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 ا ا- دا  ا   ٢٠٢١   

دئ ا  

  ا : ا ماع ات ا  أي ّ ا ا و -أ

  :ث ات ا  

�لمة. و�ش��ط أن ت�ون  ٧٠٠٠و ٣٠٠٠ب�ن ما يجب أن ت��اوح مقاالت البحوث األصيلة   -

�و�ــــي، باللغــــة أصــــلية لــــم �ســــبق �شــــر�ا �ــــ� أي م�ــــان آخــــر �ــــ� أي وســــيط مطبــــوع أو إلك�

العر�ية أو اإلنجل��ية أو أي لغة أخرى أو أن ت�ون جزء من أطروحة الباحث للماجست�� 

  أو الدكتوراه. كما يجب أال ت�ون قيد النظر لل�شر �� م�ان آخر. 

-   
ً
 جديدا

ً
يجب أن ت�سم مقاالت البحوث بالعمق واألصالة بحيث يمكن أن تضيف ش�ئا

  إ�� ا��ال.

  يق مقاالت البحوث من الناحية العلمية باملراجع واملصادر والوثائق.يجب أن يتم توث -

 ألصول البحث العل��. -
ً
  يجب أن يتم ت�سيق مقاالت البحوث وفقا

 :بوض ا  

�لمــة،  ٥٥٠و ٤٥٠ترحــب الدور�ــة �عــروض الكتــب، ع�ــ� أن ي�ــ�اوح عــدد ال�لمــات مــا بــ�ن 

أن �شمل البيانات الببليوجرافية �املة (بما �� ذلك بيانات الكتاب الببليوجرافية). ع�� 

للكتاب وأن �عطي القارئ ��ة عامة عـن الكتـاب، وت��ـص النقـاط الرئ�سـة ال�ـ� تو�ـ� 

  مواطن قوة وضعف الكتاب.

 :ل اا  

ــتم مراجعــــة  ــ� تـ ــاق الـــنص األصــــ�� ح�ـ ــة شـــرط أن يــــتم ارفـ ــة األعمــــال امل��جمـ تقبـــل الدور�ـ

  .ال��جمة

 :اتا و 

ـــــان ي - ـــــار�خ وم�ـ ـــــ�ن)، وتـ ـــــنظم (املنظمـ ـــــؤتمر واملـ ـــــوان املـ ـــــن عنـ ـــــات عـ ـــــمل معلومـ ـــــب أن �شـ جـ

 اال�عقاد. وعرض موضوع للمؤتمر، ومحاوره الرئ�سة.
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 ا ا- دا  ا   ٢٠٢١   

   ات:ب. 

ير�� مالحظة أنھ يقع ع�� عاتق املؤلف�ن ت�سيق املقاالت وجعل�ا �� الش�ل املطلوب قبل    -

امل قبول  يتم  لن  أنھ  العلم  مع  ورد�ا  تقديم�ا.  اإلرشادات  �ذه  مع  تتوافق  ال  ال��  قاالت 

  ملؤلف��ا ولن يتم النظر �� �شر�ا ح�� يتم إعادة تقديم�ا بالصورة املالئمة. 

  يجب أن ُيقدّم مع �ل مقال فردي صفحة عنوان املقال ع�� أن �شمل ما ي��:  -

   عنوان املقال  

  اسم املؤلف واملؤ�ل العل��  

   امل��ص  

  ال�لمات املفتاحية  

  

جــب أن ُيرفــق مــع املقــاالت بيــان مقتضــب بــاملؤ�الت العلميــة وامل�نيــة للمؤلــف / املــؤلف�ن، ي -

.
ً
  بما �� ذلك املنصب الرس�� ا��ا�� و�يانات االتصال �املة

�� حال مسا�مة أك�� من مؤلف �� املقال يجب تحديد املؤلف املنوط بھ عملية املراسالت   -

.
ً
  وإرفاق بيانات االتصال بھ �املة

: ي�ب�ـــ� أن ُيرفـــق مـــع املقـــاالت م��ـــص �ـــ� صـــفحة عنـــوان املقـــال باللغـــة العر�يـــة ��صـــاتامل -

  �لمة.  ٢٠٠و ١٠٠ع�� أن يقع امل��ص ما ب�ن 

ال�لمــات املفتاحيــة: ير�ــ� تقــديم خمــس أو ســت �لمــات مفتاحيــة ال�ــ� ت��ــص املوضــوعات  -

املقــال ع�ــ� أن يــتم  الرئ�ســة للمقــال وذلــك بــاللغت�ن العر�يــة واإلنجل��يــة ع�ــ� صــفحة عنــوان

.
ً
  وضع�ا �عد امل��ص مباشرة

  يجب أن يتم التوضيح ال�امل للمصط��ات وا��تصرات عند استخدام�ا ألول مرة.  -

 ١٫٥، مــع تــرك مســافة A4يجــب أن تــتم طباعــة املقــاالت ع�ــ� جانــب واحــد مــن ورقــة مقــاس  -

  سم ع�� ا��وانب األر�عة للصفحة.  ٣٫١٧ب�ن السطور، ع�� أن ت�ون ال�وامش

  

  



 ا دئ                                                                                     

 

 ا ا- دا  ا   ٢٠٢١   

  األبناط:  -

 العر�ية باللغة  خط  املقاالت   :Simplified Arabic  مقاس املقال،    ١٨،  لعنوان  ثقيل 

  �� ال�امش.  ��١٢ امل�ن، ومقاس   ١٤مائل للعناو�ن الفرعية، ومقاس  ١٦ومقاس 
 

   اإلنجل��ية:املقاالت مقاس  Times New Romanخط    باللغة  لعنوان    ١٨،  ثقيل 

 �� ال�امش.  ��١٢ امل�ن، ومقاس  ١٤مائل للعناو�ن الفرعية، ومقاس  ١٦املقال، ومقاس 

 اإليضاحيات:  -

  يجـــب أن تقـــدم جميـــع اإليضـــاحيات والصـــور الفوتوغرافيـــة �ـــ� الشـــ�ل اإللك��و�ـــي فقـــط

ءة ومرقمــة ع�ـ� التـوا�� باألرقــام العر�يـة و�جــب أن ع�ـ� أن ت�ـون ذات جــودة عاليـة؛ مقـرو 

تحمــل �ــل إيضــاحية �ســمية توضــيحية مــع رقــم اإليضــاحية. و��ــون املؤلفــون مســئولون 

عــن ا��صــول ع�ــ� حقــوق التــأليف وال�شــر ل�افــة األعمــال الفنيــة املــأخوذة مــن مصــادر 

  أخرى.

ــ� التــــوا��. و�جــــب أن ي - ـــام العر�يــــة ع�ــ ـــل جــــدول �ســــمية يجــــب تــــرقيم ا��ــــداول باألرقـ ضــــم �ـ

 توضيحية ورقم ا��دول.

ــــ�اد  - ـــ ــة اللغـــــــات ا��ديثـــــــة لالس�شـ ــ�ادات واملراجـــــــع الببليوجرافيـــــــة: أســـــــلوب جمعيـــــ االس�شـــــ

 املرج��. و�جب أن تظ�ر قوائم املراجع �� ��اية املقال، ول�س كما ا��وا���. 

رسل جميع املشار�ات إ�� ال��يد اإللك��و�ي للدور�ة التا��: -
ُ
  ت

researchlibrariesr@gmail.com  
                    

  ق ا وا: ج. 

ـــــوم ـــــ� علـ ـــــات �ـ ـــــوث والدراسـ ـــــي للبحـ ـــــز العر�ـ ـــــر�ة للمركـ ـــــة حصـ ـــــون رخصـ ـــــنح املؤلفـ ـــــات  يمـ املكتبـ

صــة ��ــم �ــ� املعلومــات كجــزء مــن اتفاقيــة ال�ــ�خيص، و�مكــن للمــؤلف�ن اســتخدام املــواد ا��ا

 
ً
م�شورات أخرى �شرط أن ذكر أسبقية �شر�ا بالدور�ة وأن يتم إخطار رئ�س تحر�ر كتابة

.
ً
  مقدما
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 ا ا- دا  ا   ٢٠٢١   

  

:  
  

�ع�ــــ� األراء ووج�ــــات النظــــر الــــواردة باملقــــاالت عــــن املؤلــــف (املــــؤلف�ن) ولــــ�س بالضــــرورة أن  -

  �عكس أراء ووج�ات نظر رئ�س التحر�ر، أو �يئة التحر�ر، أو الناشر.

  

  

  

  

  

 

ية من املركز العر�ي  حقوق الطبع وال�شر محفوظة، وال �سمح بإعادة طبع أو �شر أي جزء من ا��لة، إال بموافقة خط

 للبحوث والدراسات �� علوم املكتبات واملعلومات 

   researchlibrariesr@gmail.com:توجھ جميع املراسالت ا��اصة با��لة إ�� ال��يد االلك��و�ي 

  index.html://acrslis.weebly.com/httpاملوقع االلك��و�ي للمركز: 



  وارات ا ا ث 

  وات  ات  

  ٢٠٢١ ناير ي ـ  عشر   �امس ا�  العدد  -ثامنال ا��لد

 

  
 

  ا  اع

ا ا  

  ع�� حس�ن السم�� 
٢-١  

 ات ا دورا   

 ت ات  ت ا و

ا روم ل أز اا  

  د. �ند علوي 

٢٠-٣  

 ا م  ا ات ا دور

ا ا أو وا  درا :

رم  

  محمد خم�س السيد ا��باطى د.      العطابحمد عبد هللاد. م

٦٣-٢١  

 درا :ا ا  ىإدارة ا م

رم   

  مرام محمد املروان د.                 السعيدي هللا�يلة عبد   د.

٧٩-٦٤  

) اMesh  اا ت (

 ت اتا  ت  

  أ.م.د. عبد اللطيف �اشم خ��ي               فالح حسن را�� 

١٠٦-٨٠  

 روا ا ق ا 

ا ذاا  ا : درا  

  د. مروة عصام محمد

١٣٩-١٠٧  

ت ا ا ورةق اوا :

  وات ا تا ر 

  .غــــــــوار عفيـــــــــفد

١٦٦-١٤٠  

 واداتاا ا ت 

 درا :ا ا  ا 

  الدكتور طالل ناظم الز���ي  األستاذ

  

١٨٢- ١٦٧  



  وارات ا ا ث 

  وات  ات  

  ٢٠٢١ ناير ي ـ  عشر   �امس ا�  العدد  -ثامنال ا��لد

 

  
 

  ا  اع

ات أة ار ا ة أ ر 

    در اوا م

 ال ا ت

  د. سعاد بن شع��ة  س�ام م�شار   

٢٠٤-١٨٣  

ت د با  ا ا 

 درا :ا دة ا  ا

ام  

  سماح قارح . دحسان �سامدة  

٢٢٣-٢٠٥  

ت ات ودور   ات 

ا    ا  أ 

   ا: درا  ادرن 

  بلھ أحمد بالل د.

٢٤٥- ٢٢٤  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                                                                                     ا  

 

     ا ا ث وارات   ات وات  
 

١ 

ا  
  أدوار ة     :وا ات ات

فرض و�اء �ورونا ع�� املكتبات التغ�� والتطور، وضرورة التحول الرق�� �� تقديم أ�شط��ا  

للمستفيدين. املكتبات  وخدما��ا  (  وعززت  املعلومات  ��امعة  ومرافق  املركز�ة  املكتبة 

للم العر�ي  االتحاد  جمعة  القادسية،  مركز  املوحد،  العر�ي  الف�رس  واملعلومات،  كتبات 

والتدر�ب امل��، والتواصل مع  دور�ا �� �شر املعلومات وتقديم م�ارات التعلم الذا�ي  املاجد)  

املستفيدين من خالل   واملؤتمراتمجتمع  وا��اضرات  الندوات  وال��ية    تنظيم  العلمية 

  .عن �عد

�� توثيق    اإللك��ونيةورة الوطنية) من خالل مواقع�ا  مكتبة سنغاف(   وشرعت �عض املكتبات

ا��تمع ال��    تأث��ات �ورونا ع��  الصعبة  الظروف  ل��ياة خالل  �املة  صورة  رصد  ��دف 

أفراد ا��تمع  إرسال  خالل  وذلك من فرض��ا �ذه ا��ائحة واالحتفاظ ��ا لألجيال القادمة،  

لصقات  املو   طو�اتاملو توغرافية  فو الصور  الو صوتية  ال���يالت  الو فيديو  القاطع  مل

    خالل بقا��م �� ا���ر امل����. يوميةالذكرات املو 

،  منصة أر�د)(  اإللك��ونيةواملنصات    اإللك��و�يا��ائحة ا��اجة امل��ة للتعليم  وأوجدت  

امللك ف�د    املكتبات(مكتبةوقامت    ،البديل الوحيد للمعلومات  اإللك��ونيةوصارت املصادر  

.  اإللك��ونيةعد املعلومات ف�ارس�ا وقوا بفتح  ارة الثقافة األردنية) مكتبةالوطنية، وز 
ً
  مجانا

ومشاركة  مصط��  وشاع   للمعلومات  ا��ر  خالل ل��ميعاملعرفة  الوصول  ومن    مواقع�ا   ، 

إصدارا��ا   ال�شر  ودور  املؤسسات  �عض  ال��    اإللك��ونيةأتاحت  األزمة  ف��ة    تجتاح طيلة 

 الصوتية   القصص  من  كب��ة  مجموعة  ألمازون  التا�عة"  Audible"  شركة  أتاحت(  ال�شر�ة

 
ً
   ١٤  بإتاحة  الصوتية  للكتب"  Storytel"  شركة  فعلت  وكذلك  لعمال��ا،  مجانا

ً
  من   يوما

   خدما��ا 
ً
"  Ebsco"  شركة  أتاحت   اإللك��ونية،  الكتب   مجال   و��  . ا��دد  للعمالء  مجانا

  لد��ا  ا��اصة  الكتب  األمر�كية 
ً
  .)مجانا

  با�تمام كب��   املكتبة الرقمية العاملية، املكتبة الرقمية العر�ية)(   ات الرقميةوحظيت املكتب

ن�يجة االن�شار الواسع لل�واتف الذكية وأج�زة القراءة القائمة ع�� تكنولوجيا املعلومات  

 واملكتبات الرقمية ال تتطلب وجود  واالتصاالت. 
ً
 مادي  ا

ً
، و�مكن الولوج إل��ا من أي م�ان و��  ا



                                                                                                       ا    

 

 ا ا- دا ا    ٢٠٢١   

٢ 

، و�مكن أن يتصل ��ا املالي�ن من املستخدم�ن ��  ان، ومساحا��ا التخز��ية ال حدود ل�أي زما

  �شر�ا ل��ميع.اك�ساب املعرفة و �� كب�� دور  ل�ا الوقت نفسھ، و 

قادرة  ف��    �ما �عرضت من أزمات و�وارثم س�بقى املكتبات منارات العلم ومنا�ع املعرفة،  

  وترتقي ��ا بما يخدم مجتمعا��ا.  ع�� أن تتكيف وتفعل خدما��ا وأ�شط��ا

  رئ�س التحر�ر                                                                                                                              

  ع�� حس�ن السم��                                                                                                                             
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 دور ت اا ا   و ت ات                   
 

 ٣     ا ا ث وارات   ات وات  

  

 ات ا دورا  و  
 اا ا ت ا  تت ا

روم ل أز  
                                                                                                          

  : د. ي دإا                                                                                                  

 ا ا -.اا  

alouihind7@gmail.com 

:ا  

ـــــل   ـــ ـــــب�ـات التواصـــــ ـــ أو ثقـافيـة و�عليميـة �� حيـاة    اجتمـاعيـةأدوارا عديدة    االجتمـا��إن لشـــــ

ـــــب�ات  ـــــ�ل كب�� �شـــــ ـــــتو�ا��م ومكتبات املطالعة العمومية تأثرت �شـــــ األفراد ع�� اختالف مســـــ

�� تقديم خدما��ا للمســــتفيدين خاصــــة �� ظل أزمة �ورونا مما يتوجب   االجتما��التواصــــل  

  ع�� أخصا�ي املعلومات أن �س�ثمر وجود �ذه الشب�ات �� خدمة الرواد.

رت مكتبات املطالعة العمومية بالتكنولوجيا ا��ديثة �� �ل مناح��ا من املفا�يم  وقد تأث

والتج���ات   بـــــــاملبـــــــا�ي  العـــــــاملـــــــة وال��امج وا��ـــــــدمـــــــات والتخطيط  و واأل�ـــــــداف مرورا  القوى 

ـــــ�ـا التغي�� والتـأثر بتكنولوجيـا املعلومـات مـا جعل�ـا  ـــ ـــــيـاء مســـــ ـــ والتنفيـذ والتقييم �ـل �ـذه األشـــــ

  وطرق تقديم ا��دمة األمر الذي يتطلبھ عصر املعلومات. �غ�� أيضا �� األدوار

ــة نود إبراز كيفية تطو�ر خدمات املعلومات كمكتبات املطالعة  ــ ـــ ومن خالل �ذه الدراســـــ

ـــــفحـــات   ـــ ــة املوجودة ع�� صـــــ ــ ـــ ـــ العموميـــة �� جميع األحوال عـــامـــة و�� ظـــل أزمـــة �ورونـــا خـــاصـــــ

ومتاحة ع�� مواقع�ا    الفا�ســـــــبوك وكيف أ��ا أصـــــــبحت متاحة للمســـــــتفيد �� أي وقت �شـــــــاء

  .االجتما��وع�� شب�ات التواصل 

 ١٢لواستخدمت �ذه الدراسة من�� تحليل ا��توى حيث قمت باختيار عينة عشوائية 

  مكتبة مطالعة عمومية ببعض املناطق با��زائر ممن لد��ا صفحات ع�� الف�سبوك.

:ت اا  

                           إن��نتاملعلومات،  مكتبة مطالعة عمومية، أزمة �ورونا، فا�سبوك، خدمات  

Public Library, Corona Crisis, Facebook, Information Services ،Internet 



                                                                                                       ي .د 

 
 

 ا ا- دا ا    ٢٠٢١   

٤ 

:   

إ�� ظ�ور نوع جديد   االجتما��الواســــع الســــتخدام شــــب�ات التواصــــل    االن�شــــارلقد أدى  

  االجتما��شـــب�ات التواصـــل    اســـتغاللمن التحديات ال�� تواجھ املكتبات ، أبرز�ا ه كيفية  

) عامة و خالل األزمات �أزمة �ورونا ��٢٠١٦ تقديم خدمات نوعية للمســـــــتفيدين (الزامل ، 

ــة وأن املكتبـــات عـــامـــة ومكتبـــات املطـــالعـــة  ــ ـــ ـــ ــة و طرق جـــذب أك�� عـــدد م��م ، خـــاصـــــ ــ ـــ ـــ خـــاصـــــ

ـــــر املعرفة و التكنولوجيا الذي يفرض عل��ا التكيف  العم ـــــم عصـ ـــــة �ع�ش �� خضـ ومية خاصـ

ــــتغالل�ا إثباتا للوجود األمر الذي يحتم ع�� مكتبات املطالعة  مع التكنولوجيا ا��ديثة و اســـــ

العمومية كمكتبات موج�ة ألك�� فئة من ا��تمع و مختلف شــرائحھ أن �غ�� من مظ�ر�ا و 

ـــــــــــــل  جو�ر ا��ــدمـة ال�� تقــدم ـــــب�ــات التواصـ ـــ ـــــمود أمـام تحــديـات شـــــ ـــ ـــــمن ل�ــا الصـــــ ـــ �ـا ممــا يضـــــ

  لتجعل م��ا وسيلة تحسن ��ا خدما��ا وتقر��ا من املستفيد أك��. االجتما��

ـــــيح طرق تطو�ر ا��ــدمــات ال�� تقــدم�ــا   ـــ ــــة ��ــدف إ�� توضـــــ ـــ ـــ ومن �نــا �ــانــت �ــذه الــدراســـــ

ـــــا ز�ـ ـــــا ع��  ـــــأث���ـ تـ ـــــدى  ـــــا��زائر ومـ بـ ـــــاطق  املنـ ـــــة ببعض  العموميـ ـــــة  ـــــالعـ املطـ ـــــات  ـــــدد مكتبـ عـ دة 

ـــــتفيــــدين من خــــدمــــات �ــــذه املكتبــــات �� جميع األحوال وخالل األزمــــات �ــــأزمــــة �ورونــــا  ـــ املســـــ

  و�التا�� �انت �ذه الدراسة لتجيب ع�� إش�الية.

ــــــــــل   ــــــــــب�ات التواصـ ــــــــــو�ق�ا بمكتبات    االجتما��ما دور شـ �� تطو�ر خدمات املعلومات و�سـ

ـــــاطق. املنـ ـــــة ببعض  العموميـ ـــــة  ـــــالعـ ـــــ  املطـ ـــــة �ورونـ أزمـ ـــــات  ا��زائر خالل  ـــــفحـ ـــ ا ومن خالل صـــــ

  الفا�سبوك؟

  
:راا أ  

ــــل   ــــب�ات التواصـ ــــات ومن بي��ا املكتبات ال��    ا�تمام�� محور    االجتما��شـ ــــسـ �افة املؤسـ

ـــــتفيـد   ـــ ـــــول إ�� املســـــ ـــ ـــــ��ـا وأ�ـداف�ـا للوصـــــ ـــ ـــــيـاســـــ ـــ ع��   اعتمـادا�ـان لزامـا عل��ـا أن �عيـد توجيـھ ســـــ

يوما �عد يوم �وســــيلة �ســــو�قية تجذب   اســــتخدام�اال�� يزداد   االجتما��شــــب�ات التواصــــل  

  املستفيدين من خالل تقديم خدمات راقية ونوعية.

  
  
  



 دور ت اا ا   و ت ات                   
 

 ٥     ا ا ث وارات   ات وات  

 ارا:أاف 

من    االجتما��إن ال�دف األســـــــا�ـــــــ�� ل�ذه الدراســـــــة �و إدراك الو�� �شـــــــب�ات التواصـــــــل  

ـــــــــــــة  طرف مكتبــات املطــالعــة العموميــة و التعرف ع�� ا��ــدمــات ال�� تقــدم من خالل�ــا خــاصـ

ـــــرائح ا��تمع و مـدى   ـــ ـــــب�ـات �� تقـديم   االعتمـادوأ��ـا مكتبـات موج�ـة ل�ـافـة شـــــ ـــ ع�� �ـذه الشـــــ

  زمة �ورونا خاصة من أجل تحقيق أ�داف �� :ا��دمة عادة و خالل أ

ــل   )١ ــ ـــــــــــ ـــــب�ــــات التواصـ ـــ ال�� �عتمــــد عل��ــــا مكتبــــات املطــــالعــــة   االجتمــــا��التعرف ع�� نوع شـــــ

 العمومية.

ـــــ�ـل   )٢ ـــ ـــــب�ـات �شـــــ ـــ معرفـة ا��ـدمـات ال�� تقـدم�ـا مكتبـات املطـالعـة العموميـة ع�� �ـذه الشـــــ

 عادي وخالل األزمات وكيفية �سو�ق�ا.

 ع�� ز�ادة املستفيدين من املكتبة. االجتما��إدراك مدى تأث�� شب�ات التواصل  )٣

  و�التا�� �ساؤالت �ذه الدراسة مب�ية ع�� �ذه األ�داف.

ــــل   )١ ـــ ــــب�ات التواصـ ـــ ــــتخدمة �� مكتبات املطالعة العمومية لبعض   االجتما��ما نوع شـ ـــ املسـ

 املناطق ا��زائر�ة عادة وخالل أزمة �ورونا؟

 ع�� عملية ال�سو�ق وز�ادة عدد املستفيدين؟ االجتما��التواصل كيف تؤثر شب�ات  )٢

 

: راا  

ــــوائية   ـــ ــــة من�� تحليل ا��توى حيث قامت باختيار عينة عشـــــ ـــ مكتبة   ١٢لاتبعت الدراســـــ

ــــبوك   ـــ ــــفحات ع�� الفا�ســـــ ـــ من    وذلكمطالعة عمومية ببعض املناطق با��زائر ممن لد��ا صـــــ

ـــــــتخدام ال�لمات املفتاحية، مكتبات املطالعة  ـــبوك باســـــ ــــــــ ـــفحات الفا�سـ ــــــــ خالل البحث �� صـ

ـــــ�يف  ـــــية، و من خالل تحليل ا��توى تم تصـــــ العمومية، مكتبات املطالعة العمومية الرئ�ســـــ

  فئت�ن:املكتبات إ�� 

كتبات �شـــــــطة وتحتوي ع�� أك�� من صـــــــفحة ��توى من قبل اختصـــــــا�ـــــــ�� املعلومات م )١

ــــافــة إ��  ـــ ـــ ـــــطــة إضـــــ ـــ ـــــتفيــدين من املكتبــة و�مع�� آخر يوجــد محتوى متعلق ��ــذه األ�شـــــ ـــ واملســـــ

 التحديث الدوري للصفحات.



                                                                                                       ي .د 

 
 

 ا ا- دا ا    ٢٠٢١   

٦ 

ــــبوك دون  )٢ ـــ ــــفحة واحدة ع�� موقع الفا�ســـــ ـــ ــــطة وال�� يوجد ل�ا فقط صـــــ ـــ مكتبات غ�� �شـــــ

 ى للنقاش من قبل املستفيدين أو ح�� أخصا�ي املعلومات.وجود أي إشارة إ�� محتو 

  
:راا  

ـــمت   ــــــــ ـــوائية من مكتبات املطالعة العمومية ضـ ــــــــ ـــــــة ع�� عينة عشـ مكتبة   ١٢تمت الدراســـــ

مكتبة مطالعة عمومية ع�� مســــتوى   ٤٧مطالعة العمومية ببعض املناطق با��زائر من ب�ن  

  الوطن.

  يو�� مكتبات املطالعة العمومية عينة الدراسة  : ١جدول رقم 

  االجتما��الفئة و نوع شبكة التواصل   مكتبات املطالعة العمومية

  غ�� �شطة ، فا�سبوك فقط  مكتبة املطالعة العمومية الرئ�سية لوالية حمام الضلعة

 غ�� �شطة ، فا�سبوك فقط  مكتبة املطالعة العمومية بلدية الرحية

 غ�� �شطة ، فا�سبوك فقط  املطالعة العمومية أم العظائممكتبة  

 �شطة ، فا�سبوك فقط  مكتبة املطالعة العمومية لبلدية ع�ن فكرون 

 �شطة ، فا�سبوك فقط  مكتبة شبھ ا��ضار�ة للمطالعة العمومية قا�س

 �شطة ، فا�سبوك فقط  املكتبة الرئ�سية للمطالعة العمومية ت�سة

ـــــة   أم  مكتبــ ـــــة  زعي�� فكرنيــ ـــــة  بوجمعــ ـــــة  العموميــ ـــــة  ـــــالعــ املطــ

  البوا��

 �شطة ، فا�سبوك فقط

 �شطة ، فا�سبوك فقط  مكتبة املطالعة العمومية بوذاري بلقاسم لوالية املسيلة

 �شطة ، فا�سبوك فقط  مكتبة املطالعة العمومية س�اس�ا ت�سة

 فا�سبوك فقط �شطة ،  مكتبة املطالعة العمومية تيارت

ــــــــــامي  ـــ ـــــيــة املطــالعــة العموميــة ا��ــا�ــد عصــ ـــ ـــ املكتبــة الرئ�ســ

  محمد �سكرة

 �شطة ، فا�سبوك فقط

  �شطة فا�سبوك فقط  املكتبة الرئ�سية للمطالعة العمومية لوالية الشلف

  



 دور ت اا ا   و ت ات                   
 

 ٧     ا ا ث وارات   ات وات  

: را ير اطا  

ـــــل   ـــــب�ات التواصـــــ ـــــعت مكتبات املطالعة العمومية نقاط إتاحة للمعلومات أ�م�ا شـــــ وضـــــ

ـــــيط االجتمـــا�� ـــ ، و ال�� وجـــدت م�ـــان��ـــا �� املكتبـــات نظرا للتفـــاعليـــة ال�� يقـــدم�ـــا �ـــذا الوســـــ

للمســتفيدين و أخصــا�ي املعلومات و ال�� �ســد �غرات ما ال �ســتطيع املكتبة تقديمھ لضــيق 

ـــــتفيــدين  الوقــت أو داخــل املكتبــة أل ـــ ــــة تقــديم ا��ــدمــات ألك�� عــدد من املســـــ ـــ ـــ ��ــا ت�يح فرصـــــ

  ).٢٠١٨ مر���،والتواصل مع�م و ما تقدمھ من خدمات ع�� أك�� نطاق ممكن (

�ش�ل كب�� جدا �� السنوات األخ��ة و ظ�ور�ا �ان    االجتما��ان�شرت شب�ات التواصل  

ـــــل ب�ن األفراد و يطلق عل��ـا البعض بأ�  ،١٩٩٥ ـــ ـــــ���ا ا��تمع  و ت�يح خدمة التواصـــــ ـــ   االف��ا�ـــــ

  ).٢٠١٤الذي يجمع أفراد من مختلف األجناس و الدين و اللغة و الثقافة (شقرة ، 

ـــــل   ـــ ـــــب�ات التواصـــــ ـــ ـــــاركة    االجتما��وشـــــ ـــ خدمة متوفرة ع�� األن��نت �عمل ع�� ر�ط و مشـــــ

ـــــ�� أرجـــاء العـــالم �� املوقع إلك��و�ي   ـــ ـــــتخـــدم�ن من شـــــ ـــ ـــــ�يـــك عـــدد كب�� من املســـــ ـــ   واحـــد،و�شـــــ

ـــــرة و ي�بـادلون األف�ـار و املعلومـات و يتمتعون بخـدمـات عـديـدة م��ـا   ـــ ـــــلون معـا مبـاشـــــ ـــ يتواصـــــ

اش�ر�ا الفا�سبوك الذي �عت��    ) و من٢٠١٨مشاركة امللفات و الصور  و الفيديو (القر�ي ،  

فيھ ، ال��ـ�يل ��    االشـ��اك، و �و موقع مجا�ي يتطلب  ٢٠٠٤بدأت سـنة    اجتماعيةشـبكة  

ــــور و الفيديو�ات (معتوق ،  ــــاركة الصـ ــــدقاء و مشـ ــــل مع األصـ املوقع يتم�� بأنھ يمكن التواصـ

٢٠١٨.(  

م ال�ـ�صـية و�عرف البعض �ذه الشـب�ات بأ��ا مسـاحات �سـتعرض فيھ األفراد ملفا��

ـــــب�ــات   ـــ ــــة ��م (االجتمــاعيــو�قوموا ب�نــاء الشـــــ ـــ ـــ بــأ��ــا    و�عرف)  Ellison, Boyd, 2008ة ا��ــاصـــــ

املواقع ال�� تمكن للمســــتخدم إ�شــــاء ملف �عر�في خاص و بناء شــــب�ات ال�ــــ�صــــية، و من  

 .ثم يمكن تبادل املعلومات مع اآلخر�ن املن�سب�ن لنفس الشبكة

خاصــة للتعب�� عن الرأي و مجموعات للمناقشــة ) بأ��ا مســاحات   Alen, 2008و�عرف�ا (

ـــــور ا��تلفـة ، و عليـھ فـإنـھ يمكن  ـــ ـــــمن األخبـار و الصـــــ ـــ ـــــت�تـاجتتضـــــ ـــ من �ـذا املف�وم بـأن   االســـــ

عبارة عن مواقع تمكن املستخدم من إ�شاء ملفات إلك��ونية ،   االجتما��شب�ات التواصل  

ـــــــھ و �� ـــتخدم نفسـ ـــــــة يمكن إدار��ا من قبل املســـــ ــــيلة ل��فاظ ع��  و بناء شــــــــب�ات خاصـ ـــ وسـ

  العالقات ال��صية لألفراد مع بقية الزمالء و األصدقاء ع�� الشبكة.



                                                                                                       ي .د 

 
 

 ا ا- دا ا    ٢٠٢١   

٨ 

 ات ات : ات ا  و  

ــــات أن �عض املكتبات بدأت تتخذ خطوات  ـــ ــــ�� �عض الدراسـ ـــ ــــو�ق خدما��ا    اتجاه�شـ ـــ �سـ

ــل   ــ ــب�ات التواصـ ــ ــــتخدام شـ ــة �عد إقبال كث�� من الطالب ع�� االجتما��من خالل اسـ ــ ، خاصـ

ــــة   ــــفحات خاصـــــ ــــاء صـــــ ــــتخدام�ا و إ�شـــــ إال أن �عض املكتبات ركزت ع�� اتجاه واحد    ��م،اســـــ

ـــــ�ثمر التطبيقات ال�� ت�يح�ا تلك   باال�تمامحيث قامت   ـــ ـــــفحات فقط و لم �ســـــ ـــ ـــــاء صـــــ ـــ بإ�شـــــ

  ) فلم ت�يح وصالت للوصول إ�� مصادر املعلومات املتوفرة.Boos,2009الشب�ات (

) بأن املكتبات األ�اديمية استخدمت  Steines, 2008كما أو��ت دراسة أخرى أجرا�ا (

�� إبالغ املسـتفيد ب�ل ما �و جديد باملكتبة، مجموعات املكتبة    االجتما��شـب�ات التواصـل  

ـــــــــــــاحبــة  ا��ــديثــة ال��و�ج ��ــدمــات املكتبــة وموارد�ــا وال ـــــــــــــالفعــاليــات املصـ ـــــــــــــائــل إ��   وإرسـ رسـ

  املستفيدين لإلحاطة ب�ل ما �و جديد.

كما �شــــ�� دراســــات أخرى أن مكتبات املطالعة العمومية �ســــتعملون شــــب�ات التواصــــل  

ـــــر األخبـار املتعلقـة بـا��ـامعـة   االجتمـا�� ـــ ـــــط��ـالإلحـاطـة بـالكتـب ا��ـديـدة بـاملكتبـة �شـــــ ـــ   وأ�شـــــ

ــــطة املقامة �� امل ــــافة إ�� األ�شـ قواعد   وخدماتكتبة، اإلعالن عن ا��الت اإللك��ونية  باإلضـ

  البيانات املتوفرة.

ـــــة أخرى قام ��ا ( ـــــفت دراسـ ) أن املكتبات تمارس نفس Kumer, Tripathi, 2010كما كشـ

ـــــو�قيـة   ـــ ـــــطـة ال�ســـــ ـــ ـــــــــــــةاأل�شـــــ ـــــــــــــادر املعلومـات و قواعـد  وخـاصـ فيمـا يتعلق بـاإلعالنـات عن مصـ

ــــادر اإللك��ونيــــة   ـــــــــــ ــل    ،بــــاملكتبــــةالبيــــانــــات و املصـ ــــافــــة إ�� اإلعالنــــات حول ورش العمـ ـــــــــــ بــــاإلضـ

  وا��اضرات باملكتبة.

  
 ات اا ت  ودور أم  

 ا:ا 

ـــــل   ـــــب�ات التواصـ ـــــطة املكتبة و دعم برامج�ا و ذلك   االجتما��إن شـ ل�ا دور �� �عز�ز أ�شـ

  ).٢٠١٨من خالل (أحمد ، 

 .ورواد�االقدرة ع�� توثيق العالقات بقدر كب�� ب�ن املكتبات  )١

 ���يع النقاش وإتاحة الفرصة للرد ع�� �عليقات مستخدمي املكتبة. )٢



 دور ت اا ا   و ت ات                   
 

 ٩     ا ا ث وارات   ات وات  

ـــــتفيـدين من املكتبـة ��   )٣ ـــ ـــــول للمســـــ ـــ كمـا �و ا��ـال �� املكتبـة ا��ـديثـة ع��   منـازل�م،الوصـــــ

 األن��نت اليوم ال�� لم �عتمد ع�� ح���ا املادي كنقطة للوصول.

 مع املكتبات النظ��ة. والتواصلتبادل األف�ار  )٤

  تبة.والفعاليات ا��اصة باملك وال��امجإضافة مز�دا من ا��م�ور للمشاركة �� األحداث  )٥

  
 ات ا ل  تا  تت ا 

:ا 

ــل   ـــ ــب�ات التواصـــــ ـــ ـــــبوك    االجتما��إن شـــــ ــب�سوالتو��� و ماي    واليوتيوبمثل الفا�ســـــ ـــ  ســـــ

ــــتخدم�ن و حققت للمكتبة عدة   تمكن ـــ ــــعة من املسـ ـــ ــــول إ�� مجموعة واسـ ـــ املكتبات من الوصـ

  ا��تلفة:مم��ات �� تقديم ا��دمات 

 �سا�م �� عملية �سو�ق خدمات املعلومات للمستفيدين. )١

 تمكن أخصا�ي املعلومات من أداء عملھ ولو خارج املكتبة. )٢

 ).٢٠٠٦(بن يح�� ، �سا�م �� خدمة املناقشة و التفاعل و التحاور الفعال  )٣

 املستفيد. وتوجيھتحسن خدمة اإلعالم  )٤

الفيديو ا��اصـــة ��ا،    ومقاطعب�شـــر الصـــور    والواردتمكن من التعر�ف بأ�شـــطة املكتبة   )٥

 العمل ال�� �عقد ��ا. وورش

  
 راا:اما  

ـــــفح  ـــ ــة حيـث قمنـا بتصـــــ ـــ ـــ اعتمـدنـا من�� التح�� ا��توي ع�� عينـة املكتبـات محـل الـدراســـــ

ـــــــــــــل  ـــــب�ــات التواصـ ـــ ـــــفحــات شـــــ ـــ ـــــفحــة   أنالتــأكــد من    وتم  االجتمــا��صـــــ ـــ �ــل املكتبــات لــد��ــا صـــــ

  خاملة. أوفا�سبوك إما أن ت�ون �شطة 

ـــــفحـات   ـــ ـــــطـة ال�� تقوم ��ـا مكتبـات املطـالعـة العموميـة ع�� صـــــ ـــ ـــــبوك  ومن ا�م األ�شـــــ ـــ الفـا�ســـــ

 اآل�ي:

  

  



                                                                                                       ي .د 

 
 

 ا ا- دا ا    ٢٠٢١   

١٠ 

  : �شاطات مكتبات املطالعة العمومية ع�� الفا�سبوك ٠٢جدول رقم 

  الوصف  طبيعة ال�شاط ع�� الفا�سبوك 

ـــــد   اإلعالنات ع�� املصادر ا��ديدة ـــ ـــ ـــ تتمثــــل �� ال��و�ج ل�ــــل مــــا �و جــــديــــد من أرصــ

  مكتبات املطالعة العمومية

تتمثــل �� األخبــار العــامــة ال�� تــدرج�ــا املكتبــة عن   املكتبة وفعالياتاألخبار العامة 

  املكتبة وفعالياتا��تمع 

ـــــور إدراج قوائم   ـــ ـــ ــــــادر املعلومــات ال��   وصــ ـــ ـــ عن مصــ

  تو��� املكتبة باستخدام�ا

بــــــالكتــــــب   �� اإلعالنــــــات  املراجعــــــات   وكتــــــبتتمثــــــل 

  مصادر املعلومات  و�قية

ــــــمعية  ��  وتتمثل  الفيديو وأقراص واملسلسالتاإلعالن عن األفالم  ــــــر�ةاإلعالن عن املواد الســ  والبصــ

ـــــواء عن طر�ق العروض املقـــدمــة �� املكتبـــة أو  ـــ ـــ ســ

  عن طر�ق توافر�ا لإلعارة

ـــــراتالعمـل   وورشاإلعالنـات عن ال��امج   ـــ ـــ  وا��ـاضــ

  املصاحبة للمكتبة

�� اإلعالنـات عن ورش العمـل ال�� تقـدم�ـا    وتتمثـل

ا��تلفة ســــــواء ال��  وال��امج وا��اضــــــراتاملكتبة  

ــــــات ��  ت ــــــســ قدم�ا املكتبة أو تقدم عن طر�ق املؤســ

  املكتبة.

تتمثــل �� اإلعالنــات عن خــدمــات املكتبــة ا��ــديــدة    اإلعالنات عن ا��دمات ا��ديدة باملكتبة

  الستخدام�الدفع املستفيد 

األخرى   وتتمثــــــل  ال��و�ج ��موعات املكتبة املكتبــــــة  للمجموعــــــات  ال��و�ج   ��

  و�عر�ف املستفيد ��ا

ــيح �ذه   ـــ ـــــطةو�مكن توضـــــ ـــــفحات    األ�شـــــ ـــــوص من صـــــ ـــــتعراض �عض النصـــــ من خالل اســـــ

 املكتبات ع�� الفا�سبوك �اال�ي:



 دور ت اا ا   و ت ات                   
 

 ١١     ا ا ث وارات   ات وات  

  عن الكتب ووضع م��صات ع��ا   اإلعالن : ١الش�ل رقم 
  

 

  أو لألطفال سواء  املستفيدين بكتب مق��حة للقراءة قائمةتقوم املكتبات �سرد 

 للطالب كما تقدم مختصر عن �عض الكتب ل���يع قراء��ا واالطالع عل��ا.  



                                                                                                       ي .د 

 
 

 ا ا- دا ا    ٢٠٢١   

١٢ 

  

  عن محاضرة  و�رمج تقدم�ا املكتبة  : اإلعالن ٢الش�ل رقم 

 

 تقدم�ا املكتبة .  عن ا��اضرات وال��امج ال�� لإلعالنتتخذ املكتبات �ذه الصفحات 



 دور ت اا ا   و ت ات                   
 

 ١٣     ا ا ث وارات   ات وات  

  : اإلعالن عن ورش العمل   ٣الش�ل رقم 

  

 

 �علن مكتبات املطالعة العمومية عن الورش ال�� تقدم�ا   



                                                                                                       ي .د 

 
 

 ا ا- دا ا    ٢٠٢١   

١٤ 

  

  

  : اإلعالن عن برامج اف��اضية ٤ش�ل رقم

 

 



 دور ت اا ا   و ت ات                   
 

 ١٥     ا ا ث وارات   ات وات  

  

  

  : أخبار املكتبة ٦الش�ل رقم

  

  : أخبار املكتبة  ٧ش�ل رقم  

 عن برامج اف��اضية ع�� صفحة الفا�سبوك باإلعالنتقوم املكتبة 

 

 



                                                                                                       ي .د 

 
 

 ا ا- دا ا    ٢٠٢١   

١٦ 

  

  

  عن خدمات املكتبة  اإلعالن :  ٥ش�ل رقم 

  

 

  

               

 

�ستخدم معظم املكتبات صفحا��ا ع�� الفا�سبوك ل�شر األخبار العامة  

 وفعاليا��ا ا��تلفة كعروض الكتب وامل�رجانات السنو�ة واملسابقات  

 

عن ا��دمات ال�� تقدم�ا كخدمة املكتبة   لإلعالنتتخذ املكتبة صفحة الفا�سبوك 

 املتنقلة 



 دور ت اا ا   و ت ات                   
 

 ١٧     ا ا ث وارات   ات وات  

:راا م  

ــــل   ـــ ــــب�ات التواصـ ـــ ــــفحات ل�ا ع�� شـ ـــ ــــأت صـ ـــ ــــيم املكتبات ال�� أ�شـ ـــ إ��   االجتما��مكن تقسـ

ـــــطـــة وأخرى خـــاملـــة، ومن ا��ـــدول   ـــ ـــــم�ن: مكتبـــات �شـــــ ـــ نالحظ أن �عض املكتبـــات قـــد   ١قســـــ

أ�شـــأت ل�ا محتوى ع�� الفا�ســـبوك و�عضـــ�ا اآلخر قد �ـــ�ل حضـــورا فقط ع�� الصـــفحة،  

ــــل   ـــ ـــ ـــــب�ـــات التواصـــــ ـــ ـــــعـــا ع�� شـــــ ـــ ـــــورا واســـــ ـــ واملالحظ أن مكتبـــات املطـــالعـــة العموميـــة ل�ـــا حضـــــ

 .االجتما��

ــــطة ال�� تقوم ��ا مكتبات    تب�ن ٢من خالل تحليل ا��دول   �ناك أن مجموعة من األ�شـــــ

  :االجتما��املطالعة العمومية ع�� شب�ات التواصل 

ـــــادر املعلومات  )١ ـــ ـــــفحا��ا ع��   ا��ديدة:اإلحاطة بمصـــــ ـــ ـــــتخدم عينة املكتبات صـــــ ـــ حيث �ســـــ

الفا�سبوك لإلعالن عن الكتب ومصادر املعلومات األخرى، و�ظ�ر ذلك من خالل اإلعالنات  

ـــــفحات   ـــــوآءاع�� تلك الصـ ـــــادر و�عرف �ذه ا��دمة    سـ ـــــف �ذه املصـ من خالل ا��توى ووصـ

ـــــل    ا��ـار�ـة،بخـدمـة اإلحـاطـة   ـــ ـــــب�ـات التواصـــــ ـــ قـديم خـدمة  جـديـدة لت  أداةتمثـل    االجتمـا��فشـــــ

 اإلحاطة ا��ار�ة.

  االجتما��شـب�ات التواصـل   و�عت��إصـدار قوائم مصـادر املعلومات املنتقاة للمسـتفيد.   )٢

ـــــيلة للبث  ـــــتفيد    االنتقا�يوسـ ـــــ�� للمسـ ـــــة ي�سـ للمعلومات بحيث من خالل مجموعات املناقشـ

 .ا�تمامھمعرفة مصادر املعلومات ال�� تقع تحت 

  

: ا  ىت ادر ا  نا 

ـــــل   ـــــب�ات التواصـ ـــــادر املعلومات املوجودة �� املكتبة    االجتما��شـ ـــــيلة لل��و�ج ملصـ �� وسـ

ـــــتفيـدين أو معرفـة نبـذة  ـــ ـــــــــــــادر إ�� املســـــ ـــــــــــــال �ـذه املصـ حيـث يتخـذ�ـا أم�ن املكتبـة �ـأداة إليصـ

  مختصرة ع��ا.

  
 ورش ا  تمااات: واوا 

وسـيلة لتوصـيل مختلف األ�شـطة املكت�ية إ��   االجتما��وذلك باتخاذ شـب�ات التواصـل  

  من حلقات العمل ومختلف األ�شطة ال�� تقوم ��ا املكتبة. لالستفادةاملستفيدين 
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ــل   ــ ــب�ات التواصـــــ ــ ــــافة محتوى آخر حيث يقوم   االجتما��إن شـــــ ــتفيد بإضـــــ ــ ــــمح للمســـــ �ســـــ

ــــل   ـــ ــــب�ات التواصـــــ ـــ ــــا�مة عن طر�ق خلق محتوى ع�� شـــــ ـــ ــــاركة  االجتما��باملســـــ ـــ �� طرح    واملشـــــ

األف�ار وعرض املق��حات واملســـــــا�مات �ذا ا��توى يمكن تناقلھ ب�ن املســـــــتفيدين أعضـــــــاء 

 املكتبة أو مكتبات أخرى و تتكرر العملية �� نظام شب�ي.

أف�ـــــــار�م ومق��حـــــــا��م حول    إن مجموعـــــــات ـــــتفيـــــــدين عرض  ـــ ــــات ت�يح للمســـــ ـــ ـــــــــــ املنـــــــاقشـ

ــات   ــال    املكتبـــة،مجموعـ ــة البعض لألطفـ ــــة محتوى الكتـــب وتزكيـ ـــــــــــ ــاقشـ ــا ي�يح للبعض منـ كمـ

ـــــتفيـــدون من   ـــ ـــــتفيـــدين ومن خالل �ـــذه العمليـــة يتمكن بقيـــة املســـــ ـــ   االطالعوغ���م من املســـــ

 واإلملام بمجموعات أخرى �� مكتبات أخرى.

 

  ا وات:

ـــــب ـــ ـــــتخدام شـــــ ـــ ـــــة حاولنا ت�ي�ن مدى تطو�ر خدمات املعلومات باســـــ ـــ �ات  من خالل الدراســـــ

ــل   ــ ـــــــــــ ـــــتفيــــدين و إعالمــــھ   االجتمــــا��التواصـ ـــ ـــــ��اتيجيــــات الفعــــالــــة �� توعيــــة املســـــ ـــ �ــــأحــــد اإلســـــ

بمجموعا��ا و خدما��ا ا��تلفة، و من خالل شب�ات املعلومات تقوم املكتبة بال�سو�ق ع�� 

ـــــو�ق خـــدمـــا��ـــا املكت�يـــة إ��  ـــ ـــــو�ق املكتبـــة من خالل أخبـــار�ـــا العـــامـــة، و �ســـــ ـــ أر�عـــة فئـــات �ســـــ

ق مصــــادر�ا باإلعالن ع��م ع�� صــــفحات الفا�ســــبوك و �ســــو�ق خ��ات  املســــتفيدين، و�ســــو�

ـــــتفيد ع�� التقرب من   ـــ ـــــ�� املعلومات من خالل م�ارتھ البحثية و ذلك ��ث املســـــ ـــ ـــــا�ـــــ ـــ اختصـــــ

  املكت��.

  
: ت اا     و  

ـــــتغالل تطبيقــــات الو�ــــب )١ ـــ �� تطو�ر خــــدمــــا��ــــا    ٢٫٠ع�� مكتبــــات املطــــالعــــة العموميــــة اســـــ

 .االجتما��و�سو�ق�ا خاصة بما يتعلق �شب�ات التواصل 

وت�ون إدار��ا تحت إشـراف    إ�شـاء صـفحات فعالة ع�� مواقع الشـب�ات مثل الفا�سـبوك )٢

ســـتفيدين، الت�ســـيق  رســـائل �ســـو�قية للم  وإرســـالأحد أخصـــا�ي املعلومات لتحديث بيانا��ا  

  .االجتما��ب�ن ما ي�شر �� موقع املكتبة وما ي�شر ع�� شب�ات التواصل 



 دور ت اا ا   و ت ات                   
 

 ١٩     ا ا ث وارات   ات وات  

ـــــاراتالرد ع�� جميع   )٣ ـــ ـــتفسـ ــ ـــ ـــــتفيدين    االسـ ـــ مجموعات النقاش ع��   وإدارةالواردة من املسـ

  �ذه املواقع.

ـــــل   )٤ ـــــب�ات التواصـ ـــــتغالل�ا �� تطو�ر   وكيفية  االجتما��إقامة ورش عمل حول فوائد شـ اسـ

 مات و�سو�ق�ا.خدمات املعلو 

  
: اا  

ـــــل ٢٠١٨أحمـد احمـد م��غ�� محمـد ( - ـــ ـــ ـــــب�ـات التواصــ ـــ ـــ )، دور املكتبـات ا��ـامعيـة �� التوظيف اإليجـا�ي لشــ

 االجتما��لالتحاد العر�ي للمكتبات و املعلومات �عنوان : شب�ات التواصل  ٢٨املؤتمر السنوي   االجتما��،

 مصر. -و تأث���ا �� مؤسسات املعلومات �� الوطن العر�ي القا�رة

:  االجتما��) ، املكتبات ا��امعية الســـــــــعودية ع�� مواقع التواصـــــــــل ٢٠١٦الزامل : منصـــــــــور بن عبد هللا ( -

 دراسات م��ية مجلة مكتبة امللك ف�د متاح ع�� املوقع التا�� :

- http ://search.mandumah.com 

�� �ســو�ق خدمات املعلومات ��   االجتما��) ، دور وســائل التواصــل ٢٠١٨مان بن عبيد (القر�ي عند الرح -

ـــــنوي   ـــ ـــ ـــــر–لإلتحــاد العر�ي للمكتبــات و املعلومــات    ٢٨مكتبــة جــامعــة امللــك عبــد العز�ز ، املؤتمر الســ ـــ ـــ  -مصــ

 القا�رة.

تبات ا��امعية و تأث��ه ع�� جودة خدمات املك  االجتما��بن يح�� نادية ، شـــيماء را�س، شـــبكة التواصـــل  -

 مصر.–لإلتحاد العر�ي للمكتبات القا�رة   ٢٨: دراسة ميدانية بجامعة با�� مختار املؤتمر السنوي 

ـــــقرة ع�� خليل ( - ـــــل  ٢٠١٤شــ ـــــب�ات التواصــ ـــــر و   االجتما��) ، اإلعالم ا��ديد : شــ ـــــ�امة لل�شــ عمان ، دار شــ

 التوز�ع.

: مكتبة الزاو�ة  االجتما��ب�ات التواصــــــل ) ، و اقع �ســــــو�ق املكتبات العامة ع�� شــــــ ٢٠١٨مر�ــــــ��، نادية ( -

 مصر.-العر�ي للمكتبات القا�رة لالتحاد  ٢٨، املؤتمر السنوي  أنموذجاا��مراء  

ـــــليمان ( ـــ ـــ ـــــل ٢٠١٨معتوق ، خالد ســ ـــ ـــ ـــــب�ات التواصــ ـــ ـــ ـــــتخدام تطبيقات و شــ ـــ ـــ ـــــل  االجتما��) ، اســ ـــ ـــ أداة للتواصــ

التعلي�� �� تدر�س علوم املكتبات و املعلومات من وج�ة نظر أعضـاء �يئة التدر�س با��امعات السـعودية 

 http://www.kfnl.org  : دراسة تحليلية، مجلة مكتبة ف�د الوطنية.

- Alm .Y, Han. S (2008), Analysis of opological charactristics of huge online social metre or 

hing Sewices : Proceedings of the 16 international world wide web conference, 835-844. 
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                    م  ا ات ا دور ا ا أو  اوا 
 

 

 
                          ا ا ث وارات   ات وات

  

٢١ 

 أو  ا م  ا ات ا دور
 ا ا:وا رم درا  

  
    ا اطد.    ا ابد.

رس  ات وات  أذ   ات و ات 
   اادي ا   ء

    
ا:  

 من الــدرجــة األو�� �� حيــاة األفراد ��  
ً
 واجتمــاعيــا

ً
 ثقــافيــا

ً
ـــــب�ــات االجتمــاعيــة دورا ـــ تلعــب الشـــــ

والدو��، فقد أصــبح بإم�ان أي �ــ�ص اآلن    واإلقلي��مختلف ثقاف��م ع�� املســتوى ا����  

إ�شـــــــاء صـــــــفحة وحســـــــاب خاص بھ ع�� مواقع الشـــــــب�ات االجتماعية، و�أ�ي ذلك من إدراك  

ــ ــــــــ ــــــــــب�ات �� نقل املعلومات ا��تمع بصـ ــة بأ�مية �ذه الشـ ــــــــ ــــــــــفة خاصـ فة عامة والباحث�ن بصـ

  وتداول املعرفة وإبداء اآلراء . 

ـــــة �دفت إ� ـــــل االجتما�� ��  ومن �ذا املنطلق فأن �ذه الدراســـــ ـــــب�ات التواصـــــ � تناول دور شـــــ

ـــــتخـــدام�م ل�ـــذه  ـــ ـــــر��ن ومجـــاالت اســـــ ـــ ــــــــــــــاط البـــاحث�ن اليمني�ن واملصـــــ ـــــر املعرفـــة ب�ن أوسـ ـــ �شـــــ

باإلضـــــــافة إ�� معرفة مدى مســـــــا�مة �ذه الشـــــــب�ات �� البحث العل�� وحصـــــــول الشـــــــب�ات،  

ـــــر��ن ع�� املعلومــات ال�� يحتــاجو��ــا   ـــ بــاحثــان ع�� ، وقــد اعتمــد الالبــاحث�ن اليمني�ن واملصـــــ

ـــــفة   ـــــت�يان اإللك��و�ي بصـ ـــــتخدما االسـ ـــــ��ما واسـ ـــــ�� وكذلك املن�� املقارن �� دراسـ املن�� املسـ

ـــــيـة   ـــ ـــــــــــــاســـــ ـــــــــــــافـةأسـ ـــــوع �ـأدوات ��مع إ�� أدبيـات املو   إضـ ـــ البيـانـات واملعلومـات ، وتم تحليـل ضـــــ

  . SPSSاالست�يان باستخدام حزمة برمجيات 

  وقد خرجت الدراسة بالعديد من النتائج من أ�م�ا :

ـــــ�ــل عــام ��: أ ـــ ـــــتخــدمــة من قبــل البــاحث�ن �شـــــ ـــ ــــل االجتمــا�� املســـــ ـــ ـــ ـــــب�ــات التواصـــــ ـــ ن أك�� شـــــ

Facebook  ــــا ا   YouTube، ومن ثم   +Google، يل��ـ ــــاء ��  ــــة األخوجـ ، ��  ��SlideShareة  ملرتبـ

ح�ن أن أك�� شب�ات التواصل االجتما�� املستخدمة من قبل الباحث�ن �� مجال تخصص�م  

 . Twitter، وحل �� املرتبة األخ��ة  Facebook، ومن ثم  +Googleالعل�� ��: 



   ا اط ، د.  ا ابد.                                                                          
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٢٢ 

ـــــتوى أقـل من ( ـــ ـــــــــــــائيـة عنـد مســـــ ـــــــــــــل  ٠٫٠٥يوجـد فروق ذات داللـة إحصـ ـــــب�ـات التواصـ ـــ ) �� شـــــ

 من قبل الباحث�ن �شـــ�ل عام وأيضـــا    األك���  االجتما�
ً
 �� مجال    األك��اســـتخداما

ً
اســـتخداما

  ا���سية.التخصص حسب متغ�� 

فعيل دور شــب�ات التواصــل االجتما�� واالســتفادة  ومن أ�م ما أوصــت بھ الدراســة ضــرورة ت

 �� العلمية �� ا��امعات املصـــر�ة واليمنية �� �شـــر أخر التطورات   األقســـامم��ا من قبل  
ً
كال

ـــصـــــــــھ وتقديم خدمات �عليمية  ــ ـــ ـــــاديةمجال تخصـ ـــ ـــــب�ات،للباحث�ن عن طر�ق تلك   وإرشـ ـــ   الشـ

لفعاليات ال�� تقوم ��ا تلك لأل�شـــــــطة وا واإلعالم�� مجال ال�ســـــــو�ق    أيضـــــــاواالســـــــتفادة م��ا  

  األقسام.

:ت اا  

  البحث العل�� . – ٢٫٠الو�ب  –شب�ات التواصل االجتما��  – اإلن��نت

  

: 

ـــــد من   ـــــديـ العـ ـــــاة، و�غ��  ا��يـ ـــــا��  ـــــة منـ ـــــافـ �ـ  �� 
ً
ـــــا  م�مـ

ً
التطور التكنولو�� دورا ـــــد أدى  لقـ

ــذا التطور    عن أن �ـ
ً
ـــــال ـــ ــل الرق��، فضـــــ ـــــ�ـ ـــ ــا التقليـــدي إ�� الشـــــ ـــــ�ل�ـ ـــ ــام من شـــــ ــائف وامل�ـ الوظـ

ـــــتمر أدى إ�� تخطى ا��واجز امل�ــانيــة والزمنيــة ب�ن األفراد داخــل ا��تمع   ـــ التكنولو�� املســـــ

  ��تمعات األخرى، فقد أصبح العالم قر�ة إلك��ونية صغ��ة. فراد االواحد، أو ب�ن أ

أول �ذه   Six Degreesم، و�ان موقع ١٩٩٧وقد بدأت ظا�رة املواقع االجتماعية �� عام  

املواقع من خالل إتاحتھ الفرصـة بوضـع ملفات �ـ�صـية للمسـتخدم�ن ع�� املوقع، وكذلك 

ع، وتبادل الرســائل مع اآلخر�ن ثم فتح موقع املوق إم�انية التعليق ع�� األخبار املوجودة ع��

My Space   منذ إ�شــائھ 
ً
 �ائال

ً
 واســعة ل�ذا النوع من املواقع وقد حقق نجاحا

ً
م، ٢٠٠٣أفاقا

ــل االجتمـا��، لكن العالمـة الفـارقـة �ـانـت �� ظ�ور موقع  ـــ ـــ  Faceثم تو�� ظ�ور مواقع التواصـــــ

book.com  ا بي��م، وإتاحة الفرصـــــــة أمام  ات فيمالذى يمكن مســـــــتخدميھ من تبادل املعلوم

  ١الوصول مللفا��م. ��األصدقاء 

  ،
ً
 ســـر�عا

ً
فقد أدى ذلك التطور إ�� الســـرعة �� تداول املعلومات وانتقال�ا وتطور�ا تطورا

�عدما أصــبحت خدمات األن��نت أحد أ�م وســائل االتصــال ب�ن الناس، ومع التطور ا��افل  



                    م  ا ات ا دور ا ا أو  اوا 
 

 

 
                          ا ا ث وارات   ات وات

  

٢٣ 

ــ ـــــطــــة الو�ــ ـــ ـــــ�يــــل تبــــادل   2.0ب  �� ا��ــــدمــــات ال�� تقــــدم بواســـــ ـــ وال�� تتم�� بــــالتفــــاعليــــة �� �ســـــ

  �٢س�� با��تمع التفاع��. املعلومات، وأفرزت ما

نتج عن �ـل �ـذا قـدرة األفراد ع�� تخطى ا��واجز امل�ـانيـة والزمنيـة، والقـدرة ع��   والـذي

 
ً
ــــار�ات بي��ما تأليفا ــــل و املشـ ــــب�ات االجتماعية إلتاحة التواصـ ــــفحات ع�� تلك الشـ ــــاء صـ إ�شـ

ـــــر  ـــ ـــــتفادة من �افة ا��دمات املقدمة، لذا دعت ا��اجة إ�� تناول و�شـــــ ـــ  واالســـــ
ً
ـــــب�ات   ا ـــ دور شـــــ

  التواصل االجتما�� �� �شر املعرفة ب�ن أوساط الباحث�ن اليمني�ن واملصر��ن.

  

:راا  

ـــــب�ــات االجتمــاعيــة، جــاءت   ـــ ـــــ�ــال متنوعــة من الشـــــ ـــ ن�يجــة للتطور التكنولو�� وظ�ور أشـــــ

م الباحث�ن اليمني�ن واملصـر��ن لشـب�ات التواصـل االجتما��،  الدراسـة لرصـد مدى اسـتخدا

  ع�� ال�ساؤالت التالية : اإلجابةسة ومدى االستفادة م��ا، وستحاول �ذه الدرا

جتما�� من قبل الباحث�ن اليمني�ن واملصـــر��ن،  ما أغراض اســـتخدام مواقع التواصـــل اال  .١

 وما مدى استفاد��م من تلك الشب�ات �� مجال تخصص�م ؟

 من قبل الباحث�ن اليمني�ن واملصر��ن   .٢
ً
ما �� مواقع التواصل االجتما�� األك�� استخداما

 �� مجال التخصــص ؟ و�ل يوجد فروق ذات 
ً
�شــ�ل عام وما �� الشــب�ات األك�� اســتخداما

 ة إحصائية �� تلك الشب�ات حسب متغ�� ا���سية؟دالل

ـــــ�ـة البيـانـ .٣ ـــ ـــــر��ن ب�ـــــ ـــ ات واملعلومـات ال�� يطلعون مـا مـدى ثقـة البـاحث�ن اليمني�ن واملصـــــ

 عل��ا �� تلك املواقع ؟

ـــــــل االجتما�� كما يرا�ا  الباحثون اليمنيون   .٤ ـــــــتخدام شــــــــب�ات التواصـ ما �� ســــــــلبيات اسـ

 واملصر�ون ؟

 

:راا أ 

�ذه الدراســــة من أ�مية املوضــــوع نفســــھ، �ون شــــب�ات التواصــــل االجتما��  تأ�ي أ�مية  

،
ً
 وا��ا

ً
 إلك��ونيا

ً
جعل   الذيإضافة إ�� التطور التق�� �� �افة ا��االت األمر    لد��ا حضورا

من شــــب�ات التواصــــل االجتما�� أداة وا�ــــ�ة �� تحقيق اإلفادة �� التواصــــل وتبادل األف�ار  



   ا اط ، د.  ا ابد.                                                                          
 
 

 ا ا- دا ا    ٢٠٢١   
 

٢٤ 

ـــول ع�� املعلومات وا ــــــــ ـــــــــــتفادة م��ا �� �افة وا��صـ ـــطة، وكذلك االسـ ــــــــ ــــــــاركة �� �افة األ�شـ ـــ ملشـ

ه الدراسـة لتوضـيح مدى االسـتفادة من شـب�ات  جوانب ا��ياة ا��تلفة، كما تأ�ي أ�مية �ذ

  التواصل االجتما�� �� ا��االت العلمية.

 

:رااف اأ 

ال�دف الرئ��ــ�� من �ذه الدراســة �و التعرف ع�� واقع اســتخدام شــب�ات التواصــل    إن

ــة إ��  ــــــــ ــــــــــ�� �ذه الدراسـ ــــــــــر، كما �سـ ــــــــــر��ن �� مصـ االجتما�� من قبل الباحث�ن اليمني�ن واملصـ

  -:التعرف ع��

ـــــر��ن،   )١ ـــ أغراض اســـــــــتخدام مواقع التواصـــــــــل االجتما�� من قبل الباحث�ن اليمني�ن واملصـ

 ومدى استفاد��م من تلك الشب�ات �� مجال تخصص�م. 

ـــــر��ن   )٢ ـــ  من قبـل البـاحث�ن اليمني�ن واملصـــــ
ً
ـــــتخـدامـا ـــ ــل االجتمـا�� األك�� اســـــ ـــ ـــ مواقع التواصـــــ

 �� مجال التخصص .
ً
 �ش�ل عام و الشب�ات األك�� استخداما

ــــ�ة البيانات واملعلومات ال�� يطلعون عل��ا ثق  مدى )٣ ــــر��ن ب�ـــــ ة الباحث�ن اليمني�ن واملصـــــ

 �� تلك املواقع .

ــــل االجتمـــا�� كمـــا يرا�ـــا  البـــاحثون اليمنيون   )٤ ـــ ـــ ـــــب�ـــات التواصـــــ ـــ ـــــتخـــدام شـــــ ـــ ـــــلبيـــات اســـــ ـــ ســـــ

 واملصر�ون .

  
  ارا وأدوات  امت:

ـــــ�� امليدا�ي الذى ي ــة ع�� املن�� املســـــ ـــ ــع اعتمدت الدراســـــ ـــ ــد الظا�رة موضـــــ ـــ قوم ع�� رصـــــ

ائج�ا ل��روج ب�تائج ��ائية للدراســة باإلضــافة إ�� املن�� املقارن،  البحث، وتحليل وتفســ�� نت

  -باالعتماد ع�� أدوات جمع البيانات املتمثلة �� اآل�ي:

   ــت�يان ــ ــت�يان  : و�� من أ�م أدوات جمع  اإللك��و�ياالســـــ ــ ــــميم اســـــ البيانات ، حيث تم تصـــــ

ــــل  �عھ ع�� الباحث�لك��و�ي وتم توز إ ــــر عن طر�ق مواقع التواصـ ــ�ن �� مصـ ــ ن اليمني�ن الدارسـ

ــــافة  إ، ( FACEBOOK, WHATSAPP, VIBER, LINE, MESSENGERالتالية  (    االجتما�� ـــ ضـ



                    م  ا ات ا دور ا ا أو  اوا 
 

 

 
                          ا ا ث وارات   ات وات

  

٢٥ 

  ��SPSS عملية التوز�ع ، وتم االعتماد ع�� حزمة برمجيات    اإللك��و�يإ�� اســـــــتخدام ال��يد  

 �� تحليل فقرات االست�يان .

 ــــائل العلمية ��   اإلنتاج ـــوع من الكتب والدور�ات والرســـــ ــ ـــ ـــور �� أداب املوضـ ــ ـــ الفكري امل�شـ

 .اإلن��نتالش�ل املطبوع وكذلك غ�� املطبوع ، إضافة إ�� مواقع 

 

:ودو رال ا 

  -تتمثل حدود الدراسة ومجال�ا �� النقاط التالية:

 حدود م�انية: الباحث�ن �� �ل من اليمن ومصر .

 ح�� ف��ة االن��اء من إعداد الدراسة. ٢٠١٩ف��اير  إعداد الدراسة من  نية : ف��ة ا��دود الزم

 

: راا  

ـــــعو�ــة  ـــ ـــــر�ــة وصـــــ ـــ  لعــدم معرفــة العــدد الك�� لعــدد البــاحث�ن �� ا��ــامعــات اليمنيــة واملصـــــ
ً
نظرا

ــــب�ات التواصــــل   ــــتخدم�ن لشـ ــــدية من املسـ ــــة فقد تم اختيار عينة قصـ تحديد مجتمع الدراسـ

مثلت �� ا��يب�ن ع�� االســـــــت�يان خالل ف��ة عمل �ذه الدراســـــــة وقد بلغ اجما��  االجتما�� ت

  اإلجابة عدد االست�يانات ال��
ً
  است�يان  ٢٠٠عل��ا واستالم�ا الك��ونيا

 

:وا ت اراا 

ـــوع قام الباحثان بالبحث �� قواعد البيانات   ــــــــ ــــابقة واملثيلة للموضـ ـــ ــــات الســـــ ـــ لتحديد الدراســـــ

ـــــر�ـة، وكـذلـك البحــث �� أدلـة املتــاحـة  ـــ ع�� الو�ـب مثــل موقع اتحــاد مكتبــات ا��ــامعــات املصـــــ

ـــــات الفكري ا��تلف  اإلنتاج ـــ ـــــبة للدراســـــ ـــ ـــــة ، وكذلك بال�ســـــ ـــ ة املتوقع تناول�ا ملثل �ذه الدراســـــ

  األجن�ية فقد تم االطالع ع�� العديد من قواعد البيانات العاملية مثل:

Science direct ,Proquest, Springer, EBSCO LISTA, SAGE journal, Emerald in Sight.  

  ن�ناول الدراسات العر�ية واألجن�ية املرتبطة بطبيعة الدراسة. وفيما ي��

  

  



   ا اط ، د.  ا ابد.                                                                          
 
 

 ا ا- دا ا    ٢٠٢١   
 

٢٦ 

:ت اراا  

محمــد عبــدهللا العطــاب، محمــد خم�س الســــــــــــيــد ا��بــاطي. واقع اســــــــــــتخــدام مواقع   )١

ميــدانيــة._ ا��لـة  التواصـــــــــــــل االجتمــا��  من قبــل البــاحث�ن اليمني�ن �� مصــــــــــــر: دراســـــــــــــة 

 ٢٦١ -٢١١)._ ص ص ٢٠١٦(يونيو  ٣٩_ عالعر�ية لألرشيف والتوثيق واملعلومات.

ــل االجتما��  ومجاالت  إ�� التعرف ع�� واقع    ســـعت �ذه الدراســـة ــب�ات التواصـ ــتخدام شـ اسـ

 ملالئمتھ    وتم االعتماد  ،من قبل الباحث�ن اليمني�ن الدراس�ن �� مصر
ً
ع�� املن�� املس�� نظرا

ـــــتخــدم البــاحثــانملثــل   ـــ ــــات واســـــ ـــ ـــ ـــــت�يــان    �ــذا النوع من الــدراســـــ ـــ ��مع    �ــأداة  اإللك��و�ياالســـــ

ــــوع، وقد  ـــ ــــافة إ�� املالحظة وأدبيات املوضـ ـــ ــــة باإلضـ ـــ البيانات واملعلومات املتعلقة ��ذه الدراسـ

 خرجت الدراسة بالعديد من النتائج من أ�م�ا :

 ن اليمني�ن ما ب�ن �عدد أغراض اســــتخدام شــــب�ات التواصــــل االجتما�� من قبل الباحث�

ــــدقـــاء ومتـــا�عـــة األخ ـــ ـــ ــــل مع األ�ـــل واألصـــــ ـــ ـــ بـــار والتعرف ع�� أخر التطورات �� مجـــال  التواصـــــ

ــا��م العلميـة وتبـادل املعلومـات مع  ـــ ـــ ـــــصـــــ ـــ ـــــدقـاءتخصـــــ ـــ ـــــص وغ���ـا من   األصـــــ ـــ �� مجـال التخصـــــ

 األغراض .

 ـــــل االج ـــــب�ات التواصـ ـــــاعد شـ ـــــقل  �سـ تما�� الباحث�ن اليمني�ن ع�� اإلبداع و�عمل ع�� صـ

 .٪٧١٫٧حيث بلغت �سبة من أشار إ�� ذلك  موا���م

  ســــتفيد الباحثون اليمنيون من شــــب�ات التواصــــل االجتما�� �� مجال تخصــــصــــا��م إ���

ـــــعيف، كمـــا أفـــاد معظم �ؤالء البـــاحثون بـــأ��م يثقون �� البيـــانـــات واملعلومـــات ال��   ـــ حـــد ضـــــ

 يطلعون عل�
ً
  �ا �� تلك املواقع إ�� حد ضعيف أيضا

 ي��:خرجت ��ا الدراسة ما  ومن أ�م التوصيات ال��

  �� ــــة ـــ ــــصـ ـــ ــــر �� متخصـ ـــ ــ�ن �� مصـ ــ ـــ ــــرورة عمل دورات تدر��ية للباحث�ن اليمني�ن الدارسـ ـــ ضـ

 ع�� حدة  اإلفادةمجال شـــــــب�ات التواصـــــــل االجتما�� وتوضـــــــيح مجاالت  
ً
من تلك املواقع كال

 وكيفية االستفادة من تلك املواقع ع�� أكمل وجھ.

 ــــــــــل االج ــــــــــب�ات التواصـ ــــــــــرورة تفعيل دور شـ ــــــــــتفادة م��ا من قضـ ــــــــــامبل  تما�� واالسـ  األقسـ

ـــــھ وتقـديم  ـــ ـــــصـــــ ـــ  �� مجـال تخصـــــ
ً
ـــــر أخر التطورات كال ـــ ـــــر�ـة �� �شـــــ ـــ العلميـة �� ا��ـامعـات املصـــــ

 للباحث�ن عن طر�ق تلك املواقع. وإرشاديةخدمات �عليمية 



                    م  ا ات ا دور ا ا أو  اوا 
 

 

 
                          ا ا ث وارات   ات وات

  

٢٧ 

أمينة عادل. الشــــــب�ات االجتماعية وتأث���ا ع�� األخصــــــا�ي واملكتبة: دراســــــة شــــــاملة  )٢

دم ل��معيــة املصــــــــــــر�ــة للمكتبــات بحــث مقــ   -م ملوقع الف�س بوك.للتواجــد واالســــــــــــتخــدا

يوليو    ٧-٥واملعلومــات. املؤتمر الثــالــث عشــــــــــــر ألخصـــــــــــــا�ي املكتبــات واملعلومــات �� مصــــــــــــر  

(   -م.٢٠٠٩ ـــــــــــــارة  ـــــــــــــز�ــــــــ الــــــــ ـــــــــــــخ  ـــــــــــــار�ــــــــ :  -).٢١/١/٢٠١٩تــــــــ ـــــــــــــ�  ـــــــــــــ�ــــــــ عــــــــ ـــــــــــــاح  ـــــــــــــتــــــــ  مــــــــ

www.elaegypt.com.Downloads.2009.doc 

�� الشـــب�ات االجتماعية بصـــفة عامة،  ماو  �2.0دفت �ذه الدراســـة إ�� تناول �عر�ف الو�ب

ثم تناولت دراســـــــة شـــــــبكة الف�س بوك ومواقع املكتبات عل��ا، وتفاصـــــــيل اشـــــــ��اك املكت�ي�ن  

  وأ�شط��م ا��تلفة من خالل الشبكة وأ�مي��ا ��تمع املكت�ي�ن

  

أما�ي جمال مجا�د. اســـــــــــتخدامات الشـــــــــــب�ات االجتماعية �� تقديم خدمات مكت�ية   )٣

 م).٢٠١٠(مايو٨ع -املعلومات. اتاسدر  -متطورة.

 ومعرفة 
ً
 واألك�� عددا

ً
ــارا ـــ ــب�ات االجتماعية األك�� ان�شـــــ ـــ ــة لتناول �عض الشـــــ ـــ �دفت الدراســـــ

ــــــــــب�ات لقياس   إم�انا��ا، ــــــــــر املكتبات ال�� ت�يح خدما��ا من خالل �ذه الشـ والعمل ع�� حصـ

ـــــب�ات، من تقديم �عض االق��  ـــ ـــــل �ذه املكتبات مع تلك الشـــــ ـــ احات ال��  نوعي��ا ومدى تواصـــــ

ــــ�� امليدا�ي �� محاولة   ـــ ــــة ع�� املن�� املسـ ـــ ــــفة عامة ، واعتمدت �ذه الدراسـ ـــ تفيد املكتبة بصـ

  جتماعية.لتجميع أك�� عدد من الشب�ات اال 

  

عصــــام محمد عبيد. دور الشــــب�ات االجتماعية �� دعم املقررات ا��امعية من وج�ة   )٤

  -د بن ســـــــعود اإلســـــــالمية. نظر طالب وطالبات ا��اســـــــب واملعلومات بجامعة اإلمام محم

. جامعة ٥/١٠/٢٠١١-�٣ــــــــــــــــ/٧/٣/١٤٣٣-٥بحث مقدم ملؤتمر املســـتوى العر�ي �� االن��نت

 مية بالر�اض.اإلمام محمد بن سعود اإلسال 

ــة إ�� معرفـة توج�ـات عـدد  ـــ ـــ ـــــبـات اآل��  �٣٠٦ـدفـت الـدراســـــ ـــ من طالب وطـالبـات ب�ليـة ا��ـاســـــ

ة نحو اســتخدام الشــب�ات االجتماعية  واملعلومات بجامعة اإلمام محمد بن ســعود اإلســالمي

ومعرفة مدى إملام�م ��ا، ومجاالت اســـــــتخدام�م وأ�م الشـــــــب�ات �� رأ��م ، ومن أ�م النتائج  



   ا اط ، د.  ا ابد.                                                                          
 
 

 ا ا- دا ا    ٢٠٢١   
 

٢٨ 

ـــــبوك يحتل املركز األول ب�ن املواقع وأن الغالبية العظ�� ال�� ت ــل إل��ا الباحث أن الف�سـ ـــ وصـ

  .من العينة استخدام�م للشب�ات ال يتعدى العالقات االجتماعية

  

خالد ســــــــليمان معتوق. اتجا�ات اســــــــتخدام طالب قســــــــم علم املعلومات بجامعة أم   )٥

تـــحـــلـــيـــلـــيــــــة. الـــتـــواصــــــــــــــــــل االجـــتـــمــــــاعـــيــــــة: دراســــــــــــــــــة  (جـــمــــــادى  ١٢عـــلـــم ،عأ  -الـــقـــرى ملـــواقـــع 

 م) �٢٠١٣ـ=إبر�ل ١٤٣٤األول 

ـــــم علوم املعلومات بجامعة أم  ـــــتخدام طالب وطالبات قسـ ـــــة إ�� قياس اسـ ��دف �ذه الدراسـ

ـــ ــ ـــ ل االجتما��، وتم تطبيق الدراســـــــــة ع�� مجتمع الدراســـــــــة خالل العام القرى ملواقع التواصـ

ـــــــــــــ/١٤٣٤-١٤٣٣الدرا�ــ��   تحقيق �ذا ال�دف اســتخدم الباحث املن��  م، ول٢٠١٣-م�٢٠١٢ــ

ـــــ�  باسـ
ً
ـــــتعينا ـــــفي التحلي�� مسـ ـــــة أن  الوصـ من    ٪١٤بانة إلك��ونية، و�ان من أبرز نتائج الدراسـ

ا�� ، كذلك بي�ت الدراسة أن ثلث العينة  عينة الدراسة �ستخدمون مواقع التواصل االجتم

  �ستخدمون مواقع مختلفة .

  

ــا �� دعم التكو�ن الـــذا�ي  )٦ ع�ن أ��ر ز���، ��لول آمنـــة . شــــــــــــب�ـــات املعلومـــات ودور�ـ

س لدى األســـتاذ ا��ام��: دراســـة ميدانية �شـــبكة املكتبات  والبحث العل�� وطرق التدر�

Meda Tempus  .-  ــــاســــــــــــوب وتكنولوجيــــا املعلومــــات �� امللتقى الوط�� الثــــا�ي حول ا��

 م).٢٠١٤مارس  ٦ -٥تعليم العا�� ( ال

ــــــــــة إ�� التطرق إ�� دور ا��امعة ومكتبا��ا �� دعم الت�و�ن والبحث العل��  ��دف �ذه الدراسـ

لتطرق إ�� شـــب�ات املعلومات ودور�ا �� تحقيق أ�داف التكتالت املكت�ية،  بصـــفة عامة مع ا

ــــافـــة إ�� ذلـــك تم التطرق إ��   ـــ ـــ ــــار�ع التكتالت املكت�يـــة ا�� ت�ن��ـــا املكتبـــات  إضـــــ ـــ ـــ أحـــد وأ�م مشـــــ

� املن�� التحلي�� �� توز�ع استمارة االست�يان  ا��امعية ا��زائر�ة، وقد اعتمدت الدراسة ع�

أســتاذ جام��  ٩٨٧أســتاذ جام�� من أصــل مجتمع   ٩٠عدد�ا إ��  ع�� عينة عشــوائية يصــل 

م�ا أن املكتبة سـعت من خالل انضـمام�ا ل�ذا  بال�ليات، وتوصـلت الدراسـة إ�� عدة نتائج أ�

ـــــاتذة   ـــ ـــــماح لرواد�ا األســـــ ـــ ـــــروع، مع الســـــ ـــ ـــــ�ن املشـــــ ـــ ـــــروع إ�� تحســـــ ـــ ا��امع�ن وح�� الطلبة املشـــــ

  بالتعرف ع�� مجموعا��ا ومجاال��ا وأ�شط��ا.



                    م  ا ات ا دور ا ا أو  اوا 
 

 

 
                          ا ا ث وارات   ات وات

  

٢٩ 

حســـــــــ�� عوض . أثر مواقع التواصـــــــــل االجتما�� �� تنمية املســـــــــؤولية ا��تمعية لدى   )٧

 . عالر الشــــــــباب : تجر�ة مجلس شــــــــبا�ي 
ً
 -فلســــــــط�ن . جامعة القدس املفتوحة .  -أنموذجا

 متاح ع�� : -).٧/٢/٢٠١٩(  االطالعتار�خ 

 https://bmcemblog.files.wordpress.com/2017/04/dr_housniawad.pdf 

ـــــؤوليـــة �ـــدفـــت   ـــ ـــــــل االجتمـــا�� �� تنميـــة املســـــ ـــ ـــــــة إ�� معرفـــة أثر مواقع التواصـــــ ـــ �ـــذه الـــدراســـــ

ـــــبـــاب، وذ ـــ لــك من خالل تطبيق برنــامج تــدر��� ع�� مجموعــة من  ا��تمعيـــة لــدى فئـــات الشـــــ

ــة  شــــباب مجلس الشــــباب �عالر، واعتمدت الدراســــة ع�� املن�� ال تجر���، وتوصــــلت الدراســ

  ع�� عدة نتائج من أبرز�ا:

ــــائية ( ــــؤولية االجتماعية عند تطبيق  a<0.05وجود فروق ذات داللة احصـ ــــتوى املسـ ) �� مسـ

 ال��نامج التدر���.

) �� مستوى املسؤولية  a<0.05صائية عند مستوى الداللة (ذات داللة اح  عدم وجود فروق

  االجتماعية �عد تطبيق ال��نامج حسب ا���س.

 

تماعية وتأث��ه �� العالقات االجتماعية : مر�م نومار. اســــتخدام مواقع الشــــب�ات االج )٨

ا��زائر. الف�ســــــــــــبوك ��  أطروحــــــة    -ا��زائر.  -دراســــــــــــــــــة عينــــــة من مســــــــــــتخــــــدمي مواقع 

 م.٢٠١٢باتنھ، -جامعة ا��اج ��ضر -جست��) .(ما

��دف �ذه الدراسـة إ�� الكشـف عن أثر اسـتخدام مواقع الشـب�ات االجتماعية �� العالقات  

ــــة ع ــــبوك �� ا��زائر، ولقد تم االجتماعية من خالل دراســـــ ــــتخدمي مواقع الف�ســـــ ينة من مســـــ

 ع�� ا
ً
ـــــت�يــان ��مع البيــانــات من املبحوث�ن، اعتمــادا ـــ ـــــتخــدام االســـــ ـــ ـــــفي الــذى  اســـــ ـــ ملن�� الوصـــــ

ي�ناسـب مع طبيعة البحث ومتطلباتھ؛ وتوصـلت الدراسـة إ�� أن اسـتخدام موقع الف�سـبوك  

ــــدقـــيؤثر ع�� التفـــاعـــ ـــ ـــ ـــــتخـــدم مع عـــائلتـــھ وأصـــــ ـــ ائـــھ ومعـــارفـــھ، وأن عالقـــة  ل االجتمـــا�� للمســـــ

  
ً
ــل�� دائما ــ ـــ ــــب�ات االجتماعية والعالقات االجتماعية �� عالقة تأث�� سـ ـــ ــــتخدام مواقع الشـ ـــ اسـ

  ا الدور السل�� مرتبط ب�ل ا��تمعات و��ل الثقافات. وأن �ذ

  
  



   ا اط ، د.  ا ابد.                                                                          
 
 

 ا ا- دا ا    ٢٠٢١   
 

٣٠ 

:ت اراا  

9) Aren, Karbiniski. Face book and the technology revolution, 

N.YSpectrum publication.2010. 

ـــــيل   ـــ ـــــتخدام موقع" الف�س بوك" ع�� التحصـــــ ـــ ـــــة إ�� التعرف ع�� أثر اســـــ ـــ �دفت �ذه الدراســـــ

ـــــ�� لــدى طلبــة ا��ــام ـــ ــــة ع�� (الــدرا�ـــــ ـــ ـــ ، حيــث  ٢١٩عــات، وقــد طبقــت الــدراســـــ
ً
 جــامعيــا

ً
) طــالبــا

ــا طال  ـــــــل عل��ـ ـــ ــائج أن الـــدرجـــات ال�� يحصـــــ ـــــبكـــة  أظ�رت النتـ ـــ ــات املـــدمنون ع�� شـــــ ــامعـ ب ا��ـ

أد�ى بكث�� من تلك   اإلن��نتوتـصفح موقع ف�سـبوك أك�� الشـب�ات االجتماعية ع��   نتاإلن�� 

واقع، كما أظ�رت النتائج أنھ �لما ال�� يحصـــــــل عل��ا نظراؤ�م الذين ال �ســـــــتخدمون �ذه امل

ـــــيـھ الطـالـب ا��ـام ـــ ـــــفح �ـذا املوقع �لمـا تـدنـت درجـاتـھ ��  ازداد الوقـت الـذى يقضـــــ ـــ �� �� تصـــــ

 أطول ع�� االن��نت  
ً
ـــــون وقتـا ـــ ـــــ�ـاص الـذين يقضـــــ ـــ ـــــة أن األ�ـــــ ـــ االمتحـانـات ، كمـا بي�ـت الـدراســـــ

 أقصر للدراسة.ي
ً
  خصصون وقتا

  

10) Boyd. d.n & Ellison. N.B. Social network sites. Definition, history and 

lordship. journal of computer Mediated communication .-available 

at:www.Jcmc.indiana.edu/vol13/issue1,2007. 

ـــــــة الشــــــــب�ات االجتماعية من حيث �عر� ــع�ا بال�ســــــــبة  ت�ناول �ذه الدراسـ ــ ـــ ف�ا وتطور�ا ووضـ

االجتماعية مثل قضــية ا��صــوصــية وكيفية  للتطو�ر التق�� ��ا، وقضــايا خاصــة بالشــب�ات  

  تطو�ره والتفاعل ب�ن املستخدم وج�ة التدر�س.استخدام �ذه املواقع �� التعليم و 

  

11) Social networking services library technology report .-

sep/oct2007.vol.43.issue5.p45-51.-available at: 

www.search.ebscohost.com/login.aspx/direct=true&db=agh&AN=268249

178&site=ehost-live. 

��دف �ذه الدراسـة إ�� تناول مف�وم الشـب�ات االجتماعية وإم�انا��ا ا��تلفة من محادثات 

ـــــــــــــائـل بر�ـديـة، وإتـاحـة ملفـ ـــــوتيـة، مع عقـد فور�ـة وخـدمـة تـدو�ن ورسـ ـــ ات فيـديو، وملفـات صـــــ



                    م  ا ات ا دور ا ا أو  اوا 
 

 

 
                          ا ا ث وارات   ات وات

  

٣١ 

،  مقارنة ب�ن شــــبك�� الف�ســــبوك وماي ســــب�س، و�ما من أك�� الشــــب�
ً
ات االجتماعية جم�ورا

  كتبات.مع توضيح وشرح ملم��ات �ات�ن الشبكت�ن واإلفادة م��م ع�� مستوى امل

  

:رات ا 

  -لعل من أبرز مصط��ات الدراسة اال�ي:

للوصول إ�� محتو�ات الو�ب �املة، كما    اإلن��نت�� خدمات ذاتية يقوم ��ا   : 2.0الو�ب 

ـــــ�� تلـــك التقنيـــات يمكن لألفراد من    wwwمن الو�ـــب  إ��ـــا �ع�� عن املوجـــھ الثـــانيـــة ـــ و�مقت�ـــــ

 ٣ال�شر ومشاركة وتبادل األف�ار.

ــــبكة  ـــ ــــائل اإلعالم ع�� شـــــ ـــ ـــــــل االجتما�� بأنھ" التطبيقات واملنابر ووســـــ كما ُ�عرف التواصـــــ

  ٤، ال�� ��دف إ�� �س�يل التفاعل والتعاون وتبادل املعلومات.اإلن��نت

مح للمشــــ��ك  مة من الشــــب�ات االجتماعية ال�� �ســــمواقع التواصــــل االجتما��: �� منظو 

ــاء  ـــ ـــ ــاء موقع خـاص بـھ، ومن ثم ر�طـھ من خالل نظـام اجتمـا�� إلك��و�ي مع أعضـــــ ـــ ـــ ف��ـا بـإ�شـــــ

 ٥أو جمعھ مع أصدقاء ا��امعة أو الثانو�ة. آخر�ن لد��م اال�تمامات وال�وايات نفس�ا

 

و ،اوأم ،رو ،ت اا  :م:ا-  

ـــــب�ــات االجتمــاعيــة أ�ميــة بــالغــة اليوم ل�ــافــة أفراد ا��تمع حيــث تفيــد�م ��   ـــ ـــــ�ــل الشـــــ ـــ �شـــــ

ـــــب�ـات االجت ـــ ـــــوف ن�نـاول مف�وم الشـــــ ـــ ـــــل وتبـادل األف�ـار فيمـا بي��م، ولـذلـك ســـــ ـــ مـاعية  التواصـــــ

  وتار�خ�ا وأنواع�ا ومم��ا��ا.

  

:ت اا  

ــل االجتمـا�� بـأ��ـا "  ـــ ـــ ـــــب�ـات التواصـــــ ـــ عرف شـــــ
ُ
جتـھ  أحـد أبرز مظـا�ر اإلعالم ا��ـديـد الـذى أنت�

ـــــاعــــدت ع�� ظ�وره ثورة   ـــــــــــ ، و�عتمــــد ع�� التقنيــــات ا��ــــديــــدة مثــــل املنتــــديــــات  اإلن��نــــتوسـ

  ٦واملدونات و�رامج التواصل االجتما��" 

ــــالية ع��   Evansو�عرف�ا ــــاركة اتصـ ــــور والفيديو�ات    ، حيث تم تداول اإلن��نتبأ��ا " مشـ الصـ

  ٧صل االجتما�� ا��تلفة " ا��دمات الصوتية ل��م�ور ع�� مواقع التواواألخبار واملقاالت و 



   ا اط ، د.  ا ابد.                                                                          
 
 

 ا ا- دا ا    ٢٠٢١   
 

٣٢ 

ـــــب�ــات االجتمــاعيــة �� قــاموس   ـــ ـــــمح    Odlisكمــا جــاء مف�وم الشـــــ ـــ بــأ��ــا " خــدمــة إلك��ونيــة �ســـــ

  ٨للمستخدم�ن بإ�شاء وتنظيم ملفات ��صية ل�م، كما �سمح ل�م بالتواصل مع اآلخر�ن"

يث شــب�ات التواصــل االجتما�� بأ��ا " نمط حدومما ســبق يخرج الباحثان بتعر�ف إجرا�ي ل

ـــــبكـــة   ـــ ــــل من خالل شـــــ ـــ ـــ لتقـــديم   اإلن��نـــتنتج عن تكنولوجيـــا املعلومـــات وتطو�ع�ـــا �� التواصـــــ

  العديد من ا��دمات و�س�يل سبل التواصل ب�ن األ��اص "

  

٢- :ا ات ا رر اا  

ـــــب�ــات االجتمــاعيــة �� ا ـــ ـــــعينــات مثــل  لقــد بــدأت مجموعــة من الشـــــ ـــ لظ�ور �� أواخر ال�ســـــ

classmates    ــــام ـــــة وموقع  ١٩٩٥عـ ـــــــــــ ــــدراسـ الـ ــــام    Six Digressم للر�ط ب�ن زمالء  م،  ١٩٩٧عـ

، و�� �ذه الف��ة لم تكن تطبيقات الو�ب ٩ركز ع�� الروابط املباشـرة ب�ن األ�ـ�اص.    والذي

ــــبكة   2.0 ـــ ــــتخدم�ن شـــــ ـــ تقنيات  ، ولم تكن الاإلن��نتظ�رت أو تم التعرف عل��ا من جانب مســـــ

ــــــــــــــا ــــأت املصـ ـــ ـــ ــة الو�ـــب، ولكن �شـــــ ــا �� ب�ئـ ــا��ـ ــافـــة ا��وار قـــد أخـــذت م�ـ ــات وثقـ ــة وال��مجيـ حبـ

ـــــب�ـــات �ـــانـــت �عتمـــد ع�� ب�ئـــة الو�ـــب   ـــ ـــــتخـــدام غرف    Web basedالشـــــ ـــ ، وال�� تركز ع�� اســـــ

  ١٠الدردشة والرسائل اإللك��ونية وغ���ا. 

ـــــب�س والــذى ُ�عــد م٢٠٠٥ومع بــدايــة عــام   ـــ ـــــب�ــات  ن أول وأك�� ام ظ�ر موقع مــاي ســـــ ـــ لشـــــ

ــار  االجتم ــ ـــبوك الذى بدأ �� االن�شـــــ ــ ـــ ـــتوى العالم، ثم نافســـــــــھ �� الصـــــــــدارة ف�سـ ــ ـــ اعية ع�� مسـ

املتوازي مع ماي ســــب�س، إ�� أن أصــــبح موقع التواصــــل االجتما�� األول �� العالم والذى بلغ 

ـــــتخــــدميــــھ ب��ــــايــــة   ـــ ـــــتخــــدم ، حيــــث أتــــاحــــت املواقع    ٨٠٠م حوا��  ٢٠١١عــــدد مســـــ ـــ مليون مســـــ

ــــفح��ااالجتما ــــار   عية ملتصـــــ ــــور وتبادل مقاطع الفيديو، وكذلك إم�انية مشـــــ كة امللفات والصـــــ

ـــــال   ـــ ـــــاء املـدونـات اإللك��ونيـة، وإجراء ا��ـادثـات الفور�ـة وإرســـــ ـــ ـــــتخـدم��ـا من إ�شـــــ ـــ مكنـت مســـــ

ــــبوك  ـــ ــــة و�� " الف�سـ ـــ ــــب�ات االجتماعية ثالثة مواقع �امة ورئ�سـ ـــ ــــدرت الشـ ـــ ــــائل ، وتصـ ـــ   -الرسـ

  ١١. اإلن��نت� مستخدمي شبكة ا يز�د عن ثل�أقبل عل��ا م واليوتيوب" ول�ذا فقد -والتو���

ــــتجرام و�و تطبيق    ــــ�� باال�سـ ــــل االجتماعية إ�� أن ظ�ر ما �سـ ــــب�ات التواصـ وتطورت شـ

، ي�يح للمسـتخدم�ن التقاط صـورة ومن ثم مشـارك��ا  
ً
لتبادل الصـور وشـبكة اجتماعية أيضـا

ـــــو  ـــ ــاعيـــة؛ وصـــــ ــات االجتمـ ـــــب�ـ ـــ ــات الشـــــ ــة من خـــدمـ ــة متنوعـ ــا�� مجموعـ  إ�� تطبيقـ
ً
ــاتف  ال ت ال�ـ



                    م  ا ات ا دور ا ا أو  اوا 
 

 

 
                          ا ا ث وارات   ات وات

  

٣٣ 

  ا��م
ً
ـــــارا ـــ ـــ   WhatsApp  –  tango-  Viber  –  Skype  –LinkedInول وال�� �عت�� أك���ــــا ان�شـــــ

  ١٢حيث س�لت تلك الوسائل عملية التواصل ب�ن األفراد بصورة كب��ة. 

 



   ا اط ، د.  ا ابد.                                                                          
 
 

 ا ا- دا ا    ٢٠٢١   
 

٣٤ 

٣-:ت ااع اأم  

 لل�دف من إ�شـا��ا إ�� ثالثة أن
ً
 ل��دمات املقدمة وتبعا

ً
واع و��:  يمكن تقسـيم الشـب�ات تبعا

١٣  

  مواقع �ـ�ـصية: و�� ألفراد أو أ�ـ�اص ومجموعة أصـدقاء تمك��م من التعارف وإ�شـاء

 . Face book- Twitterصداقات بي��م مثل 

   ــــــــــص مع�ن ــــــــــوع أو تخصـ ــــــــــاط ف�� مع�ن وتر�ط امل�تم�ن بموضـ مواقع ثقافية: تختص ب�شـ

 . library thingمثل 

 ـــــات امل ـــــسـ ـــــطة املؤسـ ـــــأ بواسـ تجميع امل�تم�ن بم�نة  �نية �غرض مواقع م�نية: و�� ال�� ت�شـ

 .LinkedInمعينة مثل 

  ١٤كما أن �ناك من يقسم الشب�ات االجتماعية إ�� قسم�ن �ما :

   ـــــب�ات من مجموعة من الناس تمثل مجتمع ـــــة: وتت�ون �ذه الشـــــ ـــــب�ات داخلية خاصـــــ شـــــ

مغلق أو خاص يمثل األفراد داخل شـركة أو تجمع ما أو داخل مؤسـسـة �عليمية أو منظمة،  

وة �ؤالء األ��اص فقط ول�س غ���م من الناس للدخول للموقع واملشاركة  تحكم �� دعو�

ـــــــــــــات  ـــــور اجتمـاعـات والـدخول �� منـاقشـ ـــ ـــــطتـھ من تـدو�ن وتبـادل آراء وملفـات وحضـــــ ـــ �� أ�شـــــ

 . LinkedInمباشرة وغ���ا مثل شبكة 

 ـــــتخدمي االن��نت ـــــب�ات متاحة ��ميع مســـــ ـــــب�ات خارجية عامة: و�� شـــــ ـــــممت  شـــــ ، بل صـــــ

� 
ً
ــا ــاركة  �ذب املســـــــتخدم�ن للشـــــــخصـــــــيصـــــ بكة و�ســـــــمح ف��ا للعديد من املســـــــتخدم�ن باملشـــــ

بأ�شـــطتھ بمجرد أن يقوم املســـتخدم بال��ـــ�يل �� املوقع وتقديم نفســـھ للموقع مثل شـــبكة  

Facebook. 

  إضافة إ�� تقسم آخر و�و �اال�ي:

 .شب�ات ت�يح التواصل الكتا�ي 

 .شب�ات ت�يح التواصل الصو�ي 

 املر�ي. شب�ات ت�يح التواصل 

  

 



                    م  ا ات ا دور ا ا أو  اوا 
 

 

 
                          ا ا ث وارات   ات وات

  

٣٥ 

 :ت اات ا 

  ١٥تتم�� شب�ات التواصل االجتما�� بالعديد من املم��ات �عل أبرز�ا اال�ي: 

 .ان�شار املعرفة 

 .التفاعلية واملشاركة 

 .حر�ة الرأي والتعب�� 

 .كسر ا��واجز وا��طوط ا��مراء 

  ا��تمعات.إلغاء الفروق الثقافية ب�ن 

  ١٦الل النقاط التالية: االجتما�� أ�مي��ا من خ كما تك�سب شب�ات التواصل

   ـــــ�� تق�� يجمع ـــ ــــل �� مجتمع اف��ا�ـــــ ـــ ـــ أن �ـــدف املواقع االجتمـــاعيـــة خلق جو من التواصـــــ

ـــــ�ــــاص من منــــاطق ودول مختلفــــة ع�� مواقع واحــــدة تختلف وج�ــــا��م   ـــ مجموعــــة من األ�ـــــ

 نية.ومستو�ا��م وألوا��م وتتفق لغ��م التق

 ـــــواء التعــارف أو التعــاون أو اإن االجتمــاع ي�ون ع�� وحــدة ال�ــد ـــ ـــــــــــــاور أو ��رد  ف ســـــ ل�شـ

 ال��فيھ فقط وت�ون عالقات جديدة.

   إن ال�ـ�ص �� �ذا ا��تمع عضـو فاعل، أي أنھ يرسـل و�سـتقبل و�قرأ و�كتب و�شـارك

 و�سمع و�تحدث، فدوره �نا تجاوز الدور السل�� من االستماع واالطالع فقط.

  ١٧املتمثلة �� اآل�ي: ضافة إ�� العديد من املزايا األخرى و إ

 .العاملية: ف�� تل�� ا��واجز ا��غرافية وامل�انية وتحطم ف��ا ا��دود الدولية 

  ــــارك، ف�� تل�� ــــل و�اتب ومشـــــ ــــتقبل وقارئ ف�و مرســـــ التفاعلية: فالفرد ف��ا كما انھ مســـــ

 القديم. واإلعالمالسلبية املقيتة �� التواصل 

 ـــــتخـدم�ـا الطـالـ ـــ ـــــتعمـاالت: ف�ســـــ ـــ ب للتعلم والعـالم لي�ـث علمـھ و�عليمـھ التنوع و�عـدد االســـــ

 للناس.

   فالشـــب�ات االجتماعية �ســـتخدم باإلضـــافة ل��روف و�ســـاطة اللغة   االســـتخدام:ســـ�ولة

 �ستخدم الرموز والصور ال�� �س�ل للمستخدم التفاعل.

   :ــــادية ـــ ــــاد �� ا���د والوقت وامل و��التوف�� واالقتصـــــ ـــ ــــ��اك  اقتصـــــ ـــ ال �� ظل مجانية االشـــــ

  ال�سيط �ستطيع امتالك ح�� ع�� الشبكة. وال���يل فالفرد



   ا اط ، د.  ا ابد.                                                                          
 
 

 ا ا- دا ا    ٢٠٢١   
 

٣٦ 

.ت اا ا تمت وإ  فا : 

ــــمن تطبيقات الو�ب   ـــ ــــب�ات االجتماعية من ضـــــ ـــ ــــنفت الشـــــ ـــ ملا ��ا من تقنية عالية   2.0لقد صـــــ

منصــة �ســتخدم�ا املســتفيد و�طور�ا، و�ســ�� ملشــاركة جميع  و��وتفاعل مع املســتفيدين،  

ــــ ـــ ــارك  األصـــــ ــ ـــ  تقوم ع�� التفاعل وال�شـــــ
ً
ــا ــ ـــ ــاء وتتم��  دقاء �� �ذا التطو�ر و�� أيضـــــ ــ ـــ ب�ن األعضـــــ

  بالتطبيقات العديدة.

  ١٨وفيما ي�� ن�ناول أبرز إم�انات الشب�ات االجتماعية: 

  إم�انية إ�شـــــــاء ملفات �ـــــــ�صـــــــية: و�ذه ا��اصـــــــية توفر للمشـــــــ��ك �� املوقع عمل ملف

ول ع�� املوقع من  م بإدخال�ا عند ���يلھ للدخع�� جميع البيانات ال�� قا  يحتوي خاص بھ 

ــتغالل �ذا امللف   اسـ
ً
ــا خالل اســـمھ ووظيفتھ وتار�خ ميالده وحالتھ االجتماعية، و�مكنھ أيضـ

 �� �شر ذكر�اتھ ا��اصة.

  ،ــة بھ ــتخدم إم�انية إعداد ألبوم صـــور خاصـ ــية للمسـ ــية الصـــور: ت�يح �ذه ا��اصـ خاصـ

ـــــا ـــــدقائھ املضـــــ ـــــور أصـــــ ـــــباتھ  كما �عرض من خالل�ا صـــــ ـــــور مناســـــ ـــــور عائلتھ وصـــــ ف�ن لديھ وصـــــ

 ا��اصة.

   خاصــــية الفيديو: وتوفر �ذه ا��اصــــية للمشــــ��ك إم�انية تحميل الفيديو�ات ا��اصــــة

ــــــــــارك��ا ع�� �ذه املوقع ، ب ــــــــــال�ا  بھ ومشـ ــــــــــ�يل لقطات الفيديو وإرسـ ــــــــــافة إ�� إم�انية ��ـ اإلضـ

 كرسالة مرئية (صوت وصورة).

 تتمتع  ��ما�� ع�� الشب�ات االجتماعية حيث خاصية ا��موعات: و�� خاصية العمل ا

ـــــب�ــات االجتمــاعيــة بــإم�ــانيــة إعــداد مجموعــة ا�تمــام ل�ــا �ــدف يجمع�ــا وغرض،  ـــ جميع الشـــــ

�ذه الصـــفة قد يجعل�ا أ�ـــ�ا��ا قاصـــرة ع�� �عض وتقدم خدما��ا ع�� مســـتوى الشـــبكة، و 

 األفراد أو قد ت�ون عامة ل��ميع.

 ث ما  �يح للمشـــــــ��ك�ن إم�انية اإلعالن عن حدخاصـــــــية األحداث ال�امة: �ذه ا��اصـــــــية ت

 جاٍر حدوثھ وإخبار األعضاء واألصدقاء بھ.

 ـــــب�ات االج ـــــبحت متوفرة �� كث�� من مواقع الشـ تماعية  خدمات املدونات: و�� خدمة أصـ

ـــــ��ك إعداد ملف �امل عنھ   ـــ و�� إم�ـانيـة التـدو�ن من خالل املوقع و�ذه ا��ـدمة توفر للمشـــــ



                    م  ا ات ا دور ا ا أو  اوا 
 

 

 
                          ا ا ث وارات   ات وات

  

٣٧ 

و�مكنــھ تقــديم روابط مفيــدة ملن �م �� نفس مجــالــھ ول�م نفس وعن حيــاتــھ وا�تمــامــاتــھ ،  

 اال�تمامات.

   ــــا ــا��ـ ــ ــــدمـ ــــدم خـ ــــة تقـ ــــاعيـ ــــات االجتمـ ـــــب�ـ ـــ ــــت جميع الشـــــ ـــــبحـ ـــ ــــث أصـــــ ــــات ا��مول: حيـ ــــدمـ خـ

ـــــ�يلـھ �� املوقع أن   ـــ ـــــتفيـدين ع�� �ـاتفـھ ا��مول، حيـث أ��ـا تطلـب من الفرد عنـد ��ـــــ ـــ للمســـــ

  ا��دمات واأل�شطة.يذكر رقم �اتفھ وتخ��ه عن ما�ية املعلومات وغ���ا من 

  

ا اا ا  ا ا :را: 

  ١٩لقد أثارت مواقع التواصل االجتما�� العديد من القضايا لعل أبرز�ا ما ي��:

   ــــب�ات االجتماعية ف�� ا��طوة األو�� ـــ  ع�� مواقع الشـــــ
ً
ــيا ــ ـــ  رئ�ســـــ

ً
ال�و�ة: تلعب ال�و�ة دورا

أل�ـــ�اص الذين يتواصـــلون مع�م، و�التا�� ف�م وتقييم  ال�� تمكن املســـتخدم�ن من معرفة ا

ــل ، حيـــث ــاعـ ــذا التفـ ـــــتخـــدام مواقع    �ـ ـــ ــا اســـــ ــا ال�� يطرح�ـ ــــايـ ـــــــــــ ــة من ب�ن أ�م القضـ ــد ال�و�ـ عـ
ُ
�

 ما إذا ما عدنا إ�� محددات ال�و�ة ال��  
ً
ــة نوعا ـــ عد غامضـــــ

ُ
ــب�ات االجتماعية ، ذلك أ��ا � ـــ الشـــــ

 أعتدنا عل��ا �� العالم الف��يا�ي.

 شـــاء أو �شـــر معلومات عن أنفســـ�م فثمة أمور تدخل ق األفراد �� إا��صـــوصـــية: �و ح�

�� عداد األمور ا��اصــــة، مثل اإلدالء بصــــوتك �� االنتخابات ، وماذا تقول �� خطاب مرســــل  

ـــــية تحت  ـــــوصـــــ ـــــاالت ا��صـــــ ـــــعت قواعد البيانات وخطوط االتصـــــ من خالل ال��يد، حيث وضـــــ

ـــــعية، و�� املعلومات ا ـــــغوط �ائلة وضـ ـــــية ال�� تتضـ ـــــ�صـ ـــــ�ص،ل�ـ ـــــم ال�ـ ـــــمن اسـ عنوانھ    ضـ

 ال�����، رقم �اتفھ... إ��.

   ـــــلبية ـــــات سـ ـــــ�ب �� كث�� من األحيان ا�ع�اسـ العزلة االجتماعية: إن إدمان تلك املواقع �سـ

ـــــاد  ـــــلوك املضـ ـــــار السـ ـــــلوك�م، حيث تؤدى تلك املواقع إ�� تدم�� قيم ومعاي�� ان�شـ حيال�م وسـ

  ل��ميع �ا��ر�مة والعنف القومي.     

  

  

  



   ا اط ، د.  ا ابد.                                                                          
 
 

 ا ا- دا ا    ٢٠٢١   
 

٣٨ 

 : ًا   م    ا اا
:ا  

 كث��ة �� حياة 
ً
ــــال ا��ديثة غ�� أنماطا ــــك فيھ أن التطور ال�ائل �� تكنولوجيا االتصـ مما ال شـ

ــايـا ال�� ترتبط ح��   ـــ ـــ ـــــاالت �� العـديـد من القضـــــ ـــ ــا�مـة تكنولوجيـا االتصـــــ ـــ ـــ ــان �عـد مســـــ ـــ ـــ اإل�ســـــ

ة فحسـب، حيث أدى �ذا التطور إ�� ل�س �شـر املعرفب�ن األ�ـ�اص و   اإل�سـانيةبالعالقات  

من مواقع التواصـل االجتما�� �� �شـر املعرفة ب�ن أوسـط الباحث�ن و تبادل ا����ات    اإلفادة

ــــائلـــھ املتنوعــة   اإلن��نــتواملعـــارف فيمـــا بي��م، كمـــا أتــاح   ـــ ـــ الكث�� من ا��ـــدمــات من خالل وســـــ

�ن الباحث�ن وخلق نوع من  �شر املعرفة ب  ال�� قامت ع��  وأبرز�ا مواقع التواصل االجتما��،

ـــــ�ن ��   ـــ ـــــبـة للبـاحث�ن والـدارســـــ ـــ ا��ـدمـات ذات ا��ودة العـاليـة فيمـا تقـدم ل�م من فـائـدة بـال�ســـــ

  �افة ا��االت.

ــر   ــ ـــ�ن �� �شـ ـــبة للباحث�ن والدارســ ولعل من أبرز خصـــــائص مواقع التواصـــــل االجتما�� بال�ســ

  املعرفة اآل�ي:

 علومات.تبادل األعضاء للم

 ات �شمل مجموعة غ�� متوقعة من املشارك�ن .الشب� أن تلك 

 .أن جميع األعضاء �� تلك املواقع �عملون ع�� تطو�ر ا��اجة إ�� املعلومات 

   ــــون" واملتمثلة �� أن مواقع ـــ ــــع�ا " بو�د وإل�ســـــ ـــ ــــافة إ�� العديد من ا��دمات ال�� وضـــــ ـــ إضـــــ

و ء �ـ�صـية عامة أاص من خالل بناالتواصـل االجتما�� �عمل ع�� �شـر املعرفة ب�ن األ�ـ�

ــل االجتما�� يمك��ا عرض  ـــ ــافة إ�� أن مواقع التواصـــــ ـــ ــبھ عامة من خالل نظام مع�ن، إضـــــ ـــ شـــــ

  قوائم االتصال ب�ن املستخدم�ن للتبادل واالتصال الفعال ب�ن ا��ميع.

  

: را اما ما  

  الدراسة  ) يو�� ا���س وا���سية للباحث�ن اليمني�ن واملصر��ن املشمول�ن ب١جدول رقم (

 % العدد ا���س

 76 152 ذكر 

 24 48 أن��
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 ١٠٠ 200  اإلجما�� 

 % العدد ا���سية

 67.5 135 يم��

 32.5 ٦٥  مصري 

  ١٠٠  200  اإلجما�� 

من مجتمع الدراسة الذين أجابوا    ٪٧٦باحث ب�سبة   ١٥٢) يت�� لنا أن  1من ا��دول رقم (

ـــ�ب �� ذلك  ـــت�يان �م من الذ�ور و�رجع السـ ـــبة الباحث�ن من فئة الذ�ور  ع�� االسـ إ�� أن �سـ

 مقــــارنــــة بــــاإلنــــاث، �� ح�ن بلغ عــــدد اإل 
ً
ـــــر�ــــة مرتفعــــة جــــدا ـــ نــــاث  �� ا��ــــامعــــات اليمنيــــة واملصـــــ

  فقط . ٪٢٤ب�سبة٤٨ا��يبات ع�� االست�يان 

 من خالل نفس ا��دول أن  
ً
 ٪٦٧٫٥باحث ب�سبة   ١٣٥أما بال�سبة ل���سية في�ب�ن لنا أيضا

سـت�يان �م من ا���سـية اليمنية ، �� ح�ن بلغ عدد الباحث�ن الذين من الذين أجابوا ع�� اال 

  فقط . ٪٣٢٫٥احث ب�سبة ب ٦٥أجابوا االست�يان من ا���سية املصر�ة 

  

  

  

 

 

  

  

  

  ) يو�� العمر للباحث�ن اليمني�ن واملصر��ن املشمول�ن بالدراسة ٢(جدول رقم 

 % العدد العمر 
 32 64 ٣٠ - ٢١من 

 52.5 105 ٤٠ -٣١من 

 14 28  ٥٠ – ٤١من 



   ا اط ، د.  ا ابد.                                                                          
 
 

 ا ا- دا ا    ٢٠٢١   
 

٤٠ 

  1.5 3  فأك��  ٥١من 

 ١٠٠ 200  اإلجما�� 

ـــــ� لنــــا أن  ٢من ا��ــــدول رقم ( ـــ ـــــبــــة    ١٠٥) يت�ـــــ ـــ ــابوا ع��   ٪٥٢٫٥بــــاحــــث ب�ســـــ من الــــذين أجــ

ســــنة، يل��م الباحث�ن  الذين تقع  أعمار�م من   ٤٠-٣١االســــت�يان �م ممن تقع أعمار�م من  

و�لغعدد الباحث�ن ا��يب�ن ع��   ، ٪٣٢باحثب�سبة بلغت  ٦٤سنة حيث بلغ عدد�م    ٣٠ -٢١

فقط ، ب�نما بلغعدد   ٪١٤باحث ب�ســبة ٢٨ســنة   ٥٠ -�٤١م من  االســت�يان الذين تقع أعمار 

ـــــت�يـان والـذين تقع أعمـار�م من  ـــ ـــــنـة فـأك��   ٥١البـاحث�ن الـذين أجـابوا ع�� االســـــ ـــ بـاحث�ن    ٣ســـــ

  . ٪١٫٥ب�سبة 

  

 

 

 

 

 

 

) يو�� الدرجة العلمية املراد للباحث�ن املشمول�ن بالدراسة وتخصص�م  ٣جدول رقم (

  العل��

 % العدد العلمية املراد الدرجة 

  24 48  دبلوم عا��

 48.5 97 ماجست�� 

 27.5 55 دكتوراه

 ١٠٠ ٢٠٠  اإلجما�� 

 % العدد التخصص العل��

 32 64 علوم تطبيقية

 68 136 أو اجتماعية  إ�سانيةعلوم 

 ١٠٠ ٢٠٠  اإلجما�� 



                    م  ا ات ا دور ا ا أو  اوا 
 

 

 
                          ا ا ث وارات   ات وات

  

٤١ 

ــــمولون   ـــ ـــل عل��ا الباحثون املشـ ـــ� لنا من  أما عن الدرجة العلمية ال�� حصـــــ ـــة فيت�ـــــ بالدراســـــ

ـــــت�� بلغ    ) أن عـدد٣خالل ا��ـدول رقم ( ـــ ـــــل�ن ع�� درجـة املـاجســـــ ـــ بـاحـث   ٩٧البـاحث�ن ا��ـاصـــــ

ـــــبة   ـــ ـــــلون ع�� درجة الدكتوراه حيث بلغ عدد�م  % ،٪٤٨٫٥ب�ســـــ ـــ  ٥٥يل��م الباحثون ا��اصـــــ

ــــبة  باحث  ــــلون ع�� درجة الدبلوم العا��  عدد ، �� ح�ن بلغ ٪٢٧٫٥ب�ســـــ  ٤٨الباحثون ا��اصـــــ

  .  ٪٢٤باحث ب�سبة 

أما بال�ســبة للتخصــص العل�� ل�ؤالء الباحث�ن الذين شــمل��م الدراســة في�ب�ن لنا من خالل 

ــــاب ـــ ـــصــــــــ�م العل�� علوم  ق أن عددنفس ا��دول السـ ـــانيةالباحثون الذين �ان تخصـــــ أو   إ�ســـــ

ـــــبــــة  ١٣٦بلغ    اجتمــــاعيــــة ـــ ـــاحــــث ب�ســـــ ـــأن   ، �� ح�ن أن عــــدد  ٪٦٨بـ البــــاحث�ن الــــذين أفــــادوا بـ

 . ٪٣٢ب�سبة ٦٤تخصص�م العل�� �و علوم تطبيقية بلغ 

  

  

  

  

 

 

  

د من  ) يو�� معدل استخدام شب�ات التواصل االجتما�� �� اليوم الواح٤جدول رقم (

  قبل الباحث�ن اليمني�ن واملصر��ن املشمول�ن بالدراسة 

  اإلجما��   مصري   ��يم  ا���سية

  %  ع  %  ع  %  ع معدل االستخدام

 ٤١ 82 ١٢ 24 ٢٩ 58  ساعات  ٤ساعات إ��  ٣من 

 ٢٨ 56 ٧ 14 ٢١ 42 من ساعة إ�� ساعت�ن

 ١٥٫٥ 31 ٦ 12 ٩٫٥ 19  استخدمھ �ش�ل متقطع



   ا اط ، د.  ا ابد.                                                                          
 
 

 ا ا- دا ا    ٢٠٢١   
 

٤٢ 

 ١٤ 28 ٦٫٥ 13 ٧٫٥ 15  ساعات فأك�� ٥

 ١٫٥ 3 ١ 2 ٠٫٥ 1 أقل من ساعة 

 ١٠٠ 200 ٣٢٫٥ 65 ٦٧٫٥ 135  اإلجما�� 

) ا��اص بمعرفة معدل اســـــــتخدام شـــــــب�ات التواصـــــــل  ٤يت�ـــــــ� لنا من خالل ا��دول رقم (

ـــــــــــــل   ـــــب�ـات التواصـ ـــ ـــــتخـدمون شـــــ ـــ االجتمـا�� من قبـل البـاحث�ن �� اليوم الواحـد أن الـذين �ســـــ

االجتما�� من ثالث ســــاعات إ�� أر�ع ســــاعات �� اليوم الواحد من فئة الباحث�ن اليمني�ن بلغ  

و�عود الســـ�ب ��   ٪١٢ث من فئة الباحث�ن املصـــر�ن ب�ســـبة  باح ٢٤و  ٪٢٩باحث ب�ســـبة   ٥٨

ذلك إ�� توفر خدمة اإلن��نت �شـــــــ�ل جيد وام�انية اســـــــتخدام تلك الشـــــــب�ات إما عن طر�ق  

ـــــب�ـات املتـاحـة ع�� ال�واتف   ـــ ـــــ�ـال�ـا أو عن طر�ق تطبيقـات تلـك الشـــــ ـــ ـــــ�ـب ب�ـافـة أشـــــ ـــ ا��واســـــ

ـــــار   ـــــبة    باحث يم�� ٤٢الذكية أو األج�زة اللوحية ، وأشـ ـــــبة   ١٤و ٪٢١ب�سـ ـــــري ب�سـ باحث مصـ

ـــــار   ٪٧ ـــ ـــــاعت�ن �� اليوم الوحد، وأشـ ـــ ـــاعة إ�� سـ ــ ـــ ـــــب�ات من سـ ـــ  ١٩بأ��م �ســـــــــتخدمون تلك الشـ

بأ��م �ســـــــتخدمون تلك الشـــــــب�ات   ٪٦باحث مصـــــــري ب�ســـــــبة   ١٢و ٪٩٫٥باحث يم�� ب�ســـــــبة 

ـــــ�ـل متقطع عنـد ا��ـاجـة إل��ـا ، �� ح�ن ذكر  ـــ ـــــبـة   �١٥شـــــ ـــ بـاحـث   ١٣و    ٪٧٫٥بـاحـث يم�� ب�ســـــ

ســاعات فأك�� ��    ٥بأ��م �ســتخدمون شــب�ات التواصــل االجتما�� من   ٪٦٫٥ب�ســبة  مصــري 

اليوم الواحد ، وجاء �� املرتبة األخ��ة من �ستخدمون تلك الشب�ات أقل من ساعة �� اليوم 

  بذلك . ٪٠٫٥و باحث يم�� فقط ب�سبة  ٪١الواحد حيث أفاد باحثان مصر�ان ب�سبة 

  

  

  

  

  

 

 

 



                    م  ا ات ا دور ا ا أو  اوا 
 

 

 
                          ا ا ث وارات   ات وات

  

٤٣ 

�ات التواصل االجتما�� املستخدمة من قبل الباحث�ن (متعدد  ) يب�ن شب5جدول رقم (

  ) اإلجابات

 % العدد شب�ات التواصل االجتما�� ال�� �ستخدم�ا الباحثون 

Facebook 191 32.7 

Google+ 124 21.2 

YouTube 112  19.2  

Twitter 51 8.7 

  7  41 أخرى 

SlideShare 33  5.7  

LinkedIn 32  5.5  

  ١٠٠  584  اإلجما�� 

ــــدول رقم ( ــــا من خالل ا��ـ ـــــ� لنـ ـــ ــــا��  ٥يت�ـــــ ـــــل االجتمـ ـــــــــــ ــــات التواصـ ـــــب�ـ ـــ ــــة شـــــ ) املتعلق بمعرفـ

ـــــر��ن أن   ـــ ـــــتخـدمـة من قبـل البـاحث�ن اليمني�ن واملصـــــ ـــ ـــــبـة   ١٩١املســـــ ـــ أفـادوا    ٪٣٢٫٧بـاحـث ب�ســـــ

و�عود السـ�ب �� ارتفاع �سـبة املسـتخدم�ن ل�ذه الشـبكة إ�� Facebookباسـتخدام�م شـبكة 

ــار�ا و�عد ــتخدام وان�شـ ــ�ولة االسـ ــر��ن    دسـ ــتفادة م��ا، و�لغ عدد الباحث�ن املصـ مجاالت االسـ

ـــــتخـدمون  ـــ ـــــبـة    ١٢٤  +Googleواليمني�ن الـذين ذكروا بـأ��م  �ســـــ ـــ ، �� ح�ن  ٪٢١٫٢بـاحـث ب�ســـــ

 ٪٨٫٧باحث ب�ســبة   ٥١، وذكر   YouTubeبأ��م �ســتخدمون   ٪١٩٫٢باحث ب�ســبة  ١١٢أشــار

ــــــــــتخد  Twitterأ��م �ســـــــــــتخدمون   ــــــــــل  ا،يل��م الباحثون الذين أفادوا باسـ ــــــب�ات تواصـ م�م شـــــ

ـــبة  ٤١حيث بلغ عدد�م   Line ,WhatsApp, Viber , Imo اجتماعية أخرى مثل   ــ ـــ باحث ب�سـ

ـــــتخــدمون ٪٧ ـــ ـــــبــة   SlideShare٣٣، و�لغ عــدد الــذين �ســـــ ـــ ، وجــاء �� املرتبــة   ٪٥٫٧بــاحــث ب�ســـــ

ـــبة   ٣٢حيث بلغ عدد�م    LinkedInاألخ��ة من �ســــتخدمون   و�رجع الســــ�ب   ٪٥٫٥باحث ب�سـ



   ا اط ، د.  ا ابد.                                                                          
 
 

 ا ا- دا ا    ٢٠٢١   
 

٤٤ 

 إضـــــــافة إ�� عدم معرفة معظم الباحث�ن بوجود مثل    �� ذلك إ�� حداثة
ً
�ذه الشـــــــبكة �ســـــــ�يا

  �ذه الشب�ات وا��دمات ال�� تقدم�ا .

  

  

  

  

  

  

  

ــتخدمة من قبل الباحث�ن �شـــ�ل  ٦جدول رقم ( ــل االجتما�� املسـ ــب�ات التواصـ ) يب�ن أك�� شـ

  عام

أك�� شب�ات التواصل االجتما�� 

ال�� �ستخدم�ا الباحثون �ش�ل  

  عام

  ا���سية
  االجما�� 

  مصري   يم��

 % ع % ع % ع

Facebook 83 41.5 53 26.5 ٦٨ ١٣٦ 

Google+ 25 12.5 5 2.5 ١٥ ٣٠ 

YouTube 11  ٥٫٥ 4 2 ٧٫٥  ١٥  

  ٧  ١٤ 0 0 ٧  14 أخرى 

Twitter 2 1 2 1 ٢ ٤ 

SlideShare 0  0 1 0.5 ٠٫٥  ١  

  ١٠٠  ٢٠٠ ٣٢٫٥  65 ٦٧٫٥  135  اإلجما�� 

 من قبل الباحث�ن اليمني�ن واملصــــر��ن    أما عن أك�� شــــب�ات التواصــــل
ً
االجتما�� اســــتخداما

ـــ�  لنا من خالل ا��دول رقم ( ـــ�ل عام فيت�ـــــ ـــــــة �شـــــ باحث  ٨٣) أن  ٦الذين شــــــــمل��م الدراسـ

  Facebookأفادوا بأ��م �ســـتخدمون   ٪٢٦٫٥باحث مصـــري ب�ســـبة    53و  ٪٤١٫٥يم�� ب�ســـبة  



                    م  ا ات ا دور ا ا أو  اوا 
 

 

 
                          ا ا ث وارات   ات وات

  

٤٥ 

ــار  واصـــــل االجتما�� و�رجع الســـــ�أك�� من غ��ه من مواقع الت ــ ــــلفنا إ�� ان�شـ ب �� ذلك كما أسـ

ـــــــتخدام إضــــــــافة إ�� �عدد مجاالت   ـــــــ�ولة االسـ ــــبكة وسـ ـــ م��ا ، يل��م الباحثون    اإلفادة�ذه الشـ

ــــتخدمون   ـــ ــــبة   ٢٥حيث بلغ عدد�م    +Googleالذين �سـ ـــ باحث�ن   ٥و  ٪١١٫٣باحث  يم�� ب�سـ

 ٪٢بة باحث�ن مصــــر��ن ب�ســــ  ٤و  ٪٥٫٥باحث يم�� ب�ســــبة   ١١، وأفاد   ٪٢٫٥مصــــر��ن ب�ســــبة  

أك�� من غ���ا من شـــــب�ات التواصـــــل االجتما�� ، �� ح�ن أفاد YouTubeبأ��م �ســـــتخدمون  

ـــــبة   ١٤ ـــــل   ٪٧باحث يم�� فقط ب�سـ ـــــب�ات تواصـ ـــــتخدام�م لشـ  Lineاجتما�� أخرى مثل  باسـ

,WhatsApp, Viber , Imo  ــة ـــــبـ ـــ ــان ب�ســـــ ــان يمنيـ ــاحثـ ــاد بـ ــاحث�ن   ٪١، وأفـ ــة للبـ ـــــبـ ـــ ونفس ال�ســـــ

من   اإلفادةبك��ة و�رجع الســـــــ�ب �� ذلك إ�� محدودية    Twitterبأ��م �ســـــــتخدمون   املصـــــــر��ن

،  SlideShareباســـتخدامھ   ٪�٠٫٥ذه الشـــبكة ،ب�نما أفاد باحث مصـــري واحد فقط ب�ســـبة  

من قبل الباحث�ن أما لعدم معرف��م ��ا أو قلة الو�� لد��م    LinkedInيتم اختيار شــــبكةولم  

 م��ا . اإلفادةبا��دمات ال�� تقدم�ا ومجاالت 

 

  

  

  

  

  

  

  

) يب�ن أك�� شب�ات التواصل االجتما�� املستخدمة من قبل الباحث�ن ��  ٧جدول رقم (

  مجال تخصص�م 

االجتما�� أك�� شب�ات التواصل 

املستخدمة من قبل الباحث�ن ��  

  مجال تحصص�م 

  ا���سية
  االجما�� 

  مصري   يم��

 % ع % ع % ع



   ا اط ، د.  ا ابد.                                                                          
 
 

 ا ا- دا ا    ٢٠٢١   
 

٤٦ 

Google+ 67 33.5 20 10 ٤٣٫٥ ٨٧ 

Facebook 28 14 31 15.5 ٢٩٫٥ ٥٩ 

YouTube 21  ١٠٫٥ 3 1.5 ١٢  ٢٤  

  ٥٫٥ 11 1 2 ٤٫٥  9 أخرى 

SlideShare 5  2.5 5 2.5 ٥  ١٠  

LinkedIn 4 ٢ 4 ٢ 8  ٤ 

Twitter 1 0.5 0 0 ٠٫٥ ١ 

  ١٠٠  ٢٠٠ ٣٢٫٥  65 ٦٧٫٥  135  اإلجما�� 

ـــــبة ـــــص من قبل   و�ال�ســـــ  �� مجال التخصـــــ
ً
ـــــتخداما ـــــل االجتما�� األك�� اســـــ ـــــب�ات التواصـــــ لشـــــ

ــ�  لنا من خالل ا��دول رقم   الباحث�ن اليمني�ن واملصـــــــر��ن الذين شـــــــمل��م الدراســـــــة فيت�ـــــ

ـــــبــــة    ٦٧) أن  ٧( ـــ ـــــبــــة    ٢٠، و    ٪٣٣بــــاحــــث يم�� ب�ســـــ ـــ ـــــري ب�ســـــ ـــ أفــــادوا بــــأ��م    ٪١٠بــــاحــــث مصـــــ

ـــــبكة   ـــ ـــــتخدمون شـــــ ـــ ـــــب�ات+�Googleســـــ ـــ ـــــل االجتما�� �� مجال    أك�� من غ���ا من شـــــ ـــ التواصـــــ

ــــــــــ�م ــــــــــصـ ــــــــــ�ب �� ذلك إ�� �عدد  تخصـ ــــــــــبكة ، يل��م   اإلفادةمجاالت   وقد �عود السـ من �ذه الشـ

ــــــــــبكة  ــــــــــتخدمون شـ ــــــــــبة   ٢٨حيث بلغ عدد�م  Facebookالباحثون الذين �سـ باحث يم�� ب�سـ

ـــبة    ٣١و ٪١٤ ـــ ــــــري ب�ســـــ ـــبة  ٢١، وذكر  ٪١٥٫٥باحث مصـــــ ـــ باحث�ن   ٣و ٪١٠٫٥باحث يم�� ب�ســـــ

�� مجال تخصـــصـــ�م أك�� من غ���ا من    YouTubeبأ��م �ســـتخدمون    ٪١٫٥مصـــر��ن ب�ســـبة  

ـــــب�ا ـــــل االجتما��،شـــــ ـــــبة   ��٩ ح�ن أن    ت التواصـــــ ـــــري  ٪٤٫٥باحث�ن يمني�ن ب�ســـــ و باحث مصـــــ

أفادوا بأ��م �ســـتخدمون شـــب�ات تواصـــل اجتما�� أخرى �� مجال   ٪٠٫٥فقط ب�ســـبة  واحد  

ـــــ�م مثـل ( ـــ ـــــصـــــ ـــ ) ، و�لغ عـدد البـاحث�ن اليمني�ن الـذين  Line ,WhatsApp, Viber , Imoتخصـــــ

باحث�ن ب�ســبة  ٥ن الشــب�ات �� مجال تخصــصــ�م أك�� من غ���ا م�SlideShareســتخدمون  

ـــبة للباحث�ن امل ٪٢٫٥ ـــبة  ٤صـــــر��ن ، وذكر ونفس العدد وال�ســ ونفس  ٪٢باحث�ن يمني�ن ب�ســ

، وأفاد   LinkedInال�ســبة للباحث�ن املصــر��ن بأ��م �ســتخدمون �� مجال تخصــصــ�م شــبكة  

ـــــبـة  ـــ ـــــتخـدم    ٪٠٫٥بـاحـث يم�� واحـد فقط ب�ســـــ ـــ ـــــص  بك��ة �� م  Twitterبـأنـھ �ســـــ ـــ جـال التخصـــــ

 ��  اإلفادةو�رجع الس�ب �� ذلك إ�� محدودية 
ً
 ا��ال العل�� .من �ذه الشبكة وخصوصا
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) يو�� الغرض من استخدام شب�ات التواصل االجتما�� من قبل الباحث�ن  ٨جدول رقم (

 (متعدد اإلجابات)

 % العدد الغرض من استخدام شب�ات التواصل االجتما�� 

 ٢٠٫٨ ١٥١ التخصص  مجال �� التطورات أخر  ع�� التعرف

  ١٩٫٥  ١٤٢ الشب�ات  �ذه �� امل�شورة العلمية واملقاالت  األبحاث ع�� ا��صول 

 ١٩٫٣ ١٤٠ التخصص  مجال ��األصدقاء  مع املعلومات  تبادل

 ١٥٫٤ ١١٢ والندوات  املؤتمرات ع�� التعرف

  ٩٫٨  ٧١ اإللك��ونية والندوات العلمية النقاشات �� املشاركة

  ٨٫٧  ٦٣ بك  ا��اصة واملقاالت األبحاث �شر 

  ٦٫٦  ٤٨ تخصصك   بمجال ا��اصة لأل�شطة واإلعالم ال�سو�ق

  ١٠٠  ٧٢٧  اإلجما�� 

ــــل االجتما��  ٨من خالل ا��دول رقم ( ــب�ات التواصـــــ ــ ــــتخدام شـــــ ) الذي يب�ن الغرض من اســـــ

ـــــ� لنا أن   ـــــة يت�ـــــ ـــــمل��م الدراســـــ ـــــر��ن الذين شـــــ باحث  ١٥١من قبل الباحث�ن اليمني�ن واملصـــــ

ـــــبـة   ـــ ـــــب�ـات �و التعرف ع�� أخر   ٪٢٠٫٨ب�ســـــ ـــ ـــــتخـدام�م ل�ـذه الشـــــ ـــ أفادوا بأن الغرض من اســـــ



   ا اط ، د.  ا ابد.                                                                          
 
 

 ا ا- دا ا    ٢٠٢١   
 

٤٨ 

ـــــص، ب�نمــــا ي ـــ ـــــبــــة    142رى التطورات �� مجــــال التخصـــــ ـــ % بــــأن الغرض من  19.5بــــاحــــث ب�ســـــ

اســــتخدام�م لتلك الشــــب�ات �و ا��صــــول ع�� األبحاث واملقاالت العلمية امل�شــــورة �� �ذه 

بأ��م �ستخدمون تلك الشب�ات من أجل تبادل   ٪١٩٫٣باحث ب�سبة   ١٤٠الشب�ات، وأشار  

إ�� أ��م   ٪١٥٫٤باحث ب�سبة   ١١٢املعلومات مع أصدقا��م �� مجال التخصص، ب�نما أشار  

ــــ�م   ــــصـ ــــب�ات من أجل التعرف ع�� املؤتمرات والندوات �� مجال تخصـ ــــتخدمون تلك الشـ �سـ

تما�� لغرض املشـــاركة  العل��، و�لغ عد الباحث�ن الذين �ســـتخدمون شـــب�ات التواصـــل االج

باحث ب�ســـبة   ٦٣، وأفاد  ٪٩٫٨باحث ب�ســـبة    ��٧١ النقاشـــات العلمية والندوات اإللك��ونية

ســـــــتفيدون من تلك الشـــــــب�ات �� �شـــــــر األبحاث واملقاالت ا��اصـــــــة ��م، وجاء �� بأ��م � ٨٫٧

ـــــو  ـــــب�ات من أجل ال�ســـــ ـــــتخدمون  تلك الشـــــ   �قاملرتبة األخ��ة الباحثون الذين قالوا بأ��م �ســـــ

  . ٪٦٫٦باحث ب�سبة  ٤٨واإلعالم لأل�شطة ا��اصة بمجال تخصص�م حيث بلغ عدد�م 
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�� نقل املعرفة ب�ن أوساط   شب�ات التواصل االجتما��  إس�ام) يب�ن مدى ٩جدول رقم (

  الباحث�ن 

شب�ات التواصل   إس�اممدى 

  االجتما�� �� نقل املعرفة

  ا���سية
  اإلجما�� 

  مصري   يم��

 % ع % ع % ع

 ٥٧٫٥ ١١٥ ٢٢  44 35.5 71 إ�� حد كب�� 

 ٣٦٫٥ ٧٣ ٩  18 27.5 55 إ�� حد البأس بھ 

  ٥  ١٠ ١٫٥  3 ٣٫٥  7  إ�� حد ضعيف 

 
ً
  ١  ٢ ٠  0 ١  2  ال �س�م �� نقل املعرفة مطلقا

  ١٠٠  ٢٠٠ ٣٢٫٥  65 ٦٧٫٥  135  اإلجما�� 

لتواصــل االجتما��  شــب�ات ا  إســ�اموعند ســؤال الباحث�ن الذين شــمل��م الدراســة عن مدى  

ــــ� من ا��دول   ـــ ــــاط الباحث�ن تب�ن لنا وكما �و مو�ـــــ ـــ  ٧١) أن  ٩رقم (�� نقل املعرفة ب�ن أوســـــ

ــبة   ــبة    باحث مصـــري  ٤٤و  ٪٣٥٫٥باحث يم�� ب�سـ ــ�م   ٪٢٢ب�سـ ــب�ات �سـ أفادوا بأن تلك الشـ

ــــاط الباحث�ن، ب�نما بلغ عدد الباحث�ن الذين يرون بأ� �ا  إ�� حد كب�� �� نقل املعرفة ب�ن أوســـــ

، و�رى  ٪٩باحث مصـري ب�سـبة   ١٨و  ٪٢٧٫٥باحث يم�� ب�سـبة   �٥٥سـ�م إ�� حد ال بأس بھ 

ــبة   ٧ ــ ــبة   ٣و  ٪٣٫٥باحث�ن يمني�ن ب�سـ ــ ــــر��ن ب�سـ ــ�امبأن مدى   ٪١٫٥باحث�ن مصـ ــ إ�� حد   اإلسـ

 �� نقل املعرفة 
ً
ضعيف، و�لغ عدد الباحث�ن الذين أشاروا بأن تلك الشب�ات ال �س�م مطلقا

�ســبة عدد الباحث�ن الذين يرون   إجما��، و�لغ  ٪١باحثان يمنيان فقط ب�ســبة  ب�ن الباحث�ن  

، �� ح�ن أن  ٪٥٧٫٥شـب�ات التواصـل االجتما�� �� نقل املعرف إ�� حد كب��    إسـ�امبأن مدى  

ـــــاط الباحث�ن بلغ   ـــــب�ات �� نقل املعرفة ب�ن أوسـ ـــــا�مة تلك الشـ ـــــا�ي ملدى مسـ ـــــط ا��سـ املتوسـ

  ب�ات �س�م إ�� حد كب�� �� نقل املعرفة.و�ذا يدل ع�� أن �ذه الش ٣٫٥١
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  شب�ات التواصل االجتما�� �� مجال البحث العل�� إس�ام) يب�ن مدى  ١٠جدول رقم (

مدى اس�ام شب�ات التواصل  

االجتما�� �� مجال البحث  

 العل��

  ا���سية
  االجما�� 

  مصري   يم��

 % ع % ع % ع

 ٤٦٫٥ ٩٣ 18.5  37 28 56 إ�� حد ال بأس بھ 

 ٤٢ ٨٤ 12.5  25 29.5 59 إ�� حد كب�� 

 ٨٫٥ ١٧ 1  2 7.5  15 حد ضعيف إ�� 

 
ً
  ٣  ٦ 0.5  1 2.5  5 ال �س�م مطلقا

  ١٠٠  ٢٠٠ ٣٢٫٥  65 ٦٧٫٥  135  اإلجما�� 

ــــــــــ�ام) املتعلق بمعرفة مدى  ١٠من خالل ا��دول رقم ( ــــــــــل االجتما�� ��    إسـ ــــــــــب�ات التواصـ شـ

 ٪١٨٫٥باحث مصـري ب�سـبة  ٣٧و  ٪٢٨ب�سـبة باحث يم��   ٥٦نجد أن   مجال البحث العل��

ـــــ�م �� مجال البحث العل�� إ�� حد ال بأس بھ، ب�نما من أفادوا   ـــ ـــــب�ات �ســـــ ـــ يرون أن تلك الشـــــ

ــ�م �� مجال البحث العل�� إ�� حد كب�� بلغ عدد�م   ــ ـــ ــب�ات �ســـــ ــ ـــ باحث يم��   ٥٩بأن تلك الشـــــ
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ـــــبـة   ـــ ـــــبـة    ٢٥و   ٪٢٩٫٥ب�ســـــ ـــ ـــــري ب�ســـــ ـــ ـــــبـ ١٥كر  ، وذ٪١٢٫٥بـاحـث مصـــــ ـــ  ٪٧٫٥ة  بـاحـث يم�� ب�ســـــ

ـــبة   ــــعيف، و�لغ عدد الباحث�ن    إســـــ�امبأن مدى   ٪١و�احثان مصـــــر�ان ب�ســ تلك الشـــــب�ات ضـ

 �� مجال البحث العل��   أنالذين أشـاروا إ�� 
ً
باحث�ن يمني�ن    ٥تلك الشـب�ات ال �سـ�م مطلقا

ـــــبة   ـــــبة    ٪٢٫٥ب�سـ ـــــري فقط ب�سـ ـــــا�مة٪٠٫٥و باحث مصـ ـــــا�ي ملدى مسـ ـــــط ا��سـ   ، و�لغ املتوسـ

و�و يدل ع�� أن مدى املســا�مة   ٣٫٢٨ما�� �� مجال البحث العل�� شــب�ات التواصــل االجت

  �ان إ�� حد كب��.

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

) يب�ن مدى مساعدة شب�ات التواصل االجتما�� �� ا��صول ع��  ١١جدول رقم (

  املعلومات

�ل �ساعدك شب�ات التواصل  

االجتما�� �� ا��صول ع��  

 تحتاج�ا املعلومات ال�� 

  ا���سية
  اإلجما�� 

  مصري   يم��

 % ع % ع % ع

 85  170  29  58  56  112 �عم

  15  30  3.5  7  11.5  23 ال
  100  200  32.5  65  67.5  135 اإلجما�� 
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٥٢ 

وعند ســـؤال الباحث�ن املشـــمول�ن ��ذه الدراســـة �ل �ســـاعد�م شـــب�ات التواصـــل االجتما��  

) أن  ١١ول رقم (�� ا��صــول ع�� املعلومات ال�� يحتاجو��ا أت�ــ� لنا وكما �و مبّ�ن �� ا��د

ــبة   ١١٢ ـــ ــبة  ٥٨و  ٪٥٦باحث يم�� ب�ســـــ ـــ ـــــري ب�ســـــ ــب�ات   ٪٢٩باحث مصـــــ ـــ ــاعدة شـــــ ـــ أكدوا مســـــ

باحث  �٢٣صـــــــول ع�� املعلومات ال�� يحتاجو��ا ، �� ح�ن أن  التواصـــــــل االجتما�� ل�م �� ا�

يرون بأن تلك الشــب�ات ال �ســاعد�م   ٪٣٫٥باحث�ن مصــر��ن ب�ســبة   ٧و  ٪١١٫٥يم�� ب�ســبة  

ـــــول ع��   ـــ ــاعـــدة تلـــك �� ا��صـــــ ــ ـــ ـــ ــاروا بمســـــ ــ ـــ ـــ املعلومـــات ال�� يحتـــاجو��ـــا ، و�لغ إجمـــا�� من أشـــــ

ـــــول ع�� املعلومات ال�� يحتاجو�� ـــ ـــــب�ات ل�م �� ا��صـــــ ـــ ـــــبة    ١٧٠ا  الشـــــ ـــ و�ذا  ٪٨٥باحث ب�ســـــ

ـــــاط الباحث�ن وتناقل�ا  ـــ ـــــب�ات يمكن توظيف�ا �� �شـــــــــر املعرفة ب�ن أوسـ ـــ �شـــــــــ�� إ�� أن تلك الشـ

 ا. و�التا�� ا��صول عل��ا وت�س�� اإلفادة م��

  

  

  

  

  

  

  

  

) يب�ن إ�� أي مدى �ستفيد الباحثون من شب�ات التواصل االجتما�� �� ١٢جدول رقم (

  املعلومات ال�� يحتاجو��ا ا��صول ع��  

إ�� أي مدى �ستفيد الباحثون  

من شب�ات التواصل االجتما��  

�� ا��صول ع�� املعلومات ال��  

 يحتاجو��ا 

  ا���سية
  االجما�� 

  مصري   يم��

 % ع % ع % ع

 ٥٤ ١٠٨ 16.5  ٣٣ 37.5 ٧٥ إ�� حد ال بأس بھ 



                    م  ا ات ا دور ا ا أو  اوا 
 

 

 
                          ا ا ث وارات   ات وات

  

٥٣ 

 ٣٦ ٧٢ 14  ٢٨ 22 ٤٤ إ�� حد كب�� 

 ٨٫٥ ١٧ 1.5  ٣ 7  ١٤ إ�� حد ضعيف 

 
ً
  ١٫٥  ٣ 0.5  ١ 1  ٢ ال �س�م مطلقا

  ١٠٠  ٢٠٠ ٣٢٫٥  65 ٦٧٫٥  135  اإلجما�� 

أما عن إ�� مدى �ســتفيد الباحثون الذين شــمل��م الدراســة من شــب�ات التواصــل االجتما��  

ـــــول ع�� املعلومـات ال�� يحتـاجو��ـا في�ب�ن لنـا من خالل ا��ـدول رقم ( ـــ  ٧٥) أن  ��١٢ ا��صـــــ

ـــبة   ـــبة   ٣٣و  ٪٣٧٫٥باحث يم�� ب�سـ يرون أن مدى االســــتفادة من   ٪١٦٫٥باحث مصــــري ب�سـ

ـــــب�ــات إ�� حــد ال بــ ـــ ـــــبــة    ٤٤أس بــھ ، �� ح�ن يرى  تلــك الشـــــ ـــ بــاحــث   ٢٨و    ٪٢٢بــاحــث يم�� ب�ســـــ

ــبة   ــ ــــري ب�سـ ــت ٪١٤مصـ ــ ــبة   ١٤فادة إ�� حد كب�� ، وذكر أن مدى االسـ ــ  ٣و  ٪٧باحث يم�� ب�سـ

أ��م �ســـتفيدون من تلك الشـــب�ات �� ا��صـــول ع�� املعلومات   ١٫٥باحث�ن مصـــر��ن ب�ســـبة  

ــ ــ ـــ ــــب�ات ال �ســـــ ـــ ــار إ�� أن تلك الشـــــ ــ ـــ ــــعيف ، أما من أشـــــ ـــ ــــول ع�� إ�� حد ضـــــ ـــ  �� ا��صـــــ
ً
�م مطلقا

ــــــــــبة   ــــــــــ ٪١املعلومات فقد بلغ عدد�م باحثان يمنيان ب�سـ ــــــــــبة  و�احث مصـ ري واحد فقط ب�سـ

، و�لغت ال�ســــبة اإلجمالية ملن يرون بأن �ذه الشــــب�ات �ســــ�م إ�� حد ما �� ا��صــــول   ٪٠٫٥

ـــــا�ي ملـدى ٪٥٤ع�� املعلومـات ال�� يحتـاج�ـا البـاحثون   ـــ ـــــط ا��ســـــ ـــ ـــــ�ـام، و�ـان املتوســـــ ـــ تلـك  إســـــ

و�ذا يدل ع�� أن �ســبة   ٣٫٢٥شــب�ات �� ا��صــول ع�� املعلومات ال�� يحتاج�ا الباحثون  ال

  إ�� حد كب�� . إلس�اما

  

 

  

  

  

  

  



   ا اط ، د.  ا ابد.                                                                          
 
 

 ا ا- دا ا    ٢٠٢١   
 

٥٤ 

) يب�ن إ�� أي مدى يثق الباحثون �� ��ة املعلومات والبيانات ال�� يطلعون  ١٣جدول رقم (

  عل��ا �� شب�ات التواصل االجتما��

إ�� أي مدى يثق الباحثون ��  

علومات والبيانات ال��  ��ة امل

يطلعون عل��ا �� شب�ات  

 التواصل االجتما��

  ا���سية
  اإلجما�� 

  مصري   يم��

 % ع % ع % ع

 ٦٦ ١٣٢ 21.5  43 44.5 89 إ�� حد ال بأس بھ 

 ١٨٫٥ ٣٧ 6  12 12.5 25 إ�� حد كب�� 

 ١٢٫٥ ٢٥ 4.5  9 8  16 إ�� حد ضعيف 

 
ً
  ٣  ٦ 0.5  1 2.5  5 ال أثق ف��ا مطلقا

  ١٠٠  ٢٠٠ ٣٢٫٥  65 ٦٧٫٥  135  اإلجما�� 

ـــــ� لنــا من ا��ــدول رقم ( ـــ ـــــمول�ن  ) املتعلق بمعرفــة إ�� أ١٣و�ت�ـــــ ـــ ي مــدى يثق البــاحثون املشـــــ

ـــ�ة املعلومات والبيانات ال�� يطلعون عل��ا �� شـــــب�ات التواصـــــل االجتما��   بالدراســـــة �� �ــ

يثقون �� تلك الشــــب�ات   ٢١٫٥باحث مصــــري ب�ســــبة   ٤٣و  ٪٤٤٫٥باحث يم�� ب�ســــبة  ٨٩أن  

ــــبة   �٢٥ن أن  إ�� حد ال بأس بھ، �� ح ــــ ١٢و  ٪١٢٫٥باحث يم�� ب�سـ ــــري ب�سـ  ٪٦بة  باحث مصـ

ـــــ�ـة املعلومـات ال�� يطلعون  ـــ يثون ف��ـا إ�� حـد كب��، و�لغ عـدد البـاحث�ن الـذين يثقون �� �ـــــ

باحث�ن مصـــر��ن ب�ســـبة  ٩و   ٪٨باحث يم�� ب�ســـبة  ١٦عل��ا �� شـــب�ات التواصـــل االجتما��  

ـــبة   ٥، وال يثق  ٪٤٫٥ ـــبة  ٪٢٫٥باحثون يمنيون ب�ســ ��  ٪٠٫٥و باحث مصـــــري واحد فقط ب�ســ

ـــــ�ـة املعلومـات ـــ ـــــب�ـات ، و�لغ    �ـــــ ـــ ـــــبـة من يثقون ��   إجمـا��ال�� يطلعون عل��ـا �� تلـك الشـــــ ـــ �ســـــ

ـــــب�ـات إ�� حـد مـا   ـــ ـــــ�ـة املعلومـات ال�� يطلعون عل��ـا �� تلـك الشـــــ ـــ ـــــط  ٪�٦٦ـــــ ـــ ، أمـا عن املتوســـــ

ـــ�ة البيانات واملعلومات ال�� يطلع عل��ا الب ــــــــ ـــا�ي ملدى الثقة �� �ـ ــــــــ ـــــــــــب�ات  ا��سـ احثون �� شـ

ــــل االجتما�� فقد بلغ  ــــ ٣التواصـــــ ــــ�ة املعلومات ال��  و�و �شـــــ �� إ�� أن الباحث�ن يثقون �� �ـــــ

  يطلعون عل��ا �� تلك الشب�ات إ�� حد ال بأس بھ.

  



                    م  ا ات ا دور ا ا أو  اوا 
 

 

 
                          ا ا ث وارات   ات وات

  

٥٥ 

 

  

  

  

  

  

  

  

) يب�ن سلبيات استخدام مواقع التواصل االجتما�� كما يرا�ا الباحثون  ١٤جدول رقم (

  اليمنيون 

الباحثون سلبيات   يرا�ا  كما  االجتما��  التواصل  مواقع  استخدام 

 اليمنيون 
 % العدد

 ١٩٫١ ١٢٢ غياب الرقابة وعدم شعور �عض املستخدم�ن باملسؤولية

  ١٨٫٩ ١٢١ ك��ة اإلشاعات واملبالغة �� نقل األحداث

والسرقات  لإلنتحاالت   
ً
نظرا ��ا  املوجودة  املعلومات   �� الوثوق  عدم 

 العلمية و�شر معلومات �اذبة أو مغلوطة 
١٦ ١٠٢  

 ال
ً
 ع�� ال��ة وخصوصا

ً
  ١٣٫٨ ٨٨ نظر تؤثر سلبا

 ١٣٫٦ ٨٧ إضاعة الوقت و�دره 

  ١٠٫٢ ٦٥ العزلة االجتماعية

 ٨٫٥ ٥٤ ونفسية وماديةا�عدام ا��صوصية الذي يؤدي إ�� أضرار معنو�ة 

  ١٠٠ ٦٣٩  اإلجما�� 

وعند سـؤال الباحثون الذين شـمل��م الدراسـة عن السـلبيات ال�� يجدو��ا عند اسـتخدام�م  

ـــــل االجتما�� في ـــ ـــــب�ات التواصـــــ ـــ ـــــ� لنا من ا��دول رقم (لشـــــ ـــ ـــــبة    ١٢٢) أن  ١٤ت�ـــــ ـــ باحث ب�ســـــ



   ا اط ، د.  ا ابد.                                                                          
 
 

 ا ا- دا ا    ٢٠٢١   
 

٥٦ 

أفادوا بأن من ســــلبيات اســــتخدام شــــب�ات التواصــــل االجتما�� غياب الرقابة وعدم  ٪١٩٫١

ـــــؤول ـــ ـــــتخــدم�ن بــاملســـــ ـــ ـــــعور �عض املســـــ ـــ ـــــبــة    ١٢١يــة ، و�رى شـــــ ـــ أن من تلــك   ٪١٨٫٩بــاحــث ب�ســـــ

ــاعات واملبالغة �� نقل األحداث ، وذكر ـــ ــلبيات ك��ة اإلشـ ـــ ــ  ١٠٢السـ ـــ أن من   ٪١٦بة باحث ب�سـ

 
ً
سـلبيات اسـتخدام شـب�ات التواصـل االجتما�� عدم الوثوق �� املعلومات املوجودة ��ا نظرا

ـــــر معلومـات �ـاذبـة أو مغلوطـ ـــ ـــــرقـات العلميـة و�شـــــ ـــ ـــــــــــــارة، أمـا من  لإلنتحـاالت والســـــ ا�� أن   أشـ

 النظر فقد بلغ 
ً
 ع�� ال�ـــــــ�ة وخصـــــــوصـــــــا

ً
اســـــــتخدام مواقع التواصـــــــل االجتما�� يؤثر ســـــــلبا

 ٨٧، ب�نما �عتقد أن من سـلبيات اسـتخدام تلك الشـب�ات   ٪١٣٫٨باحث ب�سـبة   ٨٨عدد�م  

ــبة   ـــ ــتخدام العزلة االجتماعية  ٪١٣٫٦باحث ب�ســـــ ـــ ــلبيات االســـــ ـــ   ٦٥، و�لغ عدد من أفاد بأن ســـــ

أن من ســــلبيات اســــتخدام�م لشــــب�ات   ٪٨٫٥باحث ب�ســــبة   ٥٤ذكر ، و  ٪١٠٫٢باحث ب�ســــبة  

 يؤدي إ�� أضرار معنو�ة ونفسية ومادية . التواصل االجتما�� ا�عدام ا��صوصية الذي 
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                    م  ا ات ا دور ا ا أو  اوا 
 

 

 
                          ا ا ث وارات   ات وات

  

٥٧ 

ملعرفة شب�ات التواصل االجتما��   (ONE WAY ANOVA)) يب�ن اختبار ١٥جدول رقم (

 ملتغ�� ا���سية  األك��
ً
 من قبل الباحث�ن وفقا

ً
 استخداما

ــــل االجتمـــا��   ـــ ـــ ـــــب�ـــات التواصـــــ ـــ   األك��وملعرفـــة مـــا إذا �ـــان يوجـــد �نـــالـــك فروق جو�ر�ـــة �� شـــــ

ــــتخدم الباحث اختبار تحليل  ــــية فقد اسـ ــــب متغ�� ا���سـ  من قبل الباحث�ن حسـ
ً
ــــتخداما اسـ

ـــــ وكمـا   (ONE WAY ANOVA)التبـاين األحـادي  ـــ ) وتب�ن مـا  �١٥ من ا��ـدول رقم (�و مو�ـــــ

  ي�� :

ـــــائيايوجد فروق ذات داللة   ـــــل االجتما��   إحصـ ـــــب�ات التواصـ ـــــ�ل    األك���� شـ  �شـ
ً
ـــــتخداما اسـ

) و�و دال  ٠٫٠٠٣عام من قبل الباحث�ن حســــب متغ�� ا���ســــية حيث بلغ مســــتوى الداللة (

. 
ً
 إحصائيا

 من قبل الباحث�ن ��  اسـتخ  ��األكيوجد فروق جو�ر�ة �� شـب�ات التواصـل االجتماعية  
ً
داما

ـــــتوى داللة بلغ ( ـــــ�لت مسـ ـــــية حيث �ـ ـــــب متغ�� ا���سـ ـــــص حسـ ) و�ذا  ٠٫٠٠٥مجال التخصـ

. 
ً
 دال إحصائيا

  

ا  

ــــمول�ن   )١ ــــل االجتما�� من قبل الباحث�ن املشـــــ ــب�ات التواصـــــ ــ ــــتخدام شـــــ تفاوت معدالت اســـــ

لشب�ات من ثالث �ستخدمون تلك ابالدراسة �� اليوم الواحد حيث جاء �� املرتبة األو�� من  

 إ�� أر�ع ساعات، وجاء �� املرتبة األخ��ة من �ستخدمون تلك الشب�ات أقل من ساعة.

ـــــب�ات التواصـــــــــل االجتما�� املســـــــــتخدمة من قبل الباحث�ن   )٢ ـــ أظ�رت الدراســـــــــة أن أك�� شـ

ــام ��:   ــل عـ ـــــ�ـ ـــ ــا  �Facebookشـــــ ــة األخ��ة    YouTube، ومن ثم   +Google، يل��ـ ــاء �� املرتبـ وجـ

 
ً
 (.sig)مستوى الداللة   ) درجة ا��ر�ةfف (  شب�ات التواصل االجتما�� االك�� استخداما

 ٠٫٠٠٣  ٩٫٣٠٨  �ش�ل عام 

  ٠٫٠٠٥ ٨٫٢٢٥  �� مجال التخصص



   ا اط ، د.  ا ابد.                                                                          
 
 

 ا ا- دا ا    ٢٠٢١   
 

٥٨ 

SlideShareنما بي�ت الدراســة أن أك�� شــب�ات التواصــل االجتما�� املســتخدمة من قبل ، ب�

ـــــ�م ا ـــ ـــصـ ــ ـــ ، وحل �� املرتبة    Facebook، ومن ثم    +Googleلعل�� ��: الباحث�ن �� مجال تخصـ

 . Twitterاألخ��ة 

ــــمل��م   )٣ �عدد أغراض اســـــتخدام شـــــب�ات التواصـــــل االجتما�� من قبل الباحث�ن الذين شـ

ــــة مــا ب�ن ال ـــ ـــ ـــــول   مجــال  ��  التطورات  أخر  ع��  تعرف�ــذه الــدراســـــ ـــ ـــــص، ا��صـــــ ـــ  ع�� التخصـــــ

ــــــــــورة  العلمية  واملقاالت  األبحاث ــــــــــب�ات، تبادلا  �ذه  ��  امل�شـ ــــــــــدقاء    مع املعلومات  لشـ   �� األصـ

ــــــــــو�ق  مجال ــــــــــص ، وجاء �� املرتبة األخ��ة ال�سـ ــــــــــطة  واإلعالم التخصـ ــــــــــة  لأل�شـ   بمجال  ا��اصـ

 تخصصك.

ــــل االجتما�� إ�� حد كب�� � )٤ ـــ ــب�ات التواصـ ــ ـــ ــ�م شـ ــ ـــ � البحث العل�� وكذلك نقل املعرفة �سـ

 ب�ن أوساط الباحث�ن .

ـــــول ع�� املعلومات ال��   )٥ ـــــل االجتما�� �� ا��صـــــ ـــــب�ات التواصـــــ ـــــتفيد الباحثون من شـــــ �ســـــ

ـــــ�ـة البيـانـات واملعلومـات ال�� يطلعون  ـــ يحتـاجو��ـا إ�� حـد كب��، و�ثق �ؤالء البـاحثون �� �ـــــ

 �� تلك الشب�ات إ�� حد ال بأس بھ .عل��ا 

ديد من الســـــــلبيات ال�� أشـــــــار إل��ا الباحثون اليمنيون من خالل اســـــــتخدام�م  �ناك الع )٦

ـــــتخــدم�ن   ـــ ـــــعور �عض املســـــ ـــ ــــل االجتمــا�� من أ�م�ــا: غيــاب الرقــابــة وعــدم شـــــ ـــ ـــ ملواقع التواصـــــ

ـــؤولية ، ك��ة اإلشــــاعات واملبالغة �� نقل األحداث، عدم الوثوق �� املعلو  مات املوجودة باملسـ

 لإلنتحاالت والسرقات
ً
 العلمية و�شر معلومات �اذبة أو مغلوطة. ��ا نظرا

ــــتوى أقل من ( )٧ ــــائية عند مســـــ ــــل  ٠٫٠٥يوجد فروق ذات داللة إحصـــــ ــــب�ات التواصـــــ ) �� شـــــ

 من قبل الباحث�ن �شـــ�ل عام وأيضـــا    األك��االجتما��  
ً
 �� مجال    األك��اســـتخداما

ً
اســـتخداما

 ة .التخصص حسب متغ�� ا���سي

  

  ات 

ــــــــــب�ات التوا )١ ــــــــــرورة تفعيل دور شـ ــــــــــتفادة م��ا من قبل  ضـ ــــــــــل االجتما�� واالسـ ــــــــــامصـ  األقسـ

ــــــــــھ  ـــصـ ـــ  �� مجال تخصـــــ
ً
ــــــــــر أخر التطورات كال ــــــر�ة واليمنية �� �شـ العلمية �� ا��امعات املصـــــ



                    م  ا ات ا دور ا ا أو  اوا 
 

 

 
                          ا ا ث وارات   ات وات

  

٥٩ 

 أيضاللباحث�ن عن طر�ق تلك الشب�ات، واالستفادة م��ا    وإرشاديةوتقديم خدمات �عليمية  

 �ا تلك األقسام.لأل�شطة والفعاليات ال�� تقوم � واإلعالم�ق �� مجال ال�سو 

ــــل   )٢ ـــ ـــ ــــة �� مجــال التعر�ف بمواقع التواصـــــ ـــ ـــ ـــــصـــــ ـــ عمــل دورات تــدر��يــة وورش عمــل متخصـــــ

ـــــتخـدام األمثـل   ـــ ـــــتخـدام�ـا االســـــ ـــ ـــــتفـادة م��ـا واســـــ ـــ ـــــتخـدام�ـا وكيفيـة االســـــ ـــ االجتمـا�� ومزايـا اســـــ

ــــة من قبل املكتبات ا��امعي ـــ ــــصـ ـــ ــــب�ات العلمية املتخصـ ـــ  الشـ
ً
ــــا ـــ ــــوصـ ـــ ــــام وخصـ ـــ ة وكذلك األقسـ

 العلمية .

 

راا ا 
 ا ا:ا

ـــــب�ــات االجتمــاعيــة �� تقــديم خــدمــات مكت�يــة   - ـــ ـــــتخــدامــات الشـــــ ـــ أمــا�ي جمــال مجــا�ــد. اســـــ

  م).٢٠١٠(مايو٨ع -دراسات املعلومات. -متطورة.

ـــــاملـة  - ـــ ـــــة شـــــ ـــ ـــــا�ي واملكتبـة: دراســـــ ـــ ـــــب�ـات االجتمـاعيـة وتـأث���ـا ع�� األخصـــــ ـــ أمينـة عـادل. الشـــــ

الف�س بوك. ــــدام ملوقع  ـــــتخـ ـــ ــــد واالســـــ ــة  -للتواجـ ــ ــــدم ل��معيـ ــــث مقـ ــات   بحـ ــ ــة للمكتبـ ــ ـــــر�ـ ـــ املصـــــ

ـــــر   ـــ ــــا�ي املكتبــــات واملعلومــــات �� مصـــــ ـــــــــــ ـــــر ألخصـ ـــ يوليو   ٧-٥واملعلومــــات. املؤتمر الثــــالــــث عشـــــ

  متاح ع�� : -).٢١/١/٢٠١٩تار�خ الز�ارة (  -م.٢٠٠٩

- www.elaegypt.com.Downloads.2009.doc  

ـــــ�� عوض . أثر مواقع - ـــ ـــــؤوليــة ا��تمعيــة لــدى   حســـــ ـــ ـــــــــــــل االجتمــا�� �� تنميــة املســـــ التواصـ

. 
ً
ـــــباب عالرأنموذجا ـــــباب : تجر�ة مجلس شـ ـــــط�ن . جامعة القدس املفتوحة . -الشـ ر�خ تا  -فلسـ

 متاح ع��: -).٧/٢/٢٠١٩( االطالع

 https://bmcemblog.files.wordpress.com/2017/04/dr_housniawad.pdf  

ـــ - ـــم علم املعلومات بجامعة أم القرى  خالد ســــليمان عتيق. اتجا�ات اسـ تخدام طالب قسـ

ـــــــــــــة تحليليــة. ـــــــــــــل االجتمــاعيــة:  دراسـ ه= أبر�ــل ١٤٣٤(جمــادى األول ١٢أعلم ع  -ملواقع التواصـ

  .١٦٢م).ص٢٠١٣



   ا اط ، د.  ا ابد.                                                                          
 
 

 ا ا- دا ا    ٢٠٢١   
 

٦٠ 

ـــــة. - ـــــب�ات االجتماعية: خطر أم فرضـــــ ـــــفر مبارك. الشـــــ ـــــلطان مســـــ ـــــبكة    -ســـــ ـــــعودية: شـــــ الســـــ

ا  -األلـوكـــــــة. ــبـكـــــــة  ـــ ـــ لشـــــ مـقـــــــدم  (فـبـحـــــــث  الـثـــــــانـيـــــــة  ــــابـقـى  ـــ ـــــــــــ املسـ  . الـبـحـوث).اللـوكـــــــة  تـــــــار�ـخ    -رع 

 www.saaid.net/book/1819542.pdfمتاح ع�� -م).٢٣/١/٢٠١٤الز�ارة(

ـــــب�ـات االجتمـاعيـة �� دعم املقررات ا��ـامعيـة من وج�ـة   - ـــ ــام محمـد عبيـد. دور الشـــــ ـــ ـــ عصـــــ

ث بح  -نظر طالب وطالبات ا��اســب واملعلومات بجامعة اإلمام محمد بن ســعود اإلســالمية.

ــــتوى العر�ي ـــ ـــــ/٧/٣/١٤٣٣-٥  اإلن��نت��    مقدم ملؤتمر املسـ ـــ ـــــــــــ .جامعة اإلمام  ٥/١٠/٢٠١١-�٣ــ

  محمد بن سعود اإلسالمية بالر�اض.

ع�ن أ��ر ز���، ��لول آمنة . شب�ات املعلومات ودور�ا �� دعم الت�و�ن الذا�ي والبحث   -

ـــــبكـة املك ـــ ـــــة ميـدانيـة �شـــــ ـــ ـــــتـاذ ا��ـام��: دراســـــ ـــ  Medaتبـات  العل�� وطرق التـدر�س لـدى األســـــ

Tempus  .-   ـــــوب وتكنولوجيـا املعلومـات �� التعليم العـا�� امللتقى ـــ الوط�� الثـا�ي حول ا��ـاســـــ

  م).٢٠١٤مارس  ٦ -٥(

محمد عبدهللا العطاب، محمد خم�س السيد ا��باطي. واقع استخدام مواقع التواصل   -

ية لألرشـــــــيف  االجتما�� من قبل الباحث�ن اليمني�ن �� مصـــــــر: دراســـــــة ميدانية._ ا��لة العر�

 ٢٦١ -٢١١)._ ص ص ٢٠١٦(يونيو  ٣٩ات._ عوالتوثيق واملعلوم

محمود عبد الســــتار خليفة. ا��يل الثا�ي من خدمات االن��نت: مدخل إ�� دراســــة الو�ب  -

  متاح ع��: -).٤/٢/٢٠١٩تار�خ اإلطالع ( -.١٨ع -.Cybrarian journal -. 2.0واملكتبات 2.0

- www.cybrarianjournals.info/index.php?option.com=382-20.20.artical  

ـــــب�ـات االجتمـاعيـة وتـأث��ه �� العالقـات االجتمـاعيـة :  - ـــ ـــــتخـدام مواقع الشـــــ ـــ مر�م نومـار. اســـــ

 -أطروحة (ماجســت��) .  -ا��زائر.  -قع الف�ســبوك �� ا��زائر.دراســة عينة من مســتخدمي موا

 م.٢٠١٢باتنھ، -معة ا��اج ��ضرجا

ــــل اإللك��و�ي �� التطو�ر اإللك��و�ي االجتمــــا��   - ـــــــــــ ــائــــل التواصـ ــ ـــــــــــ ـــــرور. تــــأث�� وسـ ـــ �نــــاء ســـــ

ـــلســــلة وســــائل التواصــــل االجتما�� وإثراء ا��توى    -جامعة الدول العر�ية.  -واالقتصــــادي. سـ

  اح ع��:مت -).٤/٢/٢٠١٩تار�خ اإلطالع ( -القتصادية العر�ية الشاملة.القومي للتنمية ا
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رم  درا :ا ا  ىإدارة ا م  
  

  ا  اوان                   ا اي                                       
  إدارة ا ، ا  ا ا ا اد هدرا

  

ا  

ــــتخدامات �� حياتنا اليومية.   ــــعة من االســـــ ــــ�د تكنولوجيا ال�واتف الذكية مجموعة واســـــ �شـــــ

تجعل ال�واتف الذكية حياتنا أك�� راحة من خالل توف�� الوصول إ�� املعلومات املفيدة مثل  

ـــابات املصـــــرفية، وا��دمات األخرى. الت�بؤات   ا��و�ة، وا��داول الزمنية للقطارات، وا��ســ

ـــــــــــــدقـاء وزمالء العمـل من خالل ال��يـد اإللك��و�ي   ـــــــــــــل مع العـائلـة واألصـ إ��ـا تبقينـا ع�� تواصـ

ــيع  ــب�ات االجتماعية. كما أ��ا �عمل ع�� توسـ ــية والوصـــول إ�� تطبيقات الشـ ــائل النصـ والرسـ

والتعلم، التـــــــدر�س  الغنيـــــــة    قـــــــدرات  املتعـــــــددة  ــــائط  ـــ ـــــــــــ الوسـ موارد  إ��  ـــــول  ـــ الوصـــــ ممـــــــا يوفر 

ـــــاعد وتحل محل املعلم. وتوا�� ظ�ور العديد من تطبيقات نظم  والتطبيقات الذكية ال�� �ســـــ

إدارة ا��توى املتنوعــة ع�� ال�ــاتف الــذ�ي �� اآلونــة األخ��ة، م��ــا مــا �و تجــاري وم��ــا ا��ــا�ي  

ذ�ي، وم��ــا التعلي�� وأخرى إدار�ــة، وم��ــا العر�ي ع�� متجر التطبيقــات ا��ــاص بــال�ــاتف الــ

امل�شـأ وأجن�� امل�شـأ. و�ل �ذه النظم تتصـف �عدة صـفات وخصـائص تم���ا أو �شـ��ك ف��ا 

ــا، وكــــذلــــك نظم  ــا و��ي��ــ ــاب��ــ ــة �� كتــ ـــــتخــــدمــ ـــ مع نظم أخرى، من حيــــث الب�يــــة واللغــــات املســـــ

ـــــــــــــافــات ـــــغيــل ال�� �عتمــد عل��ــا �ــذه النظم، وا��رجــات واإلضـ ـــ ال�� ت�يح�ــا، وغ���ــا من    ال�شـــــ

املواصــــفات الفنية األخرى، و�� ظل غياب معاي�� موحدة تب�ن لنا و�ســــاعدنا �� اختيار نظام 

ـــــتفيــد (�عليميــة   ـــ ـــــــــــــب احتيــاجــات املســـــ تنظيميــة)؛ األمر    –إدار�ــة   –إدارة ا��توى الــذي ينــاسـ

. ما أفضل نظم إدارة ا��توى ع�� ال�واتف
ً
  الذكية؟ الذي أدى إ�� طرح �ساؤل م�م جدا

ـــــر �ذه النظم، وتحديد  ـــــؤال من خالل حصـــــ ـــــة اإلجابة ع�� �ذا الســـــ ـــــوف تحاول الدراســـــ وســـــ

 ل�ـــذه  
ً
ـــــر واملعـــاي�� الفنيـــة املتعـــارف عل��ـــا، ثم عقـــد مقـــارنـــة بي��ـــا وفقـــا ـــ مجموعـــة من العنـــاصـــــ

ـــــتخــدامــات �� وقتنــا  ـــ ــــل النظم من حيــث اإلم�ــانــات واالســـــ ـــ ـــ املعــاي�� ��ــدف الوقوف ع�� أفضـــــ

حثتان إ�� التعرف ع�� نظم إدارة ا��توى ع�� ال�واتف الذكية باختالف  الرا�ن. و��دف البا
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 ��موعة من املعاي�� والعناصر.
ً
  أنواع�ا ودراس��ا وتحليل�ا ومقارنة خصائص�ا وفقا

  
 راا   

ـــــابقـة ال�� تنـاولـت تطبيقـات نظم إدارة ا��توى ع�� ال�واتف   ـــ ـــــات الســـــ ـــ ـــــتعراض الـدراســـــ ـــ بـاســـــ

ان أن الدراســــات العر�ية لم تو�� �ذا املوضــــوع أ�مية عالية غ�� أنھ الذكية، وجدت الباحثت

ـــــة بنظم إدارة ا��توى ع��  ـــــات تقوم ع�� تقييم التطبيقات ا��اصـــــ لم تجد الباحثتان دراســـــ

ــة   ــة واألجن�يـ ــة العر�يـ ــاللغـ ــاتف الـــذ�ي بـ ــان    –ال�ـ ــاحثتـ ــا لم يكن �نـــاك    –ع�� حـــد علم البـ كمـ

ـــــــــــــل نظم إدارة ا ـــــ�ـة لتحـديـد أفضـ ـــ ��توى املوجودة ع�� ال�ـاتف الـذ�ي, و�� ظـل  طر�قـة وا�ـــــ

 ب�ــل ا��ــاالت, فــإن 
ً
 تــامــا

ً
توجــھ العــالم نحو تطبيقــات ال�ــاتف الــذ�ي واالعتمــاد عليــھ اعتمــادا

ـــــتخدام�ا ع�� ال�اتف  ـــ معظم نظم إدارة ا��توى قامت بتوف�� تطبيقات يمكن تحميل�ا واســـــ

ـــــر �ــذه التطبي ـــ ــــات تقوم بحصـــــ ـــ ـــ ـــــ�يف�ــا. و�مكن الــذ�ي , ولكن لم يكن �نــاك دراســـــ ـــ قــات وتصـــــ

  :صياغة مش�لة الدراسة ع�� النحو التا��

 ما �� املعاي�� ا��اصة لتقييم نظم إدارة ا��توى ع�� ال�واتف الذكية؟  

 ما �� طرق تقييم نظم إدارة ا��توى ع�� ال�واتف الذكية؟  

 ما �و أفضل نظام إدارة ا��توى ع�� ال�واتف الذكية؟  

  
رااف اأ  

ــــة �� التعرف ع�� تطبيقــات نظم إدارة ا��توى ع�� يتمثــل ال�ــدف   ـــ ـــ ـــــ�� ل�ــذه الــدراســـــ ـــ الرئ��ـــــ

  :ال�واتف الذكية ومعاي�� تقييم�ا وذلك من خالل

 ) ـــ�ره وا��اصـــــة ب   أنظمةالتعرف ع�� نظم إدارة ا��توى ع�� ال�واتف الذكية األك�� شــ

نظم   -اإللك��ونيـةاملتـاجر  أنظمـة -املنتـديـات أنظمـة -املـدونـات أنظمـة  -اإللك��ونيـةالبوابـات 

ـــــة بـالتـأليف التعـاو�ي ـــ إدارة ا��توى   أنظمـة  -ا��توي التعلي��  أنظمـة -إدارة ا��توى ا��ـاصـــــ

 .املؤس���)

 ) ـــــة ب ـــ ـــــة وتحليل نظم إدارة ا��توى ع�� ال�واتف الذكية ا��اصـــــ ـــ البوابات    أنظمةدراســـــ

ــة ــة  -اإللك��ونيـ ــة  -املـــدونـــات  أنظمـ ــديـــات  أنظمـ ــة  -املنتـ ــاجر    أنظمـ ــةاملتـ نظم إدارة    -اإللك��ونيـ



  ا  اوان  ،  ا اي                                                                                          
 
 

 ا ا- دا ا    ٢٠٢١   
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ــــاو�ي ــــأليف التعـ ــــالتـ ـــــة بـ ـــــــــــ ــــاصـ ــــة  -ا��توى ا��ـ ــــة  -ا��توي التعلي��  أنظمـ إدارة ا��توى    أنظمـ

 .املؤس���)

 ) ـــــــــــــة ب البوابــات   أنظمــةمقــارنــة وتقييم نظم إدارة ا��توى ع�� ال�واتف الــذكيــة ا��ــاصـ

ــة ــة  -اإللك��ونيـ ــة  -املـــدونـــات  أنظمـ ــديـــات  أنظمـ ــة  -املنتـ ــاجر    أنظمـ ــةاملتـ ارة  نظم إد  -اإللك��ونيـ

ــــاو�ي ــــأليف التعـ ــــالتـ ـــــة بـ ـــــــــــ ــــاصـ ــــة  -ا��توى ا��ـ ــــة  -ا��توي التعلي��  أنظمـ إدارة ا��توى    أنظمـ

 .املؤس���)

  ا��روج بتوصــيات ومق��حات من شــأ��ا �ســ�يل تقييم تطبيقات نظم إدارة ا��توى ع��

  .ال�واتف الذكية

  
راا أ  

ــــوع ذاتھ، فنظم   ـــ ــــة من واقع أ�مية املوضـــــ ـــ إدارة ا��توى من أ�م النظم  برزت أ�مية الدراســـــ

ــر نحو االعتماد ع�� ال�واتف الذكية   ـــ ــ�� ا��االت. كما أن اتجا�ات العصـ ـــ ــتخدمة �� شـ ـــ املسـ

ـــــتفيد   ـــ ـــــ�ـب �� تزايـد و�عـدد نظم إدارة ا��توى ال�� تخـدم املســـــ ـــ �� العمـل وا��يـاة اليوميـة، ســـــ

ـــــي��ــــا ع�� ال ـــ ــــة يتم تحميل�ــــا وتنصـــــ ـــــــــــ �واتف  ع�� ال�واتف الــــذكيــــة من خالل تطبيقــــات خــــاصـ

ــــتخداما وفقا  ـــ ــــيوعا واســـــ ـــ ــــ�تم تقييم التطبيقات األك�� شـــــ ـــ ــــة ســـــ ـــ الذكية. و�نا �� �ذه الدراســـــ

  .للتص�يف النو��

  

راود او :  

ا :أو:   

   :من�� الدراسة  -أ 

ــــة، تحكمھ خطوات،   ـــ ــــوع الدراســـــ ـــ  ملوضـــــ
ً
ــــ�ند البحث العل�� إ�� من�� ثابت، ومحدد؛ تبعا ـــ �ســـــ

 يجـب التقيـد ��ـا من قبـل البـاحثتـان. والبحـث العل��، ال يكتـب لـھ 
ً
ـــــوال ـــ ، وأصـــــ

ً
ـــــ�ـل قواعـدا ـــ �شـــــ

النجاح، والتفوق إال باملن��، الذي يت�ئ عليھ؛ فبھ �ســـتطيع الباحثتان أن تحلال موضـــوعھ،  

ــ�يل التعرف    و�تمكن من التعمق ــلك�ا الباحث �� سـ فيھ. واملن��: �و طر�قة املعرفة، ال�� �سـ

ــــــــــة، ال�� تحاول التعرف ع�� نظم إدارة    لطبيعة �ذه الدراسـ
ً
ع�� حقيقة تلك الظوا�ر ونظرا
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ـــــلوب  ـــ ـــــــــــــة تحليليـة مقـارنـة؛ فقـد اعتمـدت البـاحثتـان ع�� أســـــ ا��توى �� ال�ـاتف الـذ�ي: دراسـ

يل سمات تطبيقات ال�واتف الذكية واألج�زة ا��مولة  تحليل ا��توى �أسلوب يناسب تحل

ــا �� تطو�ر   ـــ ــا الحقـ ـــ ـــــادة م��ـ اإلفـ ــاي�� يمكن  ـــ ـــــتخالص معـ ـــ ـــــدا الســـــ إدارة ا��توى؛ تم�يـ �� نظم 

  .تطبيقات لل�واتف الذكية �� نظم إدارة ا��توى 

  

  :مجتمع الدراسة  - ب

ـــــتخـدام ال�لمـات الـدالليـة (نظم إدارة ا��توى) والبحـث عن   ـــ تطبيقـات لل�واتف الـذكيـة  بـاســـــ

ـــــ�بعـدت م��ا   ـــ ـــــة عددا من تطبيقـات ال�واتف الذكيـة اســـــ ـــ لنظم إدارة ا��توى وجدت الدراســـــ

ــــعب   ـــ ــــة و�ذه املرحلة من أصـ ـــ ــــدر عن إدارة ا��توى ال��اما با��دود النوعية للدراسـ ـــ مالم يصـ

  .املراحل ال�� مر ��ا البحث

  

  :أدوات الدراسة  - ت

    :�ا استعانت الباحثتان باألدوات التالية��صر التطبيقات ا��الية وتحليل سما�

 ـــــ�� لتطبيقــــات جوجــــل بالي ـــ ـــــر ع�� املتجر الرســـــ ـــ  Google Play Store البحــــث املبــــاشـــــ

ــــة  App Store، ومتجر تطبيقـــات  Androidلل�واتف الـــذكيـــة ال�� �عمـــل بنظـــام   ـــ ـــ ، و�و منصـــــ

ــــركة iOS توز�ع تطبيقات رقمية لنظام ــيان��ا من قبل شـــــ ــ وعند  .Apple Inc تم تطو�ر�ا وصـــــ

 .تث�يت التطبيق، ي�يح املتجر معلومات عن التطبيق وسماتھ األساسية

   قائمة مراجعة اق��ح��ا الدراســــة لتحليل ســــمات تطبيقات ال�واتف الذكية املســــتخدمة

  .�� نظم إدارة ا��توى 

  

راود ا :م:   

ـــــــــــــة نظم إدارة ا��توى �� ال�ــاتف  - ـــــوعيــة: تنــاولــت الــدراسـ ـــ ـــــــــــــة ا��ــدود املوضـــــ الــذ�ي: دراسـ

ـــــتخداما، وا��روج بمجموعة من املق��حات لز�ادة   ـــ ـــف عن األك�� اسـ ــ ـــ تحليلية مقارنة؛ للكشـ

  .الفاعلية
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ــ (البوابــــات   - ــــــــ ـــ ـــــــــــ ــة أنواع محــــددة من النظم تمثلــــت بــ ــ ـــــــــــ ـــــمــــل الــــدراسـ ـــ ا��ــــدود النوعيــــة: �شـــــ

ــة ــة  -االلك��ونيـ ــة  -املـــدونـــات  أنظمـ ــديـــات  أنظمـ ــة  -املنتـ ــة  أنظمـ ــاجر االلك��ونيـ نظم إدارة    -املتـ

ــــاو�يا� ــــأليف التعـ ــــالتـ ـــــة بـ ـــــــــــ ــــاصـ ــــة  -�توى ا��ـ ــــة  -ا��توي التعلي��  أنظمـ إدارة ا��توى    أنظمـ

 .املؤس���) دون غ���ا من النظم األخرى 

ــــة ع�� التطبيقـــات املوجودة �� املتجر اإللك��و�ي   - ـــ ـــ ـــــرت الـــدراســـــ ـــ ا��ـــدود امل�ـــانيـــة: اقتصـــــ

  .Apple Incالتا�ع لشركة  App Storeومتجر تطبيقات  Google Play Store جوجل بالي

 م.٢٠١٩ا��دود الزمنية: تم إعداد الدراسة �� الف��ة من س�تم�� إ�� د�سم��  -

  
ت اراا  

ـــــــــــــات، الواردة �� اإلنتــاج الفكري العر�ي  ومن خالل اطالع البــاحثتــان ع�� العــديــد من الــدراسـ

ــــات العر�يــــة لم ت�نــــا ـــــــــــ ول واألجن��، وقواعــــد املعلومــــات واإلن��نــــت فــــإ��مــــا وجــــدتــــا أن الــــدراسـ

ـــــ�ل ي��ي اإلنتاج العر�ي،  ـــــو�� نظم إدارة ا��توى وتطبيقا��ا ع�� ال�واتف الذكية �شـــــ موضـــــ

 من الدراسات العر�ية.  –ع�� حد علم الباحثتان    –و�انت قليلة  
ً
وتم ذكر ما تم �شره حديثا

ــــــــــات ال�� تناولت نظم إدارة ا��توى   ــــــــــات األجن�ية ف�انت تزخر بالدراسـ ــــــــــبة للدراسـ أما بال�سـ

ت ال�واتف الذكية �� أك�� من جانب �ا��انب األم�� وا��صائص التقنية والسمات  وتطبيقا

  ال�� تتم�� ��ا تلك التطبيقات ا��اصة بنظم إدارة ا��توى ع�� اختالف أنواع�ا.

  

ت اراا :أو  

ــــيد,   ــــة (الســـــ "اســــــــتخدام ال�واتف ا��مولة �� �عز�ز الوصــــــــول  ) �عنوان  ��٢٠١٠ دراســـــ

ـــــتعمـــال تطبيقـــات إدارة ا��توى ع��   للمحتوى الرق�� العر�ي" ـــ ـــــ�ـــت البـــاحثـــة أن اســـــ ـــ و�ـــــ

 و�عت�� من ا��لول التقنيــــة  
ً
ـــــ�ــــل جــــدا ـــ ، والــــذي �عتمــــد ع�� غ�� امل�لفــــةال�واتف الــــذكيــــة ســـــ

ـــــتخــدام   ـــ ـــــيــل   اإلن��نــتاســـــ ـــ ـــــول إ�� ا��توى الرق��. و�تمتع ال�ــاتف الــذ�ي �ــأداة لتوصـــــ ـــ للوصـــــ

  تا��: ا��توى �عدة خصائص أبرز�ا ال
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  .إتاحة ا��توى الرق�� �� أي زمان وم�ان -

استخدام ال�اتف الذ�ي غ�� م�لف مقارنة بالقارئات اللوحية، كما أنھ من   -

  .التقنيات ال�� �عتمد عل��ا معظم املستخدم�ن

  .خفة الوزن وصغر ا���م مقارنة ب��م ووزن قارئات الكتب اإللك��ونية -

  .االستخدامات وغ�� منحصر بتطبيق واحد إلدارة ا��توى ال�اتف الذ�ي متعدد   -

ــاحات تخز�ن  - ـــ ـــــول ع�� عائدات ومســـــ ــيع نطاق توز�ع ا��توى الرق�� وا��صـــــ ـــ توســـــ

  إضافية.

إدارة ا��توى الرق�� ع�� الشبكة    أنظمة") �� دراسة �عنوان  ٢٠١٥وطرحت (ع�اشة,  

و�ـب �� قـائمـة مراجعـة تحتوي  معـاي�� لتقييم نظم إدارة ا��توى الرق�� ع�� ال العنكبوتيـة"

 قســمت ع��  ٢١٦ع�� 
ً
املتطلبات   :قســم �� نظم إدارة ا��توى الرق��، و�� �التا�� ١٦معيارا

ـــــغيــل    –العــامــة   ـــ ـــــتخــدم�ن   –متطلبــات ال�شـــــ ـــ إم�ــانيـة    –واج�ــة النظــام    –دعم النظــام للمســـــ

ـــ��جاع   ـــ ــــــــــفح   –البحث واالســـــ ــــــــــائط املتعددة  –معاي�� التصـ  –اداتا  إدارة امليت –معا��ة الوسـ

ــــام للمعـــــاي�� وال��وتو�والت   ــــام    –إدارة ا��توى الرق��    –دعم النظـ  –أمن وحمـــــايـــــة النظـ

  التحكم �� النظام. –الدعم والصيانة  –املساعدة  –اإلتاحة والوصول 

ـــــــــــــة أجرا�ــا (رمزي, "فــاعليــة نظــام إدارة ا��توى اإللك��و�ي  ) �عنوان  ٢٠١٦أمــا �� دراسـ

تنمية �عض م�ارات اســــــتخدام املســــــتحدثات التكنولوجية  القائم ع�� ال�اتف النقال �� 

ــميم نظام إدارة ا��توى    لدى معل�� املرحلة اإلعدادية" وال�� �دفت إ�� تحديد معاي�� تصـ

القائم ع�� ال�اتف النقال. وقد وضـع الباحث أ�م ا��صـائص لنظم إدارة ا��توى التعلي�� 

�ان، التواصل السر�ع، التعاونية، ا���م  ع�� ال�اتف النقال، ومن ضم��ا: التواجد �� �ل م

ـــــة ا��ا��   ـــــابھ ل�دف الدراســـــ ـــــوع مشـــــ ـــــغ��، التفاعلية، التكيف. كما اق��ح الباحث موضـــــ الصـــــ

"معاي�� مق��حة لتصميم نظام إدارة ا��توى اإللك��ونية القائم ع�� املو�يل وأثر�ا �� تنمية  

  .م�ارات التفك�� التأم�� لدى طالب تكنولوجيا التعليم

ـــــاوي,كذل ـــــة (الصـــــ ـــــعت دراســـــ "تطبيقات ال�واتف الذكية واألج�زة  ) �عنوان  ٢٠١٩ك ســـــ

ــــد تطبيقــــات األج�زة    ا��مولـــة �� مراكز الوثـــائق واألرشــــــــــــيف: دراســـــــــــــــة تحليليـــة" ـــــــــــ إ�� رصـ

ـــــيفـات الوطنيـة �� �ـل من الواليـات املتحـدة، واململكـة املتحـدة،   ـــ ــأ��ـا األرشـــــ ـــ ـــ ا��مولـة ال�� أ�شـــــ
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ـــما��ا وا��دمات ال�� ت�يح�ا،   واإلمارات العر�ية، والوقوف ع�� ــ ـــ ــــا��ا وتحليل سـ ــــباب إ�شـــــ أســـــ

ــــتحدث��ا مقابل خدمات الو�ب التقليدية.   ـــ ــــيفات ال�� اســـــ ـــ وأ�م التحديات ال�� واج�ت األرشـــــ

ــــائص تطبيقات ال�واتف الذكية ال�� قدم��ا   ـــ ــــمات وخصـ ـــ ــة إ�� تحديد سـ ــ ـــ وقد �دفت الدراسـ

 فقد كشــــفت الدراســــة عن و 
ً
 تم اســــتحدا��ا   ١٧جود مراكز الوثائق واألرشــــيف. أيضــــا

ً
تطبيقا

ـــــيفـات وطنيـة �� الواليـات املتحـدة، واململكـة املتحـدة،  ـــ العر�يـة. والـذي   واإلمـارات�� ثالث أرشـــــ

ــــتخدام تكنولوجيات ال�واتف   ـــ ــــيفات الوطنية للدول الثالث ل��ايد اســـــ ـــ يدل ع�� إدراك األرشـــــ

  .الذكية واألج�زة ا��مولة من قبل ا��م�ور 

  

 :مت اراا  

ــــــــــة ـــ ـــــامي�ي   (Hussein et al, 2014) و�� دراســـــ ـــــدينـ ـــــة إلدارة ا��توى الـ ـــــدمـ ـــــميم خـ ـــ تم تصـــــ

ـــــؤول عن امل�مـة ال�ـامـة واملتمثلـة �� إدارة   ـــ للتطبيقـات �� ال�واتف الـذكيـة، و�ـذا ا��ـادم مســـــ

جميع ا��تو�ـات املكتو�ـة، �غض النظر عن الب�ئـات والقيود املتغ��ة. و�تم ذلـك مع ا��فـاظ  

ع�� املتطلبات األسـاسـية لألمان وا��صـوصـية والتوافر. و�مكن توضـيح �ذا الدور األسـا�ـ��  

ــــمات ا��ودة   ــــب إ�� سـ ــــ�ل أك�� من خالل بن�تھ ال�� ت�سـ ��ادم إدارة ا��توى الدينامي�ي �شـ

ا��ددة مسبًقا. و�شمل �ذه السمات ع�� س�يل املثال ال ا��صر: مستوى ا��دمة أو األمن  

ـــــيـة أو ـــ ـــــوصـــــ ـــ الرقـابـة القـانونيـة أو املتطلبـات التنظيميـة أو قيود العالمـة التجـار�ـة أو   أو ا��صـــــ

ا عن إدارة املوارد وامتثــــال   ــً ــ ـــــــــــ ـــــؤول أيضـ ـــ ـــــميم ا��ــــادم لي�ون مســـــ ـــ التغي��ات، إ�� ... وتم تصـــــ

ــــغل�ن وقيود املوقع ا��غرا�� بناًء ع�� تنظيم البلد. كما �عتمد ب�ية النظام ع�� نمط ذو  ـــ املشـ

ــــة ــــات مع طبقـ ــــدة ال�� يمكن التAPI طبقـ ــــائف املوحـ ــة من الوظـ ــ ــة ال�� توفر مجموعـ ــ ــديـ ــ جر�ـ

اســـــــتخدام�ا مللء واج�ة ا��توى الديناميكية وإدارة جميع عمليات النظام. حيث �عد نظام 

ــية ��  Content Management System (CMS) إدارة ا��توى  ــ ـــ  أنيًقا للتحديات الرئ�ســـــ
ً
حال

  .�شر تطبيقات ال�واتف الذكية ا��الية وإدار��ا

ا��مع ب�ن نظم إدارة ا��توى وا��وســــبة ال�ــــ�ابية   (Cook et al, 2014) وتناولت دراســــة

ع�� عينة الدراســـــــة   iPad (Apple – Cupertino - CA) وذلك من خالل توز�ع أج�زة لوحية

 بقســــم جراحة القلب مع متوســــط عمر   ١٤٩امل�ونة من  
ً
ــا أيام،  ٥ســــنة وذلك ملدة    ٦٨مر�ضــ
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أثنــاء ف��ة التعــا�� �عــد ا��راحــة. و�ــان �نــاك العــديــد من العوائق   لغرض تثقيف�م وتوعي��م

ال�� تحول دون تقديم املعلومات �شـــــــ�ل فعال: �عضـــــــ�ا يرتبط بتحســـــــ�ن الشـــــــ�ل وا��توى،  

ظ�ر النتائج أن نظام إدارة  
ُ
والبعض اآلخر يتعلق بحالة املر�ض أثناء العالج �� املســ�شــفى. وت

ــاء �علي م نموذ��، فردي، ومناســــب لتعليم الكبار. عالوة ع�� ا��توى يمكن أن �ســــمح بإ�شــ

ــــــــــتخدام مما   ـــ�ل االسـ ـــ ـــبة ا��مولة ســـــ ـــ ــــــيق ا��وســـــ معدالت عالية للغاية   أتاحذلك، فإن ت�ســـــ

ــــة ��   ــــاعد النموذج املق��ح �� الدراسـ ــــن �عد ا��راحة. و�سـ ــــ��الك ا��توى ح�� لكبار السـ السـ

ـــــ ـــ ��ك �� ا��ــداول التعليميــة  معــا��ــة حواجز مزودي ا��ــدمــة، ومعــا��ــة عــدم ال��امن املشـــــ

ا  ـــــيطــة ل��فــاظ ع�� ا��توى ثــابتــً ـــ ـــــ�� ومقــدمي ا��ــدمــات، كمــا أنــھ يخلق طر�قــة �ســـــ ـــ للمر�ـــــ

ا لت�بع اسـ��الك ا��توى بطرق غ�� معروفة سـابًقا؛ �ذا لھ ا�ع�اسـات   وم�سـًقا، و�وفر فرصـً

ا من حيـث ــً ـــ ـــ ـــــ��اتيجيـة بـالـدينـاميكيـة أيضـــــ ـــ ـــــتخـدام ا��ـدي. والـذي م�� �ـذه اإلســـــ ـــ أن   ع�� االســـــ

ـــــ�نــــاًدا إ�� مــــدخالت املر�ض وإعــــادة تقــــديم  ـــ ـــــتخــــدام ا��وارزميــــات اســـــ ـــ ال��امج "تتعلم" بــــاســـــ

ـــأن ف�م ردود�م والرد عل��ا.  ــــ�� �شــ املعلومات ال�� لم يرد عل��ا، و�مك��ا االســـــتعالم عن املر�ـ

ـــــ��.  ـــــلة، باملر�ـ ـــــيص، و�التا�� ذو صـ ـــــبة املتنقلة تقديم �عليم فعال وقابل للتخصـ ت�يح ا��وسـ

ـــــب" وارتبـاطھ بتجر�ة الرعاية اليومية  وتزداد األ  ـــ �ميـة عنـدما ي�ون التعليم "�� الوقت املنـاســـــ

   .للمر���

ـــــائط املتعــــددة ع�� ال�واتف الــــذكيــــة، فقــــد   ـــــــــــ ــة للوسـ ــإدارة ا��قوق الرقميــ بــ ــا يتعلق  وفيمــ

 إلدارة ا��قوق الرقميةWang et al, 2014اق��حت دراســـة (
ً
الذي �ســـ�ند إ��  (DRM) ) ن��ا

ـــــوت والفيــديو. و�عتمــد ع�� لت Android نظــام ـــ ـــــــــــــائط الصـــــ ـــــتخــدام وسـ ـــ طبيق التحكم �� اســـــ

ـــــف��   ـــ ـــــف�� وفـك �شـــــ ـــ ـــــائط املتعـددة ك�ـل.     ٣DESخوارزميـة �شـــــ ـــ ��مـايـة أمـان محتو�ـات الوســـــ

وأكدت نتائج الدراســـــــة أن النموذج األو�� �و حل يتم�� بخصـــــــائص أمنية مشـــــــددة وســـــــرعة 

ـــــرع، و�مكن أن ي�ون مفيًدا ��ماية حقوق الطبع  ـــــف�� أســـــ ـــــائط �شـــــ ـــــر ��تو�ات الوســـــ وال�شـــــ

ــــــــــة.   ــــــــــوء عليھ �� الدراسـ ــــــــــليط الضـ املتعددة الرقمية ع�� نظام أندرو�د ا��مول الذي تم �سـ

ـــــف�ً�ا ل��مـايـة، يقوم برنـامج  ـــ ـــــوت والفيـديو ال�� تتطلـب �شـــــ ـــ ـــــ�نـدات الصـــــ ـــ ـــــبـة إ�� مســـــ ـــ و�ـال�ســـــ

ـــــدر من خالل وحدة نم ـــــ�ند املصـ ـــــف�� ونظام إدارة ا��توى بقراءة البيانات من املسـ طية ال�شـ

ـــــف��   ـــ ـــــف�� البيانات املقروءة، وإدخال البيانات   ٣DESذات ��م ثابت، و�دء برنامج �شـــــ ـــ ل�شـــــ
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ـــ�ند ا��ديد، و�تم تكرار العملية ح�� يتم �شــــف�� �افة البيانات املوجودة ��  املشــــفرة �� املسـ

  .املس�ند األص��

محتوى تطبيقات  نظام جديد إلدارة عناصر األمن ��  (Sabt et al, 2015) واق��ح الباحثون 

ـــــميتـھ ـــ ،و�عـد نظـام إدارة ا��توى عن Over-the-Internet (OTI) ال�واتف الذكيـة وتمـت �ســـــ

ــــــــــلة، مثل ال�واتف الذكية. وال   ــــــــــر اآلمنة �� األج�زة املتصـ ـــــــبكة اإلن��نت للعناصـ ـــ ُ�عد خالل شـ

ــاليـــة كم أنـــھ  ـــــر اآلمنـــة أو األج�زة ا��مولـــة ا��ـ ـــ يتطلـــب النظـــام إجراء �غي��ات ع�� العنـــاصـــــ

الــذي  Global Platform  متوافق مع معــاي�� نظم إدارة ا��توى. وقــد تمــت اإلفــادة من خالل

ــــتخدم  ـــ ــــلة، ألنھ �سـ ـــ ــــر اآلمنة �� األج�زة املتصـ ـــ  لإلدارة عن ُ�عد للعناصـ
ً
 ومجديا

ً
 �امال

ً
قدم حال

 تمت اإلفادة من   TCP / IP اتصـال
ً
السـرعة  لنقل رموز األوامر أو إدارة عناصـر التأم�ن. أيضـا

ـــــتخــدام   .TCP امل��ايــدة لإلن��نــت واملوثوقيــة املث�تــة ل��وتو�ول  ـــ ـــــ� البــاحثون أن اســـــ ـــ وقــد و�ـــــ

ـــــتخـدم�ن ال��ـائي�ن التحكم  Global Platform نموذج ـــ ـــــ��لـك، ي�يح للمســـــ ـــ املتمحور حول املســـــ

ــــة أن ـــ ــــرع  OTI بأمان �� التطبيقات املث�تة �� �واتف�م الذكية. كما أظ�رت نتائج الدراســـــ ـــ أســـــ

  .�� قابلية للتطو�ر من التقنيات األخرى املوجودةبكث�� وأك

ــــة ـــ ـــــــــــ دراسـ ا�ــ�ــتــوى لــتــعــلــيــ�ــ� (Kasim, 2016) وقـــــــدمـــــــت  إدارة  نــظــم  مــن   
ً
 Learningعـــــــددا

Management System (LMS)   ــــتخدام ـــ ــــات لقرار اسـ ـــ ــــسـ ـــ ــــ�يل اتخاذ املؤسـ ـــ وذلك لغرض �سـ

ـــــب احتياجا��ا. و�عد نظام إدارة التعلم ـــــب ل�ا حســـــ ت التعليم  أحد أدوا (LMS) النوع املناســـــ

ـــــ�ن تجر�ة �علم الطالب و�ناء ف�م�م   ـــــع لتحسـ ـــــتخدام�ا ع�� نطاق واسـ اإللك��و�ي ال�� تم اسـ

ــــيع معينة. ومن   ــــتخدام�ا �� عمليات التعليم   (LMS) إدارة التعلم  أنظمةملواضـ ال�� يمكن اسـ

ــــات التعليم العــــا��، مثــــل ـــــــــــ ـــــسـ ـــ ـــــيــــاق مؤســـــ ـــ  Blackboardو  ATutorو Moodle والتعلم �� ســـــ

ـــــــــــــاعـد متخـذ القرار ��   .SuccessFactorsو وقـد تم تقييم�ـا بنـاء ع�� عـدد من املعـاي�� ال�� �سـ

ــــائص   ـــ ـــ ــــب. حيــث تم إجراء املقــارنــة بنــاًء ع�� مراجعــة األدبيــات ��صـــــ ـــ ـــ اختيــار النظــام املنــاســـــ

ـــــائص ال�� تم النظر ف��ـا املرونة   LMS مزودي خـدمـة ـــ ـــــة. ومن ب�ن ا��صـــــ ـــ ا��ـددين بـالـدراســـــ

ــة  وســــ�ولة االســــتخدام. وســــ�تم اســــتخدام   �عض �ذه ا��صــــائص كمعاي�� تقييم �� الدراســ

 من األدوات ال�� يجب أن ت�ون متوفرة �� نظم 
ً
ـــــة عددا ـــ ـــــت الدراســـــ ـــ ـــــتعرضـــــ ـــ ا��الية. كما اســـــ

  .إدارة ا��توى التعلي�� مثل أدوات االتصال وأدوات م�ارات التعلم وأدوات اإلنتاجية
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ا را و ت اراا  ا  

ــــــــــوع   ــــــــــات العر�ية واألجن�ية وال�� �انت تتمركز حول موضـ من خالل مراجعة عدد من الدراسـ

الدراسة ا��ا�� وتجمع ب�ن نظم إدارة ا��توى وتطبيقا��ا ع�� ال�واتف الذكية، فقد وجدت 

الباحثتان العديد من املعاي�� وا��صــائص والســمات املذ�ورة �� ســياق �ذه الدراســات وتم 

��ا لعمل قائمة مراجعة ليتم من خالل�ا تقييم عدد من تطبيقات ال�واتف  االستعانة �عدد م

  الذكية لغرض إتمام أ�داف الدراسة ا��الية.

  

راا م  

ــر والبحث ع�� متجر التطبيقات ا��انية ع�� ـــ  Google من خالل البحث ع�� ا��ط املباشـــــ

Play    لتطبيقات أندرو�د ومتجرApp Storeــة تطبي ــ ــــرت الدراســـــ ق واحد ل�ل نوع من  ، حصـــــ

 ع�� املتاجر اإللك��ونية وقد تم 
ً
 وتحميال

ً
ــيوعا ـــ تطبيقات إدارة ا��توى وال�� �عت�� األك�� شـــــ

ـــــب جميع األنواع أما ��   ـــــ�يف والطر�قة باالختيار ل�ون املعاي�� تناســـــ االعتماد ع�� �ذا التصـــــ

اخلة وال ت�ناســب  حالة تم اختيار أنواع محددة لتقييم�ا فإن املعاي�� ســـت�ون م�شـــعبة ومتد

  :جميع املعاي�� مع جميع األنواع، و�� �التا��

ـــــــــــــاس ع�� جلــب أنواع   نظمــة(العــامــة): عمــل �ــذه األ  اإللك��ونيــةالبوابــات   أنظمــة - �� األسـ

ـــــــــــــادر متنوعــة مل�ــان واحــد فقط و�و  ـــــتخــدم من مصـ ـــ مختلفــة من ا��توى وا��ــدمــات للمســـــ

ــــأة ـــ بقدر��ا العالية ع��   نظمة. تتم�� �ذه األ البوابة اإللك��ونية الداخلية أو ا��ارجية للم�شـ

ـــــتخدم كما تتم�� بالقدرة  أنظمةالت�امل مع   ـــ ـــــا أمام املســـــ ـــ أخرى ��لب املعلومات م��ا وعرضـــــ

ع�� إدارة عدد كب�� من املســـــــتخدم�ن وتوف�� املعلومات املناســـــــبة ل�ل مســـــــتخدم وفقا مللفھ 

   drupalconمثل��اأمن  نظمةوصالحياتھ ع�� �ل نظام من تلك األ 

ـــــبكــة العــامليــة للمعلومــات تكتــب ف��ــا التــدو�نــات لنقــل   أنظمــةاملــدونــات: ��    أنظمــة - ـــ الشـــــ

ــــافة   ـــ ــــاحب املدونة إدار��ا وإضـ ـــ ــــ�يل املذكرات، و�تو�� وصـ ـــ األخبار أو التعب�� عن األف�ار و��ـ

ـــــور واملقاطع مع   ـــــائط املتعددة من الصـ ـــــوص والوثائق والوسـ ا��ذف والتعديل    إم�انيةالنصـ

 WordPress أمثل��امن 
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ـــــتخــدمــة لتبــادل النقــاش    أنظمــةاملنتــديــات: ��    أنظمــة - ـــ ـــــتخــدم لبنــاء املنتــديــات املســـــ ـــ �ســـــ

 الغالبية العظمة �عرف ما�� املنتديات من امثل��ا
ً
  vBulletinوا��وار ب�ن املش��ك�ن، طبعا

ـــــتخـدم لبنـاء مواقع التجـارة  اإللك��ونيـةاملتـاجر   أنظمـة - ـــ ال�� يتم    اإللك��ونيـة: �� ال�� �ســـــ

ف��ا ســواًء �انت منتجات الك��ونية يمكن توصــيل�ا عن �عد بواســطة االن��نت،  بيع املنتجات  

ـــــ�ن الدو��، �نالك �عض األ  ـــــال�ا ع�� خدمات ال�ـ ـــــة يتم إرسـ الغ��    نظمةاو منتجات ملموسـ

ـــــدر تقـدم أدوات اح��افيـة ونظـام قوي   أنظمـةمجـانيـة كمـا أن �نـالـك   ـــ مجـانيـة ومفتوحـة املصـــــ

  magentoيحقق املطلوب وز�ادة من امثل��ا

ــة بــالتــأليف التعــاو�ي   - ـــــــــــ مواقع الو��ي: أك�� مثــال ل�ــذه    أنظمــةنظم إدارة ا��توى ا��ــاصـ

ــــــــــوعة ا��رة (و�كي�يديا)، �ذه النوعية من املواقع �عتمد  النوعية من املواقع �و موقع املوسـ

غ�� م�ـ�ل ��    أوع�� املشـاركة ا��ماعية �� بناء ا��توى، بحيث يمكن ألي �ـ�ص م�ـ�ل  

ــة  املوقع ان   ــالـ ــــا�م و�كتـــب أو ح�� �عـــدل أي مقـ ـــــــــــ ــة، �ـــذه �� الفكرة    أو�سـ ــة داخليـ ـــــفحـ ـــ صـــــ

  mediawikiمن امثل��ا نظمةاألساسية ل�ذه النوعية من األ 

ـــــة - األ   أنظمـ ـــــةا��توي التعلي��: و��  ـــــاملقررات    نظمـ بـ ـــــر ا��توى املرتبط  ـــ ب�شـــــ ال�� �ع�� 

ــــل ا��توى التعلي ــــلسـ ــــمن �سـ ــــية اإللك��ونية وفق معاي�� معينة تضـ �� وما قد يرافقھ الدراسـ

ـــــذه األ  ـــــات. تمكن �ـ ـــــانـ ـــــات وامتحـ ـــــدر�بـ تـ ـــــةمن  ـــــداداملعلم من    نظمـ ـــــر محتوى مقرره    إعـ ـــ و�شـــــ

ـــ�ل�ن �� النظام من   ـــول لھ والتفاعل معھ من قبل الطالب امل�ــ   أمثل��ااإللك��و�ي ليتم الوصــ

blackboard  

ــــ�الت   أنظمة - ـــ ــــؤولة عن إدارة الوثائق وال�ـــــ ـــ ــ��: و�� النظم املســـــ ــ ـــ ــ�ـــــ ــ ـــ إدارة ا��توى املؤســـــ

وملفات امللتيميديا والعمليات واملعامالت ع�� مسـتوى املؤسـسـات والشـر�ات وال�يئات. ��تم  

ــــاءباملعاي�� ال�� يتم من خالل�ا   نظمة�ذه األ  ـــ ــــر املعلومات   إ�شـ ـــ ــــيانة و�شـ ـــ وتداول و�عديل وصـ

ـــــأة واملتعلقة    إنتاج�اال�� يتم   ـــ ـــــول عل��ا أثناء العملية اإلنتاجية ال�� تقوم ��ا امل�شـــــ ـــ أو ا��صـــــ

أسـاسـا بال�دف األسـا�ـ�� من وجود�ا بحيث تضـمن سـر���ا وتوافر�ا ملتخذ القرار والعامل�ن  

ـــــــــــــأة �� مجـال عمل�ـا من   عنـد ا��ـاجـة وتوافق�ـا مع القوان�ن واالل��امـات ال�� ت��تـب ع�� امل�شـ

 sharerpoint أمثل��ا
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ا اا  ىت إدارة ا    

 لعــدم وجود 
ً
ـــــــــــــات العر�يــة واألجن�يــة ونظرا ومن خالل إطالع البــاحثتــان ع�� عــدد من الــدراسـ

ــــد تم  ــــة فقـ ــــذكيـ الـ ــــار نظم إدارة ا��توى لل�واتف  ــــا ع�� تقييم واختيـ ــــددة �عي�نـ ــــاي�� محـ معـ

الدراسـة وال�� تضـم مجموعة من املعاي�� لتقييم  ا��اصـة ��ذه    االعتماد ع�� قائمة املراجعة

ـــــ�ــا البعض وال�� تفيــدنــا �� ا��كم ع�� النظــام وإبراز نقــاط القوة  ـــ النظم ومقــارن��ــا مع �عضـــــ

  :والضعف بھ، و�مكن إجمال �ذه املعاي�� فيما ي��

  .معاي�� ا��ودة .١

  .معاي�� التقنية .٢

  .معاي�� عامة .٣

  .معاي�� االستخدام .٤

  .معاي�� إدار�ة .٥

تحــــت �ــــل معيــــار مجموعــــة من املعــــاي�� الفرعيــــة وال�� تم االعتمــــاد عل��ــــا �� عمليــــة وتنــــدرج  

  :التقييم واملقارنة ب�ن نظم إدارة ا��توى وا��روج بالنتائج التالية

o  ــتـــوى ــ�ـ ا�ـ إدارة  ــظـــم  نـ ــر  ــتـــوفـ -drupalcon - WordPress - magento – sharepoint(  تـ

mediawikiولكن �� �عض ا��ـــاالت تحتـــاج إ�� 
ً
ــافيـــةدفع مبـــالغ    ) مجـــانـــا ــ ـــ ـــ مقـــابـــل �عض   إضـــــ

  (vBulletin- blackboard)ا��يارات اإلضافية املم��ة بخالف 

o  يتم�� نظم إدارة ا��توى (WordPress)  ـــــــتخدام وقابليتھ ـــــــ�ولة االســـــ عن با�� النظم �ســـــ

  .للتخصيص و�ذا ما يجعلھ ا��يار األمثل للمبتدئ�ن وا����اء ع�� حد سواء

o   ـــدعم نظم إدارة ـــاليـــــةتــ ـــــتخـــــدم (  ا��توي التــ ـــ  - drupalconأك�� من لغـــــة لواج�ـــــة املســـــ

WordPress - vBulletin - magento – blackboard-  mediawiki-  sharepoin(  

o  يتم�� نظم إدارة ا��توى (drupalcon - sharerpoint) ـــــونومى ـــ ــ تــاكســـــ ــــــــ ـــ ـــــــــــ ـــــيــة الــ ـــ  بخــاصـــــ

Taxonomy  ــ�يفات متعددة ـــ ـــــمح �عمل تصـــــ ــية �ســـــ ـــ ــائص و�� عبارة عن خاصـــــ ـــ و�متلك خصـــــ

  .مواقع التواصل االجتما�� وإدارة امليتاداتا

o ) تختلف جميع نظم إدارة ا��توى عنWordPress  بـــأ��ـــا ال تركز ع�� التـــدو�ن ك�ـــدف (

  .رئ���� لھ
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o  س�ولة تجزئھ ا��توى �� نظام إدارة ا��توى (blackboard)   وس�ولة الوصول للمحتوى

  .واملشاركة

o  ـــتقبلية للنظم ـــــــتخدم  التحديثات املســـــ ـــورة أوتوماتيكية �عد اختيار املسـ ـــوف تتم بصـــــ ســـــ

  .املوافقة ع�� التحديث

o  يقــدم نظــام إدارة ا��توى (blackboard - WordPress)  ـــــبــھ إ�� حــد ـــ محرر محتوى �شـــــ

  كب�� محررات النصوص املعروفة كما أنھ يحتوي ع�� مكتبة خاصة.

o   �� ــة ـــ ـــ ـــــ��ك نظم إدارة ا��توى محـل الـدراســـــ ـــ ــائط امل  إم�ـانيـة�شـــــ ـــ ـــ ـــــور  الوســـــ ـــ تعـددة من صـــــ

  .وفيديو�ات بمختلف االمتدادات املعروفة

o  �� ـــــتخــدم�ن ولكن تختلف ـــ ــــة �عــدد املســـــ ـــ ـــ تــدعم جميع نظم إدارة ا��توى محــل الــدراســـــ

  .العمق من نظام إ�� نظام آخر

o  �� املنتديات  أنظمةخاصية صالحية الوصول لنظم إدارة ا��توى متوفرة �ش�ل موسع 

(vBulletin)  

  
ا  

ـــــو  .١ ـــ ــــب اإلنتــــاج  لم يلق موضـــــ ــــانـ ــــام من جـ ــــة أي ا�تمـ ــــذكيـ ع نظم إدارة ا��توى لل�واتف الـ

  .الفكري العر�ي سواء ع�� املستوى النظري أو التطبيقي

�سـاعد تطبيقات نظم إدارة ا��توى �� �سـ�يل إم�انية تقديم ا��دمات إ�� املسـتفيدين   .٢

ــــــــــرعة والكفاءة املطلو� ــــــــــب�ن و�السـ ــــــــــلوب املناسـ ــــــــــ�ل واألسـ ة مع تطو�ر �� م�ان وجود�م بالشـ

  .أفضل لطرق ضمان مشارك��م

ــة �� ال�واتف الــذكيــة   .٣ ـــــــــــ اليزال �عض نظم إدارة ا��توى املعروفــة بــدون تطبيقــات خــاصـ

  .املش�ور  Joomlaمثل نظام

ــة   .٤ ـــــ�� عنــــد الرغبــ ـــ التزال تطبيقــــات نظم إدارة ا��توى املعروفــــة تحيــــل ا�� املوقع الرســـــ

  .بالقيام ببعض التعديالت
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  ات

تو�ــ�� الباحثتان بأن تتم االســتفادة من نظم إدارة ا��توى اســتفادة قصــوى ح�� ي�ث��   .١

ـــــول ع��   أنل�ما تقييم النظم �عد  ــب��ا وكتابة املالحظات من اجل التطو�ر وا��صـ ـــ تتم حوسـ

  .نظام أمثل

ــات نظم إدارة   .٢ ــة أك�� لتطبيقـ ــة وتقنيـ ــاي�� مقننـ ــة حول معـ ــــة علميـ ـــــــــــ ـــــرورة إجراء دراسـ ـــ ضـــــ

  .اتف الذكيةا��توى ع�� ال�و 

ضــرورة التخطيط اإلســ��اتي�� ووضــع األطر التنظيمية من خالل دراســة جدوى مت�املة   .٣

ــاء نظم إدارة ا��توى ع�� ال�واتف الذكية من   ـــ ــات إل�شـ ـــ ـــــسـ ـــــروع تحالف ب�ن املؤسـ لبناء مشـ

 قبل املتخصص�ن.

ـــــراء نظــام إدارة محتوى، أن تــدرس احتمــاليــة   .٤ ـــ ــة ُمقــدمــھ ع�� شـــــ ـــــــــــ ـــــسـ ـــ يجــب ع�� أي مؤســـــ

 حيث يوفر ل�ا ذلك الوقت وا���د والت�لفة. الدخول ��
ً
  نظام قائم مسبقا

ــة ��توى   .٥ ــ ـــــــــــ ع�� املكتبــــات ا��ــــامعيــــة العر�يــــة توف�� تطبيقــــات نظم إدارة محتوى خــــاصـ

  .املقررات التعليمية �� ا��امعة واألبحاث والدراسات ا��اصة ب�ل جامعة وطال��ا

مر ومجموعــة من ورش العمــل أن يقوم االتحــاد العر�ي للمكتبــات واملعلومــات �عقــد مؤت .٦

 
ً
 .إلتاحة الفرص لعمل تطبيقات نظم إدارة ا��توى �� ال�واتف الذكية عر�يا

  
اا   

ـــــيـد، أمـا�ي محمـد محمـد. ( - ـــ ـــــول  ٢٠١٠الســـــ ـــ ـــــتخـدام ال�واتف ا��مولـة �� �عز�ز الوصـــــ ـــ ). إســـــ

ـــــل�ي و مقومــاتــھ. مؤتمر ا� ـــ ـــــر الالســـــ ـــ ـــــــــــــة ملتطلبــات ال�شـــــ �توى  للمحتوى الرق�� العر�ي: دراسـ

ــــالمية، مج   -العر�ي �� االن��نت   ــــعود االسـ ،  ١التحديات والطموح: جامعة اإلمام محمد بن سـ

ـــــــــــــالمـيـــــــة،   اإلسـ ـــــــــــــعـود  سـ مـحـمـــــــد بـن  اإلمـــــــام  جـــــــامـعـــــــة  االطـالع:  ٦٧٥  -  ٦٢٣الـر�ـــــــاض:  تـــــــار�ـخ   .

  �http://search.mandumah.com/Record/101312ـ. مس��جع من ١٠/٣/١٤٤١

ـــــيد. (  - ـــــاوي، السـ ال�واتف الذكية واألج�زة ا��مولة �� مراكز الوثائق   ). تطبيقات٢٠١٩الصـ

ــــة تحليلية.  ـــ ــــيف: دراسـ ـــ  ,Journal of Information Studies & Technology (JIS&T)واألرشـ

ـــــالع:    .5 ,(1)2019 ـــــــــــ االطـ ــخ  ـــ ـــــــــــ ــار�ـ ـــ ـــــــــــ ـــــن  ١٠/٣/١٤٤١تـ ـــــــــــ مـ ــع  ـــ ـــــــــــ ــ�جـ ـــ ـــــــــــ ــــ�ـ ـــــــــــ ـــ ـــــــــــ مسـ ــــ.  ـــ ـــ ـــــــــــ ـــ ـــــــــــ ـــ ــــ ـــــــــــ �ـ
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https://www.qscience.com/content/journals/10.5339/jist.2019.5 

ـــــفیق. (  رمزى,  - ـــ القـــائم ع�� ال�ـــاتف    اإللك��و�يا��توى    إدارة). فـــاعلیـــة نظـــام  �٢٠١٦ـــان�شـــــ

ـــــتحـدثـات   تنميـة��  النقـال   ـــ ـــــتخـدام املســـــ ـــ املرحلـة  معل��لـدى   التكنولوجيـة�عض م�ـارات اســـــ

عـر�ـیـــــــةاإلعـــــــداديـــــــة بـحـوث  مـجـــــــاالت    .  االطـالع:  ١٠٤-٤٥),  ١(١الـنـوعـیـــــــة,    الـ�ـ�بـيـــــــة�ـ�  تـــــــار�ـخ   .

  �https://raes.journals.ekb.eg/article_24283.htmlـ. مس��جع من ١٥/٣/١٤٤١

إدارة ا��توى الرق�� ع�� الشـبكة العنكبوتية   أنظمة).  ٢٠١٥ع�اشـة، منال جابر محمد. (  -

( الو�ب ): دراسـة تقييمية ل��روج بمواصـفات معيار�ة مناسـبة لتطبيقات مرافق املعلومات 

ا��معية املصــــر�ة للمكتبات واملعلومات العر�ية. ا��لة الدولية لعلوم املكتبات واملعلومات: 

ــــيــف، مــج ـــ ـــ االطــالع:  ٣٨٠  -  ٣٧٥،    ٢, ع٢واألرشـــــ تـــــــار�ــخ  ــــ�ــ�جــع مــن  ١١/٣/١٤٤١.  ـــ ـــ مســـــ ــ.  ــــــــ ـــ ـــــــــــ ـــ �ـ

http://search.mandumah.com/Record/974223  

- Cook, D. J., Moradkhani, A., Douglas, K. S. V., Prinsen, S. K., Fischer, E. N., & 
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) ا   ت Meshاا ت (
  ات  ات

  
  ح  را                            أ..د.  ا  ي  

   ا/اد                                  ات وات         
           ا ا                                     ا ا ا  

  

:ا  

الطو�ولوجيا، مع ال��ك��    �سلط البحث الضوء ع�� شب�ات املعلومات ب�افة أنواع�ا واش�ال

) وما يمكن أن تقدمھ م��ا��ا  Wireless Mesh Networkع�� الشب�ات الالسلكية من نوع (

شبكة    إ�شاءإ�� املكتبات لتوسيع وتطو�ر خدما��ا، كما �س�� ا�� التعر�ف بكيفية    املتعددة

) بتقنية  إل�شا��ا  Meshمعلومات  عملية  تجر�ة  وتطبيق    تاحة إلغرض    واستخدام�ا)، 

املعلومات   �غداد    اإللك��ونيةخدمات  جامعة   �� املركز�ة  للمكتبة  العامة  األمانة  بناية   ��

ا��اجة،   وحسب  أ�عد  ملسافات  للتوسع  وقابلة  معينة،  جغرافية    واستحداث وملسافات 

مثل   جديدة  معلومات  واألطار�ح   اإللك��ونيةاملصادر    إتاحة خدمات  والرسائل    (�الكتب 

  للمستفيدين   األخرى ا��امعية اإللك��ونية وغ���ا) و�ث الف�رس اآل�� وعدد من ا��دمات  

 لالتصال�ش�ل مباشر وع�� أج�زة ال��صية بمختلف أنواع�ا، ودون حاجة املستفيدين  

  باإلن��نت إلتمام العملية. 

) �شب�ات  التعر�ف  ا��  البحث  إلم�انية Meshو��دف  عملية  تجر�ة  وعرض  الالسلكية،   (  

تصميم وإ�شاء شب�ات محلية السلكية �ستخدم إلتاحة خدمات املعلومات �� املكتبات، من  

بوابة خاصة تقدم خدمات معلومات متنوعة، ومصممة بطر�قة عملية م�سطة    إ�شاءخالل  

  املكتبة.  ل�س�يل استخدام�ا الشبكة من قبل مستفيدي 

م الشب�ات الالسلكية إلتاحة  توصل البحث ا�� عدد من النتائج من أ�م�ا إم�انية استخدا

 عن توحيد العمل املكت�� للعامل�ن �� املكتبة،   ،اإللك��ونيةا��دمات  
ً
وخلص البحث    فضال

 ) شب�ات  لتوظيف  الس��  أ�م�ا  من  التوصيات  من  عدد  ��  meshا��  الالسلكية    إتاحة) 



 ) ا   ت ات  اتMeshاا ت (                            
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والس��    اإللك��ونيةا��دمات   املكتبات،  املصادر    الستخدام�ا ��    ونية اإللك��لتوف�� 

  للباحث�ن بصورة مباشرة ع�� أج�ز��م ال��صية. 

،  اإللك��ونية)، خدمات املعلومات  Meshشب�ات املعلومات، شب�ات (ال�لمات املفتاحية:  

  املكتبات ا��امعية، أنواع الشب�ات، طو�ولوجيا الشب�ات. 

Using wireless mesh networks to provide information services in libraries. 

Asst. Prof.Dr. Abdulateef H. Khairi                            Falah H. Rahi 

Al-Mustansiriyah University                                     Middle Technical University 

falah_master@hotmail.com                        prof_khairi@yahoo.com  

Abstract 

The research sheds light on information networks of all kinds and topology 

forms, with a focus on wireless networks of the type (Wireless Mesh Network) 

and what its various features can provide to libraries to expand and develop their 

services. A process to create and use it for the purpose of making electronic 

information services available in the building of the General Secretariat of the 

Central Library at the University of Baghdad and for certain geographical 

distances, capable of expanding further distances as needed, and creating new 

information services such as making electronic resources available (such as 

eBooks, electronic theses and dissertations, etc.), broadcasting the OPAC and a  

other services for the users directly and on personal devices of various kinds, 

without the need for the users to go online to complete the process . 

The research aims to introduce wireless (Mesh) networks, and to present a 

practical experience of the possibility of designing and creating wireless local 

networks used to provide information services in libraries, by creating a special 

gateway that provides various information services, and is designed in a simple 

practical way to facilitate the use of the network by the library's users . 
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The research reached a number of results, the most important of which is the 

possibility of using wireless networks to provide electronic services, as well as 

the standardization of office work for library workers. The research concluded 

with a number of recommendations, the most important of which is seeking to 

investment the wireless mesh networks in the provision of electronic services in 

libraries,  and seeking to use them to provide Electronic resources for researchers 

directly on their personal devices. 

Keywords: information networks, wireless mesh network, Electronic 

information services, University libraries, Network kinds, Network 

topology.  

  
ا  :أو  

  اإللك��ونية خدمات املعلومات    إتاحةراقية من �عض أوجھ القصور ��  �عا�ي املكتبات الع

ت�ناسب مع حاجات املستفيدين من خدما��ا، حاجات املستفيدين من خدما��ا، ومازالت  

أبرز ا��دمات   ال�سيطة، وأحد  التقليدية  �عتمد �� معظم إجراءا��ا وخدما��ا ع�� الطرق 

 عن خدمة إتاحة املصادر اإللك��ونية،  
ً
األساسية �� خدمات الف�ارس اإللك��ونية، فضال

و   وال�� الطلب  بإتاحة تزايد  املكتبات  �عض  تقوم  حيث  األخ��ة.  السنوات   �� عل��ا  اإلقبال 

ف�ارس�ا اإللك��ونية (وإن لم تكن معظم�ا مت�املة) من خالل ا��طات الطرفية محدودة  

األحوال   أحسن   �� للمستفيدين  يمكن  حيث  فقط،  املكتبات   �� أج�زة    استخدامالعدد 

والبحث عن املصادر فقط،    اإللك��ونية ارس  ا��طات الطرفية �� املكتبة لغرض تصفح الف�

  دون إم�انية تصفح النصوص ال�املة للمصادر اإللك��ونية ال�� تمتلك�ا املكتبة، والبعض 

مع   اإلن��نت،  ع��  املكتبة  موقع  الف�ارس من خالل  تلك  ي�يح  إم�انية    استمراراآلخر  عدم 

ي�ون   استخدام قد  أسباب،  لعدة  املتاحة  اإللك��ونية  امللكية    املصادر  حقوق  موضوع 

 عن مساحات ا��زن، وسرعة التحميل للبيانات، وغ���ا الكث��  
ً
الفكر�ة من أبرز�ا، فضال

  من املعوقات.
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لتج���   املادية  اإلم�انيات  ضعف  من  املكتبات  و�عا�ي  ا��واس�ب    إعدادكما  من  �افية 

��ا، واقتصار  إلتاح��ا كمحطات طرفية للمستفيدين الراغب�ن �� تصفح الف�ارس والبحث ف

تواجد�ا �� أماكن محددة �� املكتبات (إن وجدت) وعدم توفر�ا �� قاعات املطالعة وعدد 

املعلومات   ع��  ا��صول   �� الباحث�ن  تأخ��  �س�ب  مما  املكتبة،  وأقسام  قاعات  من  آخر 

  املطلو�ة.

  و�س�� البحث لإلجابة عن األسئلة التالية: 

 �� املكتبات؟  اس�ثمار�اال�� يمكن  الالسلكية) Meshما �� اإلم�انيات لشب�ات ( .١

)؟ واي  Meshال�� يمكن تقديم�ا من خالل شب�ات (  اإللك��ونيةما �� خدمات املعلومات   .٢

 داخل وخارج بناية املكتبة وما حول�ا؟  إتاحتھ تلك ا��دمات يمكن 
ً
 السلكيا

يمكن   .٣ باملكتبة   اإللك��ونيةا��دمات    إتاحة�ل  املستفيدين  من خالل    ا��اصة  أج�زة 

(  و�اس�ثمار   أنفس�م شب�ات  مع  Meshإم�انيات  ا��دمات  تلك  تتوافق  أن  يمكن  و�ل  )؟ 

 أج�ز��م املتنوعة؟ 

  
 :مأ ا  

الواج�ة   املعلومات  خدمات  بال�سبة    األساسية �عد  الفصل  نقطة  إ��ا  حيث  مكتبة،  ألي 

�ما تقدمھ لھ املكتبة وتل�� حاجتھ  و   للمستفيد �� ا��كم ع�� نجاح أي مكتبة من وج�ة نظره،

رضا   كسب  �ستطيع  فإننا  وسلسة،  مم��ة  بطرق  ا��دمات  �ذه  و�توف��  املعلومات،  من 

وا��دمة    واختصاراملستفيدين،   املعلومة  ع��  ا��صول   �� يبذلونھ  الذي  وا���د  الوقت 

للقيام  املكتبة  �س��  الذي  الرئ����  الدور  �و  و�ذا  التقنيات    املطلو�ة،  تطور  ومع  بھ، 

) شب�ات  وخاصة  م��ات،  من  الالسلكية  الشب�ات  توفره  ملا   
ً
ونظرا من  Meshا��ديثة،   (

اسع ع�� استخدام�ا �� االتصاالت ا��ديثة  الو   واإلقبال�س�يل اتصاالت األج�زة ا��مولة  

  �� توظيف�ا  الواجب  من  صار  ا��ياة،  مجاالت  �افة  ��   اإللك��ونية ا��دمات    إتاحة �� 

    املكتبات،
ً
مما يخفف عن �ا�ل املكت�ي�ن من أعباء �� إتاحة العديد من ا��دمات، فضال

مات بأسرع وقت  عن مساعدة املستفيدين من خدمات املكتبة �� ا��صول ع�� تلك ا��د

  واقل ج�د ممكن. 
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�� غاية �ل من املستفيد    واس��جاع�ا وملا �انت السرعة والدقة �� الوصول إ�� املعلومات  

  ،
ً
�افيا لم �عد  املتاحة  املصادر  واملكت��، فإن توف�� خدمات معلومات عامة و�يانات حول 

واملعلومات   املصادر  إليصال  أفضل  بطرق  التفك��  علينا   
ً
لزاما بأ�سر  وأصبح  للمستفيد 

دون   للمستفيد  مباشر  �ش�ل  واملعلومات  املصادر  لتوف��  والس��  ممكنة،  طر�قة  وأسرع 

 من  
ً
ا��اجة لتعقيدات الطرق التقليدية املتبعة، وتجاوز سلسلة اإلجراءات الروتي�ية بدءا

 إ�� املصدر الرق�� املطلوب  
ً
�ي  عليھ. ومن �نا تأ  واالطالعالبحث �� ف�رس املكتبة، ووصوال

أ�مية البحث، حيث إن إتاحة خدمات املعلومات املتقدمة للمستفيدين من املكتبة، وت�س��  

ع�� خدمة اإلن��نت ال�� قد    االعتمادا��صول عل��ا من خالل أج�ز��م ال��صية، و�دون  

خالل   من  وذلك  املتاحة،  والشبكة  ا��دمة  بجودة  الشبكة    اس�ثمار تتأثر  إم�انيات 

) توفر الكث�� من وقت وج�د �ل من املستفيد واملكت�� ع�� حد  Meshالالسلكية من نوع (

الكث�� من    باختصار سواء، وتقلل الكث�� من الت�اليف املنظورة لتوف�� العديد من ا��دمات  

املكتبة   إ�� ف�ارس  الولوج  التقليدية، وتمك�ن املستفيد من  العمليات  الزائدة من  ا��لقات 

 إ�� مصادر�ا اإللك��ونية  
ً
والعديد من خدما��ا األخرى بطر�قة سلسة وم�سطة �عطي وصوال

  �� تطبيقھ  يمكن  عم��  ونموذج  ومستفيد��ا،  املكتبة  لفائدة  خاصة  أ�مية  البحث  �ذا 

  املكتبات ومؤسسات املعلومات األخرى.

  
 :افأ ا  

  ��دف البحث ا�� تحقيق اال�ي.

) الالسلكية  Meshخاصة �شب�ات (التعر�ف بالشب�ات وأنواع الطو�ولوجيا، مع نظرة   .١

 واستخداما��ا ومم��ا��ا. 

إلتاحة الف�ارس واملصادر وا��دمات    واس�ثمار�ا   شبكة معلومات السلكية  إ�شاءتجر�ة   .٢

 �� املكتبة. اإللك��ونية

  

  

 



 ) ا   ت ات  اتMeshاا ت (                            
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ا  :را  

البحث املن�� التطبيقي   التجر���، وذلك من خالل تجر�ة تصميم وإ�شاء شبكة    –اعتمد 

معلومات السلكية تجر��ية �� األمانة العامة للمكتبة املركز�ة �� جامعة �غداد، واستخدام�ا  

املعلومات   خدمات  املعلومات   اإللك��ونيةلبث  مصادر  إ��  ��م  والوصول  للمستفيدين، 

 عن امل��ات ال�� تقدم�ا للعامل�ن �� املكتبة، من خالل  اإللك��ونية املتا
ً
حة �� املكتبة، فضال

  الر�ط الشب�ي وتوحيد العمل وتنظيم عمليات اإلدخال واملعا��ة والتنظيم. 

  
ا ود و :  

العامة للمكتبة املركز�ة �� جامعة �غداد/    األمانةتحددت الدراسة با��دود ا��غرافية لبناية  

للبحث،مو   
ً
مجتمعا ومستفيد��ا  املكتبة   �� العامل�ن  من  واتخذت  ا��ادر�ة،  تم    قع  حيث 

شبكة معلومات تجر��ية لتغطية موقع املكتبة، وتجر�ة عمليات اإلدخال واملعا��ة    إ�شاء

قبل   من  املتاحة  املعلومات  وخدمات  الشبكة  وتجر�ة  العامل�ن،  جانب  من  والتنظيم 

  املستفيدين. 

  

  د: ام اي
  :   ات١

 لnetworkمصط�� الشب�ات (  أصبح 
ً
 ومعروفا

ً
 شا�عا

ً
دى العامل�ن �� مؤسسات  ) مصط��ا

لدى    
ً
ومستخدما  

ً
معروفا و�ات  ان�شر  حيث   ،

ً
عامة األخرى  واملؤسسات  خاصة  املعلومات 

 بمف�وم ر�ط ا��اسبات أو أج�زة االتصاالت األخرى 
ً
  ا��ميع، و�رتبط �ذ املصط�� أساسا

،  مع �عض�ا، و�مف�وم بروتو�والت الر�ط الشب�ي واألن��ن�ت. وللشب�ات استعماالت مختلفة

 عن  
ً
بأنواع�ا، فإن ل�ا عالقة وطيدة بمف�وم نظم وخدمات    االتصاالت��    استخدام�اففضال

املعلومات اإللك��ونية، �� جميع أنواع املؤسسات ال�� �ستخدم األن��ن�ت �� �عامال��ا وأداء  

  خاصة باألرشفة اإللك��ونية. أوأعمال�ا، أو �ستعمل نظم معلومات إدار�ة 

، و�� مؤسسات املعلومات بصورة خاصة ي�ون مع وجود نية   إن 
ً
استحداث الشب�ات عموما

منھ   الغرض  ي�ون  معلوما�ي  نظام  استحداث  أو  البحثية    إما لتطو�ر  املعلومات  تبادل 
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لغرض تحس�ن األداء اإلداري، والغاية األ�م �و املساعدة �� توف�� املعلومات    أووالعلمية  

  . اعدة �� اتخاذ القرارات�سرعة ودقة �افيت�ن للمس

  

  :  و ات٢

أوجھ   الشب�ات ومن  موضوع  ت�ناول  ال��  التعار�ف  من  العديد  األ�اديمية  املصادر   �� ورد 

  عدة، و�مكننا أن �ستعرض أبرز �ذه التعار�ف وكما ي��: 

ببعض�ا البعض  "نظام كب�� يت�ون من العديد من األجزاء امل�شا��ة املتصلة    الشبكة �� .١

للسماح با��ركة أو االتصال ب�ن األجزاء و�عض�ا أو ب�ن األجزاء ومركز التحكم، أو عدد من  

املعلومات". مشاركة  من  تتمكن  ح��  البعض  ببعض�ا  املتصلة  الكمبيوتر   أج�زة 

(Cambridge University, 2016) 

مة وت�ون معقودة  "�سيج أو �ي�ل من األسالك، أو األسالك ال�� �ع�� ع�� ف��ات منتظ .٢

أو مضمونة عند املعابر أو نظام من أج�زة الكمبيوتر واألج�زة الطرفية ال�� �� قادرة ع��  

  (Merriam-Webster, Incorporated, 2019)التواصل مع �عض�ا البعض".

 

  : أماع ات٣

ل�ا �و تقسيم�ا   األعم قد بات من املعروف أن الشب�ات تقسيم�ا من أوجھ عدة، والتقسيم 

ا���م   بإيجاز    أوحسب  التقسيمات  �ذه  وسنورد  الشبكة،  من  املرادة  التغطية  مساحة 

). حيث  Meshللتوضيح والتم�يد لنوع الشبكة ال�� يجري تناول�ا �� �ذا البحث و�� شبكةالـ(

 كما ي��: يمكن تقسيم الشب�ات 
ً
  عموما

) ت اأ: اLAN(  

، �� مركز  Xerox(شب�ات املناطق ا��لية) من قبل شركة    LANوضع ��ر األساس لشب�ات  

 David) و (Robert Metcalfe. اخ��ع (١٩٧٣ا��اص ��ا �� عام    Palo Alto(PARC)أبحاث

Boggs) مبادئ   (LAN ethernet  عام �� إ�شاء  ١٩٧٦) و�شرو�ا  البداية    Ethernet. وتم   ��

 �� ب�ية ناقل أو شبكة �ابالت  
ً
اس�ناًدا إ�� كبل متحد ا��ور ير�ط جميع أج�زة الكمبيوتر معا

أساسية، ما عليك سوى ر�ط جميع أج�زة الكمبيوتر مًعا �� سلسلة. و�مكن توصيل أج�زة  



 ) ا   ت ات  اتMeshاا ت (                            
 

 

 
                          ا ا ث وارات   ات وات

  

٨٧ 

العمود إ��   الكمبيوتر بأسلوب عصري (ما �س��  امل��ار) ع�� �ابالت ثنائية ملتو�ة  الفقري 

) وصل  لوحة  استخدام  يتم  حيث  املركز�ة،  األسالك  أج�زة  LAN hubخزانة  لتوصيل   (

  (Clark, 2003, p. 20)الكمبيوتر معا �� شبكة إي��نت

  

) أو ا ا ت ا :بMetropolitan 

Area Network MAN(  

ومساحة أصغر مقارنة �شبكة    �LANغطي �ذه الشب�ات مساحة أك�� من مساحة شبكة  

WAN إنھ ير�ط ج�ازي كمبيوتر أو أك�� متباعدين ولكن يوجد �� نفس املدينة أو �� مدن .

). تم تصميم  ISPمختلفة. و�غطي مساحة جغرافية كب��ة وقد �عمل كمزود خدمة إن��نت (

MAN اتصال عا�� السرعة. ي��اوح سرعات للعمالء الذين يحتاجون إ� �MAN   واحد أو اك��

  )٢٠٢٠، Anshika(من ميغا بت �� الثانية. 

  

) اا طت ا :جWAN(  

ا��لية.   WANشبكة   للشبكة  ا��غرا��  النطاق  خارج  �عمل  بيانات  اتصاالت  شبكة   ��  

ال�س�يالت   �WANعدة طرق، و�ستخدم شب�ات    LANعن شب�ات    WANوتختلف شب�ات  

الكيبل، لتوصيل   أو  ال�اتف  االتصاالت، مثل شركة  أو شركة  ا��دمة،  ال�� يوفر�ا موفر 

املنظما ومواقع  البعض،  �عض�ا  مع  املؤسسة  ا��ارجية،  مواقع  وا��دمات   ، األخرى  ت 

اإلم�انيات لدعم مجموعة متنوعة من حركة    WANواملستخدم�ن عن ُ�عد. وتوفر شب�ات  

  البيانات امل�مة مثل الصوت والفيديو والبيانات األخرى.   مرور

  

  )Network Topology: ط ات (٤

) طو�ولوجيا  حسب  الشب�ات  تقسيم  أو  Topologyيمكن  م�ونا��ا،  )  ب�ن  االرتباط  ش�ل 

إلرسال   و�ستخدم  املتنوعة،  العقد  من  لشبكة  بيا�ي  وصف   �� الشبكة  وطو�ولوجيا 

طو�ولوجيا   أنواع  من  العديد  �ناك  مختلفة.  اتصال  خطوط  ع��  املعلومات  واستقبال 

  الشب�ات، مثل: 



  ح  را ،  ا  ي                                                                                           
 

 ا ا- دا ا    ٢٠٢١   
 

٨٨ 

) ا أ: اBus Network(  

وج�از  �� كمبيوتر  �ل  توصيل  يتم  حيث  العمود    الشبكة  أو  واحد  بكبل  اتصال  شبكة 

  (Jyoti & Himanshi, 2017, p. 3801)الفقري.

�� �ذا النوع من الطو�ولوجيا ، �عمل �ابل شبكة واحد �� املب�� أو ا��رم ا��ام�� �س��  

لطو�ولوجيا ، يتم نقل البيانات �� اتجاه واحد فقط ، كما  ا  الباص أو العمود الفقري. �� �ذه

�ل   متصل،تحتوي  واحد  كبل  ع��  بالعمود    عقدة  ب�ساطة  ج�از  �ل  توصيل  و�مكن 

  (Francis, 2016, p. 176)الفقري.

 

) ا ب: طRing Topology(  

طو�ولوجيا ا��لقة �� �شكيل شبكة كمبيوتر، حيث يتم توصيل األج�زة مع �عض�ا البعض  

تصل   ح��  ا��لقة  حول  حزمة  �ل  إرسال  و�تم  دائري.  ش�ل  يتم  ��  ال��ائية.  وج���ا  إ�� 

) ا��لقة �� �ل من إعدادات الشبكة ا��لية  ) وشبكة املنطقة  LANاستخدام طو�ولوجيا 

  WAN.((Jyoti & Himanshi, 2017, p. 3802)الواسعة (

 

) ا ج: اStar topology(  

عقدة بج�از شبكة  �� واحدة من أك�� إعدادات الشبكة شيوًعا. �� �ذا الت�و�ن، تتصل �ل  

) الوصل  لوحة  مثل  ( hubمركزي،  ا��ول  أو   (switch) ا��اسب  أو   (server computer  .(

 ,Jyoti & Himanshi).و�عمل ج�از الشبكة املركزي كخادم و�عمل األج�زة الطرفية كعمالء.

2017, p. 3802)  

 

) ا د: اMesh Topology(  

، ترتبط �ل األج�زة ببعض�ا البعض ، مما �سمح بتوز�ع معظم  �� �ذا النوع من الطو�ولوجيا  

عمليات اإلرسال ح�� إذا �عطل أحد التوصيالت. العيب الرئ���� �و فرص التكرار العالية  

�� العديد من اتصاالت الشبكة والت�لفة اإلجمالية مرتفعة للغاية مقارنة بأي طو�ولوجيا من  

  (Santanu & Pinaki, 2013, p. 523)األخرى. الشب�ات 



 ) ا   ت ات  اتMeshاا ت (                            
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٨٩ 

) ا ا :Tree Topology(  

فروع   مثل  املتصلة  العناصر  من  العديد  ترت�ب  فيھ  يتم  الطو�ولوجيا  من  خاص  نوع   ��

ب�ن أي عقدت�ن متصلت�ن. نظًرا ألن أي   ال��رة. يمكن أن ي�ون �ناك اتصال واحد فقط 

فقط، فإن طو�ولوجيا األ��ار �ش�ل  عقدت�ن يمكن أن ي�ون ل�ما اتصال متبادل واحد  

 �رمًيا طبيعًيا ب�ن الوالدين واألطفال.
ً

  (Jyoti & Himanshi, 2017, p. 3803)�سلسال

 

  ) ا :Meshت (٥

تتضمن معظم عمليات تنص�ب الشب�ات الالسلكية �� الوقت ا��اضر مجموعة من نقاط  

توصيل   يتم  حيث  متداخلة،  �غطية  مناطق  مع  شبكة  الوصول  بنقطة  وصول  نقطة  �ل 

نموذ��، تحول   �� امل�ش  شب�ات  االتصال    سلكية.  متطلبات  عن  االستغناء  يتم  حيث 

سلكية،   �شبكة  املتصلة  الوصول  نقاط  من  فقط  قليل  عدد  امتالك  طر�ق  عن  السل�ي 

 ,Elefteri)والسماح للنقاط األخرى بإعادة توجيھ ا��زم ع�� االرتباطات الالسلكية املتعددة.

2010, p. 4)  

) �� شب�ات متعددة االرتباطات الالسلكية ذاتية التنظيم  WMNشب�ات امل�ش الالسلكية (

العامة   السالمة  مثل  التطبيق،  س�نار�و�ات  من  واسعة  ��موعة  كب��ة  إم�انات  ولد��ا 

إ��   ا��اجة  دون  ذلك  و�تم  للطوارئ  واالستجابات  املؤسسات  وشب�ات  والتعدين  والنقل 

ب��ة و�ت�لفة منخفضة  �سرعة ك  WMNشبكة أساسية سلكية، كما و�مكن �شر شب�ات  

.
ً
  (Akyildiz, Wang, & Wang, 2005, p. 445)�س�يا

 

  ) اMesh: أماع ت (٦

  : (Rabbi, 2006)) حسب ما ذكر�WMNناك ثالثة أنواع من شب�ات ( 

). حيث أ��ا  MANETsللعميل: إ��ا �شبھ شب�ات ا��مول ا��صصة (  WMNشب�ات   )١

توفر اتصال نظ�� إ�� نظ�� ب�ن األج�زة العميلة. ل�ست �ناك حاجة ألج�زة التوجيھ شبكة  

العميل. و�قوم عمالء الشب�ات بت�و�ن الشبكة الفعلية وتنفيذ وظائف    ��WMN الشب�ات 

  WMNsالتوجيھ والت�و�ن باإلضافة إ�� توف�� التطبيقات للمستخدم�ن ال��ائي�ن، ما يجعل  



  ح  را ،  ا  ي                                                                                           
 

 ا ا- دا ا    ٢٠٢١   
 

٩٠ 

ا��اصة بالعميل،    �WMNو التنقل العقد شبكة. �� شب�ات    MANETsيل مختلفة عن  العم

متنقلة.    MANETsتتمتع العقد الشبكية بحركية منخفضة ب�نما ت�ون العقد الشبكية ��  

  . WMNمثال ع�� ذلك مشروع (كمبيوتر محمول ل�ل طفل) و�و مثال ع�� عميل  

العمود    WMNشب�ات   )٢  / التحتية  بالب�ية  توجيھ  ا��اصة  أج�زة  توصيل  يتم  الفقري: 

املثال اإلن��نت. تقوم أج�زة   الشب�ات ذات وظيفة البوابة بالشب�ات األساسية ع�� س�يل 

التوجيھ الشبكية األخرى ال�� ال تملك وظيفة البوابة بإرسال البيانات إ�� الشبكة األساسية  

البوابة، �عقد  االتصال  خالل  من  التوجيھ  واستالم�ا  أج�زة  املرور    وتقوم  حركة  ب��حيل 

وتوج���ا من عقد الشبكة باتجاه الوج�ة ال��ائية. وال�� ت�ون الوج�ة ال��ائية داخل الشبكة  

 ع��    MIT RoofNet (RoofNet-Introduction)أو أخرى ترتبط ��ا عقد البوابة، و�عد  
ً
مثاال

  . WMNالب�ية التحتية 

٣( ) ��ينة  الWMNشب�ات  الب�ية  من  مز�ج   �� ا��تلطة:   () والب�ية  WMNتحتية   (

)  وكذلك  WMN). �� الشبكة ال��ينة (WMNاألساسية 
ً
)، يتم ر�ط عمالء الشب�ات أيضا

مستخدم�ن   إ��  مستخدم�ن  من  البيانات  نقل  ي�ون  أن  و�مكن  الشبكية.  التوجيھ  أج�زة 

من شب�ات   الشبكة. �ل  توجيھ  أج�زة  أو  قابلة    WMNوشب�ات    WMNآخر�ن  ا��تلطة 

الشب� مع  وللتكيف  اإلن��نت  مثل  األخرى  وشب�ات    WiMAXات  ا��لو�ة  والشب�ات 

  االس�شعار. 

  

  ) ا :Meshت ت (٧

تم �شر العديد من التطبيقات الناشئة واملث��ة لال�تمام تجار�ا لشب�ات امل�ش القائمة ع��  

�ندسة الشب�ات الالسلكية. وتحديد جميع التطبيقات املمكنة ال�� �ستغل نموذج شب�ات  

ع��   ال��ك��  ي�ب��  و�التا��  املستقب��،  الزم��  للنطاق  بال�سبة  للغاية   
ً
طموحا امل�شسي�ون 

اسات ل��االت ال�� �ستفيد من شب�ات امل�ش الالسلكية (أي تطبيقات ملموسة  تقديم در 

) ا��ديد  WMNو�شغيلية لشب�ات امل�ش  اإلطار  ال�امنة وراء �ذا  ال�� تمثل اإلم�انيات   (

  جذرً�ا). ومن �ذه التطبيقات: 

  



 ) ا   ت ات  اتMeshاا ت (                            
 

 

 
                          ا ا ث وارات   ات وات
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ا أ: ا  

تقنيات   مث�� لال�تمام، حيث يمكن استخدام  يتعلق WMNس�نار�و  الذكية   فيما    باملدينة 

ع�� وجھ ا��صوص حيث يمكن تصميم مدينة ذكية ع�� أ��ا اتحاد للعديد من "الشب�ات  

الفرعية" �ل م��ا مخصص للتعامل مع جانب مع�ن �� املراقبة الشاملة للمدينة واالعتماد  

متجا�سة.  غ��  تكنولوجيات  مع  االتصاالت  أنظمة  من  العديد  استخدام  املدينة    ع��   ��

وذلك من أجل توجيھ    يمكن اعتماد بوابة "ذكية" مزودة بواج�ات متعددة للشبكة،  الذكية،

التفا�م أو االتصال   التعقيدات و صيغ  ا��اجة لعرض  حركة املرور بطر�قة موحدة دون 

ال��ائي�ن، للمستخدم�ن  ا��تلفة  االتصاالت  تقنيات  ب�ن  الس�نار�و    الالزمة  �ذا  مثل  و�� 

ال املس��لك�ن  اعتبار  أويمكن  مواطن�ن  جمع�ا  تم  ال��  للبيانات  خدمات    ��ائي�ن  مقدمي 

و�� الواقع فإن البيانات ال�� تم جمع�ا مفيدة ل�شر أنظمة املراقبة الذكية ملواقف    حضر�ة،

السيارات وإدارة جمع النفايات وأضواء الشوارع وإدارة حركة املرور للسيارات والنقل ا��وي  

  (Cilfone, Davoli, Belli, & Ferrari, 2019, p. 26)والنقل العام.

  

ا ا ب: أم  

تبحث العديد من شر�ات النقل العام والو�االت ا���ومية واملؤسسات البحثية عن حلول  

قابلة للتطبيق لتحقيق أنظمة نقل ذكية (أي أنظمة النقل العام املت�املة املصممة لت�ون  

عتبار) و�مكن أن ت�ون شب�ات امل�ش الالسلكية ا��ل  آمنة وفعالة مع اخذ الت�لفة بنضر اال 

و�عت�� ا�م مثال    املرن لتنفيذ نظام توصيل املعلومات املطلوب للتحكم �� خدمات النقل،

بور�سموث    �� ا��قيقي  الوقت   �� السفر  معلومات  نظام  �و  �ذا  التطبيق  س�نار�و  ع�� 

)PORTAL  ٣٠٠حيث تم تزو�د أك�� من  ) و�و نظام ��دف إ�� توف�� معلومات حية للر�اب  

شركة   توفر�ا  ال��  الشب�ات  بتكنولوجيا  امل�ش  MeshNetworksIncحافلة  شبكة  ت�يح   .

��ص  ألي  وجود   الالسلكية  م�ان  مثل  مباشرة،  حية  معلومات  �عرض  املدينة  أنحاء   ��  

الوصول،  باص�ا، املتوقع    والوج�ة، ووقت  ملعا��ة وتخفيف    استخدامومن  النظام  نفس 

 ,Bruno, Conti)مشا�ل ازدحام النقل والسيطرة ع�� التلوث وتحس�ن سالمة النقل وأمنھ.

& Gregori, 2005, p. 124)  
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ا ج: ا  

أحداث   إدارات    ١١زادت  (الشرطة،  العامة  بالسالمة  اال�تمام  من  كب��  �ش�ل  س�تم�� 

 ع��    واإلسعافاإلطفاء  
ً
 وإ��احا

ً
 إضافيا

ً
اتصال    استخداموخدمات الطوارئ) مما خلق طلبا

العا��. ال��ددي  النطاق  التنقل واملوثوقية واملرونة وعرض  لتوف�� دعم  الالسلكية   الشبكة 

ام حلول �عتمد ع�� التقنيات ا��لو�ة أ��ا غ�� مرضية �� العديد من  حيث ث�ت أن استخد 

حيث �عد شب�ات البيانات ا��لو�ة بتغطية شبھ شاملة، و�سمح �سرعات عالية    ا��وانب،

ولكن معدل البيانات محدود، بل إنھ أقل من اتصال الطلب ال�اتفي املعتاد، كما أن    للتنقل،

للغا م�لفة  للشبكة  التحتية  ا��ل  الب�ية   �� الالسلكية  امل�ش  شب�ات  جعل  مما  و�ذا  ية. 

املدن. وح�ومات  القانون  إنفاذ  و�االت  احتياجات  لتلبية   & ,Bruno, Conti)الطبي�� 

Gregori, 2005, p. 124)  

  

  ل اد: امما  

) اإلن��نت  خدمات  مقدمو  و�قوم ISPيبحث  لإلن��نت،  العام  للوصول  ) عن حلول مت�املة 

-Wiعدد م��ايد من مزودي خدمة اإلن��نت الصغ��ة والكب��ة ب�شر حلول قائمة ع�� تقنيات  

Fi  ،النطاق إن��نت السل�ي واسع  إ��  ا��ل    لتوف�� الوصول  الالسلكية  امل�ش  و�عد شب�ات 

 و 
ً
 �� الب�ئات ا��ضر�ة والر�فية،  األمثل لتوف�� اتصال السل�ي واسع النطاق داخليا

ً
خارجيا

 ,Bruno, Conti, & Gregori, 2005)دون ا��اجة إ�� ب�ية تحتية لشبكة سلكية م�لفة للغاية.

p. 125)  

  

ت اا :  

يمكن   ال  ذلك  ومع  واأل�اديمية،  املدنية  التطبيقات   ��  
ً
م�ما  

ً
دورا البحر�ة  الشبكة  تلعب 

لتكنولوجيا االتصاالت البحر�ة التقليدية توف�� خدمات النطاق العر�ض ال�� يمكن أن تل��  

�� األرض،   الواسعة واملستقرة  الالسلكية  الشبكة  احتياجات املستخدم�ن مقارنة بتغطية 

االتصاال  فإن  فإن  ذلك  ومع  مستقرة،  وغ��  النطاق  وضيقة  متناثرة  البحر�ة  الالسلكية  ت 

العمالء ع�� م�ن سفن الرحالت البحر�ة أو العامل�ن �� السفن أو قواعد منصات النفط ��  



 ) ا   ت ات  اتMeshاا ت (                            
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٩٣ 

حاجة ماسة إ�� توصيلية النطاق العر�ض، ووجدوا ا��ل �� شبكة امل�ش الالسلكية لتوف��  

  ا��دمات ل�م. 

  

   : ام ا
١ ةاد: م   ا  ا ما :  

عام   املكتبة  عام    ١٩٥٩تأسست  و��  الوز�ر�ة  موقع   �� صغ��ة  ب�ناية  بدأت   ١٩٨٧حيث 

تحولت جزءا من مجموع��ا ا�� البناية ا��ديدة �� موقع ا��ادر�ة �� مجمع جامعة �غداد و��  

ب�ل شع��ا ووحدا��ا ا�� موقع ا��ادر�ة، و أبقت ع�� ا��موعات  انتقلت    ١٩٨٩-١٩٨٨عام  

  ١٩٩٠اإل�سانية والطبية �� موقع الوز�ر�ة طبقا ل�ليات باب املعظم وتخصصا��ا، و�� عام  

موقع   الثانية  واملكتبة  ا��ادر�ة،  موقع  األو��  املكتبة  مكت�ت�ن  ا��  إدار�ا  املكتبة  انفصلت 

حيث اندمجت مرة أخرى تحت إدارة واحدة    ١٩٩٥ا�� عام  الوز�ر�ة واستمر �ذا االنفصال 

وتم إعادة �سمي��ا ا�� األمانة العامة للمكتبة املركز�ة. و�توزع ال�ي�ل التنظي�� ا��ا�� لألمانة  

والوحدات اإلدار�ة (كما مب�ن ��   األقساملعدد من    العامة للمكتبة املركز�ة ��امعة �غداد

  ).١امل��ق 

  

    ا إاد: ٢

التكنولوجية   بالتطورات  تأثرت  وال��  واملكتبات،  املعلومات  مجال   �� للتطورات  بالنظر 

املستفيدين وإقبال  للمعلومات،  امل��ايدة  االحتياجات  عن   
ً
فضال املصادر    ا��ديثة،  ع�� 

عل��ا  صعو�ة ا��صول    ،اإللك��ونيةوال�� من أبرز�ا الكتب والرسائل واألطار�ح    اإللك��ونية

 عن  
ً
الظروف ا��اصة لبلدنا العراق من حيث    اعتباراتمن مصادر أخرى غ�� املكتبة، فضال

اإلم�انات املتاحة للمؤسسات العلمية والبحثية، من حيث صعو�ة توف�� املصادر الرقمية  

 موضوع حماية حقوق امللكية    وقواعد البيانات
ً
 عن أ��ا تمس أيضا

ً
ا��لية والعاملية، فضال

  ة والقوان�ن ا��اصة ��ا �� حالة إتاح��ا �� الصفحات العامة للمكتبة ع�� اإلن��نت، الفكر�

يضاف إ�� ذلك ا��اجة لتوف�� وسائل فعالة للبحث �� ف�ارس املكتبة وا��دمات املعلوماتية  

األخرى ال�� تقدم�ا، فقد جاء �ذا البحث بفكرة إ�شاء شبكة خاصة باملكتبة، �ستخدم ف��ا  
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 ا ا- دا ا    ٢٠٢١   
 

٩٤ 

)، تقدم من خالل�ا املكتبة مجموعة من خدمات املعلومات  Mesh(من نوع  شبكة السلكية 

الرقمية، تمكن املستفيدين من الوصول إ�� حاجا��م من املعلومات بطر�قة سلسة ومرنة  

وم�سطة، وتجاوز العديد من ا��لقات الغ�� ضرور�ة بالطر�قة التقليدية، وتمكن املستفيد  

فيھ،    االطالعمن   املتاحة  الرقمية  املصادر  إ��   
ً
وصوال باملكتبة،  ا��اص  الف�رس  ع�� 

العديد من ا��دمات ال�� ت�يح�ا املكتبة من خالل أج�زتھ ال��صية بمختلف    واستخدام 

ا��مولة   وال�واتف  (ا��واس�ب  تقدمھ    واألج�زةأنواع�ا  ما  عن   
ً
فضال بأنواع�ا)،  اللوحية 

رى متنوعة ل�ل من املستفيدين والعامل�ن �� املكتبة،  �ذه الشبكة من م��ات وخدمات أخ

  :اآلتيةواعتمد البحث إعداد خطة تصميم الشبكة حسب ا��ددات 

  أ: اف

للمستفيدين    اإللك��ونيةا��دمات واملصادر    إتاحةشبكة محلية يمكن من خالل�ا    إ�شاء�و  

عن    
ً
فضال ومم��ة،  مبتكرة  بطر�قة  املكتبة  خدمات  ��  م   استخدام�امن  العامل�ن  قبل  ن 

 من املسؤول�ن عن  
ً
البيانات ا�� قاعدة البيانات من ا��ول�ن باإلدخال،    إدخالاملكتبة إبتداءا

إ�� املسؤول�ن عن ا��دمات واملصادر اإللك��ونية ال�� تقدم�ا املكتبة، لذلك عمد البحث  

حالة دخولھ   ع�� جعل الشبكة متاحة ل��ميع دون ا��اجة ا�� تصر�ح دخول ا�� الشبكة ��

  إ�شاء املصادر وا��دمات اإللك��ونية املتاحة، مع العمل ع��    واستخدامكمستفيد للتصفح  

تصار�ح خاصة لدخول العامل�ن �� املكتبة و�ل حسب طبيعة عملھ وواجباتھ (إدخال بيانات  

  ).، وغ���ا من املتطلبات�عديل–تفاعل وتواصل مع املستفيدين  – تقديم خدمات –

  

   ا إاري  اومب: ات 

اعتمدت الشبكة بالدرجة األساس ع�� اختصار الوقت وا���د و�س�يل اإلجراءات املكت�ية  

للمكتبة    اإللك��و�يخدمات الف�رس    إتاحة ع�� املستفيدين والعامل�ن �� املكتبة من خالل  

الذي  واملدى  للمكتبة  ا��غرا��  املوقع  داخل   
ً
(والقابل    محليا بتغطيتھ  الشبكة  �سمح 

للتوسعة �س�ولة وحسب ا��اجة)، حيث توفر ع�� املستفيدين الوقت وا���د �� البحث �� 

البطا��   أو  االعتياديالف�رس  ��    استخدام،  واملث�تة  العدد  ا��دودة  الطرفية  ا��طات 

للمصادر   املباشر  الوصول  إم�انية  عن   
ً
فضال محددة.  ��  امل  اإللك��ونيةأماكن  تاحة 
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٩٥ 

ال���   مع  �سلم  ال��  جامعية  والرسائل  األطار�ح  عن   
ً
فضال والدور�ات،  كتب  املكتبة(من 

  إتاح��ا الورقية وتودع �� املكتبة، وغ���ا من املصادر) من قبل املستفيدين، وال�� لم يمكن 

 ع�� موقع املكتبة ع�� شبكة اإلن��نت
ً
 لقوان�ن حقوق امللكية الفكر�ة مما س�ب    سابقا

ً
تبعا

املصادر   صلبة    اإللك��ونيةتكدس  أقراص  وحفظ    أو��  خزن  أماكن  ع��  موزعة  ل��ر�ة 

الوصول املباشر ل�ا واإلفادة م��ا إال �عد بذل وقت وج�د كب��ين من    إم�انية مختلفة دون  

  قبل املستفيدين والعامل�ن �� املكتبة. 

  

ت اج: ا:  

  للفئات التالية:  اإللك��ونيةا��دمات  إتاحة �س��دف الشبكة 

العا��   .١ (الدبلوم  العليا  (الب�الور�وس)والدراسات  األولية  الدراسات  مراحل   �� الطلبة 

واملاجست�� والدكتوراه) من الدارس�ن �� �ليات ا��امعة وا��امعات األخرى من رواد املكتبة  

 خدما��ا. ومن املستفيدين من 

من�س�� ا��امعة من التدر�سي�ن واملوظف�ن املن�سب�ن ا�� وزارة التعليم العا�� والبحث   .٢

العل��، واملوظف�ن من الوزارات األخرى، والباحث�ن الغ�� من�سب�ن ا�� وزارات الدولة ممن  

 يزورون املكتبة لغرض ا��صول ع�� املصادر وا��دمات. 

املوظف�ن   .٣ من  املكتبة   �� العامل  مثل    باختالفاملالك  وم�ام�م،  الوظيفية  عناو���م 

عن   والتدقيق    إدخال املسؤولون  املتا�عة  عن  واملسؤول�ن  البيانات،  قاعدة   �� البيانات 

 والتعديل، واملسؤول�ن عن تقديم خدمات املعلومات بمختلف أنواع�ا وإدارة املكتبة. 

 

 ا د: ا  

اعتمدت الدراسة وضع �ي�ل تنظي�� يو�� كيفية بناء �رمية الشبكة واملسارات ال�� تقود  

  الباحث�ن لعملية البحث عن املصادر.
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٩٦ 

 
  للبوابة  التنظي�� ): ال�ي�ل ١رقم ( الش�ل 

  
   :  ا وإدل امت

من   الدخول  ونقاط  التوجيھ  وأج�زة  ا��ادم  ا��اسوب  �شغيل  ي�ون  أن  البحث  اق��ح 

العام املكتبة لتحديد صالحيات   األم�ن، و�إشراف وت�سيق مع اآلليةمسؤولية شعبة النظم  

  أقسام �عاونية ب�ن    اإلدخالالبيانات للمكت�ي�ن املوظف�ن �� املكتبة وت�ون مسؤولية   إدخال 

الشبكة لعموم رواد املكتبة،    وإتاحةالبيانات    إدخالوشعب املكتبة لغرض اإلسراع �� عملية  

املتا�عة   عن  واملسؤول�ن  املتنوعة،  املعلومات  خدمات  تقديم  عن  املسؤول�ن  عن   
ً
فضال

  والتدقيق وما سوا�م.

  

٣ ا ا :  

بحيث ت�ون متاحة ل��ميع مع  عمل البحث ع�� تصميم الشبكة بطر�قة �سيطة وسلسلة،  

اختالف    األخذ عن   
ً
فضال املستفيدة،  للفئات  العلمية  املستو�ات  اختالف  االعتبار  بنظر 

التعامل مع األج�زة    �� التقنية    أو من حواس�ب ��صية    اإللك��ونيةا����ات واإلم�انات 

الواج�ة   اللوحية وغ���ا، لذلك جرى تصميم  ا��مولة واألج�زة  ال�واتف  الرئ�سية  أج�زة 

ا�� خ��ة تقنية للتعامل   وطر�قة الولوج ا�� الشبكة بطر�قة �سيطة وم�سرة، دون ا��اجة 

بیةالبوابة الترحی

بوابة المكتبة

الفھرس 
االلكتروني

س البحث في فھار
الكتب

س البحث في فھار
االرسائل و 

االطاریح

س البحث في فھار
الدوریات

ب البحث في الكت
االلكترونیة

ات كتب التخصص
العلمیة بالنص 

الكامل

ات كتب التخصص
 االنسانیة بالنص

الكامل

االطاریح و 
ة الرسائل الجامعی

االلكترونیة

ه اطاریح الدكتورا
بالنص الكامل

ر رسائل الماجستی
بالنص الكامل

مشاریع الدبلوم 
العالي بالنص 

الكامل
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  مع�ا من قبل املستفيد، وس�تم شرح عملية التصميم بالتفصيل:

  :اداتأإ ز ا  

  و�التا��:) Winbox) بواسطة برنامج (Mikrotikيتم إدارة ج�از التوجيھ نوع مايكروتك (

 االف��اضية.   اإلعداداتاالتصال بج�از التوجيھ وتصف��  .١

(DHCP Client(  إعداداتتفعيل   .٢ عنوان  استالم  من  ا���از  لتمك�ن   (IP  مصدر من   (

 ).Ether 1و��ون ع�� املنفذ األول ( اإلن��ن�ت

 ) لر�ط املنافذ املتبقية. Bridgeاستحداث جسر ( .٣

 ) ل��سر. IPتخصيص عنوان ( .٤

٥.  ) خدمة  (DHCP Serverتفعيل  عناو�ن  لتج���  كخادم  ا���از  ليعمل   (IP  لألج�زة  (

 املرتبطة بھ. 

 مسبقا.  إ�شاءه) الذي تم Bridge) ع�� ا��سر (Hotspotالبوابة ال��حي�ية (  إعداد .٦

 ). Trialالوصول ا��ر للبوابة من خالل خدمة (  إتاحة .٧

الش�ل  �� كما  التوجيھ  بج�از  االتصال  عند  ال��حي�ية  البوابة  (  تظ�ر  يتوجب  ٢رقم  لذا   (

  �عديل�ا �ي ت�ناسب وواقع املكتبة.

 
  االف��اضية  ال��حي�ية ): البوابة٢رقم ( الش�ل 
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ا اا  :ب  

أل��ا وذلك  للمكتبة،  ال��حي�ية  البوابة  �عديل  ع��  البحث  االف��ا���   عمل  غ��    و�ش�ل�ا 

للمكتبة،   ترحي�ية  بوابة  لت�ون  �س�ب  مالئمة  للمستفيد  يحصل  قد  الذي  لإلر�اك   
ً
وتالفيا

وجود حقل اسم املستخدم و�لمة املرور، وعدم وضوح رابط الدخول ا��ر للبوابة، �ذا من  

  الناحية الش�لية. 

ا��    أما للدخول  مخصصة   �� ال��حي�ية  البوابة  فان  الفنية  الناحية  ول�ون  اإلن��نتمن   ،

من   الدخ   إ�شاءال�دف  ل�س�يل  �و  ا��ادم،  الشبكة  ا��اسوب  ا��  قاعدة    واستخدامول 

 إ�� ملفات النصوص ال�املة للمصادر  
ً
املتاحة ��    اإللك��ونية البيانات املوجودة ف��ا، وصوال

املكتبة، حيث قامت الدراسة باستحداث و�عديل املواصفات الفنية للبوابة ال��حي�ية لت�ون  

املوجودة ع�� ا��اسوب    اإللك��ونيةة  بوابة تحو�ل م�سطة تحيل املستفيد ا�� بوابة املكتب

تظ�ر البوابة ال��حي�ية �عد �عديل�ا كما ��  ا��ادم وا��دمات األخرى ال�� تقدم�ا الشبكة. و 

  ).٣الش�ل (

 
  املعدلة  ال��حي�ية ): البوابة٣رقم ( الش�ل 



 ) ا   ت ات  اتMeshاا ت (                            
 

 

 
                          ا ا ث وارات   ات وات

  

٩٩ 

  :اداتجل ( إا مAccesspoint ( 

) Mesh(  

ت�و�ن   (  إعداداتجرى  الوصول  نقاط  ( APأج�زة  برنامج  باستخدام   (Unifi controller  (

  إل�شاء الشبكة.   واستخدام�ا) UniFiوا��صص إلدارة نقاط الوصول من نوع (

) �عد فتح ال��نامج واالتصال بنقاط الوصول ومن  Meshشبكة (  إعداداتحيث يتم ت�و�ن  

ال��نامج وال�� س�تم تفعيل�ا ع�� أج�زة نقاط الوصول من خالل    إعداداتثم االنتقال ا��  

  ). ٤كما �� الش�ل ( اإلعدادات ) واملوجودة �� قوائم  Siteقائمة (

 
  ) AP): اعدادات (٤رقم ( الش�ل 

تظ�ر    ) واستحداث شبكة السلكية حيثwireless networkو�عد�ا، يتم االنتقال ا�� قائمة ( 

قائمة ضبط الشبكة، وال�� نختار م��ا اسم يناسب الشبكة، مع التأكيد ع�� تفعيل خيار  

) أي متاحة لالتصال دون  openت�ون الشبكة مفتوحة (  أنالشبكة، وكذلك اختيار    إظ�ار 

حة الشبكة ��ميع املستفيدين من  ا��اجة ل�لمة مرور، و�و ما ي�ناسب وتوجھ املكتبة إلتا

  ). ٥وكما مو�� �� الش�ل ( خدما��ا،
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١٠٠ 

 
  الالسلكية ) : الشبكة٥رقم ( الش�ل 

 

 ت وم ة اثاداتد: اإ دب اا  

)  Dspaceقاعدة بيانات باستخدام نظام (   إ�شاء يتم تج��� حاسوب خادم للشبكة لغرض  

  إتاحة) لغرض Internet Information Services (IIS)بتفعيل خدمة (وت�و�ن بوابة للمكتبة 

  من خالل الشبكة، وذلك با��طوات التالية:  اإللك��ونيةالوصول ا�� ا��دمات  

 ) املفتوح املصدر.Dspaceتث�يت نظام (  .١

 �عديل واج�ات النظام بما ي�ناسب وواقع املكتبة.  .٢

 . اإللك��ونيةطار�ح ا��امعية قاعدة بيانات للنصوص ال�املة للكتب واأل  إ�شاء .٣

 ). Windows) �� نظام ال�شغيل (IISتفعيل خاصية ( .٤

 ) كبوابة الك��ونية للمكتبة.�IISعديل واج�ة ( .٥

 . اإللك��ونيةا�� البوابة  اإللك��ونيةإضافة روابط ا��دمات  .٦

 مسبقا.   إ�شاء�امع البوابة ال��حي�ية ال�� تم    اإللك��ونيةر�ط البوابة  .٧

با��ادم املفتوح وا��اص بالشبكة من خالل أج�زتھ ال��صية (ا��اسوب    االتصال و�عد  

من   الرئ�سية واملعدة  الواج�ة  لھ  تظ�ر  األخرى،  اللوحية  األج�زة  أو  املو�ايل،  أو  ا��مول، 

  ).٦) �عد �عديل�ا، كما �� الش�ل (Dspaceخالل نظام (
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١٠١ 

 
  ) املعدلة Dspace) : واج�ة (٦رقم ( الش�ل 

خالل   من  يتم  وال��  حيث  املكتبة،  ��دمات  الرئ�سية  الواج�ة  عرض  يتم  عل��ا،  الدخول 

  ).٧الروابط ا��اصة با��دمات كما �� الش�ل ( وإضافة ) �IISعديل واج�ة (

 
  االلك��ونية  املكتبة ) :  بوابة ٧رقم ( الش�ل 

و�تم التحو�ل ا�� �ذه البوابة من الواج�ة ال��حي�ية مباشرة، و�مكن للمستفيدين اختيار  

ال�� يرغبون ��ا من خالل الضغط ع�� ا��يارات املتاحة، وع�� س�يل    اإللك��ونيةا��دمات  

بالنص   البيانات  قاعدة  ع��  املتوفرة  ا��امعية  والرسائل  األطار�ح   �� البحث  يمكن  املثال: 
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١٠٢ 

البحث    أج�ز��م من ثم تحميل ما يرغبون م��ا ع��  ال�امل، و  ا��اصة، حيث تظ�ر واج�ة 

)، حيث ت�ون خيارات البحث  ٨(األطار�ح االلك��ونية) كما �و مب�ن �� الش�ل (  اختيارعند  

  خاصة ومحددة باألطار�ح اإللك��ونية.

 
 اإللك��ونية  األطار�ح  �� ) : البحث٨رقم ( الش�ل 

يتم   والواج�ات  البوابات  �ذه  بأن   
ً
ودون    االتصالعلما املستفيدين،  قبل  من  مباشرة  ��ا 

بالشبكة    االتصال شبكة اإلن��نت ا��اصة ��م، وإنما من خالل    استخدام ا��اجة لتوفر أو  

الداخلية ا��اصة باملكتبة، وال�� ت�ث ا��دمات كما أسلفنا من خالل نقاط الوصول والبث  

ح والعام، وحسب التغطية ا��غرافية ال�� يصل�ا البث الالسل�ي، والقابلة الالسل�ي املفتو 

خدمات   بإيصال  نرغب  ال��  ا��غرافية  املساحات  أو  البنايات  إ��  لتصل  والتوسع  للز�ادة 

  املكتبة ل�ا. 

  

ا :  

، نورد أبرز النتائج ال�� توصل إل��ا البحث، و��: 
ً
  ختاما

للمستفيدين    اإللك��ونيةاملصادر    إتاحة مكتبة جامعة �غداد �عا�ي من الضعف ��    أن .١

  إتاح��ا وذلك �س�ب ضعف الب�� التحتية من األج�زة وال��مجيات ا��اصة وان وجدت فإن  
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و��  الباحث�ن،  الستخدام  املكتبات  قبل  من  املتاحة  ا��واس�ب  أج�زة  �عدد  مقيدا  ي�ون 

 ل حدود املكتبة. أماكن وأقسام محددة فقط داخ

��  ضعف وقصور �� استخدام الشب�ات وم��ا��ا �� توحيد ج�ود العامل�ن، ومساعد��م .٢

عملية    إدخال عمليات   ول�ون  عدة    اإلدخال البيانات،  ال  واحد  ��ص  خالل  من  تتم 

 أ��اص �� الوقت ذاتھ. 

٣. ) املمكن استغالل قدرات شب�ات  ��  Meshمن  �� موقع   اإللك��ونيةا��دمات    إتاحة) 

املكتبة ومن املمكن إيصال �ذه ا��دمات خارج حدود بناية املكتبة �� نقاط من�شرة داخل  

 مجمعات ال�ليات القر�بة والبنايات األخرى والقاعات الدراسية وحسب ا��اجة والفائدة. 

مل�ام  ) �� توحيد ج�ود العمل املكت�� وت�املھ وتوز�ع اMeshمن املمكن استغالل شب�ات ( .٤

 . اإللك��ونيةا��دمات  إتاحة  أوالبيانات   إدخالب�ن العامل�ن �� عمليات  

املصادر   .٥ من  العديد  إلتاحة  الفكر�ة  امللكية  بحقوق  ا��اصة  املشا�ل  �عض  تجاوز 

إتاحة ما يمكن م��ا ع�� الشبكة   الرقمية ا��اصة باملكتبة للمستفيدين، وذلك من خالل 

لتأكيد ع�� مراعاة ا��قوق وا��اصة ب�ث و�شر أجزاء  الداخلية ال�� جرى تصميم�ا، مع ا

 محددة لبعض املصادر ال�� ال �سمح بتداول �افة فصول�ا ومحتو�ا��ا. 

  
  : ات

  خلص البحث ا�� عدد من التوصيات، ومن أبرز�ا: 

ب�ن   .١ الس�� الستخدام الشب�ات بصورة عامة لإلفادة �� توحيد العمل املكت�� وت�املھ 

 أو البحث وتقديم ا��دمات.   اإلدخالاملكتبة، وتال�� التكرار والتقاطع �� عمليات  أقسام

٢. ) شب�ات  لتوظيف  ا�م  Meshالس��  من  �واحدة  واملكتبات  املعلومات  تخصص   ��  (

�� املكتبات، وملا تقدمھ من    اس�ثمار�ااملعلومات ال�� يمكن    التطورات ا��ديثة �� تكنولوجيا 

 العمل.   إنجازواالقتصاد �� الت�لفة وسرعة  خدمات الشبكة، �س�يالت �� توسيع

املعلومات    الس�ثمار الس��   .٣ خدمات  من  املز�د  لتقديم  موقع    اإللك��ونيةالشبكة   ��

بواسطة   ا��اورة  والبنايات  شب�ات    إتاح��ا املكتبة  من  ع��  استخدام�ا  ل�س�يل  السلكية 

 �شبكة اإلن��نت.  االتصال قبل الباحث�ن دون ا��اجة لتواجد�م الفع�� �� بناية املكتبة، أو 
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املصادر   .٤ من  املز�د  لتوف��  من    اإللك��ونيةالس��  كنوع  الشبكة  خالل  من  وإتاح��ا 

 . اإللك��ونيةخدمات املعلومات للمستفيدين وخاصة الرسائل واألطار�ح ا��امعية بصيغ��ا 
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  – �غداد  جامعة في المر�ز�ة للم�ت�ة والتنظ�مي اإلدار�  اله��ل): ١( رقم ح�مل

 الجادر�ة موقع

 

المدیر

شعبة التعلیم المستمر
وحدة الدورات

وحدة تدریب الطلبة

شعبة النظم االلیة

وحدة االسترجاع االلي

وحدة االنترنت

وحدة المكتبة االلكترونیة

وحدة المكتبة االفتراضیة

شعبة االجراءات الفنیة

وحدة التزوید

وحدة الفھرسة و التصنیف

وحدة لتبادل و االھداء

وحدة صیانة المجموعة المكتبیة

الوحدة القانونیة

وحدة الرقابة و التدقیق

وحدة ضمان الجودة و االداء الجامعي

وحدة االعالم و العالقات العامة

شعبة المكتبة المركزیة في الوزیریة

الوحدة االداریة

وحدة االستعالمات و المتابعة

وحدة النظم االلیة

وحدة خدمات المستفیدین

وحدة االجراءات الفنیة

وحدة المخزن و التجھیزات

وحدة الدراسات و التخطیطوحدة الخدمات

وحدة مركز مصادر المعلومات

شعبة الشؤون االداریة

وحدة الموارد البشریة

وحدة الحسابات

وحدة المخزن و التجھیزات

وحدة الخدمات

وحدة االستعالمات و المتابعة

شعبة خدمات المستفیدین

وحدة الدوریات

وحدة المراجع

وحدة المعلومات

وحدة الوسائل السمعیة و البصریة

وحدة االعارة

وحدة الطباعة و االستنساخ

وحدة المجموعات الخاصة

وحدة الرسائل و االطاریح

وحدة مطبوعات االمم المتحدة

ة وحدة السكرتاری
و القلم السري
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  ا روا ا ق ا 
ا ذاا :  درا  

  
  وة .د  

  

ا  

فردوًسا  �و��ا  املسموعة  الثقافة  فردوس   �� اإلذاعية  ا��يال    ال��امج  صاغھ  ثقافًيا 

مع   لي�سق  سيحصل  وما  يحصل  ما  إزاء  رواه  ليؤشر  التار�خ    إيقاعاتا��ما��  ص��ورة 

. إذ �ستعرض �� �ذه الدراسة �ش�ل رئ���� أ�مية ال��امج اإلذاعية �� �يئة اإلذاعة  اإل�سا�ي

إذ لال�سان.  وا��ضاري  الثقا��  التار�خ  ذاكرة  يحمل  مسموًعا  ا 
ً
تراث �و��ا  تضطلع   املصر�ة 

مصا��    اإلذاعة  عن  وموضوعية  بصدق  التعب��  أمانة  حمل  ع��  القادرة  �و��ا  �ام،  بدور 

ل�شأة   تار���  عرض  ع��  الدراسة  تنطوي  اإلطار  �ذا  و��  وطوائفھ.  فئاتھ  ب�ل  ا��م�ور 

اإلذاعة املصر�ة ولوائح تأس�س�ا مع إيضاح دور�ا واختصاصا��ا خاصة �� العمل التنموي  

ل الوثائق ال��اثية، مع عرض أل�م قوان�ن امللكية الفكر�ة املرتبطة ��يئات  ا��تم�� من خال

اإلذاعة وا�ع�اس��ا ع�� ملكي��ا ضمانا لصو��ا بطر�قة مشروعة وقانونية، فاملتغ��ات ال�ائلة  

وجدنا   ثم  ومن  ال��ب  وسائل  ان�شار   �� كب��  أثر  ل�ا  �انت  املعلومات  تكنولوجيا  مجال   ��

أمام �و�ة   االندثار. وانطالقا من خوفنا  أنفسنا  تحمل تراث اإل�سانية املسموع ع�� وشك 

ع�� ضياع ذلك ال��اث اإلذا�� تب�ينا أحد املعاي�� الوصفية الدولية ا��اصة بتوثيق ال��امج  

املن��   �ما:  من���ن  مستخدما  املسموع،  املصري  ال��اث  ع��  ا��فاظ  من  كنوع  اإلذاعية 

� تصو�ر الوضع الرا�ن والبحث عن أوصاف دقيقة ��مع  الوصفي التحلي�� الذي يقوم ع� 

ووصف وتوثيق ال��امج اإلذاعية وتحديد العالقات بي��ا، لدراسة ماتقدمة األنظمة ا��ديثة  

األحداث   فيھ  ت�سلسل  زمنية  دراسة  اإلذاعة  تار�خ  لدراسة  التار���  واملن��  تقنيات،  من 

  وتر�ط �عض�ا ببعض.

  

 ت دا :قوان�ن حقوق املؤلف وا��اورة لھ ، اإلتاحة األرشيفية ، اإلذاعة املصر�ة  
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  فل�سمع ح�� نرى ....... ونرى ح�� �سمع  

الكالم    واالتصال  اإلعالم  وسائل  من   م�مة   وسيلة   اإلذاعة   �عت�� ع��  املب�ية  ا��ما�ر�ة 

  أو   ر�اضية   سواء  واألخبار   املعلومات  �� نقل   مم��   دورا   واملوسيقى واملؤثرات الصوتية إذ ل�ا 

  ا��تمع   السياسية واالجتماعية داخل   والثقافة   وال��بية  العام  النفع   ذات  ثقافية أو خدمية

  أي وقت. و��

و�� ظل التطور التكنولو�� ال�ائل الذي طرأ ع�� مختلف وسائل التقليدية م��ا وا��ديدة  

بوق ع�� مختلف فضاءات ال�لمة. فقد . وما أحدثھ ذلك التطور من انفتاح عال�� غ�� مس 

��    اإلعالمأصبح   سواء  شأ��ا  من  والتقليل  و�تأث���ا  ��ا  االس��انة  يمكن  ال  حقيقية  قوة 

حاضر�ا ومستقبل�ا.   صياغة مالمح   �� أو  الشعوب  الرا�عة    فاإلعالممخاطبة  السلطة  �و 

الث و�شر  الوطن  بأبناء  االرتقاء  يتم  خالل�ا  من  ال��  الناعمة  وع��م  والقوى  و�شكيل  قافة 

العام   الرأي  و�لورة  ف��م  الوطنية  روح  و�ث  واجتماعيا  فكر�ا  و�نا��م  وجدا��م  و�غذية 

، وخاصة ال��اث اإلذا��، �ونھ نوًعا  اإلعالمو�شكيل ا�تماما��م من خالل تكنولوجيا وسائل  

  من التواصل الثقا��. 

ة أو مسموعة الذي �عتمد ع��  وانطالقا من إن ال��اث غ�� امللموس �ش�� إ�� ثقافات شف�ي

السماع، وعلينا أن ننقلھ من تراث شف�� أو سم�� إ�� تراث مكتوب وُم��ل، وعندئذ من  

الدولية    نالضرو� العلمية  املعاي��  لتطبيقات  وفقا  ال��اث  �ذا  حماية  عملية  تتضمن  أن 

تح�� قانونية  �وسيلة  الفكر�ة  امللكية  قوان�ن  ودور  وأرشف��ا،  بوصف�ا    حقوق   ا��اصة 

ك�يئات  إ��  املصنفات  نقل  ��  �سا�مون   الذين  أ��ا��ا    البث   تتو��  ال��   اإلذاعة  ا��م�ور 

  السلكية. ا��م�ور بطر�قة  ا�� السم��

  
رات او و راا أ  

من املعروف أن ال��امج اإلذاعية �� ذاكرة الثقافة الشعبية املصر�ة وأك���ا ثراًء، فل�ل  

ال��صية   وقيم  وعادات  ا�تمامات  عن  صادقة  بصورة  �ع��  ال��  اإلذاعية  إبداعا��ا  بلد 

ال��اث   املناسبات واالحتفاالت، لذلك �ستحق ذلك  الشعب بمختلف  ��تم  املصر�ة، حيث 
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تتجھ �ذه الدراسة إ��    اظ عليھ ضد أي من عوامل السلب أو ال��ب. إذا��مع والتوثيق ل��ف

الالزمة   املن��ية  للمعاي��  وفًقا  املصر�ة  اإلذاعة  �يئة  ل��امج  األرشيفي  والتدو�ن  التوثيق 

بجانب التوصل إ�� حماية �ذا النوع من اإلبداع من خالل محاولة توظيف أح�ام قوان�ن  

نصوص االتفاقيات الدولية بموجب ا��قوق املعنو�ة/ أو  حقوق امللكية الفكر�ة الوطنية و 

الوصول إ�� أفضل    للوقوف ع�� مقوما��ا ال�� تمنح�ا التم��، وكذلك  ا��اورة ��ق املؤلف

األنظمة ا��ديثة �� توثيق ال��امج اإلذاعية، ل��فاظ ع�� املادة الصوتية امل��لة وا��فوظة  

  ��يئة اإلذاعة املصر�ة.

  
    ؤت ارا

  ما األ�داف األساسية للمعا��ة اإلذاعية أو ما أ�مية التوثيق اإلذا�� لل��امج؟  .١

  ؟ ما�� املعاي�� العلمية الواجب اتباع�ا �� توثيق ال��امج اإلذاعية .٢

 دور ال�شر�عات ا��لية واالتفاقيات الدولية �� حماية ال��امج اإلذاعية؟   ما .٣

  
 رااف اأ  

  الدراسة إ��: ��دف �ذه  

  التعرف ع�� �شأة اإلذاعة املصر�ة وا��صائص الفنية لل��امج اإلذاعية 

   توظيف قوان�ن امللكية الفكر�ة املصر�ة واملعا�دات الدولية بما يتالئم مع ذلك ال��اث

 ��مايتھ من الضياع وصونھ من حدوث أي �شو�ھ أو تحر�ف عليھ.

 ل �� �يئة اإلذاعة املصر�ة  الوقوف ع�� طرق علمية ��مع وتوثيق ال��اث ا��
ُ
إلذا�� امل

 لتدو�ن أك�� كم ممكن من خالل املعاي�� الدولية ا��اصة بوصف وف�رسة ال��امج اإلذاعية  

  
 راود ا  

ا��دود املوضوعية : ت�ناول الدراسة أ�مية املعاي�� الدولية �� حفظ ال��امج اإلذاعية،   - 

 كر�ة ��ماية ا��قوق املن�سبة للمؤلف.  مع ذكر دور قوان�ن ومعا�دات امللكية الف
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ملا   -  �شأ��ا،   
ُ

منذ املصر�ة  اإلذاعة  �يئة  ب��امج  الدراسة  تختص  ا��غرافية:  ا��دود 

  تقدمھ من برامج ��طات إذاعية متنوعة لتحقيق التنمية الفكر�ة واالجتماعية  

تا  -  الزمنية: ت�ناول الدراسة تار�خ اإلذاعة املصر�ة منذ �شأ��ا وح��  ان��اء  ا��دود  ر�خ 

 البحث والدراسة. 

ما  -  أ�م  ع��  الدراسة  �عتمد  اللغو�ة:  العر�ية    ا��دود  باللغات  املوضوع   �� صدر 

 واإلنجل��ية 

  

راوأدوات ا   

ال��   املش�لة  طبيعة  تفرضھ  الذي  العل��  املن��  خطوات  اتباع  الدراسة  �ذه  تحاول 

أول�ما،  اإلذاعية وتجميع    ت�ناول�ا، وذلك من خالل من��ان:  املادة  الوصفي لوصف  املن�� 

ال��امج   لتوثيق  األمثل  النموذج  إ��  الوصول  أجل  من  تحليل�ا  ع��  والعمل  حول�ا  البيانات 

  اإلذاعية �� ش�ل رق�� حديث.  

املعتمد ع�� دراسة املا��� وف�م ا��اضر ��دف معرفة تار�خ �شأة    وثان��ما، املن�� التار���

املصر�ة  وفقا  وخص   اإلذاعة  بمحطا��ا  املطروحة  والقضايا  املوضوعات  وطبيعة  ائص�ا، 

�ال��الت   األولية  املصادر  من  املعلومات  جمع  خالل  من  إذاعية  محطة  �ل  ل��صية 

والوثائق، باإلضافة إ�� االطالع ع�� املصادر الثانو�ة �الدور�ات واملراجع للتأكد من ��ة  

 . البيانات ونقد�ا نقًدا بناءً 

  

 ت ارا أدوات وإاءا

الدولية   الوصفية  املعاي��  أ�م  انتقاء  منا  ب 
َّ
طل

َ
ت املصر�ة  اإلذاعية  ال��امج  أل�مية  نظرا 

  : املناسبة لتطبيق�ا ع�� �ذا ال��اث املسموع، والذي تمثل ��

  )Pb Core  )The Public Broadcasting Metadata Initiativeمعيار   - 

واالتفاقيات ا��لية  الفكر�ة  امللكية  حقوق  قوان�ن  بامللكية    وكذلك  ا��اصة  الدولية 

  الفكر�ة ملوجب حقوق ا��اورة ��قوق املؤلف وال�� تمثلت ��:  
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 ٢٠٠٢لسنة   ٨٢قانون امللكية املصر�ة  - 

 ١٩٩٦معا�دة الو�بو �شأن األداء وال���يل الصو�ي لسنة   - 

 ١٩٩٤ TRIPSاالتفاقية الدولية  - 

لة ع�� التوا�ع الصناعية  اتفاقية بروكسل �شأن توز�ع اإلشارات ا��املة لل��امج املرس - 

١٩٧٤  

اتفاقية روما �شأن حماية فنا�ي األداء ومنت�� ال���يالت الصوتية و�يئات اإلذاعة   - 

 ١٩٦١لسنة 

  

(ر ) ا ذا رة اا  

�شر�عية   تفصيالت  عند  �نا  نتوقف  املصر�ة،  اإلذاعة  �شأة   �� الكتابات  لتعدد  نظًرا 

التنمية املعرفية، �ي ال �عيد تار�خ مذ�ور �� الدراسات اإلذاعية  وتار�خية إلبرا  ز دور�ا �� 

املصر�ة، وعليھ فقد مرت اإلذاعة املصر�ة �عدة محطات بدًءا با��طات األ�لية كمحطات  

راديو القا�رة وراديو مصر امللكية/ راديو األم�� فاروق ورايو ماج�س�يك، مروًرا بمحطات  

بث اإلذا�� بطر�قة مف�ومة �عاونية للشعوب من خالل ج�از مار�و�ي  الالسل�ي وال  اإلرسال

م��جًما لفكرة الراديو أو املذياع الذي شغل  (العبد)الذي ال يحتاج إ�� وصالت من ال�اتف.  

الناس �ونھ جزًءا أساسًيا من العمل اليومي للشعب املصري، �شرط أن ي�ون ذلك البث ��  

اإلذاع استعمال  وتجنب  السلم  الدو��  صا��  التفا�م  ُحسن  �شوه  �ش�ل  الالسلكية  ة 

س�تم��) إذ من    ال�اذبة أو التحر�ض ع�� أفعال قد تؤدي إ�� ا��رب. (الوقا�ع،  باإلذاعات

خاللھ �ان ُ�ستمع للمحطات اإلذاعية �� وقت واحد، حيث �انت برامجھ س�ًبا �� �شكيل  

 إ�� ج�از الراديو الرق��  
ً

و�� الكث�� من األجيال، وشا�ًدا ع�� مراحل تار�خية �امة، وصوال

  وإذاعات اإلن��نت وغ���ا من أش�ال البث اإلذا�� املتطور.(عزت) 
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  ا ام مة اذا اار 

و�نا �� �ذه الدراسة نرصد بدايات اإلذاعة املصر�ة وتطور�ا حيث واكبت فكرة إ�شاء  

ب�ن اجتماعية وسياسية واقتصادية وغ���ا، وإثر    اإلذاعة املصر�ة أحداث تار�خية �امة ما

طبيعة العمل اإلعالمي  ذلك صدرت مجموعة من املراسيم والقوان�ن ال�� نظمت العمل ��ا و 

  مصر العر�ية. بجم�ور�ة

أكتو�ر   ا��اص  ��١٩٤٧  املل�ي  املرسوم  املصر�ة    صدر  الالسلكية  لإلذاعة  إدارة  بإ�شاء 

و��ون    االجتماعيةالذي نص ع�� أن اإلذاعة املصر�ة �� �يئة مستقلة ت��ق بوزارة الشئون  

قنية ا��اصة باألج�زة واآلالت، لذلك  إشراف وزارة املواصالت قاصًرا ع�� النوا�� الفنية والت

مجلس   اإلدارة    إدارة�ش�ل  ��لس  �عطي  ال��  املستقلة  م��اني��ا  لإلذاعة  وأصبح  لإلذاعة 

 دون التقيد باللوائح املالية. (الوقا�ع،   اختيار املذ�ع�ن والكتاب واألدباء واملوسيقي�ن وغ���م 

  أكتو�ر) 

يوليو   القانون    ١٩٤٩و��  وأصبحت    ١٩٤٩لسنة    ٩٨صدر  املصر�ة،  اإلذاعة  �شأن 

 ت��ق برئاسة مجلس الوزراء و�س��   بمقتضاه اإلذاعة �يئة مستقلة ذات ��صية معنو�ة

، كما نص ع�� أن تتو�� �يئة اإلذاعة جميع شئون محطات اإلذاعة ال��  اإلذاعة املصر�ة 

و�شر األخبار وا��الت وال��ف ا��اصة باإلذاعة،    و�اتأستوديتوجد �� مصر من إ�شاء  

 عن إقامة  
ً

كما تملك حق التأليف والت���ن واإلذاعة وغ�� ذلك من رسالة اإلذاعة، فضال

ا��فالت وال��امج ال��ف��ية للمستمع�ن، عالوة ع�� ذلك، أن ت�ون اللغة العر�ية �� اللغة  

ن مجلس اإلدارة ف��أسھ رئ�س مجلس الوزراء  األساسية، و�جوز اإلذاعة بلغات أخرى، أما ع 

واملعارف   وا��ارجية  املواصالت  وزارة  وكيل  من  اإلذاعة  �يئة  أعضاء  و�تألف  نائبھ  أو 

العمومية والشئون االجتماعية ومف�ش عام مص��ة التلغرافات والتليفونات ومدير اإلذاعة  

ي�ش�ل مجلس إدارة �يئة  واملس�شار الف�� لإلذاعة وخمسة أعضاء من الشئون العامة، أي 

  أغسطس) (الوقا�ع، من ثالثة عشر عضًوا.  ١٩٤٩اإلذاعة املصر�ة �� عام 

أغسطس   مصروفات   ١٩٥٠و��  أجل  من  املصر�ة  لإلذاعة  خاصة  م��انية  صصت 
ُ

خ

أعمال   إنجاز  لضمان  الوظيفية،  وال��قيات  التعينات  أجل  من  ول�س  املصر�ة  اإلذاعة 

  كمل وجھ دون مديونات. (الوقا�ع، أغسطس) وأ�شطة اإلذاعة املصر�ة ع�� أ
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نوفم��   رقم    ١٩٥٢و��  القانون  اإلرشاد    ١٩٥٢لسنة    ٢٧٠صدر  وزارة  بإ�شاء  ا��اص 

القومي. لذا    اإلرشادإ�� وزارة    القومي ونقل تبعية اإلذاعة املصر�ة من رئاسة مجلس الوزراء 

  م��)  نوف ُ�عد �ذا القانون من أ�م القوان�ن اإلعالمية. (الوقا�ع،

ل�� ا��لس األع�� لإلذاعة وفقا للقانون  ١٩٥٣و�� عام 
ُ
وا��اص بحل   ١٩٥٣لسنة  ١٣٣أ

 من وظيفة  
ً

وظيفة وكيل وزارة اإلرشاد القومي �� عضو�ة مجلس إدارة اإلذاعة املصر�ة بدال

اإلذاعة دون    النطالقاملس�شار الف�� لتولية اختصاصاتھ لإلذاعة، و�رجع الس�ب �� ذلك  

  مارس) (الوقا�ع، اإلجراءات. تقييد ��

ُعدلت �عض مواد قانون اإلذاعة املصر�ة،    ١٩٥٤لسنة    ١٧٤، وفًقا للقانون  ١٩٥٤و�� عام  

ع�� أن ي�ون لإلذاعة مجلس إدارة برئاسة وز�ر اإلرشاد القومي ع�� أن يتألف من �سعة  

�عينا��م. تجديد  و�جوز  سنة  ملدة  الوزراء  مجلس  من  بقرار  األك��  ع��   (الوقا�ع،  أعضاء 

  مارس) 

�شأن اعتبار اإلذاعة املصر�ة �يئة عامة    ١٩٥٥لسنة    ٥٩٢صدر القانون    ١٩٥٥و�� عام  

ذات ��صية اعتبار�ة ت�بع وزارة اإلرشاد القومي و�تألف مجلس إدار��ا برئاسة وز�ر اإلرشاد  

ص��ة  القومي والوكيل الدائم للوزارة، باإلضافة إ�� مدير عام اإلذاعة ومص��ة الفنون وم

ا��امعات. (الوقا�ع،   أساتذةاالستعالمات ووكيل اإلذاعة للشئون ال�ندسية، وغ���م من  

  د�سم��) 

عام   رقم    ١٩٥٨و��  ا��م�وري  القرار  املصر�ة    ١٨٣صدر  اإلذاعة  ب�نظيم  ا��اص 

ا��م�ور�ة   برئاسة  إ��اق�ا  يتم  أن  ع��  اعتبار�ة  ��صية  ذات  عامة  مؤسسة  واعتبار�ا 

إدار� مجلس  (الوقا�ع،و�تألف  الرئاسة.  شئون  مدير  برئاسة  إ��    �ا  باإلضافة  ف��اير)، 

خاصة   م��انية  (ا��ر�دة    لإلقليمتخصيص  السابقة.  السن�ن  ديون  ل�سديد  السوري 

  الرسمية) 

عام   العمل    صدرت   ١٩٥٩و��  و�س�يل  اإلداري  العمل  لتنظيم  عديدة  وقوان�ن  قرارات 

�شأن إدماج  �٧١٧ن مصر وسور�ا، والقانون  باإلذاعة والتلفز�ون �� ظل الوحدة العر�ية ب

�ل من اإلذاعة املصر�ة واإلذاعة السور�ة �� �� إذاعة واحدة �� إذاعة ا��م�ور�ة العر�ية  

 من وظيفة املس�شار الف��.(ا��ر�دة  
ً

املتحدة، يرأس مجلس إدار��ا وز�ر شئون الرئاسة بدال
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وسور�ا كدولة عر�ية واحدة تحت  الرسمية)، و�رجع ذلك ن�يجة الوحدة السياسية ب�ن مصر  

الرؤى   ملواكبة  القوان�ن  تلك  ا�عكست  و�الطبي��  املتحدة،  العر�ية  ا��م�ور�ة  اسم 

جامعي�ن ومدير عام مص��ة االستعالمات    أساتذة وتألف أعضا��ا من   السياسية ا��تلفة. 

�ي�ت  وعميد لإلذاعة  أصبح  أن  إ��  باإلضافة  �ذا  املوسيق�ن.  ونقيب  األداب،  ان  �لية 

يتع�ن مدرا��م من ِقبل رئ�س    تنفيذيتان إحدا�ما بجم�ور�ة مصر العر�ية واألخرى �سور�ا

  (املسل��)  ا��م�ور�ة.

ا��اص باست�ناء �يئة اإلذاعة    ١٩٦٠لسنة    ٢٧صدر القرار ا��م�وري رقم    ١٩٦٠و�� عام  

ولوحات   الس�نمائية  األشرطة  ع��  الرقابة  ب�نظيم  ا��اص  القانون  أح�ام  الفانوس  من 

تباشر   أن  ع��  الصو�ي،  ال���يل  وأشرطة  واألسطوانات  واملسرحيات  واألغا�ي  ال��ري 

إدار��ا،  مجلس  يقرره  ملا  وفقا  ا��تلفة  اإلذاعية  مواد�ا  ع��  الرقابة  شئون  بذا��ا    ال�يئة 

خاصة �عد صدور القرارات ا��م�ور�ة ا��اصة برسوم أج�زة استقبال اإلذاعة التلفز�ونية  

  (ا��ر�دة الرسمية).  الالسلكية. واألج�زة 

ا��اص باعتبار اإلذاعة من املؤسسات    ١٨١٤صدر القرار ا��م�وري رقم  ١٩٦١و�� عام 

االقتصادي  الطا�ع  ذات  لإلذاعة    العامة  املصر�ة  املؤسسة  �س��  خاصة  م��انية  ل�ا  �ون 

  �األشرطة ��ما  والصناعات املرتبطة    ��م شئون اإلذاعة والتلفز�ون   لتتو�� �ل ما   والتلفز�ون 

الالزمة   املعدات  �افة  بإعفاء  ا��اص  القانون  صدر  الفانوس، وعليھ  ولوحات  الس�نمائية 

  ألج�زة استقبال وإرسال أفالم اإلذاعة التلفز�ونية من الرسوم البلدية. (ا��ر�دة الرسمية)

عام   رقم    القرارصدر    ١٩٦٢و��  وزارة    ٢٩٥٨ا��م�وري  إ��  اإلذاعة  �يئة  ضم  �شأن 

بإعادة �شكيل مجلس اإلذاعة، وخول    ٢٩٥٩آخر برقم    اد القومي، وعليھ صدر قراًرا اإلرش

وز�ر الثقافة واإلرشاد القومي �افة االختصاصات ال�� �ان مع�ودا ��ا إ�� وز�ر الدولة لشئون  

عيدت تبعية اإلذاعة لوزارة الثقافة
ُ
صصت ل�ا م��انية    اإلذاعة، فبمقت��� ذلك القرار أ

ُ
وخ

  دة الرسمية)خاصة. (ا��ر�

عام   رقم    ١٩٦٣و��  القرا  العامة    ١٩٦٣لسنة    ٤٨صدر  املصر�ة  املؤسسة  دمج  �شأن 

للس�نما �� املؤسسة املصر�ة العامة لإلذاعة والتلفز�ون، و�س�� املؤسسة املصر�ة العامة  

االقتصادي   الطا�ع  ذات  العامة  املؤسسات  من  واعتبار�ا  والتلفز�ون،  واإلذاعة  للس�نما 
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تحت   وزارة  وتخضع  ا��االت    اإلرشادإشراف  ع��  وامل��  الف��  باملستوى  لل��وض  القومي 

  يناير) الثالثة. (ال�شرة ال�شر�عية،

صدر القرار ا��م�وري ا��اص ب�نظيم املؤسسة املصر�ة العامة للس�نما    ١٩٦٥و�� عام  

 ثالثة  ة ا��م�ور�  رئ�س أصدر١٩٦٦(ا��ر�دة الرسمية)، وعليھ �� عام  والتلفز�ون.   واإلذاعة 

 �شأن١٩٦٦لسنة٧٧رقم  قرار  أول�ا   و�أن   مصر،   ��  والتلفز�ون   اإلذاعة  شئون   لتنظیم   قرارات

  تنظیم   �شأن١٩٦٦لسنة  ٧٨  والقرار رقم   اإلذاعیة  لل�ندسة  العامة   املصر�ة   املؤسسة   تنظیم

  �یئ��   استقالل وق��ا  ع�� ما  و�و  التلفز�ون  تنظیم  �شأن١٩٦٦لسنة٧٩اإلذاعة والقرار رقم

  اإلذاعیة.   ال�ندسة  مؤسسة  قبل  من  وإدار��م  البعض،  �عض�ما  عن  والتلفز�ون   اإلذاعة

  (ال�شرة ال�شر�عية، يناير)

  ٧٧موجھ نحو إلغاء القرار    ��١٩٧٠ عام    ٦٢صدر قرارا جم�ور�ا جديدا برقم    وسرعان ما

 ٧٨القرار    وإلغاءا��اص ب�نظيم املؤسسة املصر�ة العامة لل�ندسة اإلذاعية،   ١٩٦٦لسنة  

القرار    ١٩٦٦لسنة   وإلغاء   ، املتحدة  العر�ية  ا��م�ور�ة  إذاعة  ب�نظيم  لسنة    ٧٩ا��اص 

��م�ور�ة العر�ية املتحدة لينفصل التلفز�ون عن اإلذاعة  ا��اص ب�نظيم تلفز�ون ا   ١٩٦٦

(املسل��، مستقلة.  �يئة  القرار  ٢٠٠٤و�صبح  صدر  و�ذلك  اتحاد    ٦٢)،  إ�شاء  أجل  من 

والتلفز�ون  اإلذاعة    اإلذاعة  �يئة  ت�بعھ  أي  واملرئية  الصوتية  اإلذاعة  شئون  يتو��  الذي 

العر�ية ا��م�ور�ة  تلفز�ون  و�يئة  املتحدة  اإلعالم   العر�ية  مفا�يم  تطو�ر  ��دف  املتحدة 

ل��م�ور وتحس�ن   الو�� اإلعالمي  اإلذاعية لرفع  ال�� تحكم املواد  القواعد  اإلذا�� وإرساء 

قدمة، �ذا باإلضافة إ�� أن  
ُ
ا��ق �� أن يتعاقد   لالتحاداألداء الصو�ي وا��دمات اإلعالمية امل

  لالتحاد ل�� �شأ من أجل�ا، كما يؤول و�جري جميع األعمال ال�� من شأ��ا تحقيق األغراض ا

التا�عة   والشر�ات  اإلذاعية  لل�ندسة  املصر�ة  املؤسسة  وحقوق  وممتل�ات  أموال 

  )٥٦٨-٥٦٤ل�ا.(ا��ر�دة الرسمية،

عام   رقم    ١٩٧١و��  القرار  تتو��   ١صدر  ك�يئة  والتلفز�ون  اإلذاعة  اتحاد  إ�شاء  �شأن 

ر بما يحقق االرتباط والتعاون ب�ن أج�ز��ا  تنظيم شئون اإلذاعة املسموعة واملرئية �� مص 

 عن أنل�ا ��صي��ا االعتبار�ة ت�بع وز�ر اإلعالم و�تألف مجلس�ا  
ً

الفنية وال�ندسية، فضال

من املفكر�ن ورؤساء قطاعات ال�ندسة اإلذاعية والتلفز�ون، وغ���م مما ترتبط وظائف�م  
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  باإلعالم. (ا��ر�دة الرسمية) 

  ٢٣٣والذي تم �عديلھ بقانون    ١٩٧٩لسنة    ١٣ح�� صدر القانون  وظل العمل ��ذا القانون  

القومية  ١٩٨٩لسنة   ال�يئة  الوقت  ذلك  مذ  ليصبح  ك�يئة    التحاد،  والتلفز�ون  اإلذاعة 

تم اس�بدال تلك القوان�ن بقانون    ٢٠١٤. و�� ضوء دستور  اإلعالمتخضع لوزارة   اقتصادية

ا��اص    ١٧٨القانون رقم    �٢٠١٨ أن صدر �� عام  ال�يئة الوطنية لإلعالم املر�ي واملسموع ، إ�

الوطنية   ال�يئة  واملؤسسات    لإلعالمبقانون  الكيانات  جميع  ع��  أح�امھ  �سرى  الذي 

  والوسائل اإلعالمية واملواقع اإللك��ونية اململوكة للدولة. (ا��ر�دة الرسمية) 

  ١٩٥٢قيام ثورة    مما سبق أن اإلذاعة املصر�ة ش�دت تطورات إدار�ة كث��ة وح��  ونالحظ

ال�� أشرفت عل��ا إ�� أن دخلت مرحلة جديدة �عد ثورة   وانتقل اإلشراف    ١٩٥٢با���ات 

عل��ا إ�� وزارة اإلرشاد القومي ثم رئاسة ا��م�ور�ة ، وألن أج�زة اإلعالم �� مصر تطورت ،  

ة املصر�ة  لذا توزعت املسئولية اإلدار�ة �� القطاع اإلعالمي ع�� ثالث ج�ات، أول�ما املؤسس

للتلفز�ون،   العامة  ال�يئة  ال�يئة  وثال��ما  لإلذاعة  العامة  ال�يئة  وثان��ما  اإلذاعية  لل�ندسة 

ال�شغيل   عن  اإلذا��  العمل  فصل  ألن  اإلعالمي  العمل  ع��  سلبيا  ذلك  ماأثر  وسرعان 

ال�ند��� أدى إ�� إعاقة �عض األعمال و�عطيل�ا. (خليل)، لذلك �ان ال�دفمن إ�شاء اتحاد  

العمل  ا عناصر  ماب�ن  تجمع  جديدة  إعالمية  مرحلة  نحو  االنطالق  والتلفز�ون  إلذاعة 

نا��ة تخدم الشعب املصري، وما إعالمية  يؤكد    اإلعالمي اإلذا�� واملر�ي، وتحقيق خطة 

ا��اص بنقل تبعية محطة إذاعة أم �لثوم    ١٩٧٨لسنة    ٢٤٢ع�� ذلك القرار ا��م�وري رقم  

ا��اص ب�نفيذ برامج�ا ومعداتھ.    واألستوديوز�ون بجميع أج�ز��ا  إ�� اتحاد اإلذاعة والتلف

اإلذاعية   لإلدارة  ممارًسا  والتلفز�ون  اإلذاعة  اتحاد  أصبح  �نا  ومن  الرسمية)،  (ا��ر�دة 

لتحقيق رسالة اإلعالم املسموع واملر�ي، وعليھ أصبحت اإلذاعة املصر�ة قطاًعا من قطاعات  

  إللقاء   تقدمنا بذكره، بأنھ محاولة  يؤكد ع�� أن ما  و�ذا ما.  اتحاد اإلذاعة والتلفز�ون املصري 

وكيفية    املستوى ال�شر���،  ع��  مصر  ��  والتلفز�ون   اإلذاعة  مراحل تطور   أ�م  ع��  الضوء

  الناس.  من  كث��  والتغطیة، والزالت تحتفظ بم�ان��ا ب�ن البث مجا�� �� االزد�ار واالن�شار

  

  



               ا ذاا  ا روا ا ق ا  
 

 

 
                          ا ا ث وارات   ات وات
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 ا ذاا  افوأ   

  ما �� أ�م خصائص ال�يئة اإلذاعية املصر�ة؟ 

الر��   إ��  املسئولون ح�ن ذاك  بل عمل  اإلذا�� قواعد وأصول ممن��ة،  للعمل  لم يكن 

الدي�ية والوطنية والعلمية �عدم املساس   والثقيف وال��فيھ ل��م�ور وا��فاظ ع�� القيم 

الدولية أو ما يخالف العلم والدين أو العلوم األدبية، وغ���ا من األمور القومية  بالسياسات  

إطار   ��تمع  أ�دافا  ��دمة   الدي�ية  والقيم  واملبادئ  املفا�يم  و�عميق  ل�شر  تقاليده  و�� 

والقراراتواإل�سانية    وا��ضار�ة القوان�ن  من  إصدار مجموعة  من    من خالل  تحقق  ال�� 

ومم� اختصاصات  اإلذاعةخالل�ا  االتصال   من  غ���ا  عن  تم���ا  ال��  �ات  األخرى.    وسائل 

  أغسطس) (الوقا�ع، (ا��سن)، وال�� يمكن إيجاز�ا ��:

ا��ضارة   -  أنتجتھ  ما  ع��  باطالع�م  املصري  للشعب  الثقا��  املستوى  وتطو�ر  رفع 

   اإل�سانية 

مفا�يم   -  اإلذاعية    اإلعالمتطو�ر  املواد  تحكم  ال��  والقيم  القواعد  وإرساء  اإلذا�� 

 لتعز�ز التقاليد الصا��ة االجتماعية واألخالقية. (��اب) 

 يرى بل يتخيل �� العمل اإلذا��    تنمية القدرة ع�� التخيل لدى املستمع�ن، فاملستمع ال  - 

الد ا��م�ور�ة  متنوعة رئ�سية أو إقليمية �� أي بلد من ب  وأستوديو�ات محطات    إ�شاء - 

 أو خارج�ا 

أقسام   -  بإ�شاء  اإلذاعية  ا��دمات  ع��  للقائم�ن  والتق��  الف��  باملستوى  ال��وض 

 للتدر�ب  

 م استعدادا��صقل موا�ب الفنان�ن بإرسال�م �عثات خارجية الستكمال  - 

املشاركة �� التوجيھ القومي العام ب�شر ا��الت واألخبار وال��ف ا��اصة �شئون   - 

 ء ال��اث العل�� والف�� واألد�ياإلذاعة إلحيا

 ت�و�ن الفرق الفنية وإقامة ا��فالت لل��فيھ عن املستمع�ن   - 
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م��لة    اإلعالناتإذاعة   -  أشرطة  من  اإلذاعية  املنتجات  و�يع    وأسطوانات التجار�ة 

 ثقافية   ومطبوعات

اإلذاعات   -  مع  باألنباء    األجن�ية االتفاق  املستمع  ل��و�د  مع�ا  اإلذاعات  تبادل  ع�� 

  �ارجية و�عز�ز العالقات الدوليةا�

الكم   حيث  من  كب�ً�ا  ا�ساًعا  املصر�ة  اإلذاعة  ا�سعت  االختصاصات  تلك  خالل  ومن 

  إ�� ا��م�ور، ألن دور�ا األسا��� يكمن �� ��   والتخصص �و��ا أك�� وأس�ل الوسائل وصوال

وسياسي   ا��تمع  تنمية إعالميا  سالًحا  باعتبار�ا  شأ��ا  من  أرفع  مما  واجتماعيا  ا����،  ا 

املصر�ة   اإلذاعة  ال��اثية كيف �انت �يئة  الوثائق  لنا  أثب�ت  الوقت، وقد  �� نفس  وتنمو�ا 

تقوم بأعمال تنمو�ة واجتماعية وثقافية ، ولذلك نطمح �� �ذه النقطة أن نكشف عن مغزى  

دور اإلذاعة وأثر�ا ع�� ا��تمع �� االتجا�ات السياسية   لنا الوثائق عن أثار��االقضايا ال�� 

  والثقافية ، وعن أو�� القضايا املتعلقة باإلذاعة نذكر ماي�� :واألمنية 

 

 ا وا ذاا  

 لإل�سانية وحلقة وصل  
ً
مما الشك فيھ أن دراسة ال��اث الثقا�� قضية �امة، فالثقافة تراثا

التوا العالقات وا��ضارات. واإلذاعةب�ن الشعوب وجسر  ل�ذه الثقافة    من�ً�ا   صل لتوطيد 

�شتمل ع�� مختلف املوضوعات من سياسة واجتماع وتمثيل وغناء وموسيقى، وإثر    أل��ا

  الثقافية �� شق�ن و�ما:  ت��صت وظيفة اإلذاعة ذلك

ت اا ط  ذاا (أ). وظ  

دور الثقافة ووطدت دور�ا ا��ار�� والداخ�� �� البالد،    إظ�ار سعت الدولة املصر�ة إ��  

  
ً
من خالل إقامة العديد من املؤتمرات الفنية والندوات وال��امج الثقافية واملشاركة ف��ا دوليا

ذلك ومن    ألن  اإلذاعة،  اقتصاديات  وتنمية  الدولة  اس��اتيجية  بناء   ��  
ً
أساسيا  

ً
جزءا ُ�عد 

القاء �لمة أو ندوه من محطة    ومن أمثلة ذلك  ،ساليب الفعالة �� ال��و�ج لقضايا ا��تمعاأل 

-٠٢٢٣٦٨اإلذاعة املصر�ة �� شي�� بمناسبة إ�شاء املفوضية املصر�ة �شي��. (دار الوثائق، 

بمدينة    اإلصالحية)، وكذلك إذاعة برنامج عن مصر تحت اسم ال��وة  ١٤/٨/١٩٥١،    ٠٠٧٨

ي�ون   والتنظيم  سان�يجو  التطورات  أخر  عن  ال��نامج  ��   واإلصالحاتموضوع  ا��ديدة 



               ا ذاا  ا روا ا ق ا  
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ولم يقتصر العمل ع�� ذلك بحسب  ).٢١/٨/١٩٥٢،    ٠٠٧٨-٠٢٢٣٦٨مصر. (دار الوثائق،

بل تطور األمر إ�� التنمية الثقافية الدولية من خالل املؤتمرات تم�يًدا إل�شاء اتحاد عر�ي 

ب�ن   الروابط  وتقو�ة  املصر�ة  خالل  لإلذاعة  من  ذلك  وات��  العر�ية،  اإلذاعات  �يئات 

العر�ية.   اإلذاعات  مؤتمر  ��ضور  السودانية  اإلذاعة  ملدير  دعوه  توجيھ  ع��  املوافقة 

وافقت اململكة األردنية ال�اشمية أيضا ع��    )، وسرعان ما٢/٨/١٩٥٢،    ٠٠٧٨- ٠٢٧٦٦٨(

) العر�ية.  اإلذاعات  مؤتمر  وكذل١/١٢/١٩٥٢،  ٠٠٧٨-٠٢٧٦٦٨حضور  ا��اطبة  )،  ك 

املوج�ة من مدير عام اإلذاعة املصر�ة إ�� وز�ر ا��ارجية �شأن تو�� األمانة العامة ��امعة  

�عد   ا�عقاده  املزمع  العر�ية  اإلذاعات  مؤتمر  العر�ية  القا�رة   ١٩٥٣ف��اير    ٢١الدول   ��  ،

 العولالط،  )٤/٢/١٩٥٣،    ٠٠٧٨  -٠٢٧٦٦٨ومرفق مع�ا جدول أعمال املؤتمر. (دار الوثائق،  

كر أعاله أنظر إ�� صور الوثائق أدناه 
ُ
 عما ذ

ً
  �ش�ل أك�� تفصيال

  
  تو�� األمانة العامة ��امعة الدول العر�ية مؤتمر اإلذاعات العر�ية   - ) ١(لوحة رقم 
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كما أو��ت الوثائق أيضا مذكرة بأسماء املر���ن من قبل ا���ومة السور�ة والعراق  

الوثائق،   (دار   . العر�ية  اإلذاعات  مؤتمر  ��ضور  والسعودية  ،    ٠٠٧٨-٠٢٧٦٦٨ولبنان 

)، أما عن الكشف ا��اص بأسماء ممث�� اإلذاعة املصر�ة �� مؤتمر اإلذاعات  ١٤/٣/١٩٥٣

  )، و�ت�� ذلك �� صورة الوثيقة التالية ١٨/٧/١٩٥٣،  ٠٠٧٨ -٠٢٧٦٦٨العر�ية. (

  

  
  جدول أعمال املؤتمر -)   ٢(لوحة رقم 
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  أسماء ممث�� اإلذاعة املصر�ة �� مؤتمر اإلذاعات العر�ية -) ٣(لوحة

�ذا باإلضافة إ�� بيان �شأن مشاركة وزارة الثقافة �� مؤتمر اإلذاعة العر�ية، ع�� أن ي�ون  

)، وكذلك تم وضع    ٢٧/٧/١٩٥٣  ،  ٠٠٧٨-٠٢٧٦٦٨ممثل�ا أحمد فت�� رضوان. (دار الوثائق،  

سياسة م�سقة تجري عل��ا اإلذاعات العر�ية بإذاعة أخبار الدول العر�ية واملسائل الدولية  
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للعالم   وايضاح حقائق�ا  العر�ية  الدول  اذاعات  ب�ن  العر�ية  املصا��  الدفاع عن  أجل  من 

ا��تلفة، من خالل تخصيص عشرة إذاعات مصر�ة �� ب��ي�ا ل��دي ث ف��ا عن  باللغات 

 ��  ٢/٩/١٩٥٤،    ٠٠٧٨-٠٢١٩٣٠قصة مصر ا��ديثة. (دار الوثائق،  
ً

)، و�ت�� ذلك مفصال

  صورة الوثيقة التالية 

  تخصيص عشرة إذاعات مصر�ة �� ب��ي�ا  - ) ٤(لوحة رقم 



               ا ذاا  ا روا ا ق ا  
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باللغات  أفر�قيا  لدول  يوميا  املوج�ة  املصر�ة  اإلذاعية  ال��امج   �� أيضا  ذلك  يت��  كما 

  ) ١٩٦فيلم  – ٢٤/١/١٩٥٨، ٠٠٧٨-٠٣٧٨٦٢السواحلية واألم��ية والعر�ية. (دار الوثائق، 

  
و ا    ذاا (ب). وظ  

اإلذا�� املسموع غاية ُ�س�� دوما لتحقيق�ا،  إن ا��رص ع�� حث ا��م�ور لتذوق الفن  

  من خالل   سعت إليھ الدولة املصر�ة لتوعية وتنمية جم�ور�ا فنيا وثقافيا وسياحيا  و�ذا ما 

-٠٢٢٣٦٨إذاعة برنامج تار��� ثقا�� �� مدينة فرانكفورت عن تار�خ حياة امللكة نفرتي��. (

مضام�ن تراثية أخرى أعرض صورة   )، ونظرا ملا تحملھ �ذه الوثيقة من ٨/٢/١٩٥٤،  ٠٠٧٨

  �ذه الوثيقة أدناه

  إذاعة برنامج تار��� ثقا�� �� مدينة فرانكفورت   -)٥(لوحة 
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  ت�شيط الدعاية السياحية �� مصر وإعالء شأ��ا وأيضا 

استمرت عملية التنمية الثقافية ع�� الصعيد األور�ي أيضا، من خالل    ١٩٦٦و�� ف��اير  

ب�ن   الدو��  ا��ر  التعاون  ودولة  �عامة  األور�ي  االتحاد  ودول  املتحدة  العر�ية  ا��م�ور�ة 

بخاصة من أجل نمو مجال اإلعالم خاصة اإلذاعة والتلفز�ون وال��افة، ع�� أن يتم تبادل  

وو�الة   األوسط  الشرق  أنباء  و�الة  ب�ن  التعاون  لتوثيق  والفنية  الثقافية  وال��امج  األخبار 

مال�م بنجاح وتدعيم الصالت بي��م �ش�ل كب�� كمراعاة االحتفال  األنباء ا��ر�ة ل��و�ج أع 

الطرف�ن   من  �ل  وع��  وال��افة،  اإلذاعية  ال��امج   �� اآلخر  للطرف  القومية  باألعياد 

  املتعاقدين أن يوفر للطرف اآلخر املواد الالزمة لتحقيق �ذا الغرض. (الوقا�ع، نوفم��) 

األور�ي بحسب ولكن امتدت ووصلت إ�� منطقة    ولم تقتصر التنمية الثقافية ع�� الصعيد

اإلذاعة   تخدم  ترددات  باستخدام  ا��اصة  الدولية  االتفاقية  من خالل  األفر�قية  اإلذاعة 

املصر�ة �� ح�� املوجات املتوسطة �� منطقة اإلذاعة األفر�قية، أي عمل مشروع لتخصيص  

من األفر�قية  اإلذاعة  منطقة   �� اإلذاعية  للمحطات  اإلقلي��    ال��ددات  التخطيط  خالل 

ال��ددات لإلذاعة �� أفر�قيا وأسيا وأور�ا من   ال��ددات من أجل تحس�ن استخدام  لتوز�ع 

ق��ح �عقد مؤتمر  
ُ
�� تار�خ    إقلي��حيث تقليل التداخل الضار إ�� أقل حد ممكن، وعليھ ا

الشرق األوسط واألور�ية ودول  األفر�قية  اإلذاعة  منطق��   �� الدول  يضم  ال   مناسب    ال�� 

�غرض   األور�ية  اإلذاعة  منطقة  إ��  احتياجات    إعدادت�ت��  �غطي  مش��ك  إذا��  مشروع 

  ال��ددات ��ميع الدول. (ا��ر�دة الرسمية)  

  

 ا وا ا ذات اا  

لكبار املفكر�ن    اإلذاعيةحرصت اإلذاعة املصر�ة ع�� تقديم األحسن فقدمت األحاديث  

األز�ر   شيخ  مثل  العلمية  والس�رات  القرآنية  والتالوات  حس�ن،  طھ  �الدكتور  والعلماء 

محمود شلتوت، كما حرصت ع�� تقديم الفنون الراقية �� الغناء، فأبرمت عقوًدا مع �ل من  

واملوسيقا الشرق  الو�اب�وكب  عبد  فواصل    ر  تقديم  عن   
ً

فضال الفنان�ن،  من  وغ���م 

(العبد)، و���.  و�وسف  الر�حا�ي  نجيب  من  ل�ل  الف��  الذوق  عن  �عب��ا  و�كذا    مسرحية 

الوثائق، (دار  والعلوم.  الثقافة  ��ركة  من�ً�ا  بداي��ا  منذ  املصر�ة  لإلذاعة  - �٠٣٧٨٥٨انت 



               ا ذاا  ا روا ا ق ا  
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يونيو    ٠٠٧٨ ال١٩٦فيلم    -١٩٥٦،  قيام  و�عد  موجا��ا    ثورة)،  بتقو�ة  وقامت  تطورت 

الوثائق،   (دار  العر�ية.  البالد   �� كما ٢٣/٥/١٩٥٦،    ٠٠٧٨-٠٣٧٨٦٠اإلذاعية، وخاصة   ،(

 من التأج�� من شركة مار�و�ي األجن�ية، �ي �ستطيع  
ً

  اإلرسال استحدثت إذاعات جديدة بدال

الوثائق،   (دار  أطول.  لوقت  أبر�ل    ٠٠٧٨-٠٣٧٨٦٢والبث  فالشك١٩٥٥،    اإلذاعة أن    )، 

ا��تمعات    داخل  �� نقل املعلومات  مم�ً�ا  دورا  ول�ا  ا��ما���ي،  االتصال  وسائل  من  وسيلة

الشرقية والغر�ية، لذا �عددت وتطورت ا��طات اإلذاعية لتنمية الثقافة ا��ما�ر�ة، ومن  

  ) ٢٦-٢٥،   واإلذاعة : (ص��ي& عبد أ�شأ��ا أمثلة ا��طات اإلذاعية ال��  

   إذاعة صوت العرب، و�� أول إذاعة �� املنطقة العر�ية ُوظفت رسال��ا للمنطقة العر�ية 

 ،ش�ت ��    اإلذاعة املوج�ة�
ُ
��دف توجيھ دول العالم نحو السياسة املصر�ة ،    ١٩٥٣وأ

 لغة.  ٩٩لذا �عددت لغات البث إ�� أن وصات ل

   عام و�شأت  اإلسكندر�ة،  وادي    ١٩٥٤إذاعة  اسم  تحت  العرب  صوت  إلذاعة  وتا�عة 

 النيل 

  �� لغيت اآلن ١٩٥٩إذاعة الشعب، و�شأت
ُ
صصت ��دمة الطبقات العامة ، وا

ُ
 وخ

 وتا�عة األن لشبكة صوت العرب ، و�� تقدم خدمة    ١٩٦٠ط�ن، �شأت عام  إذاعة فلس

 را�عة تفيد �� قضية الصراع العر�ي اإلسرائي�� وفلسط�ن 

  حيث �دف�ا تقديم خدمة دي�ية مس�ن��ة   ١٩٦٤إذاعة القرآن الكر�م، و�شأت �� عام 

  عد من اإلذاعات ال�� تحمل ط ١٩٦٤إذاعة الشرق األوسط، و�شأت عام
ُ
  إعال�يا�ع  ، و�

  �� دف إذاعة األغا�ي الشرقية والغر�ية  ١٩٦٨إذاعة ال��نامج املوسيقي، و�شأت�� ،  

و�ستخلص مما سبق أن ل�ل محطة إذاعية ��صية مستقلة عن غ���ا، و�رجع �� ذلك  

اإلذا��،   التقديم  طر�قة  ذلك  ع��  ي��تب  إذ  ذا��ا،  للدولة  وا��تم��  الثقا��  للنظام 

  ركز عل��ا �ل محطة، وا��ما��� املس��دفة واللغة واملوسيقى املستخدمة واملوضوعات ال�� ت
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 مما وا ا ذاا ا  

  كيف ت�ناول املواثيق الدولية واملواصفات القياسية حماية ال��امج اإلذاعية ؟ 

وا��فاظ   الثقا��  ال��اث  صون  ومف�وم  الفكر�ة  امللكية  حماية  مف�وم  ب�ن  العالقة  ما�� 

  عليھ؟ 

للملكية   األص��  الش�ل  ع��  للمحافظة  �ستخدم  مصط��ات  والصيانة  ا��ماية  إن 

الثقافية بالنظر إ�� انتقال�ا، و�� �ذه الدراسة نقدم �عر�فا ملا�ية ا��ماية ال�شر�عية ل��امج  

امل وال�شر�عات اإلذاعة  دوليا  املطلو�ة  ا��ماية  معاي��  ب�ن  االختالفات  مستعرًضا  صر�ة 

ال��اث   ع��  ا��افظة  ع��  �عمل  ال��  العلمية  ا���ود  وأ�مية  دور  مب�ًنا  املتاحة،  الوطنية 

  اإلذا��. 

أعمدة   من  وواحدة  اإل�سانية،  ا��ضارة   �� األسا���  امل�ون   �� ال�شر�عات  ألن  ونظرا 

القديمة، لذلكبذل املسئولون ج�ًدا �افًيأ إلنقاذ ا��ضارة من التال���    ا��ضارة اإل�سانية

من خالل القوان�ن ا��لية ال�� حثت ع�� عمل ��ل ملموس لذلك ال��اث اإلذا�� لتوثيق  

ا وأك�� دقة، �ذا باإلضافة إ�� حماية  
ً
�افة بيانات املصنفات اإلذاعية، �ون ال���يل صادق

  )٧٠الرسمية  ا��قوق املعنو�ة . (ا��ر�دة

  

 ا اوا ا   

  ا��اورة ؟ وما�� فئا��ا ؟  با��قوق  املقصود�ل حقوق املؤلف �� ا��قوق ا��اورة؟ وما  

   مشتقة   أل��ا  املؤلف  ��ق   جوان��ا  �عض  ��  ا��اورة  ا��قوق   �شبھ
ً
  مح��   من مصنف  أصال

��دف  حق  بموجب ال��  ف��  ��ماية    املصا��  حماية  إ��  املؤلف،  أسا���  القانونية �ش�ل 

�سا�مون  الذين  املنظمات  أو  وال   إ��  املصنفات   نقل   ��  األ��اص  الوسطاء  أي    ا��م�ور 

ب�ن حقوق املؤلف   الوثيق االتصال   يفسر ما و�ذا ا��اورة املصنفات ذا��ا، ا��قوق  ت�ناول 

وا��قوق ا��اورة. وقد تمثلت ا��قوق ا��اورة �� ثالثة فئات: أول�ما فنا�ي األداء، وثان��ما  

البث اإلذا��، وما ��منا �� �ذه الدراسة ��    منتجو ال���يالت الصوتية، وثال��ما �يئات 

 السم��   � تتو�� البث ال�� مثل��ا �يئة اإلذاعة املصر�ة، ف�  الفئة الثالثة (ال�يئات اإلذاعية)

 إ��  أو األداء وذلك املصنف  ل���يل أو الصو�ي أو لل���يل أو لألداء للمصنف أو البصرى 
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)، ٥١(ا��ر�دة الرسمية  الصناعية.  التوا�ع  ع��  البث  كذلك  السلكية، و�عد  ا��م�ور بطر�قة

حيو� املوضوع  اك�سب  حيث  ا��ماية،  من  واسع  نطاق  عن  حدي�نا  ي�ون  املف�وم  ة  و��ذا 

 بالغ�ن.     وإ��اح

  
وا وا ا  ذات اا  

  ما�� األ�داف الوطنية والسياسة الدولية لالنتفاع بحقوق امللكية الفكر�ة؟ 

ال���يالت    ١٩٦١لسنة    روما  اتفاقية  توقيع  إن ومنت��  األداء  فنا�ي  بحماية  ا��اصة 

قانونية ��ماية ال�يئات اإلذاعية    دولية   استجابة  أول   الصوتية و�يئات اإلذاعة ، إذ �عت��

ا��اورة، فيحق ل�ا أن تصرح ببعض األعمال أو تحظر�ا، و�ذه    ا��قوق   من   �ستفيد  ال�� 

األعمال �� إعادة بث برامج�ا، وتث�ي��ا ع�� دعامات مادية واست�ساخ تلك الدعامات، ونقل  

واست�ناءات ��قوق ال�يئات اإلذاعية  برامج�ا ل��م�ور، وتج�� تلك االتفاقية ع�� تقييدات 

ا��ار�ة   األحداث  ع��  للتعليق  قص��ة  بمقتطفات  واالنتفاع  ا��اص  باالنتفاع  يتعلق  فيما 

ع��   املقصور  واالنتفاع  ول��امج�ا  بوسائل�ا  إذاعية  �يئة  تجر�ھ  الذي  املؤقت  وال���يل 

القا ف��ا  ينص  أخرى  حالة  أية  و��  العل��،  البحث  أو  التعليم  ع��  أغراض  الوط��  نون 

فإن والفنية،  األدبية  املصنفات   �� املؤلف  ��ق    محاولة   ش�لت   روما   اتفاقية  است�ناءات 

  �ان   أنھ  �ع��،  و�ذا  .غائبة  شبھ  الوطنية  القوان�ن  فيھ  �انت  جديد  لقطاع  دو��  تنظيم  إليجاد

  صدور  تار�خ ومنذ .إل��ا تنضم أن قبل االتفاقية وأح�ام تتالءم قوان�ن تصدر أن الدول  ع��

  من تلك   أك��   حماية   يتضمن  معظم�ا  وطنية  �شر�عات   الدول  معظم   أصدرت  االتفاقية  �ذه

  أكتو�ر) (الو�بو،. االتفاقية �ذه تمنح�ا ال��

توز�ع   ��ظر  املالئمة  التداب��  باتخاذ  املتعاقدة  الدول  ع��  بروكسل  اتفاقية  وتنص 

اإلشارات ا��املة لل��امج املرسلة ع�� التوا�ع الصناعية �� أراض��ا دون تصر�ح، وال ي�ون  

اإلذا��، كما   ال��نامج  تقرر مضمون  ال��  ال�يئة  عن  إذا صدر  إال  بالتوز�ع جائزا  التصر�ح 

بفرض �عض التقييدات ع�� ا��ماية حيث يجوز لأل��اص غ�� املرخص    ية االتفاق�سمح  

ل�م توز�ع اإلشارات ا��املة لل��امج إذا �انت اإلشارات تحمل مقتطفات قص��ة من ال��نامج  

  االتفاقية الذي تحملھ اإلشارات املرسلة ، ولكن �سرى ذلك فقط ألغراض التعليم، و�ذه  
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امل األمم   �� عضو  دولة  ألية  املتحدة.  متاحة  األمم  ملنظومة  تا�عة  و�الة  أية   �� أو  تحددة 

)WIPO,MAY( 

ا��وانب املتصلة بالتجارة من حقوق امللكية الفكر�ة تر��س   اتفاقيةمن  ١٤ووفقا للمادة 

TRIPS    اتفاقية تتم  GATTواملن�ثقة عن  التالية عندما  ل�يئات اإلذاعة منع األفعال  ، يحق 

ج اإلذاعية وعمل ��� من �ذه ال���يالت، وإعادة البث  دون ترخيص م��ا، ك���يل ال��ام

ال وحيث  بالتلفز�ون.  ل��م�ور  املواد  �ذه  ونقل  الالسل�ي،  البث  وسائل  �ذه    ع��  تمنح 

ال�يئات اإلذاعية حقوق أدبية ، بل تل��م فقط بمنح مال�ي حقوق املؤلف ع�� املادة موضوع  

أو است�ناءات إ�� ا��د الذي �سمح    البث. و�جوز ألي بلد عضو النص ع�� شروط أو قيود

  )٨بھ معا�دة روما املذ�ورة أعاله. (الو�بو، د�سم��،

  �� حديثة  معا�دة  صدرت  روما  اتفاقية  صدور    ا��قوق   حماية   مجال   ��  ١٩٩٦و�عد 

و�� �شأن  معا�دة  ا��اورة،    املالية   ا��قوق   لتوسع  الصو�ي،  وال���يل  األداء  الو�بو 

  مع   الصوتية �� الب�ئة الرقمية لتتالءم  ال���يالت  ومنت��  األداء  لفنا�ي  املمنوحة واملعنو�ة  

بموجب    ال��   والثورة  العصر" تحديات املمنوحة  ا��قوق  معظم  ألن  اإلن��نت.  أحد��ا 

موضوع   أي  السم��  أدا��م  من  تث�يتھ  تم  بما  املتصلة  ا��قوق   �� األداء  لفنا�ي  املعا�دة 

�� ���يالت سمعية بصر�ة، وتمنح �ذه املعا�دة فنا�ي األداء  ال���يالت الصوتية ول�س  

أو �� ���يال��م    ومنت�� ال���يالت أر�عة أنواع من ا��قوق املالية �� أوجھ أدا��م املث�تة

الصوتية وتلك ا��قوق �� حق االست�ساخ، وحق التوز�ع، وحق التأج��، وحق إتاحة األداء  

من   حق  و�ل  الصو�ي،  ال���يل  مراعاة  املث�ت/  شرط  است�ثاري  حق   �� ا��قوق  تلك 

 
ً
عددا �ناك  تنص   نفس�ا  االست�ناءات  تج��  الدول   من  التقييدات واالست�ناءات، ألن    ال�� 

 (.Wipo, DEC). املؤلف  حق إ��  بال�سبة قواني��ا عل��ا

ا��اورة/   ا��قوق  من  ل�ا  املمنوحة  ا��قوق  وما��  أدبية؟  اإلذاعية حقوق  لل�يئات  �ل 

املصري ا��قوق ا��اورة لل�يئات اإلذاعية ع��    املشرع   نظم  املصاحبة ��قوق املؤلف؟ فقد 

  :النحو التا��

 
ً
  فيمنح ة  االست�ثار�  املالية   با��قوق   اإلذاعة   �يئات   تتمتع  القانون   منذات ١٥٨للمادة    فوفقا

باستغالل   إذاعة   إعادة  تحظر  أو  تج��  أن  اإلذاعة  ل�يئات   يحق أي    ���يال��ا  ال��خيص 
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  ا��م�ور   التليفز�و�ي ل��امج�ا إ��  ل���يل�ا  توصيل   أي   منع  أوبرامج�ا،    واست�ساخ  وتث�يت

  بموافقة   إال  ا��مية  اإلذاعة  استغالل برامج �يئات  منعم��ا أي    كتا�ي مسبق  ترخيص  �غ��

 محظوًرا ل���يل   ، ألن خالف ذلك ُ�عدأ��ا��ا 
ً

  أو  م��ا   ���   عمل   �ذه ال��امج أو   استغالال

أو    بيع�ا تأج���اأوإعادةب��اأوتوز�ع�اأونقل�اإلىا��م�ور�أيةوسيلة�ان�بمافيذل�اإلتالف  أو 

  أن   إ�� املقام  �ذا  �� اإلشارة  و�تع�ن .غ��ه أو ال��امج �ال�شف��   ل�ذه تقنية  حماية  ا��ذف ألية 

  دون   املالية  ا��قوق   تقتصر ع��   اإلذا��   البث  و�يئات   الصوتية  ال���يالت  منت��   حقوق 

   األدبية،   قوق ا��
ً
 إ��  أدبية  بحقوق   يتمتعون   الذين  األداء  لفنا�ي  بال�سبة   ��ال  عل��ا   ملا   خالفا

(ا��ر�دة الرسمية،    .املا��، ل�ذا �ساءلت �ل لل�يئات اإلذاعية حقوق أدبية؟  حقوق�م  جانب

٥٩ (  

  

  ق ا اورة اق ب ارة ا ة

مدة  �� اإلذاعية  ا��قوق   حماية  ما  لل�يئات  و�روكسل    روما  اتفاقية  بموجب  ا��اورة 

  املصرى؟  الفكر�ة امللكية  حماية حقوق  وقانون  تر��س واتفاقية

ا��اورة لل�يئات اإلذاعية بموجب اتفاقية روما    ا��قوق   أل��اب  املقررة  ا��ماية  مدة  إن

ابتداءً   ��٢٠   ��اية  عاًما    معظم   أن  إ��  اإلشارة  وتجدر  .اإلذا��  ال��نامج  إذاعة  سنة  من 

  اتفاقية  الذي حددتھ األد�ى ا��د   من  أطول   ا��ماية  من  مدة ع��  تنص  الوطنية  ال�شر�عات

تحدد االتفاقية مدة ا��ماية،    بروكسل، فال  التفاقية(الو�بو ،أكتو�ر)، أما بال�سبة  . روما

) ا����.  لل�شر�ع  األمر  ذلك  ت��ك  أما)WIPO,MAYبل    و��   تر��س،  اتفاقية  بموجب  ، 

مدة  ا��ال،  �ذا   ��  األحدث   االتفاقية    االتفاقية   �ذه   بموجب   اإلذاعة  �يئات   حماية  فإن 

  تنضم   ال��  البلدان  إن  آخر،  بمع��  .البث  ف��ا  ال�� حصل  السنة  ��اية  من  تبدأ  عاًما 20 فتدوم

و�التا��  و�ذه   لت�ناسب   ل�شر�عا��ا   بتعدي  ملزمة  تر��س   اتفاقية   إ��   ملزمة   ف��   االتفاقية 

  (تر��س، د�سم��) . روما  اتفاقية  تمنح�ا ال�� تلك من أطول  حماية  بمنح

ا��ماية    سنة ٢٠اإلذاعة  املصري: يحق ل�يئات  الفكر�ة  امللكية   لقانون حقوق   وفقا  ومدة 

الرسمية،  أول   تار�خ  من (ا��ر�دة  وأما٦١بث.  فال  إنفاذ  إ��  بال�سبة   )،    تختلف   ا��قوق، 

  حق   إ��  بال�سبة  املتبعة  تلك  ا��اورة عن  ا��قوق   ان��اك  أو  التعرض   حال  ��  إجراءات اإلنفاذ
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 سوء  حال  ��  وعقو�ات  ع�� ا��دود،  وإجراءات  تداب�� مدنية وجزائية،   أ��ا  ونذكر  املؤلف،

  .الفنية الوسائل  استخدام

القانونية لفئات ا��قوق ا��اورة    ا��ماية  االع��اف حديثا بتأم�ن  ونخلص مما سبق أنھ تم

حماية  قانون   �� باألخص  اإلذاعية  ال�يئات  و��  ا��اورة  ا��قوق  من  الثالثة  وللفئة    ك�ل 

  ال�� طرأت   املستجدات  اخر  ملشرع   خالل�ا  من  ساير  والذى  ٢٠٠٢لسنة    ٨٢امللكية  حقوق 

  بي��ا   ومن   مصر  ��اال انضمتال��   الدولية   إ�� اح��ام االتفاقيات   وس��  الساحة الدولية   ع��

  .www.welc.wipo.intالفكر�ة  امللكية  بحقوق   التجارة املتصلة جوانب  اتفاقية

  

 را وا ا ذاا ا  
   اا اا اذ  ا؟

ن�ون إ�� �شر    والدولية ع�� �افة الصعد، إ�� أننا اليوم أحوج ما�ش�� املعطيات ا��لية  

ال��اث   �ذا  من  يوجد �ناك جزًءا  الشعب، ألنھ  �� وجدان  اإلذاعية  ال��امج  ثقافة  وإتاحة 

الذي تم جمعھ وتدو�نھ ال يزال حب�س الرفوف باملكتبات، خاصة �� خضم �ذا االك�ساح  

ل ش�ئا فش�ئا أو يتم تحر�ف�ا و�شو��ا ع�� املدى  ال�ائل الذي تحدثھ العوملھ، �ي ال تضمح

البعيد وتم�� �و�ة �ل شعب، فالثقافة، بما �شملھ من معارف وتجارب وخ��ات إبداعية من  

  )(��Katharine&Olgaصي��ا.  يم�� الشعوب وتنفرد بھ أ�م ما 

 

  ار وق ا  ا واورة 
 اا أر أ ؟ذاا  ا اا   د  ي

  اذا ؟ 

أحد  اإلذاعية  ال��امج  عد 
ُ
� حيث  اليھ؛  االن�باه  يجب  محوري  سؤال  ال��اث    �ذا  فروع 

  اإل�سان للمجتمع ومدى حب    اإل�سانيةالالمادي ال�� �عكس حضارات األمم و�ع�� عن القيم  

يمكن  اإلذاعية  ال��امج  تلك  خالل  ومن  تمارس�ا    للمجال،  �انت  ال��  ا��ياة  نوع  معرفة 

ا��تمعات ا��تلفة، ون�يجة االنفتاح الكب�� ع�� العالم ا��ار��، والتطور العصري السر�ع  

�عض    ملواكبة ا��ضارة الذي طرق جميع مجاالت ا��ياة، وم��ا ال��امج اإلذاعية فتم فقد 
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أخرى، و�التا�� ضاع جزء من تراثنا  القيم ال��اثية لبالدنا وطمس معامل�ا واس�بدال�ا بثقافات  

 ملا  
ً

الكب�� لل��امج اإلذاعية واستكماال التار�خ ونظرا للتعدد  العر�ق واختفائھ من صفحات 

نمت دراستھ من أبحاث عن اإلذاعة فقد اخ��ُت توثيق وأرشفة تلك ال��امج اإلذاعية بطر�قة  

القادمة، و���يلھ قبل    من��ية سليمة، وذلك من أجل ا��فاظ ع�� ذلك ال��اث لألجيال

اندثاره ، وكذلك إم�انية االستفادة م��ا �� مجال التعليم كمادة علمية من الناحية النظر�ة  

  والتطبيقية وأيضا �� األبحاث املستقبلية. 

أنظمة   ش�دت  واالتصاالت،  املعلومات  تكنولوجيا  مجال   �� العل��  للتطور  ونظًرا 

مجاالت مختلفة، أ�م�ا تطور أج�زة االتصال الرقمية، وسرعة  االتصاالت ان�شارا واسعا ��  

املسموع   ا��ال  يكن  (عامر)ولم  ا��تلفة.  االتصال  شب�ات  ع��  واملعلومات  البيانات  نقل 

التطورات   تلك  ملمارسة  ضوابط  إرساء  علينا  لزاما  �ان  و��ذا  التطورات،  �ذه  عن  بمنأى 

من    مستدامة، وذلك  بطر�قة  اإلذاعية   ج ال��ام  التكنولوجية بطر�قة شرعية حديثة تخدم 

الدو��   الوصفي  املعيار  ال��امج    PBخالل  توثيق   �� العلمية  األسس  ي�ناول  الذي  و�و   ،

ا��م�ور   فئات  وتحديد  اإلذاعية،  باملعا��ة  ا��اصة  األف�ار  تحديد  حيث  من  اإلذاعية 

املعلومات،   مصادر  تحديد  إ��  إضافة  اإلذاعية  املعا��ة  أ�داف  وتحديد  م��ا،  املس��دف 

عر�ف با��وانب اإلخراجية لل��امج  وكيفية اختيار ضيوف ال��امج وفقا ملوضوعھ، وكذلك الت

  ) Alison, Alanمن أجل حفظ وعرض وإتاحة املعلومات �ش�ل سليم، وآمن.( اإلذاعية 

  البيان والتعر�ف   العنصر

 العنوان

Title  

 أو بديل، 
ً
 أساسيا

ً
 إن �ان عنوانا

ً
و�نا ُيذكر العنوان الرئ���� للوسيط املتعدد ، محددا

  م��جم، سلسلة ، حلقة،... 

 امل���� 

Creator  

 أو منظمة، ودوره الرئ���� 
ً
  ُيذكر صاحب العمل،أو املسئول عن العمل إن �ان ��صا
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  البيان والتعر�ف   العنصر

 املوضوع 

Subject  

  ُيذكر املوضوع الرئ���� ، مع �لمات مفتاحية دالة عن املوضوع 

  و�و عبارة عن وصف للمحتوى �ش�ل مختصر   description الوصف

  publisher الناشر
  ، 

ً
، منتجا

ً
و�و املسئول عن وضع العمل ، مع تحديد دوره إن �ان ناشرا

  أو امل���� نفسھ

 املشارك�ن �� العمل

Contributors  

��ل، املنتج ، الس�نار�ست، ال�اتب،  
ُ
و�ذكر �ل من سا�م �� العمل �امل

  املصور ��روج العمل �� أكمل صوره 

 تار�خ اال�شاء

Date created  

واملقصود بھ تار�خ العمل، ومن املمكن ذكر تار�خ إذاعتھ وعرضھ، ولو  

 
ً
 إلن��اء ف��ة عرضھ ُيذكر أيضا

ً
  �ان �ناك تار�خا

  type النوع 
  ،  

ً
فنيا  ،

ً
تار�خيا �ان  إن  منھ  والغرض  العمل  نوع  تحديد  يتم  و�نا 

 ....،
ً
  �عليميا

  format  الش�ل 

  و�نا يتم تحديد طبيعة الش�ل املادي ال�� عل
ً
��ا الوسيط إن �ان سمعيا

، مع تحديد املعلومات ا��اصة بال�شغيل من حيث مدة ال�شغيل 
ً
أو مرئيا

  وأدوات ال���يل والعرض 

عرف
ُ
  identifier امل

، أو رقم تص�يف لھ  �Uriو�يان يو�� �عر�ف بامللف �أنھ ملف صو�ي 

  ، أو تخز�ن لھ

  source املصدر
ط نفسھ وال�� يمكن أن �ستمد  و�و�� �نا أية بيانات أخرى عن الوسي

  م��ا البيانات

 اللغة املستخدمة

language usage  

قدم ، وال�� عل��ا الوسيط 
ُ
  اللغة األصلية للعرض امل

  relation العالقات
الرئ����،  باملصدر  عالقة  ل�ا  ال��  األخرى  املصادر  ذكر  من  بد  و�نا 

  وتحديد نوع العالقة 

 التغطية والشمولية

coverage  

أجل�ا  من  ُ��ل  ال��  والتغطية  الوسيط  من  الغرض  تحديد  يتم  و�نا 

الوسيط   �أن  الوسيط  مشتمالت  تحديد  مع  ترا�ي،   ، جغرا��  كمنظور 

 ألسماء مناطق،... 
ً
 صورا

ً
  ��رائط يحمل مثال

 حق االطالع

Rights  

االتاحة   �س�ولة  ا��اصة  الوصفية  البيانات  توضيح  ��ا  واملقصود 

ع��   الك��ونيا  واتاح��ا  االطالع  عن  املسئول  بيانات  ذكر  مع  واالطالع 

 
ً
  االن��نت مثال
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  البيان والتعر�ف   العنصر

املشا�دين  

  audience وا��م�ور 

قدم إل��م املواد املعروضھ مع توضيح نوع العرض  
ُ
وُ�ذكر نوع ا��م�ور امل

قدم
ُ
  امل

 annotation الشرح
كتابة معلومات عن املسئول عن عملية ال��م�� وال�شف�� للوسيط املادى  

  املتعدد

  و�و امل�ان الذي ُيحدد فيھ ال��م��/ التعر�ف (م�ان ا��فظ) location املوقع

 إضافات أخرى 

Special extension 

  كتحديد لون الوسيط إن �ان ابيض واسود، أوملون 

الدولية   املعاي��  من  أنموذجا  ا��سم  التقديم  س�يل  ع��  عرضنا  أن  بنا  يحسن  ولعلھ 

الوصفية ع��� أن نقف ع�� �عض خصائص ال��امج اإلذاعية ما ظ�ر م��ا وما بطن و�مكن  

  لل��امج اإلذاعية لنخلص إ�� مجموعة من االست�تاجات أن يجري �عد ذلك نوعا من التحليل  

املوضوع   حيث  من  اإلذا��  ال��نامج   �� والضعف  القوة  نقاط  إ��  الوصول  أجل  من  وذلك 

ال��امج اإلذاعية، وأساليب وصيغ   القيم ال�� تؤكد�ا  واملعا��ة ومواعيد إذاعتھ، و نوعية 

قائم�ن ع�� االتصال ملعدي ومقدمي  التقديم املستخدمة �� ال��امج اإلذاعية، وخصائص ال

ومخر�� ال��امج اإلذاعية، ومصادر ال��امج اإلذاعية سواء �انت مصادر ميدانية أو مصادر  

  م�ان   وحسب ع��  تقتصر  لم  والصون   ا��افظة  علمية و�� �ذا املضمار يت�� أن مسألة

ي�شط ا�تمامنا بتوثيق  و�نا    م��ا.  إتاح��ا واالستفادة  ُسبل  إ��  وطر�قة ا��فظ، بل تتطرق 

ف دولية،  وصفية  ملعاي��  وفًقا  اإلذاعية  ال��امج  وصون  أداة    املعاي��وحفظ  واملواصفات 

الزمة من��ية  وطر�قة  تقديم    ضرور�ة،   �� املز�د  تحقق  حيث  األرشيفي،  العمل  ل�سي�� 

  . خدمات ت�ون ع�� درجة عالية من الكفاءة والفعالية

  

  

�انت الثقافة الشعبية بخ��ا��ا اإلبداعية، �س��دف بالدرجة األو�� اإل�سان، وتصوغ  لقد  

لھ مبادئ التوثيق وال�و�ة وقدمت لھ من خالل املرو�ات واملسموعات جرعة �ائلة من قيم  

�نا تأ�ي أ�مية تحقيق مفا�يم الثقافة الوطنية الشعبية ا��ما���ية، و�عز�ز ثقافية، ومن  

ول�س أبدع من الذاكرة املسموعة وال��اث الشف�� �� �عميق الوالء واالنتماء  مبادئ الوطنية،  
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إ�� الوطن الذي نحب ونفتخر بھ و�ع�� بأصالتھ، فالثقافة ا��قيقية �� النا�عة من القاعدة  

العاملية. إ��  ارتفعنا  ا��ذور   �� �عمقنا  و�لما  توثيق    الشعبية،  إ��  ننظر  الشرفة  �ذه  ومن 

ع�� أ��ا م�ون أصيل يمكن أن ي�ون أداة لتأصيل الوحدة الوطنية، و�عز�ز  ال��امج اإلذاعية 

  ال�و�ة و�ناء مجتمع ثقا��. 

  

 راا م  

نظًرا ألن وسائل االتصال موجودة منذ بادية ا��ياة ال�شر�ة و�ذه الوسائل مرت بمراحل  

ماعية،  وش�دت تطورات ضمن نطاق واسع يتخطى ا��واجز السياسية وا��غرافية واالجت

  ووفقا ل�ذه امل�انة توصلنا إ�� عدة نتائج أساسية أ�م�ا: 

ع��    سا�مت  .١ وصونھ  وحفظھ  و�شأتھ  املصري  اإلذا��  بال��اث  التعر�ف   �� الدراسة 

  املدى الطو�ل.

من   .٢ البلد  الس��اتيجية  أساسية  ورك��ة  ثقافية  وجود قضية  ع��  الدراسة  �ذه  تؤكد 

 ملؤسسات ال�شر�عية ا��اكمة ع�� مر التار�خ.خالل اآلليات القانونية ال�� أنتج��ا ا

.ضرورة اإلملام باألسس العلمية الرقمية �� توثيق ال��امج اإلذاعية، حيث يؤدي التوثيق  .٣

 �� وال�شو�ھ  االندثار  من  وا��ماية  اإلذاعية  ال��امج  من  �ائل  كم  وإتاحة  إ�� وجود  ا��يد 

 خضم التغ��ات ا��تمعية ا��ديثة والسر�عة.

بر  .٤ املصري حماية  الفكر�ة  امللكية  لقانون  وفقا  اإلذاعية  ال�يئات  واملعا�دات    امج 

 ��ا   املتعلقة  الدولية

ش�دت اإلذاعة تطورات كب��ة ارتبطت با��انب التق�� �� عملية البث اإلذا�� ومستوى   .٥

فأصبح �ناك اإلذاعات املتخصصة ال�� ��تم بمعا��ة    مضام�ن ال��امج اإلذاعية املسموعة،

 وعرض موضوعات �عي��ا وفقا ل��صي��ا   

  التوصيات 
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١. �� اإلذاعية  ال��امج  تلك  السنوي   اس�ثمار  الثقا��  و�و    ا��دث  العال��  اإلذاعة  يوم 

وصلت إليھ من تطورات    يم�� اإلذاعة املصر�ة منذ �شأ��ا إ�� آخر ما  ، �عرض أ�م ما١٣/٢

 لتواكب االنفتاح الثقا�� ع�� العالم.

  التلفاز   ��  يحدث  لذلك كما  وال��و�ج  اإلذاعة  برامج  ع��   ا��تمع  ��  نجوم  استضافة .٢

    املستمع�ن من  قدر  اك�� �ستقطب
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اا   
  أو ا واورت

ا 

  . ١٩٥١" ، ٠٠٧٨-٠٢٢٣٦٨وثائق وزارة ا��ارجية  . "�ود أرشيفي 

  ١٩٥٢"، ٠٠٧٨-٠٢٢٣٦٨وزارة ا��ارجية  . "�ود أرشيفي وثائق  

  ١٩٥٣"، ٠٠٧٨-٠٢٧٦٦٨وثائق  وزارة ا��ارجية  . "�ود أرشيفي 

  ١٩٥٤"، ٠٠٧٨-٠٢١٩٣٠وثائق  وزارة ا��ارجية."�ود أرشيفي 

  ١٩٥٤"، ٠٠٧٨-٠٢٢٣٦٨وثائق وزارة ا��ارجية. "�ود أرشيفي 

  ١٩٥٦"، ١٩٦: فيلم  ٠٠٧٨-٠٣٧٨٥٨وثائق  وزارة ا��ارجية. "�ود أرشيفي 

  ١٩٥٦"، ١٩٦: فيلم ٠٠٧٨-٠٣٧٨٦٠وثائق وزارة ا��ارجية."�ود أرشيفي 

  ١٩٥٨"، ١٩٦: فيلم ٠٠٧٨-٠٣٧٨٦٢وثائق  وزارة ا��ارجية. "�ود أرشيفي 

  

 اورت

ا��اص بإعتماد مبالغ مالية ع�� موازنة    ١٥٩١ا��ر�دة الرسمية."القرار ا��م�وري رقم  

  ١٩٥٨مكرر،  ٤٢القا�رة،ع، "١٩٥٨سوري لعام  اإلذاعة �� اإلقليم ال

رقم   ا��م�وري  الرسمية."القرار  املصر�ة    ٧١٧ا��ر�دة  اإلذاعة  من  �ل  بإدماج  ا��اص 

  ١٩٥٩، ١٠٠القا�رة،ع،واإلذاعة السور�ة �� إذاعة واحدة

ا��اص باست�ناء �يئة اإلذاعة من أح�ام    ٢٧ا��ر�دة الرسمية. "القرار ا��م�وري رقم  

  ١٩٦٠، ٤٠"،القا�رة، ع١٩٥٥لسنة  ٤٣٠القانون 

رقم   ا��م�وري  الرسمية."القرار  واألج�زة    ١١٢ا��ر�دة  اإلذاعة  برسوم  ا��اص 

  ١٩٦٠، ٧٣القا�رة، ع"الالسلكية

رقم   ا��م�وري  "القرار  الرسمية.  اإلذاعة    ٢٣٣ا��ر�دة  استقبال  بأج�زة  ا��اص 

  ١٩٦٠، ١٦٠"،القا�رة، ع١٩٦٠التلفز�ونية لسنة 

"قانون   الرسمية.  واألفالم   ١٩٦١لسنة    ٤٤ا��ر�دة  التلفز�ون  أج�زة  بإعفاء  ا��اص 

  ١٩٦١، ١٣٤اإلذاعية من الرسوم البلدية"،القا�رة،ع
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رقم   ا��م�وري  "القرار  الرسمية.  إدارة    ٢٩٥٩ا��ر�دة  مجلس  �شكيل  بإعادة  ا��اص 

  ١٩٦٢، ٢٣٤القا�رة، ع،  اإلذاعة"

ا��اص بم��انية املؤسسة املصر�ة العامة    ٢٠٧٠ي رقم  ا��ر�دة الرسمية."القرار ا��م�ور 

  ١٩٦٢، ١٤٧،القا�رة،ع "لإلذاعة والتلفز�ون 

ا��اص ب�نظيم املؤسسة املصر�ة العامة    ٢٣٦ا��ر�دة الرسمية. "القرار ا��م�وري رقم  

  ١٩٦٥، ٣٢القا�رة، ع"، للس�نما واإلذاعة والتلفز�ون 

رقم   ا��م�وري  الرسمية."القرار  القرار  ا  ٦٢ا��ر�دة  بإلغاء   ١٩٦٦لسنة    ��٧٧اص 

  ١٩٧٠،  ٣٣،القا�رة،ع"وا��اص ب�نظيم املؤسسة املصر�ة العامة لل�ندسة اإلذاعية 
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:ا  

من املواضيع امل�مة واملطروحة �� الوقت الرا�ن  و املرتبطة بتخصص املكتبات واملعلومات    

�� حماية حقوق امللكية الفكر�ة و األدبية وعالق��ا بالنظم املرافقة �� املؤسسات الوثائقية  

وغ���ا من املؤسسات �� العالم اليوم ، خاصة مع بروز �ذا الدور ا��يوي وا��وري الذي  

شھ املنظمات املعاصرة،  مع ترقب  وجود خالفات عميقة ب�ن املؤسسات الدولية �� �ذا  �ع�

امليدان ا��ساس،  وميدان  البحث عن اإلطار الفي مجال ا��قوق امللكية الفكر�ة �شر���  

وحماية املصنفات �� الكتابات من ج�ة أو نظر��ا اتجاه الغرض من تطو�ر  أو من منظور�ا  

منھ تطو�ر   ا��تلفة،   الغرض  الوثائقية وتوج���ا نحو ا��اكمة  وميادي��ا  املؤسسة  رسالة 

املكتبات كمؤسسات خدماتية   تمثل�ا  ال��  أو��  االقتصادية  الرك��ة  اليوم  اإلطار �عد  ف�ذا 

  االخ��اع  وا��فاظ عل��ا .   براءةمنتجة أو منظمات األعمال ملا لھ من م�انة م�مة �� تط�� 

راسة حصر �ل الوقاية م��ا وال�شر�عات ال�� تدل ع�� امللكية الفكر�ة  ل �� �ذا الدو سنحا   

�ال، وما�� الطرق املث�� ال��  ا� أخصا�يوكيفية االستفادة من النظم القانونية �� �ذا ب�ن  

املؤسسات    �� وال�شر�عات  ا��قوق  رسالة  ع��  وا��فاظ  املنفعة  لتحقيق  إتباع�ا  يجب 

ا��زائر�ة وحصر   املنظمات. الوثائقية  �� تطو�ر  ا��يوي  وا��فظ ع�� دور�ا  من    جميع�ا 

الفكر�ة   امللكية  حقوق  ع��  ا��فاظ  ا��قوق    واستغالل خالل  رسالة  �عث   �� ا��قوق 

  املكتبات واملعلومات. 

:ات  اشر�عات ،امللكية الفكر�ة،  ا��قوق ا��اورة ،اقتصاد املكتبات  ا� 
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Abstract: 

     The protection of intellectual and literary property rights and its related 

systems in library and information institutions is one of the important topics that 

contributes enormously in the field of libraries and information science today, 

however it is undisputable if one tends to think of the crucial and pivotal role it 

plays in contemporary organization with the anticipation of deep controversial 

between International institutions in this sensitive area,  searching for the 

legislative framework and protecting works in writings for the aim of developing 

the message of institution in the area of library and documentation studied  

which is directed towards different spheres, such framework is considered as 

economic backbone that represents libraries as service institutions or business 

organizations which contributes immensely in protecting patent and innovation. 

The aim of this study is to shed light on intellectual property legislation as well as 

to try to limit all prevention and legislation indicating intellectual property and 

how to benefit from legal systems in this field, and what are the optimal methods 

that should be followed to achieve the benefit and preserve the message of rights 
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and legislation in Algerian institutions and preserve their vital role in the 

development of organizations. 

Key terms: 

Intellectual property legislation, neighboring rights, library economy 

 

  مقدمة : .١

من     مجموعة  القانون  واملواصفات�عت��  الواجب    اإلرشادات  فا��انب  واملعاي��  إتباع�ا، 

�عتمد عليھ    �و بمثابة املوجھ األسا��� ل�ا، و�ذا ما   ،ال�شر��� ألية مؤسسة أو تنظيم مع�ن

وإن �ان غ�� معتمد �� كث�� من ال�شاطات    ،الوحدات الوثائقية �� �سي���ا للنظام القانو�ي

 �� علم املعلومات واملكتبات حاليا.

ورائھ كما �� امليادين والتخصصات األخرى    االحتالل كبا�� امليادين والتخصصات لقد ترك     

املكتبات بدون أي مؤطر أو متخصص جزائري األمر الذي كرس القطيعة �� علمية ال�سي��،  

جدية العمل �� �ذه    االل��ام أوش�ل نوع من عدم    و�قت املؤسسات بدون إطارات مشرفة ما

�� عدم  املؤسسات، و� االستعمار  للتوثيق    اح��امأن األمر موروث عن  القانونية  الشرعية 

رابطا   �عد  ال��  ال�شر�عية،  الناحية  من  الوثائقية  املؤسسات  وتنظيم  املعلومات،  وتنظيم 

  موضوعيا، ل��فاظ ع�� الذاكرة الوطنية من خالل الوثائق، واملعلومات..... 

تطور        �عا��  الدراسة  �ذه  خالل  املعلومات فمن  أنظمة   �� ال�شر�عية  والرسالة  م�انة 

ومجمل   وتطو�ر�ا  عل��ا  وا��فاظ  املؤسسات  �ذه  تنظيم   �� القانون  ودور  واملكتبات، 

   �� العمل  لب�ئة  الفع��  الضامن  �و  القانو�ي  فاإلطار  ي�يح�ا،  ال��  امل�نية  ال�س�يالت 

املواصفا  وك��ة  التنظيم  مصادر  �عدد  إن  الوثائقية،  لعملية  املنظمات  املوحدة  واألدلة  ت 

أو   ال�سي��،  الطر�ق  و��  القانونية  املمتل�ات  تضم  ال��  ف��  القانو�ي   العمل  أساس   ��  

  الرسالة ال�� �س�� إ�� إبراز�ا وتفكيك�ا �� �ذا املوضوع، 

إن ا��قوق امللكية الفكر�ة وا��قوق ا��اورة، �� أساس عمل املكتبات ومراكز املعلومات،    

�ذه   من  ا��ال  �ذا  تطو�ر  عن  والبحث  والطرق  املك��مات  من  ��موعة  نتطرق  سوف 

املنظمات؛ والعمل ع�� حصر مجاالت ال�� يمس�ا موضوع ا��قوق �� الوحدات الوثائقية،  
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�علق ال��  صورة  عدم  وتوضيح   �� ودور�ا  باملكتبات،  كسر    اال�تمامت  ،أو  ا��قوق  ��ذه 

  ا��قوق ...  مال تح�� مؤسسات   أ��االنمط الذي أرتبط ��ا ع�� 

التوج�ات    ال�شاط إن  مواكبة   ا��اورة، �� أساس  امللكية الفكر�ة وا��قوق  إن حقوق 

�� الوقت    ا��ديدة موضوع ا��قوق حيث أصبح محل تجاذبات سياسية وتجار�ة وتقنية  

  الرا�ن.......وأثر ع�� عملية الت�و�ن �� تخصص علم املكتبات واملعلومات للتوجھ نحو ذلك.

  

  .اإلش�الية : ٢

الدراسات        من  ا��زائر   �� املعلومات  ومراكز  للمكتبات  القانو�ي  البعد  ذات  الدراسات 

يجعل �ناك نوع من  تخوف من الباحث�ن أو    املعقدة نظرا لتداخل عدة �شاطات ف��ا، ما

مسؤو�� الوحدات الوثائقية عن �ذا التوجھ، نظرا للفراغ التنظي�� وامل�� ال�� عاشتھ منذ  

تقر�با ، كذلك بفعل تأث��  ال��اكمات امل�نية والثغرات ال�سي��ية املوجودة جراء    االستقالل 

الوحد  ال�� أثرت ع�� �ذه   ، الت�و�ن  تداخل امل�ن وال�شاطات  لنقص  ما يرجع  ات، وغالبا 

لم   واإلم�انيات وغياب ا��تص�ن ا����ف�ن ، فالعقود السابقة من  تار�خ ا��زائر املستقلة،

�ذه    �� العمومية  السلطات  من  محاوالت جدية  رغم وجود  امل�نية  الثغرة  �ذه  من  تقلص 

ات وتحض�� املكتب�ن  الف��ة ، لكن موضوع ا��قوق امللكية موضوع شائك وتداولھ �� املكتب

من خالل عملية الت�و�ن �عد أبرز ر�ان أو طر�ق يجب ان �سلكھ املكتبات للمرافقة �ذه  

  التوج�ات امل�مة .  

إن موضوع امللكية الفكر�ة وا��قوق ا��اورة ل�ا �و موضوع �ام معر�� عال�� وكذلك       

مقارنة ب�ن الواقع القانو�ي  تجاري اقتصادي قانو�ي ووثائقي، ونحن �� �ذه الدراسة �س�� لل

والتحديات الوثائقية واملعلومات، من خالل البحث ع�� الشروط الفنية وال�س��ية، فدراسة  

مجال   �و  الوطنية،  الوثائقية  مؤسساتنا   �� ال�سي��  عملية  عن  املغيب  الوثائقي  ال�شر�ع 

  حيوي وتنظي�� يحتاج إ�� اال�تمام من ا��تص�ن وفاع�� �ذا ال�شاط .  

ميدان      جديد،  توجھ  �ذا  ع��  تركز  بأن  الوثائقية  املنظمات  و  املكتبات  حث  من  فالبد 

ـــــيقية لتطور وا��فاظ ع�� املمتل�ات .   ــ ــــــــع فرص حقـ ــــب ت�بــ ــ ــــة، و�جـــ ـــــــــــ ــ ــ ا��قوق امللكية الفكر�ــ

املفا�يم ال�� �سا�م ��    فالتعامل بالشروط ا��ديدة مثل ا���امة والوساطة وغ���ا، من
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  تطو�ر الرسالة ا��قوق �� املكتبات و�� اقتصاد املكتبات .

للملكية الفكر�ة وا��قوق ا��اورة  من    ةال�شر�عيففي ما تتمثل املك��مات األساسية،            

  منظور اقتصاد املكتبات؟ 

التوجھ          �ذا  لتب��  املوضوعية  الشروط  ـــــي  ـــ ــــا�ـ ــ واملكتبات    ومـ املعلومات  أنظمة   ��

  با��زائر؟. 

  

  .املن�� املتبع : ٣

ل�ل دراسة من�� ت�بعھ وتجعل منھ خطة أساسية ومركز�ة ب�ن الواقع ومضمون الرسالة       

لــــھ، فمن خالل�ا  �ذا املوضوع   الطر�ق لل�دف املرسوم  املراد تحقيق�ا، حيث �عد خارطة 

وا  الفكر�ة  امللكية  بحقوق  ال�سي��  املرتبط  عملية  أو  ا��فظ  عملية   ع��  وتأث��ه  ألدبية 

من   تحر�وا  الذين  واإلدار��ن  والسياسي�ن  االقتصادي�ن  ل�ل  �اجسا  �ش�ل  ال��  ا��ديث، 

أجل ا��فاظ ع�� م�انة أنظمة املعلومات �� ظل التالعب باألطر القانونية املس��ة للوحدات  

ة املؤسسات األخ��ة �� دفع إتاوات وضرائب  الوثائقية واملكتبات، وتوجھ نحو �غر�م أو متا�ع

ا��قوق أو الدولية قائمة منذ عقود حيث    ل�االاستغ  عن عدم حماية  املبادرات  ل�ا و�ذه 

من أجل ا��صول   تدرس �� الغالب املنا�� و�� خطوط  عملية تحدد ��ا املواضيع وتضبط�ا

ع�� نتائج مرضية، إ�� جانب و تفكيك املوضوع، إن حقوق امللكية الفكر�ة واألدبية   تطالب  

  ��ا شر�حة كب��ة من الفاعل�ن �� قطاع املكتبات،  

امللكية الفكر�ة، ف�� محل      ال�� �س�� لتطبيق مبادئ  نلمس ذلك �� اإلجراءات ا��ديثة 

�ل الفاعل�ن وا��تص�ن �� امليدان، فتطبيق �ذه ا��االت �� أجيال الو�ب وال�شر    ا�تمام

ع�� الشب�ات الدولية، يقزم من دور الوثائق وكذلك مؤسسات الت�و�ن ، نظرا لغياب املوارد  

وامل��انيات ��ا��ة  �ذا التحول ع�� ضوء �ذه الدراسة سوف �عتمد ع�� املن�� الوصفي  

ي� مما  والذي  التحلي��،   الشائك  املوضوع  ل�ذا  وامليدانية  النظر�ة  ا��اور  تفحص  لنا  يح 

  تتداخل فيھ عدة دراسات وتخصصات وقطاعات مختلفة .إما قانونية أو إدار�ة أو �شر�عية. 

  

  



 ت ا ا واق اورة                                           
 

 

 
                          ا ا ث وارات   ات وات

  

١٤٥ 

 .أسئلة الدراسات : ٤

والضوابط      والشروط  ��موعة  تخضع  محدد،  ميدان  أو  مجال  ع��  القائمة  دراسات 

ا حقوق  حماية  حاليا  فموضوع  تحول  عملية  �ل  أساس  �عد   ، واألدبية  الفكر�ة  مللكية 

خصوصا �� الصراعات التقينة والوثائقية واملشا�ل السياسية القائمة حاليا �� العالم فأي  

دراسة تخضع ��موعة من الظوابط واألسس ال بد  أن �س�� عل��ا،  فال�ساؤالت �� عبارة  

من خالل  �ذه األسئلة ت�ش�ل ا��ر�طة العلمية  عن شروط، لتحقيق ن�� أو رسالة معينة،  ف

  للموضوع املراد الوصول إليھ، ومنھ األ�داف املراد الوصول إ�� تحقيق�ا و�لوغ�ا من خالل�ا: 

  . ما مع�� حماية ا��قوق امللكية �� فضاء املكتبات 

 و مف�وم حقوق امللكية �� الفضاءات . ما� 

 ، ل�ا جذور تقنية للتطبيق �� املكتبات ومراكز املعلومات .  �ل امللكية الفكر�ة واألدبية 

  ما�� النتائج ا��ققة �� تطو�ر حقوق امللكية الفكر�ة ؟ 

 

  .تطور ا��ماية القانونية ��ماية حقوق املؤلف : 5

امللكية  من املواضيع ال�ادفة  ال�� أصبحت ذات رسالة تفوق وتطور ��      حماية ا��قوق 

�عا�� مضام�ن قو�ة �� عاملنا املعاصر، ف�� ا��االت املرتبطة بالتنمية    املنظمات ا��ديثة  إذ

الفكر�ة  وضبط القانو�ي ، إضافة إ�� م�ان��ا ا��ديدة من خالل، تطور املعرفة والعلوم ،  

  �� امللكية الفكر�ة  �� تطور حماية  الكث�� من املؤلف�ن والعارف�ن  أو م�� يؤمن   فلم �ع��ف 

�عرض    السيوطي �و من دافع ع�� ا��قوق امللكية الفكر�ة ، من خالل ما العالم اإلسالمي إن  

لھ من السرقات وتطاول ع�� مؤلفاتھ ،�� األندلس و�و أول املفكر اإلسالمي نادى بضرورة  

  وضع إطار ل��فاظ ع�� ا��قوق.

أو       ي�تحل�ا  �ان  �عض�م  لكن  ملؤلف��ا،  الكتب  ي���ون  الذين  ال�ساخون  العرب  فعرف 

 �سبة   يحرف�ا أو �سرق�ا ح�� قيل،
ً
آفة العلم خيانة الوراق�ن، ومع ذلك عرف العرب قديما

بفضل   إقراره  سل��  أ�ي  بن  ز���  ا��ا�لية  شعراء  حكيم  عن  واش��ر  أل��ا��ا،  األف�ار 

  : األقدم�ن �� الشعر، وقال

 من قولنا مكروًرا                       وما أرانا نقول إال ُمعاًرا                
ً
  وُمعادا



  ار د.                                                                                                                                       
 

 ا ا- دا ا    ٢٠٢١   
 

١٤٦ 

 �� الفقھ أوالقانون اإلسالمي �� العصور 
ً
ورغم أن مصط�� امللكية الفكر�ة، لم يكن معروفا

ما قبل العصر ا��ديثة؛ فإن نظم التأليف والتحقيق �� ا��تمعات العلمية العر�ية عرفت  

ارمة لنبذ نحل املؤلفات و�سب��ا لغ�� أ��ا��ا، سواء من قبل الكتاب أو ال�ّساخ  تقاليد ص

  والوراق�ن. 

امللكية الفكر�ة  وش�دت     القوان�ن املتعلقة ب�نظيم  مفردات  ال�شر�ع  الدول ��  (و�عاقبت 

. حيث   بلدان أورو�ا وأمر��ا    �� السادس عشر حركة �شر�عية  واسعة  القرن  ف��ة ما�عد 

و�نظر إ�� �ذا    ١٦٢٤ون ال��اءات ال��يطا�ي والذي �س�� ب قانون اإلحت�ارات لعام  صدر قان

القانون ع�� أنھ وضع أسس قانون ال��اءة ، مع مالحظة أن جذور قوان�ن ال��اءات ترجع إ��  

  �1شر�ع من حيث تحديده إلجراءات ومستلزمات منح ال��اءة ) أول مدينة البندقية و�عد 

  

 دين السيوطي : .التعر�ف بجالل ال6

ال�امل عبد الرحمن    م) �� القا�رة من أصل عر�ي وإسمھ١٤٤٥-ه٨٤٩السيوطي ولد سنة (  

��تم بالعلم والتدين �شأ ي�يما �عد وفاة  أ�ي بكر محمد ا��ض��ي األسيوطي من أسرة  بن 

وحفظ   واألصول    ن آالقر والده  الفقھ  وم��اج  العمدة  مثل  الكتب  �عض  الثامنة  سن   ��

العلماء ف�م   العلماء �و رعايتھ �عض  واأللفية ألبن مالك وماز تده علما �و رعايتھ �عض 

كمال بن ال�مام ا��نفي وقام برحالت عدة تمثلت بالد ا���از واملغرب وال�ند والشام وملا  ال

  ٢". بلغ األر�ع�ن تفرغ للعبادة والتأليف.

- ٠٦-٢٥بتار�خ jesn celaya إن أول مؤلف غر�ي استفاد من امتياز املمنوح �و جون سياليا      

ست مراسيم    ١٧٧٧سنة    و�� �ذا الشأن أصدر ملك فر�سا لو�س السادس عشر  ١٥١٧

أيضا   صدر  ثم  خصوصية  امللكيات  أك��   �� للمؤلف  األدبية  امللكية  بأن  اع��افا  تضمنت 

  ٣.   ١٩٩١بفر�سا أول مرسوم خاص بحقوق املؤلف سنة 

  

  .مف�وم امللكية الفكر�ة : 7

�ع�� امللكية الفكر�ة �� مف�وم�ا الواسع ا��قوق القانونية ال�� ت�شأ من ال�شاط الفكري      

�� ا��االت الصناعية واألدبية والفنية ،  و�شرع الدول �ذه القوان�ن  لتح�� امللكية الفكر�ة  
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                          ا ا ث وارات   ات وات

  

١٤٧ 

واالقتصادية   املعنو�ة   ل��قوق  القانونية  الصبغة  إعطاء  أومل�ما  رئ�سي�ن،  لس�ب�ن  

بدع�ن،  فيما يتعلق بإبداعا��م من ج�ة ومن ج�ة أخرى وحق ا��م�ور �� االستفادة  من  للم

  تلك اإلبداعات ، وثان��ما �عز�ز اإلبداع كفعل متعمد للسياسات ا���ومية و�شر وتطبيق ما 

ي�تج ، عن ذلك اإلبداع ول���يع املتاجرة العادلة ��ما مما �ساعد �� التطور االقتصادي  

  ٤ش�ل عام �� تلك الدول.واالجتما�� �

  

  .القيود واإلست�ناءات �� قوان�ن حق املؤلف : ٨

: تتضمن حقوق اإلستخدام األساسية املتعلقة بالفرد وم��ا  ا��طب العامة  لفئة األو��  ا  

  وا��ق �� اإلقتباس، �شر تقار�ر األحداث ا��ار�ة ، ال��� ا��اص غ�� التجاري. 

ش�ل عام ، و���ع ع�� �شر املعرفة واملعلومات ، و�تضمن  تتعلق با��تمع � الفئة الثانية :  

  ٥بنود خاصة للمكتبات أو املعلم�ن لغرض التدر�س والبحث ، أو ذوي اإلحتياجات ا��اصة . 

  

  .حقوق املؤلف و ا��قوق ا��اورة :٩

املصنف . �ل عمل مبتكر أد�ي و عل�� أيا �ان نوعھ أو طر�قة التعب�� عنھ أو أ�ميتھ أو   .١

  ن تص�يفھ. الغرض م

 اإلبت�ار .�و الطا�ع اإلبدا�� الذي يصبغ األصالة ع�� املصنف. .٢

 املؤلف .ال��ص الذي ي�تكر املصنف، و�عد مؤلفا لھ مالم يقم الدليل ع�� غ�� ذلك. .٣

إتجاه .٤ مؤلف  من  أك��  يضعھ  الذي  املصنف  .�ع��  ا��ما��  طبي��    املصنف  ��ص 

اعتباري .املصنف املش��ك . أو املصنف الذي اليندرج ضمن املصنفات ا��ماعية  و�ش��ك  

 �� وضعھ أك�� من ��ص . 

�ال��جمات   .٥ الوجود  سابق  مصنف  من  أصلھ  �ستمد  الذي  املصنف  املشتق  املصنف 

 ٦والتوز�عات املوسيقية وتجميعات املصنفات بما �� ذلك قواعد البيانات.)

 

  اقيات الدولية ا��اصة بحامية حق املؤلف : تختص �ذه اإلتفاقيات �� ماي�� : .اإلتف١٠

 اتفاقيات (برن) ��ماية املصنفات األدبية والفنية .  .١



  ار د.                                                                                                                                       
 

 ا ا- دا ا    ٢٠٢١   
 

١٤٨ 

 اإلتفاقية العاملية  ��قوق املؤلف. .٢

 اإلتفاقية العر�ية ��ماية حقوق املؤلف. .٣

٤. ( (روما  .    اتفاقية  الصوتية  ال���يالت  ومنت��  األداء  فنا�ي  بحامية  ا��اصة 

 الفونوغرامات ) و�يئات اإلذاعة .

التوا�ع   .٥ طر�ق  عن  لل��امج  الناقلة  اإلشارات  بتوز�ع  ا��اصة   ( (بروكسل  اتفاقية 

 الصناعية. 

 ٧اتفاقية (مدر�د ) املتعددة األطراف �شأن اإلزدواج الضر��� . .٦

 

  اية. املصنفات ال�� �شمل ا��ماية تتمثل فيماي�� :.املصنفات املشمولة با��م١١

املصنفات األدبية املكتو�ة مثل ا��اوالت األدبية والبحوث العلمية والتقنية والروايات     -أ 

 والقصص والقصائد الشعر�ة  واملصنفات وقواعد البيانات. 

 ثيليات. �ل مصنفات املسرح واملصنفات الدرامية والدرامية املوسيقية واإليقاعية والتم  -ب

 املصنفات املوسيقية بالغناء أو الصامتة .   -ت

واملصنفات  -ث الس�نمائية  م��و�ة    املصنفات  �انت  سواء  األخرى  البصر�ة  السمعية 

 بأصوات أو بدو��ا. 

الرسوم والرسوم التخطيطية وا��ططات والنماذج ال�ندسية املصغرة للفن وال�ندسة    - ج

 املعمار�ة. 

 املصنفات التصو�ر�ة واملصنفات املع��ة ع��ا بأسلوب يمايل التصو�ر .  - ح

 8مبتكرات األل�سة لألز�اء والوشاح.  - خ

  

  .فروع وأقسام امللكية الفكر�ة : ١٢

ر�ان        �عد  واألدبية  الفكر�ة  امللكية  حقوق  ،   ��    القانو�ي�ش�ل دراسة  ا��اضر  الوقت 

ع�� الت�سيق التفا�م و إح��ام ا��قوق، �ش�ل  فمشاركة عدة قطاعات �� �ذا ا��ال  ترتكز  

نظرنا أو �عمقنا �� فروع امللكية األدبية    حسب ا��االت والتخصصات العلمية م��ا ؛ فإذا ما

  وا��االت ال�� ت�ت�� إل��ا .إ�� التقسيمات التالية :
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١٤٩ 

 امللكية الفكر�ة الصناعية والتجار�ة: .١

أو   االخ��اع  براءة  أو  معنوي  ع�� منقول  وترد  الفكر�ة  امللكية   �� امل�مة  األقسام  احدى   ��

  الرسوم والنماذج الصناعية وعالمات املصنع . 

وتتعلق  .٢ التقنية  ا��االت    �� ا����ع  إل��ا  يتوصل  إبداعية  فكرة    ��  : االخ��اع  براءات 

 دي تقنيا أو عمليا إ�� حل مش�لة ما . الصفة صناعة العالمة أو املنتوج حيث تؤ   باملنتج أو

النماذج الصناعية: و�� �ل ش�ل أو نموذج �ستخدم لصناعة السلع والبضا�ع �ش�ل   .٣

ا��ديدة الصناعات  متم��ا مثل  أو مظ�را  السيارات وغ���ا من    .يضفي عل��ا قيمة  ل�يا�ل 

 املشار�ع االس��الكية ذات القيمة الرفيعة. 

ال�� ترتب وت�سق بطر�قة معينة ومبتكرة، تكسب السلع    الرسوم الصناعية: و�� الرسوم .٤

�عد جماليا ورونقا ��لب املس��لك، مثل الرسوم ا��اصة بالزخارف وصناعة ال��اد وغ��ة  

 . االبت�اراتمن  

ا��تمعات   .٥  �� أساسية   �� و  الفكر�ة،  امللكية  أساء  أحد  و��  التجار�ة:  العالمات 

من  عن  �ع��  فالعالمة  املتقدمة  ��ا،    توج،الصناعية  تروج  ال��  العالمة  و��  بضاعة  أوعن 

و�تصف ��ا الصا�ع أو التاجر أو مقدمة ا��دمة حيث تم�� بضاعتھ عن بضاعة أو سلعة  

 أخرى . 

أو   .٦ متجره  عن  شركة  أو  التاجر  يطلق�ا  ال��  ال�سمية  و�و  التجاري:  العنوان  أو  االسم 

القطاع  �� الناشطة  الش�يھ  املؤسسات  عن  تختلف  ل�ي  أو    مؤسستھ  املنتج  نفس  كمثل 

 10ال�دف التجاري أو الصنا�� أو ا��دما�ي .

  امللكية الفكر�ة األدبية والفنية :   .٧

املؤلف        بحقوق  أيضا  و�عرف  املوضوع  �ذا   �� دراس�نا  محل  سي�ون  الذي  القسم  و�و 

 وا��قوق ا��اورة: 

�عد  حقوق امللكية الفكر�ة واألدبية من ب�ن األسس  ال�� �عتمد عل��ا املنظمات الوثائقية       

ف�� رسالة ورمز تنظي�� أسا��� �� الظروف ا��الية ، ف�ذا املنطلق ا��و�ري   واملكتبات،  

الذي رجعت إليھ ا���ومات  �� الوقت الرا�ن ، الدليل �� ذلك رجوع القوى العاملية لال�تمام   

األو��  بال الظروف  إ��  والعودة  التواصل  إطار   �� القديمة  ا��قوق  ومراجعة  امللكية  نظم 
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 ا ا- دا ا    ٢٠٢١   
 

١٥٠ 

لالخ��اع  واالبت�ار،  �� ظل �عقد االستفادة من مخرجات البحوث األصلية وعودت التخليص  

باألثر الرج�� عن �ل استفادة، ما يد فع إ�� ف�م القوان�ن الوطنية والدولية لتنظيم العملية،  

ر أو اخ��اع بدأت تحضر لھ ترسانة وثائقية إجرائية معقدة  ورسم ا��ارطة ال��  ف�ل ابت�ا

ما االبت�ار، ذلك  �� خلقت  أو    سا�مت  املنتج  ع��  رسوم  امللكية، و�ضيف  �� حقوق  يز�د 

  استغالل االبت�ار . 

  

  .معاي�� التم�� ب�ن املصنف املش��ك واملصنف ا��ما�� : ١٣

  ملصنف ا��ما�� . �ناك أر�عة معاي�� للتمي�� ب�ن ا

  املبادر. اسم .معاي�� ال�شر تحت  ١

  .لالنقسام. معاي�� عدم القابلية ٢

  .معاي�� وظيفية ال��ص املوجھ.٣

  11.معاي�� وظيفة ال��ص املوجھ.٤

  

  .القانون الوط�� والقانو�ي الدو�� : ١٤

االختصاص اإلقلي�� لقانون امللكية الفكر�ة وا��انب الوط�� وا��انب دو�� ع�� حد سواء      

تطبق   ال��  البلدان   �� ال�شر���  األسا���  النظام  أسس  ع��  الفكر�ة  امللكية  قانون  �سن 

القانون العام، وتتصف قوان�ن امللكية الفكر�ة، بناء ع�� ذلك أوال وقبل �ل ���ء باإلقليمية  

  مع�ن .  اختصاصقط داخل والية وتطبق ف

... و�شمل ا��ق االس�شاري األ�شطة ال�� تحدث داخل اإلقليم املتصل بذلك ال�شاط فقط.  

بأسره،   العالم  �غطي  م�سق  واحد  حق  بموجب  مح��  مادي  غ��  موضوع  يوجد  ولكن  وال 

من ا��قوق  االخ��اعات التقنية واألعمال األدبية والفنية والعالمات إ��.. ، إ�� حزمة  تخضع

من ا��قوق اإلقليمية الصادرة عن  �شر�عات وطنية  ١٥٠اإلقليمية  قد تصل إ�� أك�� من  

توجد أي عالقة  تر�ط �ذه ا��قوق مع �عض�ا البعض، إ�� مدى    وإقليمية مختلفة ،كما ال

اإلتحاد    �� الوقت  نفس   �� و��ون  بلد   �� عمال مح��  أو  اخ��اعا  فيھ  تجد  أن  يمكن  الذي 

  12.الدول  األعضاء فيھاألور�ي و 
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                          ا ا ث وارات   ات وات

  

١٥١ 

  .تطور ا��ماية ال�شر�عية ��ق املؤلف : ١٥

ش�د حماية ال�شر�عات ��ق املؤلف تطورات عدة �� الدول الغر�ية الك��ى والدول النامية      

  وا��زائر ضمن �ذه ا��ر�طة الدولية ا��اصة بتوحيد اإلجراءات و�عميم�ا دوليا . 

 �� فر�سا . -١

  .١٧٩١جانفي  �١٣شر�ع يح�� حقوق املؤلف بتار�خ صدر أول  ١٧٨٩سنة 

بتار�خ   صدر  األدبية    ١٧٩٢جو�لية  ١٩ثم  املصنفات  جميع  ل�شمل  ا��ماية  ي�سط  قانون 

  والفنية، فأطال�ا بال�سبة للمؤلف طوال حياتھ وللورثة مدة عشر سنوات �عد الوفاة . 

ل�ا مدة عشر�ن سنة �عد  مرسوم أطال مدة ا��ماية لألرملة، فجع  ١٨١٠فيف��ي    -٠٥بتار�خ  

  وفاتھ. 

  سنة للورثة . ٣٠قانون  مدد مدة ا��ماية  فجعل�ا  ١٨٥٤افر�ل  ٠٨

 �� انجل��ا .  -٢

وقد    ١٧١٠أبر�ل     ١٠أول قانون �� تار�خ إنجل��ا  عن حق املؤلف  �و قانون امللكة بتار�خ  

  أعطى �ذا القانون ملؤلفي الكتب .

  ول قانون ��قوق املؤلف �� انجل��ا. صدر أ �١٨١٠عض املزاعم �ش�� ا�� تار�خ 

 �� الواليات املتحدة األمر�كية .  -٣

  .١٨٣١صدر أول قانون �� سنة 

 �� ا��زائر :  -٤

 الرئا��� األمر   خالل  من  ا��زائر   �� ��    ٥٤-٦٦رقم    وتنظم    ١٩٦٦مارس    ٣املؤرخ 

 )١٩٦٦مارس    ٨الصادرة ��    ١٩واملتضمن ش�ادات ا����ع و�راءات االخ��اع (جر�دة رسمية ع

 املتعلق بحق املؤلف .  ١٤-٧٣فيف��ي صدر �شر�ع رقم  ٢٥  

 انضمت ا��زائر إ�� اإلتفاقية العاملية  ��ماية حقوق املؤلف�ن .  ١٩٧٣جوان ٠٥  

 أ�شأت ا��زائر الديوان الوط�� ��قوق املؤلف   ٤٦-�٧٣شر�ع جو�لية بمقت���  ٢٥  

   صدر قانون متعلق بحقوق املؤلف    ١٩٩٧مارس    ٠٦املؤرخ ��    ١٠-٩٧و�مقت��� �شر�ع

- ٠٣..تتم�� �ذه الف��ة ب��وز قانون حق املؤلف وا��قوق ا��اورة  رقم  ١٩٩٨-١١-٢١بتار�خ

  . ٢٠٠٣يوليو ١٩فق له املوا١٤٢٤جمادى األو�� عام  ١٩املؤرخ ��  ٠٥-٠٥
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 ا ا- دا ا    ٢٠٢١   
 

١٥٢ 

  13.)٢٠٠٥س�تم�� ٢١الصادر ��   ٣٦٥-٠٥مرسوم رقم 

  

  .االتفاقيات واملعا�دات:  ١٦

  معظم دول القانون األسا��� للملكية الفكر�ة من االتفاقيات واملعا�دات الدولية.   اشتقت 

أدى �ذا إ�� توفر قدر كب�� من التطابق  ب�ن القوان�ن �� نظم القانون املد�ي والقانون    وقد

العام .اتفاقيات واملعا�دات امل�مة : من األمور امل�مة �� االتفاقيات املعرفة �� ا��ال البحث  

  والتأليف مثال : 

  ١٨٨٣مارس ٢٠اتفاقية بار�س  

  ١٨٨٦س�تم��  ٩برن  

  ١٩٩٦ألداء وال���يالت الصوتية معا�دة  الو�بوا �شان ا  

   معا�دة قانون العالمات التجار�ة واملعا�دة املعنية بقانون العالمات التجار�ة سنغافورة

٢٠٠٦.١٤ 

  

ــــــ�س : ١٧ ــاق تر�ــــ   .إتفــــــ

مثال خاص بجوانب حقوق امللكية الفكر�ة   باتفاقيت�ون من أطراف متعلقة  االتفاق�ذا       

تر��س، من البلدان األعضاء �� املنظمة    ق باالتفاواملعروف أيضا     TRIPSاملتصلة بالتجارة  

العاملية للتجارة إدراج أو    تر��س   اتفاقو�تطلب   WTOالعاملية للتجارة   من أعضاء منظمة 

  سن قوان�ن لتنظيم أنواع ا��ماية ا��تلفة للملكية الفكر�ة  وترتكز ع�� الشروط التالية : 

   ا��اورة.حقوق املؤلف وا��قوق 

  التجار�ة. والعالمات 

  ا��غرافية. البيانات 

  . التصاميم الصناعية 

  . براءات االخ��اع 

 دوائر املت�املة . التصاميم التخطيطية لل 
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                          ا ا ث وارات   ات وات

  

١٥٣ 

 ١٥.حماية املعلومات السر�ة 

 

  حقوق املؤلف :  .١

مثل        واللوحات  واملوسيقى  الكتب  مثل  والفنية  األدبية  باإلبداعات  مرتبط  املؤلف  حق 

الس�نمائية  واألعمال  واملنحوتات  واللوحات  واملوسيقى  الصلة    الكتب  ذات  واملصنفات 

بالتكنولوجيا مثل برامج ا��اسوب وقواعد البيانات اإللك��ونية،  و�عرف �ذا ا��ق �� �عض  

نا�ا حقوق املؤلف،  وإن �ان القانون الدو�� �ش�� إ�� تتقارب ب�ن العبارت�ن  اللغات �عبارة مع

فإن التمي�� بي��ما �عكس اختالفا تار�خيا �� تطور �ذه ا��قوق اليزال جليا �� العديد من  

  ١٦أنظمة املؤلف .

  

  .امللكية الصناعية : ٢

بي��ا     من  متعددة  أش�اال  الصناعية  امللكية  االخ�  تتخذ  والتصاميم  براءات  �اعات 

التجار�ة   والعالمات  الصناعية  املنتجات  بمظ�ر  تتعلق  جميلة  إبداعات  و��  الصناعية،  

والبيانات   التجار�ة  وال�سميات  واألسماء  املت�املة  الدوائر  وتصاميم  ا��دمة  وعالمات 

  ا��غرافية وا��ماية من املنافسة غ�� املشروعة والطرق الغ�� مشروعة . 

  

  واالست��اد: .حق ال��� والتوز�ع والتأج�� ١٨

إن أ�م حق أسا��� يحميھ �شر�ع �و حق املؤلف من أ�م ا��قوق ال�� يحم��ا املشرع         

أما حق التحكم   �و حق صاحب حق املؤلف �� منع الغ�� من ��� مصنفاتھ دون إذن منھ .

منتج ���ي أم صنع  لكتب  ناشر  أ�ان ���  سواء   . ال���  الت ألقراص مدمجة  �� عملية 

صور   من  للعديد  القانو�ي  األساس  ف�و  موسيقية،  ملصنفات  م��ل  أداء  ع��  تحتوي 

  ١٧املصنفات ا��مية .  استغالل

بوصفھ        املصنف  من   ��� اس��داد   �� التحكم  حق  املؤلف  حق  القوان�ن  �عض  وتكفل 

وسيلة تحول دون االنتقاص من مبدأ إقليمية �� حق التحكم �� است��اد ��� من املصنف  

  ١٨بوصفھ وسيلة تحول دون االنتقاص من مبدأ اإلقليمية �� حق املؤلف.



  ار د.                                                                                                                                       
 

 ا ا- دا ا    ٢٠٢١   
 

١٥٤ 

  

  ا��قوق املالية : -أ

�و متبع �� �ل أنواع امللكية لصاحب امللكية ا��ق �� تحديد    ع�� غرار ما ا��قوق املالية      

الكيفية ال�� يمكن أن �ستخدم ��ا ملكيتھ وال يجوز للغ�� ، و�مكن أن نركز ع�� مجموعة  

  معينة الشروط ال�� تتعلق با��قوق املالية . 

 . املصنف �� أش�ال مختلفة ���  

 . ك�شر املطب�� أو ال���يل الصو�ي  

 وز�ع ��� عن املصنف .الت  

  . بث املصنف إ�� لغات أخرى  

 .تدو�ر املصنف كتحو�ل رواية إ�� س�نار�و 

م��ف بحقوق املؤلف أو أصبح كذلك لظروف طرأت �عد    االتفاق(وإذا تب�ن أن �ذا   -

التعاقد، ي�ون للمؤلف أو خلفھ أن ي��أ للمحكمة االبتدائية بطلب إعادة النظر �� قيمة  

  املقابل املتفق عليھ مع مراعاة حقوق املتعاقد معھ وعدم اإلضرار بھ.

أو  - املصنف  ب���  ال��خيص   �� للمصنف  املا��  االستغالل  حقوق  ب�ثھ عن طر�ق  وتتمثل 

اإلذاعة، أو ال��خيص  باألداء العل�� أو التوصيل العل�� أو ال��جمة أو التحو�ر أو التأج�� أو  

  ١٩اإلعارة أو اإلتاحة ل��م�ور ...).

 

  .نبذة تار�خية ع�� حقوق ا��اورة �� الب�ئة الرقمية : ١٩

 .  اإلن��ن�تشبكة  .١

ال��    اإلن��ن�ت�ش�ل      ولغات  أ�دف�ا  موضوعا��ا  بتعدد  الرا�ن  الوقت   �� حقيقة  رسالة 

ت�شر  ��ا ، فش�لت مجاال وموضوعا م�ما ع�� الصعيد العال�� خصوصا  ب�ن املتخصص�ن  

الفضاء   �ذا   �� واألدبية  الفكر�ة  امللكية  حماية  موضوع  وترقية  تحكيم  إ��  �سعون  الذين 

  املفتوح : 

   شبكة عام    ��٠٢    اإلن��ن�ت بدأت  األبحاث    ١٩٦٩يناير  مشروع  و�الة  قامت  عندما 

  تا�عة لوزارة الدفاع األمر�كية .  ARPAاملتقدمة 
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  ١٩٨٤تم ت�ليف مؤسسة العلوم الوطنية األمر�كية بإدار��ا سنة.  

   املتعامل�ن مع �ذه الشبكة خصوصا �عد السماح    أعدادتزايدت    ١٩٥٧اعتبارا من عام

  �ن باستعمال�ا. لألفراد العادي

  �١٩٩٠ش�ل�ا ا��ديد سنة  اإلن��ن�تتمت والدة شبكة  

   حيث وصل عدد املش��ك�ن  ١٩٨٨تضاعف �ش�ل كب�� منذ سنة       اإلن��ن�تعدد مش���ي

  مليون .  ٨٠حوا�� 

  مليون ج�از. ٦٠وصلت عدد األج�زة املتصلة باإلن��ن�ت حوا��  

  مليون مستخدم. �٢ت بحوا�� �شبكة األن��ن االتصالبدأ ي��ايد   ١٩٩٩منذ سنة  

 ١٩٩٨مليون صفحة و�� عام ٥٠صفحة ع�� الشبكة العاملية أما يومنا �ذا  ٥٠ .  

  مليون.  �١٤٣ان عدد املوصول�ن �شبكة األن��ن�ت  

   عن  �١٩٩٤عت�� ا��زائر من الدول املرتبطة بالشبكة األن��ن�ت و�ان أول ارتباط ل�ا عام .

  طر�ق إيطاليا . 

 ١٩٩٧ألف حرف �� الثانية   ٦٤ا��  وصلت سرعة �ذا ا��ط.  

   ١ثم إحداث خط  يمر ع�� بار�س وتم ر�ط ا��زائر بواشنطن عن طر�ق الساتل بقدرة  

 ٢٠ميغاب�ت �� الثانية.

بالدراسة تار�خ اإلن��ن�ت وخصوصا تار�خ امللكية    و�ناك العديد من الدراسات ال�� إ�تمت 

  الفكر�ة واألدبية . 

ال  أنھ  معھ  ونحن  يرى  عفيفي  �امل  عفيفي  الدكتور  لكن  تلك    االكتفاءيتع�ن    (  بتطبيق 

النصوص �عموم�ا وأنھ يجب أن يتدخل املشرع بالنص ع�� صالحية ال��امج والبيانات ألن  

والذي يدخل تحت    –بالفعل عندما نص املشروع    حدث   ت�ون محال ل�ذه ا��ر�مة /و�و ما

لسنة  ٨٢صراحة �� قانون حماية حقوق امللكية الفكر�ة ا��ديد رقم  –إطار �ذه ا��ر�مة  

٢١.)٢٠٢٠  

 : واإلن��نت.أر�ان جر�مة التعدي ع�� امللكية الفكر�ة �� مجال ا��اسوب ٢٠

  بركني�ن أساسي�ن:   واإلن��ن�تحددت جر�مة التعدي ع�� امللكية الفكر�ة �� مجال ا��اسوب  

  الركن املادي ل��ر�مة . -١
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  ل��ر�مة .و�نقسم ا�� عدة فروع.  املعنوي الركن  -٢

  جر�مة السرقة .   -أ 

 جر�مة النصب .   -ب

 جر�مة اإلتالف.   -ت

 جر�مة ال��و�ر    -ث

 ٢٢قيام املسؤولية.  - ج

 

  .اإلن��ن�ت وحماية حقوق امللكية الفكر�ة : ٢١

خدمات       وم��ا  ا��تلفة  ا��دمات  تطو�ر   �� ومحور�ا  جو�ر�ا  دورا  اإلن��ن�ت  لعبت 

  املعلومات والبحث عن املعارف واملراجع والكتب 

واملعلوم إن مسائل حماية حقوق املؤلف وا��قوق ا��اورة �انت �� السابق �ع�� بحماية    – 

 ٢٣صنفات الفكر�ة بصور��ا التقليدية �املطبوعات وال���يالت أو ا��اضرات ، ملكية امل

إذ �ناك معا�دتان اثنان خاصة بحماية ا��قوق ع�� شبكة األن��ن�ت(معا�دة الو�بو لسنة  

١٩٩٦  

  ٢٤.)١٩٩٦الثانية  معا�دة الو�بو لألداء وال���يل الصو�ي سنة  اإلن��ن�ت معادة -

  اإليداع القانو�ي وحقوق امللكية. قوان�ن��تم بتطبيق 

 الرقم الدو�� املوحد وحقوق امللكية.  - ح

  

  ال�يئات الدولية مجال املكتبات واملعلومات وحقوق امللكية : -٢٢

  : أ.شعبة التص�يفات واملعاي�� الدولية

الدولية وضع       التص�يفات واملعاي��  وا��افظة   التص�يفات الدوليةو  املعاي��تتو�� شعبة 

أدواٌت ووسائٌل م�مة   �ا باعتبار عل��ا وتحدي��ا باستمرار، ف�ذه التص�يفات واملعاي�� الدولية 

للغاية لسد الفجوات املوجودة ب�ن ش�� م�اتب امللكية الفكر�ة ال�� �ستخدم أنظمة ولغات  

 .مختلفة، مما �سمح بتدفق البيانات ع�� منصات وقواعد بيانات مش��كة

 :�شمل أ�شطتنا ما ي�� 
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 ف الدو�� لل��اءاتالتص�ي . 

 قائمة السلع وا��دمات ل���يل العالمات التجار�ة.تص�يف ن�س ، 

 التجار�ة.، العناصر التصو�ر�ة للعالمات تص�يف في�نا 

 التصاميم الصناعية. تص�يف لو�ارنو 

 معاي�� الو�بو. 

  ٢٥.تقر�ر ال��نامج وامل��انيةترد معلومات مفصلة �� أحدث ���ة من 

 

 .موقف اإلفال من حق اإلعارة:٢٣

أكدت اإلفال بالفعل قيم�ا ومباد��ا األساسية حول حر�ة الوصول إ�� األف�ار واملعلومات        

ت وم�ا��ا �� الب�ية التحتية الوطنية  واألعمال الروائية، وكذلك الوصول ا��ا�ي إ�� املكتبا

 أو اإلعارة املفتوحة ل��م�ور من خالل ت�بع ا��طوات التالية :   وحول حق اإلقراض العام.

 االع��اف بمبادئ حر�ة الوصول إ�� املعلومات واألف�ار واملصنفات ا��يالية .  .١

 سان.  من اإلعالن العال�� ��قوق اإل� ١٩وحر�ة التعب�� املذ�ورة �� املادة  .٢

حاجة الناس وا��تمعات واملنظمات إ�� الوصول الشامل والعادل إ�� املعلومات واألف�ار   .٣

 وا��يال من أجل رفا��م االجتما�� والتعلي�� والثقا��،  

 و�عز�ز الديمقراطية والتنمية االقتصادية.  .٤

    تقديم مكتبات وخدمات معلومات عالية ا��ودة يضمن �ذا الوصول.  .٥

�عر�ف ثقافة حق املؤلف ع�� أ��ا معرفة �افية بحق املؤلف حيث ت�ون قادرة ع��  يمكن      

اتخاذ قرارات مس�ن��ة حول كيفية استخدام املواد ا��مية بحقوق الطبع وال�شر. �غطي 

وممارساتھ   املستخدم  قوان�ن  �غ��  مع  وآثاره،  و�شغيلھ  املؤلف  حق  نظام  ب�ية  ف�م  �ذا 

  ٢٦وتوقعاتھ. 
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 ISOو  IECن استخدام معاي�� .كيفية تحس� ٢٤

الدولية وغ���ا عن طر�ق م�شورات        املعاي��  من    ISOو    IECالصيغة األو��: يمكن شراء 

 األعضاء الوطني�ن �� بلدك:

 www.iec.ch/membersلبلدك وتفاصيل االتصال بھ ، انظر   IECلعثور ع�� عضو ا•  

عضو   ع��  للعثور   •ISO    انظر  ، بك  ا��اصة  االتصال  وتفاصيل  بلدك   ��

www.iso.org/membersBuy   

، ستجد معلومات أساسية تتعلق باستخدام    ��IEC حالة الشراء من    IECمعاي�� من      أما

الطلب املسبق (ومعلومات مفيدة قبل تقديم الطلب)   .معلوماتاملعاي�� الدولية �� صفحة  

،    ��ISO حالة الشراء من    ISODاملعاي�� من    اك و�� اتفاقية ترخيص املستخدم ال��ا�ي ، اشر 

العميل   ترخيص  اتفاقية   �� الدولية  املعاي��  باستخدام  تتعلق  أساسية  معلومات  ستجد 

، الوثائق ال��    ISOو    IECسية املطبقة من قبل  والشروط العامة للبيع ، وفًقا للشروط القيا

  ٢٧" �ش����ا ��ا عالمة مائية �عّرفك كمستخدم معتمد وتدل ع�� ا��قوق املمنوحة لك.

  

  .ال�شر ا��ام�� وحقوق امللكية الفكر�ة: ٢٥

  ال�شر�عات ا��اصة بحماية ال�شر ا��ام�� تنقسم إ�� قسم�ن: 

 �شر�عات خاصة با��توى الفكري اململوك ل��امعة وال�� �شمل ماي�� :  -١

   : ضمان حقوق امللكية الفكر�ة لإلصدارات العلمية ل��امعة ع�� إختالف أنواع�ا 

 كتب، رسائل جامعية ،دور�ات .......

  . إعداد ضوابط اإلست�ساخ والتمو�ل اإللك��و�ي أو الرق�� للمجموعات ا��امعة 

 ك��ونية لإلصدارات اإللك��ونية ل��امعة . اإلتاحة اإلل 

 فرض �شر�عات خاصة با��توى الفكري اململوك للغ�� ، وتتو�� ا��امعة �شره وتوز�عھ،   -٢

   ا��امعة طباع��ا و�شر وتوز�ع�ا لصا�� تتو��  ال��  امللكية لإلصدارات  ا��فاظ حقوق 

 األفراد واملؤسسات. 

 امعة. التصر�ح بال��جمة للغ�� إلصدارات دار �شر ا�� 

 (.٢٨توز�ع اإلصدارات الغ�� من خالل دار ال�شر ا��امعة 



 ت ا ا واق اورة                                           
 

 

 
                          ا ا ث وارات   ات وات

  

١٥٩ 

  .اإلعتداء ع�� املصنفات األدبية والعلمية : ٢٦

 : ع�� املصنفات األدبية والعلمية فماي��  االعتداءاتتتمثل   

 أو اإلج��اء غ�� املشروع. االقتباس -١

 إقدام �عض دور ال�شر ع�� إعادة طباعة �عض املؤلفات  دون إذن أ��اب ا��ق عل��ا.  -٢

املصنف   -٣ ع��  ا��ق  صاحب  من  إذن  أو  تصر�ح  ع��  ا��صول  دون  املصنفات  ترجمة 

 األص��. 

 .٢٩ع�� عنوان املصنف .) االعتداء -٤

 

 .علم املكتبات وامللكية الفكر�ة :٢٧

تطو�ر         �� دخلت  ال��  الرائدة  ا��و�ر�ة  العلوم  من  واملعلومات  التوثيق  املكتبات  علم 

املعاصرة   املنظمات  فمشارك  والعلمية،  الفنية  ونظم�ا  القيمية  مك�سب��ا  ع��  وا��فاظ 

اليوم �� تطو�ر لھ مدلول أو رسالة جديدة ل�ل املؤسسات الدولية ا��تصة �� ا��فاظ ع��  

  وجود قوان�ن ونظم مرافقة قو�ة ال�� ت�بع رسالة امللكية الفكر�ة، إال أنھ ال فرغم    ا��قوق،

يمكن البحث عن �ذا ا��ال من منظور القانون. أو التنظيم ولكن من الناحية املرافقة ��  

  �� الفكر�ة  فامللكية  با��زائر  املكتبات  علم  تخصص   �� التوثيق  والناحية  الت�و�ن  عملية 

مو  الت�و�نة  إدارة  املؤسسات  تخصص  ماس��،   األو��  للسنة  الت�و�ن  عرض   �� جودة 

الوثائقية واملكتبات،    ف�ذا التخصص �س�ٌ� وفقا طر�قة من��ية معينة وت��كز     املؤسسات

حول أسس ومفا�يم تنظيمية معروفة  فالتخصص لم يكن وليد الصدفة فقد جاء ن�يجة  

ب�ن مكتبات    ١٥٠عدد�ا تقر�با أك�� من    لعدة مقارابات ميدانية �� املكتبات ا��امعية مقدرة

مكتبة    ٣٨ال�ليات ومكتبات مركز�ة ومكتبات الرئ�سية للمطالعة العمومية وعدد �� ا��زائر  

حاليا ، فلقد جاء ن�يجة التطورات املتالحقة لتعقد عملية ا��فاظ ع�� ا��قوق ، و�ان لزاما  

ا املواد  من  مجموعة  يحضر  أن  ا��ال  �ذا   �� التخصص  ح��  ع��  للمت�ون�ن  ملدروسة 

  �ستطيعوا ، بلوغ أ�داف معينة ومسطرة ل��فاظ ع�� مصداقية املؤسسة العامل�ن ف��ا ..... 

  

 



  ار د.                                                                                                                                       
 

 ا ا- دا ا    ٢٠٢١   
 

١٦٠ 

  .املكتبات ا��امعية وحماية حقوق امللكية الفكر�ة  ٢٩

  .شروط ال�� تضع�ا افال لدور املكتبة �� حفظ ا��قوق : 

ع��  ١ املبدأ  حيث  من  العامة  املكتبة  مجانية  ا��    اعتبار.  ت�ت��  املعلومات  تكنولوجيا  أن 

  السلطات ا��لية أو الوطنية . 

  .إ�شاء املكتبات العامة ضمن �شر�عات محددة  تمول�ا ا���ومات الوطنية أو ا��لية . ٢

املعلوم٣ وتوف��  للثقافة  املدى  طو�لة  ثقافة  بإس��اتيجية  ارتباط�ا  األمية  .  محو  ودور  ات 

  ٣٠ ).١٩٩٤والتعليم انظر بيان اإلفال املكتبة اليو�س�و لعام

.عقد اإلفال لإلعارة املكتبات املصنفات امل�شورة دون قيود قانونية أو لوائح �عاقدية مثل  ٤

  اتفاقيات ال��خيص. 

ا��صصة  ٥ املكتبة  م��انية  من  اإلعارة  القرض  رسوم  لدفع  الالزمة  املوارد  اتخاذ  لشراء  . 

ع��   التأث��  دون  املؤلف�ن  تدعم  أن  يمكن  فصل  من  �ش�ل  تمو�ل�ا  تم  اذ  فاإلعارة  الوثائق 

  امل��انية املكتبة . 

  . توف�� املعلومات اإلحصائية املش��ة بال�تمام حول قرض الكتب من مؤلف�ن معني�ن . ٦

.مشاركة املكت�ي�ن �� تطو�ر مخططات اإلعارة ال��يحة لضمان عدم تمو�ل�م من م��انية  ٧

  املكتبة  

إ��  ٨ الوصول  حر�ة  اإلفال  تدعم  ،حيث  املواطن  حق   �� وال��  ل��م�ور  املكتبات  اتاحة   .

  ٣٠املعلومات وإستمرار�ا �� معارضة أي ��ديدات مما �عوق �ذا الوصول. 

  

  با��قوق امللكية �� ا��زائر :  اال�تمام.مراحل ٣٠

     �� واالقتصادي  امل��  بالتطور  ر�طت  ال��  ا��االت  من  واألدبية  الفكر�ة  امللكية  حقوق 

التوجھ نظرا   التصورات    الختالف ا��زائر ، و أسست العديد من املنظمات املعاصرة �ذا 

ؤسسات الوثائقية ، علما أن  العمومية �� كيفية تطبيق �ذه التصورات  ميدان املكتبات وامل

صعبة التطبيق �� الدول النامية ، ونظرا لتعقد مف�وم ا��قوق لدينا، ألننا ��  ,�ذه ا��االت 

التحكم �� سوق �شر وتوز�ع املكتبات ووجود خطة حقيقية   الف��ات السابقة تمكننا من 

 ملتا�عة ا��قوق. 
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                          ا ا ث وارات   ات وات

  

١٦١ 

  .١٩٨٨-١٩٨٠املرحلة األو�� :

تتم�� مرحلة بالدعم الكب�� الذي ش�دتھ ا��زائر ميدان الكتاب وحقوق املؤلف فسا�مت      

من   واملبتكر�ن  واملكتبات  املؤلف�ن  حقوق  ع��  ا��فاظ   �� العمومية  الطباعة  املؤسسات 

تم��ت   ال��  �شاطا��ا  إس��اتي��    با�تمامخالل  تحول  ا��ال  �ذا   عرف  النظ��،  منقطع 

املكت  ، �انت  الناشطة ع��  جو�ري  الوثائقية  أ�م املؤسسات  الف��ة  �� �ذه  ا��امعية  بات 

  است�نا�ي الصعيد الوط�� ، فحماية ا��قوق واملصنفات ؛ �انت تخدم الطبقة املثقفة �ش�ل  

دون غ���ا إ�� جانب ذلك ندرة الكتاب ومحدوديتھ نظرا أل��ا �انت تخدم الطبقة املثقفة ،  

  دودة وتزو�د�ا باملراجع �ان نادرا جدا ....،تتم�� كذلك أن املكتبات �انت مح

 

  .١٩٩٥ -١٩٨٩املرحلة الثانية 

ا��قيقي ��ماية حقوق امللكية الفكر�ة واألدبية نظرا لتعقد    باالنتقال املرحلة الثانية تم��ت  

العديد من املؤسسات الوثائقية والقوان�ن    بإنجاز�ا �� تلك الف��ة    ة والتنظيميالرسالة الفنية  

م�ا ، و��لت بذلك بروز أول قوان�ن ا��اصة بامللكية الفكر�ة  ولألمانة جاءت �ذه  ال�� تنظ

ما ا��زائر  تار�خ  من  صعبة  ف��ة   �� تتلقى    القوان�ن  لم  غاية    اال�تمام جعل�ا  إ��  والدراسة 

  .اليوم

 

  ٢٠٠٥-١٩٩٦املرحلة الثالثة :

املرحلة الثالثة عرفت �ذه بمرحلة اإلصالح الذي بدأ �� تت�ناه ا��زائر نظرا لوجود العديد      

مثل    اقتصاديةمن ورشات اإلصالح وتطور ا��اص الذي بدأت تحضر لھ الدول �� الشرا�ات  

الشراكة مع اإلتحاد األور�ي وتحض�� القوان�ن لالنضمام للمنظمة الدولية للتجارة ،    اتفاق

ميتھ املرحلة �عد جد �امة �� تار�خ جزائر ومن ذلك يجب تحديد الرسالة ا��ديدة لدورة  وأل�

ا��قوق امللكية الفكر�ة وا��قوق ا��اورة  إذ صدر الف��ة صدر القانون األسا��� للديوان  

بتار�خ ا��اورة  وا��قوق  التأليف  ��قوق  املؤلف  ١٩٩٨-١١-٢١الوط��  حق  قانون  بروز   .

ا��اورة  ��    ٠٥-٠٥-٠٣رقم    وا��قوق  عام    ١٩املؤرخ  األو��  املوافق  ١٤٢٤جمادى  ه 

  . ٢٠٠٣يوليو ١٩ل



  ار د.                                                                                                                                       
 

 ا ا- دا ا    ٢٠٢١   
 

١٦٢ 

  ٢٠٢٠-٢٠٠٥املرحلة الرا�عة 

التفك�� وقراءة القوان�ن امللكية الفكر�ة واألدبية    إعادةاملرحلة الرا�عة تم��ت بك��ة حركة      

فصدر    ١٩٧٣سنة   ، تم إعداد أداوت النظر �� قانون امللكية الفكر�ة واألدبية الذي صدر  

س�تم��  ٢١الصادر ��    ٣٦٥- �٠٥عديل جديد ��قوق املؤلف وحقوق ا��اورة ؛مرسوم رقم  

تحض��ا    ٢٠٠٥ وذلك  ا��زائر   �� قوان�ن  لعدة  اإلصالح  ورشات  بفتح  الف��ة  �ذه  تتم��   ،

  للمنظمة العاملية للتجارة .  لالنضمام

  

  .�شاطات تص�يف ا��قوق: ٣١

�� عدة يمكن تص�يف   املكتبات ومؤسسا��ا  ا��قوق لعلوم  �� دائرة  ال�� تدور  ال�شاطات 

  قوان�ن فيما ي�� 

   العديد من قانون اإلعارة ل��م�ور. ينظم ال�شر�ع ا��اص بحقوق التأليف وال�شر �� 

البلدان قدرة املكتبة ع�� إعارة الكتب أو الوثائق األخرى ل��م�ور.بخالف  دول أخرى ، ال  

 املكتبات دفع مثل �ذا الرسم ،    يتع�ن ع�� �عض

   إيداع قانو�ي. تفرض معظم الدول إيداع جميع املصنفات امل�شورة �� املكتبة الوطنية

أو �� مؤسسة أخرى ، و�� �عض األحيان يتداخل �ذا الن�� مع جزء من االست�ناءات لصا��  

 املكتبات. 

 بإ األحيان  �عض   �� للمكتبات  ُ�سمح  للمكفوف�ن.  املكتبة  أعمال  خدمات  وحيازة  نتاج 

لضعاف البصر لتلبية احتياجات املكفوف�ن أو ضعاف البصر، و�ان �ذا التوجھ موضوع  

 . 2007دراسة منفصلة �شر��ا الو�بو �� 

االستخدام العادل وال��� لالستخدام ا��اص: �ناك العديد من االست�ناءات ل�ذا النوع  

  ٣١أو �ش�ل أسا���. من املكتبات، ولك��ا غ�� قابلة للتطبيق �ش�ل صر�ح  

 

  .برامج التكو�ن �� علم املكتبات ا��اصة با��قوق ا��اورة :٣٢

العلمية       التطورات  املنظمات    ةوالتنظيميش�لت  تطور  ع��  بارز  أثرا  ا��تمعات   ��

عملية   ش�لت   ، ا��تلفة  واملؤسسات  النامية    االندماج الوثائقية  للدول  وا���وي  الدو�� 
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                          ا ا ث وارات   ات وات

  

١٦٣ 

صعو�ة بارزة نظرا لظروف الصعبة ال�� أسست ل�ا املنظمات الدولية أو ا���و�ة ح�� من  

نا��، حيث فرضت عدة  التجاري والص   باالندماجخالل �عض التوج�ات امل��بطة خصوصا  

ا��تص�ن   عند  ترى  وقوان�ن  بال�سبة    أ��ا شروط  خصوصا  للتطبيق  قابلة  وغ��  م��فة 

إ�� ا��موعات الدولية من خالل إعداد ترسانة    االنضمامللدول ال�شة، فقد حاولت ا��زائر  

،  جاالندماقانونية م�مة إشارة من �ذه ا��موعات إ�� تحو�ر قواني��ا ل�ي تتم��� مع ظروف  

، الذي عدل عدة   الفكر�ة واألدبية  امللكية  القوان�ن �و قانون حقوق  و�ان من مجل �ذه 

�ذه املؤسسات لم ��تم �عامل �عميم �ذا اإلتمام وترك    أنمرات ، لكن الغر�ب �� املر �و  

املكتبات �� السكة    الت�و��يةاملوضوع ا�� املؤسسات   ا��امعة وكمبادرات فردية لوضع   ��

لتعر�ف ��ذا املوضوع    مقاي�سل م د      برنامجالوطنية للتطو�ن خصوصا ��    ،طرت ال��ان

  ا��ساس �� تخصص علم املكتبات باملستوى : 

  السنة الثالثة ل�سا�س . تخصص مكتبات ومعلومات .  -١

 السنة الثانية ماس�� تخصص ادارة املؤسسات الوثائقية واملكتبات . -٢

  

فبال�سبة لتخصص املاس�� احتوى ال��نامج ع�� مجموعة من املك��مات أو ا��اور األساسية  

  تتمثل فيما ي�� : 

  محتوى املادة : 

 .مدخل ��قوق امللكية الفكر�ة واألدبية . ١

 .مف�وم و�عر�ف ا��قوق. ٢

 .م�انة حقوق �� ا��زائر . ٣

 . م��م أ��اب ا��قوق ٤

 ية .ا��قوق املعنو�ة الفكر�ة واملاد٥

 .�عو�ض ا��قوق لألصول واملؤسسات . ٦

  .الدور اإلقتصادي ل��قوق امللكية . ٧

  .تجارب عاملية عن حقوق امللكية الفكر�ة واألدبية . ٨

  . امللكية الفكر�ة وحقوق التأليف �� الب�ئة الرقمية ٩



  ار د.                                                                                                                                       
 

 ا ا- دا ا    ٢٠٢١   
 

١٦٤ 

مال�ي   مع  مشا�ل  وجود  لعدم  نظرا  حاليا  �ا��  غ��  يبقى  املق��ح  الت�و�ن  �ذا  يخص  فيما 

خالل  امل من  ا��قوق  ع��  ا��فاظ  لعملية  ال�شر�ة  املوارد  تحض��  فيجب  حاليا،  علومات 

حاليا. املكتبات   �� الت�و�ن  من    برامج  �و  املكتبات  تخصص   �� املدرج  املقياس  كذلك 

���ل �ناك نقص �� عملية    ما   أ�مي��ا الوحدات االستكشافية و�� وحدات غ�� ثابتة رغم  

  ت�ون املوارد ا��تصة . 

  

  .خاتمة :٣٣

أية       �سي��  توجھ  ال��  واملسا��  األ�داف   �و إحدى  اليوم  القانو�ي  ال�شر�ع  أن  �ست�تج 

مؤسسة أو إدارة �� العالم أي �ان نوعھ أو مجالھ سواء �ان تجار�ا أو إقتصاديا أو إعالميا  

وأمام تطور املنظومة املعرفية �� العالم عامة وا��زائر خاصة �ان من الضروري العودة ا�� 

دور  فتح   وتطو�ر  تفعيل   �� أل�مي��ا  ا��اورة  وا��قوق  الفكر�ة  امللكية  �شر�عات  موضوع 

املكتبات وا��فاظ ع�� حقوق املؤلف والتأليف ال�� أصبحت معرضة لسرقة وعدم األمانة   

القانون   رجال  من  وا��تص�ن  الفاعل�ن  �ل  مع  الطرح   ل�ذا  التعرض  س�ب  يفسر  مما 

ال�� ترفع من مستوى املؤسسات  وال�شر�ع بنظرة عاملية تحفظ � اإلبداعات  النوع من  ذا 

  ���ع من استمرار�ة الفعل الثقا�� من ج�ة و�عطي الضمان القانو�ي لھ. الوثائقية ما

للمعلومات    التكنولوجية  التطورات  مع  خاصة  العاملية  القانونية  ال�شر�عات  مع  مقارنة 

مع تداخل املواضيع ال�� �عن��ا    أصبحت ا��قوق وحماية املمتل�ات ر�ان كب�� جدا خصوصا 

�ذه األخ��ة ، حيث ان �ذا ا��ال أصبح متعدد ومختلف وتتداخل فيھ عدة معارف والعلوم 

وتخصصات ، مثال علم املكتبات واملعلومات الذي أصبح من التخصصات ال�� تتم��� مع  

�� نظام قانون عال�� أو دو�� الغرض منھ    باالندماج�سمح    ما  �ذا التوجھ ا��اص،  متطلبات

جديدة �� عالم    إبداعات�عر�ف بحماية ا��قوق أو التأس�س ملشروع يدفع بنا ا�� تقديم  

املتعدد ا��ال  �ذا  مواكبة  نخصص  أي  �ستطيع  .ول�ي  واملكتبة  والكتاب  يجب    التأليف 

ا��ق   واملبدع�ن ب�ن املؤلف�ن    االندماج البحث ع��   وق ومؤسسات �شر  واملؤسسات حماية 

الذي يخضع حاليا للمساومة    �ذه اإلبداعات مع املرافقة ال�شر�عية والقانونية ل�ذا التوجھ،

  ات الدولية ع�� الدول النامية واملؤسسات املستغلة ل�ذه ا��قوق... ئوشروط قاسية من ال�ي 
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drazzuhairi@gmail.com/  

  

ا  

اال مجال  قتباسدور   �� العلمية  ��    االتصالات  مباشر  �ش�ل  ال��ا  التطرق  يتم  لم 

 عن مسالة  
ً
الدراسات والبحوث من منظور تخصص علم املعلومات و املكتبات، فضال

املواقف   ال��  االتصالتحليل  االية  ��ا  و قتباستتم��  مقارنة  س�ش�اداال ات  املرجعية  ات 

طبيعة    تصالاالبقنوات   عن  الكشف  محاولة  ا��:  الدراسة  �ذه  ��دف  م��ا  االخرى. 

. و للوصول ا��  االتصالية ال�� يتخذ�ا الباحثون اثناء عملية  االتصالواش�ال املواقف  

الر  من  مجموعة  تحليل  تم  الشأن،  �ذا   �� موضوعية  ��  است�تاجات  واالطار�ح  سائل 

اال تحليل  و�عد  املكتبات،  و  املعلومات  و قتباستخصص  ف��ا  س�ش�اداال ات  الواردة  ات 

توصلت الدراسة ا�� مجموعة من االست�تاجات �ان من ابرز�ا: ان وجود مؤشرات ع�� 

االاالتصالاملواقف    �� و قتباسية  واألطار�ح  س�ش�اداال ات  الرسائل   �� املرجعية  ات 

غالبا لم يكن مقصود وانما جاء �ش�ل عشوا�ي بدليل وجود الكث�� من  موضوع الدراسة  

ات ال�� �ان يمكن ان يكون للباحث موقف اتصا�� م��ا قد ا�ملت. و�� ا��تام  قتباساال

ية  االتصالقدمت الدراسة مجموعة من التوصيات ابرز�ا �ان: بالنظر ملا �ش�لة املواقف  

ضرورة ان يتم ال��ك�� ع�� �ذا املوضوع �� من أ�مية �� مجال البحث العل��، نو��� ب

 عن املؤلفات والنتاجات العلمية ا��اصة بموضوع  
ً
  االتصال كتب البحث العل�� فضال

  العل��. 
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 : ت اا  

الببليوغرافية،    االتصال االشارات  العل��،  البحث  العل��،  االعالم  العل��، 

  ات املرجعية. س�ش�اداال 

Abstract 

The role of scientific quotations in the communication field has not been 

directly addressed in studies and research from the perspective of the 

specialization of information science, as well as the issue of analyzing the 

communicative situations that characterize the quotations and reference 

citations, compared to other communication channels. Therefore, this 

study aims to: Attempt to uncover the nature and forms of the 

communicative attitudes that researchers take during the communication 

process. To reach objective conclusions in this regard, a group of letters and 

theses in the field of information and libraries were analyzed, as it was 

found that the presence of indicators of communicative positions in 

quotations and reference citations in the letters and theses subject of study 

was often not intended, but rather came randomly, as evidence The 

presence of many quotes from which the researcher could have had a 

communicative position has been neglected. In conclusion, the study 

presented a set of recommendations, including the necessity to focus on 

this topic in scientific research books as well as scientific literature and 

productions on the scientific communication field . 

Keywords: 

Scientific communication, scientific media, scientific research, 

bibliographic references, citations. 
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ا  

ال شك أن ا��ال العل�� الذي ��دف ا�� اإلبت�ار والتطو�ر،�ان قد َحكم نفسھ بفلسفة  

مفاد�ا:( نقطة البداية تكون دائما من حيث ما إنت�� اآلخرون). والغاية من �ذا املبدأ  

والبحثيةأو ما �عرف بـ (إج��ار املعرفة).  �و ل��د من التكرار غ�� امل��ر �� ا���ود العلمية  

. �� الوقت  
ً
 وتكرارا

ً
فالتقدم ا�� األمام، ال يمكن أن يتحقق عندما �عيد إخ��اع ال��لة مرارا

ذاتھ، علينا أن نقر إن الت�امل املعر�� �� ا��صلة ال��ايئة �و حلقة متصلة ب�ن نتاجات  

باب ومن  والباحث�ن.  العلماء  كب�� من  لعدد  العلماء    علمية  ج�ود  �عزز  العلمية  األمانة 

والباحث�ن ب�تاج من سبقو�م �� �ذا املضمار العل��. وتجدر اإلشارةإن �ذا املضمون �ان  

 �ش�ل أو بآخر منذ بداية ���يل املعرفة،أو ع�� األقل مع ظ�ور وإن�شار املؤلفات  
ً
حاضرا

� ولم تكن �ناك  العل�  قتباسع�� اإلصول الورقية، لكنھ لم يكن يوصف بمصط�� اال

ضوابط تؤطره كما �و ا��ال اليوم. �� كتابات الفالسفة االغر�ق ع�� س�يل املثال؛ شاع  

الذي ��دف ا�� إستعارة نظر�ات أوأف�ار فالسفة آخر�ن ألغراض الشرح    قتباسنوع من اال

ف�انت من وج�ة    قتباسوالتحليل وأحياناألغراض النقد. أما البداية ا��قيقية ملف�وم اال

ظري حاضرة �� مؤلفات العلماء املسلم�ن �� العصر العبا��� تحديدا، والذين عكفوا  ن

تطور  كت��م، ح��  �� حوا���  و تضمينھ  والروما�ي  اليونا�ي  الفكري  النتاج  ترجمة  ع�� 

�� �ذا   ا��وا���  ومف�وم  �� حاشية مؤلفا��م.  آخر  لعالم  �امل  كتاب  تضم�ن  ا��  األمر 

ع� يف�م  ا��طوطات،  من  نص  النوع  خارج  من  حرفيا  مقت�سة  عبارات  اي  إنھ   �

ا��طوط، وقد تجد ل�ا م�ان �� �وامش ا��طوط �� ا���ة اليم�� أو ال�سرى أو العليا  

أو السف��،أو ما يحيط بالصفحة من ا��وانب األر�عة وال�� تتضمن �عليقات وشروحات  

عن �عليقات ا��قق    أو �عليقات ع�� النص و�� كما أعتقد �انت ع�� نوع�ن،األول: عبارة

أو املفسر أو الشارح ع�� النص االص��. والثانية: عبارة عن نصوص مقت�سھ من �اتب  

ات طر�قھ ا�� األعماالألدبية والعلمية ع�� ٍحّد  قتباسآخر. واليوم وجد �ذا النوع من اال

  سواء وإن �ان أو�� �� املؤلفات األدبية وكتب التحقيق. 

إناال  �� مقدمة مؤشرات  س�ش�اداال العلمية و ات  قتباسال شك اليوم  املرجعية �عد  ات 

تاث��    االتصال قوة  مؤشرات    �� املعتمدة  القياس  أدوات  ا�م  كو��ا  عن   
ً
فضال العل�� 
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  العلمية للباحث�ن ع�� اختالف�ا. اإلنتاجيةا��الت العلمية و جودة 

  

راا  

ات العلمية  قتباسج�لون أ�ميةاالال يزال معظم الطلبة �� كتاب��م لرسا��م وأطار�ح�م ي

 لدور�ا ��  
ً
ات  قتباسالعل�� بالتا�� تأ�ي معظم تلك اال  االتصالو ال يتعاملون مع�ا وفقا

زائدة عن ا��اجة وغ�� م��رة أحيانا، أوإ��ا �� مواضع ال تتوافق مع الغرض الذي وجدت  

 عن إن الغالبية العظ�� من �ذه اال
ً
الطلبة فقط    ات �ستخدم�اقتباسمن أجلھ. فضال

ية ��  االتصاللتحقيق شرط وجود املصادر املرجعية ف��ا دون اإلفادة م��ا لتعز�ز املواقف  

  مجال البحث العل��.  

  

رااف اأ  

اال وطرائق  أش�ال  و  نمإذج  تحليل  ا��  الدراسة  �ذه  و  قتباس��دف  العلمية  ات 

قسم  س�ش�اداال   �� املنجزة  والدكتوراه  للماجست��  ا��امعية  الرسائل   �� املرجعية  ات 

ات العلمية  قتباسية لالاالتصالاملعلومات و املكتبات ومحأولة الكشف عن نوع املواقف  

  ��توى العل�� ل�ذه النتاجات.  ف��ا ومدى توافق�ا مع املضمون وا

  

راا أ  

� �ش�ل منعطفا م�ما  االتصا�ات العلمية ضمن دور�ا قتباساال ال شك ان إدراك أ�مية

�� مجال البحث العل�� و�س�م �� �عز�ز جودة ورصانة البحوث العلمية و�قلل ا�� أد�ى 

تاث���م   للباحث�ن وقوة  العلمية  امل�انھ  �� �عز�ز  حد ممكن من تكرار ا���ود كما �س�م 

  وفقا ملؤشرات جودة النتاجات العلمية.   

  

  ارا ود

  ا��دود املوضوعية : الرسائل واألطار�ح ا��امعية �� تخصص املعلومات و املكتبات 

  ٢٠٢٠-٢٠١٠ا��دود الزمنية : 
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ا ت ا  

وسائل    قتباساال من  وسيلة  مختلف    االتصالبوصفھ   �� الباحث�ن  ب�ن  العل�� 

�عرفھ واال�سانية  العلمية  من    ع�� ) ٣٢،  ١٩٨١(باسكون  التخصصات  مجموعة  إنھ: 

كما   أو  ال�����.  النص   �� تضمي��ا  يراد  آخر،  ملؤلف  عمل  من  املستخرجة  ال�لمات 

ال�لمات  ) ٦١،  ١٩٩٢(مبارك  �عرفھ   بنفس  والبيانات  األف�ار  �عض  إنھ:إستعارة  ع�� 

ا�� اال الباحث  ي��أ   ما 
ً
الواردة �� عمل مؤلف آخر. وغالبا عندما يجد    قتباساألصلية 

ا��   بحاجة  ذلك    س�ش�اداال نفسھ  أ�ان  سواًء  الكتاب حول موضوعھ،  قالھ �عض  بما 

.أما  ) ٤٨(بوحوش د.ت.،  بقصد تدعيم ��تھ أو إلظ�ار وج�ة نظر أخرى مخالفة لرأيھ.

 كما قدمنا لھ من    قتباسع�� الصعيد ال����� أجد إن مف�وم اال
ً
قد يكون �سيط جدا

 لضوابط ومحددات قوان�ن  �عر�فات، وقد يكون �� غاية التعقيد إذا ما نظرنا اليھ  
ً
وفقا

امللكية الفكر�ة و منا��   العل��. وأستطيع القول إن �ناك خط رفيع    االتصال حقوق 

 فاصل ب�ن اال
ً
واإلنتحال؛فقد يتحول النص املقت�س ا�� مؤشر ع�� اإلنتحال    قتباسجدا

ا�� نفسھ.  يحأول أن ي�سبھ    أو    ،قتباسعندما يتجا�ل الباحث اإلشارة ا�� مصدر ذلك اال

تنامي    �� ال�� أس�مت �ش�ل كب��  ا��ر  بنظر اإلعتبار، مباردات الوصول  وإذا ما أخذنا 

التطبيقات   �عض  إس�ام  عن   
ً
فضال أسية،  بمعدالت  الرق��  العال��  الفكري  النتاج 

وال��مجيات املتاحة ع�� االن��نت �� تمك�ن الباحث�ن والكتاب من الوصول السر�ع ا�� كم  

اللغات. مع  �ائل من املقا اللغوي لم �عد    اإلقرار الت والنصوص و�مختلف  إن ا��اجز 

السابق،  �� ال��جمة املتنوعة.   مش�لة كب��ة كما �ان  �ذا األمر ساعد    بفضل تطبيقات 

�� البحوث والدراسات العلمية    املقت�سة�ش�ل كب�� ع�� توف�� مساحة واسعة للنصوص  

  *terature Review][Liال�� �عتمد ع�� مراجعة النتاج الفكري 
ً
  ف��ا،   أساسياو�عده ركنا

املقصود وغ��    [Plagiarism]العل��    االنتحالظا�رة    ان�شار لكنھ �� الوقت نفسھ أدى ا��  

  االنتحال املقصود. مما فرض ع�� املؤسسات األ�اديمية تب�� تطبيقات جديدة لكشف  

سابقا، املؤسسات  تلك  عل��ا  د 
ّ
�عت لم  عن،  العل��   

ً
الضو   فضال ا��اصة  �شديد  ابط 

 
*  .  �� العلم  إليھ  توصل  ما  آخر  حول  حديثة  ومعلومات  ا��الية  املعرفة  يتضمن  لدراسة م�شورة  مكتوب  نص  عن  عبارة 

  موضوع مع�ن، بما �� ذلك االك�شافات ا��و�ر�ة فضال عن املسا�مات النظر�ة والعملية من مجموعات البحث العل��
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    اتس�ش�اداال بأساليب  
ً
جزءا أصبحت  ال��  ملعا��ة    أساسيااملرجعية،  تطبيق  أي   ��

يحمل  [Citation]�� اللغة اإلن�ل��ية  قتباساالمصط��   ا�� إن  النصوص. وتجدر اإلشارة

قول مكتوب أو منطوق ل��ص ما، ليكون جزء من    اقتباسداللة مزدوجة األو��: بمع��  

منط  أو  مكتوب  آخر.قول  ل��ص  عام    وق  �ش�ل  ا��طابات   �� شا�عة  ظا�رة  و�� 

  
ً
 ما تضفي الش�رة العاملية لل��ص رونقا

ً
والدي�ية والسياسية م��ا �ش�ل خاص. وغالبا

أما عن    �ا �� خط��م وأحادي��م، اقتباسو أ�مية لعباراتھ للدرجة ال�� تجذب اآلخر�ن ا��  

�ذا اآلمر يختلف من حيث التطبيق عن  ��ا أو إلظ�ار القوة املعرفية للمتحدث، و   إيمان

بالتناص �عرف  تتم  *]Intertextuality[ما  ال��  الطر�قة  ا��  ف�ش��  الثانية:  ا��الة  أما   .

�� اللغة العر�ية �ناك تم��    إن   ف��ا اإلشارة ا�� املصدر املقت�س م��م. خالف ذلك أعتقد

)و �ش�� ا�� الطر�قة ال��  *س�ش�اداال ب( قتباسب�ن املعني�ن. إذا يمكن ان �ش�� ا�� مع�� اال

اال مصدر  ا��  ف��ا  (   واألخ��ة(باإلشارة)    قتباس�ش��  تكون  ببليوغرافية)وال��    إشارةقد 

بھ مثل أسم املؤلف    س�ش�اداال للمصدر الذي تم    ة الببليوغرافينقصد ��ا إدراج البيانات  

 ) أو  ...ا��.  ال�شر  اإل   إشارةوالعنوان و�يانات  ��ا  أقصد  ا�� صاحب  معنو�ة) وال��  شارة 

ال��    املأثورة  األقوال و�ذه حالة شا�عة مع    النص أو القول دون اإلشارة ا�� مصدر �عينھ، 

يكفى   املثال،  عاملية، ع�� س�يل  ش�رة  أ��اب  أ��اص  أو ال  نقول    أن أطلق�ا  "أكون 

املسألة  �� تلك  العمل  *أكون،  عن  النظر  بصرف  لشكسب��  عبارة  إ��ا  املتلقي  ليدرك   "

  .    املسر�� الذي وردت فيھ

  

 ااا ت  

تص�يف   ا��  العل��،  البحث  منا��  مجال   �� املتخصص�ن  ب�ن  تام  شبھ  إجماع  �ناك 

رئ�سي�ن.  اتقتباساال نوع�ن  :  (Stamous and Nikos Mpouloumpasis 2009) إ�� 

 
  .نقدي يقصد بھ وجود �شابھ غ�� مقصود ب�ن نص وآخر أو ب�ن عدة نصوص�� األدب العر���و مصط�� . *
املعا�ي:  * قاموس  اَباِ�ِ�ْماالْس�ِ . 

َ
َوِكت ِر�َن 

َ
اآلخ َواِل 

ْ
ق

َ
أ ِمْن  ِ�ُدِبِھ 

ْ
ش

َ
ماَ�ْس�  : ِيِھ 

ْ
َرأ ْدِعيِم 

َ
َ�اَداٍتِلت

ْ
ْوُضوَعاْسِ�ش

َ ْ
امل َن  ْو َضمَّ

َ
أ ْوٍل 

َ
َ�اُدِبق

ْ
ش

ٍي. 
ْ
  ِبَرأ

�رة �� أعمال شكسب�� أو باألحرى �� األدب العال�� ك�ل وردت ع�� لسان �املت بطل مسرحية �املت و ا��ملة األك�� ش .  *

  جوليت.
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                          ا ا ث وارات   ات وات

  

١٧٣ 

بھ    قتباساألول يطلق عليھ اال    اقتباس املباشر: والذي يقصد 
ً
��   نصا  كما ورد 

ً
محددا

    اتقتباسمصدره أو ع�� لسان قائلھ دون ز�ادة أو نقصان، بالتا�� �ذا النوع من اال
ً
غالبا

ف�و   اآلخر  الصنف  أما   ."" التنصيص  عالم��  ب�ن  إدراجھ  و�تم   ،
ً
جدا قص��  يكون  ما 

بھ    قتباساال يقصد  والذي   : املباشر  صياغتھ    اقتباسغ��  �عاد  ثم  آخر  �اتب  من  نص 

ا��    بطر�قة حاجة  �ناك  ل�ست  بالتا��  تطرح�ا،  ال��  الفكرة  مع  توافق  أك��  تجعلھ 

عالم�� التنصيص لكن �� �لتا ا��الت�ن يجب اإلشارة ا�� املصدر املقت�س منھ    استخدام

 
ً
  غ�� مباشر.    أمسواًء �ان مباشرا

  قتباس�عب�� املباشر وغ�� املباشر قد ال �عكس بدقة حاالت اال   استخدام  أن و�نا أعتقد  

وفقا لتفس��ات منا�� البحث العل�� �� �� حقيقة األمر    قتباسالن واقعة اال  ال�� ذكرت.

أو   اقتباس تكون    أن أما   مصدره،   �� ورد  كما  للنص  حر��  نقل  اي    اقتباس   (نص) 

طرح�ا    استعارة  أي (مضمون)   وإعادة  اي    بأسلوبالفكرة  عن  النظر  و�صرف  جديد. 

 ما �ان �س�ب    اقتباس  و غ�� املباشر أ  قتباسأجد إن اال  التعب��ين أك�� دقة،
ً
املضمون غالبا

ھ ا�� الدرجة  استخدامالكث�� من اإلر�اك للكتاب والباحث�ن بل لعل البعض م��م أساء  

تا��ا.  
ُ

تاب غ�� ك
ُ

ال�� أدت ا�� �سبة الكث�� من األف�ار واملضام�ن ا�� مصادر غ�� مصادر�ا وك

صياغتھ.    إعادةتمت    أن �عد    قتباسأو تم التغا��� عن اإلشارة الصر�حة ا�� مصدر اال

�� املقابل قد تتداخل األف�ار واملضام�ن للدرجة ال�� يصعب مع�ا التحقق من صاح��ا  

  األص��. 

ات العلمية غالبا ما تكون ر�ينة  قتباسيدرك ان فلسفة اال  أنو�ش�ل عام ع�� الباحث  

جملة من    ��   اضع�ا  أن   أحاول ال��  كتابة البحث. و   أثناءبمواقف فكر�ة يت�نا�ا الباحث  

  :(Azzuhairi 2021)ية وكما يأ�ي االتصالاملواقف  

إ��ا حالة    أعتقد   . الوقوف ع�� ا��ياد من أف�ار اآلخر�ن �� البحث العل��،االنحياز .١

(املكتبات   ملصط��  التعار�ف  تقت�س مجموعة من  عندما  إذ  ��ية.  )  اإللك��ونيةغ�� 

التعر�فات، بل عليك ان تجد   املثال. ال يجوز ان تقف ع�� ا��ياد من �ذه  ع�� س�يل 

مصط�� وتنحاز اليھ. ع�� ان ال ي�ت�� املوضوع بالقول  األقرب م��ا ا�� ف�مك ال����� لل



  طالل ناظم الز���ي د.  أ.

 

 ا ا- دا ا    ٢٠٢١   
 

١٧٤ 

ليھ (فالن) �� �عر�فھ للمكتبات اإللك��ونية، و إنما عليك أن تب�ن  إاتفق مع ما ذ�ب    أنا

  أنت تتفق معھ وتختلف مع اآلخر�ن.  ملإذا

 مع ما �عتقده نحن، لذا  االختالف .٢
ً
 أو جزئيا

ً
. �عض األف�ار واملواقف قد تتعارض �ليا

س أف�ار ومفا�يم من دراسات و�حوث سابقة، ح�� نقوم بتقديم ما يث�ت وج�ة  قد نقت� 

(املكتبات   للمصط��  �عر�ف  أيضا  تقت�س  قد  املثال  س�يل  ع��  حول�ا.  نظرنا 

  اإللك��ونية). لتقول أنا أختلف مع ال�اتب �� �عر�فھ للمكتبات اإللك��ونية أل�ي أعتقد 

  ك. مغاير تماما. و�عرض وج�ة نظر  ء���إ��ا �ع�� 

الدعم. أحيانا كث��ة نطرح أف�ار ومفا�يم جديدة من خالل البحث. وإلثبات ��ة ما   .٣

ات علمية ندعم ��ا أف�ارنا، خاصة �� القضايا ا��دلية ال��  اقتباسليھ نحتاج ا��  إذ�بنا  

  تتحمل أك�� من وج�ة نظر. ع�� س�يل املثال أ��ما أك�� أ�مية (األن��نت) أم (املكتبة).  

ا .٤ �عض  وقد  الرفض.  والدراسة،  والتدقيق  للمراجعة  تخضع  قد  العلمية  لنظر�ات 

  �� أو املفا�يم السائدة  ا�� حقائق جديدة يمكن من خالل�ا رفض تلك النظر�ات  نصل 

  مجال عل�� مع�ن، لذا قد نقت�س مف�وم مع�ن ح�� ندحضھ ونقدم ما يث�ت بطالنھ. 

العل�� ل�س علينا ان �عيد ا .٥   الت�امل املعر��. �� البحث 
ً
 وتكرارا

ً
خ��اع ال��لة مرارا

. إذ يكفي ان نبدأ من حيث ما انت�� اآلخرون. لكن �� موضوع الت�امل  
ً
كما اشرنا سابقا

املفا�يم واألف�ار ال�� سبق �شر�ا �� بحوث ودراسات    اقتباساملعر��، يجب ان ال �عيد  

بالقو  ال��ا  �ش��  ما  ونضع  ع��ا  بالتنو�ھ  نكتفي  ان  االفضل  من  بل  من  سابقة.  ملز�د  ل 

  املعلومات عن املوضوع مراجعة (....) وتضع االشارة املرجعية لھ.

مجال   �� عليھ  �عودنا  ما  عن  تبعدنا  أن  يمكن  ما   �� الفكر�ة،  املواقف  �ذه  إذن 

اسلوب  قتباساال يم���ا  ال  ودراسات  بحوث  غالبا  ع��ا  ي�تج  ال��  ا��ردة،  العلمية  ات 

 عن ا��ا ال �عكس باي حال  محدد، وال تقدم اضافة حقيقية ��ال  
ً
البحث العل��، فضال

  من االحوال ��صية الباحث أو تحدد لنا إسلو�ھ وتوج�اتھ �ش�ل دقيق. 

  

  

  



  اات  اداتوا ا ا  ا 
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١٧٥ 

ا رطوا ا  ت  

) للماجست�� كما  ١٥) رسالة وأطروحة مقسھ بال�سأوي ( ٣٠شملت الدراسة بالتحليل ( 

) . وال�� إنجزت خالل  ٢) للدكتوراه كما مب�نة �� ا��دول رقم ( ١٥). و ( ��١ ا��دول رقم ( 

  ا��دود الزمنية للدراسة.  
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 بحدود( قتباساذ بلغ عدد اال

ً
  اقتباس )  ٨٠بواقع (   اقتباس)  ٢٤٠٠ات املس�ش�د ��ا فعليا

اال تحليل  و�عد  وأطروحة.  رسالة  ل�ل  للمواقف  قتباسباملتوسط  وفقا  ية  االتصالات 

  سابقة الذكر خلصنا ا�� اآل�ي:



  اات  اداتوا ا ا  ا 
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١٧٧ 

ضعيف   قتباسموقف اإلنحياز . تب�ن من خالل التحليل ان الذ�اب ا�� اإلنحياز �� اال .١

 ع�� مستوى رسائل املاجست�� إذ لم �ش�ل �ذا املوقف سوى  
ً
 خاصة

ً
) فقط من  ٪٣( جدا

) �� أطار�ح الدكتوراه. وكما مب�ن �� الش�ل  ٪٩ات �� رسائل املاجست�� و ( قتباسعموم اال

 اال�ي:

  

  
و�عتقد ان ضعف �ذه ال�سبة ناتج عن تردد الطلبة من ان يكون ل�م رأي منحاز ل�ذا  

 من عدم قدر��م �� ت��ير �ذا اإلنحياز امام ��نة املناقشة. و 
ً
قد يكون  الباحث أو ذاك خوفا

 ا�� حد ما لطلبة املاجست�� �س�ب ضعف ا����ة العلمية ، لكنھ ب�ل تاكيد  
ً
�ذا اآلمر م��را

  غ�� م��ر لطلبة الدكتوراه الذين يف��ض ��م ان يظ�روا أرا��م العلمية بحر�ة اك��. 

 �� أطار�ح   .٢
ً
موقف اإلختالف . تب�ن من خالل التحليل ان مواقف اإلختالف نادرة جدا

سوى  الدكتوراه   األطار�ح   �� �ش�ل  لم  اذ   ، املاجست��  رسائل   �� معدومة  تكون  ت�اد  و 

اال٪١٫٣(  مجموع  من  ( قتباس)  بحدود  فيھ  �انت  الذي  الوقت   �� رسائل ٪٠٫٤ات   ��  (

 املاجست�� وكما مب�نة �� الش�ل اآل�ي : 

اإلنحیاز

9  %
دكتوراه

3%

ماجستیر
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  أن �� ��ان املناقشة أعتقد    واالش��اكومن خالل ا����ة �� مناقشة الرسائل واألطار�ح  

الرادع ا��قيقي أمام تحرر الطلبة من ا��وف   ال��ان �انت ��  ��اعة    وامتالك �ذه 

 عن شعور الطلبة ان عل��م ان يظ�روا نوع من التواضع وعدم الذ�اب  االختالف
ً
، فضال

 عن طرح اف�ار مختلفة عن رؤ�ة الباحث�ن املقت�س ع��م. 

األخرى اذ حصل ع��    يةاالتصالموقف الدعم. ش�ل �ذا املوقف تم��ا عن املواقف   .٣

التحليل   �عد  �س�تھ  بلغت  ان  �عد  السابقة  املواقف  مع  مقارنة  متقدمة  ��   ٪�٢٣سبة 

و   املاجست��  يحأول    ٪٣٢رسائل  ما  غالبا  اذ  طبيعية  ن�يجة  و�و  الدكتوراه.  أطار�ح   ��

 ات تدعم اف�ار�م. وكما مب�ن �� الش�ل اآل�ي: اقتباس الطلبة حماية اف�ار�م ب

  

االختالف

1.3 %

دكتوراه

0.4%

ماجستیر

الدعم

32%

دكتوراه

23%

ماجستیر
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١٧٩ 

تحليلھ من  مو  .٤ تم  ما  ظل   �� الرفض.  الرتب    اتاقتباسقف  أد�ى  املوقف  أحتل �ذا 

باملواقف   ( االتصالمقارنة  �س�تھ  تتعدى  لم  إذ  والالحقة  السابقة  رسائل  ٪٠٫١ية   ��  (

 ) و  طبيعية  ٪٠٫٣املاجست��  ن�يجة  و��  الدكتوراه.  رسائل   �� التخصص    العتبارات ) 

الذي قد ال نجد فيھ مواق  
ً
أوال �� حدود  املوضو��  �عيدة عن املوضوعية إال  ف فكر�ة 

  
ً
 مقارنة مع البحوث النفسية والفلسفية والسياسية ع�� س�يل املثال. فضال

ً
نادرة جدا

عن إن موقف الرفض بحاجة ا�� أدلة دامغة و��� قو�ة قد ال تتوفر عند الطلبة �� �ذه  

 املرحلة. و كما مب�ن �� الش�ل اآل�ي:

 
املعر��.   .٥ الت�امل  الرسائل  موقف   �� للنظر  الفت  بحضور  أيضا  املوقف  �ذا  يتم�� 

�� اطار�ح الدكتوراه. و�� ن�يجة    ٪��٢٦ رسائل املاجست�� و    ٪٢٤أحتل �سبة    إذواألطار�ح  

 مقبولة �س�يا أل�مية الت�امل املعر�� �� الرسائل واألطار�ح. وكما مب�ن �� الش�ل اال�ي: 

 
املواقف   اظ�رت  ال��ائية  املاجست��  االتصالبالن�يجة  رسائل  ب�ن   

ً
تقار�ا ا��مس  ية 

) �� اطار�ح 68.6%) �� رسائل املاجست��. و ( 50.5%والدكتوراه. إذاأحتلت �� مجموع�ا ( 

الرفض

0.3%

دكتوراه

0.1%

ماجستیر

التكامل

26%

دكتوراه

24%

ماجستیر
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  الدكتوراه. وكما مب�نة �� الش�ل اآل�ي:

  
م السؤال  بد من  االا  و�نا ال  با��  �عنية  ل�ا تص�يف  قتباسالذي �انت  لم تجد  ال��  ات 

  ات اقتباسأستطيع القول ا��ا �� الغالب �انت    ية.؟االتصالاملواقف  وا�� ضمن مف�وم  

ش�لية ال تحمل اي مدلول اتصا�� و�� بذلك اقرب ما تكون ا�� محأولة دمج مجموعة  

من الدراسات �� دراسة واحدة، والغاية م��ا كما أعتقد �� محأولة تضم�ن الطلبة ألك��  

الشامل ع�� أدبيات املوضوع. بالتا�� �عتقد اليوم معظم  اإلطالع   قدر من املراجع إلثبات

 ع�� قوة الرسالة �لما زاد عدد�ا. و�و امر ال  
ً
الطلبة إن ��م قائمة املصادر �عد مؤشرا

لال حقيقي  توظيف  �ناك  يكون  ان  �شرط  املواقف    قتباس �عارضھ  منظور  ضمن 

  ية املشار ل�ا. و�و ما لم نجده ملعظم تلك املواقف. االتصال

  

   واتا

املواقف   ان  أعتقد  عام  لم  االتصال�ش�ل  الدراسة  موضوع  واألطار�ح  الرسائل   �� ية 

�ش�ل عالمة فارقة، ح�� بوجود �سبة ال باس ��ا من �ذه الدالئل، والس�ب من وج�ة  

أصال لدى معظم الطلبة لم تكن الغاية املعلنھ عنھ تحقيق  قتباسنظري: ان منطلق اال

عل��، بل أ�اد أجزم إن الغالبية العظ�� من الطلبة لم يكن ل�م سابق معرفة  ال  االتصال

ية وإن أستخدمت �� رسائل�م . بالتا�� �عتقد ان تثقيف الطلبة  االتصالبمف�وم املواقف  

��ذا املوضوع م�م جدا �� الوقت الرا�ن، ملا لھ من أ�مية �� توسيع نطاق البحث العل��  

الش�لية املعتادة. و�� ضوء ما تقدم خلصت الدراسة ا��    قتباسو اإلبتعاد عن آلية اال 

المواقف 
ةاالتصالی

%68.6

دكتوراه

%50.5

ماجستیر



  اات  اداتوا ا ا  ا 
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١٨١ 

  مجموعة من االست�تاجات و كما يأ�ي:

ات املرجعية  س�ش�اداال ات و قتباسية �� االاالتصالان وجود مؤشرات ع�� املواقف   .١

�� الرسائل واألطار�ح موضوع الدراسة غالبا لم يكن مقصود وانما جاء �ش�ل عشوا�ي  

ات ال�� �ان يمكن ان يكون للباحث موقف اتصا�� م��ا  قتباسن االبدليل وجود الكث�� م

 قد ا�ملت. 

معيار  .٢ ا��  خاضعة  تكن  لم  واالطار�ح  الرسائل  عموم   �� املرجعية  االشارة  طبيعية 

ات واإلشارة املرجعية �س�ب �عود املتخصص�ن �� مجال املعلومات  س�ش�ادمعروف لال 

الببليوغرا البيانات  إدراج  ع��  املكتبات  الوصفية  و  الف�رسة   �� عند�م  املعتادة  فية 

 باإلعتماد ع�� التقن�ن الدو�� للوصف الببليوغرا��.  

حضرت   .٣ واألطار�ح  الرسائل  معظم  (ا��وا���)    اإلشارة��  الصفحات  �وامش   ��

 من مواضعھ �� النص واستعيض عنھ برقم م�سلسل.  س�ش�اداال واختفى 

املواقف   .٤ ضعف  عن  املساعدة  العوامل  من  لالاالتصالواحدة  ات  قتباسية 

وجود س�ش�اداال و  �س�ب  �انت  الدراسة  موضوع  األطار�ح  و  الرسائل   �� املرجعية  ات 

املراجع �ش�ل عام ح�� �� غياب العالقة    استخدامالتقييم تؤكد ع��    استمارةإشارة ��  

 ية. بالتا�� �ان �ناك ترك�� ع�� الكم و ل�س ع�� نوع املصادر املستخدمة. االتصال

 

 ات

املواقف   .١ �ش�لة  ملا  نو���  االتصالبالنظر  العل��،  البحث  مجال   �� أ�مية  من  ية 

املؤلفات   عن   
ً
فضال العل��  البحث  كتب   �� املوضوع  �ذا  ع��  ال��ك��  يتم  ان  بضرورة 

 العل��.  االتصالوالنتاجات العلمية ا��اصة بموضوع 

الدكتوراه ا�� حث الطلبة و���يع�م  نو��� املشرف�ن ع�� رسائل املاجست�� و أطار�ح   .٢

 املرج��.   س�ش�اداال قتباس و ع�� تب�� مواقف اتصالية وا��ة عند اال

النقاش و ���يع   .٣ �� مداخالت  إثارة �ذا املوضوع  ا�� أ�مية  نو��� ��ان املناقشة 

 الطلبة عليھ ملا لھ من دور �� ت�شيط حركة البحث العل��. 



  طالل ناظم الز���ي د.  أ.

 

 ا ا- دا ا    ٢٠٢١   
 

١٨٢ 

درا .٤  �� التوسع  أ�مية  ا��  أيضا  املواقف  نو���  موضوع  دراسات  االتصالسة   �� ية 

 عن نماذج بحثية متنوعة. 
ً
 مستقبلية و التوسع بھ ا�� تخصصات موضوعية أخرى فضال

مق��حات   .٥ تقديم  أ�مية  ا��  املكتبات  و  املعلومات  أقسام   �� العلمية  ال��ان  نو��� 

مات و  ملشار�ع رسائل املاجست�� وأطار�ح الدكتوراه عن �ذا املوضوع �� تخصص املعلو 

 املكتبات.   

 

 ادر

1. Azzuhairi, Talal N. 2021. "U-INDEX: Unified Index for Measuring 

Quality of Scientific Research Output." ARID International Journal of 

Informetrics and Scholarly Communication ( 59-77. 

2. Stamous, Sofia, and and Lefteris Kozanidis Nikos Mpouloumpasis. 2009. 

"Deriving the Impact of Scientifi c Publications by Mining Citation Opinion 

Terms." J. Digit. Inf. Manag 2. 

 .الر�اط.ارشادات عملية العداد الرسائل واألطار�ح ا��امعية .1981 .باسكون, بول  .٣

https://www.manaraa.com/upload/a24fb73d-082e-4d0b-bcaf-

06475fd9ef49.pdf. 

ا��امعية .د.ت .بوحوش, عمار .٤ الرسائل  املن��ية وكتابة   �� الباحث  ا��زائر:  .دليل 

للكتاب الوطنية   .Accessed 1 2021 .املؤسسة 

https://www.manaraa.com/upload/3b52e726-0a33-4a7c-a5a8-

ef04e686dcba.pdf. 

القا�رة: املكتبة  .البحث العل�� اسسھ وطر�قة كتابتھ .1992 .مبارك, محمد الصأوي  .٥

 .Accessed 1 15, 2021 .اال�اديمية

https://www.manaraa.com/upload/6ef691e3-bf37-4372-9b9a-

df20c5caa66e.pdf. 
 

  



    ر ة أ ا رة ات أا  
 

 

 
                          ا ا ث وارات   ات وات

  

١٨٣ 

  ر ة أ ا رة ات أا
    م واا در ال ا ت

 
  أ.س�ام م�شار 

  باحثة دكتوراه. مع�د علم املكتبات والتوثيق

  ٢جامعة عبد ا��ميد م�ري قسنطينة  

  د. سعاد بن شع��ة

  علم املكتبات والتوثيقأستاذة محاضرة. مع�د 

  ٢جامعة عبد ا��ميد م�ري قسنطينة  

  

: ا 

��دف �ذه الدراسة إ�� معرفة اتجا�ات أساتذة املدرسة العليا لألساتذة أسيا جبار بوالية  

قسنطينة نحو �شر واستخدام مصادر الوصول ا��ر للمعلومات ومدى اإلفادة م��ا وأ�مية  

أبحا��م    �� املصااستخدام�ا  �ذه  أنواع  ومعرفة  ال�شر العلمية،  وطرق  وكيفيات    در 

كما تم االعتماد ع�� االست�يان    وا��صول عل��ا، حيث تم استخدام املن�� الوصفي املس��، 

والبالغ   العليا  املدرسة  أساتذة  من  عينة  ع��  توز�عھ  تم  والذي  البيانات،  ��مع  �وسيلة 

زع�ن ع�� ثمان تخصصات، وخلصت  مو     ٢٠ب�سبة    ٢٢٠أستاذ من مجموع    ٤٢عدد�م  

أساتذة املدرسة العليا لألساتذة آسيا    ا: تب�� معظمراسة إ�� مجموعة من النتائج أ�م�الد

جبار ��ركة الوصول ا��ر للمعلومات، من خالل �شر أبحا��م بإراد��م ال��صية و�صفة  

  خاصة �� املستودعات الرقمية. 

  

:ت اا  

ــــــــــاتذة    ــــــــــول ا��ر للمعلومات  –اتجا�ات األسـ ــــــــــادر ا –الوصـ ــــــــــول ا��ر للمعلوماتمصـ  -لوصـ

  ا��زائر. –قسنطينة –ا جبار أسي –املدرسة العليا لألساتذة 

  

:  

�غ��ت توج�ات األساتذة الباحث�ن �� استخدام مصادر�م البحثية بفعل تطورات شب�ات  

حيث أصبحت    السر�عة، وال�� أتاحت ل�م فرص االتصال وال�شر بأساليب جديدة،   اإلن��نت
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١٨٤ 

وقد   اإلنتاج الفكري، مات من خالل إتاحةات تدعم الوصول ا��ر للمعلو الكث�� من ا��امع

رات كب��ة وسر�عة بتطور تقنيات ال��مجيات والشب�ات، وال��  ش�دت وسائل االتصال تطو 

ولم �ستطع جامعات    ال�� حولت العالم إ�� قر�ة �ونية صغ��ة،  اإلن��نت�انت أبرز�ا شبكة  

التق �ذه  عن  بمعزل  تبقى  أن  �شبكة  العالم  ا��امعات  �ذه  مختلف  ر�طت  حيث  نيات 

العلمية   اإلن��نت وأصبحت متاحة ع�� الشبكة مباشرة    داخليا وخارجيا، فارتقت األبحاث 

وأصبح الباحث �� ا��امعة أو مكتبھ أو م��لھ يتواصل مع أقرانھ من    دون أية قيود أو عوائق،

رفة مجانا ودون قيد خصوصا  الباحث�ن �� مختلف جامعات العالم، و�ستقي من منا�ع املع

و�و    �� الوصول إ�� املعرفة،�عد ظ�ور الكث�� من املبادرات الدولية ال�� نادت بحقوق األفراد  

ما أطلق عليھ بالوصول ا��ر للمعلومات، ولم تبقى ا��امعات عن منأى �ذا التطور، حيث  

ال�� تنادي بضرورة  خطت أغلب ا��امعات ا��زائر�ة �� درب �ذه املبادرات وتطبيق مباد��ا  

و�ا��ان، ل��ميع  العلمية  األبحاث  مش  إتاحة  ا��امعات  �ذه  من  كث��  ار�ع  فتب�ت 

البحث   وملراكز  ل�ا  التا�عة  ا��ر  الوصول  ودور�ات  املفتوحة،  املؤسساتية  املستودعات 

و�ون املدارس    العل��، ومن خالل �ذا التطور الذي الحظناه �� كث�� من جامعاتنا ا��زائر�ة،

روح البحث العل��، وال�� من بي��ا املدرسة العليا لألساتذة آسيا جبار  عليا تمثل أحد ص ال

�ل يتجھ أساتذة املدرسة العليا  ال�ساؤل الرئ���� التا��:  ية قسنطينة،  ارتأينا إ�� طرحبوال 

ا��ر   الوصول  مصادر  واستخدام  �شر  نحو  قسنطينة  بوالية  جبار  أسيا  لألساتذة 

  للمعلومات ؟ 

  ھ مجموعة �ساؤالت فرعية �� : رعت منوقد تف

ما�� مصادر الوصول ا��ر املستخدمة �� ال�شر لدى أساتذة املدرسة العليا لألساتذة آسيا  

  جبار بوالية قسنطينة؟. 

ما�� اختصاصات أساتذة املدرسة العليا لألساتذة آسيا جبار بوالية قسنطينة األك�� �شرا  

 ات ؟.واستخداما ملصادر الوصول ا��ر للمعلوم

لعليا لألساتذة أسيا جبار بوالية قسنطينة مصادر الوصول  فيما �ستخدم أساتذة املدرسة ا

 ا��ر؟. 



    ر ة أ ا رة ات أا  
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العليا   املدرسة  أساتذة  طرف  من  ا��ر  الوصول  مصادر  واستخدام  �شر  عوائق  ما�� 

  لألساتذة بوالية قسنطينة؟. 

  

:رااف اأ  

  �ا فيماي�� :��دف �ذه الدراسة إ�� مجموعة من األ�داف يمكن إيجاز 

 ومصط��ات الوصول ا��ر للمعلومات النظر�ة.  الوقوف ع�� �عض مفا�يم  

 بوالية قسنطينة نحو    التعرف ع�� اتجا�ات أساتذة املدرسة العليا لألساتذة أسيا جبار

  �شر واستخدام مصادر الوصول ا��ر للمعلومات. 

  طر ال�شر من   �� املستخدمة  للمعلومات  ا��ر  الوصول  أ�م مصادر  أساتذة  حصر  ف 

  بوالية قسنطينة.  سيا جباراملدرسة العليا لألساتذة أ

   واستخدام �شر  نحو  لألساتذة  العليا  املدرسة  أساتذة  اتجاه  ودوافع  أسباب  معرفة 

  مصادر الوصول ا��ر للمعلومات.

   الذي تلعبھ مصادر الوصول ا��ر للمعلومات �� األبحاث العلمية.   اإليجا�يإبراز الدور  

   الوصول ا��ر للمعلومات من  دام و�شر مصادر  التوجھ نحو استخ التحس�س بضرورة

  طرف األساتذة. 

   معرفة العراقيل وأ�م املشا�ل ال�� �ع��ض أساتذة املدرسة العليا لألساتذة أسيا جبار

�عض  وتقديم  للمعلومات  ا��ر  الوصول  مصادر  واستخدام  �شر   �� قسنطينة  بوالية 

 ا��لول.

  

:راا   

الوصفي �� وصف وتحليل اتجا�ات أساتذة    � الوصفي املس��،س�نا �ذه املن�اعتمدنا �� درا

املدرسة العليا لألساتذة نحو �شر واستخدام مصادر الوصول ا��ر للمعلومات، أما املس��  

فقد قصدنا منھ القيام بم�� شامل لعينة الدراسة، حيث قمنا باستخدام االست�يان من  

ركة الوصول ا��ر  آلراء واتجا�ات األساتذة حول ح  أجل جمع معلومات دقيقة وم�� شامل

  للمعلومات.   
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: راود ا  :�� وتتمثل  

  . ا��دود املوضوعية: ١

تتمثل ا��دود املوضوعية للدراسة �� دراسة اتجا�ات أساتذة املدرسة العليا لألساتذةآسيا  

  جبار بقسنطينة نحو �شر واستخدام مصادر الوصول ا��ر للمعلومات.

  امل�انية:�دود . ا�٢

ـــــنطينة،  ـــــيا جبار بوالية قسـ ـــــاتذة أسـ ـــــة العليا لألسـ ـــــة �� املدرسـ تمثلت ا��دود امل�انية للدراسـ

ـــــاتذة الدائم�ن ��ا، مما   ـــــا��ا وك��ة عدد األســـــ ـــــاصـــــ ـــــ�ب تنوع اختصـــــ والذي وقع اختيارنا ل�ا �ســـــ

لدراسة  يمكننا من التوصل إ�� نتائج دقيقة وتحكمنا �� املوضوع أك��، كما �انت فكرة �ذه ا

ـــــة    نا�عة من ـــ ـــــاتذة نظرا ل�ون م�ان عمل إحدى الباحثت�ن �و مكتبة املدرســـــ ـــ احت�اكنا باألســـــ

  العليا لألساتذة. 

  . ا��دود الزمنية: ٣

امتدت ا��دود الزمنية لدراس�نا �ذه من بداية اإلعالن عن املؤتمر الدو�� األول للمكتبات  

من تنظيم     Open Access to informationواملعلومات والتوثيق : "الوصول ا��ر للمعلومات

مركز البحث وتطو�ر املوارد ال�شر�ة ( رماح ) األردن " إ�� غاية االن��اء من النص ال�امل ل�ذه  

  ملداخلة حيث استغرقت دراس�نا حوا�� أر�عة أش�ر .  ا

  
: راا و   

تذة املدرسة العليا  استخدمنا �� دراس�نا عينة متجا�سة حيث ت�ون مجتمع الدراسة من أسا

أستاذ �� التخصصات املذ�ورة ��   �٢٢٠م  لألساتذة أسيا جبار بقسنطينة والذين يبلغ عدد

  د�م :ا��دول املوا�� مع ذكر عد

  عدد األساتذة   التخصصات 

  ٣٧  انجل��ية

  ٤١  فر�سية

  ٣١  ف��ياء وكيمياء 

  ٣٧  علوم دقيقة وإعالم آ��  
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  ١٥  علوم طبيعية 

  ٤٠  أدب عر�ي

  ١١  فلسفة

  ٢٢  تار�خ وجغرافيا 

  ٢٢٠  ا��موع الك��  

  ): توز�ع أساتذة املدرسة العليا لألساتذة حسب التخصصات ٠١جدول برقم ( 

من   %٢٠التحكم �� مجتمع الدراسة والوصول إ�� نتائج دقيقة، قمنا بأخذ �سبة  ومن أجل  

أستاذ    ٤٢  األساتذة من �ل تخصص ح�� نتحكم �� ��م العينة وت�ون أك�� تجا�س فأخدنا

  كمجموع ك�� �شمل �ل التخصصات.

  
  أدوات  امت :

اعتمدنا�ا �� دراس�نا �ذه ��مع أك�� قدر ممكن  �انت أداة االست�يان �� األداة الوحيدة ال��  

  من املعلومات حول اتجا�ات أساتذة املدرسة العليا لألساتذة أسيا جبار بوالية قسنطينة، 

بتوز�ع�ا ع�� عينة ��    وقد قمنا    ستاذ دائم بمختلف تخصصا��م، أ  ٤٢الدراسة واملتمثلة 

ء ��م مباشرة من طرفنا و�ذا ألسباب  ونظرا ألنھ �ناك صعو�ة �� االتصال باألساتذة وااللتقا

الطلبة،  املدرسة    إضرابات  أقسام  من  قسم  �ل  رئاسة  لدى  االست�يانات  بوضع  قمنا  فقد 

بعض م��ا مباشرة ع�� األساتذة اللذين التقينا  واملذ�ورة �� ا��دول سابقا، كما تم توز�ع ال

اب خلق لنا نوعا من الصعو�ة وكما ذكرنا سابقا فإن اإلضر   ��م �� املكتبة أو قاعات األساتذة،

  ١٢است�يان وتضمن االست�يان    ١٩فانھ تم اس��جاع    �� اس��جاع �امل االست�يانات املوزعة،

ا ع�� عنوان الدراسة و�ساؤال��ا، وتمثلت  سؤاال موزعا �� ثالث محاور رئ�سية بن�ت أساس

  �ذه ا��اور �� ماي�� : 

  ية، مجال التخصص ...)بيانات ��صية ( الدرجة العلما��ور األول : 

  : ال�شر �� مصادر الوصول ا��ر للمعلومات. ا��ور الثا�ي 

  : استخدام مصادر الوصول ا��ر للمعلومات. ا��ور الثالث 
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: ت اراا  

 دور املكتبات ا��امعية �� دعم الوصول  مان رمضان محمد حس�ن �عنوان "   ة إيدراس

للمعلومات: نموذجااملكتبة    ا��ر  القا�رة  بجامعة  ا��ديدة  تطرقت   املركز�ة  حيث   "

الباحثة �� دراس��ا ع�� مف�وم الوصول ا��ر للمعلومات وتأث��ه ع�� أدوار املكتبات املركز�ة  

واملكتبة املركز�ة ا��ديدة بجامعة القا�رة ع�� وجھ ا��صوص    با��امعات املصر�ة عامة، 

ة �� حركة الوصول ا��ر، ورصد أ�شط��ا �� محاولة الكشف ع�� مدى انخراط �ذه األخ�� 

ودور املكتبة �� توعية املستفيدين حول حركة الوصول ا��ر، وأ�م    الدعوة ل�ذه ا��ركة، 

البا لتصل  تحقيق�ا،   �� تواج��ا  ال��  من  الصعو�ات  مجموعة  إ��  بح��ا  آخر   �� حثة 

 علومات.  االق��احات والتوصيات ال�� من شا��ا أن �عزز حركة الوصول ا��ر للم

   : الوصول ا��ر للمعلومات :املف�وم  دراسة م�ا احمد إبرا�يم  محمد احمد عنوا��ا "

" املبادرات  مجلة    األ�مية   �� م�شور  مقال  ف��ا ٢٠١٠لسنة  cybrariansو��  فعرضت   ،

  �ر وأ�ميتھ وأ�م مبادراتھ. لباحثة مفا�يم الوصول ا�ا

   : �عنوان  الشوابكة  إسماعيل  احمد  يو�س  ا دراسة  ا��ر  "  الوصول  وحركة  ملكتبات 

�دف الباحث من خالل �ذه الدراسة  للمعلومات: الدور والعالقات والتأث��ات املتبادلة "

ل للنظام التقليدي القائم  إ�� �سليط الضوء ع�� نظام الوصول ا��ر للمعلومات كنظام بدي

قة ب�ن املكتبات  وتوضيح طبيعة العال  ع�� ر�ط الوصول إ�� املعلومات بقيود مادية وقانونية،

�� مفا�يم   يبحث  األول  إ�� جزءين  للمعلومات، حيث قسم دراستھ  ا��ر  الوصول  ونظام 

السائدة، األدبيات  خالل  من  للمعلومات  ا��ر  خص   الوصول  فقد  الثا�ي  ا��زء  صھ أما 

  ب�ن نظام الوصول ا��ر واملكتبات من خالل تأث��اتھ ع�� خدما��ا،   لتوضيح طبيعة العالقة

  املكتبات فيھ ومدى دعم�ا لھ.ودور �ذه 

   : �عنوان  بوعزة  صا��  ا��يد  نحو األرشيف  دراسة عبد  العرب  الباحث�ن  اتجا�ات   "

ء �يئة التدر�س العرب  املفتوح والدور�ات املتاحة مجانا من خالل شبكة االن��نت : أعضا

تناول ف��ا الباحث اتجا�ات الباحث�ن العرب بجامعة  بجامعة السلطان قابوس نموذجا "

إ��   ا��ر  الوصول  ع��  املب��  العل��  لالتصال  ا��ديد  النموذج  نحو  قابوس  السلطان 

الدراسة   مجتمع  �ان  حيث  الو�ب  شبكة  ع��  امل�شورة  مختلف    ٦٠املعلومات  من  باحثا 
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امعة السلطان قابوس  وقد توصل الباحث �� نتائجھ إ�� �ون الباحث العر�ي بجالتخصصات  

،  ٨لم يت�� و�ن�� مصط�� ومف�وم الوصول ا��ر �عد ،وتقبل�م لھ مازال ضعيفا ،ف�سبة  

لم يطلعوا  % ٨،٧٧من عينة الدراسة لم ي�شروا بحا��م �� ا��الت املتاحة مجانا وان    % ٧٨

الع�� مبادرات الوصول ا��ر إطال ال�شر ��  املتاحقا حيث برروا رفض�م لفكرة  ة  دور�ات 

من �ؤالء الباحث�ن أن    %٧٥مجانا بج�ل�م ل�و�ة �يئات تحر�ر �ذه الدور�ات ، كما �عتقد  

  املقاالت امل�شورة �� �ذه الدور�ات غ�� مع��ف ��ا أ�اديميا . 

 عنوان تحمل  وال��  عودة  سعاد  نحو  دراسة  السور��ن  الباحث�ن  اتجا�ات  مصادر  " 

الل بح��ا إ�� �عر�ف ظا�رة الوصول  �دفت الباحثة من خ" الوصول ا��ر إ�� املعلومات  

ا��ر إ�� مصادر املعلومات العلمية ع��االن��نت ومعرفة اتجا�ات الباحث�ن السور��ن نحو  

�ذه املصادر حيث عملت ع�� قياس مدى استخدام�م ل�ذه املصادر ومدى مشارك��م ��  

 دى قنوات التواصل العل�� ذات الوصول ا��ر.  �شر بحو��م ع�� إح

 دور الوصول ا��ر للمعلومات  باحث سيف قدامھ يو�س العبيدي �عنوان :  دراسة ال"

دراسة استطالعية آلراء عينة من أعضاء �يئة التدر�س    – �� �عز�ز حركة البحث العل��  

 �� جامعة املوصل" 

صول ا��ر للمعلومات �� دعم حركة عرض من خالل�ا الباحث الدور الرئ���� واألسا��� للو 

اإلتاحة ا��رة للمعلومات أصبحت    أن  صل ��موعة نتائج �ان أ�م�اتو   البحث العل�� وقد

جديدا   أسلو�ا  �ونھ  والباحث�ن  الكتاب  من  الكث��  ا�تمام  ع��  استحوذ  أساسيا  موضوعا 

االلك��و�ي يتطلب وسائل �شطة وفعالة ل�شر وتبادل املعرفة ودعم حرك البحث  لل�شر  ة 

  العل��.

  

: را ير اطا 

 ) ل ااopen access:(  

إتاحة  االطالع    �ع��  ع��  قيود  أو  مقابل مادي  أي  الو�ب ودون  ع��  مجانا  الفكري  اإلنتاج 

 ) ٠١والتصفح مع مراعاة ا��قوق األدبية للمؤلف (

امل�شورا إ��  الوصول  مجانية  ملبدا  تكر�س  بأنھ  قدورة  وحيد  للتصدي  �عرفھ  العلمية  ت 
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 العلمية �ذا ع�� املستوى االقتصادي اما ع�� املستوى االتصا��لالرتفاع أسعار الدور�ات  

  التداول السر�ع للمعلومات العلمية ب�ن الباحث�ن وا��صول ع�� مرئيات أفضل   فاملبدأ �و

إ�� ��دف  والذي  ا��ر،  الوصول  مف�وم  يرد  املنطلق  �ذا  ومن  العلمية  ة  إتاح  لألدبيات 

  )٠٢بادل ع�� الدوام (علومات وإ�شاء مكتبة عاملية قابلة للتامل

ع�� أنھ جعل    ٢٠٠٢فيفري    ١٤) ��    budapestوعرف الوصول ا��ر �� مبادرة بودا�ست (

، حيث أن الناشر يحفظ أرشيفات ع��  اإلن��نتا��توى املعلوما�ي حرا ومتاحا عامليا ع��  

قراءة    )، كما �عرف الوصول ا��ر بأنھ إم�انية٠٣ا (ا��ط املباشر و�تاح الوصول إل��ا مجان

وطبع�ا �� ��� وإعادة توز�ع�ا ألغراض غ�� تجار�ة دون    اإلن��نتالباحث لألبحاث العلمية ��  

 ).٠٤أي عائق مادي أو أية قيود(

  
  أ ال ا ت : 

حد املطالب األساسية  إن ظ�ور مبدأ الوصول ا��ر للمعلومات املتنامي �ش�ل سر�ع أصبح ا

دة من مصادر املعلومات والبحث ف��ا دون  للباحث�ن واملتخصص�ن، فمنح ل�م فرصة اإلفا

املصادق من طرف ال�و�غرس األمر��ي،  Martin Sabo أية قيود خاصة �عد مشروع قانون  

والذي يجعل البحوث املمولة من ا���ومة  Public Access to Science Acوالذي عرف باسم  

  ن حقوق ال�شر. يدرالية متاحة مجانا للمستفيدين و�عف��ا مالف

أن فائدة الوصول ا��ر آنيا وع�� املدى الطو�ل مرتبطة أساسا بأ�داف    Willinskyوقد أكد  

مختلفة ومتنوعة من    البحث العل�� املرجوة ، و�خدم مبدأ الوصول ا��ر للمعلومات فئات

ا��م و�وسع قاعدة املستفيدين من اإلنتاج  ال�شر ف�و مجال خصب للمؤلف�ن ، في��ي معلوم

  ).٠٥، ف�و وسيلة تحديث للمادة العلمية ( أراء�م� الفكري ل�م وا��صول ع�

   البحوث العلمية وكفاء��ا وفعالي��ا .  إنجاز �عمل الوصول ا��ر ع�� االرتقاء �سرعة  

  ا��ر عامال م�ما �� الدراسات بي�ية التخصصات .  �عد الوصول  

 لفرصة لتحس�ب اإلنتاج الفكري البح��. �ر ع�� إتاحة ا �عمل الوصول ا�  

  .عمل الوصول ا��ر ع�� ز�ادة تألق البحث العل�� واإلفادة منھ وتأث��ه�  
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   امل�نية ا��ماعات  قبل  من  العل��  البحث  نتائج  من  باإلفادة  ا��ر  الوصول  �سمح 

  )٠٦قية والتجار�ة وجميع املستفيدين امل�تم�ن.(والتطبي

  
ة ام ا ل ا: ت  

�شأة وتطور االن��نت وتقنيات املشابكة وتالحم�ا مع تقنيات ال�شر االلك��و�ي ال�� أدت إ��  

  ز�ادة مصادر املعلومات االلك��ونية املتاحة �ش�� أنماط�ا. 

  حة ع�� االن��نت ومشارك��ا . ازدياد اإلفادة من املعلومات املتا  

 ل�� ونمو حركة ال�شر العل�� . ز�ادة اإلنتاج الفكري العل�� العا  

   احتياجات تلبية  عدم  و�التا��  العل��  اإلنتاج  �ذا  اقتناء   �� املكتبات  م��انيات  ��ز 

  املستفيدين منھ . 

   الز�ادة السر�عة �� ت�اليف الدور�ات الورقية وتخصيص م��انيات ل�ا واندماج مرافق

  املعلومات فيما بي��ا.

  من ا��د من اإلفادة  ن قبل الناشر�ن وال�� عملت  القيود ذات الصلة بحقوق التأليف م

  من املعلومات و���ا.

   املؤسسات من  تمو�لھ  �سب  ارتفاع  رغم  العل��  الفكري  لإلنتاج  الوصول  محدودية 

  العامة.

  .عدم قدرة املستفيدين من االطالع ع�� جميع اإلنتاج الفكري وحاج��م املاسة إليھ  

 ال�شر ظل   �� الباحث�ن  أعمال  مرئية  تلق  عدم  ال  أصبحت  حيث  اال�تمام  التقليدي  ى 

  الالزم . 

  الدافع العال�� للوصول ا��ر للمعلومات �املبادرات والبيانات الدولية والوطنية و�عض

  السلطات التنفيذية وال�شر�عية لبعض الدول املتقدمة. 

 .إلزامية إتاحة البحوث وفقا للوصول ا��ر املمولة من مؤسسات تمو�ل البحث العل��  

  اعية والثقافية املطالبة بحقوق املواطن وال�� من بي��ا  لعالم السياسية واالجتمت اتحوال

 )٠٧حق املعرفة والوصول إ�� املعلومات .(
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  در ال ا ت :

تتعدد وت�نوع مصادر الوصول ا��ر وذلك تبعا ل���ات املنتجة ل�ذه املصادر ووفقا لتنوع  

ا�  تلك املصادر �عد  ا��ر �� املاستخدام  الوصول  الرقمية  م مصادر   Digitalستودعات 

Repositories  ، ا��رة    Open Access Journalsودور�اتالوصوال��ر   Openوالكتب 

Books  ا��رة التعليمية  ا��رة    Open Courseware،واملصادر    Open data،والبيانات 

  ) ٠٨(Open Access Databases ،وقواعد البيانات ذات الوصول ا��ر

  
  رت ال ا:ود

دور�ات محكمة يمكن ألي ��ص أن   Open Access Journals  �ات الوصول ا��ر�عد دور 

املباشر ا��ط  ع��  مقاال��ا  إ��  الدور�ات   Onlineيصل  �ذه  �عض  رسوم.  أية  دفع  دون 

املؤلف�ن   ع��  تفرض رسوما  ال  ا��امعات   �� األ�اديمية  األقسام  ت�شر�ا  ال��  تلك  وخاصة 

فيفرض رسوما مقابل ال�شر قد يدفع�ا املؤلفون أو ا���ات  شر، أما البعض اآلخر  مقابل ال�

الداعمة للبحث. و�لتقي �ذا النموذج مع ال�شر التجاري ألنھ يتطلب من الباحث الذي يرغب  

�� �شر مقالتھ العلمية بالدور�ة دفع مبلغ ما�� �ي يتمكن الناشر من إتاحة املقالة إلك��ونيا  

 The American) ت�� املكتبة األمر�كية العامة للعلومباشرة �عد �شر�ا. و�عللوصول ا��ر م

Public Library of Science) ومؤسسة  BioMed Central    مثاال ل���ات الناشرة ال�� تفرض

يجد   ال��  الرسوم  وتبلغ  اإللك��ونية.  دور�ا��ا   �� أبحا��م  �شر  مقابل  املؤلف�ن  ع��  رسوما 

ب�  نفسھ مطالبا  قبول  الباحث  حالة   �� ��  سديد�ا  لل�شر    ٥٢٥ BioMed Central مقالتھ 

  )٠٩( دوالرا

  
  اد دات ات: 

�عد احد املصادر ا��رة و�� عبارة عن مواقع متاحة ع�� االن��نت يقوم ف��ا الباحثون �عرض  

و  نتائج ابحا��م ومشروعا��م �� مقاالت قبل ان يتم تحكيم�ا و�شر�ا �� دور�ات مطبوعة ا

  ) ��١٠ مجال الف��ياء( pre-print servicesظ�ور تلك ا��وادم الك��ونية وقد بدا 
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  طق ال ا ت :

  �ناك طر�قان رئ�سيان للوصول ا��ر : 

و�ع�� القيام ب�شر دور�ات علمية محكمة ال ��دف إ�� الر�ح املادي  األول : الطر�ق الذ��� :

أية (دون  م��ا  للمستفيدين  ال���  رسوم)    و�سمح  إ��  االن��نت  ع��  الوصول  من  بالتمكن 

االلك��ونية من املقاالت ال�� تقوم ب�شر�ا وت�ب�� اإلشارة إ�� أن �ذا النمط من الدور�ات  

يتمتع با��صائص نفس�ا ال�� تتمتع ��ا الدور�ات املقيدة ذات الرسوم وع�� رأس�ا التحكيم  

  )١١العل�� للمقاالت(

 

: األ   الثا�ي  : الطر�ق  إ�شاء    خضر  و�ع��   ( ال�شر  �عد  أو  قبل   ) للمقاالت  الذاتية  األرشفة 

مستودعات رقمية مؤسساتية أو متخصصة موضوعيا ، تتاح لعموم املستفيدين دون أية  

الدور�ات   عوائق أو قيود و�شمل ع�� كث�� من أنماط اإلنتاج الفكري وع�� رأس�ا مقاالت 

، كما أن وجود األرش املؤسسا�ي جالعلمية  املفتوح  ا��ر الذي  يف  الوصول  زء من حركة 

�س�� إ�� جعل امل�شورات والبحوث العلمية واأل�اديمية متاحة ع�� االن��نت دون أي عوائق  

  للوصول أو االستخدام . 

ماي�� " ندعو ا���ومات وا��امعات    ٢٠٠٢وقد ورد �� بيان بودا�ست للوصول ا��ر لسنة  

ا��ال  ومحرري  واألفراد  واملكتبات  والعلماء  امل�نية  وا��معيات  واملؤسسات  والناشر�ن  ت 

الذين �شار�ونا رؤ��نا االنضمام إلينا �� م�مة إزالة ا��واجز ال�� تحول دون الوصول ا��ر  

باس��اتيجيت�ن   نو���  العلمية  الدور�ات   �� امل�شورة  األدبيات  إ��  حر  وصول  ...ولتحقيق 

  مت�املت�ن �ما:

  اإليداع �� األرشيفات املفتوحة. األرشفة الذاتية و -

  )١٢دور�ات الوصول ا��ر املتاحة مجانا ع�� االن��نت.(-

  

  ا ر ا ة:

رقم   رئا���  بمرسوم  بقسنطينة  لألساتذة  العليا  املدرسة  بتار�خ    ٢٥٤/٨١أ�ش�ت  الصادر 

من  ١٨/٠٨/١٩٨٤ اإل�سانية  والعلوم  اآلداب  فروع  الت�و�نفي  �ان  جامعة    حيث  طرف 
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،�� س�تم��    األدب  عمارة  منتوري متخذة ل�ا  ثم    ١٩٩٨مقرا  استقلت عن جامعة منتوري 

،ثم ليتحول من جديد إ�� املدينة ا��امعية ع��    ١٩٩٩حولت مقر�ا إ�� املنصورة �� س�تم��  

, و بمناسبة  ٢٠١٧مارس    ١٩،و �� يوم    ٢٠١٤سنة    ٣منج�� بجامعة صا�� بو��يدر قسنطينة  

  عيد النصر" تم �سمية املدرسة العليا لألساتذة باسم األديبة املناضلة "آسيا جبار" إحياء "

أستاذة جامعية، روائية، شاعرة، مؤرخة ومخرجة جزائر�ة �عد سيدة األدب املغار�ي و    و��

عام   الفر�سية  األ�اديمية  تدخل  عر�ية  املدرسة ٢٠٠٥أول  لألساتذة  .اك�س�ت  ��    العليا 

اليوم سمع��ا �� ا��ودة من حيث التدر�ب   ENSC أو Ecole Normale Supérieureقسنطينة  

والكفاءة امل�نية ملدرس��ا و��  السنوات األخ��ة ، ش�دت املدرسة �غي�ً�ا �ي�لًيا و�عليمًيا كب�ً�ا  

معلًما و�� �ل عام ، �ستقبل    ٢٢٣يدعم�م    ٢٠١٤طالًبا ��    ٣٣٧٧، حيث بلغ عدد الطالب  

والية �� شرق وجنوب ا��زائر،تحتوي    ٢٤طالب جام�� جديد من    ١٥٠٠  املع�د ما يقارب من 

ع�� عدة اختصاصات �� :الر�اضيات ، وعلوم الكمبيوتر ، والف��ياء ، والكيمياء ، والعلوم 

الطبيعية ، واألدب ، واللغة العر�ية ، والفر�سية ، واإلنجل��ية ، والفلسفة ، وجغرافيا التار�خ  

مست ثالثة  إ��  مقسمة  الثانوي   و�ات:،  التعليم  املتوسط  "PES" أساتذة  التعليم  معل��   ،

"PEM" وأستاذ التعليم االبتدا�ي "PEP".)١٣ (  

  

  م ارا و امت : 

  وسنقسم�ا حسب �ل محور: 

  املتعلقة بالبيانات ال��صية ألفراد العينة: األسئلة نتائج ا��ور األول : 

  

  العليا لألساتذة آسيا جبار: الدرجات العلمية ألساتذة املدرسة 

 %ال�سبة   التكرارات   الدرجة العلمية 

  %٥٢٫٧  10  ماجست�� 

  %٤٧٫٣  09  دكتوراه 

  %٠٠  00  أخرى 

  %١٠٠ ١٩  ا��موع  



    ر ة أ ا رة ات أا  
 

 

 
                          ا ا ث وارات   ات وات

  

١٩٥ 

  : الدرجة العلمية ألفراد العينة ٠٢جدول برقم 

الدرجات العلمية ألفراد العينة املبحوث�ن حيث اقتصرت ع�� درج��   ٠٢يمثل ا��دول برقم

تل��ا    %  ٥٢٬٧توراه واملاجست�� ،وقد �ان لدرجة املاجست�� ال�سبة األك�� وال�� تمثلت ��  الدك

  . %٤٧٬٣درجة الدكتوراه ب�سبة 

  

  مجاالت تخصص أساتذة املدرسة العليا لألساتذة آسيا جبار: 

  %ال�سبة  التكرارات    التخصص مجال 

  %٠٠  00  تار�خ وجغرافيا 

  %٥٫٣  01  فلسفة

  %١٠٫٥  02  ر�اضيات وإعالم أ�� 

  %٠٠  00  علوم دقيقة

  %٠٠  00  علوم طبيعة 

  %٥٫٣  01  فر�سية

  %٢١  04  انجل��ية

  %٣١٫٦  06  األدب العر�ي 

  %٢٦٫٣  05  ف��ياء 

  % ١٠٠ ١٩  ا��موع 

  أفراد العينة : مجال تخصص  ٠٣جدول برقم 

برقم ا��دول  �سبة    ٠٣يمثل  مثلت  حيث  العينة  أفراد  تخصص  تخصص  %  ٣١٬٦مجال 

ثم  %٢١ثم االنجل��ية ب    %  ٢٦٬٣و�� أع�� �سبة يل��ا تخصص الف��ياء ب�سبة    األدب العر�ي

واإلعالماآلليب�سبة وتخصص  %  ١٠٬٥  الر�اضيات  الفلسفة  من  ل�ل  ال�س�ت�ن  و�ساوي 

ال�سبة �� �ل من تخصص العلوم الدقيقة والعلوم الطبيعية    لتنعدم%  ٥٬٣الفر�سية ب  

إ�� التخصصات  �سب  ب�ن  التفاوت  �ذا  املبحوث�ن    و�رجع  العينة  أفراد  جميع  إجابة  عدم 

�س�ب تزامن ف��ة انجاز �ذه الدراسة مع إضرابات طلبة املدرسة العليا لألساتذة مما خلق  

, املوزعة  االست�يانات  �امل  اس��جاع   �� العليا  صعو�ة  املدرسة  فان  العموم  وع�� 



  د. سعاد بن شع��ة، أ.س�ام م�شار 
 

 ا ا- دا ا    ٢٠٢١   

١٩٦ 

  لألساتذةآسيا جبار بقسنطينة �� ثر�ة ومتنوعة بتخصصا��ا ال�سعة.

  

  مدى تب�� أساتذة املدرسة العليا لألساتذة آسيا جبار ��ركة الوصول ا��ر للمعلومات: 

مدى تب�� حركة الوصول ا��ر  

  للمعلومات  

  %ال�سبة  التكرارات 

  %٧٩  15  �عم

  %١٠٫٥  02  ال 

  %١٠٫٥ ٠٢  دون إجابة

  %١٠٠  ١٩  ا��موع 

  لمعلومات: مدى تب�� أفراد العينة مبدأ حركة الوصول ا��ر ل٠٤جدول برقم

برقم ا��دول   �� املبحوث�ن  العينة  إجابةأفراد  املدرسة    ٠٤من خالل  أنأساتذة  يت�� جليا 

من    %١٠٫٥,أما �سبة  %٧٩العليا لألساتذة يت�نون حركة الوصول ا��ر للمعلومات ب�سبة  

دون إجابةو�مكن تفس�� ارتفاع �سبة    %١٠٫٥األساتذة اليت�نون �ذه ا��ركة ،وتبقى �سبة  

ذة املدرسة العليا ل�ذه ا��ركة إ�� ثقاف��م �� مجال حركة الوصول ا��ر وا�تمام�م  تب�� أسات

إ��  ذلك  س�ب  ير��  ا��ركة فقد  �ذه  يت�نون  ال  والذين  ا��ايدون  األساتذة  بقية  أما  ��ا 

ج�ل�م ��ا أو تخوف�م م��ا،كما �عت�� ارتفاع �سبة تب�� �ذه ا��ركة مؤشر ايجا�ي نحو انفتاح  

املدر  مؤشر  أساتذة  و�و  للمعلومات  ا��ر  الوصول  مصادر  واستخدام  �شر   �� العليا  سة 

  يدعو للتفاؤل و�عزز من مبادرات النفاذ املفتوح. 

  

: مر اا م  

  األسئلة املتعلقة ب : ال�شر �� مصادر الوصول ا��ر للمعلومات. 

ر الوصول ا��ر  مدى �شر أساتذة املدرسة العليا لألساتذة آسيا جبار األبحاث �� مصاد

  للمعلومات: 

  %ال�سبة  التكرارات  مدى �شر األبحاث �� مصادر الوصول ا��ر للمعلومات

  %٥٢٫٦٣  ١٠  �عم 



    ر ة أ ا رة ات أا  
 

 

 
                          ا ا ث وارات   ات وات

  

١٩٧ 

  %٤٧٫٣٧  ٠٩  ال

  %١٠٠  ١٩  ا��موع

  : مدى �شر أفراد العينة مبدأ أبحا��م �� مصادر الوصول ا��ر للمعلومات ٠٥جدول برقم

أس   %٥٢٫٦٣إلىأن �سبة  �٠٥ش�� ا��دول برقم ي�شرون  من  العليا لألساتذة  املدرسة  اتذة 

�سبة   تل��ا  �سبة  أع��  للمعلومات و��  ا��ر  الوصول  مصادر   �� يمثل�ا    %٤٧٫٣٧أبحا��م 

ذة الذين ال يقومون ب�شر أبحا��م �� مصادر الوصول ا��ر للمعلومات ، وكما سبق  األسات

  � نطاق واسع  ع� األساتذة �� �شر أبحا��م   إرادة الذكر فان األسباب قد ترجع إ��

  

أساتذة املدرسة العليا لألساتذة آسيا جبار األبحاث �� مصادر الوصول ا��ر   دوافع  �شر 

  للمعلومات: 

دوافع  �شر األبحاث �� مصادر الوصول ا��ر  

  للمعلومات

  %ال�سبة  التكرارات 

  %٤٢٫١١  ٠٨  إرادة الباحث 

  %١٥٫٧٨  ٠٣  ت�ليف من ا��امعة 

  %٠٠  ٠٠  رفض االل��ام بال�شر 

  %٤٢٫١١  ٠٨  ون إجابةد

  %١٠٠  ١٩  ا��موع 

  : أساليب �شر أفراد العينة أبحا��م �� مصادر الوصول ا��ر للمعلومات ٠٦جدول برقم

أن من دوافع �شر األبحاث من طرف أساتذة املدرسة العليا    ٠٦ي�ب�ن لنا من ا��دول برقم  

فيما  %  ٤٢٫١١بة  لألساتذة آسيا جبار بقسنطينة �انت من محض إراد��م بحيث بلغت ال�س

ي�شرون أبحا��م    %١٥٫٧٨أفراد العينة دون إجابة و�سبة    نفس ال�سبة من إجاباتتبقى  

  بت�ليف من ا��امعة . 

  

  

  



  د. سعاد بن شع��ة، أ.س�ام م�شار 
 

 ا ا- دا ا    ٢٠٢١   

١٩٨ 

مصادر الوصول ا��ر املستخدمة �� ال�شر من طرف أساتذة املدرسة العليا لألساتذة  

  آسيا جبار: 

  %بةال�س  التكرارات   أ�م مصادر الوصول ا��ر املستخدمة �� ال�شر 

  %٣٦٫٣٧  ١٢  املستودعات الرقمية 

  %١٥٫١٥  ٠٥  املصادر التعليمية ا��رة 

  %١٢٫١٢  ٠٤  دور�ات الوصول ا��ر 

  %٩٫٠٩  ٠٣  البيانات ا��رة 

  %٢٧٫٢٧  ٠٩  قواعد البيانات ذات الوصول ا��ر 

  %١٠٠  ٣٣  ا��موع 

: أ�م مصادر الوصول ا��ر للمعلومات املستخدمة �� ال�شر من طرف  ٠٧جدول برقم

  فراد العينة أ

أساتذة املدرسة العليا    تنوعت استخدامات مصادر الوصول ا��ر للمعلومات �� �شر أبحاث

برقم    لألساتذة ا��دول   �� ماورد  حسب  جبار  ��    ٠٧أسيا  ال�شر  �سبة  بلغت  بحيث 

الرقمية   �سبة    %٣٦٫٣٧املستودعات  تل��ا  �سبة  أع��  أبحا��م  %٢٧٫٢٧و��  ��   ي�شرون 

الوصول ا��ر ،ليحتل ال�شر �� املصادر التعليمية ا��رة  املرتبة الثالثة    البيانات ذات قواعد  

،�عد�ا تأ�ي البيانات ا��رة �� %١٢٫١٢،ثم دور�ات الوصول ا��ر ب�سبة    %١٥٫١٥ب�سبة  

واملالحظ �نا �و تنوع �شر مصادر الوصول ا��ر للمعلومات  ،  %٩٫٠٩املرتبة األخ��ة ب�سبة  

  بأ�مية �ذه املصادر .  و�� األساتذةوالذي يدل ع�� 

  

  البحوث امل�شورة من طرف أساتذة املدرسة العليا لألساتذة آسيا جبار: 

  %ال�سبة  التكرارات   نوع البحوث امل�شورة

  %24.32  ٠٩  رسائل جامعية 

  %16.22  ٠٦  بحوث مؤتمرات محكمة 

  %13.51  ٠٥  مقاالت 

  %35.14  ١٣  كتب 



    ر ة أ ا رة ات أا  
 

 

 
                          ا ا ث وارات   ات وات

  

١٩٩ 

  %8.11  ٠٣  ندوات 

  %2.70  ٠١  اخ��اع براءات 

  %١٠٠  ٣٧  �موع  ا�

: أنواع البحوث امل�شورة من طرف أفراد العينة �� مصادر الوصول ا��ر  ٠٨جدول برقم

  للمعلومات

ع�� أنواع البحوث امل�شورة �� مصادر الوصول ا��ر للمعلومات   ٠٨يحتوي ا��دول برقم

  والرسائل   %35.14وقد �انت �� كذلك متنوعة حيث حازت الكتب ع�� أع�� �سبة تمثلت ��  

و�عد�ا املقاالت ب    16.22ثم بحوث املؤتمرات ا��كمة ب�سبة    %24.32ا��امعية ب�سبة  

براءات 13.51% ب�سبة  و�� األخ��  الباحث�ن  %  ٢٫٧٠االخ��اع  إرادة  ال�سب ع��  و�عت�� �ذه 

ا��ر   الوصول  وحر�ات  لسياسات  وتأييد�م  العلمية  السرقات  من  تخوف�م  وعدم 

  للمعلومات. 

  

  ن طرف أساتذة املدرسة العليا لألساتذة آسيا جبار: ماكن �شر األبحاث م

  ال�سبة   التكرارات   أماكن �شر األبحاث 

 %19.05  ٠٤  ال����� املوقع 

  %23.81  ٠٥  موقع ا��امعة 

  %57.14  ١٢  مستودع رق�� 

  %100  ٢١  ا��موع 

  : أماكن �شرا لبحوث من طرف أفراد العينة ٠٩جدول برقم

برقم ل��دول  يحتوي    ٠٩بال�سبة  لألساتذة  فانھ  العليا  املدرسة  أساتذة  �شر  أماكن  ع�� 

�� موقع ا��امعة    %٢٣٫٨١و�سبة  من األساتذة �� املستودع الرق��،   %٥٧٫١٤بحيث ي�شر  

ثقة    %١٩٫٥و ع��  يدل  مما  �سبة  أع��  الرق��  املستودع  احتل  ،وقد  ال�����  املوقع   ��

  األساتذة �� �ذا النوع من أماكن ال�شر . 

  

  



  د. سعاد بن شع��ة، أ.س�ام م�شار 
 

 ا ا- دا ا    ٢٠٢١   

٢٠٠ 

ر اا م :   

  ت.األسئلة املتعلقة ب : استخدام مصادر الوصول ا��ر للمعلوما

مدى استخدام مصادر الوصول ا��ر للمعلومات �� األبحاث من طرف أساتذة املدرسة  

  العليا لألساتذة آسيا جبار: 

مدى استخدام مصادر الوصول ا��ر للمعلومات  

  �� األبحاث  

  ال�سبة   التكرارات 

  %84.21  ١٦  �عم

  %15.79  ٠٣  ال 

  %100 19  ا��موع 

  العينة ملصادر الوصول ا��ر للمعلومات �� أبحا��م : مدى استخدام أفراد ١٠جدول برقم

من أساتذة املدرسة العليا لألساتذة �ستخدمون  %84.21أعاله فان    ١٠حسب ا��دول برقم

ع��   املدرسة  ألساتذة  الواسع  اإلقبال  ع��  تدل  بحيث  للمعلومات  ا��ر  الوصول  مصادر 

الوصو م ومبادرات  وسياسات  بحر�ات  ودراي��م  ا��ر  الوصول  ح�ن  صادر  ا��ر��  ل 

  �ستخدمون و�� �سبة ض�يلة .  ال %15.79أن

  

استخدامات مصادر الوصول ا��ر للمعلومات من طرف أساتذة املدرسة العليا  

  لألساتذة آسيا جبار: 

استخدامات مصادر الوصول ا��ر  

  للمعلومات

  ال�سبة   التكرارات 

  %37.5  ١٥  األبحاث كتابة 

  %40  ١٦  تحض�� الدروس 

  %22.5  ٠٩  املؤتمرات تحض��  

  %00  00  أخرى  

  %100 40  ا��موع 

  : استخدامات أفراد العينة ملصادر الوصول ا��ر للمعلومات١١جدول برقم



    ر ة أ ا رة ات أا  
 

 

 
                          ا ا ث وارات   ات وات

  

٢٠١ 

العليا   املدرسة  أساتذة  طرف  من  للمعلومات  ا��ر  الوصول  مصادر  استخدامات  تمثلت 

آسيا جبار حسب األو��  ١١ا��دول برقم  لألساتذة  احتلت املرتبة  ال��  الدروس  �� تحض�� 

لتحض�� املؤتمرات و�مكن تفس��    %22.5و%37.5ثم �� املرتبة الثانية ب�سبة    %40ب�سبة  

الدروس للمرتب  ة األو�� ��اجة األساتذة الستخدام مصادر الوصول ا��ر  احتالل تحض�� 

بحث والوصول وما تقدمھ الختصار ��  للمعلومات نظرا لس�ولة ا��صول عل��ا وس�ولة ال

  الوقت وا���د. 

  

  استخدام مصادر الوصول ا��ر للمعلومات ومدى االستغناء عن مصادر املكتبة: 

استخدام مصادر الوصول ا��ر للمعلومات ومدى  

  االستغناء عن مصادر املكتبة 

  %ال�سبة  التكرارات 

  %26.32  ٠٥  �عم

  %68.42  ١٣  ال 

  %5.26  ٠١  دون إجابة

  %100  ١٩  �موع ا�

: استخدام مصادر الوصول ا��ر للمعلومات من طرف أفراد العينة ومدى  ١٢جدول برقم

  استغنا��م عن مصادر املكتبة 

وج�ة نظر أساتذة املدرسة العليا لألساتذة حول استخدام�م    ١٢تب�ن نتائج ا��دول برقم

بة حيث �انت �سبة   ملصادر الوصول ا��ر للمعلومات وإم�انية االستغناء عن مصادر املكت

عن    68.42% �غن��م  أن  اليمكن  للمعلومات  ا��ر  الوصول  مصادر  بان  إجابا��م  من 

  %26.32تا�� عدم ثق��م بمصادر الوصول ا��ر للمعلومات أما  استخدام مصادر املكتبة و�ال

ف�انت إجاب��م بنعم أي أ��م يثقون �� مصادر الوصول ا��ر للمعلومات و�مكن أن �غن��م  

  من أفراد العينة محايدين .  %5.26در املكتبة التقليدية فيما تبقى �سبة عن مصا

  

  

  



  د. سعاد بن شع��ة، أ.س�ام م�شار 
 

 ا ا- دا ا    ٢٠٢١   

٢٠٢ 

: راا م  

من خالل تحليل إجابات أساتذة املدرسة العليا لألساتذة آسيا جبار توصلت الدراسة إ�� 

  مجموعة من النتائج تمثلت فيماي��:  

 وصول ا��ر للمعلومات ب�سبة  تب�� أساتذة املدرسة العليا لألساتذة آسيا جبار ��ركة ال

٧٩ % . 

   لألساتذة%٥٢٫٦٣ي�شر العليا  املدرسة  أساتذة  مصادر  أسيا    من   �� أبحا��م  جبار 

يتخوف   ح�ن   �� للمعلومات  ا��ر  السرقات    %٤٧٫٣٧الوصول  �س�ب  أبحا��م  �شر  من 

 العلمية.

   ر  �� مصادر الوصول ا�   أبحا��م  من أساتذة املدرسة العليا لألساتذة%  ٤٢٫١١ي�شر�

 في�شرون بت�ليف من ا��امعة . % ١٥٫٧٨للمعلومات بإراد��م ال��صية أما 

   آسيا جبار املستودعات الرقمية    من أساتذة املدرسة العليا لألساتذة  %�٣٦٫٣٧ستخدم

و   أبحا��م  و    ٢٧٫٢٧%�� �شر  ا��ر  البيانات ذات الوصول  األساتذة    %١٥٫١٥قواعد  من 

للبيانات    ٩٫٩%دور�ات الوصول ا��ر للمعلومات ول%  ١٢٫١٢للمصادر التعليمية ا��رة و  

 ا��رة . 

   للكتب و%  ٣٥٫١٤ي�شر ا��امعية و%  ٢٤٫٣٢من األساتذة  لبحوث    %١٦٫٢٢للرسائل 

 للمقاالت . % ١٣٫٥١املؤتمرات ا��كمة و 

  ألبحا��م �� املستودعات الرقمية .  من أساتذة املدرسة العليا لألساتذة% ٥٧٫١٤ي�شر 

 املوقع ال����� .  %�١٩٫٠٥امعة و�� موقع ا� %٢٣٫٨١و �� 

   مص %  �٨٤٫٢١ستخدم لألساتذة  العليا  املدرسة  أساتذة  ا��ر  من  الوصول  ادر 

 للمعلومات .

 تحض�� املؤتمرات.   %��٢٢٫٥ كتابة األبحاث و%  ٣٧٫٥م��م �� تحض�� الدروس و%  ٤٠ �� 

 لألساتذة العليا  املدرسة  ا��ر   أساتذة  الوصول  ملصادر  استخدام�م  جبار    آسيا 

أن   استخدام�م ل�ا �غن��م عن  %  ٢٦٫٣٢للمعلومات ال �غن��م عن مصادر املكتبة �� ح�ن 

 دام�م مصادر املكتبة.استخ 

  



    ر ة أ ا رة ات أا  
 

 

 
                          ا ا ث وارات   ات وات

  

٢٠٣ 

 : رات ا  

  ارتأينا وضع املق��حات التالية: 

  . التعر�ف بمفا�يم الوصول ا��ر للمعلومات وا�م املبادرات املتعلقة بھ  

  مصادر الوصول ا��ر للمعلومات.تحس�س الباحث�ن بضرورة �شر أبحا��م ��  

   واملعا�د ا��امعات  ل�ل  ورقمية  مفتوحة  مؤسساتية  مستودعات  إ�شاء  ضرورة 

  واملدارس الوطنية . 

   ا��ر الوصول  ودور�ات  الرقمية  املستودعات  مشار�ع  تب��  بأ�مية  والتعر�ف  اإلش�ار 

  للمعلومات .

  الوصول ا��ر للمعلومات.  �عز�ز املبادرات العاملية وال�شر�عات ال�� تنادي بحركة  

 ال باحث�ن األ�اديمي�ن بضرورة �شر بحو��م �� مصادر الوصول ا��ر للمعلومات  إلزام 

  من اجل تحصيل إنتاج عل�� فكري أك�� مرئية. 

   مصداقية أك��  للمعلومات  ا��ر  الوصول  مصادر  جعل  اجل  من  ا��ث�ث  الس�� 

  وموثوقية.

  للمعلومات لثقة الباحث�ن من اجل    ضرورة كسب القائم�ن ع�� مصادر الوصول ا��ر

  استقطاب أك���م �شرا لألبحاث .

   ضرورة إعفاء الباحث�ن من رسوم ال�شر �� مصادر الوصول ا��ر من اجل الوصول إ��

 مصادر وصول حر أك�� خصو�ة وإثراء وتنوع. 

  

: اا   
)٠١( . حس�ن  محمد  رمضان  ا��ر  إيمان  الوصول  دعم   �� ا��امعية  املكتبات  ،املكتبة    دور  للمعلومات 

الرابط   ع��  .متاح  نموذجا  القا�رة  بجامعة  ا��ديدة  املركز�ة 

http://platform.almanhal.com/Files/2/61555 

ا��ر   )٠٢( .الوصول  احمد  محمد  ابرا�يم  احمد  ،مجلة  م�ا  املبادرات  اال�مية  .املف�وم  للمعلومات 

cybrarians  متاح ع�� الرابط :  ٢٠١٠، يونيو٢٢العدد 

http://www.journal.cybrarians.org// 
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 ا ا- دا ا    ٢٠٢١   

٢٠٤ 

للمعلومات العلمية والتقناألرشيف املفتوح املؤسس  ��لول أمنة.  )٠٣(   Ristية .مجلة  ا�ي والوصول ا��ر 

   ٢٠١٤.  ٠١.رقم : ٢١.العدد 

(04) Bjork,B-C. open access to scientific publications – an analysis of the barriers to change 

information reserch , vol.9.No2.2004 

للمعلوما )٠٥( ا��ر  .الوصول  احمد  محمد  ابرا�يم  احمد  ،مجلة  م�ا  املبادرات  اال�مية  .املف�وم  ت 

ianscybrar  متاح ع�� الرابط :   ٢٠١٠، يونيو٢٢العددhttp://www.journal.cybrarians.org/ /  

 ��ر.أملا سوان .ترجمة سليمان بن سالم الش�ري ،عبد الرحمن احمد فراج .تطو�ر و�عز�ز الوصول ا  )٠٦(

 . ٢٠١٧ة امللك عبد العز�ز للعلوم والتقنية ،مدين  الر�اض، مبادئ توج��ية للسياسات،

فراج. )٠٧( الرحمان  العل��.  عبد  وال�شر  األرشفة   �� املستقبل  طر�ق  للمعلومات  ا��ر  مجلة   الوصول 

  . ٢٠١٠يونيو– ٢٠٠٩.د�سم�� ١.ع١٦مكتبة امللك ف�د الوطنية .مج

  جامعة   ت، مجلةالباحث�ن السور��ن نحو مصادر الوصول ا��ر ا�� املعلومااتجا�ات    سعادة عودة. )٠٨(

  . ٢٠١٣، ٤-٣،ع29 ا��لد–دمشق

والعالقات   )٠٩( الدور   : للمعلومات  ا��ر  الوصول  وحركة  املكتبات  الشوابكة.  إسماعيل  أحمد  يو�س 

  متاح ع�� الرابط :  ٢٠٠٩، مارس١٨العدد  cybrariansمجلة  والتأث��ات املتبادلة،

http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=377:

31-52-09-20-05-d=141:200919&cati-54-08-19-07-2009  

ع املعر�� األ�ادي�� �� عصر املعلوماتية ب�ن األرشفة الذاتية والوصول نار�مان إسماعيل متو�� .اإلبدا )١٠(

ا��ر للمعلومات :دراسة التجا�ات وتطبيقات أعضاء �يئة التدر�س بجامعة طيبة .مجلة مكتبة امللك ف�د  

 . ٢٠١٢نوفم��-.ماي٢،ع ١الوطنية،مج

البحث العل�� :دراسة    يو�س العبيدي . دور الوصول ا��ر للمعلومات �� �عز�ز حركة  .سيف قدامة )١١(

.العدد   الرافدين  تنمية  ،مجلة  املوصل  جامعة   �� التدر�س  �يئة  أعضاء  من  عينة  آلراء    ١١٣استطالعية 

 .  ٢٠١٣. ٣٥.ا��لد

ا  )١٢( ��ر للمعلومات لع�� بوكم�ش ، عمر حوتية.دور التكنولوجيا الرقمية �� تحقيق سرعة الوصول 

أعما  . العر�ية  بالدول  العل��  البحث  التكنولوجيا  وترقية  �� عصر  ا��ادي عشر:التعلم  الدو��  املؤتمر  ل 

  .  ٢٠١٦أفر�ل  ٢٤ – ٢٢الرقمية . مركز جيل البحث العل��.طرابلس 

  olelec-de-propos-http://www.ensc.dz/index.php/a) موقع املدرسة العليا لألساتذة :١٣(

  

 



    ر ة أ ا رة ات أا  
 

 

 
                          ا ا ث وارات   ات وات

  

٢٠٥ 

  ت ا با  ا ا د
ام درا :ا دة ا  
  حسان �سامدة                                                     د/سماح قارح 

  النفسية واملدرسية وامل�نيةباحث دكتوراه، �ندسة وتكنولوجيا املعلومات مخ�� بنك االختبارات 

 1باتنة -جامعة ا��اج ��ضر

  

:ا  

تبحث ا��امعات باستمرار عن طرق مبتكرة يتم من خالل�ا ز�ادة ا����ات التعليمية وتحس�ن  

القائم ع�� األلعاب اس��اتيجية مبتكرة �ستخدم �� جميع   التعلم، التعلم  جودة وإنتاجية 

مستو�ات التعليم، لذا يالحظ اال�تمام بھ �� األوساط األ�اديمية، املكتبة �عب�� عن ال��ام  

�أحد    ا��امعة  منطقية  خطوة  األ�اديمية  املكتبات   �� األلعاب  دمج  الطالب،  بتطو�ر 

تطبيقات إدارة املعرفة، �غض النظر عن املتعة واإلثارة ��دف إ�� ما �و أ�عد من ا��دمات  

ال��ف��ية، حيث يمكن أن تدعم ا��ال التعلي�� وتطو�ر املنا�� الدراسية ع�� عدة طرق،  

وة أ�شطة األلعاب ألغراض البحث العل��، وال�� يمكن ترجم��ا  ا��ال األ�ادي�� يدعم بق

مكتبات   من  عينة  موظفي  ورؤى  نظر  وج�ة  الدراسة  ت�ناول  املكتبة،  خدمات  إ��  �س�ولة 

جامعية للوسط ا��زائري �� استخدام التعلم املب�� ع�� األلعاب �� املكتبات، كما تم �سليط  

كرة، �� ح�ن أن �ناك العديد من العوائق ا��تملة  الضوء ع�� �عض املبادرات والنماذج املبت

للتب�� فوائده تفوق بكث�� عيو�ھ، قد تحدث إم�انات إبداع وابت�ار ال حصر ل�ا �� مكتبة  

 �عزز ب�ئة اللعب.   

  
 :ت اا  

  األلعاب التعليمية، تطبيقات إدارة املعرفة، املكتبات األ�اديمية، االبت�ار  
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 ا ا- دا ا    ٢٠٢١   

٢٠٦ 

Summary: 

Universities are constantly looking for innovative ways through which to 

increase educational experiences and improve the quality and productivity of 

learning. Game-based learning is an innovative strategy used at all levels of 

education, so interest in it is noted in academic circles. The library is an 

expression of the university’s commitment to student development, 

incorporating games into Academic libraries are a logical step as a knowledge 

management application, regardless of fun and excitement, which aims beyond 

entertainment services, as it can support the educational field and develop 

curricula through several methods. The academic field strongly supports the 

activities of games for AGRA Scientific research, which can be easily translated 

into library services, the study deals with the view and perspectives of a sample 

of university libraries for the Algerian community in the use of games-based 

learning in libraries, and some innovative initiatives and models were 

highlighted, while there are many potential obstacles Adoption has benefits that 

far outweigh its drawbacks, countless creativity and innovation potentials may 

occur in a library that enhances the gaming environment. 

Key words:  

educational games, knowledge management applications, academic libraries, 

innovation 

  
: 

اإلن��نت   ع��  األلعاب  من طفولتنا، أصبحت  يم��  ال  ثقافتنا و�� جزء   �� تن�شر  األلعاب 

ا��يال   مثل  اللعب  عناصر  أن  األبحاث  أظ�رت  والعمر،  والثقافة  ا���س  يتجاوز  ا 
ً
�شاط

 عالية. واملنافسة وامل�ام واإلنجازات املرئية يمكن أن تحفز الناس وتجعل التعلم أك�� ف



    ر ة أ ا رة ات أا  
 

 

 
                          ا ا ث وارات   ات وات

  

٢٠٧ 

ركزت الكث�� من أبحاث متخص��� علم النفس �� العالقة ب�ن اللعب واإلبداع ع�� الرغم  

، إال أن الدافع للعب موجود �� البالغ�ن 
ً
 غ�� مقبول اجتماعيا

ً
من أن لعب الكبار �ان تار�خيا

أي�شتاين،   أل��ت  مثل  والفنان�ن  العلماء  من  العديد  األ�مية،  من  القدر  بنفس  ي�ون  وقد 

فاينمان،  ألك ر��شارد  مو�سارت،  أماديوس  فولفغا�غ  دودجسون،  �شارلز  فليمنج،  سندر 

 وآخر�ن ت�نوا اللعب �أداة إدراكية �ان ل�ا تأث�� عميق ع�� إنتاج�م اإلبدا��. 

ب�و��ا أحد املصمم�ن الذين يدعمون ب�ئة عمل مرحة ملوظف��ا ع�� مجموعة    �Googleش��ر  

واالبت�ارات   املرحة  األ�شطة  مثل  من  مساحات  توف��  خالل  من  اإلبداعية،  التكنولوجية 

  Googleمالعب كرة الطائرة وأحواض السباحة وصاالت ا��يم وطاوالت البلياردو، ���ع  

املوظف�ن ع�� استخدام لوحات األف�ار الستكشاف األف�ار ا��ديدة وتجر���ا، كما �سمح  

ة و البخار�ة للموظف�ن للتنقل،  للموظف�ن بإحضار كال��م للعمل، وتوفر الدراجات ال�وائي

و�عرض أعمال املوظف�ن ع�� جدران ال�افت��يا، وتقدم خدمات املساج، ووجبات الطعام،  

املرح،   ���يع  خالل  من  الفر�ق  معنو�ات  �عزز  كما  للموظف�ن  والبيال�س  اليوجا  ودروس 

ر�وب   ش�ل  ع��  اليوم  طوال  ل�ا  مخطط  غ��  وفواصل  ا��ماعية،  ميدانية  والرحالت 

تدفق   الطرق  �ذه  تضمن  �عض�م،  ع��  الرغوة  أصا�ع  إطالق  أو  ال�و�ي  ولعب  الدراجات 

 ١األف�ار بحر�ة وتؤدي إ�� االبت�ار من خالل اللعب.

�عتمد مستقبل املكتبة �� قدر��ا ع�� االبت�ار والتغي��، كمكت�ي�ن يجب أن �غ�� موقفنا تجاه  

األساليب التقليدية و��ذه الطر�قة تنطوي ع�� إم�انية ال يمكن إن�ار�ا ملساعدة املكت�ي�ن  

��عل عمليات املكتبة أك�� متعة ل��يل ا��ا�� من املستخدم�ن، �ذا ا��يل الذي ال ينفصل  

أج�زة الكمبيوتر واألج�زة اللوحية واألن��نت، حيث يق��� الكث�� من الوقت �� �شغيل    عن

 الفيديو واأللعاب ع�� االن��نت. 

ا��الية   املتطلبات  مع  للتعامل  املعرفة  إدارة  أساليب  من  �أسلوب  األلعاب  اق��اح  تم  لذا 

املست  من  املز�د  وجذب  املستقبلية  األدوار  واستكشاف  التجر�ب  �عز�ز  وتمك�ن  و  خدم�ن 

 تفاعل العمالء مع املكتبة. 
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 ا ا- دا ا    ٢٠٢١   

٢٠٨ 

 :رات اؤ 

 ـ كيف يمكن للمكتبات احتضان اللعب؟

 ـ ملاذا �س�� املكتبات إ�� دمج التعلم القائم ع�� األلعاب ضمن برامج�ا وخدما��ا؟  

 ـ ما �� ا��واجز ال�� تواج��ا املكتبات �� دمج�ا ��تلف أ�شطة األلعاب، وم�� تن��؟  

  
أ :راا   

�� ح�ن أن استخدام األلعاب �� املكتبات العامة يبدو مناسًبا �ش�ل طبي��، إال أن استخدام  

األلعاب �� املكتبات األ�اديمية ر�ما ي�ون اختياًرا أقل وضوًحا، ولكن مع التعلم املب�� ع��  

� خطوة منطقية،  األلعاب �� جميع مستو�ات التعليم، دمج األلعاب �� املكتبات األ�اديمية �

بتضم�ن   للمكت�ي�ن  �سمح  حيث  وامل�نية،  األ�اديمية  األوساط   �� بھ  اال�تمام  يالحظ  لذا 

ا��االت الفرعية للتعلم ال�شط والتعليم األك�� فعالية للطالب الذي يتضمن مستوى عال  

  من مشاركة الطالب، أدوات البحث ومفا�يم محو األمية املعلوماتية ل�ست مث��ة لال�تمام 

�ش�ل جو�ري ملعظم الطالب، واأل�شطة ال�� تز�د التفاعل �� الدراسة يمكن أن تز�د من  

 دافعي��م ومشارك��م.  

  
 :رااف اأ  

املعلوماتية،   التعلم املب�� ع�� األلعاب �� املكتبات ومحو األمية  ت�ناول الدراسة استخدام 

ألغراض البحث العل��، وال�� يمكن ترجم��ا  ا��ال األ�ادي�� يدعم بقوة أ�شطة األلعاب  

املبادرات   �عض  ع��  الضوء  �سليط  خالل�ا  من  يتم  حيث  املكتبة،  خدمات  إ��  �س�ولة 

  والنماذج املبتكرة وأ�م العوائق ا��تملة. 

  
 :رااءات اإ  

املركز�ة   (املكتبة  ا��زائري  بالوسط  ا��امعية  باملكتبات  حالة  دراسة  عن  عبارة  العمل 

معة بن يوسف بن خدة، املكتبة املركز�ة بجامعة �واري بومدين للعلوم والتكنولوجيا،  بجا

املكتبة املركز�ة بجامعة امحمد بوقرة) تمثلت �� استطالع ع�� مقابالت مع موظف��ا ��مع  

وتفس���ا   تحليل�ا  ثم  باملكتبات  باللعب  التعلم  دمج  لتب��  نظر�م  وج�ة  حول  املعلومات 



    ر ة أ ا رة ات أا  
 

 

 
                          ا ا ث وارات   ات وات

  

٢٠٩ 

 اسة ووضع توصيات واق��احات. وصوال لنتائج الدر 

  
 :ت اراا  

ع�� غرار أدبيات ا��ال ال��بوي والنف��� حول التعلم املب�� ع�� األلعاب، أصبحت األلعاب 

�� املكتبات شا�عة خالل العقد املا���، وتحدثت الكث�� من الكتب حول األلعاب �� جميع  

) املكتبات  ،  Mayer & Harris؛  Levine  ،2006  ،2008  ،2009؛  Gallaway  ،2009أنواع 

 ). Neiburger ،2009؛ 2009

) ا��ميع يلعب �� املكتبة: خلق تجارب ألعاب را�عة ��ميع األعمار:  ٢٠١٠ـ كتاب ني�ولسون (

�ساعد �ذا الكتاب املكتبات للتفك�� خارج الصندوق ودفع م�م��م بطر�قة مث��ة، س�وت  

ف�مھ   يجمع  س��اكيوز   �� املكتبة  ألعاب  ومؤسس  مكت��  و  مشارك  أستاذ  �و  ني�ولسون 

العميق   ومعرفتھ 
ً
إ�� ثالثة عشر فصال الكتاب، ينقسم الكتاب  ة وتجر�تھ باأللعاب �� �ذا 

توفر   أن  يمكن  حيث  وأ�ميتھ  املكتبة   �� للعب  ا��زء األول يؤسس  أجزاء،  ثالثة   �� مرتبة 

برمجة األلعاب دعًما إلساءة ف�م املكتبة وتجر�ة إيجابية للمستخدم�ن ع�� عدة �عر�فات  

نماذج األلعاب س�لة االستخدام م��ا النماذج األصلية ال��  ومناقشات، ا��زء الثا�ي �شمل 

تتمثل �� ألعاب املعرفة واأللعاب االس��اتيجية وألعاب اإلجراءات وألعاب السرد واأللعاب  

الداخلية   واالستعراضات  اللعبة  �عر�ف  ملفات  من  عدًدا  فصل  �ل  �غطي  االجتماعية، 

ثالث واألخ�� من الكتاب �و القسم العم��  لبعض األلعاب الشا�عة ل�ذا النموذج، ا��زء ال

ا��اص باملكتبات ممن �م ع�� استعداد لبدء وضع برنامج األلعاب ا��اص ��م، �� خمسة  

فصول بدًءا من املناقشات حول طرق �س�يل تجر�ة األلعاب و�سو�ق ال��نامج والشراكة مع  

عموما لل��نامج،  امل�مة  وامل��رات  التقييمات  جميع  إ��  لعب    اآلخر�ن  أن  الكتاب  مقار�ة 

برنامج   أو توسيع  �� بدء  األك�� أ�مية ألي مكتبة ترغب  �� املكتبة نقطة االنطالق  ا��ميع 

٪  ٤٣لأللعاب، تم إعداد است�يان ع�� اإلن��نت بخصوص األلعاب �� املكتبات، توصل إ�� أن  

 ٢من املكتبات عرضت برامج ألعاب شملت معظم�ا ألعاب الطاولة.

غراي وس�� براون وجيمس ما�انوفو جمعا فيھ مجموعة متنوعة من األلعاب ـ كتاب لديف  

يق��ح   جديدة،  بطرق  ا��لول  لتصور  الصندوق  خارج  التفك��  ع��  املؤسسات  ملساعدة 
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املؤلفون أنھ يمكن استغالل اإلبداع ل�ل فرد من خالل خلق عالم من اللعب يتم فيھ �عليق  

العالم البديل يمكن للناس االنخراط �� �ل ���ء ح��  قواعد ا��ياة العادية مؤقًتا، �� �ذا  

حل املشكالت �ش�ل ملموس، ينقسم الكتاب إ�� عدة مباحث بدءا من ما�ية اللعبة وكيفية  

ال�� يمكن   باأللعاب األساسية  ثم مبحث خاص  األساسية،  اللعب  إجراء األلعاب وم�ارات 

والتصو�ت   البطاقات  �سيطة مثل فرز  ت�ون  قد  ال��  مثل  دمج�ا   �� املشاركة  أو  بالنقاط 

لعبة إغالق، كما يؤكد    ١١لعبة استكشاف و    ٤١لعبة افتتاح و    ٢٦القصة املصورة، تم سرد  

أنھ �� عالم التكنولوجيا الفائقة ال�� �عوق�ا قيود مثل مشا�ل امل��انية، من ا��يد أن نرى  

و� الالصقة  األوراق  مثل  األساسية  اللوازم  ع��  �عتمد  ال��  مع  األلعاب  الف�رسة،  طاقات 

 ٣إم�انية استغالل املساحة.

ـ عموما اال�تمام بالتعلم املرتكز ع�� األلعاب �� املكتبات �� ارتفاع، كما يت�� من األعداد  

مواضيع:   ثالثة  ع��  تركز  وال��  املوضوع،  �ذا  حول  والدراسات  األعمال  من  امل��ايدة 

تطو�ر ا��موعات لدراسات األلعاب    مجموعات األلعاب باملكتبات الرقمية وغ�� الرقمية، 

  وإنتاج األلعاب، استخدام األلعاب ��و األمية املعلوماتية و�عليمات املكتبات. 

 

:را ا ا 
١ :ر ةم   

برامج�ا وخدما��ا ومجموعا��ا،   اللعب من خالل  أمر��ا الشمالية دعمت  تار�خيا مكتبات 

استضافة النوادي وتقديم ال��امج �� الوسيلة األو�� ال�� تدعم ��ا املكتبات اللعب، حسب  

ني�لسون أقدم ذكر لأللعاب �� املكتبات �و نادي شطرنج �� مكتبة مع�د املي�انيك �� سان  

ب�ن مجتمعات األلعاب واملكتبة بحيث أصبحت  ١٨٥٠م  فرا�س�س�و عا ، تطورت العالقة 

استطالع   وجد  املكتبات،  عروض  من  العديد   �� قياسية  األلعاب  و�رامج  األلعاب  أندية 

  �� للمكتبات  معظم�ا  ٤٣أن    ٢٠٠٩ني�لسون  شملت  ألعاب  برامج  عرضت  املكتبات  ٪ من 

ت األمر�كية بالتعاون مع شر�ات األلعاب  بدأت جمعية املكتبا  ٢٠٠٧ألعاب الطاولة، �� عام  

العال��   اليوم   �� �شارك  ال��  للمكتبات  ا��انية  الرقمية  واأللعاب  الطاولة  ألعاب  لتوف�� 

مكتبة،   ٢١٥٧شاركت  ٢٠١٥مكتبة، و�� عام  ١٨٠٠شاركت حوا��  ٢٠١٠لأللعاب، �� عام 
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اه، توجد حاليا رابطتان  مما يدل ع�� أن العديد من املكتبات �شارك بحماس �� �ذا االتج

) وجمعية مكتبات األلعاب  �USATLAما جمعية مكتبات ألعاب الواليات املتحدة األمر�كية (

نظًرا لشعبية األلعاب أصبح    ٤) لدعم املكتبات ال�� تدير مجموعات األلعاب،ITLAالدولية (

  ٥.ALR'sGameRTنوفم��) برعاية  ٤ -أكتو�ر   ٢٩يوجد أسبوع األلعاب الدو�� (

 

٢:ت ا ا  ة ذجدرات و  

�� رو�شس��    ٢٠١٦س�تم��    ٢٤إ��    ٢٣التعلي�� الذي عقد �� الف��ة من    Gaming Asـ مؤتمر  

ب�يو�ورك برعاية ا��معية األمر�كية للمكتبات للتحقيق �� استخدام األلعاب �� التعلم، أكد  

ر مكتبة ع�� أنھ ي�ب�� التعامل مع اللعب ع�� أنھ مورد  فيھ جوز�ف كر�ستوفر �ار�س مدي

�علي�� ضمن املنا�� الدراسية، لذا يجب النظر �� اعتبارات اختيار األلعاب وكيفية مالئمة  

األلعاب مع املنا�� وأن �ذا يدخل ضمن التحول �� التدر�س، املتمثل �� التدر�س املتعمد  

لك، �ستخدم األلعاب من قبل املكتبات األ�اديمية  من خالل األلعاب، واملكتبة ل�ا دور �� ذ 

املعلوماتية،   املكتبة ومحو األمية  البحث وخدمات  ال�� �شمل موارد  التوعية   �� للمشاركة 

ا��تمع    �� املكتبة  صورة  ترفع  أن  يمكن  باأللعاب  التوعية  فعاليات   �� املكتبات  مشاركة 

 ا��ام��.  

�و األمية املعلوماتية و�عليمات املكتبة، تقوم  من الصعب تحديد عدد األلعاب الرقمية �

املعلوماتية   األمية  محو  لتعليم  الفيديو  ألعاب  �ستخدم  ال��  األ�اديمية  املكتبات  معظم 

بإ�شاء ألعاب رقمية خاصة ��ا الستخدام الطالب، من األمثلة املبتكرة ع�� لعبة رقمية ��دف  

من جامعة والية    The Data Gameات �ان  إ�� تزو�د الطالب ب��نامج �علي�� ألبحاث املكتب

تم   �عليمية  برامج  أر�عة  من  مجموعة  من  تتألف  اإلن��نت  ع��  لعبة   �� تتمثل  �ولورادو، 

 تقديم�ا �� أسلوب ألعاب التلفز�ون و�رامج املسابقات الش���ة. 

تقوم �عض املكتبات األ�اديمية بتعديل ألعاب الفيديو التجار�ة ا��الية ل�شكيل�ا �� تجر�ة  

تحو�ل   �ا��اري ع��  جامعة   �� املكت�ي�ن  �عمل  املعلوماتية،  األمية  لكفاءات محو  �عليمية 

إ�� لعبة محو األمية املعلوماتية �عنوان    Half-Life2ا��رك الذي يدير لعبة الفيديو الش���ة  

Blue Benevolent . 
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�عنوان   اإلن��نت  ع��  معلوماتية  أمية  محو  لعبة  أر�زونا  بجامعة  فلي�شر  مكتبة  أ�شأت 

!AxWise  كما أ�شأ املكت�ي�ن �� جامعة نورث ب�ارولينا لعبة ع�� شبكة اإلن��نت �س�� لعبة ،

الل�سا املعلوماتية لطالب  �عليم  أ�داف  لتلبية  املعلوماتية، و�� مصممة  �س،  محو األمية 

يلع��ا ما يصل إ�� أر�عة أ��اص عن طر�ق التحرك �� جميع أنحاء ا��لس عن طر�ق اإلجابة  

جلسات   خالل  اللعبة  مارسوا  الذين  الطالب  أفاد  فئات،  أر�ع   �� لألسئلة  ��يح  �ش�ل 

التدر�س باملكتبات أ��م استمتعوا و�علموا عن املكتبة أثناء اللعب، سلسلة ألعاب الفيديو  

Legend of Zelda    الش���ة منNintendo    تتطلب مغامرة سفر حول عالم اف��ا��� كب��

يجمع معلومات ومصادر الستخدام�ا الستكمال األلغاز و�ز�مة األعداء وإ��اء اللعبة، ش�يھ  

ما،   موضوع  حول  وتجميع�ا  املعلومات  عن  البحث  بح��:  مشروع  الطالب  إعداد  �عملية 

 لك املعلومات لتحقيق �دف�م. تحديد املصادر ذات الصلة، استخدام ت

�� جامعة أو�ايو أ�شأ فر�ق من املكت�ي�ن وامل��مج�ن لعبة �عنوان �انت �يد لطالب مرحلة  

الل�سا�س، �انت �يد لعبة غامضة يجب ع�� الطالب العثور ع�� ���ء مفقود �� املكتبة  

اللغز، مع    مما يمك��م من معرفة استخدام املكتبة أثناء البحث عن أدلة �ساعد�م �� حل

منح جوائز للفائز�ن الذين يقدمون نتائج�م، قام املكت�ي�ن �� جامعة �ارني�� ميلون بتجنيد  

ألعاب   تطو�ر   �� للمساعدة  التوثيق  تقنية   �� املاجست��  درجة  ب��نامج  امللتحق�ن  الطالب 

�ا  معرفة القراءة والكتابة الرقمية، يخطط الفر�ق إل�شاء لعبة �ستة وحدات، �عا�� مل م�

 ٦.ACRLمعيار ملعرفة املعلومات ��

ـ يتطلب التعلم القائم ع�� اللعب إعادة التفك�� �� كيفية تقديم أي محتوى �علي��، حولت  

إحدى املكتبات ا��ولة ا��اصة ��ا ال�� ال تتطلب ا��يال إ�� رحلة بحث عن املتعة والتنافس 

املكتبة بمدى ا�شغال طال��ا  حيث واجھ املستخدمون تحدًيا للعثور ع�� األشياء، فوجئت  

 �س�ب �ذا التغي�� الطفيف. 

�� املكتبة للطالب قامت �لية   تقليدية   Queens borough Communityالس�بدال جولة 

College   �� أدلة  البحث عن  تتطلب من الطالب  الك�� و�� لعبة  البحث عن  بتطو�ر لعبة 

�صول ع�� م�افآت وجوائز  مكتبة ��ل لغز، يتم تحف�� الطالب للعب من خالل فرصة ا�

صغ��ة، �� االختبار القص�� الذي تم إجراؤه حصل الطالب الذين لعبوا اللعبة ع�� درجات  



    ر ة أ ا رة ات أا  
 

 

 
                          ا ا ث وارات   ات وات

  

٢١٣ 

 أع�� من أولئك الذين حصلوا ع�� جولة تقليدية �� املكتبة. 

أعاد املكت�ي�ن �� جامعة نياجرا تصميم لعبة "جولة مكتبة الغموض" ع�� تقديم الطعم إ��  

خدما��ا، و�شارك الطالب �� حل لغز ال�اتب املفقود، يحصل الطالب ع�� موارد املكتبة و 

أك�� دراية   إ�� أن الطالب  نتائج ما قبل االختبار وما �عده  جوائز صغ��ة ��ل اللغز، �ش�� 

 ٧باملكتبة وموارد�ا وخدما��ا �عد اللعب.

أكشن ولعب    (اليف  LARPلعبة الواقع البديل �� لعبة رمز�ة ولعبة قواعد، ألعاب    ARGـ  

حقيقية   وثائقية  أماكن وأغراض  مع  اف��ا���  إ�� عالم  املشارك�ن  ف��ا ��ب  يتم  األدوار) 

 الستخالص نتائج وجعل عمليات البحث ملموسة. 

لتعليم الطالب كيفية تجميع املعلومات ��    Arcadeتم تصميم األلعاب املصغرة �� مكتبة  

و�غرس، وكيفية العثور ع�� معلومات  مكتبة أ�اديمية باستخدام نظام تص�يف مكتبة ال�

أسم��ا   لعبة  بتطو�ر  فلور�دا  بجامعة  للعلوم  مارستون  مكتبة  قامت  بح��،  ملوضوع 

 بيواكتيف محو األمية لتعليم الطالب كيفية القيام باألبحاث �� املكتبة. 

جامعة    IMLSمولت    �� املعلوماتية  األمية  محو  ألعاب  لتطو�ر  ،  James Madisonمشروع 

اجتياز اختبار لكفاءات محو أمية املعلومات    �JMU جميع الطالب ا��امعي�ن ��  يجب ع�

خالل عام�م األول �� ا��امعة، حدد املكت�ي�ن مجال�ن لضعف الطالب �� االختبار وأوجدوا  

 للطالب للعب لز�ادة م�ارا��م �� �ذه ا��االت، �شمل األلعاب الناتجة  
ً
-CitationTicألعابا

Tac-Toeع� ال��  وال�لمات  ،  جزئًيا،  أو  �لًيا  االس�ش�ادات  تحديد  كيفية  الالعب�ن  لم 

�لمات   إ��  موضوع  تحليل  ع��  قدر��م  و�طورون  املتعلم�ن  ف��ا  يمارس  ال��  الرئ�سية، 

خطة    �� التقييم  دمج   �� املشروع  ل�ذا  واملفيدة  لال�تمام  املث��ة  امل��ات  إحدى  رئ�سية، 

 ات م�ارة الطالب ترتفع �عد لع��ا.املشروع، وقد وجد املكت�ي�ن أن مستو�

The Defense of Hidgeon    من أ�م مشار�ع تطو�ر األلعاب الرقمية األك�� طموحا لفر�ق

كيفية   الطالب  �عليم  إ��  ��دف  للمعلومات  م�شيغان  جامعة   �� مار�ي  �ار�ن  بقيادة  بحث 

طرق استخدام  إجراء األبحاث، بدًءا من البحث عن ا��وانب املن��ية والعامة للموضوع و 

وا��   تفضيل  ممارس��ا  �عد  الطالب  مناقشات  أظ�رت  البيانات،  وقواعد  املكتبة  ف�ارس 

 لذلك قام الفر�ق  
ً
لأللعاب التعليمية ال�� ترتبط مباشرة بالدراسة ا��اصة ��م، استجابة
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جديدة   لعبة  وتجميع�ا    BiblioBoutsبتطو�ر  املصادر  عن  بالبحث  ف��ا  الطالب  يقوم 

حول  الطالب    وتقييم�ا  �ستخدم  اللعب  أثناء  بح��م،  إدارة    Zoteroمواضيع  نظام 

ب�بليوغرافية   قائمة  إ�شاء  خالل  من  اللعبة  إلكمال  اإلن��نت  ع��  ا��ا�ي  االس�ش�ادات 

 للمصادر ال�� قد �ستخدمو��ا �� الدراسة. 

مع ذلك يمكن  ـ تتلقى األلعاب الرقمية ا�تماًما إعالمًيا أك�� بكث�� من األلعاب غ�� الرقمية، و 

أيًضا استخدام ألعاب اللوحات أو البطاقات أو القلم والورق أو ألعاب ال��د �ش�ل فعال ��  

ع��   ا��صول  للمكت�ي�ن  يمكن  التعلم،  مبادئ  من  العديد  تحقق  حيث  والتعلم،  التعليم 

لأللعاب ال�شطة، حيث أدرجت العديد من أنواع األلعاب غ�� الرقمية    URLقائمة �عناو�ن  

 سيطة إ�� معقدة لتعليم محو األمية. من �

الرقمية،   غ��  األلعاب  استخدام   �� ترغب  ال��  للمكتبات  خياًرا  االختبار  ألعاب  �عت��  ـ 

! �� جامعة جورجيا و��سلفانيا،  Jeopardyاستخدام لعبة مب�ية ع�� برنامج تلفز�و�ي مش�ور  

ا ي�نافس الطالب لإلجابة حيث يقوم املكت�ي�ن بإ�شاء موقع و�ب �ستضيف لوحة اللعبة ب�نم

ع�� ش�ل لوحة أسئلة وأجو�ة    Information Pursuitعن األسئلة ال�� تقرأ�ا املكت�ية، لعبة  

 أثناء جلسات املكتبة وال�� ت�تج استجابة طبيعية للطالب. 

املعلومات   أبحاث  م�ارات  دورة   �� ال�سيطة  والورق  القلم  ألعاب  من  عدد  �عديل  تم 

وال�لمات املتقاطعة وال�لمات الس�مية  tic-tac-toeنوتردام بما �� ذلك  الكيميائية �� جامعة  

ز�ادة   إ��  أدى  مما  لعبة  �ل  الستكمال  صغ��ة  جوائز  الطالب  تلقى  املفتاحية،  وال�لمات 

 حافز�م للعب.

�� �لية ناسو �وميون�� ابتكر املكت�� ش�يجلمان وجالس أستاذ الر�اضيات وعلوم الكمبيوتر  

 البحث املعلوما�ي �� فصول الر�اضيات وعلوم الكمبيوتر. ألعاًبا ل���يع  

براون،   من  لتطو�ر  Ceccarini  ،Eisenhowerيخطط �ل  جامعة جورج واشنطن    لعبة   �� 

  املسألة   ��  مم��ة  قصة  ب�ناول   الطالب  ف��ا  سيقوم  وال��  Muckrakers  �س��  ��فية 

 للمجلة.   القادمة

أقامت اجتماع أسبو�� ��دف إ�� اك�شاف ألغاًزا    Montpellierالعلمية    األ�اديميةاملكتبة  

لتقديم   مدعوون  والناس  القرائن،  �عض  إعطاء  يتم  العرض،  حالة   �� وضع�ا  تم  جديدة 
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أو باستخدام صندوق اق��اع يطلب من الفائز أن    Facebookالفرضيات أو التخمينات ع�� 

 لـلغز القادم.
ً
 ٨يصبح سف��ا

�عض    McGonigalلذي من شأنھ أن يل�م الطالب ع�� التعاون أجرت  ـ بالتفك�� �� ال�دف ا

أن   واك�شفت  حيث  ٩٠األبحاث  لعبة  ابتكرت  لذا  كتاب،  تأليف   �� يرغبون  الطالب  ٪ من 

مشروع   ع��  ذلك  تحقيق   �� املشار�ون  ع��    Find the Future: The Gameيتعاون  �ان 

 ٩فقط. ��٠٠٥ص وتم اختيار  ١٠٠٠٠املشارك�ن كتابة مقال، تقدم 

يمكن   املكتبة،  م��انية  عن  النظر  �غض  االحتماالت  من  واسعة  مجموعة  �ناك  عموما  ـ 

مكتبة   مثل:  الطالب  وج�ة  املكتبة  تجعل  أن  اللعب  ع��    Barringtonملساحة  �شارك  ال�� 

" جدار  تحوي  الطالب  من  متنوعة  ��موعة  مفتوحة  أل�شطة   Lightمساحا��ا 

Bright  ومساحات �سيطة مخصصة للتخيل الذي يمكن أن يؤدي إ��  "العمالق وكتل رغوة

 ١٠عدد ال يح��� من ا��يارات اإلبداعية.

  
:را اما ما 

املركز�ة   (املكتبة  ا��زائري  بالوسط  ا��امعية  باملكتبات  حالة  دراسة  عن  عبارة  العمل 

م والتكنولوجيا،  بجامعة بن يوسف بن خدة، املكتبة املركز�ة بجامعة �واري بومدين للعلو 

املكتبة املركز�ة بجامعة امحمد بوقرة) تمثلت �� استطالع ع�� مقابالت مع موظف��ا ��مع  

وتفس���ا   تحليل�ا  ثم  باملكتبات  باللعب  التعلم  دمج  لتب��  نظر�م  وج�ة  حول  املعلومات 

  وصوال لنتائج الدراسة ووضع توصيات واق��احات. 

 

١  ا ات ا :با 

مثل   ا��ال  �ذا   �� الباحث�ن  ألبرز  نتطرق  اللعب  ع��  املب��  التعلم  موضوع  مناقشة  عند 

ألعاب    من  جيمس بول �� أستاذ �� ال��بية �� جامعة والية أر�زونا الذي الحظ أن العديد

مبادئ  معقدة إال أ��ا ممتعة، كما يق��ح أن "ألعاب الفيديو ا��يدة تتضمن    الفيديو اليوم

  �٣٦عليمية جيدة تدعم�ا األبحاث ا��الية �� العلوم املعرفية"، يوسع �� �ذه السمات إ��  

�عليمًيا، ل�م    ١١مبدأ  باستقصاء موظفي املكتبات محل الدراسة �انت  �� ح�ن عند قيامنا 
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 وج�ة نظر ورؤى �التا��:  

زائر إيجابية معلال موقفھ  �انت رؤ�ة املكت�� طا�ر وا�� املوظف باملكتبة املركز�ة ��امعة ا��

الذي ينطوي ع�� واقع متخيل يختلف عن   للتعلم،  ا متعددة 
ً
ال�� توفر طرق اللعب  مل��ات 

ا��ياة العادية و���ع ع�� االنفتاح ع�� االحتماالت ا��ديدة، فالقدرة غ�� املتوقعة ل��يال  

واالك�ش التعرف  و���يع  للتعلم،  م�ًما  اللعب  تجعل  ال��  العوامل  أحد  األلعاب ��  اف، 

�سمح للمتعلم�ن باتخاذ �و�ة جديدة مما �ساعده ع�� تحصيل مجموعة من املعارف ع��  

س�يل املثال عندما يتصرف متعلم كبيولو�� أو مؤرخ أو مخطط حضري �� لعبة يؤدي م�اًما  

تحا�ي العالم ا��قيقي، يمكن أن �ع�� ع�� سلوكيات وأف�ار واس��اتيجيات وتحر�ات وطرق  

فج أماكن  جديدة   �� ��ا  و�ستمتع  مختلفة  بطر�قة  األشياء  ورؤ�ة  اللعب،  أ�شطة  أثناء  أة 

بديلة،   النظر، وخلق عوالم  باستكشاف مختلف وج�ات  اللعب  أن �سمح  جديدة، يمكن 

وجمع أدوار مختلفة، وتفعيل �و�ات مختلفة، وأخذ املشارك�ن خارج السياقات املعرفية ال��  

 
ً

ا قيًما للتجر�ب ليحدث دون خوف من ا��كم ع�� الفشل  يختارو��ا عادة، كما يوفر منفذ

واملنافسة   والتحكيم  والتحدي  والتحكم  ا��يال  خالل  من  املتعلم�ن  تحف��  النجاح،  أو 

إبداع وابت�ار ال   إم�انات  ''قد تحدث  لتب�� ا��ال بقولھ:  ليختتم موقفھ ب���ع املكتبات 

 ١٢حصر ل�ا �� مكتبة �عزز ب�ئة اللعب''.

السي بوقرة  أكدت  محمد  ��امعة  الببليوغرا��  البحث  مص��ة  مسؤولة  جعيجع  دة 

وإتاحة   املمارسة،  مجتمع   �� املتعلم�ن  انخراط  ع��  للعب  التفاع��  ا��انب  ببومرداسع�� 

اللعب، و�شمل   أثناء  املتعلم  ��ا  ال�� �شعر  اإليجابية  ال�شط، مع العواطف  فرص للتعلم 

آثار طو�لة املدى أل��ا  الفرح والراحة وا��ب والرضا واإلبداع،   ل�ا  اإليجابية  �ذه املشاعر 

�ساعد الناس ع�� تطو�ر مرونة من خالل السماح ل�م باالستمرار �� ا��ياة ح�� �� املواقف  

الصعبة وتحديد أ�داف أك�� طموًحا والتعاون مع اآلخر�ن، كما أن اللعب عالج أك�� فعالية  

ل وال�شاط، وت�شط مناطق امل�اد وا��ص�ن ��  من األدو�ة لالكتئاب، كما أ��ا ���ع التفاؤ 

ّ�ِ األ�سر يجب  
ُ
الدماغ، ثم سردت أمثلة لبعض أساليب اللعب بقول�ا: ''لتحس�ن أداء ِشّقِ ا�

ِشّقِ   الر�اضية، تمار�ن �عر�ف ال�لمات، املر�عات ال��ر�ة، لتحس�ن أداء  تجر�ب: األلغاز 

ألغ اإلبداعية،  الكتابة  تجر�ب:  يجب  األيمن  الو��  ا��  ألعاب  وال�لمات،  ا��روف  از 
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  ١٣امل�ا�ي''.

 

  اا ا  ا  اب ت:٢

ع�� الرغم من الفوائد العديدة الستخدام األلعاب �� التعلم والتعليم، قد ي�ون �ناك عدة  

 مشا�ل وعقبات عند دمج اللعب باملكتبة حسب رؤى ووج�ات نظر املستجو��ن: 

لق النقد املوجھ للتعلم املب�� ع�� اللعب من فكرة أن ممارسة اللعب �و �شاط ترفي��،  ينط

�� ح�ن أن التعليم ي�ب�� أن ي�ون عمل جاد، أكدت نائبة مسؤولة مص��ة للمكتبة املركز�ة  

: "إن االتجاه املنطقي لتعر�ف اللعب ع�� عكس  �واري بومدين للعلوم والتكنولوجيابجامعة  

ن الس�ل ال�شكيك �� أن اللعب �و سمة صا��ة لسلوكيات البالغ�ن"، كما  العمل يجعل م 

أن الطالب غ�� م�تم�ن  بألعاب البحث املعلوما�ي خارج الدراسة ما لم يتم تقييم مشارك��م،  

باالبتدا�ي   بدءا  املتقدمة  الدراسية  باألطوار  وأ�ميتھ  فعاليتھ  لھ  اللعب  دمج  فإن  لذا 

املرحلة ا��امعية، بال�سبة ل�ا أن املكتبات بدأت �� اآلونة    واملتوسط والثانوي ع�� خالف

مرحة   مساحات  توفر  حيث  باملستخدم�ن،  وارتباطھ  اللعب  قيمة  ع��  التعرف   �� األخ��ة 

املكتبة   إ��  األلعاب  جلب  يتم  والفيديو،  القراءة  مجموعات  إ��  باإلضافة  لأللعاب  ومزايا 

طالب بأخذ اس��احة من الدراسة دون ترك  األ�اديمية لعدة أسباب أحد�ا �و السماح لل

املكتبة من خالل جلب اللعب إ�� ب�ئة املكتبة، ال ���ء يجمع الناس مثل الر�اضة، املكتبات  

ال تزال تجمع الناس كمركز ثقا�� ومجتم��، ولد��ا القدرة ع�� إيجاد طرق مبتكرة للتواصل  

أ شأ��ا  من  ال��  املصادر  من  متنوعة  مجموعة  وتقديم  �عض  مع�م  ان�با��م،  تجذب  ن 

املكتبات �� بالفعل مواقع لل�شاط الر�ا��� مثل نوادي الشطرنج املن�شرة �� أنحاء كث��ة  

ملكتبات أ�اديمية أمر�كية، فاملكتبات يمكن أن ت�ون م�اًنا مثالًيا الستضافة أندية املرا�ق�ن  

 ١٤ات االجتماعية.وعروض األفالم وأحداث امل�رجانات، ومختلف ال��امج ال�� �عكس التجمع

بوقرة   محمد  ��امعة  الببليوغرا��  البحث  مص��ة  مسؤولة  جعيجع  السيدة  أكدت 

األلعاب   تطو�ر  أن  كما  للتعلم،  الوقت  �عض  تأخذ  أ��ا   �� األلعاب  مش�لة  أن  ببومرداس 

 ألعاب الفيديو يأخذ وقًتا مكثًفا جًدا، وكذا دورة التدر�ب والت�و�ن ا��اصة بألعاب  
ً
خاصة

ية الرقمية املعلوماتية تأخذ وقتا أك��، فمن غ�� املعتاد أن يق��� فر�ق املشروع  محو األم 
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أن   كما  اإلن��نت،  ألعاب  من  اث�ت�ن  أو  واحدة  لعبة  وإطالق  وتطو�ر  لتصميم  طو�لة  مدة 

 ١٥امل�ارات التقنية قد تحد من الفرص املتاحة أمام العديد من املكتبات الستخدام�ا. 

ألعاب رقمية    اق��ح املكت�� طا�ر وا�� إ�شاء  أن  ا��زائر  ��امعة  املركز�ة  باملكتبة  املوظف 

أن   يرى  كما  محدودين،  وموظف�ن  ضيقة  بم��انيات  مجديا  ي�ون  ال  قد  باملكتبة  للتعليم 

األسباب املا�عة من دمج اللعب باملكتبة ترجع ل��انب املادي وت�اليف تطو�ر�ا، فالعديد من  

تت بالتعلم  املتعلقة  الفيديو  من  ألعاب  كث��   �� تمو�ل�ا  وتم  كب��ة  مالية  اس�ثمارات  طلب 

األلعاب   �ألواح  املوارد  مختلف  األلعاب  تتضمن  ما  وعادة  املنح  طر�ق  عن  األحيان 

  �� التفك��  التدر�س   �� األلعاب  باستخدام  امل�تم�ن  املدر��ن  ع��  يجب  كما  وا��واس�ب، 

�ل سيقوم الطالب باللعب ��  مشكالت الوصول إ�� تج���ات األلعاب املطلو�ة ومواقع�ا،  

املواقع،   تلك   �� املواد  لتوف��  املؤسسة،  خارج  أو  كمبيوتر  معمل  أو  تقليدية  صف  غرفة 

وكذلك الوصول بال�سبة لأللعاب الرقمية عن طر�ق لع��ا بوحدة تحكم أو ج�از كمبيوتر أو  

  ١٦نظام محمول باليد أو �اتف خلوي.

 

:راا م 

ال��ام ا��امعة بتطو�ر الطالب، يمت�� املب�� �عروض الفيديو واأللعاب  ـ املكتبة �عب�� عن  

واألعمال الفنية واألحداث املوسيقية املن�ثقة وال��امج التعليمية والتقنيات ا��ديدة تماما،  

�غض   ا��امعة،  خارج  العالم  وف�م  الو��  وتوسيع  املصادف  التعلم  لتحف��  مصممة  �ل�ا 

واإلثارة،   املتعة  عن  من  النظر  أ�عد  �و  ما  إ��  ��دف  املكتبات   �� األلعاب  برامج  تقديم 

وترتبط   التعلي��  الدعم  تدعم  أن  يمكن  فاأللعاب  التوعية،  وخدمات  ال��ف��ية  ا��دمات 

 ب��امج املكتبة واملبادرات ا��تمعية.

األلعاب والتعلم واملكتبات ع�� حقيقة م�مة و�� أن األلعاب موجودة كث�� من دراساتـ أكدت  

 لش�وى من ذلك لن يلغ��ا، لذلك يبدو ا��ل األك�� منطقية استخدام�ا بطر�قة إيجابية. وا

 �� ال�امل لأللعاب  الدمج  يزال �ناك إ��ام عن  نادر �س�يا فال  أمر  اللعب بواقعنا  تب��  ـ 

املكتبة، كما أنھ ال يزال �ناك حاجة إ�� أفضل املمارسات واإلرشادات من أجل الدمج ال�امل  

 � املكتبات.لأللعاب �
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أمًرا فر�ًدا للمكتبات محل الدراسة واحتياجات    ـ �عت�� تطو�ر وتنظيم مجموعات األلعاب 

ممارسات   ع��  تقوم  باملكتبة  املرتبطة  األلعاب  عن  املوظف�ن  رؤى  غالب  مستخدم��ا، 

  املعلومات واأللغاز واجتماعات النوادي.

 

:رات ا 

�ستخدم  الذين  املكت�ي�ن  ع��  يجب  بحيث  ـ  وتوج���ا  اللعبة وتطو�ع�ا  اختيار  األلعاب  ون 

 ت�ون ممتعة للطالب، و ل�ا غرض محدد ومخرجات �علم محددة. 

ـ يجب ع�� املكت�ي�ن دمج األلعاب �� البحث املعلوما�ي واملكتبة، �� ح�ن أن العديد من ألعاب  

�م إدراك أنھ ل�س من  البحث املعلوما�ي ال�� أ�شأ��ا املكتبات طو�لة ومليئة بامل��ات من امل 

الضروري تطو�ر لعبة معقدة، من املمكن إ�شاء ألعاب قص��ة لالستخدام التعلي�� سواء  

 غ�� الرق�� باس�ثمار صغ�� للوقت والتمو�ل.   الرق�� أو

ـ ضرورة إعادة التفك�� �� أ�داف األلعاب باملكتبة وتكييف�ا وفق السياق وا��م�ور املس��دف  

ادرة، يتع�ن علينا التعامل مع تطو�ر إدارة اللعبة �واقع ملموس ��  بدال من وضع حد للمب

مكتباتنا، بمجرد تحديد أ�داف ا��موعة يمكن للمكتبة تحديد األلعاب ا��ددة للشراء،  

ألن أفضل األلعاب ��موعة املكتبة األساسية ستختلف تبًعا لنوع املكتبة وم�م��ا، ال توجد  

األلعاب بأفضل  قائمة  مراعاة عدة    بالضرورة  عل��ا، يجب  ا��صول  للمكتبات  يمكن  ال�� 

اللعبة،   منصات  اللعبة،  تقييمات  ا��م�ور،  ا��موعة،  نوع  والشراء:  االختيار  عند  أمور 

 عناصر األلعاب املساعدة، األ�مية الثقافية، املراجعات ومصادر�ا، خيارات الشراء. 

إقامة شرا�ات محتملة مع املؤسسات األخرى  ـ يخطط فر�ق الك�شاف تمو�ل إضا�� للمنح أو  

�� مجال التطو�ر من أجل مواصلة التنمية، يمكن استخدام املوارد املتاحة إل�شاء ألعاب 

ال��د أو البطاقات أو األلعاب القائمة ع�� املسابقات ال�� ال تحتاج إ�� م��انية ��مة لتوف��  

ضم�ن أ�شطة اللعب، يمكن أن توفر  أ�شطة اللعب �� املكتبة، �ناك العديد من الطرق لت

 علب الكرتون امل�ملة وعلب البيض تجر�ة مبتكرة، يوجد م�ان للعب �� أي مكتبة. 

ـ ر�ط سياسة تطو�ر األلعاب �ش�ل صر�ح بم�مة املكتبة أمر ضروري، تحتوي املكتبات ع��  

واملشاركة   ال��فيھ  ��دف  ألعاب  مجموعات  لتقديم  األسس  من  بال�سبة  عدد  ا��تمعية 
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والت�شئة   والتعليم  األ�اديمية،  للمكتبات  بال�سبة  املنا��  ودعم  العامة،  للمكتبات 

االجتماعية خاصة بال�سبة للمكتبات املدرسية، وا��افظة ع�� األ�مية الثقافية بال�سبة  

 ملراكز ا��فوظات واملتاحف. 

للمكتبات و�ش�ل تحدي بال�سبة  �س�ًيا  األلعاب جديدة  �� تطو�ر ا��موعات،  �عد  ا فر�دا 

عند اتخاذ أي ت�سيق جديد يمثل تحديات جديدة للموظف�ن �� �ل من االختيار والتقييم،  

خاص   ا�تمام  مع  املواد،  ومراجعة  لوصف  خاصة  معاي��  تطو�ر  ع��  ال��ك��  ضرورة  مع 

 لقضايا املسؤولية االجتماعية �� االختيار و�عز�ز ا��طاب النقدي.

كت�ي�ن والباحث�ن الفرصة لتعز�ز �ذا االتجاه من خالل وضع املعاي�� وأفضل  ـ أصبح لدى امل

املمارسات ��موعات األلعاب، فب�نما تتعلم املكتبات قيمة األلعاب ال يوجد حالًيا قدر كب��  

لد��ا   ال��  املكتبات  وقلة  ألعاب،  مجموعة  تطو�ر  معاي��  ملناقشة  املتاحة  املعلومات  من 

ألعاب وت� �� مجموعات  أك�� فعالية  تقديم خدمات  شر سياسا��ا ملساعدة املكت�ي�ن ع�� 

األمر�كية املكتبات  الذي عمل ع�� دراسة  ALAا��ال مثل فر�ق من قادة جمعية  الناشئة 

 وإ�شاء أفضل املمارسات لتطو�ر مجموعة ألعاب �� املكتبات. 

ا النظر�ات   �� السلوك  �غي��  ع��  تؤثر  أن  يمكن  عوامل  ثالثة  �ناك  العوامل  ـ  لتحف��ية: 

ال��صية (التوجھ السب��)، العوامل الظرفية (ا��انب غ�� الرس�� أو املتحكم �� امل�افأة)،  

التطبيق)،   ووضع  واأل�داف  االحتياجات  لتلبية  وا��صائص  (األنظمة  السياقية  العوامل 

وز�ادة   املستخدم�ن  من  املز�د  ��ذب  العوامل  �ذه  ع��  األلعاب  مصممو  يركز  أن  يجب 

 ١٧ستوى الرؤ�ة وارتباط املستخدم�ن.م

ـ مف�وم العمل ا��اص باملكتبات الراغبة �� �عز�ز ثقافة االبت�ار من خالل اللعب يتم من  

خالل مجموعة من السمات أو القواعد غ�� التقليدية �السرعة، ا��ر�ة، االنفتاح، االبت�ار،  

 ا��ركية، واملرح.  

  را�ع للكتب لك��ا م�ان را�ع للعب أيضا.    وأخ��ا نقول أن املكتبة ل�ست مجرد م�ان 
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  ت اا   ت ودورت ا
   ا  ندر أا  :

ا : درا  
  

  د.بلھ أحمد بالل 

  أستاذ مشارك �� مجال املكتبات واملعلومات 

  نائب عميد املكتبات بجامعة السودان املفتوحة 

  

:ا 

أم درمان  بجامعة  اإلعالم  تقدم�ا مكتبة �لية    ال�� خدمات املعلومات  ت�ناول �ذه الدراسة  

تلبي��ا    اإلسالمية ومدى  والدوافع  ل�ا،  استخدام�م  واقع  ��م  ع��    الحتياجات بالتعرف 

، استخدمت طر�قة  ا��الة�ذه الدراسة ع�� املن�� الوصفي ودراسة    واعتمدتاملستفيدين.  

���ة من االس�بانة ع��    )١٣٠البيانات فتًم توز�ع (  �أداة رئ�سية للدراسة وجمع  االس�بانة 

النتائج   إل��ا الدراسة أن �سبة    ال��عينة الدراسة من الطلبة ومن أ�م  ال    ٪٥٨٫٥توصلت 

�سبة   وأن  املكتبة،  وكشفت    ٪�١٠٠ستخدمون  احتياجا��م  يل��  ال  املكتبة  رصيد  بأن 

أوصت الدراسة بضرورة التوجھ  ثم    ٪٥١الدراسة أن �سبة ا��دمات باملكتبة ضعيفة ب�سبة  

املكتبات   املعلومات    اإللك��ونيةنحو  تقنيات   �� التطور  من    واالتصاالتملواكبة  ولتتمكن 

  ��ديثة واملتخصصة. ا��افظة ع�� رواد�ا وتلبية احتياجا��م من املعلومات ا

  

Abstract: 

 This study deals with the information services provided by the Library 

of the Faculty of Information at Omdurman Islamic University by identifying the 

extent of the reality of their use of it, the motives and the extent to which they 

meet the needs of the beneficiaries. This study relied on the descriptive approach 

and the case study. The questionnaire method was used as the main tool for the 



  ت اا   ت ودورت ا    
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study and data collection, so distribution (130) A copy of the questionnaire on 

the study sample from students. One of the most important results of the study 

is that 58.5% do not use the library, and 100% that the library balance does not 

meet their needs. The study revealed that the percentage of services in the library 

is weak at 51%, and then the study recommended the need to go to libraries 

Electronic to keep pace with the development in information and 

communication technologies and to be able to maintain its pioneers and meet 

their needs of modern and specialized information. 

  
   

وتنظيم   جمع  ا��  ��دف  وثقافية  علمية  مؤسسات  با��ا  املعلومات  ومراكز  املكتبات  �عرف 

واس��جاع و�ث مصادر املعلومات ب�ل أش�ال�ا لت�س�� و�س�يل وصول املستفيدين ا�� �ذه  

ر وال�س�يل جاءت  . ومن �ذا ال�س املصادر بأسرع واقل ج�د وأرخص �لفة وأك�� دقة ممكنة

املعلو  مخدمات  مجموعة  بأ��ا  �عرف  ال��  املكتبات ومراكز  مات  تقدم�ا  ال��  ال�س�يالت  ن 

أمثل و�ناء مقت�يات بصوره  واس�ثمار  استخدام  أجل  من  يمكننا    �ع�  املعلومات  تقدم  ما 

والوظائف   والعمليات  األ�شطة   �� املعلومات  بان خدمات  وال�س�يالت    واإلجراءاتالقول 

تفيد ا�� مصادر املعلومات  علومات لوصول الباحث أو املس�� تقدم�ا املكتبات ومراكز املال

املعلومات ��ال   إتباع حاجاتھ ورغباتھ من  بأسرع الطرق وأ�سر�ا من أجل  ال�� يحتاج�ا 

أو عملھ لقد فرضت  تخصصھ  املعلومات    اإلن��نت.  ا��صول ع��  طرف  من   
ً
جديدا  

ً
واقعا

املكتبات   بدأت  ملذلك  االستفادة  املعلومات  املعلوماتومراكز  خدمات  تقديم  من    . ��ا 

  (عبدالواحد،د.ن)  

بل    ،املعلوماتلذلك �عد ا��دمات املعلوماتية من الوسائل الرئ�سية �� املكتبات ومراكز      

ال��و  س�اما إأس�مت   املكتبات  ع��  لزاما  وأصبح  املؤسسات  �ذه  تقديم   �� ال��ا    ءكب��ا 

 عنملواكبة عصر املعلو 
ً
ضرورة حتمية    أصبحت   اإلن��نتشبكة    مات والتقدم العل�� فضال

خدمات   بمستوي  واالرتقاء  أعمال�ا  تطو�ر  من  وتوظيف�ا  املعلومات  ومراكز  للمكتبات 
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املعلومات املقدمة للمستفيدين من أجل �س�يل عملية الوصول ا�� مصادر املعلومات. ومن  

ا لوصول  واملناسبة  املالئمة  الظروف  خلق  منأجل  لديھ  ما  أشباع  أو  حاجات    لباحث 

  م) ٢٠١٨عبيدات،   للمعلومات. (الد���،

�لية   مكتبة  ع��  الضوء  ل�سلط  الدراسة  فكرة  جاءت  �نا  درمان  بجامعة  اإلعالم  ومن  أم 

  توظ��ا   ال��بال�لية وال��امج  اإلعالم  �لية    اتجاهوتكشف النقاب عن قيام�ا برسال��ا    اإلسالمية

  �� تلبية احتياجا��م املعلوماتية.   �ا م� واالستفادةاملكتبة إلتاحة مصادر املعلومات 

  

:ؤو راا   

        
ً
�عت�� توف�� املعلومات �و ال�دف الرئ���� من أ�شاء املكتبات ومراكز املعلومات عموما

  أموال وما أنفق من    األج�زة، فم�ما �انت حداثة  واملكتبات ا��امعية ع�� وجھ ا��صوص

مات جيدة وفعالھ تبدأ من دخولھ لم ي��جم ا�� خدمات معلو   إذف�ذا �لھ لن ي�ون لھ قيمة  

 ع�� ا��دمات املقدمة لھ. 
ً
  املستفيد ا�� غاية خروجھ م��ا راضيا

مكتبة أو   أي �عت�� خدمات املعلومات مرآه املكتبات ا��امعية كما أ��ا �ع�� عن استقطاب     

معلوم و مركز  وأسرع  ج�د  بأقل  احتياجاتھ  وتلبية  للمستفيد  ممكنةات  ت�لفة  وأد�ي  ،  قت 

امل ا��  النظر  يمكن  املرتبطة مع �عض�ا  حيث  امل�ونات  مجموعة  ا��ا  ع��  ا��ديثة  علومات 

  البعض وال�� �عمل ع�� تحقيق �دف واحد �و تلبية االحتياجات ا��اصة باملستفيد. 

 لالنفجار  
ً
عديدة    ول املتقدمة مما جعل الدول النامية تواجھ صعو�ات�� الد  املعلوما�يونظرا

ا��اجة ماسة    أصبحتولذلك    العل���سا�م �� دعم البحث    ال���� ا��صول ع�� املعلومات  

للمستفيدين من وج�ة نظر أخرى والسرعة   للمعلومات وإيصال�ا  تتطل��ا ع��    ال��وم��ة 

من دخول تلك التقنيات وترجم��ا ا��  اإلعالم  التقنيات ا��ديثة ف�ل استفادت مكتبة �لية  

  ملعلوماتية املتاحة باملكتبة. ا��دمات ا

 لتعامل املستفيد املباشر مع املكتبة ب�لية 
ً
و�سبة   اإلسالميةأم درمان  بجامعة  اإلعالم ونظرا

لوجود املكتبة بال�لية �و توف�� احتياجات ال�لية من املعلومات لوحظ  الرئ����الن ال�دف  

ال الوضع  ال أن  للمكتبة  يبد   را�ن  املطلوب  املستوى  ا��  تلبية  ير��   �� ضعف  �نالك  و 

  . اإلسالميةأم درمان بجامعة اإلعالم ت طلبة �لية احتياجا
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املعلومات      توف��  من  توديھ  الذي  الدور  املعلومات  خدمات  أ�مية  ا��  وتطو�ر و�النظر 

  �� ودور�ا  املعلومات  خدمات  موضوع  بدراسة  الفكرة  جاءت  احتياجات  البحث  تلبية 

خدمات ع��  والتعرف  �لية    املستفيدين  بمكتبة  درمان  بجامعة  اإلعالم  املعلومات  أم 

  األمر والوقوف ع�� التحديات ال�� �عوق دون ذلك ان وتقديم املق��حات اذا لزم    اإلسالمية 

  - و�مكن صياغة مش�لة البحث �� السؤال الرئ���� التا�� :

  ؟ اإلسالميةان  أم درمبجامعة اإلعالم �لية ما واقع خدمات املعلومات بمكتبة 

  ل السؤال يمكن طرح ال�ساؤالت الفرعية. خالمن 

  
رات اؤ:  

 ؟ اإلسالميةأم درمان بجامعة اإلعالم ما نوع خدمات املعلومات بمكتبة  - 

بمكتبة   -  املعلومات  خدمات  مستوي  درمان  بجامعة  اإلعالم  �ل  يل��    اإلسالميةأم 

 ؟احتياجات ورغبات املستفيدين 

 ؟ماإلعال املتوفرة بمكتب  ومات �ل املستفيد را��� عن خدمات املعل - 

أم درمان  بجامعة  اإلعالم  بمكتبة    اإللك��ونية ما �و الدور ا��قيقي ��دمات املعلومات   - 

  ؟ اإلسالمية

  

   -دوا ار اع :

التقنيات �� املكتبات ومراكز املعلومات بصفة   أحدث��ا�سبة للتغ��ات والتحديات ال��         

ا�� واملكتبات  خاصة  عامة  بصفة  بل    إ��  ىأدامعية  ��ا  بتوف��    أصبحتاال�تمام  معينة 

 من ذلك جاء االختيار ل�ذه  
ً
خدمات املعلومات مع ا��فاظ ع�� امل�ارات األساسية وانطالقا

القوة والضع مواطن  عن  والكشف  ا��دمات  لتقييم  امل��رات  الدراسة  و�مكن صياغة  ف 

  فيما ي�� : 

 عرفة .ت �� مختلف امليادين ومجاالت املالك��ي ��دمات املعلوما   األ�مية 

  . محاولة الوقوف ع�� مستوي واقع خدمات املعلومات وكشف حقيق��ا 
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٢٢٨ 

 املعوقات ال�� تحول دون تقو�م خدمات �� املستوي املطلوب.   التعرف ع�� 

  

: راا أ  

اجات  تكمن أ�مية الدراسة �� معرفة مدي نجاح خدمات املعلومات ودور�ا من تلبية احتي 

والتطورات التغ��ات  ظل   �� بالغة  أ�مية  الدراسة  �ذه  تك�سب  حيث  ال��    املستفيدين 

املعلومات ��   مجال ا��دمات و�مكن ت��يص أ�مية الدراسة من النقاط  أحدث��ا تقنيات 

  التالية : 

 اعتبار خدمات املعلومات كمعيار ملدي نجاح�ا وفعالي��ا . - 

 وقت وج�د. ل�سبة للمستفيدين م��ا ملا توفره من باتزايد أ�مية ا��دمات املعلوماتية  - 

املعلو  -  وتبادل  نقل  من  املعلومات  ومراكز  للمكتبات  الفعالة  وتقديم  املسا�مة  مات 

 خدمات راقية من أجل تلبية احتياجات مستفيد��ا . 

  

  ارا:أاف 

ا��        الدراسة  احت  إبراز ��دف  تلبية   �� ونجاح�ا  وفعالي��ا  املعلومات  ياجات  خدمات 

  التالية :  املستفيدين و�مكن صياغة األ�داف من النقاط 

 املعلومات ومتطلبات نجاح�ا.  إتاحةودور�ا ��   أ�مي��االوقوف ع�� خدمات املعلومات   - 

 .  اإلسالميةأم درمان الوقوف ع�� واقع خدمات املعلوماتية بمكتبة جامعة  - 

 .  األمراملعوقات اذا وجدت وتقديم املق��حات اذا لزم   ابراز - 

  

: رات ا  

يحقق أ�داف    اإلسالميةأم درمان  بجامعة  اإلعالم  خدمات املعلومات بمكتبة �لية    أنواع  - 

 .  أدا��ااملكتبات ا��امعية ورفع مستوي 



  ت اا   ت ودورت ا    

 

 
                          ا ا ث وارات   ات وات

  

٢٢٩ 

�سا�م ��  اإلسالمية أم درمان  بجامعة  اإلعالم خدمات املعلومات نا��ة وفعالة بمكتبھ   - 

 ت واقل ج�د. وق بأسرعاتاحة املعلومات للمستفيدين 

بمكتبة   -  املعلومات  درمان  بجامعة    اإلعالمخدمات  احتياجات    اإلسالميةأم  تل�� 

 املستفيدين . 

 

: راود ا  

ا��ال   -١ يتمثل  املوضوعية  خدمات    املوضو��ا��دود  ع��  التعرف   �� الدراسة  ل�ذه 

  .  اإلسالميةأم درمان بجامعة اإلعالم ية  املعلومات املقدمة بمكتبة �ل

من الذ�ور الذين  اإلعالم  ل�شر�ة تتمثل �� عينة الدراسة و�� جميع طلبة �ليھ  ود اا��د -٢

 . اإلسالميةأم درمان  بجامعة  اإلعالم �عملون و�درسون ب�لية 

�لية   -٣ مكتبة  امل�انية  درمان  جامعة  اإلعالم  ا��دود  حدود    ،اإلسالميةأم  يتضمن  ال 

 وفروع�ا األخرى.. مية سال اإل أم درمان  الدراسة املكتبة املركز�ة بجامعة 

 م.٢٠١٩ا��دود الزمانية الدراسة خالل العام ا��ام��  -٤

  

: راا   

املعلومات   ��دمات  املا��  الواقع  ع��  للتعرف  التحلي��  الوصفي  املن��  الدراسة  اعتمدت 

ومدي دور�ا من أشباع رغبة املستفيدين من خالل التعرف ع�� جم�ور املكتبة    اإللك��ونية

ا��لول ووضع االق��احات   إيجادامل ال�� تؤثر ع�� تزود�م واالستفادة م��ا من خالل والعو 

  بية احتياجات املستفيدين .  املناسبة لتل

 الن �ذه الدراسة ت�ناول وضع مكتبة محددة و�� مكتبة �لية  
ً
أم درمان  بجامعة  اإلعالم  نظرا

  . case study ا��الة دراسة   أسلوبفقد تم استخدام  اإلسالمية

  
: راا   

من قسم    اإلسالميةأم درمان  بجامعة  اإلعالم  �عدد املستفيدين من مكتبة    إحصائيةتم أخذ  

) عدد�م  البالغ  بال�لية  وال���يل  بمختلف    ٦٥٣القبول  الدراسة  مجتمع  يمثلون   
ً
فردا  (
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 ا ا- دا ا    ٢٠٢١   
 

٢٣٠ 

بجميع   الذ�ور  من  الدراسية)  املستو�ات   ) العلمية  ب�لية    األقسامالدرجات  التخصصات 

وطلبة ال�لية املوزع�ن ع�� ثالث التخصصات ال��افة وال�شر والعالقات العامة    اإلعالم  

  �ون. وتلفز  وإذاعة

  ) يو�� ��م مجتمع الدراسة حسب السنة الدراسية ١جدول رقم (

العامة   والتلفاز اإلذاعة  الفرقة  العالقات 

  اإلعالنو 

ال��افة  

  وال�شر 

  ا��موع

  ١٧٨  ٤٦  ٨٠  ٥٢  الفرقة األو�� 

  ١٢٠  ٢٢  ٧٥  ٢٣  قة الثانيةفر ال

  ١٦١  ٢٠  ٦٥  ٧٦  الفرقة الثالثة

  ١٩٤  ٤١  ٨٦  ٦٧  الفرقة الرا�عة 

  ٦٥٣  ١٢٩  ٣٠٦  ٢١٨  ا��موع

  

:  رات ا  

   املعلومات من    اإللك��ونيةخدمات  املستفيد  عليھ  يحصل  الذي  ال��ا�ي  النتاج 

م يتوافر  ما  ب�يھ و��ن  للتفاعل  ن�يجة  يأ�ي  املعلومات من موارد    أج�زةن  املعلومات والذي 

 عن تنفيذ �عض العمليات  
ً
ا��دمة  الفنية وترتبط �ذه    واإلجراءات�شر�ة ومادية ، فضال

 ) .٢٠١٠(غانم ، احتياجا��م للمعلومات  وأنماطبطبيعة �شاط املستفيدين 

 ع�� رغبة املستفيد �� ا��صول ع�� معلومات �غ�� وتق��� لھ ع�� مش�لة    االحتياجات�

 م) . ١٩٩٧واج��ا (عبد ا��افظ ، بحثية ي

 املستفيدين تحقيق�ا    احتياجات  ع��  و�عمل  اال�سان  ��ا  �شعر  ضرورة  أو  رغبة   ��:

 ) .١٩٩٦و �عز�زثقافية (الراب�� ، و�ع�� ��ا من الدراسة ا��اجة ا�� معلومات الثراء بحثية أ

 املكتبة ا��امعية  : 

   ب  : اإلعالم  مكتبة �لية ت�يح    اإلعالم  �لية  �� املكتبة تخدم التخصصات  ومن فوائد�ا 

بال�لية مكتبة   لم تكن  اذا  ا��اضرات  أوقات فراغ�م من  اس�ثمار  التدر�س  ألعضاء �يئة 



  ت اا   ت ودورت ا    

 

 
                          ا ا ث وارات   ات وات

  

٢٣١ 

تقلت �م��م من التوجھ ا�� املكتبة املركز�ة ليعد�ا والوقت الذي �ستغرقونھ من الذ�اب  

 ). ٢٠١٦والعودة (بدر، 

   لية� الذ  ( إجرا�ى):  اإلعالم  طلبة  الطلبة  ا �م   �� ب�لية  ين يدرسون  التخصصات  حد 

 .  اإلسالميةأم درمان  �� جامعة   اإلعالم 

  

:ت اراا  

 ودور�ا    اإللك��ونيةين تحت عنوان خدمات أنظمة املعلومات  دراسة: العيا��� بدر الد

 قسنطنية: -�� تلبية احتياجات املستفيدين دراسة ميدانية بمكتبة املدرسة العليا لألساتذة

وإبراز مدى فعالي��ا ونجاع��ا    اإللك��ونيةإ�� إبراز خدمات أنظمة املعلومات  لدراس  �دفت ا

أنظمة املعلومات  �� تلبية احتياجات املستفيدين م��ا التعرف ع��  ومختلف    اإللك��ونية، 

املعلومات   خدمات  مختلف  استعراض  أ�م  اإللك��ونيةأنواعھ،  ع��  الكشف  محاولة   ،

خاصة، وتوصلت إ��: وجود   اإللك��ونيةتواجھ خدمات املعلومات  الر�انات والتحديات ال��  

درسة العليا لألساتذة �س�� خدمات معلومات فعالة �ساعد ع�� إتاحة املعلومات بمكتبة امل 

إ�� مسايرة التطورات ا��اصلة �� مجال التكنولوجيا ا��ديثة، خدمات أنظمة املعلومات  

 �� تلبية احتياج اإللك��ونية
ً
  ات املستفيدين منھ.  تلعب دورا

   ،بجامعة دمشق لقسم    اإلعالم  م) �عنوان واقع استخدام طلبة قسم  ٢٠١٢دراسة (ع��

ملركز�ة بجامعة دمشق ومدى تلب�تھ ��اجا��م، ومن أ�داف�ا التعرف ع��  الدور�ات باملكتبة ا

،  املس���� جامعة دمشق لقسم الدور�ات واعتمد املن��    اإلعالم  واقع استخدام طلبة قسم  

و�سلط الضوء ع�� قسم   وأقسام�امشق  تناولت �شأة املكتبة املركز�ة وتطور�ا بجامعة د

بجامعة دمشق ودوره �� �عز�ز البحث    اإلعالم  قسم  الدور�ات ومدى تلب�تھ ��اجات طلبة  

تلبية قسم    العل�� الباحث ملعرفة مدى  اعد�ا  نتائج اس�بانة  ودعمھ كما �عرض الدراسة 

با��امعة وخلصت الدراسة إ�� مجموعة من النتائج    اإلعالم  بة قسم  الدور�ات ��اجات طل

 والتوصيات واملق��حات . 
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٢٣٢ 

  :اياطر 

م ١٩٠١عام  أ���� الذي العل��أم درمان  ا�� مع�د   اإلسالميةيرجع تار�خ املكتبات با��امعة 

درمان  ��امعة  نواة  ك جامعة    اإلسالميةأم  ا��  تطور  درمان  ثم  م  ١٩٦٥م  عا  اإلسالميةأم 

املع�د   بداية  مع  املكتبة  بجامعة  نواة    أصبحت   ال�� و�دأت  املكتبات  درمان  لعمادة  أم 

ا�� مكتبات ال�ليات من بي��ا    باإلضافة �شتمل ع�� املكتبة املركز�ة بالعرضة  ال��    اإلسالمية

  ).  اإلسالميةأم درمان  جامعة   (دليلموضوع الدراسة. اإلعالم مكتبة �لية  

�لي تار�خ  درمان  بجامعة  اإلعالم  ة  أما  ب�لية    اإلسالمية أم  ال��افة  قسم  عام  اآلداب  ا�� 

�عد القا�رة    العر�يلسودان والثالث ع�� املستوى  ع�� مستوى ا  األول م و�و القسم  ١٩٦٥

تضم  اإلعالم  ا�� �لية الدعوة و اإلعالم  م تم تطو�ر قسم ال��افة و ١٩٩٠و�غداد. و�� عام  

والتلفاز، والدعوة �� السودان    اإلذاعة ، و العامة�افة والعالقات  ثالثة اقسام علمية �� ال�

  �� مستقلة تضم ثالثة أقسام علمية  اإلعالم  م برزت ا��اجة ا�� قيام �لية  ١٩٩٧و�� عام  

و(ا( وال�شر)  و(اإلذاعةل��افة  التلفاز)  العامة،  ،  عمادة اإلعالنو العالقات  ع��  وتوا��   (

  �� السودان. اإلعالم ال�لية عدد من رواد  

�لية   مكتبة  �لية  اإلعالم  أ�ش�ت  قيام  مع   
ً
    إعالمتزامنا

ً
شعبا بداخل�ا  �ستوعب  مستقلة 

 حديثة ف�ان ميالد �لية  
ً
  إبرا�يم م �و ميالد مكتبة ال�لية بمجمع  ��١٩٩٧    اإلعالم  واقساما

 قاعة بالدور    –مالك  
ً
ر�ية  وتحتوى القاعة ع�� كتب بالغة الع  األر��� ال��انة و�شغل حاليا

والعالقات العامة،    اإلذاعةا��تلفة مثل ال��افة،    اإلعالم  �� تخصصات    األجن�يةواللغات  

توفر  اإلن��نت  اإلعالن خالل  من  التعملية  العملية  دعم  أ�داف�ا  من  االتصال.  نظر�ات   ،

املعلومات   الدراسة    ال��مصادر  املقررات  البحث    باإلضافةتدعم  دعم  وتلبية    العل��ا�� 

ودر االحتياج مستو�ا��م  بمختلف  للمستفيدين  واملستقبلية  ا��الية  املعلوماتية  جا��م  ات 

  ،....). اإلعالم . ( دليل �لية اإلعالم العلمية ب�لية  

ثالثة و�ذا العدد قد ال يحقق أ�داف املكتبة و�ذا    اإلعالم  عدد القوى العاملة بمكتبة �لية  

ا العمليات  �ل  أن  رغم  للمكتبة  بال�سبة   
ً
سلبا بجامعة  �عد  املركز�ة  باملكتبة  تتم  أم  لفنية 

تقدم خدمات املعلومات    م  اإلعال ى العاملة ملكتبة �لية  لذلك وضعية القو   اإلسالمية درمان  

  فقط.



  ت اا   ت ودورت ا    

 

 
                          ا ا ث وارات   ات وات

  

٢٣٣ 

 اتجاه املب�� و�عود الس�ب �� ذلك ا�� أن مب�� املكتبة صغ��  
ً
غالبية أفراد العينة أفادو سلبا

وجد بھ معمل حاسب آ�� متصل بالشبكة العاملية  خا�� من التج���ات ا��ديثة الالزمة اى ال ي

  �ب قد يؤدى ا�� عدم تحقيق تلبية احتياجات املستفيدين. وال خلوة للباحث�ن و�ذا �و س

رصيد املكتبة خاص بالتخصصات بال�لية و�� ال��افة وال�شر والعالقات العامة والبث  

  ملعلومات �� ا��دول أدناه:االذا�� وعلوم االتصال. يمكن توضيح رصيد املكتبة من أوعية ا 

  والكتب  ) يو�� مقت�يات املكتبة من الرسائل٢جدول رقم (

  عدد العناو�ن   التخصصات   أوعية املعلومات 

  ١٦٤  ال��افة وال�شر   الرسائل ا��امعية

  ١٧٠  والتلفاز  اإلذاعة

  ٢٣١  اإلعالن العالقات العامة و 

  ٢٣٣  ال��افة وال�شر   الكتب

  ٤١٠  اإلتصال

  ٣٢٢  اإلذاعة 

  ٣٦٥  العالقات العامة

  ٢٥٧  اإلعالن 

الطاقة    االثاثات �ع��  ا��اص  ستھ  الطاولة  سعت  طاوالت  خمس  عن  عبارة  باملكتبة 

من مجتمع    ٪ ٥٫٥أى �غط �سبة    ٦٥٣خص و��م طلبة الب�الر�وس    ٣٦االس�يعابية للمكتبة  

  الطلبة و�ذه ال�سبة ل�ا ا�ع�اسا��ا السلبية عل مستوى ا��دمة. 

  

 ا :را  

العل�� ��ا العينھ �� البحث  الباحث بطرق محددة    �ع��  تًم اختيار�ا من قبل  ا��زء الذى 

 .
ً
 ��يحا

ً
 علميا

ً
  لتمثيل مجتمع البحث تمثيال

  

  أدوات  امت:

اعتمدت   وقد  املعلومات  جمع   �� الباحث  استخدم�ا  ال��  الوسيلة  االدوات  �ذه  �عت�� 

�أداة رئ�سية ��مع  ع�� االست�يان    اإلسالمية أم درمان  بجامعة    م  اإلعال الدراسة بمكتبة �لية  
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٢٣٤ 

  املعلومات.

ــــ املالحظة �� املشا�دة الدقيقة للظا�رة من خالل ز�ارات الباحث للمكتبة عدة مرات من  

  أجل مالحظة إقبال الرواد 

  

:راا   

  ) يو�� ��م عينة الدراسة من ��م ا��تمع ٣جدول رقم (

  تمعا����م   التخصص
��م العينة �� مجتمع  

  الدراسة 
  املئو�ةال�سبة 

  ٪٣٣٫٦  ٤٤  ٢١٨  والتلفاز  اإلذاعة

  ٪٤٦٫٦  ٦١  ٣٠٦  اإلعالن العالقات العامة و 

  ٪١٩٫٨  ٢٦  ١٢٩  ال��افة وال�شر 

  ١٣١  ٦٥٣    

 �م طلبة تخصص العالقات العامة و ٢يب�ن ا��دول رقم (
ً
  اإلعالن ) أك�� عدد أفراد ��ما

 �� العينة طلبة تخصص    ٪٤٦٫٦يمثلون ب�سبة    ٦١حيث يبلغ عدد�م  
ً
  اإلذاعةو�ل��م ��ما

   ٤٤والتلفاز حيث بلغ عدد�م  
ً
 طلبة ال��افة    ٪ ٣٣٫٦ و�مثلون ب�سبة  طالبا

ً
واقل�م ��ما

 يمثلون ب�سبة  ٢٦ وال�شر حيث بلغ عدد�م
ً
  .٪١٩٫٨طالبا

  

 إاءات  امت:

البيا ��مع  �أداة  االست�يان  الباحث  لس�ولة  استخدم  نظر  الدراسة  ألغراض  الالزمة  نات 

�ذه  إد بھ  تمتاز  ملا  ت�لفتھ وكذلك  وقلة  وتنظيمھ  من    األدواتارتھ  كمية  إم�انية جمع  من 

ا��اسب   برمجيات  بواسطة  تحليل�ا  وإم�انية  قص��  وقت   �� أن    آل��ااملعلومات  العلم  مع 

الطلبة   ع��  االست�يان  توز�ع   �� صعو�ة  واجھ  قد  الطلبة    واستعادتھالباحث  ال�شغال 

لتوز  باملكتبة  بزمالئھ  االستعانة  الباحث  د��  مما  لالمتحانات   
ً
استعدادا �عھ  باملراجعة 

املطلو�ة للعينة �� جميع التخصصات وتمت  األعداد  ومتا�عة استعادتھ ح�� اكتملت �غطية  

العدد   �املة  العينة  ��م  اس�بانة    ١٣٠استعادة  اس�بعاد  والتوثيق  املراجعة  �عد  ولكن 

اس�بانة. جميع�ا صا��ة ألغراض    ١٣٠واحدة لعدم وضوح�ا فاصبح ��م عينة الدراسة  



  ت اا   ت ودورت ا    

 

 
                          ا ا ث وارات   ات وات

  

٢٣٥ 

) من مجتمع عينة الدراسة كما مو��ة �� ا��دول  ٪٩٩٫٢ب�سبة (  أي   اإلحصا�يالتحليل  

  أدناه:

  ع�� عينة ال  االس�بانة) يو�� توز�ع ٤جدول رقم (

  ال�سبة  ردود االس�بانات   االس�بانات واملوزعة   التخصص

  ٪٣٣٫٨  ٤٤  ٤٤  والتلفاز  اإلذاعة

  ٪٤٦٫٢  ٦٠  ٦١  اإلعالن و العالقات والعامة 

  ٪٢٠  ٢٦  ٢٦  ال��افة وال�شر 

  
١٣٠  

١٠٠٪  

١٣٠  

٩٩٫٢٪  
١٠٠٪  

  واستكملت الدراسة ع�� ثالثة محاور رئ�سة ��: 

�لية   -١ بمكتبة  املعلومات  خدمات  تنوع  ع��  التعرف  ا��  ��دف  األول    اإلعالم ا��ور 

 . اإلسالميةأم درمان بجامعة 

توفر�ا    ال��املعلومة    إتاحة��دف ا�� تحديد دور خدمات املعلومات ��    الثا�يا��ور   -٢

 .اإلن��نتوال�لية ع�� شبكة   املكتبة

 ا��ور الثالث ��دف ا�� إبراز دور خدمات املعلومات �� تلبية احتياجات   -٣

  

 ا   

فيما يتعلق با��ور األول من الدراسة ��دف ا�� التعرف تنوع ا��دمات املكت�ية وذلك النھ  

دل ال��دد �� استخدام  �لما تنوعت ا��دمات زادت �سبة تلبية احتياجا��م وللتعرف ع�� مع

  املكتبة داخل ا��امعة. كما �� ا��دول أدناه: 

  اإلعالم  ) يو�� تردد املبحوث�ن ع�� مكتبة �لية ٥جدول رقم (

  ال�سبة   التكرار   اإلجابة

  ٪٤٢٫٦  ٥٨  �عم

  % ٥٥٫٦  ٧٢  ال 

  ١٠٠  ١٣٠ ٪  

نوا ب�سبة  �ا  اإلعالم  ) أن �سبة تردد املبحوث�ن ع�� مكتبة �لية  ٥يت�� من ا��دول رقم (
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 ا ا- دا ا    ٢٠٢١   
 

٢٣٦ 

و�عزى الباحث ذلك لطبيعة    ٪ ٥٥٫٦ب�نما �انت �سبة الذين ال ي��ددون ع�� املكتبة    ٪٤٤٫٦

فراغ�م يقضو��ا    أوقاتوالتلفاز �ل    اإلذاعة التخصصات بال�لية ع�� س�يل املثال تخصص  

  اإللك��ونية ا�� ندرة املصادر    باإلضافة�� االستديو وال��افة وال�شر بال��ف للتدر�ب  

إ�� وسائل أخرى مثل  اإلن��نتخدمات    وغياب إ�� ��وء�م   �عزى 
ً
ومكتبات    اإلن��نت. ايضا

  أخرى. 

ولتحديد ��م فئة املستخدم�ن للمكتبة من مجموع أفراد عينة الدراسة فإن ا��دول رقم  

توفر�ا ا��امعة أو    ال��   اإلعالم  ) يب�ن توز�ع العدد ال�س�� لفئة املستخدم�ن ملكتبة �لية ٦(

  موزعة ع�� التخصصات اإلن��نتوافرة ع�� شبكة األخرى املت املكتبات  

  ) يو�� استخدام أفراد العينة للمكتبة ٦جدول رقم (

طالب    ١٣٠) أن مجموع املبحوث�ن املستخدم�ن للمكتبات بلغ عدد�م  ٦يو�� ا��دول رقم (

�سبة    ٪١٠٠ب�سبة   ب�سبة    ٪٤١٫٥وأن  ب�نما  ال�لية  مكتبة  �ستخدمون    ٪ ٥٨٫٥م��م 

  . اإلن��نتألخرى املتاحة ع��  �ستخدمون املكتبات ا

 ٪٥٨٫٥حيث بلغت    اإلن��نتتالحظ أن ال�سبة األع�� �م املستخدم�ن للمكتبات األخرى ع��  

و�و مؤشر سل�� و�عزى ذلك ا�� قلة املراجع واملصادر بمكتبة ال�لية ومؤشر إيجا�ى لطبيعة  

يمتلك ان��نت   أن املستفيد  إيجا�يومؤشر  تخصص ال�لية تجعل�م ع�� تواصل مع الشبكة.

ال��ا   األخرى  املكتبات  استخدام  يفضلون  ا��م  الباحث  و�رى  الذكية.  ال�واتف  ت�يح  ع�� 

  التخصص
��م 

  العينة 

  استخدام املكتبات 

مجموع  

  املستخدم�ن

مكتبة  

  ال�لية

مكتبات متاحة ع��  

  اإلن��نت

  ٢٤  ٢٠  ٤٤  ٤٤  والتلفاز  اإلذاعة

العالقات العامة 

  اإلعالن و 
٣٦  ٢٤  ٦٠  ٦٠  

  ١٦  ١٠  ٢٦  ٢٦  ال��افة وال�شر 

  ا��موع

  سبةال�

١٣٠  

١٠٠٪  

١٣٠  

١٠٠٪  

٥٤  

٤١٫٥٪  

٧٦  

٥٨٫٥٪  



  ت اا   ت ودورت ا    

 

 
                          ا ا ث وارات   ات وات

  

٢٣٧ 

  املعلومات �� أى وقت و�� أى م�ان ي�ون فيھ. 

) يب�ن  ٧وملعرفة مدى ال��دد ع�� استخدام مكتبة ال�لية من قبل الطلبة فإن ا��دول رقم (

ستخدام املكتبة ال�� توفر�ا ال�لية أو املكتبات ع��  التوز�ع العددى وال�س�� ملدى ال��دد �� ا

  د العينة. األخرى ع�� الشبكة من قبل أفرا اإلن��نت

  ) يو�� توز�ع املبحوث�ن حسب ال��دد ع�� املكتبة ٧جدول رقم (

  ��م العينة  التخصص
  مدى ال��دد 

 
ً
   دائما

ً
   احيانا

ً
  نادرا

  ٦  ٣٠  ٨  ٤٤  والتلفاز  اإلذاعة

  ١٦  ٣٢  ١٢  ٦٠  اإلعالن العالقات العامة و 

  ٢  ١٨  ٦  ٢٦  ال��افة وال�شر 

  ٢٤  ٨٠  ٢٦  ١٣٠  ا��موع

  ١٨٫٥  ٪٦١٫٥  ٪٢٠  ٪١٠  ال�سبة

من أفراد املبحوث�ن �ستخدمون املكتبة    ٪٢٠) تالحظ أن �سبة  ٧يت�� من ا��دول رقم ( 

 أما اللذي ٪٦١٫٥بصورة دائمة ب�نما ب�سبة 
ً
ن من أفراد املبحوث�ن �ستخدمون املكتبة أحيانا

ب�سبة   �انو   
ً
نادرا املكتبة  ل�س    ٪�١٨٫٥ستخدمون  الطلبھ  بأن  مؤشر  و�ذا  املبحوث�ن  من 

ائم باملكتبة مما يو�� أن املكتبة ال توفر ل�م خدمات تل�� احتياجا��م. �عزى لد��م ارتباط د

  اإللك��ونية الباحث ذلك ا�� أن �نالك قصور �� خدمات املعلومات ال�� �عتمد ع�� املصادر  

�ع�ش عزلة عن التطورات ا��ديثة �� التقنية وتوظيف�ا �� تقديم    اإلعالم  تبة �لية  بل مك

  بحوث�ن. خدمات املعلومات للم

وفيما يتعلق بتحديد الدوافع ال�� تدفع الطلبة ا�� استخدام املكتبة ال�� توفر�ا ال�لية أو  

عرف ع�� أك�� املصادر  وكذلك ��دف ا�� الت  اإلن��نتا��امعة أو املكتبات األخرى املتاحة ع��  

املتوافرة   املعلومات  مصادر  تلبية  مدى  تتحدد  وال��   
ً
استخداما أك��  باملكتبة  املعلوماتية 

) با��دول رقم  ال��  ٨الحتياجا��م  املكتبة  استخدام  ا��  الطلبة  تدفع  ال��  الدوافع  )يو�� 

  اإلن��نت توفر�ا ال�لية أو املكتبات األخرى املتاحة ع��  
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٢٣٨ 

  و�� الدوافع ال�� تدفع الطلبة الستخدام مكتبة ال�لية ) ي٨جدول رقم (

  ال�سبة املئو�ة  التكرار  الدوافع

  ٪١٣٫٨  ١٨  ة والتعلم اغراض الدراسي

  ٪٤٠  ٥٢  إعارة الكتب

  ٪٠  -  أغراض البحث

  ٪٦٫٩  ٩  متا�عة التطورات �� التخصص 

  ٪٩٫٢  ١٢  ال�سلية

  ٪٣٠  ٣٩  أخرى 

  ٪٩٩٫٩  ١٣٠  ا��موع

ا��    ) يو��٨ا��دول رقم ( �نالك تفاوت �� �سب تكرار الدوافع وتالحظ أن اك���م ي��دد 

 يمثلون ب�سبة    ٥٢املكتبة بدافع اإلعارة حيث بلغ عدد  
ً
نت أفراد املبحوث�ن ب�نما    ٪ ٤٠طالبا

من أفراد    ٪١٣٫٨يمثلون ب�سبة  ١٨يل��ا قراءات لدعم املقررات الدراسية حيث بلغ عدد�م 

 جاءت    �٦٫٩م دافعا �انوا ب�سبة  واقل  ٪٩٫٢ثم ب�سبة    املبحوث�ن
ً
من أفراد املبحثو�ن وأخ��ا

و�ذا مؤشر    ٪ �٤٦٫١سبة اللذين يزورون ملتا�عة التطورات وال�سلية وأخرى املكتبة ب�سبة  

  بأ��م يمل�ون أج�زة ذكية ولوحية واملكتبة مجرد م�ان. 

  ) يو��  رصيد املكتبة ٩جدول رقم (

  ال�سبة  التكرار  املقت�يات نوع 

  ٪١٠٠  ١٣٠  ورقية 

  ٪٠  -  الورقية 

 
ً
  ٪١٠٠    االثن�ن معا

بأن مقت�يات مكتبة    ٪١٠٠املبحوث�ن ب�سبة    إجماع ) يت�� أن  ٩من خالل ا��دول رقم (  

الباحث    اإلسالميةأم درمان  بجامعة  اإلعالم  �لية   ز�ارتھ    أثناءورقية والدليل ع�� مالحظة 

و�رى الباحث بأن    اإلن��نتغياب خدمة  املتكررة إلجراء الدراسة غياب األج�زة ا��اسو�ية و 

  فبالتا�� مكتبة ال�لية مازالت تحتاج الكث�� بل �ع�ش عزلة عن التطورات ا��ديثة �� التقنية  

املستفي احتياجات  تل��  ال  املكتبة  الورقية  مقت�يات  املصادر  تلبية  درجة  ع��  وللتعرف  د، 

)  ١٠ما مو�� �� ا��دول رقم (الحتياجا��م لغايات الدراسة ا��امعية �� مجال التخصص ك



  ت اا   ت ودورت ا    

 

 
                          ا ا ث وارات   ات وات

  

٢٣٩ 

  :أدناه

  ) يو�� مدى تلبية مقت�يات املكتبة املتوفرة الحتياجات املستفيد ١٠ا��دول رقم (

  ال�سبة  التكرار  درجة التلبية

  ٪٢٫٣  ٣  كب��ة 

  ٪٤٫٦  ٦  متوسطة 

  ٪٩٣٫١  ١٢١  قليلة

  ٪١٠٠  ١٣٠  ا��موع

  ) أم  بجامعة    اإلعالم  �لية    �شعرون أن مقت�يات مكتبة   ٪٩٣٫١) أن  ١٠يب�ن ا��دول رقم 

من املبحوث�ن �شعرون بأ��ا    ٪٤٫٦تل�� احتياجا��م بدرجة قليلة ب�نما �سبة    اإلسالمية درمان  

  ٪ ٢٫٣تل�� احتياجا��م بدرجة متوسطة أما أقل�م من �شعرون أ��ا تل�� احتياجا��م ب�سبة  

املقت�يات    ٪٦٫٩أن    أي أن  �شعرون  املبحوث�ن  املكتبة    ال��من  لتلبية  توفر�ا  �افية 

ن الكب��ة واملتوسطة و�ذا �عزز أن املكتبة الورقية بمكتبة �لية  ب� ت��اوح احتياجا��م بدرجة 

  وال�� ال تل�� احتياجا��م املستفيدين �� مختلف تخصصا��م لقلة ا��موعة املكتبة    اإلعالم  

مازالت تحتاج    اإلعالم) ، و�نا يرى الباحث أن مكتبة �لية ٩ظ�رت نتائج�ا �� ا��دول رقم (

لالش��اك �� خدمة    باإلضافة  والب�ئةوالتقنية    واإلدار�ةعلوماتية  ا�� الكث�� �� �ل ا��وانب امل

  .اإلن��نت

  اإلعالم تقدم�ا مكتبة �لية  ال�� ) يو�� ا��دمات ١١جدول رقم (

  ا��دمات
  املدى

  ال�سبة املئو�ة
  ال تقدم�ا  تقدم�ا

  اإلعارة 
٥٢  

٤٠٪  

٧٨  

٦٠٪  
١٠٠٪  

  التصو�ر وال��� خدمة
٢٦  

٢٠٪  

١٠٤  

٨٠٪  
١٠٠٪  

  الداخ��  االطالع
٨  

٦٫٢٪  

١٢٢  

٨٦٫٢٪  
١٠٠٪  

  ا��دمة الرجعية
١١  

٨٫٥٪  

١١٩  

٩١٫٥٪  
١٠٠٪  
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  -  خدمة اإلحاطة ا��ار�ة 
١٣٠  

١٠٠٪  
١٠٠٪  

  -  اإلن��نت خدمات 
١٣٠  

١٠٠٪  
١٠٠٪  

ب�سبة    ن املستفيدي) أن املكتبة تقدم خدمات تقليدية فقط بإجماع  ١١يو�� ا��دول رقم ( 

خدمات    ٪١٠٠ غياب  و   اإلحاطةع��  املكت�ية    اإلن��نتا��ار�ة  ا��دمات  توفر�ا    ال��أما 

من املبحوث�ن و�رجع ذلك إ��    ٪�٤٠انت ب�سبة    اإلعارةاملكتبة و�الحظ من ا��دول أن خدمة  

باملقرر  الداخلي  اإلعارة عالقة  ذات  امل��وزة  الكتب  التصو�ر    الدرا���ة  خدمة  وتال�ا 

و�عزى األمر أن مجتمع دراسة �عتمد الش�تات واملذكرات ال�� يصدر�ا    ٪�٢٠سبة  وال��� ب

والضعف يرجع إ�� قلة طاوالت باملكتبة حيث    ٪٦٫٥األساتذه كمقرر ب�نما �انت �سبة االطالع  

  لقلة املراجع. ٪٨٫٥رجعية �انت ب�سة يبلغ عدد�ا خمس اما ا��دمة امل 

ا��دمات ال تل�� احتياجات املستفيدين و�عزى   يرى الباحث من خالل استقراء ا��دول أن

  ) ادناه  ١٢ذلك لعدة اسباب كما مو��ة �� ا��دول رقم (

  ) يو�� الصعو�ات ال�� تحد من إستخدام املكتبة١٢ا��دول رقم (

  ال�سبة  التكرار  االسباب

  ٪١٠٠  ١٣٠  ا��دمات ضعف 

  ٪١٠٠ ١٣٠  قلة العامل�ن 

  ٪١٠٠ ١٣٠  قلة املراجع 

  ٪١٠٠ ١٣٠  قلة الطاوالت

  ٪١٠٠ ١٣٠  اإلن��نتغياب خدمات 

  ٪١٠٠ ١٣٠  غياب الف�رس البطا��

  ٪١٠٠ ١٣٠  اإللك��ونية غياب املصادر 

 ) رقم  ا��دول  �سبة  ١٢يب�ن  أن  معوقات    ٪١٠٠)  من  ذكر  ما  �ل  ع��  املبحوث�ن  أجمع 

ع��    أوقا��ما�� أن طبيعة تخصصات ال�لية ل�م طرق أخرى يقضوا ف��ا معظم    باإلضافة

ال��ف   ع��  موزع�ن  الطلبة  تجد  وال�شر  ال��افة  املثال    اإلذاعة و   اإلخبار�ةس�يل 

�� االستدي  
ً
أن    الذيو  والتلفاز تجد�م دوما ما يجعل  العامل�ن و�ذا  لتدر�ب  ال�لية  توفره 



  ت اا   ت ودورت ا    

 

 
                          ا ا ث وارات   ات وات

  

٢٤١ 

تتوفر ف��ا ا��دمات �شق��ا  أم درمان  ال تلتفت ا�� املكتبة الن املكتبة املركز�ة ��امعة    اإلدارة

  والالور��.  الور��

ال تل��    اإلسالميةأم درمان  بجامعة  اإلعالم  يرى الباحث أن خدمات املعلومات بمكتبة �لية  

ا املق��حات  احتياجات  تقديم  ذلك  ع��  و�ناًء  ا��دمات  عن  الر���  عدم  اى  ملستفيدين 

  وا��لول من قبل املبحوث�ن كما مو�� �� ا��دول أدناه:

��لول املناسبة ��عل خدمات املكتبة أك�� فعالية  ) يو�� االق��احات وا١٣ا��دول رقم (

  ومردودية: 

  ال�سبة املئو�ة  التكرار  االق��احات وا��لول 

  ٪١٠٠  ١٣٠  ضرورة ز�ادة توظيف اختصاصي�ن �� مجال علم املكتبات

  ٪١٠٠  ١٣٠  توف�� مصادر متنوعة �غطى جميع التخصصات

ا��دمات  استخدام  كيفية  حول  التدر��ية  الدورات  تكثيف 

  اإللك��ونية 

١٠٠  ١٣٠٪  

  ٪١٠٠  ١٣٠ توف�� أك�� عدد من ال��� واملراجع 

  ٪١٠٠  ١٣٠ اإلن��نتتوف�� شبكة 

  ٪١٠٠  ١٣٠ توف�� مطبوعات ور�� �افية 

 ) رقم  ا��دول  قراءة  خالل  ب�سبة  ١٣من  املبحوث�ن  أجمع  قد  أعاله،  تقديم    ٪١٠٠)  عن 

  اإلسالمية أم درمان  بجامعة  إلعالم  امق��حا��م لدعم وتطو�ر خدمات املعلومات بمكتبة �لية  

  تمثلت فيما ي��: 

 ومات.مواكبة التطورات التقنية ا��ديثة �� خدمات املعل -١

الالزمة   -٢ امل�ارات  ع��  املستفيدين  بمختلف    لالستفادة تدر�ب  املعلومات  مصادر  من 

 . وأش�ال�اأنواع�ا 

 . اإلن��نتتوف�� شبكة   -٣

 توف�� املطبوعات الورقية ال�افية. -٤

 قوى ال�شر�ة. توف�� ال -٥

  .  اإللك��ونيةتوف�� املصادر   -٦
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 ا ا- دا ا    ٢٠٢١   
 

٢٤٢ 

  النتائج العامة للدراسة: 

   ال املبحوث�ن  ب�سبة  معظم  وذلك   
ً
دائما املكتبة  يو��ھ    ٪�٥٨٫٥ستخدمون  ما  و�ذا 

 ).٦ا��دول رقم (

   و�ذا ما يو��ھ ا��دول رقم    ٪١٠٠رصيد املكتبة ال يل�� احتياجات املستفيدين ب�سبة

)٩ .( 

   و�ذا ما يو��ھ    ٪١٠٠طرف املكتبة �� خدمات تقليدية ب�سبة  ا��دمات املقدمة من

 ).٧ا��دول رقم (

   و�ذا ما يو��ھ ا��دول    ٪٥٨خدمة اإلعارة ب�سبة    �� تقدم�ا املكتبة    ال�� أ�م ا��دمات

 ). ٨رقم (

   و�ذا ما يو��ھ ا��دول رقم    ٪ ٥١مستوى ا��دمات املتوفرة باملكتبة ضعيفة ب�سبة

)٩ .( 

 و�ذا ما يو��ھ    ٪٧١املكتبة من تج���ات ومعدات غ�� �افية ب�سبة  املتوفرة ب  اإلم�انات

 ).١٣ا��دول رقم (

 ال تقوم بإجراء دورات ت�و��ية لصا�� املستفيدين من أجل التعر�ف ��ا و�س�يل    املكتبة

 و�ذا ما يؤكده ا��دول رقم ()  ٪١٠٠عملية استخدام�ا وذلك ب�سبة  

 أ من  املكتبات  علم   �� مختص�ن  ز�ادة  االق��احات  ضرورة  املستفيدين    ال���م  يرو��ا 

 عالية. و�ذا ��عل خدمات املكتبة أك�� ف ٪٢٩مناسبة ب�سبة 

  

  النتائج ع�� ضوء الفرضيات: 

الفرضيات �ل ع�� حدا،   نتائج  الدراسة يمكن عرض   �� النتائج املتحصل عل��ا  من خالل 

املؤشرات   نتائج  تمليھ  ما  حسب  وذلك  م��ا،  �ل  تحقق  مدى  معرفة  ب�ل  قصد  املتعلقة 

  فرضية. 

  الفرضية األو��: 

النحو    وال��  ع��  صياغ��ا  أالتا��تمت  ع��  التعرف  �لية  :  بمكتبة  املعلومات  خدمات  نواع 



  ت اا   ت ودورت ا    

 

 
                          ا ا ث وارات   ات وات

  

٢٤٣ 

درمان  بجامعة  اإلعالم   ورفع    اإلسالميةأم  ا��امعية  املكتبات  أ�داف  تحقيق   �� �ساعد 

  مستوى أدا��ا، وتتمثل مؤشرات �ذه الفرضية فيما ي��: 

املست -  ب�سبة  تردد  دائمة  بصفة  الدراسة  مجال  املكتبة  ع��  يو��ھ  ٪٢٠فيدين  كما   ،

 ).٧ا��دول رقم (

 ). ٩، كما يو��ھ ا��دول رقم(٪١٠٠رصيد املكتبة ال يل�� احتياجات املستفيدين ب�سبة   - 

 ).١٢، كما يو��ھ ا��دول رقم (٪٥١مستوى ا��دمات املتوفرة باملكتبة ضعيفة ب�سبة   - 

  ية األو�� محققة. ومن �نا �ست�تج أن الفرض

  

  الفرضية الثانية: 

�لية   بمكتبة  فعالة  معلومات  خدمات  درمان  بجامعة    اإلعالموجود    المية اإلسأم 

  للمستفيدين بأسرع وقت و�أقل ج�د. وتتمثل مؤشرات الفرضية فيما ي��: 

ال توفر وسائل بحث متنوعة باملكتبة �ساعد ع�� إتاحة املعلومات للمستفيدين بأسرع   - 

 ج�د، كما يو��ھ ا��دول رقم(). وقت وأقل

دين ع�� املعلومة ومن �نا �ست�تج  املادية وال�شر�ة غ�� �افية ��صول املستفي  اإلم�انات - 

  أن الفرضية غ�� محققة.

مكتبة يتوقف ع�� توف�� املتطلبات املعلوماتية للمستفيدين الن املستفيد يمثل    أيإن نجاح  

 �� املعلومات  
ً
 أساسيا

ً
بالدرجة األو�� ر�ط املستفيد باملعلومات من خالل    ��م�ا  ال��عنصرا

التطرق   تًم  أ   إليھما  الدراسة  ��ذا  ��  املستفيدين.  تل�� احتياجات  ال  املعلومات  ن خدمات 

  �� ا��ديثة  التكنولوجيا  بتطبيق  تبادر  أن  خاصة  بصفة  ا��امعية  املكتبات  ع��  يجب 

ا��دمات   املستف  و��تقدم�ا    ال��مختلف  بتدر�ب  التقنية  ملزمة  استخدام  ع��  يدين 

وذلك عن طر�ق إقامة    اإللك��ونيةا��ديثة واإلفادة م��ا وتوعي��م بأ�مية خدمات املعلومات  

  محاضرات لكيفية استخدام املكتبة واالستفادة من مقت�يا��ا.  
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٢٤٤ 

  ا��اتمة 

خالل   من    دراسة من  املستفيدين  احتياجات  تلبيھ  من  ودور�ا  املعلومات    دراسة خدمات 

ال�� تل�� احتياجات    املكتبة  أن  اإلسالميةدرمان    أمبجامعھ    اإلعالم  نيھ بمكتبھ �ليھ  ميدا

املادية من وسائل    اإلم�انياتما زالت تحتاج ال توف�� الك�� من    أ��ا�ا ونيل را�م  �ستفيد م

ا��دمات   تقديم  من  االستفادة  وتقسيم  ا��دية  توف��    ةفاضباإل التقنيات    اإلم�انيات ا�� 

تمر الك�ساب م�ارات تواكب التطورات �� مجال تقنيات املعلومات و��ون  ال�شر�ة ب�ل مس

وعالوة ع�� ذلك    املكتبةتقدم�ا    �وجودة ا��دمات ال�   وى ع�� مست  اإليجابية لھ ا�ع�اساتھ  

الذى �س�� املكتبة لتحقيقھ من    األسا��� اال�تمام باملستفيد ا�م عنصر باعتباره ال�دف  

وتلبيھ   وحث  با���  احتياجاتھخدما��ا  ا��دمات  مستفيد  تحس�ن  من  تقدم�ا  ال��  ودات 

صو��م وطلبا��م ���يل اكر ��عل�م رواد دائم�ن  العامل�ن ع�� حسن معاملة املستفيدين ل

بصورة    اإلم�انيات�����    أنو�التا��   �سا�م  واملادية  احتياجات    ھيجابيإال��ية  تليھ   ��

  املستفيدين. 

  

  املصادر واملراجع   

يوس  ١ سم��  عيداتالد���،  فارس  عبدالقادر  عبدهللا  وعثمان  (ف  م). ٢٠١٨، 

والبحث   التعليم  جودة   �� وأثر�ا  األردنية  األ�اديمية  الرقمية  املكتبات  خدمات 

التطبيقية: �لية السلط للعلوم اإل�سانية، قسم املكتبات   البلقاء  العل��. جامعة 

  األردن.   -واملعلزمات.

ودور�ا �� تلبية   اإللك��ونيةاملعلومات   م. خدمات أنظمة٢٠١٢العيا���، بدرالدين   ٢

احتياجات املستفيدين: دراسة ميدانية بمكتبة الدراسات العليا. رسالة ماجست��  

م. خدمات  ��٢٠١٢ علم املكتبات واملعلومات: جامعة قسطينة. العيا���، بدرالدين  

املعلومات   دراسة  ودور�ا    اإللك��ونيةأنظمة  املستفيدين:  احتياجات  تلبية   ��

واملعلومات:   املكتبات  علم   �� ماجست��  رسالة  العليا.  الدراسات  بمكتبة  ميدانية 

  جامعة قسطينة. 

عبدال�ادى،    ٣ صب��  محمد  أحمد،  تنظيم�ا  ٢٠١٦بدر،  ا��امعية:  املكتبات  م. 
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٢٤٥ 

القا�رة: دار    -وإدار��ا وخدمات دور�ا �� تطو�ر التعليم ا��ام�� والبحث العل��.

  غر�ب لل�شر والتوز�ع. 

عليان    ٤ مصطفى  املعلومات.٢٠١٠ر���  خدمات  الصفاء.  -م.  دار    ٣٥ص  -عمان: 

  . ٣٦ص

املكت�ية.    ٥ املقت�يات  وتنمية  املعلومات  خدمات  سالمة.  محمد  ا��افظ،  عبد 

  .٣٤م، ص١٩٩٧._عمان: دار الفكر للطباعة والتوز�ع، ١ط

عبدالرحمن  ٦ آمال  الواحد،  استخدام   عبد  د.ت  مد�وش،  ا��س�ن  عبد    وقادر 

املعلومات،   ومالاكز  املكتبات   �� املعلومات  خدمات  تقديم   �� املعلومات  تقنيات 

  . ٣٦٤ص  ٣٤٤، القسم األول، ص١٦ع

٧  ) أحمد  بجامعة دمشق لقسم    اإلعالم  م). واقع استخدام طلبة قسم  ١٠١٢ع��، 

  . ٤٢٣-٣٨٥، ص٢، ع ٢٨، مجاآلداب  مجلة دمشق: �لية    -الدور�ات باملكتبة املركز�ة.

ن  ٨ ا��دمات  غانم،  علم    اإللك��ونيةز�ر.  دكتوراة:  رسالة  ا��امعية.  باملكتبات 

  . ٤٢٣-٣٨٥، ص٢م. ع٢٠١٠املكتبات واملعلومات: قسطنية، جامعة من�سورى 
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