعيا

لطل  الكح  أو ثيذال  ظولة ايشجعية ويمك  للمكحبة اظحخذامتا يات الاشد ع اس الاظح عااسات 

  2014  ال عير، .للمعح يذا 

:خامدة خذ لك -3
ً
 لن  وا د

لااك عذة جعذاةت لح عاير اظاحخذاا ال اظاوك كالحعاذا  الاز   اذذ ع اس لو اة اي ااثي         

 ين أن لااك دعايات ثماج ايعويين م  اظاحخذاا لو اة اي ااثي  كعاذا ياذس هل ع اس ال ا أ 

ع ااس أك اار ماا   ااش  ياات ان وا ااذ، ويااذ ثاال الح لاا  ع ااس لااز  اي ااملة باظااحخذاا بااشامأ  اظااوبية 

 وياااذ ثااال الح لااا  ع اااس رلاااة ج
ً
 لاااااك مااا  و خعاااحطيج اظاااحخذاا لو اااة اي ااااثي  بحاثاااا

ً
ذااااذة وأا اااا

 ماا  
ً
باظااحخذاا بااشامأ ددساك   ااوات ب ياان خعااحطيج ايعااحخذا دعطااا   وامااش ال ااوثية بااذو

 الااااازا  و خعاااااحطيعون اظاااااحخذاا 
ً
 بال عااااابة للمعااااويين جعاااااذاا

ً
اظااااحخذاا لو اااااة اي ااااااثي  . أا اااااا

أو دد اااااااا  ايعلوماااااااات و د اااااااذاس  واماااااااش لي اظاااااااوك لاااااااااك أدوات جعااااااام  لتااااااال لو اااااااة اي ااااااااثي  

واااات ثخااي  دمماإلاياااة يااغ ال ا اااة إلعطاااا    Joyce Stickباظااحخذاا ال اظاااوك منهااا أداة الاااح كل 

أوامش لي اظ  مبا شة ورلة بح وي   ا ة ال اظوك دمس لو ة م اثي  ما اوسة ولاااك لو اة 

ذ أاااااذعهل يعاااااإات طويلااااة أو لو ااااة م اااااثي  كبياااارة ياااا  م اااااثي  م اااا شة للاااازا  و خعااااحطيعون ماااا
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 mouseل عااد لااذعهل الذيااة الماإيااة وظااحعما  اي اااثي  ايحجاااوسة  ول ااعوبة اظااحخذاا ال ااامسة 

 إاظااااحخذامتا احطلاااا  متاااااسة ث كاااال ياااات  شكااااة ال اااامسة وال اااا أ ع ااااس 
ً
بال عاااابة للمعااااويين جعااااذاا

ةود بالشأط و ع يات ث كل , أو اظحخذاا أصساسلا إتااك أدوات د اسة بذالة ثمعة بال ل أو ث

اليااذا ياات دد اااا  البياإلاااات ودعطااا   واماااش لي اظااوك ولااااك سعاااا  جتااضة الاا ااة باااايعويين 

 مة  أجتضة ثيلي  ال  اا ات 
ً
الحر جعاعذ الزا  و ايذسون ع س ث شية  Page Turnersجعذاا

 ع س ثيلي     ات ايادة ايطبوعة
ً
 أو جض يا

ً
  32ا ،و1991. جشجغ ،أاذعهل كليا

 مزخ د خسةخاخم خجلسدئل خجةلن ا ج ال اصة د دة خ ادجا :   -4

  الاا ة:م  مضااا اظحخذاا الوظا   الحياية لزو  الا حياجات 

وااااااااة الاااااااااحعلل ، ثمكااااااااين رو  الا حياجااااااااات الاا ااااااااة ماااااااا  اظاااااااااخةماس ايموإلاااااااااات الحاااااااار ثح اااااااامنها ب  -1

 والاظح ادة منها.

  دا  الحعلي ر لتز  ال وة وصيادة ث  يلتل الذساس ر . امك  م   ةلتا ث عين -2

جعاااتل يااات اسث ااااع معاااحو  داإعياااتهل س ااام  كبيااار ، وث عاااين اثجالاااا هل إلا اااو الاااحعلل ، وصياااادة  -3

 ريتهل بمإلا عتل وثيذاشلل لزا هل .

 جعاعذ ع ت ث ييي الاظحيةلية يت الحعلل . -4

 ا، p3،2000  اي ااكةت ماا  جاااإلابهل .   يميااة ومتاااسات  ااجعماا  ع اات ث عااين متاااسا هل الحا -5

Cheng  

 :خدمات المستفيدين ذو االحتياجات الخاصة بمكتبات جامعة الجزيرة 

 إلجشا ات الذساظة اييذاإلاية،اخااو  لزا الجاإلا  ع  
ً
ون حم  ع ت مجحمج الذساظة ، شبا

 .ظة وأدوات الذساظة، وعياة الذساظة ، و ظالي     ا ية، وث لي  بياإلاات الذسا

 مجة ع خجاةخسا:

احمون مجحمج الذساظة ما  جمياج العااملين بمكحباات جامعاة الجضياشة مكحباات مجماج ال    ا بة 

والشاص  وات ايكحبة ال شيية وايكحبة ال شبية ومكحبة كلية الط  ويذ ثل د  اا  ايكحباة ال اشيية 

ثخ اااي  ايكحباااة يااات ا وثااال 1978بمجمااج ال    ااا بة والحااار أ  ااائد ماااج بذاااااة الجامعااة يااات العااااا 

  . 7ا لاذمات طةك كلية الايح اد والحامية الشي ية وات ثيج يت ايبشر سيل  1997العاا 

ا واإلاحيلااد للمبشاار ال ااامت ياات العاااا 1978راال ثلتهااا ايكحبااة ال شبيااة والحاار ثمظعااد ياات العاااا 

ساعااة ا وث اال مجموعااة ماا  ايشاجااج والكحاا  لاااذمات طااةك وأظاااثزة كليااات العلااوا والض 1997
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وال عااااايأ والتاذظاااااة والحكاولوجياااااا ولاذماااااة طاااااةك الذساظاااااات العلياااااا يااااات لاااااز  الملياااااات ،ولاااااز  

ايكحبة ث ل جميج الشظا   الجامعية ايعذة يت جامعة الجضيشة  ين ثل د  ا  ياعة  ا ة ذها 

  7،و2007دا   مبشر ايكحبة . دلي  ايكحبة ،

ا   وااات ثيااذا 1980 عااتا ياات العاااا  وي اال  مجمااج  عذاداااة مكحبااة الطاا  والحاار ثاال ثمظ

  3،و2002 ذما ها لطةك المليات الطبية دباإة دمت أظاثزة الملية.  جامعة الجضيشة ،

 أجاخة خجاةخسا :

سعااااذ الاطااااةع ع اااات الذساظااااات العااااابية رات العةيااااة بالذساظااااة ال اليااااة  اااامل البا ةااااان 

لاا غ والل اة العشبياة والوظاا   اظخباإلاة  دباإة وثل عشبتا ع ت الا ح ا يين يت مجاا  علال ا

الحعليميااااة وايكحبااااات وايعلومااااات ويااااذ أوياااا ا امل كمااااون ب ااااة ية الاظااااخباإلاة ، وثمااااد ايعالجااااة 

 ل رإلاامأ 
ً
 ، واظحخذا البا ةان اية  ة ايبا شة كزلة .SPSS   ا ية لةظخباإلاة وإيا

   نا خجاةخسا :

 لل عذد العاملي25ثموإلاد عياة الذساظة م   
ً
ن ايحواجذا  أرااا  ثوصناج الاظاخباإلاة   إشدا

 اااا العياااة العايوداااة و إيمااا ا اات عااش  للاحااا أ الحاار ثاال الحو ااا  ، ويااذ ثاال ا حياااسلل  عاا  إلا

 دليها م   ة   جابة ع ت أظولة الذساظة .

 اوق( إلاوع العياة وعذدلا و عبتها ايووية  ) 1 (جذو  سيل

Percent Frequency العباسة 

 ركش 6 24

 أإلاثا 19 76

100% 25 Total 

  أن ال البية الع  ر م  أإشاد العياة لل م  إوة  إلااذ ورلة 1احض( م  بياإلاات الجذو  سيل  

 % م  أإشاد العياة ايعتهذإة .24% ب اما  م  الزكوس  عبة  76ب عبة 

 اوق( الو ي ة ال الية لعياة الذساظة وعذدلا و عبتها     2جذو  سيل 

Percent Frequency العباسة 

 أمين مكحبة  2 8

 معاعذ أمين مكحبة  16 64

 مةصا مكحبة  6 24

    أ ش  1 4   

100% 25 Total 
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% م  أإشاد العياة خ  لون و ي ة معاعذ أمين 64  أن  عبة 2احض( م  بياإلاات الجذو  سيل  

 8 % رل أمين مكحبة ب عبة24مكحبة اليهل يت الترث   و ي ة مةصا مكحبة ب عبة 
ً
% وأ يرا

 % م  دإشاد العياة ايعتهذإة .4و ا ف أ ش  ب عبة 

 اوق(  ذمات ايعح يذا  رو  الا حياجات الاا ة م  ايكحبات  )3(جذو  سيل
 

 Percent Frequency العباسة 

 بذسجة كبيرة  0 0

 بذسجة محوظطة  0 0

 بذسجة يليلة  25 100

100% 25 Total 
 

  أإلاس و ثحوإش أ   ذمة مكحوية مااظبة لزو  الا حياجات 3ل  احض( م  بياإلاات الجذو  سي

 كاإلاد بذسجة كبيرة أو محوظطة  ين بل د  عبة الزا  
ً
الاا ة بمكحبات جامعة الجضيشة ظوا

% ،  مش الز  احطل  معس بشوسة ثوإير لز  الاذمة لألشااو رو  100أجابوا بذسجة يليلة 

 ص اك  ي أ ي  يت لز  ايكحبات . الا حياجات الاا ة بو  تل  معح يذا  أ

 اوق( مذ  ثوإش ايعحلضمات ايماإلاية والحجتيلات لزو  الا حياجات الاا ة  )4(جذو  سيل
 

 Percent Frequency العباسة 

 بذسجة كبيرة  0 0

 بذسجة محوظطة  0 0

 بذسجة يليلة  25 100

100% 25 Total 
 

إش أ  ثجتيلات مماإلاية لزو  الا حياجات الاا ة   أإلاس و ثحو 4احض( م  بياإلاات الجذو  سيل  

 كاإلاد بذسجة كبيرة أو محوظطة  ين بل د  عبة الزا  أجابوا 
ً
بمكحبات جامعة الجضيشة  ظوا

% ،  مش الز  احطل  معس بشوسة ثوإير لز  الاذمة لألشااو رو  100بذسجة يليلة 

 ايكحبات .  الا حياجات الاا ة بو  تل  معح يذا  أص اك  ي أ ي  يت لز 
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   اوق( مذ  ثطبيي ايكحبة للمعااير الذولية لياذمات ايكحوية لزو  الا حياجات الاا ة5(جذو  سيل
 

Percent Frequency العباسة 

 بذسجة كبيرة  0 0

 بذسجة محوظطة  0 0

 بذسجة يليلة  24 96

 و ادس   1 4

100% 25 Total 
 

  أن ايكحبااااااات بجامعااااااة الجضيااااااشة و ثطبااااااي ايعااااااااير الذوليااااااة 5لجااااااذو  سياااااال  احضاااااا( ماااااا  بياإلاااااااات ا

ايحعاااس  عليهااا س اامن ايعااح يذا  رو  الا حياجااات الاا ااة دو بذسجااة يليلااة  ياان بل ااد  عاابة 

% م  العاملين ب اما كان لاالة  عبة 96الزا  اشون أن ايكحبة ثطبي لز  ايعااير بذسجة يليلة 

 ي ايعااير الذولية الاا ة بايعح يذا  رو  الا حياجات الاا ة أا و .% و اذسون ل  ثطب4

 

اوق( ثليا العاملين للذوسات الحذسيبة يت مجا  الحعام  مج  شااو رو  الا حياجات  ) 6 (جذو  سيل

 الاا ة

Percent Frequency العباسة 

  عل 1 4

 و 24 96

100% 25 Total 

 أ  96  أن لاالة 6احض( م  بياإلاات الجذو  سيل  
ً
% م  العاملين بجامعة الجضيشة لل احليوا

دوسة ثذسيوية ع  الحعام  مج ايعح يذا  رو  الا حياجات الاا ة ، ولو أمش وبذ ماس  ين 

أأهل معح يذا  أ يلين يت لز  ايكحبات وثحواإش بجامعة الجضيشة عذد م  المليات الحر ثذسط 

الاا ة  مش الز  ا حل علياا بشوسة ثذسي  لؤو   ميشسات دساظية ع  رو  الا حياجات

% يذ 4العاملين بالكي ية الحر احعاملون ذها يت مة  لز  ال اوت املاحل ة ، ب اما إلاجذ أن لاالة 

 دوسة ثذسيوية يت مجا  الحعام  مج ايعح يذا  رو  الا حياجات الاا ة وأن كاإلاد لز  
ً
ثليوا

 بواظطة اث اد ايعويين بوواة الجضيشة إشعية ماسإلاجان . الذوسة اجتهادات إشداة ثل ثا يمتا
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 امحةك العاملين    م  متاسات الحعام  مج  شااو رو  الا حياجات الاا ة اوق( ) 7 (جذو  سيل

 

Percent Frequency العباسة 

  عل 2 8

 و 23 92

100% 25 Total 

 

م  العاملين بمكحبات جامعة الجضيشة % 92  أن لاالة  عبة 7احض( م  بياإلاات الجذو  سيل  

% منهل 8و امحلمون أ  متاسات يت الحعام  مج ايعح يذا  رو  الا حياجات الاا ة ب اما إلاجذ 

امحلمون لز  ايتاسات ، ويذ ثمةلد لز  ايتاسات يت الحعام  الشاص ر معتل وايعاعذة 

ظاظية كل ة   اسة أو طشيية الشا ية لتل لي ا   وا جتل ول غ لتا أ  عةية بايتاسات   

 بشاا  وميرلا م  ايتاسات الاا ة بالحعام  مج ايعح يذا  رو  الا حياجات الاا ة .

 

 امحةك ايكحبة ي ادس ومشاجج مكحوبة بطشيية بشاا  لزو  الا حياجات الاا ة ) 8 (جذو  سيل

 

Percent Frequency العباسة 

  عل 0 0

 و 25 100

   و ادس  0 0

100% 25 Total 

 

    م ادس أو مشاجج مكحوبة بطشيية بشاا  8احض( م  بياإلاات الجذو  سيل  
ً
  أإلاس و وجود أها يا

 100بمكحبات جامعة الجضيشة  ين بل د  عبة الزا  أجابوا بة 
ً
 كبيرا

ً
%  مش الز  خعذ ي وسا

 يت لز  ايكحبات .
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 الحجتيلات ايماإلاية لزو  الا حياجات الاا ة   اوق( دسجة ثوإش ايعحلضمات و   )9(جذو  سيل

Percent Frequency  العباسة بذسجة كبيرة  بذسجة محوظطة بذسجة يليلة 

 ممشات  ا ة 0 0 25 25 100

 مياعذ  ا ة 0 0 25 25 100

 طاووت مطالعة  ا ة 0 0 25 25 100

 لوا   دس اداة بطشيية بشاا  0 0 25 25 100

 ات ميا   ا ةدوس  0 0 25 25 100

 سإو   ا ة 0 0 25 25 100

 مخاسج طواسئ  ا ة 0 0 25 25 100

100% 25 25 0 0 Total 

 

  أإلاس و وجود للممشات الاا ة وايياعذ الاا ة بايعاح يذا  9احض( م  بياإلاات الجذو  سيل  

دباااإة دماات رو  الا حياجااات الاا ااة وكاازلة طاااووت ايطالعااة واللااوا    س اااداة ودوسات اييااا  

  يان أجماج 
ً
الشإو  الاا اة ومخااسج الطاواس  و وجاود لتاا ذهاز  ايكحباات  دو بذسجاة يليلاة جاذا

% ،  ماااااش الاااااز  خعاااااحذعت معااااااس 100العااااااملين ذهاااااز  ايكحباااااات ع اااااات عاااااذا وجودلاااااا ب عااااابة بل ااااااد 

الويااو  ع اات أمااش لااز  الاااذمات وثوإيرلااا ولااو بذسجااة محوظااطة  حااا خعااحطيج ايعااح يذا  رو  

 حياجاااات الاا اااة مااا  ثمدااااة ماااا لاااو مطلاااوك مااانهل مااا   اااذمات مكحوياااة ثحعلاااي بااااييشسات الحااار الا 

 اذسظوأها.
 

 اوق( دسجة ثوإش  دوات و جتضة الالكتروإلاية ايكحوية الاا ة بزو  الا حياجات الاا ة ) 10 (جذو  سيل

Percent Frequency  العباسة بذسجة كبيرة  بذسجة محوظطة بذسجة يليلة 

 أجتضة  اظوك ب رامأ إلااطية 0 0 25 25 100

 لو ة م اثي  رات أ ش  كبيرة 0 0 25 25 100

 كح  محجلة ع ت أ شطة كاظد 0 0 25 25 100

 كح  محجلة ع ت أيشاو  لبة 0 0 25 25 100

 مواد مطبوعة ب شو  كبيرة 0 0 25 25 100

 جتاص لحكبير الا وو ع ت ال ا ة 0 0 25 25 100

 بشامأ  دساك ال وت 0 0 25 25 100

100% 25 25 0 0 Total 
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  أإلااااس و وجاااود    مااا   جتاااضة الالكتروإلاياااة اياااضودة 10احضااا( مااا  بياإلااااات الجاااذو  سيااال  

ب اارامأ إلااطيااة وكاازلة لو اااات اي اااثي  رات   ااش  الكبياارة وو وجاااود كاازلة    كحاا  محاااجلة 

ة ب شو  كبيرة أو جتاص لحكبير ظوا  ع ت أ شطة الماظ د أو  يشاو ال لبة أو مواد مطبوع

الا اااوو ع ااات ال ا اااة دو بذسجاااة يليلاااة وو اوجاااذ كااازلة بشإلااااامأ إلدساك ال اااوت  يااان أجماااج 

العاااااااملين ذهاااااااز  ايكحباااااااات ع ااااااات عاااااااذا وجاااااااود لااااااز    جتاااااااضة التاماااااااة لخعااااااايير العملياااااااة الحعليمياااااااة 

% ، ممااااا 100للمعاااح يذا  رو  الا حياجااااات الاا ااااة بذسجاااة كبياااارة أو محوظااااطة ورلاااة ب عاااابة 

خعااحذعت بااشوسة ثااوإير لااز   جتااضة  حااا خعااحطيج ايعااح يذا   رو  الا حياجااات  الاا ااة ماا  

مة يااة الحطااوسات العلميااة مااا   ااولتل و ا ااة الحياياااة منهااا ، وااات أجتاااضة وبااشامأ و ث حاااج دمااات 

 ثماليف عالية إلإلاحاجتا . 

 حياجات الاا ة بايكحبة اوق( مذ  ثوإش دجشا ات  م  والعةمة لزو  الا  )11(جذو  سيل

 Percent Frequency العباسة 

 بذسجة كبيرة  0 0

 بذسجة محوظطة  0 0

 بذسجة يليلة  25 100

100% 25 Total 

  أإلااااس و ثحاااوإش أ  دجاااشا ات لألمااا  والعاااةمة لااازو  11احضااا( مااا  بياإلااااات الجاااذو  سيااال  

كبيرة أو محوظطة  ين بل د كاإلاد بذسجة   الا حياجات الاا ة بمكحبات جامعة الجضيشة ظوا

% ،  مش الز  احطلا  معاس باشوسة ثاوإير لاز   جاشا ات 100 عبة الزا  أجابوا بذسجة يليلة 

 لألشااو رو  الا حياجات الاا ة . 
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 خ ادر ا

 ثح م  الااثمة الاحا أ والحو يات الحر ثو لد دليها الذساظة 

 خجنةدئ  :

الا حياجااات الاا ااة بمكحبااات جامعااة الجضيااشة بذسجااة يليلااة  ثحااواإش  ااذمات ايعااح يذا  رو -1

 %. 100ورلة ب عبة 

ثحااااااااواإش  جااااااااشا ات الحاااااااار ثحعلااااااااي بااااااااا م  والعااااااااةمة والاا ااااااااة با شااااااااااو رو  الا حياجااااااااات  -2

 %. 100الاا ة عاذ  ذوذ أمش طاس  ذهز  ايكحبات بذسجة يليلة بل د 

 أ  دوسة 96عاااااة الجضياااااشة بل ااااد لاالااااة  عااااابة كبياااارة مااااا  العااااااملين بمكحبااااات جام -3
ً
% لااااال احلياااااوا

ثذسيوياااة يااات الحعامااا  ماااج  شاااااو رو  الا حياجاااات الاا اااة ،باااشمل ثاااواإش لاااز  ال ااارامأ بااابعا 

 المليات الجامعية بالوواة.

ثحاااواإش بمكحباااات جامعاااة الجضياااشة الحجتيااالات ايماإلاياااة والحااار ثحمةااا  بااااللوا    س ااااداة ودوسات  -4

 ة بزو  الا حياجات الاا ة بذسجة يليلة.اييا  والشإو  الاا 

ثوجااذ  جتااضة الالكتروإلايااة ال ذاةااة الاا ااة با شااااو رو  الا حياجااات الاا ااة بمكحبااات  -5

 جامعة الجضيشة بذسجة يليلة.

 و ثمحلة مكحبات جامعة الجضيشة كح  مكحوبة بطشيية بشاا  . -6

امحلمون متااسات الحعاما  ماج  شاااو  % و92لاالة عذد كبير م  العاملين ذهز  ايكحبات  -7

 رو  الا حياجات الاا ة .

 ثحواإش الحجتيلات ايماإلاية لزو    حياجات الاا ة بذسجة يليلة . -8

واوجاااذ ثطبياااي ايعاااااير الذولياااة ايحعااااس  عليهاااا س اااان ايعاااح يذا  رو  الا حياجاااات الاا اااة  -9

 بمكحبات جامعة الجضيشة.

 خجةلج دة :

 ااارامأ والحجتياالات الحياياااة الاا ااة با شاااااو رو  الا حياجااات الاا اااة بايكحباااات ثااوإير ال -1

 الجامعية كالكح  الااطية وبشإلاامأ ثيشي  الا وو  . 

مشاعاااااة الحجتياااالات ايماإلايااااة وايكحويااااة لاااازو  الا حياجااااات الاا ااااة عاااااذ د  ااااا  مبااااا ا جذاااااذة  -2

 للمكحبات. 
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شييااااااة بشاااااااا  ثخااظاااااا  وأعااااااذاد رو الا حياجااااااات العماااااا  ع اااااات ثااااااوإير كحاااااا  ومشاجااااااج مكحوبااااااة بط -3

 الاا ة  .

باااااشوسة ثاااااذسي  العااااااملين بمكحباااااات ووااااااة الجضياااااشة ع ااااات كي ياااااة الحعامااااا  ماااااج  شاااااااو رو   -4

 الا حياجات الاا ة .

 كدئ ا خذ دجة اخذمخ ع 

: خذ دجة اخذمخ ع ةدجلغا خج مث ا 
ً
 أا 

 خجوةب: 1/1

ا  وآ اااااااشون ، موا ماااااااات يااااااات الحعلااااااايل 2009ا  أباااااااو  ااااااااون   ابوعلياااااااا ، أكاااااااشا ابوعلياااااااا ، وأمااااااا   -1

 والحيويل للطلبة رو  الا حياجات الاا ة ، وصاسة التربية والحعليل العامت: إلعطين.

ا ، ظاايمولوجية  ط ااا  مياار العاااداين واظااتراثيجيات التربيااة الاا ااة، 1993العايذ، إح اات  -2

 داس اليلل: المويد.

 ا . ايذ   دمس التربية الاا ة ، داس اليلل: دبا.1996او  اليشيوجا، اوظف، و العشط -3

ا  ، ظاااااايمولوجية  ط ااااااا  مياااااار العاااااااداين واظااااااتراثيجيات التربيااااااة 1982 لاااااايل عبااااااذ الااااااش يل  -4

 داس اليلل. :المويد  ،2الاا ة،ط

ا  ،ايعااااايون ب ااااشيا ،   كاداميااااة 2004  ااااير، دمحم م مااااود ، ودعهاااااك عبااااذ العضيااااض الباااايةو   -5

 شبية التربية الاا ة: الشيا .الع

وايعلومااات للمعااويين ، ثشجماااة  ا  ،  ااذمات ايكحبااات1998سااااد، كياان ، ودا ااا جودااااد   -6

 ظعود  ظةمية: الشيا  . أ مذ ثمشاص ، جامعة  ماا دمحم ب 

ا ،الكمبيااااااااااااااااااااااااااوثش ورو   عايااااااااااااااااااااااااااة 2007ع ساااااااااااااااااااااااااا ر، مااااااااااااااااااااااااااشاد  لي ااااااااااااااااااااااااااة ، ووليااااااااااااااااااااااااااذ العاااااااااااااااااااااااااايذ  -7

 شية والحطبيي ، داس الوإا  لذإلايا الطباعة وال  ش:  ظكاذسية .الب شية  ايك وإين  الا 

 ا  .  داسة و  شا  يت التربية الاا ة ، داس الضلشا : الشيا .2010ما وس، عبذ ال بوس  -8

 : ملد ة خجااةيدة األااةخق خج ل  ا 1/2

رو   عاياااااة  ا  ، الاثييااااايل الااااااذمات ايكحويااااة اييذماااااة دمااااات  شاااااااو2014ال ذاااااذ  مشااااار   -1

،  4/ع 9الب شية يت  سدن يت بو  ايعااير الذوليةالا ، املجلة  سدإلاياة يات العلاوا التربوياة ، مجلاذ 

  .10و

ا  . الا اااااذمات ايعااااح يذا  ماااا  رو  الا حياجااااات الاا اااااةالا ، 2012الضلي اااار، أهلااااة ب ااااد دمحم  -2

 .9،الشيا   ،و 10ع /اثية مجلة ايعلوم

http://informatics.gov.sa/index.php
http://informatics.gov.sa/article.php?catid=19
http://informatics.gov.sa/article.php?catid=19
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ا  ، الاجامعاااة الجضياااشة سباااج ياااشن مااا  العطاااا  والحميااالالا ، 2002جامعاااة الجضياااشة، دليااا  ايكحباااة   -3

 جامعة الجضيشة : مذ ا .

ات يت  ذمة ايعاويين ا   ،الا دوس ثيايات ايعلوم1991جشج غ ، جاظل، و ظعذ دظماعي ،  -4

  يت ايكحبات الوطايةالا ، الاذوة العشبية الةاإلاية للمعلومات : ثو غ.

ا  . الا اااذمات ايعلومااااات لااازو  الا حياجااااات الاا اااة   عايااااة 2009جاااولش  ، عاااضة إاااااسوً   -5

الب اااااااشية  بجامعاااااااة ايلاااااااة عباااااااذ العضياااااااض  اااااااطش الطالباااااااات : دساظاااااااة يااااااات ماااااااذ   ثا اااااااة و إاااااااادة 

 ،  جذة : جامعة ايلة عبذ العضيض. 7والجودةالا، و

 ا  ،جامعة الجضيشة ، مذ ا: جامعة الجضيشة.2007دلي  ايكحبة   -6

ا  . ايعاااااؤولية الاجحماعياااااة لااااذ  طلباااااة الجامعاااااات 2010عةاماااااة  اااااة ، وأ ماااااذ ال ااااماد   -7

 .5 سدإلاية ،عمان :جامعة اليرموك ، و

 خذلخكع إلاجو راح ا: 1/3

1- http://pnu-6bc.blogspot.com ا. 2014الذ و   ثاسيخ 

2-  http://alyaseer.net   ا.2014ثاسيخ الذ و 

: خذ دجة اخذمخ ع ةدجلغا احجليز ا
ً
 : ثدح د

-1  Glinert, Ephraim P; York, Bryant W  . Computers and People with Disabilities . 

Communications of the ACM [ACM]1992 . P35. 

2- Lin,Cheng yoo(2000)،Technology for Children With Disabled 

Illinois,Champaign:Urbana university . 

3- Mates, Barbara T(1991)، Library Technology for Visually and Physically Impaired 

Patrons . West port , CT : Meckler . 

4- Thomsen, Paulli(1985) . The Establishment of a Library Service to Visually 

Handicapped People in African Developing Countries. - IFLA Journal ,Vol. 11, No.1 
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Abstract: 

The Current study is an overview of scholarly staff use of the electronic 

information resources at Umm Al-Qura University, Saudi Arabia. An electronic 

structured questionnaire sent by the Information Technology Deanship was used 

for information accumulation while SPSS was utilized for information 

examination. A sum of 229 scholarly staff were react to the electronic survey. The 

findings demonstrated that dominant part of the examined scholars utilized of 

library electronic information resources. The findings additionally demonstrated 

that the electronic information resources were accessible at the library and were 

utilized for research and lecture purposes. It was likewise found that the scholarly 

staff supported the electronic resources for research because it is less costly, easy 

to access, more useful, and time saving. Factors hindering effective use of the 

library electronic information resources include slow download and lack of 

computer systems. The study recommends to provide more training for academic 

staff in order to obtain effective use of library electronic resources. 

 

Keywords: Umm Al-Qura University, Academic Staff, Electronic information 

resources  Use, Universities libraries, Information retrieval. 
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Introduction  

Technology has infiltrated all parts of human life. Libraries for the most part 

are not excluded from these changes. The use of information technology has 

affected work methods and methodologies in librarianship. Libraries now utilize 

information technology for enhanced services procurement and fulfill assorted 

researcher needs. Libraries have changed into advanced and virtual libraries where 

books, journals and magazines have been changed into electronic books, and 

electronic journals. Similarly, reference materials like reference books, dictionaries, 

handbooks, abstracting and indexing services are available in digital forms. 

Scholars in Nigerian colleges oblige information to capacity successfully(8, 12, 11). 

Information and its use are as old as man. Surely, without information there can't 

be correspondence. The innovation grasp has prompted the multiplication of 

electronically accessible information assets. (15) communicated the perspective that 

the nature of instructing, exploration, and group administration of social 

researchers at any college framework relies on information sources and 

administrations. (15)  expressed further that information accessibility, availability, 

and use are crucial to the teaching, research, and administration exercises of social 

researchers in the Nigerian college framework. (18)  stress that information is the 

turn on which the survival of any society rests. He also added, information remains 

the main factor in taking decision or to avoid uncertainty. Electronic information 

resources accessible for use by scholarly staff incorporates: the CD-ROM 

databases, electronic mails, Online Public Access Catalogs (OPACs) and Internet 

offices. The Internet which is the most noticeable of these sources has made 

conceivable, access to electronic books, electronic journals, different databases and 

web indexes. Every one of these resources constitutes the electronic information 

assets. Aside from showing and group administrations, scholarly staff individuals 

are required to distribute quality examination yield, convey thoughts inside of the 



Jumaan Abdulqader Alzahrani  

 

  
3 

Volume 3 -Number 6   - July 2016 

calling, accordingly adding to the accessible information base. Late studies, for 

example, those of (13,18)  have demonstrated that examination profitability assumes 

a noteworthy part in accomplishment in the educated community as it identifies 

with advancement, residency and compensation of the academic staff. It has 

likewise been accounted for the nature of exploration yield by scholars in any 

college framework depending generally on quality and amount of information 

resources available to them(15). Consequently, non-accessibility and use of 

electronic information resources by academic staff in tertiary organization has 

extraordinary antagonistic impact on the scholarly staff as well as to the instructive 

framework overall. Along these lines, this study was intended to analyze the use of 

library electronic information resources by academic staff at Umm Al-Qura 

University, Saudi Arabia. 

Study Objectives   

This study aims at inspecting use of library electronic information resources by 

academic staff of Umm Al-Qura University, Saudi Arabia. In perspective of this, the 

accompanying particular target will be investigated:  

1. To recognize the recurrence at which the academic staff of UQU make use 

of library electronic information resources. 

2. To inspect accessibility of library electronic information resources. 

3. To distinguish the motivation behind use of library electronic information 

resources by scholarly staff of UQU. 

4. To show the reasons of use of library electronic information resources by 

academic staff of UQU. 

5. To identify the components constraining the use of library electronic 

information resources by academic staff of UQU. 

6. To examine conceivable answers for the components constraining use of 

library electronic information resources by academic staff of UQU. 
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Literature review   

Electronic resources are any information source that a library gives access to 

in an electronic arrangement. It could likewise mean any material in computerized 

arrangement that are available electronically. Any library particularly academic 

library buys membership to numerous electronic information resources to give 

individuals from the scholarly group (understudies and most particularly scholarly 

staff) access to them complimentary. There are likewise some non-charge-based 

electronic resources that scholarly libraries additionally give access to. At the point 

when these electronic resources are procured, kept up and controlled at the library, 

they turn into the library's electronic assets. Samples incorporate e-full content 

journals, e-books, e-specialized and e-research journals, e-newspaper, e-word 

references, e-reference books, advanced pictures, online databases in shifted 

computerized organizations, Adobe archives, pages (htm, .html, .asp, etc.) to 

mention a few. Because of permitting assertion regulations, just workforce, 

understudies and staff can get into the library assets. A hefty portion of the 

databases permit users to make individual profile with a specific end goal to keep 

tracts of new substance encouraged through electronic sends of RSS channels. 

Electronic information resources are results of information and correspondence 

advances (ICTs) and they have been discovered to be pertinent to the educating, 

learning and examination forms in colleges. According to (1) and as reported by(15), 

information is a message that progresses the beneficiary's learning base. This 

implies that information increments essentially the current information of the 

client. The information resources and services accessible in academic and 

exploration libraries are thusly anticipated that would have the capacity to bolster 

the showing and examination exercises of the guardian organizations. Library 

electronic information resources are required to be gained composed in retrievable 



Jumaan Abdulqader Alzahrani  

 

  
5 

Volume 3 -Number 6   - July 2016 

formats and made available to the scholarly staff and researchers to conduct 

teaching and research activities. The capacity of the scholarly libraries to complete 

these capacities adequately relies on accessibility and openness to information 

assets, for example, books, journals, exploration and specialized reports, meeting 

procedures, propositions, papers, periodicals, reference sources, microforms, ICT 

and staff. It has been set up by studies, for example, (13)  that the capacity of 

libraries to render compelling information administrations, for example, 

momentum mindfulness, records conveyance, photocopy administrations, Internet 

and E-mail, copy, particular scattering of information, bindery, online database 

searching , interpretation, technical report preparing, user learning, current 

contents listing, consultancy has connection with resources accessibility. The 

nature of instructing, learning and research in any scholarly or examination 

foundation depends, to an expansive degree, on its library's information resources 

and administrations. Information accessibility, openness and use are vital to viable 

showing and examination. The use of library resources and services has been set 

up by studies, for example, those of(1) and (13,15) to have association with 

exploration/productions yields of scholarly staff and researchers in any academic 

and examination environment. (15) uncovered that profoundly beneficial 

researchers are more information rich than their partners. Information 

extravagance here is considered as far as the plenitude of information resources 

accessible and open to the researcher and additionally their quality regarding their 

scholarly substance. Thought is set on regime, importance, scope of the sources 

and in addition power of the creators. In the event that the institutional 

information services neglect to address the issues of the academic staff, they would 

utilize other accessible frameworks. The movement from print to electronic 

information sources as an aftereffect of advances in information and 

correspondence advancements manages users to accessibility of unfathomable 
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varieties of data. In any case, (10), talking about information availability as proposed 

by Dodge, expressed that it is taking into account access to significant resources at 

the perfect time. This worry originates from the thought that the Internet could 

give access to an immeasurable exhibit of information assets. In any case, in light 

of information over-burden, it doesn't fundamentally give access to valuable, 

present, dependable and moderate information at the perfect time. (4) stated that 

the movement from print to electronic information implies that both scholarly staff 

and understudies in a college framework must utilize these resources for better 

quality, productive and powerful research. They should be used with a high sense 

of assessment because the information resources and services accessible in the 

institutional information frameworks must be fit for supporting examination 

exercises in the establishments. Information is a vital thing that is required for 

enhanced showing and exploration profitability of scholarly staff and analysts. (15) 

discovered that there are fundamental and communication impacts of the use of 

information sources and services on exploration yield of academic staff. (15) 

reasoned that the use of information sources or services will enhance the 

examination yield of the analysts. (15) further expressed that if the information 

sources and services accessible in the institutional information frameworks or 

somewhere else are utilized by academic staff, their examination yield will be all 

the more fundamentally improved. Libraries are currently contributing intensely 

on electronic resources particularly scholarly libraries where users are presented to 

different electronic resources outlets by means of Internet. This advancement is 

perceptible in the developed countries of the world. Other developing countries 

are still attempting to bridge the electronic divide that is preventing them from the 

advantages of electronic period. Be that as it may, a few endeavors have been 

made to lunch African colleges into the computerized society with a few activities 

by national and universal bodies toward giving the obliged organized foundation 
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that would empower them to have entry to free or intensely reduced journals and 

databases through projects like AGORA, elFL, HINARI and PERI (9). The most 

dynamic users of electronic journals are the more youthful individuals from the 

showing and examination staff. In a related study, (6)  demonstrated that age was 

not persuasive whether the respondents read articles on paper or in electronic 

organization. (6) in a study that fixated on how the selection of electronic 

information resources influenced scholars' information conduct uncovered that 

faculty made not as much of visits to the library and read more than in the print 

period more than the number of journals. Most scholars reported using common 

databases to find information. Substantiating this, (14) in an examination on use of 

electronic journals by staff at Istanbul University uncovered that larger part of 

respondents supported the move from print to electronic resources. The literature 

on electronic resources reported the following users faced barriers to access  

electronic resources included: a lack of abilities aptitudes in how to use 

information resources, an absence of suitable reward for electronic academic 

communication, a lack of consistent technical support and lack of time to spend on 

searching for information. Another late survey by(6) of users of electronic 

information resources exposed that: use of electronic journals increases with time, 

age and academic position wish is maybe related to the use of electronic resources; 

there is decrease in the use of traditional journals as users favored to use the 

electronic journals more. (17) concludes that electronic resources have become an 

essential part of the information requirements of research scholars at Kurukshetra 

University. Furthermore the electronic resources can be good alternatives for 

conventional resources, if the access is fast, and more computer terminals are 

installed to provide fast access to electronic resources. The study highlights that 

Google is the most widely used search engine for finding information 

electronically. (19) demonstrated that staff members are not for the most part 
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fulfilled by the present level of university subscribed electronic resources. They 

recognized a number of titles as restricted access to back issues, difficult in finding 

data, weakness to access from home, restricted access to computers and 

reasonable download speed as significant requirements. These limitations and 

another may be do influence electronic resources use in the government's 

universities. But, these imperatives are identified with the poor information 

technology infrastructure and restricted access to electronic resources. (16) 

Demonstrated that, libraries use information technology to provide a better 

services and satisfying users' needs. In the now time libraries have changed into 

virtual libraries where information resources have changed into electronic format. 

They added, Electronic resources are easily available in the remote ranges. 

Traditional print resources are being digitized. 
 

Research methodology 

A survey was developed to assemble information from the academic staff on 

use of electronic information resources at the Umm Al-Qura University, Saudi 

Arabia. The things in the survey were adjusted from survey utilized as a part of past 

related studies. The survey looked for the respondents' mindfulness and use of 

library electronic information resources. The objective study population was 

academic staff of Umm Al-Qura University. The researcher distributed 350 

questionnaires to the academic staff. However (229) were recovered. All the 229 

questionnaires were useable for this study. After collecting the questionnaires they 

were coded for simple analysis by using SPSS software. 

Data analysis  

This sub segment displays the aftereffects of the investigation in accordance 

with the destinations defined for the study. 
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Table 1 distribution of respondents by status 

Status  Frequency  Percentage  

Assistant professor  63 27.51 

Associate professor 74 32.32 

Professor 92 40.17 

Total  229 100% 

Table 1. demonstrated that (40.17%) of the respondents were professors, (32.32%) 

were Associate professors, (27.51%) were Assistant professors.  
 

Table 2 frequency of use of library electronic information resources 

Parameter   Frequency  Percentage  

Daily   31 13.53 

Twice a week  83 36.24 

weekly 52 22.71 

Monthly 28 12.23 

Quarterly  21 9.17 

never 14 6.12 

Total  229 100% 

 

Table 2 above introduced the dispersion of respondents on the recurrence at 

which the academic staff made use of the library electronic information assets. 

(13.53%) of the respondents showed every day, (36.24%) showed twice week 
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after week, (22.71%) demonstrated week by week, (12.23%) showed month to 

month, (9.17%) showed quarterly while (6.12%) of the respondents never made 

use of library electronic information assets. The table meant that more than 

84.71% of the respondents utilized the library electronic information resources 

with 72.49% of the scholarly staff using the electronic resources as often as 

possible (every day, twice week by week, and week after week) while 6.12% did 

not utilize the electronic resources by any means.  
 

Table 3 availability of information resources 

Parameter   Frequency  Percentage  

Very much available  113 49.34 

available  98 42.79 

Not available 11 4.81 

Undecided  7 3.06 

Total  229 100% 
 

Table 3 above displays the dispersion of respondents on accessibility of library 

electronic information assets. (49.34%) of the respondents showed that the 

electronic information resources are much accessible, (42.79%) demonstrated that 

they are accessible, (4.81%) demonstrated not accessible while just (3.06%) of the 

respondents were undecided. The investigation uncovered that 92.13% of the 

respondents connoted that the electronic resources are accessible in the Library 

and just 7.87% implied not accessible. This was a decent sign and safe conclusion 

that scholarly staffs were aware of and made use of the library electronic assets.  
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Table 4 purpose of using library electronic information resources 

Purpose of use   Frequency  Percentage  

Research / publication  201 87.77 

lecture  23 10.05 

Acquire knowledge  5 2.18 

Total  229 100% 
 

Table 4 exposed that (87.77%) of the academic staff made use of library electronic 

information resources for research and publications efforts, (10.05%) made use of the 

library electronic information resources for lecture purposes, while just (2.18%) made 

use of them for knowledge obtaining. This showed that the electronic information 

resources were being utilized majorly by the respondents to conduct research and to 

publish their research articles, followed by teaching activities. This outcome was in 

accordance with the findings of Popoola (2007; 2008) that quality information resources 

and services improved research productivity of academic staff which positively affected 

their promotion, position and benefit.  

Table 5 The attitude of the respondents towards the electronic resources 

Reason for use E-resources Frequency  Percentage  

Time saving  115 50.23 

Easy to use 58 25.33 

More informative 13 5.68 

Less expensive  7 3.00 

More useful  10 4.38 
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Table 5 shows that majority of the respondents liked to use electronic resources in 

contrast to traditional assets. (50.23%) of them considered electronic resources as 

efficient, (25.33%) thought of them as simple to use, while (5.68%) and (4.38%) 

thought of them as more informative and more valuable individually. Just few 

(3.94%) thought of them as more costly, (2.63%) thought of them as less useful, 

(2.19%) hard to utilize and (2.62%) thought of them time consuming. These 

reactions were only under 10.00% of the total responses. It can thus be deduced 

that the electronic resources were favored by respondents in light of the fact that 

they were more useful, time saving, simple to utilize, more informative and less 

expensive.  

Table 6 factors limiting usage of library electronic inforemation resources by 

academic staff 

  Barriers     Frequency  Percentage  

Limited computer system   63 27.51 

Power outage  112 48.91 

Slow download  43 18.78 

Fear of use of computer / lack of ICT skills  11 4.8 

Total  229 100% 
 

Table 9 revealed that power outage ranks high (48.91%) followed by Limited 

computer system  (27.51%), then by slow download (18.78%). Lack of ICTs 

abilities (4.8%) was not a constraint at all among academic staff, in spite of the fact 

that, it is normal that scholarly staff ought to be ICTs literate in order to be able to 

utilize information and media devices effectively.  



Jumaan Abdulqader Alzahrani  

 

  
13 

Volume 3 -Number 6   - July 2016 

Table 7 possible solutions to factors limiting usage of library electronic 

information resources by acadimic staff 

Solution      Frequency  Percentage  

Increase bandwidth 73 31.88 

Provision of stable power 96 41.92 

Provision of more computer units 42 18.34 

Organize trainings and workshops on ICT 18 7.86 

Total  229 100% 
 

Table 7 demonstrated that provision of stable power supply (41.92%),  increase of 

bandwidth (31.88%), provision of more computer units (18.34%) and trainings on 

ICTs skills (7.86%) were proposed as possible solutions to the factors militating 

against successful use of library electronic information resources by the academic 

staff.  

Conclusion:   

The significant findings of this study are that more than 93.88% of the 

academic staff utilized the library electronic information resources with 72.48% of 

the scholarly staff using the electronic resources much of the time (day by day, 

twice week after week, and week by week) while just 6.12%  did not use the 

electronic resources. The outcomes showed that 50.23% of the academic staff 

considered the electronic resources as efficient, 25.33% thought of them as simple 

to use while 5.68%) and 4.38% thought of them as more informative and more 

useful. Just few 3.94% thought of them as more costly, 2.63% thought of them as 

less helpful, 2.19% think it's hard to use and 2.62% thought as time intensive. The 

result of study demonstrated that larger part of the academic staff are reliant on the 
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use of electronic resources to get coveted and acquire important information for 

research conduct and publication, as well as  for teaching and forming lecture 

notes. The findings additionally showed that these resources are accessible in the 

University library. Furthermore, findings also demonstrated that power failure, 

restricted personal computer system, slow download and the miss use of computer 

and lack of required skills to use computer efficiently are factors constraining the 

academic staff on effective use of library electronic information sources. The 

findings proposed a few measures, for example, procurement of stable power 

supply, expanded transmission capacity, obtaining of more computer machine and 

proficiency trainings for scholarly staff of the foundation in order to have the 

ability to make most extreme use of the electronic information resources 

subscribed to by the University library. It was apparent from the data analysis that 

the electronic information resources are adequately.  

Recommendations: 

Flowing recommendations are being reviewed in order to enhance the services for 

convincing use of electronic resources in the University library as follows: 

 Provide Continuous training for the academic staff is important for 

effective use of electronic resources in the library. 

 Training should include  advanced search strategies. 

 Increase the fund of electronic resources subscription in more information 

databases and journals. 

 Identify the nonusers of electronic resources in order to convert them into 

potential users of the library electronic resources. 

 Increase the number of computer terminals and printers at the University 

library, colleges’ libraries and research centers. 
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