
  

 العربي للبحوث والدراسات يف علوم املكتبات واملعلومات جملة املركز

 حمكمة نصف سنوية دورية إلكرتونية علمية

  

 

* 

* 

* 

* 

* 
* 

  

 

  

 العربي للبحوث والدراسات يف علوم املكتبات واملعلومات جملة املركز

 حمكمة نصف سنوية دورية إلكرتونية علمية

  

 

* * 

* 

 م 2019  ونيوي -عشر ثاني العدد ال – دساجمللد السا

  

L 

  

 

 

 

والدراسات يف علوم  املركز العربي للبحوث  

 املكتبات واملعلومات

ISSN: 2410 – 8324 

  

 عدد خاص لتكريم العاملني اجلليلني 

  جاسم حممد جرجيسأ.د/                             شعبان عبدالعزيز خليفةأ.د/    

 



 

 
 

 املعلْمات يف علْو امللتبات ّ جمل٘ املركس العربٕ للبحْث ّالدراشات

 دّرٓ٘ إللرتّىٔ٘ علنٔ٘ حملن٘ ىضف شيْٓ٘

 

 

 

 

 ٍٔئ٘ التحرٓر

 

 د.شٍْــاو بادٖ مدٓر التحرٓر: الصنري حصني علٕ رئٔض التحرٓر:

 شعـــــــــــــد ّحٔــــد. د اللنٔشٕ  علٕ لطٔفـ٘. دأ. 

 زكرٓــا شرٓف حمنْد. د  شٔدٍه ٍيــــــاء خالدٗ. دأ.

 طــــــــُ آمــــــــــــال.د عليــــْش  ىبٔــــــل. دأ.

 شعـــــــــاد بً شعريٗ. د ْٓشف رحـــــــــــــــاب. د

 د. رحاب ْٓشف : مضنه الغالف خريٖ ٍاشه اللطٔف عبد. د

 اهلٔئ٘ االشتشارٓ٘

 ْحــأ. د. ىاجٔ٘ قن

والتوثيق، جامعت عبد الحميد أستاذ بمعهد املكتباث 

 2مهري قسنطينت 

 جٍْرٖ عسٗ. دأ.

 املعلوماث، علوم قسم ، أستاذ

 سويف بني جامعت

 أ. د. حمند عْدِ علْٖٔ

 أستاذ بقسم املعلوماث واملكتباث، جامعت البصرة

 اجلـرادات عنر. د

 شارك نائب عميد كليت أربد الجامعيتم أستاذ

 أ. د. طالل ىـاظه السٍريٖ

 ذ بقسم املعلوماث واملكتباث، الجامعت املستنصريتأستا

 اهلل عبد شعٔد عتٔق خالد.د

 .واملعلوماث املكتباث قسم. مشارك استاذ

 صنعاء جامعت

 أ. د. حمنْد صاحل إمساعٔل

 قسم املعلوماث واملكتباث، جامعت املوصل،أستاذ 

 د. حياٌ الضادق بٔـساٌ

ميت الدراساث قسم دراساث املعلوماث، أكادي ،أستاذ مشارك

 العليا

 غرارمٕ ٍّٔبــ٘. د.أ

 والتوثيق، املكتباث علم بقسم العالي التعليم أستاذة

 الجزائر جامعت

 

 

 صْيف اللطٔف عبد ىْر.أ

 ألامريكيت املتحدة الوالياث. كارولينا نورث جامعت
 عٔد الباشط عبد شَري. دأ.

 سويف بني املعلوماث، جامعت علوم قسم  ، أستاذ

 



 النشــر مبــادئ       

 
  1029 يوليو ـ العدد الثاني عشر –السادس  اجمللد 1

 مبــادئ النشــر

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

  :مقاالت البحوث األصيلة 

كلمات  وشتاترأ أن جناىن أصاليت  0333و 0333بانن ماا يجب أن جتراوح مقاالث البحىر ألاصيلت  -

رووي، باللغت العربيت أو إلاهجلنزيت لم يسبق وترها في أي منان آخر في أي وسيط مطبىع أو إلكت

أو أي لغت أخري أو أن جناىن زا م ماً أحرواات الباااا للمازساخنر أو الا. خىااي   ماا يجاب أال 

 جنىن قي. الىظر لليتر في منان آخر  

 إ ااا   -
 
 ز.يااا.ا

 
يجاااب أن جدسااام مقااااالث البحاااىر باااالعمق وألاصاااالت بحياااا يمكاااً أن ج اااي   ااا  ا

 املجال 

 يق مقاالث البحىر مً الىاايت العلميت باملرازع واملصادا والىزااق يجب أن يخم جىز -

 ألصىل البحا العلمي  -
 
 يجب أن يخم جيسيق مقاالث البحىر وفقا

 :عروض الكتاب 

كلماات، مبمااا فااي  553و 053جراااب ال.وا اات ضعااروب الكخااب، تراا  أن يتااراوح تاا.د النلماااث مااا باانن 

أن حتااما البياهاااث الببليىزرافياات كاملاات للكخااال وأن ذلااب بياهاااث الكخااال الببليىزرافياات   تراا  

حعطي القاائ ملحت تامت تً الكخال، وجلخص الىقاأ الرا ست التي جىضح مىاحً قىة وضع  

 الكخال 

 :األعنال املرتمجة 

  جقبا ال.وا ت ألاتمال املترزمت  رأ أن يخم اافاق الىص ألاصري اتى جخم مرازعت الترزمت

 :وقائع املؤمترات 

جااااب أن حتااااما معلىماااااث تااااً تىااااىان املااااتجمر واملااااىظم ماملىظماااانن ، وجاااااا   ومنااااان  وعقاااااد  ي -

 وترب مىضىع للمتجمر، ومحاواي الرا ست 

 تنسيق املقاالت:ب. 

يرج  مالاظت أهه يقع تر  تاجق املتلفنن جيسيق املقاالث وزعلها في التنا املطلىل قبا جق.يمها   -

قاالث التي ال جخىافق مع هذي إلاا اداث وادها ملتلفيها ولً يخم الىظر مع العلم أهه لً يخم قبىل امل

 في وترها اتى يخم إتادة جق.يمها بالصىاة املالامت 
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 يجب أن ُيق.ّم مع كا مقال فردي صفحت تىىان املقال تر  أن حتما ما يري: -

  تىىان املقال 

 اسم املتل  واملتها العلمي 

  امللخص 

 النلماث املفخاايت 

 

جااب أن ُيرفاااق ماااع املقااااالث بياااان مقخ اااب باااملتهالث العلميااات واملهىيااات للمتلااا    املاااتلفنن، بماااا فاااي ي -

 
 
 ذلب املىصب الرسمي الحا ي وبياهاث  جصال كاملت

في اال مساهمت أ ثر مً متل  في املقال يجب جح.ي. املتل  املىىأ به تمليت املراسالث وإافااق  -

 
 
 بياهاث  جصال به كاملت

: ييبغاااي أن ُيرفاااق ماااع املقاااالث ملخاااص فاااي صااافحت تىااىان املقاااال باللغااات العربيااات ترااا  أن خلصاتت  امل -

 كلمت   033و 033يقع امللخص ما بنن 

النلماث املفخاايت: يرج  جق.يم خمس أو ساذ كلمااث مفخاايات التاي جلخاص املىضاىتاث الرا سات  -

املقاااااال ترااااا  أن ياااااخم وضاااااعها ضعااااا.  للمقاااااال وذلاااااب بااااااللغخنن العربيااااات وإلاهجلنزيااااات ترااااا  صااااافحت تىاااااىان

 
 
 امللخص مبا رة

 يجب أن يخم الخىضيح الناما للمصطلحاث واملخخصراث تى. اسخخ.امها ألول مرة   -

باااانن  5 0، مااااع جاااار  مسااااافت A4يجااااب أن جااااخم حباتاااات املقاااااالث تراااا  زاهااااب واااااا. مااااً واقاااات مقااااا   -

 سم تر  الجىاهب ألاابعت للصفحت   00 0السطىا، تر  أن جنىن الهىامش
 

 ألابن ط: -

 خط املق ال  ب للغة العربية :Simplified Arabic  01زقيا لعىىان املقال، ومقا   01، مقا 

 في الهامش  00في املتن، ومقا   00مااا للعىاو ً الفرتيت، ومقا  
 

   خط  ب للغة إلانجليزية:املق الTimes New Roman  زقيا لعىىان املقال،  01، مقا

 في الهامش  00في املتن، ومقا   00مااا للعىاو ً الفرتيت، ومقا   01ومقا  

 إلايض حي  : -

  يجااب أن جقااا.م زمياااع إلاي اااااياث والصاااىا الفىجىلرافياات فاااي التااانا إلالكتروواااي فقاااط ترااا  أن

مة ومرقمااااات ترااااا  الخاااااىا ي باألاقاااااام العربيااااات و جاااااب أن جحماااااا كاااااا جناااااىن ذاث زاااااىدة تاليااااات  مقااااارو 
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إي اااايت حسااميت جىضاايحيت مااع اقاام إلاي اااايت  و نااىن املتلفااىن مساا ىلىن تااً الحصااىل تراا  

 اقىق الخألي  واليتر لنافت ألاتمال الفىيت املأخىذة مً مصادا أخري 

 اام كااا زاا.ول حسااميت جىضاايحيت يجااب جاارقيم الجاا.اول باألاقااام العربياات تراا  الخااىا ي  و جااب أن ي -

 واقم الج.ول 

 سدتااااااهاداث واملرازااااااع الببليىزرافياااااات: أساااااالىل زمعياااااات اللغاااااااث الح.ي اااااات لالسدتااااااهاد املرز ااااااي   -

 و جب أن جظهر قىاام املرازع في نهايت املقال، ول س  ما الحىاش ي  

رسا زميع املتااكاث إ   البري. إلالكترووي لل.وا ت الخا ي: -
ُ
  ج

researchlibrariesr@gmail.com 
                  

 حقوق التأليف والنشر: ج. 

املكخباااااث املعلىماااااث  يمااااىح املتلفااااىن اخصاااات اصاااار ت للمر اااا  العربااااي للبحااااىر وال.ااساااااث فااااي تلااااىم

صاات مهاام فااي ميتااىااث أخااري  جاا م مااً اجفاقياات التاارخيص، و مكااً للمااتلفنن اسااخخ.ام املااىاد الخا

 
 
 مق.ما

 
 ضترأ أن ذ ر أسبقيت وترها بال.وا ت وأن يخم إخطاا اا س جحر ر  خابت
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 الرواد رحلوا

 لكن ذكراهم باقية فينا ما حيينا

ألاسددد  لصت دددخع ونصعدددع  زصز دددخصت ع  ددد صت علومددد  صوددداص لععددد صت ع  ددد صفقدددخصص ادددبصت و  ددد  ص ص

مددددرصت دددد  تنصت  س دددد ز صزصتز ص نتئددددخزص،لددددي ص ز  ددددخليفددددسص ألاسدددد  لصت ددددخع ونص، سدددد ص ص،دددد ،   ص

ص.زصواصسم ءصت عل ص صت ع فس زصع م    ق م 

 بعدد ص صملمعددد صت عطدد ءص دد ص،ددخ ن صم مدد صع صصت  وتضدداصتم ددد زصصم ددبتصاردد تنلصت علدد ص صزصف ضدد ص ز  دد

صالصت  طونصصف صنظ رصم صقخم هص لم عسص صت   اب.صزنهم صف صت ملم  ص ص

ف ،يددنصألاسدد  لصت ددخع ونصعددع  زصز ددخصت ع  دد ص صت ددو ص دداصم دد اسصتم دد  اصهصكددنصنفدد صلتئقددس

ص صص كددد صف تحدددوددداصقلو عددد صحادددسص ص، ددد لص خليفدددس ص ألاسددد  لصت دددخع ونص، سددد ص ص،ددد ،  صص كددد
 
صالصص 

 
ع  دددرت

ص صف    ابصل هيمورصأل،خصم
 
صم ز.يت  ،صهو  فقخصأ أص حصيتيم 

صمعددددتصععدددد صل   دددد
 
ت ددددخع ونصعددددع  زصألاسدددد  لصزلدددد ص صتع فددددصت  ،لددددسصتم  معيددددسصألا  دددد ودددداصم ،لددددسصص 

موضددوز اه  ص ععددد صأ،لدد ص مق  ل دددهصن،مدددهصنصمددرصخددد مصع  ددهص م  ف صدددهصت  عوزددسص ت ف  دددخلص صخليفددس

صحقددداصتم لددد ص  يفددد نوصي ددد ص،م ون دددسصماددد صت ع  يدددسص خنتسدددسصص6002زلددد صيخيددده ص وددداصصدددي ص  لمدددتصت  ص

 ونصعدددع  زصخليفددددسصت  ، ددد  رصوددداصت و  دددد  ص ت علومددد   ص مدددد صوت ددد صألعددد ص قدددد   صألا مص  ألسددد  لصت ددددخع

  لتصص:صسأ ني صن،بص  ص ص6002 ق  صت و    صواص، معسصت ق ه لصواصع  صنوفمبرصصهن،مهصنصواصمو  

صصصص؟صصسمي صنم اصت ي سم ز
 
صموسوزي 

 
صصم صتعاصت ملمسصمرصمعنى.نص مك زصز   

م ،لددسصت  ددعسصصص لمددت صزلدد صيددخوصألاسدد  لصت ددخع ونصعددع  زصز ددخصت ع  دد صخليفددسصصن،مددهصنصوددا

ص-6002ت علومددد  صوددداص، معدددسصت قددد ه لصوددداصت عددد  صتم ددد معاص لم ، ددد  رصوددداصق ددد صت و  ددد  ص صصت  م يخيدددس

صوداصلصص" مع هجصت  حث" صننسنيصم نلص6002
 
صوداصم نلصمرصأنقص أصعبصت وتن صكد زص  نزد 

 
زطد ءص م م دبت

وداصسسدابتنلصمدرصص ع  دنصس دوهوصصوداصمح ضد تصهصصضد   صالص صص صالصصمدن صسد ز  صم وتصدلسص4أ ص3ل ق ءص دخلص

ص.ت  عسصواصت ط حزلمهص ص

ت  صم صت قدوم صتم د نوصز د صم ضونصص6002واصصي صصعع  زصن،مهصنصصت خع ونصص نتفق صص

ألاميددسصص-ألاميددسصت اق فيددسص-ت و  دد  ص محددوصألاميددسصألا ف  ئيددس)صألخادد   صت و  دد  ص صت علومدد  صودداصمادد 
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زلددد ص،ضدددونصمع ق ددد  صنسددد ئنصت  ، ددد  رصععددد صعدددخيخصتم ددد  ص، معدددسصت عادددونل ص صص(صودددات علوم صيدددس

ن ق دددد   صكدددد زصذعدددد صألاسدددد  لص ت ع  دددد ص ت و،ددددهص ت  عددددخصليلددددسص دددد  ص صأعدددد يصزل هدددد ص ت ددددخع ونتهصت  دددديص

ص.6000ييف نوصواصمطلاصز  صسعوت صأقموه صواصت ق ه لص، ىصتنوه ءص

ص،دد ،  صن،مددهصنصصألاسدد  لصت ددخع ونص، سدد ص ص أس دد صت  عدد صت ع  دد صزعددخم صزليددهصصتع فددد  

،يدددددثصت ددددد ف ص  نضدددددم مهصي ددددد صص6003 ل حدددددو ص ت خنتسددددد  صوددددداصزلدددددو صت و  ددددد  ص ت علومددددد  صوددددداصزددددد  ص

ت  يادددسص صصت ع  ددد ص ل حدددو ص ت خنتسددد  صوددداصزلدددو صت و  ددد  ص ت علومددد  ص ل عدددسصت علميدددسص لم عددد زضدددو سص

ت ددخز ص ت  دد نخلص ددنص قددخ صكددنصأعددم مصص  بددىصللبدديص مددنصن،  ددسصصددخن،يددثص صسست دد ن سصل لددسصت  عدد 

صإلنج حصهتتصت    عصت علميصت  حثي ص صك زصع ف
 
صع  رصص 

 
ل لسصت  ع صأزصيو بصت خع ونص، س صن،مدهصصت

صصتف   ،يدددسصت عدددخنصألا مص هدددتتصمددد صن
 
 ت   ااددد زصت عددد  صوددداصصت  ددد ،ا زوددداص سددد صصوتنصتل لدددسصته م مددد 

حوددددد ص حددددددو صلميدددددسص لم عددددد  ص   صزلدددددو صت و  ددددد  ص ت علومددددد   ص كددددد زصس ددددد يص   ددددد ااص،ميددددداصألامدددددونصت ع

صت علميس.أسمىص أنفاصت  تصبصصي  صنتئ صت تش ياص لما   لص ت   اعسص نقاصت  ع  ص ص ننتس  صتل لس

ص و د   ص6002 واصز  ص
 
 م تفداصت علومد  ص حدو ص ننتسد  صوداصزلدو صت و  د  صص:ص)ع دبصصقدخيم 

ت ا ننصزرصنتنصت ع لسص لن  صواص يبي  صم وت  صكلم صهصت  يصع به صواص،ق صز  قسصواصم يل يصصت  ون س(

ص  س م
 
 صت  دعخفقدخ صت دخز ص صص  صعع صزل صصوتصنصنتئ ص صصأ  ص فجع ص  ،ليهأضعهصزل صصخنوصص 

صزلددد صن  دددهص مق فيدد
 
ص دددتع تهص سدد ئ ت

 
ص وددرصز دددخوص دددهصأزصأ قددكص فيددد 

 
ص ل  اددبص ت  عدددسص 

 
مددد صصأ ددد هص خ نمددد 

ص،ي  .

صي ت  عدد صت ع  دد ص ل حددو ص لخنتسدد  صودداصزلددو صت و  دد  ص ت علومدد  صخاددبصهددتتصت عددخنص
 
صهددخءت

ص   ، م صت ط ه ل ص ي،ي ءص تع تهم ص أ  هم صت طيب.صص ص
َ
ص صو  م 

 
ص ف ءت

ن، صنصألاس  لصت خع ونصعع  زصز خصت ع  د صخليفدسص ألاسد  لصت دخع ونص، سد ص ص،د ،  ص

ص أسونهم صف يحص،ع صهص ،  ه صماصت اخيق زص ت   ختءصواصزلي زص. حف ص  م  ص

 علي حسني السمري                                                        

صنئ  صت  ح   صصصص                                                                                                            

ص6002يو يوصص8نم اصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص
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 شعبان عبذ العزيز خليفةاألستار الذكتور 

 شيخ املكتبيني العرب

 أ. د. عيس ى عيس ى العسافين                                                    

 أظحار علم املعلومات في جامعة دمشق

 سئيغ جمعية املكحبات والورائق العوسية

  

 أ  
 
ال شااااااعب  أ ااااااعا ماااااام م ااااااذا  كامااااااة عليااااااة مشموكااااااة  وأعااااااش   اااااازل  أ  أناااااا أعااااااش    ي ااااااا

الكلمااااات لم حلاااا، اللزااااات  ج اااااض عاااام ترا ااااة الكاملااااة لمااااا اع اااا   جيل ااااا ماااام  ااااام ل  ااااذ   وال 

يعااااع ا نال أ  نشبااااعهللا ل دااااا  ت وكااااذسل ماااااملوت رااااق عثاااان ااااا   ااااي ال م ااااش م اااا   والك  اااا  ماااام ال اااااط 

 نهم لال عطا   وال نب ... ننهم موجى الاريا . مشو  لين ا ولكنهم في الح ي ة أموات أل

وع ااذما نحثااذذ عاام الااذ حوس يااعبا   لي ااة علياا  سرمااة ت ونااز ش عطا اثاا  ن ااذ أناا  اااا  

 فاااااي  شياااااق العاااااعود العلداااااب م اااااز أ  اعحثااااان العااااالم  اااااااد دب والبث اااااب  م اااااذ أعطاااااى ماااااا 
 
 محم اااااقا

 
عاملاااااا

 ع
 
 وثش ياااة ومثباااة وااااا  عطاااا ا

 
  واااا  ه اااب أنااا  ظااايب ى لين اااا فاااي نحاجااا  اظاااحطان أ  يعطاااا  علماااا

 
ظيماااا

 يعيش مي ا.
 
 ال كشي ور شال العطشة العادكة ريا

 شرم ت أظحاري  ظحار الالي  الذ حوس يعبا   لي ة  ييخ املكحةي   العشب وسائذ علم 

 ثم ااق رعااعة  مااق وسرالااة العااذس   
 
  ب اا ا

 
ملاا  املكحبااات فااي معااش والعااالم العشاااا. اااا  الشاراا  عاملااا

 ثحلماااااز عثاااان  ذ ااااا  أجيااااا  عذ اااااذة فااااي مشرلاااااة 
 
 عظيمااااا

 
رماااااط الشاااااباب وركمااااة الشااااايوا  اااااا  معلماااااا

 
 
اللعاااااااسغ والعااااااا ة الحمييذ اااااااة للماجعااااااح   واملاجعاااااااح   والاااااااذ حوسال  واااااااا  جااااااام الحوا ااااااا   اااااااذ  ا

 "صااة العلم سششل"
 
 لم  ب   رعلم أو مشوسة  واا    و  لي دائما

 
 .للعز   كب  الكب    واا   شيما

 للذساظااة 
 
ل ااذ ثحلماازت عثاان  ذ اا  ظااب  ظاا وات ويضيااذ  ومااش ماام ن عاا  و ل اا  و شماا  مما ياا  لااي جااوا

 والبثث.
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وأر ااش أسااا الح يااد لاا  فااي أوائاا  الخعااعينيات ماام ال ااش  امل عااشم راا   اااا  يعلم ااب فااي مشرلااة 

ل شح  ب ا  الع ة الحمييذ ة للماجعح   م شس " علم املكحبات امل اس " ريث   د أنحظش مثا شاث  

 فاااي نل ائااا  للاااذسوط   حمحااا  "لكاسصماااا"  ا اااة 
 
و  ااااسل العاااأ  اااا  أساعاااا   رياااث ااااا   شرمااا  ت لاااا شا

أناا   - طااالب فااي رالااة تع اا اب عاام الااو م –ث اازب الانخبااال كلمااا أ  نشا ااا  اازل   ااام  و  ااا سشااعش 

 ويعامل ا معاملة  ا ة ميها الك    مم الحا والعطا، والح اا
 
 ن  كلاد كشيا م ا جذا

 
  وال آلا  ألاذا

 ميها مشاعش  لوة امل ذظة.

    ة هي املحطات التب جمعح ب م   ازا العاالم الاليا  فاي ال اا شة و  ا وت ودمشاق   ا اة 

ونثم نحثذذ عم م ا ة ثضياذ عام ظاب  ظا وات محوا الة. وأر اش أنا  دعااسا ع اذما ااا  فاي ل ا وت نلان 

سيا  لحدوس وسية العم  التب اا   ل يها فاي كعاش صياسث   ريث   د أكضعب نجاصجا العي ية في ظو 

الاونيعكو  وعثن ال وس لبيد الاذعوة الكشيماة و  اد أظاحم  لكلماثا  وم اكشااث  لمثاااب م ثاي م ا  

 
 
 جااذا

 
آلا ااشيم فااي ثلاا  الوسيااة التااب أكامكهااا اليوسعااكو فااي عمليااات الحثلياا  املو ااو ي. و  ااد ظااعيذا

 عط ا  وسعا حاا  لمشاا ذث   وكداي ا رالراة أ اام  وأ اذكا
 
  الاذ حوس ياعبا  وثالمزثا  يعشماو  جياذا

 و لة  ظحار لحالميزل م ي   لق  ظحار العالم.

ن ااااعهللا فااااي س ااااون ظااااوسيا  ااااي،   ال   
 
 ممحعااااا

 
م  واااااا  لشم ح ااااا 6991 مااااا أر ااااش أن ااااا كدااااي ا وكحااااا

أمياة الكب ا   العذ  ة والضميلة ال ا لة الذ حوسة     عمشا   ريث لاذأنا الشرلاة لضيااسة لااام  ل اب

و ااااو أرااااذ أ اااام املعاااااجذ تظااااالمية وأرااااذ ثاائااااا تظااااالم العااااب  فااااي العااااالم  راااام ث ول ااااا فااااي سراااااب 

دمشاااق ال ذ ماااة التاااب جعاااذ أكاااذم مذ  اااة م  ولاااة وأكاااذم عا ااامة فاااي الحااااسيخ  رااام صسناااا مذ  اااة معلاااوال 

 لمشااااا
 
 ذة ثلاااا  املذ  ااااة آلاساميااااة التااااب مااااا صا  ظااااكانها  حثااااذرو  ههااااا  واااااا  سرمااااة ت علياااا  معااااحمحعا

 نلان ظاي  راوسا  رياث صسناا 
 
العز  ة التب ثثحدنها جبا  ال لمو  في س م صخشي  رم اث ي ا ج و اا

 ا ححم اااااا الشرلاااااة لضيااااااسة املعالاااااذ 
 
معاااااشح لعاااااش  الااااازي   ااااا  فاااااي كلعاااااة لعاااااش  الشاااااام فاااااي دسعاااااا  وأ  ااااا ا

ظاااعادث  وكاااا  أنهاااا ال الشومانياااة فاااي مذ  اااة العاااويذا . وفاااي نها اااة الشرلاااة أعاااشب الاااذ حوس ياااعبا  عااام 

 لح كااش لاا ي شااعب  ع   ااا  ممااب سرلااة مضدرمااة ثثحااار نلاان الح ماا  والح ك اا   و اازل املعااالم 
 
ث اا   م اااال

 و زا العبق الحاسيخي ث ع  منها سرلة اظحث ائية ث  ل  نلن عوالم لم ثكم ثثلم لالو و  نليها.

علومااات ل امعااة ال ااا شة  ر بااد نلاان مكحباا  فااي كعاام املكحبااات وامل 6991وأر ااش أسااا فااي نها ااة 

وكااالل ب  عادثااا  ل  رااااب  ب ااا  رااام دعاااسا لضياسثااا  فاااي معقلااا  لح ااااو  العشااا  مااا  عائلحااا   وااااا  لاااي ياااش  
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   او  عنهاا أنهاا 
 
الحعش  عثن صوجح  الذ حوسة ال ا لة علية مثماود عاضت عيااد  وااا  الشارا  دائماا

لااي يااش  الحعااش  عثاان وريااذل  ليعااد صوجحاا  مثعااا لاا  هااي   ااد والعااذ ق واملعخشاااس   مااا اااا 

 يشي، الزي يعشق الكحا وال شا ة م ز سعومة أه اسل.

ن  الحذ ث ليطو  ويطو  راو  م ياذنا العظايم وعطا اثا  املم اقة  ويك اا فاي  ازا امل اام أ  

 رعااام 
 
   لذا ااة

 
م ونها ااة رعااام 6911ن ااو  أناا  سشااش عثاان مااذ  م اا ة صم يااة ث ااذس لخعااعة و معاا   عامااا

عماا   ماااا لاا    حاااا وألثاااذ وم ااااالت( ليااا كيمكهاااا  ااد ميااة والعلمياااة للكحاااا  011( أ ثاا  مااام 9169

 العش ية في م ا  املكحبات واملعلومات.

  81عام عماش ناا ض 9169 ونيا   91  وثاوفي فاي 6906ظةحمأ  99ولذ  ظحار ال ا   في امل ومية 
 
عاماا

 وسا ل ظمعة وظ  ة عطشة ظح لذل في كلوب مم عشمول وفي 
 
 ع و  مم ظينهلو  مم علم . ثاساا

 سرم ت أظحارنا وجضال عم  الل      الاضا  وأظك   ظبثان  وجعالن معيح ج اث .
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 األستاذ الدكتور جاسم حممد جرجيس

 اإلنسان كما عرفناه

 

 طالل ناظم الزهيري  أ.د                                                                                                          

 قسم املعلومات واملكحبات                                                                                                                       

 الجامعة املسخىصرية                                                                                                                           

 

وم  ً ل  با مب  ائعة عا ع  ة م  ً مميس  ة ا حلعل     لبل  ا ا علل    واملعلوم  ات     ع  3122ام ع  

.  م      ً الجل      ة ا عراع      ة  ععو      عل وا حورع      ا واملعلوم      ات. وا          لص                 ملح      وا  41-32ا ع       ئ 

    ت عا  ل يه اااث  ت ا عللع  ة واملكىع  ة ا      اي  حلرت        
ن
 عي  حاا ا     حوع  اي  م س    ر اً ثكريل  ا

 ث اعة مً للسة ع
ن
 ث اعة و مىة را

ن
   لن ا   وا ا عراع ة ملاا را

ن
قوئ مً ا زمً قض ااا عمل ت م مح ىقب

 و ل    
ن
أل ر.. نهل م م ً علل ت ا      ا و بت ئون ثلل ر. وأا  ر أن ا    حوع  اي م اثص م ط ب   ص عا

من    أن أو   اعا       ا كحا    ة       ا   ا ا ع    ئ. أقل   د     ت ا   م ثري     أن أ ح    عى    . ق   اا           ق     ثك    م 

 ء      م  ً ا ع  راا رل   ا عم  ر. وا  م عا  ل م  ا أا   ر ئ ح  وعة  ل  ل أ  الر   ل  ا  ح    عي  حاا ا     حوع ام  ب

. وأا    ر ثلام   ا أه   ت  ل     من     أن ن    ون       مس   االة  ل ع   ة عللع   ة 
ن
و   وس  ي   ا م       ا    ا  ث    ا  أنض   ا

 ياا م  ا ا   ر اي  ل       ا   ا 
ن
ثص   ع      ا   ا ا ع   ئ  و ع  م م  ا دلرو  ب  ا س  عائة قو   ت   ي  كرون ي  عع ا

ا ع ئ . ا عوم   أعي  أن أثل ذ عً عيحاا ا   حوع  ايم ا عا م وعيحاا واملنه . أعي  أن أثل ذ 

ع  ً ئ ح  وع  اي  م كوس  ان  ل  ا عرأح  ت أه  ا وعرأ  ت م  ً ر  ان قري    مى  ت. و ع  م أ   را م  ا نلل  ر ئ.  اي  م 

ا ك ل   وسان او ا   ا عشا  لو ً و عم يىوات ا غراة ا    أراد علعت راهد ق  اع د أعت 

مً املشاعر هلو  ل   ا عراا. أث  ر عى ما ران ن لعىا ممثلر    يم . ا  وا ا عراعة ران نحلكل 

مع     ا راه     د  3112 س     لاا ألب     اع ا ع     راا. وأا      ر أوا  ق     ا ء         مع     ت ر     ان         كم     اعات ا عراع     ة ع     ام 

املري    ر.  عوا    اا        ا ع    راا مكي    اوية. ي    ك ن   ع    ل ه      أم    واا ا ع    راا. أىقل    د      ت      ز ء م    ً ا واق     

         با م نألع       أعي       أي     ل  ألب     اع مل     وة  وأ ل     م   أعي       أن ثلل     و         ا ري     اجب 
ن
ق     ا عن  ق     اهللاب

الجلعل     ة ع     ً ا ع     راا وأال     ت. عى      اا أئع      د أن ا        حوع  اي     م   نري       أن ثحغل       مبم       ا ص     وعة 

 راا.ا  اىعة  ت عً ا عراا. و لا ران عزاهللاىا أهت  م نلد ي  بع  أن ثلكً مً اياعة ا ع
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أم    ا ئ ح    وع  اي    م ا ص     نا أك    و ع     م   ثل    م م    ً ال      نا مع    ت ن    را         الج           ا كزا 

  رأ ة مو  كة وع   ة   وريقة   جشعرا  امللم. قاع ة
ن
 عاهات ثاعيأعة  كم  اذ ووق ا   الانال ا دا ب ا

مل   ً بعح      . وئ ح   وع  اي    م ا ص     نا   و    وئ  لح ل    ل وا حص   ى  مع    ت بس    ع  محواا     م     ل نيس    اىا 

 م   لع  
ن
أاعا ا علر واملقام. وأا ر أن م  ل   وأاثت عملت م ا خش د أهت راهد  ت  وعة ثقريبا

  املحأصص  لن ا ع  رت      م   ا
ن
 ودرا  ا

ن
ا املعلوم  ات واملكحب  ات عا  ل ال  حبم أعل  اعام و م   اهالم. و  رقا

. ع     م رل     ا ا ع     ئ م    ً ع      قا ء واملع    اعم أ ع      أع    ت م    ً ا ص     ات م    ا ن      ت ي ع    ت 
ن
 و ىوا    ا

ن
و    لا 

 ع      ً أن م      ً بع      رم ا         حوع  اي      م بس      حوع  أن ن       زم أن بس      حلا أن ن       لم          
ن
ا ى      اً  أض      ب

رعة ث      ويً ا ص      اقات. ق       ثلحق     ب مع     ت         مص     ع   م       موي     وعة دع     يً  ععق     ام ا قعاي     عة بس     

ا  ىائا وثك   أه   ي وم ثل را م ً املص ع  وأه د عا ل نق لن أن ا  ا ا ر  م أ  ب     نق  املق رت. 

نبائعا  ال  نا وأوا يماا  ت مً أنً أهد.؟ ألا أن ثقوا  ت ايم  ل ا م ل بسرئ    أيلا ء مً 

أع   ة ق     ث    ون أه   د ه س     ث ك   م أال   ا مص   لد       ع   رأكم م   ً ا    ا ا بل     ويزي     علع      كم    اذ ثاعي

  ل ا. 

ئ ح    وع  اي     م امل ق     ل. بع     رم ا ك ل       مى     ا ئ ح    وع  اي     م املحأص               م      اا املعلوم     ات 

املكحب    ات.  ك    ً ال قعقع    ة أه    ت ع     م موي    وع          عبح    ت ا ك ل      م    ً املعلوم    ات لا     ة ا حاعيأع    ة و 

ة املكى   ة ا      ماعي  كا ه     ا          قلد والجغراأع  ة و  حلاعع  ة ل حل   ل ا    وا ا عراع  ة. و ع   م  بعع  

أع     ت ا         املل      رة مل         لق      را ءة مح      اب   ع         ل     ر ا حو      وعات محل       ذ  ب      ا وم      حلكً          املق      ا بت 

 ا حل زيوهعة وا ص  عة. 

 
ن
ئ ح  وع  اي  م عت. ع   م مح   الر    كو ئ  مل     ك  م نحعام  م معك  م  ص   نا و س   ل أنض  ا

ي   ل ا حع  رم عا  ل أ ى  ا ء أ    قاهللات   أا   ر م  رة عاي  لن  أق     عق  وا       أه  ا ي  عع   ن ي ى    ئن  اع أ   ب  

      عش قت  م  ائ  و   وعام ثلح م مس  امة 
ن
   نقب عا ل ا    اً   وا  أم  ا مىاه ت      ر  ان واه  ا

عاثت عا   ل ا     اً     وا. والىاي   بة ا     اً     وا أر   ائ أ    زم أن ئ ح   وع  اي   م ا   و واي   عة م   ً ميش   و 

  اي حلراع عا ل و ب ات ا حوا  م   حل اع .   نن  ا ميش وع    
ن
ا ومع  مً  علت ا    ران ماارا

     لع  املىايبات ا عللعة و  حلاععة.
ن
 مً أ  قاهللات ئون يعجات أو جعلعا ماارا

بع رم أم  اي م ا رأع ا ا   اهللام  عي حاا ا    حوع  اي م      ئ حوع  ايم ا زوج. مً مىا  

مل  ت و ثرما   ت  ماا  رة مع  ت      ر  م امل  مثلرات وا ى   وات ا عللع  ة  وا       ك  ا هص  ا  واأ  ر م  ً م ن   ت 

 أه  ال اارة    ا ك ل  مً املواقل وال وائذ ا    بسرئاا. 
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وا ك      رم و ا      و  ين ا         حوع  اي      م كوس      ان ا      و ا روع      ة          اا ل      ا و ا      و عى      وان عل      با

 املمثلرات ا عراعة وا لقا ءات ا عللعة. عم م م أي حااها الجلع م 
ن
ا ش   ا    يوم ث حق   محلا

ا     حوع  اي   م س    ر اً وا   اعا     م م   ً ثحلل     عا  ل ن     . عي  ا حت مااا    د مس  حلرة أعى   ا وغ     لا 

    يعب ء ا حأص  وا هلوض  ا واق  املنه  ملميسات املع
ن
لومات. ورل   املىايبة   وهحغ . مهلا أمب

بس  عىا ي  أن وش  كر ا س  ع  م   نر املر   ز ا عرط  ب  لبل  وذ وا  عاي  ات      م   اا املكحب  ات واملعلوم  ات 

عا      ل ا           ح اث      ة ا كريل       ة  ي      ح راع ا س      ل ة ا عو      رة  قام       ة م      ً قام      ات ثأص        املعلوم       ات 

 واملكحبات    ا عا م ا عرطب. 

  

 

 



 سيد أمحد فايز أمحد .د       

 
  1029 ٌٍلٌَ ـ العدد الجانُ عصر –الصادس  اجمللد 8

 

 مؤشرات االقتصاد املعريف يف اجلامعات املصرٍْ احلهٌمَْ

 2030دراشْ ًصفَْ لتشكَل أهداف رؤٍْ مصر 

 

                            أحمد فايز أحمد سيد .د                                                                     

لوماتمدرس ثكنولوجيا اإلاللومات بقسم اإلاكحبات واإلال  

 كلية آلاداب والللوم ؤلانسانية جاملة قناة السويس

 

 

 ملخص الدراشْ

يلدددد صقح ددداد اإلال ادددا  و اقح ددداد اإلال  دددة   دددد  قسدددام الللدددوم صقح ددداد ة ال ددد  ؿ ددد ت مدددإ  ا  

 يدددق  قدددوم صددد ا اإلا دددؼور كملدددة   دددم دور اإلال  دددة ور س اإلادددام الصاددد   واإلال ادددا ادددا ثؼدددور صقح ددداد 

 ثدوا    حؼلد  اإلال ادا  صقح داد نحدو والححدوم  اإلال ادا ؤلاقدعق لححقيد   لد بأكعوثقددم اجتحعدم 

 ثكنولوجيا و اصة ثكنولوجية ثححية بنى ثو    صع ا ألاساسية  والا وغ من اإلاحؼلبات مجعوكة

 نـام  عم من الصا    ال  سعام اا وصسخثعار والحؼوي   للبحق قاكدة وثو   وصث ام  ؤلاكعم

الوصدوم للعنا سدة اللاإلايدة  لد ا  هدد  صد ا الدراسدة ئمدة وصدالا مإاد ات صقح داد و  جيدد  جلليم 

اإلال اا اا التاملات اإلا  ية الحكوميدة وثحليل دا ػبقدا ث ددذ ؤلا  داةيات الدوليدة  ومدد  ثؼبيد  

   2030صصدا  صستراثيجية اا ؿل رؤية م   

:(  واإلاددن،ت ص  دداتم الوصددضم  اثبلددد الدراسددة من،تددح:  صعددا: اإلاددن،ت الوصددضم  ثحليددل اإلاظددعو 

وصسددحلانة بالحقدداري  ؤلا  دداةية الدوليددة اإلاحعثلددة اددا ثق يدد  قيدداس مجحعددم اإلاللومددات لعثحدداد الدددوما 

لعث دددداتت  ثق يدددد  ب نددددام  ألامددددم اإلاححدددددة ؤلانعدددداتم ومإسسددددة   بددددن رااددددد  م مكحددددوم  ددددوم مإادددد  

  وثقددداري  الت دددا  Worl Bankالبندددل الددددوما اإلال  ددة اللدددالم   ومإاددد  صبحكدددار اللددالم   ومإاددد ات 

  وثقددداري  2030اإلا كدددا  اإلا ددد   للحلبصدددة وص  دددائ  وثقددداري  رةاسدددة الدددو رائ اإلا ددد ية  ورؤيدددة م ددد  

 و ارة الحلليم اللاما اإلا  ية.

( 100.93م بعقدددددار  2018م كددددن كددددام 2017ومددددن  صددددم نحدددداة  الدراسددددة  يددددادة الندددداث  اجحملددددا كددددام 

م  2017نسددددعة كددددن كددددام  3.774.979م بعقدددددار 2018ة كدددددد سددددكا: م دددد  كددددام مليددددار دوتر  و يدددداد

م  وكددددد ا  يدددددادة 2017( كدددددن كدددددام 0.005م  يدددددادة دليدددددل الحنعيدددددة الصاددددد ية بعقددددددار  2018واددددد د كدددددام 
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كدام  131من  95م  و2018كام  134من  99مإا  اإلال  ة   يق كا: ث ثي  مإا  اإلال  ة بع   

م  2018و 2017لوجيددددا اإلاللومددددات وصث دددداتت  ددددعم كددددامم م  كعددددا  ع ددددف ربددددات قيعددددة ثكنو 2017

م   يددق كددا: 2018م  كملددة مددن كددام 2017وكانددد قيعددة الحللدديم اللدداما بعإادد  اإلال  ددة اللددالم  كددام 

(  وكد ا 0.7م  يادة اا قيعدة البحدق والحؼدوي  وصبحكدار بعقددار  2018(  كعا ا د كام 0.4بعقدار  

 (.      0.8صقح اد بعقدار   

مددن  بدد   ثوصدديات الدراسددة السددجا لنقددل التاملددات اإلا دد ية ئمددة نعددومن التاملددات اإلانحجددة  مددن و 

 عم ثحويل و دا ها ألاكاد عية ئمة و دات بحوذ ئنحاجية اا مجاتت اللعل والخددمات اجخحلضدة  

ة. وصندا وثقد م اإلااورة الضنية والخبرة الللعية ئمة كا ة قؼاكات اجتحعم بعا  و   ل دا مدوارد ئطدا ي

جلعددل التاملددة كملددة  يددادة مواردصددا مددن الخدددمات ال دد  ثقدددم ا لع دد ين  مددم اجحا ـددة كملددة الت اما هددا 

 الللعية والثقا ية ثجاا اجتحعم.

 

ــْ ــات املفتاسَــ : صقح دددداد اإلال اددددا  مإادددد ات ثكنولوجيددددا صث دددداتت واإلاللومددددات  الهلنــ

كددددار  مإادددد ات الحنا سددددية اللاإلايددددة  رؤيددددة مإادددد ات الحللدددديم اللدددداما  مإادددد ات البحددددق الللمدددد  وصبح

 2030م   

 

 

Abstract of the study 

The knowledge economy or the knowledge economy is one of the sections of economic 

sciences that has recently emerged. This term is based on understanding the role of 

knowledge and human and cognitive capital in the development of the economy and the 

progress of society in order to achieve knowledge and knowledge transfer. It provides 

technological infrastructure, especially information and communication technology, 

provides a base for research and development, investment in human capital through a good 

educational system, and access to global competition. Therefore, this study aims to describe 

indicators of the knowledge economy in Egyptian universities Government and analyzed 

according to the latest international statistics, and the extent of the application of strategic 

objectives in light of Egypt's Vision 2030,  



 سيد أمحد فايز أمحد .د       

 
  1029 ٌٍلٌَ ـ العدد الجانُ عصر –الصادس  اجمللد 00

The study followed two approaches: the descriptive approach (content analysis), the 

statistical descriptive method, the use of international statistical reports, the ITU Information 

Society Measurement Report, the UNDP and the Mohammed bin Rashid Al Maktoum 

Foundation on the World Knowledge Index, the Global Innovation Index , Worl Bank World 

Bank, Egypt Central Agency for Mobilization and Statistics, Egyptian Prime Minister's 

Reports, Egypt 2030, and Egyptian Ministry of Higher Education reports. 

The most important results of the study are the increase in the GDP in 2017 from 2018 by 

(100.93) billion dollars, and the increase of the population of Egypt in 2018 by 3.774.979 

people from 2017. The year 2018 increased the human development index by (0.005) for 

the year 2017, The index of knowledge in Egypt was 99 out of 134 in 2018, 95 of 131 in 

2017, and the value of ICT in 2017 and 2018. The value of higher education in the Global 

Knowledge Index in 2017 was higher than in 2018, (0.4). In 2018, the value of research, 

development and innovation increased by (0.7) and the economy by ( 0.8.)  

Among the most important recommendations of the study is the transfer of Egyptian 

universities to the model of productive universities, by transforming their academic units 

into productive research units in various fields of work and services, and providing technical 

advice and scientific expertise to all sectors of the society, providing additional resources. 

Here, the university is working to increase its resources from the services it provides to 

others while maintaining its scientific and cultural obligations towards society. 

 

Keywords: Knowledge Economy, ICT Indicators, Higher Education Indicators, Scientific 

Research Indicators and Innovation, Global Competitiveness Indicators, Egypt 2030 Vision 
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 اإلطار املنوذُ للدراشْ :أًاًل

 مكدمْ  1/1

ئ: صقح ددددددداد اإلال ادددددددا اإلاقتدددددددر: بحكنولوجيدددددددا اإلاللومدددددددات وصث ددددددداتت صدددددددو اقح ددددددداد السددددددد كة 

الضاةقة   اما كدا: صقح داد الحقليدد  ادا الل د  ال دنااا صدو اقح داد الح كدة الصسديؼة ووسديلح  

قح دددداد اإلال اددددا صددددو اقح دددداد الح كددددة هددددا السددددكل الحد د ددددة والسدددديارات والبر ددددد الحقليددددد    ددددا: ص

السددددد يلة  ووسددددديلح  هدددددا ألاقعدددددار ال دددددناكية والبر دددددد ؤلالكتروندددددم   يدددددق  : الححدددددوم مدددددن صقح ددددداد 

الحقليددددد  ئمددددة صقح دددداد اإلال اددددا   ددددنم ثحددددد ا  مددددام ئدارة مإسسددددات ألاكعددددام   ضددددم ؿددددل صقح دددداد 

لندددددددرة( اددددددا اإلاددددددوارد  ألامددددددوام  الحقليددددددد  كددددددا: الححددددددد  الدددددد    واجدددددد  اإلاإسسددددددات صددددددو كيضيددددددة  ئدارة ا

اإلالدات  اليد اللاملة( وال   ثخناقص باتسحخدام   ما اا ؿل اقح داد اإلال  دة  قدد انحقدل الححدد  

ئمدددة  ئدارة الدددو  ة(  يدددق ثحدددوم صصحعدددام ئمدددة  لددد  الدددو  ة ادددا اإلاللومدددات واإلال  دددة ال ددد  ثددداداد قيع هددددا 

   صددددددددم مسددددددددحلامات صقح دددددددداد اإلال اددددددددا باتسددددددددحخدام   قددددددددد  صددددددددبحد اإلال  ددددددددة ور س اإلاددددددددام الضكدددددددد  

واإلاوجودات ألاكثدر  صعيدة ادا اإلاإسسدات. ومعدا  اد مدن مبدررات الححدوم ئمدة صقح داد اإلال ادا و يدادة 

 صعيحد  صددو النعددو السدد يم للعل  ددة  وؿ ددور  د وق كلعيددة جد دددة واجسدداق مجدداتت البحددق والحؼددور  

الم  اليددددا ادددددا مخحلدددددالا اجتددددداتت الللعيدددددة ئطددددا ة ئمدددددة الحؼدددددور الحكنولدددددوها الكبحددددر الددددد   ياددددد دا اللددددد

 والحقنية.

 :مصهلْ الدراشْ ًتصاؤالتوا 1/2

ئ: ثقدددم ألامدددم يلحعددد كملدددة اقح ددادصا  وت  نعدددو صقح دداد بددددو: مل  ددة  ال ددد   صددبحد هدددا 

ال د  ألاصم لححقي  ثنعية مسحدامة ادا كا دة اجتداتت  وثد ثبؽ اإلال  دة كادكل كبحدر بدالحلليم بكدل 

وم ئمة صقح اد اإلال اا اللالم   تبد من دراسة الوطم الحاما لحؼبي  مإا اث  اا م ا ل   وللوص

الحللددددديم  للوصدددددوم ئمدددددة مدددددا  يبسدددددا ثنضيددددد ا ػبقدددددا للسياسدددددات الدوليدددددة اإلاحبلدددددة  لددددد ا ثدددددحوخص مادددددكلة 

 الدراسة اا ؤلاجابة كملة الخساؤتت الحالية:

 ما صقح اد اإلال اا  و  اة    وماا اا؟   (1

 قح اد اإلال اا ومإا اث ؟ما محؼلبات ص (2

 ما ملدتت اسحخدام ثكنولوجيا صث اتت واإلاللومات اا م  ؟  (3

 ما مإا ات الحلليم اللاما اإلاؼبقة بالتاملات اإلا  ية الحكومية؟  (4

 ما مإا ات البحق الللم  وصبحكار اإلاؼبقة بالتاملات اإلا  ية الحكومية؟ (5
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 ة اللاإلاية؟     ما ث ثي  م   اا صقح اد اإلال اا الحنا سي (6

 ؟2030ما  دوار التاملات الحكومية اإلا  ية لحؼبي  ألاصدا  صستراثيجية ل ؤية م    (7

 أهنَْ الدراشْ 1/3

ثيبددم  صعيددة الدراسددة مددن  صعيددة ثحقيدد  التاملددات الحكوميددة اإلا دد ية اإلاإادد ات اللاإلايددة     

ؽ كملددة اإلاسددحو  ؤلاقليمدد  وئنعددا لعقح دداد اإلال اددا  وا حعل ددا مكانددة محعحدد ة بددح: التاملددات لدديس  قدد

كملة اإلاسحو  الدوما  والحضاؾ كملدة صد ا اإلاكاندة اإلا ثضلدة  و  ياد هدا  وثعااد ها مدم اسدتراثيجية م د  

 م  ل ا ثحعثل  صعية الدراسة اا: 2030 و رؤية م   

جلددد مددن  ومددة الدراسددات ال دد  ثخندداوم مإادد ات صقح دداد اإلال اددا بالتاملددات اإلا دد ية الحكوميددة  (1

 .2030قيق ا ثصدا  استراثيجية رؤية م   وثح

ثددددو   الدراسددددة بيانددددات م عددددة  ددددوم الحل يضددددات اجخحلضددددة لعقح دددداد اإلال اددددا  والضدددد   بيندددد  و ددددح:  (2

 صقح اد الحقليد  وصقح اد القاةم كملة اإلال  ة. 

 ثبحق الدراسة   اةص صقح اد اإلال اا وماا اا ومحؼلباث  واإلاإا ات اللامة والض كية ل . (3

حلدددددددل الدراسدددددددة مإاددددددد ات صقح ددددددداد اإلال ادددددددا ادددددددا التاملدددددددات اإلا ددددددد ية الحكوميدددددددة واإلاحعثلدددددددة ادددددددا ث (4

 ثكنولوجيا صث اتت واإلاللومات  والحلليم اللاما والبحق الللم  والحنا سية اللاإلاية.

  2030ثخنددددددداوم الدراسدددددددة ألاصددددددددا  صسدددددددتراثيجية إلاإاددددددد ات صقح ددددددداد اإلال ادددددددا ادددددددا رؤيدددددددة م ددددددد   (5

 ثنضي صا .والخؼوات الواج  

 أهداف الدراشْ 1/4

 هددددد  صددددد ا الدراسددددة ئمدددددة ثحقيدددد  صدددددد  رةيصددددمل   حعثدددددل اددددا وصدددددالا مإادددد ات صقح ددددداد اإلال اددددا ادددددا   

التاملددددددددددات اإلا دددددددددد ية الحكوميددددددددددة وثحليل ددددددددددا ػبقددددددددددا   دددددددددد  ص  دددددددددداةيات  ومددددددددددد  ثؼبيدددددددددد  صصدددددددددددا  

 يعا  ملا:  وينصث  من  كدة  صدا    كية  عكن    صا  2030صستراثيجية اا ؿل رؤية م   

دراسدددة الحل يضدددات اجخحلضدددة لعقح ددداد اإلال ادددا  وثوطددديالا الضددد   بينددد  و دددح: صقح ددداد الحقليدددد   (1

 وصقح اد القاةم كملة اإلال  ة.

 ك ض   اةص صقح اد اإلال اا وماا اا ومحؼلباث . (2

 ثحليل مإا ات صقح اد اإلال اا اا التاملات اإلا  ية الحكومية. (3

 .2030ية اإلا  ية لحؼبي  ألاصدا  صستراثيجية ل ؤية م   ثوطيالا  دوار التاملات الحكوم (4
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 :سدًد الدراشْ 1/5

الحدددددود اإلاوطدددددوكية: ث كدددددا الدراسددددة كملدددددة مإاددددد ات صقح ددددداد اإلال اددددا و اصدددددة ادددددا الحللددددديم  1/5/1 

 اللاما والبحق الللم .

الحكومية الحدود الامنية: ث الا الدراسة مإا ات صقح اد اإلال اا اا التاملات اإلا  ية  1/5/2

 م.2018م وثحلل ا ػبقا     ئ  اةيات كام 2011بدئا من كام 

الحددددود اإلاكانيدددة: ثخنددداوم الدراسدددة وصدددالا وثحليدددل مإاددد ات صقح ددداد اإلال ادددا ادددا التاملدددات  1/5/3

 اإلا  ية الحكومية.

 :منور الدراشْ 1/6

 اثبلد الدراسة من،تح:  صعا:     

وصدددالا وثحليدددل واقدددم مإاددد ات صقح ددداد اإلال ادددا ادددا  اإلادددن،ت الوصدددضم  ثحليدددل اإلاظدددعو:(: مدددن  دددعم

  لوطدددددم ثوصددددديات 2030التاملدددددات اإلا ددددد ية الحكوميدددددةت ردددددم ثحليدددددل مدددددد  ثكامل دددددا مدددددم رؤيدددددة م ددددد  

 لححقي  اقح اد اإلال  ة اا التاملات اإلا  ية الحكومية ػبقا للعإا ات اللاإلاية. 

اددد ات صقح ددداد اإلال ادددا ادددا اإلادددن،ت ص  ددداتم الوصدددضم: لوصدددالا وثوخددديص ألارقدددام اجتعلدددة  دددوم مإ 

 التاملات اإلا  ية الحكومية  وثضسحرصا اا صورا نحاة  .

واسدددحخدم البا دددق انؼعقدددا مدددن ؤلاػدددار النـددد   للدراسدددة وللدددد صػدددعق كملدددة ألادبيدددات السدددابقة ادددا     

 ص ا اجتام وصسحضادة منها كلع الحقاري  ؤلا  اةية اللاإلاية واجحلية واإلاحعثلة اا:

 

 .ياس مجحعم اإلاللومات لعثحاد الدوما لعث اتتثق ي  ق (1

ثق يدددد  ب نددددام  ألامددددم اإلاححدددددة ؤلانعدددداتم ومإسسددددة   بددددن رااددددد  م مكحددددوم  ددددوم مإادددد  اإلال  ددددة  (2

  اللالم .

 مإا  صبحكار اللالم   (3

 Worl Bankمإا ات البنل الدوما  (4

 ثقاري  الت ا  اإلا كا  اإلا    للحلبصة وص  ائ. (5

 2030ائ اإلا  ية  ورؤية م   ثقاري  رةاسة الو ر  (6

 ثقاري  و ارة الحلليم اللاما اإلا  ية (7
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  ًاملجَلْالدراشات الصابكْ  1/7

لقد ثم البحق بقواكد البيانات اجحلية والدولية بصنل اإلال  ة اإلا     دوم الدراسدات ال د  ثخنداوم 

مقدددام و  دددوم  563مإاددد ات صقح ددداد اإلال ادددا ادددا التاملدددات اإلا ددد ية الحكوميدددة  وثبدددح:  : صندددا  

م  ئت 2018م و  ى كام 2011كح  ثخناوم اقح اد اإلال  ة  واا ثخ  ات مخحلضة  بدئا من كام 

 ن  كند البحق كدن مإاد ات صقح داد اإلال ادا  لدم  دحم الحوصدل ئت ئمدة دراسدات طدتيلة جددا  ثبدد  

اد ات كاددكل م  وملـع دا ادا دوم ك  يدة   د    وثدم مناقادة اإلاإ 2017م و  دى كدام 2011مند  كدام 

كام  و مقارنة مإا ات الت ات ال ادرة ل ا  و ح: البحق كن اإلاإثع ات ال   ثحدرد كن اقح اد 

اإلال  دددة باللدددالم الل لدددم   قدددد ثدددم الحوصدددل ئمدددة مدددا  ملدددا: ئ دددد  كاددد  مدددإثع ا   ثدددم كقددددصا كسدددبم دوم 

مددددددن كددددددام ك  يددددددة  ألارد:  القدددددددس  م دددددد   الكويددددددد  السددددددلود ة   بددددددوؿ    ال  دددددداغ(   ددددددعم الضتددددددرة 

 م  اا ثخ  ات ؤلادارة والحجارة وصقح اد واإلاكحبات.2018م و  ى كام 2005

 العلنَْ اجملالت مكاالت: أًال

دراسدددة الادددع   والحدددددراو   دددوم كعليدددات ئدارة اإلال  ددددة و ر صدددا ادددا مإادددد ات صقح ددداد اإلال اددددا  (1

ت الحددراو    امدد دراسة ثحليلية  رائ كينة من اإلاإسسات ال قعية  الاع      جبار ػداص 

(  صبالا من اإلالعوس اليوم و عا ت  قبل الال  بأ: ئدارة اإلال  ة وكلعيا ها 2011ك يم الع:  

واقح دددددادصا ثعثدددددل ئ دددددد  الحؼدددددورات الضك يدددددة اإلالاصددددد ة ادددددا  لسدددددضة ؤلادارة الحد ثدددددة ومعارسدددددة 

 مدددم الح يحدددرات اإلاخسددداركة ادددا كدددالم ألاكعدددام.
ا
 هدددد  الدراسدددة   اكلدددة مدددن معارسدددا ها ألاكثدددر ثعؤمدددا

الحل   كملة دور كعليات ئدارة اإلال  ة ادا ر دم قيعدة مإاد ات اقح داد اإلال  دة كملدة  رض الواقدم 

و اإلان،تية الللعيدة والححليدل اإلايددانم ادا كددد مدن اإلاإسسدات ال قعيدة ال د  جلحعدد منحجا هدا كملدة 

قح ددداد اإلال  دددة. اإلال  ددة والحؼدددوي  اإلاسدددحع  و سدددن ئدارة اإلال  دددة بعدددا يسددداصم ادددا ر دددم مإاددد ات ا

وجسجة ص ا الدراسدة ئمدة ثحليدل اللعقدة بدح: كعليدات ئدارة اإلال  دة ومإاد ات صقح داد اإلال ادا 

كن ػ ي  صنؼع  من مادكلة  ساسدية مضادصدا  مدا دور كعليدات ئدارة اإلال  دة ادا ر دم مإاد ات 

ن ألاصددا  صقح اد اإلال اا اا اإلاإسسات ال قعية( وك لل سلد الدراسة ئمدة ثحقيد  جعلدة مد

واإلاحعثلددددة بددددالحل   كملددددة ػبيلددددة اإلاح حددددرات اإلابحورددددة اددددا اإلاإسسددددة با طددددا ة ئمددددة ثحد ددددد كعقددددات 

صرثبددددددداغ بدددددددح: كعليدددددددات ئدارة اإلال  دددددددة ومإاددددددد ات صقح ددددددداد اإلال ادددددددا ول ددددددد ض ثحقيددددددد   صددددددددا  

الدراسدددة ثدددم بندددائ  نعدددومن ا تراعدددمل   حددددد ػبيلدددة اللعقدددة بدددح: اإلاح حدددر اإلاسدددحقل  كعليدددات ئدارة 

إلال  دددددة(  ثوليدددددد اإلال  دددددة   دددددا: اإلال  دددددة  ثؼبيددددد  اإلال  دددددة  ثو يدددددم اإلال  دددددة( واإلاح حدددددر اإلالحعدددددد ت ا

 مإادددددددد ات صقح دددددددداد اإلال اددددددددا(:  ألادائ اإلانـمدددددددد   ؤلابددددددددداق  ئدارة اإلاددددددددوارد الصادددددددد ية  ثكنولوجيددددددددا 
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 للبحدددددق باكحبارصدددددا مدددددن  صددددددم 
ا
اإلاللومدددددات( وقدددددد ثدددددم ا حيددددددار مإسسدددددات اجتحعدددددم ال قمددددد  مجحعلددددددا

( اسددحعارة صسددحصيا: مو كددة بددح: اإلادددرائ 146سددات اإلال  يددة ئم ثكونددد كينددة الدراسددة مددن  اإلاإس

واإلالددداونح: ادددا اإلاإسسدددات ال قعيدددة. كددد لل ثدددم اسدددحخدام مجعوكدددة مدددن ألاسدددالي  ؤلا  ددداةية ادددا 

 كملددة مقيدداس ليكدد ت الخعا ددمل  اددا ث ددعيم اسددحعارة صسددحصيا: وملامددل 
ا
ثحليددل البيانددات اكحعددادا

اللعقددددة بددددح: مح حددددرات البحددددق وثددددم الح ددددوم كملددددة النحدددداة  باسددددحخدام البرنددددام  ارثبدددداغ لححد ددددد 

وثخحلدددالا دراسدددة الادددع   والحددددراو  ادددا ث كح صدددا كملدددة ئدارة اإلال  دددة  (.SPSS, V.15الحاسدددولم  

واللعقددددة بينهددددا و ددددح: اقح دددداد اإلال  ددددة  ودور كعليددددات ئدارة اإلال  ددددة اددددا ر ددددم مإادددد ات صقح دددداد 

 قعيددددة  ولددددم  ددددحم ثوطدددديالا  سددددعائ اإلاإسسددددات ال قعيددددة ال دددد  ثددددم ثؼبيدددد  اإلال اددددا اددددا اإلاإسسددددات ال

الدراسدددة كل هدددا  ادددا  دددح: ث كدددا الدراسدددة الحاليدددة كملدددة مإاددد ات صقح ددداد اإلال ادددا ػبقدددا للحقددداري  

( جاملدددة  وث كدددا 26الدوليدددة ومدددد  ثوا  صدددا بالتاملدددات اإلا ددد ية الحكوميدددة وال ددد   بلددد  كدددددصا  

 م.   2018 ى م و 2011الدراسة كملة الضترة من 

 ( 2015 كبددالتواد  جداب        وم مإاد ات قيداس اقح داد اإلال  دة       جابدراسة  (2

ئ: قياس اقح اد اإلال  ة و قا إلادن،ت البندل الددوما يلحعدد كملدة مإاد   و دليدل اقح داد اإلال  دة  

Knowledge Economy Index (KEI) يلن   كملة ثقد     10نقاغ  ثقد    10  ال    حدرن كملة

يلندددد   قددددل ثقددددد    ويحكددددو:  و   ثكددددا كملددددة  رلددددم م ثكدددداات  و مإادددد ات   كيددددة جاددددعل:  1وثقددددد   

الحددددوا ا صقح دددداد ة والددددنـم اإلاإسسددددية  والبحددددوذ والحؼددددوي  وصبحكددددار  والحللدددديم والحدددددري   

كملددة قيدداس  والبييددة ألاساسددية لحكنولوجيددا اإلاللومددات وصث دداتت. وكدد لل يلحعددد قيدداس اإلال  ددة

كناص صا القابلة للعقارندة بدح: الددوم و اصدة اإلاللومدات  وؤلانضدا  كملدا البحدق الللمد  و د ائات 

ص تراق ومإا ات ر س اإلاام الصا   من جلليم وثدري  وثكنولوجيدا صث داتت واإلاللومدات مدن 

اةل  ؼددددوغ الحليضددددو: ألارعددددمل   الثابددددد( واجحعددددوم ومسددددحخدمم صنترنددددد ووسدددداةل ؤلاكددددعم ووسدددد

صث دددددام ألا ددددد   مثدددددل: ال اد دددددو والحليضايدددددو:  ويعكدددددن ث دددددييالا مإاددددد ات قيددددداس اإلال  دددددة و قدددددا 

  وغحرصدا مدن اإلانـعدات (UNESCO)   واليونسدكو(OECD) إلانـعة الحلاو: صقح اد  والحنعيدة

 وال يصات الدولية اإلالنية باقح اد اإلال  ة.

http://0810gwte7.1105.y.https.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%8C+%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
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ت ال يصدددددات الدوليدددددة تقح ددددداد اإلال  دددددة ويحضدددددر مدددددن دراسدددددة كبددددددالتواد   هدددددا ث كدددددا كملدددددة مإاددددد ا       

ودرجا ها واإلاإا ات الض كية الحاكلة ل ا   مثل مإا ات البنل الدوما ومنـعة الحلداو: صقح داد  

والحنعية ومنـعة اليونسكو   وها ب لل ثخحلالا كن الدراسة الحالية ال   ركات كملة  رلم مإا ات 

اللاإلايددة اإلاحعثلددة اددا ثق يدد  قيدداس مجحعددم اإلاللومددات رةيسددية تقح دداد اإلال  ددة  باتسددحلانة بالحقدداري  

لعثحدددداد الدددددوما لعث دددداتت  وثق يدددد  مإادددد  اإلال  ددددة اللددددالم  والدددد     دددددرا ب نددددام  ألامددددم اإلاححدددددة 

صنعدداتم ومإسسددة   بددن رااددد  م مكحددوم  ومإادد  صبحكددار اللددالم   وثقدداري  البنددل الدددوما  وكدد ا 

 ددا  اإلا كددا  للحلبصددة وص  دائ   ورةاسددة الددو رائ  وو ارة الحللدديم ثقداري  اإلاإسسددات اجحليددة مثدل الت

 .  2030اللاما  ورؤية م   

اإلاعلكدة الل  يدة السدلود ة : مقارندة بدبلع  اامقام كبيد واإلاالكم  وم مإا ات اقح اد اإلال  ة (3

صددددد    (2015 بددددن   بددددن صددددالر   كبيددددد  جعددددام محعددددود كؼيددددةت اإلاددددالكم  كبدددددهالدددددوم الل  يددددة 

اإلاقام ئمة الكاالا كن مإا ات اقح اد اإلال  ة اا اإلاعلكة الل  ية السلود ة مقارنة ببلع الددوم 

الل  يدددة. واسددددحل ض بيانددددات مإادددد  الدددد قم تقح دددداد اإلال  دددة اددددا اإلاعلكددددة الل  يددددة السددددلود ة وللددددع 

اإلاقدددددام ئمددددددة مإاددددد  صبحكدددددار اللددددددالم   . و ادددددار2000مقارندددددة كلددددددام 2012الددددددوم الل  يدددددة ألا دددددد   كدددددام

كاإلايدا  يعددا  54وػلبدات ججدتيل بدد ائات ص تدراق   يدق جددائت اإلاعلكدة الل  يددة السدلود ة ادا اإلا ثبددة 

. وئمدة مإاد  ثؼدور ثقنيدة اإلاللومدات وؤلاث داتت  ومإادد  2011 حللد  بعإاد  صبحكدار اللدالم  للدام

ويلحبددر صدد ا  2011كاإلايددا كددام  47السددلود ة اإلا ثبددة دليددل الحنعيددة الصادد ية اددا اللددالم  وال دد  ا حلددد 

اإلا كا محدِ: باليسبة لدوم      كالكويد والبح ين وكعا:. كعا  وضر مد  ثؼور الحلليم لوتعيم 

 2008 يدددق جدددائت السددددلود ة ادددا ث ثيددد  محددددأ   جددددا  يعددددا  حللددد  بعإاددد  ثؼددددوي  الحللددديم لوتعيددددم 

قدددام نسددبة صلححددا  باإلا  لدددة الثانويددة ئمدددة السددكا: ادددا كاإلايددا. كعدددا  ؿ دد  اإلا 86 يددق ا حلددد الترثيددد  

سددن صلححددا  بددالحلليم الثددانو   ونسددبة صلححددا  باإلا  لددة ؤلابحداةيددة ئمددة السددكا: اددا سددن صلححددا  

  كسدددص  صصحعدددام با نضددددا  2011-2010% كدددام 97بدددالحلليم صبحدددداتم و ل دددد ثلدددل اليسددددبة  دددواما 

ندددة الخحدددرة. كعدددا بدددح: مدددد  ماددداركة اإلاددد  ة ادددا قدددوا اللعدددل وصةحعدددا: كملدددة الحللددديم ادددا السدددلود ة ادددا آلاو 

اجحملا اإلاقدم من قبل القؼاق اإلا  اا. و  حرا  اار اإلاقام ئمة ؤلاسخثعار ألاجن   اإلاباا  لكل نسعة 

 وال ادرات والواردات لكل نسع  اا اإلاعلكة الل  ية السلود ة.
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ة الحاليددة اددا التركحدد  كملددة ا  دداةيات كلددع مإادد ات ويخحلددالا مقددام كبيددد واإلاددالكم كددن الدراسدد        

اقح دددداد اإلال  ددددة اددددا اإلاعلكددددة الل  يددددة السددددلود ة مقارنددددة بددددبلع الدددددوم الل  يددددة كالكويددددد والبحدددد ين 

وكعا:  وث ثكا اإلاإا ات كملة صلححدا  بدالحلليم صبحدداتم والثدانو  وصنضدا  كملدة الحللديم  وث ثيد  

حكددار وثكنولوجيدا صث داتت واإلاللومددات  ادا  ددح: ث كدا الدراسددة السدلود ة دوليدا ػبقددا إلاإاد ات صب

الحاليدة كملدة اإلاإاد ات ألارلدم ال ةيسدية لعقح داد اإلال ادا ومإاد ا ها الض كيدة وقياسد ا بع د  بوجد  

 .   2030كام والتاملات الحكومية بوج   اص  ومد  ثوا ق ا مم رؤية م   

 ددوم مإادد ات قيدداس صقح دداد القدداةم كملددة اإلال  ددة: دراسددة مقارنددة مددم  ئصدددائ صددعج ندداهادراسددة (4

    ئصدددائ صدعج ندداها  ديسددعبر ـد ة لوطددم م د  واسددتراثيجيا ها ادا الححددوم ئمدة اقح دداد اإلال  دة ن

 دت الح حرات صقح اد ة وصجحعاكية والسياسية ال د  ياد دصا اللدالم ئمدة طد ورة الححدوم  (2016

اددددا الحنعيددددة  وؿ دددد ت اللد ددددد مددددن  نحددددو اقح دددداد اإلال  ددددة الدددد   يسددددخند ئمددددة اإلال  ددددة كلن دددد   سدددداس

اإلابدددادرات مدددن الددددوم اجخحلضدددة لحبنددد  مإاددد ات لقيددداس ملدددل صقح ددداد القددداةم كملدددة اإلال  دددة  و هدددد  

صدد ا الدراسددة مقارنددة مإادد ات ومبددادرات قيدداس صقح دداد القدداةم كملددة اإلال  ددة اجخحلضددة  با طددا ة 

والحلدد   كملددة وطددم م دد  طددعن منـومددة  ئمددة بيددا: دور اإلاكحبددات اددا بنددائ اقح دداد قدداةم كملددة اإلال  ددة 

صقح ددداد ات القاةعدددة كملدددة اإلال  دددة بندددائ كملدددة مإاددد ات البندددل الددددوما  والحلددد   كملدددة اسدددتراثيجيات 

م ددددد  ادددددا الححدددددوم ئمدددددة اقح ددددداد قددددداةم كملدددددة اإلال  دددددة  واكحعددددددت صددددد ا الدراسدددددة كملدددددة اإلادددددن،ت الوصدددددضم 

ا طدددددا ة ئمدددددة ألاسدددددلوب اإلاقدددددار: الححليملدددددا لدراسدددددة مإاددددد ات قيددددداس صقح ددددداد القددددداةم كملدددددة اإلال  دددددة ب

 إلاقارنة ثلل اإلاإا ات لبيا:  وج  الاب  وص حع  بح: ثلل اإلاإا ات.

ويحضر من دراسة ئصدائ ث كح صا كملة اإلاقارنة بح:  عس مإا ات صقح اد القداةم كملدة اإلال  دة      

الحلددداو:  وال ددد  ث ددددرصا  عدددس ج دددات دوليدددة محعثلدددة ادددا مإاددد ات البندددل الددددوما  ومإاددد ات منـعدددة

  ومإاددد ات مكحددد  ؤلا  دددائ صسدددتراما  ومإاددد ات صثحددداد APEC صقح ددداد  والحنعيدددة  ومإاددد ات

ألاورولم  ردم اإلاقارندة  يعدا بيدنهم لححد دد  وجدة القدوة والظدلالا تهدم  وثخحلدالا الدراسدة الحاليدة كدن 

ة اإلاحعثلددددة اددددا دراسددددة ئصدددددائ اددددا دراسددددة  رلددددم مإادددد ات رةيسددددية بض وك ددددا باتسددددحلانة بالحقدددداري  اللاإلايدددد

ثق يددد  قيددداس مجحعدددم اإلاللومدددات لعثحددداد الددددوما لعث ددداتت  وثق يددد  مإاددد  اإلال  دددة اللدددالم  والددد   

  دددرا ب نددام  ألامددم اإلاححدددة صنعدداتم ومإسسددة   بددن رااددد  م مكحددوم  ومإادد  صبحكددار اللددالم   

 كددددا  للحلبصددددة وص  ددددائ   وثقدددداري  البنددددل الدددددوما  وكدددد ا ثقدددداري  اإلاإسسددددات اجحليددددة مثددددل الت ددددا  اإلا

  ردددم ثؼبيق دددا كملدددة م ددد  بوجددد  كدددام ردددم 2030ورةاسدددة الدددو رائ  وو ارة الحللددديم اللددداما  ورؤيدددة م ددد  

 التاملات اإلا  ية الحكومية بوج   اص.  

http://0810gwte6.1105.y.https.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%8C+%D8%A5%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1+%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD+%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%8A
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 ثانَا: املؤمترات العلنَْ  

قح ددداد والللددددوم صداريددددة اددددا  كليددددة صمدددإثع  دومددددا  ددددوم اقح دددداد اإلال  دددة والحنعيددددة السياسددددية  (1

ويهد  اإلاإثع  ئمة ثوجي  ج ود ألاكاد عيح:  والبا ثح:  (2005ئب يل  25جاملة الايحونة ألاردنية  

اددا الحنعيددة صقح دداد ة طددعن محدداور كلعيددة  صسددتراثي الدراسددة موطددوق اقح دداد اإلال  ددة ودورا 

ا محدداور اإلاددإثع  كملددة اقح دداد اإلال  ددة مخحلضددة جلعددل مددن  جددل ثضليددل القدددرات صقح دداد ة. وثتركدد

ومجحعددددددددم اإلال  ددددددددة  ئطددددددددا ة ئمددددددددة اقح دددددددداد اإلال  ددددددددة والبيصددددددددة  واقح دددددددداد اإلال  ددددددددة والضسدددددددداد  ور ددددددددؽ 

اإلاوطدددوكات الحاليدددة باقح ددداد اإلال  دددة: ثقيددديم ر س اإلادددام اإلال ادددا  وألاكعدددام ؤلالكترونيدددة  والحللددديم 

  ومخددددداػ  ؤلاةحعدددددا:  وكضدددددائة ألاسدددددوا  ؤلالكتروندددددم  واجحاسدددددبة  والحددددددقي   و  عقيدددددات ألاكعدددددام

اإلااليدددددددة  والحجددددددددارة صلكترونيددددددددة  واددددددددبكات ألاكعددددددددام  و مدددددددن اإلاللومددددددددات وكعليددددددددة اثخددددددددام القدددددددد ارات 

 والخا يلات.

وثخحلالا الدراسة الحالية كن اإلاإثع  الساب   اا ث كح  اإلاإثع  كملة ثناوم اقح اد اإلال  ة من    

إلا دددؼوحات اإلاحللقدددة باقح ددداد اإلال  دددة مثدددل ر س اإلادددام نا يدددة الحنعيدددة السياسدددية  قدددؽ  ودراسدددة ا

اإلال اددا  والحللدديم ؤلالكترونددم واجحاسددبة والحدددقي  وغحرصددا بدداثرد:   مددا الدراسددة الحاليددة  حخندداوم 

التدائ النـدد   الخداص بحل يضددات صقح دداد اإلال ادا اجخحلضددة ودراسددة   اة د  وماا دداا وكيو دد   

بيدد  مإادد ات صقح دداد اإلال اددا كملددة التاملددات اإلا دد ية  ظددع كددن التددائ الحؼبيقددم الخدداص بحؼ

 الحكومية وم  .

 كليددددددة صقح دددددداد اإلاددددددإثع  الدددددددوما السددددددنو  الحدددددداد  كادددددد   مكددددددائ ألاكعددددددام واقح دددددداد اإلال  ددددددة   (2

كعددددام يهددددحم اإلاددددإثع  بدراسددددة مكددددائ ألا  (2011اب يددددل  28والللددددوم ؤلاداريددددة جاملددددة الايحونددددة ألاردنيددددة  

 محلدددددد الحخ  ددددات  محنددددوق ألاوجددددة ومحكامددددل ألاكلدددداد  والدددد   يهددددد  ئمددددة ثحقيدددد  
ا
باكحبددددارا  قددددع

ـددددم مللومددددات  ثددددالالا الدددد كائ وألاكعددددام والحكنولوجيددددا اددددا ثوليضددددة وا دددددة ثقددددوم كملددددة قاكدددددة و ييددددة ن

لد كائ ويسجة اإلاإثع  ئمة التركحد  كملدة   دم  دوار مكدائ ألاكعدام مدن  دعم ثحليدل  صدات ا . وثؼبيقا ها

  : مكددائ صكعددام صدددو 
ا
ئمددة مسددحويات الدد كائ صسددتراثي ا  الدد كائ الحكحيكددم والدد كائ الخادد يملا  كلعددا

 كثددددددر مددددددن  لسددددددضة لدددددديدارة  و ثكنولوجيددددددا ثعكيييددددددة ل كعددددددام  ئندددددد  كعليددددددة مسددددددحع ة مددددددن ألاناددددددؼة 

إثع  ويهددددحم اإلاددددد .واللعليددددات ومن،تيددددة لحددددل اإلاادددددكعت مددددن  ددددعم ثؼبيدددد  مض دددددوم صدارة اللقعنيددددة

بدراسة مكائ ألاكعام من مدا ل محنوكدة ند ك  منهدا: مدد ل سلسدلة قيعدة اإلال  دة  مدد ل الد كائ 

ؤلانسدانم  اإلاددد ل اللعملددا لد كائ ألاكعددام  ومددد ل ثكنولوجيدا اإلاللومددات. وثبقدد  مدن  رعددن مضدداصيم 
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ادددا  مكدددائ ألاكعدددام نـدددم مسدددحودكات البياندددات  الحنقيددد  كدددن البياندددات  وثؼبيقدددات الددد كائ ال دددنااا

 .ألاكعام  وجعيم ثؼبيقات نـم و دوات مكائ ألاكعام اا منـعات ألالضية التد دة

ويحضددددر  : مددددإثع  مكددددائ ألاكعددددام واقح دددداد اإلال  ددددة   كددددا كملددددة ألادبيددددات النـ يددددة اإلاحللقددددة بدددد كائ    

ألاكعدددام كجدددائ مدددن ثكنولوجيدددا صث ددداتت واإلاللومدددات  وتهددد ا  خحلدددالا كدددن الدراسدددة الحاليدددة ال ددد  

ملدددة مإاددد ات ثكنولوجيدددا صث ددداتت واإلاللومدددات والحللددديم اللددداما والبحدددق الللمددد  وصبحكدددار ث كدددا ك

 والحنا سية الدولية وال   لم  خناوم اإلاإثع  ئت جائ من اإلاإا  ألاوم. 

 7 لسددددؼح:   – جاملددددة القدددددس اإلاضحو ددددة ” الحللدددديم ؤلالكترونددددم واقح دددداد ات اإلال  ددددة“مددددإثع   (3

ئبد ا  دور الحللديم صلكتروندم ادا ” يسجة ص ا اإلاإثع  ئمة ثحقي  ال دد  الد ةيس آلاجدم (2011 وليو 

ويعكدددددن ثحقيددددد  ملدددددل مدددددن  دددددعم ” التاملدددددات الضلسدددددؼييية ثجددددداا بندددددائ اإلال  دددددة واقح ددددداد اإلال  دددددة 

ا ادددددا ثحقيدددد  ألاصددددددا  الض كيدددددة آلاثيدددددة: الحلددددد   ئمدددددة مض ددددوم اإلال  دددددة و دوا هدددددا وسدددددبل بنا هدددددا وئدار هددددد

التاملدددات الضلسدددؼييية  والحلددد   ئمدددة ماصيدددة اقح ددداد اإلال  دددة وكيضيدددة بناةددد  بعدددا  خددددم صقح ددداد 

الضلسؼين   وئب ا   صم ثؼبيقات الحلليم ؤلالكترونم ال   جس م اا بنائ اإلال  ة واقح اد اإلال  دة  

للدديم اللدداما والوقددو  كملددة  صددم محؼلبددات بنددائ اإلانـومددة اإلال  يددة وصقح دداد ة ودور مإسسددات الح

ادا بنا هدا  واسخاد ا  مسدحقبل الحللديم اللداما الضلسددؼين  ادا ؿدل اقح داد اإلال  دة. وثحعثدل محدداور 

اإلال  ددة  و دوات  بانحدداناإلاددإثع  وموطددوكاث  اددا: اإلال  ددة:  دوا هددا وسددبل ئدار هددا:  اإلاضدداصيم اإلاحللقددة 

 ادداور مإسسددات الحللدديم اللدداما اإلاإسسددات الحلليعيددة  ود اددائدارة اإلال  ددة  وكعليددات ئدارة اإلال  ددة 

واللدددددددالم ت ركدددددددداةا صقح دددددددداد اإلال ادددددددا وػدددددددد   بناةدددددددد :  ؤلاقليمدددددددد بندددددددائ  دوات اإلال  ددددددددة كملدددددددة ال ددددددددليد 

اجتحعدددم الل لدددم  و  ددددا   ادددا صقح ددداد ال قمددد   و دوات اقح ددداد اإلال  دددة  وواقدددم اقح ددداد اإلال  دددة 

 دمددة اقح دداد اإلال  ددة:  ادداترونددم اإلاإسسددات الحلليعيددةت الحللدديم ؤلالك ادداثؼبيدد  اقح دداد اإلال  ددة 

بنددددددائ اإلال  ددددددة  واسددددددتراثيجيات الحللدددددديم صلكترونددددددم و نددددددائ اقح دددددداد  اددددددا الحللدددددديم صلكترونددددددم ودورا 

  لسؼح: من منـور انحان اإلال  ة  وثجارب وئاكاليات(. اااإلال  ة  وواقم الحلليم صلكترونم 

ل  ددددددددة  اددددددددا ث كحدددددددد ا كملددددددددة الحللدددددددديم  خحلددددددددالا موطددددددددوق مددددددددإثع  الحللدددددددديم ؤلالكترونددددددددم واقح دددددددداد ات اإلا

ؤلالكترونددم  قدددؽ وكعقحددد  باقح ددداد ات اإلال  ددة  مدددم التركحددد  كملدددة الحللدديم اللددداما الضلسدددؼين    مدددا 

الدراسدددددة الحاليددددددة  تركددددددا كملددددددة ثؼبيددددد  مإادددددد ات صقح دددددداد اإلال اددددددا كملدددددة الحللدددددديم اللدددددداما اإلا دددددد   

صسددددتراثيجية ل ؤيددددة م دددد   واإلاحعثددددل اددددا التاملددددات اإلا دددد ية الحكوميددددة  ومددددد  ثؼبيقدددد  ل صدددددا 

2030. 
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 البنددل الدددوما والبنددل  قليمدد   اقح دداد اإلال  ددة للنعددو والحوؿيددالا اددا اللددالم الل لددم  ؤلاإثع  اإلادد (4

ونددداق   (2013 ونيدددو  5 -4ألاورولدددم لعسدددخثعار وم كدددا م سددديليا للحكامدددل اإلاحوسدددؼم وؤلايسيسدددكو  

 كملددة ػ يدد  اإلال  ددة  اإلاددإثع  ثق يدد  كلنددوا:  ثحقيدد 
ا
الححددوم اددا صقح دداد ات الل  يددة: اإلاًددمل  قدددما

وصبحكار   كعا ناق  موطوكات سبل بنائ ابكة للعسإولح: اإلا حعح: باقح اد اإلال  ة اا اللالم 

الل لم  ووطدم ب ندام  كعدل ادا مجدام صقح داد واإلال  دة بالحلداو: مدم ؤلايسيسدكو كملدة مدد  ردعذ 

  .سنوات القادمة

 : اإلادددإثع  صقليمددد  ركدددا كادددكل  سا دددمل  كملدددة ثق يددد  صيسيسدددكو  دددوم ثحقيددد  الححدددوم ادددا ويحضدددر 

صقح اد ات الل  ية  ومناقاة سبل بنائ ابكة للعسدإولح: اإلا حعدح: باقح داد اإلال  دة ادا اللدالم 

الل لددددم  و دددد لل  خحلددددالا كددددن الدراسددددة الحاليددددة اددددا ثناول ددددا ألاساسدددديات النـ يددددة لعقح دددداد اإلال اددددا 

 الحؼبيقم إلاإا ات صقح اد اإلال اا كملة التاملات اإلا  ية الحكومية. والتان  

مددددإثع  دور الحللدددديم اللدددداما اددددا بنددددائ اقح دددداد اإلال  ددددة وثنعيددددة مجات هددددا صسددددخثعارية وملددددل ثحددددد  (5

يم  ادددلبة الددد  ؽ بدددح: ال دددناكة والتاملدددات بدددو ارة الحللدددادددلار  م ددد  جلبدددر كملدددة جسدددور اإلال  دددة( 

  (2015 ونيدددددو  30اللددددداما اإلا ددددد ية بالحلددددداو: مدددددم و ددددددة ادارة ماددددد وكات ثؼدددددوي  الحللددددديم اللددددداما  

وثحعثدددددل محددددداور اإلادددددإثع  ادددددا: الحنعيدددددة ادددددا ك ددددد  اقح ددددداد اإلال  دددددة  وثؼدددددوي  الحللددددديم ودورا ادددددا بندددددائ 

يدددة اقح ددداد اإلال  دددة  ودور ػدددعب التاملدددات ادددا ثؼدددوي  الللدددوم والحكنولوجيدددا  و عا دددة  قدددو  اإلالك

الضك يددددددة لعبحكددددددارات التامليددددددة  واندددددددمان الللددددددوم اددددددا منـومددددددة ؤلانحددددددان وثحددددددوم اإلال  ددددددة ئمددددددة قددددددوا 

من،تيددة  ونحددو بنددائ ر س مددام  كدد   وثقددد م منحجددات مل  يددة جد دددة  والححددوم نحددو مجحعلددات 

 ”استراثيجيات وثجارب“اإلال  ة 

حللددديم اللددداما وػدددعب التاملددددات  خاددداب  اإلادددإثع  السددداب  مدددم الدراسدددة الحاليدددة ادددا التركحددد  كملدددة ال   

وصبحكددددار  ئت  ندددد   خندددداوم اإلا ا ددددل ألاومددددة لبنددددائ اقح دددداد اإلال  ددددة  ومناقاددددة دور الؼددددعب اددددا ثؼددددوي  

الللدددددوم والحكنولوجيدددددا  وكيضيدددددة  عا دددددة  قدددددو  اإلالكيدددددة الضك يدددددة لعبحكدددددارات  وكيضيدددددة الححدددددوم ئمدددددة 

ل  دددة كلدددد ثدددوا   مإاددد اث  ادددا الحللددديم مجحعدددم اإلال  دددة   مدددا الدراسدددة الحاليدددة  حخنددداوم اقح ددداد اإلا

اللاما بالضلل ووصوم التاملات اإلا  ية الحكومية لللاإلاية  وثدرس   ظا مد  ثحقي  ألاصدا  

 .2030صستراثيجية ل ؤية م   

 2-1 دولددددة الكويددددد  اإلادددإثع  الددددوػن  وؿدددداةالا الدولدددة اإلالاصدددد ة مددددن منـددددور صقح ددداد اإلال اددددا   (6

يهد  اإلادإثع  ئمدة ئبد ا  دور اإلاإسسدات اللامدة صقح داد ة ادا ئكدادة مض دوم وؿداةالا  (2016 برا   

الدولدددددة كملدددددة نحدددددو يلدددددا  مدددددن الحنددددداغم وؤلاجسدددددا  مدددددم صقح ددددداد اإلال ادددددا ثع يددددددا ل سدددددم السياسدددددات 
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يددة والبددرام  ال دد  جسدداكد الحكومددات اددا ثؼددوي  وؿاةض ددا و دوارصددا بعددا  ظددعن ثحويددل ألاصددوم اإلال  

غحددددر اإلانـعددددة واإلابلثددددرة ئمددددة  صددددوم ر حيددددة وئنحاجيددددة  كددددعوة كملددددة ئؿ ددددار دور اإلاإسسددددات الحلليعيددددة 

والللعيددة وؤلاكعميددة كدد لل الخادد يلية اددا جلايددا الثقا ددة اإلاإسسددية والددواا اجتحعجددا  ددوم  صعيددة 

يم معارسددددة ألاناددددؼة اإلال  يددددة و ر صددددا اددددا جلايددددا مض ددددوم مجحعددددم اإلال  ددددة وسددددبل الححددددوم مددددن الحللدددد

و ردددد ا اددددا جلايددددا الضدددد ص  صبحكددددار  نحددددو الحللدددديم ؤلابدددددااا  ومناقاددددة بنددددائ النـددددام البي دددد   ؤلابدددددااا

صسخثعارية اإلاحنوكة  كد لل اسدحخعص الضواةدد مدن الحجدارب اللاإلايدة ادا مجدام صقح داد اإلال ادا 

جحوريدددة ادددا وػددد   نقدددل اإلال  دددة كبدددر ج دددتيم صسدددخثعار اإلابااددد  ألاجن ددد  الددد   يلدددد  بددد   اإلان دددات ا

 .ثوػح: اإلال  ة اا اجتحعلات

 حضدددددر ث كحددددد  موطدددددوكات اإلادددددإثع  السددددداب  كملددددددة وؿددددداةالا دولدددددة الكويدددددد مدددددن منـدددددور صقح دددددداد     

اإلال اا  من نا ية ج يحر اإلاضداصيم والححدوم ئمدة مجحعدم اإلال  دة و ندائ نـدم ابحكاريدة وصسدحضادة مدن 

اإلادددإثع  ادددا ثناول دددا مإاددد ات را دددخة وثدددم  الحجدددارب الدوليدددة  و ددد لل ثخحلدددالا الدراسدددة الحاليدددة كدددن

صثضدددا  كل هدددا مدددن ج دددات كاإلايدددة ومحليدددة  وثؼبيق دددا كملدددة التاملدددات اإلا ددد ية الحكوميدددة  ودراسدددة 

 . 2030مد  ثحقي  ألاصدا  صستراثيجية ل ؤية م   

: اإلاإثع  الللم  الثالق لللوم اإلاللومات كلنوا:: اقح اد اإلال  ة والحنعية الااملة للعجحعلات (7

 كحددددو    11 -10 قسددددم كلددددوم اإلاللومددددات  كليددددة آلاداب  جاملددددة بندددد  سددددويالا  الضدددد ص والححددددد ات 

ثحعثددل  صدددا  اإلاددإثع  اددا: مل  ددة مكونددات اقح دداد اإلال  ددة  وػدد   قياسدد   وثحد ددد دور  م(2017

بدددداق وصبحكدددار اإلال ادددا ادددا اإلال  دددة واقح دددادا ها ادددا الحنعيدددة الاددداملة للعجحعلدددات  وثوطددديالا دور ؤلا 

الحنعية  وثحليل  دوار اإلاإسسات اإلاللوماثيدة اجخحلضدة ادا بندائ اقح داد اإلال  دة  ومل  دة الحضاكدل 

بددح: اإلاإسسددات ألاكاد عيددة والبحثيددة واقح دداد اإلال  ددة  والحلدد   كملددة صددناكات اإلال  ددة وثقنيا هددا 

ور اإلال  دددة ادددا ملالتددة كلدددع القظدددا ا ودورصددا ادددا النعدددو صقح دداد  للعجحعلدددات  والحلددد   كملددة د

صجحعاكيدددددة والسياسدددددية والحنعويدددددة  ودراسدددددة ثجدددددارب كلدددددع الددددددوم الل  يدددددة وألاجنصيدددددة ادددددا مجددددددام 

وثنقسددم محدداور اإلاددإثع  ئمددة  عسدددة محدداور ثحعثددل اددا: اقح دداد اإلال  ددة  مكوناثددد   .اقح دداد اإلال  ددة

لضددة  وقيدداس اقح دداد اإلال  ددة  قؼدداق اإلال  ددة كلظددو جد ددد اددا  سدد ة القؼاكددات صقح دداد ة اجخح

اإلااددح لو: باإلال  ددة  ثددأرحر اإلال  ددة كقيعددة مظددا ة كملددة الندداث  ؤلاجعدداما اجحملددا  صبددداق اددا مجدداتت 

 اإلاكحبدددات  ألاراددديضات    البحدددوذ والحنعيدددة(ت دور مإسسدددات اإلاللومدددات ادددا بندددائ اقح ددداد اإلال  دددة

ت ألاصليدة واجتحعدم اإلاددنم  صقح داد مإسسات الحلليم اللاما  منـعات ئدارة ألاكعدام  اإلاإسسدا

ال قمددد (ت صددددناكات اإلال  ددددة  صددددناكة اليادددد  الحقليدددد  وؤلالكترونددددم  صددددناكة ثقنيددددات اإلاللومددددات  
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ئدارة ر س اإلادام اإلال ادا(ت دور ثقنيدات اإلاللومدات وصث داتت ادا بندائ اقح داد  صناكة البرمجيات  

نيدددة  الحللددديم ؤلالكتروندددم(ت اقح ددداد اإلال  دددة مدددن اإلال  دددة  الحجدددارة ؤلالكترونيدددة  الحكومدددة ؤلالكترو

  ثجدارب ك  يددة  اإلانـدور النضصدمل  اإلانـدور صجحعدااا  منـدور الحنعيدة الاداملة  اإلانـدور ألا ع دا 

 وكاإلاية اا مجام اقح اد اإلال  ة  قظا ا مسححدرة و لوم ئبداكية(.

بيدات النـ يدة لعقح داد اإلال ادا مدن ويخااب  اإلاإثع  السداب  مدم الدراسدة الحاليدة ادا ثناولد  ألاد     

نا يددة جل يضاثدد  و  اة دد  وماا دداا وكيو دد  ومإادد اث   ئت  : الدراسددة الحاليددة انضدد دت بحؼبيدد  

  2018و  ددى كددام  2011مإادد ات صقح دداد اإلال اددا كملددة التاملددات اإلا دد ية الحكوميددة مندد  كددام 

 . 2030يجية ل ؤية م   ودراسة مد  ئلت ام الحلليم اللاما بححقي  ألاصدا  صستراث

اإلاددددددإثع  الثددددددامن لتعليددددددة اإلاكحبددددددات واإلاللومددددددات السددددددلود ة  مإسسددددددات اإلاللومددددددات اددددددا اإلاعلكددددددة  (8

اقح دداد ومجحعددم اإلال  ددة: اإلاسددإوليات  الححددد ات  آلاليددات   الل  يددة السددلود ة ودورصددا اددا دكددم 

ػ  ددددددد  (2017نددددددو عبر  2 – كحددددددو بر  31ود ة   جعليددددددة اإلاكحبددددددات واإلاللومددددددات السددددددلالحؼللددددددات  

  وهدا 2030رؤيدة اإلاعلكدة  ” اإلاعلكة الل  ية السلود ة رؤي هدا للعسدحقبل ادا  ؼدة ػعو دة جلد   بددددددد

 هددد  اددا مجعل ددا ئمددة ثنعيددة اجتحعددم وجلايددا مكانحدد  الدوليددة اكحعددادا كملددة اقح دداد اإلال  ددة. وثحعثددل 

ت ومسدإوليا ها ادا دكدم مجحعدم اإلال  دة: ألادوار  الححدد ات  محاور اإلادإثع  ادا: مإسسدات اإلاللومدا

 اإلاكحبددددددات الوػنيددددددة  واإلاكحبددددددات اللامددددددة  واإلاكحبددددددات ألاكاد عيددددددة واإلال د ددددددة  واإلاكحبددددددات  :اإلاقومددددددات

اإلاحخ  ددددددة  وم اكددددددا اإلاللومددددددات  ومددددددا اددددددا  كع ددددددا  ودور الوردددددداة  وألارادددددديضات ال قعيددددددة  وم اكددددددا 

م اكددددا ثحليددددل اإلاللومددددات ودكددددم اثخددددام القدددد ار  ومإسسددددات البحددددوذ وكعددددادات البحددددق الللمدددد   و 

 الخؼدددددددؽ  :  دددددد   رد ضددددددةت والحؼللددددددات و ليددددددات اللعددددددل لددددددددكم مجحعددددددم اإلال  ددددددة واقح دددددداد اإلال  ددددددة

والبددددرام   والحقنيددددات والددددنـم  والادددد اكات اجتحعليددددة وريددددادات ألاكعددددام(ت والبحددددق كددددن مبددددادرات 

 قعيددددة  وجلايددددا  ؼددددؽ الثقا ددددة اإلاللوماثيدددددة   ثقليددددل الضجدددددوة ال :جد دددددة ثدوار مسددددحقبلية واكدددددة

ودكدم بدد ام  اإلاواػنددة ال قعيددة  ودكدم رؤ  اجححددو  ال قمدد  الل لددم  ودكدم  ؼددؽ و دد ام  اقح دداد 

اإلال  دة  ودكدم  ؼدؽ الحكومدة ال كيدة  ودكدم مبدادرات ؤلادارة الحكوميدة ؤلالكترونيدة(ت وثقنيددات 

الجدددددددحابية  ونـدددددددم وثؼبيقدددددددات ئدارة   ثؼبيقدددددددات الحوسدددددددبة :اإلاللومدددددددات ادددددددا مإسسدددددددات اإلاللومدددددددات

اإلال  ة  ونـم ئدارة البيانات الضخعة  الدنـم مضحو دة اإلا ددر  نـدم وثقنيدات ثنقيد  البياندات  

(ت و  ظددل اإلاعارسددات Augmented Realty ونـددم الدد كائ صصددؼنااا  وثؼبيقددات الواقددم اإلالددا  

ت مددددد   وكملدددددة اإلاسدددددحو  اجحملدددددا( كملدددددة اإلاسدددددحو  الددددددوما  وكملدددددة اإلاسدددددحو  ؤلاقلي :والحجدددددارب النا حدددددة

 واقم ومسحقبل ب ام    :اإلاوائمة بح: ب ام  جلليم كلوم اإلاللومات وثؼللات مإسسات اإلاللوماتو 
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جللدددديم اإلاللومددددات اددددا اإلاعلكددددة  وثؼددددوي   ؼددددؽ البددددرام  الحلليعيددددة والحدريصيددددة اددددا مجدددداتت اإلاكحبددددات 

وثددأرحر ملددل اددا دكددم رؤيددة  (iSchools) ت وثحددوم  قسددام اإلاكحبددات لللددم اإلاللومددات LISواإلاللومددات

2030. 

ويخاددددددداب  اإلادددددددإثع  السددددددداب  مدددددددم الدراسدددددددة الحاليدددددددة ادددددددا التركحددددددد  كملدددددددة صقح ددددددداد اإلال ادددددددا و دبياثددددددد      

ومإادد اث   ئت  ندد   خحلددالا اددا ث كحدد ا كملددة اإلاعلكددة الل  يددة السددلود ة  ومإسسددا ها  ورؤيددة اإلاعلكددة 

مإا ات رةيسية لعقح اد اإلال ادا وثؼبيق دا كملدة   اا  يق ث كا الدراسة الحالية كملة  رلم 2030

 . 2030التاملات اإلا  ية الحكومية  ومد  ارثباػ ا باثصدا  صستراثيجية ل ؤية م   

 قعدة ثحقيد  امكاناثندا  -ثؼوي  اقح داد اإلال  دة إلانؼقدة الاد   صوسدؽ وادعام ا  يقيدا مإثع   (9

يهدددد   ( 2018مدددارس  21-19ا ادددا منؼقدددة الاددد   ألاوسدددؽ وادددعام    يقيدددا  الحدددا عا للحللددديم اللدددام

صسدددحعاق ئمدددة  :م مدددن  دددعم2017اإلادددإثع  ئمدددة صسدددحضادة مدددن قعدددة الاددد   ألاوسدددؽ وادددعام ا  يقيدددا 

  وثبادم الخبرات مم ثلل 2018القيادات اإلاحعح ة اا  لاليات قعة الا   صوسؽ واعام    يقيا 

لاب سياسدة اإلاناقادات ألاكاد عيدة والبحثيدة لدديهم  واكخادا  ؤلابدداكات القيادات  و  دم وئسدخي

ال دد   ققوصددا اددا آلاونددة ألا حددرة  وص حضددائ با نجددا ات التد دددة  وثؼددوي   سددالي  وػدد   اللعددل اددا 

التاملدددددددات  وثحدددددددد ق البياندددددددات مدددددددن  جدددددددل الوصدددددددوم ئمدددددددة رؤيدددددددة واضدددددددحة كدددددددن   ظدددددددل اإلاإسسدددددددات 

لقددائ الظددوئ كملددة ئب ا صددا مددن  ددعم ثقنيددات التاملددات  والحلدداو: والتاملددات اددا ؤلاقلدديم  اليددا  وئ

مددددم صددددد ا التاملدددددات واإلاإسسدددددات إلاسدددداكد ها ادددددا ثؼدددددوي  اسدددددتراثيجي ها نحددددو النعدددددو والحقددددددم  و ندددددائ 

كعقدات كبددر ألاقدداليم وكاإلايددا  ومدن رددم الح ددوم كملددة السددعلة التد ددة كاإلايددا  كخؼددوة اددا ماددوار 

 .ص ا التاملات نحو الحعح  كاإلايا

 خادددددداب  اإلاددددددإثع  السدددددداب  مددددددم الدراسددددددة الحاليددددددة اددددددا ث كحدددددد ا كملددددددة التاملددددددات وثؼوي صددددددا مددددددن  ددددددعم 

صقح دددداد اإلال اددددا  ويخحلددددالا اددددا ث كحدددد ا كملددددة منؼقددددة الادددد   ألاوسددددؽ واددددعام    يقيددددا  ومناقاددددة 

ثؼوي  اقح اد اإلال  ة مم قيادات الا   ألاوسؽ واعام    يقيا  اا  ح: ث كا الدراسة الحالية 

ا ات صقح اد اإلال ادا ادا م د  بوجد  كدام والتاملدات اإلا د ية الحكوميدة كادكل  داص  كملة مإ 

 . 2030وارثباػ ا ب ؤية م   

 كعدددددادة البحدددددق الللمددددد  جاملدددددة مدددددإثع   نحدددددو بحدددددق كلمددددد   اكدددددل ادددددا بندددددائ صقح ددددداد اإلال ادددددا   (10

ثؼوي  البحق الللم  اا التاملات  وثضليل يهد  اإلاإثع  ئمة  م( 2018نو عبر  28 - 27الق يم  

دورا اا الححوم ئمدة صقح داد اإلال ادا  وثوجيد  ألابحداذ الللعيدة ادا التاملدات نحدو بندائ صقح داد 

اإلال ادددا  وثحد دددد اإلالوقدددات والححدددد ات  مدددام البحدددق الللمددد  والححدددوم لعقح ددداد اإلال ادددا واقتدددراج 
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تددددداتت ال ددددد  جسددددد م ادددددا بندددددائ صقح ددددداد اإلال ادددددا  الحلدددددوم لددددد لل  با طدددددا ة ئمدددددة ثضليدددددل الضددددد ص واج

ويخندددداوم كدددددة موطددددوكات و بحدددداذ  .وصسددددحضادة مددددن الحجددددارب النا حددددة اددددا بنددددائ صقح دددداد اإلال اددددا

كلعيددددة ثحعثددددل اددددا: ب نددددام  البحددددق والحؼددددوي  اددددا و ارة الحللدددديم والدددددور ال يدددداد  لوتاملددددات  وئلقددددائ 

 لددددد  اقح ددددداد مبنددددد  كملدددددة اإلال  دددددة ادددددا اإلاعلكدددددة الظدددددوئ كملدددددة البحدددددق وصبحكدددددار التدددددامجا ومحؼلبدددددات 

الل  ية السلود ة  ودور البحق والحؼوي  اا بنائ وجلايا اقح اد اإلال  ة  وثضليدل البحدق الللمد  

لخدمة صقح اد اإلال اا اا اإلاعلكة الل  ية السلود ة  و دبيات صقح اد اإلال اا اا اإلاعلكة: نحو 

ن  ددددعم الللددددم والحكنولوجيددددا وصبحكددددار اددددا الدددددوم الل  يددددة: بنددددائ مسددددار بحندددد   والحنعيددددة وال يددددادة مدددد

معمددالا مسددحقبلية  وثوجيدد  البحدددق الللمدد  و نددائ القدددرات نحدددو صقح دداد اإلال اددا : دراسددة  الدددة   

ومقارندددة اجتحعلددددات الحقنيدددة اإلالددددا ة لعقح ددداد اإلال اددددا مثدددل: واد  السددددليكو: وغحرصددددا  ودور ر س 

قح ددددداد : دراسدددددة دوليدددددة مقارندددددة  ومنحجدددددات واكددددددة للع كدددددا ادددددا اإلادددددام الصاددددد   ادددددا جلايدددددا النعدددددو ص

صقح ددداد اإلال ادددا  ثج  دددة م كدددا ألابحددداذ الواكدددددة ادددا اإلاكا حدددة الحيويدددة واإلاللومدددات الاراكيدددة اددددا 

ومن،تيدددة صقح ددداد القددداةم كملدددة اإلال  دددة  2030منحجدددات واكددددة ادددا اقح ددداد اإلال  دددة  ورؤيدددة م ددد  

 خنعية صقح اد القاةم كملة اإلال  ة.  دراسة  الة(  وكعقة صبحكار ب

 خبدح: مدن اإلادإثع  السداب  مدد  جاداته  مدم الدراسدة الحاليدة ادا ثنداوم صقح داد اإلال ادا ومإاد اث  

اإلاحللقة بالبحق الللم  وصبحكار  وصو اإلاإا  الثانم باليسبة للدراسة الحالية والد   ثدم ثؼبيقد  

 2030ب  اإلادإثع  مدم الدراسدة ادا مناقادة رؤيدة م د  كملة التاملات اإلا  ية الحكومية  كعدا  خادا

مدددن نا يدددة البحدددق الللمددد   قدددؽ  ئت  : الدراسدددة الحاليدددة ثناولدددد كدددل مإاددد ات صقح ددداد اإلال ادددا 

 .2030ومد  ثحقيق ا ل صدا  صستراثيجية ل ؤية م   

ثحددددددد اددددددلار  دور التاملددددددات التد ددددددد اددددددا مجحعلددددددات  2018مددددددإثع  جاملددددددة  بددددددوؿ   لعبحكددددددار  (11

يهدددد  صددد ا اإلادددإثع  ئمدددة جلايدددا  صعيدددة بندددائ  م(2018ديسدددعبر  18دلدددم   -  جاملدددة  بدددو ؿ ددد  ل  دددة  اإلا

 سس جلاو: ماتر  بح: التاملات واإلاإسسات الحكومية والا كات اا سو  اللعل تسحكاا  

إثع  جعلدة اإلاوطدوكات و حدق اإلااداركو:  دعم اإلاد .سبل جد دة ومبحكد ة لحبدادم وثؼبيد  اإلال  دة

ال ةيسددية  بعددا اددا ملددل  ليددات ثؼددوي  نعددومن ابحكددار  لددام للحلدداو: ونقددل اإلال  ددة مددا بددح: التاملددات 

والحكومات وسو  اللعل  ودور التاملات اا وطم السياسات وسدبل قيداس ثدأرحر التاملدات كملدة 

اإلاسددددحدامة ودور  الحنعيددددة صقح دددداد ة وصجحعاكيددددة  ػبيلددددة ومحددددددات وكوامددددل ثحقيدددد  الحنعيددددة

التاملددة اددا جلايددا اإلال  ددة وصبحكددار وؤلابددداق  ئطددا ة ئمددة الدددور اجحددور  للحللدديم الضندد  وألاسا ددمل  

 كن اإلاإسسدات غحدر ال  حيدة وثقسديم 
ا
والبحق للقؼاكات ألاكاد عية والحجارية والحكومية   ظع
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ل  ددددة وثددددو حر منـومددددة اللعددددل بددددح: صدددد ا الضصددددات بعددددا  حقدددد    ظددددل النحدددداة   يعددددا  حللدددد  بحلايددددا اإلا

 .مسحدامة مات قيعة

 خبح: من اإلاإثع  الساب   ن   خااب  مم الدراسة الحالية اا ث كح ا كملة مإا  صبحكار وثؼبيقد      

ادددددا التاملدددددات مدددددم مجحعلدددددات اإلال  دددددة  ئت  : الدراسدددددة الحاليدددددة ثخنددددداوم ارلدددددم مإاددددد ات لعقح ددددداد 

واإلاللومات  والحللديم اللداما  والبحدق الللمد  وصبحكدار  اإلال اا واإلاحعثلة اا ثكنولوجيا صث اتت 

 والحنا سية اللاإلاية.  

 ثانَا: اإلطار النظرِ لالقتصاد املعريف

 مكدمْ  2/1

يلددد صقح ددداد اإلال اددا  و اقح ددداد اإلال  ددة   دددد  قسدددام الللددوم صقح ددداد ة ال دد  ؿ ددد ت مدددإ  ا  

اإلادددام الصاددد   واإلال ادددا ادددا ثؼدددور صقح ددداد  يدددق  قدددوم صددد ا اإلا دددؼور كملدددة   دددم دور اإلال  دددة ور س 

وثقددددم اجتحعدددم بأكلعددد   وئم نـ ندددا ئمدددة الحؼدددور صقح ددداد  ادددا الددددوم   نجددددا انحقدددل مدددن صقح ددداد 

الارااا ال   يلحعد كملة ألارض كعورد اقح اد   سا مل   ئمة صقح اد ال نااا ال   يلحعد كملة 

رد الؼبيليددة وألا ددد  اللاملددة الصادد ية  ومددإ  ا مددورد ن  ساسدديح: بدددت مددن مددورد وا ددد وصعددا: اإلاددوا

 Organisation For) صقح اد القاةم كملة اإلال  ة  يق جلد اإلال  ة هدا اإلادورد ألاسا دمل  لعقح داد

Economic Co-Operation And Development, 1996) وسدحخناوم الدراسدة ادا صد ا ؤلاػدار نادأة .

  اا  ومض وم  وجل يض   و  اة    وماا اا  ومحؼلباث  ومإا اث .صقح اد اإلال

 نصأّ االقتصاد املعريف  2/2

لقدددد سددددب  م  لدددة صقح دددداد اإلال ادددا مدددد  لحح: وصعدددا م  لددددة صقح ددداد اإلابندددد  كملدددة الاراكددددة  

    يددق  عثددل الححددوم ألاوم اددا  يدداة ال ددناااكلدددصا م  لددة صقح دداد اإلابنددى كملددة آلالددة  صقح دداد 

  والددد   اكحعدددد كملدددة الاراكدددة وال ددد   دت بددددورصا ئمدددة قيدددام الارااددداصاددد ية  يعدددا كددد     باتقح ددداد ال

 اإلاناسدد  وثلددل اإلا  لددة  والسيا ددمل ثجعلددات سددكنية وال دد   دت بدددورصا ئمددة ؿ ددور الحنـدديم ؤلادار  

(Cader, Hanas A., 2008) لينحدان والثدروة  كعدا ث كدات   ةيصدمل ال. وصكد ا اكحبدرت الاراكدة اإلا ددر

مندداػ  محدددددة و صددبالا الحوصدددل ئمددة  كددد ة  و ابحكددار  و اكخادددا  ملددح:  كددد   ادددا اإلال  ددة الاراكيددة  

 كملة من اكخاض ا  وصو ما  د  ئمة ثباػإ ثؼور اإلال  ة وطياق الكثحر من  س ارصا وئنجا ا ها.
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 الثددانمال ددناكية وال دد  بددد  اددا الن ددالا  مددا الححددوم الثددانم  حعثددل اددا صقح دداد ال ددنااا والثددورة 

 ورو دددددا  ادددددائنجلتدددددرا  ومدددددن ردددددم انخاددددد  كملدددددة امحدددددداد القددددد : الحاسدددددم كاددددد   ادددددامدددددن القددددد : الثدددددامن كاددددد  

لدد الثدورة   (Allen, Robert C., 2006) الادعالية وال   يدة وادعام  م يكدا واليابدا:  وثعصدم روسديا
ُ
وج

 قدم كالم  ادا ال دناكة والاراكدة والنقدل واإلاواصدعت والحجدارة واإلا دار  وغحرصداال ناكية بدا ة ث

(Crafts, Nicholas, 2004). 

و يعا  حلل  باإلا  لة الثالثة واإلال و ة باتقح اد اإلال اا  وال   كا: ل ا دورا بال  ألارد  ادا ج يحدر 

م ألا حددر مددن القدد : اللادد ين  وثعثددل بثددورة الللددوم والحكنولوجيددا ال لدد ادداثدداريا الصادد ية   قددد بددد ت 

اإلاللومات وصث اتت   يق  صبحد اإلاللومات واإلال  ة  ااالضاةقة الحؼور وما نجم كنها من رورة 

 مدددن اإلادددوارد صقح ددداد ة  بدددل اإلادددورد ألاكثدددر  صعيدددة ادددا صقح ددداد التد دددد  الددد   بدددات 
ا
  ساسددديا

ا
مدددوردا

 كلدة  مد اد  .د.  بندى كملدة اإلال  دة  وللدل  صدم مدا  عحد  صد ا الل د  التد دد مدا  ملدةيل   باتقح داد اإلا

منـومددددات ؤلانحددددان وثحددددوم اإلال  ددددة ئمددددة قددددوة منحجددددة  كعددددا  صددددبالا ر س اإلاددددام  اددددا: اندددددمان الللددددوم ت[(

 بد  س اإلادام صقح اد ا اابعا ياعل  من كلٍم وثكنولوجيا وابحكار  كثر  صعية  اااإلال 
ا
لتد دد  مقارندة

اإلادددداد   وثحدددددوم نعددددؽ ؤلانحدددددان الللمدددد  والحقنددددد   مددددن م  لدددددة ؤلابددددداق الضددددد د   ددددعم القددددد نح: الثدددددامن 

والحاسدددددم كاددددد  ئمدددددة م  لدددددة ؤلانحدددددان التعدددددااا واإلاإسسدددددات  دددددعم القددددد : اللاددددد ين  ويعكدددددن ثوطددددديالا 

   اةص الل ور الثعرة من  عم جدوم الحاما:

 (El–Thakafy, M. S. and Abd Elraof, I.A., 2015)ا ل صقح اد (:   اةص م  1جدوم رقم  

 اإلاللومات ال ناكة الاراكة الل  

 ئمة اليوم 1957 1957 - 1800 1800ما قبل  الضترة الامنية

 اإلال  ة اااللاملو:  كعام م انم  ع ح: ػبيلة اللعام

   اد /   اد     اد/  لة    اد/ رض الا اكة

ادا كدام  ئ:  وم ئاارة للعل  ة كع ؼور اا جلابحر كلم صقح اد جائت اا بحق   يدريل صا دل

  وقدددد اكحبدددر البحدددق اإلال  دددة سدددللة   مدددا اجحاولدددة الحقيقيدددة (Friedrick, Hayek, 1945)م 1945

اددا كحابددة  ددوم ئنحددان وثو يددم اإلال  ددة اددا  لدراسددة اإلال  ددة كسددللة  قددد جددائت مددن قبددل   ثددا مدداكلوب

 لدالا  يكو لدو م 2006  وادا كدام  (Machlup, Fritz, 1962)م 1962الوت ات اإلاححدة ألام يكيدة كدام 

 ة سدللة ادا كحاب  سس نـ ية اإلال  ة  لل  ي   : اإلال  (Khumalo, Bhekuzulu, 2006)   ومالو

  وارصددد بدد لل  ؼددأ النـ يددات السددابقة Knowlألاصددل  ووطددم و دددة لقيدداس اإلال  ددة و سددعاصا نددوم 
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لقياس اإلال  ة اا  وا   جسدليييات القد : اإلااعدمل   ويلدا  السدص  ورائ ملدل اكحعداد ثلدل النـ يدات 

 . كملة ا تراطات  اػصة و الحاما ث بالا النـ يات بأكعل ا  اػصة

حددوم صقح ددداد اللددالم  يلحعددد اددا ألاسددداس كملددة اإلال  ددة الصادد ية  كلددددما ويحضددر معددا سددب   : ث

كا: يلحعد كملدة القدوة البدنيدة وآلاتت ال دناكية واإلادواد الخدام   يدق ثداداد القيعدة  يد  باإلال  دة ت 

بالت دد  وئما كاندد النـ يدة صقح داد ة ادا السداب  ثدإمن بدأ: اللعدل صدو  سداس القيعدة  قدد  صددبالا 

 . اإلال  ة ها  ساس للقيعة اغة نـ ية جد دة جلدمن الظ ور  صي

 مفاهَه االقتصاد املعريف ًتعرٍفاتى 2/3

صنددا  كددددة مسددعيات دالدددة كملدددة صقح دداد اإلال ادددا  وقددد  دددحم اسدددحخدام ا بؼ يقددة محبادلدددة  مثدددل:      

 ومدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددات  اقح ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداد ؤلانترندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  صقح دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداداقح ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداد اإلالل

الادددبكم واقح ددداد العملعوسدددات   ح دددادصق ؤلالكتروندددم  صقح ددداد ص تراعدددمل   صقح ددداد   ال قمددد

وصقح دددددداد السدددددديبرانم ...الددددددص. وصدددددد ا  وضددددددر  : اإلا ددددددؼور لددددددم  لدددددد  ئجعاكددددددا بددددددح:  وسدددددداغ البددددددا ثح: 

 واإلانـ ين  وكلي  سححاوم الدراسة ك ض  صم الحلاريالا  كملة سصيل اإلاثام ت الح  :

 Organisation For Economic Co-Operation)جل يالا منـعدة الحلداو: صقح داد  والحنعيدة  (1

And Development, 1996) بأندد  صقح دداد القدداةم كملددة اكخسدداب  اددا: وال ددى جلدد   صقح دداد اإلال

 و دد ص الثددروة و لدد وئنحددان ونادد  وثو يددم وثؼبيدد  اإلال  ددة لددد م لتلددة النعددو ولحواصددل الحنعيددة 

 . ال ناكات كا ة كبر الحوؿيالا

 United Kingdom department of)لحجدارة وال دناكة باإلاعلكدة اإلاححددة ويادحر ثق يد  قسدم ا (2

trade and industry, 1999)  ئمددة  : اقح دداد اإلال  ددة صدو صقح دداد الدد    حددّوم م كددا الثقددل  مددن

 والبحق الللم .اإلاواد ألاولية واإلالدات ال  سعالية ئمة اإلاللومة واإلال  ة وم اكا الحلليم والحدري  

 Asia-Pacific Economic)جل يدددالا ثق يددد  الحلددداو: صقح ددداد  لددددوم  سددديا واجحددديؽ ال دددادب  (3

Cooperation, 2000)  تقح اد اإلال  ة بأن   صقح اد اإلالحعد كملة ألا كار واإلال  ة  ولديس اإلادوارد

واسدددحخدام اإلال  دددةت  يدددق   هدددا اجح كدددات ألاساسدددية الليييدددة    دددو اقح ددداد قددداةم كملدددة ئنحدددان وثو يدددم 

 للنعو وثوليد الثروة والحوؿيالا كبر كا ة ال ناكات.

 قدد كد   اقح داد اإلال  ددة  (2001 الحق يد  صسددتراثي ا الل لدم   مدا الحق يد  صسدتراثي ا الل لدم  (4

اإلا ثبؼدددة باإلال  دددة وثكنولوجيدددا اإلاللومدددات بأنددد  اقح ددداد جد دددد   طدددح  ػاةضدددة جد ددددة مدددن ألانادددؼة 

ومن  صم معمح  الحجارة صلكترونية  كعا وطدم جل يضدا   د  بأند  نعدؽ اقح داد  محؼدور قداةم كملدة 

https://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=33764
https://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=33764
https://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=33764
https://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=33764
https://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=33764
https://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=33764
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صسددددحخدام الواسددددم النؼددددا  للعللوماثيددددة واددددبكة صنترنددددد اددددا مخحلددددالا  وجدددد  اليادددداغ صقح دددداد  

 بقددوة كملددة ا
ا
إلال  ددة وؤلابددداق والحؼددور الحكنولددوها  اصددة مددا و اصددة اددا الحجددارة ؤلالكترونيددة  م ثكدداا

  حلل  بحكنولوجيا ؤلاكعم وصث ام.

 ,United Nations Development Programme)كعددا ك  دد  ب نددام  ألامددم اإلاححدددة ؤلانعدداتم  (5

قح داد ة والسياسدية بأن : ناد  اإلال  دة وئنحاج دا وثوؿيض دا ادا جعيدم اإلانداما اجتحعليدة  وص (2004

واجتحعدم اإلاددنم والحيداة ال خ دية مدم ثنعيدة الحيداة ال خ دية ل  د اد  ويحؼلد  ملدل بندائ قدددرات 

 كا ية وثو يل ا بكضائة.

 / The International Bank for Reconstruction and Development)جل يدالا البندل الددوما  (6

The World Bank, 2007)   لدات للعل  دة لعقح داد اإلال ادا بأند  
ا
صقح داد الد    حقد  اسدحخداما

مددن  جددل ثحقيدد  الحنعيددة صقح دداد ة وصجحعاكيددة  وصدد ا  حظددعن جلدد  وثؼبيدد  اإلالددار  ألاجنصيددة  

 با طا ة ئمة ثكييالا وثكوين اإلال  ة من  جل ثلبية ا حياجاث  الخاصة.

صقح اد اإلال اا بأن    ق من الللدوم ألاساسدية    (Swanstrom, Edward, 2002)يل   ئدوارد  (7

يهددددد  ئمددددة ثحسددددح: ر اصيددددة ألا دددد اد  واإلانـعددددات  واجتحعددددم كددددن ػ يدددد  دراسددددة نـددددم ئنحددددان وث ددددعيم 

اإلال  ددة ردددم ئجددد ائ ثنضيددد  الحدددد عت الظدد ورية لحؼدددوي  صددد ا الدددنـم. ومدددن ج ددة  ومدددة  ولدددد صددد ا الضددد ق 

مدددن  دددعم البحدددق الللمددد . ومدددن ج دددة رانيدددة   دددو  ؼدددور ألادوات اللعليدددة والحقنيدددة ال ددد  نعدددامن نـ يدددة 

  عكن ثؼبيق ا مباا ة كملة اللالم الواقجا.

ئمددة  :   (Powell, Walter W. and Snellman, Kaisa, 2004)و اددار كددل مددن والتددر وكايسددا  (8

جسداصم  ال د لم والخدمات اإلالحعدة كملة  نادؼة اإلال  دة اإلاكثضدة ئنحان الس اااقح اد اإلال  ة  حعثل 

 مدددن الثدددروات اإلااد دددة  ادددا
ا
جسددد يم الحكنولوجيدددا والحقددددم الللمدددى  باتكحعددداد كملدددة القددددرات الضك يدددة بددددت

كدددددل م  لددددة مدددددن كعليدددددات ؤلانحدددددان كدددددن ػ يددددد  البحدددددوذ  اددددداوالؼبيليددددة  مدددددم ثنعيدددددة الت دددددود وثحسدددددينها 

ا كملة ثاا د الناث  اجحملا ؤلاجعاما. والحؼوي  واللعقة مم اللع  عئ ال ى ثنلكس ئ جابا

  رنائ كقد  اإلالحق  الدوما  دوم الحنعيدة الصاد ية و د ص صنددمان ادا اقح داد اإلال  دة والكضدائات (9

  اقح دداد اإلال  ددة   و مددا  صددؼور كليدد  (2004مددارس  10 - 9 جعددام  سددالم   الصادد ية كدد   كددل مددن 

صقح ددداد التد دددد   و اقح ددداد الادددبكة   و صقح ددداد ال قمددد   صدددو ثخ دددص   ادددا مدددن صقح ددداد  

يهددحم  ساسددا باإلال  ددة مددن ج ددة  ومددن ج ددة   دد   يلحبددر ؿدداص ة اقح دداد ة  د ثددة  ثحعحدد  بح حددر سددحر 

 صقح اد ات  من  يق النعو وثنـيم اليااػات صقح اد ة.
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صقح دددداد اإلال اددددا كددددن صقح دددداد الحقليددددد  اددددا  (2004مددددارس  10 - 9عددددام  سددددالم    جويضدددد    (10

اإلاددددإثع  السدددداب    ظددددا  ل  دددد  بأندددد  نعددددؽ اقح ددددداد  محؼددددور  قدددداةم كملددددة صسددددحخدام واسددددم النؼدددددا  

للعللوماثددددددددية وابددددددددكة ؤلانحدددددددد نيد  ادددددددا مخحلدددددددالا  وجددددددد  الياددددددداغ صقح دددددددداد   و اصدددددددة ادددددددا الحجدددددددارة 

بقدددددددددوة كملددددددددة اإلال  ددددددددة وؤلابددددددددداق والحؼددددددددور الحكنولوجدددددددددم   اصددددددددة  يعددددددددا  حللدددددددد   ؤلالكتروندددددددددية  م ثكدددددددداا

بحكنولوجيددددات اإلاللومددددات وصث دددداتت.   و عددددا  : اإلال  ددددة هددددا  لدددديؽ مددددن الددددحللم والخبددددرة اإلاتراكعددددة  

وجلحعددد كملددة الض ددم وؤلادرا  الصادد     ا هددا تهدد ا ال ددضة  عكددن  : ثححددوم ئمددة سددلم و دددمات   كددو: 

حلداد لددددد م مقابددددل لوح ددددوم كل هددددا  مددددن صدددد ا اإلانؼلدددد    ددددا: وطددددم كددددل بلددددد اددددا مسدددد هلكوصا كملددددة اسدددد

 لكعيدة وجدودة اإلالدار  ال د   عحلك دا  وملدل مدن  دعم ثؼدوي  
ا
صقح اد اللالم  التد د   حدد و قا

ونـدددددد ا ترثباػدددددد  الاددددددد د بدددددددا   . الحللدددددديم وثكثيددددددالا بدددددد ام  البحددددددق والحؼددددددوي  ئطدددددددا ة ئمددددددة الحدددددددري 

ثكنولوجيددا اإلاللومددات وصث ددام  وارثكددا ا كملددة كامددل اإلال  ددة كلن دد  ئنحدداها  الحؼددورات اللاإلايددة اددا

 : اا كلع ألاوج  اإلا عة مثل ال   سبقح صقح اد  نعاغ  خحلالا كن اقح اد اإلال  ة  ا:  جد د 

  خسددم اقح دداد اإلال  ددة بأندد  اقح دداد و دد ة  كثددر مددن كوندد  اقح دداد ندددرة   لملددة ككددس  غلدد  اإلاددوارد 

 ائ صسدددددد هع   ثدددددداداد اإلال  ددددددة اددددددا الواقددددددم باإلاعارسددددددة وصسددددددحخدام  وثنخاددددددد  ال دددددد  ثنظدددددد  مددددددن جدددددد

 باإلاااركة. 

   :يسددعالا اسددحخدام الحقانددة اإلاعةعددة  بخلدد   سددوا  ومياددات ا تراطددية ثلسددا قيددود الامددا: واإلاكددا

 مددددن اإلااا ددددا  مددددن  يددددق ثخضدددديع الحكلضددددة ور دددددم 
ا
مددددن  ددددعم الحجددددارة ؤلالكترونيددددة  ال دددد  ثددددو   كثحددددرا

والس كة اا ئنجا  اإلالامعت كملة مدار الساكة وكملة نؼا  اللدالم. ونخيجدة لد لل   ن د  الكضائة 

 كملدددددة ثؼدددددوي  ألاسدددددوا   والاددددد اكة والححدددددالالا ؤلاسدددددتراثي ا مدددددم  ػددددد ا   ارجيدددددة  قبدددددل 
ا
التركحددددد   وت

  .التركح  كملة ثؼوي  اإلانحجات

 اة  كملدة  سداس قدومم من ال لو ة بعكا:  اا اقح اد اإلال  ة  ثؼبي  القدوانح: والقيدود والظد 

مددددن اإلالعددددورة  و  هددددا باثددددد جاددددكل كن دددد  ؤلانحددددان  بحددددد   ؼاإلاددددا  : اإلال  ددددة محا ددددة اددددا    مكددددا:

 ألاسا مل    ا: ملل يلن   : صنالل اقح ادا كاإلايا يهيعن كملة صقح اد الوػن .

 و: ال مو   كثر مدن آلاتت  كاإلا دععح: وكعدام الب 
ّ
ندو  ئ: كعام اإلال  دة صم  ولصل ال  ن يجخ

والبددا ثح: واإلاللعددح:   يعددا  عكددن اكحبددار اإلال  ددة منحجددا كامددا   ع ددا لللعددل ور س اإلادددام(  ئم كنددد 

وجلعيع ددددا  ث ددددبالا ماددددارك ها مددددم مايددددد مددددن اإلاسددددحخدمح: مجانيددددة  كعددددا  : الدددد    يددددح   اكخاددددا  ا

ات اإلال  دة   جدد  ند  مددن ال دل  مندم آلا دد ين مدن اسدحخدام ا  وثإّمددن كلددع الوسداةل  مثدل بدد ائ

 و قو  اإلالكية واللعمات الحجارية  الحعا ة إلانِح  اإلال  دة. ص تراق



 سيد أمحد فايز أمحد .د       

 
  1029 ٌٍلٌَ ـ العدد الجانُ عصر –الصادس  اجمللد 20

ر ؽ صقح اد اإلال اا بأ د   وق  (2005اب يل  26-25 البارود   احر ن بدر   لقد  اولد   (11

حؼددددوي  وكدددددد الللددددوم ألاساسددددية   يددددق يهددددحم اقح دددداد اإلال  ددددة بانحددددان وصددددناكة اإلال  ددددة بالبحددددق وال

ب ائات ص تراق و الحاما  ا: اقح اد اإلال  ة يهحم بد: انحان اإلال  ة وال    ق د بد  ابحكدار واكخسداب 

ونادددد  واسددددحكعام وثخدددداين اإلال  ددددةت وصددددناكة اإلال  ددددة واإلاق ددددود تهددددا الحدددددري  والحأصيددددل واإلاددددإثع ات 

 والكحابة والبحق والحؼوي  وها صناكات مل  ية.

  رنوقددة  صدالر سددالم  بدح: اقح دداد اإلال  دة والقيعددة اإلاظدا ة  قددد كد   و يعدا  حللد  بددال  ؽ  (12

    اقح اد اإلال  ة  صو صقح اد ال   ثحق   ي  اإلال  ة التائ ألاكـم مدن القيعدة اإلاظدا ة (2005

كعدددددا صدددددو ادددددا  وكليددددد   دددددا: اإلال  دددددة ادددددا صددددد ا صقح ددددداد  جادددددكل مكوندددددا  ساسددددديا ادددددا اللعليدددددة ؤلانحاجيدددددة 

كعدددا  : صددد ا الندددوق مدددن صقح ددداد  قدددوم كملدددة  سددداس       و : النعدددو  ددداداد بايدددادة صددد ا اإلاكدددو:  الخسدددوي 

 باكحبارصا اإلان ة ألاساسية ال   منها  نؼل .    ثكنولوجيا اإلاللومات وصث ام

ة صددو صقح دداد الدد   ثللدد   يدد  صقح دداد اإلابندد  كملددة اإلال  دد (2005 ر عددانم  مو ددملى   ظدديالا  (13

اإلال  ة دورا اا  ل  الثروة وص ا دور قد م ؿلد اإلال  ة ثللب  اا صقح ادت لكن التد د صو حتم 

اإلاسا ة ال   ثححل ا اإلال  ة ادا صد ا صقح دادت  يدق  صدبحد  كبدر و كثدر كعقدا معدا كاندد كليد  مدن 

وامددل ثحقيدد  ال  اصيددة اللامددة مددن  ددعم و طددا  بأندد  الضدد ق مددن كلددم صقح دداد الدد   يهددحم كلقبددل  

مسدددداصعح  اددددا ئكددددداد دراسددددة نـددددم ث ددددعيم وئنحددددان اإلال  ددددة  رددددم ثؼبيدددد  ؤلاجدددد ائات الددددع م لحؼوي صددددا 

 وثحد ثها.

 -2007 بكدددددددوي  لدددددددؼيضةت كبددددددداإلاالل  ماصددددددودةت كددددددددواػالا  كياددددددويت  دددددددلالا  مددددددددنى  يلدددددد     (14

 يدددددد  الحض يدددددد  بيندددددد  و ددددددح: اقح دددددداد اإلاللومددددددات  يددددددق  ادددددداروا ئمددددددة  : اقح دددددداد اإلال  ددددددة كددددددن ػ (2008

اقح اد اإلاللومات مض وم واسم  حظعن الض ص  كدم اليقح:  كدم الحأكد  الخؼ   دور الحدس  

دور السددددل   نـ يددددة القدددد ار  اددددا  ددددح:  ادددداروا ئمددددة  : اقح دددداد اإلال  ددددة مض ددددوم طددددي  ويظددددم كددددل مددددن 

 لليم الكضائات.البحق  الحلليم روابؽ مم النعو  الح

كملددة اندد  صقح دداد الدد    دددور  ددوم الح ددوم  (2008 الاددع      جدداب  ػدداص   كعددا يلدد    (15

كملدددة اإلال  دددة وثوؿيض دددا  وابحكارا هدددا تهدددد  ثحسدددح: نوكيدددة الحيددداة بعجات هدددا كا دددة مدددن  دددعم ؤلا دددادة 

ة واسدددحخدام اللقدددل الصاددد   كددد  س للعدددام  بخدمدددة مللوماثيدددة ر يدددة وثؼبيقدددات ثكنولوجيدددة محؼدددور 

وثوؿيددددددددالا البحددددددددق الللمدددددددد    ددددددددداذ مجعوكددددددددة مددددددددن الح يحددددددددرات ؤلاسددددددددتراثيجية اددددددددا ػبيلددددددددة اجحدددددددديؽ 

صقح دداد  وثنـيعدد  لي ددبالا  كثدددر اسددحجابة وانجددتاما مددم ثحدددد ات اللوإلاددة وثكنولوجيددا اإلاللومدددات 

 وصث اتت وكاإلاية اإلال  ة والحنعية اإلاسحدامة.
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جل يددالا مخح دد  لعقح دداد اإلال اددا بأندد  ملددل صقح دداد الدد    قددوم  (2008 د دداب      ظددم  (16

كملددددة  سددددداس ئنحددددان اإلال  دددددة      لق ددددا( واسدددددحخدام رعارصددددا وئنجا ا هدددددا  بحيددددق جادددددكل صدددد ا اإلال  دددددة 

لبرمجيدددددات  سدددددوائا مدددددا يلددددد   باإلال  دددددة ال ددددد يحة ال ددددد  جادددددحعل كملدددددة قواكدددددد البياندددددات واإلاللومدددددات وا

 
ا
وغحرصددا   و اإلال  ددة الظددعنية ال دد   عثل ددا ؤلا دد اد بخبددرا هم وملددار  م وكعقددا هم وثضدداكع هم( م دددرا

 لثروة اجتحعم ور اصيح  و  ص الحوؿيالا اا كل اجتاتت.
ا
 رةيسا

ة ئنحدددددددان اإلال  ددددددددة اقح ددددددداد اإلال  ددددددددة بأنددددددد  صقح ددددددداد القدددددددداةم كملددددددد (2008 م ا ددددددداجم     يلددددددد    (17

واسددددحخدام نحاةج ددددا  ورعارصددددا وئنجا ا هددددا واسدددد هعك ا ل ددددالر اإلاسددددحضيد  و اإلاسدددد هلل  و دددد لل جاددددكل 

اإلال  ددة بعض وم ددا الحددد ق جددائا  ساسدديا مددن ردد وة اجتحعددم اإلانـددور ومددن ر اصيحدد  صجحعاكيددة    ددو 

ات صنترندددددد ادددددا نعدددددؽ اقح ددددداد  محؼدددددور  قدددددوم كملدددددة صسدددددحخدام واسدددددم النؼدددددا  للعللوماثيدددددة وادددددبك

مخحلدالا ألاناددؼة صقح داد ة و  ددضة  اصدة اددا الحجدارة صلكترونيددة  م ثكداا كملددة اإلال  دة وؤلابددداق 

 والحؼور الحكنولوها   اصة ما  حلل  بالحكنولوجيات التد دة اا ؤلاكعم وصث ام.

بأنددددددد  دمددددددد  للحكنولوجيدددددددا  (2009 وليدددددددو  8-6 اجحددددددد و   مددددددداص   سدددددددن  وك  دددددددة الدددددددبلع   ظدددددددا  (18

الحد ثددة اددا كناصدد  ؤلانحددان  لخسدد يل ئنحددان السددلم ومبادلددة الخدددمات كاددكل اكسددؽ و سدد ق  ويلدد   

     ظا بأن  يسحخدم لحكوين وثبادم اإلال  ة كيااغ اقح اد   اإلال  ة كسللة .

الضكدددد   وثكنولوجيددددا اإلاللومددددات هددددا القددددو  ئ: الدددد  س اإلاددددام  (2011 الاك دددد   كملددددا  ددددعج   بددددح:  (19

ألاساسدددية اجح كدددة لعقح ددداد اإلال ادددا طدددعن القددد : الحددداما   يدددق  صدددبحد اإلال  دددة واإلاللومدددات هدددا 

القددو  صقح دداد ة للنعدددو صقح دداد  اددا الل ددد  الحددد ق. وصددد ا مددا  كددد كليددد  صقح دداد   رو ددد ت 

كار وناد  ملدار  جد ددة ويوضدر بدا: سولو(   يق وضر با:  صم كوامل النعو صقح اد  صو ابح

( جلود ئمة نعو الل   التد دة ويظا  ئل ها 34( من النعو صقح اد   حلل  باإلال  ة  منها  ℅ 50 

 ( من النعو صقح اد  الناث  كن صسخثعار اا ر س اإلاام ؤلانسانم من  عم كعلية الحلليم.16 

صقح داد الد    كدو: للحؼدور  (2012   بو الاامات     ندس  ئ: اقح اد اإلال  ة كعا يل    (20

اإلال ادددا وؤلابدددداق الللمددد  الدددو : ألاكبدددر ادددا نعدددوا  ويقدددوم كملدددة ثنعيدددة اإلادددوارد الصاددد ية  كعدددام اإلال  دددة( 

كلعيددا ومل  يددا كددم ثددحعكن مددن الحلامددل مددم الحقنيددات الحد ثددة واإلاحؼددورة  ملحعدددا كملددة اإلال  ددة ال دد  

ا اللن ددددد  الصاددددد   كعدددددورد اسدددددخثعار   وكسدددددللة ئسدددددتراثيجية  وكخدمدددددة وكع ددددددر للدددددد ل  عحلك ددددد

 القومم.

اقح ددداد اإلال  دددة بأنددد  صقح ددداد الددد   ثللددد   يددد  القؼاكدددات  (2012 الوحدددام  نسددد ين  يلددد    (21

ات الحقليد ددة وال دد  صقح دداد  اددا مقابددل القؼاكدد اددا ألاسا ددمل جسددحخدم وثيددح  اإلاللومددات الدددور  ال دد 
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جادددكل   هدددا كعليدددات اسدددحخدام اإلادددواد الخدددام والؼاقدددة الددددور ألاسا دددمل  ادددا ثوليدددد النددداث  مثدددل الاراكدددة 

 وال ناكة.

اقح دددداد اإلال  ددددة بأندددد  ملددددل صقح دددداد الدددد    (2013 -2012 ريدددداض  بول ددددباق  وكليدددد  يلدددد    (22

 ددة اجحدد   ألاسا ددمل  اددا كعليددة النعددو صقح دداد  و لدد  الثددروة يلحبددر ئنحددان وثو يددم واسددحخدام اإلال  

و دد ص الحوؿيددالا كبددر كا ددة ال ددناكات  كعددا يلحبددر ملددل الضدد ق مددن الللددوم صقح دداد ة والدد    قددوم 

كملددددة الض ددددم التد ددددد وألاكثددددر كعقددددا  لدددددور اإلال  ددددة ور س اإلاددددام الصادددد   اددددا ثكددددوين صقح دددداد وثقدددددم 

 اجتحعم.

 : صقح ددددددداد ات اإلابييدددددددة كملدددددددة اإلال  دددددددة بالقددددددددرة كملدددددددة ثوليدددددددد  (2014  ميندددددددة  مددددددداا رة  ثددددددد ك   (23

واسحخدام اإلال  ة  و بعلنى     القدرة كملة صبحكار  ت  عثل  قؽ اإلا ددر ألاسا دمل  للثدروة  وئنعدا 

سدية لححسدح: جلد  ساس اإلاح ة اليسدصية اإلاكخسدبة ادا صقح داد التد دد   اإلال  دة هدا الوسديلة ألاسا

كضائة كعليات ؤلانحان والحو يم والححسح: نوكية وكعيدة ؤلانحدان وثحسدح:  د ص ص حيدار بدح: السدلم 

والخدمات سوائ باليسبة للعنحجح:  و اإلاس هلكح: كعا ئ: اإلال  ة قد ثلل  دورا كبحر اا نعو ؤلانحان 

صلكترونيدددددددات والحوؿيدددددددالا ادددددددا قؼاكدددددددات ثح دددددددالا   هدددددددا جسدددددددحخدم ثقنيدددددددات كاليدددددددة مثدددددددل الحاسدددددددبات و 

 وصث اتت وغحرصا.

ومددن الحل يضددات السددابقة   عكننددا الحأكيددد كملددة  : اقح دداد اإلال  ددة  قددوم كملددة  سددس مخحلضددة  

 يدق  حلامددل اقح دداد اإلال  ددة مددم اإلاددوارد العماد دة مددن بيانددات  مللومددات  ملددار  و  مجيددات  كعددا 

م التربيدة  ثنعيدة اللن د  الصاد    مجدا اا  كا كملة اللناص  غحر اجحسوسة مثل: كاةد صسخثعار 

صدد ا با طددا ة ئمددة جلامددل اقح دداد اإلال  ددة مددم رناةيددة قيعددة اإلانضلددة والحبددادم والقيعددة ال مايددة وقيعددة 

 اإلاللومات  وك ا اإلالكية الضك ية.

 خصائص االقتصاد املعريف ًمساٍاي  2/4

اإلاضدددددداصيم ال دددددد     ومددددددن رددددددم بددددددح: لقددددددد ناددددددأ ثدددددددا ل كبحددددددر بددددددح: مجعوكددددددة مددددددن الـددددددواص  واللعليددددددات

صقح ددداد اإلابنددد      اقح ددداد اإلال  دددة  : اسدددحخدمد للحلبحدددر كدددن صقح ددداد اإلال ادددا  ومدددن صددد ا اإلاضددداصيم

اقح ددددددددداد   صقح دددددددداد ال مددددددددا      صقح دددددددداد مدددددددددا كلددددددددد ال ددددددددنااا      صقح دددددددداد التد ددددددددد كملددددددددة اإلال  ددددددددة

   لومدددددات  الحكنولوجيدددددا ال قعيدددددةالثقا دددددة اإلاللوماثيدددددة  و رقا دددددة اإلال    ر س اإلادددددام الصاددددد     اإلاللومدددددات 

  .. الحجارة صلكترونية  الضجوة اإلال  ية  الضجوة ال قعية 
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الدد   ثحقدد   يدد  اإلال  ددة التددائ ألاكـددم مددن القيعددة اإلاظددا ة   صقح ددادوصقح دداد اإلال اددا صددو  

اددددا جاددددكل مكونددددا  ساسدددديا اددددا اللعليددددة ؤلانحاجيددددة كعددددا  -اددددا صدددد ا صقح دددداد  -وملنددددى ملددددل  : اإلال  ددددة 

كعا  : ص ا النوق من صقح داد ئنعدا   وملنى ملل   ظا  : النعو  اداد بايادة ص ا اإلاكو:ت    الخسوي 

باكحبارصدددا اإلان دددة ألاساسدددية ال ددد  منهدددا  نؼلددد       دددنهع كملدددة  كحدددا  ثكنولوجيدددا اإلاللومدددات وؤلاث دددام

 :ص ا الحل يالا يسعالا بالحعيح  بح: نوكح: من ص ا صقح اد  . اقح اد اإلال  ة

 صدو مدا  حللد  باقح داد ات كعليدات اإلال  دة (2005  دارو   كبددالخال    صقح اد اإلال ادا :

ما هدددددا     ئنحدددددان وصدددددناكة اإلال  دددددة وكعليدددددات البحدددددق والحؼدددددوي   سدددددوائ مدددددن  يدددددق ثكددددداليالا 

سخادددددارة  و اللعليددددة اإلال  يدددددة مثدددددل ثكددددداليالا البحدددددق والحؼدددددوي   و ثكددددداليالا  دارة ألاكعدددددام ص 

ئكددداد الخبددرائ وثدددري هم مددن ج ددة  و ددح: اللاةددد  و ؤلا دد اد الندداث  مددن صدد ا اللعليددة باكحبارصدددا 

كعليدددة اقح ددداد ة مجددد دة مثل دددا مثدددل اقح ددداد ات الخدمدددة السددديا ية  و الضندقيدددة  و غحرصدددا 

 من ج ة     .

  ن ددد  ئمدددة ملندددى  كثدددر اجسددداكا ور ابدددة ت[(  كلدددة  مددد اد  .د.صقح ددداد القددداةم كملدددة اإلال  دددة  :

بحيدددددق جادددددعل ادددددا دتل هدددددا حتدددددم قؼاكدددددات اإلال  دددددة واإلاللومدددددات وصسدددددخثعارات دا دددددل نسدددددي  

 صقح اد  وك لل مد  ج ل ل اإلال  ة والحكنولوجيا اا ألاناؼة ؤلانحاجية. 

 ندددد  يلحعددددد كملددددة   اتقح دددداد القدددداةم كملددددة اإلال  ددددة يلحبددددر م  لددددة محقدمددددة مددددن صقح دددداد اإلال اددددا    

ثؼبي  صقح اد اإلال اا ادا مخحلدالا ألانادؼة صقح داد ة وصجحعاكيدة مثدل التد اون بدح: ثكنولوجيدا 

اإلاللومدددات مدددم قؼاكدددات محلدددددة كاتث ددداتت مثدددل:  ج دددخيص ألامددد اض كدددن كلدددد  ئجددد ائ اللعليدددات 

لددددددوم ال دددددناكية الت ا يدددددة كدددددن كلدددددد...الص(  كل دددددا ثجلدددددل صقح ددددداد مبييدددددا كملدددددة اإلال  دددددة والللدددددم   ا

الكبدددر  ال دددد  اسدددحضادت مددددن منجددداات الثددددورة الللعيدددة الحكنولوجيددددة و دددخ  ها اددددا صدددناكات ثولددددد ل ددددا 

ملار  ومكخاضات جد دة وثقنيات محؼورة قد وصلد ئمة م  لة صقح داد اإلابند  كملدة اإلال  دة   و 

ئنحدددان اإلال  دددة مدددن مددا  عكدددن  : نسدددعي  م  لدددة مددا كلدددد صقح ددداد اإلال ادددا   مددا الددددوم ال ددد  جسدددجة ئمددة 

 ابحكار واكخساب ونا  واسحلعام وثخاين للعل  ة  ه  ما الد اا ػور صقح اد اإلال اا. 

ويعكدن مقارنددة   داةص صقح دداد الحقليدد  مددم   داةص صقح دداد اإلال ادا مددن  دعم التدددوم     

  :الحاما
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 مم صقح اد القد م  اةص اقح اد اإلال  ة  صقح اد التد د( باإلاقارنة ( 2جدوم رقم   

 اقح اد اإلال  ة صقح اد القد م وج  اإلاقارنة

 ر س اإلاام اإلال اا ر س اإلاام اإلااد  صسخثعار

 الت د الضك    العملعوسات( الت د اللظملا  اإلالعوسات( صكحعاد

 الد وم اإلا ثضلة /ألاجور  ئ داذ   ص الحوؿيالا  صدا  السياسات

 جللم مسحع  مد  الحياة إلا اممحدد  س  ا /الحوؿيالاالحنـيم

 دور القؼاق اللام
ثج حدددددددددددددددد  : البييددددددددددددددددة الحححيددددددددددددددددة  السياسددددددددددددددددات 

 الحجارية  ال ناكات اإلاضيدة

ثدددددددددوجيه : الخمخ دددددددددة  صنظدددددددددعام 

إلانـعدددددة الحجددددددارة اللاإلايددددددة  الادددددد اكة 

 مم القؼاق الخاص

 باما:  و مكا: مقيد باما: و مكا: الاما: واإلاكا:
ا
 ليس مقيدا

 محقلبة سحق ةم ػبيلة ألاسوا 

 ثنا سية /  البحروق اػية السلؼوية كعقات سو  اللعل
/ ثنا سدددددددية ماددددددتركة   /ثظددددددامنية

 مضحو ة

اللعقددددددددة مددددددددم اإلاياددددددددات 

 ألا    
 كعقة ا كة وجلاو:  مخاػ  مسحقلة

 مد عت اللوامل  اللعل  ر س اإلاام( كوامل النعو
صبحكددددددددددددددددددار  الحجد ددددددددددددددددددد  ص تددددددددددددددددددراق  

 واإلال  ة

 القانو: 

قح دددددداد الاراادددددا لقددددددانو: ثندددددداقص  ظدددددوق ص

اللواةدددددددددددددد  ثاا دددددددددددددد الحكددددددددددددداليالا(  وصقح دددددددددددددداد 

ال ددددددددددددنااا لقددددددددددددانو: ربددددددددددددات اللواةددددددددددددد  ربددددددددددددات 

 الحكاليالا( مم صسحع ار اا صسحخدام

 ظددددددوق صقح دددددداد اإلال اددددددا لقدددددددانو: 

ثاا دددددد اللواةددددددد  ثندددددداقص الحكدددددداليالا( 

 مم صسحع ار اا صسحخدام

 كاإلاية وػنية مسحو  اإلانا سة

 ال قعية اإلااكينة ؤلانحاجيةم در 

 جللم اامل م ارات محددة  س  الوؿاةالا اإلا ارات

 ثنظ  بكثرة صسحخدام اإلاوراد
ثدددددددددددددداداد مددددددددددددددواردا  اإلال  ددددددددددددددة( بكثددددددددددددددرة 

 صسحخدام
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السدددداب  ئ: اقح دددداد اإلال  ددددة  حعبدددد  بعجعوكددددة مددددن السددددعات والخ دددداةص ويحضددددر لنددددا مددددن التدددددوم 

 2 صالر    كبداللام  يد   ومن  عم م اجلحنا ل دبيات ألا    ال   ثعح ا كن صقح اد الحقل

 (2014  اإلااد دانم  بدا: كملدا  سدح:    (2009 الق نم  كملا بن  سن يلدن ه   (2005اكحو    3 –

اد اإلال  ددددة  وجدددددنا  ندددد  ولاددددكل كددددام  حعحدددد  اقح دددداد اإلال  ددددة ال دددد  ثناولددددد سددددعات و  دددداةص اقح دددد

   با جم:

صبحكدار: نـدام  لدام مدن الد وابؽ الحجاريدة مددم اإلاإسسدات ألاكاد عيدة وغحرصدا مدن اإلانـعدات ال دد   (1

 جسحؼيم مواكبة رورة اإلال  ة اإلاحنامية واسخيلاتها وثكييض ا مم ص حياجات اجحلية

نا سية صقح اد ة.  حلح: كملة الحكومدات ا: ثدو   اليدد اللاملدة الحلليم  سا مل  لينحاجية والح (2

اإلادددداص ة وؤلابداكيددددة  و ر س اإلاددددام الصادددد   القددددادر كملددددة ئدمددددان الحكنولوجيددددات الحد ثددددة اددددا اللعددددل. 

وثنامم الحاجة ئمة دم  ثكنولوجيا اإلاللومات وصث اتت  ظع كن اإلا ارات ؤلابداكيدة ادا اإلاندا ت 

 حللم مد  الحياة.الحلليعية و  ام  ال

البييددددة الحححيددددة اإلابييددددة كملددددة ثكنولوجيددددا اإلاللومددددات وصث دددداتت جسدددد ل نادددد  وثج حدددد  اإلاللومددددات  (3

 واإلالار  وثكييض  مم ص حياجات اجحلية.

 دددوا ا ثقدددوم كملدددة  سدددس اقح ددداد ة قويدددة جسدددحؼيم ثدددو حر كدددل ألاػددد  القانونيدددة والسياسدددية ال ددد   (4

اددددددعل صدددددد ا السياسددددددات ال دددددد   هددددددد  ئمددددددة جلددددددل ثكنولوجيددددددا  هددددددد  ئمددددددة  يددددددادة ؤلانحاجيددددددة والنعددددددو. وج

اإلاللومددددددددات وصث ددددددددداتت  كثدددددددددر ئثا دددددددددة ويسددددددددد   وثخضدددددددديع الحل يضدددددددددات التع كيدددددددددة كملدددددددددة منحجدددددددددات 

 ثكنولوجيا و يادة القدرة الحنا سية للعإسسات ال  حرة واإلاحوسؼة.

 ة والسلؼة.اإلاورد ألاسا مل  ور س اإلاام ال ةيصمل   ي  صو اإلال  ة ال   جاكل  صم م ادر الثرو (5

اللاإلاية: يلعل من  عم اقح اد كالم  مضحدوج  بضظدل الحؼدورات الحقنيدة ال اةلدة  ويدد م نحدو  (6

 الحكامل صقح اد  اللالم  

الحبلثر: ئم  ثا د الحقنية الحد ثة ؤلاػعق كملة اإلال  ة  من قبل التعيم  و د  ا حكار الا كات  (7

 الكبر  ل ا   هاو  ل الر ألا  اد. 

 صددبالا جلددداو: الادد كات و  دددى مددم ألا ددد اد  نحددان اإلال  دددة  مدد ا ػبيليدددا ومؼلو ددا  طدددعن صنضحدداج:  (8

 ئػار ا اكة ثحخؼ  الحدود واللقلية اإلا كاية الظيقة.

قددوة كعددل ثحعحددم بع ددارات و بددرات كاليددة وقابلددة للحؼددور كاددكل مسددحع   وجلعددل مددن  ددعم   يدد   (9

 ـاثدددد  واقترا اثدددد   لدددديس  قددددؽ كعددددل محكامددددل يسددددحؼيم كددددل  دددد د  يدددد  اددددا    م  لددددة  :  بددددد  مع 

 .(2012   بو الاامات     نس   باليسبة ئمة اإلا  لة ال   يلعل تها و ئنعا للع ا ل ألا      ظا



 سيد أمحد فايز أمحد .د       

 
  1029 ٌٍلٌَ ـ العدد الجانُ عصر –الصادس  اجمللد 26

ثجدد الحاجة ئليد  وال غبدة والؼلد  كملدة منحجاثد  اإلال  يدة ال د  ثدد ل ادا كدل ناداغ  وادا كدل   (10

مح ددداكد ئمدددة درجدددة  عكدددن القدددوم باسدددححالة قيدددام ناددداغ مدددا بددددو: كعدددل  وادددا كدددل وؿيضدددة ولادددكل 

 اإلال  ة.

ثجدد اإلا ادر اإلال  ية ونعوصا وا د ادصا وكدم نظوج ا سوائا باتسحلعام  و بات حضاؾ  بل  (11

بع ور الامن وجلدد صسحخدام وثاداد اإلا ادر اإلال  ية وثد اكم مجات هدا. ومدن  دعم اسحل اطدنا 

 .  (2001 الخظحر   محسن   عد   اإلال  ةلخ اةص وسعات اقح اد 

ئكؼدددائ ألاولويدددة اإلاؼلقدددة لحكدددوين ؤلانسدددا: السدددو  القدددو  م  اإلا دددارات اللاليدددة والللدددم ال ايددد    (12

والقددرات ؤلابداكيددة الخعقددة  كددن ػ يدد  ث ادديد ؤلانضددا  اللددام لايددادة القسددم اجخ ددص للعل  ددة 

 لتاملات. بدئا من اإلادارس ئمة ا

يلحبددر اقح دداد اإلال  ددة قدداةم كملددة ماثدد  وقدداةم كملددة كعقاثدد  مددم صقح دداد ات ألا دد    وصددو اددا   (13

 كعقاث  وارثباػاث  داةم الح كة  وداةم البحق كن  صحاب اإلاواص  و صحاب اللقوم الخعقة. 

اركة  قوم اقح اد اإلال  ة بحوؿيالا اإلال  ة كعا وق اجحعااا محكامل  بنى ثدريجيا كملة ما  (14

 التعيم ويهد  اا     اإلاؼا  ئمة الولون ئمة ك   اإلاللومات و بنائ مجحعم قاةم كملة اإلال  ة. 

 علدل اقح داد اإلال  دة القددرة كملدة صبحكدار وئ جداد ثوليدد منحجدات  ك يدة ومل  يدة جد ددة لدم   (15

 ثكدددددن جل   ددددددا ألاسددددددوا  مددددددن قبددددددل ألامدددددد  الدددددد   سددددداكد كملددددددة  لدددددد   ئ جدددددداد اإلانحجددددددات ألاكثددددددر ئاددددددباكا

 . (2008 الاع      جاب  ػاص   للعس هلل  واإلانح  

يلحبر كلم اقح اد اإلال  دة بأند  كلدم الدو  ة كملدة ككدس كلدم صقح داد الحقليدد  الد   يلد     (16

بأند  كلددم النددرة ملددل  : مددد عت اقح داد اإلال  ددة ثنعدو كنددد صسددحخدام  كملدة ككددس مدا هددا كليدد  

  عت صقح اد ة ألا    ال   جسخنض  كند صسحخدام .  جعيم اإلاد

 خظدددم اقح ددداد اإلال  دددة لقدددانو: ثاا دددد ال لدددة      :  يدددادة اإلادددد عت  دددإد  ئمدددة ثحقيددد  ئنحدددان   (17

اإلال  ددة التراكعيددة و اثجدداا مت ا ددد  ويلندد  ملددل  : ئنحددان مل  ددة جد دددة سدديإد  ئمددة ئمكانيددة ئنحددان 

 . ( 2010 الحياما  كبد ه  اطل   مل  ة جد دة      

 كعا  عكن ثوطيالا ماا ا صقح اد اإلال اا  يعا  ملا: 

الحجددارة ؤلالكترونيددة:  يددق  عكددن القيددام بعخحلددالا اليادداػات الحجاريددة وصقح دداد ة كددن ػ يدد   (1

 دددحم الحلامدددل الوسدداةل ؤلالكترونيدددة الحد ثدددة كملدددة غددد ار: ؤلانترندددد  الحواسددي  ...الدددص  وصكددد ا   ظدددا 

اإلا دددددد اا و دددددددمات الا دددددداةن وصكعنددددددات وكددددددل مددددددا  حللدددددد  بخدددددددمات البيددددددم والادددددد ائ بوسدددددداةل ثقنيددددددة 
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ئلكترونيددددة  د ثددددة  وصددددو مدددددا  حؼلدددد  قدددددرات كقليدددددة ثحعحدددد  بعسددددحويات كاليدددددة جلحعددددد كملددددة اإلال  دددددة 

 وكيضية ثؼوي صا .

وا ددددة   يدددق ثدددم  اللوإلادددة ثحدددوم اقح ددداد اللدددالم مدددن  دددعم ؿددداص ة اللوإلادددة ئمدددة سدددو  اقح ددداد ة (2

ئ الة الحدود واللواة  كملة كا ة اإلاسحويات وثم الوصوم ئمة  وسم مد  مدن  دعم الحؼدورات ال د  

ادددد د ها الحكنولوجيددددا  اصددددة اددددا مجددددام اإلاللومددددات وصث دددداتت وصكدددد ا  لقددددد صنترنددددد اقح ددددادا 

 كاإلايا بع  دود يلعل كملة مدار الساكة.

  ظددل الوسدداةل لخدمددة الا دداةن  وألاكثددر جدددو  هددا  الخدددمات ال اثيددة وجلددد صدد ا الخاصددية مددن (3

ثؼبيقات الخدمة ال اثية  مثل  نـعة صسحجابة الظوةية والابكات اللنكبوثية  وال   يسحؼيم 

 الا و: من  عل ا ثقد م الخدمة لنضس .

 اإلال  ددة بقلددة الكددوادر واإلاواصدد  والؼاقددات اإلاإصلددة للوؿدداةالا اقح ددادقلددة الكددادر واإلا ددارة:  حعحدد   (4

 الااغ ة اا قؼاق ثكنولوجيا اإلاللومات.

صصحعام اإلات ا د باإلال  ة وملل بالنـ  للدور الكبحر ال   ثإد د  اإلال  دة   يدق  صدبحد السدلم  (5

والخدددددددددمات ثبدددددددداق وجاددددددددتر  مددددددددن  ددددددددعم الاددددددددبكات ؤلالكترونيددددددددة. وصددددددددو مددددددددا  ضدددددددد ض طدددددددد ورة ؤلاإلاددددددددام 

الؼلددد  صقح دداد   وقدددد سددداصم كدددل  بالحؼبيقددات الحكنولوجيدددة التد ددددة ال ددد  يلحعددد كل هدددا لحلبيدددة

صدد ا اددا  يددادة ؤلانحددان الدددوما وملددل بححضحدد  مددن اللوامددل الحاليددة: جدد ب صسددخثعار ألاجن دد  اإلاباادد   

وملددددل مددددن  ددددعم ثح يدددد  السياسددددات وثعاددددمل  الحدددددود بددددح: البلدددددا:  والحقليددددل مددددن ثكدددداليالا النقددددل 

إلانا سددددة بددددح: اإلاإسسددددات  ألامدددد  وصث دددداتت وملددددل بضظددددل الحؼددددور الحكنولددددوها السدددد يم  و يددددادة ا

الدد   د ددم لخلدد  ػدد   جد دددة لايددادة الكضددائة بددم اددا ملددل اسددحخدام  سددوا  جد دددة وج يحددر  مدداكن 

 بكدددددددوي  لدددددددؼيضةت كبددددددداإلاالل  ماصددددددودةت   ناددددددؼة ئنحاجيددددددة ملينددددددة للحقليددددددل مددددددن حتددددددم الحكدددددداليالا

 .(2008 -2007كددواػالا  كياويت  دلالا  مددنى  

 كل هدا قدام ال د  اإلاادكلة ثلدل اإلادوارد  ادا النددرة مادكلة كملدة الح لد  كملدة اإلال ادا صقح داد قددرة (6

  دا: صقح داد اإلادوارد  نددرة مدن جلدانم ال د  الحقليدد  صقح داد  دبخع   نعداغ صقح داد  كلدم

  كد ا ليسدد  اإلال  دة ث اكمد   نحدو كملدة مدورد مت ا دد صدو بدل  نظد   ت مدورد كملدة  قدوم اإلال ادا

 وألا كدار  دا: اإلالدار  ردم ومدن كواةد    و قيدود دو:  محداج وصبحكدار مدا   ا بدداق دولدة كملدة

 ثنعو. بل باتسحخدام ثنقص ت واإلاضاصيم

  لدن ال دنااا  باتقح داد ص دحعتت اإلا ثبؼدة مدن اللد دد ملالتدة اإلال ادا لعقح داد  عكدن (7

 الحقدوم الاراكيدة ثعثدل  :  عكدن مدثع  يدةالبيولوج الؼاقدة ادا الحؼدور والبحدق مدن اإلاايدد ػ يد 



 سيد أمحد فايز أمحد .د       

 
  1029 ٌٍلٌَ ـ العدد الجانُ عصر –الصادس  اجمللد 28

 للادلوب  ال د اتم ألامدن كملة ملل  إر  دو:  : منها ػاقة ثوليد  عكن ال   ألاولية للعواد م درا

 مدن ال،تد ة الناثجدة كدن اللادواةية ألا يدائ ؿداص ة ومندم  راكيدة غحدر ثدو حر وؿداةالا ئمدة  دإد  معدا

 اإلاد:. ئمة ال يالا

 كناص  كأ د اإلال اا الوػن  صقح اد يلعل  يق اللاإلاية  اتصقح اد  مم الحواصل س ولة (8

 القدددرة ال اثيددة  نمدد  معددا وئ جابددا سددلبا تهددا ويحددأر  مل ددا  حضاكددل اقح دداد ة كاإلايددة منـومددة

 صقح اد ة. كملة ألا مات الح ل  اا اإلاااركة كملة الوػنية لعقح اد ات

 اإلاسدحع  الحؼدور  نحدو ود ل دا د اإلال ادا باتقح دا اللعقدة مات الوػنية اإلاإسسات  دائ ارثضاق (9

 دا دل القؼاكدات صقح داد ة مدن وغحرصدا اإلاإسسدات صد ا  دائ بدح: مدن صنجدتام ندوق لححقيد 

 الححسدح: وصدو  ت اإلال ادا صقح داد نحدو لنجداج الحوجد  ال امدة ألاسدس   دد لحدو حر اجتحعدم

 والحدري . الحلليم اا نـم اإلاسحع 

 الوػن   ؤلانحان  يادة اا اإلال اا سوائ التراكم كن نحجد ال    اةلةال الحؼورات من صسحضادة (10

الخاد يلية    و ال  سدعالية الحكداليالا ادا ثخضديع  و جد ددة منحجدات و ددمات اسدححداذ  و

 كدن كليددا جلعدل ال د  ك حرصدا مقارندة صقح اد اإلال اا  ؿل اا جلعل ال   اإلاا وكات  ر اج و يادة

 صقح اد اإلال اا. مـلة

 وصرثقدائ البؼالدة  مدن ملددتت الحدد كملدة جسداكد كاليدة نوكيدة مات وؿيضيدة  د ص و حرثد (11

 الوػن .  الصا    ل  س اإلاام وؤلابدااا اإلا ار   باإلاسحو  

 ورداة     بوجدود اإلالاملدة صلكترونيدة ثد ثبؽ ت  يدق :للعلدامعت الورقيدة الورداة  ا حضدائ (12

 للعلضات. صلكترونم الحخاين جسحخدم ث ها اإلالاملةت وملل ئج ائ اا محبادلة ورقية

  وامد   و اإلاحوقلدة ليواجد  الؼلبدات ؤلانحدان ثنـديم  عكن  يق البظاتم: من اجخاو: ثقليل (13

سدلوكيات  بعخحلدالا ؤلا اػدة ادا اإلاللومدات ثكنولوجيدا ال د  ثو  صدا السد ولة ئمدة با طدا ة الاد ائ 

 .  ها الحاصلة الح حرات وثوقم اإلاس هلكح:

 االقتصاد املعريف ًمؤشراتى   متطلبات 2/5

 مدن اإلاحؼلبدات مجعوكدة ثدوا    حؼلد  اإلال ادا  صقح داد نحدو والححدوم  اإلال ادا ؤلاقدعق لححقيد   

 وصث دام  ؤلاكدعم ثكنولوجيدا و اصدة ثكنولوجيدة ثححيدة بندى ثدو    صع دا ألاساسدية  والاد وغ

 جيدد  جلليمد  نـدام  دعم مدن الصاد    ال  سدعام ادا وصسدخثعار والحؼدوي   للبحدق قاكددة وثدو  

 اإلال  ة. تقح اد كاما ئػارا وطل   عم من الدوما البنل  إيدصا ص ا النـ  ووج ة
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  :ًاالتصاالت املعلٌمات لتهنٌلٌدَا التشتَْ البنَْ 2/5/1

وصث داتت مدن  صدم اإلاحؼلبدات ال د   عكدن مدن  اإلاللومدات لحكنولوجيدا الحححيدة البييدة جلدد

دولدددددة مدددددا كملددددددة صنحقدددددام ئمدددددة صقح دددددداد اإلال ادددددا   يدددددق جاددددددحر ئمدددددة اللد دددددد مددددددن   عل دددددا ثحد دددددد قدددددددرة

 وكدددد والنقالددة الثابحددة وال واثددالا ؤلانترنددد اإلاإاد ات ألاساسددية الحاكلددة ل دا مثددل   كددداد ماددتركم

اإلال ادا كدن ػ يد   صقح داد ئػدار ادا ثكنولوجيدة ثححيدة بندى ال خ دية   ديعكن جادييد الحواسدي 

ويدو    آلامدا  ؤلاكدعم وملددات البرمجيدات ك دناكة اإلاللومدات وصث داتت وجيداثكنول ادا صسدخثعار

 من ددددور   صدددد ا صسددددخثعار نضقددددات كثحددددرة مقارنددددة كلدددددم صسددددحلانة بدددد  و اصددددة اددددا الدددددوم الناميددددة. 

ومددددددددات . صدددددددد ا ويعكددددددددن ثوطدددددددديالا البييددددددددة الحححيددددددددة لحكنولوجيددددددددا اإلالل(2006كعددددددددام   ليضددددددددم  كيصددددددددملى  

 وصث اتت اا:

  ثكنولوجيا اإلاللومات وصث اتت: ثلل  الحكنولوجيا دورا رةيسيا اا  ل  وثحويل اإلال  ة  يق

ػددورت قددددرات الحخددداين  واإلالالتدددة وسدد كة ثبدددادم اإلاللومدددات  وال ددد  مكنددد مدددن ثددددوين اإلالدددار  

 ن ددحرة  محاجبيددة  ناد ددة   عددد   وجلل ددا محا ددة  كثددر مددن قبددل لتعيددم القؼاكددات صقح دداد ة

 .(2014بااا  

    الحكنولوجيددددددا الحيويددددددة: جلدددددد   اثضاقيددددددة ألامددددددم اإلاححدددددددة الخاصددددددة بددددددالحنوق الحكنولددددددوها الحيددددددو

الحكنولوجيددا الحيويددة كملددة   هددا    ددة ثؼبيدد  ثكنولددوها يسددحخدم ألانـعددة البيولوجيددة والكاةنددات 

جددات  و جلددد ل ا مددن  جددل صسددحخدام اجحدددد. وثوجددد اللظددوية الحيددة وماددحقا ها ل ددناكة اإلانح

الحكنولوجيدددددا الحيويدددددة ادددددا صدددددناكات وثؼبيقدددددات محنوكدددددة  ب  صدددددا ال ددددديدلة  الاراكدددددة والكيعيدددددائ 

 الوتنددددددة الحكوميددددددة الدوليدددددددة اإلالنيددددددة باإلالكيددددددة الضك يدددددددة واإلاددددددوارد الوراريددددددة واإلالدددددددار   ال ددددددناكية

 . (2011  الحقليد ة والضولكلور 

   ثكنولوجيددا اإلاددواد: ثددم ثؼددوي  ثكنولوجيددا منحجدددة للعددواد ال ددناكية  بحيددق ثحددل محددل الؼبيلدددة

 يدددددق  دددددل إلاؼدددددداغ ال دددددنااا محدددددل الؼبيجددددددا  والح يددددد  ال دددددنااا محددددددل الؼبيجدددددا...الص وكدددددد لل 

ثؼورت الحكنولوجيا اإلاسحخدمة ادا ثقؼيدم وثجعيدد اإلادواد وغحرصدا مدن الحكنولوجيدا ال د   دت ئمدة 

 حوسم اا اسحخدام ص ا اإلاواد.ال

   ثكنولوجيا ال كائ ال نااا وألانـعة الخبحرة: ال كائ ال نااا صو كبدارة كدن   الؼد   وألاسدالي

التد دة واإلاسححدرة ال   جلعل كملة ب مجة ألانـعة صلكترونية والحاسو ية ال   من ادأ ها  : 

ة  و الحدددددداما  لعليددددددة الدددددد كائ جسددددددحخدم لحؼددددددوي   نـعددددددة ثحدددددداكم كناصدددددد  مكددددددائ اللامددددددل اددددددا اإلانـعدددددد

ال دددددددنااا هدددددددا كبدددددددارة كدددددددن نع جدددددددة القددددددددرات واإلالدددددددار  ال صنيدددددددة ل  ددددددد اد لكدددددددم ثقدددددددوم تهدددددددا آلاتت 
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والحواسي  صلكترونية اإلاناسبة للعليات اإلانـعة     كا ة ما  حم بعوجب  ئنحان وثج ح  ونقل 

بددداق الحكنولددوها. صدد ا وثخداين وثو يددم اإلالددار  واإلاللومددات بالادكل الدد    خناسدد  مددم كعليدة ؤلا 

ويهد  كلم ال كائ صصؼنااا ئمة   م ػبيلة ال كائ ؤلانسانم كن ػ ي  كعل بد ام  لوحاسدوب 

قدددددادرة كملدددددة محاكددددداة السدددددلو  ؤلانسدددددانم اإلاخسدددددم بالددددد كائ. ومدددددن ج دددددة   ددددد   قدددددد ثؼدددددور اسدددددحخدام 

تراكعددددة  بعددددا ألانـعددددة الخبحددددرة  وال دددد  مددددن  عل ددددا  ددددحم ئ جدددداد بدددد ام  لخددددا: الخبددددرات واإلالددددار  اإلا

ثحظددددددعن  مددددددن ثضكحددددددر وئدرا  وث دددددد    للعسدددددداكدة اددددددا اثخددددددام القدددددد ارات  وملالتددددددة اإلااددددددكعت  

 .(2013 رياض  بول باخ   اكحعادا كملة الخبرات اإلاتراكعة واجخانة اا ب ام  النـم ص ا

يددد  الحكنولوجيدددا مدددن ثؼدددور ادددا اجتدددام وثجددددر ؤلاادددارة ادددا صددد ا ال ددددد ئمدددة انددد  رغدددم مدددا ثوصدددلد ئل      

صقح اد  واجتاتت ألا    ئت ان  لم  حعكن من ثأمح: اإلاكخسبات ال   ثم الحوصل ئل ها  كحعا دة 

ألانـعدددددة والبدددددرام  ومخحلدددددالا البياندددددات اجخاندددددة كملدددددة  ج ددددداة الكعبيدددددوث  وال ددددد   دددددحم نقل دددددا كدددددن ػ يددددد  

مخدداػ  السدد قة وؤلاثددع  والحجسددس كسددص   الاددبكة. بحيددق ثحلدد ض صدد ا البيانددات واإلاللومددات ئمددة

ؤلاجددددد ام صلكتروندددددم الددددد    ددددداداد صدددددو آلا ددددد  ثؼدددددورا  مدددددم الحؼدددددور الددددد   جاددددد دا ثكنولوجيدددددا ؤلاكدددددعم 

 وصث ام.   

 التعلَه:  2/5/2

ياكل صسخثعار اا اجتام الحلليم   م ا بال  ألاصعية اا صقح اد اإلال اا و اصدة ادا الددوم 

 د الوسداةل وآلاليدات اإلاسدإولة كدن ئنحدان نخبدة اللداملح: والكضدائات ثحدد اسدم الل  ية  باكحبارا  

ر س اإلاددام اإلال اددا   يددق  ددإد  الحللدديم دورا بددار ا اددا  لدد  القيعددة مددن  ددعم مسدداصعات ر س اإلاددام 

اإلال اا ال   يسحعد قوث  من ثثعدح: ملار د  وصدو مدا ندادت بد  نـ يدات ر س اإلادام الصاد   مدن  مثدام 

  ال    ر  بدور الحلليم والحكوين اا جلـيم  ر اج اإلانـعة   الحوج ات الحالية للددوم و يك -اولت 

ثحؼور نحو  يادة ؤلانضا  كملة الحلليم والحدري  وثؼوي  مخحلالا البرام  الحلليعيدة كدأدوات نضدام ئمدة 

 من صسحضادة كملة دولة    قدرة لحعدج. ص ا و (2010 اإلا بالا  كعاد الد ن   عد   اقح اد اإلال  ة

  يدق الحلليمد   صقح داد ئمدة الححدوم   عل دا مدن  عكدن ال د  السد كة مدد  كملدة اإلال ادا صقح داد

 ؤلابدداق  وماداركة الدحللم كملدة قددر هم  سد  الثدروة ئنحدان كملة واإلانـعات ألا  اد قدرة مد   كو: 

 .(2013  نوي        ةاإلال تقح اد  حعية ط ورة الحلليم  صبالا  قد ول لل
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 زٍادّ أنصطْ البشح ًالتطٌٍر:  2/5/3

يلددد   البحدددق والحؼدددوي  كملدددة  نددد  الياددداغ اإلانه دددا واإلابددددق الددد   يهدددد  ئمدددة  يدددادة اإلال  دددة ادددا 

جعيدددم  قدددوم الللدددم بعدددا  إكدددد الحقدددوم ؤلانسدددانية والثقا يدددة. وكعدددا ثعثدددل  نادددؼة البحدددق والحؼدددوي  

لة لحنويددم اإلالددار  الحكنولوجيددة و يددادة اللواةددد اإلااد ددة اددا اإلانـعددة  ويتددرجم ملددل اددا الكثحددر مددن وسددي

 قويدددر     ق يىددملى  مددن ئجعدداما د ل ددا الددوػن  كملددة صدد ا ال دد ض  %5-3.5البلدددا: كانضددا  مددا بددح: 

ة القددددددرة كملدددددة صبحكدددددار   عحدددددددات يلحعدددددد نجددددداج صقح ددددداد اإلال ادددددا كملدددددكعدددددا  .(2005كبددددددالك يم  

النجددداج  يددد  ثحعثدددل باإلال  دددة ال ددد   نـددد  ئل هدددا مدددن النا يدددة الحقليد دددة كملدددة   هدددا كامدددل  سا دددمل  للنعدددو 

لددددد اجحددددددد ألاسا ددددمل  للعليددددة النجددددداجت ئم جاددددحر الددددددتةل 
ُ
صقح دددداد  اددددا ألاجدددددل الؼويددددل  غحددددر   هدددددا ج

ل اا ها الا كات مات الحوجد  اللدالم   وثلدل الحؼبيقية ئمة  : الا كات ال   ثنجر اا صقح اد اإلا

ال ددد  ثحعحدددم بانحاجيددددة م ثضلدددة وجسددددخثع  بكثا دددة اددددا مجدددام ثؼددددوي  اإلال  دددة والخبددددرة  ملدددل  : مضدددداثيالا 

ألادائ القو  اا صقح اد اإلابن  كملة اإلال  ة ثحعثل اا الحوليد النا ر للعل  ة وامحع  ثلدل اإلال  دة 

 ونا صا واسحخدام ا.

 ًاحملفسّ:  املالئنْ ًالتنظَنَْ االقتصادٍْ البَئْ 2/5/4

  لد  كملدة قدادر ثنـيمد  ج دا  وجدود ص ا اإلاإا  اللد د مدن اللناصد   وهدا: طد ورة حؼل  

  ظدعن بعدا وصث داتت  اإلاللومدات قؼداق ثكنولوجيدا ادا اللاملدة للعنـعدات منـعدة ثنا سدية بيصدة

 القؼاكح: بح: الا اكة وجلايا ج تيم  ية اإلاس هللت و  وطعا: اللادلة للعنا سة سياسات وجود

 صيصدات اإلاللومدات وصث داتتت وثأسديس قؼداق لحؼدوي  رةيسديا  دا اا يلدد معدا والخداص اللدام

 صيصدات ألاكعدامت وثأسديس بيصدة وثؼدوي  وصث داتت اإلاللومدات ثكنولوجيدا صدناكة بخنعيدة  اصدة

 ثكنولوجيا قؼاق اا لعسخثعار ثيةموا بيصة دورصا  اا ثو حر وثضليل صث اتت قؼاق بخنـيم  اصة

 اجحليدة اإلانـعدات لتد ب مإصلدة منداػ  ثكنولوجيدة ثؼدوي   دعم  مدن وصث داتت اإلاللومدات

 بيصددة ب هيصددة الحكومددات اصحعددام وصسددخثعاريةت وطدد ورة الظدد يصية الحددوا ا ومنح دا وألاجنصيدة 

 لتندة ألامدم اإلاححدددة   ددةاقح داد اإلال   مظدامح: ادا اليادؼة القؼاكدات لحؼدوي  مواثيدة جاد يلية

. صدد ا وثوجددد كدددد مددن القددو  الدا لددة ال ةيسددية ال دد  (2011صقح دداد ة وصجحعاكيددة ل دد ب  سدديا  

 م ا دداجم  ثددإد  ئمددة ج يحددر قواكددد الحجددارة والقدددرة الحنا سددية الوػنيددة اددا ؿددل اقح دداد اإلال  ددة وهددا 

   2008): 

 .اللوإلاة:  صبحد صسوا  واإلانحجات  كثر كاإلاية 
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  رددددورة اإلاللومددددات/ اإلال  دددد :  صددددبحد جاددددكل كثا دددد  كاليددددة اددددا ؤلانحددددان بحيددددق  اد كحعددددادا ب ددددورة

ادددددا اإلااةدددددة مدددددن اللعدددددام ادددددا صقح دددددادات  70واضدددددحة كملدددددة اإلاللومدددددات واإلالدددددار ت  نحدددددو  كثدددددر مدددددن 

ن كعام اإلا انم صاروا يسحخدمو: رؤوس م  كثر مدن اإلاحقدمة صم كعام مللوماتت  اللد د م

 ا ديهم.

  انخاددار الاددبكات: اددبكات الحاسددوب والدد  ؽ بددح: الحؼددورات مثددل صنترنددد جلددل اللددالم بعثابددة

 ق ية وا دة  كثر من    وقد مًملى.

  وكنخيجددددة لدددد لل ا دادت الحاجددددة ئمددددة ثؼددددوي  السددددلم والخدددددمات ب ددددضة مسددددحع ة  واددددا كثحددددر مددددن

ثبدداق وجاددتر  مددن  ددعم الاددبكات ؤلالكترونيددة. وصددو مددا يلـددم طدد ورة ؤلاإلاددام الحدداتت  صددبحد 

بحؼبيقددات الحكنولوجيددا التد دددة   يددق  حوقددالا كل هددا ثلبيددة الؼلدد  صقح دداد . وقددد سدداصعد 

ص ا القو  اا ثوسدم ؤلانحدان الددوما بححضحد  مدن اللوامدل الحاليدة ػويلدة ألامدد: ثح يد  السياسدات 

ا:  ألام  ال     جر اجتام  مام كل  نواق صسدخثعار ألاجن د  اإلابااد  وثعاملى الحدود بح: البلد

والترثيبدددددددددات ال  سدددددددددعالية اجخحلضدددددددددةت والح حدددددددددر الحكنولدددددددددوها السددددددددد يم وانخضددددددددداض ثكددددددددداليالا النقدددددددددل 

 ونقددددل 
ا
وصث دددداتت جلددددل مددددن ألاو دددد  اقح دددداد ا ئجدددد ائ ثكامددددل بددددح: اللعليددددات اإلاحباكدددددة ج  ا يددددا

ئ اللدددالم بحثدددا كدددن الكضدددائةت واإلانا سدددة اإلات ا ددددة  جبدددرت الاددد كات اإلانحجدددات واإلاكوندددات كبدددر  رجدددا

كملدة اكخادا  ػد   جد ددة لايدادة كضائ هدا  بعدا ادا ملدل اسدحخدام  سدوا  جد ددة وج يحدر  مدداكن 

  ناؼة ئنحاجية ملينة لحقليل الحكاليالا.

ت ادددل  : صندددا  ق دددورا كبحدددرا ادددا ئدارة اإلال  دددة ادددا مإسسددداثنا الحكوميدددة   يدددق سدددب   :   

اسددلة ئمددة وجددود كدددد مددن القظددا ا والححددد ات ال دد  ثواجدد  ئدارة اإلال  ددة اددا  اددارت  ؼددة الحنعيددة الح

الدولدددة ثحؼلددد  اإلالالتدددة اللاجلدددة لحجاو صدددا  وو ددد  ثوصددديات البندددل الددددوما   دددا: الؼ يددد  ئمدددة ملدددل 

 حؼلددددد  نادددددد  الددددددواا كددددددن  كدددددد  ومبددددددادب و صدددددددا  و دوات ومعارسددددددات ئدارة اإلال  ددددددة اددددددا اإلاإسسددددددات 

نددددائ م ددددارات وقددددرات اإلاإسسددددات الحكوميددددة تسددددحخدام  دوات وثؼبيدددد  الحكوميدددة  وثنضيدددد  بدددد ام  لب

معارسدددات ئدارة اإلال  دددة  ومدددن ردددم ثعكدددح: اإلاإسسدددات الحكوميدددة مدددن ثؼدددوي  وثنضيددد  مبدددادرات  دارة 

اإلال  ة و   ا حياجا ها اجحددة. ئدارة اإلال  ة ليسد سلسلة مدن ؤلاجد ائات ال د   عكدن ثؼبيق دا  و 

ات اإلاإسسدة  بددل هدا ثحدوم جدد ر  ادا بيصدة اللعددل  وثحؼلد  ج يحدرا كعيقددا ثظدعينها كسد ولة اددا ناداػ

اددا سددلوكيات اللعددل والثقا ددة اجحليددة السدداةدة اددا اإلاإسسددات الحكوميددة  ويجدد   ت  نـدد  ئل هددا بأقددل 

 .(2010 كار   وليد   من ملل
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 عريف يف مصر ثالجا: اإلطار الٌصفُ التشلَلُ لٌاقع االقتصاد امل

سحلحعد الدراسة كملة كدة ثقاري  دوليدة ثخنداوم واقدم مإاد ات اإلال  دة ومجحعدم اإلاللومدات  

  لقد  صدرت كدة ج ات دولية ثقاري   وم مإا ات اإلال  ة ومجحعم اإلاللومات  ومنها: 

م  ويخنددددداوم 2009 ػلددددد  صثحددددداد الددددددوما لعث ددددداتت ثق يددددد  قيددددداس مجحعدددددم اإلاللومدددددات منددددد  كدددددام  (8

 يدددددد  البياندددددددات الخاصدددددددة بعجدددددددام ثكنولوجيدددددددا اإلاللومدددددددات وصث ددددددداتت و دوات اإلاقارندددددددة اإلا جليدددددددة الحق

لقياس مجحعم اإلاللومات  بعا اا ملل مإا  ثنعية ثكنولوجيا اإلاللومات وصث اتت والد   ُ جسدد 

 .دولة من جعيم  نحائ اللالم 167مسحو  الحؼورات اا مجام ثكنولوجيا اإلاللومات وصث اتت اا 

ثق يدددد  ب نددددام  ألامددددم اإلاححدددددة ؤلانعدددداتم ومإسسددددة   بددددن رااددددد  م مكحددددوم  ددددوم مإادددد  اإلال  ددددة  (9

اللدددالم     دددو نحددددان مبدددادرة مادددتركة بددددح: ب ندددام  ألامددددم اإلاححددددة ؤلانعددداتم ومإّسسددددة   بدددن رااددددد  م 

كِلدددن  كنهدددا ادددا قعدددة اإلال  دددة لللدددام 
ُ
ا كملدددة الددددور صسدددتراثي2016مكحدددوم للعل  دددة     ا للعل  دددة   ثأكيددددا

 2018و صعيددددة ثددددو حر  دوات من،تيددددة لقياسدددد ا و سددددن ئدار هددددا. ويددددأجم مإادددد  اإلال  ددددة اللددددالم  لللددددام 

وُيلنددى مإادد  اإلال  ددة اللددالم   .2017تسددحكعام اإلاسددحرة ال دد  بددد    هددا اإلاإادد  اددا  وم ئصدددار لدد  كددام 

اإلالاصددد ة  وثكددد يس بقيددداس اإلال  دددة كعض دددوم ادددامل وريددد  ال دددلة بعخحلدددالا  كلددداد الحيددداة ؤلانسدددانية 

 ملل اا سيا  مقار ة مضاصيعية ومن،تية محناسقة ثحعّح  بعا  ملا:

   دددددد ثع ميدددددة اإلال  دددددة والحنعيدددددة
ّ
صسدددددخناد ئمدددددة رؤيدددددة  ك يدددددة مبيّيدددددة كملدددددة  دبيدددددات وثقددددداري   معيدددددة ثإك

لحححّوم بعقحظاصا اإلالادلة من منـدور الحنعيدة القاةعدة كملدة اإلادوارد اإلااد دة والؼبيليدة ئمدة ثنعيدة 

مكية قاةعة كملدة اإلادوارد اإلال  يدة  وث دبالا اإلال  دة ادا ئػدار ملدل  سداس  ثحقيد  الحنعيدة الاداملة 

 واإلاسحدامة.

 ددددة بأاددددكام  اكحعدددداد اإلاض ددددوم الواسددددم
ّ
دددد  محلددددّدد ألاكلدددداد   عكددددن  :  حجمل

ّ
للعل  ددددة  كعظددددعو: م ك

والحدددري   مخحلضدة كبددر كدددد مدن القؼاكددات اإلاحكاملددة هدا الحللدديم قبددل التدامجا  الحللدديم الحقندد 

 دددددددددداتت  
ّ
اإلانهدددددددددد   الحللدددددددددديم اللدددددددددداما  البحددددددددددق والحؼددددددددددوي  وصبحكددددددددددار  ثكنولوجيددددددددددا اإلاللومددددددددددات وصث

وصقح اد  با طا ة ئمة البيصات الحعكييية. وص ا مدن ادأن   :  كدّ س نـد ة نسدقّية ادا الحلامدل 

ا اا ملالتة الضجوات اإلال  ية بح: القؼا  كات و دا ل ا.مم اإلال  ة ثإّد  ئمة مقار ة  كثر كعقا

  ثكدددددد يس الحواصددددددل اإلال اددددددا مددددددم الحجددددددارب السددددددابقة  واإلاددددددن،ت الخادددددداركم الدددددد   ثجّسددددددد اددددددا ثنـدددددديم

اجحعاكدات منحـعددة بدح:  كظددائ الض يد  اإلا كددا  اإلاادد   كملدة بنددائ اإلاإاد ات القؼاكيددة إلاناقاددة 

مخحلدددالا الخيدددارات وطدددعا: اجسددداق ا  ئمدددة جانددد  كقدددد لقدددائات جاددداورية مدددم  بدددرائ  دددارجيح: مدددن 

 بالقؼاكات.من
ا
 ـعات ئقليعية ودولية اا ا ح اصات مّح لة مباا ة
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  وصكدد ا ثحّولددد اإلابددادب الضك يددة واإلاضاصيعيددة ئمددة  داة كعليددة قابلددة للحؼبيدد  والحضليددل  ليإّسدددس

مإاددددُ  اإلال  ددددة اللددددالم  لدددد  ٍؽ  كثددددر موطددددوكية بددددح: مض ددددومم اإلال  ددددة بحلدددددد  كلادصددددا  والحنعيددددة 

 صددا  الحنعيدة  اا ب نام  ألامم اإلاححددة ؤلانعداتم والد   كّبدرت كند اإلاسحدامة بعض وم ا اإلالحعد 

 2030لخؼددة الحنعيددة اإلاسدحدامة للددام  17اإلاسدحدامة الددد
ا
ا ب ؤيدة  ك يددة  كثددر اددعوت   للعًددملّ  قدددما

 كن  الحنعية القاةعة كملة اإلال  ة .

  :ًاالتصاالت املعلٌمات تهنٌلٌدَا 3/1

م ئمددة الوطدددم الحددداما 2018ت لقيددداس مجحعددم اإلاللومدددات للدددام ياددحر ثق يددد  صثحددداد الدددوما لعث دددات   

 لحكنولوجيا اإلاللومات وصث اتت كاإلايا ئمة ما  ملا:

 االتصال بصبهْ اإلنرتنت:   3/1/1

 با نترندددد  وسي دددل كددددد مسدددحخدمم 
ا
صندددا   كثدددر مدددن ن دددالا سدددكا: اللدددالم موصدددولو:  اليدددا

م. ويعثددل ملددل 2018مليددار نسددعة بنها ددة كددام  3 9 اددا اإلااةددة مددن ألا دد اد     مددا يسدداو   51 2ؤلانترنددد 

.  ضدم البلددا: اإلاحقدمدة  صندا   رللدة   د اد 
ا
 ؼوات م عة نحو مجحعم مللومات كالم   كثر اعوت

مدددن بدددح: كدددل  عسدددة   ددد اد موصدددولو: با نترندددد وصدددو مدددا   دددل ئمدددة مسدددحويات الخادددبم  وادددا البلددددا: 

 45لايادة  ثبل  نسبة ألا  اد من مسحلعملا ؤلانترند النامية   بال غم من  ن  ت ثاام صنا   جحة ل

 
ا
 اددا اللددالم  ت  دداام انخاددار ؤلانترنددد  47البددال  كددددصا  (LDC) اددا اإلااةددة  واددا  قددل البلدددا: نعددوا

ا
بلدددا

 وصنا   رللة    اد من كل  عسة    اد  
ا
 نسصيا

ا
ت يسحلعلو: ؤلانترند. وت بد ) اا اإلااةة 80منخضظا

 ئما مدا  ردندا ثحقيد  ألاصددا  الؼعو دة لبرندام  الحوصديل ادا  :  ياؽ النعو مجد
ا
لعثحداد  2030دا

ولتندة النؼددا  اللدد يع اإلالنيدة بالحنعيددة اإلاسددحدامة  ومدن بددح: صدد ا ألاصددا  ثحقيدد  ملدددم انخاددار 

 .م2025اا اإلااةة بحلوم كام  75و يسبة  2023اا اإلااةة بحلوم كام  70لينترند بيسبة 

 تف اخللٌِاشرتانات اهلا 3/1/2

 من    وقد مًدملى  
ا
لقد  صبالا النضام اإلاحنقل ئمة  دمات صث اتت ألاساسية  كثر انخاارا

و ال غم من اسحع ار صنخضاض ػويل ألاجل اا ااتراكات ال اثالا الثابدد  ئت  : اادتراكات ال داثالا 

ومدن اإلاحوقددم  الخلدو  اإلاحنقدل مسدحع ة اددا الايدادة ثضدو  بالضلدل كدددد سدكا: اللدالم ادا ملـددم الددوم 

  ببقية اللالم ببؽئ
ا
 .مع قة البلدا: النامية   اصة ألاقل نعوا
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 اشرتانات نفاذ النطام العرٍض   3/1/3

ثت ا د ملدتت ااتراكات النؼا  اللد يع الثابدد كملدة نحدو مسدحع   وثخسدم كسد كات ثج  دل 

 من ميجابا د اا الثانية s/Mbit 2ثبل  
ا
 10هدا كسد كات ثايدد كدن كملدة  قدل ثقدد    مدم جدائ كبحدر جددا

s/Mbit .:  ثتراوج الس كة مدا بدح:  ميجابا د اا الثانية  ئت  
ا
كيلدو با دد ادا  256اا  قل البلدا: نعوا

ميجابا ددددد اددددا الثانيددددة. وكملددددة النقدددديع مددددن ملددددل نجددددد ملدددددتت النعددددو اددددا ااددددتراكات  2الثانيددددة و  ددددى 

 2007نسدعة ادا  100اادترا  لكدل  4 0النؼا  الل يع اإلاحنقدل اليادؼة  كثدر قدوة   يدق  ادت مدن 

 يلدددي  طدددعن مدددد  ئادددارة 2018ادددا  3.69ئمدددة 
ا
  ويلدددود ملدددل ئمدددة  : جعيدددم سدددكا: اللدددالم آلا: ثق يبدددا

ابكة  لوية محنقلة  ويعكدن إلالـدم السدكا: النضدام ئمدة ؤلانترندد كبدر ادبكة التيدل الثالدق  و  كملدة  

مدددن الايدددادة ادددا اليسدددبة اإلاصويدددة مدددن ومدددن ردددم صددد ا الحؼدددور ادددا الادددبكات اإلاحنقلدددة  عًدددمل  بدددوثحرة  سددد ق 

 .السكا: ال  ن يسحلعلو: ؤلانترند

 اشرتانات التلَفٌن الجابت  3/1/4

اددا اإلااةددة مددن  60ثاا دددت ملدددتت الددد وم كملددة ؤلانترنددد مددن اإلانددا م كاددكل كبحددر  و صددبالا لددد  

 وسيلة للد وم كملة ؤلانترندد مدن اإلاندا م ادا 
ا
ادا اإلااةدة  20مدن    ا وملدل مقارندة بأقدل2018ألاس  ثق يبا

 مدنهم 2005كام 
ا
 كبحدرا
ا
  وثبح:  : ن دالا ألاسد  ثق يبدا لدديها  اسدوب ادا اإلاجد م وصدو مدا  إكدد  : كدددا

 دد ل كملدة ؤلانترنددد كبدر وسدداةل   د   مثددل ألاج داة اإلاحنقلددة  ال د  جسددحخدم ادا ال الدد   ؼدة بيانددات 

  دعم كدام صاترا  اا النؼا  الل يع اإلاحنقل. كعا  عحلل رعرة  ر اق سكا
ا
 محعدوت

ا
: اللالم صاثضا

 اا اإلااةة  قؽ. 56   ما اا  قل البلدا: نعوا  ح ل نسب ها ئمة 2017

 ئمدددددة آلاردددددار ؤلا جابيدددددة تمدددددحع  صددددداثالا محعدددددوم كملدددددة الحنعيدددددة   دددددا: صددددد ا اجتدددددام  عكدددددن  : 
ا
ونـدددد ا

اتت مدددددن ثححقددددد   يددددد  مكاسددددد  سددددد يلة  ئت  : ص حقدددددار ئمدددددة م دددددارات ثكنولوجيدددددا اإلاللومدددددات وصث ددددد

اللواة  اإلا عة باليسبة لدد وم السدكا: كملدة ادبكة ؤلانترندد   يدق نجدد لدد  مسدحلعملا الحاسدوب 

اا البلدا: اإلاحقدمة م ارات  كبر اا مجام ثكنولوجيا اإلاللومدات وصث داتت مقارندة باإلاسدحلعلح: ادا 

: الناميددددة و قددددل البلدددددا: الناميددددة وصددددو مددددا ياددددحر ئمددددة كدددداة   ؼحددددر كاددددأ: ئمكانددددات الحنعيددددة اددددا البلدددددا

. والتددد   بالد ك   : النعدو اددا كد ض النؼدا  الدددوما و  كدة ؤلانترندد ت  دداام  قدو  مددن 
ا
البلددا: نعدوا

النعددددددو اددددددا الوصددددددوم ئمددددددة ثكنولوجيددددددا اإلاللومددددددات وصث دددددداتت  واليسددددددبة اإلاصويددددددة مددددددن السددددددكا: الدددددد  ن 

  ػوم كملة ؤلانت
ا
 منهم يسحخدمو: ؤلانترند  ويلود ملل ئمة السكا:  عظو: وقحا

ا
 كبحرا
ا
رند و : كددا
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 عًددمل  صدد ا الوقددد اددا القيددام بأناددؼة كثيضددة البيانددات  مثددل مادداصدة ججددتيعت الضيددد و ومعارسددة 

 .ألاللاب الحضاكلية

و  ددى  2001وػبقددا لحق يدد  صثحدداد الدددوما لعث دداتت لقيدداس مجحعددم اإلاللومددات  ددعم الضتددرة مددن     

ومدددات وصث ددداتت كاإلايدددا   دددنع ف الت ا دددد ال اةدددل اددددا م  دددوم الوطدددم الحددداما لحكنولوجيدددا اإلالل2018

م  وكددد ا اادددتراكات 2018 ددد د كدددام  100( لكدددل 107.0اادددتراكات ال ددداثالا الخلدددو   والددد   وصدددل ئمدددة  

( لكدددل 51.2 ددد د  ووصدددلد   100( لكدددل 20م وكاندددد بعلددددم  قدددل مدددن  2001صنترنددد بدددد ت منددد  كدددام 

: الثابددد ثخندداقص كاددكل كبحددر  يددق كانددد اددا  كملددة م  ئت  : ااددتراكات الحليضددو 2018 دد د كددام  100

 100( لكددل 12.4م  2018م  ووصددلد كدددد ااددتراكاث  كددام 2006و  ددى  2001ملددت ها اددا الضتددرة مددن 

م 2001  د  ونجد ااتراكات نضام النؼا  الل يع ثت ا د كاكل بؼمئ نسصيا   يق بد ت من  كام 

اادددتراكات النؼددا  اللددد يع اجحعولددة اليادددؼة م   مددا 2018 دد د كدددام  100( لكدددل 14.1ووصددلد ئمددة  

م  2018 دد د كددام  100( لكددل 69.3م وثاا دددت كاددكل كبحددر   ددى وصددلد ئمددة  2007 بددد ت مندد  كددام 

  ويحضر ملل اا الاكل البيانم الحاما:  

 
 ICT Global)م 2018الوطددم الحداما لحكنولوجيدا اإلاللومددات وصث داتت كاإلايدا للددام ( 1ادكل رقدم  

Statistics, 2019) 
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و  دى  2000( ملدتت نعو ثكنولوجيا اإلاللومدات وصث داتت بع د   دعم الضتدرة مدن 3جدوم رقم  

 (ICT Global Statistics, 2019)م 2017

 
 

اددددا  ددددح: وصددددل  0.64م كددددا: 2000ويخبددددح: مددددن التدددددوم السدددداب   : نسددددبة مسددددحخدمم ؤلانترنددددد كددددام 

كاما  كعا  ع دف  : الؼضد ة  ددرد ادا نسدبة  17 عم  44.31يادة قدرصا م    با 2017كام  44.95

 م.2000مقارنة كلام  11.29م وال   وصلد ئمة 2004مسحخدمم ؤلانترند كام 

كعدددا  حضدددر  : ملددددتت اادددتراكات ال ددداثالا الخلدددو  ثاا ددددت بعلددددتت مظددداكضة   يدددق وصدددل كددددد 

م  يدددق وصدددلد 2017مدددن ماةدددة طدددلالا كدددام    وثاا دددد بدددأكثر1.359.900م ئمدددة 2000صادددتراكات كدددام 

م  يددددددددددق ثاا دددددددددددت ئمددددددددددة 2005و دددددددددددرد الؼضدددددددددد ة بدددددددددددئا مددددددددددن كددددددددددام  102.958.194كدددددددددددد صاددددددددددتراكات 

  كعدددددا  ع دددددف 7.643.060م والددددد   وصدددددلد كددددددد صادددددتراكات ئمدددددة 2004مقارندددددة كلدددددام  13.629.602

 وصددلد م 2017 دد د   يددق ثظدداكضد بيسددبة ماةددة طددلالا كددام  100ثقددارب نسددبة صاددتراكات لكددل 

 م.2000كام  1.95اا  ح: كاند  105.54نسبة صاتراكات 

و ادت  50.937م بعلدددددم 2002 مددددا ااددددتراكات النؼددددا  اللدددد يع الثابددددد  قددددد بددددد ت اددددا م دددد  كددددام 

 لددددددالا   172.374مليدددددو: و 5  بضددددددار  5.223.311نسدددددبة صادددددترا    ددددددى وصدددددلد ئمددددددة اإلاع دددددح:  كاندددددد 

 دد د   ظددا   يددق نجددد  : نسددبة صاددتراكات كددام  100 ويع ددف  : اليسددبة ثخادداب  ئمددة  ددد كبحددر لكددل
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م    يددددددق 2009م  و ددددددرد الؼضدددددد ة لح دددددل للعليدددددو: كدددددام 2017كدددددام  5.35ووصدددددلد  0.07م 2002

 .   1.077.489وصلد كدد صاتراكات  ينها 

ومثدددل ملـدددم الددددوم كملدددة مسدددحو  اللدددالم  دددنخضع ملددددم اادددتراكات الحليضدددو: الثابدددد كادددكل كبحدددر  

و  دى  2000ا ث اجدم اادتراكات الحليضدو: الثابدد كلدد ا د ادصدا ادا الضتدرة مدن كدام  نجد اا م د    ظد

م  يددق وصددلد 2010  ئت   هددا بددد ت اددا صنخضدداض مندد  كددام 10.312.559م  وصددلد ئمددة 2009كددام 

 6.604.849م لح ددددل ئمددددة 2017  اددددا  ددددح: ثاا ددددد كدددددد صاددددتراكات كددددام 9.618.123كدددددد صاددددتراكات 

 100  ويحضددر   ظددا ثضدداوت نسددبة ااددتراكات الحليضددو: الثابددد لكددل 6.118.250م 2016مقارنددة كلددام 

م ردم  بدد  2008كدام  14.64م ئمدة 2000كدام  7.84  د مقارنة باليسدبة صجعاليدة   نجدد الت ا دد مدن 

م 2017  وياددد د كدددام 6.39م لح دددل ئمدددة 2016ئمدددة كدددام  12.15لح دددل  2009ادددا صنخضددداض مدددن كدددام 

 م.  2017ل الر كام  0.38نة بضار  مقار  6.77نسبة ث ل ئمة 

 التعلَه العالُ:  3/2

بددددالؼبم  ومنهددددا أعدددددملد ملاتساددددام مل    يميدددد اددد د الحللدددديم اللدددداما اددددا م دددد  ا د ددددادا موحوؿددددا اددددا 

التاملددددات  وكدددد ا ا د دددداد وثنددددوق البددددرام  واإلاسددددارات الحلليعيدددددة اددددا آلاونددددة ألا حددددرة   يددددق كانددددد كددددددد 

( رعذ وكا ين جاملة كدام 23م لح ل ئمة  2006املة كام ( سبم كا ة ج17التاملات اإلا  ية  

كلية  والتد   بال ك   : كلع صد ا  371( كلية لي ل ئمة 341م  وارثضاق كدد الكليات من  2013

التاملدددات كاندددد  ددد وق لوتاملدددات الكبدددر  واسدددحقلد لح دددبالا جاملدددات مسدددحقلة ادددا  ماكنهدددا  وػبقدددا 

جاملددددة وكددددا:  24م بل ددددد كدددددد التاملددددات الحكوميددددة 2018-2017   دددداةية و ارة الحللدددديم اللدددداما 

كلية  وك ا ثم اسحكعام مقومات  58بواقم  450   صا جاملة الل ي   كعا  ادت كدد الكليات ئمة 

ا   دددددد وق كلددددددع التاملددددددات كضدددددد ق جاملددددددة ؤلاسددددددكندرية بعؼدددددد وج و سدددددديوغ بددددددالواد  التد ددددددد ثع يدددددددا

 ب نامجا. 171لتاملات الحكومية ئمة تسحقعل عا  كعا ثم  يادة كدد البرام  التد دة با

 االلتشام باجلامعات املصرٍْ احلهٌمَْ 3/2/1

م  2010و  دى  2006  ظدا  دعم الضتدرة مدن  أعددملد مل الد ا ملا  يندبا تدا    يع مل  دا  ثاا دت 

داد الؼددددعب بددددالحلليم اللدددداما  نـدددد ا للددددودة السددددنة كددددم ادددد د انخضدددداض اددددا  2011-2010ئت  : كددددام 

( مليددددددو: ػالدددددد   ددددددعم اللددددددام 2.5حللدددددديم ؤلابحددددددداتم   يددددددق انخضددددددع كددددددددصم مددددددن  السادسددددددة ئمددددددة ال

م  2013 -2012( مليو: ػال   دعم اللدام 2.2م ليبل  كددصم ليبل   واما  2007 -2006الدرا مل  

(  ويسدددحع  1.8% -و الحددداما  دددتل ملددددم النعدددو السدددنو  بالسدددال   دددعم ثلدددل الضتدددرة بيسدددبة بل دددد  
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 -2012%( كدددددددددام  28م و 2007 -2006%( كدددددددددام  31وال ددددددددد  بل دددددددددد   صنخضددددددددداض ادددددددددا ملددددددددددتت القيدددددددددد

م  قدد اد دت  يدادة كددد الؼدعب اإلاقيدد ن باإلا  لدة التامليدة 2017 -2014م   ما الضترة مدن 2013

اددا  ددح:  اقددد ملدددتت  .%17.4 لددالا ػالدد  بيسددبة  400مليددو: ػالدد  بواقددم  2.7ئمددة  2.3ألاومددة مددن 

  ل ا  ع ثاام صنا   اجدة موحدة للعايدد مدن التاملدات لحلبيدة %( 50القيد بالدوم اإلاحقدمة نسبة  

اجتحعددددم اإلاحنددددامم لعلححددددا  بددددالحلليم اللدددداما وثقليددددل الكثا ددددة الؼعبيددددة اإلا ثضلددددة بددددبلع التاملددددات 

 والكليات  وال   جساكد اا الوصوم لليس  الدولية اا ملدتت القيد. 

وؤلانددداذ كادددكل كدددام ادددا  الددد كور مل  يدددا   صددد ا وجادددحر ؤلا  ددداةيات ئمدددة وجدددود ربدددات نسددد   إلالددددتت

 -2006% ادددددددا  54.1% والددددددد كور  45.9الحللددددددديم اللددددددداما ادددددددا م ددددددد    قدددددددد بل دددددددد نسدددددددبة ؤلانددددددداذ  دددددددواما 

% للدددددد كور  مددددددن ئجعدددددداما اإلاقيددددددد ن اددددددا الحللدددددديم  54.4% مقابددددددل  45.6م  وكانددددددد نسددددددبة ؤلاندددددداذ 2007

ملددات الحكوميددة   يددق ثعثددل نسددب هن اللدداما   ئت  : نسددبة ؤلاندداذ ثضددو  الدد كور اددا صلححددا  بالتا

%.  كعددا ا حلضددد نسددبة ثو يددم  دد ص الحللدديم اللدداما  سدد  النددوق بددح: القؼاكددات ألاكاد عيددة   57.3

% 66% و 69 قدددد  اقدددد نسدددبة قيدددد ؤلانددداذ ادددا الللدددوم التربويدددة والضندددو: والللدددوم ألاساسدددية بيسدددبة 

للدددددددوم ال ندسدددددددية والللدددددددوم % كملدددددددة الحدددددددواما   ادددددددا  دددددددح:  اقدددددددد نسدددددددبة الددددددد كور ادددددددا ثخ  دددددددات ال60و

% كملدددة الحدددواما   و الحددداما صددد ا اليسددد  ثدددإر  كندددد ثخددد ج م كملدددة سدددو  63% و 74صجحعاكيدددة بواقدددم 

 اللعل     نا  ثكدس ل كداد بحخ ص ملح: كن آلا  . 

 املٌارد البصرٍْ باجلامعات املصرٍْ احلهٌمَْ 3/2/2

سدددبة ثو يدددم الؼدددعب كملدددة  كظدددائ اإلا ددد ية   نجدددد  : ن بالتاملدددات   مددددملاد مل يةددد   باليسدددبة 

ػالدد   42ئمددة  2007 – 2006ػالدد  لكددل كظددو صيصددة ثدددريس اددا  52صيصددة الحدددريس  انخضظددد مددن 

م  ئت  : ثو يددم صدد ا اليسدد  ػبقددا للقؼاكددات ألاكاد عيددة 2013 -2012لكددل كظددو صيصددة ثدددريس اددا 

ػالدددد  لكددددل  10.3ا حلدددالا كددددن اإلالدددددتت ؤلاجعاليدددة   يددددق ادددد د قؼددداق الللددددوم ألاساسددددية  يدددادة مددددن 

م  واا 2013 -2012ػال  لكل كظو صيصة ثدريس اا  11.5ئمة  2007 -2006كظو صيصة ثدريس اا 

ػالددد  لكدددل كظدددو صيصددددة  14.9ئمدددة  13.3قؼددداق الللدددوم الاراكيدددة والبيؼ يدددة ارثضدددم اإلالددددم   ظددددا مدددن 

صيصدة  ػال  لكل كظدو 49.2ئمة  44.6ثدريس بحلل القؼاكات  وك لل قؼاق الللوم ال ندسية من 

ػالد   49.7ثدريس  ئت  : قؼاق الللوم التربويدة اد د انخضاطدا بعقددار الن دالا ثق يبدا  يدق كدا: 

 -2012ػالدد  لكددل كظددو صيصددة ثدددريس ادددا  26.8  و صدددبالا 2007 -2006لكددل كظددو صيصددة ثدددريس اددا 

م ػالددد  لكدددل 2013 -2012ادددا  9.5م  واددد د قؼددداق الللدددوم الؼبيدددة رباثدددا نسدددصيا   يدددق  دددتل 2013
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ػالددد  لكددل كظدددو صيصدددة ثدددريس   وكملدددة الددد غم مدددن  9.9مقابدددل  2007 -2006ة ثددددريس اددا كظددو صيصددد

ػالددددد  لكدددددل كظدددددو صيصدددددة ثددددددريس وقؼددددداق  68.9ئمددددة  89الححسددددن ادددددا قؼاكدددددات الللدددددوم الثقا يدددددة مدددددن 

ػالددد  لكدددل كظدددو صيصدددة  16الللدددوم صجحعاكيدددة  ئت   هدددا ت ث دددل للعلددددتت اللاإلايدددة ال ددد  ت ثحخؼددد  

 227ئمدددة  2007 -2006ادددا  278.5مدددن انخضددداض قؼددداق الللدددوم صجحعاكيدددة مدددن ثددددريس   لملدددة الددد غم 

م  ئت  ن  ما ام ص ا اإلالددم م ثضدم لل ا دة  معدا  دإر  2013 -2012ػال  لكل كظو صيصة ثدريس اا 

سدددلبا كملددددة مسدددحو  التددددودة اددددا صددد ا القؼدددداق والحواصددددل بدددح: الؼالدددد  و سددددحاما   مدددا باليسددددبة ثكددددداد 

م مددددن 2017 -2014ملدددداون هم بوجدددد  كددددام  لقددددد ثاا دددددت  ددددعم الضتددددرة مددددن  كظددددائ صيصددددة الحدددددريس و 

ا  106577 ا بواقم  122577ئمة  كظوا  ..%15بيسبة  يادة  16000كظوا

 التخرز من اجلامعات املصرٍْ احلهٌمَْ  3/2/3

صنددا  م  لحددا: للدراسددة والحخدد ن مددن التاملددات اإلا دد ية الحكوميددة  وهددا: م  لددة الليسددانس 

س  م  لدددددة الدراسدددددات اللليدددددا وال ددددد  جادددددعل الددددددبلوم اللددددداما  اإلااجسدددددححر  الددددددكحوراا   و البكدددددالوريو 

ولقياس ملدتت الحخ ن من التاملات اإلا د ية الحكوميدة   يجد  دراسدة وثوطديالا  كدداد الؼدعب 

 لدددالا  326.4والدارسدددح: بددداإلا  لحح:    يدددق ثاا ددددت  كدددداد الخددد يجيح: مدددن التاملدددات اإلا ددد ية مدددن 

م 2014 -2013م ئت  : كدددددام 2017 -2016 لدددددالا  ددددد ي  كدددددام  367.5م ئمدددددة 2009 -2008 ددددد ي  كدددددام 

م ووصل 2013 -2012 لالا   ي  كام  325.4ا د انخضاطا موحوؿا اا كدد الخ يجيح:  يق كا: 

 م كعا  حضر بالاكل البيانم الحاما 2014-2013 لالا   ي  كام  189.6

 
 الت ددا  اإلا كددا  للحلبصددة  ية الحكوميددة ( ئجعدداما  كددداد الخدد يجح: مددن التاملددات اإلا دد2اددكل رقددم  

 (2018اللامة وؤلا  ائ اإلا     
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و اليسددددبة إلا  لددددة الدراسددددات اللليددددا وهددددا اإلا  لددددة الحاليددددة إلا  لددددة الليسددددانس  و البكددددالوريوس  وال دددد  

 كددددداد اإلالححقددددح:   حقددددم ئل هددددا الخددد ي  بنددددائ كملددددة رغبحددد  اددددا اسددددحكعام دراسدددح  اللليددددا  ولددددو ف ثاا دددد

بع  لددة الدراسددات اللليددا كعددا ثاا دددت  كددداد الحاصددلح: كملددة الدددبلوم اللدداما مددن التاملددات اإلا دد ية 

(  لددددالا 33.8م   يدددق كدددا: كددددد الحاصدددلح: كملدددة الددددبلوم اللددداما  2017م و  دددى كدددام 2009منددد  كدددام 

( 54.4ردددم   م 2011(  لددالا دارس كدددام 48.6  و 2010(  لدددالا دارس كدددام 42.5م  و 2009دارس كددام 

(  لددددالا 73.2م  يددددق وصددددل كدددددد الدارسددددح: ئمددددة  2013م  وثعصددددا ػضدددد ة كددددام 2012 لددددالا دارس كددددام 

(  لددالا دارس  اددا  ددح: كانددد ملدددتت الايددادة 95.2م  كددا: كدددد الدارسددح:  2014دارس   وكدد ا كددام 

م  ادد د كدددد صاةددل 2016(  لددالا دارس   مددا كددام 98.7م  وصددل كدددد الدارسددح:  2015طددتيلة كددام 

م اددددددد د انخضددددددداض ادددددددا كددددددددد 2017(  لدددددددالا دارس  ئت  : كدددددددام 128.7لدارسدددددددح:  بلددددددد  كدددددددددصم  مدددددددن ا

 (  لالا دارس.      82.5الدارسح: بالدبلوم اللاما بالتاملات اإلا  ية   يق وصل كددصم  

 
 الت دا  اإلا كدا  ( ئجعدامة  كدداد الحاصدلح: كملدة الددبلوم اللداما مدن التاملدات اإلا د ية 3اكل رقدم  

 (2018للحلبصة اللامة وؤلا  ائ  

م  كدا:  كبدر كددد لوحاصدلح: كملدة الددبلوم اللداما بجاملدة  سديوغ  وصدل 2017ونجد  :  دعم كدام 

(  لالا دارس   ما جاملدة 6.9(  لالا دارس  وثل ها جاملة ػنؼا  وصل كدد الدارسح:  8.8كددصم  

دارس  والتاملدات ألاقددل كدددا مقارنددة بعثيع هدا مددن  (  لددالا6.8اإلانو يدة  وصددل كددد الدارسددح: تهدا  

(  لددالا دارس  0.2التاملدات اإلا د ية مدن  يدق كددد الحاصددلح: كملدة الددبلوم اللداما جاملدة دمنهدور  

 (  لالا دارس. 0.6(  لالا دارس  رم جاملة اإلانيا  0.5وجاملة ألا ص   
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م 2017تاملددددات اإلا دددد ية كددددام ( ئجعددددامة  كددددداد الحاصددددلح: كملددددة الدددددبلوم اللدددداما مددددن ال4اددددكل رقددددم  

 (2018 الت ا  اإلا كا  للحلبصة اللامة وؤلا  ائ  

 ح دددل ألاكظدددائ مدددن ال يصدددة اإلالاوندددة بالتاملدددات اإلا ددد ية الحكوميدددة كملدددة درجدددة اإلااجسدددححر ئمدددا مدددن 

د مجعددددوق كدددددد التاملددددة ال دددد   يحعددددو: ئل هددددا  و مددددن   ددددد التاملددددات ألاجنصيددددة  ومددددن رددددم  سدددديحم رصدددد

مسدحو  اإلااجسددححر مدن التاملددات اإلا د ية وألاجنصيددة  ومددن  ادداألا د اد الدد  ن   هدوا محؼلبددات النجداج 

م 2010اإلاع ف ث ب ب  كداد الدارسح:  عم كلع السنوات   يق انخضع كدد الدارسح: كام 

 م 2009( دارس كددددددددددام 8.976م و 2010( دارس كددددددددددام 8.590م   كددددددددددا:  2009كددددددددددن اللددددددددددام السدددددددددداب  

( 8.683م ػضدددد ة صاةلددددة اددددا كدددددد الدارسددددح:  يددددق كددددانوا  2015م و  ددددى 2011وادددد دت ألاكددددوام مندددد  

( دارس كددددددددددام 21.488( دارس  رددددددددددم  17.076( دارس  رددددددددددم  11.037( دارس  رددددددددددم  9.700دارس رددددددددددم  

( دارس  20.185م  كددا: كدددد الدارسددح:  2015ادد د انخضاطددا كددن كدام  2016م  ئت  : كدام 2105

م   يدددق وصدددل كدددددصم ئمدددة 2016و 2015قدددد اددد د انخضاطدددا موحوؿدددا كدددن كدددامم م  2017 مدددا كدددام 

 ( دارس. 17.935 
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 الت ددددا  ( كدددددد ألا دددد اد الحاصددددلح: كملددددة اإلااجسددددححر مددددن التاملددددات اإلا دددد ية وألاجنصيددددة 5اددددكل رقددددم  

 (2018اإلا كا  للحلبصة اللامة وؤلا  ائ  

جاملة م  ية  كومية  حوا   تها م  لة الدراسدات اللليدا  ورصددت  24م  نجد 2017و عم كام 

( 2.704جاملدددددة ؤلاسدددددكندرية  كملدددددة كددددددد لوحاصدددددلح: كملدددددة درجدددددة اإلااجسدددددححر   يدددددق وصدددددل كدددددددصم  

( دارس  و قددددددددل التاملددددددددات كددددددددددا لوحاصددددددددلح: كملددددددددة درجددددددددة 2.278دارس  وثعصددددددددا جاملددددددددة القدددددددداص ة  

 ارس  قؽ. ( د70جاملة  سوا:  يق وصل كددصم   اإلااجسححر

 
 الت ددا  م  2017( كدددد ألا دد اد الحاصددلح: كملددة اإلااجسددححر مددن التاملددات اإلا دد ية كددام 6اددكل رقددم  

 (2018اإلا كا  للحلبصة اللامة وؤلا  ائ  



 سيد أمحد فايز أمحد .د       

 
  1029 ٌٍلٌَ ـ العدد الجانُ عصر –الصادس  اجمللد 44

كندددد مقارنددددة  كددددداد الحاصددددلح: كملددددة الدددددكحوراا مددددن التاملددددات اإلا دددد ية وألاجنصيددددة والحاصددددلح: كملددددة 

ححر   نجددد ثضدداوت صاةدل ل ددالر  كدددد الحاصدلح: كملددة اإلااجسددححر   يدق كددا: كدددد الحاصددلح: اإلااجسد

( دارس  4.415 كدددا:   2010( دارس  ردددم انخضدددع اللددددد كدددام 4.480م  2009كملدددة الددددكحوراا كدددام 

م 2012( دارس  وث بد ب اللددد وانخضدع مد ة   د   كدام 4.825م  كدا:  2011رم كداد  ت ا دد كدام 

( دارس   مدددا ألاكدددوام ألارلدددم 4.569م  كدددا:  2013( دارس   وثاا دددد قلددديع كدددام 4.331 كدددا: كدددددصم  

الحاليدددددة اددددد دت ارثضاكدددددا موحوؿدددددا ادددددا  كدددددداد الحاصدددددلح: كملدددددة الددددددكحوراا  يدددددق وصدددددل كدددددددصم كدددددام 

( 9.016م  وصددددل ئمددددة  2016م  رددددم ثاا ددددد كددددام 2015( دارس كددددام 7.026( دارس  و 7.752م  2014

( دارس  و ددد لل انخضدددع 7.656كددددد الحاصدددلح: كملدددة الددددكحوراا  م  وصدددل 2017دارس    مدددا كدددام 

 كن اللام الساب  ل .   

 
 كددددداد الحاصددددلح: كملددددة درجددددة الدددددكحوراا مددددن التاملددددات اإلا دددد ية وألاجنصيددددة  ائجعددددام( 7اددددكل رقددددم  

 (2018 الت ا  اإلا كا  للحلبصة اللامة وؤلا  ائ  

م   ظدددا  2017ية  كملدددة كددددد لوحاصدددلح: كملدددة درجدددة الددددكحوراا  دددعم كدددام رصددددت جاملدددة ؤلاسدددكندر 

( دارس  وثعصدا   ظددا جاملدة القداص ة وكددا: كددد الحاصدلح: كملددة 1.042 يدق وصدل كدددد الدارسدح:  

( دارس  كعددا رصدددت جاملددة  سددوا:  قددل كدددد اددا الحاصددلح: كملددة الدددكحوراا 908درجددة الدددكحوراا  

 ( دارس.21  ظا   كا: كددصم  
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( ئجعددددامة  كددددداد الحاصددددلح: كملددددة درجددددة الدددددكحوراا مددددن التاملددددات اإلا دددد ية وألاجنصيددددة 8اددددكل رقددددم  

 (2018 الت ا  اإلا كا  للحلبصة اللامة وؤلا  ائ  م 2017 عم كام 

 العنل بعد التخرز من اجلامعات املصرٍْ احلهٌمَْ  3/2/4

ا ات مخ جات الحلليم اللاما وجودث    لقد ا دت م   ثاا دا   د مإ  مل  مل ب د مل  خ جئ:    

% مددن ئجعدددام اإلاادددح لح: 19.5اددا حتدددم اإلااددح لح: مدددن   ي دددا الحللدديم اللددداما   يددق بل دددد اليسدددبة 

   وملددل يلددود ئمددة ثاا ددد  كددداد الخدد يجح: 2012%  ددعم كددام 22.1  وارثضلددد لح ددل ئمددة 2008كددام 

 املات.من التاملات  والحوسم اا  كداد الت

 دٌدّ اجلامعات املصرٍْ احلهٌمَْ  3/2/5

مددددن قبددددل ال يصددددة القوميددددة  الاع مدددداد مل   دددد لقددددد ثاا ددددد كدددددد التاملددددات اإلا دددد ية الحاصددددلة كملددددة 

م  ووصدلد 2014 -2010لظعا: جودة الحلليم وصكحعاد    يق   لد كليحح: كملة صكحعاد كام 

% مدن ئجعداما  7.5مإسسدة جلليعيدة بيسدبة  799م  مدن ئجعداما 2014كليدة كدام  61كدد الكليات ئمدة 

مإسسددددات الحللدددديم اللدددداما اددددا م دددد   وهددددا جلددددد بدددد لل نسددددبة طددددتيلة جدددددا  لكنهددددا  ؼددددوة جيدددددة كملددددة 

كليددددة لوح ددددوم كملددددة  140م ثددددم ثعويددددل 2017 -2014الؼ يدددد  نحددددو التددددودة  صدددد ا و ددددعم الضتددددرة مددددن 

عا ثم  يادة كدد الكليات الحكومية صكحعاد من ال يصة القومية لظعا: جودة الحلليم وصكحعاد   ك

  .%89.1كليدددددة  و يسددددددبة  41كليدددددة بواقددددددم  87ئمدددددة  46الحاصدددددلة كملدددددة ادددددد ادة صكحعددددداد والتدددددودة مددددددن 

م  2007والتد   بال ك   : ال يصة القوميدة لظدعا: جدودة الحللديم وصكحعداد بدد ت كعل دا  لليدا ادا 
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  وملـم ص ا 2010كحعاد منها اا كام وكاند  وم مجعوكة من اإلاإسسات الحلليعية ثح ل كملة ص 

 اإلاإسسات  كومية. 

جاملددة م ددد ية  19 مددا باليسددبة للح دددييالا الدددوما لوتاملددات اإلا ددد ية الحكوميددة  قددد ثدددم ئدران 

م بح ييالا 2017ثوم م ة اا ث ييالا الحا عا البر ؼانم  كعا ثم  يادة كدد التاملات اإلا  ية كام 

ثدددم ئدران  2018   ؤلاسدددكندرية وكدددح: ادددعس  وادددا كدددام جاملددات ادددن  ا  ال دددين  كلدددد ئدران جدددامل

جدددددامل   اإلان دددددورة و نددددد  سدددددويالا  لح دددددبالا  عدددددس جاملدددددات  القددددداص ة  ؤلاسدددددكندرية  كدددددح: ادددددعس  

كعدا ثدم ئدران  رلدم جاملدات  القداص ة  كدح: ادعس   .اإلان ورة  بند  سدويالا( مدرجدة تهد ا الح دييالا

جاملدددة  القددداص ة   12وثدددم ئدران  .ندددد بح دددييالا ليدددد: ال ول 2017اإلان دددورة  ؤلاسدددكندرية( ادددا كدددام 

 لدددوا:  قنددداة السدددويس  كدددح: ادددعس  ؤلاسدددكندرية  اإلان دددورة   سددديوغ  ألا صددد   الاقدددا ي   ػنؼدددا  

ك لل ثم ئدران  .ألام يكم US News بح ييالا 2018اإلانو ية  التاملة البر ؼانية اا م  ( اا كام 

وغ  التاملة ألام يكية بالقاص ة( اا سد جاملات  القاص ة  كح: اعس  ألا ص   ؤلاسكندرية   سي

 .البر ؼانم QS بح ييالا ٨١٠٢كام 

 متٌٍل اجلامعات املصرٍْ احلهٌمَْ  3/2/6

صددو اإلا دددر ال ةيصددمل  لحعويددل  ناددؼة التاملددات الحكوميددة اإلا دد ية  سددوائ  مل  مد ددل ملك مددد  يلددد 

ثددات الخارجيددة   وجسدد م كددا: باإلا  لددة التامليددة ألاومددة ودراسددات اإلااجسددححر والدددكحوراا وثعويددل البل

%  وثقوم التاملات بحو حر التائ اإلاحبقم ال    تراوج ما بح:  90% ئمة  85الدولة بيسبة ثتراوج من 

%( كادددكل ماجدددم مدددن  دددعم كددددة اسدددتراثيجيات مخحلضدددة  صددد ا وجادددكل ألاجدددور وجلويظدددات  15 – 10 

% ثق يبددددا    ل هددددا  57لن ددددالا اللدددداملح: الن ددددي  ألاكبددددر مددددن موا نددددة الحللدددديم اللدددداما بيسددددبة ثجدددداو ت ا

% 19% ردددم اددد ائ السدددلم والخددددمات ادددا اإلا ثبدددة الثالثدددة بيسدددبة بل دددد  22صسدددخثعارات بيسدددبة بل دددد 

مليددار  4.4م   صدد ا ويع ددف ارثضدداق مح انيددة الحللدديم اللدداما مددن  2013- 2012 سدد  ئ  دداةيات كددام 

مليدار  17.1يدة ادا صرثضداق لحبلد  م واسدحع ت اإلاح ان2006مليدار جنيدة كدام  8.3لحبل   2001جنية كام 

م   وكملة ال غم من  ثظاكالا مح انية الحلليم اللاما  رلم م ات  عم اللقد ألا حر   2012جنية كام 

% كدددددام  1.02م لي دددددل ئمدددددة 2001% كدددددام  1.2ئت  نددددد  لدددددو ف انخضددددداض النددددداث  اجحملدددددا ؤلاجعددددداما مدددددن 

جنيددة كددام  2300الحللدديم اللدداما مددن  م  كعددا ارثضددم ن ددي  الؼالدد  مددن صنضددا  الحكددومم كملددة2012

م  يددادة موا نددة الددو ارة مددن 2017 -2014م  وادد دت الضتددرة مددن 2011جنيددة كددام  7100ليبلدد   2002

 6.9مليددار جنيدد  ئمددة  3.6مليددار جنيدد   و يددادة اجخ  ددات صسددخثعارية مددن  31.6مليددار جنيدد  ئمددة  25
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كة ثضليل ما جائ بالدسحور اإلا    كاأ: ل ا  ج  البحق كن اإلاايد من الحعويل وس   .مليار جني 

% مدن النداث  القدومم 2 يادة اجخ  ات اإلاالية لينضدا  كملدة الحللديم اللداما والنهدوض بد  لح دل  ئمدة 

 ؤلاجعاما. 

 نفاءّ طالب اجلامعات املصرٍْ احلهٌمَْ  3/2/7

يم اللددداما ادددا صندددا  ثؼدددور بؼدددمئ جددددا إلاإاددد  نسدددبة الؼدددعب الوا دددد ن ئمدددة ئجعدددام اإلاقيدددد ن ادددا الحللددد

 -2012% مدن ئجعداما اإلاقيدد ن بدالحلليم اللداما ادا 2م د    يدق ت ثحخؼد  نسدبة الؼدعب الوا دد ن 

م   ويع ددددف  : صنددددا  قؼاكددددات كلينهددددا ثلقدددد  ئقبددددات نسددددصيا مددددن الؼددددعب الوا ددددد ن مثددددل قؼدددداق 2013

%  ليد  قؼداق  35الللوم صجحعاكية  ئم يسححوم كملة الن ي  ألاكبر من الؼدعب الوا دد ن بيسدبة 

% وقؼدددددداق الللدددددددوم  25% رددددددم قؼددددددداق الللددددددوم الؼبيددددددة بيسددددددبة  26الللددددددوم الثقا يددددددة وألادبيددددددة بيسددددددبة 

%  ادا  دح:  : ؤلاقبدام طدليالا لل ا دة ويكداد ت  د ك  ادا كلدع القؼاكدات مثدل 11ال ندسية بيسدبة 

 كبددر م دددر  الضنددو: والللددوم ألاساسددية والللددوم الاراكيددة والبيؼ يددة  كعددا  حضددر  : قددارة  سدديا جلددد

ػالدددد  اددددا  ددددح: ثححددددل قددددارة    يقيددددا اإلا كددددا الثددددانم كلدددددد  12.216للؼددددعب الوا ددددد ن إلا دددد  وكددددددصم 

ػالدددد  ثاركددددة ألامدددد يكحح: لت  يددددل القاةعددددة  454ػالددد   ل هددددا اددددا اإلا كددددا الثالددددق قددددارة  ور ددددا كلدددددد  3.616

م  يددددق 2017 -2014ػالدددد   ونجدددد  : صنددددا  ػضددد ة اددددا كدددددد الوا دددد ن  ددددعم الضتدددرة مددددن  50بنحدددو 

لو ف  يادة كدد الؼعب الوا د ن اإلاقيد ن بعإسسات الحلليم اللاما  م  لة  ومة  دراسات كليا( 

ددددا بيسددددبة  يددددادة  48280بواقددددم  70525ئمددددة  22245مددددن  دوتر  186.55.110% وللاةددددد قدددددرا 217ػالبا

ا  .سنويًّ

 البشح ًالتطٌٍر ًاالبتهار:  3/3

 نفاءّ عنلَات البشٌخ ًالتطٌٍر 3/3/1

ونسدددددد  ثدددددو يل م كملددددددة  مل الددددد ا ملانيددددددديد تم ح ددددد  مل داملسددددددام مل   يدددددا دددددحم صسدددددحلانة بصيانددددددات 

القؼاكدددددات ألاكاد عيدددددة كدتلدددددة كملدددددة الياددددداغ البحنددددد  دا دددددل التاملدددددات اإلا ددددد ية   يدددددق  صدددددبحد 

  وجلدداو صدد ا الايددادة ئمددة نسددبة القيددد 2007- 2006% اددا  8مقابددل  2013 -2012% اددا  16.4نسددب هم 

% ادا  34ئمدة  2007 -2006% كدام  19ليا اا قؼاق الللوم التربويدة  وال د  ارثضلدد مدن بالدراسات الل

    يق ثاا دت كليات التربية ال   ثقدم الددبلومات التربويدة لحأصيدل غحدر التربدويح: مدن 2013 -2012

  ي ا آلاداب والللوم والكليات ألا    لعلححدا  بع دن الحددريس  كعدا لدو ف ارثضداق نسد  الللدوم 
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%  ويقابل ملدل نسدبة طدتيلة ادا قؼداق الضندو: مجدتع  قدل ن دي  مدن 21جحعاكية وال   وصلد ص 

م بانخضاض كبحر نسصيا كند اإلاقارندة كلدام 2013- 2012% اا  1اإلاقيد ن اا الدراسات اللليا بيسبة 

% مددددددن ئجعدددددداما اإلاقيددددددد ن بالدراسددددددات اللليددددددا  وكدددددد ا قؼدددددداق الللددددددوم  2م   يددددددق كانددددددد 2007 -2006

%( و قددددا 8%  الللدددوم ال ندسدددية 4%  الللدددوم الاراكيددددة والبيؼ يدددة 5يقيدددة  الللدددوم ألاساسدددية الحؼب

 م.2013 -2012لبيانات 

اإلا ددد ية  ل بحددداذ نةدددال مل ثيددددش  مل عةددد  مل    ددد انخضددداض موحدددوؾ ادددا  2014لقدددد اددد د كدددام 

 13243بحدق ميادور  قدؽ مقابدل  8029   يدق ثدم ججدتيل Scoupsػبقا لقاكدة بيانات سكولس 

م   ويحضر  يادة كدد ألابحاذ اإلاياورة سدنويا  ئت  : كددد ألابحداذ 2013ق مياور  عم كام بح

اإلاياددددورة واليادددداغ البحندددد  ب ددددضة كامددددة ت  دددداام منخضظددددا  اصددددة كنددددد مقارنحدددد  باليسدددد  وألارقددددام 

 2018اللاإلايددة. وػبقدددا ت  دداةية كدددام 
ا
 18.777  م  قدددد بل ددد كددددد ألابحددداذ الللعيددة اإلايادددورة دوليدددا

ددددا اددددا مجددددام ألابحدددداذ  38% كددددن اللددددام اإلااعددددمل   وا حلددددد م دددد  اإلا ثبددددة 29لدددددم  يددددادة قدددددرصا بع كاإلايا

و اد الحلدددددداو: الدددددددوما اددددددا ألابحدددددداذ  .دولددددددة كملددددددة مسددددددحو  اللددددددالم 230الللعيددددددة اإلاياددددددورة مددددددن طددددددعن 

%  كعدددا  ادت  كدددداد البدددا ثح: ادددا القؼاكدددات اجخحلضدددة  51اإلاادددتركة مدددم دوم اللدددالم  بيسدددبة بل دددد 

 .% كن اللام اإلااعمل 21.7 لالا با ق بعلدم  يادة قدرصا  135م ئمة وارثض

 اإلنفام علٓ البشٌخ ًالتطٌٍر  3/3/2

( مليددددار جنيدددد  17.56( مليددددار جنيدددد  ئمددددة  11.88مددددن   إلانفددددا  ع ددددا مل ثيدددد  مل    دددد لقددددد ثظدددداكالا     

مليار جني   (19.9وصل ؤلانضا  كملة البحق والحؼوي  ئمة  م و 2017كام   .%47بعلدم  يادة قدرصا 

ثدددو حر ومدددن م دددادر ثعويدددل البحدددق الللمددد  والبدددا ثح:  .% كدددن اللدددام اإلااعدددمل 61بعلددددم  يدددادة قددددرصا 

( مدددن 175( مليدددو: جنيددد   ودكدددم  31( منحدددة ماجسدددححر لللعدددائ التيدددل القدددادم باجعددداما ثعويدددل  456 

و: جنيددد  ( مليددد26.8ادددباب البدددا ثح: ادددا م عدددات كلعيدددة ق دددحرة ادددا الددددوم اإلاحقدمدددة باجعددداما ثعويدددل  

( كملدددة اإلااجسدددححر مدددن اإلا اكدددا واإلالاصدددد البحثيدددة الحاكلدددة 350( اددداب كملدددة الددددكحوراا و 700و  دددل  

ا  12.322( ئمددة  3.818للددو ارة  كعددا ثددم  يددادة كدددد اإلاادد وكات ال دد  ثددم الحلاقددد كل هددا مددن   ( مادد وكا

 لددالا  300و: ومليدد 39 يددادة حتددم الحلاقدددات مددن مليددار و  وكدد ا .%223وملددل بعلدددم  يددادة قدددرصا 

 . %70 لالا جني  بايادة قدرصا  600مليو: و 767جني  ئمة مليار و

 كظددائ صيصددة الحدددريس والبددا ثح: ئمددة الخددارن   يددق  ب ثدداموث صددد كلددع الحقدداري  والدراسددات 

 اقدددد بكثحدددر مثيل هدددا ئمدددة الددددا ل مدددن الخبدددرات ألاجنصيدددة  معدددا  عثدددل ثحدددد ا ادددا مجدددام  تددد ة اللقدددوم 
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 نجدددد  : اليسددد  الخاصدددة بالبلثدددات الخارجيدددة وؤلااددد ا  اإلاادددتر  ث دددل ئمدددة  والكضدددائات اإلا ددد ية  

م   ئطدا ة ئمدة  : صد ا 2013- 2012% للبلثات الخارجية من ئجعاما  كظائ صيصة الحددريس ادا  0.2

%  كعدا 0.6م   يدق كاندد 2008 -2007اليسبة ججتل انخضاطا مظاكضا كند مقارن ها باليسبة ادا 

م.  كعددا 2013 – 2012% اددا 0.3ئمددة  2008 -2007% اددا  0.5اددتر  مددن انخضظددد نسددبة صادد ا  اإلا

ػالدددد  م دددد   كددددام  6545م مقارنددددة كلدددددد 2010ػالدددد  كددددام  14.461جاددددحر ؤلا  دددداةيات ئمددددة وجددددود 

%  ئت  ندد  لددم ثحددوا   بيانددات كددن كدددد الؼددعب 13م  درسددو: بالخددارن بعلدددم نعددو سددنو  بلدد  2004

 –كملة نضقدة الحكومدة  و ادا    بد ام   كاد عيدة  بكدالوريوس ال  ن  درسو: كملة نضق هم الخاصة  و 

دراسات كليا(  درسو:  و ثو يل م  س  الحخ  ات الللعية كبر الدوم ال    درسو:   ها  صد ا 

( ػال  2.251وثأجم الوت ات اإلاححدة اا اإلا ثبة ألاومة لت ب اإلا  يح: للدراسة صنا  باجعاما كدد  

( ػالددد   ددددرس ادددا   نسدددا 1.256( ػالددد  بأإلاانيدددا   1.359كدددة اإلاححددددة    ( ػالددد  باإلاعل1.803مقابدددل  

 م. 2010

  2018ولقدددد ناددد  اإلا كدددا ؤلاكعمدددم جتلدددس الدددو رائ  ئنضدددوج ا  كدددن   ددداد الحللددديم اللددداما كدددام 

كدددن  2018-2017( مليدددار جنيدددة حتدددم ئرثضددداق ؤلانضدددا  الحكدددومم كملدددة البحدددق الللمددد  ادددا 3.4ثظدددعن  

وادددعل ؤلانضدددوج ا   .جاملدددات 9كليدددة جد ددددة بدددد 20ار جنيددد  ثكلضدددة ئقامدددة ( مليددد2.5  و 2016-2017

( 540( مادددد وق مددددن صددددندو  الللددددوم والحنعيددددة الحكنولوجيددددة  و 2.126( مليددددار جنيدددد  لحعويددددل  1.9 

( مليو: جنية 500( ما وق اا البحوذ ألاساسية الحؼبيقية  و 620مليو: جنية لحعويل  كثر من  

-2014ملعع م كايدا مدن  56م كاا و 31ة الحححية للبحق الللم  وئناائ ثكلضة ب نام  لحؼوي  البيي

 .( ثحالالا ثكنولوها ل  ؽ البحق الللم  بال ناكة12( مليو: جني  ثكلضة ئقامة  112  و 2018
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 م   2018(   اد صنضا  كملة قؼاق الحلليم اللاما بع   كام 9اكل رقم  

 معدالت االبتهار ًاالبداع  3/3/3

دور الو ارة اا  هيصة بيصة داكعة ومحضاة لعبحكار   قد ثم صن هائ ص ا اللام من  امة من  اا ئػار

 2018لسدنة  23الخا يلات الداكعة إلانـومة الللوم والحكنولوجيا وصبحكار ب دور القدانو: رقدم 

جيدا  الد    قانو:  وا ا الللوم والحكنولوجيا وصبحكار   وك ا صن هائ من مسودة قدانو: اإلاترولو 

ولقددد بددددئ الححسددن الحدددري ا اددا ث ثيددد   .سددو   ددإر  ب ددورة ئ جابيددة كملدددة دكددم صقح دداد اإلا دد   

اللدددام  105مقارندددة بدددد  95م ددد  ادددا مإاددد  صبحكدددار اللدددالم    يدددق ئ حلدددد م ددد  صددد ا اللدددام اإلا كدددا 

رائات ووصدل كددد البد 2017( بد ائة ادا كدام 585اإلااعمل   كعا وصلد كدد البدرائات ال د  ثدم منح دا  

صدددددد ا با طددددددا ة ئمددددددة  يددددددادة ملدددددددم صبحكددددددار اددددددا اإلاياددددددات . ( بدددددد ائة100  ال دددددادرة للع دددددد يح: منهددددددا

( ئمدددددة 12.2%( بينعدددددا  ادت نسدددددبة صبحكدددددار ادددددا اإلانحجدددددات مدددددن  37.6%( ئمدددددة   17.8صقح ددددداد ة مدددددن  

ا نسبة صبحكار اا اللعليات ؤلانحاجية من  25.6   (%34.5( ئمة  17.8%(  وقد  ادت   ظا

واا مجام الؼاقة قامد الو ارة بخنضي   كبر ما وق بحوذ وثؼوي  ثؼبيقم مدكوم من صثحاد 

اددا مجددام م كدداات الؼاقدددة الاعسددية وثحليددة اإلايددداة   MATS ألاورولددم بعد نددة بدد ن اللددد ب مادد وق

 ( مليو:  ورو  قؽ  وصو بعثابة  كبر م كا2.4( مع ح:  ورو  ثحعلد م   منهم  9.5بعح انية ثبل   

للبحددوذ والحؼددوي  اددا اددعام ئ  يقيدددا  كعددا ثددم ابحكددار ػ يقددة لحوجيددد  طددوئ الاددعس  نددارة الادددوارق 

 .الظيقة وألا قة
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مجدام اإلايداا ثدم ئنادائ ثحدالالا وػند  لحلعيد  الح دييم اجحملدا ادا صدناكة ثحليدة اإلايداا بحعويدل  ااو

اقة الاعسية كسلة مع ح: جني   وث ييم محملا جحؼة ثحلية مياا محح كة  جلعل بالؼ 10سنو  

متددددر مكلدددد   وثددددم الحوصددددل ئمددددة كلددددع الحكنولوجيددددات التد دددددة واإلابحكدددد ة اددددا مجددددام ثحليددددة اإلايدددداا  21

 .درجة مصوية( معا سيقلل من  اثورة كلضة ثحلية اإلاياا 52باثغاية كند درجات   ارة منخضظة  

 وال ددى  دت  مجددام الاراكدة وال دد ائ ثدم ث ددييم  ال دوامم البعسددخيكية( لحخداين القعددالا اداو
ا
محليدا

 كن كدم اسحخدام كيعاويات اا الحبخحر وجودة  كملة  2ئمة ثقليل الضاقد بيسبة ث ل ئمة 
ا
%   ظع

وثم ئصدار  اإلاوسوكة اإلا  ية للنباثات الؼبية البر ة   كأوم موسوكة اا م   بالحلداو: مدم اإلا كدا 

اإلالاصددددد واإلا اكددددا البحثيددددة  القددددومم للبحددددوذ وم كددددا البحددددوذ الاراكيددددة و الادددد اكة مددددم التاملددددات و 

با طددددا ة ئمددددة ثعويددددل اإلاادددد وق القددددومم للنهددددوض بانحاجيددددة وجسددددوي  ألار  ال،تددددح: معددددا  د  ئمددددة  يددددادة 

 لدالا  250ػن/ دا: باإلاقارنة بأ ظل ألاصنا  اجحليدة باجعداما  1.5 -1ؤلانحاجية بعلدم  تراوج من 

 . لالا ػن  ر  الحر 375 –

وؤلاقليمدد  بعإادد ات ألابحدداذ والحؼددوي  بحق يدد  الحنا سددية  ( ث ثيدد  م دد  اللددالم 4جدددوم رقددم  

 م2018

 
كضددائة كعليددات البحددوذ 

 والحؼوي  بالدولة

ؤلانضدددددددددددددددددددا  كملدددددددددددددددددددة البحدددددددددددددددددددوذ 

والحؼدددددددددددددوي  كيسدددددددددددددبة للنددددددددددددداث  

 اجحملا

كضدددددددددددددددددائة اإلا اكدددددددددددددددددا 

 البحثية بالدولة

ملددددددم نعدددددو مإسسدددددات 

 صبحكار وؤلابداق

 53 32 50 59 كاإلايا

 7 2 4 6 ئقليعيا

م ث ثيبدددددا 2018مدددددن التددددددوم السددددداب  ا حلدددددد اإلا اكدددددا البحثيدددددة بالدولدددددة  دددددعم كدددددام  صددددد ا ويحضدددددر

البحدددوذ والحؼدددوي  ألا ددد     يدددق كدددا: ث ثي هدددا الثدددانم كملدددة  تبعإاددد امحقددددما ئقليعيدددا ودوليدددا مقارندددة 

( كملدددددة اإلاسدددددحو  اللدددددالم   ويل هدددددا ؤلانضدددددا  كملدددددة البحدددددوذ والحؼدددددوي  كيسدددددبة 32اإلاسدددددحو  ؤلاقليمددددد   و 

( دوليا   مدا ث ثيد  كضدائة كعليدات البحدوذ 50  وال   كا: الترثي  ال اكم ئقليعيا  وام للناث  اجحملا

والحؼدددوي   كدددا: السدددادس ئقليعيدددا وثدددعا ملددددم نعدددو مإسسدددات صبحكدددار وؤلابدددداق والددد   بلددد  السددداكم 

ئقليعيدددددا  ئت  : ملددددددم نعدددددو مإسسدددددات صبحكدددددار وصبدددددداق كدددددا: ث ثيبددددد  محقددددددما كدددددن كضدددددائة كعليدددددات 

( دوليددا  وث ثيدد  كضددائة كعليددات البحددوذ والحؼددوي   53ذ والحؼددوي  دوليددا    يددق كددا: ث ثيبدد   البحددو 

 ( دوليا.59 
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( ث ثيدد  م دد  اللددالم  وؤلاقليمدد  بعإادد ات ألابحدداذ والحؼددوي  بحق يدد  الحنا سددية 10اددكل رقددم  

 م2018

 ًاملنافصْ املعرفَْ العاملَْ:  االقتصادٍْ البَئْ 3/4

اإلال  ددة مددد  قدددرة الدددوم كملددة  يددا ة  سددباب الحقدددم وامددحع  مقوماثدد  الع مدددة  قدديس اقح دداد       

لنجاج  ؼؼ ا و  امج ا للحنعية صقح اد ة الاداملة   يدق  صدبحد ألاصدوم اإلا عدة ادا صقح داد 

التد ددددد هددددا اإلال  ددددة الضنيددددة  وؤلابددددداق  والدددد كائ  واإلاللومددددات.  اإلال  ددددة هددددا اجحدددد   ألاسا ددددمل  للنعددددو 

والتد   بال ك   : اقح اد اإلال  ة  قيس مد  مساصعة الحلليم اللداما كلن د  م دم صقح اد   

 2012( درجدددة كدددام 3.78مدددن مضددد دات صقح ددداد اإلال ادددا  ولقدددد   دددلد م ددد  ادددا صددد ا اإلاإاددد  كملدددة  

دولددة ا حواصددا صدد ا اإلاإادد    146مددن بددح:  97( درجددات  وجددائت اددا اإلا ثبددة 10 الدرجددة مددن صددض  ئمددة 

  و الحدداما ث اجددم 2012درجددة كددام  3.78ئمددة  2000درجددة كددام  4.39ة اإلاإادد  مددن ويع ددف صبددوغ قيعدد

 عم ثلل الضترة   ويظم مإا  اقح داد اإلال  دة  اللد دد مدن اإلاإاد ات  97ئمة  88ث ثي  م   من 

  صع ا:

دليدددل اإلال  دددة: ويق دددد بددد   : ثكدددو: اإلال  ددددة هدددا اجحددد   ال ةيصدددمل  للنعدددو صقح ددداد   و  ددددلد  (1

م  ويادعل دليدل 2012كدام  97( وا حلدد الترثيد  رقدم 3.5إلال  دة كملدة قيعدة بل دد  م   اا دليدل ا

 اإلال  ة كل من دليل الحلليم ودليل صبحكار  وك لل دليل ثكنولوجيا صث اتت واإلاللومات.

دليددل الحللدديم: ويدد ثبؽ بحددو   اليددد اللاملددة اإلادداص ة وؤلابداكيددة  و ر س اإلاددام الصادد   القددادر كملددة  (2

كنولوجيدددددات الحد ثدددددة ادددددا اللعدددددل   ظدددددع كدددددن اإلا دددددارات ؤلابداكيدددددة ادددددا اإلاندددددا ت الحلليعيدددددة ئدمدددددان الح

 و  ام  الحللم مد  الحياة.
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دليل صبحكار: وياحر ئمة نـام  لام من ال وابؽ الحجاريدة مدم اإلاإسسدات ألاكاد عيدة وغحرصدا مدن  (3

يض ددددددا مددددددم ص حياجددددددات اإلانـعددددددات ال دددددد  جسددددددحؼيم مواكبددددددة رددددددورة اإلال  ددددددة اإلاحناميددددددة واسددددددخيلاتها وثكي

 اجحلية. 

دليددددل ثكنولوجيددددا اإلاللومددددات وصث دددداتت: وياددددحر ئمددددة سدددد ولة نادددد  وثج حدددد  اإلاللومددددات واإلالددددار   (4

وثكييضدددد  مدددددم ص حياجدددددات اجحليدددددة لددددددكم الياددددداغ صقح دددداد  وثحضحددددد  اإلااددددداريم كملدددددة ئنحدددددان قددددديم 

 مظا ة كالية. 

م    يدق كدا: 2018و 2014  كاإلايدا ادا الضتدرة بدح: وياحر ثق ي  الحنا سية اللاإلايدة ئمدة ث ثيد  م د     

( كام 115(  رم  صبالا ث ثي ها  116لي ل ث ثي ها ئمة   2015م وثقدمد كام 2014( كام 119ث ثي ها  

 ( دوليا.94م لي ل ث ثي ها ئمة  2018(  وثضوقد كام 100م  كا: ث ثي ها  2017م   ما كام 2016

 
 World)م اددددا ثقدددداري  الحنا سددددية اللاإلايددددة 2018و 2014: ( ث ثيدددد  م دددد  كاإلايددددا بددددح11اددددكل رقددددم  

Economic Forum, 2019) 

والددد     ددددرا  2018و 2017و يعدددا  ملدددا جددددوم  قدددار: بدددح: مإاددد  اإلال  دددة اللدددالم  إلا ددد  بدددح: كدددامم 

  مإسسة   بن رااد  م مكحوم للعل  ة و مب نام  ألامم اإلاححدة ؤلانعات

 

 

 

http://undp.org/
http://www.mbrfoundation.ae/
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 ب ندددددام  ألامدددددم م  2018و 2017( مقارندددددة مإاددددد  اإلال  دددددة اللدددددالم  بع ددددد  بدددددح: كدددددامم 5جددددددوم رقدددددم  

 (2019ل  ة  اإلاححدة ؤلانعاتم ومإسسة   بن رااد  م مكحوم للع

 
2017 2018 

 القيعة اإلا ثبة القيعة اإلا ثبة

 الناث  اجحملا ؤلاجعاما
336.3 

 بعليارات الدوترات ألام يكية

235.37 

 بعليارات الدوترات ألام يكية

 151 553 97 172 778 93 كدد السكا:

 0.696 0.691 دليل الحنعية الصا ية

 39/48 99/134 40/47 95/131 مإا  اإلال  ة

 44.2 90 44.2 86 ثكنولوجيا اإلاللومات وصث اتت

 41.7 59 42.1 54 الحلليم اللاما

 17.2 108 16.5 101 البحق والحؼوي  وصبحكار

 41.3 90 40.5 88 صقح اد

( 100.93م بعقددددار  2018م كدددن كدددام 2017ويحضدددر مدددن التددددوم السددداب   يدددادة النددداث  اجحملدددا كدددام 

م  2017نسددددعة كددددن كددددام  3.774.979م بعقدددددار 2018كدددددد سددددكا: م دددد  كددددام  مليددددار دوتر  و يددددادة

م  وكددددد ا  يدددددادة 2017( كدددددن كدددددام 0.005م  يدددددادة دليدددددل الحنعيدددددة الصاددددد ية بعقددددددار  2018واددددد د كدددددام 

كدام  131من  95م  و2018كام  134من  99مإا  اإلال  ة   يق كا: ث ثي  مإا  اإلال  ة بع   

م  2018و 2017وجيددددا اإلاللومددددات وصث دددداتت  ددددعم كددددامم م  كعددددا  ع ددددف ربددددات قيعددددة ثكنول2017

م   يددق كددا: 2018م  كملددة مددن كددام 2017وكانددد قيعددة الحللدديم اللدداما بعإادد  اإلال  ددة اللددالم  كددام 

(  وكد ا 0.7م  يادة اا قيعدة البحدق والحؼدوي  وصبحكدار بعقددار  2018(  كعا ا د كام 0.4بعقدار  

 (.      0.8صقح اد بعقدار   

 :2030بعا: مؤشرات االقتصاد املعريف ًحتكَل أهداف رؤٍْ مصر را

  2030تعرٍف رؤٍْ مصر  4/1

لبدددددددئ  ؼددددددة اسدددددددتراثيجية للحنعيددددددة الاددددددداملة  م2018 ادددددددا الحكومددددددة اإلا دددددد ية هددددددا مبددددددادرة  ػلق هدددددددا

 م دد  اددا
ا
 وقؼاكيددا

ا
  وثإكددد كملددة طدد ورة التدد ام النـددام صقح دداد  اإلا دد   بددالنعو اإلاحددوا : ج  ا يددا

 
ا
 إلان،تيددددة الحخؼدددديؽ صسدددد اثي ا كليددددد  وم ئسددددتراثيجي 2030وجلددددد رؤيددددة  .و يتيدددا

ا
ة  ددددحم صدددياغ ها و قددددا

اإلاددد  والحخؼدديؽ باإلاادداركة   يددق ثددم ئكدددادصا بعادداركة مجحعليددة واسددلة راكددد م ةيددات اجتحعددم 

https://www.marefa.org/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.marefa.org/2018
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%B5%D8%B1
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 وماداركة  لالدة مدن اد كائ 
ا
اإلادنم والقؼاق الخاص والو ارات وال يصات الحكومية  كعا تقد دكعا

 لكا دددددة م ثكددددداات وقؼاكدددددات الدولدددددة  الحنعيدددددة الددددددوليح: ألامددددد  الددددد   جلل دددددا
ا
 اددددداملة

ا
ثحظدددددعن  صددددددا ا

 .اإلا  ية

 اددددا ؿددددل الـدددد و  ال اصنددددة ال دددد  جليادددد ا م دددد  بأكلادصددددا 
ا
وثددددأجم  صعيددددة صدددد ا صسدددد اثيجية  اصددددة

اجحلية وؤلاقليعية واللاإلاية  وال   ثحؼل  ئكادة النـ  اا ال ؤيدة الحنعويدة إلاواكبدة صد ا الحؼدورات  

مل مل ا بعا  عكن اجتحعم اإلا د   مدن النهدوض مدن كثرثد   وصنحقدام ئمدة ووطم   ظل السبل للحلا

دد صسدتراثيجية مض دوم 
ّ
م ا  الددوم اإلاحقدمدة وثحقيد  ال ا دات الحنعويدة اإلايادودة للدبعد. وقدد ثبي

الحنعية اإلاسحدامة كاػار كام ُ ق د ب  ثحسح: جودة الحياة اا الوقد الحاط  بعا ت  خل بحقو  

دمة ادا  يداة   ظدل  ومدن ردم   ثكدا مض دوم الحنعيدة الد   ثحصّنداا صسد اثيجية كملدة رعردة ألاجيام القا

 رةاسدددة مجلدددس الدددو رائ  . كلددداد رةيسدددية جادددعل البلدددد صقح ددداد   والبلدددد صجحعدددااا والبلدددد البي ددد 

 (2019اإلا     

   2030مؤشر التعلَه العالُ برؤٍْ مصر  4/2

ئثا دددة الحللددديم والحددددري  لوتعيدددم بجدددودة  2030 هد  ال ؤيدددة صسدددتراثيجية للحللددديم   دددى كدددام جسددد    

 كملدة 
ا
كالية دو: ثعيح   واا ئػار نـام مإسصدمل   وكدالائ وكدادم  ومسدحدام  ومد :. و :  كدو: م ثكداا

 
ا
  و : يسددداصم   ظدددا

ا
 وثكنولوجيدددا

ا
 وثقنيدددا

ا
ادددا بندددائ اإلادددحللم واإلاحددددرب القدددادر كملدددة الحضكحدددر واإلادددحعكن  نيدددا

ال خ ددددية اإلاحكاملددددة وئػددددع  ئمكانيا هددددا ئمددددة  قذددددملى مددددد  إلاددددواػن ملتدددد  ب اثدددد   ومسددددخنحر  ومبدددددق  

ومسددصوم  وقابددل للحلدد ددة   حتددرم ص ددحع   و خددور بحدداريا بددعدا  وادد و  بصنددائ مسددحقبل ا وقددادر 

 مددم الكيانددات ؤلاقليعيددة واللاإلايددة
ا
يجية ل ؤيددة م دد  وثحعثددل ألاصدددا  صسددتراث .كملددة الحلامددل ثنا سدديا

  يعا  حلل  بالحلليم اللاما كعا  ملا: 2030

 .ثحسح: الدرجة الحنا سية اا ثقاري  الحلليم اللاإلاية (1

 .ثضليل اللعقة الد ناميكية بح: مخ جات الحلليم ومحؼلبات سو  اللعل (2

 .ثضليل قواكد صكحعاد والتودة اإلاسددا دد ة للعلدا يدد  اللداإلايدددة (3

 .ن محؼلبدات وم دارات القدد : الحاد  واللادد يدنثعكدح: اإلاحللم م (4

 .دكم وثؼوي  قدرات صيصة الحدريس والقيادات (5

ثؼدددددوي  البددددددرام  ألاكاد عيددددددة وصرثقدددددائ بأسددددددالي  الحللدددددديم والددددددحللم و نعددددداغ الحقددددددويم مددددددم صبحكددددددار  (6

 .والحنوق اا ملل
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 ونة وصسحجابة وجودة ثؼوي  البيية الحنـيعية للو ارة ومإسسات الحلليم اللاما بعا  حق  اإلا (7

 .الحلليم

الحوصدددددل ئمدددددة ال دددددي  الحكنولوجيدددددة وؤلاليكترونيدددددة ألاكثدددددر  لاليدددددة ادددددا كددددد ض اإلال  دددددة اإلاسددددد هد ة  (8

 .والبحق الللم  وثداول ا بح: الؼعب واإلاللعح: ومن   غ  من  بنائ اجتحعم

 2030املعرفْ ًاالبتهار ًالبشح العلنُ برؤٍْ مصر  4/3

مجحعلدددا مبددددكا  ومبحكددد ا  ومنحجدددا للللدددوم والحكنولوجيدددا  2030بحلدددوم كدددام  كدددو: اجتحعدددم اإلا ددد   

واإلالدار . ويحعحدد  بوجددود نـددام محكامددل  ظددعن القيعدة الحنعويددة لعبحكددار واإلال  ددة  ويدد  ؽ ثؼبيقددات 

 .اإلال  ة ومخ جات صبحكار باثصدا  والححد ات الوػنية

 ألاصدا  صستراثيجية

 ان اإلال  ة. هيصة بيصة محضاة لحوػح: وئنح (1

جلـدددددديم ؤلانحددددددان اإلال اددددددا مددددددن  ددددددعم  هيصددددددة البيصددددددة الخادددددد يلية  صسددددددخثعارية والحعويليددددددة والبييددددددة  (2

 .الحححية

 ثضليل وثؼوي  نـام وػن  محكامل لعبحكار (3

ر دددددم كضدددددائة ئنحدددددان صبحكدددددار مدددددن  دددددعم ج دددددتيم ؤلانحدددددان ؤلابددددددااا و يدددددادة الددددد وابؽ بدددددح: صبحكدددددار  (4

 .ألاسا مل  والحلليم اللاما والبحق والحؼوي  وص حياجات  وثؼوي  الحلليم

 ر ؽ ثؼبيقات اإلال  ة ومخ جات صبحكار باثولويات. (5

ثحد ددددد ألاولويددددات والححددددد ات القؼاكيددددة وكيضيددددة ثحضح صددددا مددددن  ددددعم اللعددددل كملددددة  يددددادة اإلانددددح   (6

 .اإلال اا للقؼاكات مات ألاولوية  واس هدا  ر م اإلاكو: اجحملا

 و ارة الحللدديم اللدداما : 2030للدداما والبحددق الللمدد  ػبقددا ل ؤيددة م دد  ولعرثقددائ بعإادد  الحللدديم ا

 (2019والبحق الللم   

 .ثؼوي  منا ت التاملات لحكو:  كثر ثؼورا ومحوا قة مم اإلانا ت اإلالتر  تها دوليا .1

مددن  2030كددام   : ثكددو: جعيددم مإسسددات الحللدديم اللدداما ملحعدددة مدد ثح: كملددة ألاقددل قبددل  لددوم  .2

 ال يصة القومية لظعا: التودة وصكحعاد محليا ودوليا.

 جاملة كملة مسحو  اللالم.  500جاملات كملة ألاقل اا مإا    ظل  10وجود  .3

 . 2018جاملة اا م   كأ ظل جاملات    يقيا  40وجود  .4
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ة ادددا مإسسدددة جللددديم كددداما ادددا ألابحددداذ الللعيدددة اإلايادددور  20 : ثححدددل التاملدددات اإلا ددد ية   ظدددل .5

 .2020الدوريات اإلالتر  تها كام 

اللعدل كملدة ئقد ار منـومدة لحعويدل الؼدعب وثؼبيق دا بحدق ت  حد م ػالد  مدن الدراسدة ت  علددل  .6

 .القدرة اإلاالية

 . 2023كام  ىسنوات    3مظاكضة ثعويل الحكومة للحلليم اللاما م ة كل  .7

 .ص حيان الحخ ذمل  ئق ار نـام يسعالا باإلا ونة اا كدد سنوات الحلليم اللاما  س  .8

اللعل كملة ثدويل التاملات اإلا  ية من  عم ر م ملدم كدد الؼعب الوا دد ن ادا التاملدات  .9

 اإلا  ية 

 يدددادة نسدددبة الحبدددادم بدددح:  سددداث ة التاملدددات واإلااددد  ح: كملدددة ال سددداةل والبدددرام  الحلليعيدددة وملدددل  .10

 .كملة اإلاسحو  ؤلاقليم  والدوما

 خامصا: اخلامتْ 

  النتائر 5/1

جل يدددددالا تقح ددددداد اإلال  دددددة وثدددددم الحوصدددددل ئمدددددة  : اقح ددددداد  23مدددددن  دددددعم الدراسدددددة ثوطددددديالا  ثدددددم (1

اإلال  دة  قدوم كملدة  سدس مخحلضددة   يدق  حلامدل اقح داد اإلال  دة مددم اإلادوارد العماد دة مدن بيانددات  

 ادددامللومددات  ملدددار  و  مجيدددات  كعدددا   كدددا كملدددة اللناصددد  غحدددر اجحسوسدددة مثدددل: كاةدددد صسدددخثعار 

ثنعيددة اللن دد  الصادد    صدد ا با طددا ة ئمددة جلامددل اقح دداد اإلال  ددة مددم رناةيددة قيعددة مجددام التربيددة  

 اإلانضلة والحبادم والقيعة ال ماية وقيعة اإلاللومات  وك ا اإلالكية الضك ية.

ثوصدددلد الدراسدددة كلدددد ثوطددديالا الضددد   بدددح: صقح ددداد اإلال ادددا وصقح ددداد القددداةم كملدددة اإلال  دددة   (2

صقح ددددداد القددددداةم كملددددة اإلال  دددددة يلحبدددددر  ددددداد اإلال  دددددة  ئمددددة  : و  دددداةص صقح ددددداد الحقليددددد  واقح

م  لدددة محقدمدددة مدددن صقح ددداد اإلال ادددا      نددد  يلحعدددد كملدددة ثؼبيددد  صقح ددداد اإلال ادددا ادددا مخحلدددالا 

ألانادددؼة صقح ددداد ة وصجحعاكيدددة مثدددل التددد اون بدددح: ثكنولوجيدددا اإلاللومدددات مدددم قؼاكدددات محلدددددة 

يددددا كملددددة اإلال  ددددة والللددددم   الدددددوم ال ددددناكية الكبددددر  ال دددد  كاتث ددداتت  وكل ددددا ثجلددددل صقح دددداد مبي

اسدددددحضادت مددددددن منجدددددداات الثدددددورة الللعيددددددة الحكنولوجيددددددة و دددددخ  ها اددددددا صددددددناكات ثولدددددد ل ددددددا ملددددددار  

ومكخادددضات جد ددددة وثقنيدددات محؼدددورة قدددد وصدددلد ئمدددة م  لدددة صقح ددداد اإلابنددد  كملدددة اإلال  دددة   و مدددا 

 مدددا الددددوم ال ددد  جسدددجة ئمدددة ئنحدددان اإلال  دددة مدددن   عكدددن  : نسدددعي  م  لدددة مدددا كلدددد صقح ددداد اإلال ادددا 

 ابحكار واكخساب ونا  واسحلعام وثخاين للعل  ة  ه  ما الد اا ػور صقح اد اإلال اا. 
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 أًال: مؤشر تهنٌلٌدَا االتصاالت ًاملعلٌمات 

م 2017كدددام  44.95ادددا  دددح: وصدددل  0.64م كدددا: 2000ثبدددح:  : نسدددبة مسدددحخدمم ؤلانترندددد كدددام  (3

كامددددددا  كعددددددا  ع ددددددف  : الؼضدددددد ة  دددددددرد اددددددا نسددددددبة مسددددددحخدمم  17 ددددددعم  44.31ا    بايددددددادة قدددددددرص

 م.2000مقارنة كلام  11.29م وال   وصلد ئمة 2004ؤلانترند كام 

ثضدددر  : ملددددتت اادددتراكات ال ددداثالا الخلدددو  ثاا ددددت بعلددددتت مظددداكضة   يدددق وصدددل كددددد ا (4

م  يددق وصددلد 2017كددام   وثاا ددد بددأكثر مددن ماةددة طددلالا 1.359.900م ئمددة 2000صاددتراكات كددام 

م  يدددددددددق ثاا ددددددددددت ئمدددددددددة 2005و ددددددددددرد الؼضددددددددد ة بددددددددددئا مدددددددددن كدددددددددام  102.958.194كددددددددددد صادددددددددتراكات 

  كعددددا  ع ددددف 7.643.060م والدددد   وصددددلد كدددددد صاددددتراكات ئمددددة 2004مقارنددددة كلددددام  13.629.602

م  وصدلد 2017  د   يدق ثظداكضد بيسدبة ماةدة طدلالا كدام  100ثقارب نسبة صاتراكات لكل 

 م.2000كام  1.95اا  ح: كاند  105.54اتراكات نسبة ص 

و ادت نسددبة  50.937م بعلدددم 2002بددد ت ااددتراكات النؼددا  اللدد يع الثابددد اددا م دد  كددام  (5

 لددالا  ويع دددف  172.374مليدددو: و 5  بضددار  5.223.311صاددترا    ددى وصدددلد ئمددة اإلاع دددح:  كانددد 

م 2002د  : نسدبة صادتراكات كدام  د د   ظدا   يدق نجد 100 : اليسبة ثخاداب  ئمدة  دد كبحدر لكدل 

م    يددددق وصددددلد 2009م  و دددددرد الؼضدددد ة لح ددددل للعليددددو: كددددام 2017كددددام  5.35ووصددددلد  0.07

 .   1.077.489كدد صاتراكات  ينها 

و  دددى كدددام  2000كلدددد ا د ادصددا ادددا الضتدددرة مدددن كدددام ادددا م ددد  ث اجددم اادددتراكات الحليضدددو: الثابدددد  (6

م  يددددق وصددددلد 2010هددددا بددددد ت اددددا صنخضدددداض مندددد  كددددام   ئت   10.312.559م  وصددددلد ئمددددة 2009

 6.604.849م لح دددل ئمدددة 2017  اددا  دددح: ثاا دددد كدددد صادددتراكات كددام 9.618.123كدددد صادددتراكات 

 100  ويحضر   ظا ثضاوت نسبة ااتراكات الحليضو: الثابدد لكدل 6.118.250م 2016مقارنة كلام 

م رم  بد  2008كام  14.64م ئمة 2000كام  7.84  د مقارنة باليسبة صجعالية   نجد الت ا د من 

م 2017  ويادد د كددام 6.39م لح ددل ئمددة 2016ئمددة كددام  12.15لح ددل  2009اددا صنخضدداض مددن كددام 

 م.  2017ل الر كام  0.38مقارنة بضار   6.77نسبة ث ل ئمة 

 ثانَا: مؤشر التعلَه العالُ 

% و حكلضدددة 14.6كليددة بايددادة  58اقددم بو  450ئمددة  392 يددادة الكليددات بالتاملددات الحكوميددة مدددن  (7

 .مليارات جني  9قدرصا 

جاملدددددة  وملدددددل باطدددددا ة جاملدددددة اللددددد ي  بحكلضدددددة  24ئمدددددة  23 يدددددادة التاملدددددات الحكوميدددددة مدددددن  (8

 .مليو: جني  250قدرصا 
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اسددددددحكعام مقومددددددات  دددددد وق كلددددددع التاملددددددات كضدددددد ق جاملددددددة ؤلاسددددددكندرية بعؼدددددد وج و سدددددديوغ  (9

ا تسحقعل عا  .بالواد  التد د ثع يدا

ددا بيسددبة  53بواقددم  171ئمددة  118 يددادة كدددد البددرام  التد دددة بالتاملددات الحكوميددة مددن  (10 ب نامجا

45%. 

كلية لوح دوم كملدة صكحعداد مدن ال يصدة القوميدة لظدعا: جدودة الحللديم وصكحعداد  140ثعويل   (11

 . بحكلضة

كليددددة  87ئمددددة  46 يددددادة كدددددد الكليددددات الحكوميددددة الحاصددددلة كملددددة ادددد ادة صكحعدددداد والتددددودة مددددن  (12

 .%89.1كلية  و يسبة  41بواقم 

ا  106577 يادة كدد  كظائ صيصة الحدريس وملاون هم بعإسسات الحلليم اللاما من  (13 ئمة  كظوا

ا بواقم  122577  .%15بيسبة  يادة  16000كظوا

ئمدددة  2.3 يددادة كدددد الؼدددعب اإلاقيددد ن باإلا  لدددة التامليددة ألاومددة بعإسسدددات الحللدديم اللددداما مددن   (14

 .مليارات جني  4% و حكلضة قدرصا 17.4 لالا ػال  بيسبة  400ػال  بواقم  مليو:  2.7

 يدادة كدددد الؼدعب الوا ددد ن اإلاقيدد ن بعإسسددات الحللديم اللدداما  م  لدة  ومددة  دراسدات كليددا(  (15

ددا بيسددبة  يددادة  48280بواقددم  70525ئمددة  22245مددن  دوتر  186.55.110% وللاةددد قدددرا 217ػالبا

ا  .سنويًّ

 553بلورح: اإلا  يح: لوح وم كملدة درجدات جامليدة كليدا وادا م عدات كلعيدة مدن  يادة كدد اإلا (16

ددا ئمددة 
ا
ددا بواقددم  950مبلور

ا
ددا بيسددبة  يددادة  397مبلور

ا
مليددو: جنيدد  اددا  691% و حكلضددة قدددرصا 72مبلور

ثخ  ات ثحلل  بخدمة الحنعية اإلاسحدامة إلا    الؼاقة التد دة واإلاحجددة  الؼاقة النووية  

 .اليابا:  و  يؼانيا  و  نسا  و م يكا  و إلاانيابدوم    الاراكة  ال ندسة( ثحلية اإلاياا

 .مليار جني  31.6مليار جني  ئمة  25 يادة موا نة الو ارة من  (17

 .مليار جني  6.9مليار جني  ئمة  3.6 يادة اجخ  ات صسخثعارية من  (18

 ثالجا: مؤشر البشح العلنُ ًاالبتهار

% كدددن 61مليدددار جنيددد  بعلددددم  يدددادة قددددرصا  19,19  لحؼدددوي  ئمدددةوصدددل ؤلانضدددا  كملدددة البحدددق وا (19

 .اللام اإلااعمل 

20)  
ا
 .كن اللام اإلااعمل   %29ملدم  يادة قدرصا  18777  بل د ألابحاذ الللعية اإلااورة دوليا
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 اددا مجددام ألابحدداذ الللعيددة اإلاياددورة مددن طددعن  38ا حلددد م دد  اإلا ثبددة  (21
ا
دولددة كملددة  230كاإلايددا

 .مسحو  اللالم

 51: الدوما اا ألابحاذ اإلااتركة مم دوم اللالم وقد بل د نسدبة ألابحداذ اإلاادتركة  اد الحلاو  (22

%. 

ووصدددل كددددد البدددرائات ال دددادرة  2017بددد ائة ادددا كدددام  585وصدددل كددددد البدددرائات ال ددد  ثدددم منح دددا  (23

 . ب ائة 100  للع  يح: منها

 يددادة قدددرصا   لددالا با ددق بعلدددم 135 ادت  كددداد البددا ثح: اددا القؼاكددات اجخحلضددة وئرثضددم ئمددة  (24

 .% كن اللام اإلااعمل 21.7

بدئ الححسن الحدري ا اا ث ثي  م   اا مإا  صبحكار اللالم   يق ئ حلد م   ص ا اللام  (25

 .اللام اإلااعمل  105مقارنة بد  95اإلا كا 

 رابعا: املنافصْ العاملَْ  

 يددادة كدددد ( مليددار دوتر  و 100.93م بعقدددار  2018م كددن كددام 2017 يددادة الندداث  اجحملددا كددام  (26

م  يدددادة 2018م  وادد د كدددام 2017نسدددعة كددن كدددام  3.774.979م بعقددددار 2018سددكا: م ددد  كددام 

م  وكددد ا  يدددادة مإاددد  اإلال  دددة   يدددق كدددا: 2017( كدددن كدددام 0.005دليدددل الحنعيدددة الصاددد ية بعقددددار  

م  كعدددا  ع ددددف 2017كدددام  131مدددن  95م  و2018كدددام  134مددددن  99ث ثيددد  مإاددد  اإلال  دددة بع ددد  

م  وكانددد قيعددة الحللددديم 2018و 2017ثكنولوجيددا اإلاللومدددات وصث دداتت  ددعم كدددامم ربددات قيعددة 

(  كعددا 0.4م   يددق كددا: بعقدددار  2018م  كملددة مددن كددام 2017اللدداما بعإادد  اإلال  ددة اللددالم  كددام 

(  وكد ا صقح داد بعقددار  0.7م  يادة اا قيعة البحق والحؼوي  وصبحكار بعقدار  2018ا د كام 

 0.8    .)   

 التٌصَات 5/2

من  عم الدراسة والنحاة  ال   ثم الحوصل ئل ها   وصمل  البا ق باللد د من الحوصيات ال    عكن 

 م: 2030ا  صا اا صكحبار كند ثنضي  ألاصدا  صستراثيجية ل ؤية م   

ار  ئبد ا  دور التاملددات اددا ثنعيددة صقح داد اإلال اددا مددن  ددعم الحوكيدة والحدددري   وثحضحدد  صبحكدد (1

 . عا ة  قو  اإلابحك ين  وثحسح: مخ جات البحوذ الللعية

ئقامددة الندددوات واإلادددإثع ات  ددوم صقح ددداد اإلال اددا والحنعيددة اإلاسدددحدامة اددا ؿدددل ثبددادم الحجدددارب  (2

 .والخبرات اجحلية والدولية والقظا ا ال ةيسية اإلاحللقة بالححوم ئمة اقح اد اإلال  ة
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   قدراث  وكضائاث  وشخ يح  كم يساصم اا الحقدم.ب ام  جلليم ثخيالا للعحللم   صة ثؼوي (3

منالا الؼلبة ا حيارات  وسم ثدحعئم مدم كضدائا هم وػاقدا هم.  لنددما  كوندو: قدادرين كملدة ا حيدار  (4

ماما وكيالا  حللعو:   ا هم يسحؼيلو: اسح عم وثوؿيالا ػاق هم بأ ظل اكل معكن بت ويد 

 . الؼلبة بخبرات محلددة  ححاجو: ئل ها اا اإلاسحقبل

  خبنى ألاساث ة ثدريس منا ت ومق رات ثل    اجات الؼعب ومحؼلبات الل  .  (5

  ل  اإلاناخ اإلاناس  للعل  ة   اإلال  ة اليوم  صبحد  صم كن   من كناص  ؤلانحان. (6

ئثا ددة الض صددة لعسددخثعارات ال دد  ثعحلددل القدددرة كملددة اللعددل اددا قؼدداق اإلاللومددات وثعحلددل الخبددرة  (7

ؤلادار  اإلاحؼدددددور معدددددا يادددددكل   صدددددة كـيعدددددة  مدددددام التيدددددل التد دددددد مدددددن  وروج اإلابدددددادرة والحنـددددديم

 .اإلاسخثع ين وجسحضيد من ابكة ؤلانترند واسحخدام ثكنولوجيا اإلاللومات

اللعددل كملدددة  لددد  ر س اإلادددام الصاددد   وثؼدددوي ا بنوكيددة كاليدددة وقددددرات كبحدددرة بالحددددري  والحؼدددوي   (8

ثؼدددور اإلاإسسدددة صقح ددداد ة ونعوصدددا كحتددد  الااويدددة لبندددائ مجحعدددم اإلاللومدددات مدددن ج دددة ودكامدددة 

 ونجا  ا من ج ة.

ئقامدددة منـومدددات بحدددق وثؼدددوي  كاليدددة التددددودة  لحلايدددا قددددرات ألا ددد اد البحثيدددة  و ندددائ م ددددارات  (9

 .صكخاا  و ل اإلااكعت واثخام الق ار والض م والححليل وصسحيباغ وال  ؽ

لوصددوم ئل هددا اددا    وقددد ومكددا: ثددو حر ثكنولوجيددا اإلاللومددات وصث دداتت وثعكددح: ألا دد اد مددن ا (10

 .كس ولة ويس  وثخ يص جائ م م من اسخثعارا ها للبحق الللم  وصبحكار

الحلدددددداو: والحيسددددددي  بددددددح: اإلاإسسددددددات الحلليعيددددددة والادددددد كات الخاصددددددة واللامددددددة اإلالينددددددة بحيددددددق  (11

 .ثحضاكل لخدمة اجتحعم وصقح اد

  يدادة مدن حسدح: كضائ هدات    تبدددئثبداق كلدع السياسدات لايددادة اإلادوارد اإلااليدة الحكوميددة وث (12

اللداما  ووطدم آلاليدات اإلاناسدبة لحو يدم اإلادوارد اإلااليدة اإلاحا دة  كملدة الحللديم ؤلانضدا  ادا محناسدبة

 ل ولويات  و عا  حق  مبد  ثكا إ الض ص. 
ا
 واسحخدام ا بكضائة و اكلية و قا

 إلالدا حر التدودة  اللداما  كملدة  :  كدو:  الحللديم ثعويدل ادا الخداص القؼداق ئسد ام  يدادة (13
ا
 اطدلا

 ماتركة لتا: الخاص  وجاكيل القؼاق با حياجات الحلليم ب ام  اإلالتر  تها  من  عم ر ؽ

 القؼاكح: الحكومم والخاص. بح:

السددددجا لنقددددل التاملددددات اإلا دددد ية ئمددددة نعددددومن التاملددددات اإلانحجددددة  مددددن  ددددعم ثحويددددل و دددددا ها  (14

اللعددل والخددمات اجخحلضددة  وثقدد م اإلااددورة ألاكاد عيدة ئمدة و دددات بحدوذ ئنحاجيددة ادا مجداتت 

الضنيددددة والخبددددرة الللعيددددة ئمددددة كا ددددة قؼاكددددات اجتحعددددم بعددددا  ددددو   ل ددددا مددددوارد ئطددددا ية. وصنددددا جلعددددل 
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التاملدددة كملدددة  يدددادة مواردصدددا مدددن الخددددمات ال ددد  ثقددددم ا لع ددد ين  مدددم اجحا ـدددة كملدددة الت اما هدددا 

 الللعية والثقا ية ثجاا اجتحعم.

تحعدددم اإلاددددنم وألاصملدددا ادددا دكدددم الت دددود الحكوميدددة  ومسددداصعة رجدددام ال دددناكة  يدددادة ماددداركة اج (15

 وألاكعام  وج تيم ألا كار التد دة لحؼوي  الحلليم من  عم اإلابادرات الالبية للعااركة 

قيدددددام التاملدددددات بحدددددو حر اإلادددددنالا الدراسدددددية للؼدددددعب اإلاحضدددددوقح:  ومسددددداكدة غحدددددرصم مدددددن الؼدددددعب   (16

حبا ها وئدارا ها اجخحلضة ب ورة جاةية اا  وقات الدراسة  وكلية  و بحو حر اللعل اا ملامل ا ومك

 جاةية اا  وقات ال يالا.

مسداصعة اجتحعدم اإلاددنم ادا دكدم اللعليدة الحلليعيدة  مد  ادا غا دة ألاصعيدة  مثدل الحبدرق بدداثرض   (17

 وثقدددددد م مدددددواد البندددددائ   و   ددددد  الحبدددددرق باللعدددددل واجت دددددود. و  ظدددددا  ج دددددتيم اإلاإسسدددددات الحعويليدددددة

 ومإسسات اجتحعم ألا    كملة ئناائ صناد   ثعوم دراسة الؼلبة. 

صكحعددددددددداد كملدددددددددة صدددددددددي  جد ددددددددددة للحللددددددددديم  كدددددددددالحلليم كدددددددددن كلدددددددددد  والحللددددددددديم اإلاضحدددددددددوج  واإلاندددددددددا ت  (18

ؤلالكترونية.    ا ال ي  ثخيالا   صة الحلليم اللاما  مام ػدعب قدد  كوندوا مدن اللداملح:  ويدو   

ثكددداليالا ؤلاقامدددة واإلاليادددة وصنحقدددام   يدددق ثحدددل ال دددورة  صددد ا الندددوق مدددن الحللددديم كملدددة الؼالددد 

الحضاكليدددة بددددح: الؼالددد  واإلانددددا ت محدددل ال ددددورة الحقليد دددة للحللدددديم. ئمدددا جاندددد  جسدددوي   دددددمات 

الحللديم اللداما تجحدد اب الؼدعب الوا ددد ن وجسد يل ئجدد ائات ججدتيل م اددا التاملدات وئقددام هم  

  وملل من  عم الحوسم اا البرام  اجخحلضة.

ثقدددد م قدددد وض للؼلبددددة مدددن  ددددعم بنددددل الؼلبدددة   ضددددم  ددددعم اللقدددود الثعرددددة اإلااطددددية انخادددد ت  (19

بددد ام  ئقددد اض ػلبدددة التاملدددات سدددوائ ادددا الددددوم اإلاحقدمدددة  و الددددوم الناميدددة  ويدددحم ثقدددد م صدددد ا 

الق وض بواسؼة البنو  واإلاإسسدات اإلااليدة   و بانادائ بندل محخ دص للحللديم  وملدل كسدل  

دو:  اةدددة  ويددحم السددداد كلددد الحخدد ن وكملددة  تددرات  منيددة ػويلددة ولادد وغ  اةدددة مددنخضع  و بدد

 ميس ة.

تبد من ئكادة الددور الحيدو  الد    عكدن  : ثللبد   مدوام ألاوقدا  ادا ثعويدل الحللديم اللداما ادا  (20

م   و اصة كملة البحدق الللمد   و اصدة مدم مبدادرة كلدع التاملدات بانادائ و ددات للوقدالا 

 البحن  تها.

حضادة مددددن اإلاددددنالا والقدددد وض الدوليددددة اإلاقدمددددة مددددن اإلانـعددددات الدوليددددة  ويجدددد  كملددددة جلـدددديم صسدددد (21

الدددوم اإلاانحددة والوكدداتت الحعويليددة  : جسددجة ئمددة ثحقيدد   يددادة ملعوسددة اددا اإلاسدداكدات ؤلانعاةيددة 

ال ددد  ثقددددم ا  والسدددجا ئمدددة اكحعددداد نـدددم ث اادددا   ددداةص كدددل بلدددد  بحيدددق جادددعل ثخضيدددالا كددد ئ 
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ادددا الددددوم ال ددد  نجحدددد ادددا ثؼدددوي  السياسدددات الحلليعيدددة وجلبصدددة  الدددد و: وكددد ئ  ددددم ها   اصدددة

 اإلاايد من اإلاوارد اجحلية لديها.
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 منـددددددددور  مددددددددن اإلالاصدددددددد ة الدولددددددددة وؿدددددددداةالا الددددددددوػن  اإلاددددددددإثع (. 2016  برا دددددددد  2-1.  الكويددددددددد دولددددددددة(44

 Consulté le 01 26, 2019, sur. اإلال ادددددددددددددا صقح ددددددددددددداد

https://www.mubasher.info/news/2899068/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A

A%D8%A7%D9%85-

%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%86-

%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA 

  جد دددة  قبدة: اإلال  ددة اقح دداد. (2008.    د داب (45
ا
 مجلددة.  صقح دداد  الحؼددور  مسدار اددا نوكيددا

 Consulté le 08 22, 2018, sur https://goo.gl/9s6SuL(. 56 اللبنانم الوػن  الد اق
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 اقح دددداد  ددددوم  الدددددوما اإلالحقددددم. اإلال  ددددة إلانحددددون انسددددانم ثوؿيددددالا نحددددو(. 2005.  مو ددددملى ر عددددانم (46

-Consulté le 08 22, 2018, sur http://kanz. كسك ة جاملة   قح اد ةص الللوم كلية. اإلال  ة

redha.blogspot.com/2013/04/blog-post_9580.html#.W327fs4zbIU 

 ثدددداريا. 2030 م دددد  - اإلاسددددحدامة الحنعيددددة اسددددتراثيجية(. 2019.  اإلا دددد    الددددو رائ مجلددددس رةاسددددة(47

 مددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن  2019, 01 26 صسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددترداد

http://www.cabinet.gov.eg/Arabic/GovernmentStrategy/Pages/Egypt%E2%80%99s

Vision2030.aspx 

 الل  يدددددة الددددددوم  ادددددا اإلال  دددددة واقح ددددداد اإلاسدددددحدامة الصاددددد ية الحنعيدددددة(. 2013.  بول دددددباخ ريددددداض (48

 التااةددددد  . 241. الدددديعن - التااةدددد  - اإلاححدددددة الل  يددددة ؤلامددددارات: مقارنددددة دراسدددددة والححددددد ات الواقددددم

 وكلدددددوم الحجاريدددددة والللدددددوم صقح ددددداد ة الللدددددوم كليدددددة سدددددؼيالا  كبددددداس    دددددات املدددددةج:  التااةددددد 

-http://www.univ مددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن  2018, 11 17 صسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددترداد ثدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداريا.  الخسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددديحر

setif.dz/MMAGISTER/images/facultes/SEG/2013/2013/boulesbaeriyadh.pdf 

 الدوم  اا اإلال  ة قح ادوا اإلاسحدامة الصا ية الحنعية(. 2013 -2012.  بول باق رياض  (49

 ا ادة. اليعن -التااة  -اإلاححدة الل  ية ؤلامارات: مقارنة دراسة والححد ات الواقم الل  ية

 ,Consulté le 08 22. الخسيحر وكلوم صقح اد ة الللوم اا الدكحوراا مدرسة ئػار اا ماجيستر

2018, sur https://www.univ-

setif.dz/MMAGISTER/images/facultes/SEG/2013/2013/boulesbaeriyadh.pdf 

 ألاصددددددد ام ج يددددددددة. اإلال  دددددددة اقح ددددددداد مض دددددددوم ادددددددا قددددددد ائة(. 24 01, 2005.  سدددددددالم صدددددددالر  رنوقدددددددة (50

 /Consulté le 08 22, 2018, sur http://www.ahram.org.eg/acpss. اإلا  ية

 ادارة و دددة مددم بالحلدداو:  اإلا دد ية اللدداما الحللدديم بددو ارة والتاملددات ال ددناكة بددح: الدد  ؽ اددلبة(51

 اقح ددداد بندددائ ادددا اللددداما الحللددديم دور  مدددإثع (. 2015  ونيدددو 30.  اللددداما الحللددديم ثؼدددوي  ماددد وكات

 ثددداريا. م ددد (. اإلال  ددة جسدددور  كملددة جلبدددر م دد   ادددلار ثحددد صسدددخثعارية مجات هددا وثنعيدددة اإلال  ددة

 /https://diae.net/18348 من  2019, 01 26 صسترداد

. التد د ؤلاقح اد اا ال ناكية الحنعية موج ات(. 2005 اكحو   3 – 2.  كبداللام   صالر (52

 الخلدددي  منـعدددة: مسدددقؽ. التد دددد صقح ددداد مدددإثع  اللعانيدددة صقح ددداد ة لوتعليدددة ألاوم  اإلادددإثع 

 Consulté le 08 23, 2018, sur https://goo.gl/AFC1fS. ال ناكية ليسخاارات
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 اللد ب ج يددة: صقح داد ة. اإلال ادا صقح داد و ندائ اإلال  دة ئدارة(. 28 12, 2010.  وليد كار  (53

 Consulté le 11 17, 2018, sur. الدوليددددددددددددة صقح دددددددددددداد ة

http://www.aleqt.com/2010/12/28/article_484021.html 

 اجحاسدددددددددبة  مجلدددددددددة. اإلال  دددددددددة اقح ددددددددداد قيددددددددداس مإاددددددددد ات(.  2015.      جددددددددداب  كبددددددددددالتواد (54

 مدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن  2019, 01 24 صسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددترداد ثددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداريا. 15  (58 18

http://0810gwte7.1105.y.https.content.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/download?t

=885b6fa0f9777210e964e912e5a88f7b07757d8d&f=g2S8kCsTqsIGBBx98QG2Bii

3h7%20MSMIuM4sFmo%20O6O0=&s=1 

 اقح دددداد مإادددد ات(. 2015.  صددددالر بددددن   بددددن كبددددده اإلاددددالكم  كؼيددددةت محعددددود جعددددام كبيددددد (55

  (58 18 اجحاسددبة  مجلددة. الل  يددة الدددوم  بددبلع مقارنددة:  السددلود ة الل  يددة اإلاعلكددة اددة اإلال  ددة

 مدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن  2019, 01 24 صسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددترداد ثدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداريا. 14 - 13

http://0810gwte2.1105.y.https.content.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/download?t

=71b1ff578ae8ddad262918eccf0411eea049576a&f=bTGwd58dWh3J9uWz49dS7

uCWznok58gXyUDmctTRHJM=&s=1 

 اددددا وصجحعاكيددددة صقح ددداد ة الحنعيددددة ثحقيددد  اددددا ودورا اإلال اددددا صقح ددداد[(. ت. د.  .مدددد اد كلدددة (56

  الل  يددة الخلددي  لدددوم  الحلدداو:  مجلددس دوم - الل  يددة ألاقؼددار
ا
 ,Consulté le 08 21. - نعومجددا

2018, sur الحنعيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة لسياسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددات الخلدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي  م كدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا :

https://www.gulfpolicies.com/attachments/article/1923/%D8%A7%D9%84%D8%

A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%8

5%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%8A.pdf 

 كلمدددد  بحددددق نحددددو  مددددإثع (. م 2018 نددددو عبر 28 - 27.  الق دددديم جاملددددة الللمدددد  البحددددق كعددددادة(57

 Consulté le 01 25, 2019, sur . اإلال اددددددددا صقح دددددددداد بنددددددددائ اددددددددا  اكددددددددل

https://www.spa.gov.sa/1846364 

. ثؼددددددورا و  دددددد ..  ماددددددكعث  الل لددددددم اللددددددالم اددددددا اإلال  ددددددة اقح دددددداد(. 2005.  كبدددددددالخال   ددددددارو  (58

 Consulté le 08 23, 2018, sur. صكددعم لاددإو: الددو رائ مجلددس رةدديس ناةدد  مكحدد :  بددوؿ  

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:44892&q= 
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 اإلادددددإثع (. م2017  كحدددددو   11 -10.  سدددددويالا بنددددد  جاملدددددة آلاداب  كليدددددة اإلاللومدددددات  كلدددددوم قسدددددم(59

 صالضدد  : للعجحعلددات الادداملة والحنعيددة اإلال  ددة اقح دداد: كلنددوا: اإلاللومددات لللددوم الثالددق الللمدد 

 Consulté le 01 25, 2019, sur. م دددددددددددد . والححددددددددددددد ات

http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=84 

(.  2018 مددارس 21-19.     يقيددا واددعام ألاوسددؽ الادد    منؼقددة اددا اللدداما للحللدديم الحددا عا قعددة(60

 جاملددة. امكاناثندا ثحقيد  -ا  يقيددا وادعام صوسدؽ الادد    إلانؼقدة اإلال  دة اقح دداد ثؼدوي  مدإثع 

 مدددددددددن  2019, 01 26 صسدددددددددترداد ثددددددددداريا. السدددددددددلود ة الل  يدددددددددة باإلاعلكدددددددددة بجددددددددددة اللايدددددددددا كبدددددددددد اإلالدددددددددل

https://the-mena.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=1001003&Lng=AR 

 كلع اا والحؼوي  البحق  ناؼة و  ا  واقم(. 2005,  ونيو.  كبدالك يم ق يىملى     قويدر (61

 مددددددددن  2018, 11 17 صسددددددددترداد ثدددددددداريا. 170 - 146  (153 34 التربيددددددددة  مجلددددددددة. اإلا ار يددددددددة دا:البلدددددددد

http://0810gm7dk.1104.y.https.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Record/280

82 

 الددددددوما اإلادددددإثع (. 2011 اب يدددددل 28.  ألاردنيدددددة الايحوندددددة جاملدددددة ؤلاداريدددددة والللدددددوم صقح ددددداد كليدددددة(62

, 01 26 صسترداد ثاريا. ألارد:(. اإلال  ة واقح اد ألاكعام مكائ  موطوق اا كا  الحاد  السنو  

 /https://diae.net/2822 من  2019

 الللمدد  اإلاددإثع (. 2005 ئب يددل 25.  ألاردنيددة الايحونددة جاملددة اددا صداريددة والللددوم صقح دداد كليددة(63

 26 صسترداد ثاريا . صقح اد ة والحنعية ةاإلال   اقح اد  كنوا: ثحد الخامس السنو   الدوما

-https://www.addustour.com/articles/725974 مدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن  2019, 01

%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-

%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-

%C2%BB%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8 

 ثكنولوجيدددددا قؼددددداق جلايدددددا(. 2011.   سددددديا ل ددددد ب وصجحعاكيدددددة صقح ددددداد ة اإلاححددددددة ألامدددددم لتندددددة(64

 مدددددن  2018, 11 17 صسدددددترداد ثددددداريا. اإلال  دددددة اقح ددددداد ثحدددددد ات إلاواج دددددة وصث ددددداتت اإلاللومدددددات

https://digitallibrary.un.org/record/802343/files/E_ESCWA_ICTD_2011_2-AR.pdf 
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 دراسدة:  اإلال  دة كملة القاةم صقح اد قياس مإا ات(. 2016 ديسعبر.  ناها صعج ئصدائ   (65

 Cybrarians. اإلال  دددددة اقح ددددداد ئمدددددة الححدددددوم  ادددددا واسدددددتراثيجيا ها م ددددد  لوطدددددم نـددددد ة مدددددم مقارندددددة

Journal(44)  29 .مدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن  2019 ,01 24 صسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددترداد ثددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداريا 
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 ظويف بجي طامّة                                    ظويف بجي طامّة       

 

 :امللخص

ة فاااااا  املّلومااااااات وثقنيااااااات الاثفااااااا ت مجااااااا  فاااااا  الحكنولااااااو   الحىااااااوس  ظااااااا م  انخؽاااااااس ظااااااِش

حذاءات املخاوش من الّذيذ ٌهوس  بلى ؤدى مما إلانترند خذمات ِبر ثذاولها وظهولة املّلومات  والِا

 ؤماااان لحمايااااة املعااااحنذم   باااا   الااااو   نؽااااش لااااشوس  بلااااى ؤدى الااااز  ألامااااش إلانترنااااد بيئااااة فاااا  ثااااحم التااااي

 املّلوماات ؤمان ثحماي التاي الخؽاشعّات ولاْ بلاى الاذو   مان الّذياذ قياام خال  من ورلك املّلومات،

ـااااااا ات بولااااااااْ ثقاااااااوم التااااااااي املنٍماااااااات مااااااان الّذيااااااااذ ِااااااان فماااااااال  الااااااااذلي  بمساباااااااة لحكااااااااو   دولياااااااة موا

 .ألايضو  منٍمة مس  املّلومات ؤمن لحماية ألامس  الاظترؼاد 

 الشقمياااة املّلومااات ؤماان لهااا يحّاااشك التااي املخاااوش ِلااى الحّاااش  بلااى الحاليااة الذساظااة تهااذ 

 واملادياااااة الحنٍيمياااااة الحاااااذاب ر مسااااا  املخااااااوش  اااااز  مااااان للحاااااذ املمااااااد  والحاااااذاب ر املخحل اااااة بإؼاااااكالها

 التاي الذولياة املّااي ر وؤ ام والاذول  الاووجي املعاحوي   ِلى الخؽشعّية الحذاب ر بلى باإللافة والحقنية

 .املّلومات ؤمن مماسظات لمبي ألايضو  منٍمة ثمّها

اااالد ّااااشك املّلومااااات ؤماااان ؤ  ؤ مهااااا نحاااااث  ِااااذ  بلااااى الذساظااااة وثـو  املخاااااوش ماااان للّذيااااذ يح

ة املمااااد  ألامنياااة الحاااذاب ر مواكباااة ـاااّو ة ماااْ إلانترناااد بيئاااة فااا  ثاااحم التاااي والتهذياااذات  ثىاااوس  لعاااِش

حااااذاءات ِمليااااات فاااا  املعااااحنذمة الحذيسااااة ألاظااااالي  ف املّلومااااات، ؤماااان ِلااااى الِا  الخؽااااشعّات لاااّا

 ماااذى فااا  ملحاااًو بااايء وطاااود ماااْ الاااذول  ؤو الاااووجي املعاااحوى  ِلاااى ظاااواء الواقاااْ اسك ِلاااى املوطاااود 

 .املّلومات ؤمن ِلى الحّذ  ِمليات من للحذ املوطود  الخؽشعّات ك اية

 املّلوماااااات، ألمااااان الذولياااااة املّااااااي ر املّلوماااااات، ؤمااااان منااااااوش املّلوماااااات، ؤمااااان: امل حاحياااااة الكلماااااات

 .املّلومات ؤمن جؽشعّات
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Abstract: 

The development of technology in the field of communication and information 

technology play an important part in the spread of information via the internet. 

Attacks and risks are vulnerable to this environment where users are a warned against 

these risks to protect and save their information. For many reasons, many countries 

have established legislation that protects information security as well as many 

organizations set international standards to serve as the best guide for information 

security protection such as ISO. 

The present study investigates digital information security with all its shapes and types 

and establishes legislation to protect users against all risks such as organizational, 

financial, and technical measures in addition to legislative measures on the local and 

international level and the most important established international standards by ISO 

to control information security practices. 

The study found several findings, the most important of which is that Information 

Security is exposed to many of the risks and threats that occur in the Internet 

environment with the difficulty of keeping pace with security measures against the 

speed of development of modern methods and techniques used in these attacks. 

Indeed, weak existing legislations on the local and international level and adequacy of 

existing legislation do not limit information security attacks. 

Keywords: Information Security, Information Security Risks, International Measures 

of Information Security, Information security legislation. 
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  التنهيد:

ااا بكاا  مااا ثحملااص  ا مّلوماثيا الكلمااة ماان مّجاال فاا  ٌاا  ب  الّفااش الااز  نّاايؾ فيااص ؤـاابل ِفااشا

السوس  الحكنولوطية الهاثلة التي وشؤت ِلى املجحمْ، فإـبحد املّلومات ه  الشك ز  ألاظاظية التي 

ااد  يّحماذ ِلحهاا فاا  نا  مناااا  الحياا ، ورلاك فاا  ٌا  الحقنيااات الحذيساة ووظااثلها املحّااذد  التاي اختِر

اث ص ف  الّذيذ من املجا ت.لخعه  ؤموس الحيا  ِلى إلانعا  حتل ؤنها ؤـبحد ثقوم ببّ  ن ٌو

ونخيجاااااة  نخؽاااااااس ؼاااااابكة إلانترنااااااد فقااااااذ ؤؼااااااست الّذيااااااذ ماااااان الذساظااااااات الحذيسااااااة ؤ  نعاااااابة 

ااا  ِاااذد معاااحنذمن إلانترناااد ِلاااى معاااحوى الّاااالم فااا   سمعاااحنذمن إلانترناااد ثتزاياااذ باظاااحمشا فقاااذ ـو

لااااى معاااااحوى الّااااالم ، (1)مليااااااس 4.208بلااااى  2018بحفاااااء  الكلاااا  ملعاااااحنذمن الّشبااااان بلاااا   الّاااااذد  ِو

ملياو   50مليو  معحنذم وثحح  مفش من ب   الذو  الّش ية املشثبة ألاولاى عّاذد  185إلانترند بلى 

، ومااْ ثضايااذ ؤِااذاد معااحنذمن خااذمات إلانترنااد ثتزايااذ الاظااحنذامات و الحااال  (2)معااحنذم لئلنترنااد

مّهااا ؤ ميااة  ااز  املّلومااات ثخباااد  املّلومااات والبيانااات عؽااتل ؤنواِهااا ِلااى معااحوى الّااالم وثخنااُو 

 ودسطة ظشيتها وقيمتها الاقحفادية واملّنوية ب   الذو  والهيئات ؤو املاظعات وكزلك ألافشاد.

وماااااْ ثوظاااااْ اظااااااحنذام خاااااذمات إلانترنااااااد وانخؽااااااس اظااااااحنذامص وخاـاااااة مااااااْ ٌهاااااوس الحجاااااااس  

كباارى ِلااى خااذمات إلالكترونيااة والحكومااات إلالكترونيااة واِحماااد الااذو  رات القيمااة الاقحفااادية ال

إلانترند ف  نواا  كس ر  ٌهش الجانا  العال ي  ظاحنذام إلانترناد بٍهاوس ؤنمااه طذياذ  مان الجاشاثم 

مااااان ؤِماااااا   صاملعاااااححذرة ِلاااااى  اااااز  الخذماااااة و اااااو ماااااا يىلااااا  ِلياااااص الجاااااشاثم املّلوماثياااااة وماااااا جؽااااامل

يات الغ ر وطشاثم ظشقات املّلومات. نة والحجعغ وانتهاك خفـو  القـش

 ناااك حاطااة ماظااة بلااى جّاااو  دولاا  للحااذ ماان الجااشاثم إلالكترونيااة وحمايااة ؤماان  زلك ناناادلاا

املّلومااات ِاان وشياا  ثباااد  الخباارات والحّاااو  ِلااى بيجاااد وظاااث  قانونيااة وثقنيااة ملواطهااة ألاخىاااس 

حبااس الىبيّااة املخحل اة لبلااذا  الّاالم، واللغااات املوطااود   التاي تهااذد ؤمان املّلومااات ماْ ألاخااز فاا  الِا

 ؼبكات إلانترند.ِلى 

 مصكلة الدراسة:

باااذؤ الترك ااااز ِلااااى ؼاااابكات إلانترناااد كتهذيااااذ ؤمجااااي طذيااااذ ب ّااا  ألاحااااذاذ الذوليااااة التااااي ٌهااااشت 

فاااا  الو يااااات  2001ظاااارحمبر  11نخيجااااة الانتهانااااات التااااي ثااااحم ِباااار خااااذمات إلانترنااااد وؤبشص ااااا ؤحااااذاذ 

ِلاى بشناام  بياشا  الناوو  ِان وشيا  ح   ثام الججاوم إلالكترونان  2010املححذ  ألامشيكية رم ف  ِام 

ف روط يعمل )ظحاكعند( ليمس  نقلة  امة باالحىوس فا  مجاا  ألاظالحة إلالكترونياة، باإللاافة بلاى 

الااذوس العياياالي الااز  لّبحااص مواقااْ الحواـاا  الاطحمااا   فيمااا يعاامل بسااوسات الش يااْ الّشباان فاا  بذايااة 
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ؤ  ؤكثر من بليو   2016الؽه ر  ف  ِام  Yahoo، باإللافة بلى ما ؤِلنحص ؼشكة يا وو (3)2011ِام 

نة وظشقة بيانات املعحنذم   من ؤظماء وؤسقا م  حعاب ِلى ظ رفشاتها طشت ِليص ِمليات القـش

املية  .(4) واثف لشخفيات ِامة ِو

ا بحعا  ثقشياش  ؤدت  ز  الجشاثم بلى خعاثش مالية فادحة يحكبذ ا إلاقحفااد الّاالمي ظانويا

لبارام  ألاماان  MacAfeeت إلاظااتراثيجية بواؼانىن بالحّااو  ماْ ؼااشكة مكااف  ؤـاذس  مشكاض الذساظاا

ا ؤ  بماااا  600، ؤ  إلاقحفااااد الّاااالمي يحكلاااف نحاااو 2018املّلومااااجن لّاااام  مليااااس دو س خعااااثش ظااانويا

% ماان الااذخ  إلاطمااال  الّااالمي ععاار  طااشاثم إلانترنااد، مقاسنااة ب جاام الخعاااثش لّااام 1يّاااد  نحااو 

لد نعرحص بلى  500ال  املقذس  بحو  2014  .(5)%0.8ملياس دو س ؤ  باسث اُ ـو

فاا  الحّلياا  ِلااى الحقشيااش العاااب  ؤنااص بجاناا  الخعاااثش  طشانااد طااشوط Grant Grossؤؼاااس 

ملياااااو  ماااااان امل ااااااع إلالكتروناااااان للبحااااااص ِاااااان السغااااااشات  80الاقحفاااااادية فةنااااااص  ناااااااك مااااااا يقااااااذس بنحااااااو 

ااااااا ِملياااااااة ظااااااااشقة  780.000ا، باإللاااااااافة بلاااااااى املوطاااااااود  فااااااا  ؤطهاااااااض  معاااااااحنذمن ؼااااااابكة إلانترناااااااد يوميا

 .(6)للحعابات الشخفية

اذ املخااوش التاي ثحايي باإمن املّلوماات الشقمياة  لزلك فقذ ثجعاذت مؽاكلة الذساظاة فا  ـس

والحاذاب ر ألامنياة التاي يجا  ثوافش اا ومّشفاة ماا يحاوافش مان جؽاشعّات  هازا الفاذد مان طهاود محليااة 

املية.  ودولية ِو

 أهنية الدراسة:

ؤ مية دساظة ؤمن املّلومات عؽك  خاؿ ف  ؤ  مّلومة ما قذ ثحم  اكخؽا  طذياذ  ثٍهش

ا  ا فاا  بفااالط دو  اقحفاااديا ي يااذ الرؽااشية فاا  مجااا  مااا، ومّلومااة ؤخااشى ثحّلاا  با قحفاااد ثكااو  ظااربا

وؤخشى جعاِذ فا  بنااء اقحفااد ا، لازا فاة  ؤ مياة املّلوماة ثٍهاش فا  ابحكاس اا وبحعاا  اظاحنذامها، 

ؤسدنااا ثحذيااذ ألا ميااة املاديااة للمّلومااة نجااذ ؤ  ِلماااء ؤماان املّلومااات انقعااموا بلااى اثجااا    وبرا مااا 

 :(7)لححذيذ ؤ ميتها

الاثجا  الز    يشى فا  املّلوماات ؤ  قيماة مادياة با  ؤنهاا رات وبيّاة مّنوياة    الاثجاه الحلليدي:

 دبية وال نية ؤو الفناِية.ثنذسض ثحد القيم املحمية، ب  برا ناند ثنحمي بلى املفن ات ألا 

ياااااشى ؤ  للمّلوماااااات قيمااااة مالياااااة ؤؼااااابص بالعااااالّة، ف اااااي نحااااااض ر جاااااي ولكااااان ثكاااااو   الاثجااااااه ا: اااااد  :

ية فااا  قالااا  يفااالع  ـاااالحص للحملاااك   باااذ وؤ  يحاااوص مالكهاااا ِلاااى الّناـاااش املكوناااة لهاااا بىشيقاااة ؼاااِش

 لالواُل ِلحها عغن النٍش ِن الوظيي الز  يحممجها.



                            حسن طه حممد طه -جوهري فاروق عزة. د. أ   

 
  1029 يوليو ـ العدد الجاني عصر –السادس  اجمللد 58

حماااااام  هاااااز  الذساظاااااة ملّشفاااااة الماااااوابي التاااااي ثحاااااو  دو  انتهااااااك قيماااااة املّلوماااااات مااااان  ناااااا ناااااا  الا 

ية. ولها بىشيقة ؼِش  والحذاب ر ألامنية املحوافش  لحمايتها ولما  ـو

 

 أهداف الدراسة: 

لااوء مؽااكلة وؤ ميااة الذساظااة، فااة   ااز  الذساظااة جعاا ى بلااى ثحقياا  ِااذد ماان ألا ااذا   فاا 

 التي يمكن بيجاص ا ف  النقاه الحالية:

ناـش  .1  الحّش  ِلى م هوم ؤمن املّلومات ِو

 الحّش  ِلى املخاوش التي تهذد ؤمن املّلومات. .2

حذاءات التي ثواطص ؤمن املّلومات. .3  الحّش  ِلى ؤظالي  مواطهة الِا

 الوقو  ِلى ؤحذذ الخؽشعّات الشا نة ومذى ك ايتها لحماية ؤمن املّلومات. .4

 ؤ م املّاي ر الذولية الخاـة بحماية ؤمن املّلومات. .5

 

 منهج الدراسة:

اِحمذت الذساظة ِلى املنجج الـو ن الححليل  ورلك من خال  الاظحّانة باملفادس الّلمية 

 إلانحاض ال كش . رات الّالقة بإمن املّلومات، وما ثوافش من

 : مصطلحات الدراسة

 :Information Security أمن املعلىمات

ن از ألااشاك حماياة املّلوماات مان 
ُ
فامم وث

ُ
اة الّملياات ؤو املّااي ر والياات التاي ث ِباس  ِن مجمِو

اااو  ا اااار املؽااااشوُ ماااان ؤطااا  بظاااااء  الاظااااحنذام ؤو الحنشياااا  ، ويكاااو  رلااااك ماااان ؤطاااا  لاااامانة (8)الـو

املّلوماااات، فااا   ااازا العااايال نجاااذ ؤ  مفاااىلع ؤمااان املّلوماااات  اااو مفاااىلع ِاااام يمكااان ؤ  وظاااالمة 

 .ينىب  ِلى ؤ  ؼك  من ؤؼكا  املّلومات ظواء ناند ثقليذية ؤو سقمية

 : Legislationsالخشريعات 

ة القواِذ املكحو ة التي ثنٍم الّالقة القاثمة ب   ألاوشا  املّنية والذاخلة فياص. ولهاز   ه  مجمِو

لقواِذ القو  الجبرية الالصمة للحن يز والحقيذ  ها، والّقاب ف  حالة املخال اة  ولكان ثكاو  القواِاذ ا

ا فالبااااااذ وؤ  ثكااااااو  مكحو ااااااة اظااااااخنادا بلااااااى القاِااااااذ  الخؽااااااشعّية التااااااي ثقااااااو  بإنااااااص   ِقو ااااااة ب   ّا جؽااااااشع

 .(9)بنق
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 : Digital Contentامل حىي الركمي 

ااة( بةحااذى لغااات الحكويااذ الخاـااة بححوياا   ِباااس  ِاان املواقااْ إلالكترونيااة املكحو ااة )املبنيااة واملشفِو

يااااة و ، (11)الاااانق الحناااااٌش  بلااااى نااااق سقمااااي الكيانااااات الشقميااااة التااااي جّااااذ ؼااااك  طذيااااذ ماااان ؤؼااااكا  ؤِو

 .(11)املّلومات الشقمية، ثححو  ِلى ملف سقمي واحذ ؤو ؤكثر من ملف من ؤؼكا  املل ات الشقمية

 :Digital Works  املصنفات الركمية

اااااالية   دو  جغي اااااار ؤو جّااااااذي  فاااااا  الن ااااااخة ألـا
ا
هاااااا  الؽااااااك  الشقمااااااي ملفاااااان ات موطااااااود  ومّااااااذ  ظاااااال ا

للمفنف ظاب  الوطود، نإ  يحم نق  النق املكحوب )مفنف ؤدبن( ؤو الفوت )مفنف ظام  (، 

ؤو الفوت والفوس  مّا )مفنف ظم   بفش ( من الوظيي الحقليذ  الز  نا  ِلياص بلاى وظايي 

وهااااا   DVDؤو ألاظاااااىوانات املذمجاااااة الشقمياااااة  CD-ROMاألقشاؿ املذمجاااااة ثقجاااااي سقماااااي محىاااااوس نااااا

م  ن خ منص  الؽك  الشقمي منز البذء أل  مفنف، بحيص يكو  الحسريد املاد  ألاو  للمفنف ِو

 .(12)ثم ِلى وظي ثقجي محىوس 

 الدراسات السابكة:

الّذياااااااذ ماااااااان الذساظاااااااات الّش ياااااااة وألاطنريااااااااة بمولاااااااُو ؤمااااااان املّلومااااااااات فااااااا  بيئاااااااة إلانترنااااااااد  ا حماااااااد

والخؽشعّات املخحفاة بحمايحاص باِحبااس  مولاُو را وبيّاة خاـاة طاذيش  با  حماام والبحاص، ومان 

 ؤ م الذساظات التي ثناولد  زا املولُو ما يل :

 الدراسات العربية:  -1

، بلااى قياااط وث عاا ر ؤرااش إلاظااناد الخاااس   (13)2018فاا  ِااام  إيهااان رااىر الااد ن ااذفد دساظااة 

ياة  ملهاام ثكنولوطياا املّلوماات ِلاى ؤمان وظاشية املّلوماات ورلاك مان خاال  ثحقيا  ِاذ  ؤ اذا  فِش

يو اص مان  نا  ؤ مها القيام بذساظة ثحليلية لقياط وث ع ر ؤراش  ازا ألاظاناد والحّاش  ِلاى مضاياا  ِو

اجن ِاان وشياا  ثفااميم قاثمااة اظحقفاااء وثوصعّهااا ِلااى املحنففاا   خااال  اظااحنذام املاانجج الاظااحقش 

 ف  مجا  ثكنولوطيا املّلومات.

واقحفاااشت الذساظاااة ِلاااى بياااا  ماااذى ثاااإر ر إلاظاااناد الخااااس   ملهاااام ثكنولوطياااا املّلوماااات دو  

الحىاااشل بلاااى دوس  ااازا إلاظاااناد ثقاااذيم خاااذمات اظخؽااااسية ؤخاااشى، ِااان وشيااا  ِيناااص مااان داخااا  حاااذود 

ح  : ألاولاى مكوناة مان املهنذظا   فا  مجاا  ثكنولوطياا املّلوماات البيئة املف شية جؽحم  ِلى مجماِو

ة ؤخشى خاـة باملهنذظ   الزين يقذمو  خذمة إلاظناد الخاس  .  ومجمِو

وخلفاااد الذساظاااة مااان خاااال  ثحليااا  نحااااث  الاظحقفااااء ِلاااى الّيناااة املااازنوس  بلاااى ؤناااص ثوطاااذ 

 م ثكنولوطيا املّلومات وؤمن وظشية املّلومات.ِالقة اسثباه ب   إلاظناد الخاس   ملها
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، ظاااّد بلاااى ثحليااا  ٌاااا ش  الجاااشاثم الواقّاااة (14)2017ِاااام  عباااد الىهاااان ملياااا  ؤماااا دساظاااة 

ما  الخاـة باملّلوماات إلالكترونياة مان  ِلى النٍام املّلوماجن باِحباس  البيئة التي ثحم فحها ن  ألِا

م باِحباس اااا ظاااربا ؤـااايال لفاااذوس الخؽاااشعّات الخاـاااة خاااال  القياااام بذساظاااة ثإـااايلية لحلاااك الجاااشاث

 بحماية ؤمجها، محبّا ف  رلك املنجج الـو ن الحاسيخ  واملنجج املقاس  باإللافة بلى املنجج الاظحذ ل .

وقام الباحاص بذساظاة املّالجاة الخؽاشعّية ألمان املّلوماات الشقمياة وثحذياذ وبيّاة الجاشاثم 

حقالليتها ِن ا ر ا من الجشاثم وما ينّكغ بزلك ِلى النفوؿ التي ثشثك  ِلحها وثحذيذ مذى اظ

الخؽشعّية ف  املجا  الجناجن مْ الوقو  ِلى مذى ثوفي  املؽُش ف  ولاْ اظاتراثيجية ملواطهاة ثلاك 

 الجشاثم ِلى الجانب   املولو   وإلاطشاجن.

لد الذساظاة بلاى الّذياذ مان النحااث  ؤ مهاا لاشوس  ؤ  ثحمامن مقوماات   اظاتراثيجيات ثـو

ية وإلاطشاثياااة ثحما ااالل ووبيّاااة  حاااذاء ومحاس تهاااا ِلاااى الجواناا  الجناثياااة املولاااِو مواطهااة طاااشاثم الِا

البيئاااااااة الشقمياااااااة حياااااااص بنهاااااااا   ثك ااااااان وحاااااااذ ا ملواطهاااااااة الجاااااااشاثم محااااااا  الذساظاااااااة و باااااااذ مااااااان بيجااااااااد 

الاااذول  فااا   اظاااتراثيجيات مكملاااة ِلاااى املعاااحوى ال جاااي والحقجاااي والقمااااجن ولاااشوس  الحّااااو  القمااااجن

 معإلة جعليم املجشم  .

بلااى الحّااش  ِلااى املهااذدات التااي  ،(15)2016فاا  ِااام  معاااأ أحمااد عبااد الاارا ق ظاا ى الباحااص  

ااا  بلاااى مقترحاااات جعاااا م فااا  الحفاااذ  لهاااا وألانٍماااة الك يلاااة  ثحّاااشك لهاااا املّلوماااات ومحاولاااة الحـو

 حماية املّلومات والبيانات.بالحذ من ثلك الٍوا ش العلبية باإللافة بلى الحّش  ِلى وظاث  

م  م ع للمشكض   اثبْ الباحص ف  ثحقي  ؤ ذافة من الذساظة املنجج الـو ن الححليل   ِو

القومن للمّلومات ِن وشي  الاظخبانة وبطشاء املقابالت الشخفية والضياسات امليذانية واملالحٍات 

  ؤ مهاا اظاحنذام ؤنٍماة الحماياة ونخيجة لزلك ثـو  الباحص ف  نهاية الذساظة بلى ِذد من النحااث

واملّاااي ر الّاملياااة ألمااان املّلوماااات هااا  مااان ؤنعااا  الىاااشل التاااي يمكااان اثباِهاااا للحاااذ مااان املخااااوش التاااي 

اااد الذساظاااة بةنؽااااء وحاااذ  تهاااحم باااإمن املّلوماااات فااا  نافاااة مشافااا  الذولاااة  تهاااذد ؤمااان املّلوماااات، ؤـو

م  ثذسيبات دوسية للمعحنذم   ِلى ؤ ية ِو حذذ ألانٍمة والحقنيات املعحنذمة ف  ولشوس  الحِو

 مجا ت ؤمن املّلومات.

، قااذ ظااّد بلااى الكؽااف ِاان مماسظااات (16)2016فاا  ِااام   مناااب ت ااد حماادا ؤمااا الباحسااة  

ؤمن املّلومات املحبّة ف  املكحبة الشثيعية بجامّة العلىا  قابوط للوقاو  ِلاى ماذى ثوافقهاا ماْ 

ماان ؤطاا  مّشفاة نقاااه المااّف والقاو  التااي قااذ  (ISO/IEC 27002)املّيااس الااذول  ألماان املّلوماات 

 ثاد  بلى ثحع   املماسظات ألامنية باملكحبة الشثيعية بذولة ِما .
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اِحمااذت الباحسااة فاا  دساظااتها ِلااى ماانجج دساظااة الحالااة ماان خااال  اظااحنذام ِااذ  ؤظااالي   

لبياناااااات ل ئاااااة الّاااااامل   فااااا  مسااااا  الضيااااااسات امليذانياااااة واملقاااااابالت الشخفاااااية واظاااااحنذام ؤدا  لجماااااْ ا

ألاقعااام املعاائولة ِاان مماسظااات ؤماان املّلومااات بجامّااة العاالىا  قااابوط اظااتهذفد مااجهم سئظاااء 

 ألاقعام ومن ينوب ِجهم ف  ن  قعم.

وخلفااد الذساظاااة بلاااى ؤ  ؤالااا  مماسظاااات ؤمااان املّلوماااات باملكحباااة ثحوافااا  ماااْ مماسظاااات  

، ونخيجة لهز  النخيجة فقذ ولّد الباحسة ِذ  (ISO/IEC 27002)املّياس الذول  ألمن املّلومات 

يااة املعااح يذين ماان املكحبااات وثىااويش ظياظااات ؤماان املّلومااات  اايات ؤ مهااا لااشوس  ثااذسي  وثِو ثـو

باملكحبات معخنذ  ِلى املّياس الذول  ألمن املّلومات، مْ لشوس  ثوف ر الحذاب ر املادياة الالصماة مسا  

 بذيلة للىاقة.الن خ الاححياون وثوف ر مفادس 

 الدراسات ألاجنبية: -2

، بلاى الحّاش  ِلاى الححاذيات (17)2018فا  دساظاتها ِاام  Venessa Burton ذفد الباحساة  

التاااااي يواطهاااااا ماااااذساء ؤمااااان املّلوماااااات فااااا  بيئاااااة إلانترناااااد املحنففااااا   فااااا  حماياااااة املّلوماااااات الحجاسياااااة 

الانتهاناااات التاااي يشثكرهاااا مجشمااان إلانترناااد، ومحاولاااة مّشفاااة ماااذى ك اياااة حماياااة امللكياااة ال كشياااة مااان 

وثإر ر رلك ِلى معئول  ألامن املّلوماجن، وقامد الباحساة بذساظاة قاذس   اا ء املاذيشين ِلاى ثىبيا  

قاااوان   حماياااة امللكياااة ال كشياااة ِلاااى حماياااة ؤـاااو  منؽاااأت ألامااان املّلومااااجن ودساظاااة املخااااوش التاااي 

تراثيجيات التاااي ياااحم اظاااحنذامها فااا  ثىبيااا  الحماياااة ثحّاااشك لهاااا ورلاااك مااان خاااال  الحّاااش  ِلاااى الاظااا

 القانونية وآلية حمايتها لذ إلاس اب إلالكترونن.

اظااااااخنذت الباحساااااااة فااااااا  ثحقياااااا  ؤ اااااااذافها ِلاااااااى البحااااااص الناااااااو   مااااااان خااااااال  بطاااااااشاء املقابلاااااااة  

الشخفاااية لّؽاااش  ماااذيشين مااان املحنففااا   فااا  مجاااا  ؤمااان املّلوماااات ولهااام ظااانوات خبااار  فااا   ااازا 

ظاانة مااان الحّامااا  ماااْ الؽاابكات والبنياااة الحححياااة ألماان املّلوماااات وفااا  مذيناااة  15قااا  ِااان املجااا    ث

 واؼنىن بالو يات املححذ  ألامشيكية.

وخلفد الذساظة بلاى ؤ  القاوان   املحبّاة فا  حماياة ؤمان املّلوماات فا  بيئاة إلانترناد ثبىا   

الحذيساة لازلك ف اي ليعاد فّالاص من ِما  املاذيشين فا  ؤمان املّلوماات نٍاشا لّاذم مواكبتهاا للجاشاثم 

ٍااااشا لخؽااااّ  وثنااااُو الجااااشاثم  بالؽااااك  الكاااااف ، كمااااا ؤ  القااااوان   ث حقااااش بلااااى آليااااة وا ااااحة للحىبياااا  ن

ااااااد الباحسااااااة ؤنااااااص  بااااااذ ماااااان ثوحيااااااذ القااااااوان   التااااااي ثحفااااااذى لهااااااز  الجااااااشاثم  إلالكترونيااااااة، لاااااازلك ؤـو

ة لحنٍااايم مماسظاااات ألامااان باإللاااافة بلاااى ولاااْ ظياظاااات واظاااتراثيجيات ألمااان املّلوماااات ثكاااو  نافيااا

 والحماية.
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، الجانااااا  املّشفاااااا  لااااااذى الّااااااامل   (18)2018فاااااا  ِااااااام  Ibrahim Ghafirثناولاااااد دساظااااااة  

واملعاااحنذم   ألمااان املّلوماااات فااا  بيئاااة إلانترناااد ِلاااى وطاااص الخفاااوؿ، وماااا يترثااا  ِلاااى الاااو   ألامجاااي 

التاي ثاحم باظاحنذام الهنذظاة لذيهم من مناوش ثحمس  فا  بمكانياة حاذوذ طاشاثم الاححياا  والجاشاثم 

ااو  بلاااى املواقاااْ إلالكترونيااة، والحاااذاب ر التاااي  الاطحماِيااة ِناااذما ياااحم ج ااجي  دخاااو  املعاااحنذم للـو

 يمكن ثن يز ا لحماية البيانات الشخفية والحجاسية من الخعاس  املححملة.

اااااالد الذساظاااااااة بلاااااااى ثىاااااااويش بشناااااااام  ثااااااذسي ي لضيااااااااد  الاااااااو   ألامجاااااااي ملعااااااااِذ  الؽاااااااشنا  ت وثـو

والّاااامل   فحهاااا ملّشفاااة املخااااوش إلالكترونياااة املححملاااة لحماياااة ؤن عاااهم واملكاااا  الاااز  يّملاااو  فياااص، 

وياااوفش ؤيماااا البرناااام  الحاااذسي ي الححاااذيسات املعاااحمش  أل ااام الجاااشاثم التاااي ثاااحم فااا  البيئاااة الشقمياااة ماااْ 

ِنااذ النجااا  فاا   الحااذسي  ِلااى الحااذاب ر ألامنيااة للحفااذ  لهااز  الجااشاثم، مااْ بمكانيااة بـااذاس ؼااهادات

 طميْ الوحذات املكونة للبرنام  الحذسي ي.

، تهاذ  بلاى ولاْ بوااس ِاام (19)2017فقذ قام بذساظاة ِاام  Michele Zoerbؤما الباحص  

مل هااااوم ؤماااان املّلومااااات فاااا  بيئااااة إلانترنااااد نٍااااشا ملالحٍحااااص وطااااود ث اااااوت باااا   م هااااوم ؤماااان املّلومااااات 

و زا الح اوت ف  الحّشيف ية ملنٍمات ؤمن املّلومات، وظياظات ؤمن املّلومات والموابي الذاخل

ها وعّشلاااشام  ألامااان املّلومااااجن، باااالتاااي ثحّامااا  ماااْ املنٍماااات  الّذياااذ مااان م ينلااا  فجاااو  فااا و  هاااوامل

فخلااا  املخااااوش و  لكس ااار مااان وا اااع للقمااااء ِلاااى فهااام  بنااااء  الذساظاااة بلاااى عااا ى  ااازجو ، نقااااه المااّا

ِااام يمكاان اظااحنذامص  فاا  املّاااي ر بااشام  ؤماان املّلومااات واقتاارا  جّشيااف واواااس  لح اااوت فاا  جّاااسيفا

 بشام  ؤمن املّلومات.الخاـة بفناِة وثىويش 

ااااا  بلاااااى ؤ    ااااا  بلاااااى الهاااااذ  مااااان الذساظاااااة وثـو اثباااااْ الباحاااااص ؤظااااالوب قاثماااااة املشاطّاااااة للـو

وها : بوااس الامحساا  ِناـاش ؤ  بشناام  ؤمان مّلوماات ملنٍماة ماا يؽاحم  ِلاى رالراة ِناـاش ؤظاظاية 

إلاداس ، البيئاة الحقنيااة وؤدواتهااا، والعياظااات واملّااي ر املحبّااة داخاا  املنٍمااة، فماال ِاان ؤنااص ولااْ 

ماااا  إلالكترونياااة  جّشي اااا لبرناااام  ؤمااان املّلوماااات بإناااص بشناااام  يهاااذ  بلاااى حماياااة ؤـاااو  املنٍماااة وألِا

خاااضو  املّلومااااجن ن عاااص أل  الهااااذ  املوطاااود  لااازلك فهاااو بشناااام  يشكاااض ِلاااى الاااانٍم املّماااو   هاااا وامل

مااااااا  ن عااااااها أل   ألاظاياااااالي ماااااان البرنااااااام   ااااااو حمايااااااة مقومااااااات املنٍمااااااة والّماااااا  ِلااااااى اظااااااحذامة ألِا

اااة الّمااالء الااازين  الّمليااات التاااي ثجااشى داخااا  املنٍمااة واملعاااح يذين مجهااا والّاااامل   يمسلااو  مجمِو

 ينذمهم بشنام  ؤمن املّلومات.

، بلاااى الحّاااش  ِلاااى (21)2016التاااي قاااام  هاااا ِاااام  Rolf H. Weber اااذفد دساظاااة الباحاااص  

الحاذاب ر الخؽاشعّية التاي ثقاوم ِلاى حماياة ؤمان املّلومااات فا  بيئاة إلانترناد مان خاال  بنترناد ألاؼااياء 
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ويناقؾ اللواثل الذولية املىبقة ف   زا املجا  مْ املحاولاة باالخشوض بحلاو  بذيلاة ملّالجاة القماايا 

 خاوش التي تهذد ؤمن املّلومات.ألامنية الناؼئة ِن امل

وفاااا   اااازا الفااااذد ثناااااو  الباحااااص  اث اقيااااة بودابيعااااد ملكافحااااة طااااشاثم ثقنيااااات املّلومااااات  

، وؤيماااا ثناااو  جؽاااشعْ إلاثحااااد ألاوسبااان عؽاااإ  2004ودخلاااد ح ااز الحن ياااز ِاااام  2001املبرمااة فااا  ِاااام 

لااى ؤ اام النفااوؿ القانونيااة ، للوقااو  2015ِمكافحااة طااشاثم ؤماان املّلومااات فاا  بيئااة إلانترنااد ِااام 

.  وألافّا  التي جّحبر بمسابة طشاثم بلكترونية من وطهة نٍش املؽُش

ة الحغي ااار والحىاااوس الحكنولاااو   وثىاااوس ؤظاااالي  املهااااطم     وخلفاااد الذساظاااة بلاااى ؤ  ظاااِش

يحىل  لشوس  وطود ؤظالي  طذيذ  لحماية املّلومات ف  بيئة إلانترناد بر ؤ  نا  طهااص حاظا  آلا  

باإلنترنااااد يقااااْ ثحااااد تهذيااااذ  ااااز  الجااااشاثم مااااْ وطااااود زغااااشات ِذيااااذ  جعااااه   ااااز  الججمااااات، محفاااا  

ويحىل  رلك جّضيض ألامن املّلوماجن ف  بيئاة إلانترناد عؽاك  ِاطا  وؤيماا املشوناة املبحكاش  بماا يك ان 

للحفااذ  لهااز  الججمااات، وؤؼاااد الباحااص بجهااود إلاثحاااد ألاوسوباان فاا  الحااذاب ر الخؽااشعّية وب  نانااد 

لااى ألاقااا  ِلااى الاااوسل كمااا ركاااش الباحااص بلاااى ؤنهاااا ثلّاا  دوسا  اماااا فاا  املماسظاااة الّمليااة لحّضياااض ؤمااان ِ

 املّلومات عؽك  ِام.

فاا  لاااوء الذساظاااات الّش يااة وألاطنرياااة العااااب  ركش ااا اثناااحد ِاااذ  اخحالفااات بيجهاااا و ااا    

 الذساظة الحالية، يمكن بيجاص ا ف  النقاه الحالية:

ؼااااااشوه ثنٍاااااايم ِمليااااااات الحّاقااااااذ باااااا   املعاااااائول   ِاااااان ثقااااااذيم  بااااااذايات لخؽااااااشعْ  يحماااااامن .1

 خذمات إلاظناد الخاس   لمما  حماية ؤمن املّلومات.

مّالجاااااااة الخؽاااااااشعْ الجضاثاااااااش  لىبيّاااااااة طاااااااشاثم ؤمااااااان املّلوماااااااات ِلاااااااى الجاااااااانب   املولاااااااو    .2

 وإلاطشاجن.

فا  املشكاض ثىبي  مّاي ر ؤمن املّلومات ووشل مكافحاة املخااوش التاي جّتارك ؤمان املّلوماات   .3

 القومن للمّلومات بالعودا .

 ثواف  مّاي ر ؤمن املّلومات بنع  مح اوثة ف  مكحبة العلىا  قابوط.  .4

ثىبيااا  الحاااذاب ر املمااااد  لحماياااة ؤمااان املّلوماااات فااا  الؽاااشنات الفاااغ ر  املحواطاااذ  فااا  بيئاااة   .5

 إلانترند.

ذدات ؤمان املّلوماات الا حمام بذوس الّام  الرؽش  ف  مجا  ؤمن املّلومات نإحذ ؤ م مها  .6

 الشقمية.



                            حسن طه حممد طه -جوهري فاروق عزة. د. أ   

 
  1029 يوليو ـ العدد الجاني عصر –السادس  اجمللد 88

لاااابي مفااااىلحات ؤماااان املّلومااااات للحوافاااا  مااااْ مّاااااي ر ألاماااان املحبااااْ داخاااا  منؽااااأت ؤماااان   .7

 املّلومات.

ثىبياا  مّاااي ر ؤماان املّلوماااات فاا  مجااا  ؤمااان بنترنااد ألاؼااياء مااان خااال  القااوان   ألاوسو ياااة   .8

 الخاـة بمكافحة طشاثم ثقنيات املّلومات.

شكااضت ِلااى طاناا  الححلياا  النٍااش  لشوافااذ ؤماان املّلومااات الشقميااة ؤمااا دساظااخنا الحاليااة ف  

.  من خال  اظحقشاء إلانحاض ال كش  ف  ؤدب املولُو

 الدراسة النظرية:

 عناصر أمن املعلومات:

يّحمااذ ؤماان املّلومااات ِلااى رالرااة ِناـااش ؤظاظااية  بااذ ؤ  يااحم ثوافش ااا فاا  املّلومااات التااي  

وثااوافش  Integrityوظااالمة املّلومااات وثكاملهااا  Confidentialityجعااحوط  الحمايااة، وهاا  العااشية 

ّاااش  باظااام مسلاااص Availabilityاملّلوماااات 
ُ
، ويمكااان ثناولهاااا ِلاااى النحاااو CIA Triangleؤو  CIA، ج

 :(21)الحال 

وهااا  القاااذس  ِلاااى الح ااااً ِلاااى ظاااشية املّلوماااات ِااان وشيااا   :Confidentialityلسااار ة ا .1

ااااة ِلااااى وظاااايي ماااااد  ؤو يااااحم مناااْ الااااذخو  ا اااار املفااااش   للمّلومااااات ظااااواء ناناااد مح ٌو

بسظااالها ِباار وظاااث  الاثفااا ت، والحإكااذ ِااذم إلاففااا  ِجهااا باإللااافة بلااى ِااذم العااما  

 با واُل ِلحها ب  من خال  ألاشخاؿ املفش  لهم بزلك.

الحإكااااااذ ماااااان املحافٍااااااة ِلااااااى مححااااااوى : Integrityسااااااعمة املعلىمااااااات وث اماااااا  امل حااااااىي  .2

او  بلاى املّلوما ات وظاالمحص مان الّباص ؤو الحّاذي  ؤو إلافعااد ورلاك ِان وشيا  مناْ الـو

  زا املححوى ِن وشي  الحذخ  ا ر املؽشوُ.

لاما  ثاوافش املّلوماات والقاذس  ِلاى ثقاذيمها  :Availabilityثاىافر املعلىماات وإثاحاهاا  .3

ماااان ؤ   وبثاحتهااااا فاااا  الوقااااد املناظاااا  ماااان خااااال  ألاشااااخاؿ املفااااش  لهاااام باااازلك، والحإكااااذ

  . ا ء ألاشخاؿ لن يحم منّهم من اظحنذام املّلومات ؤو الذخو  بلحها

( وه  ؤحذ ؤ ام الّناـاش CIAيمكن ثوليل ِناـش ؤمن املّلومات املّشوفة باظم )مسلص  

 للمّاي ر الذولية املخحفة ععياظات ؤمن وبداس  املّلومات، من 
ا
ألاظاظية أل  نٍام مّلوماجن وفقا

 ل :خال  الؽك  الحا
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 (1ش   )

 (CIAعناصر أمن املعلىمات )مثل  

 

 املخاطر اليت تهدد أمن املعلومات:

بااالشام ماان ؤ ميااة ؤماان املّلومااات وؤ ميااة مححوياتهااا لااذى ماظعااات املّلومااات ب  ؤنهااا    

صالااااد ثحّااااشك للكس اااار ماااان املخاااااوش ألامنيااااة التااااي ثحّااااشك لهااااا وثناولااااد الّذيااااذ ماااان الذساظااااات ؤنااااواُ 

التاااي تهاااذد ؤمااان املّلوماااات وجّاااذدت مّهاااا ثفاااني ات  اااز  املخااااوش، فقاااذ ثكاااو  ناثجاااة ِااان املخااااوش 

تهذياااااذات وبيّياااااة مسااااا  الكاااااواسذ والاااااض ص  ؤو مااااان خاااااال  الّاااااامل   ؤو معاااااحنذم   النٍاااااام ؤن عاااااهم 

 بماظعات املّلومات ظواء ناند بنية القفذ ؤو من ا ر قفذ.

ِلااى املّلومااات ثنؽااإ ِاان ِواماا   % ماان الججمااات النا حااة80فقااذ ؤؼاااست الذساظااات ؤ   

ااىياد  التهذياذ الخاااس   ولكاان ثكاو  ماان طاناا  الّااامل   ِلاى النٍااام ورلااك ِاان وشيا  مااا يعاامل باـ 

Phishing   والخااااذاُ ألحااااذ املعاااائول   ِاااان نٍااااام ؤماااان املّلومااااات ماااان الااااذاخ  ؤو ِاااان وشياااا  ثحمياااا

و  بلى النٍام  .(22)بشام  لاس  مما يخيل للمهاطم   الـو

الاواااُل ِلااى ؤدبيااات املولااُو التااي ثخناااو  مناااوش ؤماان املّلومااات والحفااني ات  ماان خااال  

املخحل اااة لهاااا، يمكااان ولاااْ ثفااانيف للمنااااوش التاااي يحّاااشك لهاااا ؤمااان املّلوماااات بلاااى رالراااة ثفاااني ات 

منحل ة وه : مناوش مادية )ف زياثية( ومناوش بلكترونية مّلوماثية، ومناوش الذاخلية، وفيما يل  

  ات مناوش ؤمن املّلومات ِلى النحو الحال :نخناو  ثفني
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 :Physical Threatsاملخاطر املاد ة  -1

ااو  املاااد  ملكونااات نٍااام ؤماان املّلومااات ؤو ثلااف فاا  املااواسد   هاا  املخاااوش الناطمااة ِاان الـو

املحاحااااة ألماااان املّلومااااات وجؽاااام  المااااشس الااااز  جعااااربص الىبيّااااة ماااان نااااواسذ وبيّيااااة مححملااااة ِلااااى 

املّلوماثياااة ؤو العاااشقة ؤو الحشيااا  وا ااار  مااان الحاااوادذ الىاسثاااة، مماااا يخعااار  فااا  لاااشس داثااام املنؽاااإ  

 للبيانات التي ثحويها  ز  املنؽإ ، ويمكن ثقعيم املخاوش املادية بلى قعم   سثيعي  :

 :Natural Threats املخاطر الطبيعية  -أ 

اـاا ر ثحكااو  ألاخىاااس الىبيّيااة ماان الكااواسذ الىبيّيااة مساا  ال يمااانات وا  لّواـااف وألِا

والاااض ص  ألاسلاااية والباااراك  ، ويمكااان الحغلااا  ِلاااى  اااز  الكاااواسذ الىبيّياااة والحنباااا  هاااا قبااا  حاااذو ها 

ب م  الحىوس الحكنولو   الحذيص ؤو من خال  الحنىيي ف  اخحياس موقْ املنؽإ  املّلوماثية قب  

 .(23)الؽشوُ ف  بنائها

ا ِلااى ؼاابكات املّلو  مااات و نيتهااا الحححيااة ألنهااا ثقااْ دو  ظاااب  بناازاس لاازلك جّااذ  ااز  ألاخىاااس تهذيااذا

مااا  ن اااخة اححياوياااة  عؽاااك  مناااحٍم ملححوياااات الؽااابكة ثح اااَ  Backupيجااا  الاححيااااه داثماااا ِو

 ز  الن خة ف  ؤماكن عّيذ  ِن املقش الشثيسلي للؽبكة ألام حتل يمكن اظترطاُ  ز  املّلومات ف  

 .(24)املححملةحالة حذوذ واحذ  من ثلك الكواسذ الىبيّية 

 :Environmental threats املخاطر البيئية الطارئة -ن 

ثحااذذ  ااز  املخاااوش ماان خااال  اختاارال مقاااييغ ألاماان الىبيّيااة نخيجااة ظااوء الاظااحنذام  

للمكونااات املاديااة لنٍااام ؤماان املّلومااات مساا  ؤطهااض  الحكييااف ؤو ععاار  الغباااس وألاثش ااة وا ر ااا ماان 

ثنااضين املّلومااات ماان إلا مااا  املباؼااش فاا  ألاماااكن املخففااة لهااا ؤو الّواماا  التااي ثااارش ِلااى ؤماااكن 

ا ر املباؼش من خال  نقاه الش ي الجو شية خاسض نٍام ؤمن املّلومات بما ف  بمذادات الكهش اء ؤو 

، ويمكن ؤ  ياد  بلى جّى  الّم  وثوق ص ل ترات وويلاة مماا ياارش ِلاى (25)قنوات الاثفا  ِن عّذ

 ومات.ؤمن وظالمة املّل

 :Internal Threatsاملخاطر الداخلية  -2

 ناااااك الّذيااااذ ماااان املخاااااوش التااااي يكااااو  مفااااذس ا ماااان داخاااا  نٍااااام ؤماااان املّلومااااات ن عااااص  

بواظااىة الّاماا  الرؽااش  مساا  الّااامل   ؤو بواظااىة قفااوس فاا  النٍااام ؤو اختاارال للبنيااة الحححيااة لااص 

ويمكااان ثقعاااايم املخااااوش الذاخلياااة ألماااان مااان بشمجياااات وؤطهاااض  ثحمساااا  فااا  املكوناااات املاديااااة للنٍاااام، 

 املّلومات بلى ألاقعام اثية:
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 :Humans Threats املخاطر البشر ة  -أ 

% ماااااان الججمااااااات النا حااااااة ِلااااااى املّلومااااااات ثنؽااااااإ ِاااااان ِواماااااا  80ؤؼاااااااست الذساظااااااات ؤ   

ااىياد  التهذياذ الخاااس   ولكاان ثكاو  ماان طاناا  الّااامل   ِلاى النٍااام ورلااك ِاان وشيا  مااا يعاامل باـ 

Phishing   والخااااذاُ ألحااااذ املعاااائول   ِاااان نٍااااام ؤماااان املّلومااااات ماااان الااااذاخ  ؤو ِاااان وشياااا  ثحمياااا

و  بلى النٍام  .(26)بشام  لاس  مما يخيل للمهاطم   الـو

ويقفاذ باملخااوش الرؽاشية ؤنهاا األاخىااء التاي يمكان ؤ  ثحاذذ ؤرنااء ثفاميم الحجه اازات ؤو  

الاخحبااس ؤو الحجمياْ للبياناات ؤو ؤرنااء بدخالهاا بلاى نٍم املّلومات، ؤو من خاال  ِملياات البرمجاة ؤو 

النٍاااام ؤو فااا  ِملياااات ثحذيااااذ الفاااالحيات الخاـاااة باملعاااحنذم  ، وجؽااااك   اااز  ألاخىااااء الغالبيااااة 

 .(27)الٍّمل للمؽان  املحّلقة بإمن وظالمة املّلوماتا

 مااااااا يحاااااإلف ألاماااااان الرؽاااااش  فاااااا  ؤ  منؽاااااإ  مّلوماثيااااااة مااااان لااااااشوس  لاااااما  ؤ  يكاااااا  
ا
و  ِااااااد 

ألاشاخاؿ املفااش  لهاام با ثفااا  بالنٍااام طااذيشين بالسقااة ومعاائول   عؽااك  يماامن ِااذم جّشلااهم 

للمااغوه التاااي يمكااان ؤ  ثقاااْ ِلااحهم مااان خااااسض نٍاااام ؤمااان املّلومااات، وعؽااام  نٍاااام ؤمااان املّلوماااات 

 :(28)بالنعبة للّنفش الرؽش  عؽك  ِام ال ئات الحالية

 من املّلومات املوطود  ف  املنؽإ  املّلوماثية.  م املعح يذين املسحخدمي :  .1

  م ألاشخاؿ الزين يذيشو  نٍام ؤمن املّلومات. مشغلي ا:خدمات املعلىماثية:  .2

 اام املعاائول   ِاان بشمجيااات الحاظااوب وألاظااالي  الحقنيااة املحّلقااة بااإمن  املبااجمجي :  .3

 املّلومات.

حااااا  الاوااااااُل فقاااااي ِلااااااى : ثمااااام  اااااز  ال ئااااااة ؤولئاااااك ألاشاااااخاؿ الااااازين لهاااااام الزائااااار ن  .4

 املّلومات دو  الحذخ  فحها.

ـااااااال  مهندسااااااي  املعلىمااااااات  .5 :  اااااام املنااااااوه لهاااااام بخؽااااااغي  الحىبيقااااااات املّلوماثيااااااة وب

 ألاخىاس الواسد  ِلحها، كما ؤنهم من يقومو  باملحاعّة الذوسية لنٍام ؤمن املّلومات.

 :Technical Threats املخاطر الحلنية  -ن 

لىاعْ ال جاي وثاحم نخيجاة تهذياذات ناطماة ِان القفاوس والسغاشات يغل  ِلى  ز  املخاوش ا 

املوطود  فا  منحل اة ؤنٍماة ؤمان املّلوماات، دو  ؤ  ثاذخ  عؽاش  ؤو ؤ  تهذياذات وبيّياة ؤو بي ياة 

 ومن  ز  التهذيذات ما يل :

جؽااام  ِياااوب الحفاااميم فااا  ألاطهاااض  والبااارام  والؽااابكات  تهد ااادات عياااىن الحصااامي : .1

 ضين، ؤو ؤ  مكو  آخش من املكونات املادية ألنٍمة املّلومات.وؤدوات الش ي والحن
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برا ناند مّلومات املنؽإ  مؽخحة وثم ثنضيجها ف  ؤمااكن  تهد دات جشخد املعلىمات: .2

 كس ر ومح شقة يحم الحّام  مّها من خال  ؼبكات محّذد .

اااااذم محاعّاااااة ِملياااااات  خلااااا  عاااااي املعااااادات:  .3 ىاااااا  ععااااار  قاااااذمها ِو ؤ  ثكاااااو   اااااز  ألِا

 يذ ا وثحذيثها ؤو ععر  الاظحّما  الخاو .ثجذ

قذ ثححو  البرمجيات املعحنذمة ف  ؤمن املّلومات ِلاى الّذياذ  أخطاء البجمجيات: .4

من ألاخىاء ألامش الز  ينّكغ بالحال  ِلى دقة املخشطات وصحة املّالجة التي يقوم 

ـااالية ؤو ن اااخ مقلاااذ و  هاااا النٍاااام،  مجهاااا  ياااحم رلاااك ِااان وشيااا  اظاااحنذام باااشام  ا ااار ؤ

ية.  بىشيقة ا ر ؼِش

يحّل  بإخىاء بةدخا  البياناات فا  نٍاام ؤمان املّلوماات بحياص ياحم  أخطاء البيارات: .5

بدخا  بيانات ا ر صحيحة مماا يانّكغ ِلاى دقاة املّلوماات املعاحنشطة فا  ِملياات 

 .(29) الاظترطاُ

 :Electronic Threatsاملخاطر إلالكتجورية  -3

فاا  الغالاا  ماان خاااسض النٍااام ماان قباا  ؤشااخاؿ لاايغ لهاام ِالقااة ثقااْ املخاااوش إلالكترونيااة  

انة املّلومااات واختارال المااوابي  حااذاءات ِبااس  ِاان قـش باص ؤو ـااالحيات الاذخو ، وثكااو   از  الِا

الشقابية وألامنية للنٍام  هذ  الحفو  ِلى مّلوماات لهاا واالْ العاشية، حياص ثكمان خىاوس  ثلاك 

ال وماه  حذود قذسثص ف  الحنشي  باإللافة بلى ِاذم مّشفاة املخاوش ف  ِذم مّشفة من قام با ختر 

 .(31)الهذ  من وساء  ز  الاختراقات

منز وقد قشي  ناند املخاوش إلالكترونية ثحّل  بحقنيات الحاظ  ال  ونٍم املّلوماات  

 ومااا يحّلاا  باملّالجااة اليااة للمّلومااات، حيااص نانااد ثااذوس  ااز  املخاااوش حااو  الحالِاا  فاا  البيانااات

حااذاءات التااي ثقااْ ِلااى املخشطااات وظااشقة البيانااات ِاان وشياا  الاختاارال،  املذخلااة للحاظاا  الاا  والِا

 : (31)ويمكن ثفنيف طشاثم الحاظ  ال  بلى رالرة ؤنواُ

وثكو  الجشيمة ِباس  ِان ظاوء اظاحنذام ؤطهاض  الحاظا  الا   ا:جر مة امل ىسبة: .1

عؽاااك  ا اااار قااااانونن، ياااااد  بلااااى اسثكاااااب طشيمااااة يّاقاااا  ِلحهااااا قااااوان   طااااشاثم الحاظاااا  

 ال .

يكاااااو  ظاااااوء الاظاااااحنذام عؽاااااك  مقفاااااود  ساااااىء الاساااااحخداح :جهاااااا  ا: اسااااا    اااااي: .2

 للخعر  ف  الحنشي  لؤلطهض  والحالِ  باملّلومات.
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التااي يكااو  فحهااا الحاظاا  الاا  ن عااص ؤدا  لحن يااز عللااة تا: اساا    ااي: ا:جاارائ  املح .3

 الجشيمة.

ويمكااان ؤ  ثاااحم الجاااشاثم الخاـاااة بالحاظااا  الااا  مااان الّاااامل   داخااا  املنؽاااإ  املّلوماثياااة  

الاازين لااذيهم ـااالحيات الحّاماا  مااْ النٍااام، حيااص ؤؼاااست الذساظااات بلااى ؤ  الخعاااثش الناثجااة ِاان 

 Orkandومجهاااااااا دساظاااااااة ؤطشتهاااااااا داثاااااااش  املحاظااااااابة الّاماااااااة وؼاااااااشكة ؤوسناناااااااذ  طاااااااشاثم الحاظااااااا  الااااااا 

ملياااااو  دو س  1.5لالظخؽااااااسات، ؤ  لجااااام الخعااااااثش املحّلقاااااة بجاااااشاثم الحاظااااا  الااااا  ثقاااااذس بحاااااذود 

لؽااشنات املفاااس  املحعااو ة فاا  الو يااات املححااذ  ألامشيكيااة، وماان ناحيااة ؤخااشى يقااذس املشكااض الااووجي 

% ماااان طااااشاثم الكمبيااااوثش ثااااضداد بفااااوس  70الاااا  فاااا  لااااوط ؤنجلااااوط بنحااااو لبيانااااات طااااشاثم الحاظاااا  

، مماااااااا يجّلهاااااااا جؽاااااااك  ثحاااااااذيا خى ااااااارا يواطاااااااص إلاداسات الّلياااااااا عؽاااااااك  ِاااااااام وبداس  نٍااااااام (32)وا اااااااحة

 املّلومات عؽك  خاؿ.

طذيش بالزكش ؤ  ٌهوس الجشيمة إلالكترونية ؤو العيبرانية نا  نخيجاة الحىاوس الحكنولاو    

فااااا ت وخااااذمات إلانترنااااد، ويمكننااااا ثفاااانيف الجااااشاثم التااااي ثااااحم ِاااان وشياااا  اظااااحنذام فاااا  نٍااااام الاث

 :(33)ثكنولوطيا املّلومات من خال  الحاظ  ال  بلى ألاقعام اثية

 .طشاثم نؽش املّلومات العشية 

 .طشاثم التزويش إلالكترونية 

 .طشاثم ثشوي  إلاؼاِات 

 .طشاثم ثقنية املّلومات 

 

 أشكال املخاطر اليت تهدد أمن املعلومات.

جّذدت ؤؼكا  ونمارض املخاوش التي تهذد ؤمن املّلومات فمجها ما يحّل  باملخاوش الناثجة  

حاااذاء ِلااااى مححاااوى الحاظااا  الااا  ظااااواء فااا  مكوناثاااص املادياااة ؤو املكونااااات  ِااان الجاااشاثم الخاـاااة باِ 

  لااااامن مححوياااااات الحاظااااا  الااااا ، ؤو الجاااااشاثم املّنوياااااة وقواِاااااذ البياناااااات ؤو املّلوماااااات التاااااي ثكاااااو 

املحّلقااة بمححوياااات الؽااابكة الّامليااة التاااي جعاااحنذم ماان خاااال  الحاظااا  الاا  وثكاااو  وظااايلة للاااش ي 

باااا   الحواظاااا  اليااااة ومااااا ينااااح  ِاااان رلااااك ماااان الجااااشاثم العاااايبرانية، وفيمااااا يلاااا  نخناااااو  بةيجاااااص قااااذس 

املخاااوش التاااي تهاااذد ؤماان املّلوماااات العاااال ة إلامكااا  أل ااام نمااارض  اااز  املخااااوش فاا  لاااوء ثفاااني ات 

 الزكش ورلك ِلى النحو الحال :



                            حسن طه حممد طه -جوهري فاروق عزة. د. أ   

 
  1029 يوليو ـ العدد الجاني عصر –السادس  اجمللد 999

 :Denial Of Services (DOS)هجىح جعطي  ا:خدمة  -1

ياااحم مجاااوم جّىيااا  الخذماااة ِااان وشيااا  بسظاااا  ِاااذد  اثااا  مااان ولباااات الاثفاااا  ؤو ؤواماااش   

بلى الجهاص النحية مان ؤطا  باشاقاص فا  مّالجاة  از  الىلباات  Pingالؽبكات مس  ؤمش  تبشوثونو  

مماااا يحمااا  الحاظااا  الااا  ؤكثااار مااان واقحاااص حتااال يحوقاااف ِااان الاظاااحجابة، ومااان رااام ِاااذم قذسثاااص ِلاااى 

بلاى جّىيا  الهاذ  نهاثياا والخاشوض مان الخذماة. Floodingالقيام بمهامص، وقذ ثف  دسطة إلااشال 
  
 :مات إلانترنااااااااد رالرااااااااة ؤناااااااواُ منحل ااااااااة و ااااااااميعاااااااتهذ  مجااااااااوم جّىيااااااا  الخذمااااااااة ِباااااااار خاااااااذ 

املعاحنذم وطهاااص الحاظا  الاا  املمايف للخذمااة باإللاافة بلااى ؼابكة الاثفااا ، حياص يبااذؤ مجااوم 

 Trin00, Tribe Floodجّىياا  الخذمااة باظااحنذام ؤدوات ثشظاا  ِباار إلانترنااد مساا  جّااش  باظاام 

Network, Stacheldraht  باااألوامش املححاليااة حتاال يقااف  وهاا  ؤدوات خاـااة بااةاشال الحاظاا  الاا

او  ا ار املفاش   ِن الاظحجابة ومن رم يمكن اظحغال  السغشات ف  وقد ثوقف الحاظا  الا  للـو

بااااااص للبيانااااااات واظااااااحنذام عّاااااان ألاظااااااالي  إلثااااااال  البيانااااااات وجّىياااااا  الخذمااااااة ومنااااااْ املعااااااحنذم   

و  بلحها ي   من الـو  .(34)الؽِش

 :Social Engineeringالهندسة الاجحماعية  -2

بلااى ؤ  الهنذظااة الاطحماِيااة هاا  ال اان الخااادُ فاا   Sagar Rahalkarؤؼاااس ظاااطاس سالكاااس  

الحواـ  مْ الناط من ؤط  الحفو  ِلاى مّلوماات  اماص ثإخاز الؽاك  العاش ، ومٍّام النااط   

الّذيااااذ ماااان  ميّلمااااو  مااااذى قيمااااة املّلومااااات التااااي يمحلكونهااااا، فنجااااذ املهاااااطم   يقومااااو  باظااااحنذا

لحيا  املخحل ااة إلقنااُ النااحية بحقاذيم  ااز  املّلوماات ِاان وشيا  الادِاااء بإناص معاائو  ُمّتار  بااص ا

كما  او الحاا  فا  ظاشقات ؤسقاام بىاقاات الاثحماا  فياذ    ناا املهااطم بإناص معائو  بناك مان البناوك 

 .(35)الؽه ر  رم يعإ  النحية ِن سقم الاثحما  الخاؿ بص ؤو سقم الحّشيف الشخصلي الخاؿ بص

اااة مااان الحكحيكاااات   ومااان خاااال  مجماااات الهنذظاااة الاطحماِياااة يعاااحنذم املهااااطمو  مجمِو

ااة إلنجاااص ؤ ااذافهم، ويمكاان ؤ  ثكااو  حيلااص ععاايىة مساا  اكخعاااب رقااة النااحية ِباار الهاااثف  املحنِو

ختااارل مااان 
ُ
اااو  بلاااى موقاااْ الويااا  امل ّااام لشاااخق ماااا للـو

ُ
اااذاد الى للحفاااو  ِلاااى مّلوماااات ظاااشية إِل

ىي  .(36)اد إلالكتروننخال  ما يعمل باـ 

 :Phishingالاصطياد إلالكتجو    -3

يّحبااااار ألاظااااالوب النماااااور   للجماااااْ بااااا   طاااااشاثم خاااااذاُ الهنذظاااااة الاطحماِياااااة وثكنولوطيااااااا  

الؽااابكات، الاااز  يااااحم ِااان وشياااا  ِمااا  موقااااْ بلكترونااان مضياااف ملوقااااْ بلكترونااان قاااااثم بال ّااا   هااااذ  
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 مااااان خاااااال  الشظااااااث 
ا
ا ااااار املشااااااوب فحهاااااا ِااااان وشيااااا  البرياااااذ  خاااااذاُ املعاااااحنذم  ، ويكاااااو  رلاااااك ِااااااد 

الناات الكارباة التاي ثٍهاش عؽاك  م اا   خاال   إلالكترونن وسظاث  الهاثف املحمو  باإللافة بلى إلِا

ثفاااااا ل مححويااااااات املواقااااااْ إلالكترونيااااااة وماااااان خاللهااااااا ظااااااشقة حعااااااابات البريااااااذ إلالكتروناااااان ؤو ؤسقااااااام 

 .(37)الحعابات البنكية وا ر ا من املّلومات الهامة

حيص ناا  قبلهاا يىلا  ِلياص مفاىلع الفايذ قبا   1996ثشطْ جعميحص  هزا الاظم بلى ِام  

ااىياد إلالكتروناان، كمااا ؤ  ؤو  حادرااة ثمااد باظااحنذامص نااا   ااحيتها موقااْ ؤمشيكااا  ؤ  يحغ اار بلااى الـا

، ألناااص مااان ؤطااا  فاااحل حعااااب للحفاااو  ِلاااى 1990فااا  ِاااام  America Online (AOL)ؤو   يااان 

ِلاى املعااحنذم ؤ  يكحا  ث اـااي  بىاقحاص الاثحمانيااة ناملاة راام قاام املهاااطمو  خاذمات املوقاْ يجاا  

اال ، ماان خاللااص ثمااد ظااشقة مالياا   البيانااات البنكيااة الخاـااة  عّما  موقااْ مضيااف مماراا  للموقااْ ألـا

 .(38)باملؽترك   ف  موقْ ؤمشيكا ؤو   ين

ثححاااااو  ِلاااااى  ياااااحم خاااااذاُ املعاااااحنذم   ِااااان وشيااااا  الشظااااااث  املضي اااااة العاااااالف ركش اااااا التاااااي 

ال ، و الحاال  يقاوم املعاحنذم بالاذخو   سوابي ملواقاْ بلكترونياة مضي اص جؽاابص املوقاْ إلالكترونان ألـا

اال  مساا  مّلومااات  ِلااى ثلااك املواقااْ وملاا  البيانااات التااي جّااّود ِلااى كحابتهااا ِنااذ ثفاا حص للموقااْ ألـا

 اااااحية لجاااااشاثم  حعاااااابص البنكااااان ؤو مّلوماااااات خاـاااااة بمواقاااااْ ؤخاااااشى  اماااااص و ااااازلك يقاااااْ املعاااااحنذم

اال   اىياد إلالكتروناان، إل  املوقاْ املضيااف يكاو  محماراا  مان حيااص الواطهاة الشثيعااية للموقاْ ألـا الـا

ااال  ب اااشل ععااايي كحاااش   مساا  ؤلاااوا  الحفاااميم وألاؼاااكا  ويمكااان ؤ  ينحلاااف املوقااْ املضياااف ِااان ألـا

ااال  ونخيجاااة لهااازا الخؽاااابص فاااال يعاااحىيْ املعاااحن ذم الّااااد  ؤ  صاثااذ ؤو نااااقق ِااان ِناااوا  املوقاااْ ألـا

ل  واملضيف  .(39)ي شل ب   املوقْ ألـا

 :Malwareالبجمجيات الضارة  -4

حااااذاءات التااااي ثحّااااشك لهااااا ؤنٍمااااة املّلومااااات التااااي   جّااااذ البرمجيااااات الماااااس  ماااان ؤٍِاااام الِا

ثفي  ؤطهض  الحاظ  ال  والهاثف املحماو  فا  حالاة اثفاالص بنذماة إلانترناد، وجؽا ر البرمجياات 

الّموم بلى بشنام  ؤو نود يمكن صسِة ظشا ف  طهاص النحية بذو  بر  منص عغشك  الماس  ِلى وطص

بحااذاذ المااشس فيااص ؤو جّىيلااص ؤو القيااام بااإ  بطااشاء ا اار مؽااشوُ ِلااى املّلومااات التااي يححويهااا طهاااص 

 .  (41)النحية

ؤمااااا بالنعاااابة ألنااااواُ الباااارام  الماااااس  فقااااذ قعاااامها ؤظااااحار ؤماااان املّلومااااات ماااااسثين ز ثااااوسعغ  

Martinez Torres  حماااد ِلااى كي يااة انخؽاااس ا ِباار ؼاابكات بلااى رالرااة فئااات سثيعااية ماان حيااص الِا

 ، وه  ِلى النحو الحال :(41)إلانترند وه  ال  روظات وؤحفنة وشواد  والذيذا 
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 :Viruses الفيجوسات  -أ 

بااذؤ ٌهااوس ال  روظااات فاا  العاابّينات ماان القااش  املاايالد  املاخاالي، ونانااد دسطااة خىوستهااا  

ععااايىة فااا  البذاياااة ليعاااد ِلاااى معاااحوى الخىاااوس  املوطاااود  فااا  الوقاااد الحالاااش، رااام ؤـااابحد ؤكثااار 

 لتزايااذ اظااحنذام الحاظاا  الاا  وانخؽاااس خااذمات إلانترنااد، لاازلك 
ا
 ِاان العاااب  نٍااشا

ا
 وانخؽاااسا

ا
خىااشا

 .جّذ ؤكبر فئات البرام  الماس  من حيص جّذد ؤؼكالها وؤنواِها

بلى ؤ  ال  روظات ِباس  ِن البرام  التاي  Fernando Georgelوؤؼاس ف رنانذو طوسطي   

يمكن ؤ  ثفي  بشام  ؤخشى ِن وشي  جغي ر ا ؤو بن خها مش  ؤخشى بذاخ  بشام  الحاظ ، وثمش 

دوس  حيا  ال  روظات عّذ  مشاح  حتل ثحمكن من بلحال المشس بجهاص الحاظ  ال ، و م ؤسبّة 

 :(42)مشاح  نخناولهم ِلى النحو الحال 

ِناااااااذما يكاااااااو  ال  اااااااروط خاااااااامال فااااااا  انحٍااااااااس ثنؽااااااايىص مااااااان قبااااااا   مرحلاااااااة ا:خماااااااىب: .1

 املعحنذم.

 ثحذذ ِنذما يقوم ال  روط بةنؽاء ن خة من ن عص وبدساطها ف   مرحلة الارخشار: .2

ة ِلى طهاص الحاظ  ال .  بشنام  مّ   من البرام  املح ٌو

اث ص املىلو ة منص. مرحلة الحفجيج: .3  يقوم فحها ال  روط بالححشك ف  ثن يز ٌو

يقااااوم ال  ااااروط بالبااااذء فاااا  الحفااااش  ِلااااى النحااااو املىلااااوب منااااص فاااا   مرحلااااة الحنفياااا : .4

 ثذم ر البرام  ؤو جعشي  املّلومات وبثالفها.

 :Trojans Horses أحصنة طروادة  -ن 

جّاااذ ؤحفااانة واااشواد  مااان البرمجياااات المااااس  التاااي ثٍهاااش فااا  ؼاااك  باااشام  مؽاااشوِة ولكجهاااا  

ثن اان فاا  داخلهااا بااشام  لاااس  حتاال يقااوم النااحية بحشبيتهااا ِلااى طهاااص  ؤو جؽااغيلص راام يااحمكن املختاارل 

و  ِن وشيقها بلى طهاص النحية، لزلك ؤول  ِلى  ز  البرمجيات بظام ؤحفانة واشواد   من الـو

فااة اليونانيااة املؽااهوس  التااي قااام إلااشياا  بالخعاال  داخاا  حفااا  خؽاا ي  ااخم من اا  نعاابة بلااى الق

 .(43)بذاخلة الجنود حتل يخسجل لهم الذخو  بلى ؤساخلي الّذو كحمويص  كخعاب الحشب

برا قام املعحنذم للجهاص النحية بخؽغي  البارام  التاي ثححاو  ِلاى ؤحفانة وف  حالة ما  

البرام  الماس  املخبإ  بذاخلها وجّم  ِلى مماسظاة ِملهاا الاز  ـاممد وشواد  يحم حيجها ثنؽيي 

اااااا ماااااا يكاااااو  الغاااااشك مجهاااااا  اااااو الحجعاااااغ، حياااااص جعااااامل  اااااز  البرمجياااااات  اااااا للقياااااام باااااص واالبا خفيفا

 ِااان ثن ياااز 
ا
باااالححكم فااا  الجهااااص الناااحية ؤرنااااء الاثفاااا  بنذماااة إلانترناااد وثفااا ل مححوياثاااص فماااال

 .(44)ألاوامش املحّلقة بص
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 :Worms دا الد   -ج 

ِلااااااى ِكااااااغ ال  روظاااااااات التااااااي ثحىلاااااا  مااااااان النااااااحية اثنااااااار عّااااااان الخىااااااوات للحّاااااااشك  

لل  روظااات مساا  ن ااخص ماان مفااذس آخااش مفاااب ؤو ثنؽاايىص بالخىااإ، فااة  الذيااذا  لهااا القااذس  ِلااى 

الانخؽااااااس عؽاااااك  ظاااااشعْ ِبااااار إلانترناااااد ويكاااااو  الهاااااذ  مجهاااااا ِااااااد  ن اااااغ ألا اااااذا  الخاـاااااة باااااال ئح   

اذ الماااااااشس بإنٍماااااااة الكمبيااااااوثش لحاااااااذم ر املّلوماااااااات التااااااي يححويهاااااااا، ؤو لجماااااااْ العااااااابقح   و اااااااو بحااااااذ

اا ِبار ؼابكة (45)املّلومات الشخفية بذو  ِلم ـاح  طهاص الحاظ  الا  ااد  ماا ثنخؽاش راثيا ، ِو

ؤمااان نٍاااام ف التاااي ثخعااار  فااا  وطاااود السغاااشات ألامنياااة املوطاااود  فااا  ّإلانترناااد مااان خاااال  نقااااه المااا

 .  (46)املّلومات

 :Spywareترمجيات الحجسس  -5

جّحبااار باااشام  الحجعاااغ ناااُو آخاااش مااان البرمجياااات الخبيساااة التاااي ثحاااوافش فحهاااا ألاااااشاك ا ااار  

ية ف ي جّم  ِلى مشاقباة نا  ماا يكحباص الناحية حتال ؤناص ج اج  النقاشات ِلاى لوحاة امل ااثيل  الؽِش

خترل وثقوم ؤيما ِلى ؤِما  خبيسة ؤخشى 
ُ
 . (47)وثشظلها بلى امل

المااااس  التاااي ثقاااوم بخن ياااز مهامهاااا عؽاااك  معاااحق  ِااان وشيااا  الاثفاااا  بالؽااابكات البااارام   

الاطحماِيااة ؤو موقااْ مااا ِلااى ؼاابكة إلانترنااد، وثقااوم  ااز  الباارام  بجمااْ مّلومااات حااو  مااا يقااوم بااص 

املعااحنذم ماان ؤنؽااىص ظااواء ِباار إلانترنااد ؤو فاا  ولااْ ِااذم الاثفااا  باإلنترنااد ِلااى الجهاااص الخاااؿ 

نتاااااارل فااااااوس اثفااااااا  الحاظاااااا  الاااااا  باإلنترناااااادبالنااااااحية وبسظااااااا   ااااااز ، ولباااااارام  (48)  املّلومااااااات للما

 الحجعغ ؤنواُ ِذيذ  نزكش مجها ما يل :

 بشام  الحجعغ الرعيي ومحاعّة نؽاه املعحنذم. 

  بشام  ج جي  نقشات لوحة امل اثيلKeyloggers. 

  النات  .Adwareبشام  إلِا

  النوافز ال قاِية ؤو املنرسقةPopup. 

 :Spammingالبج د إلالكتجو   غيج املرغىن  -6

ويااحم فااا   ااازا الناااُو مااان الججماااات اظااحنذام البرياااذ إلالكترونااان نوظااايلة إلاشاقاااص بالشظااااث   

 من الوقد واملا  مماا 
ا
الذِاثية ملنحجات مّينة مما يعتهلك مواسد الحاظ  ال  ويحىل  رلك كس را

ة اظااااحجابة خذمااااة إلانترنااااد  ياااااد  بلااااى خناااا  الؽاااابكة والّماااا  ِلااااى ببىائهااااا فاااا  نقاااا  البيانااااات وظااااِش

 ن عها.
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يشطااْ العاار   خحياااس البريااذ إلالكترونااان ليكااو  البيئااة التااي يااحم مااان خاللهااا ؼاان مساا   ااازا  

النااااااُو ماااااان الججمااااااات بلااااااى ؤ  الّالقااااااات الاطحماِيااااااة القاثمااااااة باااااا   املعااااااحنذم   وخاـااااااة فاااااا  مواقااااااْ 

مماااا يّجاااي ؤناااص مااان العاااه  بقنااااُ املعاااحنذم الحواـااا  الاطحماااا   ثكاااو  قاثماااة ِلاااى السقاااة الو مياااة، 

املعتهذ  بقشاء  مححوى البيانات ا ر املشاوب فحها ويشطْ رلك بلى إلايهام بإنها سظاث  آمنص ونخيجة 

ىياد إلالكترونن  .Phishing (49)لزلك يمكن ؤ  ثىوس  ز  الججمات بلى طشاثم الـا

 اااام نمااااارض وؤؼااااكا  املخاااااوش التااااي طااااذيش بالاااازكش ؤ  ثلااااك ألانااااواُ التااااي ثاااام ثناولهااااا جّحباااار ؤ 

ثحّااشك لهااا ؤماان املّلومااات فاا  بيئااة إلانترنااد، باإللااافة بلااى الّذيااذ ماان ألانااواُ ألاخااشى مساا  مناااوش 

وا ر اا مان  Sniffer Attacksومجماات اِتاراك البياناات  Spoofing Attacksمجماات الانححاا  

 املخاوش التي   يخعْ املجا  لزكش ا.

 

 :األمنية حلناية أمن املعلومات التدابري

نانااد  ناااك حاطااة ماظااة لحااوف ر ماان خااال  ثناااو  مناااوش ؤماان املّلومااات العااالف ركش ااا  

الحذاب ر ألامنية الكافية لحماية ؤمن املّلومات من  ز  املخاوش باإللافة بلى بيجاد ثقنيات مبحكش  

يتها وثإميجهااااا ماااان ثلااااك املخاااااوش  ر ألامنيااااة الالصمااااة لحمايااااة ؤماااان ويمكاااان ثقعاااايم الحااااذاب، ثماااامن ؼااااِش

املّلومات بلى ؤسبّة ؤقعام سثيعية وه : الحذاب ر الحنٍيمية، املادية، الحقنية، باإللافة بلى الحذاب ر 

 الخؽشعّية لمما  ثوف ر حماية ؤمن املّلومات، وفيما يل  ثناو   ز  الحذاب ر ِلى النحو الحال :

 

 :Organizational Measuresالتدابري التنظينية أوال: 

ثحّلااااا  الحاااااذاب ر الحنٍيمياااااة باألنؽاااااىة إلاداسياااااة داخااااا  ماظعاااااات ؤمااااان املّلوماااااات، حياااااص  

ااة ماان إلاطااشاءات  تهااذ   ااز  الحااذاب ر لبناااء بيئااة آمنااة للمّلومااات والح اااً ِلحهااا ماان خااال  مجمِو

، (51)ماان املّلوماااتإلاداسيااة ألامنيااة املماااد  ويااحم اخحياس ااا للحىبياا  عؽااك  فّااا  داخاا  ماظعااات ؤ

ويمكن ثقعيم الحذاب ر الحنٍيمية بلى قعم    ما: ثذاب ر بداسية وؤخشى شخفاية خاـاة بالّاامل   

 ف  ماظعات املّلومات، نخناولهما كما يل : 

 الحداتيج إلادار ة: -أ 

ُيااشاد بالحااذاب ر إلاداسيااة ظاايىش  طهااة إلاداس  ِلااى بداس  نٍاام ؤماان املّلومااات وقواِااذ ا مساا   

بالبرمجيات الخاسطية ؤو ألاطنرية ِن املنؽإ ، فمال ِما يحّل  بمعاث  إلاؼشا  واملحاعّة  الححكم
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ِلى ؤنؽىة املاظعة ف  الشقاباة ِلاى الاؼاترانات الخاسطياة للمنؽاإ  ماْ املاظعاات ألاخاشى ومعااث  

 .(51)الححقي  ف  املخاوش التي ثحّشك لها املنؽإ 

ِااااة مااااان  ويمكاااان ثااااوف ر الحاااااذاب ر إلاداسيااااة لالصماااااة  لحمايااااة ؤماااان املّلوماااااات ماااان خاااااال  مجمو

الحّليمات وإلاسؼادات مس  ظياظات ؤمن املّلومات واظتراثيجيات بداس  ؤمن املّلومات، حيص يحم 

مااا  الورااااث   اِحمااااد  اااز  العياظاااات لححذياااذ واااشل اظاااحنذام املّلوماااات ومفاااادس ا عؽاااك  آمااان ِو

شاقباااة ِلاااى العااالوكيات الغ ااار مإلوفاااة ظاااواءا مااان الالصماااة ملشاقباااة الحّامااا  ماااْ املّلوماااات، كماااا ياااحم امل

الّااامل   داخاا  املنؽااإ  ؤو خاسطهااا، ويجااا  ثورياا   ااز  العياظااات فااا  وراااث  مكحو ااة وجّميمهااا ِلاااى 

 . (52)الّامل   باملنؽإ  لضياد  الو   والا حمام بإمن املّلومات

 الحداتيج الشخصية:  -ن 

عحوى ألافشاد الّامل   ِلاى نٍاام ؤمان ثحّل  الحذاب ر الشخفية بحماية املّلومات ِلى م 

املّلومات حيص يؽك  ألافشاد الّاملو  ِلى النٍام ؤحذ ؤ م التهذيذات القوية التي يمكان ؤ  ثاارش 

ِلاى ؤمان وظااالمة املّلوماات، فقااذ يشثكا  ال ااشد خىاإ ِناذ اظااحنذاما لنٍاام ؤو ؤرناااء بِاذاد وثجه ااز 

كماا يجا  ِاذم با اا  ؤ  ؤٍِام التهذياذات ثاإجن قاذ  البرام  الخاـة باملنؽإ  مما يقل  من فّاليتها

 .(53)ثإجن من الّامل   ِلى النٍام

ثاااااشثبي حماياااااة الّاااااامل   فااااا  النٍاااااام بوظااااااث  الحّشياااااف الخاـاااااة  هااااام والحإ يااااا  والحاااااذسي   

حاذاء ِلااى ؤمان املّلومااات،  للمحّاامل   ماْ وظاااث  ألامان بلااى طانا  الااو   بمعااث  ألامان ومناااوش الِا

طااااشاءات التااااي يمكااااان ؤ  جعاااااِذ املنؽاااااأت املّلوماثيااااة ِلااااى اثناااااار الحااااذاب ر الالصماااااة لاااازا فااااة  ؤ ااااام إلا 

 :(54)لحماية ؤمن املّلومات من التهذيذات التي قذ ثحذذ من الّامل   لذيها ما يل 

ااااااف بمااااااا  .1 ثحذياااااذ نلمااااااات مااااااشوس للّاااااامل   ِلااااااى ؤ  يشا ااااااى ثحذيااااااذ ـاااااالحيات ناااااا  مٌو

ىاااال ِملاااص باملنؽاااإ  فقاااي وليعاااد يخناظااا  ماااْ وبيّاااة ِملاااص، وثكاااو  قاـاااش  ِلاااى ن

 ـالحيات دو  حذود.

الحإكااذ ماان ؤمااانتهم وبخالـااهم ويٍهااش رلااك  مااْ لااشوس اخحياااس الّااامل   عّنايااة ثامااة  .2

 من خال  قيام إلاداس  بمشاقبة ظلوكياتهم ِن ُعّذ للحإكذ من رلك.

 للّذيذ من املؽكالت التي قذ ثواطهها الؽبكة .3
ا
 .ثذسي  الّامل   عؽك  طيذ ثجنبا

الحإكاااااااذ مااااااان بصالاااااااة بياناااااااات الّاااااااامل   املنتهياااااااة ماااااااذ  خاااااااذمتهم فااااااا  املنؽاااااااإ  مااااااان قاثماااااااة  .4

 .معحنذمن النٍام
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 :Physical Measuresالتدابري املادية ثانيا: 

ااو  بلااى نٍاام املّلومااات   ُيىلاا  مفااىلع الحااذاب ر املاديااة ِلااى نافااة الوظاااث  التااي ثمنااْ الـو

نة وا ر اااا مااان الوظااااث  التاااي ثقاااوم ِلاااى حماياااة وقواِاااذ ا مسااا  ألاق اااا  والحاااواطض والغاااش  املحفااا

ألاطهاااض  الحعاظاااة مااان الّباااص ؤو الحنشيااا ، ولححقيااا  املعاااحوى املىلاااوب مااان الحماياااة املادياااة ألمااان 

 :(55)املّلومات  بذ من مشاِا  ِذ  ِوام ، مجها ما يل 

ااش  مغلقاص لحماياة ؤطهاض  خاادم الؽابكة املشكضياة للمنؽاإ  ؤ  عّياذا ِان  ثنفيق .1

 اش  الّامل   ؤو املعح يذين حتل   يكو  محاحا للجميْ.

اظاااحنذام الكاااابالت املغل ااااة ورلاااك لحقلياااا  إلاؼاااّاُ السااااانو  املنرسااا  ماااان خاللهاااا، مااااْ  .2

 بمكانية بلافة ؤكثر من اال  ِلحها ملنْ  زا إلاؼّاُ.

مشاقبااااة ملوقااااْ املنؽااااإ  ماااان الااااذاخ  والخاااااسض مساااا  الااااذواثش الحل ضيونيااااة ثااااوف ر وظاااااث   .3

 .املغلقة

ثإم   ألابواب واملنافز ورلك باظاحنذام ؤطهاض  إلانازاس الياة لحقاوم بخؽاغي  ؤطاشاط  .4

 الحنريص ف  حالة الذخو  ف  ا ر ظاِات الّم  الشظمية.

فاول ألاظاقف حتال  ثشكي  الكابالت الخاـة بالؽبكة ِبر ثمذياذات ِبار الجاذسا  ؤو .5

و  ا ر املخحف    .  ثكو  مّشلص لـو

وؤدوات جعاِذ املنؽإ  ِلى ثحقي  ألامن املادياة وحمايتهاا ؤخشى  ناك وشل فمال ِن ؤ   

ماان التهذيااذات و ااز  الىااشل ثحااذاخ  مااْ الحااذاب ر الحقنيااة ألماان املّلومااات ولكاان ظاانخناو  فقااي مااا 

 ز  الحذاب ر نزكش ما يل :يحّل  باألمن املاد  ألمن املّلومات، من  

 : Access Control الححك  عي الىصىب  .1

اااااو  مااااان الحاااااذاب ر املادياااااة الهاماااااة والحعاظاااااة فااااا  ؤمااااان املّلوماااااات،   يّحبااااار الاااااححكم فااااا  الـو

فجميْ ؤنٍمة ؤمن املّلومات ثححاض ؤ  جّما  فا  بيئاة آمناة عّياذ  ِان ؤياذ  ا ار املحنففا   حتال 

ىا  ععر    يارش رلك ِلى ك اءتها مس  الّبص والحنشي   الّواما  الىبيّياة املخحل اة مسا  ؤو ألِا

 ث  والض ص  ؤو انقىاُ الحياس الكهش اجن.الحشا

و  بالنعبة للحذاب ر املادية ينقعم بلى ؼق  : الؽ  املاد  ويحّل  بثب   ؤ  الححكم   الـو

بالحاااذاب ر املادياااة مسااا  الحاااواطض ال  زياثياااة املادياااة لحماياااة املاااواسد املادياااة واملنؽاااأت، والؽااا  الحقجااااي 

فااااا  املنؽاااااإ  مسااااا  نلماااااات العاااااش و ىاقاااااات الاااااذخو   الخااااااؿ بحفااااااسيل الاااااذخو  الخاـاااااة بالّاااااامل  
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ااو  لخااذمات املنؽااإ ، فيمااا  Biometricsاملمغنىاة باإللااافة بلااى القياظااات الحيويااة  للاححكم بالـو

 يل  ظنخناو  الؽ  املاد :

 : Physical Barriers ا: ىاجز الفيز ائية -أ 

اااو  بلاااى املاااواسد الحيوياااة فااا   ثحّلااا   الحاااواطض ال  زياثياااة بالوظااااث  التاااي جعاااا م فااا  مناااْ الـو

 : (56)منؽإ  املّلومات من ؤطهض  وؼبكات وا ر ا ولحىبي  رلك  بذ من ثوافش الحذاب ر اثية

الز  يحّلا  بحماياة محايي  Perimeterولْ ما يعمل بحواطض محيي املنؽإ   .1

افشات إلانزاس. املنؽإ  الخاس   مس  الجذسا   الخاسطية ـو

ااااااااا لحّشلااااااااها لباااااااارام  ألا ولااااااااْ حااااااااواطض ؤمااااااااام مااااااااذخ  مشاكااااااااض  .2 ّا طهااااااااض  وبق الهااااااااا من

 الحجعغ وا ر ا.

الححكم من خاسض املنؽإ  ِن وشي  البوابات املغلقاة وجاجالت الاذخو  وؤطهاض   .3

 املشاقبة.

 ال اميجات ورظ  املراكبة: -ن 

ملتارددين ِلاى املنؽاإ  مان ح اَ ألامان جعاِذ الكام رات ونٍم ثحقي  الهوية للماٌو    وا 

املااااد  ألمااان املّلوماااات ورلاااك مااان خاااال  مشاقباااة الاااذخو  والخاااشوض مااان وبلاااى املنؽاااإ  وثحذياااذ  وياااة 

اذ  املفش  لهم بالحواطذ ف  املكا  الز  يوطذ فيص الحاظا  الا ، وجعااِذ ناام رات املشاقباة ِلاى ـس

ؤمكاا  وطاود ألاطهاض  الحعاظاة، وؤيماا جّاذ ؤ  نؽاه من طان  ؤفشاد ا ر مفش  لهم بالحواطذ ف  

 .(57)دليال ف  حالة اسثكاب ؤ  تهذيذات ِلى ؤمن املّلومات

 رظ  إلار ار املبكر: .2

جعحنذم كنُو من الحذاب ر الالصمة لح َ ؤمن محيي املنؽإ  باإللافة بلى حماياة املاواسد  

الحقنية واملادية املوطود   ها، وجعحنذم  ز  النٍم الّذيذ من ألاطهض  الحعاظة الخاـة باإلنزاس 

ااااااذ ؤِمااااااا  العااااااشقة والحشياااااا  والّذيااااااذ ماااااان الكااااااواسذ الىبيّيااااااة مساااااا  الااااااض ص   Sensorsاملبكااااااش  لـش

ااذ املااواد املؽااّة والعااامة للح اااً ِلااى ألاماان املاااد  وال بااراك   وا ر ااا وجعااحنذم ؤطهااض  ؤخااشى لـش

 .  (58)لؤلطهض 
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 :Technical Measuresالتدابري التكنية ثالجا: 

الّذيااااذ ماااان الحااااذاب ر الحقنيااااة التااااي تهااااذ  بلااااى حمايااااة ؤماااان املّلومااااات ماااان املخاااااوش   ناااااك 

 ظنخناو  ؤ م  ز  الوظاث  ِلى النحو الحال :، الذاخلية والخاسطية والّم  ِلى الحذ مجها

 :Antivirus Software ترامج م افحة للفيجوسات  -1

البرمجيااااات المااااس  والخبيسااااة هااا  البرمجياااات التااااي جعاااحنذم  كخؽاااا  وبصالااااة نافاااة ؤناااواُ  

 مان النٍاام ملاا لهاز  البرمجياات مان تهذياذات قاذ ثاارش ِلاى ؤمان املّلوماات 
ا
والّم  ِلى محو ا ثماما

 .(59)التي ثممها املنؽإ 

ِملاااااد الّذياااااذ مااااان ؼاااااشنات الحماياااااة ِلاااااى ثىاااااويش باااااشام  ممااااااد  لؤلناااااواُ الحذيساااااة مااااان و  

 ,MacAfee, Kaspersky, Norton ؤمسلتهاااماان ال  روظااات التااي ثنخؽااش فاا  البيئااة إلالكترونيااة و 

Avira, Avast ولكاااان ثكاااو  باااشام  مكافحاااة ال  روظاااات قاااادس  ِلاااى القيااااام ، وا ر اااا مااان الؽاااشنات

ااااا   بااااذ مااان ثمحّهااااا عّااااذد ماااان العاااامات الواطااا  ثوافش ااااا، ناااازكش مجهااااا مااااا  ّّ عّملهاااا عؽااااك  محكاااااف  وف

 :(61)يل 

للحفاااذ  أل  محااااو ت  ختااارال بنياااة  Firewallؤ  يكاااو  ماااذم  باااذاخلها طاااذاس نااااس   .1

للحّش  ِلى ألانواُ الحذيسة لن عص الححذيص الحلقاجن نٍام ؤمن املّلومات، ويقوم ب

 .من البرمجيات الماس 

ؤ  ثاااحمكن  اااز  البااارام  مااان فحاااق البرياااذ إلالكترونااان للمعاااحنذم   عؽاااك  معاااحمش  .2

 وا ر ا.والّم  ِلى كؽف ؤ  تهذيذات يمكن ؤ  ثحذذ مس  طشاثم الانححا  

ؤ  يكو  رو اظاتهالك قليا  ملاواسد الحاظا  الا  املوطاود فياص حتال   يخعار  فا  بايء  .3

 الحاظ  ال  وثوق ص ِن الّم  ف  حالة القيام عّمليات البحص ِن ال  روظات.

 :Firewalls ترامج ا:جدرا  النار ة -2

املوطاود  فا  الحاظا  الا  التاي مان  Portsجّم   ز  ال ئة من البارام  ِلاى ثاإم   املنافاز  

خاللهااا ثااحمكن الحىبيقااات ماان ِلااى الحفااو  ِلااى خااذمات إلانترنااد، وفاا  كس اار ماان ألاحيااا    يّلاام 

املعااحنذم باملنافااز امل حوحاااة ِلااى النٍاااام ممااا يعااامل بنعاايا  ثاااإم    ااز  املنافاااز وحمايتهااا، فحّمااا  

ااو  البرمجيااات  المااس  بلااى ألاطهاض  ِاان وشيا   ااز  املنافااز باشام  الجااذسا  الناسياة كمفاا ا  ثمناْ ـو

 .  (61)امل حوحة
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ثقاااااوم الجاااااذسا  الناسياااااة ِلاااااى حماياااااة ؤطهاااااض  الحاظااااا  الااااا  ؤو ؼااااابكة ثاااااش ي الّذياااااذ مااااان و  

ألاطهاااااض  مااااان الاختراقاااااات مااااان واااااش  طهاااااة رالساااااة، حياااااص يقاااااوم بحفااااا ية حاااااضم البياناااااات املحبادلاااااة ماااااْ 

ا  و ماو الؽبكة،   :ثنقعم الجذسا  الناسية بلى نِو

 :يعااااحنذم  اااازا النااااُو ِلااااى الحاظاااابات اليااااة املعااااحقلة ؤو املشثبىااااة  ا:جاااادرا  البجمجيااااة

 .Norton, Kasperskyعؽبكات إلانترند ؤو ِلى الخوادم ومن ؤبشص ؤنواُ  ز  الجذسا  

 :وجعاامل ؤحيانااا بالّلاا  العااوداء حيااص جعااحنذم ِلااى ألاطهااض  الخادمااة  ا:جاادرا  املاد ااة

التي ثقوم ِلى ثضويذ ألاطهض  ألاخشى بنذمات إلانترند وه  ؤكثر ؤمنا من الجذسا  الناسياة 

 . SOHO WatchGuard(62)البرمجية ومن ؤمسلتها 

 :Encryption الخشفيج -3

ة املّلومااااات، فااااال يمكاااان مّشفااااة يّحباااار الخؽاااا  ر  ااااو الّلاااام املعااااحنذم لح ااااَ ؤماااان وظااااشي 

فحوى املّلومات املشظلة من ِقب  ؤ  شخق آخش ا ر الشخق املشظلة بليص ثلك املّلومات ويكو  

او  ثلاك املّلوماات بلاى ؤشاخاؿ آخاشين فاةنهم   مل حا  فك جؽ  ر ا مْ مالحٍة ؤنص ف  حالة ـو
ا
مالكا

ا  ؤظاظيا  ، وينقع(63)  يعحىيّو  الاظح اد  مجها ؤو حتل فهم مّنا ا  : (64)و ما نالحال م بلى نِو

 :Symmetric Encryption الخشفيج املحماث  -أ 

  
ا
بالخؽ  ر املحناٌش ؤو باظم ثكنولوطيا جؽ  ر امل حا  الخااؿ، وععاحنذم فا  يعمل ؤحيانا

 اازا الناااُو مااان الخؽااا  ر م حاااا  واحااذ للخؽااا  ر وفاااك الؽااا ش  و ااازلك فةنااص يكاااو  مّلوماااا بااا   مشظااا  

 ِن املّلوماات املشظالة، املّلومات 
ا
واملعح يذ مجها، ويشظ  م حا  فك الخؽ  ر بوظيلة ؤخشى عّيذا

 ويو ع الؽك  الحال  وشيقة ِم  الخؽ  ر املحمار :

 
 (2ش   )

 Symmetric Encryption(65)الخشفيج املحماث  
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 :Asymmetric Cryptography الخشفيج غيج املحماث  -ن 

لكااا  معاااحنذم للمّلوماااات يكاااو  بحاااذا ما مّشوفاااا مااان يعاااحنذم فااا   ااازا الناااُو م حاحاااا   

ِقبااا  املعاااحنذم   اخاااشين فااا  حالاااة الشاباااة فااا  بسظاااا  مّلوماااات مؽااا ش  بلاااى شاااخق آخاااش ِلاااى ِلااام 

بامل حااا  ألاو ، ول ااك الخؽاا  ر يعااحنذم م حااا  خاااؿ   يّشفااص ظااوى معااحقب  املّلومااات ن عااص، 

   الؽك  الحال .ويمكن ثوليل وشيقة ِم  الخؽ  ر ا ر املحمار  من خال

 
 (3ش   )

 Asymmetric Cryptography(66)الخشفيج غيج املحماث  

اال  ِياوب ومؽاان  الناُو العااب  مان الخؽا  ر حياص ناناد   ؤجى الخؽ  ر الغ ر محمارا  إـل

ثواطاااااص مؽااااااكلة الحوصعااااااْ ا اااااار امااااان للم اااااااثيل املعااااااحنذمة فاااااا  الخؽااااا  ر املحماراااااا ، فيااااااحم اظااااااحنذام 

بيجهمااااا ِالقااااة مااااا لضياااااد  ألامااااا  والحّقيااااذ فاااا  محاولااااة فااااك جؽاااا  ر املّلومااااات م حاحااااا  برناااا   ثااااش ي 

 املؽ ش  باظحنذام الخؽ  ر الغ ر محمار .

 :Intrusion Prevention System أرظمة كشف الاختجاق -4

جّم   ز  ألانٍمة ِلى منْ الخعل  وسـذ املحاو ت املحكشس  لالظاحغال  حتال برا لام ياحم  

التااي يجااش  اظااحغاللها، ويمكاان لهااز  ألانٍمااة ؤ  ثقااذم بؼااّاسات فوسيااة لهااز   بـااال  نقاااه المااغف

ٍاام ؤمااان  املحاااو ت وؤ  ثمنااْ مجمااات معااتهذفة مّينااة وقااد حاااذو ها. حيااص ب  نقاااه المااّف فاا  ن

 ثكاو   ااز  النقااه التااي ثمسا  زغااشات داخاا  
ا
اااد  املّلوماات ثكااو  املفاذس ألاو  لّمليااات الخعال ، ِو

 .(67)لعوء الاظحنذام من ِقب  الّامل   ِلى النٍامالنٍام موطود  نخيجة 

ثنحلااف ؤنٍمااة كؽااف الاختاارال ِاان بااشام  الجااذسا  الناسيااة فاا  ؤنهااا ثقااوم فاا  فحااق حشكااة  

املااااشوس للمّلومااااات ماااان وبلااااى املعااااحنذم   للكؽااااف ِاااان الججمااااات املحوقّااااة ِكااااغ بااااشام  الجااااذسا  

املنافز التاي يمكان اظاحغاللها فا  ِملياات  الناسية التي ث شك قواِذ ـاسمة ِلى حشكة املشوس وباالل
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الاخترال فيقوم ب حق املّلومات املحذاولة واثنار قشاس العما  بمشوس  ز  املّلوماات ؤو منّهاا فا  

 ماااان 
ا
حالاااة الؽاااك فااا  ؤنهاااا محااااو ت  ختااارال النٍاااام، لااازلك فاااة  باااشام  كؽاااف الاختااارال ؤقااا  نناااجا

 ف  وشيق
ا
 .(68)ة الّم الجذسا  الناسية ولكجها ؤكثر جّقيذا

 :Access Control الححك  تالىصىب  -5

ااو  فاا  الحااذاب ر املاديااة ولكاان ماان الناحيااة املاديااة الخاـااة   ظااب  وؤ  ثناولنااا الااححكم بالـو

بحمايااة ؤماان مااواسد املنؽااإ  ومااا يحّلاا  بااإمن املحاايي ماان حيااص املنؽااأت املاديااة وألاطهااض  إلالكترونيااة 

اااو  مااان الجانااا  الحقجاااي وماااا يحّلااا  التاااي ثححويهاااا  اااز  املنؽاااإ ، و ناااا  نخنااااو  ثاااذاب ر الاااححكم فااا  الـو

الّذياااذ مااان املنؽاااإ  ثحناااز ، و بالوظااااث  الحكنولوطياااة الحذيساااة ل اااشك الحماياااة ِلاااى ؤمااان املّلوماااات

الوظاااث  الحقنيااة لححقياا  الخىااوات العاااب  ركش ااا مساا  بىاقااات الهويااة ونلمااات العااش والبىاقااات 

طيااااااة ؤو مااااااا يعاااااامل بالقياظااااااات الحيويااااااة، وظاااااانخناو  ؤ اااااام  ااااااز  الزكيااااااة ووظاااااااث  الحّشيااااااف البيولو 

 الوظاث  ف  النقاه الحالية: 

 :Passwords كلمات السر -أ 

يمكاااان لكلماااااات العااااش ؤ  ثكاااااو  ِباااااس  ِااااان نلمااااة ؤو طملاااااة جعااااحنذم للاااااذخو  بلااااى النٍاااااام  

، ؤو ؤ  وشيقااااة لكحابااااة نلمااااات العااااش ولكاااان (69)واملفااااادقة ِنااااذ الااااذخو  مساااا  ظاااااا : مااااارا جّااااش  

عؽااشه ؤ  ثكااو  مّقااذ  وا اار قابلااة للحنماا  ، ويجاا  اثنااار ِااذد ماان الخىااوات ِنااذ بِااذاد نلمااات 

 :(71)املشوس نزكش مجها ما يل 

   ثممن بيانات شخفية مس  ثاسيخ امليالد وا ر . .1

 ؤ  ثكو  ـّبة وا ر قابلة للحنم   وثكو  خليي ب   الحشو  والشموص وألاسقام. .2

 ؼك ، مْ لشوس  ؤ  يحم جغي ر ا عؽك  دوس . ِذم بواُل الغ ر ِلحها بإ  .3

 :Smart Cards البطاكات ال كية  -ن 

اااااو  حياااااص ينتاااااز  فحهاااااا   جعاااااحنذم البىاقاااااات الزكياااااة كحقنياااااة مااااان ثقنياااااات الاااااححكم بالـو

مّلوماااااات ِااااان املعاااااحنذم مسااااا  ؤظااااامص و ياناثاااااص الشخفاااااية ونلماااااة املاااااشوس الخاـاااااة باااااص ِلاااااى ؼاااااشيي 

  بلاااى نٍاااام املّلوماااات واظاااحنذام مواسد اااا ورلاااك ممغاااني يعاااحنذم ِناااذ ساباااة الشاااخق فااا  الاااذخو 

بحمشيااش البىاقااة ماان خااال  ماجااع سقمااي يّماا  ِلااى ثشطمااة البيانااات املختزنااة ِلحهااا ومقاسنتهااا بريانااات 

 .(71)الشخق ِلى النٍام، وععمل لص باملشوس ِنذ ثىاب   ز  البيانات ب   البىاقة والنٍام

 

 



                            حسن طه حممد طه -جوهري فاروق عزة. د. أ   

 
  1029 يوليو ـ العدد الجاني عصر –السادس  اجمللد 999

 :Biometrics ثلنيات اللياسات ا: يى ة -ج 

او  بلاى ثحذياذ  وياة   تهذ  ثقنيات القياظات الحيوية ف  الحذاب ر املحّلقة بالححكم بالـو

املعااااحنذم والححقاااا  مجهااااا اظااااخنادا ِلااااى عّاااان الخفاااااثق البيولوطيااااة التااااي   يمكاااان ثكشاس ااااا بااااا   

اعْ، والحمن النوو  ؤو الخفااثق  شخق وآخش مس  الوطص وألار  وقضحية الّ   و فمات ألـا

ِملياااة ح اااَ  ، ويو اااع الؽاااك  الحاااال (72)عاااا  مسااا  الفاااوت ووشيقاااة امل ااالي والحوقياااْالعااالوكية لئلن

ِينااااااات ماااااان الخفاااااااثق البيولوطيااااااة للمعااااااحنذم واملفااااااادقة ِلحهااااااا ماااااان ِقباااااا  النٍااااااام للعااااااما  لااااااص 

 بالذخو  ِنذ الحاطة:

 
 (4ش   )

 Biometric systems(73)طر لة عم  رظ  اللياسات ا: يى ة 

يو اع  ازا الؽاك  اظااحنذام واشيقح   للححقا  مان  ويااة املعاحنذم: ألاولاى جعامل وشيقااة  

يااحم فحهااا ؤخااز ِينااة ماان ؤحااذ الخفاااثق البيولوطيااة مساا  ث اـااي   Enrolment Stageالخ ااجي  

ااعْ ِان وشيا  م اع بيولاو   لهاز  الخفااثق وثنضيجهاا فا   الوطص وقضحية الّ   و فمات ؤحاذ ألـا

 م  بالنٍام.ملف خاؿ باملعحنذم مذ

ناااذ محاولاااة الشاااخق الاااذخو  بلاااى النٍاااام ثاااحم الىشيقاااة السانياااة وهااا  مشحلاااة املفاااادقة   ِو

حيااااص ثااااحم مقاسنااااة الخفاااااثق البيولوطيااااة لهاااازا  Authentication Stageوالححقاااا  ماااان الهويااااة 

نذ املىابقة ُيعمل لص بالذخو  بلى ؼبكة النٍام.  الشخق كما ف  الؽك  املو ع ِو
 



                            حسن طه حممد طه -جوهري فاروق عزة. د. أ   

 
  1029 يوليو ـ العدد الجاني عصر –السادس  اجمللد 999

 :Backup الاححياط  الحخز ن -6

ة إلاطشاءات واملّلومات والبرام  التي يجا  ثوف ر اا فا    يقفذ بالحنضين الاححياون مجمِو

ؤماكن منففة خاسض املقش الشثيسلي للمنؽإ  ورلك للشطُو بلحها ف  حالة حذوذ ما يمنْ اظحنذام 

مااذ ونٍاشا  سث اااُ النٍاام ألاظايالي املّمااو  باص داخا  املنؽااإ ، ظاواء ناا  رلااك ععار  ِشخالي ؤو محّ

ثكاليف ثإظيغ نٍام ثنضين محكام   ناك عّن الخياسات التي يمكن للمنؽإ  ؤ  ثحنز ا ف  ِم  

 :(74)نٍام ثنضين اححياون ملححوياتها مجها ما يل 

 رظاح اححياط  مح ام :  -أ 

من بطاشاءات وثجه ازات كب ار  ثمارا  النٍاام  يكو   زا النٍام رات ثكل ة ِالية ملا يحىلبص 

 ألاظايلي املعحنذم ف  املنؽإ  من حيص ألاطهض  وإلايذ  الّاملة واملحنفف  .

 مركز فرعي لنظاح الحخز ن:  -ن 

 للنٍاااااام  
ا
 اححياويااااا

ا
فاااا   اااازا الخياااااس يكااااو  للمنؽااااإ  ؤحااااذ ال ااااشوُ الااااز  يااااحم اِحباااااس  مشكااااضا

حم س ىااص بالؽاابكة ألام واظااحنذامص كبااذي  فاا  حالااة ألاظاياالي بحيااص يااضود باابّن ؤطهااض  الحنااضين وياا

 حذوذ ؤ  ؤخىاس جّترك النٍام ألاظايلي.

 الاثفاق املحبادب:   -ج 

يااحم الاث ااال باا   منؽااإثا  بحيااص يكااو  لااذيهما ثماراا  فاا  ن ااغ ألانٍمااة املعااحنذمة بحيااص  

الّكاغ يحم اِحباس ؤحذ ما مشكض ثنضين اححياون لؤلخش ف  حالة جّشك ؤحذ ما أل  حاذذ وااست و 

 للجهاااذ املبااازو  فااا  بنؽااااء مشكاااض ثناااضين 
ا
ماااْ املنؽاااإ  ألاخاااشى، وعّاااذ  ااازا الخيااااس ؤقلهااام ثكل اااة وثاااوف را

 اححياون.
 

 :Digital Signature الحىكيع الركمي -7

يّحباااار الحوقيااااْ الشقمااااي ثإؼاااا ر  ِلااااى الوريقااااة باظااااحنذام مااااا يعاااامل بامل حااااا  الخاااااؿ الااااز   

لايغ الحوقياْ الحقلياذ ، حياص ثحاو  املّلوماات بلاى ـاوس  يكو  لذى املشظ  للمّلومات فقي فهو 

سقميااة مؽاا ش  وثحكااو  املّلومااات الجهاثيااة التااي ثكااو  طااا ض  عّااذ ا لئلسظااا  ماان دالااة سقميااة خاـااة 

باملّلومات ودالة ؤخشى خاـة باالحوقيْ بواظاىة امل حاا  الخااؿ و اناذماطهما مّاا ينؽاإ  الحوقياْ 

حنذام امل حااااا  الّااااام الااااز  بحوصثااااص ب ااااك ؼاااا ش  املّلومااااات الشقمااااي ويقااااوم معااااحلم املّلومااااات باظاااا

ا  ، (75)املشظلة  :(76)لحال للحوقيْ و ما ناو ناك نِو
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 :Key-Based signature الحىكيع املفحاحي -أ 

يقوم  زا النُو بتزويذ الوريقة إلالكترونية بحوقيْ مم ز يحذد خاللص الشخق الاز  قاام  

بااالحوقيْ ووقااد الحوقيااْ ومّلومااات  امااة ِاان ـاااح  الحوقيااْ، حيااص يااحم ج ااجي  الحوقيااْ الشقمااي 

و او واش  محاياذ مهمحاص  Certification Authorityعؽك  سظمي ِنذ طهات خاـة جّش  باظام 

 لكية الحوقيْ الشقمي.الحإكيذ من صحة م

 : Biometrics Signature الحىكيع البيىمتجي  -ن 

 و ِباس  ِن ثحذيذ نمي مّ   لحشكة يذ الشخق الز  يقوم بالحوقيْ ورلك من خاال   

ـااااي  القلااااام إلالكتروناااان املعاااااحنذم فاااا  الحوقياااااْ بجهااااااص حاظاااا  آلااااا  يقااااوم الشاااااخق باظاااااحنذامص  ثو

ال  يقاوم بخ اجي  حشكاة الياذ ِناذ الحوقياْ، حياص  للحوقيْ ومن خال  الفلة ب   القلم والحاظ 

ب  حشكاة اليااذ ؤرناااء الحوقياْ ثنحلااف باا   شااخق وآخاش وهاا  ماان العامات الشخفااية التااي   ثحكااشس، 

 ويحم ج جي  الحوقيْ البيومتر  من خال  طهة محايذ  نالتي جعحنذم ف  الحوقيْ امل حاا .

 

 :Digital Watermarking الععمات املائية -8

عااحنذم  ااز  الّالمااات فاا  كس اار ماان ألاحيااا  كىشيقااة لمااما  ملكيااة املححااوى وقااذ ثكااو  ج 

الّالماااات ِااان ناااق مشجااان ؤو ؼاااّاس يحاااذد بولاااو  املالاااك الحقيقااان للمفااانف وثكاااو   اااز  الّالماااات 

بحغىياااة طاااضء كب ااار مااان البياناااات ويفاااّ  بصالتهاااا، وبّااان  اااز  الّالماااات ا ااار مشثياااة للّااا   الرؽاااشية 

البيانااات عّااذ موافقااة املالااك للمفاانف حتاال يقااوم بةصالااة الّالمااات املاثيااة ماان  ويمكاان اظااترداد  ااز 

 . (77)املفنف ويكو  عّذ ا ـالحا لالظحنذام

 

 :Legal Measuresالتدابري التصريعية رابعا: 

نخيجاااااااة إلظااااااااء  اظاااااااحنذام الحقنياااااااات الحكنولوطياااااااة الحذيساااااااة باظاااااااحنذام الحاظااااااا  الااااااا   

الّذياااااذ مااااان الاااااذو  باثناااااار الّذياااااذ مااااان الحاااااذاب ر الخؽاااااشعّية لاااااذ  اااااز  وخاااااذمات إلانترناااااد، باااااادست 

ؤ م الحذاب ر الخؽشعّية التي ثحمي ؤمان املّلوماات ِلاى املعاحوى الاذول  يل  ظنخناو  فيما ، املخاوش

باإللافة بلى ؤحذذ الخؽشعّات التي ـذست ف  طمهوسية مفش الّش ية عؽإ  حماية ؤمن املّلومات 

 جعحنذم ثقنيات املّلومات ورلك ِلى النحو الحال :من املخاوش التي 
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 الحداتيج الخشريعية الدولية: .1

ومّا ااذ  الويبااو عؽااإ  فناااانن ألاداء  1996مّا ااذ  الويبااو عؽااإ  حمايااة حاا  املالااف  جّااذ 

ويىلاا  ِلحهمااا اث اااقيتي إلانترنااد ماان ؤولااى الجهااود الذوليااة التااي ثناولااد  1996والخ ااجيالت الفااوثية 

ياااة ؤمااان املّلوماااات فااا  بيئاااة إلانترناااد ألنهماااا ثاااوفشا  الحماياااة لحقاااول املالاااف والحقاااول بؼاااكالية حما

اااد مّا اااذ  الويباااو عؽاااإ  حااا  املالاااف فااا  املااااد  الشاعّاااة ِلاااى  املجااااوس  فااا  بيئاااة إلانترناااد، حياااص حـش

ثإكيذ ؤ  باشام  الحاظا  الا  جّحبار مان املفان ات ألادبياة، وؤيماا فا  املااد  السامناة مجهاا نفاد ِلاى 

 .(78)حماية املفن ات الشقمية التي ثنؽش ِلى ؼبكة إلانترند

حياااص ا حماااد بجاااشاثم ال مااااء  2001كماااا طااااءت اث اقياااة بوداععاااد للجاااشاثم إلالكترونياااة  

إلالكترونن و  ظيما الجشاثم املشثكبة من خاال  اظاحنذام ثكنولوطياا الاثفاا ت وخاذمات إلانترناد 

لية ا ر املؽشوِة وانتهاك حقول الحإليف والنؽش باإللاافة بلاى مس  الجشاثم املحّلقة باملّامالت املا

يحص  .(79)ثناولها للجشاثم التي ثنتهك كشامة إلانعا  وخفـو

د اث اقياااة بوداععاااد الّذياااذ مااان ـاااوس الجاااشاثم إلالكترونياااة بماااا فااا  رلاااك الجاااشاثم نماااموث 

املشثكبااة لااذ انتهاااك الّناـااش ألاظاظااية ألماان املّلومااات وهاا  العااشية وظااالمة وثااوافش البيانااات، ؤ  

ؤ   ز  الاث اقياة ا حماد بحماياة ؤمان املّلوماات ورلاك ِان وشيا  فاشك الحماياة ِلاى ِناـاش ا ؤو 

 .CIAص ما يعمل بمسل

 Computerفقااااذ نانااااد ؤو  الخؽااااشعّات التااااي جعااااحنذم مفااااىلع نٍاااام الحعاااااب الاااا   

Systems  وولاااْ جّشياااف م فااا  لاااص فااا  نفاااوؿ الاث اقياااة  اااو ؤ  طهااااص يقاااوم باملّالجاااة الحلقاثياااة

ااااااة ماااااان ألاطهااااااض  املترابىااااااة ؤو رات ـاااااالة ببّمااااااها الاااااابّن، و هاااااازا امل هااااااوم فااااااة   للبيانااااااات ؤو مجمِو

 Internetن  ألاطهض  الشقمية بما فحها ما ؤول  ِليص فيما عّذ بةنترند ألاؼياء  الاث اقية قذ ؼملد

of Things (IoT)(81). 

باإللافة بلى اث اقية بوداععد فقذ ؤـذس إلاثحاد ألاوسوبان جؽاشعْ خااؿ باإمن الؽابكات  

 Networkيعاامل بحوطيااص الاثحااااد ألاوسوباان ألماان الؽااابكات واملّلومااات  2016واملّلومااات فاا  ِاااام 

and Information Security (NIS) Directive  الز  ا حم بحماية ِناـش ؤمن املّلوماتCIA ،

 169وعّاااذ ؤو  جؽاااشعْ ِلاااى معاااحوى إلاثحااااد ألاوسوبااان عؽاااإ  ؤمااان ال مااااء الشقماااي الاااز  يحمااا  سقااام 

  وثحمس  ؤ ذافص ف  ثحقي  الحذ ألاقصلل من حماية البيئاة إلالكترونياة وثحذياذ الّالقاة با   ماضود

 باألمن املّلوماجن ِلى معحوى إلاثحاد ألاوسوبن
ا
القتهما مّا  .(81)خذمات إلانترند واملعحنذم   ِو
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 الحداتيج الخشريعية الىطنية: .2

مااان ؤحاااذذ  2018لعااانة  175يّحباار قاااانو  مكافحاااة طاااشاثم ثقنياااة املّلوماااات املفاااش  سقااام  

 ؼااااحمالص ِلااااى الّذيااااذ ماااان ـااااوس الخؽااااشعّات الوونيااااة فاااا  حمايااااة طااااشاثم ثقنيااااات املّلومااااات ورلااااك 

الجاااشاثم التاااي ثاااحم فااا  بيئاااة إلانترناااد والااانق ِلاااى الّقو اااات التاااي ثقاااْ ِلاااى مشثك اااي مسااا   اااز  الجاااشاثم 

وكزلك ثحذيذ الّالقة التي ثش ي مضود  خاذمات إلانترناد باملعاحنذم لهاز  الخذماة والتزاماات كاال 

 مجهم حتل   يقْ ثحد واثلة القانو .

حاااذاء ِلاااى ظاااالمة ؼااابكات إلانترناااد القاااانو  الّذ ثمااامن  ياااذ مااان الفاااوس للجاااشاثم مسااا  الِا

وثقنيات املّلومات وطشاثم الذخو  ا ر املؽشوُ واِتراك البياناات باذو  وطاص حا ، حياص ناق فا  

ِلى ِقو ة الحرغ مذ    ثق  ِن ظنة واشاماة مالياص   ثقا  ِان خمعا   ؤلاف طنياة و   16املاد  

ة لك  من اِترك بوطص حا  ؤ  مّلوماات ؤو بياناات ؤو نا  ماا  او ثحجاوص ماثح   وخمع   ؤلف طني

 .(82)محذاو  ِن وشي  ؼبكة إلانترند ؤو ؤحذ ؤطهض  الحاظ  ال 

ِلى  17حيص نفد ف  املاد   CIAباإللافة بلى الحإكيذ ِلى حماية ِناـش ؤمن املّلومات  

ف طنيااة و  ثجاااوص خمعااماثة الّقو ااة بااالحرغ مااذ    ثقاا  ِاان ظاانح   واشامااة   ثقاا  ِاان ماثااة ؤلاا

 و اذو  وطاص حا  البارام  والبياناات 
ا
ؤلف طنية ن  من ؤثلف ؤو ِىا  ؤو ِاذ  معااس ؤو ؤلماى محّماذا

ؤو املّلومات املخضنة ؤو املّالجة ؤو املولذ  ؤو املخل ة ِلى ؤ  نٍام مّلوماجن وما ف  حكمة ؤيا ناند 

 .(83)الوظيلة التي اظحنذمد ف  الجشيمة

ؤ  قاااانو  مكافحاااة طاااشاثم ثقنياااة املّلوماااات املفاااش  قاااذ ناااق ِلاااى طاااشاثم ؤخاااشى نؽااا ر بلاااى  

حذاء ِلى ثفميم املواقْ  حذاء ِلى البريذ إلالكترونن وطشاثم الِا تهذد ؤمن املّلومات مس  طشاثم الِا

حذاء ِلى ألانٍمة املّلوماثية وتهذيذ ظالمتها مْ ثوقيْ ؤقصالل الّقو اة ِلاى  إلالكترونية وطشاثم الِا

 قام بواحذ  من ثلك الجشاثم ظواء بالحرغ ؤو بالغشامة املالية ؤو بةحذى الّقو ح  .من 

 

 الدولية إلدارة أمن املعلومات: املعايري

 International Organization forجّحبااااار املنٍماااااة الذولياااااة للحوحياااااذ القيايااااالي  

Standardization (ISO)   حم بولاااْ املّااااي ر التاااي تهااااملنٍماااة التاااي جّاااش  باظااام منٍماااة ألاياااضو هااا

الذولية لمبي ؤمن املّلومات باملاظعات واملنٍمات، وه  منٍمة ثمم ممسل   من ِذ  منٍمات 

قومية للمّاي ر و الشام من ؤنها منٍمة ا ر حكومية ب  ؤ  املّاي ر التي ثقوم بولاّها جّحبار بمساباة 

، وثقااااْ (84) اااار الحكوميااااةقااااوان   واطبااااة الحىبياااا   اااازا مااااا يجّلهااااا ؤكثاااار قااااو  ماااان مٍّاااام املنٍمااااات ا
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بلااذ ِمااو منااز  145وثماام ؤكثاار ماان  1946منٍمااة ألايااضو فاا  مذينااة طنيااف حيااص ثاام ثإظيعااها ِااام 

 . (85)مّياس 19500بنؽائ ا، و ل  ِذد املّاي ر الذولية التي ؤـذستها 

ااااة ماااان إلاطااااشاءات التااااي يقتاااار  ثىبيقهااااا فاااا  ماظعااااات و   ثشثكااااض املّاااااي ر الذوليااااة ِلااااى مجمِو

حمااد ِلحهاا، وؤـاذست منٍماة ألاياضو الّذياذ مان املواـا ات القاظاية املحنففاة فا   املّلومات والِا

املّاي ر التي  ز  ؤ م و   ، ISO, MEHARI, ITIL, COBIT(86)مجا  ؤمن املّلومات نزكش مجها مّاي ر 

ياة، و ماا (ISO:27000)مل بمواـ ات نٍم بداس  ؤمن املّلومات جع ، وثحكاو  مان ظاحة مّااي ر فِش

 :(87)كما يل 

يؽااااحم  ِلااااى املّاااااي ر الخاـااااة با ظااااحمشاس ِلااااى ثحعاااا   الخااااذمات ِاااان  :27111أ اااازو  .1

 وشي  ولْ ألاظغ الالصمة لمبي مماسظات ألافشاد ف  بداس  ؤمن املّلومات.

 يّىن املبادت واملّاي ر الخاـة بخنٍيم وبداس  ؤمن املّلومات. :27112أ زو  .2

يااااااوفش القواِااااااذ الخاـااااااة بخن يااااااز إلاطااااااشاءات إلالااااااافية الخاـااااااة بااااااإمن  :27113أ اااااازو  .3

 املّلومات.

ثوف ر املقاييغ الخاـة بقياط مذى فّالية ثىبي  نٍم بداس  ؤمن  هحمي :27114أ زو  .4

ة من الموابي وامل  واـ ات.املّلومات من خال  مجمِو

ااااة ماااان املقاااااييغ الخاـااااة بااااةداس  املخاااااوش التااااي تهااااذد ؤماااان  يااااوفش :27115أ اااازو  .5 مجمِو

 املّلومات.

يقاااااااااذم مباااااااااادت ولاااااااااوابي ثوطحهياااااااااة لالِحمااااااااااد باملنٍماااااااااات التاااااااااي ثقاااااااااذم  :27116أ ااااااااازو  .6

 الؽهادات الخاـة باملفادقة ِلى نٍام بداس  ؤمن املّلومات. 

 فااااا  بداس  نٍااااام ؤمااااان املّلوماااااات و ماااااا نو اااااع فيماااااا يلااااا  ؤ ااااام  اااااز  املّااااااي ر وؤكثر اااااا  
ا
ثىبيقاااااا

 ورلك ِلى النحو الحال : 27002و 27001مّياس  ألايضو 

 :ISO 27001املعيار الدو ي ألمن املعلىمات  -1

ة من إلاسؼادات وإلاطشاءات املحبّة  2005ـذس  زا املّياس ف  ِام   و و ِباس  ِن مجمِو

ّااااة وثحعاااا   نٍااااام  ؤماااان املّلومااااات املوراااا  داخاااا  املنٍمااااة  هااااذ  لحىااااويش وجؽااااغي  ومشاقبااااة ومشاط

ثحقيااااا  إلاداس  ال ّالاااااة واملعاااااحمش  للمنااااااوش التاااااي ثحّاااااشك لهاااااا ؤمااااان املّلوماااااات ماااااْ ثاااااوف ر الحماياااااة 

املناظاااابة لهااااا، ولاااااما  ولااااْ بوااااااس سقااااابن حااااااصم ماااان خاااااال  بنؽاااااء نٍاااااام إلداس  املّلومااااات والالتااااازام 

 .(88)باملحىلبات التي يحققها
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بلاااااى ثحذياااااذ الاححياطاااااات الالصماااااة إلقاماااااة وثن ياااااز وجؽاااااغي  واظاااااتراك  يهاااااذ   ااااازا املّيااااااس 

اااد  مااا يفاالع للحىبياا  ِلااى طميااْ  اايانة وثحعاا   نٍااام بداس  ؤماان املّلومااات داخاا  املنٍمااات ِو ـو

ؤنااااااواُ املنٍمااااااات بمااااااا فاااااا  رلااااااك املنٍماااااااات رات النؽاااااااه الحجاااااااس  ؤو ألانٍمااااااة الحكوميااااااة ب شوِهاااااااا 

باااذاثش  ديمااان  ؤو نماااورض الححعااا   املعاااحمش  ِلاااى نماااورض يّاااش  املخحل ااة، حياااص يّحماااذ  ااازا املّيااااس

ثمسااااا  ؤحاااااذ ؤ ااااام  الاااااز  يحكاااااو  مااااان ؤسبّاااااة مشاحااااا  مححالياااااة Plan-Do-Check-Act (PDCA)لاااااؤلداء 

ما  وثىويش الجود  باملاظعات  :(89)وه  آليات بداس  ألِا

 مرحلة الحخطيط Plan: .ثإظيغ نٍام إلداس  ؤمن املّلومات 

  مرحلة الحنفي Do: .ثن يز الخىي وجؽغيلها 

 مرحلة الححلم Check: .مشاطّة النٍام عّذ ثن يز  وجؽغيلص 

  مرحلة العم Act: .ـيانة وثحع   ؤداء وك اء  النٍام 

 :ISO 27002املعيار الدو ي ألمن املعلىمات  -2

يىلاا  ِلااى  اازا املّياااس اقواِااذ مماسظااة بداس  ؤماان املّلوماااتا و ااو ؤو  مّياااس يفااذس ِاان  

( الفادس  ِن املنٍمة الذولية للحوحيذ القيايلي، 27000ي ر بداس  ؤمن املّلومات )ؤيضو ظلعلة مّا

ويهاااذ   ااازا املّيااااس بلاااى ثاااوف ر القواِاااذ واملواـااا ات التاااي ثمااابي منججياااة بداس  ؤمااان املّلوماااات مااان 

ااو  بلااى الحااذ ألادنااى  خااال  الاظترؼاااد بإفماا  املماسظااات ألامنيااة التااي ماان ؼااإنها ؤ  جعاااِذ فاا  الـو

 .(91)ألمن املّلومات

ملواكبااااااة الحىاااااااوسات فاااااا  ؤمااااااان املّلومااااااات وثكنولوطياااااااا  2013فاااااا  ِاااااااام ـااااااذس  اااااازا املّيااااااااس و  

الاثفاااااا ت فهاااااو ياااااوفش بسؼاااااادات حاااااو  املماسظاااااات الواطااااا  بثباِهاااااا فااااا  اخحيااااااس وثن ياااااز وبداس  ؤمااااان 

وإلاطاااااشاءات  املّلوماااااات حياااااص ثااااام بِاااااذاد  وثفاااااميمة لياااااحم اظاااااحنذامص كمشطاااااْ ملّشفاااااة إلاسؼاااااادات

الواطاااا  بثباِهااااا إلداس  نٍاااام ؤماااان املّلومااااات بلااااى طاناااا  املواـاااا ات والخىااااوات إلاسؼااااادية الااااواسد  

 .  (91)27001:2013بمّياس ألايضو 
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 :النتائج والتوصيات

 النتائج: 

ماااان خااااال  البحااااص فاااا  ؤماااان املّلومااااات الشقميااااة وثخبااااْ املخاااااوش التااااي يحّااااشك لهااااا، خشطااااد  

 نحاث    امة يمكن بيجاص ا ف  النقاه الحالية:الذساظة عّذ  

ٌهاااوس الجانااا  العااال ي  نخؽااااس خاااذمات إلانترناااد ماااْ ٌهاااوس الّذياااذ مااان الجاااشاثم إلالكترونيااااة  .1

ّو ة حفش ا.  ـو

يحّاااشك ؤمااان املّلوماااات للّذياااذ مااان املخااااوش والتهذياااذات التاااي ثاااحم فااا  بيئاااة إلانترناااد ماااْ ِاااذم  .2

ة ثىااااااوس الىااااااشل الحذيسااااااة املعااااااحنذمة فاااااا  ِمليااااااات مواكبااااااة الحااااااذاب ر الحقنيااااااة املماااااااد  لعااااااِش

حذاءات ِلى ؤمن املّلومات.  الِا

لّف الخؽشعّات املوطود  ِلاى اسك الواقاْ ظاواء ِلاى املعاحوى الاووجي ؤو الاذول  ماْ وطاود  .3

باايء ملحااًو فاا  الّماا  ِلااى ك ايااة الخؽااشعّات املوطااود  للحااذ ماان ِمليااات الحّااذ  ِلااى ؤماان 

 املّلومات.

  داخ  املنؽاأت املّلوماثياة مماا يااد  بلاى حاذوذ منااوش مان داخا  النٍاام قلة خبر  الّامل  .4

 ن عص والّامل   فيص وععاِذ رلك ِلى ٌهوس طشاثم الاححيا  والهنذظة الاطحماِية.

 قلة خبر  معحنذم إلانترند ن عص ف  الحّام  مْ الوظاث  التي يعحنذمها املهاطم  . .5

نذمة ف  الجشاثم إلالكترونية مما يفّ  من مهمة الحىوس العشعْ لؤلظالي  والحقنيات املعح .6

 ؼشنات البرمجيات املماد  لل  روظات، وولْ لغوه معحمش  ِلى الهيئات الخؽشعّية.

ؤ  القااااااوان   املحبّااااااة فاااااا  حمايااااااة ؤماااااان املّلومااااااات الشقميااااااة ثبىاااااا  ماااااان ِماااااا  املااااااذيشين فاااااا  ؤماااااان  .7

ات إلالكترونيااااة ألنهااااا ليعااااد املّلومااااات لّااااذم مواكبتهااااا لؤلظااااالي  الحذيسااااة املحبّااااة فاااا  الججماااا

 فّالص بالؽك  الكاف ، وث حقش بلى آلية الحىبي  نٍشا لحنُو  ز  الججمات وثىوس ا املعحمش.

 التوصيات:

ااايات مااان خاااال  دساظاااة ؤمااان املّلوماااات مااان الجانااا  الحقجاااي فااا    خشطاااد الذساظاااة عّاااذ  ثـو

لحاذاب ر الالصماة للحاذ مان  از  البيئة الشقمية وما ثحّاشك لاص مان طاشاثم باإللاافة بلاى دساظاة عّان ا

 الجشاثم، وه  نالحال :

لاااشوس  ثاااذسي  الّاااامل   داخااا  نٍاااام ؤمااان املّلوماااات والقياااام بالّذياااذ مااان الاااذوسات التاااي ثنماااي  .1

 مهاساتهم وقذساتهم املّشفية والحقنية ف  مجا  ؤمن املّلومات.
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ياااااة املعاااااحنذم   ؤن عاااااهم ِلاااااى حماياااااة بيانااااااتهم ا .2 لشخفاااااية ِلاااااى لاااااشوس  القياااااام باااااذوسات لحِو

 إلانترند.

الّماا  ِلااى مالحقاااة الحىااوسات التاااي ثٍهااش فااا  ؤظااالي  وثقنياااات الجااشاثم إلالكترونياااة ِاان وشيااا   .3

 ِم  بشمجيات مماد  للحذ من  ز  الجشاثم.

لاااااشوس  ثىاااااويش الخؽاااااشعّات الخاـاااااة باااااإمن املّلوماااااات عؽاااااك  معاااااحمش ِلاااااى املعاااااحوي   الاااااووجي  .4

حذاءات. والذول  ملّاقبة مشثك ي مس   ز  الجشاثم  والّم  ِلى سدُ من يقوم بمس   ز  الِا

لاااااشوس  ثوحيااااااذ الجهااااااود ِلااااااى املعاااااحوى الااااااذول  لّماااااا  جؽااااااشعْ موحاااااذ يٍهااااااش فيااااااص عؽااااااك  وا ااااااع  .5

 الّقو ات املناظبة ملشثك ي طشاثم املّلومات.

الّم  ِلى جّاو  جؽشع   ورقاف  ِلى املعحوى الّشبن للوقو  ظويا لذ الجشاثم التي ثشثك  ف   .6

 ترند.بيئة إلان

وؤخ را لشوس  ولاْ جؽاشعْ ِشبان موحاذ يلتازم باص املعاحنذم الّشبان ملّشفاة الّقو اات التاي ثىالاص  .7

 ف  حالة وطود النية ف  القيام بإ  ِم  من ؼإنص بحذاذ تهذيذات وا حة ِلى ؤمن املّلومات.
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 نظه احلوسبة السحابية وتكديه اخلدمات املعلوماتية

 ... من وجهة نظر حتليلية
 د.حىان الصادق بيزان                                                                                                                                                  

 لظم دزاطاث اإلاعلوماث -أطخاذ في ظلم اإلاعلوماث                                                                          

 ألاىاديميت الليبيت للدزاطاث العليا                                                                                                   
 

 امللخص:

ي 2.0حعددد اوخوطددلت اليددخا يت مددً اوميددل اوسددامع ل خواطددطبي اتددي يبددد  جرليمدداث الو ددب    

ي يخولدغ لادا العديدد مدً اوس درا  ي بيث جمثل ـهي  مثا ت شاَسة جديدة في ؤلاهترهذ
 
 َامدا

 
اججاَا جمىيدا

حر الخًلفدددت (ي إلادددا جخمحددد   ددد  ITأنهدددا طدددخعيد حمدددييل ظمليددداث جيىولوجيدددا اإلاعلومددداث  جرليماتهدددا مدددً جدددـو

الا ليددت الخوطددغي االمدددزة بطددديعا يت الااةلددت اطددسظت الخيميددلي االخ،ددص ً ظىددد الرلددبي يجدداـت ا دد  

   ابىا  جواجد اـتراض ي موبد ظل  بهترهذ.حعصيم لوة الخعاان 

اذ ججا دد  مساـددن أا متطظدداث اإلاعلومدداث اليددور اباطددخمساز جيدددياث ام،دداذس فددي  ليددت الميددار    

 أومرتها اجمديم خدماتها بمًل مسض ي البخياجاث اإلاظدخفيديً . ا يمدً الخيددي فدي مواولدت اجل دي 

سةي ااطخمساز ت  ا ظل  دزجت ظاليت مدً اليفدا ة ااإلامددزةي أبدر الىصم االخيىولوجياث اإلاخـو ىوادَز

وهددا بعدددة ـدددسا مددً اجددل جيظدددحن خدددماتهاي امددً  دددحن  لددرا ـددان جدددودة خدددماتها اوفددا ة أومدددرتها مَس

 أَماا : مواولتها ألبدر الىصم الخيىولوجيت وخوشيق جرليماث هصم اوخوطلت اليخا يت.

اظلدد  الددسؼم مددً اامدداالث اإلاخعددددة ألهمدداد ؤلاـددادة مددً هصددم اوخوطددلت اليددخا يت امددا جيممدد  مددً    

ممددددازوت ـعالددددت فددددي جدددددـن ااوظددددياك اإلاعلومدددداث االيمددددس بليتراودددد  ايزددددسا  ااخخددددو  اإلاعسفددددي امددددً زددددم 

ب اهدد  خعص دص الخعداان ابىدا  جواجدد موبدد ظلد  بهترهدذ. ي يجداـت لاإلامدمدتجدودة خددماث اإلاعلومداث 

ا في   جوشيق هصم اوخوطلت اليخا يت.مً اإلاالبض ظل  العديد مً مساـن اإلاعلوماث حعثَر

لرا ـان الظتاٍ الري يدلدادز لذذَدان االدري يميدً اظخلداٍز َددـا أطاطديا حظدةي الوزلدت الليثيدت     

ددد دددو: مدددا تدددي اإلامومددداث أا الددددظاةم لخوشيدددق اوخوطدددلت اليدددخا يت  اظخلاَز ا  مثا دددت لإلجا دددت ظىددد  أال َا

ت ؟  اللييت الخيخيت لخمديم خدماث معلوماجيت جخواـن مغ ابخياجاث مظخفيديً ظةس اإلاعـس

 :الكلنات املفتاحية 

ت.   اوخوطلت اليخا يتي خدماث اإلاعلوماث ي اإلاظخفيديًي ظةس اإلاعـس
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Abstract: 

   The fifth-generation cloud computing, a Web 2.0 application, is a new phenomenon 

in the Internet. It is an important technical trend that many experts expect will reshape 

IT operations because of their cost-effective and scalable applications. Expansion, 

massive capacity, download speed, storage on demand, maximizing collaboration and 

building a unified online presence. 

   Information facilities or institutions today face constant challenges and risks in the 

way they conduct their activities and provide their services satisfactorily to the needs 

of the beneficiaries. The challenge is to keep abreast of the latest systems and 

technologies, and to maintain a high degree of efficiency and capability. The quality of 

its services and the efficiency of its activities are subject to several opportunities to 

improve its services, including: 

   In spite of the multiple areas of cloud computing utilization and effective 

participation in the flow and flow of information and electronic publishing, enriching 

knowledge content and thus the quality of information services provided, as well as 

enhancing cooperation and building a unified online presence. However, it is 

noticeable that many information facilities have failed to employ cloud computing 

systems. 

    The question that comes to mind, which can be considered as a primary objective of 

the research paper, is: What are the elements or pillars for employing cloud computing 

as the infrastructure to provide information services that correspond to the needs of 

knowledge age beneficiaries? 

key words  :  

 Cloud computing, information services, beneficiaries, knowledge age. 
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 أوال حمله متهيديه

 لتأطري أهنية املوضوع واملنهجية

  الدراسة:أهمية ومشكلة 

دتلدم ععدد ي،فدل ظلد  ابدد بميمدت      ي الدري اظخلداٍز  العدالم فدي ديىاميييدت ألاوثدر الخةداد اإلاعـس

ميدرزا  اإلاىعمدد  مرلدغ ألالفيدت الثالثدتي لمدلوهت مدتجمس فدي جديددا اطدتراجيجيا َددـا ألاازابد  جيدادب

 ااومدودةي اليدم بيدث مدً العمدل  خيظدحن ـدسا مصدخوبا مظدخداما الخةداديا همدوا جيميدن ألَميت

 بيدث أبدل  يةددك ال يًداد اإلاخمددر العدالم فدي الخيىولدويي ألدو ي ـالخمددر اجخمدايي ابخماطدٌ

دت وثيدق " يهخاجدا ىلد  ؤلاهخدا  دت حمدم الن خياليدت بظدسظت عظدحراإلاعسفدي  الخفجدس ٕاان " اإلاعـس  اإلاعـس

  ولحدرة  رس مدت  ةدوزة جفدوك الوبدقي اطدخحداظق يخحداظق ؤلاوظداهيت
 
 .ال خداك ههدا يةدعب جددا

ت وثيق ـاإلهخا   ؤلاهخا  الخمليدي . مً أوثر ـي  اإلاحاـت الميمت اإلاعـس

ٍس اوددددرلٌ مدددد (25,000)ـعلدددي طددددبيل اإلاثدددداٍ ال اوخةددددس ان بددددىاظت الفحددددا  الميمددددت اإلاحدددداـت لاددددا     

( مددٍس ... اودد ي 2500( مددٍس ي اذدداةساث المخدداٍ الظددسمعت الميمددت اإلاحدداـت لاددا   1700الظددوبس ومليددوجس  

ت اإلاوجدودة في مًوهاث اإلاىخج .  دظا ي   مغ بدجم اإلاعـس
 
 ( 2012االميمت اإلاحاـت جدىاطب ذسديا

يشا  الرددسأ أظددالٍ لددد ؼحددرث جيىولوجيددا اإلاعلومدداث أاجدد  وثحددرة فددي اوخيدداة اامخمعيددتي ـاالججدداٍ     

الظاةد آلان يخمثدل فدي اطددثماز اجوشيدق جيىولوجيدا اإلاعلومداث ابجةداالث لخردو س هصدم معلوماجيدت 

دت اإلار لوبدت  أطددسط حعخمدد فدي أطاطداا ظلدي الىفداذ الظدسمغ للمعلومداث لخحدغ  دحن يددي اإلاظدخفيد اإلاعـس

اوخابددددددل  دددددحن جيىولوجيددددددا  اومدددددا وعلددددددم جميعدددددا اهددددد  مددددددً التددددد اا  أا الددددددمج الدددددذ االدددددل جاددددددد مميدددددً.

اإلاعلومددددداث اجيىولوجيدددددا بجةددددداالثي شادددددسث خددددددماث ظديددددددة لتراطدددددل ااوظدددددياك اإلاعريددددداث اجلدددددادٍ 

دددددددت اجيميدددددددن الميمدددددددت االميمدددددددت اإلاحددددددداـتي لدددددددرا حعدددددددد جيىولوجيدددددددا اإلاعلومددددددداث  اإلاعلومددددددداث اجوليدددددددد اإلاعـس

ا ا  بجةاالث دظامخحن أطاططخحن. ا ىعيع ظل  شاوز شليت ؤلاهترهذ ظل  مظسأ ألابدار ااظخلاَز

 للىفاذ للمعلوماث
 
 مامدا

 
 طسمعا

 
  .ذس ما

ـاوخاطددب الصسيدد ي ال يخجدددااش  –اظلدد  الددسؼم مددً ان الخؽحدددراث الخيىولوجيددت طددسمعت امخالبمدددت      

ي ب ان ظمدددٍس ألازبعدددحن ظامدددا اشدددليت اإلاعلومددداث الداليدددت  ب 
 
دددا العمدددس ً ظامدددا هترهدددذ( ال يخجدددااش ظمَس

التهديددداث خرحددرةي اجأزحراتهدددا ظلدد  مساـدددن امتطظدداث اإلاعلومدداث  ةدددوزتها اوخاليددت لدددد جًددون مددددمسة 

 ـمً اإلاميً يال ججد لىفظاا ظمال جتدي . في اإلاظخملل لطع  اللعيد.. 
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ىي بيددددددث لددددددً جًددددددون َىدددددداه اذ طددددددطلدا أويدددددددا أن داز اإلايخلدددددداث ومتطظدددددداث للمعلومدددددداث ططخال دددددد     

أطددلاك جدددـغ الىدداض للددرَاك ي دد  اإلايخلدداث للوبددٍو ي دد  مةددادز اإلاعلومدداث. ـيددحن ان اإلاعلومدداث تددي 

ددددن معلومدددداح  العمددددل ظلدددد  ويفيددددت  التددددي جرددددسك أ ددددواك مظددددخفيدنهاي يشا  لاددددرا ييلمددددي ظلدددد  اإلايخلددددت ومـس

ت. ما يخمش ى مغ ظةس الخةاد ا اوخفاس ظل  معدالث الرلب اجرو س خدماتها  إلاعـس

ابرليعددددت اوخدددداٍ ين هجدددداأ خدددددماث اإلاعلومدددداث يخولددددق ظلدددد  زجددددا اإلاظددددخفيديً م هددددا  اجيميددددن     

ؤلاـادة مً خدماتهاي اذ ين الخفام البخياجاث اإلاظخفيديً طديتدي بخمدا  اإلاظديولحن ظدً اوسددماث 

 أطدسط  اإلاعلوماجيت ي د  جةدميم  دسامج اهصدم بوطدلت أوثدر يـدادةي فدي جيميدن الوبدٍو ي د  ابخياجداتهم

 الذ األل جاد مميً اليً في ذلٌ جخجظد الخيدياث االةعوباث .

دددت شادددوز اوخوطدددلت اليدددخا يت ي     لدددرا حعدددد مدددً أ دددسش الصدددواَس اومديددددة فدددي ظةدددس الخةددداد اإلاعـس

اجوشيفاددا فددي جمددديم اوسدددماث االخرليمدداث بمددًل مبظددز امظددحر ـهددي ذس مددت ملخيددسة اذويددت ي ومددا 

 إلاواجاددت آلازدداز الظددلليت اإلاترجلددت ظلدد  ألاشمددت بلخةدداديت التددي خيمددذ ظلدد
 
 وددخس ا

 
  أنهددا جًدداد جًددون بددال

العدددددالمي العدددددل َدددددرا مدددددا يجعدددددل جرليمددددداث اوخوطدددددلت اليدددددخا يت  ـسبدددددت إلاواجادددددت الخيددددددياث اج،رددددد  

 الةعوباث .

 اطدخ،داماتها اإلاعلوماجيدتي مجداالث اجوطغ اوخوطلت اليخا يتي جرليماث مً اإلاالبض شيوط    

ا يال أن  جملدل مدً التدي الخيددياث مدً ظددد ظدً أطدفس اجرليماتهدا ممدا خددماتها معدايحر فدي َىاه همة 

ابخياجداث اإلاظدخفيديً مدً خددماث  وسدمدت مً اطددثماز ممح اتهدا اجيد اليخا يت اوخوطلت أَميت

 ايدازة اإلاعلومداثي اومواهدب م هدا ظلد  طدبيل اإلاثداٍ ال اوخةدس : أمدً مدً ظددد فدي اجخمثدل اإلاعلومداثي

ددا الفيس ددت اممدداىل اإلالييددت اوخوطددلتي  ـاوخوطددلتالخيدددياث ي  مددً ابجةدداٍ  اإلهترهددذ اؼحَر

مخعددددة ومددا طددجر   اخدددماث حظددايالث التددي لدددمذ زددوزاث الخيىولوجيددا يبددد  أَددم  اليددخا يت

 حعدامالتهم جددص  مدً يىجدسان لاددا لخمثدل الخمىيددت مظدخ،دم  أؼلددب جفابديل ذلدٌ البمددا يجعلدذ

دا العمدل ي د  محد ة اأَميدت أدث العدل َدرا أوظد ها اليوميدتي ابيدث ظدً الفدسا  ظلد  جدسازة جرو َس

 ٍ سةي  للخيدياث ااوخلو  ( 2016اااساذس التي جواجااا.  اومَو

ـددددددادة مدددددددً      الىخفددددددن جميعددددددا مىددددددر اللدايددددددت اهدددددد  ظلدددددد  الدددددددسؼم مددددددً اامدددددداالث اإلاخعددددددددة ألهمدددددداد ؤلا

جيىولوجيدددا اإلاعلومددداث ظامخدددا اهصدددم اوخوطدددلت اليدددخا يت خابدددخا امدددا جيممددد  مدددً ممدددازوت ـعالدددت فدددي 

خعص ددص الخعدداان ابىددا  يزددسا  ااخخددو  اإلاعسفددي يجدداـت لجدددـن ااوظددياك اإلاعلومدداث االيمددس بليتراودد  ا 
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 ياإلامدمدتامً زم يىعيع  رليعت اوخاٍ ظلد  جدودة خددماث اإلاعلومداث  جواجد موبد ظل  بهترهذي

دددددا فدددددي  ب اهددددد  مدددددً اإلاالبدددددض ظلددددد  جوشيدددددق هصدددددم اوخوطدددددلت االدددددغ العديدددددد مدددددً مساـدددددن اإلاعلومددددداث حعثَر

 اإلاىعرِق اوخس  ي رش الظتاٍ السةطس ي الخا ي :اليخا يت وما ييلمي ان جًون . لعل في َرا 

  ما هي اإلالومات أو الدعائم لحوظيف الحوسبة السحابية باعحبارها بمثابة البيية الحححية

 لحلديم خدمات معلوماثية ثحوافم مع اححياجات مسحفيديً عصر اإلاعرفة ؟

 

 : أهداف الدراسة 

ت . .1  اطخمسا  جروز مخرللاث اهوظيت ابخياجاث اإلاظخفيديً في ظةس اإلاعـس

 . اطخيلاد مظخو  جودة خدماث اإلاعلوماث التي ييلمي ان جمدر  مساـن اإلاعلوماث .2

 مموماث ادظاةم لخمديم خدماث معلوماجيت .و جيليل أَميت جوشيق اوخوطلت اليخا يت .3

وخوطدددلت اليدددخا يت فدددي اوسددددماث جددددازض ااطدمدددساؿ ج،رددد  جيددددياث ام،ددداذس جرليمددداث ا .4

 اإلاعلوماجيت.

 

 : منهجية الدراسة 

 حظخ،در الدزاطت اإلاىهج اإلايخبي أا الوزاةم  الخيليليي االري ععخمد ظل  الخيليل الىصسي. 

 : اإلاصطلحات واإلافاهيم الرئيسية 

ت عصر اإلاعرفة : .1 ـاو العةس  . يرلن ظل  الفترة التي جلذ العةس الةىايي ا للل الخةاد اإلاعـس

ددددددت ي ـهددددددي ااخددددددوز الددددددري يددددددخييم فددددددي الظياطدددددددت  الددددددري جًددددددون ـيدددددد  يدازة اإلاعلومدددددداث لخوليددددددد اإلاعـس

ابلخةداد ااوخيداة بجخماظيدتي بيدث اهخملددذ ـيد  المدوة مدً امددخاله زأض اإلاداٍ ي د  اإلامددزة ظلدد  

ت .  جوشيق جمىياث بجةاالث ااإلاعلوماث مً اجل يدازة اإلاعلوماث ااإلاعـس

ٍ  جمديم مامتها وياهاث أنها أو مؤسسات اإلاعلومات: مرافم .2  ومات اإلاعلوماث ي   اإلاظدىدة اوخلو

 اإلاعلومداث امساودص اإلايخلداث تدي اإلاتطظداث لادرٍ بطدخ،دار المداععت اإلاظمياث  حن مً .معيىت

دت مدوازد امساودص ؤلاهتراهطدذ ايدازاث الخىاـظديت اإلاعلومداث جلدادٍ اابدداث  ااإلاتطظداث اإلاعـس

 ( اإلاعلوماح . 2013ااخخو  وعيمت ي  إدازة اإلاعىيت
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: تددي الىدداجج ال هدداع  الددري ييةددل ظليدد  اإلاظددخفيد مددً اإلاعلومدداث االددري يخددأحل خدددمات اإلاعلومددات .3

س ألجادددددصة اإلاعلومددددداث مدددددً مدددددوازد ماديدددددت ابمدددددس ت ـحدددددال ظدددددً جىفيدددددر  هديجدددددت للخفاظدددددل  دددددحن مدددددا يخدددددـو

 هماد ابخياجاث اإلاظخفيديً .العملياث اؤلاجسا اث الفىيت اجسجلز  رليعت اليماد اأ

دو ظىةددسا أطاطديا فدي جميدديم يجابدت خدددماث اإلاعلومداثي ا لعددب  اإلاسدحفيديً .4 :  جمدغ اإلاظددخفيد َا

حر اإلاعلوماث أله  الصدست اإلاظدتهدؿ مدً خددماث احظدايالث الىفداد الظدسمغ  دازا في َاما في جـو

معلومددددداح  جةدددددوزا  للمعلومدددداثي ابمع دددددى أخدددددس ـدددددإن اإلاظدددددخفيد يمثدددددل ظدددددامال أطاطددددديا فدددددي اي هصدددددار

 اجمييما ايزسا  اجيييفا اجيميرا احمؽيال

دددددتي اإلاعلوماثيدددددة .5 :دددددد  مجموظدددددت مًوهددددداث جوشدددددق إلاعاومدددددت ميخدددددو  أاظيدددددت اإلاعلومددددداث ايهخدددددا  اإلاعـس

س األاطدداض الددري  دددو اإلاعلومدداث اومددَو ع 
ا
اجخحددمً ىددل مددً اوخواطددطبي اإلاعلومدداثي بجةدداالثي اح

 أزس ا تزس في جروز  اقي اإلاًوهاث

انهددددا جيىولوجيددددا حعخمددددد ظلدددد  همددددل اإلاعاومددددت  امظددددابت الخ،ددددص ً اوسابددددت بة السددددحابية: الحوسدددد .6

 اوخاطددوك ا دد  مدددا عظددةى اليدددخا ت اتددي جاددداش خددادر يدددخم الوبددٍو يليددد  ظددً ذس دددن بهترهددذ ههدددرا 

جخيددٍو  ددسامج جيىولوجيددا اإلاعلومدداث مددً مىخجدداث ا دد  خدددماث احعخمددد اللييددت الخيخيددت ل خوطددلت 

اللياهدداث اإلاخرددوزة االتددي جمدددر مظدداباث ج،ددص ً ولحددرة للمظددخ،دمحن ومددا اليددخا يت ظلدد  مساوددص 

ستهددا  س بعددخ ال درامج و،ددماث للمظددخ،دمحن اتدي حعخمدد فددي ذلدٌ ظلد  ؤلامًاهيدداث التدي ـا انهدا جدـو

 (  2013. شلخوثي2.0جمىياث ا ب 

 ثانيا وقفه استكرائية

 عن تأثري التطورات على احتياجات مستفيدين عصر املعرفة
 

ي،فددددل ظلدددد  اإلاخدلددددغ للخرددددوزاث اهدددد  مددددغ مرلددددغ ألالفيددددت الثالثددددت لددددد أبددددل  لردددداط اإلاعلومدددداث  اال   

  ددأ ي بيددثلراظدا الخةداديا اطدتراجيجيا  اليظددلت إلاعصدم الللدداني اظلدد  اجد  اوسةدوا اإلاخمدمدت

تي بهخماٍ ي   ٍ  أااةل مً االيا ان اإلاخيدة اىاهذ الوالياث مجخمغ اإلاعلوماث ايدازة اإلاعـس  التي الدا

دت ي مجخمدغ ي د  العلدوز  فدي متطظداتها الخعليميدت اَخمدذ اوخًومدت   ددأث بيدث اإلاعلومداث ااإلاعـس

 مدى  فدي جمليددَم جدابعوا اليا داهيون ـمدد أمدا الخعليميدتي يطدتراجيجيتها فدي الىصدس يظدادة فدي ألامس ييدت

الللدديً  بًومخدا بةددث الدد ابلخةداديتي ابجخماظيدت بيداتهم العلميدت فدي ألاا د  اإلاج لدت الخعلديم

 مدا الثالثدت ألالفيدت  دايدت مدغ اإلايدملت ظاإلايدا ألامس ييدت بودمداـاث وظدلت  لؽدذ يذ خررامداي هخداةج
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جخجدااش  لدم بدحن فدي ي%21 وظدلت اليا دان اودملذ بودمداـاثي مجمدوط َدرٍ مدً %55 مدً يمدازك

ٍ  بةت  ألدق 200 ظدددَا  لدؾ التدي بودمداـاث العاإلايدت مجمدوط مدً %15 وظلت ألاازب  بجياد دا

 (2015 اوسدماث اإلاعلوماجيت ... ي اودماؿ.  ح ان ي

 ولحددرة إلاساـددن     
 
اان َددرٍ الرفددسة الخيىولوجيددت لددد ؼحددرث اليثحددر مددً اإلافدداَيم بيددث لدددمذ ـسبددا

اإلاعلومددداث إلاددددد خدددددماتها خدددداز  بددددداد جدددددزانها االخيددددٍو جدددددز جيا ي دددد  اوسدمددددت ظددددً بعدددددي اوخميمددددت ان 

 دازَدددددا يخجدددددااش الدددددداز ألاطالددددد ي ااإلاادددددار الخمليديدددددت للميخلدددددت الوزليدددددت ا فدددددخ  أمدددددار اإلاظدددددخفيديً  
 
ـالدددددا

اذ لم ععددد اإلاظخفيديً محرس ً ان يًوهدوا لدس لحن  .جديدة اذلٌ  االطخفادة مً اوسدماث اإلاخروزة

مددددً اإلايخلدددددت امعدددددساـحن لدددددد  موشفنهددددداي ومدددددا ان العددددداملحن  مساـدددددن اإلاعلومددددداث يخواجددددددان فدددددي مًددددداج هم 

دم إلاما لت اإلاظخفيديً بمًل ملاشس.   ح اني بطخعازة  حن  ا تدان ظملامي الطع َىاه طبب يدظَو

 (  2015... ي

يهىددا وعددط  فددي ظةددس لددم جخؽحددر ـيدد  اإلافدداَيم ـيظددب  ددل بتددى اإلامازطدداث أيحددا لددرا ـددان اللمددا    

االخ،ىدددك فددي ألاطدداليب ااوسدددماث الخمليديددت المديمددت فددي جمددديم اإلاعلومدداث يوبددق اليددور  دداوممود 

ذاللددداي ممدددا عظدددخوجب العمدددل اطددديًون اإلاةدددحر فدددي الؽدددد بهددددزازي اان مولدددق اإلاخفدددس  ؼحدددر مجددددي ي

بددازث الميمدددت اوخميميددت إلاساـددن اإلاعلومددداث ااإلالددادزة االخجددااك مدددغ اإلاظددخجداث ي خةوبددا بعدددد مددا 

لطظددذ فدددي ملاهنهدددا الطظددذ فدددي ممخيياتهددداي ايهمدددا فددي اوسددددماث التدددي يمدددماا العددداملحن ـنهدددا للمظدددخفيديً 

ـدن اإلاعلومداث خددماتها  ًدل ادر مس م هاي ألن جلٌ اوسدماث تي الادؿ اإلارلن مً اجودَدا ي الًد  جمد

ر أبدددددر مددددا فدددي العةددددس مددددً جيىولوجيددددا اإلاعلومدددداث اـاظليدددت االخددددداز ال ددددد لاددددا مدددً جوشيددددق ااطددددخ،د

ابجةددداالث ومددددخالث لخخفاظدددل ـيمدددا  ي هددددا متديددد  فدددي نهايدددت ألامددددس لردددسأ م،سجاتهددداي ا مةدددد  ددددرلٌ 

اظليتهددددا  دددداامخمغ اجيميددددن خدددددماث اإلاعلومدددداث ومددددا طدخطددددر البمددددا التددددي حظددددتهدؿ  دددددازَا حعميددددن ـ

  (2015 اوسدماث اإلاعلوماجيت ...ي .  ح انيالميمت اوخميميت

ممددددا ييدددددخم الخؽحدددددر ظلددددد  اإلايخلددددداث ومساـدددددن للمعلومدددداث بيدددددث لدددددم حعدددددد أمددددداوً وخفدددددض اجىصددددديم    

مةادز اإلاعلومداث اإلارلوظدت ـيظدبي ممدا عظدخوجب ان جخ،لد  ظدً ىونهدا ااجادت لليدث ابطدترجاط 

أا يظددددالر اإلاظددددخفيديً ظددددً مواظيددددد ظملاددددا الساجي ددددي أا جمددددديم خدددددماث ؤلاباذددددت  الللليددددوؼسافي ـمددددز

دددا مدددً اوسددددماث ؤلازشددداديتي ايهمدددا مدددا ييلمددي ان جًدددون جدددص  بيو دددا مدددً ويدددان معلومددداح   اوماز ددت اؼحَر
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(. العل فدي َدرا اإلامدار يخطدر طدةي اإلايخلداث للخيدٍو ا د  ميخلداث 2011َاةل عظةى الو ب.  ي ساَيمي

 أطاطحن:د زلميت ههدـحن

 حفظ مصادر اإلاعلومات في شكل الكترووي . -1 

 إثاحة مصادر اإلاعلومات للمسحخدمين عً ُبعد. -2 

دددخ الدددلعخ لفيدددسة اإلايخلددداث السلميدددت هديجدددت اظخمدددادَم ان َدددرا الخؽيحدددر عمدددًل ابدددسؼم مدددً      ـز

الودظدداك مةدددز تهديددد لاددمي زبمددا الن َددرا الخؽيحددر يخرلددب مدد هم  ددرٍ لةدداز  جادددَم امحدداظفتها 

لرا ـاه  أمار جروز أجياٍ الو ب لد ال يخرلب موالغ للميخلداث بليتراهيدت حعمدل   ماازاث جديدة.

يخرلدددب موالدددغ ابدددفياث أوثدددر جفاظليدددت اديىاميييدددت مدددغ أدااث  يدددث اجىصدددديم   ىمرادددا اوخدددا ي ايهمدددا

  ميخدو  الو دب مدً ميسىداث اأدلدت ابوا داثي امدً زدم ـدان مظدخودط اإلايخلداث السلميدت طدخيخوي ظلد

مخعدددددددة  معلومددددداح  مدددددً الىةدددددوا الًاملدددددت ا ددددد  ملفددددداث ااطددددداةز اإلاخعدددددددةي معخمددددددٍ ظلددددد   ليددددداث

امخمدمدددددت فدددددي خةددددداةت ؤلاجددددداـت ااإلاعاومدددددت االليدددددث ابطدددددترجاط . جخواـدددددن مدددددً خاللادددددا مدددددغ موالدددددغ 

اإلاعلوماث العلميت االداز اث بليتراهيت ظل  الو ب مً هابيت اميسىاث الليث مً هابيدت أخدس .  

 ( 2011 ي ساَيمي

يشا  الرسأ أظالٍ ان جىصيم اإلاعلوماث جيٍو مً السؿ ا   الو ب العل َرا ععد متشسا ااضدخت     

ودمددددم الخيدددددياث االفددددسا التددددي جلمددددل ظلدددد  ظدددداجن اإلايخلدددداث ومساـددددن امتطظدددداث للمعلومدددداثي بيددددث 

 
 
أبددر جرليدن  اإلايخلددت بليتراهيدت ومع دى شددامل لًدل اإلاةدر خاث االسلميددت االهميىدت...او  ا جرددوزا

 في 
 
 اطخعمالاا لخيمين ؤلاـادة. معاومت اجوزين اإلاعلوماث ااطترجاظاا ابتى في مرَال

حعمل جل اإلايخلداث جاَددة لترطديد خددماتها داخدل  طيدت مخؽحدرة ععطمداا اإلاظدخفيديً جدظدم لرا     

ي ددد  َدددرٍ اإلادددوازد ااوسددددماث   دددالخؽحر الظدددسمغ ظلددد  جميدددغ ألابدددعدةي اظليددد  لدددم ععدددد يىصدددس اإلاظدددخفيديً

العديددد مددً الىماشدداث االدظددامالث بددٍو مدددد   وجددص  مددً اإلايخلددت. الددد ـددخ  َددرا الوالددغ اللددداك أمددار 

بخميددددددت دخددددددٍو العدددددداملحن فددددددي اإلايخلدددددداث بحدددددد  الىردددددداك بـتراضدددددد ي امددددددد  طدددددداولت الخعامددددددل مددددددغ ماليددددددحن 

مثددددل  إلاظددددخ،دمحن لمددددلًاث الخوابددددل بجخمددددايي التددددي جصاددددس فددددي العددددالم بـتراضدددد ي  ةددددوزة مت ايدددددة ا

   ( 2013...او   اوخاةٌيMySpaceي ماي طلطع   Facebookالفطع  وه 
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اذ ان الخةوز الخمليدي للمظخفيديً ومظخمللحن طلليحن للمعلوماث عمًل جيد  ااضر ي بيث     

(.  مثا دت الدراوسة COINEحرار ـيسي معسفي في ممساط اللطياث المدلييت  حعد اإلامخلًاث الثماـيت وم

الثماـيدددت للمتطظدددت أا للمجخمدددغ اتدددي شددداَسة اخدددرٍ فدددي الخىدددام ي خةوبدددا مدددغ جردددوز الدددو ً ي اهجددداأ 

اإلاددداهاث ي بيددث جلددحن أن ألاـددساد ااامخمعدداث يميددً ان يًوهددوا مظدداَمحن فددي همددو  اإلاعلومدداث ااإلاددوازد 

ايددد ااخخددو  ؤلاليتراودد ي مددً خددالٍ الوبددٍو اوخددس اؼحددر اإلاميددد ي دد  مددوازد اإلاعلومدداث ظلدد  بهترهددذ اجص 

 اوسدددماث اإلاعلوماجيددت ... ي  اطددخ،دار ملددادزة ألازشدديق اإلافخددوأ االىفدداذ الظددسمغ للمعلومدداث . .  حدد ان ي

2015) 

يخطدددددر للمدددددازن اإلاخ،ةدددددت ان اإلاظدددددخفيد  ددددداث فدددددي ظدددددالم ال جميددددددٍ اوخدددددداد الصمىيدددددت ااإلاًاهيدددددت بيدددددث     

اهخملدددذ ـنهدددا اوخواطدددطب مدددً بواطدددطب داخدددل اإلايخلدددت ي ددد  ميخلدددت داخدددل اوخاطدددوك ظ دددر زالزدددت مسابدددل 

 أطاطيت:

  الددددوزقي  أالادددم اإلايخلدددت ااخوطدددل  التددددي جمحددد ث  وجدددود لواظدددد  ياهدددداث  لليوؼساـيدددت لإلهخدددا  الفيدددسي

  مع ى ـاازض يليتراهيت.

 ددن هصددار شددلً   زدداهنهم اإلايخلددت السلميددت التددي جوشددق ألالددساا اللةددس ت ايمًاهيددت الوبددٍو يلنهددا ـا

 ألامس الري أد  ي   شل  لريعت مغ ألادااث أا ألااظيت الخمليديت الوزليت.

 جابدددددت اإلالاشددددسة ي ددددد  زددددالاهم اإلايخلددددت بـتراجددددديت التددددي حع ددددى اهخمددددداٍ ظمليددددت يجابدددددت اإلاعلومدددداث مددددً ؤلا

ؤلاجابددت ظددً بعدددي اجيددٍو شددًل اإلايخلددت ي دد  ذليعددت اـتراجدديت لددد يًددون لددطع لاددا اجددود مددادي اؼحددر 

 
 
  .ميداد مًاهيا

ال دددد مددددً بظتددددراؿ  اإلاظددددخفيد واددددؿ أطالدددد ي انهدددداع  مددددً ازا  اجدددود خدددددماث اإلاعلومدددداث امددددا     

 
 
حمددخمل ظليدد  مددً  ييددت جيخيددت للمعلومدداثي االتددي  دددانها ال مع ددى ومدددا  اجودَدداي ـهددي جمثددل مولعددا

أطاطدددديا فددددي داةددددسة جمددددديم خدددددماث معلوماجيددددت ي ذاه اإلاولددددغ الددددري جلدددددأ ظىدددددٍ الددددداةسة اجيخهددددي ظىدددددٍ 

رلٌ ـمىددددددد  يلدددددددددأ الخ،رددددددديز ليخردددددددا ن مدددددددغ جرلعددددددداث اخةددددددداةت اإلاظدددددددخفيديًي ابتدددددددى ال يخجدددددددااش وددددددد

الخ،ريز مظخو اث الدزاث اإلاظخفيدي ابالخا ي جىعدر بطخفادة اال يمل ظ هدا بتدى ال يًدون َىالدٌ 

اوعددددددار للم دددددرزاث ألاطاطددددديت مدددددً اجدددددود خددددددماث اإلاعلومددددداث ااسردددددز لاددددداي اهصدددددسا لًدددددون اإلاظدددددخفيد 

لددددد ي االؽايدددددت ألاطاطددددديت لوجدددددود َدددددرٍ اوسددددددماث لدددددرا يىرلدددددن مىددددد  الخ،رددددديز وسددددددماث الاددددددؿ ألاطا
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 فددي السقدديي  مع ددى أن اإلاظددخفيد يددتزس فددي جرددو س خدددماث اإلاعلومدداثي 
 
اإلاعلومدداث بمددًل مخةدداظد  خددرا

يت للمظخفيد.   ح اني   (.2012ااوسدماث  دازَا جتزس في زقي ببخياجاث اإلاعـس

اظلددد  اجددد  الخيديدددد  الددددٍا الىاميدددت ال يًدددون اإلاظدددخفيد ظلددد  دزجدددت مدددً يال أهددد  فدددي أؼلدددب ألابيدددان      

الددويي اؤلادزاه  الفاةدددة االميمددت التددي جيددخج مددً اطددخ،دام  إلاددوازد جلددٌ اإلاساـددني ابالخددا ي ـددإن مساـددن 

اإلاعلومدداث  مددا ـنهددا مددً مددوازد مراللدد  فددي اإلامددار ألاٍا  جددرك أا لفددذ اهدلدداٍ اإلاظددخفيديً وسةدداةت 

ماجيددددددت اإلامدمددددددتي بتدددددى يخيمددددددن بطددددددخ،دار ألامثددددددل اليًدددددون َىالددددددٌ م ددددددرز لوجودَددددددا اوسددددددماث اإلاعلو 

أطاطدددداي مددددً ذس ددددن اطددددخ،دار اطدددداةل شددددتى ىالدظايددددت اؤلازشدددداد االخعس ددددق  خلددددٌ اوسدددددماث ايظددددداد 

  سامج لخدز ب اإلاظخفيديً أي  مع ى أدك حظو ن اوسدماث. 

اوماددددود  مددددغ ابفددددض اجلددددادٍلددددرا ـددددان اومامعدددداث االًليدددداث ومتطظدددداث أىاديميددددت جيخددددا  وم    

تي ابمل اإلااازاث مً أجل مظخملل لد يةعب ج،يل  في خحدم  الفيس ت مً أجل دـغ عملت اإلاعـس

الخروزاث الخيىولوجيت . أله  طخًون ـي  اإلاعلوماث مخابت لطع مثل المدسن الخاطدغ ظمدسي االمدسن 

ا  طددوؿ يًددون ـيدد  الرلددب العمددس ً الددري جمثددل ـيدد  اإلاددادة اإلارلددوط الوزليددت تددي حمددص الصاا ددتي ايهمدد

درا ييخدا  لخجاحد  اتهييدت اإلاعلومداث بمدًل  اجلم  اوسدماث اإلاعلوماجيت فدي أي الدذ امدً أي مًدان َا

مظددددلن امعم هددددا  رليعددددت اوخدددداٍ جفاددددم ايدزاه لالبخياجدددداث االسؼلدددداث ومددددا يخرلددددب َددددرا ايددددي ازماـددددت 

 معلوماجيت مثلما ؤلاإلاار  المسا ة االيخا ت جماما.

ددرا يفدددسث      جدددواـس مظددداباث ـعليدددت ااـتراجددديت  مىددت الو دددت اموزدددوك ههدددا جًدددون ـنهدددا اإلايخلددداث َا

باجددسة الاةددددةي لعدددل جلدددٌ اإلاظددداباث جخمثددل فدددي هصدددار اليدددخا ت التدددي طددخًون لىدددا معادددا الفددد  البمددداي 

أَميدددددت جلليدددددت  ـدددددالخعليم االدددددخعلم طدددددوؿ يًدددددون ميدددددوز العةدددددس اإلاظدددددخمللي. لدددددرا ييلمدددددي التروحددددد  ظلددددد 

ددددت و يفيددددت العثددددوز ظلدددد  اإلاعلومددداث ااطددددخ،داماا اؤلاـددددادة م هددددا. ايدزاه اطددددخمساز ت ببخياجددداث امعـس

الدددددخعلم فدددددي طدددددياك جيفحددددد ي. ومدددددا يجدددددب أن وعددددداوج الخميددددديم الفعددددداٍ لذزدددددس اليلدددددي ل دددددرامج ميدددددو ألاميدددددت 

اإلاعلوماجيددددت  مع دددددى أدك ابطدددددخعداد ليًوهددددوا مخعلمدددددحن ذاجيدددددا مدددددد  اوخيدددداة امخفددددداظلحن مدددددغ جردددددوزاث 

ت ا    (Lizabeth A. Wilson,2004ظةس اإلاعـس

العل  ا مغ العب  ألاو ر ظل  ظاجن مساـن اإلاعلوماث في دـغ ظملياث الخفاظل مغ اإلاظدخفيديً    

ـهددددددي اوماددددددت اإلاظددددددديولت ظددددددً الخعددددددسؿ ظلددددددد  ابخياجدددددداتهم آلاهيددددددت ااإلاخولعدددددددت اجلليددددددت جلددددددٌ ببخياجددددددداث 
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يجدددداب  مددددغ مساـددددن اإلاعلومدددداث ايشددددلاظاا.  يال أن ذلددددٌ ال يلمددددي داز اإلاظددددخفيديً بيددددث ين جفدددداظلام ب 

ععخ ددددر ااخددددسه ألاٍا األاطالدددد ي لخوجيدددد  ظمليددددت الخفاظددددل ادـعادددداي امعددددد همددددو اجرددددوز أدااث الىددددواث  

ليمددددس اجساطددددل ااوظددددياك اإلاعلومدددداث مخولفددددا ظلدددد  اجددددود مظددددخفيديً ـعليددددحن ييظددددون  اوخاجددددت ي دددد  

إلاساـددن اإلاعلومدداث ععخمددد ي دد   اإلاعلومدداث فددي ومدداذاتهم  ددل ين جددواـس اإلامومدداث البمددس ت االخيىولوجيددت

 بد ولحر ظل  العامل اوخيوي اإلاخمثل في الخفاظل بيجاب  للمظخفيديً مً اإلاعلوماث.

امما يص د مً زجا اإلاظخفيد اشعوزٍ اإلات ايد  السابت في حعامل  مغ ألااظيت السلميت االعمل ظل     

م الخمليديددددت للميخلدددت الماةمددددت ظلدددد  اوخواطدددطب اؤلاـددددادة مدددً اوسدددددماث اإلاخابدددتي بعددددد ان جواز دددد  الدددىص

ؤلاجسا اث الفىيت الخىصيميدت اؤلاجدسا اث اوسدميدت ل ممادوز.  لدرا ععدد الخوجد  هيدو الوالدغ بـتراضد ي 

 Virtual Reality امى  اإلايخلاث بـتراجيت ىالخروزاث مظدخمسةي يردسأ باجداث لاةمدت امخىاـظدتي )

 مدد  جفادم باجداث اإلاظدخفيديً فدي خحدم حظدازط  أهىا أمار جيدي مً هوط  خس يخعلدنلعل َرا يتود 

 الخروز الخيىولويي اإلاظخمس.

ا فدي خدماجد  أي أهد  ىلمدا ىدان       دن جيدد   ظلد  بطدخفادة اإلاثلدي ىدان اإلاـس
 
اىلما ىان اإلاظخفيد لدادزا

يرا أن الؽايدت اإلالاشدسة التدي جيمدأ مدً   للمظخفيدي َا
 
 ـإن ذلٌ عع ي  الحسازة جروزا

 
ن مخروزا اإلاـس

ار ايلي  جيخهي لخلدأ أجلاا م،خلق مساـن اإلاعلوماثي تي خدمت اإلاظخفيد الري    جبخدن دازة الىص

يددددرا ـاددددو خحددددر بيددددم لىجدددداأ الىصدددار أا ـمددددل ي ـيمددددا جمددددٍو   ددددولحن  زسجددددون  مدددً جديددددد  Poleynَا

Athrton ال ليمددددددت للمعلومدددددداث ذاإلاددددددا لددددددم عظددددددخفيد م هددددددا أبدددددددي ابالخددددددا ي ال ددددددد مددددددً ألاخددددددر فددددددي 1982ي )

لال ظىدددددددددد ( مظدددددددددخم2012اوخظدددددددددلان مخرللددددددددداث ازؼلددددددددداث اإلاظدددددددددخفيديً اوخددددددددداليحن اااخخملحن  حددددددددد اني 

 الخ،ريز للىصار اوخوطلت اليخا يت.

الوالغ هيً همق في مىخةق العمدد الثداو  مدً ألالفيدت اهخرلدغ ي د  اإلاظدخملل  خفداٍم اأمدل ألهد      

ظلدددد  الددددسؼم مددددً جلددددٌ الخيدددددياث َىالددددٌ ـددددسا بخمددددا أمددددار اإلايخلدددداث بمددددًل ظددددار  ومعددددل مجموظاتهددددا 

مدددً ذس دددن زلمىدددت أا جيو دددل اامموظددداث الىدددادزة الفس ددددة مخابدددت للعدددالم  رس مدددت لدددم عظدددلن لادددا مثيدددل. 

ا بظدداول  مددً خددالٍ هصددم اوخوطددلت اليددخا يتي  االفس دددة مددً هوظاددا ا دد  مددادة بليتراهيددت يميددً ومددَس

 .21اان َرٍ حعد اىأنها اابدة مً اإلااار السةطظيت للميخلاث ألاىاديميت في المسن اٍ
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طدددثماز الفددسا مددً اجددددل  ىددددا  ميخلدداث جًددون اذ ان حصددميغ أمىددا  اإلايخلدداث لخل ددي الخؽيحددراث اا    

م مددً  ددخ  ـددسا جديدددة وميددل جديددد مددً أمىددا  اإلايخلدداث اؼحددَر لاةدددة للخيددٍو االخؽيحددر اإلاظددخملليي ـا

اإلااىيدحن اوخلفدا ي  ييدث يدخم خلدن مظدازاث اشيفيدت جديددة البخحدان اإلاظخملدددل.الشددٌ انهدا طددخجلب 

( االدخدددددٍو  جددددددددازة االخددددددداز امخمددددغ اإلاعلومدددداث Mullins, 2007الخمحدددد  ظلدددد  اإلاظددددخو  اامخمةددددي. 

 .
 
ت مظخملال  االخيٍو امخمغ اإلاعـس

 ثالجا نظرة استنباطيه   

 

 حول ضرورة جودة اخلدمات مبرافل املعلومات

                            

لمددد ىاهدددذ اإلاعلومددداث مىدددر مدددا يص ددد ظدددً زبدددغ لدددسن اإلادددوزد اوسددامع مدددً مدددوازد دخدددل الددددٍا اإلاخمدمدددتي      

 –الةىاظت الخجدازة  –اإلاعلوماث  –هجدَا اليور ؼدث اإلاوزد الثاو  ااهملب الترجطب ليةل  الصزاظت 

خيدددددددة مددددددً اإلاوبددددددالث ابجةدددددداالثي اال ملالؽددددددت فددددددي المددددددٍو ين دخددددددل دالددددددت ىالواليدددددداث اإلا –الظدددددديابت 

 مً يجما ي مليعاتها اوسازجيت. %60اإلاعلوماث لد يةل ا   ما يص د ظً 

هديجت للخروزاث الخيىولوجيت اإلاخالبمت التي ظابفت بظاةس أهواط مساـن اإلاعلوماثي أضخذ معاا       

ألادااث ااإلاىهميدددددداث اإلاظددددددخ،دمت فددددددي ججاحدددددد  ايظددددددداد اإلاعلومدددددداث لخؽريددددددت ابخياجدددددداث اإلاظددددددخفيديً ال 

ل  زظايت جدىاطب مغ جلٌ الخروزاث اببخياجاث وما طلن اأاضخىاي لرا ـإن اإلاتطظاث الماةمت ظ

اجىصددددددديم اإلاعلومددددددداث ظلددددددد  اإلاظدددددددخو  الدددددددوذ ي مراللدددددددت  إظدددددددادة َىدطدددددددت خددددددددماث اإلاعلومددددددداثي ااهتهدددددددا  

 مىهميددداث بديثددددت مددددً اجدددل ججاحدددد  ابددددث اومددددس اإلاعلومددداث اييةددددالاا ا دددد  اإلاظدددخفيديً مددددً ذس ددددن جل ددددي 

  هصم اوخوطلت اليخا يت( ىأدااث ظةس ت مخماشيت مغ جروزاث مجخمغ اإلاعلوماث. 

دددا أوثدددر المىدددواث طدددسظت فدددي الخوابدددل االخعامدددلي  الشدددٌ ان    جوشيدددق الخيىولوجيدددا الواظددددة  اظخلاَز

ي مدددً دااث العةددس ت يخرلددب أن جًددون اإلايخلدداث جدداَصا امظددخعدا جيددددا للمواجاددتي االخعامددل مددغ ألا 

اهددداث االفدددوش فدددي اإلاعسودددت. ب ان الوالدددغ يوضدددر بالدددت اإلايخلددداث التدددي ال جدددصاٍ مادددددٍ .  اجدددل وظدددب الَس

الخؽحدددراث االخردددوزاث ألاطاطددديت فدددي ذدددسك جمدددديم خددددماث اإلاعلومددداث بمدددًل ظدددار  اإلايخلددداثي بظدددبب 

 
ا
(ي نهييدددٌ ظدددً 2013ي Abu Eidـمدددد ؼحدددرث الخيىولوجيدددا جةدددميم اجىصددديم خددددماث اإلاعلومددداث ىليدددا

دددا  دددا البمدددس ت الىدددواث حعددداملام اجفددداظلام مدددغ اإلاظدددخفيديً اباظخلاَز الخيدددٍو اوسرحدددر فدددي أدااز ىوادَز

 وح  َرٍ الوزلت الليثيت اليً اجب الخىو   يلنها. لطع ميز جس 
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حعد اوسدماث التي جمدماا مساـن اإلاعلوماث ظل  اخخالؿ أهواظاا اج،ةةاتها امظخو اتها  مثا ت     

امددددزوحن  -اإلاساـدددن –ااسسجددداث التدددي حؽدددري اإلاظدددخفيديًي ـًلمدددا ىددداهوا ظلددد  بدددلت لو دددت اازيمدددت  خلدددٌ

جياتهددددددددداي افدددددددددي ذاث الولدددددددددذ جلدددددددددٌ اإلاساـدددددددددن مدزودددددددددت لىوظيددددددددداتهم إلمًاهياتهدددددددددا اطدددددددددلل اطدددددددددخ،دار جيىولو 

ل  ما َاي  طىما جدو  مظخو  اوسدماث  اابخياجاتهم ـإن ذلٌ  ال شٌ يحمً لاا بطخمساز ت ا يفا

أا اوعددداماا أا ظدددر اجددود باجددت بميميددت لاددا ـددإن ذلددٌ الوجددغ وفيددل  المحددا  ظلنهدداي ايذا اجدددث 

ا للمددددداٍ امحددددديعت الرالددددداث.   دددددالسؼم مدددددً َدددددرا الفمدددددل ـدددددإن اجودَدددددا ععدددددد ا َددددددز  دددددا ااطدددددخمساَز مصاس  

 (.2012  ح اني 

مددا لخىددوط      ابرليعددت اوخدداٍ جدىددوط خدددماث اإلاعلومدداث التددي جمدددماا اإلاساـددن أا متطظدداث اإلاعلومدداث ـا

اإلاظدددخفيديً م هددددا اجلددددايً طددددلووياتهم اابخياجدددداتهم اإلاوجددددوظيت اوددددرلٌ  األَددددداؿ التددددي جةددددلو يلنهددددا ي 

اـدددن اإلاعلومددداث ا ددد  جلليدددت ببخياجددداث اذلدددٌ مدددً ذس دددن خددددماث اإلاعلومددداث التدددي بيدددث حظدددة  جدددل مس 

حر  جمددددددمااي الشدددددٌ فدددددي ان اإلاميددددداض اوخميمددددد  االسةطسددددد ي إلادددددد  هجابادددددا خددددددماتها َدددددو لددددددزتها ظلددددد  جدددددـو

 (2015اإلاعلوماث اجمديماا  أـحل مظخو  مً اوسدماث األادا  اوميد. العراكيظلدالعص صي

أَميددت خدددماث اإلاعلومدداثي التددي حعددد ذلددٌ الىدداجج ال هدداع  الددري ييةددل ظليدد  العددل ممددا جمدددر جخطددر     

اإلاظخفيد مً اإلاعلوماثي االري يأح  هديجت للخفاظل  حن ما يخواـس ألجاصة اإلاعلوماث مً مدوازد ماديدت 

ابمس ت ـحال ظً جىفير بعخ العملياث اؤلاجسا اث الخجاح يتي التي جخم ألاظيت اإلاعلوماث ي اجدسجلز 

وسدددماث  رليعددت اوخدداٍ  يمدداد اإلاظددخفيديً اأهمدداد ابخياجدداتهم ي دد  اإلاعلومدداثي ابالخددا ي ـهددي َددرٍ ا

بةديلت نهاةيدت لخفاظددل ظىابدس الىصددار امًوهاجد   مددا ـنهدا اإلاظددخفيدان أهفظدام اجخولددق ـعاليدت َددرٍ 

 اوسددماث ظلدد  مدددة اوخمدداٍ َددرا الخفاظددلي الددري يددخم مددً ذس ددن اج،دداذ جملددت مددً الخدددا حر اؤلاجددسا اث

الالشمددت لحددمان ابددٍو اإلاعلومدداث ي دد  مددً ييخددا  يلنهددا فددي الولددذ اإلاىاطددب ابالمدددز اإلاىاطددب ابالمددًل 

 اإلاىاطبي ابرليعت اوخاٍ جلٌ الخدا حر جخؽحر جلعا لخروز مموماث يهخا  ابث اإلاعلوماث. 

 امثلمددا حعددد اوسدددماث اإلاسجعيددت ظىابددس جددساز ت فددي خدددماث اإلايخلددت الخمليديددتي وددرلٌ اوسدددماث   

اإلاعلوماجيددت فددي  طيددت اإلايخلددت السلميددت. ب اهدد  امدددً اإلاالبددض فددي اللطيدداث السلميددت اطدددلداٍ فددي أطددداليب 

اوسدمددددددددت اإلاسجعيددددددددت بيددددددددث أبددددددددليذ معخمدددددددددة ظلدددددددد  الو ددددددددب اال ريددددددددد بليتراودددددددد ي ومددددددددا ان ألاطدددددددديلت 

ابطخفظددازاث اإلاسجعيددت أضددخذ مددً خددالٍ الليددث االخةددف  فددي ااجادداث الىصددار ييةددل اإلاظددخفيد 

 (ي2015 اوسدددددماث اإلاعلوماجيددددت...ي   حدددد اني يجا دددداث ألطدددديلخ ي العددددل َددددرا يرددددسأ جملددددت جيدددددياث ظلدددد 
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جخمثددددل فددددي جددددسازة جددددواـس ماددددازاث الدددددزاث للخعامددددل مددددغ الخيىولوجيددددا طددددوا  مددددً هابيددددت اإلاظددددخفيديً 

اإلاخفددددداظلحن مدددددغ َدددددرٍ الدددددىصم أا مدددددً للدددددل العددددداملحن ظلددددد  ججاحددددد  اإلاعلومددددداث لادددددرٍ الدددددىصمي لًددددد  جًدددددون 

   .ث ومساـن معلوماث لادزة ظل  جمديم خدماث معلوماجيت زلميت جفاظليت  جداٍز االخدازاإلايخلا

ممدددددا خلدددددن زماـدددددت جديددددددة أزدددددسث أطدددددلوك ذلدددددب اوسدمدددددت مدددددً للدددددل اإلاظدددددخفيديً ازـعدددددذ مدددددً حمدددددم      

الخولعاث اإلارلوبت مدً ممددم  اوسدمدت فدي اإلايخلداث .لدرا ـاهد  أمدار جردوز أجيداٍ الو دب لدد ال يخرلدب 

لميخلددداث بليتراهيدددت حعمدددل  ىمرادددا اوخدددا ي ألالدددسك ا ددد  الخمليددددي مىددد  ا ددد  بـتراضددد يي ايهمدددا موالدددغ ل

يخرلب موالغ للميخلاث أوثر جفاظليت اديىاميييت مغ أدااث  يث اجىصديم الو دب مدً ميسىداث اأدلدت 

ابوا دددداثي امددددً زددددم ـددددان لاظدددددة  ياهدددداث اإلايخلدددداث بليتراهيددددت لددددً جيخددددوي ـمددددز ظلدددد  مجموظدددداث مددددً 

يميالث الللليوؼساـيت. ايهما طخةدل ي د  بدداد لواظدد الىةدوا الًاملدت املفداث اإلاعلومداث مدً الد

 (.2011الوطاةز اإلاخعددة  ي ساَيمي

لدددً يةدددعب ظلددد  المدددازن اإلاخدلدددغ لخدددٌ الخردددوزاث مالبصدددت شادددوز ظدددوالم اـتراجددديت جخمثدددل فدددي اوخيددداة     

صادي اوسدماث اإلايخبيت يظادة الىصدس فدي التي جفسث ظل  أخةاع  اإلاعلوماث ام Second Lifeالثاهيت 

 بطتراجيجياث اذليعت ألادااز التي جخال ر ااإلاوازد االدظايالث التي جديياا َرٍ العدوالم بـتراجديتي

ا مي هدددا جمدددديم خددددماث معلوماجيدددت ازماـيدددت شدددتى. ممدددا يخرلدددب جدددسازة اجدددغ  جةدددوز وسردددواث جددددظم 

اججدددداٍ جوطدددديغ هردددداك َددددرٍ اوسدددددماث احظددددال دخددددٍو المدددداةمحن ظلدددد  يدازة اإلايخلدددداث يلنهددددا االعمددددل ظلدددد  

جدددوذي هم  اتهييددددت الصددددساؿ لللىددددا  اؤلا ددددداط فددددي شددددل مددددا حظددددم   دددد  َددددرٍ اللطيددددت لاددددتال  اإلاظددددخفيديً مددددً 

  االتي لد يةعب ظل  اوسياٍ العلةي جةوزَا اجرليماا.( 2013 اوخاةٌيظاباث اوخس ت م

ظلددددددددد  طدددددددددبيل اإلاثددددددددداٍ ال اوخةدددددددددس :  2.0العديدددددددددد مدددددددددً جرليمددددددددداث الو دددددددددب ومدددددددددا يالبدددددددددض جليدددددددددا شادددددددددوز    

ددت  فددي جىددام اجرليمدداث وثحددرة أخددس ي لددد طدداَمذ احظددام ي Skypeاالظددًايب   Blogsاإلاددداهاث اإلاعـس

جردددوزاث طدددسمعت ألمدددذ  صاللادددا ظلددد   2.0(ي اليدددً بدددابب شادددوز الو دددب 2013ٌيالدمدددازويت.  اوخاةددد

 دالخيٍو مدً مجموظدت بدفياث ا دب بظديرت أا مظددىداث طداوىت  اإلايخلاث بمًل م خدوس مخدأزسة 

 ,Blogger, Flickr, Odeo, YouTube مثدل : مخعدددة الخرليمداث  ي دي اجدود خددماث أوثدر ديىامييدت 

PBWiki  &Bloglines . 
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لددددددداك لوطدددددددحن أا أدودددددددل وخؽحدددددددراث مظدددددددخملليت امدددددددغ الخلةدددددددس  3.0ان همدددددددز اإلايخلددددددداث ظلددددددد  الو دددددددب  اذ    

االخ،ردديز َىالددٌ زمددت جامددت  ددأن اإلايخلدداث طدددخؽلب ظلدد  الخيدددياث. احمددحر الخجددازك اوخاليددت ي ددي ان 

ىفن اإلاص دددد مدددً التهدددا مدددً اجدددل اطدددديعاك ألاطددداليب ؤلاليتراهيدددت. اان يجمدددان أبعددداد 
ا
لدددادة اإلايخلددداث طدددد

دت ععخمددد بمدًل ولحددر ظلد  جييددق ابدمل المدددزاث ااإلااددازاث. اذ اخ ةداةت جلددٌ ألاطداليب الؽحددر مألـو

اي لالطددخ،دار ظوجدددا  3.0ان اإلامةددود مددً ميخلددت  : المدددزة ظلدد  ججاحددد  اتهييددت اإلاعلومدداث اباهددا اومددَس

هددد  ظدددً الخواجدددد الفعلدددي فدددي اإلايخلدددت. امدددً شدددأن َدددرٍ ألاجدددوا  جمدددديم خددددماث الميمدددت اإلاحددداـتي لدددرا ـا

ييلمددي ان يًددون لددادة اإلايخلدداث فددي اإلاظددخملل ظلدد  اطددخعداد للددخعلم مددد  اوخيدداة. اذ ان بعددخ مددوشف  

 .Todd)ي Sawي2007(اإلايخلت طيًون جص ا مً ظملام اليوم  الخرو س اإلانهي اإلاظخمس

بددددحن ال جددددصاٍ جددددل ميخلاجىددددا ومساـددددن  مددددً اإلافيددددد الخددددروحر  ددددان الثددددوزة السلميددددت لطظددددذ فددددي مادددددَا. فددددي    

ددرا  رليعددت  معلومدداث جخعامددل مددغ شددتى أهددواط أاظيددت اإلاعلومدداث احمددًل اإلارلوظدداث المظددم ألاو ددر. َا

اوخداٍ يخرلدب  جدسازة الخيدٍو الفعلدي ل سددماث اإلاعلوماجيدت اج،ةديت مدوازد لدرلٌي خةوبددا اين 

العددل َددرا يثحددر لحددايا ظدددة مددً  ددحن  الرلددب ظلدد  اوسدددماث اإلاعلوماجيددت يىمددو ا خرلددب جمددو ال يجدداـياي

أَماددددا لحدددديت اومددددودة المدددداملت فددددي اإلايخلدددداث مددددً اجددددل جرددددو س اإلاىخجدددداث ااوسدددددماث التددددي تددددي مميدددداض 

اومددددددودةي اان اوسيدددددداز ألاوثددددددر شدددددديوظا ظلدددددد  هيددددددو مت ايددددددد َددددددو الددددددخعلم ظددددددً بعددددددد   اظخلدددددداز ان الوبددددددٍو 

مجاهدا  ااإلايخلداث يجدب أن جلعدب  اإلاعلوماث اإلاظخمدة مدً الليدور اإلامولدت مدً المرداط العدار طدخًون 

دازا لياديددداي  الن ىدددل ذلدددٌ ععرددد  ـسبدددا جديددددة للميخلددداث بمدددًل ظدددار ااإلايخلددداث ألاىاديميدددت  ةدددوزة 

 (Mullins, 2007خابت.  

ععطمدداا العددالم آلان لددم حعددد ـيدد  يدازة اومددودة لابددسة ظلدد   التددي الماةمددت اذ اهدد  فددي شددل اإلاخؽحددراث    

  اومدودة فدي اإلااضد ي مفادور ث ازجدلزاإلاىصمداث السبييدت ـيظدبي بيد
 
 جلدٌ ااظخ درث  داإلاىخو  جمليدديا

 ا   اهصس .  اومودة الةفاث جلٌ ليمت هها اإلاظخفيد يمازن  ماي االتي خدمت أا إلاىخج اإلامّح ة الةفاث

 ابخياجداث جلليدت فدي اإلاىخدو  يمًاهيداث مدد  لالطدخعماٍي أي اإلاالةمدت ظىةدس جاهدب مدً اومدودة

  ابالخا ي. اإلاواذً
ّ
ت ـيسة ظل  جدٍ ـإنها

ّ
 يىصس اخس زأي  طىما. اإلاىخو  في األاخرا  العيوك مً الخ،ل

 في جصاس اومودة أّن  ذلٌ. مميىت جًلفت  ألل اإلاواذً ابخياجاث جلليت ظل  اإلاىخو  لدزة مً ل مودة

 ااخّددة. اإلاظتهلٌ ابخياجاث جلليت ظل  حعمل التي ااوسةاةت الةفاث يجما ي
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 يهخاجد  اأَميدت اإلاىخدو  ظلد  التروحد  مدً بهخمداٍ ا د  اومدودة  خيظدحن اإلات ايدد بَخمدار الدد أد    

 اسخلدق اومّيدد لدذدا  ميّةدلت يال تدي مدا اومدودة يا د  اظخلداز اإلادواذىحن زؼلداث جلبدي  موابدفاث

 إلاوازدَدا ألامثدل يالدظدو ميت(ي اهديجدت لالطدخؽالٍ ياإلااليدت  ؤلاهخاجيدت اأومدرتها اإلاتطظدت اشداةق

ؤلاطتراجيجيت  ألابعاد ظل  حمخمل ل مودة اوخديثت ـالىصسة. االخيىولوجيت االبمس ت اإلااليت اأبولاا

 اإلاسجلردت المداملت  داومودة ععدسؿ مدا  دساش ي د  أد  مّمدا االبمدس ت يااإلااليدت ياالخجاز دت االخىصيميدت

 ااسخةدحن ال ألاـدساد جميدغ للدل مدً يدّخم جرليمادا ياأن ـمدز ال  داإلاىخج اإلاتطظدت اشداةق  جميدغ

 (2010ـيظب. لدازيي  اومودة

 اإلاتطظدداث المدداملت آلان حعددد  ذلددٌ لطمددخمل  أومددرتها اومددودة افددي َددرا الةدددد ـددان مفاددور    

جدودة اوسددماث فدي  أَميت دزاطدت مً جم ها اإلايخلاث ومتطظاث للمعلوماثي اجأح  اوسدميت االتي

اإلامدمدت للمظدخفيديًي اىددون متطظداث اإلاعلومداث مددً  اإلاعلومدداث ي ددي جميديم خددماث حظدة  ىونهدا

لالزجمددا   ،دددماتها اجيميددن  المراظدداث اوخيو ددت التددي يجددب أن جواوددب الخرددوزاث العلميددت اوخديثددت 

ألاَددددددددداؿ ااطدددددددددثماز هخاةجاددددددددا فددددددددي خلددددددددن بالددددددددت جددددددددواشن  ددددددددحن مظددددددددخو  خدددددددددماث اإلاعلومدددددددداث اإلامدمددددددددت 

يت زؼلاتهم اإلاعلوما  جيت. للمظخفيديً اابخياجاتهم اإلاعـس

فدددي هفدددع الظدددياك هصدددسا للخىددداـع المدددديد الدددري ج،وجددد  اإلاساـدددن اإلاعلومددداث  ًاـدددت يشدددًالاا بمدددًل    

ظار االخيدياث االةعوباث التدي جواجاادا فدي شدل بهفجداز اإلاعسفدي اللدت اإلادوازد اإلاخابدت لادا ابدعوبت 

ت هيو جرلين الحلز االظيرسة  ظل  اإلاعلوماثي اججاذ اإلايخلاث ىونها ىإبد  اإلاتطظاث اوسدمي

اومودة فدي أدا  أظمالادا ااوسددماث التدي جمددمااي االتدي لعلدذ دازا ميوز دا فدي جميديم اليفدا ة اجمدو م 

أدا  العمدل ؤلادازي ـنهداي االددري مدً شدأه  اوعيددع ظلد  زضد ي اإلاظددخفيديً مدً خددماتها ي ا طدداظدَا 

الدددددويي.  العرددددداكي ظلددددد  الخردددددو س االخجديدددددد اإلاظدددددخمس ـنهدددددا ظدددددً ذس دددددن ومدددددس زماـدددددت اومدددددودة اجىميدددددت 

 ( 2015ظلدالعص صي 

اظل  السؼم مً وثرة الدزاطاث ظً خدماث اإلاعلوماث اإلامدمت االدزاطاث ظً اومودة التي جددٍ      

داي  وبدفاا الوشيفدت ألاطاطديت للميخلدداث  ظل  اطدمدعاز  أَميدت خددماث اإلاعلومداث اأَميدت جرو َس

ٍ الرس دددن الظدددليم ااإلامدددجن ل خيددددم ظلددد  ومتطظددداث خدميدددتي يال أن ليددداض جدددودة اوسددددماثي  اظخلددداز 

جددددودة اوسدددددماث اإلامدمددددت مددددً مساـددددن اإلاعلومدددداثي ال جددددصاٍ مددددً اإلاوجددددوظاث اوخديثددددت فددددي أزالددددت جددددل 

اوخاجدت لخلدٌ الىوظيدت مدً الدزاطداث  ميخلاجىا العسبيت مغ ألاطقي لرا ـإن مساـن اإلاعلومداث  دأمع
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 ٍ ( مددً 2009اإلاددأمٍو مددً اومددودة   نهلددتي  للمظددخو    التددي تهددخم  ددالخمو م اإلاظددخمس ل سدددماث االوبددو

دددو جلليدددت ببخياجددداث اإلاعلىدددت االخولعدددداث  ذس دددن جيظدددحن أدا  خددددماتها اجيميدددن الاددددؿ ألاطالدددد ي َا

الؽحر معلى  ابزجما   ىوظيت اوسدماث اإلاعلوماجيدت  إجلداط أطداليب ظةدس ت جخمثدل فدي هصدم اوخوطدلت 

 اليخا يت التي طدخطر أَميت اطخ،داماتها البما.

  لطظدذ  األطداض اومدودة لدرا حعدد   
 
 اإلارلدن السجدا لخيميدن اطديلت تدي يايهمدا ذاتهدا بدد فدي َددـا

 حعددث المداملت اومدودة ـدإدازة. مىخوجداث اخددماث مدً لد  يمددر مدا مدً ىدل ااإلاظدخمس للمظدخفيد 

 يطدتراجيجيت أبدليذ لمدد . اومدودة  مساللدت اجأويدد اوسابدت االخرليمداث الفلظدفت مسبلدت اليدور

 اوخمداض اإلاتطظدت  اطدخ،دار فدي الظداةدة الثماـيدت االمديم السةطظديت اإلاعخمدداث حؽيحدر ظلد  لاةمدت

ٍ  مدً صدخي  بمدًل ألاظمداٍ أدا  فدي بمخيداش هيدو اجدوجنهام ـنهدا ألاـدساد ىدل احعليت اممازوت مدّسة   أا

 جدتدي االتدي  ي هدا ـيمدا اإلاترا ردت العمليداث مدً طلظدلت أا جرليدن ظدً ظلدازة المداملت اومدودة ـإدازة.

 (2010أو ر. لدازيي لاا ليمت هديجت  لوػ ا  

 رابعا رؤية حتليليه

 اهنية توظيف احلوسبة السحابية ككومات ودعائه للخدمات املعلوماتية
 

 مدً الظدلعيىاث ـفد  ؤلاهترهدذي جيىولدويي التدي مدسث ههدا الي،فل ظل  اإلاخدلغ اإلاسابدل اإلامحد ة للخردوز      

فددي   طىمددا بهترهددذي بمددليت اوسابددت بجةداٍ  ساجوىددوالث مجموظددتاختددراط  جددم اإلااضدد يي المدسن 

 ظلد  الليدث شدادث جمدديم الدظدعيىاث فدي بدحن ي emailؤلاليتراود  ال ريدد اختدراط جدم الثماهطىداث

سة اإلاعلوماث  حن االسبز ؤلاهترهذ  زم اليوري هساٍ ما ي   ما جًون  ألسك  ةوزة المليت ظل  َرٍ اإلاخـو

 ابوال الثاهيت ألالفيت مغ  دايت ؤلاليتراهيت الخجازة اخدماث بجخمايي الخوابل شلًاث جمديم جم

ٍ  العمدد ي د  االص دادة.  للخمددد الما لدت جرليمداث ؤلاهترهدذ اججداٍ فدي طدسمعت اب،ردواث ألالفيدت مدً ألاا

 (2013 معوثي 

 خددماث اطدخمدار مدغ اليدخا يت اوخوطدلت خددماث اهفجداز بجخماظيدت المدلًاث شدادث بيدث    

 اإلافحدلت اخدمدت ي Bebo ا ي MySpace ا ي Facebook  دوه الفدطع مثدل الخوابدل بجخمدايي

 ي twitter الخؽس دد امؽدرياث المةدحرةي الفيدديو ألـدالر YouTube ا وجيدوك ي Deliciousبجخماظيت 
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 ي presentations الخمدميدت العدساث الطخحداـت Slideshare مثدل حمدازه ااطدخ،دار خددماث

ا  يلنها.  ابوال ألاوثر اليخا يت اوخوطلت أهواط للعخ أمثلت ىلاا َرٍ .(2013 معوثي اؼحَر

 .الخردوز  مدً اوسامظدت اللدابثون اإلاسبلدت الثداو  مدً َدرا المدسن الدري ععخ دٍر العمدد  دداياث امدغ     

 ي 2.0الو دب جرليمداث يبدد  اتدي ل خوطدلتي اوسدامع اوميدل مدً اليدخا يت  اظخلداز ان اوخوطدلت

ٍ  َرٍ الخرليماث خالٍ ـمً اليدخا تي  ي د  اوخواططب الصسةديت اطخ،داماث مً ولحر لظم جيو

ي هيو اوسدماث  اليوميت بياجىا في cloud services اليخا ت دان ؤلادزاه أا ؤلابظاض ههرا الخيٍو

 ااطغ. هراك ظل   طىما ظل  ألازث الوالغ وظخ،دماا ظملىاي مماز في أا

 ظلد  اإلالييدت -ILS- اإلاخًاملدت اإلايخلداث للدىصم المدادر  دالصااٍ  س ددهج(  مازشداٍ في َرا الةدد جيلأ     

 خدددماث مىةددت ك ظ هددا ابطخعاجددت "Server/client computing" العميددل/بوطددلت اوسددادر

 هددخل اأهىدا اليدخا تي ظلد  ملييدت جًدون  أن شدأنها مدً ي التدي "library services platform"اإلايخلدت

 في  ما اومديدةي الخيىولوجيا  أطع جخمح  التي للميخلت آلا ي الدمؽيل جاز د مً جديدة آلان مسبلت

 ل سدمدت اإلاوجادت االايًليدت ىامدلي بمدًل الو دب ظلد  اإلالييدت االدىصم اليدخا يتي ذلدٌ اوخوطدلت

service-oriented architecture  2013 معوثي  .اوخا ي اإلايخلت  والغ جديدة اشاةق ااهتها) 

دددا التددي اليددخا يت اوخوطددلت ا اإلامددار اوخدددديث ظددً خةدداةت خدمدددتيجدددز فددي َدددر     ظدددً جمحَ 

 ابدان    On-Demand self serviceالرلب ظل   ىا  ذاجيت في : خدمت اجخمثل الخمليديت بطخحاـت

ٍ  . اإلايجا ايدذي أا الظداظتي أا  الدليمدت البمدسي اجيظدب ظدادة الخفاظدل ي د  اوخاجدت  االوبدو

ٍ  مً اإلاظخفيد ي اجميً Broad Network Access للمليت الواطغ  ا أجادصة خدالٍ مدً يلنها الوبو

ااخمولددت  ااوخواطدطب .الدمدؽيل ااوخواطدب اميردداث ااخمولدتي الاواجدق مثدل  ليداث لياطديت

laptops  يااللوبيدتtablets س يميدً بيدث– مسهدت خدمدت ـهدي . لدرا  أا اليثحدر للمظدخ،در أن يخدـو

 .بجةدداٍ أجاددصة أهددواط مددً هددوط الددذ مددً ذس ددن اي أي افددي عمددا  ومددا اوسدمددت مددً المليددل

 (  2015 الًلوي

 عظدةى مدا  اوخاطدوك ي د  اوسابدت الخ،دص ً امظدابت همدل اإلاعاومدت ظلد  حعخمدد جيىولوجيدا يذ تدي   

 اإلاعلومداث جيىولوجيدا جخيٍو  دسامج ههرا .بهترهذ ذس ن ظً يلي  خادر يوبل جااش اتي اليخا تي

ٍ  ا ميدً خددماثي ي د  مىخوجداث مدً تدي  ايهمدا ي جديددة جمىيدت لطظدذ اوخوطدلت اليدخا يت ين المدو

 مىةداث ظمدل جمددر شدلييت خددماث "أنهدا اجديددةي امدً حعس فاتهدا بديثدت  رس مد  جمددر خددماث

ٍ  ا ميدً  الرلدبي ظىدد امحدموهت زخيةدت  َدرٍ احعخمدد  رس مد  طدالت ااطدخ،داماا يلنهدا الوبدو

 الددطع جمددديم اإلاىددخج ؤلاهترهددذ ذس ددن ظددً معلوماجيددت اـتراجدديتاوسدددماث  جمددديم ظلدد  الخمىيددت
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 اال درامج ىدل اللياهداث اجدود التدي جفدسث الخمليديدت ظيدع اوخوطدلت اتدي ابيعد ي هفظد  ؤلاليتراود 

 في جااٍش الصسي ي. اإلاظخفيد عظخ،دماا التي

س خدادر يفد األاهصمدت اإلاظداهدة ال رمجياث جيميل ملدأ ظل  اليخا يت جمور ـاوخوطلت لرا        طدحـر

ٍ  مسودصي يميدً خدازيي  لددزاث الظدعت ايجداـت لص دادة ذس مدت شدليتي ـهدي ذس دن مدً يليد  الوبدو

 أبظدز جديددةي  ةدوزة  سمجيداث جدسخيت أا جديددة مًلفد   ييدت جيخيدت فدي بطددثماز دان  ـوز دت

دا خدمدت اوخوطدلت مدغ يدخم الخعامدل اوخوطدلت اليدخا يت يذداز فدي ـإهد  دا مدً أوثدر  اظخلاَز  اظخلاَز

سةي  ا.   اومَو  (2016مىخج 

ٍ   احعدد مدً  دحن أَدم ألاطدلاك     للىدا  الخعداان  لدوة اليدخا ت حعصديم ي د  اإلايخلداث اإلاصدمعت لخيدو

 بدعوبت أوثدر اإلايخلداث  دحن اإلاظدخملت ججعدل مدً الخعداان  ظلد  ؤلاهترهددذ الن الدىصم موبددد جواجدد

حر فدي اإلايخلدت عظداظد أن اإلايخلداث فدي اليدخا يت اوخوطدلت لدىهج اجًلفدتي ومدا يميدً الولدذ ااإلاداٍ  جدـو

 ظ در اإلايخلداث  ياهداث بعثدرة العمدلي ـمدغ جددـن حعمدل ظلد  جبظديز الولدذ هفدع جًلفدت افدي ـهدي الدل

 الدىصم مدً شددليت ؤلاهترهدذي يجدداـت ا دد  ان اليثحدر ظلدد  اإلايخلددت اجددود يحددعق اإلاوشظددتي الدىصم

 جعدل اليدخا يت مدً شدأه   طيدت فدي الدىصم لدزاتهاي اان ججميغ مً ـمز %15 ما يمل ظً  حظخ،در

 (2013 معوثي.لللطيت  مع ى بديمت يخحساز أوثر اإلايخلاث

 ظداجن المدسىاث ظلد  اجرو س ال درامج أظلا  بياهت اوخوطلت اليخا يت ا حاؿ ا   ما جمدر ججعل   

 جمددراإلاخردوزة التددي  اللياهداث مساوددص ظلدد  اإلاظددخ،دمحني احعخمدد ظلدد  العدب  يملدل اإلادصادة ممددا

ي  مع دى جدمان الىفداذ الظدسمغ للمعلومداث  اطداولت اإلاساهدت ولحدرةي ودرلٌ ج،دص ً مظداباث الوبدٍو

يدددت  الخدددا ي يدددىعيع ظلددد  جدددودة اوسددددماث اإلاعلوماجيدددت التدددي طدددلن  اطدددد ابخياجددداث اإلاظدددخفيديً اإلاعـس

.  يتاليدخا  اوخوطدلت الطدسمت التدي جمددماا الخيخيدت الل دى مدً الخىو د  يلنهداي مدً ذس دن بطدخفادة

  الؿ مدً اإلاتلفدت اأمداشان جددي  ودخا اتها لولدل مثدل ـعلدي طدبيل اإلاثداٍ ال اوخةدس هجدد ان شدسىاث

سةي إلجسا  ظملياث  لعخ بعحاا اوسوادر اإلاسجلرت  (2016اإلاخعددة  دلاةن.  اومَو

     
 
 العل ما يجظد أَميت اوخوطلت اليخا يت ين اللييدت الخيخيدت لخيىولوجيدا اإلاعلومداث جدصداد حعميددا

بظبب الخؽحراث الااةلت اإلاوجودة مثل ازجفاط ظدد ألاجاصة اش دادة اطدتهاله الرالدت ااوخاجدت ي د  جل دي 

الخيىولوجيا اوسحسا  أا ي    ىا   طياث ظمل مترا رت امخةلت حظداَم فدي جيظدحن ؤلاهخاجيدت اخفدخ 

ي يًددددون مددددً الخًدددداليق. ـمظدددداظدة المددددسىاث فددددي  ىددددا  اللييددددت الخيخيددددت ألاطاطدددديت ل خوطددددلت اليددددخا يت

ي زددم جمددديم خازذددت ذس ددن لاددم اأـحددل ذددسك العمددلي متوددديً لاددم أن 
 
خددالٍ دزاطددت ابخياجدداتهم أاال

س أوثدر مدً  ومدا أن اوخوطدلت  .% مدً جًلفدت الخ،دص ً الخمليديدت50الىصدار اومديدد مدً اإلاميدً أن يدـو



 بيزان الصادق حنان.د       

 
  1029 يوليو ـ العدد الجاني عشر –السادس  اجمللد 311

را ما هيخاج  للخعامل مغ َرٍ الخيىولوجيا   ظيددي  .اومديددةحصمغ اإلاوشفحن ظل  جىميت ماازاتهم َا

(ي امً  حن  اطخ،داماث اوخوطلت اليخا يت لسا ة اليخاك بليتراو  ـيما عظم  جيىولوجيدا 2013

( ابالخدددا ي جيمددن مىدداـغ الخةددداديت للميخلدداث السلميدددت اليددخا يت فدددي Green ITاإلاعلومدداث اوسحددسا   

العلةي  حن اللابثحن في اومامعاث ااإلادازض امساوص الليوري وما انها حظام في دظم وماد بجةاٍ 

 اللطيت بليتراهيت ايزسا  ااخخو  السلةي العسب .

  اوخوطددلت  متطظدداث اإلاعلومدداث ييلمددي بَخمددار اإلاىاذدد  اوسدددماث اذ اهدد  مددً اجددل جيظددحن   

جيمددل  الخيخيددت اللييددت أن مددً مثددل : الخأوددد مخرللاتهددا ابىددا  االعمددل ظلدد  اظخمادَددا اليددخا يت

 مدغ الخ،دص ً بـتراجديتي االخواـدن مظدابت ـاظليتها وص دادة اليخا تي اجص د ظل  الماةمت اوسدماث

 اإلاعلومداث  طيدت جيىولوجيددا لخيظدحن ذس دن خازذدت الخيخيدت للمتطظدتي  مع دى أدك ظمدل اللييدت

 التدي اللياهداث اجيديدد اليفدا اث اجددز ب يجاـت إلظداد اليخا يتي  اوسدماث ظىد اظخماد اوخاليت

 اوسددماث م،خلدق ألَميتهدا اخةوبديتها اججسبدت اؤلاهترهدذ اوخوطدلت  طيداث فدي إجابتهدا  عظدم  ال

دت اجيديدد وخددار ممداىل اظسجدد  للم،داذس االخيددياث التددي  ظسجد  جًددون  لدد مىرمدت أي إلاعـس

 أن جًدون  يجدب بيدث اليدخا يتي مظدخعدة ل خوطدلت الملًاث  طيت أن مً طدخطر البماي االخأود

ا جصا  المليت حر  مً مام  سةي جـو  (2016ألامً اجودة اوسدماث اإلاعلوماجيت. اومَو

س ي"و،دمت ال رمجياث" وخا ت هموذ  مً اومديس  الروس اه  في       الخيخيت اللييت لواشر اإلاوزد يـو

 front-end ألاماميدت اللوا دت خدالٍ مدً اإلاظدخ،در مدغ ا خفاظدل ااإلاىخجداث اال رمجيداث العخداد مدً

portal .   اوسددماث جًدون  أن ا ميدً .جددا  ااطدغ طدوك  "و،دمدت ال رمجياث" وخا ت امعخ ر هموذ 

اللياهداث.  لاظددة اججاحد  ااسدصان مساللت ي   ؤلاهترهذ شليت ظل  ؤلاليتراو  مً ال ريد  د ا   ي  أي

ىالٌ العديد مً الىماذ  الطخ،داماث اوخوطدلت اليدخا يت فدي  طيدت متطظداث 2013 معوثي  ( َا

  -لي :اإلاعلوماث مً  حن أَماا ماي

 3 خدمةM Cloud Library  

 3M Cloud Library eBook أر زسي  وخا ت ميخلت مً ؤلاليتراو  اليخاك يظازة خدمت جمديم جم    

Lending Service  ٍ ي  ALAاإلايخلداث ألامس ييدت وممعيدت الظدىوي  اإلادتجمس خدالٍ  2011 ظدار مدسة ألا

س  االدري االمدسا ةي لإلظدازة جرليمداث مدغ جىدب ي د  جىلدا فدي اإلايخلدتي األاجادصة السلةدي ااخخدو   اجدـو

 أا اليمليدوجسي جاداش ظلد  السا تهدا اإلادواد ااطدخعازة الفادسض بظدداولتي  خةدف  للعمددال  عظدم 

س ال الدريً للمظدخفيديً اباليظدلتReaderر وخداك يليتراود   لازن  جااش أا الرويتي الاواجق  يخدـو

 eReaders أجادصة جحدم 3M مدً اليدخا ت ميخلدت ـدإن خدمدت ههدمي خابدت eReader أجادصة لددنهم
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3M يدازة مً اإلايخلت إلاوشف  حظم  وما .لإلظازة لا لت أخس   أي مواد مثل اطخعازتها يميً االري ي 

 شدعازاث يجداـت ذس دن ظدً ال رمجيدت ظلد  الصسيد ي الردابغ ؤلاليتراهيدتي ايجدفا  اليخدب ـادسض

 داخدل افدي .اإلايخلدت ظدخفيديً مدًاإلا مدغ اللخوابدل ي Twitter feedsالخؽس دد امؽدرياث اإلايخلدت

يدت ميرداث دعظديفسي  جةدميم جدم ـمدد اإلايخلدتي  لدظدليز  3M Discovery Terminals الرـس

 يليتراهيدت أومداه فدي ااخخو داث ـادسض  خةدف  االظدماأ للمظدخفيديً  اوسددماثي ظلد  الحدو 

 (2013 معوثي  .اللمع بماشاث حعمل
 

 خدمة DuraCloud  7 : 

تددي خدمددت اطخحدداـت جسوددص بمددًل زةطسدد ي ظلددي جمددديم خدددماتها للميخلدداث احظددخ،در َددرٍ اوسدمددت    

ساث بعيدددة خابددت ههددا لخمددديم خدددماث ميليددت للميخلدداث اإلامددتروت  اوسدمددت ممددا  بواطددطب أا طددحـر

س ظلددددي جلددددٌ اإلايخلدددداث مةدددداز ق بددددياهت ألاجاددددصة اوسابددددت ههددددا اجسوددددص َددددرٍ اوسدمددددت ظلددددي جمددددديم  يددددـو

مموظاث السلميت االوبٍو يلنها اال جمخةس ظلي ذلٌ ـمز  ل أيحا جدي  يمًاهيت خدماث بفض اا

ممدازوت اامموظدداث الخاز ،يددت اؤلاوظداهيت االعلميددت الاامددت مدغ اإلايخلدداث ألاخددس  ا وجدد العديددد مددً 

ا :   -اإلايخلاث التي حعخمد ظلي َرٍ اوسدمت لعل أشاَس

1.  Biodiversity Heritage Libraryميدت خابدت  الدداز اث ااامدالث الخاز ،يدت فدي ( اتدي ميخلدت زل

 الخىوط الليولويي

2. New York Public Library) ميخلدددت هيو دددوزه العامدددت اتدددي مدددً أو دددر اإلايخلددداث فدددي الواليددداث )

اإلاخيددددة التددددي جمدددددر خدددددماتها ل مميدددغ  دددددان مما ددددل احظددددخفيد َددددرٍ اإلايخلدددت مددددً خدمددددت ديددددوزا فددددي 

دظاث ل خفدددضي اجيو دددل مجموظدددت ولحدددرة جددددا مدددً الددددظم الف ددديي اوخفدددض السلةددديي يجابدددت مظدددخو 

 (2010الةوز السلميت. خفاجتي

3.   western state college of Colorado)   ٍلامددذ اإلايخلدت السلميددت ومامعدت ىلددوزادا  اطدددلدا

اذلددٌ Google App Engineلواظددد اللياهدداث اوسابددت ههددا ااإلاةددممت   رهددامج ألاوظددع  ،دمددت 

حر هفمددداث بدددياهت لواظدددد اللي اهددداث ومدددا أن جمدددديم خددددماتها مدددً خدددالٍ خدمدددت جوجدددل يددددي  لخدددـو

حر ـدددددددسا  يدازة أـحددددددل امموظددددددداث الدددددددداز اثي اجيظدددددددحن اامموظددددددداث اوسابدددددددت  اإلايخلدددددددتي اجدددددددـو

ومدا لامدذ اإلايخلدت أيحدا  ىمدل بطخحداـت   للعاملحن االرالك  الًلياث لليمس ظلي مولغ اإلايخلت

س ظلنهدا جًداليق شدسا  أا  ت الدثمً ددددددددددددددددددددددددددددددددددددد اَص از خدوادر ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداطديجهها وسدمدت جوجدل ممدا يدـو

 (2010خفاجتي  
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 خامسا رؤية استشرافيه 

 لتخطي حتديات وخماطر تطبيكات احلوسبة السحابية يف خدمات معلوماتية
 

الشٌ جرليماث اوخوطلت اليخا يت جمثل طالبا ذا بديً ي جخميوز  حن ؤلايجدا ياث اجواهب    

ا امما دددل ذلدددٌ هجدددد الظدددللياث التدددي جمثدددل جيدددريساث  مثا دددت  بطدددخفادة وفدددسا عظدددخوجب اطددددثماَز

الخيددياث اااسدداذسي بيددث جددخ ست بيجا يداث فددي الخًلفددت اإلاى،فحددت بيدث ج،فدديخ أطددعاز شددسا  

حؽيحدددر هصدددار زخةدددت الخرليدددن بيدددث أبددددليذ اوسدمدددت جمددددر ظلددد  أطددداض بشدددتراه ههدددداي اإلاعدددداثي ا 

ددا بمددًل داةددم بيددث جملددٌ خدددماث اموالددغ اليددخا ت اإلاظخحدداـت ظلدد  مددصاد  َس الا ليددت الخوطددغ اجـو

سة للمظددخ،دمحن. ومددا انهددا ال   مخددـو
 
محدديق لليددخا ت يمًاهيددت جيديددد هرالاددا ظىددد الرلددب اتدد  داةمددا

 ً ـلددددددطع َىدددددداه بددددددداد للخ،ددددددص ً ااإلاعاومددددددت ظلدددددد  اليددددددخا ت مددددددً الىابيددددددت بددددددداد ل خوطددددددلت االخ،ددددددص 

 مددددً جيىولوجيددددا اإلاعلومدددداث اذ بيددددث ييخددددا  مددددالًو 
 
الىصس ددددت ي االتروحدددد  ظلدددد  ألاظمدددداٍ ألاطاطدددديت  دددددال

 مدددً مياالدددت معاومدددت ايدازة جيىولوجيدددا اإلاعلومددداث. 
 
ألاظمددداٍ ي ددد  التروحددد  ظلددد  مادددامام ألاطاطددديت  ددددال

حر اإلاددوازد  رس  س للمظددخ،دمحن اإلاةددادز التددي ييخدداجون يلنهددا فددي أي اجددـو  مددت أوثددر ديىاميييددت: ـهددي جددـو

الدذ. نهييدٌ ظددً الفاظليدت أوثددر اذ ال نهدم مًددان اجدود معدداجٌ ـالشدد ي  ألاَدم َددو أن حمدخؽل بمددًل 

سة.  ظيدي   (2013جيد اأن جًون اوسدمت مخـو

اأاضدددددخىا ـاوخوطدددددلت ( ومدددددا طدددددلن Green ITا حددددداؿ للفدددددسا أظدددددالٍ انهدددددا بدددددديمت اللطيدددددت     

عددددددددددداٍ فدددددددددددي جردددددددددددو س بسودددددددددددت ا اي Green ITاليدددددددددددخا يت االلطيدددددددددددت بـتراجددددددددددديت  وجددددددددددد  ظدددددددددددار داز َدددددددددددار ـا

ي بيث أن جيىولوجيا اوخوطلت 
 
ـالخيىولوجيا اوسحسا  ااوخوطلت اليخا يت مسجلران ازجلاذا ازيما

خ،دمت ابالخددا ي اليددخا يت تددي جيىولوجيددا اـتراجدديت احعمددل ظلدد  جمليددل ظدددد اإلااويىدداث األاجاددصة اإلاظدد

حر الرالدددت. العدددل َدددرا مدددا يجعدددل مدددً   فدددي جدددـو
 
جدددىعيع ظلددد  الخيىولوجيدددا اوسحدددسا  ألنهدددا حظددداظد أيحدددا

 اإلاةدساـاثي اليدخا يت فدي خفدخ اإلاعلومداث هصدم جل دي متطظداث اإلاعلومداث مدً اطدخفادة طدلل

اإلاةدساـاث  خفدخ .الداخليدت فدي الخرليمداث حمدؽيلاا ليدخم خدوادر أجادصة لمدسا  باجدت ال بيدث

لدود ذزاة ظلد  للخؽلدب أو در امساهدت.داخليدا الةدياهت ي د  الخرليمداث جيخدا  ال بيدث الدمدؽيليت  َا

 (2013 معوثي .َلوذا بعودا أا الظعت جذميم بظسظت يميً بيث ألاظماٍي
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الاامت موجودة ظلد  ؤلاهترهدذي   طىما ج رش الظدللياث وم،اذس بيث جخجظد في ألامان  ـمعلوماجٌ    

ظدددد مددً اللةددوا  مااجمددت ظدددد مددً اليددخب اوخوطددبيت  ـاددل يميددً الوزددوك  ددالخ،ص ً؟ ايذا لددار 

مدداذا طدديًون مةددحر أظمالددٌ؟ ي اوسةوبدديت املييددت اللياهدداث: ـاددل الخرليمدداث اوسابددت  اإلايخلدداث 

م ظل   طيت اليخا ت. امداذا ؼحر جاَصة للخعامل مغ اليخا ت بعد اجيخا  ي   بعخ الخعديالث للخألل

؟ امددددداذا ظددددً اجفاليددددداث 
 
س َددددرٍ اوسدمددددت مخواجدددددد داةمددددا ظددددً جددددمان مظدددددخو  اوسدمددددت: ـادددددل مددددً يدددددـو

مظدخو  اوسدمدت؟ امداذا ظدً بجةداٍ  المدليت العىيلوجيد  ايمًاهيدت بجةداٍ  داوسوادر ااوسدددماث 

 (2013ااسخلفت ظل  اليخا ت ؟... او . ظيدي 

 همدل فدي الخفيحدر اومداد ي د  اإلايخلدت اججادذ للميخلداثي ـدإذ مدا  دت جيدريساثالعدل مدا ازد أظدالٍ  مثا   

 يذا مدا َدو  د ي  اي للدل .معاومتهدا يجدب اإلاظداةل التدي بعدخ َىداه ـدإن اليدخا تي فدي خددماتها أوثدر

 خددماث معلوماجيدت أـحدل جمدديم فدي ـعاليدت امظداظدتها أوثدر اإلايخلدت طدخجعل اوسدمدت َدرٍ ىاهدذ

لدادة  للدل مدً اخابدت جديدت م،دااؿ ج درش اليدخا يت اوخوطدلت مىالمداث افدي .اأجود للمظدخفيديً

 الىابيدت مدً ألامدً ااوسةوبديت دزاطدت ييلمدي ودخا تي جرليدن فدي الىصدس اظىدد .اإلايخلداث اأمىدا 

 لدً أن  لحدمان اشدسأ  طيتهدا الالشمدتي الخمىيدت اوس درة اوسدمدت ممددر ععدسث االماهوهيتي َل الخمىيت

ٍ  َىداه يًدون   الماهوهيدت اليدخا ت؟ اذ ان اإلاخرللداث فدي ااسصهدت اإلايخلدت للياهداث  د  مةدسأ ؼحدر دخدو

را .للميخلت أيحا مرلوبت اوخًوميتيتي ذاتها ل مااث   الحلز وعسؿ أن أيحا اإلاام مً أن عع ي َا

 وثحرا ج،خلق امعايحر خةوبيت مخرللاث  لدان م،خلفت لدنها أن بيث اللياهاث ج،ص ً ططخم أيً

 (2013 معوثي .ظً بعحاا  

 ايهمدا تدي جديددةي جمىيدت لطظدذ اليدخا يت جرليمداث اوخوطدلت أن ي د  اللدابثحن مدً وثحدر اممدحر    

 جىاللادا اممح اث جددي  مساهت مً ـنها إلاا ألاخحرة الفترة اطخ،داماا في اجوطغ جروزث مخواـسة خدمت

 افدي  مدً هيدو الوبدٍو لادا ظلد  دظدم جيددياث جدصداد اطدخمساز اطدخ،داماا مدغ أهد  يال ااطدخ،دامااي

 ألا يار مً زبدث وثحر الد اإلاعلوماجيت اإلامدمتي اوسدماث جودة مى،فحت مما ل جًاليق بداد

 اوخوطدلتي ا ميدً ييجا يدت اطدخ،دار جدتزس فدي التدي االةدعوباث مدً الخيددياث العديدد االدزاطداث

 ٍ  .اليدخا يت اوخوطدلت فدي اطدخ،دار اليظدبيت ل خدازدت حعدود مجملادا فدي َدرٍ الخيددياث ين المدو

سةي  ( ظل  ألالل في  طيت اإلايخلاث العسبيت.2016 اومَو
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 أومدرتها جيدد  فدي جيددياث اباطدخمساز مدً اإلاالبدض ان جدل متطظداث اإلاعلومداث اليدور جواجد     

سةي أبددر مدغ اللمدا  فدي داةدم مدً  ظاليدت دزجدت ظلد  اؤلا مدا  العداملحني جددز ب ايدازة الخمىيداث اإلاخدـو

دا وفدا ة  ألاطاطديتي اإلايخلدت هصدم ايدازة ي الخوشمدغ ااودال  اإلادوزديً  مدغ العاللداث يدازةمدغ  ي ىوادَز

 همدوذ  فدي .داةدم بمدًل معمددة هصدم ابدياهت اجىفيدر ااإلامدترياثي جسليداث ؤلابددازاثي مدغ االخعامدل

  .جدا ااطغ امعخ ر َرا ألاخحر طوك  ي"و،دمت ال رمجياث" وخا ت

 لدد التدي الظدللياث بعدخ ـنهدا ان اليدخا يتي يال ل خوطدلت اإلاصايدا مدً العديدد اجود مً السؼم ظل    

اي ـمدد مدً جيدد ظواةدن ام،داذس خرحدرة حمدًل س ال اهدمداَز  التدي اوسددماث جميدغ اليدخا ت جدـو

ٍ  جل ي مً ج،وؿ لدنها ااإلاتطظاث اإلاىصماث مً اليثحر اإلاظخفيديًي ان يلنها ييخا   اوخوطلت بلو

ٍ  َدرٍ اظخمداد اليدخا يتي بظدبب درا شدليت ظلد  اوخلدو  مدً مجموظدت يزدازة ا د  يدتدي بهترهدذي َا

 (24  العمدل فدي ألاظمداٍ مىصمداث ابخياجداث اليدخا يت اوخوطدلت ان جلبدي يميدً َدل :مثدل ألاطديلت

 اإلاىصمت ان اوسدمت؟ وما ان َىالٌ م،ااؿ بٍو الظيرسة التي حع ي في جولق بدار اظدر طاظت

 ان يميدً اوسدمدت الدري مجادص زبمدت جيدذ جةدل  طدوؿ ـإنهدا اليدخا يت اوخوطدلت جدل دى ظىددما

 فدي اللييدت االعمليداث االلياهداث اإلالفداث حمدؽيل يدخم باإلادا اإلامداىل مدً  جملدت للمىصمدت يدظدبب

ا ممدا ألخدس أا لظبب اوسدمت جولق ابخماٍ مغ    اوسابت الخيخيت  . دديل بدل ظدً للليدث يحدرَس

 (  2015 الًلوي

ججددد  اليددخا يتي الددً جرليمدداث اوخوطددلت لددد جواجدد  التددي ايشا  الرددسأ أظددالٍ ج ددرش الخيدددياث    

ا ايهما   اجذ جسازة التي اليخا يت اطخ،دار اوخوطلت  ديال ظً اإلاعلوماث متطظاث ي الطظذ جـس

الظدياك  فدي أهد  ومدا العدالمي ظلد  مظدخو   اوخدادر الخردوز   سودب الرموباث اال خداك لخيمين خيازا

 مدً مدا جمدمد  اليدخا يت اوخوطدلت  خرليمداث للخعامدل جددـعاا اإلاعلومداث إلاتطظداث بلخةدادي

جيظدً  حظدام فدي ااإلالخيدسة التدي اومديددة اإلادداخل أبدد اوخوطدلت اليدخا يت احعدد الخًداليقي جسشيد

 جواجد  مساـدن التدي مً اإلاميالث وثحر ابل خدماث اإلاعلوماث اجحمً جودتها وما طلن اأاضخىا

حر ابخخيداز الظدليم للخ،رديز ييخدا   رليعدت اوخداٍ  اطدخ،داماا ب ين .اإلاعلوماث   اإلاىاطدب اجدـو

سةي الخيىولوجيت اللييت رٍ ألاخحرة مً  حن أَماا. اومَو  (    2016ي اجدز ب الًوادز َا

    ٍ اليدخا تي مدً  فدي اوخظاطدت اللياهداث ابمايدت أمدً لحدمان وثحدرة امدتخسا َىالدٌ مدً يمددر بلدو

 -الخاليت: الخيىولوجياث في  حن أَماا  جخطر
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 Firewalls الىحران  بواةز 1.

 Encryption and Key Management اإلافخاأ  ايدازة الدمفحر 2.

 Mask or De-Identification of Data اللياهاث حعس ق اجفييٌ لىاط .3

 Centralized Identity Management اإلاسوص ت  الاو ت يدازة. 4

 االخًدداليق ااسدداذس أن مساظداة يجددب اللياهدداثي بلدٍو لحددمان ألامددً ابمايدت اخخيدداز اظىدد     

ٍ  اطدخ،دار مدً اإلاخيةدلت  الفواةدد اممازهتهدا فدي الخىفيدر اإلاخحدمىت َدرا  افدي .لدرلٌ اإلاعيىدت اوخلدو

ٍ  ظىدد اللياهداث بمايدت فدي ألاطدال اوخدل اللياهداث حمفحر ععخ ر الظياكي  فدي  طيدت اإلاعخمدد ؼحدر الوبدو

 اوخل يال أن .اإلاعيىت اليخا ت  طيت في هملاا للل أا جمعاا وخصت اللياهاث حمفس لد بيث اليخا تي

 ظلدي مدً بلخةداز  ددال اللياهداث حمفحر مغ الىحران بواةز خيازي   حن  اوممغ يسجلز مالةمت ألاوثر

 (2012 الااديي .اابد بل

خدددماتهاي بيدددث حعدددد  لخيظدددحن جددودة الفسبدددت فددي اوسخدددار  لددد  مساـدددن امتطظدداث اإلاعلومددداث     

 للميخلداث ظددة ـواةدد جيمدن أن يميدً .اإلاظدخملل فدي اوسردوة لادرٍ الظبيل تي اوخوطلت  اليخا يت

 هفدع اباطدخ،دار اإلايخلداث  دحن الخعداان  هديجدت لادا يميدً .اأـحدل م،خلدق الخًدون لادا مظدخملل

 ميخلداث ظدً هيا دت اال درامج ألاجادصة اطخحداـت مدً ابددال االلياهداث  اإلامدتروتي ااوسددماث ألاجادصة

 اإلايخلت. مجموظاث إلدازة ؤلاجماليت خفخ الخًاليق ي   جتدي ـسديتي وما

 يىردوي  االدري داةدمي جسليدت همدز اجدغ اإلايخلداث فدي بعدخ جخعثدر أن اإلاميدً بمس مدً ليً في االغ    

 اوخوطدلت مدغ جرليمداث . ذدو ال الخا التي حظخؽسك  األاللمت بخخلاز ايظادة بخخلاز مً اليثحر ظل 

ـواةدد اوخوطدلت  امدً .ااإلاظدخفيد اإلايخلدت مدً لًدل بمدفاـيت السظايدت َدرٍ ىدل أخدر يدخم اليدخا يتي

اليخا يت جوشيفاا في جمديم خدماث معلوماجيدت جيددة جلبدي ابخياجداث امخرللداث اإلاظدخفيديً التدي 

 اطدسظت االىاشديت اوخاليدت الخيىولوجيدا مدً طدلن الخىو د  ظدً أَميتهداي  الخدا ي جيميدن بطدخفادة

ٍ  اطداولت زم دت  دادةالًاملدتي ودرلٌ ش  اإلامدازوت  فدي بشدااجيدت مدً اامموظداث ااوخدد ي د  الوبدو

العمدل  جدودة ظاليدت مدً  جددـن اامموظداث ااوظديا يت العمل  حن مساـن اإلاعلوماث  مدا يحدمً يدازة

 لللطيت. ابديمت اخحساز أوثر اإلايخلاث اجل جعل

اإلايخلداث ومساـدن للمعلومداث   اليدخا يت اوخوطدلت همدوذ   مع دى اخدس أوثدر دلد  ااجدوبا عصدمغ    

يظددادة اطدخ،دار  مدً جمييد هم خدالٍ مدً اإلايخلداث مجخمدغ شدليت فدي اإلامدازوت مدً امظدخ،دمنها

ٍ  االخجمدددغ اإلاعلومدددداث ظلد   للميخلداث موبدد لددددويي جواجددد يومدا  أيحدا يميدً ومدا .اإلاعلومداث بددو
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 ااخلددددي االمددددامل ظددددخو حناإلا ظلدددد  اإلاظخفيديددددددددددً هخدددداةج بدددددٍو الليددددث ايظرددددا  بهترهددددذ

 (2013للمجموظاث. معوثي 

اوخوطددددلت اليددددخا يت طدظدددداظد اإلايخلدددداث فددددي جمددددديم خدددددماث معلوماجيددددت  الشددددٌ ان جرليمدددداث           

حر الىفمدددداث ايجابددددت خدددددماث جديدددددة اطددددسمعتي اليددددً مددددغ ذلددددٌ هجددددد أن أظددددداد اإلايخلدددداث التددددي  اجددددـو

لليلت زبما يسجغ ذلٌ ي ي أن اهخمداٍ اإلايخلدت لخمدديم حظخفيد مً جمىياث اوخوطلت اليخا يت ماشالذ 

خدددماتها مددً خددالٍ جلددٌ الخمىيدداث طدديتدي ي ددي حؽيحددر ولحددر فددي طياطددت اإلايخلددت  اإلجدداـت ي ددي اهدد  لددطع 

مددً الظددال بهخمدداٍ ي ددي اطددخ،دار جيىولوجيددا جديدددة مددغ ظدددر اجددود ألددساا مدددزبحن لددادز ً ظلددي 

اإلاظدددخملل المس دددب طدددىجد العديدددد مدددً اإلايخلددداث يمددددمون  الخعامدددل مدددغ جلدددٌ الخمىيددداث ي ليدددً زبمدددا فدددي

 خدماتهم مً خالٍ جمىياث اوخوطلت اليخا يت .

خدالٍ اهتهاجادا  إلاىهميداث  مدً يدظد ى إلاساـدن اإلاعلومداث اإلا د ي هيدو جسليدت خددماتهاي يال اخخامدا لدً   

إلاعلومداث ججاحد  ا مدً بيدث  جرز دت حؽيحدراث إلبددار بديثدت جخمثدل فدي هصدم اوخوطدلت اليدخا يت ي

ددددتي االشددددٌ ان  االسقددددي  جددددودة اوسدددددماث اإلاعلوماجيددددت اجلليددددت مخرللدددداث اإلاظددددخفيديً فددددي مجخمددددغ اإلاعـس

الخفيحددددر فدددددي جردددددو س ألااجددددداط الساَىدددددت يخرلدددددب الخ،ردددديز بطدددددتراجي ي ظلددددد  اإلادددددد  اللعيدددددد الدددددري لدددددد 

ال يخعددددد  أَددددداؿ َدددددرٍ الوز مدددداث الليثيدددددتي  اظخلدددداز ان ذاه الخ،رددددديز يخرلددددب جاددددددا ـيس ددددا اظمددددد

جرليميددددا مخوابددددلحن لددددد عظددددخؽسك ألاشدددداس مدددددً اجددددل الخيظددددين ليدظدددد ى ج،ردددد  ااسدددداذس االخيددددددياث 

ددا ممومدداث ادظدداةم ل سدددماث  جرليمداث اوخوطددلت اليددخا يتي اجيميددن ؤلاـددادة مدً جوشيفاددا  اظخلاَز

ت.   اإلاعلوماث في مجخمغ اإلاعلوماث ااإلاعـس

 قائنة ببليوغرافية:

 -ا.الحوسدددددددددبة السدددددددددحابية وثطبيلات دددددددددا فدددددددددي م دددددددددا  اإلاكحبدددددددددات(. ا2010أبمدددددددددد مددددددددداَس خفاجدددددددددت   .1

Cybrarians Journal.-  مخدددددددددددددداأ فددددددددددددددي :  -.2016يىددددددددددددددايس  16جدددددددددددددداز د بذددددددددددددددالط  - يوهيددددددددددددددو(. 22ط

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

&Itemid=6342-59-09-20-05-53&catid=158:2009-36-01-10-08-id=445:2011   

سة  يددذ ظلدددالسبمً العلددداوملاز.  .2  للحوسددبة ألاكدداديميين اسددحخدا  ثحددديات( ا2016اومدَو

 ألاميرة آلاداب جامعة بكلية الحعليمية الهيئة ألعضاء اسحطالعية دراسة :للمعرفة  السحابية

 جمدداد – يااخددسر1يط 22الوذىيددت يمدج ـادد اإلالدٌ ميخلددت مجلددت -ا.عبدددالرحمً بيدد  هدورة

 : مخدددددداأ ظلدددددد  -.2016يىددددددايس  22جدددددداز د بذددددددالط  -مددددددازض. – ٌ أوخددددددوبس 1437آلاخددددددسة

http://www.kfnl.gov.sa/Ar/mediacenter/EMagazine/Pages/Studies.aspx  
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... مً وجهة هظر الاسحعارة بين فرص البلاء واححماالت الاهدثار( .ا2015بىان الةادك  ح ان   .3

 مخددددددددداأ فدددددددددي : -.2016يىدددددددددايس  16جددددددددداز د بذدددددددددالط  -ي يوليدددددددددو. 15مجلدددددددددت اظلدددددددددم ي ط -ا.معلوماثيدددددددددة

-15-library/Journal%20Issues/I3lem-afli.org/media-http://www.arab

2015_Bayzan.pdf 

مددً الدداعغ  -ا . الخدددمات اإلاعلوماثيددة ... رهددان ثطددوار اإلاكحبددات اليامعيددة اللي يددة( .ا 2015ددددددددددددددددددددددددددددد   .4

 "بددٍو اإلايخلدداث اومامعيددت فددي ليبيددا  الوالددغ ا ليدداث الخرددو س( جيددذ شددعاز  أظمدداٍ اإلاددتجمس العلةددي 

م ر .  24-23اوسمع / جامعت اإلاسلب هيو أدا  أـحل إلايخلاجىا اومامعيت ا  هـو

مجلدددت دزاطددداث  -. ا هىدسدددة خددددمات مرافدددم اإلاعلومدددات... فدددي م حمدددع اإلاعرفدددة ( ا2012دددددددددددددددددددددددددددددد.  .5

مخدددددددددددددددددداأ فددددددددددددددددددي  -.05/7/2015جدددددددددددددددددداز د بذددددددددددددددددددالط  -.ي مددددددددددددددددددايو 14 ط اإلاعلومدددددددددددددددددداث ي

http://journals.psiscs.com.sa/index.php/ijs/article/view/115/83 

جدددددددودة مؤسسدددددددات الحعلددددددديم العدددددددا ي والحعلددددددديم اإلاسدددددددحمر (.ا2012دظدددددددا  مىةدددددددوز أ دددددددو اإلاعددددددداذع  .6

الخعلدددديم  ا._ مددددً الدددداعغ أظمدددداٍ اإلاددددتجمس العسبدددد  الدددددا ي الثدددداو  لحددددمانوثحددددديات م حمددددع اإلاعرفددددة

 مخددددددددددددددددددددددددددددددددددداأ فدددددددددددددددددددددددددددددددددددي : -.2016يىدددددددددددددددددددددددددددددددددددايس  16جددددددددددددددددددددددددددددددددددداز د بذدددددددددددددددددددددددددددددددددددالط  -العدددددددددددددددددددددددددددددددددددا ي.  .

http://se.uofk.edu/multisites/UofK_se/images/stories/se/papers/71.pdf 

مجلددددت  -ا.ؤلادارة الالكتروهيددددة وإمكاهيات ددددا فددددي ثحليددددم اليددددودة الشدددداملة(ا2010وددددخس لدددددازي .  .7

مخددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداأ ظلددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  :  -.2016يىدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددايس  20جددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداز د بذدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددالط  -.1ي أ 14اإلاىةدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوز يط

http://www.muc.edu.iq/mucj/14/p1/1/6.pdf 

م موعددددات كواعددددد بياهددددات اإلاكحبددددات الركميددددة ع دددد  الوادددد : (.ا2011طدددديد زبيددددغ طدددديد ي ددددساَيم   .8

بججاَددددداث  -ا .الوصدددددو  واإلاعاليدددددة وؤلافدددددادة باسدددددحخدا  محركدددددات بحددددد  الواددددد   يدددددر اإلارئيدددددة

 ي يىايس.35يط16اوخديثت في اإلايخلاث ااإلاعلوماث ي مج

 اإلاكحبدات ومرازد  م دا  فدي مفهومهدا وثطبيلات دا :السدحابية الحوسدبة(.ا2015ىلدو  دمحم بدلاأ .9

-SLAمدددً الددداعغ أظمددداٍ مدددتجمس جمعيدددت اإلايخلددداث اإلاخ،ةةدددت ـدددسط اوسلددديج العسبددد   -ا. اإلاعلومدددات

AGC 21  مخدداأ  -.2016يىدايس  13جداز د بذددالط  -مددازض. 19-17أ دوشبي ؤلامدازاث العسبيددت اإلاخيددةي

 http://dx.doi.org/10.5339/qproc.2015.gsla.8ظل  :   

بددددددددين الفهددددددددم  Cloud Computingالحوسددددددددبة السددددددددحابية ( .ا2013دمحم شددددددددوقي شددددددددلخوث   .11

مخدداأ ظلدد  :  -.2016يىددايس  11بذددالط  جدداز د -ي مددايو.11ا._  مجلددت الخعلدديم بليتراودد يطوالحطبيددم
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http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=365&sessionID=

28   

 اإلاكحبدة فدي اإلاعلومدات خددمات جدودة(.ا 2015دمحم ظلدد   العرداكي تهداو  ظمدس ظلددالعص ص  .11

مجلدددت اإلاسودددص العسبددد  للليدددور  -ا.Servqual مليدددا  صدددىعاء باسدددحخدا  ب امعدددة اإلارز ادددة

مخدداأ  -.2016يىددايس  13جدداز د بذدالط  -يوليدو. 4يط2االدزاطداث فددي ظلدور اإلايخلدداث ااإلاعلومداث يمددج

   http://acrslis.weebly.com/uploads/1/6/0/7/16070576/fourth_issue.pdfظل 

 ا._ مجلدتاإلاكحبداتالحوسبة السحابية وثطبيلات ا في بيئة ( ا2013دمحم ظلداوخميد معدوث.  .12

م ر 1434آلاخدسة  جمداد  –ي ااخدسر 1ي ط19الوذىيدتي مدج  ـاد اإلالٌ ميخلت ا س دل - 2012َدد ي هدـو

 مخاأ ظل  : -. 2016ـ رايس  13جاز د بذالط  -.

http://www.kfnl.gov.sa/Ar/mediacenter/EMagazine/Pages/Studies.aspx?year=143

4&edition=1 

 فدي الحوسدبة السدحابية لحطبيدم ثمهيدد  همدوج  ثصدميم هحدو( ا 2012دمحم دمحم الادادي .  .13

ا._ مددددً الدددداعغ أظمدددداٍ اإلاددددتجمس العلةددددي الظددددابغ ظمددددس لددددىصم اجيىولددددويي الحعليميددددة اإلاؤسسددددات

 مخددددددددددداأ ظلددددددددددد  : -.2016يىدددددددددددايس  13جددددددددددداز د بذدددددددددددالط  -مدددددددددددايو. . 17-16اوخاطدددددددددددلاث يالمددددددددددداَسةي 

1/artical1-https://sites.google.com/site/elearningprog/quran  

ا._  الحوسبة السحابية، معىاها واسحخدامات ا، الاي ابيات والسدلبيات(.ا 2013هبيل ظيد   .14

مخدداأ ظلددد  :  -.2016يىدددايس  16جدداز د بذددالط  -مجخمددغ جلطظددىتر داث أازػ ظلددد  بهترهددذ ي دعظدددم ر .

tre.org/profiles/blogs/cloudcomputinghttp://mogtamaa.telecen 

ظدددث املددع  -ا .21زفايددات اخحصايددملع اإلاعلومددات فددي اللددرن ( .ا2013وعيمددت بظددً ج ددر   .15
ا
 أ

 -اإلاخ،ةةت ؛ جسجمدت وممعيدت اإلايخلداث اإلاخ،ةةدت ـدسط اوسلديج العسبد   . اإلايخلاث جمعيت يدازة

    org/pdf/kefayat.pdfhttp://slaagc2.015مخاأ ظل  :  -.2015ـ رايس  24جاز د بذالط 

كيدددا  جدددودة خدددددمات اإلاعلومدددات فدددي اإلاكحبدددات (.ا 2009نهلدددت  يدددذ دمحم  دددً ظلدددد  الظدددليةي   .16

اشددساؿ ظلددي  ددً ي ددساَيم الىملددت ي اإلامليددت العسبيددت  -ا.الطدددبية بمديىددة الرادداس: دراسددة ثطبيليددة

الميت ىليدت العلددور بجخماظيددت الظدعوديت / اشازة الخعلدديم العدا ي جامعددت ؤلامدار دمحم  ددً طدعود ؤلاطدد

ـ رايس  25جاز د بذالط  -الس اث  أذسابت الدوخوزاٍ ؼحر ميموزٍ(. -لظم اإلايخلاث ااإلاعلوماث .

 http://libback.uqu.edu.sa/hipres/ABS/ind10352.pdfمخاأ ظل  :  -.2016
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يددددة وخ ددددرات  م حمددددع اإلاعرفددددة فددددي البيئددددة الافترائددددية: ثطبيلددددات كرائ( .ا2013َيددددار اوخاةددددٌ   .17

وممعيددت اإلايخلدداث اإلاخ،ةةددت ـددسط  19 دداإلاتجمس الددد  -ا. Second  lifeجعليميددة فددي الحيدداة الثاهيددة

اوسلدديج العسبددد   امظدددخملل اإلااىدددت: وظدددس اوخدددواجص الخمليديدددت إلااىدددت اإلايخلددداث ااإلاعلومددداث االخيدددٍو 

  .ا س ل  25-  23هيو مظخملل اللطيت اإلااىيت السلميتا أ و شبي 

18. Emad Abu Eid, (2013)" Electronic Resources and transformation of Reference 

Service".-Supporting Knowledge Creation and Innovation: Opportunities for 

Librarians and Information Specialists A paper Submitted to .-The SLA-AGC 19th 

Annual Conference Abu Dhabi, United Arab Emirates, 23-25 April 

19. Grace Saw , Heather Todd.(2007 )"Library 3.0: where art our skills?".- WORLD 

LIBRARY AND INFORMATION CONGRESS: 73RD IFLA GENERAL CONFERENCE 

AND COUNCIL 19-23 August, Durban, South Africa October.-  Accessed 15/02/     :

2016Available at: http://www.ifla.org/iv/ifla73/index.htm 

20. James L. Mullins, Frank R. Allen, and Jon R. Hufford . (2007) " Top ten 

assumptions for the future of academic libraries and librarians: A report from 

the ACRL research committee".- C&RL News, April  

Vol. 68, No. 4.-  Accessed 18/01/2016:  Available at: 

http://www.ala.org/files/content/ala/acrl/acrlpubs/publications.htm 

21. Lizabeth A. Wilson. (2004) "What a difference a decade makes: transformation 

in academic library instruction " .- Reference Services Review information 

technology; social frameworks; Volume 32 · Number 4   · pp. 338-346.-  Accessed 

18/02/2012:  Available at: http://www.emeraldinsight.com/toc/rsr/32/4 
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 يف املصاريع الرقنية تكييات حفظ الكياىات الرقنيةإجراءات و

 دراشة حالة ملصروع جواز الصفر البيومرتي بــوالية باتية

 د. بهجة بىمػسافي أ.                                                 بن ثاشيسمسيم 

 التفليم الفاليأظتار                                  دِتوساه                   باحثة 

 الجضائش -2الجضائش                                       جامفة ٌعنعينة -2جامفة ٌعنعينة

    

 املخلص:

تتوجههههههو الآومههههههة الجضائشمههههههة نيههههههو الآومههههههة  لْ   نيههههههة  رلههههههٔ باظههههههتيذا  الفذ ههههههذ مهههههه  

ميههههة مهههه  أجههههز ئنتٍههههإ ةلههههم الجضائههههش الْ   نيههههة مثههههز مشههههش   ؿ بعاٌههههة التفشمههههي  جههههواص املشههههاسلق الٌش

العهههىش الجيهههوم   اقة بعاٌهههة الهههذوق ئلْ   إلاهههية املفهههام..  داسمهههة ـههه  ةفهههذ      لا  ههها مههه  املشهههاسلق 

ّانههه  بذا هههة تذا لهههو ظهههنة   مههه   ههه.ٕ  هههزا ظهههنيإ  دساظهههة مشهههش ؿ جهههواص العهههىش الجيهههوم  ة الهههزة 

هههم  2102  هههي تدعهههيذه ـثهههم الو هههائَ  ة بييهههن أنههو  فتمهههذ 26/02/2100املههه سي  هههي  0-77 وٍهها لرمهههش ٌس

منهههههة  هههههي م تلهههههي بلهههههذ ا. الهههههوظ  مههههه  أجهههههز  ميهههههة  ئلْ   نيهههههة ممههههها أدي ةلهههههم ؼيهههههوس مشهههههاسلق الٌش الٌش

مية   التيٕو ةلم الصيمة الٌش

ض مههه   ههه.ٕ دساظهههة  هههزا املشهههش ؿ ـثهههم تٍنيههها. الاىهههؾ الٌش ههه  املتجفهههة  هههي مصههه اة جهههواصا.   ظهههزِ 

فا ا  التٍنية املفمٕو هاا   جشااا. الواج  الٍيا  هاا العىش الجيوم   ة بوال ة باتنة ملفشوة أ م امل

ميههة  ههي  داسا الوا ههة هاههزا املشههش ؿ  العياظههة املتجفههة مهه   ٌجههز  أ نههاا ـمليههة حىههؾ الْيانهها. الٌش

ميههههة ـثههههم املههههذي الجفيههههذة با  ههههاوة ظههههتٍو  الذساظههههة ةفههههش   أجههههز  ههههماق اظههههت ذا  الْيانهههها. الٌش

ة  هههي مثهههز  هههزه املشهههاسلق مههه  أجهههز  هههماق ةتاحهههة ميتوا ههها ـثهههم املهههذي املفههها ا  التٍنيهههة  الىنيهههة املتجفههه

 الجفيذ 

منة  الكلمات املفحاحية:  باتنة – جواص العىش الجيوم  ة  –تٍنيا. الاىؾ الٌش    -مشاسلق الٌش
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Abstract: 

 Algerian government goes to electronic governement many digital projects have been 

developed, in order to move to electronic Algeria, such as a biomitric draft ID card, and 

passeport, electronic payement card remote administration transaction etc...And 

throug this we will try to study the biometric passeport project it was started in 2012 

according to the order 1-77 December 12,2011.So that he depends on his incarnation 

on digital electronic documents whish led to the emergence of digitization projects. In 

various municipalities of the home land in order to switch to digital format,and from 

the above we have seen the techniques and procedures of digital preservation to be 

followed in digitization projects wich contribute significantly in the permanence of the 

digital document.We will focus on studying this project on digital preservation 

techniques in the inserts of electronic passeport departement in Batna state. To know 

the must important standards and the procedures to be followed,before and during 

the conservation of digital intities in the administration of this projects,and policy to 

ensure the use of digital entities for long term.The study will also presenttechnical 

standards in such projects in order to ensure availability of its content for long term. 

Key words : Digitization projects, digital preservation techniques, biomitric passeport- 

Batna 

 

   :إشكالية الدراشة 

منههة جميههق الٍعاـهها.  رلههٔ ملواِجههة التعههوسا. التْنولوجيههة  تعهه م الآومههة الجضائشمههة ةلههم ٌس

مهههههإ  داسمهههههة  املفهههههام.. مههههه  جيهههههة أ هههههشي بييهههههن ٌامههههه  ب د هههههإ الوظهههههائز  مههههه  جيهههههة  للعهههههييز مـل

الفذ هذ مه   التْنولوجية  ي جميق املفام..  داسمة   هي جميهق الٍعاـها.  المه  مه   .ليها أظلٍه 

الوههههذما.  لْ   نيههههة ـثههههم الوههههغ ظههههفيا مااهههها لتٍشمهههه   داسا مهههه  املههههواظ  مثههههز: اظههههت شا   ههههيادا 

املههههي.دة س صههههة العههههياٌة  تعاٌههههة التفشمههههي الجيوم   ههههة  جههههواص العههههىش الجيههههوم  ة   ههههيادا العههههوابَ 

ّانه   هي العهابَ تيتها  لفهذا أ ها  ل اصهٕو ـل اه ا ة بييهن أ هج  الفذلية     لا  ا م  الو هائَ المه  



 بومعرايف بهجة. د - تازير بن مريم       

 
  1029 يوليو ـ العدد الثاىي عصر –صادس ال اجمللد 275

ميههههههههة  اسظههههههههاليا ـ هههههههه  ال   ههههههههذ  ب مٓههههههههاق املههههههههواظناق باظههههههههت ذا  ئظههههههههتماسا. ئلْ   نيههههههههة  الصههههههههوس الٌش

ئلْ   إلاية لتتْىز املصالح املفنية بجاقي  جشااا.  م  أجز الو ٕو ةلم  هزه الوهذما. ّهاق البهذ 

ميههة ل منههة ةميههة الاصهههٕو ـثههم ال ههج.. الٌش لمههواظناق ممهها   شههه  ـثههم  داسا. ةد ههإ تٍنيهها. الٌش

مية  عتوج  الاىاػ ـل اا  تووا  بيئهة  ا هة ليهاة   هزا مها أدي ةلهم انتها  ِيانها.  لذياا ِيانا. ٌس

ميههههة  ههههومة البههههذ مهههه  املصههههالح املفنيههههة حما  اهههها  الاىههههاػ ـل اهههها مهههه  أجههههز  ههههماق اظههههت ذاميا  ههههي  ٌس

 املعتٍجز الجفيذ  

منههة   مهه   نهها ت هه ص ة ههٓالية الذساظههة المهه  تتمثههز ويمهها ةرا ّانهه  امل ظعهها. املفنيههة بمشههاسلق الٌش

ميهة مه  أجهز  هماق اظهت ذاميا ـثهم املهذي الجفيهذ  تفتمذ ـثهم تٍنيها.  مفها ا  لاىهؾ ِياناااها الٌش

ليههههو ٌمنهههها بلعههههليغ العههههوا ـثههههم مشههههش ؿ جههههواص العههههىش الجيههههوم  ة ّونههههو أحههههذ أِ هههه  املشههههاسلق المهههه   ـ 

ّا مهز التدياهتا.  التٍنيها. ال.صمهة لهزلٔ ِمها ظف  الآومة الجضائشمة  ي نداحيا م   .ٕ تهووا  

تمهاد  مية  الم  مه   .ليها ّهاق البهذ مه  ـئ اق  زا املشش ؿ  فتمذ  تالذسجة مل لم ـثم الو ائَ الٌش

منههة  ههي مصهه اة  ثههم  ههزا ملظههاط ظههنٍو  بذساظههة مشههش ؿ الٌش ّ حههذ أ ههم التٍنيهها. ـ  منههة  ـثههم الٌش

ٕ التفهههههشه ـثهههههم التٍنيههههها. املعهههههت ذمة   جهههههشااا. جهههههواص العهههههىش الجيهههههوم  ة بجلذ هههههة باتنهههههة مههههه   ههههه.

مية    املتجفة م  ظشه املص اة لاىؾ ِياناااا الٌش

 :تصاؤالت الدراشة 

ة م  اللعاؤال. تتمثز  ي:  تع م  زه الذساظة لإلجابة ـثم مدمـو

  و الاىؾ الٌش  ؟ ما -

 ماهي ظًش   ظائز الاىؾ الٌش  ؟ -

مية  ماهي أنواـيا؟ -  ماهي الْيانا. الٌش

مية؟ماه -  ي التٍنيا.   جشااا. الم   د  اتاةفيا لعماق الاىاػ ـثم الْيانا. الٌش

ميههههة مهههه   - مههههاهي التٍنيهههها. املتجفههههة  ههههي مصهههه اة الجيههههوم  ة بجلذ ههههة باتنههههة لاىههههؾ ِياناااهههها الٌش

 العياؿ؟

 :أهداف الدراشة 

 تتمثز أ ذاه  زه الذساظة  ي النٍاط الشئيعية التالية:

مية  -   ظًش حىؽيا التفشه ـثم الْيانا. الٌش

منة بمص اة جواص العىش الجيوم  ة  -  الْشي ـثم مشاسلق الٌش
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 التفشه ـثم تٍنيا.  ةجشااا. الاىؾ الٌش   -

منهههة املعجٍهههة  هههي املصهههالح الجيوم   هههة تفتمهههذ ـثهههم املفههها ا   - ّانههه  مشهههاسلق الٌش مفشوهههة مههها ةرا 

  التٍنيا. الفاملية

 أهنية الدراشة:  

ميهههههة الناتدهههههة ـههههه  ـمليههههها. ت ههههه ص أ ميهههههة الذساظهههههة  هههههي  هههههش سا الفمهههههز  ـثهههههم حىهههههؾ الْيانههههها. الٌش

تمهههههاد ـثهههههم تٍنيههههها.  منهههههة مههههه  العهههههياؿ   هههههماق اظهههههت ذاميا ـثهههههم املهههههذي العومهههههز  رلهههههٔ بااـل الٌش

 مفا ا  ـاملية الوا هة بهزلٔ ـه  ظشمهَ ئظهلناد ـثهم مشهاسلق ـامليهة ظهجاٌة  سائهذاة ةلهم جانه  

يههة الٍههائماق ـثههم مثههز  ههزه املشههاسلق ب عههوسا  ههياؿ الج ميههة المهه    ههتش ـااهها وشههز تـو يانهها. الٌش

 املشاسلق  تْشاس  ي الجيود 

  :ميهج الدراشة 

املههههنو   ههههو العشمٍههههة المهههه   فتمههههذ ا الجاحههههن للو ههههٕو ةلههههم أ ادوههههو املعههههعشاة  الههههزة  ٓههههوق  وههههَ 

ظهههوه إلافتمهههذ  هههي  هههزه  .أظهههالي  ـلميهههة   عهههوا. تعجيٍيهههة تعهههاـذ  هههي تو هههي   تىعههها  الؽههها شا

الههههزة  ٍههههو  ـثههههم دساظههههة الواٌههههق أ  أظههههلوا دساظههههة حالههههة و ههههىي الذساظههههة ـثههههم مههههنو  الجيههههن ال

الؽا شا ِما توجذ  هي الواٌهق  ياهتم بو هىيا   هىا دٌيٍها  لف ه  ـااها تفجاه ا ِميها أ  ِيىيها  رلهٔ 

م   .ٕ جمق الاٍائَ  مفالج اا  تيليليا  تىعا  ا للو ٕو ةلهم نتهائش دٌيٍهة  مْه  تفميميها  

تع.ؿ سأة املهههوؼىاق  ههههي مصههه اة الجيههههوم  ة بجلذ هههة باتنههههة جمهههق بيانهههها. الذساظهههة الظههههظههههيتم ِمههها 

منهههههة  مهههههذي  حهههههٕو مشهههههش ؿ جهههههواص العهههههىش الجيهههههوم  ة ملفشوهههههة مهههههذي تيْميهههههم  هههههي تْنولوجيههههها الٌش

 اـتماد م ـثم تٍنيا. الاىؾ الٌش   لعماق حىؾ الْيانا. ـثم املذي الجفيذ 

 عيية الدراشة : 

يجههة مدتمفيهها الههزة  تٓهه وههشد تههم ال جههوا ةلههم أظههلوا الفينههة  04وق مهه  لعجيفهة مو ههوؿ الذساظههة  تِش

وهههه ق الفينههههة ال   ج ههههي أق  ٌههههذ  ٓههههوق متدههههاإلاغ أ  لاهههه  متدههههاإلاغةمدتمههههق الذساظههههة ِمهههها أق امل هههايةة 

تٓههههوق مجالمهههها و اهههها مهههه  حيههههن الصههههمش أ  الْ هههه ة  يق مصهههه اة الجيههههوم  ة تعههههم ا وتصههههاق  ههههي ـلههههو  

الىش ٌها. ويمها   هل الو ه ا ةال الااظوا مما  فْغ  ا ية التداإلاغ ـثم سلم م   جود ةفض 

أناا تمْننا م  تفميم النتائش ـثم ا جتمق مل ثية   ي الجذٕ  املوالي نو هح الوصهائل  العهما. 

 الشوصية لفينة الذساظة 
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م )  (: مدتمق الذساظة   ا يتو10الجذٕ  ٌس

 النظبة الػدد البيانات الشخصية

 املؤهل الػلمي

 35,7 5 تٍن  ظامي

 7,14 1 ليعاإلاغ

 0 0 ماظ  

 57 8 مينذط د لة

 011 04 املجمىع

 طنىات الخبرة

 21,43 3 ظنوا. 0-01

 04, 57 8 ظنة 00-05

 20,43 3 ظنة 05أِث  م  

 011 04 املجمىع

 الشهادة املحصل غليها

 35,70 5 مفيذ

 64,29 9 جامفة

 1 1 أ شي 

 011 04 املجمىع

 

 

  :جماالت الدراشة 

 ي للدراشة: اجملال املكاى

بال عجة للميذاق الجمشا ي للذساظة وتم الٍيا  هاا بمص اة الجيوم  ة بجلذ ة باتنة  تالعجغ 

ميهههههة المههههه   ّ حهههههذ أِ ههههه  التدهههههاسا الٌش بمصههههه اة جهههههواص العهههههىش الجيهههههوم  ةة  تفهههههذ  هههههزه املصهههههالح 

 انتوج  ةل اا الآومة الجضائشمة ل.نتٍإ ةلم الآومة ئلْ   نية 

 دراشة: اجملال السمين لل

ة حيهن ٌمنها 2107  هيش د عهم   أِتوتشتم ةـذاد  زه الذساظة  ي الى  ا املمتذا ما باق  يش 

أ ال بذساظة اظتع.ـية مه  أجهز التفهشه ـثهم ميهذاق الذساظهة ليهتم مه   .ليها ةـهذاد أظهئلة 
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اظههههههتماسا ـثههههههم ـمههههههإ مصهههههه اة الجيههههههوم  ة  تههههههم  08اظههههههتماسا ئظههههههتحياقة ةفههههههذ ا ٌمنهههههها بتوصلههههههق 

  وما  28 اظتماسا  ي ؼشه 04 اظ  جاؿ
 

 مفهوو احلفظ الرقني: -0

ة الفشتيهههة ملصهههع اا. ـلهههو  املْتجههها.  املفلومههها.  الااظهههجا.  أنهههو  جهههشااا.  ـشوتهههو املوظهههـو

الىشد ههة أ  الجماـيهههة المهه  تت هههز   هه.ح  اظهههتفادا  حما ههة   ٌا هههة املههواد ملس هههيىية ة   نههاُ وهههًش 

يهههههز ةلهههههم   هههههاسا ةلهههههم ملظهههههالي    جهههههشااا. املتفلٍهههههة  الهههههزة  م conservationبهههههاق مصهههههع ح حما هههههة 

بمفالجة الْت    املواد الو ائٍية مل شي لإلبٍاا بٍذس  مٓاق  تما تعم  بو الؽش ه ـثم التٓوم  

املادة مل ثي للمادا مل لية أ  الفمز الىن  ة  تميز ملس ىة  الصيانة ةلم ا هتمإ الاما هة  لْااها 

ة الجضئيهههة للفمهههز املهههادة ة ِمههها إلاشهههتمز أ عههها ـثهههم اظهههلجذإ الفمهههز الىنههه  تشهههمز أ عههها ـثهههم الصهههيان

 ( 0)مل ثي بتيومش مذاتو بينما  يتىؾ با اتوي الىْشة  ي الفمز مل ثي 

مية مثز ال   ذ  ّان  م ش ا  ي بيئة ٌس مية ظواا  الاىؾ الٌش    و ـملية حىؾ ّز املواد الٌش

منههة مهه   ئلْ   إلاههية مواٌههق الومهه ة ألفههاا الىيههذ و ّانهه  مٌش      لا  هها مهه  امللىهها. ئلْ   نيههة أ  

 ( 2)  ٓليا التناؼشة 

 شههها  الاىهههؾ الٌش ههه  أ عههها ةلهههم: ظلعهههلة مههه  ملإلاشهههعة العهههش سمة لعهههماق  تاحهههة املعهههتمشا للمهههواد 

ميهههههة ـثهههههم املهههههذي العومهههههز   ممْههههه  تفشمهههههي الاىهههههؾ الٌش ههههه  ةشهههههٓز أ ظهههههق بييهههههن  شههههها  ةلهههههم ّهههههز  الٌش

ميههة أةفههذ مههه  حههذ د تههذ وس الوظههيغ أ  التماههه  التصههشوا. املعلوتههة ل ا ىههاػ ـثههم ةتاحهههة املههواد الٌش

التْنولهههو ية  هههزه املهههواد ٌهههذ تٓهههوق ت هههجي.. أإلاشهههل   ههه.ٕ الفمهههز اليهههومي للم ظعهههةة أ  مهههواد تهههم 

مية  ميا لمش  ميذد أ  منتدا. ناتدة ـ  مشش ـا. ٌس  ةإلاشاؤ ا ٌس

   (3)   ناُ م   ٍعم الاىؾ الٌش   ةلم:

 ميةة  رلٔ ةشهٓز معلهَ لاه  الاىؾ ظومز ا ملذي:   و  فن   تاحة املعتمشا للمواد الٌش

 ميذد

  ميهههههههة ةلهههههههم مههههههها ةفهههههههذ التماههههههه ا.  هههههههي الاىهههههههؾ متوظهههههههغ املهههههههذي:  تاحهههههههة املعهههههههتمشا للمهههههههواد الٌش

 التْنولوجيا لى  ا ميذدا م  الٌو   لْ  ليع  معلٍة 

 مية ةما لى  ا ميذدا م  ال ٌو  بينما ال  متذ لى  ا الاىؾ ٌصا  املذي: اتاحة املواد الٌش

 ظوملة أ  حمى تصج  املواد لا  متاحة ةعح  التما ا.  ي التْنولوجيا
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  متطلبات احلفظ الرقني: -2

مية بمشاحليا ا وتلىة  ممْه  حصهش ا  هي النٍهاط   ناُ متعلجا. تيتاجيا د سا حياا الجيانا. الٌش

  (4) التالية:

 ا بٍههههاا  ظهههائغ الت ههههضم  حيههههن  ههههتم  مٍصهههذ هاهههها و هههه:Media longevityظوووىم غمووووس الىطوووويغ  -

ميهههههةة  متعهههههم  رلهههههٔ تيذ هههههذ متعلجههههها.  هههههش سمة  هههههتم تعهههههلميا مههههه  مهههههوسد  ت هههههضم  الجيانههههها. الٌش

ميههههة  وٍهههها للمفهههها ا  را. الف.ٌههههة  املماسظهههها. املثاليههههة  الوظههههائغ املعههههت ذمة مههههق مل ههههٓإ الٌش

  رلٔ ظجٍا لتو يا. ٌعم ئ تجاس  تيو  الاىؾ 

 ٍصذ هاا  ش ط أ  ؼش ه ت ضم  الوظائغ  :Environmental Conditionsالظسوف البيئية  -

ميهههة  مفالج اههها بواظهههعة ةداسا الاىهههؾ املج يهههة ـثهههم  المههه   هههتم اظهههت ذاميا  هههي حىهههؾ امللىههها. الٌش

ائي بٍعم الصيانة   أظاط تو يا. ٌعم ئ تجاسة  تيو  الاىؾ   فجة الاىؾ الٌو

ههي ملد ا. المهه  : Software and Hardware Requirementsاملكىنوات املادةوة والبرمايوات  -

مية  اظتمشاس ةمٓانية اظت ذاميا  امليتاداتا الوا ة  نيتاجيا لعماق ظٕو ـمش الجيانا. الٌش

 هااة   زه املتعلجا.  تم تعومش ا ِدضا م  ظياظا.  ةجشااا. ةداسا د سا حياا الجيانا. 

ذ العي: Workflow Requirementsمحعلبات طير الػمل وثدفله  - اظا.  املماسظها. ـثهم تِ 

ميهههههههة   هههههههماق الاىهههههههؾ ـثهههههههم املهههههههذي الجفيهههههههذة  اظهههههههتمشاس ٌابليهههههههة ئظهههههههت ذا  لٓهههههههز الجيانههههههها. الٌش

ز أد ااااة   ي  زا  ظاس ندذ أق:   امليتاداتا الوا ة هاا ّ 

موؼىههههههوا ٌعههههههم تصههههههميم الاىههههههؾ  ٍومههههههوق بحنههههههاا جههههههذإ   أظههههههالي  لىيههههههل تٓامليههههههة الجيانهههههها.  -

ميههههة املتتدههههة ملشههههش ـا. الاىهههه ؾة ِمهههها  ٍههههو  ٌعههههم تصههههميم الاىههههؾ بحنههههاا متعلجهههها.  داسا الٌش

واـذ الصيانة  مية متعمنا ئ تياسة التيومز ٌ   امليتاداتا للمواد الٌش

ِمههههها  هههههذ ش موؼىهههههوا  هههههذما. تْنولوجيههههها املفلومههههها. الٍواـهههههذ العهههههش سمة لعهههههماق الت ِيهههههذ ـثهههههم  -

مية  /أ  امليتاداتا   الْيانا. الٌش
 

 أهنية احلفظ الرقني: -3

الاههذ مهه  مشههٓلة ال هه اِم لاهه  املههنؽم للجيانهها. الههزة ظههيٍودنا ةلههم ـههذ  الٍههذسا   فمههز ـثههم -

ـثههههم اظههههتفمإ الجيانهههها. يق الجيههههن  ههههي  ههههزه الاالههههة ظههههيٓوق مهههه   ههههف ة ممهههها  ٍلههههز مهههه  

 الاصٕو ـثم نتائش م.ئمة 
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 مْههه  تيشمهههش  تيعهههاق النصهههوو ئلْ   نيهههة  التفامهههز مفيههها  مشاجف اههها أ  التفهههذ ز و اههها  -

 رلٔ و ق وٍذ ئل تا  "ب مٓانية الاىؾ"  دفز  ظيغ الجيانا.  ي  عش  ةعيولةة  مق 

 فمز الاىؾ الٌش   ـثم تو يَ النؽم  امليتاداتا  الجيانا. ئلْ   نيهة  هي  هين إلاعهتعيق  -

حىؽيا د ق التفش  ملشْ.. ميٍٍة ةرا لم  تم تو يهَ  هزه الهنؽم  اظهت ذا  امليتاداتها 

   ين الاىؾ ةشٓز مناظ  

تمشاس ال ههههه امش  ملجيهههههضا الٍابلهههههة للفمهههههز با  هههههاوة ةلهههههم اظهههههتمشاسمة الٍهههههذسا ـثهههههم  عهههههم  اظههههه -

ة م  أة ـملية إلا خ أ عا  مية الم   مم  ممنـو  اظت ذا  املصادس الٌش

 ( 5)  عم  ـذ  تفش  ال  ا  الحششة لوعش العياؿ أ  تفعيز ئظت ذا   -

 

 تعريف الكياىات الرقنية: -4

ههة مهه  املصههع  ميههة ٌجههز الجههذا  ههي ـهههش   مْهه    ههاسا ةلههم مدمـو ٍههة بالْيانهها. الٌش اا. املتفل

ميةة  هي ِما  ثي:   (6) تفشمىا. الْيانا. الٌش

  مصههع ح حاظههوثي ونهه  لجههضا معههتٍز مهه  سمههض الااظهه  مههق الجيانهها. املشتجعههة هاهه  كيووا :

 مههههه   هههههم جهههههاا. مههههها تفهههههشه بال  مدهههههة املوجيهههههة للْيانههههها.  الْيانههههها. املوصـهههههة حيهههههن تٓههههههوق 

 عيا بجفض مق الشجْة الْيانا. مشتجعة ةف

 لفهشه احمههذ الشههامي الْيههاق ب نهو مدعههم  ههنابي ر   . ههة أةفهاد أ  إلا ههوة معابٍههة لههو أ  

 applicationـينههة مهه   حههذا موجههودا بالعجيفههة ة أ ههة مفلومهها. أإلاشههل  بواظههعة تعجيههَ 

 ههي  Embedأ  تعهميااا  Link مْه  ستعيها   Microsoft Excel هاو بنؽها  " منهذ ص" مثهز 

 Microsoft Wordئ بواظعة تعجيَ آ ش مثز: معلنذ أإلاش 

 :ي الف.ٌا. الجنائية أ  الييٓلية ملٓونا. الْيانا. املْتحية بما  هي رلهٔ  نمىذج كياني  

 ما  ساا الجيانا. املشتجعة هاا 

 :ِيهاق ٌس ه   تواجهذ ـنهذما  هتم ـهش  الجهن للمعهتىيذ اـتمهادا ـثهم  كيا  نشغ أو حسكي

 س ي آ ش تنىيز بشنامش آلي أ  إلاشاط  ا

الٓهائ  الٌش ه  أ  الفنصههش املْتنه  مه  املصههع اا. املىيهذا ينهو  ف هه  ـه   جيهة نؽههش املعهتىيذ ويمهها 

 هههو م  هههتق  هههي ةحهههذي املْتجههها.ة ومههه  ا اتمهههز مهههث. أق ت  هههتق ةحهههذي مٍهههاال. مدلهههة ةلْ   نيهههة  هههي 

م ة  الشظو  الجيانيةة  ستما  حاظ  مفاق ِفنا ش منىصلة متفذدا  هي  ىيا. م  النل املٌش
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حمههههى بههههشامش الااظهههه  أ  املههههواد المهههه  تههههم ستعيهههها مفيهههها  ا و تنههههة  ههههي حاظههههجا. ةفيههههذا  مهههه   جيههههة نؽههههش 

مية  ّائنا مْتحيا  احذا مٓونا م  ـنا ش ٌس  املعتىيذ و ق  زا  فذ 

 الٓائنهههها. أ  الفنا ههههش املْتحيههههة بناؤ هههها الههههذا ثية و هههه  ـههههادا مهههها تشههههتمز ـثههههم ّههههز مهههه  الجيانهههها.  مهههها 

ا  ساا الجيانهها. ـثههم اق تعههت ذ  مهها  ساا الجيانهها. الجنائيههة لو ههي الصههين  تيههاق  ههشتجغ مفيهها مهه  مهه

 ( 7)ظجيفة الف.ٌة باق أجضائاا 

ميههههةة  ممْههههه  أق  ٓهههههوق أة  ميهههههة هههههي أة نههههه  ا  ههههتم ت ضمنهههههو بواظههههعة املعهههههتودـا. الٌش الْيانهههها. الٌش

الجيانهها.ة ّههز رلههٔ   ظههيغ مثههز الصههوسا  املٍالههة  ت ههجيلة امليتاداتهها  مملههٔ مفشوهها ميههذدا  مهها  ساا

ميا  ّائنا ٌس   ٓوق 

ميهة المه   هتم  ميهة الٍوميهة ئمشمْيهة ب ناها ـنصهش مىهشد مه  املفلومها. الٌش  فهشه بشنهامش املْتجهة الٌش

ت ضمااههها  هههي املعهههتودؿة  الْيانههها. المههه   هههتم ت ضمااههها  هههي املعهههتودـا. ستمههها ت  هههز الفذ هههذ مههه  مل هههٓإ 

 املهواد  (DAD/CAM, Gis files) سظهوما.  (TIFF,GIF) وس  (ASCII,SGML,HTML)تشمز: النل 

  (8) (MPEG)العمفية الجصشمة  ويذ و 

 

 أىواع الكياىات الرقنية: -5

ميههة  وٍهها يِثهه  مهه  معههتوي مهه  معههتوما. التٍعههيمة  مْهه  تنا ليهها  تتفههذد أنههواؿ الْيانهها. الٌش

 ِما  ثي:

 وفلا لػدد امللفات املىحىد داخل هره الكيانات: .أ 

 معم ميتوي ملي  احذ  امليتاداتا ليزا امللييغ: الكيا  السكمي البظ  

 :لشهتمز ميتهوماق أ  أِثه  مه  ميتومها. امللىها. مشتجعهة  الكيا  السكموي املسكوأ أو املػلود 

ِمههها ههههي أجهههضاا مههه  الٓهههز  ملعلعهههلة منعٍيههها مثهههز الصهههىيا.ة وفثهههم ظهههيجز املثهههإ الْيهههاق 

س املمعوحة  وئيا مثز املفٍذ  مْ  أق  تٓوق م  ِيانا. متفذدا الصىيا. مثز الصو 

 (9) الم   تم توليذ ا م  الصوس با  اوة ةلم إلا خ م  امليتاداتا  ي ّز ملي  TIFF ىيا. 

 وفلا لعسيلة إنحاج الكيانات السكمية: .ب 

 لٍهه   ههزه الْيانهها.  ههي ملظههاط  ههي  ههٓز مٍههش ا آليهها   ههزا كيانووات زكميووة خللوود زكميووا   :

مية  فن  أنو ال  وجذ بذ ز تناؼشة ليزه الْيا نا. تماما مثز ٌواـذ الجيانا.  الصوس الٌش

 ـثم الوم  HTML   ائَ 
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 ميههة املنتدههة ِجههذائز لْيانهها. مفلومهها. موجههودا كيانووات زكميووة م ىلووة :  هههي الْيانهها. الٌش

 هههههي  هههههٓز تنهههههاؼشة )مثهههههز الْتههههه   ا وعوظههههها.  املهههههواد العهههههمفية  الجصهههههشمة   (  الْيانههههها. 

مية  زه هي ناتش ـملية التيومز ال منهة الٌش منة ـنذ ٌس ٌش   الم  تٍو  هاا مشش ـا. الٌش

 ( 01) املواد التناؼشمة 

 مٍصههذ هاهها المههش  مهه  ةإلاشههاا الْيههاق  :وفلووا للضووس  موون إنحوواج واطووحندا  الكيانووات السكميووة .ج 

ية املفلوما.  ي الشٓز الٌش  ة  ستما  شجق تفذد  هزه   ز لو لش  تفلي   أ  لش  حىؾ أـ 

 ( 00) ـاا الجذ ذ املعتوما. ةلم ظجيفة  زه الو 

 (12) (: أنىاع الكيانات السكمية01الشكل زكم )

 

 تكييات حفظ الكياىات الرقنية: -6

 اخحياز وطيغ الحنصين املناطأ: -6-1

ميههههة الت ههههضم  ظههههائغ   ت تلههههي  ٕ  تتماههههت ّانهههه  المهههه  الٍذ مههههة الت ههههضم   ظههههائغ ـهههه  الٌش  بعههههو

ةة للتلي تتفش  ال مواد م  الفمش لصناـ اا الت ضم    ظائغ م  للفذ ذ  ئو  اض  والفمش ةعـش

مية ٕ  تفذ الم  الوظائغ حمى املممنعة مل شظة رلٔ  م  ٌصا ة  فت   الٌش  م  مل شظة ـمشا أظو

 .هاا ئ تما   تم لم ةرا للتلي ـش ة تؽز و ناا املذمدة ّايٌشاو

تجهاسا.  وٍها املعلوتهة الت هضم  معهاحة  ت تلهي ةرا   مها نهةةا و ت  املهادا ظجيفهة بيااها: مه  ـذ هذا اـل

سمهههوص  باظهههت ذا  املْتوتهههة النصهههية الصهههىية تيتهههوة  حهههاق وىهههي  هههوتيةة أ  مصهههوسا أ  نصهههية ّانهه 



 بومعرايف بهجة. د - تازير بن مريم       

 
  1029 يوليو ـ العدد الثاىي عصر –صادس ال اجمللد 283

 الصهههىية الواحهههذا وهه ق charactersالتمثهههي..  أاله ـثهههم ASCII املفلومهها. لتجهههادٕ ملمشمٓهههي املفيههاس

 مهههها ظههههاـةأ الت ههههضم ة  ظههههيغـثههههم ميدابا هههه   مهههه  أِثهههه  ةلههههم تيتهههها   ههههوئيا م ههههايا  ههههتم المهههه  امللونههههة

ميا وتيتا  ا وضنة الصوتي الل جيز  املهذمشة ـثهم الٍهشو ميدابا ه  611 ةلهم تصهز معهاحة ةلم ٌس

  .(03) م  جيدابا   أِث  ةلم تيتا  الىيذ و ـش  م  الواحذا الذٌيٍة و ق املٍابز   ي

تجهههاس ـهههذا مهه  أجهههز  تٍيهههيم ٌهههذسا اظهههليفاا  ظهههيغ الاىهههؾ ـثههم املهههذي الجفيهههذ  دههه  مل هههز ةفهههاق ـئ

 ( 04)مفا ا : 

)الجمهههههود الْيميههههههائي للوظهههههيغ(   ههههه.بتو )مٍا مهههههة ئتههههه.ه( ّههههههز الاطوووووحلساز الوووووراجي للىطووووويغ:  -

 ظيغ ت ضم   تٓوق م  الفذ ذ م  العجٍا. الْيميائية الم  تتىْٔ مق مش س الٌو  مما ياذد 

 املفلوما. امل جلة 

  متاةف اها بذٌهة ومه   تعم  ظهًو أ ظهق تداسمها  المه   دهنشس الحكنىلىحيا غلى نعاق واطؼ:  -

ّا. املصههنفة ل اههذ مهه   ملوعههز ليههزه التْنولوجيهها اق  ههتم تعههومٍيا مهه  ظههشه الفذ ههذ مهه  الشههش

ة املصههنفةة ِمههها  ٍهه  ٌههشاس اظههه  اتيةي مهه  الشههِش م ههاظش  وهه.ط أ  الت ثههي ـههه  التْنولوجيهها ـ

  د  ليزه التْنولوجيا اق تعلنذ ةلم مفا ا  ـامة 

تعهههههم  بتلجهههههق تهههههذ وس الوظهههههيغ التهههههذسمةي مههههه  أجهههههز  وغ:وحوووووىد وطووووواول مساكبوووووة وز ووووود الىطوووووا -

 التذ ز  ي الٌو  املناظ  

  ههههو م  ههههش  عههههم  مههههه  الاههههذ مهههه  م ههههاظش مل عههههاا أ نههههاا املفالجهههههة أ  : طووووهىلة غمليووووة الن وووو  -

 الصيانة 

  ههههو أمههههش  هههش سة لتدنهههه  الشهههول الههههزة  ٍهههو  ةفمليههههة م ههههح  الحماةوووة اوووود امل وووو  بالخعووو : -

 ما  ةسادتو أ  ال الجيانا. امليمة للم ظعة ظواا ة
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 (15) (: ةمثل ثلييم ملخحلف وطاوغ الحنصين2حدوم زكم )

 

ِمههها الحؽنههها  هههي الشهههٓز العهههابَ  هههي ةظهههاس حىهههؾ املفلومههها. ـثهههم املهههذي الجفيهههذ ة اظهههت ذا  ملٌهههشاو 

ال  نصهح هاهاة ـثهم الهشلم مه  وفالي اهاة وىهي دساظهة ميٍٍهة مه  ظهشه مههذ شا  CD  DVDاملعهموظة 

ّاق CDملس يي الىشإلاس   تىعز ا تياس الٍشو املعموط    تمتق بالوصائل  ّوظيغ حىؾ ةرا 

  (06):  التالية

  شمغ ـاِغ مفذإلاي  مىعز ر ن  -

 azoïqueأ  ملص اُ phthalocyanine (07 )ظجٍة ملونة م  وتلوظياناق  -

 دٌيٍة 81أ   74ٌذسا اظليفاا به  -

 نمور  م صل ل اىؾ ـثم املذي الجفيذ -

 تووا   ناد َ حىؾ  لجة -

ز نوؿ مااا لو  صائصو  مماتاتهوة  ويمها  ثهي  ِما أق  ظائغ الت ضم  ت تلي م   ظيغ ةلم آ ش ّ 

 ( 08) ةفض أنواؿ  ظائغ الت ضم  الم   مْ  اظت ذاميا  ي ـمليا. الاىؾ الٌش  :

 هههههههههتم تشماهههههههههت املفلومههههههههها. و اههههههههها ـههههههههه  ظشمهههههههههَ  جهههههههههود سأط ِتابهههههههههة الىطووووووووواوغ املضناظ ظوووووووووية:  . أ

ٕ  هتم ِيش ممناظيس   الزة  نٍز ا جإ املمناظيس   للوظيغ املادةة   .ٕ  زا ئنتٍا

ت ههجيز الجيانهها.  ـنههذ الٍههشااا  ههتم تىعهها  تمياهه ا. الاٍههز املمناظيسهه    تالتههالي اظههتفادا 

 املفلوما. 

 CD-R DVD-R Hard Disk Tape 9940 Tape LTO 

 جيذ جيذ متوظغ ظيئ ظيئ ئظتٍشاس

 جيذ ظيئ متوظغ جيذ جيذ الجن

 إلافم لْ  مٓلي إلافم لْ  مٓلي جيذ إلافم لْ  مٓلي إلافم ملشاٌجةا  ظائز

 ظيلة ظيلة ظيلة ظيلة ظيلة ـمليا. امل ح
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 (: أنىاع الىطاوغ املضناظ ظية2الشكل زكم )

تهههتم الْتابهههة  الٍهههشااا و اههها ـههه  ظشمهههَ اللاهههتس الهههزة  مهههش ـ ههه  ظجٍههها. الىطووواوغ اليوووىوية:  . ب

ّاملشآاة م تلىة م  الٍشو ٌجز أق  فاد ةلم مصذسه  ـ  ظشمَ ظجٍة ململنيو   الم  تفمز 

ةفجههاسا أ ههشي ظجٍههة الٍههشو المهه  تيتههوة ـثههم املفلومهها. مياظههة بعجٍهها. أ ههشي: ململنيههو  

مهه  أجههز ئإلافٓههاطة العهه.ا مهه  أجههز الاما ههةة امللههوق لل  ههخة  الجانهه  املعجههوؿ لتيذ ههذ 

  اليومة 

 

 (19)زة اطخيػابها(: ةمثل أنىاع ألاكساص اليىوية وكد3الجدوم زكم )

 املالحظة الصعة االشه االشه املختصر

CD-R ميما 711 ٌشو معموط ٌابز للل جيز  

CD-RW ادا الْتابة   ميما 711 ٌشو معموط ٌابز ـ 

DVD-R/DVD+R ظجٍة مضد جةجيما مق  5 8 جيما 5 4 ٌشو الىيذ و الٌش   ٌابز للل جيز 

DVD-RW/ 

DVD+RW 

هههههههههههههادا  ٌهههههههههههههشو الىيهههههههههههههذ و الٌش ههههههههههههه  ٌابهههههههههههههز ـ 

 الل جيز

 مضد جة جيما مق ظجٍة 5 8 جيدا 5 4

BD-R (Blu-ray) جيما مق ظجٍة مضد جة 51 جيما 25 الٍشو الشفابي ٌابز للل جيز 

BD-RE (Blu-ray) ادا الْتابة  جيما مق ظجٍة مضد جة 51 جيما 25 ٌشو  فابي ٌابز ـ 
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هههة  لْ   نههها. دا هههز  هههتم ت هههضم  املفلو  :ج. الوووراكسة املحمىلوووة أو ذاكوووسة الفووو   مههها. بىعهههز حِش

هههةة ( 21) ال  انضلعهههتوسا. الصهههما اة ـثهههم ـْهههغ ملٌهههشاو الصهههلجة و ههه  ال تيتهههوة ـثهههم أجهههضاا متيِش

ة أِ هههه ة با  ههههاوة أناههههها ال تيتههههوة ـثههههم أجههههضاا ميٓانيْيههههة مهههها  دفليهههها أِثههههه     ههههزه املاههههتا تفع اهههها ظههههـش

 ما. الْيشتائية مٍا مة للصذما. م  الوظائغ مل شي  لْااا أِث  ـش ة للصذ

اق مهه  الهزاِشا ا امولههة: بعاٌها. الهزاِشا      حههذا. الت هضم  الثابتههة   memory card وجهذ نهـو

Solid-state Drives :SSD  املفش وهة باظهم disques-SSD  هزا  عه   هائق و ه  ال تيتهوة ـثهم أة  

 (  20) ٌشو 

 

 (: ةمثل أنىاع الراكسة املحمىلة3الشكل زكم )

 

 ىطاوغ:شسوط ثنصين ال -6-2

 ههش ط الت ههضم  تهه  ش ةشههٓز مجا ههش ـثههم ظههٕو ـمههش  ظههائغ الت ههضم ة  ليههزا مهه  العههش سة تعجيههَ 

التو هههيا. الوا هههةة بمههها  هههي رلهههٔ تلهههٔ المههه  تتفلهههَ بالشظوتهههة  دسجهههة الاهههشاسا املثثهههم  وتلهههي  ظهههائغ 

الت ههضم  املعههت ذمة  ةق تعجيههَ  ههزه التو ههيا.  عهها م بضمههادا ظههٕو ـمههش  ظههائغ الت ههضم   الاههذ 

  (22) ـمليا. ئظلجذإ  أ عا  ياؿ الجيانا.  م 
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 (23) (: ةمثل شسوط الحفظ حظأ أنىاع وطاوغ الحنصين4الجدوم زكم )

 الت ضم  ـثم املذي الجفيذ

 )حىؾ الوظيغ يظٕو مذا ممْنة(

 الت ضم  مق  تاحة

 ) تاحة الىوسمة  اللشميز( 

 

 

 الىطاوغ

 
 (C°) دسجة الاشاسا (%) الشظوتة إلاعجة (C°)دسجة الاشاسا (%)إلاعجة الشظوتة

  24 ةلم 18 55 ةلم   45 22ةلم  18   45 ةلم 35
 الششمغ املمناظيس  

 مم  12.7

 45 ةلم 10 22 ةلم 18 22 ةلم 18 45 ةلم 35
 الششمغ املمناظيس  

 امللىوه

 45 ةلم 5 22 ةلم 18 32 ةلم 5 60 ةلم 20

 الششمغ املمناظيس  

 مم 8   4 

 حلض إلاي

 , % 20  أٌز م 

 ئ هههت.ه ملٌ ههه ى

10  % 

أٌههههههههههههههههههههز مهههههههههههههههههههه   ,5°   

  ههههههت.ه ملٌ هههههه ى 

4° 

 لشوة ميومة

 (75ةلم25)

 ئ ههت.ه ملٌ هه ى

20 % 

 لشوة ميومة

 (23 ةلم 15)

 ئ ههت.ه ملٌ هه ى

4° 

 أ شظة ممناظيعية

 50 ةلم 10 80 ةلم 10 22 ةلم 18 45 ةلم 35
 أٌشاو  وئية

CD-ROM 

 / / 20 ةلم 4 50 ةلم 20
 أٌشاو  وئية

DVD-ROM 

 ناُ ةفض الفوامز الواسجية الم  تعا م  ي تذ وس ملجيضا  الوظائغ  د  تدنبااة  م  ب   هزه 

  ( 24)ي: الفوامز ما  ث

 23دسجهة مئومهة   06دسجة حشاسا مشتىفة  لا   ابتةة بيين  د  أق تٓوق دجة الاشاسا ما بهاق  -

 ليهههزا  دههه  ااومهههة ا وهههاصق  دسجههها. مئومهههة  هههي العهههاـة ِيهههذ أٌ ههه ىة 4دسجهههة مئومهههة مهههق تزبهههزا 

 الوا ة بالوواد  

 نههههاسا العجيفيههههةة  تىههههادة مل ههههفة وههههًو الجنى ههههجية لههههجفض أنههههواؿ   ههههاااة ِمهههها أنههههو مهههه  لاهههه   -

 املعتيع  تفش  أٌشاو الت ضم  ي فة الشمغ ةشٓز مجا ش 

هههههز ملو ههههها. الجهههههو  ا هههههة التلهههههو  الْيميهههههائي الهههههزة ب مٓانهههههو اق  يلهههههز ةفهههههض  - تدنهههه  التهههههذ اق ّ 

 . الوظائغمٓونا
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ا جههههاال. الْيش ممناظيعههههية  عاهههه ا بال عههههجة للوظههههائغ املمناظيعههههيةة تدنهههه    ههههق الوظههههائغ  -

بٍهههههشا وهههههشق امليْش  مهههههية مْ ههههه ا. الصهههههوا.ة ملجيهههههضا الْيشتائيهههههةة ملجيهههههضا ال.ظهههههلْيةة أـمهههههذا 

 الٓاب.. الْيشتائيةة أ   وائي ـثم العع  

 ههههي  %01مههههق تزبههههزا  %51  %31ا بههههاق سظوتهههة اليههههواا تٓههههوق مشتىفههههةة  سظوتههههة إلاعههههحية للمشوههههة مهههه -

 العاـة ِيذ أٌ  ى

المجههههاس الههههزة  هههه  ش  ههههي ظشمٍههههة الفمههههزة  لههههزلٔ  دهههه  تنؽههههيم ملمههههاِ  المهههه  ت ههههضق و اهههها الوظههههائغ  -

 بانتؽا  

املههههههواد المزائيههههههة  املشههههههش تا. ال تٓههههههوق بٍههههههشا الوظههههههائغ لتدنهههههه  تلوم اهههههها  تعههههههشا العههههههوائز ةلهههههههم  -

  التدياتا. 

ا ة  د  الت ِذ م  استىاؿ التوتش الْيشتائي املى - ا ئ ٌذ   دة ةلم  ياؿ الجيانا.ة  م  أجز الٌو

ضة   الوواد   /أ  ال  خ ئحتياظية أق تٓوق متصلة ةشٓز مِش
 

 اخحياز الصيضة املناطبة: -6-3

تٓهههوق الصهههيمة بنائيهههة )ت عهههيَ الجيانههها. الثنائيهههة( ـنهههذما  هههتم ت هههضم  ا اتهههوي ةشهههٓز ملعلعهههز مههه  

 عههيَ الجيانهها.  عههلنذ ةلههم نههل( ـنههذما  تٓههوق ا اتههوي مهه   ههىش   احههذة  تٓههوق الصههيمة نصههية )ت

 ( Unicodeأ    ASCIIأحشه أبدذ ة مفينة )ـثم ظحيز املثإ 

 نهاُ ةفههض الصهين م.ئمههة ل اىهؾ ـثههم املهذي الجفيههذة  رلهٔ يناهها تعهيز مهه  ةجهشااا. الاىههؾ مهه  

زه الصهين أٌهز  .ٕ تحعيغ ـمليا. الاىؾ  ت ىض م  ـذد الفمليا. الم   د  ةجشاؤ ا يق  ه

 ـش ة للتٍاد  

مهه  أجههز تٍيههيم د مومههة الصههيمةة  دهه  النؽههش  ههي ـههذا مفهها ا  المهه  تهه  ش  ههي جههذ ي  تٓلىههة الاىههؾة 

ّ ظههاط لإلجههشااا. الاىههؾ املعههتٍجلية: الوجههشا    ههزه املفهها ا  ميمههة ةمههض النؽههش ـهه  ئظهه  اتيدية 

ّاا ال  امش أ  املنو  الوجاق    (25) ةلم  ين جذ ذاة ميا
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 (26) (: ةمثل أنىاع الصيغ حظأ نىع املححىي 5لجدوم زكم )ا

 

 اظجة ل اىؾ: ويما  ثي نزِش ةفض املفا ا  الم   د  مشاـاااا ـنذ ا تياس الصيمة املن

املٍصهههههود بالصهههههيمة املىتوحهههههة ةلههههم أة مهههههذي املوا هههههىا. الٓاملهههههة إلاثاحووووة والصووووويضة املفحىحوووووة:  .أ

 ( 27)  ملد ا. التيٍَ ظليمة م  الناحية التٍنية  ممْ  الو ٕو ةل اا 

الصهههين املتاحهههة  املىتوحهههة ليههها ملوعهههلية  هههي ـمليههها. الاىهههؾة  نهههذـو الصهههين أ  ئ هههٓإ املىتوحهههة 

هه.  للههية يق املفلومهها. الوا ههة تلههٔ المهه   م ْهه  ٌشااااهها  التفههذ ز و اهها مهه  ظههشه ا وتصههاق  ههي ـ 

هاهها تٓههوق ؼهها شا ل جميههوس الفهها    ههي  ههزه الاالههة  مْهه  الٍههٕو بهه ق لمههة املصههذس متاحههة   هاههزا ّلمههها 

 الفئة نىع البيانات امللفات املػيازية

PDF, PostScript, ASCII, SQL مية أبدذ ة  بيانات ٌس

PostScript, PDF, Tex, XML, HTML, XSL  ميههةة مشاجههق مههق  ههوسة أبدذ ههة ٌس

 ـ.ما.

 نص مهيكل

HPGL, PostScript, EPS, CGM, TIFF, 

ASCII 

 ههههههههههههههههفاـيةة ـمود ههههههههههههههههةة أبدذ ههههههههههههههههة 

مية  ٌس

 وثيلة و فية

PDF, PostScript, XSL, RTF, ASCII, XML, 

TIFF, CGM 

 ههههههههههههههههفاـيةة ـمود ههههههههههههههههةة أبدذ ههههههههههههههههة 

ة ميةة  وس متيِش  ٌس

 وثيلة مكحبية

PostScript, PDF  ههههههههههههههههفاـيةة ـمود ههههههههههههههههةة أبدذ ههههههههههههههههة 

ّا. ميةة حش  ٌس

 غس 

PS ,PDF, TIFF, GIF, JPEG ىزة  فاـية  

MPEG-1 (1-2-3), MP3, MIDI .ىت  و  

MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 فيدةى ويذ و 

PS, EPS, HPGL, TIFF, ASCII, CGM  ههههههههههههههههفاـيةة ـمود ههههههههههههههههةة أبدذ ههههههههههههههههة 

مية  ٌس

 بيانات حضسافية

MPEG-1, MPEG-2, SMIL طووووووووووووومػية بصوووووووووووووسية  الٓز

 ثفاغلية
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ّانهه  الصهههيمة متاحهههة ّلمههها تهههووش. ملد ا. ال.صمهههة لٍشااااهها  اظههه  جاـيا   هههيانة تواوٍيههها مهههق  هههين 

 حذ   أ

ممها ظهجَ  مْهه  الٍهٕو أنههو  ده  ا تيههاس الصهيمة املىتوحههة  هشمعة أق تٓههوق متاحهة ـثههم نعهاً  اظههق 

وههه ق لهههم تْههه  متاحهههة  هههتم ا تيهههاس  هههيمة را. ملْيهههة  هههشمعة أق تٓهههوق ههههي مل هههشي متاحهههة ـثهههم نعهههاً 

   (28)  اظق 

 تشههها  ئظهههتٍ.لية ةلهههم مهههذي اـتمهههاد  هههيمة مفينهههة ـثهههم  هههين أ هههشي للتدياهههتا.ة الاطوووحل لية:  .ب

نؽههههم اللشههههميزة ال  مديهههها.  دسجههههة تفٍيههههذ مفالجههههة  ههههزه ئستجاظهههها.  ههههي املعههههتٍجزة ـثههههم ظههههيجز 

تمههاد ـثههم أنؽمههة أظاظههية أ   املثههإ ةفههض أنههواؿ امللىهها. الصههوتية ال  مْهه  اظههت ذاميا ةال بااـل

ين تيتههوة ـثههم مهها  ساا بيانهها. تفمههز ـثههم حما ههة حٍههًو امللْيههة بشمديهها.  ا ههة يق  ههزه الصهه

الىْشمههة للمفلومهها.  ظشمٍههة الفمههز  ههزه تمنههق أة ةـههادا انتهها  أ  تفههذ ز )ـثههم ظههيجز املثههإ ـنههذ 

الٍيا  بتوجا  الجيانا. لصهيمة مفينهة( للمفلومها.ة  م تلهي الفمليها. امليمهة مه  أجهز  هماق 

   (29) حىؾ املفلوما. ـثم املذي العومز 

تيتها    PDF/Aةفض الصهين ت شه ئ ملىها. را.  جهم مشتىهق ـثهم ظهيجز املثهإ  هيمة الحجم:   . ج

 ةلم تعماق امللي جميق  عوط الاش ه املعت ذمة مما  عح   ي صمادا  جم امللي 

تفٍههذ الصههيمة  شههٓز  جههش ـثهه ا أمهها  الههتيْم و اهها  تالتههالي  ضمههذ مهه  تفٍيههذ ةجههشااا. الحػليوود:  .د 

 يا  هاا الاىؾ الم   د  الٍ

تشههها  الشهههىاوية ةلهههم أة مهههذي التمثيههههز الٌش ههه  مىتهههوح للتيليهههز املجا هههش باظههههت ذا  الشوووفافية:   ه 

  (31) ملد ا. ملظاظيةة بما  ي رلٔ الٍشااا باظت ذا  ميشس النصوو وٍغ 

 (31) (: ةمثل خصاوص بػض الصيغ حظأ مػاةير الاخحياز6الجدوم زكم )

 PDF PDF/A ODF OOXML TIFF JPEG 

2000 

الصووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووويضة 

 املفحىحة

مػيوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواز  

 مفحىح

مػيوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواز  

 مفحىح

مػيوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواز  

 مفحىح

مػيووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواز  

 مفحىح

مػيووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواز  

 مفحىح

مػيوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواز  

 مفحىح

 اػيف حيد حدا اػيف اػيف محىطغ حدا حيد إلاثاحة

 حيد حيد حيد حيد حدا حيد محىطغ الاطحل لية

 اػيف مسثفؼ اػيف اػيف مسثفؼ محىطغ الحجم

 محىطغ اػيف مػلد اػيف محىطغ محىطغ الحػليد

 محىطغ حيد محىطغ حيد محىطغ اػيف الشفافية
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ّانهههه  الااجههههة  هههه  اظههههت ذا  الجيانهههها.: أمهههها ةرا  ا تيههههاس الشههههٓز املناظهههه   فتمههههذ ةشههههٓز ِجاهههه  ـثههههم ٌ 

لتفهههذ ز الجيانههها. أ  مفالج اههها ال تيهههاس  هههيمة اللشهههميز املناظهههجةة   هههي الجهههذٕ  املهههوالي نو هههح أنهههواؿ 

 الصين حع  اظت ذاماااا:

 (32) (: ةىض  أنىاع الصيغ حظأ نىع الاطحندا 7كم )الجدوم ز 

 الاطحندا 

الحفوووووووووووووووووظ غلوووووووووووووووووى املووووووووووووووووودي  نىع الىثاوم

 البػيد
 الخشضيل

PDF  (PDF/A) DOCX, .ODT, .TEXTE,  .PDF 

(PDF) 

 وثاوم مكحبية نص

.PDF (PDF/A)  

ّان   ابتة)  (ةرا 
.XIS, .ODF 

 حداوم/ 

 أوزاق حظابات

 XML, .CSV   

ّان  د )  (ناميْيةةرا 

XML, .SVG PPT, .ODP  غسو 

 XML, .CSV MDB, .ACCDB, .FMJ كىاغد بيانات 

.TIFF .JPG (JPEG), .JPG (JPEG2000), 

PNG 

 طمػية بصسية  ىز 

WAV, .PCM MP3, .WAV ىت  

.AAF, .MXF .AVI فيدةى 

DXF, .SVG .DWG, .SVG خا ة خساوغ/ منععات 

 ي: تعريف جواز الصفر البيومرت -7

 لفههذ جههواص  املفلومهها. الجيوم   ههة ـجههاسا ـهه  بيانهها. حيومههة تعههم  بتيذ ههذ  ومههة الشههولة

العهههىش الجيهههوم  ة ـجهههاسا ـههه  جهههواص ظهههىش ةلْ   إلاهههي  سقهههي  يتهههوة ـثهههم مفلومههها. حيومهههة  المههه   مْههه  

اظهههههت ذاميا للمصههههههادٌة ـثههههههم  ومهههههة املعههههههاوشم ة  فتمههههههذ  هههههزا الجههههههواص ـثههههههم تٍنيهههههة الجعاٌههههههة الزِيههههههة 

لجهههههة دٌيٍهههههة تٓهههههوق  هههههي المههههه.ه ملمهههههامي أ  الولىهههههي أ   هههههىية  هههههي  ظهههههغ جهههههواص العهههههىش   هههههشمية مفا
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ئلْ   إلاهههي بييهههن تٍهههشأ املفلومههها. املوجهههودا  هههي الشهههشمية بواظهههعة الْمجيهههوتش  هههي املعهههاسا. للتفهههشه 

 (33)  املصادٌة ـثم  ومة املعاوش 

شمية ةلْ   نيههة مهه  وهه ق جههواص العههىش الجيههوم  ة  عههم  هه 2100د عههم    26 وٍهها للٍههشاس املهه سي  ههي 

ثهههههم مفلومههههها. الاالهههههة املذنيهههههة  د ق  هههههلة تيتهههههوة ـثهههههم الشهههههيادا. ئلْ   نيهههههة للذ لهههههة الجضائشمهههههة ـ 

يفو  تصماتو  مية م   مااا  وستو الشمعية  تٌو   لصاح  العل   مفلوماتو الجيوم   ة الٌش

ا مهه  ظههشه املنؽمههة بههذأ تههذإ  جههواص العههىش الجيههوم  ة الجضائههشة املعههابَ للمفهها ا  الفامليههة ا اههذد

فهها نمورجيههاة  ههم تههم تفمههيم  48  ههزا ـثههم معههتوي  2102جههانىي  15الفامليهة للعاهه اق املههذإلاي منههز  مٌو

ّاوههة املٍاظفهها.  داسمهههةة الههذ ائشة املمثليهها. الذ جلوماظهههية الجضائشمههة  هههي  الفمليههة تههذسمديا ليشهههمز 

 (34) الواس  

 املكاتب البيومرتية: -8

تٍشمههه   داسا منهههو تهههم اظهههتيذا  مٓاتههه  بيوم   هههة ـثهههم معهههتوي مههه  أجهههز تيعهههاق  ذمهههة املهههواظ    

الجلهههذ ا. بتعجيهههَ نؽههها  تْنولهههو ي  اظهههق النٍهههاط ِمههها تهههم انتٍهههاا مهههوؼىاق مههه  لاق تهههم تٓهههوماام ليهههزا 

 (35) المش   تتمثز  زه املٓات   ي:

جا.  الجعاٌا. الشماد ة - يم املِش  مْت   او ب ٌ 

 مْت   او بجعاٌا. التفشمي الوظنية -

   او بدواص العىش الجيوم  ة مْت   -

 

 مراحل إعداد جواز الصفر البيومرتي: -9

 مشاٌجهههة امللهههي بعشمٍهههة جيهههذا  التهههذٌيَ  هههي  ههههي مشحلهههة اظهههت.  الو هههائَ مههه  املفنههه   املسحلوووة ألاو وووى:

الو هههههائَ املعلوتهههههة ّليههههها ) هههههيادا الج عهههههية + تصهههههشم   هههههش ي+  هههههيادا ةٌامهههههة+  هههههيادا ـمهههههز أ  ـهههههذ  

مية+ ٌعيمة 4الفمز+   ججائية+ إلا وة م  وصيلة الذ (  وس ٌس

مشحلة التذٌيَ  ت تل  زه املشحلة  ي تذ م  املفلوما. الوا ة باملفنى م  اظم  املسحلة الثانية:

منة الصوسا الشوصية للمفن    يادا  م ال جز +ٌس زا ٌس  لٍ   تاسمخ املي.د  سٌم ـٍذ املي.د ِ 

مية  حىؽيا   مي.د أة تيومليا ةلم الصيمة الٌش
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 (: ةىض  املاس  اليىئي املظحند  في غملية زكمنة امللفات04كل زكم )الش

 

 

 
 

 (: ةمثل واحهة بسماية امل   اليىئي05الشكل زكم )

 تلههٔ الوا ههة  مشحلههة التههذ م  تتمثههز  ههي تههذ م  املفلومهها. الوا ههة بهه ا  أ  املفنهه  املسحلووة الثالثووة:

ههههههم ا ليهههههاتي الههههههزة تعهههههت ذمو مصهههههه اة بالٍصهههههش  امل ههههههت جاق با  هههههاوة ةلههههههم مفلومههههها. ـامههههههة مثهههههز ٌس

 الجيوم  ة لتجلين  اح  الجواص بواظعة سظالة نصية ل اعوس  اظت.  جواصه 
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 (: ةىض  الاطحمازة الالكترونية06الشكل زكم )

 

مشحلهة املصهادٌة  ههي املشحلهة ئظاظههية  امليمهة جهذا  تتمثهز  هي ويهل املفلومهها.  املسحلوة السابػوة:

 ادٌة ـل اا  الت ِيذ التا  م  صا اا املص

 
 (: كيفية الب ث غن ملف حىاش الظفس في النظا 07الشكل زكم )

ميهة  و اها  هتم أ عها ا هز بصهما. الشهول ـه  ظشمههَ  املسحلوة الخامظوة: مشحلهة أ هز الصهوسا الٌش

يق  لْ   إلاي للمفن   زا الصوس باتجاؿ املفا ا  الوا ة هاا با  اوة ةلم التٌو  آلة  ا ة لزلٔ ِ 
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 (: كيفية حفظ الصىزة في النظا 08الشكل زكم )

 
 (: حهاش أخر البصمات إلالكترونية09الشكل زكم )

 
 (: ظهىز البصمات وكبىلها من ظسف النظا 10الشكل زكم )
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 (: حهاش الحىكيؼ الالكتروني11الشكل زكم )

 

ههشااا الو يٍههة  تثحي اهه املسحلووة الظادطووة: ا ـهه   هههي مشحلههة تعههليم جههواص العههىش  و اهها  ههتم ت ههجيز ٌ 

ظشمههَ جيههاص  ههاو لههزلٔ  ههم تعههليمو للمفنهه  مههق ا ههز بصههمتاق للت ِههذ مهه   ومههة الشههول املعههتلم 

لجواص العىشة تذ ق املفلوما. الوا ة باملعتلم  ي سجز اللعليم مق ا هز الجصهمة  ئمعهاا ـثهم 

 ئظت.  

 عنلية حفظ البياىات الرقنية: -01

مية  ي ٌاـذا بيانا. ةفذ ئن ااا م  املشاحز العابٍة تيىؾ الجيانا. ال بيين  تم حىؾ  oracleٌش

م جواص العىش الجيوم  ةة  يتوة  هزا امللهي ـثهم  بيانا. املعت ذ   ي ملي  او م جز تي  ٌس

يفههههههو  لْ   إلاهههههي   ههههههيادا املههههههي.د  ميهههههة  تٌو اظهههههتماسا الجيانهههههها. الوا هههههة بٓههههههز قهههههول   ههههههوستو الٌش

من ااS12 وة به )ش الوا ة املف   ( الم  تم  ٌس

 ج الدراشة وحتليلها:عرض ىتائ -00

ويمهها  ثههي نههوسد ةجابهها. أوههشاد الفينههة حههٕو ئظههتحياق املوجههو ليههم ويمهها   ههل  جههشااا.  التٍنيهها. 

ّاق الع إ  تفلَ  املعت ذمة  ي الاىؾ الٌش   بمص اة الجيوم  ة بجلذ ة باتنةة   ي  زا الصذد 

منة ملفشوة تلٔ الصين  مو ح الجذ م )بالصيمة الناتدة ـ  ـملية الٌش  (  جابة ـه   هزا18ٕ  ٌس

 الع إ
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 (: الصيضة املح صل غليها بػد غملية السكمنة08الجدوم زكم )

 : ماهي  يضة الصىزة التي ثح صلى  غليها نخياة غملية السكمنة؟1ض

 النظبة الحكساز إلاحابات

Tiff 0 0 

BMP 0 0 

JPEG 14 100 % 

PDF 0 0 

 % 100 14 املجمىع

أق مصه اة جهواص العهىش الجيهوم  ة تفتمهذ ـثهم  %011. أوشاد الفينة ب عهجة حين أِذ. لنا ةجابا

هم ) jpegملىا.  مها   هانا  هي الجهذٕ  ٌس منة ِ  مه  بهاق الصهين  jpeg( أق  هيمة 17ـنذ ـملية الٌش

 الم   فتمذ ـل اا ـنذ اظت ذ  ملىا. الصوس  

 (: الصيضة املظحندمة غند الحفظ09الجدوم زكم )

 ثح صلى  غليها بػد السكمنة هي نفظها املظحندمة غند الحفظ؟: هل الصيضة التي 2ض

 النظبة الحكساز إلاحابات

 92,86% 13 إلافم

 7,14% 1 ال

 100% 14 املجمىع

مهه  أوههشاد الفينههة ـثههم أق الصههيمة  %86 92( املجههاق أـهه.هة أجابهه  مهها إلاعههحتو 19مهه   هه.ٕ الجههذٕ  )

منة الو ائَ هي نى تماد الم   فتمذ ق ـل اا نليدة ٌس عيا املعت ذمة ـنذ ـملية الاىؾ أة  تم ـئ

ـنهههذ ـمليهههة الاىهههؾ الااهههائي للصهههوس ّوناههها تتماهههت بهههالجودا  ال جهههم الصهههما  نليدهههة  jpegـثهههم  هههيمة 

ـثهم أق الصهيمة املفتمهذا  هي ـمليهة الاىهؾ ليعه   %04 7لعمغ الجيانا. ة  ي حاق أجابه  إلاعهجة 

منهةة إلاعهت تش  ممها ظهجَ أق ـمهإ مصه اة جهواص العهىش الجيهوم  ة نىعيا املفتمذا أ ناا ـمليهة الٌش

منههههههههة بييههههههههن أق  ههههههههيمة  ّاويههههههههة بتٍنيهههههههها. الٌش  فتمههههههههذ ـل اهههههههها ل.ظههههههههت ذا   jpegليعهههههههه  ليههههههههم مفشوههههههههة 

م ) ( بيين اناا تتمات بدودا الصوسا   جهم  هما   رلهٔ 16 ئظ  جاؿ ِما   اناه  ي الجذٕ  ٌس
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جيانها. ـثههم املههذي الجفيهذ  ليههزا ال  و هه ى يناها تفتمههذ ـثهم  ههمغ امللىهها. ممها ٌههذ  هه دة ةلهم  ههياؿ ال

.  للي بمص اة جواص العىش الجيوم  ة  تماد ـل اا  ي ـملية الاىؾة وٓاق ـثم مينذس   ـ  بااـل

ميههة مثههز  ههيمة  تمههاد ـثههم ملىهها. مفياسمههة ويمهها   ههل حىههؾ امللىهها. الٌش وفثههم الههشلم مهه   Tiffـئ

أناهههها تفمههههز ـثههههم  ههههمغ امللىهههها. مهههه  د ق  ههههياؿ   جميهههها الْجاهههه  ةال أناهههها تتماههههت بدههههودا  ههههوسااا ِمهههها

ذ  منة تفتمذ ـثم  زه الصيمةة ٌ  الجيانا.  زا ما جفز الْثا  م  امل ظعا.  احجة مشاسلق الٌش

م )   Tiff( ةفض الوصائل الم  تتمتق هاا  يمة 15  انا ظابٍا  ي الجذٕ  ٌس

م ) ملفشوة الصيمة مل شي املعت ذمة  ي ـملية الاىؾ ٌمنا بعشح الع ا  (13ٕ ٌس

 (: الصيضة املظحندمة غند غملية الحفظ النهائي.10الجدوم زكم )

 : إذا كاند إلاحابة ب  فماهي الصيضة املظحندمة غند الحفظ النهائي؟3ض

 النظبة الحكساز إلاحابات

Tiff 0 0 

BMP 0 0 

JPEG 0 0 

PDF 1 100 

 100 1 املجمىع

ههههم ) ة وهههه را ٌاسنهههها  ههههزه PDFمة ـنههههذ الاىههههؾ الااههههائي هههههي ( أق الصههههيمة املعههههت ذ01 و ههههح الجههههذٕ  ٌس

هههم ) ال  PDF( الهههزة  و هههح نهههوؿ الصهههين حعههه  نهههوؿ الو هههائَ ندهههذ أق  هههيمة 16 جابههها. بالجهههذٕ  ٌس

تعهههههت ذ   هههههي حىهههههؾ ملىههههها. الصهههههوس بهههههز تعهههههت ذ   هههههي حىهههههؾ امللىههههها. النصهههههيةة ِمههههها أِهههههذ لنههههها أحهههههذ 

نههها أناهههم  فتمهههذ ق ـثهههم ملىههها. ا وتصهههاق  هههي ـلهههو  الااظهههوا باملصههه اة مدهههإ الذساظهههة حيهههن بهههاق ل

PDF  ههي حىههؾ امللىهها. النصههية مثههز ئظههتماسا الوا ههة بدههواص العههىش المهه   ٍههو  املينذظههوق بمل اهها 

   الم  تيتوة ـثم الجيانا. الشوصية للمواظناق
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 (: مساحل غملية الحفظ11لجدوم زكم )ا

 

مية وٍذ أجاا أوهشاد الفينهة به ق ـمليهة الاىهؾ تهتم  وهَ  ه.   بال عجة ملشاحز حىؾ الْيانا. الٌش

(ة ة اوة ةلم ةجشااا. أ شي تٍو  هاا املع  لة ـه  ـمليهة 00م )مشاحز ِما  و مجاق  ي الجذٕ  ٌس

 الاىؾ ِما   ا  لنا أ ناا املٍابلةة بيين أق  اد  الاىؾ مٍعم ِما  ثي:

- Partition « D » .هههي م صصهة لاىههؾ ٌاـههذا الجيانها  :oracle  المهه  تيتهوة ـثههم جميههق 

 املفلوما. الوا ة بنؽا  مفلوما. جواص العىش الجيوم  ة  

- Partition «E » هههزا الجهههضا مههه   ههههاد  الاىهههؾ م صهههل لل  هههخ ئحتياظيههههة   :Backup 

مههإ اليوميههة  مههتم حىههؾ إلا ههوتاقة إلا ههوة  ههي  بييههن  ههتم ةإلاشههاا إلا ههوة احتياظيههة مهه  مـل

 الواد   إلا وة  ي ٌشو  ل   اس ي 

- Partition « F »  أمهههها الجهههههضا مل اههههه  مههههه   هههههاد  الاىهههههؾ ويهههههو م صهههههل لاىهههههؾ الصهههههوس :

 JPEGا. ئلْ   نيةة   يادا املي.د الوا ة  هي  هٓز  هوس  تصهيمة الشوصية  الجصم

  ساا بيانا. امللىا. مل شي   الزة  يتوة ما HTMLبا  اوة ةلم ملي 

ةفهههذ ئن اهههاا مههه  املشاحهههز العهههابٍة  هههتم نٍهههز جميهههق الجيانههها. ةلهههم الوهههاد  الشئيسههه   الوهههاو  -

ئهشةة ليهتم ةسظههإ سظهالة  هي ال   ههذ بالشهجْة الوظنيهة الٓهائ  بوال ههة  سٌلهة  هي الجنههوا الجضا

  لْ   إلاي لإلـ.  بنداح الفملية 

 : ماهي املساحل التي ثلىمى  بها لحفظ الكيانات السكمية؟4ض

 لوما.  ي جياص املوؼي الٍائم ب د إ الجيانا.حىؾ املف -

مية  ي  واد  الاىؾ -  حىؾ املفلوما.  ي ملىا. ٌس

  حىؽيا  ي ٌشو  ل   اس ي احتياظيةةإلاشاا إلا وة  -
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 : غملية حفظ الكيانات السكمية في خاد  الحفظ(12) الشكل زكم

 (: الىطاول املػحمدة في غملية الحفظ السكمي12الجدوم زكم )

 : ماهي الىطاول املظحندمة في غملية الحفظ السكمي؟05ض

 النظبة الحكساز إلاحابات

 CD 0 0أٌشاو 

 DVD 0 0أٌشاو

 48% 12  واد  حىؾ

 52% 13 أٌشاو  لجة  اسجية

 1 1 أ شظة ممناظيعية

 100% 25 املجمىع

هههههم ) مههههه  أوهههههشاد الفينهههههة اتىٍهههههوا ـثهههههم اظهههههت ذا   هههههواد  الاىهههههؾة  %48( أق 02ن.حهههههؾ  هههههي الجهههههذٕ  ٌس

ة أق  ههزه الوظههائز مههاام ـثههم اظههت ذا  أٌههشاو  ههلجة  اسجيههةة  أوههاد املعهه  ٕ ـهه  املصهه ا 52% 

ّانهه  مذسجههة  ههي مشههش ؿ الجيههوم  ة  وٍهها ملهها جههاا. بههو تفليمهها.  صاسا  املعههت ذمة  ههي ـمليههة الاىههؾ 

الذا ليههةة إلاعههت تش ممهها ظهههجَ أق الوظههائز املعههت ذمة  هههي ـمليههة الاىههؾ  املتمثلهههة  ههي  ههاد   هههاو 

تمتهههق بٍهههذسااا ـثهههم بهههالاىؾ  ملٌهههشاو الصهههلجة الواسجيهههة وْمههها رِشنههها ظهههابٍا أق الهههزاِشا ا امولهههة ت

مٍا مههههة الصههههذما.   ههههزا مهههها    ليهههها اق تٓههههوق  ظههههيلة حىههههؾ جيههههذاة أمهههها بال عههههجة لوههههواد  الاىههههؾ 

وتفت هه  أ عهها  ظههيلة جيههذا لفمليههة الاىههؾ الٌش هه   رلههٔ يناهها مصههممة  صيصهها لههزلٔ و هه  تفمههز 

 ـثم حىؾ املفلوما. يظٕو و  ا ممْنة 

ّان  ـينة الذساظة تشابي  ش ط  م ) ملفشوة ما ةرا   ( 16الاىؾ أ  ال ٌمنا بعشح الع إ ٌس
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 (: غنا س حماةة املػلىمات غند غملية الحفظ السكمي13الجدوم زكم )

 

 

 

 

  

 

 

م ) ( ياتم املجيو وق بالذسجة مل لم بالاما ة  هذ الىا  ظها.  رلهٔ ب عهجة 03م   .ٕ الجذٕ  ٌس

س  ملتشتههههة ب عههههجة ة  ههههم الاىههههؾ مهههه  المجهههها%21 ل اهههها الاىههههاػ ـثههههم أمهههه  املفلومهههها. ب عههههجة  45% 25

ة  أ اهه ا %73 02ة  ههم مل عهاا الحشههشمة ب عهجة %55 04ة وذسجهة الاهشاسا  الشظوتههة ب عهجة 08% 08

مهههإ املنوظهههة  %19 9الٓهههواس  العجيفيهههة ب عهههجة  ممههها  هههذٕ ـثهههم أق املهههوؼىاق دٌيٍهههاق  هههي الٍيههها  باـي

 هام 

 

 : ةمثل مدي ثىفس شسوط الحفظ السكمي(01)الشكل البياني زكم

درجة ; العدد
الحرارة 

; 8; والرطوبة
15% ;  العدد 

الغبار 
;  واألتربة

10  ;
18%  

الكوارث ; العدد
; 5; الطبيعية

9%  

األخطاء ; العدد
; 7; البشرية
13%  

;  العدد
;  الفيروسات

14 ;25%  

أمن ; العدد
;  11; المعلومات
20%  

 : هل ثساغى  في غملية الحفظ السكمي الػنا س الحالية؟06ض

 النظبة الحكساز إلاحابات

 14,55% 8 دسجة الاشاسا  الشظوتة

 18,18% 10 المجاس  ملتشتة

 9,09% 5 الٓواس  العجيفية

 12,73% 7 مل عاا الحششمة

 25,45% 14 الىا  ظا.

 20% 11 أم  املفلوما.

 100% 55 املجمىع
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ٕ الشهههٓز الجيهههاإلاي العهههابَ ن.حهههؾ أق  هههش ط الاىهههؾ املتهههووشا  املفمهههٕو هاههها لهههذي مصههه اة مههه   ههه.

ّانههه  أِ هههه  إلاعهههجة ل اما هههة  هههذ الىا  ظهههها.  ّانههه  ب عهههه  متىا تهههة بييهههن  جهههواص العهههىش الجيهههوم  ة 

ّانه  ل اما ههة  هذ الٓهواس  العجيفيههة ب عهجة  %25ب عهجة  ة  رلههٔ حعه  أ مي اهها %9ة  أٌهز إلاعههجة 

 الذساظة   أ لي اا لذي ـينة 

 ثسث أ شسوط الحفظ حظأ ألاهمية وألاولىية :(14الجدوم زكم )

 النظأ شسوط الحفظ

 %25 الاما ة  ذ الىا  ظا.

 %21 أم  املفلوما.

 18% المجاس  ملتشتة

 15% دسجة الاشاسا  الشظوتة

 13% مل عاا الحششمة

 9% الٓواس  العجيفية

اظهههههت ذا  الجيانههههها. يظهههههٕو و ههههه ا ممْنهههههة تهههههم ظهههههشح  ملفشوهههههة مهههههذي  هههههش سا الاىهههههؾ الٌش ههههه  لعهههههماق 

 (17الع إ )

 (: اسوزة الحفظ السكمي ليما  اطحندا  البيانات غلى املدي البػيد15الجدوم زكم )

 

 

: هوول ثووسو  أ  غمليووة الحفووظ السكمووي اووسوزية موون أحوول اووما  اطووحندا  07ض

 البيانات غلى املدي البػيد؟

 النظبة الحكساز إلاحابات

 64,29% 9  ش سمة جذا

 35,71% 5  ش سمة 

ا ما  0 0 نـو

 0 0 لا   ش سمة

 100% 14 املجمىع
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ـثم أق الاىهؾ الٌش ه  ـمليهة  هش سمة  %29 64( حين أِذ. إلاعجة 04ّان   جابا.  ي الجذٕ  )

  ـثم أنو ـملية  ش سمة مما  ذٕ ـثم  بي املجيو اق %70 35جذاة  أجاب  ما إلاعحتو 

 نيات الحفظ السكمي املظحندمة(: ثل16الجدوم زكم )

 : ماهي الحلنيات التي جػحمدونها لحفظ الكيانات السكمية بمصلححكم؟08ض

 النظبة الحكساز إلاحابات

 13,95% 6 تشىا  الجيانا.

 0 0 الجصمة املائية

 32,56% 14 معادا. الىا  ظا.

 18,60% 8 نٍز الجيانا. م   ظيغ ةلم  ظيغ

 32,56% 14 ّلمة العش

 2,33% 1 مديا. مشاٌجة املفلوما.بش 

 100% 43 املجمىع

هههة مهه  التٍنيههها. 06ن.حههؾ مهه   ههه.ٕ الجههذٕ  )  ( أق ـينههة الذساظهههة  فتمههذ ق ـثههم مدمـو

لمهههههة العهههههش ٌهههههذس. بهههههه  ّانههههه  ملعهههههادا. الىا  ظههههها. ّ  ميهههههة بييهههههن أِ ههههه  إلاعهههههجة  لاىهههههؾ الْيانههههها. الٌش

فنا ش الم   تم مشاـاااا  ي الاىؾ   زه النتائش تذـم ـ   ـنو أوشاد الفينة ب صوو ال 56% 32

ههة بهه م  املفلومهها.ة  ههم نٍههز الجيانهها. مهه   ظههيغ ةلههم  ّانهه  الىا  ظهها.  ههي املشتجههة مل لههم متجـو حيههن 

 أ اهههههه ا بشمديهههههها. ملشاٌجههههههة املفلومهههههها.  %95 03ة  ههههههم تشههههههىا  الجيانهههههها. ب عهههههجة %61 08آ هههههش ب عههههههجة 

   %33 2ب عجة 

 (: إشكالية اياع البيانات17الجدوم زكم )

 : هل واحهحكم من كبل إشكالية اياع البيانات9ض 

 النظبة الحكساز إلاحابات

 14,29% 2 إلافم

 85,71% 12 ال

 100% 14 املجمىع
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مهه  اوههشاد الفينههة أِههذ. أناهها لههم تواجههو ة ههٓالية  %70 85( ن.حههؾ أق إلاعههجة 07مهه   هه.ٕ الجههذٕ  )

نام  اجيهههوا ة هههٓالية  هههياؿ الجيههها.  هههياؿ الجيانههها.  ههههي إلاعهههجة ِجاههه ا مٍاسنهههة ةفهههذد الهههز   أجهههابوا بههه 

ة إلاعهههههت تش ممههههها ظهههههجَ أق أوهههههشاد الفينهههههة  فملهههههوق ـثهههههم حىهههههؾ ِيانهههههااام  %29 04 املٍهههههذسا إلاعهههههج ام بهههههه 

ميهة مه  العهياؿ مه  أجههز  هماق اظهت ذاميا ـثهم املهذي الجفيههذ رلهٔ مه   ه.ٕ اـتمهاد م ـثههم  الٌش

اة بال عجة للىئهة المه  أجابه  تٍنيا. الاىؾ الٌش    الفمز ـثم أم  املفلوما. ِما   اناه ظابٍ

ب ناا  اجي  ة ٓالية  ياؿ الجيانا. حا لنا مفشوة ما ةرا تمْنوا مه  اظه  جاـيا وهتم ظهشح العه إ 

م )  (01ٌس

 مكانية اطترحاع البيانات بػد اليياعإ(: إحابات أفساد الػينة حىم 18الجدوم زكم )

 

 

 

 

 

تمْنهههه  مهههه  اظهههه  جاؿ الجيانهههها. المهههه  تههههم  %011مهههه   هههه.ٕ ةجابهههها. أوههههشاد الفينههههة ن.حههههؾ اق إلاعههههجة 

ق املجيههههو اق لههههذيام امليههههاسا. التٍنيههههة ال.صمههههة ّههههونام م تصههههوق  ههههي ـلههههو  أ هههياـياة   ههههزا  ههههذٕ ـثههههم 

 ت ذمة  ي ئظ  جاؿ تم ظشح الع إ املوالي:الااظوا  ملفشوة العًش املع

 (: ةمثل إحابات أفساد الػينة حىم العسق املظحندمة الطترحاع البيانات19الجدوم زكم )

( املجههههاق أـهههه.ه ن.حههههؾ اق املعههههتدوتاق  فتمههههذ ق ـثههههم  هههه.  ظههههًش الظهههه  جاؿ 09مهههه   هههه.ٕ الجههههذٕ  )

أ نههاا املٍابلههة بييههن الجيانهها.  ههي حالههة  ههياـياة  هههي نىههغ العههًش المهه  أِههذ ا لنهها معهه  ٕ املصهه اة 

 : إذا كاند إلاحابة بنػم فهل كمحم باطترحاغها؟10ض

 النظبة الحكساز حاباتإلا 

 100% 2 إلافم

 0 0 ال

 100% 2 املجمىع

 ؟: ماهي العسق املظحندمة من ظسفكم الطترحاع البيانات في حالة اياغها11ض

 الشجوؿ لل  وة ئحتياظية -

تماد ـثم بشمديا.  ا ة باظ  جاؿ الجي -  انا.ـئ

ههادا حىههؾ الجيانهها.  ههي حالههة مهها ةرا لههم  ههتم اظهه  جاـيا  - تمههاد ـثههم ال ههج.. الٍذ مههة ـ  ـئ

 ـ  ظشمَ ال  مديا.
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  جههه  ق أ ال لل  هههوة ئحتياظيهههة المههه   هههتم ت ضمااههها  وميههها  هههي الوهههاد ة ِمههها  عهههت ذموق ال  مديههها. 

الوا ههة باظهه  جاؿ الجيانهها.ة  لههزا  جههض ا ـهه  اظهه  جاؿ الجيانهها. هاتههاق العههشمٍتاق  ههتم ال جههوا ةلههم 

ادا ةد إ الجيانا.  حىؽيا   ال ج.. الٍذ مة ـ 
 

 ىتائج الدراشة: -02

منهههة   هههزا مههها  JPEGتفتمهههذ مصههه اة الجيهههوم  ة بجلذ هههة باتنهههة ـثهههم ملىههها.  - أ نهههاا ـمليهههة الٌش

 م  ةجابا. أٌشاد الفينة  %011أِذتو إلاعجة 

منههة هههي نىههغ الصههيمة املعههت ذمة  ههي ـمليههة  -  ههيمة الصههوس املعههت ذمة أ نههاا ـمليههة الٌش

 م   جابا. %86 92الاىؾ   زا ما ِذتو إلاعجة 

ميهههة بمصهه اة الجيهههوم  ة بجلذ ههة باتنهههة حعهه  ةجابههها. تتمثههز مشاحههز حىهههؾ الْي - انهها. الٌش

 أوشاد الفينة ويما  ثي:

  .حىؾ ٌاـذا الجياناoracle  ي الٍشو الصل    ي الواد  

 حىؾ املفلوما.  الجيانا. الشوصية للمواظناق  ي الااظوا 

 حىؾ املفلوما.  الجيانا.  ي  واد   ا ة بالاىؾ ـ   الشجْة 

 ة للجيانا.  ي ٌشو  ل   اس يةإلاشاا إلا وة احتياظي 

ّالتالي: -  تٍعم ملٌشاو الصلجة الوا ة بالاواظي  حع  نوؿ الجيانا.  هي مٍعمة 

 " الٍشوD.او بٍاـذا الجيانا  " 

 " الٍشوE م صل لاىؾ ال  وة ئحتياظية " 

 " الٍههشوF منههة  الجصههما.  لْ   نيههة با  ههاوة " م صههل لاىههؾ الصههوس  امللىهها. املٌش

مية  او بما HTMLةلم ملي    ساا بيانا. الْيانا. الٌش

 فتمههههذ أوههههشاد الفينههههة ـثههههم  ههههواد  الاىههههؾ  ملٌههههشاو الصههههلجة الواسجيههههة ّوظههههائز لاىههههؾ  -

مية  الْيانا. الٌش

حعهههه  ةجابههههها. أوهههههشاد الفينههههة وههههه نام  شاـهههههوق  ههههش ط الاىهههههؾ  هههههي ـمليههههة الاىهههههؾ الٌش ههههه   -

س  العجيفيهههههههةة مل عهههههههاا  املتمثلههههههة  هههههههي: دسجهههههههة الاهههههههشاسا  الشظوتهههههههةة المجههههههاس  ملتشتهههههههةة الٓهههههههوا

 الحششمةة الىا  ظا.  أم  املفلوما.
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لذي أوشاد الفينة  بي بعش سا ـملية الاىؾ الٌش   مه  أجهز  هماق اظهت ذا  الجيانها.  -

 ـثم املذي الجفيذ 

ههههههة مهههههه  التٍنيهههههها. لاىههههههؾ ِياناااهههههها  - تفتمههههههذ مصهههههه اة الجيههههههوم  ة بجلذ ههههههة باتنههههههة ـثههههههم مدمـو

ميههههة  تتمثههههز  ههههي: تشههههىا  الجيانهههها. ّلمههههة  –توجاهههه  الجيانهههها.  –معههههادا. الىا  ظهههها.  -الٌش

 بشمديا. مشاٌجة املفلوما. -العش

م  ةجابا. أوشاد الفينة ـثم أناها لهم تواجهو مشهٓلة  هياؿ الجيانها.  %70 85أِذ. إلاعجة  -

  هي إلاعجة ِجا ا تذٕ ـثم حشو الفمإ ـثم حىؾ الجيانا. م  العياؿة

الجيانهها. لْااهها أِههذ. ـثههم اظهه  جاـيا ة ههٓالية  ههياؿ  %29 04 اجههو أوههشاد الفينههة ب عههجة  -

 م   .ٕ بشمديا.  ا ة باظ  جاؿ الجيانا. العائفة

ههة مهه  العههًش مهه  أجههز اظهه  جاؿ الجيانهها.  ههي حالههة  - تفتمههذ مصهه اة الجيههوم  ة ـثههم مدمـو

  ياـيا  تتمثز  زه العًش  ي:

 الشجوؿ لل  وة ئحتياظية  0

تماد ـثم بشمديا.  ا ة باظ  جاؿ الجيانا.  2  ـئ

تمهههاد ـثهههم ال هههج.. الٍذ مهههة  ةـهههادا ةد هههإ الجيانههها.  هههي حهههإ تفهههزس العهههشمٍتاق ـئ  3

 مل لم  الثانية 

 

 :خامتة

ق ـملية الاىؾ الٌش ه   هش سمة  هي م تلهي أاظت لصنا م   .ٕ الذساظة الم  ٌمنا هاا 

منهههة ة  أق ندهههاح ـمليهههة الاىهههؾ  ٓهههوق  ال.صمهههة مههه  أجهههز  هههماق  اظههه  اتيديا. الاىهههؾمشهههاسلق الٌش

ا اتوي الٌش    اظت ذامو ـثم املذي الجفيذة  صو ا بال عجة للمشهش ـا. الخهومة مثهز  بٍاا

ميهة أظهٕو مهذا ممْنهة و ه   ّاق البهذ مه  الاىهاػ ـثهم املفلومها. الٌش جواص العىش الجيوم  ة  ليزا 

يههزه املفلومهها. تمثههز ظههمااام الشوصههية   ههزا مهها تعهه م ةليههو مصهه اة الجيههوم  ة ومشتجعههة بههايوشاد 

منةبجلذ  م   ة باتنة بيين أناا  وش. جميق  مٓانيا. املاد ة  الحششمة م  أجز نداح مشش ؿ الٌش

ظياظههة حىههؾ تعهه م مهه   .ليهها  هه.ٕ اتجاـيهها لتٍنيهها.  ةجههشااا. الاىههؾ المهه  تمْااهها مهه  تعجيههَ 

مية   ل اىاػ ـثم مفلوماااا الٌش
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أثر استخداو الطالبات لصبهات التواصل االجتناعي اإللهرتوىية على 

التحصيل الدراسي: دراسة حالة على قسه املهتبات واملعلومات بهلية 

 اآلداب جامعة اإلماو عبد الرمحً بً فيصل

 حمدد. علياء إبراهيم أ                                                                           

 قعم املكحبات واملفلومات أظحار معاـذ،                                                            

 إلامام ـبذ الشحمن بن فيصل، العفودية جامفة                                                          
 

 :لخصامل

ذام شدددددبلات الحواتدددددل ىجحمدددددا   ـ دددددخ هدددددذفد الذساظدددددة امليذاتيدددددة أثدددددخ الحفدددددش  ـ دددددخ أردددددش اظدددددح 

  .الححصيل الذساس ي بقعم املكحبات واملفلومات بللية آلاداب جامفة ىمام ـبذ الشحمن بن فيصدل

% مددن العالبددات دعددح ذمن الالاددبلات ىجحماـيددة  86.8وثدم جمددق البياتددات وثحليلوددا لحوتددل أثدخ أ  

% مدددددن  54.6الن تحدددددادر الذساظدددددة أ  % مدددددن الفيندددددة . جعدددددح ذموا. وأثطددددد  أي دددددا مدددددن  ددددد 13.2بينمددددا 

الفينة وجذت أ  الالابلات ىجحماـية ظاهمد ف  سفق مفذ.ت العالبات ف  الح صص لذيهن. كما 

أؼوددددددددددشت تحددددددددددادر الذساظددددددددددة أ  مددددددددددن مفوقدددددددددددات اظددددددددددح ذام شددددددددددبلات الحواتددددددددددل ىجحمددددددددددا    ظدددددددددددباب 

ح ذام الالادددبلات ثففيددل اظددمنهددا: % . و لصددد الذساظددة أثددخ ثوتدديات ـددذ   35الحكنولوجيددة ببعددبة 

 ىلكتروتية ف  الفملية الحفليمية لشفق مفذ.تهن النهادية.

الححصددددددديل  -الححصددددددديل  –شدددددددبلات الحواتدددددددل ىجحمدددددددا   إلالكتروتيدددددددة  -: أردددددددشالكلمااااااااح ا   احيااااااا 

 الذساس ي

Abstract: 

The objective of the field study was to identify the effect of the use of social networks 

on academic achievement in the department of Libraries and Information at the 

Faculty of Arts, Imam Abdul Rahman bin Faisal University. Data were collected and 

analyzed to show that 86.8 % of female students use social network while 13.2 % of 

the sample does not use them. It was also revealed by the results of the study that 

54.6 % of the sample found that the social network contributed to raising the rates of 

female students in their specialization. The results of the study showed that obstacles 

to the use of social networks caused technological reasons buy 35 %. The study 
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concluded several recommendations, such as activating the use of electronic 

networks in the educational process to raise final rates. 

key words: impact - Electronic Social Networks – Achievement- Educational 

Achievement. 

 

 

 املكدمة : -1

دفدددددددذ مفودددددددوم شدددددددبلات الحواتددددددددل ىجحمدددددددا   مدددددددن أهدددددددم املفدددددددداهيم املشثبعدددددددة با تترتدددددددد وا  حمددددددددق 

، ولددوحؾ ثضايددذ ـددذد معددح ذم ها رالاددلل كبحددر، وموميددا رفددذ يددوم منددز ؼووسهددا ـ ددخ شددبكة ىفتراضدد ي

 مددن  ددذماتها وتموهددا وثعوسهددا العددشبق الددزال جددزب  فددشاد .ظددح ذاموا ىظددحفاد ىتترتددد، دهددذ  

حماد  ـل ها ف  حياتهم ودساظاتهم الحفليمية. وـى

ومعايش  لححقيق هذ  كلية آلاداب ف  جامفة إلامدام ـبدذ الدشحمن  بدن فيصدل هدو ثدوفحر جميدق  

أتدب  للعالبدات دوس التدي جعدوم فد  سفدق مفدذ.ت تتداق وثفدوب العالبدات، وملدا  الحكنولوجيةالوظادل 

شددددددبلات الحواتددددددل ىجحمددددددا   أحددددددذ أشددددددلان ثبددددددادن موددددددم فدددددد  الحواتددددددل الفل ددددددي بيددددددنهن ، حيدددددد  جفددددددذ 

املفلومددددات ـندددددر قنددددوات اثصدددددان  ألكتروتيددددة التدددددي ثحفاـددددل مدددددق مددددن يبحمدددددو  أثدددد  بي دددددة جفليميددددة واحدددددذ  

كالعالبات موضوؿ الذساظة . ومدا يماسظدوتم مدن أةالادعة أيدات كاتدد ومدا لدم مدن ثد رحر تفعد ي واجحمدا   

 حصيل الذساس ي لون أو ات فاضوا.مفذ.ت الح اسثفاؿ خواقحصادال يمكن أ  يؤرش ـ 

العالبات فد  أهدذافون واححياجداتهن. فودن ي حلفدو  فد  دسجدة اظدح ذامون لالادبلات  . حال وتؽشا 

الحواتدددل ىجحمدددا  . ومدددن هندددا كمدددا قدددام فشمدددق البحددد  بشتدددذ ؼددداهش  جعدددححق الذساظدددة وهدددو ـالقدددة 

فلومدددددددات الذساظدددددددية اظدددددددح ذام العالبدددددددات لالادددددددبلات الحواتدددددددل ىجحمدددددددا   بدددددددح  رف دددددددون لحبدددددددادن امل

ومواـيددددذ ى حبددددداسات الححشمشمدددددة والالادددددفومة ا ادددددذد  لودددددن مددددن قبدددددل أقعدددددامون. ومدددددذال ثددددد رحر ـالقدددددة 

 اظح ذام الالابلات ىجحماـية ـ   الححصيل الذساس ي.

 مصهلة الدراسة: -2

ف  كونهدا ؼداهش  أكاديميدة بدح  ظالبدات كليدة آلاداب جامفدة إلامدام ـبدذ  وثحمثل مالاللة الذساظة

ملدا يحقدق  ىجحمدا  ن بن فيصدل، واثتداك كثحدر مدن العالبدات أثدخ اظدح ذام شدبلات الحواتدل الشحم

لددددددذيهن مددددددن ايتابيددددددات وظددددددلبيات ومفوقددددددات ثحددددددون دو  ثحقيددددددق الوددددددذ   ظاسدددددد ي وهددددددو الححصدددددديل 

الذساس ي للمقشسات التي يببغ  دساظدهها واسثفداؿ مفدذ.ت النتداق لدذيهن . وملدا ثدوفشك لودم ان امفدة مدن 
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نولوجيددم محفلقددة با تترتددد ، وأثاحددة كثحددر مددن الحعبيقددات والددبالي بددوسد للحواتددل فيمددا عددوسات ثكث

ددددات مناقالاددددة ـليددددم للحواتددددل فيمددددا بيددددنهم. هددددزا  بيددددنهم ووجددددود الددددواجغ وب واملددددذوتات وأةالادددداه متمـو

 العالبدات،ف ال ـن قلة الذساظات التي ثخنداون اظدح ذام شدبلات الحواتدل ىجحمدا   فد  ثحصديل 

بح   ظاثز  والباحثح  بان امفات، وكثحر  ىجحما  ذساظات ثناولد شبلات الحواتل فكثحر من ال

ليدددم قامدددد  ىثصدددانمنهدددا أي دددا ثشكدددض ـ ددد   إلالكتروةدددم، معدددايش  للفصدددش الشق دددي الدددزال ةفدددي  فيدددم. ـو

   إلالكتروتيدددددة فددددد  الححصددددديل اشدددددبلات الحواتدددددل ىجحمددددد اظدددددح ذامالباحثدددددة بدددددالحفش  ـ دددددخ ـالقدددددة 

ظالبدددات كليدددة آلاداب جامفدددة إلامدددام ـبدددذ الدددشحمن بدددن فيصدددل، واثتددداك العالبدددات تحدددو الذساسددد ي بدددح  

 الحعبيقات والنرامر وإلاتترتد واملالاكالت واملفوقات التي ثواجون.

 

 أهنية الدراسة : -3

 كما ثكمن أهمية الذساظة ف  النقاط الحالية:

  ينهن. ب ىجحما  الوقو  ـ خ مذى و   العالبات بمفووم شبلات الحواتل 

  وان واتددد   ىثصددداليةبيدددنهن، وظبيفدددة  ةالادددعة  ىجحمدددا  الحفدددش  ـ دددخ أتدددواؿ قندددوات الحواتدددل

، واملقدشسات التدي جعدحفيذ مدن هدزا ىثصدان فدد  ىثصداليةإلايتابيدة التدي ثححقدق مدن  دالن الالادبلات 

 دالن من شبلات الحواتل ىجحما  . ورلدم مدن  القصوى الححصيل الذساس ي و التي ثحقق إلافاد  

دساظة ثحليلية وتفية جفحمذ ـ خ جمق البياتات واملفلومات وثحليلوا وانخشوج بمؤششات ـن مذى 

 اظح ذام العالبات والحعومش ـ خ  ظالي  املحبفة.

  كمدددددا أ  ـيندددددة الذساظدددددة جفحندددددر مدددددن أظدددددباب ا حيددددداس املوضدددددوؿ، فكثحدددددر مدددددن الذساظدددددات ثشكدددددض ـ دددددخ

واك ا  حمددق الفل ددي وهندداي دساظددات معددحفيذين ـذيددذ  تدد باـحبدداسهمالفل ددي بددح  ىظدداثز   ىثصددان

الفل ي بح   ظاثز  والباحثح . من  ىثصانمماسظة  ثعبيق أو اظح ذام أو ثخناون مذى إلافاد  أو

هنا ث جم أهمية هزك الذساظة للحفش  ـ خ أردش اظدح ذام الالادبلات ىجحماـيدة إلالكتروتيدة بدح  ف دة 

اك ا  حمددددق ومددددا يددددحالقون ومددددحفلمون مددددن شددددبلات الحواتددددل دفددددود العالبددددات باـحبدددداسهن هددددم أي ددددا تددددو 

 بذوسك ـ خ قذساتهن الححصيلية.

 أهداف الدراسة : -4

 تهذ  الذساظة أثخ:

 الحفش  ـ خ ماهية شبلات الحواتل ىجحما  . .1

 وأيهما أكثر ثعبيقات. العالبات،ثحذيذ أتواؿ شبلات الحواتل ىجحما   بح   .2
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 دن املفلومات ـنر شبلات الحواتل ىجحما  .ثوجوات العالبات تحو ثبا .3

ثحذيددددذ املقددددشسات التددددي يددددحم مددددن أجلوددددا الحواتددددل بددددح  ظالبددددات املعددددحوى العددددادط قعددددم املكحبددددات  .4

 واملفلومات كلية آلاداب بتامفة ىمام ـبذ الشحمن بن فيصل.

 قياط أرش اظح ذام شبلات الحواتل ىجحما   ـ خ الححصيل الذساس ي للعالبات. .5

إلافدداد  التددي ثحققوددا العالبددات مددن الحواتددل ىجحمددا  ، والوقددو  ـ ددخ املفوقددات التدددي  مؤشددشات .6

 ىلكتروةم.ثقف دو  ثحقيق الحواتل ىجحما   

 الدراسة:تساؤالت  -5

 ولححقيق الوذ  من الذساظة ثم ظشق الخعاؤ.ت آلاثية:

 ماهية شبلات الحواتل ىجحما   ؟ -

 بح  العالبات؟ أيهما أكثر ثعبيقات؟ ما أتواؿ شبلات الحواتل ىجحما   -

 ما ثوجوات العالبات تحو ثبادن املفلومات ـنر شبلات الحواتل ىجحما  ؟ -

مددا املقددشسات التددي يددحم مددن أجلوددا الحواتددل ىجحمددا   بددح  ظالبددات كليددة آلاداب بتامفددة ىمددام ـبددذ  -

 الشحمن بن فيصل؟

 يل الذساس ي للعالبات؟ما أرش اظح ذام شبلات الحواتل ىجحما   ـ خ الححص -

ما ىيتابيات التي ثححقق من الحواتل ىجحما  ؟ وما املفوقات التي ثقف دو  ثحقيق الحواتل  -

 ىجحما  ؟ 

 حدود الدراسة : -6

 ثمثلد حذود الذساظة فيما ي   :

 حدود موضوعي :

صددددددديل ثناولدددددددد الذساظدددددددة موضدددددددوؿ أردددددددش اظدددددددح ذام شدددددددبلات الحواتدددددددل ىجحمدددددددا   إلالكتروتيدددددددة بالحح

الذساس ي بح  ظالبات املعحوى العادط قعم املكحبدات واملفلومدات بلليدة آلاداب جامفدة إلامدام ـبدذ 

الدددددشحمن بدددددن فيصدددددل ، مدددددن حيددددد  أشدددددلالوا وثعبيقاتهدددددا واملفوقدددددات التدددددي ثحدددددون دو  ثحقيدددددق الودددددذ  

   ظاس ي وهو سفق مفذن الححصيل الذساس ي.

 حدود زمني :

 م 2018ام الذساس ي ثناولد الذساظة الفصل الثاةم من الف
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 حدود مكاني  :

ثناولددددد الذساظدددددة ظالبددددات املعدددددحوى العددددادط فددددد  قعددددم املكحبدددددات واملفلومددددات بلليدددددة آلاداب جامفدددددة 

 إلامام ـبذ الشحمن بن فيصل .

 حدود لغوي :

 اـحمذت الباحثة ـ خ املصادس الفشبية وإلاتتلحزية.

 مصطلحات الدراسة: -7

جفددددددش  الددددددذكحوس  لينددددددا الفل يتمواقددددددق الحواتددددددل :  Social mediaشددددددبلات الحواتددددددل إلاجحمددددددا  

ىجحمددا   ب نهددات منؽومددة مددن الالاددبلات ىلكتروتيددة التددي جعددم  للمالاددتري ب ةالادداه موقددق  ددا  بددم، 

 . 1ومن رم سبعم من  الن تؽام اجحما   ألكتروةم مق أـ اه و شمن لذيهم تفغ ىهحماماتت 

 ذم ألغدشا  جفليميدة وظياظدية  واجحماـيدة أو أحذ وظادل ىثصان دعدح :Face Bookبوي الفيغ

ومة اجحماـية ، كمدا يقدوم رفدش   فلداس و ةالادعة التدي ثصدل أثدخ م حلدف النداط مومدا  حمالت ثـو

 .2كاتد ششادحوم وف  أظشؿ وقد ممكن

: أحددددذ أشددددوش شددددبلات الحواتددددل ىجحمدددددا   ، يقددددذم  ذمددددة ثذومبيددددة مصدددد ش  جعدددددم  Twitterالحددددومتر

 .حش  للشظالة الواحذ  140بحذ أقص ي ب سظان تج شمذاتت 

النرمتيدددات ىجحماـيدددة التدددي جعدددم  ب سظدددان  أحدددذى: هددد  Electronic Forumاملنحدددذيات إلالكتروتيدددة

ات لألـ اه كم يخناقالاو  ف ها وبفلقو  ـل ها.  موضـو

 موقق ألكتروةم يتمق ـذد من الحذومنات املحفلقة بموضدوؿ :Electronic Blog املذوتات إلالكتروتية

 .3ما. أال بمثابة مفكش  أو ظاحة لعشق آلاساه الشخصية

 .4ثعبيق ثشاظل فوسال، مححكش، ومحفذد املنصات للوواثف الزكية هو :Whats Appالواجغ وب

ثعبيدددق ثواتددل اجحمدددا   لخ ددد يل وبدد  ومالاددداسكة الشظدددادل املصدددوس  :  Snap Chatالعددناب شدددات

 .5وج  يل الفيذيوهات وأضافة تص وسظومات

وظيلة لحبادن سظدادل سقميدة ـندر إلاتترتدد أو غحرهدا مدن شدبلات حاظدوبية : E- mailلكتروةمالنريذ إلا

 .6محواتلة

الححصيل الذساس ي: مذى اظخيفاب العلبات، ملا اكخعبوك من  نرات من  الن املقشسات الذساظية، 

 .7فةومحم قياظوا من  الن ى حباسات الححصيلية النهادية والنصفية وأدوات الحقييم ا خحل
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 : الدراسات السابكة -8

الفل ي وشبلات الحواتل  ىثصانهناي الفذيذ من الذساظات  كاديمية والبحثية التي سكضت ـ خ 

ىجحما  ، أ. أ  الواقق الفف   يؤكذ ـ دخ أ  هنداي حاجدة أثدخ املضمدذ مدن الذساظدات فد  هدزا ا  دان، 

م شددددبلات الحواتددددل ىجحمددددا   كوظددددادل مدددق التركحددددز ـ ددددخ اثتاهددددات العالبددددات تحددددو ثففيددددل اظددددح ذا

اثصددددددان ـل ددددددي فدددددد  الححصدددددديل الذساسدددددد ي، باـحبدددددداسهم مددددددن أهددددددم املقومددددددات ال الاددددددشمة التددددددي ثددددددؤرش وثحدددددد رش 

باظح ذام شبلات الحواتل ىجحما  ، وجعع  الباحثة ف  هزا إلاظاس أثدخ ثنداون وثحليدل تمدارج مدن 

ثددددخ أهددددم الحوتدددديات التددددي  شجددددد دهددددا ثلددددم الذساظددددات فدددد  ظددددياقات صماتيددددة وملاتيددددة م حلفددددة، مالاددددحر  أ

 الذساظات العابقة، وثم ـشضوا من  حذذ فاألقذم ـ خ النحو الحاث  : 

 العربية: الدراسات -8/1

سدتيدددددة ـ ددددد  شدددددبلات الحواتدددددل . اـحمددددداد ظلبدددددة ان امفدددددات   8شدددددشحبيل غالددددد  حميدددددذ أبدددددو ظدددددوملم .1

 .2015. سظالة ماجعححر،ىجحما   للاصون ـ خ ى باس واملفلومات: دساظة م اية ثحليلية

هذفد هزك الذساظة أثخ الحفش  ـ خ مذى اـحماد ظلبة ان امفدات  سدتيدة ـ دخ شدبلات الحواتدل 

المددم رالاددقيم، الوتددفم  ىجحماـيددة للاصددون ـ دد    بدداس واملفلومددات، باظددح ذام مددنبش امل دد  إلـا

د املقيددداط الدددزال قدددام مدددن وجدددو  والححلي ددد . وكدددا  أبدددشص النحدددادر التدددي ثوتدددلد ال هدددا هدددزك الذساظدددة هددد :

دتيدددددددة ـ دددددددخ شدددددددبلات الحواتدددددددل ىجحماـيدددددددة س  اللدددددددم الباحددددددد  بقيددددددداط اـحمددددددداد ظلبدددددددة ان امفدددددددات ى 

 املعح ذمة للذساظة.  دا للاصون ـ خ   باس واملفلومات تادب ورابد . مما دالاحر أثخ تالحية 

 –فامددل كددومل شو  واظددحبحر الباحدد  أ  ـينددة الذساظددة ثخبددق لحوصبددق ظبيعدد  حعدد  مددا أشدداس أليددة م

 ظمشتو  مما دالاحر أثخ صاة ا حياس  ظالي  إلاحصادية التي اظح ذموا للذساظة.

. أرددددددش اظددددددح ذام شددددددبلات الحواتددددددل ىجحمددددددا   ـ ددددددخ مفشفددددددة الضبددددددادن، 9ظددددددنا  أحمددددددذ   قبددددددوؿ .2

 دهم. سظالة ماجعححر. ىححفاػاكخعاب الضبادن، 

الحواتددل ىجحمددا   ـ ددخ مفشفددة الضبددادن ،  هددذفد الذساظددة أثددخ الحفددش  ـ ددخ أرددش اظددح ذام شددبلات

حي  ثم امل   الالادامل  VIPدهم من  الن دساظة حالة ف  ششكة ماسكا  وىححفاػاكخعاب الضبادن 

صمدددداد  اظددددح ذام شددددبلات  VIP وأوتددددد الذساظددددة مددددذيشال شددددشكة ماسكددددا ـ ددددخ كددددل مددددوؼفم الالاددددشكة.

  ، والتركحدددددز ـ دددددخ يح  وا احملدددددحت ـدددددن الضبدددددادن انادددددالالحواتدددددل ىجحمدددددا   للاصدددددون ـ دددددخ املفلومدددددا

الفيغ بدوي .كخعداب صبدادن جدذد، وا اافؽدة ـ دخ صبدادنهم اناداليح  مدن  دالن ىظدح ذام الففدان 

 لالابلات الحواتل ىجحما  
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. مودددداسات العددددالب فدددد  اظددددح ذام الوواثددددف الزكيددددة للوتددددون اثدددد  مصددددادس 10ظددددوصا    بددددذس صهددددش .3

 43ؿ cybrarian  وآلاداب ف  جامفة بحروت الفشبية. متلة املفلومات: دساظة مقاستة بح  كليتي الع

 .2016ظ حمنر

هدددذفد هدددزك الذساظدددة أثدددخ اظدددحعالؿ واظحكالادددا  مدددذى اظدددح ذام الوواثدددف الزكيدددة فددد  الوتدددون أثدددخ 

مصدددددادس املفلومدددددات مدددددن قبدددددل ظدددددالب العدددددنة ان امفيدددددة  وثددددد  ، با ضدددددافة أثدددددخ مقاستدددددم هدددددزك املوددددداسات 

ألهدددذا  الذساظدددة، ثدددم اظدددح ذام كدددل مدددن املدددنبش املعددد   للاصدددون  واثتاهدددات ىظدددح ذام. وثحقيقدددا

ـ   البياتات التي ثحدذد اثتاهدات اظدح ذام العدالب للوواثدف الزكيدة ، با ضدافة أثد  املدنبش املقداس  

ملقاستم مواساتهم فد  الوتدون أثدخ املفلومدات باظدح ذام الوواثدف الزكيدة . وقدذ أؼودشت تحدادر الذساظدة 

عدالب قدذ اظدح ذموا الوواثدف الزكيدة واناواظدي  انخاتدة رالادشكة ظامعدنر أ  ةعبة كبحر  مدن ال

أكثدر مددن غحرهدا. با ضددافة أثد  وجددود فدشوب د.لددة بدح  ظددالب اللليحدح  ، حيدد  ثمحدز ظددالب كليدة العدد  

 بخنوؿ  ياساتهم الحقنية أكثر من رويهم ف  كلية آلاداب.

لمفلومددات الفلميددة والحقنيددة. . رفنددوا  ت ةالادد   حشكددة الوتددون اناددش ل11وظددام يوظددف بددن غيددذ  .4

 .2015ددعمنر 40ؿ cybrarianمتلة 

ثناولد الذساظة أحذ  ظالي  ان ذيذ  لإلثاحدة إلالكتروتيدة للمبالادوسات الفلميدة، والدزال اتخالادشت 

رالادددلل ملادددوػ وؼودددشت كثحدددر مدددن الذساظدددات التدددي ثناولدددد هدددزك اناشكدددة ووليدددات الدددذوسمات الوتدددون 

كددددل الحوقفددددات، كمددددا أ  صمدددداد  ي ددددم املفشفددددة ال الاددددشمة أدى أثددددخ اناددددش واملعددددحودـات سقميددددة مح عيددددا 

ؼوددددوس دساظددددات  الوتددددون اناددددش ـ ددددخ شددددبكة إلاتترتددددد ، ـو ددددخ هددددزا  ظدددداط جدددداه هددددزا البحدددد  ليبددددح  

، مضايدددداك، مفوقاثددددم، اظددددتراثيتياثم وأهددددم  صادصددددمان ددددزوس الحاسم يددددة للوتددددون اناددددش، وجفشمفاثددددم، 

 املبادسات الذاـية لذـمم وثبينم.

. أرددددش شدددبكة الحواتددددل ىجحمددددا   ـ دددخ ـمليددددة اث دددار القددددشاس الالاددددشا م 12  رعددددام الكيالةدددمياظدددمح .5

 للمعههلم. سظالة ماجعححر.

هذفد الذساظة أثخ الكالاف ـن أرش شبلات الحواتل ىجحما   ـ خ ـملية اث ار القدشاس الالادشا م 

تددددرومر ـنهددددا ـندددددر للمعددددههلم، وثلددددو  متحمددددق املعددددههلكح  اللددددزين دالادددددترو  اححياجدددداتهم والتددددي ثددددم ال

معددههلم ، ولححقيددق  500شددبكة الحواتددل ىجحمددا   فدد  مذينددة ـمددا ، وثلوتددد ـينددة الذساظددة مددن 

 اتددددة وفقدددا ملالادددللة الذساظدددة وأهدددذافوا، وقدددذ ثددددم  اظدددخباتةأهدددذا  الذساظدددة قامدددد الباحثدددة ب نددداه 

تددل ىجحمددا   الح كددذ مددن تددذقوا ورباتهددا. أؼوددشت النحددادر ـددذ  تحددادر منهددا: ثدد رحر ـددان لالاددبكة الحوا
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ـ ددخ ـمليددة اث ددار القددشاس الالاددشا م للمعددههلم، أدساي املعددههلم نااجاثددم املفلددن ـنهددا، كيفيددة ثقيدديم 

وأوتدد الذساظدة بقيدام الالادشكات املوحمدة  املعههلم لبذادل املنحتات املفلن ـنها ـ خ هدزك الالادبكة.

دددال  ـدددن منحتاتهدددا ـ ددد  مواقدددق الحواتدددل ىجحمدددا   أ  ثدددضود املواقددد ق بمفلومدددات ـدددن الالادددشكة فددد  إلـا

 .ومنحتاتها بحي  دعحعيق املعههلم اناصون ـ   قشاس ششا م

.ت البالاددددش الفل دددددي وظددددلوي  ظددددداثز  والبدددداحثح  تحدددددو ةالاددددش أـمدددددالوم الفلميدددددة: 13شددددوشصاد ـبددددداد  .6

دساظددة ميذاتيددة فدد  أقعددام الفحزيدداه، الكيميدداه، الشماضدديات بلليددة الفلددوم جامفددة منحددوسال قعددنعينةت 

2007. 

الذساظددددة أهددددم  ظددددغ النؽشمددددة لذساظددددة ظددددلوي البدددداحثح  فدددد  البالاددددش الفل ددددي، والتركحددددز ـ ددددخ ثناولددددد 

دساظة ظلوي البداحثح  فد  كدل مدن قعدم الفحزيداه، والكيميداه، والشماضديات بلليدة الفلدوم والتدي سكدضت 

ف هددا ـ ددخ البحدد  الفل ددي فدد  ان ضادددش بصددفة ـامددة، مددن  ددالن الحعددشب لواقفددم وأظددباب قصددوسك، كمددا 

ـذ  ق ايا محفلقة ببالاش البحوذ، مثل منؽومة البالاش الفل ي، وأرش املح حرات الذولية ـ خ  ثناولد

ـمليددة البالاددش، كمددا ثناولددد البالاددش الفل ددي فدد  الددذون املحقذمددة مقاستددة بددزلم واقددق ان ضادددش فدد  الددوظن 

دددة مدددن النحدددادر أهموددا: أ  ىثصدددان الفل دددي بدددح   ظددداثز   الفشبددم، حيددد  ثوتدددلد الذساظدددة أثددخ متمـو

والباحثح  يحم أكثر مق الباحثح   جات  بصفة ـامة، ومق الباحثح  الفشةعيح  بصفة  اتة، كما 

أ   ظددددددداثز  البددددددداحثح  ب قعدددددددام الفحزيددددددداه والكيميدددددددداه، والشماضددددددديات . يثقدددددددو  فددددددد  ـمليدددددددة الححكدددددددديم 

حثح  كمددددا أفادثنددددا هددددزك الذساظددددة فدددد  مفشفددددة ظبيفددددة ظددددلوكيات البددددا وا اكمددددح  فدددد  ا  ددددالت الفلميددددة.

 وثوجواتهم ف  ةالاش أـمالوم الفلمية من  الن مماسظاتهم ىثصالية ف  ا ايغ  كادي ي.

 

 الدراسات األجيبية: -8/2

 Using Social Media Technologies toرفنددوا ت Friedman and Friedman 14دساظددة  -1

Enhance Online Learning  

ظددادل الحواتددل ىجحمددا   فدد  جفضمددض الحفلدديم هددذفد الذساظددة الحفددش  ـ ددخ آلادبيددات املبالاددوس  ـددن و 

ـن رفذ، و لصد اث  أ  العالب الدزين يشف دو  الحكيدف مدق الحكنولوجيدا اناذيثدة ومصدشو  ـ دخ 

اظح ذام العشب الحقليذية ظو  يتذو  أنهم أتب  مي وط مدنهم، ـو د   ظداثز  سفدق قيمدههم أثد  

 ؿ  دوات لنقل املفشفة.مؤظعاتهم ـن ظشمق ثبني الحقنيات واظح ذام جميق أتوا
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  Students" and Teachers use of Face bookرفنوا ت Hew  15دساظة  -2

هددذفد الذساظددة أثددخ الحفددش  ـ ددخ اظددح ذام الفيعددبوي مددن قبددل العددالب واملفلمددح ، والحفددش  ـ ددخ 

أهدددددذا  الحدددددذسبغ والحفلددددديم، وثقدددددذيم ثقشمدددددش مفصدددددل ـدددددن الفيعدددددبوي وأثدددددخ أال مدددددذى دعدددددح ذموتم. 

ظحبحاجات أثخ أ  الفيعبوي لم دعح ذم كوظيلة جفليمية أ. بالقليل جذا، وأ  الوذ  وأشاست ى 

ادلههم.   ظاس ي هو ىثصان مق أتذقائهم ـو

 Consulting Social Media in The College Transitionرفنددوا ت  Stageman 16دساظددة  -3

Process: Experiential Accounts of the Class of 

ثددخ الحفددش  ـ ددخ الددذوس الددزال ثلفبددم شددبلات الحواتددل إلاجحمددا   فدد  بندداه ـالقددة مددق هددذفد الذساظددة أ

العلبدددة ، اظدددح ذم الباحددد  أظدددلوب املقدددابالت ، حيددد  أجدددشال مقابلدددة مدددق ـدددذد مدددن معددد وث  جامفدددة 

Marquette   وثوتلد الذساظة أثخ أ  شبلات الحواتل ىجحما   جعاـذ ـ خ بناه ـالقة قومة بح

  خ اظح ذاموم للالابكة ـ خ املذى العومل. العلبة وا اافؽة ـ

القحددددم بالجرجعددددية ، ثقددددذيش Madeline Schwartz 17دساظددددة  -4 رفنددددوا ت اظددددح ذام الفيعددددبوي ـو

 الزات والوحذ ت

ىشددتراي فدد  موقددق الفيعددبوي ـ ددخ املددشاهقح ، وأرددش رلددم ـ ددخ ثقددذيش الددزات  ثدد رحرثبحدد  الذساظددة 

الفيعددددبوي يتفددددل مالاددددتركيم دفيالاددددو  حالددددة أرندددداه وصمدددداد  الالاددددفوس بالوحددددذ . ووجددددذت الذساظددددة أ  

ثواجذهم ـ   املوقق يصدف  أ  دفيالادوها فد  واقفوم.كمدا أكدذت الذساظدة ـ دخ وجدود ـالقدة ظدلبية 

 بح  الجرجيعية بالوحذ .

 تعليل على الدراسات السابكة : -8/3

وثددخ التددي ثدد جم الذساظددة انااليددة م حلفددة ـددن كثحددر مددن الذساظددات العددابقة كونهددا مددن الذساظددات   

ثناولد ـالقة اظح ذام شبلات الحواتل ىجحما   إلالكتروتية بالححصيل الذساس ي لذى ظالبات 

 املعحوى العادط قعم املكحبات واملفلومات بللية آلاداب جامفة إلامام ـبذ الشحمن بن فيصل 

، وا
ً
، وظياظيا

ً
 ، واجحماـيا

ً
 ، لزا الذساظات العابقة أجشمد ف  بي ات م حلفة ثكنولوجيا

ً
قحصاديا

يحوقق لوزك الذساظة أ  يلو  لوا معاهمة ف  أبشاصها لبي ة لم ثحؾ با.هحمام اللداف  مدن الذساظدات 

 العابقة 
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 اإلطار اليظري :

 تعريف شبهات التواصل االجتناعي : -1

، شدددبلات الحواتدددل ىجحماـيددددة ب نهدددا ـبددداس  ـددددن مواقدددق ـ دددخ شددددبكة 18دفدددش  الذبيعددد ي والعاهددددات

وفش ملعح ذم ها فشتدة انادواس، وثبدادن املفلومدات وآلاساه و فلداس واملالادكالت، مدن  دالن ىتترتد ث

 امللفات الشخصية والبومات الصوس، وغش  الذسدشة وغحر رلم.

ددددة مدددن الالاددددبلات الفامليدددة املحصددددلة   19وبفدددش  الالادددشها  شددددبلات الحواتدددل ىجحمددددا   ب نهدددا متمـو

دددة مدددن الالادددبلات الطدددخمة ، والتدددي ثبحقدددل املفلومدددات بماليدددح  ىجودددض  حدددون الفدددالم ، لخالادددلل متم ـو

ة بح  دون الفالم ا خحلفة، وثح من مفلومات دادمة الحعوس.  رعـش

ة من املواقق التي ثخي  ألفدشاد الحواتدل   ش  الذبيع ي شبلات الحواتل ىجحما   ب نها متمـو ـو

وم  فددشاد مددن  ددالن هددزك ، يقدد ىهحمددامدفشفددو  فيددم ب تفعددوم ومخبددادلو  فيددم  افتراضدد يفدد  متحمددق 

املواقددددق ببالاددددش ـددددذد مدددددن املواضدددديق والصددددوس والفيددددذيوهات وغحرهدددددا مددددن البالادددداظات التددددي دعدددددحقبلو  

 . 20جفليقات ـل ها من املعح ذمح  الزين يبحمو  لوزك الالابلات وممللو  سوابغ مالاتركة

تدددددددل وبنددددددداه ـ دددددددخ الحفشمفدددددددات العدددددددابقة جعدددددددحبحر الباحثدددددددة جفشمدددددددف ـدددددددام وشدددددددامل ـدددددددن شدددددددبلات الحوا

ددددة مددددن  فددددشاد ، يخبددددادلو   ىجحمددددا   وهدددد ت مواقددددق ـ ددددخ إلاتترتددددد يددددحم مددددن  اللوددددا ىثصددددان بمتمـو

 فلدددددددددداس واملواضدددددددددديق الفامددددددددددة وانخاتددددددددددة ـنددددددددددر أشددددددددددلان محفددددددددددذد  منهددددددددددا النصدددددددددد ي والصددددددددددوس والشظددددددددددوم 

 والفيذيوهات والحفليقات.

 ىصأة وظهور الصبهات االجتناعية: -2

دا مد ن الحواتدل ىجحمدا   بدح  ال الادش فد  ف داه الكتروةدم ، شوذ الفالم ف  العنوات   حر  تـو

قدددشب املعدددافات بدددح  الالادددفوب وألغددد  انادددذود وأصدواج الثقافدددات، وظددد ي هدددزا الحواتدددل بدددح  الندددداط 

رالادبلات الحواتددل إلاجحمدا  . وجفددذدت هدزك الالاددبلات وحؽددد بتمودوس واظددق مدن املحلقددح ، ولفبددد 

اسصات ف  الحفشمف بالالابلات ىجحماـية  مش الزال  حذاذ العياظية والعبيفية ف  الفالم دوسات ب

 .21ظاـذ ـ   شوشثم واتخالااسك

وأثاحدة الفشتدة لوضدق  sixdegrees.comؼودوس أون مواقدق ثواتدل ىجحمدا    1972وشوذ ـدام 

ملفدددددات  خصدددددية للمعدددددح ذمح  ـ ددددد  املوقدددددق، وأملاتيدددددة الحفليدددددق ـ ددددد    بددددداس ـ ددددد  املوقدددددق وثبدددددادن 

 .22تركح الشظادل مق باق  املالا
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ومدددددق نهايدددددة القدددددش  الفالادددددشمن وبذايدددددة القدددددش  انادددددادال والفالادددددشمن أتدددددبحد  دددددذمات ىتترتدددددد جالادددددوذ 

اتخالااسا واظفا، وأتبحد ثتزايذ مفوا أـذاد املالادتركح  فد  مواقدق الحواتدل ىجحمدا   أثدخ أ  حولدد 

 . 23الفالم ب كملم أثخ قشمة ت حر 

أمشملددم،  my spaceوهددو موقددق  Googleوقددق ؼوددش موقددق يبلددز ـددذد صواسك أكثددر مددن م 2005وفدد  ـددام 

موقدددق  2004وبفحندددر مدددن أواددددل وأكندددر الالادددبلات إلاجحماـيدددة ـ ددد  معدددحوال الفدددالم ومتدددزامن مفدددم ـدددام 

ب ثاحددددة ثعبيقددددات محعددددوس  . ممددددا أدى أثددددخ صمدددداد  أـددددذاد  2007حتددددي ـددددام  Face bookالفدددديغ بددددوي

 .24املعح ذمح  رالالل كبحر

 ي:اجيابيات شبهات التواصل االجتناع -3

دفدذ مصدعل  شدبلات الحواتددل ىجحمدا   مدن أكثددر املفداهيم د.لدة ـ ددخ ظدوولة ىثصدان والوتددون 

أثخ البياتات واملفلومات، ف  أال ملا  وف  أال صما  ، أر لوا الفذيذ من إلايتابيات وثقذم للمعح ذم 

ات كمددا هددادال مددن انخددذمات مثددل العددماق لددم بخالادداسي املددواد الحفليميددة بكميددات هادلددة مددن امل وظددـو

وثحمثدددددل ثلدددددم  الفامليددددة، با ضدددددافة أثددددخ املفلومدددددات ىقحصدددددادية وغحرهددددا مدددددن انخدددددذمات واملفلومددددات

 :25ىيتابيات فيما ي  

 الفاملية: حي  ثلغ  اناواجض ان  شافية وامللاتية وثححعم ف ها اناذود الذولية.

،  وثلغد  ف هدا
ً
قندوات ىثصدان القذيمدة  الحفاـلية: فالفشد ف ها ليغ قداس  فودو مشظدل ومالاداسي أي دا

الم والصاف الوسقية .  مثل إلـا

 فيعح ذموا العال  للحفلم ، والفالم لب  ـلمم . ىظحفما.ت،الحنوؿ: حي  جفذد 

للادددددشو  وبعددددداظة الل دددددة  با ضدددددافةظدددددوولة ىظدددددح ذام: فالادددددبلات الحواتدددددل ىجحمدددددا   جعدددددح ذم 

 وجعح ذم الشموص والصوس التي جعول للمعح ذم للحفاـل.

لحدددددوفحر وىقحصدددددادية: اقحصدددددادية الوقدددددد وان ودددددذ واملدددددان، فددددد  ؼدددددل متاتيدددددة ىشدددددتراي والخ ددددد يل، ا

 فالفشد ال عيغ دعحعيق امحالي ححز ـ خ شبكة الحواتل ىجحما  .

 عيوب شبهات التواصل االجتناعي: -4

 :26( أ  هناي ـيوب ـنذ اظح ذام شبلات الحواتل ىجحما   وه Alvarez &othersيشى)  

 ب انخصوتية والزال دفذ مالاللة كبحر  ثحذذ ـنر شبلات الحواتل ىجحما  .ا ترا -

 ـملية ىت مام وىت شاط مق شبلات الحواتل ىجحما   ثؤدال أثخ  فض ىتحاجية. -

 ادمانها مما دفعل الكثحر من املوام. -
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 أشهال شبهات التواصل االجتناعي: -5

 :Facebookال يس بوك  -5/1

الفديغ بدوي  ب نهدا شدبكة اجحماـيدة جعدحعيق أـ دائها الدححكم فد  Rouis و  Sangari وبفشفدم كدل مدن  

 ، والحفاـدل مدق ـ  داه آلا دشمن املدشثبعح  مفودم فد  شدبلات 
ً
مذى املفلومات التي يمكن ثقذيموا ـلندا

 .27م حاس  

لدة والتدي ثمحلدم أملاتيدات هاد 2.0ب نها أحدذ أشدلان ثكنولوجيدا الومد   Sullivan & Paradiseوبفشفم 

 . 28ف  متان الحفلم

هدد  شددبكة اجحماـيددة لقيددد قبددون مددن قبددل ا  حمددق  صوتددا ف ددة الالاددباب  فدد  جميددق اتحدداه الفددالم. 

كمذوتدددم  خصدددية فدددد  جامفدددة هاسفدددداسد فددد  الو.يدددات املححددددذ   مشمكيدددة. وكاتددددد  2004ؼودددشت فددد  ـددددام 

بحرج( ، هزا العالد  محصوس  ف  بذايهها ف  تعاب ان امفة وبحذود أتذقاه هزا العال )ماسي صوكش 

املوددددددووط فدددددد  بشمتددددددم الكمبيددددددوثش. ولددددددم ي عددددددش ببالددددددم هددددددو وتددددددذيقح  لددددددم . أنهددددددا ظددددددو  ثددددددذ ل الفددددددالم 

 . 29إلافتراض ي ف  فتر  صمنية قصحرك

. لدم يحقدق الفديغ 30فح عد شوشتها حذود ان امفة واتخالاشت ف  مذاسط الو.يات املححذ  ىمشملم

ـنددذما قددام  2007حتددي ـددام  my spaceي ظددبقهها مثددل موقددق بددوي ثمحددزات ـ ددخ املواقددق ىجحماـيددة التدد

القادمو  ـ خ املوقق املاتات جذيذ  لوزك الالابكة ومنها اثاححم للمعوسمن مما صادت هزك انخاتية 

 من شوش  موقق الفيغ ، بحي  ثتاوص حذود الو.يات املححذ   مشمكية أثخ كافة دون الفالم.

واملعدددح ذمح  للفدديغ بدددوي النصددف مليددداس  ددخص ومخبدددادلو  ثتدداوص ـدددذد املالادداسكح   2010فدد  ـدددام 

 .31فيما بينهم امللفات والصوس ومقاظق الفيذيو

 : Twitterال ويتر  -5/2

التددي اتخالادشت فدد  العدنوات   حددر . ولفبدد دوسا كبحددرات فدد   ىجحمدا  هد  أحددذى شدبلات الحواتددل 

 وظدغ . وأ دز مصدعل  ثددومتر   حدذاذ العياظدية فد  الفذيدذ مدن البلدذا ، و اتددة منعقدة الالادشب 

مدددددن مصدددددعل  ثومدددددد الدددددزال دفندددددي ج شمدددددذ. وأ دددددز سمدددددض الفصدددددفوس  سمدددددضا للح شمدددددذ. وبعدددددم  هدددددزا املوقدددددق 

 . 32كلمة 140للمعح ذمح  ب سظان سظادل قصحر  . ثحفذال كلماتها 

(  مشمكيدة. ـ د  أجدشاه بحد  Obviousـنذما أقدذمد شدشكة ) 2006حي  ؼوش موقق ثومتر ـام 

ذمددة الحددذومن املصدد ش ، رددم أثاحههددا للندداط ـامددة فدد  تفددغ الفددام. ومددن رددم أ ددز هددزا املوقددق ثعددومشال نخ

 ذمددددة حذيثددددة فدددد  متددددان الحدددذومنات املصدددد ش ، رفددددذ رلددددم أقددددذمد الالاددددشكة راتهددددا  كباـحبدددداس با.تخالاددداس 
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 يعلق ـليم ثومتر ف  ـام 
ً
  اتا

ً
بفصل هزك انخذمة املص ش  ـن الالاشكة  م. واظححذرد لوا اظما

2007. 

 :YouTubeاليوتيوب   -5/3

أحدددددذ شدددددبلات الحواتدددددل ىجحمدددددا   والدددددزال يخدددددي  فدددددح  قناثدددددم انخاتدددددة ليفدددددش  مدددددن  اللودددددا مقددددداظق  

وثلدددو  محاحدددة ليالاددداهذها م دددات املاليدددح  مددددن النددداط حدددون الفدددالم وأبدددذاه وسائهدددم حدددون ثلددددم  ، فيدددذيو

 33املقاظق 

 أشكال أخري من شبكاح ال واصل الاج ماعي: -5/4

( : من أف ل ىشلان املفشوفة ف  الالابلات الحواتدل ىجحمدا   وهد  ـبداس  ـدن Weblogsاملذوتات)

 .34متالت ـنر إلاتترتد من مذا الت ثؽوش حع  حذارهها

: ملفدددات الصدددوت والفيدددذيو املحاحدددة مدددن  دددالن ىشدددتراي بانخذمدددة 35البودكاظدددد)املذوتم الصدددوثية(

 (.apple iTunesـن ظشمق)

دددددددالم ىجحمدددددددا   وهددددددد  ـنصددددددددش قدددددددوال وفاـدددددددل فدددددددد  : ؼودددددددش 36(Forumsاملنحدددددددذيات) ت قبدددددددل مصددددددددعل  إلـا

متحمفدددات ىتترتدددد، وهددد  ـبددداس  ـدددن معددداحات للادددواس إلالكتروةدددم غالبدددا مدددا ثدددذوس حدددون موضدددوؿ أو 

 محذد. اهحمام

هددد  محدددذرات تددد حر  ا احدددوال يدددحم ثوصبفودددا ـ دددخ إلاتترتدددد مدددن  دددالن الوواثدددف : 37املدددذوتات الصددد حر 

 الزكية .

 ي :ال حصيل الدراس  -6

يح ددددمن الححصدددديل الذساسدددد ي املودددداسات املفشفيددددة وىدساكيددددة والوجذاتيددددة لددددزا فوددددو ةالادددداط ـق دددد  مددددن 

 ـنر وظادل اثصان محفذد  . ثحقيقمالذسجة  وثخ ، وبععخ الكثحر من العالب أثخ 
 

6/1- : 
ً
 ال حصيل لغويا

ور دددد  ، وهدددو مدددا بقدددمشددد يهانااتدددل مدددن كدددل  الشددد يهوسد فددد  م  دددم لعدددا  الفدددشب، مددداد  حصدددل وهدددو 

 . 38يحصل والححصيل يقصذ بم ان مق والحمحز بح   شياه الش يهوره  وما ظواك ، وحصل 

6/2- : 
ً
 ال حصيل الدراس ي اصطالحيا

 الزال جاه فيم الحفشمف منها ـ   ظ يل املثان: لإلظاسهناي جفشمفات محفذد  وم حلفة ظبقا 

 ـددالم الححصدديل الذساسدد ي ـ ددخ أتددم  -
ع
بالففددل ، مددن مفدداس  ،  اكخعددابمالفددشد أو جفلمددم ، أو  أداهـددش 

 . 39ومواسات ، أال أتم دفحمذ ـ خ  نرات جفليمية ف  ا  ا.ت الحذسبعية ا خحلفة 
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ب تم ـنصش أظاس ي للاكم ـ خ ما يحصلم العال  من تحادر ، ودسجة اظحفذادات  Milneوبفشفم  -

 .40العالب ا خحلفة

  التحصيل الدراسي :أثر شبهات التواصل االجتناعي يف -7

جفذ املواقق ىجحماـية ـ خ الالادبكة الفنكبوثيدة ، مدن أهدم الؽدواهش الحكنولوجيدة فد  القدش  اناداث ، 

أر ثضايددددددذ ـددددددذد معددددددح ذم ها فدددددد  العددددددنوات   حددددددر  أثددددددخ أسقددددددام فلكيددددددة ، فددددددان ميق يخبددددددادلو  الشظددددددادل 

ؽددشات .ةالادد الم ـددن انايددا  وا اادرددات وبالادداسي الصددوس ومقدداظق الفيددذيو مددن  ددالن هددزك الالاددبلات ت

 ىجحماـية الواقفية.

ولفبدددد شدددبكة ىتترتدددد دوسا ـؽيمدددا فددد  ؼودددوس أتمددداط جذيدددذ  للحفلددديم مفحمدددذ  ـ دددخ أدوات م حلفدددة 

كمواقق الحواتل ىجحما  ، ولن يلو  الحفلديم ان دامع  بمفدضن ـدن هدزا الحعدوس والح يحدر . وممدا . 

املفشفدددة وإلادساي لدددذى العالبدددات مدددن  دددالن فدددح   شدددم فيدددم أ  هدددزا الححدددون ظدددو  يدددؤرش فددد  معدددحوى 

مناقالاددددات حواسمددددة بددددح  العالبددددات واملذسظددددح  ، وأد ددددان أظددددالي  جذيددددذ  جشدددد ق ـ ددددخ ظددددشق  فلدددداس 

وإلابذاؿ. وجفضمض  ذمات جعاـذ املفلم ـ خ ةالاش ثذسمبات وثللفات جعاـذ العالبدة ـ دخ املدزاكش  أو 

ورلم من  الن ثلومن حلقات تقاشدية وثبدادن املفشفدة ثبادن املفلومات واملشاجق والكح  الذساظية. 

 . 41ؼشوفم ـ خ ح وس الذسط بالقاـة جعاـذكالفملية والحعبيقية ملن لم 

وهدددددزا . دفندددددي أل ددددداه النؽدددددام  كدددددادي ي املفمدددددون بدددددم فددددد  ان امفدددددات، أو ثتددددداوص  تؽمدددددة والحفليمدددددات 

ليميدددة وقيددداط مدددذال ثددد رحر املح حدددرات النافدددز ، وأتمدددا هدددو أضدددافة وظددديلة أ دددشى للحعدددومش الفمليدددة الحف

 وث رحرها ـ خ العالبات.

والخعدددددلية وىثصدددددان بدددددح   تدددددذقاه  للترفيدددددمفددددد   مواقدددددق الحواتدددددل ىجحمدددددا   لددددديغ متدددددشد وظددددديلة 

و ظش  فحع  ، أتما ه  أداك ثم اظح ذاموا مدن قبدل العالبدات وممكدن اظدح ذاموا دا دل الصدف 

 .42ت ف  أةالاعة ففالة ـن  ظالي  الحقليذيةمن  الن الحفليم ان امع  ودمر العالبا

 التطبيكي: اإلطار

 ميهج الدراسة : -1

اـحمدددذت الذساظدددة ـ دددخ املدددنبش الوتدددفم الححلي ددد  مدددن  دددالن اظدددحعالؿ وساه ظلبدددة املعدددحوى العدددادط 

بقعم املكحبات واملفلومات بللية آلاداب جامفة ىمدام ـبدذ الدشحمن بدن فيصدل دهدذ  الحفدش  ـ دخ 

لفل دي فد  بي دة الالادبلات ىجحماـيدة بدح  ظالبدات املعدحوى العدادط بقعدم املكحبدات ا ىثصدانظشب 

واملفلومددددات بصددددفهها أدا  للححصدددديل الذساسدددد ي واملفشفددددة لددددذيهم ومددددا حققههددددا هددددزك الالاددددبلات لوددددم مددددن 

 مفلومات ومفشفة .
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حقيددق ويهدذ  املدنبش الوتدفم الححلي د  أثدخ وتدف واقدق املالادكالت والؽدواهش ليفحندر منب دا مالدمدا لح

 ىجحمددا  أهددذا  هددزك الذساظددة التددي جعددع  أثددخ قيدداط أرددش اظددح ذام العالبددات لالاددبلات الحواتددل 

 فيما يحفلق بالححصيل الذساس ي وسفق مفذ.تهن .

 جمتنع الدراسة : -2

ظالبددة هددن ظالبددات املعددحوى العددادط بقعددم املكحبددات واملفلومددات  152ثلددو  متحمددق الذساظددة مددن 

فيصل ، واـحمذت الباحثة ـ خ هزا املعحوى ف  دساظة اناالة حي   جامفة ىمام ـبذ الشحمن بن

ددات  قامددد بمالحؽدداتهن أرندداه الفصددل الذساسدد ي مددن  ددالن ثذسبعددوا لوددن فدد  مقددشس بندداه وثنميددة ا  مـو

 لص ش ي م متحمق الذساظة ثم أجشاه م   شامل للافة العالبات متحمق الذساظة .
ً
 وتؽشا

 املعلومات:مصادر مجع  -3

ح  مدن مصدادس املفلومدات همدا  اناالية،ق أهذا  الذساظة ول ش  ثحقي اـحمدذت الباحثدة ـ دخ تدـو

 وكما ي   :  ولية،املصادس الثاتومة واملصادس 

املصادس الثاتومة: ثم اناصون ـل ها من املصادس املكح ية ومن املشاجفات  دبية مدن الذساظدات  -

فلميددة ، ورلددم مددن  ددالن الكحدد  الفلميددة العددابقة ورلددم لوضددق ىظدداس النؽددشال للذساظددة و ظددغ ال

 وسظادل وأظشوحات املاجعححر والذكحوساك ...أنخ .

املصددادس  وليددة: ثدددم اناصددون ـل هددا مدددن  ددالن أـدددذاد أظددخباتم  اتددة ملوضدددوؿ الذساظددة بحيددد   -

 ج عم كافة ان وات  التي ثناولوا إلاظاس النؽشال والخعاؤ.ت التي اظخنذت ـل ها الذساظة .

 ة :أداة الدراس -4

 قامد الباحثة باـذاد اظخباتم ن مق البياتات واشحملد ـ خ رالرة محاوس وه  :

 اظح ذام شبلات الحواتل ىجحما   . -

 أرش اظح ذام شبلات الحواتل ىجحما   بالححصيل الذساس ي. -

 مفوقات اظح ذام شبلات الحواتل ىجحما   من وجوة تؽش العالبات . -

 صدم األداة : -5

ة من ا اكمح   ثم ثحقيق الصذب ال ؽاهشال لالظخباتة ورلم رفشضوا بصوستها  ولومة ـ خ متمـو

مدددددن روال الح صدددددص فددددد  متدددددان املكحبدددددات واملفلومدددددات .بدددددذاه مالحؽددددداتهم وثنددددداون فقدددددشات ىظدددددخباتة 

حعدد  متا.تهددا باناددز  وىضددافة والحفددذيل، وبفددذ   ددز بمالحؽدداتهم وضددفد ىظددخباتم بصددوستها 

د ـ خ ال  فينة .النهادية ووـص
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 املعاجلة االحصائية : -6

إلاحصددددا م وثمددددد ىظددددحفاد  مدددن النرتددددامر فدددد  احخعدددداب  Spssثدددم ثفشبددددز البياتددددات واظددددح ذام بشتدددامر 

 الحكشاسات والبع  امل ومة ف  ان ذاون الحكشاسمة ال عيعة.

 إجراءات الدراسة : -7

 إلاظالؿ ـ خ  دب النؽشال والذساظات العابقة . -

 بناه أدا  الذساظة . -

 ذ من تذب أدا  الذساظة .الح ك -

 ـ خ الفينة ا خحاس  . ىظخباتةثعبيق  -

 جمق البياتات ف  جذاون  اتة . -

 ـش  النحادر . -

ش  الحوتيات ف  ضوئها . -  مناقالاة النحادر ـو

 

 احملور األول: استخداو شبهات التواصل االجتناعي:

فلاتددد إلاجابددات أ   ثددم ثوجيددم ظددؤان للعالبددات ـددن مددذى اظددح ذام شددبلات الحواتددل ىجحمددا   ،

%( مددن العالبددات دعددح ذمو  شددبلات الحواتددل ىجحمددا   ، مقابددل  86.8ببعددبة )  132هنداي ـددذد

%( . دعدددح ذمن شددبلات الحواتدددل ىجحمددا   فدد  الححصددديل الذساسدد ي .كمدددا  13.2ببعددبة )  20ـددذد 

 ( الحاث  : 1هو موض  بالالالل ) 

 

 

86,80% 

13,20% 

استخدام الطالبات لشبكات التواصل االجتماعي في التحصيل (  1)شكل 

 الدراسي

 ال تستخدم تستخدم
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هميدة شدبلات الحواتددل ىجحمدا   بدح  العالبددات ، وأ  ( أـددالك أ  هنداي و د  ثددام ب  1يبدح  الالادلل ) 

 هناي ةعبة ضفيفة ه  التي . ثقبل ـ خ اظح ذام شبلات الحواتل ىجحما   . 

 

 أنجر أشهال شبهات التواصل االجتناعي استخداما: 1/2

كمدا ثدم ثوجيدم ظدؤان للعالبدات ـدن أكثددر أشدلان الحواتدل ىجحمدا   اظدح ذاما ، فلاتدد إلاجابددات 

 ( الحاث  :1ا ه  موضام بان ذون )كم

 

 ( أشلان شبلات الحواتل ىجحما   املعح ذمة 1جذون) 

 البعبة الحكشاسات أشلان شبلات الحواتل ىجحما    كثر اظح ذاما

 %100 132 الفيغ بوي

 % 18.9 25 الحومتر

 % 30.3 40 اليوثيوب

 % 65.2 86 ظناب شات

 %100 132 واجغ وب

(  132( أـددالك أ  أـ ددخ ةعددبة للددواجغ وب والفدديغ بددوي حيدد  بلددز ثكددشاسهم ) 1ان ددذون )  يالحددؾ مددن

%( مددن أجمداث  معددح ذما شدبلات الحواتددل ، وأدةددا ثكدشاس جدداه لحدومتر القعددم بحكددشاس  100ببعدبة ) 

 %(  65.2( ببعبة  )86% (. بينما جاه ظناب شات ف  املشثبة الثاتية بحكشاس )  18.9ظالبة ببعبة ) 25

 %( . 30.3ظالبة ببعبة ) 40وثل ها جاه اليوثيوب ف  املشثبة الثالثة بحكشاس بلز 

وبالاحر أسثفاؿ ةعبة الواجغ وب والفيغ بوي أثخ ظوولة اظح ذام هزا  الالاللح  ومحارفة الشظادل 

الواسد  أون ب ون ، كما أ  العالبات يمكنهم أضافة رف دون وثبدادن املفلومدات املالادتركة )بذايدة مدن 

ددددددات البحثيددددددة  -ىبحددددددداذ-الواجبددددددات -والحلليفددددددات  –ـيددددددذ ا ااضددددددشات موا حدددددددل  –ثقعدددددديم ا  مـو

اه –ثذسمبات   أثخ أ شك مما يحفلق باملقشسات الذساظية انخاتة دهن . -فوشظة بعاقة لـو

 طبيعة استخداو شبهات التواصل االجتناعي : 1/3

لحواتدل ىجحمدا   انخمعدة ، ثم ثوجية ظؤان محفدذد  ى حيداسات ـدن ظبيفدة اظدح ذام شدبلات ا

 ( الحاث  : 2املبح  ف  ان ذون ) كاتد ىجابات ـ خ النحو 
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 إلالكتروتية لذى الفينة ىجحما  ( أظباب اظح ذام شبلات الحواتل  2جذون ) 

أظباب اظح ذام شبلات 

 الحواتل ىلكتروتية

 

 ظناب شات يوثيوب واجغ وب ثومتر الفيغ بوي

 % الفذد % الفذد % الفذد % دالفذ % الفذد

كعش حاجض انخ ل 

والشهبة من العؤان أو 

 املناقالاة أمام ان ميق

90 68.2

% 

6 24% 5 3.8 % 1 2.5% 53 61.6 % 

للفصف الزهني  ك دا 

وباملاتم مالااسكة ىفلاس 

واملفلومات مق ىظاثز  ف  

 أال وقد

10 7.6 % 2 8% 15 11.4 % 32 80% 52 60.5 % 

اك للحواتل اظح ذام كاد

التات وأوقات  ملحارفة ـى

 املناقالاات

0 0 % 25 100

% 

89 67.4 % 0 0 % 20 23.3 % 

املعاتذ  ف  املقشسات 

 الذساظية

12 9 % 23 92% 32 24.2 % 14 35% 13 15.1 % 

املالااسكة بملفات فيذيو 

 جفليمية للحفاـل الحفلي ي

86 65.2 

% 

11 44% 0 0 % 27 67.5

% 

45 52.3 % 

  ف   ثتوحز  ةالاعة املعاتذ

 املنب ية وغحر املنب ية.

75 56.8 

% 

8 32% 115 87.1 % 23 57.5

% 

56 65.1% 

وظيلة لح ضمن ا احوال 

املصوس لالظترجاـم ف  اال 

 وقد.

20 15.2 

% 

25 100

% 

124 93.9 % 0 0% 78 90.7 % 

 90.9 120 الخعلية والترفية

% 

16 64% 6 4.5 % 39 97.5

% 

63 73.3% 

  86  40  132  25  132 ا  موؿ

 ( أـالك ثبح  أ  : 2وب ظحقشاه ان ذون ) 

ت مدددق الدددضميالت بالقعدددم  والترفيدددمأكثدددر دوافدددق اظدددح ذام الفيندددة ملوقدددق الفيعدددبوي هدددوت الخعدددلية  -

. ورلدم ببعددبة ) 
ً
% (، فد  حدح  غداب ظد  ت اظددح ذام  90.9والحفاـدل مفودن اجحماـيدا و خصديا

التدددات و  أوقدددات املناقالادددات ت ـدددن ظبيفدددة اظدددح ذام الفيعدددبوي لدددذى كددداداك للحواتدددل ملحارفدددة ـى

 العالبات.

وف  موقق الحومتر أكثر الذوافق اظح ذام الفيندة ت وظديلة لح دضمن ا احدوال املصدوس لالظدترجاـم  -

التدددددددات وأوقدددددددات املناقالا ات ت ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددفددددددد  اال وقددددددددتوت اظدددددددح ذام كددددددداداك للحواتدددددددل ملحارفدددددددة ـى
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للفصدددف الدددزهني وباملاتدددم  كددد دا %( لعبيفدددة ىظدددح ذام ت  8%( ، وأقدددل ةعدددبة )  100ببعدددبة ) 

 مالااسكة ىفلاس واملفلومات مق ىظاثز  ف  أال وقدت

أمددددا موقددددق الددددواجغ وب جدددداه أكثددددر الددددذوافق اظددددح ذام الفينددددةت وظدددديلة لح ددددضمن ا احددددوى املصددددوس  -

%( تكعدددش حدددداجض  3.8% ( ، بينمدددا أقلودددا كددددا  ببعدددبة )  93.9اال وقددددت ببعددددبة  )  لالظدددترجاـم فددد 

 انخ ل والشهبة من العؤان أو املناقالاة أمام ان ميقت

%( ،  97.5تببعددبة ) والترفيددموفد  موقددق اليوثيدوب جدداه أكثددر الدذوافق اظددح ذام الفينددة تالخعدلية  -

الذساسد ي فد  املقدشسات الذساظدية  بينما ج ي  اليوثيوب كموقق ـن اظح ذام كوظديلة للححصديل

 وكوظيلة لح ضمن ا احوى املصوس .

فد   .ظدترجاـمأ حرا ي جم موقق العدناب شدات حيد  جداه أكثدر الدذوافق لح دضمن ا احدوى املصدوس  -

 %( ملعاتذ  املقشسات الذساظية . 15.1%( ، بينما جاه أقل ةعبة )  90.7أال وقدت ببعبة )

( أـالك أ  موقق ثومتر والواجغ وب  والعدناب شدات 3ون سقم ) وجعحبحر الباحثة من قشاه  ان ذ -

مدددن أكثدددر املواقدددق التدددي ثدددؤرش فددد  الفمليدددة الحفليميدددة للعالبدددات وبفحمدددذ ـل هدددا العالبدددات فددد   ث دددضمن 

أال وقددد .كمددا جعددحبحر غيدداب مددوقع  الفيعددبوي واليوثيددوب ـددن  فدد  .ظددترجاـما احددوى املصددوس 

اسثففددددددد ةعددددددبة ىظددددددح ذام فدددددد  كددددددل منهمددددددا للخعددددددلية اظددددددح ذاموم للححصدددددديل الذساسدددددد ي ، حيدددددد  

 . والترفيم

كمددددا ثددددم ثوجيددددم ظددددؤان للعالبددددات ـددددن مددددا أرا كددددا  العالبددددات ثثددددق باملفلومددددات املحبادلددددة ـنددددر شددددبلات 

 ( الحاث  : 2الحواتل ىجحما  ، كاتد أجابههم كما ه  موضام بالالالل ) 

 

 
 

 

94,70%; 95% 

5,30%; 5% 0; 0% 0; 0% 

اذا كانت الطالبات تثق بالمعلومات  المتبادلة عبر شبكات ( 2) شكل 
 التواصل االجتماعي

 يثق بالمعلومات

 ال يثق بالمعلومات



 أمحد إبراهيم علياء. د       

 
  1029 يوليو ـ العدد الجاىي عصر –السادس  اجمللد 022

%( ثثق باملفلومات املحبادلدة وجفحمدذ ـل هدا، وأ   94.7( أـالك ، أ  ةعبة )  2وجالاحر تحادر الالالل ) 

%( . جفحمددددددذ ـ ددددددخ شددددددبلات الحواتددددددل ىجحمددددددا   ، لددددددزا . ثنصدددددد  دهددددددا كوظدددددديلة لحبددددددادن  5.3ةعدددددبة ) 

 املفلومات .

 معدل استخداو الطالبات لصبهات التواصل االجتناعي: 1/4

مدددددا   للححصددددديل ولححفدددددش  الباحثدددددة ـدددددن مفدددددذن اظدددددح ذام العالبدددددات لالادددددبلات الحواتدددددل ىجح

 ( الحاث  : 3الذساس ي ،كاتد ىجابات ـ خ النحو املبح  ف  ان ذون ) 

 ( مفذن اظح ذام العالبات لالابلات الحواتل ىجحما   3جذون ) 

 البعبة امل ومة الحكشاسات  مفذن ىظح ذام

 % 11.4 15 ظاـات 3أقل من 

 % 34.1 45 ظاـات 3أكثر من 

 % 54.5 72 ـنذ ال شوس 

 % 100 132  موؿا 

 ( أـالك ثبح  أ  : 3وب ظحقشاه ان ذون ) 

%( ، فد  حدح  أ  مفدذن ىظدح ذام أكثدر  11.4ظاـات ف قل بل د ةعد حم )  3أ  مفذن ىظح ذام 

 %(. 54.5% ( ، وجاه ىظح ذام ـنذ ال شوس  ببعبة )  34.1ظاـات جاه ببعبة )  3من 

العالبدددددات با ااضدددددشات والواجبدددددات  اةالاددددد ان  أثدددددخ وبالادددددحر اسثفددددداؿ ةعدددددبة ىظدددددح ذام ـندددددذ ال دددددشوس 

 و ةالاعة البحثية واملنب ية ، ووـ هم ب همية اظح ذام شبلات الحواتل ىجحما   ـنذ ال شوس  .

ومددددددن واقددددددق ـمددددددل الباحثددددددة فدددددد  متحمددددددق الذساظددددددة ومالحؽاتهددددددا لعبيفددددددة اظددددددح ذام العالبددددددات ملواقددددددق 

ى حباسات أكثر من أال وقد و ش، كزلم وقد أـدذاد الحواتل ىجحما   ، فون يل ن أل ها ف  أوقات 

  ةالاعة املنب ية انخاتة بمقشساتهن .  

 

أنجر املكررات الدراسية اليت تعتند عليهـا الطالبـات عيـد اسـتخداو شـبهات التواصـل        1/5

 االجتناعي:

هها جدداهت أجابددات العالبددات ـددن هددزا العددؤان ، أ  جميددق املقددشسات الذساظددية الالجددم يقددومن بذساظدد

% مددددن املقددددشسات ، ظددددواه ثددددم  100ثحعلدددد  مددددنهن اظددددح ذام شددددبكة ىتترتددددد بحعبيقاتهددددا ورلددددم ببعددددبة 

اظدددح ذاموا  سظدددان الواجبدددات والحلليفدددات أو البحدددوذ والحقددداسمش، كدددزلم  ةالادددعة املنب يدددة ثحعلددد  
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اظددددددددح ذام شددددددددبلات الحواتددددددددل ىجحمددددددددا   ، كددددددددزلم لحبددددددددادن املفلومددددددددات حددددددددون ى حبدددددددداسات ومواـيددددددددذ 

ية .ى   حباسات وظبيفة ىظ لة ما بح  أظ لة مقالية أوموضـو

وثؤكذ الباحثة ما أشاس ألية العالبات من واقق ـملوا كف و هي ة ثذسبغ ف  تفغ بي ة متحمدق 

الذساظدددددة ، حيدددددد  يقددددددومن العالبدددددات أةالادددددداه جشوبددددددات للفمددددددل ـ دددددخ مالادددددداسبفون البحثيددددددة وثلليفدددددداتهن 

العالبدددات ـيندددة الذساظدددة فددد  اظدددح ذام شدددبلات الحواتدددل املعلوبدددة ، كمدددا ثؤكدددذ الباحثدددة ـ دددخ كفددداه  

ىجحما   ف  الحتوحدز لألةالادعة املنب يدة املشثبعدة بمقدشساتهن وأنهدم يبدذـو  فد  ىظدحفذاد والحتوحدز 

لألةالاددددعة والحواتددددل رالاددددلل ففددددان فيمددددا بينهن.ـلمددددا بدددد    ةالاددددعة املنب يددددة التددددي يقددددومن ب ـددددذادها 

 ن ف  سفق مفذ.تهن.يحصلو  من  اللوا ـ خ دسجات جعاـذه

فدددد   قعددددام   ددددشى  صمالئهددددنوبندددداه ـ ددددخ رلددددم ثددددم ثوجيددددم ظددددؤان للعالبددددات ـددددن مددددا أرا كددددن دشدددد فن 

لالـحماد ـ خ شبلات الحواتل ىجحما   للححصيل الذساس ي ، جاهت أجابههن أنهم دش فو  بحكشاس 

هددو موضددد  بالالادددلل  ( ، كمدددا13%( . دشددد فو  بحكددشاس) 9.8%( ، وةعددبة ) 90.2( ورلددم ببعدددبة )119)

 ( : 3الحاث  ) 

 

 
( أـالك ، مذى الح رحر الزال أحذرحم شبلات الحواتل ىجحما   ـ خ العالبات ،  3ومبح  الالالل ) 

 %( منهن دش فو  صمالئهن بالقعم و قعام الحفليمية   شى. 90.2وهزا ما جفل ةعبة )

 

90,20%; 90% 

9,80%; 10% 0; 0% 0; 0% 

 مدى التشجيع على استخدام شبكات التواصل(  3) شكل 

 دش ق ـ خ ىظح ذام

 . دش ق ـ خ ىظح ذام
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 لى التحصيل الدراسي :احملور الجاىي: أثر استخداو شبهات التواصل االجتناعي ع

بدددددداألرش الددددددزال يتركددددددم  لفددددددم ، لددددددزا وجوددددددد الباحثددددددة ظددددددؤان للعالبددددددات ـددددددن : أرددددددش  الشدددددد يهيقدددددداط تدددددداثر 

اظح ذام شبلات الحواتل ىجحمدا   ـ دخ الححصديل الذساسد ي للعالبدات، فتداهت ىجابدات كمدا هدو 

 ( الحاث  :4موض  بان ذون ) 

 ا   ـ خ الححصيل الذساس ي للعالبات( أرش اظح ذام شبلات الحواتل ىجحم 4جذون ) 

 البعبة امل ومة الحكشاسات أرش اظح ذام شبلات الحواتل ىجحما   ـ خ الححصيل الذساس ي

 %17.4 23 املعاتذ  ف  أجشاه البحوذ والحلليفات الذساظية

 % 9.1 12 صاد من جفضمض مواسات ىثصالية

 % 4.5 6 صاد من معحوى ثوات   مق جامفتي

 %14.4 19 ـ خ ايتاد ببية جفليمية أفتراضيةظاـذةم 

 %54.6 72 صاد من اسثفاؿ ةعبة مفذثخ الذساس ي

 ( أـالك يحط  ما ي   :4وباظحقشاه ان ذون ) 

 %(. 54.6صاد من اسثفاؿ ةعبة مفذث  الذساس يت  ببعبة ) ف  املشثبة  وثخ جاهت فقش ت -

ذ  فدد  أجددشاه البحدددوذ والحلليفددات الذساظدددية املعدددات كمددا جدداهت فددد  املشثبددة الثاتيددة التدددي ثددنص ـ ددخ ت -

 %(. 17.4تببعبة) 

 %( . 14.4وف  املشثبة الثالثة جاهت ظاـذةم ف  ايتاد ببية جفليمية افتراضية ببعبة ) -

 % ( . 9.1وف  املشثبة الشارفة جاهت ت صاد من جفضمض مواسات ىثصالية ت ببعبة ) -

 %(. 4.5عحوال ثوات   مق ان امفة ت ببعبة)وف  املشثبة انخامعة و  حر  جاهت ت صاد من م -

وبححليدددددل النحدددددادر العدددددابقة ثدددددشى الباحثدددددة مدددددذى ىظدددددوام الففدددددان التدددددي ثحققدددددة شدددددبلات الحواتدددددل  -

 ىجحما   ف  سفق مفذ.ت العالبات ف  مقشساتهن الذساظية .

ــيل      ــاعي يف التحص ــل االجتن ــبهات التواص ــتخداو ش ــات اس ــح: معوق ــور الجال احمل

 الدراسي:

ـددن : مددا مفوقددات اظددح ذام شددبكد الحواتددل ىجحمددا   فدد  الححصدديل ثددم ثوجيدد م ظددؤان للعالبددات 

 الذساس ي ؟ ، وكاتد ىجابات ـ خ النحو الحاث  :
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 ( يوض  أظباب ـذم ىظح ذام لالابلات الحواتل ىجحما   5جذون ) 

 البعبة الحكشاسات أظباب ـذم إلاظح ذام

 %15 3 أظباب  خصية ) و ، الوقد، ان ول(

 %35 7 أظباب ثكنولوجيم                  

 %15 3 أظباب اجحماـية                  

 % 10 2 أظباب ل ومة.

 % 25 5 أظباب مفشفية

 % 100 20 ا  موؿ

 ( اـالك ثبح  أ  هناي أظباب ـذ  لفذم ىظح ذام : 5وب ظحقشاه ان ذون ) 

، كفددددددذم اثقددددددا  العالبددددددات .ظددددددح ذام مواقددددددق  فدددددد  املشثبددددددة  وثددددددخ جدددددداهت  ظددددددباب الحكنولوجيددددددة -

 %.35الحواتل ىجحما   ف  الفملية الحفليمية ببعبة 

 %  ظباب املفشفية .25ف  املشثبة الثاتية جاه ببعبة   -

 %.15وجعاوت كل من ىظباب ىجحماـية والشخصية ف  املشثبة الثالثة ببعبة  -

 %.10عبة أ حرا ف  املشثبة الشارفة جاهت أظباب ل ومة بب -

وثددددددشى الباحثددددددة أ  اسثفددددددداؿ ةعددددددبة العالبدددددددات غحددددددر املعدددددددح ذمات لالاددددددبلات الحواتدددددددل ىجحمددددددا   فددددددد  

الححصدديل الذساسدد ي ألظددباب ثكنولوجيددة، جفحنددر مددن تقدداط ال ددفف التددي يببغدد  ىشدداس  أل هددا والفمددل 

حدددر ـ دددخ حلوا.و اتدددة أنهدددن مدددن ظالبدددات قعدددم املكحبدددات واملفلومدددات وقدددذ ثددد رش هدددزا القعدددم ثددد رحر كب

 بحكنولوجيا املفلومات وثعبيقاتها.

 رابعًا: ىتائج الدراسة :

 خلصت الدراسة بيتائج هي: -4/1

 ةعبة ىجحما   مقابل%( من ـينة الذساظة دعح ذمن شبلات الحواتل  86.8أ  ةعبة )  -

 %( . دعح ذم شبلات الحواتل ىجحما   ف  الححصيل الذساس ي. 13.2)  

 دعح ذمن شبلات الحواتل ألظباب ثكنولوجية.  % من الفينة . 35أ  ةعبة  -

أ  أـ ددخ ةعددبة ألشدددلان الحواتددل ىجحمدددا   إلالكتروتيددة كاتدددد للددواجغ وب والفددديغ بددوي حيددد   -

 %( من أجماث  معح ذما شبلات الحواتل. 100( ببعبة )  132بلز ثكشاسهم )
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الفمليدددة الحفليميدددة أ  موقدددق ثدددومتر والدددواجغ وب  والعدددناب شدددات مدددن أكثدددر املواقدددق التدددي ثدددؤرش فددد   -

أال وقددددد ، كمدددددا  فددددد  .ظددددترجاـمللعالبددددات وبفحمددددذ ـل هدددددا العالبددددات فددددد  ث ددددضمن ا احددددوى املصدددددوس 

جعدددددحبحر غيددددداب مدددددوقع  الفيعدددددبوي واليوثيدددددوب ـدددددن اظدددددح ذاموم للححصددددديل الذساسددددد ي ، حيددددد  

 . والترفيماسثففد ةعبة ىظح ذام ف  كل منهما للخعلية 

ة ثثددددق باملفلومددددات املحبادلددددة وجفحمددددذ ـل هددددا فدددد  الححصدددديل %(  مددددن الفيندددد 94.7أ  هندددداي ةعددددبة )  -

 الذساس ي.

كمدددا أشددداست النحدددادر أ  اظدددح ذام الفيندددة لالاددددبلات الحواتدددل ىجحمدددا   ـندددذ ال دددشوس  ببعددددبة  -

54.5.% 

 % ( أنهم دش فو  صما.ئهن ـ خ اظح ذام شبلات الحواتل ىجحما   90.2كما أشاس ةعبة )  -

 % ( 54.6) ببعبة"  صاد من اسثفاؿ ةعبة مفذث  الذساس ي ت ف  املشثبة  وثخ جاهت ـباس  -

أ  جميدددق املقدددشسات الذساظدددية الالجدددم يقدددومن بذساظدددهها ثحعلددد  مدددنهن اظدددح ذام شدددبكة ىتترتدددد  -

 % من املقشسات. 100بحعبيقاتها ورلم ببعبة 

 توصيات الدراسة: -4/2

 نحادر الحالية :بناه ـ خ ما ثوتلد ألية الذساظة من تحادر ،  ثوص ي الباحثة بال

 جش يق ىثصان الفل ي بح  العالبات من  الن منحذيات ألكتروتية . -

ثوؼيدددددددف دوس شدددددددبلات الحواتدددددددل ىجحمدددددددا   فددددددد  الحفلددددددديم والححصددددددديل الذساسددددددد ي ـندددددددر املقدددددددشسات  -

 الذساظية ا خحلفة 

أقامددددة دوسات وسشدددددات ـمدددددل ولقددددداهات جفشمفيدددددة رعددددبل ىظدددددح ذام الففدددددان رالادددددبلات الحواتدددددل  -

 ف  الححصيل الذساس ي . ىجحما  

الفمل ـ خ ابحاذ ف  متحمفات كاملدذاسط باملشاحدل الحفليميدة ا خحلفدة للحفدش  ـ دخ مدذى ثد رحر  -

 شبلات الحواتل ىلكتروتية ـ خ أداه العالبات واملفلمات ف  اململكة الفشبية العفودية.

ومؤظعدددات ـمدددل دساظدددة للدددل شدددبكة ثواتدددل رالادددلل منفصدددل وث رحرهدددا ـ دددخ اظدددح ذام املكحبدددات  -

 املفلومات من جات  العالب.
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 اجتاهات الطلبة اجلامعيني حنو دور وسائط التواصل االجتماعي
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 امللخص:

اججاهددددداث الالجدددددت الجدددددامعئط  لتددددد        دددددائ  الخ ا ددددد   معرهدددددتهدددددذهذ هددددد إ الذ ا دددددت ئ ددددد   

رث عئنت للجتد  مه لدت ط  اخخ ،املنهج ال  في  قذ ا خخذمالاجخماعي في  عم العملئت الخعلئمئت، 

 با دخخذام أ  اث بتشئدتما تر(. )أ  د    زالئدت مسدخ   ، ذم    50  ئلار 87طالب   طالجت  137من 

 :الخالئت ئ   النخائج الذ ا ت ج  لذ قذ  املالحظت العلمئت   الا خبئا .هي 

اججاهددددداث الالجدددددت الجدددددامعئط  لتددددد        دددددائ  الخ ا ددددد   فدددددي ج جدددددذ هدددددر   ذاث  ةلدددددت اح دددددائئت -

 ل الح إلالار. حع  مخغطر الجنس  ت حسب عم العملئت الخعلئمئ الاجخماعي في 

اججاهددددداث الالجدددددت الجدددددامعئط  لتددددد        دددددائ  الخ ا ددددد   فدددددي ج جدددددذ هدددددر   ذاث  ةلدددددت اح دددددائئت -

  مالدذ ل دالح ملئدت العلد م الاجئعدت  الخخ د مخغطر  ت حسبالاجخماعي في  عم العملئت الخعلئمئ

   الخئاة.

اججاهددددداث الالجدددددت الجدددددامعئط  لتددددد        دددددائ  الخ ا ددددد   فدددددي ج جدددددذ هدددددر   ذاث  ةلدددددت اح دددددائئت -

 مخغطر الخبرة   مالذ ل الح مسخخذمي الفيس ب ك . ت حسبالاجخماعي في  عم العملئت الخعلئمئ

 الهلماث املفخاحئت: اججاهاث، الالجت الجامعئ  ،   ائ  الخ ا   الاجخماعي، العملئت الخعلئمئت.

Abstract  

The study aimed at identifying the attitudes of university students toward the role of 

the social media in supporting the educational process. The descriptive approach was 

used in the study. A sample of 137 students was chosen for 87 females and 50 males. 

Master). Using research tools, scientific observation and questionnaire. The study 

found the following results: 

- There are statistically significant differences in the attitudes of university students 

towards the role of social media in supporting the educational process according to 

the gender variable in favor of females. 
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There are statistically significant differences in the attitudes of university students 

towards the role of social media in supporting the educational process according to 

the variable of specialization and was in favor of the Faculty of Natural Sciences and 

Life. 

- There are statistically significant differences in the attitudes of university students 

towards the role of social media in supporting the educational process according to 

the variable of experience and was in favor of Facebook users. 

Keywords: trends, university students, social media, educational process. 

 

 اإلشكالية : -1

لهدا ثزدر النجطدر ع د   ما  يشهذ العالم الئ م العذيذ من الخا  اث في حق  إلاعالم  الاج اى،  التي

ئدد  الدشددرث حلقلددت ل عئددت  زدد  ة جذيددذة فددي عددالم الاج دداى،   قددذ أحددذزذ هدد إ الخادد  اث املجخمدد .

ذ أجزاء ه ا العالم املترامئت بفضائها ال ا    مهذث الاريق الالترلذ في ماهت ألتاء املعم  ة   با

بدددد لو الدسددددبذ  ددددعجئت ،    املعل مدددداث لهاهددددت املجخمعدددداث للخقددددا ت  الخعددددا آلا  ججددددا ى ثههددددا     اء

 الخ ا   بط  ثهرا   الجماعاث، آلئاث  أضخذ ئحذ  أهم

 203.7ئ دد   2008   2000  عدداميلقدذ  ددهذث م اقدد  الد ات جزايددذا ةهخددا فدي العددالم العربددي، لخ د  بددط 

، لما يعخبر عذ  مسخخذمي إلالترلذ في العدالم العربدي أل در مدن زالزدط  ملئ لدا، أش مدا يشده  عشدر %

. ههددد ا الجئددد  الددد ش  لدددذ فدددي ع دددر   دددائ  1الشدددعب العربدددي،  أل دددر املسدددخخذمط  مدددن جئددد  الشدددجات

نشطدددددددددددددددددر مدددددددددددددددددن الإلاعدددددددددددددددددالم الخذيشدددددددددددددددددت، بددددددددددددددددداث يقجددددددددددددددددد  بددددددددددددددددد هم ع ددددددددددددددددد  الفضددددددددددددددددداء الاهترا ددددددددددددددددد ي   سدددددددددددددددددخغ  

سددات،البريذ الالنتر  ددي املا ددنجر...ئل  ( فددي جتذيددذ ،ال اح3، جدد يتر2ج كمساحاجه)الئ ج ت، ،الفيسدد

 خئا اجه  الخعجطر عن  ؤاإ  ج   اجه ملا يريذ أ  يه   علئه  اهنا  مسخقجال.

جيسطر ة و أ   خ ى إلالترلذ لمنظ مت ج ا لئت في الخئاة الئ مئت العربئت ما  له أعمق ثزر في 

عملئددددددت الخالرددددددي املعرفددددددي  الخقددددددا ت الشقددددددافي  الخ اهددددددق السئا دددددد ي  ع دددددد  حددددددذ حعجطددددددر الجاحشددددددت   ددددددالئجي 

هددالخ  ي ي  هددا  النظريدداث التددي ج جدده جفنطرلددا فددي زدد  ة املعل مدداث   ددجنت إلالترلددذ العاملئددت يجددب أ  

 السئا ددئت  جخجددا ح حسدداباث الا ددخخذام   ملددائا املعل مدداث،  ججددذأ فددي  مددج العنا ددر الاجخماعئددت

 . 4 الشقاهئت  ه  ثهم
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 مددد  جندددامي اعخمدددا  ثهدددرا  ع ددد  إلالترلدددذ  جاددد   امل اقددد  حعدددذ ث الا دددخخذاماث مدددن الخ دددف  للبريدددذ 

إلالنتر  ي زم املنخدذياث  غدرآلا الذ   ت  الر ائ  الن ئت  الفدد  يت  املدذ لاث حتده ملهدرث امل اقد  

لنتر لئت التي ملهرث مد  الجئد  الشدا ي لل يدب ، الاجخماعئت لم الح أطلق ع ي مجم عت امل اق  الا

 Face Book – MySpace – Twitter – Xing أجاحذ الخ ا   م  مجخم  اهترا  ي ،  لع  أ هرها 

% .حئدد   هددرث 42 غطرهدا ،  ا ش ذلددو ة    دد   سددجت مسددخخذمي الالترلددذ مدن الشددجات  ل ددر مددن  

احخلدذ مسداحت  اضدخت  Virtual Interactive Environmentللمسخخذمط  بنئت جفاعلئت اهتراضدئت 

من  قذ  هنر  اهخمام   جذا   عق ى الشجات  خا ت بعذ لجاحها ف  ج ت  ا خقاات العذيذ 

مددددن الفادددداث العمريددددت   لمددددا اعخجددددا  للفدددد ا   الجغراهئددددت  الذينئددددت  العرقئددددت  الجنسددددئت  السئا ددددئت 

 5. الاقخ ا يت

مضددم    الخ ا دد  الاجخمدداعي حغطددرث الصخ ددئت   ددجهاث امل اقدد  إلالنتر لئددت  املددذ لا    ملهدد  مدد   

الرلطدةة ث ا دئت لالعدالم الجذيدذ،  هد ا لدئجدت  جمش   باجذ ه إ ال  ائ    ه  إلاعالم الخذي ،

ملا ج هرإ من خذماث  مزايا للمتر  ين عليها من حئ   رعت الخ ا    الخفاع  الاجخماعي، لمدا أ  

املشدترلت  الاهخمامداثم  ثعضداء املندسدجط  اللد ين لهدم لفدس ه إ الشجهاث جدئ  لألهرا  الخ ا   

   العلمي . الاجخماعيئضاهت ئ   الجت  عن املعل مت  م الجت الخا   

  .ال يدب  دجنت خدالى مدن الجذيدذ إلاعدالم ج ملئدا ممدا ي د ي بمدئال  لهدج بدذي  فدي
 
 عبدر  جتذيدذا

 Social Networking الاجخمداعي الخ ا د   دجهاث م اقد  مشد  عليهدا الاجخمداعي إلاعدالم جاجئقداث

Sites ،  الجمهد  ،  هد ا مدن مفخ حدت مسداهماث ع د  الجمعئدت املعخمدذة الدشا لئت النخابت لم اق 

 للجمه    اململ ك إلاعالم  الخت ى لت  الاعالمئت، للجذائ  الضئق الخطة من الخر ج املسا  يجسذ

 .الجت  ه ا خالى من  لارحها لشطرها عذة ذلو  ةةث ع    جترجب .امل اطنط  ئعالم أ  .العام

 لظرا ملا  هذإ العالم من جا   علمي مدسا ع في جمئ  املجاةث بما هيها الترب يت، جع  من املعرهدت 

بهددا فددي ملدد  الاججاهدداث املعا ددرة، التددي حسدد    الاهخمددامالتددي ينج ددي  الا دددشما اث العقدد  البشددرش أهددم 

 .ل ت حعلئمي هعاى في العملئت الخعلئمئتلت  ج ملئا  جهاث الخ ا   الاجخماعي، مأ 

جمشد   الاجخماعئدتهلقذ أجم  عذ  لجطر من املخخ  ط  بدالخعلئم إلالنتر  دي ع د  أ  الشدجهاث 

بياددددددت منا ددددددجت لخعلددددددئم مخخلددددددا عددددددن الخعلددددددئم الخقلئددددددذش الدددددد ش حع  لددددددا علئدددددده  حعلددددددئم منفددددددخ  يعخمددددددذ 

 .خاضراث الخقلئذيت  الخلقط الخ ا    املشا لت أ ا ا للعملئت الخعلئمئت  لجذب  عن امل
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مندشرة بط  الشجات بد   ع د  أجهدز هم  الاجخماعي ة عجب في ذلو هقذ ا جتذ  جهاث الخ ا   

ت  بالخا ي ها  ا خخذامها م  ئلت للخعلئم  ئه   أمر مئاملخم لت  أ جتذ جزءا من حئا هم الئ  

م  ينسددددر احخهددددا  غرهددددت الف دددد  طجئعئددددا بالنسددددجت لهددددم ة يمشدددد  عجاددددا علدددديهم بدددد  يخلدددد  املخعددددت بددددالعل

 .الذ ا  ي للمعرهت

أ  ه إ الشجهاث غطرث العذيذ من املفاهئم  ث  ا  باعخجا ها لقلت ل عئت   زد  ة حقئقئدت ذلو 

فددددي عدددددالم الاج دددداى، هم اقددددد  الخ ا ددددد  الاجخمدددداعي عملدددددذ ع دددد  جت يددددد  املسدددددخخذم لهددددا مدددددن مسددددد ه   

ندخج للمعل مداث   مشدا ك هيهدا .حئد  حسداعذ هدد إ للمعل مداث لمدا فدي   دائ  إلاعدالم الخقلئذيدت ئ د  م

الشدددجهاث ع ددد  جندددامي   الختدددام املجخمعددداث   الخعدددرآلا ع ددد  زقاهددداث الشدددع ت املخخلفدددت ،ئضددداهت ئ ددد  

   ها في جع  العالم قريت م لئت  غطرة لظرا لسه لت ا خخذامها   الدشا ها ال ا   . خا ت لذ  

ا الذ   ددت ،الخدد ا  ،ئقامددت ال ددذقاث ،ججددا ى هاددت الشددجات حئدد  يسددخخذم ضها  غددراه عذيددذة م هدد

ثههددددا ،  هدددد إ ال  ددددائ  ة حسددددخعم  الخ ا دددد    معرهددددت مددددا يجددددرش ح لنددددا هتسددددب بدددد  لهددددا  ملددددائا 

حعلئمئددت جرب يددت يمنددن ا   سددخخر مددن خاللهددا فددي جنمئددت القددذ اث الخعلئمئددت الددراغجط  فددي  لددو   أيضددا 

 هي م    مهم للمعل ماث .

ا لهددددد إ امل اقددددد  الاجخماعئدددددت لجدددددذ الالجدددددت الجدددددامعئط  ،حئددددد  لهدددددم   مدددددن بدددددط  الفاددددداث ا دددددخخذام

اهخمامددددداث جخخلدددددا اخخالهدددددا بيندددددا عدددددن بقئدددددت الفاددددداث ثخدددددر ،    دددددريتت الالجدددددت مدددددن أل دددددر  الشدددددرائ  

الاجخماعئت  ينامئنئت   عي، مما يجعلهم ثل ر عااء ذلدو ملدا يخمخعد   بده مدن قدذ ة ع د  إلابدذاع   

ئقجاى الالجت الجامعئط  ع   هد إ ال  دائ  فدي حئدا هم الئ مئدت هم هدا  الابخها .   قذ حعذ ث أ جات

الاج دددددداى   الاطددددددالع ع دددددد  أخجددددددا  الجامعددددددت  الخعددددددرآلا ع دددددد  أ ددددددذقاء جددددددذ    ججددددددا ى زقاهدددددداث بئدددددد هم   

املسدداهمت فددي حعزيددز العمدد  ثمددا يمي الجددام ي   هددخ  أهددا  جذيددذة أمددام العملئدداث الخعلئمئددت، حئدد  

  العلمدي عدن طريدق النخدات   ال  دائ  الخقلئذيدت بالد هات ئ د  املنخجداث الخق  الاالب مدن الخت دئ

العم مئدددت   الخا دددت       النشدددر املخخلفدددت للعملئدددت الخعلئمئدددت عدددن طريدددق مدددا أجاحخددده الخنن ل جئدددا 

الخذيشت في مجاى إلاعالم   الاج داى   مدا جد هرإ مدن جهدذ   قدذ    درعت فدي ال  د ى ا د  املعل مدت   

 لجطر من ثهرا  في حمن  احذ   ب فت آلئت . ججا لها بط  عذ 

لما جلعب الاججاهاث أ   ا هامدت فدي امل اقدا الاجخماعئدت التدي يخفاعد  هيهدا الفدر ، مد   خدرين   

ع ددد  عالقددد هم بهدددم   مدددذ    خا دددت فدددي   دددائ  الخ ا ددد  الاجخمددداعي التدددي جدددإزر ع ددد  مسدددخ    ضددداهم 

نددددددن مددددددن خددددددالى هدددددد إ ال  ددددددائ  أ  لنمددددددي القددددددذ اث جنددددددئفهم معهددددددا،  فددددددي مجدددددداى التربئددددددت   الخعلددددددئم يم

الخعلئمئددددت لجمئددددد  ال  ددددائ  الاجخماعئدددددت.   مدددد  جاددددد   العملئددددت الخعلئمئدددددت   ال  ددددائ  الخذيشدددددت التدددددي 
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أ ددجتذ ههددم جذيددذ للنشطددر مددن الخبددراث الخئاجئددت لخددإزر فددي الاالددب   جتقددق لدده أهددذاآلا جرب يددت مددن 

 دداي يمنننددا طددرل إلا ددهاى  حددي :مددا اججاهدداث ا ددخخذام هددذإ ال  ددائ  الاجخماعئددت .   ع دد  هدد ا ث 

الالجددت الجددامعئط  لتدد  ا ددخخذام  ددجهاث الخ ا دد  الاجخمدداعي فددي العملئددت الخعلئمئددت    مندده جخفددرع 

 ث الت الخالئت:

   هددددددد  ج جدددددددذ هدددددددر   فدددددددي اججاهددددددداث الالجدددددددت الجدددددددامعئط  لتددددددد  ا دددددددخخذام   دددددددائ  الخ ا ددددددد

 ؟ )ذلر ، ألثه (   الآلا الن عةخخالاجخماعي في  عم العملئت الخعلئمئت ججعا 

   هددددددد  ج جدددددددذ هدددددددر   فدددددددي اججاهددددددداث الالجدددددددت الجدددددددامعئط  لتددددددد  ا دددددددخخذام   دددددددائ  الخ ا ددددددد

الاجخمدداعي فدددي  عددم العملئدددت الخعلئمئدددت ججعددا ةخدددخالآلا الخخ ددد  العلمددي )علددد م ئ سدددالئت   

 اجخماعئت / عل م  قئقت(؟

   فدددي  عدددم  جخمددداعيالا هددد  ج جدددذ هدددر   اججاهددداث الالجدددت الجدددامعئط  لتددد    دددائ  الخ ا ددد

 خغطر الخبرة ؟ملالعملئت الخعلئمئت  ججعا 

 

 فرضيات الدراسة : -2

جدجاين اججاهاث الالجت الجامعئط  لت        ائ  الخ ا   الاجخماعي في  عدم  الفرطُة العامة:

 .العملئت الخعلئمئت 

 الجسئُة: اتالفرطُ

 الفرطُة ألاولى:

  الخ ا ددد  الاجخمددداعي فدددي  عدددم العملئدددت الخعلئمئدددت جدجددداين اججاهددداث الالجدددت الجدددامعئط  لتددد    دددائ

 حسب مخغطر الن ع )ذم   /ئلار (.

 الفرطُة الثاهُة:

جدجددددددداين اججاهددددددداث الالجدددددددت الجدددددددامعئط  لتددددددد        دددددددائ  الخ ا ددددددد  الاجخمددددددداعي فدددددددي  عدددددددم العملئدددددددت  

 الخعلئمئت حسب مخغطر الخخ   العلمي.

 الفرطُة الثالثة: 

  لتددددد      الشدددددجهاث الاجخماعئدددددت فدددددي  عدددددم العملئدددددت الخعلئمئدددددت جدجددددداين اججاهددددداث الالجدددددت الجدددددامعئط

 حسب مخغطر الخبرة.
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 أهداف الدراسة: -3

 معرهت   اه  ا خخذام الالجت الجامعئط  مل اق  الخ ا   الاجخماعي في العملئت الخعلئمئت . -3-1

 دجهاث الخ ا دد   مدن خددالى ا دخخذاملالجدت الجدامعئط  لالا دجاعاث املخققددت  النشدا عدن -3-2

 اعي.الاجخم

العملئدددددددت  لراهدددددددذ فددددددديا ددددددخخذام هدددددددذإ الشدددددددجهاث  الجدددددددامعئط  حئددددددداى اججاهددددددداث الالجدددددددت   ددددددذ -3-3

 الخعلئمئت.

 أسباب  اختيار املوضوع :-4

 الشغا العلمي   الاهخمام الصخص ي بامل ض ع. -4-1

 عددم العملئددت الخ ا دد  الاجخمدداعي فددي  لشددجهاثطددالت الجامعددت  حددذ   ج ملئددامتا لددت معرهددت  -4-2

 .الخعلئمئت

 .  حذازخه  حئ يخه، بتئ  يشطر  هئت الجت  لذ  الجاح  جذة امل ض ع -4-3
 

 أهمية الدراسة : -5

 الراهن.   خا  ة    ها في ال قذ   جهاث الخ ا   الاجخماعيأهمئت  -5-1  

 الجلذا  العربئت.بط  هات الشجات في  ،ة ئما ه إ الشجهاثمعذةث ا خخذام  جنامي -5-2

 .عليهم حذ   جأزطرها  ائ  الخ ا   الاجخماعي شجات ب  النشا عن عالقت ال -5-3

 .حسلئ  الض ء ع       ه إ الشجهاث في العملئت الخعلئمئت  اخ  ال    الجام ي -5-4
 

 دراسات السابكة :ال -6

 الدراسة الاولى: 

 ا ددخخذام م اقدد  الشددجهاث الاجخماعئددت   جددأزطرإ فددي العالقدداث الاجخماعئددت   ا ددت :الدراسووةعىوونان  -

 .ع   عئنت من مسخخذمي م ق  الفيس ب ك في الجزائر

 مريم لريما  ل ما  :صاحب الدراسة -

  دددالت ماجيسدددتر ،قسدددم العلددد م الا سدددالئت ، دددعجت الاعدددالم   الاج ددداى ، جامعدددت  :طبُعوووة الدراسوووة -

 .الخاج لخضر باجنت 

 2011 :سىة اهجاز الدراسة -
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م اقد  الشدجهاث الاجخماعئدت   الا عها داث  معرهت أ  النشا عدن أزدر ا دخخذام :هدف الدراسة -

ع دددد  الشددددجات    ،الشقاهئددددت   الاجخماعئددددت التددددي جخلفهددددا هدددد إ امل اقدددد  ع دددد  املسددددخخذمط  ب ددددفت عامددددت

 .ب فت خا ت

 ما أزر ا خخذام م اق  الشجهاث الاجخماعئت ع   العالقاث الاجخماعئت؟ :اشكالُة الدراسة -

 ةث الفرعئت الخالئت:الدساؤ  املرلزش  ذ ج جتذ ه ا الدساؤى ن ي

 ماهي عا اث   ألماط ا خخذام م ق  الخ ا   الاجخماعي الفا ج ك ع   الجزائريط  ؟

 ماهي الذ اه    الخاجاث التي جنمن   اء ا خخذام الجزائريط  مل ق  الفا ج ك ؟

 لئا يإزر الفا ج ك ع   العالقاث الاجخماعئت لذ  الجزائريط  ؟

ال  في   ال ش يسم  لذ ا ت عذ  لجطر من املخغطراث في  قذ  احذ  منهج املسح :مىهج الدراسة -

  .مش  السماث العامت   الاجخماعئت   النفسئت   ل لو ألماط السل ك الاج ا ي

ا ددخما ة الا ددخبئا  أ  الا خق داء   التددي  حعدذ ع دد  عئنددت مدن مسددخخذمي م قدد   أدوات الدراسوة: -

 مفر ة  280هم باريقت ق ذيت أ  عمذيت   هي جخه   من جم اخخئا    ين  ال الفا ج ك في الجزائر،

 : هتائج الدراسة -

  اعاث في ا خخذام الفا ج ك . 3جقض ي النسجت الالبر من املجت زط  أل ر من  

 .   يفض  أغلبهم خذمت الخاجئقاث   الذ   ت بذ جت أ 

 قاء ئ دد  يسددخخذم أغلددب أهددرا  العئنددت م قدد  الفا ددج ك بددذاه  الخ ا دد  مدد  الاهدد    الا ددذ

 جالب الخشقئا .

 الالبر  نا يخعامل   بن ع من ال عي عنذ ا خخذامهم مل ق  الفا ج ك .  املجت ز   

  ا دددددخخذام هددددد ا امل قددددد  يدددددإزر فدددددي الاج ددددداى الصخصددددد ي  جهدددددا ل جددددده   يدددددإ ش ئ ددددد  الا سدددددخات

 امللخ ظ من الخفاع  الاجخماعي .

الا دخبئا    ئزدراء الجالدب النظدرش  دئاغت أ دالت  ا خفا  الجاح  مدن هد إ الذ ا دت فدي عملئدت  قذ 

الخعريدددددددا بمدددددددذخ   لدددددد ا   ذ ا ددددددت خا دددددددت   أضهددددددا جدددددددذ ي ا دددددددخخذام م قدددددد  الخ ا ددددددد  الاجخمددددددداعي،لل

 .6  لئفئت جاجئقها إلا جاعاثالا خخذاماث   

 الدراسة الثاهُة :

 .اججاهاث الالجت الجامعئط  لت  ا خخذام الالترلذ في جتقئق الخعلم ال احي :الدراسةعىنان  -

 .  ا ت ل يزة مسع  ش  صاحب الدراسة: -
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  دددالت ماجيسدددتر ،قسدددم العلددد م الا سدددالئت ، دددعجت الاعدددالم   الاج ددداى ، جامعدددت  طبُعوووة الدراسوووة: -

 .الخاج لخضر باجنت 

 2009/2010 :سىة اهجاز الدراسة -

 جت لت  ا خخذام الالترلدذ فدي جتقئدق الخعلدئم الد احي،لالنشا عن اججاهاث الا :هدف الدراسة -

 هدددد ا بددددالترلطة عددددن بعدددد  الا ددددس النفسددددئت لدددده مالذاهعئددددت  الفاعلئددددت ال اجئددددت با ضدددداهت ئ دددد  معرقددددت 

  .الفر   في اججاهاث الالجت الجامعئط  لت  ا خخذام الالترلذ في جتقئق الخعلم ال احي

  فرطُات الدراسة: -

 لم ال احي. الفرضئت العامت: يخجه الالجت ايجابئا لت  ا خخذام الالترلذ في جتقئق الخع

 الجزئئت :  اثالفرضئ

 ئ  اججاهاث الالجت لت  ا خخذام الالترلذ في جتقئق الذاهعئت الايجابئت.

 ئ  اججاهاث الالجت لت  ا خخذام الالترلذ في جتقئق الفالئت ال اجئت ايجابئت.

 ئ  اججاهاث الالجت لت  ا خخذام الالترلذ في جتقئق مسخ   الام ل ايجابئا.

ذاث  ةلدددت اح دددائئت بدددط  الجنسدددط  فدددي الاججددداإ لتددد  ا دددخخذام الالترلدددذ فدددي جتقئدددق ة ج جدددذ هدددر   

 الخعلم ال احي.

ة ج جددذ هددر   ذاث  ةلددت اح ددائئت بددط  الجنسددط  فددي الاججدداإ لتدد  ا ددخخذام الالترلددذ حعددز  ملخغطددر 

 الخخ  . 

 .املنهج ال  في مىهج الدراسة: -

اى  طالجدددت فدددي جامعدددت العقئدددذ الخددداج لخضدددر طددد 130عئندددت الجتددد  هقدددذ جه لدددذ مدددن  عئندددت الذ ا دددت:

بجاجنددددت، الجزائددددر، م حعدددد   طجقددددا ملخغطددددراث الذ ا ددددت مدددد  ا ددددخخذام الا ددددالئب الاح ددددائئت الخالئددددت: ) 

 .7جتلئ  الخجاين الاحا ش(  IFللعئنت ال احذة،  العئنت املسخقلت، اخخجا  Tاخخجا  

 الدخعلم جتقئدق فدي الالترليدذ ما دخخذا لتد  اججاهداث الالجدت يقديس ا دخبئا أ  اث الذ ا دت: -

 .ال احي

 هتائج الدراسة:-

 ال احي. الخعلم جتقیق في الالترلیذ ا خخذام لت  ایجابیا الالجت هیخج 

 .الذاهعیت جتقیق في الالترلیذ ا خخذام لت  ایجابیا الالجت هیخج

  .ال اجیت الفعالیت جتقیق في الالترلیذ ا خخذام لت  ایجابیا الالجته یخج

  .الام ل مسخ    جتقیق في الالترلیذ ا خخذام لت  ایجابیا لالجتا هیخج
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 .ال احي الخعلم جتقیق في الالترلیذ ا خخذام لت  الاججاإ في الجنسط  بط  هر   ج جذ ة

 ل دالح الخخ د  حسدب ال احي الخعلم جتقئق في الالترلیذ ا خخذام لت  الاججاإ في هر   ج جذ

 .العل م ملیت طلجت

 : ثةالثالالدراسة 

 ع   الخت ئ  الذ ا  ي لذ  طلجت الجامعاث” هيس ب ك “زر م ق  أ :عىنان الدراسة

   Aren Karbnsk : أ ين ما بنسهي صاحب الدراسة

 2010 :سىة اهجاز الدراسة

 :مئذالئتطبُعة الدراسة

لخعددددرآلا ئ دددد  أزددددر ا ددددخخذام م قدددد  الفا ددددج ك ع دددد  العملئددددت الخعلمئددددت لددددذ  طلجددددت  : اهوووودف الدراسووووة

 .ثالجامعا

 : املنهج ال  فيمىهج الدراسة

 جامعئا اطالج 219الذ ا ت ع    ذطجق :عُىة الدراسة 

أملهدددددرث النخدددددائج أ  الدددددذ جاث التدددددي يت ددددد  عليهدددددا طدددددالت الجامعددددداث املدددددذمن   ع ددددد   دددددجنت الالترلدددددذ 

أ  ددددث بنشطدددددر مددددن جلدددددو التدددددي  ،ألبددددر الشدددددجهاث الاجخماعئدددددت ع دددد  إلالترلدددددذ” هدددديس بددددد ك“ ج ددددف  م قددددد  

، لما أملهرث النخائج أله ملما اح ا  ال قذ  8ظراؤهم ال ين ة يسخخذم   ه ا امل ق يت   عليها ل

 ال ش يمضئه الاالب الجام ي في ج ف  ه ا امل ق  ملما جذلذ   جاجه في الامختالاث.

  أةهخدا ا دد   .ثشدخا  الد ين يقضدد    قدذ أطد ى ع دد  ثلترالدذ يخ  دد    قدذ اق در للذ ا ددت

  هدد ا امل قدد  يدددئ  للمسددخخذم الذ   ددت  حدد  الالغدداح  ابددذاء أ مشددطرا ا دد    ددئاء جج بدده ألهدد  جئدد  

 .  قذامثأ ذقاء جذ  أ ايه في النشطر من الام    الجت  عن 

مدددن الادددالت الجدددامعئط  اللددد ين  دددمل هم الذ ا دددت اعترهددد ا بدددأ  ئ مددداضهم ع ددد  %79النخدددائج ا   ذ بئنددد

 م ق  الفيس ب ك أزر  لجئا ع   جت ئلهم العلمي.

 :الرابعةدراسة ال

 الشجات    جنت ا لخ ا   الاجخماعي عىنان الدراسة:

 مرلز  إ   املرأة صاحب الدراسة:

 2011 سىة اهجاز الدراسة:
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الخعدددرآلا ع ددد  لمدد  ا دددخخذام الشدددجات/اث لاللترلددذ   دددجنت الخ ا ددد  الاجخمددداعي، هوودف الدراسوووة: 

خلدددددددق مجدددددددا  اث  أ شدددددددات  ههدددددددم م قدددددددا املجتددددددد زط /اث ججددددددداإ      دددددددجنت الخ ا ددددددد  الاجخمددددددداعي فدددددددي 

 .اجخماعئت   ئا ئت

 املنهج ال  فيمىهج الدراسة :

مدن مخخلدا هاداث املجخمد   1500مقدذا ها  ع   عئنت قااع غزةأجريذ الذ ا ت في  عُىة الدراسة:

الفلسدددددددائجي الددددددد م     إلالدددددددار بدددددددالخاجئق ع ددددددد  القاددددددداع الخدددددددا    املنظمددددددداث الاهلئدددددددت   املنظمددددددداث 

 مئتالاما ي

 حتده 14 جدم جمد  الجئالداث مئدذالئا عدن طريدق املقابلدت الصخ دئت  ذلدو فدي الفتدرة  أدوات الدراسة:

 .2011ماي   22

 هتائج الدراسة:

 ا خخذام غالجئت مسخخذمي  جهاث الخ ا   الاجخماعي أ ماء مسخعا ة .

مترمداث الجتدد  ،  أهدم أ  اث الخ ا د  الاجخمداعي املسددخخذمت هدي ع د  الترجيدب : البريددذ الالنتر  دي،

 ق  الفيس ب ك ،الئ جئ ت   الخ يتر .م  

غالجئدددت املجتددد زط  يسدددخخذم    دددجهاث الخ ا دددد  منددد  أل دددر مدددن عددددامط . لمدددا بئندددذ النخدددائج أ  أهددددم 

 ا جات املشا لت لشجنت الخ ا   الاجخماعي   ا خخذامها هي :

 . الرغجت في الخعجطر عن  جهت النظر بتريت 

 . جنمئت املها اث املخخلفت   حعزيز ال اث 

 خ ا     ئ شاء ال ذاقاث .ال 

 9الخعجطر عن املشاعر   الخنقيس عن الالفعاةث املنج جت. 

 : 01لخامسةالدراسة ا

 الخت ئ  ع   الاجخماعي الخ ا   م اق  ا خخذام : جأزطرعىنان الدراسة

  الرياضئاث. الخا  ت عل م ملئت في الذ ا  ي

 ابراهئم خلئ  م افث  هئ  هالل : حسنصاحب الدراسة

 2017الجاح الذ ا ت: نت 

   ا ت مئذالئت لنئ   ها ة الجهال  ي ي في عل م الاح اء  املعل ماجئت  طبُعة الدراسة:

 لادالت ي د الذ ا الخت دئ  ع د  الاجخمداعي الخ ا د  م اقد  ا دخخذام جأزطر معرهت: هدف الدراسة

 لذيهم ال ين  الرياضئاث الخا  ت عل م ملئت
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 .يالاجخماع الخ ا   م اق  ع   حسات

 الذا  ت أغراه ملالءمخه ا لظر حلئ ي الذ ال  في املنهج املىهج:

 م اقد  ع د  حسدات لدذيهم الد ين طالدب ) 100 (مدن مه لدت عئندت ع د  الذا  دت  أجريدذ:  العُىوة

 .الغرضئت بالاريقت اخخئا هم جم  الرياضئاث الخا  ت عل م ملئت في الاجخماعي الخ ا  

 . زجا ها ث اة  ذ  من الخألذ  جم رة،هق 12 من جخه    ا دجالت ألادوات:

 الىتائج:

 الخا  ت عل م ملئت- في لاالت الذ ا  ي الخت ئ  ع   ا  لبي جأزطرا ش الاجخماع الخ ا   مل اق  -

 . 4.01 يسا ش  السلبي املخ    مخ    حئ   الرياضئاث

 علد م ملئدت التلاد الذ ا د ي الخت دئ  ع د  ا ايجدابي ا جدأزطر ش الاجخمداع الخ ا د  مل اقد    ئ -

 . 3.756 بمعذى  الرياضئاث الخا  ت

 الخت ئ  مسخ    ع    لبي جأزطر الاجخماعي الخ ا   مل اق  الالجت ا خخذام ا  يدجط  جقذم  مما

 .الذ ا  ي

 

 . التعليل عن الدراسات السابكة: 6-4

هددددد إ عددددد  الج الدددددب ث ا دددددئت مدددددن بالذا  ددددداث السدددددابقت جنا لدددددذ ئ ددددد  حدددددذ مدددددا  أغلدددددب أ يالحددددد      

ا ث ئ ددددد  جددددددأزطر إلاعددددددالم الجذيدددددذ املخمشدددددد  فددددددي  دددددجهاث الخ ا دددددد  الاجخمدددددداعي ع دددددد  أ ددددددالذ ا دددددت، حئدددددد  

 اججاهاث الالجت الجامعئط      إ في  عم الخعلئم.

 قذ اقتربذ بع  الذ ا اث من ه إ الذ ا ت في جألئدذ  ئزجداث جدأزطر  دجهاث الخ ا د  الاجخمداعي    

 ش  س   في الخ    ئلئه في ه إ الذ ا ت. في العملئت الخعلمئت،  ه  الهذآلا ال 

سددددج ك   الخدددد يتر ي اخخلفددددذ بعدددد  الذ ا دددداث عددددن هدددد إ الذ ا ددددت لهدددد   أغلبهددددا   لددددز ع دددد  جددددأزطر الفا

الذ ا دددداث التددددي  أغلددددبهاث الخ ا دددد  الاجخمدددداعي ثخددددر    أ  ج الئ جئدددد ت ،  لددددم يخاددددر  ئ دددد  بدددداري  دددد

ما  س   من حالى ه إ الذ ا ت ئ   جقدذيم  ك  لزث ع   الجالب السلبي هق . بينبجنا لذ الفيس 

جتلئدددد  م ضدددد عي لسددددلجئاث  ددددجهاث الخ ا دددد  الاجخمدددداعي بجالددددب  عمهددددا للعملئددددت الخعلمئددددت  هدددد  مددددا 

 يعاي للذ ا ت الخالئت أهمئت لجطرة في الجا ي الخاجئقي.

 :. مكانة الدراسة احلالية من الدراسات السابكة6-5

بالذ ا اث السابقت حئ  أ  مخخلا الذ ا اث قذ اهخمذ جتخ  ه إ الذ ا ت مهالت با حة مقا لت 

عدن       دائ  الخ ا د  الاجخمداعي   هذآلا للنشدابمعالجت أحذ املخغطراث، في حط  ه إ الذ ا ت 



 بلغيث سلطان. د       

 
  1029 يوليو ـ العدد الثاني عصر –السادس  اجمللد 239

جامعدددت العربدددي الخبسددد ي، فدددي  عدددم العملئدددت الخعلئمئدددت ههدددا  املجددداى البشدددرش لهددد إ الذ ا دددت هدددم طلئدددت 

 .  جبست

 الدراسة: مفاهيم بناء -7

التددددي يجددددذيها طلجددددت جامعددددت العربددددي  مجم عددددت الا ددددخجاباث املنسددددقت هئمددددا بئ هددددا : Attitude ثجووووا الا -

ا ددددددخخذام  ددددددجهاث ئحاء م ضدددددد ع  أ  الخئددددددا   دددددد اء فددددددي اججدددددداإ القجدددددد ى أ  فددددددي اججدددددداإ الددددددره الخبسدددددد ي 

 . الخ ا   الاجخماعي في  عم العملئت الخعلئمئت

 الجامعة:-

لظريددا  اعالئد(  ثقسدام، جقدذم لاالبهددا حعلئمدا املعاهددذ مإ سدت حعلئمئدت جضدم عددذ ا مدن الهلئداث)أ  

هئادت جددذ  س بغددره جدأهئلهم  للخعامدد  مد  الخئدداة العملئدت بهدد  مخالجا هددا  م عملئدا،  يخدد    اعدذ  اهدد

 جتذيا ها من خالى جا ير قذ ا هم  جنمئت معا ههم   ق  م اهبهم،، جمنتهم   جداث،   دها اث 

 في مخخلا املجاةث العلمئت.

 :الجامعيلب اطال -

 املرحلدت اجخئداحهم الد ين يندسدج   ا د  جامعدت العربدي الخبس ي،جبسدت، بعدذ الاالجدت أ  الاالدب هد 

 الخدددددذ ج فددددي مراحدددد  الخعلددددئم الجددددام ي حتدددده بلددددد م مرحلددددت املا ددددتر فددددي جخ  دددداث العلددددد م  الشال يددددت

 إلا سالئت  الاجخماعئت  عل م الاجئعت  الخئاة .

 وسائط التناصل الاجتماعي: -

، م اقد  ئلنتر لئدتجخضدمن منظ مدت مدن الشدجهاث الالترلدذ، جضدم   دجنت فدي اهتراضدئت مسداحاث يهد

سخخذم    من خاللها يسخائ 
ُ
 ث  اث  ا خعماى ،خعريا بألفسهمشخ ئت لل  فتاث ئ شاء امل

شدترلت، الاهخمامداث ذ ش  مد  للخفاعد ،  الخ ا د  املخن عدت
ُ
 ثههدا  املخعلقدت  امل ضد عاث  طدرل امل

  .لئت الخعلئمئت  ُمناقش هابالعم

   .11. جخم املخاهظت ع    ج   ه إ الشجهاث من خالى ا خمرا  جفاع  ثعضاء هئما بئ هم

 دددجهاث اجخماعئدددت جفاعلئدددت جددددئ  الخ ا ددد  ملسدددخخذميها عدددن طريدددق م اقدددد  “بأضهدددا:     حعدددرآلا ئجرائئدددا

ئدددددت ع ائدددددق الزمدددددا  مخخا ، خدددددذماث ئلنتر لئدددددت جددددد هر  دددددرعت ج  دددددئ  املعل مددددداث ع ددددد  لادددددا   ا ددددد 

ز العالقاث بط  بجي البشر،  حعذث في   لت ثخطرة  ملئف ها الاجخماعئت لخ ج  يحعز  هذهها،  املها 

  دددئلت حعجطريدددت  احخجاجئدددت،  أبدددرح  دددجهاث الخ ا ددد  الاجخمددداعي هدددي )هددديس بددد ك، جددد يتر،  ي جئددد ت( 

 . أهمها هي  جنت ) هيس ب ك( 
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 :إجراءات الدراسة امليدانية

 الت الدراسة  :مجا -0

 املجال املكاوي: -0-0

ججددددددددر  الذ ا دددددددددت الخالئدددددددددت بجامعدددددددددت العربدددددددددي الخبسددددددددد ي جتذيدددددددددذا بهلئدددددددددت العلددددددددد م إلا سدددددددددالئت   العلددددددددد م 

 .ائنت  ةيت  جبسه نحئ  جق  ه إ الهلئت باريق قس  ملئت العل م الاجئعت   الخئاة،   ئتالاجخماع

 املجال السماوي:  -1-2

 .2017/2018خالى السنت الجامعئت ، جبست، العربي الخبس يأجريذ ه إ الذ ا ت بجامعت الشئخ 

 املجال البشري: -3 -0

بهلئدددددت العلددددد م الاجخماعئددددددت (  )السدددددنت الشالئدددددت هددددد إ الذ ا دددددت  ع ددددد  عئندددددت مدددددن طلجدددددت املا دددددتر أجريدددددذ

من لدددددددال ، جبسدددددددت،بجامعدددددددت الشدددددددئخ العربدددددددي الخبسددددددد ي  ملئدددددددت العلددددددد م الاجئعدددددددت   الخئددددددداة   إلا سدددددددالئت 

حئدددد  جمددددذ عملئددددت  جتذيددددذ الفادددداث التددددي يخهدددد   م هددددا مجخمدددد  الجتدددد ،  ،الازددددالجنسددددئط  ذمدددد  ا   ئ

 جقسدددئمه ا ددد  طجقددداث، زدددم ضدددج  العدددذ  الددد ش جخهددد   منددده مددد  طجقدددت، زدددم  دددخب النسدددجت املال بدددت، 

 طالب  طالجت. 137 ب لو قذ ث مفر اث العئنت املجت زت بددد 

 :املىهج   -2

ي للنشددا عددن اججاهدداث الالجددت الجددامعئط  املددنهج ال  ددف ا ددخخذام جقخضدد ي طجئعددت هدد إ الذ ا ددت

ملئت العلد م لت        ائ  الخ ا   الاجخماعي في  عم العملئت الخعلئمئت   التي جظهر عنذ طلجت 

علد م الاجئعدت  ملئدت جمئد  الخخ  داث   طلجدت الاجخمداعا دتر  علدم إلا سالئت  الاجخماعئت ط   امل

 جمئ  الخخ  اث. ا ترط   امل  الخئاة

 : الدراسةعُىة  -3

 (: ًنضح كُفُة اختُار العُىة10الجدول رقم)
 العئنت                    

 الفااث

 حجم العئنت  حجم الفات في املجخم  ث  ي

 35 691 طلجت املا تر علم اجخماع

 44 888 طلجت املا تر عل م ا سالئت

 58 0065 طلجت املا تر عل م الاجئعت   الخئاة

 037 2743 املجمنع
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 خصائص العُىة: -3-0

  ذمددد  . 50  ئلدددار، 87طالدددب  طالجدددت مدددن بئددد هم 137جخهددد   عئندددت الجتددد  مدددن :حسوووب الجوووي 

جخ  ددداث،  طالدددب  طالجددت، ج حعددد ا ع ددد  زالزدددت371جه لدددذ عئنددت الجتددد  مدددن  :حسووب التصصوووص

طالدددب مدددن 58  طالدددب مدددن ملئدددت علددد م إلا سدددالئت،44 ،  الاجخماعئدددت طالدددب مدددن ملئدددت العلددد م35مددد هم

 :لما ه  مجط  في الجذ ى الخا ي اجئعت  الخئاةال ملئت عل م

 

 : ًنضح خصائص عُىة الدراسة الاساسُة حسب الجي  والتصصص.12جدول رقم 

 

 الخخ       

 الجنس

ملئدددددددددددددددددددددددددددددددت العلددددددددددددددددددددددددددددددد م 

 الاجخماعئت

ملئدددددددددددددددددددددددددددددت العلددددددددددددددددددددددددددددد م 

 الا سالئت

ملئددت علدد م الاجئعددت 

  الخئاة

 املجم ع

 50 18 17 15 ذم   

 87 40 27 20 ئلار

 137 58 44 35 املجم ع

 

 

 أدوات جمع البُاهات:   -4

 باملعاٌشة: املالحظة -4-0

بتندددم طجئعدددت عمددد  الجاحددد   ج ا دددله املسدددخمر مددد  الالجدددت هقدددذ ملددد   ائمدددا فدددي عالقدددت ج ا دددلئت مددد   

 الاالب

   دددددذ أهدددددم السدددددل لئاث التدددددي يجدددددذيها املجتددددد زط  ة دددددئما مدددددا حعلدددددق م هدددددا بعالقدددددت  دددددجهاث الخ ا ددددد   

 خعلئمئت لذ  الاالب الجام ي.الاجخماعي بالعملئت ال

 

 الاستبُان:  -4-2  

، لقئددداي  أ ددل ت لقئددداي السددل لئاث   الخفضددئالث ه    Likert Scaleجددم اعخمددا  مقئدداي لئندددرث  

      دددائ  الخ ا ددد  الاجخمددداعي فدددي  عدددم الخعلدددئم لدددذ  الالجدددت الجدددامعئط  بجامعدددت العربدددي الخبسددد ي 

مشلدددذ فدددي: )املهددد   املعرفدددي، املهددد   السدددل مي، املهددد   ،جبسدددت احخددد   هددد ا املقئددداي ع ددد  زالزدددت أبعدددا  ج
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( هقددددراث  ضددددعذ لقئا دددده هأ ددددج  مجمدددد ع هقددددراث 08ال جددددذا ي(، مدددد  بعددددذ مددددن هدددد إ ثبعددددا  ع دددد  )

( هقددددرة، جمشددد  مدددد  م هدددا جتذيددددذا خا دددا   مرججاددددا ب  دددائ  الخ ا دددد  الاجخمددداعي ضددددمن 24املقئددداي )

عئنددددت إلاجابددددت عليهددددا فددددي ضدددد ء مقئدددداي زالسددددي   يالددددب مددددن مدددد  هددددر  مددددن أهددددرا  الئطددددا  الجعددددذ املقدددداي. 

 ثبعا .

 

 :عرض وثحلُل وثفسير هتائج الدراسة -5

 عرض البُاهات العامة: -5-0

 

 .: ًمثل ثنزَع أفراد العُىة حسب مدى متابعتهم لشبكات التناصل الاجتماعي15الجدول رقم 

 

 %النسجت الخنرا  مسخ   مخابعخو لشجهاث الخ ا   الاجخماعي

 24.8 34  ائما

 31.4 43 لشطرا

 32.1 44 قلئال

 3.6 5 لا  ا

 8.0 11 أبذا

 100 137 املجم ع

 

 هدددي  سدددجت الالجدددت الددد ين يخدددابع    %32.1لالحددد  مدددن خدددالى هددد ا الجدددذ ى أ  ألبدددر  سدددجت جقدددذ  بدددد    

الخا دددت بدددأل ر مخدج دددي لهددد إ الشدددجهاث،  %31.4 دددجهاث الخ ا ددد  الاجخمددداعي قلدددئال، زدددم جليهدددا  سدددجت 

بالنسددجت للالجددت الدد ين ة %8.0لددذائمي ا ددخخذام هدد إ امل اقدد ،   لدد لو  سددجت  %24.8 جليهددا  سددجت 

 .لنذ ة مخدج ي ه إ ال  ائ .%3.6يسخعمل ضها أبذا،  أخطرا  سجت 

خمدددددداعي ( يخددددددابع    ددددددجهاث الخ ا دددددد  الاج %91.9 مندددددده  سددددددخنخج أ  معظددددددم أهددددددرا  العئنددددددت بنسددددددجت ) 

 بذ جاث  مخفا جت
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 .: ًبين ثنزَع املناقع ألاكثر استصداما باليسبة للمبحنثين16الجدول رقم 

 

 %النسجت الخنرا  امل اق  ثل ر ا خخذاما

 48.2 66 الفايس ب ك

 12.4 17 الخ يتر

 22.6 31 الئ جئ ت

 12.4 17 ال احسات

 4.4 6 ماش  جايس

 100 137 املجم ع

 

، %48.2ى هدد ا الجددذ ى أ  ألبددر م قدد  يسددخخذمه الالجددت هدد  الفددايس بدد ك بنسددجت لالحدد  مددن خددال  

 أخطددددرا م قدددد  مدددداش  %12.4،  لدددد لو الخدددد يتر   ال احسددددات بنسددددجت  %12.4زددددم يلئدددده الئ جئدددد ت بنسددددجت 

 للفددددددددددايس بددددددددددد ك الزيددددددددددا ة الهائلددددددددددت فددددددددددي عددددددددددذ  املسددددددددددخخذمط   يمنددددددددددن جفسددددددددددطر %4.4 ددددددددددجايس بنسددددددددددجت 

  دجنتشدا  ا دي أ  عدذ  املشدترلط  فدي  ُ ،   لتي لم جنن مخاحدت مدن قجد عذ  من اللغاث ابخ هر امل ق  ب

 هدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددديس بدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ك  قددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددذ   دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد "

 ملئدددددددددددددددددددددددددددددددد   شدددددددددددددددددددددددددددددددددخ  بعددددددددددددددددددددددددددددددددذ خمددددددددددددددددددددددددددددددددس  دددددددددددددددددددددددددددددددددن اث هقدددددددددددددددددددددددددددددددد  مددددددددددددددددددددددددددددددددن جأ يسدددددددددددددددددددددددددددددددددها 200ئ دددددددددددددددددددددددددددددددد  

 خمددددددددددددددددددددددددددددددد   % مدددددددددددددددددددددددددددددددن املسدددددددددددددددددددددددددددددددخخذمط  الجدددددددددددددددددددددددددددددددذ  ين70إلاح ددددددددددددددددددددددددددددددداءاث ئ ددددددددددددددددددددددددددددددد  أ   ججدددددددددددددددددددددددددددددددط حئددددددددددددددددددددددددددددددد  

 .لذ ى غطر ال ةياث املختذة
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 مىاقشة وثحلُل هتائج الدراسة. -5-2  
 

 .ًمثل ثنزَع أفراد العُىة حسب املكنن املعرفي :17الجدول رقم 
 امله   املعرفي

 

 م اهق

 

غطدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر  متايذ

 م اهق

املخ  دددددددددددددددددددددددددددددددددد  

 الخسابي

الالتددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددراآلا 

 املعئا ش 

 الخجاين

أ   أ  الشدددجهاث الاجخماعئدددت حسدددم  

 ي في الخعلئم  ي بدنظئم طريقت

104 19 14 2.6569 0.65796 0.05621 

يسدددددداهم ج ملئددددددا   ددددددائ  الخ ا دددددد  

الاجخمددددددددددددددددداعي فددددددددددددددددددي لسددددددددددددددددددر الخدددددددددددددددددد اجز 

 املعرهئت

51 57 26 2.1606 0.74984 0.06406 

  ددددددددددددددددددددددددائ  الخ ا دددددددددددددددددددددددد   ا ددددددددددددددددددددددددخخذام

الخعلئمئدددددددت  الاجخمدددددداعي يبسددددددد  املددددددا ة

  يجعلها أل ر  ض حا

55 39 43 2.0876 0.84431 0.07213 

الجتدددد ر املنشدددد  ة عبددددر  أ ددددخفئذ مددددن

م اقددددددددددد  الخ ا ددددددددددد  الاجخمددددددددددداعي  ضهدددددددددددا 

جفخ  بات الخ ا  العلمي بط  ث دخاذ 

  الاالب

81 27 28 2.4015 0.81764 0.06986 

جقلددددددد   دددددددجهاث الخ ا ددددددد  الاجخمددددددداعي 

 هرص ي لال خفسا   الجت  

72 45 20 2.3796 0.72893 0.06228 

أ دددددخغ  م اقددددد  الخ ا ددددد  الاجخمددددداعي 

 مدددددددددددددددددداث املخعلقددددددددددددددددددت فددددددددددددددددددي ججددددددددددددددددددا ى املعل

 بخخ ص ي م  حمئ ي

53 44 40 2.3066 0.79115 0.06759 

حسه  ال   ى ئ   املعل مدت املخعلقدت 

 باملقر  الذ ا  ي

70 39 28 2.0949 0.82143 0.07019 

جفئددددذ ي هدددد إ امل اقدددد  فددددي م الجددددت مدددد  

 جذيذ في مجاى جخ ص ي

59 42 36 2.1679 0.81852 0.8894 

      2.2825 املخ    العام

      0.5937 الالتراآلا املعئا ش 

      0.1689 الخجاين
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 التحليل و التفسري:

 

جرا حددذ املخ  دددااث الخسددابئت  جابددداث أهدددرا  العئنددت ع ددد  العجددا اث املخعلقدددت باملجددداى ث ى 

( بأ  املخ    العام  جاباث أهرا  07(  يظهر الجذ ى  قم)2.167-2.656}امله   املعرفي{ ما بط  ) 

املعئددددددا ش بلددددددد   الالتدددددددراآلا( بذ جددددددت مرجفعدددددددت،  أ  مخ  دددددد  2.2825 ى هددددددد ا املجدددددداى بلددددددد  )العئنددددددت حدددددد

(   التددراآلا معئددا ش 2.656( ع دد  أع دد  مخ  دد  حسددابي )01(، حئدد  ح ددلذ الفقددرة  قددم )0.5937)

( بذ جدت مرجفعددت   التدي مددا  ل دها )أ   أ  الشددجهاث الاجخماعئدت حسددم   دي بدنظددئم 0.6576مقدذا إ )

(   التدددددي ل دددددها ) أ دددددخفئذ مدددددن 04م(، يليهدددددا املخ  ددددد  الخسدددددابي املخعلدددددق بدددددالفقرة )طريقتدددددي فدددددي الخعلدددددئ

أ دددددخاذ     طبدددددالجتددددد ر املنشددددد  ة عبدددددر م اقددددد  الخ ا ددددد  الاجخمددددداعي  ضهدددددا جفدددددخ  بدددددات الخددددد ا  العلمدددددي 

 ( .0.8176( بالتراآلا معئا ش مقذا إ )2.4015الاالب(   ال ش بل  املخ    الخسابي لها )

(   التددي ل ددها )ا ددخخذام   ددائ  الخ ا دد  الاجخمدداعي يبسدد  املددا ة 03ة  قددم )  هئمددا يخعلددق بددالفقر 

( 2.0867الخعلئمئددت   يجعلهددا أل ددر  ضدد حا(   مددا  مخ  دداها الخسددابي أقدد  املخ  ددااث حئدد  بلدد  )

 ( بذ جت مخ  ات.0.8443بالتراآلا معئا ش مقذا إ )

 ددد  العلمددي،   لددد ا لهدددا  علئدده هالاالدددب الجددام ي يدددر  أ  الشددجهاث الاجخماعئدددت هعالددت للخ ا

أزددددر لجطددددر ع دددد  حئاجدددده العلمئددددت الخعلمئددددت حئدددد  حسدددداهم فددددي لسددددر الخدددد اجز املعرهئددددت   جبسدددد  املددددا ة 

 الخعلئمئت   ججعلها أل ر  ض حا    قت.

  مدددد  هددددد ا  اجدددد  لهددددد   الاالددددب يسدددددخفئذ مددددن هاجددددده ال  ددددائ  هدددددن طريددددق الجتددددد ر العلمئدددددت 

ينددده   بدددط  أ ددداج جه، لددد لو  ددده  علئددده ال  ددد ى ئ ددد  املنشددد  ة  ضهدددا جفدددخ  لددده بدددات الخددد ا  ال ا ددد  ب

 املعل مت   جفئذإ في م الجت م  ما ه  جذيذ خا ت في متاى جخ  ه.
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 : ًمثل ثنزَع أفراد العُىة حسب املكنن السلنكي.18الجدول رقم 

املخ  ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد   غطر م اهق متايذ م اهق امله   السل مي

 الخسابي

الالتدددددددددددددددددددراآلا 

 املعئا ش 

 الخجاين

  جددددددددددددد لر يسددددددددددددداعذ ي ع ددددددددددددد

 املا ة التي حعلم ها.

 

74 

36 27 2.3431 0.789999 0.06749 

يسدددددددددددددددددددددددددددددداعذ ي الددددددددددددددددددددددددددددددخعلم 

ب ا دددددات هددددد إ ال  دددددائ  

فددددددددددددددي ههددددددددددددددم النشطددددددددددددددر مددددددددددددددن 

 القضايا العلمئت

70 38 29 2.2993 0.79857 0.05823 

جتخدددددددد ش هدددددددد إ الشدددددددددجهاث 

ع دددددددددددد  مضددددددددددددامط  حصددددددددددددج  

  غجاحي   مئ  ي العلمئت.

56 56 25 2.2263 0.73757 0.06301 

اعذ ي فدددددددددددي م اجهدددددددددددت حسددددددددددد

 القضايا

 العلمئت.

74 33 30 2.3212 0.81290 0.06945 

جزيددذ ي  دددجهاث الخ ا ددد  

الاجخمدددددددددددددددددددددددداعي حما ددددددددددددددددددددددددت 

 النقا دددددداثللمشددددددا لت فددددددي 

 العلمئت.

55 52 30 2.1825 0.01305 0.06571 

أجدددددددذ أ  الشدددددددجهاث جزيدددددددذ 

مدددن اعخمدددا ش ع ددد  لفسددد ي 

 في حعلمي.

65 37 35 2.2190 0.2885 0.06371 

  جرقئدددت مهدددا ة حسددداعذ ع ددد

 الخعلم لذ  الاالب

50 46 41 2.0652 0.01533 0.01061 

ا دددددددددخعماى هددددددددد إ امل اقددددددددد  

يزيددددددددذ مددددددددن الخفاعدددددددد  بددددددددط  

 املذ ي  الالجت

57 44 36 2.1633 0.91250 0.05942 

 . 0.05712، الخجاين: 0.5633املعئا ش :  ، الالتراآلا2.2159 العام : املخ                        
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  التفسري: التحليل و  

(   التدددي 01يجدددط  الجدددذ ى أعدددالإ الخدددا  باملجددداى املهددد   السدددل مي حئددد  احخلدددذ الفقدددرة  قدددم)

( 2.3431ل دددها ) يسددداعذ ي ع ددد  جددد لر املدددا ة التدددي حعلم هدددا(،  لهدددا أع ددد  مخ  ددد  حسدددابي حئددد  بلددد  )

 ( بذ جت مرجفعت. 0.789999بالتراآلا معئا ش بل  )

(  التي مالذ عجا  ها)حساعذ ي في م اجهت القضدايا العلمئدت( 04الرججت الشالئت الفقرة  قم)في  جاءث 

 ( بذ جت مرجفعت.0.8129(،  التراآلا معئا ش مقذا إ)2.3212بمخ    حسابي)

(  التي ل ها)حساعذ ع   جرقئت مها ة الخعلم لذ  الاالب(، بمخ    07 هئما يخعلق بالفقرة  قم )

 ( بذ جت مرجفعت.0.01533( التراآلا معئا ش مقذا إ)2.0652حسابي يجل  )

أ  اجابدددداث أهددددرا  العئنددددت مالددددذ مخقا بددددت هئمددددا يخدددد   لدددد ح ( 08لدددداث الجددددذ ى  قددددم)ا مددددن خددددالى بئ

(   هددددد ا يعجدددددي أ  هددددد إ الشدددددجهاث حسددددداعذ املجتددددد زط  ع ددددد  جددددد لر املدددددا ة التدددددي حعلم هدددددا 8-1) الفقدددددراث

لخدددا املرججدددت ث  ددد  جبسدددئ  القضدددايا العلمئدددت التدددي يجدددذ    دددع باث فدددي ههمهدددا   ا ددددئعابها حئددد  احخ  

الرابعدددددت  بمخ  ددددد  عدددددا ي  ضهدددددم يدددددر   أ  هددددد إ الشدددددجهاث حعمددددد  لم جهددددداث لسدددددل ما هم الخعلئمئدددددت،   

 جدددذهعهم للعمددد  ع ددد  لتددد  أهضددد . مدددن خدددالى جرقئدددت مهدددا ة الدددخعلم لدددذيهم،  جتفطدددةهم ع ددد  املشدددا لت 

 بتماي في النقا اث العلمئت.

 .املكنن النجداوي: ًمثل ثنزَع أفراد العُىة حسب 19الجدول رقم 
 امله   ال جذا ي

 

غطددددددددددددددددددددددر  متايذ م اهق

 م اهق

املخ  دددددددددددددددددددددد  

 الخسابي

 الالتدددددددددددددددددددددددددددددراآلا

 املعئا ش 

 الخجاين

 0.06978 0.81678 2.2993 31 34 72 أ عر بالشقت عنذ الذ ا ت ب ا ات   ائ  الخ ا   الاجخماعي.

ا ددعر  ائمددا بالدشددد   ة ددخخذام هددد إ الشددجهاث فدددي معرهددت املزيدددذ 

 ث عن جخ ص ي العلمي.   من املعل ما

67 38 32 2.2555 0.81375 0.06952 

 0.07095 0.83040 2.1533 38 40 59  اق  التي جنشر عبر ه إ الشجهاث.جشطر ي ه إ امل

 0.06680 0.78187 2.1679 32 50 55 نذ الخعلم عن طريق ه إ ال  ائ . أ عر بذقت أل ر ع

خ   العملئددددت أ دددعر بددددأ  ج ملئددددا هدددد إ ال  دددائ  يتسددددن مددددن مسدددد

 الخعلئمئت.

62 46 29 2.2409 0.78145 0.06676 

 0.6942 0.81257 2.1752 35 43 59 أ عر بأ  ه إ ال  ائ  جذهعجي للمشابرة العلمئت.

 0.07091 0.82995 2.1971 36 38 63 أجذ أ  الشجهاث الاجخماعئت ججعلجي أل ر حئ يت.

 0.08601 0.77262 2.3504 25 39 73 في الخعلم. أ عر أ  الشجهاث الاجخماعئت جزيذ همتي   شاطي

      2.3329 املخ    العام

      0.8049 الالتراآلا املعئا ش 

      0.1493 الخجاين
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 التحليل والتفسري:

جرا حدددددذ املخ  دددددااث الخسدددددابئت  جابددددداث أهدددددرا  العئندددددت املخعلقدددددت باملجددددداى الشالددددد  املخعلدددددق بدددددامله    

( بددأ  املخ  دد  العددام  جابدداث الاهددرا  09(  يظهددر الجددذ ى  قددم )2.3504-2.2993ال جددذا ي مددا بددط )

 (.0.8049( بذ جت مرجفعت  أ  مخ    الالتراآلا املعئا ش بل )2.3329ح ى ه ا املجاى بل  )

(  التدددددي مدددددا  ل دددددها ) أ دددددعر أ  الشدددددجهاث الاجخماعئدددددت جزيدددددذ همتدددددي   شددددداطي فدددددي 08 أ  الفقدددددرة  قدددددم)

(، 0.7726( بذ جدددت مرجفعدددت،  التدددراآلا معئدددا ش)2.3504سدددابي)ع ددد  أع ددد  مخ  ددد  ح حددداحث الدددخعلم(

(  التدددددي مدددددا  ل ها)أ دددددعر بالشقدددددت عندددددذ الذ ا دددددت 01يليهدددددا املخ  ددددد  الخسدددددابي املخعلدددددق بدددددالفقرة  قدددددم)

( بددددددالتراآلا معئددددددا ش قددددددذ  بددددددد 2.2993بلدددددد  مخ  دددددداها) تدددددديب ا ددددددات   ددددددائ  الخ ا دددددد  الاجخمدددددداعي(  ال

 ( بذ جت مرجفعت.0.8167)

التدي جنشددر عبددر هدد إ الشددجهاث(  ضددئ ا(  التددي مدا  ل ددها )جشطر ددي هدد إ امل  03ة  قددم)أمدا بالنسددجت للفقددر 

 ( بذ جت ضعئفت.0.8304( بالتراآلا معئا ش بل )2.1533التي لذيها أق  مخ    حسابي)

  يمندددن جفسدددطر هددد إ النخدددائج ع ددد  أ  عجدددا ة أ دددعر بالشقدددت عندددذ الذ ا دددت ب ا دددات   دددائ  الخ ا ددد  

شاعر   الالفعاةث   الشقت التي جتض ي بهدا هد إ ال  دائ  لدذ  الاالدب الاجخماعي هه ا يذى ع   امل

 الجام ي .

أمددا عجددا ة أ ددعر بالدشدد   ة ددخخذام هدد إ الشددجهاث فددي معرهددت املزيددذ مددن املعل مدداث عددن جخ صدد ي 

العلمي هه  يذى ع    غجت الادالت   جمسدنهم بم اقد  الخ ا د  الاجخمداعي م ضهدا جمدذهم بمعل مداث 

 لم اضئ  التي يارح ضها، حئ  جشطرهم املعل ماث التي جنشر ع   هاجه امل اق .جذيذة   خا مت ل

  حع   أ جات ا خخذام هد إ امل اقد  ئ د   دع   الاالدب الجدام ي بالشقدت عندذ الدخعلم ب ا دات هد إ 

أل دددر حئ يدددت  ضهدددا جزيدددذ مدددن همخددده    شددداطه  ججعلدددهالشدددجهاث، حئددد  يدددرش أ  الشدددجهاث الاجخماعئدددت 

 الخعلئمي.

 فرضيات الدراسة: نتائج

 الفرطُة الجسئُة الاولى:  

 لدددددذ النخدددددائج املخ ا ددددد  ئليهدددددا ع ددددد   جددددد   هدددددر   طفئفدددددت فدددددي اججاهددددداث الالجدددددت لتددددد       دددددجهاث  -*

الخ ا   الاجخماعي في  عم العملئت الخعلئمئت حسب مخغطر الند ع ،   غدم هد إ الفدر   هالنخدائج فدي 

بذ   ه إ ال  ائ  في الدسات املعرهت باعخجا ها املجم  حعنس مذ   عي املجت زط   من الجنسط  

   ئلت حعلئمئت حذيشت.
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 مددددددن جهددددددت أخددددددر  ججددددددط  ألدددددده ة ي جددددددذ هددددددر   بددددددط  الجنسددددددط  فددددددي الاججدددددداإ لتدددددد   ددددددجهاث الخ ا دددددد   -*

الاجخمدددددداعي فددددددي الابعددددددا  الشالزددددددت، ئذ بلغددددددذ قئمددددددت املخ  دددددد  العددددددام بددددددط  الجنسددددددط  فددددددي املهدددددد   املعرفددددددي 

( ع ددددد  الخددددد ا ي،  هددددي أيضدددددا قدددددئم 2.3329(   ال جدددددذا ي بدددددد )2.2159ل مي بددددددد )(   املهددددد   السدددد2.2825بدددددد)

(  مندده هددا  0.5937،0.5633،0.8049جإلددذها قئمددت الالتددراآلا املعئددا ش لألبعددا  الشالزددت  املقددذ ة بدددد )

املسددخ   الجددام ي ة يأخدد  بعددط  الاعخجددا  مخغطددر الجددنس فددي جتذيددذ م ددا   للددخعلم  ئلمددا يسدد   لتدد  

لفر  لل   ى للمعا آلا  الخبدراث الجذيدذة، مل الجدت الدرؤ  الخذيشدت فدي جج يدذ العملئدت ئجاحت م  ا

  الخعلئمئت.

 الفرطُة الجسئُة الثاهُة: 

 لددذ النخددائج املخ  دد  ئليهددا ئ دد   جدد   هددر   ذاث  ةلددت اح ددائئت بددط  الالجددت الجددامعئط  فددي 

لئمئددت حسددب مخغطددر الخخ دد  الاججدداإ لتدد        ددائ  الخ ا دد  الاجخمدداعي فددي  عددم العملئددت الخع

العلمددددي،  ل ددددالح ملئددددت العلدددد م الا سددددالئت  الاجخماعئددددت  هدددد إ الندئجددددت جظهددددر بددددأ  الاالددددب الجددددام ي 

ي ملددددا هدددد إ الخقنئددددت فددددي العملئددددت الخعلئمئددددت بنسددددب مخفا جددددت،  التددددي يمنددددن جفسددددطرها مددددن منظدددد  ين 

اعي مددن جهددت،  الشددا ي أ ا ددئط  أحددذهما الخجدداين فددي مددذ  مخابعددت الالجددت لشددجهاث الخ ا دد  الاجخمدد

الخجاين في أل ر ال  ائ  ا خخذاما لها مدن جهدت أخدر ، حئد  جقدذ   سدجت مخابعدت  دجهاث الخ ا د  

( لالجدددددددت العلددددددد م الاجخماعئدددددددت ، %41.17( م هدددددددا )%24.81الاجخمددددددداعي لدددددددذ  عئندددددددت الذ ا دددددددت  ائمدددددددا بددددددددد)

ت العلدددد م الذقئقددددت ( ل ددددالح طلجددددت العلدددد م الا سددددالئت، فددددي حددددط  قددددذ ث  سددددجت مخابعددددت طلجدددد29.41% )

( م هدددا %46.51(، أمدددا الالجدددت الددد ين يخدددابع   الشدددجهاث الاجخماعئدددت لشطدددرا هقدددذ قدددذ ث بدددد)%29.41بدددددد)

( ل ددددددددالح طلجددددددددت ملئددددددددت العلدددددددد م الاجئعددددددددت %27.90( ل ددددددددالح طلجددددددددت العلدددددددد م الاجخماعئددددددددت  )14.59%)

ل م الذقئقت هم أل ر (  لجذ أ  طلجت الع%25.58 الخئاة، أما طلجت العل م الا سالئت هقذ قذ ث بد)

الالجددت مخابعددت لهدد إ امل اقدد ، أمددا بالنسددجت لالجددت الدد ين يخددابع    ددجهاث الخ ا دد  الاجخمدداعي قلددئال 

 (.%8.02( أما أبذا هقذ ث بدد)%3.64(  لا  ا قذ ث بدد)%32.11قذ ث بدددد)

ئ دددد  جالددددب ذلددددو هددددا  طجئعددددت املعرهددددت فددددي الخخ  دددداث الجامعئددددت  دددد اء مالددددذ اجخماعئددددت أ  

الئت أ  طجئعئدددددت، جدددددرجج   بدددددذ  ها ب ددددد  ة أ  بدددددأخر  باةججددددداإ لت هدددددا،  هددددد ا مدددددا جإلدددددذإ بعددددد  ا سددددد

 . 2010،    ا ت أ ين لر سهي2011الذا  اث السابقت من بئ ها   ا ت ماهر عرهاث 

هتط  جز   ه إ ال  ائ  املجتد ر باملسدخجذاث فدي جخ  ده هاضهدا يعمدذ ئ د  الرجد ع ئليهدا  جدجد  مد  

 ماماجه. ما يسخجذ ضمن اهخ
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  الفرطُة الثالثة:

ئ  اخددددددخالآلا الخبددددددرة ة يددددددإزر فددددددي اججاهدددددداث الالجددددددت الجددددددامعئط  لتدددددد        ددددددائ  الخ ا دددددد  

الاجخمدداعي، هقددذ يمنددن الاالددب مددن ا ددخخذام ماهددت   ددائ  الخعلددئم الخقلئذيددت   الخذيشددت، لنددن قددذ 

مددر يتخدداج ئ دد  يعددا ي فددي بذايددت ثمددر مددن  جدد    ددع باث فددي ا ددخخذامها بشدده   ددخئ   لنددن هدد ا ث 

خبرة التي يندسبها الاالب من ا خخذام هاجه ال  ائ   د اء مالدذ جئدذة أ  مخ  دات، حئد    لدذ 

لخائج  الذ ا ت املخ    ئليها ئ    ج   هر   في اججاهاث الالجدت الجدامعئط  لتد   دجهاث الخ ا د  

ئه العذيذ من الذ ا اث الاجخماعي في  عم العملئت الخعلئمئت حسب مخغطر الخبرة،   ه  ما ا ا  ئل

(،   2011املددرأة )  ددإ  (،   أيضددا الذ ا ددت التددي أجرهددا مرلددز 2008مددن بئ هددا   ا ددت مدداهر عرهدداث )

(،   يرج  ذلو ئ   م   الاالب الجام ي لده الخبدرة فدي ا دخخذام 2010ل ا   ا ت ميشاى ها س   )

عرهدت، با دخخذام ال  ددائ   دجهاث الخ ا د  الاجخمداعي   خا دت فدي  عددم الخعلدئم  للخ د ى ع د  امل

 .الخنن ل جئت الخذيشت

حئدددد  جرا حددددذ النخددددائج املخ  دددد  ئليهددددا فددددي ا ددددخخذام م اقدددد  الخ ا دددد  الاجخمدددداعي، فددددي ججدددداين امل اقدددد   

الال دددر ا دددخخذاما بالنسدددجت للالجدددت   التدددي جمشلدددذ فدددي الفددديس بددد ك الددد ش احخددد  املرججدددت الا  ددد  بنسدددجت 

ة الالجدددت فدددي ا دددخخذام هددد ا امل اقددد   احخددد  الئ جئددد ت (بذ جدددت مرجفعدددت   هددد ا  اى ع ددد  خبدددر 48.2%)

(، أمدددددا %12.4(،   احخددددد  الخددددد يتر   الاحدسدددددات   جددددداث مدسدددددا يت بنسدددددجت )%22.6املرججدددددت الشالئدددددت  بدددددد )

 ( بذ جت ضعئفت لظرا  لقلت الالجت املسخخذمط  له.%4.4ال احسات  هقذ احخ  املرججت ثخطرة بدد )

 خخذام هد إ امل اقد    املدذة التدي يسدخغرق ضها هيهدا،   الدذ   الد ش   للمس في ذلو خبرة الاالت في ا

 الخعلئمئت. املنظ متجإ يه  جهاث الخ ا   الاجخماعي في  عم 

      

 النتائج العامة:  

ئ  عملئت الخعلم عملئدت مخجدذ ة با دخمرا ،   هدي فدي  دطر   ها ج الدب الخاد   الخنن لد  ي   

  الاججدداإ إلايجددابي لاالددب الجدام ي لتدد        ددائ  الخ ا دد   الخغطدر املعرفددي الدد ش يشددهذإ الع در

الاجخماعي في  عم العملئت الخعلئمئت،   ما ه  ئة   ئلت لغايت هاجه ثخطرة حئ  حعبر عدن  مقا دذ 

 اعئدددت لدددذ  الاالدددب الجدددام ي فدددي جقريدددر حعلئمددده، خ   دددا   ألندددا فدددي مرحلدددت الخقالئدددت، جفدددره علئندددا 

علئمئت جذيذة مدن ال دعب ئ  الهدا،   الخنئدا مد  ماالبهدا،   السد ي جتذياث عمئقت،   ضعئاث ح

لت  ججسئذها من أج  جا ير املسا  الخعلئمي الخعلمي للاالب املسخقج ي ذلو من خالى  النشا 

عددن طجئعددت اججاهاجدده لتدد  هدد إ الخقنئددت الخعلئمئددت، لنقاددت مجذئئددت ينج ددي ئ  الهددا   السدد ي لخعزيددز 
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  حعددددذي  الاججددداإ السددددلبي   مددد  هدددد ا فدددي  ددددبئ  الخقددداء ثهضدددد  لخعلمدددده،   الاججددداإ إلايجددددابي لت هدددا، 

لئددددا يهدددد   مجددددا  ا فددددي جنمئددددت الددددذ اه  املعرهئددددت باعخجددددا إ هددددر  مددددذ ك  هذاهدددده،  قددددا   ع دددد  معالجددددت 

معائددداث ب،خددده،  حددد  مشدددنالجه الخعلئمئدددت. هدددالخعلم  ضددد  مأ ددداي لخنمئدددت الخ جددده املعرفدددي  الفندددرش 

   إلابذاع لجل م ما ه  أهض .           للاالب،  ال ش يصجعه ع 

 مىاقشة هتائج الدراسة في طنء الدراسات السابقة:

( 2011اجفقددذ  لخددائج هدد إ الذ ا ددت مدد   لخددائج الذ ا ددت السددابقت ل دداحج ها لدد يزة مسددع  ش )

بعندد ا   اججاهدداث الالجددت الجددامعئط  لتدد  ا ددخخذام ثلترلددذ فددي جتقئددق الددخعلم الدد احي  ،   لدد لو 

( بعندددد ا   ثزددددر الاجخمدددداعي   الخعلئمددددي مددددن ا ددددخخذام الشددددجهاث 2008ج   ا ددددت مدددداهر عرهدددداث )لخدددائ

( بعندددد ا   الشددددجات    ددددجنت 2011الاجخماعئددددت،   لخددددائج الذ ا ددددت التددددي أجرهددددا مرلددددز  ددددإ   املددددرأة )

 الخ ا   الاجخماعي .

ام م اقد  ( بعن ا   ا دخخذ2011اجفقذ لخائج ه إ الذ ا ت م    ا ت مريم مريما  ل ما  )

( 2010الشددجهاث الاجخماعئدددت   جأزطرهدددا ع ددد  العالقددداث الاجخماعئددت ،   لخدددائج   ا دددت أ يدددن ما  سدددهي )

 بعن ا   ا خخذام م ق  الفيس ب ك ع   العملئت الخعلئمئت لذ  طلجت الجامعاث.

ج  ددددلذ لخددددائج هدددد إ الذ ا ددددت ئ دددد  اججاهدددداث الالجددددت الجددددامعئط  لتدددد        ددددائ  الخ ا دددد  

ي  عم العملئت الخعلمئت ئيجابئت،  هد إ الندئجدت جخفدق مد  مدا ج  دلذ ئلئده لخدائج العذيدذ الاجخماعي ف

مددن الذا  دداث فددي أ  الشددجهاث الاجخماعئددت جمشدد    ددئلت هامددت لددذ  الالددب الجددام ي لددذعم العملئددت 

الخعلمئددت   جتقئقهددا، لمددا جخخلددا مدد  مددا ج  ددلذ ئلئدده لخددائج بعدد  الذ ا دداث ثخددر  التددي اعخبددرث 

جهاث   ددددئلت لدسددددلئت  الخ ا دددد  مدددد  الاخددددرين هقدددد . هدددد إ الندئجددددت ة حعجددددي ألدددده يمنددددن أ  هدددد إ الشدددد

حعددددد ه طرائدددددق الخدددددذ  س الاعخئا يدددددت    دددددائلها، بددددد  ئضهدددددا جقدددددذم ه ائدددددذ ئضددددداهئت للمخعلمدددددط   خبدددددراث 

جذيذة، لما جزيذهم زقاهت مخا  ة في مجاى اخخ ا هم  باعخجا  ه إ الشدجهاث حعمد  ع د  حغئطدر 

ت دددد  بهددددا ع دددد  املعل مدددداث هتددددي بدددد لو جددددإزر فددددي جهدددد ين اججاهاجنددددا لت هددددا،  يمنددددن أ  الاريقددددت التددددي ل

 سددخذى بالنخددائج الاح دددائئت التددي جت ددلنا عليهدددا مددن خددالى اجابددداث الالجددت ، حئدد  ألددده لددذيهم اججددداإ 

ايجابي لت  ال  ائ  الاجخماعئت في جتقئق العملئت الخعلمئت،  هي  سجت مرجفعدت  جدذى ع د  لدئجدت 

الاججدداإ إلايجدابي بددذ  إ يتدذ  النشطددر مددن مقا دذ السددل ك، أ دهاى الخفاعدد  الاجخماعئددت مإ اهدا أ  

باعخجا هدددا   ددددئلت جخضددددمن بياددددت حعلئمئددددت قددددذ حعددددزح قددددذ ة الاددددالت فددددي  عددددم الخعلددددئم،  الا ددددخفا ة مددددن 

الخغ يدددت الراجعدددت، مدددن خدددالى الخ ا ددد   الخددد ا  مددده  خدددرين طدددالت أم ا ددداج ة  مدددن أمدددالن مخفرقدددت 

امنت أ  غطر متةامنت ججئب عن مخخلا الا شغاةث  املشنالث الخعلمئت التي جت ى     باريقت متة 
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لجدددداحهم فددددي ج الددددب شخ ددددئ هم الخعريفئددددت  الشقاهئددددت  الاجخماعئددددت  حتدددده السددددل لئت   جذالئددددت ئ دددد  

جالب أضها حعزح من حعلم اللغاث ثجنبئت من خالى الذ  ي املخاحت ع د  الشدجهاث الاجخماعئدت، ئ د  

حيا ة   جذعئم مها اجه في الجت  العلمي مدن خدالى الاطدالع ع د  الجتد ر   الذ ا داث املقذمدت جالب 

في مرالز الجت  املخخ  ت.  لذ لخائج الذ ا ت لخدائج الذ ا دت املخ  د  ئليهدا أ  اججاهداث الالجدت 

دئجدت الجامعئط  لت        دائ  الخ ا د  الاجخمداعي فدي  عدم العملئدت الخعلمئدت ئيجابئدت،  هد إ الن

جق  مد  مدا ج  دلذ ئلئده لخدائج العذيدذ مدن الذا  داث فدي أ  الشدجهاث الاجخماعئدت جمشد    دئلت هامدت 

لددذ  الالددب الجددام ي لددذعم العملئددت الخعلمئددت   جتقئقهددا، لمددا  هددي جندداق  مددا ج  ددلذ ئلئدده لخددائج 

بعدددد  الذ ا دددداث التددددي اعخبددددرث هدددد إ الشددددئهاث   ددددئلت لدسددددلئت  الخ ا دددد  مدددد  الاخددددرين هقدددد . هدددد إ 

الندئجدددت ة حعجددددي ألددده يمنددددن أ  حعددد ه طرائددددق الخدددذ  س الاعخئا يددددت    دددائلها، بدددد  ئضهدددا جقددددذم ه ائددددذ 

ئضددداهئت للمخعلمدددط   خبدددراث جذيدددذة، لمدددا جزيدددذهم زقاهدددت مخاددد  ة فدددي مجددداى اخخ ا دددهم  باعخجدددا  

هدد إ الشددجهاث حعمدد  ع دد  حغئطددر الاريقددت التددي لت دد  بهددا ع دد  املعل مدداث هتددي بدد لو جددإزر فددي جهدد ين 

جاهاجنددددا لت هددددا،  يمنددددن أ   سددددخذى بالنخددددائج الاح دددددائئت التددددي جت ددددلنا عليهددددا مددددن خددددالى اجابددددداث اج

الالجت ، حئ  أله لذيهم اججاإ ايجابي لت  ال  ائ  الاجخماعئت في جتقئدق العملئدت الخعلمئدت،  هدي 

 سدددددجت مرجفعددددددت  جددددددذى ع ددددد  لدئجددددددت مإ اهددددددا أ  الاججددددداإ إلايجددددددابي بددددددذ  إ يتدددددذ  النشطددددددر مددددددن مقا ددددددذ 

ل ك، أ هاى الخفاع  الاجخماعئت باعخجا ها   ئلت جخضمن بيات حعلئمئت قذ حعزح قذ ة الاالت الس

فدي  عددم الخعلددئم،  الا ددخفا ة مددن الخغ يددت الراجعددت، مدن خددالى الخ ا دد   الخدد ا  مدده  خددرين طددالت 

أم ا دددداج ة  مددددن أمددددالن مخفرقددددت باريقددددت متةامنددددت أ  غطددددر متةامنددددت ججئددددب عددددن مخخلددددا الا شددددغاةث 

ملشدددددددددنالث الخعلمئدددددددددت التدددددددددي جتددددددددد ى     لجددددددددداحهم فدددددددددي ج الدددددددددب شخ دددددددددئ هم الخعريفئدددددددددت  الشقاهئدددددددددت  ا

 الاجخماعئدددت  حتددده السدددل لئت   جذالئدددت ئ ددد  جالدددب أضهدددا حعدددزح مدددن حعلدددم اللغددداث ثجنبئدددت مدددن خدددالى 

الذ  ي املخاحت ع د  الشدجهاث الاجخماعئدت، ئ د  جالدب حيدا ة   جدذعئم مها اجده فدي الجتد  العلمدي مدن 

 طالع ع   الجت ر   الذ ا اث املقذمت في مرالز الجت  املخخ  ت. خالى الا 

( بعنددددد ا   أزدددددر ا دددددخخذام 2010  قدددددذ اجفقدددددذ  لخدددددائج  هددددد إ الذ ا دددددت مددددد    ا دددددت ميشددددداى ها سددددد   )

  جهاث الخ ا   الاجخماعي ع   العالقاث الاجخماعئت .

امعئط  لتددددددد   دددددددجهاث ( بعنددددددد ا   اججاهددددددداث الالجدددددددت الجددددددد2002عجدددددددذ الخمئدددددددذ )  لددددددد ا لخدددددددائج    ا دددددددت

 الخ ا   الاجخماعي   ا خخذاما ها   عالق ها بالخت ئ  الذ ا  ي.      
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 خامتة:

لقدذ حا لددذ هد إ الذ ا ددت إلاجابدت ع دد  بعد  الدسدداؤةث املخعلقدت باجئعددت اججاهداث الالجددت  

الجددددامعئط  لتدددد        ددددائ  الخ ا دددد  الاجخمدددداعي فددددي  عددددم الخعلددددئم، ئذ أ  الاججاهدددداث جمشدددد  أحدددددذ 

ج  الهامددت للنشددا عددن طجئعددت الخ جهدداث الخذيشدددت فددي التربئددت   الخعلددئم،   مددن بئ هددا ا دددخخذام السدد

 الشجهاث الاجخماعئت لم ذ  للمعل ماث لذ  الاالب في مرحلت الخعلئم الجام ي .

لما ج  لذ الذ ا ت ئ   عذم  ج   هر   بط  الجنسئط  في الاججاإ لت  ا خخذام  جهاث 

عم العملئدت الخعلئمئدت،   يرجد  ذلدو لهد   الاالدب الجدام ي قدذ بلد  مرحلدت الخ ا   الاجخماعي في  

حعلئمئدددت جإهلددده    يختمددد  مسدددإ لئخه فدددي الدددخعلم با دددخخذام ال  دددائ  الخنن ل جئدددت الخذيشدددت، بنددد ع 

من الخريت   املر لت   بالخا ي جه ين اججاإ ئيجابي لت ها بغ  النظر عن مخغطر الجدنس   مدن جهدت 

ج   ا ددددنا ئ ددد   جددد   هدددر   فدددي الاججددداإ لتددد      ال  دددائ  الاجخماعئدددت فدددي  عدددم أخدددر  ج  دددلذ لخدددائ

الخعلددددئم حسددددب الخخ دددد  يرجدددد  ذلددددو ئ دددد  طجئعددددت املعرهددددت املخجاينددددت بددددط  الخخ  دددداث إلا سددددالئت   

الخنن ل جئا   العلمئت، يضاآلا ئليها اللغت املعخمذة في م  جخ  ، ئذ أ  أغلدب املعائداث العلمئدت 

نت مخاحت بالغت ثجنبئت، ل ا هاة خفا ة املش   م ها جه   ل الح من يدخقن هد إ املنش  ة ع   الشج

 اللغت.    

 االقرتاحات والتوصيات:

بنددداءا ع دددد  النخدددائج التددددي خل دددن ئليهددددا الذ ا دددت  أهمئددددت امل ضددد ع فددددي السددداحت الترب يددددت   الخعلئمئددددت،   

 ا خ جب    علئنا جقذيم جملت من الاقتراحاث ل جزها هئما ي ي:

  حصدددددجئ  الالجدددددت الجدددددامعئط  ع ددددد  ا دددددخخذام م اقددددد  الخ ا ددددد  الاجخمددددداعي،  جدددددذعئم م هرهدددددا فدددددي

 مخخلا املإ ساث الجامعئت.

 .ئجراء   ا اث مسخفئضت، جدنا ى ا تراجئجئاث  عم العملئت الخعلئمئت للاالب الجام ي 

  دئخ ث دس الس ي ع   ججا ح املفه م الخقلئذش للخعلم لذ  الاالب الجام ي،   العم  ع   جر 

 النفسئت لخعلم لذيه.

   ئجددددددراء   ا ددددددداث مسخفئضددددددت جدندددددددا ى أزددددددر ا دددددددخخذام لدنددددددا ى أزدددددددر ا ددددددخخذام   دددددددائ  الخ ا ددددددد

 الاجخماعي في جنمئت الخعلئم عنذ الاالب الجام ي.

  ئ ددددددالل املنظ مددددددت الجامعئددددددت لخخماندددددد ه مدددددد  الالفجددددددا  الخنن لدددددد  ي   املعرفددددددي، مددددددن خددددددالى ججددددددا ح

 لخنن ل جئا املعل ماث   الاج اةث. ال هنئاث املخحجرة املقا مت
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 بد ك، الخد يتر، الئ جئد ت...( لمدا ة حعلئمئدت فدي ماهدت  ئ  اج   دائ  الخ ا د  الاجخمداعي ) الفديس

 املراح  الجامعئت، من أج  الا خخذام ثمش  لها في الخعلئم.

    جددددددددذعئم اللغددددددددت ثجنبئددددددددت عنددددددددذ الاالددددددددب،  جاحددددددددت هددددددددر  الاطددددددددالع   الخ ددددددددف  ملخخلددددددددا م ددددددددا

 عل ماث.امل

  السد ي لتدد  ئ شداء م اقدد  بتد  عربئددت ع د  الشددجنت، باة دتراك مدد  مخخلدا الجامعدداث   مرالددز

 الجت  العربئت،  زراء الجت ر العربئت،  قاعذة للمعائاث الخا ت بها.

 

 مراجع الدراسة:

مددددددرا  غسددددددا ، ئحضددددددا  الشقاهددددددت  العربئددددددت ا دددددد  املخلقددددددي ثجنبددددددي عبددددددر ال  ددددددائ  الخذيشت،السددددددبئ  - 1

، حا ة إلاعددددددالم، 1لخقئددددددئم، لخددددددات العربددددددي: الشقاهددددددت العربئددددددت فددددددي ملدددددد    ددددددائ  الاج دددددداى الخذيشددددددتج ا

 .   51،  2010اله يذ،

مددن جامعددت  Mark Zuckerberg   مددا ك حلربطددرجأطلقدده طالددب جددام ي يددذع   هدد  م قدد  اجخمدداعي  -2

م ئ دد  عددذة  ددجهاث   يسددم  هدد ا امل قدد  للمسددخخذمط  باةلضددما 2004فددي الرابدد  مددن هبرايددر   ها هددا  

حسدداعذ ع دد  الدشدداآلا املزيددذ مددن ثشددخا    الدد ين يخ اجددذ   فددي لفددس    هرعئددت مددن لفددس امل قدد  

   هات الشجنت.

رر مإ س   3 - رر… أ  مجخندر امل قد  الشدهطر  مصرورع jack dorsey… جداك     د ي  Twitterثوٍن ،  ثوٍن

 دا  ثمطرلئدت فدي مذيندت  Odeo لمشر ع جا ير بتثي أجرجده  درلت 2006ملهر امل ق  في أ ائ  عام 

 للمسددخخذمط  بشدده  عدددام فددي ألخدد بر هرا سيسدده 
 
.  بعدددذ 2006،  بعددذ ذلدددو أطلقخدده الشددرلت   دددمئا

مدن حئد  جقدذيم الخدذ يناث  2007ذلو بدذأ امل قد  فدي الالدشدا  لخذمدت جذيدذة ع د  السداحت فدي عدام 

بف د  الخذمدت عدن الشدرلت  جهد ين  درلت جذيدذة  Odeo قامدذ  درلت 2007امل دغرة،  فدي أبريد  

   .Twitterبا م
 
 .   2009 يسمبر من  بذءا

جرجمدت  2ج .ال ناعاث إلابذاعئت: لئا جنخج الشقاهدت فدي عدالم الخنن ل جئدا  الع ملدتج   ها ج ي  -4

 . 2007، ماش339رهت، ع،  لسلتعالم املع2بذ  السئذ  لئما  الرهاعي

، أزر  جهاث العالقاث الاجخماعئت الخفاعلئت باةلترلذ    ائ  الفضائئاث أ رآلا جالى حسن  - 5

، املددإجمر العلمددي السددن ش الشالدد    ع دد  العالقدداث الاجخماعئددت  الاج ددالئت لأل ددرة امل ددريت  القاريددت

الع ددر ، ملئددت إلاعددالم ، جامعددت  املددإجمر العلمددي السددن ش الخددامس عشددر  إلاعددالم  ث ددرة  جتددذياث

  . 567 -475،      2009القاهرة، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%8C_%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%8C_%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%8C_%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1_2009
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،  مد لرة ا دخخذام م اقد  الخ ا د  الاجخمداعي   جدأزطرإ ع د  العالقداث الاجخماعئدتلا يما  ل مدا :  -6

، 2011ر في  إلاعالم  الاج داى، جامعدت الخداج لخضدر، باجندت، الجزائدر، طمنملت لنئ   ها ة املاجسخ

 13. 

مدددد لرة  ، ت لتددد  ا ددددخخذام ثلترلددددذ فددددي جتقئدددق الددددخعلم الدددد احيجدددداججاهدددداث الالمسددددع  ش : لددد يزة  -7

 .15  ، 2011منملت لنئ   ها ة املاجيستر في عل م التربئت ،جامعت باجنت، الجزائر، 

8-Aren, Karbinski, (2010) Facebook Technology Revolution, NY, Spectarun 

publication. 

، 2011ي، مرلددددز  ددددإ   املددددرأة ،غددددزة، ات    ددددجنت الخ ا دددد  الاجخمدددداعالشددددجأة ،مرلددددز  ددددإ   املددددر  -9

 مخال ع   الراب  : 

Http: //www.yaf3ress.net/Displayasp ? page:2000&news ID=1209. 

 ع د  الاجخمداعي الخ ا د  م اقد  ا دخخذام ابدراهئم ، جدأزطر خلئد  م دافث ; دهئ  حسدن هدالل -10

 الرياضددئاث، قسددم إلاح دداء  املعل ماجئددت ،جامعددت  الخا دد ت معلدد   ملئددت فددي الخت ددئ  الذ ا دد ي

 .2017القا  ئت،جمه  يت العرا ،

11- ID anhun .boydk  .nicol bkellison, Social Nutwork Situs, Definiton, Historw end 

Sholashup, Joirnal of computer meduatud communication, 2010 ,  vol.13,  1 ( online). 
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 يفاجتاهات طلبة جامعة السودان املفتوحة حنو استخدام اهلواتف الذكية 

 واإلفادة مهوا )دراسة تطبيكية( اإللكرتونيةالوصول ملصادر املعلومات 

 

 د. بله احمد بالل                                                                                                                    

 املفتوحةأظتار مؽاسك، جامعة العودان 

 

:امللخص  

اتجاهاااط بااام جامعاااااااااة العااودان املفتوحااة  ااه اظااتفذا  ال واتااااا  البحااد دساظااة  هاازا يتنااا   

 ااه الولااو  ملـااااااادس املعـوماااااااط ـلـــ  ياااااااة  معشفااة مااذال اظااتفادو  ال ااام  ااه الولااو   الزكيااااااة

اباشاص ت بياااط ال واتا  الزكياة الطاق أبـا هاا ملـادس املعـوماط الالـــ  ية ، كما يهذف البحاد اياه 

 الولو  ايى مـادس املعـوماط.  هجامعة العودان املفتوحة لـ ام الظتفذام ا 

% يفضااااااـون 84  مااااااا أهاااااا  النتااااااا   أن  ،الباحااااااد املاااااانسح الولااااااف  املعاااااا ه   اظااااااتفذ   قااااااذ

ـ اا ، كمااا  اظاتفذا  هااواتف   الزكياة  ااه الولااو  رياى مـااادس املعـومااط الالـــ  يااة ،ااا بش ا  الا ـ

 جاذ مااا أهاا  ات اذماط الطااق توفشهااا جامعااة العاودان املفتوحااة مااا ناا  موقع ااا الالـــ  اا   الطااق 

املبحااااومنن مااااا نااااا  رج ااااضله  الزكيااااة، تتماااااي  ااااه   ات ااااذماط التفا،ـيااااة     املوقاااا  يتحـااااي ،ـ هااااا  

ـلـــ  ااااا   ، كمااااااا تولااااااـ   ايااااااه مااااااع  معااااااتوم املعشفاااااة  بات ااااااذماط الطااااااق تاااااااذم ا ات امعااااااة ، ااااااـ 

 ال ات .

معاااتوم املعشفاااة بفاااذماط ال واتااا  الزكياااة الطاااق تتيح اااا ات امعااااة  بض اااادو  أ لااا  الذساظاااة

تنوياااااا   ص ااااااادو ات ااااااذماط الطااااااق تتيح ااااااا ات امعااااااة ، كمااااااا أ لاااااا  ب تافااااااة ال ااااااامحطاااااق تتااااااون متاحااااااة ل

ماااااش سو تاااااوافش التاااااذس م  اياااااه مااااااذم  نذماااااة ،مـيطاااااق التعـاااااي     الزكياااااة واتااااا لاظاااااتفذا  ، اااااـ ال 

 .  التعـ  ما قبي ات امعة
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Abstract 

This study deals with the study of the attitudes of students of Sudan University in the 

use of telephones Smart access to electronic information sources and knowledge of 

how students are able to access Sources of electronic information, the research also 

aims to highlight smart phone applications that Launched by the University of Sudan 

open to students to use in access to sources of information. 

The researcher used descriptive descriptive method, and the most important results 

that 84% prefer    Use their smartphones to access electronic information sources by 

Internet, as we find one of the most important services provided by the University of 

Sudan open through  The website, which is obtained by the respondents through their 

smart devices,  (Interactive services) and (the website), and have reached the level of 

knowledge of the services provided by the university by telephone. 

The study recommended increasing the level of knowledge of the smart phone 

services offered by the university  Which is available to all students. It also 

recommended diversifying and increasing the services offered by the university for 

use on the smart phone and the need for training for the providers of teaching and 

learning services by the university 

 

:متويد  

تانيااااااة الاتـاااااااالط  املعـوماااااااط ايااااااى م ااااااوس اؼااااااتا  جذيااااااذ  مااااااا ات ااااااذماط ماااااااي   ااااااهأدال الت ااااااوس 

 ال واتاا  
 
ـمجياااط  الاااوسو الاظااــية ، الطااق أدط بااذ سها ايااه م ااوس ال واتاا  الناالااة  م هااا حااذياا ال 

ا تؽشط بعش،ة فا اة  رلك بعبم ظا ولة حمـ اا  التانياة اتثذيااة الطاق أمايف  رل هاا  الطقالزكية 

ـ ااا ،  تفاااض ا   الطاااق لااا  تـاااا تتواجاااذ رال  اااه اتثاظااام الد  ااافق، فتلااابح  زعاااتفذ  لتـاااف  الا ـ

ـو  ـيااذ ـلـــ  اا ،  الايااا  باي،مااا  التجاس ااة  اظااتفذاماط أنااشال كاناا   اااي البيا اااط،  الااذنو  لـ 

، حيااد أن ال واتاا  الزكيااة قفااضط قفااضو  اظااعة فـاا  زعااذ أداو لـتحااذة ، ااـ املعااافاط ال و ـااة 
 
جااذا

ـو،  املـفاا  لـنتااش الت ااوس التاهااق الاازم  لااـ  رلياا   ااه  بااي ألاابح  بكمتا ياااط ها ـااة  نااذماط كاناا

ـو. ـو صمنية قـن  فـ
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ال وات  الزكية أدم ايه م وس  مورج جذيذ هو مـتباط ال وات  املثمولة  اظتفذا رن  

Mobile libraries ية.الطق زعتمذ ،لى اظتفذا  التانية الاظــية باظتفذا  ال وات  الزك 

 مشكة الدراسة:

رن التاااااذ  العـاااااق  الت ااااوس التاهااااق الااااشاها ألاااابح  فياااا   ظااااا ي التانيااااة  ت تاااااي ماااا   فااااشاد 

 تحماي باليااذ،  توماا   ااه ات ياام لـاايش ي م ااا،   ااتز  ال ااات  الاازس   ااه ماذمااة هااز  الوظااا ي الطااق 

ظاشي ،  نالااة بانن بـبااة ات امعاااط فـا  تحاا  أم تانيااط أنااشال نهازا الا تؽاااس باانن ا تؽاشط بؽااتي 

ال ـبااااااااة كمااااااااا حتياااااااا  تانيااااااااة ال ااااااااات  الزكيااااااااة بياااااااا  النتااااااااش ،ااااااااا العمااااااااش أ  ات اااااااا غ أ  املعااااااااتوال 

 الاقتـادم لـ ـبة، حطى أن ،ذد ال وات  الزكية  ه بع  الذ   يفوق ،ذد  فشاد ف ها. 

التااذسيغ  هيئاةناا  معاشؽاة الباحاد بحـا  ر تما ا  ي،ضاا    بعا  فـاشو البحاد لاذال الباحاد ماا

ـداس ااة  العـاااقمااا أفااشاد قبيـااة البحااد   با،تباااس بجامعااة العااودان املفتوحااة  باإلمااافة ايااى تجشبتاا  

العمـية   هال وات  الزكية  اظتفذا لفش ع ات امعة ،لى معتوال العودان  هو ؼاهذ ،ـش ،لى 

 ـداس ة  التعـيمية.

ـو تماـ  الفـ  ه  ـو بزل  ات امعة مج وداط كبن   هالتعـي  مماـة   هالناـة النو،ية   هـو  نن

ـامية الفـو   ـلـــ   التعـي    رتاحة املاشساط الذساظية ،لى موق  ات امعة بي رمتذط  الافـ

ـاط  ـمتحا اط  أ ن اليا   هز  التين أحذم ها ات امعة حتم  ،لى املعتفيذيا  الطقايى ،اذ 

 تومي  أج ضله  الزكية ال الولو  إلحتياجاله   ساديمية.

ـو بنن أيذال ال ـبة الزيا   ه  عبة لـت وس املعتمش  ال وات  الزكية  تانيالها العالية  توافشها بـث

الولو  ملـادس املعـوماط ـلـــ  ية  ما هنا تـما   هم ها   الاظتفادول  يومفوا هز  التانية 

 املؽتـة.

الضااو  ،لاااى مج اااوداط جامعاااة العااودان املفتوحاااة  اااه الولاااو   إللااااا البحاااد  لاازلك جاااا  

نذمالها  معـومالها لـ ـبة ما نا  ال وات  الزكية ،  دساظة مذال سما املعتفيذيا ما ات ذمة 

ـحاله   لت و ش الاظتفادو ما ال وات  الزكية  ه الولو  مـادس املعـوماط الالـــ  ية.  ، ها  ماـ

 البحد  ه زعاؤ  س يسفق هو:  تماي املؽتـة

"ما اتجاهاط بام جامعة العودان املفتوحة  حو اظتفذا  ال واتا  الزكياة  اه الولاو  مـاادس 

 املعـوماط الالـــ  ية؟
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 :الدراسةأهنية 

الولااااااو  ملـااااااادس   ااااااهمااااااا ت بيااااااااط ال واتاااااا  الزكيااااااة  ابا،تباسهااااااذساظااااااة ال  ت ااااااـص أهميااااااة هااااااز

جامعاة العاودان املفتوحاة، باإلماافة اياه زعاـيء الضاو  ،لاى ما قبي بـباة  ـلـــ  يةاملعـوماط 

ـااة  و،يااة  اااه  كيفيااة الاظااتفادو مااا ال واتاا  الزكيااة الطااق  حمـ ااا باانن أيااذينا باظااتمشاس  ااه رحااذاة  ا

،مـيااااة الولاااااو  ملـااااادس املعـومااااااط باملـتبااااة ات امعياااااة،  ربااااشاص اهااااا  املعوقاااااط رن  جاااااذط  تااااااذي  

ـحاط  اتثـو  ررا لض  الام  ش.املاـ

 الدراسة: أهداف

 زععى الذساظة  ريى تحاي   هذاف التالية: 

اباااااااااشاص ت بياااااااااااط ال واتااااااااا  الزكياااااااااة الطاااااااااق أبـا هاااااااااا جامعاااااااااة العاااااااااودان املفتوحاااااااااة لـ ـباااااااااة  -1

 الولو  ايى مـادس املعـوماط.  هالظتفذام ا 

التعشف ريى مذال اظتفذا  بـباة جامعاة العاودان املفتوحاة لـ واتا  الزكياة  اه الولاو   -2

 املعـوماط الالـــ  ية. ملـادس

التحاااذياط أ  الـاااعوباط الطاااق تواجااا  ال ـباااة ،ناااذ اظاااتفذا  ال واتااا  الزكياااة  اااه الولاااو  مـاااادس 

 املعـوماط الالـــ  ية.

 الدراسة: تساؤالت

 / بشق الولو  ايى املعـوماط.1

الولااااااو  لـمـاااااااادس   اااااااهباااااااام جامعااااااة العااااااودان املفتوحاااااااة لـ واتاااااا  الزكيااااااة  اظااااااتفذا / مااااااذال 2

 وماط ـلـــ  ية.املعـ

الولاااااو  لـمـاااااادس   اااااهلـ واتااااا  الزكياااااة  اظاااااتفذا / هاااااي توجاااااذ لاااااعوباط تواجااااا  ال اااااام ،ناااااذ 3

 املعـوماط ـلـــ  ية.

 حدود الدراسة:

 رباس املثذداط آلاتية:  هأجش   هز  الذساظة 

ـااااااشط/ محااااااذداط متا يااااااة: 1   ااااااهالذساظااااااة ،لااااااى بـبااااااة املاجعااااااتنـ بجامعااااااة العااااااودان املفتوحااااااة  اقت

 العالمة ات شبو .

  .2017 ات امعهما العا   الاا   الذساسفقالفـي   ه/ محذداط صما ية: اجش   الذساظة 2

 ،لى ،ينة ال ـبة املاجعتنـ بمفتـ  التفــاط.  اقتـشط/ محذداط العينة: 3
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 مهوج الدراسة وادوات مجع البيانات:

الواقا  ا  التااهشو كماا توجاذ الباحد ،لى املنسح الولاف   هاو الازال يااو  ،لاى دساظاة  ا،تمذ

  قااذ  ماا  الباحااد هاازا املاانسح  ااه رجااشا  هااز  الذساظااة مااا 
 
 ا  كميااا

 
 ااه الواقاا ،  يهاات  بولااف ا كيفيااا

ـظااتبا ة بااي تاا  زعض ضهااا  التجاهاااطنااا  امل اا    بااتد اطجمياا  أفااشاد  مجتماا  الذساظااة ،ااا بش اا  

،لااى التااااس ش نهااذف   الاباااعالد ـااية  أنااشال معااا،ذو ماااي املاحتااة  الض اااسو امليذا يااة  املااااباط

ـفاادو م هاا  اه الولاو    آسائها املبحاومنن  اتجاهااطالـؽ  ،ا  حاو  اظاتفذا  ال واتا  الزكياة  

 ملـادس املعـوماط الالـــ  ية .

 أدوات مجع البيانات : 

 ـوم فاذ اظتفذ  الباحد اظتبا ة ت م  البيا اط ،ا موموع الذساظة لتي   سافة ات وا م  امل

 ايى املاحتة  املعاشؽة ما نا  ،مـ  بات امعة. باإلمافةبحثها 

 مصطلحات الدراسة: 

: ال اااات  ات ـاااوم املاااذم  مااا  ت بياااااط الولاااو  رياااى  Smart phonesال واتااا  الزكياااة -

ـياااااذ  ـ اااا ،  ال واتااااا  الزكياااااة تاااااذ  ات ذماااااة الـاااااوتية الشقميااااة  العاااااا ي النـاااااية  ال  الا ـ

ـاط الالـــ  ااااا ، باإلماااااافة ريااااا ـ ااااا   تباااااا  محافتاااااة ،لاااااى التاااااامن ى قاااااذسلها ،لاااااى تـاااااف  الا ـ

  زعشض الفيذيو. MP3 الفيذيو  مؽيي 

: ماادو تحتاوم ،لاى بيا ااط أ  باشام  أ  سـ هماا E-Resourcesمـاادس املعـومااط الالـــ  ياة  -

   اات  قشا لهااا  التعامااي مع ااا مااا نااا  اتثاظاام باظااتفذا   حااذاط ناسجيااة متـااـة 
 
معااا

ؼاااشو مااااي مؽااايي  قاااشال املش اااة أ  الــبةاااا  أ  باظاااتفذا  الؽااابتاط مااااي باتثاظااام مبا

ـ    الا ـ
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  -الدراسات السابكة :

ال واتا   اظاتفذا ،ذد ما الذساظاط راط الــة بموموع  اظتعشاضتنا ل  هز  الذساظة 

، فالعااودان يفتـاا  مااا العااودا  د    مجتمعاااط تفتـاا  ،ااا امل تماا    ااهجش اا  أ  الطااقالزكيااة ، 

ـ  مااا الااذ    . التعـياااق،  تاس فاا  الاجتمااا هفيااة،   مااع  ارمتا اتاا  املاديااة،  نـولاايت  الاا  ااهغناا

ـاط ظياظااية  مااش ف متعااذدو  ـت  التاس فيااة ايااى زيناا  ا عـعاا  قااذ زعااشض العااودان مااا نااا  معاان

 ،لى بنيت  التحتية  مواسد  
 
 ن     ظياظت  التعـيمية,  هأمشط بذ سها   الطق الاقتـاديةظـبا

،لااااى أهميااااة ال واتاااا    اتفاق ااااا،لااااى  تااااا   هااااز  الذساظاااااط  الاباااااعمااااا نااااا   اتضاااا لاااااذ 

 ظااايـة م ماا   حذياااة يااات  مااا نال اااا الولااو  ملـااادس املعـومااااط ـلـــ  يااة ف نااااك  بانهاااالزكيااة 

 مااا الذساظااااط 
 
ـا ـااا تتفاااا ط  الابااااعتاا   الطااقكاناا لااـ ها باملوماااوع  محااي الذساظاااة رال أن   ااه،ـ هااا  ل

الباحد   اظتعشم ا،لى اتثذيد ف ها  مال  لـة أقشم بموموع الذساظة  الانتـاسباحد حا   ال

 بيااا  النتاااش ،اااا لي هاااا  البهياااة الطاااى أجش ااا  ف هاااا   اااى دساظااااط أجاااشال بعضااا ا 
 
 صمنياااا

 
  اااهمشتباااة تشتيباااا

   ى:    العالاقالباد العشبية  البع   نش ،لى املعتوال   هالعودان  بعض ا 

  وفي دراسة أخزي لكل مً شيرشchurch وسميثsmyth (2002)نهذف التعشف ريى ظـوك  م

ـ ااااااا   كيفياااااااة الولاااااااو  رياااااااى املعـومااااااااط ماااااااا ناااااااا  ال واتااااااا  الزكياااااااة لتـبياااااااة  البحاااااااد ، اااااااـ الا ـ

احتياجاله  ما املعـوماط  قذ تولي الباحااط  ه دساظ هما ريى ف   ظـوك البحد ، ـ ات وا  

ف ا  أ مااس ظاـوك   ،ناذ البحاد ،اا املعـومااط  كيفياة الاظاتفادو ماا لـولو  ر  املعـومااط   

ات ااذماط ات ذيااذو لـبحااد ، ااـ ال واتاا  الزكيااة  تاااذي  التحعاايناط املمـنااة ت ااذماط البحااد 

 ،لى ال وات  الزكية.

 ( بعىىان خدمات املعلىمات في شبكات الهىاثف الذكية في مصز2002دراسة مغاوري )م . 

رياااى ناااذماط املعـومااااط  اااه ؼااابتاط ال اااات  الزكياااة العامـاااة  اااه مـاااش ماااا  هاااذف البحاااد اياااى التعاااشف

 حيد نـا ـ ا  التانية ط املعتفذمة  ه تاذيم ا.

ـياااااذاع لـاااااات  داس الـتااااام   سا ااااا  ماااااا أهااااا  النتاااااا   أن تفضااااا  أ ،ياااااة املعـومااااااط الشقمياااااة قاااااا ون 

رياذاع ،ااذد محااذد  املـاش ة،  مااا ما  يـااب  ،لاى سااي ؼاشكة أ  مأظعااة ت ات  أ ،يااة معـومااط سقميااة

ـ  رتاح هااااا ،لااااى ؼاااابـة ال ااااات   مااااا ال  اااال،  مااااش الاااازم يتااااي  مااااب  ا  ااااه قوا،ااااذ بيا اااااط الااااذاس املاـاااا

 الزس .
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 ( 2002أمااااا دراساااااة يدبااااد ا  مياااااد)فااااااذ هااااذف  رياااااى تومااااي  رمتا ياااااة اظااااتفذا  تـنولوجياااااا  م

س ادهااا ،ااا  ال واتاا  الزكيااة  ااه مجااا  املـتباااط ممااا يتااي  لـمـتباااط العامااة حش ااة التفاباام ماا 

ـو  إل،ام اا  بايحااذاة امل مااة  smsبش اا  الؽاابتاط الاظااــية مااا نااا  نذمااة الشظااا ي الاـاان

ـاه  بولو  الـتم املعتعاسو.  الطق تجشم داني املـتبة  كزلك رن 

 ما أبشص  تاا   البحاد  جاود   اض ؼاذيذ  اه املـتبااط املثـياة، ظاوا    العاماة/ ات امعياة  ف 

اتثذيااااة ف هااا،  الطاااق م هااا اظاااتفذا  ال واتاا  الزكياااة  ااه تااااذي  ناااذمالها    ردنااا  ات اااذماط التانيااة

ـالهاااا العاملياااة،  أن ات اااذماط املاذماااة  ،اااا بش ااا  ال اااات  الااازس   اااه ماااا أكثاااـ   رلاااك ،لاااى ،ـاااغ  تن

ات ااذماط اظتحعااا ا بال عاابة لـمعااتفيذيا مااا املـتبااة  ااه ،ـااش ا اتثااايه الاازم ألااب  فياا  ال ااات  

 شعتفذ   ه مفتـ  أ ؽ ة اتثياو اليومية.الزس  متو ا س يعا، 

   دراسااة ساهااZhang(2002)ااا املـتبااة الشقميااة لـ ااات  الزكيااة فاااذ سا اا  ،باااسو ،ااا  سقااة  م،

"  احتوط املـتبة ،لاى ماماة Tsinghus university libaray،ـمية قذم   ه الـنن ،ا مـتبة "

 بشق لـعمي   ه:

 ال ات  املثمو  الولو  البحد  ه قوا،ذ البيا اط ما نا  

 الولو  الف شط العا  ،لى ات ء املباؼش ما نا  ال وات  الزكية 

أما الت بي   ننـ ف و لتعو   املعـوماط  ناذمالها بالتعاا ن ما  بعا  الؽاشساط ال واتا  الزكياة 

  ه الـنن.

اسد  اااه رماااافة لااازلك تناااا   صا ااا  أباااشص املؽاااـاط املتعـااااة بعمـياااة هيتـاااة  تـااامي  النتاااا   دمااا  املاااو 

مـاااادس املتعاااذدو لتحايااا  الاظاااتفادو الاـاااوال ماااا  ظاااا ء املعـومااااط  توافا اااا مااا  مـاااادس الو ااام 

 باظتفذا  ال وات  الزكية.

  دراساااااااة الباحااااااااان سااااااايراSierra   ووساااااااwust(2002)الت اااااااشق رياااااااى كيفياااااااة الاظاااااااتفادو ماااااااا  م

د بت بياااا  تـنولوجيااااا ال ااااات  الزكيااااة بمجمو،اااااط املـتبااااة الشقميااااة، حيااااد اهتماااا  هااااز  البحاااا

 Northتانيااااااط ال واتاااااا  الزكياااااة ،لااااااى مجمو،ااااااة ماااااا الـااااااوسو التاس فياااااة بمـتبااااااة جامعااااااة "

Carolina أماااااا أباااااشص أهاااااذاف ا ف اااااو ت اااااوم ت بيااااا  لـ واتااااا  الزكياااااة شعااااام  ملعاااااتفيذال املـتباااااة "

 باالباع ،لى محتو الها  نالة ات شا ء التاس فية.
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 (  2010بارسااااىو)بتحذياااااذ ،اااااداط ال اااااام الاااازيا يتعـماااااون ،ااااا بعاااااذ  كيفيااااة الولاااااو  رياااااه  م

املعـوماااط ،ااا بش اا  اظااتفذام   لذج ااضو الزكيااة  لف اا  مااواقف    حااو تااوفنـ نااذماط املـتبااة 

ـاط املعااتابـية،  أكااذط   اظاتفذم ا ، ااـ أج اضو ال واتاا  الزكيااة،  ملعشفاة مااواقف   تجااا  التينا

اش بااااا اؼااااــ ا أج ااااضله  املثمولااااة ليااااشض التعـااااي   بعاااابم النتااااا   البحااااد أن  ـاااا  امل يباااانن ت

 موالفاط التانية  املوجودو ف ها. 

 ( ريااااااى دساظااااااة مجااااااا  النااااااا و تـنولااااااو ه، بولااااااف  تانيااااااة املعااااااتابي  م(2002دراسااااااة يالش)يااااااريي

لـتعشف ريى الا جاصاط امل مة الطق تحاا  في ،  نالة تي الطق ل ا ،اقة مباؼشو بتانياط نضن 

ـجاع املعـومااااط.  رمتا ياااة اظاااتاماس هااز  الت اااوساط م مجاااا  العماااي املـت اااق ماااا  معات ااة  ا ظاااـ

ناا  اظاتحذاة ناذماط جذيااذو زعتماذ ،لاى أج ااضو ال اات  املثماو   الطااق ماا ؼاتنها أن تشتااا  

ـحاااااة ت ااااذماط معـوماااااط يمـااااا تااااااذيم ا  بااااذ س املـتباااااط  ااااه امل تمااااا .  قااااذ  البحااااد  مااااارج ماـ

ـحاااط ي جاا  اظااتاماس هااز   ج ااضو  ااه لـمعااتفيذيا بواظاا ة هااواتف    املثمولااة. فضااا ،ااا ماـ

مجاااااا  الولاااااو  املـتبااااااط الشقمياااااة  تاااااتمنـ هاااااز  ات اااااذماط ،لاااااى معاااااتابي مأظعااااااط املـتباااااااط 

  العامـنن ف ها.

   وركة دلمية أخزي ألكبيليAkbulut (2011دزض فيها ثجزبة حامعة ي )مHacettepeه  ي 

ـومااااط ملعااتفيذيها باظااتفذا  ال واتااا  الزكيااة مااا ناااا  تشكيااا لتااوفنـ بيا ااااط ،ااا مـااادس املع

ـكيااااة حيااااد ياااااو  بعمااااي م اااا   بش اااام  ت بيااااا  تاااا  ر،ااااذاد  باعاااا  رداسو املعـوماااااط بات امعاااة الـ

ـ ااام  ريااى التتكااذ  ـمنااع العمااودم ملـااادس املعـوماااط بمـتباااط ات امعااة،  يهااذف هاازا ال  مااو   لــ

بااط ات امعاة، كمااا ت شقا  البحاد رياى ،ااذد ماا  جاود الـتاام باتقشم مـتبااة لـمعاتفيذ ماا مـت

ـ ااام  حطااى يتااون  ااه  ماا  أفضااي   ااأدم  مااا الا،تباااساط الطااق تماا  مشا،الهااا ،نااذ تـاامي  هاازا ال 

 ال ذف ما تـميم .

 ًدراسة باثيرسPaterson (2011)مواق  ال ام  حو اظتفذا  نذماط مـتباط ال وات   م

ـمياااة  النو،ياااة الظاااتفذا  ال اااام لـ واتااا  الزكياااة  لهاااذف هاااز  البحاااد رياااى تاااوفنـ البيا ااااط ال

الزكياة  كيفيااة الاظااتفادو ماا نااذماط املـتباااط  ساديمياة املتناـااة مااا ناا  ال واتاا  الزكيااة 

  قذ تولـ  
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  دراسة الباحاان شزوديShrde   ودريسيلهيDresselhaus (2012ه  سقا ه  تاش اشا ،اا م   

باااذ   اااه تنفياااز مـتبااااط ال واتااا  الزكياااة دساظاااتنن اظتاـاااا يتنن  حاااو تااااذي  ن اااة تم يذياااة لـ

لـولاااااو  رياااااى ناااااذماط املـتباااااة  قوا،اااااذ البيا ااااااط ات الاااااة باملـتبة كيفياااااة  اظاااااتفذا  ال اااااام 

لتـنولوجيااااط ال واتااا  الزكياااة  اااه حيااااله  اليومياااة،  سا ااا   تاااا   البحاااد   ياااى زعاااـء الضاااو  

فيماااا يتعـااا  باظاااتفذاماله    اااه  الياااة يوتاااا بالواليااااط املتحاااذو  مش ـياااة USU،لاااى باااام جامعاااة 

لذج اضو الزكياة لذ ؽا ة  ساديمياة ات الاة بات امعاة بؽاتي ،اا ،  ،لاى سغبااله   اه اتثـااو  

 مواسدهاا بؽاتي ناال، أماا البحاد الاا ياة فااذ أجش ا  ما  أمناا  املـتبااط  ،لى نذماط املـتبة

لزكيااة  هااي لـتعاشف ،لااى ،ش ماا   ن   اا  الطااق ظااتنفز معاتابا ت ااذماط مـتباااط ال واتاا  ا

 التانية  املتناـة مفيذو لش اد املـتبة؟.

  عاات ت  ماااا العااشض العااااب  لـمـتباااط العشبياااة   جنبيااة الطاااق تااوفش ناااذمالها  مـااادس املعـومااااط 

 الالـــ  ية نها ما نا  ت بيااط ال وات  الزكية املاحتاط التالية:

 ط.أنها سكضط ،لى الولو  لاوا،ذ البيا اط  الـتم  املااال  -

أن اليالبية العتاى ما املـتباط العشبية  فشط قوا،ذ البيا اط  الـتم  املااالط كناوع ماا أ اواع  -

 املـادس الالـــ  ية ما نا  ال وات  الزكية

تمنااااعط املـتباااااط  جنبيااااة بتاااااذي  نااااذماط مفيااااذو  ظاااا ـة ، ااااـ ت بياااا  نااااال بااااال وات  الزكياااااة  -

ادو مااا نااذماط املـتبااة  الولااو  رل هااا بعاا ولة  ااه ام لتيعااش لـمعااتفيذيا بمفتـاا  فئاااله  الاظااتف

ـك  ه توفنـ قوا،ذ البيا اط.  متان ما العال  حيد رن أغـم املـتباط  جنبية زؽـ
 

 اإلطار الهظزي:

اظ م  تانية املعـوماط ريى حذ كبنـ  ه تنويا  ال اشق   ظااليم التعـيمياة  ادط اياى تففيا  

 ،اا أنهااا 
 
شا ع  الاتـااا  بانن الذاسظانن مااا ج اة  بانن املعـاا   املاتعـ  مااا العام  ،اا املعـاا  فضاا

ج ااة أنااشال  باانن املتعـماانن ماا  بعضاا   الاابع .  يعت ااـ التعـااي  املفتااو  املااذ،و  بتانيااة املعـوماااط 

ـبو اااااة،  رلاااااك لتمـنااااا  ماااااا تااااااذي  ،مـياااااة زعـيمياااااة بتظااااااليم   ظاااااا ء    اااااه امل ااااااالط الـ
 
 كثاااااـ  ماااااوا

 مفتـفة   متنو،ة.

 لااااازلك مـااااا  جامعاااااة العاااااودان املفتوحاااااة زعماااااي ،لاااااى ت اااااو ش العمـياااااة التعـيمياااااة ماااااا ناااااا  

ـاتيجية التعـاااااي  املفتاااااو  الطاااااق زعاااااتفذ  ،اااااذو  أظااااااليم   ظاااااا ي زعـيمياااااة تااااااو  ،لاااااى فـعااااافة  اظاااااـ
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 ظا ء  أظاليم  متو اط التعـي   التعـ  الطق تمـا ال ام ،لى انتاف ميول    قذساله  فشلا

 مش ااة  مناظاابة 
 
 نالااا

 
ماا  مت ـباااط الذساظااة بات امعااة، فبااذأط باااملواد امل بو،ااة املـااممة تـااميما

ـ ا  ، اتثاظوم ،لـتعـ  املفتو  الزاز   املواد املعا ذو ايى تتماي  ه  ظا ء متعذدو  ال ات  ، الا ـ

ـ اا   لاا  تتوقاا  بااي بالاا  أظااا ليم ـرا،ااة   الـاااا آط التعـيميااة املباؼااشو  غنااـ املباؼااشو ، ااـ الا ـ

التااااااااو   املتبعاااااااة  اااااااه الواجبااااااااط الذساظاااااااية فضاااااااا ،اااااااا الامتحا ااااااااط الا  اياااااااا ساااااااي هاااااااز   ظااااااااليم 

 الوظاااا ء مـنااا  ات امعاااة ماااا تاااوفنـ ،مـياااة زعـيمياااة متمناااعو تناظااام الاااذاسط الااازم يـتحااا  بتحاااذ 

ا بشامج ااا  بمااا يمـناا  مااا زعـاااي  رازاا  د ن التايااذ بالضمااان أ  املتاااان  هااز  املضا جاا  الطااق اظاااتفذم ه

ات امعااة باانن أظااااليم التعـااي  التاـيااذم  املفتاااو  أمبتاا  كفا لهاااا  ااه امل شجاااط باااي ألاابح  تجشباااة 

 غنـ معبوقة  ه التعـي  العايه املفتو   ه العودان

 الهتائج واملهاقشة:

 جمتنع وعيهة البحث

يتتون مجتم  البحد ما بام املاجعتنـ بجامعة العودان املفتوحة   شج  انتياس الباحد 

ـله   اااااه ل  ،اااااا معااااان
 
 اااااام املاجعاااااتنـ بحعااااابانه  اكثاااااـ دساياااااة  اظاااااتفذاما لـتانيااااااط اتثذيااااااة فضاااااا

ات امعاااة باظاااتفذام   لـوظاااا ء اتثذيااااة  ات اااذ   اد اااا  يبااانن توصيااا  مجتمااا  البحاااد ماااا الناحياااة 

 % ما  املبحومنن .37.5% سا وا ما الزسوس بينما بـي   عبة الا اة 62.5النو،ية  عبة 

 راسة:اجزاءات الد

ت  توصي  اظتبا ة ،لى جمي   بـبة املاجعتنـ بجامعة العودان املفتوحة  بـغ ،ذد الاظتبا اط الطق 

 %84.2اظتبا ة سامـة البيا اط ب عبة   240اظتبا ة جم  م ها 285 ص، ا الباحد 
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 ثحليل الىحائ 

 الفزضية الاولي :طزق الىصىل الى مصادر املعلىمات

 ائ  طزق الىصىل الى مصادر املعلىمات( ًىضح هح1حدول ركم )
كيمة مزبع  التردد العبارة املحغير

 كاي

الداللة 

 الاحصائية

 الاسحيحاج

 اليسبة العدد

طزق الىصىل إلى 

مصادر املعلىمات 

 الالكتروهية

 دالة .**000 215.37 %87.5 210 اتثاظم آلايه

 %30 72 ال ات  الزس  

 % 6 10 الااس اط الالـــ  ية

اسحخدامات افزاد 

العيىة للهىاثف 

 الشكية

التوالي م  الالذقا  

  العا ـة

 دالة .**000 74.3 85% 204

 %85 204 الاتـا   املثادمة

 %80 192 لـتعـية

ـ    %80 192 الظتفذا  الا ـ

يغشاض زعـيمية 

  بحاية

72 30% 

اسباب ثفضيل 

إسحخدام الهىاثف 

دىد اسحخدام الشكية 

 الاهتره 

 غنـ دالة .545 3.07 %30 240 لع ولة اظتفذام ا

 %58 240 لتوفشها دا ما  ه اليذ

ـو املمنعاط املتوفشو   لـث

 ف ها 

240 18% 

 %20 210 تح م ا

 %100 240 جمي  ما ظب 

أشكال مصادر 

 املعلىمات

مـادس املعـوماط 

 امل بو،ة

 دالة .**000 106.9 35% 60

مـادس املعـوماط 

 الالـــ  ية

2 5% 

 
 
 %60 114 الامننن معا

 0.00**: دالة إحصائيا دىد مسحىي معىىي 

 حو بشق  تتبايا اسائه    يتض  أن أفشاد ،ينة الذساظة 1ما نا  النتا   املوضثة  ه ات ذ   سق   

قاي  مشبا  ساام ت ميا  العبااساط سا ا  دالاة  يتضا  ماا النتاا   أنحيد  الولو  ايى مـادس املعـوماط

 ،ناااااذ معاااااتوال 
 
فتقاااااي مماااااا يبااااانن تباااااايا  ج ااااااط  تاااااش أفاااااشاد ،يناااااة الذساظاااااة حاااااو  هاااااز   0.01رحـاااااا يا

 : حيث هحد أن، العباساط
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الولاااااو  ايااااااى مـاااااادس املعـوماااااااط   اااااهأن معتااااا  املبحاااااومنن يفضااااااـون اظاااااتفذا  اتثاظااااام آلايااااااى  -

الولااااااو  ايااااااى مـااااااادس   ااااااهاظااااااتفذا  ال واتاااااا  الزكيااااااة % بينمااااااا جااااااا  87.5الالـــ  يااااااة ب عاااااابة 

%  ، 6.25%، أما الااس اط الالـــ  ية حــ  ،لى أد   ب عبة مئو ة  ى  30املعـوماط ب عبة 

ـو جاذا مماا  ـ تؽااس  با  معااحاط تفض  ياة كبنا  يعضم الباحد رلاك اياه أن اتثاظام الاياه  اظا  

 يمـا الولو  ال ها

ـ ا  سا ا  لااحبة النـايم   فاش أن  التوالي م   لذقا   ا - ـ ـ ملثادمااط امل ماة  التعاـية  

ال واتااااا   الظاااااتفذا %،  هاااااز   تيجاااااة ببيعياااااة 80%  اد اهاااااا 85أ،اهاااااا  الاظاااااتفذا  عااااابة   اااااه

 غشاض   هال وات  الزكية  اظتفذا بنن فئة الؽبام ، بينما جا   الاجتما هالزكية لـتوالي 

ملبحااااااومنن ،   ااااااشال الباحااااااد هااااااز  ال عاااااابة زؽاااااانـ ايااااااى أن % مااااااا ا30التعـيميااااااة  البحايااااااة ب عاااااابة 

مشحـااااة   ااااهالولااااو  ايااااى مـااااادس املعـوماااااط الالـــ  يااااة ماصالاااا    ااااهال واتاااا  الزكيااااة  اظااااتفذا 

 ،ااااااا مج ااااااوداط أما ااااااة 
 
التجشبااااااة سقاااااا  الا،ااااااان  الـااااااـ    الاااااازال قاماااااا  باااااا  رداسو ات امعااااااة فضااااااا

     الطاق تولاـ  اياه أن 2010لذهؽاان"  املـتباط التعش فية ، هز  النتيجة تتواف  ما  دساظاة ا

اظااتفذا  ال ااات  الاازس   ااه التعـااي   التااذس م شعااذ ؼااـا جذيااذا مااا أؼااتا   تاا  التعـااي  ،ااا 

 بعذ

ـ اااااا  ان يشجاااااا  لعااااااذو أظاااااابام  اظااااااتفذا كمااااااا  جااااااذ رن  تفضاااااايي  - ـ ـ ال واتاااااا  الزكيااااااة ت ذمااااااة 

  ليش  ي م ا   الاظتفذا تتماي لتوفشها دا ما  ه اليذ،  انها ظ ـة 

لـــ  ياااة  ،لاااه املـاااادس بتاااي اؼاااتال ا  م بو،اااة ، ا% يفضاااـون 60يتضااا  ايضاااا ماااا النتاااا   ان  -

لـــ  ياااااة مااااا ناااااا  موقااااا  قبااااي ات امعاااااة بـااااوسو االااااشغ  ماااااا تااااوافش كاناااااـ مااااا املعـومااااااط ماااااا 

ـ ي  ا   ه ؼتي اظ وا اط.  ات امعة ،له الا ـ
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ماااذال اظاااتفذا  باااام جامعاااة العاااودان املفتوحاااة لـ واتااا  الزكياااة  اااه الولاااو   الفزضاااية الااهياااة :

 ملـادس املعـوماط الالـــ  ية

 الذكية للىصىل الى مصادر املعلىمات( ًىضح هحائ  مدي اسحخدام الهىاثف 2حدول ركم )

كيمة  التردد العبارة املحغير

 مزبع كاي

الداللة 

 الاحصائية

 الاسحيحاج

 اليسبة العدد

إسحخدام الهىاثف 

 الذكية

 دالة .**000 112.06 %84 202  ع 

 %16 38 ال

الىسائل التي ثىفز)ا 

ا جامعة للمبحىثين دبر 

 الهىاثف

 دالة .**000 261.4 %90 216 محشساط  أدلة البحد 

 %35 84 موق  ات امعة

ف اااااااااااااااااااااااااااااسط املـتبااااااااااااااااااااااااااااة 

 ات امعية ،لى الو م

60 25% 

 %30 72 قوا،ذ البيا اط

الااااااااااااااااااااذنو  لف اااااااااااااااااااااسط 

 املتاتباط العاملية

12 5% 

وسائل جعزف املبحىثين 

دلى خدمة ثطبيلات 

الهاثف الذكي بمكحبة 

السىدان حامعة 

 املفحىحة

 

،ااااااااااااااااا بش اااااااااااااااا  موقاااااااااااااااا  

ـ     ات امعة ،لى الا ـ

 دالة .**000 321.6 30% 180

 %58 24 ،ا بش   الضمالة

،اااااااا بش اااااااا  املؽااااااااشفنن 

 الاساديمنن 

24 20% 

 %18 12 أنشال 

ا خدمات التي ٌسحخدمها 

مسحخدمي مكحبة حامعة 

السىدان املفحىحة دبر 

 الهىاثف الشكية

املوقااااااااااااااااااااااااااا  ناااااااااااااااااااااااااااذماط 

 الالـــ   

 غنـ دالة .910 .013 16% 39

 %16 39 ات ذماط التفا،ـية

 0.00**: دالة إحصائيا دىد مسحىي معىىي 

 تتباايا اسائها    يتضا  أن أفاشاد ،يناة الذساظاة 2ما نا  النتا   املوضثة  ه ات ذ   سقا   

  تضا  ماا النتاا   أن  حياد   حاو ماذم اظاتفذا  ال واتا  الزكياة لـولاو  اياى مـاادس املعـومااط

 ،نذ معتوال 
 
فتقاي مماا يبانن تباايا  ج ااط  0.01قي  مشب  سام ت مي  العباساط سا   دالة رحـا يا

 ، حيد  حذ أن : تش أفشاد ،ينة الذساظة حو  هز  العباساط
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أن معتااااااا  املبحاااااااومنن ماااااااا باااااااام املاجعاااااااتنـ بالذساظااااااااط العـياااااااا بجامعاااااااة العاااااااودان املفتوحاااااااة  -

يفضااـون اظااتفذا  هااواتف   الزكيااة  ااه الولااو  ريااى مـااادس املعـوماااط الالـــ  يااة ،ااا بش اا  

ـ   ب عبة  أن أه  الاظبام  ه العض ف ،ا اظتفذا  ت بيااط ال وات  % ، بينما  جذ 84الا ـ

ـكااض  ااه ،ااذ  معااشف ه  بوجااود نذمااة تتااي    الولااو  الزكيااة  ااه البحااد  ريااى تـااك املـااادس سا اا  تـ

 مـادس املعـوماط الالـــ  ية ، ـ ال ات 

أن  كثااـ ؼاايو،ا   كثااـ ظاا ولة  ااه البحااد ،ااا مـااادس املعـوماااط  ااه  محشساااط  أدلااة البحااد   -

منتجه قوا،ذ  % هز  النتيجة تتواف  م  دساظة  ،  يعضم رلك ايه90 حــ  ،لى أ،لى  عبة  

ـاساط رمااااافية  البيا اااااط ال ي باااااون تـااااك ات ااااذماط  بعضاااا   ي الاااام املـتباااااط ات امعيااااة باؼااااـ

لت بياااا  ات ذمااااة  ااااه مـتباااااله ، كاااازلك لاااايغ سااااي منتجااااه   تمااااة آلاليااااة ي باااااون الولااااو  ريااااى 

ف اسظااااا   ،اااااا بش ااااا  ال واتااااا  الزكياااااة كااااازلك ت بيا اااااا  اااااه املـتبااااااط ات امعياااااة شعاااااتـض  تتـفاااااة 

 رمافية

% ،ـموا بفذمة ت بي  ال وات  الزكية بات امعة ما نا  املوقا  ـلـــ  ا  75ما  جذ رن  ك -

ـ   ، مما شعـغ ان ماافة املعشفة بات ذمة معيفة  تحتاج ايه تفعيي بـوسو أك ـ  ،لى الا ـ

يتض  ايضا ما النتاا   ان ات اذماط الطاق توفشهاا جامعاة العاودان املفتوحاة ماا ناا  موقع اا  -

 اااا   الطااااق يتحـااااي ،ـ هااااا  املبحااااومنن مااااا نااااا  رج ااااضله  الزكيااااة، تتماااااي  ااااه   ات ااااذماط الالـــ 

التفا،ـياااة      املوقاااا  ـلـــ  اااا   ،  يعاااضال الباحااااد رلااااك ايااااى أن اليالبياااة العتاااااى مااااا ال ااااام 

 يفضـون مـادس املعـوماط الوسقية.

ح ااا ات امعااة امااا % مااا ال ااام ال شعااتفذمون نااذماط ال واتاا  الزكيااة الطااى تتي65يتضاا  ان  -

 %15الزيا شعتفذمونها سا   ب عبة 

 

 

 

 

 

 



 بالل امحد بله. د       

 
  1029 يوليو ـ العدد الثاني عشز –السادس  اجمللد 622

هاي توجاذ لاعوباط تواجا  ال اام ،ناذ اظاتفذا  ال واتا  الزكياة  اه الولاو   الفزضية الاالاة :

 مـادس املعـوماط الالـــ  ية

( ًىضح الصعىبات التي ثىاحه الطالب دىد اسحخدام الهىاثف الذكية في 3حدول ركم )

 علىمات الالكتروهيةالىصىل مصادر امل

 اليسبة الصعىبات

 %90 ال توجذ لعوباط 

 %5 توجذ لعوباط

 

  اااهيتضااا  ماااا  تاااا   ات اااذ   أ،اااا  أن اليالبياااة العتااااى ماااا املبحاااومنن لااايغ لاااذيه  لاااعوباط 

% بينمااا 5% أمااا الاازيا تااواج   لااعوباط ب عاابة 90التعامااي ماا  ت بيااااط ال واتاا  الزكيااة ب عاابة 

املبحاااومنن باااانه  الاكثاااـ  انتيااااس% هاااز  ال عااام زؽااانـ  تتكاااذ م اااـساط 5الاجاباااة الااازيا امتنعاااوا ،اااا 

 بالتانياااة،  يعاااضال الباحاااد الااازيا تاااواج   لاااعوباط سبماااا تتاااون إل،اقاااة بـاااش ة أ   اظاااتفذاما
 
 دساياااة

 يمـا ان تشج  الـعوباط ايه مؽاسي فنية نالة 
 
 املبحومنن. بتج ضو،ذ  توفش ات  اص، ايضا

  صيات:االستهتاجات والتو

 الهتائج:

الولاااااو  ايااااااى مـاااااادس املعـوماااااااط   اااااهأن معتااااا  املبحاااااومنن يفضااااااـون اظاااااتفذا  اتثاظااااام آلايااااااى  -

 %87.5الالـــ  ية ب عبة 

 % ما املبحومنن30 غشاض التعـيمية  البحاية ب عبة   هال وات  الزكية  اظتفذا جا   -

ـ اا   رلااك لعااذو اظاابام 100 - ـ ـ % ماا املبحاااون يفضااـون  رظااتفذا  ال واتاا  الزكيااة ت ذمااة 

  ليش  ي م ا   الاظتفذا تتماي  ه  لتوفشها دا ما  ه اليذ،  ظ ـة 

  ـلـــ  ية% يفضـون املـادس بتي اؼتال ا  م بو،ة ، 60 -
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البحااد  الولااو  ريااى  أهاا  الاظاابام  ااه العااض ف ،ااا اظااتفذا  ت بيااااط ال واتاا  الزكيااة  ااه أن -

ـكااااض  ااااه ،ااااذ  معااااشف ه  بوجاااود نذمااااة تتااااي  مـااااادس املعـوماااااط الالـــ  يااااة ، ااااـ  تـاااك املـااااادس تـ

 ال ات 

% يفضااـون اظاااتفذا  هاااواتف   الزكياااة  اااه الولاااو  رياااى مـاااادس املعـومااااط الالـــ  ياااة ،اااا 84 -

ـ  .  بش   الا ـ

 ااااه  محشساااااط  أدلااااة البحااااد   كثااااـ ؼاااايو،ا   كثااااـ ظاااا ولة  ااااه البحااااد ،ااااا مـااااادس املعـوماااااط  -

 % 90 حــ  ،لى أ،لى  عبة  

% ،ـموا بفذمة ت بي  ال وات  الزكية بات امعة ما نا  املوقا  ـلـــ  ا  75كما  جذ رن   -

ـ    ،لى الا ـ

مااا أهاا  ات ااذماط الطااق توفشهااا جامعااة العااودان املفتوحااة مااا نااا  موقع ااا الالـــ  اا   الطااق  -

ا  رج ضله  الزكية، تتمااي  اه   ات اذماط التفا،ـياة      املوقا  يتحـي ،ـ ها  املبحومنن ما ن

 ـلـــ    

 % ما ال ام ال شعتفذمون نذماط ال وات  الزكية الطى تتيح ا ات امعة65يتض  ان  -

ـ ا  حااا  آماشا ،لاى اتثـاو   - أن الا تؽاس املـعايذ يج ضو ال وات  الزكياة الطاق تتاوافش فيا  الا ـ

 ،له املعـوماط

 :ياتالتوص

ان  يتمااياظاتاشط ف هااا هاز  الذساظاة يولاافى الباحاد بعاذد مااا التولاياط الطاى  الطاقماو  النتااا     اه

 -  ه: الذاسظةتفيذ الاا منن ،لى الامش  امل تمنن بموموع 

 التذس بية بـفة د س ة لـ ام  املعتفذمنن لـ وات   التتهيـيةص ادو الاهتما  باعذ الذ ساط  -

يااااااة لاظاااااتفادو م هاااااا ،لاااااى الوجااااا  الزكيااااة لتنمياااااة قاااااذساله   م ااااااساله   زعاااااش ف   بالتانياااااط اتثذ

 .مـا امل

الهاا ،اذ النذ اط  الوسػ  املثامشاط  الذاس ال ؽشاط ،اا ال واتا  الزكياة  تاني ه تـاي   -

 الـو  ملـادس املعـوماط الالـــ  ية.  ه اظتفذامالها 

ـام  التعـيميااااة  - سـيااااة الذساظاااااط العـيااااا بات امعااااة كماااااشس دساساااافى ،ااااا اظااااتفذا    ااااهاملنااااااح  ال اااا

 ال وات  الزكية كم ـوم جامعة.
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ص ااادو معااتوم املعشفااة بفااذماط ال واتاا  الزكيااة الطااق تتيح ااا ات امعااة حطااق تتااون متاحااة  -

 ل ام.لتافة ا

ـام  التعـيمية أكثـ جاربية  تتواف  م  أج ضو ال وات  الزكية  -  جعي ال 

يجاااااااام ،لااااااااه رداسو ات امعااااااااة التوظاااااااا   ااااااااه اظااااااااتفذا  املـااااااااادس الالـــ  يااااااااة  جعـ ااااااااا أكثااااااااـ  -

 .مـذاقية  ر،تمادية

 .توفنـ  ظا ي زعا،ذ  ه الولو  ايه مـادس املعشفة ،ا بش   ال وات  الزكية -

 طق تتيح ا ات امعة لاظتفذا  ، ـ ال ات  الزكية.تنوي   ص ادو ات ذماط ال -

ـمت ـباط تومي  ـتـاالط  -  .نذماط املعـوماط  هتوفن

 .بالتعـي  املثمو   توفنـ املت ـباط البؽش ة  املادية الاهتما مش سو  -

 .مش سو توافش التذس م  ايه ماذم  نذمة ،مـيطق التعـي   التعـ  ما قبي ات امعة -

 ه تاذي  افضي نذمة معشفياة معـوماتياة لـمجتما  ، اـ  ظاا ي  تومي  تانية املعـوماط -

 .الاتـا  الاـيـة التتـفة

 

 املزاجع: 

ؼابتاط املثماو . مجـاة املـتبااط   ه . نذماط املعـوماط 2007،ا  الذيا ،بذالعتاس ميا سال / 1

 .181-145ل ل  –،1 املعـوماط العشبية، ع

نااااذماط   اااهتـنولوجيااااا ال واتااا  املثمولاااا   الاظاااتفادو م هااااا   . 2009/ سجاااا  ،بااااذال ادال ظاااو    2

 املعـوماط الطى تاذم ا املـتباط  مشاكض املعـوماط .  سدن ،مان.

لـــ  ية، 2009/ ،امش ربشاهي  منذيـ ى،  ريمان العامشا   3   .. مـادس املعـوماط التاـيذية ـ 

ـو.1س  .،مان رداسو املعن

. النااااااتوتـنولو ى آفااااااق معاااااتابـية لبناااااا  املـتبااااااط الشقمياااااة ،لاااااى   2010/ باااااا   اااااامش الضهاااااشال  4

 .1ال ات  املثمو ، امل ـة العشاقية لتـنولوجيا املعـوماط ،العشاف ع

 / مـتبة جامعة مينيعوتا متا  ،لى ات ء املباؼش5

Htt//www.lib.umn.edu/mobile 
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 الربدليات مفتوحة املصدر وتطبيكها 

 يف املكتبات اجلامعية بوالية اخلرطوم

 تداميد بشسى  د. زخمة خمدي                                                                  

 أطحاذ مظاعد وزئيع قظم املكحبات واملعلىمات                                                      

 الظىدان –جامعة إلامام املهدي                                                                        

 

 امللدص:

الهددددل السئي دددهذ مدددً َدددرٍ الدزاطدددة  الحعدددسل عةدددص الاملمتخدددات م حى دددة امل ددددز املظدددح دمة 

والتدددذ لظدددهد اطدددح دامها مدددً قبدددد أ  دددا   باملكحبدددات امعامعخدددة وخردددة اموسعدددىم وأهىاعهدددا ا وحل دددة 

املكحبددات واملعلىمددات ا تهددا لىدددل ح ددص ثىبددخي أَددم الاملمتخددات املحا ددة باملكحبددات ومساتددص املعلىمددات 

العسبخددة وعتقاىدددا وىدددا  ومدددي اطدددح دامها وإلاتدددادا متىددا رددد  جعصردددص ا احددىي السق دددذ مل دددادز املعلىمدددات 

 قات ا وحل ة املحا ة عةص شبكة إلاهتملهد .بهً مىظىمة محكاملة مً الاملمتخات والحطبخ

لححقخق أَدال الدزاطدة اطدح دمد البا  دة املدىلو الىردائق  الححلخةد  ا وثتهخدن البخاهدات   

مددً  ددتب ادبخددات املي ددىزا ا واملقابلددة التو ددخة ا ورحددالة متحهددن الدزاطددة مددً عخىددة ع ددىائخة 

(  مكحبدددددددات جامعخددددددددة 8سعدددددددىم وعددددددددددَا  مدددددددً املكحبدددددددات امعامعخددددددددة اماكىمخدددددددة واموا ددددددددة بىخردددددددة امو

دزمدان إلاطدتمخة ا أم الدزاطة املخداهخدة عةدص املكحبدات الحالخدة جامعدة اموسعدىم ا جامعدة  واقح ست

 حتسرقخداللبىدات ا  ا  دادجامعة الىخلين ا جامعة الظىدان للعلىم والحكىىلىجخدا ا السبداا الدىع،ذ ا 

 العاملخة ا جامعة العلىم والحقاهة . 

ثى ددلد الدزاطددة ح ددص عدددا هحددائأ ا أَههددا أن الاملمتخددات م حى ددة امل دددز لهددا مقدددزا عالخددة و  

ر  بىاء ا احىي السق ذ باملكحبات امعامعخة ا واطح دام املكحبات امعامعخة لهرٍ امل ادز رقىي مً 

. وقدددددمد الدزاطددددة عدددددا ثى ددددخات ا أبسشَددددا الحىعخددددة بدددددوز  وحثا اىددددادوزَددددا ردددد  ثقدددددرهها للهعلىمددددات 

وأَهخدددة الدددىظم م حى دددة امل ددددز ومدددا ثدددىتٍس مدددً جظدددهختت رددد  حدازا ا احدددىي السق دددذ وحشالدددة العىائدددق 

املعلىمددددات واطددددح دام الددددىظم م حى ددددة امل دددددز باملكحبددددات  ثقىخددددةوامل ددددكتت التددددذ جعتددددمل  ثى خددددة 

 امعامعخة .

 الكلمات املفتاحية:

 ا الاملمتخات م حى ة امل دز السقهخةا البيئة  السقهخة املظحىدعاتا  ا امل دز امل حىح الاملمتخات
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Abstract 

The main objective of this study is to identify the open source software used in the 

university libraries of Khartoum State and its different types which are easy to use by 

the library and information specialists. It also aims at clarifying the most important 

software available in Arab libraries and information centers, their relevance, An 

integrated system of software and various applications available on the Internet. 

  In order to achieve the objectives of the study, the researcher used analytical 

documentary method, data collection through published literature, and personal 

interview. The study population consists of a random sample of the governmental and 

private universities libraries in the state of Khartoum, 8 university libraries. The field 

study was limited to the following libraries: University of Khartoum, Omdurman 

University Islamic University, Al-Nileen University, Sudan University of Science and 

Technology, National Rabat, Al-Ahfad for Girls, International Africa, University of 

Science and Technology. 

     The study found several results, the most important of which is that open source 

software has a high ability to build digital content in university libraries, and the use of 

university libraries for these sources strengthens their role in providing and providing 

information. The study made several recommendations, most notably the awareness 

of the role and importance of open source systems and their facilities in the 

management of digital content and the removal of obstacles and problems in the 

employment of information technology and the use of open source systems in 

university libraries. 

key words: 

Software, open source, digital repositories, digital environment, open source software  
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 املكدمة :

أ بحد الاملمتخات م حى ة امل دز ه  اموخاز ام د ر  املكحبات ومساتص املعلىمات لقددزلىا     

ددددددا  عدددددددا مىا دددددد ات  عةددددددص ثقدددددددرم أتخددددددد امودددددددمات و ا ددددددة أيىددددددا مدعىمددددددة بهعدددددداريمل عاملخددددددة ا وثهيَ 

اعةددص مى ددات م حى ددة امل دددز  واعحهادَددا ت يددمل مددً متطظددات املكحبددات  اعحهددادأدي ح ددص  واهخ دداَز

ا  خددال خ ثقح ددس َددرٍ الاملمتخددات عةددص هظددم حدازا املكحبددات واملظددحىدعات السقهخددة بددد تححددد عليىددا 

آتدداو واطددعة للهح   ددين وشدددهلد رددد مددا رددددوز دا ددد املكحبددات ومساتدددص املعلىمددات  ا  خددال جعحادددمل 

 ر  ثطىرس ا عحهعات ا وذل
ً
 بازشا

ً
ك املكحبات امعامعخة مً املساتق العلهخة وال قاتخة التذ ثلعب دوزا

بحطددددىرس البحددددال العل ددددذ مددددً  ددددتب ثقدددددرم  دددددمات ذات تعالخددددة ا وهخختددددة للحطددددىزات السقهخددددة التددددذ 

ل دددددهدَا ا عحهدددددن املعسرددددد  الخدددددىم أ دددددبي مدددددً الخدددددسوزي عةدددددص املكحبدددددات امعامعخدددددة مىاتبدددددة مح يدددددملات 

الع س والحىجه هحى اطح دام الاملمتخات م حى دة امل ددز رد  املظدحىدعات السقهخدة للهظداَهة رد  

 ( .21ما ص2008الحىهىرة ر  ا عحهن عبد امعىادا  اماستة

ثددددداج  َدددددرٍ الدزاطدددددة لحىبددددددخي واقدددددن اطدددددح دام الاملمتخدددددات م حى ددددددة امل ددددددز باملكحبدددددات امعامعخددددددة  

متىدددا رددد  بىددداء مظدددحىدعات زقهخدددة جظددداعد رددد  ثطدددىرس  الاطدددح اداالظدددىداهخة رددد  وخردددة اموسعدددىم وتخ خدددة 

ث دددم قطدامل املظدح خدرً متىددا ا مدن بخدان املعخقددات البحدال العل دذ وثدىتيمل م ددادز معلىمدات محىىعدة 

 التذ ثتدي ح ص ثا س َرٍ املكحبات ر  ثطبخق الاملمتخات وامالىب لها .

 أواًل : مههجية الدراسة 

 الدراسة:مشكلة وتشاؤالت  .1

ثىاجددددده املكحبدددددات امعامعخدددددة ثحددددددرات ت يدددددملا ملىاجهدددددة ع دددددس السقهىدددددة لكددددد  ثحها ددددده  مدددددن الحطدددددىزات    

باطح دام الاملمتخات م حى ة امل دز ر  حدازا  اَحهامهاع س ا امس الري أدي ح ص ومىاتبة َرا ال

مظحىدعالىا السقهخة ملت قة َرٍ الحطىزات ا وثح سمل امل كلة مً الظتاب الحا   : مدا هد  الاملمتخدات 

 ة :م حى ة امل دز املظح دمة ر  املكحبات امعامعخة بىخرة اموسعىم ؟ وثح سمل  مىه اطئلة الحالخ

ا ر  املكحبات امعامعخة بىخرة اموسعىم ؟ .1  ما ه  الاملمتخات م حى ة امل دز ومدي ثىتَس

 ما واقن اطح دام َرٍ الاملمتخات والححدرات التذ ثىاجهها؟ .  .2

مدددا مددددي مىاتبدددة املكحبدددات امعامعخدددة بىخردددة اموسعدددىم للحطدددىزات والح يدددملات التدددذ أ ددددراىا   .3

 البيئة السقهخة؟ .

رهكددً مددً  تلهددا اما ددات عةددص اطددح دام الاملمتخددات م حى ددة امل دددز مددا هدد  الظددبد التددذ  .4

 ر  حدازا وثطىرس املظحىدعات السقهخة باملكحبات امعامعخة ر  وخرة اموسعىم؟ .
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 أهداف الدراسة : .2

 الحعسل عةص الاملمتخات م حى ة امل دز بامعامعات اماكىمخة واَلخة ر  وخرة اموسعىم . .1

 وحلقددددداء الخدددددىء عةدددددص ثىبدددددخي مددددددي أَهخدددددة َدددددرٍ الاملمت .2
ً
خدددددات وأَدددددم أهىاعهدددددا املظدددددح دمة  الخدددددا

 الححدرات التذ ثىاجه املكحبات املدزوطة ر  َرا ال دد .

املكحبدددات باَهخدددة ثطبخقدددات الاملمتخدددات م حى دددة امل ددددز رددد   أ  دددا  الحعدددسل عةدددص مددددي و ددد   .3

 املكحبات امعامعخة واملهازات التذ رححاجىيىا خطح دامها .

 خات املحا ة ر  َرٍ املكحبات تخها بختىا .املقازهة بين الاملمت .4

 أهمية الدراسة : .3

هخختدددة اقبددداب ت يددددمل مدددً املكحبدددات ومساتددددص املعلىمدددات هحدددى م ددددادز املعلىمدددات إلالكتملوهخدددة  وبىدددداء     

قاعدددددددا قىرددددددة ملظددددددحىدعالىا السقهخددددددة ا هبعددددددد أَهخددددددة َددددددرٍ الدزاطددددددة للحعددددددسل عةددددددص واقددددددن اطددددددح دام 

الاملمتخددات م حى ددة امل دددز باملكحبددات امعامعخددة ردد  وخرددة اموسعددىم وعكددع أَهخددة اطددح دام َددرٍ 

 ثىعخددة أ  ددا   املكحبددات بددددوز الاملمتخددات م حى ددة امل دددز لحطبخقهددا رددد  حدازا الا
ً
ملمتخددات ا وأرخددا

 املظحىدعات السقهخة .

 مههج الدراسة : .4

اطح دمد البا  ة املىلو الى    لى ة  أَم الاملمتخات م حى دة امل ددز املحا دة باملكحبدات       

 
ً
الححلخةدددددد  لححلخددددددد  الاملمتخددددددات املظددددددح دمة  املددددددىلو اثبعدددددددامعامعخددددددة ردددددد  وخرددددددة اموسعددددددىم ا وأرخددددددا

وثقخخههددا لروددسوو بحى ددخات ث خددد ردد  معستددة واقددن اطددح دام َددرٍ الاملمتخددات ردد  املكحبددات امعامعخددة 

 بىخرة اموسعىم  

 أدوات مجع البيانات : .5

أداا البحددددال الىرددددائق  :وذلددددك بتهددددن امعاهددددب الىظددددسي مددددً الدزاطددددة الددددري رحعلددددق بهاَخددددة الددددىظم  -1

 وثطىزَا ر  املكحبات امعامعخة بىخرة اموسعىم وثقخخهها .م حى ة امل دز 

الح دددددداعة : وذلددددددك بالدزاطددددددة الدقخقددددددة ردددددد  املظددددددحىدعات السقهخددددددة لرعامعددددددات املدزوطددددددة  إلابحدددددداز -2

 والى ىب للهعلىمات واملقازهة بختىا .

قائهددة مساجعددة ثدددم ث ددهخهها لحقخددخم وقدددن الددىظم م حى دددة امل دددز باملكحبددات امعامعخدددة ردد  وخردددة  -3

( اطخباهه لعدد مً املظح خدرً مً املظحىدعات السقهخة بامعامعات 100ا من ثىشين  وسعىم ام

 .املدزوطة
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ثددددددم اطددددددح دام أطددددددلىل املقابلددددددة ال سدرددددددة معهددددددن معلىمددددددات عددددددً املظددددددحىدعات السقهخددددددة والددددددىظم  -4

 م حى ة امل دز املظح دمة ر  حدازلىا .
 

 الدراسات الشابكة : .6

ددددد هدددد  ثىدددداوب ( Johnson) 2010 دزاسةةةةة ردددد  َددددرٍ الدزاطددددة هظددددم حدازا املكحبددددات م حى ددددة امل دددددز َو

بددرد للددىظم الحتازردة املظددح دمة رد  املكحبددات ا ثددم تيىدا ا حخدداز متهىعدة مددً العداملين باملكحبددات ردد  

رلخددات م حل ددة خ حبدداز وثقخدددخم متهىعددة مددً الدددىظم ملخددة ا وقددد وفددداد متهىعددة مددً الى دددائة 

 للددددددىظم  ا وحل دددددة التدددددذ ثتدنىدددددا ثلدددددك الددددددىظم
ً
وثى دددددلد ح دددددص أن الدددددىظم امل حى ددددددة امل ددددددز جعحادددددمل بددددددرت

 الحتازرة ر  املكحبات ارادرهخة .

بسمتخددددات امل دددددز  اعحهدددداد( وهدددد  وزقددددة عهددددد ثىدددداق  حمكاهخددددة م2013بونيمةةةةا تاةةةةان ا مةةةة     دزاسةةةةة

ٍ السقهخة اتها ثم جظلخط الخدىء عةدص مددي امااجدة ح دص َدر واملظحىدعاتامل حىح ر  اما د السق ذ 

الحطبخدددددق الىددددداثأ لهدددددرٍ  اعحهدددددادالاملمتخدددددات رددددد  الىقدددددد امادددددا   و  ائ ددددده رددددد  اما ددددد  السق دددددذ ا مدددددن 

الاملمتخددددات ردددد  املكحبددددات وحدازا املعلىمددددات ردددد  البيخددددة السقهخددددة العاملخددددة ا تهددددا جعددددس   بددددسش مبددددادزات 

 .امل دز امل حىح ر  اما   السق ذ واملظحىدعات السقهخة بالهىد

َدتد ح دص معستدة الدىظم امل حى دة امل ددز وال دسو بختىدا وبدين الدىظم ( 2015دزاسة )دمحم مصطفى، 

الحتازردددددددة ا ومعستدددددددة أَددددددددال ومصاردددددددا وم دددددددارد وعخدددددددىل َدددددددرٍ الدددددددىظم وثىبدددددددخي دوزَدددددددا رددددددد  اما ددددددد  

 الىظم . ٍوالاطتملجامل ر  املكحبات السقهخة من بخان زؤرة مظحقبلخة لهر

ت املظحىدعات السقهخدة م حى دة امل ددز ر  دزاطاىا بسمتخاثىاولد ( 2017)إيما  زمضا ،  دزاسة

دددتد ح دددص الحعدددسل عةدددص ابدددسش  الاقح دددادرةباملكحبددات امعامعخدددة امل دددسرة ودوزَدددا ردد  دعدددم الحىهخدددة  ا َو

بسمتخدات املظددحىدعات السقهخددة م حى ددة امل دددز وواقددن اطددح دامها باملكحبددات امل ددسرة والححدددرات 

َددم الىحددائأ متىددا عددددم  الدزاطددة عةدددص املددىلو املظدد   واعحهدددتالتددذ ثىاجههددا ا  املخددداو  وثى ددلد ح دددص أ

 و ددد  املكحبدددات املستصردددة باَهخدددة م دددازتة املكحبدددات رددد  املظدددحىدعات السقهخدددة ا 
ً
هقدددل الكدددىادز  وأرخدددا

ال ىخددددة املح   ددددة ردددد  متدددداب امل ددددادز امل حى ددددة ا وو ددددد البا  ددددة بحعصرددددص اطددددح دام الاملمتخدددددات 

 و اء مىقن حزشادي عسب  عةص إلاهتملهد .م حى ة امل دز ر  بىاء املظحىدعات السقهخة ا وح
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 ثالجًا : اإلطار الهظري للدراسة 

 / نظم املصدر املفتوح :1

َىالددددك عددددددا جعسر دددددات لددددىظم امل ددددددز امل حدددددىح هددددرتس متىدددددا عةدددددص طدددد خد امل ددددداب ا جعسردددددة   ظدددددينا      

(  خال عسل هظام املعلىمات امل حىح باهه "ذلك الىظام الري رترس ورحارس بالبيئدة التدذ 32ا ص2003

 سجدات لعهد تيىا ا بهع،  أن الح يملات ر  الظدسول البخيخدة ا اخطدة بالىظدام ثدترس عةدص الخ د خد وم

الىظدددام ا لدددرا رح دددة َدددرا الىظدددام باملسوهدددة الكاتخدددة والحعددددرد والحطدددىرس مدددً وقدددد   دددس  تددد  رهكدددً 

( بايىددا 2013ا ااتظددة عةددص اطددحهسازرحه دا ددد املتطظددة التددذ ريبددن لهددا".  تهددا جعستهددا  درددةا ومخدددا 

 لدزاطددداىا وجعدددرلها وحعدددادا ثىشي
ً
ا محددداح بحسرددة  ي ددددول متاهددا عهدددا دون "بسمتخددات شددد سا م دددَز

 قخىد" .

 / املشتودعات الرقمية :2

أ دسي م دد الطبعدات  م دطرااتعددا   Digital Repositoriesرطلدق عةدص املظدحىدعات السقهخدة      

وازشددخ ات   E—print archivesوأزشدخ ات الطبعددات إلالكتملوهخدة   Pre-print serversاملبدئخدة 

ورلهدا ثددب  Open Access  Repositoriesس ذات الى ىب اماد واملظحىدعات Open archivesاماسا 

عةدددص م دددطرو املظدددحىدعات السقهخدددة التدددذ رهكدددً ث دددىزَا رددد  أ ظدددط املعددداو  بايىدددا عبدددازا عدددً : قاعددددا 

بخاهات محا دة عةدص العىكبىثخدة ا ج دحهد عةدص اعهداب العلهخدة التدذ ردحم حردداعها مدً قبدد البدا  ين ا 

 (.229اص2003تساوا  وثىتس حمكاهخة البحال عً ثلك اعهاب

املظحىدمل السق ذ باهه عبازا عً "هظام  اطىل آ   ثحه دد Arms,1995,p473) لعسل ولخم آزمص       

املددددىاد السقهخددددة خطددددح دامها ردددد  مكحبددددة مددددا ا وأن املظددددحىدعات هدددد  به ابددددة أزتددددة  ا تدددد انو خ حدددده ردددد  

امل ددددادز أو قددددد  الكحددددب ردددد  املكحبددددات السقهخددددة ا وهدددد  قددددد ثكددددىن فددددوهة أو  دددد يملا ث ددددصن مترددددين مددددً

 .  ث ح س عةص رائً زق ذ وا د تقط

 Digital environment   :/ مفهوم البيئة الرقمية3

امااطددىل ومددا (ج ددهد م حلددة أههدداا متدداخت املعلىمددات التددذ جظددح دم تيىددا الحقىخددة الع ددسرة       

 Electronicخدة رح دد بده مدً معددات(  رد  املكحبددة امادر دة التد  أ دبي رطلدق عليىدا املكحبددة إلالكتملوه

Library  أو املكحبددة السقهخددةDigital Library  أو املكحبددة بدددون جدددزانLibrary without walls  أو

 (  .306ا ص2005. الصراديا Virtual الاتتملابخةاملكحبة 
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 Integrated open source systems forأنظمة املصدر املفتوح املتكاملة للمكتبـات  / 4

libraries 

 Open Source Integrated Libraryُرطلددق عليىددا أهظهددة امل دددز امل حددىح املحكاملددة للهكحبددات      

Systems  ا  بسهدددددامأ امل ددددددز امل حدددددىح مدددددً الادددددملامأ امادر دددددة رددددد  متددددداب املكحبدددددات ومساتدددددص املعلىمدددددات

حادمل جعحهد عةص بسامأ محطدىزا ا ويع آختوجظح دم تخه العدرد مً اموادمات وثطبخقات جعهد عةص 

(. Microsoft   ماركسوطدددىتدال دددسرات العهتقدددة م دددد  ا حكدددازردددىزا  در دددة رددد  متددداب الحقىخدددة بدددد 

وبالحددددا   تاملهددددامأ امل دددددز امل حددددىح لظددددح دم بحسرددددة بدددددون أي قخددددىد ثددددس خل تهددددا َددددى امادددداب  هددددىامل 

(ا EULAعدرددددددا مدددددً الادددددملامأ الحتازردددددة. تدددددت رىجدددددد حجدددددساءاتا ثدددددس خل املظدددددح دم التىدددددا   املقخددددددا  

و صمدددة  Peter Schlumpfم بىاطدددطة 1998والدددري ثطدددىز عدددام  Avantiي دددخط ال ددد ساتا بسهدددامأ ث

الاددددددددملامأ َددددددددرٍ ثه ددددددددد أوب مبددددددددادزا م دددددددددز م حددددددددىح ردددددددد  حعدددددددداز بىدددددددداء هظددددددددام امل دددددددددز امل حددددددددىح املحكامددددددددد 

 (.56ا ص2008 عبد امعىادا للهكحبات

( "مدددً ها خدددة D, Chudnov, 2009لله ددددز امل حدددىح مهدددام عدرددددا تهدددا ثىاولهدددا شدددادوهىل دان     

حمكاهخددددة الحطددددىرس والححدددددرال مقازهددددة بددددالىظم الحتازرددددةا  خددددال جظددددحطخن املكحبددددات الازثقدددداء بالاملهددددامأ 

وثحدر دده ب دد ة مظددحهسا عةددص عكددع الددىظم الحتازرددة التددذ رددحم ثحدددرمىا بددبطء وثححدداو ح ددص مي اهخددات 

قابلخاىددا للحعدددرد ب دد ة مظددحهسا" مددً جاهددب آ ددس رت دد  أن متاهخددة الاملمتخددات م حى ددة امل دددز و 

 أن َىدددا   الاعحبددداز( رتدددب أن ثىظدددس حليىدددا املكحبدددات  عدددين  Customizable الح  دددخل 
ً
و  ى دددا

مكحبددات جعدداو  مددً الددىقل ردد  مي اهخالىددا بددد اوعدددام املي اهخددة ا و  ددة ل ددساء امل ددادز والاملمتخددات 

 لهدداا الحتازردة ردد  الك يددمل مددً ا خدداني وبالحددا   رهكددً أن ثكددىن بسمتخددات امل دددز ا
ً
 مىاطددبا

ً
مل حددىح  ددت

 عدددددً قابلخدددددة َدددددرٍ الاملمتخدددددات للحعددددددردا تدددددخهكً ث  خ دددددها أو جعددددددرلها مودمدددددة ا حخاجدددددات 
ً
تخدددددت

املكحبددةا  خددال خ ثىجددد أي قخددىد خطددح دام َددرٍ الاملمتخدداتي وبالحددا   املكحبددة لهددا  سرددة الحعدددرد ردد  

 خ حخاجات املكح
ً
 بة .الاملامأ أو جصء مىه م د حباتة و ائة جدردا وتقا

دا لحطبخدق بدسامأ   (P, Sue Grey, 2009)ورسي طخىجيملي        أهه عةص الدسمم مدً ال ىائدد الظدابق ذتَس

امل دددز امل حددىح ردد  املكحبدداتا  تدد  من ماشالددد املكحبددات بطخئددة ردد  اطددح دامهاي ورسجددن ذلددك ح ددص أن 

 مددً املكحبددات لدديع لددددنىا امواددملا الكاتخددة لدددعم بسمتخددات امل ددددز امل حددىح
ً
َدداا تهددا أهددده  ت يددملا وثطىرس

لدديع لدددنىا القدددزا عةددص ثدددزرب املددى  ين خطددح دام َددرٍ الاملمتخددات والحكىىلىجخددا امادر ددة   ددكد 

عددددداما لدددددرلك تلدددددذ جعحهدددددد عةدددددص الاملمتخدددددات املهلىتدددددة أو الحتازردددددة مادددددد امل دددددكتت. وأن اماكدددددم عةدددددص 

 بحكل دة أقددد والا 
ً
طددحقتب ردد  الح دديخن الاملمتخدات م حى ددة امل دددز خ ثحعلددق بدا مً تقددط ولكددً أرخددا
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وتس ددددة املىاتظددددةا تددددالك يمل مددددً اماكىمددددات أوق ددددد شددددساء مىحتددددات ماركسوطددددىتد امل لقددددة امل دددددز 

ا حبددداتة ح دددص العدرددد مدددً هظدددم 
ً
وحثتهددد هحدددى الاملمتخددات م حى دددة امل ددددز تبدددرد أز دددل وأقدددد آمىددا

 هدرحه للاملامأ الحتازرة ا
ً
 .مل لقة الخ  خد وبسامأ الىظم امل حى ة امل دز قد ر د تعلخا

 / مزايا وخصائص نظم املكتبات املتكاملة احلرة مفتوحة املصدر :5

هظم املكحبات املحكاملة اماسا م حى ة امل دز جعحامل أتثمل تعالخة وجدوي مً  خدال الحكل دة وزبدا   

  (Ali, & Ahmed,2015) : املظددح دمينا مددً م ختلىددا الحتازرددةا  خددال ثهحدداش َددرٍ الددىظم بهددا رةدد 

امل دددز  (Code) شدد سا: حن ثددىاتس املحليةةة الاخ ياجةةا قابليةةة اص صةةمي  لت اص طوتةةس ص  اسةة  ددد  1

 للهىحتددات 
ً
لع،ددذ أهدده رهكددً للهظددح دم جعدددرد وثطددىرس الاددملامأ لحىاطددب الا حخاجددات اموا ددة  تتددا

  .الحتازرددددددددددددددددةا تهددددددددددددددددا ردددددددددددددددددحم جعخددددددددددددددددين أولىرددددددددددددددددات الحطدددددددددددددددددىرس مددددددددددددددددً قبددددددددددددددددد املظدددددددددددددددددح دما ولدددددددددددددددديع البدددددددددددددددددا ن

: خ ثىجدد قخدىد جعاقدردة عةددص تخ خدة اطدح دام الاملهدامأ تهدا َدى امادداب خدامهاال قيةةود ى ةس اسة دد  2

رددد  الاملمتخدددات الحتازردددةا  خدددال لظدددح دمها املطدددىزون ثحدددد ز  دددة الاطدددح دام العامدددة التدددذ ثخدددهً 

 .للهظح دمين اماق ر  الحعدرد والحىشين

سئيظدخة عةدص الحددزرب : خ رىجدد أي ثكل دة للاملهدامأ ه ظدها وثقح دس الحكل دة الاص كلفةة م خفضةةدد  3

والحطىرس ا اة  الري ث حلة ثكل حه مً مكحبة ح ص أ سي  ظب ا حخاجالىا وامودمات التذ ثسمدب 

 .ثقدرهها لسوادَا ر 

 . د ثحقق وظبة جدوي عالخة حذا ما قىزهد الحكالخة بال ىائد ا اققة 4

 ثالجًا : دلتمع الدراسة 

 املكتبات اجلامعية بوالية اخلرطوم : .1

ثه ددددد املكحبددددات امعامعخددددة مستددددص ال قددددد باليظددددبة مودددددمات املكحبددددات ردددد  الظددددىدان ا  خددددال ثخدددددم      

بىخردددة اموسعدددىم متهىعدددة مدددً املكحبدددات رددد  الكلخدددات ا وحل دددة وثح ددداوت َدددرٍ  ظدددىداهخةامعامعدددات ال

املكحبدددددددات رددددددد  حمكاهخالىدددددددا املادردددددددة وال ىخدددددددة وال  دددددددسرة واملسجعخدددددددة و ددددددددمات املعلىمدددددددات التدددددددذ ثقددددددددمها 

للهظددح خدرً . ثححدددىي َدددرٍ املكحبدددات عةدددص ز دددخد جخدددد مدددً م دددادز املعلىمدددات باهىاعهدددا ا وحل دددة رددد  

العهلخددات ال ىخددة  باثهحددةم حلدة بددسول املعستددة العامددة واموا ددة ا ووىددا أعدسو املكحبددات التددذ بدددأت 

ردددددد  عهلخددددددات ال هسطددددددة والحك ددددددخة  CDS/ISISوذلددددددك باطددددددح دام بسهددددددامأ الخىوظددددددكى  للحىرخددددددق م دددددد  
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 ,KOHA, D-Space ح دص اطدح دام الدىظم م حى دة امل ددز م دد هظدام  اهحقلددو ددمات البحدال ردم 

Horizon   13ا ص2006 املستص القىم  للهعلىماتا  ). 

املكحبدددددددات امعامعخدددددددة بىخردددددددة اموسعدددددددىم هحدددددددى اطدددددددح دام  اثتددددددداٍومدددددددً وجهدددددددة هظدددددددس البا  دددددددة تددددددد ن      

مل ددز لظدداعد رد    دل ثكددالخة اطدح دام َدرٍ الاملمتخددات ويعهدد عةدص زبددط الاملمتخدات م حى دة ا

ا ا وحل ددة ومظددحىدعالىا السقهخددة املحا ددة عةددص  املكحبددات امعامعخددة مددن  عخددها الددبعل عاددمل م ددادَز

 ال بكة العىكبىثخة مها رتدي ح ص ثحظين أدائىا .

 . األنظمة اآللية باملكتبات اجلامعية يف والية اخلرطوم:2

   عس  لبعل اهظهة ملخة املظح دمة مً قبد املكحبات امعامعخة بىخرة اموسعىم:تخها رة

ثم ثطىرس َرا الىظام عً عسرق املكحب الدو   ر  جىخدة رد  أوا دس الظدحيىات  :CDS/ISISنظام  . أ

ى مً أهظهة   ( املحكاملة للهعلىمات رم ثم ثطىرٍس مً قبد املستص الدو   للحىرخق ر  تىددا ISISَو

(ا  خددددددال ثقددددددىم مىظهددددددة MIN/ISISالظددددددبعخىات لرااطددددددبات املحىطددددددطة ام عددددددم أعلدددددق عليىددددددا  رددددد  

 وثهد ثسجهحه ح ص عدا ل ات متىا العسبخة وال سوظخة والاطباهخة .
ً
 الخىوظكى بحىشيعه متاها

(ا ISIS: َدددرا الىظدددام ريح دددذ ح دددص عائلددة الدددىظم املحكاملدددة للهكحبدددات واملعلىمدددات  MINI/ISISنظةةام  . ل

ددددى هظددددام لعهدددد عةددددص امااطددددبات الكبيددددملا ردددد   اطدددح دمحه مىظهددددة العهددددد الدولخددددة رددد  الظددددحيىات َو

معامعددة البخاهددات الببلخىجساتخددةا رهحدداش بقدزثدده العالخددة عةددص الح ددصرً والاطددتملجاملا إلا أن ثكل ددة 

ج ددد خله عالخدددة لهددددرا قدددام املستدددص الدددددو   للبحدددىذ بكىدددددا الحدددا ن ملىظهدددة العهددددد الدولخدددة بح ددددهخم 

 ( .169اص2000لىظام لخعهد عةص امااطبات املحىططة  هدياأمد. ا

: لعحادددددمل َدددددرا الىظددددام مدددددً الدددددىظم ملخددددة املحكاملدددددة ادازا املكحبدددددات ورقدددددىم Horizonنظةةةةام   ةةةةة  و. 

بتهخن العهلخات ال ىخة وإلادازردة التشمدة ادازا املكحبداتا لده قددزا عةدص اطدح دام معداريمل ثبدادب 

عسبة مً هظام ماز  التذ ثتءم قىاعد ال هسطة الاهتلى أمسركخة ورخخي املعلىمات ودعم وسوة م

( 44ا ص2003للهظح خدرً حمكاهخات ميمل محدودا باعحهادٍ عةص ثقىخات  در ة عبدد ال حداحا 

 . 

مدً اهظهدة ملخدة املحكاملدة التدذ جعهدد رد  بيئدة امودادم مدن مىاجهدة  Unicorn:  نظةام يونيوةوز د. 

م ا رححدىي عةدص 1979ص السطىماتا ثم ثطىرٍس مدً قبدد شدستة طديملض عدام  اطب م   مب،ذ عة

متهىعدددددة مدددددً الدددددىظم ال سعخدددددة  ال هسطدددددةا الخدددددبط الاطدددددخىاديا  عدددددص املدددددىاد الظدددددهن ب دددددسرةا 

ال هسض العدام املحقددما إلاعدازاا حهحداو الحقدازرسا الاقحىداء وثىهخدة ا عهىعداتا  ددمات ثى دخة 

 الىظام( .
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َدددرا الىظدددام عبدددازا عدددً  صمدددة مدددً الاملمتخدددات التدددذ ثقدددىم ب ىددداء  Greenstoneنظةةةام قستونةةة و  ٌ. 

ا  وثىشيدددددددددن متهىعدددددددددات املكحبدددددددددة السقهخدددددددددةا ويعهدددددددددد عةدددددددددص معامعدددددددددة املعلىمدددددددددات وثىظخههدددددددددا وو دددددددددَس

ددددددى مددددددً الاددددددملامأ م حى ددددددة CD-ROMواطددددددتملجاعها عةددددددص الاهتملهددددددد أو عةددددددص أقددددددساص مدمتددددددة   (ا َو

 بالحعدددداون مددددن  امل دددددز ثيحتدددده م ددددسومل مكحبددددة هخىشلىدددددا السقهخددددة بتامعددددة
ً
واركدددداثى ورددددىشمل متاهددددا

يمليا   ( .2012مىظهة الخىوظكى الَص

ددى Dynix نظةام دايةة و  و.  : ثدم ثطددىرس َدرا الىظددام ردد  ال هاهيىدات بالىخرددات املححددا امسركخددةا َو

هظام محكامد رححىي عةص متهىعة مً اهظهة ال سعخة التذ ج هد ال هسطة وعهلخات الت وردد 

م رددددددد  ثددددددداوب م دددددددادز املعلىمددددددات والدددددددححكم ردددددد  الددددددددوزرات ورهكددددددً حد ددددددداب باابدددددداتة ح دددددددص الددددددححك

ددا ويظددح دم ردد  العدرددد مددً املكحبددات  Markالسددعتت ردد  َددرا الىظددام باطددح دام  ددخ ة  أو ميمَل

 وثهد ثسجهحه  ح ص عدد مً الل ات م د ال سوظخة والهىلىدرة والاهتلي رة. 

: مً اهظهة م حى ة امل دز املحكاملة للهكحبات ومساتص املعلىماتا ويعحهدد  Kohaنظام كوها ش. 

عةدددددص مح ددددد ي الاهتملهدددددد ثدددددم ثطدددددىرس َدددددرا الىظدددددام بىاطدددددطة شدددددستة هخىشرلىدردددددة ثدددددد ص رددددداثيبى عدددددام 

دا 1999 م ثم َرا العهد بىاططة تسرق مدً املادملمتين وامل دههين واملكح خدينا وطد ذ الىظدام رَى

ددرا الاملهددامأ ثددم ح ددداٍز ته دددز مددً ل ددة الظددكان ا ددلخين  لرعصرددسا وهدد  جع،ددذ َبددة والحاددململ ا َو

م حددىح ثحلقددك املكحبددات التددذ جظددح دمه الدددعم ال ،ددذ عىددد  دددوذ أي عطددد مددً العدداملين   ددستة 

 ( .               Koha/dos, 2012راثيبى 

 عيهة الدراسة : .3

امعخدة بىخردة اموسعدىم وذلدك بدالتملتي  البا  دة عةدص العخىدة الع دىائخة مدً املكحبدات امع اعحهدت      

عةدددددص أقددددددم املكحبدددددات الظدددددىداهخة بالىخردددددة والتدددددذ  لهدددددا دوز عظدددددخم رددددد  ثسطدددددخ  م هدددددىم الحعامدددددد الحق،دددددذ 

دزمان إلاطتمخة ا أم وثطبخقه بكاتة املكحبات الظىداهخة ا  املكحبات اماكىمخة شهلد  اموسعىم ا 

ا املكحبدددات اموا دددة هددد   ا  ددداد ا أتسرقخدددا العاملخدددةا الىخلدددين ا الظدددىدان للعلدددىم والحكىىلىجخدددا( ا أمددد

وقددددد ثدددددم ثقظدددددخهها ح دددددص تئحددددين:  مكحبدددددات جامعدددددات  كىمخدددددةا   السبدددداا الدددددىع،ذ او العلدددددىم والحقاهدددددة (.

 حباتة املىقن امع سار  وإلالكتملوو  لكد جامعة . ((، 1)الجدتل زق  )ومكحبات جامعات  ا ة( 
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 املدزتسة تمواقعها( يوضح املو با   1جدتل زق  ) 
الجهة  املو بة

 اص ابعة صها

 املوقس الجغسافي ت املوقس إلاصوترتني

 www.uofk.edu.sdاموسعىم متهن الىطط    كىمخة مكحبة جامعة اموسعىم

 -   .www.oiu.edu.sd  1221شازمل العسبة ص.ل:  –أم دزمان   كىمخة جامعة أم دزمان إلاطتمخة

Lib@oiu.edu.sd 

اموسعىم  407املقسنا ص.ل  –زئاطة جامعة الظىدان   كىمخة جامعة الظىدان

www.sustech.edu.sd 

library@sustech.edu 

 307املقسن ص.ل  –جامعة الىخلين  –عهادا املكحبات وثقاهة املعلىمات   كىمخة جامعة الىخلين

sd-www.neelain.edusd-lict@neilain.edu    

/  https://iua.edu.sdشازمل مدو    –اموسعىم  -عهادا شئىن املكحبات   ا ة جامعة أتسرقخا العاملخة

https://lib.iua.edu.sd / 

جامعة ا  اد للبىاتا شازمل العسبة أم دزمانا  –مكحبة اما خد   ا ة جامعة ا  اد للبىات

   www.ahfad.edu.sdalhafeedlibrary@gmail.com 167 ص.ل 

 www.ust.edu.sdاملتشمين  –أم دزمان   ا ة جامعة العلىم والحقاهة

 www.ribat.edu.sd riblib@ribat.edu.sd 55بسي ص.ل –اموسعىم  مصدوجة جامعة السباا الىع،ذ

 خدرً مددددً املظددددحىدعات السقهخددددة باملكحبددددات امعامعخددددة ا حددددازت البا  ددددة عخىددددة ع ددددىائخة مددددً املظددددح

 ( اطخباهة عةص الىحى الحا  :100املدزوطة وذلك بحىشين  

 الاس بيانا  املوشىة املو با  الجامعية

 18 مكحبة جامعة اموسعىم

 13 مكحبة جامعة امدزمان إلاطتمخة

 20 مكحبة جامعة الىخلين

 15 والحكىىلىجخامكحبة جامعة الظىدان للعلىم 

 10 مكحبة جامعة السباا الىع،ذ

 8 مكحبة جامعة العلىم والحقاهة

 7 مكحبة جامعة ا  اد للبىات

 9 مكحبة جامعة أتسرقخا العاملخة

 100 املجموع

http://www.uofk.edu.sd/
http://www.oiu.edu.sd/
mailto:Lib@oiu.edu.sd
http://www.sustech.edu.sd/
http://www.sustech.edu.sd/
mailto:library@sustech.edu
mailto:library@sustech.edu
http://www.neelain.edu-sd/
http://www.neelain.edu-sd/
mailto:lict@neilain.edu-sd
https://iua.edu.sd/
https://lib.iua.edu.sd/
https://lib.iua.edu.sd/
http://www.ahfad.edu.sd/
mailto:alhafeedlibrary@gmail.com
http://www.ust.edu.sd/
http://www.ribat.edu.sd/
mailto:riblib@ribat.edu.sd
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ا حدىت عةددص عددد مددً ال قدسات املحعلقددة بالىظددام املظدح دم باملكحبددة وال هدازض ملخددة باملظددحىدعات 

السقهخة ومدي ج طخاىا مل ادز املعستة املحا ةا والل ة املظح دمة باملظحىدمل السق ذ ومدي ثىاطبىا 

ظدددحىدمل السق دددذ مدددن املهدددازات الل ىردددة للهظدددح خدرً وحجدددادلىم لهددداا وأتثدددمل املىبدددىعات التدددذ ل طيىدددا امل

 ومدي قبىلها باليظبة للهظح خدرً  

 / الهظم مفتوحة املصدر باملكتبات اجلامعية يف والية اخلرطوم :4

الىظم ملخة ر  املكحبات امعامعخة بىخرة اموسعىم ر  مىح ة الخظعخىاتا وأتثمل  اطح دامبدأ      

  هظدددام   
ً
 وشدددخىعا

ً
( رددد  جهخدددن املكحبدددات املدزوطدددة WIN/ISIS( و CDS/ISISالدددىظم ملخدددة اطدددح داما

املكحبددددات ح ددددص  اثتهدددددوبعدددددَا   horizonهظددددام اتددددق  اطددددح دمدماعدددددا مكحبددددة رلخددددة الحقاهددددة  خددددال 

الددىظم ملخددة م حى ددة امل دددز.وهتد أن املكحبددات التددذ راهددد جظددح دم ثلددك  الددىظم قددد طددلكد عدددا 

 اثتاَات ثه لد ر  مج : 

 لىظم ملخة املحكاملة وامل حى ة امل دز. / ثطىرس هظم محلخة عة  وظق ا1

 / الاثتاٍ هحى الىظم امل حى ة امل دز.2

 / الاثتاٍ هحى الىظم ملخة املحكاملة.3

( لددددنىا زمبدددة قىردددة رددد  WIN/ISIS( و CDS/ISISثدددصاب جعحهدددد عةدددص هظدددامين   تهدددا حن املكحبدددات التدددذ خ   

 مج :  الححىب عً َررً الىظامينا ورسجن الظ ب ر  ذلك ح ص

 / زمبة املكحبات ر  ثطبخق الىظم ملخة م حى ة امل دز . 1

 / الىظم م حى ة امل دز داعهة لحطبخقات ال بكة وثطبخقات الىل. 2

/ م ددكلة اطددح دام اماددسل العسبدد  ردد  البحددال والاطددتملجاملا باابدداتة ح ددص امل ددكتت التددذ رهكددً أن 3

 و (CDS/ISISرددددددددد  هظدددددددددام    طدددددددددتملجاملالا ثي دددددددددا عدددددددددً عسردددددددددق املدددددددددد لينا مهدددددددددا رقلدددددددددد مدددددددددً ت ددددددددداءا 

(WIN/ISIS) ا ( .2011 اماظًا 

لإلعدازا  D-Spaceَىالدك  عدل امعامعدات جظدح دم هظدام   KOHAح دص اطدح دام هظدام باابداتة     

لل هسطدددة املىقىلدددة وا دددلخة ا وهتدددد أن ردددد مكحبدددات العخىدددة  Mark21ولسقهىددة السطدددائد امعامعخدددة و

املدزوطدددة جظدددح دم أهظهدددة م حى دددة امل ددددز داعهدددة لعهلخدددة ال هسطدددة والت وردددد وإلاعدددازا و ددددمات 

رددد  ثحىرددددد متهىعالىددددا الىزقخدددة ح ددددص م ددددادز  وبدددددأتم ددد   الاطددددتملجاملاملظدددح خدرً عاددددمل ثدددىتيمل  دمددددة 

وثدددزرب للكددىادز ومعخىددات م حل ددة طدداعدلىا ردد  الحعامددد مددن حلكتملوهخددة لحددىتس بيئددة زقهخددة مددً عحدداد 

 َرٍ اهظهة ا وقد عهلد عةص ثطىرس  دمالىا مً َرٍ الىظم مً  تب :
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  دددددا هظدددددام م حدددددىح امل دددددز ثدددددحم تخددددده الك يددددمل مدددددً العهلخدددددات  باعحبدددداٍزاطددددح دامها لىظدددددام رَى

 ر  الدوزرات  الاشتملا ال ىخة  ال هسطة ا الح يخة ا إلاعازا ا الت ورد ا حعداد القىائم و 

   ا ثطىرٍس للعهد ر  بيئة  21طهىلة ثحىرد البخاهات مً هظام   س  ماز ا ومً رَى ح ص رَى

RDA. ) 

  طهىلة الحعامد من املل ات طىي راهدWord ; PDF . وثحىرلها ح ص مل ات مخ ىعة 

 . هقد وثحهخد أتامل قدز مً البخاهات أو السطائد امعامعخة 

 

 باملكتبات املدروسة : قمية / املشتودعات الر3

  http://khartoumspace.uofk.edu/ جامعة الخسطوم 1

 
 ( املن ودع اصسقمي جامعة الخسطوم1اااة زق  )

أوب هظدددددام  CDS/ISISم ا ويعحادددددمل هظدددددام 1997راهدددددد تكدددددسا ثاطددددديع املكحبدددددة إلالكتملوهخدددددة مىدددددر العدددددام 

م عىدددددما ثددددم 2005اطددددح دم ردددد  امعامعددددة ولكددددً البدارددددة اماقخقخددددة لخ دددد خد هظددددام آ دددد  رددددان ردددد  عددددام 

 م .2010 ت  عام WIN/ISISحد اب هظام 

 ( ل  :1ي ضح من خالل اصشااة زق  )

  الىظددددددام املظددددددح دم ردددددد  املكحبددددددة السقهخددددددة معامعددددددة اموسعددددددىم َددددددى هظددددددامD-Space  ردددددد  بيئددددددة

 . Linuxج  خد 

  بكد م ادز املعلىمات 
ً
 . إلالكتملوهخةثحهي  ب دزاو تهسض املظحىدمل السق ذ رامت

http://khartoumspace.uofk.edu/
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 امعامعة الل ة إلاهتلي رة ر  بىاء املظحىدمل السق ذ اعحهدت . 

  أن اعسو ات إلالكتملوهخة وال دهادات امعامعخدة أتثدمل املىبدىعات التدذ ل طيىدا املظدحىدمل

 (     12060السق ذ لرعامعة  

  60.5خدرً رددددسون أن واجدددده املظددددحىدمل السق ددددذ ثحهيدددد  بك دددداءا البحددددال املحدددداح % مددددً املظددددح 

. 
ً
 ب ىزا جخد جدا

 48.3 مً املظح خدرً لظحطخعىن البحال باه ظهم عً ا احىي املىبى   ر  املظحىدمل %

 السق ذ .

   مددً العخىددة 33.4أمددا عددً شددهىلخة املظددحىدمل السق ددذ للهححىرددات السقهخددة تكاهددد وظددبة %

 رسون أيىا مىاطبة  ح ص  ٍد ما( .

 : http://lib.oiu.edu.sd/pages/160دزما  إلاسالمية لم / جامعة 2

 
 دزما  إلاسالميةلم ( املن ودع اصسقمي جامعة 2اااة زق  )

م رددددد  بىددددداء هظدددددام معلىمدددددات 1998رددددد  حعددددداز الححددددددرال ومىاتبدددددة الح يدددددملات شدددددسعد املكحبدددددة مىدددددر عدددددام 

م ا وقددددددد طددددددعد املكحبددددددة ردددددد  2003عددددددام  WINISISرددددددم  CDS/ISISمحىطددددددب بحى خددددددة  صمددددددة بددددددسامأ 

م  خدددال ثدددم ثحىرلهدددا عةدددص 2012عدددام  KOHAالحعددداون مدددن ائدددحتل امعامعدددات الظدددىداهخة بخب،دددذ هظدددام 

 . (5ا ص2006دزمان الاطتمخةا أم  جامعة MARK21قالب 

 ( :2ي ضح من خالل اصشااة زق  )

http://lib.oiu.edu.sd/pages/160
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  دزمدان إلاطدتمخة ميدمل محداح عةدص واجده أم أن الىظام املظح دم ر  املكحبة السقهخدة معامعدة

 . User Name – Passwordمىقن امعامعة ا تقط بخاهات 

  دزمان إلاطتمخة َى هظام أم الىظام املظح دم ر  املكحبة السقهخة معامعة KOHA. 

  ثحهي  ب دزاو تهسض املظحىدمل السق ذ 
ً
 . إلالكتملوهخةخ ل ط  رد م ادز املعلىمات   جصئخا

 العسبخة ر  بىاء املظحىدمل السق ذ الل ة امعامعة اعحهدت . 

  أن الكحدب واملساجدن ا وحل دة  التدملاذ ال كدسي وإلاطدتم ( هد  أتثدمل املىبدىعات التدذ ل طيىددا

 املظحىدمل السق ذ لرعامعة .    

  56.3 مدددً املظددددح خدرً ردددسون أن واجهددددة املظدددحىدمل السق ددددذ ثحهيددد  بك دددداءا البحدددال املحدددداح %

 ب ىزا مقبىلة  .

 32.3 ًاملظح خدرً لظحطخعىن البحال باه ظهم عً ا احىي املىبى   ر  املظحىدمل % م

 السق ذ .

   مددً العخىددة 49.2أمددا عددً شددهىلخة املظددحىدمل السق ددذ للهححىرددات السقهخددة تكاهددد وظددبة %

 رسون أيىا مىاطبة  جخدا( .

 : http://repository.neelain.edu.sd:8080/jspui/#content/ جامعة اص يل   3

 
 ( املن ودع اصسقمي جامعة اص يل  3اااة زق  )

ا ورددد   WIN/ISISردددم ثحىلدددد ح دددص هظدددام  CDS/ISISبددددأت اماىطدددبة وىدددا رددد  الخظدددعخىات ب د ددداب هظدددام 

م ثدم عدسح م دسومل بحطبخدق بسهدامأ 2011م بدأت تكسا حد اب هظام م حىح امل دز اعام 2006عام 

http://repository.neelain.edu.sd:8080/jspui/#content
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املحكامدد  KOHAح دص  الاهحقداب خال ثدم   D-spaceحدازا املكحبات لظ   بسهامأ املظحىدعات السقهخة 

 ما 2016م جامعة الىخلينا 2012العهد به عام  واتحهدادازا املكحبات 

 ( . 13ص

  الىظام املظح دم ر  املكحبة السقهخة الىخلين َى هظامKOHA . 

  بكد م ادز املعلىمات 
ً
 . إلالكتملوهخةثحهي  ب دزاو تهسض املظحىدمل السق ذ رامت

 امعامعة الل ة إلاهتلي رة والعسبخة ر  بىاء املظحىدمل السق ذ اعحهدت . 

 ات التددددددذ ل طيىددددددا املظددددددحىدمل أن اعسو ددددددات إلالكتملوهخددددددة وال ددددددهادات امعامعخددددددة أتثددددددمل املىبددددددىع

 ( .    8761السق ذ لرعامعة  

  59.8 مدددً املظدددح خدرً ردددسون أن واجددده املظدددحىدمل السق دددذ ثحهيددد  بك ددداءا البحدددال املحددداح ب دددىزا %

 مهحاشا .

 47.2 مدددددً املظدددددح خدرً لظدددددحطخعىن البحدددددال باه ظدددددهم عدددددً ا احدددددىي املىبدددددى   رددددد  املظدددددحىدمل %

 السق ذ .

  مددً العخىددة رددسون 67.4ذ للهححىرددات السقهخددة تكاهددد وظددبة أمددا عددً شددهىلخة املظددحىدمل السق دد %

. )
ً
 أيىا مىاطبة  جخدا جدا

   http://repository.sustech.edu/ جامعة اصنودا  صلعلوم تاص و وصوجيا :4

 
 تاص و وصوجيا( املن ودع اصسقمي جامعة اصنودا  صلعلوم 4اااة زق  )

ما ورددددددم اهحقلددددددد ح ددددددص هظددددددم 1999عددددددام CDS/ISISمكحبددددددة جامعددددددة الظددددددىدان باطددددددح دام هظددددددام  بدددددددأت

WIN/ISIS  رمWEB/ISIS م رم تكدست رد  ا حخداز بسهدامأ م حدىح امل ددز لحطدىرس املظدحىدمل 2005عام

http://repository.sustech.edu/
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ادازا املظدددحىدمل السق دددذ وذلدددك رددد   D-Spaceادازا املكحبدددة وهظدددام KOHAالسق دددذ وثدددم ا حخددداز هظدددام 

 .( 8ا ص2016م جامعة الظىدانا 2011عام 

 ( ل  :4ي ضح من خالل اصشااة زق  )

  أن الىظددددام املظدددددح دم رددددد  املكحبدددددة السقهخدددددة معامعدددددة الظدددددىدان للعلدددددىم والحكىىلىجخدددددا محددددداح عةدددددص

 واجهة مىقن امعامعة .

  الىظدام املظددح دم ردد  املكحبددة السقهخددة معامعدة الظددىدان للعلددىم والحكىىلىجخددا َددى هظددامKOHA 

 . D-Spaceوهظام 

  ل ط  رد م ادز املعلىمات  
ً
 . إلالكتملوهخةثحهي  ب دزاو تهسض املظحىدمل السق ذ رامت

 ر  بىاء املظحىدمل السق ذ إلاهتلي رة الل ةامعامعة  اعحهدت . 

   14078أن السطائد العلهخة ه  أتثمل املىبىعات التذ ل طيىا املظحىدمل السق ذ لرعامعة    . ) 

  78.3 مددً املظددح خدرً رددسون أن واجهددة املظددحىدمل السق ددذ ثحهيدد  بك دداءا البحددال املحدداح ب ددىزا %

 مهحاشا .

 65.2 مدددددً املظدددددح خدرً لظدددددحطخعىن البحدددددال باه ظدددددهم عدددددً ا احدددددىي املىبدددددى   رددددد  املظدددددحىدمل %

 سق ذ .ال

   مددً العخىددة رددسون 70.5أمددا عددً شددهىلخة املظددحىدمل السق ددذ للهححىرددات السقهخددة تكاهددد وظددبة %

. )
ً
 أيىا مىاطبة  جخدا جدا

   http://dspace.iua.edu.sd/ جامعة ل ستقيا اصعاملية :5

 
 اصعاملية( املن ودع اصسقمي جامعة ل ستقيا 5اااة زق  )

http://dspace.iua.edu.sd/
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ادازا وأزشدددددد ة  D-Spaceجظددددددح دم املكحبددددددة إلالكتملوهخددددددة بهكحبددددددات جامعددددددة أتسرقخددددددا العاملخددددددة هظددددددام 

وثحددددداح  دمدددددة البحدددددال رددددد  تهدددددسض املكحبدددددة مدددددً  دددددتب املىقدددددن   KOHAامل دددددادز السقهخدددددة ا وهظدددددام 

 . OPACإلالكتملوو  عةص اموط املباشس 

 ( ل  :5ي ضح من خالل اصشااة زق  )

  العاملخددددددة محدددددداح عةددددددص واجهددددددة مىقددددددن  أتسرقخدددددداأن الىظددددددام املظددددددح دم ردددددد  املكحبددددددة السقهخددددددة معامعددددددة

 امعامعة .

  َددددى هظدددددام  أتسرقخدددداالىظددددام املظدددددح دم ردددد  املكحبدددددة السقهخددددة معامعدددددة -Dوهظدددددام  KOHAالعاملخدددددة  

Space  عةص اموط املباشسOPAC . 

 . 
ً
 ثحهي   عدم حدزاو تهسض املظحىدمل السق ذ رامت

 العسبخة ر  بىاء املظحىدمل السق ذ الل ةامعامعة  اعحهدت . 

  أن مظددددحىدمل ا ددددىب السقهخددددة للدددددوزرات ومتددددتت امعامعددددة َددددى أتثددددمل املىبددددىعات التددددذ ل طيىددددا

 ( .    1538املظحىدمل السق ذ لرعامعة  

  49.2 مددً املظددح خدرً رددسون أن واجهددة املظددحىدمل السق ددذ ثحهيدد  بك دداءا البحددال املحدداح ب ددىزا %

 
ً
 . جخدا جدا

 78.3 مدددددً املظدددددح خدرً لظدددددحطخعىن البحدددددال باه ظدددددهم عدددددً ا احدددددىي املىبدددددى   رددددد  املظدددددحىدمل %

 السق ذ .

   مددً العخىددة رددسون 69.4أمددا عددً شددهىلخة املظددحىدمل السق ددذ للهححىرددات السقهخددة تكاهددد وظددبة %

 أيىا مىاطبة  ح ص  د ما( .

 : http://koha.ribat.edu.sd/ جامعة اصسباط اصوطني 6

 
 ( املن ودع اصسقمي لجامعة اصسباط اصوطني6اااة زق  )

http://koha.ribat.edu.sd/
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اطددح دمد أماهددة املكحبددات بتامعددة السبدداا الددىع،ذ الحقىخددة امادر ددة ردد  جهخددن عهلخالىددا ال ىخددة مددً 

 وتددق الىظددام م دد  املحكامددد م حددىح تهسطددة وث دديخة و دددمات مظددح خدرً وحعددازا وثصورددد حلكتملوهخدد
ً
ا

 ( .71ماص2017م  عبد الس هًا 2015وذلك ر  عام  KOHAامل دز 

 ( ل  :6ي ضح من خالل اصشااة زق  )

  أن الىظددددددام املظددددددح دم ردددددد  املكحبددددددة السقهخددددددة معامعددددددة السبدددددداا الددددددىع،ذ  محدددددداح عةددددددص واجهددددددة مىقددددددن

 امعامعة .

  الىظام املظح دم ر  املكحبة السقهخة معامعة السباا الىع،ذ َى هظامKOHA  وهظامD-Space  

  ا ثددددم ثىبدددخي بخاهددددات الدددد ىب تقدددط 
ً
 Userثحهيددد   عددددم حدزاو تهددددسض املظدددحىدمل السق ددددذ ردددامت

Name – Password  . 

 العسبخة ر  بىاء املظحىدمل السق ذ الل ةامعامعة  اعحهدت . 

 سقهخددددة للدددددوزرات ومتددددتت امعامعددددة َددددى أتثددددمل املىبددددىعات التددددذ ل طيىددددا أن مظددددحىدمل ا ددددىب ال

 ( .    1538املظحىدمل السق ذ لرعامعة  

  59.2 مددً املظددح خدرً رددسون أن واجهددة املظددحىدمل السق ددذ ثحهيدد  بك دداءا البحددال املحدداح ب ددىزا %

 جخدا  .

 70.2ظدددددحىدمل % مدددددً املظدددددح خدرً لظدددددحطخعىن البحدددددال باه ظدددددهم عدددددً ا احدددددىي املىبدددددى   رددددد  امل

 السق ذ .

   مددً العخىددة رددسون 61.6أمددا عددً شددهىلخة املظددحىدمل السق ددذ للهححىرددات السقهخددة تكاهددد وظددبة %

 أيىا مىاطبة  ح ص  د ما( .

 : /املو با http://ust.edu.sd/en/ جامعة اصعلوم تاتقانة 7

 
 لجامعة اصعلوم تاص قانة( املن ودع اصسقمي 7اااة زق  )

http://ust.edu.sd/en/المكتبات
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لح ددصرً واطددتملجامل البخاهددات ا  CDS/ISISم اطددح دمد هظددام 1995مىددر و دداا مكحبددة امعامعددة عددام 

م 2000رددد  العددددام  HORIZONاتبدددة للحطدددىزات امادر دددة ثدددم حد ددداب قاعددددا بخاهدددات هظدددام اتدددق ى وم

 ثددم ثى دديب هظددام ا احددىي السق ددذ معامعددة 
ً
والددري لعددد مددً أتخددد اهظهددة ملخددة املحكاملددة ا و الخددا

 ( .2011ادازا ا احىي السق ذ عة ا  D-Capesالعلىم والحقاهة 

 ( ل  :5ي ضح من خالل اصشااة زق  )

 ة ميددمل  محدداح عةددص واجهددة مىقددن أن الىظددام املظددح دم ردد  املكحبددة السقهخددة معامعددة العلددىم والحقاهدد

 امعامعة إلالكتملوو  .

  الىظدددام املظددددح دم رددد  املكحبددددة السقهخددددة معامعدددة العلددددىم والحقاهددددة َدددى هظددددامHorizon  وهظددددامD-

Space . 

  ا ثددددم ثىبدددخي بخاهددددات الدددد ىب تقدددط 
ً
 Userثحهيددد   عددددم حدزاو تهددددسض املظدددحىدمل السق ددددذ ردددامت

Name – Password  . 

 العسبخة وإلاهتلي رة ر  بىاء املظحىدمل السق ذ الل ةامعامعة  اعحهدت . 

 51.3 مددً املظددح خدرً رددسون أن واجهددة املظددحىدمل السق ددذ ثحهيدد  بك دداءا البحددال املحدداح ب ددىزا %

 جخدا .

 69.0 مدددددً املظدددددح خدرً لظدددددحطخعىن البحدددددال باه ظدددددهم عدددددً ا احدددددىي املىبدددددى   رددددد  املظدددددحىدمل %

 السق ذ .

   مددً العخىددة رددسون 55.4أمددا عددً شددهىلخة املظددحىدمل السق ددذ للهححىرددات السقهخددة تكاهددد وظددبة %

 أيىا مىاطبة  ح ص  د تبيمل( .

   http://www.ahfad.edu.sd/Library/ جامعة  خفاد صلب ا  :8

 
 صلب ا   خفاد( املن ودع اصسقمي جامعة 8اااة زق  )

http://www.ahfad.edu.sd/Library
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( رددددد  حدازا مظدددددحىدعها السق دددددذ وقدددددد ثدددددم ثى ددددديبه مىدددددر العدددددام OLIBجظدددددح دم مكحبدددددة اما خدددددد هظدددددام  

دى مددً الدىظم امل لقددة ا لعهدد ثحددد بيئدة ج دد خد 2013 وامعهدة املطددىزا لهدرا الىظددام  Windowsم َو

  .  OCLCه   

 ( ل  :8ي ضح من خالل اصشااة زق  

 لسقهخدددة معامعدددة ا  ددداد للبىدددات ميدددمل محددداح عةدددص واجهدددة مىقدددن أن الىظدددام املظدددح دم رددد  املكحبدددة ا

 امعامعة .

  الىظام املظح دم ر  املكحبة السقهخة معامعة ا  اد للبىات َى هظامOLIB   . 

  ا ثددددم ثىبدددخي بخاهددددات الدددد ىب تقدددط 
ً
 Userثحهيددد   عددددم حدزاو تهددددسض املظدددحىدمل السق ددددذ ردددامت

Name – Password  . 

 العسبخة واهتلي رة ر  بىاء املظحىدمل السق ذ الل ةامعامعة  اعحهدت . 

  70.2 مددً املظددح خدرً رددسون أن واجهددة املظددحىدمل السق ددذ ثحهيدد  بك دداءا البحددال املحدداح ب ددىزا %

. 
ً
 جخدا جدا

 69.2 مدددددً املظدددددح خدرً لظدددددحطخعىن البحدددددال باه ظدددددهم عدددددً ا احدددددىي املىبدددددى   رددددد  املظدددددحىدمل %

 السق ذ .

   مددً العخىددة رددسون 72.2للهححىرددات السقهخددة تكاهددد وظددبة أمددا عددً شددهىلخة املظددحىدمل السق ددذ %

. )
ً
 أيىا مىاطبة  جخدا جدا

  الهتائج والتوصيات :

 ثى لد البا  ة ح ص متهىعة مً الىحائأ ::  نتائج الدراسة

جظدهم الدىظم م حى دة امل ددز رد  ثاَخدد املهىخددين رد  املكحبدات عادمل اطدح دام ال دبكات وثى خددة  .1

 إلاهحاو السق ذ املحاح عةص إلاهتملهد .الىظم ر  الى ىب ح ص 

-Dو KOHAمعظم املكحبات املدزوطة بدأت ر  ثطبخق الدىظم امل حى دة امل ددز ا  ا دة هظدام  .2

Space   أو  يىدا 85.7وهد  هظدم آلخدة جداَصا بيظدبة 
ً
% ويعدصي ذلدك لظدهىلة اما دىب عليىدا متاهدا

 مدعىمة .

اطدددتملجامل املعلىمدددات  ظدددهىلة ا ولكدددً  ردددد الدددىظم املظدددح دمة ثددددعم العهلخدددات ال ىخدددة وعهلخدددات .3

 
ً
معظددددم املكحبددددات املدزوطددددة جعدددداو  مددددً بددددعة البيخددددات الحححخددددة وعدددددم ثددددىتس الحتهيدددد ات وأرخددددا

 جعاو  مً دو املي اهخة ا و  ة لها .
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الظىداهخة ته سومل متط هذ ر  ثىظخم وحثا ة أوعخة املعىمات عامل  الاتتملابخةأطههد املكحبة  .4

 ث ىيىا للىظم م حى ة امل دز ر  املكحبات امعامعخة .

ددرا أدي  .5 جعدداو  مالبخددة املكحبددات امعامعخددة املدزوطددة مددً عدددم حملددام العدداملين بالل ددة إلاهتلي رددة َو

 ح ص الحقلخد مً الحعامد من الحقىخات واملظحىدعات السقهخة .

 وصيات الدراسة :ت

 
ً
ر  بىء ما ثى لد حلخه الدزاطة رهكً ثقدرم متهىعدة مدً الحى دخات التدذ رهكدً أن جظدهم حرتابدا

ا وحثا اىا ا ورهكً   تخها رة  : اطحعسابهار  ثطىرس املكحبات امعامعخة و    م ادَز

 السق ذ . الحىعخة بدوز وأَهخة الىظم م حى ة امل دز وما ثىتٍس مً جظهختت ر  حدازا ا احىي  .1

حشالددددة العىائددددق وامل ددددكتت التدددددذ جعتددددمل  ثى خددددة ثقاهددددة املعلىمدددددات واطددددح دام الددددىظم م حى دددددة  .2

 امل دز باملكحبات امعامعخة 

الاملمتخات م حى ة امل دز ر  بىاء املظحىدعات السقهخة باملكحبات امعامعخة امكاهخالىا  اعحهاد .3

 ال ىخة والى خ خة .

للهكحبددات امعامعخددة لبىدداء وثددىتيمل املظددحىدعات السقهخددة  َهخاىددا ردد  ثددىتيمل الدددعم ال ،ددذ واملددادي  .4

اا من الحدزرب املظحهس عةص اطح دامها  .  و س م ادز املعستة و  َس

بخاهددات ارددساء مظددحىدعها السق ددذ بامل دددادز لرددد  قىاعددد ا الاشددتملا رتددب عةددص املكحبددات املدزوطددة  .5

 ا وحل ة .

حبددات امعامعخددة بىظددام وا ددد ثحددىتس تخدده رددد املىا دد ات ثى خددد الددىظم ملخددة املظددح دمة ردد  املك .6

 واملعاريمل .

 ر  ال هازض والدوزرات إلالكتملوهخة . والاشتملا جتعخن الحعاون ر  متاب الحبادب إلالكتملوو   .7
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 املشاركة اجملتمعية

 سلطنة عمانب العامة املكتبات األهليةيف  

  عب الللا ه سيني   دمحم                                                                                          

 مديز مكخةت عامت بطلطنت عمان                                                                                         

 وطالب دكخوراة بجامعت مااليا )ماليزيا(                                                                                   

 امللخص:

املػاركت املجخمعيت كأددوار دديةأت  أمل املكخةأاث العامأت مأ  عأز  حعّزف هذه الدراضت بمظاهز 

نمأأا ل للممارضأأاث التأأف جأأخت  أأمل املكخةأأاث  هليأأت بطأألطنت عمأأان. وحعأأد املكخةأأاث  هليأأت  أأمل ضأألطنت 

ليهأأأا اأأأدماث املكخةأأأاث العامأأأت املمولأأأت مأأأ  إللمكخةأأأاث العامأأأت  أأأمل املنأأأاط  التأأأف ال ج أأأ   عمأأأان بأأأديا

ضأأأاات العلميأأأت  للدراضأأأاث العزايأأأت  أأأمل مجأأأا  لأأأا بانأأأب ل إف هأأأذه الدراضأأأت الجهأأأاث الزضأأأميت. و هأأأد

ظهار املكخةاث  هليت ليعزاها املجخم  واملؤضطاث الخكوميت والقطاع إلا إ املكخةاث العامت، كذلك

دعمهأأا ومطأأاند ها  أأمل مهموهأأا الوطنيأأت واالخأأالمل حعش أأش  دتأأي يدطأأ يالخأأاو و معزاأأت تهميوهأأا وادوارهأأا، 

 ارها واضخداموها  مل ادمت املجخم . ازو اسده

وادضلوب املقاباث الشخ يت باإلعخماد علا اضأخمارة غأة  املنهج النوعمل  مل الةحث روعمل اضخعما  

 مفخودت لخيطير ب  الةياناث م  القائمين علا زار مكخةاث مخخارة.

أأأا  لأأأكاملجخمعيأأأتوقأأأد تظهأأأزث النخأأأائب تن املكخةأأأاث  هليأأأت يمأأأارص ايهأأأا مظأأأاهز املػأأأاركت 
ّ
مأأأ   ، ججل

 اثاأأأأأأا   اػأأأأأأطت والقأأأأأأرامب التأأأأأأف جقأأأأأأدمها للمجخمأأأأأأ ، وهأأأأأأذا بأأأأأأدوره  طأأأأأأاعد علأأأأأأا اضأأأأأأخدامت املكخةأأأأأأ

 وجطو زها. 

، : املكخةأأاث العامأأت، املكخةأأاث  هليأأت، املػأأاركت املجخمعيأأت، اأأدماث املعلومأأاثسلكلماا ث ستاح ة اات

 . الخطوع

Abstract 

This study defines the aspects of civic engagement as modern roles in public libraries 

and presents examples of practices that take place in the community-managed 

libraries in the Sultanate of Oman. The community-managed libraries in Oman are 

alternatives in areas where public library services are not yet existed. 

The aim of this study, in addition to the scientific addition to the Arabic literature in 

the field of public libraries, as well as showing the community-managed libraries to be 
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known to the community, government institutions and the private sector and to know 

their important roles, in order to support them in their national mission and thus 

enhance opportunities for prosperity and sustainability to these unique libraries. 

The qualitative approach was used in the research through a survey with open-ended 

questions distributed to three selected libraries in order to study the civic engagement 

in these libraries and to evaluate and approximate this approach with previous 

academic studies. The results showed that the three community-managed libraries 

practice the civic engagement aspects through activities and programs they provide to 

the community, which in turn helps to sustain and develop libraries. 
 

Keywords: Public libraries, community-managed libraries, Civic engagement, 

Information services, voluntarism. 

 

 :املقدمة 

واضأأج بأأدا، ولكأأأ   -ومنهأأا ضأألطنت عمأأان -ن جأأدزير الدطأأارع الخق أأف علأأا املجخمعأأاث العزايأأأت إ

دوراهأا تمأ  كأان مأ  املفضأر  تن يكأون نأدرة  أمل املكخةأاث العامأت والتأف   لأك تن يقابأ  لأ  يؤضفمما 

 اطز  وجنميت املجخم  ، ميت الزقميت الخديةت محو
َ
هذا   خمة يوهدد املكخةاث العامت، و كةير  ، وزمت

املؤضطأأاث الفاعلأأت  أأمل باعخةارهأأا إدأأدا  قيموهأأاو أأمل  ،لأأدا املجخمأأ  هأأاودور وهأأا  أأمل جخطأأم تهمي الخطأأز

 املجخم .

 
 
 ، انللطلأأأأأب املضزايأأأأأد والخابأأأأأت املاخأأأأأت لش أأأأأادة عأأأأأدد املكخةأأأأأاث العامأأأأأت  أأأأأمل ضأأأأألطنت عمأأأأأ ونديجأأأأأت

دعا الخكومأت ائن  لك والخكلفت املاليت العاليت املطلوات إلاػاء مكخةاث بديدة م  قة  الخكومت، 

 ،القائمأأت علأأا الخمو أأ  الأأأذاحم ،لأأا الطأأمام للمجخمعأأاث املخليأأت وحشأأجيعها بفأأأخد املكخةأأاث الةديلأأتإ

الوساري رقت  بموبب القزار ،و لك م  اا  جخو   وجزايص صدر م  قة  وسارة الضرار والةقاات

 .م229/2007 جحدية  بموبب القزار الوساري رقت بزا والذي  م197/1996

اهأا باملكخةأاث التأف "املكخةاث  هليأت" وعزّ  اضتالوساري علا هذه املكخةاث  طل  القزار  توقد  

 إيقوم علا 
 
  ،م  املواطنين اػائها مجموعت

 
  تو بهت

 
  اعخةار ت

 
  عمانيت

 
 .[1] "معخمدة

بئاػأأأأائها لخكأأأأون بمبزلأأأأت مكخةأأأأاث عامأأأأت يزجادهأأأأا  الاهخمأأأأاموألهميوهأأأأا العلميأأأأت والةقاايأأأأت داأأأأ  باألهأأأأالمل 

هأأأأف مكخةأأأأاث جبػأأأأد مأأأأ  قةأأأأ  انأأأأاء عليأأأأ ، او ، الابخماعيأأأأتمخخلأأأأف النأأأأاص و رااأأأأد مأأأأ  روااأأأأد الةقااأأأأت 
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 ،املأأوارد املاليأأتقلأأت  حعأأاام مأأ الكةيأأر منهأأا  ّن إال ا دار هأأا مأأ  قةأأ  املخطأأوعين،إاملجخمأأ  و أأخت جمو لهأأا و 

 .اػطوهالا بانب ااخقارها للقوانين املنظمت ألإ ،واملوارد التػز ت املخخ  ت

وجأأدحم هأأذه الدراضأأت للكػأأف عأأ  واقأأ  املكخةأأاث  هليأأت  أأمل ضأألطنت عمأأان مأأ  اأأا  دراضأأت مظأأاهز 

 املػاركت املجخمعيت بهذه املكخةاث.

وجكػف الدراضت كذلك تهميت هذه املكخةاث النوعيت، ومدا مطاهموها الفاعلت  مل ادمت املجخم   

 وجطو زه. 

وقأأأد جأأأت ااخيأأأار الةحأأأث النأأأوعمل للدراضأأأت، لكونأأأ   اوأأأ   أأأمل الخ أأأو  علأأأا املعلومأأأاث مأأأ  ت أأأخاب 

 الخقراث والقائمين علا هذه املكخةاث.

 ان يف عم هليةالتحديات اليت تواجى املكتبات األ

ن  وعلا الزغت م  الدطهياث الكةيرة التف قدموها الخقنيت والاج االث  مل ضتي  الوصو  الا إ

 أأأأأمل املجخمعأأأأأاث ندػأأأأأارها اػأأأأأاء املكخةأأأأأاث العامأأأأأت واإلأأأأأا إن الخابأأأأأت تال إ -املعلومأأأأأاث وضأأأأأزعت جناقلهأأأأأا

 
 
ااملكخةأأأأاث ألضأأأأةاب عديأأأأدة منهأأأأا: دابأأأأت ااأأأأزاد املجخمأأأأ  الأأأأا الخماضأأأأك واملػأأأأاركت والخطأأأأو ز.  مطلواأأأت

مأأأاك  تالعامأأأت مأأأمل مأأأ  تهأأأت املؤضطأأأاث التأأأف جقأأأوم بأأأدور جطأأأو ز وجنميأأأت املجخمعأأأاث الأأأا بانأأأب كو هأأأا 

مأ  املؤضطأاث  ػأابكتاملػأاركت املجخمعيأت وامل ايوأامةاليت لخواير املعلومأاث الدقيقأت واليأخيحت و 

 وكأأذلك .عأأام جحقيأأ  الخنميأأت الاقخ أأاديت والابخماعيأأت والةقاايأأت للمجخمعأأاث بػأأك ألبأأ   اأأزا 

 ج أأد   مأأاك  للخواصأأ  الابخمأأاعمل علأأا مطأأخوا املجموعأأاث و اأأزاد، واأأذلك ت مأأمل
 
تن املكخةأأت  مقولأأت

 العامت ممل "بامعت الػعب".

 أأأمل عمأأأان املكخةأأأاث  هليأأأت واحطأأأب جقز أأأز غيأأأر مبػأأأور تعدجأأأ  لجنأأأت الةقااأأأت بمجلأأأظ الدولأأأت اأأأئن 

 إلا ره إتدا بدو  جحدياث  هدد كينونوها وم يرها والذيجواب   
 
ن بعأ  ت  ع غا  الكةير منها اوا

وهأذه الخحأدياث ، [2] يوأا املكخةأاث العامأت املدعومأت مأ  قةأ  الخكومأتتهأذه الخحأدياث حعأاام منهأا 

 ممل: 

 عدم وبود قانون املكخةاث العامت واملخواز داليا الئحت املكخةاث  هليت. -1

 لػةكت املكخةاث العامت .عدم وبود املكخةت الوطنيت والتف جمة  املزب  واملزكش  -2

، غيأأر تنأأ  يمكأأ  الجأأشم  أأمل الخطأأخ الخمطأأيت وال باملواسنأأت املاليأأت ال يوبأأد للمكخةأأاث العامأأت  كأأز   -3

  2040 أأأأمل اطأأأأت عمأأأأان  مؤضطأأأأاث الةقااأأأأت واملواطنأأأأتبأأأأدن محأأأأور 
بمةابأأأأت إغأأأأارة قو أأأأت لهأأأأا، كأأأأون 

 م  هذه املؤضطاث.
 
  املكخةاث العامت بشءا

 م املكخةاث وضعف الدطهياث الخقنيت بها.ضعف الةبيت  ضاضيت ملةاا -4
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 تاعخمادها الكةير و  -5
 
 الوديدعلا الخقرعاث وهناك صعوااث  مل جواير املوارد املاليت. ديانا

% علأا 100إلعخمادهأا  نقص الكوادر الفنيت املخخ  أت  أمل املكخةأاث  هليأت وصأيانت محخو ا هأا -6

 .املخطوعين  مل الادارة والدػغي 

 املكخةاث وكةير منها ال جفخد  مل الاباساث والعط .قلت ضاعاث اخد  -7

 وغزاكاث بين هذه املكخةاث.  ارجةاطعدم وبود  -8

 ضعف امل ادر وجنميت املقخبياث م  ضعف  مل الدطو   لخدماث املكخةاث. -9

ماقيأأأأ   أأأأمل  كوكأأأأذل ،ومأأأأ  اأأأأا  اضأأأأخعزا  ماكخأأأأب عأأأأ  هأأأأذه املكخةأأأأاث  أأأأمل الجزائأأأأد واملأأأأدوناثهأأأأذا، 

ن دأأأأأ  هأأأأذه املػأأأأأكاث يكمأأأأ   أأأأأمل جأأأأواير املأأأأأوارد املاليأأأأأت ديدةأأأأأادر للأأأأذه  بأأأأأد قأأأأ ،اللقأأأأاءاث املخلفأأأأأشة

 ;Chowns, 2015)اةحطأأأأأب الدراضأأأأأاث  ،ن  لأأأأأك ودأأأأأده غيأأأأأر كأأأأأاف  إال اقأأأأأخ، إ والخأأأأأدر ب

Hutchings et al., 2015)   اأأئن التأف جناولأأذ عوامأ  نجأأام املؤضطأأاث املأدارة مأأ  قةأ  املجخمأأ

 إ
 
 :  [4, 3]حممايد لا جوازهذه املكخةاث جحخال تيوا

 القطاع الخاو.م  الخكومت و لها م  دعت  -1

 ن لت حطخط  جحم  جكاليف املة ي.إالدػارك  مل املة ي م  مؤضطاث تازا  -2

 ضدةمار  مل جقديت بع  الخدماث لخح ي  عائد مادي مطخمز.اكار ل تجة ف  -3

 .دار ت وماليت وجخ  يتإدعت املخخ  ين  مل الجوانب املخخلفت:  -4

 ومعزات بادخياباث املجخم  دولها.هداف واضخت ترؤ ت و  -5

 ومأأأأأأأ   لأأأأأأأك املعلومأأأأأأأاث   ،درال  دوار الخديةأأأأأأأت للمكخةأأأأأأأاث العامأأأأأأأت ضأأأأأأأم  ضياضأأأأأأأا ها واططهأأأأأأأاإ -6

 (.ةحثاملجخمعيت واملػاركت املجخمعيت )وممل محور هذا ال

 الدراسات السابقة

ظهأأأأزث حعز فأأأأأاث مخخلفأأأأأت مل أأأأطاج املػأأأأأاركت املجخمعيأأأأأت، و لأأأأك بحطأأأأأب الخخ أأأأأص الأأأأأذي 

( م أأأطاج املػأأأاركت (Financial Times, 2018 عزاأأأذافأأأم دراضأأأاث العلأأأوم الطياضأأأيت  يدناولأأأ .

لعمأأأأ  بالخعأأأاون مأأأأ  املجموعأأأأاث ملعابأأأت قوأأأأايا املجخمأأأأ  وامأأأا يحقأأأأ  الزاأأأأاه لهأأأأذه املجخمعيأأأت بدنأأأأ  "ا

و بمأاعمل مأ  غأدن  ت"اػأاط اأزدي بدنأ    (Checkoway & Aldana, 2013)وعزاأ   ،[5]املجموعأاث"

 . [6]التف  هت الجمي "معالجت القوايا 

 communityن امل أأأأأأأطاخين باللغأأأأأأأت الانجليزيأأأأأأأت ئواأأأأأأأالنظز الأأأأأأأا الخعأأأأأأأز فين الطأأأأأأأابقين اأأأأأأأ

engagement   وCivic engagement  ولأأأا مأأأ  امل أأأطاخين، يمكأأأ  الخفز أأأ  بينهمأأأا مأأأ  الكلمأأأت 

بئغأأأأزاك املجخمأأأأ ، وحشأأأأجيع  علأأأأا املػأأأأاركت  أأأأمل  جكأأأأون املةأأأأادرة قةأأأأ  الخكومأأأأت communityاأأأأاألولا 
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جكأأأأون املةأأأأادرة مأأأأ  قةأأأأ   اأأأأزاد ، و Civicوالةانيأأأأت  جنظأأأأيت وإدارة القأأأأرامب و اػأأأأطت بمأأأأا  هأأأأت تاأأأأزاده،

باملػأأأاركت، والقيأأأام بداػأأأطت جطوعيأأأت ادمأأأت ل،اأأأزاد واملجموعأأأاث، كعأأأون لاخكومأأأت،  وعأأأاثمواملج

 .خكوميتوااصت  مل املناط  التف ال ج لها الخدماث ال

"املػأأأاركت الابخماعيأأأت" ولكأأأ  باضأأأت  اضأأأخخدمذ امل أأأطاجعلأأأت الابخمأأأاع اقأأأد دراضأأأاث تمأأأا 

 تو  ،والعم   مل ادمت املجخم  بناء علا وعمل بادخياباث املجخم  ،ركشث علا بانب الخطوعلهذا و 
 
  يوا

مأ  تبأ  املأا  ب تمالجهأد تم بباألاكأار كأان  لأك ضأواء  ،واملطأاهمت الخطوعيأت ،وعمل بدهميت الخطأوعال

; صأأأأأأابز, 2008)دعأأأأأتظ,    مػأأأأأكاث املجخمأأأأأ  ومطأأأأأاعدة جاأأأأأز   ودعأأأأأت بأأأأأزامب جطأأأأأو ز املجخمأأأأأ دأأأأأ

1986) [7 ,8] .                   

 ;CSV Consulting, 2006; Goulding, 2009)بمعذ الدراضاث اقد ت مل علت املكخةاث وتما 

Kranich, 2005, 2012; Sung & Hepworth, 2013; Sunga & Hepworth, 2013)   علأا عأدد مأ

 [13-9] املكخةأأأاث  أأأملاملػأأأاركت املجخمعيأأأت ضأأأميذ باملظأأأاهز التأأأف يأأأخت ممارضأأأوها  أأأمل املكخةأأأاث العامأأأت و 

 وممل: 

 اضخغا  املطاداث )املة ي( بحطب الادخياباث.  -1

 الدػارك واملػابكت م  املؤضطاث  ازا. -2

 غزاك املجخم   مل الخخطيخ والخطو ز لخدماث املكخةت.إ -3

 مػاركت املخطوعين  مل جنفيذ القرامب وجقديت الخدماث. -4

 اػطت دو  الكخاب واملعلوماث.  -5

 الانخزاط  مل الخواراث العامت وجنفيذ بزامب الخوعيت. -6

أ وعشسث   ،درال املػاركت املجخمعيت  مل ضياضاث املكخةاث العامتتمك  إوبهذا    الخكومأاث م 

الخجارب  أمل وزقذ و  ،مالمل للمكخةاث العامت ومؤضطاث القطاع الخاو ضم  دماث دعائيت ودعت

غأأزاك   أأمل إ دبيأأاث  كاديميأأت والدراضأأاث الخجز تيأأت. كمأأا ساد الاهخمأأام بدهميأأت مػأأاركت املجخمأأ  و 

  ،بوانأأب الخخطأأيخ لاخأأدماث العامأأت
 
لخأأواير اأأدماث جناضأأب ادخيأأال املجخمأأ  والعمأأ   و لأأك ضأأعيا

 .علا اضخداموها

ت العامأأت الخقليديأأت، املخمةلأأت  أأمل جأأواير الكخأأب ومكأأان للقأأزاءة وعلأأا  لأأك لأأت حعأأد تدوار املكخةأأ

 
 
ممارضأأأأت هأأأأذا الأأأأدور اقأأأأخ، ألن هأأأأذا قأأأأد تدا الأأأأا إغأأأأا  لةقأأأأاء املكخةأأأأاث و  الأأأأا بانأأأأب الدطأأأأليت كاايأأأأت

الكةيأأر مأأ  املكخةأأاث العامأأت  أأمل كةيأأر مأأ  الأأدو  الغزايأأت اضأأخجابت لطياضأأاث الخقػأأف التأأف جمارضأأها 

ال بأأأأأد لهأأأأأا مأأأأأ  تن الاضأأأأأخدامت لهأأأأأذه املؤضطأأأأأاث الخكومأأأأأاث بطأأأأأتب الوأأأأأغوطاث املاليأأأأأت. الأأأأأذا كانأأأأأذ 
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لخح أأ  وكأأذلك  ،دة حطأأاعد علأأا بقائهأأا مأأ  ناديأأتبديأأ رتدواو لأأك بئداأأا   ،مأأ  الخحأأدياثجخكيأف 

مأأ  اأأا  جة أأف املػأأاركت املجخمعيأأت . وقأأد جحقأأ   لأأك اأأزا تدعأأت املجخمأأ  املخواصأأ  مأأ  ناديأأت علأأا 

، بأأأأأ  حعأأأأأأدا  لأأأأأأك إلأأأأأأا تدوار داأأأأأا  مظأأأأأأاهز املػأأأأأأاركت املجخمعيأأأأأأت  أأأأأمل اطأأأأأأخ املكخةأأأأأأاث وضياضأأأأأأا هاإو 

 (Field & Tran, 2018) زضأي  املواطنأت والهو أتاملكخةأاث العامأت  أمل بنأاء املجخمعأاث الديمقزاطيأت وج

 دوره عم  علا:وهذا ب [14]

 حعم  علا جقديت الخدماث للمجخم . اثالعامت واهميوها كمؤضط اثالخوعيت بقيمت املكخة -

 جة ف املواهب واملةخكز   و وي الادخياباث الخاصت. -

 .النتيلت  مل املجخم  القيتوجزضي  بػز ل ال الخت القدواثودعت  ابزاس -

 را  اطةت ارجياد املكخةاث العامت ألغزا  عديدة. -

 ها بما يناضب املخطلةاث املطخقةليت.م  ج مييجدهي  مةاام املكخةاث العامت وحعد -

مأأأأأ  اأأأأأا  جأأأأأولمل تدوار دديةأأأأأت يطل هأأأأأا  ،مطأأأأأاعدة املكخةأأأأأاث املخعمأأأأأرة للةأأأأأدء مأأأأأ  بديأأأأأد والخقأأأأأدم -

 املجخم .

إدارة وجنظأأأيت ػأأاركت املجخمعيأأأت "مػأأاركت  اأأزاد واملجوعأأاث  أأمل اع أأف بامله الدراضأأت و أأمل هأأذ

و أأأأمل  ،تاػأأأأطت املكخةأأأأت وازامجهأأأأا لخحقيأأأأ  ديأأأأاة تاوأأأأ  ل،اأأأأزاد واملجموعأأأأاث ككأأأأ   أأأأمل الوقأأأأذ الخأأأأالمل

  ".املطخقة 

لأأأا بنأأأاء املأأأواط  إوالتأأأف جأأأؤدي  ،واع أأأف بمظأأأاهز املػأأأاركت املجخمعيأأأت "املمارضأأأاث  أأأمل املكخةأأأاث العامأأأت

يوأأا املطأأاءلت ايمأأا تو  ،املطلأأ  والقأأادر علأأا املػأأاركت  أأمل اجخأأا  القأأزاراث ،جخمأأ  العأأارفوامل ،ال أأالج

 . يقدم م  ادماث عامت"

 مشكلة الدراسة  

جمأأأارص  أأأأمل للمكخةأأأأاث العامأأأت، ومأأأأمل  دوار بديأأأدةتدخيابأأأأاث املجخمأأأ  املعاصأأأأز لقأأأد تظهأأأزث ا

هأذه  ازضذ، كما املكخةاث واملعلوماثكةير م  املكخةاث الغزايت بحطب  دبياث املبػورة  مل علت 

يجأأأأأاد إلأأأأأا بانأأأأأب إداأأأأأا  جقنيأأأأأاث دديةأأأأأت إاث املةأأأأأاام مأأأأأ  اأأأأأا  معلأأأأأا ج أأأأأميالادخيابأأأأأاث حغييأأأأأراث 

وغأأأأأزف  ،واملقأأأأأاممل،  makerspace مطأأأأأاداث  أأأأأمل املكخةأأأأأت ألاػأأأأأطت املجخمأأأأأ  مةأأأأأ  مطأأأأأادت ال أأأأأاا 

  ابقاء مطاداث للمكخةت وغزف الابخماعاث، واالطة  م ،واملعار  ،وقاعاث املخاضزاث ،الخدر ب

 الخقليديت.

بطألطنت  ػاهد بوضوم  مل املكخةأاث  هليأت وج ميت مةانيها   مل تدوار املكخةت، هذا الخغييرو  

  ال جوبأأأأأد دتأأأأأي جن دراضأأأأأت عأأأأأ  هأأأأأذه املكخةأأأأأاث جةأأأأأين تهميوهأأأأأا، وطةيعوهأأأأأا، وتدوارهأأأأأا  أأأأأمل نأأأأأتال عمأأأأان إ
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املجخم ، ونوعيت الخدماث التف جقدمها، وكذلك ال جوبد دراضت جوضج مدا اضخداموها كمؤضطاث 

  مجخمعيت قائمت علا الخطوع واملخطوعين.     

ةأأأأاث الفز أأأأدة مأأأأ  نوعهأأأأا مأأأأ  اأأأأا  هأأأأذه املكخلأأأأا اضخكػأأأأاف إ هأأأأدف هأأأأذه الدراضأأأأت النوعيأأأأت وعليأأأأ  

 أأأمل هأأأذه املكخةأأأأاث كمؤضطأأأاث معلوماجيأأأت تاػأأأأدها  املػأأأأاركت املجخمعيأأأت التأأأف جمأأأأارصدراضأأأت مظأأأاهز 

 املجخم  وجقوم علا الجهود الخطوعيت  مل الخدضيظ والدػغي  وجقديت الخدماث.

 منوج الدراسة 

وادضأأأأأأأألوب املقأأأأأأأأاباث الشخ أأأأأأأأيت  [17-15] أأأأأأأأمل الةحأأأأأأأأث  اعخمأأأأأأأأدث الدراضأأأأأأأأت املأأأأأأأأنهج النأأأأأأأأوعمل

علأأا اضأأخمارة غأأة  مفخودأأت لخيطأأير بأأ  الةيانأأاث مأأ  القأأائمين علأأا املكخةأأاث علأأا تضأأاص  باالعخمأأاد

جدضطأأأذ هأأأذه املكخةأأأاث، والكػأأأف عأأأ  اعاليوهأأأا  ضأأأوئهاد أأأز تاػأأأطت املػأأأاركت املجخمعيأأأت التأأأف  أأأمل 

كخةأاث، وجحليأ  ألهأت الدراضأاث  أمل م  اا  الةياناث التف تدلا بها القائمون علا هأذه امل باضخقزائها

املوضأأأوع والوصأأأو  إلأأأا تهأأأت املقاراأأأاث مأأأ  مأأأا بأأأاء  أأأمل هأأأذه الدراضأأأاث، ملعزاأأأت مطأأأخوا مأأأا يكأأأون مأأأ  

 مػاركت مجخمعيت اطخطي  م  االها تن اعزف ما جحق  م  نجام  مل ضوء تهداف الدراضت.

درال : إالةأأاامالجأأشء و اث. املكخةأأا أأائص هأأذه  و  غأأم  تضأأالت عأأ  وقطأأمذ  ضأأالت الأأا بأأشتي :  

 :كمحاور للةحث وممل مظاهز املػاركت املجخمعيت الطخت

مػأأأاركت املجخمأأأ   أأأمل جقأأأديت  -3الدػأأأارك مأأأ  املؤضطأأأاث  اأأأزا  -2اضأأأخغا  املطأأأاداث ) املة أأأي(  -1

الانخأأأأأزاط  أأأأأمل  -6اػأأأأأطت دأأأأأو  الكخأأأأأاب واملعلومأأأأأاث   -5مػأأأأأاركت املخطأأأأأوعين  -4الخأأأأأدماث العامأأأأأت 

 امت.الخواراث الع

ومأأمل مكخةأأت  ،محااظأأت الدااليأأت بطأألطنت عمأأانللدراضأأت جقأأد  أأمل خخأأارة املةار واملكخةأأاث  هليأأت الأأ

النأأأدوة  أأأمل مدينأأأت بهأأأا، ومكخةأأأت مزكأأأش مأأأند الةقأأأا مل  أأأمل مدينأأأت مأأأند، ومكخةأأأت وقأأأف الخمأأأزاء  أأأمل مدينأأأت 

علأأا الاضأأدةاناث   جحليأأ غأأزع الةادأأث  أأملوقأأد علأأا الخأأوالمل.  ”C“و  ”B“و   ”A“الخمأأزاء، جأأت جزميزهأأا بأأأ 

م   الةالةت بحوور الةادث ايما  ػة  املقابلت النوعيت لاذمو الخوالمل بمجزد اضخامها م  املكخةاث 

 كدضلوب مناضب لهذه النوعيت م  الدراضاث.مديز املكخةت 

 النتائج 

كانأأأذ خحليأأأ  حػأأأاب  بأأأين املكخةأأأاث الأأأةار املخخأأأارة مأأأ  ديأأأث جأأأار   ااخخادهأأأا، ديأأأث التظهأأأزث نخأأأائب 

صأأأدور الئحأأأت جأأأزايص املكخةأأأاث  هليأأأت مأأأ  قةأأأ  وسارة الضأأأرار والةقااأأأت  أأأمل عأأأام  اضأأأةقخازبخأأأان منهأأأا 

جميعهأا جحأوي مجموعأاث مأ  تما م  ديث املجموعاث ا، بعام، والةالةت اخحذ بعده بعام م1997

  مل مكخةت الندوة ديث ضمذ  ،عنوان 10000تكمر م  
 
يأد وهأو عأدد بعنأوان   40000وتكقرها عددا
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الأا  10كما تن عدد املخطوعين باملكخةأاث يخفأاوث مأ   عنوان. 500مقارنت بما حطمد ب  الائحت وهو 

والانضرنأأأذ  ،عأأأارةذلك جأأأواز بميأأأ  املكخةأأأاث اأأأدماث املكخةأأأاث العامأأأت  ضاضأأأيت مةأأأ : ل اأأأزدا. كأأأ 60

وهأأأذا مؤغأأأز وجأأدر ب املخطأأأوعين واملأأوظفين،  ،وجأأأدر ب املطأأأخفيدي  ،والطةاعأأت ،والبسأأأ  ،الاضأألكم

 علا وعمل ومعزات القائمين عليها بخدماث املعلوماث  مل املكخةاث العامت. 

دأأأو  مظأأأاهز املػأأأاركت املجخمعيأأأت مأأأ   ضأأأالت والخأأأاو بمحأأأاور الدراضأأأت لجأأأشء الةأأأاام اجحليأأأ  تمأأأا 

   ان   إلا النخائب الخاليت:باملكخةاث  هليت 

 سسحخلسم ث ستك ن وستي ة ث: -1

لأا بانأب إالخيز املكأاام  هو اضخخدامَ  مل الوقذ الخاضز هداف ارجياد املكخةاث العامت تم  بين ائن 

 الاضأخفادة مأ   اأأدماث املكخةأت. ااملكخةأأت العامأت ضأأميذ باملكأان الةالأأث 
 
الأأذي للةيأذ لخكأون امخأأدادا

  يأأأأر تهأأأداف املكخةأأأأاثياملكأأأأان الةأأأاام، وهأأأأذا بأأأدوره عمأأأأ  علأأأا حغالأأأأذي هأأأو والعمأأأ   ،املكأأأأان  و  هأأأو 

 مكانأأباعخةارهأأا 
 
( (Aabø & Audunson, 2012إلكدطأأاب الخقأأراث واملػأأاركت والخمكأأين والابخكأأار  ا

[18]. 

 لأأأأأأا كو هأأأأأا مكانأأأأأأإوعليأأأأأ  غأأأأأأدث املكخةأأأأأاث العامأأأأأأت باالضأأأأأاات 
 
 للقأأأأأزاءة والخعلأأأأأأيت املطأأأأأخمز مكانأأأأأأ ا

 
لعقأأأأأأد  ا

ث قاعأأأأأاث ضأأأأأيف  أأأأأمل ج أأأأأميت مةأأأأأاام املكخةأأأأأاتواملخاضأأأأأزاث والادخفأأأأأاالث و  ،والنأأأأأدواث ،الابخماعأأأأأاث

قةأأأأأ  اػأأأأطت واأأأأزامب مخخلفأأأأت ضأأأأواء مأأأأ  توصأأأأفوف دراضأأأأيت وورع جأأأأدر ب ومطأأأأزم، و لأأأأك لخنظأأأأيت 

قأأأأد اأأأأزا دأأأأو  املكخةأأأأت. و تو حجشهأأأا مأأأأ  قةأأأأ  مجموعأأأأاث وهياأأأاث تتعوأأأاء املكخةأأأأت واملخطأأأأوعين بهأأأأا 

والكأأأاميراث  ،والكزاسأأأ ف ،جأأأواير  دواث مةأأأ  تبهأأأشة العأأأز  هليأأأت املدروضأأأت إلأأأا ملكخةأأأاث اعمأأأدث 

الضأأخخداماث املجخمأأ  دولهأأا  عار هأأا باملجأأانإو تومعأأداث املطأأزم ليأأخت جدبيرهأأا  ،و بهأأشة ال أأوجيت

. وبهأأأذا جكأأأون Library Of Things [19]"بمكخةأأأاث  غأأأياء" (Johnson, 2016)وهأأأذا مأأأا تضأأأمخ  

كأان و أمل ممارضأت قد ضةقذ غيرها م  املكخةأاث  أمل اضأخخدام املكخةأاث كم مل عمان  ملكخةاث  هليتا

 ,Jochumsen)والتف  كزها  ،هدااا بديدة ملةاام املكخةاث العامتتجخدم ممل بذلك مكخةاث  غياء و 

Hvenegaard Rasmussen, & Skot-Hansen, 2012)  ا أأائص نمأأو ل الخيأأز املكأأاام بمطأأ ي

 .[20] ربعت وممل: الالهام والخعليت والابخماع ) الخاقمل( والانجاس

 تش ركت ستش عكت وس -2

ومأأ  بأأين جلأأك تكأأد جحليأأ  النخأأائب تن املكخةأأاث  هليأأت علأأا عاقأأت قو أأت مأأ  املؤضطأأاث املجأأاورة لهأأا 

 ،والانديأت ،واملجموعاث الخطوعيأت ،واملؤضطاث الخكوميت ،واملزاكش اليخيت ،املؤضطاث: املدارص

والابخمأأأاعمل مأأأ  اأأأا   ،العمأأأ  علأأا حشأأأجي  الخأأأزاك الةقأأا ملكمأأا جقأأأوم باملدينأأأت، بوالاجأأان املخخلفأأأت 
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و ااربهأأا بمأأا يفيأأأد املجخمأأ  وقأأد  عأأود عليهأأأا تضأأأواء دااأأ  املكخةأأت  ،جنظأأيت بأأزامب وااػأأطت مػأأضركت

مأ  كمؤضطأأت خبعوائأد ماديأت بطأز  مةاغأأزة وغيأر مةاغأزة الأأا بانأب حعش أش دور وتهميأأت املكخةأت للمج

 تهليت.

دأو  املكخةأت الخكوميأت والخاصأت  "لدينا عاقاث قو ت وغزاكت م  املؤضطاث (A)واحطب املكخةت  

 ،ت الػأأأأورانأأأأوالاجأأأأان بالواليأأأأت مةأأأأ  لج ،ومكخةأأأأت الأأأأوالمل ،والةلديأأأأت ،واملزكأأأأش ال أأأأ مل ،مةأأأأ  املأأأأدارص

ن جأزابخ املكخةأت مأأ  ت" (B)كمأا جؤكأد إبابأأت املكخةأت . (A)املكخةأت إبابأأت ولجنأت الشكأاة وغيرهأا" بحطأب 

اعمل بالواليأأأت كمأأأا بلأأأب بعأأأ  املنأأأاا  والأأأدعت املؤضطأأأاث  اأأأزا ضأأأاهت  أأأمل الخأأأزاك الةقأأأا مل والابخمأأأ

  .املادي للمكخةت"

لأأأا بنأأأاء وجطأأأو ز غأأأزاكاث دقيقيأأأت مأأأ  مؤضطأأأاث املجخمأأأ  إن حطأأأ ا عمومأأأا تيبةغأأأمل علأأأا املكخةأأأاث و 

 دولها والعم  معا لخمكين املػاركت املجخمعيت بػك  تكقر بما يحق  اوائد للمجخم  دو  املكخةت.

   ث سلحخط ط وسلحطويرلتقلمت وامسشرسك سملجحمع في سيخلم ث س -3

هأدااها ولخكأون اأدما ها وم أادرها مناضأةت لاجميأ  دولهأا وامأا يناضأب لكم جحق  املكخةأت ت

ايأأأخت اغأأأزاك املجمأأأ   أأأمل تمأأأور الخخطأأأيخ، و لأأأك مأأأ  اأأأا  مػأأأاركت تاأأأزاد املجخمأأأ   أأأمل  ادخيابأأأا هت

مجأأالظ لدارة والاجأأان مأأ  جقأأديت املػأأورة واملقضردأأاث مأأ  اأأا  الاضأأدةاناث وصأأنادي  املقضردأأاث 

جحقيأأ  مطالأأب املجخمأأ  دأأو  املكخةأأت وكأأذلك  مانوأأوالػأأكاوي والوضأأائ  الالكضرونيأأت. و لأأك كلأأ  ل

 . اث وجنظيت امليزانياثجزجيب الاولو 

آراء النأأأاص  أأأمل الخخطأأأيخ والخطأأأو ز عقأأأر بأأأ وقأأأد اعخمأأأدث اداراث املكخةأأأاث الأأأةار علأأأا  اأأأذ

جأأأت حغييأأأر " (A,C) أأأمل املكختخأأين علأأأا ضأأأتي  املةأأا  اوضأأائ  الخواصأأأ  الابخمأأاعمل وصأأأنادي  املقضردأأاث، 

مب جت جنظيمها بناء علا طلةاث ، كما تن هناك بزاتوقاث اخد املكخةت بناء علا مقضرداث رواد املكخةت

 املجخم ". وهذا يظهز قزب هذه املكخةاث م  املجخم  وتزز املخطوعين  مل إدار ها.

مػأاركت ( تن علأا املكخةأت Kranich, 2012و (Goulding, 2009وهذا ما  هةذ الي  دراضاث  كأ  مأ 

ة واملقضردأاث مأ  اأا  خقأديت املػأور لجأان الخخطأيخ والخطأو ز لازاد املجخم   مل مجالظ الادارة و ت

 . [21, 10] الاضدةاناث وصنادي  املقضرداث والػكاوي باالغكا  الخقليديت والالكضرونيت

 سلحطوع وستحطواين  -4

وايأ   ،كمكان ينظت الخطوع ويعلت ممارضت الخطوع لاازاد واملجموعاث ةاملكخةت العامت ازصت كةير 

يقأأأأأوم رواد املكخةأأأأأت بأأأأأدور املوظأأأأأف  أأأأأمل جقأأأأأديت الخأأأأأدماث وادارة غأأأأأؤون املكخةأأأأأت وحػأأأأأغيلها وجنظيمهأأأأأا 

Goulding, 2009))[10]. 
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صأأأأةد الزااأأأأد للمكخةأأأأاث تبأأأأواب و وضأأأأ    تصأأأأةد زقااأأأأت دالأأأأذ علأأأأا املكخةأأأأاث العامأأأأت مأأأأ  تاأأأأالخطوع 

 ,Casseldenلا بانب راأد املكخةأت باملخخ  أين وا أخاب الخقأراث إالعامت واملعين علا قلت املوارد 

Walton, Pickard, & McLeod, 2017))[22] . 

صأأأأةحذ تغأأأأا  ألضأأأأاب ماليأأأأت نديجأأأأت دعأأأأت املخطأأأأوعين و وهنأأأأاك مكخةأأأأاث عامأأأأت نجأأأأذ مأأأأ  قأأأأزاراث ل 

يأأأأأأت مأأأأأأ  هأأأأأذه النوع الكةيأأأأأر منهأأأأأأا  عخمأأأأأد اعخمأأأأأأادا كليأأأأأا علأأأأأأا املخطأأأأأوعين  أأأأأأمل الخنظأأأأأيت والادارة وحطأأأأأأ ي

 وحػ هها كةيرا املكخةاث  هليت  مل عمان. Community-managed libraries  [23] املكخةاث

، وهأأأذا مأأأا اػأأأدث مأأأ  قةأأ  املجخمأأأ  إلضأأأخخدام املجخمأأ تمأأا يميأأأز املكخةأأأاث  هليأأت  أأأمل عمأأأان ت هأأا وتن 

لأون علأا "هأذه املكخةأاث تضطأذ وجأدار مأ  قةأ  املخطأوعين وهأت  عمجؤكده إباباث املكخةاث الةار 

، وهأأأأأأأذا يوضأأأأأأأج تن املػأأأأأأأاركت (B)املكخةأأأأأأأت جقأأأأأأأديت اأأأأأأأدماث املعلومأأأأأأأاث وجنظأأأأأأأيت  اػأأأأأأأطت والقأأأأأأأرامب" 

 املجخمعيت هو  ضاص الذي قامذ علي  وم  غدن  هذه النوعيت م  املكخةاث.

جنظت العم  الخطوعمل مكخوات  جفاقياثيبةغمل تن يقبن با تيا كانذ املكخةاث مل ن يعم  املخطوعإال تن 

  هأأت يوقعأأون عقأأودتن جأأدر ةاث وجدهيأأ  كمأأا ييخلقأأا املخطأأوع بةغأأمل تن و 
 
مأأ  املكخةأأاث بمأأا يوأأم  لهأأت  ا

 تجأأواير مأأ  الخقأو  ويعأأزاهت بالوابةأأاث. هأذا 
 
مأأ  ااخيأأار  دلأت العمأأ  التأأف جأنظت عمليأأت الخطأأوع بأدءا

معهت ت ةكيفيت حعام  موظفم املكخكذلك املخطوعين وجوظيفهت الا مكاااوهت وطز  الخعام  معهت و 

 عمأأأا  اليوميأأت باملكخةأأأت بمأأأا يكفأأ  الخقأأأو  و وأأأم  الالضأأزام والأأأوالء وامللكيأأأت لقأأأرامب تدائهأأأت اأأا  

 ,Casselden) املكخةأأأأاث وانظموهأأأأأا وامأأأأأا يحقأأأأ  بأأأأأودة الخأأأأأدماث التأأأأف جقأأأأأدمها املكخةأأأأأاث للمجخمأأأأ 

Pickard, & McLeod, 2015; Casselden et al., 2017) [22 ,24]ةاعأ   أمل جنظأيت ، وهأذا مأايبةغمل اج

  املكخةاث  هليت  مل ضلطنت عمان.
 

 ألانشطت ةول سلكحب وسلقرسءة وستعلوم ث  -5

. وعليأ  جخفأ  املكخةأاث اػأائهاإمأ   فيةقا الكخاب هأو تضأاص جكأو   املكخةأت والغأز  الزئي أ 

جنظأأأأيت  اػأأأأطت والفعاليأأأأاث إلغأأأأاعت القأأأأزاءة واملعزاأأأأت  أأأأمل املجخمأأأأ  وجأأأأنظت لهأأأأذا الأأأأةار  أأأأمل بوانأأأأب 

لغز  دلقاث لعز  الكخب ونقدها الا بانب جنظأيت مطأابقاث القأزاءة والخطابأت علأا مطأخو اث ا

 هناك حشجي  ل،طفا  للمػاركت  مل مطابقاث قزاءة علا مطخوا اقلي ف ايوا. محليت ووطنيت و 

جنظت دماث قزاءة اارل مة ي إال ان  علا املكخةاث  هليت تن ال جكخفم بذلك ديث يمكنها تيوا تن 

داالأت مخنقلأت تن حعمأ  علأا الطأ مل لخأواير  أمل املأدارص والطأاداث العامأت والخأدائ  و و لأك  تاملكخةأ

 .  Kranich, 2012))[21]، لكم جكون بمةابت نوادي للقزاءة علا نطا  واض  لخدمت املناط  الةعيدة
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 جنظ م ستن قش ث ف م  يخلم سلص يح سلع م -6

بعأأأأ  املكخةأأأأاث علأأأأا اضأأأأخقطاب ديأأأأث حعمأأأأد وهأأأأذا مأأأأ   دوار الخديةأأأأت للمكخةأأأأاث العامأأأأت 

املكخةأأأأاث  أأأأمل  بعأأأ  الفعاليأأأأاث للمؤضطأأأأاث  اأأأأزا وجنظيمهأأأأا دااأأأأ  املكخةأأأت دتأأأأي وصأأأأ  بعأأأأ  مأأأأ 

كأأأأأون كنقطأأأأأت ل أأأأأنادي  الاقضأأأأأراع والخ أأأأأو ذ ااصأأأأأت بمنطقوهأأأأأا  أأأأأمل ااخيأأأأأار مأأأأأ  جن الأأأأأدو  الغزايأأأأأت ت

 .  وانخخاباث رؤضاء الدو  يمةلهت  مل القرملاناث ب

 إلأأا وبأأود مؤضطأأاث تاأأزا قائمأأت بهأأذا الأأدور  أأمل املأأدن العمانيأأت ايقخ أأز عمأأ  املكخةأأاث 
 
ولكأأ  نظأأزا

 هليأأأأت  أأأأمل هأأأأذا املخأأأأور علأأأأا جنظأأأأيت بأأأأزامب جوعيأأأأت ابخماعيأأأأت و أأأأخيت الأأأأا بانأأأأب محاضأأأأزاث تدبيأأأأت 

 ث العامت تيوا. وجار خيت وانيت وممل ممارضت جحطب لها ضم  الادوار الخديةت للمكخةا

مزااأأأ  املكخةأأأت كاملطأأأزم والقاعأأأت املخعأأأددة  غأأأزا  وال أأأفوف  أأأمل طأأأخخدم مأأأ  اأأأا   لأأأك  ديأأأث 

 & ,Al-Suqri, AlKindiجنظأيت محاضأزاث ونأدواث مخنوعأت زقاايأت وابخماعيأت بأ  وضياضأيت ايوأا 

Saleem, 2017)) [25] بحطب املطموم  مل قانون الدولت  . 

 

 مناقشة النتائج 

م أأادر وقلأت  أأمل يداأأذ علأأا املكخةأاث  هليأأت نقأأص  أمل اأأدماث املعلومأأاث علأا الأأزغت مأأ  تنأ  

ن هأأذه املكخةأأاث نديجأأت الدخوأأا ها تا ، غأأنقأأص املأأوارد املاليأأت والتػأأز تإلأأا  عأأشا الأأذي املعلومأأاث و 

مأأأأ   دار هأأأأا و أأأأمل جقأأأأديت الخأأأأدماث والقأأأأرامب اا هأأأأا ملياأأأأت بأأأأالكةيرإاػأأأأاء املكخةأأأأت و إالخطأأأأوع  أأأأمل بوانأأأأب 

دوار دديةأت تقت بخدماث املعلوماث املجخمعيت وجنميت املجخم  وهأذه لالجوانب املهمت  ازا واملخع

والزواأأوث  ت املخخلفأأتالقرمجأألغأاث درال: مطأأادت ال أأاا  وحعلأأيت إللمكخةأاث العامأأت و خمةأأ   لأأك  أمل 

قػأأأاث الطياضأأأيت والخأأزف والاعمأأأا  اليدو أأت والخوعيأأأت اليأأخيت والفعاليأأأاث الضرايهيأأت بأأأ  دتأأي املنا

 وغيرها م  القرامب ايما  هت و خدم املجخم  دو  املكخةت.

دارة والخأأدماث التأأف اػأأاء ول املكخةأأاث  هليأأت  أأمل عمأأان مأأمل از أأدة مأأ  نوعهأأا مأأ  ديأأث لا

جقأأأدمها وبعوأأأها يمأأأارص تاػأأأطت ال جخأأأواز  أأأمل كةيأأأر مأأأ  املكخةأأأاث التأأأف جح أأأ  علأأأا الأأأدعت الخكأأأومم 

جادأت ديأز إاوأ  النمأا ل  أمل تهأف مأ  ولهأذا ا .بزواجب م  الخكومت ن و وموظفون و ديزها مخخ  

 لأأأك مأأأ  اأأأا  غأأأزاكت املكخةأأأت مأأأ  القطأأأاع الخطأأأوعمل واملجخمأأأ  حقأأأ  املكخةأأأت ألاػأأأطت املجخمأأأ ، و خ

غأأأأأزاك رواد املكخةأأأأأت كمخطأأأأأوعين إهأأأأأذا باالضأأأأأاات الأأأأا  ،دأأأأو  املكخةأأأأأت واملؤضطأأأأأاث الخدميأأأأت  اأأأأأزا 

ت وجنظيمهأا و أمل جنظأيت  اػأطت والقأرامب والخأواراث العامأت والأذي باملكخةت  مل جقديت ادماث املكخة
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مأأ  غأأدن  جكأأو   الفأأزد العأأارف واملطلأأ  والقأأادر علأأا املػأأاركت  أأمل صأأن  القأأزار الأأا بانأأب قدرجأأ  علأأا 

 املطاءلت واملطاهمت الفعالت بما هو  مل صالج املجخم  والوط  بػك  عام.

تن مظأأاهز املػأأاركت املجخمعيأأت جمأأارص  أأمل هأأذه وقأأد جةأأين مأأ  اأأا  تبواأأت املكخةأأاث الأأةار 

املكخةاث وممل  ضأاص الأذي قامأذ عليأ  هأذه النوعيأت مأ  املكخةأاث. كأذلك يدةأين الخوااأ  الكةيأر  أمل 

ممارضت مظاهز املػاركت املجخمعيت بهذه املكخةاث الخطوعيت م  الدراضاث الطأابقت ولكأ  ينق أها 

  وكأأأذلك دعأأأت املخخ  أأأين والأأأذي يأأأؤزز دخمأأأا علأأأا علأأأا عكأأأظ املكخةأأأاث الغزايأأأت وبأأأود تدلأأأت العمأأأ

 بودة العم  ومناضتخ  لجمي  تازاد املجخم .

كمأأأا  تن حػأأأاب  املكخةأأأاث  هليأأأت  أأأمل ضأأألطنت عمأأأان مأأأ  مةيا هأأأا مأأأ  املكخةأأأاث الغزايأأأت والتأأأف 

 مل تصالت املػأاركت املجخمعيأت مأ  ديأث  Community-managed Librariesحط ي  مل بز طانيا مةا 

ملكيأأأأأأأأت املخطأأأأأأأأوعين لقأأأأأأأأرامب ادمأأأأأأأأت املجخمأأأأأأأأ  وبأأأأأأأأوهز العمأأأأأأأأ  الخطأأأأأأأأوعمل  أأأأأأأأمل ادارة مناغأأأأأأأأخ املكخةأأأأأأأأت 

Casselden et al., 2017; Goulding, 2009) )[10 ,22] وممل جخخلف عنهأا  أمل قلأت الأدعت وااصأت  أمل،

اات الا عدم املػابكت م  مةيا ها مأ  بوانب الخقنين وتدلت العم  وكذلك الدطو   لخدما ها باالض

 املكخةاث والعم  املنعش  تديانا. 
 

 اخلامتة والتوصيات

وجقأأأأديت الأأأأدعت لهأأأأا ومطأأأأاند ها مأأأأ  قةأأأأ  ملكخةأأأأاث اذه يبةغأأأأمل الاهخمأأأأام بهأأأأبنأأأأاء علأأأأا ماجقأأأأدم  

ن جح أأأ  علأأأا دعأأأت مطأأأأخديت مأأأ  القطأأأاع الخأأأاو ومػأأأاركوها  أأأمل جنظأأأأيت تالجهأأأاث املعنيأأأت وكأأأذلك 

 يوا.تالقرامب بما يخدم املجخم  واما يمكنها م  ججو د ادما ها  اػطت و 

والتف جمخأاس بقلأت الخكلفأت  مل املدن والقزا العمانيت، مة  هذه املكخةاث  جوضي  اندػاروكذلك يبةغمل 

علأأأأا حػأأأأتيكها بنظأأأأام مكخةأأأأاث مودأأأأد واهزضأأأأت حعاونيأأأأت وجشو أأأأد حعأأأأاوام واغأأأأضراكاث يأأأأخت العمأأأأ  ن تو 

بانأأأب جأأأواير اأأأزو الخأأأدر ب للمخطأأأوعين العأأأاملين بهأأأا وكأأأذلك جأأأواير الأأأدعت  الكضرونيأأأت مودأأأدة الأأأا

 املالمل املطخمز بطز  مخخلفت منها الوقف والاضدةمار واملند.

دراضأأأأأأاث علأأأأأأا الجهأأأأأاث املخخ  أأأأأأت مةأأأأأأ  بمعيأأأأأأت املكخةأأأأأاث العمانيأأأأأأت وقطأأأأأأت يؤمأأأأأأ  يوأأأأأا وت

الئحأأأأأأت مزابعأأأأأأت و خعجيأأأأأأ  ال ودائأأأأأأزة املكخةأأأأأأاث بأأأأأأوسارة الضأأأأأأرار جامعأأأأأأت الطأأأأأألطان قأأأأأأابوصباملعلومأأأأأاث 

لخ أأأأةد قأأأأانون املكخةأأأأأاث العامأأأأت  أأأأأمل عمأأأأان والاضأأأأزاع  أأأأأمل جنظأأأأيت غأأأأأةكت وجطو زهأأأأأا املكخةأأأأاث الاهليأأأأت 

املكخةأأأأأاث العامأأأأأت العمانيأأأأأت واعأأأأأداد الفهأأأأأزص العمأأأأأاام املودأأأأأد وجأأأأأواير م أأأأأادر معلومأأأأأاث الكضرونيأأأأأت 

وجنظأأأأيت دمأأأأاث هليأأأأت باملكخةأأأأاث    دلأأأأت العمأأأأ حعأأأأاوام. كأأأأذلك يقأأأأ  علأأأأا عاجقهأأأأا ج أأأأميت تباغأأأأضراك 
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درابها ضم  الخطخ الوطنيأت وامليزانيأاث العامأت الط مل إل الدعت لهذه املكخةاث وحطو   ادما ها و 

 للدولت .   
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 ملحق:  

 سسحب  ن ستش ركت سملجحمع ت ع تكحل ث ألاهل ت 

نا بادث  مل مجا  املكخةاث واملعلوماث، وتجم ي منك املػاركت  مل لبابت علا تداة الةحث هذه والتف ت

املػأأأأاركت املجخمعيأأأأت و دوار الخديةأأأأت للمكخةأأأأاث العامأأأأت: املكخةأأأأاث ضدطأأأأخخدم  أأأأمل دراضأأأأت بعنأأأأوان 

 . هليت  مل ضلطنت عمان نمو با

 hosainim@gmail.comايمي : 99358793دمحم ب  عةدهللا الخطي ف هاجف:

___________________________________________________________________ 

  :ااخخادهاار   ج       اضت املكخةت:

 عدد املخطوعون*:   عدد املواد  ازا:             عدد الكخب:

 بب بنعت او ال دو  جواز الخدماث الخاليت: ت

:ملطأأأأأأأأخفيدي ادر ب جأأأأأأأأ :لبس  والطةاعتا الػةكت الاضلكيت:    :تبهشة الخاضوب  :لعارة

 جدر ب املخطوعين:          

__________________________________________________________________ 

 تبب ع   ضالت املفخودت الخاليت: 

 ومجموعاث؟ اازادتمة ي املكخةت وادوا ها م  قة  املجخم  ما ممل اضخخداماث 

املؤضطاث والجهاث التف جخعاون معها املكخةت؟ وما مأمل الفوائأد التأف حعأود علأا املكخةأت مأ  هأذا  ماممل

 الخعاون والدػارك؟

كيف حعكظ القزاراث املخخذة، بخ وو اضخحدار ادماث باملكخةت وجطو ز تاأزا، رتي املجخمأ  

 ورغةاج ؟ 
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جنظيت موادها وجقديت الخدماث الفنيت  مل إدارة املكخةت و بها املخطوعون  ػاركت التف يقومتوب  امل ما

 ولدار ت وجنفيذ القرامب و اػطت؟

مأأا مأأمل  اػأأطت والفعاليأأاث دأأو  الكخأأاب او  اث العاقأأت بالكخأأاب والقأأزاءة واملعلومأأاث والتأأف جقأأوم 

 بها املكخةت؟

دن العأأأام العامأأأت والػأأ لخأأواراث أأمل ا  - قأأائمين علأأا املكخةأأأتكأأأونكت   – لأأديكت  مأأا مجأأاالث املػأأأاركت 

 وال الج العام للمدينت؟
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 :ة يف السودانالعاماملكتبات املباني واألثاخ  حتقق معايري ىمد

 لوالييت اخلرطوم وسهار دراسة استكشافية

 

 فضل عبدالزحيم عبدهللا د.صفاء عبدهللا محمود بخيت                                                          

 أ. مػارك جامعة النيلين                                                      أمين منتبة ضنار العامة                    

   

   :لخصامل 

التعددددزد طبدددد  نبيعددددة اابددددا ف  املددددا  ااطددددت ل   دددد  اانتبددددا  العامددددة  دددد   تهددددلد اللراضددددة   دددد    

 مهابقتها أ  طل  مهابقتها للمعايير ااهلوبة    هذا الخؿوؽ.التعزد طب  ملى الطودان،   

ااعددايير  اماهجهددا الخاؾددة باابددا ف  املددا ،  تاليددل ااعولددا  ال دد  تاددوى  مفهددو ا ى اللراضددة  تتندد

 د ن تهبيق ااعايير ااعتملة    اانتبا  مال اللراضة.

 طددد  م ن دددا  
 
 ظدددل البان دددان اادددن ا الوؾدددفف التاليبددد   أضدددلوج اا دددً  أضدددظلة اازاجعدددة،  كددد 

ة للتعددزد طبدد  الوالددمل  دد  اانتبددا  طينددة اللراضددة   دد  اانتبددا  مدد  لدد ى الشتددارا  ااباغددز  بدان ينال

 العامة     الي   الخزنو   ضنار.

 توؾلت اللراضة     طدلد مد  النتدامن مجهدا: أن يالبيدة مبدا ف اانتبدا  مادل اللراضدة لد  تؿدم  

يددددددددة لتهددددددددون منتبددددددددة،  لدددددددد  ُيزاادددددددد   حهدددددددا التوس ددددددددمل ام ددددددددل للقاطددددددددا   ؾدددددددداال  ااهالعددددددددة لتلب  ددددددد  اؾددددددددل

الفعليدددددة للمطدددددتفيلي  الاددددداليين أ  ا اتملدددددين،  ب اؾدددددة لبدددددار الطددددد   انفددددداى  ه    الانتياجدددددا 

 طب  املا  بم تلل أغدهال..  تدي ف مػدن   طدل  تهبيدق 
 
الانتياجا  الخاؾة.  تنهبق هلو أيكا

 مد  لبدل ااعايير م  الغياج غب. التا  ل قا ة اانتبة العامة    ا جتمدمل،  طدل  تهتمدا   هدا رضدم
 
يا

الطددددلها  ا اليددددة  بااعددددايير اان مددددة لخددددلماتها،  تهددددو  ا ددددزاد  اان مددددا  الهوطيددددة  اا ضطددددا  

 طدددددد  طدددددل   جددددددود غدددددزما  مت ؿؿدددددة تهددددددت  بتدددددو ير مطددددددتلشما  
 
اااليدددددة للقيدددددا   هددددددذا الدددددل ر،  كددددد 

 اانتبا     الطودان.

 :مفتاحيت ملماث

 اانتبا  مبا ف/  الطودان - العامة اانتبا 
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Abstract 

          The study aims to identify the nature of the buildings and the furniture used in 

the public libraries in Sudan and to identify the extent of their conformity or lack of 

conformity with the required standards in this regard. 

The study deals with the concept of standards and their models for buildings and 

furniture, and identifies the obstacles that prevent the application of the standards 

adopted in the libraries in question. 

The researchers used the analytical descriptive approach, the survey method and the 

review questions, as well as the observations of researchers through direct visits to 

identify the reality in the sample study libraries, namely the public libraries in 

Khartoum and Sinnar states. 

The study found that the majority of library buildings were not originally designed to 

be a library. The optimum distribution of halls and reading rooms was not considered 

to meet the actual needs of existing or potential beneficiaries, especially the elderly, 

children and people with special needs. The same applies to furniture in its various 

forms. The problems of non-implementation of the standards are due to the almost 

total absence of the culture of the public library in the society, the lack of formal 

interest by the local authorities and the standards regulating its services. Individuals, 

voluntary organizations and financial institutions volunteered for this role.  

Keywords:Library Buildings  / Public libraries - Sudan  

 املقدمة املهوذية للدراسة

تقددددل  اانتبددددا  العامددددة لددددلماتها لهددددل أ ددددزاد ا جتمددددمل بم تلددددل  ظدددداته  العمزتددددة  اهتمامددددداته  

ااعز يددددة.   عمددددل طبدددد  تزليددددة ضددددلوك ت طددددان  تاؿددددنن. بددددالقي   الدددد   الن يلددددة،  تنميددددة ال قا ددددة 

لطددفة الخلمددة تؿددوج ااددو العامددة لليدد.،  تشجيددة أ لددا   زايدد. بهددل مددا هددو اددا مل  مفيددل. هلددو  ن  

 عشتش د ر ااوان  لإلضها     ليادة الازلة الفنزتة  ال قا ية  العلميدة بمدا ي دل  ا جتمدمل  امامد.. 

 ال يتاقق هلو د ن تو ير البنيا  التاتية م  مباٍن  أملا    ق معايير  مواؾفا  معتمدلة،  ييدر 

ا.   عتبدددددر اانتبدددددا   اندددددلة مددددد  أهددددد  هلدددددو مددددد  ااعيندددددا  اااديدددددة  ال ػدددددزتة  مؿدددددادر ااعز دددددة  ييرهددددد
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م ضطدددددا  ااعلومدددددا  ال ددددد   ععدددددد  بااعلومدددددا   مدددددمل هلددددددو ا دددددل تهمنػدددددا ناؾددددد   دددددد   الدددددمل م ددددداى اانتبددددددا    

ااعلومدددا  بالطددددودان طبددد  مطددددتو ف العلددد    ااهنددددة ضدددواا مددددان هدددذا التهمددددنؼ مددد  الجاادددد  الزضدددد   الل لة   

العامددددة ال دددد   ععدددد  اضاضددددا بتقددددلي  لددددلما  ااعلومددددا   م ضطدددداتها  ا  مدددد  جاادددد  ا جتمددددمل   ا ددددزاد  اانتبددددة

لعامددة الندداص  تفاددرف ان تددو ز  دد  مددل ملينددة الددل ى بددل  دد  مددل لدد  مدد  الانيدداا  لددلحها رضددالة يايددة  دد  الاهميددة 

 هددددد   عمدددددل طبددددد  بددددد  الدددددوا  بدددددين اادددددواننين    طددددداطل  ددددد  مادددددو الاميدددددة   تزاددددد  ا ػدددددهة متعدددددلدة مالندددددل ا    

مددد  ا ػدددهة تنموتدددة .  دددالشامز ال   اليدددة مددد   اليدددا  الطدددودان  الا القليدددل مجهدددا  ال  ا ااقدددزا  العامدددة  ييرهدددا

ي دل مهااددا للمنتبدة العامددة امدا طدد   العهدا بواليددة الخزندو   طاؾددمة الدب د    هدد  ال تتعدل  اانتبددا  العامددة 

لد  هدو ،  موطاتهداباؾابمل اليل  طب  للتها ا لها  عا ف م  ا قا  ميضا تة م  ني  لدلماتها   مبااحهدا   م 

مددد  أغدددهز اانتبدددا  العامدددة  ددد  الطدددودااية تارلدددش  ددد   اليدددة الخزندددو  ،  اهمدددا منتبدددة  الاددداى  ددد  منتبدددة ضدددنار .

الػدهيل  دد  الخزنددو ،   د  أ  درمددان منتبددة ال ػددير الدزتت العامددة،  منتبددة مزلددش طبدل النددزت  ميريعدد  ال قددا  ، 

و   ال د   عدزد بددياايني  تاتدو  طبد  مزاجدمل مهمدة  د   منتبة آى ململز الحجاس، ب اا  منتبة جامعة الخزن

دددا  ػدددز  أبوا هددا  ددد   جدددو  البدددان ين طددد   العلددو   التدددارتت  الالتؿددداد،   طدددتفيل مجهددا نددد ج الجامعدددا ،  أنياا 

لمدا توجدل منتبدة اازلدش ال قدا   الدونع  بدالخزنو  بادز ، ب ااد  منتبدة مزلدش  يؿدل ال قدا  ، ال د   ااعز ة.

 هدددا طدددلد مددد  اانتبدددا   أمدددا  ددد   اليدددة ضدددنار ح للنتددد  تلنار ايدددة،   ضدددامل نلي دددة للقدددزااة.تاتدددو  طبددد  جندددا

 منتبددة اازلدددش الاللالعامددة    دد  منتبدددة ضددن ة العامدددة   
 
 دد  للتنددو  ال قدددا   بطددنار هدددو يمنتبددة الطددومف  أيكدددا

 .م  اغهز اانتبا     الوالية  تتميز بمعايير    اابا ف  الاملا 

لراضة   طاؤالتها م   المل اهتمدا  الاتادادا  الل ليدة  تلليميدة  الوننيدة العاملدة تبلور  مػهلة ال

  ددد  اانتبددا ،  ال أن البدددان ين   دد  م دداى اانتبدددا   ااعلومددا 
 
بإطددلاد ااعدددايير الخاؾددة ب دددودة اداا طمومددا

ضدددة  ددد  التعدددزد طبددد  الن دددا ييددداج التهبيدددق الطدددلي  لهدددذ  ااعدددايير باانتبدددا ذ لدددذا تزلدددش   غدددهالية هدددذ  اللرا

 مد  تهبيدق ااعدايير ااعتمدلة  د  اانتبدا  العامدة مادل اللراضدة،  مدا اضدباج ااا عددة 
 
القدلر ااعمدوى بد.  عد 

للتهبيق ناى طل   جود ؟  تادا ى البان دان تجابدة طد   طداؤى رمدنظ هدو: مدا  الدمل التهبيدق اعدايير اابدا ف 

 - املا ؟  تتفز  طن. أضظلة مل ملة   :

 ااعايير ال سمة ابا ف اانتبا  العامة  تيمليثها؟ما  .1

 ما  المل تهبيق معايير اابا ف  املا     اانتبا  العامة    الطودان. .2

مددا الهددز  ،   مددا ااػددن   ال دد  تاددوى د ن التهبيددق الطددلي   ااتهامددل اعددايير اابددا ف  املددا  .3

بيدددددق ااعدددددايير الخاؾدددددة بمبااحهدددددا النفيلددددة بااعالجدددددة ال ددددد  تمنددددد  اانتبدددددا  مادددددل اللراضدددددة بته

  أملاثها؟
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 -تهدف هذه الدراست إلى التعزف على ما يلي:

  المل تهبيق معايير اابا ف  املا     اانتبا  العامة؟ .1

ال د  عمليدة اللالدوى  ما ا اضباج ال   تاوى د ن التهبيق الطلي   ااتهامل للمعايير؟ما  .2

يطدده   دد  جددودة الخددلما  ال دد  تقددلمها اانتبددا   طدداطل  دد  التهبيددق الطددلي  للمعددايير بمددا 

 العامة    الطودان. 

 ة البحح :أهين

تتي ى أهمية هذ  اللراضة م  موجها تزلش طب  ملى تهبيق معايير اابا ف  املا   د  اانتبدا    

العامدددةذ  هميتهمدددا لبنيدددة تاتيدددة السمدددة لتقدددلي  لدددلما  معلومدددا  ها   امدددلة  جتمدددمل ااطدددتفيلي . 

 دددددإن هدددددذ   – يننطددددد  طلددددد  البدددددان  –ن هدددددذا ااوقدددددو  لددددد  يادددددا بلراضدددددا  أماديميدددددة ما يدددددة  بمدددددا أ

    ا جاى.
 
 مقلرا

 
 اللراضة يمن  أن  طل  زايا

 Check List  ظل البان ان اان ا الوؾفف التاليب   أضلوج اا ً  أضظلة اازاجعدة
 
،  كد 

ب  الوالمل    اانتبدا  طيندة اللراضدة للتعزد ط ذم  ل ى الشتارا  ااباغزة البان ينط  م ن ا  

     اانتبا  العامة     الي   الخزنو   ضنار.

 دددد  التعددددزد طبدددد  مددددلى تهبيددددق معددددايير اابددددا ف  املددددا   دددد  اانتبددددا   اللراضددددةالتؿددددز  نددددل د 

العامددة  ددد   الي دد  الخزندددو   ضدددنار   دد :  منتبدددة ال ػدددير الددزتت العامدددة  ددد  أ  درمددان،  اانتبدددة العامدددة 

 منتبدة  د بح  الزتاف بالخزنو  الػهيل بالخزنو ،  منتبة مزلش الفيؿل ال قا   بم ممل
 
،  أليرا

 بمنتبددة ضددنار العامددة
 
   اا ددش  اللراضددة  دد  النؿددل  دد  ملينددة ضددنار تنتددوك العامددة ااعز  ددة ناليددا

 .2017ال ا ف م  العا  

اا  ال دد   ػددهل  يددزاف هددذ  اللراضددة يقددل  البان ددان هنددا  عزتفددا   جزاميددة لددبعل ااؿدده 

 -  : ماور اللراضة، طب  أن تزد  أية مؿه اا  ألزى    ملنايا اللراضة.  هذ  ااؿه اا 

مد  -   منتبة ل جميمل ب  اضتثناا، تقل  للماتها بد  مقابدل،   د  للمدة طامدة   :اانتبة العامة .1

 أن تقلمها الل لة للمواننين    منهقة جغزا ية معينة. -اافارف

 هددددو ااهددددان الددددذ   ػددددغل. أ  منتبددددة، يددددت  مدددد  ل لدددد. تقددددلي  لددددلما  ااعلومددددا   مبعدددد  اانتبددددة: .2

لز داهددا، طبدد  أن ُيؿددم  مدد  لبددل مهنلضددين م تؿددين بندداا طبدد  اضتػددارة أمندداا منتبددا   ااددشاى 

 رؤاه  طب  لزتهة اابعى.
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وظددددل لتقددددلي  لدددددلما    توجددددل دالددددل اانتبددددة ال دددد  اديددددة اات هيددددزا  الاملددددا : يقؿددددل بدددد. مددددل  .3
ُ
ت

 علوما  م  ل لها   ػمل ر ود النت   نا ال  الان    ااقاطل  ييرها.اا

لمددا نددلدهما م مددمل اللغددة  standardsمددا ااؿدده اان ااقدداب ن اؿدده ً هأ  ااقدداينظ  :ااعددايير .4

العزبيددددة  دددد  مؿددددز يأ طيددددة ااعلومددددا  ال دددد  تؿددددلرها الهيظددددا  الوننيددددة  الل ليددددة ؾددددانبة الػددددين 

  وادلتاليل ااطتوتا     اا
 
 ااؿنوطا ،     ل ير م  أ طيدة النػدام الفندز   ال قدا    طدهي 

  1للت ارة  تبادى الخلما   ااعلوما ي

تنا لت العليل م  اللراضا  الطابقة مفهو  ااعايير الخاؾة باابدا ف  املدا   د  اانتبدا  بياواطهدا 

 - م  هذ  اللراضا :

اد الدل    لجمعيدا  اانتبدا   م ضطدا  ااعلومددا  بتهليدل مدد  الاتاد2دراضدة ليدنن   د  ز دف  مدو  

     .         م تمز  التاضمل  اربعين    ميوات لتهوتز معايير اانتبا  الجامعية    الل ى النامية

  طددمت بتغييددرا  ماليددة  ،معددايير مبددادم طامددة د ن تفؿددي   با رلددا  تؿدد ً للتهبيددق بؿددفة طامددة

تقدو   د  بعدل  لهوجهدانتبا  الجامعية تهون ها  مط  لية لاؾة باطتبار أن اا ذ  لليمية   ننية

  مدددد  ااعدددددايير،  مجهددددا ااعيدددددار 10انددددواى بمهددددا  اانتبدددددة الوننيددددة.   رد   ددددد  اللراضددددة طددددلد طػدددددزة  

الطدددادص الخددداؽ بيبنيدددة اانتبدددا   أن تهدددون ااطدددانة مناضدددبة للم موطدددا   أطدددلاد ااطددددتفيلي ، 

  دد  مددل
 
مهوااتدد. مدد  نيدد  تقددااة  التهوتددة  الطدديهزة طبدد  الاددزارة  الزنوبددة   أن يهددون اابعددى جاهبددا

  الز ود  أمننة العزف  مطانا  القزااة.

الالي دددددددة  ددددددد  مبددددددا ف اانتبدددددددا   تؿدددددددميمها،  أملزهددددددا طبددددددد  مطدددددددانا   التقنيددددددةأملدددددددز  3تنددددددا ى العندددددددزع

طدداطل طبدد  الاضدت لا   منددانق العمددل،  مددا أقددا ت. مد  أطبدداا جليددلة طبدد  م مددل بنظتهدا طبدد  ااددو ي

اضددددتيعاج مهلوبددددا  التقنيددددة الالي ددددة.  توؾددددلت اللراضددددة أن التقنيددددة للؿددددت  دددد  مطددددانا  بعددددل 

اازا دددق، لنجهدددا ساد   ددد  مطدددانا  مزا دددق ألدددزى.  هدددذ  الشتدددادة امتؿدددت مدددا   زتددد. مددد  مطدددانا   ددد  

   
 
 يتعلدددق با قدددأم مدددل اابدددا ف لمدددا جعلدددت اابدددا ف ألدددل أمندددا

 
 جليدددلا

 
،   زقدددت  العدددا

 
ااة لثدددر  عقيدددلا

  التنييل  التان     الكوقاا.

هدددل ا مددد  دراضددتهما تندددا ى معدددايير اانتبدددا  العامدددة  مددد   4طبددلاالو الطدددب    طتيقدددة الادددوانف 

 د رهمدددا  ددد  تاقيددددق مهلوبدددا  جماليدددة تتادددق  حهددددا  ،نيددد  تهبيدددق معدددايير الجدددودة  دددد  اابعدددى  املدددا 

لخلددددق بنظددددة جاهبدددة بمددددا يتددددوام  مددددمل  ذا   مهااددددا  التوضددددمل   نهدددا  التؿددددمي   دددد  اابعددددى  املددد، ااز ادددة

 ال أجهدددا طػدددوامية  ، بدددزي  أهميتهدددا ،التقنيدددة الالي دددة.  للؿدددا   ددد  أن مدددا يعدددزد بدددالقزااة تلنار ايدددة
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  دد  أ   لددت  ،أ  مدد  أ  مهددان ،ش  تددو ير مهلوباتهددا مدد  دالددل مبددا ف اانتبددا لدد ييددر منت مددةذ ممددا ي

 تاارات. الضتقهاج الذي  هجز ا بنظاتها التقليلية    

أملدددز تقنيدددة   5لراضدددة العندددزع رؾدددل طبدددل العشتدددش جدددابزالػدددبحهة ل مددد  اللراضدددا  الطدددودااية 

ااعلوما   الاتؿاال  طبد  مبدا ف اانتبدا   معدايير تؿدميمها.  هدل ت دراضدت.   د  تبدين أملدز التقنيدة 

لار م  ل لهما  ظدامل اانتبدة  مهامهدا.  توؾدل   د  ت
ُ
ي  ت

ٌ
يليدل أملدز التقنيدة طب  ااهان  الفكاا الذ

 قددز رة تاقيددق ااز اددة  الاافتدداح  القددلرة طبدد  اضددتيعاج مهلوبددا  التقنيددة،  ،طبدد  مبددا ف اانتبددا 

  ال م اى للتؿمي  التقليل   الطع  للموالبة م  ل ل..

ااواؾددددفا   ااعددددايير العاايددددة  ال دددد  تنددددا ى  حهددددا  6الطدددديل ط مددددان أنمددددل رضددددالة اااجطددددتير لعبددددل

ضدها  ااعددايير  د  جددودة اابدا ف  الت هيددزا   تلمددظ  .هدلد مدد  دراضدت .بدا  الجامعيددةلت هيدزا  اانت

ليندددددة أ  درمدددددان العاؾدددددمة م توؾدددددل   ددددد  أن مولدددددمل  اانتبدددددة اازلشتدددددة  ددددد  لددددد  العزقدددددة ب . ددددد  اانتبدددددا 

 ال م ددداى  ، أن ااطدددانة مادددل دة ،ييدددر مناضددد  لبعدددل  طددد  مع ددد  ااطدددتفيلي للطدددودان الوننيدددة 

 ، أن البنظدددددة اللالليدددددة  ددددد  اانتبدددددا  ييدددددر مهيددددداة .ال تتناضددددد  مدددددمل أطدددددلاد ااطدددددتفيلي    ،للتوضدددددمل  حهدددددا

 ب اؾددددددة املددددددا  ااهددددددون مدددددد  أر ددددددل نليليددددددة  نددددددا ال   مقاطددددددل متنددددددا زة مؿددددددنوطة مدددددد  الخػدددددد  

  الاليل.

طد  ضدابقتها  ال أجهدا دراضدة م داية لعدلد مد    7 ال ت تلل دراضة طبيلهللا دمحم  بدزاهي  أنمدل

لطدددددودان،  ألدددددل  أن اانتبدددددا  الجامعيدددددة  ددددد  الطدددددودان ال تنهبدددددق طلحهدددددا ااواؾددددددفا  اانتبدددددا   ددددد  ا

 تلفة.خ ااعايير العااية    م اى اابا ف  املا   الت هيزا  ا 

 بعددل اضددتعزاف اللراضددا  الطددابقة ت نددا تزليزهددا طبدد  أهميددة تهبيددق مددل ااعددايير الكددابهة 

 م  ني  ااعايير العامة ل ،للمبا ف  املا 
 
 ما    اللراضة الخاؾة بمعايير ت  ، لمدا ت ندا أيكدا

ى عدددداهتمددددا  هددددذ  اللراضددددا  الطددددابقة بكددددز رة أن تهددددون موالبددددة التقنيددددة قددددابو أضدددداص اعددددايير ااب

.  تزلددددش اللراضددددة الااليددددة طبدددد  اضتنػددددداد 
 
تهبيددددق معددددايير اابددددا ف  املددددا   ددددد   الددددمل  املددددا  طمومددددا

ين  المل الااى    اانتبدا  مادل اللراضدةم  من ،اانتبا  العامة    الطودان
ٌ
 ،هلق م ن ة البان 

 ييداج التهبيدق الطدلي  لهددذ  ااعدايير باانتبدا ذ لددذا جداا   غدهالية هدذ  اللراضددة  د  التعدزد طبدد  

 مد  تهبيدق ااعدايير الل ليدة ااعتمدلة  د  اانتبدا  العامدة مادل اللراضدة،  مدا 
 
القلر ااعموى ب.  ع 

 للتهبيق ناى طل   جود .اضباج ااا عة 
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 مفاهيم وأدبياث الدراست 

 للمعلومدددا   ددد  ا جتمدددمل، تنػدددي  ددد  اهدددا  جغزا ددد  مادددلد لتقدددل  
 
 عدددل اانتبدددة العامدددة مزلدددشا

  د ن تمييز،  اانتبة العامة  ااقيمينللماتها لها ة 
 
عدزد بيجهدا Public libraryم ااا

ُ
  8 هدذا الفهد   

با جان لفظا  الػع  بل ن تمييز بط   اللون أ  اللي  أ  الجنظ ي   اانتبة ال   تقل  للماتها 

 د  يمنتبدة   9...ي أ  لما يعز هدا دمحم  تحد  طبدلالهاد أ  يير هلو،     تقل  للماتها لجميمل اطمار

الجميددمل  دد  منهقددة معينددةي  ال غددو أن مفهددو  اانتبددة العامددة الالي ددة   ظيفتهددا لددل تهورتددا بػددهل 

 الوؾدوى الادز  ،ر  مهااا  الباد  العل د ي تو  ،ة أغهاى مؿادر ااعلوما يمن  م  توظيل ما 

   مدد  هنددا يمندد  التيليددل جامعددة للػددع   للمعلومددا ،  ييددر هلددو مدد  لددلما  ااعلومددا  ا ختلفددة

 م ضطدة  دد  اانتبددة العامدة طبد  أن 
 
 افعيددة  ،   ط ميدة،جتماطيددة اتزبوتدة،   ملقا يددة، تاقددق أهدلا ا

  د ن  لزا   -ي مها ااواننون 
 
 .القزامية   اهتماماته   غبا  ناجاته -  بإي ابيةنوطا

مندددددذ   ػدددددااها باانتبدددددا   UNESCOهتمدددددت من مدددددة امددددد  ااتادددددلة للاربيدددددة  ال قا دددددة  العلدددددو  ا

العامدددددة باطتبارهدددددا م ضطدددددا  ملقا يدددددة أضاضدددددية ال يعدددددى  طجهدددددا لتدددددلطي  الطدددددل   التفددددداه  بدددددين الدددددل ى 

 مجها لهذ
 
 منذ العا   ا الل ر  الػعوج.  تيليلا

 
 مهما

 
طيل تيليل     العا   1949 قل أؾلر   ط اا

ُ
أ

ضددلو تطدد ن الكددوا طبدد  أهميددة اانتبددا  العامددة باطتبارهددا  .بمناضددبة العددا  الددل    للنتدداج 1972

م ضطددا  ملقا يددة لهددا د ر ينمددل د ر االرضددة،  مزلددش معلومددا  للم تمددمل، لمددا ألددل طبدد  مطدداالتها 

ال سمدددة مالتػدددز عا  الكدددز رتة،  الدددلط  اادددا   مددد  ميزاايدددا  الدددل ى.  أن اانتبدددة   دطمهددا بالوضدددامل

نػددددي مدددد  لبددددل ضددددلهة ماليددددة   دددد   العامددددة
ُ
أ   الميددددة،  تمددددوى مدددد  ميزاايددددة الطددددلهة  /اافهددددو  العددددا  ت

أ  الوالميدددددة،  أن مزتادحهدددددا يقؿدددددل جها بمادددددل  رادتهددددد  بددددد   جبدددددار  ال  لدددددزا   بازتدددددة ادددددا  /ا اليدددددة  

 ن  تقزؤ ن،  أجها ت ل  العامة بم تلل  ظاته ،  أطماره ،  مطتوتاته  التعليمية،  بل ن ي تار 

قددددددل  لددددددلماتها بدددددد  مقابددددددل ذ 
ُ
مددددددا تددددددو ز  مدددددد  مؿددددددادر بتمييددددددز بطدددددد   الجددددددنظ أ  الددددددلي  أ  العددددددز ،  ت

  عمدددددل اانتبدددددة العامدددددة لمزلدددددش 
 
ااعلومدددددا  بيغدددددهالها ا ختلفدددددة بمدددددا يتناضددددد   بنظتهدددددا ا اليدددددة.  أليدددددرا

  Community Information Centerعلوما     ا جتممل م

 Public Library Manifestoتفددددق رؤتددددة ا ربيددددين  امددددزتنيين مددددمل ماايفطددددتو اليو طددددهوت  

UNESCO  الذ  يزلش طب  املع  طػز هل 
 
   ظيفة، مجها تقوتة طادا  القزااة بدالز  ا

 
،  تدو ير  دزؽ ا

ؾددددة الػدددفا   مندددد.،    ددددجيمل الاددددوار بددددين ال قا ددددا ، تبدددلا   الابتهددددار،  التعددددزد طبدددد  الاددددرا   ب ا

 تيليل الوؾوى الاز للمعلوما .
 
أما ا جلظ ا ربف    مػز ط. لتهوتز اانتبدا  العامدة  د    أليرا

 يرلش طب  تهوت  منتبة طامة نلي ة توؾل ل جل   طا ف م ازن بي   21م تممل معلوما  القزن 
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 دطددددد   عددددد  لإلبادددددار  الباددددد   الوؾدددددوى طددددد  بعدددددل غدددددهل مددددد  أغدددددهاى الالادددددزان، مدددددمل  جدددددود غدددددبها  

  إن الزؤتة امزتنية    ها  الطيا   ارلش د أيك
 
 للمعلوما .  أليرا

 
د طب  أن تهون اانتبا  العامة ا

 موايددددد
 
 مزلددددشا

 
  لنار ايدددد ا

 
للمعلومدددددا ،  للتعلدددددي  مددددلى الايددددداة،  اقهدددددة مفتانيددددة اعلومدددددا  الاهومدددددة  ا

   تاقيق تنمية مطتلامة  غاملة.تلنار اية  يير هلو مما يطاه   

 ة املعايري يف املكتبات العامة نيأه

  عمدددل  دد  جدددو مدد  التن ددي  العل ددد   ااعيددار ،  مددد  ااهدد  قدددبو  ،ن ددى تنػددي اانتبدددا  العامددة

لها  اانتبا  العامة بإجزااا  معينة  معايير مكبونة، م  ل ى لواطل   رغادا  أ  توجحها  

ة  دددد  التعددددزد   دددد  الاددددل اد ددددى مدددد  ااددددلل   ااتعلقددددة بددددااواد  ا ددددزاد  ؾددددفية  لميددددة  طدددداطل تدار 

  التطهي   ااادية،  ملى جودة م زجاتها.

 الجها  ااعارد  ها مالي يت   قمل ااعايير م  لبل الهيظا  ااهنية أ 
 
  د لي ا

 
م ل اا ضطدا   ا

أن يهدون طليد. الادل اد دى ممدا  الاهومية  هيظا  التقينظ العااية،  هذ  ااعايير  عنظ ما يمند 

باطتبارهدددددددا  تقدددددددلي  لددددددلما  ااعلومدددددددا  للمطددددددتفيلي  مددددددد  هددددددذ  اا ضطدددددددا ي دددددد  أن يهدددددددون طليدددددد.  

مدددد  ل لهددددا يددددت     عليمددددا  توجحهيددددة اددددا يمندددد  أن تهددددون طليدددد. العمليددددا  أ  تجددددزااا  النموهجيددددة، 

ن  جدددود معيدددار إلو  دددلدددذذ  الخدددلما   الوظددداملالتمييدددز بدددين أادددوا  اانتبدددا  مددد  نيددد  الخؿدددامـ 

ح اانتبة  اانت يين،  العمل    بنظة معيارتدة يكدم   مونل للمنتبا  العامة يعتبر اقهة لوة  ا ا

 تهوتزهددا بمدددا يتوا دددق  ااتهلبددا  الالي دددة. لمددا يكدددم  ت دددا ظ  ،تاقيددق أهدددلاد اانتيددا  العامدددة 

  اانتبدددا  بم تلدددل أاواطهدددا مددد  اانيدددة  مهاااتهدددا  لدددلماتها، امدددز الدددذ  يطدددهل طبددد اانتبدددا  ضدددواا  

 العمل بػهل  عا  ف.

 .أواًل: معايري مباني املكتبات العامة

 عتبددددر مبددددا ف اانتبددددا  العامددددة بم ابددددة دجددددز اضدددداص  دددد  ا دددداح الخددددلما   ا ػددددهة ااقلمددددة 

ل قا يدددة هدددذ  اانتبدددا   ددد  تاقيدددق أهدددلا ها اتتولدددل ا ددداح   لجمهدددور ااادددرددي  طبددد  تلدددو اانتبدددا ، 

ااطدددانة ام دددل،  ااولدددمل اا مددد ، ب الخاؾدددة  يددة  ييرهدددا، طبددد  مدددلى   ددداا مبااحهدددا للمعدددايير الاجتماط

 اهدلاد تاقيدق اانتبدا  ال تنتطد  أهميتهدا طبد  مبدا ف أن  ااعدز د . لد  ..ال سمدة.  الت هيدزا 

 زا ،ت هي اانتبة  مبا ف، تهاليل   ػاا م  اؿل يقزج ما  نلها تلته  اابا ف هذ  بل  ن  قو،

 معلا ، مقتنيا ... 

ػدددن  
ُ
قابلدددة ل غدددتعاى  مقا مدددة الواد ييدددر ااددد هدددامجيدددزتبو بم موطدددة مددد  ااهلوبدددا ، ل اابدددا ف ين  

ن تتو ز نفايا  الازتق ممل الفاـ الل ر  لها،   قمل أرلا  هواتل الل ا  اادل ف  د  أ  ، الازتق
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ارم بايدد  تفدددتت مدد  الددلالل   ددد  تؿدددمي  م ددارو الهددو   البددل مدد أمددال  بددارسة يطددُهل الوؾدددوى  لحهددا. 

الخددارو، مددمل  قددمل  غددارا  تزغددل   دد  أبددواج الخددز و،  أن يتناضدد  طددلد ا خددارو  ا طدداطها مددمل طددلد 

 
 
بػدددددبنة  ادددددذار  مهوادددددا  اابعدددددىمدددددمل ت هيدددددز جميدددددمل  ،مطدددددتفيل  اانتبدددددة. لمدددددا يا دددددز التدددددللين لهعيدددددا

 تلقدددداوف،  تددددو ير ؾددددنل   تضددددعا ا  ا ليددددة.  مدددد  ااهدددد  جددددل
 
اعلومددددا   نف هددددا  دددد    دددد  نمايددددة ا ا

التنييدددددل  ددددد  اانتبدددددا  ضدددددواا   ددددد  ااندددددانق الادددددارة أ  البددددداردة  هميتددددد. .  قدددددا ة   ددددد  تدددددو ير انتيانيدددددة

تا ددددف تقدددددااة بيهميددددة لاؾدددددة . لمددددا للعدددداملين  للمطددددتفيلي   لطددددد مة ااقتنيددددا  افطددددها باانتبدددددة

ضتفادة مد  تقدااة الهبيعيدة. طب  الا ت لل مع   التوجها  ااعمارتة    م اى اانتبا   هلو  ن 

هلو لعل   مهااية الاطتماد طب  تقااة الهبيعية    مدل مهدان    ةتتقااة الؿناطية قز ر    عتبر

  مل  لت    اانتبة العامة.

مولددددمل اانتبددددة طدددد  الهددددز  الزمنطددددية  الطددددز عة،  سنمددددة ااؿددددا مل  الددددورع يبعددددل  البددددل أن 

 للم دددداهز الجماليددددة  دددد  مبعددددى اانتبددددة د ر مددددا  ن . ل ا خددداسن،  تتميددددز بمطددددانا  لكددددزاا
 
  ي ابيدددد ا

 
 دددد   ا

تيمين الزانة النفطية للز اد  العاملين طب  نل ضواا،  الجلوص لفارا  نوتلة دالل مهان جميل 

ه  ألدددددوان من دددددجمة  تزتنددددد  نطددددد   لوندددددا  جذابدددددة أمدددددز مهلدددددوج   قدددددز ر  لاطددددد  ضدددددير العمدددددل 

يلوان جلران القاطا  أ  ألوان املا  أمدز ه  أهميدة لبيدرة  تلباى طب  القزااة، لما أن الاهتما  ب

  عمل طب  جذج لياى الهفل   ملارت. طلحها. الوان   منتبا  انفاى  ه أن هذ    با لـ

 مساحة مبهى املكتبة العامة

 10 -:التالية اانتبة   يوضً ااطانة ااعيارتة ابعى1جل ى رل                

 التقزت ااطانة  الوظيفة

م لددددل أ  مددددادة  ددددد   111بم موطددددة لددددلرها  2.  09 مطانة ا جموطا 

 ااار اازبمل 

مطددانا   زديددة لهددل  5لفكدداا  ددزد ، أ    2  2.7 مطانة ااطتفيلي 

  زد   1000 ظة للرها 

 لهل  زد 2  13.9 مطانة للم ظفين

 % م  ااطانة الؿا ية25 مطانة يير مالدة
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 مددددد   نددددوى الاندددد  طبدددد  الت هددددي
 
و الددددلالب  ابعددددى اانتبدددددة العامددددة  تؿددددميم. ا ددددل أن هندددداك طددددلدا

  11-:الاطتبارا  ي   تفؿيلها    معايير مطتقلة     التالية

 ليهددددون انتبددددة طامددددة  اضددددتغ ى جميددددمل الفزايددددا  ااوجددددودة  دددد   .1
 
أن يهددددون اابعددددى لؿددددـ أؾدددد 

 اابع  أنط  اضتغ ى. 

 مهور اانتبة بيلل طلد ممن  م  موظفحها.مزالبة الحجزا   القاطا  ال   يطت لمها ج .2

تدددددددو ير ما دددددددة الخدددددددلما  ا خؿؿدددددددة ل جمهدددددددور  الاضدددددددتع ما   القدددددددزااة اللالليدددددددة،  الفهدددددددارص  .3

  تطارة اللاللية  الخارجية 

 لفاية منانق العمل الفع   تدار   لاطا  ااهالعة  م اسن النت   ااواد. .4

 تة،   قااة،  هل ا،  مزا ق صاية.تو ير  ضامل الزانة م  تل ظة،  تبريل،  تهو  .5

 ضهول. الوؾوى  لي. لاؾة بالنطبة لفظا  انفاى  لبار الط   ااعولين. .6
 تو ير مطانا  لكزاا ن   تو ز مناظز مزتاة للز اد. .7

أن يهدددون اابعددد  جيدددلا   مددد  النانيدددة ت ػدددامية  ارقددديا  ، اوا دددذ ، أبدددواج ، دهدددان، تقدددااة،  .8

 ؾ نية الجلران 

  -طب  ؾ نية مبعى اانتبة طامة ينبغ  مزاطاة ااعايير التالية: ل ان  

ؾ نية اابعى: م  ني  اا هز،  ضعت. للم موطا .  ضدهولة الاغدزاد طبد  لاطاتد.،  م ممتد.  .1

  يزاف الخلمة  لبر طلد متولمل م  ااطتفيلي .

اقددزا   النددل ا  ضددعة اابعددى: بايدد  يطددمت بإلامددة  ػددام  قددا   ييددر القددزااة م ددل تن ددي  ا ا .2

  ييرها 

 12 - تالد ااعيار العزبف ااونل أن يتكم  مبعى اانتبة ااهواا  آلاتية:

 البهو الضتقباى مزتاد  اانتبة. .1

 ا خشن ا خؿـ لتن ي   نفا ااقتنيا . .2

 مهات  العاملين. .3

 ا ااقزا ...  -أرمان اانالػا   –لاطا  للما  ااطتفيلي   التؿوتز  .4

  .لاطا  الان   .5

 للوا  البان ين. .6

 لاطا  الوضامو تلنار اية  تاارات. .7
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 لاطا  الاجتماطا . .8

 أمال  العبادة...  –الها اريا   –اازا ق الخلمية  د را  اايا   .9

 لاطا   يزاف متنوطة  ااطهاا  الخكزاا. .10
 

 معايري أثـــاخ املكتبات العامة

بمهواات. ا ختلفدة  ،العامة    أداا  ظامفهايعتبر املا  النموهج  م  أه  طوامل ا اح اانتبة 

   مقاطل  ؾناديق الفهارص  نوامل طزف ا ج    مهات  العاملين  ييرها.   م  ر ود  مناقل 

طدددددت ل   ددددد  اانتبدددددة العامدددددة اوطدددددان مددددد  املدددددا  همدددددا ااعدددددل ف  الخػددددد  ،  تدددددزتبو ادددددو  املدددددا    

ز ذ لذلو  إن هنالو قز رة لوقمل ااعايير بهبيعة اانا ،  ت تلل    مواؾفات. م  منتبة     أل

 القياضية لألملا  ااناض  لجميمل اانتبا  العامة. 

 13 -  يما يب  ضزد لبعل أاوا  املا  ال سمة للمنتبا  العامة م ل:

  نلا  ر ود النت   الل رتا . .1

 مناقل  نا ال   للقزااة،   جهشة الااضوج  م اقاتها. .2

 لقزاا.مقاطل  لزاس    للعاملين  ا .3

 مهات  العاملين،   مقؿورا  البا   الخلوا   .4

 نوامل الل رتا   م     صال   طزبا  اقل النت . .5

 د الي   لشااا   لافا ااواد ارغيفية  الوضامو. .6

اجهدددددددددددشة  ااعدددددددددددلا    أد ا  التػددددددددددد يو،  الاواضدددددددددددن   م اقاتهدددددددددددا،  ماليندددددددددددا  التؿدددددددددددوتز،  .7

 لنار اية...  الهواتل،  ماميرا  اازالبة،  البوابا  ت

 هنددداك اوطدددان مددد  ار دددل يطتاطددد  التنددداا  اندددلة مجهدددا   ددد  ار دددل ييدددر معلايدددة  أغدددهزها 

ااؿددنو  مدد  للدديو مدد  الخػدد   الفورمايهددا  ااعددلن،  ددا ايو مؿددنو  مدد  الخػدد  الددشان بننمددا 

الز ددود مؿددنوطة مدد  الفورمايهددا ال دد  تزتنددش بددل رها طبدد  دطامددا  معلايددة،  هددذ  الز ددود  طدددمت 

وقددمل ال تددا   رغددادية طلحهددا،  هددذا النددو  ال ياتدداو   دد  دطامددا  لتدد  نيدد  يددت  تزليدد  الددلطاما  ب

ضدد ، ارتفددا  الددزد ا ى طدد  ارف  210مدد  تطبدد ذ أمددا لياضددا  هددذا النددو   يهددون الارتفددا  النبدد  

 ض   نوى الزد مار  انل.  10
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ضد   ااطدا ة بددين ارف  215   الندو  آلالدز هدو ار ددل ااعلايدة نيد  يهدون الارتفددا  تجمدا 

 ض   دطاما  النت  هنا منفؿلة،  الز ود متازلة. 90ض ،  نوى الزد  1.5 الزد 

أن تتددو ز بإغددهاى متعددلدة مجهددا اازبددمل  ااطددتليز   14 ت دد  طنددل التيددار نددا ال  ااهالعددة  ااناقددل 

ااطددتهيل بهددون  ضدد ،2.5ضدد ،  الطددمو  73ضدد   الارتفددا   92×92 الػددهل اازبددمل يهددون بمقاضددا  

 ض . 2.5ض ،  الطمو 73ض ،  الرتفا  150×90

ال دددددد   طدددددتعمل مددددد  أجلهدددددا،  القيددددداص العددددددا   ايدددددزاف أن تتندددددو  ااقاطدددددل  النزاسددددد    بدددددالت د 

 .ض  42ض   العمق  45ض ،  ارتفا  ااعقل  75ل رتفا  النب  

 للو دددداا با
 
النتياجددددا   تهددددت  بعددددل الددددل ى باز تددددل اانتبددددا  بيملددددا  تدددد  تؿددددميم. لؿيؿددددا

،  هنددداك بعدددل الػدددزما  
 
 للمواؾدددفا  النموهجيدددة  ااعيارتدددة لألملدددا  ااعتمدددل طاايدددا

 
اضاضددية نبقدددا

 اات ؿؿة تقو  بذلو ممل مزاطاة ااعايير ااهلوبة.

 طنددل التيدددار املددا  للمنتبدددا  العامددة ي ددد  أن تهدددون ر ددود اانتبدددة ب جدد  موندددل،  بددديلوان  

 للمطدددددددتفيلي ،  أن يهدددددددون نددددددد ا اضدددددددهت  طدددددددتوج  أن يهدددددددون املددددددد  متناضدددددددقة.. 
 
  مزتادددددددا

 
ا  متنندددددددا

  نوا دد. ملطدداا.  أن يتددو ز أملددا  لدداؽ بقاطددا  القددزااة الاددزة، مددمل مقاطددل لاؾددة لددذ   
 
متماضددها

 الانتياجا  الخاؾة.

ن ي ددجل البان ددان بعددل تغددهاال  ال دد  تواجدد. اانتبددا  أ  دد  هددذا تنددار الن ددز  يمندد  

 15 -العامة    تهبيق ااعايير  م  أهمها:

 دددد  تنميددددة الجواادددد  الفنزتددددة  العلميددددة  العامددددةطددددل  الددددوا  بيهميددددة الددددل ر الددددذ  تقددددو  بدددد. اانتبددددة . 1

  ال قا ية  الاربوتة.

جهدشة  الوضدامو ملدا  ااناضد   ا الذ  يطداطل طبد  تدو ير ابعل اانتبا  العامة تفتقز للماى . 2

 التننولوجية ال    طاطلها طب  تالي  أضالي  الخلما  لفظا  ااطتفيلي .

اعيقددا  تدارتددة  ااتم لددة  دد  ييدداج التػددز عا  الخاؾددة بقيددا  اانتبددا  العامددة افطددها،  لددذلو . 3

 طددل  تبعدد  نددز   أضددالي  ييدداج اللددوامت  الطياضددا  اان مددة اللتيددار ااؿددادر  تن يمهددا   تانتهددا. 

  قا ة     قعل تط    التعزتل ب لما  اانتبة.  دارة الجودة الػاملة،

 ضدوا التيملند ذ بمددا يد ملز طبد  أداا اانتبددة اهامهدا اضاضدية  اانملددة   ضددعت.طدل  ؾد نية اابعد  . 4

 م ل ا ػهة ال قا ية  ااعارف.
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 الدراسة التطبيقية

 امة عيهة الدراسة التعريف باملكتبات الع

 دددددد   الي دددددد   -ماددددددل اللراضددددددة–يتنددددددا ى البان ددددددان  دددددد  هددددددذا الفؿددددددل التعزتددددددل باانتبددددددا  العامددددددة 

الخزندددددو   ضدددددنار ب مهورتدددددة الطدددددودان،  تم دددددل منتبدددددا : ال ػدددددير الدددددزتت،  الػدددددهيل،  منتبدددددة مزلدددددش 

 . ضنار العامة،  بيان ملى  لازامها بمعايير اابا ف  املا  منتبة الفيؿل  ال قا  ، 

 املبحح األول: التعريف باملكتبات العامة حمل الدراسة 

    
 
 طامددددا

 
باانتبددددا  العامددددة ماددددل اللراضددددة، مدددد  نيدددد  ظددددز د  ػدددديتها،  يتنددددا ى البان ددددان هنددددا  عزتفددددا

   مولعها،  تبعيتها تدارتة  نبيعة رضالتها    ا جتممل.

 : منتبت البشير الزيح )املوردة، أم درمان(
ً
        أوال

    
ُ
 لدددذلزى الزاندددل ال ػدددير الدددزتت. أضطدددها ابنددد. طبدددل أ

 
 ػدددمت منتبدددة ال ػدددير الدددزتت العامدددة ت ليدددلا

 لز ح  الدل .  لنند. تدو   لبدل  لمداى 
 
الزنم ، ني  لا  بػزاا اابع   بلأ     جزااا    جيل.  لفا

طبدل  ابنتد. الدللتورة ستند     شخـ دارة اانتبةت. باتما  الت جيل   أضز ها بعللتقو  تجزااا  

 الزنم .

تقددددمل منتبددددة ال ػددددير الددددزتت  دددد  أ  درمددددان جنددددوج يددددزج م ددددجل الخليفددددة  جددددوار ماليددددة أ  درمددددان 

لزتتدددان للتددددلرت  طبددد  الااضدددوج تتبدددمل ا  دددد  
ُ
ؿدددـ مجهدددا جدددشا لقاطددددة مهالعدددة  لاطتدددان أ

ُ
النبدددرى ل

 اتهددددا  تقددددلر م موط لجامعددددة انفدددداد  الددددزى طبددددارة طدددد  مددددورد اضددددت مار  لتعلددددي  اللغددددة تا ليزيددددة.

  4000باوا   
 
 16 م للا

 منتبت الشهيد)الخزطوم، املقزن(

قدددم  مبدددا ف م دددجل الػدددهيل  ددد  منهقدددة مقدددزن   ندددلى أهددد  اا ضطدددا تم دددل منتبدددة الػدددهيل 

  ددد  م ضطدددة طلميددة  نزتدددة ملقا يدددة  اجتماطيددة ت دددل  ا جتمدددمل النيلددين ابددديل  اسر  بددالخزنو . 

ل الخاؾددددة بددددد يبدددد  الهمياننددددة  اشتددددل مدددد  الددددوا ي بددددالزليز طبدددد  تاقيددددق رضددددالة اا ددددج بؿددددورة طامددددة،

، تهوادت  12000 تقدلر مقتنياتهدا بادوا   .  د  ما دة ا جداال  اانتبة ينية بالنت  ال   تتم ل 
 
م لدلا

ط  نزتق تهلاا م  دالل  لارو الب د،  أهليت النقا مقتنيا  منتبة القبة الخكزاا العامة    

لددل ر تاددت اريدد   يػددتمل طبدد  لاطددة لإلندد    ألددزى للبددانيثن نتبددة امبعدد  اا . ياتددل 2002مهلددمل 
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   العلمدددداا،  مهاتدددد  العدددداملين.  توجددددل د را  ميددددا  لددددارو اابعددددى، 
 
لبددددل جهايددددة العددددا    ا تتاددددت رضددددميا

 17 ،  تقو  رضالتها طب  دط  رضالة اا جل2001

 منتبت مزلز الفيصل الثقافي )الزياض، الخزطوم(

و  يؿل تض مف الطودا ف     نار ااط  لية الاجتماطية للبندو.    منتبة طامة أ ػيها بن  

تقدمل مبااحهدا  د  الدل ر ال دا ف قددم  مبعدى اازلدش الدذ  يػدتمل طبد  لاطددة لإلند    د  غدهل دامدزة  ملدد   

مهات  للموظفين  منت   مدين اانتبدة، لمدا توجدل أمدال  منفؿدلة ل جدزااا  الفنيدة  ااػدز طا  

العامددة للمزلددش،  ت اددق  هددا لاطددة للمااقددزا   اادد تمزا   ؾددالة لنبددار  تدارة  ال دد  ت ددـ اانتبددة 

الخاؾدددددة،   هدددددا لاطدددددة للملارضدددددة الجماطيدددددة  النقاغدددددا ،   حهدددددا ما تيريدددددا   الانت اجددددداالطددددد   ه   

نلي ددة.  قدد  منتبددة  رليددة  ألددزى  لنار ايددة.  تقددل  لددلماتها لجمهددور ملينددة الزتدداف بددالخزنو ، 

ؿدددل مجهددددا لتهددددون ادددواة ازلددددش متهامددددل  ت مهدددا بؿددددفة لاؾدددة ا
ُ
لهدددد ج   هددددا منتبدددة م هددددشة لألنفدددداىذ ل

حهلد     تنمية للرا  انفاى طب  القزااة  الاند    الباد ،  لد. طدلد مد  الفدز  .  تقدل  اانتبدة 

.  تقدل  لهد  لدلما  الاند   الدلالب ،  تطدارة الخارجيدة.  تتندو  13  د   8للماتها  نفاى م  ضد  

م ددددددل ضددددداطة القؿددددددة،  ااطددددددابقا  ا ختلفدددددة،   نيدددددداا ااناضدددددبا   الانتفدددددداال ،   لامددددددة النػدددددانا  

الددددددل را  التلرت يدددددددة لتافددددددديا  ت وتدددددددل القدددددددزان النددددددزت   تضدددددددعا ا  ا ليدددددددة،  الزضددددددد ،  تغدددددددغاى 

 الفنية، تن ي  الزن    الشتارا  لجماطة أؾللاا اانتبة.

 

 ( )محليت سنار،واليت سنار منتبت ودجنتوك العامت

مطددانة تم دددل   بماليددة ضددنار  ددد  2016منتبددة  دتنتدددوك العامددة  دد   اليدددة ضددنار  ددد   تيضطددت

 مددد  مطدددانة مبعدددى اازلدددش ال قدددا   
 
التدددابمل لألماادددة العامدددة  لدددددد يضدددنار طاؾدددمة ال قا دددة الاضددد مية جدددشاا

 الددلط  اضدداص   ػددز الددوا  ال قددا    دد  اانهقددة، بمددا تاوتدد. مدد  مؿددادر  مزاجددملهووو  هددل هاي 2017

 18م لل، تتبمل اانتبة  درايا لوسارة ال قا ة  الاط   بالوالية 7500تقلر بد 

 

 

 



 عبداهلل عبدالرحيم فضل. د -  خبيت حممود عبداهلل صفاء

 
  1029 يوليو ـ العدد الجاني عشر –السادس  اجمللد 329

  عرض بيانات الدراسة: جانياملبحح ال

 4 – 1 يددددزاف  جددددزاا اللراضددددة التهبيقيددددة يددددت  تددددزلي  اانتبددددا  ماددددل اللراضددددة با رلددددا  مدددد  

 -  يما يب  بيان هلو:

 البياهاث ألاساسيت ( يوضح2جدول رقم )

 سنار الفيصل الشهيد البشير الزيح نتبتاسم امل

 2016 2013 2001 1984 تارتت ت ػاا

 170 200 400 170 مطانا  الخلما 

  متو زة يير متو زة منانق العمل
َ
 يير متو زة متو زة جشميا

 6 8 6 4 طلد العاملين

 ال تتو ز متو زة ال  تتو ز ال تتو ز ام   الط مة

 الوالية  يؿل بنو ها ف ها ف التموتل

 

   ددإن   ػدداا اانتبددا  اربعددة طينددة اللراضددة يزجددمل ربددمل لددزن مًدد   أ  مدد  2مدد  الجددل ى رلدد   

   دد % يزجددمل تددارتت تيضنطددها 75 ملدد   منتبددا  مدد  أربعددة أ  بنطددبة  2016 ن ددى العددا   1984العددا  

 
 
 ر بنطبة طالية.أن تهون درجة الالازا  بااعايي -م  اافارف –القزن الاا  ذ مما يعهف م غزا

 مال ديددددة الفكددددااا  
 
طددددلا   -ااطددددانا  ا خؿؿددددة لتقددددلي  الخددددلما  للقددددزاا–ي نددددا طمومددددا

 ن ااطانة ااتانة    الهدابق تادت اريد     د  مدل ااطدانة ال د  تقدمل تادت صدا   2اانتبة رل  

زة  دددد  اا ددددجل. أمددددا ااطددددانا  ا خؿؿددددة انددددانق العمددددل أ  ال دددد  يػددددغلها العدددداملون  هدددد  ييددددر متددددو 

  ددد  اانتبدددة رلددد   4  1اانت تدددين 
 
 هدددذا ي غدددز بلايدددة   ددد  ييددداج معيارتدددة اابدددا ف ال ددد   3 متدددو زة جشميدددا

 ن  اضددتثنامية دد  نالددة  2التددو ز مطددانة ما يددة للقددزاا  ال للعدداملين.  الاالددة الخاؾددة باانتبددة رلدد  

 ددددددار  لددددددلط  الجهددددددة ااهلفددددددة بتػددددددنيل اا ددددددجل رأ  أن ي ؿددددددـ الهددددددابق تاددددددت اريدددددد   لم مددددددمل ت

اا ددجل،  لندد  طنددلما اضتعىدد ى طبدد  الجهددة ا ختؿددة اضددتنماى اابعددى  عهددل أنددل ااتبددرطين بإلمدداى 

  اري  اابعى بػزم أال ي ؿـ الهابق تات 
 
لم ممل ت ار .  طلي. ما مان ل جهة ا ختؿة ليارا

  ددد  اتي دددة  ضدددوى تاوتدددل مقدددز اانتبدددة ااقادددرح مددد  ؾدددالة جاا يدددة ا ددد  الهدددابق اريددد  .  مددد  هندددا اؿدددل
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 دد  ملددزى مدد جز،  1أضاضددية   دد  أن اانتبددا  اربددمل لدد  تنػددي  دد  اؾددل لتهددون منتبددة،  اانتبددة رلدد  

 هما يقعدان قدم   4  3   جشا م  مطانة تو ز  بعل بناا اا جل، أما اانت تان  2 اانتبة رل  

معلددو  مدد  أهددلاد مبعددى م مددمل ملقددا    لنطددت منتبددا  تددو ز مهواددا  تقددلي  الهددلد التقددا   لمددا هددو 

اانتبددة العامددة.  ال تتددو ز معينددا  الطدد مة مدد  بوابددا   النار ايددة  مدداميرا   ييرهددا،   عددود الطدد   

تمولهدا نهومدة  4 عتملان طب  مدوارد هاتيدة  تبرطدا   هبدا ،  أن اانتبدة رلد   2   1لهون اانت تين 

 تموتددددل مادددل د،  لنددد  اانتبددددة رلددد  
 
يزاايدددة ااطددد  لية ا جتمعيددددة تمدددوى قددددم  م 3 الميدددة  هدددو أيكدددا

 لبنو.

 ( يوضح منوهاث املبنى املخصصت ألهواع الخدماث3جدول رقم )

 سنار الفيصل الشهيد البشير الزيح اسم املنتبت

 متو زة متو زة متو زة متو زة لاطا  الان  

 - + انفاى النبار لاطة البان ين - القاطا  اات ؿؿة

 متو زة متو زة  -  زةيير متو  اانتبة الالنار اية

 - متو زة - - منتبة انفاى
 

تتو ز لاطا  الان   الزمنطة    مل اانتبا  مال اللراضدة بؿدورة طامدة  ال أن اانتبدة  رلد  

تو ز لاطة لاؾة للبان ين،  ألزى لإلاارات  لنجها ييدر مطدت لمة لعدل  تدو ز أجهدشة نواضدن .  2

ر  منتبددددة مت ؿؿددددة لألنفدددداى  منتبددددة  لنار ايددددة.  اانتبددددة  تددددو ز لاطددددة للنبددددا 3أمددددا اانتبددددة رلدددد  

  تو ز منتبة  لنار اية. 4اليرة رل  

 شهل ألاجاث ( يوضح4جدول رقم )

 لػ     نليل لػ     نليل لػ     نليل لػ     نليل املا 

  68  40  61 30  لد الز ودط

  28  25  50  8 نا ال  الان  طلد 

  125  200   200  30  ااقاطلطلد 

 20 16 2 1 طلد الاواضن 

  - الت هيزا  الزى 
 
 - متو زة متو زة جشميا
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  يتضددً أن مهواددا  املددا   دد  م ملهددا للدديو مدد  الخػدد   الاليددل،  أن 4مدد  الجددل ى رلدد   

    اانتبة رل   30طلد الز ود هو 
 
    اانتبة رلد   40  2   اانتبة رل   61  1ر ا

 
  د  68  3ر ا

 
 ر دا

   25   50   8..  أن طددلد نددا ال  الاندد    الارابيددز   دد  اانتبددا  اربعددة بالارتندد   دد :  4اانتبددة رلدد  

  هذ  اطلاد تزتبو بااطانا  ااتانة. 28

أما  يما يتعلق الاواضن   الت هيزا  الزى  إن تو ز الاواضدن  بالارتند   د : جهداس  اندل 

 12جهداس  16املندين  قدو  همدا م ؿؿدان لألطمداى الفنيدة،   الضت لا  أمين اانتبة، طلد جهاست 

باانتبددددددددددة  20مجهددددددددددا للمنتبددددددددددة تلنار ايددددددددددة   ااتبقيددددددددددة  طددددددددددلدها أربعددددددددددة لألطمدددددددددداى الفنيددددددددددة،  اليددددددددددرة 

 تتددو ز  3 هددا مالينددة تؿددوتز  انددلة،  لندد  اانتبددة رلدد   2تلنار ايددة..  مددا د ن هلددو  اانتبددة رلدد  

 دل الهواتددل  مالينددا  التؿددوتز  جهداس تطددارة تلنار  ددف  مدداميرا   حهدا يالدد  الت هيددزا  الددزى م

 اازالبة  ييرها.

 يوضح شهل طاوالث الاطالع وسعتها الاستيعابيت املعياريت( 5جدول رقم )

 ماريالارتفا  بالطنت ماريالهوى بالطنت طلد ااطتفيلي  بالها لة اانتبة

 90 100 شخاؽأ   8 1

 90 100 شخاؽأ   8 2

 90 120 اشخاؽ 10 3

 100 100 اشخاؽ   6 4

 

 ،لمعيددارموا قتهددا لمدد  نيدد   اربددملتندد    دد  اانتبددا   بعدداد نددا ال أ  يوضددً 5جددل ى رلدد   ال

ااطددانة .   بػددهل مددزتت مطددتلشمات. مدد  مددواد  ل  دد.نيدد  ياتدداو القددارم ا دد  مطددانة تنفيدد. لوقددمل 

  جود  ض  90×60     ااعيار الوانل نط ااناضبة للفزد 
 
لها لة لشخاؽ أملمااية أ ضتة   م  

 أن طدددلد ندددا ال  الانددد    الارابيدددز   ددد  اانتبدددا  اربعدددة بالارتنددد  الوانددلة تقتكدددي. دجددد  الها لدددة.. 

 تدددددددزتبو هدددددددذ  اطدددددددلاد بااطدددددددانا  ااتاندددددددة،   ددددددد   ددددددد  م ملهدددددددا بمقاضدددددددا   28   25   50   8  ددددددد : 

90x100)    90  هددددد   3طدددددلا  ددددد  اانتبدددددة رلدددددx120  ن هنالدددددو الت  دددددأ  ت هدددددز 
 
الهدددددا ال   أبعددددداد ددددد   ا

 ذ  لنجها تقارج ااعيار بلرجة لبيرة.باانتبا  طينة اللراضة
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 شهل رفوف النتب ومعياريتها( يوضح 6جدول رقم )

 النو  العمق العزف بالطنتيمارالارتفا   اانتبة

 نل1م  الاليل ها   ج.  ا 25 90 200 1

 لػ  ها   جهين 25 90 180 2

 لػ  ها   جهين 30 90 180 3

 لػ  ها   ج.  انل 25 90 220 4

 

   61   30  دد  بالارتندد  نطدد  اانتبددا :  طددلد ر ددود النتدد  ن  أ6مدد  الجددل ى رلدد    يتضددً

،  أن ااقاضدددددا  اللالليدددددة للز دددددود  ددددد  مل ملدددددة منتبدددددا   ددددد   جهدددددين  أ جددددد.  اندددددل   ددددد  ها   68  40

16x25   15 ه   3طلا    اانتبة رلx20   ..تتفق ممل ااعايير بلرجة لبيرة 
 
    طموما

 شهل املقاعد )النزاس ي( ومعياريتها( يوضح 7جدول رقم )

 

 

 

 

 

 125  200   200   30لد ااقاطل    اانتبدا  اربدمل بالارتند : طن أط   أي نا م  الجل ى 

،  جميعهددددا ؾددددنعت مدددد  الاليددددل، بعكددددها بالب ضددددتو  آلالددددزى مغهاهددددد بالقمدددداع.  أن أبعدددداد 
 
مقعددددلا

 الالت د    العلد لن     ةملابتأ  ارتفاطاتها  أنواى ااقاطل
 
مهابقدة ناؾل.  ري  هلو  ه  طمومدا

 .للمعايير

 

 

 النو  العلد الارتفا    اانتبة 

 الب ضتو الاليل+ 30 16 1

 الب ضتو الاليل+ 200 16 2

 القماع الاليل + 200 16 3

 القماع الاليل + 125 16 4
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 وضح املشنالث التي جحول دون جطبيق املعايير( ي8جدول رقم )

 4   3   2   1   البيان

         اابا ف ل  تؿم     اؾل لتهون منتبة

 - -   - الطعة الاضتيعابية يير ما ية

     - - البنظة العامة للمنتبة مهيية 

           مهابق للمعايير مقاطل املا   ر ود  نا ال 

     - - متو زةالت هيزا   الاواضن ... ل . 

     - - طل   ا  ااط  لين بيهمية تهبيق ااعايير

         طل   جود غزما  تو ز أملا  اانتبا 

 

 للػو أن مبا ف اانتبا  مال اللراضة ل  ت ضظ    8   الجل ى رل   
 
  يتيلل بما اليل  م اال

  2  نالدة اانتبدة رلد   اؾل لتهون منتبة.  أن الطعة الاضتيعابية بمقتً ى هلو يير ما ية،  ال  د

ؿؿت للمنتبة  قل تو ز  ل ز د لاؾة بااتبر  الدذ  اغدارم أال ي ؿدـ 
ُ
 إن ااطانة ال   ل

 ليهددون منتبددة لمددا ضددبق توقدديا.  دد  
 
الهددابق تاددت اريدد   لم مددمل ت ددار ذ لددذا  قددل لؿددـ جبددرا

مددا يتوا ددق مددمل ااعددايير    بالتددا   يمندد  القددوى أن الطددعة الاضددتيعابية  البنظددة ااهيددية ب2الجدل ى رلدد   

  4   3%  قو أ     اانت تين بالزلمين 50لل تاقق    منت تين  قو بنطبة 
 
 اللتدان أ ػديتا ندلي ا

  لن  بمباٍن م اقة بمزلشتين ملقا يين  ل  ين  ا ػاؤهما    اؾل لمنتبة.

رجددددة لبيددددرة نددددا ال  الاندددد    ااقاطددددل  إجهددددا   دددد  دمددددا يتعلددددق با ملددددا   ددددإن ر ددددود النتدددد     يأمددددا 

 هلو لقلرة الجهة الزاطية للمنتبدة بتدو ير املدا ،  3 ا قت ااعايير،  ب اؾة    نالة اانتبة رل  

  ااعلا   اجهشة م  لارو الب د.

 تفتقدز البنظدة العامدة  بطددو مقومدا  تهبيدق ااعدايير مدد  نيد  التهوتدة  التنييدل  تقددااة، 

،  3باضدددددددتثناا اانتبدددددددة رلددددددد   الدددددددزى  ااعدددددددلا   الت هيدددددددزا   اازا دددددددق 
 
لدددددددنفظ الطددددددد   اادددددددذمور آافددددددددا

 حها د را  ااياهد  تفتقزان  مال  تنا ى الهعا   د را  ااياهد،  اليرة تتو ز 2  1 اانت تان رل  

 للمؿلين  التوجل د را  مياهد لاؾة باانتبة.
 
 ا خؿؿة أؾ 
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لددز،  مددا تاؿددل طليدد. البان ددان مدد  معلومددا  ا
ُ
اطدد  لين ااباغددزت  باانتبددا   مدد   الددمل مددا ه

مادددددل اللراضدددددة أن هنالدددددو طدددددل   اددددد  مددددد   دارا  هدددددذ  اانتبدددددا  بيهميدددددة ااعدددددايير،  ييددددداج ال قا دددددة 

 طدد  للددو الطددو  ا ابدد  مدد  الػددزما  اات ؿؿددة  دد  أملددا  
 
 لددلحه ،  كدد 

 
الخاؾددة بااعددايير طمومددا

  ا ؾددددل
 
  اانتبددددا ،   ن  جددددل  بعددددل أاددددوا  املددددا  م ددددل الز ددددود مدددد  

 
طددددل  نؿيؿدددددا

ُ
 حهددددا أجهددددا أ

 للما   الت ارتة  الطيوبزمارك  البقاال  النبيرة   طب  أنط  انواى اعارف النت  الت ارتة. 

 خامتــــــــة )الهتائر والتوصيات(  

 طبدددد  أنددددل أهميددددة اانتبددددة العامددددة  دددد  ا جتمددددمل،  لدددد  يددددي  الاهتمددددا  بوقددددمل ااعددددايير      
 
لدددد  يعددددل لا يددددا

بيددددة  الوننيددددة الخاؾددددة باانتبددددا  العامددددة  ال  دددد   نددددار هددددذ  اهميددددةذ  هلددددو مدددد  أجددددل الل ليددددة  العز 

  بما تقلم. م  للما   جتمعهدا ا ابد  مد  أجدل تاقيدق أهدلاد 
 
توظيل اانتبا  العامة تاليلا

  .2232التنمية ااطتلامة  أجنلة ام  ااتالة 

 رئالهتا

 -تية:    النتامن آلالراضة توؾلت ال

ؿؿددددد  .1
ُ
 لددددد     لتهدددددون منتبدددددة، -مادددددل اللراضدددددة–اربدددددمل مبدددددا ف اانتبدددددا   لددددد  ت

ُ
معدددددايير  حهدددددا زااددددد  ت

 أيدزاف   نيد  ؾدممت  ا ذ ى اانتبدامبدالخاؾة بالتؿمي  
 
 نالدة  لدزى  تد  اضدتغ لها النقدا

منتب   ال ػير الزتت    أ  درمان  الػهيل بمنهقدة ااقدزن بدالخزنو ، أمدا اانت تدان الزتتدان: 

 م  مبعى منتبة مزلش الف
 
ؿـ لهما جشاا

ُ
يؿل ال قا   بالخزنو   منتبة ضنار العامة  قل ل

 لمزلش ملقا   
 
 ُؾم  أؾ 

تفتقدددز اابدددا ف  جدددزااا  امددد   الطددد مة  ب اؾدددة معيندددا   نفددداا الازامدددق،  البوابدددا  آلامندددة،  .2

 اامددددددزا  الخاؾدددددددة بددددددذ   الانتياجدددددددا  الخاؾدددددددة  لبددددددار الطددددددد ،  م ددددددزو الهدددددددوارم،  مددددددداميرا  

البددددة، باضدددددتثناا منتبددددة مزلدددددش الفيؿدددددل ال قددددا   ال ددددد  تدددددو ز البوابددددا  تلنار ايدددددة  مددددداميرا  ااز 

 .اازالبة

نتياجدددا  الفعليدددة التوس دددمل ام دددل للقاطدددا   ؾددداال  ااهالعدددة لتلبيدددة الا  اانتبدددا  لددد  ُيزااددد   ددد  .3

للمطدددددددددتفيلي  الاددددددددداليين أ  ا اتملدددددددددين،  ب اؾدددددددددة لبدددددددددار الطددددددددد   انفددددددددداى  ه   الانتياجدددددددددا  

،  لدد  تددو ز اانتبددة تلنار ايددة  منتبددة انفدداى  ال  دد  منتب دد  مزلددش الفيؿددل  منتبددة خاؾددةال

 ضنار العامة.

املددددددا   دددددد  م ملدددددد.  نددددددا ال   مقاطددددددل  ر ددددددود لتدددددد   تنهبددددددق طلحهددددددا معددددددايير لياضددددددا  انددددددواى  .4

 ااطددانا  بلرجددة معقولددة،  ال أجهددا مؿددنعة مدد  مددواد ماليددة نليددل أ  لػدد  ييددر ها  جددودة 
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 تفتقز لذلو     تو ز الت هيزا   ااعلا   آلا   الاواضدن  ال سمدة لتاطدين  جدودة  طالية.

 للما  القزاا.

تهبيق ااعايير    يياج ملقا ة اانتبدة العامدة  د  ا جتمدمل،  طدل  تهتمدا  طل  تارلش مػن    .5

 مددد  لبدددل الطدددلها  ا اليدددة  بااعددايير اان مدددة لخدددلماتها،  تهدددو  ا دددزاد 
 
 اان مدددا   هددا رضدددميا

الهوطيددددددة  اا ضطددددددا  اااليددددددة  هددددددذا الددددددل ر،  دددددد  ظددددددل طددددددل  تددددددو ز الػددددددزما  ال دددددد  تهددددددت  بتددددددو ير 

 مطتلشما  اانتبا     الطودان.

 التوصيات:

 بناا
 
التوؾيا  ال ى م  غيجها ستادة بعل وقمل ب يقو  البان ان . .طب  النتامن ال   ت  التوؾل الحها ا

  -:   ة  اطلية الجودة    اانتبا  العام

تؿدددم  مبدددا ف قدددز رة جدددذج الااتبدددا  للدددل ر الايدددو  للمنتبدددة العامدددة  ددد  ا جتمدددمل، مدددمل مزاطددداة أن  .1

 لاعايير  أملاثها   ق ااانتبا  العامة 
 
 .تقلي  للما  معلوما  لها ة  ظا  ا جتمملقمااا

 اانتبددددة ؾدددداال  لها ددددة ااناغددددو  الفعاليدددا  ال دددد  تقددددلمهالاطدددا     أن يػددددتمل اابعددددى طبدددد ي ددد   .2

 ممل قز رة تهامل اابعى ممل اازا ق الخلمية،  بنظة ااطهاا  الخكزاا.العامة 

ضددددوة ب ددددلما    .3
ُ
لددددلما  اانتبددددا  العامددددة لددددلما  أضاضددددية البددددل أن تهددددت   هددددا الل لددددة  تزطاهددددا أ

 ام   التعلي  ال   تو ز لجميمل ااواننين.

 

 هوامش الدراسة

القددددداهزة : الدددددلار ااؿدددددزتة  -ندددددلة للمنتبددددا   ااعلومدددددا .سايدددددل.ااعايير ااو يطددددزتة دمحم طبدددددلالالي   - 1

 .27ؽ –. 1998اللبنااية،

ليدنن، بيفز د . معدايير اانتبددا  الجامعيدة/ تازتدز بيفز د  ليددنن، رتتػدارد    د  ز دف، هدااش البرلددت  -2

ؽ ؽ  –  .  1410 ماددز   3، طددلد 10م لددل  –طددال  النتدد .  -مددو ذ تزجمددة منطددون نبندد  نطددو.

331 - 334. 
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اب  الطدب  ، طبدلاالو. معدايير مبدا ف اانتبدا  العامدة  د رهدا  د  تفعيدل جدودة لدلما  القدزاا  د   -4

 دددددد : اادددددد تمز الخددددددامظ  –ظددددددل تاددددددليا  البنظددددددة الزلميددددددة/ طبددددددلاالو بدددددد  الطددددددب  ، طتيقددددددة لاددددددوانف. 

ألتدوبز  30 – 28 لعػزت  ل تااد العزبف للمنتبا   ااعلوما  اانعقل بالاماما ، تو ظ بتدارتت ا
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 . 271 ؾفاة

الهبعدددة  –دمحم  تحدد  طبددل الهدداد . اانتبددا  العامددة/ دمحم  تحدد  طبددلالهاد ، ا يلددة لليفددة جمعددة.  -9

 .18 -17 ؾفاا  -.  2001القاهزة : اللار ااؿزتة اللبنااية،  –ا    .

للمنتبدددا  العامدددة/  طدددلاد ااجيدددة  الاتاددداد العزبدددف للمنتبدددا   ااعلومدددا . ااعيدددار العزبدددف ااوندددل -10

لمدددددوح، ضدددددمية الشالددددد ، للي دددددة بدددددو لالفدددددةذ مزاجعدددددة جاضددددد  دمحم جدددددزجنظ، أنمدددددل العزبدددددف، بل تدددددة 

 .52 - 51ؽ ؽ  –. 2013: الاتااد، ] تو ظ [ –بطيو فذ  غزاد نط  طواد الطزتح . 

 -مزجددمل ضددابق .  -. –العنددزع، طبددلالزنم  بدد  نمددل. أملددز التقنيددة الالي ددة  دد  مبددا ف اانتبددا .   -11

 .11ؽ 

 - 54ؽ ؽ  –مزجددمل ضددابق.  –الاتادداد العزبددف للمنتبددا   ااعلومددا . ااعيددار العزبددف ااونددل ...  -12

63. 
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هػدددا  بددد  طبدددلهللا العبددداص، قدددبو الجدددودة  ددد  اانتبدددا   مزالدددش ااعلومدددا  باضدددت لا  مفهدددو   -13

 .37 – 23ؽ ؽ  – . 2002  -م لة اانتبا   ااعلوما  العزبية. - دارة الجودة الػاملة. 

 .255-203ؽ ؽ -مزجمل ضابق.  -طبلالزنم  نمل العنزع. الت هيو ابا ف... -14

  : ااد تمز  –أضامة يزت  طبلالعانف. م غزا   دارة اانتبا   نزتقة أم ل لإلدارة الالي ة.  -15

   .2014بز، تو ظ :التو  -الخامظ  العػزت  ل تااد العزبف للمنتبا   ااعلوما   اطل  . 

  11/7/2016مقابلة شخؿية بتارتت  –ضماح دمحم لماى، م س  منتبة.  -16

 2016 شخؿية بتارتتمقابلة  -، مليز اانتبة الػهيل. ت يموس   ب -17

  30/10/2016مقابلة بتارتت  -امين ن اة الااو، مليز منتبة ضنار العامة.  -18

 قائنة املصادر واملرادع

 أوال: النتب:

تاددداد العزبدددف للمنتبدددا   ااعلومدددا . ااعيدددار العزبدددف ااوندددل للمنتبدددا  العامدددة/  طدددلاد ااجيددددة الا .1

لمددوح، ضددمية الشالدد ، للي دددة بددو لالفددةذ مزاجعددة جاضددد  دمحم جددزجنظ، أنمددل العزبددف، بل تدددة 

 . 2013: الاتااد، ] تو ظ [ –بطيو فذ  غزاد نط  طواد الطزتح . 

 . 1996الزتاف :  دار اازتت للنػز،   –   اانتبا . أنمل بلر.أضاضيا     طل  ااعلوما .2

 د : ااد تمز  –أضامة يزت  طبلالعانف. م غزا   دارة اانتبدا   نزتقدة أم دل لدإلدارة الالي دة.  .3

   .2014تو ظ :التوبز،  -الخامظ  العػزت  ل تااد العزبف للمنتبا   ااعلوما   اطل  . 

 –. 1م.  –مدة/ دمحم  تحد  طبدلالهاد ، ا يلدة لليفدة جمعدة. دمحم  تح  طبدل الهداد . اانتبدا  العا .4

  –.  2001القاهزة : اللار ااؿزتة اللبنااية، 

القدددداهزة : الددددلار ااؿددددزتة  -سايددددل.ااعايير ااونددددلة للمنتبددددا   ااعلومددددا .يطددددزتة دمحم طبددددلالالي   .5

 .1998اللبنااية،

 الزسائل الجامعيت:

  طددلاد[عددايير العاايددة لت هيددزا  اانتبددا  الجامعيددة/ طبلالطدديل ط مددان أنمددل. ااواؾددفا   اا .1

أ  درمددان، الطددودان : جامعددة أ  درمددان  –طبلالطدديل ط مددان أنمددلذ اغددزاد طبدد  ؾددالً لددزار. ]

متددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداح  ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد :  –رضدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددالة ماجطدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددتير .  –. 2002تضددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد مية، 

om/Record/696816http://search.mandumah.c 
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  طلاد[طبيلهللا دمحم  بزاهي  أنمل. ااواؾفا   ااعايير العااية لت هيزا  اانتبا  الجامعية/  .2

أ  درمدددان، الطدددودان : جامعدددة أ  درمددددان  –طبيدددلهللا دمحم  بدددزاهي  ذ اغدددزاد لاضددد  ط مدددان ادددور. ]

 .1999تض مية، 

 ألاوراق العلميت:

مبا ف اانتبا  العامة  د رهدا  د  تفعيدل جدودة لدلما  القدزاا  د   اب  الطب  ، طبلاالو. معايير .1

 دددد : اادددد تمز الخددددامظ  –ظددددل تاددددليا  البنظددددة الزلميددددة/ طبددددلاالو بدددد  الطددددب  ، طتيقددددة لاددددوانف. 

 30 – 28  العػددددزت  ل تادددداد العزبددددف للمنتبددددا   ااعلومددددا  اانعقددددل بالامامددددا ، تددددو ظ بتددددارتت

متددددداح  ددددد :  –. 722 – 708ؾدددددفاا   –الوننيدددددة التو طدددددية. بالتعدددددا ن مدددددمل اانتبدددددة  2014ألتدددددوبز 

http://search.mandumah.com/Record/651993 

طبددلالعشتش جددابز دمحم. أملددز تقنيددة ااعلومددا   الاتؿدداال  طبدد  مبددا ف اانتبددا   معددايير تؿددميمها/  .2

 –.  ]الجشتددزة أبددا، الطددودان[ا جلددة العلميددة لجامعددة تمددا  ااهددل   –ز. طبددلالعشتش جددابز دمحم طمدد

متددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداح  ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد :  –  . 2015 مدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددايو  228 – 193، ؾدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددفاا  5العدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددلد 

http://search.mandumah.com/Record/696816 

 ددد :  لددداومل ااددد تمز  –الي دددة  ددد  مبدددا ف اانتبدددا . العندددزع، طبدددلالزنم  بددد  نمدددل. أملدددز التقنيدددة ال .3

 دددد  الػدددددارلة  2001ال ددددا ف طػددددز ل تادددداد العزبددددف للمنتبددددا   ااعلومدددددا  اانعقددددل بتددددارتت اددددو مبر 

متددددددددددددددددداح  ددددددددددددددددد :  –. 550 – 537، ؾدددددددددددددددددفاا  2م لدددددددددددددددددل  –بل لدددددددددددددددددة تمدددددددددددددددددارا  العزبيدددددددددددددددددة ااتادددددددددددددددددلة . 

http://search.mandumah.com/Record/38660 

لينن، بيفز  . معايير اانتبا  الجامعية/ تازتز بيفز د  ليدنن، رتتػدارد    د  ز دف، هدااش البرلدت  .4

 –  .  1410 ماددددددز   3، طدددددلد 10م لدددددل  –طدددددال  النتددددد .  -مدددددو ، تزجمدددددة منطدددددون نبنددددد  نطدددددو.

 .334 - 331ؾفاا  

 ددد  اانتبدددا   مزالدددش ااعلومدددا  باضدددت لا : مفهدددو  هػدددا  بددد  طبدددلهللا العبددداص. قدددبو الجدددودة  .5

 .37 – 23ؽ 2002ؽ   – . -م لة اانتبا   ااعلوما  العزبية. - دارة الجودة الػاملة. 

 ااقاب  : 

  30/10/2016مقابلة سخؿية بتارتت  –امين ن اة الااو، مليز منتبة ضنار العامة.  -1

  11/7/2016بلة شخؿية بتارتت مقا –ضماح دمحم لماى، م س  منتبة.  - 2

 2016 شخؿية بتارتتمقابلة  -، مليز اانتبة الػهيل. ت يموس   ب - 3
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 :مصاحل األرشيفتطوير  اسرتاتيجية

 دراسة ميدانية مبصلخة أرشيف جامعة اإلخوة مهتوري بكشهطيهة

 د. لخضر فردي                                                       حسان مداس ي                                

عة والاقحصاز   ، معهس علم املكحبات والحىرُق       باحث في السكحىضاه                                              أػحاش محاضط أ كلُة الشَط

                                                                            جامعة ألامير عبس القازض للعلىم إلاػالمُة                                   عبس الخمُس مهطي  2جامعة قؼىعُىة 

   

 امللخص:

ط  ألاضشُف، على اعحباض أن القُاام با ي  مصالحًخىاول هصا البحث مىضىع اػتراثُجُة ثعٍى

عمل أو مهىة ًحعلب وضع اػتراثُجُة واضخة املعالم قبل الشطوع فاي هاصا العمال أو املهىاة، وعااز  

مااا ثطثكااع هااصه الاػااتراثُجُة علااى ضمٍااة واضااخة مااً دااالل الخقاالُا والسضاػااة املعمقااة لىاقااع هااصه 

ت الىاجاب اثذاشهاا ع ار مطاحال ظمىُاة محاسز ، املهىة في املُسان، ومً رم ثحسًس ألاهساف وإلاجاطااا

وقااس ثاام ادحُاااض مصاافخة أضشااُف جامعااة إلادااى  مىحااىضي بقؼااىعُىة كمُااسان لهااصا البحااث،  خاولااة 

ط ، وأهم املعىقات التي ثىاجه ثعبُق ألاضشُف بهصه الجامعة مصفخة الحعطف على اػتراثُجُة ثعٍى

فخة ألاضشااااُف فااااي ااااال محُعهااااا امل ػؼاااااج  هااااصه الاػااااتراثُجُة، فاااااال عااااً صفااااا  املؼااااحقبلُة ملصاااا

 .والعام

دلاا ثم الاعحماز على املىهج الىصف  الصي ٌعح ر ألاوؼب في مثال هاصه املىاضاُع، وقاس  وقس

ط مصاافخة أضشااُف جامعااة إلادااى   البحااث ى ااى مجمىعااة مااً الىحاااجو أهمهااا وجااىز اػااتراثُجُة لحعااٍى

ثجؼُس هصه الاػتراثُجُة على أضض  مىحىضي بقؼىعُىة، مع وجىز بعض املعىقات التي ثصعب مً

وشاااااط الاااااىري لاااااسي ىزاض  ، والتاااااي ثطثكاااااع علاااااى قترحااااااتالىاقاااااع، لُيح اااااي فاااااي ألاديااااار ى اااااى ثقاااااسًم بعاااااض امل

ط  واملؼااااااهمة فاااااي ،الجامعاااااة بااااااطوض  ثطقُاااااة مصااااافخة ألاضشاااااُف ثاااااصلُل العقباااااات والاااااسفع هحاااااى ثعاااااٍى

ة. مصالحثطقُة و   ألاضشُف في الجامعات الجعاجٍط

 حية:الكلمات اإلافتا

ط  -الاػاتراثُجُة  -املهىاة ألاضشاُفُة  - لح ألاضشاُفامص  قؼاىعُىة  -جامعاة إلاداى  مىحاىضي  -الحعاٍى

 .    الجعاجط –
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Abstract: 

This research deals with the strategy of developing the interests of the archive, since 

the performance of any work or profession requires the development of a clear 

strategy before embarking on this work or profession. This strategy is usually based on 

a clear vision through diagnosis and in-depth study of the reality of this profession in 

the field, Then select the objectives and actions to be taken over specific time periods. 

The archive of the brotherhood of Mentori University of Constantine was chosen as a 

field for this research to try to identify the strategy of developing the archives interest 

in this university. The main obstacles facing the implementation of this strategy For 

the future of the archive in the light of its institutional and public environment. 

The research was based on a descriptive approach that is considered the most 

appropriate in such subjects. The research concluded with a set of results, the most 

important of which is the existence of a strategy to develop the interest of the archive 

of the brotherhood university Menturi Constantine, with some obstacles that make it 

difficult to reflect this strategy on the ground. The presentation of some proposals, 

which are based on raising the awareness of the university administration of the need 

to upgrade the interest of the archive, and contribute to overcoming the obstacles and 

push towards the development and promotion of the interests of archives in Algerian 

universities. 

Keywords : 

Archive service - Profession Archived - The strategy – Development - University of 

Mentori Brothers – Constantine – Algeria.  
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 مكدمة:

ماً املعااطوف أن أي عمال أو مهىااة ًحعلاب وضااع دعاة واػااتراثُجُة قبال بساًااة العمال،  هااه فاي  ُااا  

اااااق العمااااال ماااااً جهاااااة، ودااااااىع العمااااال ى اااااى  هاااااصه اللعاااااة والاػاااااتراثُجُة ٌعؤاااااى عاااااسم وضاااااى، الطمٍاااااة لاااااسي فٍط

لاام ثحااسز  الاضثجالُااة والعشااىاجُة مااً جهااة راهُااة، ونالحااا ي ي هيح ااط الكثياار مااً عماال  ياار مااى م و ياار ممااىهج

ط  اةفُه ألاهساف وكُفُة ثحقُقها ى ى  ير شلك، دصىصاا ىشا جعلاق ألاماط بحعاٍى معُىاة، والاصي  مصافخة ىزاٍض

الااصي ٌعكااؽ الكثياار مااً  مصااالح ألاضشااُف، واهعالقااا مااً واقااع مصاافخة ألاضشااُفوعىُااه فااي هااصه السضاػااة  ااي 

ط  ٌؼاالغ الاااىا علااىالصااعىنات والححااسًات هااسضة أهمُااة هااصا املىضااىع، كىهااه  الاػااتراثُجُة الكفُلااة بحعااٍى

ااة بشاا ل دااا ، ،مصااالح ألاضشااُف عمىمااا ض اام أن الكثياار مااً امل ػؼااات  وعلااى مؼااحىي الجامعااات الجعاجٍط

مصاااالح ي ثىلُاااه ألاهمُاااة الالجقاااة، وهاااصا ماااا ًاااىعكؽ بعبُعاااة الخاااال علاااى كُفُاااة جعامااال ىزاض  امل ػؼاااات ماااع 

  ومحعلباتها وثحسًاتها.     ألاضشُف

 اإلشكالية: -أ

لقس أربخد السضاػات العلمُاة حاىل وضاعُة ألاضشاُف فاي امل ػؼاات العمىمُاة ماسي الحا دط 

فاي ثحقُاق الجااىز  فاي جؼاُير وىزاض  ألاضشااُف، دصىصاا مااا جعلاق بالبىاًاة ألاضشااُفُة، وثاىفط ال ااىازض 

ة، وىشا ثم الخسًث عً اػحذسام الحكىىلىجُا الخسًثة  ة امل هلة، وثىفط الحجهيزات الاطوٍض الةشٍط

فااااي ألاضشااااُف فهاااااى شاااا ن يدااااط،  ن مصاااااالح ألاضشااااُف املفخقااااة بامل ػؼاااااات العمىمُااااة مهمااااا ثىىعاااااد 

أوشاااع ها  اااي أًااااا محااا دط  فاااي هاااصا ا جاااال، ض ااام وجاااىز بعاااض ا خااااويت هىاااا وهىااااة، لكاااً الصاااىض  

ط مصالح ألاضشُف.  الغالبة لِؼد ىًجابُة، وهصا ٌؼحسرى بالاطوض  وضع اػتراثُجُة لحعٍى

ط مااااً هااااصا املىعلاااا ق ٌؼااااذى هااااصا البحااااث العل ااااي ى ااااى جؼاااالُغ الاااااىا علااااى همااااىش  اػااااتراثُجُة ثعااااٍى

مصاافخة ألاضشااُف مااً دااالل الخؼااامل الطجِ:االي الحااا ي: ى ااى أي مااسي جعحمااس مصاافخة أضشااُف جامعااة 

ط     ؟ املصفخةإلادى  مىحىضي بقؼىعُىة على اػتراثُجُة لحعٍى

 تشاؤالت البخث: -ب

 مً الخؼامل الطجِ:لي ملش لة البحث ًمكً ظط، الخؼاميت الفطعُة الحالُة: ىهعالقا

 ما هى واقع مصفخة أضشُف جامعة إلادى  مىحىضي بقؼىعُىة ؟ -

 ما  ي الححسًات والصعىنات التي ثىاجهها مصفخة ألاضشُف ؟ -

ط  -  ؟وثطقُة املصفخة هل ثمحلك مصفخة ألاضشُف اػتراثُجُة لحعٍى

ط ؟هل واجهد مصفخ -  ة ألاضشُف معىقات في ثعبُق اػتراثُجُة الحعٍى

ط املهىة ألاضشُفُة على مؼحىي مصفخة ألاضشُف ؟ -  ما  ي صفا  املؼحقبلُة لحعٍى
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 أهداف البخث: -ج

 يهسف هصا البحث ى ى ثحقُق ما ًلي:

 الحعطف على واقع مصفخة أضشُف جامعة إلادى  مىحىضي بقؼىعُىة. -

 لححسًات التي ثىاجهها مصفخة ألاضشُف.الحعطف على الصعىنات وا -

ط مصفخة -  ، وأهم املعىقات التي جعترض ثعبُقها.ألاضشُف جؼلُغ الاىا على اػتراثُجُة ثعٍى

ط مصفخة ألاضشُف.  -  الحعطف على صفا  املؼحقبلُة يػتراثُجُة ثعٍى

 اإلطار الهظري للبخث:

ة عً املىضىع، مً املهم الحعط  ى ى العىاصط املطثبعة بمىضىع البحث  مً أجل ىععاا صىض  ه ٍط

ومً رم الحعط  ى ى الجاهب املُساو  مً أجل ىػقاط الى طي على املُساو  مً جهاة، ولفهام عىاصاط 

 ال اهط  محل السضاػة مُساهُا وواقعُا مً جهة راهُة.   

 املوهة األرشيفية: -1-1

حطفة جشاحمل  نها " ب كما جعطفها " هىس علىي " و ي باحثة في علم املكحبات ىهعالقا مً مفهىم املهىة

 على مجمىعة مً املعاضف العقلُة ومجمىعة مماضػات ود رات وثعبُقات تهُ ل املهىة وثام:

 ثىافط ألاوشعة واللسمات املفُس . - 

 .والل رات الفىُة املحذصصة  ثىافط قسض مً املهاضات- 

  .الفكطي املحذصاثىافط إلاهحا  - 

 .وجىز قىاعس أدالقُة وػلىكُة ثحكم وثى م العمل بين أفطاز املهىُين وظمالئهم -

سافع عنها.-    (11) " وجىز ثجمع للعاملين باملهىة ًححسذ باػمها ٍو

اااف ل ضشاااُف   حُاااث ٌعطفاااه " أحماااس و الشاااام  والؼاااُس حؼاااب   " ،وماااً الااااطوضي ثقاااسًم جعٍط

القاالا املحذصااا وهمااا مااً املحذصصااين فااي مصااعفخات املكحبااات واملعلىمااات وألاضشااُف ب هااه 

ا خترف الّساضغ ملهىة ألاضشُف، واملحسض  مهىُا، شو الل ر  في ىزاض  املىاز ألاضشُفُة. وهى املؼئىل 

م علااى ال ااجالت والىراااجق التااي ًىفطهااا للباااحثين عىااس العلااب، كمااا ًقااسم دااسمات املعلىماااا ُّ ت. القاا

 ٍو ىن مؼئىي عً وشاط أو أكثر مً ألاوشعة ألاضشُفُة الحالُة:

م -  appraisal and disposition. الىراجق والحذلا منها ثقٍى

 .acquisition التزوٍس -

 .arrangement  الترثِب -

 .description الىصف -

http://www.elshami.com/Terms/A/acquisition.htm
http://www.elshami.com/Terms/A/arrangement.htm
http://www.elshami.com/Terms/D/description.htm


 فردي خلضر. د- مداسي حسان  

 
  1029 يوليو ـ العدد الثاني عصر –الشادس  اجمللد 343

 .preservation الصُاهة -

 .reference service املطجعُةاللسمات  -

 .ملً ي ثصلهم اللسمات بالعط  الحقلُسًة  outreach  اللسمات املمحس  -

 .exhibits ىقامة املعاضض -

وفاااااااااااااي الىيًاااااااااااااات املححاااااااااااااس ، ٌؼاااااااااااااحذسم اللفااااااااااااا  ل شااااااااااااااض  ى اااااااااااااى أماااااااااااااين ا لعىظاااااااااااااات أو القاااااااااااااُم علاااااااااااااى 

 manuscript curator. (12) ا لعىظات

اف املهىااة ألاضشاُفُة ب نهاا  مجمىعااة ماً املهاام ًحكفاال بهاا كاازض بشااطي م هال علمُاا وعملُااا ًمكاً جعٍط

لجة العلمُة والفىُة ل ضصاس  ف، مً دالل املعامطكع أو مصفخة أضشُ لحى ُم وجؼُير م ػؼة أو

ة وهاماااااااااة لحلبُاااااااااة اححُاجاااااااااات  الىراجقُاااااااااة وماااااااااً رااااااااام ىعاااااااااساز وػااااااااااجل بحاااااااااث ثاااااااااىفط معلىماااااااااات ضاااااااااطوٍض

املؼااحفُسًً، ػاااىاا باػااحعمال العاااط  الحقلُسًااة أو الخسًثاااة والتاااي جعح اار ألافاااال مااً حُاااث السقاااة 

ز الى م صلُاة فاي جؼاُير داصة باعحما (13) والؼطعة والححكم في الدجم الكبير للىراجق واملعلىمات،

ألاضشُف مً أجال حىػابة العملُاات العلمُاة والفىُاة مثال الحصايُف، الترثِاب، الفهطػاة، الترمياز، 

  (14) ىعساز وػاجل البحث، وجؼُير عملُة إلاظالع...الخ.

 : مصاحل األرشيف -1-2

 البا ما ثطثبغ مصالح ألاضشُف بامل ػؼات العمىمُة مهما ادحلفد وشاظاتها، ػىاا كاهد 

ااااااة ضاااااامً الهُ اااااال الحى ُ ااااااي  دسماثُااااااة أو اقحصااااااازًة، حُااااااث ثمثاااااال مصاااااافخة ألاضشااااااُف وحااااااس  ىزاٍض

للم ػؼة، وث ىن ثابعة لهُئة معُىة حؼب الحى ُم املعمىل به في هصه للم ػؼة، وعاز  ما ثقاىم 

بخؼااُير وىزاض  ألاضشااُف، بااسا بحجمُااع الىراااجق ألاضشااُفُة، معالج هااا، وحف هااا فااي مصاافخة ألاضشااُف 

عُة  أحؼاااااً ال اااااطوف وماااااً رااااام ىثاح هاااااا لالظاااااالع ماااااً ظاااااطف املؼاااااحفُسًً، حؼاااااب الىصاااااى  الخشاااااَط

 والحى ُمُة.     

 املوام والوظائف األرشيفية:  -1-3

ظبُعاة امل ػؼااات ثخىاىع م ػؼاات ومطاكاع ومصاالح ألاضشاُف بحؼااب ظبُعاة عملهاا، وكاصا 

باا ث اىن مخشاابهة، ماع الفااض  اليؼا ي باين  التي ثيح ي ىليهاا، ولكاً املهاام والىاااجف التاي ثقاىم بهاا ثقٍط

اااااااااة املفخقاااااااااة بامل ػؼاااااااااات  اااااااااة أو محلُاااااااااة ( ومثُالتهاااااااااا إلازاٍض ذُاااااااااة ) وظىُاااااااااة أو جهٍى ألاضشاااااااااُفات الحاٍض

مكً حصط هصه املهام والىااجف فُما ًلي:  العمىمُة، ٍو

 ضشُف وحماًحه مً مذحلف ألادعاض.ثجمُع ألا  -

 معالجة ألاضشُف بايعحماز على العط  العلمُة والفىُة. -

http://www.elshami.com/Terms/P/preservation.htm
http://www.elshami.com/Terms/R/reference%20service.htm
http://www.elshami.com/Terms/O/outreach.htm
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 حف  ألاضشُف في اطوف مالجمة لخماًحه مً الحلف والاُاع. -

ة كالفهاضغ والكشافات. -  ىعساز وػاجل البحث الاطوٍض

 ىثاحة ألاضشُف لالظالع بايعحماز على الىصى  القاهىهُة والحى ُمُة. -

ثقاااااااسًم داااااااسمات هىعُاااااااة للبااااااااحثين مثااااااال: إلاجاباااااااة علاااااااى الاػحفؼااااااااضات، ىعااااااااض  الىرااااااااجق ألاضشاااااااُفُة  -

ط والاػحيؼاخ، ىقامة املعاضض ودسمة الترجمة و يرها.   للمؼحفُسًً، الحصٍى

اااة والباااث الاهحقااااذ  للمعلىماااات وهاااصا بندعااااض البااااحثين امل اااجلين فاااي مطاكاااع  - دسماااة إلاحاظاااة الجاٍض

 (15) ىليها مً مجمىعات جسًس  مً الىراجق مع وصف وثفلُا مححىاها.ألاضشُف بما وضز 

ة مااً أجاال زعاام عملُااات الخؼااُير إلازاضي واثذاااش  - ثعوٍااس امل ػؼااات بالىراااجق واملعلىمااات الاااطوٍض

 القطاضات.

 دسمة البحث العل ي في العسًس مً الحذصصات ونالى ط لعبُعة ألاضصس  الىراجقُة. -

ً املتربصين -  في ألاضشُف على ادحالف فئاتهم على مماضػة املهىة ألاضشُفُة. ث ٍى

ع التي ثطم  ى ى ثطقُة قعاع ألاضشُف.  -  الحعاون مع امل ػؼات ألاضشُفُة ألادطي في ثجؼُس املشاَض

ونالحاااا ي فالعمااال الاااصي ًقاااىم باااه ألاضشاااُف  ًذااااع للعاااة مطػاااىمة وهازفاااة ثجعااال ماااً الىرُقاااة شات 

ونايعحماااز علااى الحقىُااات ألاضشااُفُة واملىهجُااة العلمُااة فااي القُااام باملهااام  (16) قُمااة ثفُااس املؼااحفُس،

 (17) والىااجف.

 االسرتاتيجية: -1-4

 كلمة إلاػتراثُجُة لِؽ لها مطازف في اللغة العطنُة و ي مىقىلة بلف هاا ألاصالي ماً اللغاة الُىهاهُاة

Stratégos املشاحقة ماً كلمحاين: كلماة Stratos  عؼاكطي وكلماةوالتاي جعؤاي Ago  ، والتاي جعؤاي قُااز

ف ي جشير ى ى القاجس العؼكطي دالل العصط الُىهاو ، رم أصبح ٌع ار هاصا املصاعفح عمىماا عاً فاً 

ة، ُاااااز  العؼااااكٍط ُااااة، أو فااااً الق ُااااات الخطن راااام اجؼااااع هااااصا املفهااااىم لِشاااامل فااااً  (18) الحذعااااُغ للعمل

بح الُىم ضزًفا  ي ػُاػة أو ىزاض  الحذعُغ لقعاع ألاعمال ومذحلف القعاعات ألادطي، وقس أص

 في جمُع مجايت الخُا  لحصبح الاػتراثُجُة جع ر عً فً الحذعُغ إلازاضي.

كماااا ٌعطفهاااا شاااىسلط ب نهاااا ثحسًاااس املى ماااة  هاااسافها و اًاتهاااا علاااى املاااسي البعُاااس، وثذصاااُا املاااىاضز 

ى مة لعبُعاة العالقاة لححقُق هصه الغاًات وألاهساف، وناليؼبة  وؼىف ف ي عباض  عً ثصىض امل

املحىقعة مع البِئة اللاضجُة، والتي في ضاىئها ثحاسز هىعُاة ألاعماال التاي ًيبقاي القُاام بهاا علاى املاسي 

  (19) البعُس.
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عطفهاااا اػااااماعُل و الؼااااُس ب نهاااا ثلااااك اللعااااغ أو ألاوشاااعة التااااي ثصاااامم بغاااطض دلااااق زضجااااة مااااً  َو

التي ثحعطض لها لححقُاق أهاساف الاػاتراثُجُة ماع الحعابق بين أهساف املى مة وضػال ها، وا لاظط 

 (11) الح كس مً ثىفُص اللعغ وال رامو ا خسز .

وهىاااة مااا ٌؼاا ى بااالحذعُغ الاػااتراثُوي وهااى أػاالى  ىزاضي ًذحلااف عااً  يااره مااً أػااالُب إلازاض ، 

و مااااً الحجااااض  العلمُااااة  طهاااا بماااٍع اثااااه قاااس جااااطي ثعٍى حُاااث ث اااىن مبازجااااه ألاػاػاااُة وأػاااالُبه وه ٍط

ط امل ػؼاااات وضااامان اػاااحمطاضها علااى املاااسي البعُاااس، فااااال عاااً ثحؼاااين  (11) املُساهُااة، بهاااسف ثعاااٍى

أزاا العاااااااملين وتهُئااااااة كاااااال ال ااااااطوف املؼاااااااعس  فااااااي ثحقُااااااق أهااااااساف امل ػؼااااااة ونااااااالى ط للحعااااااىضات 

الخاصااااالة والبِئاااااة ا خُعاااااة ماااااً داااااالل اػاااااحذسام يلُاااااات الُق اااااة املعلىماااااات، ونالحاااااا ي فاااااالحذعُغ 

 ي ً ىن شامال وعلى املسي البعُس. الاػتراثُو

وهىاااة مصاااعفح أشاامل ماااً الحذعاااُغ الاػااتراثُوي و اااي إلازاض  الاػاااتراثُجُة وجعااطف ب نهاااا مى ىماااة 

مااااً العملُااااات املح املااااة شات العالقااااة بححلُاااال البِئااااة السادلُااااة واللاضجُااااة، وصااااُا ة اػااااتراثُجُة 

راثُجُة للمى مااااااة ضاااااامً ضمٍ هااااااا مىاػاااااابة وثعبُقهااااااا وثقُُمهااااااا بمااااااا ًااااااامً ثحقُااااااق ألاهااااااساف الاػاااااات

  (12) املؼحقبلُة.

 وعاز  ما ثمط الاػتراثُجُة بثالرة مطاحل أػاػُة و ي: 

مطحلاااااة صاااااُا ة الاػاااااتراثُجُة: ماااااً داااااالل ثحسًااااااس الطػاااااالة وألاهاااااساف، ثحلُااااال البِئاااااة السادلُااااااة  -أ

 واللاضجُة وثحسًس اللُاضات والبساجل.

اااق عمااال محاااسز ًعباااق مجمىعاااة ماااً اللعاااىات مطحلاااة ثىفُاااص الاػاااتراثُجُة: وث اااىن بىاػاااع -  ة فٍط

 وإلاجطااات ضمً بطهامو مابىط وفي فترات ظمىُة محسز .

ُاااااغ  -  ات ألازاا املؼاااا هسفة، ىعااااساز ه اااام الق مطحلااااة الطقابااااة والحقُااااُم: مااااً دااااالل ثحسًااااس مؼااااحٍى

ات ألازاا املؼاااا هسفة، بااضااااافة ى ااااى ثقُااااُم الىحاااااجو واثذاااااش  والااااابغ، مقاضهااااة ألازاا الفعلااااي بمؼااااحٍى

ة لحصخُح ألادعاا.    (13) الحسابير وإلاجطااات الاطوٍض

 اسرتاتيجية التطوير: -1-5

ىن الخؼاااُير والحى اااُم الىااااألاح ملصااافخة ألاضشاااُف فاااي أي م ػؼاااة كاهاااد ًقح ااالي وضاااع دعاااة 

عماااال، وهااااصه اللعااااة ثطثكااااع علااااى ضمٍااااة واضااااخة لااااسي القاااااجمين علااااى ضػاااام هااااصه اللعااااة، وي ًمكىىااااا 

الصااااخُحة والعمُقااااة زون القُااااام بسضاػااااة وجقاااالُا وفهاااام وثحلُاااال وضااااعُة الخااااسًث عااااً الطمٍااااة 

مصاافخة ألاضشااُف فااي املالاالي والخاضااط، فمااً دااالل عمااق وزقااة هااصه الطمٍااة ًمكااً ثحسًااس مااىاظً 

القااى  والاااعف فااي املصاافخة، ونالحااا ي ثحسًااس ألاهااساف املااطاز ثحقُقهااا، وضاابغ إلاجااطااات الىاجااب 
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اااب، املحىػاااغ  اثذاشهاااا لححقُاااق هاااصه ألاهاااساف، وفاااق مطاحااال معُىاااة عااااز  ث اااىن علاااى املؼاااحىي القٍط

 والبعُس.

مكً ثفلُا اللعىات التي ًيبقي اثذاشها كما ًلي:  ٍو

 جقلُا الىضع.  -

 ثحسًس إلاًجابُات والؼلبُات.  –

 ثحسًس ألاهساف.  –

ب املحىػغ والبعُس. –  ثحسًس إلاجطااات على املسي القٍط

طارى في وضع هصه الاػتراثُجُة   ما ًلي:ٍو

ات. -  ثطثِب ألاولٍى

 البسا بااجطااات املؼحعجلة. -

 ثحسًس أهساف وىجطااات قابلة للحىفُص. -

 مطاعا  ا خُغ امل ػؼاج  والعام ملصفخة ألاضشُف. -

اااااق العمااااال بهاااااصه الاػاااااتراثُجُة داصاااااة ىشا كاهاااااد هابعاااااة ماااااً اقتراحاااااات ماااااىاف   - ضاااااطوض  اقحىااااااع فٍط

 مصفخة ألاضشُف.

بين عسز مً الباحثين على مجمىعة مً الاػاتراثُجُات الفاعلاة للحغُيار ماً وقس ثم الاثفا  

ب، ااااة وجشاااامل اػااااتراثُجُة املشاااااضكة والحعلااااُم والحااااسٍض وهااااصا ٌعؤااااي  (14) أهمهااااا الاػااااتراثُجُات املعُاٍض

ب،  هاااه مهماااا ثااام ثاااىفير مذحلااااف  ً والحاااسٍض الاهحماااام بالعىصاااط الةشاااطي دصىصاااا ماااا ًحعلاااق بااااالح ٍى

ط ىزاض  وجؼُير ألاضشُف، فنن املىافين هم مً ػِؼحذسمىن هصه  املحعلبات ألادطي لححقُق ثعٍى

ً العىصااط الةشااطي والعماال علااى ثااىفير ال ااطوف املالجمااة  الىػاااجل وألازوات، فبقااسض الاهحمااام بح ااٍى

ط وعصااااطهة إلازاض  بشاااا ل عااااام، ومصاااافخة  لهاااا يا املااااىافين، دصىصااااا زعاااام ىزاض  امل ػؼااااة لحعااااٍى

ألاضشااُف بشااا ل دااا ، فااانن الىحاااجو ححماااا ػااىف ث اااىن مطضااُة ىشا كاهاااد إلاػااتراثُجُة املىضاااىعة 

 شاملة وكاهد على املسي البعُس.

ىمااااااا، ماااااع وجااااااىز بعااااااض وناااااالى ط لىاقااااااع ألاضشاااااُف بامل ػؼااااااات العمىمُااااااة الاااااصي ًخشااااااابه عم

الفاااااااىاض  حؼاااااااب امل اااااااان وامل ػؼاااااااة والقعااااااااع، ولهاااااااصا ًمكاااااااً ثحسًاااااااس بعاااااااض ا خااااااااوض التاااااااي جشاااااااملها 

ط املهىة ألاضشُفُة كما ًلي:  اػتراثُجُة ثعٍى

ة امل هلة و يرها. -  تهُئة بِئة عمل مىاػبة دصىصا ما ًحعلق بالبىاًة والحجهيزات وال ىازض الةشٍط

 ححا  باازاض  إلالكتروهُة.ث هُل مصالح ألاضشُف لالل -
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 ثحُين املى ىمة القاهىهُة. -

 مىاكبة الحعىضات الخسًثة في مجال ألاضشُف.  -

اااع ظاااط  الاثصاااال والحعااااون ماااع امل ػؼاااات والهُئاااات شات العالقاااة زادااال الاااىظً وداضجاااه ماااً  - جعٍع

 أجل الاػحفاز  مً جمُع الحجاض  في هصا ا جال وثبازل املعلىمات املفُس . 

 م:2113اسرتاتيجية اجلزائر اإللكرتونية  -1-6

ىن الحىجاااه الخ اااىم  الخاااا ي هحاااى الخ ىماااة إلالكتروهُاااة فاااي مذحلاااف القعاعاااات وامل ػؼاااات 

ااة باػااحذسام ثكىىلىجُااا املعلىمااات والاثصااال،  ط إلازاض  الجعاجٍط هااى ًىااسض  ضاامً اػااتراثُجُة ثعااٍى

م، مااااً 2113الجعاجااااط إلالكتروهُااااة ولحجؼااااُس مشااااطوع الخ ىمااااة إلالكتروهُااااة ثاااام وضااااع اػااااتراثُجُة 

 عىصطا و ي: 13دالل الاعحماز على 

ط الاقحصاز الطق ي. -  ثعٍى

ع وفاجق الؼطعة. - ع البيُة ألاػاػُة لالثصايت شات الحسفق الؼَط  جعٍع

ة. - ط القسضات الةشٍط  ثعٍى

ط وإلابساع. -  ثسعُم البحث في مجال الحعٍى

ذي وال -  حى ُ ي (.ث هُل إلاظاض القاهىو  ) الخشَط

 املعلىمة والاثصال. -

 ثثمين الحعاون السو ي. -

 وضع يلُات الحقُُم واملحابعة. -

 ثحسًس إلاجطااات الحى ُمُة. -

  (15) الحذعُغ واملىاضز املالُة. -

 اإلدارة اإللكرتونية يف قطاع التعليم العالي والبخث العلمي: -1-7

م املحاااامً ىوشااااا لجىاااة م لفاااة 2118جااااهف   21املااا ضخ فاااي  51فاااي اااال صاااسوض القاااطاض الاااىظاضي ضقااام 

بالاااااسعم الحقؤاااااي لعملُاااااة ضقمىاااااة ىزاض  قعااااااع الحعلاااااُم العاااااا ي والبحاااااث العل اااااي، و اااااي هُئاااااة للحيؼاااااُق 

 والخشاوض واملحابعة، والتي مً ضمً مهامها:

 جق وثقُُم ثعبُقه وثعىضه،محابعة وضع حيز ثىفُص الخؼُير إلالكتروو  للىرا -

 محابعة عملُة ىنهاا ضقمىة الخؼُير البُسا ىجي وجؼُير اللسمات الجامعُة، -
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ة وجؼاااااااُير املاااااااىاضز املالُاااااااة  - محابعاااااااة عملُاااااااة ضقمىاااااااة مطاكاااااااع وهُئاااااااات البحاااااااث، جؼاااااااُير املاااااااىاضز الةشاااااااٍط

 (16) وا خاػةُة والىػاجل.

إلازاض  إلالكتروهُااااااة علااااااى مؼااااااحىي امل ػؼااااااات وهااااااصا القااااااطاض ًمثاااااال هقلااااااة هىعُااااااة فااااااي مجااااااال ثجؼااااااُس 

الجامعُة، حُث ٌشمل اػحذسام الحكىىلىجُا الخسًثة كل الىااجف واملهام زادال الجامعاة بماا فاي 

ط املهىااة ألاضشااُفُة  هااه ًحقااق مااا  شلااك جؼااُير وىزاض  ألاضشااُف، وهااصا ٌؼااهم بقااسض كبياار مجااال ثعااٍى

 ًلي:

 ىمات.الححكم في الدجم الهاجل للىراجق واملعل -

 الطفع مً كفاا  وأزاا ودسمات ومطزوزًة م ػؼات ومطاكع ومصالح ألاضشُف. -

- .ً  ثىفير الجهس الىقد والح لفة فاال عً أماكً الحذٍع

ة والفىُة و يرها عً بعس. -  الاػحفاز  مً ىم اهُة القُام بالعملُات إلازاٍض

املؼااااااهمة فاااااي ثطقُاااااة املهىاااااة ألاضشاااااُفُة وثعاااااىض امل ػؼاااااات علاااااى اداااااحالف أهىاعهاااااا ونالحاااااا ي ثحقُاااااق  -

 الحىمُة الىظىُة املؼحسامة.    

 اإلطار امليداني للبخث:

 جماالت البخث: -2-1

 املجال اإلاكاني:

كاهاااااد زضاػاااااخىا بمصااااافخة أضشاااااُف جامعاااااة إلاداااااى  مىحاااااىضي قؼاااااىعُىة، والتاااااي ثقاااااع بمجماااااع شااااااعا  

مكً الىصىل ىليها بعس املطوض علاى كلُاة صزا  الطصا ً الشطقُة، ٍو بة مً محعة املؼافٍط   القٍط

 وقعع املىحسض امل زي ى ى كلُة العلىم السقُقة.

 ني: ماملجال الز 

 .2119فُفطي  21ى ى  اًة  2119فُفطي  11ثمد زضاػخىا دالل املطحلة ما بين 

 املجال البشري:

ين ملصفخة ألاضشُف في جمع البُاهات مً دالل املقابلة، ممثلين في  شملد زضاػخىا املىافين إلازاٍض

 ضجِؼة مصفخة ألاضشُف بطثبة مفخق باملكحبات الجامعُة املؼحىي الثاو .

 عيهة البخث: -2-2

العُىة  ي عباض  عً همىش  ٌشمل جاهب مً وحسات ا جحماع ألاصالي املعؤاي بالبحاث، وث اىن مماثال 

له بحُث ثحمل صفات مشتركة  فطاز مجحمع السضاػة، ونما أن زضاػخىا هصه  ي عبااض  عاً زضاػاة 
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، فقاااس ثااام الاعحمااااز علاااى ضجِؼاااة مصااافخة ألاضشاااُف جامعاااة إلاداااى  مىحاااىضي بقؼاااىعُىة ممثلاااة حالاااة

 ملصفخة ألاضشُف. 

 أدوات مجع البيانات: -2-3

بحااااث عل ااااي لجمااااع البُاهااااات،  وهااااصا حؼااااب  ًااااحم الاعحماااااز علااااى أزا  أو مجمىعااااة مااااً ألازوات فااااي أي

ظبُعاااة املىضااااىع وكااااصا مجحمااااع السضاػااااة وعااااسز أفاااطاز العُىااااة، ففاااا  زضاػااااخىا هااااصه باعحباضهااااا زضاػااااة 

حالااة، وعاااسز أفاااطاز العُىاااة محااسوز جاااسا، فقاااس ثااام الاعحمااااز علااى املقابلاااة كااا هم أزا  لجماااع البُاهاااات، 

 بااضافة ى ى املالح ة.

 اإلالابلة: -أ

ة مباشااط  مااً والتااي جعااس ىػاا قااة شاافٍى ة، ًقااىم مااً داللهااا الباحااث بجمااع معلىمااات بعٍط خباهة شاافٍى

املفحااااى ، والفااااط  بااااين املقابلااااة والاػااااحةُان ثكمااااً فااااي أن املفحااااى  هااااى الااااصي ًكحااااب إلاجابااااة علااااى 

ألاػئلة، بِىما ًكحب الباحث بىفؼه ىجابات املفحى  في املقابلة؛ واملقابلة  ي عباض  عً حىاض بين 

لقاالا املقصااىز باملقابلااة، ًبااسأ هااصا الخااىاض بذلااق عالقااة وجااام بُنهمااا، لُااامً الباحااث الباحااث وا

الخاس ألازوام ماً جعااون املؼاحجُب، رام ٌشااط، الباحاث الغاطض ماً املقابلاة، واعاس أن ٌشاعط الباحااث 

 (17) ب ن املؼحجُب على اػحعساز للحعاون ًبسأ بعط، ألاػئلة التي ًحسزها مؼبقا.

 أػئلة املقابلة حىل أضاعة محاوض: ثمحىضت

 ا خىض ألاول دا  بىاقع مصفخة ألاضشُف ومذحلف الصعىنات والححسًات التي ثىاجهها. 

ط مصفخة ألاضشُف.  ا خىض الثاو  دا  باػتراثُجُة ثعٍى

ط.  ا خىض الثالث ًحعلق بمعىقات ثعبُق اػتراثُجُة الحعٍى

 ا خىض الطابع حىل صفا  املؼحقبلُة.

في اطوف جس حؼىة، وفي جى  2119ف راًط  18 ثمد املقابلة مع ضجِؼة مصفخة ألاضشُف، ًىم: لقس

ماااً الخاااىاض العل اااي الهاااازف والبىااااا، حُاااث كاهاااد الؼاااُس  علاااى جعااااون كبيااار فاااي إلاجاباااة علاااى ألاػااائلة 

 املعطوحة، ومحاولة ىفاز  هصا البحث ب قصلى قسض مً املعلىمات.

 اإلاالحظة: -ب

اغ والعقاااال فااااي زضاػااااة ااااااهط  مااااا، مااااً دااااالل الحعااااطف علااااى م ىهاتهااااا وفحااااا  ااااي اػااااحذسام الخااااى و 

 جؼااا هسف مقصاااىز  مالح اااة ىشن ثفاصاااُلها وثحسًاااس العالقاااات والحااا ريرات فُماااا باااين املحغيااارات، ف اااي

 وعلااى (18) ىوؼاااهُة، أو ظبُعُااة ااااهط  كاهااد ػااىاا املالح ااة مىضااىع علااى ثحااسذ ثفؼاايرات أي ضصااس

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B8%D8%A9+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-03-02&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B8%D8%A9+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-03-02&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
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ةُاااة، العلاااىم فاااي أكثااار جؼاااحذسم أنهاااا ماااً الاااط م  إلاوؼااااهُة العلاااىم مجاااال فاااي أًااااا مفُاااس  ف اااي الحجٍط

 .املكحبات علم ومنها والاجحماعُة

 حُااا  فااي املشاااضة العاااى بااسوض  الباحااث فيهااا ًقااىم التااي و ااي"  باملشاااضكة املالح ااة علااى اعحمااسها وقااس

فالباحااث مىاااف بهااصه  ،عااً قااط  املىضااىع حااىل  واملعلىمااات البُاهااات جمااعب وشلااك (19) " ،الجماعااة

 بُاهات مع ضنعهامً رم و  املىضىع، حُثُات وثقصلي طصسب املصفخة مىص ػىىات، ونالحا ي فهى ًقىم

 .السضاػة هحاجو ى ى للىصىل  ومؼةباتها ال اهط  فهم أجل مً املقابلة

 :التعريف مبكان الدراسة -2-4

فااي أعقااا  الُااىم السضا االي  لقااس كاهااد بااساًات ىوشاااا مصاافخة أضشااُف جامعااة إلادااى  مىحااىضي

بعىاىان " ماً أجال جؼاُير أحؼاً للم ػؼاات الحىرُقُاة  1994ماضغ  17الصي ه محه الجامعة ًىم 

ط النهاذ  لهصا الُىم السضا لي ثىصاُات عسًاس  وهاماة للنهاىض بقعااع ألاضشاُف  "، وقس ثامً الحقٍط

اة جسًاس ، جؼاىس  بالجامعة، وكاهد رمط  هصه الحىصُات الحفكير في وضع القىاعس ألاو ى لهُ لة ىزاٍض

  (21) ىليها مهمة حف  التراذ ألاضشُف  لجامعة قؼىعُىة.

لح ىن هقلة هىعُة  ضشُف الجامعة بعس الىضعُة الؼاِئة  1996ثم ىوشاا مصفخة ألاضشُف ػىة  

قاااع مقاااط املصااافخة فاااي مجماااع شاااعا   التاااي كاااان عليهاااا ماااً حُاااث ػاااىا الحى اااُم والخؼاااُير والخفااا ، ٍو

ااة لفجامعااة، ض اام أن هااصا املقااط لاام ًكااً  1بعااس حااىا ي الطصااا  علااى  كُلااىمتر مااً مقااط إلازاض  املطكٍع

معسا لح زًة واُفة حف  ألاضشُف، ىي أهه كاان ا لاط  الىحُاس املحاىفط لاسي ىزاض  الجامعاة فاي ثلاك 

ىة الفتر ، وقس ثم تهُئة هصا املقط لُ زي هصه الىاُفة قسض إلام ان لحيح ي ألاشاغال باه فاي فُفاطي ػا

1997. (21) 

صاة بااضاافة صذحصين ومىافاة  يار مذصمىافين، أضاعة مح 7ٌعمل بمصفخة ألاضشُف 

مذااظن لخفا  ألاضشاُف، و اي مجهاع   5م اثاب للعمال و 3ى ى عااملين مهىُاين، وثح اىن املصافخة ماً 

باااااالطفىف املعسهُاااااة واعاااااض اللاااااعاجً منهاااااا املعسهُاااااة واللشاااااةُة، كماااااا ثحاااااىفط علاااااى بعاااااض الحجهيااااازات 

سز الحكىىلىجُاااااااة كالخىاػاااااااِب والعابعاااااااات  يااااااار أنهاااااااا جعح ااااااار  يااااااار كافُاااااااة باااااااالى ط لدجااااااام املهاااااااام وعااااااا

محمهىااين بمصاافخة ألاضشااُف ًيحمااىن للمعهااس الااىظؤي املحذصااا  5املااىافين، ىشا أدااصها فااي الاعحباااض 

ً املبااي عبااس الخااق بااً حمااىز   اال -قؼااىعُىة –فااي الح ااٍى ى ااى  اًااة شااهط  2118، وهااصا مىااص شااهط أفٍط

 ، فاااال عااً املتربصااين فااي ىظاااض الخصااىل علااى شااهاز  لِؼاااوؽ وماػااتر فااي علاام املكحبااات2121ماااي 

 بقاملة.    1945ماي  8عبس الخمُس مهطي و 2والحىرُق مً جامعتي قؼىعُىة 



 فردي خلضر. د- مداسي حسان  

 
  1029 يوليو ـ العدد الثاني عصر –الشادس  اجمللد 353

 حتليل بيانات املكابلة: -5-2

بعاااااس ثجمُاااااع البُاهاااااات ماااااً داااااالل املقابلاااااة ماااااع ضجِؼاااااة مصااااافخة ألاضشاااااُف بمصااااافخة إلاداااااى  مىحاااااىضي 

ؼب بقؼىعُىة، ًقىم الباحث بعملُات الححلُل باػحذسام أػلى  ثحلُل ا خحىي، وهصا ظبعا ح

 محاوض املىضىع و ي كما ًلي:

 واكع مصلحة ألارشيف ومختلف الصعوبات والتحدًات التي ثواحههااملحور ألاول:  -أ

بقؼاىعُىة لاِؽ بعُاسا عاً واقاع مصاالح ألاضشاُف  ىن واقع مصفخة أضشُف جامعة إلادى  مىحىضي

بامل ػؼات والقعاعات ألادطي، فعلى الط م مً وجىز بعض إلاًجابُات ىي أن هىاة ػلبُات ث رط 

مكاً ىجماال كال  بش ل مباشط على وضعُة املصفخة، ودصىصا ثعلعاتها هحاى الحعاىض والحىمُاة، ٍو

  مً إلاًجابُات والؼلبُات فُما ًلي:

 ابياتأوال: ؤلاًج

ومعالج هاااااااا وحف هاااااااا وىثاح هااااااااا  اللاصاااااااة بالجامعاااااااة الىراجقُاااااااة باػاااااااحالم ألاضصاااااااس  ثقاااااااىم املصااااااافخة -

 .للمؼحفُسًً

 .امل ػؼة أضشُف وثى ُم لخؼُير وش تها مىص املصفخة مىاف  ظطف مً بصلد جهىز هىاة -

اااااة،  ثقاااااسم داااااسمات إلاظاااااالع املصااااافخة - علاااااى الىرااااااجق لفئاااااات عسًاااااس  ماااااً املؼاااااحفُسًً ) هُئاااااات ىزاٍض

 .أػاثص ، مىافين، ظلبة...الخ(

جؼاحقبل عاس  فئاات ماً املؼاحفُسًً اجاطاا بحاىذ علمُاة وزضاػاات مُساهُاة أو  ألاضشُف مصفخة -

فااي مؼااحىي اللِؼاااوؽ أضشااُفُة  ثقىُااات ثذصااا املكحبااات علاام ظلبااة القُااام بتربصااات مهىُااة مثاال

ً  واملاػتر ً املبي، وظلبة الح ٍى والسكحىضاه، بااضافة ى ى ظلبة الحمهين مً املعاهس الىظىُة للح ٍى

ً املبااااااي والحمهااااااين، فاااااااال عااااااً ألاضشااااااُفُين املااااااىافين فااااااي امل ػؼااااااات العمىمُااااااة  مااااااً مطاكااااااع الح ااااااٍى

 .دصىصا قعاع الحعلُم العا ي والبحث العل ي

 وؼةُا.  املصفخة بهصه ماتاملعلى  ثكىىلىجُا اػحذسام ًحم الاعحماز على  -

ط على جعمل املصفخة -  .ودسماتها أزائها ثعٍى

 ثانيا: السلبيات

اة  املشاكل مً العسًس وبها واملعاًير، للشطوط معابقة  ير البىاًة - مثل جؼطنات املُااه، هقاا ال هٍى

   وإلاهاض  العبُعُة واضثفاع وؼبة الطظىنة و يرها.

ً في مشكالت ًذلق الصي ألاضشُفُة ل ضصس  الكبير الدجم -  .والخؼُير واملعالجة الحذٍع
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والفىُااااة فاااااال عااااً ثذصااااُا  العلمُااااة املعالجااااة عملُااااة ًصااااعب ممااااا مااااى م  ياااار أضشااااُف اػااااحالم -

ً  .أماكً للحذٍع

هقاااا فاااي عاااسز املاااىافين املحذصصااااين وكاااصا هقاااا فاااي ثجهياااازات ووػااااجل العمااال مثااال الخىاػااااِب  -

 وعلب ألاضشُف و يرها.

ً دصىصا في مجال ثكىىلىجُا املعلىمات والاثصال. هقا  -  فط  الح ٍى

قة معالج ها ػابقا بعط   ير علمُة.  مً الىراجق اػترجاع صعىنات في -  بعض ألاضصس  ه طا لعٍط

 .املصفخة هصه أضشُف جؼُير في أضشُفُة بطمجُة على الاعحماز  ُا  -

عح ر زوض أدصاجيي املكحبات والحىرُق في ثطقُة مصفخة أضشُف جامعة إلادى  مىحىضي يقحاا، ماً  َو

دااااااالل الجهااااااىز املبصولااااااة فااااااي جؼااااااُير وثى ااااااُم ألاضشااااااُف بااااااالعط  العلمُااااااة، وثقااااااسًم دااااااسمات هىعُااااااة 

للمؼاااااحفُسًً، فااااااال عااااااً محاولاااااة ىًجاااااااز حلاااااىل للمشاااااااكل املعطوحاااااة باػااااااحذسام كااااال إلام اهُااااااات 

 املحاحة.

 ستراثيجية ثطوير مصلحة ألارشيفاملحور الثاني: ا -ب

ط املصاافخة، وقااس ثاام  ثمحلااك مصاافخة أضشااُف جامعااة إلادااى  مىحااىضي بقؼااىعُىة اػااتراثُجُة لحعااٍى

وضاع هااصه الاػااتراثُجُة بىاااا علاى جقاالُا وضااعُة مصاافخة ألاضشاُف وثحسًااس هقاااط القااى  وهقاااط 

ط ا ات، وثحفلا اػتراثُجُة ثعٍى   ملصفخة فُما ًلي:الاعف مع اػحذسام أػلى  ثطثِب ألاولٍى

 أوال: ثحدًد ألاهداف

ط مصفخة  ألاضشُف ى ى ثحقُق ما ًلي: تهسف اػتراثُجُة ثعٍى

 .املىافين وعمل الىراجقُة حف  ألاضصس  اطوف ثحؼين -

ط -  .الخسًثة والحقىُات املعلىمات ثكىىلىجُا على بايعحماز وشلك العمل ظط   ثعٍى

 .للمؼحفُسًًعالُة  جىز  شات دسمات ثقسًم -

 .ألاضشُف مجال في املؼحجسات والحعىضات مىاكبة -

ع في املؼاهمة -  .با ضشُف اللاصة والحعاوهُة والفىُة القاهىهُة املشاَض

 اللريب اإلادى على ثانيا: ؤلاحراءات

 .للبىاًة املؼحعجلة املشاكل حل -

اة املصالح في فطظها على والح كُس الخث دالل مً ألاضشُفُة ألاضصس  حجم في الححكم -  قبال إلازاٍض

 .زفعها

ع -  . ضشُفاتها الجُس الحى ُم أجل مً املىحجة باملصالح الاثصال ظط   جعٍع
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وكاااااصا وػااااُلة بحاااااث  باااااه دااااا  جاااااطز سااااجل ىعاااااساز مااااع  القاااااسًم الطصااااُس ثطثِاااااب و ثى ااااُم ىعاااااز  -

  ىلكتروهُة، وكصلك الخال باليؼبة لطصُس املطاقب املا ي.

 اإلاتوسط اإلادى على ؤلاحراءات ثالثا:

ةُاااااااة باااااااسوضات القُاااااااام - ااااااا  ثسٍض  الحقىُاااااااات فاااااااي مؼاااااااحىاهم ثحؼاااااااين أجااااااال ماااااااً الجامعاااااااة مصاااااااالح ازاَض

 .ألاضشُفُة

 .ألاضشُفُة الؼلؼلة عملُات بجمُع ثقىم وراجقُة بطمجُة اقحىاا -

 العلمُة والثقافُة اللاصة با ضشُف.  والح اهطات وامللحقُات الىسوات في املشاضكة -

 البعيد اإلادى على ؤلاحراءات رابعا:

 .واملعاًير املعمىل بها عاملُا ووظىُا الشطوط حؼب أضشُفُة بىاًة ىوشاا اقترا، -

با ضشااااُف ملىاكبااااة املؼااااحجسات  داصااااة جسًااااس  قاهىهُااااة هصااااى  ىصااااساض حااااىل  مقترحااااات ثقااااسًم -

 .والحعىضات الخسًثة

 فااي املؼااحجسات وملؼاااًط  املعلىماااتمااً أجاال ثبااازل  واملهىُااة العلمُااة امل ػؼااات مااع عالقااات ضنااغ -

 .ألاضشُف مجال

ع فااااي املشاااااضكة - ُااااة املشاااااَض  ألاضشاااااُفُة واملهىااااة واملصاااافخة امل ػؼااااة علااااى بالفاجااااس  جعاااااىز التااااي الحعاوه

 (22) .عام بش ل

 ومااااً دااااالل هااااصه الاػااااتراثُجُة ًبااااسو مااااسي ورااااي مااااىاف  مصاااافخة أضشااااُف جامعااااة إلادااااى  مىحااااىضي 

بقؼااااىعُىة بالححااااسًات املعطوحااااة علااااى مؼااااحىي املصاااافخة، وضااااطوض  العماااال مااااً أجاااال ىًجاااااز حلااااىل 

ؼاهل العمال ألاضشاُف  باملصافخة  للمشكالت والححسًات مً جهة، وثبؤي كل ما مً ش هه أن ًعاىض َو

مااً جهاااة راهُاااة، دصىصااا اػاااحذسام الحكىىلىجُاااا الخسًثااة فاااي ألاضشاااُف، والحعاااون ماااع كااال الهُئاااات 

    مً أجل ثبازل املعلىمات والسفع باملهىة ألاضشُفُة هحى الحعىض والترقُة. شات الصلة

 املحور الثالث: معوكات ثطبيم استراثيجية التطوير -ج

ط مصاافخة ألاضشااُف،  ااق ثعبُااق اػااتراثُجُة ثعااٍى هىاااة مجمىعااة مااً املعىقااات جشاا ل عقبااة فااي ظٍط

مكً حصط هصه املعىقات في العىاصط الحالُة:  ٍو

ن إلازاض  بالسضجاااااة ال افُاااااة ماااااً داااااالل الشاااااعىض بححاااااسًات مصااااافخة ألاضشاااااُف والؼاااااذي عاااااسم جعااااااو  -

ط وثطقُاااة مصاافخة ألاضشااُف، وهاااصا  الجااسي اًجاااز حلاااىل للصااعىنات املعطوحااة، والعمااال علااى ثعااٍى

بعاااس املطاػاااالت العسًاااس  ماااً ظاااطف مصااافخة ألاضشاااُف، والاثصاااايت القلصاااُة ماااع ىزاض  الجامعاااة، 

 لجمُع املشاكل التي ثىاجهها مصفخة ألاضشُف.والقُام بالشط، الحفصُلي 
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اتهم. -  جعطض املىافين لبعض ألامطاض مثل الطنى والخؼاػُة مما ً رط بش ل مباشط على معىٍى

كثر  املهام بمصفخة ألاضشُف واهىض بعض املشكالت العاضجة والتي ث زي ححما ى اى جغُيار فاي دعاة  -

ط  العماال، ونالحااا ي ىم اهُااة ىضجاااا وث جُاال بعااض اللعااىات وإلاجااطااات املحعلقااة  بالححؼااين والحعااٍى

 ى ى أوقات أدطي مؼحقبال. 

ط مصاااافخة ألاضشااااُف، ممااااا ٌؼااااحسري  وجعماااال هااااصه املعىقااااات علااااى الخااااس مااااً هجااااا، اػااااتراثُجُة ثعااااٍى

البحاااث عااااً العااااط  املىاػااابة لحجاااااوظ هااااصه املعىقااااات، أو الخاااس منهااااا علااااى أقااال ثقااااسًط، ولعاااال ث ااااارف 

اااسفع باثجااااه الحغلاااب علاااى  الجهاااىز وإلاصاااطاض علاااى ثحقُاااق ألاهاااساف ماااً شااا هه أن ًاااصلل الصاااعىنات ٍو

 ات.  هصه املعىق

 املحور الرابع: حول آلافاق اإلاستلبلية -د

ط مصافخة أضشاُف جامعاة إلاداى  مىحاىضي بقؼاىعُىة ثطثكاع علاى محاىضًٍ  صفا  املؼحقبلُة لحعٍى

 أػاػُين هما:

ط مصفخة ألاضشُف، مً دالل وري مىاف  مصفخة  أوي: مىاصلة الجهس لحجؼُس اػتراثُجُة ثعٍى

ط وثطقُة مصفخة ألاضشُف، على الط م ألاضشُف باطوض  الاػحمطاض في بصل  الجهىز الطامُة ى ى ثعٍى

ماً الصااعىنات التااي ثىاجااه ها يا املااىافين فااي القُااام بمهااامهم علاى مؼااحىي املصاافخة، دصىصااا مااا 

جعلااق بالبىاًااة  ياار املالجمااة وهقااا املااىافين املحذصصااين بااالى ط ى ااى ك اار حجاام ألاضصااس  ألاضشااُفُة 

ة في العمل. وكصا هقا الحجهيزات والىػاجل  الاطوٍض

صااسوض القااطاض راهُااا: ثىجااه قعاااع الحعلااُم العااا ي والبحااث العل ااي هحااى إلازاض  إلالكتروهُااة مااً دااالل 

م املحاااامً ىوشاااا لجىاااة م لفااة بالاااسعم الحقؤااي لعملُاااة 2118جاااهف   21املاا ضخ فاااي  51الااىظاضي ضقااام 

ط وعصاااطهة ضقمىاااة ىزاض  قعااااع الحعلاااُم العاااا ي والبحاااث العل اااي، وهاااصا م شاااط ىًجااا اااق ثعاااٍى اا  فاااي ظٍط

ىزاض  امل ػؼااااااات الجامعُااااااة، ومصااااااالح ألاضشااااااُف بهااااااصه امل ػؼااااااات  ااااااي جااااااعا مااااااً البيُااااااة الهُ لُااااااة 

ة باليشاااط إلازاضي ل اال هُئااة أو مصاافخة زاداال  لفجامعااة، دصىصااا أن ألاضشااُف لااه عالقااة عاااٍى

ضشُف، ونعبُعة الجامعة، ونالحا ي فنن العمل مً أجل ثجؼُس إلازاض  إلالكتروهُة ػىف ٌشمل ألا 

ط وثطقُاااة املهىاااة ألاضشاااُفُة علاااى مؼاااحىي الجامعاااات  الخاااال فااانن هاااصا ٌؼااااهم بشااا ل مباشاااط فاااي ثعاااٍى

ة.    الجعاجٍط
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 الهتائج العامة للبخث: -2-6

 وؼحذلا في نهاًة هصا البحث الىحاجو الحالُة:

ضشُف واقع مصفخة أضشُف جامعة إلادى  مىحىضي بقؼىعُىة لِؽ بعُسا عً وضعُة مصالح ألا  -

بامل ػؼاااااات العمىمُاااااة، ماااااع ج اااااجُل بعاااااض إلاًجابُاااااات مثااااال الجهاااااىز املبصولاااااة ماااااً ظاااااطف ماااااىاف  

املصاافخة فااي جؼااُير وثى ااُم ألاضشااُف، فاااال عااً بعااض الؼاالبُات مثاال البىاًااة  ياار املالجمااة وهقااا 

املاااااااىافين املحذصصاااااااين باااااااالى ط لدجاااااااام املصااااااافخة وضصاااااااُسها الىراااااااااجق ، وكاااااااصا هقاااااااا الحجهياااااااازات 

ة في العمل.واملعسات الا  طوٍض

ط املصاافخة و ااي مبيُااة علااى جقاالُا الىضااع، ثحسًااس  - ثمحلااك مصاافخة أضشااُف اػااتراثُجُة لحعااٍى

ب، املحىػغ والبعُس.  ألاهساف ومً رم ثحسًس إلاجطااات الىاجب اثذاشها على املؼحىي القٍط

ط علااااى أضض الىاقاااع دصىصااااا  - هىااااة بعاااض املعىقااااات ثصاااعب عملُااااة ثجؼاااُس اػااااتراثُجُة الحعاااٍى

 قا جعاون ىزاض  الجامعة لحجاوظ الصعىنات املعطوحة.ه

ط وثطقُاااة مصااافخة ألاضشاااُف  - هىااااة بعاااض امل شاااطات إلاًجابُاااة لفاااحح يفاااا  جسًاااس  ماااً أجااال ثعاااٍى

باالى ط ملؼاحىي الاىري لاسي ماىاف  مصافخة ألاضشاُف، وفاي اال ثىجاه وظاض  الحعلاُم العاا ي والبحاث 

 العل ي هحى ثعبُق إلازاض  إلالكتروهُة. 

 حات:رتاملك -2-7

ط املهىاة ألاضشاُفُة علاى مؼاحىي مصاالح ألاضشاُف هقاسم  الجامعُاة مً أجل ىهجا، اػتراثُجُة ثعٍى

 قترحات الحالُة:امل

وشاط الاىري لاسي ىزاض  الجامعااة بااطوض  ثطقُاة مصاافخة ألاضشاُف والعمال علاى حاال مشااكلها ملاا لهااا  -

  ػؼة و يرها.مً زوض كبير في مجال الخؼُير إلازاضي وحف  شاكط  امل

ضااطوض  العماال علااى ثااىفير اااطوف مىاػاابة لعماال املااىافين وحفاا  الىراااجق مااً دااالل ىوشاااا بىاًااة  -

 أضشُفُة حؼب املعاًير.

الح كُاااااس علاااااى أهمُاااااة اػاااااحذسام الحكىىلىجُاااااا الخسًثاااااة فاااااي ألاضشاااااُف ماااااً داااااالل ثاااااىفير املحعلباااااات  -

ة حتى ثلححق مصفخة ألاضشُف باازاض  إلالكتروهُة.  الاطوٍض

ً املؼااحمط ملااىاف  ألاضشااُف دصىصااا فااي ا جااال الحكىىلااىجي مااً أجاال الطفااع مااً  - الاهحمااام بااالح ٍى

 كفاااتهم املهىُة وثحقُق مطزوزًة أفال في العمل.
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اػحذسام كل العط  املمكىة لحبازل املعلىمات والل رات بين مصفخة ألاضشُف وجمُع امل ػؼات  -

والهُئاات العلمُاة وألاكازًمُاة واملهىُاة شات العالقاة زادال الاىظً وداضجاه دصىصاا أنهاا جؼااهم فااي 

ط وثطقُة   .مصالح ألاضشُفثعٍى

 : خامتة

ط وثطقُاة  ا ي  مصاالح ألاضشاُفىن ثبؤي اػتراثُجُة لحعاٍى فاي أي م ػؼاة ٌعح ار دُااضا ضاطوٍض

مفاااط مىاااه،  ن أي عمااال ًذااااع بالااااطوض  ى اااى عملُاااة الحذعاااُغ ماااً أجااال ثجىاااب العشاااىاجُة التاااي ي 

ظاجل مً وضائها، وعلى قسض جىز  هصه الاػتراثُجُة في جقلُا وضعُة مصفخة ألاضشُف وثحسًس 

ُصها ع ار مطاحال محاسز ، ً اىن هجاا، ألاهساف املطاز ثحقُقها، فاال عً إلاجطااات التي ًيبقي ثىف

ة ماااااً ظاااااطف الجهاااااات  هاااااصه الاػاااااتراثُجُة دصىصاااااا ىشا ثاااااىفطت إلاضاز  الصاااااازقة واملحابعاااااة الااااااطوٍض

ط وثطقُاة  فاي  مصاالح ألاضشاُفاملعىُة،  هه ٌعىل عليها الكثير في زعم جمُع الجهىز الطامُة ى اى ثعاٍى
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Welcome to the Era of the Free: A New Model 

 
The Evolution of Free: An Introduction  

20
th

 century free 

Free is such a powerful word. It has the uncanny ability to elicit 

strong responses. To the consumer, “free” is instinctively met with 

excitement. After all, who wouldn't want to get a product or a service 

without paying for it? But the same consumer also asks, “What is the 

catch?” Experience tells us that most of the time, free is not really 

free. As Anderson (2010) explained, “Free is a marketing tool where 

companies give away one thing to create demand for another” (p. 17).  

Although marketers have used such a technique since the 18
th

 century, 

the commercial use of “free” was amplified in the 20
th

 century. Mobile 

networks have introduced the idea of “free phones” for a year-long 

commitment to their plan. Consumer brands lure us to buy their 

products (even if it is not within our budget) under the guise of  a “buy 

one get one free promo.” Amazon gets us to fill our shopping carts 

through “free shipping” once we reach a certain amount. In all of these 

examples mentioned, the concept of “free” is a smokescreen, designed 

to make us believe that we are getting additional value when, in 

reality, these “free” items or services have already been tucked into 

the cost that we paid for. That is why we have become weary of free; 

we have come to equate it with gimmicks.  There is no such thing as 

truly free. Or is there? 

21
st
 century free  

 According to Anderson (2010), “free” came from the Latin 

words, liber (which means freedom) and gratis (which means with 
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thanks). Free, as it was intended, meant “to give freely.” But it seems 

that, in the face of trade, free has no place in modern economics. This 

is most evident in the collapse of the Soviet Union. As the communist 

ideology fell, capitalism rose. That being said, there are still 

manifestations of free ingrained in the fabrics of society. As Anderson 

(2010) pointed out, there is the concept of progressive taxation that 

provides free benefits to those who can’t afford them. There is also the 

idea of charity in which individuals and organizations give to those in 

need without any expectation of anything in return. But those 

examples are confined within the sociopolitical sphere. Free, in its true 

essence, seems to be ironically absent in the “Free Market.” Then, the 

21
st
 century came along.  

 “The most disruptive way to enter a market is to vaporize the 

economics of existing business models” (Anderson, 2010, p. 35). And 

what better way to disrupt the market than make your offer free – no 

hidden cost, no gimmick, no commitment. Trends have shown that 

free significantly increases participation, develops brand affinity and 

creates demand. Anderson (2010) illustrated this point through the 

Microsoft case study. For the longest time, the company has attempted 

to fight the piracy of its software in China. After much effort, they 

realized that piracy will never stop. Moreover, company executives 

had the insight that there is an opportunity in piracy. Free use equals 

free exposure. People who can’t afford the paid version (yet), use the 

pirated version. When they see the value of the product, there is a high 

probability that they will be paying customers later on. True enough, 

Microsoft remains to be the market leader in China. Taking it to a 

level further, Microsoft has released a free version of their products 

that people can access. Should they want to upgrade to a professional 

version, they are free to do so. Free in the 21
st
 century does not mean 

loss. On the contrary, free seems to be the way to a new profit model. 

 But it is more complicated than we think. This essay will 

explain how this new concept has come about and how businesses, as 
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well as consumers, are navigating the free economy. Moreover, this 

paper will also uncover the intangible cost of the free to individuals 

and society at large. Finally, the writer will connect how the free 

model affects libraries. 

 

The Road to the Free Economy  

The Digital Age 

 Before writing Free: The Future of Radical Price, Anderson 

wrote The Long Tail. This book focuses on how the Internet has 

shattered the economic and cultural beliefs about “hits.” According to 

Anderson (2008), markets thrived on the idea of best sellers and 

blockbusters.  He went on to explain how traditional economics were 

centralized on limited choices. Based on what was offered, consumers 

gravitated toward what they consider to be the “best.”  Of course, 

“best” was measured based on what their friends said, what the media 

showcased, and what businesses advertised. It has become a cycle 

through which consumers pushed the next best thing, and the markets 

pushed back with more of the said product or service. This approach 

created a purchase bubble that highlighted the few and ignored the 

rest.  The Internet turned this model upside down, offering seemingly 

unlimited choices and making them accessible for free or almost free. 

As a result,“ the markets have fragmented into millions of niches” 

(Anderson, 2008, p. 53). True enough, now, consumers can live 

stream songs and build their own playlists. People can download 

audiobooks and e-books to their heart’s content. The digital age has 

even circumvented large communication network companies by 

offering different services of interacting with people. There is now 

Facebook Messenger and Viber, both free of charge. At this point, it is 

worthy to note that the Web is unique in that it can offer a plethora of 

things because of two critical elements. First, the cost of production 

has become so low thanks to the improvement in technology (i.e. 

faster bandwidth, larger storage and more sophisticated information 
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processing). Second, the Internet has moved away from the material to 

the ideal. No longer constrained by physical barriers (except for a few 

optic fiber connection), ideas can flow freely from one part of the 

world to another.  

 Not only did the Internet introduce free in its present form, but 

it has also introduced different versions of free. There is Google, 

which offers more than 90% of its products and services at zero cost. 

Then, there is the open-source aspect where programmers and 

developers make their work available to the public. Finally, there is 

the Free and Paid model (“Freemium”). This is the essence of the free 

alongside the premium. For example, if you only need the basic 

features, you can always access Microsoft online. However, should 

the time come that you and your needs require more advanced 

features, you can opt to pay for upgrade. In the same manner, you can 

build your own program based on the code instruction in open source 

forum, or you can pay so that someone will do it for you. “The Free 

plus Paid approach can span the full psychology of consumerism” 

(Anderson, 2010, p. 52).  

 The Internet also has blurred the line between content 

consumers and producers, creating a new breed of online users: the 

prosumers. Gerhardt (2014) defined prosumers as “the eager adopters 

of the web who create content as much as they consume them” (p. 3). 

The prosumers are the bloggers, the active members of different social 

media platforms and forumers who exchange information, advice, as 

well as stories. Instead of passively accepting information, prosumers 

are empowered to pick and choose the content they will pay attention 

to and the content they will share to their network. One sure way of 

engaging prosumers is through Free offerings. 

 

 

Duplicating the Free Economy Offline  
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 While the digital space is at the forefront of the free economy, 

it is not confined to the Internet. Different companies across different 

industries have adapted to the new model. This is most apparent in the 

publishing world. Now, you can see free newspapers and magazines. 

At this point, one can’t help but wonder, “how do free newspapers 

create profit?” 

Along with the development of a new model comes the rise of 

new currency: information. As Robertson (2009) pointed out, more 

and more companies are learning to sell information in the form of 

buyers’ insights (demographics and psychographics) that advertisers 

are more than willing to pay for. Going back to the publishing 

example, publications have learned that one marketing advantage of 

free is that it allows you to reach more people that you would not have 

reached otherwise. And the more people you connect with, the more 

information you can gather. The more data you have, the better your 

bargaining chip to advertisers.  

Google: The Flagbearer of the Free 

 Free is now the name of the game. And arguably, there is no 

better player in the free landscape than Google. No other company has 

grown so much in a short span of time – all while giving away stuff. 

With a net worth of $20 billion, how does Google make it work?  

  In the Google framework, free is not optional; it is the default. 

Indeed, most of Google’s products and services are free – Gmail, 

Google Docs and YouTube. In his book, Bradley (2015) dissected 

how Google made an empire by handing things out for free. First, 

there is innovation. Google has a knack for creating offerings that 

people actually need and want. This guarantees that consumers will 

use Google products and services. Second, Google has built a reliable 

knowledge base designed to help people with their problems. When 

people have questions, the first thing that they do is search for answers 

on Google. Because both are free in nature, the Google ecosystem is 

able to reach the global market and be part of consumers’ daily lives. 
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And herein lies the gold mine. Google collects every question, every 

keyword and every search, and then organizes them into databases. 

These pieces of information translate to valuable data advertisers need 

to target the right consumers, produces the right content and shows 

them at the right time. “89% of Google’s revenue comes from its 

advertising arms: ad words, and ad sense” (Bradley, 2015, p. 5). 

Bradley (2015) further explained that Google was able to monetize 

information by creating a system by which companies compete to be 

shown first when a particular keyword comes up. And because Google 

has a plethora of marketing insights about its users, it is able to match 

the ads most relevant to potential consumers, making it a win-win 

situation for everyone.  

But what makes Google immensely successful is its basic 

principle of providing users with helpful content free of charge. One 

such example is Google Scholar. Using the  Internet portal, Google 

Scholar is a new way of researching academic literature. Compared to 

a bibliographical databases, Google Scholar finds documents based on 

keywords and terms. Just like the Google methodology, Google 

Scholar ranks literature based on the most popular, which in the 

academic setting is the most cited (De Graff, De Graff, & Romesburg, 

2013). True enough, its accessibility 24/7 and its large scope make the 

service attractive to students and researchers.  

Without a doubt, Google has spearheaded the free economy as 

we know it. Not only did the company show a free model works, but it 

also has largely profited from it. As a matter of fact, Google remains 

unmatched in the free space so much so that Bradley (2015) referred 

to the tech giant’s dominance as Google-opoly.  According to 

Anderson (2010), “While everyone can use the Free business model, 

only the number one company can get really rich with it” (p. 100). By 

being the first to recognize the revenue potential of the free, Google 

has secured its place in this new world.  
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The Cost of the Free Economy  

“Money may not be involved, but that does not make it free” 

(Herrera-Gonzales, 2008, par. 5).  Hence, we go back to the question, 

“how free is free?” While the free economy has provided service with 

no charge, it is not devoid of consequences. One such consequence 

can be observed in the field of education. Because technology (or a 

large chunk of it) is free, students have greatly depended on it to the 

point that it is now seen as a shortcut to learning. As Cookson (2009) 

explained, “Many believe that we can Google, blog, Skype and tweet 

our way to enlightenment” (p. 9).  Many research studies have shown 

that the path to knowledge begins with data collection, moving on to 

data organization and finally application in real-life. However, with 

the influx of information, most students stop at data collection. 

Moreover, many individuals drown from too much material that 

discerning between what is fact from fiction, and what is useful from 

nonsense, becomes doubly challenging. Many end up accepting every 

bit of data as gospel truth. Hence, the sarcasm that “If it’s on the net; it 

must be true.” As a result, there is as much misinformation as much as 

there is information. 

 Another cost of the free model is the conflict with intellectual 

property rights, causing what Lichtman (2011) referred to as the 

“gridlock economy.”  Case in point: Google Books. Google uses a 

proprietary software that scans books then uploads it online for search 

purposes. However, Google Books does not ask permission from the 

authors and the publishers, leading to a collective lawsuit against the 

company. To Google’s defense, CEO Eric Schmidt released a 

statement: “The book search project would be an enormous boon to 

society, increasing the visibility and accessibility that the need for 

permission is not necessary” (Lichtman, 2011, p 135). Moreover, 

Google assured publishers and authors that they will not publish the 

whole book and that users cannot view the excerpts of the book too 
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many times. The Google Books example illustrates how the Free 

Economy erodes current policies, regulations and institutions.  

The Impact of the Free on Libraries  

So what does the library have to do with the free? This new 

economic landscape presents an opportunity and a challenge. To this 

point, it is important to understand the realities of libraries. First, there 

is a close relationship between libraries and publishers.  Libraries put 

a lot of money in purchasing journals for their users.  “These 

purchases are expensive, annual price increase, and lock-in 

agreements” (Wilson, 2012, p. 260). In contrast, open access journals 

allow libraries and users to gain access to content for free. Moreover, 

these journals are available online, making them  accessible 24/7. 

However, many libraries still opt to partner with big publishers 

because of the second reality: Libraries’ success are largely dependent 

on reputation. This reputation is tied to the content and quality of 

resources. Big publishers are credible because of years of experience. 

As such, established and aspiring authors want to post their works 

with these publishers. In the same manner, users prioritize these 

publishers based on their positive reputation, creating a profitable 

cycle. What libraries can do is work closely with open access journals 

to build their credibility and reputation. They can be involved in the 

process as well as content that most users want and need.  

Another opportunity for libraries is to expand their services. 

One consequence of free is that people have come to expect it all the 

time. Free is equated with accessibility (Kennwell, 2005). In the past, 

libraries have been the pillar of knowledge and information. Now, 

computers and online technologies are slowly taking the library’s 

place. Chan (2006) reported that an average of 2 million e-books are 

downloaded every month. An average of 200,000 education sites are 

also visited monthly. The reason for this shift is that these resources 

are available all the time, so as long as there is Internet. To keep up, 

libraries have begun creating online portals (with search capabilities) 
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and digitizing books.  School libraries are also working to strengthen 

Internet bandwidth for a better infrastructure support.  

What libraries should address next is how they can offer non-

print resources that users can access (i.e.,.e videos). This is in line 

with the rise of online educational videos through Hulu and Netflix. 

Most of these videos are also free of charge. 

Finally, the libraries have the potential to capitalize on the 

freemium model for supplementary income. This new revenue source 

can help augment libraries’ tightening budget. The important thing is 

libraries should apply the freemium model right. Klapperstuck (2009) 

discussed the right and wrong approach when it comes to the 

freemium model in the context of libraries. Following the law of 

supply and demand, the Dallas Public Library charges for bestsellers 

but keeps other sources free. Their reason is to make the library 

experience more efficient by limiting wait times and holds for an item. 

Those willing to pay will pay for a high demand item. On the other 

hand, the East Brunswick Public Library charges for every 

reservations. As a result, users moved to another library because they 

feel the charge is unfair. According to Kapperstuck (2009), “The 

important lesson to remember here is that if you must charge, find a 

way to add value. Simply charging something, especially services that 

used to be free could ruin a library’s goodwill” (par. 7). 

The Future of the Library in the Free Economy  

Trends show that free is the new phase of today’s economy. 

But its impacts go beyond the demonetization of products and 

services. A free model will affect every sector of society, especially 

information and knowledge. Libraries have always been a learning 

hub. To be able to fulfill its mission, libraries must be fluid and 

flexible to adapt to this ever-changing world. But given that libraries 

have stood empires, wars and the test of time, I am confident it will be 

able to keep up with this new economic landscape.  
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 .: رئيس فخري االحتاد العربي للمكتبات واملعلومات )أعلم(

 اإلنتاج الفكري

من املؤلفات يف ختصص املكتبات  ديزخر إنتاجه الفكري يف العد ي
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 يف اجلامعة األمريكية يف اإلمارات. 

حيث  ملحوظًا ويف جمال التأليف كان للدكتور جاسم حممد جرجيس نشاطًا •
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