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 مبــادئ النشــر

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

  :مقاالت البحوث األصيلة 

كلمت. ويشتتر  أن جوتىن  7000و 3000بين ما يجب أن جتراوح مقاالث البحىر ألاصيلت  -

رومتتتتال بالل تتتتتت أصتتتتليت لتتتتش هاتتتتبي مشتتتتسرا يتتتتو أط موتتتتتان لكتتتتس يتتتتو أط و تتتتي  م بتتتتى  أو  ل ت

العسبيت أو إلانجليزيت أو أط ل ت أكسي أو أن جوىن جزء مو أطسوحت الباحث للماجاخير 

 أو الدكخىزاه. كما يجب أال جوىن قيد النظس للهشس يو موان لكس. 

-  
ً
 جديدا

ً
يجب أن جداش مقاالث البحىر بالعمي وألاصالت بحيث يم و أن جضيف شيئا

  لى املجال.

 يي مقاالث البحىر مو الناحيت العلميت باملساجع واملصادز والىزااي.يجب أن يخش جىز -

 ألصىل البحث العلمي. -
ً
 يجب أن يخش جهايي مقاالث البحىر وفقا

 :شروض الكتاب 

كلمتتتل  550و 450جسحتتب الدوز تتت ضعتتسوب ال ختتبل ترتتى أن يتتتراوح تتتدد الولمتتاث متتا بتتين 

أن حشمل البياناث الببليىجسافيت كاملت )بما يو ذلك بياناث ال خاب الببليىجسافيت(. ترى 

لل خاب وأن حع ا القازئ ملحت تامت تتو ال ختابل وجص تل النقتا  الساياتت الضتي جى ت  

 مىاطو قىة وضعف ال خاب.

 :األشنال املرتمجة 

جقبتتتل الدوز تتتتت ألاتمتتتتال املترجمتتتتت شتتتتس  أن يتتتتخش ازفتتتا  التتتتنل ألاصتتتترو حضتتتت  جتتتتخش مساجعتتتتت 

 .الترجمت

 :وقائع املؤمترات 

جتتتتتتب أن حشتتتتتتمل معلىمتتتتتتاث تتتتتتتو تنتتتتتتىان املتتتتتت جمس واملتتتتتتنظش )املنظمتتتتتتين(ل وجتتتتتتاز   وموتتتتتتان ي -

 الامعقاد. وتسب مىضى  للم جمسل ومحاوزه السايات.
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 تنسيق املقاالت:ب. 

يسجى مالحظت أنه يقع ترى تاجي امل لفين جهايي املقاالث وجعلها يو الشول امل لىب قبل  -

قاالث الضي ال جخىافي مع رره إلازشاداث وزدرا جقديمها. مع العلش أنه لو يخش قبىل امل

 مل لفيها ولو يخش النظس يو مشسرا حض  يخش  تادة جقديمها بالصىزة املالامت.

 يجب أن ُيقدّم مع كل مقال فسدط صفحت تنىان املقال ترى أن حشمل ما يرو: -

  تنىان املقال 

 ا ش امل لف وامل رل العلمي 

  املص ل 

 الولماث املفخاحيت 

 

جتتب أن ُيسفتتي متتع املقتتاالث بيتتان مقخضتتب بتتامل رالث العلميتتت واملهنيتتت للم لتتف / املتت لفينل ي -

.
ً
 بما يو ذلك املنصب الس مي الحالو وبياناث الاجصال كاملت

يو حال ماارمت أكثر مو م لف يو املقال يجب جحديد امل لف املنى  به تمليت املسا الث  -

.
ً
 و زفا  بياناث الاجصال به كاملت

: يهبغتتتو أن ُيسفتتتي متتتع املقتتتاالث مص تتتل يتتتو صتتتفحت تنتتتىان املقتتتال بالل تتتت العسبيتتتت خلصاتتت  امل -

 كلمت.  200و 100ترى أن يقع املص ل ما بين 

الولمتتاث املفخاحيتتت: يسجتتى جقتتديش كمتتم أو  تتذ كلمتتاث مفخاحيتتت الضتتي جص تتل املىضتتىتاث  -

املقتتال ترتتى أن يتتخش  الساياتتت للمقتتال وذلتتك بتتالل خين العسبيتتت وإلانجليزيتتت ترتتى صتتفحت تنتتىان

.
ً
 وضعها ضعد املص ل مباشسة

 يجب أن يخش الخىضيح الوامل للمص صحاث وامل خصساث تند ا خخدامها ألول مسة.  -

 1.5ل متتع جتتسا ماتتافت A4يجتتب أن جتتخش طباتتتت املقتتاالث ترتتى جانتتب واحتتد متتو وزقتتت مقتتا   -

  ش ترى الجىانب ألازبعت للصفحت.  3.17بين الا ىزل ترى أن جوىن الهىامش
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 ألابن ط: -

 ك  املق ال  ب للغة العربية :Simplified Arabic  زقيل لعنىان املقالل  18ل مقا

 يو الهامش. 12يو املتنل ومقا   14ماال للعناو و الفستيتل ومقا   16ومقا  
 

   ك   ب للغة إلانجليزية:املق الTimes New Roman  زقيل لعنىان املقالل  18ل مقا

 يو الهامش. 12يو املتنل ومقا   14ماال للعناو و الفستيتل ومقا   16ومقا  

 إلايض حي  : -

   يجتتتب أن جقتتتدم جميتتتع إلايضتتتاحياث والصتتتىز الفىجى سافيتتتت يتتتو الشتتتول إلال ترومتتتا فقتتت

ءة ومسقمتت ترتتى الختىالو باألزقتتام العسبيتت و جتتب أن ترتى أن جوتىن ذاث جتتىدة تاليتتو مقتتسو 

جحمتتل كتتل  يضتتتاحيت حاتتميت جىضتتتيحيت متتع زقتتتش إلايضتتاحيت. و وتتتىن امل لفتتىن ماتتتئىلىن 

تتتو الحصتتىل ترتتى حقتتى  الختترليف والهشتتس لوافتتت ألاتمتتال الفنيتتت املتتركىذة متتو مصتتادز 

 أكسي.

ضتتتتش كتتتتتل جتتتتدول حاتتتتتميت يجتتتتب جتتتتتسقيش الجتتتتداول باألزقتتتتتام العسبيتتتتت ترتتتتتى الختتتتىالو. و جتتتتتب أن ي -

 جىضيحيت وزقش الجدول.

الا دشتتتتتتتتهاداث واملساجتتتتتتتتع الببليىجسافيتتتتتتتتت: أ تتتتتتتتلىب جمعيتتتتتتتتت الل تتتتتتتتاث الحدي تتتتتتتتت لال دشتتتتتتتتهاد  -

 املسجعو. و جب أن جظهس قىااش املساجع يو نهايت املقالل وليم كما الحىاش ي. 

س ل جميع املشازكاث  لى البريد إلال تروما للدوز ت الخالو: -
ُ
 ج

researchlibrariesr@gmail.com 
                  

 حقوق التأليف والنشر: ج. 

امل خبتتتتتتاث  يمتتتتتتنح امل لفتتتتتتىن زكصتتتتتتت حصتتتتتتس ت للمسكتتتتتتز العسبتتتتتتا للبحتتتتتتىر والدزا تتتتتتاث يتتتتتتو تلتتتتتتىم

صتتت مهتتش يتتو املعلىمتتاث كجتتزء متتو اجفاقيتتت التتتركيلل و م تتو للمتت لفين ا تتخخدام املتتىاد ال ا

 
ً
مهشىزاث أكسي ضشس  أن ذكس أ بقيت مشسرا بالدوز ت وأن يخش  ك از زايم جحس س كخابت

.
ً
 مقدما

 
 

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

حعبتتتتر ألازاء ووجهتتتتاث النظتتتتس التتتتىازدة باملقتتتتاالث تتتتتو امل لتتتتف )املتتتت لفين( ولتتتتيم بالضتتتتسوزة أن  -

 حع م أزاء ووجهاث نظس زايم الخحس سل أو ريئت الخحس سل أو الناشس.
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 الافخخاحيتكلمت ال

 أ.د. سًري عبد الباسط

 10ص

مسحيت للمكخباث الخىاجذ إلالكترووي للمكخباث العامت الصعىديت على مىاقع الشبكاث الاجخماعيت9 دساشت 

 العامت الصعىديت على مىقع فيصبىك

 د. غادَ عبد الىياب األصًل

 

 د.

 13ص

مً أوشطت  لالشخفادةشبكت الخىاصل الاجخماعي الفيصبىك ودوسها في جحفيز الطلبت الجامعيين والباحثين 

 وخذماث ألاماهت العامت للمكخبت املشكزيت لجامعت بغذاد

 د. غالب عبد الكريم عزيز

 54ص

بذولت إلاماساث هحى  اججاهاث طالب مذاسس الخعليم العام أثش اشخخذام املىاهج الذساشيت إلالكتروهيت على

 مبادسة الشيخ دمحم بً ساشذ للخعلم الزكي

 د. أمحد يىسف حافظ أمحد

 012ص

–لجميلت جىدة الخذماث الالكتروهيت في مكخباث الجامعت اللبىاهيت مً وجهت هظش املصخفيذي9ً معهذ الفىىن ا

 الفشع الشابع همىرجا

 رانًُ غامن

 043ص
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 080ص
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 160ص

هظشة املؤشصاث الىثائقيت لخشيجي الجامعاث الجزائشيت بعذ الخىظيف بين املىائمت والجىدة9 دساشت ميذاهيت 

 باملؤشصاث الىثائقيت لىاليت قصىطيىت.

 عبد احلمًد رحياى عفًفُ  طىرار      د.

 

 

 

 215ص

ّب في الجامعت الّصىسّيت الخاص
ّ
ّيت الط

ّ
 تالّصعىباث املؤثشة على الجىدة الّخعليميت في كل

 نىرض احلليب      حمّمد أيًم حمشو         نزير إبرايًم            يىُسف لطًفُ

 

 225ص
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 301ص
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Huda Fayiq Abdulrahman 

327 P 

 



 االفتتاحية                                                                                     

 

    1029ـ يناي   اد  شر العدد احل - سادساجمللد ال
1 

 

 وبه نستعين، بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 والصالة والسالم على أشرف الخلق أجمعين سيدنا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين

قررررامل اة لرررا النررررامأ  سرررعدنم أن أقررردم لنررر  العررردا الحررراا  ع رررر  ررره   لرررا ا رلررر  

خمر  العربم للبحىث والدراسات في علىم ا نتبات وا على رات  وفري اراا العردا وبعرد  ررور 

سرررررمىات  ررررره عمرررررر اة لررررراأ وبعرررررد  نم رررررار الىاسررررر  الرررررا     ترررررهأ و سررررراام  ا فررررري  رررررماعا 

اةحتىي الرقمي العربمأ واستطاع  ا الحفاظ على  هان  ا في الىسر  العلمري ة راى ا نتبرات 

وا على رررراتأ ن رررردم لنرررر  حعرررر  ا  شرررررات  ررررىى  ررررا ن ررررر فرررري اررررا  اة لررررا  رررره  مطلررررق   يرررري  

 الاات  

(أ 67 رررررااة  على رررررات  مىعرررررح ثرررررين اراسرررررات وبحرررررىث   28 تررررر   ن ن ررررررت الدور رررررا 

(أ إضرااا إىرى 1(أ و رجمرات  1(أ ول رااات  1(أ وعرروض رسرا ج جا عيرا  3وعروض لتر   

 ع ر ااتتا يات لع رة أعداا 

و ه  مطلق أن ظاارة تعدا ا  لفين في   اى  ا  عد اليال على  دي التعاون ال ا   

را اررا  الترفليبأ ثاممرا ثلر  عردا ثحرىث الترفليب   95اة لرا   في ااا اة راىأ ا رد ن ررت
ً
ثحث

  و مىعح جنسيات ا  لفين  ه  ختلب الدوى العربيرا ا رملحا ال  ا ررأ  16ا  ترك 
ً
ثحثا

و صرأ وا ملنا العربيا السعىاياأ واليمهأ وسىر اأ والسرىاانأ وليييراأ ولبمرانأ وسرلطما 

 تحدة  عمانأ و ىن أ وإلا ارات العربيا ا 

و رره نا يررا ا ىضررىعات الترري  ماول  ررا البحررىث والدراسررات ا ن ررىرة فرري اة لرراأ ا ررد 

اتسرررررررررمح ثرررررررررالتمىمل والحداارررررررررا وشرررررررررملح ا ىضرررررررررىعات التاليررررررررراا ااارة ا عراررررررررراأ ااارة الىارررررررررا ق 

و نمىلىجيرررا ا على ررراتأ و  صررراى العلمررريأ و اارة  لنترونيرررا فررري   سسرررات  أ لنترونيرررا

الضررررررررررررخماأ  والبيانررررررررررررات  ليرررررررررررراأ والررررررررررررم   وألارشرررررررررررريبأ العلميرررررررررررراأ نتاجيرررررررررررراو   ا على رررررررررررراتأ
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والتالسررىنى مأ التعر ررب ثىاسررطا   ميررا  ىجررات الراايررىأ والتعلرري   لنترونررمأ والتنررتالت 

ا نتييررررررررراأ والتمميرررررررررا ا حميرررررررررا للعرررررررررا لينأ والحىسررررررررربا ال رررررررررحاثياأ والررررررررردور ات  لنترونيررررررررراأ 

البديلرررراأ والنترررر   لنترونيرررراأ والنتررررا  فرررري  صررررر  والفحرررراري  ليرررراأ وال ررررراملةأ وال ياسررررات

ال ديمررررررررراأ واةحترررررررررىي الرقمررررررررري العربرررررررررمأ واةخطى ررررررررراتأ وا سرررررررررتىاعات الرقميررررررررراأ وا  رررررررررار  

 لنترونيررررررررررررراأ وا نتبرررررررررررررات ال ا عيررررررررررررراأ وا نتبرررررررررررررات الى ميررررررررررررراأ وا يتااا ررررررررررررراأ وإاارة الىارررررررررررررا ق 

وا على راتأ و نمىلىجيرا ا على رات فري   لنترونياأ وأخالقيات ا على اتأ وتعلي  ا نتبات

ا نتبررررررررراتأ وخرررررررررد ات ا على ررررررررراتأ ورأي ا ررررررررراى الفنرررررررررر أ وشررررررررربهات التىا رررررررررج  جتمرررررررررا يأ 

 و صاار ا على ات الرقمياأ و عمار ا ا على ات 

واسرتمراًرا لحراا العطررامل العلمري تسرر  ج اة لرا عا حررا السرااي ثالعرردا الحراا  ع رررأ 

 علررى إا رري ع ررر 
ً
ة اراسررا علميررا جديرردةأ  رره ثيت ررا اراسررتان  ررىى الفررا  ثررىك وجررامل   ررتمال

أ رررررداما  رررررىى التىاجرررررد إلالنترونرررررم للمنتبرررررات العا رررررا السرررررعىاياأ وألاخرررررري  رررررىى اور  فررررري 

 حفيز الطلبا ال ا عيين والبرا ثين لالسرتفااة  ره خرد ات ألا انرا العا را للمنتبرا ا رل  را 

ا مررا ا الدراسرريا إلالنترونيرراأ وجرررىاة ل ا عررا حارردااأ و ممرراوى ثرراسي الدراسرررات  ىضررىعات 

الخرررررررررد ات  لنترونيرررررررررا فررررررررري  نتبرررررررررات ال ا عرررررررررا اللبمانيررررررررراأ و ررررررررر  مرات جمعيرررررررررات ا نتبرررررررررات 

الفلسطينيا في إعداا ا ىا مين ة تم  ا عرااأ   وا على ات العربياأ واور ا نتبات العا ا

ررع ىبات ا رر ارة علررى ال ررىاة ون رررة ا  سسررات الىاا  يررا لخر ارري ال ا عررات ال  ا ر رراأ والص 

ررررا ا الخا   ررررىر   رررر   فرررري ال ا عررررا الس 
 
ررررا الط ي 

 
عليميررررا فرررري مل وا ال ررررا ا اايررررا والببليىجراايررررا ، الت 

تأ وإلانتاجيرررا العلميرررا للمررر لفين فررري
ت
ت رررىو
ت
اة لرررا اليمميرررا للبحرررىث والدراسررراتأ وعلررر   لِنترررا  ا 

 ألارشيب 

ث والدراسررررررات فرررررري ا نتبررررررات وأخيرررررررا ولررررررا  آخررررررراأ اررررررحن   لررررررا ا رلرررررر  العربررررررم للبحررررررى 

وا على ررراتأ مررري   لرررا مرررج البرررا ثين العرررر  فررري   ررراعت ا نتبرررات وا على رررات والعلرررىم  ات 
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العالقات البينياأ تسعى ب   ولح أ لتطى ر  م ى را البحرا العلمريأ وإاررامل اةحترىي الرقمري 

 ختلرررررب العربرررررم علرررررى  نترنرررررحأ لررررراا عثرررررد  ررررره  هرررررا ب ال حرررررىا واعررررر  العمرررررج ال مرررررا ي ثرررررين 

 الفنر  العربم  ثاإلنتاجألاوساط العلميا لالر  امل 

نررردعىك ع  ررر   ال رررار  إىرررى  طالعرررا ثحرررىث واراسرررات اررراا العرررداأ  تممرررين أن  هرررىن 

 اة لا عمد  سه ظمو ب ا  وعلى هللا قصد السييج 

 وآخر اعىانا أن الحمد هلل ر  العا ين

 أ.د. سهري شبد الباسط

 أستا  ث س  علىم ا على اتأ 

 جا عا ث ي سى بأ  صر

 89/18/8112 حر را في 
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التواجد اإللكرتوني لمىكتبات العاوة السعودية عمى وواقع الربكات 

 االجتىاعية: 

 دراسة وسحية لمىكتبات العاوة السعودية عمى ووقع فيسبوك

 د. غادة عبد الوهاب أصين                                                                            

 أطحاذ مظاعد بقظم علم املعلومات                                                                               

 جامعة امللن عبد العصيص                                                                                       
 

 ومخص البحث:

ة الظثثعوة ة ع ثثق مولثثا   ظثثبو  ثبحثثا الدزاطثثة  الثثا الحواجثثد  للمك بثث  للالحبثثات العامثث

 ماازطثثثثات  طثثثثحاداة القاااثثثثة لثثثث . املثثثثسة  املظثثثثحادة  ثثثثي الدزاطثثثثة ثحثثثثدة  ثثثثي املثثثثسة  املظثثثث ي  مثثثثسة  

بثثع لللؼثثا عثثت ماازطثثات  طثثحاداة اكتاليثثة مثثت لبثثا امللحبثثات العامثثة 
ك
ثحليثثا امللثثاول  الثثر  ه

كجاثا  Check Listااثة مساجعثة الظعوة ة لـفحاتها املنؼثة  ع ثق املولثا.  اعحاثدت الدزاطثة ع ثق لا

 املعلومات الالشمة.

كؼثثثثثثثفد الدازطثثثثثثثة عثثثثثثثت م،اوعثثثثثثثة مثثثثثثثت السحثثثثثثثاا  م هثثثثثثثا  كثثثثثثثعا اطثثثثثثثحفاة  امللحبثثثثثثثات العامثثثثثثثة 

الظثثثعوة ة مثثثت امماويثثثات موالثثثا الحواؿثثثا  جحاثثثاالاي  ثساجثثثا ثواجثثثدتا  للمك بثثث   ثثثي ب  ثثثة مسـثثثات 

بثثث  للالحبثثثات العامثثثة الظثثثعوة ة الؼثثثبمات  جحااعيثثثة القاااثثثة اليثثثوة. محد ة ثثثة اكتلثثثوز  للمك 

ع ثثثق مسـثثثة مولثثثا   ظثثثبو   بيثثثا طثثثبعة ملحبثثثات عامثثثة مثثثت اجاثثثا ي ا جحاثثثا  ؿثثث ي للدزاطثثثة مثثثت 

%( كال لهثا ثواجثد اللمك بث  ع ثق املولثا. القـثوز  ثي 50(  بنظبة )7/14امللحبات العامة الظعوة ة )

ة العظمث  مثت امللحبثات العامثة الححد ا املظحاس لـفحات امللحبات العامة الظعوة ة لدى الغالبي

%( 100%(. جايثثثثثا امللحبثثثثثات العامثثثثثة الظثثثثثعوة ة النثثثثث  ػثثثثثال ها الدزاطثثثثثة  بنظثثثثثبة )85( بنظثثثثثبة )6/7)

كثثثات ؿثثثفحاتها  Posts املنؼثثثوزات  Images الـثثثوز  Aboutجؼثثثمك   ثثثي اطثثثحادامها لعسـثثثس بثثثوه 

مولثثثثا   ظثثثثبو   املؤطظثثثثة ع ثثثثق املولثثثثا. عثثثثدة ثوميثثثثا امللحبثثثثات العامثثثثة الظثثثثعوة ة لـثثثثفحاتها ع ثثثثق

ألغساق ثقد م خثدمات املعلومثات للاظثحفيد ت   الحـثاز ثوميفهثا لـثفحاتها لإلاغثساق  عالميثة 

 الخظثثثثثويقية  قثثثثثى. أل تثثثثثد   عثثثثثالل  المثثثثثك ي   الخظثثثثثويع تثثثثثو املظلثثثثثة السا ظثثثثثة النثثثثث   سثثثثثدز  ثح هثثثثثا 

 املحابة ع ق ؿفحات امللحبات العامة الظعوة ة. Postsمححوى  ملاول املنؼوزات 

 كمىات املفتاحية:ال

 امللحبات العامة  موالا الؼبمات  جحااعية  مولا   ظبو 
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Research Summary: 

The study examines the reality of the electronic presence of the Saudi public 

libraries on Facebook and its existing usage practices. The methodology used in 

the study is determined in the survey methodology and the content analysis 

methodology which was applied to reveal the current usage practices by the 

Saudi public libraries for their pages on the site. The study was based on the 

Check List checklist to collect the necessary information. 

The study revealed a number of results, including the weakness of the Saudi 

public libraries to benefit from the possibilities of social networking sites and 

the decline of their electronic presence in the environment of existing social 

networking platforms. The limited presence of electronic libraries of Saudi 

Arabia on the Facebook platform, where seven public libraries of the total 

community of the original study from the Saudi libraries ( 7/14 ) and by ( 50% ) 

had an electronic presence on the site. Lack of continuous updating of the 

pages of the Saudi public libraries in the vast majority of public libraries ( 6/7 ) 

by ( 85% ). All 100 % of the public libraries in Saudi Arabia are involved in the 

use of About, Images and Publications in their respective web pages. Non-

employment of Saudi public libraries to their pages on Facebook for the 

purpose of providing information services to beneficiaries, and limit the 

recruitment of pages for information and marketing purposes only. The goal of 

advertising, promotion and marketing is the main umbrella under which the 

content and content of the publications are available 
 

Key Words: 

Public Libraries, Social Networking Sites, Facebook  
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 :املكدوة

اث،هثثثثد امللحبثثثثات بةوواعهثثثثا ا ثثثثق اطثثثثخدااز  ثوميثثثثا كثثثثا املظثثثثححدرات النثثثث  جثثثثا ت  هثثثثا 

ثقسية املعلومات   ثـاالت مسر مهوزتثا  كثال مثت بي هثا  ثي الظثسوات  خنثك  ثقسيثات الويث  

(0‚2 )Web 2.0 Technologies.الن  كال مت أبسشتا  أتاها موالا الؼبمات  جحااعية    

اسثثثثثة النثثثثث  بققهثثثثثا مولثثثثثا   ظثثثثثبو   ثثثثثي ميثثثثثدال مسـثثثثثات الؼثثثثثبمات  جحااعيثثثثثة    ثثثثثي مثثثثثا الهي

ػثسعد امللحبثات  ثي اللدنثك مثت الثد ه ا ثثق ثوثويس ؿثفحاتها اكملاؿثة ع ثق املولثا   النث  مدلثثد 

لهثثثثثا  جثثثثثوة امحثثثثثداة   خثثثثثس  لسثثثثثا  جد ثثثثثد   عالثثثثثة اطثثثثثحفاةت م هثثثثثا  ثثثثثي الحواؿثثثثثا  الحفاعثثثثثا مثثثثثا 

 عثثثثت املظثثثحفيد ت  بؼثثثس الثثثثوالاي امللح ثثث    ا ـثثثثاه 
 
خثثثدمات امللحبثثثثات  املعلومثثثات لهثثثثم   لثثثال

  (Jacobson, 2011 ; Calvi, Cassella & Nuijten ,2010) اطحادامها لإلاغساق الخظويقية.

 ماثثثثا ال ػثثثثن  يثثثث  ال  مماويثثثثات املحسوعثثثثة  املحانثثثثو  النثثثث   و ستثثثثا مولثثثثا   ظثثثثبو  )كالـثثثثوز 

 
 
 للالحبثثثثثات لخ ثثثثثملنك    الفيثثثثثد و  ا تاةرثثثثثة الفوزيثثثثثة  الحثثثثثد يت  وحوتثثثثثا( كاوثثثثثد عثثثثثامال

 
محفثثثثثصا

محققثثثث  بثثثثرلن العد ثثثثد مثثثثت  محيثثثثاشات لـثثثثاكتها  م هثثثثا ا ،ثثثثاة لسثثثثوات جد ثثثثد  للحواؿثثثثا مثثثثا 

 جاهوزتا  ثوطيا مظابة مظحفيديها   جعصيص ثواجدتا  ة زتا  ي الب  ة السلاية.

  ثي كثثو  تثثرا جظثرق الدزاطثثة اكتاليثثة ا ثق بحثثا  الثثا الحواجثد  للمك بثث  للالحبثثات العامثثة 

 ظعوة ة ع ق مولا   ظبو   ماازطات  طحاداة القاااة ل .ال

 

 :وركمة الدراسة

 سق مولا   ظبو  أتاية ة ز  ل ع  قى كوطيلة للحواؿا  الحفاعا  جحااالاي 

 امحثد ا ثق مثثا تثو أفعثد مثت ذلثن ليفثثسق ة ز  
 
بثنل   ثساة  اعثاة  العاللثات بيثث هم   للثت ا لثا

حثثثثوى  الخظثثثثهيالت  اكملثثثثدمات مثثثثت لبثثثثا املؤطظثثثثات كوطثثثثيلة جظثثثثويقية   طثثثثيلة   ـثثثثاه ا ت

  املسظاات باخحال  هبيع ها  أتدا ها  م،اه بؼاهها.

كثثثال مثثثت تثثثر  املؤطظثثثات امللحبثثثات العامثثثة  النثثث  اطثثثحفاةت مثثثت املولثثثا كثثثةةا  جد ثثثد   عالثثثة 

للوؿوه للاظحفيد ت  الحواؿا معهم   لس ا الوالاي با،اوعات  خدمات امللحبة  المك ي  

 ـالها اليهم.لها  بن  ا 

  ثححدة مؼملة الدزاطة اكتالية  ي الخظاؤه  ج :
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مااهو ااقو الاااوا إلاقاتاانو  لمك واا و عالإلا ااهعوا ةهماا وا ضااةقبو و واا ومقلاااو  ضاا ق  و مااهو

و قو الاوالاصإلاخناموا قهئمو ه 

 :أهىية الدراسة

 وخي،ثثثة
ك
  معحثثثاةا

 
 بحايثثثا

 
 ال الظثثثيوس  الحقسيثثثة  ثثثي ب  ثثثة امللحبثثثات اليثثثوة أؿثثثبحد  العثثثا

لالوخؼثثثاز الحقاثثث  امللدثثثا لحلسولوجيثثثا املعلومثثثات   ثـثثثاالت  الحوجثثث  الطثثثخداازتا  ثثثي جايثثثا 

اعااه   مااا املسظاات  املؤطظات  م ها مؤطظثات املعلومثات كامللحبثات بةوواعهثا.  ع ثق 

 
 
مظثثثحوى  خثثثس أؿثثثبإلا اكتلثثثوز  للمك بثثث  للالحبثثثات ع ثثثق موالثثثا الحواؿثثثا  جحاثثثاالاي  العثثثا

 مس   معح
 
.مفس غا

 
 ا لا

 
 اةا

 ةخـااي  املعلومات  ي الولد اكتاكس يظحادموا موالا الؼثبمات  جحااعيثة فغثسق أل 

 مثت م،حاعثاتهم   للمك ي
 
 بات.ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث  كملثدمات امللحبثات   بثداذ  املساطثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث موووا جص ا

(Chen, Chu and Xu,2012, p1)  

 ثةج  أتاية تر  الدزاطة  ي كو  هسح العساؿس آلاثية:

   جعحبك تر  الدزاطة مت أ ااا الدزاطات _ع ق مظثحوى املاللثة العسبيثة الظثعوة ة _ النث

ثوسلثثد ملوكثثوت الحواجثثد  للمك بثث  للالحبثثات العامثثة الظثثعوة ة ع ثثق موالثثا الؼثثبمات 

 مولثثثا   ظثثثبو   بيثثثا ال
 
ع ثثثق بثثثد  –دزاطثثثات  البحثثثوذ الظثثثابقة  جحااعيثثثة  ثحد ثثثدا

اتحاثثثثثد بحغويثثثثثة اطثثثثثحاداة الؼثثثثثبمات  جحااعيثثثثثة  ثثثثثي لوثثثثثات امللحبثثثثثات  –علثثثثثم البابدثثثثثة 

  كاة اية الظعوة ة.

  ثقثثدة تثثر  الدزاطثثة اكثثا ة بحديثثة لروحثثثا  الفلثثس  العساثث  املنؼثثوز  ثثي م،ثثاه اطثثثحاداة

  محد ة ثثثة  ثثثي كثثثم  اطثثخدااز موالثثثا الحواؿثثثا  جحاثثثاالاي مثثثت لبثثثا امللحبثثثات  بيثثثا تسثثثا

 أةب املوكوت املنؼوز  ي ترا  هاز.

  مظثثثثاتاة الدزاطثثثثة  ثثثثي القثثثثا  اللثثثثو  ع ثثثثق املاازطثثثثات اكتاليثثثثة القاااثثثثة مثثثثت وابيثثثثة   مثثثثت

وابية أخسى اللؼا عت اكجواو   املواهت الن  ثححا  ا ق الحقويم  الحوويس باا  حقع 

امثة الظثعوة ة لـثفحاتها ع ثق  تدا  املسجثو    طثخدااز  مدثا مثت لبثا امللحبثات الع

 مولا   ظبو .
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 :اهداف الدراسة

 جظرق الدزاطة ا ق ثحقيع  تدا  الحالية:

 الحعس  ع ق  الا الحواجد  للمك ب  للالحبات العامة الظعوة ة ع ق مولا   ظبو . -1

 الحعس  ع ق  الا اةاز  ؿفحات امللحبات العامة الظعوة ة ع ق مولا   ظبو . -2

مولثثا   ظثبو  النث  جظثحادمها امللحبثثات العامثة الظثعوة ة كثثات  اللؼثا عثت عساؿثس -3

 ؿفحاتها.

زؿثثثثثد اكملثثثثثدمات  ا جثثثثثاالت النثثثثث  ثومثثثثثا ألجلهثثثثثا امللحبثثثثثات العامثثثثثة الظثثثثثعوة ة ؿثثثثثفحاتها  -4

 اكملاؿة ع ق مولا   ظبو .
 

 :تساؤالت الدراسة

 ثقوة الدزاطة ع ق الخظاؤالت الحالية:

 عامة الظعوة ة ع ق مولا   ظبو ؟ما تو  الا الحواجد  للمك ب  للالحبات ال -1

مثثثثثا تثثثثثو  الثثثثثا الحواجثثثثثد  للمك بثثثثث  للالحبثثثثثات العامثثثثثة الظثثثثثعوة ة ع ثثثثثق موالثثثثثا الؼثثثثثبمات  -2

  جحااعية  خسى؟

 ما تو  الا اةاز  ؿفحات امللحبات العامة الظعوة ة ع ق مولا   ظبو ؟ -3

وة ة أ  مثثثثت العساؿثثثثس النثثثث   و ستثثثثا مولثثثثا   ظثثثثبو  جظثثثثحادمها امللحبثثثثات العامثثثثة الظثثثثع  -4

كثثثثثثات ؿثثثثثثفحاتها ع ثثثثثثق املولثثثثثثا؟  مثثثثثثايي العساؿثثثثثثثس  خثثثثثثسى امللثثثثثثا ة النثثثثثث  ثخيحهثثثثثثا كثثثثثثثات 

 ؿفحاتها؟

مثثثثا يثثثثي اكملثثثثدمات  ا جثثثثاالت النثثثث  ثومثثثثا ألجلهثثثثا امللحبثثثثات العامثثثثة الظثثثثعوة ة ؿثثثثفحاتها   -5

 اكملاؿة ع ق مولا   ظبو ؟

 

  :جماه الدراسة وحدودها

واملجههواملقطقعي:و

ا الحواجد  للمك ب  للالحبثات العامثة الظثعوة ة ع ثق يغو  ا جاه املوكوالاي للدزاطة  ال

 مولا   ظبو     الا ماازطات  طحاداة اكتالية ل .

و

و
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و:الحن بواملمههي 

ثححثثثثدة اكتثثثثثد ة املماويثثثثة للدزاطثثثثثة  ثثثثثي الـثثثثفحات السطثثثثثاية  للمك ويثثثثثة املنؼثثثثة  ع ثثثثثق مولثثثثثا 

 للحقظثيم   ظبو  للالحبات العامثة املحواجثد   ثي عواؿثم املسثاهع  ةازيثة ا
 
لظثعوة ة   قثا

  ةاز  للااللة العسبية الظعوة ة.

و:الحن بوا سمههي 

ثخسثثا ه الدزاطثثة  الثثا الحواجثثد  للمك بثث  للالحبثثات العامثثة الظثثعوة ة ع ثثق مولثثا   ظثثبو  

  الثثثا ماازطثثثات  طثثثحاداة القاااثثثة لثثث   ثثثي الفمثثثك  الصمسيثثثة مثثثت بدا ثثثة الؼثثثس ت  ثثثي الدزاطثثثثة 

وة.2018اغظوع  29ة  بن  2018و  ولي25امليداوية بحازيخ 
 

 إج اءات الدراسة 

  جؼاا آلاج :

 جمتىع الدراسة -أواًل

 ححثثثثدة م،حاثثثثا الدزاطثثثثة  ثثثثي امللحبثثثثات العامثثثثة فعواؿثثثثم املسثثثثاهع  ةازيثثثثة الظثثثثعوة ة 

 للحقظثثثثثيم  ةاز  للااللثثثثثة العسبيثثثثثة الظثثثثثعوة ة  الثثثثثر   حادثثثثثا  ثثثثثي )
ك
( مسوقثثثثثة اةازيثثثثثة 13  قثثثثثا

ة امللسمثثة  مسوقثثة املد سثثة املسثثوز   مسوقثثة القـثثيم  املسوقثثة )مسوقثثة السيثثاق  مسوقثثة ملثث

الؼثثسلية  مسوقثثة عظثثنك  مسوقثثة ثبثثو   مسوقثثة بااثثا  مسوقثثة اكتثثد ة الؼثثاالية  مسوقثثة 

جثثثثاشال  مسوقثثثثة و،ثثثثسال  مسوقثثثثة البابثثثثة  مسوقثثثثة اكجثثثثو (   بيثثثثا ثحوجثثثث  الدزاطثثثثة لبحثثثثا 

اداماتها اكتاليثثة لـثثفحاتها  الثثا الحواجثثد  للمك بثث  لهثثا ع ثثق مولثثا   ظثثبو     الثثا اطثثح

  املنؼة  ع ق املولا مت خاله ثحليا مححوى الـفحات.

اعحاثثثثدت البابدثثثثة  ثثثثي بـثثثثس امللحبثثثثات العامثثثثة القاااثثثثة  ثثثثي عواؿثثثثم املسثثثثاهع  ةازيثثثثة 

الظثثثثثعوة ة ع ثثثثثق ةليثثثثثا امللحبثثثثثات العامثثثثثة املحثثثثثاح كثثثثثات الـثثثثثفحة السا ظثثثثثية لوكالثثثثثة الؼثثثثثؤ ل 

ة لثثثوشاز  الدقا ثثثة   عثثثالة الظثثثعوة ة  بيثثثا بلثثث  عثثثدة الدقا يثثثة ع ثثثق ػثثثبلة  ومكوثثثد  الحافعثثث

( 13م،حاا الدزاطة مت امللحبات العامة الظعوة ة املحواجثد   ثي عواؿثم املسثاهع  ةازيثة )

ملحبثثثة.  ث،ثثثدز  ػثثثاز  تسثثثا ا ثثثق ثوجثثث  البابدثثثة ا ثثثق كثثثم ملحبثثثة امللثثثن  هثثثد العامثثثة باحا ظثثثة 

ا ثق جاوث  امللحبثة العامثة بالعاؿثاة  –جد  ك،ص  مت م،حاا الدزاطة ملسوقة ملثة امللسمثة 

 ذلثثن للوبيعثة اكملاؿثثة ملد سثة جثثد  مثت بيثثا ازثفثات عثثدة طثما ها ع ثثق مظثثحوى  –املقدطثة 

محا ظات ملة امللسمة مت وابية   مت وابيثة أخثسى بثالسظس ا ثق الثد ز النؼثى مللحبثة امللثن 
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ؼثهد الدقثا ي   ةاث   هد العامة بيا امللحبة  مسر ا ححابهثا لهثا بؼثان مظثحاس  مثؤرس  ثي امل

( م،حاثثثثثا 1 العلمثثثثث   املوجثثثثث  لما ثثثثثة أ ثثثثثساة ا جحاثثثثثا  ثثثثثي مد سثثثثثة جثثثثثد .  يو ثثثثث  اكجثثثثثد ه زلثثثثثم )

 للاساهع  ةازية  عواؿاها.
 
والدزاطة مت امللحبات العامة موشعة   قا

 

و(1تن هورلمو)

و عاىهطقو باري و  قاصاهه
ً
وامللإلا هعوا ةهم ومقز  و  قه

وا ةهصا /واملحه ظ وباري املىطق و ووامللإلا  وا ةهم 

وا ريهضومىطق وا ريهضوملإلا  واملعنو  نوا ةسيسوا ةهم 

ومل وامللرم ومىطق ومل وامللرم وامللإلا  وا ةهم وبه ةهصا واملقنص 

ومحه ظ وتنةومىطق ومل وامللرم وملإلا  واملعنو هنوا ةهم 

وملىقرةاملنوى واومىطق واملنوى واملىقرةوامللإلا  وا ةهم وبهملنوى واملىقرة

وبرينةومىطق وا قصيموملإلا  واملعنوصةقبوببكونة

وا نمهمواملىطق وا شرلي وامللإلا  وا ةهم وبه نمهم

وأبههومىطق و ضيكوامللإلا  وا ةهم وبأبهه

وت ق ومىطق وت ق وامللإلا  وا ةهم وباىطق وت ق 

وحهئلومىطق وحهئلووملإلا  وحهئلوا ةهم و

و ر رواه ي ومىطق والحن بوا شوامللإلا  وا ةهم وبةر رو

وتهزانومىطق وتهزانووامللإلا  وا ةهم وبجهزان

وهجرانومىطق وهجرانوامللإلا  وا ةهم وبىجران

وا  هح ومىطق وا  هح ووامللإلا  وا ةهم وبه  هح 

وصمهكهومىطق والجقفوامللإلا  وا ةهم وبضمهكه
 

 

 ونهج الدراسة وأدواتها-ثانيًا

لحواجد  للمك ب  للالحبات العامثة جعحاد الدزاطة ع ق املسة  املظ ي لسؿد  الا ا

 مسة  ثحليا امللاول 
 
الظعوة ة م،اه الدزاطة ع ق مولا   ظبو   كاا اطحادمد ا لا

Content Analysis  لححليثثا مححثوى ؿثفحات امللحبثثات العامثة املنؼثة  ع ثثق املولثا ألغثثساق

  بحثثثثثثثثثا  ةزاطثثثثثثثثثة ماازطثثثثثثثثثات  طثثثثثثثثثحاداة اكتاليثثثثثثثثثة مثثثثثثثثثت لبثثثثثثثثثا امللحبثثثثثثثثثات العامثثثثثثثثثة الظثثثثثثثثثعوة ة

 اطثثحادمد الدزاطثثة لهثثرا الغثثسق لاااثثة مساجعثثة ثثثم ثـثثاياها  اعثثداةتا كجاثثا املعلومثثات 
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الالشمة  الن  ثحقع أتدا  الدزاطة  ث،ي  ع ق الخظاؤالت املوس بة لها.   ي اعداة لاااثة 

املساجعثة اعحاثثدت البابدثثة ع ثثق القثثسا ات ألةب املوكثثوت املنؼثثوز باللغثثة  و،لنو ثثة بالدزجثثة 

ر  يعثثاك  موكثثوت اطثثحاداة امللحبثثات ملسـثثات الؼثثبمات  جحااعيثثة  امماويثثات    ثثق   الثث

  ثثثاة  م هثثثا  ع ثثثق  جثثث  اكملـثثثوؾ مولثثثا   ظثثثبو   بيثثثا  ةب املنؼثثثوز باللغثثثة  و،لنو ثثثة 

أكبك مقازوة بةةب املوكوت  ي اللغة العسبية. كرلن اعحادت البابدة ع ق ثـفحها  ثحليلها 

مثثثثثثة  جسةيثثثثثثة ع ثثثثثثق مولثثثثثثا   ظثثثثثثبو  ل ملثثثثثثس   فعثثثثثثدة مثثثثثثت لعثثثثثثدة مثثثثثثت ؿثثثثثثفحات امللحبثثثثثثات العا

 العساؿس الن  اعحادتها كعساؿس للحقييم.

ظثثثاد لاااثثثة املساجعثثثة ا ثثثق م،اوعثثثة مثثثت ا تثثثا ز ثادلثثثد  ثثثي: الحواجثثثد  للمك بثثث   
ك
 ل

اةاز  ؿثثثثثثفحة امللحبثثثثثثة العامثثثثثثة ع ثثثثثثق مولثثثثثثا   ظثثثثثثبو   اطثثثثثثحاداة عساؿثثثثثثس مولثثثثثثا   ظثثثثثثبو   

 مولا   ظبو . اطحاداة ؿفحة امللحبة العامة ع ق

ثحليا ملاول الـفحات املنؼة  ع ق املولا  اكملاؿة بامللحبات العامة الظعوة ة 

ة   2018اغظثثثوع 29ة ا ثثثي 2018 وليثثثو  25النثثث  ػثثثال ها الدزاطثثثة ثثثثم ع ثثثق مثثثدى الفمثثثك  مثثثت 

  ي ثحليثا ملثاول ؿثفحات امللحبثات العامثة الظثعوة ة غوثد البابدثة الفمثك  الصمسيثة مثت 

ة   اطخدا  مت الححليثا 2017ع ق بااى ؿفحة امللحبة  بن   ها ة عاة اثابة ا ه منؼوز 

 ذلثن للظثثة  املحعلثثع بقيثثاة البابدثثة  –ال  جثثدت  -ة 2018املنؼثوزات املؤزخثثة بحثثازيخ عثثاة 

ة ا ثثثثثثثثثثثثثثثق 25/7/2018ة )مثثثثثثثثثثثثثثثت 2018للدزاطثثثثثثثثثثثثثثة امليداويثثثثثثثثثثثثثثثة  ثثثثثثثثثثثثثثثي السـثثثثثثثثثثثثثثثا الدثثثثثثثثثثثثثثاب  مثثثثثثثثثثثثثثثت عثثثثثثثثثثثثثثثاة 

اجاثثثا ي الححثثثد دات ع ثثثق ؿثثثفحة ة(   مثثثس الثثثر   ثثثسعلع ع ثثثق امماويثثثة بظثثثاب 29/8/2018

 ة  ابخظاب محوطى الححد دات للعاة.2018امللحبة للعاة 

 

 وصطمحات الدراسة

 : مقالاوا ش مهعوالاتإلااه ي 

  املولثثا الؼثثبم   جحاثثاالاي تثثو مسـثثة ع ثثق اكملثثى املباػثثس جظثثاإلا للاظثثحادمنل ثوثثثويس "

 ." ا الؼثثثثثثثثثثثثبمثثثثثثثثثثثثثثملثثثثثثثثثثثا طثثثثثثثثثثثثاات عثثثثثثثثثثثثاة  الحفاعثثثثثثثثثثثثا مثثثثثثثثثثثثا املظثثثثثثثثثثثثحادمنل  خثثثثثثثثثثثثسيت ع ثثثثثثثثثثثثق املول

(Techopedia ) 
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  خدمة اللمك وية )معحاد  ع ق  ومكوثد( مـثااة للظثااح للاظثحادمنل بءبؼثا  ملثا "

شملصثثثثو  ا  مؤطوثثثثو    ثـثثثثاه مثثثثا   ثثثثساة آلاخثثثثسيت لغثثثثسق الحواؿثثثثا  الحعثثثثا ل    / أ  

 (odlis)مؼازكة ا تحوى معهم." 

ومقلاو  ض ق :

 ثثثثثجلنل مثثثثثت ثوثثثثثويس ملفثثثثثات مولثثثثثا ػثثثثثبم  اجحاثثثثثاالاي م،ثثثثثاب  زااثثثثث  يظثثثثثاإلا للاظثثثثثحادمنل امل"و

طثثثثثثاات  ثحايثثثثثثا الـثثثثثثوز  الفيثثثثثثد و  ازطثثثثثثاه السطثثثثثثااا   بقثثثثثثا  ع ثثثثثثق ثواؿثثثثثثا مثثثثثثا  ؿثثثثثثدلا  

  (WhatIs.com) العاالة  الصمال  " 

 :الدراسات السابكة 

 
 
 لظثثثثثياة  موالثثثثثا الؼثثثثثبمات  جحااعيثثثثثة بيثثثثثا أؿثثثثثبحد مثثثثثت أك ثثثثثك املوالثثثثثا شيازثثثثثثا

 
ثبعثثثثثا

 ع ق ػبلة  ومكود  كال تس
 
 مت لبا املسظاثات بةوواعهثا ع ثق  اطحاداما

 
 مخظازعا

 
ا  ثوجها

املظثثثثثثثحوى العثثثثثثثالم  لحةطثثثثثثث ع  ثوهيثثثثثثثد ثواجثثثثثثثدتا ع ثثثثثثثق موالثثثثثثثا الؼثثثثثثثبمات  جحااعيثثثثثثثة   ع ثثثثثثثق 

 جحاثاالاي    ظثبو   مظثحوى النؼثان الحسا وثو  ملسـثات الؼثبمات  جحااعيثة كثال ملولثا 

والثثثثثثا الؼثثثثثثثبمات الهياسثثثثثثة مثثثثثثت بيثثثثثثا  طثثثثثثحاداة  عثثثثثثدة املظثثثثثثحادمنل لثثثثثث  مثثثثثثا جعلثثثثثث  أك ثثثثثثك م

.
 
 عامليا

 
  (Sokoloff, 2009, p75)  جحااعية ػيوعا

 ع ثثثق مظثثثحوى املاللثثثة العسبيثثثة الظثثثعوة ة ثلثثثاعا عثثثدة املظثثثحادمنل النؼثثثونل  ثثثي 

املاللثثثثثة لبثثثثثكام   ثوبيقثثثثثات  طثثثثثااا الحواؿثثثثثا  جحاثثثثثاالاي  ثثثثثي الظثثثثثسوات  خنثثثثثك   بيثثثثثا ازثفثثثثثا 

 ) (  بنثث  بلثث 12‚8( مليثثول مظثثحادة ا ثثق )8‚5العثثدة مثثت )
 
( مليثثول مظثثحادة  مثثا 18‚3مثثؤخسا

%( مت جعداة طمال املاللة    ياا  اثف مولثا   ظثبو   قثد ثقثدة املولثا عثت 58يعاةه )

مليثثثثول( مليثثثثول  11موالثثثثا الحواؿثثثثا  جحاثثثثاالاي  خثثثثسى  ثثثثي عثثثثدة مظثثثثحادمي   الثثثثر ت بلغثثثثوا )

 مظحادة. ) شاز   ثـاالت  ثقسية املعلومات  املسكص  عالم (

ث،ثثثثثا  العثثثثثالم  مثثثثثت لبثثثثثا املؤطظثثثثثات  املسظاثثثثثات وحثثثثثو ثوميثثثثثا املولثثثثثا   ثثثثثي طثثثثثيا   

 جحاثثثثاالاي   ظثثثثبو   كثثثثال للالحبثثثثات  ع ثثثثثق  جثثثث  اكملـثثثثوؾ امللحبثثثثات  كاة ايثثثثة  العامثثثثثة 

مظثثثثثثثثابة  اطثثثثثثثثعة  ثثثثثثثثي تثثثثثثثثرا  طثثثثثثثثخدااز  الحوميثثثثثثثثا للاولثثثثثثثثا  الثثثثثثثثر  خثثثثثثثثدة كثثثثثثثثا مثثثثثثثثت امللحبثثثثثثثثة 

الشملصثثثو  مثثثا امللحبثثثة   املظثثثحفيد ت م هثثثا  بيثثثا اثثثثاح مسـثثثة جد ثثثد  لحواؿثثثا املظثثثحفيد ت

  ثثثثثسؾ  امماويثثثثثات جد ثثثثثد  للوؿثثثثثوه لهثثثثثم.  تثثثثثو مثثثثثا وثثثثثو  اليثثثثث  العد ثثثثثد مثثثثثت البثثثثثابدنل  ثثثثثي اةب 

 الر    ث  أل امللحبثات العامثة   كاة ايثة  Sokoloff (2009, p76)املوكوت املنؼوز مدا 
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 ثثثثثثي اوحثثثثثثا  العثثثثثثالم جعثثثثثثسق اطثثثثثثمكاثي،يات واوتثثثثثثة  محثثثثثثا الت محقدمثثثثثثة  ثثثثثثي ابؼثثثثثثا ها  ثسفيثثثثثثرتا 

 تها ع ق املولا. لـفحا

بدا ة  تحااة باسـثة   ظثبو   جحااعيثة  Aharony (p359-360,2012)أزجعد 

ؼثثست  ثثي تثثرا 2007كاوكثثوت للدزاطثثة  البحثثا  ثثي  ةب امللح ثث  املنؼثثوز ا ثثق عثثاة 
ك
ة  بيثثا ب

العثاة م،اوعثة مثت الدزاطثات  املقثاالت  جسةيثة النث  ػثملد بدا ثة اتحاثاة املحاــثنل  ثي 

 ولا  اطحادام   ي امللحبات.ا جاه بامل

 عثثثثثثت ث Aharony(2012,P360-361) أػثثثثثثازت  
 
ا ثثثثثثق ثقظثثثثثثيم  ةب  Jacobsonوقثثثثثثال

 تثثثثثو -امللح ثثثثث  املنؼثثثثثوز  ثثثثثي موكثثثثثوت   ظثثثثثبو  كثثثثثات خاظثثثثثة ألظثثثثثاة زا ظثثثثث   القظثثثثثم   ه 

   يؼثثاا مقثثاالت عثثت املاازطثثات  “ How To “ خسثثا ه كيفيثثة  طثثحاداة للاولثثا  -الغالث  

ة ا ثثثثق أ مثثثثاز لالطثثثثحادامات ا ملحلفثثثثثة للاولثثثثا مثثثثت لبثثثثا امللحبثثثثات  القظثثثثثم   لثثثثا با كثثثثا 

ثسكثثص ع ثثق ملحبثثات فعي هثثا  بيثثا ثثثدزض  ث،ثثازب  Case Studiesالدثثاب   لثثم ةزاطثثات بالثثة 

ملحبات مظحقلة  ي اطحاداة املولا  الف ة الدالدة ةزاطثات بحدثد  عاليثة املولثا مثت  جهثة 

حليثثا كملدمثثثة معيسثثة جعاثثا امللحبثثثة ع ثثق ثقثثثد اها وظثثس الوثثالب  القظثثثم السافثثا يثثي ةزاطثثثات ث

عبثثك بظثثا ها ا  ؿثثفح ها اكملاؿثثة ع ثثق املولثثا ) مدثثا خدمثثة أطثثةه ملح ثث (  القظثثم اكملثثامع 

  ي ملحباتهم.      خنك  لم ةزاطات م تية ثسؿد اطحاداة أخـااي  املعلومات للاولا

ابقة  و،لنو ثثثثة   ثثثثي تثثثثرا اكجثثثثص  مثثثثت الدزاطثثثثة جظثثثثحعسق البابدثثثثة عثثثثدة مثثثثت الدزاطثثثثات الظثثثث

  العسبية ذات الـلة باوكوت الدزاطة اكتالية مبحداة بالدزاطات  جسةية ثليها العسبية:

بحدثد مثدى  هبيعثة اطثحاداة ملحبثات العلثوة ال ثتية وHendrix et al. (2009)براصا و

  ي الوال ات املححد   مسيلية ملولا   ظبو . اعحادت الدزاطة ع ق اطخباوة أزطلد بالبك د

 جاوعثثثة مثثثت أخـثثثااي  املعلومثثثات مثثثت منظثثثوا  امللحبثثثات  –مثثثت خثثثاله زابثثثى  – للمك بثثث  

ال ثثتية  علثثا   ثثي جاعيثثة ملحبثثات العلثثوة ال ثثتية  كاة ايثثة. بلثث  م،حاثثا الدزاطثثة مثثت 

مدلثثثثثثو زؤطثثثثثثا  ألظثثثثثثاة اكملثثثثثثدمات املسجعيثثثثثثة   زؤطثثثثثثا  -( اخـثثثثثثا  144أخـثثثثثثااي  املعلومثثثثثثات )

%( مثا  ادثا 50   كاوثد بظثبة املظثح،يبنل مث هم )-ملحبثات  ألظاة اكملدمات العامثة   مثدزا 

%( مثثثت 12‚5( أخـثثثا   معلومثثثات. أطثثثفست الدزاطثثثة عثثثت م،اوعثثثة مثثثت السحثثثاا  م هثثثا ال )72)

%( مثثثثثثثثت 85( ذكثثثثثثثثس ا  جثثثثثثثوة ؿثثثثثثثفحة للالحبثثثثثثثثة ع ثثثثثثثق املولثثثثثثثا    )9/72أخـثثثثثثثااي  املعلومثثثثثثثات )

( 2/72 ثثثثثق املولثثثثثا  )( أػثثثثثاز ا فعثثثثثدة  جثثثثثوة ؿثثثثثفحة للالحبثثثثثة ع61/72أخـثثثثثااي  املعلومثثثثثات )
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بؼثثس اعالوثثات امللحبثثة للاظثثحفيد ت “. %( كاوثثد اجثثاب هم بيثثاه ذلثثن ب " ال أعثثس  3 بنظثثبة )

مدلثثثد  Chat Reference الخظثثثويع لهثثثا  اثابثثثة الـثثثوز   ثقثثثد م خدمثثثة مسجعيثثثة با تاةرثثثة 

م،االت اطحاداة زا ظة غو هثا الغالبيثة مثت ؿثفحات ملحبثات العلثوة ال ثتية  كاة ايثة 

%( ثخثيإلا امماويثة البحثا  ثي لواعثد 22(  بنظثبة )2/9ولا   ظبو . للة مثت امللحبثات )ع ق م

البياوات  البحا  ي  هسض الوؿوه العثاة املباػثس مثت خثاله ؿثفحاتها ع ثق املولثا.   حقثاز 

للولثثثثثثد الثثثثثثالشة  عثثثثثثداة ؿثثثثثثفحة للالحبثثثثثثة  اةازتهثثثثثثا     اثثثثثثال فعثثثثثثدة  ااثثثثثثد  اطثثثثثثحاداة مولثثثثثثا 

 م   مدلثثد أطثثباب لغيثثاب ثواجثثد ؿثثفحات ع ثثق املولثثا للغالبيثثثة   ظثثبو   ثثي ا تثثيى  كثثاة

 مت ملحبات العلوة ال تية الن  ػال ها الدزاطة.

تثثثد د للحعثثثس  ع ثثثق ماازطثثثات  ( Calvi, Cassella and Nuijten, 2010 )براصااا و

 طحاداة اكتالية ملولا   ظبو  مت لبثا امللحبثات  كاة ايثة البك واويثة .الدزاطثة لامثد 

ليا مححوى أرا  عؼس ملا طاات ملحبة جامعية محاح ع ق املولا   بيا الححليثا ع ق ثح

غوثثثثثثثة م،اوعثثثثثثثة مثثثثثثثثت العساؿثثثثثثثس ػثثثثثثثثالد مححثثثثثثثوى الـثثثثثثثفحة  الححثثثثثثثثد دات  ةزجثثثثثثثة مؼثثثثثثثثازكة 

 املظحادة   الوس  الن  جعاك   ها مؼازكة املظحادمنل.

ك ثثك أ  ادثثا Wallثوؿثثلد الدزاطثثة ا ثثق م،اوعثثة مثثت السحثثاا  البثثازش  م هثثا ال اكتثثااى 

 جثثصا   عاليثثة كثثات ؿثثفحات امللحبثثات اكجامعيثثثة ع ثثق مولثثا   ظثثبو .  جثثوة ازثبثثان بثثثنل 

كم النؼان ع ق اكتااى  بنل حجثم امللحبثة اكجامعيثة. اكتثااى مظثحادة  ثابثة معلومثات 

عثثثت بؼثثثثاهات امللحبثثثة  الحغينثثثثك  ثثثي طثثثثاعات العاثثثثا   اثابثثثة الغثثثثس  الدزاطثثثية  للمثثثثك ي  عثثثثت 

 البحثثثثثا  ثثثثثي لاعثثثثثد  البياوثثثثثات  OPAC Searchحثثثثثا  ثثثثثي الفهثثثثثسض ا جاوعثثثثثات اكجد ثثثثثد . الب

Database Search  ع ثثق ؿثثفحات امللحبثثات اكجامعيثثة 
 
  ثواجثثدا

 
يثثي أك ثثك الحوبيقثثات اثابحثثا

ع ثثثثثثق املولثثثثثثا.  محد ة ثثثثثثة اثابثثثثثثة الثثثثثثس ابى للبكم،يثثثثثثات  جحااعيثثثثثثة  خثثثثثثسى كثثثثثثات ؿثثثثثثفحات 

 امللحبات اكجامعية ع ق مولا   ظبو .

بحدد اطحاداة امللحبات  كاة اية  مسيليثة ملولثا   ظثبو  و(Jacobson, 2011)براص و

( ملحبة 12لعدة ) Facebook Library Pageمت خاله ثحليا الـفحات اكملاؿة بامللحبات 

أكاة ايثثة  ثثي الوال ثثات املححثثد   مسيليثثة.  اعحاثثدت الدزاطثثة  ثثي ثحليلهثثا لـثثفحات امللحبثثات 

اعثثداة  باثثا  حقثثع اتثثدا  الدزاطثثة  ياثثثدة  ثثثم Observation Formع ثثق واثثوذ  مالبظثثة 

جاثثا البياوثثات  املعلومثثات املولوبثثة. خسجثثد الدزاطثثة بنحثثاا  تامثثة  م هثثا ال  وجثثد عاللثثة بثثنل 
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عثثثثثثدة املساطثثثثثثبات املحابثثثثثثة ع ثثثثثثق ؿثثثثثثفحة امللحبثثثثثثة ع ثثثثثثق مولثثثثثثا   ظثثثثثثبو   بثثثثثثنل عثثثثثثدة املحثثثثثثافعنل 

ثثثدز ب ) Negative Correlationللـثثثفحة بنظثثثبة ازثبثثثان طثثثل   
ٌ
جثثثوة عاللثثثة بثثثنل ,(.   096ل

 بثنل عثدة املحثافعنل لـثفحة امللحبثة  Add – on – Applicationعثدة الحوبيقثات امللثا ة 

ثثدز ب ) Positive Correlationع ثثق املولثثا بنظثثبة ازثبثثان ا ،ثثاا  
ٌ
,(.  جثثوة عاللثثة بثثنل 554ل

عثثثدة الححثثثد دات النثثث  أجسيثثثد ع ثثثق ؿثثثفحة امللحبثثثة  بثثثنل عثثثدة املحثثثافعنل لهثثثا  بنظثثثبة ازثبثثثان 

ثثثدز ب )  Positive Correlationاا  ا ،ثثث
ٌ
,(.لـثثثثع  عالوثثثات  الخظثثثثويع )للاساطثثثثبات 478ل

 خثثثثثثثثدمات البحثثثثثثثثا  املـثثثثثثثثاةز( كاوثثثثثثثثد مثثثثثثثثت م،ثثثثثثثثاالت  طثثثثثثثثحاداة    ثثثثثثثثق مثثثثثثثثت لبثثثثثثثثا امللحبثثثثثثثثات 

( ملحبثثثة ػثثثال ها 12( ملحبثثثات اكاة ايثثثة مثثثت )10 كاة ايثثثة لـثثثفحاتها ع ثثثق مولثثثا   ظثثثبو .)

ق املولثثثثثا   محوطثثثثثى عثثثثثدة الـثثثثثوز للـثثثثثفحة بلثثثثثث  الدزاطثثثثثة ثخثثثثثيإلا الـثثثثثوز ع ثثثثثق ؿثثثثثفحاتها ع ثثثثثث

أ   Reference Service(.ثساجثثثثا امللحبثثثثات  كاة ايثثثثة  ثثثثي اثابثثثثة اكملدمثثثثة املسجعيثثثثة 35‚75)

عبك ؿفحاتها ع ق مولا   ظبو   بيا كاود محابة  Ask a Librarianخدمة أطاه ملح   

زاطثثة. ملحةحثثال ( ملحبثثة أكاة ايثثة ػثثال ها الد12( ملحبثثات  قثثى مثثت أؿثثا )4ع ثثق ؿثثفحات )

عبثك ؿثفحاتها ع ثق  Database Searchأكاة ايحثال  قثى ثخثيإلا خدمثة بحثا لاعثد  البياوثات 

 املولا.

لامثد ع ثق اجثسا  ثحليثا اطحلؼثا ي الطثحاداة مولثا   ظثبو   (Aharony, 2012)براصا و

 ثثي امللحبثثات العامثثة  امللحبثثات  كاة ايثثة  مسيليثثة. ثثثم ثوبيثثع الدزاطثثة ع ثثق عيسثثة بلغثثد  ثثي 

 جاثثثا ي عؼثثثس ل ملحبثثثثة مثثثا بثثثنل عؼثثثثس  ملحبثثثات عامثثثة  عؼثثثثس  ملحبثثثات اكاة ايثثثة  اكجاوثثثث  

الحوبيقثثثث  للدزاطثثثثة اعحاثثثثد ع ثثثثق ثحليثثثثا ؿثثثثفحات امللحبثثثثات املحابثثثثة ع ثثثثق املولثثثثا باطثثثثحاداة 

مسة  ثحليا امللاول. مت السحثاا  النث  اطثفست ع هثا الدزاطثة  ال جايثا امللحبثات جظثحادة 

مثثثثثثات أطاطثثثثثثية عثثثثثثت امللحبثثثثثثة كثثثثثثاملولا  زلثثثثثثم الهثثثثثثاثا  املولثثثثثثا لظثثثثثثم املعلومثثثثثثات لحقثثثثثثد م معلو 

  كثثثثال السثثثثوعنل مثثثثثت امللحبثثثثات )امللحبثثثثات العامثثثثثة  امللحبثثثثات  كاة ايثثثثثة(  Websiteالؼثثثثبم 

   جوة اخحال ات بثنل امللحبثات  ثي اطثحادامها لإلالظثاة  خثسى النث  Wallجظحادة اكتااى 

 ي عثثثدة ملـثثثقات اكتثثثوااى   اجاثثثاFacebook Homepagesثحثثثوا س كثثثات ؿثثثفحة املولثثثا 

Posts Wall  املحابة ع ق ؿفحات امللحبات العامة أكبك مت العثدة  جاثا ي لعثدة امللـثقات

%( مثثت اجاثثثا ي مححثثوى امللـثثثقات 42‚50ع ثثق بثثثااى ؿثثفحات امللحبثثثات  كاة ايثثة. بظثثثبة )

املحابثثثثة ع ثثثثق ؿثثثثفحات امللحبثثثثات  كاة ايثثثثة ثاثثثثحف بامللحبثثثثة وفظثثثثها  موشعثثثث  كثثثثات   ثثثثات 
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%(  الحقسيثة 38‚52%(  خثدمات امللحبثة )47‚54ية ثادلد  ي م،اوعات امللحبة بنظبة ) سع

%( مثثثثثت اجاثثثثثا ي مححثثثثثوى امللـثثثثثقات 68‚46%(. بظثثثثثبة )6‚55%(  امللحبثثثثثة فؼثثثثثما عثثثثثاة )7‚37)

املحابثثثثة ع ثثثثق ؿثثثثفحات امللحبثثثثات العامثثثثة ثاثثثثحف بامللحبثثثثة  موشعثثثث  كثثثثات بؼثثثثاهات امللحبثثثثة 

%(  الوكثثثثثثثثا العثثثثثثثاة للالحبثثثثثثثثة بنظثثثثثثثثبة 18‚42نظثثثثثثثثبة )%(  خثثثثثثثثدمات امللحبثثثثثثثة ب49‚ 05بنظثثثثثثثبة )

%(  امللحبثثات 0‚54%(  موكثثوعات محسوعثثة بنظثثبة )13‚82%(  م،اوعثثات امللحبثثة )18‚15)

 عثثثثت امللحبثثثثات  كاة ايثثثثة بقلثثثثا ا امللحبثثثثة  ثثثثي منؼثثثثوزاتها املحابثثثثة ع ثثثثق 
 
العامثثثثة أك ثثثثك اتحاامثثثثا

 اكتااى.

ا الؼثبمات  جحااعيثة  ثي جظثويع ثسا لثد ة ز موالثوAl Kindi & Al-Suqri (2013)براصا و

خثثثثثدمات امللحبثثثثثات  املعلومثثثثثات   اؼثثثثثما خثثثثثاؾ بحدثثثثثد الدزاطثثثثثة  الثثثثثا اطثثثثثحاداة عؼثثثثثس ل 

لـثثثفحاتها ع ثثثق مولثثثثا  -غوثثثد ملحبثثثات بالوال ثثثات املححثثثثد   مسيليثثثة  كسثثثدا  –ملحبثثثة عامثثثة 

 Content  ظثثبو  كثثةةا  للخظثثويع  الوؿثثوه للاظثثحفيد ت باالعحاثثاة ع ثثق ثحليثثا ا تحثثوى 

Analysis  للـثثثثثفحات املحابثثثثثة ع ثثثثثق املولثثثثثا  اكملاؿثثثثثة بامللحبثثثثثات النثثثثث  ػثثثثثال ها الدزاطثثثثثة. مثثثثثت

السحاا  الن  خسجد  ها الدزاطة اث،ا  امللحبات العامة ا ثق ثوبيثع أزاعثة ماازطثات للخظثويع 

مثت خثاله ؿثفح ها املنؼثثة  ع ثق املولثا ػثالد الخظثثويع للالحبثة وفظثها  الخظثويع كملثثدمات 

ـاةز املعلومات اكجد ثد   الخظثويع للبثكام    زغ العاثا  الثد زات املعلومات  الخظويع مل

ألخبثثثثثثثاز امللحبثثثثثثثة  Wallالحدزيةيثثثثثثة  املساطثثثثثثثبات.  معظثثثثثثثم امللحبثثثثثثثات العامثثثثثثثة جظثثثثثثثحادة اكتثثثثثثثااى 

 مساطثثثثباتها  املعلومثثثثات العامثثثثة.  طثثثثحاداة ا تثثثثد ة مثثثثت لبثثثثا امللحبثثثثات العامثثثثة لحوبيقثثثثات 

 الف ظبو   خسى. 

ة(  النثثثثث  تثثثثثد د 2012العسبيثثثثثة جثثثثثا ت ةزاطثثثثثة تسثثثثثاة  البلو ثثثثثو  )  ع ثثثثثق مظثثثثثحوى الدزاطثثثثثات

للحعثثثثثثس  ع ثثثثثثق مثثثثثثدى اطثثثثثثحاداة امللحبثثثثثثات اكجامعيثثثثثثة الظثثثثثثعوة ة ملولثثثثثثا الحواؿثثثثثثا  جحاثثثثثثاالاي 

  ظثبو   مثدى اتحاامهثا بحقثد م اكملثدمات عثثت هسيثع ؿثفحاتها ع ثق املولثا   الحعثس  ع ثثق 

عحاثثثثثثثثد املثثثثثثثثسة  املظثثثثثثثث
ك
 ي  ثثثثثثثثي ثوبيثثثثثثثثع الدزاطثثثثثثثثة خثثثثثثثثدماتها املقدمثثثثثثثثة مثثثثثثثثت خاللثثثثثثثث   خـااـثثثثثثثثها. أ

طثثثثثحادمد لاااثثثثثثة مساجعثثثثثة كجاثثثثثثا املعلومثثثثثثات. بلثثثثث  عثثثثثثدة امللحبثثثثثثات اكجامعيثثثثثة النثثثثثث  غو هثثثثثثا 
ك
 ا

( ملحبثثثثات ب،امعثثثثات بموميثثثثة  ملحبثثثثة  ابثثثثد  6الدزاطثثثثة طثثثثبع  ملحبثثثثات جامعيثثثثة ػثثثثالد )

ثثدز  ا قووثثة 5ب،امعثث  أتليثثة. مثثت السحثثاا  النثث  كؼثثفد ع هثثا الدزاطثثة أل )
ك
( ملحبثثات جامعيثثة ث

لحواؿا  جحااالاي كتظاباتها كثات مولعهثا ع ثق ػثبلة  ومكوثد   ملحةحثنل ال ثثو س موالا ا
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( ملحبثثثثثثثات جامعيثثثثثثثة جعحاثثثثثثثد اللغثثثثثثثة العسبيثثثثثثثة 6أ قووثثثثثثث  كتظثثثثثثثاباتها كثثثثثثثات مولعهثثثثثثثا الؼثثثثثثثبم . )

لـفح ها ع ق مولا   ظبو   ملحبة  ابد  جعحاد اللغثة  و،لنو ثة كلغثة زطثاية لـثفح ها 

( ملحبثثثثثات جامعيثثثثثة ثقثثثثثدة أخبثثثثثاز امللحبثثثثثة ع ثثثثثق بثثثثثااى 6ثحثثثثثدةت  ثثثثثي ملحبثثثثثة جامعثثثثثة عفثثثثثد.  )

ؿثثثفح ها ع ثثثق املولثثثا. جايثثثا امللحبثثثات م،حاثثثا الدزاطثثثة ال ثقثثثدة خثثثدمات  زػثثثاة  الحوجيثثث  

للاظحفيد ت عبك بااوها. اوفساة ملحبة  منك طلاال ب،امعة امللن طثعوة بحقثد م اكملدمثة 

لحبثات اكجامعيثة الظثعوة ة م،حاثا املسجعيثة عبثك ؿثفح ها املنؼثة  ع ثق املولثا. ال ثحفاعثا امل

الدزاطة ما املظحفيد ت بالؼما املولوب عبك بااى املولثا.  أكثدت الدزاطثة ع ثق  تحاثاة 

ـثثثثثثفحات امللحبثثثثثثات اكجامعيثثثثثثة ع ثثثثثثق مولثثثثثثا   ظثثثثثثبو  لححظثثثثثثنل جثثثثثثوة  اكملثثثثثثدمات املقدمثثثثثثثة  ب

  الخظويع للالحبة.

 الدراسة امليدانية

و
ً
وا ضةقبو و و ومقلاو  ض ق .وا إلاقاتنوالا لمك و و عالإلا هعوا ةهم -أ ل

مدثثثا اللؼثثثا عثثثت  الثثثا اكتلثثثوز  الحواجثثثد  للمك بثثث  للالحبثثثات العامثثثة الظثثثعوة ة م،ثثثاه 

 مت أتدا ها  طاطية   لد اعحادت البابدة 
 
الدزاطة ع ق املولا  جحااالاي   ظبو  تد ا

 .للبحا عت امللحبات العامة  ؿفحاتها املؤطظة ع ق املولا Googleع ق محس  بحا 

( وحثاا  بحثا  الثا الحواجثد  للمك بث  للالحبثات العامثة الظثعوة ة 2 يعسق اكجثد ه زلثم )

 ع ق مولا   ظبو .
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و(2تن هورلمو)

و الاوا إلاقاتنوالا لمك و و عالإلا هعوا ةهم وا ضةقبو و و ومقلاو  ض ق 

 

تقاتنوصفح و عالإلا  و و ووامللإلا  وا ةهم 

ومقلاو  ض ق 

و ىقانوا صفح 

 https://www.facebook.com/Kaplibrary [ √بعم ]  ة امللن عبد العصيص العامةملحب

 778https://www.facebook.com/858746424167 [ √بعم ]  امللحبة العامة بالعاؿاة املقدطة

Public-Fahad -https://www.facebook.com/King- [ √بعم ]  ملحبة امللن  هد العامة

237614486273074-Library 

  [ √ال ]  امللحبة العامة باملد سة املسوز 

 [ √د                 بعم ] ملحبة امللن طعوة ببك 

wwwkslibcom-605282736175966/-  عام  -ملحبة  –ببك د   –طعوة  –امللن  –ملحبةhttps://www.facebook.com/ 

 /https://www.facebook.com/publiclibrarydammam [ √بعم ]  امللحبة العامة بالدماة

  [ √ال ]  ة العامة بة هاامللحب

 https://www.facebook.com/855104597889839 [ √بعم ]  امللحبة العامة باسوقة ثبو 

  [ √ال ]  ملحبة بااا العامة

 https://www.facebook.com/liblry.arar [ √بعم ]  امللحبة العامة فعسعس

  [ √ال ]  امللحبة العامة ب،اشال

  [ √ال ]  امللحبة العامة بس،سال

  [ √ال ]  امللحبة العامة بالبابة

  [ √ال ]  امللحبة العامة فظماكا

 

 بث  للالحبثات (  املحعلقثة بالحواجثد  للمك2مت خثاله املعويثات املو ثتة  ثي اكجثد ه زلثم )

%( مثثثثت 50( ملحبثثثثات  قثثثثى  بنظثثثثبة )7العامثثثثة الظثثثثعوة ة ع ثثثثق مولثثثثا   ظثثثثبو    ح ثثثث  أل )

( ملحبة عامة مدلد م،حاا الدزاطة  لها ؿفحة خاؿثة منؼثة  ع ثق املولثا   مثس 14أؿا )

%( مثثثثت امللحبثثثثات العامثثثثة النثثثث  ػثثثثال ها الدزاطثثثثة ال 50الثثثثر  يعلثثثثع  ثثثثي املقابثثثثا  جثثثثوة بظثثثثبة )

ثسو  البابدثة  طثباب الحاليثة شالد ل ع لها ث
ك
واجد اللمك بث  ع ثق طثابة مولثا   ظثبو    ث

 لهر  السخي،ة الن  كؼفد ع ها الدزاطة:

عدة  جوة  تحااة لدى فعم امللحبات العامة الظعوة ة باطثخدااز ثلسولوجيثا  ومكوثد -1

كثثثو  مثثثثا     مثثثت رثثثم ثوثثثثويس لاعثثثد  لهثثثا  ثثثي الب  ثثثة  للمك ويثثثثة خاؿثثثة  ثثثي2.0 ثقسيثثثات الويثثث  

  بيثثثثثا ثبثثثثثنل ال فعثثثثثم Googleثوؿثثثثلد اليثثثثث  البابدثثثثثة مثثثثثت خثثثثثاله البحثثثثثا  ثثثثثي محثثثثثس  بحثثثثثا 

https://www.facebook.com/Kaplibrary
https://www.facebook.com/Kaplibrary
https://www.facebook.com/858746424167778
https://www.facebook.com/858746424167778
https://www.facebook.com/King-%20Fahad-Public-Library-237614486273074
https://www.facebook.com/King-%20Fahad-Public-Library-237614486273074
https://www.facebook.com/-
https://www.facebook.com/-
https://www.facebook.com/855104597889839
https://www.facebook.com/855104597889839
https://www.facebook.com/liblry.arar
https://www.facebook.com/liblry.arar
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امللحبثثات العامثثة الظثثعوة ة النثث  غو هثثا الدزاطثثة لثث ع لهثثا موالثثا ع ثثق ػثثبلة  ومكوثثد  لثث ع 

 لها ؿفحات ع ق مولا   ظبو . 

لوجيثثثا تثثثر  السخي،ثثثة  النثثث  ثو ثثث  عثثثص   فعثثثم امللحبثثثات العامثثثة عثثثت  طثثثحفاة  مثثثت الحلسو 

  ثثثثثثي مولثثثثثثا 
 
اكتد دثثثثثثة  وظثثثثثثم الؼثثثثثثبمات   ثـثثثثثثاالت   الؼثثثثثثبمات  جحااعيثثثثثثة مادلثثثثثث  ثحد ثثثثثثدا

 ةزاطثثثثثثثثة بثثثثثثثثامف   )
 
( النثثثثثثثث  عاكجثثثثثثثثد خثثثثثثثثدمات  12تثثثثثثثثث/ ؾ 1433  ظثثثثثثثثبو  خسجثثثثثثثثد  هثثثثثثثثا ا لثثثثثثثثا

%( مثثثثثثثت 93املعلومثثثثثثثات  ثثثثثثثي امللحبثثثثثثثات العامثثثثثثثة الظثثثثثثثعوة ة   بيثثثثثثثا كؼثثثثثثثفد البابدثثثثثثثة عثثثثثثثت أل )

ال  حثثثثثثوا س لهثثثثثثا موالثثثثثثا أ  ؿثثثثثثفحات ع ثثثثثثق الويثثثثثث    أل امللحبثثثثثثات العامثثثثثثة ا ثثثثثثي بحد هثثثثثثا الدزاطثثثثثثة 

%(  قى مت امللحبات جؼمك   ي مولا   ظبو   ثحواؿا مت خالل  ما املظحفيد ت  14‚3)

%( مت امللحبثات لثم جظثحفيد مثت املولثا  ذلثن ع ثق الثسغم مثت  وخؼثاز 85‚7 ي مقابا بظبة )

 لها. الواطا للؼبمات  جحااعية  اشة اة معده اطحاداة   ساة

عدة ثوا س الحةتيثا  اللفثا   العلايثة  العاليثة الحقسيثة لثدى املثومفنل العثاملنل  ثي فعثم -2

امللحبات العامة الظعوة ة  الن  جظاإلا لهم بءبؼا   اةاز  مولا للالحبة ع ثق الويث   كثرلن 

 ع ق موالا الؼبمات  جحااعية.

حااعية أخسى   عحااة عليها ابحاالية ثوج  فعم امللحبات العامة ا ق ثوميا موالا اج-3

 عت مولا   ظبو .
 
   كحفا   ها ة وا

  ثثثثي طثثثثيا  بح هثثثثا  ثثثثي محثثثثس  البحثثثثا 
 
 ث،ثثثثدز  ػثثثثاز  تسثثثثا ا ثثثثق مثثثثا ثوؿثثثثلد اليثثثث  البابدثثثثة أ لثثثثا

Google بيا أل فعم امللحبات العامة الظعوة ة  ع ق السغم مت عدة ابؼا ها ملوالا لها  

بةخر مما ها ع ق مولا   ظبو    ثحادثا تثر  امللحبثات  ع ق ػبلة  ومكود  اال أ ها اتحاد

 ي امللحبة العامة بالعاؿاة املقدطة  امللحبة العامة باسوقة ثبو   امللحبة العامة فعسعس  

  امللحبة العامة بالدماة. 
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و
ً
ا إلاقاتانوالا لمك وا و عالإلا اهعوا ةهما وا ضاةقبو و وا ومقالااوا شا مهعوالاتإلااه يا و-ثههيه

 ألاخرى.

 ثثثثثي طثثثثثيا  مسالؼثثثثث ها لبثثثثثو ا  ثواجثثثثثد مسـثثثثثات الؼثثثثثبمات  Aharony (2012,p358)كثثثثثست ذ

 جحااعيثثثثثة  أ هثثثثثا جعثثثثثد اليثثثثثوة مثثثثثاتس  رقا يثثثثثة بثثثثثنل مظثثثثثحادم  ػثثثثثبلة  ومكوثثثثثد   أ هثثثثثا جعحبثثثثثك 

 الحووز  تم   بسش  ي ػبلة القسل الوابد  العؼسيت.

ادمة  ثثثثثثثي امللحبثثثثثثثثات ال موالثثثثثثثثا الحواؿثثثثثثثا  جحاثثثثثثثثاالاي اليثثثثثثثوة مظثثثثثثثثح Jain(2013,p1) أػثثثثثثثازت 

 مساكثص املعلومثات ع ثثق املظثحوى العثثالم  ألغثساق  م،ثثاالت محعثدة   ػثثالد الخظثويع  بسثثا  

 عاللات ما املظحفيد ت  اكملدمات املسجعية  البا الظسيا لإلاخباز.

اتحاثثد الدزاطثثة اكتاليثثة بسؿثثد مثثدى ثوجثث  امللحبثثات العامثثة  ثثي املاللثثة العسبيثثة الظثثعوة ة  

...  YouTube  Twitter  Flickrلثثثا الؼثثثبمات  جحااعيثثثة  خثثثسى )مدثثثا وحثثثو   ثثثاة  مثثثت موا

 وحوتثثا( باثثا  اثثدة  غثثساق الخظثثويقية  المك ي،يثثة للالحبثثة  خثثدماتها   عالياتهثثا  النثث  يثثي 

  ها اليوة  ي ملحبات الد ه املحقدمة   ي مقدم ها امللحبات العامة. 
 
  طااا  عالة  مةخوذا

 للمك بثثث  للالحبثثثات العامثثثة الظثثثعوة ة النثثث  ػثثثال ها الدزاطثثثة   للحعثثثس  ع ثثثق  الثثثا الحواجثثثد

خاؿثثثة ع ثثثق  Googleع ثثثق موالثثثا الحواؿثثثا  جحاثثثاالاي  اعحاثثثدت البابدثثثة ع ثثثق محثثثس  بحثثثا 

مظثثثحوى امللحبثثثات العامثثثة النثثث  ال ثاحلثثثن موالثثثا خاؿثثثة  هثثثا ع ثثثق ػثثثبلة  ومكوثثثد   للالحبثثثات 

دثثة ا ثثق الثثدخوه ع ثثق املولثثا الؼثثثبم  النثث  لهثثا موالثثا خاؿثثة ع ثثق الؼثثبلة   قثثد عاثثدت الباب

للالحبثثة  مثثت رثثم زؿثثد ا قووثثات موالثثا الحواؿثثا  جحاثثاالاي املحابثثة ع ثثق املولثثا  الدالثثة ع ثثق 

( يعثثثثثسق مثثثثا كؼثثثثفد عسثثثث  الدزاطثثثثة  ثثثثي تثثثثثرا 3 جثثثثوة بظثثثثاب للالحبثثثثة  يهثثثثا   اكجثثثثد ه زلثثثثم )

  هاز.
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و(3تن هورلمو)

و و و ومقالاوا ش مهعوالاتإلااه ي وألاخرىوا إلاقاتنوالا لمك و و عالإلا هعوا ةهم وا ضةقبو

و

و

وامللإلا  وا ةهم 

وا إلاقاتنوالا لمك و و و ومقالاوا ش مهعوالاتإلااه ي وألاخرىو

Twitter YouTube Flickr Instagram Google+ Pinterest وأخرىو

ملحبثثة امللثثن عبثثد العصيثثص 

 العامة

و×و×و×و√و×و√و√

امللحبثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة العامثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة 

 بالعاؿاة املقدطة

و×و×و×و×و×و√و√

و×و×و×و√و×و√و√ ملحبة امللن  هد العامة

امللحبثثثثثثة العامثثثثثثة باملد سثثثثثثة 

 املسوز 

و×و×و×و×و×و×و√

ملحبثثثثثثثثثثثثثثثة امللثثثثثثثثثثثثثثثن طثثثثثثثثثثثثثثثثعوة 

 ببك د 

و×و×و×و×و×و×و√

و×و×و×و√و×و×و√ امللحبة العامة بالدماة

و×و×و×و×و×و×و√ امللحبة العامة بة ها

امللحبثثثثثة العامثثثثثة باسوقثثثثثة 

 ثبو 

و×و×و×و√و×و×و√

و×و×و×و×و×و×و√ العامةملحبة بااا 

و×و×و√و√و×و×و√ امللحبة العامة فعسعس

و×و×و×و×و×و×و√ امللحبة العامة ب،اشال

و×و×و×و×و×و×و× امللحبة العامة بس،سال

و×و×و×و×و×و×و× امللحبة العامة بالبابة

و×و×و√و×و×و×و√ امللحبة العامة فظماكا

و

و

 حظثة بة لويثة  Twitterظهثس ال مولثا (  3مت خاله السحثاا  النث   لؼثا ع هثا اكجثد ه زلثم )

 اطثثثعة السوثثثا  مثثثت بيثثثا  طثثثحاداة لثثث  مثثثثت لبثثثا امللحبثثثات العامثثثة الظثثثعوة ة النثثث  غو هثثثثا 

( ملحبثة  بنظثبة 12الدزاطثة  بيثا بلث  عثدة امللحبثات العامثة النث  لهثا بظثابات ع ثق املولثا )

. تثثرا الؼثثيوت  ثثي ( ملحبثثة عامثثة14%( مثثت اجاثثا ي عثثدة امللحبثثات العامثثة  البثثال  عثثدةتا )86)
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-Al Kindi & Alمثت لبثا امللحبثات العامثة اثفثع مثا وخي،ثة ةزاطثة  Twitterالحوميثا ملولثا 

Suqri (2013,p5,10) ( 17 النثثث  أمهثثثست أل معظثثم امللحبثثثات العامثثثة املؼثثاولة  ثثثي الدزاطثثثة 

 الثثثثثثثثر   Twitter%( لهثثثثثثثثا بظثثثثثثثثابات ع ثثثثثثثثق مولثثثثثثثثا 85ملحبثثثثثثثثة مثثثثثثثثت عؼثثثثثثثثس ل ملحبثثثثثثثثة(  بنظثثثثثثثثبة )

اكثثثثثثثا ية للوؿثثثثثثثوه للاظثثثثثثثحفيد ت ا ثثثثثثثق جاوثثثثثثث  مولثثثثثثثا   ظثثثثثثثبو .  ثو ثثثثثثث   جظثثثثثثثحادم  كقسثثثثثثثا 

ال الحوبيثثثع  ثثثةج   ثثثي املسثبثثثة الحاليثثثة فعثثثد مولثثثا  Instagramمعويثثثات اكجثثثد ه بيثثثاه ثوبيثثثع 

Twitter (  ع ثثثثثق الثثثثثسغم مثثثثثت ػثثثثثيوت 36( ملحبثثثثثات عامثثثثثة ػثثثثثملد بظثثثثثبة )5 الثثثثثر  ثومفثثثثث  .)%

 ملثثا جثثا ت بثث    لبثثاه اكجاثثاتنك  ع ثثق اطثثحادام YouTube اوخؼثثاز مولثثا 
 
   اال أوثث     قثثا

وحثثثاا  الدزاطثثثثة   ح ثثثث  المكاجثثثثا  ثثثي بظثثثثبة  معثثثثده  عحاثثثثاة عليثثث  مثثثثت لبثثثثا امللحبثثثثات العامثثثثة 

%(  قثى   يسوبثع  مثس وفظث  ع ثق 21الظثعوة ة بيثا ػثملد بظثبة امللحبثات املومفثة لث  )

ا  %(. كاثثثا أمهثثست وحثثثا14‚2 الثثر  جظثثحادم  ملحةحثثثنل  قثثى بنظثثبة ) Google Plusمولثثا 

 ذلثثثثثن ع ثثثثثق  Pinterest مولثثثثثا  Flickerالدزاطثثثثثة عثثثثثدة  جثثثثثوة أ  اطثثثثثحاداة لمثثثثثا مثثثثثت مولثثثثثا 

 مظحوى جايا امللحبات العامة الظعوة ة املؼاولة  ي الدزاطة.

 

 اؼثثثثثثما خثثثثثثاؾ  ثثثثثثءل وحثثثثثثاا  الدزاطثثثثثثة بثثثثثثوه الحواجثثثثثثد  للمك بثثثثثث  للالحبثثثثثثات العامثثثثثثة 

ظهثثس كثثعا الظثثعوة ة  ثثي ب  ثثة مسـثثات الؼثثبمات  جحااعيثثة املحابثثة  ثثي عـثث سوا اكتثثا ي    ك

 طحفاة  مت امماويات موالا الحواؿا  جحااالاي   جعلها مسا ر أخسى  لالعحااة عليهثا مثت 

لبثثثثا امللحبثثثثات العامثثثثة الظثثثثعوة ة   بثثثثا  الثثثثت القثثثثوه أل فعثثثثم امللحبثثثثات العامثثثثة  ثثثثي املاللثثثثة 

ت   خاؿثة  ثي العسبية الظعوة ة ال شالد فعيد  عت العالم الحقا   وظثم  ثـثاالت  الؼثبما

مثثثثا مثثثثا ثوؿثثثثلد اليثثثث  البابدثثثثة  ثثثثي البحثثثثا عثثثثت املوالثثثثا الؼثثثثبلية للالحبثثثثات العامثثثثة   مثثثثت أل 

فعثثثم امللحبثثثات العامثثثة الظثثثعوة ة ال شالثثثد لثثث ع لهثثثا موالثثثا ع ثثثق ػثثثبلة  ومكوثثثد  وحثثثت ع ثثثق 

 مؼاز  عقد جد د مت لسوسا اكتا ي.
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و
ً
 او  ض ق إبارةوصفحهعوامللإلا هعوا ةهم وا ضةقبو و و ومقلو-ثه ثه

و(4تن هورلمو)

وإبارةوصفحهعوامللإلا هعوا ةهم وا ضةقبو و و ومقلاو  ض ق 

تااااهريروتخااااروتحاااانو وواوشهءوا صفح ووامللإلا  وا ةهم و

و عصفح و*

اتااااااااااااه يو ااااااااااانبو

وا إلاحنوثهع

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااانبو

املإلااااااااااااهبةينو

و عصفح 

ملحبثثثثثثثثثثثثثة امللثثثثثثثثثثثثثن عبثثثثثثثثثثثثثد العصيثثثثثثثثثثثثثص 

 العامة

 7624 1761 ة2018ما و  3 ة2014 سا س 6 

بالعاؿثثثثثثثثثثثثثثثاة امللحبثثثثثثثثثثثثثثثة العامثثثثثثثثثثثثثثثة 

 املقدطة

 157 11 ة2015مازض  4 ة2015 سا س  5

 6400 43 ة2016ابسيا  20 ة2011 وليو  31 ملحبة امللن  هد العامة

 431 162 ة2018اغظوع  6 ة2014 سا س  5 ملحبة امللن طعوة ببك د 

أغظثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثوع  19 ة2014أغظوع  19 امللحبة العامة بالدماة

 ة2014

2 94 

 294 16 ة2015 وويو  26 2015 بكا س  4 ثبو امللحبة العامة باسوقة 

و- 4 ة2011أكحوبس  11 ة2011أكحوبس  9 امللحبة العامة فعسعس

* ثثثثازيخ  خثثثس ثحثثثد ا اكثثثيا للـثثثفحة خثثثاله الفمثثثك  الصمسيثثثة املظثثثخسفر   ثثثي ثحليثثثا مححثثثوى 

 الـفحة مت لبا البابدة 

حبثثثثثثات العامثثثثثثة باطثثثثثثحعساق مثثثثثثا اطثثثثثثفست عسثثثثثث  الدزاطثثثثثثة مثثثثثثت وحثثثثثثاا  بثثثثثثوه اةاز  ؿثثثثثثفحات املل

(   ح ثثثث  اطثثثثبقية كثثثثا مثثثثت 4الظثثثثعوة ة ع ثثثثق مولثثثثا   ظثثثثبو   النثثثث   و ثثثثتها اكجثثثثد ه زلثثثثم )

ملحبثثة امللثثن  هثثد العامثثة ب،ثثد   امللحبثثة العامثثة فعسعثثس  ثثي ابؼثثا  الـثثفحة السطثثاية لهثثا ع ثثق 

ة   تثثو مثثا يعلثثع العاثثس الصماثث  للـثثفحة  الثثر    قثثدز باثثا 2011املولثثا  النثث  جعثثوة ا ثثق عثثاة 

حة طسوات  وـا للال امللحةحنل  بن  ثازيخ اعداة الدزاطة اكتالية  ي السـثا  صيد عت ط

ة. كاثثثثا ثو ثثثث  معويثثثثات اكجثثثثد ه املحعلقثثثثة بءبؼثثثثا  الـثثثثفحة ا ثثثثق اػثثثثمكا  2018الدثثثثاب  لعثثثثاة 

رالذ ملحبات عامة مادلثة  ثي ملحبثة امللثن عبثد العصيثص العامثة بالسيثاق  ملحبثة امللثن طثعوة 

ماة  ثي  مثك  ابؼثا  ؿثفحاتها اكملاؿثة ع ثق املولثا  النث  كاوثد عثاة ببك د   امللحبة العامثة بالثد

ة  النثث  ثحثثدةت  ثثي 2015ة   اػثثمكا  ملحةحثثنل  ثثي ابؼثثا  ؿثثفحاتها السطثثاية   ثثي العثثاة 2014

كثثا مثثت امللحبثثة العامثثة بالعاؿثثاة املقدطثثة  امللحبثثة العامثثة باسوقثثة ثبثثو .  ع ثثق الثثسغم ماثثا 

العامثثثثة الظثثثثعوة ة لالطثثثثحفاة  مثثثثت مولثثثثثا  كؼثثثثفد عسثثثث  الدزاطثثثثة مثثثثت طثثثثري فعثثثثثم امللحبثثثثات
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 ملثا جعلظث  معويثات اجاثا ي عثدة الححثد دات   ح ث  
 
  ظبو  فؼما خاؾ   اال أوث     قثا

 جوة ثفا ت  لاام بنل العاس الصما  لـفحات امللحبات العامة مسر ثازيخ ابؼثا ها   بثنل كثم 

د العصيثثثثثص العامثثثثثة الححثثثثثد دات النثثثثث  أجسيثثثثثد ع ثثثثثق الـثثثثثفحة  ذلثثثثثن باطثثثثثح سا  ملحبثثثثثة امللثثثثثن عبثثثثث

بالسيثاق   ثثسى البابدثة ال  ثثي ذلثن مثا يعوثث  ةاللثة  خفثا  امللحبثثات العامثة الظثعوة ة النثث  

ػثال ها الدزاطثثة  ثثي ثوميثثا  اطثثخدااز ؿثثفحاتها لإلاغثساق النثث  أبؼثثةت ألجلهثثا     خفثثا   ثثي 

ع هثثا  بقثثا  ع ثثي  اعليثثة بلثثوزتا  للمك بثث   تثثو مثثا  حةكثثد مثثت خثثاله السحثثاا  النثث   لؼثثا 

مظخدا  مت ذلن ملحبة امللن عبد العصيص  –اكجد ه  املحعلقة بحازيخ اخس ثحد ا للـفحة 

   لثثثثثد وثثثثثو  البثثثثثابدول  ثثثثثي اةب املوكثثثثثوت املنؼثثثثثوز ا ثثثثثق للثثثثثية  زثبثثثثثان املباػثثثثثس بثثثثثنل  -العامثثثثثة 

اطحاسازية الححد ا للـفحة  بنل جرب املحافعنل  شيثاة  عثدةتم   اطثحاسازية املحافعثة لهثا 

ع ثق  Jacobson(2011,p88)عليهم كاحثافعنل للـثفحة السطثاية للالحبثة    ةكثدت     بقا 

كس ز   تحااة بححد ا ؿفحة امللحبة املنؼة  ع ق مسـة مولا   ظبو   بيا   تد 

او   نبغي ع ثق أخـثااي  املعلومثات اةزا  ال اطثحاداة الف ظثبو  كثةةا   حولث  اللدنثك مثت 

ة  لمثثثثثواة بححثثثثثد ا ؿثثثثثفح ها ع ثثثثثق  لثثثثثا مثثثثثس   ابثثثثثد   ثثثثثي  تحاثثثثثاة    اذا لثثثثثم جظثثثثثحوا امللحبثثثثث

 طثثثثثثثثثثبوت     ءوثثثثثثثثثث  بثثثثثثثثثثرلن  الثثثثثثثثثثت ال  مثثثثثثثثثثول أةا  غنثثثثثثثثثثك مفيثثثثثثثثثثد  أ  غنثثثثثثثثثثك واوتثثثثثثثثثثة     أػثثثثثثثثثثازت  

Jacobson(2011,p83)  ا ي العاللة املباػس  الوسة ة بنل عالية الححد ا املظحاس لـثفحة

ذلثثثثثن ال الححثثثثثد ا الثثثثثداام امللحبثثثثثة  بثثثثثنل بسثثثثثا  لاعثثثثثد  مثثثثثت املحثثثثثافعنل للـثثثثثفحة    ثثثثثركست  ثثثثثي 

 الثت ال جظثاعد  ثي ثوثويس  Add-on Applicationsلـثفحة امللحبثة    الحوبيقثات امللثا ة 

لاعثثثد  أكبثثثك مثثثت املحثثثافعنل للـثثثفحة    تثثثرا  ثثثسعلع فؼثثثما مباػثثثس ع ثثثق القياثثثة املظثثثثححقة 

ة ألتايث Al kindi & Al -Suqri (2013, p4)لحوثويس ؿثفحة امللحبثة. زؤيثة مؼثا هة أػثاز اليهثا 

 عثثثت 
 
بيثثثا أ ؿثثثد البابدحثثثال  ثثثي  Riza Ayu and Abrizaعاليثثثة الححثثثد ا املظثثثحاس وقثثثال

ةزاطثثث هاا بلثثثثس ز   طثثثحاسازية  ثثثثي ثحثثثد ا ؿثثثثفحات امللحبثثثات ع ثثثثق مولثثثا   ظثثثثبو  كجثثثثرب 

 املظحادمنل للـفحة  اتحاامهم  مؼازك هم  يها.

لثثثثن عبثثثثد العصيثثثثص  ثثثثثسى البابدثثثثة  ثثثثي ذلثثثثن مثثثثا  فظثثثثس ازثفثثثثات عثثثثدة املحثثثثافعنل لـثثثثفحة ملحبثثثثة امل

( محثثثافا   اوافثثثاق 7624العامثثثة بالسيثثثاق  النثثث   لؼثثثا ع هثثثا اكجثثثد ه بيثثثا بلثثث  عثثثدةتم )

(   غيثثاب املحثثافعنل 94عثثدة املحثثافعنل لـثثفحة امللحبثثة العامثثة بالثثدماة اذ بلثث  عثثدة محافعيهثثا )
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جسيثثد ع ثثق 
ك
لـثثفحة امللحبثثة العامثثة فعسعثثس  ذلثثن بثثالسظس ا ثثق اجاثثا ي عثثدة الححثثد دات النثث  أ

 اتها مسر ابؼا ها.ؿفح

 ع ثثثثق السحثثثثاا  النثثثث  خسجثثثثد  هثثثثا البابدثثثثة   ءوثثثث   الثثثثت القثثثثوه بثثثثةل ملحبثثثثة امللثثثثن عبثثثثد 
 
 اعحاثثثثاةا

 
 
العصيثثص العامثثثة بالسيثثثاق يثثثي أك ثثثك امللحبثثثات العامثثثة الظثثثعوة ة النثثث  ػثثثال ها الدازطثثثة اتحاامثثثا

 بفاعليثثثثثة ؿثثثثثفح ها باالطثثثثثخساة ع ثثثثثق معويثثثثثات اجاثثثثثا ي عثثثثثدة الححثثثثثد دات  ثثثثثثازيخ اخثثثثثس ثحثثثثثد ا

 للـفحة  عدة املحافعنل لها  ترا با كا ة ا ق ا تحوى السوالاي امللا  للـفحة.

  ثثي اكجثثثص  الحثثثا ي مثثثت الدزاطثثة جعثثثسق  ثسثثثالؽ البابدثثثة وحثثاا  ثفـثثثيلية لححثثثد دات اكتثثثااى 

 ع ق بدا.
 
 للالحبات العامة الظعوة ة الن  غو ها الدزاطة كال

و(5تن هورلمو)

وتحنوثهعوالحهئطو و وصفح وملإلا  وامل
ً
عنو  نوا ةسيسوا ةهم و و ومقلاو  ض ق ومقز  و  قه

و عضىقاع

و

الححثثثد دات امللثثثا ة لـثثثفحة ملحبثثثة امللثثثن عبثثثد العصيثثثص العامثثثة ع ثثثق مولثثثا   ظثثثبو  لعثثثاة *و

( لؼهس 1( ثحد دات  بوالا )6)ة 2018اغظوع  11ة  بلغد  ي م،اوعها بن  ثازيخ 2018

 ( لؼهس ما و.1ة  )2018( لؼهس ابسيا 1ة  )2018( لؼهس مازض 3ة  )2018 سا س 

ة ا ثثثثثثثق 25/7/2018* الفمثثثثثثثك  الصمسيثثثثثثثة النثثثثثثث  اطثثثثثثثخسفرت  ثثثثثثثي ثحليثثثثثثثا ملثثثثثثثاول الـثثثثثثثفحة )مثثثثثثثت 

 ة(11/8/2018

 

 

و

وا ضى 

مإلاقصااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااطوواملجاقعوا شهر

ا إلاحااااانوثهعو ااااايو

وا ةهم وبيضابكوهق ابكواكإلاقبروصبإلاابكواغضططووق يقووقهيقومهوقوابريلومهرشو بكاورووىهور

عثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثاة 

 ة2014

7 9 42 3

2 

33 79 17 56 72 38 114 95 594 5‚49 

عثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثاة 

 ة2015

- - - 1 - 15 3 9 87 113 182 93 503 91‚41 

عثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثاة 

 ة2016

93 91 182 2

2

3 

57 1 - - - - 2 - 649 08‚54 

عثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثاة 

 ة2017

- - - - 3 - 4 2 - - 1 - 10 83‚0 
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و(1شملوتقطيحيورلمو)

ووتحنوثهعوالحهئطو و وصفح وملإلا  واملعنو  نوا ةسيسوا ةهم 
ً
 و ومقلاو  ض ق ومقز  و  قه

و عضىقاع

 
 

ظهثثثثثثس ازثفثثثثثثات معثثثثثثده 1(  الؼثثثثثثما زلثثثثثثم )5وحثثثثثثاا  الدزاطثثثثثثة  النثثثثثث  يعسكثثثثثثها اكجثثثثثثد ه زلثثثثثثم )
ك
(  ث

ة ع ق بااى ؿفحة ملحبثة امللثن عبثد العصيثص العامثة  2016الححد دات الن  أجسيد  ي عاة 

%( مثثت 36‚9(  بظثثبة )54‚08( ثحثثد ا  باحوطثثى )649بيثثا بلثث  اجاثثا ي عثثدة الححثثد دات )

اجاا ي عدة الححد دات الن  أجسيد خاله  عواة  زاعة املاكية مت بدا ة ابؼا  الـفحة 

ة بيثثثا بلغثثثد 2014ة. ث ثثثي ذلثثثن معثثثده الححثثثد دات لعثثثاة 2017ة  بنثثث   ها ثثثة 2014 ثثثي عثثثاة 

 %(.33‚8(  ي العاة  بظبة )49‚5( ثحد ا  محوطى )594)

ة 2017حثثثثاا  البثثثثازش  النثثثث   و ثثثثتها اكجثثثثد ه المكاجثثثثا  ثثثثي ثحثثثثد ا الـثثثثفحة  ثثثثي عثثثثاة  مثثثثت الس

( 10 الثثثثثر   ح ثثثثث  مثثثثثت للثثثثثة عثثثثثدة الححثثثثثد دات امللثثثثثا ة للـثثثثثفحة  النثثثثث  بلغثثثثثد  ثثثثثي اجاالهثثثثثا )

%( مثثت م،اثثوت الححثثد دات امللثثا ة ألزاعثثة أعثثواة   باحوطثثى 0‚6ثحثثد دات  قثثى  بنظثثب  )

 (.0‚83ثحد ا  ي العاة بل  )
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و(6)وتن هورلم

و
ً
تحنوثهعوالحهئطو و وصفح وامللإلا  وا ةهم وبه ةهصا واملقنص و و ومقلاو  ض ق ومقز  و  قه

  عضىقاع
 

ة ع ثثثثثثثق ؿثثثثثثثفحة امللحبثثثثثثثة العامثثثثثثثة بالعاؿثثثثثثثاة 2018* ال  وجثثثثثثثد أ  ثحثثثثثثثد دات ملثثثثثثثا ة للعثثثثثثثاة 

 املقدطة

ة ا ثثثثثثق 14/8/2018* الفمثثثثثثك  الصمسيثثثثثثة النثثثثثث  اطثثثثثثخسفرت  ثثثثثثي ثحليثثثثثثا ملثثثثثثاول الـثثثثثثفحة )مثثثثثثت   

 ة(15/8/2018

و(2تقطيحيورلمو)وشمل

و
ً
تحنوثهعوالحهئطو و وصفح وامللإلا  وا ةهم وبه ةهصا واملقنص و و ومقلاو  ض ق ومقز  و  قه

و عضىقاع
 

 

و

وا ضى 

مإلاقصاااااطوواملجاقعوا شهر

ا إلاحاااااااااااااانو

ثاااااااااهعو ااااااااايو

وا ةهم
 بيضابكوهق ابكواكإلاقبروصبإلاابكواغضططووق يقووقهيقومهوقوابريلومهرشو بكاورووىهور

عثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثاة 

 ة2015

8 - 3 - - - - - - - - - 11 9‚0 

عثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثاة 

 ة2016

- - - - - - - - - - - - - - 

عثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثاة 

 ة2017

- - - - - - - - - - - - - - 
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(  الثثثا كثثثعا اطثثثحفاة  امللحبثثثة العامثثثة بالعاؿثثثاة 2(  الؼثثثما زلثثثم )6 و ثثث  اكجثثثد ه زلثثثم )

 املقدطثثثثثثة مثثثثثثثت ؿثثثثثثثفح ها السطثثثثثثاية املنؼثثثثثثثة  ع ثثثثثثثق مولثثثثثثا   ظثثثثثثثبو   بيثثثثثثثا بلثثثثثث  اجاثثثثثثثا ي عثثثثثثثدة

( ثحثثد ا  قثثى  النثث  كاوثثد جايعهثثا  ثثي عثثاة 11الححثثد دات ع ثثق مثثدى رثثالذ طثثسوات مححاليثثة )

ة   بنثثثث  2017ة  2016ة  ث ثثثثي ذلثثثثن ابعثثثثداة للححثثثثد ا للـثثثثفحة ع ثثثثق مثثثثدى  عثثثثواة 2015

 ة.2018اغظوع  15-14ثازيخ ثحليا البابدة  تحوى الـفحة  ي الفمك  

و

و(7تن هورلمو)

و عضىقاعوتحنوثهعوالحهئطو و وصفح وملإلا  
ً
واملعنو هنوا ةهم و و ومقلاو  ض ق ومقز  و  قه

 

ز مثت ابؼثا  الـثفحة ة تو املحوطى ع ثق مثدى طثحة ػثهو 2011* محوطى الححد دات لعاة 

 ة2011 ي  وليو عاة 

 ة ع ق ؿفحة ملحبة امللن  هد العامة2018* ال  وجد أ  ثحد دات ملا ة للعاة 

ة ا ثثثثثثق 16/8/2018* الفمثثثثثثك  الصمسيثثثثثثة النثثثثثث  اطثثثثثثخسفرت  ثثثثثثي ثحليثثثثثثا ملثثثثثثاول الـثثثثثثفحة )مثثثثثثت   

 ة(18/8/2018

 

 

و

وا ضى 

مإلاقصااااااااااااااااااااااااااااااااااااطوواملجاقعوا شهر

ا إلاحاانوثهعو اايو

وا ةهم

وبيضابكوهق ابكواكإلاقبروصبإلاابكواغضططووق يقووقهيقومهوقوابريلومهرشو بكاورووىهور

عثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثاة 

 ة2011

      2 14 2 2 1 6 27 5‚4* 

عثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثاة 

 ة2012

2 - 3 - 1 2 1 - - - - - 9 7‚0 

عثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثاة 

 ة2013

- - - - - - - - - - - - - - 

عثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثاة 

 ة2014

- - - - - - - - - - - - - - 

عثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثاة 

 ة2015

- - - - - - - - - - - - - - 

عثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثاة 

 ة2016

- - 5 2 - - - - - - - - 7 5‚0 

عثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثاة 

 ة2017

- - - - - - - - - - - - - - 
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 (3ػما ثوكي ي زلم )

 للظسواتثحد دات اكتااى ع ق ؿفحة ملحبة امللن  هد ال
 
 عامة ع ق مولا   ظبو  موشعة   قا

و

 
 

وحاا  ثحليا الححد دات لـفحة ملحبة امللن  هد العامة ع ق مولا   ظبو   الن  يعسكها 

( جعلع اطحاساز  تحااة النظ   بححد ا ؿفحة امللحبة 3(  الؼما زلم )7اكجد ه زلم )

العثاة  بيثا مدثا اجاثا ي عثدة  ة  بنث  اخثس ةيظثابك لثسفع2011مسر ابؼا ها  ي  وليو لعاة 

( ثحثثثثثثثثد ا 27ة أع ثثثثثثثثق معثثثثثثثده باملقازوثثثثثثثثة بثثثثثثثاألعواة الحاليثثثثثثثثة  بوالثثثثثثثا )2011الححثثثثثثثد دات للعثثثثثثثاة 

ة لـثثثثوز 2017ة     2015ة   2014ة  2013(. كاثثثثا ثظهثثثثس السحثثثثاا  لإلاعثثثثواة 4.5 محوطثثثثى )

 ا ثثث   ثثثي ثحثثثد ا ؿثثثفحة امللحبثثثة بيثثثا ثبثثثنل للبابدثثثة مثثثت خثثثاله ثحليثثثا مححثثثوى الـثثثفحة 

اة القااانل ع ق اةاز  ؿفحة امللحبة با  ثحد ا ع ق مدى رالذ أعواة مححاليثة مثت عدة لي

 مثثثثت خثثثثاله مثثثثا ثو ثثثثت  2015ة  بنثثثث   ها ثثثثة عثثثثاة 2013بدا ثثثثة عثثثثاة 
 
ة   تثثثثو مثثثثا  سوبثثثثع ا لثثثثا

ة.  اؼما عاة  ءو  باقازوة العاس الصما  لـفحة ملحبة امللن  هد 2017السحاا  ع ق العاة 

ة  بءجاثا ي 2011ما تو  و  الظد طسوات مسر ابؼا ها  ثي عثاة  العامة ب،د   الن  ث،ا شت

( ثحثد ا  قثى   43ة  البثال  )2017عدة الححد دات للـفحة مسر ابؼا ها  بن   ها ة عاة 

 ثثءل  ثثي ذلثثن مثثا  وثثسح زؤيثثة  ا ثثتة لوالثثا القـثثوز الحثثاة  ثثي ثفعيلهثثا  اطثثخداازتا باثثا  اثثدة 

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووواملظحفيد ت م ها    ادة امللحبة وفظها.
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و(8تن هورلمو)

و عضىقاع
ً
وتحنوثهعوالحهئطو و وصفح وملإلا  واملعنوصةقبوببكونةو و ومقلاو  ض ق ومقز  و  قه

و

 

ة  2018* الححد دات امللا ة لـفحة ملحبة امللن طعوة ببك د  ع ق مولا   ظبو  لعاة 

 ( ثحد ا1ة )2018أغظوع  26 ي م،اوعها بن  ثازيخ  بلغد

ة ا ثثثثثثثق 20/8/2018* الفمثثثثثثثك  الصمسيثثثثثثثة النثثثثثثث  اطثثثثثثثخسفرت  ثثثثثثثي ثحليثثثثثثثا ملثثثثثثثاول الـثثثثثثثفحة )مثثثثثثثت 

 ة(26/8/2018

 

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

وا ضى 

مإلاقصاااااااااااااااااااااطوواملجاقعوا شهر

ا إلاحااااانوثهعو

و يوا ةهم

وبيضابكوهق ابكواكإلاقبروصبإلاابكواغضططووق يقووقهيقومهوقوابريلومهرشو بكاورووىهور

عثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثاة 

 ة2014

20 8 16 13 4 3 1 3 6 1 7 9 91 58‚7 

عثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثاة 

 ة2015

7 3 4 1 6 2 2 1 3 2 3 3 37 08‚3 

عثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثاة 

 ة2016

4 7 3 2 4 1 - 3 1 7 1 - 33 75‚2 

عثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثاة 

 ة2017

- - - - - - - - - - - - - - 
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و(4شملوتقطيحيورلمو)

و عضىقاع
ً
وتحنوثهعوالحهئطو و وصفح وملإلا  واملعنوصةقبوببكونةو و ومقلاو  ض ق ومقز  و  قه

و
 

(  املحعلقثثثة بححثثثد دات 4(  الؼثثثما زلثثثم )8عويثثثات النثثث  يعسكثثثها اكجثثثد ه زلثثثم )مثثثت خثثثاله امل

ؿثثفحة ملحبثثة امللثثن طثثعوة ببك ثثد  ع ثثق مولثثا   ظثثبو    ظهثثس ازثفثثات عثثدة الححثثد دات النثث  

( 91ة   النثث  بلغثثد )2016ة  2015ة باملقازوثثة بثثاألعواة 2014أجسيثثد ع ثثق الـثثفحة  ثثي عثثاة 

( ثحثد ا مسثر 161العثاة للححثد دات  البثال  عثدةتا ) %( مثت  جاثا ي56‚5ثحد ا  بنظبة )

ة    ثثثثثي املقابثثثثثا  ثثثثثءل اوافثثثثثاق م،اثثثثثوت الححثثثثثد دات 2014بدا ثثثثثة ابؼثثثثثا  الـثثثثثفحة  ثثثثثي  سثثثثثا س 

ة يعلثثثثثثع  جثثثثثثوة ثساجثثثثثثا  ثثثثثثي  تحاثثثثثثاة 2016ة  2015 محوطثثثثثثى الححثثثثثثد دات لمثثثثثثا مثثثثثثت عثثثثثثاة 

لـثفحة امللحبثة بالححد ا لـفحة امللحبة.  تو ما ثةكد للبابدة مت خاله ثحليا ا تحثوى 

ثثثجا اخثثثس 2017بيثثثا ثبثثثنل عثثثدة  جثثثوة أ  ثحثثثد دات ع ثثثق الـثثثفحة بحثثثازيخ عثثثاة  ة  بيثثثا لك

وة. 2016وو ابك  24ثحد ا ع ق بااى ؿفحة امللحبة بحازيخ 

و

و

و

و

و
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و(9تن هورلمو)

و عضىقاع
ً
وتحنوثهعوالحهئطو و وصفح وامللإلا  وا ةهم وبه نمهمو و ومقلاو  ض ق ومقز  و  قه

و

و

* محوطثثثثثثى الححثثثثثثد دات تثثثثثثو املحوطثثثثثثى ع ثثثثثثق مثثثثثثدى خاظثثثثثثة ػثثثثثثهوز مثثثثثثت ابؼثثثثثثا  الـثثثثثثفحة  ثثثثثثي 

 ة2014اغظوع عاة 

 ة ع ق ؿفحة امللحبة العامة بالدماة2018* ال  وجد أ  ثحد دات ملا ة للعاة 

 ة(27/8/2018* ثحليا ملاول الـفحة ثم  ي )

 

و

و

و

و

و

و

و

وا ضى 

مإلاقصطوواقعاملجوا شهر

ا إلاحنوثهعو

و يوا ةهم

وبيضابكوهق ابكواكإلاقبروصبإلاابكواغضططووق يقووقهيقومهوقوابريلومهرشو بكاورووىهور

عثثثثثثثثاة 

201

 ة4

       2 - - - - 2 4‚0* 

عثثثثثثثثاة 

201

 ة5

- - - - - - - - - - - - - - 

عثثثثثثثثاة 

201

 ة6

- - - - - - - - - - - - - - 

عثثثثثثثثاة 

201

 ة7

- - - - - - - - - - - - - - 
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و(5شملوتقطيحيورلمو)

و عضىقاعتحنوثهعوالحهئطو و وصفح وامللإلا 
ً
و وا ةهم وبه نمهمو و ومقلاو  ض ق ومقز  و  قه

و

و
 

وحثثثثثثثاا  ثحليثثثثثثثثا ملثثثثثثثاول ؿثثثثثثثثفحة امللحبثثثثثثثثة العامثثثثثثثة بالثثثثثثثثدماة ع ثثثثثثثثق مولثثثثثثثا   ظثثثثثثثثبو  املحعلقثثثثثثثثة 

(  ثظهس عثدة اجثسا  5(  الؼما زلم )9بححد دات الـفحة  الن   لؼا ع ها اكجد ه زلم )

أعثثواة مححاليثثة مسثثر  ها ثثة عثثاة  أ  ثحثثد ا أ  اكثثا ات للـثثفحة ع ثثق مثثدى مثثا  صيثثد عثثت رالرثثة

ة  كاثثثثا خسجثثثثد البابدثثثثة 2018اغظثثثثوع  27ة  بنثثثث   مثثثثك  ليثثثثاة البابدثثثثة بححليلهثثثثا  ثثثثي 2014

 19املحابثة ع ثق بثااى الـثفحة  املؤزخثة بحثازيخ  - 2عثدةتا  -بسخي،ة مفاةتا ال املنؼثوزات

ة يثثثثثي م،ثثثثثسة ؿثثثثثوز للواجهثثثثثة اكملازجيثثثثثة ملباثثثثث  امللحبثثثثثة ابثثثثثدتا كثثثثثال ثحثثثثثد ا 2014أغظثثثثثوع 

ـثثوز  امللثثا الشملصثثو    آلاخثثس ثحثثد ا لـثثوز  الغثثال     تثثو مثثا يعاثث  ال امللحبثثة العامثثة ل

بالثثثدماة مادلثثثثة  ثثثثي القثثثثااانل ع ثثثثق اةاز  ؿثثثثفحة امللحبثثثة لثثثثم ثومثثثثا الـثثثثفحة بثثثثا  ػثثثثما مثثثثت 

و ػماه لإلاغساق الن  أبؼئد لها  لم ثحقع  تدا  مت ابؼا ها.

و
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و(10تن هورلمو)

وتحنوثهعوالحهئطو و وصفح وامل
ً
لإلا  وا ةهم وباىطق وت ق و و ومقلاو  ض ق ومقز  و  قه

و عضىقاع

و

محوطى الححد دات تسا تو املحوطى ع ثق مثدى ابثدى عؼثس ػثهس مثت ابؼثا  الـثفحة  ثي *و

 ة2015 بكا س عاة 

 ة ع ق ؿفحة امللحبة العامة باسوقة ثبو 2018* ال  وجد أ  ثحد دات ملا ة للعاة 

 (ة28/8/2018*ثحليا ملاول الـفحة ثم  ي )  

و(6شملوتقطيحيورلمو)

و
ً
تحنوثهعوالحهئطو و وصفح وامللإلا  وا ةهم وباىطق وت ق و و ومقلاو  ض ق ومقز  و  قه

و عضىقاع
و

و

و

وا ضى 

مإلاقصاااااااااااااااااااااطوواملجاقعوا شهر

ا إلاحااااانوثهعو

و يوا ةهم

وبيضابكوهق ابكواكإلاقبروصبإلاابكواغضططووق يقووقهيقومهوقوابريلومهرشو بكاورووىهور

عثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثاة 

 ة2015

 6 1 6 1 2 - - - - - - 16 4‚1* 

عثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثاة 

 ة2016

- - - - - - - - - - - - - - 

عثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثاة 

 ة2017

- - - - - - - - - - - - - - 
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( ال م،اثثثثثا الححثثثثثد دات النثثثثث  أجسيثثثثثد لـثثثثثفحة 6(  الؼثثثثثما زلثثثثثم )10 و ثثثثث  اكجثثثثثد ه زلثثثثثم )

ة  بءجاثثثثثثثا ي 2015امللحبثثثثثثثة العامثثثثثثثة باسوقثثثثثثثة ثبثثثثثثثو  ع ثثثثثثثق مولثثثثثثثا   ظثثثثثثثبو   كاوثثثثثثثد  ثثثثثثثي العثثثثثثثاة 

 بلثثث  )
 
ة 2016(   ع ثثثق مظثثثحوى  عثثثواة 1‚4( ثحثثثد ا  محوطثثثى )16ثحثثثد دات كثثثعيا بظثثثةيا

بنل السحاا  ال ؿثفحة امللحبثة لثم ثحظثة بثة  ثحثد ا لهثا  تثو مثا يعلثع القـثوز 2017 
ك
ة ث

والوا    ي اطخداازتا  ثوميفها كملدمة امللحبة  املظحفيد ت م ها مت لبا القااانل عليها.

و

و(11تن هورلمو)

و عضىقاعتحنوثه
ً
وعوالحهئطو و وصفح وامللإلا  وا ةهم وبةر رو و ومقلاو  ض ق ومقز  و  قه

و

ػثثثهوز مثثثت ابؼثثثا  الـثثثفحة  ثثثي أكحثثثوبس * محوطثثثى الححثثثد دات تثثثو املحوطثثثى ع ثثثق مثثثدى رالرثثثة 

 ة2011عاة 

 ة ع ق ؿفحة امللحبة العامة فعسعس2018* ال  وجد أ  ثحد دات ملا ة للعاة 

 ة(29/8/2018*ثحليا ملاول الـفحة ثم  ي )
 

و

وا ضى 

مإلاقصاااااااااااااااااااااطوواملجاقعوا شهر

ا إلاحااااانوثهعو

و يوا ةهم

وبيضابكوهق ابكواكإلاقبروصبإلاابكواغضططووق يقووقهيقومهوقوابريلومهرشو بكاورووىهور

عثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثاة 

 ة2011

         4 - - 4 3‚1* 

عثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثاة 

 ة2012

- - - - - - - - - - - - - - 

عثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثاة 

 ة2013

- - - - - - - - - - - - - - 

عثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثاة 

 ة2014

- - - - - - - - - - - - - - 

عثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثاة 

 ة2015

- - - - - - - - - - - - - - 

عثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثاة 

 ة2016

- - - - - - - - - - - - - - 

عثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثاة 

 ة2017

- - - - - - - - - - - - - - 
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و(7شملوتقطيحيورلمو)

و عضىقاع
ً
وتحنوثهعوالحهئطو و وصفح وامللإلا  وا ةهم وبةر رو و ومقلاو  ض ق ومقز  و  قه

 

 
 

(  الثثا اةاز  ؿثثفحة امللحبثثة العامثثة فعسعثثس ع ثثق 7 الؼثثما زلثثم )  (11لثثع اكجثثد ه زلثثم )يع

ظهثثثثس  جثثثثوة لـثثثثوز  مولثثثثا   ظثثثثبو   اؼثثثثما خثثثثاؾ مثثثثا  حعلثثثثع بححثثثثد ا الـثثثثفحة   الثثثثر   ك

 ا ثث   ثثي  تحاثثاة بالححثثد ا لهثثا  اذ ثبثثنل للبابدثثثة مثثت خثثاله ثحليثثا مححثثوى الـثثفحة اوثثث  

ة     اوثث   ع ثثق مثثدى مثثا  صيثثد 2011سثثر ا اخثثس عثثاة  ع ثثق الثثسغم مثثت ابؼثثا  ؿثثفحة امللحبثثة م

،ثثسى أ  اكثثا ة للـثثفحة  ذلثثن باطثثح سا   عثثت طثثد طثثسوات  بنثث   مثثك  اعثثداة الدزاطثثة لثثم  ك

( ثحثثثثد دات  قثثثثى  النثثثث  لثثثثم 4ة  البالغثثثثة  ثثثثي م،اوعهثثثثا )2011الححثثثثد دات النثثثث  ثاثثثثد  ثثثثي عثثثثاة 

يثة  ا ثتة مفاةتثا ثاس  عت كو ها اكا ات لـوز ع ق بااى الـثفحة    تثو مثا يعلثع زؤ 

عثثدة اطثثحفاة  امللحبثثة العامثثة فعسعثثس مثثت الـثثفحة املنؼثثة  لهثثا ع ثثق املولثثا  ثثي كثثا مظثثحويات 

  ثثاة  املالسثثة كثثالمك ي   الخظثثويع للالحبثثة   عالياتهثثا  خثثدماتها     ثـثثاه  الحواؿثثا مثثا 

 مظحفيديها.
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و
ً
و  ض ق . الاواصإلاخناموصفحهعوامللإلا هعوا ةهم وا ضةقبو و و ومقلاوو-رابةه

   ض ق و اصإلاخناموا ةىهصروالاصهصي واملإلاهح وطاًومقلاو-4/1      

وثثثثثثالؽ البثثثثثثابدول  ثثثثثثي  ةب املنؼثثثثثثوز العساؿثثثثثثس النثثثثثث   و ستثثثثثثا مولثثثثثثا   ظثثثثثثبو  )مدثثثثثثا 

  املنؼثثثثوزات  الـثثثثوز  الفيثثثثد و  املساطثثثثبات  آلازا   ا جاوعثثثثات(  خـااـثثثثها Aboutبثثثثوه 

ومثثثات لر ثثثاة  مثثثت تثثثر  اكملـثثثااف باثثثا  حقثثثع   مماويثثات املحعثثثدة  املحابثثثة ألخـثثثااي  املعل

للالحبة العد د مت   ،ابيات ع ق مظحوى  ثـاه  الحواؿا  الحفاعثا مثا املظثحفيد ت  

 عثثثثت ثحقيثثثثع 
 
 الحعسيثثثثا باكملثثثثدمات  الخظثثثثهيالت   بؼثثثثوة  المثثثثك ي   الخظثثثثويع لهثثثثا   لثثثثال

 مفهوة ا ـاه اكملدمة للاظحفيد. 

سالؼثثث ها لعساؿثثثس  خـثثثااف الؼثثثبمات (  ثثثي هسبهثثثا  م51 ؾ2010ذكثثثست م،اتثثثد )

ثثثثدعم امللحبثثثات  ثثثي ثقثثثد م خدمثثثة  باهثثثة اكجازيثثثة  Photos جحااعيثثثة ال خاؿثثثية الـثثثوز 

خدمثثثثة  زػثثثثاة    ثثثثركست اوثثثث  "  الثثثثت للالحبثثثثة مثثثثت خثثثثاله ثلثثثثن اكملاؿثثثثية أل ثقثثثثوة بءبؼثثثثا    

ألبثثثثثوة خثثثثثاؾ  حلثثثثثات ؿثثثثثوز لقاعثثثثثات امللحبثثثثثة وفظثثثثثها  جعثثثثثس  املظثثثثثحفيد ت بةلظثثثثثاة امللحبثثثثثة 

  أ  ال 
 
ا ملحلفثثثثثة  اطثثثثثحغاله تثثثثثر  اكملاؿثثثثثية  ثثثثثي الخظثثثثثويع بالـثثثثثوز كملثثثثثدماتها ا ملحلفثثثثثة مثثثثثدال

جعسق  ي  ؿوز أخـا   املعلومات  تو  قدة اكملدمات ا ملحلفة"     أكا د أو  "  الت 

اطحغاله ثلن اكملاؿية  ي عسق ؿوز ألغلفة اللح  أ  أ عية املعلومات  خسى الن   زةت 

" . تثثرا الثثساى مثثت  طثثحاداة لعسـثثس الـثثوز أػثثاز بد دثثة بامللحبثثة أ  ا
 
للحثث   ك ثثك ثثثدا ال

 عثت  Alkindi & Al-Suqri (2013,p3)اليث  
 
 الثر   ثسى امماويثة اطثحفاة  امللحبثة   Hornوقثال

 ع ثثثق اثابثثة ؿثثثوز محعثثثدة  مثثثت ةاخثثثا مباثثث  امللحبثثثة 
 
مثثت الـثثثوز  ثثثي الخظثثثويع لسفظثثثها اعحاثثثاةا

 )ؿثثوز للقاعثثات   لظثثاة  ؿثثوز لقاعثثا
 
ت اكتاطثثبات  ليثثة  ؿثثوز لللحثث  ... وحوتثثا(  لثثال

مدثثا  2.0يعحبثثك ثوبيقثثات الويثث   Hornعثثت الخظثثويع لبثثكام   بؼثثاهات امللحبثثة.  لثثرلن  ثثءل 

 موالا الؼبمات  جحااعية يي   لا للخظويع للالحبة  الخظويع  جاوعاتها.

 Boston Public Library ع ق طةيا املداه تسا ثقدة ؿفحة ملحبة بوطوت العامة 

 لالطحفاة  مت خاؿثية الـثوز  ثي تثرا الظثيا   بيثا  حلثات   
 
ع ق مولا   ظبو  واوذجا

البثثثثثثوة الـثثثثثثوز كثثثثثثات ؿثثثثثثفح ها ع ثثثثثثق املولثثثثثثثا ؿثثثثثثوز ملباثثثثثث  امللحبثثثثثثة اكملثثثثثثاز ي  ؿثثثثثثوز لقاعاتهثثثثثثثا 

الداخليثثة   كثثرلن ؿثثوز لإلاغلفثثة اكملازجيثثة  جاوعثثة مثثت اللحثث  اكجد ثثد  م ثثتوبة بـثثوز 

  (https://www.facebook.com/bostonpubliclibrary/photos)شملـية ملؤلفيها. 

https://www.facebook.com/bostonpubliclibrary/photos
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 ا ثق ثوجث  
 
البابدول  ي موكوت اطحاداة امللحبات ملوالا الحواؿا  جحااالاي  أػثاز ا ا لثا

 ستثثثا مولثثثا   ظثثثبو  كثثثات العساؿثثثس النثثث   و  Aboutامللحبثثثات لالطثثثحفاة  مثثثت عسـثثثس بثثثوه 

لحقد م  اثابة معلومات أطاطية عامة عت امللحبة  الن  تهثم املظثحفيد ت م هثا  مدثا عسثوال 

  URLمولا امللحبة ما خسيوة ثوكيحية للاولا  عسوال مولثا امللحبثة ع ثق ػثبلة  ومكوثد 

 ((Aharony,2012, p360 معلومات  ثـاه كعسوال البك د  للمك ب   زلم الهاثا.

بثثثثث  البابدثثثثثة مثثثثثت خثثثثثاله بح هثثثثثا  اطحعساكثثثثثها لعثثثثثدة مثثثثثت ؿثثثثثفحات االطثثثثثخساة ا ثثثثثق مثثثثثا خسجثثثثثد  ب

امللحبثثات العامثثة العامليثثة ع ثثق مولثثا   ظثثبو   و،ثثثد اوثث  با كثثا ة ا ثثق تثثر  املعلومثثات  النثثث  

جؼثثثثثمك   ثثثثثي اثاب هثثثثثا الغالبيثثثثثة مثثثثثت امللحبثثثثثات   و،ثثثثثد ال مثثثثثت امللحبثثثثثات العامثثثثثة مثثثثثا يهثثثثثحم بءثابثثثثثة 

بثة  مواعيثد  ا ثاة عاثا امللحبثة  معلومثات معلومات ثفـيلية اكا ية  كحثازيخ ثةطث ع امللح

 Halifax Public )عت  س ت امللحبة ال  جدت  اجاا ي عدة مقحنيات امللحبة  هبيع ها مدا)

Libraries ( بثثداذ الهامثثة  ثثي ثثثازيخ امللحبثثة مدثثا   ( London Public Library اكملثثدمات  

 أكحوبس العامة (. 6الحعلياية الن  ثقدمها امللحبة للاظحفيد ت مدا )ملحبة 

  ا جاالت املحابة للالحبات لالوحفات مس     تد م،اتد  Video عت الفيد و 

( اوثث  " مثثت خثثاله ثلثثن اكملاؿثثية جظثثحويا امللحبثثة  كثثا لقوثثات الفيثثد و 52-51  ؾ 2010)

: هسيقثثثثثة اطثثثثثحاداة املظثثثثثحفيد للسظثثثثثاة آلا ثثثثثي النثثثثث  جظثثثثثحادم  
 
اكملاؿثثثثثة  هثثثثثا  النثثثثث  جؼثثثثثسح مثثثثثدال

لليفيثثثثة ثقثثثثد م خدمثثثثة مثثثثت خثثثثدمات املعلومثثثثات  كثثثثرلن  الثثثثت مثثثثت خاللهثثثثا  امللحبثثثثة  أ  ػثثثثسح

عثثس  بامللحبثثثة  كاثثا  الثثت أل ثقثثوة امللحبثثة مثثت خاللهثثثا 
ك
اثابثثة فعثثم   ثثالة الورااقيثثة النثث  ج

بءثابة لقوات الفيد و لبعم السد ات الن   حم عقدتا بامللحبة  برلن ثالت املظحفيد مت 

 اكتـوه عليها".

 ما ثقدم  مو 
 
   Groupsالا الحواؿا  جحااالاي مت امماوية ثوويس ا جاوعات ا لا

مهثثثثثد الوسيثثثثثع للالحبثثثثثات لحقثثثثثد م خثثثثثدمات ثاثثثثثحف بف ثثثثثات مثثثثثت املظثثثثثحفيد ت لهثثثثثا اتحاامثثثثثات 

( تثثثثثثثثر  اكملاؿثثثثثثثثية 53 ؾ2010مؼثثثثثثثثمككة ا  بي هثثثثثثثثا زابثثثثثثثثى  ،اعهثثثثثثثثا   لثثثثثثثثد والؼثثثثثثثثد م،اتثثثثثثثثد ) 

حبثات العامثة فؼثما خثاؾ  ثي   مماويات الن  ثوسبها للالحبات  النث   ح ث  ا هثا ثثدعم املل

ثقثثد م اكملثثدمات  جحاثثا املظثثحفيد ت م هثثا   ثثركست  ثثي ذلثثن اوثث  "  الثثت للالحبثثة  طثثحفاة  

مت ثلن اكملاؿية  ي اعداة ما يؼب  بساة  القسا   بحيا ثاـف امللحبة م،اوعة  حم مت 
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   السقثد بثوه خاللها هسح عسوال  عا  ما بنل اكتنل   آلاخس    خباةه القسا  مت خاللها آلازا

 ذلن الوعا  مت خاله لسا تهم ل ".

 الطثثخدااز تثثر  اكملاؿثثية لحوثثويس  Indian Prairie Public Library ث،ظثد ملحبثثة 
 
واوذجثثا

ث،اثثا   ثثساة ماثثت  - Goodreadsمحابثثة  ثثي ؿثثفحة امللحبثثة ثحثثد مظثثم   –م،اوعثثة عامثثة 

ث  مت اللح   الحواؿا لهم اتحااة  ػغا بالقسا    بيا  الت لإلا ساة مسالؼة ما ثم لسأ

  الحفاعا ما القسا  آلاخسيت  با كا ة ا ق  هالت ع ق عسا يت اللح  املقمكبة للقسا  .

(https://www.facebook.com/ipplinfo/app/2415071772/)  

 م،اتثثثثثد )
 
 ثثثثثق م،ثثثثاه ثثثثثثوميف   خثثثثثس كملاؿثثثثثية ا جاوعثثثثثات  ( ا52  ؾ2010كاثثثثا ووتثثثثثد ا لثثثثثا

ذاكثثثثثثثس  بةوثثثثثثث   الثثثثثثثت للالحبثثثثثثثة " أل ثقثثثثثثثوة بءعثثثثثثثداة م،اوعثثثثثثثة مسفـثثثثثثثلة لمثثثثثثثا   ثثثثثثثة مثثثثثثثت   ثثثثثثثات 

املظثثثثثحفيد ت. كثثثثثةل ثقثثثثثوة بءبؼثثثثثا  م،اوعثثثثثة خاؿثثثثثة باألهفثثثثثاه جعثثثثثسق مثثثثثت خاللهثثثثثا اكملثثثثثدمات 

 الوطثثثثثثثثااا النثثثثثثثث  ثو ستثثثثثثثثا لهثثثثثثثثم  أ  أل ثقثثثثثثثثوة بءعثثثثثثثثداة م،اوعثثثثثثثثة خاؿثثثثثثثثة بلبثثثثثثثثاز الظثثثثثثثثت  ذ   

 حياجات اكملاؿة ". ب

و(12تن هورلمو)

 اصإلاخناموامللإلا هعوا ةهم وا ضةقبو و عةىهصروألاصهصي واملإلاهح وطاًومقلاو  ض ق 
 

 

ظهس اكجد ه زلم ) ( ال عساؿثس مولثا   ظثبو  مادلثة  ثي بثوه  املنؼثوزات  الـثوز يثي 12 ك

عساؿس مؼمككة  طحاداة مت لبا امللحبثات العامثة الظثعوة ة النث  غو هثا الدزاطثة كثات 

%(    ثثثثثي املقابثثثثثا  لؼثثثثا اكجثثثثثد ه عثثثثثت 100ؿثثثثفحاتها السطثثثثثاية ع ثثثثق املولثثثثثا  ذلثثثثثن بنظثثثثبة )

 اليوميثثثثات  ا جاوعثثثثات ع ثثثثق مظثثثثحوى جايثثثثا امللحبثثثثات  غيثثثثاب  طثثثثحاداة لعسـثثثثس الفيثثثثد و

%(   ثو ث  السحثاا  اوفثساة ملحبثة امللثن  هثد العامثة ب،ثد  باطثحادامها 100العامة بنظبة )

و

وامللإلا  وا ةهم 

 اصإلاخنامو ىهصرومقلاو  ض ق 

حااااااااااااااااقهو

About 

امليشقراعو

Posts 

مقااااااااهطاووا صقرو

وا فينوق

واملجاق هعوا يقميهعواملىهص هع

و×و×و×و×و√و√و√وملإلا  واملعنو  نوا ةسيسوا ةهم 

و×و×و×و×و√و√و√وامللإلا  وا ةهم وبه ةهصا واملقنص 

و×و×و√و×و√و√و√وملإلا  واملعنو هنوا ةهم 

و×و×و×و×و√و√و√وملإلا  واملعنوصةقبوببكونة

و×و×و×و×و√و√و√وامللإلا  وا ةهم وبه نمهم

و×و×و×و×و√و√و√وامللإلا  وا ةهم وباىطق وت ق 

و×و×و×و×و√و√و√وامللإلا  وا ةهم وبةر ر

https://www.facebook.com/ipplinfo/app/2415071772/
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لعسـس املساطبات  الر  غوة رالذ مساطثبات  قثى  ثي  مثك  ليثاة البابدثة بححليثا ملثاول 

جد ب  البابدة مت خثاله ثحليثا الـفحة السطاية للالحبة.  مت املؤػسات البازش  الن  خس 

 ملاول ؿفحات امللحبات العامة الظعوة ة ع ق مولا   ظبو   ما   ي:

   اكتثثااىWall   ع ثثق ؿثثفحات امللحبثثات العامثثة الظثثعوة ة 
 
تثثو أك ثثك  لظثثاة اطثثحاداما

   
 
 ثي ةزاطث ها بيثا اػثازت ا ثق  جثوة  Aharony (2012,p366) تو مثا ثوؿثلد اليث  ا لثا

حاداة ملدا ل تااى مت لبثا امللحبثات العامثة  امللحبثات  كاة ايثة اعحااة زا ع  اط

ذلثن لمثول اكتثااى ممثال مسكثص   Aharonyباملقازوة باأللظثاة  خثسى  ثي املولثا   بثسزت 

 ي الـفحة  ادة كحقسية اثـاه مؼمككة  با كا ة ا ق أل منؼوزات اكتااى  زطااا 

  ولا.امللحبة ثمول مساية لما مت  ولا  يظحادة امل

  اخثحال  املعلومثات  طاطثية عثت امللحبثة النث  ثخيحهثا امللحبثات العامثة الظثعوة ة كثثات

عسـثثثثس بثثثثثوه ع ثثثثثق ؿثثثثثفحاتها   تثثثثثو مثثثثثا يعاثثثث  عثثثثثدة  جثثثثثوة زؤيثثثثثة  ا ثثثثثتة  مؼثثثثثمككة لثثثثثدى 

املظثثثثثثثثؤ لنل عثثثثثثثثت اةاز  الـثثثثثثثثفحة لوبيعثثثثثثثثة  خـثثثثثثثثااف املعلومثثثثثثثثات  طاطثثثثثثثثية النثثثثثثثث  تهثثثثثثثثم 

 العسـس. املظحفيد ت  الن   حعنل اثاب ها كات ترا
 

ا ةىهصروألاخارىواملظاه  وا  اتوتهيحهاهوامللإلا اهعوا ةهما وا ضاةقبو وطااًوصافحه ههوو-4/2

و و ومقلاو  ض ق 

م،االت اطحاداة امللحبات ملوالا الؼبمات  جحااعية كاثا  زةت  Jain(2013,p3)هسبد 

الثر  ة   2012لعثاة  American Library Association ثي ثقسيثس جاعيثة امللحبثات  مسيليثة 

جثثثثثثا   يثثثثثثث  ال الؼثثثثثثبمات  جحااعيثثثثثثثة مظثثثثثثثحادمة لرعثثثثثثالل عثثثثثثثت مساطثثثثثثبات امللحبثثثثثثثة  جعسيثثثثثثثا 

املظثثثثثحفيد ت با كثثثثثا ات اكتد دثثثثثة  جاوعثثثثثات امللحبثثثثثة   اثابثثثثثة ز ابثثثثثى للاقثثثثثاالت  الفيثثثثثد و 

 للاححثثوى الؼثثبم  ذ  العاللثثة باتحاامثثات املظثثحفيد ت ا  الفااثثد  لهثثم. كاثثا ا هثثا مظثثحادمة 

 وجي  الخظاؤالت  ثقد م الحغر ة الساجعة عت خدمات امللحبة. كقسوات للاظحفيد ت لح

أل الحوثثوز املظثحاس الثثر  ازثثبى باسـثثة   ظثبو   املانثثوات  Breeding(2007,p31) يثركس 

اكجد ثد  امللثثا ة لثث  باطثثحاساز يثثي  ابثثد  مثثت  طثثباب السا ظثثة  زا  و،ثثاح املولثثا. مثثت تثثر  

يقات الف ظبو   بيا املولا  و س مسـة ثوب Facebook Applicationsالحووزات الهامة 

 -مثثت ثوثثويس ثوبيقثثات  Third Partyجظثثاإلا للوثثس  الدالثثا  Developer's Platformموثثوز 
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عثثثثس  باظثثثثم  ثوبيقثثثثات الوثثثثس  الدالثثثثا 
ك
لثثثثيا  مثثثثااا  - Third-Party Applicationsج

ك
ث

  خـااف جد د .

 ثي مؤطظثات املعلومثات  مسـة املووز تر  لدمد  سؿة تاالة ع ق املظحوى املنه  للعاملنل

لثثثثثدم  العد ثثثثثد مثثثثثت خثثثثثدمات امللحبثثثثثات كثثثثثات ؿثثثثثفحة امللحبثثثثثة املنؼثثثثثة  ع ثثثثثق مولثثثثثا   ظثثثثثبو  

  اثاب ها مت خاللها.

أل امللحبثثثثات هثثثثوزت ثوبيقثثثثات ع ثثثثق  Hendrix et al(2009,p44) ثثثثركس  ثثثثي تثثثثرا الظثثثثيا  

العثثثثثاة ؿثثثثفحاتها ع ثثثثق املولثثثثا لرجابثثثثة ع ثثثثق  طثثثث لة املسجعيثثثثة   للبحثثثثا  ثثثثي  هثثثثازض الوؿثثثثوه 

 املباػس    الطحلا ة م،اوعات الوطااى املحعدة .

  
 
 ال امللحبثثثثات اطثثثثحفاةت مثثثثت تثثثثر   Breeding (2007,p31) تثثثثو مثثثثا وثثثثو  اليثثثث  ا لثثثثا

 
ذاكثثثثسا

 اكملاؿية  ثابة امماوية البحا  ي  هسض امللحبة عبك ؿفح ها ع ق مولا   ظبو . 

 ع ثثثق وحثثثاا  ةزاطثثثة  Aharony (2012,p366) أػثثثازت 
 
ا ثثثق ثوجثثث   Graham et alاطثثثخساةا

امللحبثثثات اكجامعيثثثة  ثثثي الوال ثثثات املححثثثد   مسيليثثثة لر ثثثاة  مثثثت تثثثر  الحوبيقثثثات مثثثت خثثثاله 

ثوثثثويس ثوبيقثثثات خاؿثثثة لبحثثثا  هثثثسض امللحبثثثة مباػثثثس  مثثثت ؿثثثفح ها ع ثثثق مولثثثا   ظثثثبو   

 .JSTOR, Worldcat للبحا  ي لواعد بياوات ث،ازية مدا 

 ثي ةزاطثح  بثوه  Seckerمثا والؼث   Alkindi & Al – Suqri (2013,p4) اطثحعسق كثا مثت 

فعثثثم الحوبيقثثثات  اكملثثثدمات النثثث   الثثثت للالحبثثثات ثوويستثثثا  اثاب هثثثا مثثثت خثثثاله ؿثثثفحاتها 

 ع ق املولا   الن  ػالد آلاج : 

 LibGuides Librarian  كحوبيثثثع  قثثثوة مثثثت خاللثثث  أخـثثثااي  املعلومثثثات فعثثثسق  اثابثثثة

 لحبة.ع ق ؿفحة امل Guidesم،اوعة مت  ةلة 

 . الوؿوه لفهسض امللحبة مت خاله ؿفح ها ع ق مولا   ظبو   امماوية البحا  ي 

  ثوبيعLibrarian .ثابة ز ابى  جاوعة مت اللح   املـاةز  خسى  

 Books iRead   كحوبيثثثثثثع ملؼثثثثثثازكة املظثثثثثثحفيد ت  اخـثثثثثثااي  املعلومثثثثثثات  ثثثثثثي ز  كحثثثثثث  

ياهثثثثثا  كاثثثثثثا  الثثثثث هم عثثثثثسق لاااثثثثثثة ا مكاضثثثثثو  لحقثثثثثد م عسثثثثثا يت اللحثثثثثث  النثثثثث   قساو هثثثثثا  ثقي

 باللح  الن   المو ها  ثاينو العسا يت الن   فللو ها.  

 COPAC Search  لبحاCOPAC's Union Catalog . مت ؿفحة الف ظبو 



 د. غادة عبد الوهاب أصين                                                                                     

 

    1029ـ يناي   اد  عر العدد احل - سادساجملمد ال
42 

 لثدة 
 
كا،اوعثة  Landisمثا هسبث   Alkindi & Al – Suqri (2013,p4) ثي تثرا  هثاز أ لثا

املعلومات ثقد اها مت مولا   ظبو   بيا مت اكملدمات الن   الت للالحبات  اخـااي  

  بحثثثثا لواعثثثثد البياوثثثثات / الفهثثثثسض  خثثثثدمات Subject Guidesغوثثثثد  ةلثثثثة املوكثثثثوعية 

ا تاةرثثثثثثثة  املسالؼثثثثثثثات املسجعيثثثثثثثة  ةز ض جعليايثثثثثثثة  مقمكبثثثثثثثات  لحسثثثثثثثا   الخظثثثثثثثويع  وثثثثثثثواة  

 Reader   خدمثثثة اطخؼثثثاز  القثثثاز  Online book clubsاللحثثث  ع ثثثق اكملثثثى املباػثثثس 

Advisory. 

  الثثثثثثا ؿثثثثثثفحات امللحبثثثثثثات العامثثثثثثة العامليثثثثثثة ع ثثثثثثق مولثثثثثثا   ظثثثثثثبو  يعلثثثثثثع واثثثثثثاذ  محسوعثثثثثثة 

لالطثثثثثحفاة  مثثثثثت مسـثثثثثة املوثثثثثوز  ثثثثثي ثوثثثثثويس ثوبيقثثثثثات جظثثثثثها  ؿثثثثثوه املظثثثثثحادمنل ملـثثثثثاةزتا 

 النثث  ثثثو س  Warren Public Library خثثدماتها  موازةتثثا  مثثت تثثر  واثثوذ  ؿثثفحة ملحبثثة 

 Library Searchعبك ؿفح ها ثحد عسـس  خدمة البحا  ي  هسض امللحبة
َ
 Denver   ا لا

Public Library  بيثثا امماويثثة البحثثا  ثثي الفهثثسض محابثثة للاظثثحادمنل عثثت هسيثثع عسـثثس

DPL Catalog ثادا ؿفحة ملحبة  .Enoch Pratt Free Library  ع ق املولا واوذ  لحقثد م

خيحهثثثا ملظثثثحادمنل ال
ك
 Ask Aـثثثفحة عبثثثك عسـثثثس اكملدمثثثة املسجعيثثثة للاظثثثحفيد ت  النثثث  ث

Librarian قثثدة
ك
اكملدمثثة املسجعيثثة عبثثك ؿثثفح ها ع ثثق   Denver Public Library . كثثرلن ث

 Chat)خدمثة مسجعيثة با تاةرثة املباػثس   Help & Serviceاملولثا كثات ثوبيثع ا  عسـثس 

With Us  خدمثة مسجعيثة باطثحاداة البك ثد  للمك بث   Email Us مثت امللحبثات العامثة  .)

ثثثثو س خاؿثثثية الوؿثثثوه  تحثثثوى بظثثثاباتها ع ثثثق موالثثثا الحواؿثثثا  جحاثثثاالاي  خثثثسى مثثثت  مثثثت

 Calgary Public Libraryخاله ؿثفح ها اكملاؿثة ع ثق مولثا   ظثبو   مثت وااذجهثا ملحبثة 

 النثثثثثثثثثثثثث  ثثثثثثثثثثثثثثو س  ؿثثثثثثثثثثثثثوه للاححثثثثثثثثثثثثثوى املعلومثثثثثثثثثثثثثاج  اكملثثثثثثثثثثثثثاؾ بامللحبثثثثثثثثثثثثثة ع ثثثثثثثثثثثثثق كثثثثثثثثثثثثثا مثثثثثثثثثثثثثت مولثثثثثثثثثثثثثا 

Instagram,Twitter,YouTube ملحبثثثة   Toronto Public Library  النثثث  ثخثثثيإلا العساؿثثثس 

Twitter,Instagram,pinterest  كات ؿفح ها ع ق املولا.  مت خاله عسـسNew Books 

and Movies  املحثاح كثات ؿثفحة ملحبثة Stark County District Library  ثقثدة امللحبثة

عثثس   Smart Storeالعامثثة خدمثثة  باهثثة اكجازيثثة ملظثثحفيديها مثثت خثثاله مح،ثثس اللمك بثث   يك

املظثثحادمنل بة عيثثة املعلومثثات اكجد ثثد  القاةمثثة مثثت لـثثف  ز ا ثثات    ثثالة  املوطثثثيق  

 Warren Public Library اللحثثث  الظثثثاعية  كحثثث   هفثثثاه  الؼثثثباب. كاثثثا ثقثثثدة ملحبثثثة 

ـثثس  eNews Letterخدمثثة  ػثثمكا   ثثي النؼثثس   خبازيثثة  للمك ويثثة  عثثت هسيثثع اثابثثة عس
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Email Signup   ؿثثثفح ها ع ثثثق مولثثثا   ظثثثبو  باثثثا  الثثثت املظثثثحادة مثثثت الثثثدخوه ا ثثثق مثثثت

 واوذ  الخ جيا اكملاؾ باالػمكا  بالقاااة البك د ة.

( يعثثثثثثثثثثثثثثثثسق وحثثثثثثثثثثثثثثثثاا  ثحليثثثثثثثثثثثثثثثثا ملثثثثثثثثثثثثثثثثاول ؿثثثثثثثثثثثثثثثثفحات امللحبثثثثثثثثثثثثثثثثات العامثثثثثثثثثثثثثثثثة 13اكجثثثثثثثثثثثثثثثثد ه زلثثثثثثثثثثثثثثثثم )

النثثثثثثث  ثو ستثثثثثثثا مثثثثثثثت  Added Applicationsالظثثثثثثثعوة ة بيثثثثثثثاه العساؿثثثثثثثس  خثثثثثثثسى امللثثثثثثثا ة 

 ع ق مولا   ظبو . خاله ؿفحاتها القاااة

و(13تن هورلمو)

 ا ةىهصروألاخرىواملظه  وا  توتهيحههوامللإلا هعوا ةهم وا ضةقبو وطاًوصفحه ههو و ومقلاو  ض ق 
 

و

والاصإلاخنام

وامللإلا  وا ةهم 

ملحبة امللن 

عبد العصيص 

 العامة

امللحبة العامة 

بالعاؿاة 

 املقدطة

ملحبة امللن 

  هد العامة

ملحبة امللن 

  طعوة ببك د

امللحبة العامة 

 بالدماة

امللحبة العامة 

 باسوقة ثبو 

امللحبة 

العامة 

 فعسعس

ـثثثثثثثثثثثس/ عساؿثثثثثثثثثثثس ثالثثثثثثثثثثثت مثثثثثثثثثثثت الوؿثثثثثثثثثثثوه  اثابثثثثثثثثثثثة عس

 تحثثثثثثثثثو  بظثثثثثثثثثابات امللحبثثثثثثثثثة العامثثثثثثثثثة ع ثثثثثثثثثق موالثثثثثثثثثا 

 الؼبمات  جحااعية  خسى 

و

و×

و

و×

و

و×

و

و×

و

و×

و

و×

و

و×

ـثثثثثثثثس كحثثثثثثثث  للقثثثثثثثثسا   ماحثثثثثثثثاز / مقمكبثثثثثثثثة  اثابثثثثثثثثة عس

Books to Read 

و×

و

و×

و

و×و×

و

و×و×و×

و×و×و×و×و×و×و× اثابة عسـس لالولااة للقاااة البك د ة

ـثثثثثثثثثثثثثس للخ ثثثثثثثثثثثثثجيا   ولثثثثثثثثثثثثثااة للعاثثثثثثثثثثثثثا  اثابثثثثثثثثثثثثة عس

 الحووالاي  ي امللحبة

و×و×و×و×و×و×و×

و×و×و×و×و×و×و× OPACاثابة خدمة البحا  ي  هسض امللحبة 

ـثثا   املعلومثثات   Ask aاثابثثة خدمثثة أطثثةه أخ

Librarian 

و×و×و×و×و×و×و×

/ كحث   اثابثة خدمثة
 
 باهثة اكجازيثة ) زة بثد دا

 جد د (

و×و×و×و×و×و× ×

 √ اثابة زابى ملولا امللحبة العامة ع ق  ومكود
 

و√و×و×
 

× 

 

و×و×

ـثثثفحات امللحبثثثة كثثثات  اثابثثثة ز ابثثثى للوؿثثثوه ل

 مولعها ع ق ػبلة  ومكود

و×و×و×و×و×و× √

اثابثثثثثثثثة زابثثثثثثثثى الطثثثثثثثثحااز  ثقيثثثثثثثثيم خثثثثثثثثدمات امللحبثثثثثثثثة 

 العامة

و×و×و×و×و×و×و×

اثابثثثة ز ابثثثى ملوالثثثا امللحبثثثات العامثثثة الظثثثعوة ة 

  خسى ع ق  ومكود

و×و× ×و×و×و× ×

ـثثثثثثثوه ع ثثثثثثثق بوالثثثثثثثة  اثابثثثثثثثة زابثثثثثثثى للخ ثثثثثثثجيا  اكت

   Library Cardامللحبة 

و×و× ×و×و×و×و×

اثابثثثثثثة ز ابثثثثثثثى للخ ثثثثثثثجيا  ثثثثثثثي اكملثثثثثثثدمات  البثثثثثثثكام  

   زغ العاا الحعلياية املقدمة للاظحفيد ت

× 

 

و×و× ×و×و×و×

بثثة ز ابثثى للخ ثثثجيا  ثثي  بؼثثوة  الفعاليثثثات اثا

  املساطبات املسفر   ي امللحبة

و×و× ×و×و×و× √

اثابثثثثة زابثثثثثى للحعثثثثثس  ع ثثثثثق اللحثثثثث  اكجد ثثثثثد  النثثثثث  

 
 
 طحلا   جاوعات امللحبة لسيبا

و×و× ×و×و×و× ×
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السحثثاا  النثث  خسجثثد  هثثا الدزاطثثة بثثوه العساؿثثس  خثثسى امللثثا ة كثثات ؿثثفحات امللحبثثات 

عوة ة ع ثثثق مولثثثا   ظثثثبو   جعلثثثع عثثثدة ثوجثثث  القثثثااانل ع ثثثق اةاز  الـثثثفحات العامثثثة الظثثث

ـثثة ثقسيثثة اكثثثا ية  عالثثة  تامثثة لححقيثثثع  لححقيثثع  طثثحاداة  مدثثا لـثثثفحة امللحبثثة كاس

ا اة  املظحفيد ت مت خدماتها  موازةتا  مـاةزتا املحابة   تو ما  سعلع بوبيعة اكتثاه 

( 13الؼثبمات  جحااعيثة.  سحثاا  اكجثد ه زلثم ) ع ق الهد  مت الحواجد كثات ب  ثة موالثا

لثثثثات 100ثو ثثثث  أل بظثثثثبة )
ك
%( مثثثثت امللحبثثثثات العامثثثثة الظثثثثعوة ة النثثثث  ػثثثثال ها الدزاطثثثثة ال ث

كثثثات ؿثثثفح ها ع ثثثثق مولثثثا   ظثثثبو  عساؿثثثثس مظثثثحقلة خاؿثثثة ثالثثثثت مثثثت الوؿثثثوه  تحثثثثوى 

%( مثثثثثت 100بظثثثثثابات امللحبثثثثثة العامثثثثثة ع ثثثثثق موالثثثثثا الؼثثثثثبمات  جحااعيثثثثثة  خثثثثثسى   بظثثثثثبة )

%( مت امللحبات ال ثلم ؿفحاتها 100امللحبات ال ثو س عسـس كح  للقسا    كرلن بظب  )

 ع ثثثق اثابثثثة عسـثثثس للخ ثثثجيا  ثثثي 
 
عسـثثثس لالولثثثااة للقاااثثثة البك د ثثثة   تثثثو مثثثا  سوبثثثع أ لثثثا

 عاثثثاه الحووعيثثثة للالحبثثثة.  مثثثت خثثثاله ثحليثثثا ملثثثاول ؿثثثفحة ملحبثثثة امللثثثن عبثثثد العصيثثثص 

اتحاثثثاة للالحبثثثة  ثثثي هثثثسح عسثثثا يت كحثثث  مقمكبثثثة للقثثثسا   للاظثثثحفيد ت   العامثثثة   ثبثثثنل  جثثثوة

ع ق بااى الـفحة السطاية لها  اال  Posts ذلن مت خاله اثابة م،اوعة مت املنؼوزات 

 اوحـست مت بيا  مك  اثاب ها  ي العاة 
 
ة      ي املقابثا لثم  لثت تسثا  أ  2014أ ها جايعا

ة. ثثثثثثثثسى البابدثثثثثثثة 2017ة  2016ة 2015إلاعثثثثثثثواة منؼثثثثثثثوزات محابثثثثثثثة ماارلثثثثثثثة  ثثثثثثثي ا تحثثثثثثثوى ل

 عثت ثقثثد اها مثثت خثاله عسـثثس مظثثحقا 
 
بلثس ز   تحاثثاة باطثثحاسازية ثقثد م اكملدمثثة  لثثال

خثثثاؾ  هثثثثا  ) مدثثثا كحثثثث  مقمكبثثثة  كحثثثث  للقثثثثسا   (  لثثثا  ا ثثثثق  م،اوعثثثة العساؿثثثثس  طاطثثثثية 

ت اهثثثثالت ملولثثثا   ظثثثبو    بيثثثثا اعحاثثثاة املنؼثثثثوزات  قثثثى  ثثثي ثقثثثثد م تثثثر  اكملدمثثثثة ال  لثثثا

املظثثثحفيد عليهثثثا   خاؿثثثة  ال  كثثثا  ثثثي  عحبثثثاز أل املظثثثحفيد عثثثاة  مثثثا  ولثثثا ع ثثثق املنؼثثثوزات 

 للخظثثثثثهيا املحعلثثثثثع بخ ثثثثثجيا  اولثثثثثااة 
 
 بثثثثثدذ  ثثثثثي ثازياهثثثثثا.  تثثثثثو مثثثثثا ثقمكبثثثثث  البابدثثثثثة ا لثثثثثا

 ملثثثثثا أطثثثثثفس عسثثثثث  ثحليثثثثثا ملثثثثثاول 
 
املحوثثثثثوعنل للعاثثثثثا الحوثثثثثوالاي  ثثثثثي امللحبثثثثثة  بيثثثثثا اوثثثثث     قثثثثثا

 ت خاله فعم املنؼوزات ع ق اكتااى.الـفحة محاح م

 جعثثثثثسق وحثثثثثاا  اكجثثثثثد ه غيثثثثثاب ثقثثثثثد م خثثثثثدمات امللحبثثثثثات  املعلومثثثثثات عثثثثثت هسيثثثثثع ؿثثثثثفحات 

امللحبات العامة الظعوة ة ع ق مولا   ظبو   بيثا جايثا امللحبثات النث  ػثال ها الدزاطثة 

اكملدمثة %( ال ٌثخيإلا خدمة البحا  ثي  هثسض الوؿثوه العثاة املباػثس   ال ثقثدة 100 بنظبة )

.ومثت خثاله ثوبيقثات خاؿثة بثرلن مظثحقلةواملسجعية  خدمثة  باهثة اكجازيثة عبثك ؿثفح ها
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ثثثيإلا ع ثثثق بثثثااى ؿثثثفح ها منؼثثثوز 
ك
 اكجثثثد س بالثثثركس تسثثثا ال ملحبثثثة امللثثثن عبثثثد العصيثثثص العامثثثة ث

ة للحعسيثثثثا بءمماويثثثثة بحثثثثا  هثثثثازض امللحبثثثثة عبثثثثك 2014ابسيثثثثا  20 ابثثثثد  قثثثثى مثثثثؤز  بحثثثثازيخ 

ابثثة زابثى للوؿثثوه لث . كثثرلن جعلثع السحثثاا  املحعلقثة بءثابثثة الثثس ابى ػثبلة  ومكوثثد مثا اث

 النثثثث  يعسكثثثثها اكجثثثثد ه أل ؿثثثثفحة ملحبثثثثة امللثثثثثن عبثثثثد العصيثثثثص العامثثثثة بالسيثثثثاق يثثثثي امللحبثثثثثة 

الوبيد  مت امللحبات العامة الظعوة ة الن  ثلاسد ؿفح ها ز ابى للخ جيا  ي  بؼوة 

حبثثثثة   ز ابثثثثى للوؿثثثثثوه لـثثثثفحات امللحبثثثثة كثثثثثات  املساطثثثثبات  الفعاليثثثثات النثثثث  ثسفثثثثثرتا املل

مولعهثثا السطثثم  ع ثثق ػثثبلة  ومكوثثد   ث،ثثد البابدثثة  ثثي ذلثثن مثثا يعوثث  مؤػثثس ا ثثق بثثد مثثا ا ثثق 

ثسثثثثوت ا تحثثثثوى املحثثثثاح  ثثثثي ؿثثثثفحة ملحبثثثثة امللثثثثن عبثثثثد العصيثثثثص العامثثثثة باملقازوثثثثة مثثثثا الـثثثثفحات 

  خسى للالحبات العامة املؼاولة  ي الدزاطة.

%( 28‚5د ه أل ملحةحثثنل  قثثى مثثت امللحبثثات العامثثة الظثثعوة ة  بنظثثبة ) ثو ثث  وحثثاا  اكجثث

خثثثيإلا كثثثات ؿثثثفح ها زابثثثى  الثثثت مثثثت الوؿثثثوه ملولعهثثثا السطثثثم  ع ثثثق ػثثثبلة  ومكوثثثد   لثثثد 
ك
ث

ثحدةت  ي كا مت ملحبة امللن عبد العصيص العامة  ملحبة امللن طعوة ببك د   بيا السابى 

 ثثي الـثثفحة السا ظثثة  (About)هسيثع عسـثثس بثثوه للاولثا الؼثثبم  للثثال امللحةحثثنل محثثاح عثثت 

 للالحبة ع ق مولا   ظبو .

 باالطخساة ع ق السحاا  الن  خسجد  ها الدزاطة بوه العساؿس امللا ة  مدى اثاب ها كات 

ؿثثثفحات امللحبثثثات العامثثثة ع ثثثق مولثثثا   ظثثثبو    الحـثثثوز العثثثاة الثثثر  خسجثثثد بثثث  البابدثثثة 

حثثاح ع ثثق ؿثثفحات امللحبثثات   الثثت القثثوه بثثةل الحوجثث  باهالعهثثا ع ثثق امللثثاول املعلومثثاج  امل

القثثثاام للالحبثثثات العامثثثة الظثثثعوة ة  ثثثي ثوميثثثا ؿثثثفحاتها تثثثو ثوجثثث  يهثثثد  بالدزجثثثة    ثثثق 

 لحوميثثثا مسـثثثة   ظثثثبو  
 
للخظثثثويع  المثثثك ي    عثثثالة   لثثث ع ثوجثثث  خثثثدماج  يظثثثرق ا لثثثا

الظثثثثثعوة ة  الثثثثثثر   كقسثثثثثا  لحقثثثثثد م اكملثثثثثثدمات  الخظثثثثثهيالت. تثثثثثثرا الحوجثثثثث  للالحبثثثثثات العامثثثثثثة

 مثثثا ثوجثثث  فعثثثم امللحبثثثات  جسةيثثثة  ثثثي اطثثثخدااز 
 
كؼثثثفد عسثثث  الدزاطثثثة اكتاليثثثة  اثفثثثع ا لثثثا

ؿفحاتها للنؼان الخظويق   المك يجي لها  الر  كؼفد عس  ةزاطات البابدنل  ي ا جاه  

بيثثثثثثا ثوؿثثثثثلد ا ثثثثثثق ال الغالبيثثثثثثة مثثثثثت امللحبثثثثثثات  كاة ايثثثثثثة  Jacobson(2011,p87)كدزاطثثثثثة 

يثثثثة النثثثثث  ػثثثثال ها الدزاطثثثثثة جظثثثثثحادة مولثثثثا   ظثثثثثبو  فؼثثثثثما زاثثثث ع كثثثثثةةا  للخظثثثثثويع    مسيل

 النثثثثثثثث  اطثثثثثثثثفست عثثثثثثثثت أل م،ثثثثثثثاه اعثثثثثثثثالة املظثثثثثثثثحفيد ت  عثثثثثثثثت  Aharony(2012,p368)ةزاطثثثثثثثة   

النؼثثاهات ا ملحلفثثة النثث  ثحثثدذ  ثثي امللحبثثة تثثو م،ثثاه  طثثحاداة السا وثثو  ملسـثثة   ظثثبو  
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وميثثثثثثا املسـثثثثثثة مثثثثثثت لبثثثثثثا لوثثثثثثات امللحبثثثثثثات ع ثثثثثثق مظثثثثثثحوى امللحبثثثثثثات العامثثثثثثة   أل م،ثثثثثثاالت  ث

 كاة ايثثثثثة  ثثثثثي  عثثثثثالة  الخظثثثثثويع يؼثثثثثاا ا جثثثثثاالت املحادلثثثثثة  ثثثثثي  م،اوعثثثثثات امللحبثثثثثة بنظثثثثثبة 

%(   رثثثثثثم امللحبثثثثثثة 7‚37%(   الحقسيثثثثثثة  بنظثثثثثثبة )38‚52%(   خثثثثثثدمات امللحبثثثثثثة بنظثثثثثثبة )47‚54)

 %(.6‚55فؼما عاة بنظبة )

لإلا اهعوا ةهما وا ضاةقبو و وا ومقلااو وا وصافحهعواملوPostsخصهئصوامليشاقراعوو-3/و4

و  ض ق و

و(واصإلاخناموصفح وامللإلا  وا ةهم و و ومقلاو  ض ق و)خصهئصوامليشقراعواملإلاهح (14تن هورلمو)
و

وخصهئصوامليشقراع

وامللإلا  وا ةهم و

ملحبة امللن عبد 

 العصيص العامة

امللحبة العامة 

 بالعاؿاة املقدطة

ملحبة امللن  هد 

 العامة

ملحبة امللن 

 عوة ببك د ط

امللحبة العامة 

 بالدماة

امللحبة العامة 

 باسوقة ثبو 

امللحبة 

العامة 

 فعسعس

منؼثثثثثثثثثثثثثوزات لرعثثثثثثثثثثثثثثالل عثثثثثثثثثثثثثثت املساطثثثثثثثثثثثثثثبات  الفعاليثثثثثثثثثثثثثثات 

  بؼثثثثثوة القاةمثثثثثة املقامثثثثثة / ا  النثثثثث  ثثثثثثم ثسفيثثثثثرتا  ثثثثثي 

 امللحبة.

و

و√

و

و√

و

و√

و

و√

و

و×

و

و×

و

و×

منؼثوزات لرعثثالل عثت املساطثثبات  الفعاليثات املسفثثر  

 ات خازجية. ي جه

و

و×

و

و√

و

و×

و

و√

و

و×

و

و×

و

و×

منؼثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثوزات للحعسيثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثا با تاكثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثسات  اللقثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثا ات 

 العثثثس ق   بؼثثثوة النثثثث  جؼثثثاز   هثثثثا امللحبثثثة العامثثثثة 

 كثثات الفعاليثثات املقامثة ع ثثق املظثثحوى ا ت ثثي 
 
خازجيثا

أ   لليمثثثثثثث  أ  الثثثثثثثد  ي )مدثثثثثثثثا املؼثثثثثثثازكات  ثثثثثثثي معثثثثثثثثازق 

 اللح  (.

و

و√

و

و×

و

و×

و

و√

و

و×

و

و√

و

و×

ل عثثثت اكملثثثدمات  البثثثكام  الحعليايثثثة منؼثثثوزات لرعثثثال 

   زغ العاا املقدمة  ي امللحبة.

و

و√

و

و×

و

و√

و

و×

و

و×

و

و×

و

و×

منؼثثوزات اعالويثثة ل ملثثدمات الحووعيثثة النثث  ثححاجهثثا 

 امللحبة.

و

و√

و

و×

و

و×

و

و×

و

و×

و

و×

و

و×

منؼثثثثثوزات للحعسيثثثثثا بة ثثثثثاة  طثثثثثاعات العاثثثثثا للالحبثثثثثة 

 العامة.

و

و√

و

و×

و

و×

و

و√

و

و×

و

و√

و

و×

 ثثثاة   مثثثكات اغثثال  امللحبثثثة  ثثثي منؼثثوزات لرعثثثالل عثثت أ

املساطثثثثثثثثثثثثثثثبات الوهسيثثثثثثثثثثثثثثثة/  عيثثثثثثثثثثثثثثثاة/ أعاثثثثثثثثثثثثثثثاه الـثثثثثثثثثثثثثثثباوة 

  الح،د د  وحوتا.

و

و×

و

و×

و

و√

و

و×

و

و×

و

و×

و

و×

منؼثثثثثثثثثوزات للحعسيثثثثثثثثثا بة ثثثثثثثثثاة  مواعيثثثثثثثثثد عاثثثثثثثثثا امللحبثثثثثثثثثة 

 املحسقلة  أماكت ثواجدتا.

و

و√

و

و×

 

 

× 

و

و×

و

و×

و

و×

و

و×

و منؼوزات للحعسيا بءؿدازات امللحبة مت اللح .

و√

و

و×

 

 

× 

و

و×

و

و×

و

و×

و

و×

منؼثثثثثثثثوزات للحعسيثثثثثثثثا باـثثثثثثثثاةز املعلومثثثثثثثثات اكجد ثثثثثثثثثد  

 املقحسا .

و

× 

و

و×

و

و×

و

و×

و

و×

و

و×

و

و×

منؼثثثثثثثثثثثثوزات لرعثثثثثثثثثثثثالة  الحعسيثثثثثثثثثثثثا باوالثثثثثثثثثثثثا الؼثثثثثثثثثثثثثبمات 

 جحااعيثثثثة  خثثثثسى النثثثث   الثثثثت للاظثثثثحفيد ت محافعثثثثة 

 امللحبة العامة مت خاللها.

و

و√

و

و×

و

و√

و

و√

و

و×

و

و√

و

و×

يد ت منؼثوزات للحعسيثثا بالحوبيقثثات الهامثثة للاظثثحف

 الن   الت ثحايلها ع ق  جهص  الركية.

و

و√

و

و×

و

و×

و

و×

و

و×

و

و×

و

و×
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 بسؿثد خـثااف املنؼثوزات 
 
املحابثة ع ثق الـثفحات السطثاية  Postsاتحاد الدزاطة ا لثا

ظهثس املعويثات  -الن  غو هثا الدزاطثة  –للالحبات العامة الظعوة ة 
ك
ع ثق مولثا   ظثبو    ث

ا  صيد عت وـثا امللحبثات العامثة النث  غو هثا الدزاطثة (  أل م14الن  يعسكها اكجد ه زلم )

خثثثثثثثثيإلا ع ثثثثثثثثق ؿثثثثثثثثفحاتها منؼثثثثثثثثوزات لرعثثثثثثثثالل عثثثثثثثثت املساطثثثثثثثثبات  الفعاليثثثثثثثثات 57‚1 بنظثثثثثثثثبة )
ك
%( ث

خثيإلا منؼثثوزات 57‚1  بؼثوة النث  ثسفثثرتا امللحبثة  كثثرلن بظثبة )
ك
%( مثثت امللحبثات العامثثة ث

بمات  جحااعيثة  خثسى  بيثا لرعالل  الحعسيا بحظابات امللحبة العامة ع ق موالا الؼث

ثحدةت تر  امللحبات  ي ملحبثة امللثن عبثد العصيثص العامثة  ملحبثة امللثن  هثد العامثة  ملحبثة 

امللثثن طثثعوة ببك ثثد    امللحبثثة العامثثة باسوقثثة ثبثثو .   ياثثا  حعلثثع باملنؼثثوزات النثث  ثاثثحف 

الحعسيثثثا بة ثثثثاة  بثثثالحعسيا   عثثثالل عثثثت مؼثثثازكات امللحبثثثة ا ملحلفثثثة اكملازجيثثثة   منؼثثثوزات

 طاعات العاا   يو   اكجد ه أل رالذ ملحبات  قى )ملحبة امللن عبثد العصيثص العامثة  

خثثيإلا تثثر  املنؼثثثوزات 42‚8ملحبثثة امللثثن طثثعوة ببك ثثد   امللحبثثة العامثثة بخبثثو (  بنظثثبة )
ك
%( ث

ع ثثثثق ؿثثثثفحاتها.  مثثثثت خثثثثاله ثحليثثثثا البابدثثثثة مللثثثثاول الـثثثثفحة السطثثثثاية مللحبثثثثة امللثثثثن  هثثثثد 

 ؿثثثثثثفحة امللحبثثثثثثة العامثثثثثثة بالعاؿثثثثثثاة املقدطثثثثثثة   ثثثثثثءل الظثثثثثثة  املثثثثثثسو  لعثثثثثثدة  جثثثثثثوة  العامثثثثثثة

املنؼثثثثثوزات الحعسيفيثثثثثثة فظثثثثثاعات  ا ثثثثثثاة العاثثثثثا للالحبثثثثثثة ع ثثثثثق ؿثثثثثثفح ها   تثثثثثو ثوجثثثثثث  امللحبثثثثثثة 

لحقد م تر  املعلومات  اثاب ها كات عسـس بوه   ي الـفحة السا ظة ) طاعات العاثا(  

طاعات   د م املعلومات العامة عت امللحبة فؼما عاة   ي املقابا  ع ق السغم مت أتاية  ثق

 ا اة العاا فؼما خاؾ   اال أو   كال تسا  لـوز ج ي  ثي اثاب هثا مثت لبثا امللحبثة العامثة 

بالثثدماة   امللحبثثة العامثثة فعسعثثس طثثثوا  كثثال ذلثثن مثثت خثثثاله املنؼثثوزات ع ثثق اكتثثااى أ  مثثثت 

 خاله عسـس بوه.

 ( ما   ي: 14اكجد ه زلم )  مت السحاا  البازش  الن   و تها

  اوفثثثثثثثثساة ؿثثثثثثثثثفحة ملحبثثثثثثثثة امللثثثثثثثثثن عبثثثثثثثثثد العصيثثثثثثثثص العامثثثثثثثثثة  ثثثثثثثثثي اثاب هثثثثثثثثا ملنؼثثثثثثثثثوزات للحعسيثثثثثثثثثا

بالحوبيقات الن  ثادة املظحفيد ت  الن   الت ثحايلها ع ق  جهص  الركية    ي اثابة 

منؼوزات للحعسيا بءؿدازات امللحبثة مثت اللحث    منؼثوزات الحعسيثا باواعيثد  أ ثاة 

مللحبثثثثثثة املحسقلثثثثثثة   منؼثثثثثثوزات  عثثثثثثالل عثثثثثثت اكملثثثثثثدمات الحووعيثثثثثثة النثثثثثث  ثححاجهثثثثثثا عاثثثثثثا ا

امللحبثثثثة   ثثثثثسى البابدثثثثة أل  ثثثثي تثثثثرا مثثثثا يعلثثثثع ثسثثثثوت النؼثثثثاهات  اكملثثثثدمات النثثثث  ثقثثثثدمها 
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ملحبة امللن عبثد العصيثص العامثة  جحاثا املظثحفيد ت م هثا  مثت رثم و،ابهثا كالحبثة عامثة 

  ي ثحقيع أتدا ها  أةا  مهامها.

 ( ال ثوثثسح كثات ؿثفحاتها منؼثثوزات 100امللحبثات العامثثة الظثعوة ة  بنظثبة ) جايثا%

للحعسيثثا باملقحنيثثات اكتد دثثة مثثت مـثثاةز املعلومثثات   تثثو مثثا يعاثث  المكاجثثا  ثثي اطثثخدااز 

 ؿفحة امللحبة لحقد م خدمة  باهة اكجازية للاظحفيد ت.

 ى ؿثثفحة ملحبثثة امللثثن ثسثثوت ا تحثثوى المك يجثثي   عالمثث  للانؼثثوزات املحابثثة ع ثثق بثثاا

عبد العصيص العامة بيا يغو  الفعاليات  املساطثبات   بؼثوة )الداخليثة  اكملازجيثة( 

 للالحبة  اكملدمات  املـاةز  البكام   املعلومات العامة  وحوتا.

  كثثعا ا تحثثوى املعلومثثثاج  املحثثاح ع ثثثق ؿثثفحة كثثا مثثثت امللحبثثة العامثثثة بالثثدماة  امللحبثثثة

وحـس  قى  ي اثابة عثدة مثت الـثوز ع ثق اكتثااى    ثي تثرا مثا العامة فعسعس   الر  ا

يعوث  مؤػثس لثو  لقـثوز ثوجث  امللحةحثنل الطثحاداة  ثفعيثا ؿثفح ها كملدمثة أتثدا ها 

  ماافها  خدمة املظحفيد ت م ها   القـوز  ي ثحقيع الهثد  مثت الحواجثد  للمك بث  

 ع ق مسـة   ظبو . 

اله ثحليثا ملثاول ؿثفحات امللحبثات العامثثة  ماثا خسجثد بث  البابدثة مثت مؤػثسات مثت خث

الظثثعوة ة ع ثثق مولثثا   ظثثبو   أل الهثثد  العثثاة  املؼثثمك  ملثثا تثثو محثثاح مثثت منؼثثوزات تثثو 

 عثثثثثالل  المثثثثثك ي   الخظثثثثثويع   يثثثثثي ثخؼثثثثثاب   ثثثثثي تثثثثثرا الحوميثثثثثا ملسـثثثثثة   ظثثثثثبو   ؿثثثثثفحاتها 

رقثة  ثي أةب املوكثوت املنؼة  ع ق املولا ما ثوج  العد د مت امللحبات  ثي الثد ه  خثسى  املو 

املنؼثثثثوز.  ثثثثثسى البابدثثثثة ال اث،ثثثثثا  امللحبثثثثات العامثثثثة الظثثثثثعوة ة لحوميثثثثا ؿثثثثفحاتها كملدمثثثثثة 

 غساق الخظويقية   عالمية لد  سثبى  ثي اكجاوث  العثاة مسث  باثا ثحققث  موالثا الحواؿثا 

 جحاثثثثثاالاي مثثثثثت ا ،ابيثثثثثات  جظثثثثثهيالت ع ثثثثثق مظثثثثثحوى الخظثثثثثويع  المثثثثثك ي    عثثثثثالة   النثثثثث  مثثثثثت 

 عثثثت  Alkindi & Al- Suqri(2013,p3)بسشتثثثا كاثثثا أػثثثاز اليهثثثا أ
 
ثثثثو نك الولثثثد  Landisوقثثثال

 عثثت  عاليثثة  كفثثا   مولثثا   ظثثبو  
 
 املنواويثثة  الوؿثثوه ألكبثثك عثثدة مثثت املظثثحفيد ت   لثثال

 كةةا  لرعالل  الخظويع للالحبة  موازةتا فؼما خاؾ.
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همااا وا ضاااةقبو و وااا ومقلااااوخصاااهئصومقاااهطاوا فيااانوقو وااا وصااافحهعوامللإلا اااهعوا ةو-4/4

و.  ض ق 

اطثثحفاةت امللحبثثثات العامثثثة  اؼثثثما خثثثاؾ  ثثثي الثثثد ه املحقدمثثثة مثثثت خاؿثثثية مقثثثاها الفيثثثد و 

املحابثثثثة ع ثثثثق مسـثثثثة مولثثثثا   ظثثثثبو   ثثثثي ثقثثثثد م اكملثثثثدمات للاظثثثثحفيد ت م هثثثثا  ثثثثي كثثثثا   ثثثثاتهم 

معصش   مسلملة برلن مبدأ  مفهوة ا ـاه اكملدمة للاظحفيد. كال مت أتم تر  اكملدمات 

 باالطثثثثخساة ع ثثثثق مثثثثا أجسثثثثث  البابدثثثثة مثثثثت بحثثثثا  اهثثثثالت لعثثثثدة مثثثثت ؿثثثثفحات امللحبثثثثات العامثثثثة 

 جسةية خدمة  باهة اكجازية  بيا العد د مت امللحبات العامة  مفد تر  اكملاؿية  ي 

طثثثثثيا  جعسيثثثثثا  اباهثثثثثة املظثثثثثحفيد ت باللحثثثثث  اكجد ثثثثثد  ا  اللحثثثثث  املقمكبثثثثثة للقثثثثثسا   لللبثثثثثاز 

 يد و خاؿة معد  لهرا الهد . ع ثق طثةيا املدثاه ثقثدة ملحبثة   هفاه مت خاله عس ق 

عثثثثسق  يثثثثد و لللحثثثث  اكجد ثثثثد  ثحثثثثد عسثثثثوال  Detroit public libraryة مك يثثثثد العامثثثثة 

Authors @ Detroit Public Library   عثثثسق  يثثث  ؿثثثفحات غثثثال  اللحثثث  مثثثا ؿثثثوز يك

ن العس ق املساية شملـية للاؤلا.  مت امللحبات ما ثوج  اكملدمة للح   هفاه  مت ذل

 النث  جعحاثد  Staff Pickثحثد عسثوال  Calgary Public Libraryاملحابثة ع ثق ؿثفحة ملحبثة 

 فعثثثثثم 
 
ع ثثثثثق اخحيثثثثثاز  ثقثثثثثد م عسثثثثثوال كحثثثثثاب محثثثثثدة مثثثثثت كحثثثثث   هفثثثثثاه  الحعسيثثثثثا بثثثثث . ا لثثثثثا

امللحبثثات ثقثثدة مقثثاها  يثثد و جعسيفيثثة لعسثثا يت كحثث  محثثدة    قثثدمها أخـثثااي  املعلومثثات 

 Multnomah Countyي امللحبة مدا مقاها الفيد و املحابثة ع ثق ؿثفحة ملحبثة العاملنل  

Library املحابثة ع ثق ؿثفحة ملحبثة   Indian Prairie Public Library  ثحثد عسثوالByte 

Sized Book Reviews. 

 و،د ملحبة ويويوز  العامثة 
 
ثقثدة فؼثما مظثحاس مقثاها  New York Public Libraryا لا

عثثثثس   يثثثثد و للقثثثثسا ا
ك
ت املقمكبثثثثة مثثثثت اللحثثثث   قثثثثدمها ارسثثثثنل مثثثثت أخـثثثثااي  املعلومثثثثات  النثثثث  ج

 .Live Book Recommendationsأ   Live reading Recommendationsباظم  

مفثثد ألجلهثثا خاؿثثية مقثثاها الفيثثد و طثثاعة لثثسا     مثثت خثثدمات امللحبثثات العامثثة ا ثثي  ك
 
ا لثثا

ـثثة لإلاهفثثثاه  و،ثثثد  ثثي ؿثثثفحة ملحبثثثة   The Public Library of Cincinnati andالق

Hamilton County    العد ثثثد مثثثت املقثثثاها ا ملــثثثة لقثثثسا   لـثثثف  هفثثثاهVirtual 

Storytime. 
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  ثثثي طثثثيا  بحثثثا اطثثثحاداة امللحبثثثات العامثثثة الظثثثعوة ة للعساؿثثثس  طاطثثثية املحابثثثة كثثثات 

%( مثثثثثثت امللحبثثثثثثات ال جظثثثثثثحادة 100مولثثثثثثا   ظثثثثثثبو   خسجثثثثثثد الدزاطثثثثثثة بسخي،ثثثثثثة أل بظثثثثثثبة )

(  تثثثثثثو مثثثثثثا يعاثثثثثث  ال امللحبثثثثثثات ال ثح،ثثثثثث  لححقيثثثثثثع أ  12الفيثثثثثثد و )زاجثثثثثثا جثثثثثثد ه زلثثثثثثم  مقثثثثثثاها

اطثثثحفاة  مثثثت تثثثرا العسـثثثس.  مثثثت املالبظثثثات النثثث  خسجثثثد  هثثثا البابدثثثة مثثثت ثحليثثثا ملثثثاول 

%( ال  ظهثثثثس عسـثثثثس مقثثثثاها الفيثثثثد و 86( ملحبثثثثات عامثثثثة  بنظثثثثبة )6ؿثثثثفحات امللحبثثثثات أل )

لثثا  خثسى   تثثو مثثا يعاثث  عثثدة ثفعيثثا العسـثثس ع ثق ؿثثفح ها السطثثاية ا ثثق جاوثث  عساؿثثس املو 

ـثثفحة   لثثثد  ثحثثدةت  ثثثي ؿثثفحات امللحبثثثات مادلثثة  ثثثي: ملحبثثة امللثثثن  هثثد العامثثثة   كثثات ال

امللحبثثثثثثة العامثثثثثثة بالثثثثثثدماة  امللحبثثثثثثة العامثثثثثثة بالعاؿثثثثثثاة املقدطثثثثثثة  ملحبثثثثثثة امللثثثثثثن عبثثثثثثد العصيثثثثثثص 

 العامة  امللحبة العامة باسوقة ثبو    ملحبة امللن طعوة ببك د .

 

و(15تن هورلمو)

واصإلاخناموصفح وامللإلا  وا ةهم و و ومقلاو  ض ق و)خصهئصو ر ضوا فينوق(

و
و

وخصهئصو ر ضوا فينوق

وامللإلا  وا ةهم و

ملحبة امللثن عبثد 

 العصيص العامة

امللحبثثثثثثثثثثثثة العامثثثثثثثثثثثثة 

بالعاؿثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثاة 

 املقدطة

ملحبثة امللثثن  هثثد 

 العامة

ملحبثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة امللثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثن 

 طعوة ببك د 

امللحبثثثثثثثثثثثثة العامثثثثثثثثثثثثة 

 بالدماة

حبثثثثثثثثثثثثة العامثثثثثثثثثثثثة املل

 باسوقة ثبو 

امللحبة العامة 

 فعسعس

 

 OPACجعليم البحا  ي  هسض امللحبة 

و

و×

و

و×

و

و×

و

و×

و

و×

و

و×

و

و×

و عس ق  يد و  رااقية ثازياية تامة.

و×

و

و×

و

و×

و

و×

و

و×

و

و×

و

و×

و جعليم ثحايا اللح   للمك وية ع ق الهواثا الركية.

و×

و

و×

و

و×

و

و×

و

و×

و

و×

و

و×

 × × × × × × × دماتها  مـاةزتا.الحعسيا بامللحبة  ألظامها  خ

 × × × × × × × املساطبات  الفعاليات   بؼوة الن  لدمد  ي امللحبة.

عثثثثثثثس ق  يثثثثثثثثد و مللحقيثثثثثثثات عثثثثثثثثس ق اللحثثثثثثث   مسالؼثثثثثثثث ها 

 املسعقد  بامللحبة.

× × × × × × × 

 × × × × × × × اكملدمات اكملازجية الن  ثقدمها امللحبة أل ساة ا جحاا.

. الحعسيا باللح 
 
 × × × × × × × اكجد د  املحابة بد دا

 × × × × × × × Virtual Story Timeلسا   لـف لإلاهفاه 

 

 

و

و
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 وااا وصااافحهعوامللإلا اااهعوا ةهمااا وا ضاااةقبو و وااا ومقلااااووPhotosخصاااهئصوا صاااقروو-5/و4

و  ض ق 

و(16تن هورلمو)

واصإلاخناموصفح وامللإلا  وا ةهم و و ومقلاو  ض ق و)خصهئصوا صقرواملإلاهح (

و
و

وهئصوا صقروخص

وامللإلا  وا ةهم و

ملحبثثثثثثة امللثثثثثثن عبثثثثثثد 

 العصيص العامة

امللحبثثثثثثثة العامثثثثثثثة 

بالعاؿثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثاة 

 املقدطة

ملحبثثثثثثثثثثثثثثة امللثثثثثثثثثثثثثثثن 

  هد العامة

ملحبثثثثثثثثثثثثثثة امللثثثثثثثثثثثثثثن 

 طعوة ببك د 

امللحبثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة 

العامثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة 

 بالدماة

امللحبثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة 

العامثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة 

باسوقثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة 

 ثبو 

امللحبثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة 

العامثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة 

 فعسعس

و√و√و√و√و√و√و√ الواجهة اكملازجية ملبا  امللحبة 

الفعاليثثثثثثثثثثثات  املساطثثثثثثثثثثثبات   بثثثثثثثثثثثداذ 

 املقامة  ي امللحبة.

و√و√و×و√و√و√و√

مؼازكات امللحبثة العامثة  ثي  بؼثوة 

 الفعاليثثثثات اكملازجيثثثثة املقامثثثثة  مدثثثثا 

 معازق اللح .

و×و√و×و√و×و×و√

و√و√و×و√و×و×و× ألظاة  لاعات امللحبة الداخلية.

و

 -كثثثات عسـثثثس الـثثثوز  -ابثثثة (  و ثثث  وحثثثاا  ثحليثثثا خـثثثااف الـثثثوز املح16اكجثثثد ه زلثثثم )

ظهثثس املعويثثات ال جايثثا امللحبثثات العامثثة النثث  
ك
ع ثثق ؿثثفحات امللحبثثات العامثثة الظثثعوة ة.  ث

ثثثثثدز  كثثثثثات م،اوع هثثثثثا ؿثثثثثوز للواجهثثثثثة اكملازجيثثثثثة ملباثثثثث  100ػثثثثثال ها الدزاطثثثثثة  بنظثثثثثبة )
ك
%( ث

قامثثة %( ثثثو س ؿثثوز للفعاليثثات  املساطثثبات امل86( مثثت امللحبثثات  بنظثثبة )6/7امللحبثثة   أل )

خثثثثيإلا ؿثثثثوز ملؼثثثثازك ها  ثثثثي  بؼثثثثوة 43( مثثثثت امللحبثثثثات مثثثثا  ادثثثثا بظثثثثبة )3/7 ثثثثي امللحبثثثثة   )
ك
%( ث

.  ع ق السغم مت امماوية  طحفاة  مت خاؿية الـوز  ي ثقد م 
 
 الفعاليات املسفر  خازجيا

للاظثثثحفيد ت لحعثثثسيفهم بةلظثثثاة امللحبثثثة  خثثثدماتها  Library Tourبثثثسام  اكجثثثوالت امللحةيثثثة 

يالت املحابثثة  هثثا   قثثد كؼثثفد السحثثاا  ال رالرثثة ملحبثثات  قثثى جظثثحفيد مثثت خاؿثثية  الخظثثه

%(  ثحثثدةت  ثثي ملحبثثة امللثثن طثثعوة ببك ثثد   امللحبثثة 43الـثثوز  ثثي ذلثثن بيثثا ػثثملد بظثثبة )

والعامة باسوقة ثبو   امللحبة العامة فعسعس.

و

و
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 :وناقرة النتائج

لثثثثثثثن ػثثثثثثثةل غنكتثثثثثثثا مثثثثثثثت املسظاثثثثثثثات ثح،ثثثثثثث  امللحبثثثثثثثات بةوواعهثثثثثثثا  ثثثثثثثي عـثثثثثثثسوا اكتثثثثثثثا ي ػثثثثثثثة ها  ثثثثثثثي ذ

 املؤطظثثثات وحثثثو اخثثثر مما هثثثا  ثثثي الب  ثثثات الحقسيثثثة القاااثثثة  اربثثثات ثواجثثثدتا  يهثثثا  كثثثال م هثثثا 

  Facebookموالثثا الؼثثثبمات  جحااعيثثثة باسـثثثاتها الحقسيثثثة املحسوعثثثة املحواجثثثد  اليثثثوة مدثثثا 

YouTube  Twitter  Myspace  Pinterest  GooglePlus  Instagram  Flicker  

Mashup  LinkedIn  Wikis. (Jain,2013, p1) 

  ثثثثثثثتد وحثثثثثثثثاا  الدزاطثثثثثثثثة بثثثثثثثثوه مثثثثثثثثدى الحواجثثثثثثثد  اكتلثثثثثثثثوز  للمك بثثثثثثثث  للالحبثثثثثثثثات العامثثثثثثثثة 

%( مثثت امللحبثثات العامثثة 50الظثثعوة ة ع ثثق مولثثا الحواؿثثا  جحاثثاالاي   ظثثبو   أل بظثثبة )

د هسبثثثثد النثثث  ػثثثثال ها الدزاطثثثثة لثثثث ع لهثثثثا ؿثثثثفحات خاؿثثثثة منؼثثثثة   محابثثثثة ع ثثثثق املولثثثثا   لثثثث

 لهثثثرا العثثثص   للالحبثثثات والبابدثثثة  ثثثي
 
مسالؼثثث ها لثثثرلن فعثثثم املبثثثكزات النثثث  لثثثد ثمثثثول مقومثثثا

العامة الظعوة ة عت أخر مما ها ع ق طابة مولا   ظبو . مت وابيثة أخثسى لثد  ثسثبى  ثي 

جاوثثثثث  مسثثثثث  بسؤيثثثثثة   جهثثثثثة وظثثثثثس القيثثثثثاةات  ةازيثثثثثة  ثثثثثي فعثثثثثم امللحبثثثثثات العامثثثثثة وحثثثثثو املولثثثثثا 

غثثثثثساق  جحااعيثثثثثة  لثثثثث ع  تثثثثثدا    غثثثثثساق املهسيثثثثثة للاسظاثثثثثة  تثثثثثثر  باعحبثثثثثاز   اثثثثثدة   

لدى أخـااي  املعلومات  ي الد ه املحقدمة  كؼفد  السؤية كاود لاااة  ي  مك  مت الفمكات

 Charnigo andع هثثثثثا وحثثثثثاا  العد ثثثثثد مثثثثثت الدزاطثثثثثات   بحثثثثثاذ املنؼثثثثثوز   م هثثثثثا ةزاطثثثثثة 

Ellis(2007)  النثثثث  وثثثثو  اليهثثثثا البابثثثثا Secker (2008,p4)   جسيثثثثد ع ثثثثق مظثثثثحوى
ٌ
كدزاطثثثثة ا

أخـثثااي  املعلومثثات  ثثي امللحبثثات  كاة ايثثة بالوال ثثات املححثثد   مسيليثثة لسؿثثد  زا هثثم ث،ثثا  

املولا  اطحادام   بيا أمهست الدزاطة او  ع ق السغم مت أل فعم أخـااي  املعلومات 

د م هم كال لد   لساعة بةو   قا لديهم وظس  ا ،ابية  مماويات مولا   ظبو   اال أل العد 

 
 
ا ثق اوث  مثت  Seckerخاز  اخحـاؾ املهسة  ال  الام الب  ثة املهسيثة الخؼثغيلية لهثا.  وثو  أ لثا

بيثثثثثثثا  ث،اتثثثثثثثات وحثثثثثثثو الؼثثثثثثثبمات  جحااعيثثثثثثثة   ثثثثثثثءل فعثثثثثثثم أخـثثثثثثثااي  املعلومثثثثثثثات لثثثثثثثديهم 

هثثثرا  ث،ثثثا  ثحفظثثثات بثثثوه  غثثثساق ا   طثثثحادامات  كاة ايثثثة للاولثثثا. وحثثثاا  مؼثثثا ه  ل

الغنثثثثثثك ا ،ثثثثثثاا  كملثثثثثثثدمات الؼثثثثثثبمات  جحااعيثثثثثثثة  اطثثثثثثحاداماتها  ثثثثثثي امللحبثثثثثثثات  أػثثثثثثازت اليهثثثثثثثا 

Aharony(2012,p360)  ثثي طثثثيا  مسالؼثثث ها لدزاطثثثة De Rosa, et al  النثثث  أجسيثثثد عثثثاة 

ة  النث  بحدثد  جهثة وظثس ا جحاثا امللح ث   مسيمث   اث،اتاثث  وحثو مسـثات الؼثبمات 2007

ا وحاا  الدزاطة أمهست أل الغالبية العظم  مت أخـااي  املعلومثات لث ع  جحااعية  بي
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لثثثديهم  تحاثثثاة الطثثثحاداة خثثثدمات الؼثثثبمات  جحااعيثثثة   أل مثثثدزا  امللحبثثثات ال  ثثثس ا اوثثث  

 ع ق امللحبات ثوويا أة از الؼبمات  جحااعية  ي خدماتهم.

ومثثات ث،ثثا  خثثدمات الؼثثبمات  ثثي كثثو  تثثرا  ث،ثثا  الغنثثك ا ،ثثاا  لثثدى فعثثم أخـثثااي  املعل

 جحااعيثثثثة   ثثثثثي مقثثثثدم ها مولثثثثثا   ظثثثثبو   النثثثثث  هسبهثثثثثا  والؼثثثثها العد ثثثثثد مثثثثت البثثثثثابدنل  ثثثثثي 

 ثثي ةزاطثث ها بةوثث   حعثثنل ع ثثق أخـثثااي   Aharony(2012,p367,369)ا جثثاه  أ ؿثثد البابدثثة 

املعلومثثثثات جغينثثثثك اعحقثثثثاةتم بيثثثثاه ال اطثثثثحاداة الؼثثثثبمات  جحااعيثثثثة مدثثثثا   ظثثثثبو  تثثثثو 

اداة غنك مساط  للالحبات   او  ال ممال ل   ي ووا  العاثا املنهث  لحاـثف امللحبثات اطح

  املعلومات.

 مثثثت الدزاطثثثات  جسةيثثثة مثثثثا أػثثثازت ا ثثثق املبثثثكز املحعلثثثثع باال حقثثثاز للاثثثوازة الةؼثثثسية املحفسغثثثثة 

 Aharony (2012,p367) ةاز  العاثا الحقاث  ع ثق مسـثات الؼثبمات  جحااعيثة  كدزاطثة 

بحدثد اطثثحاداة امللحبثات العامثة   كاة ايثثة  مسيليثة ملولثا   ظثثبو   بيثا ووتثثد   النث 

البابدثثة  ثثي مسالؼثثة السحثثاا  النثث  خسجثثد  هثثا الدزاطثثة ا ثثق تثثرا املبثثكز مو ثثتة ال  طثثحاداة 

ا تثد ة للاولثا مثت لبثثا أخـثااي  املعلومثات  ثثي امللحبثات  كاة ايثة وا ثثول عثت   حقثاز ا ثثق 

 الثثثثثثت ال ثسثثثثثثان لهثثثثثثم تثثثثثثر  املهاثثثثثثة  بيثثثثثثا أل ؿثثثثثثياوة  ثحثثثثثثد ا الـثثثثثثفحة املثثثثثثومفنل الثثثثثثر ت 

عنل امللحبة لهرا 
ك
اكملاؿة بامللحبة ع ق املولا  حول  اللدنك مت الولد  لرلن  ءو  البد ال ج

العاثثثثا مثثثثومفنل مهسثثثثنل ثقحـثثثثس مظثثثثؤ لياتهم ع ثثثثق اةاز    ؿثثثثياوة  ثحثثثثد ا ؿثثثثفحة امللحبثثثثة 

  الخظويع لها.

ل   حقثثاز ا ثثق المثواةز الةؼثثسية املؤتلثثة مدثثا أبثثد الححثثد ات ( أjain,2013, p4,5   ثتد )

الهامثثثثة النثثثث  ثواجههثثثثا امللحبثثثثات  ثثثثي اطثثثثثخدااز الؼثثثثبمات  جحااعيثثثثة  النثثثث  خسجثثثثد  هثثثثا فعثثثثثم 

النثث  غوثثد امللحبثثات السي،سيثثة   ةزاطثثة   Ezeani & Igwesi (2012)الدزاطثثات كدزاطثثة 

Khan & Bhatti (2012) حاوية.للالحبات  كاة اية الباكظ  

 ثثثسى البابدثثة ال ثواجثثد امللحبثثات العامثثة الظثثعوة ة اليثثوة  ثثي الب  ثثة السلايثثة أؿثثبإلا كثثس ز  

بحاية ال غاث  ع هثا الطثحاسازي ها  اطثحاسازية زبثى املظثحفيد ت  هثا اللثر ت اخحلفثد ثوجهثاتهم 

 ثثثثي  طثثثثحفاة  مثثثثت مثثثثوازة  مـثثثثاةز املعلومثثثثات مثثثثت جهثثثثة   ثوثثثثوزت ثولعثثثثاتهم مثثثثت مؤطظثثثثات 

 مت جهة أخسى. املعلومات
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( 2‚0تثثثثثرا الحوجثثثثث  الحوثثثثثوز  الحقاثثثثث  للالحبثثثثثات  اؼثثثثثما خثثثثثاؾ مثثثثثا  ثثثثثسثبى بحقسيثثثثثات الويثثثثث  )

 Mishra (2008) اطخداازتا أكد علي  البابدنل  ي اةب املوكوت املنؼوز  مت ذلن ما ذكس  

ـثثثثااي  املعلومثثثثات البثثثثثد  باطثثثثحاداة ثوبيقثثثثات الويثثثثث  ) ( اذا أزاة ا 2‚0بةوثثثث   حوجثثثث  ع ثثثثثق أخ

وفظثثثثهم كاثثثثص ة  معلومثثثثات   أل  بثثثثداوا  ثثثي ثقثثثثد م خبثثثثكات ثل ثثثث  ثولعثثثثات املظثثثثحادة اربثثثات أ

اكتثثد ا  ثثي عثثثالم اليثثوة الغاثثث  باملعلومثثات   باقحطثثثو  ذلثثن  ءوثثث   حوجثث  علثثثيهم  كثثا خوثثثة 

 (  ي م،اه امللحبات.2‚0عاا لحوبيع مفهوة ثقسيات الوي  )

ات العامثثثثة الظثثثثعوة ة  مثثثثت خثثثثاله السحثثثثاا  النثثثث  خسجثثثثد  هثثثثا الدزاطثثثثة بثثثثوه اطثثثثحاداة امللحبثثثث

لـفحاتها اكملاؿثة ع ثق مولثا   ظثبو   ثحليثا البابدثة مللثاول الـثفحات املنؼثة   ثبثنل 

ال الحوجثثث  الظثثثااد للالحبثثثات العامثثثة الظثثثعوة ة  ثثثي ثوميثثثا ؿثثثفحاتها  قثثثوة بالدزجثثثة    ثثثق 

ع ق ثوميفها كةةا  للخظويع   عالل   غياب الحوج  الطحاداة املولا  ؿثفحات امللحبثات 

لعامثثثثة كاسـثثثثة اللمك ويثثثثة  عالثثثثة لحقثثثثد م خثثثثدمات امللحبثثثثة ا  خثثثثدمات أخثثثثسى بد دثثثثة. تثثثثرا ا

الحوميا السا ع ملولا   ظبو   ي م،ا ي الخظويع  المك ي  ثوؿلد الي  فعم الدزاطات 

 النثثثثثثثث  كؼثثثثثثثثفد ال القاعثثثثثثثثد  املؼثثثثثثثثمككة  ثثثثثثثثي  Aharony(2012,p368) جسةيثثثثثثثثة  م هثثثثثثثثا ةزاطثثثثثثثثة 

امللحبثات العامثثة  مسيليثة يثثي  طثحاداة ألغثثساق اطثحاداة مسـثة   ظثثبو  ع ثق مظثثحوى 

اعثثثالة املظثثثحفيد ت عثثثت النؼثثثاهات  الفعاليثثثات ا ملحلفثثثة املسفثثثر   ثثثي امللحبثثثة. كثثثرلن ةزاطثثثثة 

Riza Ayu and Abrizah  ة  النث  وثثو  اليهثا البابدثال 2011 ثثي عثاةAlkindi & Al- Suqri 

(2013,p4) حوى امللحبثات  كاة ايثة كدزاطة بحدد اطثحاداة ثوبيقثات   ظثبو  ع ثق مظث

 ثثثثي مالنو ثثثثا  أمهثثثثست ال معظثثثثم امللحبثثثثات  كاة ايثثثثة املالنو ثثثثة جظثثثثحادة ؿثثثثفحاتها ع ثثثثق مولثثثثا 

  ظثبو  كثةةا  جظثثويع   أل بؼثان الخظثثويع يؼثاا جعسيثا املظثثحادمنل باثدمات امللحبثثة. 

لوالثا اطثحاداة ملحبثات  Hendrix et al. (2009, p46)ثوجث  مؼثاب  كؼثفد عسث  ةزاطثة 

لثوة ال ثتية  كاة ايثثة ملولثا   ظثثبو   بيثا ثوؿثثلد الدزاطثة ا ثثق أل معظثم امللحبثثات الع

 عثت اثابثة 
 
الن  لها ثواجد اللمك ب  ع ق املولا جظحادة ؿثفحاتها لإلاغثساق المك ي،يثة ة وثا

ثوبيقات للبحا  كحوبيقثات البحثا  ثي لواعثد البياوثات  البحثا  ثي  هثازض الوؿثوه العثاة 

 عت عد
 
 للاظحادمنل. Short Tutorialsة اثابة ةز ض جعلياية لـنك  املباػس    لال

 مت  جهة وظس البابدة  ءل ترا  ث،ا   ع ق السغم مت فعد  عت ثحقيع كفا   الحوميثا 

  طثثثثثخدااز ملولثثثثثا   ظثثثثثبو  فؼثثثثثما عثثثثثاة  ؿثثثثثفحات امللحبثثثثثات املؤطظثثثثثة ع ثثثثثق املولثثثثثا فؼثثثثثما 
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حاثثثاالاي كقسثثثا  للمثثثك ي   الخظثثثويع خثثثاؾ  يعلثثثع الثثثد ز الهثثثاة  السثثثاو  ملوالثثثا الحواؿثثثا  ج

للظثثثثثثثلا  الخظثثثثثثثهيالت  خثثثثثثثدمات املسظاثثثثثثثات  املؤطظثثثثثثثات ا ملحلفثثثثثثثة باثثثثثثثا  ثثثثثثثي ذلثثثثثثثن مؤطظثثثثثثثات 

املعلومثثثثثثات.  تثثثثثثو مثثثثثثا وثثثثثثو  اليثثثثثث  البثثثثثثابدول  ثثثثثثي أةب املوكثثثثثثوت املنؼثثثثثثوز  مثثثثثثت ذلثثثثثثن مثثثثثثا ذكسثثثثثثث  

Jain(2013,p1)  ثثثثي ةزاطثثثث ها بثثثثةل الؼثثثثبمات  جحااعيثثثثة  ححثثثثد مسـثثثثات جد ثثثثد  للاهسثثثثنل  ثثثثي 

ت املعلومات لخظويع خثدمات امللحبثات  املعلومثات.   ثي ثةكيثد للثد ز الفعثاه ملوالثا مؤطظا

الحواؿثثا  جحاثثثاالاي  ثثثي النؼثثان المك يجثثثي  الخظثثثويق  ملؤطظثثات املعلومثثثات أػثثثاز البابدثثثال 

Alkindi & Al-Suqri (2013,p3 ,4)  ا ثثق ال موالثثا الؼثثبمات  جحااعيثثة يثثي  ابثثد  مثثثت

م،ثثد  ثثي  عاثثاه  النؼثثاهات الخظثثويقية للالحبثثات   اوثث   ،ثث  ( النثث  ةك 2‚0ثقسيثثات الويثث  )

ع ثثثثثثق امللحبثثثثثثات أل ثبثثثثثثثدأ  ثثثثثثي  طثثثثثثثخدااز  ثثثثثثي موالثثثثثثثا الؼثثثثثثبمات  جحااعيثثثثثثثة  أل ثوثثثثثثوز خوثثثثثثثى 

جظثثويقية مثثت خاللهثثا   تثثرا طثثيدعم مؤطظثثات املعلومثثات  ثثي المثثك ي  كملثثدماتها  جظثثهيالتها 

 املقدمة.

امثثثة لـثثثفح ها املؤطظثثة ع ثثثق مولثثثا   ظثثثبو  بسؿثثد اطثثثحاداة ملحبثثثة امللثثثن عبثثد العصيثثثص الع

 ةزاطة  الا اةاز  الـفحة   ءل جايا املؤػسات النث  خسجثد  هثا الدزاطثة  ثي تثرا الظثيا  

ثؤكثثثد اتحاثثثثاة امللحبثثثة بححقيثثثثع  عاليثثثة ؿثثثثفح ها   عاليثثثة بلثثثثوزتا  للمك بثثث  ع ثثثثق مسـثثثثة 

 عت اطخداازتا للاولا كاوزة ثقا  جد د لنؼس  با املعل
 
ومات للاظحفيد ت. املولا   لال

 اؼما خاؾ  ثءل كثم املنؼثوزات املحابثة ع ثق بثااى ؿثفحة امللحبثة  امللثاول املعلومثاج  

 الطحاسازية  ثسوت البكام   النؼاهات  الفعاليات الن  ثسفثرتا امللحبثة  جحاثا 
 
لها تو مؤػسا

  ظثبو  املظحفيد ت م ها   ث،د البابدة  ثي ثوميثا ملحبثة امللثن عبثد العصيثص العامثة ملولثا 

ـثثثثة اعالميثثثثة  جظثثثثثويقية لهثثثثا مثثثثثا  ثثثثدعم مثثثثا ذكسثثثثثث   بثثثثةل مولثثثثثا  Jacobson (2011,p88)كاس

  ظبو  تو أ لا أةا  للالحبات النؼوة أ  امللحبات الن  ثقيم أ  جظحليا العد د مت 

املساطثثثبات  املعثثثازق   زغ العاثثثا  غنكتثثثا مثثثت  بؼثثثوة   ال أ لثثثا اطثثثحاداة للاولثثثا  ثثثي 

 .م،ا ي  عالل  الخظويع

 مثثثت خثثثثاله ةزاطثثثثة البابدثثثثة كملـثثثثااف املنؼثثثثوزات املحابثثثثة ع ثثثثق الـثثثثفحة السطثثثثاية مللحبثثثثة 

امللثثن عبثثد العصيثثص العامثثة ع ثثق مولثثا   ظثثبو   اهالعهثثا ع ثثق ا تحثثوى املعلومثثاج  الخظثثويق  

لهثثا   ءوثث   الثثت  طمكػثثاة  ثثي ذلثثن بثثةل طياطثثة امللحبثثة الخظثثويقية مثثت خثثاله املولثثا جغوثث  

  ػثثالد الخظثثويع للالحبثثة  الظثثامها  الخظثثويع كملثثدمات امللحبثثثة  محثثا ز  م،ثثاالت محعثثدة
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الخظثثثثثثثويع  ؿثثثثثثثدازات امللحبثثثثثثثة   الخظثثثثثثثويع لبثثثثثثثكام   بؼثثثثثثثاهات   عاليثثثثثثثات امللحبثثثثثثثة ا ملحلفثثثثثثثة 

)ملحقيثثثات   زغ عاثثثا  ة زات  محاكثثثسات  وثثثد ات  مسالؼثثثات كحثثث   مسالؼثثثات ز ا ثثثات  

ثقدة مححوى معلومثاج  عس ق ألهس بات(. كرلن ثلاسد ؿفحة امللحبة ع ق منؼوزات 

 اعالمثثثثثثث   ثثثثثثثي موكثثثثثثثوعات محسوعثثثثثثثة أخثثثثثثثسى ال ثثثثثثثثسثبى باألتثثثثثثثدا  الخظثثثثثثثويقية للالحبثثثثثثثة  مدثثثثثثثا 

منؼثثثثثثوزات الحباطثثثثثثات ألثثثثثثواه لشملـثثثثثثيات مؼثثثثثثهوز   منؼثثثثثثوزات ػثثثثثثلس  منؼثثثثثثوزات تهس ثثثثثثة 

باألعيثثثثثثثاة  منؼثثثثثثثوزات ثقثثثثثثثدة الحباطثثثثثثثات للاعلومثثثثثثثات املوس بثثثثثثثة  ثثثثثثثي ا تاكثثثثثثثسات  السثثثثثثثد ات 

املسفر   منؼوزات  بـثااية عثدة ش از امللحبثة  املظثحفيد ت   امللحقيات  مسالؼات اللح 

م هثثا  منؼثثوزات اعثثالل ثةجيثثا ة ز   منؼثثوزات  بـثثثااية  بؼثثوة النثث  لثثدم ها امللحبثثة  ثثثي 

اكثثثو   تثثرا يعلثثع ثسثثثوت امللثثاول املعلومثثثاج  املحثثاح ع ثثق ؿثثثفحة ملحبثثة امللثثثن ---عثثاة محثثدة

 عبد العصيص العامة ع ق مولا   ظبو  .

 

 الدراسة: نتائج

محد ة ثة اكتلثثوز  للمك بثث  للالحبثات العامثثة الظثثعوة ة ع ثق مسـثثة مولثثا   ظثثبو    -1

( لهثثثثثثا بلثثثثثثوز 7/14%( مثثثثثثت م،حاثثثثثثا الدزاطثثثثثثة مثثثثثثت امللحبثثثثثثات العامثثثثثثة الظثثثثثثعوة ة )50بيثثثثثثا )

( لثث ع 7/14%( مثثت امللحبثثات العامثثة الظثثعوة ة )50اللمك بثث  ع ثثق املولثثا   ثثي مقابثثا بظثثبة )

 .لها بلوز ع ق املولا

ع ق مظحوى امللحبات العامثة الظثعوة ة النث  ػثال ها الدزاطثة  كثال لمثا مثت ملحبثة امللثن  -2

 هثثثثد العامثثثثة ب،ثثثثد   امللحبثثثثة العامثثثثة فعسعثثثثس  طثثثثبقية  ثثثثي ابؼثثثثا  ؿثثثثفح ها ع ثثثثق مسـثثثثة مولثثثثا 

 ة.2011  ظبو   الن  ثسجا  ي ثازيخ ابؼا ها للعاة 

عامة الظثعوة ة ع ثق مولثا   ظثبو  القـوز  ي الححد ا املظحاس لـفحات امللحبات ال -3

مثثت لبثثا القثثثااانل ع ثثق اةاز  الـثثثفحات  ذلثثن ع ثثق مظثثثحوى الغالبيثثة العظمثثث  مثثت امللحبثثثات 

%(  بيثثثثا 85( ملحبثثثثة عامثثثثة  بنظثثثثبة )6/7العامثثثثة الظثثثثعوة ة املؼثثثثاولة  ثثثثي الدزاطثثثثة بوالثثثثا )

 ث،ثثثا ش اوقوثثثات الححثثثثد ا للـثثثفحة  مثثثثك  طثثثنحال  وـثثثثا  ثثثي فعثثثثم امللحبثثثات   مثثثثا  صيثثثد عثثثثت

 رالرة طسوات  ي ملحبات أخسى   اطحاس ملا  صيد عت طد طسوات  ي ملحبة عامة  ابد .

اخفثثثثا  الغالبيثثثثة العظمثثثث  مثثثثت امللحبثثثثات العامثثثثة الظثثثثعوة ة  ثثثثي ثحقيثثثثع  عاليثثثثة بلثثثثوزتا  -4

%(  الثر  ابعلثع مثت 85( ملحبثة عامثة  بظثبة )6/7 للمك ب  ع ثق مولثا   ظثبو  بوالثا )
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للـثثثثفحة  اجاثثثثثا ي عثثثثدة الححثثثثد دات باملقازوثثثثة بثثثثالعاس الصماثثثثث   خثثثثاله اجاثثثثا ي عثثثثدة املحثثثثافعنل

 للـفحة مسر ثازيخ ابؼا ها.

( ملحبثة 6/7%( مت امللحبثات العامثة الظثعوة ة النث  ػثال ها الدزاطثة مثا  ادثا )85بظبة ) -5

عامة  لم ثحقع كفا   الحوميا   طخدااز الفعاه لـفحاتها املنؼة  ع ثق مولثا   ظثبو  

املظحفيد ت م ها  يادة أتدا ها  اغساكثها اكملاؿثة   تثو مثا  ثسعلع مثت باا  ادة م،حاا 

خثثاله م،اوعثثة مثثت العساؿثثس ػثثالد لـثثوز ا تحثثوى املحثثاح ع ثثق ؿثثفحات فعثثم امللحبثثثات 

العامثثثثثثثة مثثثثثثثت بيثثثثثثثا السثثثثثثثوت  اوقوثثثثثثثات الححثثثثثثثد ا للـثثثثثثثفحة لفمثثثثثثثكات شمسيثثثثثثثة محواؿثثثثثثثلة امحثثثثثثثدت 

 مسر ابؼا ها. لظسوات   العدة  جاا ي للححد دات املس،ص  ع ق الـفحة

%( جؼمك   ثي 100(  بنظبة )7/7جايا امللحبات العامة الظعوة ة الن  ػال ها الدزاطة ) -6

اطثثثثثثثحادامها لعسـثثثثثثثس بثثثثثثثوه  الـثثثثثثثوز  املنؼثثثثثثثوزات كثثثثثثثات ؿثثثثثثثفحاتها املؤطظثثثثثثثة ع ثثثثثثثق مولثثثثثثثا 

   ظبو .

(  ال ثح،ثثثثث  7/7%( مثثثثثت امللحبثثثثثات العامثثثثثة الظثثثثثعوة ة النثثثثث  ػثثثثثال ها الدزاطثثثثثة )100بظثثثثثبة ) -7

عسـثثثثثثثس الفيثثثثثثثد و  اليوميثثثثثثثات  ا جاوعثثثثثثثات كثثثثثثثات ؿثثثثثثثفحاتها ع ثثثثثثثق مسـثثثثثثثة مولثثثثثثثا لحوميثثثثثثثا 

   ظبو .

 كثثات ؿثثفحات امللحبثثات العامثثة الظثثعوة ة ع ثثق  Wallاكتثثااى  -8
 
أك ثثك  لظثثاة اطثثحاداما

 مولا   ظبو .

ثثثثثثدز  كثثثثثثات 100بظثثثثثثبة ) -9
ك
%( مثثثثثثت امللحبثثثثثثات العامثثثثثثة الظثثثثثثعوة ة النثثثثثث  ػثثثثثثال ها الدزاطثثثثثثة ال ث

  عساؿس مظحقلة خاؿة ثالثت مثت الوؿثوه  تحثوى بظثابات ؿفحاتها ع ق مولا   ظبو 

 امللحبة العامة ع ق موالا الؼبمات  جحااعية  خسى.

اث،ثثثثثا  امللحبثثثثثات العامثثثثثة الظثثثثثعوة ة لحوويثثثثثا  اطثثثثثخدااز ؿثثثثثفحاتها ع ثثثثثق مولثثثثثا   ظثثثثثبو   -10

 كاسـات جظويقية  اعالمية للاظحفيد ت  كقسوات للوؿوه لهم.

امثثثثثثثة الظثثثثثثثعوة ة النثثثثثثث  ػثثثثثثثال ها الدزاطثثثثثثثة لحوميثثثثثثثا ؿثثثثثثثفحاتها عثثثثثثثدة ثوجثثثثثثث  امللحبثثثثثثثات الع -11

 خدمثة البحثا  -املؤطظة ع ق مولا   ظبو  لحقد م خدمات امللحبات  املعلومات 
 
ثحد ثدا

مثثثثثت خثثثثثاله ثوبيقثثثثثات خاؿثثثثثة  – ثثثثثي الفهثثثثثازض  اكملدمثثثثثة املسجعيثثثثثة  خدمثثثثثة  باهثثثثثة اكجازيثثثثثة 

 مظحقلة محابة ع ق الـفحة.
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ثثدز  ؿثثوز 7/7مثثة الظثثعوة ة املؼثثاولة  ثثي الدزاطثثة )%( مثثت امللحبثثات العا100بظثثبة ) -12
ك
( ث

للواجهثثثثة اكملازجيثثثثة ملباثثثث  امللحبثثثثة كثثثثات م،اوعثثثثة الـثثثثوز املحابثثثثة ع ثثثثق ؿثثثثفح ها ع ثثثثق مولثثثثا 

%( ثح،ث  لالطثثحفاة  مثت خاؿثثية الـثوز  ثثي 43(  بنظثثبة )3/7  ظثبو    للثة مثثت امللحبثات )

اة الداخليثثثة  الخظثثثهيالت ثقثثثد م اكجثثثوالت امللحةيثثثة مثثثت خثثثاله اثابثثثة ؿثثثوز للقاعثثثات   لظثثث

 املحابة بامللحبة العامة.

ثسثثوت ا تحثثوى المك يجثثي   عالمثث  للانؼثثوزات املحابثثة ع ثثق بثثااى ؿثثفحة ملحبثثة امللثثن  -13

عبثثثثثثثد العصيثثثثثثثص العامثثثثثثثة بيثثثثثثثا يغوثثثثثثث  الفعاليثثثثثثثات  املساطثثثثثثثبات  أبؼثثثثثثثوة امللحبثثثثثثثة   اكملثثثثثثثدمات 

  املـاةز  البكام   املعلومات العامة.

حثد دات لـثثفحة ملحبثة امللثثن عبثثد العصيثص العامثثة ع ثق مولثثا   ظثثبو   ازثفثات عثثدة الح -14

 ازثفثثات عثثثدة املحثثثافعنل لهثثا باملقازوثثثة مثثثا كثثم الححثثثد دات  عثثثدة املحثثافعنل لـثثثفحات امللحبثثثات 

 العامة الظعوة ة الن  ػال ها الدزاطة.

ػثثال ها  ملحبثثة امللثثن عبثثد العصيثثص العامثثة بالسيثثاق أك ثثك امللحبثثات العامثثة الظثثعوة ة النثث  -15

 بفاعليثثة ؿثثفح ها باالطثثخساة ع ثثق معويثثات اجاثثا ي عثثدة الححثثد دات  ثثثازيخ 
 
الدازطثثة اتحاامثثا

اخثثثثثس ثحثثثثثد ا للـثثثثثفحة  عثثثثثدة املحثثثثثافعنل لهثثثثثا  تثثثثثرا با كثثثثثا ة ا ثثثثثق ا تحثثثثثوى السثثثثثوالاي امللثثثثثا  

 للـفحة.

كثثعا اطثثحفاة  امللحبثثثات العامثثة الظثثثعوة ة مثثت امماويثثات موالثثثا الحواؿثثا  جحاثثثاالاي  -16

اة  ثساجثثثثثا ثواجثثثثثدتا  للمك بثثثثث   ثثثثثي ب  ثثثثثة مسـثثثثثات الؼثثثثثبمات  جحااعيثثثثثة القاااثثثثثة فؼثثثثثما عثثثثث

 اليوة.
 

 التوصيات:

أل ثح،  القياةات  ةازية  ي امللحبات العامة الظعوة ة لالطحفاة  مثت أة ات الؼثبمات و-1

 جحااعيثثثثثثة فؼثثثثثثما عثثثثثثاة  مولثثثثثثا   ظثثثثثثبو  فؼثثثثثثما خثثثثثثاؾ  باثثثثثثا  حقثثثثثثع ثواجثثثثثثدتا  ثثثثثثي اكتنثثثثثثو 

  القثثاام  ثي عـثسوا اكتاكثثس  ثوطثيا لاعثد  بلثثوزتا  للمك بث   ثي الب  ثثة  جحاثاالاي السلمث

 السلاية ا تيوة باؤطظات املعلومات.

ال يهثثثثحم القثثثثااانل ع ثثثثق اةاز  ؿثثثثفحات امللحبثثثثات العامثثثثة الظثثثثعوة ة ع ثثثثق مولثثثثا   ظثثثثبو   -2

بقلثثثية الححثثثثد ا املظثثثثحاس لـثثثثفحة امللحبثثثثة   زثبثثثان املباػثثثثس لثثثثرلن ب،ثثثثرب املظثثثثحادمنل 

 افع هم لها  ثحقيع مؼازك هم الفعلية  يها. مح
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ال تهثثثحم امللحبثثثات العامثثثة الظثثثعوة ة بالخظثثثويع لحواجثثثدتا  للمك بثثث  ع ثثثق مسـثثثة مولثثثثا  -3

 موالثثا الحواؿثثا  جحاثثاالاي  خثثسى   كثثا  طثثمكاثي،يات املالااثثة لثثرلن  العاثثا    ظثثبو 

 ع ق ثسفيرتا.

بحياجثثثثثثات املظثثثثثثحفيد ت   خثثثثثثثر  هثثثثثثا  ثثثثثثثي أل ثقثثثثثثوة امللحبثثثثثثات العامثثثثثثثة الظثثثثثثعوة ة بدزاطثثثثثثثة ا -4

 ثاويى  ثسفير النؼان الخظويق  لها عبك ؿفحاتها ع ق مولا   ظبو .

     أل ثح،ثث  امللحبثثات العامثثة الظثثعوة ة لحوطثثيا السوثثا  الحثثوميف  لـثثفحاتها ع ثثق مولثثا  -5

 كاسـثثات اللمك ويثثة لحقثثد م خثثدمات املعلومثثات  الخظثثهيالت    ظثثبو 
 
باطثثحادامها ا لثثا

 دمات  خسى الالشمة للاظحفيد ت. اكمل

أل جظحفيد امللحبات العامة العسبية مت ا جهوةات  الح،ازب الساوتة للالحبات العامة  -6

 جسةيثثثثثثثثة  ثثثثثثثثي ثوميثثثثثثثثا مسـثثثثثثثثة مولثثثثثثثثا   ظثثثثثثثثبو   ثثثثثثثثي ثقثثثثثثثثد م خثثثثثثثثدمات امللحبثثثثثثثثات  املعلومثثثثثثثثات 

  الخظهيالت ا ملحلفة للاظحفيد ت    ي ثسفير بسام،ها المك ي،ية  الخظويقية.

أل يهثثثثثحم البثثثثثابدول العثثثثثسب بثثثثثءجسا  الدزاطثثثثثات  البحثثثثثوذ العلايثثثثثة  ثثثثثي موكثثثثثوت اطثثثثثثحاداة -7

امللحبثثثثثثات السوعيثثثثثثة  ثثثثثثي العثثثثثثالم العساثثثثثث  لبكم،يثثثثثثات الؼثثثثثثبمات  جحااعيثثثثثثة  ذلثثثثثثن لالعحبثثثثثثازات 

 الحالية:

  اللؼثثثثثثثا عثثثثثثثت  الثثثثثثثا الحوجثثثثثثث   طثثثثثثثخدااز  القثثثثثثثاام للالحبثثثثثثثات العسبيثثثثثثثة مثثثثثثثت مسـثثثثثثثات

 ااف  طحاداة لها.الؼبمات  جحااعية  هبيعة  خـ

  ارسا   ثساية السؿثيد البحيث  العساث   ثي م،ثاه اطثحاداة مؤطظثات املعلومثات ملوالثا

 الؼبمات  جحااعية. 

 :قائىة املصادر الع بية

ه(  خثثثثثثدمات املعلومثثثثثثات  ثثثثثثي امللحبثثثثثثات العامثثثثثثة الظثثثثثثعوة ة. 1433بثثثثثثامف     ثثثثثثاثت طثثثثثثعيد. ) -1

ؿثثثثثثثفس  4-1العسبيثثثثثثثة الظثثثثثثثعوة ة  السيثثثثثثثاق )امللحقثثثثثثثة الدثثثثثثثاب  للادقفثثثثثثثنل الظثثثثثثثعوة نل. املاللثثثثثثثة 

 .19-1تث(  ؾ 1433

ه(  خثثدمات امللحبثثات اكجامعيثثة الظثثعوة ة املقدمثثة عثثت هسيثثع 1433البلو ثثو   تسثثاة . ) -2

  زطثثالة ماجظثثحنك غنثثك منؼثثوز   جامعثثة Facebookموالثثا الحواؿثثا  جحاثثاالاي: الف ظثثبو  

 امللن عبد العصيص  املاللة العسبية الظعوة ة.
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ة(. اطحاداة الؼبمات  جحااعية  ي ثقد م خثدمات  2010  أماب  جااه. )ما و م،اتد -3

 .95-39  8ملحةية محووز . ةزاطات املعلومات  ت 

  شاز   ثـاالت  ثقسية املعلومات  املسكص  عالم  -4

 http://www.mcit.gov.sa/en/media-center/news/92952محاح ع ق:   

 تث[1439 ذ  اكحجة 2]ثازيخ الدخوه: 
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وملحقوا نراص و

ولهئا ومراتة 

و---------------------ملإلا  و

ونوالا لمك و ا إلاقات

وولووةمو ىهصروا إلاقييم

وو□و□ الحواجد  للمك ب  للالحبة العامة ع ق مولا   ظبو 

الحواجد  للمك ب  للالحبة العامة ع ق موالا الؼبمات  جحااعية 

  خسى 

 □ Twitter   □   Youtube   □ Flickr □ Instagramو□ □

Google+ □   Pinterest □    أخسى□ 

وح وامللإلا  وا ةهم و و ومقلاو  ض ق إبارةوصف

وو ىهصروا إلاقييم

 ابؼا  الـفحة                                                                                

 

و□ومسر طنحنلووو□ومسر طسةووو□ومسر أك ك مت طحة ػهوز ووو□ومسر الا مت طحة ػهوز 

و□وأخسى ووو□ومسر خاع طسواتووو□ومسر أزاا طسواتووو□ومسر رالذ طسوات

و/وووو/ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ثازيخ اخس ثحد ا للـفحة

وثحد ا)ووووووو(ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو اجاا ي عدة الححد دات

 محافا)ووووووو(ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو عدة املحافعنل للـفحة

ومو ىهصرومقلاو  ض ق اصإلاخنا

وولووةمو ىهصروا إلاقييم

وو□و□ Aboutبوه 

 و□و□ Postsاملنؼوزات 

  □و□ الـوز 

 و□و□ مقاها الفيد و

وو□و□ املساطبات

وو□و□ اليوميات

م،اوعثثثثثثثثثثثثثثثثثة للؼثثثثثثثثثثثثثثثثثباب     □م،اوعثثثثثثثثثثثثثثثثة خاؿثثثثثثثثثثثثثثثثثة باألهفثثثثثثثثثثثثثثثثثاه و□و□ ا جاوعات

 □م،اوعثثثثثثثثثة لثثثثثثثثثر    بحياجثثثثثثثثثات اكملاؿثثثثثثثثثة  □ املثثثثثثثثثساتقنل 

 □م،اوعة واة  القسا    القسا   □الظت  م،اوعة للباز

واصإلاخناموصفح وامللإلا  وا ةهم و و ومقلاو  ض ق 

ـثس/ عساؿثس ثالثت مثت الوؿثوه  تحثو  بظثابات امللحبثة  اثابثة عس

 العامة ع ق موالا الؼبمات  جحااعية  خسى 

 و□و□

 و□و□ Books to Readاثابة عسـس كح  للقسا   ماحاز / مقمكبة 
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 لالولااة للقاااة البك د ة اثابة عسـس
□ □ 

 

 اثابة عسـس للخ جيا   ولااة للعاا الحووالاي  ي امللحبة
□ □ 

 

 OPACاثابة خدمة البحا  ي  هسض امللحبة 
□ □ 

 

 Ask a Librarianاثابة خدمة أطةه أخـا   املعلومات 
□ □ 

 

/ كح  جد د (
 
 و□و□ اثابة خدمة  باهة اكجازية ) زة بد دا

وو□و□ ابى ملولا امللحبة العامة ع ق  ومكوداثابة ز 

ـثثفحات امللحبثثة كثثات مولعهثثا ع ثثق ػثثبلة  اثابثثة ز ابثثى للوؿثثوه ل

  ومكود 

و □و□

و □ □ اثابة زابى الطحااز  ثقييم خدمات امللحبة العامة

  □ □ اثابة ز ابى ملوالا امللحبات العامة الظعوة ة  خسى ع ق  ومكود 

  □ □   Library Card اكتـوه ع ق بوالة امللحبة  اثابة زابى للخ جيا

اثابثثثثثثثثثثثثة ز ابثثثثثثثثثثثثثى للخ ثثثثثثثثثثثثثجيا  ثثثثثثثثثثثثثي اكملثثثثثثثثثثثثثدمات  البثثثثثثثثثثثثثكام    زغ العاثثثثثثثثثثثثثا 

 الحعلياية املقدمة للاظحفيد ت 

□ □  

اثابثثة ز ابثثى للخ ثثجيا  ثثي  بؼثثوة  الفعاليثثات  املساطثثبات املقامثثة 

  ي امللحبة

□ □  

لثثا   جاوعثثات اثابثثة زابثثى للحعثثس  ع ثثق اللحثث  اكجد ثثد  النثث  طح

 
 
 امللحبة لسيبا

□ □  

 ولووةموخصهئصوامليشقراعو

منؼثثثثثوزات لرعثثثثثالل عثثثثثت املساطثثثثثبات  الفعاليثثثثثات   بؼثثثثثوة القاةمثثثثثة 

 املقامة / أ  الن  ثم ثسفيرتا  ي امللحبة 

□ □  

منؼثثثثثوزات لرعثثثثثالل عثثثثثت املساطثثثثثبات  الفعاليثثثثثات القاةمثثثثثة املسفثثثثثر   ثثثثثي 

 جهات خازجية

□ □  

با تاكثثثثثسات  اللقثثثثثثا ات  العثثثثثس ق   بؼثثثثثثوة  منؼثثثثثوزات للحعسيثثثثثثا

 كثات الفعاليثات املقامثة ع ثق 
 
النث  جؼثاز   هثا امللحبثة العامثة خازجيثا

املظثثثثثحوى ا ت ثثثثثي أ   لليمثثثثث  أ  الثثثثثد  ي )مدثثثثثا املؼثثثثثازكات  ثثثثثي معثثثثثازق 

 اللح (

□ □  

منؼثثثثوزات لرعثثثثالل عثثثثت اكملثثثثدمات  البثثثثكام  الحعليايثثثثة   زغ العاثثثثا 

  املقدمة  ي امللحبة

□ □  

  □ □ منؼوزات اعالوية ل ملدمات الحووعية الن  ثححاجها امللحبة

  □ □ منؼوزات للحعسيا بة اة  طاعات العاا للالحبة العامة

منؼثثثثثثوزات لرعثثثثثثالل عثثثثثثت أ ثثثثثثاة   مثثثثثثكات أغثثثثثثال  امللحبثثثثثثة  ثثثثثثي املساطثثثثثثبات 

 الوهسية / عياة/ اعااه الـياوة  الح،د د  وحوتا

□ □  

  □ □واعيثثثثثد عاثثثثثا امللحبثثثثثة املحسقلثثثثثة  أمثثثثثاكت منؼثثثثثوزات للحعسيثثثثثا بة ثثثثثاة  م



 د. غادة عبد الوهاب أصين                                                                                     

 

    1029ـ يناي   اد  عر العدد احل - سادساجملمد ال
64 

 ثواجدتا

  □ □ منؼوزات للحعسيا بءؿدازات امللحبة مت اللح 

  □ □ منؼوزات للحعسيا باـاةز املعلومات اكجد د  املقحسا 

منؼثثثوزات لرعثثثالة  الحعسيثثثا باوالثثثثا الؼثثثبمات  جحااعيثثثة  خثثثثسى 

 خاللها الن   الت للاظحفيد ت محافعة امللحبة العامة مت 

□ □  

منؼثثثثثوزات للحعسيثثثثثثا بالحوبيقثثثثثات الهامثثثثثثة للاظثثثثثحفيد ت النثثثثثث   الثثثثثثت 

 ثحايلها ع ق  جهص  الركية

□ □  

 ولووةموخصهئصومقهطاوا فينوقو

  □ □ OPAC يد و جعليم  لحعليم البحا  ي  هسض امللحبة  

  □ □ عس ق  يد و  رااقية ثازياية تامة

 للمك ويثثثثثثة ع ثثثثثثق الهواثثثثثثثثا  يثثثثثثد و جعليمثثثثثث  لليفيثثثثثثة ثحايثثثثثثثا اللحثثثثثث  

 الركية

□ □  

  □ □ عس ق  يد و للحعسيا بامللحبة  الظامها  خدماتها  مـاةزتا

ثثثثثثدمد  ثثثثثثثي 
ك
مقثثثثثثاها  يثثثثثثد و للاساطثثثثثثثبات  الفعاليثثثثثثات   بؼثثثثثثوة النثثثثثثث  ل

 امللحبة

□ □  

  □ □ عس ق  يد و مللحقيات عس ق اللح   مسالؼ ها املسعقد  بامللحبة

زجيثثثثثثثثة النثثثثثثثث  ثقثثثثثثثثدمها امللحبثثثثثثثثة أل ثثثثثثثثساة عثثثثثثثثس ق  يثثثثثثثثد و ل ملثثثثثثثثدمات اكملا

 ا جحاا

□ □  

 
 
  □ □ عس ق  يد و للحعسيا باللح  اكجد د  املحابة بد دا

  □ □ Virtual Story Timeعس ق  يد و لقسا   لـف لإلاهفاه 

 ولووةمووخصهئصوا صقرو

  □ □ ؿوز للواجهة اكملازجية ملبا  امللحبة العامة

  □ □ بداذ املقامة  ي امللحبةؿوز للفعاليات  املساطبات     

ؿثثثثوز ملؼثثثثثازكات امللحبثثثثثة العامثثثثثة  ثثثثثي  بؼثثثثثوة  الفعاليثثثثثات اكملازجيثثثثثة 

 املقامة  مدا معازق اللح  

□ 

 

□  

  □ □ ؿوز أللظاة  لاعات امللحبة الداخلية
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شبكة التواصن االجتىاعي الفيشبوك ودورها يف حتفيز الطمبة اجلاوعيني 

 والباحثني لالستفادة ون أنصطة وخذوات األوانة العاوة 

 لمىكتبة املركزية جلاوعة بػذاد

 د. غالب عبذ الكريي عزيز                                                                             

 كلية آلاداب ، جامعة بغداد، العساق                                                                                            

 :املمخص

تناااااااىث الر ااااااا دىز مياجااااااو الصياؿااااااف سجصكااااااا   ى ـيؿااااااا ػاااااار ة ال  ظااااااري   اااااا     

ىاطاااصعكالو كيطااايلة كظاااج ىجااارب الولراااة ىالرااااتبة  ملراااة اي صراااة ايسكص اااة  ااا  جامعاااة بغاااداد 

ايعليمااااااب ى  رااااااز ىكاااااف ماااااابصعلن مكاااااا تاااااي س  اي صراااااة مااااا  مـاااااادز  اعالمياااااة ىدعااياااااة ل ؼاااااس

معليمااااب ىجاااداىث مالااادىزاب الصدز  ياااة ىال اااو اعاااد ىطااايلة مااا  ىطاااااف  تاهاااة ا  از اااة ى ااا  

الولراااة ىالرااااتبة  م اااف  مل ااااد ذاب اليجاااي خااا   دماااة ىهؼاااان تتدماااو ملراااة ايظاااص يدب  بغياااة 

لهم، ىت ك  مؼ لة الر ا مكدً تأثةر     د و ىت  ةز الولرة ىالراتبة      طص اد  أػ ا

م   دماب اي صرة ىاطاصددا  ػار ة ال  ظاري  دى  هةرباا ماة  اىطاان الولراة ىالرااتبة  

اعنااو ملمااا ا  هااف مكعس ااة متيااة الؼاار اب ىملمااا عااد  زهرااة، ىكالبكااا باا د  ملرااة  ظاااز  اي صرااة 

ظص يدب  ى ظاز  الولرة لل بةر م  ايعليمااب، ىتلاك  الر اا ع اة للولرة ا  امعية  كك

عاادد ماا  ال سكااياب اػااصتي ماا  ؿاالج ايؼاا لة ىاطااصددمي اطااصكاز   طااص يا   اا  العكااف 

اطصكاز  مص املة ايعليماب هةر  64مظص يد ىتم اعصكاد  75الصوريتي ىجد ملغ ح م العينة 

ىتيؿااف الراتااا ارااة عااد   صاااان م ادبااا ا   منتيؿااة ىاترااو اياانصف اليؿاا ي لص ليااف الريا اااب

  ظاااري  مسكاااص مـاااادز ايعليمااااب  بناااا  عااادد هماااأض ماااو مااا  ايصاااابعة  ل  ظاااري  اي صراااة ى

ىلهكااااا أثااااس  اااا  ملزتياااااد اي صرااااة ىاطااااصددا  مـااااادز معليما  ااااا  لااااال عاااا   ػاااا را  مالاااادىزاب 

 الصدز  ية ىاملحاكساب ىىزغ العكف ال و تتيكها اي صرة.
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Abstract 

The study explains the role of using Facebook network to attract outside 

guests from students and researchers to your library. 

The study focuses on the use of Facebook as a media tool, promoting the 

dissemination of information and news, training courses, and current 

awareness service in the library. 

The problem of research is the extent of the impact of the use of Facebook 

alone in stimulating students and researchers instead of using library services at 

the central library of the University of Baghdad. 

The research included a number of hypotheses derived from the core of the 

problem. The descriptive approach was used to analyze the data. The 

questionnaire was used in the applied work. The sample size was 75 

beneficiaries, of which 66 were received. 64 integrated forms were adopted. 

The researcher concludes that there are a large number of followers of 

Facebook library of University of Baghdad and Facebook of Resource Center 

and have an impact on the library and the use of information resources as well 

as participation in courses and lectures and workshops held by the library. 
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 املكذوة املنوجية لمبحث

 

 :وكذوة

هةرب ػر ة ال  ظري  للصياؿف  جصكا   الياجو  جصكا   ى ـيًؿا  ا  ماااث    

ر ع ااة باارا الياجااو، ملذ  تـاااث مااة  د ااساد ىا  كاعاااب ىكااا  لنصاااان باارا  تـاااث تااأثةر كرةاا

كاااا  لهاااارا الصياؿااااف  صاااااان ماااا ثس   اااا  الياجااااو سهظاااااهي ى جصكااااا   ىالظيا اااا و ىالبتااااا  ، ت اااا  

 جصكااا   ىع ااة جكيااو الـااعد، يااا لهاار  اليطااااف ماا   أمظااي ماا  العيامااف ايهكااة  اا  الصغةاار

 ااااو لاااام جاااادزاب  نيااااة للصياؿااااف ىتتنياااااب ت نيليجيااااة  اااا   تااااف ايعليمااااة مالظااااسعة ايك نااااة، ىال

ت ضا   ه اا ىطاااف  عاال  الصتليدباة، ماالسهم ما  امصالكهاا التادز  ع اة الصغيةار مله أ  تأثةرباا 

لااام ب ااا  كصاااأثةر بااار  الؼااار اب ىكا لـااايؾ ال  ظاااري  ع اااة اغيةااار ىاجاااو ماصكعناااا ى ؼااا ف 

 مراػس.

 بامااااااا  اااااا  ؿاااااانو ىملتاااااادا  
ً
ىكناااااااًه عليااااااو أؿاااااار ي لؼاااااار اب الصياؿااااااف  جصكااااااا   دىزا

ماااااهب ا حياااا ، ىجاااد جااااه بااارا الر اااا ليننااااىث بااارا اييكاااي  مااا  جا اااج   ااا  جكياااو الصغيةااار

علمااااو بداااااصف مالولراااااة ىالراااااتبة  ىأثاااااس ال  ظااااايي   اااا  ت  ةااااازبم للصعاااااس  ع ااااة العدباااااد مااااا  

دهؼاااوة ىالااادىزاب، ىىزغ العكاااف ىاملحاكاااساب ال اااو تتاااا   ااا  اي صراااة لص اااي  دا عاااا لهااام  ااا  

ي  لهاااااام تلاااااايزا دااكااااااا  يااااااو،  لااااااال عاااااا  تتلاااااايف ال اااااااي  مااااااة  اي صرااااااة ىايظااااااص يدب  ى  اااااا

ا حـاايث ع ااة مـااادز ايعليماااب م ااف أػاا الها  نياااة للصياؿااف الااداام مااو ىتااداب ىػااعج 

اي صرة ل ر دبم م ف ما باي جدباد  ا  ماااهب تدــاا  م، ىه ارا بك نناا اليؿايث ملراة  صااان 

د ا  ااا  تناااين لناااا  هكاااا أ لاااف للكيكاااي  مكاااا مظاااكن ا لاااسىت مك اااابيم ى ل يااااب علكياااة اظااااع

مل اد  الولرة ىالراتبة     اطص كاث م يث م، ىكال عف تم تورين برا  مس     ما ة العامة 

 للك صرة ايسكص ة   امعة بغداد.

تيا معد ال  ظاري  ما  اك ار ػار اب الصياؿاف  جصكاا   ىأكاار ايياجاو تاداىه ما  

صياؿااااف مااااة  امل صكعاااااب مااااة  مياجااااو الصياؿااااف د ااااًس يااااا لااااو ماااا  دىز  اعااااف  اااا   تـاااااث ىال

ايصااهظااااة ىامللصل ااااة  ااااا  آلازاه ى   اااااز ىامصااااد ل ؼاااااكف دهؼااااوة  جصكاعيااااة ى جصـاااااادبة 

 ىال نيو ىالبتا ية ىالظياطية ...ا خ
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ىيعص ر ال  ظري  م  منصااب ت نيليجيا  تـااث ىىطايلة لصاد ن ايعليمااب ىتاداىلها ىخا  

 صكعيااااة ىجااااد اؿاااار ي باااار  ايياجااااو م طظاااااب ماااا  ايياجااااو  كااااار ػااااعرية مااااة   ىطااااان امل

مهكاااة للصياؿاااف ىترااااادث ايعليمااااب ىتيا ااان البتا اااااب ىمللصتااااه ا حلاااازاب تيااااا تتاااي  ماااادىز 

مهاام  اا  ملكظاااب عاااداب ىطااليكياب ةااحي ة ىأدا  مهكااة ماا  أدىاب الااي   العلمااو ىالصنكااي  

 ىالبتا   ىالظيا  و ملذا ما أ ر ا 

دداما  ا، ىتظااج تاجاااب مظااصددمل ا  ااالرعم ماا  م ماهعصراااز ا  يا ااج سبااميااة  اا  اطااص

مظااصددمها لغااسق ملػااغاث ىجصااو ىالاارعم آلا اااس يعس ااة ثتا اااب آلا ااس  ، ى  ااس   للصعااااز  

ىماا  م للصياؿااف مااو أةااحامو ى أجسكاااه  ىأؿاادجاه  ىماا  م ماا  مظااصددمو ل ؼااس ا  اااز  طااياه 

ا  هاااب د اااًس  بؼاا ف ملباااا ي أى طااال و  يكااا مظااصددمو   اااس   أهااساق الؼااهس ، أماااابعم

 تد اظصددمها أهساق الدعابة ىسعال  ىم  م م  مظصددمها إلبـاث ما بكل و ما  علاي  

ىك ي  ملرة جهاب بعي  ا ىبناا  م طظااب اظاصددمها لصعس اه جكهيزباا ماس س ايظاصاداب 

لاااااادم ا  يكااااااا مظااااااصددمها اماااااالاؾ أى تااااااااز لعااااااسق منصيجااااااا  م ىال اااااارى ن لهااااااا، ىبنااااااا  ماااااا  

جاز اااة ماااا  تتليعااااب العـاااس ىبناااا  ماااا  ه معاااس  يااااذا مظاااصدد  باااارا  مظاااصددمها كصتليعاااو

اييجااااو مل كااااا مظااااصددمو مل ااااسد اطااااصددا  الناااااض لهاااار  الؼاااار ة أ ااااو طااااكو أ  اااام مظااااصددمي  

 اييجو ال الهي م  مياجو الصياؿف  جصكا    د عو ال ليث هطصددامو دى  دزابة ىعلم 

هساق ا حسب سعالمية كد  ااب ككا بصم اطصددامو م  جرف جهاب ت يمية ملما أ 

معينااة أى أهااساق ال ؼااس ىال اارى ن عاا  ملااابو ىؿااناعاب تدااف الدىلااة أى للعااسق ى عااال  

عاااا    راااااز الظياطااااية ىتياؿااااف الدىلااااة مااااو مااااال  دىث العااااالم  يكااااا مظااااصددمو الظياطاااايي  

 أهساق ا صدامية أى لعسق ؿداجا  م أك ر عدد ما  النااض لصحـايث ع اة زكاابم ىكظاج

دعكهاااام  ااااا  ايظااااصترف الظيا ااااا و،  لاااااال عاااا  اطاااااصددامها مااااا  جرااااف دىز ال ؼاااااس سل  رى ياااااة 

لعاااسق  صاجاااا  م مااا  ال صاااج ى  اااس  ؿااادازاب العلكياااة مااا  مـاااادز ايعليمااااب سل  رى ياااة 

ىكي ياااااة ا حـااااايث علل اااااا ماااااو ام ا ياااااة ػاااااساو ا  ى ظااااا ج اعااااادد اطاااااصددا  بااااارا اييجاااااو دعاااااي 

ييجااااااو ال رةاااااار ال  ظااااااري  ع ااااااة ملم ا يااااااة ت  ةااااااز ىد ااااااو ا حاجااااااة ملرااااااة الصعااااااس  ع ااااااة أثااااااس باااااارا ا

ايظاااص يدب    ااااي اطااااصددا  أك اااار يـااااادز ايعليماااااب ايصاااايا س   اااا  اي صرااااة ايسكص ااااة   امعااااة 

بغااداد ى طااص اد  التـااًي ماا   اادما  ا، مكااا ا  لهااا ؿاا  ة  اؿااة ع ااة ال  ظااري  ت ؼااس 

 اب ال و تتدمها للكظص يدب . بكية اي صرة ايسكص ة  لال ع  ا لدمأ  ل ا أهؼوة ىدىز ى
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  :وصكمة البحث

دعي عكلية اطصددا  مياجاو الصياؿاف  جصكاا   ملراة  اسق ماكيعاة ما   طاالة    

ع ااااااة الراتااااااا لييجههااااااا ملرااااااة مظااااااصددمي باااااار  الؼاااااار اب  جصكاعيااااااة لليجااااااي  ع ااااااة أطااااااراب 

جصكاا   اك ار ػار ة للصياؿاف    ماعصرازباااطصددا  ػار ة الصياؿاف  جصكاا   ال  ظاري  

م  جرف الولرة ا  امعية  ىالراتبة  اكار م  ػر اب الصياؿاف  جصكاا   د اًس ى مك ا  

 -ؿياهة بر  ايؼ لة ع ة ػ ف أطالة ىكاهاي :

بااف ال  ظاااري  خااا  الؼااار ة اليتياااد  ايظاااصددمة ماااة  اىطاااان الولراااة ا  اااامعية  الااارب   -1

 بستادى  اي صرة ايسكص ة   امعة بغداد ككظص يدب . 

بااف لل  ظااري  دىز  اا  تيعيااة الولرااة ا  ااامعية  ىتبتااي هم ىتاايجل هم اليجهااة ال ااحي ة  -2

، مكعناا    اااس 
ً
 ىاطااصدداما

ً
ماعصراااز  اك اار ػاار ة للصياؿاااف  جصكااا   ىأكااار الؼاار اب ا نؼاااازا

بااف اطااصددا  باار  الؼاار ة لااو أثااس كرةاار   ااي د ااو ىت  ةااز الولرااة ا  ااامعية   اا   طااص اد  

 ايسكص ة   امعة بغداد  . م   دماب اي صرة

 بف بنا  جهف ميجيد مياجو للصياؿف  جصكا   هةر ال  ظري  . -2

باااف الصعي اااد ىعاااد  زهراااة الولراااة ا  اااامعية  ىالرااااتبة   ااا  س صتااااث ماااة  مياجاااو الصياؿاااف  -3

 جصكاااااا   د اااااًس د اااااو ملداز  اي صراااااة ملراااااة ملهؼااااااه ؿااااا  ة لهاااااا ع اااااة ال  ظاااااري  دى  ػااااار اب 

. الصياؿف سج  صكا   د ًس

بف بنا  ات اق ع ة أ  ػر ة الصياؿف  جصكا   ال  ظري  بي  كاار ػاييعا ى كاار  -4

اطاااااصدداما ىتسكاااااو ى  صتااااااث ملراااااة متياااااة أ ااااايا  ايياجاااااو د اااااًس معناااااو  ظااااااز  اي صراااااة للولراااااة 

ى ا  امعية  ككظص يدب  ى ظاز  الولرة لل بةر ما  ايعليمااب طاياه العلكياة أى البتا ياة أ

 الظياطية أى  جصكاعية ... ا خ .

 

 البحث:تشاؤالت 

بنااا  عااد  اظااارهب ت ااسق   ظااها للصعااس  ع ااة دىا ااو مظااصددمي ميجااو الصياؿااف 

  - جصكا   ال  ظري  م  ا  اي:

 ماذا بتـد مكيجو الصياؿف  جصكا   ال  ظري  . -1

 ما خ  مااهب اطصعكالها لدً ايظص يدب  م  ال  ظري  . -2
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 بف بنالك دىا و م  اطصددا  ميجو الصياؿف  جصكا   ال  ظري  . -3

بف ب ثس ميجاو الصياؿاف  جصكاا   ال  ظاري  ع اة  يعياة ى توي سمهاازاب الولراة أ  باي  -4

 ىطيى بد و ه م لصوي س مهازا  م ع ر اطصددامهم للك صرة ايسكص ة   امعة بغداد .

 

 :فرضيات البحث

 -  النظارهب الظامتة  ركس م  ا آلااي :تم اػصتاق عدد م  ال سىق م

هطاااااصددا  ػااااار ة الصياؿاااااف  جصكاااااا   ال  ظاااااري  مااااا  جراااااف ايظاااااص يدب  اثاااااس كرةااااارا  ااااا   -1

 اطصددامهم لها . مااهب 

 اطصددا  ال  ظري  معكف ع ة توي س ثتا اب ايظص يدب  . -2

وي س مهازا  م    اطصددا  ال  ظري  بص د م  الدىا و الشلـية للكظص يدب     ت -3

 مااهب تدــهم. 

ا لدماب ىدهؼوة ال و تتد      ما و العامة للك صرة ايسكص ة /   حذود البحث :

 جامعة بغداد  

:الولرة ا  امعية  ىالراتبة  ايظص يدب  م  مياجو الصياؿف  جصكا    عينة البحث

 ة جامعة بغداد  .ال  ظري  ىالرب  بستادى  دما و العامة للك صرة ايسكص 

 : اطصددا  اينصف اليؿ ي الص لي   ونوج البحث

 : العكف اييداهي ى طص يا .أدوات البحث

 -للر ا ابكية ىجيا ج ىاعصرازاب عدبد   ركس م  ا آلااي : اهىية البحث:

تاااأاي ابكياااة الر اااا مااا  ابكياااة ال ااااة ايتـااايد  مالر اااا ىايظاااصددمة لؼااار ة الصياؿاااف  -1

م ػس  ة مهكة م  ايظص يدب  م  اي صرة ايسكص ة   امعة بغداد م  الولرة  جصكا   ىب

 ا  امعية  ىالراتبة  .

دىزم ؼااااايزاب مياجاااااو الصياؿاااااف  جصكاااااا    ـيؿاااااا ال  ظاااااري  ع اااااة ال ااااااة ايتـااااايد   -2

 ىػيي  اطصددامو مة  اىطان ايظص يدب  م  الولرة ا  امعية  ىالراتبة  .

علكيااة ال ااو ماا  ايك اا  ا  ت يااد باار  الؼااس  ة ايهكااة ماا  امل صكااو ىأبكيااة  عصرااازاب ال -3

العاماو للك صراة ايسكص اة   امعاة بغاداد ىالارب  بكبلاي  الولراة  دما اةىبم ايظص يدى  ما  

 ا  امعية  ىالراتبة  م  مدصله كلياب ىمعابد جامعة بغداد.
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 -م د  الر ا ملرة جكلة م  ايتاؿد م  ا : اهذاف البحث :

ا  ابكياااة مياجاااو الصياؿاااف  جصكاااا   ى ـيؿاااا م اااف دزاطاااننا ال  ظاااري   ااا  ت  ةاااز ميااا -1

 اي صرة ايسكص ة   امعة بغداد . هطصددا الولرة ا  امعية  ىالراتبة  

ميا  ابكية الصياؿف ع ار مياجاو الصياؿاف  جصكاا   ال  ظاري  ماو اماساش دىز ايعليمااب  -2

 و لصواي س جادزاب ىمهاازاب ايظاص يدب  لة ااد  اي ؼيز  ع ة ؿ  اب ال  ظري  ىال او تاد

العاماااة للك صراااة ايسكص اااة ىع اااة  دما اااةمااا  الااادىزاب، ىىزغ العكاااف ىاملحاكاااساب ايتاماااة  ااا  

  امعااااااة بغااااااداد  لااااااال عاااااا   الصابعااااااةا اااااصال  اػاااااا الهم ىتيجهااااااا  م ماااااا  ال لياااااااب ى ايعاباااااد 

  هؼوة ىا لدماب د ًس .

عكهااام مااا   اااالث هؼاااس العلاااي  اي ياااد  ىايعليمااااب التيكاااة الص اعاااف ماااو بااار  الؼاااس  ة ىد -3

ع ااااااة ؿاااااا  ة ال  ظااااااري  للك صرااااااة ىكاااااارلك ميجعهااااااا ع ااااااة الي ااااااج ال ااااااو تص ااااااد دا عياااااا  م   ااااااي 

 طاااصددا    لاااف يياجاااو الصياؿاااف سجصكاااا   ه طااايكا ال  ظاااري  ع ااار مكاااساب الصياؿاااف 

يل ااااااااب ىامل كيعااااااااب ال ااااااايز  كايساطاااااااالب ال يز اااااااة ىالدزدػاااااااة ىال يااااااادبي ى تاااااااف ىت ي اااااااف ا

 النتاػية ىال ربد  ل  رىهي ىايدى اب ىهةربا .

اعد بعام مـاادز بارا الر اا كدزاطااب طاامتة لهاا ىلعاد   هالاة : الذراسات الشابكة

 لعدد ؿ  اب الر ا لم تركس بنا أدمياب اييكي .
ً
 ىش اد  عدد الـ  اب ىا صـازا

 

 الفصن النظر 

ية جلاوعة بػذاداألوانة العاوة لمىكتبة املركز
(1) 

  ع ااااة أثااااس تأطاااا ع ا  امعااااة ت ااااي 1959تأطظااااي اي صرااااة ايسكص ااااة   امعااااة بغااااداد عااااا      

اي صرااة ملرااة جظااكة ،  ا تظااكي  1990عناايا  ألا دما ااة العامااة للك صرااة ايسكص ااة ألا   ى اا  عااا  

يو بكااا م صرااة جامعااة بغااداد دىراااة ميجااو ا  ادز ااة،  اا  جلاااج ا  امعااة، ال ااو تدااصف مامل اااام

العلكياااة   ىم صراااة جامعاااة بغاااداد البا ياااة ميجاااو اليش س اااة، ال اااو تداااصف مامل ااااميو سهظاااا ية 

 لل ليااااب ايصياجاااد   ااا  كاااال ايااايجعة   ، ى ااا  عاااا  
ً
تااام ملعااااد  دماهكاااا ت اااي ملداز   1995)ى تاااا

 ىاتد  ىكن ع تدـف امل اميو ميكيعًيا.
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 :أهذاف املكتبة

 لص تين عد  أبدا  بك   تصليـها ككا بأاي:  كص ةللك صرة ايس اظعة دما ة العامة      

 دمااة الر ااا العلمااو ل،طاااتر ، ىالراااتبة ، ىهلرااة الدزاطاااب العليااا  يياكرااة تواايز  .أ

 تسكة الر ا العلمو العالمو.

دعااااام اينااااااةف الدزاطاااااية، ىتاااااي ةر مـاااااادز ايعليمااااااب ا حدبباااااة، ىايصنيعاااااة   لدماااااة  .ب

  امعة.ايظص يدب   كا ة    أجظا  ىكلياب ا 

،  اااااااااااا  تااااااااااااي ةر  اااااااااااادماب ايعليماااااااااااااب  .ت الصعاااااااااااااى  مااااااااااااو اي صراااااااااااااب، ىاي طظاااااااااااااب د ااااااااااااًس

  للكظص يدب .

تتاااادبم أ لاااااف  اااادماب ايعليمااااااب امللصل ااااة، ماليطاااااااف الصتليدبااااة ىهةااااار الصتليدباااااة  .ث

ىملجاماااااااااة النااااااااادىاب، ىايااااااااا تكساب العلكياااااااااة، ىىزغ العكاااااااااف، ىايعاااااااااازق ايصدــاااااااااة، 

.  مالصعاى  مو اي طظاب د ًس

ىالررلييهسا يااب،  عا  هس ان ال ؼاساب، ايعليمااب  ا  مدصلاه ماااهب ايعس اة، تتدبم .ج

 ىايظصدلـاب ىع ة الؼر ة الدىلية للكعليماب.

 ملجامة الدىزاب الصدز  ية،    مدصله علي  ايعليماب ىاي صراب. .ح

 تتدبم ايظاعداب ارة م صراب مصعدد     ا  امعاب ىدىااس الدىلة. .خ

 

 :نصأة الفيشبوك 

ا حاادبا عاا  مااداباب تأطاا ع ػاار ة ال  ظااري  للصياؿااف  جصكااا   همااد ماا   جرااف  

 ثاام اليلاايت ما حاادبا عاا  
ً
ايااسىز ىال ااال  عاا  تااأز ش تأطاا ع ػاار اب الصياؿااف  جصكااا   أىه

.
ً
 ػر ة ال  ظري  كإتدً ػر اب الصياؿف  جصكا   ثا يا

ف  جصكاا   ال لاف  ا  الصعاس  ع اة ػار اب الصياؿا John Barnesكاا    اي  مااز ص 

كك هاي  تادبا تام تناىلاو ىتداىلااو  يكاا بعاد، تياا ملهاس باارا اي هاي   ا  متالصاو ال او هؼااسبا 

ىأشداد  بصكااااااا    2)ت ااااااي عناااااايا  ألا الورتااااااة ىالااااااسىامى  اااااا   مسػااااااية ال رى ايااااااةألا 1954عااااااا  

دكااادبمو متلااابا الؼاار اب  جصكاعيااة ىامل صكااو    را اا و مناار أ  ػاا ف س  ر ااي  لاااه  

، ىا نؼاس عليمااي، ىأؿرن س  ر ي مص اعالتو جصًها م  ا حياا  الييمياة للعدباد ما  ال ؼاساي
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، ىيعاد بااىازد م هي  امل صكو    را  و مصداىه ماة  العدباد ما  مظاصددمي ػار ة س  ر اي

أىث مااا  هاااسا بااارا اي هاااي  مااا   اااالث كصاماااو دىث اييطاااي     Rhngold (1993  (3ز نايلاااد 

 .  virtual communityرا  و مامل صكو    

تيا مدأب الرداباب دىرة يياجو الصياؿف  جصكا      اليهباب ايص د  دمس  ياة 

، 1994ىكااا  ذلااك عااا   Theglobe.comماا   ااالث اهؼاااه تاكعاااب ع ااة س  ر ااي مبااف ميجااو 

،تياا زكاصب بار  Tripod.comىتالبكاا ميجاو  Geocities.comى     ع الظانة أه ا م ميجاو 

الصاكعاااااااب ع ااااااة عتااااااد لتاااااااهاب مااااااة  د ااااااساد للظااااااكاا لهاااااام مالص اعااااااف ماااااا   ااااااالث ؿااااااالي اب 

ىماا  ثاام أه اا م ميجعااا للولرااة  اا  اياادازض  مس  يااة لغااسق الصياؿااف مااة  باا هه  ، 4)الدزدػااة

ىجظام بارا  Classmates (5ىكا  أطم اييجاو باي )كالطاكينع   1995الولرة ىكا  ذلك عا  

زطة تظاج اينوتاة ال او تتاو  ل اا ىكاف منوتاة تظاج اليهباة اييجو تظج ايدازض ىكف مد

ال ااااو تتااااو  ل ااااا ماكااااي  ماااادازض ىمناااااهن تلااااك اليهبااااة ىب اااارا كااااا  الصتظاااايم لرتيااااة اليهباااااب 

لينظاان  ل ااف هالااج الر ااا عاا  أؿاادجااو ىشمالاااو  اا  ايدزطااة عاا  هس اان اليهبااة ال ااو ب صمااو 

ملراااة امل كيعاااة ال اااو اػااا ر  معهااام  ااا  مللل اااا ثااام ب ااادد اينوتاااة ثااام معواااي اطااام ايدزطاااة ليـاااف 

 عكلية الصياؿف ىا حياز    مااث الدزاطة.

 Sixثام ترعاي باار  املحاىلاة م ااىهب  ارحااة أ اًس يياجااو الصياؿاف  جصكاا   م  ااا 

degrees  عاااا  للصياؿاااف ايراػاااس ماااة    اااساد ىأهلااان بااارا اييجاااو  ىباااي ميجاااو 1997ا  اااااااااااااااااااااااااااااع

ك ناو ما  ت كاف   تااب ا لدماة ايتدماة ماا   اللاو، ثام تيالاي عادد ما  ايياجاو مبااف لعاد  ت

ثااام ملهااسب ماكيعاااة أ ااًس ىجكيعهاااا  Blackplanet.comىميجااو   Asianavenue.comميجااو 

لم اظصوو ت تين هابا  ا  ا  ال ظاج ايااد  ىجكياو بار  ايياجاو ملهاسب ماو ا  ياف  ىث ما  

  ىاعاد بار  ايستلاة خا  ال  ار  الصأط ظاية ل ؼاأ   2000-1997ماة   عايا )    web1الي اج )

 ػر اب الصياؿف  جصكا  . 

مللصلاه  friendster.com  ال او ا اراي ميجاو  web2ثم امصداب ايستلة البا ية ىخ  مستلاة )

 ااب امل صكو ى يو ملم ا ياب الصياؿف ىالصعااز  ع اة مظاصًي العاالم ىجاد  الاي ما الاي ما  

ى عااااادبا ملهااااااسب مياجااااااو للصياؿااااااف  Skyrock.comياش معهااااااا ميجااااااو ػاااااهس  ىملهااااااسب بؼاااااا ف مصااااا

ككااااااا ملهااااااس ميجاااااااو  2003ىكا اااااااي باااااار   اااااا  مااااااداباب عاااااااا    Myspace.com جصكااااااا   م  ااااااا 

Linkedin.com   ىمل ولتاااااي الؼااااار ة الؼاااااهةر  ال  ظاااااريFacebook.com   بؼااااا ف زطااااامو  ااااا
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أطظها ألا ،  6)از عايياىكا ي مدابصو م لية ثم أ ر دىز  ماه نؼ 2004السابو م  ػران لعا  

 Chris، مالصعاااى  مااو شميليااو بياايش 2003شىكسكةاارخ  ااالث دزاطااصو  اا  جامعااة باااز سد  اا  عااا  

Hughes ىميطاااا ي ي زDustin Moskovitz  تيااااا كااااا  بد ااااو عكااااف ميجااااو بلاااام هااااالب ،

 ع اااااة هلراااااة ا  امعاااااة ليصعاااااس  بعلاااااهم ع اااااة بعااااام، 
ً
جامعصاااااو، اطاااااصكس ال  ظاااااري  متصـاااااسا

م بظااهيلة ى نناااجلي  الـاايز، ىال صااج، ىايعليماااب، ىد راااز،... ىهلااة ى صياؿاالي  مااو بعلااه

 مااة  الولرااة يااد  عااامة  ملرااة أ  جااسز أ  ب ااصن الراااب أمااا  كااف ماا  بسهااج 
ً
 ىاطااعا

ً
اييجااو  ااتااا

مالنس يف م   ازت ملهاز ا  امعاب ثم تيطو ل ؼكف مال  ا  امعااب ىال ليااب  ا  ميطاو ، 

 13امعااب، ىهاالب ايادازض الارب  بص اد أعكاازبم عا  ثم تويز ل ظصليه جكيو هاالب ا  

 أماااااا  اي اااااارماة  لصتااااادبم ملماااااداعا  م  ااااا  طااااا يف تواااااي س اييجااااااو 
ً
، ككاااااا  اااااصن الرااااااب أبلاااااا

ً
عاماااااا

ىاملحا ظاااة ع اااة عكلهااام ماطاااصكساز، ثااام  ص اااي أماااا  كاااف مااا  بسهاااج ماهطاااص اد  مااا  التاعاااد  

اطاااااااصتواب ايالباااااااة  مااااااا   ا  كابةرّباااااااة ال رةااااااار ،  عنااااااادما تااااااام  ص اااااااو أماااااااا  ا  كياااااااو اطاااااااصوا 

ايظاااصددمة   اااالث   اااار ق شمنّياااةق جـاااةر ق 
ثاااام ملهاااسب الؼااار اب  جصكاعيااااة العسكياااة مبااااف .  7)" 

ـااااة للعااااسب  2009ال ااااو ملهااااسب  اااا  عااااا   Arabizميجااااو م صاااايب ى ااااابن ىعسكااااابص  ىكا ااااي مدـ

 ايتيكة     أيا يا ثم ا نؼسب    الدىث العسكية.  

 :اعيواهية وواقع التواصن االجتى

عس  العدبد م  الراتبة  مياجو الصياؿف  جصكا   ال و أعدب ى ــي أ ساد   

امل صكااااااو ماااااا  أجااااااف الصياؿااااااف ىالصعاااااااز  ى طااااااصعال  عاااااا  ايعاااااااز  ىايعليماااااااب ىماااااا  باااااا هه 

 الراتبة :

ع اا  أ ااو تاكعاااب اجصكاعيااة اؼاا لي ماا  أماااك  مص سجااة  اا    8)ألا Haward Rhingoldعس ااو 

ي  ى صياؿااالي   يكاااا ميااا  م ع ااار ػاػااااب ال كريااايتس ىال رباااد سل  رىهاااي أ  ااااه العاااالم بصتاااازك

ى نراااادلي  ايعااااز   يكاااا ميااا  م ى  ي اااي  ؿاااداجاب باكاااو ماااة  بااا هه د اااساد ابصكاااا  مؼااا ر  

ى  اااااد  ميااااا  م ماااااا ب اااااد   ااااا  عاااااالم الياجاااااو مااااا  ت ااااااعالب ىل ااااا  لااااا ع عااااا  جاااااسب  ىتاااااصم بااااار  

تسكااااب النؼااا يالب  ي الااار  ماادىز  طاااابم  ااا الص اااعالب عااا  هس ااان  لياااة اتـااالية خااا  س  ر ااا

 ألا   راكية

) ع ااااة أ  ااااا ألا ماكيعااااة ماااا  ايياجااااو ع ااااة ػاااار ة س  ر ااااي  9)ككاااا عس ااااو ىليااااد زػاااااد شكااااي

تنااين الصياؿااف مااة  د ااساد  اا  م يااة ماصكااو ا  را اا و  web 2ملهااسب مااو ا  يااف الباااهي للي ااج 
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ػاسكة ...ا اخ   –جامعاة  –دزطاة م –باكو ماة  أ سادباا ابصكاا  مؼا ر  أى ػارو ا صكااه ) ملاد 

بصم الصياؿف مي  م م   االث السطاااف أى  هاال  ع اة ايل ااب الشلـاية  ىمعس اة أ راازبم 

ىمعليما  م ال و بني ي  ا للعسق ، ىخ  ىطيلة  عالاة للصياؿاف  جصكاا   ماة  د اساد طاياه 

    راكية ألا كا يا أؿدجاه هعس هم    الياجو أى أؿدجاه عس   م م   الث الظياجاب

الؼار اب  جصكاعياة ع ا  أ  اا ألا مياجاو   Boyd    Ellson (10مي اد ىالظاي   ككاا عاس ألا

تنؼ ف م   الث س  ر ي اظكن ل، ساد مصتادبم  ملحاة عا  تياا  م العاماة   ىملتاتاة ال سؿاة 

لالتـاث متااكة ايس لة    ىالصعرةر ع  ىجهة  ظاس د اساد أى امل كيعااب ما   االث عكلياة 

 تـاث . 

ىبااااي جاااااميض مصدـااااف مايـااااوصحاب اي ص يااااة ىميجاااايد ملل  رى يااااا ع ااااة   ODLIS(11ىعااااس  

بؼا ف مراػاس تياا عاس  مياجاو الصياؿاف  جصكاا   ع اة  Onlineالي ج ى ك   اطصعكالو 

أ  اااااا  دماااااة ملل سى ياااااة اظاااااانند ملراااااة الي اااااج مـاااااككة للظااااااكاا للكظاااااصددمة  مإهؼااااااه ؿاااااا  ة 

ساد   س   ه د  الصياؿف ىالصعاى  ىترادث ايعليماب ملـية أى م طظية أى ستـاث مأ 

ىخاا  اظااكن ل،علاهايساا لة   تااى مكؼااابد  ؿاا  اب أماالاؾ   ااس   م  ااا دؿاادجاه أى 

ماكيعاب معينة م  مظصددمي ا لدمة ىم  اا ال  ظاري ، ىتاي  ر ، ماا  طار ع، بيتيايب، 

 ىجيجف ملع.

ؼاار اب ال ااو أتاتااي ال ااسؾ ى ك اا  اعس ااه مياجااو الصياؿااف  جصكااا   ع ااة أ  ااا : ال

ل، ساد ىا  كاعاب ماإلتـاث ىالصياؿف ع ر الؼر ة    راكية س  ر ي لصنين عاد  أ كاان 

م  اا ال راطااف الن ا و ىالـااياي ىالـاايز  ماو ملم ا يااة الصياؿااف ا  كاا   ىت ااي   ماكيعاااب 

ا   سدباااااة أى م طظااااااتية طاااااياه كا اااااي مصااهظاااااة أى مدصل اااااة مالبتا ااااااب ى تاابااااااب ى دبااااا

 ى عساق ىأؿر ي عايية ى ل ا 

 

ملم ا اااااب عاليااااة لرناااااه ماكيعاااااب مغلتااااة ماااا  ذى   بصكااااا  ايؼاااا ر  ىماكيعاااااب م صيتااااة 

  كياو ػاساان امل صكاو ىماكيعااب مصدــااة ىماكيعااب عاماة كالظياطاية ى جصـااادبة 

بو ى جصكاعيااة ىالوالميااة ىمايعاااب للكاا ل ة  ىال صاااب ىاييطاايتية  ىهةااربم ىا اارب الوااا

 العالمو    اطصدداما  ا.
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 :تاريخ انصاء الفيشبوك يف املكتبة

ه اااااا  ه اييجااااااو سل  رىهااااااي ل،ما ااااااة العامااااااة للك صرااااااة ايسكص ااااااة ىالاااااار  تاااااام تـااااااكيكو   
ُ
أ

  ىلام باصم ت عيلاو مله بعاد 2011ماهػ را  مو ميمل ي اييجو سل  رىهي   امعة بغداد عا  )

مو  ااااااؾ ه اااااا، بك ااااا  مااااا   اللاااااو هؼاااااس ل سااااا ف بؼااااا ف  ع ااااا  ىجااااايد ميجاااااو زطااااا 2013عاااااا  

ىت كياااف جكياااو ايعليمااااب ىا لااادماب ىدهؼاااوة ا لاؿاااة ماي صراااة ىتالباااا ملهؼااااه    ظاااري  

لل ااااارى ن عااااا  بااااار  ا لااااادماب ىعاااااسق أهؼاااااوة اي صراااااة ىسػااااااز  ملراااااة كاااااف جدباااااد مااااا  مـاااااادز 

ج ايعليماااب كاتاهاااة جاز ااة لهاااا،  لااال عااا  كي  ااا ليتاااة دعاايااة للصياؿاااف مااو اي صراااة لصانااا

عاااااااصى  ايظاااااااص يدب  ع  اااااااا، ىكنااااااااه عالجااااااااب ىهياااااااد  ماااااااة  اي صراااااااة كك  اااااااف للكعليمااااااااب ىكاااااااة  

 عاا  ملهؼااه ميجااو 
ً
ايظاص يدب  كاي  م ا  يااف الـااعد ىالـاااهو ىايناصن يظاصترف الرلااد،  لاال

)الااسك  دمس  ااي  ىالاار  ب ؼااس  يااو جكيااو IRCتياؿااف   ااس  اااؾ مكسكااص مـااادز ايعليماااب 

تي  ه ا برا ايسكص ت ي هواه دما ة العامة للك صرة ايسكص اة مله ا لدماب ىدهؼوة ال و ب

أ  بااارا اييجاااو مله ااا م مااا  جراااف مكب ااا  الظااا از  دمس  ياااة ىل ااا  ماااإداز  أتاااد مااايمل ي اي صراااة 

ايسكص ة الر  منن ؿالتياب ال ؼس  يو ل ف  دمة أى هؼان بتا   ياو، ىجاد كاكي اي صراة 

ياااة عتااادب ماااة  ا  ا اااج دمس  ي)الظااا از  دمس  ياااة، بعاااد ات اج 2006بااارا ايسكاااص منااار عاااا  

ايصكبلة مالظ ةر ىمصحتهم البتا   م  جا ج  ىا  امعة ايصكبف مسا ظها م  جا ج   س ىتام 

ا صصاا برا ايسكص لال  صاا ىالصعس  ع ة الظياطة  مس  ية تااا  العاساق ماو جعلهاا جاعاد  

س الةزبااااة ىجااااد ى ااااسب ايصحتيااااة البتا ياااااة  علكيااااة لااااصعلم ىاتتااااا  الولرااااة ىالصدزيظااااية  للغاااااة

 مس  يااة ددىاب ىاليطااااف ىايـااادز العلكيااة ا لاؿااة مااالصعليم ىجهااصب ه ااا مسكااص مـااادز 

الااااصعلم لص ااااي   اااا  مصناااااىث بااااد الولرااااة ىالصدزيظااااية  ىيعتااااد أبلااااا  اااا  باااارا ايسكااااص العدبااااد ماااا  

ىىزغ العكااااف ىاياااا تكساب دهؼااااوة ىاللتاااااهاب العلكيااااة كإلتاااااه املحاكااااساب ىعتااااد الناااادىاب 

ىاللتاه مايرصعبة  ىايي دب  ملرة اليهباب ايص د   مس  ية لغسق الصعلم ىالصدز ج ى هال  

ع اااة   اااس ايظاااصاداب العلكياااة  ل اااا، ىتتاااا  أبلاااا  ااا  ايسكاااص ا ح اااالب م اااف ا ياعهاااا ك  اااالب 

 .  تيدمو ىاطصتراث ايالتن البتا ية ىهةربا م  اللتاهاب د ًس
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 :ذاف الفيشبوك كىوقع ون وواقع التواصن االجتىاعيأه

 بنا  أبدا  عدبد  ههؼاه مياجو الصياؿف  جصكا    دزت م  ا آلااي:

 الصعاز  ىكناه العالجاب  جصكاعية. .1

 الصعامف مو  ملاؾ م  ذى   بدا  ايؼ ركة. .2

ا حـاااااايث ع ااااااة معليماااااااب ىمعاااااااز  ىكيا اااااااب  اااااا  مااااااااهب الصدـااااااف كااااااف تظااااااج  .3

 تدــو.

 جلاه اليجي ىال ر يو. .4

 أهساق الصااز  م   الث عسق الرلابو ىايياد الصااز ة ىالـناعية. .5

ايناجؼااااب ايغلتاااة كاااا  ت اااي  ماكيعاااة مااا  الظياطاااية  أى اةاااحاب الؼااااسكاب اى  .6

 ع ة مظصًي د ساد اى ا  كاعاب أى هةربم .

  عامة ع ة ػ ف  ـيؾ أى ؿيز أىمل اب  دبي ة مة ابـاث مل اب ملـية اى  .7

 د ساد أىا  كاعاب.

تتس ااااج الرعياااااد مااااا   ااااالث اي ايااااااب الـااااايتية ماااااة  د ااااساد ىا  كاعااااااب طاااااياه ماااااة   .8

 جازب التاهنة     ػ   ملادا  العاالم اى ماة   ؿادجاه أى ماكيعاة مصدــاة  

    مااث علمو معة  ىاظم  مكاكيعاب  بصكا  ايؼ ر .

  :أهىية الفيشبوك

 يياجو الصياؿف  جصك    
ً
ا   ى  ف ػر ة ال  ظري  أبكياة كرةار  ىككاا تراة  ما  سا

    الظاتة الظياطية ىالبتا ية ى جصكاعياة ىالعلكياة ى ك ا  ا   راة  عادد 
ً
ى ـيؿا

 م  ا كاآلاي:

تص اااد مااا  أىاؿاااس ال ااارامى ماااة   ؿااادجاه ى جاااازب ى ـيؿاااا الااارب  ت ـاااف ميااا  م  .1

 مظاتاب جغسا ية م رامية.

لصعاز  مو أملاؾ   س   طياه كا يا م    ع ال اة أى تنين للكؼ ركة   سؿة ا .2

ستااااا  أى ال  اااس أى العااااسق أى اياااربج أى الواا اااة أى كااااا يا مااا  أجنااااض مدصل ااااة  

 تكاما م  تيا ال  س ىستاا  ىالدب  ىالعسق ىهةربا.

 تنين  سؿة للصعس  ع ة البتا اب امللصل ة    جكيو ملدا  العالم. .3
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الصعس  ع اااة مـاااادز ايعليمااااب مااا   اااالث الصعاااس  ع اااة تكااانن الولراااة ىالرااااتبة  مااا .4

مياجو كك  ابصكا  تدــا  م مكا تنك هم  سؿة أك ر لة اد  م  بر  ايياجو 

 ىكالصار  ا حـيث ع ة أك ر جدز مك   م  ايعليماب ىمـادزبا.

ترااادث ايعليماااب ىالريا اااب مااة  ماكيعاااب  بصكااا  ماا   ااالث ال راطااف الن اا و أى  .5

ل ااااادبي  ىمااااا   اااااالث ايناجؼااااااب ايراػاااااس  لغاااااسق تاااااد ن ايعليمااااااب الـااااايز  أى ا

ىا حـااااااايث ع ااااااااة ايعاااااااااز  ا حدبباااااااة ىا  دبااااااااد   اااااااا  ماااااااااهب ىتدــاااااااااب علكيااااااااة 

 مدصل ة.

تتس اااج ىجهااااب النظاااس ماااة   اااااب امل صكاااو لغاااسق ت تيااان باااد  معاااة  كاااأ  ب اااي   .6

 طيا  و أى ملجصكا   أى ثتا   ...ا خ .

 

 :واملكتبةالتواصن يف الفيشبوك بني اجملتىع 

هصب مياجو الصياؿف  جصكا   الؼر ة الدىلية للكعليماب ) س  ر اي  ىأؿار ي    

  ىأكنظاج ال  ظاري  كإتادً بار  
ً
بنا  اطكاه كبةر  لهر  ايياجاو )طايأاي تيكاي ها هتتاا

  اا  الاادىث العسكيااة 
ً
الؼاار اب ػااهس  كرةاار  ىػااعرية عاليااة مااة  دىطااان امل صكعيااة ى ـيؿااا

  ا  تياا  ال و أؿرن ػرا
ً
  ااعال
ً
 ع اة بار  ايياجاو ىأؿارن لهاا دىزا

ً
ه ا مدمنة  بؼ ف كرةر جدا

ال بةاار مااا  أ اااساد امل صكعااااب العسكياااة ى ـيؿاااا ا حسكااااب الظياطاااية ىال اااااب ايهكؼاااة مااا  

الؼاااعيب ىكااااب ال  ظاااري  باااي اين ااار ىايصااان ع اليتياااد لهااام للصعرةااار عااا   زاو ااام ىأ  اااازبم 

ىآلازاه ع ر اليطااف ىاليطااى ال و ى س  ا بر  الؼر ة ىال و  بر  د  از ىتولعا  م، ىهؼس

م ناااا  م مااااا  هلاااااج الـاااااداجاب ىكنااااااه العالجااااااب  جصكاعياااااة ماااااو ماكيعااااااب بغاااااسق أبـااااااث 

 عاااااا  هؼاااااس بااااار     ااااااز لصـااااااف 
ً
أؿااااايا  م أك ااااار عااااادد مك ااااا  ماااااا  أمنااااااه ماصكعاااااا  م  لاااااال

ىكظاااج الاااسأ  العاااا  العاااالمو،  مظليمياااا  م ملراااة أك ااار عااادد مااا  دىث العاااالم لعيياااة بااار  آلازاه

بغية اليؿيث ملرة مسزه م ىمرصغابم،  يكا عكلي ا ح يماب    ذاب اليجي ماتداذ ال بةر م  

سجساهاب اليجااية لغسق الصتليف م  دىز بر  ا حسكاب الص سز ة ىأةحاب ا حتيق م  

اب  لاال عا  أ  از ى زاه تنا   ما جاهب مو بار  امل كيعا  الث جوو ػر ة س  ر ي أى هؼس

العكااف ع ااة الصعااس  ع ااة عناااى   ىمياجااو الااسرىض املحسكااة يبااف باار  الصيجهاااب ىالعكااف ع ااة 

مللتاه التارم علال م ىبار  ما  الناتياة الظياطاية)ملذا ماا أعص ر اا أ  تلاك ا ح يمااب ت  كهاا 
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الاااااادكصاتيز اب ىالع ع ةااااااحين،  يكااااااا ماااااادأب ماكيعاااااااب أ ااااااًس اطااااااصغالث باااااار  الؼاااااار ة 

 اااي  تااز اااة مااا   ااالث عتاااد الـااا تاب ىهؼاااس الااادعاباب ى عاااال  عااا  أهااساق أ اااًس كاااأ  ت

الرلاااااابو ال اااااو مظاااااصيزدى  ا ىالصعاماااااف ماااااو أةاااااحاب املحااااااث الصااز اااااة للرياااااو ما  كلاااااة لصاااااااز 

، كااارلك اعاجاااد ال بةااار مااا  أةاااحاب ايـااااهو ماااو بااا هه الصاااااز أى هةاااربم لصـاااس ه الصاصااااة

ىبناا  ال بةاار ما  ايهاا  ال ااو بتاي  ه ااا  منصااا  م  لاال عاا  ال ارى ن لهااا ع ار بار  الؼاار اب،

د اااااساد ىا  كاعااااااب ىكااااارلك اي طظااااااب طاااااياه دبلياااااة م  اااااا أى ا ح يمياااااة مااااا   اااااالث بااااار  

الؼار ة  ىل ا  مام كناا بناا بااي دىز بار  الؼار ة  ا  كي ياة العكااف ع اة تاد ن ايعليمااب ماا  

أهؼااااو  ا العلكيااااة  اااا  عااااسق  ااااالث اطااااصغالث اليطااااااف ىاليطااااااى ايصاتااااة ع اااار باااار  ايياجااااو 

لصـف ملرة أك ار عادد مك ا  ما  ايظاص يدب  لة ااد  ما  ماا تكصل او تلاك ا  هااب ما  مـاادز 

معليماب مدصل ة ىكي ية تسهيج ىكظج الولرة ىالراتبة     الصعس  ع اة مالادم م ما  كام 

ىأىعي  اا ىبارا مااا  مأػاا الهاباااف ما  مـاادز ايعليماااب ىكياا  أبكياة باار  ايـاادز امللصل اة 

كاادب ملليااو  ما ااة العاماااة للك صرااة ايسكص ااة   امعاااة بغااداد  ل ااي تكباااف باارا الاادىز الس ااااد  ع

ىاطاااااصغالث بااااار  الؼااااار ة للـاااااا   العاااااا  ى ـيؿاااااا كي  اااااا م طظاااااة ت يمياااااة هتر اااااا عااااا  

ال ظااج ايااار  أى اياااد  مل كااا تاادعي ملرااة ال ظااج العلمااو همناااو م الولرااة ىالراااتبة  ماا   ااالث 

كبلاااو مكـااادزبا ايصنيعااة كاااف تظااج تدــااو لي  لااايا ماا  م صي ااااب ز اادبم مايعليماااب ايص

بر  ايـادز م  معليماب ىكيا اب تيؿلهم ملراة علاي  جدباد  ىترناو لادم م معااز  ت اصن ع  اا 

ـااج  ا  اارا امااداعاب علكيااة ى نيااة  لااال عاا  ا حـاايث ع ااة مااساهاب  للراااتبة  ايصكةاازب  لي

 اللاو بك ا  منااه اجصـااد معس ا  ككاا باي برا العكف مكاكلو    مـصحة الدىلة، ىالر  م  

تاااث الرلااادا  ايصتدماااة ال اااو اطااصواعي ع ااار جامعا  اااا ا  ترناااو ىتصتااد ، ىلص اااي  اي صراااة جاااد 

 وي ا لواي  دىراة  ا  مظااز تتادبم ا لادماب سل  رى ياة ما   االث اعاداد ميجاو لهاا ع اة 

 لهاااااااا ع اااااااة ال  
ً
 عااااااا  ملعاااااااداد ميجعاااااااا

ً
ظاااااااري  للصياؿاااااااف الؼااااااار ة الدىلياااااااة للكعليمااااااااب،  لاااااااال

 جصكا   تك   الولرة ىالراتبة  ما  الصياؿاف معهام ىهؼاس جكياو هؼااها  ا العلكياة علل اا 

مااااااا  ملجاماااااااة الااااااادىزاب الصدز  ياااااااة ىالصعليكياااااااة ع اااااااة جاعاااااااة الصعلااااااايم ايظاااااااصكس ىمسكاااااااص مـاااااااادز 

 لال عا  هؼاس جكياو مـاادز ايعليمااب Information resources Center (IRC)ايعليماب

 ؿادازاب  مأتاد دببا ملراة اي صراة كاتاهاة جاز اة ليصعاس  الراتاا ىالوالاج ال و ىؿلي تا

سل  رىهااااااااي    صتاااااااابيال اااااااو ىؿااااااالي ملراااااااة اي صراااااااة ملكاااااااا ة ملرااااااااة اهؼااااااااه  جاعاااااااد  ميا ااااااااب للراااااااا 
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للكعليماااااب ملرااااة جكيااااو الراااااتبة  الااااساهرة  ماهػاااا را  ه اااار  ا لدمااااة ال ااااو تيؿااااف ع اااار مياجااااو 

هةرباااااااااا مااااااااا  مياجاااااااااو الصياؿاااااااااف  ال  ظاااااااااري  أى  رىهاااااااااي أىالصياؿاااااااااف  جصكاااااااااا   كال رباااااااااد  ل 

لصيؿااف جكيااو ايعليماااب مللاال م ىال ااو ت ااي  كااك  تدــاااب الراااتبة  ىاعلكهاام   جصكااا  

ملرااة  تتلياادبا ماا   ااالث ا حلاايز  ا حـاايث علل ااا ملل  رى يااا أى ىكإم ااا  ممصياجاادبا  اا  اي صرااة 

لة ااد  م اف ماا ىؿاف ملراة اي صراة  ما  اي صرة أى  تلها مللل م ع ر اليطاااى ا لص ياة ايعسى اة، 

 مـادز معليماب    مااهب تدــهم.  

 

 :سمبيات وإجيابيات الفيشبوك

ماااا  سباامياااااب  ملباامياتااااو ىككااااا ترااااة     ااااا أ  بنااااا  ال بةاااار ل ااااف عكااااف طاااالرياتو ى   

لل  ظري  ال و تم تيكي ها م   الث أبدا  ىأبكية ىدىز ال  ظري     تياا  امل صكعااب 

 أى جكاعاًتاااا أى م طظااااب ت يمياااة أىطاااياه أ
ً
أبلياااة، ىبناااا هماااد مااا   ػااااز  ملراااة  كاااا يا أ اااسادا

 بعم الظلرياب ال و اع رق 

 

ا  كاعااااااب ال اااااو اظاااااصدد  ػااااار اب الصياؿاااااف  جصكاااااا   ىم  اااااا ال  ظاااااري  ىال اااااو  د اااااساد أى

 بك   تيكي ها كاآلاي:

ب ال اااو تص اااد مااا  الاااسىامى ملبعااااد أ اااساد امل صكاااو مااا  الصياؿاااف ايراػاااس مااا   اااالث اللتااااها -1

  جصكاعية.

الصتلياااف مااا  ؿااالة الاااستم لصص ااايث مااا  ؿااالة مصياؿااالة بؼااا ف مراػاااس اؼااايه ا العياهاااه  -2

 ى تاط ع ملرة تياؿف ملل  رىهي بعيد ع  جكيو مظابس ؿالب الستم ايصعاز  علل ا.

هياااااااب التاااااايم ال ااااااو ب ااااااصن ع  ااااااا ملزت اااااااب طااااااليكياب طاااااالرية بداااااااله الؼااااااس  ىالنؼاااااااسيعاب  -3

 ية  نياة هزت اب مدال اب تكع برا ا  ا ج.التا ي 

مناااااااه عالجاااااااب  ااااااازت النواااااااق ايصعاااااااز  عليااااااو ى ـيؿااااااا مااااااة  ال ااااااااب العكس ااااااة الؼااااااامة  -4

 امللصل ة     ا   ع أى م    ع الني .

ملم ا ية اؼ يف عـاماب أى ما ياب ىطلي  الواسق اين س اة م  اا النشا يو ع اة اعااهي  -5

 اب ايؼ نة.ىتداىث امللدزاب ىهةربا م  الظليكي
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اغيةاااار أ  اااااز بعاااام الظاااارت لصرنااااو أ  اااااز مصوس ااااة اظاااااعد ع ااااة أػاااااعة ال ي اااا   ىعااااد   -6

  طصتساز ىشعصعة أم  الرلد.

اطااااصددا  باااار  الؼاااار ة أىهةربااااا أهااااساق هؼااااس    اااااز ىالـاااايز سماتيااااة الداعيااااة ملرااااة  -7

 مل  اااسا  الن ااايض اللاااعي ة أى ايس ااا   الن ظاااية  أى مكااا  تصتراااف   يطاااهم دعكااااث الاااال

 أ الجية.

ى طصددا  الظل و لهر  الؼر ة أىهةربا م  ػار اب الصياؿاف سجصكاا   جاد با د  ملراة  -8

 عن اليالدب  ىا لسىت ع  هاع  م ىالعكف ع ة  طاه  مللل م ىملبراو م.

كاارلك بعاام امل كيعاااب تاادعي ملرااة تااس  العلاام ىالدزاطااة ىالصيجااو   ااي أماايز أ ااًس جاااد  -9

بااداز مظااةر  عكااس  لي ااي  منظاا عا  اا  الؼااياز  ىباارا تاا د  مااال سد ملرااة  ظاااز  تياتااو أى مل

 ااااي  ماااا  الص  ااااك  جصكااااا   الاااار  جاااااد مظاااا رو ايكازطااااة  الظاااالرية  لؼاااار اب الصياؿاااااف 

 سجصكا   .

 تتليف م  جي  ت اعف ال سد مو امل صكو. -10

 أى الصعرةاار عاا   -11
ً
 أى   ظاايا أى معني ااا

ً
كاعه التاادز  ع ااة الصعرةاار م ااف اػاا الو لغي ااا

  ع أى هةربا.ايؼاعس ى تاط

 ملرة العصلة ىس وياه ع  امل صكو املحيى مال سد.   -12
ً
 جد ت د  أتيا ا

سطاااسا   ااا  س  ااااق لؼاااساه دجهاااص  الص نيليجياااة ايصوااايز   نيااااة ليلاااو ال اااسد  ااا   -13

 اطصددا  ا لف مابك نو للصياؿف مو ماكيعصو .

  مصعاد ع   طس  ىعد  الصياؿف معهم. -14

   م لها .الهسىب م  الياجو ىمياجه  -15

ا  ااراق  ـيؿااياب د ااساد ىالااد يث ملرااة مل اااب ؿاايزبم ى اادبيبا  م ىمل ااا  م  -16

 ا لاؿة مو ابكاث ا  ا ج د الل  ىعد   ك را  للكرادئ. 

 بدز    اليجي ىا  هد ىاياث ....ا خ -17

أماااااا  بااميااااااب ال اااااو تكةااااازب ه اااااا مياجاااااو الصياؿاااااف  جصكاااااا   ى ـيؿاااااا ػااااار ة ال  ظاااااري  

صكاااا    ااايك   تصليـااااها اذا ماااا اطاااصددمي ػاااار اب الصياؿاااف بؼااا ف اباااااا ي للصياؿاااف  ج

 ماآلاي:
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  لن الصياؿف مو  جازب ىا  ةرا  ى ؿدجاه. -

اعلااااام ا ح ااااام ى جاااااياث ىالعااااااداب ىدعاااااسا  ىالع ااااار ىالتااااايا ة  ال اااااو اظااااااعد ع اااااة تنتياااااة  -

 الن ع  هظا ية.

يااااااب د اااااًس  ااااا  جكياااااو أ  ااااااه  هاااااال  ىالصعاااااس  ع اااااة ثتا ااااااب  جنااااااض ى عاااااساق ىالتيم -

 العالم.

 الصعس  ع ة اؿدجاه جدد دى  ا  ت دبم تدىد. -

عااا  آلازاه ا لاؿاااة م س اااة دى  ىجااايد عيااااان أى جااايا ة  ت اااد مااا  تس صاااو للصعرةااار  الصعرةااار -

 ع   زااو.

الر ا ع  ايعليماب م   ماػاه دى   ك را  لني  ايعليمة أى أثسبا أى ىجي ا حـيث  -

لااه   ظااو عناااه النتااف ىالصنتااف ىدى  جهااد بااركس،  لااال عاا  تـااايلو علل ااا ىدى  ا  ب 

 ما بك  . مأطس علل ا 

تسطاايش ايرااادئ ى  ااالق ىالتاايم ىا  ب ااي  جاادى  تظاانة ماا   ااالث  طااصددا   باااا ي  -

 لهر  الؼر اب.

مصابعاااة أ رااااز العاااالم مااا  مؼاااابةر ىعلكااااه ىػاااعساه ىأ رااااز طياطاااية ىاجصكاعياااة ىدب ياااة  -

  12)ا ًس دى  ا  ب امد عناه ىمؼتة الظ س ى   اق لصحـيث علل ا.ى لظ ية ىعلي  

ملم ا ياااة الريااااو ىالؼاااساه   كيااااو ا حاجااااب ىايااااياد ال اااو بك اااا  ا  تراااا  ىاؼاااا ًر ع اااة باااار   -

 الـ  اب.

ام ا ياااااااااة اعاااااااااداد امل كيعااااااااااب ذاب اييااااااااايث ايؼااااااااا ركة طاااااااااياه العلكياااااااااة اى  جصكاعياااااااااة اى  -

 الظياطية اى البتا ية...ا خ.

 الي   الـح .ش اد   -

 ش اد  الي   الظيا  و. -

 ملكنظاب معاز  ىمعليماب جدبد  مو ؿتف ا ل راب ال و بكصل ها ال سد.  -

مياؿااااااالة الدزاطاااااااة مااااااا   اااااااالث ايياجاااااااو ا لاؿاااااااة مالدزاطااااااااب اي صيتاااااااة لصحـااااااايث ع اااااااة  -

 ػهاداب علكية    تدــاب مدصل ة.

 ت ـة  الن ع م  الصوس  الدبنو. -

 كو م   طس .ت ي   جيم جدبد   لال عكا اعل -
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 الصعامف مو ا   ع آلا س دى   ي  أى ىجف ىبي دا و لص اد  ا  سأ  لدً ا   ظة . -

ً الصعس  ع ة تلازاب الؼعيب  -  .د س

الصعاااس  ع اااة اي طظاااااب العلكياااة ال ااااو ت ياااد  اااا  دعااام ايظااااةر  العلكياااة ىال ااااو مااا   اللهااااا  -

ادز معليمااااااب بك ااااا  ا حـااااايث ع اااااة دىزاب تدز  ياااااة أى اعليكياااااة أى ا حـااااايث ع اااااة مـااااا

 داعكة للكظةر  الدزاطية.

اعلم عكلية املحاىز  ىالنتاغ ىتترف السأ  آلا س ى مصعااد عا  الصواس  ىال زماي ماالسأ   -

 الياتد . 

 :أشكاه شبكة التواصن االجتىاعي

ميجاو ىػاار ة  190بناا  ال بةار ماا  مياجاو ىػاار اب الصياؿاف  جصكااا   تـاف ملرااة أكاار ماا  

 اي:بك   ا   ركس م  ا آلا

 ( اطماء عدد مً شبكاث ومىاقع الخىاصل إلاجخماعي1الجدول)
 أطم الشبكت الاجخماعيت م أطم الشبكت الاجخماعيت م أطم الشبكت الاجخماعيت  

1 Face bock 19 Line 37 Tango 

2 Tencient Qzone 20 RenRen 38 SnapChat 

3 My space 21 LinkedIn 39 Gmail 

4 Windows live space 22 Instagram 40 Pinterest 

5 Hbbo 23 NimBuzz 41 Filkr 

6 Orkut 24 Sinaweibo 42 Vine 

7 Flixster 25 ReddIt 43 Youtub 

8 Flickr 26 VKontakte 44 Chaino 

9 Last.fm 27 Tencient Weibo 45 Online Notepad 

10 Fotolog
(13)

 28 Tumblr 46 ASmallWorld 

11 Viber 29 Muut 47 Athlinks 

12 WhatsApp 30 Tsu 48 Broadcaster.com 

13 Telegram 31 Friendster 49 CafeMom 

14 Instagram 32 Xing 50 Classmates.com 

15 TenicentQQ 33 Netlog 51 GamerDNA 

16 Google + 34 Tagged 52 Gather.com 

17 Skype 35 Hi5 53 Grono.net 

18 Twitter 36 Imo 54 LibraryThing 

 

 

https://www.chaino.com/
https://www.chaino.com/
http://www.guinbox.com/note
http://www.guinbox.com/note
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=ASmallWorld&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=ASmallWorld&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Athlinks&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Athlinks&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Broadcaster.com&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Broadcaster.com&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=CafeMom&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=CafeMom&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Classmates.com&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Classmates.com&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=GamerDNA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=GamerDNA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Gather.com&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Gather.com&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Grono.net&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Grono.net&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=LibraryThing&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=LibraryThing&action=edit&redlink=1
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 (14)2017 – العربية البمذان يف فيشبوك احصائيات 

  دكار  جصكاعية الؼر ة بي ال  ظري 
ً
  ا  ستـااهاب اؼاةر العاالم. تايث  ىػاعرية زىاجا

، ”ىمص اعاف  عااث“ مظاصدد  مليااز 1،79 ىجايد ملراة 2016 عاا  ما  البالاا الس او   اباة
ً
 ػااهس ا

 .2015 العا  ع  %16 هظ صو مازت ا  ىذلك

  دكاااار  جصكاعياااة الؼااار ة أبلاااا   ظاااري 
ً
 ستـااااهاب ىاؼاااةر العسكياااة، الرلااادا   ااا  زىاجاااا

 41 مص ااد  ،”ىمص اعاف  عااث“ مظاصدد  ملياي   156 ما  بتاسب ماا ىجايد ملرة 2017 عا  مدابة

 الاااادىث   اااا  ايظااااصددمة  ددعاااا ملجكااااار   يااااو كااااا  الاااار  ،2016 بعااااا  متاز ااااة مظااااصدد  مليااااي  

 . مليي ا 115 العسكية

  دكار اللغة خ  العسكية اللغة
ً
 .%55 م ظرة …ال  ظري  ميجو ع ة اطصدداما

 (15)2017 – الفيشبوك وشتخذوي أعذاد حيث ون العربية الذوه ترتيب

 % م  الظ ا .8أجف م  مليي  مظصدد .  –الـيماث  .1

 م  الظ ا . %8مليي  مظصدد .  2أكار م   –اليك   .2

 % م  الظ ا .8مليي  مظصدد .  3أكار م   –الظيدا   .3

 .الظ ا  م  %9 مظصدد . مليي   م  أجف –  التكس جصز  .4

 % م  الظ ا .11أجف م  مليي  مظصدد .  –ميز صا يا  .5

 % م  الظ ا .20أجف م  مليي  مظصدد .  –جيرياي  .6

 % م  الظ ا .34أجف م  مليي  مظصدد .  – لظوة    .7

 % م  الظ ا .37مليي  مظصدد .  6كار م  أ –طيز ا  .8

 % م  الظ ا .37مليي  مظصدد ، ىبي ما مؼ ف  33أكار م   –مـس  .9

 % م  الظ ا .38مليي  مظصدد .  12أكار م   –ايغسب  .10

 % م  الظ ا .40مليي  مظصدد .  13أكار م   –العساق  .11

 % م  الظ ا .41أجف م  مليي  مظصدد .  –عكا   .12

 % م  الظ ا .43مليي  مظصدد .  16أكار م   –ا  صااس  .13

 % م  الظ ا .49مليي  مظصدد .  2أكار م   –لي يا  .14

 % م  الظ ا .55مليي  مظصدد .  5أكار م   –تيهع  .15

 % م  الظ ا .56مليي  مظصدد .  2أكار م   –لرنا   .16



 د. غالب عبذ الكريي عزيز                                                                                     

 

    1029ـ يناير  اد  عصرالعذد احل - شادساجملمذ ال
85 

 .الظ ا  م  %58 مظصدد . مليي   18 م  أكار – الظعيدبة .17

 .الظ ا  م  %66 مظصدد . مليي   4 م  أكار – دزد  .18

 .الظ ا  م  %71 مظصدد . مليي   2 م  أكار ال ي ي .19

 .الظ ا  م  %73 مظصدد . مليي   م  أجف –  الر س   .20

 .الظ ا  م  %94 مظصدد . مليي   8 م  أكار – سمازاب .21

 .الظ ا  م  %95 مظصدد . مليي   2 م  أكار- جوس .22

 

 الفصن التطبيكي

 اجلانب امليذاني -1

اب عااااادد ايصاااااابعة  ييجاااااو الصياؿاااااف  جصكاااااا   ال  ظاااااري  تنااااااىث بااااارا ا  ا اااااج تظااااا

لالما ااااااااة العاماااااااااة للك صرااااااااة ايسكص اااااااااة   امعاااااااااة بغااااااااداد ىكااااااااارلك ػاااااااار ة الصياؿاااااااااف  جصكاااااااااا   

 ال  ظري  يسكص مـادز ايعليماب لريا  عدد سع اماب ىالصعليتاب ىايؼازكاب.

ما ااااااة العامااااااة  مصااااااابو ل  ظااااااري     6350أملهااااااسب  صاااااااان العكااااااف اييااااااداهي أ  بنااااااا ) 

للك صراااة ايسكص اااة   امعاااة بغاااداد ت ااا  مداباااة العاااا  ا حاااار   ااا   ىث مااا  كاااا ي  البااااهي/ بناااابس 

مصاااابو بااارا  6641  ملراااة 15/7/2017  ىىؿاااف العااادد ت ااا  منصـاااه تكيش/بيلياااي 1/1/2017

مصاابو، بنراة  أ  عادد ايصاابعة   291معنو أ  معدث  كي عدد ايصابعة   الث طاصة أػاهس باي 

  مصابو عناد تتظايم العادد ا حاار  ع اة عادد دػاهس املحادد  ىخا  تايار  1106ػهس بي )ل ف 

 مصاااااابو عناااااد 36طاااااصة اػاااااهس، ككاااااا ا  عااااادد ايصاااااابعة  ل  ظاااااري  اي صراااااة للياااااي  الياتاااااد باااااي)

%  تاااى خااا  3  ع اااة عااادد أباااا  الؼاااهس الياتاااد، أ  أ  ماااا هظااا صو 1106تتظااايم بااارا العااادد )

راة بؼا ف بايمي، ىبار  ال ظارة اعاد جليلاة جادا جياطاا م  ام ال ظرة ايصابعة ل  ظاري  اي ص

اي صرة ىأبكي  ا ىما تتدمو م   ادماب ىمادً ملبصكامهاا بؼار اب الصياؿاف  جصكاا   ىال او 

تراارث اج اا   ا  هااد ماا  أجااف ملبـاااث باار  ا لاادماب ىدهؼااوة ملرااة جكيااو الولرااة ىالراااتبة  

    ا  امعة ى ازجها.  

أهظررررررررس ماااااااا   ع اماااااااااب ىالصعليتاااااااااب ىايؼااااااااازكاب،) يكااااااااا تظهااااااااس أ  عاااااااادد  ػااااااااازاب 

( أعررداد الاشررازاث مررً إلا جالرراث والخامليارراث وايشررازألااث ل  ظرربى   ماهررت 2الجرردول)

  ىال ظارة الييمياة ل اف مااد  2017لارام  15/7الر   1/1الاامت لملمكخبرت ايسزصةرت مىرر جرازة  
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% 73 6 كياااف ال صاااج خااا  تااايار  مااا  اياااياد ايؼااااز مللل اااا خااا  كااااآلاي: هظااارة  ع امااااب يااااد  ت

 1886ع اااااة امل كاااااي  ال  ااااا  127،عناااااد جظاااااكة ا  اااااصه ع اااااة ال اااااف مااااا  سع امااااااب ا  جظاااااكة 

)ىباااار  ايعادلااااة توراااان ع ااااة جكيااااو ايااااياد ،  يكااااا كا ااااي هظاااارة سع اماااااب ياااااد  املحاكااااساب 

%،  يكااااا كا ااااي 17 24%، أمااااا هظاااارة اع اماااااب ماااااد  ايعليماااااب   ا ااااي تاااايار  40 19تاااايار  

% ،أماااااا هظااااارة 51 5ة ملع امااااااب مااااااد  ايهسجا ااااااب ىايعاااااازق ى هؼاااااوة د اااااًس تااااايار  هظااااار

%، ىكا اااي 27 9ملع امااااب مااااد  منيعااااب مااا  اظاااليم ػاااهاداب ى  نااااة ىاعص اااة   ا اااي تااايار  

%،  يكااا كا ااي ال ظاارة 88 34هظاارة سع اماااب ياااد  د راااز ماا  ش ااازاب ىاجصكاعاااب تاايار  

% ىخ  ال ظرة ال و جاهب  نياة لتظكة ماكي  39 28تيار  ال لية إلع اماب جكيو ايياد 

   يعس ة دعداد ىال ظج اياي ة لرتية6641  ع ة ماكي  ايصابعة )1886اع اماب ايياد)

 ػازاب م  الصعليتاب ىايؼاازكاب ىما  ال ظارة ال لياة بك ا  ا   راة  ا  بناا   ااي  ماة   

م  جهة أ ًس ىكا  م  دىراة ع اة اي صراة أ  اعلا  ملداز  ال  ظري  م  جهة ىملداز  اي صرة 

عاا  ػاار   ا ال  ظااري  ع ااة ػاا ف ميطاا راب تاايش  ىتلـاان  اا  جكيااو كلياااب ىاجظااا  ال لياااب 

ىايساكااص ىايعابااد ىالهيااااب الر بيااة الصابعااة لص امعااة ىعتااد الناادىاب ىاياا تكساب الصبتي يااة 

الولرااة ىالصدزيظااية  ىالراااتبة  مكيجااو  ل ااا ىأزطاااث ميمل ل ااا مللل ااا لااصعلكهم مإم ا يااة اتـاااث 

 اي صرة سل  رىهي ىػر   ا ع ة ال  ظري  ىأبكية  ػ را   ل ا ىمصابع  ا  .

 ( أعداد الاشازاث ل  ظبى  الاماهت الاامت لملمكخبت ايسزصةت2الجدول)

 هىع الاشازة      ب

 ايادة

 إ جاب

Like 

اليظبت 

 ايئىةت

 الخامليااث

Comment 

اليظبت 

 ئىةتاي

 ايشازألااث

Share 

اليظبت 

 ايئىةت

 %28.93 46 %10.43 32 %6.74 127 جحميل زخب 1

 %35.22 56 %31.6 97 %19.40 366 محاضساث 2

 %11.32 18 %17.26 53 %24.18 456 ماملىماث 3

 %3.78 6 %6.52 20 %5.52 104 أوشطت:مهسجاهاث،ماازض 4

مىىعاث:حظمليم  5

 شهاداث،تهىئت، حاصةت

175 89.2% 41 13.35% 15 9.43% 

 %11.32 18 %20.84 64 %34.88 658 أخباز:شةازاث، اجخماعاث 6

 %100 159 %100 307 %100 1886 امل كي 
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ىيعس اة دثااس ا حتيتااي ىالااياجع  لاادىز ػاار ة ال  ظااري   اا  اي صرااة ع ااة ماادً اجراااث الولرااة 

 علياااا مااا   ااادماب  ما اااة  ىالرااااتبة  ىاليجاااي  ع اااة ال ااااي  ا حتيتياااة أعاااداد ايظاااص يدب 

مسترااة تظااج  (( 3)أهظررس الجرردول)العامااة للك صرااة ايسكص ااة   امعااة بغااداد/ميجو ا  ادز ااة،

 مااا  مداباااة الؼاااهس
ً
 لغاباااة   اباااة الؼاااهس 1/1/2017كاااا ي  البااااهي/ بناااابس -دىث  دػاااهس امصاااداها

  بنراااة  ىاطاااص ني م  اااا أباااا  العواااف السطاااكية، ىالااار 2017/ 30/6الظاااادض تص اااسا / بي ياااي 

 ياااااو ا  بناااااا  ملجرااااااث جياااااد ع اااااة اي صراااااة لة ااااااد  مااااا   ااااادما  ا ال اااااو تي سباااااا   كياااااو الولراااااة 

 ازجها ىه بيجد عصى  ع  ا ىكنااًه علياو ت اي   ىالراتبة  طياه أكا يا م  دا ف ا  امعة أى

  اااعال لاد و ىت  ةاز الولراة ىالرااتبة   
ً
 ااي ملداز  اي صراة ايصكبلاة مأمي  اا العاا  جاد أدً دىزا

 طااص اد  التـااًي ماا  ا لاادماب ىدهؼااوة ال ااو تتاادمها اي صرااة ىال ظااج اياي ااة ى عااداد 

   برة  ذلك.3ايركيز     ا  دىث )

أعداد  ووظب إلافادة ال امليت مً خدماث الاماهت الاامت لملمكخبت ايسزصةت لجامات  (3جدول )

 بغداد/مىقع الجادزةت

 أعداد ايظخ يديً      ب

 

 ساطم الشه

عااااااااااااااااااااادد ايظاااااااااااااااااااااص يدب  

 مالؼهس

عاااااااااااااااادد اباااااااااااااااااا  الؼاااااااااااااااااهس  ال ظرة اياي ة

 ايظصدد   عليا

عااااااااااادد ايظاااااااااااص يدب  

 ماليي 

ال ظاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارة 

 اياي ة

 %25.15 400 22 %26.71 8803 ألااهىن الثاوي/يىايس 1

 %7.3 116 19 %6.7 2207 شباط/فبرايس 2

 %12.65 201 22 %13.44 4430 آذاز/مازض 3

 %17.36 276 21 17.62 5804 ه ظان/السةل 4

 %22.45 357 22 %23.83 7854 آياز(/مايى-)مايع 5

 %15.09 240 16 11.7 3854 حصةسان/يىهيى 6

مظاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااص يد 1590 122 %100 32952 الااكاااكاااااااااااااااااااااااي 

 لظصة ابا 

100% 

 

 IRC Information Resourcesأما عدد ايصابعة  ل  ظري  مسكص مـادز ايعليماب 

erCent 1830  مااااالسهم ماااا  اهؼاااااه ميجااااو  3/8/2017مصااااابو ت اااا  مدابااااة ػااااهس  ب/أهظااااوع

مله أ  باااااااار  الؼاااااااار ة جااااااااد تاااااااام مل  راجهااااااااا ىاج اااااااارىا ع ااااااااة مللغاااااااااه  2006ال  ظااااااااري  مناااااااار عااااااااا  

، ىا  عاادد ايصااابعة  لهااا 2016ال  ظااري  التاادبم للكسكااص ىاهؼاااه   ااس جدبااد منصـااه عااا  

ىؿاااف عااادد ايصاااابعة   ااا  منصـاااه ػاااهس تكااايش مصاااابو  يكاااا  860اراااة  1/1/2017ىؿاااف مصااااز ش 
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 848مصااااابو، مااااا معنااااو ا  معاااادث  كااااي عاااادد ايصااااابعة   ااااالث طااااصة أػااااهس بااااي  1708بيليااااي ملرااااة 

  مصاااابو عناااد تتظااايم العااادد ا حاااار  ع اااة 284مصاااابو، ىتراااة  أ  عااادد ايصاااابعة  ل اااف ػاااهس باااي )

ظاري  اي صراة للياي  عدد دػهس املحدد  ىخ  تايار  طاصة اػاهس، ككاا ا  عادد ايصاابعة  ل  

  ع ااة عاادد أبااا  الؼااهس الياتااد، أ  284 مصااابعة  عنااد تتظاايم باارا العاادد )9الياتااد تاايار )

%  تى خ  ال ظرة ايصابعة ل  ظري  مسكاص مـاادز ايعليمااب بؼا ف بايمي، 3أ  ما هظ صو 

ىباار  ال ظااارة اعاااد جليلاااة جااادا أبلاااا جياطااا م  ااام  هؼاااوة ىأعاااداد ايي ااادب  ايرصعباااة  ملراااة 

اليهبااااااب ايص اااااد  دمس  ياااااة، ىأبكياااااة بااااارا ايسكاااااص ىماااااا تتدماااااو مااااا   ااااادماب ىمااااادً ملبصكاااااا  

الظاا از  دمس  يااة بؼاار اب الصياؿااف  جصكااا   ىال ااو تراارث اج اا   ا  هااد ماا  أجااف ملبـاااث 

 بر  ا لدماب ىدهؼوة ملرة جكيو الولرة ىالصدزيظية     ا  امعة ى ازجها.  

أهظررررررررس ع اماااااااااب ىالصعليتاااااااااب ىايؼااااااااازكاب،) يكااااااااا تظهااااااااس أ  عاااااااادد  ػااااااااازاب ماااااااا   

( أعررررداد الاشررررازاث مررررً إلا جالرررراث والخامليارررراث وايشررررازألااث ل  ظرررربى  مسزررررص 4الجررردول)

  ىال ظااارة الييمياااة ل اااف مااااد  مااا  2017لارررام  15/7الررر   1/1مصرررادز اياملىمررراث مىرررر جرررازة  

لعكااف ىالناادىاب خاا  ايااياد ايؼاااز مللل ااا خاا  كاااآلاي: هظاارة  ع اماااب ياااد  املحاكااساب ىىزغ ا

ع ااة امل كااي   816ال ااف ماا  سع اماااب ا  جظااكة % ،عنااد جظااكة ا  ااصه ع ااة 22 73تاايار  

)ىبر  ايعادلة تورن ع ة جكيو ايياد ،  يكا كا ي هظرة سع اماب  1454ال    للكصابعة  

أماا  %،17 10%، أما هظرة اع امااب مااد  د رااز   ا اي تايار  67 8ياد  ايعليماب تيار  

%، 4 25هظرة ملع اماب ماد  منيعاب م  اظليم ػهاداب ىال  ناة ىا ح الب   ا ي تايار  

% ىخااا  ال ظااارة ال اااو جااااهب 46 80 يكاااا كا اااي ال ظااارة ال لياااة إلع امااااب جكياااو اياااياد تااايار  

  يعس ااة أعااداد 1708  ع ااة ماكااي  ايصااابعة )1454 نياااة لتظااكة ماكااي  اع اماااب ايااياد)

رتيااااااة  ػااااااازاب ماااااا  الصعليتاااااااب ىايؼااااااازكاب، ى نرااااااة  بنااااااا ا  ملداز  مسكااااااص ىال ظااااااج اياي ااااااة ل

مـااادز ايعليماااب ىملداز  اي صرااة جااد جامصااا ماادىزبكا ال اعااف ىاتاهاايا   ااي ايظاااز ال اااحين 

 ىهتيجد  اي  مي  م ىكة  الولرة ىالصدزيظية  ىالراتبة .
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 ايكخبت( أعداد الاشازاث ل  ظبى  مسزص مصادز اياملىماث في 4الجدول)

 هىع الاشازة      ب

 ايادة

 إ جاب

Like 

اليظبت 

 ايئىةت

 الخامليااث

Comment 

اليظبت 

 ايئىةت

 ايشازألااث

Share 

اليظبت 

 ايئىةت

 %65.57 80 %73.22 350 %56.12 816 محاضساث 1

 %1.63 2 %1.46 7 %8.67 126 ماملىماث 2

 مهسجاهاث، أوشطت: 3

 ماازض

148 10.17% 46 9.62% 10 2.8% 

حظررررررررررررمليم  مىىعرررررررررررراث: 4

تهىئررررررررررررت،  شررررررررررررهاداث،

 حاصةت

364 25.4% 75 15.7% 30 24.6% 

 %100 122 %100 478 %100 1454 امل كااااااااااااااي 

 

 اجلانب العىمي.2

 حتمين نتائج االستبيان

( 5الجدول) تناىث برا ا  ا ج عسق ىت ليف ميا اب اطصكاز   طنرا ة ىككا ميض    

 أدهاه

 ووظب الاطخمازاث ايىشعت وايظخملمت واياخمدة( أعداد 5جدول)

  عداد واليظب  ث

 إلاطخمازاث

 اليظبت ايئىةت  عداد

 %100 75 ايىشعت 1

 %88 66 ايظخملمت 2

 %85 64 اياخمدة 3

 96.96*عملما ان وظبت الاطخمازاث اياخمدة ال  الاطخمازاث ايظخملمت= 
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 أ. االسئمة العاوة

اياي ااااة للصعااااس  ع ااااة  صاااااان  طاااانرا ة عاااادا الظاااا اث ا لااااامع)ب   اااا   تاااام اطااااصددا  ال ظااااج

 تساتو)ا،خ،د اطااااااااصدد   يااااااااو تظاااااااااب اليطااااااااى ا حظااااااااا ي لليجااااااااي  ع ااااااااة ماااااااادً الص اعااااااااف 

ىالصياؿاااااااف ماااااااة  ايظاااااااص يدب  ىاي صراااااااة مااااااا   اااااااالث اطاااااااصددا  ػااااااار ة الصياؿاااااااف  جصكاااااااا   

 ال  ظري .

 :النوع  -1

ا  ىالاااركيز ىتظاااج  زجاااا   اااًس هظااارة   ااا أعاااداد ىهظاااج   أد اااا 6براااة  ا  ااادىث )   

ىباااارا معنااااو تااااسؾ س ااااا  أكااااار ماااا  تااااسؾ % 9337   ااااا  تص ااااد ع ااااة هظاااارة الااااركيز م اااايار 

 عا  ىجايد اطاراب أ اًس 
ً
الظياطاية ىدمنياة ىىكاو الرلاد ايصدصلاف  كاأطارابالركيز  لال

ز  بظااااا ج  نيااااااة لصحاااااسىب ال اااااو ا صعلهاااااا النظاااااا  الظاااااامن ىجصاااااف  ل اااااا ال بةااااار مااااا  الاااااركيز ىتاااااا

 تااصالهب ايص اااسز  للتاااياب  مس  يااة لعساجناااا ا حر اااج ىأ اااًس بظاا ج الواا ياااة  لاااال عااا  

الصص ةاااار ىالص ااااس  ايظاااااصكس  للؼااااراب بظاااااج  ىكااااا  الظياطااااية هةااااار ايظااااصتس  ىعؼااااايااي  ا 

ىكااارلك د ااايث داعاااؽ ىجصاااف أعاااداد كرةااار  مااا  الؼاااراب الاااركيز  لاااال عااا  الص اةاااراب ال اااو 

ىجاد اهع اع ذلاك ع اة هظارة الترايث  ا  ا  امعااب ىش ااد  هظارة  ركيز هالي ماا هالاي ما  الا

 س ا .

 ( يبين أعداد ووظب)الىىع( مً الرزىز والاهار6جدول)
 

  عداد واليظب  ب

 الىىع

 ال ظرة اياي ة دعداد

 %45.31 29 ذكس 1

 %54.68 35 أ ث  2

 %100 64 امل ااااااااااااااااااااااااااكي 

 

 

 لعمىياملشتوى ا.3

  أد ا  ايظصًي العلمو ىالدزا  و لل اة ايظنرا ة م  ايظص يدب  7برة  ا  دىث)   

بؼ ف مراػس م  اي صرة ىم   الث برا ا  دىث بنرة  أ  بنا  تياش     هظرة 
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ايظص يدب  الرب  بستادى  اي صرة، أ  أ  م  الوريع  أ  ب ي  هظرة هلرة الدزاطاب 

نة امللصاز  مإعصراز أ  الدزاطاب دىلية بم ال اة الغالرة    دىلية تـف ملرة  ـه العي

ا  امعة ىيؼ لي  ال ظرة دع ة م  هظكة الولرة ىالراتبة  ىالصدزيظية ، أما هظرة هلرة 

الدزاطاب العليا )اياجظصةر ىالدكصيزا  بم دجف ىخ  هظرة هريعية أبلا ى أتي  مايسترة 

 ظة  م  دا فالبا ية،  يكا جاهب هظرة الصدزي

ا  امعااة مايسترااة البالبااة ماعصرااازبم ماااتبة  ىباام م اجااة ملرااة ملعااداد الر ااي  ال ااو ت صااات ملرااة 

ال بةاار ماا  مـااادز ايعليماااب ىكا ااي هظاار  م جياطااية جياطااا م ظاارة هلرااة الدزاطاااب دىليااة 

ستراة ىهلرة الدزاطاب العليا ىكرلك مال ظرة للصدزيظية  م   ازت ا  امعة ىال و جاهب ماي

 السابعة.

 ( يبين ايظخىي الاملمي والدزاس ي لمل ئت ايظدباهت7الجدول)

 

  عداد واليظب      ب

 ايظخىي 

 اليظبت ايئىةت  عداد

 %50 32 دزاطاث أوليت 1

 %26.56 17 دزاطاث عمليا 2

 %15.63 10 جدزيظيين داخل الجامات 3

 %7.81 5 جدزيظيين خازج الجامات 4

 %100 64 امل كي 

 

 ب. أسئمة االستبيان اليت تناولت ووضوع البحث

 عذد ورات إرتيادك املكتبة -2

 ى يو ػتة  م  دطالة ىكاآلاي:

  8جااااهب النصااااان تظاااج ا  اااادىث ) لاررردد مرررساث إزجيررراد ايظررررخ يديً لملمكخبرررتمال ظااارة  - أ

أد اااا  أ  أعاااداد ايظاااص يدب  مااا  اي صراااة ت اىتاااي تظاااج ملتصياجاااا  م  ااا  ا حـااايث ع اااة 

يعليمااااااب ى يعهاااااا ىبااااار  ا حاجاااااة تااااادعيبم لصحلااااايز ملراااااة اي صراااااة ىبااااار  ال ااااااة مـاااااادز ا

%،  يكاااااا ىؿااااالي هظااااار  م اطاااااريعيا ملراااااة تااااايار  88 46ىؿااااالي هظااااار  م بيمياااااا ملراااااة تااااايار   

%، أماااااا هظااااارة ماكاااااي  ايظاااااص يدب  الااااارب  بستاااااادى  اي صراااااة تظاااااج ملتصياجاااااا  م 56 26
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ىجاايد ملجراااث جيااد ع ااة اي صرااة    شااااسا ىباارا معنااو47% ماا  ماكااي  )43 73  ا ااي تاايار  

 بغم النظس ع  عدد مساب ش از  اي صرة.

أملهسب ال ظج اياي ة أ  بنا  عدد م  دطراب  (..9وهل هي لغسض...أهظس  الجدول) - ب

ال او تاا د  ملراة ملزتياااد اي صرااة ىخا : ملمااا لصحـايث ع ااة مـااادز ايعليمااب أى لصحـاايث ع ااة 

%،  يكااا 44 23ي  ىالسطااااف ا  امعيااة ىك ظاارة  جاماااب ايسجعيااة أى  هااال  ع ااة الر اا

% هسكااااهم  طاااااض  اااا  ا حلاااايز للك صرااااة ل صامااااة 31 45كا ااااي بنااااا  مااااا هظاااا صو تاااايار  

م يث م ىملعدادبا ملما يا تام هلراو ما  م ما  جراف أطااتر  م كاي  م هلراة دزاطااب أىلياة أى 

رجياة ى اادى  أ  م هلرة دزاطاب عليا، أى مااتبة  ىتدزيظاية  بتيماي  مإعاداد م اي  ال 

اي صرة بي أهظج م ا  إلعدادبا،  يكا تساىتي هظرة  جاماب لغسق ايوالعة م ايار  

% ىكاااا  هاااالري  م مااا  هلراااة الدزاطااااب دىلياااة ىبااارا بااادث ع اااة ىجااايد تياؿاااف ماااة  25 31

 اي صرة ىايظص يدب  ىمل  مل صل ي أطراب ش ازا  م للك صرة.    

 ظخ يديً لملمكخبت ايسزصةت( يبين عدد مساث ازجياد اي8الجدول)

  عدادواليظب          ب

 ايدة

 اليظبت ايئىةت الادد الكلي يساث الازجياد عدد ايساث

 %6.25 4 مسة يىميا 1

 %1.56 1 مسجين 

 %46.88 30 حظب الحاجت 

 %41.06 9 مسة اطبىعيا 2

 %4.69 3 مسجين 

 %26.56 17 حظب الحاجت 

 %100 64 ررررررررررررررررررجمىعايرررررررررررررر
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 ( الغسض مً شةازة ايكخبت9الجدول)

  عداد واليظب      ث

 غسض الصةازة

 اليظبت ايئىةت  عداد

الحصىل عل  مصادز اياملىماث أو للحصىل عل   1

الاجالاث ايسجايت أو الاطالع عل  البحىر والسطائل 

  الجامايت

 

15 23.44% 

 %45.31 29  لكخالت لحىثهم 2

 %31.25 20  لغسض ايطالات 3

 %100 64 املجمىع

 

 ما هي الشبكت التي ج ضل اطخخدامه دون غيره وبشكل زبير لملخىاصل الاجخماعي -3

  أد ااااااا  بنرااااااة  أ  أك اااااار هظاااااارة ماااااا  الولرااااااة ىالراااااااتبة  اطااااااصددمي ػاااااار ة 10ماااااا  ا  اااااادىث)

هريعيااة جياطااا مرتيااة  % ىباار  خاا  ال ظاارة87.5ال  ظااري  للصياؿااف سجصكااا   ىال ااو ملغااي

 مياجو الصياؿف سجصكا  . 

 

 ( يبين أعداد ووظب اطخخدام شبكاث الخىاصل الاجخماعي10الجدول)
  عداد واليظب      ث

 شبكاث الخىاصل

 اليظبت ايئىةت  عداد

 %87.5 56 ال  ظري  1

 %1.4 1 تلغسا  2

 %3.1 2 جيجف 3

 %1.4 1  اب ر 4

 %1.4 1 ملهظصغسا  5

 %1.4 1 طناب جاب 6

 %1.4 1 تي  ر 7

 %1.4 1 بيتييب 8

 %100 64 امل كي 
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 اهذ مً مظخخدمي شبكت الخىاصل الاجخماعي ال  ظبى )أ( -4

  أملهاااااااسب النصااااااااان أ  عااااااادد مظاااااااصددمي ػااااااار ة ال  ظاااااااري  للصياؿاااااااف 11تظاااااااج ا  ااااااادىث )

صياؿاااااف % متامظاااااة مراااااال  مياجاااااو ال61 90 جصكاااااا   اؼااااا ف ال ظااااارة دك ااااار ىك ظااااارة تااااايار  

  4%، ىباار  ال ظاارة تصوااامن ماااو مااا جاااه  اا  ال تاااس  )39 9سجصكااا   ىال ااو ىؿاالي ملرااة تااايار  

  ماأعداد ىال ظج اياي ة .10ىالر  مة  م صيا  ا  دىث)

 ( يبين أعداد ووظب اطخخدام شبكاث الخىاصل الاجخماعي11الجدول) 
  عداد واليظب      ث

 مظخخدمي ال  ظبى 

 يئىةتاليظبت ا  عداد

 %90.61 58 هعم 1

 %9.39 6 ه 2

 %100 64 امل كي 

 

  حشير هره ال اسة إل  الغسض مً اطخخدام شبكت الخىاصل الاجخماعي  )ب(

 ا  بار  ال تاساب بناا  ملم ا ياة ا صيااز أكااار ما   تاس  ما  جراف ايظاصايرة  ىطان ص ي مااركس 

الابال  د ةار  ىخا  اطاالة عا  عدد ايظصايرة  ل ف  تاس  ل ي  اا اطاالة عاماة عادا ال تاساب 

   ًي الر ا ىكاآلاي:

  مظااصايج ىبااي 14أ. الصعااس  ع ااة أؿاادجاه جاادد: ىخاا  ماا  دطااالة العامااة ىكا ااي الننياااة )

 عدد هريع .

  مظااااصايج ىباااار  الننياااااة اعااااد 48ب. الصياؿااااف مااااو  ؿاااادجاه ى جااااازب: ىكا ااااي الننياااااة )

 ة العامة.أبلا م  النصاان الوريعية ل ي  ا م  دطال

   مظصايج.17ب. معس ة د راز الظياطية ى عال اب ا ح يمية: الننياة )

   مظصايج.11 . الد يث ع ة دطياق الصااز ة لغسق النظيق: الننياة كا ي )

  مظاصايج ىخا  ما  25معس ة ما بصعلن مصدــك العلماو: كا اي الننيااة لهار  ال تاس  )ت. 

ماال تساب الظاامتة كاي  ايظاصاي   لهار  ال تاس  بر باي  النصااان ا  ادبس  مالتيااض متامظاة 

عاااااا  معليماااااااب أى ميا اااااااب تسػاااااادبم ملرااااااة تدــااااااا  م العلكيااااااة مااااااا معنااااااو ا  بنااااااا   اااااااة ماااااا  

ايظااااااصايرة  بر بااااااي  ع اااااار مياجااااااو الصياؿااااااف  جصكااااااا   عاااااا  ايعليماااااااب ىال ااااااو اعااااااد ػاااااار ة 
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ً
م  ا م  أجف اليؿايث ملراة  ال  ظري  ل،ما ة العامة للك صرة ايسكص ة    جامعة بغداد جصها

 مرصغابم ىتاجا  م م  الريا اب ىمـادز ايعليماب.

سهاااال  ع اااة ال صاااج كهياباااة للتاااساه : ىبااار  ال تاااس  الظادطاااة ال اااو أجياااج علياااو مااا  جراااف  ا.

  مظصايج، ىبارا معناو ا  بناا  هظارة ما  15أى ماتبة  ىكا  عددبم ) ايظصايرة  كولرة

 هساق التساه .ايظص يدب  بستادى  اي صرة أ 

 هاااااااال  ع اااااااة ؿااااااا  اب اي صرااااااااب ايسكص اااااااة للصعاااااااس  ع اااااااة ماااااااا تتدماااااااو أتاااااااد  دهؼاااااااوة خ. 

  مظااااصايرة  لل تااااس  الظااااابعة ىباااارا معنااااو ىجاااايد هظاااارة ماااا  10ىا لاااادماب: ىكا ااااي  نيا  ااااا )

الولراااااااة ىالرااااااااتبة  بصياؿااااااالي  ماااااااو ايياجاااااااو سل  رى ياااااااة للك صراااااااة للصعاااااااس  ع اااااااة ا لااااااادماب 

  سبا اي صرة لهم.ىدهؼوة ال و تي 

الصعس  ع ة الدىزاب الصدز  ياة  ا  تدـ ا و ال او اعلا  ع  اا اي صراة ايسكص اة: ىخا  ال تاس   د.

   مظصايج أبلا.15البامنة ىد ةر  ىكا  عدد ايظصايرة  لها )

د  بك ااا  ملباااااد اليطاااى -خ-ىمااا   اااالث  صااااان بااار  سطاااصااماب لل تاااساب الااابال    ةااار )ا

   لن ـف ع ة آلااي:3م   الث جكعها ىجظك  ا ع ة ) ا حظا ي ىاتنظاه ا

 مظصايج  40= 15+10+15

 ىخاااا  هظاااارة جيااااد  مال ظاااارة للك صرااااة ال ااااو ماااادأ أمااااة  عامهااااا   13 ⋍ 33 13= 40/3ملذ  
ً
تتس رااااا

ىاياااااايمل ة  ايظاااااا ىلة  عاااااا  اييجااااااو سل  رىهااااااي ىػاااااار ة ال  ظااااااري  للك صرااااااة ماإلبصكااااااا  ه ااااااا 

د اااًس كالااادىزاب الصدز  ياااة ىعتاااد ايااا تكساب ىالنااادىاب ىسعاااال  عااا  دهؼاااوة ىا لااادماب 

ىمللتاه املحاكساب ىهةربا  ىبرا ما بدث ع ة ىجيد ت اعف ىتياؿف مة  ايظص يدب  ىاي صراة 

 م   الث مياجو الصياؿف سجصكا  .

 

هررررل اهررررذ مررررً مخررررابالاي مىقررررع الخىاصررررل الاجخمرررراعي )ف ظرررربى ( ال ررررا  لا ماهررررت الاامررررت  -5

 لملمكخبت ايسزصةت

ماا  جراف الولرااة ىالرااتبة  ع ااة الاسهم ماا    أد اا  هظااصدث ع اة ىجاايد مصابعاة12  ا  اادىث)ما

أ  ال ظاارة جااااهب مأجاااف مااا   ـااه هظااارة ايظااانرا ة ، ىأ  بااار   طاانرا ة ال اااو عسكاااي ع اااة 

ايظص يدب  م   دماب اي صرة جد جاهب كيطيلة للصعس ه ميجيد ػر ة   ظري  اي صرة 

طلية م  ىطااف الصعس ه مددما  ا ىأهؼو  ا  ىل   برا همعنو ىال و م  ايك   ملعصرازبا ى 
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أ  ملداز  اي صراااة ىمااايمل ي اييجاااو سل  رىهاااي ل ظااايا م اجاااة ملراااة ايص اااد مااا  اليطاااااف لصعس اااه 

الولرة ىالراتبة  مأبكية مصابعة ػر ة   ظري  اي صرة ماطصددا  كا ة  هؼوة ال او ما  

   اي صرة .ػأ  ا ملبـاث   س  ىجيد ػر ة   ظري   

( يبين أعداد ووظب مخابالاي شبكت الخىاصل الاجخماعي ال  ظبى  في  ماهت الاامت 12الجدول)

  لملمكخبت ايسزصةت

  عداد واليظب      ث

 مخابالاي ال  ظبى 

 اليظبت ايئىةت  عداد

 %42.19 27 هعم 1

 %57.81 37 ه 2

 %100 64 امل كي 

 

جح ير  الطملبرت الجرامايين والبراحثين  طرخخدام  لمل  ع لى  دوز حاياري وفارال فري -6

 ايكخبت ايسزصةت فضال عً ايىاقع  خسي زمىقع ايكخبت عل  ص حاث الىةب

( يبين  عداد واليظب ايئىةت  لدوز شبكت الخىاصل الاجخماعي ال  ظبى  في جح ي  13الجدول)

 ةتالطملبت والباحثين لملخىاصل مع  ماهت الاامت لملمكخبت ايسزص 

  عداد واليظب      ث

    الص  ةز دوز ال  ظبى 

اليظبت   عداد

 ايئىةت

 %78.13 50 هعم 1

 %21.87 14 ه 2

 %100 64 امل كي 

 

  برة  مدً اطصاامة الولرة ىالراتبة  لدىز   ظري  اي صرة    ت  ةزبم 13ا  دىث)

ا  ا ىكا ي الننياة ملباامية تيا للصياؿف معها ىمصابعة مساماها ىأهؼو  ا لة اد  م   دم

م  م مصابعة  جيدب  ىم صكي  مأمس ػر ة   %13 78أ  ال ظرة العالية ىال و جاهب م يار 

ال  ظري  ال و ت ؼسعلل ا اي صرة جكيو أهؼو  ا ىكساماها ىبرا بدث ع ة أبكية بر  

ىا م  الؼر ة ملذا ما أطصغلي بؼ ف مناطج لد و ىت  ةز الولرة ىالراتبة  ل ظص يد

 جكيو مات ي و اي صرة م   دماب.
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هرررل ججرررد ه ظرررم مظرررخ يد مرررً خررردماث وأوشرررطت ايكخبرررت عبرررر جىاصرررملم مرررع الشررربكت  -7

 الخىاصل الاجخماعي ال  ظبى 

  هظصويو ا  هظصدث مأ  النصاان كا اي ملباامياة ملراة تاد ماا ىال او مي اي مادً 14م  ا  دىث )

وة بااااام م اجاااااة مللل اااااا ىتـاااااج  ااااا  ملطااااص اد  الولراااااة ىالرااااااتبة  لصحـااااايث ع اااااة  ااااادماب ىأهؼاااا

ؿاااكيم عكلهااام مااا  تياااا تاااي ةر ايـاااادز العلكياااة ىاليؿااايث مللل اااا بظاااهيلة ىيظاااس  لاااال عااا  

معس ااااة تيجيصاااااب املحاكااااساب ىجااااداىث الاااادىزاب الصدز  يااااة ليصك ناااايا ماإلػاااا را   ل ااااا طااااياًه 

 عتدب    ػعرة الصعليم ايظصكس أى    مسكص مـادز ايعليماب.

داد واليظب ايئىةت  يدي اطخ ادة الطملبت والباحثين مً خدماث وأوشطت ( يبين  ع14الجدول)

 ايكخبت عبر شبكت الخىاصل الاجخماعي ال  ظبى  في  ماهت الاامت لملمكخبت ايسزصةت

  عداد واليظب      ث

    الص  ةز دوز ال  ظبى 

 اليظبت ايئىةت  عداد

 %67.19 43 هعم 1

 %32.81 21 ه 2

 %100 64 امل كي 

 

وشس مىاعيد وعىاوةً الدوزاث الخدزةبيت والخامليميت عل  ص حت ال  ع لى   -8

لملمكخبت ايسزصةت حظاعد الطملبت الجامايين والباحثين ايشترزين مع هره الص حت 

في جاديم طملباث الاشترا  بهره الدوزاث حظبما يىاطب جخصصاتهم واحخياجاتهم 

 لغسض جطىةس قدزاتهم

ك ا  معس اة مادً  طاص اد  ما   عال ااب ىاي ؼايزاب ال او  ظك  ااا ملداز    ب15ما  ا  ادىث)

  ظااااري  اي صرااااة عاااا  الاااادىزاب الصدز  يااااة ىالصعليكيااااة  ىال ااااو اظاااااعد الولرااااة ى الراااااتبة   اااا  

 ػ را  ه ار  الادىزاب تظاركا بناطاج تدــاا  م ى اتصياجاا  م لغاسق تواي س جادزا  م  

د كرةااااااار  مااااااا  هؼاااااااس ىاعاااااااال  الااااااادىزاب الصدز  ياااااااة هظاااااااص صن مااااااا  بااااااار  الننيااااااااة ا  بناااااااا   ااااااااا

   ترة  مدً ابكية  بر  العكلية .15ىالصعليكية  ىال ظج اياي ة    ا  دىث )
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( يبين  عداد واليظب ايئىةت  يدي اطخ ادة الطملبت والباحثين مً ميشىزاث ايكخبت عبر 15الجدول)

 ملمكخبت ايسزصةتشبكت الخىاصل الاجخماعي ال  ظبى  في  ماهت الاامت ل

  عداد واليظب      ث

 ميشىزاث ال  ظبى   

 اليظبت ايئىةت  عداد

 %89.06 57 هعم 1

 %10.94 7 ه 2

 %100 64 امل كي 

 

جصةررد الافررادة مررً اياملىمرراث وال رردماث والاوشررطت الترري جيشررسها ايكخبررت ايسزصةررت  لررى  -9

 ألااهذ عل :

 شبكت ال  ظبى  فاط. -

 الاجخماعي مىقاين لملخىاصل -

 أزثر مً زالر مىاقع لملخىاصل الاجخماعي -

  ا  اي صراااة م اجااة ملراااة هؼاااس معليما  اااا ىكاكيااو أػااا الها مااا  ميا ااااب 16بنرااة  مااا  ا  ااادىث )

ىكاااااسامن ىمعليمااااااب ى ااااادماب ىأهؼاااااوة ىأ رااااااز ىهةرباااااا  ااااا  أكاااااار مااااا  ميجاااااو ىاتاااااد للصياؿاااااف 

، سجصكاااااا   ى صيضااااا  ذلاااااك مااااا   اااااالث ال ظاااااج اياي اااااة ىدعاااااداد 
ً
الظاااااابس   ااااا  ا  ااااادىث    اااااا

هظااص صن ماا  ذلااك ملهؼاااه مياجااو عدبااد  للصياؿااف سجصكااا   ماي صرااة تنااين للولرااة ىالراااتبة  

 سؾ كرةر  لصحـيث ع ة دىزاب تدز  ية ىاعليكية اظاعدبم    توي س جدزا  م    مااهب 

 تدــا  م .

والباحثين مً اوشاء شبكت ف ظبى  ( يبين  عداد واليظب ايئىةت  لصةادة إفادة الطملبت 16الجدول)

 واحدة أم عدة مىاقع لملخىاصل الاجخماعي في  ماهت الاامت لملمكخبت ايسزصةت

  عداد واليظب      ث

 مىاقع الخىاصل الاجخماعي

 اليظبت ايئىةت  عداد

 %32.81 21 ػر ة ال  ع مي   تى 1

 %25 16 ميجعة  للصياؿف  جصكا   2

 %42.19 27 مياجو للصياؿف  جصكا  أكار م  ثال   3

 %100 64 امل كي 
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اجد ه س ي مخ اعال مع ما جادمه ايكخبت مً خدماث ولكً اطملب ايصةد عبرر شربكاث   -10

 أخسي لملخىاصل الاجخماعي.

كا ااااااي النصاااااااان اي رترااااااة ع ااااااة باااااارا الظاااااا اث ملبااميااااااة ملرااااااة تااااااد كرةاااااار  ناااااااد أ  عاااااادد ملػااااااازاب 

%، 56 76  ملػاز  لهر  ال تس  ىك ظارة 49)هعم  جد ىؿلي ملرة )ايظصايرة     ال تس  دىرة 

  ملػاااااااااااااز   تااااااااااااى، ىككااااااااااااا ميضاااااااااااا    اااااااااااا  15ملرااااااااااااة )  يكااااااااااااا ىؿاااااااااااالي عاااااااااااادد ملػااااااااااااازاب العراااااااااااااز  )ه 

 ،هظاااااصدث ماااااا  بااااارا ع اااااة ىجاااااايد تاجاااااة مصحاااااة إلهؼاااااااه مياجاااااو أ اااااًس للصياؿااااااف 17ا  ااااادىث)

ل او ذكاسب  ا   طاص يا  سجصكاا   ل،ما اة العاماة للك صراة ايسكص اة ى ك ا  اهؼااه الؼار اب ا

  لص ااااااد  تسكاااااة ىت اعاااااف الولراااااة ىالرااااااتبة  مااااا  جهاااااة ىش ااااااد  عااااادد 10ىاير ناااااة  ااااا  ا  ااااادىث)

ايؼازكة  ع ة ؿ  اب ػر اب الصياؿف سجصكا   ما  جهاة أ اًس ىش ااد  اعاداد الص اازاب 

 للك صرة ىكرلك  ػ را     الدىزاب ىتليز املحاكساب ال و تتيكها اي صرة .  

( يبين  عداد واليظب ايئىةت  لصةادة ج اعل الطملبت والباحثين لصةادة عدد مىاقع 17ل)الجدو 

 الخىاصل الاجخماعي مع ما جادمه  ماهت الاامت لملمكخبت ايسزصةت مً خدماث

  عداد واليظب      ث

 ج اعل ايظخ يديً مع خدماث ايكخبت

 اليظبت ايئىةت  عداد

 %76.56 49 هعم 1

 %23.44 15 ه 2

 %100 64 امل كي 

 

 االستنتاجات

تيجااااااااو  ما ااااااااة العامااااااااة للك صرااااااااة ايسكص ااااااااة ماهؼاااااااااه ميجااااااااو لؼاااااااار ة الصياؿااااااااف سجصكااااااااا    -1

 ال  ظري  شاد م  تياؿف الولرة ىالراتبة  مو اي صرة.

ملجرااث الولرااة ىالراااتبة   اا  ا  امعااة   ااي أزتياااد اي صرااة  ظااسا لصااأثةر ايااياد اي ؼاايز  ع ااة  -2

اي صراااة ىكااارلك اييجاااو سل  رىهاااي مااا  معليمااااب ىجاااداىث الااادىزاب الصدز  ياااة    ظاااري 

ىأ رااز ىمـاادز ايعليمااب ىهةرباا شادب ما  ثتا اة الولراة ىالرااتبة  ىس ااد   ا  طاسعة 

 اليؿيث ىا حـيث علل ا.
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اعااس  الولرااة ىالراااتبة  ع ااة   ااس ايظااصاداب اي ؼاايز  ع ااة اييجااو سل  رىهااي ىػاار ة  -3

 جصكا   ال  ظري  ىال و ت ؼس كإتاهة جاز ة لهم أىث مأىث.الصياؿف س 

% ما حـاااايث ع ااااة ا لاااادماب 76.56بنااااا  ملجراااااث ػاااادبد ماااا  جرااااف ايظااااص يدب  ىك ظاااارة  -4

 د ًس م   الث ملهؼاه مياجو مصنيعة للصياؿف سجصكا  .ىدهؼوة 

ك صراااااة أؿاااارن بناااااا  ت اعااااف ىاضااااا  مااااة  الولراااااة ىالراااااتبة  مااااا  جهااااة ىدما اااااة العامااااة لل -5

 ايسكص ة م  جهة أ ًس تظج النصاان ال و املهس  ا  صاان ت ليف  طص يا  .

بناااا   كااااي  اااا  أعااااداد ايصااااابعة  ل  ظااااري  اي صرااااة بؼاااا ف مس اااا و ىترااااة  ذلااااك ماااا   ااااالث  -6

  مصابو ال و تم جياطاها ياد  تص اد عا  291جياض معدث الص اد  مالعكف اييداهي ىالرالغة )

 لية  لؼر ة الصياؿف  جصكا   .طصة أػهس، ىبم مظصددمة   ع

ش اااد  أعاااداد مستاااد  اي صراااة  نيااااة يؼااازك  م م  ظاااري  اي صراااة ال ااو د عااا  م ىت اااص  م  -7

 اطصددا   دما  ا ى  اد  م  أهؼو  ا.   ي

ى وااااالري    جصكاااا  بناااا  عااادد ماااا  ايظاااص يدب  مظااااصددمي  مياجاااو أ اااًس للصياؿااااف  -8

ع اااة أهؼاااوة ى ااادماب  مااااههال ن لهااام ال سؿاااة مباااف بااار  ايياجاااو للك صراااة لنظااان مإهؼااااه

 اي صرة مو أم ا ية ا حـيث ع ة ايعليماب بظهيلة ىيظس.

 

 :التوصـــيات

 ظاسا  حاجاة   جصكاا  مياجاو أ اًس للصياؿاف  مإهؼاهكسىز  جيا  ايظ ىلة     اي صرة  -1

 ع ة أهؼو  ا. ى هال ايظص يدب     الصعس  ع ة  دماب اي صرة 

ب ىأماااااااياب دعااياااااااة عااااااا   ااااااادماب ىأهؼاااااااوة اي صراااااااة ع اااااااة مياجاااااااو الصياؿاااااااف هؼاااااااس اعال اااااااا -2

بااااااار  اليطااااااايلة  ااااااا  هؼاااااااس  هطاااااااصغالثسجصكاااااااا   العاماااااااة لصـاااااااف اراااااااة جكياااااااو ايظاااااااص يدب  

 ايعليماب .

ىكاااااو ليتااااااب ىكيطااااا راب دا اااااف ى اااااازت اي صراااااة ى ااااا  جكياااااو ال ليااااااب ىايساكاااااص ىايعاباااااد  -3

ة للك صراااة ايسكص اااة سل  رىهاااي ىكااارلك الصابعاااة لص امعاااة تيضااا   ياااو ميجاااو دما اااة العامااا

 ػر صو ال  ظري  إلعال  جكيو ايظص يدب     ا  امعة مأبكية الصياؿف مو اي صرة.
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 يااااااة ىىزغ العكااااااف ع ااااااة اييجااااااو   عااااااال  عاااااا  عتااااااد املحاكااااااساب ىملجامااااااة الاااااادىزاب الصدز  -4

 اار  الصابعااة لهااا جرااف    جصكااا  سل  رىهااي للك صرااة ىكاارلك ؿاا  اب ػاار اب الصياؿااف 

 م  ملهعتادبا ىالصرليغ ع  ا بؼ ف زطمو ع ر ا لاهاماب ايعكيث ه ا زطكيا.

الصعاماف ماو مياجاو الصياؿاف سجصكااا   ع اة أ  اا ػار اب ملعالميااة مهكاة ىلهاا دىز كرةار  اا   -5

 ت  ةز ىد و ايظص يدب  هطصددا  اي صرة ايسكص ة ى  اد  م   دما  ا ىاهؼو  ا.

لية ىالعليا ىالصدزيظيي  مال ؼس  ا    ظاري  اي صراة لغاسق ملػسا  هلرة الدزاطاب  ى  -6

 هؼس ما بسهري  م ؼس  م  معليماب علكية ىثتا ية.
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اجتاهات طالب مذارس  أثز استخذام املهاهج الذراسية اإللكرتونية شلى

 بذولة اإلمارات حنو مبادرة الصيخ ذلمذ بو راشذ للتعلم الذكي التعليم العام

 امحذ يوسف حافظ أمحذ  .د

 مىجه أول املكخباث املدرسيت                                                                                                                        

 ئدارة املكخباث ومصادر الخعلم                                                                                                                                   

 دبي –دولت إلاماراث العربيت املخحدة                                                                                                                                
 

 امللخص:

 مددددد  بددددددأث دولدددددت إلامددددداراث العربيدددددت املخحددددددة موددددد  سدددددوىاث م دددددذ  ددددد  الخحدددددىل  حدددددى 

ت ججددا  الخعلدديم إلالكونو ددي با ددو االتددىد الاددل أولة ددا ااة ىمددت دجحادلددت وال يدداداث الونبى دد

الخعليم وق الا  على اخخالف أ ماطه ومراحله حيث وفرث له مخصصاث ماليت كبينة، كما 

كرسدذ لدده ةافدت أ دد ال الددعم طامحددت مد  ورات قلددط ئادى جح يدد  طادراث حعليميددت جح د  لتددا 

 ، وج ددددعتا علددددى خارطددددت الدددددول املخ دمددددت  دددد  ا لددددال وقددددد حاولددددذ 
و
 ودوليددددا

و
ًة عربيددددا م ا ددددت مخميدددد

يددددت البدددد   بجدلددددت ومىخددددىعيت ئاددددى ح ددددنيا جدددددوي وأزددددر ج بيدددد  الخ ويدددداث الدراسددددت ااةال

الرقميت    الخعليم، ودور رقموت املواهج والخحىل  حى املواهج الرقميت للمباهمت    جح ي  

ألاهددددداف الونبى ددددت للددددىىارة، حيددددث لددددري ا لخمددددو الونبددددىم إلامدددداراحي أ  جكوىلىجيددددا املعلىمدددداث  

جتدددد وج لادددت و ددد  وقدددذ بأقدددو و قددددر ممكددد  مددد  املعلىمددداث  كبدددنأالىصدددىل ئادددى لمكددد  أ  ج بدددر 

 محدود .

، العددددال ل ي  الدددىط ل و بمجدددااث الخ دددىر الخ  دددل علدددى املبدددخى  البال دددكمدددا أ  دددا حعدددرف 

وحباعدهم على البحث والخعلم ال احي، وجدعم جىظيف الخ وياث على الىجه ألامثو بعد أ  

   جميو ا لااث، ت بخدام ي  الخوميت املجح   ن ا ع أداة ا غ ىأصبحذ الخ وياث الرقميت 

اسخخدام املواهج إلالكونو يت بدولدت وعليه فا  و   مجال الخعليم بجميو مراحله ألاساسيت 

بدداهم  دد  رفددو مبددخىي اسددديعاب حبددخ يو مدد  خاللتددا أ  حفعالددت  قددد ل ددى  وسدديلتإلامدداراث، 

 باث إلالكونو يت للىىارة. الدراسيت، واسدثمار خدماث إلا ون ذ، والبىا ال الب للمواهج
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ركدتث علدى ح دنيا الددور ااة ي دي لرقمودت املوداهج الدراست  فا م  ه ا املو ل  و 

ئزدرات البييدت املعلىماجيدت الونبى دت باامداراث  د  ظدو إلالكونو يت بدالىىارة ومكدكالا ا ودورهدا  د  

مكددرو  ونكيددً علددى مددو الالدولددت االدد رم  دد  ةافددت ا لددااث  حددى ااة ىمددت إلالكونو يددت جحددىل 

الخعلديم إلالكونو ددي ل الدد ةي م املخمثدو  دد  اسددخخدام املودداهج إلالكونو يدت خددم  مبددادرة الكددي  

دمحم بدد  را ددد للددخعلم الدد ةي حيددث رصدددث الدراسددت  خدداتب إلاجابدداث علددى ئسدددبا ت جددم جىج  تددا 

 تدلل دددددددالب الددددددد ل  جبدددددددخخدمى  املوددددددداهج الدراسددددددديت دلكونو يدددددددت  ددددددد  مددددددددار  ااةل دددددددت الثا يددددددد

والثددا ىم ، حيددث ككدداذ وجددىد مكددكالث عدددة جىاجتتددا مكددروعاث الددخعلم الدد ةي  دد  بدددالاا ا 

وخاصددددت اسدددددخخدام ا ةخددددىي الرق دددددل للمودددداهج الدراسددددديت وقصددددىر  ددددد  جىا ددددب الدبدددددى   و ددددد  

الخ بيدد  املددو م ، لدد ا فمثددو هدد   املبددادراث ماىالددذ جحخدداو ئاددى مت ددد مدد  الىقددذ والخجر ددب، 

ىع ، ورب تا بالخ ى م الدراس ل، وبالاصىل الدراسيت وباملىاقف والخدر ب املكثف، و كر ال

الخعليميدددددددت، وبال كددددددد ت الالصدددددددايت، وبااخخبددددددداراث الاصدددددددليت، وبالاصدددددددىل دفوناخددددددديت عبدددددددن 

إلا ون ذ ل ما  جاعيو اسخخدام ا ةخىي الرق ل والبىاباث إلالكونو يت للىىارة، ودعخمداد 

 ونو يت.بك و أكبن على املواهج الدراسيت إلالك

املوددددددداهج الدراسددددددديت دلكونو يدددددددت، الخعلددددددديم الددددددد ةي، اججاهددددددداث طدددددددالب الكلمااااااااث ا :خا ُااااااات   

 إلاماراث.  -املدار 

 للذراسة والهظز  اإلطار املههجي

 :مقذمة

 الخكوىلىجيددددددت أالخ ددددددىراث   خ ددددددم  دددددد
و
التيئدددددداث الخعليميددددددت ووىاراث علددددددى  صددددددبا لتامددددددا

 صدددادر ا ةىسددددبتامل ددد  ظدددو ا دكدددار العصدددر  ثمخغيددددنا أ  ج دددىر مددد  خددددماا ا ملىاكبدددتالونبيدددت 

وكددددددددددد لط  دددددددددددب اث املعلىمددددددددددداث الونبى دددددددددددت ، Multimediaالاات دددددددددددت الىسدددددددددددات  إلالكونو يدددددددددددت و و 

Educational-Networks   بىاباث إلالكونو يت الوE-Portals جتتو ، ف لتا وساتو باجذ حك و

خحبددي  الخعليميددت  ل وا غ ددى عن ددا  دد  العمليددتونبى ددت الإسبدداث خدددماث هدد   املا لخجددتأ مدد  

ح ي يدت حاجدت العربدي أصدبا با لخمدو  ا، كمدا أ ورفو كااتا والونبى ت  تالخعليمياث املردود

وم البدده، وعلددى هدد ا ألاسدددا  لجددب مىاصددلت االتددد  دد  مجددال البحددث عددد   ئاددى جلبيددت حاجاجدده
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حددددار الخغييدددن امليكدددىد ومىاكبدددت العصدددر، ئق ا ئمبدددخحدزت قدددادرة علدددى  أسددداليب واججاهددداث

يبخىعب ألاحدار لخصف بالدلواميت والدلمىمت و لخ ىر    غياب   ام حعلي ل  أ  هلمك  ل

 
و
 العلميددددت والخ ويددددت، ويعددددد  مددددو الخ ددددىراث االار ددددت و خااعددددو ئلجابيددددا

و
  ألاجيددددال ئعدددددادا

و
 مخ ددددامال

بااعليدددت، واملخدبدددو لخ دددىر الخعلددديم  ددد   وإلاسدددتام ف  دددا الخ دددىراثهددد    لمكن دددا مددد  فتدددم ح ي دددت

مدداراث العربيدددت املخحدددة لجدددد أ  املبددادراث إلاسددوناجيجيت واان ددد  الاددل جخ واهدددا وىارة دولددت إلا 

 مددد  خدددم  أحدددد رةاتتهدددا الرت بددديت دعدددم مكدددروعاث الدددخعلم 
و
الونبيدددت والخعلددديم بالدولدددت سدددوى ا

م م  خالل جىفين مخ لباث الدعم  Smart Learningل الخعلم ال ةي  E-Learningإلالكونو ي 

 2007/2008لب ددى الخحخيددت الخكوىلىجيددت الالىمددت، فاددي بدالددت العددام الدراسدد ل الخ  ددل واملدداا  وا

بدددأث الددىىارة ب وددات   ددم معلىمدداث اسددديعاب ا ةخددىي إلالكونو ددي الخعلي ددل للددىىارة ، وهدد ا 

املكددرو  بمثابددت مبددادرة ج وة ددا الددىىارة  دد  جميددو املراحددو الخعليميددت ازددرات ااةصدديلت املعرفيددت 

 ا املكددددرو   دددد    مبدددددادرة الكددددي  دمحم بدددد  را دددددد للددددخعلم الدددد ةي   علدددددى لل ددددالب وجددددم ج ددددمي  هددددد

 مبخىي الدولت . 

 مصكلة الذراسة:

بددددأث دولدددت إلامددداراث العربيدددت املخحددددة موددد  سدددوىاث م دددذ  ددد  الخحدددىل  حدددى الخعلددديم 

إلالكونو ددي با ددو االتددىد الاددل أولة ددا ااة ىمددت دجحادلددت وال يدداداث الونبى ددت ججددا  الخعلدديم 

علدددددى اخدددددخالف أ ماطددددده ومراحلددددده، حيدددددث وفدددددرث لددددده مخصصددددداث ماليدددددت كبيدددددنة، كمدددددا وق دددددالا  

كرسدذ لدده ةافدت أ دد ال الددعم طامحددت مد  ورات قلددط ئادى جح يدد  طادراث حعليميددت جح د  لتددا 

 وج ددددعتا علددددى خارطددددت الدددددول املخ دمددددت  دددد  ا لددددال، وقددددد حاولددددذ 
و
 ودوليددددا

و
ًة عربيددددا م ا ددددت مخميدددد

دددددددددددددددددددددددددر اسددخخدام املودداهج الدراسدديت إلالكونو يددت علددى الدراسددت ااةاليددت البدد   ئاددى ح ددنيا أزدد

رفددددددو مبددددددخىي اسددددددديعاب ال الددددددب ال ددددددالب  دددددد  سدددددد يو جح يدددددد  ألاهددددددداف الونبى ددددددت للددددددىىارة ، و 

 فددددددا مدددددد  هدددددد ا املو لدددددد  ، واسدددددددثمار خدددددددماث إلا ون ددددددذ، والبىابدددددداث إلالكونو يددددددت . و  للمودددددداهج

ئادددددى ح دددددنيا الددددددور ااة ي دددددي للخحدددددىل  حدددددى جكمددددد   ددددد  ااةاجدددددت مكددددد لت الدراسدددددت ااةاليدددددت 

اسدددخخدام املوددداهج إلالكونو يدددت وقيدددا  أزدددر اسدددخخدامتا علدددى اججاهددداث ال دددالب  حدددى الدددخعلم 

  .ال ةي    مراحو الخعليم العام    إلاماراث 
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 أهمية الذراسة:

جحدلددددد الدددددور الاعلدددد  لخ ويدددداث املعلىمدددداث ودجصددددااث  دددد  العمليددددت الخعليميددددت وكيايدددددت  -1

لالرج ات باملبدخىي الخعلي دل لل دالب واسددثمارها  د  الخحدىل  حدى الدخعلم الد ةي جىظياتا 

 اندمت اسوناجيجياث الىىارة . 

 ،   دددددرة الدراسدددداث العربيددددت الاددددل جددددرب  جىظيددددف ج ويدددداث الخعلدددديم -2
و
والعمليددددت الونبى ددددت معددددا

حيددددددث ا جخددددددىافر دراسددددددت علميددددددت عربيددددددت حددددددىل   اسددددددخخدام املودددددداهج إلالكونو يددددددت  وفدددددد  

 ث الدراست ااةاليت وحدودها. أساسيا

حعخبدددن مبدددادرة   الدددخعلم الددد ةي   الادددل أطل تدددا الكدددي  دمحم بددد  را دددد رتددد   مجلددد  الدددىىرات  -3

 ، 2014/  2013جددم جوايدد ها م لدو العددام الدراسدد ل  كمرحلددت أوادى، مدرسددت  114 ذخدمو 

 م  املكروعاث الخعليميت الىطويت الراتدة بدولت إلاماراث . 

ست ميدا يت ج ىم بد نيا أزر اسخخدام املواهج إلالكونو يت  د  زمت حاجت اجرات درا -4

دعددددم طراتدددد  الخعلدددديم إلالكونو ددددي بدولددددت إلامدددداراث، للمبدددداهمت  دددد  وخددددو دسددددوناجيجياث 

 واان   الخعليميت املبخ بليت    ظو ا دكار ج وياث الخعليم واملعلىماث الرقميت . 

ح ددددنا واقددددو دراسدددداث العلميددددت الاددددل ح ددددلو وىارة الونبيددددت والخعلدددديم بدولددددت إلامدددداراث ال -5

امليدا  الونبىم ومككالجه، حيث حبخايد م   خاتجتا  د  خ  تدا الخ ى ر دت وقدد ج دى  

   مبادراث اسوناجيجيت  . 

 الذراسة: أهذاف

حبدددددلي  ال دددددىت علدددددى أهميدددددت مبدددددادراث اسدددددخخدام املوددددداهج إلالكونو يدددددت  ددددد  ق دددددا  الونبيدددددت  -1

 .العمليت الخعليميت  ى رجهمة ا    والخعليم بدولت إلاماراث  ومدي مبا

حعخبددن الدراسدددت ااةاليدددت ألاواددى الادددل لدددخم ئعددددادها  دد  دولدددت إلامددداراث  دد  مجالتدددا ، لددد ا فمثدددو  -2

 محاولددددت لخ دددددلم هدددد   البحددددىر جحخدددداو ئاددددى خبددددناث متويددددت وأةادلميددددت وج ويددددت ، كمددددا أ  ددددا

خدددددددددماا ا  عمليددددددددت الخعليميددددددددت وج ددددددددى رالأف ددددددددو ااةلددددددددىل والبددددددددداتو ملىاجتددددددددت مكددددددددكالث 

باامدداراث  ددد  ظددو الددددعم الدد م جىليددده الدولدددت للخعلدديم، والد دددليو علددى البحدددث وال دددراتة 

 واسخخدام وساتو جكوىلىجيا املعلىماث    العمليت الخعليميت. 
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وخدددو جصدددىر م ودددن  لمكددد  أ  جخ ودددا  وىارة الونبيدددت والخعلددديم باامددداراث خدددم  ئسدددوناجيجيت  -3

 لددددعم البىابددداث الونبى دددت دلكونو يدددت ا ددددف ئادددى حعمددديم الخجربدددت لخ دددى  مكددد
و
 وطويدددا

و
روعا

 للىىارة والخىجه  حى الخعلم ال ةي على مبخىي الدولت . 

ئزددددددرات ا ةخددددددىي املعلىمدددددداحي الونبددددددىم علددددددى  ددددددبكت إلا ون ددددددذ مدددددد  خددددددالل  كددددددر املبدددددداهمت  دددددد   -4

املعلىمددددداث الونبى دددددت والبحدددددىر واملوددددداهج الدراسددددديت خدددددالل الىسدددددات  إلالكونو يدددددت وعبدددددن 

   جىصدددديوم ددددىرة وجدلدددددة حبددددتم  ددددحعليميددددت ووسدددداتو   اتددددطر ئاددددى الىصددددىل  ون ددددذ ، و إلا 

 ب واملعلمي . لل ال اث املعلىم

 ذراسة:التساؤالت 

 -جحاول الدراست إلاجابت على الدباؤاث الخاليت:

 كوىلىجيا وج بي تا    ق ا  الخعليم ألاساس ل بدولت إلاماراث ؟  خالما أهميت ئدخال  -1

 بيدددددد  اسدددددددخخدام املودددددداهج إلالكونو يدددددددت  دددددد  ق دددددددا  الخعلدددددديم باامددددددداراث مددددددا مدددددددي  جدددددددا  ج  -2

 ومردوداث قلط ؟ 

 هو أدي الخعليم باسخخدام املواهج إلالكونو يت بالدولت ئاى جاعيو العمليت الخعليميت ؟   -3

 ما املعىقاث واملككالث الال واجتذ الخعلم ال ةي بااماراث ؟  -4

الال ليبغ  دسخاادة من ا والعمو ب ا لالرج دات ما ااةلىل والخىصياث واان ت املبخ بليت  -5

 ب  ا بمبادرة الخعلم ال ةي على املبخىي الىط ل ؟ 

 بحث وأدواته:مههج ال

ل بيعددددت الدراسددددت ومخ لباا ددددا، وحعدددددد أهدددددافتا، و دددد  سدددد يو ججميددددو البيا دددداث وجحليلتددددا، لدددد ا 

 ددددددداث وجحليلتدددددددا باسدددددددخخدام املاددددددد  امليددددددددا ي المدددددددو البيا ا اااااااىفي الى ااااااا: اجبعدددددددذ الدراسدددددددت 

 
و
باسددخخدام دسدددبا اث اسددخ ال  لرات ال ددالب حددىل اسددخخدامتم للمودداهج إلالكونو يددت وف ددا

 ملا لل  :

 . والوخاو الاكرم حىل مىخى  الدراست  الكخاباث العلميت   املخمثو  الو رم  ألاسا  –أ 

 . ئل  ا رجى والال لمك  الالباب ت قاث الصلت بمىخى  الدراست ااةاليت  الدراساث -ب

 بعض ال الب    املعارض الونبى ت والاعالياث قاث العالقت . امل ابالث مو  -و

 حىل مىخى  الدراست ااةاليت.  جدر  يتورش  واي جو الت اراث امليدا يت  -د
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 املالح ت املبا رة ، ورصد  خاتب وجىصياث جح   أهداف الدراست.  -هد 

  الباث لغراض الدراست . اسخخدام اسدبا ت جم جىج  تا لل الب وال -و

 دلاالت الذراسة:

 ا لال الوىع : مصادر املعلىماث م  كخب وبحىر وم ااث ومىاقو وبىاباث ئلكونو يت.  -

 ا لال املىخىع : املواهج إلالكونو يت ودورها الونبىم والخعلي ل.  -

ل ر م وفد  املددار  م والثا ى دت  2ا لال ال كرم: طالب وطالبداث املدرحلخي  ل حل دت زا يدت   -

 الال طب ذ مبادرة الكي  دمحم ب  را د للخعلم ال ةي. 

 م  . 2015/ 2014ا لال التم ل: العام الدراس ل  -

ًلت. ا لال اللغىم  -  : اللغخي  العربيت وإلا جلي

ا لددددددددال امل ددددددددا ي: وىارة الونبيددددددددت والخعلدددددددديم بدولددددددددت إلامدددددددداراث واملودددددددداط  الخعليميددددددددت واملدددددددددار   -

 الخابعت لدبي وإلاماراث الكماليت .  ااة ىميت

 إجزاءات الذراسة:

مراجعدددددت املصدددددادر املرجب دددددت بالبحددددددث مددددد  كخدددددب ومراجددددددو ومصدددددادر ئلكونو يدددددت ودراسدددددداث  -1

 علميت. 

ًلت. -2  ججميو الدراساث وإلا خاو الاكرم    ا لال باللغخي  العربيت وإلا جلي

 جرجمت عدد ا بأ  به م  املصادر ألاجو يت قاث العالقت . -3

 ال يام بت اراث ميدا يت للمدار  واملواط  الخعليميت لخ بي  دسدبا اث .  -4

 جواي  دوراث جدر  يت وورش حىل املىخى  . -5

العربيدددددت وألاجو يدددددت قاث العالقدددددت ، وكددددد لط الخجدددددارب اسددددداث البددددداب ت حصدددددر بعدددددض الدر  -6

 
و
 وعربيا

و
لالسخاادة  واملكروعاث الراتدة والخعرف ئاى دججاهاث املعاصرة    ا لال عامليا

 من ا    ئجراتاث البحث امليدا ي و   جىا ب الخخ ي  املبخ بل  ووخو الخىصياث. 
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 الذراسات السابقة:

ًلت م  أبرىها ما لل  :   -زمت دراساث عدة قاث العالقت باللغخي  العربيت وإلا جلي

م بعوددددددىا    واقددددددو اسددددددخخدام الىسددددددات  الخعليميددددددت  2006، دمحم قبدددددديمدراسددددددت لالكددددددوا ،  -

لكونو يت    حعليم مىاد العلىم بدولت ألاماراث العربيت املخحدة م  وجتت   ر املعلمي  إلا

ح ددنيا واقددو اسددخخدام الىسددات  إلالكونو يددت  دد  حعلدديم العلددىم الدراسددت ئاددى  هدددفذ  و 

بدولدددت ألامدددداراث العربيددددت املخحدددددة مدددد  وجتددددت   ددددر املعلمددددي ، وبالخحدلددددد حاولددددذ الدراسددددت 

حددي: مددا واقددو اسددخخدام الىسددات  الخعليميددت إلالكونو يددت  دد  حعلدديم إلاجابددت عدد  البددإال آ

م 284العلددددىم بدولددددت ألامدددداراث العربيددددت املخحدددددة؟ ، وج ددددى  ئجمدددداا  مجخمددددو الدراسددددت مدددد  ل

ًلدات، وعلدىم ألارض   ومعلمت مم  لدرسى  مىاد العلدىم، وألاحيدات، والكيميدات، والاي
و
معلما

الخعليميدددددت وج ى دددددذ عيودددددت الدراسدددددت مددددد    ددددد  مو  دددددت العدددددي  2005/2006للعدددددام الدراسددددد ل 

 ومعلمددددت، ول جابددددت عدددد  سددددإال الدراسددددت جددددم ج بيدددد  اسدددددبا ت لدراسددددت واقددددو 154ل
و
م معلمددددا

، وجم ج بي  دسدبا ت م  صدقتا وزباا ا  دسخخدام، وجم الخأكد
و
بال ر  املعروفت بحثيا

جىظيددف ةددو  ، وركددتث دسدددبا ت علددى2006/ 2005 دد  الاصددو الثددا ي مدد  العددام الدراسدد ل 

مدد  د ون  ددذ، وااةاسددب، والبنلددد إلالكونو ددي، وجتدداى عددرض البيا دداث، والتدداجف الو ددال، 

وملعاالدددددددددت البيا ددددددددداث ئحصددددددددداتيا جدددددددددم اسدددددددددخخدام ومددددددددإجمراث الايددددددددددلى  ددددددددد  حعلددددددددديم العلدددددددددىم، 

، وجىصدلذ الدراسدت ئادى الوخداتب والخىصدياث املخىس اث ااةبدابيت ود حرافداث املعيار دت

 هى ااةاسىب حيث بلغ  ببت اسخخدامه لآجيت: أ  أكثن ا
و
%م،  80.5 لااث اسخخداما

%م، زددددم جتددددداى عدددددرض البيا ددددداث حيددددث بلدددددغ  بدددددبت اسدددددخخدامه 79.9لليدددده إلا ون دددددذ بيبدددددبتل

%م، وكدددد لط 29.9%م، أمددددا اسددددخخدام البنلددددد إلالكونو ددددي ف ددددا  مددددوخاض و بدددد خه ل76.6ل

ونج دددددب ألاخيدددددن مدددددإجمراث %م، وجدددددات  ددددد  ال23.8التددددداجف الو دددددال ف دددددا   بدددددبت اسدددددخخدامه ل

وأوصدددذ الدراسدددت وىارة الونبيدددت والخعلددديم %م، 12.3الايددددلى بيبدددبت اسدددخخدام م ددددارها ل

الخأكيد على دور الىسدات  إلالكونو يدت  د  حعلديم بدولت ألاماراث العربيت املخحدة ب رورة 

يدف العلىم مو الونكيً على  ىعيت دسخخدام، وجو ديم ورش جدر  يدت ملعل دل العلدىم لخىظ

وسدددددات  حعليميدددددت ئلكونو يدددددت  ددددد  حعلددددديم العلددددددىم، وج دددددى   فر ددددد  عمدددددو مددددد  ا نخصدددددي   دددددد  

ا ةخددىي الخعلي ددل واملودداهج وجصددميم الخدددري  وجصددميم الىسددات  املخعددددة ا خدداو مددىاد 
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الخعلم إلالكونو ي    العلىم، وجبدادل الت داراث بدي  معل دل العلدىم لدراسدت ئم ا يدت جاعيدو 

وأوصدذ الدراسدت البداحثي  ب درورة ئجدرات  .  يدت  د  حعلديم العلدىمدور الىسدات  إلالكونو 

خ دددى م  ىعيدددت اسدددخخدام وسدددات  الدددخعلم إلالكونو يدددت  ددد  مجااا دددا ل املت دددد مددد  الدراسددداث

املخعدددة  د  حعلديم   ا نخلادت، وج ددلم ج دار ر  ىعيدت جبدي  لليداث طر  دت جىظيدف الىسدات

سددخخدام وسددات  الددخعلم إلالكونو يددت  دد  العلددىم، وأجددرات دراسدداث ج بي يددت لدراسددت أزددر ا

اكدباب ال لبت للمااهيم والث افت العلميت وئجرات املت د م  الدراساث لخ دى م وسدات  

الدددخعلم إلالكونو دددي املبددددخخدمت  ددد  حعلددددم فدددرو  املعرفدددت والعمددددو علدددى وخددددو معدددالين وأدلددددت 

 .1لخصميم وج ى م الىسات  الخعليميت إلالكونو يت

طر  ددت الخدددري  باسددخخدام  اسخ صددات أزددرئاددى م هدددفذ الدراسددت 2003عددت، دراسددت ل ال رار  -

الىسات  الخعليميت املخعدددة ومبدخىي الخحصديو البداب  واالدي   د  الخحصديو العل دل 

 دد  مددادة الكيميددات ل لبددت الصددف الخاسددو ألاساسدد ل ودافعيددت الددخعلم لددد  م، وج ى ددذ عيوددت 

 وطالبددت مددىىعي   دد  أربدد80الدراسددت مدد  ل
و
و  ددعب مدد  الصددف الخاسددو ألاساسدد ل  دد  م طالبددا

مدددددار  ال ايلددددت ااة ىميددددت بددددالرد ، وقددددد أظتددددرث الدراسددددت الوخدددداتب الخاليددددت : جاددددى  أزددددر 

طر  ددت الخدددري  باسددخخدام الىسددات  الخعليميددت املخعددددة  دد  الخحصدديو العل ددل  دد  مددادة 

خحصدددديو الكيميدددات وى دددادة دافعيدددت الددددخعلم لددددي ال لبدددت ، جادددى  إلا ددددار علدددى الددد ةىر  ددد  ال

العل ل، لك  الدافعيت  حى الخعلم ةا ذ مخ افئت ، جاى  ال لبت مرجا   الخحصديو علدى 

ال لبددددت موخاادددد ل الخحصدددديو  دددد  الخحصدددديو العل ددددل ودافعيددددت الددددخعلم، كمددددا أ  الىسددددات  

وأوصددذ الدراسددت املخعددددة أفددادث ال لبددت موخاادد ل الخحصدديو  دد  الوخاجدداث الخعلميددت . 

ليميددت املخعدددة  د  جددري  املددىاد العلميدت وبخاصدت مددادة باسدخخدام طر  دت الىسدات  الخع

الكيميددات، وجصددميم برمجيدداث حعليميددت جراعدد  الاددرو  الاردلددت بددي  ال لبددت، وئجددرات املت ددد 

  2م  الدراساث حىل أزر اسخخدام الىسات  املخعددة     خاجاث حعليميت مخخلات

مصددر مد  كاخىحدت املث الرقميدت املبدخىدعام بعودىا     2011،ئلمدا  فدىىم دراست لعمر،  -

قامدددددددددذ الباحثدددددددددت بدددددددددالخعر ف    املكخبددددددددداث البحثيدددددددددت: دراسدددددددددت جحليليدددددددددتبقخودددددددددات دمصدددددددددادر 

باملبدددخىدعاث الرقميدددت املاخىحدددت، الادددل حعدددد ئحددددي طدددر  الىصدددىل ااةدددر ئادددى املعلىمددداث، 

وعملدددددذ الدراسدددددت علدددددى الخعر دددددف بدددددأ ىا  املبدددددخىدعاث واالتددددداث املبدددددإولت عن دددددا، وأ دددددىا  
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، ملعلىمدددداث الاددددل جخ ددددمن ا وأ ماطتددددا، والبياسدددداث الاددددل جحكمتددددا، ومن ددددا إلالدددددا مصددددادر ا

 .   3واليكر، وااندماث الال ج دمتا ال ب الباحثي 

 دددددد  مددددددإجمر دوادددددد  وهدددددد  ورقددددددت عمددددددو قدددددددمذ م  Anil,2010 ، Kumarدراسددددددت أ يددددددو ةىمددددددارل  -

ت ودور مخخصددددددا   مخدددددده مكخبددددددت ال ددددددى جر  بالخعدددددداو  مددددددو ئفددددددال بعوددددددىا    ئدارة املعرفدددددد

 Knowledge املكخبدددددددددداث ومراكددددددددددت املعلىمدددددددددداث  دددددددددد  ب ئددددددددددت الددددددددددخعلم إلالكونو يددددددددددت 

Management,Roles of Library & Information Centres in E-Learning 

Environment   جمددذ إلا ددارة ئاددى  الخىج  دداث الاددل أسددداها ل البدده أحددد خبددنات وأسدداج ة  

حيدث  B.F. Skinnerدعى الدكخىر سكينن م و  1960علم الوا     البى د  ى بدالت عام 

طداله م بخىظيددف املعرفددت واسددخخدام ج ويدداث الددخعلم إلالكونو ددي كمددا أكددد املكددارةى  علددى 

م إلالكونو ي، ووإلار اد مراكِت دعالم أهميت 
ّ
م ع   حعت ت    الَخَعل

ّ
إلا ون دذ،  بنب ئِت الَخَعل

ت  ددددد  درج دددددات إسبددددديواملرقميدددددت البدددددخىدعاث وامل رقميدددددتال الونبى دددددتكخبددددداث وكددددد لط دور امل

بمجااث الخعليم والخعلم إلالكونو ي، واعخبن ةىمار أ  مو ىمت الخعليم ليبغ  أ  حعخمد 

أساليب وئجراتاث الدخعلم إلالكونو دي باسدخخدام ااةاسدب آاد  وإلا ون دذ واملعلىمداث  د  

 علددددددددى أهميددددددددت موخدددددددددلاث ااةددددددددىار الونبى ددددددددت 
و
والكددددددددب اث الب ئددددددددت الرقميددددددددت، كمددددددددا أكددددددددد أل ددددددددا

دجخماعيددت  ددد  العمليدددت الخعليميدددت، وكددد لط  دددب اث وقىاعدددد البيا ددداث الونبى دددت، وفصدددىل 

الخعلددددديم إلالكونو يدددددت   الاصدددددىل دفوناخددددديت  ، والبدددددنامب الخعليميدددددت الخااعليدددددت، وألادلدددددت 

إلالكونو يددددددددت عبدددددددددن إلا ون دددددددددذ  والىسددددددددات  املخعدددددددددددة الونبى دددددددددت، ومصددددددددادر الىصدددددددددىل ااةدددددددددر 

 .Blogs  ت، والبىاباث الخخصصيت، واملدو اث إلالكونو يت للمعلىماث الونبى 

وقد اعخبن ةىمار أ  م  أهم مككالث عملياث الخعلم إلالكونو ي جونكت    محدودلدت جأهيدو  

املعلمددددي  وال ددددالب علددددى حددددد البددددىات  دددد  الخعامددددو والخكيددددف مددددو ج ويدددداث ااةاسددددب وإلا ون ددددذ 

ل جخعددرض لتددا املىاقددو الونبى ددت والعلميددت مدد  و ددب اث املعلىمدداث، بااخددافت ئاددى املكددكالث الادد

هلددىم واخوددنا ، وكدد لط مددا حعا يدده دسددخخداماث املخكددررة لكددبكت الى ددب مدد  بدد ت مدد  قبددو 

املبددددخخدمي  مدددد  ال ددددالب، وقددددد أ ددددار ئاددددى أ  التوددددد جدبددددو اسددددوناجيجياث الخعلدددديم إلالكونو ددددي 

صدعدة و د  مخخلدف أ مدا  ولكن ا بحاجت ئاى اسدثماراث ضنمت  د  هد ا ال  دا  علدى ةافدت ألا 



 د. امحذ يوسف حافظ أمحذ                                                                                     

 

    1029ـ يهايز  اد  شصزحلالعذد ا - سادساجمللذ ال
112 

الخعلديم، ئا أ  املكخبداث العامددت الرقميدت، واملبددخىدعاث الرقميدت املإسبدديت لمكد  أ  ل ددى  

 .4لتا دور كبين    ه ا ا لال ملباهمة ا    البييت املعلىماجيت الىطويت

 مكدددددددددددددددرو  بحتدددددددددددددددل ملكخبدددددددددددددددت رقميدددددددددددددددت جددددددددددددددددعى هددددددددددددددد و م Parker, 2005دراسدددددددددددددددت بددددددددددددددداركر ل -

 Appalachiaف ئادى مىاكبدت املخ لبداث ألاةادلميدت عامدت، وجخصدو مبا ددرة باملدددار  ،وا د 

 و مكدددددددددد ، واالتددددددددداث الخعليميدددددددددت ا نخلادددددددددت كمدددددددددا أ  دددددددددا مليئدددددددددت باملصدددددددددادر الخعليميدددددددددت ال يمدددددددددت

لحخدىم علدى  اسخخدامتا داخو الاصىل الدراسيت وجحخىم ه   املكخبت على كخدالىو رقمددي

مددد  دسدددخاادة وقدددد  ئادددى ااةدددد ألاق ددد ى معلىمددداث عددد  كيايدددت دسدددخخدامل ب ددددف الىصدددىل 

مجدااث  ج دموذو  دخخيداراث كمدا أ  دا مخعدددةال جو ي دل عد صممذ املكخبدت علدى مبدخىي 

 .  55دقي ت الخخصا

أوضددةذ مدددي أهميددت املكخبدداث الرقميددت  دد  ئجاحددت م والاددل Roberts, 2004دراسددت روبددرث ل -

يددت الرقميددت وسدداتو حعليميددت حيددث أ ددارث ئاددى أ  املكخبدداث ألامر ك الددخعلم، مخخلددف مصددادر

 ئق ججعددو املددىاد الدراسدديت ألاساسدديت ألاوليددت مخاحددت المتددىر عددر ض مدد  مدددبخخدمي  افعددت

 مل ى دداث ازوددي  وزمددا ي  مدد  أ  مدددت خ ددد ، املكخبددت
و
درو   كمددا أ  الدراسددت قدددمذ جحلدديال

  6 دجصال املبا ر

    نتائج الذراسات:

 أهم دججاهدددداث ااةدلثددددت  دددد  جددددم الخعددددرف بدددد -
و
اسددددخخدام مصددددادر املعلىمدددداث الرقميددددت عربيددددا

 
و
 . ودوليا

جىظيف الخ وياث ااةدلثت باسخخدام املىاد الخعليميت الال جدعم  ال  الا إلاملام ببعض -

 . إلالكونو يت

وجدددددددددىد دراسددددددددداث عدلددددددددددة ومخوىعدددددددددت  ددددددددد  مىخدددددددددى  املكخبددددددددداث الرقميدددددددددت بددددددددداللغخي  العربيدددددددددت  -

ًلددت قاث العالقددت بالدراسددت ااةاليددت، و  دد  امل ابددو ا جخددىافر دراسددت علميددت عربيدددت ود جلي

 مبا رة    مجال دهخمام 

 أجمعذ مع م آرات على  جا  ججارب الرقموت    ا لااث الخعليميت بجميو مراحلتا . -

ارجب ددددددذ مكدددددددروعاث الرقموددددددت موددددددد  بدددددددالاا ا ئادددددددى آ  باالامعدددددداث والتيئددددددداث ألاةادلميدددددددت  -

ا ولكن دددا  ددد  الدددددول العربيدددت ماىالددددذ غيدددن مكخملددددت الىالدددداث املخحددددة ودول أوربدددد وخاصدددت  ددد 
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املعددالم وجحخدداو ئاددى مت ددد مدد  الخجر ددب والخمى ددو، و دد  مجددال الخعلدديم باملرحلددت ألاساسدديت 

 .
و
 فماىال دججا   حى الرقموت محدودا

زمدت حاجدت ئاددى وعد  مجخم دد  بأهميدت اسدخخدام املصددادر الخعليميدت إلالكونو يددت  د  الدددول  -

عاث الخعليم إلالكونو ي والدخعلم الد ةي املرجكدت علدى ألاجتدتة ال كيدت العربيت لدعم مكرو 

 بأ ىاعتا امل ىرة. 

م  دد  الدددول   E Learningالددخعلم إلالكونو ددي  ( Smart Learningالددخعلم الدد ةي أصددبا  -

املخ دمت و   ةو املراحو الخعليميت بدتو م  الخعليم ألاساس ل ئاى الخعليم االام   جعخمد 

الخ ويددداث ااةدلثدددت ومن دددا ااةاسدددب آاددد  وإلا ون دددذ والىسدددات  املخعدددددة  بكددد و كبيدددن علدددى

واملكخبددداث الرقميدددت والبىابددداث إلالكونو يدددت واانددددماث الخعليميدددت املعخمددددة علدددى إلا ون دددذ 

WEB Based وقدد ح  دذ ججددارب دمدب الخعلدديم بالخ ويداث  دد  جلدط الدددول  خداتب ئلجابيددت ،

يم مثو ه   الخجارب واملكروعاث للنروو م  ولك     الىط  العربي هواك حاجت لخعم

بىج ددددت الخعلدددديم بأسدددداليبه الخ ليدلددددت الع يمددددت ئاددددى عددددالم ا محدددددود جبدددداعد ال الددددب علددددى 

 الخعلم ال احي ومىاصلت الخعليم مدي ااةياة. 

 ئاددددى الخدددددر ب لخمكيددددن م مدددد   -
و
اجا ددددذ الدراسدددداث علددددى حاجددددت املكخ يددددي  واملبددددخايدل  معددددا

علىمدددداث الرقميدددت مدددد  خدددالل ج ددددى ر املتددداراث ال اجيددددت ملىاكبددددت اسدددخخدام ج ويدددداث   دددم امل

 مبخجداا ا. 

جم دسخاادة م  الدراساث العلميت    مجااث املبخىدعاث الرقميدت ومصدادر الىصدىل  -

ااةددر  دد  االا ددب ااندداي بددالخخ ي  املبددخ بل  وخ ددت بوددات مبددخىد  رق ددل وط ددل جربددىم 

 بدولت إلاماراث. 

 دددد  الخحددددىل إلالكونو ددددي والرق ددددل بكدددد و سددددريو ، ولكدددد   دددد   دددد  الدددددول املخ دمددددت حبددددين خ -

 وزمت حاجت ئادى 
و
الدول العربيت فماىال دججا   حى اسخخدام املصادر إلالكونو يت ب يئا

هودددداك حاجددددت ئاددددى مت ددددد مدددد  الدراسدددداث لدبددددى   هدددد   الخىجتدددداث والوددددنو ب لتددددا ، كمددددا أ  

لميددت ومدىاد العلددىم، وجصددميم جىظيدف الىسددات  الخعليميدت املخعددددة  د  جدددري  املدىاد الع

 برمجياث حعليميت جراع  الارو  الاردلت بي  ال لبت. 
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ا جىجددددددد مإ ددددددراث و خددددددداتب واضددددددةت جإكدددددددد دور الخ ويدددددداث ااةدلثددددددت ومددددددددي جأزينهددددددا علدددددددى  -

اسدددخخدام املصدددادر إلالكونو يدددت  ددد  العمليدددت الخعليميدددت  ددد  الددددول العربيدددت بخدددالف الددددول 

    ه ا امل مار .  املخ دمت الال ججاوىث قلط وأزبدذ
و
 ملةىظا

و
  جاحا

 

 للذراسة والعملياإلطار التطبيقي 

ئسدددددبا ت ال الددددب حيددددث أجدددداب عل  ددددا ال ددددالب وال البدددداث الدددد ل  طب ددددىا مكددددرو   جددددم جىجيدددده

الدددددددخعلم الددددددد ةي علدددددددى مبدددددددخىي املوددددددداط  الخعليميدددددددت ، ب ددددددددف معرفدددددددت أزدددددددر اسدددددددخخدام املوددددددداهج 

ول ىاعددد عمدددو ، الخعلي ددل املخددا  مدد  قبدددو الددىىارة وا ةخددىي الرق دددل ل الرقميددت م إلالكونو يددت 

ت م ج بيدد  إلاسدددبا جددةددو ألا كدد ت إلالكونو يددت لدد ا ف ددد حعمدديم الددىىارة واسددوناجيجياا ا  حددى 

عبن البىابدت إلالكونو يدت واملىقدو الرسد ل للدىىارة مدو ئصددار حعمديم مد  قبدو ال يداداث العليدا 

 ، ورغددم عل  ددا   إلاجابددت بددالىىارة اةددث االميددو علددى الخااعددو واملكدداركت  دد
و
وحعبئة مددا ئلكونو يددا

ف ددد جددم حصددر مجمىعدت ا بددأ  ب ددا مد  إلاسدددبا اث الاددل دعمددذ وعيىب دا متالدا هدد   الىسدديلت 

 الدراست .

 وطالبددت علددى مبددخىي املودداط  الخعليميددت ،  780 ى اسدددبا ت ال الددبعلدد  دارك  دد  إلاجابددت
و
طالبدا

طالبدت بىاقدو  264لعدد املكارك، ب وما أجاب % م  ئجماا  ا66م  ال ةىر بىاقو  516من م 

 % عل  ا  34

 م  ال الب وال الباث على دسدبا ت م اليبب املئى ت للمكاركي     إلاجابت 1االدول رقم ل 

 اليظبت العدد الىىع

 %66 516 قكر

 %34 264 أ تى

 %100 780 ا لمى 
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 م جىىيو ال الب وف  الوى 1الك و رقم ل

بت لخىىيددددو ال ددددالب وال البدددداث املكدددداركي   دددد  إلاجابددددت ف ا ددددذ مو  ددددت دبددددي اليبددددبت أمددددا باليبدددد

% مد  ئجمداا  مجخمدو ال دالب املكدارك ، جل  دا 35مد  ال دالب بىاقدو  275ألاكبن حيث  ارك 

أم بيبددبت  151أم ال يددى   بعدددد % ، زددم مو  ددت 23أم بيبددبت  182مو  ددت الكددارقت بىاقددو 

 مو  دددددت رأ  اانيمدددددت14مددددد  طالب دددددا بيبدددددبت  107% ، زدددددم الاجيدددددنة بمكددددداركت 19
و
 % ، وأخيدددددنا

% وةا دددذ مددد  املاارقددداث الغيدددن واضدددةت غيددداب مو  دددت  لمدددا  عددد  8% أم بيبدددبت 65بىاقدددو 

 املكاركت    إلاجابت رغم الخىاصو معتم ولك  لم لخم معرفت ألاسباب    قلط .

 م اليبب املئى ت للمكاركي  وف  مواط تم الخعليميت2االدول رقم ل

 اليظبت العدد ا ىطقت الخعلُمُت اطم

 %35 275 دبي

 %23 182 الكارقت

 %19 151 أم ال يى  

 %8 65 رأ  اانيمت

 %14 107 الاجينة

 %100 780 ا لمى 
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 م جىىيو ال الب وال الباث وف  مواط تم الخعليميت2الك و رقم ل

ٍااث الخعلُمُات كلكونوهُات الظؤال ألاول    ما مدي اطخخدامك ا كخبات السممُات للموخى 

 بىشازة الونبُت والخعلُم ؟

جااوجدددددذ ئجابدددددداث ال ددددددالب وال البددددداث حددددددىل مدددددددي اسدددددخخدامتم للمكخبدددددداث الرقميددددددت 

% مددد  25مدددن م بىاقدددو  192وا ةخى ددداث إلالكونو يدددت للمدددىاد الدراسددديت املخاحدددت ، حيدددث اعخبدددن 

% بدددأ  م 32مدددن م بىاقدددو  248ئجمددداا  ال دددالب أ  دددم جبدددخخدمى  ا بدرجدددت عاليدددت  ب ومدددا أجددداب 

% بددددددددأ  م جبددددددددخخدمى  ا بدرجددددددددت 23بىاقددددددددو  176جبددددددددخخدمى  ا بدرجددددددددت جيدددددددددة ، ب ومددددددددا أ ددددددددار 

 بيببت  164مخىس ت ، أما اليببت الباقيت من م وهم 
و
 .21طالبا

و
 % ف بخخدمى  ا أحيا ا

 للمكخبت الرقميت وا ةخىي إلالكونو ي م مدي اسخخدام ال الب3االدول رقم ل

 اليظبت العدد اممدي الاطخخد 

 %25 192  بدرجت عاليت

 %32 248 بدرجت جيدة

 %23 176 بدرجت مخىس ت

 
و
 %21 164 أحيا ا

 %100 780 ا لمى 

 



 د. امحذ يوسف حافظ أمحذ                                                                                     

 

    1029ـ يهايز  اد  شصزحلالعذد ا - سادساجمللذ ال
117 

 

 م الخىىيو البيا ي اسخخدام ال الب وال الباث للمكخبت الرقميت3الك و رقم ل

 لرقميدددت بااعليدددتجباليدددذ ئجابددداث ال دددالب وال البددداث حدددىل أسدددباب عددددم اسدددخخدام املكخبدددت ا

 بىاقدو  339فاليببت الع  ى من م 
و
% أرجعدىا قلدط ئادى أ  دم ا جعرفدى  عن دا الكثيدن ، 43طالبدا

% 6بيبددبت  46% بددأ  م ا جبددخ يعى  الىصددىل ئل  ددا ، واعخبددن 10مددن م بىاقددو  76ب ومددا أ ددار 

 65عخبنهدددا بدددأ  م ا لمخل دددى  املتددداراث ال افيدددت اسدددخخدام ااةاسدددب وإلا ون دددذ ، و ددد  امل ابدددو ا

% أ  املكخبدددت الرقميدددت ا 4مدددن م بىاقدددو  29% أ  دددم ل بدددىا بحاجدددت ئل  دددا ، كمدددا أعدددرب 8بىاقدددو 

 أم بيبدددبت  57جايددددهم ، أمدددا اليبدددبت الباقيدددت وعدددددهم 
و
% فدددأرجعىا قلدددط ئادددى أسدددباب 7طالبدددا

ًليدددت ، وعددددم كاالدددت  أخدددري مخوىعدددت من دددا جكدددد  ااةصدددا الدراسددديت ، وى دددادة الىاجبددداث املن

 وعدم وجىد الىع  الالىم حىلتا . ،أوقاا م 

 أطباب عدم اطخخدام ا كخبت السممُت ب:اعلُت(  4الجدول زمم )

 اليظبت العدد أطباب عدم اطخخدام ا كخبت السممُت ب:اعلُت

 %43 339 ا أعرف عن ا الكثين

 %10 76 ا اسخ يو الىصىل ئل  ا

 %6 46 ود ون ذ ل   لدم متاراث اسخخدام ااةاسب

 %4 29 ين مايدة باليببت ا غ

 %8 65 ئل  ا لبذ بحاجت

 %7 57 أسباب أخري 

 %100 780 العيوت ئجماا 
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 ( الخىشَع البُاو  ألطباب عدم اطخخدام الطالب للمكخبت السممُت ب:اعلُت4الؼكل زمم )

مُات باليظابت وجىد ا كخبت السممُت بىشازة الونبُات والخعلاُم لاه أهالظؤال الثاو    هل جسي أن 

باليبددددبت لهميددددت وجددددىد املكخبددددت الرقميددددت لل ددددالب مجخمددددو الدراسددددت ف ا ددددذ لتددددا أهميددددت  لااااك ؟

 بىاقددو  365بدرجددت كبيددنة اةددىاا  
و
% أ  لتددا أهميددت 38بيبددبت  297% ، ب ومددا اعخبنهددا 47طالبددا

 ، ولكددددد  اعخبنهددددا 
و
% أ  دددددم ا 12بيبدددددبت  92% أ ددددده ا أهميددددت لتدددددا ، وأجدددداب 3بيبدددددبت  26أحيا ددددا

 لمى  مدي أهمية ا باليببت لتم .جع

 املكخبت الرقميت لل الب م مدي أهميت5االدول رقم ل

 اليظبت العدد مدي أهمُت وجىد ا كخبت السممُت  باليظبت للطالب

 %47 365  عم بدرجت كبينة

 
و
 %38 297  عم أحيا ا

 %3 26 ا أهميت لتا

 %12 92 ا أعلم

 %100 780 ا لمى 
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 ب يت للمكخبت الرقميت لدي ال البم الخىىيو البيا ي لألهميت الي5الك و رقم ل

اث الخعلُمُت كلكونوهُت بىشازة الظؤال الثالث     اذا حظخخدم ا كخبت السممُت للموخٍى

 الونبُت والخعلُم ؟ وكم عدد مساث اطخخدامك لها 
 
 ؟ أطبىعُا

بدددارهم ا ةدددىر الدددرت   للعمليدددت ةدددا  ئ كدددات املكخبدددت الرقميدددت اندمدددت ال دددالب وال البددداث باعخ

% عددد  اسدددخخدامتم لتدددا بدددأغراض ئعدددداد البحدددث ، 10مدددن م بيبدددبت  77الخعليميدددت وقدددد أجددداب 

 332% باسدددخخدامتم لتدددا بغددرض دطدددال  وال دددراتة ،  ددد  حدددي  قكدددر 25بىاقدددو  203ب ومددا أ دددار 

ر % أ  التددددف ةدددا  لخ دددى 8مدددن م بيبدددبت  65% أ  هددددفتم ةدددا  للمددد اكرة واعخبدددن 43بيبدددبت 

 أ دار 
و
قدد لت دد  ل ،دسدخخدام  مد % أ  هوداك أهدداف أخدري 16بىاقدو  123املتاراث ، وأخينا

          .م% اخخيار البعض أكثن م  هدف100مجمى  اليبب ع  

 لطالب ا كخبت السممُت(  أطباب ودوافع اطخخدام ا6الجدول زمم )

 اليظبت ددالع أطباب اطخخدام ا كخبت

 %10 77 اعداد بحث

 %25 203 ل طال  وال راتة

 %43 332 للم اكرة

 %8 65 لخ ى ر املتاراث ا نخلات

 %16 123 أسباب أخري 

 %100 780 ئجماا  العيوت
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 م جىىيو دوافو وأسباب ال الب اسخخدام املكخبت الرقميت6الك و رقم ل

 باليببت أما ع  عدد مراث اسخخدام املكخبت ومحخ
و
ى اا ا إلالكونو يت ف ا ذ مرة أسبىعيا

من م بىاقو  29% ، كما قكر 8بيببت  61% ، ومرجا  باليببت لعدد 51أم بيببت  398لعدد 

 ، ب وما أ ار 4
و
% باسخخدامتم لتا أربو 1بيببت  10% باسخخدامتم لتا زالر مراث أسبىعيا

 % م  ئجماا  ال الب .36بت بيب 282مراث ، أما دسخخدام املوخ م ف ا  م  قبو 

 ل الب املكخبت الرقميتم  عدد مراث اسخخدام ا7االدول رقم ل

 اليظبت العدد عدد مساث الاطخخدام

 
و
 %51 398 مرة واحدة أسبىعيا

 %8 61 مرجا 

 %4 29 زالر مراث

 %1 10 أربو مراث

 %36 282 غين موخ م

 %100 780 ا لمى 
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 مراث اسخخدام املكخبت الرقميتم جىىيو عدد 7الك و رقم ل

 ما جقُُمك للمكخبت السممُت بالىشازة ؟  الظؤال السابع

ع  ا  باعتم  خجربت اسخخدام املواهج إلالكونو يتلرات ال الب وال الباث وج ييمتم ل عبنث

 بيببت  280 أكد عددحيث الاعل  
و
 عدد 36طالبا

و
 65% أ  ا ممخاىة ، كما اعخبنها جيدة جدا

من م بيببت  348% أ  ا جيدة ، و   امل ابو ئرجأي 11% بيببت 87، ولك  رأي % 8بىاقو 

 % أ  ا م بىلت .45

 ل الب للمكخبت الرقميتم  ج ييم ا8االدول رقم ل

 اليظبت املجمىع جقُُم ا كخبت السممُت بالىشازة

 %36 280 ممخاىة

  جيدة
و
 %8 65 جدا

 %11 87 جيدة

 %45 348 م بىلت

 %100 780 ا لمى 
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 م ج ييم املكخبت الرقميت8الك و رقم ل

 ىاد الدزاطُتالظؤال الخامع   أي مً ألاجهصة الخالُت حعخمد عليها في اطخخدام ا 

 السممُت ؟

حيث أ  وىارة الونبيت والخعليم اججتذ ئاى الخعلم ال ةي باسخخدام ألاجتتة ااةدلثت ل ا ةا  

 اسدددخخدام مثدددو هددد   الخ ويددداث  ددد  ااةصددد
و
 234ىل علدددى املعلىمددداث الرقميدددت ، وقدددد أ دددار لتامدددا

 ئادددى دسدددخعا ت بااةاسدددب ال ن ددد ل  ددد  اسدددخخدام املددد
و
أم بيبدددبت  الرقميدددت ىاد الدراسددديتطالبدددا

ااةاسدددددب % اسدددددخخدامتم 11مدددددن م بيبدددددبت  86% مدددد  ئجمددددداا  عيودددددت الدراسدددددت ، كمدددددا أكددددد 30

، أمدا Smart Phone% بالتداجف الد ةي 15بيبدبت  114م ، ب ومدا اسدخعا  Lap Topا ةمدىل ل

 & IPAD جتتة ال كيدددددت اللىحيدددددت مثدددددو للبددددداد أو جابلدددددذ% اسدددددخعا ىا بدددددال 59مدددددن م بيبدددددبت  457

Tablet .   ام ا يت اخخيار أكثن م  بدلو ل جتاى م .100قد لت د مجمى  اليبب ع % 

    ااةصىل على املعلىماث الرقميتل الب تا امم ألاجتتة الال جبخخد9االدول رقم ل

 اليظبت العدد ظخخدمت  ألاجهصة ا 

 %30 234 ااةاسب ال ن  ل

 %11 86 مLap Topااةاسب ا ةمىل ل

 Smart Phone 114 15% التاجف ال ةي

 IPAD & Tablet 457 59% جتاى للباد أو جابلذ

 %100 780 ئجماا  العيوت
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 م أ ىا  ألاجتتة املبخخدمت 9الك و رقم ل

 ؟ السممُت ىاهي خُاجك للمالظؤال الظادض   ما مدي ا

م  ال دالب  202الرقميت فاعخبنها  واهججباليذ ئجاباث ال الب حىل خرورة احخياجتم للم

 ، فيمدددا اعخبنهدددا 26أم بيبدددبت 
و
% أ  دددا خدددرور ت ، وأ ددددار 30بيبددددبت  234% أ  دددا خدددرور ت جدددددا

 ، ولكدددد  اعخبنهدددا 37بيبدددبت  290
و
رور ت % أ  دددا ل بدددذ خدددد7بىاقدددو  54% بأ  دددا خدددرور ت أحيا دددا

 باليببت لتم .

 ملكخبت الرقميت لل البم خرورة ا10االدول رقم ل
 اليظبت العدد السممُت ىاهيمدي ضسوزة الحاجت للم

 
و
 %26 202 خرور ت جدا

 %30 234 خرور ت

 
و
 %37 290 خرور ت أحيا ا

 %7 54 ا أهميت لتا

 %100 780 ا لمى 
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 الرقميت واهجملام مدي حاجت ال الب ئاى 10قم لالك و ر                              

  ىاهي السممُت ؟االظؤال الظابع   هل ٌشجعك ا علمىن على اطخخدام 

مددن م  298وقددد أ ددار  الرقميددت ودداهجملائ  دور املعلددم لدده أهميددت اةددث ال ددالب علددى اسددخخدام 

 دددليعتم علددددى % مددد  ئجمددداا  عيودددت ال دددالب أ  املعلدددي  لتدددم دور بدرجدددت كبيدددنة  ددد  ح38بىاقدددو 

 139% أ  للمعلمددددي  دور ئاددددى حددددد مددددا ، فيمددددا اعخبددددن 44بيبددددبت  343اسددددخخدامتا ، ب ومددددا أكددددد 

 % أ  املعلمي  ل   لتم دور    جاعيو اسخخدامتا . 18بيببت 

 الرقميت واهجملام مدي ح ليو املعلمي  على اسخخدام 11االدول رقم ل              

 اليظبت العدد  ىاهي السممُتاخخدام مدي حشجُع ا علمين على اط

 %38 298  عم بدرجت كبينة

 %44 343  عم ئاى حد ما

 %18 139 ج لعى   ا

 %100 780 ا لمى 
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 ح ليو املعلمي  ل الب م مديم 11الك و رقم ل

وباليبدددددددبت لكثدددددددن املدددددددىاد الدراسددددددديت الادددددددل ح دددددددلعتم علدددددددى اسدددددددخخدام ا ةخى ددددددداث إلالكونو يدددددددت 

لرقميدددددت ف دددددد جدددددداتث اللغدددددت العربيدددددت  دددددد  املرجبدددددت ألاوادددددى ، لل  ددددددا املدددددىاد العلميدددددت مثددددددو للمكخبدددددت ا

ًلات ، زم الر اخياث .  الكيميات والاي

إضااافُت جمي هااا عااً  بمصاًااا( السممُاات ) كلكونوهُاات ىاااهي الظااؤال الثااامً   هاال جخمياا  ا 

 ؟ أطالُب الخعلُم الخقلُدًت ؟ إذا كاهت كجابت بىعم فما هره ا صاًا

% أ  ا ةخى داث إلالكونو يدت الرقميدت جخمخدو بمتالدا ئخدافيت 28م  ال الب بىاقو  220اعخبن 

ًهددا عدد  أسدداليب الخعلدديم الخ ليدلددت بدرجددت كبيددنة ، وةددا  اليبددبت  ابددتا لعدددد    220جمي
و
طالبددا

 ، ب ومددا اعخبنهددا 
و
 أ  ددا ا جخميددً  101والاددل أ ددارث ئاددى أ  ددا لتددا متالددا ئخددافيت أحيا ددا

و
بمتالددا طالبددا

% مددد  ئجمددداا  31بيبدددبت  239أجددداب  كمدددائخدددافيت مددد  وجتدددت   دددرهم  فيمدددا جحاددد  البددداقى  

 العيوت بعدم علمتم ب لط .
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 م مدي وجىد متالا املكخبت الرقميت م  وجتت   ر ال الب12االدول رقم ل                    

إضافُت  بمصاًا( السممُت ) كلكونوهُت ىاهي هل جخمي  ا 

 أطالُب الخعلُم الخقلُدًتجمي ها عً 

 اليظبت العدد

 %28 220  عم بدرجت كبينة

 
و
 %28 220  عم أحيا ا

 %13 101 ا

 %31 239 ا أعلم

 %100 780 ا لمى 

 

 

 مالرقميت ل إلالكونو يت واهج لمئخافيت ل متالا م لرات ال الب حىل وجىد12الك و رقم ل

 

ف د ألد ال الب البدداتو املد ةىرة بااسددبا ت م الرقميت ل إلالكونو يت واهج وباليببت ملتالا امل

جددددددىفر أسدددددداليب حعليميددددددت مكددددددىقت وج ابددددددت ، ب ومددددددا % أ  ددددددا 95مددددددن م بىاقددددددو  417حيددددددث أ ددددددار 

بيبددددبت  259املدددادة العلميدددت ، فيمددددا أ دددار مددددو % أ  ددددا جدددديا الخااعليدددت 62بيبدددبت  273اعخبنهدددا 

بىاقدددو  356 ددد  حدددي  أكدددد  خعلددديم والدددخعلم% مدددن م بأ  دددا جخميدددً بب ئددداث ئلكونو يدددت مواسدددبت لل59

ًهددددا 47بيبددددبت  207% بأ  ددددا حبدددداعد علددددى الخاكيددددن وإلابدددددا  ، و دددد  امل ابددددو اعخبنهددددا 81 % بخمي

% بأ  دا جخميدً 41بيبدبت  181بخغ يت ةافدت املوداهج الدراسديت بأسداليب مخ دىرة ، فيمدا أ دار 

  83باسدددددخخدامتا مددددد  خدددددالل الىسدددددات  املخعدددددددة  ، ولكددددد  أ دددددار 
و
ًهدددددا 19بيبدددددبت  طالبدددددا % بخمي
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من ددا املبدداعدة علددى البحددث ودسخككدداف ، ومىاكبددت ج ويدداث اسددخخدام ألاجتددتة  بمتالددا أخددري 

قددددد لت ددددد مجمددددى  لال كيددددت ، وكبددددر روجددددي  دعخمدددداد الددددداتم علددددى الكخددددب واملودددداهج امل بىعددددت .

 م% ام ا يت اخخيار أكثن م  بدلو100اليبب ع  

 الرقميت م  وجتت   ر ال البواهج م  متالا امل31االدول رقم ل

 اليظبت العدد الرقميتواهج املمصاًا 

 %95 417 جىفر أساليب حعليميت مكىقت وج ابت

 %62 273 جديا الخااعليت باملادة العلميت

 %59 259 جخميً بب ئاث ئلكونو يت مواسبت للخعليم والخعلم

 %81 356 حباعد على الخاكين وإلابدا 

 %47 207  ي ةافت املواهج الدراسيت بأساليب مخ ىرةحغ

 %41 181 جخا  م  خالل اسخخدام الىسات  املخعددة

 %19 83 أخري ج كر

 %100 439 جماا  إلا 

 

 

 الرقميت م  وجتت   ر ال البواهج م ألاهميت اليب يت ل ما  متالا امل13الك و رقم ل
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 ىاهي السممُت ؟الظؤال الخاطع   متى حظخخدم ا 

 بيببت  113أكد  باليببت لوقاث اسخخدام املواهج الرقميت
و
% باسخخدامتم لتا 14طالبا

% باسخخدامتا    بعض ااةصا الصايت ، 53بيببت  415طىال اليىم الدراس ل ، وأ ار 

  177% باسخخدامتا    أوقاث الااةت اليىميت ، ويبخخدمتا 10بىاقو  75وأجاب 
و
طالبا

    حصا دحخيا  . % 23بيببت 

 م أوقاث اسخخدام ال الب املواهج الرقميت14االدول رقم ل
 اليظبت العدد متى حظخخدم ا ىاهي السممُت ؟

 %14 113 طىال اليىم الدراس ل

 %53 415 بعض ااةصا الصايت   

 %10 75 أزوات الااةت

 %23 177    حصا دحخيا 

 %100 780 ا لمى 

 

 بيبددددبت  176أجدددداب  الظااااؤال العاػااااس   أًااااً حظااااخخدمها وجسجااااع إليهااااا ؟
و
% بددددأ  م 23طالبددددا

 185جبددخخدمى  ا  دد  املكخبددت املدرسدديت لمركددت مصددادر الددخعلمم ، ب ومددا جبددخخدمتا  دد  الب ددذ 

  من دددا  ددد  الاصدددو الدراسددد ل ، % أ  دددم جبدددخايدو 29بيبدددبت  226% ، فدددي  حدددي  أكدددد 24بيبدددبت 

 ددد  أم م دددا  باسدددخخدام ألاجتدددتة ال كيدددت ل لم % باسدددخخدامتم لتدددا 21بىاقدددو  162فيمدددا أ دددار 

 بيبددبت  40بدداد أو جابلددذ م ، أمددا 
و
% فأ دداروا ئاددى اسددخخدامتم لتددا باسددخخدام التىاجددف 5طالبددا

 ام ا يت اخخيار أكثن م  بدلو 100قد لت د مجمى  اليبب ع  ال كيت    أم م ا  .
و
% قليال

. 
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 اسخخدام املواهج الرقميت م مىاقو15االدول رقم ل

 اليظبت العدد مىمع اطخخدامها والسجىع إليها 

 %23 176    املكخبت املدرسيت

 %24 185    الب ذ

 %29 226    الاصو الدراس ل

 %21 162 ل لم باد أو جابلذ م   أم م ا  باسخخدام جتاى 

 %5 40    أم م ا  باسخخدام جتاى التاجف ال ةي

 %100 780 ئجماا  العيوت

 

 

 م الخىىيو البيا ي لماك  اسخخدام املكخبت الرقميت15الك و رقم ل

دة الظؤال الحادي عؼس   هل حظخطُع اطخخدام ا ىاهي السممُت بى:ظك وبدون مظااع

 ا علم ؟

 وبددددو  مبددداعدة املعلمددي  أجددداب باملىاف دددت  بدددوعم 
و
باليبددبت اسدددخخدام املوددداهج الرقميددت قاجيدددا

 عدد 
و
 ، ب وما أ ار بالرفض 49بيببت  379% ، ب وما ألد 42بيببت  329داتما

و
% قلط أحيا ا

 بيببت  72
و
 % .9طالبا
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 16االدول رقم ل
و
 م اسخخدام املواهج الرقميت قاجيا

 

 

 16الك و رقم ل 
و
 م الخىىيو البيا ي اسخخدام املواهج الرقميت قاجيا

بُت ووزغ عمل لك   جخمكً مً اطخخدام الظؤال الثاو  عؼس  هل جخلقى دوزاث جدٍز

 ا كخبت السممُت بالىشازة ؟

% بدددددأ  م جل دددددىا دوراث وورش جدر  يدددددت ل دددددي لخمكودددددىا مددددد  38مددددد  ال دددددالب بيبدددددبت  298أجددددداب 

% بدأ  م لدم لخل دىا الخدددر ب 62بيبدبت  482ب ااسدخخدام املكخبدت الرقميدت بدالىىارة ، ب ومدا أجدد

 على اسخخدامتا .

 

 بدون إمكاهُت ا
 
طخخدام ا كخبت السممُت ذاجُا

 مظاعدة ا علم 

 اليظبت العدد

 
و
 %42 329  عم داتما

 
و
 %49 379 أحيا ا

 %9 72 ا

 %100 780 ا لمى 
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 سخخدام املواهج الرقميتم  دوراث الخدر ب على ا17االدول رقم ل

ب على اطخخدام ا كخبت السممُت بالىشازة  اليظبت العدد دوزاث الخدٍز

 

 %38 298  عم

 %62 482 ا

 %100 780 ا لمى 

 

 

 م جىىيو اسخجاباث ال الب حىل البنامب الخدر  يت17الك و رقم ل

ب كافُت لخمكىك مً اطخخ دام ا ىاهي السممُت ؟ الظؤال الثالث عؼس  هل وزغ الخدٍز

 إذا كاهت غين كافُت فما ألاطباب ؟

% مدددددد  ال ددددددالب أ  ورش الخدددددددر ب ةافيددددددت بدرجددددددت كبيددددددنة لخمكيددددددن م مدددددد  29بيبددددددبت  225اعخبددددددن  

% أ  دا ةافيدت 56بيبدبت  439اسخخدام ا ةخى اث إلالكونو يت للمكخبت الرقميت ، ب وما اعخبنها 

 بى  116بدرجت م بىلت ، ولك  أ ار 
و
 % بأ  ا غين ةافيت .15اقو طالبا
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 م  مدي كاالت دوراث الخدر ب على اسخخدام املواهج الرقميت18االدول رقم ل

ب   اليظبت العدد مدي ك:اًت وزغ الخدٍز

 %29 225 ةافيت بدرجت كبينة

 %56 439 ةافيت بدرجت م بىلت

 %15 116 غين ةافيت

 %100 780 ا لمى 

 

 

 مدي كاالت دوراث الخدر بم لخىخيا 18الك و رقم ل

 التي حظخخدمها ؟ السممُتأكثن ا ىاد الدزاطُت  الظؤال السابع عؼس  ما

  26فأجدددداب ال ددددالب أمددددا حددددىل أكثددددن املددددىاد الدراسدددديت ل املىخددددىعاث م الاددددل جبددددخخدمتا 
و
طالبددددا

% بااسدددخعا ت ب دددا  ددد  2 بىاقدددو 17% باسدددخخدامتا  ددد  املدددىاد دجخماعيدددت ، ب ومدددا أكدددد 3بيبدددبت 

% اسددددخخدامتم 44بيبددددبت  343ادة الدددددل  إلاسددددالمي ، و دددد  اللغدددداث ل اللغددددت العربيددددت م حدددددد مدددد

 ، أمدا  د  الر اخدياث فأ دار 
و
بيبدبت  78للمحخى اث إلالكونو يت    مادة اللغت العربيدت جحدلددا

 بيبددددددبت بااسددددددخاادة من ددددددا  دددددد  مددددددادة 13بيبددددددبت  98% باسددددددخخدامتا ، ب ومددددددا أ ددددددار 10
و
% طالبددددددا

 بيبدددددبت  104مددددادة الكيميدددددات ةا دددددذ إلاجابدددداث لعددددددد ألاحيددددات ، و ددددد  
و
ًلدددددات 13طالبددددا  76% ، والاي

 بيببت 
و
 % .5بيببت  38% ، وألادب 9طالبا
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 م املىاد الدراسيت الال حبخخدمتا 19االدول رقم ل

 اليظبت العدد التي ٌعخمد عليها الطالب  الرقميتأكثن ا ىاد الدزاطُت 

 % 1 8 الالبات وعلم الوا 

 %2 17 يسالمالدل  إلا 

 %3 23 دجخماعياث

 %44 343 اللغاث

 %10 78 الر اخياث

 %13 98 ألاحيات

 %13 104 الكيميات

ًلات  %9 76 الاي

 %5 38 ألادب

 %0 0 ه  أخري مىاد دراسيت 

 %100 780 ئجماا  العيوت

 

 

 تبخخدمامل املىاد الدراسيت الرقميتم 19الك و رقم ل
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 ع عؼس  ما مدي اطخ:ادجك مً ا ىاهي السممُت ؟ماخالظؤال ال -

% عد  36مدن م بيبدبت  278جم رصد  خاتب اسخاادة ال الب م  املكخبت الرقميت حيث أعرب 

 ، و دد  امل ابددو أكددد 
و
% باسددخاادا م من ددا ئاددى 33بيبددبت  254اسددخاادا م من ددا بدرجددت كبيددنة جدددا

 27بيببت  208حد ما ،  ب وما اعخبنها 
و
% أ ده ا 4بيبدبت  40، ولكد  اعخبنهدا  % مايدة أحيا ا

 جدوي من ا .

 املواهج الرقميتمدي دسخاادة م  م 20االدول رقم ل

 اليظبت العدد مدي الاطخ:ادة مً ا كخبت السممُت

 
و
 %36 278 كبينة جدا

 %33 254 ئا  حد ما

 
و
 %27 208 مايدة أحيا ا

 %4 40 ا فاتدة من ا

 %100 780 ا لمى 

 

-  
 م مدي دسخاادة م  املواهج الرقميت20ل الك و رقم
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ااااااث ا ىااااااهي السممُاااااات كااااال ماااااا جوخاجااااااه عؼاااااس  دضالظاااااؤال الظاااااا ؟ إذا  هاااااال جلواااااى موخٍى

 ت كجابت ) ال (  فما ألاطباب ؟ااااااااااااااااااااااااكاه

 بدددددالىىارة و حخددددداو ئادددددى بعدددددض الىقدددددذ للةكدددددم عليددددده  املوددددداهج الرقميدددددتحعخبدددددن 
و
 جدلددددددا

و
مكدددددروعا

 ة ددددددايددددددت وجدلددددددت ولكدددددد  حاولددددددذ الدراسددددددت رصددددددد ردود أفعددددددال ال ددددددالب حددددددىل جلبيبصددددددىرة واقع

 446% أ  ددا جل ددل ئاددى حددد كبيددن ، فيمددا اعخبنهددا 36مددن م بيبددبت  277احخياجدداا م ، حيددث أكددد 

 % أ  ا ا جل ل احخياجاا م .7بيببت  57% أ  ا جل ل ئاى حد ما ، ب وما اعخبنها 57بيببت 

 واهج الرقميت احخياجاث ال البمدي جلبيت امل م21االدول رقم ل
اث ا ىاهي السممُت ال خُاجاث الطالب  اليظبت العدد مدي جلبُت موخٍى

 %36 277 جل ى ئاى حد كبين

 %57 446 جل ل ئاى حد ما

 %7 57 ا جل ى

 %011 780 ا لمى 

 

 جاث ال الباحخيا املواهج الرقميتم مدي جلبيت 21الك و رقم ل                           

 

 

 

 

 

 

  57ا جل ددددل احخياجدددداا م وةددددا ىا  املودددداهج الرقميددددتوباليبددددبت لل ددددالب الدددد ل  اعخبددددنوا أ  
و
طالبددددا

جخ ددددم  مودددداهج ف دددد  دو   57% مدددد  ئجمدددداا  18مددددن م بيبددددبت  10% ف ددددد أ ددددار 7و بددددبة م 

 بيبدددبت  12% ا جدددىفر الارصدددت للونفيددده، وارجدددأي 18بيبدددبت  10مدددا أ دددار كغينهددا ، 
و
% 21طالبدددا

% بىجددىد صددعىباث 14طددالب بيبدبت  8حغ ددإ ئا بعدض املودداهج الدراسديت ، كمددا أ دار  ا أ  دا

ا جخ دددددددم  مىخدددددددىعاث علميدددددددت  % أ  ددددددا14طدددددددالب بيبدددددددبت  8 دددددد  الخصددددددداا ودطدددددددال  ، واعخبددددددن 
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ا ج يف أم جدلد    العمليدت الخعليميدت  % أ  ا16من م بيببت  9وز افيت ج ابت ، كما رأي 

 بىاقدو  11، وقكر 
و
% 100لقدد لت دد مجمدى  اليبدب عد  .    هوداك أسدباب أخدري % أ11طالبا

 اخخيار أكثن م  بدلوم.

 م أسباب عدم جلبيت احخياجاث ال الب22االدول رقم ل

 اليظبت العدد الا خُاجاث ا ىاهي السممُتأطباب عدم جلبُت 

 %18 10 جخ م  مواهج ف   دو  غينها

 %18 10 جىفر الارصت للونفيه ا

 %21 12  بعض املواهج الدراسيتحغ إ ئا ا

 %14 8 وجىد صعىباث    الخصاا ودطال 

 %14 8 ا جخ م  مىخىعاث علميت وز افيت ج ابت

 %16 9 ا ج يف أم جدلد    العمليت الخعليميت

 %19 11 أخري 

 %100 57 جماا  إلا 

 

 

 

 

 

 

 

 أسباب عدم جلبيت احخياجاث ال الب م22لالك و رقم  
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عؼاااس  مااااا ا ؼااااكالث وال اااعىباث التااااي جىاجهااااك فاااي اطااااخخدام ا ىاااااهي  ظااااابعالظاااؤال ال

 السممُت ؟ 

هوددداك مكدددكالث وصدددعىباث جدددم رصددددها مددد  امليددددا  الونبدددىم واجتدددذ هددد ا املكدددرو  باعخبدددار  

م دددددددددددددددددددددددددددأحدددد رةددداتت الدددخعلم الددد ةي وخدددم  امل ىمددداث الرت بدددت ملبدددادرة الكدددي  دمحم بددد  را دددد للخعل

 بيبدددبت 421الددد ةي ، حيدددث أجددداب 
و
% بعدددد وجدددىد الىقدددذ ال دددا   لالسدددخعا ت باملكخبدددت 54 طالبدددا

 173% بعدم جىافر إلا ون دذ  د  الاصدىل ،  د  حدي  أكدد 19بيببت  152الرقميت ، ب وما أ ار 

 بيبددددبت 
و
% بصددددعىبت 17بيبددددبت  134% بعدددددم جل ددددي الخدددددر ب املواسددددب ،  كمددددا أ ددددار 22طالبددددا

دم كاالددددددددددددت املتدددددددددددداراث % أ  عدددددددددددد12بيبددددددددددددبت  95اسددددددددددددخخدام الىاجتدددددددددددداث وا ةخددددددددددددىي ، واعخبددددددددددددن 

 ، وأكددد 
و
 بيبددبت  132الخكوىلىجيدت مدد  العىاتد  أل ددا

و
% أ  ددال جىجدد حددىافت م ددلعت 17طالبدا

كما أخداف % بأ  املكخبت ا جىفر ةو ما لحخاجى  ئليه .11بيببت  89اسخخدامتا ، وأجاب 

عىباث البعض أ ه ا لىجد الىع  وا دهخمام ب  ا املكرو  ، وهواك طالب اعخبنوا أ  الصد

% ام ا يدت اخخيدار 100قد لت د مجمدى  اليبدب عد  جرجو    ألاسا  ئاى املعلمي  واملدرست .

 أكثن م  بدلو

 املواهج الرقميتم مككالث اسخخدام 23االدول رقم ل

 اليظبت العدد مؼكالث اطخخدام ا ىاهي السممُت

 %54 421 عدم وجىد الىقذ ال ا  

 %19 152 عدم جىافر د ون ذ    الاصىل 

 %22 173 عدم جل ي الخدر ب املواسب

 %17 134 صعىبت اسخخدام الىاجتاث وا ةخىي 

 %12 95 عدم كاالت املتاراث الخكوىلىجيت

 %17 132 ا جىجد حىافت م لعت اسخخدامتا

 %11 89 املكخبت ا جىفر ةو ما احخاو ئليه

 %11 89 أخري 

 %100 780 ئجماا  العيوت
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 املواهج الرقميتمككالث اسخخدام  م23الك و رقم ل

 عؼس هل أهت زاض عً ا ىاهي السممُت ؟ ثامًالظؤال ال

 بيبدبت  397، ف دد أجداب  املوداهج الرقميدتعرفت لرات مجخمو ال الب حىل ملأهميت زمت 
و
طالبدا

% عدد  رخدداهم ئاددى حددد مددا ، ب ومددا 36بيبددبت  278% عدد  رخدداهم الخددام ، و دد  امل ابددو قكددر 51

 بىاقو طا 50أ ار 
و
 بيببت  55% ع  عدم رخاهم ، كما جحا  6لبا

و
 % بعدم إلاجابت 7طالبا

 

 م مدي رخا ال الب ع  املكخبت الرقميت24االدول رقم ل

 

 اليظبت العدد مدي زضا الطالب عً ا كخبت السممُت 

 
و
 %51 397 راض جماما

 %36 278 راض ئاى حد ما

 %6 50 غين راض

 %7 55 ا أعلم

 %100 780 ا لمى 
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 م مدي رخا ال الب ع  املكخبت الرقميت24الك و رقم ل

ماااااا الحلاااااىل وا قون ااااااث بسأًاااااك لخ:عُااااال مؼاااااسوع ا كخبااااات السممُااااات   الظاااااؤال العؼاااااسون

 لخوقُق الاطخ:ادة ال:عالت منها ؟

ةا ذ اقوناحداث ال دالب وال البداث هامدت ودلدذ علدى وعد  م بددور املكخبدت الرقميدت  د  الخعلديم 

 -والخعلم ال ةي ، حيث أمك  بلىرة أبرىها على الوحى الخاا  :إلالكونو ي 

 ى ادة دهخمام بالخدري  على املكخبت الرقميت    ااةصا الرسميت . -

 ى ادة وقذ اسخخدامتا وج ى رها وحث جميو املدار  على اسخخدامتا. -

جاعيدددددددو املكخبدددددددت الرقميدددددددت بكددددددد و أكبدددددددن وئدخدددددددال الكخدددددددب ف  دددددددا وعددددددددم اسدددددددخخدام الكخدددددددب  -

  بىعت .امل

 جىفين أساليب حعليميت مكىقت وج ابت ، وى ادة ألاجتتة إلالكونو يت ال كيت . -

 ج مي  الكخب وال صا الال لحه ا ال الب . -

 اسخخدام املكخبت ، ومباعدة املعلمي  لل الب و ح ليعتم عل  ا . أوقاث جحدلد -

 ب .لاط و ل IPAD للبادجتاى  وجىفين اسخغالل جتت م  ااةصا للدخىل ئل  ا -

 ألاجتتة دلكونو يت ألاخري . ا عبنئجاحة و  الميو املراحو الدراسيت جىفينها -

 ئخافت باق  الكخب الدراسيت . -

 ع  املكخبت الرقميت وحبى  تا بك و أكبن . إلاعال  -

 جخصيا حصت للمكخبت الرقميت وى ادة الكخب الال لحخاجتا ال الب. -
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 دام املكخبت الرقميت .جىفين البنامب الكي ت الال جج ب ال الب اسخخ -

 جىفين الىقذ ال ا   اكدباب املعلىماث واملتاراث املعلىماجيت . -

 يكراث وا ةاخراث .ال م  خالل اسخخدامتا    ةو حصت و كر الخىعيت عن ا -

 خالل ألاجتتة ال كيت . الخىاصو بي  املعلمي  وال الب -

 ئدخال املإزراث وسات  امللخيميدلا ال ب ال الب ئل  ا . -

 فين د ون ذ    الاصىل الدراسيت .جى  -

اسدددددخخدم املكخبدددددت الرقميدددددت طدددددىال اليدددددىم الدراسددددد ل لخوميدددددت املتددددداراث وج دددددى ر ألادات لددددددي  -

 ال الب.

 ألا ك ت والبنامب املدرسيت املايدة . رها وجعلتا خم  ج ى  -

 

 الهتائج العامة للذراسة والتوصيات املقرتحة:

 خالصت الوخاتب العامت
و
 أوا

 وطالبدددددت علدددددى مبدددددخىي  780 ت ال الدددددب  دددددارك  ددددد  إلاجابدددددت عل  دددددا دباباليبدددددبت اسددددد -1
و
طالبدددددا

% مدددد  ئجمدددداا  العدددددد املكددددارك، 66مدددد  الدددد ةىر بىاقددددو  516املودددداط  الخعليميددددت ، مددددن م 

 % .34طالبت بىاقو  264عل  ا ب وما أجاب 

جىىيدددو ال ددالب وال البددداث املكدداركي   ددد  إلاجابددت ف ا دددذ مو  ددت دبدددي اليبددبت ألاكبدددن جددم  -2

% مدد  ئجمدداا  مجخمددو ال ددالب املكددارك ، جل  ددا 35مدد  ال ددالب بىاقددو  275 ددارك  حيددث

أم  151أم ال يددددى   بعدددددد % ، زددددم مو  ددددت 23أم بيبددددبت  182مو  ددددت الكددددارقت بىاقددددو 

 مو  دت رأ  14م  طالب ا بيبدبت  107% ، زم الاجينة بمكاركت 19بيببت 
و
% ، وأخيدنا

اارقدداث الغيددن واضددةت غيدداب مو  ددت % وةا ددذ مدد  امل8% أم بيبددبت 65بىاقددو  اانيمددت

 لمدا  عد  املكداركت  د  إلاجابدت رغدم الخىاصدو معتدم ولكد  لدم لدخم معرفدت ألاسدباب  دد  

  ددد  ج بيددد  الدددخعلم الددد ةي لددد ا ةا دددذ قلددط 
و
، كمدددا أ  مددددار  ئمدددارة دبدددي حعدددد ألاكثدددن عدددددا

  ببت إلاجاباث بدبي ألاعلى م ار ت باملواط  الخعليميت ألاخري .

إلالكونو يدددت  مددد  املوددداهجال دددالب وال البددداث حدددىل مددددي اسدددخخدامتم  جااوجدددذ ئجابددداث -3

، حيددث  عبددن البىابددت إلالكونو يددت ملىقددو وىارة الونبيددت والخعلدديمللمددىاد الدراسدديت املخاحددت 

% م  ئجماا  ال الب أ  م جبخخدمى  ا بدرجت عاليدت  ب ومدا 25من م بىاقو  192اعخبن 
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بىاقدددددو  176درجدددددت جيددددددة ، ب ومدددددا أ دددددار % بدددددأ  م جبدددددخخدمى  ا ب32 بيبدددددبت 248أجدددداب 

  164% بددأ  م جبددخخدمى  ا بدرجددت مخىسدد ت ، أمددا اليبددبت الباقيددت مددن م وهددم 23
و
طالبددا

 21بيبدددددددددبت 
و
، وجىضددددددددد  الوخددددددددداتب العامدددددددددت اسدددددددددخخدام ال دددددددددالب % ف بدددددددددخخدمى  ا أحيا دددددددددا

 وال الباث بيبب ا بأ  ب ا للمحخى اث إلالكونو يت الخعليميت .

وال البدداث حددىل أسددباب عدددم اسددخخدام املودداهج إلالكونو يددت  جباليددذ ئجابدداث ال ددالب -4

 بىاقدو  339والرقميت بااعليدت فاليبدبت الع  دى مدن م 
و
% أرجعدىا قلدط ئادى أ  دم 43طالبدا

% بدأ  م ا جبدخ يعى  الىصدىل 10مدن م بىاقدو  76ب وما أ ار  ، ا جعرفى  عن ا الكثين

راث ال افيدددددت اسدددددخخدام ااةاسدددددب % بدددددأ  م ا لمخل دددددى  املتدددددا6بيبدددددبت  46ئل  دددددا واعخبدددددن 

 29% أ  ددم ل بدىا بحاجددت ئل  دا ، كمددا أعددرب 8بىاقدو  65وإلا ون دذ ، و دد  امل ابدو اعخبنهددا 

% أ  املودددددداهج إلالكونو يدددددت والرقميددددددت ا جايددددددهم ، أمددددددا اليبدددددبت الباقيددددددت 4مدددددن م بىاقدددددو 

 أم بيببت  57وعددهم 
و
د  % فدأرجعىا قلدط ئادى أسدباب أخدري مخوىعدت من دا جكد7طالبا

ًليددت ، وعدددم كاالددت أوقدداا م ، وعدددم وجددىد  ااةصددا الدراسدديت ، وى ددادة الىاجبدداث املن

 الىع  الالىم حىلتا .

لل دالب مجخمددو الدراسدت ف ا ددذ  مالرقميددتلباليبدبت لهميددت وجدىد املودداهج إلالكونو يدت  -5

 بىاقددددو  365لتددددا أهميددددت بدرجددددت كبيددددنة اةددددىاا  
و
بيبدددددبت  297% ، ب ومددددا اعخبنهددددا 47طالبددددا

 ، ولك  اعخبنها % 38
و
 92% أ ه ا أهميدت لتدا ، وأجداب 3بيببت  26أ  لتا أهميت أحيا ا

، وجىضدد  اليبددبت ألاكبددن مدددي % أ  ددم ا جعلمددى  مدددي أهمية ددا باليبددبت لتددم 12بيبددبت 

 . أهميت املواهج إلالكونو يت لل الب

يت لمحخى اث إلالكونو يت الخعليم% ع  اسخخدامتم ل10بيببت  ال الب م  77أجاب  -6

% باسدخخدامتم لتدا بغدرض دطدال  25بىاقدو  203غراض ئعداد البحث ، ب وما أ دار ل 

مددددن م  65% أ  هدددددفتم ةدددا  للمدددد اكرة واعخبدددن 43بيبدددبت  332وال دددراتة ،  دددد  حدددي  قكددددر 

 أ ددار 8بيبددبت 
و
% أ  هوددداك 16بىاقددو  123% أ  التدددف ةددا  لخ ددى ر املتدداراث ، وأخيددنا

 .  امم  ورات دسخخدخاصت أهداف أخري 

 لمحخى دداث إلالكونو يددت الخعليميددت أمددا عدد  عدددد مددراث اسددخخدام ل -7
و
ف ا ددذ مددرة أسددبىعيا

% ، كمدا قكدر 8بيبدبت  61  باليبدبت لعددد ي% ، ومدرج51أم بيبدبت  398باليببت لعدد 
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 ، ب ومدا أ دار 4من م بىاقو  29
و
% 1بيبدبت  10% باسخخدامتم لتدا زدالر مدراث أسدبىعيا

  % .36بيببت  282، أما دسخخدام املوخ م ف ا  م  قبو باسخخدامتم لتا أربو مراث 

 بيبدبت  280اعخبنها باليببت للخ ييم ف د  -8
و
% أ  دا ممخداىة ، كمدا اعخبنهدا جيددة 36طالبا

 عدددد 
و
% أ  ددا جيدددة ، و دد  امل ابددو ئرجددأي 11% بيبددبت 87% ، ولكدد  رأي 8بىاقددو  65جدددا

ال دددددددالب لإ دددددددددو  املودددددددداهج  وجىضددددددد  الوخدددددددداتب أ % أ  دددددددا م بىلددددددددت 45مدددددددن م بيبددددددددبت  348

  .إلالكونو يت

حيددث أ  وىارة الونبيددت والخعلدديم اججتددذ ئاددى الددخعلم الدد ةي باسددخخدام ألاجتددتة ااةدلثددت  -9

 اسدددددخخدام مثدددددو هددددد   الخ ويددددداث 
و
 ددددد  ااةصدددددىل علدددددى املعلىمددددداث امل دددددىرة لددددد ا ةدددددا  لتامدددددا

 ئاددددددى دسددددددخعا ت بااةاسددددددب ال ن دددددد ل  دددددد  اسددددددخخدام 234الرقميددددددت ، وقددددددد أ ددددددار 
و
 طالبددددددا

 86% م  ئجماا  عيودت الدراسدت ، كمدا أكدد 30املواهج إلالكونو يت والرقميت أم بيببت 

 114م ، ب ومدددددا اسدددددخعا  LapTopااةاسدددددب ا ةمدددددىل ل% اسدددددخخدامتم 11مدددددن م بيبدددددبت 

% اسددددخعا ىا 59مددددن م بيبددددبت  457، أمددددا Smart Phone% بالتدددداجف الدددد ةي 15بيبددددبت 

  . IPAD & Tabletلذجتتة ال كيت اللىحيت مثو للباد أو جاببال 

أم  202الرقميدددت فاعخبنهدددا  وددداهججباليددذ ئجابددداث ال دددالب حدددىل خددرورة احخيددداجتم للم  -10

 ، فيمدددا اعخبنهدددا 26بيبدددبت 
و
% أ  دددا خدددرور ت ، 30بيبدددبت  234% مدددن م أ  دددا خدددرور ت جددددا

 ، ولك  اعخبنها 37بيببت  290وأ ار 
و
% أ  دا ل بدذ 7بىاقو  54% بأ  ا خرور ت أحيا ا

  .وه   بب ا بأ  ب ا ببت لتم خرور ت بالي

ئ  دور املعلم له أهميت اةث ال الب على اسخخدام املواهج إلالكونو يت والرقميت وقد  -11

% م  ئجماا  عيودت ال دالب أ  املعلدي  لتدم دور بدرجدت كبيدنة 38من م بىاقو  298أ ار 

حددد  % أ  للمعلمددي  دور ئاددى44بيبددبت  343 د  ح ددليعتم علددى اسددخخدامتا ، ب ومددا أكددد 

  % أ  املعلمي  ل   لتم دور    جاعيو اسخخدامتا .18بيببت  139ما ، فيما اعخبن 

باليبدبت لكثددن املددىاد الدراسدديت الاددل ح دلعتم علددى اسددخخدام املودداهج إلالكونو يددت ف ددد  -12

ًلدات ، زددم  جداتث اللغدت العربيدت  د  املرجبدت ألاوادى ، لل  ددا املدىاد العلميدت مثدو الكيميدات والاي

  .الر اخياث 

% أ  املودددددداهج إلالكونو يددددددت جخمخددددددو بمتالددددددا ئخددددددافيت 28مدددددد  ال ددددددالب بىاقددددددو  220اعخبددددددن   -13

ًهددا عدد  أسدداليب الخعلدديم الخ ليدلددت بدرجددت كبيددنة ، وةددا  اليبددبت  ابددتا لعدددد   220جمي
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 ، ب ومددا اعخبنهددا 
و
 والاددل أ ددارث ئاددى أ  ددا لتددا متالددا ئخددافيت أحيا ددا

و
 أ  ددا ا  101طالبددا

و
طالبددا

بيبدبت  239فيما جحا  الباقى  حيدث أجداب  ،افيت م  وجتت   رهم جخميً بمتالا ئخ

 % م  ئجماا  العيوت بعدم علمتم ب لط .  31

باليببت ملتالا املواهج إلالكونو يت ف د ألد ال دالب البدداتو املد ةىرة بااسددبا ت حيدث   -14

نها جىفر أساليب حعليميت مكىقت وج ابت ، ب وما اعخب% أ  ا 95من م بىاقو  417أ ار 

% 59بيبدبت  259املدادة العلميدت ، فيمدا أ دار مدو % أ  ا جديا الخااعليت 62بيببت  273

بىاقدددو  356مدددن م بأ  دددا جخميدددً بب ئددداث ئلكونو يدددت مواسدددبت للخعلددديم والدددخعلم  ددد  حدددي  أكدددد 

% 47بيبددددددبت  207%  بأ  ددددددا حبدددددداعد علددددددى الخاكيددددددن وإلابدددددددا  ، و دددددد  امل ابددددددو اعخبنهددددددا 81

ًهدددا بخغ يدددت  ةافدددت ا بيبدددبت  181ملوددداهج الدراسددديت بأسددداليب مخ دددىرة ، فيمدددا أ دددار بخمي

  83% بأ  دددا جخميددددً باسددددخخدامتا مدددد  خددددالل الىسدددات  املخعددددددة  ، ولكدددد  أ ددددار 41
و
طالبددددا

ًهددا بمتالددا أخددري 19بيبدبت  من ددا املبدداعدة علددى البحددث ودسخككدداف ، ومىاكبددت  % بخمي

لدداتم علدى الكخدب واملوداهج ج وياث اسخخدام ألاجتتة ال كيت ، وكبدر روجدي  دعخمداد ا

 امل بىعت .

 بيبدبت  113أكدد فأوقداث اسدخخدام املوداهج إلالكونو يددت أمدا   -15
و
% باسددخخدامتم 14طالبدا

% باسددخخدامتا  ددد  بعددض ااةصدددا 53بيبددبت  415لتددا طددىال اليدددىم الدراسدد ل ، وأ دددار 

% باسدددددددددددخخدامتا  ددددددددددد  أوقددددددددددداث الاادددددددددددةت اليىميدددددددددددت ، 10بىاقدددددددددددو  75الصدددددددددددايت ، وأجددددددددددداب 

 بيببت  177ويبخخدمتا 
و
فخدل اليببت الع  ى أ ه ا %    حصا دحخيا  23طالبا

جىجدددددددددد حصدددددددددا دراسددددددددديت م دددددددددررة خدددددددددم  االددددددددددول املدرسددددددددد ل اسدددددددددخخدام ا ةخى دددددددددداث 

 . إلالكونو يت 

 بيبددددددبت  176أجدددددداب   -16
و
املودددددداهج إلالكونو يددددددت  دددددد  املكخبددددددت  % بددددددأ  م جبددددددخخدمى  23طالبددددددا

% ، فددي  24بيبددبت  185 دد  الب ددذ  املدرسدديت لمركددت مصددادر الددخعلمم ، ب ومددا جبددخخدمتا

 162% أ  م جبخايدو  من ا    الاصدو الدراسد ل ، فيمدا أ دار 29بيببت  226حي  أكد 

اد أو دددددددددددددددددددددددددد دددد  أم م ددددا  باسددددخخدام ألاجتددددتة ال كيددددت ل لم ب% باسددددخخدامتم لتددددا 21بىاقددددو 

 بيببت  40جابلذ م ، أما 
و
التىاجدف ال كيدت  د  أم  عبدن% فأ داروا ئادى اسدخخدامتا 5طالبا

 م ا  .
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 وبدددددو  مبدددداعدة   -17
و
باليبددددبت اسددددخخدام ا ةخى دددداث إلالكونو يددددت للمكخبددددت الرقميددددت قاجيددددا

 عددددد 
و
بيبدددبت  379% ، ب ومدددا ألدددد 42بيبدددبت  329املعلمدددي  أجددداب باملىاف دددت  بدددوعم داتمدددا

 ، ب وما أ ار بالرفض 49
و
 بيببت  72% قلط أحيا ا

و
  % .9طالبا

 دددىا دوراث وورش جدر  يدددت ل دددي لخمكودددىا % بدددأ  م جل38مددد  ال دددالب بيبدددبت  298أجددداب   -18

   مجل دددددددعددددددددم % ب62بيبدددددددبت  482ب امددددددد  اسدددددددخخدام املوددددددداهج إلالكونو يدددددددت ، ب ومدددددددا أجددددددد

% م  ال الب أ  ورش الخدر ب ةافيت بدرجت 29بيببت  225اعخبن وقد  ا  الخدر ب عل

يببت ب 439الرقميت ، ب وما اعخبنها و املواهج إلالكونو يت كبينة لخمكين م م  اسخخدام 

 بىاقو  116% أ  ا ةافيت بدرجت م بىلت ، ولك  أ ار 56
و
 % بأ  ا غين ةافيت .15طالبا

أمدددا عدددد  ااندددددماث الادددل ج دددددمتا املودددداهج إلالكونو يددددت والرقميدددت ويبددددخايد من ددددا ال ددددالب  -19

 بيبددبت  380بكدد و مخكددرر فأجدداب 
و
عددرض الددوا % باسددخاادا م املخكددررة مدد  49طالبددا

  311ا ملنصددددداث املدددددىاد الدراسددددديت ف بدددددخايد من دددددا ال امدددددو للمدددددادة العلميدددددت ، أمددددد
و
طالبدددددا

% ، 32بيبددبت  252% ، أمددا الونجمددت للمحخى دداث إلالكونو يددت ف بددخايد مودده 40بيبددبت 

% ، وجدو   املالح اث 32بىاقو  248وإلاجابت على اسخاباراا م املخوىعت اسخااد من ا 

 بيبدبت  98% ، ب ومدا أ دار 23بيببت  179والخعلي اث 
و
% باسدخاادا م مد  ةدو 13طالبدا

 الال جىفرها املواهج إلالكونو يت والرقميت . 
و
 ااندماث جميعا

  26الل املواهج إلالكونو يت فأجاب ملبخخدمت خأما حىل أكثن املىاد الدراسيت ا  -20
و
طالبا

% بااسدخعا ت ب دا 2بىاقدو  17% باسخخدامتا    املدىاد دجخماعيدت ، ب ومدا أكدد 3بيببت 

% 44بيبدددددددبت  343سدددددددالمي ، و ددددددد  اللغددددددداث ل اللغدددددددت العربيدددددددت م حددددددددد  ددددددد  مدددددددادة الددددددددل  إلا 

 ، أما    الر اخياث 
و
اسخخدامتم للمحخى اث إلالكونو يت    مادة اللغت العربيت جحدلدا

 بيبددددددددبت 13بيبددددددددبت  98% باسددددددددخخدامتا ، ب ومدددددددا أ دددددددار 10بيبدددددددبت  78فأ دددددددار 
و
% طالبدددددددا

  104ات ةا دددذ إلاجابدداث لعدددد بااسددخاادة من ددا  ددد  مددادة ألاحيددات ، و ددد  مددادة الكيميدد
و
طالبدددا

ًلات 13بيببت   بيببت  76% ، والاي
و
 % . 5بيببت  38% ، وألادب 9طالبا

مدن م بيبدبت  278جم رصد  خاتب اسخاادة ال الب م  املواهج إلالكونو يت حيث أعرب   -21

 ، و دددددد  امل ابددددددو أكددددددد 36
و
% 33بيبددددددبت  254% عدددددد  اسددددددخاادا م من ددددددا بدرجددددددت كبيددددددنة جدددددددا

 ، ولكددد  27بيبدددبت  208من دددا ئادددى حدددد مدددا ،  ب ومدددا اعخبنهدددا باسدددخاادا م 
و
% مايددددة أحيا دددا

 ، وجىض  الوخاتب أ  دسخاادة ةا ذ عاليت . % أ ه ا جدوي من ا 4بيببت  40اعخبنها 
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% أ  ددا 36مدن م بيبدبت  277، أكدد  ال دالب ىل جلبيدت املوداهج إلالكونو يدت احخياجدداثحد  -22

% أ  ددا جل ددل ئاددى حددد مددا ، ب ومددا اعخبنهددا 57بيبددبت  446 جل ددل ئاددى حددد كبيددن ، فيمددا اعخبنهددا

  % أ  ا ا جل ل احخياجاا م .7بيببت  57

باليبددبت لل ددالب الدد ل  اعخبددنوا أ  املودداهج إلالكونو يددت والرقميددت ا جل ددل احخياجدداا م   -23

 و ببة م  57 ا ىا ف
و
جخ دم    57% م  ئجماا  18من م بيببت  10% ف د أ ار 7طالبا

% ا جدىفر الارصدت للونفيده ، وارجدأي 18بيبدبت  10مدا أ دار كدو  غينهدا ، مواهج ف   

 بيبدددبت  12
و
طدددالب  8% أ  دددا ا حغ دددإ ئا بعدددض املوددداهج الدراسددديت ، كمدددا أ دددار 21طالبدددا

%  أ  دا 14طدالب بيبدبت  8% بىجدىد صدعىباث  د  الخصداا ودطدال  ، واعخبدن 14بيبدبت 

% أ  ددددا ا 16مددددن م بيبددددبت  9مددددا رأي ا جخ ددددم  مىخددددىعاث علميددددت وز افيددددت ج ابددددت ، ك

 .  ج يف أم جدلد    العمليت الخعليميت

رقموت املىاد الخعليميت هواك مككالث جم رصدها م  امليدا  الونبىم واجتذ مكرو    -24

باعخبار  أحد رةاتت الخعلم ال ةي وخم  امل ىماث الرت بت ملبادرة الكي  دمحم ب  را د 

 بيبددددددددبت طا 421للددددددددخعلم الدددددددد ةي ، حيددددددددث أجددددددددداب 
و
% بعدددددددددد وجددددددددىد الىقددددددددذ ال دددددددددا   54لبددددددددا

% بعدددم جددىافر 19بيبددبت  152لالسددخعا ت باملودداهج إلالكونو يددت والرقميددت ، ب ومددا أ ددار 

 بيبددددددبت  173إلا ون ددددددذ  دددددد  الاصددددددىل ،  دددددد  حددددددي  أكددددددد 
و
% بعدددددددم جل ددددددي الخدددددددر ب 22طالبددددددا

% بصددددددعىبت اسددددددخخدام الىاجتدددددداث وا ةخددددددىي ، 17بيبددددددبت  134املواسددددددب ،  كمددددددا أ ددددددار 

 ، وأكدد 12بيببت  95اعخبن و 
و
% أ  عدم كاالت املتاراث الخكوىلىجيت م  العىات  أل دا

 بيببت  132
و
بيبدبت  89% أ ه ا جىجدد حدىافت م دلعت اسدخخدامتا ، وأجداب 17طالبا

كمدددا أخددداف الدددبعض أ ددده ا لىجدددد  ،ىفر ةدددو مدددا لحخددداجى  ئليددده لدددا  كدددرو % بدددأ  امل11

نو يت  وهواك طدالب اعخبدنوا أ  الصدعىباث جرجدو  د  الىع  وا دهخمام باملواهج إلالكو

 ألاسا  ئاى املعلمي  واملدرست . 

 بيبددبت  397أجداب   -25
و
% 36بيبددبت  278% عدد  رخدداهم الخددام ، و دد  امل ابددو قكددر 51طالبددا

 بىاقو  50ع  رخاهم ئاى حد ما ، ب وما أ ار 
و
% ع  عدم رخاهم ، كما جحا  6طالبا

 بيببت  55
و
 بت .% بعدم إلاجا7طالبا

 

 



 د. امحذ يوسف حافظ أمحذ                                                                                     

 

    1029ـ يهايز  اد  شصزحلالعذد ا - سادساجمللذ ال
146 

 التوصياتثانيًا : 

أوضةذ  خاتب الدراست الخ بي يت أ  الخعليم    دولت إلاماراث جبدين  د  اججدا  الدخعلم الد ةي 

باسدددخخدام ألاجتدددتة ال كيدددت ، كمدددا أ  وجيدددنة الخحدددىل حبدددين وفددد  ئسدددوناجيجيت وخدددعة ا الدددىىارة 

 -خالل البوىاث ال ادمت ل ا جىص ل الدراست بما لل  :

اث رق ددددل وط ددددل جربددددىم وفدددد  أحدددددر املىاصددددااث العامليددددت بحيددددث ئ كددددات مبددددخىد  معلىمدددد -

لحخىم على املواهج الخعليميت الرقميت والبحىر واملىاد الخعليميت بأ ىاعتا ليخدم ق ا  

الخعلددددديم ب املدددددده سدددددىات الددددددىىارة أو املوددددداط  الخعليميددددددت أو املددددددار  ااة ىميددددددت وااناصددددددت 

 وغينها .

ودعدم سدبو جىسديو   دا   إلالكونو دي دل إلامداراحي الخعلي الكخداب جركيً االتىد على ئ خاو -

 إلافادة موه، وجاعيو البىابت إلالكونو يت للمبخىد  الرق ل امل ون  بالىىارة .

دهخمددددددام بالخدددددددر ب الاعددددددال لل ددددددالب ، واملعلمددددددي ، واملددددددىجتي  لالسددددددخاادة مدددددد  ا ةخددددددىي  -

 ون دددددذ والبىابدددددت إلالكونو دددددي الخعلي دددددل املخدددددا  و يبغددددد  أ  لخ دددددم  الخددددددر ب اسدددددخخدام إلا 

 إلالكونو يت للىىارة واسخخدام ج وياث الكخاب إلالكونو ي .

ح دددليو جميدددو أطدددراف املو ىمدددت الونبى دددت علدددى اسدددخخدام ا ةخدددىي إلالكونو دددي الخعلي دددل  -

الراميدددددت ئادددددى جىظيدددددف الخ ويددددداث امل دددددىرة بأ ىاعتدددددا  ددددد  العمليدددددت  ىطويدددددتال ن ددددد ودعدددددم اا

 .الخعليميت 

 ول املدسددخاادة مدد  ججددارب الدددو  -
و
 وجربى ددا

و
البدد   ئاددى ا لددال  ابدده، و  دد  خ دمددت معلىماجيددا

وىارة الونبيددت والخعلديم ومجلدد  أبدى ظ ددل للخعلديم مدد  ئلجداد ج امددو معلىمداحي ومعر دد  بدي  

 .خالل جىحيد العمو    مكرو  املبخىد  الرق ل الىط ل امل ون  

الددددددخعلم الدددددد ةي  دددددد  ئجددددددرات الدراسدددددداث الدور ددددددت حددددددىل قيددددددا  أزددددددر الخعلدددددديم إلالكونو ددددددي ، و  -

جحصيو ال الب    ةو املراحو لرصد الخغ لت الراجعدت حدىل  جدا  ججربدت الدخعلم الد ةي 

. 

دعددم ئجددراتاث ئدارة الخعلدديم إلالكونو ددي مدد  خددالل جأسدد   وحدددة   ئعددداد معلددم الو ددام  -

إلالكونو ي      ةو مو  ت حعليميت وج ى  جابعت ل بم ج ويت املعلىماث أو قبم املواهج 

. 
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يو الدددددددا  خاصددددددددت لدراسدددددددت اعخمدددددددداد طراتددددددد  الخددددددددري  ااةدلثددددددددت وأ  مدددددددت الخعلدددددددديم حكدددددددك -

إلالكونو ي والونكيً على ئعداد املعلمي  وجحدلد دورهم االدلد    العمليدت الخعليميدت  د  

 الب ئت الرقميت.

اسدددددخكمال رقمودددددت امل دددددرراث الخعليميدددددت  ددددد  جميدددددو املراحدددددو الدراسددددديت، ول دددددو املدددددىاد وبودددددات  -

يميدددددت  ددددداملت ومخ املدددددت و كدددددرها علدددددى  دددددبكت إلا ون دددددذ خدددددالل مراحدددددو قاعددددددة بيا ددددداث حعل

 مخ   لتا.

الاددددل جوادددد ها الددددىىارة مددددو املدددددار  بمدددددي  جددددا  ةددددو  -دعخمدددداد ألاةددددادل ل  -ربدددد  خ دددد   -

 مدرست    ج بي  ججارب الخعلم ال ةي على الىجه ألامثو .

  ج دددددددددمي  خ ددددددددد  االدددددددددىدة الكددددددددداملت للدددددددددىىارة بمكدددددددددرو  الدددددددددخعلم الددددددددد ةي خدددددددددالل اان ددددددددد -

 دسوناجيجيت للىىارة.

 ات ق ددددددا  معلىمدددددداث ئ خددددددا  امليدددددددا  الونبددددددىم بالدولددددددت لبودددددد دددددد    ددددددى ر ال ددددددىادر الخعليميددددددتج -

 .حعلي ل

وخددو خ ددت ئسددوناجيجيت وطويددت اعددداد   املعلددم إلالكونو ددي أو املعلددم الدد ةي  بااسددخعا ت  -

 بمإسباث عامليت لتا با  وججارب  اجةت    ه ا ا لال .

مإجمراث عامليت    إلامداراث حدىل الخكوىلىجيدا الرقميدت ودورهدا  د  دعدم  الونكيً على ع د -

الخعليم، والد ليو على ئبخعدار ال دالب واملعلمدي   د  ا لدااث امل لىبدت ل  مدت الخعلديم 

 إلالكونو ي والخعلم ال ةي .

دهخمددددددام بال ددددددادر ال كددددددرم املإهددددددو واملخخصددددددا  دددددد  مجددددددال الخ ويدددددداث الونبى ددددددت، وج ويددددددت  -

الرقميت  وبرامب الخأهيو والخدر ب املبخمر وف  املبخجداث الخ ويت، ملىاكبت اث املعلىم

 الخ ىر الخ  ل.

جاعيددددو دور مإسبددددداث ا لخمدددددو لخح يدددد  الكدددددراكت ا لخمعيدددددت لدددددعم اان ددددد  الىطويدددددت  -

 الراميت ئاى  كر ز افت الخعلم ال ةي وجاعيله .

لخح يددددددد  مخرجدددددداث جخادددددد  مدددددددو ئحدددددددار جحددددددىل  ددددددىع   ددددددد  البددددددنامب واملمارسدددددداث الونبى ددددددت    -

 مخ لباث دقخصاد املعر   .

الرق دددددل ودور   ددددد  أهميدددددت مجخمدددددو املعلىمددددداث بأصدددددةاب ال دددددراراث  لخىعيدددددتبدددددرامب  عددددددادئ -

 .الخعليم والخوميت الكاملت واملبخدامت 



 د. امحذ يوسف حافظ أمحذ                                                                                     

 

    1029ـ يهايز  اد  شصزحلالعذد ا - سادساجمللذ ال
148 

خدددددرورة جب دددددل ئسدددددوناجيجيت وطويدددددت للددددددخعلم إلالكونو دددددي جو دددددىم علددددد  اسدددددخغالل الخ ويدددددداث  -

  املو ىمددددت الخعليميدددددت  دددد  مراحلتدددددا ا نخلاددددت، وجرجكدددددت علدددددى ااةدلثددددت ةىسددددديلت أساسدددديت  ددددد

 ئحدار حغيين ج رم    ب ئت وأساليب الخعليم .

مراجعت البياساث الونبى دت، وبودات اسدوناجيجياث وطويدت للونبيدت بحيدث جىاكدب مخ لبداث  -

 الخعليم إلالكونو ي واسوناجيجياجه    الىىارة .

لدددددخعلم م باملبدددددخىد  الرق دددددل امل ودددددن  وبدددددرامب ربددددد  املكخبددددداث املدرسددددديت ل مراكدددددت مصدددددادر ا -

مجمىعدددت مددد  خددددماث املعلىمددداث الرقميدددت الدددخعلم الددد ةي للدددىىارة مددد  خدددالل الخ امدددو مدددو 

 .  الونبى ت الال ج دمتا الىىارة 

إلالكونو يدددددددت الادددددل لمكددددد  مددددد   اث، والبىابدددددلدددددىىارةيدددددددت لعلىماجأهميددددددددت اسدددددخكمال البييدددددت امل -

 امل دمت . الرقميت ااندماث خاللتا الرب  والىصىل ئاى 

الرق ددل  جخددىاى ج ددى م وج ددى ر البددنامب  وألادات  بددخىد الخأكيددد علددى أهميددت وجددىد  ئدارة امل -

الددددددددالىم املدددددددداا  والخ  ددددددددل مددددددددو جددددددددىفين الدددددددددعم املبددددددددخىد  امل وددددددددن ، ىفرهددددددددا لوااندددددددددماث الاددددددددل 

 سخمرار .ا 

خىد  الرق دددددل امل ودددددن  وباملبدددددجكثيدددددف إلاعدددددالم والخعر دددددف باملوددددداهج إلالكونو يدددددت والرقميدددددت  -

سددددددددخخدام وئعددددددددداد ورش العمددددددددو الالىمددددددددت وج دددددددددلم د ب دددددددددف ح ددددددددليو املبددددددددخايدل  علددددددددى 

 لخعر ف بىاقو ااندماث وجح ي  الااتدة املرجىة من ا . لدسدكاراث الالىمت 

ئجرات الدراساث الالىمت ل يا  مدي رض ى املبخايدل  ع  مجمىعت ااندماث الرقميت  -

 .  دمت ب دف ج ى رهاامل

املكروعدددددددداث الرقميددددددددت املوددددداهج إلالكونو يدددددت والرقميدددددت واملبدددددخىد  امل ودددددن  بخدددددرورة دمدددددددب  -

، املعلىمدداث الرقميددت  مكددروعاث واسددعت املدددي ب دددف جحبددي  جددىدة خدددماث  دد العربيددت 

 .الاكرم العربي وا ةخىي إلالكونو ي الونبىم إلا خاو  فادة م جىسيو إلا و 

ت ااناصدددددددددت بح دددددددددى  اليكدددددددددر والخدددددددددأليف لد دددددددددليو املدددددددددإلاي  ال ىا ي  العربيددددددددددهخمدددددددددام بددددددددد -

مدو خدما  ااة دى   الاكرم ئجاحت ئ خاجتم العرب    ا لااث الونبى ت ليكر و والباحثي  

 الاكر ت وألادبيت الالىمت مو ه   إلاجاحت الرقميت . 
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الرقميدددت  ددد  امليددددا  الونبدددىم علدددى مبدددخىي املوددداط  الخعليميدددت واملددددار  كددداريو املح دددليو  -

ق دالا املكخبداث الرقميدت  تواقكد ددواث وورش ومدإجمراث ملع دد زدرات ا ةخدىي الرق دل و ا

 .والعامليت  مو عرض بعض الوماقو العربيت

إلالددا  وااةاد  دسخخدام و حيث  امل ون  م وخو سياست واضةت للمبخىد  الرق ل      -

 وإلاجاحت

لددا  الرسداتو وألابحدار ث ا ح ليو االامعاث واالتاث الال جرعى االىاتت بدولت إلامدارا     -

وك لط البحدىر العلميدت الاداتتة بجدىاتت ، مدو العلميت لع ات هيئت الخدري  والباحثي  

مدد  قبددو وخدو حكددريو جدلددد وسياسددت جدلدددة لخصدداا الدوا ال امددو للرسدداتو االامعيددت 

 .  الباحثي  والونبى ي  وقوم العالقت 

ع   أطراف املو ىمت الونبى ت بالدولت  بي  الىصىل ااةر للمعلىماث    مكروعاثح ليو  -

 . طر   الودواث واملإجمراث

علميددددددت لخ يدددددديم اسددددددخخدام جكوىلىجيددددددا املعلىمدددددداث الرقميددددددت ومدددددددي  جددددددا  دراسدددددداث ئجددددددرات  -

جىظياتددا  دد  العمليددت الخعليميددت بدولددت إلامدداراث ومدد  زددم دسددخاادة مدد  الخغ لددت الراجعددت 

 .لل الب واملعلمي  حىل  خاتجتا 

املكدددروعاث الرقميدددت الونبى دددت ورب تدددا بددداملىاقف الخعليميدددت والاصدددىل الدراسددديت ح دددليو      -

 والخعليم ال ةي    دولت إلاماراث .

م  METADATAامليخاداجدددا  جددىفين مكدددرو  للاترسدددت إلالكونو يدددت للمصددادر عبدددن إلا ون دددذ ل      -

 دددد  املصدددداحبت ملصددددادر املعلىمدددداث إلالكونو يددددت املخاحددددت علددددى الكددددبكت العوكبىجيددددت عدددد  طر 

ئعددددداد قىاعدددددد البيا ددددداث الببليىجرافيدددددت املبييدددددت علددددى جلدددددط الىاصدددددااث بأقدددددو وقدددددذ وجتدددددد 

 ممك ، وئ كات بىاباث مىخىعيت للمصادر إلالكونو يت الكبكيت.

الخأكيدددد علددى دور الىسدددات  إلالكونو يددت  ددد  حعلددديم العلددىم مدددو الونكيددً علدددى  ىعيدددت خددرورة      -

ىم لخىظيف وسات  حعليميت ئلكونو يت    دسخخدام، وجو يم ورش جدر  يت ملعل ل العل

حعليم العلىم، وج ى   فر   عمو م  ا نخصدي   د  ا ةخدىي الخعلي دل واملوداهج وجصدميم 

الخددري  وجصدميم الىسدات  املخعدددة ا خداو مدىاد الدخعلم إلالكونو دي  د  العلدىم، وجبدادل 

لكونو يددت  دد  حعلدديم الت دداراث بددي  معل ددل العلددىم لدراسددت ئم ا يددت جاعيددو دور الىسددات  إلا

 العلىم .



 د. امحذ يوسف حافظ أمحذ                                                                                     

 

    1029ـ يهايز  اد  شصزحلالعذد ا - سادساجمللذ ال
150 

خ ددددى م  ىعيددددت اسددددخخدام وسدددددات  الددددخعلم إلالكونو يددددت  ددددد  ل ئجددددرات املت ددددد مدددد  الدراسددددداث      -

املخعدددة   مجااا ا ا نخلات، وج دلم ج ار ر  ىعيدت جبدي  لليداث طر  دت جىظيدف الىسدات

 دددددد  حعلدددددديم العلددددددىم، وأجددددددرات دراسدددددداث ج بي يددددددت لدراسددددددت أزددددددر اسددددددخخدام وسددددددات  الددددددخعلم 

لكونو يت    اكدباب ال لبت للماداهيم والث افدت العلميدت وئجدرات املت دد مد  الدراسداث إلا

لخ دى م وسددات  الددخعلم إلالكونو ددي املبددخخدمت  د  الخعلدديم ووخددو معددالين وأدلددت لخصددميم 

 وج ى م الىسات  الخعليميت إلالكونو يت.

خدددددددديت بالعمليددددددددت ربدددددددد  الاصددددددددىل دفوناجاعيددددددددو البىابدددددددداث إلالكونو يددددددددت وإلا ون ددددددددذ خددددددددالل      -

الخعليميددت مدد  جتددت وبالاصددىل الدراسدديت وبااةصددا الصددايت واملىاقددف الخعليميددت مدد  

 جتت أخري .

اسددددددددخخدام الىسددددددددات  الخعليميددددددددت املخعددددددددددة  ددددددددد  جدددددددددري  املودددددددداهج الدراسدددددددديت ، وجصدددددددددميم      -

برمجياث حعليميت جراع  الارو  الاردلدت بدي  ال لبدت، وئجدرات املت دد مد  الدراسداث حدىل 

ام الىسدددددددات  املخعدددددددددة  ددددددد  درج دددددددات بالوخاجددددددداث الخعليميدددددددت ومإ دددددددراث أدات أزدددددددر اسدددددددخخد

 املعلمي  وال الب .

عددددالم   لمراكدددِت خدددرورة جىظيدددف املعرفدددت واسدددخخدام ج ويدددداث الدددخعلم إلالكونو دددي وجدددىفين       -

م إلالكونو ي  -مجال    وإلار اد 
ّ
م علخعت دت  -والخعلم الد ةي الَخَعل

ّ
إلا ون دذ،  بدنب ئدِت الدَخَعل

ت  دددددد  درج ددددددات إسبدددددديواملرقميددددددت البددددددخىدعاث وامل رقميددددددتالونبى ددددددت الكخبدددددداث ئبددددددراى دور املو 

بمجدددااث الخعلددديم والدددخعلم إلالكونو دددي ، واعخمددداد أسددداليب وئجدددراتاث الدددخعلم إلالكونو دددي 

باسخخدام ااةاسب آا  وإلا ون دذ واملعلىمداث  د  الب ئدت الرقميدت ، ودهخمدام بموخددلاث 

الكدددددب اث دجخماعيددددت الخعليميدددددت، وكددددد لط  ددددب اث وقىاعدددددد البيا ددددداث ااةددددىار الونبى دددددت و 

الونبى ددددددت، وفصددددددىل الخعلدددددديم إلالكونو يددددددت   الاصددددددىل دفوناخدددددديت  ، والبددددددنامب الخعليميددددددت 

الخااعليددددددددددت، وألادلددددددددددت إلالكونو يددددددددددت الونبى ددددددددددت عبددددددددددن إلا ون ددددددددددذ، ومصددددددددددادر الىصددددددددددىل ااةددددددددددر 

 .Blogs اث إلالكونو يت للمعلىماث الونبى ت، والبىاباث الخخصصيت، واملدو 

 

 



 د. امحذ يوسف حافظ أمحذ                                                                                     

 

    1029ـ يهايز  اد  شصزحلالعذد ا - سادساجمللذ ال
151 

 اخلامتة:

ج ىرث ج وياث الخعليم والخحىل  حى اسخخدام مصادر املعلىماث إلالكونو يت  ديجت 

 ا دكددددددارالخكوىلىجيدددددد اسددددددخخدام
و
 ا ودجصددددددااث عدددددد  بعددددددد ف كدددددداى ا لددددددااث، و ديجددددددت أل ددددددا

ًا  الرق ددددددددددل الخحددددددددددىل  حددددددددددى ، و و اللىحيددددددددددت املخ ددددددددددىرة  ااةاسددددددددددباث الرقميددددددددددت عمليدددددددددداث دخودددددددددد

وجوددددددددامي رلددددددددم مصددددددددادر املعلىمدددددددداث  اث املعلىمدددددددداث ، ددددددددب  ون ددددددددذ و إلا  حبددددددددا للمعلىمدددددددداث، وا

الخحددددددىل  حددددددى ئاددددددى  خعليميددددددتإسبدددددداث الاملواىدلدددددداد حاجددددددت  ، إلالكونو يددددددت بمخخلددددددف أ دددددد التا

 ف  اسخخدام املواهج إلالكونو يت ،
و
للةصدىل علدى   دالب واملعلمدي ع  جوّى  احخياجداث ال ال

 وىعت ب بر وسرعت وبأقو جتد .املخعلىماث أكبن كم م  امل

الوصدددددددددددددددددددددددددددددىي وقدددددددددددددددددددددددددددددد اىدادث وجيدددددددددددددددددددددددددددددنة الخحدددددددددددددددددددددددددددددىل ئادددددددددددددددددددددددددددددى  الرقمودددددددددددددددددددددددددددددت واسدددددددددددددددددددددددددددددخخدام 

ألا د ال والرسدىم وااةركدت والصدىث الىسات  املخعددة الال جخألف م  و Hypertextالاات ت

الخجدىل للمبدخايد  أجاحدذلدرواب  والىسات  املخعددة بأ ىاعتا ، كمدا أ  اول  اث الايدلى 

، وقددددد اسددددخاادث العدلددددد مدددد    ا  املعلىمدددداث بكدددد و ماّصددددو مر ددددي ومبددددمى اسددددونجو املالحددددت و 

املإسبدددداث الونبى ددددت  دددد  الدددددول املخ دمددددت مدددد  هدددد ا الخ ددددىر  دددد  مكددددروعاث البييددددت املعلىماجيددددت 

والخكوىلىجيددت علددى املبددخىي الددىط ل ، كمددا اسددخاادث وىارة الونبيددت والخعلدديم بدولددت إلامدداراث 

قاعددددددة معلىمدددداث للمحخى ددددداث إلالكونو يددددت الخعليميدددددت  مدددد  هدددد   الخ دددددىراث الخ ويددددت  ددددد  بوددددات

واسدوناجيجياجه علدى مبدخىي   -الدخعلم الد ةي   -ب دف دعم املوداهج الدراسديت وحعت دت مكدرو  

 الدولت .

ولهميددددت هدددد ا مكددددرو  اسددددخخدام املودددداهج إلالكونو يددددت ف ددددد اهددددخم الباحددددث بد ددددنيا 

ه، ودور     العمليت الخعليميت ، باعخبار جىا به ، وم ىماجه ،  وأهدافه وسلبياجه ، وئلجابياج

 ، والاددل لددم جخبدد  معاملتددا ولددم جدبلددىر صددىرا ا 
و
أ دده مدد  املكددروعاث واملبددادراث االدلدددة عربيددا

بجميدددددو أبعادهدددددا ئادددددى آ  ، بحيدددددث لمكددددد  ااةكدددددم علدددددى مددددددي  جاحتدددددا وجىظياتدددددا  ددددد  العمليدددددت 

تة وفاعليدددددت ، وحعدددددد الدراسدددددت الخعليميدددددت و ددددد  دعدددددم الخعلددددديم إلالكونو دددددي والدددددخعلم الددددد ةي بكادددددا

  دددد  مجالتددددا بمرحلددددت الخعلدددديم العددددام ، وقددددد جددددم ج بيدددد  اسدددددبا ت لخح يدددد  
و
ااةاليددددت ألاواددددى عربيددددا

أهددداف الدراسددت حددىل ح ددنيا اسددخخدام ال ددالب وال البدداث للمودداهج إلالكونو يددت ومدددي 

 جىظياتم لتا    العمليت الونبى ت .
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تب ، وجم عرض املككالث والصعىباث الال و   خخام الدراست جم رصد العدلد م  الوخا

واجتددذ هدد ا املكددرو  ، مددو وخددو الخىصددياث وااةلددىل املواسددبت وال ابلددت للخوايدد  ومدد  أهمتددا 
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جودة اخلدمات االلكرتوىية يف مكتبات اجلامعة اللبياىية مً وجَة 

 الف ع ال ابع منوذجا–ىظ  املشتفيديً: معَد الفيوٌ اجلنيلة 

 راىية غامن                                                                            

 اإلاػهذ الػالي للذيتوساهاللتىاهية،الجامػة                                                                                                                 

 اغيةفي آلاداب والػلوم الاوعاهية والاجتم                                                                                                                   

 امللخص:

يػذ  ًي  غلي  التىيواس  ميً معيتونة ؾيي  موجية الييوم وػيشؾ  جمييؼ اججيا، ، وفيي ألـا

 ًونهيا حيي  ميً الجامػيا  ومٌتتاههيا، فيي الحذيثية التٌىولوجييا بتىتيهيا  يتػليو ميا منهيا خاـية

 
 
  ميذاها

 
ُ  إلهتاج خفتا   اتخيز  التي  هزه الظياهش  ووؽشها، اإلاػلوما  وتذاو

 
 ػيذد ت وأظيما  ئؼيٍا،

 منهيا مكيش ، ليشوس  ئليهيا الاهميمام أـيت  التي  التشئية الالٌر وهيية، غليهيا أوليو ما واحذث أهم ولػ 

 .الجامػية باليعتة للمٌتتا  خاـة ،

ويػذ التؿيي  اإلاػلومياتا اليزه ؼيهذه الشةيؼ ألاخيي  ميً الهيشن الػؽيش ً ميً أهيم التؿيي ا  التي  

فيييي م ييياُ اإلاػلوميييا  و التٌىولوجييييا اإلاعيييتخذمة فيييي ويييشأ  غلييي  هيييزا الػفيييش اعيييثد الثيييوس  اإلار اييييذ  

 مػالجتها لتشعي  الحفُو غليها و اظتخذامها. 

وتعييتثه هييزه الثييوس  فييي حييذوث اييوس  فييي م يياُ اإلاٌتتييا  و اإلاػلومييا  حييي   هييش  مفييادس 

اإلاػلوميييا  الالٌر وهيييية بيييذ، ميييً التهليذيييية مميييا أدم ئلييي  خيييذما  جذييييذ  مثييي  نواغيييذ التياهيييا  غلييي  

إلاتاؼييييش، هييييزا ئليييي  أنهييييا ؾييييي   أظييييلوب اإلاٌتتييييا  فييييي ظياظيييية الر و ييييذ مييييً ئظيييير اتي ية انتىييييا  الخييييي ا

باغتتيييييييياس أن الخييييييييذما  و اإلاػلومييييييييا  و الحفييييييييُو غليهييييييييا ئليييييييي  ئظيييييييير اتي ية الوـييييييييُو ئليييييييي  اإلاػلومييييييييا . 

اإلاػلوماتيييية اإلايييشق  الحهيهيييية التييي  تػٌيييغ وؽييياه و أهيييذاف و نيييذس  اإلاٌتتيييا  غلييي  ئقييياد  اإلاعيييتكيذيً 

هوميييا  ه يييياا مهمتهيييا و اةكهييييا، قاهيييت اظييييتلضم غليهيييا التؿييييي  فييييي أظيييلو ها التهليييييذه فيييي الػميييي  أهيييم مو 

ا  ) الكهيشط آلالييي، الٌتيد الالٌر وهييية، نواغييذ ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياظيبتذالها بوظيياة  حذيثية متهذميية يخذمو 

اإلاؽيتملة غلي  هظيام ؤلاغياس  آلاليي   RFIDاإلاػلوما ، موانؼ الؽيتٌة، تهىيية هظيام الري ددا  الشاديو ية 

 جهاص واحذ للت اوب مؼ مػىيا  اإلاػلوماتية. في

ههييذف الذساظيية ئليي  نييياط جييود  الخييذما  الالٌر وهييية التيي  تهييذمها مٌتتييا  الجامػيية اللتىاهييية مييً 

وجهيييييييييية هظييييييييييش اإلاعييييييييييتكيذيً، وقهييييييييييا ااػيييييييييياد جييييييييييود  الخييييييييييذما  الالٌر وهييييييييييية) ألادا ، اإلافييييييييييذانية، ، 

 و الؽٍ  الػام، اإلاوايتة، التػاول .  الاظت ابة، ظهولة الاظتخذام، اإلاي ا  الالاقية

 جود  الخذما  الالٌر وهية، اإلاٌتتا  الجامػية، اإلاعتكيذيً.النلماث اإلافتاحُت:
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Summary: 

Today, we are witnessing an unprecedented wave of developments on all levels and 

in all fields, especially with regard to the applications of modern technology in 

universities and libraries, in terms of being fertile ground for the production, 

circulation and dissemination of information. This phenomenon has taken many 

forms and forms. , Which has become indispensable, especially for university libraries. 

The information change of the last quarter of the twentieth century is one of the most 

important changes that have taken place in this era because of the increasing 

revolution in the field of information and technology used to address it to facilitate 

access and use. 

This revolution led to a revolution in the field of libraries and information, where the 

sources of electronic information rather than traditional, leading to new services such 

as online databases, that it changed the method of libraries in the policy of supply 

from the strategy of acquisition of information and access to the access strategy To 

the information. The information services are the true mirror that reflects the activity, 

objectives and the ability of the libraries to benefit the beneficiaries and the most 

important elements of the success of its mission. It necessitated changing its 

traditional method of work and replacing it with modern advanced means such as: 

Web sites, RFID technology with automated loan system) in one device to respond to 

informational data. 

The study aims at measuring the quality of the electronic services provided by the 

Lebanese University libraries from the point of view of the beneficiaries according to 

the dimensions of the quality of the electronic services (performance, reliability, 

responsiveness, ease of use, additional features, 

key words:Quality of e-services, university libraries, beneficiaries. 
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 مركلة الدراسة:  -1

ا فييي حيييا  الجامػية، ئر تػتليي  مييً أهيم الجهييا
ا بياسص    التيي  تلػيد اإلاٌتتيية الجامػييية دوس 

تػتمييذ غليهييا الجامػيية إلاعيياغذهها فييي أدا  سظييالتها التػليمييية والت ثييية. ونييذ أيييذ  الٌثييي  مييً 

ػيذ اإلافييذس ألاظا يي   
 
الذساظيا  غليي  أهميية الييذوس الييزه تميىلؼ بييت اإلاٌتتية فييي الجامػيية، ئر ت

 لتوقي  مفيادس اإلاػلوميا  الػلميية واإلاشجػيية للم تميؼ الجياممي، وتميذ اإلاإظعية التااػية لهيا

ا ، يت ييضأ مييً سظييالة  بأحييذث اإلاػلومييا  فييي م يياُ بشام هييا وتخففيياهها، وتؽييٍ  بييزلَ جييض  

 اإلاإظعة التػليمية في ت هيهها اهذاقها وو اةكها اجختلكة.

وئن ه ياا الجامػيية ميشتتي بتىييوس مٌتتتهييا الجامػيية ويكايتهييا، وممييا ي يذس ريييشه هىييا 

اإلاػيييييايي  ألاظاظيييييية لتهيييييييم الجامػييييية أن اإلاٌتتييييية الجامػيييييية ويكايتهيييييا نيييييذ أـيييييت ه ميييييً أهيييييم 

والاغر اف  ها في الذُو الت  تأخز بىظام تهييم الجامػا . وتعم  مٌتتا  الجامػة اللتىاهية 

ئلييي  الاستهيييا  بمعيييتوم الخيييذما  الالٌر وهيييية اإلاهذمييية للمعيييتكيذيً، وميييً هىيييا تظهيييش مؽيييٍلة 

ميييييية مييييييً نتيييييي  مٌتتييييييا  الذساظيييييية فييييييي الحاجيييييية ئليييييي  تهييييييييم جييييييود  الخييييييذما  الالٌر وهييييييية اإلاهذ

 الجامػة اللتىاهية مً وجهة هظش اإلاعتكيذيً )أغما  هيئة التذسيغ، الىلتة  .
 

 الدراسة: أٍنية -2

 الجامػيية اإلاٌتتية تهذمها الت  الخذما  تلَ ؤلالٌر وهية اإلاٌتثية بالخذما  يهفذ

 هييةالالٌر و الاتفياُ ؼيتٍا  و الحواظيشد فيي ممثلية الحذيثية التٌىولوجييا  اغتميادا غلي 

الالٌر وويا  الكهيشط مثي  اإلاٌتتية جيذسان داخي  أه م لييا الخيذما  هيزه أتي يه ظيوا 

ؼيتٌة  غلي  اإلاٌتتية بوابية أو مونيؼ غلي  اػيذ غيً أو الاهر هيه اؽيتٌة اإلاشتتىية والحواظيشد

 .اػذ غً اإلاتاحة ألاخشم  الوب والخذما  غل  اإلاتاا ؤلالٌر ووا الكهشط ؤلاهر هه مث 

 الجامػة اللتىاهية غل  مٌتتا  اغتماد بالتػشف غل  معتوم  ميتهاأه الذساظة هزه تعتمذو 

 وداخي  أ ظيوا  ئتاحتهيا ، ومعيتو ا  ئلٌر وهيية خيذما  تهيذيم فيي الجذييذ  التٌىولوجييا 

الت ثيية اغميا  هيئية التيذسيغ  و الات اهيا  الػلميية غلي  تأاي هيا جواهيد خياسج اإلاٌتتية، و

 .جهة أخشم  مً مٌتتا  الجامػة اللتىاهية ذمهاالت  ته الخذما  وغل  جهة، مً والىلتة
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 تشاؤالت الدراسة: -3

 ت اُو الذساظة ؤلاجابة غل  البعاؤ،  التالية:

 الالٌر وهية؟ الخذما  جود  نياط اللتىاهية إلاػايي  الجامػة مٌتتا  تىتيو مذم ما -1

 احتياجيا  اللتىاهيية تلتيية الجامػية مٌتتيا  الالٌر وهيية فيي الخيذما  اظيتىاغه هي  -2

 ؟ اإلاػلوما  مً اإلاعتكيذيً

 اللتىاهية؟ الجامػة مٌتتا  في الالٌر وهية  خذما  جود  مذم ما-3

مميي   معيتوم  فيي غيذم ت هييو اللتىاهيية الجامػية تواجههيا مٌتتيا  التي   الفيػوبا  ميا -4

 لجود  الخذما  الالٌر وهية؟

يا  ما -5  مٌتتا  الجامػة اللتىاهية؟الالٌر وهية في  خذما  لتىو ش واإلاهر حا  التـو
 

 أٍداف الدراسة : -4

 ههذف الذساظة ئل  :

التػيشف غليي  معيتوم الخييذما  الالٌر وهييية التي  تهييذمها مٌتتييا  الجامػية اللتىاهييية مييً  -1

 وجهة هظش اإلاعتكيذيً .

تػش ييييل مٌتتييييا  الجامػيييية اللتىاهييييية غليييي  معييييتوم الخييييذما  الالٌر وهييييية التيييي  تهييييذمها،  -2

 هامها.ومذم ه احها في أدا  م

ت ذييييذ ههييياه الميييػل و الهيييو  فيييي الخيييذما  الالٌر وهيييية التييي  تهيييذمها ميييً غيييذ  جواهيييد  -3

 تتػلو باااػاد الت  تػتمذها لهياط جود  الخذما  الالٌر وهية.

يييييا  حييييُو تىييييو ش الخييييذما  الالٌر وهييييية التيييي  تهييييذمها مٌتتييييا  الجامػيييية  -4 تهييييذيم التـو

 .اللتىاهية

 مصطلحات الدراسة: -5

هييييي اإلاإظعيييية الػلييييية و الثهاقييييية التيييي  ههييييذف ئليييي  خذميييية أغمييييا  هيئيييية  معُةةةةت:اإلامتبةةةةت ا  ا -

ميييييييييو كا الجامػيييييييية و التييييييييياحثين، و تؽييييييييم  مٌتتيييييييييا  الٍليييييييييا  و اإلاػاهيييييييييذ الػلييييييييييا و التييييييييذسيغ 

 . 1)اإلاٌتتا  ألاخشم اإلالحهة بمإظعا  التػليم الػاليو 

نيادس  غلي  تلتيية  هي م موع العيما  و الخفياةق إلاىيتو أو خذمية و التي  ت ػلهيا ا  ودة : -

 .  2)احتياجا  الػمال  ظوا  الممىية أو اإلاىفوؿ غليها
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 تهيذم و تػشليها اإلاٌتتيا ، التي  للخيذما  اإلاعيت ذث هيي الؽيٍ  :ؤلالمترونُةت ا خةمماث -

 مواسد مً مً ؤلاقاد  اإلاعتكيذ تمًٌ يما.للمٌتتة اجحلية اإلاػلوماتية الؽتٌة غل  م ليا ئها

 استتاويت ميً خيالُ باإلاٌتتية الكػليي الوجيود مىيت ألاميش يتىليد نأ دون  اإلاٌتتية مفيادس و

 .  3)غً اػذ اإلاٌتتة بين و بشىت الـو  همض  تمث  أـت ه الت  الػاإلاية بالؽتٌة
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 الدراسات الشابكة: -7

 – اإلاتطلباث - الابعاد :ونُتالالمتر اإلاعلوماث خمماث ا خسن . جودة دمحم أحمم العوض

 فةة  ألاداء جةةودة لالجحةةاد الع  ةةم للممتبةةاث و اإلاعلومةةاث  معةةا  ر 25اإلاةةمجم   -اإلابةةاد .

 2014أكتوب   30-28جونس  ا خماماث(  -( ."وألارشیفاث اإلاعلوماث وم اكز اإلامتباث

 نىياع فيي الجيود  غليهيا تتني  واإلاتيادب التي  واإلاتىلتيا  ألااػياد الذساظية هيزه تىاوليه

 والكواةيذ وتػش كهيا، الجيود  مكهيوم الذساظية يميا وحيحه. الالٌر وهيية اإلاػلوميا  خيذما 

 ئلي  الذساظة تىشنه ام .الجود  تىتيو في اإلاػلوما  ومشايض اإلاٌتتا  غل  تػود الت  واإلاضايا

 واغتميذ  .اهميتهيا وبييان حيذم غلي  خذمية ًي  وؼيشا الالٌر وهيية اإلاػلوميا  بييان خيذما 

يكا، واإلايىج  الواياةها اإلايىج  غلي  أظيئلتها غيً وؤلاجابية ت هييو أهيذاقها فيي الذساظية  الـو

 جميؼ فيي التهليذيية وؾيي  اإلاػلوميا  التهليذيية ومفيادس الواياةو مشاجػية غل  يهومان اللزيً

 الىتياةو ميً غيذد ئلي  الذساظية وخلفيه .الذساظية هيزه موليوع تبىاولهيا التي  اإلاػلوميا 

ييا   وت عيين الالٌر وهيية اإلاػلوميا  خيذما  نىياع فيي لجيود ا تىتييو تيذغم التي  والتـو

 .اجختلكة وتخففاتت قئاتت بٍ  تمؼلم ا مً نىاع يتي  منها حت  يعتكيذ الخذمة هزه
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 ا خط على ال قمُت اإلاعلوماث خمماث بوشارب . جقنُاث لزه  بولودانم .أح   زه ر ع ن

 ممشة اث و ا  ةودة معةاً ر لتصةمُ  منه ُةت اإلاعلومةاث دراةةت م اكةز و اإلامتبةاث فة 

 فةة  ألاداء جةةودة لالجحةةاد الع  ةةم للممتبةةاث و اإلاعلومةةاث  معةةا  ر 25اإلاةةمجم   -القُةةا .

 .2014أكتوب   30-28جونس  ا خماماث(  -( ."وألارشیفاث اإلاعلوماث وم اكز اإلامتباث

 خيذما  تهىييا  جيود  مػيايي  تفيميم و لوليؼ مىججيية م اولية الذساظية تهيذم

 اهىيالم نياظيها، ومإؼيشا  اإلاػلوميا  مشاييض و اإلاٌتتيا  فيي غلي  الخيي لشنمييةا اإلاػلوميا 

بمإؼيشا   مشقهية سةشعية م ياوس  فيي تىظيمهيا الحذيثة،تم التٌىولوجيا  م اُ في و التوايوو 

 مكهيوم ت ذييذ:هيي مبعلعيلة مشاحي  اعيتة ميش  ةاإلاىججيي وليةاحاج هيزه ,قشغيية، نيياط

 متيذأ غلي  تػتميذ بىش هية التهىييا  هيزه بىيا  الشنميية ، وئغياد  اإلاػلوميا  خيذما  تهىييا 

 جيود  مػيايي  اغتمياد وهمارجهيا، ليتي الخي، غل  الذساظا  تو يل اإلاولوعي، الاحتوا 

 سها.جحاو  النهاةية الفياؾة أخي ا و مشا ، غذ  ت ش بها ام متذةية،

 فة  ا  امعُةت اإلامتبةاث فة  ال قمُةت اإلاعلوماث خمماث جودة الس دي . قُا  المبس دمحم

مجلةت اإلامتبةاث و اإلاعلومةاث  -الاردنُةت. ا خمومُةت ا  امعةاث فة  جطبُقُةت دراةةت :الاردن

 .35-8ص ص  -(.2014دٌسمبر  1ع -التوثُق ف  العال  الع  م .و 

ُ  وحهاةو هتاةو مً تهذمت مما اهميتها الذساظة تعتمذ  اإلاػلوما  خذما  وانؼ حو

 والػملييا  والهيو  الميػل مالمي  اػين الجامػيية ألاسدهيية،  وابيشاص اإلاٌتتيا  فيي الشنميية

 الشنمية . الجامػية اإلاٌتتا  خذما  ادا  نياط يخق قيما اإلاتتػة

 الحاُ وانؼ وتصخيق اإلاعتهت  في الادا  لتىو ش اقم  تفوس  ولؼ ئل  الذساظة خلفه و 

 وللػمي  . والهيو  الخلي  وههياه الهفيوس  اوجيت ، وتصيخيق الذساظية بموليوع يتػليو قيميا

 اهىيا الي  غيام اؽيٍ  الػشةيا والػيالم اؽيٍ  خياؿ الاسدن فيي والتياحثين اليضمال  هظيش لكيه غل 

 . والػلم والتٌىولوجيا اإلاػشقة غفش    في الذساظا  هزه مث  ال  الحاجة بأمغ

 باةةةتعما  اإلامتبةةاث فةة  الالمترونُةةت اإلاعلومةةاث اثخةةمم ممٍةةم ًح ةةي خ.ةة ر . جقةةمً 

 .276 -245ص  -(.2012، 16آداب ال افمًن  ع  -.التقنُاث ا خمًثت

ههيييذف الذساظييية الييي  التػيييشف غلييي  اإلاٌتتيييا  فيييي الػيييالم الػشةيييا و الػيييال    التييي  حوليييه 

هزه الت اسب يذية ال  اإلافادس الالٌر وهية و مذم ه اا لادواهها مً اإلافادس التهو مهتيياهها 



 ة غامنــــــــــــراىي                                                                                     

 

    1029ـ يياي   اد  شر العدد احل - شادضاجمللد ال
160 

ييييييُو و الحفييييييُو غليييييي  اإلاػلوميييييية مييييييً العييييييشغة و الذنيييييية  و تأاي هييييييا غليييييي  اإلاعييييييتكيذيً فييييييي الـو

ييشىة هييو هيذف لييشوسه للتاحيي   اإلاىلوبية، وأن التػييشف غليي  التىيوس فييي جامػييا  غش هية و ـس

مً أج  موايتة هزه التىوسا ، يما ههيذف الذساظية الي  مػشقية ويشم الاغيالن و الاغيالم غيً 

 ظتة و الكاةذ  منها.خذماهها اجحو 

عمةةةاد أحمةةةم الةةةمهُماث. جةةةودة ا خةةةمماث الالمترونُةةةت اللةةةع جقةةةمم ا ممتبةةةاث ا  امعةةةاث 

ألاردنُةةةةت ال ةةةةةمُت و ا خاهةةةةت مةةةةن وج ةةةةت نمةةةة  اإلاسةةةةتفُمًن: دراةةةةةت مقارنةةةةت/  شةةةة ا  دمحم 

عمةةةةان : جامعةةةةت الهةةةة   ألاوةةةةط، للُةةةةت  دارة ألاعمةةةةا  ، قسةةةة  ألاعمةةةةا   -ةةةةلُ  الهةةةةور  .

   ماجست ر(. -.110ص -.2011الالمترونُت، 

هيييييييذقه الذساظييييييية ئلييييييي  نيييييييياط جيييييييود  الخيييييييذما  الالٌر وهيييييييية التييييييي  تهيييييييذمها مٌتتيييييييا  

الجامػييية ألاسدهيييية الشظيييمية و الخاـييية ميييً خيييالُ اإلاهاسهييية بيييين جيييود  الخيييذما  الالٌر وهيييية 

التيي  تهييذمها مٌتتييا  الجامػييا  الشظييمية و الخاـيية مييً وجهيية هظييش اإلاعييتكيذيً، ومييً أهييم 

يا يله ئليهيا الذساظية الهييام باغيذاد بشهيامو لبعيو و الخيذما  الالٌر وهيية التـو   التي  تـو

الحاليييية التييي  تهيييذمها مٌتتيييا  الجامػيييا  ، وئغيييذاد دوسا  تذس تثيييية اغميييا  هيئييية التيييذسيغ 

الىلتيية، حتيي  يييتم تػييش كهم بالخييذما  الالٌر وهييية التيي  تهييذمها مٌتتيية جييامػتهم و تيييذس بهم و 

 امها و ييكية حفُو اإلاػلوما  منها.اؽٍ  جيذ غل  اظتخذ
 

 بممةسةاث مُمانُةت دراةةةت :ا  امعُةت باإلامتبةاث ؤلالمترونُةةت نةيً . ا خةمماث غةان 

قسةنطُنت: جامعةت منتةوري،  -قسةنطُنت/  شة ا  مجُةم حمةمان . بممًنةت العال  التعلُ 

ص  -.2010اث و التوثُةةةةةق، ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةللُةةةةةت العلةةةةةوو ؤلانسةةةةةانُت و الاجتماعُةةةةةت، قسةةةةة  علةةةةة  اإلامتب

   دكتورا (. -.693

ؤلالٌر وهيية  الخيذما  أهميية تضاييذ و  هيوس  فيي اإلايإاش  الػوامي  أهيم الذساظية تىاوليه

 ميً تيذاغيا  بيت ييشتتي ميا و الالٌر وويا الػل ي  الاتفياُ بيشوص و ؤلالٌر وهيية، الؽيتٍا  فيي

 مياي .حيذ العيوا  غلي  الجامػيية و الت ثيية اإلاٌتتيا  و التياحثين، و الػلميا  غلي  تيأاي ا و 

 و معييتو ا  متىلتييا  أهيم اظييتػشاك خييالُ ميً اإلاٌتثييية الخذميية مكهيوم ئليي  تىشنيه

 ت ذييذ أهواغهيا و تػش كهيا خيالُ ميً ؤلالٌر وهيية، اإلاٌتثيية الخذمية ئلي  باإللياقة .تهيذيمها

 تهييمها. و تعو هها ومىججيا  وشم  أهم اظتػشاكو 
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باحثيا  و أظيتارا 187 و مٌتثييا 20 ميً غيىية غلي  اإلاىتهية الذساظية هزه يؽكه نذ و

 تفي  اإلاذسوظية ليم الجامػيية بيأن اإلاٌتتيا  نعيىىيىة، بمذيىية الػيالي التػلييم بمإظعيا 

 ألاظيياتز  احتياجييا  و تىلػييا  ئليي  يشقيي  لخييذما  ئلٌر وهييية تهييذيم معييتوم  ئليي  اػييذ

 اليزه الخيذماتا و اإلاػلومياتا اجحتيوم  ليػل اعيثد خيذماهها، ميً اإلاعيتكيذيً التياحثينو 

 الجييذ ؾيي  التخىييي ئلي  باإللياقة جهية، ميً ؼيتٌة ؤلاهر هيه غلي  ـيك اهها غلي  تبي يت

 ئل  الىظش دون  قهية، و  شقية احتياجا  لعذ جا    ها، والت  نامه الت  الحوظتة إلاؽاسيؼ

 .التػيذو  اإلاتوظي اإلاذم اإلاهذمة غل  الخذما  غل  تأاي ها

لتمٌيين  أؼيٍالت بمختليل التٍيو ن  بالجاهيد الاهتميام ليشوس  الذساظية انر حيه و

الوظيياة   تيوقي  و غاليية، جييود  را  خيذما  تهيذيم و بيددا هم الاستهيا  ميً اإلاٌتثييين

الاتفيياُ  وظيياة  مييً ؤلاقيياد  مييً ألاًييادي   و الػل يي  اججتمييؼ تمٌييً التيي  وؤلامٍاهييا 

للوايياةو  اظيتػمالهم تػييو التي  الحييواجض سقييؼو  اظيتػمالها، غلي  تيذس بهم و ؤلالٌر وهيية

اإلاػتميذ   الحوظيتة ظياظيا  فيي الىظيش ئغياد  ليشوس  ئلي  باإللياقة ؤلالٌر وهيية، ذما والخي

 الاهكتياا ميً يمٌنهيا اؽيٍ  نعيىىيىة، بمذيىية الػيالي التػلييم مإظعيا  مٌتتيا  ويشف ميً

 التي  اإلاعيتهتلية و الحاليية التىيوسا  اظيبيػاب و للمػلوميا  الجذييذ  غلي  التٌىولوجييا 

 سوادها. تىلػا  و ،حتياجا  ت يدتع خذما  تهذيم تمٌنها مً
 

دمحم أمةة ن بةةن عبةةم الصةةمم م غالنةةم. خةةمماث اإلاعلومةةاث الالمترونُةةت فةة  اإلامتبةةاث الطبُةةت 

او دمحم بةةن ةةةعود الاةةةالمُت للعلةةوو الانسةةانُت ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمجلةةت جامعةةت الام -بممًنةةت جةةمة .

 .214 – 181ص ص -( . 2006، نوفمبر  1427  شوا   1ع -الاجتماعُت.و 

تىاوليه الذساظية موليوع الخيذما  الالٌر وهييية اإلاتيوقش  فيي اإلاٌتتيا  الىتيية التااػيية 

و رليَ اؿيشك مػشقية الوانيؼ اليشاهً لتليَ اإلاٌتتيا  فيي أسةيؼ للهىاع الحٍوما في مذيىية جيذ .

ـييله أهييواع مفييادس اإلاػلومييا  الالٌر وهيييو مٌتتييا  وتييية،  ة التيي  تهييذمها للمعييتكيذيً. وتو

الذساظيية ئليي  م موغيية مييً الىتيياةو أهمهييا: تييوقش مفييادس اإلاػلومييا  الالٌر وهييية، مثيي  نواغييذ 

ًاملة، م ال  ويتد الٌر وهية و ؼتٌة اهر هه. يميا يؽيكه  بياها  بتليوجشاقية و هفوؿ 

 وتػىلها.الذساظة غً نلة غذد الىشقيا  اجخففة لإلهر هه و بي  الحاظد آلالي 
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  :ميَج الدراسة و ادواتَا -8

اغتمذ   الذساظة  غل  اإلاىج  اإلاعحي اإلاييذاوا إلاالةمتيت إلاوليوع الذساظية  منهج المراةت: -1

ود  الخييييذما  الالٌر وهيييييية فييييي مٌتتييييا  الجامػيييية اللتىاهييييية ميييييً ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييالتيييي   تعييييم  تهييييييم ج

 ) اإلاعتكيذيين، الىلتة . وجهة اإلاعتكيذيً

مييييً أجيييي  الاإلاييييام بمولييييوع الذساظيييية اظييييتخذم الاظييييتثيان  لجمييييؼ  أدواث جمةةةةب البُانةةةةاث: -2

 التياها  واإلاػلوما  اإلاتػلهة بالذساظة.

 أنعام : 2وتٍوهه الاظبتاهة مً 

: هييييذف ئليييي  جمييييؼ مػلومييييا  غامييية غييييً غيىيييية الت يييي . و الهعييييم الثييياوا :  جةةةةودة  الهعيييم ألاُو

قهيييش  موصغيية غلييي   27، و تٍييون مييً  لمترونُةةةت فةة  ممتبةةةاث ا  امعةةت اللبنانُةةةتا خةةمماث الا

 اجحاوس التالية: 

: ألادا  الكهيييييييييشا  )  ، اجحيييييييييوس 9-6 ، اجحيييييييييوس الثييييييييياوا: اإلافيييييييييذانية،لكهشا  )5-1اجحيييييييييوس ألاُو

 ، 15-13 ، اجحيوس الشاايؼ: ظيهولة الاظيتخذام الكهيشا  ) 12-10الثال :الاظت ابة الكهشا ) 

 ، اجحييييوس العييييادط: 19-16اإلاييييي ا  الاليييياقية و الؽييييٍ  الػييييام، الكهييييشا  ) وس الخييييامغ: اجحيييي

  .27-23 ، اجحوس العااؼ: التػاول، الكهشا  ) 20،22اإلاوايتة ، الكهشا  )

 لتػييذد واتعيياع قئييا  اإلاعييتكيذيً مييً مٌتتييا  الجامػيية اللتىاهييية ،  عُنةةت المراةةةت: -3
 
هظييشا

 -بمختليييل معيييتو اههم الػلميييية وتخففيييياههم -الجامػييية  ًونهيييا تهيييوم بخذمييية ييييال ميييً ولتيييية

ئليييياقة اليييي  الػيييياملين فييييي الجامػيييية وأغمييييا  هيئيييية التييييذسيغ،  ووتهييييه  الذاسظيييية غليييي  مٌتتيييية 

%   ميً أغميا  هيئية التيذسيغ ، 10الكشع الشااؼ  و تيم اختيياس وعيتة   -مػهذ الكىون الجميلة

% مييييً الىلتيييية، و بلييييـ عجييييم 5غمييييوا، و وعييييتة 10و بلييييـ عجييييم غيىيييية أغمييييا  هيئةالتييييذسيغ 

  50غيىة الىالب 
 
 والتا

  ئليييي  عجييييم غيىيييية اإلاعييييتكيذيً) أغمييييا  هيئيييية التييييذسيغ، الىلتيييية في 1ويؽييييي  الجييييذُو سنييييم )

 مٌتتة مػهذ الكىون الجميلة .
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 غيىة اإلاعتكيذيً) أغما  هيئة التذسيغ، الىلتة في مٌتتة مػهذ الكىون الجميلة . 1الجذُو سنم )
 

 ح   العُنت                     

 

 فئاث اإلاستفُمًن

 العمد

 المل 

 

 النسبت

 ح  

 العُنت

 

 العمد اليي ل 

ًحصةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  علةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى 

 اةتجاباث

 العمد

 اإلاستبعم

 العمد

 النهائم

 44 2 4 40 %5 500 الىالب

 10 - - 10 %10 40 أغما  هيئة التذسيغ

 

  :متَيد

ة اإلاػلومييييا ، والض يييياد  فيييييي مييييؼ اصدييييياد حييييذ  التىييييياقغ بييييين مهييييذما اإلاػلوميييييا  فييييي م يييياُ ئتاحييييي

وميييؼ  هييوس تهىييييا  وخيييذما   .ومفيييادس اإلاػلوميييا  ؤلالٌر وهييية  أظييػاس الٌتيييد، الييذوس ا ،

جذيييييذ  فيييييي م ييييياُ تهيييييذيم اإلاػلوميييييا ، ًييييي  هييييزه الػوامييييي  أد  ئلييييي  بيييييشوص تعييييياؤ،  حيييييُو دوس 

ًاديمية في الونه الحالي ًان هىاى اختالقا  حُو لشوس  قهم واظبيػ .اإلاٌتتا  ألا اب لهذ 

ًاديمية في م اُ هوغية ومعتوم الخذمة الت  تإديهيا  حاجا  وقماُ معتخذما اإلاٌتتا  ألا

ُو ئل  جود  الخذمة وسلا اإلاعتكيذيً . 4)اإلاٌتتة مً أج  الـو
 

و، صاليييييييه اإلاٌتتيييييييا  و مشاقيييييييو اإلاػلوميييييييا  فيييييييي حاجييييييية إلاض يييييييذ ميييييييً اليييييييذغم سؾيييييييم أن تٌىولوجييييييييا 

 وظاة  حكظ اإلاػلوما  و مػالجتها و ههلها.  اإلاػلوما  الحذيثة أحذاه ت و،  جزس ة في

و لهييذ أاييش التىييوس العييشيؼ لتٌىولوجيييا اإلاػلومييا  تييأاي ا بالؿييا فييي غميي  اإلاٌتتييا  و مإظعييا  

اإلاػلوميييييييا ، مميييييييا أدم ئلييييييي   هيييييييوس خيييييييذما  مػلوماتيييييييية غذييييييييذ  و متىوغييييييية ههيييييييذف ئلييييييي  تلتيييييييية 

 ،  مييً هظييم اإلاػلوميييا احتياجييا  اإلاعييتكيذيً مييً اإلاػلومييا  فييي ؼيييت  اإلاولييوغا  و اججييا

 ؼتٍا  اإلاػلوما .و 

و هظشا للتىوسا  الهاةلة الحاـلة في م اُ تٌىولوجيا اإلاػلوميا  ألاميش اليزه أدم ئلي   هيوس 

خييذما  مػلوماتييية متىوغيية ههييذف جميػييا ئليي  تلتييية احتياجييا  اإلاعييتكيذيً مييً اإلاػلومييا ، 

ا  فييييييي تهييييييذيم خييييييذماهها، قهيييييذ ظيييييياغذ رلييييييَ مٌتتييييييا  الجامػيييييية اللتىاهييييييية ه ييييييو تىييييييو ش أظييييييلو ه

 . 5)التوجت ه و تهذيم الخذما  الالٌر وهية للمعتكيذيً مً مٌتتاههاو 



 ة غامنــــــــــــراىي                                                                                     

 

    1029ـ يياي   اد  شر العدد احل - شادضاجمللد ال
164 

 اإلطار اليظ  :   -أوال

 اجلودة : -1

والممىية.  الظاهش  اإلاعتكيذ حاجا  تلتية في اإلاإاش  الخذما  خفاةق الجود  م موغة

 ورليَ اإلاٌتتيا  فيي هذميةاإلا الخيذما  لتىيو ش تعيم  التي  اإلاواـيكا  ميً الجود  م موغيةو 

ُ  وسؾتاتت اإلاعتكيذ لتلتية متىلتا  و  . 6)سلاه ئل  للـو

واختلكه تػش كا  الجود  باختالف قسا  الٌثي  مً التاحثين والٌتاب، حي  غشقها التػن 

 بأنها ألادا  باإلاعتوم الزه يتونػت الػمال .

ًيي  والييتػن آلاخييش غشقهييا بأنهييا تلتييية احتياجييا  ومتىلتييا  الػمييي  مىيي ز اللحظيية ألاوليي  وفيي  

ألاونييا  .. وغشقييه أيمييا بأنهييا تهييذيم العييلؼ والخييذما  لتلتييية احتياجييا  وتونػييا  الػمييال  

 . 7)ب ي  تتواقو مػها تواقها متىاظها وميسجما
 

 اخلدمة: -2

 اختالقيا واحيحا بيين التياحثين هىياى أن ئ، الخذمية، إلاكهيوم التػش كيا  يثي   ميً اليشؾم غل 

ُ  ؤلاداس  ليمغ فيي واجختفيين وهيزه  الخذمية إلاكهيوم وؼيام  واحيذ تػش يل غلي  الاتكيام حيو

 الخيذما   هيا تىكيشد التي  الخفياةق اعيثد ورليَ ؤلاوعياهية الػليوم ًي  ؼيأن وتيػية حالة

 اليؽاوا  :هي بأنها الخذمة للبعو و ألامش ٌية الجمػية غشَّقه ونذ اإلاادية، مهاسهة بالعلؼ

 . 8)مػيىة اعلػة ،ستتاوها تػشك الت  أو للتيؼ الت  تػشك اإلاىاقؼ أو

ا ههذف ملموظة ؾي  مىت ا "هي  والخذمة  الت  اإلاعتهلَ وسؾتا  حاجا  ئؼتاع ئل  أظاظ 

 . 9)ت هو اإلاىكػة

 وهيزه قخيش، ويشف ئلي  ويشف ميً يهيذم أدا  أو أوؽيىة أو تفيشقا  "غيً و الخذمية غتياس 

 الخذمية تهيذيم أن يميا شي   ، أه ملٌيية ههي  غليهيا ير تيد و، ؾيي  ملموظية، تػتلي  ألاوؽيىة

 .  10)ملموط ماده بمىتو ؾي  مشتتي أو مشتتىا يٍون  نذ
 

 :اخلدمة جودة -3

 :التػش كا  اػن يلي قيما و ، الخذمة جود  إلاكهوم وةعيي موحذ تػش ل يوجذ ،
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 الامتيياص لذسجية الخذمية ميً اإلاعيتكيذ تهيييم خيالُ ميً ييىػٌغ الخذمية جيود  مكهيوم

 تهيذيم غمليية أظياط غل  تهوم الت  تلَ هي الخذمة الخذمة. وجود  أدا  يف والتكوم الٌلي

 . 11)الخذمة مً اإلاعتكيذ أو الػمي  الت  ي ىيها النهاةية اإلاىاقؼ ئل  باإللاقة الخذمة

 هيزه ميً اإلاعيتكيذ مىظيوس  وميً الخذمية مهيذم مىظيوس  ميً أن تػيشف يمٌيً الخذمية ق يود 

ها اإلاولوغة للمػايي  الخذمة مىابهة هي مةمهذم الخذ مىظوس  مً الخذمة، قالجود   معت 

 الخذميية هييزه موا ميية قهيي  مىظييوس اإلاعييتكيذ مييً الخذميية جييود  أمييا الخذميية، لهييزه

 . 12)واظتػما،تت ،ظتخذاماتت

 وش يو غيً للمعيتكيذيً الخذمية ت هههيا أن يمٌيً التي  الشليا دسجية هيي الخذمية وجيود 

 . 13)وسؾتاههم وتونػاههم حاجاههم وتلتية ئؼتاع

 مً اإلاعتكيذ لتونػا  بالكػ  اإلاهذمة الخذمة مالةمة مذم و جود  الخذمة مكهوم يػٌغ

 . 14)الخذمة

 اخلدمات االلكرتوىية:  -4

خذميية ؼييأنها ؼييأن الخييذما  ألاخييشم بمييا فييي رلييَ الخييذما  التهليذييية مييؼ قيياسم أظا يي   هييو 

ؤلاهر هيه ظيوا  فيي غوإلاية أنها خذمة غل  الؽيتٌة ، وهيزا الكياسم ي يد أن يكهيم فيي ليو  مضاييا 

اةي اإلاتػييذد  ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييَ والعييشغة الكاةهيية أو الوظيالاتفييا،  وبشم يييا  التىتيييو والبؽثييي

 . 15) الت  تهذم في ئواسها الخذمة ؤلالٌر وهية ( ) العمػية والتفش ة والفال  الؽتٌية

وهيييييييييي تليييييييييَ الخيييييييييذما  التييييييييي  تهيييييييييذم ميييييييييً خيييييييييالُ الاتفييييييييياُ الالٌر وويييييييييا بيييييييييين مهيييييييييذم الخذمييييييييية 

 .  16)ذاإلاعتكيو 

و الخيييييييييذما  الالٌر وهيييييييييية هيييييييييي الخيييييييييذما  التييييييييي  تهيييييييييذمها اإلاٌتتيييييييييا  ومإظعيييييييييا  اإلاػلوميييييييييا  

باظييتخذام ئحييذم الوظيياة  الالٌر وهييية اإلاتاحيية مثيي  الهيياتل، الكييايغ، الؽييتٍا  اجحلييية، 

  17)الاهر هه، الل يذ الالٌر ووا لجمهوس اإلاعتكيذيً بما ي هو التكاغ  مػهم

و هيييوس اإلاكهيييوم الخييياؿ  هيييا فيييي  اييييذ بالخذمييية ؤلالٌر وهييييةواهىالنيييا ميييً الاهتميييام اإلار  

الهىاغيا  والفييىاغا  اإلاتىوغيية، تهتطي   المييشوس  تييذاسط الػذيييذ ميً اإلاكيياهيم التيي  بييشص  

ًا  فييييي نىيييياع التٌىولوجيييييا اإلاػلومييييا  يبىيييياُو  فييييي أدبيييييا  البعييييو و الحييييذي ، قييييتػن الؽييييش

ن الخذمة الالٌر وهية تىىوه غل  الخذمة الالٌر وهية في ئواسها الميو مً خالُ الهُو بأ

ًا  التيية  خذما  مػلوماتية وخذما  غل  اإلاوانؼ الالٌر وهية، يما يىظش ئل  غذيذ مً ؼش
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الت تييييية لتٌىولوجيييييا اإلاػلومييييا  فييييي نىيييياع الاتفييييا،  العييييلٌية والالظييييلٌية غليييي  أنهييييا تهييييذم 

ًا،ستتاه الؽتٍا   18)والخذما  اإلاتفلة  ها  خذما  الٌر وهية 

مة ؤلالٌر وهية هي خذمة تػشك إلاعتهلَ في وجود وظيي غتاس  غً ؼتٌة ئلٌر وهيية، الخذ

 . 19)وتذغم نشاس ؼشاةت ؤلالٌر ووا

و الخذميية ؤلالٌر وهييية ؼييٍ  مييً أؼييٍاُ الخذميية الزاتييية الييزه يتىلييد نيييام الضبييون 

الخذميية هكعييت بىكعييت، قتييذ، مييً تهييذيم الىلييد ئليي  اإلاو ييل خلييل اإلاٌتييد أو الت ييذث ئليي  

خق غلييي  الهييياتل ولتيييا إلاػلوميييا  أو اظتكعييياسا  ييييتم الحفيييُو غلييي  الخذمييية غيييً وش يييو شييي

التكاغييييي  آلاليييييي واإلاتتيييييادُ بيييييين واليييييد الخذمييييية وآلالييييية. ليييييزا ييت يييييي أن يٍيييييون تفيييييميم الخذمييييية 

مشتٌضا غل  حاجا  وسؾتيا  وتىلػيا  وتونػيا  وخلي   الضبيون. وميً أمثلية رليَ  ؤلالٌر وهية

ًاهييه اإلايؽييوسا  تظهييش بفيييؿة لييم تٌييً اليؽييش ؤلالٌر ووييا، قكييا بذاييي ة  هييوس هييزه الخذميية 

 . 20)مشهة ئوالنا خاـة مً هاحية ـػوبة ت مي  الصحيكة أو اججلة

 املعلومات االلكرتوىية: خدمات -5

 الؽيو فيي ظيوا  اإلاػلوميا ، ومشاييض اإلاٌتتيا  تهيذمها التي  اإلاػلوميا  خيذما  ان يالحيظ

 الالٌر وهيية الخيذما  ان هيو الوحييذ والكيشم  ميا، حيذ اليي هيي مبؽيابت الالٌر وويا او اليوسقي

 : 21)الاتا في يمًٌ اجمالها الخذما  واهم ،الٌر ووا وغا  او نالد في تٍون 

يولة لييآلا للحاظد مػام  الجامػية اإلاٌتتا   توقش :ل آلا ا خاةب معام  -1  اؽيتٌة مـو

يُو إلافيادس اإلاعيتكيذيً غلي  تعيه  حتي  ورليَ ؤلاهر هيه،  والػاإلايية اجحليية ػلوميا اإلا الـو

 والتػليم الالٌر ووا بالتػليم خاـة وتىتيها  بل امو مضود  أنها يما اإلاٌتتا ، توقشها الت 

 الاحتيياج حياُ فيي بالؽيتٌة مشتتىية بىااػيا  تيشتتي يميا الجامػية، فيي اإلاعيتخذم اػيذ غيً

 سمض ة. بشظوم للىتاغة

 اإلاعيتكيذيً تمٌيً و،ظيلٌية ظيلٌية ؼيتٍا  الجامػيية اإلاٌتتا  مػظم توقش :الهبناث -2

ُ  وبالتيالي الجامػية، لؽيتٌة الوليوج ميً يو  التي  والػاإلايية اجحليية اإلاػلوميا  لهواغيذ الـو

 اإلاٌتتة. توقشها

 بياهيا  ناغيذ  فيي بالت ي  للمعيتكيذيً الخذمية هيزه وتعيم  :آلالة  الف ة   فة  البحة  -3

ييا أو بتليوجشاقييية بياهييا  ًاهييه ظييوا  قيهييا تؽيير ى التيي  التياهييا  نواغييذ أو اإلاٌتتية  هف 

 
 
وتيوقش خذمية الت ي  فيي الكهيياسط آلاليية للمعيتكيذيً مضاييا متػيذد  منهيا: العييشغة  ، 22)ًيامال
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يييُو اإلاتاؼيييش ئلييي  م ييياُ واظيييؼ ميييً مفيييادس اإلاػلوميييا ، وب ييي  أيثييي  قػاليييية  فيييي الت ييي  والـو

ُو ئل  اإلاػلوما   . 23)اعثد ؤلامٍاها  الواظػة واإلاتػذد  للـو

مىيييييز  هيييييوس ؤلاهر هيييييه فيييييي اإلاٌتتيييييا  قيييييان  نترنةةةةةث والبحةةةةة  فةةةةة  قواعةةةةةم البُانةةةةةاث:خممةةةةةت الا  -4

ؤلاهر هييييه لييييم تؿييييي  قهييييي مهىيييية أخفيييياتا اإلاػلومييييا  وو اةكييييت ق عييييد ولٌييييً يالحييييظ تأاي هييييا 

 اإلالميييوط غلييي  أوؽيييىة اإلاٌتتيييا  اؽيييٍ  غيييام واإلاٌتتيييا  الجامػيييية اؽيييٍ  خييياؿ. ونيييذ ظييياغذ

 ؼيييييتٌة الؽيييييتٍا  )ؤلاهر هيييييه  الٌثيييييي  ميييييً اظييييتخذام التهىييييييا  الحذيثييييية وخاـييييية اػيييييذ  هييييوس 

 مإظعيا  اإلاػلوميا  بوجييت غيام واإلاٌتتييا  الجامػيية بوجيت خيياؿ غلي  ئوؽييا  بوابيا  إلاوانييؼ

اإلاعييييتكيذيً معييييتػيىة  لتهيييذيم مهتيياههييييا وخييييذماهها ئليييي  خاـييية  هييييا غليييي  ؼييييتٌة ؤلاهر هيييه

 . 24)بتٌىولوجيا اإلاػلوما  الحذيثة

 وىية: دواشي استخداو  اخلدمات االلكرت -6

أـيييييييت  بامٍييييييييان اإلاعيييييييتكيذ اظييييييييتخذام الحاظيييييييتا  الالييييييييية و تهىييييييييا  الاتفيييييييياُ غيييييييً اػييييييييذ  -1

للحفيييُو غلييي  ميييا يش يييذه ميييً مػلوميييا  ميييً اإلافيييادس اإلاتيييوقش  فيييي بياهيييا  الٌر وهيييية اؾلبهيييا فيييي 

 موانؼ اػيذ  و متكشنة خاسج اإلاٌتتة. 

و هييو فييي بشتييت أو م يي   وقييش  مفييادس اإلاػلومييا  الالٌر وهييية للمعييتكيذ امٍاهييية الاتفيياُ -2

ًاي اد قشؿ للػم  .  غملت للحفُو غل  ما ي تاج ئليت مً مػلوما ، 

ييُو العييشيؼ و الكييوسه للمػلومييا  غليي  ؼييتٌة الاتفيياُ اؿيين الىظييش  -3 ت هييو اإلاٌتتيية الـو

 غً مٍان وجود اإلااده للمفادس و اإلاػلوما  

ـييييييي   ، تؽييييييؿ  حييييييي ا مٍاهيييييييا واظييييييػا و، تمييييييم ظييييييوم التهىيييييييا  و مىاقييييييز -4 و مػييييييذا  التو

ًان، ، ظييما و أن ئدخياُ اإلاض يذ  اجختلكة اسبي اإلاعتكيذ بهواغذ و ؼتٍا  اإلاػلوما  أيىما 

مييً التٌىولوجيييا لحوظييتة و يياةل اإلاٌتتيية ظييي ػلها فييي النهاييية مشيييضا مكتوحييا، فييي غفييش بييذأ 

يت يييييت ه يييييو اليؽيييييش لإلهتييييياج الكٌيييييشه فيييييي مختليييييل حهيييييُو اإلاػشقييييية ميييييؼ وجيييييود تعيييييهيال  أيلييييي  

ُو ئل  ؼتٍا  اإلاػلوما .ل  لـو

ييييييُو ئليييييي  اإلاػلومييييييا ، و بييييييزلَ تعييييييبثمش  -5 الت ييييييُو مييييييً انتىييييييا  مفييييييادس اإلاػلومييييييا  ئليييييي  الـو

ييُو للعييشيؼ للمػلومييا  بييذ،  اإلاٌتتييا  أموالهييا غليي  ألاجهييض  و التهىيييا  التيي  ت هييو مييً الـو

 مً ؼشا  مفادس اإلاػلوما  هكعها.
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اإلاػلومييييا  و الحاجيييية الذاةميييية ئليييي  اإلاشوهيييية فييييي  ت ييييذي  اإلاػلومييييا  أدم التؿييييي  اإلاعييييتمش فييييي -6

الحييييزف و التػييييذي  و الحاجيييية اإلاعييييتمش  ئليييي  الحفييييُو غليييي  أخييييش التىييييوسا  غليييي  و ؤلاليييياقة 

ظيييشيػة، أدم ئلييي  اظيييبتذاُ مفيييادس اإلاػلوميييا  اإلاشجػيييية اإلاىتوغييية بمفيييادس و قرييي ا  نفيييي   

 الالٌر وهية. مػلوما  الٌر وهية ، لعهولة ئجشا  تلَ الػمليا  باليعتة للمفادس

ؤلاتاحيييية ايثيييي  مييييً معييييتكيذ لييييىكغ اإلافييييذس فييييي قن واحييييذ داخيييي  اإلاٌتتيييية و هييييي مييييً الامييييوس  -7

 الفػتة التىكيز باليعتة للمفادس الوسنية.  

الانتفيييييياس فييييييي أمييييييايً حكييييييظ و التخييييييض ً هظييييييشا ان اإلاٌتتييييييا  فييييييي  يييييي  مفييييييادس اإلاػلومييييييا   -8

التخيييييض ً الىات ييييية ميييييً اظيييييتخذام  الالٌر وهيييييية ، تؽيييييؿ  حيييييي ا يتيييييي ا و بيييييزلَ حليييييه مؽيييييٍلة

 مفادس اإلاػلوما  الوسنية.

الانتفاد في الىكها  و الزه يتمث  بيأن الانتفياد فيي أميايً حكيظ يػني  اظيبثماس اإلاوانيؼ -9

اؾيييشاك أيثييي  جيييذوم و قاغليييية للمٌتتييية ممييييا ييييوقش للمٌتتييية التكٌيييي  فيييي مؽيييٍلة التوظييييػا  

اد فييييي هكهييييا  التأاشيييي  و الت ذيييييذ و الفييييياهة اإلاعييييتهتلية و ًلكتهييييا اإلاادييييية الػالييييية و الانتفيييي

 . 25)الكهشظة و أجوس اإلاو كين ؾي  اإلاهىيين ادا  أغماُ سوتيييةو 

 مزايا استخداو اخلدمات االلكرتوىية: -7

 اإلاٌتتة: إلداس  مضايا اظتخذام الخذما  الالٌر وهية مً

 واس.وألاد اإلاهام في ولوا هىاى ،ن وتىو شه، الاداسه  الىظام لتي  -1

 خيالُ ميً مػهيا والتػامي  العليمة، الػلمية اإلاؽٌال  بالىشم  ت ذيذ مً الاداس  تمٌين  -2

 .معتهتال إلاىؼ حذوثها ةيالتصحي  الاجشا ا 

 . 26)الػم  لىظم اإلاعتمش الت عين في منها لالظتكاد  وت ليلها التياها  جمؼ -3

 : مضايا اظتخذام الخذما  الالٌر وهية للػاملين ومً

 العليمة الاوعاهية والػالنا  والتػاون  التكاهم مً جو قي تو  -1

 .الادا  معتوه  وسقؼ الػاملين يكا   ص اد  -2

 الػم  أدا  وظشغة الػاملين يكا   غلي التذس د اوػٍاط -3

 :هي والتاحثين ومضايا اظتخذام الخذما  الالٌر وهية  للمعتكيذيً

ُ  وشا مؼ منها والانالع الؽٍاوه  لتي -1  لها اإلاىاظتة الحلو

 . 27)سلاهم وت هيو الػمال  متىلتا  مؼ الذاةم التواقو -2
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فوائــد اســتخداو اخلــدمات االلكرتوىيــة يف املكتبــات و م ا ــز       -8

 املعلومات :

جهية غش ميية ميً اإلاػلومييا   التػامي  مييؼ مفيادس اإلاػلومييا  الشنميية يييإمً الاظيتكاد  مييً -1

 في مولوع متخفق أو أيث .

 لىكها  و التٍاليل و اإلاٍان.الانتفاد ا -2

ؤلامٍاهييييييا  التكاغليييييية : الهيييييذس  غلييييي  الت ييييي  فيييييي نواغيييييذ غذييييييذ  لليييييشبي اإلاوليييييوعي و قيييييت   -3

 اججا،  الواظػة أمام اإلاعتكيذ.

الشلا الزه ي ف  غليت اإلاعتكيذيً هبي ة للتىوع الخذما  و العشغة و الذنة و الزه  -4

 غل  اإلاٌتتة و خذماهها
 
 . 28)يىػٌغ اي ابا

 جودة اخلدمات االلكرتوىية:  -9

 يميا اإلايياديً جمييؼ فيي والتىيو ش الػل ي  للت ي  تػيذ الخيذما  الالٌر وهيية ألاظياط

 غلي  اإلاػلوميا  ومشاييض اإلاٌتتيا  ونيذس  وأهيذاف وؽياه التي  تػٌيغ الحهيهيية اإلايشق  تػتلي 

 أو لومييا اإلاػ ومشايييض اإلاٌتتييا  ه يياا إلاييذم اإلاهيياط الحهيهييا وهييي اإلاعييتكيذيً، ئقياد 

 . 29)قؽلها

وئن الالر ام بتهذيم الخذمة هي ألاظاط في توقي  جود  الخذمية و ئمٍاهيية اغتمياد اإلاعيتكيذ 

غليهييا، قاإلاإظعيية الهاةييذ  فييي م يياُ خييذمتها هييي تلييَ اإلاإظعيية التيي  تلريي م بثهاقيية أظاظييية فييي 

لجود  بذنة غملها و أدا  الخذمة اؽٍ  صحي  مً أُو مش  و أن ولؼ اإلاهايشغ اإلاشتتىة با

ـييييييكا  و أؼيييييييٍاُ فييييييي تمثييييييي    مػشقييييييية جييييييود  الخيييييييذما  اإلاهذميييييية ايييييييمولييييييوا غليييييي  ؼيييييييٍ  موا

 غىفيش بتيوقي  ورليَ الخيذما  هيزه لت عيين اليذاةم العيمي وجيد . وليزلَ 30)تىو شهيا

 أقمي  اظيتخذام هيي :يليي قيميا الالٌر وهيية خيذما  جيود  توليي  مكهيوم و مٌيً الجيود 

 وميً م يوس وؽياوها اإلاعيتكيذ ت ػي  التي  الحذيثية و هيةالبعي ًااظياليد اإلاتاحية ألاظياليد

 . 31)اإلاعتكيذيً سلا ديمومة ت هيو امة

 قياض جودة اخلدمات االلكرتوىية: -10

 لتىميية والنهاةيية ألاولي  الىهىية هيي الخذمية لجيود  والهيياط اإلاتااػية غمليية تػيذ

 الىش هية يػتلي   والٌ ي الىيوعي قالهيياط ألادا  معيتوم  ت عيين ئلي  تيإده ظياظية وتىكييز

ُ  مػلوميا  اإلاإظعية أو للمٌتتية تيوقش التي  الوحييذ   بالكػي  ييتم التي  الخيذما  ماهيية حيو
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 غيذ  مػشقية ي يد هاجحيا الهيياط اإلاعيتكيذيً، وليٍيون  لحاجيا  تلتيتهيا وميذم تهيذيمها

ُ  نميايا  ويييل نياظيت ييتم ظيوف وميا اليزه اظيتخذامت الواجيد اإلاهيياط هيوع هيو ميا حيو

 :قيما يلي الخذمة جود  نياط تػش ل يمًٌ وغموما اطالهي غملية ظبتم

 ئدساى بيين الك يو  هيو الخذمية جيود  لهيياط ألاظا ي   اجحيوس  قيان باساؼيوسامان وحعيد

ُ  وتونػاتيت للخذمية الكػليي ألادا  إلاعيتوم  اإلاعيتكيذ أو الػياملين  الخذمية هيزه جيود  حيو

 . 32) وتهذيمها ههاوتعو  الخذمة بتفميم اإلاشتتىة الك وا  وتيػة غل  تػتمذ حي 

الؽيهي  هميورج الك يو   للمهيياط تفيميمت خيالُ ميً باساؼيوسمان ئظيهاما  وتػتلي 

ُ  بمثابية ههىية ًيان واليزه servqual اإلاػيشوف اختفياسا بيي و   الخذمية جيود  أدبييا  فيي ت يو

ُ  الاهىتياع نيياط ئلي  والتونػيا  ؤلادساًيا  مهيياط يعيم و   هيوسه، وميً  ميً الخذمية حيو

 جيود  معيتوم  غلي  اإلاهيياط الحٌيم و ميى  .الخذمية جيود  خمعية لهيياطال أاػياده خيالُ

 والتي  اإلاتونػية الخذمية ميؼ قػلييا والتي  تهيذم اإلاذسيية الخذمية مهاسهية خيالُ ميً الخذمية

 اإلاهيياط هيزا اظيتخذام يعيم  اليزه النهياتا غليهيا، والهيذف ي في  أن اإلاعيتكيذ يتونيؼ

 الخيذما  ت ياه مههوتونػيا إلاعيتكيذيًا بيين ئدساًيا  وميذاها الك يو  نيياط هيو لت هيهيت

 . 33)اإلاإظعة أو اإلاىظمة وشف مً لهم اإلاهذمة

 :servqualوألابعاد ا خمست إلاقُا  

 اإلاشاقييو اإلاادييية وتؽييم  الخذميية بتهييذيم اإلاشتتىيية اإلاادييية البعييهيال  اإلالموظيية: وهييي -1

 اإلااديية اإلاتاحية والبعيهيال  اإلاهوميا  نيياط ييتم التػيذ هيزا وفيي اإلاو كين، ومظهش واإلاػذا 

 وألااياث واليذيٍوس  واإلاػذا  ألاجهض  مً الت هي ا  تهشغ أاػاد أسةػة وتتممً اإلاإظعة، في

 . 34)الػاملين ومظهش وؤلالا  

 التػيذ ييتم هيزا وفيي ودنية، بثهية اإلاوغيود  الخذمية أدا  غلي  الهيذس  الاغتماديية وتػني  2- 

 واليد تشضي   وب يود  اإلاهيشس  اإلاوغيذ فيي بذنية الخذمية تأديية غلي  الػياملين مهيذس  نيياط

 .لت اإلاهذمة الخذمة وهوغية اجحذد الونه حي  مً الخذمة

 وفيي الليضوم، العيشيػة غىيذ الخذمية تهيذيم في الػمال  لىلد الاظت ابة وتػن  :الاةتجابت -3

 لىالتيهيا، و يتم الكوس ية الخيذما  لتهيذيم الػياملين ليذم الجهوص ية نيياط ييتم التػيذ هيزا

 وسحابية ودون  ظيشوس فيي الخذمية تهيذيم غلي  الػياملين ليذم الكػليية اإلاهيذس  غلي  اهىي الر ييي 

 .الخذما  تلَ تهذيم مً تزمش



 ة غامنــــــــــــراىي                                                                                     

 

    1029ـ يياي   اد  شر العدد احل - شادضاجمللد ال
171 

 أه هكيوط الػميال  فيي والىمأهشىية الثهية بي  غلي  الػياملين نيذس  الميمان وتػني  أو ألاميان -4

 في ىمأهشىةب  ال غل  الػاملين مهذس  نياط غل  التػذ هزا في الر يي  و تم ، الخذمة متلهو

ُ  الخذمة ولد حين الػمال  هكوط  .غليها والحفو

 ميً الػميال  ت ياه اإلاإظعية تتذييت اليزه الكيشده والاهتميام ، والشغايية التػياول  هيا و هفيذ

 ، الخذمة لىلب  والذمااة والاحر ام اللتانة ئ هاس غل  اإلاو كين ونذس  ، قيها اإلاو كين خالُ

 ،حتياجيا  داخي  اإلاإظعية الػيام الجيو مالةمية نيياط غلي  أيميا الر ييي  ييتم التػذ هزا وفي

 . 35)الػم  لعاغا  باليعتة اإلاعتكيذيً

 اإلطار التطبيكي للدراسة: -2

 التع يف مبكاٌ الدراسة:

,مى  مػهذ الكىيون 1986ديش الهمش غام -الكشع الشااؼ -مػهذ الكىون الجميلة تأظغ

والشظم  الذاخليةلهىذظة اإلاػماس ة والهىذظة الكشع الشااؼ دبلوم دساظا  غليا في ا-الجميلة 

والتفيييو ش ولشعييياوغ قىيييون اغالهيييية. ونيييذ اظيييتىاع الكيييشع الشاايييؼ ان ي تييي  مونػيييت اإلاميييي  بيييين 

تمم مٌتتة اإلاػهذ االاية  اجهيض  يمتييوتش  قشوع مػهذ الكىون الجميلة في الجامػة اللتىاهية.

غشةيييا  786اجىتبييي  و 3980ين اب ميييوصغين بيييتيييي 4766اجهيييض  للميييو كين ، يوجيييذ  4للىيييالب و

يتيياب هتيية تعييتخذم اإلاٌتتيية هظييام الاقييوو اوس ييضونو. وتبييي  الجامػيية اللتىاهييية لجميييؼ  518و

قشوغهييييييا اإلافييييييادس ؤلالٌر وهييييييية، مييييييً يتييييييد ودوس ييييييا  ئلٌر وهييييييية ونواغييييييذ بياهييييييا  مىييييييز غييييييذ  

ًا  فييي حيييوالي  وسها ناغييذ  بياهييا  غاإلاييية والتيي  تمييم بيييذ 40ظييىوا ، وهييي اليييوم تييإمً ئؼيير ا

آلا،ف مييييييً مهييييييا،  الييييييذوس ا  والٌتييييييد ؤلالٌر وهييييييية، والتيييييي  تؿىييييييا مختلييييييل التخففييييييا  

اإلاوجييييييود  فييييييي ًليييييييا  الجامػيييييية مييييييً الحهييييييوم والػلييييييوم العياظييييييية، آلاداب والػلييييييوم والىييييييد 

 والهىذظة والػلوم ؤلاجتماغية، والكىون، الخ.

 فئات املشتفيديً وأشدادٍه: -1/2

س: ، ونيييذ تيييم 50ع الٌليييي اغميييا  هيئييية التيييذسيغ فيييي بليييـ اججميييو  أع.ةةةاء هُئةةةت التةةةمَر
 
غميييوا

% مييً الػييذد الٌلييي اغمييا  هيئيية التييذسيغ، 10توصيييؼ اظييتثيان غليي  غيىيية غؽييواةية وعييتتها 

 اظبتاهة. 10بلـ غذد اظتثياها  و 

، ونيييييذ تيييييم توصييييييؼ اظيييييتثيان غلييييي  غيىييييية  500بليييييـ اججميييييوع الٌليييييي للىيييييالب فيييييي  الطةةةةةالب :
 
والتيييييا

 ، وبلييـ الػييذد الييزه  50الػييذد الٌلييي للىييالب، حييي  بلؿييه  % ميي5ًغؽييواةية وعييتتها 
 
مت واييا
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 ، وتيييييم اظيييييبتػاد  4ليييييم ييييييتم الحفيييييُو غلييييي  اظيييييت ابا  مىيييييت 
 
اظيييييبتاهة لػيييييذم ايتمييييياُ  2والتيييييا

 اظبتاهة. 44بياهاهها، وبزلَ يٍون الػذد النهاتا لالظتثياها  

 نوع   ا  نس( اإلاستفُمًن : -2/2

س :  7ميييا  هيئيية التيييذسيغ الييزًوس اليييزيً تييم اظيييتىالغهم بليييـ غييذد أغ أع.ةةاء هُئةةةت التةةمَر

%. 30أغميييا  بيعيييتة  3%، وبليييـ غيييذد أغميييا  هيئييية التيييذسيغ ميييً ؤلاهييياث 70أغميييا  بيعيييتة 

ويػييود يليي  عجييم غيىيية اإلاعييتكيذيً مييً الييزًوس ئليي  أنهييم يؽييٍلون اليعييتة ألاغليي  مييً أغمييا  

 هيئة التذسيغ في مػهذ الكىون الجميلة.

 بيعيتة  19ب الزًوس الزيً تم اظتىالغهم بلـ غذد الىال الطالب : 
 
% ، و بليـ غيذد 45والتا

%. ويػييود يلي  عجييم غيىيية اإلاعييتكيذيً مييً ألاهيياث 55والتيية بيعييتة  23الىالتيا  مييً ؤلاهيياث 

 ئل  أنهم يؽٍلون اليعتة ألايل  مً الىالب الذاسظين في مػهذ الكىون الجميلة.

 امعت اللبنانُتجودة ا خمماث الالمترونُت ف  ممتباث ا   -3/2
 

 احملور األول : األداء 

 ( املخور ألاو  : ألاداء1ا  مو  رق   
 

 الفقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ة
 

 ؤلاجابت

س  الطالب هُئت التمَر

 النسبت التم ار النسبت التم ار

تتييوقش فييي اإلاٌتتيية خييذما  الٌر وهييية داخلييية 

 اةماؽٍ  د

 - - %10 1 مواقو بذسجة يتي  

 %19 8 %10 1 مواقو بذسجة متوظىة

 %54 24 %50 5 مواقو بذسجة نليلة

 %27 12 %30 3 ؾي  مواقو

 %100 44 %100 10 اججموع

توقش اإلاٌتتة خذما  الٌر وهية خاسجية غلي  

 اإلاونؼ الالٌر ووا دون اههىاع

 

 %4 2 %10 1 مواقو بذسجة يتي  

 %34 15 %20 2 بذسجة متوظىة مواقو

 %34 15 %70 7 مواقو بذسجة نليلة

 %28 12 - - ؾي  مواقو

 %100 44 %100 10 اججموع

الخيييييييييييييذما  الالٌر وهيييييييييييييية تبيييييييييييييي  للمعيييييييييييييتكيذ 

 الحفُو غل  اإلاػلوما  الت  ي تاجها

 

 %4 2 %10 1 مواقو بذسجة يتي  

 %45 20 %10 1 مواقو بذسجة متوظىة

 %32 14 %80 8 نليلةمواقو بذسجة 

 %19 8 - - ؾي  مواقو

 %100 44 %100 10 اججموع
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تييييوقش اإلاٌتتيييية الت هييييي ا  واإلاػييييذا  الحذيثيييية 

 ،ظتخذام الخذما  الالٌر وهية

 %4 2 - - مواقو بذسجة يتي  

 %10 4 %20 2 مواقو بذسجة متوظىة

 %40 18 %30 3 مواقو بذسجة نليلة

 %46 20 %50 5 ؾي  مواقو

 %100 44 %100 10 اججموع

مهتيييييييييييييييييا  اإلاٌتتييييييييييييييية ميييييييييييييييً أدوا  وأجهيييييييييييييييض  و 

ًاقييييييييييية لييييييييييذغم الليييييييييي امو  مفييييييييييادس اإلاػلومييييييييييا  

ًاديمييييييييييييييييييييييييية التيييييييييييييييييييييييي  تهييييييييييييييييييييييييذمها الجامػيييييييييييييييييييييييية  ألا

 للمعتكيذيً

 %4 2 - - مواقو بذسجة يتي  

 %27 12 %20 2 مواقو بذسجة متوظىة

 %39 18 %60 6 مواقو بذسجة نليلة

 %30 12 %20 2 ؾي  مواقو

 %100 44 %100 10 اججموع

 

   يبتين مايلي:1مً الىظش في الجذُو سنم )

 أشضاء ٍيئة التدريص:

% مييً أغمييا  هيئيية التييذسيغ بتييوقش خييذما  الٌر وهييية داخلييية اؽييٍ  داةييم 50تييشم وعييتة  -

% ، تواقيو غلي  تيوقش خيذما  الٌر وهيية داخي  30في اإلاٌتتة  بذسجة نليلة، في اإلاهاب  وعيتة

 اإلاٌتتة.

% ميييً أغمييييا  هيئيييية التيييذسيغ غليييي  تيييوقش اإلاٌتتيييية خييييذما  70ة وعييييتة وتواقيييو بذسجيييية نليلييي -

 الٌر وهية خاسجية غل  اإلاونؼ الالٌر ووا دون اههىاع.

% ميييييييً أغميييييييا  هيئييييييية التيييييييذسيغ غلييييييي  أن الخيييييييذما  الالٌر وهيييييييية تبيييييييي  80وأقييييييياد  وعيييييييتة  -

فييييياههم و مييييييولهم للمعيييييتكيذيً الحفيييييُو غلييييي  اإلاػلوميييييا  التييييي  ي تاجوهيييييا فيييييي م ييييياُ تخف

 اإلاػشقية

% مييً أغمييا  هيئيية التييذسيغ ، تواقييو غليي  تييوقش الت هييي ا  واإلاػييذا  الحذيثيية 50ووعييتة  -

% غلييي  تيييوقش 20بذسجييية نليلييية وعيييتة  ،ظيييتخذام الخيييذما  الالٌر وهيييية فيييي اإلاٌتتييية، و تواقيييو

 .ألاجهض  الالٌر وهية الحذيثة الت  تبي  اظتخذام الخذما  الالٌر وهية باإلاٌتتة

% ميً أغميا  هيئية التييذسيغ غلي  أن  مهتيييا  اإلاٌتتية مييً 60و تواقيو بذسجية نليلية وعييتة -

ًاديمييييية التيييي  تهييييذمها الجامػيييية  ًاقييييية لييييذغم الليييي امو ألا أدوا  وأجهييييض  و مفييييادس اإلاػلومييييا  

 للمعتكيذيً.
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 الطالب:

ة % ميييً الىيييالب بتيييوقش اإلاٌتتييية لخيييذما  الٌر وهيييية اؽيييٍ  داةيييم، و وعيييت54أؼييياس  وعيييتة  -

 باإلاٌتتة.  الٌر وهية داخلية% تواقو بذسجة متوظىة غل  وجود خذما  19

% بتيييوقش اإلاٌتتييية لخيييذما  الٌر وهيييية خاسجيييية غلييي  اإلاونيييؼ الالٌر وويييا دون 34وتيييشم وعيييتة  -

% ، تواقييو غليي  تييوقش خييذما  الٌر وهييية خاسجييية مييً خييالُ مونييؼ 28بشىمييا وعييتة  اههىيياع،

 اإلاٌتتة الالٌر ووا.

% مييييً الىييييالب تواقييييو بذسجيييية نليليييية غليييي  الخييييذما  الالٌر وهييييية التيييي  تهيييييذمها 45و وعييييتة  -

 اإلاٌتتة تبي  للمعتكيذيً الحفُو غل  اإلاػلوما  الت  ي تاجوها.

% غل  توقش اإلاٌتتة للت هي ا  واإلاػذا  الحذيثة ،ظتخذام الخذما  46و، تواقو وعتة  -

نليلة غل  توقش ألاجهض  و التٌىولوجيا   % تواقو بذسجة40الالٌر وهية، و في اإلاهاب  وعتة 

 اإلاتىوس  ،ظتخذام الخذما  الالٌر وهية في اإلاٌتتة.

% ميييييً الىيييييالب غلييييي  أن مهتيييييييا  اإلاٌتتييييية ميييييً أدوا  وأجهيييييض  و مفيييييادس 39أقييييياد  وعيييييتة  -

ًاديمية الت  تهذمها الجامػة للمعتكيذيً بذسجة نليلة. ًاقية لذغم الل امو ألا  اإلاػلوما  
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 املصداقيةالثاىي:  احملور

 

   اإلافذانية2الجذُو سنم )

 

 

 الفقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ة

 

 ؤلاجابت

س  الطالب هُئت التمَر

 النسبت التم ار النسبت التم ار

الخييذما  الالٌر وهييية داةميييا متاحيية للمعيييتكيذيً 

 مً اإلاٌتتة

 %13 6 - - مواقو بذسجة يتي  

 %23 10 %60 6 مواقو بذسجة متوظىة

 %45 20 %30 3 مواقو بذسجة نليلة

 %19 8 %10 1 ؾي  مواقو

 %100 44 %100 10 اججموع

الخييييييييذما  الالٌر وهييييييييية فيييييييييي اإلاٌتتيييييييية تلبيييييييي  حاجييييييييية 

 اإلاعتكيذ بذنة و ظشغة

 - - - - مواقو بذسجة يتي  

 %27 12 %20 2 مواقو بذسجة متوظىة

 %46 20 %60 6 ذسجة نليلةمواقو ب

 %27 12 %20 2 ؾي  مواقو

 %100 44 %100 10 اججموع

 

 

اليييشوابي التييي  يػشليييها اإلاونيييؼ الالٌر وويييا للمٌتتييية 

 قػالة

 %7 3 %30 3 مواقو بذسجة يتي  

 %38 17 %10 1 مواقو بذسجة متوظىة

 %36 16 %60 6 مواقو بذسجة نليلة

 %19 8 - - ؾي  مواقو

 %100 44 %100 10 عاججمو 

تشيييض ئداس  اإلاٌتتييية غلييي  جيييود  خيييذما  اإلاػلوميييا  

 اإلاهذمة  للمعتكيذيً

 %7 3 %40 4 مواقو بذسجة يتي  

 %66 26 %30 3 مواقو بذسجة متوظىة

 %23 10 %30 3 مواقو بذسجة نليلة

 %4 2 - - ؾي  مواقو

 %100 44 %100 10 اججموع

 :  يبتين مايلي2مً الجذُو سنم )

 

 :أشضاء ٍيئة التدريص

% مً أغما  هيئة التذسيغ واقهيوا بذسجية متوظيىة غلي  الخيذما  الالٌر وهيية 60وعتة  -

% لييييييم تواقييييييو غليييييي  اتاحيييييية 10داةمييييييا متاحيييييية للمعييييييتكيذيً مييييييً اإلاٌتتيييييية، وفييييييي اإلاهابيييييي  وعييييييتة 

 الخذما  الالٌر وهية في اإلاٌتتة.
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  أن الخييييذما  الالٌر وهييييية فييييي % مييييً أغمييييا  هيئيييية التييييذسيغ غليييي60وواقييييو بذسجيييية نليليييية   -

  اإلاٌتتة تلب  حاجة اإلاعتكيذ بذنة و ظشغة.

% مييييييً أغمييييييا  هيئيييييية التييييييذسيغ بييييييأن الييييييشوابي التيييييي  يػشلييييييها اإلاونييييييؼ الالٌر ووييييييا 60أجيييييياب  -

% مييييً أغمييييا  هيئيييية التييييذسيغ تييييشم بييييأن الييييشوابي التيييي  يبي هييييا اإلاونييييؼ 10للمٌتتيييية قػاليييية، و 

 الالٌر ووا قػالة بذسجة متوظىة.

% مً أغما  هيئة التذسيغ غل  أن ئداس  اإلاٌتتة غل  تشيض غل  جيود  خيذما  40أؼاس  و -

 اإلاػلوما  اإلاهذمة  للمعتكيذيً بذسجة يتي  .

 

 الطالب:

%مً الىالب باتاحة الخذما  الالٌر وهية للمعتكيذيً في اإلاٌتتة، بشىما 45أقاد  وعتة  -

لٌر وهيية داةميا متاحية للمعيتكيذيً فيي % تواقو بذسجة يتي   غلي  أن الخيذما  الا13وعتة 

 اإلاٌتتة.

% ميييً الىيييالب واقهيييوا بذسجييية نليلييية غلييي  أن الخيييذما  الالٌر وهيييية فيييي اإلاٌتتييية 46و وعيييتة  -

 تلب  حاجة اإلاعتكيذ بذنة و ظشغة.

% ميً الىيالب بيأن اليشوابي التي  يػشليها اإلاونيؼ الالٌر وويا 38و ؾلواقو بذسجية متوظيىة  -

 للمٌتتة قػالة.

% مييً الىييالب أؼيياسوا بييأن ئداس  اإلاٌتتيية تشيييض غليي  جييود  خييذما  اإلاػلومييا  اإلاهذميية  66و  -

 % ، تواقو غل  جود  الخذما  اإلاهذمة للمعتكيذيً.4للمعتكيذيً، و في اإلاهاب  وعتة 
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 احملور الثالث: االستجابة

   الاظت ابة3الجذُو سنم )

 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ةالفقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 

 ؤلاجابت

س  الطالب هُئت التمَر

 النسبت التم ار النسبت التم ار

الػاملون في اإلاٌتتية مإهليون  للمعياغذ  

فيييييييييييييييييي تهيييييييييييييييييذيم الخيييييييييييييييييذما  الالٌر وهيييييييييييييييييية 

 للمعتكيذيً

 %29 13 %30 3 مواقو بذسجة يتي  

 %48 21 %10 1 مواقو بذسجة متوظىة

 %19 8 %60 6 ليلةمواقو بذسجة ن

 %4 2 - - ؾي  مواقو

 %100 44 %100 10 اججموع

تييييييييييييييييييييييتم الاجابيييييييييييييييييييييية غليييييييييييييييييييييي  اظتكعيييييييييييييييييييييياسا  

اإلاعييييتكيذيً غييييً الخييييذما  الالٌر وهييييية 

فييييييي اإلاٌتتيييييية و اإلاونييييييؼ الالٌر ووييييييا اؽييييييٍ  

 دنيو

 %13 6 %10 1 مواقو بذسجة يتي  

 %41 18 %30 3 مواقو بذسجة متوظىة

 %44 19 %50 5 مواقو بذسجة نليلة

 %2 1 %10 1 ؾي  مواقو

 %100 44 %100 10 اججموع

 

التػليميييييييييييييييييييييا  و الاسؼيييييييييييييييييييييادا  واحيييييييييييييييييييييحة 

 ،ظتخذام الخذما  الالٌر وهية

 

 %13 6 %10 1 مواقو بذسجة يتي  

 %34 15 %10 1 مواقو بذسجة متوظىة

 %37 16 %70 7 مواقو بذسجة نليلة

 %16 7 %10 1 ؾي  مواقو

 %100 44 %100 10 اججموع

   ما يلي:3يبتين مً الجذُو سنم )

% مً أغما  هيئية التيذسيغ واقهيوا بذسجية نليلية غلي  أن الػياملين فيي اإلاٌتتية 60أن وعتة  -

% أؼياس  ئلي  10مإهلين  للمعاغذ  في تهذيم الخيذما  الالٌر وهيية للمعيتكيذيً، و وعيتة 

ذما  الالٌر وهيييييييية بذسجييييييية أن اإلايييييييو كين باإلاٌتتييييييية يمتلٍيييييييون الخلييييييي   اإلاىاظيييييييتة لتهيييييييذيم الخييييييي

 متوظىة.

% ميييً أغمييييا  هيئيييية التيييذسيغ غليييي  ئجابيييية الػييياملين باإلاٌتتيييية غليييي  50وواقيييو بذسجيييية نليليييية  -

اظتكعييياسا  اإلاعيييتكيذيً غيييً الخيييذما  الالٌر وهيييية فيييي اإلاٌتتييية و اإلاونيييؼ الالٌر وويييا اؽيييٍ  

 دنيو.

واحييحة ،ظييتخذام % مييً أغمييا  هيئيية التييذسيغ بييأن التػليمييا  و الاسؼييادا  70و أجيياب  -

 الخذما  الالٌر وهية في اإلاٌتتة.
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 الطالب:

% ميييً الىيييالب تواقيييو بذسجييية متوظييييىة غلييي  أن الػييياملين فيييي اإلاٌتتييية مييييإهلين  48أن وعيييتة  -

% مييً الىييالب يييشون بييأن 4للمعيياغذ  فييي تهييذيم الخييذما  الالٌر وهييية للمعييتكيذيً، بشىمييا 

 الالٌر وهية. الػاملين باإلاٌتتة لشعوا مإهلين لتهذيم الخذما 

% مً الىالب تشم بأهت تتم الاجابة غل  اظتكعاسا  اإلاعتكيذيً غً الخذما  44و وعتة  -

 الالٌر وهية في اإلاٌتتة و اإلاونؼ الالٌر ووا اؽٍ  دنيو.

% مييييييييً الىييييييييالب بييييييييأن التػليمييييييييا  و الاسؼييييييييادا  واحييييييييحة ،ظييييييييتخذام الخييييييييذما  34وأقيييييييياد  -

تيييييييييشم اػيييييييييذم وليييييييييوا التػليميييييييييا  الخاـييييييييية % 16الالٌر وهيييييييييية بذسجييييييييية متوظيييييييييىة، و وعيييييييييتة 

 باظتخذام خذما  تٌىولوجيا اإلاػلوما .

 

 احملور ال ابع: االستجابة

    الاظت ابة4الجذُو سنم )

 

 الفقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ة

 

 ؤلاجابت

س  الطالب هُئت التمَر

 النسبت التم ار النسبت التم ار

ش اإلاٌتتيييييييييييييييييييية ألادوا  وألاجهييييييييييييييييييييض  تييييييييييييييييييييوق

الالٌر وهيييييييييييية التييييييييييي  ييييييييييييتم اظيييييييييييتخذامها 

 اعهولة ويعش

  - %40 4 مواقو بذسجة يتي  

 %19 8 10 1 مواقو بذسجة متوظىة

 %58 26 %50 5 مواقو بذسجة نليلة

 %23 10 - - ؾي  مواقو

 %100 44 %100 10 اججموع

اإلاونييييييييييؼ الالٌر ووييييييييييا للمٌتتيييييييييية مييييييييييىظم 

ظيييييتخذامت مييييييً نتيييييي  بىش هييييية تعييييييه  ا

 اإلاعتكيذيً

 %19 8 %20 2 مواقو بذسجة يتي  

 %54 24 %20 2 مواقو بذسجة متوظىة

 %23 10 %60 6 مواقو بذسجة نليلة

 %4 2 - - ؾي  مواقو

 %100 44 %100 10 اججموع

يييييييييييييوقش اإلاونييييييييييييؼ الالٌر ووييييييييييييا للمٌتتيييييييييييية 

امٍاهييييية الت يييي  فييييي نواغييييذ اإلاػلومييييا  

 داخ  وخاسج الجامػة

 %19 8 - - اقو بذسجة يتي  مو 

 %29 13 %20 2 مواقو بذسجة متوظىة

 %52 23 %60 6 مواقو بذسجة نليلة

 - - %20 2 ؾي  مواقو

 %100 44 %100 10 اججموع

 )  ما يلي:4يبتين مً الجذُو سنم 
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 أشضاء ٍيئة التدريص: -

وا  وألاجهيييييييييض  % مييييييييً أغمييييييييا  هيئييييييييية التييييييييذسيغ واقهيييييييييوا بذسجيييييييية نليليييييييية غلييييييييي  تييييييييوقش ألاد50 -

 الالٌر وهية في اإلاٌتتة و الت  يتم اظتخذامها اعهولة ويعش.

% ميييً أغميييا  هيئييية التيييذسيغ بيييأن اإلاونيييؼ الالٌر وويييا للمٌتتييية ميييىظم بىش هييية 60و أجييياب  -

 تعه  اظتخذامت مً نت  اإلاعتكيذيً.

ييييية % مييييً أغمييييا  هيئيييية التييييذسيغ يييييوقش اإلاونييييؼ الالٌر ووييييا للمٌتتيييية يييييوقش امٍاه60و أؼيييياس  -

 الت   في نواغذ اإلاػلوما  داخ  وخاسج الجامػة بذسجة نليلة.

 

 الطالب:

% ميييً الىيييالب بتيييوقش اإلاٌتتييية ليييكدوا  وألاجهيييض  الالٌر وهيييية 58واقيييو بذسجييية نليلييية وعيييتة  -

% ميييييييً الىيييييييالب تيييييييشم اػيييييييذم تيييييييوقش 23التييييييي  ييييييييتم اظيييييييتخذامها اعيييييييهولة ويعيييييييش، بشىميييييييا وعيييييييتة 

   يتم اظتخذامها في اإلاٌتتة.الت هي ا  الالٌر وهية اإلاتىوس  الت

% مً الىالب واقهوا بذسجة متوظىة غل  أن اإلاونؼ الالٌر ووا للمٌتتية ميىظم 54ووعتة  -

% ميييً الىيييالب وجيييذوا 4بىش هييية تعيييه  اظيييتخذامت ميييً نتييي  اإلاعيييتكيذيً، و باإلاهابييي  وعيييتة 

 بأن اإلاونؼ الالٌر ووا ؾي  مىظم ،ظتخذامت مً نت  اإلاعتكيذيً.

ً الىيييالب بييييأن اإلاونيييؼ الالٌر وويييا للمٌتتييية يبييييي  امٍاهيييية الت ييي  فيييي نواغييييذ % مييي52وأؼييياس  -

 اإلاػلوما  داخ  وخاسج الجامػة.
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 احملور اخلامص: امليزات االضافية و الركل العاو

  اإلاي ا  الالاقية و الؽٍ  الػام5الجذُو سنم )

 

 ة ةالفقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 

 ؤلاجابت

س  الطالب هُئت التمَر

 النسبت التم ار النسبت التم ار

 

 

اإلاونيييييييييييييييؼ الالٌر وويييييييييييييييا للمٌتتييييييييييييييية مميييييييييييييييي  وواجهييييييييييييييية 

 اإلاعتخذم جزابة

 %13 6 %20 2 مواقو بذسجة يتي  

 %46 20 %50 5 مواقو بذسجة متوظىة

 %29 13 %20 2 مواقو بذسجة نليلة

 %12 5 %10 1 ؾي  مواقو

 %100 44 %100 10 اججموع

توقش الخذما  الالٌر وهية اإلاعتخذمة في اإلاٌتتية 

 أيث  مً لؿة

 - - %10 1 مواقو بذسجة يتي  

 %63 28 %70 7 مواقو بذسجة متوظىة

 %31 14 %20 2 مواقو بذسجة نليلة

 %6 3 - - ؾي  مواقو

 %100 44 %100 10 اججموع

 تيييييييوقش الخيييييييذما  الالٌر وهيييييييية خيييييييياسا  التىثييييييييت و

 الت زيش في حالة الاظتخذام الخاوئ

   - - مواقو بذسجة يتي  

 %23 10 - - مواقو بذسجة متوظىة

 %61 27 %80 8 مواقو بذسجة نليلة

 %16 7 %20 2 ؾي  مواقو

 %100 44 %100 10 اججموع

يوقش اإلاونؼ الالٌر وويا للمٌتتية اظيتخذام سوابيي 

 ـلة تىه  ئل  مٌتتا  أخشم وموانؼ مكيذ  را 

 - - - - مواقو بذسجة يتي  

 %31 14 %20 2 مواقو بذسجة متوظىة

 %46 20 %50 5 مواقو بذسجة نليلة

 %23 10 %30 3 ؾي  مواقو

 %100 44 %100 10 اججموع

 

   يبتين ما يلي:5يتضح مً خالُ الجذُو سنم )

 أشضاء ٍيئة التدريص: -

ذسجيية متوظييىة غليي  أن اإلاونييؼ الالٌر ووييا % مييً أغمييا  هيئيية التييذسيغ واقهييوا ب50وعييتة  -

% وجيييذوا بيييأن اإلاونيييؼ الالٌر وويييا إلاٌتتييية 10للمٌتتيية مميييي  وواجهييية اإلاعيييتخذم جزابييية، بشىمييا 

 ؾي  ممي  و ؾي  جزاب.

% مً أغما  هيئة التذسيغ بتوقش الخذما  الالٌر وهية اإلاعتخذمة في اإلاٌتتية 70و أقاد  -

 ايث  مً لؿة بذسجة متوظىة.
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% مً أغما  هيئة التذسيغ بتوقش الخذما  الالٌر وهية خيياسا  80بذسجة نليلة  و واقو -

 التىثيت و الت زيش في حالة الاظتخذام الخاوئ.

% ميييً أغمييا  هيئييية التيييذسيغ بييأن اإلاونيييؼ الالٌر وويييا يييوقش للمٌتتييية اظيييتخذام 50و أجيياب  -

ر وهييييية بذسجيييية سوابييييي تىهيييي  ئليييي  مٌتتييييا  أخييييشم وموانييييؼ مكيييييذ  را  ـييييلة بالخييييذما  الالٌ

 نليلة.

 الطالب:

% مييييً الىييييالب غليييي  اإلاونييييؼ الالٌر ووييييا للمٌتتيييية ممييييي  وواجهيييية 45واقييييو بذسجيييية متوظييييىة  -

% مييً الىييالب يييشون بييأن اإلاونييؼ الالٌر ووييا للمٌتتيية ؾييي  مميييي  5اإلاعييتخذم جزابيية، ووعييتة 

 وواجهة اإلاعتخذم ؾي  جزابة.

خيييذما  الالٌر وهيييية اإلاعيييتخذمة فيييي % مييً الىيييالب واقهيييوا بذسجييية متوظيييىة بتييوقش ال63و  -

 اإلاٌتتة ايث  مً لؿة.

% ميً الىيالب بتيوقش الخيذما  الالٌر وهيية خيياسا  التىثييت و الت يزيش فيي حالية 61وأؼاس   -

 الاظتخذام الخاوئ بذسجة نليلة.

% مييً الىييالب بيييأن اإلاونييؼ الالٌر ووييا للمٌتتيية ييييوقش اظييتخذام سوابييي تىهيي  ئلييي  46و أقيياد  -

% مييً الىييالب بشىييوا اػييذم تييوقش اظيييتخذام 23م وموانييؼ مكيييذ  را  ـييلة.، و مٌتتييا  أخييش 

 سوابي تىه  ئل  مٌتتا  وموانؼ لها غالنة بالخذما  الالٌر وهية. 
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 احملور الشادض: املوا بة

   اإلاوايتة6الجذُو سنم )

 

 الفقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ة

 

 جابتؤلا 

س  الطالب هُئت التمَر

 النسبت التم ار النسبت التم ار

 

 

مفييييييييييييييادس اإلاػلوميييييييييييييييا  اإلاتاحيييييييييييييية غلييييييييييييييي  

الخييييييييييييييييييذما  الالٌر وهييييييييييييييييييية للمٌتتييييييييييييييييييية 

 حذيثة

 %42 19 %10 1 مواقو بذسجة يتي  

 %46 20 %20 2 مواقو بذسجة متوظىة

 %12 5 %70 7 مواقو بذسجة نليلة

 - - - - ؾي  مواقو

 %100 44 %100 10 اججموع

تهيييييييييييوم اإلاٌتتييييييييييية بت يييييييييييذي  الخيييييييييييذما  

 الالٌر وهية في اإلاٌتتة اؽٍ  معتمش

 - - %10 1 مواقو بذسجة يتي  

 %35 15 %30 3 مواقو بذسجة متوظىة

 %46 20 %50 5 مواقو بذسجة نليلة

 %19 8 %10 1 ؾي  مواقو

 %100 44 %100 10 اججموع

تهيييييييييييييييييوم اإلاٌتتييييييييييييييييية بت يييييييييييييييييذي  اإلاونيييييييييييييييييؼ 

 ا للمٌتتة اؽٍ  داةمالالٌر وو

   %10 1 مواقو بذسجة يتي  

 %29 13 %20 2 مواقو بذسجة متوظىة

 %55 24 %70 7 مواقو بذسجة نليلة

 %16 7 - - ؾي  مواقو

 10 اججموع

100% 44 

100% 

   يبتين ما يلي:6مً خالُ الىظش بالجذُو سنم )

 أشضاء ٍيئة التدريص:

سيغ تواقيو بذسجية نليلية غلي  أن مفيادس اإلاػلوميا  اإلاتاحية غلي  % مً أغميا  هيئية التيذ70وعتة  -

 الخذما  الالٌر وهية للمٌتتة حذيثة.

% مييً أغمييا  هيئيية التييذسيغ بييأن اإلاٌتتيية بت ييذي  الخييذما  الالٌر وهييية 50و واقييو بذسجيية نليليية  -

 إلاٌتتة.% ، يواقهوا غل  ت ذي  الخذما  الالٌر وهية في ا10في اإلاٌتتة اؽٍ  معتمش، ووعتة 

% مييً أغمييا  التييذسيغ أؼيياسوا بييأن اإلاٌتتيية تهييوم بت ييذي  اإلاونييؼ الالٌر ووييا للمٌتتيية اؽييٍ  70و  -

 داةم.

 الطالب:

% ميييييييً الىيييييييالب بيييييييأن مفيييييييادس اإلاػلوميييييييا  اإلاتاحييييييية غلييييييي  47واقيييييييو بذسجييييييية متوظيييييييىة وعيييييييتة  -

 الخذما  الالٌر وهية للمٌتتة حذيثة.
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ة غليييييييي  أن اإلاٌتتيييييييية بت ييييييييذي  الخييييييييذما  % مييييييييً الىييييييييالب تواقييييييييو بذسجيييييييية نليليييييييي46و وعييييييييتة  -

 الالٌر وهية في اإلاٌتتة اؽٍ  معتمش.

% ميييً الىيييالب بيييأن اإلاٌتتييية تهيييوم بت يييذي  اإلاونيييؼ الالٌر وويييا للمٌتتييية بذسجييية 55و أجييياب  -

 ت ذث اإلاونؼ الالٌر ووا للمٌتتة.% مً الىالب يشون بأن اإلاٌتتة ، 16نليلة، و 

 احملور الشابع: التعاطف

   التػاول7) الجذُو سنم  
 

 الفقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ة

 

 ؤلاجابت

س  الطالب هُئت التمَر

 النسبت التم ار النسبت التم ار

يتػام  الػاملون  في اإلاٌتتية  ميؼ اإلاعيتكيذيً 

 بلىل

 %55 24 %80 8 مواقو بذسجة يتي  

 %39 17 %20 2 مواقو بذسجة متوظىة

 %4 2 - - مواقو بذسجة نليلة

 %2 1 %100 10 ؾي  مواقو

 %100 44 %100 10 اججموع

يميييى  الػييياملون فيييي اإلاٌتتييية اهتماميييا شخفييييا 

للمعييييييييييتكيذيً أاىييييييييييا  اظييييييييييتخذام الخييييييييييذما  

 الالٌر وهية

 %18 7 %10 1 مواقو بذسجة يتي  

 %52 23 %80 8 مواقو بذسجة متوظىة

 %29 13 %10 1 مواقو بذسجة نليلة

 %2 1 - - ؾي  مواقو

 %100 44 %100 10 اججموع

تكهيييييييييييم الػييييييييييياملون فيييييييييييي اإلاٌتتييييييييييية ،حتياجيييييييييييا  

 اإلاعتكيذيً

 %32 14 %30 3 مواقو بذسجة يتي  

 %64 28 %50 5 مواقو بذسجة متوظىة

 %4 2 %20 2 مواقو بذسجة نليلة

 - - - - ؾي  مواقو

 %100 44 %100 10 اججموع

اس  اإلاٌتتيييية مػلومييييا  دنيهيييية حييييوُ تمتليييَ ئد

 الخذما  الالٌر وهية الت  تهذم في اإلاٌتتة

 %4 2 - - مواقو بذسجة يتي  

 %62 27 - - مواقو بذسجة متوظىة

 %32 14 %70 7 مواقو بذسجة نليلة

 %2 1 %30 3 ؾي  مواقو

 %100 44 %100 10 اججموع

 

تيييييييييوقش اإلاٌتتييييييييية اإلاىيييييييييا  التىظي ييييييييي  اإلاىاظييييييييييد  

 يم الخذما  الالٌر وهية للمعتكيذيًلتهذ

 %2 1 - - مواقو بذسجة يتي  

 %27 12 %30 3 مواقو بذسجة متوظىة

 %50 22 %40 4 مواقو بذسجة نليلة

 %21 9 %30 3 ؾي  مواقو

 %100 44 %100 10 اججموع

 

   ما يلي:7يتضح مً الجذُو سنم )
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 أشضاء ٍيئة التدريص: -

ذسيغ واقهيييييييوا بذسجيييييييية يتيييييييي   غليييييييي  أن الػييييييياملين  فييييييييي اإلاٌتتيييييييية  % ميييييييً أغمييييييييا  هيئييييييية التيييييييي80 -

 يتػاملون مؼ اإلاعتكيذيً بلىل.

% مييً أغميييا  هيئييية التيييذسيغ غليي   أن الػييياملين فيييي اإلاٌتتييية 80وتواقييو بذسجييية نليلييية وعيييتة  -

 يػىون اهتماما شخفيا للمعتكيذيً أاىا  اظتخذامهم للخذما  الالٌر وهية. 

ة التذسيغ بتكهم الػاملين في اإلاٌتتة ،حتياجا  اإلاعيتكيذيً % مً أغما  هيئ50و أؼاس  -

 بذسجة متوظىة.

% مييييً أغميييا  هيئيييية التيييذسيغ بييييأن ئداس  اإلاٌتتييية تمتلييييَ مػلوميييا  دنيهيييية حييييُو 70و أقييياد  -

 الخذما  الالٌر وهية الت  تهذمها اإلاٌتتة بذسجة نليلة.

اإلاىيييا  التىظي ييي  اإلاىاظيييد   % ميييً أغميييا  هيئييية التييذسيغ تيييشم بيييأن اإلاٌتتييية تييوقش40ووعييتة   -

% ، تواقيييييييو غلييييييي  أن التىظيييييييييم 30لتهيييييييذيم الخيييييييذما  الالٌر وهيييييييية للمعييييييييتكيذيً، و وعيييييييتة 

 لتهذيم الخذما  الالٌر وهية باإلاٌتتة ؾي  مىاظد.

 الطالب:

% مييييييييً الىييييييييالب واقهييييييييوا بذسجيييييييية يتييييييييي   غليييييييي  أن الػيييييييياملين  فييييييييي اإلاٌتتيييييييية يتػيييييييياملون ميييييييييؼ 55 -

 لىالب ي ذوا بأن تػام  الػاملين مػهم ، يتم بلىل.% مً ا2اإلاعتكيذيً بلىل، و 

% مييييً الىييييالب غليييي  أن الػيييياملين فييييي اإلاٌتتيييية يػىييييوا اهتمامييييا 52وتواقييييو بذسجيييية متوظييييىة  -

 شخفيا للمعتكيذيً أاىا  اظتخذام الخذما  الالٌر وهية.

سجيية % ميً الىيالب يواقهيوا غلي  تكهيم الػياملين فيي اإلاٌتتية ،حتياجيا  اإلاعيتكيذيً بذ64و  -

 متوظىة.

% مً الىالب غل  أن ئداس  اإلاٌتتة بأن تمتلَ مػلوما  دنيهة حيُو الخيذما  62وأجاب  -

% ؾيييييي  ميييييواقهين غلييييي  تيييييوقش مػلوميييييا  حيييييُو 2الالٌر وهيييييية التييييي  تهيييييذم فيييييي اإلاٌتتييييية، ووعيييييتة 

 اإلاهذمة. التٌىولوجيةالخذما  

الخيذما   اإلاىاظيد لتهيذيم% مً الىالب أجابوا بتوقش اإلاٌتتية اإلاىيا  التىظي ي  50ووعتة  -

وهىاى غىاـش اظاظية يتٍون منها ظوم اإلاػلوما   الالٌر وهية للمعتكيذيً بذسجة نليلة.

 وهي:
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ومييييً اإلاػلييييوم ان الحاجيييية تولييييذ  وجييييود معييييتكيذ لذيييييت حاجيييية مػيىيييية يعييييم  اليييي  اؼييييتاغها. -1

 الشؾتة في الانتىا  او الؽشا .

ًاف لذم اإلاعتكيذ يوقش لت ا -2  لهذس  غل  الؽشا .تواقش معتوم دخ  

تيواقش الاهلييية لييذم اإلاعييتكيذ ،نتىييا  العييلػة اإلاػلوماتييية او ؼييشالها قهىيياى اػيين العييلؼ  -3

اإلاػلوماتيييييية التييييي  ، يعيييييم  إلايييييً هيييييم دون ظيييييً مػيييييين بانتىالهيييييا او ؼيييييشالها. وهيييييزه الحيييييذود 

 تكشلها غاد  الهواهين والاهظمة الحٍومية ونواهين اإلاهىة هكعها.

 تية الت  يتونؼ الىلد غليها او امٍاهية توقي ها لذم الىلد غليها.تواقش العلؼ اإلاػلوما -4

 تواقش التاتؼ)اإلاٌتتة او مشيض اإلاػلوما  او الوظىا  . -5

 تواقش وظاة  الاتفاُ. -6

 وهىاى غىاـش اظاظية يتٍون منها ظوم اإلاػلوما  وهي:

 وجييييود معيييييتكيذ لذييييييت حاجييييية مػيىييييية يعيييييم  الييييي  اؼيييييتاغها.ومً اإلاػليييييوم ان الحاجييييية توليييييذ -1

 الشؾتة في الانتىا  او الؽشا .

ًاف لذم اإلاعتكيذ يوقش لت الهذس  غل  الؽشا . -2  تواقش معتوم دخ  

تيواقش الاهلييية لييذم اإلاعييتكيذ ،نتىييا  العييلػة اإلاػلوماتييية او ؼييشالها قهىيياى اػيين العييلؼ  -3

اإلاػلوماتيييييية التييييي  ، يعيييييم  إلايييييً هيييييم دون ظيييييً مػيييييين بانتىالهيييييا او ؼيييييشالها. وهيييييزه الحيييييذود 

 اد  الهواهين والاهظمة الحٍومية ونواهين اإلاهىة هكعها.تكشلها غ

 تواقش العلؼ اإلاػلوماتية الت  يتونؼ الىلد غليها او امٍاهية توقي ها لذم الىلد غليها. -4

 تواقش التاتؼ)اإلاٌتتة او مشيض اإلاػلوما  او الوظىا  . -5

 تواقش وظاة  الاتفاُ. -6

 :وهىاى غىاـش اظاظية يتٍون منها ظوم اإلاػلوما  وهي

وجييييود معيييييتكيذ لذييييييت حاجييييية مػيىييييية يعيييييم  الييييي  اؼيييييتاغها.ومً اإلاػليييييوم ان الحاجييييية توليييييذ  -1

 الشؾتة في الانتىا  او الؽشا .

ًاف لذم اإلاعتكيذ يوقش لت الهذس  غل  الؽشا . -2  تواقش معتوم دخ  

تيواقش الاهلييية لييذم اإلاعييتكيذ ،نتىييا  العييلػة اإلاػلوماتييية او ؼييشالها قهىيياى اػيين العييلؼ  -3

التييييي  ، يعيييييم  إلايييييً هيييييم دون ظيييييً مػيييييين بانتىالهيييييا او ؼيييييشالها. وهيييييزه الحيييييذود اإلاػلوماتيييييية 

 تكشلها غاد  الهواهين والاهظمة الحٍومية ونواهين اإلاهىة هكعها.
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 تواقش العلؼ اإلاػلوماتية الت  يتونؼ الىلد غليها او امٍاهية توقي ها لذم الىلد غليها. -4

 ا  .تواقش التاتؼ)اإلاٌتتة او مشيض اإلاػلوما  او الوظى -5

 تواقش وظاة  الاتفاُ. -6

 وهىاى غىاـش اظاظية يتٍون منها ظوم اإلاػلوما  وهي:

وجييييود معيييييتكيذ لذييييييت حاجييييية مػيىييييية يعيييييم  الييييي  اؼيييييتاغها.ومً اإلاػليييييوم ان الحاجييييية توليييييذ  -1

 الشؾتة في الانتىا  او الؽشا .

ًاف لذم اإلاعتكيذ يوقش لت الهذس  غل  الؽشا . -2  تواقش معتوم دخ  

إلاعييتكيذ ،نتىييا  العييلػة اإلاػلوماتييية او ؼييشالها قهىيياى اػيين العييلؼ تيواقش الاهلييية لييذم ا -3

اإلاػلوماتيييييية التييييي  ، يعيييييم  إلايييييً هيييييم دون ظيييييً مػيييييين بانتىالهيييييا او ؼيييييشالها. وهيييييزه الحيييييذود 

 تكشلها غاد  الهواهين والاهظمة الحٍومية ونواهين اإلاهىة هكعها.

 توقي ها لذم الىلد غليها. تواقش العلؼ اإلاػلوماتية الت  يتونؼ الىلد غليها او امٍاهية -4

 تواقش التاتؼ)اإلاٌتتة او مشيض اإلاػلوما  او الوظىا  . -5

 تواقش وظاة  الاتفاُ. -6
 

 ىتائج الدراسة:

له الذساظة ال  الىتاةو التالية:  تـو

جيييود  الخيييذما  الالٌر وهيييية التييي  تهيييذمها مػهيييذ مٌتتييية مػهيييذ الكىيييون الجميلييية الكيييشع  -1

 الشااؼ احتله دسجة متوظىة.

اإلاعيييييييتكيذيً مؽيييييييٌال  ومػونيييييييا  أاىيييييييا  اظيييييييتخذامهم للخيييييييذما  الالٌر وهيييييييية يواجيييييييت  -2

 بذسجة نليلة.

يؽيييييكه الذساظييييية اإلايذاهيييييية إلاٌتتييييية غيىييييية الذساظييييية غلييييي  اهتمامهيييييا فيييييي تيييييوقي  الخيييييذما   -3

 الالٌر وهية، و سغايتها للمعتكيذيً .

 الخييييييذما  الالٌر وهييييييية التيييييي  تهييييييذمها اإلاٌتتيييييية ؾييييييي  موايتيييييية للتىييييييوسا  التٌىولوجيييييييية، -4

 وألاجهض  الت  تعتخذمها اإلاٌتتة في تهذيم الخذما  الالٌر وهية ؾي  متىوس . 

 ، تتوقش للمعتكيذيً الاتاحة ،ظتخذام الخذما  الالٌر وهية خاسج اإلاٌتتة.  -5
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 توصيات الدراسة:

انتىيا  أحيذث ألاجهيض  و التهىييا  الحذيثية التيي  تهيذم أجيود الخيذما  الالٌر وهيية اجيي   -1

 ػلوما  الت  ي تاجها اإلاعتكيذيً.توقي  اإلا

 ئناميييييييييية دوسا  تذس ثييييييييييية ،ظييييييييييتخذام الخييييييييييذما  الالٌر وهييييييييييية اغمييييييييييا  هيئيييييييييية التييييييييييذسيغ  -2

 الىالب.و 

تيييييوقي  الخيييييذما  الالٌر وهيييييية داخييييي  اإلاٌتتييييية و خاسجهيييييا غلييييي  مونػهيييييا الالٌر وويييييا لتلتيييييية  -3

 احتياجا  اإلاعتكيذيً مً مفادس اإلاػلوما . 

لٌر وهييييية بيييياإلاي ا  الاليييياقية و جاربييييية اإلاظهييييش و واجهيييية الاهتمييييام فييييي دغييييم الخييييذما  الا -4

 اإلاعتخذم، لبصجيؼ اإلاعتكيذيً غل  اظتخذام الخذما  الالٌر وهية اؽٍ  متٌشس. 
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 اإلاٌتتيا  الىتيية فيي اإلاػلوميا  خيذما  جيود  العلي   . نياط غتذهللا بً دمحم بيه   نهلة6)

 بيً دمحم ؤلاميام جامػية -الىملية . ئبيشاهيم بيً تىتيهيية/ ئؼيشاف غليي دساظية :الش ياك بمذيىية

 -.2009واإلاػلوميا ،  اإلاٌتتيا  الش ياك: نعيم -الاجتماغيية الػليوم ؤلاظيالمية، ًليية ظيػود
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لجامػيييية: دساظييية تىتيهيييية غلييي   هؽيييام غتيييذهللا غتييياط. نيييياط جيييود  خيييذما  اإلاٌتتيييا  ا7)

، 1)ع 11ميييو  -م لييية مٌتتييية اإلاليييَ قهيييذ . -خيييذما  مٌتتيييا  جامػييية اإلاليييَ غتيييذالػض ض ب يييذ  .

 .37ؿ  - .2005يىايش 
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 جامػيية م ليية -اؿييض  . ؤلاظييالمية الجامػيية بشهييامو فييي MBA حاليية  :الػليييا الذساظييا 

 112ؿ  - .2007، 1) ع11مو  -ى.يييييييييييييييييييييييييألانف

 مهياط باظتخذام واإلاػلوما  اإلاٌتتا  خذما  جود  نياط الػتاط، هللا غتذ  هؽام11)

مييإتمش ؤلات يياد الػشةييا للمٌتتييا  واإلاػلومييا  الثاليي   - .والتونػييا  الادساًييا  بييين الك ييو 

 .184ؿ  -.2002بي و  أيتوبش  -غؽش.

 ػيةجام ولتية ييذسيها يميا الجامػيية الخيذما  جيود  ظيلمان. معيتوم  ئبيشاهيم دمحم  12)

ميو  -. ألانصي   امػةييييييييييييييييييييييييييييييج م لية ( SERVPERF )الخذمية جيود  وتهيا إلاهيياط اؿيض  ألانصي  

 .9ؿ  - .2013) يىايش 17

(13) Lovelock, Christopher, and Lauren Wrigt. Principles of Service Marketing 

and Management.-New Jersey: Prentice-Hall International,2002.- p.18. 
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دساظية : نيياط أايش جيود  الخيذما  ؤلالٌر وهيية غلي  سليا الضبيون  .  غتيذ الجليي  ويواهي 15)

، ظييثتمل  35ع  -.Cybrarians Journal -.ميذاهييية مإظعيية بش ييذ الجضاةييش/ جميياُ الهييواسه 

  :متاا في -.  24/1/2016تاس خ الاوالع   -. 2014
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 .32ؿ  - .

 اإلايإتمش الجامػيية، اإلاٌتتيا  في  اإلاػلوميا  وخيذما  اليؽيش دمحم الفيتاؽ. ظيػذ   دمحم21)
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 .59ؿ  -.2002الش اك: مػهذ ؤلاداس  الػامة، 
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 . 217-216ؿ ؿ  -.2011الش اك: جامػة هايل الػشبية للػلوم ألامىية، 



 ة غامنــــــــــــراىي                                                                                     

 

    1029ـ يياي   اد  شر العدد احل - شادضاجمللد ال
190 

 فيي لهيا مهري ا وهميورج هظش ة دساظة الؽاملة: الجود  داس . ئالػض ض الشاؼذ غتذ بً   دمحم26)

 .18ؿ -20112 ). ع 17 (مو -الووىية. قهذ اإلالَ مٌتتة قهذ م لة اإلالَ مٌتتة

 اإلاتىلتا  - الااػاد :الالٌر وهية اإلاػلوما  خذما  الحعً . جود  دمحم أحمذ   الػوك27)

 فييي ا ألاد جييود  لالت يياد الػشةييا للمٌتتييا  و اإلاػلومييا ) مػييا ي  25اإلاييإتمش  -اإلاتييادب. –

ؿ  -.2014أيتيوبش  30-28تيووغ )الحماميا    -  ."وألاسؼيیكا  اإلاػلوميا  ومشاييض اإلاٌتتيا 

172. 

  مإ ييذ ي  يي  خمييي . تهييذيم خييذما  مػلومييا  الٌر وهييية باظييتػماُ التهىيييا  الحذيثيية 28)

 .250ؿ  - .2012، 64)ع  -قداب الشاقذيً. -.

 :غميان-.اإلاػلوميا  مشاييض و تتيا اإلاٌ ميً اإلاعيتكيذيً غيوك الىوايعية.خذما    ؾاليد29)
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 .85ؿ  -.2002التوصيؼ، و 

 فيي اإلاػلوميا  ومشاييض اإلاٌتتيا  فيي اإلاػلوميا  خيذما  تعيو و .الفيايي،   قيفي  غليوان31)

هيييييوقمل  ،الؽييييياسنة  -الثييييياوا غؽيييييش لالت ييييياد الػشةيييييا للمٌتتيييييا  و اإلاػلوميييييا  . الػيييييشام . ميييييإتمش

 52 .ؿ .- -2001

 باظيتخذام واإلاػلوميا  اإلاٌتتيا  خيذما  جيود  نيياط.الػتياط، هللا غتيذ هؽيام بيً  32)

ًا  بين الك و  مهياط  187ؿ  -مفذس ظابو. -  .والتونػا  الادسا

أحمييذغشو  ب امػيية ألامييي   الييذيتوس  ةمٌتتي خييذما  جييود  نیياط   العيػیذ بوغاقیيية33)

 -التونػا /ئؼيشاف يمياُ بىيوػ. و ؤلادساًيا  مهیياط تىتیيو :ؤلاظيالمیة غتذالهادس للػلوم

نعيييييىىيىة: جامػييييية مىتيييييوسه، ًليييييية الػليييييوم ؤلاوعييييياهية و الاجتماغيييييية، نعيييييم غليييييم اإلاٌتتيييييا  

 ) ماجعتي  . -.48-47ؿ ؿ -.2006التوايو، و 

 .15ؿ  -مفذس ظابو . - خولة  بيه خولة الؽويػش.34)

 .12-11ؿ ؿ  -مفذس ظابو .  -ظلمان. ئبشاهيم دمحم  35)
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مؤمت ات مجعيات املكتبات واملعلومات الع بية ودورها يف تعزيز 

 املصطلحات املتخصصة: دراسة مكارنة

 د/ رحاب فايز أمحد سيد                                                                                               

 أطحاذ ثكنولوجيا املعلومات املظاعد                                                                                                     

 بقظم علوم املعلومات بكلية آلاداب                                                                                                                                 

 جامعة بني طويف، مـس                                                                                                                                     

 

  :امللخص

ثحميزززمل املززززإثمسات العلميززززة ادوكمززززة عززززا الزززدسزيات العلميززززة ادوكمززززة  ظززززسعة منا ؼززززة     

لبززايني ، سجعصيززص املـززولوات ا ود نززة صزز  الحلــززات اد حل ززة  سنؼززس حبثززاذ العلميززة ل

سلقزززززد ثزززززم ئجزززززسار العد زززززد مزززززا الدزاطززززززات العلميزززززة يزززززو  ا  معيزززززات س ثثزززززادات امل نيزززززة صزززززز  

ثلـزززف املكحبزززات ساملعلومزززات، ئ  أجازززا لزززم ثخنزززاس  املزززإثمسات العلميزززة بالح ـزززي  س زززا  ف 

تاززززده اززززر  الدزاطززززة ئ زززز  ثثقيزززز  اززززده را املـززززولوات التززززي  ززززحم ثناسل ززززا  اززززر  املززززإثمسات  لزززز

زةيسزززيي  حمنززز  صززز  اطزززحلسامل املـزززولوات املحلــززززة التزززي  زززحم ثناسل زززا بمزززإثمسات جمعيززززات 

املكحبات ساملعلومات العس يزة، سدزاطزة ثزازيد بزدا  اا، سةي يزة جعصيزص املـزولوات ا ود نزة صز  

ـزززف د ئنؼززززار جمعيززززات ساثبعززززد الدزاطزززة عززززدن منززززايخ: املزززنةخ الحززززازي  : لدزاطززززة ثزززازي  الحل

ساثثززززززززززادات املكحبززززززززززات ساملعلومززززززززززات العس يززززززززززة س ززززززززززدا اتاا، سةززززززززززرا ثززززززززززوازيد   ززززززززززوز املـززززززززززولوات 

املحلــة، دزاطة يالة: لدزاطة ثازيد بدر ا  معيات النمانية عؼس املدزسطة سنبزر  عهازا 

سأاززززززدان ا سأنؼززززززو اا ساملززززززإثمسات التززززززي عقززززززدتاا، املززززززنةخ املقززززززاز : للمقازنززززززة بززززززي  ا  معيزززززززات، 

إثمسات التي عقدتاا، ساملـولوات التي ثم ثناسل ا بك  مإثمس  سثوؿلد الدزاطة للعد د سامل

( رمزززززززان  سطزززززززحي  68مزززززززا النحزززززززاةل مزززززززا أام زززززززا: سؿززززززز  ئجمزززززززا   عزززززززدد املـزززززززولوات املدزسطزززززززة  

مـززززولوا  سمززززا املـززززولوات التززززي بثاجززززة  جززززسار العد ززززد مززززا الدزاطززززات سعقززززد املززززإثمسات: 

ـززززف املعسنززززة  س ياطزززززات مثسكززززات البثزززز؛ الرةيززززة  عززززالم الب يانزززززات سطززززدنة املعسنززززة سمحل

املعلومات س ياطات املعسنة ساملعلوماثية  ساليقظة املعلوماثية  سجظوي  املكحبات  سالبزاامل 

الحدزيبيزززززة باملكحبززززززات سا  معيززززززات سمإطظززززززات املعلومززززززات  سا وززززززسب املعلوماثيززززززة سالقسؿززززززنة 
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م حويززززة املـززززدز  سثواززززيي الدزاطززززة سا  سيمززززة املعلوماثيززززة سالحرظززززع للكماسنزززز   سالززززنظم 

بانؼزززار بنزززح مـزززولوات محلــزززة مزززد ثوكزززيص ثزززازيد بدا حزززا ساملـزززولوات املماادنزززة ل زززرا 

 ا يو  ززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززاملـولح، ساملإثمسات التي ثم عقدا

يززززة مويززززدن املـززززولح، سكززززسسزن ثـززززعيف سن سطززززة أعمززززا  املززززإثمسات ع زززز  بوابززززة ئلكماسن

 مكزززا مزززا  لل زززا البثززز؛ عزززا حبثزززاذ ال سد زززة بزززاملإثمسات التزززي ثزززم عقزززداا، منززز  بوابزززة داز 

  املنظومة  عما  املإثمسات 

 الكلمات املفتاحية:

ـززة   نزززس   املززإثمسات العلميززة، مـزززولوات املكحبززات ساملعلومزززات، جمعيززة املكحبزززات املحلـ

ملعلومات "اعلم"، سا  معية املـسية للمكحبزات ا  ليل العسب ، س ثثاد العسب  للمكحبات سا

ساملعلومزات سحزػزيف، سجمعيززة املكحبزات ساملعلومزات حزدنيززة، سجمعيزة املكحبزات اللبنانيززة، 

سا  معيزززززززة ا  صاةسيزززززززة للمكحبزززززززات ساملعلومزززززززات، سجمعيزززززززة املكحبزززززززات ساملعلومزززززززات الظزززززززعود ة، 

ا يززززززة لحكنولوجيززززززا املعلومززززززات، سا  معيززززززة القوسيززززززة للمكحبززززززات ساملعلومززززززات، سا  معيززززززة العس 

سا  معيززززززززة الليبيزززززززززة للمكحبززززززززات ساملعلومزززززززززات سحزػزززززززززيف، سا  معيززززززززة الظزززززززززودانية للمكحبزززززززززات 

 ساملعلومات 

Summary 

    The scientific conferences of the court are characterized by scientific journals 

quickly discuss and disseminate scientific research to researchers, and promote 

modern terminology in various disciplines. There have been many scientific 

studies on associations and professional associations in the field of libraries and 

information, but they did not address the scientific conferences in detail and 

especially the terms that are addressed in these conferences. Therefore, this 

study aims at achieving the main objective of extracting the specialized terms 

that are dealt with by the conferences of Arab libraries and information 

societies, studying the history of their beginning, and how to strengthen the 

modern terminology in the specialization. The study followed a number of 
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approaches: The Historical Approach: To study the history of the associations 

and associations of Arab libraries and information and their beginnings, as well 

as the dates of the emergence of specialized terminology. Case Study: To study 

the date and date of the 88 studied societies and their objectives, activities and 

conferences. And the terminology addressed at each conference. The study 

reached several results, the most important of which: The total number of terms 

studied (68) sixty-eight terms. Information and information technology 

measurements; information literacy; marketing of libraries; training programs in 

libraries, associations and information institutions; information warfare, piracy, 

cybercrime and cyber espionage; and systems Open source. The study 

recommends the establishment of a specialized terminology bank with an 

explanation of its start date and synonyms, conferences on the term, and the 

need to classify and catalog conference proceedings on a unified portal through 

which individual research can be searched at conferences such as the 

Conference House  

key words: 

The Library and Information Society of the Arab Gulf, the Arab Association of 

Libraries and Information, the Egyptian Association of Libraries and Information 

and Archives, the Jordanian Library and Information Society, the Lebanese 

Library Association, the Algerian Library and Information Society, the Saudi 

Library and Information Society, Library and Information Society, Iraqi 

Information Technology Association, Libyan Society for Libraries, Information 

and Archives, and Sudanese Library and Information Society  
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 اإلطار املنهجي للدراسة :أواًل

 مكدمة  8/8

جعزززززد املزززززإثمسات أيزززززد حنؼزززززوة امل مزززززة لل معيزززززات امل نيزززززة املحلــزززززة صززززز  علزززززوم املكحبزززززات    

ـزززف ،  ساملعلومزززات ، سعزززادن مزززا  زززحم عقزززد املزززإثمسات ملنا ؼزززة املوكزززوعات ا ود نزززة صززز  الحل

سيززززحم نؼززززس أعمززززا  املززززإثمسات  بزززز  نؼززززساا بالززززدسزيات العلميززززة ادوكمززززة ، ةمززززا  ززززحم ا  ززززسسمل 

لح  جزسار العد زد مزا الدزاطزات املظزحقبلية  سنظزسا  اميزة املزإثمسات العلميزة بحوؿيات ثـز

س اؿة املإثمسات التي جعقداا ا  معيات امل نية املحلــة ، نحثاس  ار  الدزاطة ئلقزار 

اللزززور ع ززز  ا  معيزززات س ثثزززادات امل نيزززة صززز  ثلـزززف املكحبزززات ساملعلومزززات ع ززز  مظزززحو  

التززي ثززم عقززداا ساملـززولوات التززي ثززم ثناسل ززا صزز  اززر  املززإثمسات العززالم العسبزز  ، ساملززإثمسات 

 سعدد الدزاطات التي ثمد يو  ك  مـولح ما املـولوات 

 :مركلة الدراسة 8/2

 ززززحم عقززززد املززززإثمسات العلميززززة ليرحمززززد عززززدد مززززا البززززايني  لعززززسق سمنا ؼززززة أعمززززال م     

ملزإثمسات مزا  بز  ا  امعزات أس سنحاةل أبثاثام  بز  نؼزساا بزاد لت العلميزة، سيزحم ثنظزيم ا

املإطظزززززززززززات الحعليميزززززززززززة سالبثنيزززززززززززة سا  معيزززززززززززات امل نيزززززززززززة املحلــزززززززززززة، سثقزززززززززززوم بمنا ؼززززززززززززة 

املـولوات ا ود نة ص  الحلــات اد حل ة، سع   السغم ما عقد العد د مزا املزإثمسات 

العلميزززة الحا عزززة   معيزززات املكحبزززات ساملعلومزززات العس يزززة، ئ  أنزززا لزززيع انزززا  مـزززدز معزززي  

 مكا  طحعانة با ص   هل  ع   املـولوات التي بثاجة ئ   عقد مإثمسات يول ا سلم  حم 

ثناسل زا مززا  بز  صزز  مزإثمسات أ ززس  طززوار مثليزا أس ئ ليميززا أس دسليزا، سمززا انزا ثحمنزز  مؼززكلة 

الدزاطة ص  ياجة جمعيات املكحبات ساملعلومزات العس يزة ئ ز  جعصيزص املـزولوات ا ود نزة صز  

 عقزززززد املزززززإثمسات التزززززي ثحعلززززز   ازززززا سالظززززز    نؼزززززار بنزززززح باملـزززززولوات ا ود نزززززة الحلـزززززف 

 باملإثمسات العلمية، سا  سسمل بحوؿيات  مكا  طحعانة  اا ص  الدزاطات املظحقبلية   

 أهمية الدراسة 8/3

ثعبززد أاميززة الدزاطزززة مززا أاميزززة جعصيززص املـززولوات ا ود نزززة التززي  زززحم ثناسل ززا بزززاملإثمسات     

ة التززي جعقززداا ا  معيززات امل نيززة العس يززة صزز  ثلـززف املكحبززات ساملعلومززات، سثحمنزز  العلميزز

 أامية الدزاطة نيما    :
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جعد ما أس   الدزاطات التي ثخناس  املـولوات ا ود نزة بمزإثمسات جمعيزات ساثثزادات  (8

 املكحبات ساملعلومات العس ية 

 نيزززة صززز  ثلـزززف املكحبزززات ثززونس الدزاطزززة بيانزززات م مزززة يزززو  ا  معيززات س ثثزززادات امل (2

ساملعلومزززات بالعزززالم العسبززز  ثحمنزززز  صززز  ثزززازيد ئنؼزززار رمززززان  عؼزززسن جمعيزززة سنبزززر  جعسي يززززة 

 يول ا سمقساا سمظمااا سأادان ا 

ثثلزززززز  الدزاطززززززة موا ززززززد ا  معيززززززات النمانيززززززة عؼززززززس ع زززززز  الويزززززز  سةززززززرا موا ززززززد الحواؿزززززز   (3

  جحماع  ا  اؿة  ام 

م ئ زززز  2183ات التززززي ثززززم عقززززداا  ززززل  ال مززززان مززززا ثوضززززح الدزاطززززة ا واليززززة عززززدد املززززإثمس  (4

 م، سةرا عدد املـولوات ا ود نة التي ثناسل اا ار  املإثمسات 2188

ثقمززززاد الدزاطززززة ئنؼززززار بنززززح للمـززززولوات ا ود نززززة صزززز  الحلـززززف يتزززز   مكززززا جعصيصاززززا  (5

 سمنا ؼ اا ص  املإثمسات املظحقبلية 

 :أهداف الدراسة 8/4

ازده زةيسزيي  حمنز  صز  اطزحلسامل املـزولوات املحلــزة  تاده ار  الدزاطة ئ ز  ثثقيز   

التزززي  زززحم ثناسل زززا بمزززإثمسات جمعيزززات املكحبزززات ساملعلومزززات العس يزززة، سدزاطزززة ثزززازيد بزززدا  اا، 

سةي يززة جعصيززص املـززولوات ا ود نززة صزز  الحلـززف، سينبنزز  منززا عززدن أاززداه نسعيززة  مكززا 

 يـساا نيما    :

لومزات العس يزة مزا ييز؛ املظزل  باللعزة العس يزة دزاطة نبر  عا جمعيات املكحبزات ساملع (8

 س اللعة لنرليمل ة أس ال سنظية، سثازيد ئنؼائاا، سنبر  عهاا، سمقساا 

عززسق حاززداه العامززة لل معيززات امل نيززة ساثثززادات املكحبززات ساملعلومززات العس يززة ، رززم  (2

 اده ك  جمعية ما ا  معيات املدزسطة سحنؼوة ا  اؿة بك  مهام 

ملزززإثمسات التزززي عقزززدتاا جمعيزززات املكحبزززات ساملعلومزززات العس يزززة  زززل  ال مزززان مزززا ثثليززز  ا (3

 م سدزاط اا 2188م سيت  عام 2183عام 
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 :تشاؤالت الدراسة 5 8

ثحمنززززززز  مؼزززززززكلة الدزاطزززززززة صززززززز  ياجزززززززة جمعيزززززززات املكحبزززززززات ساملعلومزززززززات العس يزززززززة ئ ززززززز  جعصيزززززززص    

املـزززززولوات، سمثاسلزززززة  املـزززززولوات ا ود نزززززة املحلــزززززة،  عقزززززد مزززززإثمسات ثنزززززا ؽ ازززززر 

ئنؼار بنح للمـولوات ا ود نة  مكا ما  للا ا حياز املـولح املولوب عقد مإثمسات 

يولززا، سئ زز  أى مززد  ثززم منا ؼززة الدزاطززات ساملززإثمسات الظززابقة املوكززوعات املحعلقززة  ازززرا 

 املـولح، سما رم نالدزاطة بثاجة لإلجابة ع   الخظاؤ ت الحالية:

ثزادات امل نيزة املحلــزة صزز  علزم املكحبزات ساملعلومزات ع ز  مظززحو  مزا ا  معيزات س ث (8

 العالم العسب ؟

 مت  ثم ئنؼار ار  ا  معيات س ثثادات؟ سمت   امد بانعقاد املإثمسات العلمية  اا؟ (2

 أ ا  قد مقس ك  جمعية؟ سأ ا  حم عقد ك  مإثمس ما مإثمساتاا؟ (3

 امل نية سحنؼوة ا  اؿة  اا؟ ما حاداه العامة  نؼار ا  معيات س ثثادات (4

 ما حاداه ا  اؿة بك  جمعية سحنؼوة التي ثقوم  اا؟ (5

ةزززززم عزززززدد املزززززإثمسات التزززززي عقزززززدتاا ا  معيزززززات س ثثزززززادات امل نيزززززة العس يزززززة صززززز  ثلـزززززف  (6

 م؟2188م ئ   2183املكحبات ساملعلومات  ل  ال مان ما 

ا أرنززززززار انعقززززززاد مزززززززإثمسات ةززززززم عززززززدد املـززززززولوات ا ود نززززززة التززززززي ثزززززززم جعصيصاززززززا سمنا ؼزززززز ا (7

 ا  معيات س ثثادات امل نية العس ية؟

ةيزف  مكززا اطزماجا  الدزاطززات الظززابقة يزو  املـززولوات املحلــزة؟ سالبثزز؛ عززا  (8

 ثازيد   وز ار  املـولوات؟ 

 ما أةثا املـولوات التي بثاجة ئ   جعصيص بمنا ؼ اا ص  مإثمسات  ادمة؟ (9

 مت    س أ دم مـولح ما املـولوات  (81
 

 :حدود الدراسة 8/6

: ثسةزززص الدزاطزززة ع ززز  جعصيزززص املـزززولوات املحلــزززة التزززي  زززحم الحددد امل املعيدددع ية 1/6/1 

 ثناسل ا بمإثمسات جمعيات املكحبات ساملعلومات ص  العالم العسب   

: ثسةزززص الدزاطزززة ع ززز  املزززإثمسات نقزززى مزززا بزززي  أنؼزززوة ا  معيزززات الحددد امل اليع يدددة 1/6/2

 ساملعلومات بالعالم العسب    امل نية ص  ثلـف املكحبات
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: ثخنزاس  الدزاطزة مزإثمسات جمعيزات املكحبزات ساملعلومزات صز  العزالم الح امل الزميية 1/6/3

 م 2188م سيت  عام 2183العسب   ل  ال مان منر عام 

: ثثلززززززززز  الدزاطززززززززة ا  معيززززززززات امل نيزززززززززة املحلــززززززززة صزززززززز  املكحبزززززززززات الحدددددددد امل املكا يددددددددة 1/6/4

سبزز  نقززى، سجزز : جمعيززة املكحبززات املحلــززة   نززس  ا  لززيل العسبزز ، ساملعلومززات بالعززالم الع

س ثثززززاد العسبزززز  للمكحبززززات ساملعلومززززات "اعلززززم"، سا  معيززززة املـززززسية للمكحبززززات ساملعلومززززات 

سحزػززيف، سجمعيززة املكحبزززات ساملعلومززات حزدنيززة، سجمعيزززة املكحبززات اللبنانيززة، سا  معيزززة 

معيزززززززة املكحبزززززززات ساملعلومزززززززات الظزززززززعود ة، سا  معيزززززززة ا  صاةسيزززززززة للمكحبزززززززات ساملعلومزززززززات، سج

القوسيززززززة للمكحبززززززات ساملعلومززززززات، سا  معيززززززة العسا يززززززة لحكنولوجيززززززا املعلومززززززات، سا  معيززززززة 

 الليبية للمكحبات ساملعلومات سحزػيف، سا  معية الظودانية للمكحبات ساملعلومات 

معيزززة ساثثزززاد صززز  ثلـزززف ( ج88: ثخنزززاس  الدزاطزززة ثثليززز  سمقازنزززة  الحددد امل الةميدددة 1/6/5

ئ ززززز   2183( مزززززإثمس ل زززززر  ا  معيززززات  زززززل  ال مزززززان مزززززا 38املكحبززززات ساملعلومزززززات العس يزززززة، س 

 ( مـولح الرى ثم جعصيص  سمنا ؼحا ص  ار  املإثمسات  68م، س 2188
 

 :منهج الدراسة 8/7

 اثبعد الدزاطة عدن منايخ ، سج  كالحا  :     

ؼززززززار جمعيززززززات ساثثززززززادات املكحبززززززات ساملعلومززززززات العس يززززززة املززززززنةخ الحززززززازي  : لدزاطززززززة ثززززززازيد ئن

 س دا اتاا، سةرا ثوازيد   وز املـولوات املحلــة 

دزاطزززة يالزززة: لدزاطزززة ثزززازيد بزززدر ا  معيزززات النمانيزززة عؼزززس املدزسطزززة سنبزززر  عهازززا سأازززدان ا 

 سأنؼو اا ساملإثمسات التي عقدتاا 

ات التززززي عقززززدتاا، ساملـززززولوات التززززي ثززززم املززززنةخ املقززززاز : للمقازنززززة بززززي  ا  معيززززات، ساملززززإثمس 

 ثناسل ا بك  مإثمس 

ساطززززززحلدمد الباينززززززة أةثززززززا مززززززا أدان لحرميززززززد البيانززززززات، جززززززار أاززززززم اززززززر  حدسات املعا ؼززززززة 

للكماسنيزززززة ملوا زززززد جمعيزززززات ساثثزززززادات املكحبزززززات ساملعلومزززززات العس يزززززة، سموا زززززد الحواؿززززز  

ـزززززززززسى، ةزززززززززرلح نثزززززززززف مل زززززززززات  جحمززززززززاع  ا  اؿزززززززززة  ازززززززززر  ا  معيزززززززززات، س نزززززززززح املعسنزززززززززة امل

ا  معيزززات سحعمزززا  الكاملزززة للمزززإثمسات، ازززرا باةكزززانة ئ ززز  مساجعزززة لنحزززامل ال كزززسى ملزززا ثزززم 
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دزاطحا يو  ا  معيات امل نية املحلــة صز  املكحبزات ساملعلومزات صز  العزالم العسبز ، سةزرا 

 الدازطات التي ثمد يو  املـولوات املدزسطة   

 :الدراسات الشابكة 8/8

انا  العد د ما الدزاطات العس ية التي ثناسلد ا  معيزات امل نيزة صز  ثلـزف املكحبزات      

ساملعلومات سحزػيف، سيمكا ثـعي  ا ئ   السطاة  ا  امعية، سمقا ت الدسزيات، سأعما  

 املإثمسات، رم ثسثي  الدزاطات شمنيا ما حيدذ لأل دم:

 أوال: ال سائل اجلامعية 

يزززززززو  "لثثزززززززادات سا  معيزززززززات امل نيزززززززة  (8999عبزززززززد الباطزززززززى ،  عيزززززززد، طززززززز يا دزاطزززززززة  (8

س زززدماتاا صززز  مرزززا  املكحبزززات ساملعلومزززات"  حازززده ازززرا البثززز؛ ا ززز  الحعزززسه ع ززز   ثثزززادات 

مرززززا  املكحبززززات ساملعلومززززات طززززوار كانززززد اززززر   ثثززززادات دسليززززة اس  صزززز سا  معيززززات امل نيززززة 

انؼززوة اززر   ثثززادات صزز   دمززة اززرا ا ليميززة اس سهنيززة ةمززا حاززده ا لززا ا زز  الحعززسه ع زز  

اد زززززا  سثثزززززاس  الدزاطزززززة ا ززززز  ا  زززززاز ا  معيزززززات العس يزززززة سمزززززا ثثققزززززا مزززززا انرزززززاشات سيززززز؛ 

الزززدس  املحقدمزززة  صزز املكحبيززي  العزززسب انززسادا سمإطظزززات ع زز   نزززادن مزززا ا  معيززات امل نيزززة 

الزدس   صز اليزا  ليـز  ا ز  مزا سؿز  العسبز العزالم  ص لكى  سثقو  بمرا  املكحبات ساملعلومات 

 العظززز ياملحقدمزززة سيمكزززا القزززو  الزززا نحزززاةل الدزاطزززة  زززد يققزززد اازززدان ا سا  زززست العيزززاب 

الززززززدس  العس يززززززة مقازنززززززة بالززززززدس  املحقدمززززززة سا  جمعيززززززات املكحبززززززات  صزززززز   معيززززززات املكحبززززززات 

دعزم ا وسةزة املكحبيزة  ازا  ةمزا ا  زست الدزاطزة  صز  عم الزبلد العس يزة جظزاعد  ص املوجودن 

اثثززادا سةززرلح  76سؿزز  عززدداا ا زز   سالتززيادات الدسليززة س  ليميززة العاملززة صزز  اد ززا   ثثزز

دس  العزززالم اد حل ززززة  ساةززززدت  صزززز جمعيزززة 582سؿزززز  عزززدداا ا زززز   سالتزززيا  معيزززات الوهنيززززة 

ادت ا ز  ثقززدم  التزيالدزاطزة ا  سجزود  ثثزادات سا  معيززات امل نيزة  عزد مزا ااززم  طزباب 

 .ثقدم ا للمرا  التيات بـ ة عامة  ظب  انؼو اا س دماتاا علم املكحبات ساملعلوم

 ثانيا: مكاالت الدوريات   

 (2187   8438 ا  ابسى، طزيف بزا عبزدن بزا يمزود ا البزادى، سليزد بزا ع ز ، دزاطة  (2

يززززو  "ا  معيززززات امل نيززززة سدسزاززززا صزززز  الحنميززززة املظززززحدامة لحلـززززف املكحبززززات ساملعلومززززات: 

أاززم   ات ساملعلومززات نموذجززا"  تاززده الدزاطززة ئ زز  الحعززسه ع زز ا  معيززة العمانيززة للمكحبزز
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املبرسلززة مززا  بزز  ا  معيززة العمانيززة للمكحبززات ساملعلومززات صزز  طززبي   زثقززار بم نززة  ا   ززود

أ ـززززات  املكحبززززات ساملعلومززززات صزززز  الظززززلونة سا  وززززى املظززززحقبلية، سثقيززززيم الوا ززززد ال ع زززز  

بساشاززززا ةنمززززوذمل لل معيززززات امل نيززززة مززززا ييزززز؛ العمانيززززة للمكحبززززات ساملعلومززززات سئ عيززززةلل م

اعحمززززدت الدزاطززززة ع زززز  اطززززحلدام املززززنةخ  .دسزازززا صزززز  ثثقيزززز   طززززحدامة صزززز  اد حمززززد معسصززز 

الوؿ   الحثلي   بأطلوب دزاطة ا والة امليدانية سذلح للحعسه ع   دسز جمعية املكحبزات 

حمزد الدزاطزة طزحكو  مر .العمانية سما ثقدما ما  دمات   ـات  املعلومات ص  الظلونة

 لـزد الدزاطززة ا زز  أ : ثواجززا  .مرحمزد الدزاطززة مززا أ ـززات  املعلومزات صزز  طززلونة عمززا 

ا  معيززة ػززأجاا ػززأ  ا  معيززات ح ززس  العد ززد مززا املعو ززات لعزز  مززا أبسشاززا الززدعم املززا   

ساللززعف لدازى س لززة الحواؿزز  مززد املحلـززي   سثواززيي الدزاطززة بالعد ززد مززا الحوؿززيات، 

أام ا: كسسزن أ  جعم  ا  معية ع   ثرلي  ملحلف املعو ات التي جعماق هسيق ا  لع  ما

ة  اززا، جظززاام صزز  دعززم ا  معيززة ؿززسمزا  لززية الززدعم املززا   سذلززح بززأ  ثوجززد اطززخنمازات  ا

 سأنؼو اا املحنوعة، كسسزن  احمام با  وان  القانونية املإهسن لعم  ا  معيات امل نية 

الززدسزات الحدزيبيززة  يززو  "لعزلم عززا (2185وةسشاش ، ةمززا ،   اطززلي، أمززان ، بزدزاطزة  (3

مسزززززوية"   دزاطززززة: عبززززا الويزززز  املكحبيززززة العس يززززة سا  معيززززات  ثثززززادات مززززا  ززززل  موا ززززد

ثنززاس  مززا  ززل  اززر  الدزاطززة مززد  ئطزز ام موا ززد ا  معيززات س ثثززادات املكحبيززة العس يززة 

ارات ثن يزراا، سةزرا ثقيزيم ازر  ا  دمزة عبا الوي  ص  لعلم عا الزدسزات الحدزيبيزة سئجزس 

س د اعحمدت الدزاطة منةخ  .عبا ار  املوا د، رم زؿد سثثلي  مثحو  الدسزات الحدزيبية

املسززح عززا هسيزز  يـززس جميززد موا ززد  ثثززادات سا  معيززات املكحبيززة العس يززة عبززا الويزز ، 

  صزززززز  مثاسلززززززة ةمززززززا ثززززززم اطززززززحلدام مززززززنةخ ثثليزززززز  ادوحززززززو  س الحززززززا   دمززززززل بززززززي  اززززززر ا املنة ززززززي

سثوؿززلد الدزاطزة ئ ز  مززا  .للوؿزو  ئ ز  النحزاةل حدع جعبيززاا عزا قزوة سا ززد ازر  ا  معيزات

   : ا حـست الدسزات الحدزيبية املقدمة ع   مرا  املكحبات سمساةص املعلومات دس  مرا  

أمزززا بيانزززات الزززدسزات الحدزيبيزززة نرزززد أ  املحـززز ص ملوا زززد  ثثزززادات سا  معيزززات ، حزػزززيف

كحبيززة العس يززة   حقززد ئ زز  معلومززات م مززة للعا ززة سثحمنزز  صزز  ثززازيد سمكززا  انعقززاد الززدسزات امل

جميزززززد موا زززززد ، سث اؿزززززي  أ زززززس  عزززززا بسنزززززامل كززززز  دسزن سذليزززززة الخسززززز ي  نيزززززا سمزززززا ئ ززززز  ذلزززززح

ئ   . ثثزززادات سا  معيزززات املكحبيزززة العس يزززة   ثقزززدم  زززدمات لزززرسى  يحياجزززات ا  اؿزززة
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دسزات ثدزيبيززة بالحعززاس  مززد مإطظززات أ ززس  ساززرا  ززد  ع زز   العد ززد مززا ا  معيززات ثقززدم

أجاا جعان  ما كعف الدعم املا  ، نلل عا كعف البعية الحثحية الحكنولوجيا  اؿة مزا 

ثقدمززززا مززززا  ززززل  موا ززززد الويزززز  اززززرا مززززا ج ززززة، سمززززا ج ززززة أ ززززس   ززززد  ع زززز  زسد الحعززززاس  

 .سالخص يد مد مإطظات أ س  سثباد  ا  باات

يزززو  "دسز ا  معيزززات امل نيزززة صززز  اعحمزززاد  (2185يميزززدن، نر ززززس، غززززانم،  شمزززو  ، دزاطزززة  (4

 بزسامل الحكزويا صزز  مرزا  املكحبززات ساملعلومزات: سريقززة ئزػزادات جمعيززة املكحبزات حمسيكيزة

(ALA)   "مززا املعززسسه أ  كزز  عمليززة ثكويعيززة ثومززص ئ زز  ثثقيزز  ملسجززات ثحما ززي   نموذجززا

سايحياجزززات طززوع العمززز  املززسثبى  ازززا  ئذ  عززد ذلزززح سثحززوارم مزززد مززد لت البيفزززة املظززح يدن 

ػززسها كززسسزيا لبنززار سزطززم بسنززامل ثكززويني  خظززم باملسسنززة التززي ثمكنززا مززا محا عززة املحولبززات 

 س يحياجزات ا  د ززدن التزي ث سكزز ا الحعيززاات ا واؿزلة ع زز  ادوززيى املباػزس سغيززا املباػززس 

ات ساملعلومزززات صززز  أ ظزززامنا سمعاازززدنا بزززالنظس ئ ززز  سا زززد الحكزززويا ا  زززام   لأل ـزززاة ي املكحبززز

العس يزززة، سع ززز  الزززسغم مزززا ا   زززود املبدسلزززة صززز  ملحلزززف ح ظزززام ساملعاازززد العس يزززة، غيزززا أ  

مؼزززازةة ا  معيزززات امل نيزززة العس يزززة صززز  اد زززا   منززز  ا ولقزززة امل قزززودن التزززي    مكزززا بزززدسجاا 

البزززاامل الحكويعيزززة التزززي ثمكزززا لزثقزززار ئ ززز  ا  زززودن املولو زززة صززز  العمليزززة الحكويعيزززة، سثثقيززز  

أ ـززاة ي املكحبززات ساملعلومززات العززسب مززا مواج ززة الحثززد ات ا  د ززدن التززي ثواج  ززا امل نززة 

صزززز   زززز  اد حمعززززات املعلوماثيززززة املعاؿززززسن، سالتززززي ث سكزززز ا الحوززززوزات املحليقززززة ساملخظززززازعة 

ا ج زززة، سثوزززوز لحقنيزززات ساملعلومزززات سلثـزززا  سثوبيق زززا صززز  مرزززا  املكحبزززات ساملعلومزززات مززز

ايحياجزات طزوع العمزز  مزا ج ززة أ زس   ةمززا  حطزح بززأ  رمزة اززون بزي  ا  معيززات امل نيزة صزز  

الززززززدس  العس يززززززة التززززززي جؼززززززاز   ؼززززززك  نعززززززا  صزززززز  زطززززززم سثثقيزززززز  أاززززززداه العمليززززززة الحعليميززززززة 

  ـاة ي املكحبات ساملعلومات، سا  معيزات امل نيزة العس يزة التزي  عحبزا دسزازا معيبزا صز  ازرا 

سيعززززززود ذلززززززح ئ زززززز  جعليزززززز  العمزززززز  ال ززززززسدى املنعززززززص  ع زززززز  العمزززززز  املإطظززززززاج  املززززززنظم  اد ززززززا  

ساملمززززززنةخ، نلززززززل عززززززا غيززززززاب الحواؿزززززز  ال ع زززززز  بززززززي  ا  معيززززززات امل نيززززززة املكحبيززززززة الوهنيززززززة 

لزززرا، أؿزززبص مزززا اللزززسسزى العمززز  ع ززز   سا  معيزززات ل ليميزززة ع ززز  مظزززحو  الزززوها العسبززز  

  مرززززززا  زطززززززم ساعحمززززززاد بززززززسامل ثكززززززويا أ ـززززززاة ي ث عيزززززز  دسز ا  معيززززززات امل نيززززززة العس يززززززة صزززززز

املكحبززززززات ساملعلومززززززات بالحعظززززززي  مززززززد أ ظززززززام سمعااززززززد الحكززززززويا العس يززززززة، سثسػززززززيد ا   ززززززود 
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سثعظززيق ا مززا  ززل  اعحمززاد العظزز  ال سمزز  للعمزز  املويززد، سثسطززيد العمزز  املؼززما  صزز  اززرا 

ا  معيززززات امل نيززززة اد ززززا  ثثززززد لززززوار لثثززززاد العسبزززز  للمكحبززززات ساملعلومززززات س اػززززسا  كزززز  

املحواجزززززدن عبزززززا ملحلزززززف الزززززدس  العس يزززززة   عيزززززة سكزززززد معزززززا يا عس يزززززة ةعحمزززززاد بزززززسامل ثكزززززويا 

أ ـزززاة ي املكحبزززات ساملعلومزززات ثحما زززي  مزززد  ـوؿزززيات سسا زززد كززز  دسلزززة عس يزززة، سثثد زززد 

ذليزززززات سةي يزززززات ثوبيق زززززا  ؼزززززك   لزززززما ثثقيززززز  ا  زززززودن املولو زززززة صززززز  العمليزززززة الحعليميزززززة 

  ادنا العس ية بأ ظامنا سمعا

يززززززو  "دسز ا  معيززززززة املـززززززسية للمكحبززززززات  (2184 مح ززززززوب، يظززززززنار مثمززززززود، دزاطززززززة  (5

ساملعلومات سا  معية حمسيكية للمكحبات ص  ثوويس امل نة مثليا: دزاطة مقازنة"   د  امد 

أ زززدم ا  معيزززات –ازززر  الدزاطزززة ع ززز  بثززز؛ دسز ا  معيزززة املـزززسية للمكحبزززات ساملعلومزززات 

صزز  ثوززويس امل نززة دا زز  مرحمعززات ادو زز   مـززس(، مقازنززة بمززا  امززد بززا  - ززا العس يززة صزز  اد

ص  ثوويس امل نة دا ز   -كايد  ا  معيات العسيقة ص  اد ا  -ا  معية حمسيكية للمكحبات

ةما او ساضح ما الدزاطة املقازنة مد    حله الؼاطد  .(مرحمع ا ادو   أ ًلا  أمسيكا

عزززصسه املحلــزززي  صززز   : ؼزززة ازززرا   زززحله ئ ززز  النحزززاةل آلاثيزززةبزززي  ا  معيحزززي  سيمكزززا منا

مـززس عززا  نخظززاب ئ زز  ا  معيززة، نززسغم العززدد الكبيززا املسزز   صزز   اعززدن بيانززات حعلززار 

ذ ه مؼزززما  ئ  أ  ازززرا العزززدد صززز  معظمزززا   حازززحم بحرد زززد  8سالبزززالج ه مزززا مزززا  قزززسب مزززا 

    كو  املؼما  غيا مؼزما ، سذلزح ع ز   ػماا  أس دند السطوم الظنوية للعلوية س الحا

العكزززع ثماًمزززا صززز  ا  معيزززة حمسيكيزززة سالتزززي  قزززازب عزززدد مؼزززماة اا مزززا املليزززو  سيثزززسؾ كززز  

مكح ي ع    ػماا  سثرد د  ػماا  طنوًيا بخظد د زطوما املقسزن، غياب رقانة الحوو  

سن الحوزززززو  لزززززد  لل معيزززززات العلميزززززة لزززززد  الؼزززززع  املـزززززسى، نمعظزززززم حنزززززساد  إمنزززززوا ب كززززز

ا  معيات ا  دمية العامة  من  جمعيات زعا ة ح حام، سثث يظ القزسذ ، سدعزم ال قزسار   

ا زز ( أمززا ا  معيززات القاةمززة ع زز   دمززة علميززة سم نيززة ننرززد داةًمززا عززصسه عززا الحوززو  صزز  

  اجاززززا سثن يززززر أنؼززززو اا سيتزززز  املؼززززازةة با ولززززوز صزززز  الكنيززززا مززززا حنؼززززوة، سذلززززح  عكززززع 

حمسيكززز  الزززرى لد زززا زطزززوع صززز  نكزززسن العمززز  الحوزززوع  نيزززنعكع ازززرا السطزززوع ع ززز   اد حمزززد

سأ ًلزا غيزاب رقانزة العمز  ،  ناعة املحلــي  بأامية ازرا العمز  س  اعليزة دسز ا  معيزة

ا  مززززاع ، ن زززز  كانززززة اد ززززا ت  عيزززز  عززززا ال ززززسد املـززززسى رقانززززة العمزززز  ا  مززززاع  سي لزززز  
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سس زد سماد زات   ا ز ، سازرا ع ز  العكزع مزا ال زسد العم  ال سدى يت  ئذا كل ا ارا قوة 

حمسيكزززززز  الززززززرى  ززززززس  صزززززز  العمزززززز  ا  مززززززاع  سئنكززززززاز الززززززرات اززززززو حؿزززززز  سالعمزززززز  ال ززززززسدى اززززززو 

 طززززح،نار، نا  معيززززة حمسيكيززززة ثقززززوم بكزززز  أنؼززززو اا عبززززا   ززززا  سذليززززات ساضززززوة ثقلزززز  مززززا 

وازيي الدزاطزة كز  مكح زي سث .املمازطات ال سد ة التي غالًبا ما  كو  ل ا أازداه غيزا ساضزوة

صززز  مـزززس س اؿزززة مزززا ا  يززز  ا  د زززد، أ   عحبزززا ازززرا املقزززا  مرزززسد جصززز يف للوا زززد، نزززاذا 

طزنة مظزحمسن نليبزدأ صز  سكزد لبنزة أ زس    87سجد صز  ازرا الخصز يف لبنزة ثزم بناؤازا هيلزة 

ئ  اززرا الخصزز يف  سطززم ؿززوزن يقيقيززة للوا ززد ال ع زز   ثززدد ن اززا ئ رابيززات اززرا الوا ززد 

 .ا سيلد نقان جظاعد ص  زطم  سيوة للمظحقب سطلبياث

يززو  "ا  معيززات امل نيززة ساد حمعززات املعسنيززة:  (2183 بيززملا ، ينززا  الـززادع، دزاطززة  (6

مظزززحقبلية"  ازززر  الوز زززة البثنيزززة ثنولززز  مزززا مؼزززكلة  عس يزززة  زززسارات ثثليليزززة لحزززأهيا زؤيزززة

ات العس يززة، سصزز  أطاطززية سجزز  غيززاب اس كززعف دسز العد ززد مززا جمعيززات املعلومززات ساملكحبزز

  ازززرا الظزززبي  تازززده الوز زززة الماةزززص  ؼزززك  أطامزززيي ع ززز  اطزززحقسار أاميزززة ا  معيزززات امل نيزززة

بنزززززار اد حمعزززززات املعسنيزززززة، سمزززززا  ازززززر  الكيانزززززات اد حمعيزززززة مزززززا نظزززززم مإطظزززززية  ةسكززززاةص صززززز  

ثحكامزز  مززا اجزز  ثززوانس بنزز  ثثحيززة سنو يززة بمززا ن اززا مززا زأطززمي  نكسيززة  ؼززسية، مظحعسكززا 

للطزززززززحد   سالحزززززززدازض س طزززززززح ادن مهازززززززا صززززززز  ثثليززززززز  ثلزززززززح حدساز العاةبزززززززة  اذمل  عزززززززم النمززززززز

با  معيززات ا واكززسن ، مززا اجزز  الوؿززو  لحززأهيا زؤيززة مظززحقبلية عس يززة سسهنيززة جظززاند صزز  

 بنار مرحمعات عس ية معسنية 

يززو  "ا  معيززات س ثثززادات امل نيززة العس يززة  (2119 الظززسي، ، يظززا عززواد، دزاطززة  (7

 قزززززود" أػززززاز البايززززز؛ ئ زززز  كزززززسسزن ا واجزززززة ئ زززز  الحواؿززززز  بززززي  جميزززززد محلـ زززززيي سالززززدسز امل

سعلمار العلزم الوايزد سامل نزة الوايزدن صز  ثوزويس ثلــز م سالحعسيزف بكز  مزا ازو جد زد صز  

مرززززززال م سثقاطززززززم ال مززززززوم سثززززززدازض املؼززززززكلت التززززززي ثززززززواج  م ، موةززززززدا أ  دسز ا  معيززززززات 

زا زياد زة صز   احمزام بامل نزة سمنخظزب اا سمحا عزة امل نية صز  مرزا  املكحبزات لعبزد سثلعز  أدسا

 لززززززا اام ،ةمززززززا أ  دسز منزززززز  اززززززر  ا  معيززززززات  حمنزززززز  صزززززز  ثوززززززويس حدار ، سمسا بحززززززا سدعززززززم 

ا  ودن ما  ل  ؿياغة ا  وون العسيلة سالح ـيلة ، سسكد القواعد سثثد د املعزا يا 

وززززززويس حدار سث عيزززززز  اللشمززززززة لحثقيزززززز  م  ززززززوم الحوززززززويس ، موضززززززوا صزززززز  طززززززياع دزاطززززززحا صزززززز  ث
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الحعززاس  بززي  ا  معيززات ساملإطظززات العاملززة صزز  مرززا  املعلوماثيززة ع زز  نوززاع ساطززد ع زز  أ  

 . كو  حطل  او زنعة الحلـف سامل نة سدعم املحلــي 

ساملعلومززززززات  يززززززو  " ثثزززززاد العسبززززز  للمكحبزززززات (2115  اززززززار الد ززززززا، ن ززززز   ، دزاطزززززة  (8

لنمانززد: دزاطزززة ثقييميززة"  ثبزززدأ الدزاطززة بمقدمزززة  ع ززز   يززةسا  معيززات امل نيزززة العس  ( اعلززم

جعسي يززززة با  معيززززات امل نيززززة العس يززززة، رززززم ثبززززدأ صزززز  ثقيززززيم املوا ززززد سنقززززا لظززززبعة معززززا يا جزززز : 

ال زززده، املظزززفولية، لعزززة املو زززد، ثوريزززز  املو زززد، ادوحزززو ، ا  زززدمات الح اعليزززة، جظزززز يلت 

يززززززة:  ثثززززززاد العسبزززززز  للمكحبززززززات ساملعلومززززززات، البثزززززز؛ ، س ززززززد ثناسلززززززد الدزاطززززززة املوا ززززززد الحال

ا  معيززززززة املـززززززسية للمكحبززززززات ساملعلومززززززات، جمعيززززززة املكحبززززززات حزدنيززززززة، جمعيززززززة املكحبززززززات 

البثسيعيززززة، ا  معيززززة اليمنيززززة للمكحبززززات ساملعلومززززات، جمعيززززة املكحبززززات الظززززعود ة  سجؼززززيا 

ات التززي ثسيززد ئنؼززار املكحبزز  الدزاطززة للعد ززد مززا الحوؿززيات، مززا أام ززا:  رزز  ع زز  جمعيززات

مو د ل ا ع   لنماند الحعسه ع   املوا د املنيلة ح س  لك  ثحمكا مزا ئنؼزار مو زد م يزد 

سيقززدم  ززدمات جيززدن للمظززح يد ا منززا   سالحعززسه ع زز  ا  ززدمات التززي ثقززدم ا ا  معيززات 

ح س  سثقد م  دمات منيلة سأ لا الظ   لحقد م  دمات أ س  انل   سجس ي  املو د 

   مثسكات البث؛ الؼ يان لك  ثـ  ئ   أةبا عدد ما املظح يد ا ص

 رالنا: أعما  املإثمسات 

يزززو  سزغ عمززز  ا  معيزززة املـزززسية  (2187مزززازض  9-7 مراازززدم أمزززان  جمزززا ، دزاطزززة  (9

للمكحبات ساملعلومات س زػيف: دزاطة ثقييمة للعحماد  حاده ارا البث؛ لسؿد الوزغ 

ل ززززززا مززززززا جانزززززز  مرلززززززع ئدازن ا  معيززززززة املـززززززسية للمكحبززززززات  الحدزيبيززززززة التززززززي ثززززززم الحلوززززززيى

ساملعلومزات سحزػزيف س وزا  املحلــزي  املظز اده ل زر  الزوزغ منزر بدا زة ثزو   مرلزع 

سيظززز   البثززز؛ للوؿزززو  ملزززد  ز زززي   2186-2185الزززإلدازن ا وزززا   ملظزززفولية ئدازن ا  معيزززة 

  سالحعر ة املسدثا ل م، يت   وا  املحدز ي  املظ اده عا ما  حم ثقد ما  ل  سزغ العم

نظزززحويد عمززز  ثوزززويس ملزززا  زززحم ثقد مزززة مزززا مزززادن علميزززة سثوويسازززا لزززحلةم ايحياجزززات طزززوع 

العم  سمحولباثا همعا ص  اعحماد الدسزات سسزغ العم  ص  مرا  العم  سالحلـف سارا 

ا الحقيزززيم طزززوه  قودنزززا لنحزززاةل عد زززدن جظزززاعد ال فزززة املظززز ادنة مزززا الحزززدزي  لحوزززويس ذاتاززز

سالعمزززز  ع زززز  ا رززززاد طززززب  سنززززسؾ عمزززز  ثلةززززم امكانززززات الصزززز ف سثولعاثززززا سنولززززد صزززز  اززززرا 
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البثزز؛ لل ززسسمل بحوؿززيات بوكززد  وززة ثدزيبيززة عسيلززة ثلززدم  وززا  املكحبززات ساملعلومززات 

س زػززززيف صزززز  الززززوها العسبزززز  ثن ززززر عبززززا ا  معيززززات امل نيززززة صزززز  اد ززززا  يتزززز   ظززززحويد امل ززززي 

 . ا العسب  أ   ووز ما أدار  ص  اد

يو  دسز ا  معيات س ثثادات امل نية صز   (2187مازض  9-7 العليليم رسست، دزاطة   (81

ثوبي  معا يا  عحماد حكاد لي لباامل علوم املكحبات ساملعلومات: دزاطة ثثليلية ص  كور 

 املعزا يا الدسليزة سالعس يزة  لقززد ألقزد ا  زودن س عحمزاد حكززاد لي أعبزاًر جد زدن ع ز  البززاامل

حكاد ميزززززة الحلــزززززية  عامزززززة، س زززززسامل علزززززوم املكحبزززززات ساملعلومزززززات بلاؿزززززة نيمزززززا  حـززززز  

بمثاسلزة مواةب اززا م زاايم ا  ززودن سثلبيززة معا ياازا سثوبيزز  نظم ززا سئجساراتازا سذلياتاززا، سمززا 

رم جظ   الدزاطة ا والية  طحكؼزاه م زاايم ا  زودن س عحمزاد حكزاد لي ساطزحرلر دسز 

ادات امل نية ص  ثوبي  معا يا ا  ودن س عحماد  كاد لي لباامل املكحبات ا  معيات س ثث

ساملعلومززززات سثوؿززززيف سثثليزززز  ملعززززا يا  عحمززززاد لبززززاامل املكحبززززات سدزاطززززات املعلومززززات ع زززز  

املظحويي  الزدس   سالعسبز ، س لـزد الدزاطزة ئ ز  عزدن نحزاةل أام زا أ  ع ز  أ ظزام املكحبزات 

ظس ص  بسامر ا صز  كزور معزا يا جد زدن للعحمزاد سا  زودن سانزا  رز  ساملعلومات أ  جعيد الن

 .ثكويا  نوات اثـا  بي  أ ظام املكحبات سالولبة للحواؿ  املظحمس

يزززززززززو  دسز  (2187مزززززززززازض  9-7 البااػزززززززززد ةم  الـزززززززززة بعزززززززززد عبزززززززززدن بزززززززززا  ، دزاطزززززززززة   (88

س  ا  ليل العسب  ن -ا  معيات امل نية ص  ثثظي  جودن امل نة: جمعية املكحبات املحلــة

أنموذجزززززا  ثسةزززززص الدزاطزززززة ع ززززز  دسز جمعيزززززة املكحبزززززات املحلــزززززة صززززز  ثثظزززززي  جزززززودن م نزززززة 

نزززززس  ا  لزززززيل  -املكحبزززززات ساملعلومزززززات مزززززا  زززززل  اجزززززسار دزاطزززززة يالزززززة ع ززززز  جمعيزززززة املكحبزززززات

اعحمززدت الدزاطززة مززنةخ دزاطززة ا والززة  .العسبزز  للو ززوه ع زز  دسز ا  معيززة صزز  جعصيززص امل نززة

أطزززززززلوب ثثليززززززز  الورزززززززاة  أدان للدزاطزززززززة سذلزززززززح مللرمحزززززززا مزززززززد هبيعزززززززة سأازززززززداه ئكزززززززانة ئ ززززززز  

الدزاطة، يي؛ ثم الو وه ع   نعاليات سمناػى ا  معية  سذلزح ملعسنزة دسز ا  معيزة صز  

ثثظي  جودن امل نة ما  ل  املمازطات اد حل ة لحن ير ارا الدسز  سثوؿلد الدزاطة ئ   

نزس  ا  لززيل العسبزز   -جمعيزة املكحبززات املحلــززة ثمززازض :مرموعزة مززا النحزاةل مززا أام ززا

 .دسٍزا ئ رابًيززا صزز  ثثظززي  جززودن امل نززة مززا  ززل  املززإثمسات ساملعززازق التززي ثقززوم  اززا طززنويا

طززاام مو ززد ا  معيززة املززنظم سالززرى  ززحم ثثد نززا باطززحمساز ع زز  ابقززار أ ـززات  املعلومززات 
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ػزززس لزززدسز جمعيزززة املكحبزززات ع ززز  اهزززل  داةزززم بأيزززدذ مزززا نؼزززس صززز  الحلـزززف، ممزززا  عوززز  مإ 

س ززززززد  لـززززززد الدزاطززززززة ئ زززززز  مرموعززززززة مززززززا  .املحلــززززززة ال اعزززززز  صزززززز  ثثظززززززي  جززززززودن امل نززززززة

نززس  ا  لززيل العسبزز  ع زز  ئ امززة  -أ  جعمزز  جمعيززة املكحبززات املحلــززة :الحوؿززيات، أام ززا

مزززززإثمس دس ززززز  ع ززززز  مظزززززحو  الزززززدس  العس يزززززة سالعامليزززززة، سأ  ثعؼزززززس ا  معيزززززة أنلززززز  حسزاع 

 .قدمة للمإثمس ص  عدد  اؾ باملإثمس ةكحاب عللي للمإثمسالعلمية امل

تاززززززززده الدزاطززززززززة ئ زززززززز  بيززززززززا  دسز  (2187مززززززززازض  9-7 ع زززززززز م   مـززززززززو ى  ، دزاطززززززززة   (82

ا  معية الظودانية للمكحبات ساملعلومات ص  ثنميزة  زدزات امل نيزي  صز  اد زا  يتز   حمكنزوا 

لحرس ة التي  امد  اا ا  معية من  عقد ما مواةبة الحووزات آلانية ، ةما تاده ئ   بيا  ا

النززززدسات ساملززززإثمسات سالززززدسزات الحدزيبيززززة ، س تاززززده أ لززززا ئ زززز  الكؼززززف عززززا زؤيززززة اد حمززززد 

 .املكح زززي بو  زززة ا  سهزززوم مزززا م نيزززي  سأطزززاثرن عزززا ناعليزززة حدساز التزززي ثقزززوم  ازززا ا  معيزززة

  انالح ارس ساضح للدسز يي؛ ثثاس  الدزاطة لجابة ع    عم حطفلة سالتي ما بيهاا: ا

الززرى ثقززوم بززا ا  معيززة الظززودانية للمكحبززات ساملعلومززات صزز  بنززار مرحمززد مواةزز  للظززاية 

املعلوماثيززة اليززوم ؟ سازز  انالززح زكززا ثززام بمززا ثقززوم بززا ا  معيززة مززا  بزز  اد حمززد املكح ززي ؟ 

مل ي للمكحبيي  سما ج  املنة ية اس آلالية التي ثخبع ا ا  معية الظودانية ما اج  الحوويس ا

؟ س لحثقيز  أاززداه الدزاطززة انزحةخ البايزز؛ املززنةخ الوؿز   الحثلي زز  سذلززح  نزا  قززوم ع زز  

ثثلي  ما ثم جمعة ما بيانزات ، سةزرلح املزنةخ الحزازي   سمزنةخ دزاطزة ا والزة لدزاطزة سا زد 

سمزا  .ا  معية الظودانية دزاطة ثثليلية مظح يلة سما رم ا  زسسمل بالنحزاةل سالحوؿزيات

بي  النحاةل التي ثوؿلد ئل اا الدزاطة أ  لل معية الظودانية للمكحبات ساملعلومات  طا  ( 

ارزززس ساضزززح صززز  ثوزززويس امل نيزززي  بو  زززة ا  سهزززوم مزززا اجززز  الحوزززويس امل زززي ، سجززز  يسيـزززة ع ززز  

 .مواةبة ك  ما او جد د سمظحثدذ ص  مرا  املكحبات ساملعلومات ع   مظحو  العلم

موا زد جمعيزات املكحبزات ساملعلومزات العس يزة  (2186 اه عبدن،  العلوىم عدزاطة   (83

لقززززد اززززدند الدزاطززززة ا زززز  ثقيززززيم موا ززززد ا  معيززززات امل نيززززة   ع زززز   نمانززززد: دزاطززززة ثقويميززززة

العس يززززززة املحلــززززززة صزززززز  مرززززززا  املكحبززززززات ساملعلومززززززات مززززززا  ززززززل  عززززززسق طززززززسيد   معيززززززات 

التززززززي ثعحلززززززي ئل اززززززا، سيـززززززس موا ززززززد املكحبزززززات ساملعلومززززززات صزززززز  الززززززوها العسبزززززز  يظزززززز  الدسلززززززة 

ا  معيزززات ع ززز  لنمانزززد سمزززا رززززم العمززز  ع ززز  ثقييم زززا سثثليل ززززا  س زززد ثزززم اطزززحلدام املززززنةخ 
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الوؿزززززز   الحثلي ززززززز  صززززززز  الدزاطززززززة، ييززززززز؛ ػزززززززم  مرحمزززززززد الدزاطززززززة جميزززززززد موا زززززززد جمعيزززززززات 

انززات ( موا ززد، سثززم جمززد البي7املكحبززات ساملعلومززات العس يززة ع زز  لنمانززد سالتززي بلززج عززدداا  

  ؼززززم   88مززززا  ززززل   اةمززززة مساجعززززة مقمايززززة سالتززززي ثلززززمند  
ً
 زةيظززززيا

ً
 45( معيززززازا

ً
( معيززززازا

، كززززززززافج : املظززززززززإسلية ال كسيززززززززة س ثـززززززززا ، عززززززززا ا  معيززززززززة، ادوحززززززززو ،  طززززززززحلدام، 
ً
نسعيززززززززا

الحوري ، ا ودارة، املظ س العام، السسابى، ا  دمات الح اعلية، اللعة، ساؿ ات امليحاداثا  

( دزجزززززة، بعظزززززبة 9 3حزززززاةل أ  محوطزززززى املعزززززا يا املحزززززونسن بموا زززززد ا  معيزززززات  سأسضزززززود الن

%( ما ئجما   دزجات املعزا يا، سكزا  معيزاز الحوريز  أةثزا املعزا يا التزي يسؿزد جميزد 4 65 

%( ، سيليززززا معيززززاز الززززسسابى ييزززز؛ بلززززج محوطززززى دزجاثززززا 811موا ززززد الدزاطززززة عليززززا بعظززززبة  

%( ، سكانزززززد ا ودارزززززة أ ززززز  4م78ظ زززززس العزززززام بعظزززززبة  %( ، رزززززم معيزززززاز امل7م85( بعظزززززبة  7م8 

املعا يا ما يي؛ يسؾ موا د ا  معيزات ع ز  ئدزاج زا بزاملو د، ييز؛ بلزج محوطزى دزجزات 

%( مززا ئجمزا   الززدزجات املعوزان ل ززرا املعيززاز، 25( دزجززة بعظزبة  8 1موا زد ا  معيززات بزا  

؛ س ايـزززاةيات الزززصساز  سيسجزززد ذلزززح ا ززز  ا  كززز  موا زززد ا  معيزززات لزززم ثزززرةس معزززد  الحثزززد 

سأسازززززي  البايززززز؛ بلزززززسسزن  هزززززل  ع ززززز  ثرززززززازب جمعيزززززات املكحبزززززات ساملعلومزززززات صززززز  الززززززدس  

ح ززس  صزز   ززازات العززالم اد حل ززة س طززح ادن مززا النمززاذمل الناجوززة ملوا ززد ثلززح ا  معيززات 

ع زز  لنمانززد، ةمززا  عبتزز  أ  ثثززسؾ ا  معيززات ع زز  ثززونيا مثحويززات مو ع ززا ع زز  لنمانززد 

بززأةثا مززا لعززة يتزز   خظززن  لعيززا العززسب  هززل  س طززح ادن مهاززا، باةكززانة ا زز  أاميززة ثززونيا 

ا  زززززززدمات الح اعليزززززززة منززززززز   دمزززززززة مرموعزززززززات النقزززززززاغ لخصززززززز يد ا وزززززززواز سثبزززززززاد  آلازار س 

 للمعززززززا يا الدسليززززززة  
ً
ا  بززززززاات، ةمززززززا  عبتزززززز  أ  ثثززززززسؾ ع زززززز  ثززززززونيا ساؿزززززز ات ميحاداثززززززا سنقززززززا

ا املعا يا الـا ح ثوبيق ا صز  موا زد ا  معيزات امل نيزة صز  مرزا  سا مايد الدزاطة  اةمة م

املكحبززززات ساملعلومززززات ع ززززز  لنمانززززد صززززز  دس  الززززوها العسبززززز   ؼززززك   زززززاؾ ساملوا ززززد   زززززس  

 . ؼك  عام

يو   (2184 الظ يان ، طميا    اطم ا الؼسع ي،   ع   طعيد، أةحو س دزاطة   (84

صزز  مرززا  املكحبززات صزز  ئػززنار سثوبيزز  املعززا يا املكحبيززة:  "دسز ا  معيززات س ثثززادات امل نيززة

نمززززوذمل مقمززززاد لززززدسز ا  معيززززة اليمنيززززة   حـااززززيي املكحبززززات ساملعلومززززات صزززز  جعصيززززص الززززوع  

املعلومزززززاج  باملعززززززا يا املكحبيززززززة صزززززز  البيفززززززة اليمنيززززززة"  تاززززززده الدزاطززززززة بمرمل ززززززا ئ زززززز  الحعسيززززززف 



 د/ رحاب فايز أمحد سيد                                                                                     

 

    1029ـ يناي   اد  شر العدد احل - شادساجمللد ال
207 

عاملزززززة صززززز  مرزززززا  املكحبزززززات صززززز  ئنؼزززززار سثوبيززززز  باملعزززززا يا املكحبيزززززة سدسز ا  معيزززززات امل نيزززززة ال

املعززا يا املكحبيززة صزز  ملحلززف مإطظززات املعلومززات العاملززة صزز  الززيما، ئكززانة ئ زز  مززد  ئملززام 

العزززززاملي  صززززز  ازززززر  املإطظزززززات  ازززززر  املعزززززا يا سدسز ا  معيزززززة اليمنيزززززة   حـاازززززيي املكحبزززززات 

املحلــزززي  سامل نيزززي  صززز  ساملعلومزززات صززز  ئنؼزززار سثوبيززز  ازززر  املعزززا يا سنؼزززساا بزززي  أسطزززان 

سلقد ثم  عحماد ع   املنةخ الوؿ   با طزلوب املظز، ، سثزم  .مإطظات املعلومات اليمنية

ثـزززميم اطزززحمازن اطزززحبيا  ثزززم ثوشيع زززا ع ززز  عينزززة عؼزززواةية ميظزززسن صززز  ملحلزززف مإطظزززات 

املعلومززات اليمنيززة بمد نززة ؿززنعار مكحبززات  عامززة  مدزطززية  جامعيززة  محلــززة(، مساةززص 

( اطزززحمازن 811لومزززات  ثوريززز   أبثزززاذ(، أزػزززي ات   ئدازيزززة   طمعبـزززسية (، سثزززم ثوشيزززد   مع

( اطززحمازن، سذلززح لعززسق اطززحقسار ذزار العززاملي  صزز  اززر  املإطظززات 81اطززحبيا  أعيززد مهاززا  

كزززسسزن أ  ثقزززوم  :سأبزززسش الحوؿزززيات مزززا   ززز  .يزززو  معزززسن ام ساطزززحلدام م للمعزززا يا املكحبيزززة

ـاؿزز ي املكحبزات ساملعلومززات بالعد زد مززا حنؼزوة التززي جعزصش الززوع  ا  معيزة اليمنيزة   ح

بأاميززة املعززا يا املكحبيزززة مززا  ززل  ئجزززسار دسزات ثدزيبيززة للعززاملي  صززز  مرززا  املعززا يا، عقزززد 

املزززززإثمسات سالنزززززدسات العلميززززززة سسزغ العمززززز  صزززززز  اد زززززا  ، ئثايززززززة املعزززززا يا مززززززا  زززززل  مو ززززززد 

 .ث اعلية كما املنانر للكماسنية لل معية ا  معية مد ئجسار نقاػات ئلكماسنية

يززززززززو  "ناعليزززززززززة  ( 2183نززززززززونمبا  28-25  بززززززززوةسشاشن، ةمززززززززا ، أبوزيززززززززة، غززززززززادن، دزاطززززززززة  (85

ا  معيززززات س ثثزززززادات املكحبيزززززة العس يززززة صززززز  ثوزززززويس امل نزززززة"   ززززام الباينزززززا  بزززززاجسار دزاطزززززة 

  ثوشيد اطحبيا  سؿ ية ثقويمية للعؼاهات العلمية سادوحو  الس لي عبا الوي ، ما  ل

ئلكماسنزززز  للقززززاةمي  ع زززز  ازززززر  ا  معيززززات، سثقيززززيم موا ع زززززا للكماسنيززززة باطززززحلدام مزززززنةخ 

ثثليز  ادوحززو  لدزاطززة مززد  اطزح ادن اززر  ا  معيززات مززا الحكنولوجيزا ا ود نززة صزز  جعصيززص 

نؼززاهاتاا صزز  طززبي  ثوززويس امل نززة، س طززح ادن مززا لمكانززات اللمثززدسدن ل ززر  الحكنولوجيززا 

  دعززم الحواؿزز  بززي  اززر  ا  معيززات مززا ناييززة، سمززد املإطظززات حكاد ميززة ساملإطظززات صزز

س د ةؼ د الدزاطة ئ   غياب الحعزاس  س لزة . الوهنية ح س  ذات الـلة ما نايية أ س  

الؼسةة بي  أغلبية ا  معيات املكحبية العس ية ما نايية سانحقازاا للحعظي  سالؼزساةة مزد 

علومززات ،ةمززا أجاززا جؼززيا ئ زز  جانزز  م ززم ساززو سجززود جعززاس  سثعظززي  بززي  أ ظززام املكحبززات سامل

ا  معيزززات املكحبيزززة ساملكحبزززات الوهنيزززة سئغ ال زززا ملساةزززص حزػزززيف القوميزززة  ؼزززك  عزززام بززز  
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ة  ؼزززززك  ززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززسانعزززززدام  احمزززززام مزززززا  بززززز  ازززززر  ا  معيزززززات با زػزززززي ات الظزززززمعية البـسي

ةما ثوضح ار  الدزاطة بزأ  انزا   وزوات ئ رابيزة مزا  بز  معظزم ا  معيزات صز   اؾ ،

اطحلدام ساطخنماز الحكنولوجيا سال لار الس لي ص  جعصيص امل نة سئ امة الحعاس  ما  زل  

سأسؿد الدزاطة بثحمية سجود موا د ئلكماسنية لك   .1 2 طخنماز ا  يد لحقنيات الوي  

ة سكزززسسزن اطزززخنماز ثقنيزززات ا  يززز  النزززان  لإلنمانزززد مزززا ػزززبكات ا  معيزززات املكحبيزززة العس يززز

اجحماعيزة سمنحززد ات للنقززاغ جعزصش بززدسزاا امل نززة املكحبيززة، سكزسسزن الماةيززمل ع زز  ثلـززيف 

نلززار ئلكماسنزز  ل فززات ذسى  يحياجززات ا  اؿززة مززا املكحبيززي  سامل نيززي  باعحبازاززا نفززة   

ات ،ةمزا ثوةززد ع زز  ئمكانيزة ئنؼززار ثكحزز   مكزا ثراال ززا كزما أعمززا  سأنؼززوة ازر  ا  معيزز

 .ئلكماسن  لل معيات املكحبية العس ية عبا مو د سايد  كو  ثم يدا ةنراد الحكح  امليدان 

يززززو  "نثززززو جمعيززززات مكحبززززات  ويززززة   (2183نززززونمبا  28 -25  عبززززدن، نززززوش، دزاطززززة   (86

دزاطزة دسز ا  معيزة لحعصيص م نة ا حـاايي املكحبات ساملعلومات ص  لبنا " ثناسلزد ازر  ال

اللبنانية ص   دمة امل نة املكحبية ص  لبنا  س زثقار بمظحوااا ما  ل  ثأاي  املحلــي  

صزززززز  مرززززززا  املكحبززززززات سعلززززززوم املعلومززززززات، سئلقززززززار اللززززززور ع زززززز  ملحلززززززف العوامزززززز  املظززززززاعدن 

ا حيزاز ساملؼكلت سا ولزو   يزداذ جعييزا ئ رزاب  صز  م نزة املكحبزات صز  لبنزا ، علمزا بأنزا ثزم 

جمعيززززززة املكحبززززززات اللبنانيززززززة لحكززززززو  أس  جمعيززززززة مززززززا أطززززززيا سأس انيززززززا ملؼززززززسس  بنززززززار جمعيززززززة 

سالزرى أهلز   ( IFLA بدعم ما ئنل  Building Strong Library Association مكحبات  وية

م ، سةدزاطززززة لنحززززاةل ثن يززززر املؼززززس  س مسدسداثززززا ع زززز  ا  معيززززة 2181صزززز  غززززوثنباي ، الظززززويد 

  ثوشيزززد اطزززخبانة ع ززز  عزززدد مزززا العزززاملي  صززز  املكحبزززات سمساةزززص املعلومزززات ، سأداراززا مزززا  زززل

س د أةدت الدزاطة بلسسزن أ  ثقوم ا  معية بخظوي  ن ظ ا  ؼك  أةثا  ون ساطحدامة ، 

سالظز   ة رززاد مـزادز ثمويزز  ثمكزا ا  معيززة مزا ثثقيزز  أازدان ا، ةمززا أسؿزد أ لززا ع زز  

عيزات ساملإطظززات المابويززة سالنقانيزة العاملززة صزز  كزسسزن ثواؿزز  ا  معيزة سجعاسجاززا مززد ا  م

لبنزززا  مزززد ئجزززسار الحقيزززيم املظزززحمس لعمززز  ا  معيزززة مزززا  زززل  الحواؿززز  مزززد حعلزززار سعزززدم 

 . ةح ار بالحقازيس التي ثقدم ما ال يفات لدازية

يززززو  "دسز   (2182نززززونمبا  21 - 88 ا  ززززابسى، طززززيف بززززا عبززززدن بززززا يمززززود، دزاطززززة   (87

( 2182ات املكحبززات ساملعلومززات صزز  بنززار مرحمززد املعسنززة صزز  الززوها العسبزز " جمعيززات ساثثززاد
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ثلق  ار  الدزاطة اللور ع   ا   ود التي ثبرل ا ا  معيات س ثثادات امل نيزة صز  الزوها 

العسبززز  للقيزززام بزززدسزاا صززز  اد حمزززد املعسصززز  سالحثزززد ات التزززي ثواج  زززا ةلزززعف املؼزززازةة مزززا 

املادى، س د اعحمد ع   ثوشيد اطخبانة للقاةمي  ع   ار   ب  املحلــي  سكعف الدعم 

ا  معيات، ئكانة ئ    طزحعانة بملزمو  موا زد ا  معيزات  طزحكما  املعلومزات اللشمزة 

لحوكيص دسز ار  ا  معيات س ثثادات املكحبيزة صز  بنزار مرحمزد املعسنزة صز  الزوها العسبز   

جصزززز يد العمزززز   :عزززز  أبسشاززززا مززززا  ززززأج س ززززد  لـززززد الدزاطززززة ئ زززز  مرموعززززة مززززا الحوؿززززيات ل

ـززززي  سجصزززز يع م ع زززز  املظززززاامة سالهاززززوق با  معيززززات امل نيززززة مززززد  الحوززززوع  لززززد  املحلـ

سالظ   ة راد مـادز د   رابحة ثمكا ا  معية ما لع  دسزاا .مرالع ئدازن ا  معيات

سالظززززز   ئ ززززز  ثأايززززز  املحلــزززززي  سثرد زززززد معزززززازن م سثكنيزززززف .املعسنزززززةسؿزززززو  ئ ززززز  مرحمزززززد 

 .نؼوة التي ثكظهام امل ازات اللشمة للطحمسازية ساملنانظة سالحووز ح

سيحطززززح مززززا  ززززل  الدزاطززززات الظززززابقة الظززززبعة عؼززززس أجاززززا ثح ززززاست مززززا بززززي  الماةيززززمل ع زززز       

 دمات ا  معيات امل نية، سثوويساا ص     مرحمعات املعسنة، سأنؼو اا  اؿة الدسزات 

اا، سثخؼابا الدزاطات الظابقة مزد الدزاطزة ا واليزة صز  الحدزيبية، سثقييم املوا د ا  اؿة  

ثنزززززاس  جعسيزززززف ا  معيزززززات امل نيزززززة صززززز  ثلـزززززف املكحبزززززات ساملعلومزززززات مزززززا ييززززز؛ الحعسيزززززف 

سحاززززداه سحنؼززززوة، ئ  أ  الدزاطززززة ا واليززززة ثلحلززززف عززززا الدزاطززززات الظززززابقة صزززز  ثنززززاس  

مززززات سةززززرا أاززززدان ا ( رمززززا  عؼززززس جمعيززززة م نيززززة صزززز  ثلـززززف املكحبززززات ساملعلو 88جعسيززززف  

سأنؼزززززززو اا ساملوا زززززززد ا  اؿزززززززة  ازززززززم، رزززززززم دزاطزززززززة املزززززززإثمسات التزززززززي جعقزززززززداا ازززززززر  ا  معيزززززززات 

م( 2188م سيتز  بدا زة عزام 2183( ا  مزع ح يزان  منزر عزام 5سمثاسزاا  زل  الظزنوات  

ساملـزززززززززززولوات املندزجزززززززززززة بمثزززززززززززاسز ازززززززززززر  املزززززززززززإثمسات سمزززززززززززد  يدارزززززززززززة ازززززززززززر  املـزززززززززززولوات 

ةس أ  انا   عم ا  معيات لم جعقد مإثمسات جااةيزا،  طزباب املحلــة، سا  د س بالر

 اؿة  ار  ا  معيات أس الدسلة التي ثعحلي ئل اا، طوار كاند عواة  طياطية أس ا حـاد ة 

 أس ثكنولوجية   
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 ثانيا: اإلطار الفك   للدراسة

 متهيد 2/8

سالعامزززة سحكاد ميزززة لقزززد أد  ثصا زززد عزززدد املكحبزززات بكانزززة أنواع زززا  ا  امعيزززة ساملدزطزززية 

سغيااا(، سةرا اطزحمساز ؿزدسز مـزادز معلومزات صز  الؼزكلي  الزوزت  سللكماسنز ،  سالوهنية

ـزززززاةيي  القزززززاةمي  ع ززززز  العمززززز   ازززززر  املكحبزززززات سمساةزززززص  سمزززززا رزززززم ثصا زززززد عزززززدد العزززززاملي  سح 

 كزززز  ذلززززح صزززز  ااحمززززام ا   ززززات املعنيززززة  اززززرا العلززززم صزززز  ئنؼززززاراملعلومززززات، كزززز  ذلززززح طززززاام صزززز  

جمعيززززززات محلــززززززة تازززززززحم  ؼززززززفو  الحلـزززززززف ساملحلــززززززي  ممززززززا جظزززززززاعد ع زززززز  ثثقيززززززز  

سلقزد سلزدت ا  معيزات امل نيزة ةمزا  حاداه املسجزون مزا ثلزح املكحبزات سمـزادز املعلومزات  

 ل احم بامل نة سثووزاا  (2119 الظسي، ، يظا عواد،  ا  

ياغة ا  وززززززززون سمحا عززززززززة امل نيززززززززي  س لززززززززا اام سسكززززززززد القواعززززززززد سثثد ززززززززد املعززززززززا يا سؿزززززززز

العسيلزززة سالح ـزززيلية لحوزززويس حدار سمسا بحزززا سدعزززم ا  زززودن ساعحمزززاد    سغيزززا  مزززا البزززاامل 

 .سا  وى املوج ة نثو امل نة سحدار امل ي سثوويس  سمحا عحا

 تع يف اجلميعات املهنية 2/2

 بأجاززا َجَماَعززا  (2188 جعسيززف سمعنزز  جمعيززة، عززسه مم ززم املعززان  ا  ززامد 
ً
ززة  ِمزززَا َ ْمِعيَّ

ً
ة

زززززززززززٍد  ـَ وٍ  َداِ ِ زززززززززززّ ٍ ِلَ زززززززززززَدٍه َسَمْق
ُ
زززززززززززان
َ
َاٍ  َيَظزززززززززززَ   

َ
زززززززززززم
ْ
َحِظُمزززززززززززوَ  ِصززززززززززز  َعَمزززززززززززٍ  َجَمزززززززززززاِعّ ٍ ُمؼ

ْ
زززززززززززَساِد َ ع

ْ
ن
َ
ح

َنْيِ     ُمَعيَّ
 
ة   َجْمِعيَّ

 
ة   ،ِزَياِكيَّ

 
ة ، َجْمِعيَّ

 
ة اِنيَّ
َ
ق
َ
  ر

 
ة   َجْمِعيَّ

 
ة ، َجْمِعيَّ

 
ة يَّ ّنِ
َ
   ن

 
ة ْيِا َّ
َ
  

لزززززززم   زززززززسع بزززززززي  جعسيزززززززف كززززززز  مزززززززا  ثثزززززززاد  (2187مزززززززد،  الؼزززززززام ، أينرزززززززد  زززززززاموض ةمزززززززا 

سأكزززاه بأنزززا ايفززززة ثحزززألف مزززا مرموعززززة مزززا حنززززساد  Society Association orسا  معيزززة 

 املنحمي  ئ   م نة سايدن منل، سيرحمعو  دسزيا  ظب  ااحمامات سأاداه مؼماةة  

بززأ   (Reitz, J., 2018)سيلززيف  ززاموض علززم املكحبززات ساملعلومززات ع زز  ا  ززى املباػززس 

ملــزة  ثثاد سا  معية عبازن عا مرموعة ما حش اؾ املنحمي  ئ ز  منظمزة زطزمية 

ملحا عة املـلوة املؼماةة أس العسق، سعادن عا هسي  الحقدم بول  للعلزوية سدنزد زطزوم 

جمعيززة املكحبززات حمسيكيززة، ملــززة لحعصيززص  :العلززوية الظززنوية  ا  معيززات امل نيززة، منزز 

 ثددن سأعلائاا  مـا ح م نة م
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 (2187   8438 ا  زابسى، طزيف بزا عبزدن بزا يمزود ا البزادى، سليزد بزا ع ز ، سيعسه 

بأجاززززا مظلززززة م نيززززة ةبيززززان ثخظززززد كزززز  امل حمززززي  بمرززززا  مززززا، سجعمزززز  اززززر   ا  معيززززات امل نيززززة

ا  ميعات امل نية ع   ثنظيم العم  الحلـ يي،  سسكد حنظمة سالقواني  التي ثوب  ع ز  

صزز  اد ززا ، س ززد ثكززو  اززر  ا  معيززات مثليززة أس ئ ليميززة أس دسليززة، سمززا ا  ززد س  اد حـززي 

بالزززززرةس أ  العمززززز  صززززز  منزززززز  ازززززر  ا  ميعزززززات غالبززززززا مزززززا  كزززززو  ثووعيززززززا سال زززززده منزززززا  دمززززززة 

 اد حـي  سجعسي  م برد د م ن ام 

ا  معيات امل نية بملحلف ثلــاتاا ج  بمنابزة  (2182 البدزى، يمد  ، ةما عسه 

ن الوؿززز  بزززي  املنحمزززي  للم نزززة اس الحلـزززف سجظزززاام صززز  شيزززادن الحواؿززز  بيزززهام سثبزززاد  امزززص 

ا  بزاات سالحرزازب  سثززنظم ا  معيزات لقززارت علميزة سلقزارات اجحماعيززة مزا س ززد ا ز  ذ ززس   

سا  معيات ج  بمنابة بيد حعلار النان   لحقو  ص  مقساا كلما طنثد ال سؿزة   سجظزاام 

العمززز  الحوزززوع  اذ ا  العزززاملي  ن ازززا ازززم محوزززوعي    سمزززا أازززم  نزززةرقاا  معيزززات صززز  اػزززاعة 

م مات ا  معيات امل نيزة ادوانظزة ع ز  امل نزة سشيزادن اعزداد املنحمزي  ل زا ساملظزاامة صز  يز  

سز مزززا ثكزززو  ا  معيزززات امل نيزززة جززز  ئيزززد  أازززم السكزززاةص أس   .مزززا  عمزززاق م نززز ام مزززا مؼزززكلت

ا، نما املعسسه أ   ى م نزة عنـزس أس زكزاةص أطاطزية العناؿس حطاطية لوجود امل نة ذاتا

 (2184 مح وب، يظنار مثمود،  :ما أام ا

 .ثوانس  دز ما الحعليم سالحدزي  الرى  كظ  ال سد امل ازات حطاطية املولو ة للم نة (8

 .ثوانس ئنحامل نكسى  عا خ ا  وان  املحلــة للم نة (2

 .م سثنظم العم  بي  أنساد امل نةثوانس مرموعة ما القواعد ح ل ية التي ثثك (3

 .أ  ثونس امل نة مـدز ما    نساداا (4

 .أ   كو  ال ده حطاميي للم نة او  دمة اد حمد سلط ام ص  زنااية أنساد  (5

أ   كزززززو  للم نزززززة جمعيزززززة م نيزززززة ثحثزززززدذ باطزززززم امل نزززززة سثزززززداند عهازززززا، ةمزززززا ثلزززززد معزززززا يا  (6

 .وية ص  مرا تاالد و  امل نة، سثخيص  عمااه بالؼ ادات املمن
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 ( البيانات الحعسي ية لل معيات امل نية العس ية للمكحبات ساملعلومات8جدس  ز م  
 

   حـاز اطم ا  معية م
ثزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززازيد 

 الحأطيع
 املقس

 جعسي  ا

8)  

ا  معيززززززززززززززززززززة املـززززززززززززززززززززسية للمكحبززززززززززززززززززززات 

 ساملعلومات سحزػيف 

Egyptian Library Association 

ELA 8944م 
ا  يززززززززززملن، 

 مـس

ػزززاز   5برامعززة القزززااسن   سانحقلززد ئ زز  مقززس جد ززد  8944 معيززة عززام ثأطظززد ا 

جيزملن   رزم انحقلزد  818سثم ئػز ازاا بزس م  8984الدةحوز مـو ى مؼسنة ص  عام 

   2188ا ز  عزام  2114الوواب  بزا  يملن مزا عزام  –ػاز  أبو جب   9ئ   مقس جد د 

 –ظاةا مد ػاز  العؼزسيا ػاز    جل  ثقاهد امل 8رم انحقلد ئ   املقس ا وا   

 ا  معيززة املـزززسية للمكحبزززات ساملعلومزززات سحزػزززيف،  . نيـززز  –ميززدا  زطزززل  

2188) 

2)  
 جمعية املكحبات اللبنانية

Lebanese Libraries Association 
LLA 8961بياست  م 

م ص  العاؿزمة اللبنانيزة بيزاست، سجز  جمعيزة غيزا طياطزية س  8961ثأطظد عام 

 (Lebanese Library Association  تاده للس ص  

3)  

جمعيزززززززززززززززززززة املكحبزززززززززززززززززززات ساملعلومزززززززززززززززززززات 

 ال لظويعية 

Palestinian Library and 

Information Association 

SPLS 8961القدض م 

صززز  مكحبزززة نزززابلع  8961ثأطظزززد جمعيزززة املكحبزززات ساملعلومزززات ال لظزززويعية عزززام 

املكحبزات حزدنيزة العامة سالتزي ػزكلد صز  يينزا مزد نزس  ا  معيزة صز  عمزا  جمعيزة 

، رززززم ثو  ززززد ا  معيززززة عززززا العمزززز   عززززد ايززززحل  كامزززز  نلظززززوي  8967يتزززز  عززززام 

سمنعزززد نؼزززاهاتاا، س زززد ياسلزززد ا  معيزززة  نوزززلع صززز  ثلزززح ا وقبزززة عبزززا أنؼزززوة 

الح انيززة صزز  املسةززص النقززاص  البا وززان  صزز  القززدض ثززازن، سمززا  ززل  مرلززع الحعلززيم 

كاد ميززززززززة للمكحبززززززززات ا  امعيززززززززة صزززززززز  العززززززززا   ثززززززززازن أ ززززززززس  ييزززززززز؛ سلززززززززدت الل نززززززززة ح

النمانينات ما القزس  العؼزسيا  يـزلد ا  معيزة ع ز   زساز باعزادن ثأطيظز ا عزام 

 عزززد أ  أجيززززملت مززززا  بزززز  الظززززلوة ال لظزززويعية سيـززززلد ع زززز  ز ـززززة مززززا  8994

سثزززززم ثوريززززز  أسكزززززاع ا  8996 8 89بحزززززازيد  896 25-97سشازن النقانزززززة ثثزززززد ز زززززم 

  يكززام  زززانو  
ً
( 8ا  معيزززات سال يفززات حاليزززة ال لظزززويعية ز زززم   نيمززا  عزززد سنقزززا

  .م2111لظنة 

 زززنف النظزززام الزززدا      معيزززة املكحبزززات ساملعلومزززات ال لظزززويعية ع ززز  أ   كزززو  

 صززز  مد نزززة زام ن سيمكزززا نزززحص مساةزززص 
ً
مسةصازززا السةيسزززيي صززز  مد نزززة القزززدض، سمإ حزززا

كحبززززات ساملعلومززززات  جمعيززززة امل .نسعيزززا ل ززززا صزززز  غزززصن ساملززززد  ال لظززززويعية اد حل زززة

 (8994ال لظويعية، 

4)  

 جمعّية املكحبات ساملعلومات حزدنّية

Jordan Library & Information 

Association 

JLIA 8963م 
عّمززززززززززززززا ، 

 حزد 

م، سمقّساززززا السةيظزززززز  8963 82 23جمعيززززززة م نّيززززة ثوّوعّيزززززززة ثززززم ثأطيظزززز ا بحازيزززززد 

اػزمّية، سثزسثبى ا  معيزة  ؼزك  مباػززس مد نزة عّمزا  عاؿزمة اململكزة حزدنّيززة ال 

بزوشازن النقانززة حزدنيززة صزز  عمززا  سثثكم ززا  ززواني  سأنظمززة سجعليمززات الززوشازن ذات 

 جمعّيزززززة املكحبزززززات ساملعلومزززززات حزدنّيزززززة، العل زززززة با  معيزززززات العلميزززززة سامل نيزززززة  

2182)  

5)  

جمعيزززززززززززززززززززة املكحبزززززززززززززززززززات ساملعلومزززززززززززززززززززات 

 الظعود ة

Saudi Library & Information 

Association 

SLIA 8979م 

جامعززززززززززززة 

امللزززززززززززززززززززززززززح 

 طعود

اززززز  8418  8411لقززززد ثأطظززززد جمعيززززة املكحبززززات ساملعلومززززات الظززززعود ة صزززز  عززززام 

بقزززززساز مزززززا اد لزززززع العللزززززي صززززز  جامعزززززة امللزززززح طزززززعود  سثوزززززوزت أعمزززززا  ا  معيزززززة 

 للسؤيززززة املعسنيززززة سالسطززززالة الوهنيززززة التززززي ئلمملمززززد  اززززا سسكززززع اا مززززا أجزززز  
ً
امحززززدادا

العللزززززي سامل زززززازن امل نيزززززة صززززز  مرزززززا  ثلـزززززف املكحبزززززات ساملعلومزززززات  ثنميزززززة ال كزززززس 

 (2187 جمعية املكحبات ساملعلومات الظعود ة ، 

6)  
  ثثاد العسب  للمكحبات ساملعلومات

Arab Federation for Libraries 
AFLI 8986م 

القيززززززززاسا 

 ثونع، 

م 8986كزانو  النزان   89مات  وم  ثثاد العسب  للمكحبات ساملعلو  أعلا عا نؼأن

املع زززد حع ززز   ع ززز  ازززامؽ النزززدسن العلميزززة النالنزززة التزززي نظم زززا القيزززاسا  بمد نزززة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82_%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82_%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
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 الحأطيع
 املقس

 جعسي  ا

and Information   عبزززززد  .مززززا ن زززززع الؼززززز س، ثثزززززد ئدازن أ  د 21س 86بحزززززونع صززززز  ال مزززززان بزززززي   للحوريزززز

، س مؼزززازةة عزززدد مزززا أعزززلم املكحبزززات ساملعلومزززات صززز  مزززا الدسلزززة ا  ليززز  الحميلزززي

 ع زززززززز  الحززززززززوا  : حزد ، ثززززززززونع، ا  صاةززززززززس، الظززززززززعود ة،العس يززززززززة الحاليززززززززة، جزززززززز  

لقزززد كززا    زززوز  ثثزززاد ثحويرزززا   .الزززيما ،مـزززس ،ليبيززا ،الكويزززد، العزززساع ،طززوزيا

(، 8959لعدن دعوات جارت مزا  عزم العواؿزم العس يزة مؼزس ا سمعس زا، بيزاست  

س زززززد طزززززلي صزززززز   (8985 -8984 -8979  ثزززززونع (،8984(، عمزززززا   8977 عزززززداد  

البدا ة "لثثاد العسب  للمكحبيي  سأ ـزات  املعلومزات "، ئ  أ  ا  معيزة العامزة 

غيزززززات  م8986ثزززززونع صززززز  كزززززانو  حس  -حس ززززز  لإلثثزززززاد التزززززي انحظمزززززد با ومامزززززات 

  ثثاد العسبز  للمكحبزات،  ."سب  للمكحبات ساملعلوماتاطما ليـبص "لثثاد الع

2184) 

7)  

ا  معيزززززززززززززززززززززززة العلميزززززززززززززززززززززززة الظزززززززززززززززززززززززوزية 

  للمعلوماثية

Syrian Scientific Association for 

Informatics  

SSAI 8989طوزيا م 

، باطزز  حطززد لسايزز  امل نززدضبمبززادزن مززا زةيظزز ا املإطززع ا 8989 ثأطظززد عززام

طزززززعد سمرموعززززة مززززا حعلزززززار املإطظززززي  اد حـزززززي  صزززز  مرزززززا  املعلوماثيززززة  سثو 

علزززو مزززإاشز مزززا جميزززد  6221علزززو عامززز  س 4473ا  معيزززة لحلزززم اليزززوم  سابزززة 

  املعسنة( .أنثار طوزية،  د ساا مرلع ئدازن  عحلبا حعلار العاملو  

8)  

نززززس   -جمعيززززة املكحبززززات املحلــززززة 

 ا  ليل العسب 

Special Libraries Association- 

Arabian Gulf Chapter 

SLA-

AGC 
 البثسيا م8992

يززززة املكحبززززات املحلــززززة جزززز  منظمززززة عامليززززة غيززززا ز ثيززززة ثأطظززززد صزززز  العززززام جمع

ميلد زززة سثزززم ئنؼزززار املكحززز  السةيسزززيي صززز  الو  زززات املحثزززدن حمسيكيزززة  ستازززحم  8919

 .ار  املنظمة بحوويس سثنمية  دزات ا ـات  املعلومات سػسكائام  طمااثيريي 

قزززززوم بزززززدعم سجعصيزززززص دسلزززززة م ييززززز؛ ث 75علزززززو مزززززا  9111ثقزززززوم ا  معيزززززة بلدمزززززة 

 أعلاراا ما  ل  الحعلم، سالحث يمل سمبادزات الحواؿ  نيما بيهام  

مزززا  زززل  مبزززادزن مزززو    املكحبزززة  8992ثزززم ثأطزززيع نزززس  ا  لزززيل العسبززز  صززز  عزززام 

الوبيززة لؼززسةة أزامكززو سانلززم صزز  س ززد  يزز  عززدد مززا امل نيززي  صزز  منوقززة ا  لززيل 

البثسيعية ارا ال س  س الحا   ثزم ثأطزيع  العسب  ل را ال س   اعحمدت سشازن لعلم

نززس  ا  لززيل  - جمعيززة املكحبززات املحلــززة  .املكحزز  السةيسززيي صزز  مملكززة البثززسيا

 (2187العسب ، 

9)  

جمعيزززززززززززززززززززة املكحبزززززززززززززززززززات ساملعلومزززززززززززززززززززات 

 البثسيعية

Bahrain Library and 

Information Association  

 

BLIA 8994البثسيا م 

معيزززة رقانيزززة م نيزززة ل زززا ش ـزززي اا  عحبازيزززة، جمعيزززة املكحبزززات البثسيعيزززة جززز  ج

ثلزززززم جميزززززد اد حــزززززي  سالعزززززاملي  صززززز  مرزززززا  املكحبزززززات ساملعلومزززززات سالحوريززززز  

 سحزػيف 

م ييز؛ ثزم جسز يل ا بزوشازن  عزلم ثثزد  يزد ٤٩٩١نؼأن ا  معية  س  مسن طزنة 

( ٤٤م، سذلح هبقا  يكام املسطوم بقانو  ز زم  ٤٩٩١-٤١-٤١ بحازيد  ٤١ز م مل 

م باؿداز  انو  ا  معيات س ند ة  جحماعيزة سالنقانيزة سال يفزات ٤٩٩٩لظنة 

ا  اؿززززة العاملززززة صزززز  ميززززدا  الؼززززباب سالسياكززززة ساملإطظززززات ا  اؿززززة، ساللةثززززة 

النمودجيزززززة للنظزززززام حطامزززززيي لل معيزززززات سحند زززززة النقانزززززة سال نيزززززة الـزززززادز  ازززززا 

 م ٤٩٩٤( طنة ١١القساز ز م  

 ٤٣ زبعزززار  -٤٤١٢العزززدد-ا  معيزززة صززز  ا  سيزززدن السطزززمية س زززد ثزززم نؼزززس جسززز ي  

م  ؼززززززأ  نؼزززززس  يززززززد سمل ززززززف ٤٩٩١( لظززززززنة ١م ثثززززززد  ززززززساز ز زززززم  ٤٩٩١أةحزززززو س 

 النظام  طاميي   معية املكحبات البثسيعية التي ثم جس يل ا بوشازن لعلم  

ثزززززززم جعيزززززززا أطزززززززم ا  معيزززززززة ا ززززززز  جمعيزززززززة املكحبزززززززات س املعلومزززززززات  ٤١٤١سصززززززز  طزززززززنة 

 ية  البثسيع

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82_%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82_%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://www.marefa.org/1989
https://www.marefa.org/1989
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF&action=edit&redlink=1
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 الحأطيع
 املقس

 جعسي  ا

سجظززززززز   ا  معيزززززززة لحثقيززززززز  الحواؿززززززز  العللزززززززي ال اعززززززز  بزززززززي  معظزززززززوب  ا  معيزززززززة 

سامل حمزي  بعؼزاهاتاا دا زز  الزوها س ازجززا، ستازده ا  معيزة ئ زز  ثوزويس امل ززاايم 

سا  دمات املسثبوة بمرا  املكحبات ساملعلومات سثقد م املؼوزن العلمية سامل نيزة 

زطززززززات العمليززززززة صزززززز  املإطظززززززات صزززززز  مرززززززا ت الحلـززززززف للزثقززززززار با عمززززززا  ساملما

املعلوماثيززة املعحمززدن ع زز  املعززا يا ساملقززا يع ا  اؿززة بم نززة املكحبززات ساملعلومززات 

 سمرا ت املعلومات الس مية 

سا  معية ثحو   امل مة املعلوماثية الح اعليزة، الح اعز  مزد املظزح يد ا سالبزايني  

 جمعيزززززززة لبثزززززززسيا  سجؼززززززكي  حهزززززززس سحطزززززززع لحثقيزززززز  الزززززززسؤ  املعسنيزززززززة ململكززززززة ا

 (2185املكحبات ساملعلومات البثسيعية، 

81)  

ا  معيززززززززززززززة الظززززززززززززززودانية للمكحبزززززززززززززززات 

 ساملعلومات

Sudanese Association for 

Libraries and Information  

SALI 8997ا  سهوم م 

 عحبا الظودا  ما أساة  الدس  العس ية التي ثكوند ن ازا جمعيزات م نيزة للعزاملي  

املعلومزات سجؼززيا معظززم الكحابزات العس يززة ئ زز  أ  أس  جمعيززة صز  مرززا  املكحبززات س 

م سالززبعم  سةززص ع زز  عززام 8969للمكحبززات ساملعلومززات صزز  الظززودا  أطظززد عززام 

م ، سلكززززززا ا وقيقززززززة أ  أس  ثرمززززززد م ززززززي طززززززودان  للمكحبززززززات كززززززا  صزززززز  مززززززا و 8973

 سكزا  .( Sudan Library Association م باطزم  ئثثزاد املكحبزات الظزودان 8959

الحكززززززويا صزززززز  مبززززززان  مكحبززززززة جامعززززززة ا  سهززززززوم بسةاطززززززة مظززززززما م جلززززززف البا وززززززان  

ا  عظزززية سعلزززوية ذ زززسيا مزززهام حطزززحاذ مح زززوب بزززابكس  حطزززحاذ ييزززدز أبزززو كس 

ا وززززلب، حطززززحاذ أيمززززد عبززززد ا ولززززيم، حطززززحاذ يظززززا أبززززو كس ا وززززلب، سحطززززحاذ 

 صززززز  ئث8963 لي زززززة  زززززوج    سصززززز  عزززززام 
ً
ثزززززاد املكحبزززززات م كزززززا  ازززززرا لثثزززززاد علزززززوا

لكزا س طزباب عد ززدن ثو زف عمز  لثثززاد، يتز  جززار .(IFLA) ساملعلومزات العزاللي

م ييززززز؛ أعيزززززد ئييززززار لثثزززززاد مززززسن أ زززززس  س زززززن ع 8971أةحززززو س  83 ززززوم النلرزززززار 

 سثززززم ئنحلززززاب الل نززززة الحن ير زززززة 
ً
لطززززم الظززززاب  بثلززززوز سايززززد سعؼززززسيا علززززوا

أمي  مكحبززة كليززة  -البدسى الصاك لإلثثاد ما عؼسن أعلار بسةاطة الظيد  أيمد 

القانززززو  برامعزززة ا  سهزززوم سعلزززوية الظزززادن عبزززد الوازززاب الـزززد  ، عزززص الزززد ا 

مززأمو ،  اطزززم عنمزززا  نززوز، ييزززدز عبزززد ا وميززد، يمزززد عبزززد القززادز، عبزززد اد يزززد 

 .الـد  ، نعيمة حمي ، أيمد  ظا نابسى، سعمس زشع ن ع  

م 8971م ثو ززف العؼززان باثثززاد عززام 8959س طززباب مؼززا اة لحو ززف ئثثززاد عززام 

 سطززاز العمزز  بـززوزن محقوعززة سغيززا ملموطززة يتزز   ززوم لرنززي  
ً
م 8988 8 4أ لززا

ييززز؛ أعيزززد ئنؼزززار لثثزززاد مزززا جد زززد بمزززإثمس ثأطيسزززيي يلزززس  الظزززيد  الـزززادع 

امل زززدى زةزززيع الزززوشزار الظزززودان  صززز  ذلزززح الو زززد، سثزززم ئنحلزززاب الل نزززة الحن ير زززة 

ا مزززززززا  ئثثززززززززاد املكحبزززززززات الظززززززززودان ( ئ ززززززز   ا  معيززززززززة لإلثثزززززززاد الززززززززرى عزززززززد  أطززززززززم

 بسةاطة د  السكية ذدم85الظودانية للمكحبات ساملعلومات( ما  
ً
 .( علوا

 سلززم ثقززدم أى أعمززا  ثززرةس 8988لززم جظززحمس ا  معيززة صزز  اززر  ال مززان أى  
ً
م( ةنيززاا

م ؿززززدز  ززززساز جم ززززوزى بثزززز  كزززز  ا  معيززززات امل نيززززة سمززززا بيهاززززا 8989سصزززز   ونيززززو 

 .الظودانية للمكحبات ساملعلومات ا  معية

م ييز؛ ثزم الح كيززا صز  ئيياراززا مزسن أ ززس  8997ثو زف نؼزان ا  معيززة يتز  عززام 

 اؿززة مززد اشد ززاد عززدد  سيازز  املكحبززات ساملعلومززات سالحوطززد ال اةزز  صزز  املكحبززات 

سمساةزززززص املعلومززززززات بملحلززززززف أنواع ززززززا سشيززززززادن أعزززززداد العززززززاملي   اززززززا سئشد ززززززاد سعزززززز  

ة سجود ةيا  م ي  لم م سيعبا عا ئاحمامزاتام سيوزوز م نز ام صز  املكحبيي  بأامي
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   حـاز اطم ا  معية م
ثزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززازيد 

 الحأطيع
 املقس

 جعسي  ا

 ا  معيززة الظززودانية  .عـززس رززوزن املعلومززات سالحوززوز الحقنززي صزز  مرززا  املعلومززات

 (2184للمكحبات ساملعلومات ، 

88)  

جمعيزززززززززززززززززززة املكحبزززززززززززززززززززات ساملعلومزززززززززززززززززززات 

 الكويخية

Kuwait Association of Library 

and Information Science  

KALIS 2115الكويد م 

أػ ست جمعيزة املكحبزات ساملعلومزات الكويخيزة  ؼزك  زطزلي ةرمعيزة للن زد العزام 

الززززززرى اعحمززززززد  طززززززعادن سشيززززززس الؼززززززفو   2115لظززززززنة  826بنززززززار ع زززززز  القززززززساز ز ززززززم 

، سثسيززز  2115العمزز  الظزززيد نيـزز    ا وازز  صززز  ػزز س أغظززوع  جحماعيززة س 

جمعية املكحبات ساملعلومات الكويخيزة صز  علزوي اا برميزد املحلــزي  سالعزاملي  

سالوززززلب صزززز  مرززززا ت املكحبززززات املعلومزززززات  سا  ززززد س بالززززرةس أ  مرززززا  املكحبزززززات 

ةززززدن ع زززز  ساملعلومززززات اززززو مززززا اد ززززا ت العسيقززززة بالكويززززد، نقززززد كانززززد الكويززززد زا

املظحو  ا  لياز  عنزدما بزدأت الدزاطزة الحلــزية صز  ازرا اد زا  بكليزة المابيزة 

 (Cybrarian ،2119 بوابة املكحبات  .8977حطاطية منر عام 

82)  

ا  معيزززززززززززززززة العسا يزززززززززززززززة لحكنولوجيزززززززززززززززا 

 املعلومات

 Iraqi Association of Information 

Technology  

IAIT 2115عداد م  

سجعنزززززي بقلزززززا ا  2115م نيزززززة ثاطظززززد صززززز  مد نززززة  عزززززداد عززززام جزززز  جمعيزززززة علميززززة 

املعلومززززززات سثقنيزززززززات  صجازززززززا سمعا   ازززززززا ساطزززززززماجاع ا  ثخبزززززززد سشازن الحعلزززززززيم العزززززززا   

سالبثززززز؛ العللزززززي العسا يزززززة ستازززززحم بقلزززززا ا ثكنولوجيزززززا املعلومزززززات سثقنيزززززات  زززززص  

  ا  معيزززززززة العسا يزززززززة لحكنولوجيزززززززا املعلومزززززززات،  سمعا  زززززززة سئطزززززززماجا  املعلومزززززززات

2187) 

83)  

ا  معيزززززززززززززززززززة العمانيزززززززززززززززززززة للمكحبزززززززززززززززززززات 

 ساملعلومات

Oman Libraries Association  

OLA 2117مظقى م 

 

84)  

ا  معيزززززززززززززززززززززززة الليبيزززززززززززززززززززززززة للمكحبزززززززززززززززززززززززات 

 ساملعلومات س زػيف

Libyan Association for Libraries, 

Information & Archives  

LALIA 2182هسابلع م 

س زػزززيف، سثززم اػزز ازاا بمد نزززة انؼزز د ا  معيززة الليبيزززة للمكحبززات ساملعلومززات 

  2182نباا ززس  25املسةززص الززوهني للمث و ززات(، بحززازيد  –هززسابلع   اعززة اد ااززد 

 2182   418ثم اعحماداا ما سشازن النقانة ساد حمد املدن  بموجز  ةحزاب ز زم    

 .كما مإطظات اد حمد املدن  2182مازض  88( بحازيد 

85)  

  ا  معيززززززة املوزيحانيززززززة لحنميززززززة  وززززززا

 املكحبات سدسز  زػ ة سالحوري 

Mauritanian Association for the 

Development of the Library 

Sector, Archives and 

Documentation 

MADLS

AD 
 م2184

ـززززززززززززززززززززس،  لك

 موزيحانيا

، ستاززززززحم اززززززر  ا  معيززززززة  2184  دجمبززززززا    15بحززززززازيد  1863ثثمزززززز  الوؿزززززز  ز ززززززم 

  بحمنية  وا  املكحبات

86)  

قوسيزززززززززززززززززززة للمكحبززززززززززززززززززززات ا  معيزززززززززززززززززززة ال

 ساملعلومات

Qatar Association of Library 

and Information Science  

QALIS 2184وس م  

ج  جمعية أنؼ د  اده ثوويس املكحبزات ساملعلومزات صز  دسلزة  وزس، سثوزويس بيفزة 

 رقانية سنكسية للعم  املكح ي ساملعلوماج  

 .ثلم مرموعة ما حش اؾ الر ا لدحام مبادب مؼماةة

87)  

ا  معيزززززززززززززززة اليمنيزززززززززززززززة   حـاؿززززززززززززززز ي 

 املكحبات ساملعلومات

Yemen Association of Library 

and Information Science 

YALIS 2184م 

كليزززززززززززززززززززززززززززززا 

 داب 

–

جامعززززززززززززا 

 ؿنعار

 

–م سمقساززا كليززا  داب 25 2 2184ثززم ثاطيظزز ا بحزازيد  جمعيزا م نيززا ثووعيزا 

 .جامعا ؿنعار

http://www.aplis.cybrarians.info/index.php/associations/204-2009-04-09-08-09-28
http://www.aplis.cybrarians.info/index.php/associations/204-2009-04-09-08-09-28
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   حـاز اطم ا  معية م
ثزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززازيد 

 الحأطيع
 املقس

 جعسي  ا

88)  

جمعيزززززززززززززززززززة املكحبزززززززززززززززززززات ساملعلومزززززززززززززززززززات 

 يةا  صاةس 

Association des Bibliothèques 

et de l'Information Algériennes  

ABIA 2186ا  صاةس م 

جزززززان    82املزززززإزع صززززز   16 82جززززز  جمعيزززززة رقانيزززززة ثللزززززد  يكزززززام القزززززانو  ز زززززم 

،  ؼزززززما  املإطظزززززو  ساملنلسهزززززو  صززززز  جسززززز يا معزززززازن م سسطزززززاةل م بـززززز ة 2182

جصززز يعا صززز  ئهزززاز الـزززا ح ثووعيزززة سلعزززسق غيزززا مزززس ص مزززا أجززز  ثس يزززة نؼزززاه ا س 

العززززززام دس  ملال ززززززة النوابزززززززد سالقززززززيم الوهنيزززززززة سدس  املظززززززاض بالنظزززززززام سآلاداب 

 جمعيززة املكحبززات ساملعلومززات  .العامززة سأيكززام القززواني  سالحنظيمززات املعمززو   اززا

 (2188ا  صاةسية، 

 

 أهداف اجلميعات املهنية وأنرطتها 2/3

ازطة امل نة س قلا ا املمازطي  ل ا، سا  معيزة العلميزة ئذا كاند ا  معية امل نية تاحم بمم    

تاحم بالبث؛ العللي ص  مرا  نعي  سجعم  ع   الحواؿ  العللي بزي  العلمزار صز  ازرا اد زا ، 

نا  ا  معية العلمية امل نية نؼأت نخيرة عل ة الحواؿ  سالماابى التي نؼأت بي  العلمار 

الكنيززززا مززززا اد ززززا ت آلا  العلمززززار سالبززززايني  اززززم ساملمازطززززي  صزززز   عززززم اد ززززا ت، ننرززززد صزززز  

املمازطزززي ، ساملمازطزززو   زززد  كونزززوا بزززايني ، سنخيرزززة ازززرا الحزززدا   نؼزززأت جمعيزززات علميزززة 

م نيزززة ثلزززم ال فحزززي   ممازطزززو  س زززاينو ( ةمزززا ئجازززا تازززحم بقلزززا ا ممازطزززة امل نزززة ئ ززز  جانززز  

ة، لزززرا نقزززد سكزززعد أازززداه ااحمام زززا بقلزززا ا البثززز؛ العللزززي للمرزززا  الزززرى ثقزززد نيزززا امل نززز

أةحززززززو س  88 - 87 دزاز، عبززززززد ن   عبززززززد ن،  :س ززززززسامل ثوجززززززا لل فحززززززي  نع زززززز  طززززززبي  املنززززززا 

8998) 

عقززد املززإثمسات س جحماعززات: لحبززاد  ا  بززاات س لززوزن املؼززاك  املحلــززة سالعمزز  ع زز   (8

 ئ راد يلو  ل ا 

 حعلار  ثقد م  طخؼازات امل نية لدعم الك ارن امل نية س دمة (2

ئعززززداد املعززززا يا امل نيززززة لحثظززززي  حدار سمسا بززززة ثن يززززراا سذلززززح بالحعززززاس  مززززد مإطظززززات  (3

 أ س  

ثونيا نسؾ الحعليم سالحدزي   ب  سأرنار سبعد ا  دمة  الحعليم املظحمس( ئما باملؼازةة  (4

 ص  الباامل أس ا مااي ا أس ثمويل ا أس ثعظيق ا مد مإطظات علمية 

 يف با ج صن سالحقنيات سحدسات ا ود نة ص  اد ا  ئ امة املعازق للحعس  (5
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الحو يف سذلح برمد املعلومات عا الو اةف ا  الية سلعل  عهاا لألعلار سالماػيص  (6

 ل ا 

العؼس:  اؿة  دسات العم  ال ني سالتي  د    قبز  الناػزس الحرزازى نؼزساا، سيرز  أ   (7

  كو  اده العؼس ػامل آلاج :

 حعلار عبا دسزيات سثقازيس   ثيظيا  ثـا  بي  (8

 لعلم عا ا  معية سمو   ا ص   لا ا ملحل ة كاملسثبات منل  (9

 ثقد م النصح لألعلار منل ص  مرا  معا يا الظلو  سا  دمات سحدسات  (81

حنؼزززززوة التزززززي  ـزززززع  يـزززززساا  جؼزززززحم  حازززززداه العامزززززة لل معيزززززات ع ززززز  العد زززززد مزززززا

مززنص دزاطززية للعززاملي  املمحززاشيا صزز  اد ززا  ئ زز  مثاسلززة  بد ززة، س ززد ثمززااسد بززي  ثززدبيا نززسؾ أس

الحأريا ع   أج صن سمإطظات الدسلة  ـوؿا ثلزح املظزفولة عزا القزواني  سالخؼزسيعات، ئ ز  

ثزو   م مززة القيززادن صزز  مرززا ت، منزز : ا وسيززة ال كسيززة، سجصزز يد العؼززس   ، سئكززانة لألنؼززوة 

 بيززملا ، كحبززات التززي مهاززا ع زز  طززبي  املنززا  السةيظززية التززي  ظززحوج  أ  ثقززوم  اززا جمعيززات امل

 :(2183ينا  الـادع، 

 الحواؿ  سثباد  ا  باات س لوزن املؼاك  املحلــة سالعم  ع   ئ راد يلو  ل ا    8

 ثقد م  طخؼازات امل نية لدعم الك ارن امل نية س دمة حعلار    2

 طظات أ س  ثثظي  حدار سمسا بة ثن يراا سذلح بالحعاس  مد مإ    3

ثززززونيا نززززسؾ الحعلززززيم املظززززحمس   بزززز  سأرنززززار سبعززززد ا  دمززززة( ئمززززا باملؼززززازةة صزززز  البززززاامل أس    4

 ا مااي ا أس ثمويل ا أس ثعظيق ا  

   ئ امة املعازق للحعسيف بالحكنولوجيا سحدسات ا ود نة ص  اد ا  5

ا لألعلزار سالماػزيص الحو يف سذلح برمد املعلومات عا الو اةف ا  اليزة سلعزل  عهاز   6

 ل ا 

العؼززس:  اؿززة  دسات العمزز  ال نززي سالتززي  ززد    قبزز  الناػززس الحرززازى نؼززساا، سيرزز  أ    7

 - كو  اده العؼس ػامل آلاج :

 حعلار عبا دسزيات سثقازيس   ثيظيا  ثـا  بي     أ

   لعلم عا ا  معية سمو   ا ص   لا ا ملحل ة كاملسثبات منل  ب
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 م النصح لألعلار منل ص  مرا  معا يا الظلو  سا  دمات سحدسات مل  ثقد 

 د  منا ؼة ملحلف القلا ا سئؿداز حدلة 

س  جعحبززا ازززر  القاةمززة ػزززاملة بززأى يزززا  مززا حيزززو  لكزز  حنؼزززوة التززي  مكزززا أ  ثقززوم  ازززا   

ة جمعيزززات املكحبزززات ساملعلومزززات، ن ززز  ةنيزززا مزززا حيزززوا   زززد ث زززسق  زززسسه اد حمزززد أنؼزززو

 أ س  معا س  ثماما، أس أنؼوة أ    

 

 ثالجا: االطار التطبيكي للدراسة 

 ثحليل معاقع الجمعيات املهيية في ثخصص املةتبات ااملعلعمات 3/1

ـززززززة صزززززز  املكحبززززززات      جعززززززد املززززززإثمسات أيززززززد حنؼززززززوة السةيظززززززية لل ميعززززززات امل نيززززززة املحلـ

ا ود نززززة صزززز  الحلـززززف سنؼززززساا  ساملعلومززززات، ممززززا ل ززززا أاميززززة ةبززززا  صزززز  ثنززززاس  املوكززززوعات

 ؼزززك  أطزززس  مزززا الزززدسزيات العلميزززة، ةمزززا جظزززاعد صززز  مقابلزززة العلمزززار صززز  الحلـزززف سثبزززاد  

ا  بززاات سئمكانيزززة ئجزززسار مزززدا لت سثوجيزززا اطح ظززازات يزززو  املظزززحردات صززز  الحلـزززف  

سمزززززا  زززززل  دزاطزززززة موا زززززد ا  معيزززززات امل نيزززززة للمكحبزززززات ساملعلومزززززات ع ززززز  ػزززززبكة لنمانزززززد 

ت الحواؿزززززز   جحمزززززاع ، سالبثزززززز؛ بقواعزززززد البيانززززززات س نزززززو  املعلومززززززات يزززززو  اززززززر  سػزززززبكا

 ا  معيات، رم ثثلي  ا  داس  الظابقة ثم الحوؿ  ئ   ما    :

جعد ا  معية املـسية للمكحبات ساملعلومات سحزػيف أس  ا  معيات العس ية ما يي؛  (8

كززززز  بيانزززززات ا  معيزززززة  مو زززززد  زززززحم نؼزززززس م، سثبزززززي  أ  لل معيزززززة8944ثزززززازيد لنؼزززززار عزززززام 

 (ELA :: Egyptian Libraries Association ،2188 سأازدان ا سأنؼزو اا، سةزرا ؿز ثة 

سجززززسسب ع زززز  ال ززززيع بزززززو ، سيززززحم ثثززززد تاما باطززززحمساز سنؼزززززس كزززز  املظززززحردات املحعلقزززززة 

با  معيزززة سالحلـززززف، ةمزززا ثبززززي  أ  مظززززل  ا  ميعزززة باللعززززة لنرليمل زززة    عززززد ثسجمززززة 

عززززة العس يززززة، سمززززا رزززم نا حـززززاز اطززززم ا  معيززززة    خناطزززز  ساطززززم ا  كاملزززة للمظززززل  بالل

سثخزززيص ا  معيزززة ع ززز  املو زززد ا  زززاؾ  ازززا زابزززى للمزززإثمسات الظزززابقة  ؼزززحم  ع ززز  عنزززوا  

م سيتزززززز  املززززززإثمس 8997املززززززإثمس سثززززززازيد انعقززززززاد  بززززززدرا مززززززا املززززززإثمس حس  لل معيززززززة عززززززام 

ثمسيا نقزى سامزا املزإثمس الحاطزد م، ئ  أنا لزم  حزوانس ئ  أعمزا  مزإ 2187العؼسيا عام 

م، ارا باةكانة ئ   مظحللـات أعما  املزإثمس الظزا د 2187م سالعؼسيا 2186عؼس 
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م  سمزززا ثحميزززمل بزززا ا  معيزززة نيمزززا  لزززف املزززإثمسات عزززدم ا حـزززازاا ع ززز  2184عؼزززس عزززام 

عقززد املززإثمس الظززنوى ا  ززاؾ با  معيززة سئنمززا جؼززاز  صزز  مززإثمسات أ ززس  نوعيززة، سنرززم 

م ع ززززز  الحزززززوا   سمزززززإثمسات جعاسنيزززززة مزززززد 2185م س2184مزززززإثمسيا  زززززل  عزززززام   عنززززا عقزززززد

م 2114 ثثاد العسب  للمكحبات ساملعلومات سالزرى ثمنز  صز  عقزد مزإثمسيا  زل  عزام  

 م  ةما ثخزيص داز املنظومزة الزنف الكامز  لزبعم أعمزا  مزإثمسات ا  معيزة، مهازا:2118س

 داز ، ساملززززإثمس القززززوم  الظزززززادض (2111مززززة،  داز املنظو أعمززززا  املززززإثمس القززززوم  السا ززززد 

        (2112املنظومة، 

نؼ د جمعية املكحبات اللبنانية  عد ئنؼار ا  معية املـسية  ظحة عؼس عامزا أى  (2
ُ
لقد أ

م سؿززادز باللعززة لنرليمل ززة 2187م، سيحززوانس مو ززد لل معيززة ثززم ثثد نززا عززام 8961عززام 

ا أى ثززززززززازيد  نؼززززززززار املو ززززززززد أس نقززززززززى ، ييزززززززز؛ كززززززززا  انززززززززا  مو ززززززززد طززززززززاب  غيززززززززا مززززززززدس  بزززززززز

، سيحلززما املو ززد ادوززدذ حنؼززوة (Lebanese Library Association  ا ززززززززززززززززززززززززززززززززززززززثثد ن

م نقزززى، سنبزززر  عزززا 2188ا  اؿزززة با  معيزززة نيمزززا  عزززد ازززرا الحزززازيد، سازززو مزززإثمس عزززام 

ا ثزززززززم البثززززززز؛ بادوسكزززززززات ا  معيزززززززة، ساللةثزززززززة ا  اؿزززززززة  ازززززززا، سأعلزززززززائاا املإطظزززززززي ، لزززززززر

اد حل زززة س واعزززد البيانزززات سال زززيع بزززو   طزززماجا  بيانزززات املزززإثمس النالززز؛ سالنزززان ، أمزززا 

م ةمزا 2182املإثمس حس  نلم  حم الحوؿ   ى معلومات يو  ارا املزإثمس املنعقزد عزام 

 Lebanese)انززززا  زسابززززى لؼززززبكات الحواؿزززز   جحمززززاع ، سجزززز  ال ززززيع بززززو   عنززززوا  

Library Association, 2017)   سثويما LLA ،2187)      سالسسابى نؼوة سجعم  بك ارن 

 جمعيززززززززززة املكحبززززززززززات  خبزززززززززي  مززززززززززا ؿززززززززز ثة جمعيززززززززززة املكحبزززززززززات ساملعلومززززززززززات ال لظزززززززززويعية  (3

ع ززز  ال زززيع بزززو   أ  ا  معيزززة ثو  زززد رزززم اعيزززد ئنؼزززائاا عزززام  ساملعلومزززات ال لظزززويعية(

 جمعيززة املكحبززات ومززات ال لظززويعية م، سأ  انززا  مو ززد   معيززة املكحبززات ساملعل8994

م(، 2188ئ  أنزززا غيزززا نؼزززى صززز  الو زززد ا وزززا    نباا زززس   (8994ساملعلومززات ال لظزززويعية، 

سيززززززحم نؼزززززززس أنؼزززززززوة ا  معيززززززة مزززززززا نزززززززدسات ساجحماعيززززززات سسزغ عمززززززز  سدسزات ثدزيبيزززززززة 

سأ باز الحلـف بـ ة عامة، سعند البث؛ عا ا  معية عبا ػبكة لنمانزد، لزويظ 

ثة أ س  ع   ال زيع بزو    معيزة أ ـزات  املكحبزات ال لظزويعية سثبزي  أ  ثوانس ؿ 

م سجزززززززز  عبزززززززازن عزززززززا ملحقزززززززى لأل ـزززززززاةيي  سنؼززززززززس 2182ازززززززر  ا  معيزززززززة ثزززززززم ئنؼزززززززائاا عزززززززام 
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ال عاليات ا  اؿة  ام نقى، ئ  أ  جمعية املكحبات ساملعلومات ال لظويعية لم جعقد 

 أى مإثمسات منر ئنؼاراا سيت  آلا  

 جمعّيزززززززة املكحبزززززززات ساملعلومزززززززات د جمعّيزززززززة املكحبزززززززات ساملعلومزززززززات حزدنّيزززززززة  حزززززززوانس بمو ززززززز (4

اطززززززززم ا  معيززززززززة بالعس يززززززززة سلنرليمل ززززززززة، سثززززززززازيد ثأطيظزززززززز ا، سجعسي  ززززززززا،  (2182حزدنّيززززززززة، 

سأاززززدان ا، سأنؼززززو اا، ئ  أ  أنؼززززوة ا  معيززززة  ززززحم نؼززززساا بـزززز ثة سايززززدن، لكهاززززا غيززززا 

  املزززإثمسات سثخؼزززابة كززز  ؿزززز ثات مـزززن ة، سةزززرا ؿززز ثة للمرلزززة سؿززز ثة سايزززدن لكززز

حنؼززوة صززز  عزززدم اثباع زززا ثـزززعيف مثززدد لظززز ولة البثززز؛ ساطزززماجا  املزززإثمس املولزززوب، 

ـزززززززن ة هبقززززززززا لنزززززززو  كززززززز  نؼززززززززان  ـزززززززاةية ئجماليززززززززة لعزززززززدد حنؼزززززززوة م ةمزززززززا    حزززززززوانس ئي

با  معيزززززة  ازززززرا سيزززززحم نؼزززززس كززززز  أنؼزززززوة ا  معيزززززة ع ززززز  ؿززززز ثة ال زززززيع بزززززو  ا  اؿزززززة 

  بات ساملعلومات حزدنية(  جمعية املكحبا  معية 

 حزززوانس مو ززززد   معيززززة املكحبززززات ساملعلومززززات الظزززعود ة، ئ  أنززززا لززززويظ ثو  ززززا صزززز  ػزززز س  (5

 جمعيززززززة م، سانززززززا  ؿزززززز ثة لل معيززززززة أ لززززززا ع زززززز  ال ززززززيع بززززززو  2188نباا ززززززس مززززززا عززززززام 

 جمعيزززة املكحبزززات ساملعلومزززات سةزززرا ع ززز  ثزززويما  (2182املكحبزززات ساملعلومزززات الظزززعود ة، 

، ئ  أ  لزززززم  ززززززحم ئكزززززانة أى أ بززززززاز محعلقزززززة با  معيززززززة ع ززززز  ؿزززززز ثة (2182الظزززززعود ة، 

م، أمززززا مو ززززد ثززززويما نلززززم  ززززحم ئكززززانة أى أ بززززاز منززززر 2187ال ززززيع بززززو  منززززر نباا ززززس عززززام

م  سا  زززد س بالزززرةس أ  أعزززداد مرلتزززي دزاطزززات املعلومزززات ساد لزززة العس يزززة 2187نزززونمبا 

نظومززززززززززة للحثميزززززززززز ، ئ  أ  أعمززززززززززا  للدزاطززززززززززات املعلوماثيززززززززززة محززززززززززايي  ع زززززززززز  بوابززززززززززة داز امل

م، ةمزا لزم  زحم 2187املإثمسات لم  حم الحوؿ  ئ   عما  املإثمس الناما لل معيزة لعزام 

الحوؿززز  لبيانزززات مزززإثمسات ا  معيزززة نيمزززا عزززدا املزززإثمسات ا  زززامع سالظزززادض سالظزززا د 

م ع ززز  الحزززوا  ، أى كزززا   زززحم عقزززد مزززإثمس ا  معيزززة كززز  2182م س2181م س2118لألعزززوام 

 م، سثم عقد املإثمس الناما  عد  مع طنوات 2182املي  يت  عام ع

 ززززززحم ئثايززززززة كزززززز  معلومززززززات  ثثززززززاد العسبزززززز  للمكحبززززززات ساملعلومززززززات ع زززززز  مو ززززززد  ثثززززززاد  (6

بزززززدرا مزززززا ثزززززازيد ئنؼزززززار  ثثزززززاد سيتززززز  ( 2184  ثثزززززاد العسبززززز  للمكبحزززززات ساملعلومزززززات ، 

  ثثزاد م، ةما  حوانس ؿ ثة 2188ئعلنات ال عاليات ا  اؿة با ثثاد  ل  نباا س 

 -  ثثزززاد العسبززز  للمكحبزززات ساملعلومزززات سجزززسسب  اعلزززم( -العسبززز  للمكحبزززات ساملعلومزززات 



 د/ رحاب فايز أمحد سيد                                                                                     

 

    1029ـ يناي   اد  شر العدد احل - شادساجمللد ال
221 

ع ززز  ال زززيع بزززو   زززحم نؼزززس كززز  حنؼزززوة ا  اؿزززة با ثثزززاد س الحلـزززف  (2188اعلزززم، 

س ساملزززإثم (8997 داز املنظومزززة، سثحزززاد أعمزززا  املزززإثمس النزززاما للثثزززاد بـززز ة مظزززحمسن  

 (2181 داز املنظومزة، ساملزإثمس ا وزادى سالعؼزسيا  (2112 داز املنظومزة، النال؛ عؼزس 

ع ززز  بوابزززة داز املنظومزززة، سيحزززاد ع ززز   (2188 داز املنظومزززة، ساملزززإثمس النزززان  سالعؼزززسيا 

م سيتززز  2182مو ززد  ثثزززاد أعمززا  املزززإثمسات بززدرا مزززا املززإثمس النالززز؛ سالعؼززسيا لعزززام 

حزززززززاد البيانززززززززات حطاطزززززززية لكززززززز  املززززززززإثمسات 2187ؼززززززززسيا لعزززززززام املزززززززإثمس النزززززززاما سالع
ُ
م  سث

م سيتزز  املززإثمس النززاما سالعؼززسيا 8997الظززابقة للثثززاد بززدرا مززا املززإثمس النززاما لعززام 

 م 2187لعام 

 ا  معيززززززة العلميزززززززة الظزززززززوزية  حززززززوانس مو زززززززد لل معيزززززززة العلميززززززة الظزززززززوزية للمعلوماثيزززززززة  (7

با  معيزززززة سأنؼزززززو اا، ئ  أنزززززا    حزززززونس أى   حلزززززما كززززز  مزززززا  حعلززززز  (2186للمعلوماثيزززززة، 

معلومززززززات يززززززو  مززززززإثمسات ثززززززم عقززززززداا أس طززززززيحم عقززززززداا ثا عززززززة لل معيززززززة، ةمززززززا  حززززززوانس 

 ا  معيزززة العلميزززة الظزززوزية ؿززز ثحي  ع ززز  ال زززيع بزززو  لل معيزززة، أيزززداما نزززس  يلززز  

 ا  معيزززززة العلميزززززة ، سالنزززززان  الل نزززززة لدازيزززززة بدمؼززززز  (2185للمعلوماثيزززززة نزززززس  يلززززز ، 

سا  ززززززد س بالززززززرةس أ  مو ززززززد  ( 2185الل نززززززة لدازيززززززة بدمؼزززززز ،  -ظززززززوزية للمعلوماثيززززززة ال

 م 2188ا  معية أؿبص غيا م ع  ص  نباا س عام 

ـززززة  (8  جمعيززززة املكحبززززات نززززس  ا  لززززيل العسبزززز   - حلززززما مو ززززد  جمعيززززة املكحبززززات املحلـ

نؼزززو اا كززز  مزززا  حعلززز  با  معيزززة سأازززدان ا سأ (2188نزززس  ا  لزززيل العسبززز ،  -املحلــزززة 

 جمعيزة م، ئ  أ  ؿز ثة ا  معيزة ع ز  ال زيع بزو  2188سمثدذ باطحمساز يت  عزام 

غيا مثدرة، سا  د س بالرةس أ  مو د  (2183املكحبات املحلــة نس  ا  ليل العسب ، 

م مزززد ثزززونيا ئمكانيزززة الحثميززز  مرانزززا، 2187ا  معيزززة أثزززاد حعمزززا  الكاملزززة ملزززإثمس عزززام 

مإثمس  حلما ك  ما  حعلز  بزاملإثمس بزدرا مزا لعزل  عنزا سعادن ما  لـف زابى لك  

م نمحايززززة كززززما 2183سيتزززز  نؼززززس ال عاليززززات  أمززززا أعمززززا  املززززإثمس الحاطززززد عؼززززس لعززززام 

، ةمززا ثحززاد أعمززا  املززإثمس العؼززسيا  (2186 داز املنظومززة،  واعززد بيانززات داز املنظومززة 

 ,QScience)م  2185سا وززززادى سالعؼززززسيا لعززززام  (QScience, 2014)م  2184لعززززام 
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سالنالززز؛ سالعؼزززسيا لعزززام  (QScience, 2016)م 2186سالنزززان  سالعؼزززسيا لعزززام   (2015

 بمو د ةيوطا عع   (QScience, 2017)م 2187

، ةمززززا (2185 جمعيززززة املكحبززززات البثسيعيززززة،  حززززوانس مو ززززد   معيززززة املكحبززززات البثسيعيززززة  (9

ساملعلومزززززات البثسيعيزززززة،   جمعيزززززة املكحبزززززاتجزززززسسب ع ززززز  ال زززززيع بزززززو  لل معيزززززة   حزززززوانس

 ، لكا    حلمنا أى معلومات يو  املإثمسات (2187

 ا  معيزززة الظزززودانية للمكحبزززات  حزززاد مو زززد لل معيزززة الظزززودانية للمكحبزززات ساملعلومزززات  (81

 حززوانس بززا معلومززات يززو  ا  معيززة سأنظم اززا، سحمانززات سحنؼززوة  (2184ساملعلومززات، 

حززوانس بزاملو د أى معلومززات يزو  مززإثمسات ثزم عقززداا التزي جعقزداا ا  معيززة، ئ  أنزا    

 ا  معيزززززة الظزززززودانية ثا عزززززة لل معيزززززة، ةمزززززا  حزززززاد جزززززسسب ع ززززز  ال زززززيع بزززززو  لل معيزززززة 

   (sali ،2182للمكحبات ساملعلومات 

    حوانس مو د   معية املكحبات ساملعلومات الكويخية، سيحوانس يظاب ع ز  مو زد ثزويما (88

م سيحلزما ح بزاز سحنؼزوة العامزة 2188انؼاةا ص  عام ثم  (2188 جمعية املكحبات، 

التززززي جعقزززززداا ا  معيزززززة، لكزززززا    زززززحم الحنويزززززا ئ زززز  أ  انزززززا  مزززززإثمسات ثزززززم عقزززززداا باطزززززم 

 ا  معية 

 ا  معيززة العسا يززة لحكنولوجيززا  حززوانس مو ززد لل معيززة العسا يززة لحكنولوجيززا املعلومززات  (82

ح بزززاز سال يفززززة لدازيزززة، ةمزززا  حززززوانس  ؼزززحم  ع ززز  اد لززززة الس ميزززة س  (2188املعلومزززات، 

 (Iraqi Association of Information Technology  ،2187  ؿز ثة ع ز  ال زيع بزو  

، س   حزوانس أى معلومزات يزو  مزإثمسات ثزم عقزداا  حم نؼس ح باز ا  اؿزة با  معيزة

 أس طيحم عقداا 

 ا  معيززززة العمانيززززة للمكحبززززات  لل معيززززة العمانيززززة للمكحبززززات ساملعلومززززات حززززوانس مو ززززد  (83

 ؼزززحم  ع ززز  بيانزززات يزززو  ا  معيزززة سأنؼزززو اا سئنراشاتازززا سالزززدسزات  (2188ساملعلومزززات، 

 ا  معيزززززة العمانيزززززة للمكحبزززززات ساملعلومزززززات، التزززززي جعقزززززداا، سؿززززز ثة ع ززززز  ال زززززيع بزززززو  

 ، ئ  أ  أى مزهام  (2185 ا  معية العمانية للمكحبات ساملعلومات، سع   ثويما   (2185

 حلززززززما أى معلومززززززات يززززززو  املززززززإثمسات التززززززي ثززززززم عقززززززداا، أس التززززززي طززززززيحم عقززززززداا ثا عززززززا 

 لل معية 

https://www.facebook.com/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-1826977270860016/
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 ا  معيززة  ثخزيص ا  معيززة الليبيززة للمكحبززات ساملعلومززات س زػززيف مو عززا ل ززا ع زز  الويزز  (84

،  حزززوانس عليزززا بيانزززات يزززو  ا  معيزززة (2182الليبيزززة للمكحبزززات ساملعلومزززات س زػزززيف، 

سالحززدزي  سسزغ العمزز ، ئ  ا  مو ززد ا  معيززة    حلززما معلومززات  سئدازتاززا سمإثمساتاززا

م، سذ ززس  بززا ثززم ئكززانحا 2182يززو  املززإثمسات نيمززا عززدا املززإثمس حس  الززرى عقززد عززام 

 ا  معيززززززة الليبيززززززة  م، سةززززززرا ؿزززززز ثة ع زززززز  ال ززززززيع بززززززو 2186 3 6بززززززاملو د كززززززا  بحززززززازيد 

مززززا  حعلزززز  با  معيززززة  ؼزززززك  ،  ززززحم نؼزززززس كزززز   (2182للمكحبززززات ساملعلومززززات س زػززززيف ، 

 مثدذ باطحمساز   

 حززوانس جززسسب لل معيززة املوزيحانيززة لحنميززة  وززا  املكحبززات سدسز  زػزز ة سالحوريزز  ع زز   (85

 ا  معية املوزيحانية لحنمية  وا  املكحبات سدسز  زػز ة سالحوريز  ،  ال يع بو  نقى

داه ا  معيززة مززا أيززد ، لكززا    حززوانس مو ززد لل معيززة   سلقززد ثززم  طززحعانة بأازز(2185

املوا د ل بازية بموزيحانيا، ص  يزي    ثحزوانس ازر  حازداه ع ز  جزسسب ا  معيزة، ةمزا 

   وجزززززد أى معلومزززززات يزززززو  مزززززإثمسات لل معيزززززة، سمعظزززززم مزززززا  زززززحم نؼزززززس  ع ززززز  ا  زززززسسب 

 مؼازةة   باز مإثمسات ا  معية ا  صاةسية سغيااا ما املإثمسات ص  الحلـف  

 معيززززززززة القوسيززززززززة للمكحبززززززززات ساملعلومززززززززات ع زززززززز  ال ززززززززيع بززززززززو  نقززززززززى حززززززززوانس ؿزززززززز ثة لل  (86

، لكزززا    حزززوانس مو زززد لل معيزززة ع ززز  (2184 ا  معيزززة القوسيزززة للمكحبزززات ساملعلومزززات، 

ػززبكة لنمانززد، سا  ززد س بالززرةس أ  ؿزز ثة ال ززيع بززو  جؼززيا ئ زز  أ   شالززد ا  معيززة 

 اؿزة با  معيزة يتز  ثثد الحأطيع، سجؼحم  الـ ثة ع   ئعلنزات عزا املزإثمسات ا 

 م  2188امللحقى النال؛ الرى عقد ص  مازض 

 ا  معيزة اليمنيزة كا   حوانس مو د لل معية اليمنية   حـاؿ ي املكحبات ساملعلومزات  (87

م، ئ  أنزا 2187يت  ػ س أغظوع مزا عزام  (2184  حـاؿ ي املكحبات ساملعلومات، 

ئ   م، نلم  حم الحوؿ  ئليا،2188عند البث؛ عنا مسن أ س  ص  نباا س سمازض ما عام 

 ا  معيززا اليمنيززا   حـاؿزز ي  أنززا ثززم الوؿززو  ئ زز  ؿزز ثة لل معيززة ع زز  ال ززيع بززو 

ثحلما ئعلنات يو  مإثمسات الحلـف ص  دس   (Yalis ،2185 -املكحبات ساملعلومات 

ملحل ة، سندسات لل معية، سلويظ أنزا ثزم لػزازن ع ز  ؿز ثة ال زيع بزو  بزأ  املو زد 

م، ئ  أنزززا لزززم  عزززد محايزززا 2185ا ماا زززا سيزززحم مثزززاس ت  عزززادن ئؿزززليا سازززرا بحزززازيد  ثزززم
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 ا  معيززززززززة اليمنيززززززززة يتزززززززز  يينززززززززا، ةمززززززززا  حززززززززوانس لل معيززززززززة يظززززززززاب ع زززززززز  جوجزززززززز  بززززززززلض 

سازززرا مزززا  ميزززمل ا  معيزززة مقازنزززة با  معيزززات  (2184  حـاؿززز ي املكحبزززات ساملعلومزززات، 

 و سايززد يززو  نزدسن ا  معيززة التزي عقززدت صزز  ح زس  املدزسطززة ئ  أنزا    حلززما ئ  نيزد

 م  2185مازض 

 حززززززززززوانس  ؼززززززززززعاز جمعيززززززززززة املكحبززززززززززات ساملعلومززززززززززات ا  صاةسيززززززززززة اطززززززززززم ا  معيززززززززززة بالعس يززززززززززة  (88

سال سنظزززية، سةزززرا ثزززازيد الحأطزززيع، سا حـزززاز اطزززم ا  معيزززة، سيحزززاد بزززاملو د زابزززى عزززا 

ساملعلومززززززززات  جمعيززززززززة املكحبزززززززات  املو زززززززد الزززززززرى  حززززززززوانس بزززززززا جعسيززززززززف ا  معيزززززززة سأازززززززدان ا

، ئ  أنزا    حزوانس بزاملو د زابزى لألنؼزوة، سئنمزا  زحم لعزل  عهازا ع ز  (2184ا  صاةسية، 

 سجزززززسسب ال زززززيع بزززززو  نقزززززى (2186 جمعيزززززة املكحبزززززات ساملعلومزززززات ا  صاةسيززززة، ؿزززز ثة 

، ئ  أ  ؿز ثة سجزسسب ال زيع بزو    (2185 جمعية املكحبات ساملعلومزات ا  صاةسيزة، 

وة ا  معيززة نقززى، سئنمززا  ززحم مؼززازةة أ بززاز الحلـززف مززا معظززم  قحـززسا  ع زز  أنؼزز

املوا ززد سةززرا املززإثمسات التززي  ززحم عقززداا بالعززالم العسبزز  صزز  الحلـززف، سمززا املليززظ أ  

انززا  زسابززى ع زز  مو ززد ا  معيززة بمو ززد ال ززيع بززو  سثززويما سانظززحرسام سغيااززا ئ  أجاززا 

ل   ػززماا  عبززا ال ززيع غيززا م علززة ثززم الوؿززو  لـزز ثة سجززسسب ال ززيع بززو  مززا  زز

 بو  

 م2112إلى  2113مؤثمرات جمعيات املةتبات ااملعلعمات العربية خالل الفترة من  3/2

مززززا املحعززززازه عليززززا أ  املززززإثمسات العلميززززة أيززززد سأاززززم املـززززادز التززززي ثززززونس ئمكانيززززة عززززسق     

 بزز  أى املـززولوات ا ود نززة صزز  الحلـززف سمنا ؼزز اا مززا  بزز  العلمززار سالبززايني  سنؼززساا 

مـزززززدز معلومزززززات ذ زززززس، سطزززززحثاس  الدزاطزززززة نيمزززززا   ززززز  ثنزززززاس  مزززززإثمسات ا  معيزززززات امل نيزززززة 

العس يززة مزززا ييزز؛ العنزززاسيا الكاملزززة للمززإثمسات، سثزززازيد   وزاززا، مزززد سكزززد زمززص لكززز  مزززإثمس 

م 2188سيتززز  عزززام  2183يتززز   ؼزززيا ئ ززز  املـزززولوات التزززي ثناسل زززا كززز  مزززإثمس بزززدرا مزززا عزززام 

 ار  ال مان ما عقد املإثمسات لألطباب الحالية: سلقد ثم الماةيمل ع  

( 68أس :   ززززوز مـززززولوات عززززدن يد نززززة محلــززززة  ززززل  اززززر  ال مززززان سالتززززي سؿززززلد ئ زززز   

 مـولح 
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( 38( مـززولح صزز   281رانيززا: ثنززاس  مززإثمسات جمعيززات املكحبززات ساملعلومززات العس يززة يززوا    

 ئيد  سرلري  مإثمس  

يززززة املحلــززززة العس يززززة  عقززززد املززززإثمسات، سلعززززل  عهاززززا عبززززا رالنززززا: ااحمززززام ا  معيززززات امل ن

 موا ع ا  لكماسنية أس سطاة  الحواؿ   جحماع  

زا عزززززا: ثنزززززانع ا  معيزززززات امل نيزززززة املحلــزززززة العس يزززززة صززززز  ئنؼزززززار موا زززززد ل زززززا، س ػزززززماا  صززززز  

 ػبكات الحواؿ   جحماع  بانؼار ؿ ثات سمرموعات ع   ال يع بو ، سع   ثويما 

امظززززا: يزززززسؾ  عزززززم جمعيزززززات ساثثزززززادات املكحبزززززات العس يزززززة ع ززززز  ئثايزززززة حعمزززززا  الكاملزززززة  

ملإثمساتازززززا، طزززززوار ع ززززز  مو ع زززززا ع ززززز  الويززززز ، أس عبزززززا بوابزززززة داز املنظومزززززة  عمزززززا  املزززززإثمسات 

 سغيااا 

 م2188ئ    2183( بيانات مإثمسات جمعيات املكحبات ساملعلومات  ل  ال مان ما 2جدس  ز م  

 
 بيانات املإثمسات ملإثمسزمص ا م

1.  

2183 8 

م املززززززإثمس الحاطززززززد عؼزززززززس   معيززززززة املكحبززززززات املحلــزززززززة نززززززس  ا  لزززززززيل 2183 4 23-25

العسبزززززز  يزززززززو  مظززززززحقب  امل نزززززززة: ةظززززززس ا وزززززززواجص الحقليد ززززززة مل نزززززززة املكحبززززززات ساملعلومزززززززات 

 سالحثو  نثو مظحقب  البيفة امل نية الس مية 

2.  

2183 2 

د سالعؼززززززسس  للثثززززززاد العسبزززززز  للمكحبززززززات ساملعلومززززززات م املززززززإثمس السا زززززز2183 88 26-27

بالحعززززززاس  مززززززد جامعززززززة هيبززززززة م نززززززة سدزاطززززززات املكحبززززززات ساملعلومززززززات: الوا ززززززد سالحوج ززززززات 

 )املد نة املنوزن  الظعود ة (2183  ثثاد العسب  للمكحبات،  املظحقبلية

3.  

2184 8 

نزززززززس  ا  لزززززززيل    معيزززززززة املكحبزززززززات املحلــزززززززة” العؼزززززززسس “م املزززززززإثمس 2184 13 25-27

العسب  بالحعاس  مد جامعة  وس جعصيص ايحياجات مرحمد املعسنة الس لزي مزا املعلومزات 

(Saudi Digital Library, 2015) 

4.  

2184 2 

م املزززإثمس النززززان    معيززززة املكحبزززات اللبنانيززززة بالحعززززاس  مزززد  ظززززم ذطززززيا 2184  5  21-22

"مظزحلدم ثكنولوجيزا  (IFLA)ت سأس يانظيا لإلثثاد الدس     معيات سمإطظات املكحبزا

 (Cybrarian, 2014بوابة املكحبات ) املعلومات: روزن املعلومات

5.  
2184 3 

املزززززززززززإثمس النالززززززززززز؛ عؼزززززززززززس للمكحبيزززززززززززي  حزدنيزززززززززززي    معيزززززززززززة املكحبزززززززززززات  م2184 81 85-86

 ثنمية املوازد البؼسية ص  املكحبات حزدنية: الوا د سالحولعات"ساملعلومات حزدنية "

6.  

2184 4 

م املزززإثمس ا  زززامع سالعؼزززسس  للثثزززاد العسبززز  للمكحبزززات ساملعلومزززات 2184 81 28-31

ثززونع مززإثمس السايزز  حطززحاذ الززدةحوز  عبززد  –"اعلززم" بالحعززاس  مززد داز الكحزز  الوهنيززة 

   املكحبززززززززات سمساةززززززززص املعلومززززززززات سحزػززززززززي ات""معززززززززا يا جززززززززودن حدار صزززززززز اللويززززززززف ؿززززززززوص 

http://aplis.cybrarians.info/index.php/2014/636-lla14
http://aplis.cybrarians.info/index.php/2014/636-lla14
http://aplis.cybrarians.info/index.php/2014/636-lla14
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 بيانات املإثمسات ملإثمسزمص ا م

 (2184  ثثاد العسب  للمكحبات ساملعلومات، 

7   

2184 5 

املززززززززززززإثمس القزززززززززززززوم  الظزززززززززززززا د عؼزززززززززززززس لل معيزززززززززززززة املـزززززززززززززسية للمكحبزززززززززززززات  م2184 88 25-27

املنعقزد صز  زيزاب جامعزة الص زاشي    ساملعلومات سحزػيف   ـاة   املكحبزات ساملعلومزات

ثثززد  "ئ ز  مرحمززد املعسنزة صز  املكحبززات سمساةزص املعلومززات املـزسية ثثزد عنزوا  "الحثززو  

 ػعاز: املعسنة هسيقنا ئ   ا وكمة

8   
2184 6 

م املزززززززززإثمس العللزززززززززي النزززززززززان  لل معيزززززززززة الليبيزززززززززة للمكحبزززززززززات ساملعلومزززززززززات 2184 82 21-28

 2184سحزػيف هسابلع عاؿمة النقانة العس ية للعام 

9   

2185 8 

نزس    -نو  ا واد  سالعؼسيا   معية املكحبات املحلــزة م املإثمس الظ2185 3 7-9

ا  لزززززيل العسبزززززى لنمانزززززد سالحعييزززززا ل رزززززاب    حـاازززززيي املكحبزززززات ساملعلومزززززات: ئيزززززداذ 

 أبزززو    جظحلزززيف مزززإثمس املكحبزززات املحلــزززة سثنزززا ؽ  "الحزززأريا ا وقيقززز  للمظزززحقب 

 (2185أرس لنماند ع   املظحقب ، 

81   

2185 2 

  معيززة املكحبززات ساملعلومززات املززإثمس السا ززد عؼززس للمكحبيززي  حزدنيززي  م 2185 9 9-81

حزدنيززة سبؼززساةة زةيظززية مززد مإطظززة عبززد ا وميززد ػززوما  س الحعززاس  مززد سشازن النقانززة 

 "ؿنززاعززة املعلومزات: ثثد ات ا واكس ساملظحقب  :ثثد عنزوا سجامعة نيلدل يا 

88   

2185 3 

سالعؼززززززسس  للثثززززززاد العسبزززززز  للمكحبززززززات ساملعلومززززززات م املززززززإثمس الظززززززادض 2185 88 2-4

 املزززززززإثمس  ""اعلزززززززم" ثثزززززززد عنزززززززوا  "ا حـاؿزززززززيو املكحبزززززززات ساملعلومزززززززات ةعمزززززززا  للمعسنزززززززة

 حزد  -عما  (2185الظادض سالعؼسس  للثثاد العسب  للمكحبات ساملعلومات، 

82   
2185 4 

بزات ساملعلومزات املإثمس القوم  الناما عؼزس لل معيزة املـزسية للمكح م2185 82 8-81

   سحزػيف " دازن س زادن ص  مرحمد املعسنة،  ـس رقانة ح ـس"

83   

2186 8 

م املززإثمس الظزززادض   معيزززة املكحبزززات ساملعلومززات الظزززعود ة بالحعزززاس  مزززد 2186 4 6-7

 عنززززززوا : البيفززززززة املعلوماثيززززززة آلامنززززززة: امل ززززززاايم سالخؼززززززسيعات  مكحبززززززة امللززززززح ن ززززززد الوهنيززززززة

   (2113مإطظة اليمامة الصو ية،   "سالحوبيقات

84   
2186 2 

نزززززززس   –م املزززززززإثمس النزززززززان  سالعؼزززززززسيا   معيزززززززة املكحبزززززززات املحلــزززززززة 2186 14 89-28

  ا  ليل العسب  "الحثد ات املظحقبلية مل نة املكحبات ساملعلومات"

85   

2186 3 

يا م املززززإثمس النالزززز؛   معيززززة املكحبززززات اللبنانيززززة بالحعززززاس  مززززد   نززززة ذطزززز2186 5 88-21

اس يانيززززززا صزززززز   ثثززززززاد الززززززدس   ملإطظززززززات سجمعيززززززات املكحبززززززات  ا  ززززززل( "للح كيززززززا معززززززا صززززززز : 

 املزززززإثمس النالززززز؛   معيزززززة املكحبزززززات   بحكزززززاز، املؼزززززازةة، ا و زززززظ سالوؿزززززو  للمعلومزززززات

 (2186اللبنانية، 

86   

2186 4 

ت م املإثمس القوم  الحاطد عؼس لل معية املـسية للمكحبزات ساملعلومزا2186 9 21-22

عنززوا  املززإثمس " دسز املكحبززات سمساةززص  " ثثززد ػززعاز " املكحبززة زةيززملن الحنميززة س زػززيف

 املعلومات ص  الحنمية الوهنية
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87   
2186 5 

  معيزززززززززة املكحبزززززززززات م املزززززززززإثمس ا  زززززززززامع عؼزززززززززس للمكحبيزززززززززي  حزدنيزززززززززي  2186 81 85-87

  عسص  ص  حزد "ماةة عام ما البنار امل :"النوزن العس ية الكبا  ساملعلومات حزدنية 

88   

2186 6 

املززززإثمس  الظززززا د سالعؼززززسس ( للثثزززززاد العسبزززز  للمكحبززززات ساملعلومزززززات  2186 88 84-86

النقانزززززززة املعلوماثيزززززززة صززززززز  مرحمزززززززد املعسنزززززززة العسبززززززز  : ثثزززززززد ات الوا زززززززد سزاانزززززززات ""اعلزززززززم" 

 (2186 املززإثمس  الظززا د سالعؼززسس ( للثثززاد العسبزز  للمكحبززات ساملعلومززات،  "املظززحقب 

 مـس –ح ـس 

89   

2187 8 

نزس   –م املإثمس الظنوى النال؛ سالعؼسس    معية املكحبات املحلــزة 2187 3 7-9

ا  لززيل العسبزز  جززودن بززسامل الحززدزي  سالحأايزز  صزز  املكحبززات ساملعلومززات:  سيوززة الوسيزز  

 نثو  عحماد امل ي سحكاد لي

21   

2187 2 

لل معيززززززززة  ات ساملعلومززززززززات بدسلززززززززة  وززززززززسامللحقززززززززى النززززززززان    ـززززززززاة ي املكحبزززززززز م2187 3 23

القوسية للمكحبات ساملعلومات "ئطز ام املكحبزات صز   وزس صز  ئثايزة املعلومزات ساطزحلدام 

 الحكنولوجيا ص   دماتاا"

28   

2187 3 

م جمعيززززززززززة مكحبززززززززززات سمعلومززززززززززات كوزدطززززززززززحا  بالحعززززززززززاس  مززززززززززد ا  معيززززززززززة 2187 4 88-82

  ثكنولوجيزززا ئدازن املعسنزززة الس ميزززة العسا يزززة لحكنولوجيزززا املعلومزززات املزززإثمس العللزززي يزززو 

سأرسازا ع ز  مظزحقب  املكحبزات صز  القزس  ا وزادى سالعؼزسيا ثثزد ػزعاز: لدازن السػزيدن 

 لبنار دسلة محقدمة سػع  محثلس
ً
 م ما
ً
 للمعسنة الس مية زاندا

22   

2187 4 

املززززإثمس القززززوم  العؼززززسس  لل معيزززززة املـززززسية للمكحبززززات ساملعلومزززززات  م2187 7 87-89

زػزززززززيف ساملنعقزززززززد بمكحبزززززززة  طزززززززكندزية ثثزززززززد عنزززززززوا  "ئعزززززززادن ال ندطزززززززة  دازيزززززززة صززززززز  سح 

املكحبززززات سمساةززززص املعلومززززات حزػززززيف" ثثزززززد ػززززعاز "  دازن ا ود نززززة الوسيزززز  الظزززززسيد 

 "للحقدم

23   

2187 5 

  معيززززززززة املكحبزززززززززات املززززززززإثمس الظززززززززادض عؼزززززززززس للمكحبيززززززززي  حزدنيزززززززززي  م 2187 81 88-89

عاس  مد سشازن النقانة سجامعة ذ  البيزد سمإطظزة عبزد ا وميزد ساملعلومات حزدنية بالح

 "  عنزوا : "املعلومات سدسزاا ص  الحلويى ساثلاذ القسازػوما  

24   

2187 6 

 املززززإثمس النززززاما   معيززززة املكحبززززات ساملعلومززززات الظززززعود ة 2187 88  2 - 2187 81 38

ا حـزززاد سمرحمزززد  دعزززم "مإطظززات املعلومزززات صززز  اململكزززة العس يزززة الظززعود ة سدسزازززا صززز  

 املعسنة: املظإسليات، الحثد ات، آلاليات، الحولعات

25   

2187 7 

م املززززززززززززززززززززإثمس العللززززززززززززززززززززي الظززززززززززززززززززززا د لل معيززززززززززززززززززززة الظززززززززززززززززززززودانية للمكحبززززززززززززززززززززات 2187 88 84-86

ؿناعة ادوحو  الس لي الزوهني صز  مإطظزات املعلومزات الظزودانية: الوا زد " ساملعلومات

 ز لي أؿي  سمح سد"ثثد ػعاز: مثحو   الومود –املولو ات  –

26   
2187 8 

م املززززززإثمس الظزززززززنوى  النززززززاما سالعؼزززززززسس ( للثثززززززاد العسبززززززز  للمكحبزززززززات 2187 88 27-29

ساملعلومززززات "اعلزززززم" ػززززبكات الحواؿززززز   جحمزززززاع  سثأريااتاززززا صززززز  مإطظززززات املعلومزززززات صززززز  
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 بيانات املإثمسات ملإثمسزمص ا م

 العالم العسب  

27   

2188 8 

بالحعززززززاس  مززززززد جمعيززززززة م امللحقزززززى الززززززوهني  س  ملع ززززززد الحكززززززويا للبمزززززاس  2188 2 88-82

املكحبات ساملعلومات ا  صاةسية "دسز الحكزويا سالحأايز  صز  زنزد مظزحو  الخظزييا سالزحثكم 

 مع زززد " 2131صززز  املعلومزززات صززز  الؼزززسكات البماسليزززة صززز  ئهزززاز الحنميزززة   حـزززاد ة لظزززنة 

 (2188الحكويا للبماس ، 

28   

2188 2 

يزززة املكحبزززات املحلــزززة   نزززس  م املزززإثمس الظزززنوى السا زززد سالعؼزززسيا   مع2188 3 6-8

ا  لزززززززيل العسبززززززز  بالحعزززززززاس  مزززززززد  ظزززززززم دزاطزززززززات املعلومزززززززات برامعزززززززة الظزززززززلوا   زززززززابوض " 

 البيانات الطومة ساناع اطخنمازاا: الوسي  نثو الحكام  املعسص "

29   

2188 3 

لل معيزززة القوسيزززة م امللحقززز  النالززز؛   معيزززة املكحبزززات ساملعلومزززات صززز   وزززس 2188 3 27

املكحبزززات صززز   وزززس: دسزازززا نثزززو دعزززم زؤيزززة  وزززس الوهنيزززة علومزززات  عنزززوا  للمكحبزززات سامل

2131 

31   

2188 4 

م املزززززإثمس الزززززدس   حس  صززززز  علزززززم املكحبزززززات ساملعلومزززززات سحزػزززززيف ملسةزززززص 2188 4 23-25

حزد  بالحعززززززززاس  مززززززززد ا  معيززززززززة ا  صاةسيززززززززة  –البثزززززززز؛ سثوززززززززويس املززززززززوازد البؼززززززززسية  زمززززززززاد( 

ملكحبزززززات ساملعلومزززززات حزدنيزززززة ثثزززززد عنزززززوا  "الوؿزززززو  للمكحبزززززات ساملعلومزززززات سجمعيزززززة ا

 ا وس للمعلومات"

38   

2188 5 

املززززززإثمس السا ززززززد   معيززززززة املكحبززززززات اللبنانيززززززة بالحعززززززاس  مززززززد   نززززززة ذطززززززيا  م2188 5 9-88

املكحبزززززات املحرزززززددن:  اس يانيززززا صززززز   ثثزززززاد الزززززدس   للمإطظزززززات سجمعيزززززات املكحبزززززات  ئنزززززل

 ((2187حبات اللبنانية،  جمعية املك الوسي  ئ   املظحقب 

         

 سيحطح ما ا  دس  الظاب  ما    :  

ئجمززززززا   عززززززدد املززززززإثمسات: سؿزززززز  ئجمززززززا   عززززززدد مززززززإثمسات ا  معيززززززات امل نيززززززة للمكحبززززززات   8

 ( ئيد  سرلري  مإثمسا علميا 38م   2188م ئ   عام 2183ساملعلومات  ل  ال مان ما عام 

إثمسات محلــزززززززة، سثمنززززززز  ازززززززر  ( ئيزززززززد  عؼزززززززس جمعيزززززززة نقزززززززى  عقزززززززد مززززززز88ثميزززززززملت    2

 ثثاد العسب  للمكحبات س جمعية املكحبات املحلــة   نس  ا  ليل العسب ، ا  معيات ص : 

ا  معية املـزسية للمكحبزات ساملعلومزات سحزػزيف، سجمعيزة املكحبزات ، س ساملعلومات "اعلم"

، سا  معيززززززززززززة ا  صاةسيززززززززززززة للمكحبززززززززززززات ساملعلومززززززززززززات حزدنيززززززززززززة، سجمعيززززززززززززة املكحبززززززززززززات اللبنانيززززززززززززة

ساملعلومززززززززات، سجمعيززززززززة املكحبززززززززات ساملعلومززززززززات الظززززززززعود ة، سا  معيززززززززة القوسيززززززززة للمكحبززززززززات 
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ساملعلومززززززززات، سا  معيززززززززة العسا يززززززززة لحكنولوجيززززززززا املعلومززززززززات، سا  معيززززززززة الليبيززززززززة للمكحبززززززززات 

 ساملعلومات سحزػيف، سا  معية الظودانية للمكحبات ساملعلومات 

ت التززي ثززم عقززداا  ززل  كزز  عززام مززا حعززوام املدزسطززة: ثززم عقززد مززإثمسيا عززدد املززإثمسا  3

( أزبززد مززإثمسات  ززل  عززام 4م، س 2184( طززد مززإثمسات  ززل  عززام 6م، س 2183 ززل  عززام 

م، 2187( رمززان  مززإثمسات  ززل  عززام 8م، س 2186( طززد مززإثمسات  ززل  عززام 6م، س 2185

 م 2188(  مع مإثمسات  ل  عام 5س 

: ث و ززد جمعيززة املكحبززات سات التززي عقززدتاا كزز  جمعيززة  ززل  نمززان الدزاطززةعززدد املززإثم  4

املحلــزة   نززس  ا  لززيل العسبزز  صزز  عقززد أةثززا عززدد للمززإثمسات مقازنززة با  معيززات ح ززس ، 

( طززد مززإثمسات، سثلاززا  ثثززاد العسبزز  للمكحبززات 6ييزز؛ سؿززلد عززدد املززإثمسات املنعقززدن  

 مززع مززإثمسات، سجظززاست ا  معيززة املـززسية للمكحبززات ( 5ساملعلومززات "اعلززم" سالززرى عقززد  

( أزبززد مززإثمسات  ززل  4ساملعلومزات سحزػززيف سجمعيززة املكحبززات ساملعلومززات حزدنيززة  عقززد  

( رززززلذ مززززإثمسات، سجؼززززا اد رززززلذ 3نمززززان الدزاطززززة، أمززززا جمعيززززة املكحبززززات اللبنانيززززة عقززززدت  

م: ا  معيزة ا  صاةسيزة للمكحبزات ى  زل  ال مزان املدزسطزة سازجمعيات ص  عقد مزإثمسيا نقز

ساملعلومززززززززات، سجمعيززززززززة املكحبززززززززات ساملعلومززززززززات الظززززززززعود ة، سا  معيززززززززة القوسيززززززززة للمكحبززززززززات 

ساملعلومززززززات، أمززززززا ا  معيززززززة العسا يززززززة لحكنولوجيززززززا املعلومززززززات سا  معيززززززة الليبيززززززة للمكحبززززززات 

ا سايززززدا ساملعلومززززات سحزػززززيف، سا  معيززززة الظززززودانية للمكحبززززات ساملعلومززززات عقززززدسا مززززإثمس 

 نقى  ل  ال مان املدزسطة 

 ثثاد العسب  للمكحبات ساملعلومات سجمعية املكحبات املحلــة   نس  ا  لزيل  خيص     5

العسبزز  حعمززا  الكاملززة ملززإثمساتام منززر بززدا  اا، أمززا ا  معيززة املـززسية للمكحبززات ساملعلومززات 

ا حعمزا  الكاملزة ملزإثمساتام نقزد اثزايو  جمعية املكحبات ساملعلومات الظزعود ةسحزػيف، س 

 مإ سا  ل  حعوام النلذ ح يان    

ثحليددل املصددت حات املتخصصددة  محدداات مددؤثمرات جمعيددات املةتبددات ااملعلعمددات  3/3 

 م2112إلى  2113العربية خالل الفترة من 

عزززززززادن مزززززززا ثخنزززززززاس  املزززززززإثمسات موكزززززززوعات يد نزززززززة محلــزززززززة ملنا ؼززززززز اا سعزززززززسق أؿزززززززول ا    

ة ساللعويزززززززززة ساملـزززززززززولوية سئمكانيزززززززززة اطزززززززززحلدام ا سثوبيق زززززززززا مزززززززززد ئمكانيزززززززززة دزاطزززززززززة الحازيليززززززززز
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املظزززززحقب  املحو زززززد ل زززززر  املوكزززززوعات، ستازززززده ازززززر  الدزاطزززززة ئ ززززز  عزززززسق املـزززززولوات التزززززي 

ثناسل اززا مززإثمسات جمعيززات املكحبززات ساملعلومززات العس يززة سثثليل ززا، سلحثقيزز  ذلززح ثززم اثبززا  

 ا  ووات الحالية:

 ات ما مثاسز املإثمسات سحعما  الكاملة املحاية اطحلسامل املـولو (8

 سكد ثسميمل لك  مإثمس بالعام امليلدى رم مسث  شمنيا بالؼ س ساليوم  (2

دمززززل املـززززولوات الدالززززة ع زززز  م  ززززوم سايززززد، ساملـززززولوات ال سعيززززة الحا عززززة ملـززززولح  (3

 زةيع،  ساملـولوات ا ود نة التي جعد ثووزا ملـولح أ دم 

نززة املـززسى عززا املـززولوات العس يززة مززد ئكززانة ثلـززف املكحبززات البثزز؛ صزز  بنززح املعس  (4

ساملعلومززززات مززززد املـززززولوات العامززززة التززززي ثنوبزززز  ع زززز  ثلــززززات موكززززوعية ملحل ززززة 

 لحليي  البث؛  

ئ رزززاد املـززززولوات لنرليمل ززززة املقابلززززة للمـززززولوات العس يززززة، رززززم البثزززز؛ عهاززززا صزززز  بنززززح  (5

 م2188  املوكو  يت  عام املعسنة املـسى عا عدد الدزاطات التي ةحبد يو 

البثزز؛ بمـززادز املعلومززات  لكماسنيززة ع زز  الويزز  عززا ثززازيد   ززوز أ ززدم مـززولح بكزز   (6

 مرموعة ما املـولوات 

 ثسثي  املـولوات العس ية ي اةيا    (7

سنيمزززا   ززز  جززززدس  باملـزززولوات العس يززززة س نرليمل زززة سثززززازيد   وزازززا سعززززدد النحزززاةل ببنززززح    

 املعسنة املـسى 

 

( املـولوات املحلــة بمإثمسات جمعيات املكحبات ساملعلومات العس ية ساطماجاع ا 3ز م  جدس  

 سثازيد   وزاا

 م
زمص 

 املإثمس

املـولح 

 بالعس ية

عدد النحاةل 

ببنح 

 املعسنة

املـولح 

 با نرليمل ة

عدد النحاةل 

 ببنح املعسنة
 ثازيد   وز 

8)  2188 5 
لبحكزاز صز  املكحبزات 

 س دمات املعلومات
8 

 in Innovation

Library 
214 

 يا ززززززززح، ايزززززززززام، م 2115

2186) 

2)  

2183 8 

2184 6 

2186 8 

 لثاية ا وسن

 الوؿو  ا وس

  طحلدام ا وس

2 

46 

- 

 access Free 

availability Free 

use Free 

861 

218   

878 

 بزززززززززززززززززززززا غيزززززززززززززززززززززدن، م 2118

 (2185سطام  وطف، 
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املـولح 

 بالعس ية

عدد النحاةل 

ببنح 

 املعسنة

املـولح 

 با نرليمل ة

عدد النحاةل 

 ببنح املعسنة
 ثازيد   وز 

2187 2 

2188 3 

2188 4 

2188 6 

Information  42 ئثاية املعلومات

Availability 

385 

3)  2187 5 

اثلزززززززززززاذ القزززززززززززساز صززززززززززز  

املكحبززززززززززززات سمساةززززززززززززص 

 املعلومات

37 
 + decision making

Library  
859 

 ,KOVACS)م 8982

BEATRICE, 1983) 

4)  2184 6 
 يحياجزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززات 

 ا  اؿة
35 needs special 

87 

88 

the (About  م8938

 to Services Library

 Special with People

2018) Section, dsNee 

5)  2185 3 

ا حـاازززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززيي 

 املعلومات 

 ا حـاايي املعسنة

48 

9 

 Information

Specialist 

Cybrarian 

 Knowledge

specialist  

246 

887 

888 

 ميلزززززززود، العسبززززززز  م 8996

 (2188با ه از، 

6)  
2185 2 

2187 5 

أ ل يزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززات 

 املعلومات

أ ل يزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززات 

 ا واطوب 

 أ ل يات لنماند

ح ل يزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززات 

 باانيةالظي

53 

25 

2 

- 

 Information

ethics 

ethics Computer 

ethics Internet 

Cyberethics 

295 

241 

431 

238 

 ,Vacura)م 8981

Miroslav, 2015)   

7)  

2186 3 

2187 3 

2187 7 

لدازن  لكماسنيزززززززززة 

 للمكحبات

ئدازن املكحبزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززة 

  لكماسنية

ئدازن اد موعزززززززززززززززززززات 

 الس مية

6 

 

4 

 Library Electronic

Management 

 Management

collections digital 

877 

 

889 

  العقزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززل، م8978

 ؿززززززززززززززا ح، بززززززززززززززا طززززززززززززززليما 

2181) 

8)  

2184 8 

2184 5 

2185 4 

2186 5 

2187 3 

2187 5 

2187 6 

 ئدازن املعسنة 

 ئدازن املعلومات

821 

822 

 Knowledge

Management 

 Information

Management 

445 

463 

، Nonaka)م 8998

Ikujiro, 2007)   

https://doi.org/10.1007/978-1-4020-8265-8_100216
https://doi.org/10.1007/978-1-4020-8265-8_100216
https://doi.org/10.1007/978-1-4020-8265-8_100540
https://doi.org/10.1007/978-1-4020-8265-8_100540
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 ببنح املعسنة
 ثازيد   وز 

9)  

2184 8 

2184 6 

2185 8 

2186 8 

2186 4 

 أدسات الوي 

 ثوبيقات الوي 

 الوي  الرةية

53 

818 

2 

Tools Web 

applications Web 

Web Smart 

378 

889 

858 

,Lumsden)  م8991

2012) , Aaron   

81)  
2185 2 

2186 5 

 اطماجا  املعلومات

 اطماجا  املعسنة

69 

- 

 Information

Retrieval 

 Knowledge

Retrieval 

297 

879 

 ,Sanderson)م 8949

Mark and Croft, W., 

2012) 

88)  

2185 2 

2185 3 

2185 4 

2186 5 

2187 6 

 ـاد املعلوماتا ح

 ا حـاد املعسنة

6 

69 

 Information

Economy 

 Knowledge

economy 

228 

324 

 ,Godin)م 8949

Benoît, 2008) 

82)  

2184 8 

2184 6 

2186 3 

2186 4   

2187 6 

2188 2 

 أ ظام املكحبات 

 أ ظام املعلومات

814 

88 

 Library

Departments 

iSchools Library  

227 

89 

 ,Richardson )م 8887

John , 2009) 

83)  

2184 8 

2184 2 

2185 8 

البثززززززززززززززززززززززززززززز؛ عزززززززززززززززززززززززززززززا 

 املعلومات

مثسكزززززززززززززات البثززززززززززززز؛ 

 الرةية 

66 

8 

 Searching

Information 

 search Smart

engines 

845 

9 

History Short   م8991

 Search Early of

Engines، 2187) 

84)  2186 4 
البامريات م حوية 

 املـدز
5 

 source Open

software 
242 

auer,(Bretth  م8998

2001) , David 

85)  2188 6 
بنززززززززززززززززززززززززززح املعسنززززززززززززززززززززززززززة 

 املـسى 
2 

 Egyptian

Bank Knowledge 
- 

 بنززززززح عززززززا  نبززززززرن م2186

 (،EKB  املـزززززسى  املعسنزززززة

2186) 

86)  
2184 2 

2187 3 

البوابززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززات 

  لكماسنية
8 

gates Electronic 

Portals Electronic 

Portals Web 

58 

54 

282 

,J., (Zhou  م2113

2003) 

87)  
2187 6 

2188 2 
 Data Big 389 52 البيانات الط مة

,Marr)  م8999

2015) Bernard, 

,Jan, (Holvast  مInformation 57 8898 2 ثأمي  املعلومات 2 2185  (88
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عدد النحاةل 
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2186 8 

2187 8 

2187 3 

2187 5 

2188 8 

 ثلوي  الـلييات

 ا  ـوؿية

 طسية املعلومات

 الخؼ يا الكلي

 ا  دزا  النازية

مـززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززدا ية 

 املعلومات 

 مورو ية املعلومات

 أما املعلومات

 اتيما ة البيان

 يما ة املعلومات

8 

814 

38 

- 

8 

41 

36 

58 

2 

8 

Insurance 

Authorization 

Privacy 

Information 

privacy 

 Quantum 

Cryptography 

Firewalls 

information 

Credibility 

information 

Reliability 

Information 

Security 

Data protection 

information 

Protection 

534 

359 

861 

861 

216 

74 

86 

248 

223 

835 

2008) 

 Commerce-E 322 888 الحرازن  لكماسنية 8 2186  (89
,Adamson)  م8961

2016) , Lucy 

21)  
2184 6 

2188 6 

 (AACR2ثدسب  

ثوبيقزززززززززززززززززززززات نزززززززززززززززززززززام 

 RDA) 

ال  زززززززززازض املويزززززززززدن 

 للمكحبات

- 

- 

- 

AACR2 

RDA 

Union Library Cat

alogue  

89 

894 

6 

About)  م8978

2006) AACR2, 

28)  

2184 6 

2185 2 

2188 6 

 جظوي  املكحبات

 جظوي  املعلومات

8 

813 

Marketing Library 

 Information

Marketing 

77 

95 

  عبزززززززززززززززززززززززززداملعو ، م8998

 (2117  وطف،  اطس

22)  

2184 6 

2186 8 

2187 7 

 جؼسيعات املكحبات

جؼززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززسيعات 

 املعلومات

2 

- 

legislation Library 

 nformationI

legislation 

61 

78 

,Farrell)  م8895

 June 29 Michele,

2012) 

23)  

2184 6 

2185 8 

2186 3 

2187 3 

2188 6 

الحعزززززززززززززززززززززززززززاس  بزززززززززززززززززززززززززززي  

 املكحبات

 الحكحلت املكحبية 

6 

27 

 library-Inter

cooperation 

loan Interlibrary 

 Library

Cooperation 

 Library

83 

817 

99 

89 

 شا دى( ة، غني م8987
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Consortium 

24)  

2184 4 

2184 6 

2185 4 

2187 8 

2187 3 

2187 6 

2188 6 

 الحعليم  لكماسن 

 الحعليم املظحمس

 الباامل الحدزيبية 

 الباامل الحعليمية

+ 

 املكحبات

32 

34 

2 

2 

 

Learning-E 

 Continuous

Education 

 Training

programs 

 educational

programs 

 

86 

32 

88 

63 

 

,Gogos)  م8999

2013) , bertaRo 

25)  

2184 5 

2184 6 

2186 4 

2186 5 

2186 6 

2187 2 

2187 3 

2187 4 

ثكنولوجيززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززا 

 ا واطوب

ثكنولوجيززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززا 

 املعلومات

ثكنولوجيززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززا 

املعلومزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززات 

 س ثـا ت

44 

816 

95 

 Computer

Technology 

 Information

Technology 

 and Information

 Communication

Technology 

358 

391 

378 

 

 ,Kamkarian)م 8941

Pejman, 2016) 

26)  

2186 8 

2187 3 

2187 6 

2188 8 

الحنقيزززززززززززززززززززززززز  عزززززززززززززززززززززززززا 

 البيانات

مناجمنزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززد 

 املعلومات

69 

- 

Mining Data 

 Information

Mining 

418 

288 
 ,Ray, (Li (2015 م8989

27)  

2183 8 

2184 5 

2187 8 

 Media Social 468 824 الحواؿ   جحماع 
 ,Ray, Michael)م 8995

2018)   

 52 الحو يد للكماسن  8 2186  (28
 Electronic

Signature 
896 

 ,Maxie, Emily)م 8976

2014) 

29)  

2183 2 

2184 6 

2186 2 

2187 8 

 جمعيات املكحبات

 اثثاد املكحبات

7 

6 

 Library

Associations 

 Library

Federation 

853 

47 

 ,History)م 8876

2018) 

31)  

2184 6 

2187 8 

2187 5 

 ا  ودن الؼاملة

 علوماتجودن امل

88 

66 

Total Quality  

Information 

Quality 

268 

255 

م 2181

 Naicker,Visvanathan 

and Jairam-Owthar, 

Denisha ،2187) 

 مof Conservation851 8877  38ي زززززززززززززززززززززززظ المززززززززززززززززززززززززااذ  3 2186  (38
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( رمزان  سطزحي  68جما   عدد املـزولوات: سؿز  ئجمزا   عزدد املـزولوات املدزسطزة  ئ  8

 مـولوا  

املـزولوات التزي لزم  ززحم الحوؿز  لبزدا  اا: لززم  زحم الحوؿز  لحززازيد بزدر مـزولح اليقظززة   2

 املعلوماثية عند البث؛ عنا 

ـزززولوات التزززي ثزززم اطززززخبعاداا  3 ـزززولوات التزززي ثزززم اطزززخبعاداا: انزززا  العد ززززد مزززا امل ، امل

 جاززززا مـززززولوات عامززززة أس  د مززززة، منزززز : املعلومززززات ساثلززززاذ القززززساز، املعلومززززات سلدازن 

للكماسنية، املعلومات سالحلويى  طمااثيا ، املعلومات سالحنمية، املعلومات سالقساز 

 طزززززززمااثيا ، املعلومزززززززات سالقزززززززسازات لدازيزززززززة، املعلومزززززززات سدسزازززززززا صززززززز  عمليزززززززة الحعييزززززززا، 

ثقيززززززيم البثززززززوذ، ، س جعيزززززا أنمززززززان ايحياجززززززات املظزززززح يد االعاملززززززة، سالحلوزززززيى للقززززززو  

  أس    لزززيع ل زززا سثنميززة املزززوازد البؼزززسية، سالحنميزززة الؼزززاملة، سثنميززة مـزززادز املعلومزززات

ثو يززززف املعسنززززة، سثو يززززف الحكنولوجيززززا، مقابزززز  باللعززززة لنرليمل ززززة محعززززازه عليززززا منزززز  

الس ميزززة، ساطزز ال  املعسنززة، سالبعيزززة  ، ساد ززاميدسيسةيززة املكحبززات، سيسةيزززة املعلومززات

 الس مية العاملية 

أ زززززززدم املـززززززززولوات املحلــززززززززة سأيززززززززدثاا:  عزززززززد مـززززززززولح مإطظززززززززات املكحبززززززززات أ ززززززززدم   4

 بزززز  املززززيلد، سأيززززدذ املـززززولوات طزززز ازات املعسنززززة  2611مـززززولح، ييزززز؛  عززززود لعززززام 

 م 2187سالتي جعود لعام  2131سزؤية 

ببنزززززح املعسنزززززة  Medi Socialماجا  مـزززززولح أةبزززززا عزززززدد النحزززززاةل املظزززززماجعة: عنزززززد اطززززز  5

، سسؿزززلد Culture Informationنخيرززة، سيليززا مـزززولح  468املـززسى ثززم الحوؿزز  ئ زز  

نخيرززززة، أمززززا أةثززززا عززززدد النحززززاةل املظززززماجعة للمـززززولوات  461عززززدد النحززززاةل املظززززماجعة 

( مـزولح، سيليزا 824العس ية مـولح الحواؿ   جحمزاع  سالزرى سؿزلد عزدد نحاةرزا  

 ( مـولح  822ـولح ئدازن املعلومات سالتي سؿ  عدد نحاةر ا  م

أةثززززا املـززززولوات التززززي ل ززززا م ززززاايم ملحل ززززة: مـززززولح يما ززززة البيانززززات ساملعلومززززات لززززا   6

( ممززززااده باللعززززة العس يززززة سالتززززي ثحمنزززز  صزززز  :  ثززززأمي  املعلومززززات، ثلويزززز  الـززززلييات، 88 

ا  النازية، مـدا ية املعلومات، ا  ـوؿية، طسية املعلومات، الخؼ يا الكلي، ا  دز 

مورو يزززة املعلومزززات، أمزززا املعلومزززات، يما ززززة البيانزززات، يما زززة املعلومزززات(  ساملـززززولح 
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امللاد  وما ة البيانات ساملعلومات أى ان اا  البيانزات ساملعلومزات، ل زا طزد مماادنزات 

للكماسنزز ، ثحمنزز  صزز : القسؿززنة، ا  سيمززة للكماسنيززة، الحرظززع للكماسنزز ، لزاززاب 

(  مززززع مماادنززززات ملـززززول،  5ا وززززسب املعلوماثيززززة، ا  سيمززززة املعلوماثيززززة، ةمززززا  حززززوانس  

اندطزززززززة املعلومزززززززات  اندطزززززززة البامريزززززززات، اندطزززززززة املعلومزززززززات، معمازيزززززززة املعلومزززززززات، 

اندطزززة املعسنزززة، اندطزززة املكحبزززات(  ساملو ا ززز   املو ا ززز ، ال واثزززف ادومولزززة، ال واثزززف 

 لرةية، الحكنولوجيات املحنقلة(املحثسةة، ال واثف ا

املـولوات التي بثاجة  جسار العد د ما الدزاطات سعقد املإثمسات: مثسكات البث؛   7

الرةيزززززززة  عزززززززالم البيانزززززززات سطزززززززدنة املعسنزززززززة سمحلـزززززززف املعسنزززززززة  س ياطزززززززات املعلومزززززززات 

س ياطزززززززات املعسنزززززززة ساملعلوماثيزززززززة  ساليقظزززززززة املعلوماثيزززززززة  سجظزززززززوي  املكحبزززززززات  سالبزززززززاامل 

دزيبيززة باملكحبززات سا  معيززات سمإطظززات املعلومززات  سا وززسب املعلوماثيززة سالقسؿززنة الح

 سا  سيمة املعلوماثية سالحرظع للكماسن   سالنظم م حوية املـدز 

 

 رابعا: خامتة الدراسة 

 النتائج  4/8

 لقد ثوؿلد الدزاطة للعد د ما النحاةل التي  مكا عسك ا نيما    : 

للمكحبات ساملعلومات سحزػيف أس  ا  معيات العس ية ما يي؛ جعد ا  معية املـسية  (8

مو زززززد  زززززحم نؼزززززس كززززز  بيانزززززات ا  معيزززززة  م، سثبزززززي  أ  لل معيزززززة8944ثزززززازيد لنؼزززززار عزززززام 

سأاززدان ا سأنؼززو اا، سةززرا ؿزز ثة سجززسسب ع زز  ال ززيع بززو ، سيززحم ثثززد تاما باطززحمساز 

 ا  معيززززةأ  مظززززل   سنؼززززس كزززز  املظززززحردات املحعلقززززة با  معيززززة سالحلـززززف، ةمززززا ثبززززي 

باللعززة لنرليمل ززة    عززد ثسجمززة كاملززة للمظززل  باللعززة العس يززة، سمززا رززم نا حـززاز اطززم 

سثخزززيص ا  معيزززة ع ززز  املو زززد ا  زززاؾ  ازززا زابزززى للمزززإثمسات ا  معيزززة    خناطززز  ساطزززم ا  

الظابقة  ؼحم  ع   عنوا  املإثمس سثازيد انعقاد  بزدرا مزا املزإثمس حس  لل معيزة عزام 

م، ئ  أنا لم  حوانس ئ  أعما  مإثمسيا نقزى 2187م سيت  املإثمس العؼسيا عام 8997

م، اززرا باةكززانة ئ زز  مظحللـززات 2187م سالعؼززسيا 2186سامززا املززإثمس الحاطززد عؼززس 

م  سمززا ثحميززمل بززا ا  معيززة نيمززا  لززف املززإثمسات 2184أعمززا  املززإثمس الظززا د عؼززس عززام 
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وى ا  ززاؾ با  معيززة سئنمززا جؼززاز  صزز  مززإثمسات عززدم ا حـززازاا ع زز  عقززد املززإثمس الظززن

م ع زززززز  الحززززززوا   2185م س2184أ ززززززس  نوعيززززززة، سنرززززززم عنززززززا عقززززززد مززززززإثمسيا  ززززززل  عززززززام  

سمززززززإثمسات جعاسنيززززززة مززززززد  ثثززززززاد العسبزززززز  للمكحبززززززات ساملعلومززززززات سالززززززرى ثمنزززززز  صزززززز  عقزززززززد 

م  ةمززززا ثخززززيص داز املنظومززززة الززززنف الكامزززز  لززززبعم 2118م س2114مزززإثمسيا  ززززل  عززززام  

أعمززززززززا  املززززززززإثمس القززززززززوم  السا ززززززززد، ساملززززززززإثمس القززززززززوم   ا  مززززززززإثمسات ا  معيززززززززة، مهاززززززززا:أعمزززززززز

        الظادض

نؼ د جمعية املكحبات اللبنانية  عد ئنؼار ا  معية املـسية  ظحة عؼس عامزا أى  (2
ُ
لقد أ

م سؿززادز باللعززة لنرليمل ززة 2187م، سيحززوانس مو ززد لل معيززة ثززم ثثد نززا عززام 8961عززام 

ا  مو ززد طززاب  غيززا مززدس  بززا أى ثززازيد  نؼززار املو ززد أس ثثد نززا ، نقززى ، ييزز؛ كززا  انزز

سيحلما املو د ادودذ حنؼوة ا  اؿة با  معية نيما  عد ارا الحازيد، سازو مزإثمس 

م نقزززى، سنبزززر  عزززا ا  معيزززة، ساللةثزززة ا  اؿزززة  ازززا، سأعلزززائاا املإطظزززي ، 2188عزززام 

ت سال ززززيع بززززو   طززززماجا  بيانززززات لززززرا ثززززم البثزززز؛ بادوسكززززات اد حل ززززة س واعززززد البيانززززا

املزززززإثمس النالززززز؛ سالنزززززان ، أمزززززا املزززززإثمس حس  نلزززززم  زززززحم الحوؿززززز   ى معلومزززززات يزززززو  ازززززرا 

م ةمززززززا انززززززا  زسابززززززى لؼززززززبكات الحواؿزززززز   جحمززززززاع ، سجزززززز  2182املززززززإثمس املنعقززززززد عززززززام 

 ال يع بو   عنوا  سثويما سالسسابى نؼوة سجعم  بك ارن    

حبززززززات ساملعلومززززززات ال لظززززززويعية ع زززززز  ال ززززززيع بززززززو   أ   خبززززززي  مززززززا ؿزززززز ثة جمعيززززززة املك (3

م، سأ  انزززززا  مو زززززد   معيزززززة املكحبزززززات 8994ا  معيزززززة ثو  زززززد رزززززم اعيزززززد ئنؼزززززائاا عزززززام 

م(، سيزحم نؼزس 2188ساملعلومزات ال لظزويعية ئ  أنزا غيزا نؼزى صز  الو زد ا وزا    نباا زس 

بززززززززززاز أنؼززززززززززوة ا  معيززززززززززة مززززززززززا نززززززززززدسات ساجحماعيززززززززززات سسزغ عمزززززززززز  سدسزات ثدزيبيززززززززززة سأ 

الحلـزف بـز ة عامزة، سعنزد البثز؛ عززا ا  معيزة عبزا ػزبكة لنمانزد، لزويظ ثززوانس 

ؿزز ثة أ ززس  ع زز  ال ززيع بززو    معيززة أ ـززات  املكحبززات ال لظززويعية سثبززي  أ  اززر  

م سجززز  عبزززازن عزززا ملحقزززى لأل ـزززاةيي  سنؼزززس ال عاليزززات 2182ا  معيزززة ثزززم ئنؼزززائاا عزززام 

ساملعلومزززززززات ال لظزززززززويعية لزززززززم جعقزززززززد أى  ا  اؿزززززززة  ازززززززم نقزززززززى، ئ  أ  جمعيزززززززة املكحبزززززززات

 مإثمسات منر ئنؼاراا سيت  آلا  
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 حوانس بمو د جمعّية املكحبزات ساملعلومزات حزدنّيزة اطزم ا  معيزة بالعس يزة سلنرليمل زة،  (4

سثززززازيد ثأطيظزززز ا، سجعسي  ززززا، سأاززززدان ا، سأنؼززززو اا، ئ  أ  أنؼززززوة ا  معيززززة  ززززحم نؼززززساا 

سةزززززززرا ؿززززززز ثة للمرلزززززززة سؿززززززز ثة سايزززززززدن لكززززززز  بـززززززز ثة سايزززززززدن، لكهازززززززا غيزززززززا مـزززززززن ة، 

املزززززإثمسات سثخؼزززززابة كززززز  ؿززززز ثات حنؼزززززوة صززززز  عزززززدم اثباع زززززا ثـزززززعيف مثزززززدد لظززززز ولة 

ـزززاةية ئجماليزززة لعزززدد حنؼززززوة  البثززز؛ ساطزززماجا  املزززإثمس املولزززوب، ةمززززا    حزززوانس ئي

مـززززن ة هبقزززززا لنزززززو  كززززز  نؼزززززان با  معيزززززة  ازززززرا سيزززززحم نؼزززززس كززززز  أنؼزززززوة ا  معيزززززة ع ززززز  

   و  ا  اؿة با  معيةؿ ثة ال يع ب

 حزززوانس مو ززززد   معيززززة املكحبززززات ساملعلومززززات الظزززعود ة، ئ  أنززززا لززززويظ ثو  ززززا صزززز  ػزززز س  (5

سةززززرا ع زززز   م، سانززززا  ؿزززز ثة لل معيززززة أ لززززا ع زززز  ال ززززيع بززززو  2188نباا ززززس مززززا عززززام 

ثززويما، ئ  أ  لززم  ززحم ئكززانة أى أ بززاز محعلقززة با  معيززة ع زز  ؿزز ثة ال ززيع بززو  منززر 

م  2187أمزززززا مو زززززد ثزززززويما نلزززززم  زززززحم ئكزززززانة أى أ بزززززاز منزززززر نزززززونمبا  م،2187نباا زززززس عزززززام

سا  ززززززززد س بالززززززززرةس أ  أعززززززززداد مرلتززززززززي دزاطززززززززات املعلومززززززززات ساد لززززززززة العس يززززززززة للدزاطززززززززات 

املعلوماثيزززة محزززايي  ع ززز  بوابزززة داز املنظومزززة للحثميززز ، ئ  أ  أعمزززا  املزززإثمسات لزززم  زززحم 

م، ةمزا لزم  زحم الحوؿز  لبيانزات 2187الحوؿ  ئ   عما  املإثمس النزاما لل معيزة لعزام 

م 2118مززززإثمسات ا  معيززززة نيمززززا عززززدا املززززإثمسات ا  ززززامع سالظززززادض سالظززززا د لألعززززوام 

م ع زز  الحززوا  ، أى كززا   ززحم عقززد مززإثمس ا  معيززة كزز  عززاملي  يتزز  عززام 2182م س2181س

 م، سثم عقد املإثمس الناما  عد  مع طنوات 2182

سبززز  للمكحبزززات ساملعلومزززات ع ززز  مو زززد  ثثزززاد بزززدرا  زززحم ئثايزززة كززز  معلومزززات  ثثزززاد الع (6

مززززززا ثززززززازيد ئنؼززززززار  ثثززززززاد سيتزززززز  ئعلنززززززات ال عاليززززززات ا  اؿززززززة با ثثززززززاد  ززززززل  نباا ززززززس 

م، ةمززا  حززوانس ؿزز ثة  سجززسسب ع زز  ال ززيع بززو   ززحم نؼززس كزز  حنؼززوة ا  اؿززة 2188

ساملزززإثمس  سثحزززاد أعمزززا  املزززإثمس النزززاما للثثزززاد با ثثزززاد س الحلـزززف بـززز ة مظزززحمسن  

ع زززززز  بوابززززززة داز  النالزززززز؛ عؼززززززس ساملززززززإثمس ا وززززززادى سالعؼززززززسيا ساملززززززإثمس النززززززان  سالعؼززززززسيا

املنظومة، سيحاد ع   مو د  ثثاد أعما  املزإثمسات بزدرا مزا املزإثمس النالز؛ سالعؼزسيا 

حززززاد البيانززززات حطاطززززية 2187م سيتزززز  املززززإثمس النززززاما سالعؼززززسيا لعززززام 2182لعززززام 
ُ
م  سث
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م سيتزززز  املززززإثمس 8997الظززززابقة للثثززززاد بززززدرا مززززا املززززإثمس النززززاما لعززززام  لكزززز  املززززإثمسات

 م 2187الناما سالعؼسيا لعام 

 حززوانس مو ززد لل معيززة العلميززة الظززوزية للمعلوماثيزززة   حلززما كزز  مززا  حعلزز  با  معيزززة  (7

سأنؼززززو اا، ئ  أنزززززا    حززززونس أى معلومزززززات يزززززو  مززززإثمسات ثزززززم عقززززداا أس طزززززيحم عقزززززداا 

ةمززا  حززوانس ؿزز ثحي  ع زز  ال ززيع بززو  لل معيززة، أيززداما نززس  يلزز ، ثا عززة لل معيززة، 

سا  د س بالرةس أ  مو د ا  معية أؿزبص غيزا م عز  صز    سالنان  الل نة لدازية بدمؼ 

 م 2188نباا س عام 

نزززززززس  ا  لزززززززيل العسبززززززز   كززززززز  مزززززززا  حعلززززززز   - حلزززززززما مو زززززززد  جمعيزززززززة املكحبزززززززات املحلــزززززززة  (8

م، ئ  أ  ؿززززززز ثة 2188باطززززززحمساز يتززززززز  عزززززززام با  معيززززززة سأازززززززدان ا سأنؼزززززززو اا سمثزززززززدذ 

ا  معية ع   ال يع بو  غيا مثدرة، سا  د س بالرةس أ  مو د ا  معية أثاد حعما  

م مزد ثزونيا ئمكانيززة الحثميز  مرانزا، سعززادن مزا  لـزف زابززى 2187الكاملزة ملزإثمس عززام 

ل عاليززات  لكزز  مززإثمس  حلززما كزز  مززا  حعلزز  بززاملإثمس بززدرا مززا لعززل  عنززا سيتزز  نؼززس ا

م نمحايززززززززة كززززززززما  واعززززززززد بيانززززززززات داز 2183أمززززززززا أعمززززززززا  املززززززززإثمس الحاطززززززززد عؼززززززززس لعززززززززام 

م سا وززززادى سالعؼززززسيا لعززززام 2184املنظومززززة، ةمززززا ثحززززاد أعمززززا  املززززإثمس العؼززززسيا لعززززام 

م بمو ززززززززززد 2187م  سالنالزززززززززز؛ سالعؼززززززززززسيا لعززززززززززام 2186موالنززززززززززان  سالعؼززززززززززسيا لعززززززززززام 2185

 ةيوطا عع  

ات البثسيعيززززززززة ، ةمززززززززا  حززززززززوانسجسسب ع زززززززز  ال ززززززززيع بززززززززو   حززززززززوانس مو ززززززززد   معيززززززززة املكحبزززززززز (9

 لل معية، لكا    حلمنا أى معلومات يو  املإثمسات 

 حززززززوانس بزززززززا معلومززززززات يزززززززو    حززززززاد مو ززززززد لل معيزززززززة الظززززززودانية للمكحبزززززززات ساملعلومززززززات  (81

ا  معية سأنظم اا، سحمانات سحنؼوة التزي جعقزداا ا  معيزة، ئ  أنزا    حزوانس بزاملو د 

ات يزززو  مزززإثمسات ثزززم عقزززداا ثا عزززة لل معيزززة، ةمزززا  حزززاد جزززسسب ع ززز  ال زززيع أى معلومززز

 بو  لل معية  

   حوانس مو د   معية املكحبات ساملعلومات الكويخية، سيحوانس يظاب ع   مو د ثزويما  (88

م سيحلزززما ح بزززاز سحنؼزززوة العامزززة التزززي جعقزززداا ا  معيزززة، 2188ثزززم انؼزززاةا صززز  عزززام 

   انا  مإثمسات ثم عقداا باطم ا  معية لكا    حم الحنويا ئ   أ
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 حزززززوانس مو زززززد لل معيزززززة العسا يزززززة لحكنولوجيزززززا املعلومزززززات  ؼزززززحم  ع ززززز  اد لزززززة الس ميزززززة  (82

سح بززززززاز سال يفززززززة لدازيززززززة، ةمززززززا  حززززززوانس ؿزززززز ثة ع زززززز  ال ززززززيع بززززززو    ززززززحم نؼززززززس ح بززززززاز 

 قداا ، س   حوانس أى معلومات يو  مإثمسات ثم عقداا أس طيحم عا  اؿة با  معية

 ؼزززززززحم  ع ززززززز  بيانزززززززات يزززززززو    لل معيزززززززة العمانيزززززززة للمكحبزززززززات ساملعلومزززززززات حزززززززوانس مو زززززززد  (83

سع زز    ا  معيزة سأنؼزو اا سئنراشاتازا سالزدسزات التزي جعقززداا، سؿز ثة ع ز  ال زيع بزو  

ثززويما، ئ  أ  أى مزززهام    حلزززما أى معلومززات يزززو  املزززإثمسات التززي ثزززم عقزززداا، أس التزززي 

 ل معية طيحم عقداا ثا عا ل

ثخززيص ا  معيززة الليبيززة للمكحبززات ساملعلومززات س زػززيف مو عززا ل ززا ع زز  الويزز ،  حززوانس  (84

عليززززا بيانززززات يززززو  ا  معيززززة سئدازتاززززا سمإثمساتاززززا سالحززززدزي  سسزغ العمزززز ، ئ  ا  مو ززززد 

ا  معيزززة    حلزززما معلومزززات يزززو  املزززإثمسات نيمزززا عزززدا املزززإثمس حس  الزززرى عقزززد عزززام 

م، سةزززززرا ؿززززز ثة ع ززززز  2186 3 6ئكزززززانحا بزززززاملو د كزززززا  بحزززززازيد  م، سذ زززززس  بزززززا ثزززززم2182

 ال يع بو  ،  حم نؼس ك  ما  حعل  با  معية  ؼك  مثدذ باطحمساز   

 حززوانس جززسسب لل معيززة املوزيحانيززة لحنميززة  وززا  املكحبززات سدسز  زػزز ة سالحوريزز  ع زز   (85

بأاداه ا  معيزة ال يع بو  نقى، لكا    حوانس مو د لل معية   سلقد ثم  طحعانة 

مزززززا أيزززززد املوا زززززد ل بازيزززززة بموزيحانيزززززا، صززززز  يزززززي    ثحزززززوانس ازززززر  حازززززداه ع ززززز  جزززززسسب 

ا  معية، ةما    وجد أى معلومات يو  مإثمسات لل معية، سمعظم ما  حم نؼس  ع ز  

ا  ززززززززسسب مؼزززززززززازةة   بززززززززاز مزززززززززإثمسات ا  معيززززززززة ا  صاةسيزززززززززة سغيااززززززززا مزززززززززا املززززززززإثمسات صززززززززز  

 الحلـف  

لل معية القوسية للمكحبات ساملعلومزات ع ز  ال زيع بزو  نقزى، لكزا    حوانس ؿ ثة  (86

 حزززوانس مو زززد لل معيزززة ع ززز  ػزززبكة لنمانزززد، سا  زززد س بالزززرةس أ  ؿززز ثة ال زززيع بزززو  

جؼزززززيا ئ ززززز  أ   شالزززززد ا  معيزززززة ثثزززززد الحأطزززززيع، سجؼزززززحم  الـززززز ثة ع ززززز  ئعلنزززززات عزززززا 

 م  2188ص  مازض  املإثمسات ا  اؿة با  معية يت  امللحقى النال؛ الرى عقد

كزززززززا   حزززززززوانس مو زززززززد لل معيزززززززة اليمنيزززززززة   حـاؿززززززز ي املكحبزززززززات ساملعلومزززززززات يتززززززز  ػززززززز س  (87

م، ئ  أنا عند البث؛ عنا مسن أ س  صز  نباا زس سمزازض مزا عزام 2187أغظوع ما عام 

ئ  أنزززا ثزززم الوؿزززو  ئ ززز  ؿززز ثة لل معيزززة ع ززز  ال زززيع  م، نلزززم  زززحم الحوؿززز  ئليزززا،2188

https://www.facebook.com/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-1826977270860016/
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مزززإثمسات الحلـزززف صززز  دس  ملحل زززة، سنزززدسات لل معيزززة، ثحلزززما ئعلنزززات يزززو   بزززو 

سلززويظ أنززا ثززم لػززازن ع زز  ؿزز ثة ال ززيع بززو  بززأ  املو ززد ثززم ا ماا ززا سيززحم مثززاس ت 

م، ئ  أنزززززا لزززززم  عزززززد محايزززززا يتززززز  يينزززززا، ةمزززززا  حزززززوانس 2185 عزززززادن ئؿزززززليا سازززززرا بحزززززازيد 

عيززات ح زززس  لل معيززة يظزززاب ع زز  جوجززز  بززلض سازززرا مززا  ميزززمل ا  معيززة مقازنزززة با  م

املدزسطززة ئ  أنززا    حلززما ئ  نيززد و سايززد يززو  نززدسن ا  معيززة التززي عقززدت صزز  مززازض 

 م  2185

 حززززززززززوانس  ؼززززززززززعاز جمعيززززززززززة املكحبززززززززززات ساملعلومززززززززززات ا  صاةسيززززززززززة اطززززززززززم ا  معيززززززززززة بالعس يززززززززززة  (88

سال سنظزززية، سةزززرا ثزززازيد الحأطزززيع، سا حـزززاز اطزززم ا  معيزززة، سيحزززاد بزززاملو د زابزززى عزززا 

نس بززززززا جعسيززززززف ا  معيززززززة سأاززززززدان ا، ئ  أنززززززا    حززززززوانس بززززززاملو د زابززززززى املو ززززززد الززززززرى  حززززززوا

لألنؼوة، سئنما  حم لعل  عهاا ع   ؿ ثة  سجسسب ال يع بو  نقى، ئ  أ  ؿ ثة 

سجسسب ال يع بو     قحـسا  ع   أنؼزوة ا  معيزة نقزى، سئنمزا  زحم مؼزازةة أ بزاز 

عقززززززداا بالعززززززالم العسبزززززز  صزززززز  الحلـززززززف مززززززا معظززززززم املوا ززززززد سةززززززرا املززززززإثمسات التززززززي  ززززززحم 

الحلـزززززف، سمزززززا املليزززززظ أ  انزززززا  زسابزززززى ع ززززز  مو زززززد ا  معيزززززة بمو زززززد ال زززززيع بزززززو  

سثزويما سانظزحرسام سغياازا ئ  أجازا غيزا م علززة ثزم الوؿزو  لـز ثة سجزسسب ال زيع بززو  

 ما  ل   ػماا  عبا ال يع بو  

ات  ززل  ال مززان مززا سؿزز  ئجمززا   عززدد مززإثمسات ا  معيززات امل نيززة للمكحبززات ساملعلومزز  (89

 ( ئيد  سرلري  مإثمسا علميا 38م   2188م ئ   عام 2183عام 

( ئيزززززززد  عؼزززززززس جمعيزززززززة نقزززززززى  عقزززززززد مزززززززإثمسات محلــزززززززة، سثمنززززززز  ازززززززر  88ثميزززززززملت    (21

ا  معيزززززات صززززز : جمعيزززززة املكحبزززززات املحلــزززززة   نزززززس  ا  لزززززيل العسبززززز ، س ثثزززززاد العسبززززز  

للمكحبزززززات ساملعلومزززززات سحزػزززززيف، للمكحبزززززات ساملعلومزززززات "اعلزززززم"، سا  معيزززززة املـزززززسية 

سجمعية املكحبات ساملعلومات حزدنية، سجمعية املكحبات اللبنانية، سا  معية ا  صاةسيزة 

للمكحبززززات ساملعلومززززات، سجمعيززززة املكحبززززات ساملعلومززززات الظززززعود ة، سا  معيززززة القوسيززززة 

ة الليبيززززة للمكحبززززات ساملعلومززززات، سا  معيززززة العسا يززززة لحكنولوجيززززا املعلومززززات، سا  معيزززز

 للمكحبات ساملعلومات سحزػيف، سا  معية الظودانية للمكحبات ساملعلومات 
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عززدد املززإثمسات التززي ثززم عقززداا  ززل  كزز  عززام مززا حعززوام املدزسطززة: ثززم عقززد مززإثمسيا  (28

( أزبززد مزززإثمسات  زززل  4م، س 2184( طززد مزززإثمسات  ززل  عزززام 6م، س 2183 ززل  عزززام 

( رمزززان  مزززإثمسات  زززل  عزززام 8م، س 2186  عزززام ( طزززد مزززإثمسات  زززل6م، س 2185عزززام 

 م 2188(  مع مإثمسات  ل  عام 5م، س 2187

عززدد املززإثمسات التززي عقززدتاا كزز  جمعيززة  ززل  نمززان الدزاطززة: ث و ززد جمعيززة املكحبززات  (22

املحلــزززززة   نزززززس  ا  لزززززيل العسبززززز  صززززز  عقزززززد أةثزززززا عزززززدد للمزززززإثمسات مقازنزززززة با  معيزززززات 

( طد مإثمسات، سثلاا  ثثاد العسب  6سات املنعقدن  ح س ، يي؛ سؿلد عدد املإثم

(  مززززززع مززززززإثمسات، سجظززززززاست ا  معيززززززة 5للمكحبززززززات ساملعلومززززززات "اعلززززززم" سالززززززرى عقززززززد  

املـزززسية للمكحبزززات ساملعلومزززات سحزػزززيف سجمعيزززة املكحبزززات ساملعلومزززات حزدنيزززة  عقزززد 

( رززلذ 3بنانيززة عقززدت  ( أزبززد مززإثمسات  ززل  نمززان الدزاطززة، أمززا جمعيززة املكحبززات الل4 

مإثمسات، سجؼا اد رزلذ جمعيزات صز  عقزد مزإثمسيا نقزى  زل  ال مزان املدزسطزة سازم: 

ا  معيززززة ا  صاةسيززززة للمكحبززززات ساملعلومززززات، سجمعيززززة املكحبززززات ساملعلومززززات الظززززعود ة، 

سا  معية القوسية للمكحبات ساملعلومات، أمزا ا  معيزة العسا يزة لحكنولوجيزا املعلومزات 

عيزززززة الليبيزززززة للمكحبزززززات ساملعلومزززززات سحزػزززززيف، سا  معيزززززة الظزززززودانية للمكحبزززززات سا  م

 ساملعلومات عقدسا مإثمسا سايدا نقى  ل  ال مان املدزسطة 

 خيص   ثثاد العسب  للمكحبات ساملعلومات سجمعية املكحبات املحلــة   نس  ا  لزيل   (23

ا  معيززززززززة املـززززززززسية للمكحبززززززززات  العسبزززززززز  حعمززززززززا  الكاملززززززززة ملززززززززإثمساتام منززززززززر بززززززززدا  اا، أمززززززززا

ساملعلومززززات سحزػززززيف، سجمعيززززة املكحبززززات ساملعلومززززات الظززززعود ة نقززززد اثززززايوا حعمززززا  

 الكاملة ملإثمساتام مإ سا  ل  حعوام النلذ ح يان    

 ( رمان  سطحي  مـولوا  68سؿ  ئجما   عدد املـولوات املدزسطة    (24

 ظة املعلوماثية عند البث؛ عنا لم  حم الحوؿ  لحازيد بدر مـولح اليق  (25

انززا  العد ززد مززا املـززولوات التززي ثززم اطززخبعاداا،  جاززا مـززولوات عامززة أس  د مززة،   (26

منززز : املعلومزززات ساثلزززاذ القزززساز، املعلومزززات سلدازن للكماسنيزززة، املعلومزززات سالحلوزززيى 

ات سالقززسازات  طززمااثيا ، املعلومززات سالحنميززة، املعلومززات سالقززساز  طززمااثيا ، املعلومزز

لدازيززة، املعلومززات سدسزاززا صزز  عمليززة الحعييززا، سالحلوززيى للقززو  العاملززة، جعيززا أنمززان 
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ايحياجزززات املظزززح يد ا، سثقيزززيم البثزززوذ، سثنميزززة املزززوازد البؼزززسية، سالحنميزززة الؼزززاملة، 

سثنميززة مـزززادز املعلومزززات  أس    لزززيع ل زززا مقابزز  باللعزززة لنرليمل زززة محعزززازه عليزززا منززز  

املعسنززززززززة، سثو يززززززززف الحكنولوجيززززززززا، سيسةيززززززززة املكحبززززززززات، سيسةيززززززززة املعلومززززززززات، ثو يززززززززف 

 ساد اميد الس مية، ساط ال  املعسنة، سالبعية الس مية العاملية 

 بزز  املززيلد،  2611 عززد مـززولح مإطظززات املكحبززات أ ززدم مـززولح، ييزز؛  عززود لعززام   (27

 م 2187سالتي جعود لعام  2131سأيدذ املـولوات ط ازات املعسنة سزؤية 

ببنززززح املعسنززززة  Social Mediأةبززززا عززززدد النحززززاةل املظززززماجعة: عنززززد اطززززماجا  مـززززولح   (28

، سسؿزززلد Information Cultureنخيرززة، سيليززا مـزززولح  468املـززسى ثززم الحوؿزز  ئ زز  

نخيرززززة، أمززززا أةثززززا عززززدد النحززززاةل املظززززماجعة للمـززززولوات  461عززززدد النحززززاةل املظززززماجعة 

( مـزولح، سيليزا 824سالزرى سؿزلد عزدد نحاةرزا  العس ية مـولح الحواؿ   جحمزاع  

 ( مـولح  822مـولح ئدازن املعلومات سالتي سؿ  عدد نحاةر ا  

ـزززولح يما زززة البيانزززات ساملعلومزززات لزززا   (29 ـزززولوات التزززي ل زززا م زززاايم ملحل زززة: م أةثزززا امل

( ممززززااده باللعززززة العس يززززة سالتززززي ثحمنزززز  صزززز  :  ثززززأمي  املعلومززززات، ثلويزززز  الـززززلييات، 88 

ـوؿية، طسية املعلومات، الخؼ يا الكلي، ا  دزا  النازية، مـدا ية املعلومات، ا  

مورو يزززة املعلومزززات، أمزززا املعلومزززات، يما ززززة البيانزززات، يما زززة املعلومزززات(  ساملـززززولح 

امللاد  وما ة البيانات ساملعلومات أى ان اا  البيانزات ساملعلومزات، ل زا طزد مماادنزات 

مززة للكماسنيززة، الحرظززع للكماسنزز ، لزاززاب للكماسنزز ، ثحمنزز  صزز : القسؿززنة، ا  سي

(  مززززع مماادنززززات ملـززززول،  5ا وززززسب املعلوماثيززززة، ا  سيمززززة املعلوماثيززززة، ةمززززا  حززززوانس  

اندطزززززززة املعلومزززززززات  اندطزززززززة البامريزززززززات، اندطزززززززة املعلومزززززززات، معمازيزززززززة املعلومزززززززات، 

 واثزززف ادومولزززة، ال واثزززف اندطزززة املعسنزززة، اندطزززة املكحبزززات(  ساملو ا ززز   املو ا ززز ، ال

 املحثسةة، ال واثف الرةية، الحكنولوجيات املحنقلة(

املـزززززولوات التززززززي بثاجززززززة  جزززززسار العد ززززززد مززززززا الدزاطزززززات سعقززززززد املززززززإثمسات: مثسكززززززات   (31

البث؛ الرةية  عالم البيانات سطدنة املعسنة سمحلـف املعسنة  س ياطات املعلومات 

ة املعلوماثيزززززززة  سجظزززززززوي  املكحبزززززززات  سالبزززززززاامل س ياطزززززززات املعسنزززززززة ساملعلوماثيزززززززة  ساليقظززززززز
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الحدزيبيززة باملكحبززات سا  معيززات سمإطظززات املعلومززات  سا وززسب املعلوماثيززة سالقسؿززنة 

 سا  سيمة املعلوماثية سالحرظع للكماسن   سالنظم م حوية املـدز 

 التوصيات 4/2

 ثوؿلد الدزاطة ئ   العد د ما الحوؿيات سمهاا: 

محلــة مد ثوكزيص ثزازيد بدا حزا ساملـزولوات املماادنزة ل زرا  ئنؼار بنح مـولوات  8

 املـولح، ساملإثمسات التي ثم عقداا يو  املـولح 

كزززززسسزن ثـزززززعيف سن سطزززززة أعمزززززا  املزززززإثمسات ع ززززز  بوابزززززة ئلكماسنيزززززة مويزززززدن  مكزززززا مزززززا   2

 لل ززا البثزز؛ عززا حبثززاذ ال سد ززة بززاملإثمسات التززي ثززم عقززداا، منزز  بوابززة داز املنظومززة 

 ما  املإثمسات  ع

ـززززززززف املكحبززززززززات ساملعلومززززززززات ئ زززززززز  ثثززززززززد ؛ موا ع ززززززززا   3 ياجززززززززة ا  معيززززززززات امل نيززززززززة صزززززززز  ثل

للكماسنيززززة، سنؼززززس أعمززززا  املززززإثمسات  اززززا، مززززد لػززززازن ئ زززز  الززززسسابى التززززي ثززززم نؼززززس أعمززززا  

 املإثمسات  اا 

كزززززسسزن  يزززززام ا  معيزززززات التزززززي لزززززيع ل زززززا مو زززززد ئلكماسنززززز  بانؼزززززار موا زززززد ئلكماسنيزززززة ل زززززا   4

ا ثززازيد ئنؼززائاا سنبززرن جعسي يززة عهاززا سأاززدان ا سأنؼززو اا، سةززرا زؤطززائاا الززر ا ثولززوا  حلزم

 زةاطة ا  معيات منر نؼأتاا  

اجززسار دزاطزززات علميزززة سعقززد مزززإثمسات يزززو  املـزززولوات ا ود نززة صززز  الحلـزززف سالتزززي   5

ثناسل ازززا دزاطزززات معزززدسدن، منززز : مثسكزززات البثززز؛ الرةيزززة  عزززالم البيانزززات سطزززدنة املعسنزززة 

محلـززززززززف املعسنززززززززة  س ياطززززززززات املعلومززززززززات س ياطززززززززات املعسنززززززززة ساملعلوماثيززززززززة  ساليقظززززززززة س 

املعلوماثيززززززة  سجظززززززوي  املكحبززززززات  سالبززززززاامل الحدزيبيززززززة باملكحبززززززات سا  معيززززززات سمإطظززززززات 

املعلومززات  سا وزززسب املعلوماثيزززة سالقسؿزززنة سا  سيمززة املعلوماثيزززة سالحرظزززع للكماسنززز   

 سالنظم م حوية املـدز 
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 الفلسطينية يف إشداد املواطنني جملتمع املعرفة   دور املكتبات العامة

 الوسطى والرمالية من وجى نظر األخصائيني يف احملافظات

 دراسة مقارنة -من الضفة الغربية احملتلة  

 خضرد. إبراهيم خليل يوسف                                                                            

 َلية الؾلوم وآلاداب                                                                    –محاضر                                                                                           

 ملسطين                                  -جامؾة ملسطين التينية ) خضوري (                                                                                               

  الدراسة:ملخص 

مننننننق منطلننننننً النننننناور الجننننننام والاننننننامم الننننننوي ت نننننن   ن   ار نننننن  ا ُت ننننننا  ومراٍنننننن  ا ؾلومننننننا   نننننن        

، مانن  تلينع ؽ نا ؽنا ً ا تن  نين املجت ؾا  باؽت ارها ا ِان الرئيس ي إلجراء ال حوث والارا نا 

 ننن  هنننوا املجننناْ الننناور  ٍملنننع  ننن  بنننناء املجت ؾنننا  إلؽنننااد الننننرد واملجت نننؿ ا ؾر ننن  الينننادر ؽ نننا م نننارا  

ان مننق  بننرت التحنناتا  الملنني  واجنن  التيننام ا ننوهم وا عسننارؼ  نن  تننملع م نناس  ا ؾرمننة   سننانية. ا  

َامننة املجت ؾنا  الؾرييننة لاننِم خناي هننو ٍينيننة التؾا مننم منؿ هننوا النننيل الجائننم منق ا ؾلومننا   نن  

َوارنننا منننق  هننن    Information Literacy   تنننِالجا وهنننورها، رينننط تملنننعت م نننطات  يامنننة ا ؾلومنننا 

ا  نننننطالا  الملننننني  ننننن   نننننااولجا  ننننن   نتنننننال النُنننننري ا تن ننننن   ننننن  املجننننناْ خننننن ْ السننننننوا  اليليلنننننة 

ما ينننة، لؾنننم  ه جنننا هنننو  لقنننا م  وؽنننة الينننارا  ا اضنننية، وىنننا   لنننور  ؽنننا  اؾر ننننا  لل يامنننة ا ؾلو 

 ن  الوىن    Information needs  ا ؾلومنا  ا طلوية الملني   ُنق  منراد منق  حاتنا ارتياجنا ق  منق 

ا نا ننننن ، والوهنننننْو علنننننا هنننننوو ا ؾلومنننننا  و ييي جنننننا ومنننننق  ننننن  ا نننننتناامجا بالُنننننناء  ا طلوينننننة، وىنننننا 

التينيننننننة الجائلننننننة الملنننننني قاننننننجاها الؾننننننال   نننننن  وىتنننننننا اتداد   ه يننننننة  يامننننننة ا ؾلومننننننا   نننننن  عننننننم ال ننننننور  

تواجننن   منننراد بننناائم وخينننارا  متؾننناد   تؾلنننً  اللاضنننر، ونغنننرا لتؾينننا ال يانننة ا ؾلوما ينننة اللالينننة، 

بح نننننولج  ؽ نننننا ا ؾلومنننننا   نننننواء  ننننن  مرارنننننم درا نننننيق  الجامؾينننننة  و  ننننن  ؽ لجننننن  ورملنننننع مي نننننا تتؾلنننننً 

ا للتنننننوؼ الُ يننننع  نننن    تننننِاْ م ننننادر ا ؾلومننننا  و ننننوامر مؾلومننننا   نتيننننر بحيننننا ق  الة، ننننية، ونغننننرك

الاىننة وا  ننااىية، خاهننة ؽننناما تتؾلننً  مننر با ؾلومننا  ا تارننة  نن  الاننِم  لُ عو نن ، مليننا  علننا

مرضنن   لننّ  حنناتا  جاتننا     لنن   نن  ضننرور  ع ننام  مننراد تقننوو ا جننارا   سنناؽا ق  ؽ ننا  حاتننا 

   اختيارا ق  ا نا  ة مق ا ؾلوما .

 ملسطين.  -ل ا  ا نتارية:م ت ؿ ا ؾرمة، ا ُت ا  الؾامة،  خ ائ  ا ؾلوما الِ
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Study Summary 

It is incumbent on specialists in this field to play a greater role in building 

societies to prepare the individual and the knowledge society that is capable of 

keeping pace with the amazing and accelerating progress in the various fields of 

human knowledge. As one of the most important challenges facing Arab 

societies in particular is how to deal with this huge flood of information in all its 

forms and images, where the term information culture highlights information 

Literacy as one of the most important terms that have been traded in the 

intellectual production specialized in the field during the past few years, Several 

definitions of information culture have been developed, the most important of 

which is that they are the required set of capabilities that enable individuals to 

identify their information needs in a timely manner, access and evaluate this 

information and then use it with the required efficiency. Information In light of 

the immense technological revolution that the world is witnessing today, and 

given the complexity of the current information environment, individuals face 

multiple alternatives and choices regarding their access to information both in 

their academic studies or in their work and even in their personal lives. 

Information that lacks accuracy and credibility, especially when it comes to the 

information available in the electronic format, has posed new challenges: 

individuals need to be familiar with these skills to help them determine their 

appropriate choices of information. 

key words :Knowledge Society, Public Libraries, Information Specialist - Palestine 
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 ن ليس الؾملع  بوجنود ا ؾلومنا ، وعن نا بتنوامر ميومنا  ا نع  ارها، وس  وفي رأي الباحث:   

 يت ننننر ميومنننننا    ننننع  ار ؽ نننننا الجوانننننن  التنغي يننننة الملننننني  ضنننننطلؿ تقننننا مرامنننننً ا ؾلومنننننا  

 ا ستنيا النواي  اللنر  ، ولؾنم  هن  منا   تنات بن  الناْو ا تيامنة 
ك
ميط، وعن ا اا م  تضا

ة هنننو الت ينننع الننننوي   ننن  ا نننوارد الىانننر ة ؽ نننا ا سنننتو  الؾنننام، و رجنننؿ هنننوا ؽ نننا الننناْو الناميننن

الت يينننع الننننوي  علنننا م  وؽنننة منننق الؾوامنننم  ننن  ميننناميقا  نننوامر ميومنننا  ا نننع  ار ا ؾلومنننا   

ولجوا الؾامم ا ؾِا ا   ا  اتر  ؽ ا فيع  مق الؾوامم  جت اؽينة و ىت نادتة والينلية 

 ؽ نننننا  انننننر ا ؾرمنننننة وعنتاججنننننا و وعينجنننننا بُنننننناء   ننننن  ج ينننننؿ ملجت نننننؿ تينننننوم   ا والتؾلي ينننننة
ك
 نننننا

م ننننناس  الااننننننان املجت دنننننن  مننننننق  ىت نننننناد واملجت نننننؿ ا ننننننا   والسيا ننننننة والليننننننا  ال،اهننننننة 

 ل ر ياء باللالة   سانية  ي عىامة التن ية   سانية.
ك
 وهوس

 : مركلة الدراسة    

 ؾرمة    مُت ملي بلاتة نابلس الؾامنة ومُت نة الُاه ؽق درجة ىيام  خ ائ  ا ؾلوما  وا

اليننننننناهر  الُملنننننننع  بالننننننناور ا ننننننننان تقننننننن ، ودورهننننننن   ننننننن   ِنننننننو ق ال يامنننننننة ا ؾلوما ينننننننة لل ننننننننوا ق 

النلسننطي ي وا  ننري، وعؽنناادو ملجت ننؿ ا ؾرمننة مننق وجنن  نغننر  خ ننائيين  نن  مُت ننة نننابلس 

نننننوان الارا ننننة إلبننننرات بنلسننننطين ومُت ننننة الينننناهر  الُملننننع  ب  ننننر، ريننننط اختننننار ال ار ننننان ؽ

 ه يننننننة النننننناور الننننننوي ت ُننننننق  ن تيننننننوم بنننننن   خ ننننننائ  ا ؾلومننننننا  وا ؾرمننننننة  نننننن   ِننننننو ق ال يامننننننة 

ا ؾلوما ينننننننة لل نننننننوا ق  ننننننن  ال لننننننناتق الانننننننيييين، وعؽننننننناادو ملجت نننننننؿ ا ؾرمنننننننة منننننننق وجننننننن  نغنننننننر 

  خ ائيين    مُت ة نابلس بنلسطين ومُت ة الياهر  الُملع  ب  ر.

  : أهمية الدراسة   

النلسنطياية  ن  عؽنااد موا ن قنا ملجت نؿ ا ؾرمنة منق وجن    الُاه ؽنق دور ا ُت نا  الؾامنة

درا نننة  -نغنننر  خ نننائيين  ننن  امللامغنننا   الو نننطع والاننن الية منننق الضننننة القريينننة امللتلنننة 

ميارنننة، رينننط اختننار ال ارنننط ؽنننوان الارا نننة إلبننرات  ه ينننة النناور النننوي ت ُننق  ن تينننوم بننن  

وما  وا ؾرمة     ِنو ق ال يامنة ا ؾلوما ينة لل نوا ق  ن  امللامغنا  الو نطع  خ ائ  ا ؾل

والاننن الية منننق الضننننة القريينننة امللتلنننة منننق وجننن  نغنننر  خ نننائيين، لتحاتنننا مجنننارا  الينننو  

لتؾ   هننننا، وجوانننننن  الي نننننور للؾ نننننم ؽ ننننا التقلننننن  ؽل قنننننا  ننننن  عننننم مجنننننارا     ننننناْ النؾننننناْ، 

رننائ  دون امننت ٌ ا ننده   لننا   خ ننائ  ا ؾلومننا   ٍننولّ مؾرمننة   نن اب الملنني ىننا  ِننون 
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وا ؾرمة    ا ُت ا  الؾامة مق امللامغا  الو طع والا الية ) الضننة القريينة امللتلنة (، 

   ا ُت ا  الؾامة    ملسطين ؽ ا وج  ال، وي  مر الوي تر   خطة مي عرة ل ر ياء 

ده   الواجننننننن   وامرهنننننننا  ننننننن   خ نننننننائ   ننننننن  عنننننننم ا نننننننوا ُت نننننننا  الؾامنننننننة الؾريينننننننة بوجننننننن  ؽنننننننام، 

ا ؾلومنننننا  وا ؾرمنننننة، النننننوي منننننق تنننننقن   ن قؾينننننا النغنننننر  ننننن  ا سننننناىا  التؾلي ينننننة  ننننن   ىسنننننام 

 ا ُت ا  وا ؾلوما ، ٍولّ مان هوو الارا ة ىا  نتح  لؾادا بح ية لارا ا  مستي لية.

 :أهداف الدراسة

خ نائيو ا ؾلومنا  وا ؾرمنة  ن   ِنو ق اسليط الضوء ؽ ا ا ده   الملي ت ن   ن ت تلُجنا   

ال يامة ا ؾلوما ية لل وا ق، إلؽاادو ملجت ؿ ا ؾرمة مق وج  نغر  خ ائيين    منطيملني 

الارا ننننة، لوضننننؿ   ننننور مي ننننعأ ل ر ينننناء بننننقداء  خ ننننائ  ا ؾلومننننا  وا ؾرمننننة لل سنننناه ة  نننن  

 لارا ة.اؽااد ا وا نين ملجت ؿ ا ؾرمة مق وج  نغر  خ ائيين ؽينة ا

 :تساؤالت الدراسة

 حاْو الارا ة  حييً  هاامجا مق خ ْ  جابة ؽ ا دور ا ُت ا  الؾامة النلسنطياية  ن   

عؽنننننننااد موا ن قننننننننا ملجت نننننننؿ ا ؾرمننننننننة منننننننق وجنننننننن  نغنننننننر  خ ننننننننائيين  ننننننن  امللامغننننننننا   الو ننننننننطع 

ه ة  ن  درا ة ميارنة لل يوما  الملني  ندهلج  لل سنا -والا الية مق الضنة القريية امللتلة 

 ِنو ق ال يامننة ا ؾلوما ينة لل ننوا ق، وعؽناادو ملجت ننؿ ا ؾرمنة مننق وجن  نغننر  خ نائيين  نن  

 امللامغا  الو طع والا الية مق الضنة القريية امللتلة؟

 وجننننا مننننروو  ا  دسلننننة عر ننننائية  نننن   داء بننننين  خ ننننائيو ا ؾلومننننا  فرررراود الةرا رررر :    

هننوو ا جنيننة ويننين  خ ننائيون الننوتق لنن  تنننالوا ن نني ا وا ؾرمننة الننوتق اؾل ننوا  و  نناريوا ؽ ننا 

منقنننننا، وس  وجنننننا منننننروو  ا  دسلنننننة عر نننننائية  ننننن   داء ؽ نننننا ضنننننوء امنننننت ٌ  و ؽنننننام امنننننت ٌ 

 ننننن  امللامغننننا   الو ننننطع والاننننن الية مننننق الضننننننة ا ننننده   ا جنيننننة بالتطنننننابً بننننين الؾنننناملين 

 . القريية امللتلة

 مناهج الدراسة:

را نننت  ؽ نننا ا ننننخي التنننار ض  لعسنننليط الضنننوء ؽ نننا ا رارنننم الملننني ىضننن  اؽت نننا ال ارنننط  ننن  د 

للوهنننننْو علنننننا ال يامنننننة ا ؾلوما ينننننة، وؽ نننننا ا ننننننخي الوهنننننن  لارا نننننة الوضنننننؿ النننننراهق لل يامنننننة 

  ا ُت ننا  الؾامننة ) املجنناْ ا ِنا   للارا ننة (، وا ننتؾان بق ننلوب ا  ننت  يارنننة  نن ا ؾلوما ينة
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ً بال يامننة ا ؾلوما يننة بننين ال لنناتق ا ُت ننا  الؾامننة  نن  الوضننؿ اليننائ  لاننِم  ن نني   ودىينن

امللامغا  الو طع والا الية، و   ا تناام ا  رغة ونتائج   ع انة با تناام برنامج 

SPSS  .  َقدوا  للارا ة  ا ستنام للتحليم  ر ائ  

   -:جمتمع الدراسة

لامغننا  الو ننطع والانن الية مننق م ننم م ت ننؿ الارا ننة الؾنناملين  نن  ا ُت ننا  الؾامننة  نن  امل 

الضنة القريية مق ملسطين امللتلة، و ِونن  الؾيننة منق ج ينؿ الؾناملين النوتق  واجناوا  ن  

 توم اؾ اة   ع انة  واء الورق  او  لُ عو  . 

  فروض الدراسة: 

 وجننا مننروو  ا  دسلننة عر ننائية  نن   داء بننين  خ ننائيو ا ؾلومننا  وا ؾرمننة الننوتق اؾل ننوا 

و  اريوا ؽ ا هوو ا جنة ويين  خ ائيون الوتق ل  تنالوا ن ي ا منقا، وس  وجا مروو  ا   

دسلننة عر ننائية  نن   داء ؽ ننا ضننوء امننت ٌ  و ؽننام امننت ٌ ا ننده   ا جنيننة بالتطننابً بننين 

ا ُت ننننا  الؾامننننة  نننن  امللامغننننا  الو ننننطع والانننن الية مننننق الضنننننة القرييننننة مننننق   الؾنننناملين  نننن

 لتلة. ملسطين امل

 : تصميم الدراسة وأساليب مجع البيانات

لؤلخ نننننننائيين  ننننننن   اؽت نننننننا ال ارنننننننط ؽ نننننننا ا ننننننننخي الوهنننننننن  ا يننننننناا   لارا نننننننة الوضنننننننؿ النننننننراهق

امللامغنننننا   الو نننننطع والاننننن الية منننننق الضننننننة القريينننننة امللتلنننننة، وا نننننتؾان بق نننننلوب ا  نننننت 

 ننننن  ا  وا ؾرمنننننة  يارننننننة الوضنننننؿ الينننننائ  لانننننِم  ن ننننني   ودىينننننً ب نننننده    خ نننننائ  ا ؾلومننننن

امللامغا   الو طع والا الية مق الضنة القريية امللتلة، وا تنام ا  رغة و  ع انة 

ا سننتنام للتحليننم  ر ننائ   ننن    SPSSَننقدوا  للارا ننة، و نن   حليلجننا با ننتناام برنننامج 

و نننن  ، ٍ ننننا لجننننق ال ارننننط علننننا الارا ننننا  السننننابية ا ط وؽننننة و لُ عونيننننة، مؾالجننننة ال يانننننا 

 ا تناام ا  ادر ال انو ة.

 الدراسات السابقة:

س  وجنننا درا ننننا   نننابية متطابيننننة منننؿ هننننوو الارا نننة ؽ ننننا رنننا ؽلنننن  ال ار نننان، ميننننا خلنننن   

الارا ننننا  السننننابية مننننق  ننننناْو ا ُت ننننا  الؾامننننة النلسننننطياية  نننن  هننننوا الجاننننن ، وىننننا قؾنننن ي 
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ال ارنننط ؽ نننا  ي  ال ارنننط  لنننّ النننا ىلنننة ال نننار ين ا تن  نننين  ننن  املجننناْ، ٍنننولّ ملننن  قؾ نننع

درا نننننة  عنننننناْو ا ُت نننننا  الؾامنننننة ودورهنننننا  ننننن  هنننننوا الجانننننن ، وىنننننا قؾننننن    لنننننّ اتضنننننا النننننا ىلنننننة 

 هت ننام  نن  ا ُت ننا  الؾامننة ومننا  مسنناه يقا  ننن   حو ننم املجت ننؿ الننا م ت ننؿ مؾر نن ، ولُنننق 

 وجنننا لؾنننل الارا نننا   ا  ال نننلة تقنننا، وهنننوو الارا نننا   تؾلنننً بننناور الجامؾنننا   ننن  اؾلننني  

ا ؾلوما ينننة إلؽنننااد ا نننوا ق ملجت نننؿ ا ؾرمنننة، ؽ نننا ىاؽنننا   ن الجامؾنننا   ننن  مراٍننن   ال يامنننة

 عتؾاؼ لل حوث والارا ا  وؽل قا تليع الؾ ء  ٍملع    هوا ال اد، ومنقا:

علننننننا مؾرمننننننة ا نننننن عا ي يا  جامؾننننننة اليننننننا  ا نتورننننننة  نننننن   (2009هررررررةفة برا رررررر   ا ررررررا    -

ؾرميننة و ىت نننادتة والسيا ننية منننق وججننة نغنننر التن يننة الىانننر ة  جت اؽيننة وال يامينننة وا 

 ؽضاء هياة التاريس    ضوء متقيعا : الجاس، وا دهم الؾلمي، ونوؼ الوعينة، والملعننامج 

( ؽضنننو هيانننة  ننناريس قؾ لنننون  نننن  192الاراسننن ي )التن ننن (، و ِونننن  ؽيننننة الارا نننة مننننق )

َاننننن   ينننناترا  جامؾننننة اليننننا  ا نتورننننة، وىننننا  وهننننل  الارا ننننة علننننا نتننننائج ؽاتننننا   ه جننننا  :

 ؽضننناء هيانننة التننناريس س ننن عا ي يا  جامؾنننة الينننا  ا نتورنننة منننق  جنننم التن ينننة الىانننر ة 

َانننننننن  مر نؾنننننننة  ننننننن  املجننننننناس   جت اؽينننننننة    ننننننن  املجننننننناْ ال ينننننننا   وا ؾر ننننننن  بين نننننننا 
ك
مر نؾنننننننة جننننننناا

 . (1)و ىت ادتة والسيا ية

 ن  التؾلني  الجنامد   علا الوىنول ؽ نا ماهينة ملسننة الت ينع (2008هةفة برا   القطب  -

واى نننعاأ ن نننو ل لجامؾنننة م نننر ة مت ينننع   ننن  ضنننوء الت نننارب وال،ملنننعا  الؾا ينننة.  ِونننن  ؽيننننة 

منق  24منق النوَور و 45( ؽضنو هيانة  ناريس منق الجامؾنا  ا  نر ة )مننق 69الارا ة مق )

ال  نناث(، وانيقنن  هننوو الارا ننة باتنائج ٍ يننع  َننان  ه جننا  ن  هن  آلاليننا  الملنني  حيننً  هننا

   عا ي ية لجامؾة م ر ة مت يع    :  حسين مغجر اللرم الجامد  الؾام بحيط قسنودو 

النغننننننام والنغامننننننة وال ع ينننننن  والتنا ننننننً، والرقننننننن   نننننن  الت جيننننننعا  ال،اهننننننة بننننننا رامً وا ُت نننننننة 

وا ارجا  وا ؾامم والسُق، واةجيؿ بحوث النر ً الملي  يوم ؽ ا  ِاملينة  مِنار وجنود  

ي، ويننناء مينننررا  درا ننية ؽ ننا   نننا  ؽلننوم ا سننتي م لسنننا الن ننو  بننين م نننر النننا ج الؾلمنن

 .(2)والاْو ا تيامة

درا نننننة تقنننننال  حاتنننننا دور الجامؾنننننا  الؾريينننننة  ننننن  بنننننناء م ت نننننؿ  (2008وأجررررراب ال ) رررررةي  -

ا ؾرمنننننة  ننننن  ضنننننوء التطنننننور ا ؾلومننننناا  الؾنننننالمي، و وهنننننل  الارا نننننة علنننننا وضنننننؿ م  وؽنننننة منننننق 
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ؾننا  الؾرييننة  نن  ضننوء ؽ ننر ا ؾلوما يننة الرى يننة و ه جننا: بننناء م ت ننؿ  دوار ا ي عرننة لاجام

ا ؾرمة ب نت  ت  م  ن  الوىن  اللاضنر  ؽ نر جاتنا ترامنً  طنور التُنولوجينا ا ؾلوما ينة 

وا ؾرمة، و وليا ا ؾرمة ألمراد املجت ؿ مق خ ْ ا تناام الو ائم التُنولوجينة لعسنجيم 

  ميننننننادتق الليننننننا  امل،تلنننننننة، ونعي ننننننة  غنننننناهر التنلننننننه  ننننننن  ق ا ؾرمننننننة ونيلجننننننا و ط ييجننننننا  نننننن

التُنولننو    نن  املجت ؾننا  الؾرييننة تيننؿ ؽ ننا الجامؾننا  الؾرييننة مسنندولية   و ننا م ت ؾا قننا 

بال،اما  الؾل ية والتُنولوجية بقتنِاْ ا ؾرمنة امل،تلننة، واؾتملنع الجامؾنا  الؾريينة  هن  

ل ا ننناد  النُر نننة وؽل قنننا اليينننام بننناورها مننننالؿ الؾلنننوم وم نننادر ا ؾرمنننة و بنننرت مد سنننا  عنتنننا

اللضاري وال يا  ، و حو م ن ط بناء املجت ؿ الؾرب  علنا ن نط بنناء املجت نؿ ا ؾر ن  ا ؾت نا 

 (. 3)ؽ ا اىت اد ا ؾرمة والُناء  الؾالية واليابلية    التنطيط لل وارد الىار ة

تؾلننننني  الؾننننننال   نننننن  بارا ننننننة تقنننننال التؾننننننرل علنننننا مننننننا  ا ننننننتناد  ال( 2008وقامرررررة  رررررر     -

السنؾودتة منق ال نيك اللات نة  ن  ؽ ننر ا ؾلوما ينة اللات نة، وخل ن  الارا نة بوضننؿ 

ؽا  هيك جاتا  للتؾلي  الجنامد   ن  عنم  يامنة ا ؾلوما ينة الرى ينة و ن : رينط التؾلني  

يننع ؽ ننا  الؾننال  بيطاؽننا   نتننال، و   نني  نغ ننة التؾلنني  ا نتننوأ والتؾلنني  ؽننق لؾننا، وال ٍع

لجامؾنا  التؾلني   لُ عو ن ، والوهنْو علنا ن نط منق الجامؾنا  ا نت نة، و طنو ر    ي ا

مننا قسننمع بالجامؾننا  ال ياننة الملنني  لتنني ارتياجننا  املجت ننؿ املل نن ، ودؽنن  الجامؾننا  الملنني 

َا  متؾناد  الجاسنيا  با نتناام التُنولوجيننا  ن  رنْو السنوو الملني  د سنجا تنر  ت ٍر

 . (4)ا ت اتلالرى ية، وا تناام   الي  التؾلي  

علنننننا ا نننننتيراء واىننننننؿ الارا نننننا  الؾليننننننا  ننننن  الجامؾننننننا   (2007وهرررررةفة برا رررررر  أ ررررر   ررررررنا   -

النلسطياية و ر ياء تقا علا ما تلتي راجا   حييً التن ية الااملة، وىا  وهل  الارا ة 

علننا وجنننود محاودتنننة  ننن  م ننناْ ال حنننط الؾلمننني و نتننال الؾلمننني منننق  جنننم التن ينننة الاننناملة  ننن  

ين، وىنننننا  تنننننار  الارا نننننة علنننننا لؾنننننل ا ؾوىنننننا  الملننننني  حنننننْو دون  لنننننّ منقنننننا:  واضنننننؿ ملسنننننط

ا يعانيننننننا  ا رهنننننننود   نننننن  الجامؾنننننننا  والتؾلننننننني  الؾننننننال  لل حنننننننط الؾلمنننننني، وامتينننننننار الجامؾنننننننا  

 سننتل ما  ال حننط الؾلمنني، وانيطنناؼ ال ننلة بننين ال حننط الؾلمنني والتن يننة  ىت ننادتة. وؽننق 

ار  الارا ننننة علننننا   نننن اب آلا ينننة: ىلننننة  مِانيننننا  وا ننننوارد   ننن اب وراء هننننوو ا ؾوىننننا   تننن
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 ىت ننننننننننادتة امللليننننننننننة، وماننننننننننُ   مر  طننننننننننة بالتنيننننننننننم وهننننننننننؾوية    نننننننننناْ، وىلننننننننننة ا راجننننننننننؿ 

 .    (5)والاور ا  ا تن  ة، وماُ   مر  طة با راى ة و دخاْ

م ت نؿ ا ؾرمنة الملي هام  علا  ييني  دور الجامؾنة  ن  بنناء  (2007وت صلة برا    اله  -

ننن  رنننْو خلنننً ىاؽنننا  اجت اؽينننة ملجت نننؿ ا ؾرمنننة  ينننوم ؽ نننا   نننس  علنننا  ن دور الجامؾنننة ت ٍع

آلا ينننة: التِامنننم بنننين  نننور  ا ؾلومنننا  منننق ججنننة و نننور     ننناس  منننق ججنننة  خنننر ، والتِامنننم 

والتناؽننم بننين   نن،اي الننوتق ت تلِننون ا ؾرمننة التن  ننية و  نن،اي الننوتق ت تلِننون 

ينننة وينننولّ ت ُنننق  وعينننه ا ؾلوما ينننة ل،امنننة   سنننان و  سنننانية، واؾننناد م نننادر ا ؾلوما 

ا ؾرمننة وؽننام ر ننرها  نن  مِننان وارننا، وع ارننة النرهننة لال ننْو ؽ ننا ا ؾرمننة لاج يننؿ دون 

ارتِارها مق ى م لؾل  منراد، وفنر  مجنارا  ا ؾرمنة ا ؾلوما ينة  ن  نننو   بنناء املجت نؿ 

 .  (6)وؽام ر رها لا  ماة الا ابؽ ا اخت ل الناا  الؾ ر ة 

التؾنننرل علنننا واىنننؿ مد سنننا  التؾلننني  الؾنننال   ننن  م نننر بننننين  (2005وهرررةفة برا ررر   رررل ه  -

خر طننة الواىننؿ وا عاننرال ا سننتي م، و وهننل  الارا ننة علننا نتننائج ؽننا  َننان  ه جننا: ضننرور  

ي وا ؾر نننن ،  حييننننً مد سننننا  التؾلنننني  الؾننننال  اللننننا  د ننننع  ؾنننناتيع  ؽت نننناد  َننننادتمي وا  نننن

َادت يننننة  وع انننناء ىاؽننننا  بيانننننا  مؾلوما يننننة ااننننت م ؽ ننننا ج يننننؿ  ر ننننائيا  و جننننراءا   

َالتؾلي   لُ عو   واللا وب   . (7)و دار ة. واستنام برامج و ينيا  رات ة    التؾلي  

التؾننننرل علننننا واىننننؿ ا ننننتناام  (2005وهررررةفة برا رررر  الحرررراعبي ومعنرررر ب و بررررة ال  عرررر    -

لارا ا  الؾليا    جامؾنة ا لنّ ؽ نا الؾ  ن  ب نا    نادر ا ؾلومنا   لُ عونينة،  ال ا  ا

% ( مننننق 9. 2(  ال ننننة و وهننننل  النتننننائج علننننا  ن مننننا  سننننىت  )105و ِوننننن  ؽينننننة الارا ننننة مننننق )

%( 68. 8 منننننننراد الارا نننننننة قسنننننننتنامون اللقنننننننة  ن ليعتنننننننة لانننننننِم م تنننننننات بين نننننننا منننننننا  سنننننننىت  ) 

%( مننننننق  مننننننراد الارا ننننننة قسننننننتنامق 74. 3مننننننا  سننننننىت  )  قسننننننتنامولقا لاننننننِم متو ننننننط، و ن

% ( س قسننتنامق  ن عننن  مننق  جننم  لننّ، ويالاسنن ة 21. 1 ن عننن  للوهننْو لل ؾلومننا ، و)

لؤل ننن اب الملننني  حنننْو دون ا نننتناام  ن عنننن   وهنننل  الارا نننة علنننا  ن ؽنننام مؾرمنننة ٍينيننننة 

َانتا السى   ْو  لؾنام ا نتناام  ن عنن . تل قنا ا تناامجا، وؽام  ومر ال،امة    ا نْع 

با ر  نننة ال انينننة ؽنننام اللاجنننة ل ن عنننن ، وبؾنننا  لنننّ ؽنننام  نننومر الوىننن .  منننا ؽنننق  هننن    ننن اب 

ا نننتناام  ن عنننن  متوهنننل  الارا نننة علنننا  ن ال حنننط ؽنننق ا يننناس  والارا نننا  هنننو السنننى  
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، تليننننننننن  ا نننننننننتناام الملعتنننننننننا  لُ عو ننننننننن ،  ننننننننن    نننننننننتناام الؾنننننننننام، وبؾننننننننناو ال حنننننننننط  ؽنننننننننق  ْو

 .   (8)ا ستنل ا  ومتالؾة ا د  را  والتواهم مؿ آلاخر ق

التوهنننننننم علنننننننا م  وؽنننننننة منننننننق مؾننننننناتيع الُنننننننناء  الملننننننني  نرضنننننننجا  (2004هرررررررةفة برا ررررررر     -

ا تقينننعا  الؾ ننننر ة والملنننني ت ُنننق ا ننننتناامجا  نننن  اللُننن  ؽ ننننا مننننا  ٍنننناء  جامؾننننة   ننننيون، 

نننننولّ وضنننننؿ  نطنننننيط ا نننننن عا يظ  مي نننننعأ لرمنننننؿ ٍنننننناء  نغننننننام ال تؾلننننني  بالجامؾنننننة  ننننن  ضننننننوء ٍو

ا تقينننننننعا  الؾ نننننننر ة.   يننننننن  الارا نننننننة ؽ نننننننا ؽيننننننننة منننننننق  ؽضننننننناء هيانننننننة التننننننناريس والطننننننن ب 

والييادا   دار ة بالجامؾة وىا  وهل  النتائج علا  ن  مراد الؾينة ٍِنم ت  ؾنون ؽ نا  ن 

ٍنننننناء  الؾ لينننننة التؾلي ينننننة بالجامؾنننننة ليسننننن  با سنننننتو  ا طلنننننوب، و رجنننننؿ السنننننى  علنننننا ؽنننننام 

أ درجننة  حييننً الُننناء   نن  لؾننل جواننن  الؾ ليننة التؾلي يننة م ننم ا يننررا  الارا ننية وضننو 

ونغننام الي ننْو و لتحننناو ونغننام الارا نننة. ٍ ننا  ج ننؿ  منننراد الؾينننة ؽ نننا انننننا  الينننارا  

 علنا ضنؾه 
ك
وا جارا  الؾ لية والؾل ية الملني ت تلُجنا خر ظن  الجامؾنة. و وهنل  النتنائج  تضنا

ين الجامؾنننة ومد سنننا  املجت نننؿ، ويالتنننال  ضنننؾه الننناور النننوي  ينننوم بننن  الؾ ىنننة ا ت ادلنننة بننن

ة بعن ية املجت ؿ املل    .(9)جامؾة   يون    ا ااٍر

تقنننال التؾنننرل علنننا منننا  ا نننتناام  ( Adeya &Oyeinka, 2002برا ررر  أبًرررا وأوع  رررا   -

مة ا ؾوىا  هياا  التاريس    الجامؾا   مر يية )ٍيايا وني يعتا( لا ُة  ن عن ، ومؾر 

الملي  حنْو دون ا نتناام  ن عنن   ن  الؾ نم ال حاني  َنادتمي والتناريس. وىنا  ِونن  ؽيننة 

 ومار ة تار ون  ن  الجامؾنا  الُياينة والني ر نة. وىنا  عجنر  227الارا ة مق ) 
ك
( مار ا

%( منننننننننق ا ار نننننننننين الؾيننننننننننة الُياينننننننننة 90. 7الارا نننننننننة نتنننننننننائج ؽاتنننننننننا   ه جنننننننننا  ن منننننننننا  سنننننننننىت  )

%( منننننننق الني ينننننننعتين 69 ن عنننننننن   ننننننن  ال حنننننننط الؾلمننننننني، بين نننننننا  ننننننن  ا يابنننننننم مننننننن ن ) قسنننننننتنامون 

قسنتنامون  ن عنن  لنننس القننر ، وييان  النتنائج  ن  هن  مؾوىننا  ا نتناام  ن عنن   نن  

ال حننننننط الؾلمنننننني اؾننننننود علننننننا ؽننننننام  ننننننومر  ججنننننن   والنننننناؽ  ا ننننننادي، وؽننننننام ا ؾرمننننننة با ننننننتناام 

نننننن   ؽ ننننننا ا ننننننتناام الملعتننننننا  ن عننننننن ، ٍ ننننننا  وأننننننل  النتننننننائج  ن ا ننننننت نااما   ن عننننننن   ٍر

 لُ عو ننننن ، وال حنننننط الؾلمننننني، والتننننناريس، ومتالؾننننننة التطنننننورا  و رنننننااث الجار نننننة، و اننننننر 

 .   (10) ؽ اْ



 يوسف خضرد. إبراهيم خليل                                                                       

 

 

    1029ـ يناير  اد  شررالعدد احل - سادساجمللد ال
280 

رنننْو ا نننتناام خامنننة  ن عنننن  منننق جانننن   ؽضننناء هيانننة  ( Kelly, 2002برا ررر  ي )ررري   -

مر ُينننننننننة. ويياننننننننن  النتنننننننننائج  ن (    Maryland Universityالتننننننننناريس ب امؾنننننننننة ميعسننننننننننا )

َالجنا نننة واللا نننوب اسنننتنام  ن عنننن   ٍ نننع منننق فيعهنننا  التن  نننا  الؾل ينننة التط ييينننة 

َاللقننننننا   مننننننق التن  ننننننا  و ننننننا    ننننننْو وألهنننننناال متؾنننننناد ، بين ننننننا التن  ننننننا  النغر ننننننة 

والتننننار د وآلاداب مقلقننننا اسننننتنام  ن عننننن   ىننننم واسننننتنام   ننننا   ى ننننر وألهنننناال محنننناد ، 

تننننائج ٍننننولّ  ن  هنننن  ا ؾوىننننا     لنننن   نننن  ىلننننة ا  ننننادر ال،اهننننة بنننن ؾل املجنننناس  وييانننن  الن

النغر ننة، وؽننام  ننومر ال،نناما   رتننادتة الننيننة والؾل يننة س ننتناام  ن عننن ، وىلننة  ننومر 

 . (11)اللوام  مق ا د سة الؾل ية الملي قؾ م تقا ؽضو هياةالتاريس س تناام  ن عن 

علنننننا  طنننننو ر  دوار والوعنننننائه التؾلي ينننننة  (Switjer, 2002وهرررررةفة برا ررررر   ررررر ع  ا  -

لاجامؾنننا   ننن  ضنننوء منجنننوم التؾلننني   م عاتننن ي، وىنننا ا نننتنام  الارا نننة ا ننننخي الوهنننن  

 لرها 64التحلي   بالتؾرل ؽ ا وججا  نغر م  وؽة مق ا تن  ين بلك ؽاده  )
ك
( مردا

التُنولوجيننة و ىت ننادتة م نناس   دوار ا تطننور  لجامؾننة ا سننتي م  نن  ضننوء التطننورا  

وا ؾلوما ية، وخل   الارا ة علا وضؿ لؾل ال ور ال اتلة لاجامؾا     ا ستي م م نم: 

َا   .   (12)جامؾا  السوو، وجامؾا  الار

تقنال التؾنرل علنا مسنناه ة جامؾنة َور نا ا نتورنة  ن  رننم  (Slick, 1999برا ر   رل )   -

مننق وججننة نغننر ا ار ننين،  ِوننن  ؽينننة الارا ننة ا اننُ   ومواججننة التحنناتا  ا سننتي لية 

( ؽضنننننو هيانننننة  ننننناريس وىنننننا بياننننن  نتائ جنننننا،  نننننن  ت ننننن   طنننننو ر ا ننننننا ي  ننننن  الجامؾنننننة 96منننننق )

ا نتورنة لتلتني راجنا  الطل ننة ا تقينع ، ودؽن  ال حنط الؾ  نن   ن  م ناس  التطنو ر والتن يننة 

تننينننننو بنننننرامج التطنننننو ر  جت اؽينننننة والىانننننر ة، و نننننوميع الت و نننننم اللِنننننوم  وفينننننع اللِنننننوم  ل

 . (13)والتن ية ب  اس قا امل،تلنة

تقننننال التؾننننرل علننننا  ننننق يع ال عبيننننة  نننن  م نننناس  التن يننننة الانننناملة  (1998وفرررري برا رررر     رررر    -

 بالتن يننننننة، و ن 
ك
 ٍو ننننننا
ك
الؾرييننننننة، ميننننننا ا ننننننتنل   ن هننننننناٌ ؽ ىننننننة و ييننننننة بننننننين ال عبيننننننة نوؽننننننا

اتنا  لل عبيننة الؾريينة مننق  جنم  حييننً مسنتل ما  الليننا  الجاتنا   تطلنن  هنيافة مؾنناتيع ج

 هننناال التن ينننة الىانننر ة والملننني ل،ننن   هننن  هنننوو ا  نننادم وا ؾننناتيع بنننا ا : عن نغنننام التؾلننني  

 منننؿ ىضننناتا املجت نننؿ 
ك
ا اانننود س بنننا  ن قسنننعنا علنننا ملسننننة  ريو نننة اؾلي ينننة  ِنننون  ٍ نننع  نننناؽ 
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الن ننو ل القربننن   نن  التؾلننني  وماننُ   ، وس بننا منننق مننّ  ر  نننان بننين نغنننام التؾلنني  الؾربننن  و 

وال،ننرول مننق مررلننة التيليننا و ىت ننا  و  ننيق ٌ علننا مررلننة عنتننال ا ؾننارل ال عبو ننة، و ن 

َادتمي، و عنوؼ ليقط  املجاس  النغامية  تتن ا نغام التؾلي  الؾرب  ؽق  الؾ  ا ارس ي  

يننننؿ، واةننننجيؿ الننننتؾل  وال نغاميننننة  نننن  الليننننا ، و ننننوميع اللننننا  د ننننع مننننق مننننري التؾلنننني  لاج 

النننردي والننواا  الننوي قؾت ننا مينن  ا ننتؾل  ؽ ننا ننسنن ، و ِننون  لننّ مننق خنن ْ عدخنناْ  نغ ننة 

 .   (14)اؾلي  جاتا  للتؾل  ؽق لؾا وا ستيم وفيع  لّ

 :الصدق والثبات

للتحيننً مننق هنناو  دا  الارا ننة ا ت  لننة  ننن    ننع انة الملنني  نن  ا ننتناامجا بطر يننة هننناو  

(، رينننط  ننن   وتينننؿ   نننع انة  ننن   Construct Validityهننناو امللُ نننين ) امللتنننو  بق نننلوب 

( منننننق امللُ نننننين ا تن  ننننين م نننننق تح لنننننون درجننننة الننننناٍتوراو  ننننن  5هننننور قا ا  ائينننننة ؽ ننننا )

م ننناْ التن ننن ، و ار نننون  ننن  الجامؾنننا  الؾريينننة، رينننط  لننن  مننننق   يننناتر منننا  م ئ نننة 

 تانا  ب  رغا  امللُ ين  ن  لؾنل ميرا  هوو   ع انة  وضوؽجا وم الجا، ٍ ا      

النيننرا   ننواء باإلضننامة  و التؾنناتم  و رننول لؾننل الِل ننا ، وؽ ننا رننا ؽلنن  ال ارننط مننان 

 ل نننناو ا ييننننا ، و نننن  رسنننناب   ننننا  هننننوو   ننننع ان  بطر يننننة  اسنننناو 
ك
 مي ننننوس

ك
 لننننّ مدتننننرا

( Cronbach - Alpha( با نتناام مؾادلنة ٍرون نال  لننا )Internal Consistencyالنااخ   )

ا ننع انة مننق  30ؽ ننا ا ننت ابا  ؽينننة الارا ننة الِليننة ؽنننا  حليننم النتننائج، ريننط  نن  عؽنناد  

ا نننع انة منننق ا ُت نننا  الؾامنننة  ننن  امللامغنننا   28ا ُت نننا  الؾامنننة  ننن  امللامغنننا  الو نننطع و

 .ا ع انة  100الا الية مق بين   ع انا  الملي     وتيؾجا، وال الك ؽادها الُ   

 :فتاييةاملالكلمات 

 نننن  ا ُت ننننة الملننننني  يننننام خننننناما قا باملجننننان لج ينننننؿ ماننننا  ا سنننننتنياتق دون  ا ك برررر  ال امررررر  :

 .(15)  ييع، واؾ م  تضا ؽ ا  ار ال يامة والوي  النُري    ج يؿ ا  اها  

 نننن  ا ُت ننننا  الؾامننننة الملنننني  يننننؿ  نننن  ا ك بررررا  ال امرررر  فرررري اطىافاررررا  ال  ررررط  وال ررررنال  : 

ونننابلس و ننلني  وىلييليننة و ننولُرم و ويننا  وجنننين  هللا وال يننع  راممحامغننا  محامغننا  

 .(17+16)و ر حا و فوار
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:  نن  ريننائً  نن  ا ننجيلجا،  و  ننيت  ا ننجيلجا مسننتي   لاننقن  رننااث مؾينننة، وىننا الب اىررا 

 ِنننننون هنننننوو اللينننننائً مسنننننتيلة وفينننننع مر  طنننننة ب ؾضنننننجا وفينننننع محننننناد  الؾننننناد، واؾنننننرل  تضنننننا 

م لل ؾلوما ، وي ؾ ع آخنر  ن  م  وؽنة منق اللينائً وا اناهاا  با ااخ    و ا اد  ال،ا

الملنني تننت  ج ؾجننا منننق م ت ننؿ عر ننائ  مؾنننين، و ننت  عدخالجننا علنننا اللا ننوب  ؾالجيقننا وعخنننرال 

النتنننائج. ومنننق  م لنننة ال ياننننا :   ننن  والسنننق وا جننننة ومسنننتو  التؾلننني ، ومتو نننط الننناخم.... 

 .(18)الخ

نننننننا ،  و م  نننننوؼ النتنننننائج الملنننننني  ننننن  التح ننننننيم ؽل قنننننا مننننننق  ننننن  نننننننا ج اانننننقيم ال يا :ا  ل مرررررا 

اللا نوب. وي ؾ نع آخنر  ن  م  وؽننة ال ياننا  الملني ج ؾن  و ؽننا  بطر ينة منا جؾليقنا ىابلننة 

لجا  و مسنننننتنامجا، و نننننا    نننننم امل،رجنننننا   ننننن  نغنننننام  ل  نننننتناام  ي منينننننا  بالاسننننن ة  سنننننتي ت

 .(19)ا ؾلوما  ولجا  ق يع    ا نا  اليرارا  امل،تلنة

 ننن  ؽلننن  ا ؾلومنننا ، م ار نننة مؾالجنننة ا ؾلومنننا ، وهنا نننة نغننن  ا ؾلومنننا ،  :   ل مات ررر ا

، والتناؽننننننننننننم بننننننننننننين النننننننننننننغ  الط يؾيننننننننننننة  ينننننننننننن ، ال،وارتميننننننننننننا ، والسننننننننننننلٌو و نننننننننننن  درا ننننننننننننة ال ٍع

و هطناؽية الملي  ينوم بتنن  ق ؽ لينة وهنْو ا ؾلومنا  و   ناْ، ٍ نا اؾ نم ؽ نا  طنو ر 

 .(20)ستنام   س النغر ة ا طور     ريْو  خر    س ا ناهي ية ال،اهة تقا وا

ننا بننننقلق : هننن   ولانننّ  : الرر  ي ا  ل مرررا     نننه ج ؾينننة ا ُت ننا   مر ُينننة النننواؽين مؾلوما يك

  نن،اي الننوتق اؾل ننوا ٍيننه تتؾل نننون . وىننا  حيننً لجنن   لنننّ أللقنن  ؽرمننوا ٍينيننة  نغننني  

ينيننننة ا ننننتناام ينيننننة ال حننننط ؽننننق ا ؾلومننننا  ٍو ننننق  لننننّ آلاخننننر ق ا ؾرمننننة ، ٍو
ل
جا ، ريننننط مُ

ليتؾل نوا مننق  . علقن    ن،اي  ؽنناوا للتؾلني  منا  اللينا  أللقنن  ىنادرون ؽ نا الل نْو ؽ ننا 

 .(21)ا ؾلوما  الملي تحتاجون ألي مج ة  و ىرار بين  تايق 

َامننة  تننِاْ وم ننادر  ثقافرر  ا  ل مررا :  ميننا ؽرميقننا اليو سننِو بقلقننا ت  قننت  بتنناريس واؾلنن  

ينه  ولِ  تِون الة،  مل ا ب يامة ا ؾلومنا  ميل من   ن تحناد: ا ؾلوما ،   نا ا ومملنع ٍو

و   ننم ال يامننة   قسننتنام َننم هننوو  دوا ، و نُننر بطر يننة ناىننا   نن  ا ؾلومننا  الملنني  ومرهننا

مهنني ضننرور ة لِننم التن  ننا   نن  َننم  ا ؾلوما يننة   ا ننا س ف ننع ؽننن  للننتؾل  مننا  الليننا ،

َامة مستو   .(22)ا  التؾلي بياا  التؾل   و

 وعنكن تعةًة  نا  الشخص ا ثقف م ل مات ا  )ى ال ع  ال الي : 
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 اليار  ؽ ا اؾر ه ما  ا ؾلوما  ا طلوية. · 

 الوهْو لل ؾلوما  ا طلوية لسرؽة ويُناء .      ·

   ادر ا ؾلوما . التييي  الناىا  ·

 ا تناام ا ؾلوما  بُناء  إلن ات ا جام ا طلوية. ·

  ننننننننام باليضنننننننناتا  ىت ننننننننادتة واليانونيننننننننة و جت اؽيننننننننة ا ر  طننننننننة با ننننننننتناام ا ؾلومننننننننا   ·

 وم ادرها.

 ا تناام ا ؾلوما  بطر ية ىانونية و خ ىية. ·

 نن   دراٌ والننوي  ومجنن  الليننائً  و اٍعسنناب ا ؾلومننة ؽننق  ر ننً الت ريننة  و مننق  : ا  افرر 

س  و مننننق خنننن ْ   نننن ؼ ؽ ننننا   ننننارب آلاخننننر ق خنننن ْ التقمننننم  نننن    يؾننننة  تننننياء و قمننننم النننننن

مر  طننة بال ايقننة وال حننط سٍعاننال املججننْو و طننو ر الننوا   ا ؾرمننة وىننراء  ا ننتاتاجا ق ،

 .(23)و طو ر التينيا 

   ا ؾرمة ب وا ق  مور، وهو   تضا م طات ؽام تن ْع ض ن  منجوم ا ؾرمة  و  : الخبر 

وب مطنننننننننننننننري ؽننننننننننننننننوي ؽ ينننننننننننننننً، ؽننننننننننننننناد  تُعسننننننننننننننن  ا جنننننننننننننننار   و ىنننننننننننننننار  ا  رغنننننننننننننننة لُنننننننننننننننق بق نننننننننننننننل

ة    ؽ م مؾين  و راث مؾين، وفال ا ما تنددي  ُنرار هنوا  ال،ملع    سان مق خ ْ ا ااٍر

 .(24)وعٍساتقا ؽ يا  ٍملع وؽنو ة  ٍملع ال،ملع  الؾ م  و اللاث علا اؾ يً هوو

 ن   تضنا تنت     الملني  ينه  ن  ى نة الجنرم، ع     نم ا ؾرمنة مضناما عل قنا ال،ملنعا ، و الىكن : 

 .(25)مق خ لجا  نتناؼ مق ا ؾرمة م ت ؾة

لينننننننا ار ننننننن ط منجنننننننوم  يامنننننننة ا ؾلومنننننننا  لؾننننننناد  خنننننننر منننننننق ا نننننننناهي   ا  الؾ ىنننننننة تنننننننقا   ننننننن     

 :      (26)مياميقا

ومجننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننارا    Technology Information   ُنولوجيننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننا ا ؾلومننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننا 

، فيع  ن جم الارا نا   Skills ionInformat   ومجارا  ا ؾلوما   Skills Library  ا ُت ا 

ىا خل   علا  ن  يامة ا ؾلوما  هو منجوم  و ؿ مق َم ا ناهي  السابية، و ؽ ا الرف  

منننننن   منننننق ار  نننننان  يامنننننة ا ؾلومنننننا  بتُنولوجينننننا ا ؾلومنننننا ، فينننننع  ن لؤلولنننننا  لؾنننننادا  تننننن م،

ن  مين   ُنولوجينا ا ؾلومنا  ؽ نا عٍسناب الننرد ا جنارا    ا نية للتؾامنم  الوى  النوي  ٍر

ن   يامنة ا ؾلومنا  ؽ نا ا ؾلومنا   ا قنا منق  مؿ الؾتاد والملعم يا  وتن ِا     ناس ،  ٍر
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رينننننط هو يقنننننا و باييقنننننا وآ ارهنننننا  جت اؽينننننة و ىت نننننادتة والنلسننننننية، وىنننننا  تنننننار  ج ؾينننننة 

 ن   و   ج ؾية اؾ نع بعن ينة و انر  يامنة ا ؾلومنا   SCONUL  ا ُت ا  الجامؾية الو نية

بر طانيننا وعترلنننا،  ن مجننارا  ا ؾلومننا   ننر  ط بتحاتننا م ننادر ا ؾلومننا  ومؾنناتيع  ييي جننا 

و حليلجا و  لوب  يات جا لقل النغر ؽق تِم ا  نار النوي  تناأ منق خ لن  ا ؾلومنا ، 

وبؾ ننننار   خننننر  منننن ن  يامننننة ا ؾلومننننا   ت نننناوت ع يننننان مجننننارا  التؾامننننم الينننناوي و التي نننني علننننا 

ٍو ا ل، يقا عرا  الارا ا ، م ن  يامة ا ؾلوما   ٍر  ؽ نا  حليم و التنُيع،مجارا  الت

مؾرمة ٍينية التؾامم  تمؾرمة    اب  رتيال لل ؾلوما  وم ادر ا ؾلوما  وليس ميط 

، فينننننع  ن السنننننننوا  اليليلنننننة ا اضننننننية ىنننننا تننننننجا  اهت امنننننا مالوعننننننا بعن ينننننة مجننننننارا   مؾجنننننات

التؾلننني  مننا ى نننم الجنننامد ، و هننن ح  ا ُت نننا  ا ار نننية  ا ؾلومننا  لنننا  الطننن ب  ننن  مررلنننة

ومراٍ  م ادر التؾل  وا ُت ا  الؾامة محورا   ا يا لاانر  يامنة ا ؾلومنا  بنين  و نان 

َا انننروؼ النننوي مولتنن  اليو سنننِو  ننن  ملسنننطين  الطنن ب وا ار نننين واملجت نننؿ ؽ نننا رننا  نننواء  

ل عبيننة والتؾلنني  الؾننال  النلسننطياية والننوي اتننرل ؽلينن  ىسنن  التننار    نن  وتار  ا 2008ؽننام 

وا ُت نننننا  الؾامنننننة والنننننوي َنننننان  برتهنننننا مُت نننننة بلاتنننننة ننننننابلس الؾامنننننة، والنننننوي تي ننننن ي  نننننار   

الؾنناملين  ننن  ا ُت ننا  ؽ نننا  اننر ال يامنننة ا ؾلوما يننة، و  نننار  تننار   ننن  هننوا السنننياو علنننا  ن 

ال عبينننة والتؾلننني   ننن  منغ نننة اليو سنننِو ىنننا  ىنننر   تضنننا مانننروؽا لتنننار   ا ار نننين  ننن  وتار  

م نننننر ؽ نننننا مجنننننارا  التؾامنننننم منننننؿ  ُنولوجينننننا ا ؾلومنننننا  و   ننننناس  واليضننننناتا  جت اؽينننننة 

ت، IFAP   و خ ىية ا ر  طة تقا، و لّ    ع ار ماروؽجا ا ؾرول با  تا ؾلوما  لاج يؿ

اد وىنننننا اؾنننننا   ه ينننننة  يامنننننة ا ؾلومنننننا   ننننن  م ننننناْ التؾلننننني  رينننننط با ننننن   ننننند ر  ننننن  رينننننا   منننننر 

اليوميننة، بننم علقننا  هنن ح  متطلنن  م ت ننؿ ا ؾلومننا   نن  هننور   الراهنننة، ريننط  تطلنن  مننق 

النننرد الؾننادي   ننام با جننارا  ا ؾلوما يننة   ا ننية للننم ا اننُ   الملنني  واججنن   لت ُيننن  

ُننننق  مننننق   ننننام بِامننننة ا تقيننننعا  السيا ننننية و ىت ننننادتة وال ياميننننة املليطننننة بنننن ، ريننننط   

َامنننننة اليضننننناتا وا انننننُ   الملننننني  يامنننننة ا ؾلو  منننننا   منننننراد منننننق بنننننناء  رِنننننام موضنننننوؽية ؽنننننق 

تتؾنناملون مؾجننا، ٍ ننا  يسننر  يامننة ا ؾلومننا  وهننْو  مننراد علننا ا ؾلومننا  ا ت ننلة بننواىؾج  

وييانننننيق  و نننننليق  و ؽ نننننالج ، وينننننناء ؽ نننننا منننننا  ينننننام، مننننن ن امتيننننناد الينننننار  ؽ نننننا الوهنننننْو علنننننا 
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 ماٍنقنا امل،تلننة، منق تنقن   ن تند ر  نل ا ؽ نا ىنار  الننرد ا ؾلوما  ا نا  ة والاىيينة منق 

 ؽ ا ا نا  اليرار ا نا      الوى  ا نا  .

ليا  ضام  بياة ا ؾلوما  الرى ية  ه ية عضامية ل يامة ا ؾلوما ، ريط  تطل  هوو     

  اس     ال ياة الجاتا  ع ام  مراد با جارا    ا ية    ا تناام  ينية ا ؾلوما  و 

ولؾم ا  اْ الواأت ؽ ا  لّ هو  بحار    ت ُة  ن عن   عنتال ا ؾلوما  والوهْو عل قا،

والوهنننْو علنننا ا لننننا  بِامنننة  تنننِالجا، وهنننو منننا قسنننتل م  نننوامر مجنننارا  ال حنننط ؽ نننا  ن عنننن  

ة  هت ننام بيضننني  م ل ننا تتطلنن  امنننت ٌ مجننارا   نسنننيع و يينني  ا ؾلومنننا ، ولننيس  دْ ؽ نننا

 يامة ا ؾلومنا  منق اختيارهنا لتِنون محنورا   ا نيا  ن  الؾاتنا منق ا ند  را  ا تن  نة، 

لؾننننننم مننننننق  ه جننننننا منننننند  ر  منننننن  السنننننننوي  نننننن  دور نننننن  السنننننن ؾين و الملنننننني ؽيننننننا  بيننننننو س تننننننر  

ت  يامننة ا ؾلومننا  مننق  جننم الننتؾل   ، ميننا   ؾيننا ا نند  ر  حنن  تننؾار2004بنناألرجنتين ؽننام 

الؾاتنننا منننق ا يننناس   ننن  الننناور ا  ا تن  نننة، رينننط خ ننن   ت، ٍ نننا  انننر  منننا  اللينننا 

ال نننننننادر  ؽنننننننق  Library &Information Update  منننننننق دور نننننننة ( 2006الؾننننننناد  خينننننننع) تنننننننناتر 

 ناىاننننننننة ىضننننننننية  يامننننننننة  Clip  ا ؾجننننننننا ا ؾت ننننننننا ألخ ننننننننائ  ا ُت ننننننننا  وا ؾلومننننننننا  الملعتطننننننننا  

  دؽن  و انر هنوو ال يامنة، ولن  ا ؾلوما  ودور مد سا  ا ؾلوما  ؽ نا اخنت ل  نواؽجنا  ن

 ُنننق م نننر وملسنننطين ب ؾنننْ  ؽنننق ىضنننية  يامنننة ا ؾلومنننا ، ملينننا ا تضنننام  مُت نننة بلاتنننة 

ال ينننننننع  الؾامنننننننة ومُت نننننننة بلاتنننننننة ننننننننابلس الؾامنننننننة الؾاتنننننننا منننننننق ور  الؾ نننننننم  ننننننن  ع نننننننار ال يامنننننننة 

ا ؾلوما يننننة ، ريننننط َننننان افلنننن    و ننننم هننننوو الننننور  مننننق مد سننننة ؽ ننننا الل يننننا تننننومان  نننن  

ٍ نننننا ا تضنننننام  مُت نننننة   نننننُنار ة ورتنننننة ؽ مت يامنننننة ا ؾلومنننننا  والنننننتؾل  مننننننا   ردن، 

الليننننا ت، والننننوي تننننناٌر  نننن   نغي جنننننا   حنننناد الننننناول  لج ؾيننننا  ا ُت نننننا  ) عمنننن  (، ومنغ نننننة 

اليو سننننِو وا نتننننا  الننننو  ي ل يامننننة ا ؾلومننننا ، وهننننو ا لتينننن  ال ننننا   مننننق نوؽنننن  لؾننننا ا نننند  ر 

 ننننن  الؾاهننننن ة العانننننيُية بنننننراـ والنننننوي   ننننننر ؽنننننق  2003م  ْو النننننوي نغ تننننن  اليو سنننننِو ؽنننننا

 ا ؾلوما   ق يس التحاله الاول  ل يامة

International Alliance for Information Literacy وىننننننننننا  ناولنننننننننن  ورتننننننننننة ؽ ننننننننننم مُت ننننننننننة ،

  نننننننننُنار ة الننننننننناور النننننننننوي  لؾ ننننننننن   يامنننننننننة ا ؾلومنننننننننا   ننننننننن  مواججنننننننننة التحننننننننناتا   جت اؽينننننننننة 

 ت ؾننا    سنننانية م ننم النيننر وال طالنننة وا ننر ، ميننا   ننننل و ىت ننادتة الرئيسننية لل 
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ملتيننع   ننُنار ة ؽننق عؽنن ن لل  ننادم  نن  مينن  رننط اللِومننا  وا د سننا  فيننع اللِوميننة 

ؽ نا وضنؿ السيا نا  والملنعامج الملنني  ناؽ   انر  يامنة ا ؾلومنا ، ولؾننم منق  هن  ال ننود الملنني 

ننننولّ  ه يننننة التن يننننة ورد   نننن   ؽنننن ن النننناؽو  لتنغنننني  ا نننند  را  والننننناو  ا   ىلي يننننة، ٍو

لتؾننننننر نج   ا جنيننننننة للؾنننننناملين  نننننن  ىطاؽننننننا  ا ُت ننننننا  وا ؾلومننننننا  و رتننننننيه ب نننننننة خاهننننننة 

ب  نننادم و  ط يينننا   يامنننة ا ؾلومنننا ،  منننا ؽ نننا مسنننتو  النننو ق الؾربننن ، مينننا بنننا  ؽننناد منننق 

، ولؾنم ا ند  ر الج ؾيا  ا جنية    م اْ ا ُت ا  وا ؾلومنا  ت ناي اهت امنا تقنوو اليضنية

لج ؾية ا ُت ا  ا تن  ة / مرؼ ال،ليج الؾرب  والوي ؽيا    مسيط لسلطنة  السنوي 

ت  يامننننة ا ؾلومننننا   نننن  م ت ؾننننا  دْو ال،لننننيج ت،  دتننننر ؽ ننننا   اتننننا  هت ننننام  ؽ ننننان لؾنننننوان

ن و ؽ نننا النننرف  منننق  لنننّ الججنننود و ا  نننادرا  السنننابً  تنننار  عل قنننا، عس   ب يامنننة ا ؾلومنننا ،

َادت ينة وال ح ينة و ن   َامينة  ن  هنوا املجناْ  ن   و نان   َانن  فينع  هناٌ  تضا ججودا ولنو 

الؾاتا مق الجامؾا  ومد سا  التؾلي  الؾال     و ننا الؾرب  الُ يع، وان نار  و اىت ر 

ؽ نننا لؾنننل ا ننننا ي  و الملنننعامج  الملننني  تؾلنننً ب جنننارا  ا ؾلومنننا   نننواء  ننن  ال،طنننط  و الملنننعامج 

َا َامللناوس   ن    دت ية للتن  ا  امل،تلنة  و لملعامج التؾلي  ا ست ر وخامة املجت ؿ، 

جامؾنننة ملسنننطين التينينننة ) خضنننوري (  ننن  ملسنننطين، وجامؾنننة اليننناهر   ننن  م نننر، والجامؾنننة 

 .(27) ردنية    ا  لُة  ردنية، وجامؾة ا لّ مجا    ا  لُة الؾريية السؾودتة

 

       :    موارات الوشي أملعلوماتي

بادر الؾاتا مق ا تن  ين وا د سا  والجيانا  الاولينة  ا   هت نام علنا وضنؿ ؽناد      

، منننق هننننوو 
ك
منننق ا ؾننناتيع    ننننم م  وؽنننة ا جنننارا  الملنننني اانننِم هننننور  الننننرد النننواي  مؾلوما يننننا

 : (28)ا ؾاتيع

 ، و تض ق ما ت   : ع ا جارا  الس  الُ ي: / مؾاتيع  عت نملعل  ودول ، و  ليا ؽل قا مسمع 1 

 . قستطيؿ اؾر ه ا اِلة ا ؾلوما ية 
ك
 النرد الواي  مؾلوما يا

 .  قستطيؿ  ن تطور ا  عا ي يا  ال حط ؽق ا ؾلوما 

 . قستطيؿ  ن تحاد م ادر ا ؾلوما ، و  م عل قا 

 .  قستطيؿ  ن قستنام ا ؾلوما 
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  .  تيوم بامج ويناء اللم   ؾلوماا 

   ؽ ا 
ك
 ييي  اللم   ؾلوماا  .تِون  ىادر ا

 / مؾاتيع  رلنج وهود :  2  

مؾنناتيع اسننج   نن  التؾامننم مننؿ  لنيننة الجاتننا  ،   ليننا ؽل قننا :  1998 ننور  ننرلنج وهننود  ؽننام  

، و   ر يق ا  ن النرد  واججة  لّ ت    ن تت تؿ ب ا مجارا  ال ياء لاليا      لنية ال ال ة

 ت   : 

 اىاتق .مجارا  التنُيع والؾ م الن 

 . ا جارا   بااؽية 

 .   مجارا  الؾ م التؾاو 

 . ْمجارا     ا 

 .  مجارا  مج  ال ياما   خر 

 . مجارا  التُيه والتنُيع ا ستيم وا نا  اليرار 

 . مجارا  ا تناام اللا   آلال  و دوا  التينية اللات ة 

 .  مجارا  التؾل  الواا 

 : (29)ار ية  مر ُية/ مؾاتيع ج ؾية  مناء ا ُت ا  ا 3

 American Association of School نننور  ج ؾيننننة  منننناء ا ُت ننننا  ا ار نننية          

Librarians  اسنؾة   نس ،  و  1998مؿ ج ؾية    ناس  ال عبو نة والتينينة  مر ُينة  ؽنام

ا ؾلومنا  : مؾاتيع للتؾل  ،  موججة لط ب ا ررلتين  بتاائية وال انو ة  حن  ؽننوان تىنو  

َالتال  :  بناء تراٍة للتؾل ت، ىس   هوو ا ؾاتيع العسؾة ؽ ا    ة محاور 

 امللور  ْو :  ال يامة ا ؾلوما ية، واا م ا ؾاتيع التالية : -

 : 
ك
 عن  الة،  ا  يه مؾلوما يا

 . ت م علا ا ؾلوما  بُناء  وماؽلية 

 . 
ك
 مت ُنا

ك
 ناىاا
ك
 تيي  ا ؾلوما   ييي ا
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  ام ا ؾلوما  باىة وعبااؼ .قستن 

 امللور ال ا   :  ا تي لية ا تؾل ، واا م ا ؾاتيع التالية :-

  والنننوي ،
ك
، هنننو الطالننن  ا  ينننه مؾلوما ينننا

ك
 مسنننتي 

ك
عن الةننن،  النننوي قؾنننا متؾل نننا

 تتالؿ ا ؾلوما  ا تؾلية باهت اما   الة، ية.

  فيعها مق جوان  ا ؾلوما  الوي تيار   دبيا  التؾلي ية، وال ور   بتِار ة، و 

 .الوي ت وْ ججاو للت يع    الل ْو ؽ ا ا ؾلوما ، وعنتال ا ؾرمة 

 امللور ال الط : ا سدولية  جت اؽية، واا م ا ؾاتيع التالية : -

  نن  التؾلنني  و  نناو املجت ننؿ ، هننو الطالنن  ا  يننه  
ك
عن الةنن،  الننوي قسننج  عت ابيننا

 الوي تير  بقه ية ا ؾ
ك
 لوما     املجت ؿ ا ؾاهر مؾلوما يا

  .  او ا ؾلوما  ، و ينيا  ا ؾلوما   
ك
   خ ىيا

ك
َا  الوي ت ار   لو

           . الوي قااٌر بناؽلية    الؾ م الج اي   تالؾة ا ؾلوما  وعنتاججا 

َادت ية وال ح ية  مر ُية : 4    / مؾاتيع ج ؾية ا ُت ا   

َادت ينة وال ح ينة  مر ُينة رهنا  ج ؾينة ا ُت نا        Association of College and 

Research Libraries  م  وؽنة منق ا جنارا  تقنال  انر النوي    ؾلومناا  لنا     2000ؽنام

وننننننن  مننننننق خنننننن ْ  لننننننّ  و ييننننننة مؾنننننناتيع ٍننننننناء  الننننننوي    ؾلومنننننناا  للتؾلنننننني  الؾننننننال   الطل ننننننة، َو

Information Literacy Competency Standard for Higher Education ن ن  و يينة ،

، هو  لّ 
ك
َادت ية وال ح ية  مر ُية  ؽ ا  ن الطال  ا  يه مؾلوما يا ج ؾية ا ُت ا   

 اليادر ؽ ا :

/
ً
 ، واا م مدترا  الُناء  التالية :تعةًة طب    وم ال ا  ل ما  التي ًع اجها أوال

  قؾرل ، و  ين بوضو 
ك
 أ اللاجة لل ؾلوما  .عن الة،  الواي  مؾلوما يا

 . قؾرل  نواؼ و تِاْ ا تنوؽة مق م ادر ا ؾلوما    ا ية 

 . تضؿ    اؽت ارو التِلنة، والنوائا ا تح م ؽل قا مق ا ؾلوما  الملي تحتاججا 

 . قؾيا  ييي    يؾة وما  ا ؾلوما  الملي تحتاججا 
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/
ً
واانننن م مدتننننرا  الُننننناء   ،ال صرررر ل للن ل مررررا  الترررري ًع اجهررررا  ك ررررا   وفا ل رررر  ثاى ررررا

 : التالية 

  تنتار  مضم  رو   تي اء ،  و  نغ ة ا  عجاؼ 
ك
عن الة،  الواي  مؾلوما يا

 ا ؾلوما  للوهْو لل ؾلوما  الملي تحتاججا .

 . ت  ي ويستنام ا  عا ي يا  بحط مؾالة 

    قسنننن عجؿ ا ؾلومننننا  ؽ ننننا ال،ننننط ا  اتننننر بننسنننن  ،  و مننننق خنننن ْ  ، ننننية خ يننننع

   ال حط ا تنوؽة .بق الي

  .  تراجؿ ويقيع  ع  عا ي ية ال حط ؽنا الضرور 

  .  قستنرل ، وي جم ، ويسيطر ؽ ا ا ؾلوما  وم ادرها بُناء 

/
ً
تق  ه ا  ل ما  ومصابرها    كير ىاقة ، وعةمج ا  ل ما  الجةًة  ضنن  برتر   ثالثا

 ، واا م مدترا  الُناء  التالية : ا  اف  

  تا،   مِار الرئيسة الملني ا نتنرججا منق ا ؾلومنا   الة،  الواي 
ك
مؾلوما يا

 املج ؾة .

   . 
ك
 ت ين بوضوأ ا ؾاتيع   ا ية الملي  يط يجا لتييي  ا ؾلوما  وم ادرها مؾا

 .  تنغ   مِار الرئيسة ل ناء مناهي  جاتا 

    ي  نن ا  تينارن ا ؾرمنة الجاتننا  با ؾرمنة اليات نة ليحنناد اليي نة ا ضنامة ،  و 

  خر  م يع  لل ؾلوما  الملي ر م ؽل قا .

   . تحاد ما   ق يع ا ؾرمة الجاتا ، و تؾامم مؿ  خت ما  بن اأ 

    تتقٍننننننا مننننننق  ننننننلة مج نننننن  لل ؾلومننننننا  با ناىاننننننة مننننننؿ  مننننننراد آخننننننر ق،  و خملننننننعاء  نننننن

 ا وضوؽا  

  . َان    الة ال حط  حتال  راجؾة  تحاد ما ع ا 

/
ً
، وااننننن م مدتنننننرا   مرررررا  ب ررررر ت قً ررررراع  ل عق ررررر   ررررراد م ررررريوا ررررر اةال ا  ل   راب رررررا

 الُناء  التالية :
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  تط ننً ا ؾلومنا  الجاتننا  واليات ننة لتنطننيط وعت نناد 
ك
الةن،  الننواي  مؾلوما يننا

 م ار ا  مؾينة  يابلة راجا   وماُ    التالية .

  .  تراجؿ ؽ لية  طور  دائ     ال حط ؽق ا ؾلوما 

 آلاخر ق بنؾالية . تريط بين  دائ  و ناؽل  مؿ 

/
ً
فهررررررره القتررررررراًا اق صرررررررابً ، والقاى ى ررررررر ، واج نا  ررررررر  ا   لقررررررر   ال صررررررر ل   امحرررررررا

 واا م مدترا  الُناء  التالية : للن ل ما ، وا  اةامها  ص   أ الق   وقاى ى  ،

  قسنننتوؽ  الؾاتنننا منننق  خ ىينننا  والينننوانين ، وىضننناتا املجت نننؿ  ىت نننادي املليطنننة

ينننننننا  ا ؾلومنننننننا  تع نننننننؿ الينننننننانون وا  نننننننادم السيا نننننننية، و نغ نننننننة ا تؾلينننننننة با ؾلومنننننننا  و ين

 بالوهْو علا م ادر ا ؾلوما ، وا تناامجا . 

  تينننننر با نننننتناام م نننننادر ا ؾلومنننننا  الملننننني لجنننننق عل قنننننا لال نننننْو ؽ نننننا ا ؾلومنننننا  الملننننني

 تحتاججا  .

 (:30/ مؾاتيع ج ؾية ا ُت ا  الجامؾية الملعتطانية)5

و يينننة  ؽ نننا  السننن ؾة للنننوي   SCONULُت نننا  الجامؾينننة والو نينننة وضنننؾ  ج ؾينننة ا      

، و نن  ؽ نار  ؽنق ؽناد مننق ا جنارا  الملني تنغننر 2004 ،  ن   ور قننا ؽنام 1999  ؾلومناا  ؽنام  

، و ت ُننننق  يسنننني  هننننوو 
ك
لجننننا ؽ ننننا  لقننننا  طننننور مننننق ا جننننارا    ا ننننية علننننا مجننننارا   ٍ ننننع   ينننناما

 مق اليواؽا    :الو يية ملج وؽتين  ض  َم م  وؽة ؽا
ك
 د ا

 املج وؽة  ولا : مؾرمة ٍينية  حاتا مِان ا ؾلوما ، والوهْو لجا، واا م : -

 .  التحيً مق اللاجة لل ؾلوما 

 .  مؾرمة ا  ادر الملي ت ُق  ن  لتي اللاجة لل ؾلوما 

 . مؾرمة ٍينية  طو ر واؾاتم ع  عا ي ية ال حط 

  ما ، واؾيين موىؾجا .مؾرمة  دوا  ا نا  ة لل حط ؽق ا ؾلو 

 املج وؽة ال انية  :   تؾلً ب ؾرمة ٍينية مج  ا ؾلوما  وا تناامجا، واا م : -

 . مؾرمة ٍينية  ييي  نوؽية ا ؾلوما  ا س عجؾة ومنا  يقا 
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   مؾرمنننة ٍينينننة رينننط ا ؾرمنننة الجاتنننا  بنننال،ملعا  السنننابية لليينننام لؾ نننم ،  و ا ننننا

ولّ اليار  ؽ ا نيلجا لآلخ  .ىرار، ٍو
ك
َان  لّ ضرور ا  ر ق ، َل ا 

  مؾرمننننة ٍينيننننة ريننننط ا ؾرمننننة الجاتننننا  بننننال،ملعا  السننننابية ل بتِننننار وعنتننننال مؾننننارل

 جاتا .

/  مؾنناتيع  خننر  هنننن   حنن  مسننمع تمجننارا  اليننرن اللننادي والؾاننر قت و ضنن     ربؾننة  6    

 :(31)ماا ،   

 ( : Digital Age Literacyمجارا  الؾ ر الرىمي ) -

  ا ينننننار  ؽ نننننا ا نننننتناام التينينننننة الرى ينننننة و دوا     ننننناْ ، والاننننن ِا  للوهنننننْو علنننننا  ننننن   

ا ؾلومنننا  وعدار قننننا و يو  جننننا وعنتاججننننا للؾ ننننم  نننن  م ت ننننؿ ا ؾرمننننة . واانننن م مجننننارا  ال يامننننة 

  ا ننية والؾل يننة و ىت ننادتة والتينيننة وال  ننر ة وا ؾلوما يننة ومجنن  ال يامننا  ا تؾنناد  

 .والوي  الِو   

 ( : Inventive Thinkingمجارا  التنُيع  بااي  ) -

يه والتوجي  الواا  و بتِار  ومجارا  التنُيع الؾليا .            
ّ
 اا م مجارا  التُ

 ( : Effective Communicationمجارا     اْ النّؾاْ ) -

لة، ننننننننية اانننننننن م مجننننننننارا  الؾ ننننننننم  نننننننن  مر ننننننننً وا جننننننننارا  الملنننننننني    ننننننننؿ بننننننننين ا سنننننننندولية ا         

 و جت اؽية و   اْ التناؽ   .  

 ( : (High Productivityمجارا   نتاجية الؾالية  -

ااننننن م مجنننننارا  التنطنننننيط و دار  والتنغننننني  و  نننننتناام النّؾننننناْ ألدوا  التينينننننة  ننننن          

 الؾال  الواىد  .

ر السننالؿ والؾانننرون ٍ ننا اؽت ننا   حننناد الؾربنن  لل ُت نننا  وا ؾلومننا  ) اؽلننن  (،  نن  ا ننند     

، ال وابنن  و  ا ننيا  وا ؾنناتيع 2016نننوم ملع  16- 14ل  حنناد والننوي ؽيننا  نن  الن ننع  مننا بننين 

الملنننني اؾ نننننع بال يامنننننة ا ؾلوما يننننة، و ننننن  م  وؽنننننة اليننننارا  ا طلوينننننة الملننننني   ُننننق  منننننراد منننننق 

 والوهنننننننْو علنننننننا هنننننننوو ا ؾلومنننننننا   حاتنننننننا ارتياجنننننننا ق  منننننننق ا ؾلومنننننننا   ننننننن  الوىننننننن  ا نا ننننننن ،



 يوسف خضرد. إبراهيم خليل                                                                       

 

 

    1029ـ يناير  اد  شررالعدد احل - سادساجمللد ال
292 

و ييي جننننا ومننننق  نننن  ا ننننتناامجا بالُننننناء  ا طلويننننة. و  ننننا  اليننننارا  ا طلويننننة باىتننننناؼ الننننننرد 

ينيننننة  بقه يننننة ا ؾلومننننا  ؽنننننا راجتنننن  علننننا ا نننننا  ىننننرار مؾننننين  نننن   حاتنننناو   ننننادر وروامننننا ٍو

ال حننط والل ننْو ؽل قننا،  نن  اليننار  ؽ ننا  ييي جننا  ؾرمننة مينناار ال نناو وال  ننا  واللاا نننة 

ا ا ننننننعيؾاتقا وا ننننننتق لجا و وعينجننننننا س نننننننا  اليننننننرار السننننننلي   نننننن  الوىنننننن  تقننننننا،  نننننن  الؾ ننننننم ؽ نننننن

ا طلنوب، و تضنن ق  لننّ اليننار  ؽ ننا ا ننتناام  ُنولوجيننا ا ؾلومننا  و   نناس  ب نتلننه 

 نواؽجنننننننا ب نننننننا م قنننننننا الجوا نننننننه الوٍينننننننة بِننننننننم  جيالجنننننننا للتؾامنننننننم و   ننننننناْ با ُت نننننننا  ومراٍنننننننن  

دؽا  الرى ينننننننننة ويننننننننننٌو وىواؽنننننننننا ا ؾلومنننننننننا  ا ؾلومنننننننننا  ودور  رتنننننننننيه والو نننننننننائً وا سنننننننننتو 

 .(32)و ن عن  واللِومة  لُ عونية

 ملعلوماتي : امستويات الوشي 

 مق خ ْ ما   ً ت ُق  حاتا مستو ا  الوي    ؾلوماا     هوو ا ستو ا  :            

/ ال  ي ا ك بي 
ً
 :Library Literacyأوال

 مج نا لال نْو وهو م  وؽة ا جارا  ال،اهة با تن   
ك
 بح ينا
ك
اام ا ُت ة باؽت ارها م ارا

ؽ نا ا ؾلومنا  ،و تتضن ق  لنّ  مجن  نغن  الت نايه ،  والتؾامنم منؿ النجنار  ، وا ننتناام 

َامننننننننة ا  ننننننننادر  والُانننننننناما  و دوا  ال  ليوجراميننننننننة وا ستنل ننننننننا  وىواؽننننننننا ال يانننننننننا  ، 

ا تقنننننال الوهنننننْو ل  نننننتي ْ والينننننار  ؽ نننننا ا نننننتنرال ا ؾلومنننننا  و  نننننتناد  منقنننننا و و ييجننننن

 الواا     الل ْو ؽ ا ا ؾلوما  .

/ ال  ي ال قجي 
ً
  Computer Literacyثاى ا

 و هو اليار  ؽ ا ا تناام اللا  ا  آلالية ويرام جا لتننيو مجام ؽ لية .   

/ ال  ي الاقمي 
ً
 : Digital Literacyثالثا

ييا قنا  ن  م ناس  ا ؾلومنا  و   ناس ، وهو مؾرمة ومج  ال ور  الرى ينة بقلؾادهنا و ط     

و  ننننن  ال حننننننط والتيقننننن ي ، و و يننننننً ا ؾلومننننننا  وا ننننن عجاؽجا ، ومؾالجيقننننننا  ننننن   تننننننِاْ منتلنننننننة 

 وعنتاججا و وتيؾجا ،  و  عر الجا وا تي الجا .
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/ ال  ي البعثي :
ً
 راب ا

و حاتنننا ويؾ ننني الينننار  ؽ نننا  حاتنننا منننناهي  ال حنننط ، وعؽنننااد ع ننن عا ي ية جينننا  لل حنننط ،    

م ادر ا ؾلوما  ، و اليار  ؽ ا نيا  تياء ، و حليم ا  ادر  مق ريط الُناتة وال ية ، 

اليار  ؽ ا عنتال الن   و الو ائط ا تؾاد  لتير ر  نتائج ال حط ، ٍولّ  الوي  بيوانين و 

 وريوو الاار  .

 :(33)بيان االفال شن املكتبات والتنمية املستدامة

    ْ ؽ ننا ا ؾلومننا  هننو رننً مننق ريننوو   سننان تواجنن  ماننِلة النيننر  عن رننً الل ننو

ؾا ا ُت ا  ا ِان الوريا    ٍ يع منق املجت ؾنا  النوي تنومر 
ُ
و اؽ  التن ية ا ستاامة، وا

ا ؾلوما  ألمراد املجت ؿ  لتطو ر التؾلي  واٍعساب ا جنارا  الجاتنا  و نوميع منري الؾ نم 

  الينننرارا  ال نننائ ة والملننني  تؾلنننً بال راؽنننة والينننلة وعىامنننة ا انننروؽا   ىت نننادتة وا ننننا

ومؾالجننة ا انناَم ال يايننة، ريننط  لؾنن  ا ُت ننا  دورا مر نناا ٍاننر ّ  ن ننوي مجنن  مننق خنن ْ 

 وميع ا ؾلوما  بِامة هورها و يات  الملعامج وال،اما  الملي  تؾلنً با ؾرمنة  ن  م ت ؾنا  

، لنوا نناد  2015لتن ينة  نا لؾنا ؽنام ااجا اقيعا  نريؾا، رينط وضنؾ   من  ا تحنا  ع نارا ل

 مننن  ج ينننؿ ا سننناه ين  ن تيننناروا الننناور الجنننام النننوي  لؾ ننن  ا ُت نننا   ننن  َنننم  نحننناء الؾنننال  

والننوي قؾننا آليننة ىو ننة لتط يننً بننرامج التن يننة ا سننتاامة، وؽلينن   ٍننا   منن  ؽ ننا  ن   نننح 

لوا ية و ناؽ  املجت ؾنا  ا ُت ا  مري لاج يؿ، بحيط   ُق  مراد مق  حييً  ن ييق  ا

والملي مق خ لجا قستطيؿ َم  مراد مق َم ال،لنيا   ن تيوموا بنالتؾل  وال،لنً و بتِنار، 

ٍ ننننا  يننننوم ا ُت ننننا  بنننناؽ   يامننننة الننننتؾل  والتنُيننننع النينننناي م ننننق خنننن ْ ا ُت ننننا  قسننننتطيؿ 

 ق ، ٍ نا  ينوم  منراد  ن ق ن،روا الينو  التُنولوجينة و ن عنن  ل ر يناء بحينا ق  وي  ت ؾنا

ا ُت ا  بح اتة ريوو ا ستنامين    ع ارة ا ؾلومنا   ن  بيانة آمننة، ٍ نا  ن ا ُت نا   ن  

امللتنننو  لل  ت ؾنننا  وال يامنننا  و ننن  الملننني اسننناؽا الننننرد ؽ نننا  نننننران منننؿ ا ؾاهنننا الؾامنننة 

ة ا  انينة والملي تحتاجولقا إل ارة ال،ناما  ٍ نا ت ُنق  تضنا  ن  لؾن  دورا  ٍ وابنة لل اناٍر

و يننننننات  ال،نننننناما  اللِوميننننننة  لُ عونيننننننة الجاتننننننا ، ٍ ننننننا   نننننننح ا ُت ننننننا  ع ارننننننة ا ؾرمننننننة 

الؾا ينننننة، ع  اؾننننننا ا ُت ننننننا  جاننننننن    اسنننننن ي لل ايننننننة التحتيننننننة   ا ننننننية الملنننننني  نننننناؽ  التؾلنننننني  

والوعننائه ون ننو املجت ننؿ، مهنني   نننح   ارننة ا  ئ ننة وا ؾملننع  لل ؾلومننا   نن  َننم  تننِالجا عن 
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َانننننن  َاننننن   ننننن  تنننننِ َانننننن  مسننننن وؽة ومرئينننننة  و عن  َانننننن  مط وؽننننة  و عن  م منطو نننننة  و عن 

رى يننة، ٍ ننا  يننام ا ُت ننا  النناؽ  الر ننمي والقيننع ر ننمي للننتؾل  مننا  الليننا  و يننوم بحنننػ 

النننوٍر ا  ال،اهننننة بننننالنلِلور والؾننننادا  وا ؾلومننننا   هننننلية و وليننننة و تضننننا رنننننػ ال ننننعاث 

م   يا ا  ا ؾلومنا  اليي نة ؽ نا  حسنين    ناْ اليوم  وال يا   والؾلمي، مؾناما ها

َانننن   ننن   الجنننا ن  وعمننناادها لاننن ُة وا نننؾة ومائينننة السنننرؽة، وخ هنننة الينننْو  ن ا ُت نننا  

الانننننننر ّ الط يدننننننن  لتنننننننوميع   ارنننننننة الؾامنننننننة لل ؾلومنننننننا  و ُنولوجينننننننا    ننننننناس  وتننننننن ِا  

و نننننوو  ننننن  عخ هنننننج  م نننننادر ا ؾلومنننننا ، ٍ نننننا  ٍنننننا ال ينننننان  ن منننننوعن  ا ُت نننننا  مننننناريون وم

وؽطنننننارق  إلرتننننناد  منننننراد للوهنننننْو علنننننا ا ؾلومنننننا  الملننننني ت ح نننننون ؽنقنننننا، ٍ نننننا تينننننوم ا ُتىينننننين 

ب ؽطناء التنار  ا  والناؽ  لال نْو ؽ نا ا ؾلومنا  لل  ت نؿ ولؤل ن،اي النوتق تحتنناجون 

ة  ننن  املجت ننؿ   ؾلومننناا ، ٍ نننا  ٍننا ؽ نننا  ن ا ُتىيننين هننن  الينننائ ون   ن تِونننوا  مضنننم مانناٍر

 ا اللناظ ؽ ا ال عاث ال يا   والجو ة، وان ا ُت نا  جن ء منق م ت نؿ متؾناد ا سناه ين، ؽ

ريننننط اؾ ننننم لاننننِم مؾنننناْ و نننن  منتلننننه الغننننرول مننننؿ الؾاتننننا مننننق املج وؽننننا  ا سنننناه ة  نننن  

املجت نننؿ بحينننط  ينننوم هنننوو املج وؽنننا  بتينننات  الملنننعامج وال،ننناما  بالتؾننناون منننؿ اللِومنننا  

َا   املللينننة والو نينننة واملج وؽننننا  املجت ؾينننة وا د سننننا  ال،يعتنننة وهياننننا  الت و نننم وتننننر

اليطننناؼ الؾنننام وال،ننناي، ٍنننولّ منننان ا ُتىينننين هننن  النننناؽلون   ٍيننناء النننوتق لنننايق  الينننار  

ة اللِومننا  ومنغ ننا  املجت ننؿ ا ننا   وعدار   ؽ نناْ و َننادت يين والننيننين  نن   ؽ ننا مانناٍر

 ؽ ننعال بننناور ا ُت نننا   نن   طنننو ر   نننر  حييننً  هننناال السيا ننا ، ٍ نننا  ٍنننا   منن  ؽ نننا 

السيا نننننننا ، والتقٍينننننننا ؽ نننننننا دورهننننننن    اسننننننن ي  ننننننن  ع ارنننننننة ا ؾلومنننننننا  وال،ننننننناما  الاننننننن ُية 

 الضرور ة لتحييً التن ية

ا ستاامة, لوا ت   ؽ ا ها د  السيا ا   ن قؾن توا منق دور ا ُت نا  ويسنتقلوا مجنارا   

ؾرمنننننة للنننننم ماننننناَم التن ينننننة ؽ نننننا مسنننننتو  الينننننائ ين ؽ نننننا ا ُت نننننا  والؾننننناملين  ننننن  م ننننناْ ا 

املجت ننؿ، لنننوا ر ننن   منن  هنننا د  السيا نننا  وا جت نننين باليضنناتا التن و نننة  ن  نؾنننم و رمنننؿ 

 -سبا و ن: 2015مق هوو ا  ادر اليو ة اللالية و تقٍا  ن  ي   ار  ن وي لؾا ؽام 

 .تيار  ه ية ع ارة ا ؾلوما  ٍؾن ر   اس ي تاؽ  التن ية.

َقدوا   ن و ة.قؾ عل بال  .اور الوي تلؾ   ا ُتىيين 
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 –.قةنننجؿ الننناْو  ؽضننناء  ننن   مننن  ا تحنننا  ؽ نننا دؽننن    نننر ا ؾلومنننا  ال تمنننة للتن ينننة 

م ننننننم ا ُت ننننننا  و الجياننننننا    - ننننننوميع تنننننن ِا  ا ؾرمننننننة وا  ننننننادر الىاننننننر ة وا ؾلوما يننننننة 

 الؾامة.

 :ل ام    اطىافاا  ال  ط  ( ححب ألا ةاب( ًبيو قجا ا  ال امليو في ا ك با  ا1جةول رقه  

 
 ةرجررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر    ةرج  يبير   ةرج  يبير  جةا بور ا ك ب 

 م   ط 

 ةرجرررررررررررررر  م ةى رررررررررررررر    ةرج  م ةى  

 جةا

 0 2 13 12 3 قرشاب ا ح   ةًن وت جيههه ىع  ا  اف 

 3 17 7 3 0 ت فير الب اىا  وا  ل ما   ص رها اطخ ل  

 4 13 10 2 1  ح  عا  اطخ ل  ال ط عا ا نهي لألفااب في ا

 6 12 10 1 1 تةرعب الك ابر ال     ا  اصص  في م ال البعث

تررةرعب الكرر ابر ال   رر  ا  اصصرر  فرري م ررال مهررارا  

 اتصال وال  اصت ال  ال

0 1 9 12 8 

 2 10 14 2 2 ت ن   مهارا  ال  كير ال لمي لةب ا ح   ةًن

ا  ل مررررررا   تررررررةرعب ا حرررررر   ةًن  )ررررررى ال صرررررر ل قلررررررى

 وت ث قها

4 4 12 6 4 

ت  رررررررررررر ت مررررررررررررةر ا  ا حرررررررررررر   ةًن ىعرررررررررررر  ال عررررررررررررةًا  

 وا  كال 

5 4 12 5 4 

 5 9 11 2 3 ت فير فاص ال  ل ه وال ةرعب وال ط عا للجن ت

 8 11 9 1 1 ت ل ة ا  اف  وتط عاها وتا عنها وت زي ها

 10 9 8 2 1 ب ه فاص إلا ةاع ال لمي في  اف  اطجاال 

 10 8 7 3 2 ار ال ق  ا  ال لن   ا  اح  لن ا ا  اف ا تثن

 2 12 10 3 3 ه نال  ا  ه )يو و شج  هه ور اًتههإلا 

 2 5 13 6 4 ت فير ا ااجت وا صابر ال لن   ا   ةب   ا  ناار

 6 12 7 3 2 زعاب  ي ا   ال امليو وقثاا   براتهه ا ه   

 7 10 7 3 3  اف ا حاهن  في  ل  م  نت ا  ل ما  وا 

 4 15 8 2 1 ت ن   قةرا  توي اح  اجا  الخاص 

 0 6 16 5 3 إلا هال في مع  ألام ا 

ر)ط قطا ا   ةًة  من اطج نت  رالقاا   وايتحرا  

 ا  اف 

3 6 15 5 1 
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 الؾاملين    رساب ىي ة ت ت  للساب دسل  النروو بين متو طا    ت ابا  لا ( ت ين 2جاْو رى  )

 -:ا ُت ا  الؾامة ) امللامغا  الو طع (
ق ن   ال طب   ألب ةي ال طب   القب)ي ا هارا  م

  

 مح  ب 

 الةالل 
 ع ل ع ل

 0.01 4.416 1.27 1.27 0.492 1.26 عرتاد ا ستنياتق و وج قج  نحو ا ؾرمة 1-1

 0.01 4.954 347. 1.14 505. 1.54  وميع ال يانا  وا ؾلوما  ب ورها امل،تلنة 1-2

  التطو ر ا  ي لؤلمراد    ا ستو ا  امل،تلنة 1-3

1.78 

.417 1.19 .397 7.266 0.01 

 ار   الِوادر الننية ا تن  ة    م اْ  1-4

 ال حط

 

1.22 

 

.417 

 

1.11 

.315 2.089 0.04 

 ار   الِوادر الننية ا تن  ة    م اْ  1-5

 مجارا     اْ والتواهم النؾاْ

 

1.65 

 

.484 

 

1.16 

 

.374 

5.840 0.01 

 0.01 2.089 417. 1.78 475. 1.68  ن ية مجارا  التنُيع الؾلمي لا  ا ستنياتق 1-6

 ار   ا ستنياتق ؽ ا الوهوْ علا ا ؾلوما   1-7

 و و ييجا

1.78 .417 1.11 .315 8.660 0.02 

َا  ا ستنياتق نحو التحاتا   1-8  و يؿ مار

 وا اُ  

1.27 .450 1.11 .315 2.640 0.01 

 0.01 2.372 435. 1.76 492. 1.62  وميع مري التؾلي  والتار   والتطو ر لاج يؿ 1-9

 0.01 4.157 000. 1.00 475. 1.32  وليا ا ؾرمة و طو رها و ن  نقا و وتيؾجا 1-10

َامة املجاس  1-11  347. 1.86 دؽ  مري  بااؼ الؾلمي    

 

1.05 .229 

 

12.42

1 

0.01 

17.23 0.000 1.00 315. 1.89 ا ع  ار التينيا  الؾل ية ا تارة لاار ا ؾرمة 1-12

4 

0.01 

 1.00 315. 1.89  هت ام با وهويين واةجيؾج  ورؽاتيق  1-13

 

0.000 17.23

4 

0.01 

 وميع ا راجؿ وا  ادر الؾل ية ا ت اد   1-14

 با ت رار

1.76 .435 1.00 

 

0.000 10.58

3 

0.01 

 0.01 4.741 608. 3.73 88. 3.30 ت اد  ٍناء  الؾاملين وع راء خملعا ق  ا جنية 1-15

 0.01 5.237 1.270 1.05 0.507 1.49 ا ساه ة    خلً م ت ؿ ا ؾلوما  وا ؾرمة 1-16

 0.01 7.690 0.347 1.08 0.463 1.70  ن ية ىارا   وي  رتياجا  ال،اهة 1-17

 0.01 7.266 0.397 1 0.498 1.59 ميا   جام    محو    1-18

ريط ىطاؽا  ؽاتا  مق املجت ؿ باليراء   1-19

 واٍعساب ا ؾرمة

1.65 0.484 1.05 0.315 7.266 0.01 
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عجابا  الؾاملين ا ُت ا  الؾامة ) امللامغا  الو طع (، تتضت مق نتائج الجاْو السابً 

ِنو ق ال يامنة ا ؾلوما ينة لل نوا ق وعؽناادو  ن التياترا  اايع النا دور ا ُتىتنين  ن   ريط 

(،  نن  رننين 1ملجت ننؿ ا ؾرمننة مننق وججننة نغننر  خ ننائيين ىننا َننان ب سننتو  ىننوي ؽ ننا النيننر  )

َانننننننن  هننننننننوو 19، 18، 14، 8، 7َانننننننن  هنننننننوو التينننننننناترا  متو نننننننطة ؽ ننننننننا النينننننننرا  ) (، بين ننننننننا 

 (.17، 16، 15، 13، 12، 11، 10، 9، 6، 5، 4، 3، 2التياترا  ضؾينة ؽ ا النيرا  )

 :(رس   ؽاادت ين عجابا  الؾاملين    ا ُت ا  الؾامة ) امللامغا  الا الية ( 3جاْو رى  )

 

 

 

 0 5 6 15 2 عرتاد ا ستنياتق و وج قج  نحو ا ؾرمة

 4 8 12 3 1  وميع ال يانا  وا ؾلوما  ب ورها امل،تلنة

 3 5 16 4 0 مراد    ا ستو ا  امل،تلنةالتطو ر ا  ي لؤل 

 8 6 14 1 1  ار   الِوادر الننية ا تن  ة    م اْ ال حط

 ار   الِوادر الننية ا تن  ة    م اْ مجارا     اْ 

 والتواهم النؾاْ

1 3 8 9 7 

 1 10 10 3 4  ن ية مجارا  التنُيع الؾلمي لا  ا ستنياتق

 0 9 9 8 2 ْو فالا ا ؾلوما  و و ييجا ار   ا ستنياتق ؽ ا الوه

َا  ا ستنياتق نحو التحاتا  وا اُ    4 6 12 3 3  و يؿ مار

 0 5 6 12 5  وميع مري التؾلي  والتار   والتطو ر لاج يؿ

 1 7 16 2 2  وليا ا ؾرمة و طو رها و ن  نقا و وتيؾجا

َامة املجاس   6 7 13 1 1 دؽ  مري  بااؼ الؾلمي    

 1 5 8 7 7 ا ع  ار التينيا  الؾل ية ا تارة لاار ا ؾرمة

 4 10 8 3 3  هت ام با وهويين واةجيؾج  ورؽاتيق 

 0 2 12 9 5  وميع ا راجؿ وا  ادر الؾل ية ا ت اد  با ت رار

 8 12 6 1 1 ت اد  ٍناء  الؾاملين وع راء خملعا ق  ا جنية

 3 11 7 5 2 وا ؾرمة ا ساه ة    خلً م ت ؿ ا ؾلوما 

 22 4 2 0 0  ن ية ىارا   و   رتياجا  ال،اهة

 3 7 12 4 2   جام    محو  ميا 

 2 6 12 5 3 ريط ىطاؽا  ؽاتا  مق املجت ؿ باليراء  واٍعساب ا ؾرمة
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    رساب ىي ة ت ت  للساب دسل  النروو بين متو طا    ت ابا  لا  الؾاملين( ت ين 4جاْو رى  )

 -:ا ُت ا  الؾامة ) امللامغا  الا الية (

 ا جارا  م

 التط يً  ل ؾاي التط يً الي   

 ىي ة  
مستو  

 الاسلة

 ع ل ع ل

 0.01 3.903 501. 3.84 69. 3.54 عرتاد ا ستنياتق و وج قج  نحو ا ؾرمة 1-1

1-2 
  وميع ال يانا  وا ؾلوما  ب ورها امل،تلنة

3.54 .69 3.84 .501 3.903 0.01 

1-3 
 التطو ر ا  ي لؤلمراد    ا ستو ا  امل،تلنة

3.51 .73 3.89 .393 3.875 0.01 

1-4 
  ار   الِوادر الننية ا تن  ة    م اْ ال حط

3.30 .88 3.73 .608 4.741 0.01 

1-5 
ِنننننننننننوادر الننينننننننننننة ا تن  نننننننننننة  ننننننننننن  م ننننننننننناْ   نننننننننننار   ال

 مجارا     اْ والتواهم النؾاْ
3.19 .81 1.68 .747 18.169 0.01 

 0.01 5.036 435. 2.76 69. 3.54  ن ية مجارا  التنُيع الؾلمي لا  ا ستنياتق 1-6

1-7 
 ننننننار   ا سننننننتنياتق ؽ ننننننا الوهننننننْو علننننننا ا ؾلومننننننا  

 و و ييجا
3.62 .55 3.78 .417 2.640 0.01 

1-8 
َا  ا سنننننننننننننتنياتق نحنننننننننننننو التحننننننننننننناتا    و ننننننننننننيؿ منننننننننننننار

 وا اُ  
3.57 .55 1.41 .498 29.768 0.01 

 0.01 23.854 498. 1.41 79. 3.22  وميع مري التؾلي  والتار   والتطو ر لاج يؿ 1-9

 0.01 22.581 498. 1.41 75. 3.35  وليا ا ؾرمة و طو رها و ن  نقا و وتيؾجا 1-10

َامة املجاس  1-11  0.01 2.991 759. 2.92 87. 3.16 دؽ  مري  بااؼ الؾلمي    

 0.01 3.651 647. 3.57 65. 3.57 ار التينيا  الؾل ية ا تارة لاار ا ؾرمةا ع   1-12

 0.01 7.812 315. 3.89 68. 3.62  هت ام با وهويين واةجيؾج  ورؽاتيق  1-13

1-14 
 نننننننننننننننننوميع ا راجنننننننننننننننننؿ وا  نننننننننننننننننادر الؾل ينننننننننننننننننة ا ت ننننننننننننننننناد  

 با ت رار
2.59 .98 3.46 .767 18.169 0.01 

 0.01 4.741 608. 3.73 88. 3.30 ن وع راء خملعا ق  ا جنيةت اد  ٍناء  الؾاملي 1-15

 0.01 5.036 435. 2.76 69. 3.54 ا ساه ة    خلً م ت ؿ ا ؾلوما  وا ؾرمة 1-16

 0.01 23.854 498. 1.41 79. 3.22  ن ية ىارا   و   رتياجا  ال،اهة 1-17

 0.01 22.581 498. 1.41 75. 3.35   جام    محو  ميا  1-18

1-19 
ريننننننننننننط ىطاؽنننننننننننننا  ؽاتنننننننننننننا  منننننننننننننق املجت نننننننننننننؿ بننننننننننننناليراء  

 واٍعساب ا ؾرمة
1.86 

.347 

 
1.05 

.229 

 
12.421 0.01 
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 ن التينناترا  ) امللامغننا  الو ننطع (تتضننت مننق نتننائج الجنناْو السننابً  نن  ا ُت ننا  الؾامننة 

ا ؾرمة مق اايع رْو دور ا ُتىتين     ِو ق ال يامة ا ؾلوما ية لل وا ق وعؽاادو ملجت ؿ 

َاننن  14، 9، 7، 1وججننة نغننر  خ ننائيين م ق ننا َننان ب سننتو  ىننوي ؽ ننا النيننر  ) (،  نن  رننين 

َانننن  هنننوو التيننناترا  19، 16،18، 8، 6هنننوو التيننناترا  متو نننطة ؽ نننا النينننرا  ) (، بين نننا 

 (.17، 15، 13، 12، 11، 5،10، 4، 3، 2ضؾينة ؽ ا النيرا  )

الؾاملين    ا ُت ا  الؾامة ) امللامغا  الو طع والا الية ( رس   ( ت ين عجابا 5جاْو رى  )

  ؽااد:

بارجة ٍ يع   دور ا ُت ة

 جاا

بارجة  بارجة ٍ يع 

 متو طة

بارجة متانية  بارجة متانية

 جاا

 0 7 19 27 5 عرتاد ا ستنياتق و وج قج  نحو ا ؾرمة

 7 25 19 6 1  وميع ال يانا  وا ؾلوما  ب ورها امل،تلنة

 7 18 26 6 1 التطو ر ا  ي لؤلمراد    ا ستو ا  امل،تلنة

 ار   الِوادر الننية ا تن  ة    م اْ 

 ال حط

2 2 24 18 14 

 ار   الِوادر الننية ا تن  ة    م اْ 

 مجارا     اْ والتواهم النؾاْ

1 4 17 21 15 

 3 20 24 5 6  ن ية مجارا  التنُيع الؾلمي لا  ا ستنياتق

 ار   ا ستنياتق ؽ ا الوهوْ علا ا ؾلوما  

 و و ييجا

6 12 21 15 4 

َا  ا ستنياتق نحو التحاتا    و يؿ مار

 وا اُ  

8 7 24 11 8 

 5 14 17 14 8  وميع مري التؾلي  والتار   والتطو ر لاج يؿ

 9 18 25 3 3  وليا ا ؾرمة و طو رها و ن  نقا و وتيؾجا

َامة املجاس دؽ  مري  با  16 16 21 3 2 اؼ الؾلمي    

 11 13 15 10 9 ا ع  ار التينيا  الؾل ية ا تارة لاار ا ؾرمة

 6 22 18 6 6  هت ام با وهويين واةجيؾج  ورؽاتيق 

 وميع ا راجؿ وا  ادر الؾل ية ا ت اد  

 با ت رار

9 15 25 7 2 

 14 24 13 4 3 يةت اد  ٍناء  الؾاملين وع راء خملعا ق  ا جن

 10 21 14 8 5 ا ساه ة    خلً م ت ؿ ا ؾلوما  وا ؾرمة

 26 19 10 2 1  ن ية ىارا   و   رتياجا  ال،اهة

 3 13 28 9 5   جام    محو  ميا 

ريط ىطاؽا  ؽاتا  مق املجت ؿ باليراء  

 واٍعساب ا ؾرمة

6 11 27 11 3 
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رساب ىي ة ت ت  للساب دسل  النروو بين متو طا    ت ابا  لا  الؾاملين ت ين  (6جاْو رى  )

 (ا ُت ا  الؾامة ) امللامغا  الو طع والا الية    

 م
 ا جارا 

 التط يً  ل ؾاي التط يً الي   
 ىي ة  

مستو  

 الاسلة

 
 ؼ م ؼ م

 0.01 6.111 0.8855 2.555 0.591 2.4 عرتاد ا ستنياتق و وج قج  نحو ا ؾرمة 1-1

1-2 
 نننننننننننننننوميع ال ياننننننننننننننننا  وا ؾلومنننننننننننننننا  ب نننننننننننننننورها 

 امل،تلنة
2.54 1.115 2.49 0.424 4.4285 0.01 

1-3 
التطننننننننننننو ر ا  نننننننننننني لؤلمنننننننننننننراد  نننننننننننن  ا سنننننننننننننتو ا  

 امل،تلنة
2.645 1.255 2.54 .395 5.5705 0.01 

1-4 
 ار   الِنوادر الننينة ا تن  نة  ن  م ناْ 

 ال حط
2.26 0.6485 2.42 0.4615 3.415 0.025 

1-5 
 ار   الِنوادر الننينة ا تن  نة  ن  م ناْ 

 مجارا     اْ والتواهم النؾاْ
2.42 0.647 1.68 0.5605 12.0045 0.01 

1-6 
 ن يننننننننننننننة مجننننننننننننننارا  التنُيننننننننننننننع الؾلمنننننننننننننني لننننننننننننننا  

 ا ستنياتق
2.61 0.5735 2.27 0.426 3.5625 0.01 

1-7 
 نننننننننننار   ا سنننننننننننتنياتق ؽ نننننننننننا الوهنننننننننننوْ علنننننننننننا 

 و و ييجاا ؾلوما  
2.7 0.4835 2.445 0.366 5.65 0.015 

1-8 
َا  ا سنتنياتق نحنو التحناتا    و يؿ مار

 وا اُ  
2.42 0.5 1.26 0.4065 16.204 0.01 

1-9 
 ننننننوميع مننننننري التؾلنننننني  والتننننننار   والتطننننننو ر 

 لاج يؿ
2.42 0.641 1.585 0.4665 13.113 0.01 

 0.01 13.369 0.249 1.205 0.6125 2.335 جا وليا ا ؾرمة و طو رها و ن  نقا و وتيؾ 1-10

َامة املجاس  1-11  0.01 15.412 0.494 1.985 0.6085 2.51 دؽ  مري  بااؼ الؾلمي    

1-12 
ا نننننع  ار التينينننننا  الؾل ينننننة ا تارنننننة لاانننننر 

 ا ؾرمة
2.73 0.4825 2.285 0.3235 10.4425 0.01 

 0.01 12.523 0.1575 2.445 0.4975 2.755  هت ام با وهويين واةجيؾج  ورؽاتيق  1-13

1-14 
 ننننوميع ا راجننننؿ وا  ننننادر الؾل يننننة ا ت نننناد  

 با ت رار
2.175 0.7075 2.23 0.3835 14.376 0.01 

 0.01 15.412 0.494 1.985 0.6085 2.51 ت اد  ٍناء  الؾاملين وع راء خملعا ق  ا جنية 1-15

1-16 
ا سننننننننننناه ة  ننننننننننن  خلنننننننننننً م ت نننننننننننؿ ا ؾلومنننننننننننا  

  ؾرمةوا
2.515 0.5985 1.905 0.8525 5.1365 0.01 

 0.01 15.772 0.4225 1.245 0.6265 2.46  ن ية ىارا   و   رتياجا  ال،اهة 1-17

 0.01 14.9235 0.4475 1.21 0.624 2.47   جام    محو  ميا  1-18

1-19 
رينننط ىطاؽنننا  ؽاتنننا  منننق املجت نننؿ بننناليراء  

 واٍعساب ا ؾرمة
1.755 

0.4155 

 
1.05 

0.272 

 
9.8435 0.01 
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تتضنننننت منننننق نتنننننائج الجننننناْو السنننننابً والنننننوي ت  نننننؿ منننننا بنننننين ا ُتىتنننننين موضنننننوؼ الارا نننننة  ن   

التياترا  اايع رْو دور ا ُتىتين     ِو ق ال يامة ا ؾلوما ية لل وا ق وعؽناادو ملجت نؿ 

َاننننن  ب سننننتو  ىننننوي  نننن  لؾننننل النيننننر  ا   ريننننط ا ؾرمننننة مننننق وججننننة نغننننر  خ ننننائيين م ق ننننا 

َاننن  هننوو 3.47  - 3.44 راورنن  ا تو ننطا  اللسننابية لجننوو التينناترا  مننا بننين ) (،  نن  رننين 

التيننناترا  متو نننطة ؽ نننا مينننرا   خنننر   رينننط  راورننن  ا تو نننطا  اللسنننابية ل  نننت ابة 

َاننننننن  هننننننوو التينننننناترا  ضننننننؾينة ؽ ننننننا ؽنننننناد آخننننننر مننننننق 2.97 – 2.88ؽل قننننننا مننننننا بننننننين ) (، بين ننننننا 

(،  منننا مي نننا 1.79 – 1.65و نننط اللسننناب  ل  نننت ابة ؽل قنننا منننا بنننين )النينننرا   رينننط بلنننك ا ت

(، ٍ نا تتضنت  ن  ا يارننة منا بنين ا ُتىتنين 01 .0تتؾلً ب سنتو  الاسلنة مينا َنان ب سنتو   )

(  ينننننام ا ُت نننننا  الؾامنننننة  نننننن  امللامغنننننا  الاننننن الية ؽ ننننننا  4،  2منننننق خننننن ْ الجننننناولين رىنننننن  ) 

    فال ية النيرا . ا ُت ا  الؾامة    امللامغا  الو طع

 

 -النتائج:

َان  ٍ ع ىو     م اْ عؽنااد الننرد ولُنق َنان  لنّ  .1  عجر  النتائج  ن دور ا ُتىتين 

  ىم ىو     م اس   ن ية م ت ؿ ا ؾرمة و وليا ا ؾرمة.

ىلة الاؽ  ا ادي، وؽام الؾ م لاِم ر يط وىوي    م اْ  طو ر الِنادر الىانري  .2

َادت يننا و طننو ره  م ُر ننا ومجنيننا ومنيننا، و ننوميع ا راجننؿ وا  ننادر الؾل يننة ا ت نناد   

 با ت رار.

ؽننننننام  ننننننوميع  مِانيننننننا  لنننننناؽ   بننننننااؼ الؾلمنننننني و هت ننننننام بننننننا وهويين واةننننننجيؾج   .3

 ورؽاتيق .

 ؽام   ع  ار  م م للتينيا  الؾل ية ا تارة لاار ا ؾرمة. .4
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 -التوصيات:

 مق نتائج ومناىايقا ت ُق اى عاأ التوهيا  آلا ية:   ضوء ما  وهل  علي  هوو الارا ة  

 ن يقت  اليائ ون بالتنطيط    م ت ؾا ننا الؾريينة بتطنو ر الناور التن نوي املجت دن   ن   .1

   ورة    هوا املجاْ.
ك
 م اس  ا ؾرمة امل،تلنة رملع  حيً ا ُت ا  الؾامة  هااما

ة والتؾناون من .2 ؿ مد سنا   نتنال و ىت ناد ؽ ا ا ُت ا  الؾامة ما جسور مق ا ااٍر

   م ت ؾا قا، ويناء ؽ ىا  مت ادلة مؾجا رملع  ض ق الاؽ  ا ال  ؽملنع هنوو ا د سنا  

 لتننيو برام جا ميابم ما  يام  مق  نطيط مؾر   وؽلمي  سيع  برام جا  نتاجية. 

ينننة   نننتناد  منننق ا سنننتحا ا  الؾل ينننة وال نننيك ال ح ينننة اللات نننة  ننن  م ننناْ التُنولوج .3

 وا ؾلوما ية ا ط ية    الاْو ا تطور     الؾال .

 وصننن ي الارا نننة ال نننار ين الؾنننرب علنننا عجنننراء ا   نننا منننق الارا نننا  ا ياانينننة والنغر نننة  ننن   .4

هننوا املجنناْ مننق  جننم   و ننا ا ُت ننا  الؾامننة الؾرييننة وا سنناولين م قننا باتننائج موضننوؽية 

م اْ التن ية الىار ة واملجت ؾية مق وؽل ية رْو واىؿ دور هوا النوؼ مق ا ُت ا     

 ج يؿ املجاس . 

 

 -املراجع :

ننا ، ت نناد .) -1 (.تا نن عا ي يا  التن يننة الىاننر ة  نن  جامؾننة اليننا  ا نتورننة مننق 2009بَر

وججننننننننة نغننننننننر  ؽضنننننننناء هياننننننننة التنننننننناريست. م لننننننننة جامؾننننننننة اليننننننننا  ا نتورننننننننة للارا ننننننننا  

 (.290-243) 3، ؼ. 2وال حوث. م. 

(. تملسنننننة الت يننننع  نننن  التؾلنننني  الجننننامد :   ننننارب ؽا يننننةت. م لننننة 2008اليطنننن ،  نننن يع .) -2

 .226-9(، 50)14مستي م ال عبية الؾريية، 

(. دور الجامؾة و  تا  الجامد      وليم ا ؾوىا  الملني 2007ال يياي، ه اأ رس .) -3

 واجنننن  ال حننننط الؾلمنننني والتُنولننننو   و نننن م التطننننو ر. ورىننننة ؽل يننننة ميامننننة  نننن  ا نننند  ر 

  تننننننؾار  منننننناو ال حننننننط الؾلمنننننني والتطننننننو ر التُنولننننننو    نننننن  الننننننو ق الؾربنننننن ، الرالننننننؿ  حنننننن

 ا د سة الؾريية للؾلوم والتُنولوجيا بالتؾاون مؿ وتار  التؾلي  الؾال      ور ا.  
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(. تمننا  ا ننتناد  التؾلنني  الؾننال  السننؾودي مننق ال ننيك الجامؾيننة 2008خننول، منر ننة .) -4

(، 51)14 لننننة مسننننتي م ال عبيننننة الؾرييننننة، اللات ننننة  نننن  م نننناْ  ُنولوجيننننا ا ؾلومننننا ت. م

263-298. 

(. ا ننننتيراء واىننننؿ الارا ننننا  الؾليننننا  نننن  الجامؾننننا  النلسننننطياية 2007 بننننو  نننن ر ،   .) -5

و ر ينناء تقننا علننا مننا تلتنني راجننا   حييننً التن يننة الانناملة. ورىننة ؽ ننم ميامننة لل نند  ر 

لجنننننننود  والت ينننننننع ال الننننننط س حننننننناد نيابنننننننا    ننننننا و  ومنننننننوعن  الجامؾنننننننا  النلسننننننطياية تا

، جامؾة اليا .  و ؽت اد    مد سا  التؾلي  الؾال ت، املجلا  ْو

(. الجامؾننة ودورهننا  نن  بننناء م ت ننؿ ا ؾرمننة. بحننط ميننام  نن  2007 ننال ،  ننال  ر يننا .) -6

 ارييم. -ا د  ر الؾالمي للتؾلي  الؾال     الؾراو

ميام علا مد سة النُر  (. التؾلي  الؾال  رؤ  مستي لية. بحط2005 لي ، مي ونة .) -7

 الؾرب ،    ا لتيع الؾرب  ال ا  ، بيعو 

(. تا نننننتناام  ال نننننا  2005السننننر ح ، رسنننننق ومح ننننود، ومننننناء وؽ ننننا الؾ  ننننن ، تننننادن .) -8

الارا نننا  الؾلينننا  ننن  جامؾنننة ا لنننّ ؽ نننا الؾ  ننن    نننادر ا ؾلومنننا   لُ عونينننةت. م لنننة 

 (.196-155) 2، ؼ. 10مُت ة ا لّ مجا الو نية، م. 

(. ٍننناء  التؾلني  الجننامد   نن  ضنوء لؾننل ا تقيننعا  الؾ ننر ة: 2004 ، مناهر  ر ننا .) -9

 درا ة  يو  ية لجامؾة   يون. ر الة دٍتورا  فيع مااور ، جامؾة   يون، م ر.

10- Adeya, N & Oyeinka, B. (2002). The internet in African Universities: 

Case studies from Kenya and Nigeria". www.intech.unu.edu. 

11- Kelley, K. (2002). "The web of disciipline: Biglan's categories, the world 

wide web, and the relevant of academic disipline". Dissertation Abstracts 

International,  No. AA19836420, p. 1936. 

12-Switjer, R. (2002). "Does the university have a future? Virtual learning the 

market model and the fate of the professorate". Graduate Studies, 16-17, 47-

102.  
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13-Slick, E. (1999). "Present problems and future challenges of the Korea 

National Open University". ERIC, ED431910. 

(. ال عبيننة وم نناس  التن يننة  نن   ن نناء ال عبننوي. الينناهر : 1998)موسنن ع، مح ننود  ر ننا . -14

 مُت ة وهتي.

اليننننناهر  :  –.  1ن  –ا ُت نننننا  الؾامنننننة /   متحننننن  ؽ ننننناالجادي ، نىيلنننننة خليننننننة ج ؾنننننة . -15

 .  18 – 17ي  –.  2001الاار ا  ر ة الل نانية ، 

 .2015دائر   ر اء ا ٍر  ة النلسطياية  -16+17
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 .2001 ؽ االل يا تومان ، 

، م لنننننننة بنننننننوج ْ، ؽ نننننننا هللا. اتنننننننِالية النننننننومر   ؽ مينننننننة وا ؾلوما ينننننننة  ننننننن  عنننننننم الؾو نننننننة -19

 .2002، الج ائر: جامؾة ادرار، 1اللييية، ؼ

سننال ،  ننال  ر يننا. الجامؾننة ودورهننا  نن  بننناء م ت ننؿ ا ؾرمننة. بحننط ميننام  نن  ا نند  ر خ -20

 .2007الؾالمي للتؾلي  الؾال     الؾراو: ابر م، 

 لي ، مي ونة. التؾلني  الؾنال  رؤ  مسنتي لية. بحنط مينام علنا مد سنة النُنر الؾربن ،  -21

 .2005  ا لتيع الؾرب  ال ا  ، بيعو ،  

 ، مننناهر  ر نننا. ٍنننناء  التؾلننني  الجنننامد   ننن  ضنننوء لؾنننل ا تقينننعا  الؾ نننر ة: درا نننة  -22
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نظ ة املؤسشات الوثائكية خل جيي اجلامعات اجلزائ ية بعد التوظيف 

 واجلودة: املوائمةبني 

 .دراسة ميدانية باملؤسشات الوثائكية لوالية قشهطيهة

                                           
 د. عبد احلميد رحيان                                                  شورار عفيفة                                

 أطحاذ محاكس                                  هالبة دلحوزاه                                
 2حامعة عبد الحميد مهسي قظنوينة 

 LERISTمخبر الدزاطات والبحث حوى إلاعالم والحوريق العلمي والحننولوجي 
 

 امللخص: 

ة املؤطظات الورائقية لخسيجي الجامعات الجصائسية )ثخـف ثناولد هره الدزاطة نظس 

علممممل املنحبمممماتل وعممممد الحو يممممف محممماولح  الوقمممموا عضممممم مخحلممممف حوانممم  هممممرا املوكممممو   ممممم  

ويعمد الهمدا مم  همره الدزاطمة  حيث دزحة املوائمة والجودة فمي ثددةمة الو مائف املوملمة لهممل.

 مظئولي هره املؤطظات.  هو معسفة مدى قدزة هؤالء الخسحح  عضم ثلبية ثوقعات

وقمممد وقمنممما  مممسحساء دزاطمممة ميدانيمممة اعحممممدنا فتبممما عضمممم اطمممحمازة  طمممخبانة ممممدداة لجمممم  

البيانممات وشعممد عضممم مظممئولي املؤطظممات الورائقيممة  اعحبممازهمل عينممة الدزاطممة   ا كممافة  لممم 

 مقا لممممة ممممم  ممممممدةس معهممممد علممممممل املنحبممممات  قظممممنوينة للحدلمممممد ممممم  اعحمممممماد الجامعممممة  حمممممساءات

 كما  الجودة.

وثوؿمممملنا  لممممم أنممممل فممممي الوقممممد الممممري جظممممسم فيممممل الجامعممممات حاهممممدة  لممممم ثحظممممح  وثوممممويس 

حممممودة الحعلمممميمل العممممالي فممممس  واقمممم  محولبممممات املؤطظممممات الورائقيممممة ال ثممممصاى  حممممر موالبممممة لهممممره 

الحومموزات    لمممل نقممأ فممي ثممد س  ممم  عممدم فممحع أزكممية نقمماغ لحمعيممأ الحممواز  ممح  الجامعممة و 

 ت  ما ةلم  الحواؿأ فيما  ينبا.مخحلف املؤطظا

 –الحو يممممف  –الجممممودة  – سيجممممي الجامعمممات  –املؤطظممممات الورائقيمممة  الكلمااااثفااحيا: اااات 

 دزاطة ميدانية    

ف

ف

ف

ف
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Summary  

This study deals with the view of the documentary institutions of the 

graduates of Algerian universities (Linguistics specialization) after recruitment, 

trying to identify the various aspects of this subject in terms of degree of 

compatibility and quality in performing the functions assigned to them. The 

objective of this study is to know the extent of these graduates' ability to meet 

the expectations of officials These institutions. 

We conducted a field study in which we relied on the questionnaire as a 

data collection tool distributed to the officials of the documentary institutions 

as the sample of the study, in addition to an interview with the director of the 

Institute of Library Science in Constantine to ensure the university's 

accreditation of quality assurance procedures. 

We have reached the conclusion that while the universities are striving to 

improve and improve the quality of higher education, the reality of the 

requirements of the documentary institutions is still not keeping up with these 

developments, if not delayed, without opening a discussion ground to activate 

the dialogue between the university and the various institutions. , 

Keywords: Documentary Institutions - University Graduates - Quality - 

Recruitment - Field Study 
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 املكدمة :

يؼمممممهد قوممممما  الحعلممممميمل العمممممالي عضمممممم املظمممممحوى العمممممالمي ثحممممموالت وج حمممممرات نوعيمممممة نخي مممممة 

مما أدى  لمم  هموز العدةمد مم  املبمادزات  الحووزات العلميمة واملعسفيمة والحننولوحيمة الهائلمة  

والوسوحممات الهادفممة  عممادة هيهلممة و  ؿممالت وثوممويس وث ويممد الوطممى الحعليمممي وجعصيممص دوز 

الحعلممممميمل العمممممالي  مؤطظممممماثل ااخحلممممممة فمممممي  دممممممة ااجحمممممم   قواعاثمممممل املحنوعمممممة  مسثنمممممصة عضمممممم 

يميممة ممم  مممد الت ثوبيممق فلظمممة الجممودة الؼمماملة فممي حميمم  مساحممأ وعناؿممس العمليممة الحعل

 وعمليات ومخسحات. 

ويعحبر ثهوي  و عداد  سي ح  محمننح  ةمحلهو  املعسفة والثقافة وألا مال  العاليمة فمي 

ثخــممات محنوعممة أحممد أهمممل الو ممائف الاممي ثقمموم جبمما املؤطظممات الجامعيممة ف ممي جبممرا ثنمممي 

لالندماج في حيماة  فتبمل مقومات الحمنحر الظليمل وملنة إلا دا  وثنظببمل النماةات واملهازات

مهنيممة ثسا ممي فتبمما ثحقيممق موائمممة نوعيممة ولميممة  ممح  مخسحاتبمما ومحولبممات واححياحممات طممو  

العمممأ   اعحبمماز مخسحممات النظممام الحعليمممي همممل مممد الت للمؤطظممات واملنظمممات  مخحلمممف 

 القواعات  قحـادةة و ححماعية في الدولة. 

 اإلشكالية :

لجصائس ول حرها م  املؤطظات عضم املظحوى العالمي ثدرست مؤطظات الحعليمل العالي  ا

 مخحلف الحووزات الحننولوحيا والعلميمة  ويمي فمي ذلمو ملصممة عضمم اعحمماد أطمالي  حدةثمة 

ثخميع لهمما مظمماةسة الححممدةات واملظممح دات العامليممة  وقممد حمماء قممساز وشازة الحعلمميمل العممالي الممري 

ا  الحعلميمل العمالي والبحمث العلممي ةحلم  ثدطيع لجنمة لوكم  نظمام للمما  الجمودة فمي قوم

المممممري ةحلمممممم  القمممممانو  الحممممموحي ي للحعلممممميمل العمممممالي املعمممممدى  05-99وقمممممانو  زقممممممل  2004طمممممنة 

  جبمممدا الححظممممح  والحومممويس املظممممحمس وزفممم  مظممممحوى الحعلممميمل والممممحعلمل 1 2008واملمممحممل طممممنة 

الامي ثنظمببمل  الترلحز عضم مخسحات العملية الحعليمية م   الى ثصويدهمل  املعازا العلميمة 

املهازات والنماءات الالشمة الاي ثؤهلهمل  لم الحنافع في مافة ااجماالت العمليمة  نمماءة عاليمة 

 2عضم املظحوى ااحضي والعالمي.

وز ممممممل  ممممممسوش مالممممممع الجممممممودة فمممممي مؤطظممممممات الحعلممممميمل العممممممالي  مممممالجصائس ةبقمممممم  أ   سيجممممممي 

ظمات واملنظممات فمي مخحلمف الجامعة عسكة لالنحقمادات الدائممة واملظمحمسة مم  همسا املؤط
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القواعات  الدولة م  ناحية كعف حودة ومواءمة هؤالء الخسي ح  الححياحات ومحولبات 

 هره املؤطظات عند الحو يف  اعحبازهمل مد الت لهره املؤطظات. 

 ناءا عضم ما ثقدم  ثنم  مؼهلة الدزاطة في محاولة معسفة نظسة مظؤولي املؤطظات 

ات الجصائسيممة معهممد علمممل املنحبممات وعممد الحو يممف وذلممو ممم   ممالى الورائقيممة لخسيجممي الجامعمم

 ثحدةد مالمع الجودة والعوامأ املؤرسة الاي ثحوى دو  ثحقيق املواءمة.

 وعليل حاءت أطئلة الدزاطة :

 ما مدى موائمة  سيجي الجامعات معهد علمل املنحبات ملحولبات املؤطظات الورائقية؟ -1

 علمل املنحبات أرناء الحو يف؟هأ ةحمل مساعاة ثخـف لخسيجي معهد  -2

 هأ هاو  الحهوي   املعهد ي ل  عليل الجان  النظسي ألثر م  الجان  الحوبيقي؟ -3

 هأ الحهوي   املعهد ال يعنع الواق  املوحود  مؤطظات الورائقية؟ -4

 هأ يظند لخسيجي مهام  حر الو يمة املوملة لهمل؟ -5

 

 الف ضيات:

 المسكيات الحالية:ولإلحا ة عضم الخظاؤالت الظا قة ثمل كبى 

 ال ثوحد مواءمة  ح   سيجي املعهد ومحولبات طو  العمأ. -1

 ةحمل ثو يف الخسي ح  دو  مساعاة الحخـف ونو  املؤطظة الورائقية. -2

 املو مو  لديبمل نقف في املمازطات امليدانية وقلة الححنمل في الحننولوحيات الحدةثة. -3

فال ةوحد ثنظيق  ح  الجامعة ومؤطظات الورائقية.   -4

 

 أهمية الدراسة :

جظممممممحمد دزاطممممممخنا هممممممره أهمي بمممممما ممممممم  أهميممممممة موكممممممو  الجممممممودة  اعحبممممممازه ممممممم  املواكممممممي  

الحدةثممممة والماعلممممة فممممي  نمممماء نظممممام جعليمممممي ثسلمممموي يبممممدا  لممممم زفمممم  مظممممحوى الحدهيممممأ والحهمممموي  

  الترلحز عضم الخسي ح  لتزويدهمل  املهازات والنماءات لسف  مظحوى أدائبمل املنهي. 
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 راسة:أهداف الد

   ا كممممافة  لممممم إلاحا ممممة عضممممم جظمممماؤالت الدزاطممممة  فسننمممما أةلمممما  بممممدا  لممممم إلاهممممال  عضممممم واقمممم 

 سيجمممممي الجامعمممممات الجصائسيمممممة معهمممممد علممممممل املنحبمممممات وعمممممد الحو يمممممف والوقممممموا عضمممممم أهممممممل 

 العوامأ املؤرسة عضم حودتبمل ومواءم بمل في ثددةة املهام املظندة  لتبمل.

 ة في  سيجي معهد علمل املنحبات عند الحو يف.الحعسا عضم زأي املؤطظات الورائقي 

  معسفة مدى موائممة مخسحمات معهمد علممل املنحبمات مم  محولبمات طمو  العممأ مم   مالى

 النؼف عضم نواحي القوة واللعف في ووك  الحلوى واملقترحات .

 

 مهوج الدراسة :

عممممة حيمممث اعحممممدنا فمممي همممره الدزاطمممة عضممممم املمممن ألا الوؿممممي الححليضمممي  نمممل ألا ظممم  لوبي

 حثنمما ممم   ممالى حممم  البيانممات واملعلومممات ممم  مخحلممف ألاد يممات لحقممدةمل وؿممف مامممأ عمم  

 موكو  الدزاطة وثمظحر وثحليأ للبيانات الدزاطة امليدانية. 
ف

 اجلانب الهظ  

فمحهومفالجودةفالشاملتف ف-1 -1

لقمي ممهموم الجمودة اهحممام واطمم  مم  همسا العدةمد ممم  البماحثح  وااخحـمح  عضمم اعحبمماز     

أ  الجممودة ثممؤدي دوزا حيويمما ومحمحممز اخحلممف املؤطظممات واملنظمممات عضممم ا ممحالا  ؼمماهاتبا 

والعمممماملح  جبمممما.  ممممما ةلممممم  لهمممممل ثحظممممح  ألاداء إلانحمممماجي والخممممدمي وثحقيممممق ألاهممممداا. وهممممره 

 وعم الحعسيمات الخاؿة  الجودة: 

قمادزة عضمم الجمودة  د بما: م موعمة الظممات والخـمائف لتخمدمات ال 2002عسا السػيد  -  

ثلبية اححياحات محددة  أو يي أداء العمأ الصحيع مم  املمسة ألاولمم مم   عحمماد عضمم ثقيميمل 

 املظحميد في معسفة مدى ثحظح  ألاداء.

 American Association For Qualityوجعسفهمممممما الجمعيممممممة ألامسينيممممممة لتجممممممودة -

Assuraence1991    دممممممممة أو   د بممممممما م موعمممممممة الظممممممممات والخـمممممممائف الهليمممممممة للمنمممممممح (

 وأ مسى Explicit طملعةلالاي ثظهمس وجعنمع قمدزة همرا املنمح  عضمم  ػمبا  الحاحمات الـمسيحة

 للعميأ. Implicitكمنية 
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 ممممممممد  وعممممممممم البمممممممماحثح  ةممممممممسى  ممممممممد  الجممممممممودة الؼمممممممماملة جع ممممممممي النممممممممماءة  1997ويؼممممممممحر عثممممممممما   - 

Efficiencyوى عضمممم   أي  طمممحخدام ألامثمممأ لإلمهانيمممات املحاحمممة )املمممد التل مممم  أحمممأ الحـممم

نحاحمممات ومخسحمممات معينمممة أو الحـممموى عضمممم مقمممداز محمممدد مممم  ااخسحمممات  اطمممحخدام أد ممم  

مقمممممداز مممممم  املمممممد الت )أقمممممأ ثهلممممممة ممننمممممةل فهمممممرا ةمثمممممأ ثحقيقممممما للمواؿممممممات  دقمممممأ ثهلممممممة 

وجع مي ثحقيمق ألاهمداا أو ااخسحمات   Effectivenessممننمة. لمما ةسلوهما و مسو   المعاليمة 

صات الجمممودة الؼممماملة الهاممممة  حيمممث يعحبمممر الححظمممح  املظمممحمس فمممي املنؼمممودة  ويمممي أحمممد مسثنممم

 مساحأ العمأ ااخحلمة وفي أهداا املؤطظة  أهمل أطع الجودة. 

مممم  ألثمممر الحعمممازيف انخؼممماز لتجمممودة الؼممماملة  ذ  Deming 1986ويعمممد جعسيمممف دةممممن   -      

وثحقيمق اححياحاثمل  عسفها  د با : "عبازة ع  فلظمة  دازية مبنيمة عضمم أطماض  زكماء العميمأ

 3وثوقعاثل حاكسا أو مظحقبال".

ومنممل جعحبممر الجممودة فلظمممة  دازيممة  جعحمممد عضممم م موعممة ممم  املعمماةحر واملواؿمممات الاممي 

تبممدا  لممم ثحظممح  أداء املؤطظممات إلاقحـممادةة  ػممبا  ز بممات املظممحميدة  والعمممالء وثلبيممة 

احيممة  ممأ واملنظمممات الخدميممة حاحمماتبمل  و   الجممودة ال ثنحـممس فقممى عضممم املؤطظممات إلانح

وعضمم زسظممها الجامعممات ملمما لهما دوز فممي الحممدرحر دا ممأ ااجحممم  وفمي ػمماي ميممادة  الحيمماة العلميممة 

والثقافيمممممة والتر ويممممممة و قحـممممممادةة و ححماعيمممممة والظياطممممممية ...ممممممم   مممممالى ثهمممممموي  إلاهممممممازات 

ي طممممنبح  ممممما هيمممممة والهمممموادز الةؼممممسية ثدهيلهمممما مهنيممممما نحممممو طممممو  العممممممأ ومنممممل فسننمممما وفيممممما ةضممممم

 الجودة في الحعليمل الجامسي .  

 مفووم اجلودة يف التعليم اجلامعي: -1-2

جؼممحر الجممودة فممي م مماى الحعلمميمل  لممم حملممة الجهممود املبرولممة ممم  قبممأ العمماملح  فممي م ممماى  -

 ممسام  جعليميممةل  ممما ةخناطمم  ممم   -فـممأ -الحعلمميمل لسفمم  مظممحوى املنممح  الحعليمممي )هالمم 

عمليممممممة ثوبيممممممق م موعممممممة ممممممم  املعمممممماةحر واملواؿمممممممات الحعليميممممممة محولبممممممات ااجحممممممم   أو 

والتر ويمممة الالشممممة لسفممم  مظمممحوى املنمممح  الحعليممممي مممم   مممالى العممماملح  فمممي م ممماى الحعلممميمل 

 والتر ية.

وجؼحر دزاطة "محمود العا دة "  لمم وحمود الـملة  مح  الجمودة والبمرام  الحعليميمة ولمح   -

د الجودة قيم با وأرسها .أ د في عح   عحباز ما موائم با الححياحات ااجحم  حاى ال ثمق

همممو مناطممم  اجحمممم  مممما ال ةهمممو  لممممرلو  النظمممبة اجحمممم  أ مممس  لمممما أ  التر يمممة املالئمممممة 
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وفقمممممس الجمممممودة أو التر يمممممة  حمممممر املالئممممممة وعاليمممممة الجمممممودة ثمممممؤدي  لمممممم العدةمممممد مممممم  النحمممممائ  

 . 4الظلبية

مل ةواحل ؿعولات النةثا  املماهيمل أ   ة اد جعسيف لجودة الحعلي 2002ةرلس العصاوي  -

مممم  مـمممادز فلظممممية مخحلممممة  ويعمممسا حمممودة الحعلممميمل عضمممم أ بممما "ثحقيمممق م موعمممة مممم  

 ثـاالت  الصلائ  )الولبةل جبدا  لظاجبمل املعازا واملهازات و ث اهات الاي ثمننبمل 

 .5م  ثلبية ثوقعات ألاهساا املظحميدة )املنظماتل" 

ودة الؼمممماملة فمممي الحعلممميمل   د بممما م موعمممة الخـممممائف أو الجممم 2000لمممما عسفمممل عؼممميبل   -

الظممممات الامممي جعبمممر  دقمممة وػممممولية عممم  حممموهس عمليمممة الحعلممميمل وحال بممما  مممما فمممي ذلمممو ممممأ 

أوعادهممما ممممم  ممممد الت  وعمليممممات  ومخسحممممات قسيبمممل ووعيممممده  وج رةمممة زاحعممممل  ولممممرلو 

بة اجحمم  معمح   الحماعالت املحواؿلة الاي ثؤدي  لم ثحقيق ألاهداا املنؼودة واملناطم

 وعضم قدز طالمة الجوهس ثحماوت مظحويات الجودة.

الجممممممودة الؼمممممماملة فممممممي الحعلمممممميمل  د بمممممما جع ممممممي مقممممممدزة م موعممممممة  2004فقممممممد عممممممسا الجظممممممس  -

الخـمممممائف واملمحمممممزات للمنمممممح  الحعليممممممي عضمممممم ثلبيمممممة محولبمممممات الوالممممم  وطمممممو  العممممممأ 

يحولممممم  ثحقيمممممق حمممممودة وااجحممممم  ومافمممممة الجهمممممات الدا ليمممممة والخازحيمممممة املنحمعمممممة. لمممممما و 

الحعلمميمل ثوحيممل حميمم  املممواد الةؼممسية والظياطممات والممنظمل واملنممابألا والعمليممات والبنيمممة 

الحححيمة فمي املؤطظمات العلميمة مم  أحممأ  لمق  مسوا مواثيمة لال حهماز وإلا مدا  للممما  

 .6ثلبية املنح  الحعليمي للمحولبات الاي ثيهئ الوال  لبلوغ املظحوى ااحدد

 التعليم العالي : نصأة جودة -1-3

ازثممبى مـمموتج الجممودة  الدزحممة ألاولممم فممي  داةممة ألامممس  القومما  الـممنا ي و قحـممادي 

نخي مممة لحمممدة املنافظمممة  مممح  المممدوى املحقدممممة )مممم   ينبممما اليا ممما  والمممو.م.أل فمممي م ممماى الـمممناعة 

والحننولوحيمما  طممعيا مممنبمل للممما  الجممودة فممي إلانحمماج وثحظممينل لنظمم  رقممة الصلممو  العميممأ 

 والظو .

أما  داةات الجودة في قوا  الحعلميمل العمالي ف مي جعمود  لمم ث مازو ومحماوالت الطمحخدام 

املعاةحر   وثوبيق املواؿمات الدولية ومبادئ الجودة عضم ألا ؼوة فمي املنظممات الحعليميمة. 

والجامعمممات لمنظممممات  دازيمممة أمادةميمممة وثنمويمممة وقيادةمممة مؤهلمممة لخدممممة ااجحمممم  ةنب مممي أ  

احياثممممل وحممممأ قلمممماةاه ومؼممممنالثل وثحدةثممممل. ومانممممد  نوالقممممة ألاولممممم يممممي الممممدعوة  لممممم ثلبممممي ح
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ثوبيق مبادئ  دازة الجودة الؼاملة عضمم املنظممات الخدميمة ) الجامعماتل أطموة  املنظممات 

 الـناعية.

وثمحممزت فتممرة ألازوعينيممات والخمظممينيات ممم  القممس  املاتمميي محمماوالت لحوبيممق فلظمممة  

عممممممالي ولممممممسوش زواد  دازة الجممممممودة الممممممدة  قممممممدموا العدةممممممد ممممممم  الوسوحممممممات الجممممممودة  ممممممالحعليمل ال

  هممممرا وثصامننمممما ممممم  الن ممممات rosbyC  و narueو  gnimeDلححظممممح  حممممودة الؼمممماملة   أمثمممماى 

الواضج ارس ثوبيق الجودة لنظام  دازي ػامأ في اليا ما  عضمم املنؼمات الـمناعية وثحقيمق 

والت ثب مممممي ممهممممموم الجمممممودة فمممممي الحعلممممميمل العمممممالي   وفمممممي فتمممممرة الثمانينمممممات  مممممدأت محممممما 7ألاهمممممداا

 Malcolm االطمممحمادة مممم  ثوبيقمممات الناتحمممة الطمممتراثي يات الجمممودة فمممي الـمممناعة  ومممما  

Baldrige أوى م  دعا  لم ثوبيق ممهموم الجمودة الؼماملة فمي م ماى الحعلميمل فمي المو.م.أ عنمدما

العمالي أممسا واقعما هبقممد  . وقمد أؿممبحد حسلمة كمما  الجمودة فمي الحعلمميمل8مما  وشيمسا للح مازة

أطاطا عضم الو ائف إلادازية وحـلد عضم نحائ  واضحة   وم  هره الجامعات الاي هبقد 

  م  كمسوزة العممأ عضمم ػيها والحهومية وحامعة   oregonفلظمة الجودة  ن ات حامعة 

 ثوممممويس الب ممممى الحححيممممة واملنحبممممات ودعمممممل البحممممث العلمممممي وثوممممويس  سام همممما وثوبيقاتبمممما وزفمممم 

لممممماءة الولبممممة الخممممسي ح . ونخي ممممة لحـمممماعد وثحممممرة املنافظممممة  ممممح  الجامعممممات العامليممممة  هممممست 

منظمممممممممممات محخــممممممممممة  حـممممممممممنيف الجامعممممممممممات عضممممممممممم املظممممممممممحوى العممممممممممالمي وؿممممممممممدوز أوى ثلممممممممممو 

الحـنيمات العاملية والاي لمل جؼس  لم أي حامعة عسلية كم  ثـنيماتبا  ممما أوحمد زد فعمأ 

 لمممم عقممد املممؤثمسات العلميممة ملناقؼممة طممبأ النبممموق  قمموي لممدى وعممم الممدوى العسليممة فممدعد

  ممودة الجامعممات العسليممة. وجبممرا ةـممبع ثوبيممق الجممودة فممي مؤطظممات الحعلمميمل الجممامسي أمممسا 

كمممسوزيا   فعضممممم حميمممم  هممممره املؤطظممممات أ  جعوممممي املوكمممو  حقممممل ويممممي الاممممي جعمممممأ فممممي م مممماى 

قدم ااجحمعات  فحسي جبا أ  املعسفة والح ازو العملية والحووزات العلمية الاي جظهمل في ث

 .  9جعنع الجودة في مخحلف حوان  عملها

فأهمية تطبيل جودة التعليم العالي:فف-1-4

ثظهممس أهميمممة ثوبيممق الجمممودة ومبادئبمما ومحولباتبممما فممي ميمممدا  الحعلمميمل العمممالي ممم  أهميمممة  .1

الحعلمميمل العممالي نمظممل ممم   ممالى ثممدرحره النبحممر عضممم مخحلممف القواعممات ألا ممسى  اعحبمماز 

 أ  مخسحات الحعليمل العالي ) سيجي الجامعاتل يي مد الت للمنظمات ألا سى. 
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ثوبيمممق فلظممممة الجممممودة فمممي الحعلمممميمل العمممالي همممو  عممممداد مخسحمممات الحعلمممميمل العمممالي )الولبممممة  .2

 سيجممي الجامعممةل  سلظمماجبمل املعممازا واملهممازات والقمميمل أ القيممة و ث اهممات الاممي ثمنممنبمل 

 يدة  اعحبازهمل مد الت لهره ألاهساا املؤطظات.م  ثلبية ثوقعات ألاهساا املظحم

 اعحبمممممماز الدزاطممممممات والبحمممممموذ واملنممممممابألا الدازطممممممة الاممممممي ةقممممممدمها ألاطمممممماثرة والبمممممماحثح  فممممممي  .3

الحعلمممممميمل العمممممممالي جعحبمممممممر أهمممممممل ممممممممادة لحومممممممويس العممممممممأ فممممممي الممممممموشازات واملؤطظمممممممات  مخحلمممممممف 

علميمة وفنيمة القواعات  فلال عم  قيمام همؤالء ألاطماثرة والبماحثح   حقمدةمل اطخؼمازات 

للممموشازات عضمممم أطممماض حلممموى للمؼمممامأ الامممي ثمممواحههمل  وهنممما ثنمممم  أهميمممة الجمممودة مدحمممد 

أهممممممممل الوطممممممممائأ وألاطممممممممالي  لححظممممممممح  حمممممممودة الحعلمممممممميمل و زثقمممممممماء  مظممممممممحوى أداء املنظمممممممممة 

 الحعليمية. 

 النظس  لم دوز الحعليمل العالي في  ؼس العلمل واملعسفة وزف  املظحوى العلمي للم حم  مما  .4

 10د م  معدالت الحنمية.ةصي

 فوائد تطبيل اجلودة الصاملة يف التعليم: -1-5

كمممبى وثومممويس النظمممام إلادازي فمممي أي مؤطظمممة جعليميمممة نخي مممة لوكممموت ألادواز وثحدةمممد  -1

 .املظؤوليات  دقة

 زثقماء  مظمحوى الومالو فممي حميم  الجوانم  الجظمممية والعقليمة و ححماعيمة والنمظممية  -2

 والسوحية.

 إلادازيح  واملعلمح  والعاملح   املؤطظات الحعليمية وزف  مظحوى أدائبمل شيادة لماةات -3

 شيادة الثقة والحعاو   ح  املؤطظات الحعليمية وااجحم  -4

ثمممموفحر حمممممو ممممم  الحمممممماهمل والحعممممماو  والعالقممممات إلا ظمممممانية الظمممممليمة  ممممح  حميممممم  العممممماملح   -5

 11 املؤطظات الحعليمية مهما ما  حجمها ونوعها. 

 تطبيل اجلودة الصاملة يف التعليم :متطلبات  -1-6

ثححممماج املؤطظمممات الحعليميمممة  لمممم محولبمممات أطاطمممية مممم  ػمممد با ثممموفحر املنممما  املناطممم   

لحوبيق فلظمة ومبادئ الجودة الؼاملة في  أ ثوفحر  يئة م  الحماهمل والحعاو  والعالقات 

ـمممممات بمل  للقيممممممام إلا ظمممممانية  مممممح  حميمممممم  العممممماملح  فممممممي املؤطظمممممة  ممممما حالا مظممممممحوياتبمل  وثخـ

 وعمليات الحوويس والححظح  للما  الن ات والحمحز وعليل وم  أهمل هره املحولبات :
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دعمممممممل وثدةيممممممد إلادازة العليمممممما فممممممي الحعلمممممميمل الجممممممامسي لنظممممممام  دازة الجممممممودة الؼمممممماملة وثمممممموفحر  -1

 الدعمل واملؤاشزة املادةة واملعنوية.

ت السئيظممية لحب ممي  دازة ثسطمميث رقافممة الجممودة الؼمماملة  ممح  حميمم  ألافممساد مدحممد الخومموا -2

الجمممممودة مممممما ة علهممممممل ةنحممممممو   لمممممم رقافمممممة ثنظيميمممممة حدةمممممدة ثمممممؤدي دوزا  مممممازشا فمممممي الحومممممويس 

 . 12والح دةد  املؤطظات الحعليمية 

حظممممم  ا حيممممماز القيمممممادات الجامعيمممممة اطمممممخنادا عضمممممم أطمممممع مهنيمممممة وأ القيمممممة   ذا ةحوقمممممف  -3

 ومهازتبمل واث اهاتبمل. ثنمير وثوبيق هرا املن ألا الحدةث عضم مدى لماءة القيادات

اطحمسازية الحعليمل والحدزي   فساد املؤطظة الحعليمية  م   الى ثصويمدهمل  املعلوممات  -4

واملهممازات وألاطممالي  الاممي ثمنممنبمل ممم  ثوبيممق هممرا املممن ألا  ماعليممة والممري ة مم  أ  ةهممو  

 مظحمسا.

املؤطظممة  الحمهيممد قبممأ الحوبيممق شز  القناعممة  دهميممة الجممودة الؼمماملة  ممح  حميمم  أفممساد -5

 . 13الحعليمية ليهو  هناك قبوى والتزام م  العاملح 

الحعممممسا عضممممم اححياحممممات العمممممالء الممممدا ليح  )الولبممممة والعمممماملح ل والخممممازحيح  )عناؿممممس  -6

 ااجحم  ااحضيل و  لا  هره  ححياحات ملعاةحر الجودة.

  جعويد املؤطظة التر وية  ـوزة فاعلة عضم ممازطة الحقويمل الراجي لألداء. -7

 ثوويس نظام للمعلومات لجم  الحقائق م  أحأ اثخاذ قسازات طليمة وؼد  أي مؼهلة. -8

ثمممممويم الـممممالحيات وثحقيممممق العمممممأ الجممممما ي والحعمممماو ي وعيممممدا عمممم  املسلصيممممة فممممي اثخمممماذ  -9

 القساز.

املؼازلة الحقيقية لجمي  املعنيمح   املؤطظمة فمي ؿميا ة الخومى وألاهمداا الالشممة  -10

يميممة ممم   ممالى ثحدةممد أدواز الجميمم  وثوحيممد الجهممود وزفمم  لجممودة عمممأ املؤطظممة الحعل

 . 14السوت املعنوية في  يئة العمأ في مافة املساحأ واملظحويات ااخحلمة

 مبادئ حتشني اجلودة يف التعليم -1-7

الخؼممممدةد عضممممم الوالمممم  ومحولباثممممل فممممي عمليممممة الحخومممميى لتخدمممممة الحعليميممممة وثنميممممرها   -1

ممممم  ومؤطظمممماثل وممممما ثسيممممده ممممم  محولبممممات ةنب ممممي أ  لممممرلو الخؼممممدةد عضممممم حاحممممات ااجح

ةححـأ علتبا الوالم  فمي املؤطظمة الحعليميمة وهمرا يع مي أ  حمودة الحعلميمل ثقماض  ممدى 

  ػباعها حاحات الولبة وااجحم .
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الخؼمممممدةد عضمممممم ثحظمممممح  العمليمممممات والنحمممممائ  معمممممما فلمممممال عممممم  املمممممد الت  وؿممممممها جؼممممممهأ  -2

س  وهممرا يع ممي الخؼممدةد عضممم  ة مماد الحلمموى عناؿممس لنظممام الجممودة ةممؤرس أحممدهما فممي   مم

 وؼهأ مظحمس  ةة مؼهلة جعترق طبأ الححظح .

الخؼدةد عضم من  ألا وماء قبمأ وقوعهما  وهمرا يع مي  هحممام  الوقاةمة مم  ألا وماء ألاممس  -3

 الري ةحول  عمليات قياض وا حباز مظحمس.

فمس  عمليمة الححظمح  الححظح  املظحمس.  ما أ  محولبات الجودة في ج حمر مظمحمس لمرلو  -4

ة م  أ  ال ثحوقمف  و طممحمساز فمي عمليممة الححظمح  ةحولمم   ة ماد قنمموات اثـماى فعالممة 

دائممممة  مممح  املؤطظمممة الحعليميمممة والولبمممة وااجحمممم  واملؤطظمممات الامممي ثحلقممم  الوالممم  يعمممد 

ثخسحممممل لحعمممممسا ممممما ةسيمممممد املؤطظممممات املظمممممحميدة  وؿمممميا ة أهمممممداا الححظممممح  وثـمممممميمل 

 . 15عملياثل

 بط اجلودة يف التعليم العالي : ض -1-8

   قلمية  زثقمماء  مظممحوى الجممودة فممي نظممام الحعلمميمل الجممامسي ةحولمم  ثممماعال وثممدا ال 

وثهممامال لجميمم  مساحلممل  ممدأ ممم  مد الثممل ومممسوزا  ممنظمل العمممأ الحعليميممة والبحثيممة وإلادازيممة 

 والعاملية.وان باء  مظحوى حودة مخسحاثل القادزة عضم املنافظة في الظو  ااحلية 
ف

  أوال: مدخالت التعليم اجلامعي: 

ثمدرست املنظممات الحعليميمة  املمماهيمل الـمناعة نظمسا للححموالت والحوموزات الامي مظمد    

مخحلف ااجاالت العلمية والحننولوحيما والـمناعية  فدؿمبع الحعلميمل اطمخثمازا لمل مد الثمل 

ممممي و جبممما يعممممأ ولملممملها ةلمممم  املحنوعمممة  جعمممد مقوممممات أطاطمممية ةقممموم علتبممما النظمممام الحعلي

 طممحمسازية وعلتبمما ثحوقممف حممودة الحعلمميمل  الحـمموى عضممم مخسحممات ثخناطمم  لممما وليممما ممم  

 مد الثل .

أ  مممد الت النظممام ثخنممو   ممح  مممد الت زمصيممة  ممما ثححويممل ممم  قمميمل  Adamsويممسى ودمممص 

ل ممممم  وأهممممداا وجؼممممسيعات  ونظمممممل قبمممموى وأطممممالي   دازيممممة  ومممممد الت   ظممممانية  ممممما ثحلمممممن

هالو مقبولح  ومقيدة  وأعلاء هيئة الحدزيع  و دازيو   ومد الت مادةة  ما ثقوم عليل 

 .16م  موازد مالية و ظ  ثمويأ وأ نية وث هحزات ثقنية ومـادز جعلمل محنوعة
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فاللوائحفالتشزيع ت  -1

ويممممممممي م موعممممممممة النـمممممممموؾ القانونيممممممممة الاممممممممي وكممممممممعد لحلممممممممبى الحنظمممممممميمل ألامثممممممممأ لتجامعممممممممات 

خحلممممممممة  ف مممممممي ثحممممممموي النـممممممموؾ الخاؿمممممممة وعممممممممأ الجامعمممممممة وطمممممممحر النؼممممممماهات ووحمممممممداتبا اا

البيدا وحيممممة   و نظامهمممما الممممدا ضي  والب ممممى   والهيامممممأ  ولممممرا ثحممممدد عالقممممات العمممممأ دا ممممأ 

و ازج املؤطظة الجامعية. لرا فا  ألاداء الظليمل واملحواش  يعحمد عضم ممدى مالئممة ومسونمة 

 وؿالت هره اللوائع.

          إلادارةفالجامع ت  -2

ويممممي العمليممممات إلادازيممممة الاممممي ثمازطممممها إلادازة فممممي النظممممام الجممممامسي  ممممما ثححويممممل ممممم  عمليممممات 

الحخوميى  والحنظمميمل  والقيمادة  والسقا ممة  وثقمويمل ألاداء. ممم   مالى حظمم  اطمح الى املمموازد 

ق الةؼممممممممسية واملادةممممممممة )الح هحممممممممزات  واملبمممممممما ي  واملنحبمممممممماتل واملاليممممممممة  واملعلوماثيممممممممة  ممممممممما ةحوافممممممممم

 وثسلويمة  دازيمة مموادز ثحموفس. ويمد أ فمي حمودة إلادازة الجامعيمة 17وألاهمداا املمساد ثحقيقهما

 .18ثسلوية قيادةة  ـمات ثححضم محخــة ومدزلة 

  اليمويل ف -3

   مظمممدلة املممموازد املاليمممة والحمويمممأ الجمممامسي لهممما دزحمممة لبحمممرة مممم  ألاهميمممة فمممي كمممما  فعاليمممة 

ااخحلممممممة. و زثقممممماء   ممممممودة ااخسحمممممات القمممممادزة عضممممممم  ولمممممماءة الحعلممممميمل الجمممممامسي  مؤطظمممممماثل

املنافظممة فمممي الظممو  ااحليمممة والعامليممة  لمممدى ثححممماج املؤطظممات الحعليميمممة  لممم الحمويمممأ املمممالي 

لح ويمممممة ثهاليمهممممما واححياحاتبممممما املتزاةمممممدة  ـممممممة مومممممسدة ومظمممممحمسة نخي مممممة الصيمممممادة فمممممي أعمممممدد 

فممي املساحممأ ألاولممم أو الدزاطممات العليمما  ولممرا الولبممة املنخظممبح  واملقبممولح  فممي الجامعممة طممواء 

ألا ممممممر  الجدةممممممد فممممممي م مممممماى الحننولوحيممممممات الحعلمممممميمل الحدةثممممممة والحوطمممممم  املظممممممحمس فممممممي   ؼممممممماء 

املبمما ي و ث هحممز املؤطظممات الحعليميممة ملوالبممة التزاةممد الوالوممي  وؿمميان با  وثمويممأ وثحممدةث 

 .19املنحبات الجامعية

 الطلبت ف -4

مؤطظمممات الحعلممميمل  فهممممل أداة مؤطظمممات الحعلممميمل الجمممامسي فمممي ةمثمممأ الومممالو أهممممل ممممد الت 

  حمممودة املمممد الت مممم  حمممودة 20ثحقيمممق أهمممدافها وفمممي طمممعتبا  حمممساش الجمممودة والظممميوسة علتبممما 

 ااخسحات   ومهما ماند املبرزات النمية في   أ  ثلبى نحائ   نحقاء



 د. عبد احلميد رحيان     شورار عفيفة                                                                          

 

    1029ـ يهاي   اد  عص العدد احل - شادساجمللد ال
318 

الالحمودة وتبممؽ الجامعمة والقبوى  الجامعة حاى ةخظ ى لبع ألامواج الةؼسية الاي ثصيد مم  

وثنمممممممممممبع  زادة المممممممممممدوى فمممممممممممي الحقمممممممممممدم     حمممممممممممودة ااخسحمممممممممممات مسهونمممممممممممة وؼمممممممممممهأ لبحمممممممممممر   ممممممممممممودة 

املد الت.وحيث ةؤلف الوالو املادة ألاولية للحعليمل العالي ولالحالي ػسها أوليا لجودثمل  لمرا 

فممممممس  مبممممممدأ الجممممممدازة أي م مممممممو  املهممممممازات املناطممممممبة  هممممممو الممممممري ةنب ممممممي أ  ةحنمممممممل  لححمممممما  

ا   مممممالحعليمل مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم مممممالحعليمل العمممممالي ويقحلممممميي ألاممممممس  مممممرى حهمممممود دءولمممممة لصيمممممادة فمممممسؾ  لحح

 .21ل 1998العالي.) اليو ظهو   

 أعضاءفه ئتفاليدريسف  -5

ةمثأ أعلاء هيئة الحدزيع أحد السمائص ألاطاطية في الحعليمل الجامسي  فهمل عـ  العملية 

ميمممممة والبحثيمممممة  نظمممممسا لمممممدوزهمل النبحمممممر فمممممي ثومممممويس وثحظمممممح  حمممممودة البمممممرام  الحعليميمممممة الحعلي

وثمممدازك النقمممائف الامممي قمممد ثمممسثبى جبممما  لمممرا ة ممم  أ  ثسا مممم فمممي عينمممة أعلممماء هيئمممة الحمممدزيع 

النوعية في الحهوي  والحو يف و نحقاء وثوك  معاةحر واضمحة حمادة وعلميمة فمي  زثقماء  لمم 

وده علو هيئة الحدزيع  النمل والنيف املناط  يعد م  املؤػسات   ف 22املناؿ  العليا 

املهمممة   بمما دليممأ ثدهيلممل العلمممي واملنهممي فممي ثخــممل والحخــممات املحهاملممة معممل فلممال عمم  

ثمصوده  ممالخبرات العلميمة الاممي ثحهاممأ ممم  مـممادزه ألامادةميمة وثدهيلممل النظمسي   ا كممافة  لممم 

  والحماعممممأ إلاة مممماوي ممممم  الولبممممة  و هحمممممام  حوممممويس  إلاملممممام  ممممما هممممو حدةممممد فممممي م مممماى عملممممل

 . 23قدزاثل ومهازاثل وثحظينبا م   الى الدوزات الحدزيةية 

فااباويفواليجهيزاثفاليعل م ت  -6

املسافممق واملبمما ي والح هحممزات لهمما دوزا أطاطمميا فممي تبيئممة املنمما  نحممو الحومموز الحعليمممي والبح ممي 

علممموا وينخظممبوا املعممازا وثنمممو  خـممي بمل  فممسذا مانممد والحق ممي املناطمم  أمممام الولبممة مممي ةح

العمليمممممة الحعليميممممممة ثقممممموم عضممممممم أطمممممماض  ة ا يمممممة الولبممممممة ومؼمممممازل بمل و ؼمممممماهاتبمل فا  ذلممممممو 

ةحول  أ  ثهو  املبا ي والح هحزات وؼهأ يظاعد عضم ثحقيق همره ال اةمات فاجظما  قاعمات 

بممرات الوافيممة  والجممو املنيممف الحعلمميمل وث هحزهمما  وطممائأ العممسق واملالعمم  المظمميحة  وااخح

واملواؿمممممالت امليظمممممسة  مممممما جؼمممممهلل مممممم  ممممممؤرسات مادةمممممة ومعنويمممممة ثمممممدرس ثمممممدرحرا  ال ممممما عضمممممم حمممممودة 

 .24العملية الحعليمية وعضم مخسحاتبا
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 ثانيا: عمليات التعليم اجلامعي:

عمليممممممات الحعلمممممميمل الجممممممامسي  يممممممي مممممممأ ألا ؼمممممموة الاممممممي ثممممممحمل دا ممممممأ املنظومممممممة الجامعيممممممة 

تبا الاي ثحـأ علتبا م   يئ با  لم مخسحات ةحمل ثداولها دا أ النظام نمظل  لححويأ مد ال

أو م  قبأ املنظومات ألا سى في ااجحم  وثقوم هره العمليات عضم طلظملة مم  ألا ؼموة أو 

الممنظمل ثممدوز  ممح  نظمممل فنيممة  نظمممل اححماعيممة  نظمممل ثسلويممة  نظمممل علميممة  ونظمممل اثـمماالت فممي 

 يمممة و ث اهمممات والدفعيمممة  وثححمممدد حمممودة الخدممممة الحعليميمممة  وثقمممة مممم  الحمممماعالت إلاة ا

 .25وفعالية العملية البحثية وثحدرس جبره النظمل لهأ 

 ااىاهجفالدراس تف  -1

املنمممممابألا الدزاطمممممية يمممممي املمممممواد أو املوكممممموعات أو املقمممممسزات الدزاطمممممية  ثححممممموي عضمممممم 

رممممساء معممممازا ومهممممازات املعممممازا والحقنيممممات الاممممي ةدزطممممها الوممممالو و يممممي الوطمممميلة املباػممممسة لإل

  ف ممممممممي الترحمممممممممة العلميممممممممة  هممممممممداا التر يممممممممة و ووهمممممممما 26هممممممممؤالء الوممممممممالو  الؼممممممممهأ املولمممممممموو

واث اهاتبمممما فممممي مممممأ م حممممم . و   مانممممد تبحممممدي  نحممممائ  ألا حمممماذ العلميممممة و ث اهممممات التر ويممممة 

يماة املعاؿسة   ال أ بما ثنةثمق مم  حاحمات البيئمة  ومحولبمات ثنمي بما  وثولعمات ااجحمم   لمم ح

 . 28. لرلو جعحبر حودة املنابألا م  أهمل العوامأ املسثبوة   ودة الحعليمل الجامسي27أفلأ

فطزقفوأسال بفاليدريسف  -2

هسائمممق الحمممدزيع همممو ثب مممي منبممماج دزاثممميي يظممماعد عضمممم  رمممازة  سائمممص إلا مممدا  و طحمظممماز 

هماز  ل مسق والححليأ عند الولبة وحثبمل عضم  طمحقاللية فمي ا حيمازهمل وهمسحهمل لموزاء وألاف

ثوممممويس القمممممدزات المنسيممممة والخياليمممممة عنممممد الومممممالو  وثحظممممح  مظمممممحوى المهمممممل  و طمممممخيعاو 

 .29لديبمل  ومهازاتبمل في حأ القلاةا واملظائأ وقدزاتبمل عضم ثوؿيأ املعلومة وؼهأ فعاى

والحمممممدزيع هممممممو معسفممممممة وفمممممم  وثحمثممممممأ املعسفممممممة  ا طاطمممممميات الاممممممي ة مممممم  أ  ةلمممممممل جبمممممما 

دثممممممل العلميمممممة ومممممما ةخممممممف أهمممممداا التر يممممممة وطممممميهولوحية الممممممحعلمل املمممممدزض فمممممي الممممممحمن  مممممم  ما

وهبيعممممة املممممحعلمل  أممممما الممممم  فممممي الحممممدزيع فيحمثممممأ فممممي ا حيمممماز الوسيقممممة أو الوسائممممق املناطممممبة 

 .30للمادة الدزاطية في كوء الهدا املنؼود  ما ةحالءم وهبيعة املحعلمل

 ألاوشطتفالطالب تف فف -3

التر ويمة الامي جظمهمل فمي ثنؼمئة أحيماى ممصودة  يعحبر النؼان الوالوي م  أهمل الوطمائأ 

 دطممع اللياقممة البدنيممة والنمظممية والصممحية والعقليممة و ححماعيممة   حيممث ث عممأ ألا ؼمموة 
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الوال يمممة الجامعمممة م حمعممما محهمممامال  ةحمممدزو فيمممل الومممالو عضمممم حيممماة ااجحمعمممات   دنواعهممما  

عمل  خـي بمل  ما ةالقونل مم  و براتبا وث ازجبا  ويةث فتبمل زوت الجماعة والقيادة  لما ةد

  نظمممممسا   بممممما ثقتمممممر   القمممممدزة عضمممممم ثو يمممممف املعسفمممممة 31ثحمممممدةات ومممممما ةقممممما لهمل مممممم  مؼمممممنالت 

 .32العلمية الاي ثدعمها العملية الحعليمية و ندماج جبا في م حم  محعدد الثقافات

فجل  مفألاداءفاليعل مي ف -4

ةقـد جبا مافة العمليات ووطائأ القياض وأطالي  الحقييمل ااخحلمة الاي ثقموم ألاداء 

ووؼممممممهأ مظممممممحمس ا حممممممداء ممممممم  الوالمممممم  الممممممري ةقمممممموم  ممممممالحقويمل الممممممراجي  دائممممممل  وعلممممممو هيئممممممة 

الحممممممدزيع الممممممري ةقمممممميع أداء الولبممممممة وأدائممممممل أةلمممممما  وان بمممممماء  مممممماالدازة الحعليميممممممة الاممممممي ثقمممممموم 

 .33لهافة العمليات إلادازية والحعليمية وعمليات الحقييمل املسحلية

ويي عملية منظمة تبدا  لم حم  البيانات واملعلومات عم  حوانم  العمليمة الحعليميمة 

 .34جبدا ثحدةد حوان  القوة لحدعيمها وحوان  اللعف لعالحها 

فالبحثفالعلميف ف -5

البحممممث العلمممممي حهممممد مممممنظمل وموحممممل ل ممممسق الحوؿممممأ  لممممم حلمممموى للمؼممممنالت والقلمممماةا 

لعدةدة الاي ثواحل ااجحم   لما أنل مظؤولية ثحهامأ فيل الواقات الحننولوحيا والةؼسية ا

واملادةة الاي ثحموفس لمدى الهيئمات واملؤطظمات ومسالمص البحمث العلممي والجامعمات  حيمث ةمحمل 

الحعممماو  والحنظممميق فتبممما  ينبممما ملظممماعدة إلادازيمممح  وااخوومممح  فمممي ان بممماج الظياطمممات والبمممرام  

فممممي املممممدى القـممممحر وعضممممم املممممدى البعيممممد. فلممممما  حممممودة البحمممموذ العلميممممة كممممسوزة  الحنمويممممة

وهنيمممة وقوميمممة و أطممماض لجميممم  أنممموا  الحنميمممة الحننولوحيمممة  و قحـمممادةة  و ححماعيمممة  

والظياطمممممممية والثقافيمممممممة الامممممممي ةححاحهممممممما ااجحمممممممم   ذلمممممممو الزثبمممممممان أولوياثمممممممل  دولويمممممممات  ومممممممى 

 . 35الحنمية

 اجلامعي:ثالجا خم جات التعليم 

ااخسحممات يممي القممدز الممري ثمممل ثحقيقممل ممم  ألاهممداا املوكمموعة طمملما نخي ممة لعمليممات 

النظام وأ ؼوحل  ويي املؤػس الواضج عضم حهود املنظمة ولماءة ممد التبا وعملياتبما  ويمي 

العنـممممس الحاطمممممل الممممري ةحممممدد مممممدى اطممممحمسازية املنظمممممة ولقائبمممما. وثخحلممممف هممممره ااخسحممممات 

ظمممسوا وزلمممما  ممما حالا ألا مممخاؾ  لمممرلو ثـمممبع ااخسحمممات الحعليميمممة  ممما حالا البيئمممة وال

  حر مح ا ظة  لم حد ما.
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ثخنممممو  مخسحممممات مؤطظممممات الحعلمممميمل الجممممامسي  ممممح  مخسحممممات جعليميممممة  وأ ممممسى  حثيممممة 

ثحماعمممممأ حميعهممممما مممممم  أحمممممأ  دممممممة ااجحمممممم  وثحقيمممممق أهدافمممممل مممممم  وحمممممود ثلمممممو املؤطظمممممات  

 . 36لحمويأ وم  ثمل اطحمسازية البقاء والنمولححافظ لنمظها عضم  طحمسازية الدعمل وا
 

 املخ جات التعليمية:

هممممل الولبمممة املحخسحمممو  ومممما الخظمممبوا مممم  معمممازا ومهمممازات و بمممرات وعمممادات ويمثلمممو  

أهمممل ااخسحممات الحعليميممة فممي مؤطظممات الحعلمميمل الجممامسي  حيممث أ  دزحممة مممواءم بمل النميممة 

قحـممممادةة يممممي العنـممممس الحاطمممممل عضممممم والنوعيممممة الححياحممممات  وممممى الحنميممممة  ححماعيممممة و 

مدى حودة العملية الحعليمية في ثلو املؤطظات. وثحمثأ املوائمة النمية لتخسي ح  في مدى 

مقا لمممممممة أعممممممممداد هممممممممؤالء الخمممممممسي ح   حخــمممممممماتبمل ااخحلمممممممممة الححياحمممممممات منظمممممممممات ألاعممممممممماى 

 ومحولبات  وى الحنمية   حيث ال ةحدذ فائلما فمي ثخـمف مما و جمصا فمي ثخـمف و مس 

 ممأ ةبمممدو الحنمما مل  مممح  طياطممات القبممموى والقيممد واححياحمممات ااجحممم  الحاليمممة واملحوقعممة مممم  

 . 37الخسي ح 

وعضممممم كمممموء ممممما طممممبق ةظهممممس لنمممما أهميممممة ثهامممممأ عناؿممممس العمليممممة الحعليميممممة ممممم  وعلممممها 

ـممممس ممممم  هممممره العناؿممممس الاممممي ثحماعممممأ ممممم  أحممممأ كممممبى  الممممبعم ومساعمممماة الجممممودة فممممي مممممأ عن

يمل العممممالي ولالحممممالي ااجحممممم  ممممم   ممممالى  عممممداد  ممممسي ح  مممممؤهلح  الجممممودة فممممي مؤطظممممات الحعلمممم

لديبمل املعازا واملهازات والخبرة لد وى الحياة املهنية ومواحهة املؼنالت وحظ  الحـمسا 

فممي املواقممف الـممعبة  مؼممبعح   الجانمم  ألا اليممي و ححممما ي والعلمممي واملعسفممي لممديبمل القممدزة 

ومممويس. وهممرا ممما طمممنحعسق  ليممل فمممي الدزاطممة امليدانيمممة عضممم املنافظممة والح يحمممر والححظممح  والح

ممممم   مممممالى النؼمممممف عممممم  مممممأ مممممما ةحممممميى  قلمممممية مواءمممممة وعمممممدم مواءممممممة  سيجمممممي الجامعمممممات 

ملحولبممات طممو  العمممأ الاممي ا حـممد  خسيجممي معهممد علمممل املنحبممات والحوريممق أرنمماء ثممو يمهمل 

  .   املؤطظات الورائقية وزأي هؤالء املظؤولح  في حودة ومهازة الخسي ح

ف

ف

ف

ف

ف
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 اجلانب امليداني : 

 إج اءات الدراسة امليدانية -2

لما طبق ثوكيحل في مؼهلة البحث  فقد أزدنا م   الى هره الدزاطة معسفمة أزاء 

مظمممممؤولي املؤطظممممممات الورائقيممممممة  خـممممموؾ  سيجممممممي معهممممممد علممممممل املنحبممممممات والحوريممممممق حامعممممممة 

حدلد م  حودة وموائمة عند ثو يمهمل م  ناحية دزحة ثدقلمهمل م  و يم بمل وال 2قظنوينة 

 هؤالء الخسي ح  ملحولبات طو  العمأ.

فأداةفجمعفالب اهاث  -2-1

اطحخدمنا في الدزاطة أداة  طخبانة الاي أعدت  ما ةحمق وموكو  البحث وهدفمل  

ثمل ثوشيعها عضم أفساد العينة املمثلح   مظؤولي املؤطظات الورائقية  قظمد  لم أزو  محاوز 

ف  مممممماملبحوذ وااحمممممموز الثمممممما ي الحو يممممممف  املؤطظممممممات الورائقيممممممة ااحمممممموز ألاوى  مممممماؾ  حعسيمممممم

وااحوز الثالث مهازات  سيجي الجامعة أمما ااحموز الساوم  فهما  واقم  طمو  العممأ وللم  عمدد 

طممؤ   ممح  أطممئلة م لقممة وأطممئلة ممحوحممة   ا كممافة  لممم مقا لممة ممم  مممدةس معهممد  15ألاطممئلة 

ثوبيممممق الجممممودة  العمليممممة الحعليميممممة  مخحلممممف علمممممل املنحبممممات   ممممر فنممممسة حمممموى ثمممموفس مالمممممع 

 عناؿسها م  مد الت عمليات ومخسحات  ما ةوائمل طو  العمأ .

 ع ىتفالدراستف   -2-2

ثمل  عحماد عضم العينة املمثلة  مظؤولي املؤطظات الورائقية حيث ثنوعد  ح  منحبات 

ة ثمممممل مؤطظمممم 18حامعيممممة و مـممممالج ألازػمممميف  والةممممة قظممممنوينة   لمممم  عممممدد هممممره املؤطظممممات 

منبممما  مممما وظمممة   زفمممم وعمممم املظمممؤولح   صجمممة أنمممل لممميع مممم  ا حـاؿمممل أو وكممم   4حمممرا 

ةوضممممج  1مؤطظممممة و الجممممدوى زقمممممل 14ليخبقمممم  لممممدةنا  أعممممراز وعممممدم قبمممموى ثممممس يف الجامعممممة.

 مؤطظة. 14مخحلف املؤطظات محأ الدزاطة والبال  عددهمل 

 

 

ف
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ف

ف

 ةبح  م مو  املؤطظات الورائقية محأ الدزاطة 01حدوى 

 

 حتليل نتائج الدراسة امليدانية:   -2-3

فالابلت فا -1

قبمممأ البمممدء  ححليمممأ نحمممائ  إلاطمممخبانة طمممنحوس   لمممم املقا لمممة الامممي قمنممما  سحسائبممما مممم  ممممدةس 

ملعسفممة  ذا ممما  املعهممد ةحمموفس عضممم مالمممع  2معهممد علمممل املنحبممات والحوريممق   امعممة قظممنوينة 

كبى الجودة  م  العلمل أنل ال ثوحد  دازة لتجودة الؼاملة  املعهد. وػملد ألاطئلة مساحأ 

لعمليمممة الحعليميمممة حيمممث أوضمممج ممممدةس معهمممد علممممل املنحبمممات  وثدليمممدا عضمممم ثـمممسيحات ممممدةس ا

 املعهد 

فالعددفااؤسساثفالوثائل ت 

 01 1وة منحوزي قظنوينة املنحبة املسلصية لجامعة إلا 

 01 2منحبة معهد علمل املنحبات حامعة قظنوينة 

 01 2منحبة ملية ثننولوحيات الحدةثة و ثـاى حامعة قظنوينة 

 01 2منحبة ملية علمل النمع وعلوم التر ية حامعة قظنوينة 

 01 2منحبة ملية  قحـاد حامعة قظنوينة 

 01 2والسياكية حامعة قظنوينة  معهد علوم وثقنيات النؼاهات البدنية

 01 2منحبة ملية العلوم إلا ظانية والعلوم  ححماعية حامعة قظنوينة 

 01 منحبة د.أحمد عسوة حامعة ألامحر عبد القادز

 01 منحبة ملية أؿوى الدة  حامعة ألامحر عبد القادز

 01 منحبة ملية  داو والحلازة إلاطالمية حامعة ألامحر عبد القادز

 01 ألازػيف الوالسي  قظنوينة

 01 مدةسية ااجاهدة  لوالةة قظنوينة

 01 مدةسية الحعمحر والهندطة املعمازية والبناء قظنوينة

 01 مدةسية الؼؤو  الدةنية وألاوقاا

 14 ااجمو 
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 بالهشبة للمدخالت :

 3املمممؤز  فمممي  201-11ثممممل   ؼممماء معهمممد علممممل املنحبمممات  موحممم  املسطممموم الحنميمممري زقممممل 

  ويممممي الظممممنة الاممممي ثمممممد فتبمممما  ؿممممالحات 2011نمممموفمبر طممممنة  28املوافممممق لممممم  1433محممممسم عممممام 

ظومممممممة الجامعيممممممة حيممممممث عملممممممد الجهممممممات الوؿممممممية عضممممممم  ؿممممممداز عممممممدة مساطمممممميمل ثنظيميممممممة املن

لتجامعممممممات. أممممممما الممممممدعمل املممممممادي  ممممممما أ  املعهممممممد مؤطظممممممة ثاوعممممممة للقومممممما  العممممممام فممممممس  ثمويممممممأ 

 والح هحزات والبناةة ةق  عضم عاثق املؤطظات الوؿية )الوشازة  الجامعة...ل

 الت والنممممممممماءات  ممممممممم  مساعمممممممماة إلادازة والخظمممممممميحر جظممممممممند املظممممممممؤوليات وفقمممممممما للمممممممممؤه

الخؼمممازك والخؼممماوز فمممي  ثخممماذ القمممساز لمممما ثممممس عضمممم لجممما  وم مممالع  ويممممنع  فمممساد 

املؤطظمممة الحعليميمممة فمممسؾ الحهممموي  والحممممدزي  للحومممويس املعمممازا ولظممم  الخبممممرات 

 و ية الحوويس والححظح  للما  الجودة.

 و مممممازج أعلمممماء هيئممممة الحممممدزيع همممممل أطمممماثرة  مممماحثح  لممممديبمل طمممممعة دا ممممأ المممموه  

 الوه  ومحمننح  في ثخــهمل.

 .مأ عام يظحقبأ املعهد هلبة حدد والخسجيأ وه ي 

 العمليات:ف

  النظممممبة للمنممممابألا الحعليميممممة املدزطممممة  املعهممممد فقممممد مممممست  العدةممممد ممممم  الحعممممدةالت 

لححالءم وثوال  محولبات العـس م  املعسفمة فمي م ماى الحخـمف  وينممسد املعهمد 

 طية ولسام  الحهوي   ل ذات جسجيأ وه ي.      هونل مظحقأ  منابجل الدزا

  يؼازك ألاطاثرة في ملحقيات وهنية ودولية في مخحلف أنحاء  العالمل ةحنمأ املعهمد

جبمما عضممم حظمم  إلامهانيات.لممما املعهممد ةقمموم  الححلممحر للملحقيممات والنممدوات وأةممام 

 دزاطية وهنية ودولية.

 املخ جات:

يظمممممممماةس الحوممممممممموزات العـممممممممس   ذا  ظمممممممممسم لحومممممممممويس عمليممممممممة الحهممممممممموي  فممممممممي املظمممممممممحوى والحهممممممممموي  

والححظح  للمنابألا مم  الجانم  النظمسي ويخبعهما ثسلـمات ميدانيمة قبمأ الحخمسج  ةبقم  عمائق 

الجمممودة فهمممو ةسحممم   لمممم هبيعمممة الوالممم  املحخمممسج و مهانياثمممل.   قلمممية التمممر ف ةومممست ؿمممعولة 

اطمممحقبالهمل. أمممما  النظمممبة للمؤطظمممات املظمممحقبلة ةسفلمممو  اطمممحقباى الولبمممة ويجز جمممو  مممم  

عمم  مواءممممة الحهممموي  مممم  طمممو  الؼممم أ فمظمممحوى الحهممموي  ةحعمممدى الوطمممى املنهمممي وألثمممر فقمممد 
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طمممممبق محولبمممممات طمممممو  الؼممممم أ  املؤطظمممممات الورائقيمممممة ال جظممممماةس ثوممممموزات مهنمممممة املعلوممممممات 

 .38)عدم وحود الحوا ق م  الواق ل 

ذي الحجممة عمممام 18فمممي  املممؤز   05-99وثممدعيما لحـممسيحاثل ةمنممم  إلاهممال  عضممم القمممانو  زقمممل 

م ةحلممممممم  القممممممانو  الحمممممموحي ي للحعلمممممميمل العممممممالي املعممممممدى 1999أفسيممممممأ  04هممممممم املوافممممممق لممممممم 1419

 .2008واملحممل طنة 

 حتليل نتائج االستبانة:  -2

فاملحورفألاولف فاليوظ ففبااؤسساثفالوثائل ت.

ف

ف

 

 

 

 ةبح  ثو يف املحخــح  في علمل املنحبات  املؤطظات الورائقية 02حدوى 

 
فاليسبفاليكزاراث 

 % 52.38 11فمسابلتفعلىفأساسفالشهاداث

 % 28.58 6فإجزاءفاميحانفهيابي

 % 9.52 3فشهادةفمعادلت

 % 9.52 2فأخزىف

 % 100 22فاملجموع

 ةبح  الحو يف  املؤطظة الورائقية 03حدوى 

أعمممماله ةحطممممج أ  هنمممماك  حممممما  فممممي  حا ممممات عينممممة الدزاطممممة   نظممممبة  3-2الجممممدوى  ممممم   يانممممات

  ثدليدا عضم أ  حمي  املؤطظات الورائقية ثو ف محخــح  فمي علممل املنحبمات  مما 100%

عضمم أطمماض الؼمهادة أو  ممسحساء امححما  النحمماوي أو الؼممهادة املعادلمة   ممما ةمدى عضممم أ  هنمماك 

بات في طو  العمأ  وهمرا ةمدى عضمم ثحقمق دزحمة املوائممة هل  عضم مهنة وو يمة علمل املنح

النميممممة والنوعيممممة لخسيجمممممي علمممممل املنحبمممممات  مخحلممممف ثخــمممماتبمل الححياحمممممات طممممو  العممممممأ 

املمثمممممممأ  املؤطظمممممممات الورائقيمممممممة ومحولبمممممممات  ومممممممى الحنميمممممممة ومنمممممممل ثمنممممممم  النظمممممممام الحعليممممممممي 

 اليسب اليكزاراث 

        %100     14 وعم

 / / ال

 % 100 14 املجموع
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لمدليأ عضمم    العممأالجامسي م  ثوفحر  مه  وو ائف )مخسحمات جعليميمة لةححماج  لتبما طمو 

 وحود حودة  العملية الحعليمية.

 .اليخصصاثفاايوفزةفبااؤسساثفالوثائل ت 

ف

 : ةبح  ثخــات املو مح 04حدوى زقمل 

حر  يانممات الجممدوى أعمماله أ  حميمم  الحخــممات  م مماى علمممل املنحبممات حاكممسة فممي طممو  جؼمم

الؼمم أ  لدزحممة أ  املؤطظممة الواحممدة قممد ةحمموفس جبمما حميمم  الحخــممات  لممدي فقممد حمماءت 

 النظ  محقازلة  لم حد ما. 

فقممى ةبقمم  إلاػممهاى هنمما أنممل عنممد الحو يممف ال ةسا ممم ا حيمماز الحخـممف  ممما ةحوافممق ممم  نممو  

املؤطظممة الورائقيممة  فوبيعممة الحهمموي  فمممي مممأ ثخـممف مخحلمممة عمم    ممس ولمممرلو وهبيعممة 

ألاعمممماى المنيمممة لهمممأ ثخـمممف مخحلممممة  و المممماز  هنممما ةظهمممس أرنممماء مباػمممسة املهمممام الو يميمممة 

 املؤطظة. والري ةنقف م  قدزة ومهمازة ولمماءة  سيجمي الجامعمة و ةمؤرس عضمم ممسدودة بمل فمي 

 ظحوى زكا املظؤولح  ع  هؤالء الخسي ح .العمأ وهو ما يعنع انخماق في م

  أمافمافييعلمفباليوظ ففعلىفأساسفالشهادةفااعادلتف 

 

 اليسب اليكزاراث 

  14.28 2فوعم

 % 85.72 12فال

 % 100 14فاملجموع

 : ةبح  زأي املظؤولح  في الحو يف عضم أطاض الؼهادة املعادلة05حدوى زقمل 

فاليسبفاليكزاراث 

 % 30.45 7فإدارةفمكيباث

 % 39.13 9فجلى اثفأرش ح ت

 % 26.08 6فجكىولوج افااعلوماث

 % 4.34 1فأخزىف

 % 100 23فاملجموع
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أ  الحو يمف عضمم املظمح ولح  ةمسو   أ لبيمة أ  ظم الن همره مم   ظمحنح ل أ  ةمنم  مما أهممل

أطمممممماض الؼممممممهادة املعادلممممممة ال ةناطمممممم  مؤطظمممممماتبمل ويسحمممممم  ذلممممممو  لممممممم ثهمممممموي  هممممممره المئممممممة ممممممم  

الخمممممسي ح  مخحلممممممف ثماممممممما عمممممم  ثهمممممموي  ثخـممممممف علمممممممل املنحبممممممات  املعهد لحخـممممممف ثوريممممممق 

ومخووهمممممات ود لممممموم دزاطمممممات الجامعيمممممة ثوبيقيمممممة ثخـمممممف ثوريمممممق. فلمممممال عممممم  أ  همممممؤالء 

خمممسي ح  ة هلمممو  املهنمممة املنحةيمممة )الخمممدمات المنيمممةل ممممما أدى  لمممم  لمممق منافظمممح  حمممدد فمممي ال

طممممممو  الؼمممممم أ ةمحقممممممدو  للمهممممممازات والنممممممماءات ملباػممممممسة املهممممممام الو يميممممممة   ممممممما ثسثمممممم  عنممممممل 

 انخماق رقة مظؤولي املؤطظات الورائقية في لماءة ومهازة وحودة  سيجي الجامعات. 

 

 ي اجلامعة.احملور الجاني: موارات خ جي

 هلفييأكلمفااوظحونفالجددفمعفالعملفاليلني 

ف

 اليسب اليكزاراث 

 % 28.57 4فبدرجتفهبيرة

 % 71.43 10فبدرجتفضئ لت

 % 100 14فاملجموع

 : ةبح  ثدقلمل املو مو  الجدد م  العمأ الحق ي06حدوى زقمل                       

 

سو   ممد  املو مممو  الجممدد لممديبمل كممعف فممي ممم  الجممدوى أعمماله ةظهممس أ  أ لبيممة املظممؤولح  ةمم

ممازطمممممة العممممممأ الحق مممممي ولالحمممممالي كمممممعف حمممممودة الخمممممسي ح  ويسحممممم  ذلمممممو حظممممم  زأةنممممما  لمممممم أ  

الحهموي  ي لم  علتبما الجانمم  النظمسي ألثمر ممم  الجانم  الحوبيقمي ز مممل  سم مة ثسلـمات  باةممة 

 ممممح  املنممممابألا الحخممممسج )الثالثممممة ليظمممما عل  ى أ بمممما  حممممر مافيممممة فلممممال عمممم  وحممممود فمممماز  مظممممحوى 

واملقمممسازات الدزاطممممية املوالبممممة للح حممممرات العامليممممة وواقمممم  طمممو  العمممممأ   وهممممو ممممما ألممممده مممممدةس 

معهمممد علممممل املنحبمممات  دنمممل ال ثوحمممد ثسلـمممات ثحما،ممميى والجانممم  النظمممسي   ا كمممافة  لمممم زفمممم 

املؤطظمات الورائقيمة اطممحقباى الولبمة املتر ـمح   وانصعاحهمما مم  شيمازات الولبممة    مم  العلمممل 

 أ  هره املؤطظات يي نمظها املظحقبلة لهمل وعد الحخسج لمو مح .
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 اليحكمففيفاليكىولوج اثفالحديثت 

ف

 اليسب اليكزاراثف 

 % 35.72 5فج دة

 % 64.28 9فضع حت

 % 100 14فاملجموع

 : ةبح  الححنمل  الحننولوحيات الحدةثة07حدوى زقمل 

 

مممممممو  الجمممممدد ) سيجممممممي الجامعمممممةل  فممممممي ةظهمممممس ممممممم   حا مممممة أفممممممساد العينمممممة أ  دزحممممممة ثحنممممممل املو 

اطحخدام الحننولوحيات الحدةثمة حماءت محقازلمة  مح  حيمدة وكمعيمة مسػمازة  لمم اطمحخدام 

الحاطوو و نترند وليع الحننولوحيمات الحدةثمة فمي م ماى علممل املنحبمات  ويسحم  فمي نظسنما 

جبمممره الوطمممائأ همممرا اللمممعف فمممي المممححنمل   لمممم قلمممة البمممرام  الحوبيقيمممة واملمازطمممة و ححهممماك  

الحدةثممة  و لممم عممدم ثمموفس الوطممائأ الحننولوحيمما الحدةثممة  د لمم     لمممل نقممأ مممأ املؤطظممات 

 الورائقية مها  التر ف. وهرا ما ةؤرس عضم حودة ألاداء الو يمي.

 اميالنفااعلوماثففيفاليخصص. 

 

 اليسب اليكزاراث 

  /فعال ت

 % 86.67 13فميوسطت

 % 13.33 2فأخزىف

 %100 15فاملجموع

 : دزحة امحالك املعلومات في م اى الحخـف 08حدوى زقمل 

 

حظمممم  ممممما جؼممممحر  ليممممل  يانممممات الجممممدوى أعمممماله ةظهممممس زأي أ لمممم  املظممممؤولح  فممممي دزحممممة امممممحالك 

ويسحمم  الظممة   % 86.67 سيجممي الجامعممات للمعلومممات فممي الحخـممف يممي  محوطمموة  نظممبة 

ة فقمى و  لممم وحمود ف موة و عممدم  حظم  زأةنما  مد  معلوممماتبمل منحـمسة عضمم املنممابألا الدزاطمي

ثوافق  ح  ما ثقدمل مؤطظات الحعليمل الجامسي م   سام  الحهوي  لوالجبا وواقم  محولبمات 
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طو  العمأ وهرا ال يعنع  اللسوزة ثمد ي مظمحوى وحمودتبمل  فبمالنظس  لمم الحعمدةالت الامي 

المنية السوثينية هسأت عضم البرام  الحعليمية فا  طو  العمأ ال ةصاى ةقحـس عضم ألاعماى 

 وحاى ثب ي الحننولوحيات الحدةثة  فقد انحـس في ثوويس هره ألاعماى السوثينية ال  حر.

 لذافأردهافمعزفتفكدرتهمفكابل تهمفعلىفإلابداعفواليطويز 

ف

 اليسب اليكزاراث 

 % 50 7  عمل

 % 50 7 ال

 % 100 14 ااجمو 

 س: قا لية املو مح  لإل دا  والحووي09حدوى زقمل  

 

ةبح  الجدوى  د  هناك جعادى في  ظبة  حا ة أفساد العينة  ح  القدزة والقا لية عضم إلا دا  

والحوويس وعدمها م  هسا املو مو  وحظ  زأةنا فس  إلا مدا  والحومويس ةمسثبى ويخـمية 

وقدزات ومهازات وطلوليات املو مو  ) سيجي الجامعةل و في امحاللهمل لمسوت املبمادزة   لمما 

أةلممممما   ممممم  املهنمممممة والسكممممما المممممو يمي  املؤطظمممممة و هبيعمممممة المممممدعمل والخيمممممجي  المممممري ةمممممسثبى 

ف.فةخلق حو مالئمل لإل دا  والححظح  والحوويس املظحمس والجودة فثقدمل هره املؤطظة  ما

 احملور ال ابع : واقع سوم العمل .

 الل امفبمهامفغيرفالوظ حتفااسىدةفلهمف 

ف

 اليسب اليكزاراث 

 % 57.14 8فوعم

 % 35.71 5فال

 % 7.15 1فدونفإجابت

 % 100 14فاملجموع

 : ةبح  قيامهمل  مهام  حر الو يمة املظندة لهمل 10حدوى زقمل  
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 ظممحنح  ممم  هممره إلاحا ممات أ  املؤطظممة قممد جظممحعح  جبممؤالء املممو مح  فممي مهممام أ ممسى    لممصم 

يمممة املظممندة ألامممس لللممسوزة   ممما ةؤلممد أ  هممؤالء املو مممو  يظممند لهمممل مهممام  ممازج عمم  الو 

لهمممل وفقمما لس بممة واححياحممات املؤطظممة وهممو ممما يعممود  الظممل  عضممم مسدودةممة املو ممف ) ممسي  

الجامعمممةل فمممي ثددةمممة مهاممممل و طمممحمسازية والحواؿمممأ  فمممي م ممماى عملمممل  مممما ةمممؤرس عضمممم قدزثمممل فمممي 

 الحوويس والححظح  وإلا دا  ولالحالي عدم ثحقيق الجودة.     

 ويًفواكعفمهىتفااعلوماثمسايزةفوفمواهبتففبزامجفاليك 

ف

 اليسب اليكزاراث 

 % 100 14فوعم

  /فال

 % 100 14فاملجموع

 : ةبح  مظاةسة  سام  الحهوي  لواق  مهنة11حدوى زقمل 

 

ةبممح  الجممدوى أعمماله عمم   حممما  املؤطظممات الورائقيممة عضممم أ  الحهمموي  الجممامسي ال يظمماةس وال 

 مممسام  الحهممموي   الجامعمممة ممممست  العدةمممد مممم   ةوالممم  واقممم  مهنمممة املعلوممممات وهمممو زاحممم   لمممم أ 

الحعدةالت وفقما ملظمح دات والحوموزات املعاؿمسة وأ  طمو  العممأ أو املؤطظمات الورائقيمة 

ثمحقمد لتجدةمد والحممدةث مم  املعلوممات حمموى مظمح دات املهنممة. وهمرا مما ألممده  ممدةس معهممد 

  العممأ  و هنما فسننما علمل املنحبات  د   سام  الحهوي   الجامعمة طمبقد واقم  محولبمات طمو 

نممسى أنمممل ال ةمنمم  الحمممدةث عممم  مظمماةسة الحهممموي  وواقمم  طمممو  العممممأ ممم  دو  ثممموفس عناؿمممس 

الجودة  املؤطظات الورائقية وأهمها إلامهانيات املادةمة والح هحمزات والوطمائأ الحننولوحيمة 

 الحدةثة حاى نحقق ثوافق  ح  الجامعة وطو  العمأ مدحد مبادئ الجودة.

 ففيحفالحوارفبينفالجامعتفوفسوقفالعملالييس مفوف

 اليسبف اليكزاراث 

 % 7.15 1فوعم

 % 92.85 14فال

 % 100 14فاملجموع

 : ةبح  الحنظيق والحواز  ح  الجامعة وطو  العمأ12حدوى زقمل 
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عضمممم عمممدم وحمممود  % 100ةبمممح   الجمممدوى أعممماله  حمممما  مظمممؤولي املؤطظمممات الورائقيمممة  نظمممبة 

 ينبمل ولح  الجامعة حوى ما ةحولبل طو  العمأ  ويسح  ذلو  لم  ثنظيق وعدم فحع حوازات

أ  الحهموي   الجامعمة ي لمم  عليمل  طممحقاللية فمي  عمداد البممرام  واملنمابألا الحعليميممة وهمرا ممما 

ألممده ممممدةس معهممد علممممل املنحبممات  مممد  املعهممد مظمممحقأ  املنممابألا ولمممسام  الحهمموي  ذات جسمممجيأ 

املممممؤهالت ويحمحممممزو  وظمممممعة ولممممماءة علميممممة وهنيممممة  وه ممممي  وحممممود أطمممماثرة  مممماحثح  ةمحلهممممو  

ودوليمممممة فلمممممال عممممم   نحممممماحهمل لأل حممممماذ العلميمممممة ومؼمممممازماتبمل فمممممي امللحقيمممممات والنمممممدوات وهنيمممممة 

ودولية وهو دليأ عضم اثـالهمل املظحمس  مما همو حدةمد فمي م ماى الحخـمف . لمما أكماا أ  

ثواؿملنا معهممل مم   مالى  الباو الحواز ممحوت لهأ مؤطظة ورائقية لوست ا ؼم االتبمل  وأ 

هلبمممة التر ـمممات ودزاطمممات امليدانيمممة لولبمممة املاطمممتر المممرة  ةقمممدمو  املقترحمممات لنممم  دو  أ  

 ثد ر وعح   عحباز. 

وما ةمن  أنليمل هنا  أ  الجامعة جظمسم  لمم الححظمح  والحومويس وكمما  الجمودة  العمليمة 

يمممة  ال ةسيمممم  لمممم مظمممحوى الحهممموي  الحعليميمممة    ال أ  طمممو  العممممأ املمثمممأ  املؤطظمممات الورائق

الجامسي. لرا فاللوم ةق  عضم الجامعة  حقـحرها في املحاوعمة املظمحمسة لخسي تبما واملؤطظمات 

 الورائقية  لم ال بميؽ وعدم  هحمام جبؤالء الخسي ح  م  حان  وعم املؤطظات.

 

 نتائج الدراسة: -2-4

علتبممممما   حيمممممث ي ومممممي ثخـمممممف علممممممل املنحبمممممات مممممم  الو مممممائف واملهممممم  الامممممي ث مممممد الولممممم   -1

محولبممممات طمممممو  العمممممأ مممممما ةحقممممق مبمممممدأ املوائمممممة النميمممممة والنوعيممممة  )العمممممسق والولممممم ل 

لتخممسي ح  فممي مممدى ثوافممق عممدد الولبممة املحخممسحح   مخحلممف ثخــمماتبمل ممم  اححياحممات 

 طو  العمأ )املؤطظات الورائقيةل وهرا ما يعبر ع  مالمع الجودة  العملية الحعليمية.

سيجممممممممي علمممممممممل املنحبممممممممات  مخحلممممممممف ثخــمممممممماثل  ال أ  املؤطظممممممممات ز مممممممممل ج ويممممممممة طممممممممو   خ -2

الورائقيممممة ال ثسا ممممي الحخـممممف أرنمممماء الحو يممممف وفممممق ملحولباتبمممما ونوعهمممما. فومممماو  الحهمممموي  

 الري ال ةحواءم م  نو  املؤطظة ةؤرس  اللسوزة عضم املسدودةة و عضم حودة  دماتبا.

  ثهمممموي  هممممؤالء املممممو مح     الحو يممممف وفممممق الؼممممهادة املعادلممممة ةخلممممق عممممدم املواءمممممة  ممممح -3

 واملهام املظندة  لتبمل  املؤطظة املظحقبلة   مما ةؤرس عضم حودة الخدمات.
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ثخلممممم  املنمممممابألا الحعليميمممممة  املعهمممممد لحعمممممدةالت مظمممممحمسة  مممممما ةخناطممممم  ومح حمممممرات العـمممممس  -4

والحوممممموزات العلميمممممة والحننولوحيمممممة فمممممي الحخـف لمؤػمممممس عممممم  وحمممممود مالممممممع الجمممممودة 

أ   سيجممي املعهممد لممديبمل كممعف فممي الحممدقلمل ممم  املهممام املظممندة لهمممل  العمليممة الحعليمممة  ال 

وعممد الحو يممف وظممة  نقممف فممي الحهمموي  امليممدا ي أرنمماء التر ـممات   املؤطظممات الورائقيممة 

قبمأ الحخممسج مممما ةخلممق لممديبمل نقممف فممي الجانمم  الحوبيقممي  علممما أ  هممره املؤطظممات يممي 

 املظحقبلة لهمل وعد الحخسج.

حننولوحيمممات الحدةثمممة املحعلقمممة  م ممماى علممممل املنحبمممات  فخمممسي ح   النظمممبة للمممححنمل فمممي ال -5

لديبمل كعف في اطحخدامها ويسح  ذلو للحهوي  النظسي وعدم املمازطة امليدانيمة لهمره 

الحننولوحيمممممممممممة ) ماملاامممممممممممج اللممممممممممموسي  البرم يمممممممممممات الورائقيمممممممممممة ااخحلممممممممممممة  واملظمممممممممممحودعات 

 بعم املؤطظات الورائقية.  السقمية...ل فلال ع  ندزة وا عدام هره الحننولوحيات  

فمممي وعمممم املؤطظمممات يظمممند لخسيجمممي الجامعمممات و مممائف مخحلممممة عممم  مهمممام ثخــمممهمل   -6

وهممممرا ةممممؤرس عضممممم حممممودة الخممممدمات والقا ليممممة عضممممم إلا ممممدا  والحوممممويس  لعممممدم  طممممحمسازية 

 والحواؿأ في ثددةة مهامهمل الحقيقية .

هانيممات املادةممة والحننولوحيممة    عممدم ثمموفس عناؿممس الجممودة املحمثلممة فممي الح هحممزات وإلام -7

 اعحبازهمل مد الت ػسها أطاطيا  ي مؤطظة ثبحث ع  الححظح  املظحمس  مما ةؤرس 

  الظل  عضم  دمات ومهام ذات حودة لخسيجي الجامعة. 

ز ممممل ثنمممو  ثخــمممات فمممي علممممل املنحبمممات ومممما يعادلهممما مممم  ثخــمممات أ مممسى  ال أ  طمممو   -8

وفممق همره الحخــممات ممما ةؤلممد أنمل ال ةوحممد  الؼم أ لممل ةوممسأ عليمل أي ج يحممر أو جعمدةأ

 ثنظيق وحواز  ح  الجامعة ومحولبات املؤطظات الورائقية )طو  العمأل. 

 

 االقرتاحات: -2-5

أ  ةسا م الحخــات في م اى علممل املنحبمات مم  املؤطظمات املظمحقبلة أرنماء الحو يمف  -1

 م  أحأ كما  حودة الخدمات م  هسا الخسي ح .

عضمممم الجانمممم  الحوبيقمممي ملنابجهمممما مممم   داةممممة الحهممموي   لحممممدعيمل عضمممم الجامعمممات أ  ثسلممممص  -2

التر ـمات امليدانيممة قبممأ الحخممسج حاممى ثلممم  لخسي تبما الخظمماو املهممازات فممي ثددةممة املهممام 

 ولالحالي ثحقيق حودة الخدمات.
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املحاوعممة الدائمممة واملظممحمسة ممم  هممسا حامعممة لوالجبمما أرنمماء فتممرة التممر ف للممما  حممودة  -3

 با وعد الحو يف للما  الححظح  املظحمس وحودة الخدمة وإلا دا .الحعليمل  ولخسي ت

فممممممممحع  مممممممماو الحممممممممواز  ممممممممح  الجامعممممممممة واملؤطظممممممممات الورائقيممممممممة ل ممممممممسق معسفممممممممة اححياحممممممممات  -4

ومحولبمممممات همممممره املؤطظمممممات حامممممى ةهمممممو  هنممممماك مواءممممممة وثوافمممممق  مممممح  املنمممممابألا الدزاطمممممية 

 واملهام الو يمية.

اححياحمممات الظمممو   وكممم  قممموانح  ثو يمممف  لمممق املواشنمممة  مممح  مخسحمممات الحعلممميمل العمممالي و  -5

 ةسا م فتبا الحخـف ال املهام حظ  نو  املؤطظة.

عضمممم املؤطظمممات ثممموفحر ممممأ مظمممحلصمات الامممي جظممماهمل فمممي ثددةمممة الو مممائف املظمممندة لخسيجمممي  -6

 .الجامعات   ودة 

 اخلامتة :

ـممممادةة     عممممدم  طممممهام مخسحممممات الحعلمممميمل العممممالي  ماعليممممة فممممي الحنميممممة املؤطظممممات  قح

ححماعيممة  لعممدم  زثبممان  ممح  ثخــممات الحعلمميمل العممالي ومحولبممات الظممو  العمممأ أدى و  

 لمممم فقمممدا  الثقمممة فمممي مخسحمممات همممرا النظمممام مممم  حيمممث النمممماءة واملهمممازة والقمممدزة عضمممم إلا مممدا  

والحوممويس. لممدى أؿممبع الخيمماز  طممتراثيجي الوحيممد فممي  ممأ الححممدةات املعاؿممسة الاممي ثواحههمما 

 ممممممالجصائس همممممو اعحمممممماد ل ممممممة الحمممممواز والحنظممممميق فيممممممما  ينبممممما وثحقيممممممق  املؤطظمممممات والجامعمممممات

 الحهامأ  ح  البرام  الحعليمية ومحولبات الظو  وانمحات الجامعة عضم البيئة ااحيوة جبا.  

 

 امل اجع:

 العممالي الحعلمميمل نوعيممة ثحظممح  فممي الؼمماملة الجممودة  دازة دوز طممماةضي  محمممود .  -1

http://dspace.univ-ت عضمممممممممممممممممممممممممممم الخمممممممممممممممممممممممممممى محممممممممممممممممممممممممممما  املؤطظمممممممممممممممممممممممممممةالجامعية  لجصائسيمممممممممممممممممممممممممممة

setif2.dz/xmlui/bitstream/handle/.../semayeli.pdf  ثمممممممممممممممممممممممممممممممممد الصيممممممممممممممممممممممممممممممممازة ةمممممممممممممممممممممممممممممممموم

29/10/2017 

م 1999يمممأ أفس  04همممم املوافمممق لمممم 1419ذي الحجمممة عمممام 18املمممؤز  فمممي   05-99قمممانو  زقممممل  -2

. محمات عضمم الخمى 2008ةحلم  القانو  الحوحي ي للحعلميمل العمالي املعمدى واملمحممل طمنة 

https://www.mesrs.dz/ar/textes_reglementaires1   ثممممممممممممممد الصيمممممممممممممازة ةممممممممممممموم

10/11/2017 

http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/bitstream/handle/.../semayeli.pdf
http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/bitstream/handle/.../semayeli.pdf
http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/bitstream/handle/.../semayeli.pdf
https://www.mesrs.dz/ar/textes_reglementaires1
https://www.mesrs.dz/ar/textes_reglementaires1
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جممممودة الؼمممماملة فممممي الحعلمممميمل . عممممما  : داز الننممممدي أ ممممو الهي مممماء  ػممممحرة  أحمممممد .  دازة ال -3

 25-24. ؾ.ؾ. 2013للنؼس والحوشي   

الظامساسي  هاز  عبد الحميد . الجودة الحعليمية الحدةثة . عما  : داز   حهاز للنؼس  -4

 93-92. ؾ.ؾ. 2013  

حافظ  عبد الناؿس علو ؛  عباض حظح  وليد حظح  .  عحماد ألامادةمي وثوبيقات  -5
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للنؼس    عوية  عضي محظ  . الجودة الؼاملة والجدةد في الحدزيع . عما  : داز ؿماء -8

 103. ؾ. 2009

 59-58حافظ  عبد الناؿس علو ؛  عباض حظح  وليد حظح  . املسح  الظا ق ؾ.ؾ.  -9

 64- 63املسح  نمظل.ؾ.ؾ.  -11

ألاطدي  طعيد حاطمل . فلظمة التر ية فمي الحعلميمل الجمامسي والعمالي .عمما  : حماز ؿمماء  -11

  520-519 ؾ.  2012للنؼس والحوشي    

 76املسح  الظا ق . ؾ.أ و الهي اء  ػحرة  أحمد .  -12

 70حافظ  عبد الناؿس علو ؛  عباض حظح  وليد حظح  املسح  الظا ق . ؾ. -13

 521-520ألاطدي  طعيد حاطمل . املسح  الظا ق . ؾ.ؾ. -14

 109عوية  عضي محظ  . املسح  الظا ق . ؾ. -15

دمحم  أػمممممممممسا الظمممممممممعيد أحممممممممممد . الجمممممممممودة الؼممممممممماملة واملؤػمممممممممسات فمممممممممي الحعلممممممممميمل الجمممممممممامسي .  -16

 51. ؾ.2007داز الجامعة الجدةدة للنؼس    إلاطنندزية :

 98أ و الهي اء  ػحرة  أحمد . املسح  الظا ق . ؾ. -17

العممدوا ي   الممد موممسا  . الجممودة الؼمماملة فممي الحعلمميمل مقدمممة  دازة الجممودة و عحممماد  -18

 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممموشازة التر يمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممة والحعلممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممميمل محمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممات عضمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم الخمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممى  

http://kenanaonline.com/users/kadwany/posts/492636   ثمممممد الصيممممازة ةمممموم

10/11/2017 

 92أ و الهي اء  ػحرة  أحمد . املسح  الظا ق . ؾ. -19

http://kenanaonline.com/users/kadwany/posts/492636
http://kenanaonline.com/users/kadwany/posts/492636


 د. عبد احلميد رحيان     شورار عفيفة                                                                          

 

    1029ـ يهاي   اد  عص العدد احل - شادساجمللد ال
335 

 73دمحم  أػسا الظعيد أحمد .. املسح  الظا ق . ؾ. -21

محمات عضمم  عضم  حميدوغ . فـيأ, زا ع . حودة الحعليمل العمالي حالمة الح سلمة الجصائسيمة -21

ثممممممد الصيمممممازة ةمممممموم     www.enssea.net/enssea/majalat/1907.pdfالخمممممى  

10/11/2017 

 67دمحم  أػسا الظعيد أحمد . املسح  الظا ق . ؾ. -22

 88أ و الهي اء  ػحرة  أحمد . املسح  الظا ق . ؾ. -23

 354-353. املسح  الظا ق . ؾ.ؾ.ألاطدي  طعيد حاطمل  -24

 73دمحم  أػسا الظعيد أحمد .. املسح  الظا ق . ؾ. -25

ؿمممالج  أمحممممر عممممس حظممممنح  . الخممممدمات الحعليميمممة  ممممح  النظسيمممة والحوبيممممق . عممممما  : داز  -26

 164. ؾ. 2014أطامة للنؼس   

 347ألاطدي  طعيد حاطمل . املسح  الظا ق . ؾ.  -27

 76ظا ق . ؾ.دمحم  أػسا الظعيد أحمد . املسح  ال -28

  139عوية  عضي محظ  . املسح  الظا ق . ؾ. -29

  409ألاطدي  طعيد حاطمل . املسح  الظا ق . ؾ. -31

 279-278املسح  نمظل .ؾ.ؾ. -31

 78دمحم  أػسا الظعيد أحمد . املسح  الظا ق . ؾ -32

 90أ و الهي اء  ػحرة  أحمد . املسح  الظا ق . ؾ. -33

 279ألاطدي  طعيد حاطمل . املسح  الظا ق . ؾ. -34

-117فظ  عبممد الناؿممس علممو ؛  عباض حظممح  وليممد حظممح  املسحمم  الظمما ق ؾ.ؾ.حمما -35

118 

 82-81دمحم  أػسا الظعيد أحمد . املسح  الظا ق .ؾ.ؾ. -36

 82املسح  نمظل . ؾ. -37

مقا لمممممة ممممممم  أ. د.  مممممم  الظمممممباي عبممممممد املالممممممو  ممممممدةس معهممممممد علمممممممل املنحبمممممات والحوريممممممق  ةمممممموم  -38

  موافقحل 08/10/2017

 
 

http://www.enssea.net/enssea/majalat/1907.pdf


 يوُسف لطيفة     -نزير إبراهيم      - حمّمدأيوم حمشن   -نورس احلليب        

 

    1029ـ يناير  اد  شررالعدد احل - شادساجمللد ال
336 

 الّصعوبات املؤثرة شلى اجلودة الّتعليمية

 يف كّلّية الّطّب يف اجلامعة الّشورّية اخلاّصة

 يوُسف لطيفة                              نزير إبراهيم    - حمّمدأيوم حمشن  -  نورس احلليب

 قضم الىب الىفس ي                                                                                                                 مليت الىب                  

 جامعت دمشق مليت الىب،                                                                                               الجامعت الضوريت الخاصت   

 

 

 امللخص:

ضةاث يؤزر الخعليم في هواحي املجخم ع مافةت للة ط ى ةل الىةحس ف ضةب، لةبلو مصةّ ذ مؤص 

عاث الىحس.
 
 بىوىيت الخعليم ملحقاة جوق

ً
 الخعليم العالي جولي اهخماما

ةةب  فةةي 
 
ةةت الى ي 

 
ةةت فةةي مل عليمي  رة ى ةةل الجةةودة الخ   

 
ةةعو اث املةةؤز تهةة ه هةةبد ال راصةةت دلةةل ج  يةة  الؤ 

ت لذلةو فةي املجةاإلاث ردارية ت الخاص  وري  ت لالخ ميةت لكماديميةت لمهةم معوقةاث الجامعت الض 

ب  لالخعره دلل مي فرلق بين مفراد ىيىت ال راصت.
 
س الى

 
 الخعليم الجامعي مً مىٍور وح

راصةت 
ً  959الىرائق: شةملذ ال   معةذ مةً  44اصةخييان جمةم  ةعو اث، ج   وةوى جلةو الؤ 

ً
بىة ا

راس ي 
يت في العام ال  

 
 .9107وحس الىب في الهل

خائج لالاصخي خاج: مٌهرث هخائج هةبد ال راصةت لجةود صةعو اث فةي العمليةت الخعليميةت فةي مة   الى 

ع  كزمت الحاليت في صوريت مو  مصّابها
 
 .املحالر التي جم جقييمها، لح

ةةةذ الىةةةواحي رداريةةةةت املرجّةةةت كللةةةةل فةةةي الؤةةةةعو اث لمةةةً املخوقةةةةع ىىةةة  ىةةةةودة الجامعةةةت دلةةةةل 
 
اوخل

ّت مةةةع مليةةةت الىةةةب من جةةةخقلا هةةةبد الؤةةةعو اث. مقرهةةةا الةةة ائم الحةةةالي ى ةةةل  ةةة ماث مخىاصةةة

فين لجىّيةةةةةةق ال ةةةةةةمامج الخعريفيةةةةةةت لررشةةةةةةاد  هقتةةةةةةمة دقامةةةةةةت دلراث ج ريييةةةةةةت لرفةةةةةةع لفةةةةةةارة املةةةةةةٌو

كمةةادي ي لجقويمهةةا لاملشةةارلت فةةي جىويرهةةا لجقةةويم املىةةادر لاملقةةرراث ال راصةةيت لالعمةة  ى ةةل 

 جىويرها لج  يثها.

 

يم الىبةةيت الؤةةعو اث الخعليميةةتت كزمةةتت الجامعةةةت : وةةحس الىةةبت الخعلةةالكلماا مفتاح ة اا 

 الضوريت الخاصت.
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Abstract: 

Introduction: higher education affects not only the students themselves, but 

also all individuals of the society. Therefore, educational institutions are placing 

greater emphasis on meeting students' expectations and needs. This study aim 

to determine the difficulties affecting educational quality in Faculty of Medicine 

of Syrian Private University in the domains of administration, facilities, 

academic, and the impact of these difficulties on students from their 

perspective, in addition, to recognize any statistical difference between the 

study sample subgroups. 

Methods: the study included 259 questionnaire; each included 44 questions 

surveyed from medical students in the educational year 2017. 

Results and conclusion: the results showed apparent difficulties in educational 

process in all study domains, we think that the current Syrian crises is one of the 

main causes. 

Administrative problems were on top of the difficulties; therefore, we 

recommend reconsidering administrative services in university main campus. 

We also suggest providing training courses for the faculty staff, and apply good 

academic guidance for students. In addition to the continuing development of 

current academic curriculum. 

 

Keywords: Medical Students, Medical Education, Educational Difficulties, 

Syrian Private University. 
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 املقدِّمة:

، ل ةالخوازي، يىمةو الخعلةيم (0)يؤزر الخعليم في هواحي املجخمع مافت لل ط ى ل الىحس ف ضب

ةةت العوملةةت رشةةه  لّيةةم مؤصضةةاث الخعلةةيم العةةالي ، ممةةا دفةةع (9)الجةةامعي رضةةرىت، ليخةةمزر رعملي 

 (،Student-centered Educationلالجامعةةاث من جخوجةةى الةةل الخعلةةيم املضةةدى  دلةةل الىالةةب )

لالتمليةةب رشةةه  مل ةةم للخعةةره ى ةةل جوقعةةاث الىةةحس لاوخياجةةاتهم لجؤةةوراتهم وةةوى  ةة ماث 

 
ً
 لمرافةةق الخعلةةيم الجةةامعي لمهميذهةةا، لةةبلو مصةةّ ذ مؤصضةةاث الخعلةةيم العةةالي جةةولي اهخمامةةا

عةةةةةةاث بىوىيةةةةةت الخعلةةةةةةيم
 
فةةةةةالىحس لاملجخمةةةةةةع الجةةةةةامعي  شةةةةةةنحن املةةةةةةورد  .(4, 3)ملحقةةةةةاة جلةةةةةةو الخوق

 .(5)روضاوي لرجخماعي كهم للّل 

ةةات الخعلةةيم العةةالي فةةي الجامعةةاث ال
 
ةةت الضةةوريت بةةالىمو بةةالر م مةةً اصةةخمر قى ةةت لالخاص  حهومي 

اث ورمهةةةةةةا  تةةةةةةي مج ةةةةةةمث الع يةةةةةة  مةةةةةةً الجامعةةةةةةاث الخاصةةةةةةت ى ةةةةةةل ح ييةةةةةةم مقةةةةةةر 
 
ةةةةةةت لال كزمةةةةةةت الحالي 

ةةةةةً الىٍةةةةةام (6)الجةةةةةامعي راصةةةةةت. ل ةةةةةالر م مةةةةةً ج ض 
تةةةةةي مجريةةةةةذ فاهةةةةةا هةةةةةبد ال  

 
، لمنهةةةةةا الجامعةةةةةت ال

يةةةةةاث 
 
الخعلي ةةةةةي فةةةةةي الضةةةةةىواث ك يةةةةةمة، فةةةةةتنة هقةةةةةا املةةةةةوارد، لدجةةةةةرة كصةةةةةاجبة لكوّةةةةةار فةةةةةي الهل

 فةي 
ً
 لّيةما

ً
ة  ىّاةا

 
  صعو اٍث جواجى املؤصضاث الخعليميت في صوريت لجمث

 
ت شهلذ لحشه الىّي 

ٍ صةةةوارمجةةةاإلاث الرىايةةةت ا
ةةةي ى ةةةل وةةة   ب 

 
ت لالخعلةةةيم الى . مفةةةاد مرصةةة  الّياهةةةاث العةةةال ي (7)لصةةةحي 

ر بى ةةةو   
 31,000وضةةةب مىٍمةةةت الصةةةحت العامليةةةت بةةةمنة العةةة د رجمةةةالي لبوّةةةار فةةةي صةةةوريت قةةة  

 ءوؤةةةةاراث ىةةةةام 
ً
ةةةةق رعةةةة د كوّةةةةةار 9118لفقةةةةا

 
 فيمةةةةا يخعل

ً
 مىتفمةةةةت

ً
، لج خةةةة   صةةةةوريت مرجّةةةةت

ةةهان )  لهةة   0.56مقارهةةت رعةة د الض 
ً
فةةي الوإلايةةاث املخ  ةة ة لعةةام  2.42وضةةمت مقابةة   0111وّ ّةةا

. لجفيةةةة  روؤةةةةائياث من  ىامةةةة  الالجةةةةرة دلةةةةل الوإلايةةةةاث املخ ةةةة ة لبوّةةةةار الضةةةةةوريين (8, 7)(9119

ع ب والي 
 
 .(9)%03مى ل مً املخوق

ة دراصةةةةاث من  جقيةةةةيم الؤةةةةعو اث لهخائجهةةةة
ا يةةةةؤدي دلةةةةل ج ضةةةةين مدار جةةةةودة الخ مةةةةت حشةةةةيم ىةةةة  

الخعليميةةةةت لالخعامةةةةة  ريجةةةةةالي مةةةةةع جىلعةةةةةاث الىةةةةحس لجوقعةةةةةاتهم لجسيةةةةة  اصةةةةةخجابت املضةةةةةؤللين 

رداريةةين لاملضةةاهمين املةةاليين، باءلةةافت دلةةل املضةةاهمت فةةي رفةةع مضةةخو  الجةةودة فةةي املؤصضةةت 

ازيم ريجالي ى ل هجا  بالخ 
ً
ا  هام 

ً
ل الخةالي، ل ىةاًر ى ةل هةبد  ،(00, 01)وهةاالخعليميت، مما يلعب دلرا

املعىيةةةةةةاث جهوهةةةةةةةذ فنةةةةةةةرة ال راصةةةةةةةت لمهةةةةةةة افها لخ  يةةةةةةة  لج ليةةةةةةة  مهةةةةةةةم العوامةةةةةةة  التةةةةةةةي حشةةةةةةةه  

س
 
علةةةةةيم لالتةةةةةي يواجههةةةةةا وةةةةةح ر ى ةةةةةل جةةةةةودة الخ   

 
ةةةةةب مةةةةةً لجهةةةةةت هٍةةةةةرهم،  صةةةةةعو اٍث جةةةةةؤز

 
يةةةةةت الى

 
مل

راصةةةةةةت لخ  يةةةةةة  مجةةةةةةاإلاث كدار التةةةةةةي ج خةةةةةةاج دلةةةةةةل ج ضةةةةةة ىاٍث، مل 
لالاصةةةةةةخعاهت بيخةةةةةةائج هةةةةةةبد ال  
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 العوامةةة  التةةةي جةةةؤزر ى ةةةل كدار 
 
املجةةةاإلاث التةةةي يمنةةةً اصةةةخت ام مواردهةةةا بنفةةةارة مل ةةةم، ويةةة 

 في صوريت
ً
 .(03, 09)كمادي ي في الهلياث الىّيت هي مجاى اهخماٍم وشم و يثا

ةةةةةب  فةةةةةي 
 
ةةةةةت الى ي 

 
ةةةةةت فةةةةةي مل عليمي  رة ى ةةةةةل الجةةةةةودة الخ   

 
ةةةةةعو اث املةةةةةؤز تهةةةةة ه ال راصةةةةةت دلةةةةةل ج  يةةةةة  الؤ 

ت لذلو في املجاإلاث رداريت لالخ ميت لكماديميت، لمهم معوقاث  ت الخاص  وري  الجامعت الض 

ب  لالخعره دلل مي فرلق بين
 
س الى

 
 مفراد ىيىت ال راصت. الخعليم الجامعي مً مىٍور وح

 الّطرائق:

دث العيىةت بةة9107مجريذ ال راصت في العام ال راس ي   
 لذلةو لصحؤةوى ى ةل  955، و   

ً
مشةارما

للخعةةةةةوين (. Confidence Interval=5%(، ل)Confidence level% )95 مضةةةةةخو  زقةةةةةت

س باصةةةخت ام وريقةةةت الا  989اوخمةةةاى الةةةرفن، زدهةةةا العيىةةةت لةةةة
 
. جةةةم ا خيةةةار الىةةةح

ً
ىخيةةةان والّةةةا

قةةةةت   ّ ى ةةةةل القةةةةوائم  stratified cluster random samplingالعشةةةةوائيت العىقوديةةةةت املى

راس ي الحالي.
لين في الفؤ  ال   س املسج 

 
صميت للىح  الر 

ةةةةةت وةةةةةوى العمةةةةةر لالجةةةةةيط لمهةةةةةان الةةةةةوإلادة  راصةةةةةت: اصةةةةةخييان املعلومةةةةةاث ال يمو رافي 
مدلاث ال  

 ٍ
مةةةً كس لكم، لاصةةةخييان  ةةةاة بال راصةةةت جةةةمة لالولةةةع الاقخؤةةةادي لاملضةةةخو  الخعل ةةةي لهةةة  

 ى ل 
ً
ت مذ في دراصاث  SERVQUAL(04)جؤميمى اىخمادا

لمصالت مً ى ة اصخيياهاث اصخ 

 ، للقاراٍث مع الىحس ملعرفت املعوقاث.(06, 05, 03)ممازلت

جريذ دراصت ججريييت )
 
ىت، لجم جقييم مؤ لقيت  05ى ل ( Pilot Studyم  مً هفط العي 

ً
والّا

(Validity ةةةةةت الاصةةةةةخييان لي  ( الاصةةةةةخييان مةةةةةً قّةةةةة  لجىةةةةةت ج نةةةةةيم فةةةةةي الجامعةةةةةت. لجةةةةةم  جقيةةةةةيم معو 

(Reliability )ا  ي لحصةةخييان ل  مةً  ةحى ضةاق الة  
 
قيةاش معامة  لرلهّةةاف ملفةا لخ  ية  الاح

( لل راصةةةةةةةةةةةةةت الخجريييةةةةةةةةةةةةةت، للحصةةةةةةةةةةةةةةخييان Cronbach Alpha=0.746ماهةةةةةةةةةةةةةذ الىديجةةةةةةةةةةةةةت )

هائي=  (.1.815الن 

ةت، لكماديميةت  44جممً الاصخييان النهائي  ةت، الخ مي  عو اث رداري   ىي م الر الؤ 
 
ىّارة ح

عو اث ا حس.لم يما جمزيم الؤ 
 
ابقت ى ل الى  لض 

م 
 
رث رجابةةةاث باصةةةخت ام صةةةل  

ةةة  
 
ةةةسث رجابةةةاث ىىةةة  دد ةةةاى الّياهةةةاث  Likertق  

م  الخماسةةة ي، لر 

"، 0وضب: 
ً
ة".5="إلا ملافق مب ا  ="ملافق رش  

ت املشةارلين، زةمة  ةحس رعة  م ةب املوافقةت املضةدىيمة لالخملية  ى ةل الحفةاً ى ةل صةري 
 
شارك الى

ت  رة الاصخييان لليفي 
 
ّع  ث الاصةخيياهاث ذاث ش

 
راصت، اصةد

رجابت ى ل كصالت لمه اه ال  
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د لةةةذ الّياهةةةاث باصةةةخت ام برهةةةامج 
 
اقؤةةةت مةةةً الخ  ليةةة  روؤةةةائي لم  Googleالّياهةةةاث الى 

Forms (Google Inc, CA, USA)  ى ةم رهتمهةذ لاصةخترجذ باصةخت ام برهةامجMicrosoft 

Office Excel 2016 (Microsoft Corporation, Redmond WA, USA)  لذ باصةخت ام  
 
ل لو 

SPSS 23 (IBM Corporation, NY, USA). 

ت فةةةةةةةي ج ليةةةةةةة  الّياهةةةةةةةاث بمةةةةةةةا فاهةةةةةةةا ا خّةةةةةةةةاراث  مذ الا خّةةةةةةةاراث الاوؤةةةةةةةائي  ت  
، Friedmanاصةةةةةةةخ 

Kruskal-Wallis ،Mann-Whitney م ا خّار ت  
لخ  ي  لجود فةرق  Friedman. وي  اصخ 

ةةةةةي دج  
 بةةةةةين مخوص 

ً
ا م مهةةةةةم اوؤةةةةةائي  ت  

ابةةةةةاث املحةةةةةالر العريمةةةةةت لحصةةةةةخييان فيمةةةةةا بينهةةةةةا، لاصةةةةةخ 

  Mann-Whitneyا خّار 
ً
س جّعا

 
ح
 
 بين دجاباث الى

ً
ا لخ  ي  في واى لجود فرق مهم اوؤائي 

ةةةةا ا خّةةةةار   بةةةةين  Kruskal-Wallisلجيضةةةةهم، مم 
ً
ا ت م لخ  يةةةة  لجةةةةود فةةةةرق مهةةةةم دوؤةةةةائي  فاصةةةةخ 

راصةةةةةت لالولةةةةةع 
 لضةةةةةىت ال  

ً
س جّعةةةةةا

 
الاقخؤةةةةةادي، لمهةةةةةان الةةةةةوإلادة باءلةةةةةافت دلةةةةةل دجابةةةةةاث الىةةةةةح

راس ي لبس لكم.
 املضخو  ال  

ت. وريت الخاص   بث املوافقت الا حقيت للّ   مً الصجىت الا حقيت في الجامعت الض 
 
 م

 

 النتائج:

 مةةةةةةً مافةةةةةةت صةةةةةةىواث  959جةةةةةةم جمةةةةةةمين 
ً
بةةةةةةا

 
اصةةةةةةخييان فةةةةةةي الخ ليةةةةةة  النهةةةةةةائي للّياهةةةةةةاث، للةةةةةةم  وح

راصت.
 ال  

 ل)98%، ن=37.8: مةةةان )صةةةفاث اللعيىةةةت
ً
 لهةةةي 060%، ن=69.9( مةةةً املشةةةارلين دهازةةةا

ً
( ذمةةةورا

ي مىمةار املشةارلين  يت. لمان مخوص 
 
مور في الهل

 
صةىت  9.496±90.96جمث  وضّت رهار دلل الب

(08-35 .)
ً
 ىاما

(، زةةم املىىقةةت 049%، ن=57.5لجة ها من ملرةةم الىةةحس مةةً مواليةة  م افٍةت دمشةةق لريفهةةا )

 (، زم باقي املىاوق.39%، ن=09.4الجىو يت )

ةةةة   ل)049%، ن=54مفةةةاد ملرةةةةم مةةةً هؤةةةة  املشةةةارلين ) %، 09.3( منة للةةةةعهم الاقخؤةةةادي جي 

( بةمن للةعهم الاقخؤةادي 61%، ن=93.9( ان للعهم الاقخؤادي ممخاز  ب ىما مفاد )51ن=

 ل)
 
ي . مفةاد )7%، ن=9.7مخوص 

ً
آبةاههم ( بةمنة 086%، ن=70.8( مان للعهم الاقخؤةادي صة اا

مهاتهم ى ل حعليمهً العالي.056%، ن=61.9ململوا حعليمهم العالي ل)
 
 ( وؤلذ م
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 ) Friedmanدنة ا خّةةةةار 
ً
ا ةةةةت دوؤةةةةائي  ةةةة  لجةةةةود فةةةةرق ذي دإلالةةةةت مهم 

 
ةةةةي P<0.001مل ( بةةةةين مخوص 

رجابةةاث لهةةة  جؤةةةيي  ىةةرين مةةةً جؤةةةييفاث الاصةةخييان فيمةةةا بينهةةةا. ىىةة  اصةةةخت ام ا خّةةةار 

Mann-Whitney  ةةةةةي دجابةةةةةاث جّةةةةةين ىةةةةة  
 بةةةةةين مخوص 

ً
ا ةةةةةٍت دوؤةةةةةائي  م لجةةةةةود فةةةةةرٍق ذي دإلالةةةةةٍت مهم 

مور لرهةةةار )
 
س الةةةب

 
ةةةا ا خّةةار p>0.05الىةةح مٌهةةةر ىةةة م لجةةةود فةةةرٍق ذي  Kruskal-Wallis(. مم 

راصةةةةةةةةت،  الولةةةةةةةةع 
س وضةةةةةةةةب صةةةةةةةةىت ال  

 
ةةةةةةةةي دجابةةةةةةةةاث الىةةةةةةةةح  

 بةةةةةةةةين مخوص 
ً
ا ةةةةةةةةت دوؤةةةةةةةةائي  دإلالةةةةةةةةٍت مهم 

عل ٍ مً كس لكم )الاقخؤادي، مهان الوإلادة، لاملضخو  الخ 
 (.p>0.05ي ي له  

 

 نتائج االستبيان:

م 
ة
ةةل ةةىاث الحضةةابيت ىجو ةةت كصةةالت ى ةةل ص   Likertاىخمةة  جفضةةيم هخةةائج الاصةةخييان ى ةةل املخوص 

 ى ةةةل لجةةةود صةةةعو اٍث 
ً
، إلا ملافةةةق ى ةةةل لجةةةود صةةةعو اٍث 0.81-0.11لذلةةةو لفةةةق: إلا ملافةةةق مبةةة ا

-3.41، ملافةةةةةق ى ةةةةةل لجةةةةةود صةةةةةعو اٍث 3.41-9.61، م ايةةةةة   ى ةةةةةل لجةةةةةود صةةةةةعو اٍث 0.81-9.61

ٍة ى ل لجود صعو اٍث 4.91  .5.11 - 4.91، ملافق رش  

ةةةعو اث فةةةي املجةةةاى رداري اليضةةةّت كى ةةةل ) (. بل ةةةذ قيمةةةت 1.36±3.59شةةةهلذ مخوصةةةىاث الؤ 

( لم لةةب 4.15±1.973( لمى ةةل قيمةةت مخوصةةي وضةةالي )0.963±3.18مدوةةم مخوصةةي وضةةالي )

س ى ةةةل لجةةةود لةةةع  فةةةي ويةةة  ق". املعوقةةةاث لةةةمً مجةةةاى "ملافةةة
 
ةةةح
 
لافةةةق ىةةة د  لّيةةةم  مةةةً الى

س )
 
وجيةةةةةى لررشةةةةةاد كمةةةةةادي ي للىةةةةةح

(، لةةةةةبلو ى ةةةةةل لجةةةةةود فجةةةةةوة بةةةةةةين ددارة 1.973±4.15الخ 

س )
 
يً بىٍةام الهليةةت 0.117±4.14الهليةت لالىةةح س املضةةخج  

 
( للجةود قؤةةوٍر فةي حعريةة  الىةح

د ى ةةةةةةةةةل (. لمةةةةةةةةةوافقذهم ى ةةةةةةةةةل لجةةةةةةةةةود قؤةةةةةةةةةوٍر فةةةةةةةةةي ا3.37±0.059) س لالةةةةةةةةةر 
 
ح
 
هخمةةةةةةةةةام ردارة بةةةةةةةةةالى

 (.0.096±3.69اصخفضاراتهم )

س 
 
ةةةةةةةةةةةحس ى ةةةةةةةةةةةل ىةةةةةةةةةةة م للةةةةةةةةةةةوة ا خؤاصةةةةةةةةةةةاث مقضةةةةةةةةةةةام ردارة للىةةةةةةةةةةةح

 
 مةةةةةةةةةةةً الى

 
ملةةةةةةةةةةة ث وضةةةةةةةةةةةّت

حس للجةود 3.39±0.131)
 
ةت بةالى ةت الخاص  ( لى ل لجود بيٍر بتهجاز املعامحث املاليت لرداري 

 (.0.946±3.37الّيملقراويت )

ةةةةعو اث ةةةةت ) جلذهةةةا الؤ  ( لالتةةةةي جرالوةةةةذ فةةةي درجذهةةةةا مةةةةً " فيفةةةةٍت" دلةةةةل "لّيةةةةمٍة 1.78±3.54الخ مي 

". بل ةةةةذ قيمةةةةت مدوةةةةم مخوصةةةةٍي وضةةةةالٍي للعّةةةةاراث )
ً
ا ( لمى ةةةةل قيمةةةةت مخوصةةةةةٍي 0.056±3.38جةةةة  

 (.1.954±4.30وضالٍي )

ي 
 
ٍة معٍةةةم الىةةةحس ى ةةةل جةةةة و ةةةت حضةةةع مصةةةالت، ويةةةة  لافةةةق للشةةة   ةةةعو اث الخ مي  جمةةةمىذ الؤب

ةةةةةةي فيمةةةةةةا يتةةةةةةا قلةةةةةةت كوشةةةةةةىت 0.198±4.04ال راصةةةةةةيت ) مضةةةةةةخو  القاىةةةةةةاث (، لمةةةةةةان املخوص 
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ةةةةةةةةةةةةت لاملي اهيةةةةةةةةةةةةت ) راصةةةةةةةةةةةةةيت 0.046±3.39الجامعي 
(، لجةةةةةةةةةةةة وي املضةةةةةةةةةةةةخو  الّي ةةةةةةةةةةةةي فةةةةةةةةةةةةي املرافةةةةةةةةةةةةق ال  

ّيةةت فةةي املشةةافي، 0.135±4.97)
 
اث الى جهيةةباث لاملعةة   (. ىىةة  صةةؤاى املشةةارلين ىةةً لةةع  الخ 

ضّت كل م بالحياد )
 
 (.1.998±3.09مجابذ الي

ةةةت املوجةةةودة فةةةي الجامعةةةت، مجةةةاس معٍةةةم  ضةةةّت لصخةةة ماث املنخييةةةت لقاىةةة ة الّياهةةةاث العلمي 
 
بالي

ٍة ى ةةةةل افخقةةةةار الجامعةةةةت دلةةةةل منخّةةةةٍت النتملهيةةةةٍت لصةةةةمعيٍت  املشةةةةارلين باملوافقةةةةت لاملوافقةةةةت رشةةةة  

ٍت". الج لى) ٍت دللي  ٍث ىلمي 
 
 (.0ل ؤريٍت ل "افخقار الجامعت دلل اشتماماٍث بمنخّاٍث لمجح

( 
ً
ةةةةةةعو اث كماديميةةةةةةت زالثةةةةةةا ( دذ بل ةةةةةةذ قيمةةةةةةت مدوةةةةةةم مخوصةةةةةةٍي وضةةةةةةالٍي 1.55±3.39جةةةةةةارث الؤ 

 (. 1.998±4.98( لمى ل قيمت مخوصٍي وضالٍي )1.966±0.97)

راث فهاهةةةةةةذ لثافةةةةةةت املعلومةةةةةةاث فةةةةةةي املقةةةةةةرراث  ةةةةةةت فةةةةةةي املقةةةةةةر  ةةةةةةعو اث كماديمي  جمةةةةةةذ دراصةةةةةةت الؤ 

ت ) راصةةي 
ةةت الخىةةوت فةةي الىةة0.087±3.44ال  

 
ةةرق الاصةةخيخاجيت لالّ ثيةةت (. لقل

 
رق الخ ريضةةيت لالى

(، 3.99±0.036(، لى ةةةةةل لجةةةةةود لةةةةةيٍق فةةةةةي الوقةةةةةذ املخؤةةةةةا ل راصةةةةةت املةةةةةواد )±0.169  3.78)

 (.3.97±0.173لى م جوافر ج ريٍب ماٍه للىحس لل راصت بالل ت رههليبيت )

ت )  ريضةةةةةي 
جةةةةةود وةةةةة1.57±3.34جةةةةةم دراصةةةةةت الؤةةةةةعو اث املوجةةةةةودة مةةةةةع الهياةةةةةت الخ  اإلاث مةةةةةً ( مو 

صةةين ) ةة  ىىةة  رعةةن امل ر  عض  ةةت لالخ  صةةين للمجاملةةت 0.050±3.64املساجي  ( لجىةةوة رعةةن امل ر 

ةةت ىةة د اللقةةاراث املّاشةةرة مةةع املشةةرفين  )0.095±3.48لىةة م الع الةةت )
 
(، 3.50±0.039(. لقل

ت اصخت ام مصةلوس الخة ريط الخفةاى ي )
 
(. لنةً مفةاد الىةحس باملوافقةت ى ةل 0.169±3.73لقل

 (.0.179±3.40الخ ريب )جودة 

(. لافق جسر  لّيم  مً الىحس ى ل 1.75±3.04في مجاى صعو اث الامخ اهاث مان املخوصي )

(، لى ةةةةةةةةةل ىةةةةةةةةة م لفايةةةةةةةةةت زمةةةةةةةةةً 1.986±3.68صةةةةةةةةةعو ت مصةةةةةةةةةالت الامخ ةةةةةةةةةان النهةةةةةةةةةائي لاملةةةةةةةةةبالراث )

(، لماهةةةةةةةةذ كجو ةةةةةةةت وياديةةةةةةةةت ويةةةةةةةاى اهدشةةةةةةةةار ال ةةةةةةة  بةةةةةةةةين الىةةةةةةةةحس 0.081±3.78الامخ اهةةةةةةةاث )

(9.97±0.339.) 

حس )
 
عو اث ى ل الى  جمذ دراصت جمزيماث الؤ 

ً
(. لالتي جرالوذ بةين جةمزيٍم ذل 1.47±3.34م يما

(، لمى ل قيمت 9.35±0.043درجٍت " فيفٍت" دلل "لّيمٍة"، فهاهذ قيمت مدوم مخوصي ٍوضالٍي )

 0.016±3.70مخوصٍي وضالٍي )
ً
عو اث صّيذ لهةم شةعورا  (. مجاس ى د مً الىحس بمنة الؤ 

علةةةةةةةةةيم الحةةةةةةةةةالي ) (. ل الخةةةةةةةةةالي، جمزيمهةةةةةةةةةا ى ةةةةةةةةةل ومووةةةةةةةةةاتهم 0.016±3.70بالؤةةةةةةةةة مت مةةةةةةةةةً لاقةةةةةةةةةع الخ 

ةةةةةةةةت )0.991±3.56املضةةةةةةةةخقّليت ) عليمي  ، ماهةةةةةةةةذ 0.094±3.60( لالدضةةةةةةةةابهم املهةةةةةةةةاراث الخ 
ً
(. م يةةةةةةةةما
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ةةةعو اث ججعلةةةو حشةةةعر باءوّةةةاه هةةةي ) (، لنةةةً، مجةةةاس 0.061±  3.69هديجةةةت الضةةةؤاى هةةة  الؤ 

ةةةةةعو  ي ملواجهذهةةةةةا )النثيةةةةةملن بةةةةةمن  الؤ  ةةةةةت ججعلهةةةةةم  شةةةةةعرلن بالخ  ةةةةة   (. 0.034±3.97 اث الحالي 

 (.9الج لى)
 

  املناقرة:

جةةى صةةةذ صةةةىواث، زةةةحر  ن الخعلةةةيم الىبةةةي فةةي الجامعةةةاث الضةةةوريت مةةً برهةةةامٍج حعلي ةةةٍي م   يخهةةو 

ةةةةةةةةت  ٍري  ةةةةةةةةىت الرارعةةةةةةةةت لالخامضةةةةةةةةت للمةةةةةةةةواد الضةةةةةةةةريريت الى  ت، لالض  صةةةةةةةةىواٍث مةةةةةةةةً العلةةةةةةةةوم كصاصةةةةةةةةي 

ريري لةةةةمً املضدشةةةةفياث الخعليميةةةةت، ممةةةةا الضادصةةةةت ف ةةةةي للخةةةة ريب الضةةةةريري لالخةةةة ريب الضةةةة

 .(09)لمً املضدشفياث الخعليميت

ةةةي فةةةي  ب 
 
علةةةيم الى س ىةةةً صةةةعو اث الخ 

 
ر الىةةةح راصةةةت كللةةةل مةةةً هوىهةةةا التةةةي جةةة رش جؤةةةو 

هةةةبد ال  

حس مً متخل  املحافٍاث 
 
ت الى ت جىو  خائج ال يمو رافي  صوريت، لجمزيمها ىلاهم. ىنضذ الى 

 لوجود وحٍس مولوديً  ارج صوريت.
ً
ت دلافت وري   الض 

الىخةةةةةائج قةةةةة  إلا حعنةةةةةط الحالةةةةةت الاقخؤةةةةةاديت  باليضةةةةةّت للولةةةةةع رقخؤةةةةةادي للمشةةةةةارلين، فةةةةةتنة 

 لنةةً 
ً
 ىاليةةت

ً
ةةوري، ويةة  منة ال راصةةت ماهةةذ فةةي جامعةةٍت  اصةةٍت لجخىلةةب مقضةةاوا للمجخمةةع الض 

الجامعةةةت جقةةة م النثيةةةم مةةةً املةةةىن ال راصةةةيت املجاهيةةةت لشةةةرائن متخلفةةةت مةةةً املجخمةةةع الضةةةوري. 

ضّت العاليت
 
علي ي لببويً، لالي  ممً  إلاوٍىا ارجفات املضخو  الخ 

ً
للخعليم الجامعي ل ؤوصا

ةةةٍت، ممةةةا  عةةةسز منة اهخمةةةام كصةةةرة بخعلةةةيم ملإلادهةةةا ممةةةر  مصاسةةة ي  لخفةةةوق  ةةةاٍث وّي  ي 
 
جةةةوا مةةةً مل جتر 

 .
ً
 كبىار ىلميا
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عو اث رداريت لالخ ميت.0الج لى    وضب رجاباث ى ل مصالت الاصخييان في مجاى الؤ 
 
 : يمث

  الؤعو اث رداريت
ً
ة ملافق م اي  إلا ملافق إلا ملافق مب ا ي ملافق رش    

 ± املخوص 
الاه راه 

 املعياري 

 
 % ن % ن % ن % ن % ن

   
يوج  لع  في الخوجيى لررشةاد كمةادي ي 

 للىحس
5 1.9 16 6.2 38 14.7 102 39.4 98 37.8 4.05 ± .973 

 1.007 ± 4.04 38.6 100 38.2 99 13.9 36 6.9 18 2.3 6 يوج  فجوة بين ددارة الجامعت لالىحس

يوج  قؤور فةي حعرية  الىةحس املضةخج يً 

 بىٍام الجامعت )اللوائن لالقواهين..(
17 6.6 36 13.9 69 26.6 83 32.0 54 20.8 3.47 ± 1.159 

يوج  قلت اهخمام ردارة بالىحس لالرد ى ل 

 اصخفضاراتهم
7 2.7 40 15.4 53 20.5 84 32.4 75 29.0 3.69 ± 1.126 

 1.263 ± 3.08 17.8 46 17.8 46 32.0 83 19.7 51 12.7 33 قلت حضهيحث في دفع الاقضاهيوج  

يوجةةةةةةةةةة  ىةةةةةةةةةةة م للةةةةةةةةةةوة مهةةةةةةةةةةةام لا خؤاصةةةةةةةةةةةاث 

 مقضام ردارة للىحس
11 4.2 36 13.9 90 34.7 85 32.8 37 14.3 3.39 ± 1.030 

يوجة  بةير دهجةاز املعةامحث املاليةت لرداريةت 

 الخاصت بالىحس
21 8.1 48 18.5 62 23.9 69 26.6 59 22.8 3.37 ± 1.246 

  الؤعو اث الخ ميت
ً
ة ملافق م اي  إلا ملافق إلا ملافق مب ا ي ملافق رش    

 ± املخوص 
الاه راه 

 املعياري 

 
 % ن % ن % ن % ن % ن

   
جةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة وي مضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةخو  القاىةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاث ال راصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيت: 

 الؤفوه، املقاى ...
8 3.1 20 7.7 32 12.4 67 25.9 132 51.0 4.14 ± 1.098 

جةةةة وي املضةةةةخو  الّي ةةةةي فةةةةي املرافةةةةق ال راصةةةةيت: 

نيي ، الذهويت، الىٍافت...  الخ 
4 1.5 22 8.5 23 8.9 62 23.9 148 57.1 4.27 ± 1.035 

 1.146 ± 3.93 39.0 101 32.0 83 18.1 47 4.6 12 6.2 16 قلت كوشىت الجامعيت املي اهيت

 1.416 ± 2.94 21.6 56 13.1 34 21.6 56 24.7 64 18.9 49 ى م محرمت املوقع الج رافي للهليت

لةةةةةةةةةةةع  الخجهيةةةةةةةةةةةباث لاملعةةةةةةةةةةة اث الىّيةةةةةةةةةةةت فةةةةةةةةةةةي 

 املشافي
12 4.6 25 9.7 153 59.1 39 15.1 30 11.6 3.19 ± .928 

ّةةةةةةةةةةةةةةت دلنتملهيةةةةةةةةةةةةةةت  افخقةةةةةةةةةةةةةةار الجامعةةةةةةةةةةةةةةت دلةةةةةةةةةةةةةةل منخ

 لصمعيت ل ؤريت
8 3.1 4 1.5 30 11.6 76 29.3 141 54.4 4.31 ± .954 

ّةةةةةةةةةةاث افخقةةةةةةةةةةار الجامعةةةةةةةةةةت دلةةةةةةةةةةل اشةةةةةةةةةةت ماماث بمنخ

ت ت دللي  ث ىلمي 
 
 لمجح

7 2.7 10 3.9 44 17.0 72 27.8 126 48.6 4.16 ± 1.016 

مضةخو  الخعةةالن جيةة  مةع الجامعةةاث ك ةةر  

لي، حعالن ىل ي..(
 
 )جّادى وح

ً
ا  م لي 

61 23.6 65 25.1 88 34.0 28 10.8 17 6.6 2.52 ± 1.156 

مضةخو  الخعةةالن جيةة  مةع الجامعةةاث ك ةةر  

لل لي، حعالن ىل ي..(د 
 
 )جّادى وح

ً
 يا

75 29.0 64 24.7 81 31.3 25 9.7 14 5.4 2.38 ± 1.156 
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ةةةعو اٍث صةةةلّيٍت فةةةي جميةةةع م ةةةالر الاصةةةخييان  خةةةائج جميةةة  للموافقةةةت ى ةةةل لجةةةود ص  لجةةة ها منة الى 

س
 
ةةح
 
ةةعو اث ى ةةل الى . رداريةةت لالخ ميةةت لكماديميةةت باءلةةافت لوجةةود جةةمزيٍم لاّةةٍب لهةةبد الؤ 

ةةةةةةةت، ل راصةةةةةةةت  مي  علي 
ليخوافةةةةةةق ذلةةةةةةةو مةةةةةةةع دراصةةةةةةةاٍث فةةةةةةةي دلى املىىقةةةةةةت وةةةةةةةوى لاقةةةةةةةع الخةةةةةةة ماث الخ 

(Aghamolaei لZareفةةةةي ديةةةةران )(9) لالتةةةةي مفةةةةادث بوجةةةةود فجةةةةوٍة فةةةةي جميةةةةع م ةةةةالر الجةةةةةودة ،

 .(07)(Roudbariل Kebriaeiالخعليميت لالخ ميت امل رلصت، للبلو دراصت )

س في الهى  Mukhopadhyayقام )ل 
 
( بتجرار دراصٍت مشابهٍت لخ  ي  ددراماث لجوقعاث الىح

ت في جودة الخعليم الىبي لّي  عليميت، لمٌهرث لجود الفجوة الض   .(08)لصخ ماث الخ 

وجيةةى لررشةةةاد 
ةةىٍت دلةةل لّيةةمٍة، لمةةع  الخ   

ةةعو اث رداريةةت املتمالوةةت بةةين مخوص  دنة هخةةائج الؤ 

يً  س املضةةةخج  
 
ةةةح
 
بهةةةا لقؤةةةور بخعريةةة  الى

 
كمةةةادي ي، للجةةةود فجةةةوة بةةةين ددارة الجامعةةةت لوح

ةةةةحس لاصخفضةةةةاراتهم، لىةةةة م لجةةةةود للةةةةوٍة بمقضةةةةةام 
 
د ى ةةةةل اصةةةةالت الى بىٍةةةةام الجامعةةةةت، لالةةةةر 

 ث ردارة في دراصدىا مشارث دلاها دراصتلا خؤاصا

(Arbouni فةةةي ديةةةران وةةةوى مهميةةةت حعةةةاو  الىةةةاقم ردراي فةةةي جمةةة يق الفجةةةوة بةةةين لزمةةةح د )

 Arslanagić-Kalajdžić، ل لةةةةةةةةةبلو دراصةةةةةةةةةت )(09)جوقعةةةةةةةةةاث الىةةةةةةةةةحس لالخةةةةةةةةة ماث الخعليميةةةةةةةةةت

س جةسٍر مةً الهةادر رداري رضةيب (91)لزمح د( كزمةت . ليمنً من وعسل هةبد الىخةائج دلةل حضةر 

ةةةةت لفةةةةارة املةةةةوارد اليشةةةةريت لقلةةةةت بةةةةرامج دىةةةة اد لجمهيةةةة  لمخارعةةةةت القةةةةائمين ى ةةةةل ىمليةةةةت 
 
لدلةةةةل قل

القّةةةةةةوى لالدسةةةةةةةجي  بالجامعةةةةةةةت لجةةةةةةة رياهم ى ةةةةةةةل مصةةةةةةةط لمّةةةةةةةاد  ررشةةةةةةةاد كمةةةةةةةادي ي لمهةةةةةةةاراث 

الخواصةةةة ، لخولةةةةين دجةةةةراراث شةةةةؤلن الىةةةةحس، باءلةةةةافت دلةةةةل قلةةةةت ىةةةة د العةةةةاملين فةةةةي قضةةةةم 

فين القّةةةةةةةوى لالدسةةةةةةةجي  ل 
 
لرةةةةةةةمة كىّةةةةةةةار املىووةةةةةةةت بهةةةةةةةم. دنة التمليةةةةةةةب ى ةةةةةةةل ج ضةةةةةةةين مةةةةةةةادر املةةةةةةةٌو

فين لالهةةادر رداري فةةي 
 
ةةٍت بةةاملٌو س لدجةةرار لرشةةاث جةة ريٍب  اص 

 
ةةح
 
لحعةةاملهم الخةة مي مةةع الى

ةةةةةةةا يخوافةةةةةةةق مةةةةةةةع دراصةةةةةةةت ) ةةةةةةةت مهةةةةةةةم لخ ضةةةةةةةين صةةةةةةةورة الهليةةةةةةةت ممةةةةةةةام الىةةةةةةةحس، مم  ي 
 
( فةةةةةةةي Clareالهل

 .(90)لى ا

ت، لمهميذها فق  اقتمة  عو اث الخ مي    Berryفيما يتا الؤ 
ً
 هامةا

ً
بمن الخة ماث جلعةب دلرا

ضت ىت دلةل منة املقةر (00)في حعسيس هجاة املؤص   
، لفي دراصدىا، ق   عود صيب الؤعو اث املخىو 

جالةةت لخ ةةة ي كزمةةت لملخارعةةةت الجامعةةت ملضةةةيمتها  املؤقةةذ فةةي العاصةةةمت جةةم الاهخقةةةاى دليةةى ى ةةةل   

ٍ بمضةةةةخو  
س ى ةةةةل لجةةةةود جةةةة ن 

 
ةةةةح
 
عليميةةةةت دلن  ضةةةةارة ىةةةةاٍم دراسةةةة ٍي، ممةةةةا ي ةةةةمر موافقةةةةت الى

الخ 

ي املض
 
ت. لنةً القاىاث ال راصيت لج و ت لاملي اهي  ت كوشىت الجامعي 

 
خو  الّي ي للمرافق، لقل
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را دجابةاث   حعلي ةٍي جيةٍ  بةرة
 
بقار مشافي الخ ريب الضريري لمً العاصمت لالتي جخمخع بمضةخوا

عليميت. ت في املشافي الخ  اث الىّي   الىحس بالحياد ىى  صؤالهم ىً الخجهيباث لاملع  

ةةةةةت الضةةةةةمعيت لالّؤةةةةةريت، ل يةةةةةاس مشةةةةةار الىةةةةةحس دلةةةةةل افخقةةةةةار الجامعةةةةة ت دلةةةةةل املنخّةةةةةت رلنتملهي 

لليةةت. قةة   عةةس  ذلةةو للعقو ةةاث الاقخؤةةاديت ى ةةل  ث العلميةةت ال  
 
الاشةةتماماث باملنخّةةاث لاملجةةح

ةةةةةت  للي، لصةةةةةعو اث الضةةةةةفر الحالي  ةةةةةعي  الةةةةة   صةةةةةوريت. دنة ٌةةةةةرله الةةةةةّحد  يةةةةةم املواجيةةةةةت ى ةةةةةل الؤ 

ةاث فاقي 
 
للي، ىة ا ىةً ارجفةات جهةالي   للضوريين، ج مر صعو ت القيةام باج

لةي الة  
 
الخّةادى الىح

  ب اةةةةةت حعلةةةةيم يتتةةةةةمق الثقافةةةةةاث 
 
لةةةةي  شةةةةةه

 
ةةةةفر رشةةةةةهٍ  لّيةةةةةٍم رعةةةة  كزمةةةةةت. دنة الخّةةةةةادى الىح الض 

ةةس ى ةةل جىةةوير مهةةاراث والةةب الىةةب 
 
 جرل

 
 لمضةةخ يمت

 
الةةت  فع 

 
املخخلفةةت، ليمنةةً من يهةةون لصةةيلت

ت ت العام   في مجاإلاث الصح 
ً
 .(99)ل ؤوصا

 ى ةل العمليةت الخعليميةت لهةو مةا جةبلرد لثيةم مةً 
ً
 صةلّيا

ً
فيمةا يتةا كزمةاث إلا بة  لمنة لهةا مزةرا

ةةحذ جةةمزيم كزمةةت ى ةةل الجةةودة الخعليميةةت لزمةةح د(  Barnett-Vanes)ال راصةةاث منهةةا  التةةي مّل

 .(93)في العراق

راصةةةيت 
راث ال   س بوجةةةود لثافةةةٍت فةةةي معلومةةةاث املقةةةر 

 
ةةةعو اث كماديميةةةت: مقةةةرة معٍةةةم الىةةةح الؤ 

ةةةا  ةةةب. مم 
 
يةةةٍت الى

 
ت للةةةيق فةةةي الوقةةةذ املخؤةةةا لةةةّعن املقةةةرراث، لذلةةةو وّيعةةةي  فةةةي مل كصاصةةةي 

ةت الاصخت ام املخوازن للمراجع لاملحا ي 
 
راصةت فةي الهل

ت مؤادر ال   لراث ىنضذ رجاباث جىو 

رق الاصةةةةخيخاجيت لالّ ثيةةةةت
 
ت الىرائةةةةق الخ ريضةةةةيت لالا خّةةةةاراث مةةةةالى ةةةةت جىةةةةو 

 
لالخفاىليةةةةت  مةةةةع قل

 في الخعلةيم الىبةي
ً
 ج ا

 
ةاى (94)لالتي هي مهمت ، دنة دجةرار لرشةاث ىمة  وةوى: "الخواصة  الفع 

ٍةةةري" ذل مهميةةةت بال ةةةٍت فةةةي بةةةين ا ةةة ريط الى 
س"، ل"مهةةةاراث الخ 

 
ىمةةةار الهياةةةت الخعليميةةةت  لالىةةةح

 جتفي  الؤعو اث في هبا املجاى.

ٍة ى ةل ىة م جةةوافر جة ريٍب مةاٍه بالل ةةت رههليبيةت، ى ةل الةةر  م مةً ويةةادهم 
س رشةة  

 
لافةق الىةح

 ت رههليب 
 
راث املفرللت بالل ق بؤعو ت دراصت املقر 

 
يت. حعنةط هةبد رجابةت جةودة فيما يخعل

وري.   حعليم الل ت الاههليبيت في املنهاج امل رس ي الض 

ةت لىة م  ة  لاملساجي  س ى ةل لجةود وةاإلاٍث مةً الخعض 
 
ت: لافةق الىةح  ريضةي 

رشراه لالهيات الخ 

ةةةةت،  صةةةةين، دنة اىخمةةةةاد امخ اهةةةةاٍث ب يلةةةةٍت فةةةةي الامخ اهةةةةاث العملي  رهؤةةةةاه مةةةةً قّةةةة  رعةةةةن امل ر 

 Competency Based Assessment) ييم املعخم  ى ل النفاراثلىٍام الخق
ً
ا . (09)( مهم ج  

ةةةت الخعةةةاو  ىىةةة  امل رصةةةين لصةةةعو ت الخواصةةة  مةةةع  Cyril Foroponمشةةةار )
ة
لزمةةةح د( منة قل
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در الخ ريسةةةةةةةةةة ي املةةةةةةةةةة رش لطخؤةةةةةةةةةة خى لهمةةةةةةةةةةي املحالةةةةةةةةةةراث مدة  دلةةةةةةةةةةل لجةةةةةةةةةةود فجةةةةةةةةةةوٍة بةةةةةةةةةةين الهةةةةةةةةةةا

 .(01)لالىحس

فيمةةةا يتةةةا صةةةعو ت لصةةةوى الىةةةحس للمشةةةرفين ىىةةة ما ي خةةةاجون دلةةةاهم، فةةةتنة جفةةةر  مىمةةةار 

ةة ريط لج  يةة  مواىيةة   ةةارج ملقةةاث الخةة ريط للةةرد ى ةةل مصةةالت الىةةحس لمشةةاملهم 
هياةةت الخ 

راصةيت  ضةاهم فةةي ج ضةين مترجةاث الخعلةةي
. لجةة ها (5)م الىبةيلاقتماوةاتهم رشةمن املىةةادر ال  

ة   ى ةةةل اصةةةخمرار جةةةود 
ً
يةةةت جيةةة ، دالا

 
ةةة ريب العم ةةةي لالضةةةريري فةةةي الهل

منة رمي الىةةةحس وةةةوى الخ 

 ريب ل ؤوص
 ريب لا خؤاصاتها.الخ 

ت مشافي الخ   بدىو 
ً
 ا

ةةةةةةحس بمهفضةةةةةةهم 
 
ي دلةةةةةةل حعسيةةةةةةس زقةةةةةةت الى لّةةةةةةت، يةةةةةةؤد 

 
علي ةةةةةةي مةةةةةةع الى دنة حعسيةةةةةةس جواصةةةةةة  الهةةةةةةادر الخ 

صين للىلّت ووى  لدوضاصهم باءهخاج لمً املجخمع لذلو مً  حى اصخمرار حشجيع امل ر 

ب لدىحر صق  ومووهم.
 
 مفاق مهىت الى

س ى ةةةل صةةةعو ت مصةةةالت الامخ ةةةان النهةةةائي لىةةة م لفايةةةت فيمةةةا يتةةةا  الامخ اهةةةاث، ا
 
ةةةح
 
فةةةق الى

 
ج

ارم. ب لهٍامها الؤ 
 
يت الى

 
 زمً الامخ ان، لذلو وّيعي في دوار مل
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عو اث ى ل الىحس.9الج لى    وضب رجاباث ى ل مصالت الاصخييان في مجاى جمزيم الؤ 
 
 : يمث

  جمزيم الؤعو اث ى ل الىحس
ً
ة ملافق م اي  إلا ملافق إلا ملافق مب ا ي ملافق رش    

 ± املخوص 
الاه راه 

 املعياري 

 
 % ن % ن % ن % ن % ن

   
جةةةةةةةةةؤزر الؤةةةةةةةةةعو اث الضةةةةةةةةةابقت 

 ى ل وموواجو املضخقّليت
21 8.1 32 12.4 51 19.7 90 34.7 65 25.1 3.56 ± 1.220 

جةةةةةةةةةؤزر الؤةةةةةةةةةعو اث الضةةةةةةةةةابقت 

ى ةةةةةةةةةةةةةةةةةةل هوىيةةةةةةةةةةةةةةةةةةت الدضةةةةةةةةةةةةةةةةةةابو 

عليميت  املهاراث الخ 

17 6.6 24 9.3 60 23.2 101 39.0 57 22.0 3.61 ± 1.124 

الواقةةةةةةةةةةةةةةةةةع الخعلةةةةةةةةةةةةةةةةةيم الحةةةةةةةةةةةةةةةةةالي 

مخىاصةةةةةةةةةةةةةةةةب مةةةةةةةةةةةةةةةةع جوقعاجةةةةةةةةةةةةةةةةو 

 الضابقت ووى دراصخو

71 27.4 86 33.2 50 19.3 44 17.0 8 3.1 2.35 ± 1.143 

الؤةةةةعو اث الحاليةةةةت ججعلةةةةو 

 حشعر باءوّاه
13 5.0 39 15.1 47 18.1 95 36.7 65 25.1 3.62 ± 1.160 

لةةةةو الؤةةةةعو اث الحاليةةةةت ججع

 حشعر بالخ  ي ملواجهذها
22 8.5 41 15.8 73 28.2 90 34.7 33 12.7 3.27 ± 1.134 

شةةةةةعرث بالؤةةةةة مت مةةةةةً لاقةةةةةع 

 الخعليم الحالي
9 3.5 32 12.4 57 22.0 89 34.4 72 27.8 3.71 ± 1.106 

 
ً
ر صةةةةةةلّا

 
ةةةةةةت جةةةةةةؤز حبي 

 
الّ اةةةةةةت الى

م
 
عل  ى ل الدضابو ملهاراث الخ 

20 7.7 58 22.4 64 24.7 62 23.9 55 21.2 3.29 ± 1.243 

 

ر ى ل وموواتهم املضخقّليت لى ل الدضابهم 
 
ت جؤز عو اث الحالي  س من  الؤ 

 
ىنضذ آرار الىح

عةةةةةةاتهم 
 
علةةةةةةيم الحةةةةةةالي  يةةةةةةم مخىاصةةةةةةٍب مةةةةةةع جوق عليميةةةةةةت، باءلةةةةةةافت دلةةةةةةل منة لاقةةةةةةع الخ  للمهةةةةةةاراث الخ 

علةةيم ا س رشةةعورهم باءوّةةاه مةةً لاقةةع الخ 
 
ةةابقت، لمةةا مشةةار الىةةح خةةائج الض  لحةةالي. دنة هةةبد الى 

ابقت راصاث الض 
، مما  ضةخ عي ذلةو جهةود املضةؤللين لخ ضةين (95, 00)جخوافق مع هخائج ال  

ةة ريب املىاصةةب لخمنةةين العةةاملين فةةي 
هةةبا الواقةةع فةةي جميةةع كرعةةاد، مةةً  ةةحى الختىةةيي لالخ 

ةةت لذلةةو لخ ضةةين مترجةة ي 
 
يةةاث الهل

 
ةةت، ليخوافةةق ذلةةو مةةع هخةةائج املراجعةةت املىالجيةةت للهل ي 

 
اث الهل

ت ىام   .(95)9107ريراهي 

ةت  عليمي  يةت فةي ج ضةين الخة ماث الخ 
 
ةاث الهل دنة هخائج هبد ال راصت جدين لىا فةرة جرج ةب مللوي 

 دذا جةةمة للةةع الىخةةائج الضةةابقت ى ةةل وريةةق الخىّيةةق فةةتنة الىخةةائج قةة  جةةىعنط 
ً
ةةت مةةت،  اص  املق  

عليميتى ل مام  العمليت الخعليميت لج ق معاييم الجودة الخ   
 .(95, 00) ق 
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راصةةت
اث ال   ةةالي قةة  يوجةة   :م ةة لدي  ةةعو اث ل الخ  دن  الاصةةخييان صةةمم بىريقةةت مصةةالٍت ىةةً الؤ 

ليةةةةةت  ةةةةةلّيت، بةةةةالر  م مةةةةةً املعوة س باملوافقةةةةةت ى ةةةةل رجابةةةةةت الض 
 
ةةةةةح
 
اه يةةةةاز  بتجابةةةةةت الع يةةةةة  مةةةةً الى

 لحصخييان ا
ً
ا  (Cronbach alpha=0.805).لجي  ة وضابي 

عليميةةةةةةت فةةةةةةي الجامعةةةةةةاث ك ةةةةةةر ، لا ةةةةةةخحه  ت لاملضةةةةةةخوياث الخ   ريضةةةةةةي 
ةةةةةةت الخ 

 
ت الخى  لخىةةةةةةو 

ً
هٍةةةةةةرا

ت، لىنة ال راصةةةةت جمةةةةذ فةةةةي جامعةةةةٍت  فين لمىمةةةةار الهياةةةةت الخ ريضةةةةي 
 
الخجهيةةةةباث لاملرافةةةةق لاملةةةةٌو

ؤعب حعميم الىخائج ى ل  يمهةا مةً الجامعةاث، لاو ٍة لفي ٌرله الازمت في صوريت، لبلو ي

م الىخائج  .لنً هقتمة دىادة ال راصت رع  فتمة لمخارعت ح ي 

 

 االستنتاج:

مٌهةةةرث هخةةةائج هةةةبد ال راصةةةت لجةةةود صةةةعو اٍث فةةةي العمليةةةت الخعليميةةةت فةةةي مةةة  املحةةةالر التةةةي جةةةم  

 لالتي حع  كزمت الحاليت في صوريت مو  مصّابها.
ً
 جقييمها واليا

الىواحي الاداريت املرجّت كللل في الؤعو اث وي  مفاد معٍم الىحس بوجودهةا لمةً  اوخلذ

ةب  
 
املخوقع ىىة  ىةودة الجامعةت دلةل مقرهةا الة ائم الحةالي ى ةل  ة ماث مخىاصةّت مةع مليةت الى

من جةةخقلا هةةبد الؤةةعو اث لمن يةةخم دىةةادة الىٍةةر بالؤةةعو اث كماديميةةت لالخعليميةةت لرفةةع 

فين لالهيات الخعليميت.جودة الخ ماث لج ض  ينها صوار مً املٌو

فين لج فيةةبهم ى ةةل رصةةهام كل ةةم فةةي مهةةاراث  هقتةمة دقامةةت دلراٍث ج ريييةةٍت لرفةةع لفةةارة املةةٌو

الخواص  لررشاد الجي  للىحس، لقيةام ددارة الجامعةت بخىّيةق ال ةمامج الخعريفيةت لررشةاد 

يم املىةةادر لاملقةةرراث ال راصةةيت لالعمةة  ى ةةل كمةةادي ي لجقويمهةةا لاملشةةارلت فةةي جىويرهةةا لجقةةو 

 جىويرها لج  يثها
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 كِتاب امَلِوَتى

 بني اِلُكُتِب اِلُمَكدََّسَة وَمَلاحُمٌ املاّديَّة والببليوج افّية 

 د. حممد مخيس السيد حممد                                                                                                

 مدزض بٜظم امل١حبات واملِلومات بجامِة جنوب الوادي                                                                                       

 

 

  ملخص:

ددسَّ الٜد اددة ُ ددم مددس الِـددوز هااتددة بالٔددة ْدد  ٠و  ددا ث ادد   ـُ ِحددِم ْدد  ِم
ِ
١
ُ
د ال
َّ
ل
 
دد٢
َّ
لٜددد ػ

املِحٜددددددات وال١٘دددددس املددددددسوق لددددددق املـددددددسيوه الٜددددددما  ْدددددد   ادددددا   م وثدددددد مت  م مددددد  ا  دددددداهس 

ُ٘ مات ْدد  اياتددا  والِٜبدد دد ددِ    دددم الظُّ ـُ َّ٘ ، لتنِاددوا باياتددا  ابد ددة الداذاددةد لددرا ل دددٖ اددرا ال

ِد   ة التي وكِها املـسيحه الٜددما  ومٛو ى ٠إ دق الد انات الوكِت 
َّ
ُوج
َّ
حاب امل ِٟ الحِٖس ُ م 

ِحددِم 
ِ
١
ُ
 مدد  ال

َّ
ددة طَّ د 
َّ
ٜ
ِ ُ
  : امل

َّ
ا  ددُوزَّ ِجتدد َّ ،  الح 

ُ
إلِان ددُس ه، واوَّ ِٜ ة ل ددااوي  ددٖو ُ ددم ٟددد انات طَّ ددرل٣ الٛو ، ٟو

دددة  ددداذف ببلتوجساٗت  َـّ
َّ
دددة ومل مدددِو ماد   

َّ
ال ى مددد  مَّ

َّ
دددُوج
َّ
حددداب امل ِٟ ددداذف التدددي  ن٘دددسد َ دددا 

َـّ مدددِو واي َّ
َّ
ال
َّ
امل

ثاثلدددد ْددد  الؼددد٢  الِدددداي لل١ِحددداب وهبتِحددد ،  كددداٗة   ددددم يسدددم ال١ِحددداب واملظدددوس  واملٜددددا  ع 

واؿ ، وثناو٤  ة لل١ِحاب م  اوامؽ ٗو تم، رم ايسوانم الؼ٢لت  الِنواه واطم املؤلٙ والتٛر

 ُد  
ع
ات، رم ثناو٤ الوٚس املحبِة ْ  ثصاتو املوا  دامل  ال١ِحداب، ٗلدال وزؤوض املوكُو

 ثناو٤ السطوي واػ٢ا٤ وإلا لا تات.

 الكلمات املفحاحية"

الوٜددددوض  –البِددددل واي لددددود  -ال١حدددداب ْدددد  مـددددس الٜد اددددة -الٜدددددما  املـددددسيحه -ٟحدددداب املددددوجى

 الدزاطات الببلتوجساٗتة –ت الظااوية الد انا -والؼِاذس الد نتة
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Abstract: 

The books in ancient Egypt have been of great importance in that they bear the 

beliefs and the esoteric thought of the ancient Egyptians in protecting them 

from the dangers and obstacles in the lower life so that they may enjoy 

permanent eternal life. This chapter aims to identify the Book of the Dead as 

one of the Egyptian religions The Old Testament and the site of the Holy Books: 

the Bible، the Bible، the Koran as divine religions، as well as to stand on the 

features and characteristics unique to the Book of the dead features of physical 

and bibliographic features represented The book's title، the author's name and 

the subject headings، and the methods used to correct errors in the book، as 

well as the handling of drawings، figures and illustrations. 

key words 

Book of the Dead - Ancient Egyptians - Books in Ancient Egypt - Ba'ath and 

Immortality - Rituals and Religious Traditions - Celestial Religions - 

Bibliographic Studies 
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 -:أواّل : َتمًيـــــد

 ذ ثـدِد  ،اُحٜد املـسيوه الٜدما  هه إلانظاه طد بِل مدس  رانتدة  ِدد موثد  ياتدا  اي لدود

ا  ِددد الدددٗ   دد   طددلتاع
َّ
زو دد    ددم الظدداا  وؿددوزاا ُ ددم ػدد٢  هدداذس، و ه جظددم إلانظدداه  ذ ً

ا ْ  البِل واي لود، ٗاملوت  وِح ماا دِٗهم   م الٜتاي بح نتى ايسظد اُحٜادع ُادت  لت  السُّ

ٌددددس ِددددد  بدددد ه إلانظدددداه   تددددا  تددددا   ْدددد  ن حٜدددداد   ٜدددددما  لددددم  ١دددد  اددددو ال  ا ددددة، ٗاُي املـددددسيحه ال

 جد د . 

ة  َِّ دبَّ د اٗترق املـسيوه الٜدما  لإلنظاه مٜومات ُد  هبتِتة وم١خظدبة، هااهدا طَّ ارا ٛو

لددم مدددٞز ،هبب، وهاٛددة هو ٗاُلتددة هو ن٘ددع ٗاُلددة ،٠دداب، واطددم هدد و  : جظددم مددادق ،ملدددب، ٛو

دددد  مددددال  شي ،ػددددوتب، وزوح ملالددددد  جظددددسق ْدددد  الٌددددااس والباه ،بدددداب، ونوزانتددددة مِنددددوق ،زهب، ًو

ا واُحٜددوا هند  ي  اثد ،  ذا ٠داه ؿداياع ملحر   م  ا  ِدد ٗو
َّ
ػ٘اٗة ، خب وجؼحد ؿلح  باإِلرنحِه ا

بٜدددددا  للادددددس  ْددددد   ملدددددس   ي بإجحاددددداَ ٠ددددد  ادددددر  املٜومدددددات، وهنددددد  ي طدددددِاد  لهدددددا ْددددد  جال  ددددددا دوه 

ِطدددددب  ماحادددددداي ب٢ددددد  وا ددددددد  م  دددددا ُ دددددم  ددددددد    دددددم جانددددددم  مظددددداُد  ملازجتدددددة، ولهددددددرا ثلاظدددددوا

دددددا ٠و دددددد  وا دددددد ، ٗايسظدددددم  نب دددددم هه ِ ـددددداه وي ٘دددددٍ والٜلدددددم   ٘دددددٍ  ِع ماحاددددداي َ دددددا جات

وِح ثنحٜد  ْد  ُدوالم ازق  ويسثجم، وال٢ا ثح م التراثت  باطاها وثٜدي الٜسابحه لـا ب ا، والدسُّ

ُاا٤، ومطم ِ خلدد ُد  هسيدٝ ثسد دد  والظاا  مادامد مؤمنة، ونوزانتة ث١خظم لـايح ا 

سنددددد  بالظددددداِة الوتبدددددة ُددددد  هسيدددددٝ جهدددددود مبددددد   ْددددد  الددددددُوات، وث١دددددساز  ْددددد  نٜدددددوغ املٜ دددددر ، ٛو

 ب1،اٟ ر.

دددا ِ  تدددل  مددد  املـدددسي الٜدددد م هه الدددسوح ثحِدددسق  ِدددد املدددوت  ااٟادددة ثخنددداو٤ مدددا 
َّ
ْددد    ث املتدددد 

 ،املسددددن  ُدددد  طدددد ناث  دنتددددا  مدددد   ظددددنات وطدددد نات، ٗتجدددداشق ا اظدددد  ُدددد    ظددددان  و ِاٛددددم

ا  اثلوه هٛالتم مـس، وهه اُحٜداد املـدسيوه  و٠اند ا ا١اة مؤل٘ة م  ارنحه وهزبِحه ٛاكتع

الٜدددددما  ْدددد  الثددددواب والِٜدددداب ْدددد   ملددددس  دِٗهددددم   ددددم ج ددددست  هُاددددالهم اياظددددنة والح ددددرؤ مدددد  

 ب2.،هُاالهم الظ نة

ا ْدد  ًهددوز "ٟحدداب املددوجى " واددو ٟحدداب ؿددلوا ت ههلددٝ ْدد  اطدداض ُ ددم وبالِ٘دد  ٠دداه ذلدد٣ طددظبع

ددة ٟبحددر  مدد  النـددوؾ ايسناذصيددة املصدداوبة بسطددم والتددي ثسجددّ   ددم ثددوازي  مخحل٘ددة ْدد   مجاُو

د   الٜدد م بحِاويدر اي دسو   املـدسي هماٟ  مخحل٘ة،  سجّ   م اطدس  الثامندة ُؼدس ٚ.ي، ُٗس

ا لدبدب ايسنداذصق ُد  نـدوؾ اادساي ومحدوه الحواب دد و ه املحلدٙ ا وِ ِد ثودوزع ُ  دا ْد     ازع
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اطددلوب والترث ددم واث٘ددٝ مِهددا ْدد  ُدددي ازثبددان ٗـددول   ِلددها بددبِم و٠دداه  وكددّ ْدد  مٜددابس 

 الِامة م  هٗساد الؼِم.

طدددة ْددد  مـدددس الٜد ادددة والتدددي ٠اندددد ثددددٗ  مدددّ املتدددد  ى مددد  ال١حدددم املٜد 
َّ
دددُوج
َّ
حددداب امل ِٟ  تدددل ِدِدددد 

ٟددد انددد  ٠دداه املدداد  اطاطدددتة التددي ثوكدد ْدد  املٜ دددر  ومدد  املؤ حٜددداد ُنددد دٗندد   ّ ْددد  ٛ ددر املتددد ُي

املـددسيحه السا دد  ْدد  البِددل واي لددود،  تددل ٛدداي ال١هنددة ْدد  املِابددد بإُددداد ن دد  مخحل٘ددة مدد  

اددددرا ال١حدددداب طددددوا  ٠دددداه مملددددحالٖ ْدددد  الؼدددد٢  املددددادق هو يسددددم ا احويددددات، ٟاددددا ؿدددددز ادددددرا 

 ب3.،ؿتٔح  ْ  الحِبحر ُ  اياٜاذٝ واملِلومات ه ال١حاب بالِد د م  الـتٕ و 

ا ْدد   تدداب م وموثدداام باُحبدداز  ادا   تددل جِدد نددا هطاطددتع ى ٟز
َّ
ددُوج
َّ
حدداب امل ِٟ   الٜدددما  املـددسيحه 

التدددددي دظددددداُد املتدددددد مددددد  منحٜدددددا٤ مددددد  اياتدددددا  الددددددنتا   دددددم  ملدددددس ، ولدددددرل٣ دُدددددد ايااجدددددة   دددددم 

ددددٖو ُ ددددم  ى ُنددددد الٜدددددما  املـددددسيحه ِدزاطددددة ببلتومتر ددددة للٛو
َّ
ددددُوج
َّ
حدددداب امل ِٟ ددددٖو ُ ددددم ِدزاطددددة  الٛو

اذـ  ا  َـّ
َّ
  حل٘ة. مل

 -ثانّيا: ُمِرِكلة الِدراسة:

ى م  هام هُاد  إلانحا  
َّ
ُوج
َّ
حاب امل ِٟ الٜد م، و ه ٠اه ٛد ِدزض م   املـسي لدق  ال١٘سي ِدِد 

جانددم ص ـددتات هملددسق مثدد   ردداز والددد    ي هندد  لددم  لٜددى مددا دظددح ٝ الِدزاطددة مدد  جانددم 

 زي  ال١حددداب، لدددرا يبدددد مددد  ُلدددم امل١حبدددات واملِلومدددات، وادددو  اثددد   لٜدددة ٟبحدددر  مددد   لٜدددات ثددد

ى والحِددٖس ُ ددم مالم دد  وملـاذـدد  املاد ددة والببلتوجساٗتددة 
َّ
ددُوج
َّ
حدداب امل ِٟ ددٖو ُ ددم ِدزاطددة  الٛو

اذـ  وهبتِح . َـّ
َّ
ٖو ُ م مل  للٛو

 

 -الِدراسة : أيمِّيَّةثالّجا: 

زاطددات والب ددوذ الِسبتددة واجنظتددة 
ٛددد  ٌتددد ايالدداز  املـددسية الٜد اددة بالِد ددد مدد  الد 

مددِو الهامددة لحلدد٣ ايالدداز  منددر نؼدد ب ا التددي اػددح
َّ
ال
َّ
د امل
َّ
ل
 
دد٢
َّ
الد بدددوزاا ُ ددم جوانددم ُد ددد  ػ

 مددددد  ملدددددال٤ 
ع
زاطدددددات ملاؿدددددة

دددددُ  الٜددددددز ال٢ددددداْ  مددددد  الد  نَّ ى لدددددم  َّ
َّ
دددددُوج
َّ
حددددداب امل ِٟ و تدددددي   ا   دددددا،  ي هه 

حددداب  ِٟ املحخــدددحه ْددد  مجدددا٤ امل١حبدددات واملِلومدددات ومددد  اندددا ث١اددد  هااتدددة ادددر  الِدزاطدددة ْددد  

ى ُن
َّ
ُوج
َّ
ا ْد  اُحٜدادام بالبِدل واي لدود امل ا هطاطدتع   ندراٞد الٜدما  املـسيحه بإُحباز  مـدزع

حنا ارا. ا للترات و راز ْ  ٛو  ومـدزع
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 -رابّعا: َأيداف الِدراسة:

ٝ ب دٖ الِدزاطة   م ث ٜتٝ ااداٖ اثتة: بَّ ُو  ما طَّ  -ْ  كَّ

1-  
َّ
ٖ دددددسُّ َِّ ى ُندددددد الٜددددددما  املـدددددسيحه وث الح 

َّ
دددددُوج
َّ
حددددداب امل ِٟ ِحدددددِم ُ دددددم 

ِ
١
ُ
ِددددد  بدددددحه ال  د دددددد مٛو

طة. ٜد 
ِ
 امل

ى. -2
َّ
ُوج
َّ
حاب امل ِٟ ة  ة والببلتوجساٗت    

 الحِٖس ُ م املاد 

 

 -خامّسا: َتساُؤالت الِدراسة:

يت ثحاث  ْ  
ِ
ظاؤ
َّ
ة ج اداٗها ْ  مجاُو

َّ
 -: جيثترجم الِدزاطة ه

الٛح  بالد انات الظااوية؟  -1 ى ُو
َّ
ُوج
َّ
حاب امل ِٟ  ّ  ما مٛو

ددددد -2 مدددددِو املاد   
َّ
ال
َّ
ى ُددددد  بٜتدددددة إلانحدددددا  مددددا امل

َّ
دددددُوج
َّ
حددددداب امل ِٟ دددددة التدددددي ان٘دددددسد َ دددددا  ة والببلتوجساٗت 

 ؟.ال١٘سي 
 

 -سادّسا: ُحُدود الِدراسة وجماهلا:

ة  دود و   -:ه ثحاث  ِ ِدود الِدزاطة ْ  مجاُو

ى ُند الٜدما  املـسيحه دزاطة ببلتومتر ة. الُحُدود املوضوعية: -1
َّ
ُوج
َّ
حاب امل ِٟ 

ى .جٔوى الِد  الُحُدود النوعية: -2
َّ
ُوج
َّ
حاب امل ِٟ  زاطة مـدز مِلومات واو 

 

ًَج الِدراسة وَأَدوات مجع البيانات  -:سابّعا: َمه

 اياٜتٜة هه 
ِ
ة تَّ
ُ
ج،  تل اثبِد الِدزاطة  ِبن نهَّ ارا الب ل ومجال  ٛد ٗسكد اثباَ هٟثر م  مَّ

 للحِٖس ُ م مالمو ٟحاب املوجى الببلتوجساٗتة . منهج البحث الببليوجرافي

   ددددم م 
ع
ددددا ٠دددداه املددددنهج  "الحننننا   ياملنننننهج ُحادددداد ُ ددددم "  كدددداٗة

َّ
 حددددوشَ بددددحه هطددددلوبحه  الحددددازي  ومل

"هطدددلوب الخ دددست ، وهطدددلوب الح ويددد " ٟادددا  دددرام "ينجلدددوا وطددد نوبوض" ٜٗدددد جاِدددد بدددحه 

 اطلوبحه ٗلم هٟحٙ بخ ست  الٌااس  ب  ٛاد بح لت  هطباَ ا والحِٖس ُلي ا.
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 -(:لُكِ آى، واَواإِلِنِجيَل، التَِّوَراَة) اِلُمَكدََّسَةأواّل: ِكتاب امَلِوَتى بني الكتب 

لددم ث٘دداٚز إلانظددانتة، ولددم ثخلددو م  ددا همددة مدد  امددم،   ُّ َّ ُ ددر اشمدداه رظددد هه ١ٗددس  الحددد

ق  ددددددَّ دددددة هؿدددددتلة ْددددد  إلانظددددداه، ٗالب دددددل ْددددد  همدددددوز الدددددد   ٠ددددداه اددددددٖ إلانظدددددانتة، ِٗاُاحَّ أل  دددددا نُص

دددا هملددددسق،  ددددا وكدددد   ه تانع ة التدددي هنصلهددددا   جِددددا م إلانظددداه ه تانع ددددااوي  وانددددا جظددداو الدددددَّ انات الظَّ

دددددم َ دددددا   دددددم هنظتاذددددد  وزطدددددل  لحبدددددحه للنددددداض الوسيدددددٝ الظدددددلتم والِٜتدددددد  الصدددددات ة والدددددد    ُوحَّ
َّ
ه وَّ

اياددٝ، وذلدد٣ مدد  ملددال٤ ال١حددم الظددااوية التددي هنصلهددا ُلددي م، ٗ٘ددي الد انددة الي ود ددة هنددص٤   

اُ م نظت  موسني ُلت  الظالي  ُوزَّ  الح 
َّ
، وْد  الد اندة املظدت تة هندص٤   ُ دم نظتد  ُ سدني ُلتد    

ِجتد َّ الظدالي 
ُ
دُس ههنددص٤   ُ دم نظتد  ا   ا إلاطدالمي، وْد  الدد   إلِان ِٜ ِددد  ل

ِ
ال١دسيم، وبدرل٣ ج

 
َّ
ا  ُوزَّ ِجت َّ ،  الح 

ُ
إلِان ُس ه، واوَّ ِٜ  ال١حم  ه  ل

َّ
ة طَّ د 
َّ
ٜ
ِ ُ
ا م ُ م هنظتاذ  التي هنصلها اياٝ طب ان  وجِ امل

ق َ ددددددا هٛددددددواي مدددددد  الظؼددددددس وكدددددد   ُ  ددددددا هملددددددسي  واددددددم مدددددد  هؿددددددب وا ْدددددد  كددددددال٤  دددددددَّ وزطددددددل  ِٗاُاحَّ

ة والتدددي ِدِددددد ٟحدددداب املددددوجى مدددد  هبسشاددددا  هدددد باِحٜدددداب م ود اندددداب م املددددسق و  الددددد انات الوكددددِت 

ونتدة ُنددد  د الٜدد م ومِحٜداثد  الد نتددة ْد  البِدل واي لدود  ِدد املـدسي بالنظدبة للد اندة الُ٘س

 املوت.  

ى او عسص إلانظاه  املـسي ولِ  م  اطباب التي جِلد 
َّ
ُوج
َّ
حاب امل ِٟ الٜد م دِحٜد ْ  

دد  الداذم و اجح    م ٛو  ٌُتاة ثنٜر  م  جاتّ املهالد٣ وجِتند  ُ دم الؼدداذد، وجٔتثد  ٛو

ددددد ايااجددددة، واددددرا اللسددددص ُدددداي ْدددد  إلانظدددداه، والؼددددِوز  بوجددددود  الن٘سددددنياللددددتٝ، وجِتندددد  ٛو

 
ِ
ا املنٜر وامل م  ما هه  ددّٗ إلانظداه   دم إلا اداه و مدا هه  حدرٟس ويلادد ال٘لد  ٗت٢دوه ٠داٗسع نج 

.
ع
 ب4،وكاي

ة  ى باُحبدداز  مدد  الددد انات الوكددِت 
َّ
ددُوج
َّ
حدداب امل ِٟ ددّ  ومدد  انددا نظدد م   ددم الحِددٖس ُ ددم مٛو

ة املحاثلدددة ْددد   دددااوي   مددد  الدددد انات الظَّ
َّ
ا  ددددُوزَّ ِجتددد َّ ،  الح 

ُ
إلِان دددُس ه ، واوَّ ِٜ اندددا نِددددسق ال١دددسيم، ومددد  ل

ة، وإلِاُطدددددالي وال١ِحددددداب املددددددسثبى ب٢ددددد  د انددددددة  دددددة، واملظددددددت ت  ة الثالرددددددة الي ود   دددددااوي  الدددددد انات الظَّ

، 
َّ
ا  ُوزَّ ِجت َّ ،  الح 

ُ
إلِان ُس ه، واوَّ ِٜ ى من .ل

َّ
ُوج
َّ
حاب امل ِٟ  ّ  ب لح د د مٛو

 

 -(:التَِّوَراَةالديانة اليًوديَّة ) -1

٤ د دد  جدسد إلالدد  ُدد  اوردد ددة هو  ِدد الي ود  
ِ
دوااس الوبتِددة الددرق  نحىدي   ددم د دد   بددسااتم ج اه ًو

ة التي هو تد   م هنظتا  بني اطساذت   د انة ثو تد ة، ٓحر هه الي ود  ه ُلت  الظالي، ٗالي ود  

دا، ٗالدد      ملدرواوهن٘ظهم لدم  ٢وندوا ْد  ٠د  ُـدوزام مو دد   ولدم   الي دوديبالحو تدد دومع
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دددد ٌددددم  خحلددددٙ ُدددد  ٓحددددر  مدددد  اد دددداه،  تددددل نجددددد  مجاُو ة مدددد  ُٜاذددددد وػددددسامّ وهٜددددوض ون

٘ددة ونصلدددد ُ ددم هٟثددر مددد   تة وهملالٛتددة ثساٟادددد ُ ددر هيٖ الظددنحه، ومدددست بدد هواز مخحل طددلٟو

زج  وواٟبد الح ويت الحازيختة ومجحااُتة والظتاطتة لهرا الِنـدس املنٔلدٝ، ٗبِلدهم 

ة، وبِلددددهم  ددددسوه ْدددد  ال١هنددددة وا بدددداز ْدددد  ت  ددددُس
 
ٗتددددر  مددددا  ِددددد   لتددددمي باددددا وزد ْدددد  النـددددوؾ الؼ

صزا -و طححر -انظتا ،دانتا٤ ا للوحم والنبو . -ُو  ب5،وماي٠ىب اطحاسازع

   نبدددديد انددددة الِ ددددرانتحه املِددددسوٗحه باألطددددبان مدددد  بنددددي اطددددساذت  الددددرق هزطدددد     لددددي م  هدددد و 

ا ب  موسني ُلت  الظالي مؤيدع
َّ
ا  ُوزَّ ا. الح   ب6،لت٢وه لهم نظتع

ِنددددو ي هه  للِٜتددددد  واددددو وحددددم الظدددداا   واثبِددددوا مـددددادز  اياٜتٜدددديـدددددز  طددددساذت  ااالددددوا امل بَّ

هملددسق، ٜٗددد  دددذ لبنددي  طددساذت  ه ددداذ ملوحددر  ومددسوا بٌددسوٖ مخحل٘ددة ولددم دظددحوتِوا ْدد  

لدددددد  انظتددددددا   دعدددددد ٗتددددددر  مدددددد  ٗتددددددرات ثددددددازيخهم هه دظددددددحٜسوا ُ ددددددم ُبدددددداد    الوا ددددددد الددددددرق  هي

 ُ ددم ثجدددد الؼددٞس ٗددي 
ع
ِددد ٟثددر  هنظتدداً م دلددتال

ِ
م، ٟددرل٣ ٠انددد ايااجددة   ددم هنظتددا  والسطدد ، وج

، ٗدددالي ود 
ع
بدددوي دددا ؿدددآت  ٛو  جدددددوه الددددُوق   دددم الحو تدددد، ول١ددد  لدددم ثجدددد ادددر  الددددُوق  ذانع

 جظدددددتوس ُ دددددم ه٢ٗدددددازام ا٢ٗددددداز 
ع
ا وز دددددال ٠دددددانوا ْددددد  مولدددددّ ًهدددددوزام ُ دددددم مظدددددازح الحدددددازي  بددددددوع

حٜدددددداد ْدددددد  ازواح و٠ددددددانوا دِبدددددددوه اي سدددددد ندددددداي البداذتدددددة ٠دددددداي ٖو مدددددد  الؼددددددتاهحه وُم از  وٓا

 ب7،واصساز.

١دددسام املدددسوق مادددا هدق   دددم وجدددود د اندددات  وان١ِدددع ذلددد٣ بالِ٘ددد  ْددد  مِحٜدددداب م الد نتدددة ٗو

ونتة ْ  مـدس الٜد ادة والتدي ِدِدد ٟحداب املدوجى هبدسش وهادم مالم هدا  ة مث  الد انة الُ٘س وكِت 

ا للااا ة واماه  ى. للاـسي باُحباز  مـدزع
َّ
ُوج
َّ
 الٜد م ْ  ُالم امل

ِنددوٛددد ًدد  و  ددسَّ  بَّ ـُ حٜدداد  تددي جددا  موسددني ُلتدد  الظددالي وملددس  َ ددم مدد  ِم اطددساذت  ُ ددم اددرا ُم

ه همة م  ايسااُات التي ثبِح ، ول١   د  او٤ موسني هه  ٢و  اِذت َّ ٛو ِني ِ ُطدسَّ لدم  حخلدوا ٛدى  بَّ

، أله ُبدداد  اللسددو٤ ٠انددد ي ثددصا٤  تددة ْدد  ذاٟددسب م، ٜٗددد ٠ددانوا ْدد  الددرابيُدد  ُبدداد  اللسدد  

ـُ  ا إللههم.ِم   حخروه ارا اياتواه زمصع
ع
ا هويال لوا شمنع ونتة ًو  سَّ الُ٘س

  ٟحددابيويولددٝ ُلاددا  الالادددوت ُ ددم 
َّ
ا  دددُوزَّ ِجتدد َّ ، الح 

ُ
إلِان ضب،  تددل  خندداو٤ ادددرا  وَّ ،ال١حدداب املٜدددد 

حه اددددوه مدددد  الددددسوح  -ال١حدددداب مجاددددَو اطدددد٘از إلالهتددددة التددددي ٟحب ددددا الٜددظددددوه مظددددٛو ٟاددددا  ُص

ا  66الٜدددد م وايسد دددد، واملؤل٘دددة مددد   امل٢وندددة للِهدددد   -الٜددددض  27الِهدددد الٜدددد م و 39طددد٘سع

ـدددولهاا  ا،طددددوز ب  1189الِهدددد ايسد دددد، ومجاددددَو ٗ دددد ِطددددىي  31175 و  اب دددا صاا ع ه ددددة، ٛو
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ض مددس  وا ددد  َ ددرا مطددم ،ال١حددم املٜدطددةب  ا لهددا  هيال١حدداب املٜددد  ال١حابددات املٜدطددة ثاتحددمع

 ب8،ُ  ال١حابات املسق.

ْدد  اؿدددوالح الي ددود: ملاظدددة ٠ل هدد والحددوزا   ادددة  ونانتددة جِندددي الؼددس ِة هو النددداموض، ويددساد َ دددا 

" نظبة   م "بنحا" و   هد هط٘از دِحٜدوه هه موسني ُلت  الظالي  ٟحب ا بتد  و ظاو  ا "بنحاثٞو

 اطد٘از اي اظدة، ٗد هي٠لادة  ونانتدة جِندي ملاظدة 
َّ
ا  ُوزَّ ْد  الواٛدّ ٟحداب  د م   دوق بددحه  الح 

ا، و  39دٗحتد   ٠لاددة  383ؿد٘ ة باِدد٤  1128 ددق ن دد   املترجادة ٗي دا مدا  صيددد ُد  طد٘سع

ا، جاّ  هيل٢  ؿ٘ ة،  ما  صيد ُ  الٜس ه ال١سيم م   تل ُدد ال٢لاات  ظحة مسات ثٜسيبع

اِذت َّ ٗي ددا ٠دد  مددا هنددص٤ ُ ددم هنظتددا   ِنددي ِ ُطددسَّ ددا والٔالددم هه الن دد ة املِحاددد  مدد   بَّ ُع املحِدداٛبحه ثبا

 
َّ
ا  دددُوزَّ دددا  الح  الن ددد ة التدددي هُدددداا ُلادددا  ل دددود ْددد   هددد الحٜلتدددد و  هياملظددداا  بدددددد "املظدددوز "  هددد  التع

 ه ر ددا ، و 
َّ
ا  ددُوزَّ   موسددني ُلتدد  الظددالي  نبدديْدد  واِٛهددا ثحدد لٙ مدد  ملاظددة هطدد٘از ثنظددم   ددم  الح 

نصلد ُلت  ْ  هوز ط نا  و 
ِ
 ب9،الحثنتةب . -الِدد -الالويد -اي سو  -،الح٢وي  ه ثوؿٙ ب   ا ه

 ٟحابة الِهدد الٜدد م ، ويسجّ ثازي 
َّ
ا  دُوزَّ طدنة  3475ب ٟادا  دسق ُلادا  الالادوت   دم هٟثدر مد  الح 

دُدويِ  ملد  تل  ٜولوه هه   دُدا موسدني ُلتد  الظدالي لتبدده ْد  
َّ
هطد٘از  اي اظدة او دم  ث

تد   دوا م هلدٙ ُداي جاِدد  1613ٚ.ي،  تل اطحٔٚس ثدويند  لهدا  دوا م  1512ُاي  طدنة ٛو

  ايسالددة ٗددن   املظددلاحه نددؤم  بدد ه الحددوزا  ٟددالي   جِددا م املجددم٤ ُ ددم ٗي ددا اددر  اطدد٘ازد وْدد

ددا ٜٗددا٤ جِددا م "   نظتدد  موسددني ُلتدد  الظددالي م١حوبع
 
ننة
َ
ْوِع  ًْ   م 

َ
ننّمِ عننَ

ُ
ُِ ِمننَ ْ ننَوا

ْ
ل
َ ْ
ُِ ِفنني َ نن

َ
ننا ل
َ
ْبن
َ
ح
َ
َوك

ْح 
َ
 ِْ وا 

ُ
نننة
ُ
 
ْ
ْوَمنننَ  َ  

َ
ُمنننْر ا

ْ
ْ  َو 

نننو 
ُ
ُ ِْ َ ا 

ْ
نننة
ُ
ِ
َ
    ًْ

َ
نننّمِ عنننَ

ُ
ك ِ
ّ
 ل
 
ِصنننيل

ْ
ف
َ
 َوث

َ
  ُِ ننن ُِ ا

َ
ف
ْ
ْر َداَ  ال

ُ
َ  ِ

ُ
ننن  َُ َ ا َ  َِ َسننن

(541.")(51) 

اِذت َّ مددس  باطدددم الهددددق والندددوز مددسات ُد دددد ، ول١ددد   18 تددل ذٟسادددا الٜدددس ه ال١دددسيم  ِندددي ِ ُطدددسَّ  بَّ

ٛددددددددددددددددددا٤ جِددددددددددددددددددا م  واددددددددددددددددددا وهكدددددددددددددددددداُواا ٟاددددددددددددددددددا  نننننننننننننننننننا "  ٗس نننننننننننننننننناُ  ُمو ننننننننننننننننننََ  ِ َمام 
َ
ِِ ِكح ْبِلنننننننننننننننننن

َ
َْ ا َوِمنننننننننننننننننن

 
 
ا َوَ ْحَمننننننة

َ
ننننننا    َوَ ننننننة

َ
  ِكح

 
َ  ِلَسننننننا   ُمَصننننننِدّ

َ
ُمْحِسننننننِن  

ْ
ننننننَر  ِلل

ْ
ُمننننننوا َوُ  

َ
ل
َ
  ََ ننننننِة 

 
ننننننِةَ  ال

ْ
ننننننا ِلُين ا َعَرِبيًّ

(51.")(55) 

 املوجدود  بددحه ه ددد نا التدوي لددم  خوهدا نبددي   موسددني ُلتد  الظددالي ولدم ثجددم٤ ُلتدد  
َّ
ا  ددُوزَّ دا الح  هم 

اب ُ م مدق هلٙ طنة وارا ما نلاظ  جل ح 
ِ
اا ٟحب ا ا باز وال١ ا م  م  الظاا  م١حوبة، ِ ن  تع

ملال٤ اطاهحر واػِاز والٜـاذد وال٘لظ٘ة والخؼس ّ ٗتادا دظدىي ب طد٘از موسدني وانظتدا  
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 ومٗتدددرا اتوايا١ادددة، وجِندددي بدددرل٣ الِهدددد الٜدددد م ب ٟالددد  والتدددي ُددداد  مدددا  ١حجدددم باي ساٗدددات 

  ب12،.والِتاذ باهلل والٜدح ْ  انظتا  ُلي م الظالي إلالهتةواباهت  ُ م الحواو٤ ُ م الرات 

ى ِدِددددد مدددد  كددددا  املِحٜدددددات  وال١حددددم التددددي ياٜددددد 
َّ
ددددُوج
َّ
حدددداب امل ِٟ ومدددد  انددددا  ا١دددد  الٜددددو٤ بدددد ه 

ة هرنا  وجود الد اندة الي ود دة ووجدود انظتدا  والسطد  بسطدايب م مد  ٛبد   بالد انات الوكِت 

الٜددددد م  للاـددددسي املددددو م ُددددص وجدددد  ومدددد  م نبددددي    وطددددٙ وموسددددني ُلددددي م الظددددالي، ٜٗددددد ٠دددداه 

حٜاد ب  ْ  هن  مـدز ايااا ة اُحٜاد   ْ  البِل واي لود ماا دِٗ  ل١حابة ٟحاب املوجى وُم

 ل  ملا  ٜابل  م  مخاهس ْ  الِالم الظ٘ م. 

 

 -(:اإِلِنِجيَلالديانة املسيحيَّة ) -2

ة  السطدددالة التدددي هنصلدددد ُ دددم ُ سدددني ُلتددد  الظدددالي م١الدددة لسطدددالة موسدددني  هددد الد اندددة املظدددت ت 

 ا جددددا  ْدددد  ُلتدددد  الظددددالي ومحااددددة ملدددد
َّ
ا  ددددُوزَّ اِذت َّ مدددد  جِددددالتم، موجهددددة   ددددم  الح  ِنددددي ِ ُطددددسَّ داُتددددة   ددددم  بَّ

اه مددددددا  ا، ٗظدددددُس ا ػدددددد دع الحو تدددددد وال٘لدددددتلة والخظدددددامو، ول١  ددددددا واجهدددددد مٜاومدددددة واكددددددوهادع

ا ُ  هؿولها او م   باِحٜدات ٗلظ٘تة ورنتة. يمتماجهاٜٗدت هؿولها ٗابحِدت ٟثحرع

ملة م  ُند  
ُ
ج
ِ
ة امل هدا   ُ دم نظتد   ه  التي جا  َ ا ُ سني ُلت  الظالي واملظت ت 

َّ
ل صَّ
ُ
ن
َّ
زطالة ه

اِذت َّ   ددم  ِنددي ِ ُطددسَّ لبددد ُلددي م الجماُددات املاد ددة  بَّ ددوا وشآددوا ُدد  ػددس ِة موسددني، ٓو  ِددد هه ان ٗس

ددوا  ظددظم ذلدد٣   ددم ٗددٚس ػددتي، ٢ٗانددد زطددالح  ودُوثدد  ُلتدد  الظددالي داُتددة   ددم ثو تددد  واٗتٛر

ب    ب13،ٓحر  وي مِبود طوا .   جِا م  تل ي زَّ

ا دظددىي  ددا طددااويع وماددا ي ػدد٣ ٗتدد  هه   طددب ان  وجِددا م هنددص٤ ُ ددم ُ سددني ُلتدد  الظددالي ٟحابع

ِجيننَم ْا
ْ
ِجتدد َّ ،  تددل ثددٞس ُ سددني ُلتدد  الظددالي اددرا إِل 

ُ
لحالمتددر  مدد   ِددد  واددؤي  الحالمتددر  إلِان

اثبددددداَ وال١حدددددم ومددددد   ِددددددام جِسكدددددوا لالكدددددوهاد والحِدددددر م، ولٜدددددد ػدددددا  ادددددرا مكدددددوهاد 

وهماٟ  مجحااَ والِباد ، وارا دِني هه مكوهادات هرست ُ م د انة املظتو ُلتد  الظدالي 

ِجتددد َّ ٗدد دت   دددم كددتاَ 
ُ
الصدداتو، ١ٗادددا هه النـددسانتة ٜٗددددت  ظددظم مكدددوهاد والِلادددا   إلِان

ا ٜٗدت  ظظب   ِجت َّ ا ااٌٗحه لهر  الد انة، ١ٗرل٣ ه لع
ُ
 تدل هه املظدتو ُلتد  الظدالي،  ِ ن

ددرب  املددتالدياددرا مكددوهاد والددرق داي   ددم هواذدد  الٜددسه السا ددّ  ددا بالد انددة  ي ُو
ع
لددم  تددٞر ُامل

د طوق باألزق. ا بالِباد   ي ٛو ا ملاؿع
ا َ ا  ي وهبتد م  الوجود، وي م٢انع ا ملاؿع  ب14،وي ٟحابع



 د. حممد مخيس السيد حممد                                                                             

 

    1029ـ يهاي   اد  شر العدد احل - سادساجمللد ال
363 

ِجتدددد َّ و 
ُ
  هجددددى بظؼددددسق رددددم جِوددددى ملدددد هدددد هو الظؼدددداز  و  ايالددددوانيجِنددددي  Gospel: ٠لاددددة  ونانتددددة إلِان

د اطحِالها املظتو ُلت  الظدالي  باِندي  ؼدسق اي دالؾ التدي  د ب   ا الظؼسق ن٘ظها، ٛو ُٗس

هجددى َ ددا   ددم الظؼددس، وبِددد هه جِددسق املظددتو وثالمتددر  اواذدد  لالكددوهاد ًهددس الِهددد ايسد ددد 

هم والددددرق دؼددددا  اناجتدددد  ازبِددددة باإلكدددداٗة لسطدددداذ  ٟحب ددددا ُدددددد مدددد  ثالمتددددر املظددددتو وهثبدددداُ

ا ويٜظددم الِهدددد ايسد ددد   ددم رالردددة  هددد ملاٜددة َ ددر  اناجتدد  و  ؼدددسي  طدد٘سع باجالهددا طددبِة ُو

 ب15، -هٛظاي:

َُفا  الحا  ِية: -1  نجتد   -اناجتد  ازبِدة ، نجتد  متدي هد دؼا  ملاظدة هطد٘از  اسر 

ع ا -مٛس دا، وطداتد ادر   - نجت  لٛو  نجت   و ناب وزطالة هُاا٤ السطد  التدي ٟحب دا لٛو

ا ثازيختة، ٗاألناجت  ث وق ٛـدة  تدا  ُ سدني ُلتد   اط٘از ـع ثازيختة أل  ا ث حوق ٛـ

ٌاث  وملسصاث  وزطالة هُاا٤ السطد  ث دوق ٛـدة  املظدت تة  مِلىديالظالي وثازيخ  ُو

 وبخاؿة بولع.

َُننننفا  الح ليميننننة: -2 ددددد ٟحددددم م  ددددا بددددولع  22جؼددددا   اسننننر  زطددددالة وي٢ددددوه  14زطددددالة، ٛو

 املظت تة.بالحا م واكّ هٟثر الخؼس ِات 

وجظدددىي زؤيدددا أل  دددا هػدددب  بددداأل الي ول١ددد   و ندددا اندددا زهادددا ْددد   اسنننر    نننا  وحننننا الل نننوج : -3

 التٌٜة.

ة التدددددي ًهدددددست هرندددددا  وجدددددود الد اندددددة  وزٓدددددم هه ٟحددددداب املدددددوجى لدددددم  ١ددددد  مددددد  الدددددد انات الوكدددددِت 

ة ووجدددود  ِجتددد َّ املظددت ت 
ُ
دددد،  ي ه إلِان نددد  انددداٞ مثددد  اد ددداه التونانتدددة والسومانتددة ْددد  ذلددد٣ الٛو

ة.   ِم الح رس التي ثسبى بحه ػِاذس الد انة املـسية الٜد اة وبحه الؼِاذس املظت ت 

ة  ِدم الحد رس باملـدسيحه الٜدددما  بإ ادا  م باياتدا   ِدد املددوت   تدل هملدرت الد اندة املظددت ت 

ونيم  ملال٤ م٘حاح اياتا  ،ان٢اب الرق او الـلتم  ة الُ٘س ، والرق ثبنح  الد انة املظت ت 

ا ُ ددم املٜددابس وجدددزاه املِابددد، و٠دداه   الدد  امللددٞو وال١هنددة   تددل ٠دداه ذلدد٣ امل٘حدداح محواجدددع

 ب16،واو زمص للاتا  ابد ة.

ة بإ دق ػِاذس الد انة املـسية الٜد اة و   ُ  ث رس املظت ت 
ع
ُداد  ثٜدد م الٜدسابحه  هد ٗلال

ة بدددددد "الِؼددا   ددا "الحندداو٤" والِؼددا  " ويالسبددانيوالتدي طدداتد ْدد  الد انددة املظدت ت  ولدٝ ُلي ددا ه لع

زمدددددص للِؼدددددا  املحدددددر لدددددددددد ُ سدددددني مدددددّ ثالمتدددددر   تدددددل اٛخظدددددم مِهدددددم اي  دددددم والنظتدددددر  هددددد  السبددددداني
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واي اس، واي  م  سمص   م جظد املظتو الرق ٟظس لنجا  الظؼسية، هما اي اس ٗحرمدص   دم دمد  

 ب17،املظ٘ٞو لهرا الٔسق.

الدرق هبرلد  مد  هجد   جظدديي  م الرق هنا هُودى ادو وجا  ْ  ِ نجت   و نا  ٜو٤ ُ سني" وا

  دد ٠لنيو ؼددسب دمددى ٗلدد   تددا  هبد ددة  ثظددد ْدد  وهنددا ٗتدد ، ٗادد   جظدددي تددا  الِددالم، مدد    ٠دد  

 ب18،".بيٗهو   تا 

ة هملرت ُ  اد داه الظدابٜة وثد رست َ دا و٠داه  ا هه الد انة املظت ت  وبرل٣  ا١  الٜو٤ ه لع

ى وما
َّ
ُوج
َّ
حاب امل ِٟ ى  م  كا  ا 

َّ
دُوج
َّ
حداب امل ِٟ ٗت  م  مِحٜدات وهٜوض د نتة،  تي وهه لم  ١  

ة ٠الد اندددة  ة التدددي ؿدددا بة الد اندددة املظدددت ت  ا ْددد  ثلددد٣ ال٘تدددر  كدددا  الدددد انات الوكدددِت  موجدددودع

 التونانتة والسومانتة. 

 

 -الديو اإلسالمى )الُك آى الك يم(: -3

الؼدد  واللدحه، لتجدد ٠د  مد  لِ  ه ٝ اد اه بودو٤ الثندا  مدا وجددت ه والد  محوطدوة بدحه 

ت٘دددة الددد   ٟاوجدد  زوحدددم  ذوق الوبدداَ ا  حل٘ددة مددا  ـدددلح بدد   الدد  ْددد  مِدداد  ومِاػدد ، ًٗو

للظؼددس ثح ٜددٝ ْدد  إلاطددالي ُ ددم وجدد  هٗلدد  وهٟادد  ماددا ث ٜٜهددا ْدد  ٓحددر  مدد  اد دداه،  ومللٜددي

ملوسادددا  ٗاإلطددالي دِودددى هااتددة ٟبحدددر  للٜددو  املاد دددة التددي هاال  دددا  ِددم اد ددداه هو ٛللددد مددد 

ة ٛد ٓالد ْ  ثٜد س الٜو   وم  رم  حولم كسوز  ثواٗساا لحٜدي ا سحاّد و ذا ٠اند الي ود  

ة ْددددد  النا تدددددة السو تدددددة  ٗدددددإه إلاطدددددالي ادددددو د ددددد  الحدددددواشه ايادددددٝ بدددددحه  الدددددد املظدددددت ت  املاد دددددة ٓو

الندددا تححه ُ دددم هطددداض هه ٠لي ادددا ُنـدددس هطددداض ْددد  الوبتِدددة الظؼدددسية و٠لي ادددا ي ٓندددي ُ  ادددا 

 ب19،دي إلانظاه.لحٜ

ددا اطدح ٝ ُندددام  ة باهلدة ولددم جِتدٖر باملظددتو واُح رثد  ملازجع دة املظددت ت  ٜٗدد اُح ددرت الي ود  

ة،  ا للي ود   ة وجودع ة ولم ثس مّ وجود املظت ت  ة اُح رت ن٘ظها وزيثة الي ود   املوت، واملظت ت 

ّ ٠  الدد انات املدسق  ِلدها مد   ِدم،  تدل ٠داه ٠د  د د  ٛبد رل٣ مٛو   إلاطدالي دِح در ٟو

  ي إلاطددداليد ِٗ دددم املظدددلم إلا اددداه والحـدددد ٝ بال١حدددم الظدددابٜة ُ دددم 
ع
 كدددالي

ع
مدددا طدددوا  بددداهال

ددس ه ال١ددسيم و  ِٜ يْ مدد  ػددسون ا ااندد  ٜٗددا٤ جِددا م"  هدد ال
َ
 ننِ َ  َعل

ُ
ِ َوَمننا  

ننام  ِْ ننا 
 
ننْم ََمن

ُ
 ننِ َ  ا

ُ
ننا َوَمننا  

َ
ن

 
َ
ننو  ِبي 

 
وِجننَي ُمو ننََ إ َوِعنَننََ إ َوالن

ُ
ننَباِت َوَمننا   ُْ

َ ْ
ننوَ  َوَ

ُ
ُ ْ ََ  َو

َ
ننَحاَ َْ ننَماِعيَم َوِ  ُْ ننَراِ يَر َوِ  ْْ نن إ ِ 

َ
َعل

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura3-aya84.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura3-aya84.html
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َ
ُِ ُمْسنننِلُمو  ننن

َ
َُ ل ْحننن

َ
ُ ْر َو  َْ ننن َحننند  ّمِ

َ
  
َ
نننْ   َْ  

ُ
نننّرَِ

َ
ف
ُ
  
َ
ِ نننْر َ ّهِ

ٗدددد  ب23،،(84) ِمنننَ    ول١ددد  ثلددد٣ ال١حدددم  س 

حه.  وهاظد ٗي ا الِٜتد  الصات ة وػاب  ا اطاهحر ودنظ  ا ه دق املصوزي  وا اٗس

٘  م  اد اه الظابٜة هن  ايالٜة املحر  ْ  طلظدلة اد داه  وم  انا جا  إلاطالي و٠اه مٛو

ة، وهن  ػا  الؼدس  ااوي  امّ الظدابٜة وهكداٖ   دم ذلد٣ مدا ث حاجد  إلانظدانتة ْد  طدحرب ا   دم الظَّ

ر " وي الد   وْ  ذل٣ ٛول  جِا م 
ُ
َ
َ
َرَع ل

َ
ََ  ش َِ  ِمّ  

ْيَ   الِدّ
َ
ا ِ ل

َ
ْوَحْين

َ
ِةي  

 
ا َوال وح 

ُ
  ِِ ِْ  إ 

َما َوصَ 

ِايُمنننننوا
َ
  
ْ
 
َ
نننننَراِ يَر َوُمو نننننََ إ َوِعنَنننننََ إ     ْْ  ِ ِِ ننننن ِْ ا 

َ
نننننْنن  َ ََ  َوَمنننننا َو ننننن  وَ  النننننِدّ 

َ
ُ نننننَ  َعل

َ
ِِ َ ك نننننوا ِ يننننن

ُ
ا ر 
َ
ف
َ
ح
َ
 ث
َ
َ

ِِ َمَ ُ ِننُب ) ْي
َ
اُ  َوَيْ ِدي ِ ل

َ
ِِ َمَ َي  ْي

َ
ِبً ِ ل

َ
ُ َ ْجح ِِ َ ام  ْي

َ
ْدُعوُ ْر ِ ل

َ
 َما ث

َ
ِرِك  

ْ
 
ُ ْ
 ب 21،. ("51امل

ددددا مدددد  الؼددددس ِة  ُع ومددددّ اددددرا  ذا زجِنددددا   ددددم إلانظدددداه الٜددددد م ٛبدددد  إلاطددددالي لوجدددددنا   اددددازض نو

  ٜددود    دددم الوبتِتددة، ٗ
ع
تدد  ِ ددم لالطددحواَل ومتددد  دؼددِس بدد  منددر الـددٔس  جدددد ْدد  باهندد  مددتال

بِدد  ُد   زث٢داب 
ِ
اي حر و ؼِس بٜلدٝ  ذا مدا هٛددي ُ دم الٔدؽ، ٜٗدوانحه ثلد٣ الؼدس ِة ٠اندد ث

حدددا  ُ دددم  ٜددٚو هملتددد  إلانظدداه، وندددسق ذلدد٣ ْددد  اياتددا  املـدددسية الٜد ادددة  ددد  ُم املِاصددني ُو

دم ه  دا ا ونتدة  ي ه  دا ٠اندد ٗالؼِوب البداذتة ٓز ة ٠الد اندة الُ٘س ُحاددت ُ دم د اندات وكدِت 

ا، بدددددلت  انـدددداب والسطددددوي الد نتدددددة واملٜددددابس والحِاويددددر التددددي ثٟس  ددددا، واددددرا مدددددا  محد نددددة جدددددع

 ب22، دُونا   م مطحنحا  بوجود دلت  ُ م وجود الد   منر بدا ات إلانظانتة.

ََ   جِددددددددددددددا م"وبدددددددددددددرل٣  ـددددددددددددددبو إلاطدددددددددددددالي الددددددددددددددد   الو تددددددددددددددد  ذا  ٜدددددددددددددو٤   ِ  ِعنننننننننننننننَد  ِ    الننننننننننننننِدّ 
ام 

ُم 
َ

ل ُْ
ِ
ْ

 ب23،". ب19،ۗ   ْلا

ُِ  "ويٜدددو٤ جِدددا م ننن
ْ
َبنننَم ِمن

ْ
ُ نننَ  ُ

َ
ل
َ
نننا   ِم ِد ن 

َ
نننل ُْ ِ

ْ
نننَ  ْلا ْ 

َ
  ِْ ننن

َ
ْبح ََ  َوَمنننَ  َ نننِر  ُِ ا

َ
 
ْ
ََ ال ِْ ِمننن ِ نننَر

ْ
َوُ نننَو ِفننني ة

(41. ")(14) 

 

 -ثانّيا: املالمح املادية والببليوج افية لكتاب املوتى:

طدوا  ٠اندد  ال١٘دسي ٟحداب املدوجى بالِد دد مد  املاحدمات التدي ثاحدم  ُد  ٓحدر  مد  إلانحدا   ان٘سد

ت  ا هو ػد٢  ال١حداب ْد   دد ذاثد  ومدواد ِؿدنِِ  هو  ار  املالمو ماد ة ْ  هسيٜة ال١حابة هو نُو

تاا   م  هبسش ثل٣ املالمو املاد دة والببلتوجساٗتدة  نخناو٤ مالمو ٗنتة م  شملاٖز وزطومات، ٗو

 ل .

 

 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura3-aya84.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura3-aya84.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura3-aya84.html
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 الركل العام للكتاب وطبيعتٌ: -1

لٜددد ٠انددد البدا ددة ايااطدداة ْدد  نٜدد  املِدداٖز واملِحٜدددات مدد  م٢دداه   ددم م٢دداه، ومدد  جتدد    ددم 

دددص ْدد  ال١حابدددة وال١حدددم،  تددل ٠اندددد هوزاٚ ال ددردق باثابدددة ٟحدددم  البِتدددد التدددي  املاضددنيجتدد  ثتٟر

ندد وِ دسلد ُلي دا الحِاويدر ومد  ردم ثبٜدى   دم جدواز املتدد   الد لنا اوامدس املل١تدة، والتدي دو 

اددا٤ ايا٢ومددة واملساطددالت ال  ـددتة   ُدد  ٠و  ددا  ددسالت ملالددد  أُل
ع
يااا حدد  ْدد  ٛ ددر ، ٗلددال

حابة الِٜود.  ب25،بحه اٗساد ٟو

ـدددد   هدددد  تددددل اطددددحِا  املـددددسيوه الٜدددددما  طدددداٚ نبددددات وزٚ ال ددددردق، و  مثلثددددة الؼدددد٢  ٛددددد  

ت   دددددم ػدددددساذو دٛتٜدددددة للٔا دددددة، ردددددم ازث٘اُهدددددا   دددددم ُدددددد  همحددددداز، و٠دددددانوا دؼدددددٜوه لبددددداب ادددددرا النبدددددا

هددا هبٜددة هملددسق مدد   ا الوا ددد  بجانددم املددسق، وبِددد ذلدد٣  وكددّ ٗٛو
ع
ثلددٔى وثـددٙ ؿدد٘ٗو

دددددددة ُ دددددددم اددددددداثحه الوبٜحدددددددحه  الؼدددددددساذو، ب تدددددددل ث٢دددددددوه محِامدددددددد  مدددددددّ او دددددددم، ردددددددم  ودددددددٚس باملوٛس

املحِامددددددثحه مدددددد  الؼدددددساذو   ددددددم هه ثلحـددددددٜا، ويبددددددو هه الِـدددددداز  الـددددددأتة ال٢اذندددددة ْدددددد  اددددددر  

ا الؼدددد
ع
ساذو ٠انددددد جظدددداُد ُ ددددم  جظدددداٚ الوبٜحددددحه، ٟاددددا   حادددد  ه  ددددم ٠ددددانوا دظددددحِالوه ؿددددأ

دددا، وبِدددد ثو تدددد ادددر  الؼدددساذو ٠دددانوا  ولو  دددا بالـدددإ  تدددي ي ثنؼدددس ال١حابدددة ُلي دددا، ردددم  ملاؿع

دددا، وبِدددد ذلددد٣ ثلـدددٝ ادددر  
ع
دددا بساٛ ِع ٠اندددد ثج٘دددٙ ْددد  الؼددداع وثـدددٜ   تدددي  ـدددحر طدددو ها يم

   ب26،لتاحه ْ  ٛوّ هويلة.اوزاٚ ببِلها م  ال ظاز   م ا

ا لالطدددحِاا٤ وال١حابدددة، مادددا هُودددى ال١حددداب  وبِدددد ذلددد٣  دددحم  ُدددداد وزٚ ال دددردق لت٢دددوه جدددااصع

الٜد م هااتة بالٔة ملا ا حوا  م  مِلومات م دسلة ومدوندة ُ دم وزٚ ال دردق والتدي  املـسي 

ادددددو  ٌ٘دددددد لندددددا ايالددددداز  الٜد ادددددة   دددددم  ه،  تدددددل ٠ددددداه ػددددد٢  ال١حددددداب ْددددد  مـدددددس الٜد ادددددة 

اد  ما ٠اند ثتراوح الل٘اٗة ما بحه Rollالل٘اٗة  ، و23، ُو
ع
ا، وثـنّ  12ٛدي هوي بوؿة ُسكع

الل٘اٗدددددددة مددددددد  جالدددددددة هوزاٚ بدددددددسدق  دددددددحم ثوؿدددددددت    ا   دددددددا مدددددددّ  ِلدددددددها الدددددددبِم، و٠اندددددددد اللٔدددددددة 

 ب27،اللٔة املظحخدمة   نراٞ. ه  Hieroglyphicالهحروٓلت٘تة 

الٜدد م، الدرق   درش ويو دح املهداز   املـدسي ١حداب وم  انا جا  بنا  وثـاتم الؼ٢  الِاي لل

الٜدددد م وثجهحدددم   ِدددد  املـدددسي الٜدددد م ْددد  ثـددداتم وبندددا  ػددد٢  ال١حددداب  املـدددسي التدددي امحل١هدددا 

 لل١حابة ُلت .
ع
 الٜتاي بحجهحم وزٚ ال ردق وجِل  ٛابال

ا م  ايسانم ا ا  م  التاحه   م ا ل ظاز ٜٗد بدهت ال١حابة ُ م وزٚ ال ردق ْ  الِاد  زهطتع

 تدددددي ُهدددددد اطدددددس  ايااد دددددة ُؼدددددس، ب نادددددا ٠اندددددد جظدددددحخدي ال١حابدددددة اٜٗتدددددة ل١حابدددددة الحدددددوازي  
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ات، ومنددددر بدا ددددة ُهددددد اطددددس  الثانتددددة ُؼددددس املحلددددٙ وكددددّ ال١حابددددة،  تددددل  وزؤوض املوكددددُو

هؿدددب د الظدددووز هٜٗتدددة مددد  التادددحه   دددم ال ظددداز  تدددي ي ثحِدددسق الظدددووز للخؼدددوي   ظدددظم 

ة  د ال٢اثم م  هطد٘  ال الادا ٛبد  هه  جدٙ ايا در ْد  الوكدّ الظدابٝ،  تدل  ٟس ـد٘ ة أُل

 ب٠،28اند ثٜظم الـ٘ ات   م هُاد  محِدد .

ْددددد  ٟحددددداب املدددددوجى  ؼددددد٢  مخحلدددددٙ ْددددد   ِدددددم  مٗححا تدددددةهمددددا ٗتادددددا  حِلدددددٝ بالتراٟتدددددم والـدددددتٕ 

ه ددد الظدداات التددي  هد هُ ددم ندف ال٘ـدد  ن٘ظدد ، و  هٜٗدديا تداه ٟاددا وزدت التراٟتددم  ؼد٢  

ال رد دددات التدددي  دددوت ٗـدددو٤ ٟحددداب املدددوجى، ٗلدددم ثددد جى كدددا  طدددتاٚ ال٘ـددد  اثبِدددد ْددد   ِدددم 

دددا مدددا ٠اندددد ث١حدددم هٟثدددر مددد  ؿدددتٔة  ٗححا تدددة ْددد  ملدددى  ٜدددين٘ظددد  الدددرق ثبدددده  وه تانع محدددواش   هٗ

دددد  لل٘ـددد  بدددحه ال٘ـدددو٤ ا  حل٘دددة التدددي ٟحظدددد ْددد  ؿدددٖ٘و ُاود دددة محواشيدددة بددددوه ٗـددد ، ٛو

املددداد الدددرق ٟحظدددد بدد  ال٘ـدددو٤ وادددو   سجددّ ذلددد٣   دددم ُدددي اطدددحخداي املدددداد ا اددس ُددد  لدددوه 

 ب29.،هُ م بدا ة ٠  ٗـ  مٗححا تةاللوه اطود، ولرل٣ ٗل   هه ث١حم ار  الـتٕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

م ، م 25ػ٢  ٛز  بسد ة "ن٘س وب   ٖ" -م  ٟحاب املوجى 99ب الـتٔة إلاٗححا تة لل٘ـ  ٛز
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 17  ددددددم  15ل١حابددددددة مددددددا بددددددحه وبوجددددد  ُدددددداي ٛددددددد ثساو ددددددد ههددددددوا٤ ٛوددددددّ ال دددددردق املظددددددحخدمة ْدددددد  ا

ا، و ه  ١ددددد  ٛدددددد ُدددددٖس ْدددد  الِـدددددوز املحددددد ملس  هيسددددداي ثـدددد    دددددم رالردددددة هكدددددِاٖ ادددددرا  طددددنحاتترع

اب هي ثوو٤ ال رد ة ُ م ب33،الوو٤  طم هرندا  ال١حابدة  ؼد٢  هُادد ،  تدي 24، ٜٗد زاعم ال١ح 

ّ  د  مد  هويلة م   ملس ُاود، و٠اه  ذا هزاد  هالة الل٘  ٛاي بوؿلها ب وزٛات هملدسق ي  ٗس

مدد  ايسانددم ادظددس، ب تددل ثلـددٝ الـدد٘ ة التانددي ٗددٚو ال ظددس د  تددي  ح ظددس ُ ددم ال٢اثددم 

ددددا ْدددد  ال١حابددددة  تددددي ُهددددد اطددددس  الظددددا ِة  ِع دددد  اددددرا النٌدددداي محب ثحددددا ّ ال١حابددددة دوه ُواذددددٝ، ًو

  ب 31،ُندما ٠اه ال٢اثم  حجنم ال١حابة ُ م ًهس ال رد ة.

٢  هُادد  ُ دم هدو٤ الؼدسيى، وثحـد  ببِلدها مد   تل ثحم ال١حابة ْ  وزٚ ال دردق ُ دم ػد

ال ظددداز   دددم التادددحه،  تدددل  دددحا١  الٜدددازل مددد  إلامظددداٞ بودددٖس الل٘اٗدددة بتدددد وي٘دددحو بددداألملسق 

ادددد  "بآنتدددا  دددد  Paginaالدددنف مددد  هولددد    دددم هملدددس ،  تدددل دظدددىي ٠ددد  ُادددود مددد  ادددر  ُا " ٛو

ال١ددساض، و ذا لددم ههلددٝ اددرا مطددم ُ ددم الـدد٘ ة  ددحه ث ددو٤ ػدد٢  ال١حدداب مدد  الل٘اٗددة   ددم 

ثخظددّ ل٘اٗددة وا ددد  ل٢دد  الددنف ٜٗددد ٠انددد جظددحِا  ل٘اٗددة رانتددة ورالثددة   ددم هه ث١حادد  ل٘اٗددة 

تاا   م  و ح الؼ٢  الحا م ػ٢  ل٘اٗة ال ردق وهُادب ا. ب32،ٟحابة النف  ، ٗو

 
َعمدْ في اط ة مَ و َ ال  دي ي ود ثا  ِها  ل   (12شكم  ار ) ُنة، الُط ة  1111 وضح طو  

 .مت ا ج ود  ل  عصو  الفراعنة وثححدث عَ الحياْ ب د املوت 4.3التً  صم طولها  ل  
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ا ل٘اٗدددة بسد دددة  دددا ٟحاباب دددا   دددم هُادددد  مددد  طدددووز ٛـدددحر  جددددع ومددد  ال رد دددات التدددي ٛظددداد ه لع

ؼدس ؿد٘ ات  Leipzigبا١حبة جامِة لت م  ا، وث حوق ُ م ماذة ُو ا ثٜسيبع هولها ُؼسوه مترع

ي دا مد  اي داز  ومدد  جهدة التادحه، وثحا ِدد الـد٘ ات ٗي دا مد  التاددحه ٟحظدد بدا دة الدنف ُل

 ب33،  م ال ظاز.

و٠دداه لددوزٚ ال ددردق وجهدداه: الوجدد  او٤ ذو التدداٖ الِسيلددة ،اٜٗتددةب والددرق ِدِددٖس باطددم 

Recto واو الرق ِدظحخدي لل١حابة، هما الوج   ملس ،ملل٘تة ال رد ةب، ذو التاٖ الوولتدة ،

الدنف، هو  ٠اطدح١اا٤ب، والدرق ي دظدحخدي  ي ْد   دايت ندادز  Versoباطدم ، السهطتة جِدٖس

ٟحابدددددة ُندددددواه املسطددددد   لتددددد  ب تددددددل  ٌهدددددس مددددد  اي ددددداز  ُندددددددما ثودددددوق ال رد دددددة لح ملدددددر ػدددددد٢  

د.   ب34،الل٘اٗة، واو الؼ٢  املِسوٖ لل١حاب ْ  ذل٣ الٛو

ه طددددووز اددددر  ولِدددد  نٜوددددة اللددددِٙ الو تددددد  ْدددد  هسيٜددددة ال١حابددددة ُ ددددم ًهددددس وزٛددددة ال ددددردق ه

الادا هرندا  ال١حابددة  ددة  دد ال٢اثدم مد  هطدد٘  الـد٘ ة أُل ال١حابدة ثحِدسق للخؼدوي   ظدظم  ٟس

ددا  ٜددوي بال١حابددة ُ ددم وجدد   بد  ج٘دداٖ ا بدداز املظددحخدمة ْدد  ال١حابددة، لددرا ٠داه ال٢اثددم داذاع ٛو

  ب35،الوزٛة،  تل الظووز اٜٗتة التي ثحواشق مّ الؼساذو.

، وان  ص ف  احل٣ م  املهاز   لرا نخلف هه ال٢اثم يبد م 
ع
هه  حٜ  ُالتة ال١حابة جتدا

 ُ ددم  ملددسا  الددنف ْد  ػدد٢  جتددد، دوه  يادداٚ اللددسز با  ووهددة هو بددالنف 
ع
مدا  جِلدد  ٛددادزا

الددددرق ٛدددداي ب١حابحدددد ، وبِددددد ٛتدددداي ال٢اثددددم مدددد  من  ددددا  مدددد  ٟحابددددة وثدددددوي  الددددنف  ٜددددوي بوي ددددا، 

ص  للٜدددسا   مددس  هملددسق ُندددد ٗددسد الل٘اٗدددة ب تددل  ٢ددوه وجددد  الوزٛددة   ددم الددددامل ، لحـددبو جدداا

ا.  وثٌهس ال١حابة ثدزيجتع

 حجم الكتاب واملسط ة واملكاييس والرتقيم: -2

م  املال ٍ ان  لم  ١  اناٞ يسم مو د ألوزاٚ ال ردق،  تل املحل٘د هيسامها ماا هدق 

ا ُ م مس الِـوز واشمنة.   يملحالٖ سكع  ُو
ع
 هيساي ال١حم هوي

 ددردق دِادددوه   ددم لـددٝ اٗددسخ ،الدددزو ب ببِلددها الددبِم بواطددوة  تددل ٠دداه ؿددناَ وزٚ ال

دددا، و٠ددداه  دددا هو دزجع
ع
النؼدددا، وي٢وندددوه م  دددا ل٘اٗدددات هٟ دددر ثحددد لٙ الوا دددد  م  دددا مددد  ُؼدددسوه ٗسمل

طمب، وْ  املال١ة  42 تي  38، هيبوؿة  16.5  م  15محوطى ال٘سخ ْ  املال١ة الوطوى م 

  23  ددم  16، هيبوؿددة  8  ددم 6.25اياد ثددة ٠دداه املحوطددى 
ع
طددمب، ولددم  ١دد  مزث٘دداَ لحم ددد هبدددا

 ب36،طمب.47، هيبوؿة 18.5ُ  
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  ددددم  21همددددا ال رد ددددات التددددي ثخل٘ددددد لنددددا مدددد  الدولددددة املـددددسية الٜد اددددة ٗتتددددراوح هولهددددا مددددا بددددحه ،

دم ،28 دم ،8طمب، وم  همثلة ذلد٣ بسد دة بدويٚ ٛز درل٣ بسد دة بدسلحه ٛز ورتٜدة  هد ب و 9313ب، ٟو

   ب37،طم.23.5طم، والثانتة ٤32 ٛلاذتة،  بلٕ هو٤ او 

  ددم ُؼددسي   15 ـدد  يسددم بسد ددة "   ددرض الوبتددة" مدد  ُهددد اطددس   الثددانيوْدد  ُهددد منحٜددا٤ 

ا هو٤ و  5هولهدا  "  دو نَ ُنميث"طم ُدسق، ومد  ُهدد اطدس  الظدا ِة ُؼدس بسد دة 23مترع

سق   سجدّ ٚ.ي،  تل ث حوق ُ دم ٟحداب ايسدسوح الدرق 1553، ٟحظد ُاي ب38،طم 33متر ُو

وند  ػاز  لِال  همساق املظحٜتم، ٟاا ثصملس   لت  ال٘ل  ْ  ٛتا  ا ال٘اذٜة، ُو م ًهساا دُّ

مؼااد  واِٛتدة ْد  جسا دة الٌِداي  48ال رد ة بالحِاويرد  تل دؼا  ايسص  او٤ م  ا ُ م 

ا لحٜظدتم ايسظدم مد  الدسهض ٗداألنٙ،  تدل ػدالد ٠د  هجدصا   ِع وايسسا ة الِامة مٜظاة ثب

ثخحدحم  ِبداز  ناٛـدة  تدل  الٜ٘سي ٠اند هملس مؼااد  ْ  ال رد ة ملاؿة بالِاود ايسظم، و 

تاددا   ددم  و ددح الؼدد٢  ب39،اػددحالد اددر  الٜسهاطددة بالنٌدداي والدٛددة بسد ددة " دويدد   الحددا  ، ٗو

 طاتل" الوبتة .

 
 ( ْرد ة " دو َ ُميث" الطبية13شكم  ار )
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زا  وزٚ ال دددددردق ٠ددددداه ْددددد  الدولدددددة واندددددا  جدددددد البا دددددل هه هٟ دددددر محوطدددددى بالنظدددددبة ألٗدددددسخ هو هد

اياد ثددة، رددم جددا   ِددداا يسددم هوزاٚ ال ددردق ْدد  الدولددة الوطددوى لتـدد  محوطددى ال٘ددسخ   ددم 

طدددم، ردددم جدددا  يسدددم الدددوزٚ ْددد  الدولدددة الٜد ادددة ْددد  الترث دددم املحدددر بالنظدددبة لـدددٔس يسدددم 42

ٜدد املـددسي ال رد ددة، ويددسق البا ددل هه الظددظم ْدد  ذلدد٣ ٛددد  سجددّ   ددم ٛلددة اي  ددر  لدددق  د م ْدد  ال

ا ْدد  ذلددد٣ اؿدددااْ وادوات التددي  ُ دددم هه  جظددداُد الٜتدداي بإ ـدددا٤ اٗددسخ ببِلدددها مظدددحخدمع

  صيد م  هو٤ ال رد ة إلثااي ما بده  م  ٟحابة.

ا دؼدحر   دم  "حاْو"ملِبد  "  مسنس الثالث"ٟاا جِسق ٛاذاة الٜسابحه املٜدمة م  ٛب   ـع ن

 دات ْد  الؼدهس الوا دد لِاد  ردالذ ل٘داذٙ م  ال رد "  ِت"هه املِبد ٛد جظلم ُدد ملاظة 

ْددد  الظدددنة، وزبادددا هػددداز ذلددد٣   دددم يسدددم الل٘اٗدددة اؿدددلتة هرندددا  الحـدددنتّ وامل٢دددوه مددد  ُؼدددسي  

 ب43،وزٛة مٜاطة بو د  الٜتاض املـسية الٜد اة لل٘اٗة "نخد".

 املـسي ُدد الظووز التي اػحا  ُلي ا ال١حاب  ه و السطو   و ما ج رف ْاملسطْر هما ُ  

ددا ال ِع اددد  السهطددتة مدد  بسد ددة   ددم هملددسق ثب ٜددد م،  تددل املحل٘ددد هُددداد الظددووز اٜٗتددة وُا

ددا  املـددسي ٗ٘ددي ال١حدداب  ،لوددو٤ الل٘اٗددة املظددحخدمة ويساهددا ِع الٜددد م، ٗحخحلددٙ الظددووز ثب

دا  زهسنيل٢  ُاود  ٙ ُ م هدو٤ الل٘اٗدة املولدوب ال١حابدة ُلي دا، وه تانع ْ  الوزٛة ، وارا  حٛو

ادد   وبالحدا  الل٘اٗدة الوا دد ، وادرا ْد  ُددي جظداوق ههدوا٤ الل٘اٗدة،  نجد مملحالٖ ْد  ٗاأُل

 املوجود  َ ا ثخحلٙ.

ٚ.ي ، 138 -1393ُؼدس ْد   اياداديٗنجد ُ م طظت  املثا٤ ثٜسيس "وينامو" مبِدوذ زمظد ع 

والرق  و ح لنا هه مـس ٠اند ثـوز وزٚ ال ردق، وهه طووز الورتٜة إلادازية ٠اند ُباز  

ْددددد  ؿدددددٖ٘و زهطدددددتة ثبدددددده مددددد  ٗدددددٚو   دددددم ث دددددد، وْددددد   ِدددددم ا تددددداه  دددددحم ثلددددد تٝ ُددددد  ٠لادددددات 

 ب41،املظاٗات بحه الظووز لدزجة  شد اي املظا ة َ ا.

هما ٗتاا  حِلٝ ببدا ة ايسالة ْ  النـدوؾ املـدسية الٜد ادة ٢ٗاندد الِالمدة او دم هو السمدص 

دددددا مدددددا  ٜابددددد  هو٤ زمدددددص ْددددد  الظدددددوس الحدددددا م، مادددددا   املـدددددسي  ثظدددددد م اٌٗدددددة او٤ ْددددد  الظدددددوس داذاع

الٜدد م ُ ددم جظدداوق الظددووز هرنددا  ال١حابددة، ول٢دى  ددحام ال٢اثددم جاددا٤ وثناطددٝ ػدد٢  الوزٛددة 

ة م  ال١حابة.  ب٠،42اه  تٞر   ا ة ٠  طوس ُ م ال ظاز بتلا  ٗآز

ددم ،  تو ،هنٌددس الؼدد٢ ددددددددددددددددددددددددددب واي اؿددة بٜـددة ال٘ددالح ال٘ـ3323ٟددرل٣ نجددد ْدد  بسد ددة بددسلحه ٛز

دددّ الٌلدددم وث ٜتدددٝ الِدددد٤  دددوه باندددات الؼددد٢اوق  ولدددم ٗي دددا ٗز دددم   ب، الدددرق هزطددد    دددم الُ٘س ٛز
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ا ب ه هدو٤ ال رد دة  14  م  8ثتراوح بسد ح  ما بحه  ا ْ  الِاود الوا د ُلاع طدم، ٗنجدد 16طوسع

ادد  ٗحٜد   17  م  13ُدد اطوس  تراوح ما بحه  طوسع اْ  طدبِة هُادد  ٜٗدى، همدا بٜتدة ُا

 ب43،ا   م راانتة هطوس.ُدد هطوسا

 
م ،  ب بسد ة ال٘الح ال٘ـتو28ػ٢  ٛز

ٟادددددا لدددددو ٍ ْددددد  بسد دددددة " بدددددسلحه" اي اؿدددددة بدددددددددد " نخدددددد  مدددددوه" هه ُندددددد وؿدددددلة الـددددد٘ ات ٗدددددٚو 

م  95الظددوس  بالهحراهتٜتدددة، وث١ددسزت ن٘دددع الِالمددة ُندددد  23ثوجددد الِالمدددة الدالددة ُ دددم الددٛس

دددا ْددد  الوؿدددالت الظدددابٜة، ومددد  ، وزبادددا ذٟدددس ادددرا الددد 348وؿدددلة هملدددسق ٗدددٚو الظدددوس  م ه لع ٛس

م الـد٘ ات ب نادا ادو  ػداز    دم ُنـدس اداي، وادو  م لم  ١  دؼحر   م ٛز املسجح هه ارا الٛس

 ب44.،ؿ٘ ة 23ُدد الـ٘ ات التي  ح٢وه م  ا ثدز  هو الل٘اٗة ال رد ة واو 

تم نددَو مدد هدد ، هو مددا ِدِددٖس بالحِٜتبددة و ثننراير َننفحات ال  د نناتهمددا بالنظددبة لِالتددة    التددٛر

تم محبدددّ ْدد  ال١حدددم  هياطددحِال  الٜددددما  ْدد  ثسث دددم مؤل٘دداب م، ٗلدددم  ١دد  انددداٞ  نددَو مددد  التددٛر

ددددا م٢ونددددة مدددد  ُددددد  بسد ددددات وؿددددلد ببِلددددها  الد نتددددة ْدددد  مـددددس الٜد اددددة، ٠ددددوه الل٘اٗددددة ه تانع
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تم ال رد ة جا ت مح ملس  ُ  ُـس ثدوي  ال رد ة، والتدي بددهت  البِم،  تل هه ُالتة ثٛس

 ب45.،  الِـس التونانىْ  الٌهوز ْ

تاهدددا  ي بدددسد ححه اادددا: بسد دددة  ادددد  "ا  ننن ل الطبينننة"ومدددّ ذلددد٣ لدددم نجدددد بسد دددات ثدددم ثٛس دددد ٛز ٛو

دددا ُددد   113-1ؿددد٘ اب ا مددد   ـع ؿددد٘ ة، وبسد دددة هملدددسق ثسجدددّ   دددم الِـدددس البولىدددي ث دددوق ٛـ

 ب46،م١حوبة باي ى الد اوهتٜى. ه ٟهنة منٙ الٌِاي و 

تاددددا   ددددم  و ددددح الؼدددد٢  الحددددا م التددددٛر تم ْدددد    دددددق ؿدددد٘ ات بسد ددددة "ا  ددددرض الوبتددددة"  تددددل ٗو

ُددددال  للسبددددو و 66ثو ددددح اددددر  الـدددد٘ ة وزٛاهدددددا ، دددددة  هددددد ب  ٛتددددراح  ؿدددد٘ ة م٢ونددددة مدددد  مجاُو

 هُؼاب  حم ٓلي ا، رم  خن٘ع املسيم هبخسب ا. 

 
م ، تم ْ  بسد ة ا  رض الوبتة29ػ٢  ٛز  ب  و ح التٛر
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 لفواصل(:الكديم )اهلوامش وا املص  اجلوانب الركلية للكتاب  -3

ا  باُحبازاددددددااٟثددددددر ُسكددددددة للحلددددددٙ،  هدددددد لٜددددددد ٠دددددداه  اددددددحه الل٘اٗددددددة و ظددددددازاا  اٟثددددددر اطددددددحخدامع

، ٗتاثدد   اددحه الل٘اٗددة ،مٜدددم  اب، و ظددازاا ،  ا   دداب، لددرا ٠دداه مدد  
ع
ثددٞس  اللددسوزي واطددحِااي

مظددداٗة بتلدددا  ثاثددد  ، الهدددوامؽب ْددد  هُ دددم وهطددد٘  ال رد دددة دوه ٟحابدددة، و٠اندددد ادددر  املظددداٗة 

لـددددٝ ػددددساذو ْدددد  ايسدددددص  اي ل٘ددددي مددددّ مساُددددا  هه  ٢دددددوه اثجددددا  هلتدددداٖ ػددددساذو الحٜويدددددة ثٜددددوق ب

 ب47،محِامد  مّ  اٗة الل٘اٗة، لتٜ  جِسكها للحلٙ.

ددددا  ٔددددالٖ  ددددا ْددددد   جلدددددديويااا ددددة الل٘اٗددددة ٠انددددد جٔوددددى ه تانع ملدددداؾ، ب ناددددا ٠انددددد ثوكددددّ ه تانع

 ُ  ٛتاي ال١حبة ْ   ِم ا تاه بلـٝ ػساذو لصياد 
ع
 ب48،ثٜوية الل٘اٗة. ؿناد ٝ، ٗلال

 مددددا  تددددٞر اددددوامؽ ُلويددددة وطدددد٘لتة ُسيلددددة لخظددددهت  إلامظدددداٞ بالل٘اٗددددة 
ع
٢ٗدددداه ال٢اثددددم ُدددداد 

ا أل  ا ْدددد   يوث ظدددبع ا هطاطدددتع ددددات ْددد   واٗهددددا هو ٠إهددداز  ددددو٤ الدددنف، ٢ٗدددداه الهدددامؽ ُنـددددسع ثاٛص

 ب49،ثـاتم ال١حم الٜد اة.

ثددددر مطددددحِاا٤، ٜٗدددداي  تددددل ٛدددداي بحٜويددددة  ددددواٖ ال رد ددددة  ِددددسق  تددددراوح مددددا بددددحه الح ٠دددد  مدددد  ٟ

بحٜويدددة  دددواٖ ال رد دددة  ِدددسق  تدددراوح مدددا بدددحه ملاظدددة   دددم جظدددِة طدددنختاترات مدددّ ثدددٞس مظددداٗة 

ْدد  هُ ددم وهطدد٘  الل٘اٗددةد ُو ددم طددظت   الشددني ُالتددة مدد  ال١حابددة ْدد  الهددامؽ، ٟاددا هثبددّ ن٘ددع 

اطددس   املثدا٤:  بلدٕ ُددسق ػدسي ة الحٜويدة امللـددٜة َ دامؽ بسد دة " بددسلحه" بددددد، ٟحداب املددوجى ْد 

طدم ْد  بسد دة هملدسق  ٌ٘دد بدن٘ع امل٢داه، 9طم، ْ   دحه ُدسق ثلد٣ الؼدسي ة 5ب  وا م 21

ا َ دامؽ ُلدوق  16ثلدم  21وم  ملاز  هيساي الهامؽ ب رد ة جناذصية م  ُهد اطدس   طدوسع

 ب53،طم ٗ ظم. 1.5طم، واامؽ ط٘ م 9-7م  

والظ٘لتة، والتاحه، وال ظازب، وباإلكاٗة   م الهوامؽ ازبِة ُ م ههساٖ ال رد ة ،الِلوية، 

دددددا دوه ٟحابدددددة لت٘ـددددد  بدددددحه ٠ددددد  ؿددددد٘ ة ،ُادددددودب و ملدددددس ْددددد   املـدددددسي ٠ددددداه ال٢اثدددددم 
ع
 تدددددٞر اامؼ

 ب51،الل٘اٗة.

، ٗلدم  تدٞر ثلد٣ الهدوامؽ وال٘واؿد  ومزثٜدا الٜدد م  حاحدّ بدالحنٌتم  املـدسي ومّ ارا ٠اه 

 .زاق لنف ْ  ػ٢  ، ب  ٛاي بحٜنت  ا وث د داا، وذل٣ لتخس  اازثجا   ُؼوامي ؼ٢  

ددددا ٠انددددد ال رد ددددة 3  ددددم  1.5 تددددل  تددددراوح ُددددسق اددددر  الهددددوامؽ الدامللتددددة مددددا بددددحه  طددددم، وه تانع

ثح٢ددددوه مدددد  ُددددد  هُاددددد  هو ؿدددد٘ ات ثلددددتٝ لدزجددددة هه ههددددساٖ الظددددووز ْدددد  الـدددد٘ ة ث٢دددداد 

 ب52،ثحالقم مّ ا ساوز  لها، ماا جِ  ال٢اثم  ٜوي ب٘ـلها بخوون زهطتة ٓحر منحٌاة.
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،  تددل 13امؽ  ِددم ال رد ددات ُ ددم زمددوش مثدد  بسد ددة د نتددة مدد  ُهددد اطددس  ٟاددا ا حددوت اددو 

ذٟددست ٠لاددة "ُددن " باملددداد ا اددس ْدد  الهددامؽ الِلددوق مدد  ٠لحددا الـدد٘ ححه التددي ث٢ونددد م  ددا 

ا بسد ة م   ال رد ة، ٟاا ا حوت اوامؽ  ِم ال رد ات ُ م زطوي ثوكت تة، وا حوت ه لع

املحددوْ  صدددااب ال رد دددة وادددو ندداذم ُ دددم ٗدددساغ املدددوت  ٟحدداب املدددوجى ُ دددم زطدداة جِ دددر ُددد   الدددة

دس  ولدد  زو دد  ُ ددم ػد٢  هدداذس يااا حدد  ب تددل ثلددٙ  لهدة "  ددص ع ون٘حدد ع" ُ ددم جددانبي  ثٗس

 ب53،ال٘ساغ.

حراددا مدد  ال١حددم  املـددسي َ ددرا  ا١ننددا الٜددو٤ بدد ه   الٜددد م طدد م ْدد   ملددسا  ال١حددم الد نتددة، ٓو

هم م حوااا، ِٖٗس واطحخدي ب ٗل  ؿوز  ما١نة  تي دظحوتّ ٛساذ  ا وإلا  هاَل ُلي ا، ٗو

درل٣ للا٘داي ُلي دا مد    ْ  إلاملسا ، ٟو
ع
ا وجااي ٜع ١ظم النف زون

ِ
الهوامؽ وال٘واؿ  التي ث

.  الحلٙ نختجة ل١ثر  مطحخداي وإلاهاَل

 

 العهواى واسم املؤلف ورؤوس املوضوشات:    -4

ياثدددددددد  هو ال٢لاددددددددات هُحدددددددداد املـددددددددسيوه الٜدددددددددما  ُ ددددددددم ٟحابددددددددة ُنددددددددواه ال١حدددددددداب ومل ددددددددف م حو 

مٗححا تددددة ُ ددددم ًهددددس الل٘اٗددددة هو ُ ددددم ايااٗددددة اي ازجتددددة للدددددز  او٤ مدددد  الل٘اٗددددة مددددّ اطددددم 

ا لحلددددددٙ مٌِددددددم  ا، ونٌددددددسع ا  ِبدددددداز  "ُادددددد " هو "ؿددددددنِة"  ِددددددد الِنددددددواه مباػددددددسثع
ع
املؤلددددددٙ مظددددددبٛو

ادا٤  دا  ِدم ُا دد جدا ت ه لع اوامؽ وههدساٖ الل٘اٗدات ٗإ  دا ٠اندد ثٜ٘دد ثلد٣ البتاندات، ٛو

سيدة ا ادددد  والـددٔحر   ِنداوي ،  تددل وجدددت   ددق ن دد  ٟحدداب املدوجى  ِنددواه "ٟحدداب ال١٘

د جا ت  ِم النـوؾ الوويلة مٜظاة   جى ْ   وي هوشيس ع جار ظته" ابنة منخبحر، ٛو

دداي، و٠دداه ال٘ـددد  دظددىي "ب ددد"، و٠دداه الدددنف  نح " هدددي ِبدداز  " ظددالي" هو "انح هدديب٘ـددو٤ وهٛز

ا". هيهو"انح    ب54،جتدع

تددة مدد  الِبددازات،  تددل هػدداز ال٢اثددم   ددم  ٟحاددا٤ وهػددا زت ٛـددة املددالح الٔسيددٝ   ددم ثلدد٣ النُو

، ومثدددد  ذلددد٣ ٛـددددة ب55، " لُنننند كحبنننت  ننننةا الَحنننا  مننننَ البدا نننة  لنننن  الَ ا نننة"الٜـدددة  ِبددداز  

 ب56،طنوحم التي ان  د  ِباز  "هملرت م  البدا ة   م ال  ا ة ".

دددا بدددرٟس ُندددواه الدددنف،  كددداٗة   دددم ادددرا لدددم  ١ددد  انددداٞ ااحاددداي بدددرٟس اطدددا ا  املدددؤل٘حه مٜازنحع

ددددددددا زؤوض  حظددددددددد ه لع و تددددددددي  ذا ذٟددددددددس اطددددددددم املؤلددددددددٙ ٠دددددددداه  دددددددد جى  ِددددددددد ذٟددددددددس ُنددددددددواه الددددددددنف، ٟو

ات وال٢لاات امل٘حا تة باللوه ا اس، ٟاا او مو ح ب رد ة ا  رض طال٘ة الرٟس.  املوكُو
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ددددددرل٣ اػددددددحالد  ِددددددم ال رد ددددددات ُ ددددددم الحِلتٜددددددات والؼددددددسوح مثدددددد  بسد ددددددة " دويدددددد  طدددددد اتل ٟو

الوبتة" التي اطحخدمد لِد  هجتا٤ رم اثضح ملظحخدمي ا ثٜادي مـولااب ا، ماا هدق   م 

ٚ.ي، بإكددددددداٗة جِلتٜدددددددات ملاؿدددددددة  ـددددددد  26ٛتددددددداي  ِدددددددم املحخــدددددددحه ْددددددد  الودددددددم ْددددددد  الٜدددددددسه 

ها   م  ا جؼسح املـولاات الٜد اة التي بو  الحِام  مِها. 69مجاُو ٜع  ب57،جِلت

م ايسجم دة ْد  مـدس الٜد ادة، و٠داه لهدرا ال١حداب هبتِدة ولِ  ٟحاب املوجى ٠اه مد  هادم ال١حد

ددداب بن ددد  ٗـدددو٤ ادددرا ال١حددداب وههلٜدددوا ُلي دددا" ٗـدددو٤  ح 
ِ
ملاؿدددة ُندددد ال٢اثدددم،  تدددل ٛددداي ال١

اي دددسو    دددم ال  ددداز"  تدددل ثادددد املحدددوْ  بحِاويدددر  ٜسهادددا ٗحادددد  باألمددداه وايااا دددة مددد  مخددداهس 

ددداب بن ددد  هُدددداد ٟثحدددر  مددد ح 
ِ
دددد هادددحم ال١ دددد الِدددالم املدددسد ٛو   ادددر  ال٘ـدددو٤  حددداجسوه َ دددا، ٛو

ثس٠دددوا مظددداٗات ملالتدددة لت١حددددم َ دددا هطددداا  امدددوات الددددر   دؼدددتروه ال١حددداب ٛبددد  مادددداب م، هو 

دداب م، ووكددِ  مِدد   تددي   ٌ٘دد  مدد  ا  دداهس   ؼددساً ا ٜددوي ه ددد هبنددا ام هو هٛدداَز م   ِددد ٗو

 التي ثواجه  ْ  اياتا   ملس .

ان  ٛد ن   ال١حاب منر البدا ة و تي ال  ا دة، و٠اه  رٟس ْ    ا ة  ِم ٗـو٤ ٟحم املوجى 

ازن  وث ٟد م  ٠   ػاز  ٗت .  ب58،وان  زاجِ  ٛو

ددددددد اطددددددحخدمد  ِددددددم التراٟتددددددم والِندددددداوي  امللونددددددة ل٘ـدددددد   ِددددددم الحِاويددددددر ُدددددد   ِلددددددها  ٛو

دا للح ٟتدد ُ دم  ِدم الِبدازات ه  دا ذات مددلو٤ اداي، و٠داه املدداد ا ادس اددو 
الدبِم، وه تانع

دا اللوه الٔالدم ْد م مد  هه  ِلدها ٠داه ٛدد ٟحدم ه تانع   ٟحابدة ثلد٣ التراٟتدم والِنداوي ، بدالٓس

باملددددددداد اطددددددود وثبا نددددددد ثلدددددد٣ الٌددددددااس  منددددددر ًهددددددوز محددددددوه الحواب ددددددد وذلدددددد٣ ُ ددددددم الحواب ددددددد 

دددا  واشدادددستاي ؼدددظتة ووٚز ال دددردق ْددد  ُـدددس الدولدددة الوطدددوى،  اَّ ُ نَّ ى، بَّ
َّ
دددُوج
َّ
حددداب امل ِٟ مدددّ ًهدددوز 

ر  الـدددددتٕ املِنونددددة للحِاويدددددر   دددددم نـددددوؾ اادددددساي،  تدددددل ًهدددددس  جِددددود النظحددددد  او دددددم ملثدددد  اددددد

ددددم  مدددد  نـددددوؾ ااددددساي،  تددددل ٠انددددد الـددددتٔة املِنونددددة لهددددا  355مس وا ددددد  ْدددد  الحِويددددر  ٛز

 .    ب59،ث ا  ُنواه " ٗحو الباب املصدو  للظاا "

ـدو٤ ٟحظددد باملددداد ا اددس، ُو دد ِ٘ ى ُندداوي  لح د ددد ال
َّ
ددُوج
َّ
حدِم امل

ِ
م  تدل  الددد  ِددم ن دد  ٟ

ى اي دداؾ بال٢اثددم " ثددم ٟددد" مدد  ُهددد اطددس  
َّ
ددُوج
َّ
حدداب امل ِٟ   حددوق  18طددظت  املثددا٤ بسد ددة مدد  

ُ ددم ٗـددد  مددد  ٟحددداب املدددوجى  ِندددواه " الٌهدددوز ْدد  ال  ددداز" ٟحدددم ُنوانددد  بادددداد ه ادددس، وبسد دددة 

ٟحددم الِنددواه َ ددا بالظددوس او٤ باملددداد ا اددس مددّ  كدداٗة  ِددم  21هملددسق مدد  ُهددد اطددس  
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دِ   7حر  ْ  الظووز، وبسد ة هملسق مهاؼدة   دم الٜ٘سات الٜـ ـُ َّ٘ مد   17ٛودّ ث حدوق ُ دم ال

ى.
َّ
ُوج
َّ
حاب امل ِٟ

 ب63،

ثددددر ْدددد  هزػددددتٙ املِبددددد ايسندددداذصق للالددددد٣ " ن٘ددددس ُِ ُددددة مدددد  الورددددداذٝ -  ددددس-ٟاددددا  " ُ ددددم مجاو ٠دددداَز

اي اؿددة ب ُاددا٤ اياتددا  التومتددة للاِبددد، وجددداو٤ ا ااطددبات اي اؿددة بدد ، والتددي ثسجددّ   ددم 

  اي امظددددددة،  تددددددل ُسكددددددد ثلدددددد٣ الوردددددداذٝ نادددددداذ  ُد ددددددد  مدددددد  ٟحابددددددة الِندددددداوي  ُهددددددد اطددددددس 

ات.  ب61،بال رد ات وزؤوض املوكُو

ويدددرٟس " ظدددد  زجدددم" بدددد ه ُنددددواه ال١ِحددداب هو اطددددم مؤل٘دددد  ٠ددداه  وكددددّ ْدددد   ِدددم ا تدددداه ْدددد  

جدددصاش  وثلـدددٝ ْددد  بدا دددة الوجددد  اي ل٘دددي للـددد٘ ة، ب تدددل  ا١ددد  زؤي  دددا  ِدددد من  دددا  مددد  لدددٙ 

س ُ ددددددم املظددددددح٘تد هو املولددددددّ ُ ددددددم ال رد ددددددة ُالتددددددة ال رد ددددددة، وبدددددد ُ ددددددم ال رد ددددددة  مهدددددداَلرل٣ ثددددددٗو

سداا، ماا  ٜل  جِسق م حوياب ا للحلٙ.  ب62،ٗو
 

 تصويب األخطاء: -5

حدد ، ٛدداي بإشالددة السمددص هو السمددوش ُدد  هسيددٝ  املـددسي ٠دداه ال٢اثددم   ذا هملودد  وثنبدد  لل ودد  ْدد  ٛو

ا.ٓظل  بٜوِة م  الٜااغ مبحل  باملا ، هو لِٝ اي  ب63،ا ر بلظاه  ذا ٠اه ؿٔحرع

وْددد  ادددر  اياالدددة  ٢دددوه امدددس هٟثدددر طدددهولة أله ايا دددر لدددم  ج٘دددٙ  ِدددد، وبدددرل٣  ا١ددد  لل٢اثدددم 

جِددد الت وا دداة ْدد  الل٘اٗددة، همددا  ذا ٠دداه اي ودد   هيالحِددد   وثـددويم اي ودد ، دوه  دددوذ 

ا وي  ـدلح مِد  اطدحخداي ٛو دا جددع
ع
ا و ذا ٠داه ايا در جاٗ ِدة الٜاداغ املبحلد  املساد  شالح  ٟبحرع

دددة، ٟادددا  باملدددا ، ٗإنددد   لسددد    دددم ٛودددّ ايِسدددُصِ  املدددساد م دددو  ولـدددٝ ٛوِدددة بدددسدق جد دددد    دددم اي ٛس

دددددا ثلددددداٖ ٗتادددددا  ِدددددد بواطدددددوة الٜدددددسا  التدددددي  لدددددسبوه ُ دددددم اي وددددد   ٠اندددددد الحصدددددات ات ه تانع

 ب64،وي١حبوه الـواب ٗٛو  هو ث ح  هو ْ  الهامؽ.

ددددا مددددا  صدددد ح ال٢اثددددم املوددددا   باملددددداد  هيباملددددداد ا اددددس ٗددددٚو اطددددود هو ال١ِددددع و٠دددداه ٓالبع

اطود ٗٚو ا اس، ٟاا ٠اه  لتٙ ال٢لاات التي ٓ٘  ُ  ذٟساا هو ٟحاب  ا ْ  النف ٗٚو 

الظددددوس  ذا ٠انددددد اندددداٞ مظدددداٗة ٠اٗتددددة جظدددداو بحلدددد٣ إلاكدددداٗة، وْدددد   الددددة ُدددددي ثددددواٗس ثلدددد٣ 

٢لاات املٜ٘ود  هُ م الـ٘ ة ، رم  لتٙ ال٢لاة هو ال(x) املظاٗة ٠اه ال٢اثم  لّ ُالمة 

 ب65.،هو ْ  هط٘لها،  تل وجدت الهوامؽ ملالتة
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ددددّ َ ددددا هملوددددا  بسد ددددة "  دويدددد  طدددداتل الوبتددددة"  تددددل صدددد ح  ولِدددد  مدددد  هبددددسش ال رد ددددات التددددي ٛو

ددرل٣ بسد ددة "ا  ددرض" نسددني ال٢اثددم ٟحابددة طددوس  اي ودد  بددايا ر ا اددس ٗددٚو ايا ددر اطددود، ٟو

 ب66،ٟحاَ م ُ م الهامؽ هُ م الـ٘ ة.، رم ٛاي بإُاد   31ونـٙ ْ  ؿ٘ ة 

 زم دددد يسددددس  هدددد الٜددددد م مددددا دظددددىي " بال١ؼدددداهات" و  املـددددسي ومدددد  الوطدددداذ  التددددي اطددددحخدمها 

ت ْدددد   ٜتبددددة  ِدظددددحخدم  ال٢اثددددم  اددددو ال١حابددددة واملوددددا  التددددي ثٌهددددس ْدددد  الددددنف، والتددددي ِوِجدددددَّ

 ب67، رث .هدوات ال١حابة التي وجدت ْ  مٜ باق جلد ة ْ  مٜ ر  "ثوت ُن  هموه" مّ 

ا مدد  ايسلددد للاددا   ددا ؿددٔحرع ددسَّ الٜد اددة وجددود ٟ ظع ـُ ددا مدد  كددا  هدوات ال٢اثددم ْدد  ِم و٠دداه ه لع

ا  ـدددددف لحاد دددددد ايا دددددر ٛبددددد  اطدددددحِاال ، هو مل ددددددح ٠لادددددة م١حوبدددددة باي وددددد  هو مل دددددح زطددددددم 

 ب68،مسطوي  ؼ٢  طي .

م م  وجود الِد  ى، ٗبالٓس
َّ
ُوج
َّ
حِم امل

ِ
ا ما  حِلٝ بحـويم املوا  ْ  ٟ د م  الن   ْ  ٓا ة هم 

ايساا٤ و ثٜاه الـنِة ودٛة السطوي إلا لا تة وثنظدتٝ الِبدازات ْد  الِدالم  ملدِس،  ي هه 

دحر اددر  ال١حددم التددي  ـِ
ا هه مَّ حظدد بإااددا٤ أله ال١حبددة ٠دانوا دِلاددوه جتدددع

ِ
الِد دد مدد  الن دد  ٟ

دددٗ  مددّ املتددد، وي  ا١دد  هه ثٜددّ ُددحه  نظدداه
ِ
ُلي ددا، ٜٗددد  دظددهسوه ُ ددم ثدددوي  ا ه  ددا طددٖو ث

ـددددددو٤ بسم  ددددددا باإلكدددددداٗة   ددددددم ٟثددددددر  املوددددددا  
ِ
بلٔددددددد دزجددددددة إلاااددددددا٤ هه ال٢اثددددددم ٛدددددداي ب ددددددرٖ ٗ

ُدت لِامدة الؼدِم بخدالٖ الن د  التدي ِشيندد 
ِ
املوجود  َ ا، وذل٣ ٠اه ب١ثر  ْ  الن   التي ه

د وثم  ثٜا  ا ب ُ م جود  ٠و  ا ملاؿة بامللٞو و لهة.  ب69،وشملٗس

ـددو٤ ا ار ِ٘ ددة ٗـدد  " دٗددّ ملوددس الثِددابحه"  تددل هُحٜددد ومدد  هبددسش ال الٜددد م هه  املـددسي ٗو

" ٛددٙ  تددل هنددد وطددٖو  هدد املحددوْ  ي   حددا  للنجددا  مدد  اددرا الثِبدداه طددوق جالددة وا ددد  و 

ا  ١سا  َز زب الؼاع، وطٖو ثالٕ ٌُاي ٛوة ٛرز "  تدل اطدحِاق ال٢اثدم  ث ٠   سدع

ال ددد ٙ ومطدددحخ٘اٖ، ومدددّ  بحلدد٣ ايسالدددة ُددد  ٗـددد  ب ٟالدد ، وجِدددد ثلددد٣ الِبدددازات ْدد  ٓا دددة

حٜدداد ْدد   ددا ُبددازات ْدد  ٓا ددة النبدد  واملنوٜتددة مثدد : ُبددازات ُم تددة وجدددت ه لع وجددود ثلدد٣ النُو

 ب73،البِل واي لود  ِد املوت.
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 الكديم: املص  ال سوم واإليضاحيات يف الكتاب  -6

   دددم ااحاددداي 
ع
ل١ِحددداب الٜدددد م بالؼددد٢  الِددداي لل١ِحددداب وجدددود  ال دددردق، ويسدددم ا املـدددسي  كددداٗة

واؿ  وثـدويم لبملودا ، ُدٖس  دا  املـدسي واملظوس ، وما  حواٗس م  اوامؽ ٗو الٜدد م ه لع

ة السطوي والـوز التي وجددت بـدوز  وا داة ْد  مٌِدم ٟحاباثد ،  ه إلا لا تات و  مجاُو

ه ْدد  الل٘اٗددة، والتددي ٠انددد جؼددسح وثو ددح مددا ٟحبدد   ددا مدد  الددنف املدددو   اامع
ع
 تددل اُح راددا جددص ا

ال دددردق،  كدددداٗة   دددم ذلدددد٣ اطدددحخدي الددددواه والصملددداٖز ْدددد  ال١حابدددة، ٗدددد بسش  ْددد  ل٘اٗددددة املـدددسي 

الدددواه املظددددحخدمة اطددددود، وا اددددس، والددددرق اطددددحخدم  ْدددد  ٟحابددددة ُندددداوي  ال١حددددم وزؤوض 

ات.  املوكُو

ددددا هملددددسق مثدددد  ا اددددس واؿدددد٘س وابددددتم واطددددحِا  الددددواه ذات  ددددا هلوانع ٜٗددددد اطددددحخدي ه لع

دددددددات الظؼدددددددسية، الـددددددد٘ات اي اؿدددددددة لحـدددددددويس ال٢اذ ندددددددات املٜدطدددددددة واواه الحٜلتد دددددددة للاخلٛو

 ... يدد  مددد  
ع
 بدداللوه البندددي املاذدد    ددم ايااددس ، والنظددا  بددد لواه هٗددحو ٛلددتال

ع
ٗـددوزوا السجددا٤ مددثال

 ب71،الواه ذات الـ٘ات اي اؿة.

 تدل ث٘اوثددد جددود  ثلد٣ السطددوي مدد   تددل ال٘خامدة وإلاثٜدداه  ظددم ال٘ندة التددي  ددحم  ُددداد 

ِددددد الن دددد  ٗاذٜددددة ْدددد  الدٛددددة والسوُددددة وايساددددا٤ لبٓنتددددا  ثلدددد٣ ال١حددددم ل
ِ
ددددا مددددا ٠انددددد ج هددددا، ٗٔالبع

 والٌِاا ، ب ناا  ١ح٘ي الِامة بانحجات محواكِة.

ددسَّ الٜد اددة، ومددا ػددالد ُلتدد  مدد   ـُ ددِة ْدد  ِم ِحددِم الد  ِنت 
ِ
١
ُ
ى وال
َّ
ددُوج
َّ
حددِم امل

ِ
ا ْدد  ٟ ونجددد ذلدد٣ وا دداع

ُ٘ م، مث  ؿ وز  ُالتة وشه الٜلم، وز لة ٛازب ايسناش  ؿوز  ثجظد اياتا  ْ  الِالم الظ 

  ؤد   الوٜوض، وهبنا  وها  املحوْ  ْ  ثٜد م الٜسابحه.  جيالتي ث ا  النِؽ، والنظو  

ددسَّ الِلتددا منددر اطددس  الثامندددة  ـُ ا ْدد  ِم ددِتٔة "هتبددة" اٟثدددر اطددحخدامع ى ؿَّ
َّ
ددُوج
َّ
حدداب امل ِٟ ٗنجددد ْدد  

وي والصملدددداٖز باخحلددددٙ الددددواه، ٗ٘ددددي ُؼددددس، و تددددي الِؼددددسي  مددددصود  باإل لددددا تات والسطدددد

بدا دددة اطدددس  الثامندددة ُؼدددس ٠اندددد ايالتدددات ُبددداز  ُددد  ملودددون طدددودا ، ول١  دددا ثودددوزت  ِدددد 

ذل٣ ُ م ن و ما نجد  ْ  بسد ة " ون٘س" زاعم ماػتة املل٣ "طتتي او٤" مل٣ مـس ْ  ن و 

بد  وهلدواه ٚ.ي،  تل ٠اند ايالتات منٜوػدة بدايااس  واي لدس  والـد٘س  وابدتم، 1373

هملددسق، و ه الددنف والسطددومات ٠لهددا م اهددة بإهددازات  اددسا  وؿدد٘سا  ج١ِددع جاددا٤ الددنف، 

 ب72،وما دؼا  م    لا تات وزطومات.
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ِحددِم املددسق التددي دمللددد 
ِ
١
ُ
ى لدد ع الددنف الو تددد املـددوز، بدد  اندداٞ ال١ثحددر مدد  ال

َّ
ددُوج
َّ
حدداب امل ِٟ و

ملس "، ولِددد  مددد  ه ظددد  ُلي دددا إلا لدددا تات مثددد  ٟحدددم" اي ساٗدددات والٜـدددف وال١حدددم الظدددا

ُبدددددددداز  ُدددددددد  مظددددددددس تة اطحِساكددددددددتة  هدددددددد النادددددددداذ  املـددددددددوز  " بسد ددددددددة زمظدددددددد ع املظددددددددس تة" و 

 اصلتددة طدداملس  وثبدددو 
ع
ي ددا نجددد ؿددوزا ي ح٘ددايت الححددويب ٟحظددد ْدد    ا ددة املال١ددة الوطددوى، ٗو

اياتوانددددددات ٗي دددددددا َ تنددددددة  دمتدددددددحه،  كدددددداٗة   دددددددم الـددددددوز وإلا لدددددددا تات ُ ددددددم جددددددددزاه املٜدددددددابس 

   ب73،.واملِابد

 

 -نتائج الدراسة:

ِد الد انة املـسية الٜد اة م  هٛدي الد انات الوكِتة التي ُٗس  ا الظؼسية والتي  -1
ِ
ج

دددددد ٠ددددداه بدا دددددة ًهوزادددددا ادددددو بدددددد  املـدددددسيوه  دددددد مددددد  ملدددددال٤ الحددددددوي  وال١حابدددددة، ٛو ٗس ُِ

 الٜدما  ْ  ج ست  ػِاذسام الد نتة.

ى ِدِددد مدد  كددا  املِحٜدددات  وال١حددم  -2
َّ
ددُوج
َّ
حدداب امل ِٟ التددي ياٜددد بالددد انات الوكددِتة هه 

هرندددا  وجدددود الد اندددة الي ود دددة ووجدددود انظتدددا  والسطددد  بسطدددايب م مددد  ٛبددد  املدددو م ُدددص 

وجدددددد  ومدددددد  م نبددددددي    وطددددددٙ وموسددددددني ُلددددددي م الظددددددالي، ٜٗددددددد ٠دددددداه للاـددددددسق الٜددددددد م 

حٜاد ب .  اُحٜاد  ْ  البِل واي لود ماا دِٗ  ل١حابة ٟحاب املوجى وُم

ددوُ  -3
َّ
حدداب امل ِٟ ددم هه  ة التددي ًهددست هرنددا  وجددود الد انددة ٓز ى لددم  ١دد  مدد  الددد انات الوكددِت 
َّ
ج

ددد،  ي هه  ِجتدد َّ مثدد  الد انددة التونانتددة والسومانتددة ْدد  ذلدد٣ الٛو
ُ
ة ووجددود إلِان املظددت ت 

ة، ولِد   اناٞ ث رس زبى بحه ػِاذس الد اندة املـدسية الٜد ادة وبدحه الؼدِاذس املظدت ت 

 ُددد  ػدددِحر  الِؼدددا  السبدددانى ْددد  مددد  هبدددسش ثلددد٣ املٌدددااس م٘حددداح اياتدددا  ،ا 
ع
ن٢ددداب، ٗلدددال

 الد انة املظت تة.

٘د  مد  اد داه الظدابٜة هند  ايالٜدة املحدر  ْد  طلظدلة اد داه  -4 جا  إلاطدالي و٠داه مٛو

ة، وهنددد  ػدددا  الؼدددسامّ الظدددابٜة وهكددداٖ   دددم ذلددد٣ مدددا ث حاجددد  إلانظدددانتة ْددد   الظدددااوي 

حٜداد هديطحرب ا   دم  دوي الدد  ، ون ْد  الدد انات الوكدِتة، وْد  ذلد٣  ُد  الحاظد٣ وُم

ر "ٛول  جِا م 
ُ
َ
َ
َرَع ل

َ
ََ  ش َِ  ِمّ  

ا  الِدّ
َ
نْنن  َ ْينَ  َوَمنا َو

َ
نا ِ ل

َ
ْوَحْين

َ
نِةي  
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ُ
  ِِ ِْ  إ 
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َ
  
ْ
 
َ
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ْ
 
ُ ْ
نن  امل

َ
ُ ننَ  َعل

َ
ِِ َ ك ننوا ِ ينن

ُ
ا ر 
َ
ف
َ
ح
َ
 ث
َ
 َوَ

َ
ِك  

ِِ َمَ ُ ِننُب " ْي
َ
اُ  َوَيْ ِدي ِ ل

َ
ِِ َمَ َي  ْي

َ
ِبً ِ ل

َ
ُ َ ْجح ِِ َ ام  ْي

َ
ْدُعوُ ْر ِ ل

َ
 َما ث
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ى ٗ ظدددم ٠  ددد مخسجدددات ادب ايسجدددمق ْددد  ايالددداز  املـدددسية  -5
َّ
دددُوج
َّ
حددداب امل ِٟ لددم  ٌهدددس 

الٜد ادددددة، ٜٗدددددد ًهددددددست ٟحدددددم طددددددبٜد ادددددرا ال١حدددددداب م  دددددا: محددددددوه اادددددساي، ونـددددددوؾ 

، ٟحددداب ازق، وهملدددسق ًهدددست  ِدددد  مثددد : ٟحددداب الحدددن٘ع الحواب دددد، ٟحدددا ب ال١هدددٖو

حراا م  ال١حم التي ػ٢لد هبتِة ادب ايسجمق ْ  مـس الٜد اة.  ٓو

ى بالِد د م  املاحمات التي ثاحم  ُ  ٓحر  م  إلانحا  ال١٘سق طوا   -6
َّ
ُوج
َّ
حاب امل ِٟ ان٘سد 

ت  دددا دددة ْددد  هسيٜدددة ال١حابدددة هو نُو مدددِو ماد   
َّ
ال
َّ
هو ػددد٢  ال١حددداب ْددد   دددد ذاثددد   ٠اندددد ادددر  امل

هددددس ذلدددد٣ ْدددد  الؼدددد٢  الِدددداي  المددددِو ٗنتددددة مدددد  شملدددداٖز وزطددددومات، ًو ومددددواد ِؿددددنِ  هو مَّ

 لل١حاب وهبتِح ، ويسم ال١حاب واملظوس ... ي .

ثددر  -7 ُِ دة ال رد دات التدي  ى وذلد٣  ٌهددس مد  ملدال٤ مجاُو
َّ
دُوج
َّ
حداب امل ِٟ ثندَو هػد٢ا٤ هيسداي 

وبددة و تددي الدددلحا، والتددي جؼددحر   ددم اثٜدداه ُ ددم مٌِاهددا هنٜدداق امدداٟ  ارسيددة مدد  الن

 الٜد م ل٘نوه ال١حابة وهؿولها. املـسي 

ى  ؼددددد٢  مخحلدددددٙ ْددددد   ِدددددم ا تددددداه، ٟادددددا  -8
َّ
دددددُوج
َّ
حددددداب امل ِٟ ٕ إلاٗححا تدددددة ْددددد  

دددددتَّ ـِ وزدت ال

ددددِ  ن٘ظددددد  و  ـُ َّ٘   دددددق الظددددداات التدددددي  هددددد وزدت التراٟتددددم  ؼددددد٢  هٜٗددددى هُ دددددم ندددددف ال

حا ِٟ ى.اثبِد ْ   ِم ال رد ات التي  وت نـوؾ 
َّ
ُوج
َّ
 ب امل

ا لِدددي وجددود يسددم مو ددد ألوزاٚ ال ددردق امددس الددرق  -9 ى نٌددسع
َّ
ددُوج
َّ
املحلددٙ يسددم ٟحددم امل

دا ُ ددم مدس الِـدوز واشمنددة، وندحب ُد  ذلدد٣  سكع  ُو
ع
هدق إلملدحالٖ هيسداي ال١حددم هدوي

ا لوو٤ الل٘اٗة ويساها. ِع  املحالٖ وثنَو ُدد الظووز دامل  ال رد ة ثب

ندددددددحه وث د دددددددد ال رد دددددددات  تدددددددل ثدددددددٞس ادددددددوامؽ الٜدددددددد م ،ال٢اثدددددددمب بحٜ املـدددددددسي اُحندددددددي  -13

واؿددددد  مددددد  هجددددد  هه  خدددددس  الدددددنف ْددددد  ػددددد٢  زاقدددددم، وذلددددد٣ بإكددددداٗة الهدددددوامؽ ُ دددددم  ٗو

دا دوه ٟحابدة  -والتاحه -والظ٘لتة -ههساٖ ال رد ة "الِلوية
ع
دا اامؼ وال ظاز" ثدٞس ه لع

 لت٘ـ  بحه ٠  ؿ٘ ة ،ُاودب و ملس ْ  الل٘اٗة.

لحصدددداتو املوددددا  التددددي ثٜددددّ مندددد  هرنددددا   الٜددددد م الِد ددددد مدددد  اطددددالتم املـددددسي اثبددددّ  -11

دددم وجدددود الِد دددد مددد  الن ددد  ٓا دددة ْددد  ايسادددا٤ و ثٜددداه  ى ٓز
َّ
دددُوج
َّ
حددداب امل ِٟ ال١حابددة،  ي هه 

حٜدداد  الـددنِة ودٛددة السطددوي إلا لددا تة  ي هه الِد ددد مدد  الن دد  ٟحظددد بإااددا٤ ُي

 ال١حبة ب ه مـحراا ه  ا ثدٗ  مّ املتد وي  ا١  هه ثّٜ ُحه انظاه ُلي ا.
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ى لح دددددددددذ ه٘ددددددددس  ْددددددد  ثوددددددددوز ال٘دددددددد  مددددددد  ملددددددددال٤ املندددددددداًس  -12
َّ
دددددددُوج
َّ
حدددددددداب امل ِٟ ـددددددددو٤ 

ِ
جدددددددا ت ٗ

ددة والتددي انخؼددست  ـددو٤ الد  نت  ِ٘ ددة ْدد  ث٘اؿددتلها وهلوا  ددا التدي شينددد ال والسطدومات الباُز

ُ ددددددددم هوزاٚ ال ددددددددردق، والحواب دددددددددد، وجدددددددددزاه املٜددددددددابس، ِٗ دددددددددرت ُدددددددد   لهددددددددة ا  حل٘دددددددددة 

رل٣ ؿوزت ا٢ٗاز الِٜاذد ة  الٜد م ٗ ملس  لنا  املـسي التي اُحٜداا وهدوازام ٟو

 ما او الِالم  مِلس و٠  ما  اس ب  املحوْ  م  ملال٤ ال٘  م  زطم ونٜؽ ون د.

 

 -خامتة الدراسة:

ِحدددِم 
ِ
١
ُ
ى مددد  ال

َّ
دددُوج
َّ
حددداب امل ِٟ دددّ  دددِ  لتو دددح لندددا مٛو

ـُ َّ٘  جدددا  ادددرا ال
َّ
ا  دددُوزَّ طدددة ،الح  د 

َّ
ٜ
ِ
ِجتددد َّ ، امل

ُ
إلِان ، وَّ

دددددُس هوا ِٜ ا باُحبدددددداز  مدددددد  ال١ددددددسيمب ٗ ل ددددد  موجددددددودع ددددددة ًو ى الد انددددددة الي ود  
َّ
ددددددُوج
َّ
حددددداب امل ِٟ ٜددددددد ُاؿددددددس 

ة  ِجتدد َّ  هيمخسجدات الددد انات الوكددِت 
ُ
ة ونددصو٤ إلِان ددة، وبِددد دملدو٤ املظددت ت  ونت  الد اندة الُ٘س

ة ْد  ذلد٣  ا كدا  الدد انات الوكدِت  ى هردسع
َّ
دُوج
َّ
ُ م طتدنا ُ سني ُلتد  الظدالي لدم  ١د  ل١ِحداب امل

ت  ددددد، بدددد  ِوِجدددددَّ ة ثدددد رست بددددبِم الٛو الددددد انات التونانتددددة والسومانتددددة  ي هه الد انددددة املظددددت ت 

٘دددد  مدددد   دددد  ذلدددد٣   ددددم هه جددددا  إلاطددددالي و٠دددداه مٛو ددددسَّ الٜد اددددة ًو ـُ ددددِة ْدددد  ِم ػددددِاذس اياتددددا  الد  ِنت 

اد اه الظابٜة هن  ايالٜة املحدر  وهه الدد   ُندد   إلاطدالي، ، ٟادا هبدسشت ادر  الِدزاطدة 

الٜددد م  ؼدد٢  ُدداي  املـددسي الٜددد م ْدد  ؿددناُة ال١ِحدداب  املـددسي بح٢دداز لدددق مدددق إلابددداَ وإلا 

دددددة  ددددة والببلتوجساٗت  مدددددِو املاد   
َّ
ال
َّ
هددددس ذلددددد٣ مدددد  ملدددددال٤ ثندددداو٤ امل ى  ؼدددد٢  ملددددداؾ، ًو

َّ
دددددُوج
َّ
حدددداب امل ِٟ و

ات  نوانددد  واملوكدددُو مِ ددد  مددد   تدددل هبتِددة الؼددد٢  الِددداي لل١ِحددداب ُو
َّ
ال لل١ِحدداب التدددي ثـدددٙ مَّ

 ُدددددد  ثندددددداو٤ ايسوانددددددم الؼدددددد٢لتة التددددددي دؼددددددحا  ُلي ددددددا ومدددددددق ازث
ع
، ٗلددددددال بددددددان و ددددددد  املوكددددددَو

ة مِو ال١ِحاب املاد   
َّ
ال تم واملظوس  والسطوي وم لا تات ٠ بسش مَّ  .والتٛر
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 اجمللُ الًمهًُ  اإلنتاجًُ العلمًُ للمؤلفني يف

 م(2015-1994للبحىث والدراشات السراعًُ )

 غالب الًىشفٌ عبده    قائد حيًِ صالح     ناديُ صاحل الصلًمانٌ     خلًل مهصىر الشرجيب 

 اليــمـــن –رمــــاس ، 87148ة البحـــــوث وإلاسشــــاد الـــضساعــــي، ص. ب. ئـــهي                        
 

  امللدص:

هـــــذه  هـــــزل الذساظـــــة للحليـــــل إلا لاويـــــة ال لميـــــة  ـــــ ل ي ا ـــــواد ا   ـــــوس   ـــــ  ا  لـــــة 

م منـز رـذوس ال ـذد او  عـا   30اليمنيـة للبحـوث والذساظـال الضساعيـة  
 
وحتــ   1994عــذدا

ــــذد م  ــــــا رــــــذس عــــــا   ـــش عــ ل ، ورلــــــخ ااظــــــللذا  ا ــــــن و الببلــــــوم    لورــــــ  و حليــــــ2015آخـــ

.
 
 ت ـــشل  ـــ  ا  لـــة، 450وشـــمل  الذساظـــة  البيا ـــال احيـــا يا

 
ُووـــذ حو حـــواه   يـــ  ا  عنوا ـــا

اينمــا  وصعــ  اــاس  ال عـــبة اــتو مفــاثل اللــ،لي  ال نــا ي واللـــ،لي   ٪م هشديــة اللــ،لي ،53.4 

  ا ل ـ
% لكــلم م  مــام. ومـا ُووــذ حو ا فــاثل ؤنا يــة ا ــ ل تو وــا ل 23د ا عــم ملفاس ــة   حــو ذ 

حظـ    ٪م.33.3٪م، واحلل  ا فاثل ؤالؤية ا ـ ل تو ا ش بـة ال ا يـة  49.7ش بة اوه    حو اا 

م امفالـــة واحـــذ  و ـــش  واحـــذ  هفـــم. وونـــ   البيـــة مـــ ل تو مـــ    %70م ظـــ  ا ـــ ل تو   حـــو 

%م ضـــــمن هئــــــة ا ـــــ ل تو رو  إلا لاويـــــة ال لميــــــة 79ا ـــــواد ا   ـــــوس   ـــــ  ا  لــــــة ا ذسوظـــــة  

 هفــمم، اــشص  38%  11اينمــا شــمل  هئــة إلا لاويــة ال لميــة ا ش   ــة  حــو ا نل ضــة، 
 
م ل ــا

 نــذسل  12مــن ايــ    
 
فــوا ملوظــرا  حف 

 
  7م ل ــا

 
مفــاثل علميــة م  ــوس . حت ــشل النلــا   حيضــا

ووـــود  رــــاام وض ـــي مــــ  نـــا وو لو كــــا  م ــــل الفـــاسب ل ــــ  نـــي  الذساظــــة ا  اليـــة مــــ  الفــــي  

ـــة  الاه  اضــــــية للفــــــا وو ا ــــــز وس، ــ ـــــي  ا  ارـ ـــة الفـ ــ ــــ  حالـ ـــاو  ــ ــ ـــ   ـ ـــــاول اولـــ ــــوحل حو الل ـ ولــ

ـــــاثل رال  ــ ــ مــــــــــ ل تو. خليــــــــــ  الذساظــــــــــة اهــــــــــ  ل ــــــــــ  الاظــــــــــل لاوال وا ف  حــــــــــال  3و  2اا فـ

 ا علفبلية رال اليلة ال ضيض إلا لاوية ال لمية للم ل تو. 

 ن ـــش عل ـــ ،ا لاويـــة علميـــة،  ـــ،لي ، دوسيـــال علميـــة، صساعـــة، لو كـــا،  الكلماااال السية:ااا   

 ، اليمن.اح يةمفاثل مجلة، 
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Summary  

This study aimed to analyze the scientific productivity of the authors of the 

materials published in the Yemeni Journal for Research and Agricultural Studies 

( 30 numbers) since the publication of the first issue in 1994 until the last 

number of them in 2015, using the bibliometric approach to describe and 

analyze the data statistically. The study included 450 titles in the magazine, of 

which about half ( 53.4% ) were found to be single authors, while the rest were 

divided between multiple authoring articles and multiple authorship 

(approximately 23 % each). The two-author articles ranked first ( 49.7% ), and 

the authors' articles ranked second ( 33.3% ). Most of the authors (about 70% ) 

contributed to one article and only one time. The majority of the authors of the 

articles published in the studied magazine ( 79% ) were in the category of 

authors with low scientific productivity, while the high scientific productivity 

category included about 11 % ( 38 authors only), among which 12 authors 

achieved an average of 7 scientific articles published. The results also showed a 

partial correlation with Lautka's law, which is characterized by the convergence 

of some of the current study values with the default values of the said law, and 

it was noted that the greatest discrepancy was in the case of the values of 

articles with 2 and 3 authors. The study concluded with some conclusions and 

future proposals related to enhancing the scientific productivity of the authors. 

Keywords: scientific productivity, authorship, scientific periodicals, agriculture, 

lutka, scientific publication, magazine, research articles, Yemen. 
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 املقدمُ:

  وال كــــــــش  ت للـــــــ  الـــــــذوسيال ال لميـــــــة ححـــــــذ اوعيـــــــة الش يعـــــــية ل  ـــــــش إلا لـــــــا  ال ل ـــــــ

للباح تو وال لما     ملللـ  ا  ـاثل ال لميـة وا  فـو  الللييـية. ونـذ  ضايـذ عـذد هـزل 

الــذوسيال ع ــ  مــذ  عفــود مــن الــضمن وخارــة خــال  ال فــذين اختــ ين مــن الفــشو ال  ــشين 

ن ــش الــذوسيال ال لميــة نــذ اــذح اذوسيــة علميــة ارا  ــاو وا  ــض  ا نيــش  مــن الفــشو ا  ــاه . و 

م. الـ  1983 وـاس  ،  1 1977دوسيـة عـا   35.000  هإو عذدها نذ  جاوص 1665  واحذ  عا

ورهــــم ل ــــ  البــــاح تو الفــــذيشا    اهــــ  حو ال ــــذد   ،1987دوسيــــة عــــا   71.000هــــزا ال ــــذد 

سل ل ــــ  الذاسظـــتو اــــتو 
% 3.5 – 3ظـــيلجاوص مليـــوو دوسيــــة علميـــة و م ـــذ   مــــو  ظـــنو  نـــذ 

 Mabe, 2003.م 

ـــ عــــ  الفـــــشو وب ــــزا اليــــذد، هــــإه  وا ـ
 
م ال  ــــش ال ل ــــ  علــــ  ا  ــــالل الوسنيــــة، هفــــذ ات

الواحــــذ وال  ــــشوو اهنــــامي تــــاهش  ال  ــــش ال ل ــــ  الالك  ونــــي، وحرــــب  ال ضــــا  الالك  ونــــي 

 يضــــ  آثم ا  ــــالل ال لميــــة الللييــــية الفذيمــــة م  ــــا 
 
 واظــــ ا

 
التــــ   ا ــــ  وسنيــــة  – رانــــا

 ايـياة الك  و يـة منـز حو  وا  ذيذ  م  ـا التـ  ح -وحرب  ل ا نس ة الك  و ية 
 
ن ـت  حـذي ا

  
س ل   ا عوحال ا،و عذد هزل الـذوسيال الالك  و يـة نـذ ن ـض اهـ  حصيـذ مـن ت وس ل ا. و فذ 

مـــــة االلاـــــة إلا جلتبيـــــة وحـــــذها ضـــــمن ناعـــــذ  ايا ـــــال الـــــذوسيال  28.000
 
دوسيـــــة علميـــــة محك

 م.STM, 2015ة  اليادس  عن حعضا  وم ية  اشش  الذوسيال ال لمية واللفنية والربي

او  ضـــاُع  حعـــذاد ا  ام ـــال ومشاوـــض البحـــ  ال ل ـــ  وم اهـــذ وملللـــ ال الذساظـــال 

 ل بايــــــذ حعــــــذاد البــــــاح تو 
 
 مــــــن الــــــذوسيال ال لميــــــة،  ظــــــشا

 
ــــــا هــــــا ال واللجــــــاسب نــــــذ رــــــاحبد وما

و ضــــاع  إلا لــــا  ال ل ــــ  ا   ــــوس  ــــ  ملللــــ  ال لــــو  الش يعــــية وحفــــو  ا  شهــــة  ال شعيــــة 

ـــا  ــاو عليـــد ا  ــا  خـــال  وال ا ويــة التــ ــل عم  ـــة  ــ  اللليه
 
   كـــاؤشل اــذوسها ايـــوس  حوفــ  دن

ل  ن ـش ه  ال ظاافة. ونذ روشل  مليـوو مفالـة عـا   2.4احـذ  الذساظـال الذوليـة ح  ـا تـ  

مليــوو م لــ ، لو  ــل  10مليــوو م لــ   لومــاه  عــذد ا ــ ل تو البــال   4.16مــن نبــل  2013

 عـن  لـخ ا  ارـة ل ـا  م   4.2مفالة  او ل ـا اا لوظـم 
 
 مرـشدا

 
ـوا م 

ُ
م  ـل هـزل اسنـا   

ُ
م. و 

 
ل ـا

                         
1
م. الا يا  حظاط ال  اط ال ل  .   شومة الذولوس ح م  ناظ م. الذاس ال ش ية للموظوعال، 1983واس  ، ولي  د.   

 .134ات ول، لبناو. ص. 
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 Wareمليوو ااح  من ـشد   2.1مليوو مفالة م  وس  من نبل  1.3حينما  او هناك  2003

& Mabe, 2015 .م 

ي ـت  ححـذ  فـاسيش اليونعـكو اهـ  حو عـذد ا فـاثل اا  ل، وهيما يل لـم االـذو  ال ش يـة، 

ـــــا ــ ــــ ل تو ه  ــ ــ ــ ـــة للمـ ــ ــ % 109.6ام ـــــــــذ   نـــــــــذسل  2014 – 2008نـــــــــذ اصداد خـــــــــال  ال  ـــــــــ    ال لميــ

 م.2015 اليونعكو، 

ا مما  فذ  ، هفذ انلض    نامي حعذاد الباح تو وا لاويت  ، و ضايذ ال  ش ال ل   
 
ا رالن

 جــــــ  الف ــــــ    وسرــــــذ ودساظــــــة 
ُ
وال ــــــ او  ا  ش ــــــ ، ت ــــــوس مــــــواصم   فــــــو   لييــــــية وذيــــــذ  ت

 ــــ  الــــذوسيال ال لميــــة وا ربوعــــال الوسنيــــة والالك  و يــــة  و حليــــل إلا لــــا  ال كــــش  ا   ــــوس 

ا  لل ــــــــة. و ــــــــشص مــــــــن اــــــــتو  لــــــــخ ا  فــــــــو  والللييــــــــال ال لميــــــــة ا  ذيــــــــذ  مــــــــا ُي ــــــــشم اـالـــــــــ 

ومجاثل وذيذ ،  مBibliometrics  والـ "ابليومي  يخ"م Scientometrics"ظعي لومي  يخ"  

 جـــ  اذساظـــة إلا لـــا  ال كـــش  حو ال ل ـــ  ا لنـــامي 
ُ
  عـــد ظـــوا   مـــن حيـــ  ا  لـــو  حو ح مـــاط ت

 الل،لي  حو ا لاوية ا  ل تو و ت ها من ا  وا م رال اليلة. 

 ــــ  هــــزا العــــياة،  جــــذس إلاشــــاس  اهــــ  حو  جش ــــة ال  ــــش ال ل ــــ  وارــــذاس الــــذوسيال 

م و مفبـــل، Alsharjabi & Alsulaimani, 2015  1ال لميـــة  ـــ  الـــيمن ماصالـــ   جش ـــة هليـــة

 اال عبة للبحوث والذساظال الببليوم  ية.وا  ا  وزم، 2007
 
  لخ حيضا

"تحل ااإلا تهجاة اا  الةلم اا  اااإل   اااا ا  وب ــزا اليــذد، وــا ل هــزل الذساظــة ب ــذم: 

وع ـ  ووـد اللحذيـذ مـن حيـ :  ؛اايش رة في املجل  ال مى   للبح ث والدراسال الزراع ا 

ـــة  ــــــ،لي  إلا لــــــا  1 ـــ  وإلابي ـــ ــــ م م شهــــــة ب ـــ ــــ ل تو 2ا؛ ا   ــــــوس ه  ــــــ ال ل ــ ــــذد ا ــ ـــذ عــ م  حذيـــ

ـــ  ا لـــــاو   3ا عــــاهمتو  ــــ  إلا لـــــا  ال كــــش  ا   ــــوس ه  ـــــا،  ـــم ب ـ م  ورــــي  ا ــــ ل تو حعــ

م  حليــل مــذ  مراافــة إلا لــا  ا   ــوس  ــ  ا  لــة 4ال كــش  ا   ــوس  ــ  ا  لــة نيــذ الذساظــة، 

 م  حذيـــذ ا ـــ ل تو اع ـــ  ا لاوـــ5مـــ  م ريـــال نـــا وو لو كـــا، 
 
  ا

 
 م  ـــوسا

 
 ـــ  ا  لـــة نيـــذ هكشيـــا

م الــــوس  الــــذسوط ا عــــل اد  مــــن  جش ــــة اللــــ،لي  وال  ــــش اا  لــــة للبنــــا  عل  ــــا 6الذساظــــة، و 

 .
 
 معلفبال

 

                         
1
، ولك  ا اذحل مشحلة   وخارة حواخش ؤما ي يال الفشو ال  شين1980اذح ت وس الذوسيال ال لمية الضساعية    اليمن ل ذ عا   

 م.Alsharjabi et. al., 2015 ، و للل رلخ اربي ة ا  ا  الل ف  وعذ  الا لظا    1990وذيذ  ثظيما ل ذ عا  
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 مىاد وأشالًب الدراشُ:

 مــــن  30 فليــــش هــــزل الذساظــــة ع ــــ   حليــــل حعــــذاد ا  لــــة اليــــادس  م  ــــا  
 
م يــــذ ا

 
عــــذدا

ـــ  2015دس عــــــا  اليــــــا 30حتــــــ  ال ــــــذد سنـــــ   1994م الــــــز  رـــــذس عــــــا  1ال ـــــذد  سنــــــ   . ا ب ـــ

لورــــ  و حليــــل إلا لــــا  ال ل ــــ  م Bibliometric approachالببليــــوم     الذساظــــة ا ــــن و 

ن  ــــــ  ا  لويــــــال ا   ــــــوس   ــــــ  حعــــــذاد ا  لــــــة ا ــــــز وس  والتــــــ  الاــــــ     450الضساعــــــ  ا لضــــــم 

ــل عينــة الذساظــة.
 
م 

ُ
م، و 

 
 مــن الرــشة إلاحيــا  ماد /عنوا ـا

 
ية ومــا اظــللذم  الذساظــة عــذدا

الور ية م ل اللكشاسال وال عم ا ئوية وا لوظم وا ـذ  للحليـل البيا ـال التـ   ـ   وم  ـا 

ع   مللل  الي ال البيبليوم  ية ا ذسوظة، و رشيفة  لواهـم مـ  إلابي ـة و رـاة وحهـذام 

 الذساظة.

وللوري  هئال ا  ل تو حعم ب   ا لاو   ال كش  ا   وس اا  لـة  ـ  اظـللذا  

لوظـــــــم والا حــــــشام ا  يـــــــاس  للوصئــــــ  ا ـــــــ ل تو اهــــــ  ؤـــــــالث هئــــــال  رو  إلا لاويـــــــة م يــــــاس  ا 

الا حــشام ا  يــاس "م، و رو  إلا لاويــة ا لوظــرة "مــا ± ا ش   ــة "حع ــ  مــن نيمــة ا لوظــم 

± الا حـشام ا  يـاس م و رو  إلا لاويــة ا نل ضـة "حنـل مـن نيمـة ا لوظــم ± اـتو ا لوظـم 

 الا حشام ا  ياس "م .

ا  ــاص اإ لاويــة ا ــ ل تو م Lotka„s Law  1ا  ــل، اظــللذم  الذساظــة نــا وو لو كــاا

م من اوماه  عذد ا ـ ل تو 2/و1ا  اسوتو ل ذد  وم من ا فاثل    ا  لة والزين ي كلوو  

% 60ا  اسوتو امفالة واحذ ، حي  ووذ لو كا حو نعبة من ي اس وو امفالة واحذ  يم ـل 

 ,Raoد عـذد ا ـ ل توم   1لمفـاثل ا   ـوس   حيـ  ود عـذد ا فـاثل و مـن ا  مـوا الك ـ  ل

 : . ويلل ل هزا الفا وو ايياة ا  ادلة اظاظيةم1983

XnY= C   : حو االيياة اخش Y= C/Xn  : حي 

X   ،د عذد ا   وسالY  د اللكشاس ال عب  للم ل تو اــX من ا   وسال 

C  وn ليل ا  ذد  د ني  ؤاالة  لون  ع   اللn≈2م  

                         
1
الفا وو اه  عال  الشياضيال امشيكي "ال شد لو كا"، ونذ اشت ش هزا الفا وو اهعمية "نا وو ال  اي  ال كس  "، هزا  عم يُ  

 حو و ت   ام ج  حو هناك عالنة
 
 عكعية اتو عذد ا فاثل حو اوساة ا   وس  وعذد ا  ل تو الزين ناموا اإ لاو ا. علما

 
من  ا

 ل د ما
 
 .صا  نيذ اللجشيم والاخلباسا  ل تو ينظشوو ل زا الفا وو و شضية ول  ييب  ل ذ نا و ا
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  ـــ  ا  لـــة نيـــذ 
 
 م  ـــوسا

 
ولاـــشس حعـــاب إلا لاويـــة ال كشيـــة للمـــ ل تو وحوفـــ ه  ا لاوـــا

الذساظة، هفذ    احهعاب  فرـة حو عالمـة واحـذ  لكـل مفالـة شـاسك ه  ـا ا  لـ  ظـوا   وـا  

رلـــخ  ـــ  مفالـــة من ـــشد ، حو ؤنا يـــة حو مل ـــذد  اللـــ،لي ، ووـــش  ومـــ   اهـــة النفـــاط ا  ارـــل 

 و امجموع ــــا اومــــاه  مــــا  ــــ   ن ــــشل مــــن ا لاوــــد ال كــــش   ــــ  حعــــذاد ا  لــــة عل  ــــ
ا ا  لــــ  للكــــو 

 ا ذسوظة حو عينة الذساظة. 
 

 :الهتائخ واملهاقشُ

 ححم وطبًعُ تألًف املىاد املهشىرَ يف اجمللُ: (أ 

م  لــــا   الذساظــــة ا ل لفــــة اأ ــــ  وإلابي ــــة  ــــ،لي  إلا لــــا  ال كــــش  1يلضــــمن ا  ــــذو   

     ا  لة نيذ الذساظة. الضساع  ا   وس 

 450م حو اومـــــاه  ا فـــــاثل ا   ـــــوس  الاـــــ  1ويلضـــــا مـــــن النلـــــا   ا بينـــــة  ـــــ  ا  ـــــذو   

، ت ــــشل  ــــ  
 
 مــــن حعــــذاد ا  لــــة اليــــادس  منــــز عــــذدها ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع 30مفالــــة/ ماد /عنوا ــــا

 
ذدا

ـــ  ال ــــذد 1994او    ظــــرلمل ،   15 م، و ملوظــــم الــــ  2015 اليــــادس  ــــ  يو يــــو  30 م وحتـ

 ل ذد ا  لة الواحذ. مفالة 

 م ب   وإلابي ة  ،لي  ا واد ا   وس     ا  لة نيذ الذساظة1ا  ذو   

 ٪ الجكسار طب ة  تأل ف اا ا  اايش رة

 7 32 مواد اذوو حظما  م ل تو

 93 418 مفاثل  حمل حظما  م ل تو محذدين

 04404 054 مجم ع

تعـم  اكو  ـا "محـذد  اللـ،لي /ا  ل تو" و ي   النلا   حو م ظ  ا واد ا   وس  نذ ا

حو  ظ ــــش مفشو ــــة ا،ظــــما  مــــ ل تو محــــذدين. ار ُووــــذ حو هــــزل ال ئــــة مــــن ا فــــاثل ا   ــــوس  

م ظــ  عينــة الذساظــة. حمــا ال عــبة ا لبفيــة  مم لــة٪م 93احللــ  ا ش بــة اوهــ  ا عــبة الاــ   

د حو 7  ما ي شم االلـ،لي  ا  ظسـ   %م من ا واد ا   وس ، هفذ  ا   رال  ،لي   ت  محذ 

 Corporate authorship1م . 
                         

1
 ،ليو شاهية الضساعية وونا   ا   مشال وحلفال ال ملالفوا   الببا،ظمائ    ااح وو هناك مواد م  وس  ث يفو  اإعذادها . 

 ظكش اسية  حشيش ا  لة.اداس /م ينة ول او حو هشة عمل، حو حو حإلاش ويا ال من نبل اعذادها ال يل  
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م حو اللـــ،لي  ال ـــشد   ـــاو هـــو العـــا ذ و لاـــ  2ومـــا و ـــ    لـــا   الذساظـــة  ا  ـــذو  

 نعــبة  ـــل 53.35نعــرلد حوفـــ  مــن  يـــ  عينــة ا فـــاثل ا   ــوس   
 
%م، اينمـــا تعــاول  فشيبـــا

د   حـــــو  مـــــام. ونـــــذ   او ـــــ  الذساظـــــال % لكـــــلم م  23مـــــن اللـــــ،لي  ا ـــــضدو  واللـــــ،لي  ا ل ـــــذ 

العاافة ايوس  وبت      هزا ا  ا م، حي   ورل ل ض ا اه    غ  لـا   الذساظـة ا  اليـة 

م  ــــ  حوظـــاط حعضــــا  هيئـــة اللـــذسئغ  ــــ  مجـــا  ا كلبــــال 2016ومـــا هـــو حــــا  دساظـــة ححمـــذ  

م  ـــــــ  دساظـــــــة ظـــــــ ودية  ـــــــ  مجـــــــا  2004وا  لومـــــــال  ـــــــ  العـــــــوداو، ووـــــــزلخ دساظـــــــة ال مـــــــش  

. ا كل
 
 بال وا  لومال حيضا

  ـ  دساظــة العــامشا ي  اا  ـل، 
 
م  ــ  دساظــت ا ا  ارــة 2008هفــذ  ــاو ا  ــا  وــزلخ حيضــا

امفاثل الذوسيال اليادس  عن ا  ام ال اسد ية، حي  ووذل حو نعبة ا فاثل ال شدية 

%، 16حـــو %، اينمــا احللــ  ا فــاثل ؤنا يــة ا ــ ل تو ا ش بــة ال ا يــة ا عــبة الاــ   82الاــ  

 % هفم. 2ووا ل ا فاثل مل ذد  ا  ل تو اا ش بة ال ال ة انحو 

 م  وصئ  ا واد ا   وس     عينة الذساظة من اعذاد ا  لل ة 2وذو   

 *م418 اد  من ا  لة حعم  مم/إلابي ة  ،لي  ا

 ٪ تكسار همط أو طب ة  الجأل ف

 53.35 223 هشد   م ل  واحذم

 23.21 97 م ل توم 2ؤنا ي  

د    23.44 98 م ل توم 7 – 3مل ذ 

 044 004 املجم ع الكلي

ملوظم عذد ا فاثل محذد  ا ـ ل تو  -م ل تو      6ا ذ  د     م   1* من ا  ذو  العاام   

 مفا /عنواو 14   ال ذد الواحذ د 

ـــة د  عــــذدملوظــــم  - ـــن ا  لــ ملوظــــم عـــــذد  -مفالــــة   6.5ا فــــاثل مل ـــــذد  الل،لي /عــــذد مـ

 مفالة  7.4ا فاثل ال شدية/عذد من ا  لةد 

 ـــــض  صيـــــاد  اللـــــ،لي  ال ـــــشد   ــــــ  هـــــزل الذساظـــــة اهـــــ  حو ل ـــــ  اللـــــ ام  البح يــــــة 
ُ
ونـــــذ ت

 
 
د  الللييـــال التـــ   ـــ   ال مـــل اموو  ـــا ه ليـــا ـــشصة مل ـــذ  والذساظـــال  تـــ  م ظعـــة ع ـــ  ال  

. اضـــــاهة اهـــــ  
 
رلـــــخ، هـــــإو ل ـــــ  ااحـــــاث والذساظـــــال لـــــب   العـــــنوال ولـــــ  تعـــــلمش إلاـــــويال

وا عـــــوحال، وخارـــــة  ـــــ  ا  ـــــاثل حو ا  فـــــو  الللييـــــية الذاعمـــــة لل لـــــو  الضساعيـــــة حو 
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ا ش برـــــة ب ـــــا   اثنليـــــاد الضساعـــــ ، وإلاسشـــــاد والا يـــــا  الشي ـــــي، وا يكنـــــة الضساعيـــــة و ظـــــ  

، وحنـــــل ا
 
 اال مـــــل ا  لومـــــال ا  اشاهيـــــة ومـــــا شـــــاب  ام يفـــــو  ب ـــــا اـــــاح وو حهـــــشاد  البـــــا

 
س باإلاـــــا

ل ل ض ا ل ضا   ا  اريل واساض    ا  ماع  وما هو حا  ل   ال شوا ال لمية الت   كم 

م. 
 
 وا يال حو وناية النبال م ال

ومـــن و ــــة حخــــش ، هــــإو ل ــــ  ا ــــ ل تو يفومــــوو ا  ــــش حعمــــال   ايــــوس  هشديــــة ورلــــخ 

رم اللناهغ، وس ما حو لاشس ال  س ، و اللاه  يميلوو ل ذ  اششاك م ل تو آخشين م    لع

هنـــاك حظـــباب حخـــش  عذيـــذ  خـــاس  ظـــياة الذساظـــة ا  اليـــة، ونـــذ  حلـــا  اهـــ  عمليـــة  ف ـــ   

 ودساظال من يلة.

 تكرار ظوىر أمساء املؤلفني املصاهمني يف الهشر يف اجمللُ:  (ب 

م حو اومـــاه  عـــذد ا ـــ ل تو ا عـــاهمتو  ـــ  ن ـــش ا لـــاو   3 بـــتو  لـــا   الذساظـــة  وـــذو  

 هفـم  352لة نيذ الذساظة ال  ال كش  اا  
 
اـذوو  كـشاس ت ـوس حظـمائ    ـ  مفـاثل  –م ل ـا

 لكل عذد من ا  لة نيذ الذساظة، و ملوظم  11.7و ملوظم نذسل  –م  وس  حخش  
 
م ل ا

 لكــــــل مفالــــــة م  ــــــوس . ووــــــال ا لوظــــــرتو يوحيــــــاو الــــــذني ا لاويــــــة ا ــــــ ل تو  0.84الــــــ  
 
م ل ــــــا

 ل ذد ا فاثل ا   وس      ل عذد م  ا  ا عاهمتو    ال  ش اا  لة ني
 
مفالةم. ومن  15اظا

س لــب   ا ـ ل تو  ــ  اومــاه   و ـة ؤا يــة، يـوال  وــال ا لوظــرتو ا ـز وسين اووــود ت ـوس ملكــش 

نة ا فاثل ا   وس .   عي 

خــز اا  عــباو اومــاه  عــذد مــشال ت ــوس حظــما  ا ــ ل تو  ــ  ا فــاثل ا   ــوس  
ُ
وارا مــا ح

 ع ــــ  اومــــاه  عــــذد ا فــــاثل ا   ــــوس  رال ا ــــ ل تو ا  ــــذدين "مــــش    766 
 
"م، 418مفعــــوما

 ح  مفـــاللتو هفـــم ن ـــش ا  ـــ  ا  لـــة لـــن غ الباحـــ م  1.8هيكـــوو ا لوظـــم للم لـــ  الواحـــذ 

، وهو اوود عا  ملوظم مـنل  . و ـذع   لـا   دساظـة ال مـش   20خال   حو 
 
م 2004عاما

ا ل ـاس ا لاويـة ا ـ ل تو التـ  لـ   ـضد  ـ  ا لوظـم  ما  ورل  اليـد هـزل الذساظـة مـن حيـ 

 عن مفاللتو هفم     للا الذساظلتو. 

%م واللـــ،لي  53ومـــا ت ـــت  النلـــا   اهـــ   فـــاسب نعـــبة  ـــل مـــن مفـــاثل اللـــ،لي  ال ـــشد   

د   %م، م  ووود اس  اا واضا ل عبة مفاثل الـل،لي  ال شد . وم  رلخ، 47الضوج  وا ل ذ 

مـ  ل ـ  الذساظـال العـاافة ت للـ  نعـبة اللـ،لي  ا  ـ  ك ا   ـوس  ـ  ا  لـة هإ د اا فاس ة 

 لووــــود ال مــــل الل ــــاوني ا  ــــ  ك ا عــــبة ث اــــ،ط ب ــــا  ــــ  حوظــــاط 
 
ا ذسوظــــة مش   ــــة وم شــــشا
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ا ـــ ل تو مـــن البـــاح تو الـــضساعيتو اليمنيـــتو، واو  ا ـــ  لـــ   يـــل ل ـــذ اهـــ  ا عـــلو  ا رلـــوب 

  -خش  مفاس ة االذو  وا  لم ال ا 
 
والتـ  حشـاسل ل ـ  ااحـاث ا ن ـز  ه  ـا  – ال نذ م ال

ة اللـــ،لي  ا  ـــ  ك ع ـــ  اللـــ،لي  ال ـــشد    & Vimalaم و Anilkumar, 2013  اهـــ    ـــو 

Reddy, 1996 م .
 
 وما ظيلضا ثحفا

و ربي ــــة ا  ــــا ، هــــإو ا  لــــة نيــــذ الذساظــــة ث    ــــش  ــــل مــــا يفــــو  اإ لاوــــد البــــاح وو 

   ا  ل تو من ه ث  الباح تو ي  ـشوو  ـ  مجـالل علميـة يمنيـة وعش يـة الضساعيوو، لو ل

ـــــذل رلـــــخ ل ـــــ  الذساظـــــال وا عـــــوحال العـــــاافة  اظـــــناس، 
 
؛ 1993ودوليـــــة حخـــــش ، ومـــــا حو

 م.2007ومفبل، 

 م352 اد  م عذد ا  ل تو و كشاس ت وس حظمائ      ا واد ا   وس  اا  لة3وذو   

 ٪ تكسار في اا ا  اايش رةعد  ااإل ين وظه ر أسماؤهم 

 18.5 65 م ل وو ت شل حظماؤه     حعما  هشدية الل،لي  هفم

 12.8 45 م ل وو ت شوا  إظ  حو  هفم ا،عما  م   وة الل،لي 

 21.6 76 م ل وو ت شوا  إظ  ؤاوم هفم    حعما  م   وة الل،لي 

 10.8 38 م ل وو ت شوا  إظ  ؤال  هفم    حعما  م   وة الل،لي 

 2.8 10 م ل وو ت شوا  إظ  سال  هفم    حعما  م   وة الل،لي 

 1.1 4 م ل وو ت شوا  إظ  خامغ هفم    حعما  م   وة الل،لي 

 0.85 3 م ل وو ت شوا  إظ  ظادط هفم    حعما  م   وة الل،لي 

 0.85 3 م ل وو ت شوا  إظ  ظال  هفم    حعما  م   وة الل،لي 

 3.06 400 ئةمالي ةزئ 

  7 – 1م ل وو ت شل حظماؤه  وم ل  
 
 30.7 108 ل كل حوف   كشاسا

 044 654 ئةمالي كلي

ــــم  - ــ ــ ـــة د ملوظـ ــ ــ ـــذاد ا  لــ ــ ــ ـــن حعــ ــ ــ ــــذد مــ ــ ــ ـــل عـ ــ ــ ــــ ل تو لكــ ــ ــ ــــذد ا ـ ــ ــ    12عـ
 
ــــم  -م ل ـــــــــا ــ ــ ــــذد ملوظـ ــ ــ عـ

 م ل   0.8ا  ل تو/مفالة د 
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% مـن ا ـ ل تو هـ  31م حو  حـو 3ظـة  وـذو  اضاهة اه  رلخ، هفذ و ـ    لـا   الذسا

رو  اظما  ا لكشس     إلا لا  ال كش  ا   وس اا  لة نيذ الذساظة، وت شل حظماؤه  مـا 

س ت ــوس حظــمائ   وم لــ  ؤــاوم اهــ  ظــال    نــة م 7-2اــتو م لــ  من ــشد وم لــ  حو ، و كــش   ــ  عي 

لــم، يلــ ص مــن اــتو هــ ث  م ل ــوو حوفــ  ا فــاثل ا   ــوس   ــ  حعــذاد ا  لــة ا  لل ــة. و ــ  الاا

 االاالبيـــة مـــن ا ـــ ل تو  
 
ـــن ت ـــشل حظـــماؤه  69.3ا لاويـــة ا  ـــشه   ـــ  ا  لـــة نياظـــا %م مم 

 مفشو ة امفاثل م  وس   ش   واحذ  هفم. 

  ا  ذو  
 
 ت  النلا   حيضا

ُ
م اه  حو  لخ ال عبة اول ، والت   ضيذ عن 3وب زا اليذد، ت

ـــ  ا ــــ ل تو   م، هــــ  ا ــــ ل تو الــــزين ت ــــشل حظــــماؤه  مفشو ــــة امفــــاثل م  ــــوس   ــــ  %69ؤلثـ

 مــا اــتو م لــ  حو  
 
ا  لــة  ــش   واحــذ  هفــم امــا وـــ "م لــ  وحيــذ" حو وم لــ  م ــاسك  حيضــا

 م. 7-1حت  م ل  ظال  

مـــــغ عـــــذد ا ـــــ ل تو 3ويالحـــــل مـــــن خـــــال  النلـــــا     ـــــ    ـــــغ ا  ـــــذو  سنـــــ  
ُ
م حو  حـــــو خ

اثل م  وس  وم ل  ؤاوم هفم واحللوا ا ش بة اوه . ووا  %م ت شل حظماؤه     مف21.6 

ل ــذه  االذسوــة ال ا يــة حولئــخ ا  ل ــوو الــزين ت ــشل حظــماؤه   ــ  مفــاثل هشديــة اللــ،لي  

ـــز  ت ـــــشل 18.5هفـــــم   ـــخ ا ـــــ ل تو الــ ـــن  يـــــيم حولئــ ـــة، هفـــــذ  ا ـــــ  مــ %م. حمـــــا ا ش بـــــة ال ال ــ

ـــة 12.8ذد  اللـــــ،لي   حظـــــماؤه  وم لـــــ  حو   ـــــ  اعمـــــا  ا  ـــــ  وة حو مل ـــــ ـــاص ا ش بــ %م. وحــ

الشال ــة حولئــخ ا ــ ل تو الــزين ت ــشل حظــماؤه  وـــ "اظــ  ؤالــ " هفــم ضــمن مــ ل ي ا فــاثل 

 %م. 10.8مل ذد  ا  ل تو و  عبة  

ـــــشل 3ومـــــــا يلضـــــــا مـــــــن النلـــــــا   ا ذسوـــــــة  ـــــــ  ا  ـــــــذو    ـــــزين ت ــ ــــ ل تو الــ ــ ـــــبة ا ـ م حو نعــ

ـــ  7 – 4حظــــماؤه  وم لــــ   ـــة ولـ ــــل ظــــو  مــــا ييــــل مجموعــــة اهــــ   هفــــم،  ا ــــ  منل ضـ
 
م 

ُ
 

 % من ا واد ا   وس . 5حواه  
 

 فئات املؤلفني حصب ححم إنتاجوم الفكرٍ املهشىر يف اجمللُ: (ج 

م ب ـ  إلا لـا  ا   ـوس  ـ  حعـذاد ا  لـة نيـذ 2و  1و    النلا   ا بينة  ـ  ا  ـذولتو  

م  بـتو حو 3اافة   ـ  وـذو  الذساظة، ووزا إلابي ة حو  مم الل،لي  العا ذ. ومن النلا   العـ

%م لـــ  ي ـــاسك  ـــل مـــ    ظـــو  ا  ـــش 69.3نعـــبة وبتـــ   مـــن ا ـــ ل تو الاـــ  حوفـــ  مـــن ؤل ـــ     

لــ  ا ــ ل تو  
ُ
%م  ــ  عينــة الذساظــة هــ  30.7مفالــة واحــذ  و ــش   واحــذ  هفــم، وحو حنــل مــن ؤ
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س   ـــ  ا ـــواد ا   ـــوس  لـــيغ ومـــ ل تو من ـــ  ايـــوس  ملكـــش 
 
شدين هفـــم الـــزين  ـــا وا حوفـــ  ت ـــوسا

 ومـــــ ل تو م ـــــاسوتو وسدل حظـــــماؤه   ـــــ  حعمـــــا  مضدووـــــة حو مل ـــــذد  اللـــــ،لي  
 
ولكـــــن حيضـــــا

 ا   يم حو مواض  مللل ة. 

ونــذ انلضــ   رلــخ الا جــال اوــشا  ا ضيــذ مــن اللحليــل ع ــ  البيا ــال   شهــة وي يــة  وصئــ  

لاــشس حعــاب هــ ث  ا ــ ل تو حعــم إلا لاويــة ال لميــة حو ال كشيــة لكــلم مــ   ، و ــ   لــزلخ ا

ا لوظـــــم والا حـــــشام ا  يـــــاس  لومـــــاه  إلا لـــــا  ا   ـــــوس  ـــــ  ا  لـــــة نيـــــذ الذساظـــــة، ومـــــن ؤـــــ  

اظــــللذا  نــــي  هــــزين ا  شــــشين إلاحيــــا يتو  ــــ   ورــــي  ا ــــ ل تو حعــــم هئــــال إلا لاويــــة 

 ال كشية الت  ي لموو ال  ا  معلو  مش   ، حو ملوظم حو منل  م. 

ـــ ـــ  4م والا حــــشام ا  يـــــاس م  ـــــاو حولــــ  مـــــن ولو مجمــــوا ا  شـــــشين  ح  ا لوظــ ـــذ  ــ ، هفــ

مفــاثل وحــذ  حدنــ  ل ئــة ا ــ ل تو رو  "إلا لاويــة ا ش   ــة". و مــا  5اعلمــاد الــشن  حو الفيمــة 

وحـذ  حع ـ  ل ئــة  2، هفـذ  ـ  اعلمـاد الفيمـة 2حو نيمتـ  ا  شـشين ملفاس ـة ووالهمـا حع ـ  مـن 

يـــــة". ولـــــزلخ، هـــــإو الفـــــي  الوان ـــــة اـــــتو حـــــذ   ا ـــــ ل تو رو  "إلا لاويـــــة ا نل ضـــــة او ا لذ 

ين 3-4ال ئلتو ا ز وس تو  ح  الفي   ل ئـة ا ـ ل تو  –حع ـ  وحدنـ   -م نذ    اعلمادهما وحـذ 

 رو  "إلا لاوية ا لوظرة". 

و اللـــاه ،  ــــ    وصئــــ  ا ــــ ل تو حعــــم ونــــوع   ضــــمن ال ئــــال الــــ الث ا ــــز وس ، وت ــــشل 

م. وت ــت  النلــا   ا ذسوــة  ــ  هــزا ا  ــذو  4 ــ  ا  ــذو     لــا   هــزا اللحليــل ومــا هــو موضــا 

%م  ا وا رو  ا لاوية منل ضة. اينما  فاس   نعرلا من ون وا 77.8اه  حو م ظ  ا  ل تو  

 % ع   اللواه . 10.8% و11.4ضمن هئت  ا  ل تو رو  إلا لاوية ا لوظرة وا ش   ة و لالا 

 لاويـــــــة ا ش   ـــــــة ا   ــــــوس   ـــــــ  ا  لـــــــة نيـــــــذ و  وــــــذ هـــــــزل النهيجـــــــة حو ا ــــــ ل تو رو  إلا 

 مـن اومـاه  ا ـ ل تو ا عـاهمتو  ـ  ال  ـش. 11الذساظة  ا   منل ضة و لا   حو 
 
%  فشيبـا

 للذني ملوظم عذد ا فاثل ا   وس  التـ  شـاسك 
 
 م فوث

 
ونذ يكوو    هزل النهيجة   عت ا

 للمفالــة  0.8لــ  يلجــاوص  ب ـا  ــل م لــ  مــن اومــاه  عـذد ا ــ ل تو ومــا ظــبم روــشل حيـ 
 
م ل ــا

 حو الوسنة الواحذ .
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 م352 اد  م  وصئ  ا  ل تو حعم هئال ا لاو   ال كش  ا   وس اا  لة4وذو   

 ٪ تكسار فئال مإل   االاالل اايش رة باملجل 

 10.8 38 مفاثل ه،وف م 5م ل وو رو  ا لاوية مش   ة  

 11.4 40 لممفاث  4 – 3م ل وو ملوظري إلا لاوية  

 77.8 274 مفاثلم 2 -1م ل وو رو  ا لاوية منل ضة  

 044 654 ئةمالي

 2.1الا حشام ا  ياس  د   مفالة 2.16ا لوظم ال ا  لإل لاويةد 

 

و بــذو هــزل النهيجــة ملراافــة مــ  مــا ظــبم روــشل حعــالل عنــذ منان ــة النلــا   الــواسد   ــ  

  ــ  ا فــاثل ال شديــة 3  ا  ــذو  
 
 حو ت ــوسا

 
م مــن حيــ  ا ل ــاس نعــبة ا ــ ل تو اوفــ   كــشاسا

وا ل ــذد  ا ــ ل تو ضــمن حعــذاد ا  لــة ا  لل ــة نيــذ الذساظــة، والــزين ت ــشل نعــبت   حنــل 

%م. وث شـــخ حو نعـــبة حولئـــخ ا ـــ ل تو رو  إلا لاويـــة 30.7مـــن ؤلـــ  اومـــاه  عـــذد ا ـــ ل تو  

. %11ا ش   ة   حو 
 
 من هزل ال عبة وما ظيهبتو ثحفا

 
 م ي كلوو وض ا

م نــادل 4هالنلـا   التـ   ـ   اللورــل ال  ـا  ـ  اللحليـل إلاضــا   لبيا ـال الذساظـة  ا  ـذو  

اهــــ  ا ضيــــذ مــــن ال ــــشص  ــــن وسدل حظــــمائ   ضــــمن نعــــبة ا ــــ ل تو رو  الظ ــــوس ا لكــــشس ظــــوا   

د. هلـــــ  يظ ـــــش ومـــــ ل تو من ـــــشدين حو معـــــاهمتو  ـــــ  ا فـــــاثل رال ال لـــــ،لي  ال نـــــا ي حو ا ل ـــــذ 

م من اـتو اومـاه   38%،  ح  11وم ل تو رو  ا لاوية م  وس  مش   ة ظو  حنل من 
 
م ل ا

عـــــذد ا ــــــ ل تو الـــــزين ن ــــــشوا ا لـــــاو   ال ل ــــــ  حو ال كــــــش   ـــــ  حعــــــذاد ا  لـــــة اليــــــادس  نيــــــذ 

 الذساظة. 

 لُ قًد الدراشُ: املؤلفىن ذوٍ اإلنتاجًُ األعلِ للمىاد املهشىرَ يف اجمل (د 

 ع ـــ   لـــا   الذساظـــة ا بينــــة  ـــ  ا  ـــذو  العـــاام  
 
م،  ــــ   هـــشص و ش يـــم ا ـــ ل تو  ــــ  4انـــا ا

ناعـذ  البيا ـال مـن اع ـ  اهــ  ادنـ  ا لاويـة حعـم عــذد ا فـاثل ا   ـوس ، و ـ   ا  يــو  

   حـو  38ع ـ  عـذد 
 
 ل تو % مـن اومـاه  عــذد ا ـ ل توم، يم لـوو  ـل حعضـا  هئـة ا ــ11م ل ـا

 اع   ا لاوية م  وس     ا  لة نيذ الذساظة. 
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مــش   امــا  276مفالــة ح   276و ي ـ  النلــا   حو حظــما  هـ ث  ا ــ ل تو ت ــشل  ــ  اومـاه  

ال ت وس ا  ل تو    اعما  ا   وس م، وما ُيم ل  حـو 36يضيذ عن ؤل  " %" اوماه  عذد مش 

لث   
ُ
 م. 2ا  اس ال  ا    وذو  سن    418ذساظة الـ %م عينة ا فاثل الكلية نيذ ال64ؤ

 لرو  نا مـة ا ـ ل تو ب ـزا ال ـذد  
 
د لفـي   38و ظشا م، و ـا لـوحل مـن ووـود مل ـذ 

 
م ل ـا

مفـاثلم  5ا نوا ، اضاهة  ا لوحل من اللكشاس الكبت  لل ذ  ادن  ل ئة مش  ع  إلا لاوية  

ا  مـــوا الك ـــ  ل لاويـــة هـــ ث  ا ـــ ل تو رو  مفـــاثل، هفـــذ  ـــ   ايجـــاد  6ووـــزلخ لــــم ل ي الــــ 

إلا لاويـة ا ش   ـة، ومـن ؤـ   وــش  ايجـاد نيمـة ملوظـم إلا لاويــة ال لميـة لهـشاد هـزل ال ئــة 

مفـــاثلم، ووـــش  اعلمــــاد نيمـــة هــــزا ا لوظـــم وم شــــش للحذيـــذ ا ــــ ل تو اع ـــ  ا لاويــــة  7 

 علمية م  وس     ا  لة نيذ الذساظة. 

فـــــوا ن ـــــش ا لاويـــــة صادل عـــــن  ـــذ الـــــ   7و ي ـــــ  النلـــــا   حو ا ـــــ ل تو الـــــزين حف  مفـــــاثل نــ

 هفم وما هو مبتو    ا  ذو    12عذده  
 
 م. 5م ل ا

مـ ل تو  3 جذس إلاشاس  اه  حو ومي  هـ ث  ا ـ ل تو هـ  مـن حملـة الـذولوسال ااظـل نا  

 من وباس نذام  البا
 
ح تو. وهزا يل م مـ  مـا رهبـ  هفم من حملة ا اوعلت ، ولك    حيضا

اليد ل   الذساظال العاافة من حيـ  ووـود عالنـة ايجاايـة إلاشديـة اـتو ا لاويـة البـاح تو 

 م. 2004؛ وال مش، 2016وم هال    ال لمية حو ا اديمية  ححمذ، 

م حو هــــ ث  ا ــــ ل تو مــــن حعضــــا  هيئــــة 5ومــــا  بــــتو مــــن النلــــا   ا  شوضــــة  ــــ  ا  ــــذو   

ــن  –التــ   يــذس ا  لــة ع  ــا  –ال يئــة ال امــة للبحــوث وإلاسشــاد الضساعـ  البحـ  ال ل ــ  ا ومما

ي ملــــوو  ــــ  مفشهــــا الش يســــ    ــــ  اداس  ــــا ال امــــة اــــزماس، حو مــــن البــــاح تو ال ــــاملتو  ــــ  ا شاوــــض 

الوإلانيــــة للبحــــوث الللييــــية وا  رــــال البح يــــة إلانليميــــة اللال ــــة ل ــــا. وئ ــــذه م ــــل هــــزا 

نــــ  ع ــــ  حيــــة حــــا ، ع ــــ  الــــش   مــــن ت ــــوس حظــــما  لــــب   ا ــــ ل تو الا جــــال حمــــش إلابيعــــ  وملو 

 من اتو منهعب  ل   ا  ام ال اليمنية وال ش ية. 38ضمن هئة رو  إلا لاوية ا ش   ة الـ 
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 م ا  ل وو اع   ا لاوية علمية م  وس     ا  لة نيذ الذساظة5وذو  سن   

 ل ا   وس  لكل م   ضمن هئة ا  ل تو مش  ع  إلا لاوية، وعذد ا فاث 

 سن 
 ا  ل تو اوف  ا لاوية

عذد ا فاثل 

 ا   وس     ا  لة
 م ظععة/و ة

1 
 18 خليل منيوس ال شوب 

إلاداس  ال امــــــــــــــــة ل  ــــــــــــــــش اللفا ــــــــــــــــال، إلاداس  

 ال امة لل يئة

2 
 14 عبذالشحمن حاو كش حعاو

محرة احـوث واد  حضـشمول  والرـ شا ، 

 ظيئوو 

3 
 12 لهييل عبذهللا ااظ ب

مشوـــــــــض احــــــــــوث ا زيـــــــــة و فا ــــــــــال مـــــــــا ل ــــــــــذ 

 ا  ياد، عذو

 محرة احوث ا ش   ال الوظر ، رماس 11 عبذهللا دمحم محش  4

5 
 11 دمحم ظال  ا ي  

مشوـــــــــض احــــــــــوث ا زيـــــــــة و فا ــــــــــال مـــــــــا ل ــــــــــذ 

 ا  ياد، عذو

6 
 10 اظماعيل عبذهللا محش 

إلاداس  ال امــــــــــــة ل يئــــــــــــة البحــــــــــــوث وإلاسشــــــــــــاد 

 الضساع ، رماس

 محرة احوث ا ش   ال ال مالية، رن ا  10 عبذالواحذ عبذهللا ظي  7

 محرة احوث العاحل ا  نوبي، حاتو 9 ه اد اظماعيل ع   8

 محرة احوث ا ش   ال الوظر ، رماس 9 دمحم  اج  الي ذ  9

 محرة احوث ا ش   ال الوظر ، رماس 9 حمتو عبذل حعن الفشش   10

11 
 8 حعن ظ يذ خميغ دس اط

شوـــــــــض احــــــــــوث ا زيـــــــــة و فا ــــــــــال مـــــــــا ل ــــــــــذ م

 ا  ياد، عذو

12 
 7 دمحم حضا  ا  شس 

مشوـــــض احــــــوث ا ـــــوساد الربي يــــــة ا لجــــــذد ، 

 رماس

 

ــــــل ال ــــــكل  
 
ــــ  1وُيل  ــــ ل تو اع ــ ـــة ا ــ ــ ـــــمن هئـ ــــوا ضـ ـــــزين ون ــ ــــ ل تو الـ ـــم ا ــ ــ م  ش يـ

ا لاويـــة م  ـــوس   ـــ  ا  لــــة حعـــم عـــذده  ضــــمن  ـــل مش بـــة حو دسوــــة وعـــذد ا فـــاثل التــــ  

نــــاموا ا  ــــشوها. ويلضــــا مــــن ال ــــكل حو ال   يــــم او  وحتــــ  ال ــــامن  ــــاو مــــن  يــــيم عــــذد 

ـــاح تو  ــــشاو  اــــتو  مــــ ل تو لكــــل  ش يــــم حو دسوــــة، ولكــــ    ن ــــشوا ال ــــذد  3 -1محــــذود مــــن البـ

اول  مـن ا فـاثل  ـ  حعـذاد ا  لـة نيـذ الذساظـة. اينمـا وـا  اال   يـم اللاظـ  وال اشـش عـذد 

مفـاثل  6 – 5ممن ناموا ا  ش عذد حنل مـن ا فـاثل ا   ـوس   ـشاو  اـتو حول  من ا  ل تو 

 م. 1هفم  مل م سن  
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 تىزيع املىاد املهشىرَ حصب عدد املؤلفني:  (ه 

م حو حوفــ  مــن  يــ  ا ــواد ا   ــوس  6  وــذ  لــا   الذساظــة ا  اليــة ا بينــة  ــ  ا  ــذو   

مفــــاثل هشديــــة اللــــ،لي  ومــــا ظــــبم  ٪م  ا ــــ  عبــــاس  عــــن53.5 ــــ  عينــــة الذساظــــة مــــن ا  لــــة  

٪م 46.5م،  ــــ  حــــتو حو ال عــــبة ا لبفيــــة مــــن اومــــاه  ا ــــواد ا   ــــوس   2إلاشــــاس   ــــ  ا  ــــذو   

 ا ـــ  معـــاهمال رال  ـــ،لي  م ـــ  ك امـــا ؤنـــا ي حو مل ـــذد ا ـــ ل تو، و ـــ   لـــا   ملفاس ـــة مـــ  

 م.2018 لا   دساظة ظاافة  ال شوب  وآخشوو، 

م    دساظـلد Farahat  2002ية حا  اخلل   م  ما  ورل اليد لكن  هزل النهيجة ع   ح

حـــــو   مـــــم اللـــــ،لي  للمفـــــاثل ا   ـــــوس   ـــــ  مجـــــالل ال لـــــو  الضساعيـــــة اميـــــش التـــــ  شـــــملت ا 

 %م. 79دساظلد، والت  ووذ ه  ا حو الل،لي  ا    ك  او هو العا ذ  

ــذص  وعشانــة منظومــة البحــوث الضساعيــة  ــ  ميــ ش وعــذد البــاح تو وس مــا ُي ــض  رلــخ اهــ  ن 

الكبتـــ  ه  ـــا، عـــالو  ع ـــ  عـــذد ا  ـــالل الكبتـــ  الـــز  نـــا  الاريت ـــا الباحـــ   ـــ  دساظـــلد والتـــ  

مجلة صساعية ميشية، اينما  شوضل الذساظة ا  الية ع   مجلة صساعيـة  19ورل عذدها اه  

 يمنية واحذ  هفم.

 ـــا  ـــ  احـــ  وـــش  ويل،وـــذ م ـــل هـــزا الل عـــت  مـــن خـــال   لـــا   داعمـــة لـــد  ـــ   اللورـــل ال 

 Vimala ن يزل    ال نذ لذساظـة  مـم اللـ،لي  والبحـوث ا  ـ  وة  ـ  مجـا  علـ  ا  يـواو  
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& Reddy, 1996 م. هـــش   حو دساظـــة هـــزين البــاح تو و ـــ   عـــن شـــيوا اللـــ،لي  ال نـــا ي

د مفاس ة االل،لي  ال شد     ا  ا  ا ز وس، اث ح  ما ثحظا    دساظت ما حو الل،لي   وا ل ذ 

 مـــــــ  مـــــــشوس الـــــــضمن خـــــــال  ال  ـــــــ   
 
ـــــي  1995 – 1901ال ـــــــشد  شـــــــ ذ  نانيـــــــا ـــا حو يلل ــ ــ و ون ــ

 . 2030الل،لي  ال شد  احلو  عا  

و ربي ـــة ا  ـــا ، هـــإو  جش ـــة وب ـــ  البحـــ  ال ل ـــ  وعمـــشل  ـــ  الـــذين  ال نـــذ وميـــش ث 

يمكــــن حو يضــــاهيد  ظت همــــا  ــــ  الــــيمن وخارــــة مــــن حيــــ   جش ــــة ال  ــــش ال ل ــــ  والــــذوسيال 

    مشاحل  روسها اوه . ال
 
  لمية ضمن منظومة البح  ال ل   الت  ماصال   البا

ل حـو   مـم اللـ،لي  العـا ذ  ـ  حوظـاط علمـا     شوـض 
 
و   دساظة حخش  مـن ال نـذ حيضـا

% 87م،  بــتو حو  حــو Anilkumar, 2013مفالــة   1318م مــل البحــوث ال تبيا يــة وشــمل  

ل ال لميــة ا ذسوظــة  ا ــ  امــا ؤنا يــة حو مل ــذد  ا ــ ل تو مــن  لــخ ا ــواد ا   ــوس   ــ  ا  ــال 

. وهـزل 2006 – 1997% هفم من ا واد رال الل،لي  ال شد  خال  ال  ـ   13مفاس ة انحو 

النهيجة  ل اسس م   لا   الذساظة الشاهنة، ولك  ا  لواهم م  الل عت  الز  ظبم  وضيحد 

 حعالل.

ل النلـــا    وـــذو  
 
فـــاثل ؤنا يـــة ا ـــ ل تو وـــا ل اا ش بـــة ال ا يـــة ل ـــذ م ع ـــ  حو ا 6و ـــذل

%م ح  سب  اوماه  ا فـاثل ا   ـوس   ـ  ا  لـة نيـذ الذساظـة، 23.2مفاثل الل،لي  ال شد   

د  ا  ل تو  شكل 49.7و حو  ي     م. 3و 2%م ا فاثل ا    وة حو مل ذ 

 اخلل ـــــ  مـــــ   لـــــا   دساظـــــة 
 
حـــــو  اللـــــ،لي   ـــــ   مFarahat  2002وهـــــزل النهيجـــــة حيضـــــا

د  ــ  دساظــلد  ــاو  ا  ــالل الضساعيــة ا يــشية، حيــ  ووــذ حو ال ــكل ال ــا   لللــ،لي  ا ل ــذ 

ـــز  شــــمل  ـــكل الـ مــــ ل تو، اينمــــا احلــــل هــــزا ال ــــكل ا ش بــــة ال ال ــــة  ــــ  الذساظــــة  3رلــــخ ال ـ

ـــــ    ـــــبة الاـ ـــــة ا عـ ــــبة  15.5ا  اليـ ـــكل نعــ ــ ـــا ي ـ ــ ـــة، و مـ ــ ـــــة إلاوماليـ ـــن ال ينـ ــ ـــن 33.3%م مـ ــ %م مـ

 م   وة حو مل ذد  الل،لي . ا فاثل
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 م  وصئ  ا فاثل ا   وس     عينة الذساظة من اعذاد ا  لل ة 6وذو   

 *م418حو عذد ا  ل تو  اد  من ا  لة حعم إلابي ة  ،لي  ا

 ٪ تكسار عد  مإل ين اا ا  اايش رة

 53.3 223 م ل  واحذ

 23.2 97 م ل تو 2

 15.5 65 م ل تو 3

 5 21 م ل تو 4

 1.2 5 م ل تو 5

 0.96 4 م ل تو 6

 0.72 3 م ل تو 7

 04404 004 املجم ع الكلي

ال ــذد الك ــ  للمــ ل تو  ــ  ا ــواد  -   مــ ل تو 6ا ــذ  د  م2م و 1* من ا  ذولتو سن   

  536ا    وة الل،لي د 
 
 م ل ا

ـــ  وة اللــــ،لي  د  عــــذدملوظــــم  -  عـــــذدملوظــــم  -م لــــ    2.7ا  ل تو/مفالــــة م ـ

 مفاثل 6.5 فاثل م   وة الل،لي  د ا

ذد الواحــذ مــن ا ــ ل تو  ــ  ا فــاثل مل ــذد  اللــ،لي /ا  ل تو لل ــ عــذدملوظــم  -

  18ا  لة د 
 
 م ل ا

اا  ل، احلل  ا ش بة ال ال ة    هزل الذساظة  لخ ا واد ا   وس  رال اسب ـة مـ ل تو 

ن هئة ا فاثل م   وة الل،لي . اينما  ا   %م م10.8% من ال ينة الكلية وم ل   5ا عبة 

ـــ  وة اللـــــ،لي  رال  ـــكلة  حــــو  7-5نعــــبة ا ــــواد م ـ ـــة اهــــ  ضـــــتيلة م ـ ـــن 1مــــ ل تو ملذ يـ % مــ

ــــ،لي  1.5 – 2.6مفـــــــاثل ال ينـــــــة الكليـــــــة نيـــــــذ الذساظـــــــة، و شاوحـــــــ  اـــــــتو  ـــــاثل اللـــ ـــن مفــ ــ % مــ

 م. 3و 2وال كلتو  6ا    ك  ا  ذو  
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( علِ إنتاجًُ مـؤلفٌ املقـا ت املهشـىرَ    Lotka„s Law) تطبًق قانىن لىتكا (و 

 : يف اجمللُ 

 ع   م ريال نا وو لو كا و لا   هزل الذساظة    عشس النلا   ا لورل ال  ا  ـ  
 
انا ا

م. حيــ  ي ــت  نــا وو لو كــا اهــ  حو نعــبة ا ــ ل تو ا عــاهمتو امفالــة 4م وال ــكل  7ا  ــذو   

ل ال عبة    الذساظة ا  الية  ف  ب مـن  لـخ ال عـبة %، اينما ُووذ حو هز60واحذ  يم لوو 

% مــــن 25%م.  وئ ــــت  نــــا وو لو كــــا اهــــ  حو نعــــبة ا  ــــاسوتو امفــــاللتو  بلــــ  مــــا نعــــرلد 53.5 

% و   نعبة 43.5ا  اسوتو امفا  واحذ، و ا   نعبة ا  اسوتو امفاللتو    هزل الذساظة 

دل نا وو لو كا وث  رااف ا.   حع   اك ت  مما حذ 

ـــن 11مفـــــاثل ي ـــــادلوو مـــــا نعـــــرلد  3اا  ـــــل، يـــــزوش نـــــا وو لو كـــــا حو ا  ـــــاسوتو اــــــ  % مــ

% و ـ  حوفـ  مـن 29.1ا  اسوتو امفالة واحذ ، لكن هـزل ال عـبة  ـ  الذساظـة ا  اليـة الاـ  

 عــــذ   رــــاام  للــــا ال عــــرلتو ا ــــاسة 
 
ال عــــبة ا    ضــــة حعــــم نــــا وو لو كــــا. ويلــــ ص هنــــا حيضــــا

  جاوص الض  . 

% اينمـا 6مفـاثل، هي ـت  نـا وو لو كـا اهـ  حو نعـبت    بلـ   4 عبة للم ـاسوتو اــ حما اال

% و ـــ  نعـــبة حع ـــ  ولك  ــا  لفـــاسب مـــ  ال عــبة التـــ  روشهـــا نـــا وو 9.4الاــوا  ـــ  هـــزل الذساظــة 

ــــ  ـــاسوتو اــ ـــ  نعـــــبة ا  ــ ـــ   ـــــ  هـــــزل 4مفـــــاثل  ـــــ  نـــــا وو لو كـــــا  5لو كـــــا. و لاــ ـــذ ح  ــ ـــا ووــ % اينمــ

 ة حنل ولك  ا ملفاس ة م  روشل نا وو لو كا. % و   نعب2.24الذساظة 

%، و ي ــ   لــا   الذساظــة ا  اليـــة 3مفــاثل عنــذ لو كــا ي ــادلوو  6و ــاو ا عــاهموو اـــ 

مفـــاثل حعـــم لو كـــا ي ـــادلوو  7%. اا  ـــل،  ـــاو ا  ـــاس وو اــــ 1.9حو نعـــبت   ال  ليـــة الاـــ  

لفاس ـــة  ـــ  هـــا تو ا  ـــاللتو % و ـــ  نعـــم م1.34% اينمــا  ا ـــ  نعـــبت    ـــ  الذساظـــة ا  اليـــة 2

 اخت  تو. 
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 م  لا    ربيم نا وو لو كا ع   إلا لاوية ال كشية   ل ي ا فاثل ا   وس 7وذو   

    ا  لة نيذ الذساظة ومفاس ت ا االنلا   ال  لية للذساظة ا  الية

 الب ان ئهجاة   ااإل ين

 عد  االاالل/ألاوراق

 مإل ين 7 مإل ين 3 مإل ين 5 مإل ين 0 ل ينمإ  6 مإل ين 4 مإلف واحد 0

الفـــــــي  الاه  اضـــــــية 

حعـــــــــــــــــــــم نـــــــــــــــــــــا وو 

 لو كا

 5 6 9 14 25 56 223  كشاس

% 60 25 11 6 4 3 2 

الفـــــــــــــــــــي  ال  ليـــــــــــــــــــة 

حعــــــــــــــــــــــــم  لــــــــــــــــــــــــا   

 الذساظة ا  الية

 3 4 5 21 65 97 223  كشاس

% 53.5 43.5 29.1 9.4 2.24 1.9 1.34 

 ع   نا وو لو كا4  ذو  سن   * حعر  من النلا   ا  شوضة    ا
 
 م حعالل انا ا

ل ع ـــ  حو  لـــا   هـــزل الذساظـــة لـــ   لرـــاام مـــ  7و ا  مـــل، هـــإو ايا ـــال ا  ـــذو   
 
م  ـــذل

نـــا وو لو كـــا ظـــو  ايـــوس  وض يـــة، حيـــ   فاس ـــ  مـــ  مـــا  ورـــل اليـــد رلـــخ الفـــا وو صيـــاد  حو 

، هيمـــا عـــذا حـــالت  نعـــبة ا ـــ ل تو ا  ـــاسوتو اــــ "مفـــاللتو"
 
و ــــ "ؤـــالث مفـــاثل"، حيـــ    فيـــا ا

 ا ــ  ال عــرلاو مللل لــاو ايــوس  وبتــ   اــتو  ـــل مــن الفــي  الاه  اضــية لفــا وو لو كــا ونـــي  

 النلا   ال  لية حو الوان ية ل زل الذساظة. 

ونـــذ ُي ـــض  رلـــخ الل ـــاول اهـــ  إلابي ـــة ا  ـــا  حو اللليـــل ا وضـــوع  نيـــذ اللحليـــل  ـــ  

ـــا الذساظـــــة الشاهنـــــة واخلالهـــــد عـــــن ا  ـــــا  ح ـــد لو كــ ـــز  نـــــا  الحليلــ و النرـــــاة الللي ـــــ   الــ

 ال لـــــو  الربي يـــــة حو ال تبيفيـــــة حو علـــــو  الكيميـــــا   ـــــ  دساظـــــلدم، مفاس ـــــة اـــــال لو  الضساعيـــــة 

وال لـــــــو  ا ش برـــــــة ب ـــــــا  ـــــــ  الذساظـــــــة الشاهنـــــــة. وب ـــــــزا اليـــــــذد،  جـــــــذس إلاشـــــــاس  اهـــــــ  حو ل ـــــــ  

 ل   لراام  لا ج ا م  نا وو لو كا
 
 م.2016 ححمذ،  الذساظال العاافة حيضا

 ا شتهتاجات:

الــ  عــذد مــ ل ي إلا لــا  ال ل ــ  ا   ــوس  ــ  ا  لــة اليمنيــة للبحــوث والذساظــال الضساعيــة  -

 ظـــاهموا اإ لاويـــة علميـــة الـــ  ب م ـــا  352
 
مفالـــة حو مـــاد  علميـــة م  ـــوس   ـــ   418م ل ـــا

 ا  لة. 

  وس    ا  لة   حو ظاد الل،لي  ال شد  ع   حوف  من  ي  إلا لا  ال كش  الضساع  ا  -

٪م،  ـــــ  حـــــتو حو ا فـــــاثل ا   ـــــوس  ؤنا يـــــة وؤالؤيـــــة ا ـــــ ل تو  ـــــ  حوفـــــ  ح مـــــاط اللـــــ،لي  54
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  حــــواه  
 
٪ مــــن اومــــاه  ا فــــاثل 83% مــــن إلاومــــاه  ال ــــا  و39الل ــــاوني حو ا ل ــــذد شــــيوعا

ــــ ل توم.   ـــــ  عينـــــ 4وت ـــــشل ا فـــــاثل رال  مل ـــــذد  ا ـ
 
ة مـــــ ل تو هـــــ،وف  ا عـــــبة حنـــــل  ـــــوا شا

 ٪م.17الذساظة  

صاد ال ذد الك ـ  للمفـاثل ا   ـوس   ـ  ا  لـة عـن ال ـذد إلاومـاه  للمـ ل تو الـزين حظـ    -

ـــ    ـــم، ممـــــا حد  اهـــــ  69.3م ظم ـ ـــ  وة و ـــــش  واحــــذ  هفــ ـــش مفـــــاثل هشديــــة حو م ــ %م ا  ــ

س  ـــــ   0.8ا ل ـــــاس ملوظـــــم ا  لـــــ  الواحـــــذ   مفالـــــةم. و لاـــــ  نعـــــبة رو  ال  ـــــش ا لكـــــش 

 % هفم.31ا  لة  حو 

 ــوصا ا  ل ــوو ع ــ  معـــلويال مللل ــة مــن إلا لاويــة ال لميـــة ا   ــوس   ــ  ا  لــة نيـــذ    -

%م ضمن هئة منل ض   إلا لاويـة ا   ـوس  ه  ـا، ولـ  78الذساظة وون  م ظم     حو 

%، وا ـذس  البـانوو ضـمن هئـة 11 لجاوص نعبة من ون وا ضمن هئـة إلا لاويـة ا ش   ـة 

 لاويــــة ا   ــــوس   ــــ  ا  لــــة ا ذسوظــــة. وووــــذ حو ا لوظــــم ال ــــا  ا ــــ ل تو ملوظــــري إلا 

 و لاـــــــــ  نيملـــــــــد 
 
 2.16ل لاويـــــــــة ا  لـــــــــ  الواحـــــــــذ ا   ـــــــــوس   ـــــــــ  ا  لـــــــــة  ـــــــــاو منل ضـــــــــا

 – 1994مفالة/م ل      امل حعذاد ا  لة وإلاوا  ال     الضمنية الت   رت ـا الذساظـة  

 م.  2015

مفالــة، وووــذ حو ملوظــم هئــة ا ــ ل تو  18 -1 شاوحــ  ا فــاثل ا   ــوس  للمــ ل تو اــتو  -

م الــ   38رو  إلا لاويــة ا   ــوس  ا ش   ــة  وعــذده  
 
مفــاثل، ولــ  يلحفــم هـــزا  7م ل ــا

 مـــ    و  عـــبة  بلـــ   حـــو ؤلـــ    12ا لوظـــم حو حع ـــ  منـــد ظـــو  لـــذ  
 
%م هـــ ث  32م ل ـــا

 ل تو ا عـاهمتو % هفـم مـن اومـاه  عـذد ا ـ3.4ا  ل تو مش  عـ  إلا لاويـة، و مـا يم ـل 

    ال  ش اا  لة. 

إلاداس  ال امــــة حو   ـــ ي مـــل  حـــو  يـــ  ا ـــ ل تو الـــزين حففـــوا ا لاويـــة م  ـــوس  عاليـــة  -

، وهشوع ــا الوان ــة اهــ  وواسهــا  -رمــاس –ا فــش الش يســ   ل يئــة البحــوث وإلاسشــاد الضساعــ  

. و ـــــشص ومحرـــــة احـــــوث ا ش   ـــــال الوظـــــر  ومشوـــــض احـــــوث ا ـــــواسد الربي يـــــة ا لجـــــذد 

ــل 
 
االذسوـة ال ا يـة اـاح و مشوـض احــوث ا زيـة و فا ـال مـا ل ــذ ا  يـاد ل ـذو، اينمـا م 

 مـــــن البـــــاح تو 
 
البـــــانوو محرـــــال احـــــوث صساعيـــــة انليميـــــة  ال ـــــة لل يئـــــة. ومـــــا اـــــشص عـــــذدا
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وا اديميتو مـن ا  ام ـال اليمنيـة وال ش يـة ومـ ل تو رو  ا لاويـة مش   ـة حظـ موا  ـ  

   لة ا ذسوظة.ن ش مفاث       ا

  ـــــ  مجـــــا  ال لـــــو  الضساعيـــــة والللييـــــال رال ال النـــــة ب ـــــا  -
 
 ـــــاو حوفـــــ  ا ـــــ ل تو ا لاوـــــا

ا   ــوس  ــ  ا  لــة اليمنيــة للبحــوث والذساظــال الضساعيــة هــ : خليــل منيــوس ال ــشوب ، 

ـــ بل، عبـــــذهللا دمحم محـــــش ، دمحم ظـــــال   ـــل عبـــــذهللا ااظــ عبـــــذالشحمن حاـــــو كش حعـــــاو، هييــ

 عبذهللا محش ، وعبذالواحذ عبذهللا ظي . ا ي  ، اظماعيل

ل   لراام النلا   ال  ليـة ا لحيـل عل  ـا  ـ  هـزل الذساظـة مـ  نعـم نـا وو لو كـا ظـو   -

ايوس  وض ية عل  ل   الفي  ا لفاس ة اال عبة لإل لاوية ال كشيـة للمـ ل تو خارـة  ـ  

    حـالت  م ل تو. لكن الفي   ا    7-4حالة ا فاثل ال شدية حو  لخ رال 
 
مللل ة و ت ا

مــ ل تو. ونــذ ي ــض  رلــخ لربي ــة ا  ــا  حو اللليــل الــز   رلــد  3و  2ا فــاثل رال 

الذساظـــــة ا  اليـــــة  الضساعـــــة وال لـــــو  الذاعمـــــة ل ـــــا  اثنليـــــاد وإلاسشـــــاد الضساعـــــ  و ظـــــ  

ا  لومـــــال ا  اشاهيـــــةم مفاس ـــــة اللـــــخ ا  ـــــاثل التـــــ  عمـــــل عل  ـــــا لو كـــــا  ـــــ  الـــــوس  نا و ـــــد 

 اه  ال لو  ال تبيا ية والكيما يةم. مج
 

 التىصًات:

انــا   ع ــ  النلــا   التــ   ورــل  ل ــا هــزل الذساظــة، يمكــن اللورــية ل ــذد مــن ا ف  حــال 

 وحهم ا ما ي  : 
 
 للنظش    الاظل اد  م  ا معلفبال

  ا لار ا  روال وإلاوشا ال الالصمـة لضـماو  نميـة و رـويش سو  البحـ  ال ل ـ  وهشيـم

كام      حوظاط الباح تو رو  الللييـال ا  لل ـة وتيـ ي    ع ـ  ن ـش ال مل الل

ـــ  البحــــوث مل ــــذد   ـــ  وة الفا مــــة ع ـ ـــة ا  ـ ـــة الل او يـ ـــ  لععمــــا  ال لميـ  لــــاو   ال ل ـ

الللييــــال، ظــــوا    ــــ  ا  لــــة ا ذسوظــــة حو  ت هــــا مــــن الــــذوسيال ا للييــــة داخــــل 

 اليمن حو ع   ا علويتو ال شبي والذوه .

 ـــ ـــذاد وارــ ذاس دليـــــل ابلـــــو شا   اال لـــــا  ال ل ـــــ  للمـــــ ل تو مـــــن البـــــاح تو الـــــضساعيتو اعــ

احيـ  ي ـمل ا لــاو   ا   ـوس  ـ  ا  لــة ا  اليـة و ت هـا مــن ا  ـالل ال لميـة اليمنيــة 

 والذوسيال ال ش ية والذولية ا لليية.
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  ـــال   كـــــشي  ا ـــــ ل تو ـــة ورلـــــخ مـــــن خـ ـــالل ال لميـ ـــش  ـــــ  ا  ــ ـــاح تو ع ـــــ  ال  ـ ـــ ي  البــ تيـ

 ــــرتو وا لمتـــــبين  ـــــ  حن ـــــرة ال  ـــــش ال ل ـــــ  املللـــــ  رـــــوسل وحشـــــكالد  دوسيـــــال، ال 

مــــ  مشال و ت هــــام ايــــوس  دوسيــــة منلظمــــة، ورلــــخ وهــــم حظــــغ وم ــــايت  يــــل   رويشهــــا 

ب الوان .  و نظيم ا و ،إلات ها و ن يزها    حت 

  اوــــشا  ا ضيــــذ مــــن البحــــوث والذساظــــال الببلو شاهيــــة الشاميــــة اهــــ   هبــــ  وسرــــذ و وؤيــــم

حليل إلا لا  ال ل   للباح تو الضساعيتو اليمنيتو    الذوسيال اليمنية اخش  ووـزا و 
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 من أجل قراءة ابستيمولوجية

 لعلم األرشيف 

 
 د. فتيحة قوميد                                                                          

 أؾخاطة مدايغة،  كؿم ٖلم اإلاىخباث                                                                           

 أخمض بً بلت / الجؼاةغ 1جامٗت وهغان                                                                         

 مقدمة:  

( ولمت أنبدذ حؿخسضم ٖلى ألؿىت الباخثحن في مُضان archivistiqueٖلم ألاعقُف )       

ش اإلاُاصًً في مُضان ئصاعة و حؿُحر الىزاةم، وفي مُضان اإلاٗلىماث، وليل مً هظه  أو الخاٍع

ً. فمهُلح  وغحرها اؾخسضام زام إلاهُلح ٖلم ألاعقُف ًسخلف ًٖ اؾخسضام آلازٍغ

ٖلم ألاعقُف  ٌٗني  للبٌٗ  مُضاها أواصًمُا، هما ًمىً أن ًيىن خلال مٗغفُا مخٗضص 

الازخهاناث، وفي غالب ألاخُان ًيىن لٗلم ألاعقُف  ٖالكاث غحر واضحت اإلاٗالم 

ش، والؾُما في بضاً ً خُث بالخاٍع ت ْهىع هظا اإلاهُلح في الٗلىص ألاولى مً اللغن الٗكٍغ

ماٌ أو اإلالاالث التي  ش. وختى آلان، فان مٗٓم ألٖا وان ٌٗخبر ٖلم ألاعقُف ملحلا للخاٍع

لم ألاعقُف  جدب٘ هفـ الىمِ : وأنٌى ألاعقُف في بالص ما بحن  ش ألاعقُف ٖو جُغكذ لخاٍع

ً،  وفي الُىهان وؤلامبراَىعٍت  الغوماهُت، وفي ٖهغ النهًت  في أوعوبا في اللغن النهٍغ

الؿاصؽ ٖكغ، ختى اللغن الثامً ٖكغ، وجدىاوله أي ٖلم ألاعقُف؛ أؾاؾا في الضٌو  

 Pour une lecture ألاهجلىؾىؿىهُت في ألاػمىت اإلاٗانغة. لىً اإلالاٌ الظي كمىا بترجمخه"

épistémologique de l’archivistique" : ملؤلفه " Didier Devriese ًدىاٌو ٖلم "

ت أزغي، خاٌو فيها اإلاإلف الخٗغى ملخخلف ألاعقُفُحن، واإلاإعزحن الظًً  ألاعقُف مً ػاٍو

ت لٗلم ألاعقُف. فبٗض مغوع ؾىحن مً الخُىع اهدؿب ٖلم  خاولىا وي٘ ألاؾـ الىٍٓغ

ألاعقُف، الُىم وي٘ جسهو ٖلمي مؿخلل، له زهىنِخه واؾخلاللُخه التي جخلاَ٘ م٘ 

لم   ٖضة ش، اإلاىخباث والخىزُم ٖو لم الىخاباث اللضًمت، والخاٍع جسههاث: الضبلىماجُيا، ٖو

اإلاٗلىماث وغحرها مً الخسههاث الٗلمُت. م٘ الٗلم أن هىان الٗضًض مً الازخالفاث بحن 

اث واإلاماعؾاث، أي هظا ٌٗني خؿب الثلافاث أو الحًاعاث املخخلفت.   البلضان في الىٍٓغ

ش ألاعقُف، ابؿدُمىلىجُا ٖلم ألاعقُف.ة: الكلمات املفتاحي  ٖلم ألاعقُف، جاٍع
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an introduction: 

       Archivistique is a word used in the field of history, in the field of 

management and management of documents, in the field of information, and 

for each of these fields and others, special use of archiving is different from the 

use of others. The term archival science means some academic field, and it can 

be a multidisciplinary field of knowledge, and archival science is often 

characterized by unclear relations with history, especially at the beginning of 

the term in the early decades of the twentieth century. To date, most of the 

works or articles dealing with archival history and archival science follow the 

same pattern: archival assets in Mesopotamia, Greece and the Roman Empire, 

and Renaissance in Europe in the sixteenth century until the eighteenth 

century, ; Mainly in Anglo-Saxon States in contemporary times. But the article, 

which we translated "Pied une lecture épistémologique de l'archivistique" by 

Didier Devriese, deals with archival science from another angle, in which the 

author attempted to expose the various archivists and historians who 

attempted to lay the theoretical foundations of archival science. After years of 

development, archival science has today developed an independent scientific 

specialization, which has its own specificity and independence, which intersects 

with several disciplines: diplomatology, ancient epigraphy, history, libraries, 

documentation, information science and other scientific disciplines. There are 

many differences between countries in theories and practices, that is, by 

different cultures or civilizations. 
 

Keywords: Archives, History of Archives, Epistemology of Archives 
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 :Fruin1وMuller، Feith إعادة قراءة -1

في املجخم٘ اإلاٗانغ، ختى وئن وان  لألعقُفحنال ٌؿخُُ٘ أخض أن ًىىغ الضوع اإلاهم  -1

مغمىعا في هثحر مً ألاخُان. ال ًخجلى هظا الضوع فدؿب مً زالٌ ئؾهامهم فُما ٌؿمى 

ا ألنهم  ًً ًداولىن الغص ٖلى ب"مجخم٘ اإلاٗلىماث"،  أو في صٖمهم لهُئاث ؤلاصاعة، ولىً أً

ش"  الظي ًفهم زُأ وبكيل ؾهل الخضازل الُىم م٘ "الحاجت ئلى  –"الحاجت ئلى الخاٍع

 ما  -الظاهغة" 
ً
ت للحُاة الجماُٖت. ومً هظا اإلاىٓىع، هثحرا اإلاىجىصة في ول واخض مىا ويغوٍع

ض مً الا  ض مً الاهخمام وباإلاٍؼ ٖتراف، جخٗالى أنىاث هثحرة في ٖالم ألاعقُف جُالب باإلاٍؼ

ت والخلىُت واإلاالُت. وم٘  اصة الُلب ٖلى اإلاىاعص البكٍغ  بٍؼ
ً
ألامغ الظي ًمىً أن ًترجم أًًا

طلً، ئطا واهذ هظه اإلاُالب مكغوٖت وهظا الضوع اإلاهم، فهل ًجب حؿلُِ الًىء ٖلُه  

ت( باٖخباعه جسهو ًىاجه أػمت  بكيل زام؟ وبالىٓغ ئلى ٖلم ألاعقُف )وجىاةؼه الغمٍؼ

 .و أن وعي ألاعقُفُحن بهظه اإلاغخلت أمغ خاؾمهمى، ًبض

ش هظا الخسهو  -2 الؿإاٌ الظي يهمىا هىا هى ما مضي أهمُت هظا الىعي، بالىٓغ ئلى جاٍع

وجُىعه وبالىٓغ ئلى ألاؾئلت مً الىاخُخحن )الضازلُت والخاعجُت( اإلاخٗللت بىيٗه، ومغهؼه 

 .اإلاإؾس ي في مجاٌ الٗلىم ؤلاوؿاهُت

غ أو مماعؽ للخسهو أن ًخجاهل، أو يهمل اإلاثل اللاةل بأن ألاعقُف ال ًمىً ألي م-3
ّ
ىٓ

لِـ ماصة مداًضة، وولىا وٗغف املخاَغ الىاجمت ًٖ الخالٖب به أو جضمحره. هظه الخالٖباث 

حكهض ٖلى وجه الخدضًض بالضوع الغةِس ي الظي ًإصًه ألاعقُف صازل املجخم٘ البكغي: هدً 

ثل هظا اإلاىيٕى كًُت. ٖلى ؾبُل اإلاثاٌ، مً الالفذ فلِ هخٗامل م٘ "ش يء" ٖىضما ًم

للىٓغ أهه مً بحن الُلباث الخانت للخٗاون مً بلضان أوعوبا الكغكُت الؿابلت، التي واهذ 

 .(2) ضحُت هؼاٖاث مؿلحت أو ايُغاباث ؾُاؾُت زُحرة، هىان صٖم زام لألعقُف

ٗه: وأي جسهو الظي لىً الخسهو الظي ًخٗامل م٘ هظا ألاعقُف ًدؿاءٌ ًٖ جمىك -4

هى ابً ٖهغه. وم٘ طلً، فان حٍٗغف الضوع الظي ًلىم به الفاٖلىن في املجخم٘؛ ًغجبِ 

 بىيٗه وباألزو بمغهؼه الٗلمي
ً
 .(3)جؼةُا

، أن ًلىم ألاعقُفي بكيل صوعي   -5
ً
ا في هظا الهضص، ًبضو مً اإلاهم، ئن لم ًىً جىهٍغ

اجه ومماعؾاجه مً أجل اهدؿا  لىجهت هٓغ اللاعب  -ب أو الحفاّ بالدكىًُ في هٍٓغ
ً
وفلا
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. ئن الؿُىع اللاصمت لً ججُب ًٖ ول ألاؾئلت (4)ٖلى َبُٗخه الٗلمُت الحلُلُت  –...

 .اإلاُغوخت : فهي كبل ول ش يء اهفخاح منهجي ٖلى َغق البدث املخخلفت في هظا املجاٌ

ش وأؾالُبه أهثر قٗبُت في الؿى- 6 ت ًٖ الخاٍع ىاث ألازحرة. لً أنبدذ الىخاباث الىٍٓغ

الث  هخُغق هىا ئلى ألاؾباب والٓغوف الخانت التي جيىن في بٌٗ ألاخُان مؿِئت لخأٍو

ش أو في نالحه، والتي جسخلف مً بلض ئلى آزغ، ومً فترة ئلى أزغي أو مً مضعؾت ئلى  الخأٍع

غة أزغي؛ ولىً ًمىىىا بكيل ٖام قغح هظه الحغهت باإلالاعهت بحن الٗضًض مً ألاؾئلت اإلاٗان

فمً جهت اإلاىاْغاث ( 5)طاث الُبُٗت الاجخماُٖت وؤلاًضًىلىجُت التي جىاجه اإلاإعزحن،

ش هفؿه، ومً هاخُت أزغي  هظه اإلاىٓىعاث لها كاؾم  (6)اإلاىهجُت الخانت بخسهو الخاٍع

ش واإلاإعر صازل املجخم٘  . (7)مكترن واخض ٖلى ألاكل، وهى ؾإاٌ خٌى أصواع ووْاةف الخاٍع

خي، مثل الٗلىم ولها، هى اؾدبُان خُث جخم مىاككت وبهظا اإلاٗنى،  فان الخسهو الخاٍع

لم التربُت، واإلاهُلحاث اإلافهىمت هىا باإلاٗنى ألاوؾ٘.  ألاؾالُب، وأهضاف الضعاؾت، ٖو

( في الُبٗت Ch.-O. Carbonell ًمىىىا أن هدىم ٖلى الخلضم الظي جم ئخغاػه؛ في خحن أن )

ش، وان هىان  ? Que sais-je ألازحرة مً "ماطا أٖغف؟ "   ) ٖلى ألاكل في  -( فُما ًخٗلم بالخاٍع

ً ٖاًما  –فغوؿا  ا للضعاؾت مىظ ٖكٍغ ًٖ ش مىيى ش الخأٍع . لىً (8)بٌٗ الجغأة لجٗل جاٍع

ش  لى (9)اإلاالخٓت جيىن أٖمم ئطا هٓغها ئلى مهحر "الٗلىم اإلاؿاٖضة" الخللُضًت للخاٍع ، ٖو

التي ًمىً أن ًلاٌ ئهه ًخم ججاهلها بكيل ٖام مً وجه الخهىم جلً الٗلىم ألاعقُفُت، 

ش  ش أن (10)كبل الخأٍع : هل مً صازل الخأٍع
ً
 مىُلُا

ً
 ؾإالا

ً
. هظه اإلاالخٓت ألاولى حؿخضعي فىعا

سُت خٌى ٖلم ألاعقُف ًجب أن جخم؟  الضعاؾاث الخاٍع

ش ألاعق- 7 ُف، وصوع في ٖلم ألاعقُف، ئطا واهذ  الضعاؾاث الٗغيُت حكحر باهخٓام ئلى جاٍع

ٖلم ألاعقُف في أصبُاث هثحرة للغاًت، ئال أن كلت مً ألاعقُفحن ًىغؾىن ٖمل خلُلي أو 

ش ٖلم ألاعقُف وألاؾئلت الابؿدُمىلىجُت  لت هفؿها، (11)جدلُل مىثف لخاٍع . وبالٍُغ

سُت،  ٌكاعن الللُل مً ألاعقُفُحن في الىلاقاث التي جخلاَ٘ م٘ الابؿخمىلىلىجُت الخاٍع

ت أزغي هم خايغون للغاًت في املجاٌ اإلانهجي والخلني اإلاخٗلم بخسهههم أو لىً مً جه

. باإليافت ئلى مُٗى آزغ هى غُاب  كؿم مسهو (12)فُما ًخٗلم بـ "أؾئلت املجخم٘" 

لم ألاعقُف في الببلُىغغافُاث الغؾمُت  ش ألاعقُف، ٖو . وال ٌؿٗىا ئال أن هدؿاءٌ (13)لخاٍع

الىكذ هفؿه وٗغف بأهفؿىا صازل اإلاهىت )ؾىاء أوان طلً  مغة أزغي ًٖ هظا الغُاب، في
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ىُت واملحلُت واإلاهىُحن( مثل خماًت  في الٗالم ألاواصًمي، وفي اإلاإؾؿاث الضولُت والَى

ش " (،J.-P. Wallot) "الظاهغة الجماُٖت". وكض الخٔ ]ٌكيل ألاعقُف[ طاهغة خُت لخاٍع

ُت، التي جثحر الىلاف في فغوٕ أزغي، . هما ًبضو أن هظه اإلاهُلحاث البؿُ(14)خايغها" 

 (15)حؿخسضم هىا بضون أي ملُاؽ لىُاكها 

 many books could (and should) be written by »"بلىله " Terry Cook وأهض " - 8

archivists about their professional history, across the centuries and millennia, 

across cultures, languages, gender and nationalities, across differing media and 

differing types of record creators, across the bridge of theory and practice, that 

is, across the chasm of the guiding principles and ideas on one side and their 

actual implementation in archival institutions on the other » "17 

" ًغؾم هىا هٓغة ٖامت ٖلى اإلاىايُ٘، التي ًمىً أن جيىن Terry Cook". مً اإلاؿلم به أن" 

غ خضوص صعاؾخه. وم٘ طلً، فان اليلمخحن: ]و...[  ؛ لخبًر خي في اإلالام ألاٌو مىيٕى جدلُم جاٍع

ت بحن كىؾحن، حٗبران ًٖ الغغبت والًغوعة، وهما جضًغجان باالهخمام.  " ].ًيبغي..[" اإلاىيٖى

امخضاص لهظا الخأمل، وان بىؾٗىا أن هدؿاءٌ باؾهاب ًٖ "أػمت ٖلم ألاعقُف"، املحخملت وو

ش  باإلاٗنى الضكُم ليلمت الخسهو -، أو ٖلى ألاكل خٌى الخدٌى (18)مثل ما خضر للخاٍع

الظي ًجب أن ًىاجه اإلاُُٗاث الجضًضة، والاخخُاجاث الجضًضة، وبالخالي ًجضص جغؾاهخه 

ت  ٖلى وجه الخدضًض جيكأ نٗىبت عةِؿُت؛ جخمثل في جىاٌو اإلافاهُم  وعبما هىا -الىٍٓغ

الم واإلاإؾؿاث،  اث؛ والتي جأحي "مً فًاءاث أزغي"، مثل ٖلم اجخمإ وؾاةل ؤلٖا والىٍٓغ

. ٖىضةظ ؾِخم (19)أو مً  جلىُاث الخىزُم و"اإلاٗلىماث" في ؾُاق اإلاىافؿت بحن الخسههاث 

سهم في خالت "ألاػمت". اؾخضٖاء وجىه مخىكٗت، وهم الٗلماء ا لظًً ًدؿاءلىن ًٖ جاٍع

سهم  صحُذ أن عؾم نىعة للٗضًض مً الضواف٘ التي ججٗل ألاعقُفُحن؛ ًهىٗىن جاٍع

الخام مىيٕى ال ًسلى مً الاهخمام؛ ولىً كبل هظا، ش يء واخض واضح: هظا الؿإاٌ 

ُا -ًيىن  ش؛ ًضٌ ٖلى طلً كٌى " -قٖغ "، Terry Cookبكٍغ أو باألخغي الحاجت ئلى الخاٍع

فلم هجض الجىاب الحلُلي، ٖلى الغغم مً اإلاؿاعاث والحىافؼ اإلاىجهت ليل مً اإلاإعزحن 

 في ألاؾباب، وألاؾباب (20)وألاعقُفُحن أهفؿهم
ً
. لظلً، أٖخلض أهه مً الًغوعي الىٓغ أوال

خي، كبل مٗالجت صوافٗه املحخملت. كض ًيىن في طلً  م هظا الخدلُم الخاٍع التي جلف في ٍَغ
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ا أي فىغة جلضًم ئجابت، ولى جؼةُت لهظا الؿإاٌ والظي ٌٗني بالًغوعة، مً وجهت 
ً
حعجغف

ا ًُ س  .هٓغي، جدلًُلا جاٍع

 أبي وضح لي ملا يصلح علم األرشيف؟

، ؾأؤهض ٖلى أن الافتراى اإلانهجي الىاعص في هظه الؿُىع ألازحرة   -9
ً
والظي ؾُيىن  –أوال

ش. ملبىال بكيل ٖام: اإلاغاص مىه هى البى اء "الٗلمي" لٗلم ألاعقُف ؾُيىن مخالػًما م٘ الخاٍع

وهظا الافتراى اإلاؿبم ٌٗني يمىا أهه ًجب ٖلُىا جدضًض ؾىء الفهم، والؾُما ؾىء الفهم 

لم ألاعقُف، الُىم. ولىً لللُام بظلً، ًخٗحن ٖلى اإلاغء أن  ش ٖو اإلافاهُمي، وفهل الخاٍع

اث اإلاٗغفت اإلاىهجُت ا ش وهٍٓغ إلاٗانغة، التي جيىن هاكهت هما أقغث لظلً ٌٗخمض ٖلى جاٍع

سُت  -أٖاله  . ولظلً ؾُيىن مً الًغوعي (21)ومً زم ملاعهت هظه الُغق م٘ ألاؾالُب الخاٍع

جىاٌو هظا الؿإاٌ ٖلى هُاق أوؾ٘، وهي صعاؾت ال ًمىً أن ججض مياًها لها هىا. وئال ، 

 .(22)فؿأكترب مً الؿإاٌ بىٓغة اهُباُٖت 

سُـت. فهـإالء ًبـضو أنهـم صٖىها وٗىص  -10 ئلـى مىكـف ألاعقـُفُحن أهفؿـهم مـً اإلاىاككـاث الخأٍع

ال ًأزظون ؾىي جؼء نغحر مىه، هما أقغث ئلى طلً ؾابلا، عغم أن هظا اإلاىكف كض جخغحر 

جُا في الؿـىىاث ألازحـرة.  فهـظا الـىلو فـي الاهخمـام ًغجـ٘ ئلـى مـا جـم جضاولـه فـي اإلاـضازالث  جضٍع

 Hermannاإلاـإجمغ الـضولي الغابـ٘ ٖكـغ خـٌى ألاعقـُف . فـي مضازلـت "ألازحـرة؛ التـي كـضمذ فـي 

Rumschöttel " (23) جدـــذ ٖىـــىان "الخىؾـــ٘ فـــي الخسهـــو ألاعقـــُفي هخسهـــو ٖلمـــي"، جـــم ،

ش الٗلىم ألاعقُفُت، مً نهاًت اللغن الثـامً ٖكـغ ئلـى الحـغب الٗاإلاُـت  اؾخٗغاى مىجؼ لخاٍع

ــــت والخُبُلُــــت، والتــــي أنــــبدذ الثاهُــــت، أبــــغػ فُــــه اإلاخــــضزل جدــــغع الٗلــــىم ألا  عقــــُفُت الىٍٓغ

، فــي مجــاٌ البدــث والخــضَعـ ٖلــى مــضاع الخمؿــحن ٖاًمــا اإلاايــُت "
ً
. ئهــه (24)جسهًهــا مؿــخلال

مهـــُلح "الخسهـــو اإلاؿـــخلل للفىـــىن" الـــظي ًجـــب ئبـــغاػه فـــي هـــظا الؿـــُاق؛ ووامخـــضاص لهـــظا 

ش ألاعقــُف  Jan Dahlinالٗـغى، كــام " الي الاؾــخيخاا الغةِســ ي . وبالخــ(25)" باٖــاصة فدــو جــاٍع

: "ئطا وـان ٖلـم ألاعقـُف  ش املحفـّى ش والخـاٍع الظي جىنل ئلُـه اإلاإلـف هـى الفهـل بـحن الخـأٍع

ش لضعاؾـــــت جُــــــىع  مخٗـــــضص الخسههـــــاث، فلــــــض ًيـــــىن مـــــً الخُــــــأ اؾـــــخسضام مهـــــُلح الخــــــأٍع

ش الٗلـــىم ألاعقـــُفُت " . وبُٗـــضا (26)الخسهـــو. ؾـــُيىن مـــً ألافًـــل اؾـــخسضام مهـــُلح جـــاٍع

ب الـــضاللي الـــظي كـــض ًبـــضو مجاهُـــا، فـــان َـــغح مثـــل هـــظه اإلاهـــُلحاث هـــى مفخـــاح ٖـــً الخالٖـــ

ش الٗلـــىم ألاعقـــُفُت؛ ألهــه ًإهـــض هفؿـــه  غاًدىــا. هـــظا الؿــإاٌ لـــِـ جضًـــًضا: فهــى ٌٗبـــر ٖـــً جــاٍع
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باٖخبـــاعه هٓامـــا ٖلمُـــا كاةمـــا بدـــض طاجـــه. فـــي هـــظا الهـــضص، ال بـــض مـــً الضكـــت: ًجـــب صعاؾـــت بىـــاء 

، والتــــي ال ًمىـــً فهمهــــا ئال مــــً (27)، وهـــظة "ؤلاعاصة بسلــــم ٖلـــم" الٗلـــىم ألاعقــــُفُت فـــي ؾــــُاكها

بــــت للغــــغب فــــي اللــــغن الخاؾــــ٘ ٖكــــغ )بــــاإلاٗنى الىاؾــــ٘  خبــــاع ْــــاهغة غٍغ زــــالٌ ألازــــظ بٗــــحن الٖا

ئن  –التــي حؿــمى هــظه ألاًــام ب "الٗلــىم ؤلاوؿــاهُت"  -لليلمــت(، والــظي ًــغي "الفىــىن وآلاصاب" 

 .اخثحن، ًجمخ٘ خٌى "هماطا" مكترهتجبني أؾالُب وجلُُم مجخمٗاث مً الب

ش بدــظع أهبــر ممــا ًبــضو، زانــت -11 لــظلً ًجــب صعاؾــت الهــلت بــحن الٗلــىم ألاعقــُفُت والخــاٍع

ش ألاعقــُف  Michel . وهمـا ٌكــحر "(29) وأن صلُلهـا ٌؿــدىض فــي خــض طاجــه ئلـى كــغاءة زاَئــت لخــاٍع

Ducheinُفي بـــــؼواا ئلؼامـــــي، "، فـــــان هـــــظا هـــــى "الخللُـــــض اللاةـــــل بـــــأن "ولُـــــى" مـــــغجبِ باألعقـــــ

مدكابه م٘ َبُٗت ألاعقُف هفؿه، ]التي[ ئطا واهذ ال جؼاٌ مؿُُغة ئلـى خـض هبحـر فـي أوعوبـا، 

لت، وان ألاعقـُفي فـي اإلالـام ألاٌو مؿـاٖضا لـ صاعة ؛  لً جيىن أبضًت ولم حٗض ٖاإلاُت. لفترة ٍَى

ا فــي بٗــٌ البلــضان ًٖ ــضزل فــي الُــىم، بٗــض أهثــر مــً ههــف كــغن، أنــبذ وكــاَه أهثــر قــُى ، ٍو

ش " . ئن هــــظا الخللُــــض للٗالكــــت بــــحن (30)فئــــت "مهــــً اإلاٗلىمــــاث"، بــــضون ئقــــاعة زانــــت ئلــــى الخــــاٍع

ش وألاعقــــُف جأؾـــــ، مثــــل أي جللُــــض، ٖلــــى خــــض بىــــاء أؾــــُىعي ئلــــى خــــض مــــا  لــــى (31)الخــــاٍع ،  ٖو

": طلـــً الـــظي ًـــخم ؤلاقـــاعة ئلُـــه فـــي أغلـــب ألاخُـــان فـــي 
ً
 جأؾِؿـــُا

ً
وجـــىص "الؿـــلف" ًُـــغح "ٖمـــال

ش،  ومـً الىاضـح أن "الفدـو الىلـضي إلاىازُـم صًـغ"جـاع  -Saint ٍش ألاعقـُف وهـظلً فـي الخـأٍع

Germain-des-Prés " مـً كبـل " Mabillon "وأجباٖـه مـً صًـغ" Saint-Maur  هـى الـظي ].. ."

خي الحـــضًث" . لىـــً مـــً زـــالٌ (32)أصي ئلـــى جأؾـــِـ الـــضبلىماجُيا التـــي هـــي أؾـــاؽ الٗلـــم الخـــاٍع

ـــإل ٖلـــى نـــىعة مـــى  هـــاع أن الٗالكـــت الَا سُـــت، ًمىـــً اللـــٌى أنهـــا جىفـــي إْل جؼة لألبدـــار الخاٍع

سُت هفؿها، الؾُما  ش وألاعقُف، ئنها زمغة اإلاغخلت مً اإلاماعؾت الخأٍع غحر ملمىؾت بحن الخاٍع

ىُـت، خُـث ًـخم  ـاث الَى ٖىضما ًىٓغ ئليها في ؾُاق الخأهُضاث )أو في ئٖـاصة الخأهُـضاث( للهٍى

ش اللـــىمي الاهخمـــام بدفـــٔ ألاعقـــُف و   ئلـــى جىــــب مـــ٘ الخـــاٍع
ً
ني جىبـــا . وؾــــىف (33)التــــرار الـــَى

"، ٌكـحر ئلـى Michel Duchein هيـىن ملخىٗـحن بؿـهىلت هىـا، بـأن هـظه لِؿـذ مهـاصفت. ، ف"

أن هـظه الهــلت  جــم الدكــىًُ فيهـا زــالٌ فتــرة مــا بــحن الحـغبحن مــً كبــل ألاعقــُفُحن أهفؿــهم، 

 Manual of  ، مإلــف هخــاب " "Hilary Jenkinson" ختـى لــى وــاهىا مــإعزحن. ففــي خالـت "

Archives Administration  ـــــا )ألن( (34)" اإلاكـــــهىع جـــــضا
ً
: "ًجـــــب أال ًيـــــىن ألاعقـــــُفي مإعز

ا ٖلـــى آزـــغ فدؿـــب، ولىـــً ججٗلـــه  اإلاهـــلحت اليخهـــُت ال ًمىـــً أن ججٗلـــه ًفًـــل مىيـــٖى
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تـى زُحــر ًدبنـى وجهـت هٓـغ مضعؾـت مُٗىـت، فهـظا ألامـغ الـظي ؾـُيىن مدغًجـا، وغحـر الةـم، وخ

ــت "الُبُٗــت اللضؾــُت ل زبــاث" (35)بكــيل ئًجــابي" صلُــل -. همــا هــغي هىــا هُــف أن مإلــف هٍٓغ

لـت،  كاهىوي، ولىىه صلُل زام ٖلى وجىص وكاٍ ٌٗىؿه ألاعقُف، والظي ؾـُٓل لفتـرة ٍَى

ت للٗلىم ألاعقُفُت  ، فـي  -أخض اللىاٖض الىٍٓغ
ً
ًدـث ٖلـى ئمياهُـت جبنـي مىكـف مداًـض مىهجُـا

سُـــت هـــظه الحالـــ غ جدلُـــل (36)ت ًىـــأي بىفؿـــه ٖـــً اإلاماعؾـــت الخاٍع . لـــِـ الؿـــإاٌ هىـــا هـــى جُـــٍى

ــاث  "، ولىــً ًمىـــً للمـــغء مــ٘ طلـــً أن ًـــغي هُــف أن هـــظا الـــضفإ ٖـــً  Jenkinson " لىٍٓغ

ش الٗلــىم الاوؿــاهُت.  مىكــف "مداًــض" ٖلــى اإلاؿــخىي اإلانهجــي، هــى ؾــمت لخُــاع أو لفتــرة مــً جــاٍع

ــت لــبٌٗ ئن زمــغة الخفىحــر اإلانهجــي اإلا ُت والحُــاص يجــغا الؼاٍو ىثــف، ؾــخيىن مؿــألت اإلاىيــٖى

اإلاــــإعزحن اإلاىهجُــــحن، وبسانــــت اإلاضعؾــــت اإلاىهجُـــــت الفغوؿــــُت، ومجــــاٌ الاوٗياؾــــاث الالفخـــــت 

ت " اث في أإلااهُا هىٍٓغ  Georg "، و" Max Weber، و"W. Dilthey  "(38) "، و " Ranke للىٍٓغ

Simmel  "(39)حغبحن الٗاإلاُخحن، وال ؾُما في  أٖماٌ" ، واؾخمغث في الفترة بحن ال Raymond 

Aron "(40) "و Charles- Irénée Marrou "(41)" للـض لخــو .Paul Ricœur  ٌمىكـف بٗــ "

اإلاــإعزحن مــً اإلاضعؾــت اإلاىهجُــت ٖلــى الىدــى الخــالي: ئن ألامــغ  ًخٗلــم ]...[ بــالىهم اإلانهجــي الــظي 

سُت ف ووفلا له أوال : ي الحالت اليامىت في الىزـاةم،  وزاهُـا ؾـُيىن ؾىف جىجض الحلُلت الخاٍع

سُــــت. ملابــــل هــــظا الــــىهم اإلانهجــــي، ًجــــب الخأهُــــض ٖلــــى أن  اإلاــــإعر َفُلُــــا ٖلــــى اإلاٗاصلــــت الخاٍع

ش ال جيخمـــــي ئلـــــى الىزُلـــــت ]...[ ولىـــــً ئلـــــى الؿـــــإاٌ الـــــظي َغخـــــه اإلاـــــإعر. هـــــظا  اإلابـــــاصعة فـــــي الخـــــاٍع

ـــت اإلاىُلُـــت فـــي الخدلُـــم الخـــاٍع . هـــظلً هـــظا الاوٗيـــاؽ ًمىـــً هللـــه (42)خي"الؿـــإاٌ  لـــه ألاولٍى

". ومـــً اإلافاعكــــاث، عبمـــا غحـــر اإلالهــــىصة، اإلاُالبـــت ب جــــت Jenkinson بؿـــهىلت ئلـــى زُــــاب "

سُــــــت، والتــــــي جىــــــضعا يــــــمً  جفىحــــــر اإلاضعؾــــــت  الحُــــــاص؛ لالبخٗــــــاص ٖــــــً مسخلــــــف اإلاــــــضاعؽ الخاٍع

سُت، مما ًجٗل ألامغ واكُٗا، وويٗه ٖفا ٖلُه الؼمً  ... الخاٍع

ش؛ أمـغ ٌؿـخدم وؿ -12 ش ٖلـم ألاعقـُف والخـأٍع خيخج في هظه اإلاغخلت أن اكتراح فهل بـحن جـاٍع

ً، وطلً لٗضة أؾباب، فما  وجهت هٓغ أهثر صكت مً جلً التي َغخها بٌٗ الىخاب اإلاٗانٍغ

ش  ، مً الًغوعي جدضًض بالًبِ الفترة الؼمىُت التي جم فيها مٗالجـت جـاٍع هي؟ في اإلالام ألاٌو

ش ٖلـم ألاعقـُف ٖلم ألاعقُف، مـً ش ألاعقـُف وجـاٍع أي ٖـً  -زـالٌ الفهـل الـضكُم بـحن جـاٍع

ــــم ئبــــغاػ اللحٓــــت التــــي جــــم فيهــــا زلــــم الخسهــــو ألاعقــــُفي الحلُلــــي  ، ومــــً زــــم ٖــــضم (43)ٍَغ

لــم ألاعقــُف، وهــظا ٌٗنــي، ٖلــى افتــراى أن  ش ٖو الفهــل أو الاكتــراب بكــيل مفــٍغ مــً الخــاٍع
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الفهــل لــِـ ْــاهغة بؿــُُت وزابخــت ومىخــضة: الخسههــاث جيبنــي مٗــا، زــم جدباٖــض. لىــً هــظا 

فهــي جسخلــف مــً ميــان  زــغ، ومــً جُــاع  زـــغ، ومــً فتــرة ئلــى أزــغي. ئن ؤلاقــاعة اإلاؿــخمغة الـــى 

والتــي اٖخمــض ٖليهــا اإلاإعزــىن وألاعقــُفُىن ٖلــى خــض ؾــىاء  "Mabillon " اإلاغجُٗــت الثابخــت

ش ولٗلـــــم ألاعقـــــُف ألاؾـــــاؽ خي اإلاكـــــترن،  لِؿـــــذ مداًـــــضة: فهـــــي حؿـــــمذ باُٖـــــاء للخـــــاٍع الخـــــاٍع

ـــً  ـــترهت ججٗـــــل مــ ــــظه اللاٖـــــضة اإلاكــ ـــً الـــــضٖىة ئلـــــى هـ ــــىم. لىــ ـــىلي للىهـ ـــض الكــ واإلاخٗلـــــم بالىلــ

ش اإلاكترن أو طي الهلت ، وم٘ طلً، فهـظا (44)اإلامىً ٖلى هدى مخىاكٌ؛ ججىب حٗمُم الخاٍع

هــــى الؿــــبب الثـــــاوي لــــضًىا، ٖلُىــــا أن وٗتـــــرف بــــأن هـــــظا هــــى بالًــــبِ ألن بىـــــاء ٖلــــم ألاعقـــــُف 

ش ًهـــــبذ بـــــضوعه "ٖلمُـــــا" باٖخ ش  -بــــاعه جسههـــــا ٖلمُـــــا مـــــغجبِ ببىـــــاء جــــاٍع  –وبالخـــــالي ٌ الخـــــأٍع

 .T والـظي ًمىـً أن وٗخمـضه وابؿـخمىلىجُت جؼةُـا مكـترهت ... وهـظا ؾـىاء هىـا مخفلـحن مـ٘ "

Cook :ٌ وئطا اٖخبرها أن وكغ أٌو صلُل ، " Muller, Feith و" Fruin  هى والصة لٗلم ألاعقُف

خباع مُالص أولـى اإلاـضاعؽ؛ مثـل مضعؾـت هـابىلي، (45)الحضًث  ، 1811أو باألخغي أن هأزظ في الٖا
ٗاث الىبحرة والحضًثت لألعقُف (46) ش" (47)أو ختى الدكَغ . ئن اللغن الخاؾ٘ ٖكغ، كغن الخاٍع

هـــى أًًـــا "كـــغن ألاعقـــُف"، وهـــظا بكـــيل زـــام فـــي اإلاىٓـــىع الـــظي ؾـــبم طهـــغه لخُـــىع جهـــاػ 

، هًُف بٌٗ الـغؤي اإلاىهجُـت أو الابؿـخمىلىجُت  التـي هـي مكـترهت الضولت في أوعوبا. وأزحرا

ش وابؿــــخمىلىجُت  خمــــاص ٖلــــى الخــــاٍع بــــحن الٗلــــىم ؤلاوؿــــاهُت بهــــفت ٖامــــت، وبالخــــالي ًمىىىــــا الٖا

ش لى الخاٍع  .الٗلىم ؤلاوؿاهُت لخُبُله ٖلى ٖلم ألاعقُف ٖو

 بحيث ال يمكن أن ث
ً
 ىكل إلى ألارشيفيين؟هل ألارشيفات، في أعين املؤرخين، ثمينة جدا

ماٌ اإلاٗانغة في اإلاىهجُت أو في 13 .في اإلالضمت، طهغث أن ٖلم ألاعقُف ال وجىص له في ألٖا

ش. هظه اإلاالخٓت حؿخدم ؤلازباث مً  الابؿخمىلىجُت أو "في خاالث الدؿاؤالث" في الخاٍع

دُت، اخخفٓذ فلِ بمثالحن ًبضو لي أنهما ًىكفان ض مً ألاٍع ًٖ مىكف  زالٌ اإلاثاٌ. وإلاٍؼ

 Le Goût de"الكهحر آلان، " d’Arlette Farge ٖام. ولىدىاٌو الدؿاٌؤ مً زالٌ مثاٌ ٖمل "

l'archive "(48). 

ش ألاهثروبىلـــى ي، فُـــه -14 ش فـــي ؾـــُاق الخـــاٍع ش الخـــأٍع ًئـــا: فهـــى زمـــغة لخـــاٍع هـــظا الازخُـــاع لـــِـ بٍغ

خي اللـــاةم ٖلـــى ألاعقـــُفاث واإلاهـــاصع، و  َٗـــغى مؿـــافت هلضًـــت ًجـــاصٌ الىخـــاب للبدـــث الخـــاٍع

سُــت ) (، بِىمــا ال ًًــ٘ مىٓــىع هٓــغي خاؾــم  scientisme historiqueإلاىاجهــت الٗلمُــت الخاٍع

(.ووكحر 49وغحرهم ) "de Certeau " "و Ricœurو" "Koselleck " و "   Pomian" مثل مىٓىع 
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،Arlette Fargeئلـــى أن فدــــو هـــّو "
ً
 "ال ًأزـــظ مٗىــــاه ئال ئطا ويـــ٘ فــــي مىٓـــىع أوؾــــ٘ هُاكــــا

خي ٖلـــى مـــضي الٗلــــىص الثالزـــت أو ألاعبٗــــت ألازحـــرة؛ ؾــــىف  اإلاخمثـــل فـــي جُــــىع الخسهـــو  الخــــاٍع

هلــــٌى هىــــا بازخهــــاع أهــــه باليؿــــبت للمإلــــف ئٖــــاصة جلُــــُم الٗمــــل "ٖلــــى اإلاهــــضع" فــــي مىاجهــــت 

ش "ئوؿــاوي" ومبخىـــغ  ــت جـــًضا أو "همىطجُــت"، مــ٘ ئبـــغاػ جــاٍع سُــت التـــي حٗخبــر هٍٓغ الخُــاعاث الخأٍع

.ومــــ٘ طلــــً، جٓـــل هــــظه املحاولــــت الكــــغىفت (50)لــــىم الــــىفـ الجماُٖـــت والفغصًــــتللخمثـــُالث ٖو

نامخت ئلى خض ما  باليؿبت للغجاٌ، وألاؾالُب والىؾاةل التي جلىص ألاعقُف ئلى اإلاإعزحن ... 

ياجىعٍـت. هـل هـي مفاعكـت؟ ئن هـضف "  " Arlette Farge ئال في بٌٗ ألاخُان لغؾم نىعة واٍع

ئلــــى ألاؾــــالُب ألاعقــــُفُت والحىــــم ٖليهــــا، فهــــظا ألامــــغ غحــــر مجــــضي. هــــى بالخأهُــــض ٖــــضم الىٓــــغ 

ض  ولىً ئطا وان الٗغى هى حؿىُيُا، فظلً ألن هظا الىضاء الؾخسضام ألاعقُف ًبضو أهه ًٍؼ

مــً أهمُــت اإلاؿــافت، التــي جفهــل بــحن املحــخفٔ باألعقــُف وبــحن اليــخو الــظي ًُلــ٘ ٖلُـــه. 

ـف ألاؾـالُب ألاعقـُفُت  وضـخ ً للىنــٌى اهُالكـا مـً حٍٗغ امتها ًبـضو أنهـا ججٗلهـم غحـر كـاصٍع

، فدــحن ًــخم جــظهغ كاٖــت الجــغص، هجــض بأنهــا جدىلــذ ئلــى ميــان مثحــر لالقــم  اػ وبــضاتي، (51)ئليهــا 

وبالخالي ًخم الحىم ٖلى: "أن غغفت الجغص هي كبر: ]...[ فٗلـى َـٌى الجـضعان اإلاغُـاة ب ـجالث 

اوالث خضًضًت عماصًت جىحي بال جً ]...[  لـت (52)«َو ؛ وأبٗض مـً طلـً "، هـي بضاًـت مخاهـت ٍَى

ت، كلًلـا لـِـ مـً الىدُجـت، ولىـً مـً مخاهـت ألاػكـت الىعكُـت التـي  خُث ًىضف٘ ]اللـاعب[ بؿـٖغ

، "] ...[ عمـؼ ألاعقــُف ال ًدُـل غالًبــا ئلـى عمــؼ آزـغ لألعقــُف، (53)ؾـُيىن مجبــرا ٖلـى ازتراكهــا 

. ئطا وـان (54)خُـث جغكـض عمـىػ أزـغي"والظي هفؿه ًمىذ ئمياهُت الىنٌى ئلـى ؾلؿـلت جضًـضة 

ـــــا، فاهـــــه ًثحـــــر أو  ًٍ ياجىع التـــــرزُو الكـــــٗغي ًهـــــغح بهـــــظا الىنـــــف، الـــــظي ال ًيـــــىن صاةًمـــــا واٍع

 .ًفض ي ئلى ؾىء فهم بحن اإلاإعزحن )وغحرهم مً مؿخسضمي ألاعقُف( وألاعقُفحن

ش ؾىلاعن هظا اإلاىكف م٘ مىكف "الىخاب اإلالضؽ" الظي وـان لىثحـر مـً اإلاـإعزحن ال 15 خـاٍع

"،  Robert- Henri Bautier "والـظي وـان بللـم " L’Histoire et ses méthodesوأؾـالُبه، "

ـــل مـــً ألاعقـــُف بدـــض طاجـــه، وفهـــل خـــٌى ٖلـــم  والـــظي زههـــه "بكـــيل َبُطـــي" إلالُـــ٘ ٍَى

. مــــً الىاضــــح أن جــــؼًءا مهًمــــا مــــً هــــظا الٗمــــل مسهــــو (55)ألاعقــــُف ٖلــــى وجــــه الخهــــىم

ش الٗلمـي مىـظ أهثـر مـً كـغن مـً الؼمـان )بغـٌ الىٓـغ لألعقُفاث، هى جؼء مً جلالُـض ا لخـاٍع

كـحر  ئلـى أن "ألاعقـُفاث هـي اإلاهـضع  Robert- Henri Bautierٖـً الافترايـاث اإلاىهجُـت(، َو

. (56)اإلاباقــــــغ وألاؾايــــــ ي وغحــــــر اللابــــــل للجــــــضاٌ، الــــــظي ًجــــــب أن ًلجــــــأ ئلُــــــه وــــــل مــــــإعر ]...[ "
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ًُف ٖلى الفىع "]...[ أن اجخمـإ وزـاةم ألاعقـ ـالق مـً بـاب الهـضفت أو ٍو ُف لـِـ ٖلـى ؤلَا

 مـــــً ألاوكـــــُت الُىمُـــــت لـــــ صاعة 
ً
جـــــاء مـــــً اٖخباَُـــــت الغجـــــاٌ؛ بـــــل اؾـــــخمض، أو جيـــــىن  جللاةُـــــا

ـــت، أو مـــً أؾـــغة أو فـــغص. وبالخـــالي،  الٗامـــت، أو مإؾؿـــت صًيُـــت، أو مإؾؿـــت نـــىاُٖت أو ججاٍع

لـــظي ًـــخم حكـــىُله، فـــان مفهـــىم "عنـــُض ألاعقـــُف" ًخٗـــاعى جماًمـــا مـــ٘ مفهـــىم "الؿلؿـــلت": "ا

ــف بكــيل (57)وفًلــا إلاٗــاًحر طاجُــت مُٗىــت ]...["  . وؾــُيىن مــً الًــغوعي الغجــٕى ئلــى هــظا الخٍٗغ

أٖمـــــــم، الـــــــظي ال ًىىـــــــغه أي أعقـــــــُفي مـــــــً الىٓـــــــغة ألاولـــــــى، بلـــــــضع مـــــــا هـــــــى مإؾــــــــ لألؾـــــــلىب 

ألاعقُفي، ولىىه عغم طلً ٌؿخدم صعاؾت جاصة؛ لىً َغوخاث اإلاإلف ال جخىكف ٖىض هظه 

خبــــ ش ألاعقــــُف؛ اإلاؿــــدىض أؾاًؾــــا ٖلــــى جهــــيُف اإلاهــــاصع الٖا اعاث. فبٗــــض صعاؾــــت مُىلــــت لخــــاٍع

خبــاع  ، بمــا فــي طلــً الخفؿــحر الخُبُلــي (58)اإلاىخىبــت، ًــخم أزــظ الجىاهــب ألازــغي هــظلً فــي الٖا

جي،  غ مبــــضأ نــــاعم وبكــــيل جــــضٍع إلابــــضأ اإلايكــــأ مــــً زــــالٌ اختــــرام ألاعنــــضة، خُــــث "ًــــخم جُــــٍى

. زم (59)م ألاعنضة ")و( هى ألاؾاؽ للٗلىم ألاعقُفُت الحضًثت" وؾُيىن أؾاؾه مبضأ" اخترا

" الترهحـ  ٖلـى مجـاٌ ألاعقـُف مـً زـالٌ "جىؾـُ٘ مجـاٌ  Robert- Henri Bautier ًىانـل "

ـــغ بخىؾــــُ٘ مجــــاٌ (60)ألاعقــــُف" و"اإلاهــــام الجضًــــضة لألعقــــُف"  ـــا، بلــــضع مــــا ًخٗلــــم ألامـ .أؾاؾـ

ةِؿـــُت للـــؼمً اإلاٗانـــغ جىمـــً فـــي ئجـــالف ٖـــضص ألاعقـــُف، مـــً الًـــغوعي ئْهـــاع أن ألاؾـــئلت الغ 

، وألازـــظ بٗـــحن (62)، مـــ٘ فـــخذ ألاعقـــُف الخـــام وأعقـــُف اإلاإؾؿـــاث(61)مت اًـــض مـــً ألاعقـــُف 

خبــــاع "ألاهــــىإ الجضًــــضة للىزــــاةم"، بمــــا فــــي طلــــً، بــــالُب٘، ألاعقــــُف ؤلالىترووــــي، الىزــــاةم  الٖا

ـــالم، وغحرهــــــا غهــــــؼ" (63)الؿــــــمُٗت، وألافـــ غ Bautier.ٍو ــــٍى ــــى جُــ ـــل أو الاجهــــــاٌ، " ٖلــ أصواث الٗمـــ

هغ  وأصلت ألاعقُف، وأصلت البدث، واإلاُىغوفُلم، واليكغاث البدثُت، وفهاعؽ اإلاٗاعى، ٍو

ٖلـــى الاهفخــــاح ٖلـــى جمهــــىع أهبــــر لـــِـ بالًــــغوعة جمهـــىع اإلاــــإعزحن. هدــــً هلـــِـ الفــــغق بــــحن 

فــي  "، كـض ًبـضو أن الخــظهحر بالىهـحنHenri Bautier"و "Arlette Farge Robertَغوخـاث " 

غحر مدله، لىً الهـضف مـً الُـغح لِؿـذ اإلالاعهـت؛ وغنـي ٖـً اللـٌى أن وليهمـا ال ٌؿـخجُبان 

ً اإلاـــإلفحن ومىيـــٕى صعاؾـــتهما؛ والـــؼمً الـــظي هخبـــا فُـــه  لـــىفـ ألاهـــضاف؛ وطلـــً هٓـــغا لخيـــٍى

اإلاإلفــان، والؿـــُاكاث ألاًضًىلىجُــت واإلاىهجُـــت لىخابـــت الىهــحن، التـــي جسخلــف بكـــيل جـــظعي. 

ت مــً هــو ئلــى آزــغ ججٗــل مــً اإلامىــً ئْهــاع هُــف أن مهــحر ٖلــم ألاعقــُف لىــً هــظه ؤلاخالــ

ش. ولفهــــــم هــــــظا الخُــــــىع ًخُلــــــب صعاؾــــــت أهثــــــر ٖملــــــا مــــــً بدــــــث أولــــــي فــــــي  ًخغحــــــر صازــــــل الخــــــأٍع

سُـــــت الحضًثـــــت  وزهىنـــــا ، همـــــا أقـــــغث لـــــظلً بالفٗـــــل، فهىـــــان جدلـــــُالث  الضعاؾـــــاث الخاٍع
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، م٘ طلً، أ مىً اللٌى ن ؤلاعاصة الخدغعٍت لٗلم ألاعقـُف، خلُلُت لٗلم ألاعقُف هفؿه. ٍو

وحٗضص الخدلُالث مً الخسههاث ألازغي وجىٕى الخُاعاث اإلاٗانغة فـي ٖلـم ألاعقـُف، جغجـ٘ 

ـاث ألاعقـُفُت والىزاةلُــت  ئلـى خـض هبحـر ئلـى هـظا الخباٖـض. وهًــُف أهـه مـً مىاكـ٘ ئهخـاا الىٍٓغ

ـاث جخُىع )وزانت في طلً أؾترالُا والىالًاث اإلاخدضة وهىضا(، ومً  غ الىٍٓغ الُبُطي، جٍُى

ـــاث الحضًثـــت  ًـــخم فـــي ؾـــُاق زلـــافي مخغحـــر خؿـــب ألاػمىـــت واإلايـــان. ومـــ٘ طلـــً، ئن ئهخـــاا الىٍٓغ

ـــبُل اإلاث ــ ــ ــ ــــى ؾـ ــ ــ ــــضة؛  ٖلــ ــ ــ ــــالُب اإلاإهــ ــ ــ ــــى ألاؾــ ــ ــ ـــا ئلــ ــ ــ ــ ـــــ٘ أًًـ ــ ــ ـــــــــــًغجـ اٌ، وأفىــــــــــغ فــــــــــي مكــــــــــغوٕ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

InterPARES  ٍ( International Research on Permanent Authentic Records in 

Electronic Systems )(65) والتي ٌٗخمض بكيل هبحر ٖلى صبلىماجًُ الٗهىع الىؾُى. وغني ،

ش ٖلــــم ألاعقــــُف، ال ًمىــــً أن ًــــخم ئال بمغاٖــــاة وــــل مــــً هــــظه الؿــــُاكاث  ٖــــً اللــــٌى أن جــــاٍع

ت الابؿدُمىلىجُت الٗامت...  الخانت وهٍٓغ

 :وكخالصة

ٖىــض مفتــرق الُــغق، ًمىــً للمــغء أن ًدؿــاءٌ ٖــً ألاؾــباب الٗضًــضة التــي جثحــر فــي بٗــٌ  -16

ا للخدلُل الىٓغي أو الابؿدُمىلى ي في ٖلـم ألاعقـُف. غحـر أن ٖـضم الثلـت هـظا  ًً ألاخُان عف

فـه الـظاحي ٖلـى   بخٍٗغ
ً
ش، وجؼةُـا  وكبل ول ش يء بالٗالكت بحن ٖلم ألاعقُف، والخاٍع

ً
ًغجبِ أوال

ش، فــان أخــض أهــم أؾــباب ٖــضم science artisanale الحغفــي") أهــه "الٗلــم (. مــً جهــت الخــأٍع

ش هفؿــــه، ال ؾــــُما ٖىــــضما ًلخهــــغ ٖلــــى  الاهخمــــام هــــظا هــــى بالخأهُــــض ًغجــــ٘ ئلــــى َبُٗــــت الخــــأٍع

ىــضما ًيــىن خلُلــت مــً "غحــر اإلاــإعزحن"؛ هدــً هفىــغ  خي هفؿــه، ٖو هــىامل الخسهــو الخــأٍع

ً لل داث ازىـحن مـً اإلافىـٍغ ش اإلاٗانـغ، "ٍهىـا فـي جهـٍغ  Lucien Febvre و "   Marc Bloch خـاٍع

خي، فهىـان ملُٗـان جـم الخُـغق ئليهـا مـغاعا  وجىـغاعا، فيهمـا جـم  ". فٗىض مىاككت الخللُـض الخـأٍع

"    Apologie pour l’Histoire " الــظي اٖخبــر " Marc Blochجىيــُذ هــظا اإلاىكــف: فٗىــض " 

لُىمُـــت، واٖخبـــره الىـــغاؽ الغفُـــم الـــظي لُاإلاـــا جـــظواع لحغفـــي  أخـــب صاةمـــا الخأمـــل فـــي مهمخـــه ا

ايُاث" ال م٘ الُىق واإلاؿخىي، ولىً صون أن ٌٗخلض بأهه عجل ٍع  . وباليؿبت "(66)حٗامل ٍَى

Lucien Febvre  ٌوبٗــــض أن نــــىٗذ زــــالٌ وــــل خُــــاحي، وال أػاٌ أهــــىي نــــىاٖت بٗــــ ]...[ ":"

ش ]...[ ، هىـذ ؾـأصٖى  الغكـاةم هـظه الىاججـت مـً جلكـحر ألازار الثلُلت؛ مً أجـل جأزِـث الخـاٍع

ت،  وجمٗــذ جدــذ َاولــت الٗمــل " ــت  الخكــب ككــىعا، ؾــلُذ مــً اإلا  ج
. هــظه ؤلاعاصة مــً (67)

ش الفغوســــــ ي ٖلــــــى وجــــــه  الٗمــــــل الحغفــــــي، جمىىىــــــا مــــــً اؾــــــخيخاا الخســــــىف الحانــــــل فــــــي الخــــــأٍع
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إهض بىفـ اللىة " ش، ٍو  ": الخسىف مPaul Ricœurً الخهىم، فُما ًخٗلم بفلؿفت الخاٍع

ـــم زلُهـــــا مـــــ٘  ـــي جــ ـــت التــ ـــها اإلاغبىــ ـــي، الفلؿـــــفت هفؿــ ـــً الىـــــٕى الهُغلــ ـــفت مــ الخدضًـــــض "]...[ للفلؿــ

ش "]...   Toynbee" (68) أو،  Spengler جىهىاث أو ختـى مـً ٖـضم الثلـت فـي فلؿـفت هلضًـت للخـاٍع

 Raymond وجىانلذ مـً َـغف Dilthey  ،Rickert  ،Simmel  ،Max Weber ]مىعوزت مً

Aron و Henri Marrou  ،[" ش الفغوسـ ي . ٖلـى (69)و[ لـم جـضمج أبـًضا مـ٘ الخُـاع الغةِسـ ي للخـأٍع

خي  الــغغم مــً أن هــظه اإلاالخٓــت كــض جيــىن مخفاوجــت ئلــى خــض هبحــر الُــىم فــي يــىء ؤلاهخــاا الخــأٍع

، ئال أن الحلُلت جبلى، باليؿبت للٗضًض مً ألاعقُفُحن، أن اإلاؿافت التي جفهل (70)الحضًث 

ش طو البٗض  .الابؿخمىلى ي لٗلم ألاعقُف،  ال قً فيها فجىة هبحرة بحن الخأٍع

اث وألاؾـالُب التـي جمىىىـا مـً جدـضًث 17 ش  وجىصه هىا: مً زالٌ صعاؾت الىٍٓغ . ًجض الخأٍع

لت  التي ًخم مً زاللهـا ويـ٘ الخسهـو. ولهـظا ًبـضو أن  -أو باألخغي الُغق اإلاخٗضصة  -الٍُغ

ـــم هـــــظا الكـــــٍغ الىلـــــضي ًفـــــغى هفؿـــــه ٖلـــــى ٖلـــــم ألاع  ـــا أن بىـــــاء الٗلــ ـــً، فىمــ ـــُف. ومـــــ٘ طلــ قــ

خي لـــِـ مداًــــًضا، فـــان ٖلـــم ألاعقــــُف مبنـــي ٖلـــى افترايــــاث ابؿـــدُمىلىجُت ومىهجُــــت  الخـــاٍع

وأًضًىلىجُـــــت، وأخُاًهـــــا صون مٗغفـــــت مماعؾـــــيها. هـــــظه الفىـــــغة ألازحـــــرة والتـــــي مفاصهـــــا أن ٖلـــــم 

ا، فهى ال ًؼاٌ غحر ملبٌى الُىم.  وم٘ طلـً، فمـً الىاضـح مـً كـغاءة ألاعقُف لِـ بىاء هٓغًٍ

 ٌ: ً ـــغ والٗكــــــٍغ ــــي اللــــــغهحن الخاؾــــــ٘ ٖكـــ ــــاةضة فــ ــــــاث الؿــ  FruinوMuller، Feithالىٍٓغ

ُـــاب٘ اإلالـــضؽ ل زبـــاث ،و ٌ "Jenkinson ومفـــاهُمهم للميكـــأ وللىٓـــام ألانـــلي، و "  " وال

Schellenberg  فــه للفــغػ أو لألعقــُف هفؿــه ... ختــى ههــل للىمــاطا اإلاٗانــغ  -ة " وئٖــاصة حٍٗغ

ُفي، ولىً أًًا جدلُل  ألاهٓمت  Hans Booms ال ؾُما جلً التي اكترخها " " والازخُاع الْى

" méta systèmes  ( ًليـل مـ ،"Duranti ، Bearman، Horsman ،McKemmish )....  ئن

ش طو البٗـض الابؿـدُمىلى ي لٗلـم ألاعقـُف لـِـ  ؾض الفجىة التي جـم الخُـغق ئليهـا  بـحن الخـأٍع

هحن، لىىه أمغ ال غنـى ٖىـه: فهـى ؾِؿـمذ باُٖـاء البٗـض الحلُلـي لٗلـم ألاعقـُف ئلـى باألمغ ال

 ". FruinوMuller، Feithبٗضه الٗلمي الحلُلي. ئطن ًجب ئٖاصة كغاءة  :ٌ "
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 اهلوامض:

 Pour une histoire et une historiographie هظا اإلالاٌ هى و خت مىلدت مً ملاالحي : 1

de l’archivistique :  relire Muller, Feith et Fruin » dans F. Daelemans et A. Vanrie 

(éd.), Bruxelles et la vie urbaine : archives, art, histoire. Recueil d’articles dédiés 

à la mémoire d’Arlette Smolar- Meynart (1938-2000), Bruxelles, Archives et 

Bibliothèques de Belgique, 2002,  « Autour de la ’valeur évidente’ en 

archivistique et en histoire », actes du colloque La Universidad, Las 

Universidades. Perspectivas, Université de Valladolid, sous presse (2006) ;  

ــــت  اإلاهــــضع فــــي ًــــخم طلــــً فــــي ئَــــاع أهثــــر ٖمىمُــــت مــــً أَغوخــــت الــــضهخىعاه الحالُــــت خــــٌى هٍٓغ

ش وألاعقُف. الٗمل الظي جخم ؤلاقاعة ئلُه هىا هى بالُب٘.  .S. Muller, J. A. Feith en Rالخاٍع

Fruin, Handleiding voor het ordene en beschrijven van archieven : ontworpen 

in opdracht van de Vereeniging van Archivarissen in Nederland, Groningen, 

.ل .1898  .P. J. Horsman, F.C.J ,لـض وـان أخـض الضعاؾـاث اإلاٗملـت والحضًثـت مـً هـظا الىـٕى

Ketellar et T. H. Thomassen, Tekst and context van de Handleiding voor het 

ordene en beschrijven van archieven van 1898, Hilversum, 1998. Pour le 

contexte historiographique, le remarquable ouvrage de J. Tollebeek, De Toga 

van Fruin. Denken over geschiedenis in Nederland sinds 1860, Amsterdam, 

1990.. 

م املجلـــــــ الــــــضولي لألعقــــــُف،  وهــــــى الهُئــــــت الغؾــــــمُت للمهىــــــت، بخهــــــُٗض اإلابــــــاصعاث فــــــي كــــــا .2

ــــت هخـــضابحر إلاىــــ٘ وخماًـــت التــــرار ألاعقــــُفي فـــي وكــــذ ال حـــغب، والخٗــــاون الــــضولي مجـــاالث مخىٖى

ت الخٗبحروالىنٌى ئلى اإلاٗلىماث ...ئلخ. اهٓغ:  وألازالكُاث وخٍغ

Bulletin du Conseil international des archives, et à titre d’exemple P. Cockshaw 

et Ch. Logie (éd.), Le Bouclier Bleu international et national. Archives et 

Bibliothèques de Belgique. Série « Le Bouclier bleu belge », vol. I, Bruxelles, 

2000. 
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 ,« ? les journées d’études « L’archivistique est-elle une science. اهٓـغ مـثال :  3

nationale des chartes, janvier 

http://www.enc.sorbonne.fr/actualites/archivistique.htm 2004, 

 K. Pomian, Sur l’histoire, Paris, 1999, p. 121-159 (Coll. « Folio. اهٓــغ مــثال : 4

Histoire »). 

ش كــــىمي أو ئكلُمــــي مٗــــحن، 5 ــــت : الخــــىف مــــً الٗــــىصة ئلــــى جــــاٍع . مــــً بــــحن هــــظه اللًــــاًا اإلاخىٖى

ـــل وئٖـــــــاصة ْهـــــــىع ألاًـــــــضًىلىج ــ ـــغ مثــ ــ ـــــت الفىــ ــــي أهٓمــ ـــت فـــ ــ ـــغ الحغجــ ــ ـــــاصة الىٓــ ـــــُت، وئٖــ ُاث الفاقــ

ت، وما ئلى طلً. وهملاعبت أولُت:   F. Dortier-.اإلااعهؿُت، والىُىلُبرالُت في الاكخهاص، والبيٍُى

(éd.), Les Sciences humaines. Panorama des connaissances, Paris, 1998.  اهٓـغ

 l’enquête et le colloque plus qu’ambitieux L’Histoire en débat, tenu à: أًًـا

Saint-Jacques de Compostelle en juillet 1999, :  أوes thèmes de la conférence 

mondiale du Comité international des sciences historiques (CISH) tenu à Oslo 

en 2000 ; J.-C. Ruano-Borbalan (éd.), L’Histoire aujourd’hui, Paris, 1999, et,  ًوم

 .La responsabilité sociale de l’historien », Diogène, 168, 1994 » ,أجل مٓهـغ زـام

Ces ouvrages seront complétés, pour une première approche d’ensemble du 

monde anglo-saxon, par M. Stanford, A companion to the study of 

history, Oxford, Blackwell, 1994. 

ـــــا: 6 ـــــظهغ هىـ ــــىف هـ ش:    1 -. ؾــ ُت وأػمــــــت الخـــــــاٍع الىٓــــــغة الٗامــــــت ألاولــــــى  اإلاخٗللــــــت باإلاىيــــــٖى

G. Noiriel, Sur la « crise » de l’histoire, Paris, 1996, passim : A. Prost, Douze 

leçons sur l’histoire, Paris, 1996 ; P.   .Veyne, Comment on écrit l’histoire. Essai 

d’épistémologie, Paris, 1971   ٖلى وجه الخهىم ، ئٖاصة الخأهُض ٖلى الىهت الفلؿفي .

 :  linguistic turn », de l’analyse des discours, des questions »واللغــىي  خــٌى

relatives à l’écriture de l’histoire et à l’histoire narrative, les classiques M.  de 

Certeau, L’Écriture de l’histoire, Paris, 1975 ; J. Rancière, Les Mots de 

l’histoire, Paris, 1992 ; P. Ricœur, Temps et récit, Paris, 1983, et H. White, The 

Content of the Form. Narrative Discourse and Historical 

http://www.enc.sorbonne.fr/actualites/archivistique.htm
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Representation, Baltimore-Londres, 1987. Synthèse sur le « linguistic turn » : G. 

Noiriel, Sur la « crise » de l’histoire, Paris, 1996, p. 123-148 avec une large 

bibliographie en particulier américaine et D. La Capra et S. Kaplan 

(éd.), Modern European Intellectual History. Reappraisals and New 

Perspectives, Ithaca-Londres, 1982, ainsi que P. Novick, That Noble Dream. The 

Objectivity Question and the American Historical Profession, Cambridge 1988 ; 

 - 2  . Barraclough, Tendances actuelles de   خــٌى اإلالاعبـــاث وأهــضاف الضصعاؾـــاث

 l’histoire, Paris, 1980 ; F. R. Ankersmit, Denken overاإلاإعزـــت جـــضا الُـــىم: 

geschiedenis. Een overzicht van moderne geschiedfolisofische 

opvattingen, Groningen, 1984 ; G. Gadoffre (dir.), Certitudes et incertitudes de 

l’Histoire, Paris, 1987 ; P. Burke (éd.) New Perspectives on Historical 

Writings, Oxford, 1992 ; Passés recomposés. Champs et chantiers de 

l’histoire, dir. J. Boutier et D. Julia, Paris, 1995 ; F. Dosse et alii, « Le Temps 

réfléchi. L’Histoire au risque des historiens », EspaceTemps, n   50-60-61, 1995 ; 

« Histoire et historiens », Le Débat, n° 92, nov.-déc. 96. En particulier pour la 

micro-histoire : C. Poni et C. Ginzburg, « La micro- histoire », Le Débat, n° 17, 

1981 ; G. Levi, « On Microhistory » dans P. Burke, op. cit. ; J. Revel (dir.), Jeux 

d’échelles. La micro-analyse à l’expérience, Paris, 1996, et pour l’histoire 

culturelle, J.-P. Rioux et J.-F. Sirinelli (dir.), Pour une histoire culturelle, Paris, 

1997. 

 F. Furet, L’Atelier de l’histoire, Paris, 1982 ; Écrire l’Histoire du . مـً بـحن أزـغي :7

temps présent. En hommage à François Bédarida, Paris, 1993 ; A. Bourreau et 

alii, L’Histoire entre épistémologie et demande sociale, Paris, 1994 ; F. Bedarida 

(dir.), L’Histoire et le métier d’historien en France   Paris, 1995 ; P. Schöttler 

(éd.), Geschichtsscreibung als Legitimationwissenschaft, Frankfurt, 1997. 
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8 .Ch.-O. Carbonell, L’Historiographie, Paris, 1998 (6e éd.), coll. « Que sais-je », 

n° 1966 ;  ش الُبٗـت ألاولـى هـى ش الخُـاب  .1981جـاٍع ش بمٗنـى "جـاٍع اؾـخسضم مهـُلح الخـأٍع

ش الخُــــاب  خي" أو ، همــــا ٖغفــــه اإلاإلــــف "]...[ جــــاٍع أي أن  –ىخــــىب وخلُلــــي زُــــاب م -الخــــاٍع

 .p. 4الغجاٌ هما جضاولخه في اإلااض ي ]...[ "، 

ش الٗهــىع الىؾـــُى هـــى اؾــخ ىاء، اهٓـــغ ٖلـــى وجـــه الخهــىم: 9  .M. بكــيل ٖـــام ، ئن جـــاٍع

Balard (éd.), L’Histoire médiévale en France. Bilans et perspectives, Paris, 1991, 

p. 470 et suiv. 

ــــذ هىــــا ال جــــضعي أنهــــا قــــاملت. ومــــ٘ طلــــً ، ًخٗلــــم بالخــــا فُمــــا .10 ش، فــــان الضعاؾــــت التــــي أجٍغ ٍع

سُـــــت ، خــــــىالي ماةـــــت صعاؾــــــت  مـــــاٌ الحضًثـــــت واإلالــــــاالث الخأٍع ًخٗلـــــم ألامـــــغ بٗــــــضص هبحـــــر مــــــً ألٖا

٪( وؤلاهجلح ي وألامحروي وألاإلااوي وؤلاًُالي والهىلىضي زـالٌ 50ملؿمت بحن ؤلاهخاا الفغوس ي )

ً ؾىت اإلاايُت. ئطا و اهذ مؿألت ألاعقُف )وال ؾُما "الٗىصة" ئلى ألاعقُف( ٖىلجذ الٗكٍغ

سُـــت، لـــم أجـــض أي طهـــغ  ش بكـــيل صـــحُذ أو مـــا ٌؿـــمى باإلاىهجُـــت الخاٍع باؾـــهاب فـــي هخـــب الخـــأٍع

للخُــىعاث ألازحــرة لٗلــم ألاعقــُف. ال ًــخم الاؾدكــهاص بىخــب ٖلــم ألاعقــُف  اللضًمــت، هاهُــً 

ش ٖلم ألاعقُف. هجض فلـِ واخـض مـً الا   de L’Histoireؾـخ ىاءاث الللُلـت جـضا هـى: ًٖ جاٍع

et ses méthodes, dir. Charles Samaran, Paris, 1961, (Coll. « Encyclopédie de la 

Pléiade »,.  .وهى ماؾجرج٘  ئلُه فُما بٗض ، 

مً اإلافاعكاث أهه بؿبب وفغة الضعاؾاث الجؼةُت ، ًهٗب جدضًـض الخىجـه الببلُـىغغافي.  .11

ـــر: للحهــــــــــــــــــــــــٌى ٖلــــــــــــــــــــــــى م ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي ألازحــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــغ فــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ٓـ ـــــاث، أه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  P. Delsalle,  ne histoire deلخهــ

l’archivistique   Presses universitaires du Québec, 1998 ; bibliographie p. 253-

ش ٖلـم ألاعقـُف فـي ; 259 ش ألاعقـُف وجـاٍع . لؿىء الحٔ ، لم ًخفاصي اإلاإلـف الخلـِ بـحن جـاٍع

ـــــت" ألا  ــــاث "الٗلمُــ ــ ـــال  للىٍٓغ ــ ـــــو فهـ ـــــض زهــ ـــــه ، فلـ ــــى ،م.م. هخابـ ــ ـــً 259-253ول ــ ـــــض مــ ٍـ . إلاؼ

ت ٌ:   T. Cook, « What is Past is Prologue : A History of Archival Ideasاإلالاعبت الىٍٓغ

since 1898, and the Future Paradigm Shift », Archivaria, 43, 1997, p. 17-63 .

لت ٖامت وباليؿبت للىكـذ الحايـغ ، باإليـافت ئلـى اإلاغ  اجـ٘ اإلاـظوىعة أصهـاه ، ؾجري أًًا بٍُغ

 R.-H. Bautier (en particulier « La phase cruciale de l’histoire desأٖمــاٌ ٌ:  

archives : la constitution des dépôts d’archives et la naissance de 
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l’archivistique », Archivum, XVIII, 1968, p. 139-149), de H. Coppens et R. 

Laurent, Les Archives de l’État en Belgique, Bruxelles, 1996, de M. Duchein 

(notamment « The History of European Archives and the Development of the 

Archival Profession in Europe », The American Archivist, n° 55, 1992, p. 14-24), 

de J. Favier (Les Archives, Paris, 1991), de L. Gagnon-Arguin, 

(L’Archivistique. Son histoire, ses acteurs depuis 1960, Presses universitaires du 

Québec, 1992), de J. J. Generelo et A. Moreno-Lopez (éd.), Historia de los 

Archivos y de la Archivistica en España, Valladolid, 1998, de E. Ketelaar 

(notamment « Archival Theory and the Dutch Manual » dans Id., The Archival 

Image. Collected Essays, Hilversum, 1997, p. 55-65), de E. Lodoloni 

(notamment Lineamenti di storia dell’archivistica italiana. Dalle origini alla 

mete del secolo XX, Roma, 1994), de E. Posner (notamment « Some aspects of 

Archival development since the French Revolution », The American 

Archivist, n° 3, 1940, p. 159-172). 

12.  Cf. supra, note 2. 

)مدغع( ، ما  T.H.P.M. Thomassenٖلى ؾبُل اإلاثاٌ ، ال ًخم جسهُو أي كؿم له في  .13

ـــالب ـــه الُــ فـــــي ٖلــــم ألاعقـــــُف هـــــى ببلُىغغافُـــــا لألؾــــاجظة، املجلــــــ الـــــضولي لألعقـــــُف ،  ًخٗلمـ

[s.d ًببلُىغغافُا واملت وقاملت م ، ].ICA. 

 T. Cook, Interaction entre théorie et pratique archivistiques depuis la. طهغهـا 14

publication du Manuel néerlandais de 1898. Rapport principal, troisième 

session plénière, XIIIe Congrès international des archives, Beijing, 1996, p. 3 ; 

اإلاظوىعة  ,T. Cook هظا فُما ًسو الي خت الفغوؿُت التي جم بترها مً الي خت الؿابلت ٌ 

، هىـــا أهـــا أعهـــؼ ٖلـــى غُـــاب الفـــغوق الضكُلـــت فـــي اؾـــخسضام مهـــُلح "الـــظاهغة"  8فـــي الهـــامل 

. الــضلُل الهىلىــضي الــظي 5-3ان اإلاإلــف هفؿــه بكــأن مىكفــه مــً اإلاىيــٕى ، م. لــِـ هــى بُــ

ـــحر ئلُـــــه    .S. Muller, J. A. Feith en R هـــــى بـــــالُب٘ هخــــاب ٌ T. Cookٌكـ

Fruin, Handleiding...,  1.  ٌؿـــخسضم .Cook ( ـــت للُبٗـــت الثاهُـــت ( ، sicالترجمـــت ؤلاهجلحً 
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 S. Muller, J.A. Feith etالترجمت الفغوؿُت:  1910. ًىما أها أقحر ئلى َبٗت 1920َبٗت ٖام 

R. Fruin, Manuel pour le classement et la description des archives. Traduction 

française et adaptation aux Archives belges par J. Cuvelier ; adaptation aux 

Archives françaises par Henri Stein, La Haye, 1910. Cette édition est préfacée 

par Henri Pirenne. 

 l’éditorial de J. Gotovitch dans le Bulletin du. اهٓـــغ ٖلـــى ؾـــبُل اإلاثـــاٌ : 15

Ceges, n° 35, hiver 2000-2001. 

 M. Bloch, Apologie pour . للض حٗغفىا ٖلى  جللُض للؿُىع ألاولى مً الىو الكهحر ٌ: 16

l’histoire ou métier d’historien, éd. E. Bloch, Paris, 1997, p. 37, dernière édition 

critique éditée par E. Bloch, à laquelle je renvoie. Synthèse sur l’Apologie : G. 

Noiriel, Sur la « crise » de l’histoire, Paris, 1996, p. 81-89. 

17.  T. Cook, « What is Past... », op. cit., p. 19. 

و الــظي اؾــخٗحر مىــه ,Noiriel, Sur la « crise » de l’histoire, Paris, 1996 . .مــثال :18

 .Tالخٗبحر. ئن ألاصبُاث اإلاخٗللت بالخغُحراث ألاعقُفُت هي مـً الىـٕى الغـامٌ. وأزحـرا اهٓـغ : 

Cook, « What is Past... », op. cit., p. 43-49.. 

ش فــــي مىاجهـــت ْهـــىع ٖلـــم الاجخمــــإ فـــي أوازـــغ اللــــغن هـــظا ال ٖالكـــت لـــه بالىيــــ٘ فـــي الخـــا .19 ٍع

 Voir F. Dosse, L’Histoire en miettes : des Annales à الخاؾـــ٘ ٖكـــغ. اهٓـــغ:

la « nouvelle histoire », Paris, 1987, p. 18-22 الـظي ٌكـغح  بكـيل زـام بىـاء بغهـامج .

 "الحىلُاث" بىاؾُت هظا الخىافـ بٗلم اجخمإ "صوعواًمي".

َغح هظا اإلاىيٕى   في اإلاإجمغ الضولي الغاب٘ ٖكغ بكأن ألاعقُف اإلاٗلىص في ئقـبُلُت فـي  .20

، وجمــذ مىاككــخه أًًــا فــي اإلاــإجمغ الثالــث ٖكــغ اإلاٗلــىص فــي بُجــحن فــي  2000أًلــٌى / ؾــبخمبر 

 .35و  34. اهٓغ الهىامل أصهاه الحىاش ي 1996ٖام 

مىـــظ أواةـــل اللـــغن الخاؾـــ٘ ٖكـــغ وزانـــت  إلاٗنى اإلاٗانـــغ، أٖنـــي ألاؾـــالُب التـــي جُـــىعثبـــا .21

 ,Muller جلً التي جم ئللاءها في اإلاضوهاث. مً اإلاٗهىص ، فان أٌو صلُل ًخم الىٓغ فُـه هـى ٌ:

Feith et Fruin, Handleiding voor het ordene en beschrijven van archieven : 

ontworpen in opdracht van de Vereniging van Archivarissen in 
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Nederland, Groningen, 1898:ش الخسهــو  P. Delsalle, Une : . اإلالاعبــت ألاولــى  لخـاٍع

histoire de l’archivistique..., p. 225-234. 

ش جمـــذ مٗالجـــت  .22 هـــظه اإلاؿـــألت فـــي جـــؼء عؾـــالت الـــضهخىعاه التـــي أهجؼ هـــا واملخههـــت لخـــاٍع

 مىهجُاث ألاعقُف.

23. XIVe Conférence internationale des archives, Séville, septembre 2000. Les 

résumés des communication ont paru en preprint sous le titre XIVe Conférence 

internationale des archives. Résumés des communications, Séville, 2000.   ؾىف .

 livrée d’Archivum جٓهغ اإلاضازالث هفؿها في :

24. H. Rumschöttel, « L’expansion de l’archivistique internationale », 

dans XIVeConférence internationale des archives. Résumés..., p. 101. 

25. J. Dahlin, « L’histoire de l’archivistique : réexamen de l’historiographie », 

dans XIVe Conférence internationale des archives. Résumés..., p. 101-102. J.  .

Dahlin y  ،خي الحــضًث  ، أهـه "فــي البدــث الخــأٍع
ً
ً أؾاؾــُحن فــي جدلُلىــا: أوال ٌكــحر ئلــى ٖىهـٍغ

ـــــــت مـــــــً اإلاـــــــإعزحن باؾـــــــخسضام  هىـــــــان اججـــــــاه هدـــــــى جدلُـــــــل هٓـــــــغي أهثـــــــر للمـــــــضاعؽ أو ملجمٖى

ــــُىلىجُت" ، م.  ــــالُب الؿىؾــ ــــــاث وألاؾــ ــــخىجب اإلاىاك 102الىٍٓغ ـــظي ٌؿــ ـــض الـــ ــــت ؛ ، الخأهُـــ كــ

 ، أن هىــان مكــيلت ابؿــدُمىلىجُت جللُضًــت ، وهــي أن "جُــىع ٖلــم ألاعقــُف ٖلــى مــضي 
ً
وزاهُــا

لــت ال ًمىــً جدبٗــه ئال مــً زــالٌ مهىــت ألاعقــُفي" ، م.  . هــظه اإلاالخٓــت ألازحــرة 102فتــرة ٍَى

لـم اجخمـإ "الٗلـىم" بكـيل ٖـام ، والتـي  ش وفلؿـفت ٖو جإصي ئلى أؾئلت واؾـٗت جـضا خـٌى جـاٍع

 B. Barnes, « Sociological Theories of Scientific :مىاككتها هىا. هملاعبـت أولـى: ال ًمىً 

Knowledge », in R. Colby et alii, Companion to the History of Modern Science, 

p. 60-73, et la bibliographie citée dans D. Devriese, « Les archives de la 

recherche en milieu académique », Janus, 1995, 2, p. 20-28. 

26.  J. Dahlin, op. cit., p. 102. 

غ مـً 27  Stengers, La Volonté de faire science. À propos de .. اؾـخٗحر هـظا الخدـٍى

la psychanalyse, Paris, 1992. 
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ـــــــاث  .28 : اؾـــــــخسضمه هىـــــــا بمٗنـــــــى "أجؿـــــــام الىٍٓغ
ً
 مـــــــا ًيـــــــىن مفهـــــــىم البـــــــراصٌغم مغبيـــــــا

ً
غالبـــــــا

 T. Kuhn, La Structure des révolutionsلؿــــاةضة". فُمــــا ًســــو هــــظا الؿــــإاٌ : ا

scientifiques, Paris, 1983  :للُبٗـت الفغوؿـُت. وبكـيل ٖـامA.F. Chalmers, Qu’est-ce 

que la science ? Paris, 1987 ت والتـــي أهملـــذ بكـــيل زـــام فــــي . لألؾــــف غحـــر مدؿـــاٍو

 I. Stengers et J. Schlanger, Les Concepts، زهىنـــا ٖىـــض Bachelardمؿـــاهمت 

scientifiques, Paris, 1989. 

29 Cf. note 20. 

30.  M. Duchein, « Clio et l’archiviste : mariage indissoluble ou union libre ? » 

dans Miscellanea in honorem Caroli Kesckeméti, Archives et Bibliothèques de 

Belgique, n   spécial 54, p. 131. 

31.  « Que les archives soient, entre autres fonctions, un matériau de l’histoire, 

est une évidence. Déjà Tacite, Suétone [...] », M. Duchein, 

« Clio... », op. cit., p. 132. Voir aussi Les Sciences historiques de l’Antiquité à nos 

jours, éd. Ch.-O. Carbonell et J. Walsh, Paris, 1994 et P. Veyne, Comment on 

écrit l’histoire, Paris, 1979. 

32. M. Duchein, « Clio... », op. cit., p. 132. هالخـــٔ هىـــا ان .Duchein  يهمـــل مبـــضةُا

 Daniel van Papenbroeck, voir A.-M. Helvetius, « Les أٖمـاٌ ألاب البىلىهضٌؿـذ:

saints et l’histoire », dans H. W. Goetz (éd.), Die Aktualität des 

Mittelalters, Bochum, 2000, p. 138. 

33.  M. Duchein, « Clio... », p. 134 

ـــت ألاولــــى حٗــــىص لؿــــىت 34 ٗـ  H. Jenkinson, A Manual of Archive، 1922. الُب

Administration : including the problems of war archives and archive 

making, Oxford, 1922.  1937. الُبٗت ألاهثر جضاوال هي الُبٗت اإلاىلدت واإلاىؾٗت لٗام. 

A Manual of Archive Administration, Londres, 1937 .  ًهظه  الُبٗت  ٌكحر ئليها هظل

. M. Duchein: ًـظهغها هـظل  ,R. H. Bautier dans L’Histoire et ses méthodes ،  ٍو

p. 1161, cf. supra. ًاإلاؿخدُل ؤلاقاعة ئلى جمُ٘ الضعاؾـاث خـٌى  مH. Jenkinson  والتـي ،
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 :  Studies presented toحؿخدم بمفغصها كاةمت بِبلُىغغافُت هلضًت. ؾـجري فـي اإلالـام ألاٌو

Sir Hilary Jenkinson, Londres, éd. J. Conway Davies, 1957, و ،et Essays in 

memory of Sir Hilary Jenkinson, Londres, éd. A.E.J. Hollaende, 1962.  

 .M. Duchein, « Clio... », op. cit., p. 136. طهغث وجغجمذ مً كبل : 35

 T. Cook, « What is Past... », p. 23. T. Cook souligne à juste titre que la.اهٓـغ: 36

vision de H. ئن .Jenkinson 25ُت أهثر مً اإلاىزم اإلانهجي ،م.مغجبِ  باللُم ألازالك. 

37 .W. Dilthey, Critique de la raison historique, éd. S. Mesure, Paris, 1992  .

 للُبٗت ألازحرة الىلضًت.

 .M. Weber, Essais sur la théorie de la science, Paris, éd . مـً بـحن ٖـضة أٖمـاٌ :38

Julien Freund, 1992. 

39. G. Simmel, Les Problèmes de la philosophie de l’histoire, Paris, éd. J. 

Boudon, 1984. 

40 .R. Aron, La Philosophie critique de l’histoire. Essai sur une théorie 

allemande de l’histoire, Paris, 1964 (1re éd. 1938). 

41 . Ch.-I. Marrou, De la connaissance historique, Paris, 1954 

 Ch.-I. Marrou, De la connaissance التـــي ًدملهـــا هخـــاب " Ricœur. مالخٓـــت  42

historique, Paris, 1954 ـــحن أن ـــه ًبــ ــــض".    Marrou، فُــ ــــف "املحاًـ  .Pًىـــــضص بهـــــظا اإلاىكـ

Ricœur, Temps et Récit, Paris, 1983, t. 1. p. 178. الُبٗـت التـي أخُـل ئليهـا ، ْهـغث فـي ،

 .aux éditions du Seuil, (coll. « Points », 227) ; Id., Temps et Récit ميكـىعاث :

vol. 1 : L’intrigue et le récit historique. vol. 2 : La configuration dans le récit de 

fiction, Paris, 1991. 

 .T. Cook, « What is Past... », p. 20-22. اهٓغ: 43

-.Michel Duchein, cf. supra. Je renvoie ici à Ch. هـــــظلً هـــــظه آعاء : 44

O. Carbonell, L’Historiographie, p. 83-100, et également à Ch. -O. 

Carbonell, Histoire et historiens : une mutation idéologique des historiens 

français : 1865-1885, Toulouse, 1976, passim. 
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45.  T. Cook, « What Past... », op. cit., p. 20 et suiv. 

46.  E. Lodolini, « L’insegnamento della teoria archivistica nella formazione degli 

archivistici », Archivum, vol. XXXIV, p. 125 et suiv., et P. Delsalle, Une histoire..., 

op. cit., p. 225-226. 

ٗاث  .47 سهـــا ئلـــى وكـــذ مبىـــغ مـــًحكـــَغ  .P نهاًـــت اللـــغن الخـــامـ ٖكـــغ ، اهٓـــغ. ًغجـــ٘ جاٍع

Delsalle, Une histoire..., p. 181 

48.  A. Farge, Le Goût de l’archive, Paris, 1989. Je renvoie à l’édition parue au 

Seuil. 

 F. R. Ankersmit, Denken over geschiedenis. Een overzicht van. مـىجؼ ممخـاػ ٌ 49

moderne geschiedfolisofische opvattingen, Groningen, 1984 مــأزىط ٖلــى ؾــبُل .

. هـظا اإلايكـىع ًجمـ٘  فـي ; R. Koselleck, L’Expérience de l’histoire, Paris, 1997اإلاثـاٌ: 

لــت مــا مفـــاجُذ الٗمــل هيــل ؛ همــا ًلـــضم  لخــو بٍُغ ٖــت ٌٗالجهــا اإلاإلـــف ٍو هخــاب أؾــئلت مخىى

 .,K. Pomian, Sur l’histoire, Paris, 1999 (Coll. « Folio Histoire ») لببلُىغغافُا ؾابلت.

ًــا كُمــت ججمُُٗــت. 1999ئلــى ٖــام  1975ًجمــ٘ حؿــٗت ملــاالث وكــغث مــً ٖــام   .P ولهــا أً

Ricœur, Temps et récit, Paris, 1983 الُبٗـــت التـــي أخُـــل ئليهـــا هـــي ميكـــىعاث .des 

éditions du Seuil, (Coll. « Points » 227-228-229), vol. 1 : L’intrigue et le récit 

historique vol. 2 : La configuration dans le récit de fiction, vol. 3 : Le temps 

raconté. M. de Certeau, L’Écriture de l’histoire, Paris, 1975. 

ـــت هٓـــــغ50 ش ألاهثروبىلـــــى ي ، وجـــــضًً Arlette Farge’. وجهــ و التـــــي جىـــــضعا يـــــمً جُـــــاع الخـــــاٍع

 A. Farge et M. Foucault, Leالـــظي حٗاوهـــذ مٗـــه، زانـــت  M. Foucaultبـــالىثحٌر 

Désordre des familles. Lettres de cachet des archives de la Bastille, Paris, 1982) ،

ش الٗللُــاث ، C. Ginzburgًمىــً ملاعبتهــا مــ٘  ، ؾــىاء فُمــا ًخٗلــم بمىيــٕى الضعاؾــت ، وجــاٍع

، مــً أجــل C. Ginzburg, Le Juge et l’Historien, Paris, 1997واإلاىهجُــت،اهٓغأٖماٌ : 

سُـت :فـي اإلالـام ألازحـر، A. Corbin’الترجمـت الفغوؿـُت أو أٖمـاٌ،  .G،مـً أجـل الىـىاحي الخأٍع

Noiriel, Sur la « crise » de l’histoire, Paris, 1996, et pour une vue d’ensemble 

F. Bedarida (dir.), L’Histoire et le métier d’historien en France 1945-1995, Paris, 
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1995 ; Passés recomposés. Champs et chantiers de l’histoire, Paris, 1995. أمـا ،

 P. Burke (éd.), New Perspectives on Historical : باليؿـبت للـضاةغة الاهجلىؾىؿـىهُت :

Writings, Oxford, 1992 et la revue History and Theory ومــً أجــل الغجــٕى ئلـــى ،

 .8في الهامل M. Balard اإلاهاصع: اهٓغأًًا،

51. A. Farge, op. cit., p. 11, citant ici J. André, « De la preuve à l’histoire : les 

archives en France », Traverses, n° 36, janvier 1986, p. 36 : « Ensemble de 

documents, quels que soient leur forme ou leur support matériel, dont 

l’accroissement s’est effectué d’une manière organique, automatique, dans 

l’exercice des activités d’une personne physique ou morale, privée ou publique, 

et dont la conservation respecte cet accroissement sans jamais la démembrer » ،

، ًًُف مالخٓـت ٖـً A. Fargeججضع ؤلاقاعة ئلى أن هظا الخٍٗغف ًجب الخٗامل مٗه بدظع 

ني )فغوؿـــا( وـــل ؾـــىت ،  وكـــذ جـــألُف   1975ٖـــضص الىُلـــىمتراث التـــي جتـــراهم فـــي ألاعقـــُف الـــَى

 الىخاب.

52.  A. Farge, op. cit., p. 137 

53.  Ibid., p. 139. 

54.  Ibid., p. 140. 

55. L’Histoire et ses méthodes, dir. Charles Samaran, Paris, 1961, (coll. 

« Encyclopédie de la Pléiade », 11), p. 1120-1166 ،لللؿــم الخــام باألعقـــُف ،

 Nouvelles tâches des archives »، الخانت ب"1166-1155وزهىنا م.

56. Ibid., p. 1120.. ،ش اإلاخٗلم باإلاضاعؽ اإلاىهجُت  وزانت ألاإلااهُت والفغوؿُت ، اهٓغ: للخأٍع

G. Bourde et H. Martin, Les Écoles historiques, Paris, éd. 1997, et G. Thuiller et J. 

Tulard, Les Écoles historiques, Paris, 1990. ومـً أجـل الاعجبـان الىاؾـ٘ الاهدكـاع بـحن ،

 : Ch.-O. Carbonell, Histoire et historiens اإلاضعؾت الىيُٗت واإلاضعؾت اإلاىهجُت: اهٓغ،

une mutation idéologique des historiens français : 1865-1885, Toulouse, 1976 ; 

pour les écoles allemandes : C. Devulder, L’Histoire en Allemagne au 

XIXe siècle, Paris, 1993. 
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57 . L’Histoire et ses méthodes, op. cit., p. 1120. 

ش  .58 ش ألاعقـــــُف وجـــــاٍع ذ ٖلـــــى الخمُحـــــ  الًـــــغوعي و الـــــظي كـــــض ًيـــــىن مهمـــــال بـــــحن جـــــاٍع أنـــــٍغ

ذ ، م.  Bautier.  هو 8  8الخسهو ، اهٓغ الهامل  -1121ًىك٘ هفـ اللىم ، لىىه نـٍغ

. زهــو فهـــال إلاـــُالص اإلاإؾؿــاث ألاعقـــُفُت : اؾـــخضٖاء مغاخــل الـــضبلىماجُيا واهخلـــاص 1137

ــــاةم ، م.  ــ ـــــُالص 1132الىزـ ـــــت ، م. ؛ مــ ــ ــــخىصٖاث اإلاغهٍؼ ــ  -. ئوكـــــــاء اإلاــــــــضاعؽ 1134-1132اإلاؿـ

ـض ، ئلـخ.  . زـم اإلابـاصب الخىجيهُـت 1135-1134، م.  -اإلاىازُم في باَعـ ، الضبلىماجُيا فـي مضٍع

، واإلاإؾؿـــــاث الحضًثـــــت ، بمـــــا فـــــي طلـــــً املجلــــــ الـــــضولي لألعقـــــُف ، م.  1136-1135، م. 

1136-1137. 

59. Ibid., p. 1135 مبـــضأ اختـــرام اإلايكـــأ، اهٓـــغ فـــي اإلالـــام ألازحـــر ملـــاٌ ٌ:، خـــٌى مىيـــٕى 

Scheelings dans ArchiefInitiatief, 5.. 

60.  Ibid., p. 1137-1166 

61.  Ibid., p. 1139-1145. 

62.  Ibid., p. 1145-1153. 

63.  Ibid., p. 1153-1155. 

64. Ibid., p. 1157-1161.ُىغغافُــا واؾــٗت . ججــضع ؤلاقــاعة ئلــى أن كؿــم ألاعقــُف جدبٗــه ببل

 .manuels fondamentaux » de G » الىُـــاق مخٗـــضصة اللغـــاث ، ٖلـــى عأؾـــها ًىجـــض :

A. Belov et alii, Teorija i praktika arhivnogo dela v SSRS, Moscou, 1958, وألاهثـر ،

 E. Casanova, Archivistica, Sienne, 1928 ; H. Jekinson, A Manual for اؾـخٗماال :

Archives Administration, Oxford, 1928, et S. Muller, J. A. Feith et R. Fruin, dans 

la traduction française de 1910,  10، الهامل. 

65.  Mené par l’équipe de Luciana Duranti à la School of Library, Archival and 

Information Studies – University of British Columbia, 

voir http://www.slais.ubc.ca/. 

ـــحر ئلـــــى الي ـــــخت  ..P. Ricœur, Temps, t. 1, p. 179. طهــــغث خؿـــــب مـــــا وعصث فــــي: 66 أقــ

 .13، الهامل M. Bloch, Apologie, 1997, p. 46-47اإلاغجُٗت مً الىو: 

67. L. Febvre, Combats pour l’histoire, Paris, éd. 1992, p. III. 

http://www.slais.ubc.ca/
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68. P. Ricœur, Temps et Récit, Paris, 1983, p. 171. الُبٗــت التــي أقــحر ئليهــا هــي .

 éditions du Seuil, (coll. « Points », 227) ; Id, Temps etإلايكــــىعاث: 

Récit. vol. 1 : L’intrigue et le récit historique. vol. 2 : La configuration dans le 

récit de fiction, Paris, 1991. 

69.  Ibid. 

ـــضي إلاىاكـــــف 70 ـــم هلــ ش،  Ricœur.حٗلُــ  G. Noiriel, Sur la « crise » deمـــــً الخــــــأٍع

l’histoire, Paris, 1996, en particulier p. 111-121 ; :اهٓغ أًًا ،aussi Temps et récit 

en débat, éd. Ch. Bouchindhomme et R. Hochlitz, Paris, 1990 ; O. Mongin, Paul 

Ricœur, Paris, 1994 et 1998,  142-121وزانـت م.م. , et F. Dosse, Paul Ricœur. 

Les sens d’une vie, Paris, 1997, .573-565، و م.م.248-239زانت م.م. 

 .1.أقحرهىا ئلى اإلاغاج٘ اإلاظوىعة في الهامل 71
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Beneficiaries' Disinclination  

Towards Iraqi University Libraries 

 

Huda Fayiq Abdulrahman 

College of Low/ University of Baghdad 

 

Keywords: University libraries, Disinclination.  

Abstract: This research aims at getting acquainted with the causes behind 

decreasing the number of beneficiaries frequenting Iraqi University Libraries 

through setting a rated all-psychological characteristic criterion. To achieve this 

aim, the researchist chose a proportionate class sample of undergraduate and 

postgraduate students and teachers at the Mustanssiriyya University; they were 

all 150 persons. The researchist pursued a case-study programme using 

questionnaire as a means to obtain data. This resulted into:  

1.1 The Research Problem 

Universities are considered as one of most important scientific progress indices 

and civilizational advancement of all societies. Therefore, those universities and 

through the message they have, appealed to widen the research scope and 

enhance study curricula through enriching and supporting those curricula with 

what back them as a means to serve the anticipated scientific research goals. 

Hence, all libraries appealed to establish university libraries annexed or 

independent therefrom; they look like supporting school curricula in those 

universities, inspite of these library importance & their active role; but the 

current university libraries reality does not indicate their magnificent 

importance and their role in embracing the knowledge and science students 

and the researchers all together. The researchist has already noticed during her 
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work in the university libraries the scarceness frequenting of the beneficiaries 

to the library compared to the true numbers that are contained in those 

universities of students, teachers and employees, and from here, the idea of the 

current research has started, that is knowing the reasons and motivations that 

deter from availing of this scientific institution in the universities.  

1.2 Research Importance: 

The importance of the current research comes out of two aspects, the first is the 

role of the central library in providing the scientific and humanitarian 

specialties by offering the different information resources, and the second is: by 

knowing the real reasons that preclude from benefiting from those services.  
 

1.3 Research Goals: 

In the shade of the current issue, the research came to achieve the following 

goals:  

1. Be educated about the reality of the central library of Al-Mustanssiriyya 

University and the services provided in. 

2. Building a rationed scale that is has all the psychometric attributions 

for the purpose of knowing the real reasons behind the beneficiaries’ 

disinclination from visiting the libraries and utilising of those services.  
 

1.4 Research Hypotheses:  

To achieve the previous goals, the hypotheses can be redacted as the following:  

1. There are incorporeal differences of statistic indication that is required 

in the use of the library among the undergraduate and postgraduate 

students and for the benefits of the undergraduate students.  
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2. There are some incorporeal differences of statistic indication that is 

required in the use of the library among the postgraduate students and 

teachers and for the benefit of the teachers.  
 

1.6 Research Method and Data Collection Tools: 

The analysing-describing method was used in describing the status of the 

central library of Al-Mustanssiriyya University and be educated about its 

services, using the questionnaire that was distributed on the under-study 

category and also the personal interviews with some of the library workers, in 

addition to the special notes by the researchist as tools of data collection.  

1.7 Research Area: 

1.7.1 The spacial: The central library of Al-Mustanssiriyya University. 

1.7.2 The temporal: the academic year 2016-2017. 
 

1.8 The Statistic Means: 

The researchist used the following statistic means: 

1. Person correlation factor test. To recognise the validity of the scale 

paragraphs through measuring the degree of each paragraph connectivity 

in the scale as a whole.  

 
where:  

 r= stability factor,  

 n= the sample volume,  

 = the summation,  

 x= the first variable, and 
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 y= is the second variable.  

2. The T-test of the connection factors indication. For the purpose of 

statistical value comparisons that are calculated in the correlation factor 

with the tabulated values, according to the periodic table of the factors.  

 
where: 

T= the T-test of the connection factors indication, 

n= the sample volume, and 

r= the connection factor.  

 

3. The deviation factor: 

 
where:  

= the standard deviation, 

n= the volume sample, and 

x= is the variable.  

 

4. Alpha Cronbach factor. For the purpose of scale correction and recognising 

its stability.  

 
 where: 

 = Alpha Cronbach, 
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 n= number of paragraphs, 

 I2=The test constant as a whole, and 

 ∑l2n= The contrast summation for each paragraph. 

 

5. Weighted average. For the purpose of obtaining the T-test values to 

recognise the difference indications among specific categories.  

 
where:  

 = The arithmetic mean, 

  ∑i= the sum of repetitions, and 

 fi= The sum of weights.  

 

6. T-test, for the purpose of recognising the difference indications among the 

categories.  

 
where: 

 T= the T-test, 

 = the arithmetic mean for the sample, 

 A= The hypothesis mean, 

 S: the calibrating deviation,  

 n= the sample volume.  
 

1.9 Previous Studies: 

1.9.1 Local Studies:  
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1.9.1.1 Amal Fadhil Abbas (??????? the usage of the college of arts students to 

the library at Al-Mustanssirriyya University, 2008): 

The study targeted studying the fact of utilising the college of arts students at 

Al-Mustanssirriyya University to the library, and for this purpose the researchist 

has used the descriptive method using the questionnaire and interview as 

means of data collection, on the research sample that is composed of the 

undergraduate and postgraduate college of arts students, and the research has 

found the lack of beneficiaries frequenting to the library.  
 

1.9.1 Arabic Studies: 

1.9.2.1 Hajir Mukhtar AlFalaki (The reasons behind Al-Khurtoom student 

disinclination of using the library, 2012): 

The study targeted to spread the education of using the library and revealing 

the reasons behind the beneficiaries disinclination of using the library through 

recognising the library keepers' efficiency, and the scientific materials provision, 

and providing a healthy environment inside the library, where the study has 

found that there is a lack in the copying and borrowing services, in addition to 

the lack of the scientific materials, and the difficulty at using the card indices by 

the beneficiaries.  
 

1.9.2.2 Khulud Ahmed Saleem (The directions of the college of education 

students at Ha'yl University towards using the library, 2013): 

The study targeted recognising the reasons behind students' disinclination at 

the university from frequenting to the library using the descriptive method and 

the questionnaire as means of data collection, where the study has found that 

the lack of frequenting comes as a result of the scrimped time of the sample, in 
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addition to the availability of the internet service and the big dependency on it 

by the studied sample.  

 

1.9.3 Foreign studies: 

1.9.3.1 Allen Kennth (University library usage of Illinois state, 1981): 

The study has targeted recognising the reasons that prevents using the 

university library of the state and determining the situation of the students and 

teachers of the library and interacting with it, where the descriptive-analytic 

method and the questionnaire have been used as tools of data collection. The 

study has found that results, the most important is: the teacher plays the 

greatest role at encouraging the students towards using the library.  
 

1.10 Balancing with Previous Studies: 

The current research is similar to the previous studies from the aspect of the 

general goal that is recognising the reasons behind the disinclination of using 

the university libraries, and also the current research is similar to the previous 

studies by using the descriptive-analytic method (case study); yet all the 

previous studies depended on the questionnaire as a mean of data collection, 

while the current research depended the questionnaire, interview and 

observance as means of data collection. The sample formed also a difference 

from the previous studies where previous studies depended only on the 

university students, while the current research depended for its sample on the 

students and teachers.  
 

1.11 Procedural Definitions: 

1.11.1 University libraries: 
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Many definitions have set for the university libraries, where it was defined as a 

"specialised library that is added to a university that has the role of supporting 

the curricula existed at those universities"1, it was also defined as "the 

specialised library that serves a unified section represented by university 

students and teachers, and provides all information resources for them"2 and 

other definitions.  

The researchist defines it procedurally: (an appendix building to university 

that serves the students, teachers, and employee in the context of the university 

itself, and provides a variety of information resources for them).  

1.11.2 Disinclination: An attribution denotes the consistency of doing 

something, which means departs and abstains from it3. 

The researchist defines it procedurally: Students refrain from benefiting of 

the central library of Mustanssirriyya university services, using the visitors and 

beneficiaries records compared to the true number of the university students.  
 

2.1 University Libraries Services: 

The university libraries take an important role by doing their duties in 

supporting the educational process and supporting it in the scientific research 

by doing its services that became now-a-days flowing in two directions; the first 

one depends on the classical form at providing the services, and the second 

                         
1
 Ismat Abdulzahrah Nu'man. Using web2 applications at information service marketing at university libraries, 

unpublished master thesis, Arts college, Al-Mustanssirriyya University, 2012, p.61. 
2
 International Federal of library association IFLA as is mentioned in the following source Mohammad Fathi 

Abdulhadi and others. The library and its role in the contrary education systems, Cairo: The Egyptian- Lebanese 

house, 1999, p19. 
3
 Ibn Mandhoor, Arab Tongue Lexicon, Vol. 6, Beirut: Dar Sadir, 1985, p. 451. 
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depends on the digital form, and of the most important services provided by the 

university libraries:  

1. Borrowing services, 

2. referencing services, 

3. searching in the information sources services, 

4. scouting services, 

5. periodicals, 

6. copying and imaging,  

7. quotation indices,  

8. the current surround and the selective broadcasting of information, and 

other services1. 
 

2.2 The Reasons of Students' Disinclination from Using the Libraries: 

Although all the libraries work hard within the limits of their provided abilities 

to achieve the beneficiary satisfaction in the high competition amongst them, 

and their competitor of the international network for the information (internet) 

on the other hand. However, what is noted that the libraries in general 

complain of the lack of beneficiaries compared to the great role which they 

participate with, while acknowledging that this defect varies from a library to 

the other, but the most important reasons that lead to disinclination of the 

beneficiaries to university libraries can be summarised by:  

1. Focusing on the courses by the students, that is by the satisfaction with 

study texts imposed on the student without dilating to enrich the subjects 

with information out of the course scope. 

                         
1
 Amir Qindealchi, University Libraries, Amman: Dar Al-Maseerah, 2008, p.24. 
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2. The synchronising between the working hours of the library and the 

official lecturing and study times of the students, especially in the shade of 

the scrimping time of the students and the shrining leisure time of the 

students1. 

3. The location of the library, where the location has a great role in the 

beneficiary frequenting to the library especially if it was a distant place 

from the classes, where some of the university libraries are located in a 

separate place away of the colleges.  

4. The employee, the employee has a great role as a factor of attracting the 

beneficiaries or not via reflecting the library state by fulfilling their duties.  

5. Information resources availability, most university libraries suffer of being 

unable to provide different types of information resources and with many 

copies, so those libraries become unable to provide its services to the 

required number of beneficiaries.  

6. The difficulty in using the indices, which is one of the challenges that faces 

the students of being ignorant of using the machinery indices whether 

cards and their gateways or in using the machinery indices due to the 

difficulty of the searching programmes2.  

                         
1
 Muna Muhammad Ali Al-Sheikh. The present of the high and secondary school libraries, Al- Mustanssirriyya 

Arts magazine, No.9, 1982, p.481. 
2
 Hajir Al-Aqib. The reasons of Al-Khurtoom university students’ disinclination of using the central library. 

Unpublished master thesis, 2012, p.54. 
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7. Lack of introducing the library, one of the most important problems that 

obstructs using the library by the students is their ignorance in library, its 

message and the ways of using it1.  

8. Internet, is one of the principal reasons that mad the turning out to library 

in a steep decrease. due to the amount of information that it produces in 

all languages, the references and the speed of obtaining the piece of 

information using it2. 

9. Ill or lack of services, that is one of the current problems our libraries suffer 

of, where despite the great developments the international libraries face in 

providing new services or digitising and computerising the classic services, 

but what is noted that most of the university libraries were retreated in 

providing their classical services versus an obvious defect in their digital 

information and restricting a big number of them in introducing borrowing 

services only3.  
 

3.1 The Central Library of Al-Mustanssirriyya University: 

The central library of Al-Mustanssirriyya university was established on 1964, 

that is after one year of establishing the mother university, which at first rented 

an external building for the library then moved to the building of the education 

college at Baghdad university because of increasing its groups and that was in 

                         
1
 Muwafaq Ayyoub Muhsin. The reasons of some students lack of interest with university libraries, the Fath 

magazine, No. 53, 2013, p.351.  
2
 Ribhi Mustafa Alyan, Hadi Abbas Zaidan. The electric libraries and others and their role of distant learning, a 

worksheet submitted to the electronic learning conference, Bahrain, 2006, p. 211. On the website: 

www.e.lerningconference.com.pdf  
3
 Abdu-Tawab Sharafu-id-Deen. The university libraries between the reality and the ambitious. Cairo, The 

international house for investment, 2001, p.49.  
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the seventieth of the previous century, when it was called the house of books 

and manuscripts, then its name was changed at 1975 to the library of Al-

Mustanssirriyya university. The library has developed with time and became 

involving a providing section, a section of readers' services and a section of 

university theses and dissertations in 1987, and it was supported by the 

microfilm section as a department of the audio and visual departments at that 

time. The improvement in the services and making new services in the library 

continued and it had good starts with the usage of machinery systems via Fox 

Pro system in the ninetieth of the previous century until the switching to 

computers in 1995 using CDS/ISIS, and after the events in 2003 and what the 

library, like the other institutions, had faced, the library returned to work within 

five sections; administration, beneficiaries' services, machinery systems, 

borrowing, and the technical procedures). Today, the library with its five 

sections has 75 employees in different specialisations as workers at those 

sections. Currently, the services of borrowing books, appendices services for the 

beneficiaries and periodical, and copying the dissertations and university theses 

are provided in the library.  

3.2 The reasons of the disinclination from using central library of Al-

Mustanssirriyya university. 

In order to introduce the disinclination reasons, where the researchist noticed a 

daily frequenting to the library, but the numbers are not equivalent to the 

numbers of the university undergraduate and postgraduate students, teachers, 

and employees, and for this purpose the researchest has to build a scale that is 

characterised with all the psychometric characteristics to recognise this 

problem, where building this scale has gone through the following steps:  
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1. Deriving the scale clauses: 

Referring to the previous literature that is connected to the subject of the 

disinclination, the researchist had derived many clauses that had covered, 

according to the researchist knowledge, the reasons behind disinclination of 

frequenting to the libraries, where the total were 17 diverse clauses.  

 

2. Psychometric characteristics:  

a. The apparent validity: the researchist had investigated from this type of 

validity by presenting the form on a group of judges1 in the named field, and 

after displaying the form, some of changes were occurred on the clauses 

without taking off any of them.  

b. The content validity: there are many methods to extract the validity of clause 

building, one of them is the half fragmentation method, that is the even and 

odd clauses and measuring the consistency among the clauses, using the two 

extremist groups the maximum and minimum, or correlation measuring 

method between clause degree and the scale as a whole, and in this research 

the researchist has used measuring the clause correlation factor method using 

the complete scale. It is possible to show that through the following table:  

 

 

 

 

 

 

                         
1
 Appendix (1). 
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Clause correlation 

degree 

clause  correlation degree 

1  10  

2  11  

3  12  

4  13  

5  14  

6  15  

7  16  

8  17  

9    

at a freedom degree (149) and indication level (0.05). 

c. The stability of the scale: Despite the availability of the stability of scale 

measuring methods that has the method of repeating the test as one of them, 

where this method was dropped off by the researchist because she cannot find 

the sample itself later on again, therefore she depended on Alpha Cronbach 

equation to correct the stability where that factor reached 0.41 which is a good 

factor according to the named sample.  

3. Correcting the scale: the researchist used Penta Likert scale stability of the 

methods with alternatives (totally agree, highly agree, applies on me, does not 

apply on me, does not apply on me, does not apply on me completely) with 

different weighs (1, 2, 3, 4, 5) respectively for the purpose of digital correction.  

4. Scale instructions: the researchist put an illustrating example formed of one 

clause and explained the method to answer it, where the researchist ensured 
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not to mention the name of the respondent and also that the research is for the 

purpose of the scientific research no more to avoid changing the answers 

according to the respondents.  

Displaying the results:  

The results of the answers of the questionnaires were as clarified in the 

following table: 

 Clause The answers alternatives 

totally 

applies on 

me 

applies on 

me greatly  

applies on 

me 

does not 

apply on me 

totally does 

not apply on 

me 

1 I find all what I need 

within the course  

12 10 10 50 68 

2 There is no enough 

leisure time among the 

lectures for the purpose 

of visiting the library 

38 12 41 11 48 

3 The opening times of 

the library are not 

suitable for me 

11 51 34 44 10 

4 Closing the library 

services for multiple 

periods affects the 

process of benefiting of 

it 

15 35 42 46 12 

5 The location of the 

library is distant of the 

location of my lectures  

12 8 25 50 55 

6 I find difficulty to reach 

the library 

0 0 0 12 138 
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7 I don't find a sufficient 

cooperation of the 

library workers 

11 61 33 40 8 

8 Despite the cooperation 

of the library workers, 

but their experience is 

limited in helping 

30 25 13 41 41 

9 I don't find what I search 

for in the library 

44 20 56 12 28 

10 I always suffer of lack of 

enough copies  

61 46 41 2 0 

11 The method of 

arranging the indices 

isn't logical for me 

34 29 47 28 13 

12 The indices are not 

identical to the practical 

reality of the references  

69 21 46 34 0 

13 Despite the existence of 

machinery index, but it 

is not available for the 

beneficiaries 

80 60 10 0 0 

14 The responsible 

employee on the 

machinery indices is 

unaware of my needs 

34 28 37 38 13 

15 I do not know how to 

use the library 

0 13 12 69 56 

16 I find what I need 

through the internet 

91 29 12 12 6 

17 The services provided in 

the library are not 

enough for me 

72 51 17 10 0 
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 The above table shows that the reasons of the disinclination were and 

according to the comparison between the arithmetic mean and hypothesised 

mean that is (450) for each clause, according to the following:  
 arrangement clause arithmetic 

mean 

hypothesised 

mean 

difference 

13 The first Despite the existence 

of machinery index, 

but it is not available 

for the beneficiaries 

670 450 220 

12 The second The indices are not 

identical to the 

practical reality of the 

references 

641 450 191 

17 The third The services provided 

in the library are not 

enough for me 

635 450 185 

10 The fourth I always suffer of lack 

of enough copies 

616 450 166 

9 The fifth I don't find what I 

search for in the 

library 

520 450 70 

11 The sixth The method of 

arranging the indices 

isn't logical for me 

496 450 46 

7 The seventh  I don't find a sufficient 

cooperation of the 

library workers 

486 450 36 

14 The eighth The responsible 

employee on the 

machinery indices is 

unaware of my needs 

472 450 22 
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3 The eighth  The opening times of 

the library are not 

suitable for me 

459 450 9 

4 The tenth Closing the library 

services for multiple 

periods affects the 

process of benefiting 

of it 

455 450 5 

2 The eleventh There is no enough 

leisure time among the 

lectures for the 

purpose of visiting the 

library 

431 450 –19 

8 The twelfth Despite the 

cooperation of the 

library workers, but 

their experience is 

limited in helping 

372 450 –78 

5 The thirteenth The location of the 

library is distant of the 

location of my lectures 

338 450 –112 

1 The fourteenth  I find all what I need 

within the course 

298 450 –152 

15 The fifteenth  I do not know how to 

use the library 

282 450 –168 

16 The sixteenth  I find what I need 

through the internet 

182 450 –268 

6 The seventieth I find difficulty to 

reach the library 

158 450 –292 
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Testing the hypotheses: 

The first hypothesis: there are moral differences with statistical indication 

enforcing in using the library between the undergraduate and postgraduate 

students and for the benefit of the undergraduate studies.  

It is shown from the beneficiaries results the existence of an indication in the 

statistical differences between the two groups (the maximum and the primary) 

and for the benefit of the undergraduate studies by the difference of the T-value 

calculated with the international T-value, at an indication level (0.05) and 

freedom degree (98), and as shown in the current table. That proves the 

weakness of using the library in accordance to the undergraduate students 

compared to the postgraduate students, and the current table illustrates that:  
The variable  The 

number 

The mean The 

standard 

deviation 

The 

calculated T 

The 

tabulated T 

The 

indication 

maximum  50 343.7778 31.477 2.15 1.96 indicator 

primary 50 432.9667 40.458 

 

The second hypothesis test: there are moral differences with statistical 

indication using the library among the postgraduate studies and teachers, and 

for the benefit of the teachers.  

The results of the beneficiaries present an indication about the statistical 

differences between the two groups (the postgraduate students and the 

teachers category) and for the benefit of the teachers with the difference 

between the two tabulated T-values and calculated at an indication level (0.05) 

and freedom degree (98), and as illustrated in the following table, which 
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presents the weakness of using the library according to the teachers category 

compared to the postgraduate students, and the following table illustrates that:  
The 

variable  

The 

number 

The mean The 

standard 

deviation 

The 

calculated T 

The 

tabulated T 

The 

indication 

postgrad  50 343.7778 31.477 2.09 1.96 indicator 

teachers 50 312.6627 39.458 

 

The results:  

After finishing the research, the researchist came up with several results, the 

most important are:  

1. There is a disinclination by the beneficiaries from getting benefit of the 

library services, which supports the validity of the problem prediction. 

2. Some of the problems are related to the indices existing in the library, 

where despite using the machinery indices, but the research via the library 

occurs through the employee and also there are some issues related to 

conforming between the card indices with what is already in the library, 

and troubles relating to the modality used by the beneficiaries. 

3. The inadequacy and failure of the provided services by the library to the 

beneficiaries. 

4. Lack in the number of the diverse information sources copies like books 

and periodicals.  

5. The inadequacy of the qualification and cooperation of the library workers 

with the beneficiaries.  
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6. Also, the intermittent closing of the library for the reasons of book fair 

preparations and other activities affected getting the targeted benefits by 

the beneficiaries.  
 

The recommendations:  

In the shade of the previous results, the researcher recommends:  

1. The necessity to care about the indices, computerise them, and match 

them with what is practically existed information resources in the library, 

make them available to the beneficiary general use. 

2. Increasing the number of the copies and especially those that are in highly 

demand. 

3. Increasing the library services and do not restrict them on the borrowing 

services only, and increasing new services like the scouts, the ongoing 

framing, the selective information propagating, the referencing quotation 

services, and other classical and electronic services. 

4. Improving the library workers via participate them via training courses that 

targets the office work and dealing with the beneficiaries (job morals). 

5. Despite of the book fairs and so are considered one of the important 

activities, but it is necessary to organise, during working hours, between 

those activities and the library opening times to the public.  
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Appendix 1 

Questionnaire Form 

Ministry of Higher Education and Scientific Research 

Al-Mustanssirriyya University 

Information and Libraries Department 

Dear he-beneficiary/she-beneficiary 

The researchist intends to conduct a research about beneficiary's disinclination 

about using the university libraries, and to finalise her job she had to distribute 

the questionnaire form to your good selves, including a group of clauses, which 

represent the reasons behind the disinclination of visiting the library and 

benefiting of its services. Therefore, the researchist puts this questionnaire 

between your hands that is formed of 17 for the purpose of marking on one 

alternative only among the five answer alternatives by putting a sign ( ) in front 

of the suitable clause for you, and there is no need to write the name where the 

questionnaire is prepared for the purposes of the scientific research only.  

The researchist 
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 Clause The answers alternatives 

totally 

applies on 

me 

applies on 

me greatly  

applies on 

me 

does not apply on 

me 

totally does not 

apply on me 

1 I find all what I need 

within the course  

     

2 There is no enough 

leisure time among 

the lectures for the 

purpose of visiting the 

library 

     

3 The opening times of 

the library are not 

suitable for me 

     

4 Closing the library 

services for multiple 

periods affects the 

process of benefiting 

of it 

     

5 The location of the 

library is distant of the 

location of my 

lectures  

     

6 I find difficulty to 

reach the library 

     

7 I don't find a sufficient 

cooperation of the 

library workers 

     

8 Despite the 

cooperation of the 

library workers, but 
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their experience is 

limited in helping 

9 I don't find what I 

search for in the 

library 

     

10 I always suffer of lack 

of enough copies  

     

11 The method of 

arranging the indices 

isn't logical for me 

     

12 The indices are not 

identical to the 

practical reality of the 

references  

     

13 Despite the existence 

of machinery index, 

but it is not available 

for the beneficiaries 

     

14 The responsible 

employee on the 

machinery indices is 

unaware of my needs 

     

15 I do not know how to 

use the library 

     

16 I find what I need 

through the internet 

     

17 The services provided 

in the library are not 

enough for me 
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Appendix (2) 

The arbitrators' names arranged according to the scientific title and alphabetic order 

 The name Scientific title Working address  

1 Dr. Ammal Fadhil Abbas Assistant Professor  Information and 

libraries department 

2 Dr. Sahlah Alwan  Assistant Professor The Central Library of 

Al-Mustanssirriyya 

university 

3 Dr. Abdullatif Hashim Khairi Teacher Information and 

libraries department 

4 Ali Alhurr Lazim Assistant teacher The Central Library of 

Al-Mustanssirriyya 

university 

5 Wissam Adil Aboodi Assistant teacher The Central Library of 

Al-Mustanssirriyya 

university 
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