
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
ب   2022يناير عشر ـ  بعساالعدد ال-تاسعال اجمللد

 

 
 
 

 جملة املركز العربي للبحوث والدراسات يف علوم املكتبات واملعلومات
 

 

 

 دورية إلكترونية علمية محكمة نصف سنوية تصدر عن : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2410-8324ر.د.م.د     

 2022ناير عشر ي  بعسا العدد ال –  تاسعالمجلد ال



 

  
ج   2022يناير عشر ـ  بعساالعدد ال-تاسعال اجمللد

 

 
 املركز العربي للبحوث والدراسات يف علوم املكتبات واملعلوماتجملة 

 دورية إلكرتونية علمية حمكمة نصف سنوية
 

 هيئة التحرير
 رئيس التحرير

 السمري حسني علي
 نائب رئيس التحرير
 أ.د. رحاب يوسف

 مدير التحرير
 أ.د. سوهــام بادي

 أ.د. خالدة هناء سيدهم
 باتنة، اجلزائرجامعة احلاج خلضر، 

 أ.د. لطيفـة علي الكميشي
 جامعة طرابلس، ليبيا

 أ.د. نبيل عكنوش
 ، اجلزائر2جامعة قسنطينة 

 عبداللطيف هاشم خريي أ.د.م.
 جامعة املستنصرية، العراق

 حممود شريف زكريا أ.د.م.
 جامعة عني مشس، مصر

 سعد وحيد أ.د.م.
 جامعة بين سويف، مصر

 د. آمال طه
 بين سويف، مصرجامعة 

 د. سعاد بن شعرية
 ، اجلزائر2جامعة قسنطينة 

 د. شهرزاد حسن جبارة
 جامعة دمشق، سورية

 تصميم الغالف واإلخراج
 أ.د. رحاب يوسف

 

 اهليئة االستشارية
 أ.د. سهري عبد الباسط عيد

 سويف، مصر بين جامعة
 أ.د. ناجية قمــوح

 ، اجلزائر2جامعة عبد احلميد مهري قسنطينة 
 أ.د. طالل نـاظم الزهريي

 اجلامعة املستنصرية، العراق
 وهيبة غرارمي. أ.د

 جامعة اجلزائر، اجلزائر
 جوهري أ.د. عزة

 سويف، مصر بين جامعة
 حنان الصادق بيزان أ.د.

 أكادميية الدراسات العليا، ليبيا
 اجلرادات عمر أ.د.

 أربد اجلامعية، األردنكلية 
 عبداهلل عتيق سعيد أ.د.م. خالد
 صنعاء، اليمن جامعة

 أ.د. عيسى عيسى العسافني
 جامعة دمشق، سوريا

 م. سعد الزهري.أ.د
 جامعة امللك سعود، السعودية

 أ.د. فايزة دسوقي أمحد
 جامعة طيبة، السعودية

 مصطفى بديوي أ.د.م.
 جامعة الزيتونة، ليببا

 حممد عوده عليويأ.د. 
 ، العراقجامعة البصرة

 نور عبداللطيف صويف أ.
الواليات املتحدة  ماجستري يف املكتبات واملعلومات،

 أ.د. حممود صاحل إمساعيل األمريكية
 جامعة املوصل، العراق

 



 

  
د   2022يناير عشر ـ  بعساالعدد ال-تاسعال اجمللد

 

 جملة املركز العربي للبحوث والدراسات يف علوم املكتبات واملعلومات
  2022يناير عشر ـ  بعالعدد السا -تاسعال اجمللد

  
 الصفحات العنوان

 ح -ز الكلمة االفتتاحية
 عالقة جمال الذكاء االصطناعي مبجال إدارة املعرفة: دراسة وصفية وثائقية

 15- 1 شروق زايد نافل العتييب

نظام إدارة  باستخدامربامج التعليم اإللكرتوني: جتربة بناء ل وأهميتهافهارس املوارد التعليمية 

 [Joomla]احملتوى جومال 

 األستاذ الدكتور طالل ناظم الزهريي

16 -33 

 يف العليا الدراسات طالبات لدى العلمي البحث مهارات تنمية يف السعودية الرقمية املكتبة دور

 سعود امللك جامعة اآلداب كلية

 الساعديفرحان رويده ضاحي 
34 -72 

اخلدمة املرجعية الرقمية يف مكتبة امللك سلمان املركزية من وجهة نظر طالبات الدراسات العليا 

 يف كلية اآلداب

 فاديه حممد بالل العنزي
73- 106 

 العربية BBCلقناة  اإلخبارية الربامج يف املعلومات تقنيات توظيف

 أ. د.حسن رضا النجار                   أ.د.فاضل عبدعلي خرميط
107 -128 

دراسة إحصائية : واجتاهاتهم حول العمل الوظيفي واحلراللييب دراسة إحصائية ملواقف الشباب 

 م2021ليبيا  -على عينة من طلبة وطالبات جامعة طرابلس 

 حممد اندير                                         سعاد حممد الربقاوي مجال.د
129 -   155      

 ومآهلا واقعها: الواحات وثائق

 164 -156 وكاري سامل.د

 1683-1682 إمساعيل، وموالي كريك بريسيفال العقيد: املغربي والكنز العربية الكتب
 178  -165 ترمجة: العياشي احلبوش      تأليف: نبيل مطر                       

 

 



 

  
ه   2022يناير عشر ـ  بعساالعدد ال-تاسعال اجمللد

 

 مبادئ النشر
 

 ترحب اجمللة بأنواع املقاالت التالية يف أي ٍّ من اللغتني العربية واإلجنليزية: -أ
  :مقاالت البحوث األصيلة 

شيرها يف  7000و 3000بني ما جيب أن ترتاوح مقاالت البحوث األصييلة  - سيبق ن صيلية مل ي شيرت  أن تكون أ كلمة. وي
سييط مطبوع أو إلكرتوني، باللغة العربية أو اإلجنليزية أو أي لغة أخرى أو أن تكون جزء من  أي مكان آخر يف أي و

 أطروحة الباحث للماجستري أو الدكتوراه. كما جيب أال تكون قيد النظر للنشر يف مكان آخر. 
 لبحوث بالعمق واألصالة حبيث ميكن أن تضيف شيئًا جديدًا إىل اجملال.جيب أن تتسم مقاالت ا -
 جيب أن يتم توثيق مقاالت البحوث من الناحية العلمية باملراجع واملصادر والوثائق. -
 جيب أن يتم تنسيق مقاالت البحوث وفقًا ألصول البحث العلمي. -

 
 :عروض الكتاب 

كلمية، مبمبيا يف ذليك بييانيات الكتياب  550و 450ترحيب اليدوريية بعروض الكتيب، على أن يرتاوح عيدد الكلميات ميا بني 
شييميل البييانيات الببليوجرافيية كياملية للكتياب وأن تعطي القيارئ حملية عيامية عن الكتياب،  الببليوجرافيية.. على أن ت

 وتلخص النقا  الرئيسة اليت توضح مواطن قوة وضعف الكتاب.
 ألعمال املرتمجة:ا 

 تقبل الدورية األعمال املرتمجة شر  أن يتم ارفاق النص األصلي حتى تتم مراجعة الرتمجة.
 :وقائع املؤمترات 

ضيوع للمؤمتر،  - شيمل معلومات عن عنوان املؤمتر واملنظم مباملنظمني.، وتاري  ومكان االنعقاد. وعرض مو جيب أن ت
 وحماوره الرئيسة.

 
 :ب. تنسيق املقاالت 

يرجى مالحظة أنه يقع على عاتق املؤلفني تنسيق املقاالت وجعلها يف الشكل املطلوب قبل تقدميها. مع العلم أنه  -
لن يتم قبول املقاالت اليت ال تتوافق مع هذه اإلرشادات وردها ملؤلفيها ولن يتم النظر يف نشرها حتى يتم إعادة 

 تقدميها بالصورة املالئمة.
 ل مقال فردي صفحة عنوان املقال على أن تشمل ما يلي:جيب أن ُيقدمٍّ مع ك -
 عنوان املقال  •
 اسم املؤلف واملؤهل العلمي •
 امللخص  •
 الكلمات املفتاحية •
صيييب  - ضيييب بياملؤهالت العلميية واملهنيية للمؤلف   املؤلفني، مبيا يف ذليك املن جييب أن ُيرفق مع املقياالت بييان مقت

 كاملًة.الرمسي احلالي وبيانات االتصال 
صيال  - سيالت وإرفاق بيانات االت سياهمة أكرر من مؤلف يف املقال جيب دديد املؤلف املنو  به عملية املرا يف حال م

 به كاملًة.
صييفحة عنوان املقال باللغة العربية على أن يقع امللخص ما بني  - صييات: ينبغي أن ُيرفق مع املقاالت ملخص يف  امللخ

 كلمة.  200و 100
سيية للمقال وذلك الكلمات امل - ضييوعات الرئي سييك كلمات مفتاحية اليت تلخص املو فتاحية: يرجى تقديم مخس أو 

 باللغتني العربية واإلجنليزية على صفحة عنوان املقال على أن يتم وضعها بعد امللخص مباشرًة.
 جيب أن يتم التوضيح الكامل للمصطلحات واملختصرات عند استخدامها ألول مرة.  -
سييافة A4تم طبياعة املقياالت على جيانيب واحيد من ورقية مقياس جييب أن ت - سييطور، على أن  1.5، مع ترك م بني ال

 سم على اجلوانب األربعة للصفحة.  3.17تكون اهلوامش
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 - : األبنا 
مائل للعناوين  16ثقيل لعنوان املقال، ومقاس  18، مقاس Simplified Arabicاملقاالت باللغة العربية: خط  •

 يف اهلامش. 12يف املنت، ومقاس  14الفرعية، ومقاس 
مائل  16ثقيل لعنوان املقال، ومقاس  18، مقاس Times New Romanاملقاالت باللغة اإلجنليزية: خط  •

 يف اهلامش. 12يف املنت، ومقاس  14للعناوين الفرعية، ومقاس 

 
 - :اإليضاحيات 
صيور  • ضياحيات وال شيكل اإللكرتوني فقط على أن تكون ذات جودة جيب أن تقدم مجيع اإلي الفوتوغرافية يف ال

ضيييحية مع رقم  سييمية تو ضيياحية ت عالية؛ مقروءة ومرقمة على التوالي باألرقام العربية وجيب أن دمل كل إي
سيئولون عن احلصيول على حقوق التأليف والنشير لكافة األعمال الفنية املأخوذة من  اإليضياحية. ويكون املؤلفون م

 ادر أخرى.مص
 جيب ترقيم اجلداول باألرقام العربية على التوالي. وجيب أن يضم كل جدول تسمية توضيحية ورقم اجلدول. -
االستشهادات واملراجع الببليوجرافية: أسلوب مجعية اللغات احلديرة لالستشهاد املرجعي. وجيب أن تظهر قوائم  -

 املراجع يف نهاية املقال، وليس كما احلواشي. 

 researchlibrariesr@gmail.com ُترسل مجيع املشاركات إىل الربيد اإللكرتوني للدورية التالي: -
 
 :ج. حقوق التأليف والنشر 

سييات يف علوم صييرية للمركز العربي للبحوث والدرا صيية ح من اتفاقية املكتبات املعلومات كجزء  مينح املؤلفون رخ
الرتخيص، وميكن للمؤلفني استخدام املواد اخلاصة بهم يف منشورات أخرى بشر  أن ذكر أسبقية نشرها بالدورية 

 وأن يتم إخطار رئيس درير كتابًة مقدمًا.
 
 :مالحظة 

ضييرورة أن تعكس أراء ووجتعرب اآل - هات نظر راء ووجهات النظر الواردة باملقاالت عن املؤلف مباملؤلفني. وليس بال
 رئيس التحرير، أو هيئة التحرير، أو الناشر.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

حقوق الطبع والنشر حمفوظة، وال يسمح بإعادة طبع أو نشر أي جزء من 
اجمللة، إال مبوافقة خطية من املركز العربي للبحوث والدراسات يف علوم 

 املكتبات واملعلومات

 االلكرتوني:توجه مجيع املراسالت اخلاصة باجمللة إىل الربيد 

researchlibrariesr@gmail.com 

املوقع االلكرتوني للمركز: 
http://acrslis.weebly.com/index.html 

mailto:researchlibrariesr@gmail.com
mailto:researchlibrariesr@gmail.com
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 افتتاحية العدد

 إدارة الهوية الرقميةو  الحوسبة السحابية

البداية لإلشارة إلى اإلنترنت، وذلك في مخططات الشبكات،  السحابة هو تعبير كان يستخدم في  

حيث ُعرف على أنه رسم أولي لسحابة يتم استخدامها لتمثيل نقل البيانات من مراكز البيانات  

إلى موقعها النهائي في الجانب اآلخر من السحابة. وقد جاءت فكرة البرامج كخدمات عندما عبر  

" األستاذ بجامعة ستانفورد عن الفكرة بقوله "قد تنظم الحوسبة لكي تصبح خدمة  جون مكارثي"

 Timeي تكنولوجيا مشاركة الوقت=  عامة في يوم من األيام"، حيث رأى أنه من املمكن أن تؤد

Sharing    باع فيه الطاقة الحاسوبية وحتى التطبيقات الخاصة كخدمة من خالل
ُ
إلى مستقبل ت

نموذج تجاري، وبالفعل حظت تلك الفكرة بشعبية كبيرة في أواخر الستينيات، ولكنها تالشت في  

املتعلق الحديثة  التكنولوجيا  أن  اتضح  عندما  السبعينيات  تكنولوجيا  منتصف  بمجال  ة 

املعلومات غير قادرة على الحفاظ على هذا النموذج من الحوسبة املستقبلية. ولكن عادت هذه  

 الفكرة مؤخرا لتصبح مصطلحا شائعا في الدوائر التكنولوجية واملؤسسات في وقتنا الحالي. 

تي يتم  مرة أخرى كأحد أساليب الحوسبة، ال  cloud computingوظهرت الحوسبة السحابية=  

فيها تقديم املصادر الحاسوبية كخدمات، ويتاح للمستفيدين الوصول إليها عبر شبكة اإلنترنت  

)السحابة(، دون الحاجة إلى امتالك املعرفة، أو الخبرة، أو حتى التحكم بالبنى التحتية التي تدعم  

البرمجيات    هذه الخدمات. كما يمكن النظر إلى الحوسبة السحابية على أنها مفهوم عام يشمل

، وغيرها من التوجهات الحديثة في عالم التقنية التي تشترك  Software as a Serviceكخدمة=  

 في فكرة االعتماد على شبكة اإلنترنت لتلبية االحتياجات الحاسوبية للمستفيدين.

فمنها   التجارية  السحابية  الحوسبة  ملنصات  بالنسبة   Amazon EC2  ،Microsoft Azureأما 

Services  Platform  ،Google App Engine    والتي تعطي العديد من الشركات مرونة الوصول إلى

لكن  الناشئة،  للشركات  التحتية  البنية  تكاليف  تقليل  في  الالزمة، وتساهم  الحاسوبية  املصادر 

االعتماد عليها ال يخلو من املشاكل، فكثير من املستفيدين يثيرون مواضيع، مثل: الخصوصية،  

من، ... إلخ عندما يدور الحديث عن "السحابة". لذلك فهناك اهتمام متزايد بأدوات الحوسبة  األ 

السحابية مفتوحة املصدر، التي تمكن الشركات من بناء وتخصيص "سحبهم" الحاسوبية لتعمل 

 بجانب الحلول التجارية األقوى.

الهوية الرقمية، وتخطيط بناء  يكمن دور الحوسبة السحابية مفتوحة املصدر في بناء آليات إدارة  

يدعم   املثال  سبيل  فعلى  الهوية.  وتحقيق  املحكمة  للثقة  الالزمة  التكنولوجية  القطاعات 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%86_%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D9%8A_(%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85)
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لعمل    OASIS WSRFمعيار    Nimbusنيمبوس=   الويب ويستخدمها  إطار خدمات  يحدد  الذي 

إنومالي=   سحابة  تركز  كما  وإتاحته،  الحالية  املصادر  مسألة    Enomalyنموذج  إمكانية  على 

التشغيل املتداخل، والتي تعد أمرا مهما لنظام السحابة، وتوفر معظم السحب مفتوحة املصدر  

( وعلى الرغم من تشابه معظم تطبيقات الحوسبة السحابية في طريقة  1البنية التحتية كخدمة.)

ت واضحة  الحوسبة الديناميكية ومستوى عالي من املرونة وقابلية التطوير، إال أن هناك اختالفا

"الحوسبة   مثل  للمستفيدين،  النظم  بعض  تتيح  حيث  النهائي.  للمستفيد  تقديمها  طريقة  في 

( وانوماليسم=  2)  Amazon’s Elastic Compute Cloud (EC2)السحابية املطاطية آلمازون=

Enomalism (3=إمكانية تخصيص أجهزة افتراضية )Virtual Machines (VMS)     كاملة حسب

التحتية كخدمة=   بالبنية  إليه عادة  يوفر ما يشار   Infrastructure as a Serviceالطلب، مما 

(IaaS)  =وهنا يكون املستفيد مسئول عن توفير نظام التشغيل كرينل ،kernel   الذي يعتمد على

املادية   واملصادر  تشغيلها،  في  يرغب  وتطبيقات  برمجيات  وأي  التشغيل،  نظم  لنظام  برمجيات 

   (4البنية التحتية كخدمة.)

والجدير بالذكر أن هناك ثالثة أنواع من خدمات الحوسبة السحابية، وهي: البرمجيات كخدمة، 

 .ونظام تشغيل كخدمة، البنية التحتية كخدمة

 

أ.د. رحاب يوسف                                                                                                                                   

نائب رئيس تحرير املجلة                                 

 

 
1 Rimal, B., Choi, E. and Lumb, I. A Taxonomy, Survey, and Issues of Cloud Computing Ecosystems.- 

Available at: http://www.springerlink.com/content/r86118773l3x7227/fulltext.pdf 
2 Amazon Elastic Compute Cloud .- Available at:  http://aws.amazon.com/ec2/ 
3 Enomalism Elastic Computing Infrastructure.- Available at: http://www.enomaly.com 
4   Nurmi, D. et.al. (2009) Eucalyptus: an open-source cloud computing infrastructure.- Journal of 

Physics: Conference Series 180 (2009) 012051.- Available at: 

http://iopscience.iop.org/1742-6596/180/1/012051/pdf/1742-6596_180_1_012051.pdf 
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 عالقة جمال الذكاء االصطناعي مبجال إدارة املعرفة: دراسة وصفية وثائقية

 

 شروق زايد نافل العتييب

 باحثة دكتوراه يف جمال إدارة املعرفة

 عضو هيئة تدريس جبامعة امللك سعود

 السعودية، الرياض، اململكة العربية 

 

 

 :املستخلص

هدفت الدراسة احلالية إىل البحث يف العالقة اليت تربط بني جمال الذكاء االصطناعي وأنظمته وتقنياته وبني جمال 

إدارة املعرفة وعملياتها؛ وذلك من أجل التالي: التوصل ألهم وأكثر تقنيات الذكاء االصطناعي ارتباطًا مبجال إدارة 

النتائج  ألهم االستخدامات والتوجيهات واإلرشادات اخلاصة بدجمهما معًا، والوصول ألهماملعرفة، التوصل 

وقد استخدمت الباحثة املنهج  والتوصيات اليت تفيد الباحثني واملهتمني بتوظيف هذين اجملالني معًا. واإلرشادات

ديد من النتائج اليت تثبت وجود الوصفي الوثائقي القائم على حتليل الدراسات السابقة. وقد توصلت الدراسة لع

أثر إجيابي كبري عند توظيف واستخدام أنظمة وتقنيات الذكاء االصطناعي ضمن عمليات إدارة املعرفة؛ حيث أن 

الذكاء االصطناعي يعزز من أداء وكفاءة إدارة املعرفة. وقد توصلت الباحثة لعدد من التوصيات مثل: ضرورة 

صطناعي يف مجيع اجملاالت واملنظمات اليت تسعى إىل توظيف إدارة املعرفة من توظيف أنظمة وتقنيات الذكاء اال

أجل حتقيق امليزة التنافسية والتشغيلية واإلبداع واالبتكار، ضرورة ختصيص وحدات تقنية وكفاءات بشرية 

من الدراسات  داخل املنظمات املهتمة بدمج تقنيات الذكاء االصطناعي مع إدارة املعرفة، وضرورة إجراء العديد

 العملية وامليدانية اليت تربط بني إدارة املعرفة وتقنيات الذكاء االصطناعي، وخصوصًا يف الدول العربية.
 اخلوارزميات.-ذكاء األعمال-الوكالء األذكياء-النظام اخلبري-الذكاء االصطناعي-إدارة املعرفة   الكلمات املفتاحية:

 

Abstract: 
The current study aimed to investigate the relationship between the 
field of artificial intelligence, its systems and techniques, and the field of 
knowledge management and its operations; This is for the following: 
Reaching the most important and most important artificial intelligence 
techniques related to the field of knowledge management, reaching the 
most important uses, directives and instructions for integrating them 
together, and reaching the most important results, guidelines and 
recommendations that benefit researchers and those interested in 
employing these two fields together. The researcher used the 
documentary descriptive approach based on the analysis of previous 
studies. The study reached many results that prove a significant positive 
impact when employing and using artificial intelligence systems and 
technologies within knowledge management processes As artificial 
intelligence enhances the performance and efficiency of knowledge 
management. The researcher reached a number of recommendations, 
such as: the need to employ artificial intelligence systems and 
technologies in all fields and organizations that seek to employ 
knowledge management in order to achieve competitive and 
operational advantage, creativity and innovation, the need to allocate 
technical units and human competencies within organizations 
interested in integrating artificial intelligence techniques with 
knowledge management, And the need to conduct many practical and 
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field studies that link knowledge management and artificial intelligence 
techniques, especially in the Arab countries. 
 

Keywords: knowledge management, artificial intelligence, expert 
system, smart agents, business intelligence, algorithms. 
 

 املقدمة:  -1

جماالن مرتابطان بشكل وثيق؛ وذلك ألن كالهما يهتمان بشدة باملعرفة،  أصبحاإدارة املعرفة والذكاء االصطناعي 

ولكن يكمن االختالف بينهما يف الكيفية.  حيث مينح الذكاء االصطناعي اآلالت القدرة على التعلم بينما تسمح 

اء االصطناعي إدارة املعرفة بفهم أفضل للمعرفة. مما يعين أن وجودهما معًا يعزز من أدائهما؛ من حيث أن الذك

سيصبح بوجود إدارة املعرفة لديه القدرة على أخذ هذه املعرفة وتوسيعها وتطويرها بشكل فوري وواضح بناء 

على القواعد املنهجية واخلوارزميات اليت ميتلكها الذكاء االصطناعي، مما يساعد يف استخدام تلك املعرفة يف اختاذ 

 .(Dilmegani, 2021القرارات املناسبة بشكل أسرع.)

الشخصي  ويف واقعنا احلالي ،كيف اندمج العامل االفرتاضي يف حياتنا بشكل متسارع يف السنوات األخرية شاهدناولقد 

مجيع قرارتنا،  اختاذعلى الذكاء االصطناعي يف  ، هذا ال يعين بالطبع أن ُيستبدل اإلنسان باآللة اعتمادًاواملهين

ي يف النهاية نتاج معادلة برجمية، وسيبقى الذكاء البشري أحد أكثر األصول والسبب أن التكنولوجيا ورغم قوتها فه

قيمة يف الثورة الصناعية الرابعة، وسيكون من أهم أسباب فشل بعض اإلدارات هو عدم املوازنة بني ذكاء اآللة 

 . (2021. )العرجاني، والرؤية البشرية اإلبداعية

رفة ستكون أمام حمك قيادة فريق العمل خبصوص املوازنة يف استخدام لذا ونظرًا ملا سبق ذكره؛ فإن إدارة املع

لآلالت؛ وبناًء على ذلك أتت فكرة إنشاء هذه  ياخلربات البشرية التقليدية وبني استخدام خربات الذكاء االصطناع

وأكثر تقنيات  الدراسة اليت تبحث يف عالقة جمال إدارة املعرفة مع جمال الذكاء االصطناعي، من حيث استخراج أهم

الذكاء االصطناعي ارتباطًا مبجال إدارة املعرفة، ومن حيث أهم االستخدامات واإلرشادات والتوجيهات اخلاصة 

بتوظيفهما ودجمهما معًا، وذلك من خالل استخدام منهج نظري وهو املنهج الوصفي الوثائقي ملراجعة الدراسات 

 السابقة واحلديثة يف هذا املوضوع.

 

 مشكلة الدراسة: ▪
تنبع مشكلة الدراسة من واقع قلة الدراسات العربية اليت تتناول موضوعا الذكاء االصطناعي وإدارة املعرفة سوية، 

الذكاء االصطناعي املختلفة )كالنظم اخلبرية،  وأنظمة تقنيات مجيع أنواع وخصوصًا الدراسات اليت جتمع بني

 دراسة واحدة.وذلك يف  ؛تأثريها على إدارة املعرفة وعملياتهاوالوكالء األذكياء ... اخل( وعالقتها و

 لذا من املمكن صياغة مشكلة الدراسة يف السؤال التالي:

 ما مدى عالقة جمال الذكاء االصطناعي مبجال إدارة املعرفة؟  •
 

 ف الدراسة:اهدأ ▪
هذين املفهومني للعديد من  نظرًا حليوية موضوع إدارة املعرفة، وحلداثة موضوع الذكاء االصطناعي، وألهمية

 وذلك من أجل: اجملاالت؛ فقد أتت هذه الدراسة من اجل اجلمع بني هذين املفهومني،

 ألهم وأكثر تقنيات الذكاء االصطناعي ارتباطًا مبجال إدارة املعرفة التوصل -1

 التوصل ألهم االستخدامات والتوجيهات واإلرشادات اخلاصة بدجمهما معًا. -2

 والتوصيات اليت تفيد الباحثني واملهتمني بتوظيف هذين اجملالني معًا. واإلرشاداتالنتائج  الوصول ألهم -3
 

 منهج الدراسة: ▪

هو املنهج الوصفي الوثائقي والذي يقوم على الرجوع للوثائق واألدبيات من أحباث  يف هذه الدراسة املنهج املستخدم

ومقاالت وكتب وحنوها، وتناوهلا بالدراسة بالوصف والتحليل؛ الستخالص النتائج والدالالت اليت هلا عالقات 

 (203،ص 2006باإلجابة على تساؤالت الدراسة. )العساف، 
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 أدوات الدراسة: ▪

 خدمة هي:األدوات املست

 املكتبة الرقمية السعودية 

  حمرك البحثGOOGLE 

   حمرك الباحث العلميhttps://scholar.google.com / 
 

 إدارة املعرفة:جال الذكاء االصطناعي مبجمال عالقة  -2
أصبحت -كما سنرى بعد قليل-املعرفة كما تشري الدراساتوتقنيات الذكاء االصطناعي وإدارة  إن العالقة بني أنظمة

وثيقة يف اآلونة األخرية، كما أن العالقة بينهما ستزداد بشكل طردي مع مرور الزمن. ولكن قبل أن نفصل يف مالمح 

 العالقة بينهما؛ فإننا سنقوم يف البداية بتوضيح مفهومي إدارة املعرفة والذكاء االصطناعي بشكل منفصل.

 
 وم إدارة املعرفةمفه 

هناك عدة تعريف إلدارة املعرفة وال يوجد إمجاع حول تعريفها؛ وذلك لكونها ظاهرة ديناميكية وغري حمددة 

بشكل واضح. ومع ذلك فقد عرفت بأنها تشري اىل االسرتاتيجيات والرتاكيب اليت تعظم من املواد من املواد الفكرية 

أنشطة إدارية وتقنية تتعلق إجياد ومجع ومشاركة وإعادة استخدام املعرفة، وذلك واملعلوماتية، من خالل قيامها 

بغرض إجياد قيمة جديدة من خالل حتسني الكفاءة الفردية واجلماعية يف إنتاج املعرفة من أجل زيادة االبتكار 

ن املصدر املناسب. وتتكون واختاذ القرار. كما إنها تعرف بأنها احلصول على املعرفة املناسبة يف الوقت املناسب م

 (389، ص 2020إدارة املعرفة من عدة عمليات أساسية. )خنطيط، 

 

ع بعضها البعض، موهي العمليات اليت تعتمد عليها إدارة املعرفة يف أنشطتها، وهي متصلة  عمليات إدارة املعرفة: ◄

( 2013عمليات كما حددها همشري ) وتؤدي الواحدة منها إىل األخرى، وتدعم العملية اليت تليها، وعددها مثاني

 وهي:

 

 ( عمليات إدارة املعرفة1شكل )

 

 

 :أهداف إدارة املعرفة ◄

 ( فيما يلي:126، ص 2011ميكن حتديدها كما أوجزها )املسند، 

فةتوليد المعرفةتوليد المعر
تحديد أهداف 

المعرفة
تحديد أهداف 

المعرفة
تشخيص 
المعرفة

تشخيص 
المعرفة

استرجاع 
المعرفة

استرجاع 
المعرفة

خزن المعرفة
وإدامتها

خزن المعرفة
وإدامتها

فةتنظيم المعرفةتنظيم المعر
تطبيق 
المعرفة
تطبيق 
المعرفة

مشاركة 
المعرفة

مشاركة 
المعرفة

https://scholar.google.com/
https://scholar.google.com/
https://scholar.google.com/
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 ( أهداف إدارة املعرفة2شكل )

 
 مفهوم الذكاء االصطناعي 

هو عبارة عن اجلهود املبذولة لتطوير النظم املعتمدة على احلاسوب واليت ميكن أن تتصرف كالبشر حبيث حتاكي 

اجناز عدة أمور مثل: تعلم اللغات، إجناز مهام مادية تطلب  إىلعمل العقل البشري وطريقته يف التفكري، مع القابلية 

 (207، ص 2012، إبراهيمن يف اختاذ القرارات.  )، مضاهاة خربة اإلنسااإلدراكيةذكاء، بعض العمليات 

 وقد تبلورت ميادين الذكاء االصطناعي يف جمال إدارة املعرفة كالتالي: ◄

 

 (279، ص 2020( و )اهلزاني، 240، ص2016املصدر) بامفلح، ( ميادين وجماالت الذكاء االصطناعي، 3شكل )

 

 مكونات أنظمة الذكاء االصطناعي: ◄
 أنظمة الذكاء االصطناعي من املكونات التالية:وتتكون معظم 

مجاالت 
الذكاء 

االصطناعي

رةالنظم الخبي
فهم اللغات 

الطبيعية

الروبوتات

تمثيل 
المعارف آليا

التعليم 
والتعلم 

باستخدام 
الشبكات الحاسب

العصبية 
االصطناعية

الوكالء 
األذكياء

المنطق 
الضبابي

الخوارزميات 
الجينية

الرؤية اآللية

ةالنظم الهجين

مل توفير دليل ع
جيد وواضح

ة تكريس المعرف
المؤسسية من 

خالل بناء 
متخصصي 

المعرفة الملمين
بمجال او 
موضوع ما

تسهيل عملية 
تقاسم المعرفة

تغيير السلوك
تجاه األفضل

تفعيل المنظمة
االقتصادية من
خالل استخدام 

المعرفة 
الظاهرية 
والضمنية

ة تحقيق الكفاء
اإلنتاجية لدى 
العاملين من اجل

اتخاذ القرار
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 ( مكونات نظام الذكاء االصطناعي4شكل  )

 (270، ص 2018املصدر)األشقر، 

 

 إدارة املعرفة:جمال الذكاء االصطناعي و جمالالعالقة بني  

 

وتقنيات الذكاء االصطناعي؛ حيث تطبق طرق تعتمد النشاطات املختلفة إلدارة املعرفة على العديد من أنظمة  

وأساليب الذكاء االصطناعي بشكل واسع بغرض التعرف على األمناط، وإجراء عمليات البحث، والتوصل 

الستنتاجات، واختاذ القرارات، وحل املشكالت، حتدي مسات املستفيد، حتليل النص الداللي، إىل غريها من املهام 

اء االصطناعي تساهم يف تنفيذ عمليات إدارة املعرفة بفعالية مرتفعة؛ حيث تستطيع واألنشطة. كما أن نظم الذك

 أنظمة الذكاء االصطناعي القيام بالتالي:

 العمل على ختزين املعرفة واخلربات وحتليلها. ◄

 اكتساب املعرفة اإلنسانية املرتاكمة وحتديثها واحملافظة. ◄

 املشكالت.االستثمار األمثل للمعرفة واخلربات يف حل  ◄

 توليد وتطوير معارف وخربات جديدة. ◄

 .حتسني أساس معرفة املنظمة من خالل اقرتاح احللول ◄
 

 وتعد أبرز ثالثة جماالت للذكاء االصطناعي مرتبطة بإدارة املعرفة هي : 

 النظم اخلبرية، الشبكات العصبية االصطناعية، الوكالء األذكياء.

 (268، ص 2018( و ) األشقر، 245، ص 2016، )بامفلح

 

كما أن هناك منوذج طه نوي الذي يشرح العالقة ما بني إدارة املعرفة وعملياتها وبني تقنيات الذكاء االصطناعي؛ 

حيث أن توظيف تقنيات الذكاء االصطناعي ضمن إحدى عمليات إدارة املعرفة وهي عملية تطبيق املعرفة، يؤدي 

 ة اختاذ القرار ورفع مستوى اإلبداع، وحتقيق امليزة التنافسية. إىل حتسني عملي

 وهو كالتالي:

وهي اإلجراءات التي : واجهة المستفيد
ل مع تجهز المستفيد بأدوات مناسبة للتفاع

.  النظام خالل مرحلتي التطوير واالستخدام

وهي إجراءات : منظومة الية االستدالل
برمجية تقود إلى الحل المطلوب من خالل 

خط ربط القواعد والحقائق المعينة لتكوين
االستنباط واالستدالل

ام غالباً ما يقاس أداء النظ: قاعدة المعرفة
بداللة وحجم نوعية قاعدة المعرفة التي 

تحتويها
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 (93، ص  2019)عبد اهلل  ،  :عالقة عمليات إدارة املعرفة مع أنظمة الذكاء االصطناعي املصدر (5شكل )

 

 مراجعة الدراسات السابقة -3

الدراسة املذكورة سابقًا؛ وقد وقع اختيار الباحثة مت التوصل إىل الدراسات السابقة من خالل استخدام أدوات  

سنة النشر؛ حيث سيتم حتى اآلن. وقد مت ترتيبها بناًء على  2019عام  ذعلى الدراسات اليت صدرت حديثًا من

 .عرض الدراسات احلديثة ثم األقل حداثة

 

 أواًل: الدراسات العربية

1- 

التوجه االسرتاتيجي ملنظمات األعمال حنو تطبيق نظم ذكاء األعمال كآلية  اسم الدراسة

 لتحقيق امليزة التنافسية   

 (2021)بلقوامسي و يوسف، 
تهدف هذه الدراسة النظرية اىل إظهار مساهمة التوجه االسرتاتيجي للمنظمات  أهداف الدراسة

فيها تقنيات الذكاء وهي مجيع التقنيات مبا -حنو تطبيق نظم ذكاء األعمال

االصطناعي واليت اليت تعمل على مجع البيانات الكبرية واكتشاف العالقات 

يف حتقيق امليزة التنافسية؛ نظرًا -الناجتة من تكامل املعلومات واملعرفة 

ألهميتها البالغة يف املساعدة على اختاذ القرارات، وذلك بالتطرق إىل أهم 

ذكاء األعمال ومنها مفهوم وعمليات إدارة املفاهيم املرتبطة مبجال ونظم 

 املعرفة.

تظهر أهمية الدراسة من خالل أهمية وحتمية موضوع نظم ذكاء األعمال،  أهمية الدراسة

تعد قيمة مضافة للمنظمات اليت تبحث عن البقاء واالستمرار يف  حيث أنها

السوق؛ فهي تضمن حتصيل واستغالل املعلومات واملعرفة ذات املصداقية؛ مما 

 ة ودقيقة.يجنهم اتينتج عنه عملية صنع قرار
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ي علوم المكتبات والمعلومات
 
ي للبحوث والدراسات ف  7 مجلة المركز العرب 

 

املنهج الوصفي التحليلي؛ حيث مت التطرق يف اجلزء النظري اىل املفاهيم  منهج الدراسة

ذج املتعلقة مبوضوع الدراسة مبا فيها "أمنوذج تكامل ذكاء األعمال" والنما

وفيه يشرح مفهوم إدارة املعرفة وارتباطه وتكامله مع جمال ونظم ذكاء 

األعمال مبا يف ذلك أنظمة ذكاء األعمال اآللية ومنها تقنيات الذكاء االصطناعي. 

ت شهرية ثناء أما يف اجلزء التجرييب فيوجد سرد وحتليل لتجارب منظما

 تطبيقها ذكاء األعمال وأنظمته.

نتائج الدراسة أن نظم ذكاء األعمال تساهم يف حتقيق امليزة التنافسية  أشارت أهم النتائج والتوصيات

وتوفري بيئة مشجعة لإلبداع واالبتكار داخل املنظمات، كما أنها هلا دور كبري يف 

 حتليل املعرفة وتبويبها وتنظيمها وختزينها.

عمليات إدارة املعرفة 

 املذكورة يف الدراسة

 ختزين ونقل واستخدام وقياس املعرفة.اكتساب وحتليل وتطوير وتنظيم و
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عمليات إدارة املعرفة املتضمنة يف نظم التعليم الذكية جبامعة فلسطني  اسم الدراسة

التقنية خضوري من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس )عوض اهلل وعبيد، 

2021) 
التعرف على درجة عمليات إدارة املعرفة املتضمنة يف نظم  إىلهدفت الدراسة  أهداف الدراسة

من -وهي نظم تفاعلية تعتمد على تقنية الذكاء االصطناعي-التعليم الذكية

وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس وذلك جبامعة فلسطني التقنية خضوري، 

 ودور متغريات )فرع اجلامعة والرتبة األكادميية واجلنس وسنوات اخلدمة(.

للدراسة أهمية نظرية من خالل الدراسات املطروحة داخل هذه الدراسة،  أهمية الدراسة

كذلك هلا أهمية تطبيقية يف حني تطبيق نتائج الدراسة واالستفادة منها من 

 قبل صانعي القرار يف جامعة فلسطني التقنية واجلامعات املماثلة.

ومت توزيعها على عينة  استبانةباحثان املنهج الوصفي التطويري، وقد صمم ال منهج الدراسة

عضو هيئة تدريس مت اختيارهم بطريقة عشوائية  82الدراسة املكونة من 

 بسيطة.

أظهرت النتائج أن درجة عمليات إدارة املعرفة املتضمنة يف نظم التعلم الذكية  أهم النتائج والتوصيات

تدريس؛ جبامعة فلسطني التقنية خضوري من وجهة نظر أعضاء هيئة ال

كانت بدرجة متوسطة جلميع العمليات على مجيع احملاور. وأظهرت النتائج 

وجود فروق يف حمور نظم التعلم الذكية لصاحل فرع العروب، وعدم وجود 

فروق تبعًا ملتغري فرع اجلامعة لبقية احملاور. وأوصت الدراسة بضرورة دعم 

 لتدريس.اجلامعة لرأس املال البشري املتميز من أعضاء هيئة ا

عمليات إدارة املعرفة 

 املذكورة يف الدراسة

تشخيص املعرفة وتوليدها، تنظيم املعرفة وختزينها، اسرتجاع املعرفة 

 واملشاركة بها، تطبيق املعرفة.
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استخدام الذكاء االصطناعي يف تطبيقات إدارة املعرفة للهيئة العامة لألرصاد  اسم الدراسة

 (2020ومحاية البيئة  )ضليمي و ابوشرحه، 

تهدف الدراسة إىل حتديد التالي: مصادر املعرفة الصرحية املتوفرة يف اهليئة،  أهداف الدراسة

وكيفية توثيق املعرفة الضمنية، وجماالت إدارة املعرفة املستخدمة يف 

اهليئة،ومناهج تدوين أنواع املعرفة داخل اهليئة، الكشف عن حلول مشكالت 

 البيئة من خالل تطبيقات إدارة املعرفة

تعترب هذه الدراسة هي األوىل اليت جتمع بني البيئة وإدارة املعرفة والذكاء  ةأهمية الدراس

االصطناعي داخل السعودية. كذلك تعترب الدراسة األوىل اليت جتمع بني املنهج 

 املوضوعي والتفسريي.
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منهج دراسة احلالة، ومنهج حتليل احملتوى، ومنهج الدراسة التقييمية حبيث  منهج الدراسة

ل موقع اهليئة بأخذ التقارير والسجالت املوجودة، كما مت تقييم املوقع مت حتلي

 اخلاص باهليئة.

تهتم فقط بالتمكني  داخل اهليئة وجدت الدراسة أن جماالت إدارة املعرفة أهم النتائج والتوصيات

 %33مقابل عدم التطبيق بنسبة  %67بنسبة  ةللمعرفة والثقافة التنظيمي

تتمثل  واليت ،%فقط 21ن اهليئة تقوم بتوثيق املعرفة الضمنية بنسبة وأ. فقط

واستخدام التقارير واملنصات  ،وسرد القصصيف املالحظة يف امليدان، 

 وأكثرهماأما عمليات تطبيق إدارة املعرفة بلغت أكثر من املتوسط،  .املعلوماتية

هو ختزين ومشاركة املعرفة، أما أقلهما توافرًا هو تنظيم وتشخيص توافرًا 

املعرفة. وأوصت الدراسة بضرورة استخدام أساليب الذكاء االصطناعي ودجمها 

 مع عمليات إدارة املعرفة مثل استخدام الشبكات العصبية يف مشاركة املعرفة

 داخل اهليئة.

عمليات إدارة املعرفة 

 املذكورة يف الدراسة

شخيص املعرفة، تكوين املعرفة، مشاركة املعرفة، ختزين املعرفة، تنظيم ت

 املعرفة
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االجتاهات احلديثة يف توظيف تقنيات إدارة املعرفة يف مؤسسات التعليم العالي  اسم الدراسة

 (2020السعودية    )اهلزاني،
التعرف على: االجتاهات احلديثة يف توظيف تقنيات إدارة  إىلتهدف الدراسة  أهداف الدراسة

املعرفة يف مؤسسات التعليم العالي بالسعودية )مبا فيها تقنيات الذكاء 

االصطناعي(، واخلروج بإطار معريف لتوظيف تقنيات إدارة املعرفة يف 

 مؤسسات التعليم العالي.

الدور الذي تلعبه تقنيات إدارة املعرفة يف أهميتها تظهر يف: الكشف عن  أهمية الدراسة

مؤسسات التعليم العالي السعودية، ويف مساهمتها يف حتديد وتعريف التقنيات 

 األساسية إلدارة املعرفة يف مؤسسات التعليم العالي.

املنهج الوثائقي التحليلي ملراجعة اإلنتاج الفكري الذي تطرق لتوظيف تقنيات  منهج الدراسة

 ة ودراسات متنوعة.فعرفة يف جتارب خمتلإدارة امل

رصدت الدراسة أهم التقنيات احلديثة املستخدمة يف مؤسسات التعليم العالي  أهم النتائج والتوصيات

ألنطولوجيا وتقنيات إنرتنت  ومنها النظم اخلبرية وتقنيات الويب الداللي كا

 األشياء وتنقيب البيانات.

كفاءة وفعالية تقنيات إدارة املعرفة املوجودة وأوصت الدراسة بضرورة حتسني 

يف كل مؤسسات التعليم العالي السعودية؛ خصوصًا يف جمال استثمار اخلربات 

 واملعارف الضمنية لألفراد.

عمليات إدارة املعرفة 

 املذكورة يف الدراسة

التشخيص واالكتساب والتخزين واملشاركة والنشر والتوزيع والتطبيق 

 للمعرفة.
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النظام اخلبري كتقنية من تقنيات الذكاء االصطناعي ودوره يف تفعيل عمليات  اسم الدراسة

 (2020دراسة حالة مؤسسة براندت  )خنطيط، –إدارة املعرفة 
التعريف مبفاهيم النظام اخلبري كإحدى تقنيات الذكاء االصطناعي ومفهوم  أهداف الدراسة

إدارة املعرفة،التعرف على طبيعة العالقة بني النظام اخلبري وعمليات إدارة 

 .املعرفة، بيان دور النظام اخلبري يف ممارسة عمليات إدارة املعرفة

 أهمية الدراسة
دراسة املوضوع من خالل :تستمد الدراسة أهميتها من اعتبارات عديدة وهي

 -تقديم إطار نظري حيدد فيه ماهية كل من إدارة املعرفة واألنظمة اخلبرية؛ 
 توضيح التقنيات اليت يعتمدها النظام اخلبري يف متثيل املعرفة.

من خمتلف املراجع مع املنهج الوصفي والتحليلي من خالل مجع البيانات  منهج الدراسة

 حتليل نتائج الدراسة امليدانية واختبار الفرضيات
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ي علوم المكتبات والمعلومات
 
ي للبحوث والدراسات ف  9 مجلة المركز العرب 

 

الفرضة األساسية هي: )ال يساهم النظام اخلبري يف تفعيل عمليات إدارة املعرفة  فرضيات الدراسة

 يف مؤسسة براندت(

الفرضيات الفرعية )ال تساهم مكونات النظام اخلبري يف تفعيل عمليات إدارة 

املعرفة، ليس هناك دور خلصائص النظام اخلبري يف تفعيل عمليات إدارة 

 املعرفة؛ وذلك مبؤسسة براندت(

بعد اختبار الفرضيات مت التوصل أن النظام اخلبري من خالل خصائصه  أهم النتائج والتوصيات

ومكوناته له أثر إجيابي على عمليات إدارة املعرفة، وأن مكونات النظام اخلبري 

 يؤثر بنسبة أكرب من خصائصه على عمليات إدارة املعرفة.

وأوصت الدراسة بضرورة مواكبة تقنيات الذكاء االصطناعي داخل املؤسسات 

م السيما تقنيات اجليل اخلامس اليت تعتمد على الشبكات العصبية مثل نظ

املنطق الضبابي، واخلوارزميات اجلينية، ونظم الذكاء اهلجينة، والنظم 

 اخلبرية العصبية، والنظم العصبية الضبابية.

عمليات إدارة املعرفة 

 املذكورة يف الدراسة

 توليد املعرفة، ختزينها، توزيعها، تطبيقها
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 تقنيات الذكاء الصناعينظام إحالة إلدارة املعرفة يعتمد على  اسم الدراسة

 (2020)مراد و الكردي، 
تهدف الدراسة إىل اقرتاح نظام إلدارة املعرفة قائم على الذكاء الصناعي؛ حيث  أهداف الدراسة

يسمح النظام املقرتح للجهات الرمسية باحلصول تلقائيًا على إجابات فورية 

عند الضرورة. ومير  إاللالستفسارات املتعددة دون احلاجة لتدخل بشري 

وخوارزميات معاجلة اللغة النظام بثالثة مستويات اعتمادًا على النهج الداللي 

الطبيعية وتقنيات االنطولوجيا يف املستوى األول، ثم مير االستفسار عرب 

دردشة تفاعلية مع موظف متوسط اخلربة يف املستوى الثاني ثم هناك خيار 

 موظف عالي اخلربة يف املستوى الثالث. إىلإلرسال االستفسار عرب اإلمييل 

البحث مستقبل نظم إدارة املعرفة والية ارتباطها بالذكاء يوضح هذا  أهمية الدراسة

االصطناعي يف املنظمات، وخاصة عندما يتعلق األمر بتقديم مساعدات 

الطوارئ اإلنسانية واخلدمات والرعاية الصحية مثل جائحة فريوس كورونا 

تعترب هذه الدراسة من الدراسات الرائدة حسب معرفة الباحث واليت  .احلالية

عالقة إدارة املعرفة بتحقيق اخلدمة التنافسية وامليزة التشغيلية  تدرس

 للمنظمات اإلنسانية العاملة يف سوريا.

 املنهج التجرييب منهج الدراسة

أثبتت الدراسة جناح النظام الذكي املقرتح بعد تطبيقه على عدة منظمات،  أهم النتائج والتوصيات

يف املنظمات اليت كانت تستخدم الطرق وقد كانت النتائج جدًا مشجعة ال سيما 

التقليدية اليدوية. لذا توصي الدراسة باستخدام هذا النظام على نطاق واسع 

كونه أثبت فعاليته يف إدارة نظم املعرفة بطرق وخيارات شتى للمستفيد 

 يف معظم احلاالت. %86 إىلوبدقة تصل 

عمليات إدارة املعرفة 

 املذكورة يف الدراسة

 اكتساب املعرفة، ختزين املعرفة، نقل املعرفة، تطبيق املعرفة
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دور نظم املعلومات اإلدارية يف تطبيق إدارة املعرفة بالتطبيق على الشركة  اسم الدراسة

 السودانية لالتصاالت سوداتل.

 (2019)عبداهلل، 
مبا فيها نظم الذكاء  اإلداريةهدف هذا البحث ملعرفة دور نظم املعلومات  أهداف الدراسة

املعرفة بالشركة السودانية  إدارةفــي تطبيق -االصطناعي كالنظم اخلبرية

 لالتصاالت احملدودة سوداتل.
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املعرفة وبالنسبة  وإدارةيوضح البحث اخللط بني نظم املعلومات اإلدارية  أهمية الدراسة

تطبيقية فإن البحث يسهل على شركات االتصاالت طرق تطبيق لألهمية ال

إدارة املعرفة، كما يعمل على استغالل موارد املنظمة التكنولوجية يف جماالت 

املعرفة مما يزيد من قيمة الشركة االقتصادية وقدرتها التنافسية ويقلل من 

 تكلفة التشغيل.

اة االستبيان؛ حيث أن هناك حمور كامل املنهج الوصفي املسحي باستخدام أد منهج الدراسة

 لالستبيان خاص بالنظم اخلبرية.

 وإدارة اإلداريةبني نظم املعلومات  إحصائيةافتــرض البحث وجود عالقة  فروض الدراسة

املعرفة كما افرتض وجود عالقة بني كل من )معاجلة البيانات، ونظم دعم 

العليا والنظم اخلبرية( وتوليد وختزين واكتساب  اإلدارةالقرارات ونظم دعم 

 .ونشر املعرفة
 اإلداريةوجود عالقة طردية خطية بني نظم املعلومات  إليتوصل البحث  أهم النتائج والتوصيات

كل عام، ووجود عالقة طردية خطية بني النظم اخلبرية بش املعرفة وإدارة

وبني عمليات املعرفة )التوليد، واالكتساب، والتخزين(، أما مع عملية نشر 

 املعرفة فكانت العالقة ضعيفة جدًا.

خاصة منفصلة  إدارةاالهتمام بإدارة املعرفة، ووضع  وأوصت الدراسة بضرورة

وقياسها وتطوير نظم املعلومات اإلدارية. كما أوصت  ختتص بإدارة املعرفة

الدراسة مبزيد من البحوث اليت تبحث العالقة بني النظم اخلبرية ونشر 

 املعرفة.

عمليات إدارة املعرفة 

 املذكورة يف الدراسة

 املعرفة.توليد املعرفة، اكتساب املعرفة، ختزين املعرفة، نشر 
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 The Impact of Artificial Intelligence and اسم الدراسة
Information Technologies on the Efficiency of 
Knowledge Management at Modern 

Organizations: A Systematic Review 
Al Mansoori , Salloum  and Shaalan ,2021) ) 

تسلط الدراسة الضوء على ممارسات إدارة املعرفة احلالية املعتمدة على آليات  أهداف الدراسة

تكنولوجيا املعلومات والذكاء االصطناعي، وتأثرياتها على املؤسسات احلديثة، 

 إىل جانب أهم التحديات والقيود املتعلقة بهذه املمارسات.

واقع معظم الدراسات السابقة عن استكشاف تأثري تأتي أهمية الدراسة من  أهمية الدراسة

( وتكنولوجيا املعلومات على AIتطبيق مفاهيم وتقنيات الذكاء االصطناعي )

وكونها توفر   كفاءة إدارة املعرفة داخل املنظمات احلديثة على وجه اخلصوص.

االجتاه رؤية عميقة لدور تكنولوجيا املعلومات والذكاء االصطناعي يف تشكيل 

 .املستقبلي إلدارة املعرفة

ورقة  15استخدمت الدراسة املراجعة املنهجية؛ حيث مت عمل حتليل عميق لـ   منهج الدراسة

ووقائع مؤمترات  ورقة حبثية منشورة يف جمالت عالية املستوى 844من أصل 

 م2019إىل  2009خالل الفرتة 

أدوات وأنظمة تكنولوجيا املعلومات مثل ختزين البيانات أنه يتم استخدام  أهم النتائج والتوصيات

إدارة املستندات وحمركات اسرتجاع املعلومات وأنظمة دعم القرار وأنظمة 

لتعزيز ممارسات وعمليات إدارة املعرفة وذلك لتعزيز األداء التنظيمي. ثانًيا، 

، Fuzzy Logicتقنيات الذكاء االصطناعي مثل: هناك العديد من 

(، SVM)(، وآلة املتجهات الداعمة ANNلشبكة العصبية االصطناعية )وا
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ي علوم المكتبات والمعلومات
 
ي للبحوث والدراسات ف  11 مجلة المركز العرب 

 

(، وما إىل KBS(، واألنظمة القائمة على املعرفة )GAواخلوارزمية اجلينية )

من جماالت األعمال. وقد ضيف جمموعة متنوعة ذلك واليت يتم تنفيذها بنجاح 

هي أكثر  KBSالضبابي واملنطق  و  GAو  ANN SVMمت التوصل بأن 

 التوالي. تقنيات الذكاء االصطناعي استخداًما على 

وجد أن الذكاء االصطناعي يتم ُفيما يتعلق مبجاالت األعمال التجارية، و

تطبيقه على نطاق واسع يف مؤسسات الرعاية الصحية تليها قطاعات أخرى 

أجريت معظم . وقد واالتصاالتمثل البناء، والتمويل، والطاقة، والتصنيع، 

فيما يتعلق بسنة أما  الدراسات اليت مت حتليلها يف تايوان، تليها إسبانيا وماليزيا.

النشر، شهدت دراسات إدارة املعرفة املتعلقة بالذكاء االصطناعي زيادة تدرجيية 

 Scienceأما. 2019إىل  2016ملحوظة يف السنوات الثالث األخرية من 

Direct هي قاعدة البيانات األكثر قيمة ألنها حتتوي على غالبية فتعترب

، تليها  AIو  ITالدراسات املتعلقة بإدارة املعرفة خاصة تلك ذات الصلة إىل 

IEEE  وTaylor & Francis  وSpringer  وWiley  و

Emerald على التوالي. 

عمليات إدارة املعرفة 

 املذكورة يف الدراسة

 املعرفةخلق وتنظيم ونشر 

 

2- 

 Intelligent agent-assisted organizational اسم الدراسة
memory in knowledge management systems 

(Alstete, Jeffrey and Meyer, 2020) 
.  اهلدف من هذه الورقة هو استكشاف اجلهود املبذولة لتحسني الذاكرة  أهداف الدراسة

املعززة بواسطة أنظمة الوكالء إدارة املعرفةالتنظيمية باستخدام مناهج 

املكتبات وذلك فيما خيص ثالث جمموعات صناعية تنفيذية وهي:  ، األذكياء

 .واخلدمات املالية والرعاية الصحية

تنبع أهمية هذه الورقة من دراستها ألثر تطبيق أنظمة الوكالء األذكياء  الدراسةأهمية 

(IAs يف أنظمة الذاكرة التنظيمية ضمن خمططات واسرتاتيجيات إدارة )

املعرفة. وهذا يشمل األدوار املستهدفة للوكالء األذكياء وفيما يتعلق مبقاربات 

 املؤسسية.وسياقات الذاكرة 

 الدراسةمنهج 
، وهو إطار لعمل Grundspenkisمت إجراء استكشاف مفاهيمي لنموذج 

ذاكرة املؤسسة بشكل قائم على تقنيات الوكيل الذكي؛ وذلك لسد الفجوة بني 

من سبع طبقات من دورة  االصطناعي. وهو مكوننهج إدارة املعارف والذكاء 

اظ بها وتقدميها وإعادة حياة املعرفة كهيكل داعم لتحديد املعلومات واالحتف

 استخدامها لالستخدام يف املستقبل. 

كما قدمت املنهجية تطبيقات وجتارب هذا النموذج يف صناعات متعددة من 

 أجل توضيح النموذج املفاهيمي أثناء املمارسة.

 

أظهرت التجارب ضمن الدراسة جدوى النموذج املقرتح. وتقرتح هذه الورقة  أهم النتائج والتوصيات

على جمموعات وجماالت متنوعة من  Grundspenkisتطبيق إطار عمل 

 الوكالء األذكياء.وذلك لتأطري وتعزيز الذاكرة التنظيمية بوجود  الصناعات

عمليات إدارة املعرفة 

 املذكورة يف الدراسة

 املعرفة. اكتساب والتقاط ومتثيل وتطبيق  

 

3 - 
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 Knowledge Management and Artificial اسم الدراسة
Intelligence (AI) 

 Jallow, Renukappa, and  Suresh, 2020) ) 

 
إدارة املعرفة يركز هذا البحث على أثر الذكاء االصطناعي وقدراته على حتسني  أهداف الدراسة

 داخل صناعة البناء والتشييد يف اململكة املتحدة. 

يساهم هذه البحث بإعطاء بصرية عميقة وغنية للمنظمات وللعاملني يف جمال  أهمية الدراسة

االصطناعي على إدارة املعارف البناء والتشييد خبصوص تأثري تقنيات الذكاء 

 داخل تلك املنظمات.

اعتماد نهج البحث النوعي جلمع وحتليل البيانات. ومت إجراء ما جمموعه مت  منهج الدراسة

 صناعة البناء والتشييد. مقابالت شخصية شبه منظمة مع املديرين يف  10

ت بالفعل أشكااًل من أنظمة الذكاء تظهر النتائج أن املنظمات قد استخدم أهم النتائج والتوصيات

بإدارة أفضل. كما تظهر االصطناعي داخل املشاريع واملؤسسات من أجل السماح 

أن دمج أنظمة الذكاء االصطناعي يف بيئات البيانات املشرتكة تساعد املوظفني 

املستندات بسهولة. كما خلصت إىل أن أنظمة الذكاء االصطناعي يف العثور على 

، وهو أحد رفةواستخدامها من أجل املساعدة يف عمليات إدارة املعؤها ميكن بنا

بالكامل يف صناعة تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة اليت مل يتم اعتمادها 

تطوير منوذج عمل لتطبيق الذكاء البناء. وتوصي الدراسة أن يكون هناك 

أجل حتديد الفرق داخل املنظمات من  رفةاالصطناعي لالستفادة من إدارة املع

بني )إدارة املعرفة للعمليات التجارية بدون الذكاء االصطناعي وبوجود الذكاء 

 االصطناعي(.

 

عمليات إدارة املعرفة 

 املذكورة يف الدراسة

 مشاركة والتقاط ونقل املعرفة

 

 التعليق على الدراسات السابقة: -

، وهي ظم التعليم الذكيةبنعمليات إدارة املعرفة  عالقةالتعرف على إىل (2021)عوض اهلل وعبيد، تهدف الدراسة 

بذلك تتشابه مع الدراسة احلالية اليت تدرس عالقة إدارة املعرفة مبا فيها من عمليات مع أنظمة الذكاء االصطناعي 

ية يف كونها تستخدم عن الدراسة احلال (2021)عوض اهلل وعبيد، مبا فيها نظم التعليم الذكية، ولكن تتميز الدراسة 

 املنهج الوصفي التطويري وليس الوثائقي.

يف كونهما يربطان بني  ( (Jallow et al., 2020مع الدراسة  (2020)ضليمي و ابوشرحه، تتشابه الدراسة

استخدام مجيع أنظمة الذكاء االصطناعي وإدارة املعرفة، ومعرفة العالقة بينهما، كما يتشابهان باملنهج امليداني 

 بوجود كذلك املنهج التقييمي. (2020)ضليمي و ابوشرحه، ملسحي؛ لكن متيزت الدراسة ا

( يف كونهما يهدفان إىل معرفة طبيعة العالقة بني النظام 2019( و )عبد اهلل، 2010وتتشابه الدراستان )خنطيط، 

ة املطبقة على جمتمع الدراسة، ولكن اخلبري وبني إدارة املعرفة وعملياتها، كما يتشابهان يف املنهجية الوصفية املسحي

تتميز الدراسة األوىل يف أنها تتمحور حول تقنية النظم اخلبرية بشكل كلي، بينما الدراسة الثانية تعاجلها بشكل 

 جزئي ضمن نظم املعلومات اإلدارية. 

( و (Al Mansoori et al. , 2021( و 2020( و )اهلزاني،2021تتشابه الدراسات)بلقوامسي ويوسف، 

(Alstete et al., 2020)  والدراسة احلالية باستخدام املنهج النظري الوصفي الوثائقي، كما تتشابه

مع الدراسة احلالية يف كونهما تبحثان يف عالقة نظم الذكاء  ((Al Mansoori et al. , 2021الدراسة 

(يف كونها 2021بلقوامسي ويوسف، ) مع إدارة املعرفة. بينما ختتلف -وجبميع أشكاهلا-االصطناعي بشكل أساسي 

تستهدف تقنيات ذكاء ألعمال فقط كما أنها تتناول عالقتها بإدارة املعرفة بشكل فرعي وليس حموري. كما 

( يف كونها تبحث يف عالقة نظم الذكاء االصطناعي وإدارة املعرفة بشكل جزئي ضمن مصطلح 2020ختتلف)اهلزاني، 

فقد ركزت على التحليل املفاهيمي  (Alstete et al., 2020)ما الدراسة النظم احلديثة مبفهومه الواسع. أ

اخلاص باستخدام مناهج إدارة املعرفة املعززة بواسطة أنظمة الوكالء  Grundspenkisالوثائقي لنموذج 

 األذكياء؛ وذلك ضمن عدة قطاعات مهنية.
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اقرتاح فقد متيزت بأنها الدراسة الوحيدة ذات املنهج التجرييب، واليت تهدف إىل  (2020)مراد والكردي، أما الدراسة 

 ومن ثم اختبار مدى فعاليته.  نظام إلدارة املعرفة قائم على الذكاء الصناعي

 

 النتائج واملناقشة: -4

 نتائج التالية:من خالل املراجعة املنهجية اليت مت تطبيقها على الدراسات السابقة؛ قد توصلت الباحثة إىل ال 

أهمية مجيع أنظمة وتقنيات الذكاء االصطناعي يف دعم وتعزيز عمليات املعرفة كما اتفقت مجيع الدراسات   •

 السابقة.

أن أكثر العمليات اليت مت تناوهلا خالل الدراسات السابقة هي على التوالي كالتالي: ختزين املعرفة، ثم )تكوين  •

وتطبيق املعرفة. أما العمليات األقل تناواًل فهي: حتليل وتطوير ومتثيل واستخدام وقياس وخلق وتوليد( املعرفة 

 واسرتجاع املعرفة، كما هو موضح بالشكل التالي:

 

 ( : عمليات إدارة املعرفة األكثر تناواًل ضمن الدراسات السابقة6شكل )

ساليب التصنيف الوجهي وتقنيات الويب أهمية أساليب الذكاء االصطناعي يف عمليات تنظيم املعرفة: مثل أ •

ضليمي الداللي عرب االنطولوجيا اليت حتدد العالقات بني املفاهيم وذلك من أجل اسرتجاع أفضل للمعرفة كما ذكر )

 .(2020و ابوشرحه، 

 .  (2020شرحه، وأبو ضليمي أهمية استخدام الشبكات العصبية االصطناعية من أجل مشاركة املعرفة كما ذكر ) •

ن النظام اخلبري من خالل خصائصه ومكوناته له أثر إجيابي على عمليات إدارة املعرفة، وأن مكونات النظام أ •

( 2019(. أما )عبد اهلل، 2020كما ذكر )خنطيط،  ؤثر بنسبة أكرب من خصائصه على عمليات إدارة املعرفةتاخلبري 

 عمليات املعرفة )التوليد، واالكتساب، وجود عالقة طردية خطية بني النظم اخلبرية وبنيفقد أشار إىل 

 والتخزين(، أما مع عملية نشر املعرفة فكانت العالقة ضعيفة جدًا.

تقنيات اجليل اخلامس اليت تعتمد على الشبكات العصبية مثل نظم املنطق الضبابي، واخلوارزميات أن  •

تعزز من عمليات إدارة  والنظم العصبية الضبابيةاجلينية، ونظم الذكاء اهلجينة، والنظم اخلبرية العصبية، 

، Fuzzy Logic :تقنيات الذكاء االصطناعي مثلهناك العديد من (.  وأن 2020)خنطيط، املعرفة كما ذكر

(، واألنظمة GA(، واخلوارزمية اجلينية )SVM)(، وآلة املتجهات الداعمة ANNوالشبكة العصبية االصطناعية )

 ANN وأن يف جمموعة متنوعة من جماالت األعمال. (، واليت يتم تنفيذها بنجاح KBSى املعرفة )القائمة عل

التوالي كما أوضح أكثر تقنيات الذكاء االصطناعي استخداًما على  هيواملنطق الضبابي  KBSو   GAو  SVMو

Al Mansoori et al.,2021)) 
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ابقةعمليات إدارة المعرفة األكثر تناوالً في الدراسات الس

التكرار
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النظم اخلبرية ( أهمية تقنيات الذكاء االصطناعي مثل )2020هلزاني، و )ا (2021)عوض اهلل وعبيد، رصد كالً من  •

ونظم التعليم الذكية(؛ يف دعم  وتقنيات الويب الداللي كاألنطولوجيا وتقنيات إنرتنت األشياء وتنقيب البيانات

 طالب واألساتذة.إدارة املعرفة وعملياتها املرتبطة باملؤسسات واألنشطة التعليمية، واستثمار اخلربات الضمنية لل

)مراد و كما ذكر حتقيق اخلدمة التنافسية وامليزة التشغيليةالذكية هلا دور مهم يف  إدارة املعرفةأن أنظمة  •

 املعتمدة على ذكاء االصطناعي ذكاء األعمال أنظمة(أن 2021)بلقوامسي و يوسف، . كما أشار أيضًا (2020الكردي، 

ري بيئة مشجعة لإلبداع واالبتكار داخل املنظمات، كما أنها هلا دور كبري يف تساهم يف حتقيق امليزة التنافسية وتوف

 حتليل املعرفة وتبويبها وتنظيمها وختزينها.

 املعرفةإدارة  من أجل دعم عملياتالذكاء االصطناعي  وظيفتمن أجل ذج عمل امن حاجة لتطوير هناك أن •

إىل أهمية  (Alstete et al., 2020)،  وأيضًا أشار( (Jallow et al., 2020 كما ذكر  داخل املنظمات

 لإطار عم ، وهوGrundspenkis استخدام مناذج عمل الذكاء االصطناعي؛ واليت ذكر منها كمثال  منوذج

والذكاء  رفةلسد الفجوة بني نهج إدارة املع ؛ وذلكالوكيل الذكيتقنيات  قائم علىلذاكرة املؤسسة بشكل 

 .االصطناعي

وجد أن الذكاء االصطناعي يتم تطبيقه على نطاق واسع يف مؤسسات الرعاية ُفيما يتعلق مبجاالت األعمال،  •

، خصوصا يف الدول الصحية تليها قطاعات أخرى مثل البناء، والتمويل، والطاقة، والتصنيع، واالتصاالت

شهدت دراسات إدارة املعرفة املتعلقة بالذكاء فقد شر، فيما يتعلق بالنأما  إسبانيا وماليزيا. ثمتايوان، التالية:

هي فتعترب Science Directأما. اآلنإىل  2016االصطناعي زيادة تدرجيية ملحوظة يف السنوات األخرية من 

قاعدة البيانات األكثر قيمة ألنها حتتوي على غالبية الدراسات املتعلقة بإدارة املعرفة خاصة تلك ذات الصلة إىل 

IT و AI  تليها ،IEEE  وTaylor & Francis  وSpringer  وWiley  وEmerald على التوالي. 

Al Mansoori , Salloum  and Shaalan ,2021)) 
 

 االستنتاجات والتوصيات: -5

من خالل النتائج السابقة نستطيع أن نرى أن أنظمة الذكاء االصطناعي )كالنظم اخلبرية والوكالء األذكياء  

التعلم الذكية( وتقنيات الذكاء االصطناعي )كتقنيات اجليل اخلامس والشبكات العصبية واملنطق الضبابي( ونظم 

 هلما دور وتأثري إجيابيني على إدارة املعرفة وعملياتها؛ وبناء على ذلك فإن الباحثة توصل بالتالي:

مات اليت تسعى إىل توظيف إدارة ضرورة توظيف أنظمة وتقنيات الذكاء االصطناعي يف مجيع اجملاالت واملنظ -

 املعرفة من أجل حتقيق امليزة التنافسية والتشغيلية واإلبداع واالبتكار.

ضرورة ختصيص وحدات تقنية وكفاءات بشرية داخل املنظمات املهتمة بدمج تقنيات الذكاء االصطناعي مع  -

 إدارة املعرفة.

اليت تربط بني إدارة املعرفة وتقنيات الذكاء االصطناعي، ضرورة إجراء العديد من الدراسات العملية وامليدانية  -

 وخصوصًا يف الدول العربية.

 ضرورة عقد املزيد من املؤمترات وورش العمل املختصة بدمج الذكاء االصطناعي مع إدارة املعرفة. -

 

 :املراجع

 املراجع العربية:

التوجه االسرتاتيجي ملنظمات األعمال حنو تطبيق نظم ذكاء األعمال كآلية لتحقيق  (2021، أمحد. )ويوسف ، فاطمةبلقوامسي -

 JEF ،7(2 :)88-106جملة االقتصاد واملالية . امليزة التنافسية

دراسة : املعرفةالنظام اخلبري كتقنية من تقنيات الذكاء االصطناعي ودوره يف تفعيل عمليات إدارة (. 2020خنطيط، خدجية. ) -
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ي علوم المكتبات والمعلومات
 
ي للبحوث والدراسات ف  15 مجلة المركز العرب 

 

عمليات إدارة املعرفة املتضمنة يف نظم التعليم الذكية جبامعة فلسطني التقنية خضوري (. 2021د، عاصم. )وعبي ، مرادعوض اهلل -

 84-62: (2)9، لألحباثجملة جامعة فلسطني التقنية . من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

. اجمللة الدولية السعوديةات التعليم العالي االجتاهات احلديثة يف توظيف تقنيات إدارة املعرفة يف مؤسس(. 2020اهلزاني، نورة. ) -

 287 -263(: 4)7لعلوم املكتبات واملعلومات، 

 .، عمان: دار صفاءإدارة املعرفة: الطريق اىل التميز والريادة. (2013) .همشري، عمر -

جملة العلوم اهلندسية . الصناعينظام إحالة إلدارة املعرفة يعتمد على تقنيات الذكاء (. 2020مراد، بيان وكردي حممد. ) -

 144-117(: 3)4، علوماتوتكنولوجيا امل
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 الدكتور  األستاذ

 طالل ناظم الزهيري 

 الجامعة املستنصرية 

 املستخلص 

والفيديوية   النصية  باملوارد  املعزز  الرقمي  التعليمي  املحتوى  التعليم  أحد  أيعد  برامج  نجاح  عوامل  هم 

تقديم طريقة مبتكرة لبناء    إلى بالشكل السليم. لذا تهدف هذه الدراسة    إداراتها  إمكانيةما توفرت    إذا االلكتروني  

ق  في  البكالوريوس  ببرنامج  الخاصة  التعليمية  باملوارد  الجامعة  فهرس  في  املعرفة  تقنيات  و  املعلومات  سم 

مع جميع  الفعلي  من حيث التطبيق    ويتالءميستجيب ملتطلبات برامج التعليم اإللكتروني    أناملستنصرية على  

العلمية   الدراسة  واإلنسانيةالتخصصات  استخدمت  الفهرس  .  مع    [Joomla]املحتوى    إدارةنظام  لبناء 

الدراسة  [Books Library]  اإلضافة توصلت  واالختبار  التنفيذ  وبعد  من    أن .  نوع  لهكذا  جدا  مالئم  النظام 

 الفهارس.  

نظم   االلكترونية،  الفهارس  املفتاحية:  التعليمية،    إدارةالكلمات  املصادر  االلكتروني،  التعليم  املحتوى، 

 املؤسسات التعليمية. 

Abstract 

The digital educational content, enhanced by text and video resources, is one of the most 

important factors for the success of e-learning programs, if the ability to manage them 

properly. Therefore, this study aims to present an innovative way to build an catalog of 

educational resources for the bachelor’s program in the Department of Information and 

Knowledge Technologies at Al-Mustansiriya University, provided that it responds to the 

requirements of e-learning programs and is compatible in terms of actual application with all 

scientific and humanitarian disciplines. The study used to build the catalog the content 

management system [Joomla] with the addition [Books Library]. After implementation and 

testing, the study concluded that the system is very suitable for this type of catalogs. 

Keywords: electronic catalogs, content management systems, e-learning, 
educational resources, educational institutions. 
 

 أهداف الدراسة ومبرراتها

التي    ،غير مباشر  باملناهج و املقررات الدراسية    أو التي ترتبط بشكل مباشر    ،ر املوارد و املصادر املعرفية يتوف

اقية  واإلنسانيةتدرس في مختلف التخصصات العلمية   التحديات    أهمقد تكون واحدة من    ،في الجامعات العر

من نظام التعليم التقليدي   التحول   هاقرار  خاصة بعد  ،التي واجهتها املؤسسات التعليمية على الصعيد املحلي 

مؤسسات املعلومات بشكل عام،    وألن  .19يد  وباء كوف  الذي فرضته ظروف تفش ي  ،اإللكترونيالتعليم  نظام    إلى 



 [Joomla]املحتوى جومال    إدارة نظام    باستخدام   : تجربة بناء اإللكتروني برامج التعليم  ل   وأهميتها   فهارس املوارد التعليمية 

 

  

ي علوم المكتبات والمعلومات
 
ي للبحوث والدراسات ف  17 مجلة المركز العرب 

 

و املكتبات الجامعية بشكل خاص، هي صاحبة املسؤولية املباشرة عن دعم العملية التعليمية من خالل توفير  

   ،مصادر املعلومات  أنواعوتنظيم وتهيئة مختلف  
ا
بالتالي يقع على عاتق  .  العلمي   البحث  أنشطةدعم  عن     فضال

مع متطلبات   تتالءم العلمية األقسام بالتنسيق و التعاون مع وسائل جديدة ابتكار تلك املؤسسات املسؤولية في 

  إليها التي تتطلب معالجة خاصة للموارد التعليمية لتكون متاحة و يسهل الوصول    ،اإللكترونيبرامج التعليم  

 .  وقت أيمكان وفي  أي  في  من قبل الطالب

برنامج البكالوريوس   إلى موجه  تقديم طريقة مبتكرة لبناء فهرس باملوارد التعليمية    :إلى الدراسة  هذه  لذا تهدف  

على   املستنصرية  الجامعة  في  املعرفة  تقنيات  و  املعلومات  قسم  التعليم    أنفي  برامج  ملتطلبات  يستجيب 

  إدارة باالعتماد على نظام  و    .واإلنسانيةالتخصصات العلمية    مع جميع من حيث التطبيق    ويتالءم   اإللكتروني

 (. Joomlaمحتوى ) 

 

 و دورها في دعم العملية التعليمية الجامعية املكتبات  

و التي تتكامل    األساسية،املنظومة التعليمية على املستوى الجامعي تقوم على مجموعة من الركائز    أنال شك 

فيما بينها لتحقيق هدف نهائي مشترك. و في مقدمة هذه الركائز: املؤسسة التعليمية، بكل ما تمثله من بنى تحتية  

الطالب.    إلى لك املهارة و الخبرة في طريقة نقلها  صاحب املعرفة والذي يمت  األستاذوقانونية وتنظيمية، و    إدارية و  

نظريا وتطبيقيا حتى يتمكن مستقبال في توظيفها في مجال العمل.    إدراكها  إلى قي املعرفة والساعي  تل ثم الطالب م

 أ  و 
ا
ساليب والوسائل املعتمدة في  الدراس ي و املصادر املعززة و األ   الذي يجمع ما بين املقرر   ، املنهج التعليمي   خيرا

سناد  أهدافها ما لم تحصل على الدعم واإل تنجح في تحقيق    أنال يمكن لها    األساسية،لكن هذه الركائز    .تعليمه

 متداخال و  التي ياتي دورها    ، من املكتبة
ا
، وآخرون،    Abbasi)  يعتقد  وفي هذا السياق  السابقة.    دوار الركائز أل   مكمال

  :. ان املكتبات بشكل عام لها ثالثة أدوار في التعليم( 2012

 مكان لتبادل املعلومات ، والحفاظ على األفكار ، وإعطاء الوعي للجمع بين األفراد مع أهداف التعلم.   .1

 دعم وتسهيل وتوسيع التعليم الرسمي في املنظمة األم.   .2

 دعم التعليم غير النظامي. يتم تجميع املوارد في املكتبات لدعم التعلم خارج املؤسسة التعليمية.  .3

الباحث  هماأل لكن يبقى دورها   في ما توفره من مصادر معلومات تعزز  املقررات الدراسية  ،من وجهة نظر  هو 

التكامل هذا  تحقيق  في  الخاصة  طرقها  للمكتبات  كان  ما  وغالبا  معها.  املجال  أ،وتتكامل  فسح  من خالل  ما 

خرى. او  الكتب و املصادر األ ع املكتبة من  الخاصة بتنمية مجامي  االختيار ر التعليمية للمشاركة في لجان  للكواد

ستاذ  أ الذي يتم من خالله حجز مجموعة من الكتب في رف خاص لكل  (،  كاديميتقديم خدمات )الحجز األفي  

 سية الخاصة به.  لتغطية متطلبات املواد الدرا 
ا
حاطة الجارية و البث االنتقائي التي تضع  عن خدمات اإل   فضال

التدريسية. ومع    اهتماماتهمما يصل املكتبة من مصادر تقع في دائرة    الكوادر التدريسية في متابعة مستمرة لكل

الرقمية الخدمات     ،تنامي 
ا
املكتبات عموما الرقمي   إلى طالق فهارسها  إ في    حرصت  في تحقيق    ،الفضاء  لتسهم 

اقعها الخاصة لتكون نافذة  أ وصول سريع ملجاميعها. كما   عالمية و خدمية تحرص على التواصل  إ طلقت مو

  تأثيرات كانت ذات    ،نشطةكل هذه األ  زمنية.   أو مع املستفيدين من خدماتها بشكل فوري ودون عوائق مادية  

مع  إ التعليمية  العملية  تخدم  مستوى    التأكيديجابية  في  املكتبات  بين  النسبية  الفوارق  تلك  على  وتنوع 

م  أكان هذا التحول كلي    سواءا   ،في معظم الجامعات  اإللكترونيج التعليم  برام  إلى الخدمات. واليوم ومع التحول  

خاصة وان    ، ساليب جديدة تمكنها من مواكبة هذا التحول أ   ابتكار   إلى وجدت املكتبات نفسها بحاجة    ،جزئي

تماما    لكنها تختلف  ،و الغايات  األهدافوان اشتركت مع برامج التعليم التقليدي في    اإللكترونيبرامج التعليم  
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افق مع متطلبات البيئة الرقمية    ،أساليبها في املنهجية التعليمية و   الثالث    األقطاب  القائمة على تواجدالتي تتو

ولى  ر. هذا الفضاء الذي سمح للمرة األ ، املنهج( في الفضاء الرقمي املباشاألستاذللعملية التعليمية )الطالب ، 

في  إ التعليمية  للمناهج  واملوضوعية  الفكرية  املضامين  تتداخل  الصورة  إن  و  النص  بين  التقني  التوزيع  طار 

وهو ما شكل تحدي جديد للمكتبات يفرض عليها  .  و ما يعرف )املنهج متعدد الوسائط( أ والصوت و الفيديو  

وطريقة  نما على مستوى الشكل  إو   تنويع مصادر معلوماتها املعززة للعملية التعليمية ليس على املوضوع فقط

 العرض و التقديم 
ا
 . أيضا

 

 اإللكترونيلبرامج التعليم  املوارد التعليمية إدارة

اإل  التعليم  برامج  تطبيق  لهذا  مع  الرقمية  املنصات  من  العديد  توظيف  تم  اقية  العر الجامعات  في  لكتروني 

  ، مر بتلك املنصات، لكن املشكلة الحقيقيةاأل بالتالي لم تواجه الجامعات مشكلة حقيقية قدر تعلق    ،الغرض

ولعل  دوات برامج التعليم االلكتروني.  أساليب و أ مع   تتالءمكان في املحتوى التعليمي الذي لم يكن معد بطريقة 

  اضطراري بل كان حل    ،م يكن مخطط لهلكتروني لبرامج التعليم اإل   إلى إن التحول  ناتج على    ،السبب في ذلك

املوارد التعليمية و بناء املحتوى التعليمي    إدارةمشكلة تنظيم و   نإعلما  .  19فرضته ظروف تفش ي وباء كوفيد

الرقمية للبيئة  مثار    ، املالئم  تسبق    اهتمامكان  مبكرة  فترات  منذ  و  العالم  مستوى  على  الباحثين  من  الكثير 

  بيئات التعلم اإللكتروني لدعم التدريس و   استخدام   إن  ( 2005، وآخرون،  Mwanza) ذ يرى كل من  إالجائحة. 

تأثير كبير على طريقة تطوير املحتوى وإدارته. ففي معظم الحاالت،كان على كل من املعلمين والطالب    لتعلمله

البشريةباستمرار  التكيف   اآلليات  معه.    في  والتفاعل  التعليمي  املحتوى  يشير   لتنظيم  متصل  سياق  وفي 

(Artacho, 2004)   تأليف املواد التعليمية   إنتطوير معايير ومواصفات تكنولوجيا التعليم، خاصة و    أهمية  إلى  

ا كبيراا على  أ في السنوات األخيرة ، كان هناك جهد  ،ف التكنولوجي  الحاصل في املجال  تقدم  الصبح يعتمد اعتمادا

عن  التعليم  إدارة  نظمتطوير مواصفات محتوى التعلم وتصميم معماريات  كبير لتصحيح الوضع غير املتوازن بين

،  ميالتعل  إدارةوأنظمة    للمحتوى التعليمياملواصفات الرسمية  بين  الفصل   :التركيز على املواضيع التالية  طريق

  .االستخدامفي مكونات قابلة إلعادة    تعليمية مواد    تطوير 
ا
إنشاء تنسيقات وصف للبحث عن املواد  عن    فضال

إلعادة   والقابلة  املوزعة  واستردادهاالتعليمية  بالذكر  .  االستخدام  االلكتروني    إن والجدير  التعليم  برامج 

 أ
ا
اقعا ،  Hameed) م القضاء عليه. وفي هذا الصدد  يشير  أ الوباء    استمرار ملموسا بغض النظر عن    صبحت و

ن األدبيات املتعلقة بهذا املوضوع توضح أن جميع املؤسسات األكاديمية تقوم بتطبيق  إ  إلى   ( 2008وآخرون،  

شكال التعليم اإللكتروني في مستويات أكاديمية متنوعة و  بوتيرة سريعة حتى ال يكاد يوجد أي جامعة  إشكل من  

ا من التعلم والتعليم عبر    . اإلنترنتفي اململكة املتحدة ال تقدم نوعا

 

 رد التعليمية فهرس املوا 

املكتبات   يوجزها    اختالفها على  فهارس  عديدة  تطور  بمراحل  ث  ( 2018)الزهيري،  مرت  البطاقية  م  بالفهارس 

اآل  الفهارس 
ا
الحقا تطورت  التي     لية 

ا
وصوال املباشر  الخط  على  العامة  الفهارس  السحابية  إلى   الى  و    الفهارس 

من التطورات    استفادتها كانت قد  أنواع  اختالفان الفهارس على    ( 2010)عبد الفتاح،  التعاونية. ويذكر   

من    الحواسيب    استخدامالتكنولوجية 
ا
وصوال البرمجية  فأن  .  اإلنترنتظهور    إلى   وتطبيقاتها  عام  وبشكل 

غالبا ما كانت تتشابه في   أنها  إال   اإلتاحةالفهارس العامة للمكتبات وان كانت تختلف من حيث الشكل و طريقة  

 . إليهاو تيسير الوصول من املصادر كونها آلية تسمح للمستفيدين بالتعرف على مجاميع املكتبات  
ا
عن ان   فضال
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ي علوم المكتبات والمعلومات
 
ي للبحوث والدراسات ف  19 مجلة المركز العرب 

 

افية للكتب مع الرموز التي تدل على وجودها املادي  البيانات    بإدراجكانت تكتفي    ،معظم الفهارس الببليوغر

   اإللكترونيةاملكتبات    إدارةمعظم نظم    ،بالتالي   ، ضمن مجموعة املكتبة
ا
لتحقيق هذا الغرض.    صممت خصيصا

  ، النص الكامل بصيغته الرقمية  إلى مستودعات رقمية تسمح بالوصول    إلى فكرة تحويل فهارس املكتبات    أما

 فما تزال محدودة  
ا
العتبارات تتعلق بحقوق الطبع و قوانين امللكية    ،اإلنترنتعلى    اإلتاحةعلى مستوى    جدا

التي نقصد بها    أن  إلى   اإلشارةوتجدر    الفكرية. بناء الفهارس املتخصصة  يتخصص الفهرس بمجال    أنفكرة 

 حاضرة  كانت  خر.  آتخصص    أي  أو الهندسية    و أ موضوع محدد مثل فهرس املصادر الطبية  
ا
طبيعة  بحكم   أيضا

.    أو بمؤسسة تعليمية محددة مثل كلية الطب    للمكتبة   اإلداري   االرتباط    االتجاهفي ذات  كلية الهندسة...الخ 

 بأشكالها من الفهارس يتم التركيز فيه على املناهج واملقررات الدراسية    خر آنبتكر نوع    نأ نحاول في هذه الدراسة  

 كافة  
ا
في قاعدة بيانات موحدةل  عن املصادر املعززة للمنهج الدراس ي  فضال   اإلطار . ونحن في هذا  يتم تضمينها 

افيةالتركيز على البيانات الببمن حيث    ،نبتعد قليال عن آلية عمل الفهارس التقليدية  أننحاول  سوف     أو ،ليوغر

التي    ،توفير نظام يمكن املستفيدين من البحث واالسترجاع فقط. ونقترب من آلية عمل نظم الوسائط املتعددة

. بالتالي فأن فهرس  تحقيق تكامل موضوعي من خالل النص و الصورة والصوت و مقاطع الفيديو  إلى تسعى  

بي  مزيج  هو  الدراسة  هذه  في  نقدمه  الذي  التعليمية  الفهارس  املوارد  عمل  نظم    اإللكترونيةن  و  التقليدية 

 . مع تركيز على املوارد التعليمية لتخصص موضوعي محدد الوسائط املتعددة

 

 املحتوى  إدارةنظم 

في إحداث نقلة نوعية في مفهوم تصميم    ساهمت( والتي 2املحتوى من أهم تطبيقات )الويب    إدارة تعد أنظمة  

بيئة    إدارة و  في  اقع  أو  اإلنترنتاملو عام،  بشكل  الحاسوب  خبراء  على  يقتصر  يعد  لم  املجال  هذا  أن  حيث   .

في   أقل  خبرة  لديهم  الذين  أولئك  ولكن  خاص،  بشكل  الويب  تصميم صفحات  مجال  في  منهم  املتخصصين 

رين على دخول مجال التصميم من بابه الواسع ، من وجهة  التعامل مع منصات تصميم الويب أصبحوا قاد

، فإن فكرة دراسة نظم   في تخصصات مثل    إدارةالنظر هذه  املعلومات واملعرفة وتخصصات    إدارةاملحتوى 

مهارة التعامل مع هذه األنظمة تظل أهم عامل في   امتالكمتقاربة شائعة اليوم ، مع إدراك أن الرغبة في  أخرى 

املحتوى. في هذا الصدد ،    إدارةمختلفة من أنظمة    أنواع ة و القدرة على التعامل بإيجابية مع  الخبر   اكتساب

تختلف في الجوانب الفنية  املحتوى التي تشترك في الهدف و   إدارةا مختلفة من أنظمة  أنواعنالحظ أن هناك  

في مقدمة هذه األنظمة ملا يتمتع به من    [Joomla]املحتوى    إدارة ومما ال شك فيه أن نظام  األخرى.   سيكون 

 .إمكانيات عالية في التصميم مصحوبة بالبساطة في عملية التنفيذ مقارنة باألنظمة املتقدمة األخرى 

يمكن   هنا    أنوبشكل عام  هو    CMS [Content Management System] املحتوى    إدارةنظام    أن  إلى نشير 

)كل أو    دارة يوفر إمكانيات ملستخدمين متعددين بمستويات وصالحيات مختلفة إل تطبيق )مستند إلى الويب(  

  إدارة بهنا  قسم من( املحتوى أو البيانات أو املعلومات الخاصة بمشروع موقع ويب أو تطبيق إنترانت. ويقصد  

والتعاون فيها  إنشاء محتوى وبيانات ومعلومات ملوقع الويب وتحريرها وأرشفتها ونشرها    إمكانيةاملحتوى إلى  

وتوزيعها عنها  التقارير  يتشعب    .وإعداد  هنا  املحتوى  الصوتية    إلى ومفهوم  والتسجيالت  الصور  و  النصوص 

 .( 2010، وآخرون، Dobecki)  شكل من األشكال بأييحمل رسالة و معلومات  أنواملرئية وكل ما من شأنه  

نتحقق    أناملحتوى ملتطلبات العمل في مؤسسات املعلومات البد    إدارةمن أنظمة    أي  اختيار   إن  إلى ونؤكد هنا  

 من انه يدعم مجموعة من امليزات والتي يمكن  
ا
 , Roberts)اآلتيسلم األولويات لتكون ك   إطار نضعها في    أن أوال

2021): 



 طالل ناظم الزهيري  

 

  

    2022يناير عشر ـ   بعساالعدد ال – تاسعال المجلد 
 

20 
 

. فهذه الهجمات ال تقاطع استمرارية  اإللكترونيةمن املهم للغاية التأكد من أن عملك آمن من الهجمات  األمن :  

ا مبالغ ضخمة ا   CMS تعد أنظمة  إذ.عمل املؤسسة فحسب ، بل إنها تكلفها أيضا
ا
املستندة إلى السحابة هدف

ا و بشكل مستمر للهجمات  العديد من مشكالت األمان املحتملة ، مثل انتهاكات   تخلف ورائها .اإللكترونيةشائعا

املحتوى    إدارة تجنبا لهذا تأتي معظم أنظمة     .سالمة البيانات والوصول غير املصرح به والبرامج النصية الضارة

إلى حد ما   النار،  مع مجموعة قوية  الصارمة وجدران  املتقدمة واألذونات  ، مثل املصادقة  األمان  من ميزات 

 .والحماية من هجمات البرامج الضارة

محتوى الذي يدعم التسليم السهل متعدد اللغات والقنوات ال    إدارةإن نظام  دعم متعدد للغات العاملية:   

ا   ن أيضا
ّ
يين من  يجعل هذه املهمة أسهل بكثير فحسب ، بل إنه ُيمك

ّ
مديري العالمات التجارية واملحتوى املحل

ية على القنوات األكثر  
ّ
اقهم مع الحفاظ على هوية العالمة التجارية العاملية  مالئمةتشغيل حمالت محل   .ألسو

املحتوى و انتشاره على نطاق عاملي هو ما يقدمه من دعم للغات    دارة نظام إل   أي واحد من أهم عوامل نجاح  

 العاملية مع الحفاظ على الخصائص واملميزات دون تغير بتغير اللغة.  

نظام  : االستخدامسهولة   استخدام  والذي يسمح    إدارةإن   ، النهائي  للمستخدم  بسيطا  يكون  الذي  املحتوى 

ل الصور والتصميمات والتجارب ، سيشجع املستخدمين على  للموظفين بإعادة استخدام املكونات بسرعة مث 

 إذا كان  -تكون لهم تجربتهم الخاصة في العمل على النظام    أن
ا
استخدام    بإمكانهمجميع املستخدمين    خاصة

 .النظام بلغتهم املفضلة

في أسواق جديدة ال  والتجريب:    االختبار  في أقلمة النظام  بد أن يتمكنوا من  ملزيد من الدعم لفرقك العاملية 

أسهل طريقة للقيام بذلك هي   .تقييم نتائج جهودهم بسرعة واتخاذ إجراءات مستقلة بناءا على هذه التعليقات 

أن  من  اختبار    إدارة نظام    التأكد  لسهولة  مضمنة  تجريبية  إمكانات  على  يحتوي  تستخدمه  الذي  املحتوى 

  .هاتف املحمول أو القنوات األخرى سواء على سطح املكتب أو ال  -املحتوى وعناصر التجربة 

ا مثل الحمالت أو   CM سيوفر نظامالتخصيص:    الذي يسمح لك بتخصيص عناصر التجربة الرقمية تلقائيا

إنشاء متغيرات من تجربة   يمكنهم بسهولة  ، حيث  للفرق العاملية  ا من املرونة  املحتوى أو شبكات املنتج مزيدا

نظام عاملي واحد ، ودعم  كما سي  .املوقع من  العاملية  التجارية  العالمة  في  التحكم  بمزيد من  للشركات  سمح 

 ..العوملة على نطاق واسع 

املحتوى الذي يحتوي على محرك تحليالت مدمج ، بحيث يمكن لفرق التسويق    إدارة استخدم نظام  :التحليالت

في التجربة   الزائرين وفرص التحسين  التجارية بسهولة تحديد اتجاهات  ومنشئي املحتوى ومديري العالمات 

ا إلى بيانات الزائر املحلي. بل إنه من   ص ، مما  أن يوفر النظام هذه املعلومات لكل شخ   األفضلالرقمية استنادا

ا من الدقة في تحسين املحتوى املقدم للزائرين حول العالم  .يمنحك مزيدا

الخاصة بها في السحابة من توسيع نطاق جهود العوملة   CM ر نظام  ستتمكن الشركات التي تديقابلية التوسع:  

جميع أنحاء العالم    الخاصة بها بشكل أسرع بكثير ، مع قدرة فرق التطوير على نشر تحديثات للتجربة الرقمية في 

 .ببضع نقرات فقط ، مع االستفادة من وقت التشغيل والتحسينات املستمرة التي تقدمها السحابة

 

 املحتوى  دارة إل  جومال نظام 

من    عرف املصدر  إدارةنظام    بأنه  Joomla(Patel, et al., 2011)كل  ومفتوح  مجاني  لنشر   (CMS) محتوى 

الذي يسمح لك   CMS مبني على إطار عمل لتطبيق ويب يمكن استخدامه بشكل مستقل عن.محتوى الويب

ا ، وذلك بفضل الفريق العاملي  اإلنترنتببناء تطبيقات قوية عبر   اقع الويب شيوعا . و هو واحدة من أكثر برامج مو
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ي علوم المكتبات والمعلومات
 
ي للبحوث والدراسات ف  21 مجلة المركز العرب 

 

ين يؤكدون على أن النظام األساس ي سهل االستخدام ، وقابل للتمديد،ومتعدد  من املطورين واملتطوعين ، الذ

 اللغات، ويمكن الوصول إليه، وسريع االستجابة، 
ا
 .عن وجود محرك بحث محسن وغير ذلك الكثير فضال

األشكال واألحجام Joomla و اقع من جميع  املو لتشغيل ماليين  العالم  أنحاء  في جميع  استخدامه    وهو  .يتم 

اقع الشركات أو البوابات والشبكات الداخلية والشبكات الخارجية كذلك يعد  . قابل لالستخدام لتصميم مو

على   واملنشورات  والصحف  املجالت  الصغيرة  األعمال  اقع  مو لتصميم   
ا
التجارة    اإلنترنتمناسبا اقع  مو و 

اقع الحكومية و املؤسسات غير ال اإلنترنتوالحجوزات عبر   اإللكترونية اقع الويب أو البوابات   ربحيةو املو ومو

 الخ. ... القائمة على املجتمع املحلي واملدارس و املكتبات و املتاحف و الصفحات الرئيسية الشخصية أو العائلية

اقع ويب لعمالئك، فإن   هو األداة املثالية بالنسبة لك حتى  !Joomla إذا كنت تمثل مؤسسة وترغب في تطوير مو

ا متق الو لم تكن مستخدما اقع لعمالئك    .دما يكفي باستخدام برنامج تعليمي قصير ، ان تتمكن من إنشاء مو

اقعهم بأنفسهم بسهولة  دارةبعد ذلك ، مع قدر ضئيل من التعليمات ، يمكنك تمكين عمالئك إل .بسرعة  .مو

ن  قابل للتوسعة بشكل كبير وتتوفر اآلالف م  !Joomlaإذا كان عمالؤك بحاجة إلى وظائف متخصصة ، فإن  

 .دليل امللحقات( !Joomla في  GPL االمتدادات )معظمها مجاني بموجب ترخيص 

. في هذه    Joomla  لنظام  بعض الشركات واملؤسسات لديها متطلبات تتجاوز ما هو متاح في الحزمة األساسية

 توسيع قوةالقوي على املطورين إنشاء إضافات متطورة تعمل على   Joomla الحالة ، يسهل إطار عمل تطبيق

Joomla ا ن Joomla  جوهر  .في اتجاهات غير محدودة تقريبا
ّ
 :املطورين من إنشاء ما يلي بسرعة وسهولة  ُيمك 

اقبة املخزون أدوات اإلبالغ عن البيانات، جسور التطبيق، كتالوجات املنتجات املخصصة، أنظمة    ،أنظمة مر

 PHP يعتمد على   Joomla، أنظمة الحجز، أدوات االتصال.  املتكاملة، أدلة األعمال املعقدة  اإللكترونية التجارة  

فان هناك   MySQL و بالتالي  يمكن ألي شخص    إلى   إمكانية،  أساس ي مفتوح  نظام  قوية على  تطبيقات  بناء 

 . استخدامه ومشاركته ودعمه

 خصائص و مميزات النظام 

بمجموعة    Joomlaيمتاز نظام    [Drupal]و    [WordPress]املحتوى الشائعة عامليا مثل    إدارةمقارنة مع نظم  

نظام   بعد   
ا
انتشارا األوسع  النظام  منه  تجعل  التي  واملميزات  الخصائص  مستوى    WordPressمن  على 

على   يتقدم  ولعله  واملتوسطة،  الصغيرة  املؤسسات  في  اقع    WordPressالتطبيقات  املو تصميم  مجال  في 

 و التسويقية.   اإلخباريةو   عالميةاإل 

 ,Joomla)اآلتييمكن بيان أهم مميزات وخصائص النظام بومن خالل التشغيل الفعلي للنظام  وبشكل عام  

2021) : 

 النظام مجاني ومفتوح املصدر ويدعم عشرات اللغات العاملية. .1

 مدفوعة.  أم مجانية  أكانتيتوفر للنظام عدد كبير من القوالب الجاهزة سواء   .2

 يوجد فريق تقني من مختلف دول العالم يدعم النظام ويعمل باستمرار على تطويره. .3

 النظام.  إصداراتمدعومة في كل   األحدث إلى  األقدم الترقية من النظام   إمكانيةتحديث النظام مستمر و  .4

 متطورة ومتاحة للتحميل املباشر من خالل املوقع الرسمي للنظام.  إضافاتهناك  .5

 الدعم على مستوى التدريب متاح من خالل موارد تعليمية متنوعة فيديوية ونصية و صورية.  .6

افق مع مختلف   .7  املتصفحات.  أنواع متو

اقع االستضافات تدعم نظام  .8  ة بها.بالتحميل املباشر من خالل لوحة التحكم الخاص Joomlaمعظم مو

اقع التجريبية وبشكل مجاني. أو في السحابة   أو التشغيل على الحاسب الشخص ي   إمكانية .9  في املو
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افق مع مختلف   .10 افق كل منها    أنواع متو نظم تشغيل الحواسيب الشخصية. وهناك نسخة متنوعة تتو

 نظم التشغيل متاحة للتحميل املجاني. أنواعمع نوع من  

 املتكاملة.  Bitnamiحزمة   أو على الويب سيرفر  أمافة  تثبيت النظام بطرق مختل إمكانية .11

 تحسين محركات البحث من خالل صنادق التوسيم و امليتاداتا والكلمات املفتاحية.   أدوات يدعم النظام   .12

  األمنية سد الثغرات و تطوير البنية   إلى واملوثوقية بوجود فريق تقني يسعى دائما  األمان مستوى عالي من  .13

 للنظام. 

الوصول نظام   .14 صالحيات  في  للتحكم  يمكنهم    - جديد  الذين  باألشخاص  بالتحكم  املوقع  ملدراء  يسمح 

 . املحتوى   إدارةمشاهدة، و 

التحرير مستويات وصول ملجموعات محددة   .15 املوقع وأعضاء  يعطي مدراء  غير محدود  تنظيمي  نموذج 

لتن محدودة  أو  متعددة  وصول  مستويات  مع  مجموعات شجرية  بإنشاء  تسمح  واملواد  والتي  املحتويات  ظيم 

  .األخرى بحسب الحاجة 

يسمح للمستخدمين بالحفاظ على املوقع آمن    الحصول على التحديثات الخاصة بالتطبيق بنقرة واحدة .16

  .ومسيطر عليه من خالل إتاحة عملية تحديث التطبيقات بشكل سهل وبسيط

 القواعد األساسية لنشر املحتوى.  أفضليوفر  - الداللية  XHTML نماذج .17

اقع متعددة اللغات .18  .دعم موسع لوظائف تعدد اللغات من أجل بناء سهل للمو

  .مع املزيد من التحكم بأماكن إظهارها [Modules]الوحدات التحكم في أوقات بدء وانتهاء نشر  .19

 .محركات البحثقوالب جديدة وحديثة وتوصيف داللي تراعي املظهر العام للموقع وكذلك  .20

 املحتوى على مستوى النص والصورة والصوت والفيديو.  دارةبيئة متكاملة إل  .21

 وتفعيل روابط داخلية وخارجية.  إنشاءثنائية االتجاه وقدرة على  لألرشفة بيئة مثالية  .22

 الداخلي والخارجي.   األرشيفسهولة الربط بين املحتوى النص ي للمقال وروابط   .23

 

 متطلبات تشغيل النظام 

نظام  لتش يمكن    Joomlaاملحتوى    إدارةغيل  والتي  توفرها  الواجب  البرمجية  املتطلبات  من  مجموعة  هناك 

 : اآلتيتلخيصها ب

مجموعة من التطبيقات التي كتبت باستخدام لغة بيرل أطلق عليها مبتكرها راسموس اسم  . وهي  PHPلغة    .1

Personal Home Page Tools      ا من أجل استخدامها لتطوير وبرمجة وتعد لغة برمجة نصية صممت أساسا

 . (PHP, 2020)تطبيقات الويب. كما يمكن استخدامها إلنتاج برامج قائمة بذاتها وليس لها عالقة بالويب فقط

قواعد البيانات العالئقية مفتوح املصدر االسم عبارة    إدارةهو نظام  .  MYSQLقاعدة البيانات    إدارةمدير   .2

 Structured ، اختصار لـ "SQL" ، و Michael Widenius ، اسم ابنة املؤسس املشارك "My" عن مزيج من

Query Language.  أنواع تنظم قاعدة البيانات العالئقية البيانات في جدول بيانات واحد أو أكثر حيث قد تكون  

مرتب البياناتالبيانات  هيكلة  في  تساعد  العالقات  البعض؛هذه  ببعضها  يستخدمها   SQL.و   طة  لغة  هي 

املبرمجون إلنشاء وتعديل واستخراج البيانات من قاعدة البيانات العالئقية ، باإلضافة إلى التحكم في وصول  

ئقية في نظام  مع نظام تشغيل لتنفيذ قاعدة بيانات عال  MySQL يعمل نظام  .املستخدم إلى قاعدة البيانات

تكامل    إدارة وهو املسؤول عن     الحاسوب تخزين   اختبار  إلى الشبكة ويسهل  بالوصول  املستخدمين، ويسمح 

 .(MYSQL, 2020)قاعدة البيانات وإنشاء نسخ احتياطية
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ي علوم المكتبات والمعلومات
 
ي للبحوث والدراسات ف  23 مجلة المركز العرب 

 

3. SQL Server  . خادم قاعدة بيانات من Microsoft.  البيانات العالئقية وهو منتج    إدارةنظام  ويعد قواعد 

األخرى  التطبيقات  بواسطة  املطلوبة  البيانات  واسترداد  بتخزين  أساس ي  بشكل  يقوم   ,SQLServer).برمجي 

2021) 

4. Postgres  افق  قواعد بيانات عالئقية مجاني ومفتوح املصدر   إدارةنظام  مع   له القابلية على التوسعة والتو

SQL .(PostgreSQL, 2020) 

5. Apacheهو برنامج خادم ويب مجاني ومفتوح املصدر ومتعدد املنصات ، تم إصداره بموجب  و محلي،    خادم

وصيانته من قبل مجتمع مفتوح من املطورين تحت رعاية   Apache تم تطوير.Apache 2.0 شروط ترخيص 

 Apache Software Foundation..(Apache, 2019) مؤسسة

6. NGINXترخيص شروط  بموجب  إصداره  تم   ، املصدر  ومفتوح  مجاني  برنامج  بشكل  .BSDهو  يستخدم 

الويب  أساس ي خوادم  بين    مع  التوازن  لتحقيق  عكس ي  كوكيل  استخدامه   .األحمالمجموعة  ويمكن 

(Networks, 2020) 

7. IIS  .  معلومات بواسطةاإلنترنتخدمات  إنشاؤه  تم  للتوسيع  قابل  ويب  خادم  برنامج  هو   ، Microsoft   

 HTTP(Vuollet, 2020)يدعم بروتوكول.   .Windows NT لالستخدام مع عائلة

 

 مراحل بناء الفهرس

املحتوى بشكل عام و دعم املحتوى التعليمي بشكل    إدارةاملحتوى دورا مهما في دعم    إدارةغالبا ما تؤدي نظم  

املناهج واملقررات الدراسية على    إثراءيمكن استثمارها في تجميع موارد تعليمية متنوعة تسهم في  حيث  خاص،

االتجاه الجديد نحو    أنالعلمية في عموم الجامعات بغض النظر عن تخصصاتها. ونعتقد    األقساممستوى  

من    اإلفادةلتي تمكن الطالب من  ناجحة للموارد التعليمية بالطريقة ا  إدارة  إلى برامج التعليم اإللكتروني يحتاج  

. و هنا  املهارات التطبيقية  إتقان املصادر التعليمية وتوظيفها بشكل سليم في اكتساب املعرفة و    أنواعمختلف  

وحسب    أننحاول   للدراسة  النهائي  الهدف  تحقق  ان  شأنها  من  التي  العملية  الخطوات  من  مجموعة  نقدم 

 ة: اآلتياملراحل 

 : Joomlaتحميل نظام  األولى املرحلة 

حدث نسخة من  أتحميل   األولى بداية العمل على تحميل النظام وهناك ثالث طرق لتحقيق ذلك،    األمر يتطلب  

. وهذه النسخة انسب  [bitnami.com]. والثانية من موقع    [Joomla.org]النظام من املوقع الرسمي للنظام  

  أما   تحتوى على جميع البرامج التي يحتاجها النظام بحزمة واحدة.بحزمة تنصيب متكاملة    يأتيللمبتدئين كونه  

املحتوى . في    إدارةاي خدمة استضافة تدعم نظم  تنصيب النظام مباشرة منالطريقة الثالثة فتتم من خالل  

الطريقة الثالثة فيتم التنصيب في    أماوالثانية يجب تنصيب النظام على الحاسوب الشخص ي.    األولى الحالة  

 موقع االستضافة. نطاق 

 :   [Book Library] اإلضافةاملرحلة الثانية تحميل وتنصيب 

النظام على    إلضافاتاملهمة التي يمكن تحميلها مباشرة من الصفحة املخصصة    اإلضافات مكتبة الكتب من  

 الرابط: 

basic-https://extensions.joomla.org/extension/booklibrary 

https://extensions.joomla.org/extension/booklibrary-basic/
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 املرحلة الثالثة تجميع املوارد التعليمية: 

املختلفة   للمراحل  الدراسية  املقررات  تجميع  فيها  يتم  التي  املرحلة   وهي 
ا
املصادر    فضال يتم  عن  كما   . املعززة 

من خالل    [pdf]ملفات    إلى املوارد املتاحة على االنترنت . وهنا يجب رقمنة الورقية منها و تحويلها    إلى الوصول  

 املاسح الضوئي.  

 :  الفهرس إنشاءاملرحلة الرابعة تنفيذ خطوات  

 :اآلتينفصلها ب أنمن اجل بناء الفهرس و التي نحاول  إتباعهاهناك سلسلة من الخطوات الواجب 

. ثم جديد ال نشاء    [Categories]ثم    [Book Library]تطبيقات... ومنها    اختيار ..  النظام  من لوحة التحكم .1

. املرحلة الثانية . املرحلة الثالثة. املرحلة الرابعة وكما في الشكل  األولى مجموعات هي على التوالي: املرحلة  أربع 

 (1 ) : 

 
 ( 1الشكل ) 

حسب املرحلة التي    منهجهذه املجموعات كل    إلى الكتب املنهجية    أو نبدأ بعملية برفع املقررات الدراسية   .2

   أنتدرس فيها. وهنا يجب  
ا
نتوسع للمصادر الداعمة    وإنما   ال يقتصر الرفع على الكتب املنهجية التي تدرس فعليا

 :  اآلتي. وك والتي تم جمعها في مرحلة سابقة  واملعززة للمنهج

في الحقول  بيانات الكتاب    إدراج جديد ثم    اختيار و    [Book]..    [Book Library]من لوحة التحكم ... التطبيقات  

املجموعة التي تمثل املرحلة الدراسية التي يرتبط بها املنهج    اختيار يتم    أن. على  تظهر لنا املخصصة والتي سوف  

 :( 2) الكتب الساندة. لتكون النتيجة كما في الشكل   أو 

 
 ( 2الشكل ) 
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ي علوم المكتبات والمعلومات
 
ي للبحوث والدراسات ف  25 مجلة المركز العرب 

 

مجموعة من املحاضرات الدراسية موزعة على العام الدراس ي حسب النظام    إلى يتم الحقا تقسيم املنهج   .3

..    إدراجالتعليمي املتبع. من خالل   مقاالت تمثل جزء من املنهج وذلك من خالل : لوحة التحكم.. املحتويات 

 مدير املقاالت.. مقال جديد.. ويفضل هنا 
ا
ذي سبق  يتم توزيع املقاالت على مجموعات باالسم نفسه ال أن  أيضا

 :( 3) حررناه. وكما في الشكل   أن

 
 ( 3الشكل ) 

 –  األولى   ةحاضر امل   -يكون اسم املقال معبر عن موضوع الدرس : مثال )نظم استرجاع املعلومات  أنيجب   .4

 :( 4) ( وهكذا بالنسبة لباقي املحاضرات. وكما في الشكل األساسيةاملفاهيم  

 
 ( 4الشكل ) 

من خالل نسخ رابط املقطع  مع املقال  إدراجهافي حالة وجود مقاطع فيديوية تعزز موضوع املحاضرة . يتم  .5

 :( 5) . وكما في الشكل بطريقة التضمين مع نص املقال  همن اليوتيوب ثم ربط 
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 ( 5الشكل ) 

  : له من خالل   موقع ما. يمكن تحقيق رابط  أو في حالة وجود مصدر معلومات معزز سواء كان كتاب رقمي    أما .6

 :( 6) املصدر مع نص توضيحي كما في الشكل  إلى الرابط  إدراجا يتم همحرر املقاالت قائمة صور و روابط. ومن

 
 ( 6الشكل ) 

النص الكامل للمنهج    إدراج محرر الكتب في التطبيقات ليتم تعديل تحرير الكتاب من خالل    إلى عودة    اآلن .7

  اإلنترنت رابط وجوده على   إدراج   أو رفع ملف النص الكامل من مكان وجودة في الحاسوب.   أما وذلك بطريقتين  

 :( 7) وكما في الشكل 
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ي علوم المكتبات والمعلومات
 
ي للبحوث والدراسات ف  27 مجلة المركز العرب 

 

 
 ( 7الشكل ) 

املقال الذي يمثل    واختيار رابط مقال(    إدراجفي محرر النصوص الخاص بالكتب نعمل على الضغط على )  .8

 : ( 8) . وكما في الشكل وإغالقموضوع املحاضرة. ثم حفظ  

 
 ( 8الشكل ) 

الكتب في مجموعة تحرير    ألغلفةمن خالل الحقل املخصص    نرفع صورة غالف الكتاب املنهجي   أنيفضل دائما  

 :( 9) النتيجة املتوقعة في الواجهة األمامية سوف تكون كما في الشكل و .  بيانات الكتب
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 ( 9الشكل ) 

او البحث عنه في محرك    ،ط على الكتاب املنهجي في حالة وجودة مباشرة في الواجهة األمامية للموقع غن بالضاآل 

صيل التي سوف  البحث الخاص باملوقع. في كلتا الحالين يتم الضغط على عنوان الكتاب لفتح صفحة التفا 

 :( 10) تظهر بالشكل 
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ي علوم المكتبات والمعلومات
 
ي للبحوث والدراسات ف  29 مجلة المركز العرب 

 

 
 ( 10الشكل ) 

املحتوى التعليمي الخاص بها مع الوسائط املعززة وكما في الشكل    إلى   ننتقلوبفتح املحاضرة املطلوبة سوف  

 (11 ) : 
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 ( 11الشكل ) 

الوسائط. يمكن    أنواعبالتالي سوف يجد الطالب كل ما يحتاجه من معلومات حول موضوع املحاضرة بمختلف  

 تكرار هذه العملية لتشمل كل املقررات و املناهج الدراسية وعلى عموم املراحل الدراسية. 

الترجمة    إضافةيدعمها النظام مثل    أخرى   إضافاتتحسين الفهرس من خالل   إمكانية  إلى   ،شارة هنااإل وتجدر  

نوادي   إنشاء أو للموقع.  األماميةالواجهة   إلى مباشرة  [Google]تطبيق الترجمة من التي يمكن من خاللها نقل 

 . أنفسهمللحوار بين الطلبة  

 

 و النتائج املناقشة 

   ،على الفهرس  التجريبية   بعد تنفيذ سلسلة من العمليات
ا
للعملية    للكشف عن مدى صالحيته ليكون داعما

الرقمي الفضاء  في  و  من خالل    ، وذلكالتعليمية  البحث  الوصول  تنفيذ عمليات  و  املناهج  املصادر    إلى طلب 

 طريقة ترتيب املحاضرات و تناسقها مع املحاضرات الفيديويةو التحقق من  املعززة  
ا
إمكانية التفاعل  عن    ،فضال

 مجموعة من النتائج وكاآلتي:  إلى ب من خالل ترك التعليقات واملالحظات. خلصنا ستاذ والطالبين األ 
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ي علوم المكتبات والمعلومات
 
ي للبحوث والدراسات ف  31 مجلة المركز العرب 

 

 على مستوى التصميم و التنفيذ كان النظام مرن   .1
ا
خبرات كبيرة    إلى في تقديم الحلول السهلة دون الحاجة    جدا

 له.   األساسيةفي طريقة التعامل مع الوظائف 

مالئمة لبناء هذا النوع من الفهارس    [Books Library]التي تم االعتماد عليها في تنفيذ الفهرس    اإلضافة .2

 
ا
 للنصوص الكاملة.  اإلتاحةطاملا كانت الغاية   أخرى استخدامها في مشاريع  إمكانيةعن  فضال

املرحلة   .3 هي  الرقمنة  مرحلة  نتم  األصعبتعد  ال  قد  املناهج  بعض  وان  خاصة  الفهرس  تنفيذ  من  في  كن 

 لها.  اإلتاحةالحصول على حق 

 تثري موضوع املحاضرة. أن تعزيز املحاضرات بموارد خارجية يمكن   إمكانيةعالج الفهرس بمرونة كبيرة   .4

 موضوع املحاضرة فاعلية كبيرة.  إلى عملية الربط بين الوسائط املتعددة سهلة و تضيف  .5

النظام   .6 البيا  إمكانيةيدعم  وجمع  املستفيدين  مجتمع  نظام  تحديد  خالل  من  بهم  الخاصة    إدارة نات 

 املستخدمين. 

 .  [Offline]غير مباشر   أو   [Online]الفهرس بشكل مباشر  إتاحة إمكانية .7

 توقف في النظام.  أييحدث هذا التحديث  أن الفهرس قابل للتحديث والتطوير دون   .8

 تخصص.  أي نظام تعليمي و في  أيتطبيق فكرة الفهرس على  إمكانية .9

 من محاضرة تعريفية.   أكثر رس سهلة االستخدام على مستوى املستفيد النهائي و ال يتطلب االفه .10

 

 التوصيات و املقترحات 

  األستاذ نجاح هذا النوع من الفهارس هناك مجموعة من التوصيات واملقترحات التي نقدمها للقسم العلمي و    ال 

 الغاية منها تحسينه وزيادة كفاءته وكاالتي:

العلمية والعمل على    األقسامتنسق مع    أنلنجاح تنفيذ هذا النوع من الفهارس البد للمكتبات الجامعية   .1

 كيل لجنة فنية مشتركة تشرف على عملية تنفيذ الفهرس . من خالل تش األدوار تقاسم 

ومن خالل موقع اليوتيوب ملا    [Google]على فتح قنوات تعليمية باستخدام حساباتهم على    األساتذةحث   .2

 في تعزيز املحتوى التعليمي.  أهميةللمحاضرات الفيديوية من 

والعمل على زجهم في دورات تطويرية    األساتذةالعلمية مسالة الفوارق التقنية بين    األقسام تراعي    أن ضرورة   .3

 ومهارتهم في التعامل مع املوارد الرقمية.  كفاءتهمتسهم في رفع  

من املوارد التعليمية الرصينة الستخدامها في تعزيز املقررات    عدد  أكبر املادة مسؤولية تجميع    أستاذتقع على   .4

 الدراسية. 

العلمية لعمل الفهرس و العمل على تطويره   األقسام  إداراتتكون هناك متابعة مستمرة من    أنضرورة   .5

 باستمرار. 

كاديمي بغض النظر عن التخصص ملا لها من دور املحتوى على املستوى األ إدارةتتم دراسة نظم  أنضرورة  .6

 استثمارها.  أحسنما  إذاكبير في دعم العملية التعليمية  

املعلومات   .7 قسم  على  و حث  املعرفة  تعميم    أنتقنيات  و  الفهارس  من  النوع  هذا  تطبيق  في  الرائد  يكون 

 . األخرى  األقسام التجربة على  
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البحث العلمي لدى طالبات    دور املكتبة الرقمية السعودية يف تنمية مهارات 
 الدراسات العليا يف كلية اآلداب جامعة امللك سعود 

 
الساعدي فرحان رويده ضاحي   

 قسم علم املعلومات، جامعة امللك سعود 

 

 املستخلص 

املكت دور  إلى  التعرف  الدراسة  العملية    السعودية  الرقميةبة  تهدف  لخدمة  العلمي  البحث  عملية  دعم  في 

كلية اآلداب بجامعة امللك  الدراسات العليا في  البات  لبحث العلمي لدى طا  التعليمية من خالل في تنمية مهارات

الذي يحاول من خالله    التحليلي باستخدام املنهج الوصفي  ت الباحثة  ولتحقيق أهداف الدراسة قامسعود،  

الظاهرة طالبات    الدراسة،موضوع    وصف  تستخدم  أبرزها:  املهمة  النتائج  من  جملة  إلى  الدراسة  وخلصت 

الرقمية السعودية بدرجة كبيرة املكتبة  في كلية اآلداب بجامعة امللك سعود  العليا  الى الدراسات    ، باإلضافة 

 لدى أفراد عينة الدراسة تجاه فعالية اآلليات املقتر 
ً
افقة كبيرة جدا حة لتطوير املكتبة الرقمية  وجود درجة مو

 لدى أفراد عينة الدراسة تجاه  دتوجالعلمي، كما السعودية بما يلبي احتياجات البحث 
ً
درجة رضا كبيرة جدا

البحث العلمي. وخرجت الباحثة بعدة توصيات بناء على تلك    دور املكتبة الرقمية السعودية في تنمية مهارات 

السعودية، باإلضافة صوص الكاملة للدراسات واألبحاث في املكتبة الرقمية  النتائج أهمها: العمل على توفير الن

مع كافة املكتبات    واالشتراكخدمة الترجمة للنصوص اإلنجليزية لخدمة البحث العلمي داخل املكتبة،    ر الى توفي

 وقواعد البيانات الدولية واملحلية إلتاحة البحث بشكل أوسع. 

 الدراسات العليا .طالبات   ،البحث العلمي مهارات ،قمية السعوديةاملكتبة الر الكلمات املفتاحية: 

 
Abstract: 
The study aims to identify the role of the Saudi Digital Library in 
supporting the scientific research process to serve the educational 
process by developing skills for scientific research among graduate 
students in the College of Arts at King Saud University. The study 
concluded with a number of important results, most notably: graduate 
students in the College of Arts at King Saud University use the Saudi 
digital library to a large extent, in addition to a very large degree of 
approval among the study sample members towards the effectiveness 
of the proposed mechanisms for developing the Saudi digital library to 
meet the needs of scientific research, I also found a great degree of 
satisfaction 
A very large degree of agreement among the study sample members 
towards the effectiveness of the proposed mechanisms for developing 
the Saudi digital library to meet the needs of scientific research, and a 
very large degree of satisfaction was found among the study sample 
members towards the role of the Saudi digital library in developing 



 الساعدي فرحان رويده ضاحي 

 

  

ي علوم المكتبات والمعلومات
 
ي للبحوث والدراسات ف  35 مجلة المركز العرب 

 

scientific research skills. The researcher came up with several 
recommendations based on these results, the most important of which 
are: working to provide full texts for studies and research in the Saudi 
Digital Library, in addition to providing a translation service for English 
texts to serve scientific research within the library, and participating 
with all international and local libraries and databases to make the 
research more widely available. 
Keywords: Saudi digital library, scientific research skills, postgraduate 
students. 

 

 اإلطار العام للدراسة 

: مقدمة الدراسة: 
ً
 أوال

ادى التقدم التكنولوجي السريع الذي شهده العالم في السنوات األخيرة إلى إنتاج العديد من التقنيات الحديثة  

إحداث   في  بدورها  ساهمت  والتي  واالتصاالت  املعلومات  مجال  مختلف  في  في  األفراد  حياة  نمط  في  التغيير 

أفراد   بين  واملكانية  الزمانية  الحواجز  إلغاء  إلى  أدى  الذي  األمر  وسهولة،  مرونة  أكثر  وجعلها  املجتمعات 

مواكبة   سبيل  وفي  املستجدات.  أحدث  على  والتعرف  التجول  على   
ً
قادرا الفرد  املختلفة، وجعل  املجتمعات 

ال  دخول  أحدثها  التي  العصر  التغيرات  أدوات  توظيف  إلى  الدول  من  العديد  سعت  للمجتمعات  تكنولوجيا 

الرقمي في عملية التعليم وفي مختلف املراحل الدراسية، واالستفادة منها بما يسهم في رفع جودة عملية التعليم  

 والتعلم ورفع مستوى فاعليتها وتحسين مستوى مخرجاتها التعليمية. 

 نوعية في مجال التعليم اإللكتروني، مما أدى     وقد شهد قطاع التعليم العالي في 
ً
السعودية في وقتنا الحالي نقلة

التي تعد احد اهم القطاعات التي تعمل على تقديم املعلومة ملنسوبي     SDLالى ظهور املكتبة الرقمية السعودية  

السعودية دورا مه الرقمية  املكتبة  تلعب  ،لذا  العربية السعودية  في اململكة  الباحثين  الجامعات  في خدمة  ما 

والطلبة وأعضاء هيئة التدريس على مدار الساعة ، فمن خالل الدراسة الحالية تسعى الباحثة إلى معرفة دور  

  املكتبة الرقمية السعودية في دعم عملية البحث العلمي لخدمة العملية التعليمية، وذلك بفي تنمية مهارات 

 في كلية اآلداب بجامعة امللك سعود. الدراسات العليا لبحث العلمي لدى طالبات ا

 

: مشكلة الدراسة: 
ً
 ثانيا

ب معروف  باحث  أكما هو  باعتباره  الجامعي  الطالب  وفي ن  بحوث    أكاديمي،  إنجاز  عليه  الجامعي  تكوينه  إطار 

 في الوظيفة    وطيلةعلمية أكاديمية في مجال تخصصه  
ً
 اساسيا

ً
مشواره الجامعي، لذا يعتبر البحث العلمي ركنا

العلمية للجامعة؛ لكونه يساهم في تطوير التعليم الجامعي إضافة إلى أنه أداة فعالة في تطوير املعارف ألعضاء  

 هيئة التدريس والطلبة على حد سواء. 

شبكة اإلنترنت    وانتشار ظهور    وبفعل حوثة العلمية،  فمن البديهي ان يستخدم الطالب الجامعي املكتبة إلنجاز ب 

  ومن بإمكان الطالب أو الباحث من الوصول إلى املكتبة الرقمية وتوظيفها في بحوثه العلمية في أي زمان    أصبح

العلمي لدى    مهارات البحثأن معرفة الدور الذي تقوم به املكتبة الرقمية السعودية في في تنمية    أي مكان، اذ

امللك سعود طالبات   جامعة  اآلداب  كلية  في  العليا  رئيسالدراسات   
ً
مطلبا يعد  القرار  ي،  وأصحاب  للباحثين   

ً
ا

واملهتمين بقضايا التعليم. وبناء على ما تقدم تسعى الباحثة من خالل هذه الدراسة إلى اإلجابة عن السؤال  
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الدراسات العليا  العلمي لدى طالبات    ثمهارات البحالرئيس اآلتي: ما دور املكتبة الرقمية السعودية في تنمية  

 في كلية اآلداب بجامعة امللك سعود؟.

 ويتفرع من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية اآلتية: 

طالبات   .1 استخدام  درجة  الرقمية  ما  للمكتبة  سعود  امللك  بجامعة  اآلداب  كلية  في  العليا  الدراسات 

 السعودية؟ 

تواجه .2 التي  الصعوبات  امللك سعودالدراسات  طالبات    ما  بجامعة  اآلداب  كلية  في  استخدام    العليا  عند 

 السعودية؟ املكتبة الرقمية 

 اآلليات املقترحة لتطوير املكتبة الرقمية السعودية بما يلبي احتياجات الباحثين؟ ما  .3

تنمية   .4 في  السعودية  الرقمية  املكتبة  البحث ما دور  في كلية  العلمي لدى طالبات    مهارات  العليا  الدراسات 

 داب بجامعة امللك سعود؟ اآل 

 

: أهمية الدراسة:
ً
 ثالثا

  مهارات البحث تتمثل أهمية الدراسة الحالية في تناولها موضوع املكتبة الرقمية السعودية ودورها في في تنمية  

طالبات   لدى  سعودالعلمي  امللك  بجامعة  اآلداب  كلية  في  العليا  املكتبة  الدراسات  استخدام  ألهمية   
َ
نظرا  ،

املكتبة   ملصادر  الفعلية  وحاجته  بالجامعات  العلمي  البحث  وألهمية  الجامعي،  التعليم  مرحلة  في  الرقمية 

الرقمية، باعتبار أن الدول املتقدمة التي تعطي للبحث العلمي عناية فائقة ضمن أولويات اهتمامها، استطاعت  

اإل  املخرجات  من  العديد  تحصد  كما  أن  املجتمع،  احتياجات  من  الكثير  في  وتوظيفها  أهمية    تتضح يجابية 

ها بالدراسة وهن طالبات الدراسات العليا وخاصة أن نواة البحث  تناولالدراسة من خصائص العينة التي ت

من    العلمي تبدأ  كمالدراسات    برامجبالجامعات  تعترض    االعليا.  التي  الصعوبات  معرفة  في  الدراسة  تسهم 

العليا    طالبات استخدامه الدراسات  في    نأثناء  تسهم  لنتائج  للوصول  محاولة  السعودية  الرقمية  للمكتبة 

 .       كتبة الرقمية السعوديةتحسين أوضاع خدمات امل

                                

: أهداف الدراسة: 
ً
 رابعا

الدراسات  لعلمي لدى طالبات  ا  هاراتيهدف البحث إلى التعرف على دور املكتبة الرقمية السعودية في تنمية م

 من خالل التعرف على مجموعة األهداف الفرعية التالية:   العليا في كلية اآلداب بجامعة امللك سعود، وذلك

للمكتبة الرقمية  الدراسات العليا في كلية اآلداب بجامعة امللك سعود  التعرف إلى درجة استخدام طالبات   •

 السعودية. 

خالل    الدراسات العليا في كلية اآلداب بجامعة امللك سعودالتعرف إلى أهم الصعوبات التي واجهت طالبات   •

 استخدامهم للمكتبة الرقمية السعودية. 

 ة السعودية بما يلبي احتياجات الباحثين. التعرف على اآلليات املقترحة لتطوير املكتبة الرقمي •

الدراسات العليا  العلمي لدى طالبات    مهارات البحثالتعرف على دور املكتبة الرقمية السعودية في في تنمية   •

 في كلية اآلداب بجامعة امللك سعود.
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: مصطلحات الدراسة:
ً
 خامسا

التكتالت أو التجمعات العلمية بشتى صورها والتي  املكتبة الرقمية السعودية :يتسم عصرنا الراهن بانتشار  

باململكة   التعليم  لوزارة  التابعة  السعودية  الرقمية  املكتبة  وتعتبر  والبحثية  األكاديمية  املجتمعات  بين  تربط 

العربية السعودية من أبرز الصور الداعمة ملثل هذه التكتالت العلمية على املستوى الوطني ، حيث يعمل على  

مات معلوماتية متطورة ، إضافة إلى إتاحة مصادر املعلومات الرقمية بمختلف أشكالها ، وجعلها في  توفير خد

بالجامعات   والبكالوريوس  العليا  الدراسات  مرحلتي  في  والطالب  والباحثين  التدريس  هيئة  أعضاء  متناول 

 (1)السعودية واملبتعثين وبقية مؤسسات التعليم.

: هي مكتبة أكاديمية سعودية، تغطي كافة التخصصات األكاديمية، حيث تعمل على   
ً
ويمكن تعريفها إجرائيا

توفير خدمات معلوماتية متطورة، إضافة إلى إتاحة مصادر املعلومات الرقمية بمختلف أشكالها، وجعلها في 

 عليا والبكالوريوس.متناول أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطالب في مرحلتي الدراسات ال

   طلبة الدراسات العليا
ً
: هم طلبة في مرحلة متقدمة من الدراسة سواء في التخصصات  يمكن تعريفهم اجرائيا

والدكتوراه،   املاجستير  العالي،  الدبلوم  العليا  الدراسات  وتشمل  اإلنسانية،  العلوم  تخصصات  او  العلمية 

 وتشترط حصول الطالب على درجة بكالوريوس.

العلمي:  مهارات )بسام وسامر،    كما  البحث  القدرة على إعداد وتصميم  (2) (  2019عرفها كل من  البحث    هي 

التربوي    األدب   على  االطالع   – اختيار عنوان الدراسة  ) املهارات التالية    العلمي الصحيح وتشمل   األسلوب باتباع  

النتائج وتفسيرها    تحليل – اإلحصائيالتحليل  –التطبيق امليداني  - البحث تصميم أدوات -والدراسات السابقة

 .( كتابة تقرير البحث –

  :
ً
تحديد  ب   تبدأالتي    الباحثين،العديد من املهارات العامة والخاصة التي يجب أن تتوفر في  يمكن تعريفها اجرائيا

مشكلة البحث، ومن ثّم جمع البيانات املتعلقة بها، وصياغتها بطريقة واضحة الستنباط مسببات املشكلة، ثّم  

 . االنتقال إلى اقتراح الحلول املناسبة لها

 

: منه
ً
 الدراسة: جسادسا

العربية   بـاللغتين  الـفـكـري  اإلنتاج  دراسة  خالل  من  الجوانب،  متكامل  نظري  إطار  ببناء  الباحثة  قامت 

العلمية،   قيمتها  وتعزيز  الدراسـة،  مقاصـد  لدعم  وذلك  الوصفي  و واإلنجليزية؛  املنهج  الباحثة  استخدمت 

مهارات  كتبة الرقمية السعودية في تنمية  امليدانية، وملعرفه دور امل  الحالة  دراسةللتركيز على اسلوب    التحليلي؛

 العلمي لدى طالبات الدراسات العليا في كلية اآلداب بجامعة امللك سعود.  البحث

 

 س
ً
 : حدود الدراسة: ابعا

العلمي    مهارات البحثالحدود املوضوعية: تستكشف الدراسة دور املكتبة الرقمية السعودية في في تنمية   ▪

 جامعة امللك سعود.بكلية اآلداب في لدى طالبات الدراسات العليا 

 جامعة امللك سعود.ب كلية اآلداب في الحدود البشرية: أجريت الدراسة على طالبات الدراسات العليا  ▪

 جامعة امللك سعود. بكانية: اقتصرت الدراسة على كلية اآلداب الحدود امل ▪

 م. 2021-هـ 1443الحدود الزمنية: تم تطبيق الدراسة خالل العام الدراس ي األول  ▪

▪  
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: أدا 
ً
 الدراسة: ةثامنا

خدمت االستبانة كوسيلة لجمع البيانات، واختيار عينة عشوائية لتمثل مجتمع طالبات الدراسات العليا  
ُ
است

 .كلية اآلداب بجامعة امللك سعودفي 

 

 
ً
 : الدراسات السابقةتاسعا

: الدراسات العربية: 
ً

 أوال

 (3)ل املخطوطات"العلمي العربي في مجا والبحثملكتبات الرقمية  ا( بعنوان"  2011دراسة موالي ) 

املكت على  التعرف  على  الدراسة  و  للمخطوطات  الرقمية  ةبتهدف  للمكتبات  ،  يمكن  العربية    الرقمية كيف 

وجوه  ، والتعرف على االختالف في  ال املخطوطاتمج  في تنمية البحث العلمي العربي في   للمخطوطات أن تساهم 

الدراسة املنهج الوصفي    ذهفي ه  م الباحثستخد ، كما ا العربية اإلسالمية  العلمي في مجال املخطوطات  البحث

ومحاولة تسليط الضوء على    ،الرقمية للمخطوطات  املكتبات اع املنهج الوصفي في وصف  اتبحيث تم    ي التحليل

في   تعريفا  ،البحث العلمي في    ي أما املنهج التحليل،  العالم العربي  وأنواعا  في تحليل املعطيات  فتم استخدامه 

وتوصلت   للمخطوطات.العربية وعالقتها باملكتبات الرقمية العربية    البحث العلمي في املخطوطات  همجال وجو 

 ة الى أن  الدراس
ً
حيث إن  ،  قياس البحث العلمي في أي دولة من الدول ل   من منطلق أن املخطوطات تعتير معيارا

أمام    الدول  تفتح  املخطوطات  ألن   
ً
ونظرا الضياع:  من  ذاكرتها  بالتاني  تحفظ  مخطوطاتها  على  تحافظ  التي 

  إن املكتبات الرقمية ف  ، سالميةالعرب محاالت واسعة للبحث العلمي في مجال املخطوطات العربية اإل   الباحثين 

املخطوطات  العربية مجال  في  العربي  العلمي  البحث  عجلة  دفع  في  مهمة  أداة  تعتير  ،  وتنميته  للمخطوطات 

 والفكرية.  والثقافية ةواالجتماعيوبالتالي تنمية املجتمعات العربية من النواحي االقتصادية والسياسية  

 (4)"املكتبات اجلامعية الرقمية دعامة جلودة البحث العلمي"  :( بعنوان 2012أمل )دراسة 

الرقمية   الجامعية  املكتبات  بمفهوم  التعريف  إلى  البحث  التقليدية،    وتميزهايهدف  الجامعية  املكتبات  عن 

  ونشر استخدامها في البحوث العلمية    وإمكانيةفي الجودة الشاملة    ومعاييرهبمفهوم البحث العلمي    والتعريف

بتوزيع    وذلكاملنهج املسحي امليداني ملوضوع البحث    واستخدمت الباحثة  ة الوعي الرقمي لدى الباحثين.ثقاف

 ( توزيع  تم  حيث  بالباحثين  خاصة  األولى  استبانة  110استبانتين  االستبانة    استبانة،(  100)   واستالم(  أما 

أهم    ومن   .واملعلوماتبالكامل على املتخصصين في مجال املكتبات    واستالمها( استبانة  20تم توزيع )   الثانية:

للبحث.-1  االستنتاجات: الفرعية  الفرضيات  ثبوت  خالل  من  الرئيسية  البحث  فرضية  معظم  -2  ثبوت  ان 

تتيح املكتبات الجامعية  -3الباحثين يفضلون استخدام مصادر املعلومات الرقمية املتمثلة باملكتبات الرقمية.

عالية من خالل استخدام القرص    وبسرعةالحصول على نسخ من أوعية املعلومات بكلفة منخفضة  الرقمية  

  التوصيات: (.أما أهم  CDاملرن ) 

اقية -1  من الضروري تطبيق نظام املكتبات الجامعية الرقمية في املكتبات الجامعية العر

 الوسائط املتعددة.   لالستفادة من  واملؤلفينالباحثين  وتشجيع نشر ثقافة الوعي الرقمي -2.

أثر إدارة املكتبات الرقمية على أداء عملية البحث العلمي في السودان بالتطبيق  "  :( بعنوان 2014دراسة رجاء ) 

 ( 5)"على الجامعات الحكومية السودانية

العلمي  هدفت الدراسة بشكل رئيس ي إلى معرفة أثر التطبيق اإلداري والفني للمكتبة الرقمية على أداء البحث  

التغلب عليها وأثرها على البحث    ، في السودان التي تواجه املكتبة الرقمية، وكيفية  وماهية املشاكل اإلدارية 

ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام املنهج التاريخي في التعرف على الخلفية التاريخية   .العلمي في السودان 



 الساعدي فرحان رويده ضاحي 

 

  

ي علوم المكتبات والمعلومات
 
ي للبحوث والدراسات ف  39 مجلة المركز العرب 

 

تقني وظهور  السودان،  في  اإللكترونية  املكتبة  الراهن  لظهور  الوضع  دراسة  ثم  املكتبات  داخل  املعلومات  ة 

اإلحصائي    والتحليلللمكتبة الرقمية بالجامعات السودانية الحكومية، باإلضافة إلى استخدام املنهج الوصفي  

أثبتت الدارسة أن هناك    .1أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة كاآلتي:    وكانت. لقياس مدى رضا املستفيدين 

هنالك عالقة ايجابية  .2 .عالقة ايجابية بين انتهاج عملية التخطيط باملكتبة الرقمية ومخرجات البحث العلمي

التوجيه باملكتبة  عالقة ايجابية بين وظيفة    . هنالك4بين البحث العلمي ووظيفة التنظيم في املكتبة الرقمية.  

هناك عالقة ايجابية بين العمليات الرقابية باملكتبة الرقمية وجودة البحث   .3 .الرقمية وارتقاء البحث العلمي

 .العلمي

  التكنولوجية:   البيئة  ظل   في   العلمي   البحث   تطوير   في   ودورها  الجامعية  ملكتبات ا" ( بعنوان:  2018دراسة نهاية ) 

  التكنولوجية الجامعة
ً
 ( 6)"انموذجا

  التكنولوجية.   البيئة  ظل   في   العلمي   البحث  تطوير   في   الجامعية  املكتبات   دور   على   التعرف   الى   الدراسة   هدفت

  هذه   مساهمة  كيفية  على   لتعرفاو   التكنولوجية   الجامعة  في   والباحثين  للتدريسين   دعمها  مدى   على   للوقوف

   ،والباحثين  ندارسيال  استفادة  ومدى  العلمي.  البحث  اثراء  في   املكتبات
ً
  شانها   من  التي  السبل  معرفة  عن  فضال

  ج نتائ  توصلت  ولقد  العلمي.  البحث  خدمة  في   ودورها  مكانتها  على   املحافظة  من   الجامعية  املكتبات  تمكين

  املصادر   بقدم  ذلك  معللين  ( 967)   بلغت  املكتبة  استخدام  عن  العازفين   التدريسيين  نسبة  ان  إلى   الدراسة

  الدراسة   توص ي  كلذل   توقعاتهم.  ملستوى   ترتقي   ال   غالبا  والتي  للتدريسين  املكتبة  هاتقدم  التي  الخدمات   وضعف

  على   والعمل  الجامعة  تخصصات  ع م  تتناسب  عاملية  بيانات  بقواعد   واالرتباط  حديثة  مصادر   اقتناء  بضرورة

  في   عمهمد  لغرض  بالتدريسين  خاص   فضاء  وتوفير   التكنولوجية  البيئة   ظل  في   املقدمة   الخدمات  وتقيم   تطوير 

         ة. العلمي  البحوث داعد مجال

 ( 7) " املكتبات الرقمية ودورها في تلبية حاجات الباحثين ألغراض البحث العلمي": بعنوان( 2018دراسة وفاء ) 

على   التعرف  إلى  الدراسة  التقليدية  هدفت  املكتبات  تحويل  من  االستفادة  مدى  لبيان  الباحثين  نظر  وجهة 

على  الحصول  في  الباحثين  تواجه  التي  املشاكل  اهم  على  والتعرف  رقمية؛  في    الىمكتبات  املتوفرة  املعلومات 

لتركز على  الباحثين ألغراض البحث العلمي وا  املكتبات الرقمية؛ مع بيان دور املكتبات الرقمية في تلبية حاجات

توصلت الدراسة الى مجموعة    دالرقمية. ولقتواجدها في املكتبات    انواع خدمات املعلومات االلكترونية املمكن

 من النتائج وهي كاالتي : 

.كان العامل الرئيس ي الستخدام املكتبات الرقمية ألغراض البحث العلمي هو في تسريع عمليات البحث العلمي  1

 (، %62يا الحديثة محققة نسبة قدرت ) في ظل استخدام التكنولوج

لهم    ل.تنوعت حاجات الباحثين من املكتبات الرقمية ألنواع خدمات املعلومات االلكترونية بحسب ما تشك 2

 من أهمية، اما اهم التوصيات التي توصلت اليها الدراسة وهي 

 عن تقديم خدمات متنوع 1
ً
ة، وبمستوى أفضل  . ضرورة توفير مالك مخصص تفي بحاجات الباحثين فضال

 ،
ً
 واكثر استخداما

اقع مخصصة لنشر مقاالت الباحثين وبحوثهم في املكتبات الرقمية 2  .ضرورة توفير مو

على خدمة اإلحاطة الجارية االلكترونية وخدمة البث االنتقائي للمعلومات لغرض مالحقة الباحثين    .التركيز 3،

 باإلنتاج الفكري املنشور باملكتبات الرقمية. 

اإلشارة إلى    العلمي:البحث    دور املكتبة الرقمية كآلية للتعليم الرقمي في تطوير   ":  ن( بعنوا2019) مهدي  دراسة

الدراسة الى التعرف على مفهوم املكتبة الرقمية و أسسها ومتطلباتها،  والتعرف على    فتهد(    8)الجزائر "حالة  
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املكتبة الرقمية كوسيلة فعالة لتطوير البحث العلمي ، والتعرف على املشكالت التي تواجه استخدام املكتبات  

رقمية كألية للتعلم الرقمي في تطوير  تبيان دور املكتبة الالرقمية في البحث العلمي، كما قامت هذه الدراسة في  

السياق. وتوصلت الدراسة الى عدد من النتائج منها ان االنترنت  في إشارة إلى حالة الجزائر في هذا    العلمي البحث  

هي البيئة املناسبة الحتضان والدخول الى املكتبة الرقمية في أي وق ومن أي مكان، وأن التطور التكنولوجي هوا  

ر خدمات املكتبات، كما ساعدت املكتبة الرقمية البحث العلمي في توفير الوقت والجهد من  أحد أسباب تطو 

في استخدام    عدد من الجوانب السلبية 
ً
خالل سهولة االطالع على مختلف األوعية، وذكرت ان هناك ايضا

 املكتبة الرقمية في البحث العلمي.

العلمي لدى    مهارات البحثلكترونية الرقمية في في تنمية  " دور املكتبات اإل:  بعنوان  ة( دراس2019)   دراسة بسام 

 ( 9) "طلبة برامج الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية

دور املكتبات اإللكترونية الرقمية في دعم عملية البحث العلمي لخدمة العملية  على  التعرف  الى  تهدف الدراسة  

تنمية   في  خالل  من  البحثالتعليمية  الجامعات    مهارات  في  العليا  الدراسات  برامج  طلبة  لدى  العلمي 

الذي يحاول من    ،ي الوصفي التحليلأهداف الدراسة قام الباحثان باستخدام املنهج    الفلسطينية، ولتحقيق 

أبعاد   ثالثة  من  مكونة  استبانة  ببناء  الباحثان  وقام  الدراسة؛  موضوع  الظاهرة  وصف  .  1) رئيسة؛  خالله 

. استخدام املكتبات الرقمية املتاحة على االنترنت.  2لرقمية املتاحة في مكتبة الجامعة. واملكتبات ا  استخدام

تنمية3و في  الرقمية  املكتبات  البحثية(. و   . دور  الدراسة  تشا مهاراتك  ببرامج    على مل مجتمع  امللتحقين  طلبة 

جامعة القدس املفتوحة.(    - األزهر    جامعة   –الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية )الجامعة اإلسالمية  

  الفصل الدراس ي الثاني؛ وتم اختيار عينة الدراسة بطريقة العينة العشوائية الطبقية   2018/2017في العام  

مهارات  . دور املكتبات اإللكترونية في في تنمية  1  النتائج   بحيث تمثل مجتمع الدراسة. وتوصلت الدراسة إلى أهم

افقة كانت كبيرة من وجهة نظر طلبة أن د  أي   %81.08كان    العلمي  البحث توجد  .  2الدراسات العليا،    رجة املو

في في تنمية    تقدير فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي   مهارات  عينة الدراسة لدور املكتبات اإللكترونية 

تبع  البحث  العلمي 
ً
النظرية    ا )الدراسة  الدراسة  مرحلة  اال   -ملتغير  مجاالت  أغلب  في  الرسالة(  ستبانة  اعداد 

 . الفروق في هذه الحاالت لصالح مرحلة إعداد الرسالة لها وكانتوالدرجة الكلية 

آمال “دو 2019) دراسة  العليا   ر (بعنوان:  الدراسات  طلبة  لدى  العلمي  البحث  تجويد  في  الرقمية    املكتبات 

 (10)بالجامعات الفلسطينية"

الدراسة   الدراساتالعليا  على    التعرفالى  هدفت  طلبة  لدى  العلمي  البحث  تجويد  في  الرقمية  املكتبات  دور 

(من طلبة  306التحليلي على عينة من )   بأسويهوقد اتبعت الدراسة املنهج الوصفي  ة،  بالجامعات الفلسطيني

) ،  الدراسات العليا بالجامعات الفلسطينية   أداة   ، وكانت االستبانة( من مجتمع الدراسة12.1%تمثل نسبة 

الدراسةوقد  الدراسة.   التالية   توصلت  النتائج  املكتبات  الى  الدراسةلدور  عينة  لتقدير  الكلية  الدرجة  أن   :

وزن   حصلعلى  الفلسطينية  بالجامعات  العليا  الدراسات  طلبة  لدى  العلمي  البحث  تجويد  في  الرقمية 

إليها الدراسة  ،( أي بدرجة كبيرة%86.77) نسبي التي توصلت  أن تتضمن برامج    : ضرورةومن أهم التوصيات 

 الدراسات العليا في الجامعة الفلسطينية 
ً
 في البحث العلمي.   يتناول مهارات استخدام املكتبات الرقمية مقررا

 ( 11)".غزة –األزير  جامعة العلمي: البحث  وتطوير  دعم في  الرقمية  املكتبة دور   ":( بعنوان2020دراسة إلهام ) 

اقع   على   التعرف  إلى   الدراسة  هدفت   نظر   وجهة  من  العلمي  البحث  وتطوير   دعم  في   ودورها  الرقمية  املكتبات  و

  التحليلي   الوصفي  املنهج  اتباع  تم    الدراسة  أهداف  ولتحقيق  العليا.  الدراسات  وطلبة  األزهر   جامعة  مكتبة  إدارة

  قواعد   في   املتاحة  اإللكترونية  الوثائق  استخدام  تتيح  التي  الرقمية   املكتبات   مفهوم   إلى   الباحثة  وتطرقت  ،
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ي علوم المكتبات والمعلومات
 
ي للبحوث والدراسات ف  41 مجلة المركز العرب 

 

  واستخدمت   ،العلمي  البحث   في   منها   االستفادة  ومدى   ، بالجامعة  املتوفرة  الرقمية  واملستودعات  البيانات

  تم   حيث ،وطالبة طالًبا ( 350)  من الدراسة عينة وتكونت العلياء الدراسات طلبة لفئة االستبانة أداة الباحثة

  التحليل   برنامج  خالل   من  الالزمة   اإلحصائية  التحليالت  إجراء  ثم  العشوائية  العينة  بطريقة  اختيارهم

  وقد   اإللكترونية.  املكتبة  قسم   مسؤول  مع   املقابلة  تمت  حيث  أخرى   كأداة  املقابلة  استخدمت  كما  ،اإلحصائي

  وكيفية   عمل،   وورش  ةتدريبي  دورات  عقد   في   املساهمة  ضعف  أهمها  ، النتائج  من  مجموعة  إلى   الدراسة  توصلت

  الدراسات   طلبة  قبل  من  واضح  ضعف   هناك  البيانات؛  وقواعد  اإللكترونية  املعلومات  مصادر   من  االستفادة

  الدراسة   وأوصت   األدبية.  الكليات   طابة  وخاصة  الرقمية   املكتبات   في   الحديثة   التقنيات   استخدام   في   العليا

  املكتبات   برامج  مع   التعامل  في   املكتبات  في   العاملين  مهارات  وتعزيز   تنمية  أهمها:  التوصيات  من  بمجموعة

ى  الرقمية
ّ
  الهياكل   تصميم  وإعادة  التكنولوجية  البرامج  تبني   ،وجه  أكمل  على   املعلومات  خدمات   يقدموا   حت

  التطورات   مع   والتكيف  والتطور   التغيير   ملتطلبات  واالستجابة  املرونة  تحقيق   أجل  من  املكتبات؛  في   التنظيمية

  العليا   الدراسات  لطلبة  عمل  ورش   إعداد  خالل  من  الرقمي  الوعي   ثقافة  نشر   ،الرقمية   البيئة  في   ةالتكنولوجي

 العلمي.  البحث خدمة  في  وتفعليها استخدامها  وكيفية ، الرقمية باملكتبات  لتعريفهم

 

: الدراسات األجنبية: 
ً
 ثانيا

 (12)دور املكتبة في تعزيز مهارات البحث" بعنوان:" ( 2015MargauxDelGuidice)دراسة 

للطالب وتوضيح الدور الذي يقوم    مهارات البحثتوضيح دور املكتبة املميز لفي تنمية    إلى هدفت تلك الدراسة  

به أمين املكتبات ملحو األمية املعلوماتية البحثية للطالب، كما هدفت إلى توضيح الدور الذي يجب أن يقوم به  

للباحث.  املكتبات بهدف تخصيص تعاوني يكون لكل منهم دور في تقديم املعلومة    مع أمناء  باالشتراكاملعلمون  

إيجاد تعاون    أوصت الدراسة بعدة خطوات للتسهيل على الباحثين في التعامل مع املكتبة الرقمية ومنها:  دوق

البح املرحلة  في  منهم  كل  دور  وتحديد  املكتبات  وأمناء  املعلمين  بين  للطالببناء  األدوات  كذلك    ، ثية  تحديد 

اقع املكتبية  ااستخدمهاإللكترونية التي يجب   املدفوعة التي تفيدهم في اجراء ابحاثهم   من جانب الباحثين واملو

املواد في  واملساعدة  كذلك  املجانية  اقع  املو ألبحاثهم  وتحديد  أيضا  الالزمة  تجنب  .  على  الباحثين  مساعدة 

 النقدي.  والتفكير   االقتباسساعدتهم على البحثي وم  لالحتيالاللجوء 

 ,Murdock, J., Allen, C., Börner, K., Light, R., McAlister, S., Ravenscroft, A., Rose, R., Roseدراسة  

D., Otsuka, J., Bourget, D., Lawrence, J., & Reed, C. (2017:بعنوان ) "  طرق حسابية متعددة املستويات

 (13)الرقمية" تروستللبحث متعدد التخصصات في مكتبة هاثي 

هدفت تلك الدراسة إلى أهمية استخدام أساليب بحثية للموضوعات املختلطة بطرق مختلفة خالفا للطرق  

زة، كما هدفت  التقليدية في البحث للوصول إلى نتائج جديدة واكتشاف مواد جديدة تصل بالباحث لنتائج ممي

الدراسة أيضا إلى إثبات وجهة النظر من خالل تطبيق هذا األسلوب على مجاالت بحثية متعددة كعلم الحيوان  

وعلم النفس وعلم اإلنسان وغيرها. وقد توصلت الى مجموعة من النتائج وهي: تم تطبيق تلك الدراسة في مكتبة  

دمج   تم  التطبيق  من خالل  الرقمية،  تروست  التحليلية    30000هاثي  الطرق  تطبيق  خالل  ومن  مجلد  الف 

إلى   وصلت  كانت 108والحسابية  املقارن  النفس  علم  مجال  في  التطبيق  خالل  من  ودقيقة،  محددة  صفحة 

النتائج مذهلة لغير املختصين بهذا املجال ووصل املختصين إلى نتائج جديدة لم يكن ليتوصلوا إليها بسهولة  

 فهم أعمق ملجمعات النصوص الكبيرة وأدوات أكثر فائدة للباحثين.        ويسر، فتشير تلك الدراسة إلى 
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"دراسة وتحليل خدمات دعم البحث في    : ( بعنوان2019) .Si, L., Zeng, Y., Guo, S. and Zhuang, Xدراسة  

 ( 14)املكتبات األكاديمية"

هدفت تلك الدراسة إلى التعريف بأهمية دراسة وتحليل خدمات دعم البحث في املكتبات األكاديمية ،  وفهم     

الوضع الحالي لخدمات الدعم البحثية التي تقدمها املكتبات األكاديمية في الجامعات الرائدة في العالم وتوفير  

كما هدفت األخرى،  األكاديمية  للمكتبات  أفكار  و مفيدة  به    آثار  قامت  التي  الرئيس ي  الدور  لتوضيح  الدراسة 

الدراسة إلي توضيح    توكذلك هدفاملكتبات من تطوير ادارة بيانات    البحث كعامل رئيس ي لخدمات الباحثين،  

التطوير املستمر    ن ال يكو دور املكتبات األكاديمية الحتياجات الباحثين من املعلومات خالل دورة البحث حتي  

الدراسة الى مجموعة من النتائج وهي: يجب على    ت للنشر. وتوصلعقبة للباحث فهي تقد الخدمة من البداية  

املكتبات األكاديمية تطوير خدمات دعم البحث ألنها ستكون أحد التوجهات االستراتيجية الرئيسية للمكتبات  

 األكاديمية في املستقبل. 

بعنوان:Mukesh Chand (2019دراسة   الحديث  "  (  التعليم  نظام  في  املعلومات  ومركز  الرقمية  املكتبة  دور 

 ( 15) "وتطوير البحث

هدفت تلك الدراسة إلى أهمية املكتبات الرقمية في دعم ومساعدة الباحث والبحث العلمي وقد هدفت تلك  

الباحث وذلك من خالل توفير املعلومات على    إلى الدراسة   للتيسير والتسهيل على  توضيح دور التطور الرقمي 

النتائج   تكنولوجيا املعلومات الرقمية تنمو بسرعة ويتم تخزين    وهي: اإلنترنت. وقد توصلت الى مجموعة من 

اإللكترونية والصور واملقاطع    املعلومات الرقمية على اإلنترنت بأشكال وصيغ متعددة منها النص الكامل والكتب 

ومقاطع   وغيرهاالصوتية  والبحث  الفيديو  التعليم  في  كسالح  الرقمية  املعلومات  البحث  علماء  ويستخدم   .

  ، اذ وحقائق املعلومات الرقمية  ةالعلماء صحالعلمي لحل املشكالت في البحث، لكن من الضروري أن يفهم  

ختيار قاعدة بيانات ذات جودة عالية على اإلنترنت لتحسين التعليم  يحتاج الباحثين إلى التفكير، والتحقق من ا 

 والبحث. 

 

 التعقيب على الدراسات السابقة:

تشابهت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في تناول موضوع دور املكتبة الرقمية في تطوير البحث العلمي،  

الدراسة   في مجتمع  الحالية  الدراسة  وتميزت  اختلفت  العليا، حيث يستخدم  ولكنها  الدراسات  وهم طالبات 

السعودية من أجل تطوير عملية   الرقمية  املكتبة  السعودية  بالجامعات  العليا  الدراسات  العديد من طالب 

العلمي  في  البحث  املوضوع  هذا  به  الذي حظي  امللحوظ  االهتمام  من  الرغم  على  أنه  الباحثة  وجدت  فقد   ،

يالحظ ندرة الدراسات التي تمت في هذا املجال فيما يخص    - علم الباحثة  - البحوث والدراسات ، فإنه على حد  

أنه من املهم التأكيد على أن البحوث والدراسات السابقة قد ساهمت بشكل    إال   السعودية.املكتبة الرقمية  

 أساس ي في تكوين الخلفية العلمية )النظرية والتطبيقية(، التي كان لها دور كبير في وضع اإلطار العام للدراسة. 
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 للدراسة  اإلطار النظري 

: البحث العلمي: 
ً
 أوال

 تمهيد: 

إن البحث العلمي املنظم واملتكامل ليس بجديد على الفكر اإلنساني، ففي العصور الوسطى تخطت البشرية  

وأسس   والتجريب،  املالحظة  على  القائم  العلمي  للبحث  املنهج  أسس  ووضعت  للتفكير،  التقليدية  الحدود 

لفلك والفيزياء والطب وغيرها، التحليل النوعي والكمي لقياس الظواهر، وتعاقبت االبتكارات في الرياضيات وا

إذ  يعد البحث العلمي الركيزة املهمة لتقدم أي دولة أو مؤسسة وهي من أهم املعايير التي يقاس بها تطور وتقدم  

برامج   املتقدمة  الدول  في  الجامعات  أولت  فقد  العلمي،  بالبحث  املتقدمة  الدول  وتهتم  واملؤسسات،  الدول 

 
ً
خاصا، وذلك بتوفير البيئة العلمية املناسبة التي يمكن أن تنمو فيها البحوث العلمية    البحث والتطوير اهتماما

املختلفة بتخصصاتهم  الباحثون  يحتاجها  التي  األموال  الغرض  لهذا  ورصدت  ذلك  ،  وتزدهر،  في  عجب  وال 

 العليا.   لدراساتلبرامج ا وخاصة  يعد إحدى أهم وظائف الجامعات األساسيةمحور الدراسة  فالبحث العلمي 

 ( 16) مفهوم البحث العلمي:

هو سلوك إنساني منظم يهدف إلى استقصاء صحة معلومة أو فرضية أو توضيح ملوقف أو ظاهرة وفهم اسبابها 

اختبار مدى    واملجتمع، أو معالجتها أو إيجاد حل ناجح ملشكلة محددة أو سلوكية اجتماعية تهم الفرد    وآليات

نجاح تقنيات جديدة لتطوير اإلنتاج كإدخال الزراعة بدون تربة كنظم جديدة في إنتاج الخضار ويعتبر البحث  

قوا إطار  في  ووضعها  العلمية،  الحقائق  إلى  للوصول  محوري  مرتكز  علمية  العلمي  نظريات  أو  قوانين  أو  عد 

ويتم مطلق،  كتصديق  عليها  ومبرهن  مؤكدة  يقينية  مدركات  العلم  وأن  خاصة  للعلوم،  إلى    كجوهر  التوصل 

كما يمكن  ،  الحقائق عن طريق البحث وفق مناهج علمية هادفة ودقيقة ومنظمة، واستخدام أدوات ووسائل

ن توجه لحل مشكالت اإلنسان في مجاالت متعددة، وهو  تعريفه " على أنه طريقة أو محاولة منظمة يمكن أ

مجموعة الجهود املنظمة التي يقوم بها اإلنسان مستخدما األسلوب العلمي وقواعد الطريقة العلمية في سعيه  

من   مجموعة  وهو  الظواهر،  هذه  بين  العالقات  وتحديد  ظواهرها  واكتشاف  بيئته  على  سيطرته  لزيادة 

فة معارف أساسية جديدة على حقل أو أكثر من حقول املعرفة، من خالل اكتشاف  النشاطات التي تحاول إضا

منهجية موضوعية باستخدام عمليات وأساليب  أهمية  ذات  له عالقة  ،  حقائق جديدة  إذن  العلمي  البحث 

يعيشها يوميا وذلك من خالل    مباشرة بحياة اإلنسان والكشف عن املشكالت التي يتعرض لها والظواهر التي

 اد مسببات تلك املشكالت من أجل الحد منها بطريقة علمية.ايج

 

 أهمية البحث العلمي:

العلمي رصيد قومي   فالبحث  وتوليد معرفة جديدة  الحقائق  إلى  للوصول  أفضل وسيلة  العلمي  البحث  يعد 

الدور األساس ي  وثروة وطنية للدولة التي تشجع، وتدعم الباحث بكل الطرق واألساليب، وكذلك للبحث العلمي 

 في مجال 
ً
 ملموسا

ً
 وتقدما

ً
 طويال

ً
في بناء صروح الحضارات في مختلف العصور، إن الدول املتقدمة قطعت شوطا

العلمية   والظواهر  الحقائق  إلى  للتعرف  العلمي  البحث  بأهمية  تؤمن  تزال  والتنمية، وال  العلم والتكنولوجيا 

وفي ضوء ذلك يمكن تلخيص أهمية البحث العلمي في النقاط    واختراع اآلالت، وحل املشكالت وإشباع الرغبات.

 ( 17)اآلتية:

معتقداته نحو خالقه سبحانه، كما يفيد في تصحيح    وتصويبيفيد البحث العلمي في تصحيح الفكر اإلنساني    -

 وغيرها.وعن األماكن والشخصيات  ايحيياهبعض املعلومات عن الكون الذي يعيش فيه وعن الظواهر التي 
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واختلفت  ي  - تعددت  مهما  املجتمعات  في  والشعوب  األفراد  أمام  واالبتكار  اإلبداع  آفاق  العلمي  البحث  فتح 

 .ثقافاتها

القديمة    - إحياء األفكار  التراث وإعادة  في  العلمي تظهر بشكل واضح من خالل تنقيبه  البحث  أهمية  أن  كما 

مصداقيتها، وبالتالي االنطالق من هذه املراجع العلمية القديمة  والعمل على تحليلها وتطويرها والتحقق من  

 . للوصول الى مبتكرات جديده

التي    - الصعوبات  على  التغلب  في  أيضا  العلمي  البحث  أو    نواجهاويفيد  اقتصادية  أو  سياسية  كانت  سواء 

 اجتماعية وغير ذلك.  

ل تبادل األفكار وتالقح الثقافات والتعاون على  كما يساعد البحث العلمي في تقوية الروابط بين األمم من خال  -

 .معاءإيجاد الحلول التي تفيد اإلنسانية ج

 

 (18)أهداف البحث العلمي:

 فهم قوانين الطبيعية والسيطرة عليها، وتوجيهها لخدمة اإلنسان.  -

 النهوض باملجتمع اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا واإلسهام في تنميته.   -

 االهتمام بقضايا التقدم العلمي، والثقافي للجامعة، وتطوير رسالتها الحضارية في املجتمع.   -

 تقديم خبرات الجامعة واستشاراتها ومخرجات عملياتها البحثية ملشروعات التنمية املحلية.  -

ن التدخل في مجرياتها، ورصد ما ينتج منها من عالقات متبادلة واكتشاف االرتباط بينها،  وصف الظواهر دو   -

 وإدراك ما بينها من عالقات متبادلة. 

الظاهرة   - يمكن من خاللها تشخيص  التي  املعايير  الحوادث بوضع مجموعة من  أسباب وقوع  الكشف عن 

 املدروسة. 

 ث في املستقبل اعتمادا على الحقائق العامة.  استنتاج حقائق ووقائع جديدة ممكنة الحدو  -

 حل املشكالت اإلنسانية والعلمية التي تعترض التقدم البشري واالقتصادي والعلمي.   -

 .استخالص حقائق جديدة تحمل في طياتها اإلبداع واالبتكار -

 

 (19خصائص البحث العلمي:) 

أن   -  والضبط: حيث  دقيق    التنظيم  منظم، مضبوط،  عقلي،  نشاط  العلمي  واملشكالت،    ومخطط.البحث 

الفرضيات، املالحظات، التجارب، النظريات والقوانين قد تحققت واكتشفت بواسطة جهود عقلية منظمة  

 ومهيأة جيدا لذلك وليست وليدة مصادفات أو أعمال ارتجالية. 

 ياغة الفرضيات، وبناء مفاهيم.  التنظير: حيث أن البحث العلمي يستخدم النظرية لص -

 التجريب: يقترن البحث العلمي بإجراء التجارب واختبار صحة الفرضيات.  -

التجديد: يقدم البحث العلمي الجديد واملتجدد للمعرفة حيث من خالله تستبدل املعارف القديمة بمعارف    -

 د. ج أحدث وأ

والعل  التفسير:- املنطقية  التفسيرات  العلمي  البحث  يستخدم  يقدم  بحيث  أنواعها  باختالف  للظواهر،  مية 

 املعرفة العلمية لتفسير الظواهر واألشياء بواسطة بمجموعة من املفاهيم النظرية التي تمثل النظرية.  

البحث العلمي بتعميم نتائجه، ألن املعلومات واملعارف ال تكتسب الصفة العلمية إال إذا كانت  يسمح    التعميم:  -

 ناول أي شخص.  بحوث معممة وفي مت
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استنباط النظرية: يؤدي التعميم إلى استنباط النظرية التي تفسر العالقات القائمة بين املتغيرات لتعود حلقة    -

 البحث العلمي إلى التنظير 

 ( 20)أسس البحث العلمي ومقوماته:

خاصة في اختيار املوضوع، فماذا يريد الباحث؟ وأي مشكلة أو ظاهرة   حديد األهداف البحثية بدقة ووضوح:ت  -

وماذا يريد وكيف ومتى وإلى أين؟ بصفة عامة يجب مراعاة    للباحث؟تم اختيارها؟ وما هو التخصص الدقيق  

 . األهداف التي يصبو إليها الباحث من خالل بحثه

أفكاره وموهبته، وإملامه بأدوات البحث املتباينة والتمكن  وذلك بتوسيع    : واإلبداعقدرة الباحث على التصور    -

 العلمي.  من التحكم من تقنيات كتابة البحث

محل البحث، وتحديد املقوالت حولها، وتنمية الفكر والتأمل، مما يقود إلى    واملالحظة: للظاهرةدقة املشاهدة  -

اقع املالحظات بحث املتغيرات املحيطة بالظاهرة، بحيث تكون املحصلة وضع قواني  واملتغيرات. ن تتفق مع و

املفسرة  - الفروض  ليتموضع  منها   للظاهرة:  ينطلق  كأفكار مجردة وموضوعية  والبرهنة عليها، وتوضع    إثباتها 

بحيث عن   الباحث،  بعيدا  على ضوئها،  التجارب  إجراء  وبالتالي  للفروض،  املفسرة  الحقائق  إلى جمع    تقوده 

 تطويعها ملا يريد الباحث إثباته والوصول إليه. 

ومصداقية- بشفافية  العلمية  الحقائق  جمع  على  وغربلتها  : القدرة  واملراجع،  املصادر  مختلف  من    وذلك 

 يلها. وتصنيفها وتبويبها وتمحيصها بدقة ثم تحل

التجارب  - بهدفإجراء  العلوم    الالزمة:  في  التجارب  وتتطلب  العملي،  اقع  الو مع  تتفق  نتائج  على  الحصول 

  االجتماعية تحليل السبب واملسبب والحجج، واستمرارية متابعة املتغيرات واختبار الفروض والتأكد من مدى 

 صحتها.

صحتها  - مدى  واختبار  النتائج  على  بتمحيصه  :الحصول  على  وذلك  انطباقها  وصحة  ومقارنتها  الظواهر  ا 

 واملشكالت املماثلة، إثبات صحة الفرضيات. 

صياغة النظريات إذ تعتبر النظرية إطار أو بناء فكري متكامل يفسر مجموعة من الحقائق العلمية في نسق  -

ثل النظرية محور  وتم  علمي مترابط يتصف بالشمولية، ويرتكز على قواعد منهجية ملعالجة ظاهرة أو مشكلة ما. 

تفاعل في ظل  املتغيرات  بين  العالقات  نتائج  بإيضاح وترسيخ  املهتمة  العلمية  أن    الظواهر.  القوانين  فيجب 

حقائقها من  والتيقن  اختبار صحتها  بعد  البحث،  من  عليها  املتحصل  النتائج  وفق  العلمية،    تكون صياغتها 

 وصحتها مستقبال للظواهر املماثلة.

 ( 21)بحث العلمي:صعوبات وعوائق ال

تلك العوائق والصعوبات التي تعطل البحث العلمي وتحول دون تحقيقيه النجاح، وتتجاذب هذه    هي:كثيرة  

والصعوبات   مختلفالعوائق  اقتصادية  ةمجاالت  و واجتماعية  الباحث    سياسة  يخص  ما  وتاريخية...ومنها 

 نفسه. 

: ليس بالضرورة أن تكون السياسات عائقا في طريق البحث   • حينما تتبنى    العلمي ولكن العائق السياس ي 

واتجاهات وتسيطر بها على أذهان الباحثين وتسلبهم بذلك حريتهم في إبداء    ئعلى مباداألنظمة سياسات قائمة  

ضرب الرقابة على الباحثين فال مجال  ، وحينما تثفي البحو آرائهم وانتقاداتهم حيال ما تؤول إليه تحليالتهم  

ذلك أكبر عائق    ن السياسية يكو أمامهم للتعبير عن ما خلصت إليه بحوثهم من نتائج قد تتعارض والتوجهات  

يحطم الجهود ويئد البحث، فال بد إذا من منح الباحثين الحرية لتحقيق مبدأ املوضوعية والذي من شأنه قيادة  

اق ى البحث إل  ا. تراح سبل العالج املالئمة لهإعالن الحقائق و
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استقرار، فاألسر التي تشهد اضطرابات   العائق االجتماعي: إن من بين العوائق أن يعاني الباحث حالة الل  •

قدراته وبالتالي يتأثر البحث لديه سلبا، كما    محالة، وتقوضاملنتمي إليها ال    ثسيعاني الباح وتعاني املشكالت 

السلبية للباحث مثال تؤدي عادة للفشل    واإليجابي، فالصداقات أن للعالقات االجتماعية املختلفة األثر السلبي  

 . واإلحباط واالستسالم

ال • الثقافي والتعليمي: ومن ذلك محدودية إقامة املؤتمرات املهتمة بالبحث العلمي، وغياب  تنافس  العائق 

إلى   اإلشارة  ويمكن  الجاد،  يعانالعلمي  عن    يما  افهم  وانصر التقليدية  األساليب  على  تعود  من  الطلبة  منه 

 والجمود.  االستنباط والتقص ي واملناقشة والتفكير واملشاركة إلى الخمول 

إنالعوائق   •    االقتصادية: 
ً
ضعفا أو  اقتصادية  أزمات  تعاني  التي  امل   البلدان  وإهدار  التسيير  في  في  قدرات 

تقوى   لن  سوف  إمداالترهات  البحث    دعلى  مخابر  تزويد  عن  وستعجز  املادية،  باملتطلبات  العلمي  البحث 

البعثات العلمية بله إعداد وتكوين    ن االستفادة م عن إمداد الباحثين وتمكينهم من    الالزمة، ناهيكبالوسائل  

  ة مجال للمقارن ها في الشدائد وامللمات، ثم إنه ال  جيل رصين من الباحثين وتوفير الحياة الكريمة لهم حتى ينجدو 

 . في هذا الشأن  الغربيةبين البالد العربية والبالد  

األمم؛   • بين  وحضاري  علمي  وتراجع  نكوص  من  ما  أمة  تشهده  قد  ما  إن  والحضارية:  التاريخية  العوائق 

العلمية، ويغيب لديها املثل الذي    الوضع املوحش الفارغ من اإلنجازات   ك تألف ذلسيكون له أثر في األجيال التي  

عند البحث عن أساس ينطلق منه للبحث في    يمكن أن تتأس ى به في مضمار العلم والبحث فيه وسيتيه يائسا

متمثلين خطى    ءفسيسير األبنا العلم وقضاياه، بخالف ما إن كان التاريخ حافال باالبتكارات والبحوث واالنجازات  

 اآلباء مستفيدين من تجارب السابقين. 

 بالباحث: ومن العوائق الشخصية املتعلقة 

 سيطرة االعتبارات الشخصية )أحيانا( على عالقات البحث العلمي.  -

 وأدبيا. ضعف تكوين الباحث علميا وثقافيا  -

 صعوبة اختيار املوضوع: فكثيرا ما يكون االختيار عشوائيا أو غير محدد.  -

 عدم ضبط املنهجية الصحيحة واملالئمة ملعالجة املوضوع. -

 سلب الباحث حريته )أحيانا في اختياره املوضوع الذي يرغب دراسته.  -

 ة. ضيق ذات اليد و"عدم توفر التقدير املالي للباحث واملؤسسات البحثي -

 العجز عن تحديد إشكالية البحث. -

 

 (22)مهارات البحث العلمي:

 وجود عدد من املهارات التي تمكنه من إنجاز بحثه العلمي   
ً
يتطلب إنجاز املهام البحثية للطالب والباحث عموما

بكفاءة وفاعلية عالية، وبناء على ما يتطلب العمل البحثي من مهارات فقد صنفت مهارات البحث العلمي من  

الباحثين في مجال البحث العلمي. إال أن هناك تن في تصنيف مهارات البحث العلمي عدد كبير من    . وعا كبيرا 

 املهارات البحثية. الواجب توفرها لدى الباحثين: 

 مهارات الحصول على املعلومات:  .1

جملة البيانات. والدالالت. واملعارف، واملضامين التي  وهي  املعلومات عبارة عن بيانات تمت صياغتها ومعالجتها،  

املهتم  وتساعد  املوضوع  أو  بالش يء،  الش يء،  تتصل  مفهوم  توضح  فاملعلومات  به؛  والعلم  عليه،  بالتعرف  ين 

وتعطيه قدره، وتوضح سمائه وخصائصه، وتبين استخداماته ووظائفه. ومن هذا املنطلق وباعتبار املعلومات  
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ذات أهمية في إعداد البحوث العلمية فقد كان البد للباحث من معرفة عدد من املهارات تساعده في الوصول  

 : ي خمس مهارات ه وهي لومات التي تمكنه من إتمام مهامه البحثية، إلى املع

 مهارة التعرف على مصادر البحث عن املعلومات.  •

 مهارة البحث اإللكتروني، واملباشر في املكتبة   •

 مهارة استخدام البيئة الرقمية للبحث عن املعلومات   •

 مهارة التبادل اإللكتروني.   •

 مصدرهامهارة نقد املعلومات. ونقد  •

 مهارات تنفيذ خطوات البحث العلمي:  .2

أهم املهارات التي يجب تنميتها لدى طالبات الدراسات العليا ليتمكن من تنفيذ خطوات البحث العلمي هي على  

 اآلتي:النحو  

 اختبار، وتحديد مشكلة البحث.   •

 وفرضياته.اغة أسئلة البحث يص •

 . تحديد مجتمع البحث، واختيار العينة •

 . البحثتصميم أدوات  •

 جمع البيانات، وعرضها.  •

 . صياغة النتائج. والتوصيات •

 مهارات كتابة البحث العلمي:  .3

رات كتابة البحث العلمي من أهم املهارات البحثية الالزمة لطالب املرحلة الجامعية: حيث هناك اتفاق  هاتعد م

تابة البحث العلمي بصورة  على عدد كبير من املهارات التي من الواجب توفرها لدى الباحث حتى يتمكن من ك

 : صحيحة، ومن املمكن تصنيفها إلى قسمين

 املهارات الكتابية التي تتعلق بشكل البحث العلمي، وتشمل:  •

o استخدام األسلوب العلمي في الكتابة. 

o التقيد بأخالقيات البحث العلمي في الكتابة . 

o الربط بين الجمل والقفرات، واالستخدام الجيد لنظام الفقرات . 

o  د للصفحات التمهيديةجيالتنظيم ال. 

o  مراعاة ضوابط الكتابة، والتوثيق الدقيق . 

 ، وتشمل: املهارات التي تتعلق بمضمون كتابة البحث العلمي •

o مهارة تنمية األفكار، وتأييدها، أو نقدها. 

o   .تنظيم األفكار، وتسلسلها 

o  .إبراز العالقة بين األفكار، واالقتباس، والتوثيق الدقيق 

o  صياغة فقرات تفسيرية دقيقة لنتائج البحث . 

o التمييز بين امللخص، والتلخيص، والخالصة . 

 مهارات تتعلق بالتحليل اإلحصائي للبيانات:  .4
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يحتاج الطالب الجامعي عند إعداد البحث العلمي لبعض اإلجراءات اإلحصائية؛ ليتمكن من عرض البيانات،  

واملؤشرات العلمية التي تبرهن على إجابة أسئلة البحث، أو تؤكد قبول  ووصفها، وتحليلها؛ ليستخرج األدلة  

؛ أن التحليل الكمي للمعلومات يمر بثالث مراحل هي:  (23) ( 2012فروضه، أو عدم قبولها، وقد وضح )العساف,  

مرحلة تنظيم املعلومات وعرضها، ومرحلة وصف املعلومات، ومرحلة تحليل املعلومات، وأن كل مرحلة من  

هذه املراحل تحتاج إلجراءات خاصة بها، وفي ضوء ذلك يمكن تحديد أهم القدرات الالزمة لطالبات املرحلة  

 تي: الجامعية؛ لتتمكن من التحليل اإلحصائي في اآل

 .  SPSSالقدرة على التعامل مع برامج التحليل اإلحصائي  •

 . القدرة على تحديد األسلوب اإلحصائي املالئم لنوع البيانات •

 . ارات الالزمة لتفسير النتائجامله •

املعلومات   على  العثور  من  الباحثين  تمكن  ألنها  الكتابة  عملية  من   
ً
حيويا  

ً
جزءا العلمي  البحث  مهارات  تعد 

سواء كانت كتابة أكاديمية أو أدبية، فمن خالل تطوير مهارات    –وإنشاء مخطط تفصيلي ملشاريعهم الكتابية  

  
ً
على الكتابة في أي مجال تحتاج إلى الكتابة فيه، وبكفاءة عالية، لذلك يهتم الكثير  البحث العلمي، ستكون قادرا

 من الباحثين بتعلم مهارات البحث العلمي وتطويرها للتمكن من إنجاز دراسات علمية أصيلة.

 

: املكتبة الرقمية السعودية:
ً
 ثانيا

 تمهيد:

لوماتي، وظهور عصر اإلنترنيت إلى إحداث تغيرات  لقد أدى ظهور كل من ثورة االتصاالت وكذلك االنفجار املع 

السنوات   مدى  وعلى  املكتبات،  فبدأت  واملعلومات.  املكتبات  مجال  في  سيما  ال  املجاالت  مختلف  في  جذرية 

الوثائقية. وكان هذا   الى مصادرها  املستفيدين منها  لتسهيل وصول  في تطوير مجموعاتها وخدماتها  املاضية، 

املؤسسات   على  في  التغير  الرقمية  املكتبات  إلى ظهور مصطلح  دعا  مما  الجامعية  املكتبات  ومنها  والجامعات 

الجامعات التي تخدم مجال التعليم والبحث العلمي ووفرت على الباحثين عناء البحث عن املعلومة حيث انه  

 حث العلمي. يمكن بأي وقت وبأي مكان الحصول على ما يرغب به الباحثين من معلومات تفيدهم في مجال الب 

 (24) املكتبة الرقمية السعودية:

املتقدمة   بمراحله  التعليم  تحتـه جميـع مؤسسات  الـذي يضـم  العلمـي  التكتـل  هي  السعودية  الرقمية  املكتبة 

وغيرها من الجهات الراغبة في االنضمام ضمن هذا التكتل، وهذا كله يخص مصادر املعلومات الرقميـة مـن  

ال  الكـتـب   التـي  املعلومـات  مصـادر  مـن  وغيرهـا  والندوات  املـؤتمرات  وأعمـال  الجامعيـة  والرسائل  والـدوريات 

 يستغني عنهـا عضـو هيئـة التـدريس أو الطـالب، سواء ملرحلة البكالوريوس أو ملرحلة الدراسات العليا. 

 تأسيس املكتبة الرقمية السعودية:

هـ وقد كانت في بداية تأسيسها تصبو إلى تملك عدة مصادر وتشترك بعدة  1432م  2010تأسسـت املكتبـة فـي عـام  

 470على ما يقرب من  ألف بداية من أشكال املراجع الى ان وصلت لتحقيق الحصول    114لم تتجاوز ال  قواعد  

 ئة التدريس والطالب وغيرهم.  م وذلـك لتقـديمها للمستفيدين مـن أعضاء هي2014ألف مرجع في عام 

 مميزات املكتبة الرقمية السعودية: تتميز املكتبة الرقمية السعودية بما يلي: 

 جهـة واحــدة للتفاوض مـع الناشـرين واملـــــــوردين للكتــب واملجالت اإللكترونية.   -

   موفرة للجهد واملال للجهات املشتركة واملؤسسات من الجامعات واملؤسسات. -

 موحـدة للمعايير وآليات العمـل فـي بنـاء املجموعـات الرقميـة فـي مؤسسـاتالتعليم.   -
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املشـاركة فـي مصـادر املعلومـات، والتي قد يكون من املستحيل لكل جهة علـى حـدة أن تحصـل علـى تـلـك املصادر   -

 التي ستؤمنها املكتبة الرقمية السعودية. ـ 

 رهـا فيمـا يخـص إتاحـة مصـادر املعلومـات وتبادلها أو إعارتها. ربط مؤسسات التعليم وغي -

الحاجة املاسة إلى مثل هذا العمل سواء في مؤسسات التعليم العام أو التعليم العلي على وجه الخصوص،    -

 وهو موضوع يكثر السؤال عنه؛ لوجود مشروعات مماثلة في جميع أنحاء العالم. 

 ة:السعودي الرقمية املكتبة  رؤية

في شتى التخصصات لـدعم العملية التعليمية وتلبيـة احتياجات املستفيدين   ومتطورة رائدة  رقمية مكتبة بناء

 في مؤسسات التعليم العالي باململكة العربية السعودية. 

 

 رسالة املكتبة الرقمية السعودية: 

اإلفادة منها مـن قبـل أعضـاء هيئـة التـدريس  توفير وإتاحة وتنظيم مصادر املعلومات اإللكترونية، وتسهيل سبل  

 والبـاحثين والطـالب واملتخصصـيـن العـاملين فـي مؤسسات التعليم باململكة العربية السعودية. 

 : وأهدافها السعودية الرقمية املكتبة  مهام

 جهـة واحـدة للتفـاوض مع الناشـرين واملـوردين للكتب واملجالت اإللكترونية. -

 تـوفير الجهـد واملال للجهات املشتركة.  -

 توحيد املعايير وآليات العمل في بناء املجموعـات الرقميـة فـي مؤسسـات التعليم.  -

 ربط مؤسسات التعليم وغيرهـا فيمـا يخص إتاحة مصادر املعلومات. -

ل توفير مصادر املعلومات  مساندة منظومـة التعـلـيـم الجـامعي وخدمـة منسوبي الجامعات السعودية مـن خـال  -

 اإللكترونية عبر بوابة املكتبة الرقمية.

بنـاء بيئـة رقميـة تواكب التطـورات التقنية في صناعة النشر اإللكتروني، وهذا بدوره سيزيد من سرعة التواصل    -

 بين الباحثين في مجال اإلنتاج والنشر العلمي. 

التدريس    - إليهـا فـي  توفير جهـد أعضـاء هيئة  والباحثين وغيرهم فيما يخص البحث عن املعلومات والوصـول 

 البيئة الرقمية. 

 املشـاركة فـي مصـادر املعلومـات اإللكترونية بين أعضاء املكتبة الرقمية.  - 

والنشـر    - التقني  التقدم  معطيـات  حسب  وتطويره  املشروع  استمرارية  لضمان  الضرورية  املقومات  توفير 

 ي في هذا املجال.  اإللكترون

اقتناء الكتـب الرقميـة التـي أنتجتهـا الجامعات املرموقة في العالم، وكذلك التي أنتجت من قبل ناشرين تجاريين    -

 عامليين في مختلف التخصصات. 

 االشتراك بـأبرز املصـادر الرقميـة الخارجية وإتاحتهـا للمستفيدين عبـر بوابة املكتبة الرقمية.  -

ة في إثراء املحتوى العربي الرقمــي مـن خـالل النشر اإللكتروني للكتـب والبحـوث الجـادة ذات القيمـة  املساهم  -

 املضافة  

 إيجـاد جـهـة واحـدة تتفـاوض مـع الناشـرين وتحصل على أفضل العروض.  -

 خدمات املكتبة الرقمية السعودية على البوابةاإللكترونية: 

 لكترونية من أي مكان وفي أي وقت.إتاحة النص الكامل للكتب اإل -
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واملحتوى   - الخدمات  إدارة  مـن  املستخدم  تمكن  التي  املتطورة  التفاعلية  الخدمات  من  مجموعة  إتاحة 

اقع في مجال اهتمامه.  الو

 توفير خدمات اإلحاطة الجارية والبث االنتقائي للمعلومات.  -

 تقديم خدمة التوعية املعلوماتية. -

 الرقمية.توفير دخول موحد للمكتبة  -

 ساعة طـوال أيـام األسبوع لجميع املستخدمين.  24إتاحـة الخدمـة  -

 البحـث فـي بعـض أو كـل املصادر املتاحة.  -

 

أقسام املكتبة الرقمية السعودية:  البيئة التشغيلية و

 البرمجيات:  ❖

 برامج النشر اإللكتروني.  -

 نظم إدارة املحتوى.  -

 املعلومات. ـ نظم إدارة قواعد 

 نظم إدارة الحقوق الفكرية.  -

 ـ البرمجيات مفتوحة املصدر. 

 األجهزة والعتاد:  ❖

 حواسيب شخصية.  -

 خوادم عالية السرعة والتخزين.  -

 بناء شبكي متطور. -

 أجهزة مساعدة.  -

 مكاتب  -

 تخصصات العاملين:  ❖

 لجنة استشارية متخصصة.  -

 متخصصون في إدارة املحتوى.  -

 اإللكتروني. مسؤول عن النشر  -

 متخصصون في الفهرسة اآللية. -

 متخصصـون فـي تصـنيف املحتوى الرقمي.  -

 فنيو حاسب آلي.  -

 مبرمجون.  -

 متخصـص فـي العالقـات العامـة والتسويق.  -

 مستشار قانوني. -

 التدريب:  ❖

الطـ أو  التدريس  الب هو  التدريب هـو الجـزء األهـم فـي مشـروع املكتبة الرقمية السعودية سواء ألعضاء هيئة 

مصادر   من  تتيحه  مما  واإلفادة  جيدا،  استخداما  السعودية  الرقمية  املكتبة  الستخدام  الوحيدة  الضمانة 

 متنوعة.وقد تتم عملية التدريب وفق النقاط التالية: 
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 وضع حقيبة تدريبية ألعضاء هيئة التدريس واملستفيدين مـن املكتبـة الرقمية السعودية. -

 هيئة التدريس والطالب ولغيرهم. عقد دورات تدريبيـة ألعضاء  -

الرقمية   - املكتبة  استخدام  كيفيـة  إلى  املستخدمين  يرشـد  املكتبـة  بوابـة  على  للتدريب  الوصـول  إتاحـة 

 السعودية. 

 

 مخرجات املكتبة الرقمية السعودية:

 املكتبـة الرقميـة السـعودية للكتـب األجنبية.  -

 للـدوريات األجنبية. املكتبة الرقميـة السـعودية  -

 املكتبـة الرقميـة السـعودية للرسـائل الجامعية املمنوحة داخليا وخارجيا.  -

 املكتبة الرقمية السعودية ملنشورات الجامعات السعودية.  -

 املكتبـة الرقميـة السـعودية للكتـب العربية.  -

 املكتبة الرقميـة السـعودية للدوريات العربية.  -

 

 السعودية:خدمات املكتبة الرقمية  

 توفير خدمات معلوماتية متطورة.  .1

 مختلف التخصصات العلمية. اقتناء مصادر معلومات رقمية تغطي .2

 بوابة املكتبة االلكترونية.  واجهة بحث واسترجاع موحدة عبر  .3

 ـ اقتناء املصادر الرقمية التي أنتجتها الجامعات املرموقة في العالم   .4

 للجامعات.  تـوفير كتـب املقـررات الدراسية  .5

مجال اختصاصاتهم تحويـل مصـادر    إبقاء أعضاء هيئة التدريس والطالب على اطالع مستمر بكـل جديـد فـي .6

التي تنتجها الجامعات السعودية من مؤل  التـدريس،املعلومات الورقية  ورسائل املاجستير    فـات أعضـاء هيئـة 

 والدكتوراة، واملجالت العلمية، وأوراق البحوث واملؤتمرات إلى مصادر رقمية. 

 

 ( 25دورات املكتبة الرقمية السعودية في البحث العلمي:)

املعلومات   من مصادر  االستفادة  في  للراغبين  الصعوبات  كافة  وتذليل  املعرفة  لنشر  املستمر  السعي  إطار  في 

اإللكترونية واالهتمام بالباحثين والباحثات وتطوير مهارات البحث العلمي، تنظم املكتبة الرقمية السعودية  

ه الدورات ما بين مجال آلية البحث في القواعد  مجموعة من الدورات التدريبية اإللكترونية املجانية. وتتنوع هذ

 املتوفرة باملكتبة إلى جانب الدورات املتخصصة في مجال البحث العلمي.  

ويتم تقديم هذه الدورات لتمكين األفراد من منسوبي الجامعات والطلبة والباحثين وأعضاء هيئة التدريس من  

وقواعد االلكترونية  املعلومات  مصادر  من  وتنمية    االستفادة  تطوير  جانب  إلى  املكتبة  في  املتاحة  البيانات 

مهاراتهم في مجال البحث العلمي وذلك عبر بوابة التدريب اإللكترونية الخاصة باملكتبة من خالل الرابط التالي:  

http://sdl.edu.sa/training  . 

املكتبة على  العام  املشرف  موس ى    وأكد  بن  سعود  الدكتور  التعليم  وزارة  في  واملستشار  السعودية  الرقمية 

مجال   في  للمهتمين  املكتبة  توفرها  التي  واملبادرات  للخدمات   
ً
امتدادا يأتي  الدورات  هذه  تنظيم  أن  الصالحي 

نظم وتسهل  مصادر املعلومات اإللكترونية والبحث العلمي، والتي تساند بدورها العملية التعليمية والبحثية وت

http://sdl.edu.sa/training
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سبل االستفادة منها. وأضاف املشرف العام أن تقديم هذه الدورات يشمل الراغبين والراغبات في االستفادة  

من خدمات املكتبة ليصبح بإمكانهم الدخول مباشرة إلى املصادر اإللكترونية املتوفرة وبخطوات بسيطة إلى  

ثين في مختلف جوانب احتياجاتهم البحثية بما يحقق  العلمي وزيادة جدارة الباح  مهارات البحثجانب في تنمية  

 كفاءة وارتقاء جودة البحث العلمي في اململكة العربية السعودية.

أكثر من   السعودية نظمت  املكتبة الرقمية  أن  بالذكر  باملكتبة    1700الجدير  التعريف  في مجال  تدريبية  دورة 

الع على إنجازات املكتبة في توفير املصادر اإللكترونية  وعرض آلية البحث واستخدام البوابة اإللكترونية واالط

والتعرف على آلية التعامل مع املحتوى الرقمي للمكتبة والعديد من الدورات في مجال البحث العلمي ألكثر من  

 متدرب ومتدربة خالل السنوات الخمس املاضية. 171,000

 

 اإلطار املنهجي للدراسة 

 تمهيد: 

الدراسة   منهجية  الفصل  هذا  وخصائصه،    واجراءاتها،يتناول  الدراسة  مجتمع  أداة  و ويحدد  بناء  كيفية 

 إجراءات تطبيق الدراسة امليدانية واألساليب اإلحصائية    الالزمة،الدراسة لجمع البيانات  
ً
كما ويوضح أيضا

 . املناسبة لتحليل البيانات التي تم الحصول عليها

 

: منه
ً
 الدراسة:   جأوال

 إلى األهداف التي سعت الدراسة الحالية لتحقيقها؛ فإن املنهج املستخدم في هذه الدراسة هواملنهج  
ً
استنادا

ذلك النوع من البحوث الذي يتم بواسطته استجواب جميع أفراد مجتمع  "الوصفي التحليلي والذي يعرف بأنه  

، حيث  (26) "سة من حيث طبيعتها ودرجة وجودها  البحث أو عينة كبيرة منه وذلك بهدف وصف الظاهرة املدرو 

 : تعتمد الدراسة على نوعين من البيانات

 البيانات األولية: 

استبيان   خالل  من  األولية  البيانات  جمع  إلى  الباحثة  لجأت  الدراسة  ملوضوع  التحليلية  الجوانب  ملعالجة 

يلي ذلك تفريغ االستبانات وتحليلها باستخدام  (.الدراسة  عينة) الكتروني كأداة رئيسية للبحث، تم توزيعها على  

االحصائية    SPSSبرنامج   االختبارات  واستخدام  قيمة    املناسبة،االحصائي  ذات  لدالالت  الوصول  بهدف 

 . ومؤشرات تدعم موضوع الدراسة

 البيانات الثانوية: 

الكتب   في  تتمثل  والتي  الثانوية  البيانات  إلى مصادر  للبحث  النظري  اإلطار  معالجة  في  الباحثة  اتجهت  حيث 

التي  واملراجع العربية واألجنبية ذات ال عالقة، والدوريات واملقاالت والتقارير، واألبحاث والدراسات السابقة 

اقع اإلنترنت املختلفة  . تناولت موضوع الدارسة، كما ولجأت الباحثة إلى الدراسة واملطالعة في مو

 

 :
ً
 مجتمع وعينة الدراسة:ثانيا

( 482جامعة امللك سعود والبالغ عددهن ) بتكون مجتمع الدراسة من طالبات الدراسات العليا في كلية اآلداب  

 من حجم املجتمع األصلي(.  %21 ةسب)ايبن( طالبة 102طالبة، وبلغ حجم عينة الدراسة ) 
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 :
ً
 أداة الدراسـة:ثالثا

أ على  بناء  البيانات،  لجمع  كأداة  االستبانة  الدراسة  وطبيعة  استخدمت  ومنهجها  وأسئلتها  الدراسة  هداف 

وتنوعه، وملالئمتها هذ الدراسة   الختالف مجتمع 
ً
نظرا أنها    هموضوعها، وذلك  الحالية، حيث  للدراسة  األداة 

أن االستبانة تستخدم للحصول  ( "م2005) أفضل الطرق في جمع البيانات من عينة الدراسة، إذ يرى ملحم  

من   كبير  عدد  من  معلومات  وتحفيز  على  موضوعية،  بيانات  على  للحصول  مناسبة  وسيلة  وهي  األفراد، 

للعبارات   الجيد  التقنين  أساليب  لالستبانة  افر  تتو كما  وصحيحة،  موثوقة  معلومات  إلعطاء  املستجيبين 

 للتفكير في اإلجابة؛ مما يقلل  
ً
 كافيا

ً
واإلجابات أكثر من غيرها من أدوات البحث العلمي، وتعطي املستجيب وقتا

توزيع االستبانة على جميع أفراد العينة لجمع البيانات  .  (27)"الضغط عليه، ويدفعه إلى التدقيق في معلوماته

 : الالزمة للدراسة، ولقد تم تقسيم االستبانة إلى قسمين رئيسيين

األول  .أ  للمبحوث  :  القسم  افية  والديموغر الشخصية  البيانات  على  العمرية  ) التعرف  املستوى    –الفئة 

 . ( يالدراس 

فقرة موزعة على  (  23) وهو القسم الذي يعبر عن محاور الدراسة، حيث تكّون االستبيان من  :القسم الثاني . ب

 : أربعة محاور رئيسية

امعة امللك سعود للمكتبة  بجكلية اآلداب  في  ويناقش درجة استخدام طالبات الدراسات العليا    :املحور األول 

 . فقرات( 5) من الرقمية السعودية، ويتكون 

الثاني العليا    :املحور  الدراسات  طالبات  واجهت  التي  الصعوبات  أهم  اآلداب  في  ويناقش  امللك  بكلية  جامعة 

 . فقرات( 6) من سعود خالل استخدامهم للمكتبة الرقمية السعودية، ويتكون  

املقترحة لتطوير املكتبة الرقمية السعودية بما يلبي احتياجات البحث العلمي،    ويناقش اآلليات :املحور الثالث

 . فقرات( 4) ويتكون من 

العلمي لدى طالبات الدراسات    مهارات البحثويناقش دور املكتبة الرقمية السعودية في في تنمية    :املحور الرابع 

 . فقرات( 8) جامعة امللك سعود، ويتكون من بكلية اآلداب في العليا 

 

 :
ً
 تصحيح أداة الدراسة:رابعا

تم اعتماد مقياس ليكرت الخماس ي لإلجابة على فقرات القسم الثاني، وكانت اإلجابات على كل فقرة مكونة من  

افق بشدة"تعني " 5"إجابات حيث الدرجة  5 افق بشدة" تعني " 1"والدرجة " مو  ". غير مو

افقة أفراد عينة البحث على فقرات ومحاور االستبانة، يتم االعتماد على قيمة املتوسط   ولتحديد مستوى مو

يوضح تصنيف  (  1) الحسابي لكل فقرة أو محور بشكل أساس ي، كما هو موضح وفق الجدول التالي الجدول رقم  

 . مقياس ليكرت الخماس ي وسلم املقياس املستخدم

 

 مقياس ليكرت الخماس ي  تصنيف ( 1) جدول رقم 

افق بشدة التصنيف  افق غير مو افق  محايد غير مو افق بشدة مو  مو

 5 4 3 2 1 الدرجة

 4.21أكبر من أو يساوي  4.20إلى  3.41 3.40إلى  2.61 2.60إلى  1.80 1.80أقل من  الوسط الحسابي
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 :
ً
 صدق أداة الدراسة:خامسا

د من    ،(28)لقياسهيقصد بصدق االستبانة أن تقيس أسئلة االستبانة ما وضعت  
ّ
حيث قامت الباحثة بالتأك

 (.ثبات االستبانة – املقياسصدق )  طريقتينصدق وثبات االستبانة ب

 : صدق املقياس

 : االتساق الداخلي صدق  •

االستبانة مع املجال الذي تنتمي إليه هذه  يقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات  

الفقرة، وقد قامت الباحثة بحساب االتساق الداخلي لالستبانة وذلك من خالل حساب معامالت االرتباط بين  

 : كل فقرة من فقرات مجاالت االستبانة والدرجة الكلية للمجال نفسه كما هو موضح فيما يلي 

الداخلي لفقرات املحور األول ا .1 العليا  :  التساق  الدراسات  كلية اآلداب جامعة  في  درجة استخدام طالبات 

 امللك سعود للمكتبة الرقمية السعودية

 معامالت االرتباط لفقرات املحور األول ( 2) جدول رقم 

 الفقرة م
معامل  

 االرتباط 

مستوى  

 الداللة 

1.  
الرقمية   املكتبة  تتيحها  التي  اإللكترونية  املعلومات  مصادر  استخدم 

 السعودية. 
0.497 0.000 

 0.000 0.682 استخدم املكتبة الرقمية السعودية لفترات زمنية طويلة.   .2

 0.000 0.720 استخدم املكتبة الرقمية السعودية لالستزادة في مجال التخصص.   .3

4.  
البحوث   آخر  على  لالطالع  السعودية  الرقمية  املكتبة  استخدم 

 والدراسات املتعلقة بتخصص ي.
0.677 0.000 

 0.000 0.578 استخدم املكتبة الرقمية السعودية للحصول على املصادر واملراجع.   .5

الداللة القيم االحتمالية كانت أقل من مستوى  أن جميع  لنا  يتبين  الجدول السابق  ،  α≤ 0.05من خالل 
املحور   فقرات  تعتبر  وبذلك  معنوية،  داللة  ذات  كانت  االرتباط  معامالت  أن  ملا وضعت بمعنى  األول صادقة 

 . لقياسه

أهم الصعوبات التي واجهت طالبات الدراسات العليا بكلية اآلداب  :  االتساق الداخلي لفقرات املحور الثاني .2

 .جامعة امللك سعود خالل استخدامهم للمكتبة الرقمية السعودية

 معامالت االرتباط لفقرات املحور الثاني ( 3) جدول رقم 

 الفقرة  م
معامل 

 االرتباط

مستوى  

 الداللة 

 0.000 0.562 .عدم توفر مصادر معلومات إلكترونية كافية باللغة العربية  .1

2.  
تصفح موقع املكتبة الرقمية السعودية يستهلك كمية أكبر من حزم اإلنترنت املتوفرة  

 .لدي
0.684 0.000 

 0.000 0.760 .املكتبة الرقمية السعودية ما أريد من معلوماتال أجد في   .3

 0.000 0.781 .صعوبة البحث في أنواع مصادر املعلومات في املكتبة الرقمية السعودية  .4

 أمام استخدامي للمكتبة الرقمية السعودية  .5
ً
 0.000 0.594 .ضعف اللغة اإلنجليزية يشكل عائقا

 0.000 0.549 .للدراسات واألبحاث في املكتبة الرقمية السعوديةال تتوفر النصوص الكاملة   .6



 الساعدي فرحان رويده ضاحي 

 

  

ي علوم المكتبات والمعلومات
 
ي للبحوث والدراسات ف  55 مجلة المركز العرب 

 

،  α≤ 0.05من خالل الجدول السابق يتبين لنا أن جميع القيم االحتمالية كانت أقل من مستوى الداللة      
ملا وضعت   الثاني صادقة  املحور  فقرات  تعتبر  وبذلك  معنوية،  داللة  ذات  كانت  االرتباط  معامالت  أن  بمعنى 

 . لقياسه

الثالث .3 املحور  لفقرات  الداخلي  يلبي  :  االتساق  بما  السعودية  الرقمية  املكتبة  لتطوير  املقترحة  اآلليات 

 . احتياجات البحث العلمي

 معامالت االرتباط لفقرات املحور الثالث ( 4) جدول رقم 

 الفقرة  م
معامل 

 االرتباط

مستوى  

 الداللة 

1.  
عن   عمل  وورش  تدريبية  دورات  املعلومات عقد  مصادر  من  االستفادة  كيفية 

 .اإللكترونية وقواعد البيانات
0.645 0.000 

 0.000 0.759 .توفير خدمة الترجمة للنصوص اإلنجليزية لخدمة البحث العلمي   .2

3.  
االشتراك مع كافة املكتبات وقواعد البيانات الدولية واملحلية إلتاحة البحث بشكل 

 .أوسع 
0.769 0.000 

4.  
أنواع خدمات املعلومات املتوفرة في املكتبة الرقمية السعودية إلنجاز العديد  تطوير  

 .من املهام واألنشطة املطلوبة
0.758 0.000 

،  α ≤ 0.05من خالل الجدول السابق يتبين لنا أن جميع القيم االحتمالية كانت أقل من مستوى الداللة         

ملا وضعت   الثالث صادقة  تعتبر فقرات املحور  االرتباط كانت ذات داللة معنوية، وبذلك  بمعنى أن معامالت 

 . لقياسه

العلمي    مهارات البحثدور املكتبة الرقمية السعودية في في تنمية  :  االتساق الداخلي لفقرات املحور الرابع  .4

 .معة امللك سعودكلية اآلداب جافي لدى طالبات الدراسات العليا 

 معامالت االرتباط لفقرات املحور الرابع  ( 5) جدول رقم 

 الفقرة  م
معامل 

 االرتباط

مستوى  

 الداللة 

1.  
الخدمة   أخصائي  مع  تفاعلية  بحثية  خدمات  السعودية  الرقمية  املكتبة  تتيح 

 .املرجعية
0.701 0.000 

 PDF. 0.589 0.000 بصيغةتوفر املكتبة الرقمية السعودية خدمة تنزيل امللفات    .2

 0.000 0.659 .تطور قدرتي البحثية من خالل االطالع على األبحاث الحديثة في مجال التخصص  .3

 0.000 0.651 .تمكني من االطالع على دراسات سابقة خاصة بموضوع البحث  .4

 0.000 0.663 .تساعدني في تكوين املفاهيم األساسية عن موضوع الدراسة وكتابة اإلطار النظري   .5

 0.000 0.739 .توفر املكتبة الرقمية السعودية إرسال البحوث الى البريد اإللكتروني للباحث  .6

 0.000 0.780 .تطلعني املكتبة الرقمية السعودي على مصادر ووثائق نادرة تثري أبحاثي  .7

 0.000 0.628 .املماثلةتنمي قدرتي في إعداد أدوات البحث من خالل االطالع على الدراسات   .8

،  α ≤ 0.05من خالل الجدول السابق يتبين لنا أن جميع القيم االحتمالية كانت أقل من مستوى الداللة       

ملا وضعت  الرابع صادقة  تعتبر فقرات املحور  االرتباط كانت ذات داللة معنوية، وبذلك  أن معامالت  بمعنى 

 . لقياسه
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 : الصدق البنائي

يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األهداف التي تريد األداة الوصول  

 . ن مجاالت الدراسة بالدرجة الكلية لفقرات االستبانةإليها، ويبين مدي ارتباط كل مجال م

 محاور الدراسة ومعامل االرتباط لكل محور بالدرجة الكلية ( 6) جدول رقم 

 البعد 
معامل  

 االرتباط 

مستوى  

 الداللة 

اآلداب جامعة   بكلية  العليا  الدراسات  املحور األول: درجة استخدام طالبات 

 السعوديةامللك سعود للمكتبة الرقمية 
0.325 0.001 

بكلية   العليا  الدراسات  طالبات  واجهت  التي  الصعوبات  أهم  الثاني:  املحور 

 اآلداب جامعة امللك سعود خالل استخدامهم للمكتبة الرقمية السعودية 
0.698 0.000 

يلبي  بما  السعودية  الرقمية  املكتبة  لتطوير  املقترحة  اآلليات  الثالث:  املحور 

 البحث العلمي احتياجات  
0.363 0.000 

العلمي    مهارات البحثاملحور الرابع: دور املكتبة الرقمية السعودية في في تنمية  

 لدى طالبات الدراسات العليا بكلية اآلداب جامعة امللك سعود
0.658 0.000 

يتضح من خالل الجدول السابق أن معامالت االرتباط توضح أن جميع القيم االحتمالية كانت أقل من مستوى  

   0.05الداللة  
ً
إحصائيا دالة  كانت  االرتباط  معامالت  ان  بين  .  بمعنى  ما  تتراوح  كانت  االرتباط  معامل  ونسب 

 (.0.877) و ( 0.832) 

 : ثبات االستبانة

يقصد بثبات االستبانة أن تعطي هذه االستبانة نفس النتيجة لو تم إعادة توزيع االستبانة أكثر من مرة تحت  

، أو بعبارة أخرى أن ثبات االستبانة يعني االستقرار في نتائج االستبانة وعدم تغييرها  (29) والشروطنفس الظروف  

 .  العينة عدة مرات خالل فترات زمنية معينةبشكل كبير فيما لو تم إعادة توزيعها على أفراد 

 : Cronbach'sAlphaCoefficientمعامل ألفا كرونباخ

استخدمت الباحثة طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات محاور االستبانة، وكانت النتائج كما هي مبينة في الجدول  

 : التالي 

 ( معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات محاور الدراسة7جدول رقم ) 

 البعد
عدد 

 الفقرات 

معامل 

 الثبات 

سعود   امللك  جامعة  اآلداب  كلية  في  العليا  الدراسات  طالبات  استخدام  درجة  األول:  املحور 

 للمكتبة الرقمية السعودية
5 0.669 

املحور الثاني: أهم الصعوبات التي واجهت طالبات الدراسات العليا في كلية اآلداب جامعة امللك  

 استخدامهم للمكتبة الرقمية السعوديةسعود خالل 
6 0.741 

الثالث: اآلليات املقترحة لتطوير املكتبة الرقمية السعودية بما يلبي احتياجات البحث   املحور 

 العلمي
4 0.695 

تنمية   في  في  السعودية  الرقمية  املكتبة  الرابع: دور  البحثاملحور  العلمي لدى طالبات    مهارات 

 الدراسات العليا في كلية اآلداب جامعة امللك سعود 
8 0.861 

 0.784 23 جميع فقرات أداة الدراسة 



 الساعدي فرحان رويده ضاحي 

 

  

ي علوم المكتبات والمعلومات
 
ي للبحوث والدراسات ف  57 مجلة المركز العرب 

 

بين   ما  تراوح  كرونباخ  ألفا  معامل  قيمة  أن  السابق  الجدول  في  املوضحة  النتائج  من  و  (  0.0.669) يتضح 

،  (  0.784) وبلغت قيمة معامل الفا كرونباخ لجميع فقرات االستبانة  (  0.0.861) 
ً
وهو معامل ثبات مرتفع نسبيا

وبذلك تكون الباحثة قد تأكدت من صدق وثبات استبانة  .  وتكون االستبانة في صورتها النهائية قابلة للتوزيع 

 . ائج واإلجابة على أسئلة الدراسةالدراسة مما يجعلها على ثقة تامة بصحة االستبانة وصالحيتها لتحليل النت

 

 :
ً
 أساليب املعالجة اإلحصائية:سادسا

 : تم اجراء التحليل اإلحصائي إلجابات عينة الدراسة باستخدام األساليب اإلحصائية التالية

ويستخدم هذا األمر للتعرف على تكرارات  (:  FrequenciesandPercentagesالتكرارات والنسب املئوية )  .1

 استجابات أفراد عينة الدراسة.

2.  ( االرتباط  بين  (:  Correlationcoefficientمعامالت  والعالقة  وثباتها،  االستبانة  صدق  من  للتحقق 

 املتغيرات. 

 للتعرف على ثبات استبانة الدراسة. (:  Cronbach'sAlphaCoefficientمعامل ألفا كرونباخ )  .3

على الوزن النسبي ومتوسط استجابات أفراد عينة  والوزن النسبي: للتعرف  (  Meanاملتوسط الحسابي )  .4

 الدراسة على فقرات االستبانة. 

 

 نتائج تحليل الدراسة ومناقشتها

: خصائص أفراد عينة الدراسة: 
ً
 أوال

العمرية   )الفئة  لها  افية  والديموغر الشخصية  الخصائص  وفق  الدراسة  لعينة  يلي عرض  املستوى    –فيما 

 الدراس ي( 

 ملتغير الفئة العمريةتوزيع أفراد عينة الد .1
ً
 . راسة تبعا

 ملتغير الفئة العمريةت ( 8جدول رقم ) 
ً
 وزيع استجابات أفراد العينة تبعا

 النسبة املئوية التكرار البيان

 %63.7 65 سنة 30 إىل 25من 

 %36.3 37 سنة 35 إىل 30من
 %100 102 اجملموع

 
 ملتغير الفئة العمرية ( توزيع استجابات أفراد العينة  1رسم توضيحي رقم) 

ً
 تبعا
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سنة،   30إلى    25يالحظ من الجدول السابق أن النسبة األكبر من عينة الدراسة كانت تتراوح أعمارهم ما بين  

  35إلى    30من حجم العينة، بينما كانت النسبة األقل ملن تراوحت أعمارهم ما بين    %63.7حيث بلغت نسبتهم  

 العينة. من  %36.3سنة، حيث بلغت نسبتهم 

 ملتغير املستوى الدراس ي .2
ً
 . توزيع أفراد عينة الدراسة تبعا

 ملتغير املستوى الدراس ي ( 9جدول رقم ) 
ً
 توزيع استجابات أفراد العينة تبعا

 النسبة املئوية  التكرار  البيان 

 %6.9 7 املستوى األول 

 %13.7 14 املستوى الثاني

 %14.7 15 املستوى الثالث 

 %8.8 9 املستوى الرابع 

 %17.6 18 املستوى الخامس 

 %2.9 3 املستوى السادس

 %14.7 15 املستوى السابع 

 %20.6 21 املستوى الثامن 

 % 100 102 املجموع 

 
 (  ملتغير املستوى الدراس ي 2رسم توضيحي رقم 

ً
 (توزيع استجابات أفراد العينة تبعا

عينة   من  األكبر  النسبة  أن  السابق  الجدول  من  بلغت  يالحظ  حيث  الثامن،  املستوى  لطلبة  كانت  الدراسة 

من    %2.9من العينة، بينما كانت النسبة األقل لطلبة املستوى السادس، حيث بلغت نسبتهم    %20.6نسبتهم  

 حجم العينة. 



 الساعدي فرحان رويده ضاحي 

 

  

ي علوم المكتبات والمعلومات
 
ي للبحوث والدراسات ف  59 مجلة المركز العرب 

 

: مناقشة محاور الدراسة: 
ً
 ثانيا

داب جامعة امللك سعود  سؤال الدراسة الرئيس ي األول: ما درجة استخدام طالبات الدراسات العليا بكلية اآل 

 . للمكتبة الرقمية السعودية

الباحثة بتطبيق اختبار مربع    الطبيعي، قامتولإلجابة عن السؤال السابق، وألن عينة الدراسة ال تتبع التوزيع  

افقة أفراد عينة الدراسة على فقرات املحور األول  ( Chi-Squareكاي )    – ملعرفة ما إذا كانت متوسط درجة مو

استخدام طالبات الدراسات العليا بكلية اآلداب جامعة امللك سعود للمكتبة الرقمية السعودية، قد  درجة  

 وصلت لدرجة أعلى من درجة الحياد. الجدول التالي يوضح هذه النتائج: 

الحسابية والوزن النسبي واالنحراف املعياري إلجابات أفراد عينة الدراسة على   (املتوسطات10جدول رقم ) 

 حسب املتوسطات الحسابية 
ً
 فقرات املحور األول مرتبة تنازليا

 الفقرة  م
املتوسط 

 الحسابي

الوزن 

 النسبي

االنحراف  

 املعياري 

مربع 

 كاي

مستوى  

 الداللة 
 الترتيب  النتيجة

1.  

مصادر   املعلومات استخدم 

املكتبة  تتيحها  التي  اإللكترونية 

 الرقمية السعودية. 

4.28 85.60% 0.834 50.235 0.000 
افق   مو

 بشدة 
1 

2.  
استخدم املكتبة الرقمية السعودية 

 لفترات زمنية طويلة.
افق  0.000 28.588 0.879 80.00% 4.00  5 مو

3.  
استخدم املكتبة الرقمية السعودية 

 التخصص.لالستزادة في مجال 
افق  0.000 73.490 0.878 80.80% 4.04  3 مو

4.  

استخدم املكتبة الرقمية السعودية 

لالطالع على آخر البحوث والدراسات 

 املتعلقة بتخصص ي.

افق  0.000 75.843 0.948 81.00% 4.05  2 مو

5.  
استخدم املكتبة الرقمية السعودية 

 للحصول على املصادر واملراجع.
افق  0.000 69.275 0.994 80.80% 4.04  مكرر  3 مو

 
ً
افق  0.000 52.000 0.596 %81.60 4.08 جميع فقرات املحور معا  مو

يوضح الجدول السابق استجابات أفراد عينة الدراسة على املحور األول وترتيبها حسب املتوسطات الحسابية  

(، الفقرة رقم  1من األهم فاألقل أهمية من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة، حيث كانت على التوالي الفقرة رقم ) 

( 4.00،  4.04،  4.04،  4.05،  4.28طات حسابية ) (، بمتوس2(، الفقرة رقم ) 5(، الفقرة رقم ) 3(، الفقرة رقم ) 4) 

 على التوالي.  

تتيحها   اإللكترونية التي( والتي تنص على " استخدم مصادر املعلومات 1كانت أعلى استجابة على الفقرة رقم ) 

 ( بمتوسط حسابي  السعودية"  الرقمية  ) 4.28املكتبة  استجابة على  %85.6( ووزن حسابي  أقل  كانت  (.بينما 

( والتي تنص على " استخدم املكتبة الرقمية السعودية لفترات زمنية طويلة " بمتوسط حسابي 2قم ) الفقرة ر 

 (4.00 ( نسبي  ) .  ( %80.0( ووزن  بلغ  الفقرات  لجميع  الحسابي  املتوسط  أن  يتبين  والوزن  4.08بصفة عامة   )

معة امللك سعود يستخدمن  كلية اآلداب جافي  مما يدل على أن طالبات الدراسات العليا    %81.6النسبي يساوي  

 . املكتبة الرقمية السعودية بدرجة كبيرة

سؤال الدراسة الرئيس ي الثاني: ما أهم الصعوبات التي واجهت طالبات الدراسات العليا بكلية اآلداب جامعة  

 ؟ امللك سعود خالل استخدامهم للمكتبة الرقمية السعودية



 الدراسات العليا يف كلية اآلداب جامعة امللك سعودالبحث العلمي لدى طالبات  دور املكتبة الرقمية السعودية يف تنمية مهارات 
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ة ال تتبع التوزيع الطبيعي،  قامت الباحثة بتطبيق اختبار  ولإلجابة سؤال السؤال السابق، وألن عينة الدراس

افقة أفراد عينة الدراسة على فقرات املحور  (  Chi-Squareمربع كاي )  ملعرفة ما إذا كانت متوسط درجة مو

خالل    –الثاني   سعود  امللك  جامعة  اآلداب  بكلية  العليا  الدراسات  طالبات  واجهت  التي  الصعوبات  أهم 

بة الرقمية السعودية ، قد وصلت لدرجة أعلى من درجة الحياد. الجدول التالي يوضح هذه  استخدامهم للمكت

 النتائج: 

( املتوسطات الحسابية والوزن النسبي واالنحراف املعياري إلجابات أفراد عينة الدراسة على 11جدول رقم ) 

 حسب املتوسطات الحسابية 
ً
 فقرات املحور الثاني مرتبة تنازليا

 الفقرة  م
املتوسط 

 الحسابي

الوزن 

 النسبي

االنحراف  

 املعياري 

مربع 

 كاي

مستوى  

 الداللة 
 الترتيب  النتيجة

1.  

معلومات   مصادر  توفر  عدم 

باللغة  كافية  إلكترونية 

 .العربية

افق  0.001 16.510 0.992 76.20% 3.81  1 مو

2.  

الرقمية  املكتبة  موقع  تصفح 

أكبر   كمية  يستهلك  السعودية 

حزم   املتوفرة  من  اإلنترنت 

 .لدي

افق  0.000 35.255 1.041 69.80% 3.49  5 مو

3.  

الرقمية  املكتبة  في  أجد  ال 

من   أريد  ما  السعودية 

 .معلومات

 6 ال أعلم  0.000 25.549 1.122 65.80% 3.29

4.  

أنواع   في  البحث  صعوبة 

املكتبة  في  املعلومات  مصادر 

 .الرقمية السعودية

افق  0.000 22.118 1.184 70.00% 3.50  4 مو

5.  

اإلنجليزية   اللغة  ضعف 

استخدامي  أمام   
ً
عائقا يشكل 

 .للمكتبة الرقمية السعودية

افق  0.000 33.686 1.114 73.00% 3.65  3 مو

6.  

الكاملة  النصوص  تتوفر  ال 

للدراسات واألبحاث في املكتبة 

 .الرقمية السعودية

افق  0.000 40.157 1.111 74.40% 3.72  2 مو

 
ً
افق  0.000 46.667 0.724 %71.6 3.58 جميع فقرات املحور معا  مو

الثاني وترتيبها حسب املتوسطات   يوضح الجدول السابق استجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات املحور 

(، 1) الحسابية من األهم فاألقل أهمية من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة، حيث كانت على التوالي الفقرة رقم 

، 3.81حسابية )   ( بمتوسطات3(، الفقرة رقم ) 2(، الفقرة رقم ) 4(، الفقرة رقم ) 5(، الفقرة رقم ) 6الفقرة رقم ) 

 ( على التوالي.  3.29، 3.49، 3.50، 3.65، 3.72

( والتي تنص على " عدم توفر مصادر معلومات إلكترونية كافية باللغة  1كانت أعلى استجابة على الفقرة رقم ) 

( والتي  2(.بينما كانت أقل استجابة على الفقرة رقم ) %76.2( ووزن حسابي ) 3.81العربية " بمتوسط حسابي ) 

أكب كمية  يستهلك  السعودية  الرقمية  املكتبة  موقع  تصفح   " على  لدي"  تنص  املتوفرة  اإلنترنت  حزم  من  ر 
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  3.58.بصفة عامة يتبين أن املتوسط الحسابي لجميع الفقرات بلغ  %69.8( ووزن نسبي  3.49بمتوسط حسابي ) 

في  مما يدل على وجود صعوبات بدرجة كبيرة تواجه طالبات الدراسات العليا    %71.6والوزن النسبي يساوي  

 ستخدامهم للمكتبة الرقمية السعودية.كلية اآلداب بجامعة امللك سعود خالل ا

احتياجات   يلبي  بما  السعودية  الرقمية  املكتبة  لتطوير  املقترحة  اآلليات  ما  الثالث:  الرئيس ي  الدراسة  سؤال 

 ؟ البحث العلمي

ولإلجابة عن السؤال السابق، وألن عينة الدراسة ال تتبع التوزيع الطبيعي،  قامت الباحثة بتطبيق اختبار مربع 

افقة أفراد عينة الدراسة على فقرات املحور الثالث  (  Chi-Squareكاي )  ملعرفة ما إذا كانت متوسط درجة مو

اآلليات املقترحة لتطوير املكتبة الرقمية السعودية بما يلبي احتياجات البحث العلمي ، قد وصلت لدرجة    –

 أعلى من درجة الحياد. الجدول التالي يوضح هذه النتائج: 

املتوسطات الحسابية والوزن النسبي واالنحراف املعياري إلجابات أفراد عينة الدراسة على ( 12جدول رقم ) 

 حسب املتوسطات الحسابية 
ً
 فقرت املحور الثالث مرتبة تنازليا

 الفقرة  م
املتوسط 

 الحسابي

الوزن 

 النسبي

االنحراف  

 املعياري 

مربع 

 كاي

مستوى  

 الداللة 
 الترتيب  النتيجة

1.  

تدريبية وورش عقد دورات 

عمل عن كيفية االستفادة من 

مصادر املعلومات اإللكترونية  

 .وقواعد البيانات

4.35 87.00% 0.828 63.882 0.000 
افق   مو

 بشدة 
1 

2.  

توفير خدمة الترجمة 

للنصوص اإلنجليزية لخدمة 

 .البحث العلمي 

4.25 85.00% 0.861 46.784 0.000 
افق   مو

 بشدة 
3 

3.  

املكتبات االشتراك مع كافة 

وقواعد البيانات الدولية  

واملحلية إلتاحة البحث بشكل  

 .أوسع 

4.27 85.40% 0.933 93.882 0.000 
افق   مو

 بشدة 
2 

4.  

تطوير أنواع خدمات  

املعلومات املتوفرة في املكتبة 

الرقمية السعودية إلنجاز  

العديد من املهام واألنشطة 

 .املطلوبة

افق  0.000 32.353 0.852 81.60% 4.08  4 مو

 
ً
افق بشدة 0.000 51.353 0.628 %84.80 4.24 جميع فقرات املحور معا  مو

يوضح الجدول السابق استجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات املحور الثالث وترتيبها حسب املتوسطات  

(، 1الحسابية من األهم فاألقل أهمية من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة، حيث كانت على التوالي الفقرة رقم ) 

 ( رقم  ) 3الفقرة  رقم  الفقرة   ،)2 ( رقم  الفقرة  حسابي4(،  بمتوسطات   ،) ( على 4.08،  4.25،  4.27،  4.35ة   )

 التوالي.  

( والتي تنص على " عقد دورات تدريبية وورش عمل عن كيفية االستفادة 1كانت أعلى استجابة على الفقرة رقم ) 

 ( بمتوسط حسابي  البيانات"  اإللكترونية وقواعد  املعلومات  ) 4.35من مصادر  (.بينما % 87.0( ووزن حسابي 
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( والتي تنص على " تطوير أنواع خدمات املعلومات املتوفرة في املكتبة  4فقرة رقم ) كانت أقل استجابة على ال 

 ( حسابي  بمتوسط  املطلوبة"  واألنشطة  املهام  من  العديد  إلنجاز  السعودية  نسبي  4.08الرقمية  ووزن   )

مما   %84.8والوزن النسبي يساوي    4.24.بصفة عامة يتبين أن املتوسط الحسابي لجميع الفقرات بلغ  81.6%

 لدى أفراد عينة الدراسة تجاه فعالية اآلليات املقترحة لتطوير املكتبة  
ً
افقة كبيرة جدا يدل على وجود درجة مو

 . الرقمية السعودية بما يلبي احتياجات البحث العلمي 

تنمية   في  في  السعودية  الرقمية  املكتبة  دور  ما  الرابع:  الرئيس ي  الدراسة  البحثسؤال  لدى    مهارات  العلمي 

 ؟ اآلداب جامعة امللك سعود في كليةطالبات الدراسات العليا 

الباحثة بتطبيق اختبار مربع    الطبيعي، قامتولإلجابة عن السؤال السابق، وألن عينة الدراسة ال تتبع التوزيع  

افقة أفراد عينة الدراسة على فقرات املحور الرابع  (  Chi-Squareاي ) ك  ملعرفة ما إذا كانت متوسط درجة مو

كلية اآلداب  في  العلمي لدى طالبات الدراسات العليا    مهارات البحثدور املكتبة الرقمية السعودية في في تنمية    –

 جدول التالي يوضح هذه النتائج:جامعة امللك سعود، قد وصلت لدرجة أعلى من درجة الحياد. ال

املتوسطات الحسابية والوزن النسبي واالنحراف املعياري إلجابات أفراد عينة الدراسة على ( 13جدول رقم ) 

 حسب املتوسطات الحسابية 
ً
 فقرات املحور الرابع مرتبة تنازليا

 الفقرة  م
املتوسط 

 الحسابي

الوزن 

 النسبي

االنحراف  

 املعياري 
 مربع كاي

مستوى  

 الداللة 
 الترتيب  النتيجة

1.  

الرقمية   املكتبة  تتيح 

خدمات   السعودية 

مع  تفاعلية  بحثية 

الخدمة  أخصائي 

 .املرجعية

افق  0.000 71.039 0.972 83.20% 4.16  6 مو

2.  

الرقمية   املكتبة  توفر 

خدمة  السعودية 

 تنزيل امللفات بصيغة

PDF. 

4.35 87.00% 0.828 111.039 0.000 
افق   مو

 بشدة 
2 

3.  

البحثية   قدرتي  تطور 

من خالل االطالع على  

في  الحديثة  األبحاث 

 .مجال التخصص

4.33 86.60% 0.860 103.196 0.000 
افق   مو

 بشدة 
3 

4.  

االطالع   من  تمكني 

سابقة  دراسات  على 

بموضوع   خاصة 

 .البحث

4.37 87.40% 0.744 120.451 0.000 
افق   مو

 بشدة 
1 

5.  

تكوين   في  تساعدني 

األساسية  املفاهيم  

الدراسة   عن موضوع 

 .وكتابة اإلطار النظري 

4.33 86.60% 0.775 69.373 0.000 
افق   مو

 بشدة 
 مكرر  3
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 الفقرة  م
املتوسط 

 الحسابي

الوزن 

 النسبي

االنحراف  

 املعياري 
 مربع كاي

مستوى  

 الداللة 
 الترتيب  النتيجة

6.  

الرقمية   املكتبة  توفر 

إرسال  السعودية 

البريد   الى  البحوث 

 .اإللكتروني للباحث

افق  0.000 66.529 0.915 82.40% 4.12  7 مو

7.  

املكتبة   تطلعني 

السعودي  الرقمية 

ووثائق  على   مصادر 

 .نادرة تثري أبحاثي

افق  0.000 74.275 0.918 82.00% 4.10  8 مو

8.  

فيتنمي   إعداد    قدرتي 

من   البحث  أدوات 

على  االطالع  خالل 

 .الدراسات املماثلة

4.29 85.80% 0.840 66.235 0.000 
افق   مو

 بشدة 
5 

 
ً
افق بشدة 0.000 53.686 0.612 %85.2 4.26 جميع فقرات املحور معا  مو

وترتيبها حسباملتوسطات   الرابع  املحور  فقرات  على  الدراسة  عينة  أفراد  استجابات  السابق  الجدول  يوضح 

(، 4الحسابية من األهم فاألقل أهمية من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة، حيث كانت على التوالي الفقرة رقم ) 

(، الفقرة  6(، الفقرة رقم ) 1الفقرة رقم )   (،8(، الفقرة رقم ) 5(، الفقرة رقم ) 3(، الفقرة رقم ) 2الفقرة رقم ) 

 ( على التوالي.  4.10، 4.12، 4.16، 4.29، 4.33، 4.33، 4.35، 4.37( بمتوسطات حسابية ) 7رقم ) 

 ( رقم  الفقرة  على  استجابة  أعلى  على  4كانت  االطالع  من  تمكني   " على  تنص  والتي  سابقة (  خاصة    دراسات 

(.بينما كانت أقل استجابة على الفقرة رقم  %87.4( ووزن حسابي ) 4.37بموضوع البحث" بمتوسط حسابي ) 

( والتي تنص على " تطلعني املكتبة الرقمية السعودي على مصادر ووثائق نادرة تثري أبحاثي" بمتوسط حسابي 7) 

والوزن النسبي    4.26لجميع الفقرات بلغ  بصفة عامة يتبين أن املتوسط الحسابي    .%82.0( ووزن نسبي  4.10) 

    %85.2يساوي  
ً
عينة الدراسة تجاه دور املكتبة الرقمية    لدى أفرادمما يدل على وجود درجة رضا كبيرة جدا

 جامعة امللك سعود. بكلية اآلداب في العلمي لدى طالبات الدراسات العليا  مهارات البحثالسعودية في تنمية 

  
 الدراسة نتائج وتوصيات 

من خالل العرض السابق لإلطار النظري للدراسة ونتائج التحليل اإلحصائي ملحاور الدراسة يمكن تلخيص أهم  

 النتائج كالتالي: 

: نتائج الدراسة: 
ً
 أوال

كلية اآلداب بجامعة امللك سعود املكتبة الرقمية السعودية بدرجة  في  تستخدم طالبات الدراسات العليا   .1

 .( %81.6كبيرة بوزن نسبي ) 

العليا   .2 الدراسات  امللك سعود خالل  في  وجود صعوبات بدرجة كبيرة تواجه طالبات  كلية اآلداب بجامعة 

 .( %71.6استخدامهم للمكتبة الرقمية السعودية بوزن نسبي ) 

جد  .3 كبيرة  افقة  مو درجة  املكتبة  وجود  لتطوير  املقترحة  اآلليات  فعالية  تجاه  الدراسة  عينة  أفراد  لدى   
ً
ا

 . %84.8الرقمية السعودية بما يلبي احتياجات البحث العلمي بوزن نسبي 
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4.   
ً
  عينة الدراسة تجاه دور املكتبة الرقمية السعودية في في تنمية مهارات   لدى أفرادوجود درجة رضا كبيرة جدا

 .%85.2بي البحث العلمي بوزن نس 

 

: توصيات الدراسة: 
ً
 ثانيا

عنها الدراسة، وبعد الرجوع إلى مناقشة محاور الدراسة الرئيسية، تقترح الباحثة   تفي ضوء النتائج التي اسفر 

 عدة توصيات وذلك على النحو التالي: 

 ودية.السع العمل على توفير مصادر معلومات إلكترونية كافية باللغة العربية داخل املكتبة الرقمية  .1

الرقمية   .2 املكتبة  موقع  تصفح  على  الطالبات  تساعد  عالية  سرعة  ذات  إنترنت  حزم  توفير  على  العمل 

 السعودية. 

 . العمل على تطوير موقع املكتبة الرقمية السعودية بحيث ال تستهلك حزم إنترنت كثيرة أثناء التصفح .3

 السعودية.تسهيل آليات البحث في أنواع مصادر املعلومات في املكتبة الرقمية  .4

 العمل على توفير النصوص الكاملة للدراسات واألبحاث في املكتبة الرقمية السعودية.  .5

  عقد دورات تدريبية وورش عمل عن كيفية االستفادة من مصادر املعلومات اإللكترونية وقواعد البيانات  .6

 كتبة الرقمية السعودية.املتاحة في امل

 املكتبة. توفير خدمة الترجمة للنصوص اإلنجليزية لخدمة البحث العلمي داخل  .7

 االشتراك مع كافة املكتبات وقواعد البيانات الدولية واملحلية إلتاحة البحث بشكل أوسع.  .8

 

 قائمة املراجع: 

 املراجع العربية: 

- 108، ص ص. 26، ع. 24. مفهوم البحث العلمي ومراحل إعداده. مجلة اآلداب و اللغات،مج. 2019ابن حفاف، سارة.  -

211.940531-net.sdl.idm.oclc.org/detail/BIM-emarefa-https://search 

. دور برامج عمادة البحث العلمي بجامعة امللك سعود في تنمية املهارات البحثية لدى  2018ابن هويمل، نزال عبد العزيز.   -

النفسية،مج.   و  التربوية  العلوم  مجلة  ع.  2الطالبات.  ص.  4،  ص   ،73-99.-emarefa-tps://searchht

899073-net.sdl.idm.oclc.org/detail/BIM . 

 ، الرياض: دار الزهراء للنشر والتوزيع. 2(، املدخل إلى البحث في العلوم السلوكية. ط2012لعساف: الح محمد، )ا  -

 العبيكان.، الرياض، مكتبة 4(. املدخل إلى البحث في العلوم السلوكية. ط 2006العساف، صالح محمد ) -

 ملا ورد فى 2017الزامل، منصور بن عبدهللا. ) -
ً
(. تبنى املكتبات األكاديمية في اململكة العربية السعودية للمكتبات الرقمية وفقا

القرار   متخذي  نظر  وجهة  من  مج IFLAبيان  الوطنية،  فهد  امللك  مكتبة  الوطنية:  فهد  امللك  مكتبة  مجلة  ع23.   ,2    ،5  -  54  .

file:///C:/Users/User/Downloads/Documents/5_54.pdf . 

- ( القرم.  محمد  األزير  2020إلهام  جامعة  العلمي:  البحث  وتطوير  دعم  في  الرقمية  املكتبة  دور  غزة.    -(. 

ArabJournalforArchives, Documentation&Information )AJADI(, 48, 72–100 

السعودية،   - الرقمية  للمكتبة  االلكتروني  املكتبة. املوقع  في    عن  عليه  االطالع  الرابط  13/10/2021تم  خالل  من  متاح  م، 

https://portal.sdl.edu.sa/arabic/%d8%b9%d9%86-التالي: 

%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%a8%d8%a9 / 

م، متاح من خالل الرابط 13/10/2021املوقع اإللكتروني للمكتبة الرقمية السعودية. تم االطالع عليه في  -

 https://sdl.edu.sa/training/News.aspx?id=278التالي: 

(، ص ص  s)4، ع. 47. املكتبات الجامعية الرقمية دعامة لجودة البحث العلمي. رسالة املكتبة ،مج. 2012أمل علي محسن.  -

 .141-169. 

https://search-emarefa-net.sdl.idm.oclc.org/detail/BIM-940531
https://search-emarefa-net.sdl.idm.oclc.org/detail/BIM-899073
https://search-emarefa-net.sdl.idm.oclc.org/detail/BIM-899073
file:///C:/Users/User/Downloads/Documents/5_54.pdf
https://portal.sdl.edu.sa/arabic/%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%a8%d8%a9/
https://portal.sdl.edu.sa/arabic/%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%a8%d8%a9/
https://portal.sdl.edu.sa/arabic/%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%a8%d8%a9/
https://portal.sdl.edu.sa/arabic/%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%a8%d8%a9/
https://sdl.edu.sa/training/News.aspx?id=278
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- 360495-net.sdl.idm.oclc.org/detail/BIM-emarefa-https://search 

(. دور املكتبات اإللكترونية الرقمية في تنمية مها ا رت البحث العلمي لدى  2019بسام فضل الزين,& سامر محمد املقيد. ) -

العليا في الجامعات الفلسطينية.  طلبة بر   Journal of the Association of Arab Universities for Higherامج الد راسات 

org.sdl.idm.oclc.org/10.12816/0053040-https://doi350. –Education Research, 39(1), 331 

خيرة - قوارح بغدادي،   &،  ( نموذجا  2020هجرة.  العلمي  البحث  تعزيز  في  العلمي  التواصل  اقع  مو دور   .)research Gate  ،

Google scholar. Research in Educational & Human Sciences Arts & Languages, 7(1), 897–911 . 

  - (: دور املكتبات الرقمية في تجويد البحث العلمي لدي طلبة الدراسات العليا بالجامعات الفلسطينية  2019شاهين؛ آمال ) -

 رسالة ماجستير منشورةء جامعة األقص ىء غزة؛ فلسطين. 

الة الجزائر. املجلة . دور املكتبة الرقمية كآلية للتعليم الرقمي في تطوير البحث العلمي: اإلشارة إلى ح2019عوارم، مهدي.   -

النفسية،مج.   و  التربوية  للعلوم  ع.  2019العربية   ،7  (s  .ص ص   ،)65-78  .-emarefa-https://search

887997-net.sdl.idm.oclc.org/detail/BIM 

, ص  40، ع.  2019لمي: األسس واملقومات. مجلة الدراسات التاريخية واالجتماعية، مج.  (. البحث الع2019مدان، نعيمة. ) -

 net.sdl.idm.oclc.org/detail/BIM-emarefa-https://search-278.934476-270ص. 

ة املكتبات الرقمية على أداء عملية البحث العلمي في السودان بالتطبيق على الجامعات  (. أثر إدار 2014مصطفى؛ رجاء) -

 جامعة شندي ؛ السودان.-رسالة ماجستير منشورة -375-1الحكومية السودانية.ص ص 

 .317-316(: مناهج البحث في التربية وعلم النفس، دار املسيرة، عمان، األردن، صم2005سامي محمد ) ملحم، -

-357، ص ص.  8، ع.  2011. املكتبات الرقمية والبحث العلمي العربي في مجال املخطوطات. اعلم،مج.  2011أمحمد.  ،موالي   -

392 . 

- 296987-net.sdl.idm.oclc.org/detail/BIM-emarefa-https://search 

 Iraqi Journal of(. املكتبات الرقمية و دورها في تلبية حاجات الباحثين ألغراض البحث العلمي.  2018وفاء محمد كريم. ) -

Information Technology, 9(1, Part 1&2), 1–22 . 

(، ص ص. s) 1، ع. 4. السبيل األمثل إلنجاز: بحث علمي ناجح. مجلة العلوم اإلنسانية، مج. 2020يعيش ي، محمد بن بشير.  -

146-157.1063045-net.sdl.idm.oclc.org/detail/BIM-aemaref-https://search 

 املراجع األجنبية: 

- Bouma, G., Ling, R. (2004), "The Research Process", 5th Ed., New York, Oxford University Press . 

- Chand Bharti, M. (2019). Role of digital library and information centers in modern education system and 

research development. IP Indian Journal of Library Science and Information Technology. 

file:///C:/Users/User/Downloads/Documents/ac0371675e16f5cc79a2009a04c44a5936b6.pdf 

- DelGuidice, M. (2015). The Role of the Library in FOSTERING RESEARCH SKILLS. Computers in Libraries, 

35(7), 20–23 

- Murdock, J., Allen, C., Börner, K., Light, R., McAlister, S., Ravenscroft, A., Rose, R., Rose, D., Otsuka, J., 

Bourget, D., Lawrence, J., & Reed, C. (2017). Multi-level computational methods for interdisciplinary research 

in the HathiTrust Digital Library. PloS One, 12(9), e0184188. https://doi-

org.sdl.idm.oclc.org/10.1371/journal.pone.0184188 

- Si, L., Zeng, Y., Guo, S. and Zhuang, X. (2019)،"Investigation and analysis of research support services in 

academic libraries", The Electronic Library, Vol. 37 No. 2, pp. 281-301. https://doi-org.sdl.idm.oclc . 
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 املالحق 

 ( 1) رقم ملحق  

 االستبانة 

العلمي لدى طالبات الدراسات العليا في كلية اآلداب    مهارات البحثفي تنمية  الرقمية السعودية في    ة دور املكتب

 .بجامعة امللك سعود

 الكريمة وفقك هللا    اختي 

 .السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

تنمية   في  في  السعودية  الرقمية  املكتبة  " دور  إعداد دراسة بعنوان:  إطار  في  عدت هذه االستبانة 
ُ
مهارات  أ

في    البحث  امللك سعود." ضمن بحث علمي  في كلية اآلداب بجامعة  العليا  الدراسات  العلمي لدى طالبات 

ود، وذلك للحصول على البيانات  جامعة امللك سع   – كلية اآلداب    – مرحلة املاجستير في قسم علم املعلومات  

وهذه االستبانة موجهة لجميع طالبات الدراسات العليا في كلية اآلداب  الدراسة،  الالزمة لتحقيق أهداف  

بجامعة امللك سعود، حيث تم تقسيم االستبانة إلى قسمين، األول: يتضمن املعلومات األولية، أما القسم  

 . الثاني: فيتضمن محاور الدراسة 

 .األول: املعلومات األولية القسم 

 * الفئة العمرية 

o   30الى    25من 

o  35الى    30من 

 * املستوى الدراس ي 

o  املستوى األول 

o  املستوى الثاني 

o  املستوى الثالث 

o املستوى الرابع 

o  املستوى الخامس 

o  املستوى السادس 

o املستوى السابع 

o  املستوى الثامن 

األول /ما درجة استخدام طالبات الدراسات العليا في كلية اآلداب بجامعة امللك سعود   ر الثاني: املحو القسم  

 السعودية؟للمكتبة الرقمية 

 * .السعوديةاستخدم مصادر املعلومات اإللكترونية التي تتيحها املكتبة الرقمية 

o افق بشدة  أو

o افق  أو

o  مال أعل 

o  افق  غير مو

o  افق بشدة  غير مو

 * .الرقمية السعودية لفترات زمنية طويلة استخدم املكتبة  
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o افق بشدة  أو

o افق  أو

o  مال أعل 

o  افق  غير مو

o  افق بشدة  غير مو

 * .في مجال التخصص   لالستزادةاستخدم املكتبة الرقمية السعودية  

o افق بشدة  أو

o افق  أو

o  مال أعل 

o  افق  غير مو

o  افق بشدة  غير مو

 * .البحوث والدراسات املتعلقة بتخصص ي استخدم املكتبة الرقمية السعودية لالطالع على اخر 

o افق بشدة  أو

o افق  أو

o  مال أعل 

o  افق  غير مو

o  افق بشدة  غير مو

 * .استخدم املكتبة الرقمية السعودية للحصول على املصادر واملراجع 

o افق بشدة  أو

o افق  أو

o  مال أعل 

o  افق  غير مو

o  افق بشدة  غير مو

املحور الثاني/ما أهم الصعوبات التي واجهت طالبات الدراسات العليا في كلية اآلداب بجامعة امللك سعود 

 السعودية؟خالل استخدامهم للمكتبة الرقمية 

 * .عدم توفر مصادر معلومات إلكترونية كافية باللغة العربية 

o افق بشدة  أو

o افق  أو

o ال أعلم 

o  افق  غير مو

o  افق بشدة  غير مو

 * .موقع املكتبة الرقمية السعودية يستهلك كمية أكبر من حزم اإلنترنت املتوفرة لدي تصفح  

o افق بشدة  أو

o افق  أو

o  مال أعل 
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o  افق  غير مو

o  افق بشدة  غير مو

 * .في املكتبة الرقمية السعودية ما أريد من معلومات  دال أج 

o افق بشدة  أو

o افق  أو

o  مال أعل 

o  افق  غير مو

o  افق بشدة  غير مو

 * .السعوديةصعوبة البحث في أنواع مصادر املعلومات في املكتبة الرقمية 

o افق بشدة  أو

o افق  أو

o  مال أعل 

o  افق  غير مو

o  افق بشدة  غير مو

 أمام استخدامي للمكتبة الرقمية السعودية 
ً
 * .ضعف اللغة اإلنجليزية يشكل عائقا

o افق بشدة  أو

o افق  أو

o  مال أعل 

o  افق  غير مو

o  افق بشدة  غير مو

 * .النصوص الكاملة للدراسات واألبحاث في املكتبة الرقمية السعودية  ر ال تتوف

o افق بشدة  أو

o افق  أو

o  مال أعل 

o  افق  غير مو

o  افق بشدة  غير مو

 العلمي؟املحور الثالث/ما اآلليات املقترحة لتطوير املكتبة الرقمية السعودية بما يلبي احتياجات البحث 

 * .من مصادر املعلومات اإللكترونية وقواعد البيانات   االستفادة عقد دورات تدريبية وورش عمل عن كيفية 

o افق بشدة  أو

o افق  أو

o  مال أعل 

o  افق  غير مو

o  اف  بشدة   ق غير مو

 * .العلميتوفير خدمة الترجمة للنصوص االنجليزية لخدمة البحث 

o افق بشدة  أو



 الساعدي فرحان رويده ضاحي 

 

  

ي علوم المكتبات والمعلومات
 
ي للبحوث والدراسات ف  69 مجلة المركز العرب 

 

o افق  أو

o  مال أعل 

o  افق  غير مو

o  اف  بشدة   ق غير مو

 * .االشتراك مع كافة املكتبات وقواعد البيانات الدولية واملحلية إلتاحة البحث بشكل اوسع

o افق بشدة  أو

o افق  أو

o  مال أعل 

o  افق  غير مو

o  اف  بشدة   ق غير مو

واألنشطة تطوير   املهام  من  العديد  السعودية إلنجاز  الرقمية  املكتبة  في  املتوفرة  املعلومات  انواع خدمات 

 * .املطلوبة 

o افق بشدة  أو

o افق  أو

o  مال أعل 

o  افق  غير مو

o  اف  بشدة   ق غير مو

العلمي لدى طالبات الدراسات   مهارات البحثاملحور الرابع/ما دور املكتبة الرقمية السعودية في في تنمية  

 .العليا في كلية اآلداب بجامعة امللك سعود؟ 

 * .تتيح املكتبة الرقمية السعودية خدمات بحثية تفاعلية مع أخصائي الخدمة املرجعية 

o افق بشدة  أو

o افق  أو

o  مال أعل 

o  افق  غير مو

o  افق بشدة  غير مو

 * .PDF بصيغةتوفر املكتبة الرقمية السعودية خدمة تنزيل امللفات  

o افق بشدة  أو

o افق  أو

o  مال أعل 

o  افق  غير مو

o  افق بشدة  غير مو

 * .على األبحاث الحديثة في مجال التخصص االطالع تطور قدرتي البحثية من خالل 

o افق بشدة  أو

o افق  أو

o  مال أعل 
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o  افق  غير مو

o  افق بشدة  غير مو

 * .على دراسات سابقة خاصة بموضوع البحث  االطالع تمكني من  

o افق بشدة  أو

o افق  أو

o  مال أعل 

o  افق  غير مو

o  افق بشدة  غير مو

 * .ساعدني في تكوين املفاهيم األساسية عن موضوع الدراسة وكتابة اإلطار النظري ت   

o افق بشدة  أو

o افق  أو

o  مال أعل 

o  افق  غير مو

o  افق بشدة  غير مو

 * .الرقمية السعودية إرسال البحوث الى البريد اإللكتروني للباحث   ة توفر املكتب

o افق بشدة  أو

o افق  أو

o  مال أعل 

o  افق  غير مو

o  افق بشدة  غير مو

 * .تطلعني املكتبة الرقمية السعودي على مصادر ووثائق نادرة تثري أبحاثي 

o افق بشدة  أو

o افق  أو

o  مال أعل 

o  افق  غير مو

o  افق بشدة  غير مو

 * .على الدراسات املماثلة  االطالع تنمي قدرتي في إعداد أدوات البحث من خالل 

o افق بشدة  أو

o افق  أو

o  مال أعل 

o  افق  غير مو

o  افق بشدة  غير مو

 
 

 االلكتروني للمكتبة الرقمية السعودية،   املوقع( 1

%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%a8%d8%a9-https://portal.sdl.edu.sa/arabic/%d8%b9%d9%86 / 
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https://portal.sdl.edu.sa/arabic/%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%a8%d8%a9/
https://portal.sdl.edu.sa/arabic/%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%a8%d8%a9/
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اخلدمة املرجعية الرقمية يف مكتبة امللك سلمان املركزية من  
 اآلداب وجهة نظر طالبات الدراسات العليا يف كلية  

 

 العنزي بالل فاديه محمد 

 د ، جامعة امللك سعو علم املعلوماتماجستير في قسم 

 

 الدراسة   صلخستم

اقع الخدمة املرجعية الرقمية في مكتبة امللك سلمان املركزية من  الدراسة إلى التعرف  هذه  هدفت   وجهة  على و

، حيث اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي  كلية اآلداب بجامعة امللك سعودفي    طالبات الدراسات العليانظر  

 .طالبة( 90) هن غ عددالبال، البيانات من عينة الدراسة لجمع  االستبانة ما استخدبو  ،التحليلي 

٪ مـن اجمالي طالبات الدراسات العليا بكلية اآلداب  65.6إن مجموعة من النتائج أهمها إلى وتوصلت الدراسة 

املركزية، سلمان  امللك  مكتبـة  في  الرقمية  املرجعيـة  الخدمـة  وان    يسـتخدمن  األكثر.  الفئة  مـن    ٪34,4وهن 

املركزية. امللك سلمان  في مكتبـة  الرقمية  املرجعيـة  الخدمـة  املكتبة    االجمالي ال يسـتخدمن  وكان عدم تحديد 

للوقت املستغرق في الرد هو السبب الذي يقلل من استخدام الخدمة املرجعية الرقمية لدى طالبات الدراسات  

  .ألكثر طلبا من خالل الخدمة املرجعية الرقميةهي الخدمة ا وكانت خدمـة الكتب واملراجع  العليا بكلية اآلداب.

لدى أساوكانت   املفضلة  الوسيلة  هي  املكتبة  أمين  اآلداب  ل  بكلية  العليا  الدراسات  الوقت    .طالبات  وكان 

طالبات الدراسات   ضار كما تبين   في اإلجابة على استفساراتهن هو يوم واحد فقط وهن الفئة األكثر. املستغرق 

  الدراسات العليا  طالبات وكانت طريقة معرفة .الخدمة املرجعية الرقمية املقدمة لهن عن العليا بكلية اآلداب 

وأوصت الدراسة بمجموعة من    .عن طريق االعالن عنها في موقع املكتبةهو  كلية اآلداب بوجود هذه الخدمة  ب

البد من احترام  و .  من الضروري أن تلتزم املكتبة بالوقت املحدد في الرد على استفسارات املستفيدين   التوصيات أهمها

واإلعالن عن هـذه السياسـة    وضـع سياسـة واضـحة لتقـديم الخدمـة املرجعيـة الرقمية   وقت املستفيد قدر اإلمكان, 

ت الدراسات العليا بنشرات ودورات تعريفية توضح كيفية  تزويد طالبا   ، للمسـتفيدين عبر املكتبـة واملوقـع االلكتروني لها 

االهتمام بالتسويق واإلعالن عن الخدمات املرجعية الرقمية املقدمة عن  و  االستفادة من الخدمة املرجعية الرقمية. 

اقع التواصل االجتماعي.    تقديم الخدمة املرجعية الرقمية تزامنيا عبر برمجيات الحوار   طريق موقع املكتبة او مو

 بنصوصها الكاملة عبر موقع املكتبة وباألخص الرسائل الجامعية.   .راملباش
ً
 توفير املراجع الكترونيا

 .، طالبات الدراسات العلياالخدمة املرجعية الرقمية، مكتبة امللك سلمان املركزية الكلمات املفتاحية: 

 

Abstract: 

his study aimed to identify the reality of the digital reference service in the King Salman 

Central Library from the point of view of graduate students at the College of Arts at King Saud 

University. 

The study reached a set of results, the most important of which is that 65.6% of the total 

female graduate students at the College of Arts use the digital reference service in the King 

Salman Central Library, and they are the most popular category. And 34.4% of the total do not 
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use the digital reference service in the King Salman Central Library. The library's failure to 

specify the response time is the reason that reduces the use ofThe digital reference service for 

postgraduate students at the College of Arts. The book and reference service was the most 

requested service through the digital reference service. Ask the librarian was the preferred 

method for postgraduate students at the College of Arts. The time spent on answering their 

inquiries was only one day, and they are the most It also showed the satisfaction of the 

postgraduate students in the Faculty of Arts with the digital reference service provided to 

them. Beneficiaries' inquiries. The beneficiary's time must be respected as much as 

possibleDevelop a clear policy to provide the digital reference service and announce this 

policy to the beneficiaries through the library and its website, provide postgraduate students 

with brochures and introductory courses explaining how to benefit from the digital reference 

service. Pay attention to marketing and advertising the digital reference services provided 

through the library’s website or social networking sites. The digital reference service 

synchronously through direct dialogue software. Providing references electronically with 

their full texts via the library’s website, especially university theses 

Keywords: digital reference service, King Salman Central Library, postgraduate students. 

 

 اإلطار العام للدراسة :األول الفصل 

 :مقدمة

تأتي أهميتها من أهمية  تحظى املكتبات األكاديمية في اململكة العربية السعودية بمكانه واهتمام واسع، حيث  

املجتمع الذي تخدمه، وال يمكن أن ننكر الحاجة املستمرة للمكتبات األكاديمية من قبل طالب البكالوريوس 

التعليمية   العملية  في دعم  لها من دور أساس ي  ملا  املحلي  التدريس واملجتمع  العليا وأعضاء هيئة  والدراسات 

املن لدعم  أيضا  املالئمة  األوعية  اوتوفير  وتقدم  الدراسية،  تلك  اهج   عظيمة الستمرار 
ً
  املكتبات لدولة جهودا

 . وتطوير خدماتها املقدمة

،  والخدمة املرجعية واحدة من أهم الخدمات التي تقدمها املكتبات منذ منتصف ثمانينيات القرن العشرين

صبحت تعرف باسم  وقد تطورت هذه الخدمة عبر العصور من حيث املسمى واملحتوى واجراءات تقديمها، فأ

االستفسارات" على  الرد  الخدمة  ".  خدمة  تطورت  املعلومات،  لتقديم خدمات  وتطويعها  اإلنترنت  ومع ظهور 

التكنولوجية   التطبيقات  مع  تتماش ى  أشكال جديدة  الخدمة  منذ سنوات، وأخذت  املرجعية بشكل ملحوظ 

 .والخدمة املرجعية الرقميةالحديثة، حيث ظهرت تحت مسمى أسأل أخصائي املكتبات،  

وجاءت هذه الدراسة للتعرف على الخدمة املرجعية الرقمية في مكتبة امللك سلمان املركزية من وجهة نظر      

 . اآلدابطالبات الدراسات العليا في كلية 

 مشكلة الدراسة: 

إلى مواكبة التقنية في    تسعى املكتبات دائما إلى تطوير خدماتها املقدمة للمجتمع الذي تنتمي إليه كما تسعى 

العصر الحالي ومحاولة االستفادة من تلك التقنية في توفير الوقت والجهد والوصول للمعلومة بأيسر الطرق  

 وبأسرع وقت وتحقيق االستفادة الكاملة منها.



 العنزي بالل فاديه محمد 

 

  

ي علوم المكتبات والمعلومات
 
ي للبحوث والدراسات ف  75 مجلة المركز العرب 

 

اقع الخدمة املرجعية الرقمية في مكتبة امللك سلمان املركز  ية  وبناء عليه، جاءت هذه الدراسة الستكشاف و

 . اآلدابمن وجهة نظر طالبات الدراسات العليا في كلية  

 

 أسئلة الدراسة: 

 تسعى الدراسة إلى اإلجابة عن األسئلة البحثية اآلتية: 

اقع الخدمة املرجعية الرقمية في مكتبة امللك سلمان املركزية؟ -1  : التاليةومن هذا السؤال تتفرع االسئلة    ما و

 املرجعية الرقمية في مكتبة امللك سلمان املركزية؟ما معدل استخدام الخدمة   -أ 

 املرجعية الرقمية التي تقدمها مكتبة امللك سلمان املركزية ملستفيديها؟  اتما هي أنواع الخدم  - ب

 ما الوسيلة املستخدمة في الحصول على الخدمة املرجعية الرقمية في مكتبة امللك سلمان املركزية؟ - ت

 ؟ االستفساراتما املدة الزمنية املستغرقة في اإلجابة على   - ث

 ما األسباب التي تقلل من استخدام الطالبات للخدمة املرجعية الرقمية؟   -ج

ما مدى رضا طالبات الدراسات العليا في كلية األداب بجامعة امللك سعود عن الخدمة املرجعية الرقمية   -2

 املقدمة لهن؟ 

 يق للخدمات املرجعية الرقمية بمكتبة امللك سلمان املركزية؟ما االساليب املعتمدة للتسو  -3

سلمان   -4 امللك  بمكتبة  الرقمية  املرجعية  الخدمة  تحسين  في  تسهم  التي  والتوصيات  املقترحات  أهم  ما 

 املركزية؟

 

 أهداف الدراسة: 

 :  يلي  هدفت هذه الدراسة الى ما

مكتبة   -1 في  الرقمية  املرجعية  الخدمة  اقع  و على  املركزيةالتعرف  سلمان  هذا    . امللك  تتفرع    الهدف ومن 

 : التالية األهداف

 . التعرف على معدل استخدام الخدمة املرجعية الرقمية في مكتبة امللك سلمان املركزية -أ 

 .املرجعية الرقمية التي تقدمها مكتبة امللك سلمان املركزية ملستفيديها ات التعرف على أنواع الخدم  - ب

سلمان   - ت امللك  مكتبة  في  الرقمية  املرجعية  الخدمة  على  الحصول  في  املستخدمة  الوسيلة  على  التعرف 

 . املركزية

 . االستفساراتالتعرف على املدة الزمنية املستغرقة في اإلجابة على   - ث

 . التي تقلل من استخدام الطالبات للخدمة املرجعية الرقميةاألسباب  التعرف على    -ج

الخدمة   -2 عن  سعود  امللك  بجامعة  األداب  كلية  في  العليا  الدراسات  طالبات  رضا  مستوى  على  التعرف 

 . املرجعية الرقمية املقدمة لهن 

 سلمان املركزية. التعرف على االساليب املعتمدة للتسويق للخدمات املرجعية الرقمية بمكتبة امللك   -3

امللك   -4 بمكتبة  الرقمية  املرجعية  الخدمة  تحسين  في  تسهم  التي  والتوصيات  املقترحات  اهم  على  التعرف 

 . سلمان املركزية
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 أهمية الدراسة: 

اقع   بو تهتم  بدراسات  واملعلومات  املكتبات  مجال  في  العربي  الفكري  اإلنتاج  تعزيز  إلى  الدراسة  هذه  تسعى 

بوجه الخصوص.    املركزية   املرجعية الرقمية التي قامت بها املكتبات األكاديمية ومكتبة امللك سلمان الخدمة  

سلمان   امللك  بمكتبة  الرقمية  املرجعية  الخدمة  على  الضوء  سلطت  كونها  في  الدراسة  هذه  أهمية  وتجلت 

ير املصادر املناسبة لهن  املركزية وهي احدى خدمات املعلومات التي تجيب على استفسارات املستفيدين وتوف 

في كلية   العليا  الدراسات  انطباع طالبات  في معرفة  الدراسة  توجيهم وارشادهم. وتسهم هذه  عن    اآلدابعبر 

 الرقمية املقدمة لهن ومعرفة نقاط القوة والضعف.  املرجعية الخدمة 

 

 حدود الدراسة: 

سل:  املوضوعية  الحدود  - امللك  مكتبة  في  الرقمية  املرجعية  طالبات  الخدمة  نظر  وجهة  من  املركزية  مان 

 .اآلداب الدراسات العليا في كلية  

 . في جامعة امللك سعود املركزية سلمان  امللك  مكتبة :الحدود املكانية-

 م.2021 - هـ 1443 للعام الدراس ي األول الدراس ي   في الفصل هذه الدراسة الحدود الزمنية: تم تطبيق -

 

 منهج الدراسة:  

املرجوة من وراء هذه  من منطلق طبيعة هذه    لألهداف 
ً
في االجابة على التساؤالت وتحقيقا الدراسة والسعي 

  ثل هذه مالئمة مل  الذي يعتبر انسب املناهج وأكثرها  ،الدراسة، اعتمدت الباحثة على املنهج الوصفي التحليلي 

عن الخدمة املرجعية الرقمية وعن  النظري باستعراض خلفية أدبية    دراسة الجانبال  تناول ست، و اتالدراس

 مكتبة امللك سلمان املركزية. 

 

 أداة الدراسة:  

  اآلداب طالبات الدراسات العليا في كلية  اعتمدت هذه الدراسة على االستبانة كأداة رئيسة لجمع بياناتها من  

سعود امللك  الالزمة  بجامعة  املعلومات  واستخالص  تحقيق،  النتائج  وتحليل  الدراسة  أسئلة  على   لإلجابة 
ً
  ا

 . هدافلأل 

 

 مصطلحات الدراسة: 

الرقمية   املرجعية  املتاح على  :Digital Reference Serviceالخدمة  واملعلومات  املكتبات  علم  عرفها معجم 

بواسطة  نترنت، وغالبا  إل عن طريق ا   وتقدم   بأنها "احدى الخدمات املرجعية التي تطلب  ODLISالخط املباشر  

اإل أو  البريد  الفورية،  املحادثة  أو  عن طريق    االستفساراتجابة على  اإل ويتم  .  لكترونيةإلا  االستمارةلكتروني، 

من    ثر الخدمة بمشاركة أك   حيان يتم التعاون في األ جع باملكتبات، وفي بعض  ا أخصائيو املكتبات في أقسام املر 

 . االستفساراتجابة على اإل مكتبة في 

امللك   تقع    :املركزية  سلمانمكتبة  املكتبات،  هذه  أكبر  وتعد  امللك سعود  لجامعة  التابعة  املكتبات  أحد  هي 

 .فرعيةمكتبة  16املكتبة في الحي الجامعي بالدرعية، والتي يتبعها 

 



 العنزي بالل فاديه محمد 

 

  

ي علوم المكتبات والمعلومات
 
ي للبحوث والدراسات ف  77 مجلة المركز العرب 

 

 : الدراسات السابقة 

الدراسات    من  استطاعت الباحثة التوصل إلى مجموعة،  على الدراسات السابقة  واالطالعمن خالل البحث  

 وهي كاآلتي: املتعلقة بموضوع الدراسة 

 
ً

 الدراسات العربية :  أوال

) بادراسة   .1 الخليجية  2009مفلح  الجامعية  املكتبات  في  الرقمية  املرجعية  الخدمة   " بعنوان  دراسة   :( 

واعتمدت هذه  تناولت هذه الدراسة تقييم الخدمة املرجعية الرقمية في املكتبات الجامعية الخليجية.  "تقويمية

اقع تقديم الخدمة املرجعية الرقمية في املكتبات م التزامها    ى حظة مدل الدراسة، ومال ح الدراسة على تحليل مو

  ل من خال   وباملنهج التجريبي" RUSA"يدين  فستامل راجع و ملعية خدمات ا موضعتها ج  ي رشادية التاإل طوط  بالخ

. وكانت    ئج دمة والنتالختقييم ا  ثم ل الدراسة، ومن  ح مرجعية الرقمية للمكتبات  ملسارات للخدمة ا فتوجيه است 

، حيث حددت  باملستفيدينتعلقة  املرشادية  اإل طوط  بالخال الدراسة  جكتبات ممل دودية التزام احجها: مئأبرز نتا

ا  40 ا   املستفيدينمع  مجتكتبات فقط  مل%من  افتقار  إ ملمنها، و  من    لى كتبات  العديد  تعلقة  مل ا  املعايير تطبيق 

الخدمة حيث  بمقاييس  ا   لم،  من  أي  بتحديد  ملتلتزم  اتي  ال  االستفساراتكتبات  حدود  خارج  دمة،  لختقع 

من قبل املكتبات لتقديم الخدمة    كثر استخدامااأل  األسلوبب هي  الطل  نماذجق. وأن  ثائوسياسة إيصال الو 

 املرجعية الرقمية. 

هدفت   "املكتبات األكادميية في لبنان: دراسة تقويمية ( بعنوان "الخدمات املرجعية الرقمية في    2014دراسة جابر)  .2

األكادميية  املكتبات  في  الرقمية  املرجعية  الخدمات  اقع  و إلى معرفة  الدراسة  الخدمات    في هذه  وتقويم هذه  لبنان، 

 استنادا إلى املبادئ التوجيهية للخدمة املرجعية الرقمية الصادرة من االتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات املكتبات 

"IFLA  ،" املباشرة ملواقع املكتبات اإللكترونية   املالحظة واعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي، باستخدام

إ لتقويم واجهات الخ  ا   لى دمة، واالستبيان املوجه    بي التجري   املنهج كتبات، كما اعتمدت هذه الدراسة على  مل مديري 

مكتبة،    43متع الدراسة من  مج الرقمية. وتكون    املرجعية   الخدمات ممارسات    يم لتقو   املستتره ستخدام التجربة  با 

  كادميية أل كتبات ا مل بلغت نسبة ا  :ها أبرز   ئج عدد من النتا   الى مكتبات منها شروط البحث. وتوصلت الدراسة    8واستوفت  

  نموذج   عبر الدراسة،    محل   املكتبات   في رجعية الرقمية  دمة امل لخ ا   ير توف   تم %.19رجعية الرقمية  مل ا   لخدمة توفر ا   التي 

الدراسة    محل   ات املكتب عدم التزام   %.63بنسبة   االلكتروني  ربد ب وال   %   75بنسبة "Web"ية  مل الشبكة العا   عبر   املراسلة 

وأوصت هذه الدراسة بوضع   .األولى مراحلها    في تزال    ال لبنان    في رجعية الرقمية  مل ا   الخدمة  IFLA.ها وضعت   التي   باملعايير 

  ني رجعية الرقمية بشكل تعاو امل   الخدمة   ير ، وتوف املكتبة ها على موقع  ن صيلية للخدمة، وإعال ف الت   واالجراءات السياسات  

 .لبنان   في   كادميية األ كتبات  مل ا   ين ب 

  الخدمة قامت هذه الدراسة بتقييم   ."ية يم بعنوان "الخدمة املرجعية الرقمية: دراسة تقو (  2014دراسة الرحيلي )  .3

تقدمها أربع مكتبات جامعية هي: مكتبة جامعة السلطان قابوس، و مكتبة جامعة أم القرض،   التي رجعية الرقمية  مل ا 

تقدم خدمة مرجعية رقمية    نها كو   وقد تم اختيارها عمديا   ، قطر الكويت، و مكتبة جامعة    في   االمريكية   الجامعة مكتبة  و 

ب  الدراسة  منسوبيها   غير من    املرجعية   األسئلة ستقبال  ا تسمح  واستخدمت  واعتمدت  ف الوص   ج املنه ..  التحليلي،  ي 

  تم ، و  الخدمة الدراسة لتجربة    محل مرجعية للمكتبات    ئلة إرسال أس   تم للدراسة، حيث    ين ستبانة والتجربة كأدات ال ا 

  نمط أن أكثر    الى خلصت هذه الدراسة  امعة طيبة. و ج علومات ومصادر التعلم ب مل طالبات قسم ا   الى توجيه استبانة  

ني  قابل كان النمط التزام امل ب تحديدا.    االلكتروني   البريد استمارة  النمط غير التزامني و   الجامعات هو مستخدم من قبل  

منها.  املستفيدين    فئات الدراسة حددت    محل تبات  ملك %من ا   75للطالبات. كما تبني أن    املفضل الدردشة هو     في متمثال 

 . يوما واحدا   املرجعي ؤال  استجابة، حيث استغرق الرد على الس   االسرع وكانت مكتبة جامعة السلطان قابوس  
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  امللك مكتبة جامعة    في رجعية الرقمية  مل ( بعنوان "رضا املستفيدين عن مستوى الخدمة ا 2017دراسة التميمي )  .4

حالة  دراسة  الدراسة  "عبدالعزيز:  هذه  اقع    الى سعت  و جامعة    في الرقمية    املرجعية   الخدمة معرفة    امللك مكتبة 

كأداة،    االستبانه ي التحليلي. واعتمدت الدراسة  ف الوص   املنهج عنها. واستخدمت   املستفيدين عبدالعزيز، ودرجة رضا  

الدراسة    االحصائيللبيانات للتحليل  ( SPSS) نامج  بر تمتحليلهاباستخدام و  عينة  وبلغت  السنة    113،  طلبة  من 

درجة    فاع ارت  :الى ذكورا . وقد توصلت هذه الدراسة    االنسانية والعلوم    االداب كلية    في مرحلة البكالوريوس    االخيرهفي 

عن   الدراسة  عينة  أفراد  جامعة    املقدمة الرقمية    الخدمةاملرجعية رضا  مكتبة  أن  و   عبدالعزيز   امللك من 

ت   امللك مكتبة جامعة    في الرقمية    الخدمةاملرجعية  بة  ع نس فا ارت و   يدين ف للمست   األسئلةاملعقدة يب عن  ج عبدالعزيز 

  في الرقمية    ومساهمةالخدمةاملرجعية ،  االول كخيارهم    الخدمة ضلون استخدام هذه  ف الذين ي   املستفيدين استخدام  

الرقمية   الخدماتاملرجعية غلب على  املستفيدين و ة أوسع من  يح تسويق خدمات مكتبة جامعة امللك عبدالعزيز لشر 

جامعة   مكتبة  تقدمها  طابع    امللك اليت  ا الخدماتاالرشاديه عبدالعزيز  وجود  مع    في ض  فا خ ن ، 

تقد   التي ،  التتقديمالخدمةاملرجعية معد  على  حقا   االسئلةاملرجعيةالتي على    يماملعلوماتواالجابة تركز  عن  ق  ئ تبحث 

 . محدودة 

 

: الدراسات األجنبية
ً
 : ثانيا

1.  ( اديمودي  ، 2011دراسة   )Reference Services in Academiclibraries:Accommodation of 

international students  يتعلق ما  خاصة  االكاديمية،  املكتبات  في  املرجعية  الخدمة  الدراسة  هذه  تناولت 

ما غالبا  وثقافية  تعليمية  بيئة  يواجهون  كونهم  الدوليين،  عليه.    بالطالب  اعتادوا  عما  مختلفة  تكون 

الدر  والخطوط  واستعرضت  باملعايير  الخدمة  تقويم  عالقه  الكليات    اإلرشاديةاسة  جمعية  وضعتها  التي 

 خدمات املكتبة الجامعية للطالب. كما بحثت الصعوبات املتعلقة بعملية التقويم ل(ACRL) واملكتبات البحثية 

هدفت هذه  Digital reference services in university libraries of pakistan,(  2014)   يونس دراسة   .2

باكستان  في  الجامعات  في مكتبات  الرقمية  املرجعية  الخدمات  وتحليل  الى دراسة  الدراسة   .الدراسة  وشملت هذه 

املرجعية   الخدمات  ومستوى  والخاص. وركزت على طبيعة  الحكومي  القطاعين  في  مكتبة جامعية  وثمانين  خمسة 

الخدمة، و  لتوفير  التقنيات املستخدمة  التحتية  الرقمية، و  التمويل، والبنية  االستخدام، واملوظفين، والتسويق، و 

التي تواجهها املكتبات الجامعية في إدارتها للخدمة.    يا علومات واالتصاالت املتاحة للخدمة، ونظرت في القضا مل لتقنية ا 

ن الزالت في بدايتها، مع  أن الخدمة املرجعية الرقمية في املكتبات الجامعية في باكستا :وأشارت نتائج هذه الدراسة إلى 

ومعظم املكتبات الجامعية التي وفرت الخدمة املرجعية الرقمية هي  . وجود عدد قليل من املكتبات التي تقدم الخدمة 

 . .افتقار املكتبات للمهنيين املؤهلين لتقديم الخدمة و   مكتبات كبيرة مجهزه بموارد بشرية وتكنولوجية جيدة 

) دراسة    .3  2012issue and trends in the Management of Reference Services: A)تايكوسن 

Historical Perspective  "  :بحثت هذه الدراسة إدارة الخدمات املرجعية من منظور تاريخي، وغطت املواضيع االتيه

و  املرجعية   الخدمة   هي ما  و  املوظفين ،  ا الخدمة   نماذج ،  وأساليب  و  الت ،  و    املرجعية   الخدمات صال،  بعد،  عن 

يواجهها    تي ال   يات الزمن، والتحد   عبر طرأت    تي ال يرات  التغ   املؤلف قش  نا و    ، و التعليم والتدريب، و التقييم ملجموعات ا 

  املستفيدين ف من تعليم  ئ س الوظا ف لت تؤدي ن ا ز ال   املرجعية  الخدمات . وأكد الباحث على أن املراجع رؤساء أقسام 

،  احتياجاتهم   تلبي   التي   املصادر   الى   املستفيدين ، وإرشاد  سارات االستف على    واالجابة ومصادرها،    املكتبة ية استخدام  ف كي 

 . املرجعية   بالخدمة   املتعلقة   الجوانب ميع  لج تغطيتها    في هذه الدراسة    اهمية . وتكمن  املجتمع كتبة داخل  مل وتعزيز دور ا 
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 :التعليق على الدراسات السابقة

تناولها   في  الحالية  الدراسـة  مـع  السـابقة  الدراسـات  املرجعيةاتفقـت  الخدمة    واختلفت   الرقمية  موضـوع 

وأيضا اختلفت مجموعة  السابقة في الحدود املكانية للدراسة والحدود الزمنية    ات الدراسة الحالية عن الدراس

التميمي)  مثال دراسة  الدراسة  اختيارها ملجتمع  في  الدراسات  البكالوريوس ودراسة  2017من  ( شملت طالب 

حيث لم تتناول أي من الدراسات  تمثل في املكتبات الجامعية.  (  2009وبامفلح ) (  2014( وجابر) 2014الرحيلي) 

الحال الدراسة  موضوع  الباحثة  علم  حد  على  سلمان  ي  السابقة  امللك  مكتبة  في  الرقمية  املرجعية  الخدمة 

في كلية االداب العليا  في    من الدراسات السابقة  ولكن تم االستفادةاملركزية من وجهة نظر طالبات الدراسات 

 . لدراسة وتحديد العينة وأسلوب العينةلإنشاء أداة الدراسة وفي تكوين اإلطار النظري 

 

 للدراسة   اإلطار النظري  الثاني:الفصل 

 تمهيد: 

الخدمة املرجعية الرقمية من حيث    باملبحث األول   يتناول هذا الفصل اإلطار النظري للدراسة حيث سيتناول 

ظهورها   افع  ودو ومصطلحاتها  او ومقوماتها    وأنماطها  ومزاياهاوأهدافها    وأشكالهامفهومها  جديد  ل الدور 

املبحث    ناول ويت  والخدمة املرجعية الرقمية بمكتبة امللك سلمان املركزية   البيئة الرقمية  في راجع  ملخصائي األ 

 . املركزية معلومات عامة عن مكتبة امللك سلمان الثاني

 

 : Digital Reference Serviceالخدمة املرجعية الرقمية املبحث األول:

لزاما على املكتبات االستفادة من هذه التطورات في  مع التطورات الحديثة في مجال االتصاالت واإلنترنت، كان  

تعزيز خدماتها. ومن أبرز هذه الخدمات الخدمة املرجعية التي لحقتها التطورات، وأخذت ً شكال جديدا مواكبا  

الحتياجات املستفيدين، معززا مفهوم أن املكتبة تذهب للمستفيد. فقد أصبح من املمكن أن يحصل املستفيد  

املعلوما حواجز  على  اخترقت  الخدمة  تكون  وبذلك  املكتبة.  مبنى  الى  لحضوره  الحاجة  دون  يريدها،  التي  ت 

الزمان واملكان. وبدأ تقديم الخدمة املرجعية الرقمية في نهاية الثمانينيات، عندما قدمتها املكتبات الجامعية  

حد سواء في تطوير البرمجيات   وقد تنافست املؤسسات الربحية وغير الربحية على  ،من خالل البريد االلكتروني

 ا.التي تقدم الخدمة بل أن بعض املكتبات أصبحت تقدم الخدمة بشكل تعاوني متقاسمة خبراتها وموارده

 مفهوم الخدمة املرجعية الرقمية:

التي  بأنها "احدى الخدمات املرجعية    ODLISعرفها معجم علم املكتبات واملعلومات املتاح على الخط املباشر   

أو  تطلب   الفورية،  املحادثة  أو  اإللكتروني،  البريد  بواسطة  وغالبا  اإلنترنت،  طريق  عن    االستمارة وتقدم 

على   اإلجابة  ويتم  املراجع   االستفسارات اإللكترونية.  أقسام  في  املكتبات  أخصائيو  وفي    عن طريق  باملكتبات، 

  ."االستفسارات بعض األحيان يتم التعاون في الخدمة بمشاركة أكثر من مكتبة في اإلجابة على 

املكتبات  ومؤسسات  لجمعيات  الدولي  االتحاد  املقدمة  (IFLA) وعرف  الخدمة  تلك   " بأنها  املرجعية  الخدمة 

 .للمستفيد عن طريق توظيف تقنية املعلومات بشكل أو بآخر" 

 

 لخدمة املرجعية الرقمية:أشكال ا 

  في جزء من الخدمة املرجعية التقليدية: بحيث يتولى أخصائي الخدمة املرجعية اإلجابة على االستفسارات  -1

 الشكلين التقليدي ) وجها لوجه، والهاتف والرقمي معا( 
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ن  خدمة مرجعية مستقلة: بحيث تكون بمعزل عن الخدمة املرجعية التقليدية، وتكون متاحة للطلب م   -2

خالل املوقع االلكتروني للمكتبة، ويتم تقدميها من خالل كوادر متخصصة لتقديم الخدمة املرجعية الرقمية  

 فقط 

 . جزء من اتحاد أو تجمع تعاوني  -3

 

افع ظهورها  : الخدمة املرجعية الرقمية ودو

افع في أدبيات املوضوع فهناك من يذهب إلى أنها   تتلخص فيما يأتي:تعددت اآلراء الواردة وراء تلك الدو

الزيادة امللحوظة في قلة املرتادين لقسم املراجع في املكتبات في البيئة املادية ، مقابـل ارتفاع نسبة املرتادين   -1

اقع املكتبات على اإلنترنت   ملو

 التطورات املتالحقة في تكنولوجيا االتصاالت -2

ة الخـــدمات املرجعيـــة وخـــدمات املســـتفيدين  جمعيـــ RusAأمـــا. التوجه املتزايد نحو مشاريع التعليم عن بعد  -3

 فقـــد بــررت التزايـــد املستمر اللهتمام بالخدمة املرجعية الرقمية باملبررات اآلتية 

  .ثورة االتصاالت والتطورات املتالحقة بها -أ 

 النمو املتزايد لشبكة االنترنت  - ب

املكتبـات فقـط ، إنمـا امتـدت لشـركات ذات طابع تجاري عـدم اقتصـار تقـديم الخدمـة املرجعيـة الرقميـة علـى   - ت

اقعهـا علـى االنترنـت مثـل  web help - Ask Jeves .تتيح هذه الخدمـة مـن خـالل مو

انتشار الخدمة املرجعية الرقمية املجانية أو بدون مقابل مادي إضافة لوجود الخدمات التي تشترط رسوما   -4

 مالية معينه. 

 

 الخدمة املرجعية الرقمية:مصطلحات 

 : منها, ظهرت العديد من املصطلحات اإلنجليزية املستخدمة للداللة على الخدمة املرجعية الرقمية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: مصطلحات الخدمة املرجعية الرقمية 1جدول رقم )                                               

 

 :أهداف الخدمة املرجعية الرقمية

 : تسعى املكتبات من خالل تبنيها للخدمة املرجعية الرقمية، إلى تحقيق األهداف اآلتية

 . تقديم خدمة مرجعية متميزة للمستفيدين  -1
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بتقديم  تحقيق   -2 مكتبة  من  أكثر  اشتراك  حالة  في  فرع،  أو  موظف  إلى  املتشابهة  األسئلة  بتوجيه  الجودة 

 . الخدمة

إنشاء شبكات مع املكتبات األخرى، للمشاركة في حجم األعمال التي ينفذها املتخصصون، ولزيادة الساعات   -3

 لألسئلة على مدار الساعة  االستجابةالتي يعمل بها املوظفون، على أن تتم 

في تجمعات أو ائتالفات   -4 من تخصصات بعض املكتبات وخبراتها عند مواجهة أسئلة    لالستفادةاملشاركة 

 .متخصصة، أو بعيدة عن خبرات أو إمكانيات املكتبة ذات العالقة

 

 :مزايا الخدمات املرجعية الرقمية

 توفر خدمات املراجع الرقمية العديد من املزايا للمكتبات ومنها:

تعمل على مدار    : االستمرارية -1 أن  تكون موزعة على عدد من    24يمكن  األسبوع عندما  أيام  ساعة خالل 

 .املناطق الزمنية

الجغ -2 القيود  من  طرح  : افية ر التحرر  بإمكانه  فأصبح  واملكانية،  افية  الجغر القيود  من  املستفيد  تحرير 

 .السؤال املرجعي أينما حل

االجتماعي  -3 املكتبة من حيث دعم  تضيف   : االندماج  لخدمة  عامة  قيمة  أيًضا  الرقمية  املرجعية  الخدمة 

جسدية   تحديات  يواجهون  الذين  للمستخدمين  املرجعية  الخدمات  توسيع  خالل  من  االجتماعي  االندماج 

 .والذين ال يستطيعون القدوم إلى املكتبة لسبب أو آلخر

أو الهواتف املحمولة، فقد  فمن خالل إتاحة املكتبة الخدمة امل : سهولة االستخدام  -4 رجعية عبر اإلنترنت 

 .يكون من األسهل على مستخدمي املكتبة الوصول إلى املعلومات املتاحة إلى الويب التي توفرها مكتبتهم

وقت -5 الوسائل   : املستفيدين    توفير  على  الدخول  خالل  فمن  املكتبة،  إلى  للحضور  يحتاجون  ال  فهم 

ا غير  أو  املتزامنة  الردود  اإللكترونية  على  والحصول  استعالمهم  وضع  عن طريق  املكتبة  توفرها  التي  ملتزامنة 

 .بطريقة سهلة

فمن خالل توفير نظام مرجعي يتسم باملرونة وتوفير روبوت املحادثة، فيمكنه  : خدمات متعددة االستجابة -6

 .الرد على مستخدمين متعددين في نفس الوقت باستفسارات متعددة

 

 :املرجعية الرقمية ةالخدم أنماط

"الخدمة املرجعية الرقمية غير املتزامنه" و "الخدمة  معظم الدراسات اتفقت على تقسيمها إلى فئتين رئيستين  

 . :املرجعية الرقمية املتزامنة" 

 : غير املتزامنة الرقمية الخدمة املرجعية -1

غير املتزامنة بشكل    الخدمة املرجعية وتأخذ     والتي تتضمن فاصل زمني بين السؤال املطروح واإلجابة املقدمة.     

 عام األشكال التالية : 

 

 

 : البريد اإللكتروني .أ 

املعلومات  ال يزال هذا هو الخيار الرئيس لتقديم املعلومات عبر اإلنترنت. وتستخدم العديد من املكتبات ومراكز   

على نطاق واسع تسهيالت البريد اإللكتروني لتقديم خدمة مرجعية عبر اإلنترنت ؛ حيث يقوم املستفيد بإرسال  
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بأنها ضرورية،   املرجعي، ويقدم من خالله أي معلومات يرى  به استفساره  املكتبة موضحا  إلى  إلكتروني  بريد 

زة. وهذا النموذج شائع وسهل االستخدام وال يتطلب  وتقوم املكتبات بعد ذلك بالرد عليه في غضون فترة وجي 

 برامج إضافية، ويمكن طرح السؤال بأسلوب ولغة املستفيد نفسه. 

 :بنماذج الوي . ب

اإللكتروني     البريد  االسم وعنوان  مثل  بيانات محددة  االستفسار عن طريق ملء  إرسال  يتم من خاللها  التي 

 .يتم الرد على السؤال من قبل مسئول الخدمة املرجعية بعد فترة وجيزةواالستفسار املراد اإلجابة عليه، ومن ثم  

  AskA:ج. خدمات 

ا  
ً
اقع ويب ترعاها الشركات وتسمح للمستخدمين بطرح األسئلة وتلقي اإلجابات مجان تكون عادة عبارة عن مو

من   أو  العاملية  الويب  شبكة  على  أساس ي  بشكل  املوجودة  العامة  املعلومات  الخاصة من  البيانات  قواعد 

 .وشبكات الخبراء امليدانيين

 

 املتزامنة:  الرقمية الخدمة املرجعية -2

املتزامنة بشكل عام أحد    الخدمة املرجعيةوتأخذ     التي تتم في الوقت الفعلي مع استجابة شبه فورية لالستعالم.

 األشكال التالية : 

  :املرجعية  املحادثة الفوريةأ. 

خالل االتصال بين مسئول الخدمة املرجعية واملستفيد مع بعضهما البعض باستخدام رسائل  والتي تتم من  

سهلة   التقنيات  من  األنموذج  وهذا  العادية،  الدردشة  برامج  وباستخدام  الفعلي  الوقت  في  قصيرة  نصية 

بمقابل   خاصة  برامج  أو  الشهيرة،  املجانية  البرامج  خالل  من  املحادثات  هذه  وتتم  أو  االستخدام.  مادي، 

 باستخدام غرفة محادثة على شبكة اإلنترنت، أو من خالل استخدام برنامج اتصال ويب. 

  الخدمة املرجعية من خالل االتصال املرئي :. ب

حيث يتمكن ألخصائي املكتبات واملستفيدين من رؤية بعضهم البعض في نافذة واحدة من الشاشة من خالل  

اقع الويب   يتم عرض مو الشاشة. ومن ضمن  الكاميرا. قد  نافذة أخرى على  في  اإللكترونية األخرى  املوارد  أو 

 .  Zoomأو   Skypeاألمثلة الشهيرة في ذلك برنامج  

 : (VOIP) املحادثة الصوتية. ج

اإلنترنت  عبر  الصوت  نقل  عبر   (VoIP) بروتوكول  األخرى  والبيانات  للصوت  املتزامن  النقل  تتيح  تقنية  هو 

اإلنترنت القياس ي، وتتيح هذه الخدمة الحوار الصوتي املباشر بين أخصائي املكتبات واملستفيد عن  بروتوكول  

الخدمة حول   الخدمة حرية ملسئول  تعطي هذه  اإلنترنت، كما  افرة على شبكة  املتو تقنيات االتصال  طريق 

يستطيع بدوره التعبير عن ما    التحديد الدقيق لنوعية املعلومات املرغوبة والتفاعل املباشر مع املستفيد الذي

 .يريد بلغته الطبيعية واملشاركة في تحديد مصطلحات البحث

  :د. الروبوتات املرجعية الرقمية

االصطناعي  الذكاء  مبادئ  روبوتات    Artificial Intelligenceتستخدم  من  نوعان  وهناك  األسئلة.  على  للرد 

 ويمكنها  املحادثة التي يمكن توظيفها بالخدمة املرجعية.الن
ً
وع األول يعمل على أساس قواعد محددة مسبقا

االستجابة ألوامر معينة، فإذا كانت اإلجابة خارج حدود األوامر، فلن تعرف هذه األنواع من روبوتات املحادثة  

ما يقصد وستجيب بشكل غير ُمرٍض، بينما يعمل النوع الثاني على أساس خوارزميات التعلم اآللي باستخدام  
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الصطناعي ومعالجة اللغة الطبيعية، وهذا النوع من روبوتات املحادثة قادر على فهم سياق ما يقال،  الذكاء ا

 .وليس فقط أوامر محددة ؛ حيث يتعلم هذا النوع من التجربة، ويزداد ذكاًء مع كل محادثة تجريها مع األشخاص

 : هـ. الخدمات املرجعية من خالل الهواتف الذكية

عدة   تتطلب  كانت  التي  املعلومات  وأصبحت  العالم،  أنحاء  جميع  في   
ً
هائال ا 

ً
تحسن املكتبات  خدمات  شهدت 

عمليات وإجراءات للحصول عليها متاحة اآلن بسهولة ويسر على تطبيقات الهواتف الذكية. ومن بين العديد  

ر الهواتف املحمولة وخاصة خدمة  من الخدمات القادرة على تغيير شكل املكتبة، الخدمة املرجعية املتاحة عب

"املراسلة الفورية" واالستفادة منها في تقدم خدمات مثل "املكتب املرجعي" أو "اسأل أخصائي املكتبة" حيث  

معظم   على  للحصول  الصوتية  الدردشة  أو  الفورية  املراسلة  بيئة  خالل  من  املكتبات  أخصائي  توصيل  يتم 

هذا االتجاه التفاعلي يزداد مع تطبيقات الهواتف الذكية ومع تزايد    االستعالمات املرجعية بشكل منظم. وبدأ

أعداد املستفيدين الذين يرغبون في الحصول على معلومات مرجعية أثناء تنقلهم ؛ تقدم العديد من املكتبات  

إلى   للوصول  املحمول  الجهاز  قدرات  تعزز  التي  الذكية  الهواتف  تطبيقات  خالل  من  املرجعية  الخدمات 

لومات بطريقة ميسرة للمستفيدين، كما ستكون وسيلة قيمة لنشر املعلومات ملستخدمي املكتبة في البيئة  املع

االجتماعي  للتباعد  توتير،     الجديدة  وتطبيقات  بوك،  فيس  محادثات  تطبيقات  استخدام  يمكن  حيث  ؛ 

تعليقات فورية من  وتطبيقات واتس أب للخدمات املرجعية وذلك بإرسال واستقبال األسئلة والحصول على  

 جانب املستفيد. 

ومن ضمن األمثلة العملية على هذا الجانب نجد مكتبات جامعة هونغ كونغ حيث تقدم خدمة "اسأل مكتبي"  

على معلومات حول خدمات وموارد   العثور  في  للمستفيدين  في مساعدة سريعة  أب  واتس  تطبيق  من خالل 

 املكتبة. 

  : ي الهممد. الخدمات املرجعية املحمولة لذو 

القدرات   ذوي  األشخاص  ملساعدة  مرجعية  خدمات  لتقديم  مهم  جانب  املحمول  الهاتف  تكنولوجيا  تعد 

قارئات شاشة   الذكية على  الهواتف  مثل  املحمولة  األجهزة  وتحتوي  السمع.  أو  البصر  الخاصة مثل ضعاف 

الت  أجهزة  تجعل  حيث  ؛  املعلومات  إلى  الوصول  في  الهمم  ذوي  مساعدة  االهتزازية  يمكنها  أو  املرئية  نبيهات 

فعلى   الخاصة،  القدرات  متاحة لألشخاص ذوي  للهواتف املحمولة  التلقائي  والنص  الصوت  على  والتعرف 

( كتاب صوتي. وإذا وفرت  9.000فهو يتيح وصول مجاني إلى أكثر من ) LibriVox **سبيل املثال مشروع ليبريفو

 .يمكنهم استخدامها من خالل هواتفهم املحمولةف Libri Vox أي مكتبة لهؤالء األعضاء بوابة

 

 :. الخدمات املرجعية الرقمية التعاونية3

املذكورة سلفا، وبعدها يقوم    وهي تعاون مكتبتان أو أكثر لتقديم خدمات مرجعية باستخدام أي من التنسيقات 

إرسال االستفسار إلى املكتبة األكثر قدرة على    املستفيد بإرسال طلب إلى املكتبة املنتسب إليها، وعلى الفور يتم

اإلجابة على السؤال، وقد تستقبل املكتبة االستفسار نظرا ألن لديها نقاط قوة خاصة في مجموعتها تتناسب  

 موجًها إليها ألنها تصادف أن تكون مفتوحة عندما أرسل    مع احتياجات املستفيد، أو 
ً
قد تتلقى املكتبة سؤاال

 قامت به مكتبة الكونجرس     ( QuestionPoint)    املستفيد سؤاله، ونجد على سبيل املثال
ً
 مشتركا

ً
فهو مشروعا

 في عام  2001في عام    OCLCو  
ً
عاونية متنامية  م، بغرض إتاحة وصول املكتبات إلى شبكة ت2002م ليبدأ فعليا

املشروع   على   
ً
اعتمادا املشروع  تطوير  تم  وقد  العالم.  وحول  األمريكية  املتحدة  الواليات  في  املراجع  لخدمة 

مكتبة    16م بمشاركة  2000   التجريبي لخدمة املراجع الرقمية التعاونية الذي أطلقته مكتبة الكونجرس عام 
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وفي   وقت  أي  في  للباحثين  مرجعية  خدمة  تقديم  للمكتبات  بهدف  عاملية  رقمية  شبكة  خالل  من  مكان  أي 

واملؤسسات األخرى ذات الصلة وتعمل الخدمة على مستويين : األول يدعم تقديم املكتبات لخدمة مرجعية  

إلى   محلية خاصة بها، ويطلق عليها البعض "اسأل أخصائي املكتبة، ويتاح من خالل هذا املستوى الوصول 

ملكتبة أو موظفي خدمات املراجع في النظام التعاوني اإلقليمي، أما املستوى الثاني  املوظفين سواء املحليين في ا

التي تضم مجموعة    Global Reference Network (GRN)   فيتم فيه توجيه األسئلة إلى شبكة املراجع العاملية

عام   وفي  العالم  من  مختلفة  دول  من  املكتبات  خدمة  2005من  بين  الدمج  تم  وبين    Reference 7/24م 

QuestionPoint   في املشاركة  للمكتبات   
ً
متاحا قبل     QP   وأصبح  الدردشة املستخدمة من  أدوات  استخدام 

التعاونية    Reference  7/24مستخدمي   املراجع  خدمة  استخدام  وكذلك   ،Cooperative Reference 

 أن املشارك   7/24
ّ
، إال

ً
، أي أن مشاركة املكتبات فيها ليس إجباريا

ً
تقديم خدمة     ة فيها تمكن املكتبات مناختياريا

متاحة، بل   QuestionPointواآلن لم تعد خدمة    مرجعية للمستفيدين على مدار الساعة طوال أيام األسبوع. 

عام    Springshareاستحوذت   في  الخدمة  أنشطة  2019على  جميع  وانتقلت   ،QuestionPoint    خدمة إلى 

SpringshareLibAnswers.  

 

 فة: . قاعدة املعر 4

تستخدم املكتبات قواعد املعرفة كشكل من أشكال الخدمات املرجعية حيث يتم االحتفاظ باألسئلة واألجوبة  

املرسلة سابقا من قبل املستفيدين إلعادة استخدامها في قاعدة بيانات أو أرشيف قابل للبحث ؛ مما يؤدي إلى  

 ويوفر الوقت في الرد على األسئلة الجديدة.تقليل الجهد املبذول في اإلجابة على أسئلة متكررة، 

مكتبة   الخدمة     MacPhaidinتوفر  فيه مسئول  يتواجد  لن  وقت  أي  في  املكتبة  توفرها  والتي  "اسألنا"  أداة 

إلى  رسالة  بإرسال  املستفيد  فيقوم  للدردشة،  متاح  إعادة  "أسالنا" املرجعية  على  الدردشة  نافذة  وستعمل 

 وإجابتهم على موضوع االستفسار، وفي حالة عدم توفير إجابة جيدة على  توجيه على األسئلة املطروح
ً
ة مسبقا

البريد   بالرد عبر  ثم سيقوم املسؤول  املرجعية،  الخدمة  إلى مسئول  بإرسالها  السؤال، فتقوم قاعدة املعرفة 

 اإللكتروني في الوقت املناسب. 

 

 :مقومات تقديم الخدمة املرجعية الرقمية

افرها لتقديم خدمة مرجعية رقمية تنقسم إلى ثالثة قطاعات رئيسة، و يندرج تحت كل  املقومات الواجب تو 

 :قطاع مجموعة من املقومات الفرعية وهي 

  :حتهاتمقومات بشرية ويندرج 

  .أخصائي املراجع  -أ 

  .املستفيد  - ب

 مقومات مادية وتشتمل على ما يأتي:

 .مصادر املعلومات الرقمية -أ 

 .امليزانية - ب

 .والبرمجيات، وواجهات املستفيد، وموقع املكتبةجهزة، أل ا - ت

 األسالة واألجوبة - ث
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 مقومات تنظيمية إجرائية: 

 :وهي التي تحكم وتضبط مجريات العمل وتضبطه لتحقيق أقص ى درجات الفاعلية، وهي على النحو األتي

 .رجعيةمل قابلة املا -أ 

 .خرجاتهمرجعي و ملجراءات العمل ا إل نظمة مل السياسة ا - ب

 .يدين فدمة للمست بالخ التسويق، والوصول  - ت

  .ريعايملا - ث

 

 :الدور الجديد ألخصائي املراجع في البيئة الرقمية

مهام  املراجع، وظهور  أخصائي  تغير دور  إلى  الحديثة  التقنية  البيئة  املكتبات وخدماتها واستخدام  تطور  أدى 

 منها: اهجديدة ينبغي عليه القيام ب

 . ضاء الرقميف ال  بر رجعية عمل قابلة ا مل إجراء ا-

 . جودة العاليةل ا تعلومات ذاملالقدرة على انتقاء ا -

 .ديدهاتحة الواردة و ئلسأل ييز طبيعة ا متلك مهارة تيمأن -

 :راجع الرقميملي ا ئأخصاومن املهارات الواجب توفرهافي 

 .واالنترنتي  آللسب ااحلمهارات ا - 

 . رجعية الرقميةمل دمة الخجاعها، ومهارات ار وتنظيمها واست  املجموعات تشمله من إدارة    بماعلومات  ملمهارات ا  -

 .التحليلي   فكير مهارة الت  -

 .تناقواعد البيا في تيجيات البحث رامهارة التعامل مع است - 

 االنترنت. تاحة على ملرجعية امل علومات امل، ومصادر ا املختلفهركات البحث ح مهارة تقييم م - 

 .التفاعل مع املقابالت املرجعية القصيرة -

 

 الخدمة املرجعية الرقمية في مكتبة امللك سلمان املركزية: 

الخدمة   إلى  الوصول  ويمكن  أو خارجها،  الجامعة  كانوا من منسوبي  املستفيدين سواء  لكافة  الخدمة  تقدم 

ة الخدمات اإللكترونية ثم النقر  املرجعية الرقمية من خالل موقع عمادة شؤون املكتبات ثم النقر على أيقون

الرقم   باستخدام  الدخول  االلكترونية، ولالستفادة من الخدمة يجب تسجيل  املرجعية  أيقونة الخدمة  على 

من خالل   بالخدمة  التسجيل  يمكنه  الجامعة  خارج  من  املستفيد  كان  حالة  وفي  الجامعة  ملنسوبي  الجامعي 

 .أيقونة تسجيل

 في مكتبة امللك سلمان املركزية خدمة املرجعية الرقمية( صفحة الدخول لل1شكل رقم ) 
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 و تضم واجهة الخدمة ثالث أيقونات هي:  

  .: يقدم املستفيد من خاللها طلباته املتعلقة بتصوير جزء من كتاب أو مقالة أو رسالة جامعيةطلب تصوير -

استفسار أو شكوى أو طلب تجديد إعارة، كما  :يتمكن املستفيد من خاللها من إرسال  استفساراتي- استفسار  -

 . تعرض هذه االيقونة جميع االستفسارات التي قدمها املستفيد فهي بمثابة أرشيف له

 : من خاللها يتمكن املستفيد من الوصول إلى املواد التي طلب تصويرها.طلباتي -

 

 مكتبة امللك سلمان املركزيةاملبحث الثاني: 

م وهي السنة التي أنشئت فيها كلية  1957هـ/  1377يعود افتتاح املكتبة املركزية لجامعة امللك سعود إلى عام  

، يعملون في خدمة طالب وأساتذة الجامعة، وكانت تشتمل    28اآلداب، حيث بدأت املكتبة املركزية بعدد  
ً
موظفا

 تقع في    103199مقعد، وتضم    600على  
ً
، ب  209957عنوانا

ً
مخطوطة    6500اإلضافة إلى ما يقرب من  مجلدا

أصلية ومصورة، وبعض املجموعات النادرة التي وردت مع املكتبات املهداة من بعض الشخصيات البارزة في  

  .آنذاكاملجتمع 
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فتتاح املكتبة املركزية ضمت إليها مكتبة كلية اآلداب التي بدأت بخمسة موظفين فقط،  ومنذ السنة األولى ال 

إنشائها على حوالي  وقد   بداية  في  بلغت ما يقرب من    4000احتوت  إلى أن  تنامت هذه املجموعات  ثم  مجلد، 

في    18891 تقع   
ً
إلى    59931عنوانا باإلضافة  اإلهداء،  من  معظمها  كان   ،

ً
بقاعة    284مجلدا أودعت  دورية 

    80الدوريات باملكتبة املركزية، وكانت مكتبة كلية اآلداب قد بدأت بـ  
ً
فقط لخدمة روادها من الباحثين  مقعدا

والطالب وأعضاء هيئة التدريس، وأصبحت بذلك أقدم مكتبات جامعة امللك سعود، ثم توالى افتتاح املكتبات  

هـ إنشاء مكتبة مركزية تغطي  1384األخرى بكليات الجامعة إلى أن بلغ عددها أربع مكتبات، بعدها تقرر في عام 

واس للجامعة،  املختلفة  أن  التخصصات  إلى  ومعاهدها،  الجامعة  كليات  داخل  الفرعية  املكتبات  إنشاء  تمر 

عام   في  الحالية  مبانيها  إلى  الجامعة  انتقال  وبعد  فرعية.،  مكتبة  ثالث عشرة  عددها  أدمجت 1404وصل  هـ 

مقتنيات بعض املكتبات الفرعية في الكليات مع مقتنيات املكتبة املركزية، ويتكون اآلن نظام مكتبات جامعة  

املركزية وسبع مكتبات فرعية   األمير سلمان  وتتبعها مكتبة  املكتبات  املركزية من عمادة شؤون  امللك سعود 

   .أخرى 

 
 :الوظائف والخدمات في املكتبات الجامعية

العاملون في مكتبة األمير سلمان املركزية: يعمل في مكتبة األمير سلمان املركزية ثالث فئات من العاملين هم على  

 :  يبالترت 

اإلداريون الذين يقومون باإلشراف على إدارة املكتبة وتنظيم العمل والتخطيط للمستقبل ويندرج من بينهم   -أ

 .أمناء القاعات املختلفة باملكتبة

املوظفون املهنيون الذين يقومون باألعمال الفنية من فهرسة وتصنيف وتزويد وإرشاد القراء وغير ذلك من    -ب

 .املهنية املكتبيةالوظائف 
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، وهذه  الترقيقالكتبة والعمال الذين يقومون باألعمال الرتيبة باملكتبة مثل أعمال اإلعارة أو االسترجاع أو   -ج

 .الوظائف ال تحتاج إلى مهنيين متخصصين في علوم املكتبات واملعلومات

 

 : وصف مكتبة امللك سلمان املركزية

 :كالتالي تم تقسيمها  تتكون مكتبة امللك سلمان من ستة طوابق 

 :ويوجد به مجموعة من األقسام هي  للمكتبة،الطابق األول: يحتوي هذا الطابق على مدخلين رئيسيين 

 .قسم اإلعارة والفهارس البطاقية –

 .الوحدات الطرفية املتصلة بالنظام اآللي  –

 .قسم اإلرشاد –

 . مركز املعلومات الصحفية –

 .قاعة الصحف اليومية –

 .مركز بيع مطبوعات الجامعة  –

 . الخاص بطلبة قسم علوم املكتبات واملعلومات Bibliography املعمل الببليوجرافي  –

 .للمكتباتمركز للبحث اآللي واإلنترنت ، ومكتب الجمعية السعودية  –

 :الطابق الثاني: يحتوي هذا الطابق على مجموعة من املكاتب اإلدارية مثل

 . مكتب العميد  –

 . مكتب الوكيل –

 .مكتب مستشار الشؤون الفنية –

 .مكتب إدارة الدراسات والتطوير –

 . الشؤون اإلدارية –

 .أقسام )التزويد ، الفهرسة ، التصنيف ، تقنية املعلومات ، املطبوعات الحكومية ، الوثائق(  –

 .إدارة العالقات العامة –

بجانب مجموعة من األقسام    واألعجمية،الطابق الثالث: يحتوي هذا الطابق على قاعتين للمراجع العربية  

 :مثل

 .قسم الوسائل السمعية والبصرية –

 . قسم املخطوطات واملصغرات الفيلمية –

 . قسم الرسائل الجامعية –

 . قسم املجموعات الخاصة –

 . قسم املجموعات التذكارية –

 .الخرائطقسم   –

في مختلف التخصصات والتي يفوق    واألجنبية،وهو طابق مخصص للدوريات العلمية العربية  الطابق الرابع:  

ا لتصنيف ديوي العشري  علمية،دورية  2000عددها عن 
ً
 .تم ترتيبها وفق

كذلك    ي،العشر هو طابق خاص بالكتب واملراجع العربية التي تم ترتيبها وفقا لتصنيف ديوي  الطابق الخامس:  

 .يوجد الفهرس البطاقي املصنف 
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كما    العشري،التي تم ترتيبها وفقا لتصنيف ديوي    األجنبية،هو طابق خاص بالكتب واملراجع  الطابق السادس:  

 . يوجد به قسم خاص بـ اإلهداء والتبادل والتوزيع 

 من األحد إلى    املكتبة: مواعيد  
ً
  9صباًحا وحتى    8مام الساعة  في ت  الخميس، تعمل املكتبة على مدار العام يوميا

  مساًء،   5صباًحا وحتى    8في تمام الساعة    أسبوع،وتفتح املكتبة أبوابها للعائالت في يوم السبت من كل    مساًء،

 .ويوم الجمعة هو يوم عطلة

  467  011الهاتف:    ،12372طرق االتصال بمكتبة امللك سلمان املركزية العنوان: جامعة امللك سعود، الرياض  

6148 

 
 

 ة طار املنهجي للدراساإل 

 تمهيد: 

أي دراسة علمية حيث ال تخلو دراسة من استراتيجية علمية تقوم على  املنهجية هي الطريقة املتبعة في اعداد 

 بعناية للوصول الى الحقائق املرتبطة بموضوع البحث العلمي. خطوات مدروسة 

الدراسة منهج  الفصل  هذا  الدراسة،  املتبع   يتناول  الدراسة،  ،  ومجتمع  املستخدمةوعينة  جمع    واألداة  في 

 . املتبعة في تحليل البيانات ساليب اإلحصائيةاأل و وتحديد الطرق   ،البيانات

 

 منهج الدراسة: 

الوصفي   املنهج  استخدام  يتم  سوف  الدراسة  هذه  طبيعة  مالئمة    التحليلي بسبب  األكثر  املنهج  ألنه  وذلك 

جميع أفراد مجتمع البحث   استجوابلطبيعة الدراسة حيث أنه "ذلك النوع من البحوث الذي يتم بواسطته  

أو عينة كبيرة منه وذلك بهدف وصف الظاهرة املدروسة من حيث طبيعتها ودرجة وجودها"، ويعرف أيضا بأنه  

  ذلك "ويهدف "دراسة األوضاع الراهنة للظواهر من حيث خصائصها وأشكالها وعالقاتها والعوامل املؤثرة في  

ل وصف الحاضر بتوفير بيانات كافية لتوضيحه وفهمه ثم  إلى فهم الحاضر لتوجيه املستقبل وذلك من خال

 إجراء املقارنات وتحديد العالقات بين العوامل، وتطوير االستنتاجات من خالل ما تشير اليه البيانات. 

 

 مجتمع الدراسة: 

مجتمع    ويتكون  الدراسة.  مشكلة  موضوع  يكونون  الذين  األشياء  أو  األفراد  جميع  هو  الدراسة  مجتمع 

اآلداب  من  الحالية  سة  الدرا  بكلية  العليا  الدراسات  سعودطالبات  امللك  مجتمع  بجامعة  حجم  بلغ  وقد   ،

 طالبة.  482الدراسة 

 



 اآلدابالخدمة املرجعية الرقمية في مكتبة امللك سلمان املركزية من وجهة نظر طالبات الدراسات العليا في كلية  
 

  

    2022يناير عشر ـ   بعساالعدد ال – تاسعال المجلد 
 

90 
 

 الدراسة: عينة 

 على  
ً
والتي    ،البسيطة  افراد مجتمع الدراسة باستخدام أسلوب العينة العشوائيةتم توزيع االستبانات إلكترونيا

من    ٪20قدرها  بنسبة مئوية    طالبة( 90) وقد بلغ حجم عينة الدراسة،هي شكل من أشكال العينة االحتمالية

 .1تم تحديدها اعتمادا على الجدول الذي وضعه العاملان كريجي ومورجان  ،اإلجمالي 

 

 : أداة الدراسة 

  الدراسة، األداة األكثر مالءمة لتحقيق أهداف هذا  فهي    لجمع البياناتكأداة    االستبانة   ت الدراسةاستخدم

  
ً
عرَّف االستبانة بأنها:" استمارة تحتوي على مجموعة من األسئلة، أو العبارات املكتوبة، أو كليهما معا

ُ
حيث ت

 أو ما ينط 
ً
بق ه،  مزودة بإجاباتها، أو اآلراء املحتملة أو بفراغ لإلجابة، ويطلب من املجيب ها اإلشارة ملا يراه مهما

أنه اإلجابة الصحيحة " السابقة ذات    (2)أو ما يعتقد  األدبيات والدراسات  إلى  بالرجوع  الدراسة  أداة  بناء  تم 

 . العالقة بموضوع الدراسة 

 

 دراسة: ال  أداة  تطبيق  إجراءات

اقع الخدمة املرجعية الرقمية في  و   تصميم االستبانة بعد مراجعة لإلطار النظري والدراسات السابقة حول تم 

األداب كلية  في  العليا  الدراسات  طالبات  نظر  وجهة  من  املركزية  امللك سلمان  تساؤالت    ؛مكتبة  على  لتجيب 

مختص بجمع بيانات    األول منهمااملحور  ،  خمسة محاور ونتج عن ذالك استبانة ذات  ق أهدافها،  ي الدراسة وتحق

افية وهي متغيرات مستقلة لوصف خصائص األفراد الشخصية والتعليمية ،   افراد عينة الدراسة الديموغر

  أربع من قبل الباحثة على    من االستبانة بجمع املتغيرات التابعة، والتي تم توزيعها  تختص املحاور األخرى بينما  

 محاور كالتالي:

 . مدى معرفة الطالبات بالخدمة املرجعية الرقميةالتعرف على : الثانياملحور 

 . قياس رضا الطالبات عن الخدمة املرجعية الرقميةمعرفة   :الثالثاملحور 

 . أساليب التسويق املعتمدة للخدمات املرجعية الرقميةالتعرف على  : الرابع املحور 

تحسين الخدمة املرجعية الرقمية بمكتبة امللك سلمان  التي تسهم في  أهم املقترحات والتوصيات: الخامساملحور  

 املركزية. 

 

 : صدق أداة الدراسة

 تم التحقق من صدق أداة الدراسة املستخدمة باستخدام طريقة صدق االتساق الداخلي.

 : الداخلي صدق االتساق  

بيرسون  بتالباحثة  قام ارتباط  معامل  الداخلي  ( Person'sCorrelationCoefficient) حساب  الصدق  ملعرفة 

  للمحور لالستبانة حيث تم حساب معامل االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات االستبانة بالدرجة الكلية  

 التالي: وضح ذلك الجدول  يالذي تنتمي إليه العبارة كما 

 

 الثالثمعامالت ارتباط بيرسون لعبارات املحور ( 2) جدول رقم 

 الثالثاملحور 

 معامل االرتباط   رقم العبارة 
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1 0.877** 

2 0.865** 

3 0.795** 

4 0.684** 

5 0.698** 

6 0.728** 

7 0.755** 

8 0.821** 

9 0.843** 

10 0.857** 

11 0.891** 

12 0.798** 

 فأقل  0.01** دال عند مستوى الداللة 

   محورها أن قيم معامل ارتباط كل عبارة من العبارات مع    السابق يتضح من الجدول  
ً
موجبة ودالة إحصائيا

 .هامع محاورهااتساق  يدلعلى صدقمما  ،( فأقل0.01الداللة ) عند مستوى 

 : أداة الدراسةثبات 

بتطبيق   الباحثة  قامت  )االستبانة(،  الدراسة  أداة  ثبات  مدى  كرونباخ  لقياس  ألفا  معادلة 

 (cronbach,sAlpha)α( )  ، و الدراسة،  أداة  ثبات  من  ) الجدول  للتأكد  معام،  ( 3رقم  أداة    ليوضح  ثبات 

 الدراسة. 

 معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة ( 3) جدول رقم 

عدد   الدراسة محور 

 العبارات 

 ثبات املحور 

 0.937 12 الثبات العام 

(، وهذا يدل على أن االستبانة تتمتع  0.937يتضح من الجدول السابق أن معامل الثبات العام عال حيث بلغ ) 

 . قياس مايرادقياسة في هذه الدراسةيمكن االعتماد عليها  بمصداقية عالية،

 

   :اإلحصائية األساليب

وتحليل   الدراسة  أهداف  املناسبة  ااستخد  تم  فقد   البيانات،لتحقيق  اإلحصائية  األساليب  من   
ً
عددا م 

 بالرمز  
ً
وذلك بعد أن تم ترميز  ،  ( SPSS) باستخدام الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية، والتي يرمز لها اختصارا

 لألساليب اإلحصائية اآلتية: البيانات وإدخالها إلى الحاسب اآللي، ثم استخرجت الباحثة 
ً
 النتائج وفقا

؛ للتعرف على الخصائص الشخصية والوظيفية  ( Percentage&Frequencies) التكرارات والنسب املئوية   •

 ألفراد عينة الدراسة وتحديد إجابات أفرادها تجاه عبارات املحاور الرئيسة التي تتضمنها أداة الدراسة. 
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؛ ملعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض إجابات أفراد  ( WeightedMeanح( ) املتوسط الحسابي املوزون )املرج •

عينة الدراسة على كل عبارة من عبارات الدراسة األساس، مع العلم بأن هذا املقياس يفيد في ترتيب العبارات  

 حسب أعلى متوسط حسابي موزون.  

الحسابي   • عي( Mean) املتوسط  أفراد  إجابات  انخفاض  أو  ارتفاع  مدى  ملعرفة  املحاور  ؛  عن  الدراسة  نة 

الرئيسة )متوسط متوسطات العبارات(، مع العلم بأن الباحثة قد أفادت في ترتيب املحاور حسب أعلى متوسط  

 حسابي. 

؛ للتعرف على مدى انحراف إجابات أفراد عينة الدراسة لكل  ( StandardDeviation) االنحراف املعياري   •

ور من املحاور الرئيسة عن متوسطها الحسابي، وقد استخدمت  عبارة من عبارات متغيرات الدراسة، ولكل مح

 ألن االنحراف املعياري يوضح التشتت في إجابات أفراد عينة الدراسة لكل عبارة من  
ً
الباحثة هذا األسلوب نظرا

اإلجابات   تركزت  الصفر  من  قيمته  اقتربت  فكلما  الرئيسة،  املحاور  جانب  إلى  الدراسة،  متغيرات  عبارات 

 تشتتها بين املقياس. وانخفض 

•  ( بيرسون  ارتباط  األداة   ؛( Pearsonمعامل  عبارات  بين  الداخلي  االتساق  وكل    )االستبانة(   لقياس صدق 

 محور تنتمي إليه. 

 

 ( 4جدول رقم ) 

 
 ة عرض نتائج الدراس

 : تمهيد

هذا الفصل نتائج التحليل اإلحصائي، وعرض إلجابات عينة الدراسة على التساؤالت، ومن ثم عرض    يتناول 

ا للمنهجية العلمية. 
ً
 النتائج، وتفسيراتها، ومناقشتها؛ وفق

 : ةبأفراد عينة الدراس املتعلقةائج النت

 : املحور األول: البيانات األولية

 عمرال-1

 ( 5جدول رقم ) 
ً
 للفئة العمريةتوزيع أفراد عينة الدراسة وفقا

 النسبة  التكرار  الفئة العمرية 

 ٪71.1 64 28-24من 

 ٪28.9 26 28أكثر من 

 ٪ 100 90 املجموع 
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 النسبي أل توزيع ( ال2شكل رقم ) 

ً
 للفئة العمريةفراد عينة الدراسة وفقا

منهم   ٪71كانت نسبة  الذين استجابوا    الطالباتعينة الدراسة من    أنوالشكل السابقين  يتضح من الجدول  

 . سنة 28اعمارهم اكثر من  ٪29والنسبة املتبقية سنة 28-24اعمارهم من 

 التخصص -2

 ( 6) جدول رقم 
ً
 لتخصص لتوزيع أفراد عينة الدراسة وفقا

 

 النسبة  التكرار  تخصص ال

 ٪45.8 41 علم املعلومات 

 ٪10.8 10 تاريخ

 ٪10.2 9 عربية لغة 

 ٪10.2 9 علم االجتماع 

 ٪12.2 11 أدب انجليزي 

افيا   ٪10.8 10 جغر

 ٪ 100 90 املجموع 

 

 
 النسبي أل توزيع ( ال3شكل رقم ) 

ً
 للتخصص فراد عينة الدراسة وفقا

46%

11%
10%

10%

12%

11%
علم المعلومات

تاريخ

لغة عربية

علم االجتماع

أدب انجليزي

جغرافيا
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للمتخصصين في علم  عينة الدراسة جاءت النسبة األكبر  تخصصات  أنوالشكل السابقين  يتضح من الجدول  

افيا نسبة  ٪12نسبة  ثم األدب األنجليزي  ٪46بنسبة  املعلومات ثم  اللغة العربية وعلم   ٪11ثم التاريخ والجغر

 .٪10نسبة االجتماع 

 املستوى الدراس ي -3

 

  ( 7) جدول رقم 
ً
 . للمستوى الدراس يتوزيع أفراد عينة الدراسة وفقا

 النسبة  التكرار  املستوى الدراس ي 

 ٪ 24 22 ستوى األول امل 

 ٪ 11 10 املستوى الثاني

 ٪ 16 15 املستوى الثالث 

 ٪ 26 24 املستوى الرابع 

 ٪7 6 املستوى الخامس 

 ٪6 5 املستوى السادس

 ٪7 6 املستوى السابع 

 ٪3 2 املستوى الثامن 

 ٪ 100 90 املجموع 

 

 
 النسبي أل توزيع ( ال4شكل رقم ) 

ً
 للمستوى الدراس ي فراد عينة الدراسة وفقا

 ٪ 16من املستوى األول ثم  ٪24من املستوى الرابعثم  ٪26نسبة  اعلى  أنوالشكل السابقين  يتضح من الجدول  

الثالث املستوى  ثم    ٪11ثم    من  الثاني  املستوى  ثم    ٪7من  والسابع  الخامس  املستويين  املستوى    ٪6من  من 

 من املستوى الثامن. ٪3السادس ثم 

24%

11%

16%

26%

7%

6%

7%

3%
المستوى األول

المستوى الثاني

المستوى الثالث

المستوى الرابع

المستوى الخامس

المستوى السادس

المستوى السابع

المستوى الثامن
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 الدراسةسئلة أب املتعلقةالنتائج 

  :مدى معرفة الطالبات بالخدمة املرجعية الرقمية   :الثانياملحور 

 مكتبة امللك سلمان املركزية؟ ما معدل استخدامك للخدمة املرجعية الرقمية في -1

  إجابات أفراد عينة الدراسة ( 8) جدول رقم 
ً
لخدمة املرجعية الرقمية في مكتبة امللك  اعدل استخدام  ملوفقا

 سلمان املركزية

 النسبة  التكرار  معدل االستخدام 

 ٪34.4 31 ال أستخدمها

 ٪12.2 11 مرة واحدة في اليوم 

 ٪15.6 14 مرة في األسبوع 

 ٪ 30 27 في الشهر مرة 

 ٪7.8 7 معدل آخر 

 ٪ 100 90 املجموع 

 
   جاباتإل النسبي  وزيع الت( 5شكل رقم ) 

ً
لخدمة املرجعية الرقمية في  اعدل استخدام  ملأفراد عينة الدراسة وفقا

 مكتبة امللك سلمان املركزية

، في  املرجعية الرقميةمن عينة الدراسة ال يستخدمون الخدمة    ٪34أنوالشكل السابقين  يتضح من الجدول  

يستخدمونها    ٪12سبوع ويستخدمونها مرة في اال   ٪16، ويستخدمونها مرة في الشهرمن عينة الدراسة    ٪30حين  

مرة في السنه عند    –مرة في الفصل الدراس ي او مرتين    –معدل آخر مثل ) حسب االحتياج    ٪8اليوم ومرة في  

 .من فترة الى أخرى (  –الضرورة 

 ؟الخدمة املرجعية الرقمية التي تم استخدامها في مكتبة امللك سلمان املركزيةما نوع  -2

 

 إجابات أفراد عينة الدراسة  (  9) جدول رقم  
ً
نوع الخدمة املرجعية الرقمية التي تم استخدامها في مكتبة  لوفقا

 امللك سلمان املركزية 

 النسبة  التكرار  نوع الخدمة املرجعية الرقمية

 ٪ 33.3 30 االستفسارات خدمة الرد على 

34%

12%16%

30%

8%

ال استخدمها

مرة واحدة في اليوم

مرة في االسبوع

مرة في الشهر

معدل آخر
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 ٪11.1 10 حجز قاعة 

 ٪36.7 33 طلب كتب ومراجع 

 ٪24.4 22 خدمة اإلعارة والتجديد 

 % 28.9 26 طلب تصوير جزء من كتاب من كتاب او رسالة 

 ٪ 100 90 املجموع 

 

 
 إل  النسبي  وزيع الت( 6شكل رقم ) 

ً
الرقمية التي تم  ع الخدمة املرجعية  لنو  جابات أفراد عينة الدراسة وفقا

 استخدامها في مكتبة امللك سلمان املركزية 

أن   السابقين  والشكل  الجدول  من  يستخدمون  ٪36.7يتضح  الدراسة  عينة  كتب  خدمة  ال  همن  طلب 

خدمة طلب  ال  هيستخدمون  ٪28.9  أن  الرد على االستفسارات ، في حينخدمة  ال  هيستخدمون  ٪33.3وومراجع

من عينة    ٪11.1يستخدمونها لخدمة اإلعارة والتجديد و    ٪24.4تصوير جزء من كتاب من كتاب او رسالة و  

 . الدراسة يستخدمونها لحجز قاعة

 ما الوسيلة املستخدمة في الحصول على الخدمة املرجعية الرقمية في مكتبة امللك سلمان املركزية؟  -3

  إجابات أفراد عينة الدراسة  (  10) جدول رقم  
ً
الوسيلة املستخدمة في الحصول على الخدمة املرجعية  نوع  لوفقا

 الرقمية في مكتبة امللك سلمان املركزية

 النسبة  التكرار  لحصول على الخدمةفي االوسيلة املستخدمة 

 ٪26.7 24 الحساب الشخص ي 

 ٪48.9 44 اسأل امين املكتبة 

 ٪23.3 21 دردشة

 ٪24.4 22 الكترونيبريد 

 ٪ 100 90 املجموع 

 



 العنزي بالل فاديه محمد 

 

  

ي علوم المكتبات والمعلومات
 
ي للبحوث والدراسات ف  97 مجلة المركز العرب 

 

 
 (  إل   النسبي  وزيع الت( 7شكل رقم 

ً
الدراسة وفقا أفراد عينة  في الحصول على  ل  جابات  الوسيلة املستخدمة  نوع 

 الخدمة املرجعية الرقمية في مكتبة امللك سلمان املركزية

اسأل أمين املكتبة للحصول    يستخدمون من عينة الدراسة    ٪48.9يتضح من الجدول والشكل السابقين أن  

الخدمة  الشخص ي   ن يستخدمو   ٪26.7و  على  حين الحساب  في    ٪ 24.4و    الدردشة   يستخدمون   ٪23.3  أن   ، 

 البريد اإللكتروني. يستخدمون  

 

 ؟ االستفساراتما املدة الزمنية املستغرقة في اإلجابة على -4

 إجابات أفراد عينة الدراسة ( 11) جدول رقم 
ً
 االستفسارات لمدة الزمنية املستغرقة في اإلجابة على  ل وفقا

 النسبة  التكرار  على االستفسارات  املدة الزمنية املستغرقة في اإلجابة

 ٪57.5 50 يوم واحد 

 ٪27.6 24 يومان

 ٪14.9 16 أكثر من يومان 

 ٪ 100 90 املجموع 

 
 ( رقم  الدراسة  إل   النسبي   وزيع الت( 8شكل  عينة  أفراد   جابات 

ً
على  للم   وفقا اإلجابة  في  املستغرقة  الزمنية  دة 

 االستفسارات 

57%28%

15% 0%

يوم واحد

يومان
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مدة الرد عليهم يوم واحد فقط    استغرقت من عينة الدراسة    ٪57يتضح من الجدول والشكل السابقين أن  

عليهم أكثر  مدة الرد    استغرقت  ٪15أن  ، في حين  يومان  عليهممدة الرد    استغرقتمن عينة الدراسة    ٪28بينما  

 . من يومان

 

 ما األسباب التي تقلل من استخدامك للخدمة املرجعية الرقمية؟-5

 إجابات أفراد عينة الدراسة ( 12) جدول رقم 
ً
 لخدمة املرجعية الرقمية ا ألسباب التي تقلل من استخدام ل وفقا

 النسبة  التكرار  الخدمة املرجعية الرقمية   تقلل من استخدامأسباب  

 ٪ 31 27 تأخر األخصائي في اإلجابة

 ٪27.6 24 الخدمة معقد   استخدام

 ٪29.9 26 عدم وضوح الخدمة في موقع املكتبة

 ٪34.5 30 عدم تحديد املكتبة للوقت املستغرق في الرد 

 ٪ 100 90 املجموع 

 
 ( رقم   إل   النسبي  وزيع الت( 9شكل 

ً
وفقا الدراسة  عينة  أفراد  استخدام    جابات  من  تقلل  التي  لخدمة  ا لألسباب 

 املرجعية الرقمية 

الخدمة املرجعية    كان سبب عدم استخدام من عينة الدراسة    ٪34.5يتضح من الجدول والشكل السابقين أن  

امل   الرقمية تأخر    هو   كان السببمن عينة الدراسة    ٪31بينما  تغرق في الرد  سهو عدم تحديد املكتبة للوقت 

السبب  كان    ٪27.6عدم وضوح الخدمة في موقع املكتبة و  السبب    كان  ٪29.9أن  ، في حين اإلخصائي في اإلجابة

 .استخدام الخدمة معقد  هو ان

 

 ؟ لهنقدمة  ملا  الرقمية  رجعيةملخدمة ا ل عن ا  بكلية اآلدابمدى رضا طالبات الدراسات العليا  ما  :  لثاملحور الثا

العليا  علىللتعرف   ا   بكلية اآلدابمدى رضا طالبات الدراسات    تم لهن  قدمة  ملا  الرقمية  رجعيةمل خدمة العن 

النتائج   الدراسة وجاءت  املعيارية، والرتب إلجابات أفراد عينة  افات  الحسابية، واالنحر املتوسطات  حساب 

 كما يوضحها الجدول التالي: 

  بكلية اآلداب مدى رضا طالبات الدراسات العليا  عينة الدراسة على عبارات    مفرداتإجابات  ( 13) جدول رقم  

 حسب متوسطات اإلجابة ، لهنقدمة ملا  الرقمية رجعيةملخدمة ا لعن ا
ً
 مرتبه تنازليا

 



 العنزي بالل فاديه محمد 

 

  

ي علوم المكتبات والمعلومات
 
ي للبحوث والدراسات ف  99 مجلة المركز العرب 

 

افقة  العبارة  مو
الى   افقة  مو

 حد ما 

غير  

افقة   مو
 االنحراف  املتوسط 

 . توفر املراجع التي أحتاجها بشكلها الرقمي-1
32 49 9 

1.98 0.43 
35.6٪ 54.4٪ 10 ٪ 

موقع  -2 عبر  الخدمة  الى  الوصول  سهولة 

 املكتبة على شبكة االنترنت 

46 39 5 
2.02 0.34 

51.1٪ 43.3٪ 5.6٪ 

وفي  -3 مكان  اي  من  للمستفيد  خدمة  تقدم 

 اي وقت 

48 36 6 
2.15 0.14 

53.3٪ 40 ٪ 6.7٪ 

 توفير وقت املستفيد -4
47 35 8 

2.28 0.19 
52.2٪ 38.9٪ 8.9٪ 

املستفيد  -5 بين  التواصل  وتيرة  من  تزيد 

 واملكتبة 

38 49 3 
2.37 0.22 

42.2٪ 54.4٪ 3.3٪ 

التي  -6 املعلومات  كامل  للمستفيد  توفر 

 يرغب الحصول عليها

41 43 6 
1.88 0.25 

45.6٪ 47.8٪ 6.7٪ 

 

افقة  العبارة افقة   مو مو

حد   الى 

 ما

غير  

افقة   مو

 االنحراف  املتوسط 

األول  -7 الخيار  هي  الخدمة  هذه  استخدام 

 بالنسبة لي 

32 44 14 
2.27 0.90 

35.6٪ 48.9٪ 15.6٪ 

بشبكة    -8 االتصال  بسرعة  الخدمة  تتأثر 

 االنترنت

48 35 7 
2.51 0.90 

53.3٪ 38.9٪ 7.8٪ 

مع    -9 املحادثة  للمستفيد حفظ  املجال  تتيح 

الخدمة   إليها وقت  أخصائي  للرجوع  املرجعية 

 الحاجة 

36 43 11 

1.62 0.24 
40 ٪ 47.8٪ 12.2٪ 

املكتبة    -10 استخدام  على  املستفيد  تشجع 

 ر وماتحويه من مصاد

48 38   4 
2.51 0.83 

53.3٪ 42.2٪ 4.4٪ 

على    -11 إجابات  على  الحصول  صعوبة 

 االسئلة املعقدة التي قد يوجهها املستفيد 

33 46 11 
1.48 0.45 

36.7٪ 51.1٪ 12.2٪ 

تساهم الخدمة املرجعية الرقمية في زيادة  -12

 رضا املستفيد عن خدمات املكتبة

46 38 6 
2.30 0.94 

51.1٪ 42.2٪ 6.7٪ 

 0.75 2.37 املتوسط الحسابي
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  بكلية األداب عينة الدراسة موافقات على رضا طالبات الدراسات العليا    مفردات أن  (  12) جدول رقم  ل و يتضح من ا 

  فئات الثالثة من    فئة ال   في وهو متوسط يقع  (  3.00من    2.37  ) توسط بم ن  له قدمة  مل ا   الرقمية   رجعية مل دمة ا لخ عن ا 

 .أداة الدراسة   في  "خيار "موافقة   الى   ير تش   التي   الفئة وهي    ( 3,00الى   2.35من  )  ثي الثال   املقياس 

 : أساليب التسويق املعتمدة للخدمات املرجعية الرقمية   : الرابع املحور 

 

 إجابات أفراد عينة الدراسة ( 14) جدول رقم 
ً
 ساليب التسويق املعتمدة للخدمات املرجعية الرقمية أل وفقا

 النسبة  التكرار  أساليب التسويق املعتمدة للخدمة املرجعية الرقمية 

 ٪58.3 49 موقع املكتبة االعالن عنها في 

اقع التواصل اإلجتماعي   ٪51.2 43 اإلعالن عنها في مو

 ٪26.2 22 استخدام امللصقات داخل املكتبة

 ٪ 19 16 إعداد محاضرات تعريفية بها

 ٪ 100 90 املجموع 

 
 ( الدراسة  إل   النسبي  وزيع الت( 10شكل رقم  أفراد عينة  املرجعية    ساليبأل جابات  للخدمات  املعتمدة  التسويق 

 الرقمية

الخدمة املرجعية الرقمية  ب  معرفتهم  تكانمن عينة الدراسة    ٪58.3يتضح من الجدول والشكل السابقين أن  

اإلعالن عنها    عن طريق  ت معرفتهممن عينة الدراسة كان  ٪51.2بينما    عن طريق اإلعالن عنها في موقع املكتبةهو  

املكتبة و    عن طريق استخدام امللصقات داخل  ت معرفتهمكان  ٪26.2أن  ، في حينالتواصل االجتماعي   قع افي مو 

 . عن طريق إعداد محاضرات تعريفية بها ت معرفتهمكان 19٪

 

الخامس:  والتوصيات  ما    املحور  املقترحات  امللك  في  أهم  بمكتبة  الرقمية  املرجعية  الخدمة  سلمان  تحسين 

 :املركزية

خالل    من   تحسين الخدمة املرجعية الرقمية بمكتبة امللك سلمان املركزية ل أهم املقترحات والتوصيات  تم التعرف على  

 تساؤل مفتوح لعينة الدراسة وجاءت هذه املقترحات والتوصيات فيما يلي:  

 ة. بالجامع   ه مستجد   ه لكل طالب   املرجعية الرقمية   ان يتم التعريف بالخدمه  •

 . االستفادة منها و   املرجعية الرقمية   لكيفية استخدام الخدمة للطالبات  دورات تعريفية  إقامة   •

•   
ً
 . عبر موقع املكتبة وباألخص الرسائل الجامعية كاملة  بنصوصها ال توفير املراجع الكترونيا



 العنزي بالل فاديه محمد 

 

  

ي علوم المكتبات والمعلومات
 
ي للبحوث والدراسات ف  101 مجلة المركز العرب 

 

 . ة الرسال الخطة و لطلبه الدراسات العليا خالل فترة إعداد    امكانية تجديد اإلعارة أكثر من مره عبر الهاتف  •

 . املستغرق للرد على استفسارات املستفيدين   تسريع الوقت العمل على   •

 

 ملخص نتائج الدراسة وتوصياتها

 تمهيد: 

خالل   من  الدراسة  لنتائج  ملخص  الفصل  هذا  إلى  يتناول  باإلضافة  الدراسة  تساؤالت  أهم  على  اإلجابة 

 . الدراسة التوصيات التي تقترحها الباحثة حول موضوع الدراسة بناء على نتائج

 : الدراسة نتائج ملخص  

املركزية.   امللك سلمان  في مكتبة  الرقمية  املرجعية  الخدمة  اقع  التعرف على و الى  الدراسة  وقد  هدفت هذه 

 :كاالتي ن النتائج وهي توصلت الدراسة الى عدد م

يسـتخدمن الخدمـة املرجعيـة الرقمية في مكتبـة    كلية اآلدابب  الدراسات العليا  طالبات٪ مـن اجمالي  65.6إن  -1

 . ، وهن الفئة األكثرامللك سلمان املركزية

العليا  طالبات  اجمالي مـن    ٪34,4ان    -2 اآلدابب   الدراسات  ا ال    كلية  الخيسـتخدمن    في الرقمية  رجعيـةمل دمـة 

 . ةامللك سلمان املركزيةمكتبـ

  بن الرقميـة، طلـ  املرجعية  الخدمة  بنطل  الالتي   كلية اآلدابب   الدراسات العليا  طالبات  اجمالي من    ٪36.7ان    -3

 .ألكثرا فئة، وهن ال الكتب واملراجع خدمـة  

الرقميـة،    املرجعية   الخدمة   يستخدمن   الالتي  كلية اآلدابب  الدراسات العليا   طالبات  اجمالي ن  م  ٪ 48.9ان    -4

 .ألكثرا فئة، وهن ال يفضلن أسال أمين املكتبة

الالتي يستخدمن الخدمة املرجعية الرقميـة    كلية اآلدابب  الدراسات العليا  طالباتمن اجمالي    ٪ 57.5ان    -5

 . ثروهن الفئة األك استغرقت املدة الزمنية في اإلجابة على استفساراتهن هو يوم واحد فقط

مـن اجمالي طالبات الدراسات العليا بكلية اآلداب يرون أن عدم تحديد املكتبة للوقت املستغرق   ٪34.5ان  -6

 في الرد هو السبب الذي يقلل من استخدام الخدمة املرجعية الرقمية وهن الفئة األكثر. 

 .لهنقدمة مل ا الرقمية رجعية  مل دمة الخراضيات عن ا بكلية اآلداب إن طالبات الدراسات العليا   -7

  االعالن عنها في موقع املكتبة  عرفن بوجود هذه الخدمة عن طريق   طالبات كلية اآلداب اجمالي مـن  58,3ان  -8

  وهن الفئة األكثر.  أساليب التسويق املعتمدة للخدمة املرجعية الرقمية  وهو احد 

 

 : الدراسة توصيات

 توص ي الباحثة باآلتي: الحالية الدراسةالتي توصلت لها  نتائجالبناء على 

 . بالوقت املحدد في الرد على استفسارات املستفيدين ة  أن تلتزم املكتب   ي ضرور من ال   - 1

 أخصائي مراجع في املكتبات الجامعية. ي  أل ا   , ويكون هذا مطلب اإلمكان قدر  م وقت املستفيد  ا بد من احتر ال   - 2

كتبـة، و  مل ا   عبر يدين  ف هـذه السياسـة للمسـت   واإلعالن عن ،  الرقمية   رجعيـة مل مـة ا لخد ا  يم واضـحة لتقـد وضـع سياسـة    - 3

 لها.   االلكتروني   وقـع مل ا 

 . الرقمية   رجعية مل دمة ا لخ دة من ا فا ست ال ية ا ف توضح كي   ودورات تعريفية   تزويد طالبات الدراسات العليا بنشرات   - 4

عن طريق موقع املكتبة او مواقع التواصل  قدمة  مل ا   الرقمية   رجعية مل دمات ا لخ عن ا   ن عال اإل تسويق و بال هتمام  اال   - 5

 . االجتماعي 
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6 -    
ً
 عبر موقع املكتبة وباألخص الرسائل الجامعية. كاملة  بنصوصها ال توفير املراجع الكترونيا
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 ( 1ملحق رقم ) 

 االستبانة  

 الخدمة املرجعية الرقمية في مكتبة امللك سلمان املركزية من وجهة نظر طالبات الدراسات العليا في كلية األداب 

اقع الخدمة املرجعية الرقمية في مكتبة امللك سلمان املركزية   تقوم الباحثة بإعداد دراسة علمية بعنوان "و

اقع   و على  التعرف  الى  الدراسة  هذه  تهدف  وحيث  األداب"  كلية  في  العليا  الدراسات  طالبات  نظر  وجهة  من 

املقدمة بمكتبة امللك سلمان املركزية ومدى الرقمية  املرجعية  بكلية    الخدمة  العليا  الدراسات  رضا طالبات 

األداة   في تطبيق  الباحثة  لتحقيق هذه األهداف، وترغب  )االستبانة(  األداة  تم إعداد هذه  األداب عنها، فقد 

 املرفقة )االستبانة( على عينة من طالبات الدراسات العليا بكلية األداب بجامعة امللك سعود 

 ملوضوع البحث العلمي في 
ً
احدى املقررات الدراسية، آمل ان تحظى باهتمامكم وان تتكرموا    وذلك استكماال

 .باإلجابة عن أسئلتها بكل دقة ووضوح

 

 اعداد الباحثة: فاديه العنزي 

 شاكرة لكم حسن تعاونكم

 البيانات األولية املحور األول: 

 28-24من  الفئة العمرية

 28اكثر من 

 علم املعلومات التخصص

 تاريخ 

افيا  جغر

 لغة عربيةال

 اإلنجليزي دب األ 

 علم االجتماع والخدمة االجتماعية

 املستوى األول  املستوى الدراس ي

 لثاني املستوى ا

 املستوى الثالث 

 املستوى الرابع 

 املستوى الخامس

 املستوى السادس 

 املستوى السابع 

 املستوى الثامن 

 

 الرقمية : املحور الثاني: مدى معرفة الطالبات بالخدمة املرجعية 

 ما معدل استخدامك للخدمة املرجعية الرقمية في مكتبة امللك سلمان املركزية:  -1

  ال أستخدمها  -

  مرة واحدة في اليوم  -

  مرة في األسبوع  -

  مرة في الشهر -
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 آخرى:.........  -

 املركزية؟ما نوع الخدمة املرجعية الرقمية التي تم استخدامها في مكتبة امللك سلمان  -2

 .خدمة الرد على االستفسارات - 

 . حجز قاعه  -

 . طلب كتب ومراجع  -

 . خدمة اإلعارة والتجديد -

 . طلب تصوير جزء من كتاب او رسالة جامعية -

 ما الوسيلة املستخدمة في الحصول على الخدمة املرجعية الرقمية في مكتبة امللك سلمان املركزية؟  -3

 . الحساب الشخص ي -

 . أمين املكتبةاسأل  -

 . دردشة -

 . بريد الكتروني -

 ما املدة الزمنية املستغرقة في اإلجابة على اإلستفسارات؟  -4

 يوم واحد  - 

 يومان -

 اكثر من يومين  -

 ما األسباب التي تقلل من استخدامك للخدمة املرجعية الرقمية؟ -5

 تأخر اإلخصائي في اإلجابة - 

 استخدام الخدمة معقد  -

 وضوح الخدمة في موقع املكتبة عدم  -

 عدم تحديد املكتبة للوقت املستغرق في الرد  -

 املحور الثالث: ما مدى رضا طالبات الدراسات العليا بكلية اآلداب عن الخدمة املرجعية الرقمية املقدمة لهن؟ 

افقة  العبارة افقة الى حد ما مو افقة  مو  غير مو

    .بشكلها الرقمي توفر املراجع التي أحتاجها -1

    سهولة الوصول الى الخدمة عبر موقع املكتبة على شبكة االنترنت-2

    تقدم خدمة للمستفيد من اي مكان وفي اي وقت-3

    توفير وقت املستفيد -4

    تزيد من وتيرة التواصل بين املستفيد واملكتبة -5

    املعلومات التي يرغب الحصول عليها توفر للمستفيد كامل -6

 

 العبارة
مواف

 قة 

افقة الى   مو

 حد ما

غير 

افقة   مو

    استخدام هذه الخدمة هي الخيار األول بالنسبة لي-7

    تتأثر الخدمة بسرعة االتصال بشبكة االنترنت  -8

أخصائي    -9 مع  املحادثة  للمستفيد حفظ  املجال  للرجوع  تتيح  املرجعية  الخدمة 

 إليها وقت الحاجة
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 العبارة
مواف

 قة 

افقة الى   مو

 حد ما

غير 

افقة   مو

 رتشجع املستفيد على استخدام املكتبة وماتحويه من مصاد -10
 

  

    صعوبة الحصول على إجابات على االسئلة املعقدة التي قد يوجهها املستفيد  -11

    املستفيد عن خدمات املكتبةتساهم الخدمة املرجعية الرقمية في زيادة رضا -12

 االساليب املعتمدة للتسويق للخدمات املرجعية الرقمية بمكتبة امللك سلمان املركزية؟ ما املحور الرابع :

 اإلعالن عنها في موقع املكتبة - 

اقع التواصل اإلجتماعي  -  اإلعالن عنها في مو

 امللصقات داخل املكتبة  أستخدام -

 إعداد محاضرات تعريفية بها  -

 آخرى:..........  -

في تحسين الخدمة املرجعية الرقمية بمكتبة  اهي أهم املقترحات والتوصيات  مك  نظر من وجهة  املحور الخامس  

 امللك سلمان املركزية؟ 

 

 

 

 

 
1V and Morgan,Daryle W.(1970). DETERMINING SAMPLE SIZE FOR RESEARCH  Krejcie,Robert-(2) 

ACTIVITIES.Retrieved December 17,2018 from:https://home.kku.ac.th/sompong/guest_speaker/KrejcieandMorga 

n_article.pdf 
 لعلمي: مفهومه وأدواته وأساليبه. عمان: دارا لفكر. م(. البحث ا2012عبيدات، ذوقان؛ وعبد الحق، كايد ؛ وعدس، عبد الرحمن.) (2)
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 العربية BBCلقناة  اإلخبارية   الربامج   ف   املعلومات   تقنيات   توظيف 
 

 النجار  رضا حسن.دأ.                                        أ.د.فاضل عبدعلي خرميط 

 املستنصرية لجامعةا                                                         واسط جامعة

 

 املستخلص 

في    ألنترنت لالعربية ومدى توظيفها    BBCالكبير للتقنيات االتصالية في قناة    التأثير هذه الدراسة تعنى بكشف  

في تطور قناة  تقنيات املعلومات  يهدف البحث الى بيان دور  و   .االخبارية )العالم هذا املساءانموذجا(   طرح برامجها

BBC    عرض في  االنترنت  شبكة  توظيف  على  والتركيز  املساءاالخبارية  برامج  الالعربية  هذا    لألحداث   )العالم 

.  عن االحداث العسكرية في العراق  ما تقدمه من خالل الشبكة  ودقةللجمهور  (  العسكرية في العراق انموذجا

على استبانة    بناءوتوصلت الباحث الى عدد من النتائج    في هذا البحث استخدم الباحث املنهج الوصفي  وقد

ان نسبة  وكان من بين تلك النتائج    . وزعها على عدد من االكاديميين املهتمين بالجانب االعالمي والشأن العراقي  

وتوظيف    35% العراق  في  العسكرية  لألحداث  االخبار  تغطية  مستوى  ان  الى  اشارت  االجابات  تقنيات  من 

سرعة    على سؤال  من االجابات  %45ان نسبة  .  وهي اعلى نسبة من بين االجابات  فيها هي جيدة جدا  املعلومات  

وهي اعلى نسبة من بين  متابعة الحدث فور حدوثه مع التحقق املنهي والعرض املتزامن لألحداث كانت جيدا جدا  

وهما اعلى    لخيار جيد جدا وعادلها الخيار جيد بنفس النسبةمن االجابات      %35نسبة    انكذلك ف  .االجابات

لخيار    من االجابات  %35نسبة  انو   .لحدث مساحة التغطية التي تبث بشأن اسؤال    على   اإلجاباتمن بين    نسبة

بين االجابات  متوسط   مستوى الصدق والتحقق والجدية بالخير والتعليق صورة    سؤال  على وهي اعلى نسبة 

 .ونصا في برنامج العالم هذا املساء

ضرورة ايجاد وسائل التفاعل  بين الجمهور  خرجت الدراسة او البحث بعدد  من التوصيات من بينها  كذلك  

والقنوات الفضائية وال يتحقق ذلك اال بوجود مصداقية واستقاللية وموضوعية تعمل على جذب الجمهور  

للمعلومات   الدولية  الشبكة  على  القنوات  وجود  من  االستفادة  من  تمكن  مهنية  اسس  وجود  الى  باإلضافة 

البرامج وفقا الهتمامات الجم بينها برنامج العالم هذا املساء الذي يعد من برامج قناة  ملتابعة     BBCهور ومن 

 املهمة في متابعة االحداث واملواضيع املختلفة وتحليلها. 

 . العربية  BBCقناة، لبرامج اإلخبارية ، توظيف تقنيات املعلومات :  الكلمات املفتاحية

 

Abstract 

This study is concerned to reveal the significant impact of communication technologies in the 

Arab channel BBC and the extent of employment of the Internet put news programs (the world 

this evening a model). The research aims to indicate the role of Internet technologies in the 

development of a BBC Arabic channel and focus on the employment of the Internet in the 

presentation of news programs (the world this evening the military events in Iraq a model) to 

the public and the accuracy of what they offer through the network of military events in Iraq. 

The researcher has used the descriptive method in this research and concluded the researcher 

to the number of results based on a questionnaire distributed by a number of academics who 
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are interested to the media and affairs of Iraq . among those results that 35% of the answers 

indicated that the level of news coverage of military events in Iraq, and hiring online 

techniques which are very good, the highest proportion among the answers. That 45% of the 

answers to the question as soon as the speed of the follow-up event to happen with 

professional verification and simultaneous display of the events was very good, the highest 

proportion among the answers. Also, 35% of the answers a very good option and a good option 

is offset by the same percentage and are among the highest percentage of answers to the 

question of coverage area, which broadcasts on the event. And that 35% of the answers to the 

option of average, the highest proportion among the answers to question the level of honesty 

and seriousness and check well and comment image and text in the world program this 

evening.  

Also came out study or research a number of recommendations, including the need to find 

ways of interaction between the public and satellite channels do not happen, but the 

existence of the credibility and the independence and objectivity of work to the public 

attraction in addition to the presence of the foundations of a professional was able to take 

advantage of the presence of channels on the international network of information for follow-

up programs in accordance with the interests of the public including the world's program this 

evening, which is the job of the BBC channel programs in follow-up events and various threads 

and analyzed 

Keywords: Employment of information technologies, for news programmes, BBC Arabic 

 

 مقدمة :

االتصاالت و شبكة  السريع في العالم في هذا القرن واملتمثلة في تطور وسائل    وانتشارهاكان لثورة التكنولوجيا  

العالم وإلى تحول العالم إلى قرية كونية صغيرة  اإلنترنت و القنوات الفضائية تأثيرا في التواصل بين شعوب دول  

الفضائي، وزادت املنافسة بين    اإلعالم    الصناعية، لقد تنامت قوة  تربطها شبكة اتصاالت واحدة عبر األقمار  

 القنوات الفضائية ، من خالل ما تبثه من برامج متعددة موجهة إلى املجتمعات بجميع شرائحه. 

، فقد أصبحت القنوات الفضائية ذو أهميه  في مختلف املجاالتفضائية إلى أداة للتأثير  لقد تحولت القنوات ال

األثر على    بالغة  األنساق  ليس  جميع  على  وإنما  فحسب،  اإلعالمي    واالقتصادية   االجتماعيةالصعيد 

بأخرى في  واألمنية، تستهدف جميع شرائح املجتمع وأطيافه دون استثناء، فهي تعمل بطريقه أو  والسياسية  

مما دفع بالعديد من الباحثين    كبرى الفضائية إلى ظاهرة  التأثير والتغيير سلبا أو إيجابا، وقد تحولت األطباق  

على مختلف املجالت  الفضائية في التأثير  لقنوات  ا   تلعبه  ان ما،  وثقلها في البشريةإلى دراستها كظاهرة لها أثارها  

ونظرا ألن القنوات الفضائية هي الوسيلة األقوى واألعم في التأثير  . وة فاعلة  ومنها االمنية استدعى النظر اليها كق

اقعية   اإلنسانية ملا تملكه من اإلثارة الصوتية والصور النقية وبث األفالم على املجتمعات   اقعية وشبه الو الو

تكنولوجيا    انتشار د من أثرها  ثورة إعالمية هائلة زاعلى مختلف مستوياتها اصبحت  االحداثوالبرامج التي تحاكي  

وسريعا حتى أنه قل أن  اإلقبال على مشاهدة القنوات الفضائية كبيرا  ان ازدياد  الفضائي الحديث،   اإلعالم  
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دون عطلة، مع رغبة    األسبوع أيام  يخلو بيت من متابعتها، فضال عن طول مدة البث يوميا، واستمراره جميع  

فضال عن االستعداد لتقبل ما يعرض ويبث،    نيات من مؤثرات ملفتة وجاذبةملا اضافته التق  للمشاهدةممتعة  

تزايد عدد  الفضائية    لقد  الدوليةالقنوات  الشبكة  اقعها على  الفضائية  لذلك  و   وتزايدت مو تعدد األقمار 

 قوي للبث الحي واملباشر لجميع املدن والقرى املستهدفة. توفير غطاء و 

واضح في    تأثير ( اهم وسائل االعالم الدولي الذي اصبح ذا  BBCالفضائية )   اةالقنان القنوات الفضائية ومنها  

املؤثرة العابرة للحدود والقارات    االرأي العام الدولي بل حتى الرأي العام املحلي ، حيث اصبح بمقدور وسائله

بتوسيع مداها وتضخيم  و توقد الفتن والحروب ،  ان تدير الصراعات الداخلية للدول ، وتحرك الشعوب ، بل و 

، وهذا البحث املتواضع ما هو اال مساهمة مني بعلمي  محتواها وحمل رسالتها من اقص ى الدنيا الى اقصاها  

 في   العسكرية  االحداث)   العربية BBCلقناة  اإلخبارية  البرامج  في تقنيات املعلومات    توظيفاملحدود في كشف  

 . العالم هذا املساء(  ببرنامج  العراق 

 

 العام للبحث اإلطار  :األول املبحث  

 مشكلة البحث اوال: 

في    ألنترنتلومدى توظيفها    العربية   BBCقناة    في الكبير للتقنيات االتصالية    التأثير هذه الدراسة تعنى بكشف  

برامجه املساء  اطرح  هذا  )العالم  الذي  انموذجا(   االخبارية  املباشر  البث  ان  حيث  عبر    أصبح.  املنازل  يصل 

االطباق الهوائية ومنها و السامعين واملشاهدين داخل الغرف املغلقة والصاالت املحكمة والنقل املباشر من  

ما العالم  بقاع  التي  مختلف  االتصالية  التقنيات  تكنولوجيا  آثار  من  اثر  اال  املادية    هو  العقبات  كل  تجاوزت 

واصبحت اداة من ادوات االعالم الحديث ووسيلة من وسائله ودونه ال تتمكن القنوات الفضائية من مواكبة  

 والوصول اليها ونقلها للجمهور. االحداث 

 

 تساؤالت البحث ثانيا: 

قناة   في  االتصالية  التقنيات  من  كجزء  االنترنت  توظيف  مدى  في    لتلبي العربية   BBCما  الجمهور  متطلبات 

 في العراق. انموذجا( لألحداث العسكرية  للبرامج االخبارية )العالم هذا املساءالوصول املتزامن وغير املتزامن 

 البحث أهمية  ثالثا:

وكان   مكشوفة  غرفة  بل  قرية صغيرة  بفضلها  اصبح  التي  املعلومات  بثورة  يعرف  ما  العالم  للتقنيات  يشهد 

 الدور البارز في هذه القفزة العمالقة ملا لها من مميزات عديدة وفريدة منها : االتصالية 

 .والصحارى اجتياز العوائق الطبيعية لإلرسال مثل الجبال واملحيطات   .1

 ..نفسه الى عدة نقاط في الوقت نقطة اتصال الفضائيةمن ة باشر امل  تتصاال الا اتاحة .2

 . الكافيين في نقل األحداث واملعلومات من مكان آلخر تحقيق السرعة والوضوح .3

 لخدمات التليفزيون لنقل البيانات توفير استقبال عال الجودة .4

للجمهور  .5 والجاذبة  امللفتة  املؤثرات  مختلف  ال  ادخال  الضروري  من  شتى  فأصبح  في  تأثيراتها  على  وقوف 

 . تقدمه للجمهور من خاللها العربية وما BBCعمل قناة مجاالت 
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 : أهداف البحث  رابعا :

والتركيز على توظيف    العربية  BBCقناة  في تطور  تقنيات املعلومات  يهدف الباحث من هذا البحث الى بيان دور  

في عرض   االنترنت  املساءاالخبارية  برامج  الشبكة  هذا  تقدمه  ودقةللجمهور  انموذجا(    )العالم  من خالل    ما 

 . عن االحداث العسكرية في العراق   الشبكة

 

 منهـج البحـث  خامسا:

 .  الوصفي في هذا البحثالباحث املنهج  استخدم

 

 بحثحدود ال سادسا:

في ايصال   BBCتوظيف قناة     املوضوعيةالحدود   . أ )العالم هذا  البرامج االخبارية  العربية لشبكة االنترنت 

 .عن االحداث العسكرية في العراق ما تقدمه من خالل الشبكة   ودقةللجمهور انموذجا(  املساء

 . 4/2015-3-2الشهور الحدود الزمانية للبحث :   . ب

 . )العراق(  العربية BBCالحدود املكانية قناة   .ج

 

 عينة البحث  سابعا:

( العربية والسبب في هذا االختيار انها من اشهر القنوات  BBC) في قناةالبرامج االخبارية  هي عينة عمدية تتمثل  

املهتمين في االعالم والبرامج    االساتذة الجامعين  ستبانة على عينة عمدية مناستمارات ا  20توزيع    تم  الفضائية

 . االخبارية

 

 ادوات جمع البيانات  ثامنا:

مدى توظيف  بلالطالع على آرائهم والبرامج االخبارية    مجال االعالمب املهتمين استبانة على  20االستبانة : توزيع 

 للجمهور.  االخبارية البرامج  العربية   لشبكة االنترنت في تقديم  BBCقناة 

 وبرامجها.واملالحظة واملتابعة املباشرة من قبل الباحث ملوقع القناة 

 

 الجانب النظري : املبحث الثاني

 BBCهيئة اإلذاعة البريطانية الـ  

البد من معرفة الجهات املشـرفة عليها او الهيئة التابعة لها حيث    ةالفضـائية العربيBBCقبل التعرف على قناة 

 من  نهــــا جزء من هيئــــة اعالميــــة كبيرة هي هيئــــة االذاعــــة البريطــــانيــــة.  ا
 
تعــــد هيئــــة االذاعــــة البريطــــانيــــة حــــاليــــا

ــســـــــات االعالمية املهمة في  ـــــكيالت  املؤســـــ ـــــعة من التشــ ــبكة واســ ـــ العالم اذ تغطي ببثها معظم أنحاء العالم عبر شــ

منذ بدايتها بالحكومة وعبرت عن ذلك في مختلف املراحل وبالذات عن طريق    ارتبطتوقد   املســـــــــــموعة واملرئية

 الخارجية. املسموعة واملرئيةخدماتها 
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. نشأة هيئة اإلذاعة البريطانية الـ 
 
 BBCاوال

 The British Broadcast م تحت اســـــــم شـــــــركة اإلذاعة البريطانية1922ذاعة البريطانية عام  اإل هيئة   أنشـــــــأت

Company   إذ قدمت خدمات اذاعية داخلية واســـــتمر عمل الشـــــركة ســـــنوات ارســـــت عدة فيها قواعد عامة في

ال بــدل  العمــل االذاعي البريطــاني منهــا تمويــل الخــدمــة االذاعيــة عن طريق اجــازة تفرض على اجهزة االســــــــــــتقبــ 

ــة (1)فرض ضــــــــــــريبـة حكوميـة واعتمـاد اجور االعالن في التمويـل . وبنـاء  على النصــــــــــــيحـة التي قـدمتهـا لجنـة برئـاســــــــــ

)كراوفورد( شـــــــــكلت لهذا الغرض، لتقديم النصـــــــــيحة عن أســـــــــلوب ادارة الخدمة االذاعية في بريطانيا ، وقررت  

 .(2)اللجنة حل الشركة االهلية وشراء اسهمها

  انظمت اليها  The British BBCBroadcasting Corporation م أنشئت هيئة اإلذاعة البريطاني1926وفي عام 

البشرية االنجليزية    املالكات  اإلذاعة  بشركة  الخاصة  ادارة    يدير و واالجهزة  مجلس  البريطانية  اإلذاعة  هيئة 

 يتم تعيينهم من قبل ملكة انجلترا بناء  على اقتراح الحكومة وملدة اقصاها خمس سنوات   12متكون من 
 
عضوا

 .(3)وله رئيس ونائب رئيس

خـدمتين اذاعيتين ، االولى قوميـة من لنـدن والثـانيـة اقليميـة ، وأكـدت تحـت اشــــــــــــراف    ـكانـت بـدايـات الهيئـة مع 

ـــــــعبيــة    املحتوى والثقــافــة العــاليــةيرهــا العــام االول )جون ريــث( على اهميــة تقــديم  مــد ـــ مع مراعــاة االذواق الشــ

 . (4)البرامج املوجهة من قبل القناةوالعمل لالرتقاء باملستوى الثقافي للجمهور باالستناد الى فلسفة تقوم تقديم  

 Generalهيئة اإلذاعة البريطانية عدد من االجهزة االســــــــــــتشــــــــــــارية مثل املجلس االســــــــــــتشــــــــــــاري العام   في   تعمل

Advisory Council    واملجالس االســـــــــتشـــــــــارية االقليمية لشـــــــــمال ووســـــــــط وغرب انجلترا   35يتكون من 
 
عضـــــــــوا

ــارية في مجاالت محددة مثل املوضــــــــــوعات الدينية ، وال  عن مجالس اســــــــــتشــــــــ
 
دراســــــــــية  وشــــــــــمال ايرلندا فضــــــــــال

 .(5)والثقافية ويعّين اعضاؤها من قبل هيئة اإلذاعة البريطانية ملدة اربع سنوات.

، وتم انشـــــــــــــاء وحـدات لـدراســـــــــــــة  (6)برامج بـاللغـة العربيـة واالســــــــــــبـانيـة والبرتغـاليـةبـدأ ارســـــــــــــال م  1938وفي عـام  

 للو 
 
 من تقديم برامج معدة اصــال

 
صــول الى الجمهور البريطاني الجماهير املســتهدفة واعداد برامج خاصــة لها بدال

، كما كان الحال من قبل ، ثم نشـــــــــبت الحرب وكان الضـــــــــغط على هيئة اإلذاعة البريطانية والدعاية البريطانية  

البيضاء كبيرة انتصرت في هذه االزمة هيئة اإلذاعة البريطانية واستطاعــــــــــت االستمرار في ذكر الحقيقة وتقديم  

 . (7)عاملية عظيمةمما اكسبها سمعة  بأمانةالحقائق 

مـدير عـام هيئـة اإلذاعـة البريطـانيـة  هو أن نقول الحق في حـدود املتـاح واملســــــــــــموح بـه ، ثم نعيـده ونكرره ،   يقول 

وقـد ادى ذلـك الى االمتنـاع عن االزدراء بـاملصـــــــــــــائـب أو عـدم االهتمـام عهـا ، وقـد تـأكـد املســــــــــــتمعون في املـانيـا من  

ــــــــــ  ـــ  اذا مــــا تحــــدثنــــا عن  مــــدنيين وعســــــــــــكريين من اننــــا نتحــــدث بصــــــــــــراحــــة عن هزائمنــــا فـكـــانوا يصــ
 
دقونــــا دائمــــا

ــ  (8)انتصاراتنا   فأن هيئة اإلذاعة البريطانية الـــــــ
 
بقول الحقيقة وبقابليتها للتصديق    (( اشتهرت))   BBC، وعموما

 باالحترام ، ولم تعتمد في تكوين ســـــمعتها على تأثير برامجها ولكنها  
 
على املســـــتوى العاملي ، إذ كان أســـــلوعها جديرا

بالتجرد ، وانها تحرص    BBCالجمهور ملا تقوله على اساس انه حقائق. وقد اتسمت نغمة الـ  اعتمدت على قبول  

على نشــــــــر األخبار دون تحريف ا. لذلك اصــــــــبح االنكليز ينظرون الى اإلذاعة البريطانية على انها برملان مســــــــتقل  

 .(9) بذاته

ـــــــوعيــة    BBC  ويرى أحــد البــاحثين انــه على الرغم ممــا قيــل من ان الخــدمــة الخــارجيــة لــــــــــــــــــــــــ  ـــ تتميز بــالــدقــة واملوضــ

واملســــتوى العاملي من قابلية التصــــديق أال إن التطبيق جرى عكس ذلك وكانت هنالك درجة عالية من الكفاءة  

االمر الذي يجعل من خدمة ســياســية معينة توجي وجهة نظر معينة مصــاغة في شــكل مالئم يصــعب   اإلعالمية،

 على بعض املستمعين معرفة ابعاده.
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 وعالقتها بالسياسة البريطانية  BBCدعم . ثانيا

املبلغ الذي اقره   الهيئة تجاوز ويجب ان ال ت،  وزارة الخارجية البريطانية ودائرة شـــــــــؤون الكومنولثتدعم الهيئة  

ــــــــدر اخر    لإلرجــاع،خالل الســــــــــــنــة املــاليــة اال ان املبــالغ التي ال يتم ايفــائهــا غير قــابلــة  لــدعمهــا  البرملــان  ـــ وهنــاك مصــ

للدخل توفره عملية بيع البرامج للمســــــــتفيدين من مواد تعليم اللغة االنكليزية وكذلك الواردات املســــــــتحصــــــــلة  

 .(10)من بيع املنشورات التي اعدتها خدمة االتصاالت التابعة للهيئة

من الواردات الناتجة عن بيع اجازات اســــــــــــتالم البث االذاعي والتلفزيوني والتي تفرض على   BBCتمول    وايضــــــــــــا

، وهـذه الواردات خـاصـــــــــــــة بـالبـث الـداخلي بشــــــــــــقيـه االذاعي  مـالكي اجهزة الراديو والتلفزيون في اململكـة املتحـدة

 .(11)والتلفزيوني

، مثــل الكتــب واملجالت ومن بيع وتــأجير  شــــــــــــوراتهــاوتحصـــــــــــــل الخــدمــات الــداخليــة للهيئــة على واردات من بيع من

اشـــــرطة التاـــــجيل االذاعي ومن بيع أو تأجير االفالم العلمية وهناك عوائد مالية اضـــــافية تأتي من االشـــــتراكات  

 .(12)الخاصة باألخبار واملعلومات تلفزيون الخدمة العاملية للهيئة

ومن ضـــــمنها القســـــم العربي يتم تمويلها من جهاز املخابرات البريطانية )أم أي    ويجد احد الباحثين ان اقســـــامها

ســـكس( ، وقد ذكر الســـيد محمد حســـنين هيكل مرات عدة وفي مناســـبات مختلفة ان املخابرات البريطانية تعد  

 . (13)هذا التمويل جزء مما اسماه القوة الناعمة للمملكة املتحدة في العالم

ـــــــيـةمن ال الهيئـة  تعمـل و  ـــ ـــــــيـاســ ـــ ـــــــعـة نـاحيـة النظريـة مســــــــــــتقلـة عن الحكومـات واالحزاب الســ ـــ  إلرادة، اال انهـا خـاضــ

ـــــــع بالرغم من   ـــ ـــــــنوات ، وهي تخضــ ـــ البرملان ، وهي تعمـل كشــــــــــــركة بتفويض من البرملان وذلك لعـدد معين من الســ

 .(14)استقاللها للفحص الدوري من جانب السلطة التشريعية املتمثلة في البرملان

وزارة الخارجية التي لها الكلمة االخيرة بالنسبة لعدد اللغات التي ستستخدم    لهيئة عن طريقوتوجه الحكومة ا

 .(15)ومدة االرسال االذاعي املوجهة لكل جمهور 

 (16)والهيئة ال تخرج عن الخط العام لسياسة الدولة في برامجها 

يـة في املســـــــــــــائـل الخـارجيـة على ان يترك  وعلى الرغم من ان اإلذاعـة البريطـانيـة تـأخـذ توجيهـاتهـا من الجهـات املعن

 .(17)لها الحرية في طريقة صياغة وتقديم هذه التوجيهـات الى الجمهور 

 

 .
 
 BBCالـ املعالجة االخبارية لقنوات هيئة ثالثا

في جميع انحاء العالم   باإلنكليزيةللشعوب الناطقة  خدماتها االعالمية  هيئة اإلذاعة البريطانية العاملية  تقدم  

التي تعد خدمة مركزية   التي لها روابط وثيقة مع بريطانيا فقط. وفي حجرة األخبار،  ولم تعد تهتم بالشعوب 

 مستقلة للبرامج ، تطبق املستويات الصحفية الصرفة في اختيار األخبار ....  

 باألخبار التي تتصل مباشرة  لكل انحاء العالم    تقدم الخدمات االعالمية وهيئة اإلذاعة البريطانية  
 
ال تهتم اساسا

. واذا كان اختيار األخبار في كل قسم يتطلب بالفعل  (18)  ، ولكنها تركز على أحداث العالمباهتمامات جماهيرها

، اال ان عملية ترتيب األخبار وصياغتها قنواتها، ونظام غرفة األخبار املركزية تتبعه في جميع  قرارات سياسية

اكتسبت خبرة طويلة في التعامل    BBCن هيئة اإلذاعة البريطانية  .(19)وأختيارها تختلف من محطة الى اخرى،  

البريطانية قد   ان قنوات الهيئةويرى الصحفي فالدميير اوكيبوف ان  (20)مع األحداث عن طريق تاريخها الطويل

 . (21)وصلت في حرفة البث ودقة األخبار العاملية درجة 



 العربية  BBCلقناة اإلخبارية البرامج  في  املعلومات تقنيات توظيف

 

  

ي علوم المكتبات والمعلومات
 
ي للبحوث والدراسات ف  113 مجلة المركز العرب 

 

 .
 
 BBCة ئالخدمات التلفزيونية العاملية لهي رابعا

م ، وكانت في الوقت نفسه قد  1986البريطانية البث التلفزيوني عبر االقمار الصناعية عام    BBCبدأت محطة الـ  

 عن  اعلنت عن اضافة قناتين جديدتين الى قنواتها 
 
العاملة ملساعدتها على منافسة التلفزيون التجاري ، فضال

 اضافية الستخدام هاتين املحطتين
 
 . (22)زيادة املوارد املالية عن طريق دفع املشاهد رسوما

افريقيا واالمريكيتين عهوائيات صغيرة الحجم  التلفزيونية    برامجها    وصلت الى اوربا واسيا والشرق االوسط و

  ، الكابالت  في بث برامجها الفضائية    و وبأسلوب اعادة البث عن طريق محطة وسطية أو عن طريق  تستعين 

ملت  قد ع  BBC( وقمر )انتلسات(وكانت محطة الـ 1-بقمرين من اقمار االتصال هما القمر االسيوي )أسياسات

  BBCWorldTVمنذ سنوات في مشروع تجاري واسع للبث التلفزيوني الفضائي بأسم تلفزيون الخدمة العاملية  

م وتتولى هذه الخدمة مسؤولية مصالح البث التلفزيوني لدول ما وراء  1991مارس    –الذي بدأ العمل به في آذار  

 . Overseas countries(23)البحار 

انية ستوديوهات تلفزيونية يستطيع املهندسون عن طريقها تبادل البرامج مع اكثر من  تمتلك هيئة االذاعة البريط و 

 . (24)( نظام تلفزيوني في اوربا وامريكا الشمالية20) 

عام    1991عام    وفي  )   انطالقيعد  العاملية  التلفزيونية  البريطانية  االذاعة  هيئة   World Serviceخدمة 

Television )  من سكان العالم من خالل ثالث خدمات تلفزيونية فضائية هي    %80الى نحو    ووصلت خدماتها
(25): 

ملة تسعى لتغطية جميع القارة  ساعة  يوميا وهي خدمة متكا 24الخدمة املوجهة الى أوربا : وتبث على مدى  -1

األمر    –  1995األوربية سيما بعد قرار املحطة إطالق قمرين صناعيين تلفزيونيين خاصين عهذه الخدمة عام  

 الذي يسمح بتقديم خدمة متنوعة تشمل األخبار والتسلية واملعلومات  

بالتعاون    BBCحيث قامت ال     1الخدمة املوجهة الى آسيا والشرق األوسط : عبر القمر الصناعي آسيا سات -2

لتغطية منطقة يسكنها    1991اإلخبارية عام    Star TVشبكة    بافتتاحمع شركة هاجسون  اإلذاعية في هونغ كونغ  

العالم ، وتشتمل الخدمة على قناة  في    االقتصاديةمليار  نسمة وتحتوي على عدد من أنشط املراكز    3زهاء  

ترفيهية وقناة موسيقية وأخرى رياضية ورابعة إخبارية فضال عن القناة الصينية التي تقدم برامج بلغة املاندين  

سياسية مما دفعها لتوقيع عقد    العتبارات  Star TVالى شمال شرق آسيا على شبكة  BBC، وقد توقف بث ال 

 التلفزيونية الى تلك املناطق . مع اليابان إليصال برامجها 

الخدمة املوجهة الى أفريقيا : إذ قام تلفزيون الخدمة العاملية  ببث برامجه الفضائية املوجهة الى قارة أفريقيا   -3

بعد أن وسعت املحطة دائرة خدماتها العاملية وذلك ببث مجموعة من    1992في نيسان    6-عبر القمر  أنتلسات 

يوميا . وكذلك يبث التلفزيون برامجه الى األمريكيتين على األقمار العاملة في فضاء    ساعة  24البرامج على مدى  

 تلك املنطقة . 

 

 عربيالBBCتلفزيون خامسا : 

بي بي س ي. تم إطالقها في   اعة البريطانيةهيئة اإلذ من قبل الشرق األوسط هي قناة إخبارية تلفزيونية تبث إلى  

وكانت    2005دمة في أكتوبر  تم اإلعالن عن تقديم هذه الخ .2008 مارس 11 بتوقيت غرينتش في   09.56الساعة  

رانيا   ،مالك جعفر ،أنطوان خوري ،طارق العاص إال أنه تم تأجيل البث. من مذيعيها  2007لتبدأ بثها في خريف  

م. اضخمها في مصر  وتمتلك العديد من املكاتب في مختلف دول العال.حمدان الجرجاوي  ،فدى باسيل ،العطار

العربي من خالل الخدمة العاملية لشبكة بي بي س ي، وبدأ  BBCيتم تشغيل تلفزيون  .وتتولى ادارته نجالء العمري 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/11_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/11_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/11_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/2008
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%86%D8%B7%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%83_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AF%D9%89_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%88%D9%8A&action=edit&redlink=1
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ملدة   منذ  24البث  يوميا  مشاهدة  .2009 يناير 19 ساعة  تلفزيون  ال يمكن  من  خالل  BBCبرامج  من  العربية 

كما يتضمن املوقع البث املباشر للقناة حفاظا على   .www.bbcarabic.com على اإلنترنت  العربيةBBC موقع 

 (26).الحقوق امللكية للبث عبر اإلنترنت

املستويات قد شجع على  إن التزام بي بي س ي العربية بإشراك مستمعيها في برامجها عبر صيغ تفاعلية وعلى كل  

معمقين. ومع حلول التلفزيون فإن قدرة بي بي س ي العربية على دفع هذا املسعى إلى األمام سيزيد    نقاش وحوار 

في عرض أوسع مجموعة من األفكار واآلراء حول قضايا الساعة الكبرى وسيعطي املزيد من الفرص للمستمعين  

ويقول مدير بي بي س ي العربية حسام السكري:  تهدف بي   .د كبيرةواملشاهدين والقراء ليشاركوا بأنفسهم بأعدا

أجندتها   توسيع  إلى  العربية  س ي  في    اإلخباريةبي  ومستمعين  مشاهدين  تشرك  وهي  املنطقة.  في  للمستمعين 

للمستمعين   يمكن  إخبارية  خدمة  إنها  البعض.  بعضهم  ومحاورة  والتعليق  بالنقاش  لهم  بالسماح  برامجها 

الفع برامجنااملشاركة  يثري  مما  فيها  وأجهزة    أحدث تبث   ".لية  الجوالة  الهواتف  على  اآلن  س ي  بي  بي  أخبار 

في خدمة أخبار بي بي س ي العربية العاجلة    االشتراك الكمبيوتر املحمولة وغيرها من األجهزة الالسلكية. ويمكن 

وامل وقطر  وعمان  والكويت  واألردن  ومصر  البحرين  في  املحمول  الهاتف  على  السعودية  أيضا  العربية  ملكة 

 .املتحدة اإلمارات والسودان ودولة

في العراق ومصر كما أن شركات الهاتف املح الهاتف تدوم دقيقتين ويتم    مول  يعرضون نشرات إخبارية على 

  .تحديثها كل نصف ساعة

يكمن السر في تغطية البي بي س ي لشؤون الشرق األوسط في توفر شبكة واسعة    قدرة ال تضاهى على جمع األخبار 

والقاهرة، فإن    لندن يتم في استوديوهاتوبالرغم من أن إنتاج البرامج   .من املراسلين املتميزين في العالم العربي

اقع املحورية في املنطقة وفي أهم ورغم     .العاملية  العواصم  بي بي س ي العربية لها مراسلوها الخاصون في أهم املو

أن التغطية اإلخبارية لقضايا العالم العربي يظل أمرا أساسيا، فإن البي بي س ي تحرص على نقل وجهة النظر  

وتعتمد بي بي س ي العربية على مصادر الهيئة التي ال تضاهى   .العاملية األرحب ملستمعيها ومشاهديها في كل مكان

ئر أنحاء العالم. ويمكن للمهتمين بتغطية البي بي س ي االخبارية االعتماد على النقل الحي  في جمع األخبار في سا

مكتبا في مختلف أنحاء   72مراسال على األقل منتشرين في    250من عين املكان والخبرة في التحليل املقدمة من  

العال .العالم م العربي منها النمسا وبلجيكا كما يوحد مراسلون لبي بي س ي العربية في الكثير من الدول خارج 

 (27) .املتحدة والبوسنة وفرنسا وأملانيا وإيطاليا والنرويج وإسبانيا وسويسرا وتركيا وكندا والصين والواليات 

السكري:  يريد مستمعو بي بي س ي العربية أخبارا عاملية مميزة ، ذلك النوع  يقول مدير بي بي س ي العربية حسام  

من األخبار التي ال يمكن أن تقدمها إال هيئة اعالمية مثل البي بي س ي التي تتميز بأكبر منظومة لجمع األخبار في  

وآذانهم في كل مكان    العالم.   ونسعى إلى وضع العالم واملنطقة بين يدي مستمعينا ، وبذلك نكون نحن أعينهم 

 ".في العالم

تعكس أعداد املستمعين املرتفعة التقدير العاملي الذي تتمتع به بي بي س ي    عدد مستمعي بي بي س ي العربية

مليون شخص اسبوعيا حسب استطالعات الرأي املستقلة . كما    13العربية ، إذ يزيد عدد املستمعين إليها عن  

ويشكل هؤالء  . مليون شخص إلى جانب أكثر من مليون مستخدم  21ن  أكثر م bbcarabic.com يتصفح موقع 

مليون شخص يستعملون واحدة أو أكثر من خدمات األخبار العاملية للبي بي س ي عبر التلفزيون أو    233جزءا من  

خدم  مليون اسبوعيا على موقعها على االنترنت. ويذكر أن أعدادا كبيرة تست   12اإلذاعة أو االنترنت. ويطلع حوالي  

إطالق قناة تلفزيونية إخبارية وإعالمية باللغة العربية    نالتلفزيونية إقناة بي بي س ي   .أكثر من واسطة واحدة

الخدمة التلفزيونية األولى الناطقة بالعربية التي تمول من الخزانة    وألنهاهو حدث هام بالنسبة للبي بي س ي.  

http://ar.wikipedia.org/wiki/19_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/19_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/19_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/2009
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://www.bbcarabic.com/
http://www.turess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://www.turess.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://www.turess.com/city/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
http://www.turess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%85
http://www.turess.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9


 العربية  BBCلقناة اإلخبارية البرامج  في  املعلومات تقنيات توظيف

 

  

ي علوم المكتبات والمعلومات
 
ي للبحوث والدراسات ف  115 مجلة المركز العرب 

 

است العامة يملك جهاز  لكل من  في  ، ستكون متوفرة مجانا  أكان  في خدمة كبل سواء  يشترك  أو  قبال فضائي 

جنبا الى جنب    الجديدة  وستعمل القناة التلفزيونية .املغرب العربي أو في الشرق األوسط أو في منطقة الخليج

  األحداث العاملية الكبرى. كما ستبث برامج حوارية وتحليلية. وستسعى الخدمة   مع اإلذاعة واالنترنت لتغطية

والحياد الجديدة للموضوعية  يحتذى  كمثال  العربية  س ي  بي  بي  على سمعة  س ي   .للحفاظ  بي  بي  قناة  وتبث 

 (28).الفضائية (Nilesat)ونايلسات   (Eutelsat)ويوتلسات  (Arabsat)ية عبر أقمار عربساتالتلفزيون

 

 .BBCتقنيات سادسا:

بين تقنيات البث والعرض التليفزيوني والتقنيات اإلذاعية وتقنيات النشر  BBCتنوعت التقنيات التي عرضتها  

 .اإللكتروني

هذه اإلمكانية تتيح للمشاهد    إمكانية التصوير بكاميرات بطريقة دائريةمن بين تقنيات التليفزيون التي عرضت  

 .رؤية األحدث من مختلف الزوايا وكأن الشخص في نفس مكان الحدث 

االتجاهات   جميع  في  األبعاد  ثالثي  العرض  من  تمكن  أجهزة  يستخدم  أن  للشخص  عهذه    لالستمتاعويمكن 

 .( )وي التجربة مثل أجهزة )نينتيدو دي إس( أو أجهزة 

ويمثل ذلك اتجاها جديدا في مشاهدة التليفزيون حيث ال يقتصر على االعتماد على شاشة التليفزيون فقط بل  

عها   الدوران  من  ليتمكن  األجهزة  هذه  استخدام  املشاهد  من  من    360يتطلب  اآلخر  الجانب  ملشاهدة  درجة 

 .الصورة الذي ال تعرضه الشاشة بصورة مباشرة

إح ساتر  لينزي  لوقالت  الزرقاء  الغرفة  في  املسؤوالت  إن    BBCدى  التقني  التطوير  عن  املسؤولة  اإلدارة  وهي 

 .املؤسسة تعمل على استكشاف آفاق التكنولوجيا في املستقبل 

لقناتين   مساحتها  بكامل  واحدة  تليفزيون  شاشة  عرض  إمكانية  التقنيات  هذه  بين  من  أن  لينزي  وشرحت 

 .ع كل مشاهد أن يستخدم نظارة خاصة ملشاهدة القناة التي يختارهاتليفزيونيتين في وقت واحد بحيث يستطي

 .وفي هذه الحالة يستخدم كل مشاهد سماعة مختلفة عن اآلخر ليستمع إلى القناة التي يشاهدها

وهذا يعني أنه من املمكن أن يجلس شخصان بجوار بعضهما البعض ويشاهدان نفس شاشة التليفزيون في  

 .احد منهما قناة مختلفةالوقت الذي يتابع كل و 

من بين التقنيات األخرى التي عرضتها الغرفة الزرقاء أيضا كاميرا خاصة تمكن مستخدمها من التقاط صور  

 ( 92).ثابتة ثم فيما بعد تغيير بؤرة التصوير فيما بعد حتى بعد التقاط الصورة

 أجهزة البث بالجيل الثالث -1

ومن بين تقنيات التصوير والبث الذي عرضها قسم األرشيف والتكنولوجيا هو جهاز يمكن من نقل اللقطات  

اقع األحداث باستخدام شبكات اتصاالت الجيل الثالث أو الجيل الرابع ويعزز من استخدام هذا   الحية من مو

إن هذا  BBCيف والتكنولوجيا في  ويقول تيم هارنس من قسم األرش( .الجهاز إذا كان في نطاق شبكة )واي فاي

الجهاز يستخدم شرائح االتصاالت املشغلة للهواتف العادية ويمكن أن يصل عدد الشرائح التي تستخدم في  

 .هذا الجهاز إلى ثمانية شرائح

طورت   هذا  BBCكما  فون.  آي  هواتف  مع  يستخدم  الذي  جي(  إن  )بي  تطبيق  هو  الذكية  للهواتف  تطبيقا 

دمه من نقل الصور أو لقطات الفيديو أو األصوات بسرعة فائقة وبدقة عالية من الهاتف  التطبيق يمكن مستخ 

 .حيث يمكن منتجو البرامج من استخدامها على الفور BBCالذكي إلى مقر  

 

http://www.turess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
http://www.turess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
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 الكاميرات الطائرة -2

متر    500طائرات هليكوبتر صغيرة بإمكانها حمل كاميرات والتحليق على ارتفاع يصل إلى  BBCوعرض أحد أقسام  

 .لتصوير مختلف األماكن مهما كانت الظروف

هذه اإلمكانية التي لم تدخل حيز التنفيذ بعد يحيط عها اشتراطات قانونية في كل دولة ويتعين على الشخص  

 .الذي يستخدمها أن يكون مدربا وأن يحصل على تصريح خاص باستخدامها

في   الطائرة  الكاميرات  هذه  تستخدم  أن  من  ويمكن  وغيرها  الجبلية  واملناطق  الغابات  في  أو  الخطرة  األجواء 

 .األماكن التي تتطلب تصويرا من الجو

كيلوجرامات ومزودة بستة محركات. هذه الطائرة يمكنها حمل كاميرا من    7إحدى هذه الطائرات الصغيرة تزن  

اتش   )جي  باناسونيك  أحدهما    2نوع  األمر شخصين  يتطلب  العادة  وفي  واآلخر  لوميكس(.  الطائرة  في  يتحكم 

املطلوبة اللقطات  على  تحصل  بحيث  ويوجهها  الكاميرا  حركة  في  أصغر    .يتحكم  حجم  ذات  طائرات  وهناك 

وتتراوح أسعار هذه الطائرات الصغيرة ما  .تستطيع حمل كاميرات أصغير ويمكن أن يتحكم فيها شخص واحد

 (30).آالف جنيها استرلينيا  10جنيها استرلينيا إلى  650بين 

 تقنيات اإلذاعة  -3

استوديو إذاعيا في جميع أنحاء اململكة    40مشروعا رائدا هو مشروع )فاي لور( ويعمل على ربط  BBCعرضت  

املتحدة ببعضهم البعض بحيث ال تتطلب هذه االستديوهات تخزين أي مواد داخل أجهزة الكمبيوتر الخاصة  

وعهذه الطريقة تحصل هذه االستديوهات    .ظ البياناتعها وإنما توضع هذه البيانات في مركزين رئيسيين لحف

املواد   تراكم  بطئه  إلى  يؤدي  أو  عملها  من  يحد  أن  دون  عالية  بكفاءة  تعمل  لكي  لها  الالزمة  املساحات  على 

 ( 31).الصوتية في أجهزتها

 تقنيات املعلومات   -4

في   اإلنترنت  اقع  مو تطوير  قسم  اقع  BBCعرض  مو ملستخدم  تضمن  التي  والتقنيات  البرامج  من  مجموعة 

BBCأفضل تجربة في الحصول على األخبار واملعلومات. 

من بين هذه التقنيات ، التبويب اإللكتروني لألخبار واملوضوعات. ويتيح هذا التبويب اإللكتروني وضع كلمات 

عن هذه املواد من العثور عليها بسهولة من  دالة مع جميع األخبار واملواد بحيث يتمكن الشخص الذي يبحث  

 .خالل محركات البحث املختلفة 

اقع   إن هذا التبويب اإللكتروني يضمن وضع أكبر قدر من الكلمات الدالة.  BBCويقول جافين من فريق تطوير مو

 .نتدائما في املقدمة عند البحث عن أي موضوع على اإلنتر BBCربما إلى ظهور أخبار   بويؤدي ذلك التبوي

ويقول جافين إن تقنيات النشر الخاصة عهيئة اإلذاعة البريطانية تتيح حاليا النشر بسرعة عالية للغاية وعلى  

وسائط متعددة من بينها وسائل التواصل االجتماعي في نفس الوقت مثل تويتر وفيسبوك وأضاف أنه تم تطوير  

اقع   تناسب  BBCمو بطريقة  الفيديو  وسائط  بتشغيل  لتقوم  كمبيوتر  حاليا  كان  سواء  حدة  على  جهاز  كل 

 (32).شخص ي أو هاتف ذكي أو كمبيوتر من نوع تابلت

 

 على اإلنترنتBBCالبث املباشر لتلفزيون  سابعا: 

يقدم تلفزيون بي بي س ي العربي األخبار واألخبار العاجلة والتحليالت والحوارات والبرامج الوثائقية، على مدى  

 .  وله بث مباشر على الشبكة الدولية للمعلومات االنترنت  ساعة كل يوم 24

 ويمكن االشارة الى ان موقع القناة قد احتوى على  معايير مهمة منها



 العربية  BBCلقناة اإلخبارية البرامج  في  املعلومات تقنيات توظيف

 

  

ي علوم المكتبات والمعلومات
 
ي للبحوث والدراسات ف  117 مجلة المركز العرب 

 

يكون هناك تجديد    حيثحيوي وثري في آن واحد ، ثري باملعلومات الجديدة وحيوّي    وهو معيار التحديث;   -1

. وال بد  املوقع حصرية املعلومة في  وكذلك  رصيد ضخم في املعلومات    ويحتوى على مستمر ومواكبة للمحتوى.  

ربما   بل  ذاتها  بحد  املعلومة  نطاق  على  تكون  أن   
 
أبدا بالضرورة  ليس  الحصرية  هذه  أن  الى  هنا  االشارة  من 

 الى صخب االنترنت. و  بأسلوب طرحها وطريقة عرضها بشكل أقرب للزائر وأكث
 
 قياسا

 
ر ثراءا   وجاذبية وترتيبا

 بلغة املتلقي املستهدف املعلومة 
 
 .، فهذا نوع من الحصرية أيضا

الترتيب، ليس فقط على صعيد املعلومة بل على صعيد املوقع ككل وهذا  كذلك لوحظ املستوى العالي من  -2

موقع، كما التصميم واالناقة، لكن االنطباع اآلن  ل زائر ل  يشكل  االنطباع األول  لكل  ألنه االمر غاية في األهمية 

 .وقع وانسيابية املعلومات فيه املسيكون في مدى سهولة 

 . وذو مصداقية ةوسريع يةشفافبلجميع، هلوتناسب لسهولته معيار  التواصل  كذلك احتوى املوقع على  -3

. ويحتوي على القوائم  هو جزء ال يتجزأ من مسيرته  كذلك احتوى على مستوى عال من املهنية االعالمية -4

وكذلك  املالئمة وادوات البحث والتصفح فيه وتواريخ التحديث والبرامج وتواريخها وكذلك الروابط واالحاالت 

اقع  الناجحة    استخدام الوسائط املتعددة  , بمعنى انه يحتوي على كل معايير املو

 املباشر في االجابة على اراء الجمهور.االنه ينقصه معيار التفاعل 

 
http://www.bbc.com/arabic/tvandradio 

 جدول البث التلفزيونيثامنا : 

 البرناج  التوقيت

 أخبار بي بي س ي  00:00

 دنيانا إعادة 00:05

 أخبار بي بي س ي  01:00

 توب غير إعادة  01:10

 أخبار بي بي س ي  02:00

 نقطة حوار إعادة 02:05

 أخبار بي بي س ي  03:00

 بال قيود إعادة  03:10

http://www.bbc.com/arabic/tvandradio
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 أخبار بي بي س ي  04:00

 أخبار بي بي س ي  05:00

 دنيانا إعادة 05:05

 أخبار بي بي س ي  06:00

 أخبار بي بي س ي  07:00

 نقطة حوارإعادة  08:05

 بي س ي أخبار بي  09:00

 أخبار بي بي س ي  10:00

 دنيانا إعادة 10:05

 أخبار بي بي س ي  11:00

 بال قيود إعادة  12:30

 عالم ظهيرة 13:00

 اخبار بي بي س ي  14:00

 توب غير إعادة  14:10

 أخبار بي بي س ي  15:00

 أخبار بي بي س ي  15:05

 نقطة حوار  16:05

 أخبار بي بي س ي  17:00

 املشهد  17:30

 العالم هذا املساء 18:00

 أخبار بي بي س ي  19:00

 وثائقيات 19:30

 أخبار بي بي س ي  20:00

 فور تك إعادة 21:30

 أخبار بي بي س ي  22:00

 سينما بديلة إعادة 22:10

 العالم هذا املساء إعادة 23:00

 ( 1جدول ) 

http://www.bbc.com/arabic/institutional/2011/01/000000_tv_schedule 

 
 

 

 

http://www.bbc.com/arabic/institutional/2011/01/000000_tv_schedule


 العربية  BBCلقناة اإلخبارية البرامج  في  املعلومات تقنيات توظيف

 

  

ي علوم المكتبات والمعلومات
 
ي للبحوث والدراسات ف  119 مجلة المركز العرب 

 

 الجانب العملي: املبحث الثالث

 ةانتحليل استمارة االستباوال: 

تم توجيه  و .Google Driveالتي توجد في   ةااللكتروني  االستبانةمن خالل خدمات   تم تحليل استمارة االستبانة

ا في  االسئلة  من  عن  ال مجموعة  املعلومات  توظيف  ستبانة  عرض    تقنيات  االخباريةفي  قناة    البرامج  في 

BBCالعراق  العربية في  العسكرية  املساءللشهور  في  )االحداث  العالم هذا  البرنامج هو  و   ( 2/3/4/2015برنامج 

  ( 1جدول البث التلفزيوني رقم) في  لتوقيتات  وفقالويبث  برنامج اخباري منوع يعرض االحداث بالتحليل املعمق

االستبعرض  تمو  الجامعين    ةانت  االساتذة  من  عدد  مختلف    على  من  االعالمي  بالجانب  املهتمين 

 (.1كما في الشكل ) تدريسي 20البالغ   ةمن مجموع العينشهادات الدكتوراه لحملة  %100وبنسبة االختصاصات

 
 ( 1شكل ) 

من االجابات اشارت الى ان مستوى تغطية االخبار لألحداث العسكرية   %35(نالحظ ان نسبة  2وفي الشكل )  

فيها هي جيدة جدا  وهي اعلى نسبة من بين االجابات في حين نالحظ ان    تقنيات املعلومات  ي العراق وتوظيف  ف

 كانت لإلجابة على ان ما تقدمة هذه القناة في هذا املجال ضعيف.  %10نسبة 

 
 ( 2شكل ) 

سرعة متابعة الحدث فور حدوثه مع التحقق    على سؤال  من االجابات  %45نسبة    ( نالحظ ان3شكل ) الوفي  

فلم نجد  اما خيار ضعيف    من بين االجابات   وهي اعلى نسبةاملنهي والعرض املتزامن لألحداث كانت جيدا جدا  

 . اشارة اليه 
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 ( 3شكل ) 

مساحة التغطية التي تبث بشأن الحدث وحجم التغطية  كانت  سؤال  ( نالحظ ان االجابة على  4وفي الشكل ) 

في حين نجد    من بين االجاباتوهما اعلى نسبة  لخيار جيد جدا وعادلها الخيار جيد بنفس النسبة  %35  بنسبة 

 لخيار ضعيف .  %10نسبة 

 
 ( 4شكل ) 

مستوى الصدق والتحقق والجدية بالخير والتعليق صورة ونصا    سؤال  ( نالحظ ان االجابة على 5وفي الشكل ) 

في حين نجد ان خيار  بين االجابات وهي اعلى نسبة  لخيار متوسط   %35في برنامج العالم هذا املساء كانت بنسبة  

 .%20ضعيف حصل على نسبة 

 



 العربية  BBCلقناة اإلخبارية البرامج  في  املعلومات تقنيات توظيف

 

  

ي علوم المكتبات والمعلومات
 
ي للبحوث والدراسات ف  121 مجلة المركز العرب 

 

 ( 5شكل ) 

االلتزام بالعرض املوضوعي للحدث واملؤثرات امللفتة  وبنسبة  سؤال على  ( نالحظ ان االجابة6وفي الشكل ) 

 .%20اما خير ضعيف فقد كانت نسبته  بين االجابات وهي اعلى نسبة لخيار جيد  30%

 
 ( 6شكل ) 

معالجة املوضوع  في  ان البعد عن االنحراف املوجه لصالح طرف ماسؤال  على  ( نالحظ ان االجابة7وفي الشكل ) 

بنسبة   كانت  نسبة لخيار متوسط    %35وتحليله  اعلى  الذي عادله خيار جيد    % 25ونسبة    وهي  لخيار ضعيف 

 بنفس النسبة. 

 
 ( 7شكل ) 

البعد عن العرض االنتقائية لألخبار سواء بالصورة املنشورة او    سؤال   ان االجابة عن ( نالحظ  8وفي الشكل ) 

 .   %20 تهنسب فقد بلغتخيار ضعيف اما وهي اعلى نسبة لخيار متوسط %40النصوص  فكانت نسبة 
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 ( 8شكل ) 

اختيار الضيوف املشاركين باالستضافة او باملشاركات واالتصال  سؤال    عن  ( نالحظ ان االجابة9وفي الشكل ) 

 .  %20بينما حاز خيار ضعيف على نسبة    وهي اعلى نسبةلخيار جيد    %35والتفاعل املباشر  فقد كانت اعلى نسبة   

 
 ( 9شكل ) 

افية املقدمين واملراسلين ووسائل التفاعل    سؤال   عن ( نالحظ ان االجابة10وفي الشكل )  درجة املهنية واحتر

 .   %5وحاز خيار ضعيف على نسبة  وهي اعلى نسبة لخيار متوسط %35فكانت اعلى نسبة  

 
 ( 10شكل )  

ان االجابة عن سؤال االحتفاء بالحدث وابرازه واالهتمام به والتوضيح الدقيق وايجاد  ( نالحظ  11وفي الشكل ) 

بنسبة  االعالنا البرنامج   املستمرة عن  متوسط  %40ت  نسبة  لخيار  اعلى  لخيار ضعيف    وهي  اشارة  نجد  ولم 

 لخيار جيد.  %35ووجدنا نسبة 

 



 العربية  BBCلقناة اإلخبارية البرامج  في  املعلومات تقنيات توظيف

 

  

ي علوم المكتبات والمعلومات
 
ي للبحوث والدراسات ف  123 مجلة المركز العرب 

 

 ( 11شكل ) 

 ( في العرض    عن ( نالحظ ان االجابة12وفي الشكل  التكنولوجيا  سؤال التغطية بأبعاد مختلفة وابراز مظاهر 

 .%35لخيار   %35ولم نجد اشارة لخيار ضعيف ووجدنا نسبة وهي اعلى نسبة لخيار جيد   %55بنسبة 

 
 ( 12شكل ) 

لخيار جيد جدا    %50نسبة  باملهنية والحرفية  في عرض الشاشة    سؤال  عن( نالحظ ان االجابة13وفي الشكل ) 

  بين   وتوزعت النسب االخرى   % لخيار ضعيف    10ونسبة  وهي اعلى نسبة  من بين الخياراتمن بين الخيارات  

 . الخيارات املتبقية 

 
 ( 13شكل ) 

  % 45بنسبة    ( نالحظ ان االجابة عن سؤال توقيت عرض الصور ومالئمتها مع موضوع البرنامج  14وفي الشكل ) 

 ولم نجد اشارة لخيار ضعيف.   وهي اعلى نسبة  من بين الخيارات  لخيار جيد جدا %40لخيار جيد و
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 ( 14شكل ) 

جيد    %30لخيار جيد و  %35بنسبة    دقة النقل من مصدر الصورة  سؤال عن( نالحظ ان االجابة15وفي الشكل ) 

 . %15بينما خير ضعيف فقد بلغت نسبة االشارة اليه وهي اعلى نسبة من بين الخيارات جدا  

 
 ( 15شكل ) 

سؤال مستوى جودة الصورة وتاخير الوسائط املتعددة في العرض بنسبة  عن( نالحظ ان االجابة16وفي الشكل ) 

 . ولم نجد االشارة الى خيار ضعيف  وهي اعلى نسبة  من بين الخيارات  جيد جدا لخيار   % 52

 
 ( 16شكل ) 

 ( الشكل  االجابة17وفي  ان  نالحظ  بنسبة  سؤاال  عن (  الخبر  تحليل  في  واالستقاللية   لخيار    % 40  ملوضوعية 

 لخيار ضعيف.  %25بينما وجدنا نسبة وهي اعلى نسبة من بين الخياراتمتوسط 

 
 ( 17شكل ) 



 العربية  BBCلقناة اإلخبارية البرامج  في  املعلومات تقنيات توظيف

 

  

ي علوم المكتبات والمعلومات
 
ي للبحوث والدراسات ف  125 مجلة المركز العرب 

 

 ( الشكل  وبشكل  18وفي  واالحداث  العراقي  العسكري  للوضع  املتابعة  كثافة  سؤال  عن  االجابة  ان  نالحظ   )

 لخيار ضعيف.  %5ونسبة وهي اعلى نسبة  من بين الخيارات لخيار متوسط  %40متواصل بنسبة 

 
 ( 18شكل ) 

لخيار متوسط وهي اعلى    %45التركيز الدقيق والحيادية بنسبة     سؤال  عن( نالحظ ان االجابة19وفي الشكل ) 

 .%25بينما بلغت االشارة الى خيار ضعيف من بين الخيارات نسبة 

 
 ( 19كل ) 

 النتائج ثانيا : 

من االجابات اشارت الى ان مستوى تغطية االخبار لألحداث العسكرية في العراق وتوظيف    %35ان نسبة   -1

 .وهي اعلى نسبة من بين االجاباتفيها هي جيدة جدا تقنيات املعلومات  

سرعة متابعة الحدث فور حدوثه مع التحقق املنهي والعرض املتزامن    على سؤال  من االجابات  %45ان نسبة   -2

 . وهي اعلى نسبة من بين االجاباتلألحداث كانت جيدا جدا 

النسبةمن االجابات    %35نسبة    ان -3 الخيار جيد بنفس  اعلى نسبة  لخيار جيد جدا وعادلها  بين    وهما  من 

 . ن الحدثمساحة التغطية التي تبث بشأسؤال على   إلجابةل اإلجابات

االجابات   %35  ة نسب  ان -4 متوسط   من  االجابات    لخيار  بين  نسبة  اعلى  الصدق    سؤال   على وهي  مستوى 

 .والتحقق والجدية بالخير والتعليق صورة ونصا في برنامج العالم هذا املساء

االلتزام بالعرض  سؤال  على    االجابة  اإلجاباتوهي اعلى نسبة بين  لخيار جيد  من االجابات كانت    %30نسبة  ان   -5

 . املوضوعي للحدث واملؤثرات امللفتة  
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ان البعد عن االنحراف  سؤال  على  إلجابةلوهي اعلى نسبة لخيار متوسط من االجابات كانت  %35نسبة ان  -6

 . معالجة املوضوع وتحليله   في  مااملوجه لصالح طرف 

لخيار متوسط وهي اعلى نسبة االجابة عن سؤال البعد عن العرض االنتقائية  من االجابات      %40ان نسبة   -7

 . لألخبار سواء بالصورة املنشورة او النصوص 

اختيار الضيوف املشاركين  سؤال   عن  إلجابةل   وهي اعلى نسبةلخيار جيد  من االجابات كانت    %35نسبة   ان   -8

 . باالستضافة او باملشاركات واالتصال والتفاعل املباشر  

افية    إلجابةل  وهي اعلى نسبة  لخيار متوسطمن االجابات كانت    %35نسبة   ان -9 عن سؤال درجة املهنية واحتر

 . املقدمين واملراسلين ووسائل التفاعل 

عن سؤال االحتفاء بالحدث وابرازه واالهتمام به    إلجابةللخيار متوسط    من االجابات كانت  %40نسبة  ان   -10

 . والتوضيح الدقيق وايجاد االعالنات املستمرة عن البرنامج  

سؤال التغطية بأبعاد مختلفة    عن  إلجابةل  لخيار جيد  وهي اعلى نسبة  كانت  من االجابات  %55نسبة  ان   -11

 .وابراز مظاهر التكنولوجيا في العرض

ت  لخيار جيد جدا من بين الخيارا   %50سؤال املهنية والحرفية  في عرض الشاشة بنسبة    عن  اإلجابةان   -12

 كان هو اعلى نسبة من بين االجابات.   

عن سؤال توقيت عرض الصور ومالئمتها مع موضوع   إلجابةل  لخيار جيدمن االجابات كانت    %45نسبة  ان   -13

 . البرنامج

عن سؤال دقة النقل من مصدر الصورة     وهي اعلى نسبةلخيار جيد  من االجابات    %35نسبة  اعلى هي  ان   -14

. 

 %  لخيار جيد  52  حازت على نسبة  مستوى جودة الصورة وتاخير الوسائط املتعددة في العرض بنسبة -15

 . جدا وهي اعلى نسبة  من بين الخيارات

واالستقاللية   -16 الخبر  املوضوعية  تحليل  على  في  متوسط    %40  نسبةحاز  بين  لخيار  من  نسبة  اعلى  وهي 

 . الخيارات 

لخيار متوسط وهي    %40نسبة  حقق  كثافة املتابعة للوضع العسكري العراقي واالحداث وبشكل متواصل  -17

 . اعلى نسبة  من بين الخيارات

التركيز  من االجابات على خيار متوسط هي اعلى نسبة من بين الخيارات  لإلجابة على مستوى    %45ان نسبة   -18

 الدقيق والحيادية.

 

 التوصيات ثالثا : 

مختلف وسائل ايصال    ر تمثل القنوات االعالمية دورا هاما وكبيرا في التأثر في املجتمع لذلك يستوجب توفي -1

 . املعلومة للمشاهد واملستمع وبأحدث الوسائل واالنترنت من بيها وضرورة االستغالل االمثل لتقنياته

مصداقية   -2 بوجود  اال  ذلك  يتحقق  وال  الفضائية  والقنوات  الجمهور  بين  التفاعل   وسائل  ايجاد  ضرورة 

الى وجود اسس مهنية تمكن من االستفادة من  واستقاللية وموضوعية تعمل على جذب الجمهور   باإلضافة 

الشبك على  القنوات  برنامج    الدولية  ةوجود  بينها  ومن  الجمهور  وفقا الهتمامات  البرامج  ملتابعة  للمعلومات 

 .ة في متابعة االحداث واملواضيع املختلفة وتحليلهااملهم  BBCالعالم هذا املساء الذي يعد من برامج قناة  

 



 العربية  BBCلقناة اإلخبارية البرامج  في  املعلومات تقنيات توظيف

 

  

ي علوم المكتبات والمعلومات
 
ي للبحوث والدراسات ف  127 مجلة المركز العرب 

 

خيارات  عن ال بشكل مطلق ليتميز بفارق كبير    محدد  من خالل االستبانة وجد ان االجابة ال تميل الى خيار  -3

موضع   البرنامج  في  القناه خصوصا  وبين  املتلقي  قبل  من  اقع  الو فهم  بين  هوة  وجود  على  يدل  مما  االخرى 

الفعلي   اقع  الو مع  للتواصل  مناسبة  سبل  ايجاد  يستوجب  لذلك  القناة  لهذه  التاريخي  االرث  رغم  الدراسة 

 التشخيص الدقيق واالستغالل االمثل للتقنيات.من خالل  لإلحداث

القناة احتوى على مستوى عال من املهنية   -4 يتجزأ من مسيرتهو   اإلعالمية موقع  ا. ويحتوي على  هو جزء ال 

القوائم املالئمة وادوات البحث والتصفح فيه وتواريخ التحديث والبرامج وتواريخها وكذلك الروابط واالحاالت  

اقع  الناجحة   , بمعنى انه يحتوي على كل معايير    وكذلك استخدام الوسائط املتعددة االنه ينقصه معيار  املو

 التفاعل املباشر في االجابة على اراء الجمهور.   

 

 حسب ورودها في النص  املصادر 

ـــــــريــة ،  .العويني, محمــد علي   .1 ـــ ، 1990االعالم الــدولي بين النظريــة والتطبيق .ق القــاهرة : مكتبــة االنجلو املصــ

  122ص

م، 1985مطبعــــة وزارة االوقــــاف والشــــــــــــؤون الــــدينيــــة ،    :بغــــداد    .قابراهيم ، االنظمــــة االذاعيــــة  ,  الــــداقوقي   .2

 .127-126ص

العربية ، رســالة ماجســتير غير منشــورة ، جامعة بغداد ،    BBCعمر عناد ، الوظيفة الســياســية لبرامج إذاعة   .3

 .66-65م ، ص2006كلية األعالم ، 

 .123-122، مصدر اسابق ، ص العويني, محمد علي  .4

 .299، مصدر سابق ، ص العويني, محمد علي  .5

 .36، ، ص 1979جيهان رشتي ، األعالم الدولي بالراديو والتلفزيون ، القاهرة ، دار الفكر العربي ،  .6

 .301، األعالم الدولي بين النظرية والتطبيق ، مصدر سابق ، ص العويني, محمد علي  .7

 .36جيهان رشتي ، املصدر السابق ، ص .8

 .48-47، ص.مصدر سابقرشتي  جيهان .9

 .73م ، ص1983دار املعارف ،  :القاهرة  .قاحمد طاهر ، األعالم الدولي  .10

 .61م ، ص1978دار الفكر العربي ،  :القاهرة  .ق 2ط .قعبد اللطيف حمزة ، األعالم والدعاية  .11

,اطروحة دكتوراه غير منشـــــورة  القســـــم العربي   BBCغادة داود بطي ، اســـــاليب تحرير االخبار في اذاعة الـــــــــــــــــ   .12

 .65-63، ص 2005,جامعة بغداد :كلية االعالم,

 .73عمر عناد ، مصدر سابق ، ص .13

 ..65غادة بطي ، مصدر سابق ، ص .14

ي س ي  ، جريدة الصباح ، بغداد،  جمعة عبد هللا مطلك ،  على حصان طرواده لورنس العرب مدير للـ بي ب .15

 م.2006اذار  27،  796ع 

 .50جيهان رشتي ، االعالم الدولي ، مصدر سابق ، ص .16

 .51نفس املصدر ، ص .17

دار وائل للنشــــــــــــر ،    :عمان   .قمحمد حمدان مصــــــــــــالحة ، االتصــــــــــــال الســــــــــــياســــــــــــ ي ، مقترب نظري  تطبيقي   .18

 .141-140م، ص1996

 .71سابق ، صاحمد طاهر ، األعالم الدولي ، مصدر  .19
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 .55-54جيهان رشتي ، األعالم الدولي ، مصدر سابق ، ص .20

 .103احمد طاهر ، األعالم الدولي ، مصدر سابق ، ص .21

 .36جيهان رشتي ، االعالم الدولي ، مصدر سابق ، ص .22

 .84م ، ص1980الهيئة املصرية العامة للكتاب ،  :القاهرة  .قاحمد طاهر ، اإلذاعة والسياسة الدولية  .23

 .84-83اهر ، االعالم الدولي ، مصدر سابق ، صاحمد ط .24

 .267م ، ص1985الهيئة املصرية العامة للكتاب ،  :القاهرة .قحمدي قنديل ، اتصاالت الفضاء  .25
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اقف الشباب   واتجاهاتهم حول العمل الوظيفي والحرالليبي دراسة إحصائية ملو

 

  

ي علوم المكتبات والمعلومات
 
ي للبحوث والدراسات ف  129 مجلة المركز العرب 

 

 واجتاهاتهم حول العمل الوظيفي واحلر الليبي  دراسة إحصائية ملواقف الشباب  
 م 2021ليبيا    – دراسة إحصائية على عينة من طلبة وطالبات جامعة طرابلس  

 

 البرقاوي محمد  أ. سعاد   اندير د. جمال محمد 

 جامعة طرابلس –قسم اإلحصاء   جامعة طرابلس –قسم اإلحصاء 

 

 :ملخص الدراسة

يهدف هذا البحث الي التعرف على اتجاهات الشباب نحو العمل الوظيفي والعمل الحر واستخدمت االستبانة  

تم اختيارها بطريقة العينة    ( طالب وطالبة بجامعة طرابلس،161لجمع البيانات، ووزعت على عينة حجمها ) 

تحليل البيانات واختبار الفرضووووويات م  خبل تطبي  دعا أدوات التحليل االحصوووووا ي و ل     العشووووووائية، وتم

 ببرنامح ) 
 
( وتوصوووول البحث  SPSSباسووووتخدان برنامح الحامة االحصووووائية للعلون االجتماعية واملعروف اختصووووارا

 الى مجموعة م  النتائح أهمها:

 . أن الشباب لديهم اتجاهات نحو العمل الحر.1

 إيجابيا نحو العمل الحر أكثر م  العمل الوظيفي. . أن اتج2
 
 اهات الشباب نحو العمل تتجه اتجاها

. عدن وجود فروق في االتجاه العان نحو العمل حسوووووب التخصوووووص وعمل االب والخلفية االجتماعية ل سووووور  3

 وبين توجه الشباب نحو العمل. 

 ر.الشباب الليبي، العمل الوظيفي، العمل الح  كلمات مفتاحية: 

 

Abstract: 

This research aims to identify the attitudes of young people towards career and self-

employment, and a questionnaire was used to collect data, and it was distributed to a sample 

size of (161) male and female students at the University of Tripoli, which was selected by a 

random sampling method. The data was analyzed and hypotheses tested through the 

application of some analysis tools Statistical using the Statistical Package for Social Sciences 

program, known for its acronym (SPSS), and the research reached a set of results, the most 

important of which are: 

1. That young people have tendencies towards self-employment. 

2. The attitudes of young people towards work are more positive towards self-employment 

than career work. 

3. There are no differences in the general tendency towards work according to specialization, 

the work of the father, and the social background of the family, and the orientation of young 

people towards work. 

Keywords: Libyan youth, employment, self-employment 

 



 

 البرقاوي محمد  أ. سعاد   اندير د. جمال محمد 

 

  

    2022يناير عشر ـ   بعساالعدد ال – تاسعال المجلد 
 

130 
 

 اإلطار العان للبحث :  القسم األول 

 املقدمة ومشكلة الدراسة::  1  – 1

   العمل  يحتل
 
   مكانا

 
  ان  املجتمعات تسووووووووووتطيع   طريقه  فع   خاصووووووووووة،  االفراد  وحيا  عامة  املجتمعات حيا  في   بارزا

  يمثول  – العموول  أي  –  انووه  كمووا  ورفوواهياهووا،  لحيوواتهووا  ضووووووووووووروري   هو   كلمووا تحق  وان والتنميووة  التقوودن عجلووة  تواكووب

  ان مجتمع  تطوراي  درجة  وان.  انسووانهته  ويؤكد   اته  يحق   فبمقتضوواه  االنسووان  خصووائص  م  مهمة  خصوويصووة

  ع   تحققوت  مشووووووووووووار ع  م  طوره وموا  جوديود   اتواكتشووووووووووووافو  إنجوازات  م   افراده  حققوه موا أسووووووووووووا  لى ع تقوا  موا

  سواء  كان املجتمع  تطوير  في ساهم  نوع فكل وقطاعاته انواعه بجميع  لعملا طري 
 
  عمب

 
  ان وظيفيا

 
 . حرا

 في   املهم دورها  املجتمع   شوورائ   م   شووريحة  لكل  فإن  لذا  البشووري   العنصوور  هو   إنتاجية  عملية  كل  أسووا   ان وبما

 . ورقيه ازدهاره هو  بناء عملية في  املساهمة

   وعد   املنتجة  املجتمع  طاقات  ومركا  دشوووووورية،  ثرو   يعدون  فهم  الشوووووورائ ، هذه  اهم  م   الشووووووباب شووووووريحة  وتعد

 ما عاد   فالشووووووووووباب  والتغير،  التجديد  مفاتي  فبيدهم  وقو   ونشووووووووووا  حيوية  م   ونبه يمتاز  امل  و ل   املسووووووووووتقبل

 على   تؤثر   التي  الجوووديووود   والقيم  االتجووواهوووات  م   الكثير   تبنون في  بوووه  ويتووووثرون  العوووالم  في   حووود ي  يتطور   واكبونووواي

في  لها مكانة واسووووووعة وحجم متمي  تهم ومطالبهم، وبما ان شووووووريحة الشووووووبابواضووووووحة في تصوووووورفا  وتظهر   سوووووولوكهم

   في حيوية املجتمع وتغيره وازدهاره. تقون بها تسووواهم املجتمع لذا فإن االفكار التي تطرحها والوظائف التي
 
فضوووب

التعبير    تاخر بالحما  والطاقة والرغبة في العمل لذا فإنهم حريصووووووووون على  – شووووووووريحة الشووووووووباب أي – إنها ع 

وأن أفضوووووووووووول طري  للتعبير عنهوا هو ولوجهوا ميوادي  العمول، فتعمول هوذه الخصووووووووووووائص كمحركوات   وإظهوارهوا عنهوا

لودورهوا في تطوير لطوواقواتوه وقودراتوه واتصوووووووووووووالوه الودائم  تودفعهم للعموول وتكون ايضوووووووووووووا كقو  دافعووة نحو التقوودن  

    وحاجات مجتمعه.م  اجل اشباع حاجاته املتجددبوحدا  املجتمع والعصر الذي يعهش فيه 

 ل    نفسوووها بالطريقة لنوع العمل تدخل فيه متغيرات كثير  فالشوووباب ال يسووولكون جميعهم ان اختيار الشوووباب

يكتسووووووووووووووب املهووارات والقيم   وبيئتووه الخوواصووووووووووووووة واسووووووووووووتعووداداتووه وقوودراتووه التي بموجبهووا ألن لكوول صووووووووووووخص ظروفووه

بكول معطيواتهوا  ة، فتؤثر البه وة االجتمواعيوةموا اكتسووووووووووووبوه م  هوذه البه و  وف  على  وامليول فيتصوووووووووووورف واالتجواهوات

على طموحوات واتجواهوات االفراد وحتي في اختيوارهم لعملهم، كموا ان لكول عمول خصووووووووووووائصووووووووووووه ومي اتوه وظروفوه 

  
 
التي تمي ه ع  االعمووووال االخرن وان الفرد عنوووودمووووا يتجووووه الى عموووول معين دون احخر ألنووووه قوووود يجوووود فيووووه تحقيقوووا

 مع الظروف التي يعهش فيها.ت أو الحتياجاته وإشباعا لذاته
 
  ماشيا

وعلى اسوووووا   ل  فإن باجتماع عنصووووور العمل والذي يعد الركي   االسووووواسوووووية لكل تقدن والشوووووباب بما يمتاز به 

  م  طاقات وقدرات وحداثة يعني التقاء اهم قاعدتين تساهمان في ازدهار اي مجتمع ونهوضه.

اقعهم   نحو العمووول السوووووووووووويمووواو  االهتموووان بوووومور الشووووووووووووبووواب وظروفهم واتجووواهووواتهم إن يسووووووووووووووواعووود في التعرف على و

وطموحاتهم ومشكبتهم واالسباب التي تدفعهم الى التوجه نحو عمل معين واالبتعاد ع  احخر، والعقبات التي  

تقف في طريقهم، حيوث انوه عنود التعرف عليهوا يصوووووووووووووار الى حلهوا وكوذلو  توجيههم التوجوه السووووووووووووليم وتوفير فر  

  الذي يحق  اهدافهم واهداف مجتمعهم.العمل املبئمة لهم و 

 

 :الدراسة : أهداف2  – 1

  -تسعى الدراسة الحالية الى تحقي  االهداف التالية: 

  الحر. نحو العمل الوظيفي والعمل التعرف على اتجاهات الشباب_ 1



اقف الشباب   واتجاهاتهم حول العمل الوظيفي والحرالليبي دراسة إحصائية ملو

 

  

ي علوم المكتبات والمعلومات
 
ي للبحوث والدراسات ف  131 مجلة المركز العرب 

 

 ملتغيري   كوان هنواف فروق في اتجواهوات الشووووووووووووبواب نحو العمول الوظيفي والعمول الحر  إ االتعرف على موا _ 2
 
تبعوا

  )ريف او حضر(. األصلي  الجنس واملوط 

بين التخصوووووص العلمي وعمل االب والخلفية االجتماعية ل سووووور  وبين توجه الشوووووباب   الكشوووووف ع  العبقة_ 3

 نحو العمل.

 

  :الدراسة : أهمية3  – 1

 وأصوووووووووووب لقد ازداد االهتما
 
 ملحوظا

 
الشوووووووووووباب م  املوضووووووووووووعات املهمة، و ل  ملا   موضووووووووووووع ن بالشوووووووووووباب ازديادا

يضووووووووووووطلعون بوووه م  دور فعوووال ومؤثر في تقووودن الشووووووووووووعوب واالمم وتطور املجتمعوووات. كموووا ان االهتموووان بهم يعني  

  اهتمان باملجتمع ككل حاضره ومستقبله، فهم يمثلون قاعد  ملستقبل وقوو  العمول االساسية.

الشووووووووووباب نحو العمل م  حيث   التجاهات مسووووووووووتقبلية ا تنبع اهمية الدراسووووووووووة م  انها تسووووووووووعى الى تكوي  ر يةلذ

 مما يسوووووهل  ل  في وضوووووع الخط  والبرامح وتوجيههم
 
 او حرا

 
 وظيفيا

 
الوجه الصوووووحيحة لكي يسوووووتفيد   كونه عمب

الفر  املختلفووة النطبقهووا في للعموول واالنتوواي، ويخل  الطرق واملجوواالت و   اسووووووووووووتغبلهووااملجتمع م  طوواقوواتهم و 

  صالحه نحو التقدن والنمو.

 

 :الدراسة : تسا الت4  – 1

 ؟الحر نحو العمل الوظيفي والعمل اتجاهات الشباب_ ما هي 1

 ملتغيري الجنس   في اتجووواهوووات الشووووووووووووبووواب نحو العمووول الوظيفي والعمووول الحرجوهريوووة  فروق  _ هووول توجووود  2
 
تبعوووا

  )ريف او حضر(. األصلي  واملوط 

بين التخصوووووص العلمي وعمل االب والخلفية االجتماعية ل سووووور  وبين توجه الشوووووباب نحو   عبقة_ هل توجد  3

 ؟العمل

 

 منهج البحث:  :  5  – 1

تبع في هذه الدراسوووووة هو املنهج الوصوووووفي والذي يهدف إلى  
ه
 م  مشوووووكلة الدراسوووووة وأهدافها فإن املنهج امل

 
انطبقا

لظاهر  وتشووووووووخيصووووووووها وإلقاء الضوووووووووء على جوانبها املختلفة، دغرف فهمها وتحديد أسووووووووبابها، فاملنهج  وصووووووووف ا

 أو  
 
 كميا

 
اقع الظاهر  أو موضوع الدراسة أو املشكلة قيد الدراسة، والتعبير عنها وصفا الوصفي يهتم بتوضي  و

 لفهم الظاهر  وما تتطلبه م  إجراءات للتعامل معها
 
، وصوووووووال

 
 نوعيا

 
، وهذا املنهج يعتمد في تنفيذه على وصووووووفا

جمع البيانات م  مقاببت صووووووووووووخصووووووووووووية، واسووووووووووووتخدان اسووووووووووووتمار  االسووووووووووووتبيان، وهذا املنهج يسوووووووووووواعد على التنبؤ  

 (.ن2008املستقبلي للظاهر . )القاض ي،

 

 حدود البحث::  6  – 1

 يتضم  البحث مجموعة م  الحدود على النحو التالي:

الشباب الليبي واتجاهاتهم نحو العمل الوظيفي  : اقتصرت هذه الدراسة على موضوع الحدود املوضوعية 

 والحر.

 ليبيا.   –جامعة طرابلسوطالبات اجراء هذه الدراسة على عينة عشوائية م  طلبة  اقتصر :  الحدود املكانية

 ن، بجامعة طرابلس 2021 –ن 2020الفصل الدراس ي : الحدود الامنية
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 الدراسة:مصطلحات ومفاهيم  

يتحد  املتحدثون ع  الشوووباب وهو حديث يشوووارف فيه في العاد  مختلف ف ات املجتمع.    :Youthالشوووباب   .1

 لغة البحث العلمي يفا   باختبفات كبير   
 
لك  عندما يرغب باحث في املسووووووووووواهمة في هذا الحديث مسوووووووووووتخدما

م  مسووتون  املعنية. فيخفا دعضووهم    واألعلى للسوو بين املتحدثين واملسوو ولين والباحثين حول الحدي  األدن   

ويضووعه  الحد األدن  لف ة الشووباب ليضووعه في مسووتون سوو  الثانية عشوور ، و عضووهم احخر يرفع هذا الحد قليب 

الخامسووووة عشوووور وحتي الثامنة عشوووور. وتظهر درجة االختبف نفسووووها بالنسووووبة للحد األعلى والذي ي راو  ما   حول 

. لك  حسووب تعريف الجمعية العامة ل مم  ( ن1985)محمد علي،   بين الرادعة والعشووري  والخامسووة والثبثين

 أكبر بين سوائر الف ات العمرية في املجتمع   24-15  نما بياملتحد ، هم 
 
سونة وهي الف ة العمرية التي تشوكل حجما

 
 
 . ن( 2006)أماني،  م  مجموع سكان البلدان العربية %20العر ي فهي تمثل تقريبا

ان مختلفة. حيث تعرف االتجاهات بونها "أفكار أو مفاهيم  استعمل هذا املصطلح بمع:  Trendsاالتجاهات  .2

 بونها   ن( 1994)املغر ي،     ات أدعاد متعدد  دسووووووبب تفاعل عد  عوامل مع دعضووووووها في  ن واحد"
 
، وتعّرف أيضووووووا

، و عّرف االتجاه م  خبل معجم العلون االجتماعية   ن( 2000)الطجم،   "اسوتعداد نف و ي يوجه سولوف الفرد"

نف وووووو ي مسووووووتقر للعمليات اإلدراكية واملعرفية والوجدانية لدن الفرد يسووووووهم دشووووووكل كبير في تحديد  بونه "تنظيم 

،  و عرف  ن( 1975)اليونهسوووكو،    الشوووكل النها ي السوووتجاباته الصوووادر  نحو األشوووياء م  حيث القبول أو النفور"

 "الحالة العقلية التي توجه استجابة الفرد"
 
طف  سويف، إن االتجاهات ، ويقول مص هووووو(  1399)زيدان،    أيضا

هي الحاالت الوجدانية القائمة وراء رأي الشووووووووخص، أو اعتقاده فيما يتعل  بموضوووووووووع معين، م  حيث رفضووووووووه  

لهوذا املوضوووووووووووووع أو قبولوه، ودرجوة هوذا الرفا أو القبول. وهنواف نوعوان م  االتجواهوات لودن الشووووووووووووخص: األول  

اني اتجوواهووات اجتموواعيووة تمثوول اتجوواهوواتووه نحو  اتجوواهووات صووووووووووووخصوووووووووووويووة تمثوول اتجوواهوواتووه نحو أحوودا  حيوواتووه. والثوو 

 ن(.1970)سويف،  األحدا  واملوضوعات العامة في الحيا  االجتماعية

اقف   .3 اقف في إطار هذه الدراسة إلى حالة الرفا املطل  أو القبول  :Attitudesاملو تشير كلمة موقف أو مو

املوروثة في ظل التغيرات التي طرأت على حالة املجتمع  املطل  للمايح م  سووووووولوف السووووووولف والعادات والتقاليد  

 م  قبل الشباب.

مجهود ارادي عقلي او بدني يتضم  التوثير على االشياء املادية وغير   -يعرف العمل بونه::  Labourالعموووووووووووووووووووووووول   .4

ل   والعمل هو  ،  املادية لتحقي  هدف اقتصووادي مفيد كما انه وظيفة اجتماعية تتحق  فيها صووخصووية الفرد

وهنوواف تعريف  خر  ن(،  1977)زكي،    الجهوود العقلي او العضوووووووووووولي املبووذول م  قبوول الشووووووووووووخص مقووابوول اجر معين

للعمل م  الناحية االقتصوووووووادية هو أنه: جميع الجهود الجسووووووومانية او الذهنية التي يبذلها االنسوووووووان العامل في 

و عود العمول  ، ملنفعوة االقتصووووووووووووواديوةالعمليوة االنتواجيوة وبمعني  خر هو كول مجهود دشووووووووووووري ينشوووووووووووووو عنوه زيواد  في ا

 م  عناصووووووور االنتاي، حيث يشوووووووكل القو  البشووووووورية التي تؤثر دشوووووووكل فاعل في النتائح النهائية  
 
 اسووووووواسووووووويا

 
عنصووووووورا

النشووووووووا  الذي يسوووووووواهدف انتاي وتقديم السوووووووولع والخدمات    بونه:  ل ل نشووووووووطة اإلنتاجية كافة. لذا فقد عرف  

.يعرف كوذلو  بوونوه: جهود اإلنسووووووووووووان ملموارسووووووووووووة تووثيراتوه على عنواصوووووووووووور االنتواي  ن( 1990)النعيمي،   احخري   ل فراد

ورأ  املوال( م  اجول خل  نواتح منظور أو غير منظور لسووووووووووووود احتيواجواتوه. وبوذلو  فهو مصووووووووووووودر كسووووووووووووب    )الطبيعوة

 .( ن1989)الراوي،  القوت وتوفير االحتياجات، وبالتالي املساهمة في خل  الرفاه العان للمجتمع 
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جهوود يبووذل لخل  منفعووة لم تك  موجود  او لايوواد  هووذه املنفعووة، وانووه ع     والعموول في النظووان الرأسوووووووووووومووالي هو:

 طري  العمل واملشووووووواركة في االنتاي يحصووووووود االنسوووووووان االجر والدخل في اي صوووووووور  م  صووووووووره ليحق  به حاجاته

 .ن( 1983)عه  ي، 

لنوا  الوذي  يموارسووووووووووووونوه انموا يودخلون في عبقوات معينوة العمول لوه طوادع اجتموافي، فوا -:  االشوووووووووووو راكيوفي النظوان 

شووووكل ملكية وسووووائل اإلنتاي السووووائد  في املجتمع، فالعمل في هذا النظان يصووووب     باختبفلهذا الغرف تختلف  

 للمجتمع وله مردود ايجا ي لتحسين مستويات الحيا  املادية للنا )الراوي، 
 
 ن(.1989عمب

و نشوووووا  االنسوووووان االرادي املق رن بالجهد لغرف منفعة دشووووورية غير التسووووولية  اما العمل باملفهون الفلسوووووفي، فه

وعند دعا علماء النفس، العمل سوولسوولة م  االنعكاسووات التي تظهر على الجوار   ن(، 1974)السووعيد،    واللهو 

ولها مثير او دافع م  داخل النفس االنسوووووووانية، وهو ايضوووووووا سووووووولوف ظاهري ي رجم ع  حاالت نفسوووووووية تتولد ع   

 ن(.1983جة طبيعية او اجتماعية)عه  ي، حا

  القطواعهو عمول الفرد كموظف حكومي في احودن دوائر الودولوة او في  :  Occupation Labourالوظيفيالعمول   

 .ن( 1990)زهير،  املختل 

   الفردهو عمول  :  Free Labourالعمول الحر
 
 لحسووووووووووووابوه الخوا  او في القطواع الخوا ، اي كول عمول لهس حكوميوا

 ن(.1990)زهير، 

 

 الدراسة:عينة  :  7  – 1

 ( العينوووووة م     161تكونوووووت 
 
طوووووالبوووووا )   وطوووووالبوووووة،(   و ) 56ومنهم 

 
طوووووالبوووووا طوووووالبوووووة وجميعهم  161(  طلبوووووة بجوووووامعوووووة  ( 

 65ن، وسوووووووووجلت  2021 –ن 2020للفصووووووووول الدراسوووووووووية الخريف  دراسوووووووووة  الالعينة في بداية   طرابلس،وتم تجميع 

 طالب دراسات علمية. 96و إنسانيةطالب تخصص دراسات 

  (:1جدول رقم ) 
 
 التخصص العلميللجنس و توز ع أفراد العينة وفقا

 التخصص العلمي  الجنس 

 دراسات علمية  دراسات انسانية  إنا   كور 

56 161 65 96 

 

 العملي للبحثاإلطار  الثاني:  القسم  

 إلدخوالهوا للحواسوووووووووووووب، وقود تم إدخوالهوا للحواسوووووووووووووب  
 
دعود جمع بيوانوات البحوث، قوان البواحثوان بمراجعاهوا تمهيودا

 معينوووة، أي بتحويوول اإلجووابووات اللفظيوووة إلى رقميوووة. وقوود تموووت املعوووالجوووة اإلحصووووووووووووووائيوووة البزمووة 
 
بووإعطوووارهوووا أرقووامووا

 للبيانات باستخدان األساليب اإلحصائية املناسبة. 
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: قيا  صدق وثبات أدا  القيا  )االستبانة(
 
 اوال

 صدق االستبانة )الصدق الظاهري(: -1

 Validityصدق االستبانة  -1

موووووا هو مطلوب  الووووودراسووووووووووووووووة أو إجراءات القيوووووا ، قيوووووا   أنوووووه "مووووودن اسووووووووووووتطووووواعوووووة أدا   يعرف الصوووووووووووووووودق على 

و عني  ل  أنه إ ا تمكنت أدا  جمع البيانات م  قيا  الغرف الذي صوووممت م     ن(،1996)عطية،  لقياسوووه"

 أجله، فإنها بذل  تكون صادقة.

قصووووووود بالصووووووودق "شووووووومول االسوووووووتمار  لكل العناصووووووور التي يجب أن تدخل في التحليل م  ناحية، ووضوووووووو   كما يه

وقوووان .  ن( 1997عبيووودات، ) فقراتهوووا ومفرداتهوووا م  نووواحيوووة ثوووانيوووة، بحيوووث تكون مفهوموووة لكووول م  يسووووووووووووتخووودمهوووا"

 بالتوكد م  صدق االستبانة بطريقتين: انالباحث

 صدق املحتون )الصدق الظاهري(: 1-1

عرف صووووووودق املحتون على انه قدر  املقيا  على "قيا  ما ينبهي قياسوووووووه م  خبل النظر اليه وتفحص مدن   يه

 .ن( 2002)القحطاني،  مبءمة بنوده لقيا  ادعاد املتغير املختلفة"

بمراجعة أهم الدراسووووات والبحو   ات    الباحثانلضوووومان صوووودق محتون ادا  جمع بيانات هذه الدراسووووة، قان  

د  
ّ
العبقة والتي م  خبلها تم التوصوووووول الى تصووووووميم املسووووووود  االولى ألدا  جمع البيانات )االسووووووتبانة(، وتّم التوك

صوووصوووين والخبراء في مجال االدار ،  م  صووودق املحتون دعرف االسوووتبانة دعد تصوووميمها على مجموعة م  املتخ

 م  قبلهم، وكوذلو  خبير ومتخصووووووووووووص في مجوال اإلحصوووووووووووواء التطبيقي، وقود تفضوووووووووووولوا  
 
مَّ تحكيمهوا علميوا

َ
مَّ ت
َ
وم  ث

مَّ إخراي اسوووووووووتبانه الدراسوووووووووة في 
َ
مَّ ت
َ
مشوووووووووكوري  بإبداء مبحظاتهم ومق رحاتهم حول محتويات االسوووووووووتبانة، وم  ث

 عديبت التي استلان األمر إجراءها م  إضافة أو حذف أو تعديل.صورتها النهائية دعد إجراء الت

 صدق التجانس )االتساق الداخلي(: 1-2

يقصود بصودق التجانس )االتسواق الداخلي( مدن اتسواق كل فقر  م  فقرات االسوتبانة مع املجال الذي تنتمي  

ل حسوووووووووووواب معامبت االرتبا   إليه هذه الفقر ، وقد تم حسوووووووووووواب االتسوووووووووووواق الداخلي لبسووووووووووووتبانة و ل  م  خب

( بين كل فقر  م  فقرات مجاالت االسووووووووتبانة والدرجة الكلية  Pearson Correlation)معامل ارتبا  بيرسووووووووون  

 للمجال نفسه.

 

 املحور االول: العمل الحر:

والذي  ( معامل االرتبا  بين كل فقر  م  فقرات املحور األول والدرجة الكلية للمحور،  2يوضوووووووووح الجدول رقم ) 

 عنود مسووووووووووووتون املعنويوة 
 
، وبوذلو  يعتبر املحور  0.05يبين أن معوامبت االرتبوا  املبهنوة بوالجودول دالوة إحصوووووووووووووائيوا

 صادق ملا وضع لقياسه.
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 (: معامل االرتبا  بين كل فقر  م  فقرات املحور األول والدرجة الكلية للمحور 2جدول رقم ) 

 الفقر  ت

معامل  

ارتبا   

 بيرسون 

الداللة  

 اإلحصائية

P-Value 

 * 0.000 0.601 يحق  العمل الحر مردودا ماديا أكثر م  العمل الوظيفي 1

2 
يولوووود العموووول الحر الشووووووووووووعور بووووالثقووووة واالسووووووووووووتقبليووووة أكثر م  العمووول  

 الوظيفي
0.712 0.000 * 

3 
يحرر العمووول الحر الفرد م  القيود الوظيفيوووة والروتين أفضوووووووووووووول م  

 العمل الوظيفي
0.901 0.000 * 

4 
يلبي العمووول الحر الطموحوووات ويخل  مجوووال ل بوووداع والتف ن في أداء 

 العمل أكثر م  العمل الوظيفي
0.665 0.000 * 

 * 0.000 0.721 يمتاز العمل الحر بالتجدد باستمرار أكثر م  العمل الوظيفي 5

 * 0.000 0.811 يساعد العمل الحر على تحقي   ات الفرد أكثر م  العمل الوظيفي 6

7 
يتحكم الفرد في العموووول الحر بوقتووووه كيفمووووا يشوووووووووووووووواء أكثر م  العموووول  

 الوظيفي
0.897 0.000 * 

 * 0.000 0.665 يتي  العمل الحر التسر ع دعملية جمع املال أكثر م  العمل الوظيفي  8

 * 0.000 0.719 يكسب العمل الحر الفرد خبر  عملية أكثر م  العمل الوظيفي 9

10 
يحق  العمل الحر حرية اختيار طبيعة العمل الذي يرغب فيه الفرد  

 أكثر م  العمل الوظيفي
0.801 0.000 * 

11 
يسوووووواعد العمل الوظيفي على وضووووووع خطة ثابتة للصوووووورف أفضوووووول م  

 العمل الحر
0.919 0.000 * 

12 
العمل الحر غير مضوووومون وغير مسووووتقر وعرضووووة للتقلبات أو التوقف  

 العمل الوظيفيع  العمل اكثر م  
0.710 0.000 * 

13 
يفضووول دعضوووهم العمل الحر ألنه يسوووم  للفرد باالبتعاد ع  ضوووغو  

 العمل أكثر م  العمل الوظيفي
0.648 0.000 * 

14 
قلوة وجود فر  العمول الوظيفي تودفع الفرد إلى التوجوه نحو العمول  

 الحر
0.847 0.000 * 

15 
لوتوحوقويو    أكوثور  الوحور فور   الوعوموووووول  الونوووووواحويووووووة يوتويو   مو   الوطومووحووووووات 

 االقتصادية أفضل م  العمل الوظيفي
0.926 0.000 * 

 عند مستون املعنوية  
 
   0.05* االرتبا  دال إحصائيا
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 املحور الثاني: العمل الوظيفي:

( معامل االرتبا  بين كل فقر  م  فقرات هذا املحور والدرجة الكلية له، والذي يبين أن  3يوضح الجدول رقم ) 

 عند مسوووووووتون املعنوية  
 
، وبذل  يعتبر املحور صوووووووادق ملا  0.05معامبت االرتبا  املبهنة بالجدول دالة إحصوووووووائيا

 وضع لقياسه.

 (: معامل االرتبا  بين كل فقر  م  فقرات املحور الثاني والدرجة الكلية للمحور 3جدول رقم ) 

 الفقر  ت

معامل  

ارتبا   

 بيرسون 

الداللة  

 اإلحصائية

P-Value 

 * 0.000 0.622 يوفر العمل الوظيفي الدخل املستمر أفضل م  العمل الحر 1

2 
يحق  العمول الوظيفي الضووووووووووووموان االجتموافي للفرد ولعوائلتوه أكثر م  

 العمل الحر
0.697 0.000 * 

3 
يوفر العمول الوظيفي االسووووووووووووتقرار النف وووووووووووو ي والطموونهنوة أفضووووووووووووول م  

 العمل الحر
0.705 0.000 * 

 للفرد أعلى م  العمل الحر 4
 
 اجتماعيا

 
 * 0.000 0.762 يحق  العمل الوظيفي مركاا

 * 0.000 0.648 يمتاز العمل الوظيفي بالنظان واالل  ان أفضل م  العمل الحر 5

6 
يلبي العموول الوظيفي حوواجووة الفرد إلى االنتموواء لضخري  أفضوووووووووووووول م  

 العمل الحر
0.692 0.000 * 

7 
العمووووول   التخصووووووووووووص الوووووذي در  فيوووووه يضووووووووووووم   الوظيفي العمووووول في 

 الطالب أفضل م  العمل الحر
0.573 0.000 * 

8 
يسم  العمل الوظيفي في التنقل والتدري م  درجة وظيفية إلى أعلى  

 منها أكثر م  العمل الحر
0.795 0.000 * 

9 
يكسووووووووووب العمل الوظيفي االح ران لشووووووووووخصووووووووووية الفرد أكثر م  العمل  

 الحر
0.630 0.000 * 

10 
ينظر النووا  إلى العموول الحر نظر  اح ران وتقوودير مع ضوووووووووووومووان مكووانووة 

 اجتماعية أفضل م  العمل الوظيفي
0.613 0.000 * 

11 
يضوم  العمل الوظيفي حماية قانونية للفرد م  االسوتغبل أكثر م  

 العمل الحر
0.640 0.000 * 

12 
الوقوووووودر  عولوى   الووظويوفوي الوفورد  الوعوموووووول  أكوثور مو   يومونو   الووقووووووت  احو وران 

 العمل الحر
0.646 0.000 * 

13 
يسوووووووم  العمل الوظيفي باسوووووووتغبل الوقت املتبقي م  اليون أكثر م  

 العمل الحر
0.869 0.000 * 

14 
ال يكتسوووووووووووووووب الشووووووووووووخص ثقوووافوووة م  العمووول الحر بقووودر الثقوووافوووة التي  

 يكتسبها م  العمل الوظيفي
0.841 0.000 * 
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 الفقر  ت

معامل  

ارتبا   

 بيرسون 

الداللة  

 اإلحصائية

P-Value 

15 
الوظيفي الفر  أكثر ألصووووووووووووحواب املؤهبت العلميوة أكثر  يوفر العمول 

 م  العمل الحر
0.675 0.000 * 

 عند مستون املعنوية  
 
   0.05* االرتبا  دال إحصائيا

 ثبات االستبانة- 2

يقصوووووووووووود بةبوات االسووووووووووووتبوانوة أن تعطي هوذه االسووووووووووووتبوانوة نفس النتوائح لو تم إعواد  توز عهوا أكثر م  مر  تحوت نفس  

والشوورو ، أو دعبار  أخرن أن ثبات االسووتبانة يعني االسووتقرار في نتائح االسووتبانة وعدن تغييرها دشووكل  الظروف  

 كبير فيما لو تم إعاد  توز عها عد  مرات خبل ف ر  زمنية معينة.

َبَع البواحوث القيوا  اإلحصووووووووووووا ي ملعرفوة ثبوات أدا  القيوا  )االسووووووووووووتبوانوة(، و لو  م  خبل طريقتين هموا: 
ّ
وقود ات

 و ل  كما يلي: (، Sekaran, U. (2006))  امل ألفا كرونباخ والتجائة النصفيةمع

 :(Cronbach's alpha Coefficient)معامل كرونباخ ألفا  2-1

َبَع الباحث
ّ
 Cronbach's)القيا  اإلحصوووووووووا ي ملعرفة ثبات أدا  القيا  )االسوووووووووتبانة(، طريقة كرونباخ ألفا  ان  ات

alpha Coefficient)احتساب معامل ألفا كرونباخ ، وفيها يتم 

 إ ا كانت هذه %60وتكون االسوووووووتبانة  ات ثبات ضوووووووعيف إ ا كانت قيمة معامل ألفا كرونباخ أقل م   
 
، ومقبوال

(، وجيد إ ا كانت قيمة معامل ألفا كرونباخ ضووووووووووم  الف ر  )م  %70أو أقل م   %60القيمة ضووووووووووم  الف ر  )م   

يشووووير  ل  إلى أن االسووووتبانة تكون  ات   %80القيمة أكبر م  أو يسوووواوي (، أما إ ا كانت هذه  %80أو أقل م    70%

 تعتبر النتائح الخاصة باالختبار أفضل. %100ثبات ممتاز، وكلما اق رب املقيا  م  

أما فيما يتعل  بةبات أدا  هذه الدراسة )االستبانة(، فقد تم احتساب معامل كرونباخ ألفا ملتغيرات الدراسة،  

 لتالي قيم معامبت ألفا كرونباخ لكل محور م  محاور الدراسة.ويوضح الجدول ا

 (: قيم معامل الثبات لكل محور م  محاور الدراسة 4جدول ) 

 الرما املتغير  ت
عدد  

 الفقرات 

معامل الثبات  

% 

 X01 15 94.8 العمل الحر  1

 X02 15 92.4 العمل الوظيفي 2

 91.3 30  اجمالي الفقرات  

واضووووووووووووح م  النتوائح املوضووووووووووووحوة في الجودول السوووووووووووواب  أن قيموة معوامول ألفوا كرونبواخ كوانوت مرتفعوة لكول محور م   

 ومقبولووة في العرف  %91.3محووواور الوودراسووووووووووووووة. وكووذلوو  قيموووة ألفوووا لجميع الفقرات 
 
، وهي قيم ثبوووات عوواليوووة جوودا

 اإلحصا ي.

 

 :(Split Half)التجائة النصفية : 3 – 2

تعتمووود طريقوووة التجائوووة النصووووووووووووفيوووة على تجائوووة فقرات االختبوووار الى مجموعتين، وم  ثم ايجووواد معوووامووول ارتبوووا   

بين املجموعتين    Pearson Correlation coefficientبيرسووون  
21r   و عد  ل  نقون بتصووحي  معامل االرتبا ،

 بوحد الطريقتين:
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 coefficientSpearman Brownمعامل ثبات سبيرمان براون : 1 – 3 – 2

يتطلوب اسووووووووووووتخودان معوامول ثبوات سووووووووووووبيرموان براون لتصووووووووووووحي  معوامول االرتبوا  أن يكون التبواي  فيهوا متسوووووووووووواوي  

)يتطلووب ان يكون معوواموول ثبووات الفووا كرونبوواخ متسوووووووووووووواوي للمجموعتين    للمجموعتين وكمووا )2211 RR ، والووذي  =

 بالعبقة التالي:يعطي 

21

21

r1

r2

+


= Spearman BrownFormula 

 Guttman Split-Half Coefficientمعامل ثبات جثمان للتجائة النصفية : 2 – 3 – 2

(، أن  4رقم ) فيما يتعل  بطريقة ثبات التجائة النصوووووفية لهذه الدراسوووووة، يتاوووووح م  البيانات الوارد  بالجدول  

فقر ، وقيمة  15لعدد 92.462والتباي  املناظر له   55.89األولى سوووووجلت  قيمة املتوسووووو  الحسوووووا ي للمجموعة  

 فقر . 15لعدد  51.068وقيمة التباي  املناظر  له  58.65سجلت الحسا ي للمجموعة الثانية املتوس 

 (: يبين املتوس  الحسا ي والتباي  واالنحراف املعياري لكل مجموعة 5جدول رقم ) 

 
Mean 

 املتوس  

Variance 

 التباي  

Std. Deviation 

 االنحراف املعياري 

N of Items 

 العدد 

Part 1 55.89 92.462 9.616 15 

Part 2 58.65 51.068 7.146 15 

Both Parts 114.53 262.300 16.196 30 

سوووووووووووجلت  معامل ارتبا  بيرسوووووووووووون بين املجموعتين  قيمة  ( ان  5كما يتاوووووووووووح م  البيانات الوارد  بالجدول رقم ) 

 فقر  ومعوامول الفوا كرونبواخ 15لعودد   0.884تسوووووووووووواوي وان قيموة معوامول الفوا كرونبواخ للمجموعوة االولى   0.864

 فقر . 15لعدد  0.767 تساوي  للمجموعة الثانية

(، 51.068)   ال تسوووووووووووووواوي قيموووة التبووواي  للمجموعوووة الثوووانيوووة(  92.462) وبموووا أن قيموووة التبووواي  للمجموعوووة االولى  

بالتالي نسووووووووتخدن معامل ثبات جثمان لتصووووووووحي  معامل ارتبا  بيرسووووووووون، م  خبل البيانات الوارد  بالجدول  

    0.906قيمة معامل ثبات جثمان للتجائة النصوووفية يسووواوي  ( نسوووتنتح ان  6رقم ) 
 
وتعتبر هذه القيمة عالية جدا

.
 
 ومقبولة احصائيا

 (: يبين معامل ثبات التجائة النصفية 6جدول رقم ) 

Cronbach's Alpha 
Part 1 

Value .8840 

N of Items 15 

Part 2 
Value .7670 

N of Items 15 

Total N of Items 30 

Correlation Between Forms .8640 

Spearman-Brown 

Coefficient 

Equal Length .9270 

Unequal Length .9270 

Guttman Split-Half Coefficient .9060 
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بووالنظر إلى املعووامبت السوووووووووووووابقووة، يبحا أن جميع قيم االختبووار مرتفعووة وهي تمثوول مؤشوووووووووووورات جيوود  ومطم نووة 

 الدراسة، ويمك  الوثوق بها وتدل على ثبات أدا  القيا  دشكل جيد.ألغراف 

على ثقوة تواموة بصووووووووووووحوة   مم  صووووووووووووودق وثبوات اسووووووووووووتبوانوة الودراسوووووووووووووة مموا يجعله اقود تووكودان  وبوذلو  يكون البواحثو 

 االستبانة وصبحياها لتحليل النتائح واإلجابة على أس لة الدراسة واختبار فرضياتها.

 

 حصا ي لفقرات الدراسةاإل القسم الثاني: التحليل 

 البيانات الشخصية: 1 – 2

دعد االناهاء م  توز ع االسوووووووووتبيانات على املشووووووووواركين في الدراسوووووووووة والحصوووووووووول على البيانات املطلوبة، تم   تمهيد:

تفر غها باسوووووتخدان الحاسووووووب م  اجل معالجاها حسوووووب األسووووواليب اإلحصوووووائية املناسوووووبة لتوجهات الدراسووووة،  

 اختبار الفرضيات التي تم صياغاها.بقصد بلوغ النتائح و 

 وصف خصائص املشاركين في الدراسة:

القسووووم األول م  قائمة االسووووتبيان تم تخصوووويصووووه ل سوووو لة العامة، والتي تهدف إلى جمع بيانات التي يمك  م   

 خبلها التعرف على خصائص عينة الدراسة، ولقد تم تحديد هذه الخصائص وبيانها كالتالي:

 ( تصنيف املشاركين في الدراسة حسب النوع7الجدول رقم )  يوضح: / النوع1

 (: تصنيف املشاركين في الدراسة حسب النوع 7جدول رقم ) 

 النسبة )%(  العدد  

 34.8 56  كر

 65.2 105 أنثي 

 100.0 161 اإلجمالي 

( تصووووووووونيف املشووووووووواركين في الدراسوووووووووة حسوووووووووب  7يتبين م  خبل نتائح التحليل اإلحصوووووووووا ي املدونة بالجدول رقم ) 

وعدد املشووووووووواركين في  %34.8مشوووووووووارف بنسوووووووووبة   56النوع، حيث سوووووووووجل عدد املشووووووووواركين في الدراسوووووووووة م  الذكور  

 .%65.2مشارف بنسبة  105الدراسة م  االنا  

تقسويم  ( توز ع املشواركين في الدراسوة حسوب الف ة العمرية، وقد تم  13يعكس الجدول رقم ) :  / الف ة العمرية2

يبحا م   (، سوووووووووووونوة فووكثر  26م   ، سوووووووووووونوة 25_   23م   ، سوووووووووووونوة 22_  20ف وات الف وة العمريوة الى أر ع ف وات )م   

 م  املشووووواركين في الدراسوووووة أعمارهم ضوووووم  الف ر  )م   %65البيانات الوارد  بالجدول املذكور، أن  
 
_    20تقريبا

 على نسبة.أسنة(، وهي  22

 الدراسة حسب الف ة العمرية  (: تصنيف املشاركين في 8جدول رقم ) 

 النسبة )%(  العدد  

 65.2 105 سنة   22الى  20م  

 21.7 35 سنة   25الى  23م  

 13.0 21 سنة فوكثر  26م  

 100.0 161 اإلجمالي 

 م  املشوووواركين في الدراسووووة أعمارهم )م    %22يبحا ان نسووووبة 
ه
سوووونة(، في حين سووووجلت نسووووبة  25الى  23تقريبا

 منهم أعمارهم ضم  الف ر  )م   13%
 
 وهي أقل نسبة. سنة فوكثر(  26تقريبا
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( توز ع املشوواركين في الدراسووة حسووب التخصووص العلمي، وقد تم 9يعكس الجدول رقم ) :  / التخصووص العلمي3

، يبحا م   ( دراسوووووووات علميةإنسوووووووانية،  )دراسوووووووات    مسوووووووتويين فق صوووووووص العلمي الى  تقسووووووويم مسوووووووتويات التخ

 وهي أعلى   %60وصلت الى  تخصصهم دراسات علمية  البيانات الوارد  بالجدول املذكور، أن نسبة الذي   
 
تقريبا

 نسبة.

 (: تصنيف املشاركين في الدراسة حسب التخصص العلمي 9جدول رقم ) 

 النسبة )%(  العدد  

 40.4 65 دراسات انسانية 

 59.6 96 دراسات علمية 

 100.0 161 اإلجمالي 

 م  املشاركين في الدراسة  %40كما يبحا ان ما نسبته 
 
 تخصصهم دراسات انسانية.تقريبا

( توز ع املشووووووووواركين في الدراسوووووووووة حسوووووووووب املوط  االصووووووووولي، وقد تم 10يعكس الجدول رقم ) األصووووووووولي: / املوط   4

ريف(. يبحا م  البيانات الوارد  بالجدول  ، )حضووووووووور  مسوووووووووتويين فق تقسووووووووويم مسوووووووووتويات املوط  االصوووووووووليالى 

 وهي أعلى نسبة. %76وصلت الى املشاركين في الدراسة الذي  موطنهم األصلي حضر املذكور، أن نسبة 
 
 تقريبا

 (: تصنيف املشاركين في الدراسة حسب املوط  االصلي 10جدول رقم ) 

 النسبة )%(  العدد  

 76.4 123 حضر

 23.6 38 ريف 

 100.0 161 االجمالي 

 مم  املوط  االصلي لهم )ريف(. %24كما يبحا ان اقل نسبة 
 
 تقريبا

وقوود تم تقسوووووووووووويم    األب،( توز ع املشووووووووووووواركين في الوودراسوووووووووووووة حسوووووووووووووب عموول 11يعكس الجوودول رقم ) : / عموول األب5

يبحا م  البيووانووات الوارد   ،  ال يوجوود( ،  عموول حكومي،  )عموول حرثبثووة مسووووووووووووتويووات  لى  إعموول األب    مسووووووووووووتويووات

 م  املشاركين في الدراسة  %63بالجدول املذكور أن 
 
 على نسبة.أ)عمل حكومي(، وهي عمل األب تقريبا

 تصنيف املشاركين في الدراسة حسب عمل األب( 11جدول رقم ) 

 النسبة )%(  العدد  

 27.3 44 عمل حر

 62.7 101 عمل حكومي

 9.9 16 ال يوجد 

 100.0 161 اإلجمالي 

 م  املشواركين في الدراسوة عمل األب )عمل حر(، في حين سوجلت نسوبة   %27يبحا ان نسوبة  
ه
    %10تقريبا

 
تقريبا

 وهي أقل نسبة. منهم عمل حر )ال يوجد( 

( توز ع املشوواركين في الدراسووة حسووب املسووتون املعهيوو ي  12يعكس الجدول رقم ) : املسووتون املعهيوو ي ل سوور  /6

، مرفه( ،  متوسووووو ، )متدنيثبثة مسوووووتويات  لى  إ  املسوووووتون املعهيووووو ي ل سووووور   مسوووووتوياتوقد تم تقسووووويم    ،ل سووووور 
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 م  املشوووووووووووواركين في الودراسووووووووووووة املسووووووووووووتون املعهيوووووووووووو ي   %64يبحا م  البيوانوات الوارد  بوالجودول املوذكور أن  
 
تقريبوا

 على نسبة.أل سر )متوس (، وهي 

 ( تصنيف املشاركين في الدراسة حسب عمل األب12جدول رقم ) 

 النسبة )%(  العدد  

 23.6 38 متدني

 64.0 103 متوس 

 12.4 20 مرفه

 100.0 161 اإلجمالي 

 م  املشاركين في الدراسة املستون املعهي ي ل سر  )متدني(، في حين سجلت نسبة   %24يبحا ان نسبة  
ه
تقريبا

 منهم املستون املعهي ي ل سر  )مرفه(  12%
 
 وهي أقل نسبة. تقريبا

 التحليل اإلحصا ي لفقرات الدراسة/ 2 – 2

  مقوودمووة
 
إلدخووالهووا للحوواسوووووووووووووب، وقوود تم إدخووالهووا : دعوود جمع بيووانووات الوودراسوووووووووووووة، قووان البوواحووث بمراجعاهووا تمهيوودا

 معينوة، أي بتحويول اإلجوابوات اللفظيوة إلى رقميوة، وفي هوذا الجاء أعطيوت اإلجوابوة 
 
للحواسوووووووووووووب بوإعطوارهوا أرقواموا

اف " درجتين، وأعطيووت اإلجووابووة "محووايوود"   اف  دشوووووووووووووود " درجووة واحوود ، "غير مو درجووات    4درجووات،    3"غير مو

اف "، فيما أعطت اإلجابة " اف  دشووووووود "  لإلجابة "مو درجات، بحيث كلما زادت درجة اإلجابة زادت درجة  5مو

افقة عليها والعكس صووووووووووحي . وهذه الدرجات تمثل إجابات املشوووووووووواركين في الدراسووووووووووة على األسوووووووووو لة الوارد    املو

بقائمة االسووووووووتبانة مخرجات الدراسووووووووة امليدانية، وهي  اتها تعد مدخبت التحليل اإلحصووووووووا ي، والذي يهدف إلى  

افات  اسووووووووتخب   احتسوووووووواب املتوسووووووووطات، واالنحر
 
  النتائح م  خبل تحليل هذه املدخبت، وقد تم إحصووووووووائيا

 املعيارية، ونسبة اإلجابات لكل فقر .

، و لوو  الختبووار فقرات كوول مجووال م   One Sample T-Testللعينووة الواحوود     Tاختبووار    انواسووووووووووووتخوودن البوواحثوو 

وتكون الفقر    ،ملشوووووووواركين في الدراسووووووووة على محتون كل فقر مجاالت االسووووووووتبانة، ومعرفة معنوية )داللة(  راء ا

افقين على محتواها إ ا كانت قيمة الداللة اإلحصائية للفقر  أصغر   ايجابية بمعني أن أفراد عينة الدراسة مو

، وتكون الفقر  سولبية بمعني أن أفراد  3واملتوسو  الحسوا ي املر ح للفقر  أكبر م    0.05م  مسوتون املعنوية  

افقين على محتواهوا إ ا كوانوت قيموة الوداللوة اإلحصووووووووووووائيوة للفقر  أصووووووووووووغر م  مسووووووووووووتون  عينوة   الودراسووووووووووووة غير مو

، وتكون أراء أفراد عينة الدراسوووووووووة محايد إ ا  3واملتوسووووووووو  الحسوووووووووا ي املر ح للفقر  أصوووووووووغر م    0.05املعنوية  

ع الفقرات في اسووووووووتبانة  ، وهذا ينطب  على جمي0.05كانت قيمة الداللة اإلحصووووووووائية أكبر م  مسووووووووتون املعنوية  

 الدراسة.

 

 املحور االول: االتجاه نحو العمل الحر.

 على حوووود ، حيووووث يتبين م  خبل  
 
وقوووود قووووان البوووواحووووث بوووودراسوووووووووووووووة فقرات محور )االتجوووواه نحو العموووول الحر( كب

( التحليول اإلحصوووووووووووووا ي إلجوابوات املشووووووووووووواركين في الودراسوووووووووووووة حول فقرات هوذا  13البيوانوات الوارد  بوالجودول رقم ) 

 ور.املح
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 لفقرات املحور االول  T(: املتوس  املر ح واالنحراف املعياري ونتائح اختبار 13جدول رقم ) 

X01   الفقر 
املتوس  

 املر ح

االنحراف  

 املعياري 

إحصاءه  

 االختبار 

الداللة  

 اإلحصائية 

االتجاه 

 السائد 

1 
يحق  العمووول الحر مردودا مووواديوووا أكثر م   

 العمل الوظيفي
اف   *  0.000 21.453 0.823 4.39  مو

2 
بووووووالووووثوووقووووووة   الشوووووووووووووووعووووور  الووووحوووور  الووووعووووموووووول  يووووولوووووود 

 واالستقبلية أكثر م  العمل الوظيفي
اف   *  0.000 13.509 1.021 4.09  مو

3 

الووووقوووويووووود  موووو   الووووفوووورد  الووووحوووور  الووووعووووموووووول  يووووحوووورر 

العموووووول   أفضووووووووووووووووول م   الوظيفيووووووة والروتين 

 الوظيفي

اف   *  0.000 9.962 1.052 3.83  مو

4 

الطموحات ويخل  مجال يلبي العمل الحر  

م    أكوثور  الوعوموووووول  أداء  فوي  والوتوفو ون  لو بووووووداع 

 العمل الوظيفي

اف   *  0.000 15.617 0.883 4.09  مو

5 
يمتواز العمول الحر بالتجودد باسووووووووووووتمرار أكثر 

 م  العمل الوظيفي
اف   *  0.000 30.864 0.572 4.39  مو

6 
الحر على تحقي   ات  العموووووول  يسووووووووووووووووواعوووووود 

 الوظيفيالفرد أكثر م  العمل 
اف   *  0.000 14.298 0.887 4.00  مو

7 
يتحكم الفرد في العموول الحر بوقتووه كيفمووا 

 يشاء أكثر م  العمل الوظيفي
اف   *  0.000 3.661 1.206 3.35  مو

8 
يتي  العموووول الحر التسوووووووووووور ع دعمليووووة جمع  

 املال أكثر م  العمل الوظيفي
اف   *  0.000 28.015 0.650 4.43  مو

9 
الحر الفرد خبر  عملية أكثر يكسب العمل 

 م  العمل الوظيفي
اف   *  0.000 21.054 0.681 4.13  مو

10 

يحق  العمووووول الحر حريوووووة اختيوووووار طبيعوووووة 

م    الفرد أكثر  فيووووووه  يرغووووووب  الووووووذي  العموووووول 

 العمل الوظيفي

اف   *  0.000 12.339 0.996 3.97  مو

11 
يسووووووواعد العمل الوظيفي على وضوووووووع خطة  

 العمل الحرثابتة للصرف أفضل م  
اف   *  0.000 9.071 1.034 3.74  مو

12 

العموووول الحر غير مضوووووووووووومون وغير مسووووووووووووتقر 

وعرضووووووووووووة للتقلبوات أو التوقف ع  العمول 

 اكثر م  العمل الوظيفي

اف   *  0.000 20.093 0.777 4.23  مو

13 

يفضوووووووول دعضووووووووهم العمل الحر ألنه يسووووووووم   

للفرد بوواالبتعوواد ع  ضووووووووووووغو  العموول أكثر 

 الوظيفيم  العمل 

اف   *  0.000 7.353 1.115 3.65  مو

14 
توووووودفع   الوظيفي  العموووووول  قلووووووة وجود فر  

 الفرد إلى التوجه نحو العمل الحر
اف   *  0.000 32.235 0.582 4.48  مو

15 

لووتووحووقوويوو    أكووثوور  فوور   الووحوور  الووعووموووووول  يووتوويوو  

الطموحوووووات م  النووووواحيوووووة االقتصوووووووووووووووواديوووووة 

 أفضل م  العمل الوظيفي

اف   *  0.000 10.204 1.174 3.94  مو



اقف الشباب   واتجاهاتهم حول العمل الوظيفي والحرالليبي دراسة إحصائية ملو

 

  

ي علوم المكتبات والمعلومات
 
ي للبحوث والدراسات ف  143 مجلة المركز العرب 

 

 م  خبل البيانات الوارد  بالجدول الساب  يتاح االتي:

افقة عليها، حيث سوجلت قيم الداللة   ✓ جميع الفقرات املتعلقة باملحور )االتجاه نحو العمل الحر( تمت املو

، وقيمة املتوسووووطات الحسووووابية املناظر  لها أكبر م  متوسوووو  0.05اإلحصووووائية لها أصووووغر م  مسووووتون املعنوية  

 ".3أدا  القيا  "

✓  ( افقوووووة عليهوووووا هي الفقر  رقم  العمووووول  14أكثر الفقرات التي تموووووت املو ( والتي تنص على "قلوووووة وجود فر  

الوظيفي تووودفع الفرد إلى التوجوووه نحو العمووول الحر" حيوووث سووووووووووووجلوووت قيموووة املتوسوووووووووووو  الحسوووووووووووووووا ي املنووواظر لهوووا 

 .%89.6بوهمية نسبية 4.48

افقوووة عليهوووا هي الفقر  رقم )   قووولأ ✓ ( والتي تنص على "يتحكم الفرد في العمووول الحر  7الفقرات التي تموووت املو

بوهمية  3.35بوقته كيفما يشووووووواء أكثر م  العمل الوظيفي" حيث سوووووووجلت قيمة املتوسووووووو  الحسوووووووا ي املناظر لها 

 .%67.0نسبية 

 املحور الثاني: االتجاه نحو العمل الوظيفي:

 على حوود ، حيووث يتبين م  خبل  وقوود قووان البوواحووث بوو 
 
دراسوووووووووووووة فقرات محور )االتجوواه نحو العموول الوظيفي( كب

( التحليول اإلحصوووووووووووووا ي إلجوابوات املشووووووووووووواركين في الودراسوووووووووووووة حول فقرات هوذا  14البيوانوات الوارد  بوالجودول رقم ) 

 املحور.

 لفقرات املحور الثاني T(: املتوس  املر ح واالنحراف املعياري ونتائح اختبار 14جدول رقم ) 

X02  الفقر 
املتوس   

 املر ح 

االنحراف  

 املعياري 

إحصاء  

 االختبار 

الداللة  

 اإلحصائية

االتجاه 

 السائد 

1 

يوفر العمول الوظيفي الودخول  

املسوووووووووووتمر أفضووووووووووول م  العمل  

 الحر

اف   * 0.000 10.524 1.026 3.85  مو

2 

الوووووظوووويووووفووووي  الووووعووووموووووول  يووووحووووقوووو  

الضووووووووووووموووووان االجتموووووافي للفرد  

الووعووموووووول   موو   أكووثوور  ولووعووووووائوولووتووووووه 

 الحر

اف   * 0.000 15.586 0.925 4.14  مو

3 

الوووووووظوووووويووووووفووووووي   الووووووعووووووموووووول  يوووووووفوووووور 

الوووووووونووووووووف وووووووووووووو ووووووووي   االسووووووووووووووووووووتووووووووقوووووووورار 

مووو    أفضوووووووووووووووووول  والوووطووومووووووونوووهووونووووووة 

 العمل الحر

اف   * 0.000 6.604 1.193 3.62  مو

4 

  
 
يحق  العمل الوظيفي مركاا

أعوولووى موو    لوولووفوورد   
 
اجووتووموووووواعوويووووووا

 العمل الحر

اف   * 0.007 2.743 1.207 3.26  مو

5 

الووووووظووووويوووووفوووووي   الوووووعوووووموووووول  يوووووموووووتوووووواز 

بالنظان واالل  ان أفضووووووول م   

 العمل الحر

اف   * 0.000 10.990 0.982 3.85  مو
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X02  الفقر 
املتوس   

 املر ح 

االنحراف  

 املعياري 

إحصاء  

 االختبار 

الداللة  

 اإلحصائية

االتجاه 

 السائد 

6 

يلبي العموووول الوظيفي حوووواجوووة  

لووضخووريوو    االنووتووموووووواء  إلووى  الووفوورد 

 أفضل م  العمل الحر

اف   * 0.004 2.950 0.962 3.22  مو

7 

الووووظووويووفووي   الوووعوووموووووول  يضوووووووووووووومووو  

العمووول في التخصووووووووووووص الوووذي  

الطالب أفضوول م   در  فيه  

 العمل الحر

اف   * 0.000 6.421 1.043 3.53  مو

8 

فوي  الووظويوفوي  الوعوموووووول  يسوووووووووووومو  

والوتوووووودري مو  درجووووووة  الوتونوقوووووول 

وظيفية إلى أعلى منها أكثر م   

 العمل الحر

اف   * 0.000 8.128 1.154 3.74  مو

9 

الوووظوويووفووي   الووعووموووووول  يووكسووووووووووووووووووب 

االح ران لشووووووووووووخصوووووووووووويووووة الفرد  

 أكثر م  العمل الحر

 محايد 0.351 0.935- 1.180 2.91

10 

ينظر النووووا  إلى العموووول الحر  

احووووو وووووران وتوووووقووووووديووووور موووووع  نوووووظووووور  

اجتمووووواعيوووووة  ضووووووووووووموووووان مكوووووانوووووة 

 أفضل م  العمل الوظيفي

اف   * 0.000 4.390 1.095 3.38  مو

11 

الووووظووويووفووي   الوووعوووموووووول  يضوووووووووووووومووو  

لولوفورد م    قووووووانوونويووووووة  حومووووووايووووووة 

العمووووول   االسووووووووووووتغبل أكثر م  

 الحر

اف   * 0.000 15.617 0.883 4.09  مو

12 

يمن  العمووووول الوظيفي الفرد  

الووقووووووت  احو وران  عولوى  الوقوووووودر  

 أكثر م  العمل الحر

اف   * 0.000 13.212 1.002 4.04  مو

13 

الووووظووويوووفوووي   الوووعوووموووووول  يسووووووووووووووومووو  

باسوتغبل الوقت املتبقي م   

 اليون أكثر م  العمل الحر

اف   * 0.000 9.145 1.267 3.91  مو

14 

ال يكتسوووووووووب الشوووووووووخص ثقافة  

الثقافة  م  العمل الحر بقدر  

الووعووموووووول   موو   يووكووتسوووووووووووووبووهووووووا  الووتووي 

 الوظيفي

اف   * 0.003 3.031- 1.300 2.69  غير مو



اقف الشباب   واتجاهاتهم حول العمل الوظيفي والحرالليبي دراسة إحصائية ملو

 

  

ي علوم المكتبات والمعلومات
 
ي للبحوث والدراسات ف  145 مجلة المركز العرب 

 

X02  الفقر 
املتوس   

 املر ح 

االنحراف  

 املعياري 

إحصاء  

 االختبار 

الداللة  

 اإلحصائية

االتجاه 

 السائد 

15 

يوفر العمل الوظيفي الفر   

املووووؤهووووبت   أكووووثوووور ألصووووووووووووووووحوووووواب 

 العلمية أكثر م  العمل الحر

اف   * 0.000 6.754 1.120 3.60  مو

 م  خبل البيانات الوارد  بالجدول الساب  يتاح االتي:

افقوة عليهواوالتي  املتعلقوة بواملحور )االتجواه نحو العمول الوظيفي( عودد الفقرات   ✓ فقر  بنسووووووووووووبوة    13  تموت املو

، وقيمة املتوسوووووووووووطات  0.05، حيث سوووووووووووجلت قيم الداللة اإلحصوووووووووووائية لها أصوووووووووووغر م  مسوووووووووووتون املعنوية  86.6%

 ".3الحسابية املناظر  لها أكبر م  متوس  أدا  القيا  "

تموووووو  ✓ الفوقورات التوي  ) أكثور  الفوقور  رقم  علويوهووووووا هي  افقووووووة  املو الوظيفي  2ت  العوموووووول  يحوقو    " والتوي تنوص علوى   )

الضوووووووومان االجتمافي للفرد ولعائلته أكثر م  العمل الحر" حيث سووووووووجلت قيمة املتوسوووووووو  الحسووووووووا ي املناظر لها 

 .%82.7بوهمية نسبية  4.14

افقووة عليهووا هي الفقر  رقم )   قوولأ ✓ ( والتي تنص على " يلبي العموول الوظيفي حوواجووة  6الفقرات التي تمووت املو

 3.22الفرد إلى االنتماء لضخري  أفضوووووووول م  العمل الحر" حيث سووووووووجلت قيمة املتوسوووووووو  الحسووووووووا ي املناظر لها 

 .%64.5بوهمية نسبية 

 

 فرضيات الدراسةاختبار القسم الثالث: 

 نحو العمل الوظيفي والعمل الحر الليبي اتجاهات الشباب: 1 – 3

 للهودف الوذي ينص على التعرف على اتجواهوات الشووووووووووووبوابتحقي
 
نحو العمول الحر والعمول الوظيفي. قوان    الليبي  قوا

للعينة    Tاسووووووووتخدن الباحث اختبار  ، وقد  الباحث في البدء بقيا  اتجاهات الشووووووووباب نحو العمل بصووووووووور  عامة

ل التالي يبين املتوسووووووووووو   والجدو   ملعرفة اتجاهات الشووووووووووووباب الليبي نحو العمل،  One Sample T-Testالواحد   

)قيمووة االختبووار والووداللووة    T، وكووذلوو  نتووائح اختبووار  للمحور االتجوواه نحو العموولالحسووووووووووووووا ي واالنحراف املعيوواري  

 اإلحصائية(.

 االتجاه نحو العمل ملحور Tاملتوس  الحسا ي واالنحراف املعياري ونتائح اختبار  (: 15جدول رقم ) 

املتوس   

 الحسا ي

االنحراف  

 املعياري 
 Tإحصاء  اختبار  

الداللة  

 اإلحصائية

3.82 0.840 19.221 0.000 * 

بانحراف معياري مناظر له  3.82أن قيمة املتوسو  الحسوا ي املر ح  السواب   نبحا م  خبل البيانات الوارد   

وبما أن هذه القيمة أصووووووغر م  مسووووووتون   0.000بداللة إحصووووووائية  19.221وان قيمة إحصوووووواء  االختبار  0.840

 انالشباب الليبي لديهم اتجاهات نحو العمل.  ، مما يدل على 3وقيمة املتوس  الحسا ي أكبر م    0.05املعنوية  

  Tاسوتخدن الباحث اختبار  ،  نحو العمل الوظيفي والعمل الحر  الليبي  وم  اجل التعرف على اتجاهات الشوباب

كب   والعمل الحر   ملعرفة اتجاهات الشووووووووباب الليبي نحو العمل الوظيفي  One Sample T-Testالواحد     للعينة

)قيموة االختبوار    Tوالجودول التوالي يبين املتوسوووووووووووو  الحسووووووووووووا ي واالنحراف املعيواريوكوذلو  نتوائح اختبوار   على حود ،

 لكل محور. والداللة اإلحصائية( 
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 يوضح االتجاه نحو العمل الحر والعمل الوظيفي  (: 16) جدول رقم 

 نوع العمل 
املتوس   

 الحسا ي

االنحراف  

 املعياري 
 Tإحصاء  اختبار  

الداللة  

 اإلحصائية

 * 0.000 18.985 0.700 4.05 العمبلحر 

 * 0.000 9.798 0.763 3.59 العمل الوظيفي

 4.05أن قيمة املتوسووو  الحسوووا ي املر ح  السووواب   نبحا م  خبل البيانات الوارد   االتجاه نحو العمل الحر:  

وبما أن هذه   0.000بداللة إحصووووووووائية   18.985وان قيمة إحصوووووووواء  االختبار  0.700بانحراف معياري مناظر له 

الليبي  الشووووووباب  ، مما يدل على 3وقيمة املتوسوووووو  الحسووووووا ي أكبر م   0.05القيمة أصووووووغر م  مسووووووتون املعنوية  

فقرات اتجوواهووات الشووووووووووووبوواب الليبي نحو العموول الحر،  وقووان البوواحووث ب رتهووب ،  نحو العموول الحرلووديهم اتجوواهووات  

 حسب األهمية النسبية كاالتي:

 .%89.6قلة وجود فر  العمل الوظيفي تدفع الفرد إلى التوجه نحو العمل الحر، بوهمية نسبية  .1

 .%88.7يتي  العمل الحر التسر ع دعملية جمع املال أكثر م  العمل الوظيفي، بوهمية نسبية  .2

 أكثر م  العمل الوظيفي، بوهمية نسبية  .3
 
 .%87.8يحق  العمل الحر مردودا ماديا

 .%87.8يمتاز العمل الحر بالتجدد باستمرار أكثر م  العمل الوظيفي، بوهمية نسبية  .4

 .%82.6خبر  عملية أكثر م  العمل الوظيفي، بوهمية نسبية يكسب العمل الحر الفرد  .5

 .%81.7يولد العمل الحر الشعور بالثقة واالستقبلية أكثر م  العمل الوظيفي، بوهمية نسبية  .6

يلبي العمول الحر الطموحوات ويخل  مجوال ل بوداع والتف ن في أداء العمول أكثر م  العمول الوظيفي، بووهميوة  .7

 .%81.7نسبية 

 .%80.0يساعد العمل الحر على تحقي   ات الفرد أكثر م  العمل الوظيفي، بوهمية نسبية  .8

يحق  العمووول الحر حريوووة اختيوووار طبيعوووة العمووول الوووذي يرغوووب فيوووه الفرد أكثر م  العمووول الوظيفي، بووووهميووة   .9

 .%79.4نسبية 

عمل الوظيفي،  يتي  العمل الحر فر  أكثر لتحقي  الطموحات م  الناحية االقتصوووووووووووادية أفضووووووووووول م  ال .10

 .%78.9بوهمية نسبية 

أن قيمة املتوسوووووووو  الحسووووووووا ي املر ح  السوووووووواب   نبحا م  خبل البيانات الوارد   االتجاه نحو العمل الوظيفي:  

وبما أن   0.000بداللة إحصوووووووووووائية   9.798االختبار   إحصووووووووووواءهوان قيمة  0.763بانحراف معياري مناظر له  3.59

الشووووووووباب  ، مما يدل على 3وقيمة املتوسوووووووو  الحسووووووووا ي أكبر م    0.05ة  هذه القيمة أصووووووووغر م  مسووووووووتون املعنوي

العوامول التي أدت الى اتجواهوات الشووووووووووووبواب الليبي  وقوان البواحوث ب رتهوب  ،  نحو العمول الحرالليبي لوديهم اتجواهوات  

 عوامل(: 5، حسب األهمية النسبية كاالتي )تم اختيار أكثر العمل الوظيفينحو 

 .%82.7يحق  العمل الوظيفي الضمان االجتمافي للفرد ولعائلته أكثر م  العمل الحر، بوهمية نسبية  .1

 .%81.7يضم  العمل الوظيفي حماية قانونية للفرد م  االستغبل أكثر م  العمل الحر، بوهمية نسبية  .2

 .%80.9ية نسبية يمن  العمل الوظيفي الفرد القدر  على اح ران الوقت أكثر م  العمل الحر، بوهم .3

 .%78.3يسم  العمل الوظيفي باستغبل الوقت املتبقي م  اليون أكثر م  العمل الحر، بوهمية نسبية  .4

 .%77.0يوفر العمل الوظيفي الدخل املستمر أفضل م  العمل الحر، بوهمية نسبية  .5

 .%77.0يمتاز العمل الوظيفي بالنظان واالل  ان أفضل م  العمل الحر، بوهمية نسبية  .6



اقف الشباب   واتجاهاتهم حول العمل الوظيفي والحرالليبي دراسة إحصائية ملو

 

  

ي علوم المكتبات والمعلومات
 
ي للبحوث والدراسات ف  147 مجلة المركز العرب 

 

يسووووووووووووم  العموول الوظيفي في التنقوول والتوودري م  درجووة وظيفيووة إلى أعلى منهووا أكثر م  العموول الحر، بوووهميووة  .7

 .%74.8نسبية 

 .%72.4يوفر العمل الوظيفي االستقرار النف  ي والطمونهنة أفضل م  العمل الحر، بوهمية نسبية  .8

 .%71.9العمل الحر، بوهمية نسبية  يوفر العمل الوظيفي الفر  أكثر ألصحاب املؤهبت العلمية أكثر م  .9

يضوووووووووم  العمل الوظيفي العمل في التخصوووووووووص الذي در  فيه الطالب أفضووووووووول م  العمل الحر، بوهمية  .10

 .%70.6نسبية 

 

 بين االتجاه نحو العمل الحر واالتجاه نحو العمل الوظيفيدراسة الفروق : 2– 3

للشووووباب الليبي  واالتجاه نحو العمل الوظيفي    الفروق بين االتجاه نحو العمل الحر يركا هذا الجاء على دراسووووة  

يوجد فروق  ات داللة إحصووووووووووائية في اتجاهات الشووووووووووباب الليبي نحو العمل  و ل  م  خبل اختبار الفرضووووووووووية "

لتين  للعينتين املسوووووووتق  T"، الختبار هذه الفرضوووووووية اسوووووووتخدن الباحث أسووووووولوب اختبار  الحر عنه العمل الوظيفي  

Independent Sample T-Test  والجدول التالي يبين املتوسووو  الحسوووا ي واالنحراف املعياري لكل م  العمل ،

)قيمة   Independent Sample T-Testللعينتين املسوووووووووووتقلتين    Tالوظيفي والعمل الحر، وكذل  نتائح اختبار 

 االختبار والداللة اإلحصائية(. 

 للعينتين املستقلتين    Tاملتوس  الحسا ي املر ح واالنحراف املعياري ونتائح اختبار (: 17) جدول رقم 

 الداللة اإلحصائية  Tاختبار   إحصاءه االنحراف املعياري  املتوس  الحسا ي نوع العمل 

 0.700 4.05 الحر   العمل
5.615 0.000 * 

 0.763 3.59 العمل الوظيفي

    %5املعنوية * دال احصائيا عند مستون 

بوووانحراف    4.05أن املتوسوووووووووووو  الحسووووووووووووووا ي لبتجووواه نحو العمووول الحر    24نبحا م  خبل بيوووانوووات الجووودول رقم  

، وتشووووووووووووير  0.763بووانحراف معيوواري    3.59 الوظيفي، واملتوسوووووووووووو  الحسوووووووووووووا ي لبتجوواه نحو العموول 0.478معيوواري  

، 0.000اللة إحصووووووائية  بد 5.615  ر االختبا إحصوووووواءهكذل  نتائح التحليل االحصووووووا ي املدونة بالجدول أن قيمة  

االتجواه نحو    مموا يودل الى أن الفرق بين 0.05وبموا أن قيموة الوداللوة اإلحصووووووووووووائيوة أصووووووووووووغر م  مسووووووووووووتون املعنويوة 

"، حيث أن قيمة املتوسووووو  الحسوووووا ي للعمل    العمل الوظيفي واالتجاه نحو العمل الحر 
 
معنوي "دال احصوووووائيا

الشووووووووووباب   " مما يشووووووووووير الى أن اتجاهات3.59الوظيفي "  " أكبر م  قيمة املتوسوووووووووو  الحسووووووووووا ي للعمل4.05الحر "

 نحو العمول الليبي  
 
الوظيفي، وبوذلو  تم قبول الفرضوووووووووووويوة  أكثر م  العمول   الحر نحو العمول تتجوه اتجواهوا ايجوابيوا

عنوه العمول    الحر يوجود فروق  ات داللوة إحصوووووووووووووائيوة في اتجواهوات الشووووووووووووبواب الليبي نحو العمول  التي تنص على "

 الوظيفي".

 

 حسب الجنساالتجاه نحو العمل  دراسة الفروق في : 2– 3

و ل  م  خبل اختبار الفرضوووووووووووية  الفروق في االتجاه نحو العمل حسوووووووووووب الجنس  يركا هذا الجاء على دراسوووووووووووة  

"، الختبوووار هوووذه  وجود فروق  ات داللوووة إحصوووووووووووووووائيوووة في اتجووواهوووات الشووووووووووووبووواب الليبي نحو العمووول يعان للجنس"

، والجدول  Independent Sample T-Testللعينتين املسووتقلتين    Tار الفرضووية اسووتخدن الباحث أسوولوب اختب

التوووالي يبين املتوسوووووووووووو  الحسووووووووووووووا ي واالنحراف املعيووواري لكووول م  العمووول الوظيفي والعمووول الحر واالتجووواه العوووان  
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)قيمة االختبار والداللة    Independent Sample T-Testللعينتين املسووووووتقلتين    Tللعمل، وكذل  نتائح اختبار 

 حصائية(. اإل 

 للعينتين املستقلتين    Tاملتوس  الحسا ي املر ح واالنحراف املعياري ونتائح اختبار (: 18) جدول رقم 

 الجنس  
املتوس   

 الحسا ي
 الداللة اإلحصائية  Tاختبار   إحصاءه االنحراف املعياري 

 *  0.001 3.275 0.406 4.29  كر العمل الحر 

   0.786 3.92 أنثي  

 0.090 1.708 0.741 3.73  كر الوظيفيالعمل  

   0.767 3.51 أنثي  

االتجاه العان  

 نحو العمل 
 *  0.001 3.364 0.480 4.01  كر

   0.545 3.72 أنثي  

* دال احصائيا عند  

 %5مستون املعنوية 
    

أن املتوسوووووووووووو  الحسوووووووووووووا ي    25نبحا م  خبل بيووانوات الجوودول رقم   حسوووووووووووووب الجنس: االتجوواه نحو العموول الحر 

العمل الحر  ، واملتوسووووو  الحسوووووا ي لبتجاه نحو  0.406بانحراف معياري   4.29لبتجاه نحو العمل الحر للذكور  

، وتشووووووووووووير كووذلوو  نتووائح التحليوول االحصووووووووووووووا ي املوودونووة بووالجوودول أن قيمووة 0.786بووانحراف معيوواري    3.92  لإلنووا 

، وبما أن قيمة الداللة اإلحصائية أصغر م  مستون املعنوية  0.001بداللة إحصائية    3.275  ر االختبا  إحصاءه

"، حيث أن قيمة   االتجاه نحو العمل الحر مما يدل الى أن الفرق في  0.05
 
حسووب الجنس معنوي "دال احصووائيا

حسوووووووووا ي لبتجاه نحو  " أكبر م  قيمة املتوسووووووووو  ال4.29املتوسووووووووو  الحسوووووووووا ي لبتجاه نحو العمل الحر للذكور "

 " مما يشير الى أن االتجاه نحو العمل الحر لصالح الذكور أكثر م  االنا  3.92"لإلنا  العمل الحر 

أن املتوسوووووووووووو     ( 18) نبحا م  خبل بيوانوات الجودول رقم   حسوووووووووووووب الجنس: االتجواه نحو العمول الوظيفي الحر 

، واملتوسوووووووووو  الحسووووووووووا ي لبتجاه 0.741ياري بانحراف مع 3.73للذكور    الوظيفيالحسووووووووووا ي لبتجاه نحو العمل  

، وتشووووووووووووير كوذلو  نتوائح التحليول االحصوووووووووووووا ي املودونوة  0.767بوانحراف معيواري    3.51  لإلنوا   العمول الوظيفينحو 

، وبما أن قيمة الداللة اإلحصووائية أكبر م   0.090بداللة إحصووائية   1.708  ر االختبا  إحصوواءهبالجدول أن قيمة 

حسووووووووب الجنس غير معنوي "غير    االتجاه نحو العمل الوظيفيالى أن الفرق في   مما يدل 0.05مسووووووووتون املعنوية  

"، بمعني عدن وجود فروق في االتجاه نحو العمل الوظيفي بين الذكور واالنا .
 
 دال احصائيا

أن املتوسوووووووووووو     ( 18) نبحا م  خبل بيوووانوووات الجووودول رقم    حسوووووووووووووووب الجنس:  الحر   نحو العمووول  العوووان  االتجووواه

العان  ، واملتوسوووو  الحسووووا ي لبتجاه 0.480بانحراف معياري  4.01للذكور    عان نحو العملالالحسووووا ي لبتجاه 

، وتشوووووووير كذل  نتائح التحليل االحصوووووووا ي املدونة بالجدول أن  0.545بانحراف معياري  3.72  لإلنا   نحو العمل

صووووغر م  مسووووتون  ، وبما أن قيمة الداللة اإلحصووووائية أ0.001بداللة إحصووووائية   3.364  ر االختبا  إحصوووواءهقيمة 

"، حيث    االتجاه نحو العمل الحر مما يدل الى أن الفرق في  0.05املعنوية  
 
حسووب الجنس معنوي "دال احصووائيا

لبتجاه " أكبر م  قيمة املتوس  الحسا ي  4.01للذكور "  نحو العمل  أن قيمة املتوس  الحسا ي لبتجاه العان



اقف الشباب   واتجاهاتهم حول العمل الوظيفي والحرالليبي دراسة إحصائية ملو

 

  

ي علوم المكتبات والمعلومات
 
ي للبحوث والدراسات ف  149 مجلة المركز العرب 

 

لصووالح الذكور أكثر م     لبتجاه العان نحو العمل" مما يشووير الى أن االتجاه نحو  3.72"العان نحو العمل لإلنا   

 االنا  

 

 عبقة التخصص العلمي الذي در  فيه الشاب )الطالب( واتجاهاته نحو العملدراسة : 3– 3

و ل  م  خبل اختبار الفرضوووووووووووية  الجنس  الفروق في االتجاه نحو العمل حسوووووووووووب  يركا هذا الجاء على دراسوووووووووووة  

"، الختبوار هذه الفرضوووووووووووويوة اسووووووووووووتخدن  توجد عبقة التخصووووووووووووص العلمي الذي در  فيوه واتجواهاته نحو العمول"

، والجووووودول التوووووالي يبين  Independent Sample T-Testللعينتين املسووووووووووووتقلتين    Tالبووووواحوووووث أسوووووووووووولوب اختبوووووار  

مل الوظيفي والعمل الحر واالتجاه العان للعمل، وكذل   املتوسووووووو  الحسوووووووا ي واالنحراف املعياري لكل م  الع

 )قيمة االختبار والداللة اإلحصائية(.   Independent Sample T-Testللعينتين املستقلتين  Tنتائح اختبار 

 للعينتين املستقلتين    Tاملتوس  الحسا ي املر ح واالنحراف املعياري ونتائح اختبار (: 19) جدول رقم 

 
التخصص  

 العلمي 

املتوس   

 الحسا ي
 الداللة اإلحصائية  Tإحصاء  اختبار   االنحراف املعياري 

 العمل الحر 
دراسات  

 انسانية 
4.05 0.714 -0.025 0.980 

 
دراسات  

 علمية 
4.05 0.693   

العمل  

 الوظيفي 

دراسات  

 انسانية 
3.62 0.741 0.475 0.636 

 
دراسات  

 علمية 
3.57 0.780   

االتجاه نحو  

 العمل 

دراسات  

 انسانية 
3.83 0.559 0.319 0.750 

 
دراسات  

 علمية 
3.81 0.529   

     

أن املتوسوووووووووووو  الحسووووووووووووووا ي لبتجوواه نحو    ( 19) نبحا م  خبل بيووانووات الجوودول رقم  االتجوواه نحو العموول الحر:  

، واملتوسووو  الحسوووا ي لبتجاه نحو  0.714بانحراف معياري  4.05العمل الحر لتخصوووص الدراسوووات االنسوووانية  

، وتشووووووووووووير كوووذلووو  نتوووائح التحليوول  0.693بوووانحراف معيووواري    4.05العمووول الحر لتخصووووووووووووص الووودراسووووووووووووووات العلميوووة  

، وبما أن قيمة الداللة  0.980بداللة إحصووائية   - 0.025ار  االختب  إحصوواءهاالحصووا ي املدونة بالجدول أن قيمة 

مما يدل الى أن الفرق في االتجاه نحو العمل الحر حسوب التخصص   0.05اإلحصوائية أكبر م  مسوتون املعنوية  

"، بمعني عدن وجود فروق في االتجاه نحو العمل الحر حسب التخصص العلمي. 
 
 غير معنوي "غير دال احصائيا

أن املتوسوووووووووو  الحسووووووووووا ي لبتجاه نحو    ( 19) نبحا م  خبل بيانات الجدول رقم العمل الوظيفي:    االتجاه نحو 

، واملتوسووو  الحسوووا ي لبتجاه 0.741بانحراف معياري   3.62العمل الوظيفي لتخصوووص الدراسوووات االنسوووانية  

، وتشوير كذل  نتائح التحليل  0.780بانحراف معياري  3.57نحو العمل الوظيفي لتخصوص الدراسوات العلمية  

، وبما أن قيمة الداللة  0.636بداللة إحصوووووائية  0.475االختبار االحصوووووا ي املدونة بالجدول أن قيمة إحصووووواء  



 

 البرقاوي محمد  أ. سعاد   اندير د. جمال محمد 

 

  

    2022يناير عشر ـ   بعساالعدد ال – تاسعال المجلد 
 

150 
 

ممووا يوودل الى أن الفرق في االتجوواه نحو العموول الوظيفي حسوووووووووووووب    0.05اإلحصوووووووووووووائيووة أكبر م  مسووووووووووووتون املعنويووة  

"، بمعني عدن وجود فروق في االتجاه نحو العمل الوظيفي حسووووووووووب  
 
الدراسووووووووووات غير معنوي "غير دال احصووووووووووائيا

 التخصص العلمي.

العان نحو  أن املتوسوو  الحسووا ي لبتجاه ( 19) نبحا م  خبل بيانات الجدول رقم    :نحو العملالعان  االتجاه 

العان نحو  ، واملتوسوو  الحسووا ي لبتجاه 0.559بانحراف معياري   3.83لتخصووص الدراسووات االنسووانية    العمل

نتائح التحليل االحصووووووووا ي    ، وتشووووووووير كذل 0.529بانحراف معياري   3.81العلميةالعمل لتخصووووووووص الدراسووووووووات  

، وبما أن قيمة الداللة اإلحصوووائية 0.750بداللة إحصوووائية    0.319  ر املدونة بالجدول أن قيمة إحصووواء  االختبا

غير معنوي  الدراسات  حسب    االتجاه العان نحو العملمما يدل الى أن الفرق في   0.05أكبر م  مستون املعنوية  

"، بمعني عدن وجود
 
 .التخصص العلميحسب  العان نحو العملفروق في االتجاه  "غير دال احصائيا

 : دراسة طبيعة املوط  األصلي م  حيث كونه ريف أو حضر وتوثيرها على اتجاهات الشباب نحو العمل4 – 3

يركا هذا الجاء على دراسوووووووووووة الفروق في االتجاه نحو العمل حسوووووووووووب الجنس و ل  م  خبل اختبار الفرضوووووووووووية  

"يؤثر طبيعة املوط  األصووووووووووولي م  حيث كونه ريف أو حضووووووووووور على اتجاهات الشوووووووووووباب نحو العمل"، الختبار هذه 

، والجدول  Independent Sample T-Testللعينتين املسووتقلتين    Tالفرضووية اسووتخدن الباحث أسوولوب اختبار 

التوووالي يبين املتوسوووووووووووو  الحسووووووووووووووا ي واالنحراف املعيووواري لكووول م  العمووول الوظيفي والعمووول الحر واالتجووواه العوووان  

)قيمة االختبار والداللة    Independent Sample T-Testللعينتين املسووووووتقلتين    Tللعمل، وكذل  نتائح اختبار 

 اإلحصائية(. 

 للعينتين املستقلتين    Tاملر ح واالنحراف املعياري ونتائح اختبار  (: املتوس  الحسا ي20جدول رقم ) 

 
طبيعة  

املوط   

 األصلي 

املتوس   

 الحسا ي
 الداللة اإلحصائية  Tإحصاء  اختبار   االنحراف املعياري 

 *  0.007 2.749- 0.748 3.96 حضر العمل الحر 

   0.417 4.31 ريف  

العمل  

 الوظيفي 
 0.694 0.394- 0.765 3.58 حضر

   0.765 3.63 ريف  

االتجاه نحو  

 العمل 
 *  0.043 2.045- 0.541 3.77 حضر

   0.514 3.97 ريف  

* دال احصائيا عند  

 %5مستون املعنوية 
    

أن املتوسوووووووووووو  الحسووووووووووووووا ي لبتجوواه نحو    ( 20) االتجوواه نحو العموول الحر: نبحا م  خبل بيووانووات الجوودول رقم  

، واملتوسوو  الحسووا ي لبتجاه نحو العمل الحر  0.748بانحراف معياري  3.96للمقيمين في الحضوور  العمل الحر  

، وتشوووير كذل  نتائح التحليل االحصوووا ي املدونة بالجدول أن  0.417بانحراف معياري  4.31الريف  للمقيمين في 

م  مسووتون    صووغر ، وبما أن قيمة الداللة اإلحصووائية أ0.007داللة إحصووائية  ب - 2.749قيمة إحصوواء  االختبار  



اقف الشباب   واتجاهاتهم حول العمل الوظيفي والحرالليبي دراسة إحصائية ملو

 

  

ي علوم المكتبات والمعلومات
 
ي للبحوث والدراسات ف  151 مجلة المركز العرب 

 

مما يدل الى أن الفرق في االتجاه نحو العمل الحر حسوووووب طبيعة املوط  األصووووولي معنوي " دال  ،   0.05املعنوية  

"، بمعني وجود فروق في االتجاه نحو العمل الحر حسب طبيعة املوط  األصلي.
 
 احصائيا

أن املتوسوووووووووووو  الحسووووووووووووا ي لبتجاه نحو  ( 20) االتجاه نحو العمل الوظيفي: نبحا م  خبل بيانات الجدول رقم 

، واملتوسوووو  الحسووووا ي لبتجاه نحو العمل  0.765بانحراف معياري   3.58للمقيمين في الحضوووور    العمل الوظيفي

ح التحليول االحصووووووووووووا ي املودونة  ، وتشووووووووووووير كوذلو  نتوائ0.765بوانحراف معيواري  3.63الريف الوظيفي للمقيمين في 

  كبر ، وبما أن قيمة الداللة اإلحصوووووووائية أ0.694بداللة إحصوووووووائية    -  0.394بالجدول أن قيمة إحصووووووواء  االختبار  

 مما يدل الى أن الفرق في االتجاه نحو العمل الوظيفي حسوب طبيعة املوط  األصولي  0.05م  مسوتون املعنوية  

"، بمعنغير  
 
وجود فروق في االتجاه نحو العمل الوظيفي حسب طبيعة املوط   عدن  ي  معنوي "غير دال احصائيا

 األصلي.

أن املتوسوووووووووووو  الحسوووووووووووووا ي لبتجوواه نحو العموول  ( 20) االتجوواه نحو العموول: نبحا م  خبل بيووانووات الجوودول رقم  

، واملتوسوووووووووووو  الحسووووووووووووا ي لبتجواه نحو العمول للمقيمين في 0.541بوانحراف معيواري  3.77للمقيمين في الحضوووووووووووور  

، وتشووووووووووووير كووذلوو  نتووائح التحليوول االحصووووووووووووووا ي املوودونووة بووالجوودول أن قيمووة  0.514بووانحراف معيوواري    3.97ريف  ال

م  مسووووووووووتون    صووووووووووغر ، وبما أن قيمة الداللة اإلحصووووووووووائية أ0.043بداللة إحصووووووووووائية   - 2.045إحصوووووووووواء  االختبار  

صوووووووووووولي معنوي "دال  ممووووا يوووودل الى أن الفرق في االتجوووواه نحو العموووول حسوووووووووووووووب طبيعووووة املوط  األ   0.05املعنويووووة  

"، بمعني وجود فروق في االتجاه نحو العمل حسب طبيعة املوط  األصلي.
 
 احصائيا

 

 : دراسة نوع العمل الذي يااوله األب وتوثيرها على اتجاهات الشباب نحو العمل5 – 3

يركا هذا الجاء على دراسوووووووووووة الفروق في االتجاه نحو العمل حسوووووووووووب الجنس و ل  م  خبل اختبار الفرضوووووووووووية  

"يؤثر نوع العمووول الوووذي يااولوووه األب على اتجووواهوووات الشووووووووووووبووواب )األبنووواء( نحو العمووول"، الختبوووار هوووذه الفرضوووووووووووويوووة  

، والجدول التالي  Independent Sample T-Testللعينتين املسووووووووووتقلتين    Tاسووووووووووتخدن الباحث أسوووووووووولوب اختبار  

يبين املتوسوووووووووووو  الحسوووووووووووووا ي واالنحراف املعيواري لكول م  العمول الوظيفي والعمول الحر واالتجواه العوان للعمول،  

)قيموووووة االختبوووووار والوووووداللوووووة     Independent Sample T-Testللعينتين املسووووووووووووتقلتين    Tوكوووووذلووووو  نتوووووائح اختبوووووار  

 اإلحصائية(. 

 للعينتين املستقلتين    Tح واالنحراف املعياري ونتائح اختبار املتوس  الحسا ي املر (: 21) جدول رقم 

 عمل االب  
املتوس   

 الحسا ي
 الداللة اإلحصائية  Tإحصاء  اختبار   االنحراف املعياري 

 *  0.000 5.796 0.371 4.55 عمل حر العمل الحر 

 
عمل  

 حكومي
3.88 0.722   

العمل  

 الوظيفي 
 0.752 0.316 0.477 3.64 عمل حر

 
عمل  

 حكومي
3.60 0.761   

االتجاه نحو  

 العمل 
 *  0.000 4.299 0.349 4.10 عمل حر
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عمل  

 حكومي
3.74 0.494   

* دال احصائيا عند  

 %5مستون املعنوية 
    

أن املتوسو  الحسوا ي لبتجاه نحو العمل  ( 21) االتجاه نحو العمل الحر: نبحا م  خبل بيانات الجدول رقم  

، واملتوسو  الحسوا ي لبتجاه 0.371بانحراف معياري  4.55عمل حر    نوع العمل الذي يااوله األبحسوب  الحر  

، وتشووووووووووووير  0.722بووانحراف معيوواري    3.88  حكوميعموول    نوع العموول الووذي يااولووه األبحسوووووووووووووب  نحو العموول الحر  

، 0.000بداللة إحصووووووائية   5.796بالجدول أن قيمة إحصوووووواء  االختبار    كذل  نتائح التحليل االحصووووووا ي املدونة

مما يدل الى أن الفرق في االتجاه نحو العمل   0.05م  مستون املعنوية    صغر وبما أن قيمة الداللة اإلحصائية أ

"، بمعني وجود فروق في االتجاه نحو العم 
 
ل  الحر حسووووووووووب نوع العمل الذي يااوله األب معنوي " دال احصووووووووووائيا

 الحر حسب نوع العمل الذي يااوله األب.

أن املتوسوووووووووووو  الحسوووووووووووووا ي لبتجواه نحو    28االتجواه نحو العمول الوظيفي: نبحا م  خبل بيوانوات الجودول رقم 

، واملتوسوووووووووووو   0.477بووانحراف معيوواري    3.64عموول حر    نوع العموول الووذي يااولووه األبحسووووووووووووووب    العموول الوظيفي

بووانحراف    3.60  حكوميعموول    نوع العموول الووذي يااولووه األبب  حسوووووووووووووو   الحسووووووووووووووا ي لبتجوواه نحو العموول الوظيفي

 ، 0.761معياري 

بداللة إحصووووووووائية   0.316وتشووووووووير كذل  نتائح التحليل االحصووووووووا ي املدونة بالجدول أن قيمة إحصوووووووواء  االختبار  

جاه نحو  مما يدل الى أن الفرق في االت 0.05م  مسوووتون املعنوية    كبر ، وبما أن قيمة الداللة اإلحصوووائية أ0.752

"، بمعني  غير  معنوي "غير  العمل الوظيفي حسوووووب نوع العمل الذي يااوله األب  
 
وجود فروق عدن  دال احصوووووائيا

 في االتجاه نحو العمل الوظيفي حسب نوع العمل الذي يااوله األب.

أن املتوسوووووووووووو  الحسوووووووووووووا ي لبتجوواه نحو العموول  ( 21) االتجوواه نحو العموول: نبحا م  خبل بيووانووات الجوودول رقم  

، واملتوسوووووووووو  الحسووووووووووا ي لبتجاه 0.349بانحراف معياري  4.349عمل حر    نوع العمل الذي يااوله األبحسووووووووووب  

، وتشووووووووووووير كوذلو   0.494بوانحراف معيواري    3.74  حكوميعمول  نوع العمول الوذي يااولوه األبحسوووووووووووووب  نحو العمول 

، وبما أن  0.000إحصوووائية  بداللة   4.299نتائح التحليل االحصوووا ي املدونة بالجدول أن قيمة إحصووواء  االختبار 

مما يدل الى أن الفرق في االتجاه نحو العمل حسووب   0.05م  مسووتون املعنوية    صووغر قيمة الداللة اإلحصووائية أ

"، بمعني وجود فروق في االتجواه نحو العمول حسوووووووووووووب نوع 
 
نوع العمول الوذي يااولوه األب معنوي "دال احصوووووووووووووائيوا

 العمل الذي يااوله األب.

 

 في توجه الشباب نحو العمل: دراسة املست6 – 3
 
 ون املعهي ي ل سر  دورا

يركا هذا الجاء على دراسووووووووة الفروق في االتجاه نحو العمل حسووووووووب املسووووووووتون املعهيوووووووو ي و ل  م  خبل اختبار  

 في توجه الشوووووباب نحو العمل"، الختبار هذه الفرضوووووية اسوووووتخدن  
 
الفرضوووووية "املسوووووتون املعهيووووو ي ل سووووور  له دورا

"، والجووودول التوووالي يبين املتوسوووووووووووو   F"اختبوووار    (ANOVA)التبووواي  األحوووادي االتجووواه  البووواحوووث أسوووووووووووولوب تحليووول  

الحسووووووووووووووا ي واالنحراف املعيوواري لكوول م  العموول الوظيفي والعموول الحر واالتجوواه العووان للعموول، وكووذلوو  نتووائح 

 )قيمة االختبار والداللة اإلحصائية(. (ANOVA)للعينات املستقلة  Fاختبار 

 للعينتين املستقلتين    Fاملتوس  الحسا ي املر ح واالنحراف املعياري ونتائح اختبار (: 22) جدول رقم 



اقف الشباب   واتجاهاتهم حول العمل الوظيفي والحرالليبي دراسة إحصائية ملو

 

  

ي علوم المكتبات والمعلومات
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املستون  

 املعهي ي ل سر 

املتوس  

 الحسا ي
 الداللة اإلحصائية Fإحصاء  اختبار  االنحراف املعياري 

 *  0.000 10.446 0.392 4.39 فقير  العمل الحر

   0.700 4.02 متوسطة  

   0.844 3.56 مرفهة  

العمل 

 الوظيفي
 0.167 1.808 0.794 3.68 فقير 

   0.700 3.61 متوسطة  

   0.966 3.30 مرفهة  

االتجاه نحو 

 العمل
 *  0.000 9.012 0.519 4.03 فقير 

   0.493 3.81 متوسطة  

   0.611 3.43 مرفهة  

* دال احصائيا عند مستون  

 %5املعنوية 
    

  السوواب  أن  االحصووا ي املدونة بالجدول   نتائح التحليل  : تشووير حسووب املسووتون املعهيوو ي  االتجاه نحو العمل الحر 

م  مسووتون    صووغر ، وبما أن قيمة الداللة اإلحصووائية أ0.000بداللة إحصووائية   10.446قيمة إحصوواء  االختبار 

وي "دال  ممووا يوودل الى أن الفرق في االتجوواه نحو العموول الحر حسوووووووووووووب املسووووووووووووتون املعهيوووووووووووو ي معن،  0.05املعنويووة  

"، بمعني وجود فروق في االتجاه نحو العمل الحر حسب املستون املعهي ي.
 
 احصائيا

السواب     االحصوا ي املدونة بالجدول   نتائح التحليل  : تشوير حسوب املسوتون املعهيو ي  االتجاه نحو العمل الوظيفي

م  مسوووتون    كبر حصوووائية أ، وبما أن قيمة الداللة اإل 0.167بداللة إحصوووائية   1.808قيمة إحصووواء  االختبار    أن

معنوي  غير  مما يدل الى أن الفرق في االتجاه نحو العمل الوظيفي حسوووووووووووب املسوووووووووووتون املعهيووووووووووو ي  ، 0.05املعنوية  

"، بمعني 
 
 وجود فروق في االتجاه نحو العمل الوظيفي حسب املستون املعهي ي.عدن "دال احصائيا

قيمة   السوواب  أن  االحصووا ي املدونة بالجدول   ليلنتائح التح  : تشووير حسووب املسووتون املعهيوو ياالتجاه نحو العمل  

م  مستون املعنوية    صغر ، وبما أن قيمة الداللة اإلحصائية أ0.000بداللة إحصائية   9.012إحصاء  االختبار  

"، بمعني  ، 0.05
 
مما يدل الى أن الفرق في االتجاه نحو العمل حسوووووب املسوووووتون املعهيووووو ي معنوي "دال احصوووووائيا

 اه نحو العمل حسب املستون املعهي ي.وجود فروق في االتج

 

 االستنتاجات:

نسووووووووووووبة   %65.5نسووووووووووووبوة الذكور و %34( ,  161الدراسووووووووووووة حجمهوا )  عينوة ان امليودانيوة، الدراسووووووووووووة نتوائح أظهرت .1

وان قيمة إحصوووووواء  االختبار   0.840بانحراف معياري مناظر له  3.82االنا ، قيمة املتوسوووووو  الحسووووووا ي املر ح  

وقيمة املتوسوووووووووووو    0.05وبما أن هذه القيمة أصووووووووووووغر م  مسووووووووووووتون املعنوية  0.000بداللة إحصووووووووووووائية  19.221

 ، مما يدل على ان الشباب الليبي لديهم اتجاهات نحو العمل.3الحسا ي أكبر م  

وان قيمووة إحصووووووووووووواء  االختبوار    0.700بوانحراف معيوواري منوواظر لوه    4.05قيمووة املتوسوووووووووووو  الحسوووووووووووووا ي املر ح   .2

يمة املتوسوووووووووووو   وق 0.05وبما أن هذه القيمة أصووووووووووووغر م  مسووووووووووووتون املعنوية  0.000بداللة إحصووووووووووووائية  18.985

 .نحو العمل الحرالشباب الليبي لديهم اتجاهات ، مما يدل على 3الحسا ي أكبر م  



 

 البرقاوي محمد  أ. سعاد   اندير د. جمال محمد 
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"، حيث أن قيمة    االتجاه نحو العمل الوظيفي واالتجاه نحو العمل الحر   الفرق بين .3
 
معنوي "دال احصووووووووووووائيا

" مما يشوير الى  3.59ي "" أكبر م  قيمة املتوسو  الحسوا ي للعمل الوظيف4.05املتوسو  الحسوا ي للعمل الحر "

 نحو العموول  الليبي  الشووووووووووووبوواب   أن اتجوواهووات
 
  الوظيفي , أنأكثر م  العموول   الحر نحو العموول تتجووه اتجوواهووا ايجووابيووا

الحسوووووووا ي لبتجاه   املتوسووووووو   قيمة م   أكبر " 4.29"  للذكور   الحر   العمل نحو   لبتجاه  الحسوووووووا ي  املتوسووووووو  قيمة

نحو العمل الحر لصووووووالح الذكور أكثر م  االنا  , عدن  " مما يشووووووير الى أن االتجاه 3.92نحو العمل الحر لإلنا  "

 وجود فروق في االتجاه نحو العمل الحر حسب التخصص العلمي. 

 

 التوصيات: 

ومؤسوووووسوووووات   في وضوووووع الخط  والبرامح م  قبل الجهات املعنية الدراسوووووة م  نتائح هذه  االسوووووتفاد  يمك  -1

والبحث العلمي،   وزار  التخطي  ووزار  العمل والشووووووووووووؤون االجتماعية ووزار  التعليم العالي  الدولة والسوووووووووووويما

 . وهي ات الشباب و ل  م  اجل خل  التوازن واحتواء الطاقات والجهود التي تدعم خط  التنمية

الفر    في مجال العمل الوظيفي وكذل  والسوووويما مجاالتها وتوسوووويع  للشووووباب املبئمة العمل فر  توفير  -2

التي تكون ضم  مجال التخصص الذي در  الطالب م  اجل تطوير العمل والفرد العامل فيه في  ن واحد،  

 . ويقع  ل  على عات  وزارات ودوائر الدولة

 أي م  أكثر والجود  الكفاء  عنصووووور على  وال ركي  للشوووووباب بالنسوووووبة لالعم فر  توز ع  في  العدالة توخي   -3

 . خر ش يء
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 وثائق الواحات: واقعها ومآهلا 
 

 دكتور   سالم وكاري د.

 باحث في التاريخ واألنثروبولوجيا التاريخية 

 

 : ملخص

حقال بك ا، وميكككك انككككا س ككككككككككككقككككا، ل       م ككككككككككككتو   حقيق  التراث املخطوط بواحككككات اب اوغ اي  بي  يشكككككككككككك كككك 

، وإدراك س ككككككككائ ككككككككه واسكككككككك يعاغ      م ككككككككتو   ح ي  م هوح وىا امل تو    أيضككككككككامحتويا ه ودراسككككككككن ا، ولك   

و حقيقا ودراسكككة  و  كككاي ا  بحثا  لتراث الواحات املخطوط  ضكككا س م كككمولية م  يت ككك    ، األم  الىي يأبعاده

التحول الثقافي والت يرات اب وو ية في م هوح الكتاغ ووسككككككائ  التعتم والتوثيق.    وىايضككككككا  إل  وما إل  ذلك، 

تبرز معهكا  حك يكات حقيقيكة لت،حكارظكة     القعك    تظكار  لإل  جكانكض فككككككككككككعس اب ،كايكة القكانونيكة، كتهكا  وامك   

 الوظي ي لت،،تت ات الثقارية، وم  ثم   ير اب ،اية والتث،ين ف ورة مل ة.

  دة الاظ  بشككككككككك   ج ي في   اثاا املخطوط وساوكككككككككة ماه الوا ي،  لق  حان الوقت إل ا
ً
والت كير ريه   كيرا كتيا

إدساله في ن ككككيح اب ياة الع كككك ية و ح يي دوره ليكون  امال رئ  ككككا في بااص ص ضككككة ذات س ككككووككككية  انطالقا م   

     ا قاا    ن ا كموليم قع   س مة أدبية وحضكارية وإن كانية  و تك ك كقه درجة م  اإلب ا ية أكثر  ،ييا و للقا،  

 .كقاحثين و رهم ال عي إل   حقيق وىا ال ور وما ي،ك  أن نقوح به في مجال س مة   اثاا الوطني

 مخطوط،   اث، وفعية قانونية، ويانة، التث،ين، اس ث،ار :ال ت،ات اي تاح

Abstract: 

The manuscript heritage in the oases of the south of Morocco constitutes a virgin field and a 

fertile field, not at the level of realizing and studying its contents, but also at the level of 

defining the concept of this content, realizing its characteristics and absorbing its dimensions, 

which doubles the responsibility of those who address the heritage of manuscript oases in 

search, classification, investigation and study, etc., in addition to To this cultural shift and 

fundamental changes in the concept of the book and the means of learning and 

documentation. In addition to the weakness of legal protection, all of these factors combine 

to present real challenges in preserving the functional dimension of cultural property, and 

he time has come to seriously  become an urgent necessity.thus protection and valuation 

reconsider our manuscript heritage, especially Al-Wahi, and to think about it fully, based on 

its incorporation into the fabric of modern life, and motivating its role to be a major factor in 

building a special renaissance that earns it a degree of creativity that is more distinguished 

and brilliant. It is our responsibility as researchers whose goal is to strive to achieve this role 

and what we can do in the field of serving our national heritage. 

Key words: Manuscript, heritage, legal status, maintenance, valuation, investment 
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 :مق مة

الوثككائق  اب اوغ اي  بي بتراث ثقككافي متاوو وث،ين يعود إل  مختتس اب قككض التككاريخيككة، و شكككككككككككك كك   واحككات  زس    

إحك   أوم مكونكات وكىا التراث الثقكافي الوطني بكا تقكاروكا ذاك ة حيكة لتكاريخ وحضكككككككككككككارة اياطقكة،    واملخطوطكات

وثيق. إل  جككانككض فككككككككككككعس  غير أن التحول الثقككافي والت يرات اب وو يككة في م هوح الكتككاغ ووسكككككككككككككائكك  التعتم والت

اب ،ككككايككككة القككككانونيككككة، كتهككككا  وامكككك   برز معهككككا  حكككك يككككات حقيقيككككة لت،حككككارظككككة     القعكككك  الوظي ي لت،،تت ككككات  

 الثقارية، وم  ثم   ير اب ،اية والتث،ين ف ورة مل ة.

إن مث  وىه الع،تية  ع  س مة أدبية وحضكككككككارية وإن كككككككانية. و تك م كككككككمولية  قع      ا قاا كقاحثين و رهم  

ل كككككككككعي إل   حقيق وىا ال ور وما ي،ك  أن نقوح به في مجال س مة   اثاا الوطني، و ،ااكككككككككيا مع وىا ال كككككككككيا   ا

م   م  جهككة، ومككا يتع   لككه  ظ  أو،يتككه  بككالا  التراث الوا ي املخطوطار ككلياككا أن نشككككككككككككت كك  في وككىه الورقككة      

أم ا فكككككككككككك وريكا إلنقكاذ مكا ي،ك     هبكلوفكككككككككككككا ك و   ا التراثىجهكة ثكانيكة، ري ككككككككككككق  التع يس   ك انك ثكار يومكا    يوح م  

ال ككككككككككككقككك  الك يتكككة  ؟ ثم مكككا زي  أوفكككككككككككككككا كككه؟ ومكككا زي  التراث املخطوط بواحكككات اب اوغإنقكككاذه. ر،كككا زي م،ييات  

 ؟ ا التراث املخطوط و ث،ياه، وكيس ي،ك  اب  اظ     وىباالست ادة ماه

 

 وثائق الواحات: أنوا ها وم ادروا  -1

بك ا يج  ريه "التاريخ ال كككامت" م ككك را ال   ااكككواو  ال وا ية وماج،ايتعتقة بالواحات   عتبر الوثائق ايكتوبة 

 :رئ  ين لك إل  وا ينىوزي   اوو ح ض اي  ر وايض،ون، وي،ك  أن ن ا ها ار قاطا بيعو ، 

 الوثائق امل تية -1-1

، وزي  نق ككككككككككككك    كا الوثكائق المي أنتجن كا امل ت،عكات الواحيكة، والمي يتح ككككككككككككك   ت  كا القكاحكث انطالقكا م  اييك ان

 ع رية.ال ورا األ خ ووية و ابوثائق الخطوطات و امل   اوو بين

 املخطوطات -أ 

وم  ا ال كككير  ، 1 ااول اي كككارات ال حتية بالووكككسي تع د ايوافكككيع المي   ااولها املخطوطات الواحية، ر،  ا ما 

ه ىويققى أن بعض وكك ،  ...لكككذإل  غير  5وال تككك4كتككض ال الحككة وأحوالهككا  ، ثم3وم  ككا الاوازل ال قهيككة، 2واياككاقككض

يضككككككككككككع القكاحكث في  ، األم  الكىياب ك ث ا بعك ق ونك  بعضككككككككككككهكادون  في حين كاوكككككككككككك  مك ونوه األحك اث،   املخطوطكات

اقعككة  وككاملخطوطككات  ىمع وكك    عككامتككه  اويع زوايككا الاظ ، ، ووو مككا ي ككككككككككككتكك  ي  والق كككككككككككككة ايتخيتككةأمككاح ثاككائيككة الو

 .ه الورقةى، ساشير إل  ا في الاقطة الثانية م  ونوو م  املخطوطاتل    وق اصات ساوة

 الوثائق ابخ ووية -غ

متاو ة بين  قود لت ويت ايتكية و  اوالت ا )بيع،   وباية األسكككككككك  والققيتة، وزي   لها وككككككككتة بشككككككككمون األر ادوثائق  

اكككككككك اص، رو ، ح  ، وقة، معاوفككككككككة...ح، أو  قود الا اح، أو ج ائ  التركات، أو ن كككككككك  ألح اح وكككككككك رت في اككككككككلن  

 .6نزا ات ر دية أو ج،ا ية أو ا  اقيات

 األورا  الع رية-ج

ركقكككككك    الكقككككككانكونكي  الكاكص  لكا ككككككككككككون  بكخ ككككككككككككون  املك كتك،كع  حككككككاجككككككات  الضككككككككككككقك  وابك زر   كولكككككك   ك   وظكيك ككككككة   كمدي 

م     ،وقك  سككككككككككككعكت اب ،كا كة إل    عيك  باود وكىا الاص و حيي  كا في ار قكاطهكا ب،كا  ثيره قضككككككككككككايكا امل ت،ع 7والتقاين

 إا االت، و كيي ها مع الوقائع اي تج ات.
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 الوثائق واي اسالت املخزنية - 2-1

ر غم أن الققيتككة        الهكككامم ب،اكككل      ككك بير املخزن و كككلثيره،  ابكككال غم م   ،وقعهككك   كككالواحيكككة كككاالاملك   لم  

، إال أن املخزن وساوككككككككككة سالل أوقات قو ه اي ب  ال ع ي يا ي  ق  بتتك امل االت   بعين" ظتتم،ثتة في "أيت ال

ورترات امت اده، ظ  ي،ارس سككككككككتطته     األر  سككككككككواص م  سالل الضكككككككك ائض أو انطال  م  اب  كات املخزنية  

اقعهم، وفي وكككككىا اإلطكككككار وق اكككككا      وم   بكككككامل كككككاالت  مخزنيكككككةكثيرة لوثكككككائق    ن،كككككاذجاسككككككككككككتكككككة م،ثتيكككككه في مو  تعتق 

بابخزانة اب  ككككاية أو ايكتقة الوطاية أو سالل  ح يا اا ايي انية في الع ي  م  واحات اب اوغ    سككككواصالواحية

 وسزائاه ابخاوة.

 

 وأوجه اس ث،اروا وفعيات اوثائق الواحات:  -2

ال زيائية   وفعيات ارغم  اوو وثائق الواحات و ع د م ادروا ومضامي  ا، إال أص ا   اد  ت،اث  م  حيث 

 اس ث،اروا بش   أرض .   ة، م،ا يحتم التعام  معها بضواب  ماه ية ومادية م  أج وقي،ن ا ايع ري

 وفعيات وثائق الواحات  -أ 

وثائقيا ضككككخ،ا ومتاو ا له وككككتة بشككككمون    الق  راك،ت امل ت،عات الواحية     امت اد  اريخها الطوي  روككككي 

ظ    فكة لعاس اإلن كان والطقيعة     ح   ا ال وكي  الوثائقي ايهم  ىإال أن و،  8األر اد وباية األسك  والققيتة

 كك ا ات الققتية وإن كان ماطتقها في ال الض اقت ككادي )ال كك او حول اياص واألر ح، إال أن أول ما رالسككواص،  

ي حيككث يتم اسككككككككككككن كك ا  ابخزائ  بككا تقككاروككا  حوي وثككائق ايتكيككة، ريتم ص   ككا وح قهككا  كككانككت  ح ككككككككككككك ه وو الثقككاف

ولم يك   اس الطقيعكة إال    ،9به  ة ال كاري  م  ويالت وكىه ال كككككككككككك ا كات  ت الواحيكةو ه يروكا إل  سكارج امل كاال 

.  10الوثائق لييي  الوفككع  لزما، رار  او درجات اب  ارة وقوة ال ككيول أحيانا كانت   ني ق ككطا ل   بال  ككير م  

اككك فا رشككك فا   ق  م  الت ا الت العاي ة التالشكككوي واالن ثار  في سضكككم وىا اب  ر ان م كككير الوثائق واملخطوطات

 .11ح قا وص قا و ه يرا

و وثائق الواحات اليوح لت كككككككككير أح ككككككككك  م  األم ، رتح يا اا ايي انية جعتتاا نقس     م    ولم  ك  أوفكككككككككا

  الوثائق ، حيث  تك سه الوثائق ن يجة انع اح اكككككككككككك وط ال ككككككككككككيانة وغياغ الترميمىني ماه وا عالت وور الىي  

بعضككككها رو  بعض داس  ال ككككااديق وفي الق ككككض   فككككة لل شكككك ات والقوار ، ري نز ما  ققى م  ا مع الزم   

لي ككككككككككككير اإلو،كال وابخو   ت  كا م  سط  ا س  )القكاحكث أو أي عككككككككككككخص سكارج إطكار العكائتكةح، بك  وحمز الق يكض  

 !مبررا لتركها   فة بخط  ال اس  )اب ش اتح وما أا ه م  سط  12أحيانا

اب ال ل  ت وفعيات وثائق الواحات     ن   اي تو ، رهااك استالرات م  حيث درجة االوت،اح  بطقيعة 

المي يول  ككككا أربككككاغ ابخزائ  مل تويككككات ككككا، ووو أم  م ده بككككالضكككككككككككك ورة إل   قككككاي  ر   القي،ين  ت  ككككا ومكككك   و   م  

إل   م  سالل مقككادرة القي،ين  ت  ككا  العاككايككة واالوت،ككاح بكك    حظىرككاذا كككانككت محتويككات بعض ابخزانككات  بككلو،ين ككا،  

  و  ميم جزص م  الوثككائق التككال ككة، رككان معظم سزائ  الوائق    أق ان مكك مجككة،    محتويككات سزائ  من كككككككككككك   

. محتويات ا   فككككككككككككة لتتتس والتآك  والضككككككككككككياو في غياغ  13 ظ  بعي ة ك  القع     االوت،اح وال  اية  الواحية

،   ااز ها اإلك اوات ايادية م  جهة لتوافكككككع إم انيات 14ال كككككتيم والترميم يا س ح م  ا و حت اككككك وط اب     

أصكككككككككككك كا  كا ووقورهكا  كائقكا أمكاح ا ت،كادوم ط   ووسككككككككككككائك  اب    والترميم اب ك يثكة، ثم ابخو  ال ير مبرر م   

 ا عكككككككخ كككككككيا يحاط بطو  جهة ثانية     ال وكككككككي  الوثائقي، وايتل ي      سكككككككقات ذواية  جع  م  الوثيقة أم

م  التكتم فكككككككككككككك  ا س  حمز ل كككلن اإل الن    محتواوكككا ياقكككل بكككان الت واككككككككككككيكككك ل مور م  يككك  مكككالكهكككا، ووو أم   



 دكتور   سالم وكاري د.
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يت اس  ريه امل  ككككوس بامل  د، ريحظ  ابخو  م  العين     ايتكية و  ح ال غقة في اككككيوو قي،ن ا اب قيقة  

في الكثير م  أبعادوا ب   اليوح.    ت الواحيةر  بامل اال بين الع،وح، ثم غ،و  الوفعية القانونية لقضية األ 

كككك  ذلكككك ليبرر الطو  ايضكككككككككككك وغ     الوثكككائق والكتكككض املخطوطكككة و  كهكككا   فكككككككككككككككة ل و،كككال والتحتككك  داسككك   

ال ككككااديق ب ل إب ازوا لتعت . وحمز ما يظ  م ككككت، ا م   تك الوثائق يت    بين أي ي الورثة وكلنه ق كككك،ة الب   

ايهتم   وككككككك وا ل رادة م  ا في ظ     قها و شكككككككتن ا، ووو ما ل  يكون  تيه الوفكككككككع إن كانت   ريع ككككككك       !م  ا

 !15مجت،عة معتومة اي ان ومتاحة ولو حمز بش وط

 

 : الط يقة واياهجاس ث،ار وثائق الواحات - غ

م  إك اوات،    ق  أسكككككككاسكككككككا ب كككككككعوبة ق اصة بعض ابخطوط، والتتس    الواحات  ال  خ  االسكككككككت ادة م  وثائق

الكككىي يعتري العككك يككك  م  كككا م،ثال في القتر والت،ز  والتكككآكككك ، ثم طقيعكككة الت كككة المي ح رت   كككا الوثكككائق، وزي ل كككة  

ثيقة  "م كقة يتقاطع ر  ا التلثير الشكككتمي مع  لثير الكالح الع بي ب، كككتوييه ال  كككي  وال ارج، م،ا يجع  ل ة الو 

  اد  كون مج،و ة  ادات وم ككطل ات محتية، ووىا أم  ي ككت  ي  ىيي  الاص بشكك وحات  جعته ج،تة   ي  

 .16بايعنز"

تح ث     وواا ن  -،ك   جاوزوا يا الققي   ط ح بشككككك   أكبر     القاحث ايقت  ، رىم  و  إك اواتوإذا كانت 

م  سالل االحت اك ايطول بخطوط الوثائق ول ن ا، واالسكت  كاح  ،ا اسك شك     ا  ا  م     - ج بة عكخ كية

 يتوسم ريه ابخبرة في ذلك حمز يك  ض ال ربة في ق اصت ا و قين معان  ا.

 طاص    ي  أيضكككككككككككا مقارنة سطوط الوثائق المي  ع فكككككككككككت لتقتر بوثائق أس   سكككككككككككتي،ة في مع رة ال ا ض وم  ثم إ

زم   ق يبي لتوثيقككة ايقتورة انطالقككا م  ال ترة المي  ككاا   ككا ال ككا ككض، ذلككك أن العكك يكك  م  الوثككائق كككانككت  ح ر 

م  ط   ن   ال ككا ككض والككىي غككالقككا مككا يكون ال قيككه "ايشكككككككككككككارط" بككاي كككككككككككك كك  حيككث يع،كك       ح ي  العقود  

قو      الزم  التق يبي لع د م   عككككككككككككخ ككككككككككككيا م  الو  ت"لزباائه" طيتة م ة مشككككككككككككارطته، ر  ىه الط يقة  ،كا

أيضكككككككا م  الوقو      واات وقع ر  ا بعض ن كككككككا  الوثائق،   االوثائق ايقتورة واسكككككككت اللها في ايتن، ب  ومكا ا

إل  إثقات  واريخ بالا ككك  المي يا كككخوص ا ال  القة لها ب،ا وو مزمم في الوثيقة األح، وال ككك ض ق      ا ما يع، ون 

أن    نالتتاريخ األوك ي في ظ    ك  ق اصة رسك،ه أحيانا، أو ق  يعود ألسكقاغ أس  ، روج   يعود إما إل    ح   ي  م

بعض الوثائق ما كككككوبة ل قهاص وعكككككخ كككككيات معياة، و ح،   واريخ بعي ة    الزم  الىي  اا به م  ن كككك ت  

 له.

اسكككككك ث،ار وثائق الواحات أحيانا طقيعة ابخطوط ومشكككككك   القتر والتآك ، إل  مضكككككك،ون الوثيقة     تجاوز إك اوات

الوثائق املخزنيكة ايتعتقكة بالواحات والمي  ،تكاز بوفككككككككككككوح  مثال   ناىن  ككككككككككككهكا وطقيعكة ل ن كا ومقكاوكككككككككككك وا، راذا أسك 

ا الاوو م   ىاسككككككككك ث،ار وابخ  وج،اليته وي ككككككككك  ق اص ه مقارنة مع الوثائق امل تية، ر،اهج القاحث وق ر ه     

ذلك الت،      ائق وو ما ي ،  له بتجاوز الت اي ات القائ،ة     ثاائية بالد املخزن/ بالد ال  قة، إلب از  ثالو 

 ايعق  بين الت بير امل  ي والت بير املخزني لت،جال، ون  ية الت،ييي بين اي كز والهامم.

، ركاألم  ي ككككككككككككتك  ي م  القكاحكث ق اصة معت،ك ة م  جهكة،  اقكضخطوطكات المي  اتيي ألدغ اياك املأمكا ري،كا ي  ق  بك 

     لم  مشكككككه  الك امة في ح  ذا ه مع ما يح،ته م  وكككككور وما يعبر  اه م  روكككككي  ميثولو ي، ثم روككككك  نق   

الت ا   بين جانض ايتخي  وال مز، وبين جانض اي،ارسكككككككات االجت،ا ية ايت،وسكككككككة م  جهة أس  . حمز يت،ك   

 امل ت،ع والوقو      قضاياه ايتع دة في ار قاطها بالق سوي وايتخي  والك امة. م  استق اص ذواية
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حث أن يقنز اسكككككككك ث،اره لت،عتومات الواردة في الوثائق     فككككككككواب  ماه ية  ت،ث  أوال  او ،وما ياقغي     الق

 ت  ا في الهوامم م  سالل وفكككع  اوان    في إ ادة كتابن ا بخ  مق وص وم هوح حمز  ت  ككك  ق اصت ا، ثم اإلحاللة

لها واإلاككارة إل   اريخ كتابن ا و ح ي  طقيعن ا )رسككالة،  ق ح مع ذك  كا   ا، إل  جانض اكك ح بعض اي ككطل ات  

 ثم وفع  المات الوقس، وك  ما له وتة ب اظيم الاص. ،17الواردة في متن الوثيقة ورك غوامضها

، أو التوظيس ايقااككككككك  ل اللن ا الظاو ة   مج د االسككككككك شكككككككهاد بالوثائقيجض     القاحث أيضكككككككا أال يقت ككككككك    و 

 اويع زوايا الاظ   و لتق يم إفكككككككككارات نو ية  ا  ه تيه ال كككككككككعي إل  اسككككككككك ث،ار   وايق كككككككككودة والاطق ب،ا  حتويه، ب 

 استع،ال ن   الوثيقة مثال ل جابة    أسفتة متع دة.حمز يت،ك   ،ه الوثائقىله

 

 وثائق الواحاتوويانة في س ي   ث،ين  -3

اليوح بواحات اب اوغ الشككككككك خي وم  ساللها باخي واحات اب اوغ اي  بي  املخطوط  إن أوفكككككككاو التراث الوثائقي  

اقتراح إم كانيكة  وفي ظك   كالم مكا بعك  اب ك اثكة،   ككككككككككككتك  ي ماكا وق كة  كلمك  ل وككككككككككككك  مواط  الضككككككككككككعس وابختك  و

رق  انطالقككا م   التراث املخطوط  القي،ون     سزائ   ل  يكون اي ككككككككككككت يكك  ماككه  -إن حكك ث  –الت يير.   يير  

ايااطق با تقاروا جزصا م      تككعا ك  را   في ال كياحة الثقارية، ب  وحمز محيطهم م  سكاكاة  اسك ث،اروا  

م ككككىلكككك    اث م ايكككادي والمي سكككككككككككك  ككككككككككككهم في الككك رع ب  تكككة التا،يكككة إن محتيكككا أو جهويكككا أو وطايكككا. بككك  إن العكككال

اب اوغ في ص اية ايطا  جزصا م    اث اإلن كككككانية، وفكككككيا ها وو   سككككك  كككككت ي  ما داح التراث املخطوط لواحات

 رق ان ب زص م  وىا التراث. ره  وااك م  إم انية لت يير الوفع القائم؟

 نقترح ما ي ي: ▪

 ر ككككة  ككككارياللككككت  ايم ،  الكككك ولي األول: التراث العتيي لكككك فكككككككككككك ورة  ث،ين ايم ، ات اياعقكككك ة     اككككككككككككككككاكتككككة   -

ه اياكاطق وال أي العكاح بكلو،يكة ى ح كككككككككككك   القي،ين     ابخزائ  التراثيكة   ك   ركة إل  الهكاد والتقايكات اب ك يثكة،

 وف ورة امل ارظة  تيه. التراث الوثائقي

 ق  الا وات العت،ية في مجال ح   ووككككككككيانة الوثائق واملخطوطات، واإلرادة م  ممازرة ود م اياظ،ات   -

 ترميم.ال ولية وإسهامات ا في  طوي  ط   وأساليض ال يانة وال

 بالواحات واب اوغ اي  بي. املخطوط القياح بلبحاث إح ائية حول سزائ  التراث -

بكككككالتعكككككاون ستق ستيكككككة   -  عنز بج،ع وره سككككككككككككككككة و  ككككككككككككايس الوثكككككائق واملخطوطكككككات بخزائ  اب اوغ، وذلكككككك 

يعت،   ايمسك كات اب امعية م  أج   ث،ين وىا التراث وإس اجه لتوجود في حتة ج ي ة.     أن  والتا كيق مع 

    ال هكارس ايوحك ة ب،عنز ره س يج،ع محتويكات سزائ  كك  مك ياكة     حك ة، و وفككككككككككككع ال هكارس ح كككككككككككككض  

... إل  غير ذلكككككك، ثم رهكككككارس املخطوطكككككات الاكككككادرة، ورهكككككارس  ال  اون: ال الحكككككة، الطكككككض، الهاككككك سكككككككككككككككككة، ا داغ 

 .املخطوطات ايمرسة، وزي   ي  القاحث امل قق أي،ا إرادة

ستق ممسكككككككككككك ككككككككككككة  عنز ب ككككككككككككيانة و  ميم الوثائق واملخطوطات، مع فكككككككككككك ورة إسككككككككككككااد أم    بيروا إل  القطاو   -

 ورير اال ت،ادات ايالية ال ارية لها ل  م أ ،ال ال كككيانة والترميم واككك اص  رة  ابخان حمز   لح و اجح، وفككك و 

ارق   ايواد والتقايات واألجهزة المي  حتاجها إدارة الترميم وال كككككككيانة، وذلك م  أج  فككككككك،ان  شككككككك ي  وىه اي 

 اب يوية.
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ل إقككامككة الكك ورات  ب،اككاطق الواحككات م  سال التراث املخطوطسزائ  ت،ككاح بتطوي  مت ككات القي،ين      االو -

، مع  اظيم و طوي  رعالية إدارة األراكككككيس     الاطا  امل  ي واب هوي الت ري ية ايتخ ككككك كككككة واي كككككت، ة، أي  

 ب،عااه اإليجابي ل   ال آت اي ن  رة. ستق و ي وثائقيف ورة الع،      

محتويكككات سزائ  م     اي كككككككككككك  ات     ح يي القي،ين     ابخزائ  التراثيكككة م  أجككك  اسككككككككككككتا ككككككككككككككا  ورق،اكككة -

اسكككككككككككك ث،ككار  طقيقككات اب ككاسككككككككككككوغ واسككككككككككككتخكك امككا ككه ايتاو ككة في اإلج اصات واأل ،ككال ايكت يككة واستيان  ال ت،يككة، و 

ايعتومات وقوا   القيانات، ووىا أم  ل  يتم إال م  سالل د م ال ولة ألصككككككككك اغ ابخزائ  و ق يم   كككككككككهيالت  

لت ككككككككككككيكاحكة الثقكاريكة، وفي مقكابك  ذلكك يتم إلزاح ايتعكاقك ي  م     لهم م  أجك  اسكككككككككككك ث،كار سزائ  م فكككككككككككك،  ب امح

إ احة االطالو      محتويات سزائ  م م  قق  القاحثين وال ارسكككككككككين بط يقة غير  أصككككككككك اغ ابخزائ  بضككككككككك ورة  

وايايكككككككككككككك ور م بع   ور  أجهزة الق اصة.    مقااك ة م  سالل اكااكة اب اسكوغ أو الا ك  اي ك   كايايكككككككككككككك وريتم

ي  وىه ابخطوة سكي،ك  أصك اغ ابخزائ  م  إب از القي،ة العت،ية وال اية والتاريخية بخزائ  م،      أن   ع

ك،ا سكككككي،ك  م م  امل كككككككككككككككككارظة     روكككككي وم الوثائقي م  التتس والت،ز  وال ككككك قة، وي كككككهم في التخ يس م   

 استع،ال األوول. 

  وج،يع ايمسكككككككككككك ككككككككككككات والهيفات  إقامة العالقات و عزيزوا والع،      اسككككككككككككت، اروا بين أصكككككككككككك اغ ابخزائ -

واياظ،ككات ايعايككة بح   التراث الوثككائقي و اظي،ككه وإدار ككه ك،اظ،ككة اليون كككككككككككككو وامل ت  الكك ولي ل راككككككككككككيس  

ح وماظ،ة JICPAح والل اة اإلر يقية ايشككككككككككتركة لت ككككككككككيانة ) ARBICAوال  و اإلقتييي الع بي لتوثائق "  بي ا" ) 

  بيةح. واأللك و )معه  املخطوطات الع اإلي   كو 

 ا ككككككيق و ملكككككك يع ايشككككككاريع ايتعتقة ب ككككككيانة التراث الوثائقي، وذلك     اي ككككككتو  اب هوي والوطني، وكىا   -

اققن ا.  متابعة وىه ايشاريع وم 

 طوي  التعكاون والقحكث العتيي والتواوكككككككككككك  في مجكال ايكتقكات سككككككككككككواص م  كا العكامكة أو ابخكاوككككككككككككة، وذلكك       -

 ال ولي.اي تو  اب هوي والوطني وحمز 

اسك ث،ار ذلك التعاون م  أج  ستق س مات  وثيقية    بع  واي كاو،ة في ال  ، كزوا، ساوكة ري،ا يتعتق   -

م  ا بالتراث الوثائقي الىي ال ي،  ب ككككككك ة مقااككككككك ة م كككككككابح األر اد، مع الع،        كككككككهي  و ملككككككك يع االطالو  

اقعية أو االر  ترافية. تيه م  قق  القاحثين باستال  مشار  م وو ن م الو

 ستق و  عي  قوانين  ح   حقو  ايتكية ال ك ية ألص اغ ابخزائ  ابخاوة. -

 إدماج ابخزائ  والتراث ال ك ي ب  ة  امة في اإلطار االقت ادي وال يا ي. -

 

 :سالوة

إن التراث املخطوط بواحات اب اوغ ما يزال حقال بك ا، ومي انا س كككككقا، ل       م كككككتو   حقيق محتويا ه 

ودراسكن ا، ولك  حمز     م كتو   ح ي  م هوح وىا امل تو ، وإدراك س كائ كه واسك يعاغ أبعاده ب،ا له م   

أو مع ركة أو رك ا، ثم قي،كة  ت،كا    قي،كة أث يكة    ق  بكه بووكككككككككككك كه و كاص مكاديكا، وقي،كة مع ريكة، ون كككككككككككككا ياقك  لاكا

ن األس يين. وم  وككىا اياطتق،  وثككائقيككة و ككاريخيككة وحضكككككككككككككاريككة،    ق  بخوارج الاص، وال  ا  ككككككككككككك     القي،تي

و حقيقا ودراسككككة وما إل  ذلك، رهو  و  ككككاي ا   تضككككا س م ككككمولية م  يت كككك   لتراث الواحات املخطوط بحثا 

يحتكاج إل  ثقكاركة م كقكة، قيكاسككككككككككككا      قكارة اب  قت قكة "األسكى م  كك  مع ركة بط  " وايق ككككككككككككود بكايع ركة واكا، 

 مخطوط الواحات.ايع رة بالتراث الع بي الىي ياتيي إليه 
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  لق  حان الوقت إل ادة الاظ  بشككككككككك   ج ي في   اثاا املخطوط وساوكككككككككة ماه الوا ي،  
ً
والت كير ريه   كيرا كتيا

ل   رق      م ككتو  اب    وال ككيانة والترميم وال وكك  وال ه سككة والتحقيق وال راسككة والاشكك ، ب  أيضكا  

إل  قضككككككككككية انطالقا م   لك  ب،عنز فكككككككككك ورة  حويته     م ككككككككككتو  إحيائه، ول   معنز اإلحياص واا م  ايوت، و 

إدساله في ن ككككيح اب ياة الع كككك ية و ح يي دوره ليكون  امال رئ  ككككا في بااص ص ضككككة ذات س ككككووككككية ال  حاكي وال  

 ا ككككككك  وال   كككككككل  ص ضكككككككة ا س ، وفي ا ن ن  كككككككه،ال  اك ة وال  تج،  وال   يض وراص  قاصة األنا في م حتة  اريخية  

ي  ا رق  ساجع  م    اثاا املخطوط و حقيقه واس ث،اره والعااية بخزائاه قوة دارعة وطاقة انتهز زم  ا. ح

سالقة،  ك ككككككقه درجة م  اإلب ا ية أكثر  ،ييا و للقا، و قع ه    أن يتحول إل  وككككككاا ة  ول  الووم باالوت،اح  

 والعااية وإحياص التراث.
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 130 س، نح..سزائ  الكتض املخطوطة والوثائق بلسا.  ، سالموكاري  -11
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أق بائ م  -12 رتراوم يح وككككككككون أاكككككككك  اب  ن     أن  ظ  في دواليي مظت،ة ال يل ون   ،حيث أن بعض اي ككككككككاين يخشككككككككون     وىه الوثائق حمز م  ذو  م و

لي كككككككير األبااص ن كككككككخة طقق األوككككككك     م أو أاككككككك  حين ياتق  إل  م أم     إل  ا إال ياما دون أن ي،كاوا غيروم م  م ا يحها، ب  إن األم  أحيانا يتجاوز اي كككككككاين

   بير ابخزائ .  
 131 س، نح..سزائ  الكتض املخطوطة والوثائق بلساوكاري، سالم.   -13
    محتويكككات بعض ابخزائ ، حيكككث وجككك نكككا الكثير م  الوثكككائق متحتتكككة داسككك    بكككاالطالوووو مكككا وق اكككا  تيكككه في الكثير م  األحيكككان حيا،كككا ي كككككككككككك،  لاكككا     -14

ع ما  ق اط   الق ككككض ي ككككتحي    مي،ها ولو بآس   قايات الترميم  طورا، حمز أن أح  أصكككك اغ وىه ابخزائ        ي بعض الوثائق لتتك   بترمي،ها ب

ىي كان يجه  م ككللة الترميم وي   أن  ،تية ن كك  الوثائق المي كان يقوح   ا "أطتقة" كت،ا  ن  ته إل  أو،ية الع،تية في اب  اظ     روككي ه الوثائقي، ووو ال

االحت اظ بوثائقه   آكتت األوكككككككول لم  ع  مج ية اليوح ألنه الب  م  اب  اظ     الوثيقة في حالن ا التراثية إذ ال قي،ة لا ككككككك  اليوح، رتم يك  يج  ب ا م  

 ع  في األم  قق  أن أن  ه ي كككككللة الترميم بالط   ايعاوككككك ة، وحمز بعض الىي  يعون روائ   ،تية الترميم م  أصككككك اغ  األوكككككتية  اجزا أماح  آكتها    ال

 م.  ابخزائ  يتخورون م  اإلق اح  ت  ا سو  فياو الوثائق أثااص نقتها ي اكز الترميم أو قياح وىه اي اكز بق واة محتويات ا ح ض ا تقادو
 .132 س، نح.ئ  الكتض املخطوطة والوثائق بلسا،  سزاوكاري، سالم.   -15
)رسكككككككككككككالكة الك راسكككككككككككككات العتيكا في  امل ت،ع القع، اني و القتكه بكاملخزن،    ت،ع اي  بي في الق ن التكاسككككككككككككع  شكككككككككككك :م كككككككككككككاو،كة في دراسكككككككككككككة امل امل ،ك ي،   ي.   -16

 .9 ، ن1985،كتية ا داغالتاريخح.ال باط:  
" حقيق ح ، امح، .:إ، م    د م  ايقاالت لع  م  أو،ها مقاللتج بة الملكككككخ كككككية ايتل ية  بر القحث ايي انياسكككككت  نا في وىه اياه ية إل  جانض ا  -17

 .147-145 ، ن11ح،الع د 2003) غ، جامعة اب  زو ،امجتة دراسات، كتية ا د،"وثائق  اريخ الواحات: اقتراح م  جي
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  ملخص 

يؤكد نبيل مطر أن شعوب شمال إفريقيا تولي أهمية كبيرة لعملية طلب العلم ، التي أصبحت ممؤسسة من  

قبل الفقهاء والسالطين املغاربة منذ بداية العصر الحديث. يقدم مطر أحمد املنصور الذهبي على أنه نموذج  

لم يكتِف بشراء الكتب إلثراء    لطلب العلم من خالل إعجابه وتعلقه بالكتب واملخطوطات واملكتبات ، حيث

مكتبته فحسب ، بل أصر أيضا على استرجاع الكتب العربية التي تعرضت للنهب من قبل اإلسبان بعد طرد  

املسلمين من األندلس ، وهو إصرار ظل يفخر به ابنه السلطان موالي زيدان. يركز نبيل مطر في هذا املقال الهام  

ادة مخطوطة قديمة من العقيد اإلنجليزي برسيفال كيرك في طبنجة،  على حرص السلطان إسماعيل على استع

الكنز لصياغة   باملناورة بقصة  التي تضمنت خريطة تحتوي على معلومات دقيقة عن كنز مدفون. قام كيرك 

إستراتيجية خاصة لتحييد األخطار التي تحيط بالقلعة اإلنجليزية في طنجة. كان كيرك حريصا على استغالل  

ز لتوطيد العالقات مع إسماعيل خوفا من محاصرة املستعمرة االنكليزية في املغرب. فبعد اكتشاف  قصة الكن

الطبيعة الوهمية للكنز املزعوم، حول السلطان موالي إسماعيل تركيزه إلى استعادة مكتبة موالي زيدان من  

يها السلطان املغربي صراحة  أوروبا املسيحية، كما كشفته سفارة محمد بن عبد الوهاب الغساني التي يظهر ف

التاريخ   في  األولى  املرة  هي  كانت هذه  األصلية.  اإلسالمية  العربية  بالكتب  املسيحيين  األسرى  بتبادل  مطالبته 

كتابات   مقابل  األوروبيين  األسرى  إعادة  املسلمة  إفريقيا  من شمال  قوي  فيها ملك  يريد  التي  املبكر  الحديث 

 إسالمية مسروقة. 

املفتا املسلمة  الكلمات  األندلس   : العربية    –حية  املغربي    – املكتبات  والكنز  طنجة    – املخطوطة     - محاصرة 

 الكتب العربية املسروقة مقابل األسرى املسيحيين 

 

Abstract  

Nabil Matar emphasises that North African people give a great deal of importance to the act 

of seeking knowledge, which has become institutionalised by Moroccan jurists and Sultans 

ever since the early modern era. Matar Views Ahmed Al-Mansour Al-Dhahabi  as a model for 

seeking knowledge through his admiration for and attachment to books, manuscripts and 

libraries  as he did not only show interest in buying books to enrich his library, but also insisted 

on retrieving the Arabic books that were pillaged by the Spaniards after the expulsion of 

Muslims from Al-Andalus , an insistence on which his son, Sultan Moulay Zaidan, kept being 

proud of. In this important article, Matar focuses on Sultan Ismail's keenness on retrieving an 

old manuscript from the English colonel Percival Kirk in Tangiers as it contained a map with 
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accurate information about a buried treasure. Kirk maneuvered the treasure story to 

formulate a special strategy to neutralize the dangers bessetting the English fortress of 

Tangiers. He was keen on using the treasure story to consolidate ties with Ismail for fear of 

besieging the English colony in Morocco. After discovering the fictitious nature of the alleged 

treasure, Sultan Moulay Ismail shifted his focus to the recovery of the library of Moulay 

Zaydan from Christian Europe, as revealed by the embassy of Muhammad ibn Abd al-Wahhab 

al-Ghassani , in which the Moroccan Sultan explicitly demanded the exchange of Christian 

captives for original Arabic Islamic books. This was the first time in early modern history that 

a powerful king from Muslim North Africa wanted to send back European captives in return 

for stolen Islamic writings. 

Keywords: Muslim Andalusia - Arab libraries - The manuscript and the Moroccan treasure - 

Besieging Tangiers - Stolen Arabic books in exchange for Christian captives. 

 

بين الرجال )وأحيانا النساء( الذين  في أوائل العصر الحديث، كان هناك عدد كبير من القراء في شمال إفريقيا  

الصوفية.  واملساكن  واملدارس  املساجد  في  ثم  القرآنية  االبتدائية  املدارس  في  الفقهاء    تدربوا  سلطة  تحت 

القانونيين، تلقوا شهادة إجازة / شهادة إنجاز في نهاية دورة التدريس. في املغرب، كانت النخبة الحاكمة متعلمة  

موال   ومثقفة: أتقن  )حكم  لقد  املنصور  أحمد  أقليدس 1603–1578ي  وجه  3(  )على  مكتبته  اشتهرت  وقد   ،

على فترات منتظمة، تلقى شحنات من الكتب من إسطنبول، وعندما    .4ألف مخطوطة  32املبالغة( بامتالكها  

صور  كما أمر املن  5، اشترى مجموعة كبيرة من الكتب لسيده.1589/90ذهب سفيره التمجروتي إلى هناك في عام  

مبعوثيه إلى مكة لشراء أو نسخ كتب له: "يجب أن يتم شكرك على إحضارها إلى شخصنا الحسني، ملعرفة مدى  

 .6حرصنا على اختيار كتب تعليمية وإضافتها" إلى مجموعتنا 

في الوقت نفسه، حاول املنصور بإصرار استرجاع الكتب العربية التي كانت مملوكة للموريسكيين املشتتين في  

لهم طقوس   كان  األندلسيين  األصليين  السكان  أن  مغربية  قراءة  "من  الثاني:  فيليب  امللك  إلى  وكتب  إسبانيا 

قانونكم" من  منبثقة  كتب  في  والهاربون    .7وشعائر  املنفيون  ثورة  أخبره  بعد  كيف  إسبانيا    1551-1569من 

للموريسكوس، نهب اإلسبان القرى واملكتبات واملدارس. لسوء الحظ، فإن املخطوطات التي صادروها لم تؤخذ  

، سأل ابن زنبل إسبانيا عن قرطبة، وقيل له إن املسجد الكبير قد تحول  1573مايو    5لدراستها أو حفظها: في  

كانت ملكا للمسلمين في جميع أنحاء األراض ي اإلسالمية السابقة قد تم جمعها إلى كنيسة وجميع الكتب التي  

إذا وضعت أذنك على ثقب املفتاح، يمكنك   داخل مبنى بالقرب من الكنيسة، ووضعوها تحت القفل واملفتاح.

 .8سماع الصراصير تمضغها

كش أثناء النزاع مع شقيقه. واعتزازا  ، اضطر خليفة املنصور وابنه موالي زيدان إلى الفرار من مرا1612في سنة  

بمجموعة والده، قام بتعبئة ألفي مخطوطة في ثالثة وثالثين حزمة وشحنها وأرسلها على متن سفينة من سوس  

لسوء الحظ، أبحر القبطان الفرنس ي للسفينة مع الشحنة واستولى عليها قرصان    إلى أسفي اآلمنة الضامنة. 

كان زيدان يائسا من استعادة املخطوطات، وعندما    حق إلى فيليب الثالث. إسباني أرسل املخطوطات في وقت ال 

" الجزء السفلي لهذه العملية"، كتب   ، أخذ أعضاء البعثة كرهائن:1624وصل وفد فرنس ي إلى املغرب في سنة 
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م األول  زائر فرنس ي بعد أكثر من نصف قرن، "أن امللك كان يرغب في استعادة أغراضه املنزلية، ولكن في املقا 

مكتبته ... ألنه يوجد فيها العديد من مخطوطات القديس أوغسطين، الذي كانوا يدعونه سيدي بلعباس... هذه  

 .9املخطوطات التي كان يقدر قيمتها امللك قبل كل ش يء من " أغراضه املنزلية" 

ال شروحات  من  مجموعات  شملت  أنها  هو  كثيرا  الكتب  بتلك  زيدان  اعتزاز  وراء  السبب  الواردة  كان  حديث 

أفالطون   و أبقراط  حول  وتعليقات  وترجمات  األمراض  وعالج  الطب  حول  وأطروحات  النحوية  والقواعد 

وأرسطو وبطليموس وجالينوس وشرائع ابن رشد وابن ميمون وترجمات إسحاق بن حنين وأشعار حافظ وأبو  

لغة األندلسية، في حين أن بعضها بعض الكتب كانت مكتوبة بال  تمام ومختارات من األدبين الفارس ي والتركي.

اآلخر جيء به من مناطق أقرب ما تكون من مايوركا وتبعد حتى مصر. كانت هناك أيضا نسخة من "القرآن من  

 . 10سورة البقرة إلى سورة مريم وما بعدها، بالخط املسيحي"؛ ونسخة أخرى "مكتوبة باللغة العبرية ال أفهمها"

رى، ولكن بعد أكثر من سبعين عاما، وبصعود ساللة جديدة إلى العرش املغربي  كان هناك العديد من الكتب األخ

حريصة على توطيد السلطة أكثر من التعلم، أصبحت مخطوطة واحدة على وجه الخصوص هدفا ملفاوضات  

(، الذي أراد استعادتها، والعقيد بيرسيفال كيرك في  1727-1672واسعة النطاق بين موالي إسماعيل )حكم  

وكان السبب الذي جعل إسماعيل يريد تلك املخطوطة هو أنها تحتوي على خريطة بها معلومات عن كنز    طنجة.

 ذهب مدفون. 

، كان البريطانيون في شمال إفريقيا ألكثر من عشرين عاما، 83-1682بحلول السنوات األخيرة من معقل طنجة،  

لكن الوضع كان محفوفا باملخاطر. لم يثبت املعقل أنه مربح كما اعتقد امللك تشارلز الثاني أنه سيكون، وكان  

لم يوقف املغاربة هجماتهم   املالي والعسكري.  هناك اعتراض من البرملان بشأن الحاجة املستمرة إلرسال الدعم

عليه، حيث أوضح موالي إسماعيل كم كان وجود حصن مسيحي على التراب املسلم إهانة له، وإلى أي حد كان  

العثمانيون في الجزائر يسخرون منه. كما أعرب عن غضبه من أن التجار اإلنجليز كانوا يساعدون ابن أخيه  

ال في نفس الوقت  بلدنا"   400ذي كانوا يحتجزون فيه  املتمرد  في طنجة "داخل  املغاربة األسرى  . داخل  11من 

املعقل كان على كيرك املناورة بين الضرورات الداخلية والخطر الخارجي، وكان يأمل في بلورة إستراتيجية معينة  

 .12لتحييد األخطار التي تكتنف الحصن 

بطنجة، كتب كيرك إلى وزير الخارجية ليولين    1682يونيو    15كانت تتحقق آماله في زائر. في رسالة مؤرخة يوم  

الكنز املدفون. إلى موالي إسماعيل عن  أخبر    جينكينز عن السيد مارتن ويسكومب الذي أراد كيرك أن يكتب 

، اتصل محمد  1632ويسكومب الذي أصبح قنصال في قادس تحت حكم ويليام الثالث كيرك بما يلي: أنه في عام  

موالي زيدان، بالتاجر املسيحي املعروف باسم "تاجر اللؤلؤ"، وطلب منه أن يعثر له في اإلسكوريال  الشيخ، ابن  

أو على األقل، الورقة األولى من الكتاب املذكور    على كتاب عربي أخذ منه بقدر كبير من املال من قبل اإلسبان ...

روف مختلفة ترسم مفتاحا يدل على  مع صورة مللك مغربي معين من جانب، وتحتوي من ناحية أخرى على ح

العظيمة  الكنوز  من  لكثير  سبقوه  الذين  امللوك  أحد  13اكتشاف  كنز  إلى  توجيهات  على  الورقة  تلك  احتوت   .

(. ذهب تاجر اللؤلؤ الغامض إلى االسكوريال ولكن تم    1557أسالفه، حمل اسمه )محمد الشيخ، توفي سنة  

على الرغم من فشله،  و   منع الوصول إلى املخطوطات اإلسالمية.رفض دخوله. لقد أبلغت محاكم التفتيش عن  

بقي   الراصدة للكنز، وبعد خمسين سنة،  الكتاب والعثور على االتجاهات  بأمل الحصول على  التاجر  تمسك 

مصرا على ذلك. فبعد أن سمح له بعض الكهنة بالدخول إلى املكتبة، تمكن من الحصول على الخريطة وكان  

 إلى الحاكم املغربي. حريصا على بيعها
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تابع كيرك أن السيد مارتن حكى له هذه القصة، فبعد الوصول إلى طنجة مع رجلين، أحدهما كان رجال مسنا  

املزعومة التي   لقد أحضروا معهم الورقة واآلخر'هو الرجل نفسه الذي كان يسمى في بالد البرابرة بتاجر اللؤلؤ.

أوفدت رجال محترما إلى ملك ]املغرب[ مع إشعار بذلك. على الرغم من أنه كان متشككا    وقد     أودعوها في عهدتي،'

في توطيد   في أمر هذا الكنز بأكمله، "أحالم الرجال الطامعين" كما سماه، كان كيرك حريصا على استخدامه 

إسماعيل عبر عن  العالقات مع إسماعيل الذي كان جيشه يحيط بطنجة. كان مسرورا إلبالغ جنكينز بأن موالي  

إلى إنجلترا مع األميرال راسل لفحصها والتحقق    اهتمامه الكبير بهذا األمر. أرسل كيرك )نسخة من؟( الورقة 

إلى جينكينز، تلقى مبعوثا من موالي    1682يوليو    10املحتمل منها. وبعد فترة وجيزة، كما أبلغ في رسالة بتاريخ  

املبعوث تاجر اللؤلؤ عن الطريقة التي تعلم بها من هذا "السر، والذي  إسماعيل أراد التحقيق في األمر. استفسر  

يجب على التاجر أن يكون قد   ]كما زعم ذلك تاجر اللؤلؤ[ نقله إليه امللك محمد الشيخ منذ عدة سنوات. كان

الرسالة. على  الحصول  في  واجهته  التي  الكبيرة  للصعوبات  وصفه  أثناء  مقنعة  إجابات  التاجر   قدم  قام    ثم 

"بإحضار الورقة، وهي عبارة عن ورقة واحدة في مربع صغير، بها صورة مللك مغربي من جانب، وعلى الواجهة  

األمراء". من  للعديد  الخفية  الكنوز  تكشف  التي  املكتوبة  متأنية،    األخرى  دراسة  بعد  املغربي،  املبعوث  كان 

  موالي محمد الشيخ، واآلن مولي إسماعيل. مقتنعا بأنها كانت الورقة الحقيقية التي كان يرغب فيها من قبل  

صرح التاجر بثمن الورقة: قبل خمسين عاما، عرض عليه موالي الشيخ مليوني قطعة من ثمانية. واآلن، كان  

افقة على نفس الشروط. حاول املبعوث املغربي دون جدوى الحصول على الرسالة من أجل    على استعداد للمو

إلى مكناس، وبعد إخفاقه بالسفر معه مرة أخرى، غادر مع رسائل من كيركي تصف    إعادتها  التاجر  إقناع  في 

الوضع برمته. كان كل من التاجر وكيرك خائفين من وضع أنفسهم في يد موالي إسماعيل حتى اآلن في مكناس،  

 .14ولذا توصلوا إلى عذر مفاده أن هناك شريكا متورطا في هذا األمر لم يسمح للرسالة بمغادرة أراض ي طنجة 

كانت املعاهدة التي استمرت أربع سنوات بين امللك تشارلز وموالي إسماعيل بشأن طنجة صخرية، وعلى الرغم  

من أن السفير املغربي محمد بن حدو كان في إنجلترا للتفاوض على شروط سالم جديدة حول البحر والبر، كان  

في هذا    والي إسماعيل من معقل طنجة. كيرك قلقا، وكان يأمل أن جاذبية صفقة الكنز قد تخفف من موقف م

الحساب، كان كيرك محقا: نظرا الحتمال أن يكون الكنز قد أثار اهتمام إسماعيل الذي كتب إليه )في رسالة غير  

إذا كان    مؤرخة( أكد له فيها على "عطفه" وتابع: "لقد تلقيت أنباء عن كتابة معينة عن كنز موالي محمد الشيخ. 

م إخفاؤه تحت جذع شجرة ليمون بحضور مسيحي في املغرب، والذي كان يحتوي على ثمانية  هذا هو املال الذي ت

عشر وعاء من الدوالرات، وعثر عليه بعد ذلك من قبل جاروميل حاجي بمساعدة هذا املسيحي الذي ورد ذكره،  

العثور عليه مرة أخرى"  أنه ال يمكن  أو عن  ال توجد معلومات حول من كان    .15أنا متأكد من  جاروميل هذا، 

ومع ذلك، وربما على أمل أن تؤدي    املسيحي الذي شهد دفن واكتشاف الكنز )ما لم يكن تاجر اللؤلؤ نفسه(.

‘إذا كان األمر يتعلق   الخريطة إلى خريطة أخرى للكنز، واصل إسماعيل رسالته من خالل تقديم رشوة لكيرك. 

رس ، شقيق زيدان[، أو أي من امللوك السابقين، فإنه ال يزال  بمال" موالي زيدان "أو" موالي بوفارس "]أبو فا

غير مكتشف. لقد أرسلت خادما موثوقا به لن يكشف عن أي سر يجب أن تطمئن إليه، وإذا أرسلت لي ورقة  

أي ش يء يمكنني   أنه سيكون لديك نصيبك فيه، وأنني سأفعل  تلك االكتشافات، فسوف تكون متأكدا من 

 .16القيام به من أجلك 

تبعت هذه الرسالة برسالة أخرى أطول منها، أخبر فيها إسماعيل كيرك بأن طنجة كانت آمنة فقط ألنه كان  

كان حاسما لسالمة   بالكنز  يتعلق  فيما  كيرك  تعاون  أن  كانوا سيهاجمونها. وأوضح  "املغاربة"  فإن  وإال  يحبه، 
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ن هذه الرسالة الثانية كانت في الحقيقة  املعقل. ومع ذلك، لم يرغب إسماعيل في تضخيم أهمية الكنز، رغم أ

ال تتعلق إال بالكنز. وأشار إلى أنه كان يشك في املعلومات املوجودة في "الورقة" واعتقد أنها "قضية منتحلة".  

وقال إنه لم يكن بهذا الغباء، كما قال لكيرك، أن يدفع ثمن "ورقة بها صورة". لكن إذا اعتقد كيرك أن هناك  

الورقة"، فعليه )كيرك( إرسالها إليه، وإذا أراد املالك / املالكين لها بعض التأمين الذي يضمن  "حقيقة في تلك 

"نحن راضون"، خلص إسماعيل إلى   إرجاعها بعد التشاور بشأنها، فإنه سيقدم "أربعة رهائن يقيمون في طنجة. 

لحقيقي لشخصنا". ثم أقسم  كيرك، "أن ما سعيت إليه في هذا العمل كان خارج حبك لخدمتنا، وخارج حبك ا

"باهلل الذي في مساعدته نرغب إن كان جيدا ما تقوم به بعد أن نصحتنا، وأن هذا العمل سوف يتم بأيديك،  

فسنعيد تلك السفينة التي تريدها، وسنفعل املزيد من أجلك، ولن نقلل من تأييدنا لك، وإنما سنجعلك أكبر  

 .17بين املسيحيين" 

تفاوض مع إسماعيل بشأن السفينة اإلنجليزية التي استولى عليها جنود مغاربة، لكنه  كان كيرك حريصا على ال

لم يكن متأكدا مما يجب فعله حيال الكنز. على الرغم من أن إسماعيل كان مصالحا توفيقيا في رسالته، إال أن  

خوف    -املحتالين    بعد كل ش يء، يمكن أن يكون الكنز مجرد خدعة للتجار   كيرك كان يخش ى رفع آمال إسماعيل.

جعله يدرك أنه سيكون حكيما في رده على إسماعيل. واشتكى من وجود "بعض األشخاص" الذين "أخبروكم  

يزعمه   ما  على  حقا  يحتوي  كش يء  الورقة  إلى  نظرت  بأنني  لالعتقاد  دفعوكم  عندما  سيئة  بنية  ]إسماعيل[ 

ات بين إسماعيل وكيرك وكان يحاول فضح  أصحابه." من الواضح، كان هناك فصيل مغربي أراد توتير العالق

أو أراد أن يكون له نصيب في الكنز. اعترف كيرك بأنه لم يستطع تأكيد املعلومات عن الكنز )من    -كيرك ككذاب  

الواضح أنه لم يتلق ردا من لندن(، لكنه كتب إلى إسماعيل حول ما أخبره به التجار. مع وجود سفينة إنجليزية  

كيرك أنه يحتاج إلى كل املصداقية التي كان عليه أن يستردها من إسماعيل، وتمديد الهدنة  بأيد مغربية، أدرك 

موقفه   سيقوض  خادع  أو  كاذب  بمظهر  ظهوره  أن  الواضح  من  بطنجة.  املحيطة  املغربية  القوات  مع 

 . 18التفاوض ي 

تعامل مع املغاربة،  ، أبلغ كيرك وزير الخارجية عن األوضاع في طنجة، وصعوبات ال1682غشت من سنة  24في 

لقد انتهى بملحق مكتوب مفاده   والنزاعات الداخلية بين مسؤولي إسماعيل فيما يتعلق بالخطط ضد طنجة.

الكنز مفيدة:  تكون جاذبية  أن  في  يأمل  يزال  مولي   أنه ال  امللك  إلى  بإرسال رجل محترم  أخرى  "لقد قمت مرة 

جدي بإيعاز  املخفية،  الكنوز  أعمال  بخصوص  من    إسماعيل  مؤخرا  جاؤوا  واملراسلون  الورقة،  مالكي  من 

وكتب أيضا إلى "القايد" علي، موصله املباشر، يخبره أن    .19صاحب الجاللة عند عودته، وستعرف نتائج ذلك" 

رجال يدعى حماد القربلي سيبلغه قريبا عن هذا الكنز، وأنه ينبغي حل األمور بسرعة قبل أن يكتشف اإلسبان  

 لوقت جوهر األمر خشية أن يدفع إغراء الكنز اإلسبان )في سبتة أو مليلية( إلى الفعل. كان ا  . 20ما يجري 

، بعد 1682الغريب، في األشهر القليلة املقبلة لم يرد ذكر الكنز في أي من الرسائل الباقية. في أكتوبر من سنة  

ل إلى تشارلز الثاني يطلب منه  عودة محمد بن حدو السفير املغربي إلى إنجلترا إلى املغرب، كتب موالي إسماعي

لم يرسل امللك أحدا، وكان    .21إرسال مبعوثين "صادقين وذكيين" ملناقشة األوضاع املحفوفة باملخاطر في طنجة 

كيرك يخش ى أنه إذا هاجم موالي إسماعيل معقل طنجة، فستكون النتيجة كارثية نظرا لوجود نقص خطير في  

، أبلغ كيرك وزير الخارجية عن الحاجة إلى تجنب الصراع املفتوح وعن  1683يناير من سنة    25في    اإلمدادات.

بعد شهرين، لم يتغير الوضع. على الرغم    .22محاوالته "لبث أفكار السالم والعيش ضمن حدود حسن الجوار" 

ية أن  من أن كيرك كان متأكدا من القوة الفائقة لألسطول البريطاني، إال أنه لم يرغب في استفزاز املغاربة، خش

يشنوا هجوما بريا على طنجة، ولذا فقد حث األميرال هربرت على االمتناع عن القيام بنشاط بحري معادي ضد  
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موالي    21في    .23سال من  رسالة  وصول  عند  تقريرا  ليقدم  الخارجية  وزير  إلى  أخرى  مرة  كيرك  كتب  مارس، 

إلى لندن. إلى امللك تشارلز، كان يستعد إلرسالها  ،  وكان كيرك  24كانت رسالة قاسية وصريحةلقد    إسماعيل 

طنجة. على  اقب  والعو امللكين  بين  العالقات  على  تأثيرها  من  من    خائفا  مبعوثون  له  أكد  الحظ،  لحسن 

كان   إسماعيل  وأن  جيدة"،  مراسالت  إلى  تميل  كانت  اإلمبراطور  "نوايا  أن  لرؤيته  حضروا  الذين  إسماعيل 

ت العدائية،  األعمال  لتعليق  إنجلترا "مستعًدا  لسفارة أخرى، وهدايا من  وفي    .25وقعا ربما  كان كيرك مرتاحا، 

وصف مشاعره، يعطي االنطباع بأنه كان يحاول إقناع نفسه، وكذلك جنكينز، بالتطمينات التي تلقاها. لنحو  

  ، علم كيرك 1683ثمانية أشهر، لم يرد ذكر ش يء في رسائل طنجة حول الكنز. لكن بعد ذلك، في مارس من سنة  

تشارلز. امللك  إلى  إسماعيل  الخطيرة من  بخرق    بالرسالة  اتهمه  قد  تشارلز ألن األخير  املغربي غاضبا من  كان 

معاهدة بحرية بينهما، والتي لم يتم تأكيدها مطلقا مادام "أن البحر لم يتم التعامل معه حتى اآلن ... ال يوجد  

التي ال تمض ي وقتا طويال أبدا أمام هذه األماكن،    لدينا ش يء نفقده في البحر، وعلى الرغم من استمرار سفنك

في اليوم    .26ثم طلب إسماعيل من تشارلز "التوبة عما قمت به في هذه القضية"  فأنت ال يمكنك أن تؤذينا".

نفسه الذي كتب فيه إسماعيل إلى تشارلز، كتب أيضا إلى كيرك لتذكير البريطانيين بأن السبب الوحيد الذي  

هاجم طنجة هو أنه، هو إسماعيل، أحب كيرك كثيرا، وقد أعجب به عندما، جنبا إلى جنب مع  جعل قواته لم ت

ستين مسيحيا، قدم نفسه في بالط مكناس، ألن "تعقلك ومجاملتك وتقديريك منحت ]كذا[ دخوال إلى قلبي".  

رى أنه ال يمكن أن  لقد نمت املحبة اتجاهه ليحبه كثيرا لدرجة أنه يرغب حقا في توجيهه نحو اإلسالم، وهو ي

وهكذا إذا رغب كيرك في الحفاظ على الهدنة التي دامت أربع سنوات والتي    يقدم له أية هدية أعلى من ذلك.

افقوا عليها، فعليه أن يواصل إرساله كما طالب بذلك "مائة أو ألف قنطار من مساحيق البارود الخاصة   و

القماش" أو  ل  .27باألسلحة  مقلقة  الرسالة  كيرك  إرسال  وجد  تهمل  "ال  تهديدية:  بمالحظة  انتهى  لغاية، حيث 

لقد أدرك أن    الجواب ودون إبطاء، فإذا كنت تملك السلطة من سيدك، فأنت من سيجيبني في هذه األمور".

وهو ما فعله في رسالة مؤرخة   -أمله الوحيد في تهدئة الحاكم املغربي كان من خالل إثارة مسألة الكنز مرة أخرى  

 .1683سنة في ماي من  

إسماعيل،   أمام  الكنز  تعليق مفاوضات  فيها  يمكنه  أن هذه ستكون آخر مرة  أدرك  قد  كيرك  يكون  أن  يجب 

مادام الدليل الثابت الوحيد لديه عن املوقع السري )لم يتم ذكر للسيد    وبالتالي فهو بحاجة إلى التأكد من ذلك.

للتأكيد تماما    -لتلك الورقة"، قرر إعطاء الكنز محاولة أخيرة  مارتن أو لتاجر اللؤلؤ في مراسالته في هذه املرحلة( "

لقد أرسل "الورقة" نفسها )هل أرسل نسخة فقط في وقت سابق؟( إلى إنجلترا للحصول على ترجمة    من ذلك. 

لعدم وجود أي شخص في املعقل لديه معرفة كافية باللغة العربية، فقد طلب من الدكتور توماس هايد   خبير.

 . 28أكسفورد إجراء الترجمة وإعادتها إليه "بحلول أول فرصة آمنة"  من جامعة

  كان هايد معروفا بوضع معرفته باللغات الشرقية على حد سواء رهن إشارة االستخدام التجاري والدبلوماس ي. 

، يقترح التكليف بإجراء ترجمات من اللغة الفارسية  ، كتب إلى وزير الخارجية جوزيف ويليامسون 1675في سنة  

اللغة   خالل  من  الفيدا  أبو  لدى  افيا  الجغر علم  ترجمة  بلده:  ألبناء  خدمات  تقدم  أن  يمكن  ملواد  والعربية 

أخطاء خرائطنا   وتعديل  الشرقيين حيث سيتم حذف  افيين  الجغر أدق  في سوريا، وهو  أمير حماة  العربية، 

الشرقية  بتقديم  مد  .29لألجزاء  اُتهم  إفريقيا  في سياق شمال  تكن واضحة ألنه  لم  بالعربية  ى صالبة معرفته 

ترجمة غير دقيقة لرسالة من تشارلز الثاني إلى موالي إسماعيل، إذ لم تكن لديه، كما كانت الشكوى، "املعرفة  
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التعابير" لل  .30الحقيقية بقوة وأهمية  يثق فيه، وهكذا كان هايد مضطرا  في لكن كيرك كان  ترجمة، كما كان 

 املناسبات السابقة. 

يوم   قام  1683ماي من سنة    29في رسالة مؤرخة  لكنه  تماما،  مبهمة  كانت  في ورقة  الكتابة  أن  ، أوضح هايد 

بترجمتها بأفضل طريقة ممكنة، دون ترك أي "لحظة مهمة لم يتم الكشف عنها". ثم أضاف: "ما قد يكون في  

. لم يكن السبب هو عدم فهمه للنص، بل  31التي ال يمكنني أن أخبر عنها"قصة موالي حميد حيث يخفي كنوزه  

في   امللوك، كما هو مذكور  أحد  يحتوي على حياة  "كتاب  بداية  وكان مجرد  الكنز  لم يصف  النص  أن  حقيقة 

الكتابة  وأضاف أن األمر املذهل في    التوضيح تحت صورته، وهي صورته هذه، هللا يحفظه" )جريئة في األصل(.

ثم خلص هايد إلى أن القصة الكاملة عن الكنز كانت   هو أنها كانت مكتوبة باللغة العربية من اليسار إلى اليمين. 

أقسم على هذا بيميني"   .32خدعة، "قصة فارغة" دون أية حقيقة بخصوص"إخفاء أي كنز"، "و

اية الورقة املكتوبة باللغة العربية  : "رو 1683ماي من سنة    30الترجمة التي قدمها هايد نجت، وهي مؤرخة في  

 على الواجهة الخلفية لصورة املغربي حيث حذفت بعض الكلمات   بصورة تعتريها نقائص إذ ال يمكن قراءتها":

تاجه،   أمام  يقفون  عندما  األباطرة،  يقدمها  التي   ... السوداء  العواصف  تغير  التي  واملداخيل...  "العدالة، 

جميع البلدان، وشغلت آذان    --- مع ذروة الشهرة التي طارت عبر  ه فوق قبره:فيسقطون ويعبدون مجسم لحيت

العالم وأتت من كل طرق الكون حيث تتناثر/ وتبذر في كل أرض العرب. و ... وفيه يفرح كل الرجال الذين تم  

 العثور عليهم". 

 ثم تخلص إلى:  

 اإلمام الذي يصلح هللا أمره."وصف آخر له )يحفظه هللا( مأخوذ من الجزء األكبر من حياة أبيه 

كأنه أسد في أدائه، وراشد في جاذبيته ووداعته في جميع اآلداب الجادة.    -لقد كان ملمحه مذهال بحسن المع  

كان شجاعا وباسال وقويا    لقد كان ذو أكتاف عريضة حيث الحضور الوسيم، وهو مزين بزخرفة لؤلئية رائعة.

ولكن معتدل القوام:    -لقد كان طويل القامة    ة وحواجب كثيفة الشعر.وكان مما يميزه بشكل فريد عيون كبير 

 .33واسع النطاق وممتلئ الجلد وذا شارب متأللئ باأللوان" 

افق الرسالة أية خريطة )في األرشيف الوطني، على األقل(.  ومع ذلك، لم تر

التحقق مما إذا كانت الوثيقة، كما وصفها   أو  في غياب املستند األصلي، ال يمكن  هايد، مجرد فاتحة لكتاب 

رسالة مشفرة تؤدي إلى الكنز. كيف تمت كتابة اللغة العربية من اليسار إلى اليمين ال يزال غير واضح )هل كان  

تسلسل الكلمات الذي تم عكسه أو األحرف في الكلمات هي التي تم عكسها. من الذي سيكتب بهذه الطريقة  

ال    بأنه ال يوجد كنز، وبالتالي فقد تخلى عن هذا الخط من املفاوضات.   حتى اآلن، أصبح كيرك مقتنعا  وملاذا(.

 توجد إشارات أخرى إلى الكنز في أرشيف طنجة، سواء من قبله أو من قبل إسماعيل. 

لكن مسألة مخطوطات موالي أحمد املنصور ظلت موضوع مفاوضات مكثفة، على الرغم من اإلخفاق في ورقة  

، أبلغ السفير املغربي، الحاج تيم، إسماعيل عن العدد الكبير من الكتب  1681  في وقت سابق من سنة  الكنز.

اعتقادا منه بأن بعض كتب موالي زيدان ربما تكون قد وجدت    العربية التي شاهدها في فرنسا خالل زيارته.

ة فقدان مكتبة  طريقها إلى فرنسا، أخبر الحاكم املغربي كاهن الثالوث اإلسباني أنه حمل امللك الفرنس ي مسؤولي

لم   .34موالي زيدان، مضيفا أن املقتنيات العربية للسوربون كانت جزءا من تلك املجموعة التي أراد استرجاعها 

سفيره، محمد بن عبد الوهاب الغساني، إلى إسبانيا    1690يرد امللك الفرنس ي، وهكذا أرسل إسماعيل في سنة  

املسلمين   األسرى  سراح  إطالق  على  اإلسباني   .35كتب وال  –للتفاوض  امللك  إلى  معه  أخذها  التي  فالرسالة 

 تضمنت مطلب موالي إسماعيل الصريح: 
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يجب أن تكون الكتب    كتاب عن كل مسيحي.  100كتاب،    5000"لكل خمسين مسيحيا من بين املئات، أعطنا  

املدن والقرى  نصوصا إسالمية أصيلة، وبعضها محفوظ في مكتباتك في إشبيلية وقرطبة وغرناطة وغيرها من  

غير   نريدها  التي  الكتب  كانت  إذا  األصناف...  من  وغيرها  القرآن  نسخ  يختارهم وخاصة  دع خادمنا  املجاورة. 

الرجال والنساء واألوالد والرجال   نقبل  املطبخ. سوف  في ذلك عبيد  بما  متوفرة، فامنحنا األسرى املسلمين، 

 . 36املسنين" 

كما سجل    -التي تركت في املساجد املهجورة" كانت تتذكر منذ عقود    هذه الرغبة في استرداد "الكتب املسلمة 

. بعد كل ش يء، كانت هذه هي املرة األولى في التاريخ  37الحقا محمد بن الطيب القادري في مذكراته بعد عقود 

ولكن    الحديث املبكر التي يرغب فيها حاكم قوي في إعادة األسرى األوروبيين مقابل كتابات إسالمية مسروقة..

لم يتم إرجاع أي كتب، حيث أخبر امللك بشكل خاص من ِقبل مستشاريه أن إعادة الكتب كانت غير الئقة وأن  

بدوره، أبلغ الغساني أن الكتب قد تم حرقها )عندما زار اإلسكوريال،    الكرس ي الرسولي سيكون مستاء للغاية. 

 لكتب.، فعاد باألسرى، ولم يعد با38تم إخفاء الكتب حتى ال يراها( 

على الرغم من أن خريطة الكنز لم يرد ذكرها في املراسالت، وصلت الرغبة في استرجاع كتب موالي زيدان إلى  

أسيرا من إسبانيا تم    120، أبلغ القنصل الفرنس ي في الجزائر عن عودة  1692يناير من سنة    14الجزائر، وفي  

  . 39باللغة العربية من املكتبة امللكية في مدريد" تحريرهم بتدخل موالي إسماعيل، إلى جانب "أربعة آالف عمل  

، كتب موالي إسماعيل  1699ال يوجد أي دليل، في أي مكان، على أن هذا العدد من الكتب قد عاد منذ سنة  

الرابع عشر يطلب منه السلع االستهالكية ومرة أخرى  أنها تحت   إلى امللك لويس  التي أسمع  "الكتب العربية 

بعد ثالثة أرباع قرن من الزمان، كان حاكم املغرب محمد بن عبد هللا ال يزال يفكر في    .40ممالكك" نفوذك وفي  

، أرسل سفيره أحمد بن املهدي الغزال إلى إسبانيا لفدية األسرى  1765كتب مكتبة موالي زيدان. ففي سنة  

وليس دفع ثمنها: ألنه "لدينا الكثير    في مفاوضاته، أكد السفير أنه يريد األسرى والكتب،  املسلمين وإعادة الكتب. 

واملاس". والفضة  الذهب  هناك    من  أن  السفير  إلى    204كتب  مدريد  من  الطريق  بناء  على  يعملون  أسرى 

كان معظم األسرى    قبل هروب بعضهم أو موتهم، "لقد أنعم هللا عليهم باالستشهاد".   300اإلسكوريال؛ لقد كانوا  

عمل من أجل تحرير جميع األسرى بغض النظر عن الجنسية، ألن "الكل واحد  جزائريين، لكن تعليماته كانت ال

عندما    وبعد أيام، عندما وصل السفير إلى قرطاجنة، وجد بعض األسرى الذين أطلق سراحهم.  في اإلسالم".

 .41اصطفوا على متن السفينة لإلبحار إلى سال، كان كل واحد منهم يحمل كتابا فوق رأسه 

 ن مخطوطات زيدان طريقها إلى املغرب. وربما كانت ورقة الكنز مخبأة داخلها.ربما وجدت حفنة م

 مالحظة إضافية 

افيا    في نهاية القرن الثامن عشر، أعد أمين مكتبة إسكوريال الشرقية للمخطوطات، ميغيل كاسيري، ببليوغر

مكتبة إسكوريال العربية اإلسبانية  من مجموعة املنصور:    1673مشروحة للكتب العربية التي نجت من حريق  

  - إسكوريال  -املشكلة من الكتب و املخطوطات. يتضمن جزء كبير من املكتبة العربية حول املجتمع اإلسباني

- 1760)مدريد، أنطونيو بيريز دي سوتو،   كتب  املؤلفين  العرب حيث مراجعات وتفسيرات ميخائيل كاسيري.

ال تزال بعض املخطوطات في اإلسكوريال حتى اليوم، في حين تم نقل الغالبية إلى املكتبة الوطنية في    (.1770

 مدريد. 
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 جامعة مينيسوتا      نبيل مطر                                                             

يزية والتاريخ والدراسات الدينية بجامعة مينيسوتا. لقد درس األدب اإلنجليزي في الجامعة  أستاذ اللغة اإلنجل   1 

، أكمل شهادة الدكتوراه في  1976األمريكية في بيروت حيث حصل على شهادتي البكالوريوس واملاستر. وفي سنة  

نية والجامعة األمريكية في جامعة كامبريدج بأطروحة حول شعر توماس تراهرن. قام بالتدريس في الجامعة األرد

بيروت، وتلقى منحا بعد الدكتوراة من املجلس الثقافي البريطاني )كلير هول، جامعة كامبريدج( ومن فولبرايت  

في عام   الالهوتية(.  التدريس في قسم  1986)مدرسة هارفارد  املتحدة وبدأ  الواليات  إلى  انتقل الدكتور مطر   ،

في معهد فلوريد   2007، أصبح رئيس القسم وعمل حتى سنة  1997ا للتكنولوجيا. في سنة  العلوم اإلنسانية 

في مبادرة الرئيس متعددة   في جامعة مينيسوتا. يعمل أستاذا رئاسيا  اإلنجليزية  اللغة  إلى قسم  انتقل  عندما 

الدراسات   برنامج  وفي  والتاريخ  اإلنجليزية  اللغة  أقسام  في  ويدرس  اإلنسانية  والعلوم  للفنون  التخصصات 

الدينية. ركزت أبحاث الدكتور مطر في العقدين املاضيين على العالقات بين بريطانيا الحديثة املبكرة وأوروبا  

وكذا   واملوسوعات،  الكتب  في  املقاالت، وفصول  من  للعديد  مؤلف  وهو  اإلسالمي.  املتوسط  والبحر  الغربية 

األتراك واملورز واإلنجليز في عصر االستكشاف  (،  1998)كامبريدج أب،    1685-1558ثالثية: اإلسالم في بريطانيا،  

(. وقد كتب مقدمة حول القرصنة والرق  2005(، وبريطانيا وبالد البرابرة، )فلوريدا أب، 1999)كولومبيا أب،  

( وبدأ ثالثية أخرى حول العرب واألوروبيين في أوائل العالم الحديث: في أراض ي  2001والفداء )كولومبيا أب،  

 2(.2009)كولومبيا أب،  1727-1578(، أوروبا في عيون العرب، 2003املسيحيين. )روثلدج، 
والتواصل   2 الثقافات  عبر  والترجمة  الكولونيالية  بعد  ما  الدراسات  أستاذ  ديكولونيالي،  ثقافي  مترجم 

تطوان باملغرب، عضو   الديكولونيالي بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ، التابعة لجامعة عبد املالك السعدي في 

دائم في مختبر التأويليات والدراسات النصية واللسانية بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ، التابعة لجامعة عبد  

 ، بتطوان  السعدي  الفرجة   املالك  لدراسات  الدولي  املركز  في  دائم  مختبر    ، بطنجة   عضو  في  مشارك  وعضو 

ظهر املهراز، التابعة لجامعة  - بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  الدراسات النفسية والسوسيولوجية والثقافية

 el_habbouch@hotmail.com سيدي محمد بن عبد هللا بفاس.

خالل    من  اإلسالمية  العربية  لألصوات  الكولونيالية   مابعد  الثقافية  بالترجمة  مطر  نبيل  الدكتور  يقوم 

واست والعربية  الغربية  لألرشيفات  الخطابي  على االستعمال  تتأسس  جديدة  تاريخية  كتابة  أجل  من  دراجها 

 عودة الهامش وهو يحاول استعادة فاعليته في التمثيل الذاتي والسرد املقاوم للهيمنة. 
3   Ahmad ibn Muhammad al-Maqqari, Rawdat al-ās al- ātirat al-anfās fī dhikr  man laqiyathu 

min a lām al-hadratayn Murrākush wa-Fās (Rabat, al-Matba‘ah al-Malakīyah, 1964), p. 35. 
4 Ahmad ibn Qasim al-Hajari, Kitāb Nāsir al-dīn alā l-qawm al-kāfirīn, eds Van  Koningsveld, 

Qāsim al-Sāmarrā’ī, et al (Madrid, al-Majlis al- A‘lā-Abhāth al-  Islmīyah, al- Wikālah al-

Isbānīyah lil-Ta‘āwun al-Dawlī, 1997), p. 103. 
5 Al-Mansur was a bibliophile: see Rasā’il Sa‘dīyah, ed. ‘Abd Allah Gannūn (Titwān,  Ma‘had 

Mulai al-Hasan, 1954), pp. 81, 104: ‘books for our massive libraries of  knowledge’, and p. 182 

for books from Egypt. 
6 Ibid., p. 81. The Sa‘dian dynasty claimed descent from the grandson of the Prophe  

Muhammad, Hasan. 
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7 Quoted in Darío Cabanelas Rodríquez, ‘Cartas Ahmad al-Mansur a Felipe II’,  Al-Andalus, 23 

(1958), 19–47 (at p. 38). 
8 Tohfat el-Molouk in E. Fagnan, Extraits inédits relatifs au Maghrib (géographie et  histoire) 

tr. de l’arabe et annotés (Algiers, J. Carbonel,1924), p. 136. 

 
9   A Letter; in answer to divers Curious Questions Concerning the Religion, Manners,  and 

Customs, of the Countrys of Muley Arxid King of Tafiletta (London, 1671), pp. 58–9. 
10 Nemesio Morata, ‘Los Fondos Àrabes Primitivos de el Escorial’, Al-Andalus, 2  (1934), 87–

181. So many manuscripts had been stolen or destroyed that by the  late 1660s, when the 

English chaplain Lancelot Addison travelled in Morocco, he found no books at all. Instead, he 

found that the people ‘wondered to see any  Book of Age or Volume in their own Language’, 

Addison, West Barbary, or, A  short narrative of the revolutions of the Kingdoms of Fez and 

Morocco: with an  account of the present customs, sacred, civil, and domestick (Oxford, 1671), 

‘To the  Reader’. 
11 CO 279/30/369r-v (25 March 1682). 
12 For a discussion of overall relations between Kirke and Ismail, see my Britain and  Barbary 

1589–1689 (Gainesville, University Press of Florida, 2005), chapter 5. 
13 CO 279/29/277v (15 June 1682). 
14  CO 279/29/325r-v. 
15 CO 279/30/342. 
16  Ibid. 
17 CO 279/30/351r. 
18 CO 279/30/132v. 
19  CO 279/30/ 56v. 
20 CO 279/30/336 (1682). 
21 CO 279/30/240r (27 October 1682). 
22 CO 279/31/58v–59v (25 January 1683). 
23 CO 279/31/166r (19 March 1683). 
24 CO 279/30/340r–341v (3 March 1683). 
25 CO 279/31/171v, 172r (21 March 1683). 
26 CO 279/30/ 340v, 341r (21 March 1683). 
27 CO 279/31/169r–170v. The English translation of the letter (the Arabic did not  survive) is 

dated ‘4 Rabi Nebahy 1682/83’; the Arabic letter of Ismail to Charles,  which has survived, is 

dated 4 Rabī al-Nabawi, 1094. 
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28 CO 279/31/173r (21 March 1683). 
29 CSPD, Charles II, March 1st, 1675, to February 29th, 1676 (14 September 1675), p. 295. 
30 CO 279/31/173r (21 March 1683). 
31 CO 279/31/325r. 
32Ibid. 
33 CO 279/31/381 r-v. 
34 Quoted in Younès Nekrouf, Une amitié orageuse, Moulay Ismail et Louis XIV  (Paris, A. 

Michel, 1987), p. 89. 
35 See the translation of his account of this journey in Nabil Matar, In the Lands of  the 

Christians (New York, Routledge, 2003). 
36 Al-Wathā’iq: majmū‘āt wathā’iqīyah dawrīyah (al-Rabāt, Mudīrīyat al-Wathā’iq  al-

Malakīyah, 1976), First Collection, p. 418. It is strange that the British ambassador  in Spain, 

who was present at the arrival of al-Ghassani in Madrid, was not  aware of the book factor: ‘His 

business is only to treat about the redemption of  the prisoners taken at Larache. It is adjusted 

he is to have ten Moors a-piece for a hundred officers, and the common men to be exchanged 

man for man’, Alexander  Stanhope, Spain under Charles the Second, ed. Lord Mahon (London, 

1846), p. 11. 
37 Muhammad ibn Tayyib al-Qadiri, Nashr al-mathānī li-ahl al-qarn al-hādī‘ ashar  wa-al-thānī, 

ed. Muhammad Hajjī and Ahmad al-Tawfīq (Rabat, Maktabat al-Tālib, 1977–1986), III, 173. 
38 Tomás García Figueras and Carlos Rodríguez Joulia Saint-Cyr, Larache; datos  para su historia 

en el siglo XVII (Madrid, Instituto de Estudios Africanos, Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas, 1973), p. 323. 
39 Mohammed Touili, Correspondance des consuls de France à Alger 1642–1792:  inventaire 

analytique des articles A.E. BI 115 à 145 (Paris, Centre historique des  archives nationales, 

2001), p. 56. 
40 Henry de Castries, Pierre de Cenival and Philippe de Cossé Brissac, Les Sources  inédites de 

l’histoire du Maroc: Archives et Bibliothèques de France – Dynastie  Filalienne (Paris, Ernest 

Leroux, 1922–1960), 6 vols, V, 381 (30 July 1699). 
41 Al-Ghazzal, Natījat al-Ijtihād fī al-muhādanah wa-al-jihād, ed. Isma‘īl al-‘Arabī  (Beirut, Dar 

al-Gharb al-Islami, 1980), pp. 143, 153, 177. 
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