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 عبد ّللا حمد محارب. د. أ
 مدير عام األلكسو

 

ت ما ٘خئذ  ُّ مت الّشب
ّ
ٝا٘ت والّلىماإلاىٍ

ّ
 ، ألال٢عى، للتربُت والث

 
 في إلاعاَمت  مً أحل  ا ٥ ٜفاسي الجهذ  جبز

ْ  ئٜامت ـشح   ت   مجخم ال٢ُٙل  وخذٍ ىَزا املجخمْ َجأظِغ ، ورل٤ مً مىىلٞ ؤلاًمان بأّن الّشبّي   اإلاّ٘ش

  ٗ ت  ت  عحر إلا اإلاىىٝت   باظخئىا
 ها واظخّادت   ها الخماسٍّ

ً
ت ُّ  ئًجاب

ً
ا ّٜىة ، باِخباَس َا الّشٍادّي  ذوس   اِىفشً و للبىاء ل 

اال ل ّّ ْ   ،لا٘تئل ٘ ه   دولّي   لمً مجخم م 
 
ل  مالمَده  ، الّىإلات   ٜىاهحن   جد٢  

ّ
 وحؽ٣

 
  الثىسة

 
ت ُّ   الّخ٢ىىلىح

 
التي  الهاةلت

 َا.ؽهذ  ٌَ 

ىسة
ّ
ا، ٘اّجها جّٙل رل٤ مً مىىلٞ الّخ٢ىىلىحُت  وئر جخىك ألال٢عى ٔماس َزٍ الث وجذلي ٘حها بذلَى

لها  تها أّوال، وبمشوسة ججًز ُّ . وهي سؤٍت وّمل مىز ظىىاث ِلى جُّٙلها الىاْٜ الّشبّي زاهُالمً الىعي بأَّم

ت لخخّفق  ُّ زٍ مً مؽشوِاث وما هىلٝه مً مبادساث راث ـلت باملجاالث الّشةِع ّٙ ا مً خال٥ ما هى ُّ مُذاه

مت، ومجها
ّ
ت في الّخّلُم، ومؽشوُ دسوط ؤلاهترهذ اإلاٙخىخت ِالُت الاظخٝىاب  اإلاىٍ ُّ مؽشوُ الخىظبت الّسخاب

(Moocs ،)( ت اإلاٙخىخت ُّ اٜت ئلى ج٢ىىلىحُا (، OERومؽشوُ اإلاىاسد الّخّلُم ومؽشوُ هٙار ألاشخاؿ روي ؤلِا

فا٥، ومؽشوُ
ّ
ت، ومؽشوُ ال اإلاّلىماث والاج ُّ ١ّي )جىمُت الّخىبُٝاث الجّىالت الّشب

ّ
م الز

ّ
 .(Smart learningّخّل

ؽاس١ّي والّخّاووّي بامخُاص، ٘اّن ألال٢عى 
ّ
فش الّمل الد ب٣اث ِو

ّ
ا ١ان الّفش الّخ٢ىىلىجّي َى ِفش الؽ

ّ
وإلا

ت مً أحل  ُّ ماث والهُئاث والجامّاث ومشا٠ض البدث الّشب
ّ
ت اإلاىٍ

ّ
حعي جماما لشوسة أن جخ٣اجٚ حهىد ١ا٘

ت الجهاث والخبراء ئلى الالخٙاٗ ٠عب ما ًىشخه َزا الّفش مً س 
ّ
ت. وهي مىاظبت هذِى ٘حها ١ا٘ َاهاث مفحرًّ

ٝت، وس٘ذَا بما ًلضم مً معاَماث مخىّىِت، خّتى جىاـل معحرتها وجىجر في أن ٣ًىن إلا متهم الٍّش
ّ
 اخى٥ مىٍ

ّ   أزش  جبزله مً مجهىداث مخلفت   ا٥ في واّٜىا الّشبّي اإلاِّؾ.٘

م
ّ
 املىف

ّ
 واّلل
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ً  ِلى بش٠ت هللا ًفذس َزا الّذد ذ الخامغ والّؽٍش
ّ
اوي مً املجل

ّ
ت للمّلىماثالث ُّ ت الّشب

ّ
، مً املجل

ي  مخمّمىا مٝاالث هٍشث أظاظا في ّٙ فا٥ في مل
ّ
ُٚ ج٢ىىلىحُا اإلاّلىماث والاج ٌُٙها في ى وج اإلا٢خباثجٌى

م
ّ
ت صخُدت، الّخّل ُّ ت ِلى أظغ ِلم ، إلاا لهارًً الٝىاِحن مً دوس سةِس ّي ومباؼش في بىاء مجخمْ اإلاّ٘ش

باب لالظخٙادة مً
ّ
ت والاهذماج ُ٘ه واإلاعاَمت زا املجخمْ َ وئِذاد الّىاؼئت والؽ ُّ اِل في جأـُل بىعي  ٘و

 .وجمخحن بيُاهه أس١اهه

ذ داسث   ألاّو٥ خ مٝاالثٜو
ّ
ّتى٥ اإلالٚ ، في ٜىاُ اإلا٢خباث QR اظخخذام ؼٙشة الاظخجابت العَش

ت فيئؼ٣الُت ألامُت اإلاّلىماجُت وجدذًاث البِئو  ُّ ى٥ ئلى اإلا٢خباث َزا الٝىاُ، وظبل  ت الّشٜم جم٢حن الـى

ت ُّ ت في البِئاث التي حّاوي مً الٙجىة الّشٜم ت ِبر الهىاجٚ الخلٍى ُّ اوي، ٘خمّمىذ الّشٜم
ّ
 الث

ّ
. أّما مٝاالث اإلالٚ

 الخّ ، و الٙفى٥ الا٘ترالُت ومخىلباث جُّٙلهادساظاث خى٥ مّٝىماث الجىدة في 
ّ
ّّ  م ؤلال٢ترووّي ّل ، وأزش ا٥الٙ

ت ف ًّ ذاد ت "ظاِت البرمجمؽاس٠ت جالمُز اإلاشخلت ؤلِا ُّ جىاولذ  مخّٙشٜاثت" ٠ما لم ًخل  الّذد مً ي الخملت الّذول

ت فيآلازاس اإلاتر  ُّ ت  جبت ِلى أهٍمت الخّامالث والجشاةم ؤلال٢تروه ُّ الثٝا٘ت ومعألت  العّىدًتاإلامل٢ت الّشب

ت ُّ  .الىاْٜ والىمىحبحن  الّشٜم

٢ش ئلى مّالي الّذ٠خىس ِبذ هللا خمذ مداسب اإلاذًش الّاّم لؤلل٢عى 
ّ
وهىّد في َزا اإلاٝام أن هخّٝذم بالؽ

ت
ّ
ت للمّلىماث  ِلى دِمه للمجل ُّ ت الخبراء وخالّشب

ّ
مت، ٠ما وؽ٢ش ١ا٘

ّ
ذاساث اإلاىٍ ه ِلى ئزشائها إـل ـش

ثىا  والباخثحن الزًً
ّ
محها إلاا بزله أز

ّ
ُئت مد٢ ت َو

ّ
ش املجل ى٥ ألماهت جدٍش ٢ش مـى

ّ
َزا الّذد بمٝاالتهم، والؽ

ا مً مجهىداث خّتى ج٣ىن م  ىي وؤلاخشاج.واملخخَزا الّذد في معخىي مشمٛى مً خُث اإلاىهج ٝاالث أِماَؤ

ت ألا ي ألاخحرفو
ّ
حن والخبراء واإلاهخّم هذِى ١ا٘ ُّ فا٢٥ىىلىحُا حن بمجا٥ ج١ادًم

ّ
ئلى أن  اإلاّلىماث والاج

ت،  ُّ ت للمّلىماث، خذمت للبدث الّلمّي وأَله في الّذو٥ الّشب ُّ ت الّشب
ّ
تهم، املجل

ّ
ٙىا مً معاَماتهم في مجل

ّ
٢ًث

ت في َزٍ الّذو٥   .وئظهاما في الّخأـُل الّىٍشي واإلاُذاوّي ملجخمْ اإلاّ٘ش

 والّعالم
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QR

The Use of QR Codes In Libraries And Information: 

 Learned Lessons From The International Experience 
 

 املذًىت املىىسة - حامعت طُبت - بىليًحي بىير . د

Dr. Yahia Bakelli - Taibah University- Medinah 

ybakelli@hotmail. com 

اإلاعّماة و  (mobile librariesفي َزا اإلاٝا٥ هخّّشك لىاخذة مً أخذر الخىبُٝاث التي جبّىتها اإلا٢خباث الجّىالت )

ّت  ١أداة لدعىٍٞ البماتْ  1994الخٝىُت أّو٥ ما ٌهشث في الُابان ظىت ٌهشث َزٍ . QRبؽٙشة الاظخجابت العَش

ت ان ما جبّىتها اإلا٢خباثو  الخجاٍس اتهاو  ظِش . إلاباهحهاو  لخذماتهاو  بخاـت ألا١ادًمُت مجها مً أحل الدعىٍٞ ملجمِى

م مً ١ىن اإلا٢خباث الُاباهُتو  ٢ُتو  بالٔش   ،زا الخىبُٞألاوسوبُت ٜذ بادسث مىز ظىىاث ئلى اظخخذام َو  ألامٍش
ّ

ئال

  ً ىا ال صلىا في اإلاشاخل ألاولى مىهأّن جدلُل ألادب اإلا٢خىب 
ّ
ً  . ٍهش بأه  ٍهش الخدلُل أّن ٜماًا ٠ثحرة ال جضا٥ ِالٝت٠ما 

ُّ و  الخّّشٗ ِلى  اإلاّلىماث في الذو٥ الىامُتو  ي اإلا٢خباثِلُه ًخىحب ِلى أخفاةيّ . و حنجىشح جدّذًاث حذًت للمهى

ُّ الخّ َزٍ الٝماًا مً أحل  الت ِىذ اِخماد َزٍ الخ٢ىىلىحُو  اث هاحّتأظِغ الظتراجُج ّّ  .الىاِذةا ٘

ّت   - QR - ؼٙشة الاظخجابت العَش
ّ
ُّ اإلا٢خباث الز   - ت٠

ّ
ُّ  - ٠ُتالهىاجٚ الز  .تمبادساث دول
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ت التيو  ٜىاُ اإلا٢خباثؽهذ ٌ ّت ال هٍحر لها بعبب الخٍُى ٛ  اإلاّلىماث جىىساث ظَش ها ظى  الهىاجٚ الز٠ُت حّ٘ش

ذ . Mobile Apps حّىالت ما ًفاخبها مً جىبُٝاثو   الّٝذ ألاو٥ مً الٝشن الخاليمىز أواخش  َزٍ ألاخحرةباجذ ٜو

ل اججاَا 
ّ
 Mobiles 1ألامش الزي ًإظغ حّذًا لجُل حذًذ مً اإلا٢خباث اـىلر ِلُه باإلا٢خباث الجّىالت. مهّماحؽ٣

libraries ، ُٙها أًماالتي ًم٢ً و ُّ و . Smart librariesباإلا٢خباث الز٠ُت  جـى ت َزٍ اإلا٢خباث ٜاةمت ِلى ٢٘شة جبّ

 . و ألاحُا٥ الخالُت ًىما بّذ ًىم للهىاجٚ الز٠ُت
ّ
اإلاإظعاث أ٠ثر و  ىاحذ في خُاة ألا٘شادالخّ  ً مًِلُه ٘اّجها ظدخم٢

ذ مط ى ال٠دعاب و  ِجها للخفى٥ ِلى اإلاّلىماثشك هٙعها ِلى أّجها مفادس ال ٔنى ٙن جأمً ؼأجها . و مً أّي ٜو

ت ه ًخىحب ِلى اإلا٢خباث أن حعدثمش في بشمجت ـُٖ َاجُٙت ر٠ُت إلاىاّٜها ِلى ؼب٢ت . و اإلاّ٘ش
ّ
جبّا لهزا الهذٗ ٘اه

 و  ٕ٘البُت الىاط. ؤلاهترهذ
ّ
ُّ بخاـت الؽشاةذ الؽ ت أحهضة الخّ  الجّىالتت ـاسث جّٙمل الهىاجٚ باب ُّ . ىاـلِلى بٝ

ش لالجداد الذولي بىاء ِلى آخشو  ذ الخالي 2 (ITUلالجفاالث ) جٍٝش ه في الٜى
ّ
 اإلهترهذمٝابل ١ّل شخق ًشجبي بو  ٘اه

ٞ الخاظىب َىاٟ شخف ٞ الهاجٚ اًِ وٍش في خذود . ومخىظي ِالمي() الجّىا٥ن ًشجبىان بالؽب٢ت ًِ وٍش

ْ أن ٣ًىن الهاجٚ الز١ي ألاداة ألاً   2020 ، مخّٝذما في رل٤ ِلى ؤلاهترهذج ئلى ٠ثر اظخخذاما ِلى ؤلاوالٛ للىلى خٜى

ِلُه ١ان لضاما ِلى اإلا٢خباث ئِادة جدذًث ١ّل جىبُٝاتها اإلاىّحهت . و أحهضة ٠مبُىجش اإلا٢خبو  الخىاظِب املخمىلت

ب )مثل الٙهشط اإلاٝشوء ِلى الخي اإلاباؼش،   . ( في ـُٕت مٝشوءة َاجُٙا.لخ، ئخذماث ئظأ٥ اإلا٢خبيو هدى الٍى

ّتومً أخذر َزٍ  ٌهشث َزٍ خُث . Quick Response codeأو  QR الخىبُٝاث ما ٌعّمى بؽٙشة الاظخجابت العَش

ان ما جبّىتها  ت، وظِش ٞ البماتْ الخجاٍس الخٝىُت أّو٥ ما ٌهشث في الُابان في حعُّيُاث الٝشن اإلااض ي ١أداة لدعٍى

ٞ ملجو  اإلا٢خباث )و في مٝذمتها اإلا٢خباث ألا١ادًمُت( اتهارل٤ مً أحل الدعٍى م . و ختى إلاباهحهاو  لخذماتهاو  مِى بالٔش

٢ُتو  مً مبادسة ٠ثحر مً اإلا٢خباث الُاباهُت  أّن جدلُل ألادب  ،ألاوسوبُت ئلى اظخخذام َزا الخىبُٞو  ألامٍش
ّ

ئال

ىا ال صلىا في اإلاشاخل ألاولى مىه
ّ
جىشح و  أّن ٜماًا ٠ثحرة ال جضا٥ ِالٝتو  ،اإلا٢خىب خى٥ َزا اإلاىلُى ًىحي بأه

اإلاّلىماث في البلذان الىامُت بما ٘حها الىوً الّشبي و  ي اإلا٢خباثِلُه ًخىّحب ِلى أخفاةيّ . و ث للمماسظحنجدّذًا

ّّ و  أظِغ الظتراجُجُاث هاحّتالخّّشٗ ِلى َزٍ الٝماًا مً أحل الخّ  الت خحن اِخماد َزٍ الخ٢ىىلىحُت ٘

ُّ . و الىاِذة شي للذساظت الخال ىا هىشح العإا٥ الجَى
ّ
 الي:بالؽ٣ل الخّ ت ِلُه ٘اه

ت مً الدعاؤالث:و  ما هي الذسوط اإلاعخٙادة مً الخجشبت الذولُت؟  ًِ َزا العإا٥ جىبثٞ مجمِى

ّهاو  مشا٠ض اإلاّلىماثو  في اإلا٢خباث الاظخخذاماث اإلام٢ىت لهزٍ الؽٙشة ما هي ما هي  ؟ما هي الٙىاةذ التي ًم٢ً جٜى

أخحرا ٠ُٚ ًيبغي أن هىشح َزٍ و  هي ج٣لٙتها؟ الّٝباث املخخملت في مىاحهت َزا الخىبُٞ الجذًذ؟ ٠م

 الذو٥ الىامُت؟ و  الخ٢ىىلىحُت في الىوً الّشبي

                                                             
و اِخماد مفىلر اإلا٢خباث الجّىالت مٝفىد للخمُحز بحن َزا الجُل الجذًذ مً اإلا٢خباث و بحن رل٤ الؽ٣ل الٝذًم اإلاخمثل  .m-librariesو جختز٥ في ٔالبُت ألادب اإلا٢خىب بلٍٙت  1

 في اإلا٢خباث اإلاخىٝلت و التي جأوحها الخا٘الث او "الباـاث" اإلاخىٝلت بحن اإلاذن. 

2 http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/ /Documents/statistics/2014/ITU_Key_2005-2014_ICT_data.xls 
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جدلُل ألا٣٘اس التي مً و  وععى مً خال٥ َزٍ الذساظت الى اظخّشاك ألادب اإلا٢خىب خى٥ َزٍ الخ٢ىىلىحُت

ٚ بمخخلٚ اإلاعاةلو  ؼأجها جٝذًم ؤلاحاباث ِلى َزٍ الدعاؤالث  .ي ٜذ جىاحه اإلاهىُحنالٝماًا التو  الخٍّش

-  
 
ّت هخج ٢٘شٍّ ئ٘ادة الٝاسب الّشبي املخخق بأخذر ما أ في  QRا في مجا٥ جىبُٞ ؼٙشاث الاظخجابت العَش

ٚ ببّن الخجاسب الذولُت الىاجخت. و اإلاّلىماثو  مجا٥ اإلا٢خباث  الذساظت هي أًما مىاظبت للخٍّش

ّتالشاةذة في اظخخذام ؼٙشة الاظخجابت و   . العَش

ُت اإلاماسظحن في اإلا٢خباث - الجضةُاث التي ًيبغي و  جملت مً المىابيبمشا٠ض اإلاّلىماث الّشبُت و  جِى

ْ ئدماج ج٢ىىلىحُ ّت االاهدباٍ ئلحها جٙادًا لئلخٙاٛ في مؽاَس  . الاظخجابت العَش

 إلا٢خباثمخّلٝت بخىبُٞ َزٍ الخٝىُت في ا، ٘خذ وسؼاث ج٢ٙحر معخٝبلُت ِلى معخىي البدث الّلمي -

مو 
ّ
 . مشا٠ض مفادس الخّل

شاُ٘ت جدلُلُتو  حّخمذ الذساظت الىاّٜت لمً ؤلاواس الىٍشي ِلى جدلُل ألادب اإلا٢خىب ٞ مٝاسبت ببلُٔى . رل٤ ٘و

ت مً ٜىاِذ اإلاّلىماث الذولُت اإلاخخّففتو  ُّ التي جمّمها اإلا٢خبت و  مً أحل رل٤ ٜمىا باظخجىاب مجمِى ت الّشٜم

ذ جّم اظخجىاب اإلافادس . اإلا٢خباثو  ٠زا اظخجىاب مفادس ِشبُت مخخففت في ِلم اإلاّلىماثو ، ىدًتالعّ ٜو

 "QR code in libraries"و ِباسة  "QR in libraries"بّباسة 

جٙاـُل هخاةج  ُ٘ما ًليو ، و ٜذ جبّحن لىا أّن ؤلاهخاج ال٢ٙشي الذولي ال ًخجاوص ألاسبّماةت ِىىان ِلى أ٠ثر جٝذًش

 . الاظترحاُو  البدث

 أّما ٜىاِذ اإلاّلىماث الذولُت ٘هي:

- ProQuest LISA مادة 120التي اظترحّذ و، 

- ISI web of knowledge  التي اظترحّذ مادجحن ٘ٝيو، 

- IGI InfoSci ّت في و  مادة )ل٢ً 76التي اظترحّذ و ال واخذة مجها جخّشك لؽٙشاث الاظخجابت العَش

 ،ئؼاساث ِابشة( بل ٘ٝي ..اإلا٢خباث ٠مىلُى سةِس ي

- Emerald Insight مادة 146التي اظترحّذ و. 

 و أّما اإلافادس الّشبُت ٘خخمثل بالخفىؿ في:

ّت في اإلا٢خباث"( - داس و  هي: اإلاجهلو  ٜىاِذ اإلاّلىماث الّشبُت )جم اظخجىابها بّباسة "ؼٙشة الاظخجابت العَش

 ،AskZadو اإلاىٍىمت

ْ الاجداد الّشبي و  مجا٥ اإلا٢خباثٜاِذة الهادي لئلهخاج ال٢ٙشي الّشبي في  - اإلاّلىماث )مً خال٥ مٜى

 ،اإلاّلىماث(و  للم٢خباث

 .cybrarians خخففتاإلاذوسٍت الو  مىخذًاث الِعحر -



ت للمعلىماث  ُّ ت العشب
ّ
ذ  –املجل

ّ
اوي عذدال – 25املجل

ّ
الث  

11 

 

اإلافادس الّشبُت ِذم وحىد مشحْ أو مادة باللٕت الّشبُت راث و  ل٢ً جبّحن بّذ اظخجىاب حمُْ َزٍ الٝىاِذ

ّت في التي و  اإلا٢خباث، باظخثىاء بّن الفٙداث في بّن اإلاذوهاث ـلت مباؼشة بؽٙشاث الاظخجابت العَش

ٚ الىٍشي الخبعُىي  .جىاولذ اإلاىلُى مً باب الخٍّش

مادة( مجها دساظت  95)الزي اٜترح  Google scholarو ٠Google bookما ٜمىا باظخجىاب مدٟش البدث اإلاخخفق 

اإلاّلىماث الّشبُت ًِ ججشبت في و  بمجلت اإلا٢خباث 2014الّام في  وخُذة باللٕت الّشبُت ألمل وحُه خمذي وؽشث

 . ام بالعّىدًتّم م٢خبت ١لُت البىاث بجامّت الّذ 

 
ىت مً ألادب اإلا٢خىب بىلىح ئلى أّن حضءا ٠بحرا مً الّذ ٌؽحر  ُّ ىاٍ ِلى ِ ساظاث اإلايؽىسة ٌٕلب الخدلُل الزي أحٍش

ّت ِلى اإلا٢خباث حُاؤلاظٝاه الىٍشي لخ٢ىىلى و  ِلحها وابْ الخٍّشٚ  اظخ٢ؽاٗ ٘ىاةذَاو  ؼٙشة الاظخجابت العَش

لُه حضء آخش مً اإلاٝاالث. تهاواظخّماال  و  ٍو
 
ذ ِلى أمىاء اإلا٢خباثالبدىر التي جيؽ  ش هخاةج اظدباهاث أحٍش

ىاث مً اإلاعخخذمحنو  ُّ حضء  ٍأحي في اإلاشجبت ألاخحرة. و َزٍ الخٝىُت في اإلا٢خباثئلى عبر أسائهم بخفىؿ اللجىء ل ِ

٠ما وسجل أّن ٔالبُت َزٍ الذساظاث اإلاُذاهُت جخّق م٢خباث . Case studiesخاالث دساظت لئُل مجها ٌعخّشك 

 في مٝا٥ ٣ًاد ٣ًىن الىخُذو  مخاخٚو  أ١ادًمُت
ّ
ئلى جلها باليعبت هٙغ اإلاالخٍت وّس . و 3ال أزش للم٢خباث الّامت، ئال

ُّ ا ٚ أًما. 4تإلا٢خباث اإلاذسظ هي و  ؤلاؼاسة ئلحها في الٙٝشة العابٝت(جّمذ ِىذ مالخٍت أخشي ) ٠ما ًيبغي أن هخٜى

ذة مً جألُٚ أمل وحُه خمذي ًِ و  ل٢خاباث الّشبُت في اإلاىلُىاهذسة  جُُٝم وعدثني مً رل٤ دساظت ٍ٘ش

غ ب٣لُاث البىاث  ّت -اظخخذام ِمىاث َُئت الخذَس . في اإلا٢خبت الجامُّت حامّت الذمام أل١ىاد الاظخجابت العَش

 و 
 
َّ الّذ  ٍهش الذساظاث العابٝت أًما أّن ج  هي ها ساظاث حمُ

ّ
 ِباسة ًِ مٝاالث في مجال

 
ؽشث ث ِلمُت مد٢مت، و

)بىبُّت  ٠20125خاب واخذ ٠خبه حىي مىسفي أمحن م٢خبت حامّت با٥ ظىت و ، ّذ ألاخحرة ٘ٝيالّع ىىاث ّع الخال٥ 

. ال جدىاو٥ ٜىاُ اإلا٢خباث أو اإلاّلىماث ٠مجا٥ سةِس ي( ال٢جهو  QRالخا٥ وبّذ اإلائاث مً ال٢خب ًِ الؽٙشة 

خُت في مذًىت أو٠الَىما ٠زل٤ سظالت ماحعخحرو  ّت في مخدٚ لصخفُت جاٍس  6وخُذة ًِ الاظخجابت العَش

٢ُت  . ألامٍش

ل٤ ُ٘ما ًلي وعخّشك بّما مً ج. و َزٍ الٝشاءة الخدلُلُت جبّحن أهىا بفذد مىلُى حذًذ ال ًضا٥ في بذاًاجه ألاولى

لت لؤلدب اإلا٢خىب
ّ
 الزي ـّىٙىاٍ أهٙا:و  الذساظاث التي هشي أجها ممث

ُٙت تو  بذاًت بالذساظاث الخٍّش ىا وعشد أمثلت ٘شلذ هٙعها في ٜىاِذ اإلاّلىماث الذولُت التي جم . الىٍٍش
ّ
و لّل

 هي: و  اظخجىابها

                                                             
3 Porter, Michael; King, David Lee. QR Codes in Libraries: Some Examples. In: Public Libraries 50.3  (May/Jun 2011): 25-27. 

4 Lamb, Annette; Johnson, Larry. QR Codes in the School Library: A Dozen Practical Uses. In: Teacher Librarian 40.3  (Feb 2013): 63-67,71. 

5 Murphy , J.Location aware services and QRcodes for libraries.chicago: LITA Ala techsource ; 2012. 115 pages. The tech set series (13). 

6 Walker, Amity Merit.. William F. Harn, the Harn Homestead, and a study of education and technology in museums: Implementing QR Codes at the Harn 

Homestead. Oklahoma State University, Shawnee, Oklahoma. 2012. Degree of Master of Arts. 83 pages 

http://search.proquest.com/indexingvolumeissuelinkhandler/37744/Public+Libraries/02011Y05Y01$23May$2fJun+2011$3b++Vol.+50+$283$29/50/3?accountid=142908
http://proxy.taibah-elibrary.com:9797/MuseSessionID=0410750ef/MuseProtocol=http/MuseHost=search.proquest.com/MusePath/pqdtglobal/indexinglinkhandler/sng/au/Walker,+Amity+Merit/$N?accountid=34864
http://search.proquest.com/indexingvolumeissuelinkhandler/37744/Public+Libraries/02011Y05Y01$23May$2fJun+2011$3b++Vol.+50+$283$29/50/3?accountid=142908
http://search.proquest.com/indexingvolumeissuelinkhandler/37744/Public+Libraries/02011Y05Y01$23May$2fJun+2011$3b++Vol.+50+$283$29/50/3?accountid=142908
http://search.proquest.com/indexingvolumeissuelinkhandler/38018/Teacher+Librarian/02013Y02Y01$23Feb+2013$3b++Vol.+40+$283$29/40/3?accountid=142908
http://search.proquest.com/indexingvolumeissuelinkhandler/38018/Teacher+Librarian/02013Y02Y01$23Feb+2013$3b++Vol.+40+$283$29/40/3?accountid=142908
http://search.proquest.com/indexingvolumeissuelinkhandler/37744/Public+Libraries/02011Y05Y01$23May$2fJun+2011$3b++Vol.+50+$283$29/50/3?accountid=142908
http://search.proquest.com/indexingvolumeissuelinkhandler/37744/Public+Libraries/02011Y05Y01$23May$2fJun+2011$3b++Vol.+50+$283$29/50/3?accountid=142908
http://search.proquest.com/indexingvolumeissuelinkhandler/38018/Teacher+Librarian/02013Y02Y01$23Feb+2013$3b++Vol.+40+$283$29/40/3?accountid=142908
http://search.proquest.com/indexingvolumeissuelinkhandler/38018/Teacher+Librarian/02013Y02Y01$23Feb+2013$3b++Vol.+40+$283$29/40/3?accountid=142908
http://search.proquest.com/indexingvolumeissuelinkhandler/37744/Public+Libraries/02011Y05Y01$23May$2fJun+2011$3b++Vol.+50+$283$29/50/3?accountid=142908
http://search.proquest.com/indexingvolumeissuelinkhandler/37744/Public+Libraries/02011Y05Y01$23May$2fJun+2011$3b++Vol.+50+$283$29/50/3?accountid=142908
http://search.proquest.com/indexingvolumeissuelinkhandler/38018/Teacher+Librarian/02013Y02Y01$23Feb+2013$3b++Vol.+40+$283$29/40/3?accountid=142908
http://search.proquest.com/indexingvolumeissuelinkhandler/38018/Teacher+Librarian/02013Y02Y01$23Feb+2013$3b++Vol.+40+$283$29/40/3?accountid=142908
http://search.proquest.com/indexingvolumeissuelinkhandler/37744/Public+Libraries/02011Y05Y01$23May$2fJun+2011$3b++Vol.+50+$283$29/50/3?accountid=142908
http://search.proquest.com/indexingvolumeissuelinkhandler/37744/Public+Libraries/02011Y05Y01$23May$2fJun+2011$3b++Vol.+50+$283$29/50/3?accountid=142908
http://search.proquest.com/indexingvolumeissuelinkhandler/38018/Teacher+Librarian/02013Y02Y01$23Feb+2013$3b++Vol.+40+$283$29/40/3?accountid=142908
http://search.proquest.com/indexingvolumeissuelinkhandler/38018/Teacher+Librarian/02013Y02Y01$23Feb+2013$3b++Vol.+40+$283$29/40/3?accountid=142908
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في الىزُٝت ظشد . وللم٢خباثفي اظخٝىاب الشّواد  QRًِ دوس ؼٙشاث  7(Braak, Pascal, 2010) دساظت -

ّت مىز اختراِها في بذاًت الدعُّيُاث مً ٜبل ؼش٠ت ًاباهُت خي إلاٙهىم الاظخجابت العَش جىامي و  ،جاٍس

 ٠ما جخىك الذساظت في اإلاٝاسهت بحن الباس١ىداث. ئداسة اإلاّلىماثو  جىبُٝاتها في مجا٥ حّٝب البُاهاث

ّتو  ُٚ لبّو ، أ١ىاد الاظخجابت العَش ث َزٍ الؽٙشة في حامّاث اظخّماال ن ألامثلت مً جخخخم بخـى

ىاهُت مثل حامّتي   . Hardsfieldو Bathبٍش

ّت في الشبي بحن الىاْٜ الخُٝٝي Ratledge, David, 2011))8 دساظت - ُٙت ؼٙشاث الاظخجابت العَش  ًِ ٌو

ُت و  ١ىادمً الجضةُاث اإلاُٙذة التي خالذ ٘حها َزٍ الذساظت معألت أحجام ألا. و الّالم الا٘تراض يو  أِو

اؼاسث . و في حذسان اإلاباويو ِلى ٜىْ مً الخٗضو  وباِتها بدُث ًم٢ً ولْ َزٍ الؽٙشاث ِلى أوساٛ

ت ئلى ال٢بحرة ؼاسة الظخخذاماث ئوحذها في الذساظت . و ئلى اإلاشوهت ال٢بحرة في احجام الؽٙشاث مً اإلاُلُمتًر

 
ّ
تمجها: حٕزًت الخشاةي ؤلاو  ما اهدبه الحها الباخثىن ٜل ُّ حعهُل الخجىا٥ و  اإلاثبخت في الهىاجٚ الز٠ُت ل٢تروه

ٞ معاس شخص ي في اإلاّاسك  ٠زا معالت سبي ال٢خبو  اإلاخاخٚ مً خال٥ َىاجٙهم الز٠ُتو  اإلا٢خباثو  ٘و

 .الذوسٍاث باإلاىاْٜ اإلاّلىماجُت وبالؽب٣اث الاحخماُِتو 

ّتًِ الٙشؿ التي جدُدها الاظخجابت ال 9(Cordova, Memo , 2011) دساظت - و ٜذ اظخٙاك ـاخب  .عَش

اخخخمها باظخّشاك مىهجُت ئدماج أ١ىاد و  أزٍش في لبي اإلاّلىماثو  الذساظت في مٙهىم الخ٣ىٍذ

ّت في اإلا٢خباث مً خال٥ همىرج م٢خبت   . Boise Stateفي حامّت  Albertsonsالاظخجابت العَش

ّت 10(Sekyere, Kwabena, 2012)دساظت  - م مذي ّ٘الُاتهاًِ و  ًِ أ١ىاد الاظخجابت العَش  ظبل جٍٝى

مو  شاك الخٍٝى  . مىهجُت جدبْ ألا١ىاد التي جم مسخها أٔل

ّت ١اهذ في بذاًتها خ٢شا ِلى  :11(Jelic, Ivan; Vrkic, Dina, 2013) دساظت - م أّن ؼٙشاث الاظخجابت العَش ٔس

ادة  جىظْو  خمِذ بؽّبُتا ٜذ ججاسة البماتْ ٘اجه . ز٠ُتوعب معخخذمي الهىاجٚ الاظخخذامها مْ ٍص

ذ  مً مضاًا َزٍ و . همودِم سّوادَا َزٍ الؽٙشاث لخدٙحزباِخماد  بذأث أـىاٗ ٠ثحرة مً اإلا٢خباثٜو

ى٥ و  الخىبُٝت ١ىجها مجاهُت بال٣امل  ٘مل مً جل٤ التي ١اهذ جدُدها الباس١ىداثأمّلىماث ئلى  جدُذ الـى

الاظخخذاماث اإلام٢ىت معخٝبال؟ و  ٘ما هي الاظخخذاماث الخالُت. ٍم٢ً ٜشاءتها في ألب أهىاُ الهىاجٚو 

 . َزٍ هي الدعاؤالث التي جداو٥ الذساظت الاحابت ِجها

                                                             
7 Braak, Pascal. QR Codes Make Entry into Libraries. In: Informatie Professional 7-8 (2010): 12-17.  

8 Ratledge, David. QR Codes: Linking the Physical World with the Virtual. In: Tennessee Libraries 61.1 (2011). 

9 Cordova, Memo. The Quick Response (QR) Code: Graphic Potential for Libraries. In: Idaho Librarian61.1 (2011).  

10 Sekyere, Kwabena. QR Codes in Libraries: Uses and Usage Tracking. In: College & Undergraduate Libraries19.1 (Jan 2012): 95-100.  

11 Jelic, Ivan; Vrkic, Dina. QR codes in library - does anyone use them? In: 36th International Convention on Information and Communication Technology, 

Electronics and Microelectronics (MIPRO): Opatija, Croatia, May 20-24, 2013  
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ّ 12(Ratajeski, Melissa A; Kraft, Michelle A, 2015)دساظت  -  تخى٥ اظخخذام ؼٙشاث الاظخجابت العَش

QR ال٢خب ؤلا ٞ تلدعٍى ُّ اِخباس الؽٙشاث أبشص ٢٘شة اهىلٝذ مجها الذساظت هي . و في م٢خباث الىّب  ل٢تروه

م
ّ
تمىاحهت زىسة ال٢خب ؤلاو  اإلاز١ىسة أداة مً أدواث الخد٢ ُّ  . ل٢تروه

ت أخشي ٠ثحرة مجها:٠ما جىحذ   دساظاث هٍٍش

العماث اإلاخّلٝت بؽٙشاث و  هي ِباسة ًِ خالـت للخفاةقو  13(Stainthorp, Paul, 2010)دساظت  -

ّت  . جىبُٝاتها في ٜىاُ اإلا٢خباثو  الاظخجابت العَش

((Hoy, Matthew B. , 2011 دساظت -
ذ 14 ٚ بمٙهىم، ٜو ّت  اظخٙالذ في الخٍّش ؼٙشاث الاظخجابت العَش

QR  ّفي ٜىاُ اإلا٢خباث جىبُٞ َزٍ الؽٙشاثو  فلت باظخخذاممْ وشح لبّن اإلاعاةل اإلاخ . 

 دساظت -
15(Kolodziejczyk, Edyta. , 2013) ١اهذ بّىىان ؼٙشاث وQR  الىاْٜ الٙاةٞ: همارج لخلى٥ و

 . ج٢ىىلىحُت حذًذة للم٢خباث الا١ادًمُت

 :٘يعشد َىا ألا٠ثر اظدؽهادا في ألادب اإلا٢خىب ،اظدباهاثهخاةج و  أّما ًِ الذساظاث التي اظخّشلذ جدُٝٝاث

ٞ ، وهي ِباسة 16(Ramsden A. 2010)دساظت  - ش جم ئِذادٍ مً وٗش ٍ٘ش ؤلال٢ترووي في  الّخّلُمًِ جٍٝش

في ئواس مؽشوُ حهذٗ ئلى دساظت الاظخخذاماث املخخملت  رل٤و  في اإلامل٢ت اإلاخدذة Bath حامّت

ّت غ في أوؽىت QR لخ٢ىىلىحُا ؼٙشة الاظخجابت العَش  و  الخذَس
ّ
. رل٤ في مشا٠ض مفادس الخّلمو  مالخّل

ٞ بخىصَْ و  ىت م٣ىهت مً  اظدباهتمً احل رل٤ ٜام الٍٙش ُّ غ في أسبْ و  اوالب 2765ِلى ِ ِمى جذَس

ىاهُت خال٥ ؼهشي  ١ان رل٤) Sheffieldو Gloucestershirو Liecesterو Bath ّاثحامهي  حامّاث بٍش

مبر اث: ت١اهذ ألاظئلت جخمدىس خى٥ أسبّو ( 2009دٌعمبر و  ه٘ى  مىلِى

  ؟QR َل للىالب دساًت بؽٙشة -

 في َىاجٙهم؟ QR َل ًلجىن الى ؼٙشاث -

ِلى جدٙحز اإلاعخخذم ِلى البدث ًِ اإلاّلىماث مً خال٥  QR ئلى أّي مذي حّمل ؼٙشاث -

ت؟   الهىاجٚ الخلٍى

 َل ٌععى الىالب للخفى٥ ِلى مفادس حّلُمُت مً َىاجٙهم؟  -

ذ جبّحن مً  % ٘ٝي في 14بِىما ١اهىا  QR % مً الىالب ِلى دساًت ووعي بؽٙشاث 40أّن الّذساظت ٜو

 ٌهش٠ما أ. في َىاجٙهم QR الزًً ماسظىا الؽٙشاثجضاًذ ِذد الىالب . و 2008ّصِذ ظىت و   اظدباهت

ّٙ  QR أّن ٔالبُت اإلاعخجىبحن وحذوا في ؼٙشاثالبدث  إلاّلىماث مٝاسهت ئلى امصجّا ِلى الىلىج و  ضامد

                                                             
12 Ratajeski, Melissa A. Kraft, Michelle A. Journal of Electronic Resources in Medical Libraries  (12) 1 , Jan 2015. Pp: 11-24. 

13 Stainthorp, Paul. Tech Tips for Libraries: QR Codes. In: SCONUL Focus 50 (2010): 14. 

14 Hoy, Matthew B. An Introduction to QR Codes: Linking Libraries and Mobile Patrons. In: Medical Reference Services Quarterly30.3 (2011): 295-300.  

15 QR Codes and Augmented Reality (AR) - Examples of New Technological Solutions for Academic Libraries. Biuletyn EBIB 8  (2013). 

16 Ramsden, A , The level of student engagement with QR Codes: findings from a cross institutional survey. Working paper. University of Bath, Bath (UK): 

2010. 12 pages http://goo.gl/6Yxfj (accessed 19 December 2015) 
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ا في الهاجٚ ً اإلاىاْٜ ًذٍو  . و باألظلىب الخٝلُذي الزي ًٙترك ٠خابت ِىاٍو
 
ساظت ئلى خُٝٝت فذ الّذ خل

وولّها في ألام٢ىت  QR ؼٙشاث ًيبغي أن ًدشؿ ٠ثحرا ِلى خعً اخخُاس ُمالّخّلهي أّن جفمُم و  تمهّم 

 
 
ى٥ ئلىألاوعب بدُث ج مي مٝاسهت ببُٝت أظالُب الـى

ّ
ت دذر ُٜمت مما٘ت للمعاس الخّل  اإلافادس التربٍى

 . ُتالّخّلُمو 

اإلا٢خباث )في ئرابتها للخذود بحن و  ج٢ىىلىحُاث الىعي اإلا٣اويخى٥  17(Walsh, Andrew, 2011)دساظت  -

تاإلا٢خباث ؤلابحن و  ـُٕتها الخُُٝٝت( ُّ خى٥ وحهت  Huddersfieldظبر أساء اإلاعخُٙذًً في م٢خبت و ، ل٢تروه

ّتَم هٍش  مً  QR التي حعخدٞ ؤلاؼاسة أّن ؼٙشاث مً أَم هخاةج الذساظت. و مً ؼٙشاث الاظخجابت العَش

ى ما ٌؽحر  ٥ أو الخدىّ  وظُلت لخأظِغ م٢خباث ر٠ُتو  ؼأجها أّن ج٣ىن ظببا ئلى لشوسة ججاوص ئلحها، َو

الذوسٍاث في مذاخل اإلا٢خباث ئلى و  لبي خش٠ت ال٢خبو  الاظخخذام الخٝلُذي للباس١ىداث ١أداة إلاشاٜبت

م ـاخب اإلاٝا٥ أّن َزٍ . و اإلامامحنو  أداة للىلىج ئلى ال٢م الهاةل مً اإلاّلىماث QRؼٙشاث اِخباس  ٍِض

ٝت ؽٙشاث َزٍ الالذساظت هي ألاولى مً هىِها التي جٝترح اظخخذام  ى٥ ئلى اإلاّلىماث بىٍش ١أداة للـى

ٞ معاساث شخفُّ  الّخّلُمجذِم بِئت   . تفي اإلا٢خباث ٘و

ّت في م٢خباث  (Kovacs, Ramona 2013)18 دساظت - و١اهذ خى٥ اظخخذام ؼٙشاث الاظخجابت العَش

ا ٞ . و َىٕاٍس ؤلاحابت  ذّصِذ في مىْٜ ؼب٢ت احخماُِت جّم و   اظدباهاثالذساظت ِباسة ًِ جدُٝٞ ًِ وٍش

ظخخذاماتها في او  QRؼٙشاث ٜذ أ٘مذ ئلى جش٠ُب ـىسة ًِ الىعي بأَمُت . و شخق 130ِجها مً ٜبل 

 . ألا١ادًمُت اإلا٢خباث

١ان الهذٗ و  ،QRبّىىان اخخباس ؼٙشاث  19(Theiss, Danielleو Jason, Colemanو Lo, Leo 2013دساظت ) -

. املخخملت مجهاو  الاظخٙاداث اإلام٢ىتو  QRمجها اظخ٢ؽاٗ مُىالث اإلاعخُٙذًً بخفىؿ جفمُم أ١ىاد 

ُّ  اظدباهت١اهذ ِباسة ًِ و  ٢ُتلّ . ىت مً اإلاعخُٙذًً في م٢خبت حامّت ١اوعاط بالىالًاث اإلاخدذة الامٍش

 الا  ذٜذ ـاخبو 
َ
  ظدباهت

 
  ججشبت

 
ّتلى  مفٕشة ّٝ الخّ و  لْ مجمىِت مً ؼٙشاث الاظخجابت العَش ٞ مً د

 . و اظخخذامها مً ٜبل اإلاعخُٙذًً
ّ
ُّ و  ٙشاث١اهذ ألاظئلت جخمدىس خى٥ ظهىلت اظخخذام الؽ ت هِى

ُّ و ، أؼ٣الهاو  الاظخخذاماث  اظخٝىاب أ٣٘اس ئلا٘
ّ
ـّ . و ٙشاث في اإلا٢خبتت الظخخذام َزٍ الؽ لذ ٜذ جى

بت في سؤٍت خذماثأّن لذحو ، ظخخذامالا  ًجذون ظهىلت فيساظت ئلى أّن اإلاعخُٙذًً الّذ  جىبُٝاث و  هم ٔس

 . في َىاجٙهم QRِذًذة لؽٙشاث 

ّت 20(2014دساظت أمل وحُه خمذي مفىٙى ) - في اإلا٢خباث  بّىىان " جىبُٝاث أ١ىاد الاظخجابت العَش

 ُّ غ ب٣لُاث البىاث الجامُّت: دساظت جُٝم بّذ : الذمام"حامّت  -ت الظخخذام ِمىاث َُئت الخذَس

                                                             
17 Walsh, Andrew. Blurring the boundaries between our physical and electronic libraries: Location-aware technologies, QR codes and RFID tags. In: The 

Electronic Library 29.4 (2011): 429-437. 

18 Kovacs, Ramona. Konyvtari Figyelo 23.2  (2013): 283-286. 

19 Lo, Leo; Jason, Coleman; Theiss, Danielle. Putting QR codes to the test. In: New Library World 114. 11-12 (2013): 459-477  

ّت 20 َغ في اإلا٢خباث الجامُّت: دساظت جُٝمُت الظخخذام ِمىاث َُئت الخذس  Quick Response Codes (QRC) أمل وحُه خمذي مفىٙى. جىبُٝاث أ١ىاد الاظخجابت العَش

 63-17. ؿ ؿ 2014(، 2، ِذد )34حامّت الذمام..مجلت اإلا٢خباث و اإلاّلىماث الّشبُت. مج  -ب٣لُاث البىاث 



ت للمعلىماث  ُّ ت العشب
ّ
ذ  –املجل

ّ
اوي عذدال – 25املجل

ّ
الث  

15 

 

ٝت ِملها ٙها، وؽأتها، وٍش ّت )حٍّش ُّ و  مشاحّت مّٙفلت إلاٙهىم ؼٙشاث الاظخجابت العَش  هائت ئوؽا٠ُٙ

جم  اظدباهتاظخّشلذ الباخثت ، (اإلاّلىماثو  جىبُٝاتها في مجا٥ اإلا٢خباثو  جىبُٝاتها في الخُاة الّامتو 

غ ب٣لُاث البىاث بجامّت الّذ  213ِلى  اجىصَّه رل٤ و  ام في اإلامل٢ت الّشبُت العّىدًتّم ِمىة َُئت جذَس

مذي  البُاهاث الصخفُت، :خى٥ خمعت مداوس  ظدباهتٜذ جمدىس الا . و 2013ٍىهُى و  خال٥ ؼهشي ماًى

ّت ت بأ١ىاد الاظخجابت العَش ى٥ ئلى اإلاّلىماث، مذي اإلاّ٘ش مذي و  اظخخذام الهىاجٚ الز٠ُت للـى

ّت اإلاخاخت باإلا ذ ١اهذ امّم ىْٜ الال٢ترووي بم٢خباث حامّت الّذ اظخخذام أ١ىاد الاظخجابت العَش ، ٜو

ًّ % مج92ّن أجبّحن . و مً ١لُت الّلىم زم آلاداب ظدباهتالا ً اث ِبملجُات ٔالبُ ٌعخخذمً الهاجٚ الز١ي ه

% مجهً ٌعخخذمىه 23أّن و  ،الخفى٥ ِلى اإلاّلىماثو  ؤلاهترهذخى٥ ِلى ( للّذ iphone)الٕالبُت مً هُى 

ل ذ الال٢تروويالاوو  الظخجىاب ٜٜى جبحن مً . و % ٘ٝي الظخجىاب ٜىاِذ البُاهاث12و ،اُل ِلى البًر

تهً بأ١ىاد و  % مً املجُباث ٜذ أٜشسن بّذم دساًته62ًأّن  ظدباهتالا  م مً أّن  QRمّ٘ش % مجهً 91بالٔش

م مً الؽشوخاثو ، ًإ٠ذن أجهً سأًً ألا١ىاد مً ٜبل ٝت مْ الا و  بالٔش  مً الىخاةج. و ظدباهتالفىس اإلا٘ش

اإلاُٙذة للذساظت أن اليعبت ألا٠بر للمجُباث أؼشن ئلى أّن ولْ ألا١ىاد ِلى ٜىْ اإلاالبغ ًدخل الشجبت 

% مجهً لم ٌعبٞ ٠74ما حؽحر الذساظت ئلى أّن . ألاولى مً خُث ألاما٠ً التي الخًٍ ولْ الؽٙشاث ِلحها

ّت مً ٜبل أن ٜمً بمسر الؽٙشاث % مجهً لم ٌعبٞ لهً 68أّن . و لهً مسر ؼٙشاث الاظخجابت العَش

تاإلاىحىدة ِلى الفٙدت ؤلا ُّ اظخيخجذ الباخثت أّن . و % ٜمً بزل32٤إلا٢خباث الجامّت مٝابل  ل٢تروه

ٚ بهزٍ الخ٢ىىلىحُ . حذواَا و٠ُُٙاتهاو  اَزٍ اإلاإؼشاث حعخذعي مً ِمادة اإلا٢خباث ؤلابذاُ في الخٍّش

، ٢خب واظخخذامها لخجذًذ الاظخّاسةلى الفي اإلاٝترخاث س٠ضث ٔالبُت ألاظخاراث ِلى ولْ الؽٙشاث ِو

ت الجامُّت إلجاخت الذخى٥ ئلى ـٙدت اإلا٢خبتو   . ٠زا ولْ الؽٙشاث خلٚ بىاٜت الهٍى

  ظدباهتالا و  ،٘الذساظت ال ؼ٤ مخمحزة ل٣ىجها الىخُذة ِشبُا
ّ
ْ و ة، حادّ و ة ض ١ان مش٠ ل٢ً لم هجذ في مٜى

ذ بّن خذماتها ّٙ ه ًم٢ً جف
ّ
اتها باظخخذام الؽٙشاث و  اإلا٢خبت أزشا ًبّحن أه هذسي َل َى ، وال QRمدخٍى

 ظهى أم جشاحْ مً ٜبل اإلا٢خبت ًِ اإلاؽشوُ؟

م ىاٟ دساظاث ل٢ّجها ٜلُلت ِىِذ بخٍٝى ساظاث خمىسا في مً أ٠ثر الّذ . و (Case studiesاظخّشاك خاالث )و  َو

شاُ٘اثو ٜىاِذ اإلاّلىماث  :في الببلُٔى

دساظت -
21(Sarah MacDonald, 2012)  مؽشوُ بىاء ؼٙشاثخى٥ QR  في م٢خبت الٙىىن الجمُلت بجامّت

ادة وعب هٙار الىالب للمفادس  لخدُٝٞ َذ٘حن جم سظمهما ١2011ان رل٤ خال٥ ـاةٙت . ئهذًاها لٍض

 َما: و  ُتالّخّلُم

اٛ ؼٙشاث - ُّ بالبىاٜاث الخّ  QR جشظُخ جٝالُذ ئ٘س ُٙ مت ءت في ئواس مىاساظُّ ساث الّذ ت للمٝشّ ـى

 ،املخالشاثو  داِمت للذسوطو  التي جىىسَا اإلا٢خبت لخ٣ىن مفاخبتـٙداث الىٍب 

                                                                                                                                                                                                          
 

21 Sarah, MacDonald. Implementation of QR codes at Indiana University's fine arts library. In: Art documentation: journal of the Art libraries society of North 

America. Vol. 31 N 2 (September 2012) pp. 276-284  
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ْ اإلا٢خبت ِلى الىٍب QR ؼٙشاث ولْ  -  .في ألاما٠ً اإلاهمت في اإلاباويو في مٜى

ٝت مىابٝت إلاعاس ٜذ و  ب مً وٗش اإلا٢خبت بىٍش جبّحن مً خال٥ الذساظت أن ٢٘شة جخفُق ـٙداث ٍو

ب مف الىالب الزًً  ادس البدث داخل ٜاِاث الذساظت ئلىاإلاٝشساث الذساظُت َى أظلىب هاحْ لخٍٝش

 QR و خلفذ الذساظت أًما ئلى أن ئسظاء ؼٙشاث. أـبدىا مً اإلاماسظحن اإلاخّىدًً ِلى الخ٢ىىلىحُا

ذ للخىاـلو  ُّ ب مىابٝت لخىـُٚ اإلاٝشساث أظلىب ح أِماء َُئت و  الّمل بحن اإلا٢خباثو  سوابي ٍو

  .الىالب مً حهت زاهُتو  الخذَسغ مً حهت

 أزىاء QRخى٥ ؼٙشاث  22(Abarca, marta; Pons, David; Rubio, Francisco; Valles, Raquel 2011)دساظت  -

الذساظت ِباسة ًِ . باظباهُا UPVالاظخخذام: ججشبت م٢خباث الجامّت اإلاخّذدة الخٝىُاث في بليعُت 

ُٚ أظالُب َزٍ اإلا٢خباث في اظخخذام ؼٙشاث  ّها الز١ي  QRجـى  ،m-websiteإلجاخت الخذماث في مٜى

ش لذحهاو  لخدمُل الىزاةٞو  ٞ مذوهت ؤلاهخاج اإلاخ٘ى في الذساظت ِشك للىٛش اإلاخبّت مً ٜبل . وحعٍى

ّت ل٣ل مً اإلاعخُٙذًً ٞ ؼٙشاث الاظخجابت العَش جيخهي الذساظت ئلى . و أمىاء اإلا٢خباثو  الباخثحن في حعٍى

ْ معخٝبلُت مثل  ّت لخىمُت الىعي اإلاّلىماحياظخّشاك إلاؽاَس  . اظخخذام ؼٙشاث الاظخجابت العَش

دساظت  -
23(Schultz, Michelle Kelly, 2013) ،جىاولذ ٜذ و  ،مً دساظاث الخاالث راث الفلتي وه

ٙحن ساظت أساءالّذ حعخ٢ؽٚ و . اإلاخاخٚو  في اإلا٢خباث QRالاظخخذاماث ألاوعب لؽٙشاث   اإلاٌى

م ججاٍو  شظىن  QRؼٙشاث  اإلاعخُٙذًً ووحهاث هٍَش  25مخدٚ ٘ىىن ئًىىي و  24في م٢خبت حامّت ٍس

 َزٍ البٕشك الخىـل ئلى ٘هم مذي مىاةمت 
ّ
 ٜذ جّم . و اإلاخاخٚو  اإلا٢خباث يلالظخخذام ف QRٙشاث ؽ

تو  مً اإلاعخُٙذًً 56اإلاٝابلت لُّىت مً و  اللجىء ألظلىبي اإلاالخٍت ٙحن لجمْ بُاهاث خى٥ مّ٘ش  اإلاٌى

ّاتو  همسدود أّ٘الو  QRاإلاإظعاث ؼٙشاث اإلاعخجىبحن في جل٤  اظخخذامو   . و هاخُال همجٜى
 
فذ ٜذ خل

تالا الذساظت ئلى أّن وعب  ُّ ل٢ً َىاٟ اظخّذادا ٠بحرا لخ٢ثُٚ اظخخذامها و ، ظخخذام ال جضا٥ مخذه

ٙحن مً أخفاتي اإلا٢خبت١اهذ ، ٠ما معخٝبال بّذ جدلُل . و ِمىمااًجابُت اإلاخدٚ و  سدود ّ٘ل اإلاٌى

 :الذساظت بثالزت اججاَاثالىخاةج خشحذ 

، أّن اظخخذام QR٘شلُت اظخخذام الؽباب الزًً بدىصتهم َىاجٚ ر٠ُت لؽٙشاث  -

 ،جداوس و  لِغ مً خال٥ جٙاِلو  في اججاٍ واخذو ؽٙشاث مٝخفش ِلى اظترحاُ اإلاّلىماثال

اسة اإلاخدٚ QRباإلم٣ان اظخخذام ؼٙشاث  -  ،اإلا٢خبتو  مً أحل شخفىت معاس ٍص

ت خاحُاتهمو  بمشوسة اظخجىاب اإلاعخُٙذًً أخحراجىصر الذساظت  - سٔباتهم ٜبل و  مّ٘ش

اإلاخاخٚ لممان الخفى٥ ِلى خذمت ٔحر و  في اإلا٢خباث QRالؽشوُ في بشامج إلسظاء ؼٙشاث 

ٙت
ّ
 . م٣ل

                                                             
22 Abarca, Marta; Pons, David; Rubio, Francisco; Valles, Raquel. QR codes in use: the experience at the UPV library. In: Serials  24 Nov. 2011; pp. 47-56 

23 Schultz, Michelle Kelly. A case study on the appropriateness of using quick response (QR) codes in libraries and museums. In: library and information 

science research. Vol. 35 (3), Pages: 207-215 july 2013 

24 Ryerson University 

25 Inuit Art Museum  
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ت اإلاخفلت بؽٙشاث الاظخجابت  ذ في اإلاٙاَُم الىٍٍش ىاٟ هُى مً الذساظاث ججمْ بحن الخىك في راث الٜى َو

ّت ا ؼهشة دساظت و  لّّل أبشصَا، و دساظت الخاالث٠زل٤ في و  العَش ١اهذ خى٥ ٜذ و  26(Robin Ashford, 2010)أ٠ثَر

ّت ه ال ج٣اد جخلى دساظت مً الذساظاث التي وؽشث و  .اإلا٢خباث ألا١ادًمُتو  ؼٙشاث الاظخجابت العَش
ّ
ٜذ الخٍىا أه

ٚ مخخفق في الخذماث . و بهزا اإلاٝا٥ داظدؽهمً الا في َزا اإلاىلُى  ًِ بّذ في م٢خبت حامّت ١اجبه مٌى

دساظت أؼٙىسد ّ٘ال مخمحزة خُث أّجها حمّذ بحن الخٝذًم الىٍشي لؽٙشة . و (GFUحىسج ٘ى٠غ بأوسَٕىن )

ّت مىز اختراِها في الُابان ِام   12إلاا ًٝاسب  ااظخّشالهبحن و ، ٠ُٚ اهخٝلذ ئلى اإلا٢خباثو  1994الاظخجابت العَش

ئن ١ان مٝخمبا لخجشبت م٢خبت و  ٠ما جخممً الذساظت اظخّشالا. ادًمُتاظخخذاما لهزٍ الؽٙشة في اإلا٢خباث ألا١

ت مً الدعاؤالث الىّحرة. و حامّت حىسج ٘ى٠غ : َل مً ٜبُل مىىلٞ الخجشبت في جل٤ اإلا٢خبت ١اهذ بىشح مجمِى

ّت ظُٝذم ُٜمت مما٘ت ظ٣ُىن َل و ٣ٍىن لها مّنى لذي اإلاعخُٙذ في اإلا٢خبت؟ و  اللجىء لؽٙشة الاظخجابت العَش

ه ظ٣ُىن خذزا ِابشاو  َزا الاظخخذام مخ٢ّشسا
ّ
مارا لى و هادسا؟ و  مىخٍما )١اظخجىاب ٘هشط اإلا٢خبت مثال( أم اه

ما هي البُاهاث ؤلالاُ٘ت التي ظخٝذمها و  أخٙٝذ الؽٙشة في جىحُه الٝاسب الى الفٙدت اإلاىاظبت في َاجٙه؟

 
 
 خج، و ا٥ باظخّشاك ججشبت ًشاَا ئبذاُِتخم اإلاٝالؽٙشة مٝاسهت بما َى مىحىد أمام الٝاسب؟ زم خ

ّ
في مبادسة  لمث

ذ   .إلجاخت مٝاوْ مىظُُٝت مٝشوءة َاجُٙا ASPلى١الت ألاهباء ال٢عىذس ظتًر

1

ّت ًىلٞ ِلحها اًما أ١ىاد . (1)اهظش الشيل ِباسة ًِ سمض ؼبُه بالباس١ىد ل٢ىه زىاتي ألابّاد ي ه الاظخجابت العَش

(Quick Response Codeأو ١ىداث الهىاجٚ الز٠ُت ) . ىبْ الشمضو ىلْ في اإلابنى أو في ال٢خاب أو في اإلا٣ان الزي و  ٍ   ٍ

ا لُت اإلاشاد ئبشاَص ٝها للمعخُٙذو  ًدمل اإلاّلىمت ألـا زم بىاظىت ١امحرا َاجُٙت ًٝىم اإلاعخخذم ـاخب . حعٍى

ْ مً اإلاىاْٜ ِلىالهاجٚ بمسر الشمض لُيخٝل ٘ىسا م ب  ً الشمض اإلاىبُى ئلى مممىن اإلاّلىمت اإلاىحىدة في مٜى الٍى

أٔلب الهىاجٚ اإلاخاخت و . ئؼهاساث املجالثو  ١إوط اإلاؽشوباثو  َزٍ ألا١ىاد ًم٢ً وباِتها ِلى ألاٜمفت. و مثال

ً مً في العٛى 
ّ
جم٢ً مً ٤ّ٘ و ت أي الخىبُٝت التي جإدي دوس اإلااسخ QR scanجدمُل جىبُٞ مجاوي ٌعمى ب جم٢

أ١ىاد و  سٔم الدؽابه الزي ٜذ ًٍهش بحن الباس١ىداث. و بّن الهىاجٚ جدخىي جلٝاةُا ِلى َزٍ الخىبُٝت. و الؽٙشة

ّت ئال أّن َىاٟ ٘شوٜا أولها أن ألا١ىاد  مً البُاهاث مٝاسهت أ٠بر  ٜذسخمل  لها ٜذسة ِلى QRالاظخجابت العَش

ّت . بالباس١ىداث ب٘أ١ىاد الاظخجابت العَش ش لشابي ٍو ّٙ َزٍ اإلاّلىمت و  سظالت ٜفحرةو  سٜم َاجٚو  بام٣اجها أن حؽ

اسة أو سوابي أو أّي  َزٍ الخٝىُت جىذسج . و مً البُاهاث خشهُى آ ٜذ ج٣ىن هّفا أو ـىسة أو ئخفاةُاث أو بىاٜت ٍص

 Location aware technologiesلمً جٝىُاث الىعي اإلا٣اوي 

                                                             
26 Ashford, R , QR codes and academic libraries: Reaching mobile users, C&RL News, 71(10), pp 526–530. 2010. http://crln.acrl.org/content/71/10/526.full 

(accessed on 13 December 2015) 
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ّت ْ ٜعم  همىرج ل٣ىد اظخجابت ظَش خاؿ بمٜى

اإلاذًىت  –اإلاّلىماث ومفادس الخّلم بجامّت وُبت 

اإلاىىسة. مسر ال٣ىد ب٣امحرا الهاجٚ ًىٝل اإلاعخخذم ئلى 

ب ْ الٝعم ِلى الٍى  مٜى
 

ا َش ّت جم جىٍى أخذ ٘شوُ  Denso-Waveمً ٜبل ؼش٠ت  1994اختراِها في الُابان ظىت و  و أ١ىاد الاظخجابت العَش

ىجا ختى و  اإلاباويو  املخالثو  َؽمل رل٤ اإلاىاِمو ، مىحىدة في ١ّل م٣ان في الُابانو  خالُا ؼاتّت َزٍ ألا١ىادو . جٍى

٣يَزٍ الّخٝىُت لم حسّجل راث الاهدؽاس لذي  ٘اّن  باإلاٝابل. في ألشخت الٝبىس  . ؼشاةذ واظّت مً املجخمْ ألامٍش

ت التي جٝام َىا ٍى  و  تُّ بخاـت في ألاوظاه الؽباو  ،َىاٟو  ٔحر أّن الىلْ بذأ ًخّٕحر بّٙل الخمالث الخِى
ّ
ُّ الى  . تالب

ىما بّذ ًىم وؽهذ جضاًذا في أِذاد اإلاؽتر٠حن في  شّجْ ِلى رل٤ ِامل ٜذ و ، ِبر الهىاجٚ الز٠ُت ؤلاهترهذٍو

َزا الخٕحر في جش٠ُبت . و ِامل جىىس أحُا٥ ألاحهضة راتهال٤ ٠زو  اهخٙاك أظّاس الاؼترا١اث )بّٙل اإلاىا٘عت(

ت  ذ مط ى ٠ّىا وؽاَذ الهىاجٚ ملخفٝت بأران . اإلاعخّملحن ر في ظلى١اثًفاخبه حٕحّ ألاحهضة الخلٍى ٘ٙي ٜو

 َم ٢ًخبىن و  اإلاعخخذمحن، بِىما في َزٍ العىىاث ألاخحرة وؽاَذ الهىاجٚ مدمىلت في أًادي اإلاعخخذمحن

ىىن بأـابّهم ِلحهاو  ٜذ  ىثأّن الفّ بمّنى . أو ٌؽاَذون ـىسة أو مٝىْ ُ٘ذًى، أو ًبدشون ِبر ؤلاهترهذ ٍٜش

ّت. و الفىسة، أي للبُاهاثو  جٟش م٣اهه للىق  .َزٍ هي الخلُٙت التي حّخمذ ِلحها ؼٙشاث الاظخجابت العَش

لذ دساظت مّشو٘ت باظم  ذ جـى ٢ُت ظىت  ECAR studyٜو ذ في الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش ت  2009أحٍش ِلى مجمِى

 Shannon, Salaway and Borresonمً الىالب الجامُّحن مً ٜبل 
27
ذ في اللجىء ئلى البُاهاث ِبر ئلى   ه مما ًٍض

ّ
أه

ا في ألاوظاه الىالبُت:  ت املخمىلت ًذٍو  الهىاجٚ الخلٍى

ب بفُٕت مٝشوءة َاجُٙا - حر اإلاإظعاث ألا١ادًمُت إلاىاّٜها ِلى الٍى  ،ج٘ى

 ،الىلىج العهل للؽب٣اث الاحخماُِت -

ادة ِذد الخىبُٝاث الز٠ُت - او  Evernoteو Shealthو WhatsAppؼّبُتها مثل و  ٍص   ...ٔحَر

يذ الذساظت أّن وعبت  ُّ % مً البُٝت ٌّتزمىن 8. 11أّن و  اإلهترهذ% مً الىالب ًمخل٣ىن اجفاال َاجُٙا ب2. 51و ب

 .أؼهش اإلاىالُت 12ـ خال٥ ال اإلهترهذاٜخىاء أحهضة مشجبىت ب

ْ دساظت أحشتها  ٢ُت للم٢خباث ا٠ما جخٜى ذ باالججاَاث  (ACRL)ُ٘ش م٢خباث البدث  -لجمُّت ألامٍش ُ٘ما ِ٘ش

زىسة في الخىبُٝاث الز٠ُت بما في رل٤ بشوص ، 201028للّام  ACRLالثُٝلت في اإلا٢خباث ألا١ادًمُت لجمُّت 

ّت الا  هزٍ ٍىبئ بمعخٝبل صاَش لو  َىاٟ ِامل أخش مدٙض. و QRظخخذام الؽاتْ لؽٙشاث الاظخجابت العَش

                                                             
27 Shannon, D. Smith, Gail Salaway and Borreson Caruso, Judith. The ECAR study of undergratuated students and information technology, 2009. 

www.edu/ir/library/pdf/ers0906/rs/ERS0906w.pdf  

28 ACRL Research planning and review committee. 2010 top trends in academic libraries: a review of the current literature.in: C&RL News 71, n 6 (june 2010). 

286-292 
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لُت . Ralph Laurenو Calvin Kleinِالماث مؽهىسة مثل و  َى جبىحها مً ٜبل ؼش١اثو  الؽٙشاث  2010٘ٙي حٍى

ت لعاخت  Reutersِمالٜت ولّتها و١الت  QRمؽاَذة ؼٙشة  ذجم  .Times Squareلؤلهباء في اللىخت الاؼهاٍس

2

ُٙخحن سةِعِخحن: ّت جخّلٞ بٌى  ألادواث اإلاخّلٝت بؽٙشاث الاظخجابت العَش

 (Generatorsؤلاهخاج ) -

 (Readers and Scanners) الٝشاءةو  اإلاسر -

 . ٜشاءة َزٍ الؽٙشاثو  ما ال ًٝل ًِ ماةت بشهامج مخاح إلهخاج mediaQR guide 29و لٝذ أخفِىا في مىْٜ 

عت  - أ  :QRإهخاج شفشاث الاظخجابت العَش

ظهلت ًم٢ً جىُٙزَا باظخخذام أداة مً  وهي ِملُت .اختزالها ِلى ؼ٣ل سمض زىاتي الابّادو  حؽٙحر البُاهاثًخّم 

ٞ أظلىب٣ٍىن ئ. و ؤلاهترهذؼب٢ت ِلى  اإلاخاختو  ألادواث املجاهُت الّذًذة  ن:حهخاج َزٍ الؽٙشاث ٘و

ْ الزي ئهخاج ظخاج٣ُي حامذ: ًمىذ ؼٙشة زابخت للىق أو الىزُٝت أو الفىسة  - أو ِىىان اإلاٜى

ه ٌعخخذم للمىاْٜ اإلاعخٝشة. و ٢ًخب مشة واخذة
ّ
 ،الشظمُتو  مثل اإلاىاْٜ الخ٣ىمُت. ِلُه ٘اه

، ئهخاج دًىام٣ُي: ًمىذ ؼٙشة للىق أو اإلاىْٜ اإلاشاد حؽٙحٍر مْ ئم٣اهُت حّذًل ِىىان الشابي -

ْ أو جخّشك الخخما٥ حٕحر ِو  جها في ؼب٢ت َزا ًىصر به للمىاْٜ أو اإلاىاد التي جخٜى ، ؤلاهترهذىاٍو

تو  مثل اإلاىاْٜ الصخفُت  . الخجاٍس

 iPhone, Android, Windows Phone 7و ٔالبُت َزٍ ألادواث ـالخت لجمُْ أهىاُ أهٍمت الهىاجٚ الز٠ُت )

 Kaywa QR code generator, Free QR Code Generator, Free QR Code مً أؼهش َزٍ ألادواث:. و (Blackberryو

Tracker, FreeTAGG, GO QR me, Google Places QR Code Generator, i-nigma 

ت في الٕالب( جدُذ ئم٣اهُت ئهخاج خضمت ؼٙشاث ت ؼٙشة بؽٙشةال  مجّمّت و َىاٟ أدواث أخشي )ل٢ّجها ججاٍس ـّ ، خا

  qrstuff. comمً أمثلت َزٍ ألادواث . و اليسخو  ًخّلٞ ألامش بمىخجاث ٠ثحرة الّذدخحن 

 اللشاءةو  املسح - ب

  ً لها ئلى بُاهاثئِادة و  ٝفذ بها ِملُت ٤ّ٘ الؽٙشاثو   الّشٜميّ و  جىحُه اإلاعخخذم ئلى الشابي الا٘تراض يو  جدٍى

 الٝشاءة اإلاخاخت مجاها:و  َزٍ بّن أدواث اإلاسر. و خُث جخىاحذ َزٍ البُاهاث

Scan Life, NeoReader, TapMedia’s QR Reader, i-nigma 

3

ّت مً و  الاو٣ّاظاث اإلام٢ىتو  العإا٥ ألاّو٥ الزي ًدبادس بذحهُا للزًَ ًخمثل في ماَُت الاظخخذاماثئّن  اإلاخٜى

ّت في اإلا٢خباث  . مإظعاث اإلاّلىماثو  ئدماج ؼٙشاث الاظخجابت العَش

                                                             
29 http://qrmedia.us/qr-code-generators-list/ 
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ٞو  ٜىاُ الخجاسة٠ما جّٝذم ٘اّن الؽٙشاث بذأث أّو٥ ما بذأث في و  ما٥ ١أداة للدعٍى جدٙحز الّمالء و  ؤلاؼهاسو  ألِا

 الجامّاثو  اإلاذاسطو  الّخّلُمرل٤  أن اهخٝلذ ئلى بُٝت ٜىاِاث الخُاة بما في ذزم ما لبث، ِلى الاظتهالٟ

 الّخّلُمبىبُّت الخا٥ ٘اّن اإلا٢خباث واخذة مً أبشص اإلاإظعاث الذاِمت لّملُت . و الثٝا٘ت بمخخلٚ ٘شوِهاو 

لؽٙشاث الاظخجابت  اإلاخاخٚو  الىزاةٞو  مشا٠ض اإلاّلىماثو  ّن ئدماج اإلا٢خباثئ ًم٢ً الٝى٥ ِلُه . و الثٝا٘تو 

ا في أسبْ أ٣٘اس: ّت ًىىىي ِلى حملت مً الخدذًاث ًم٢ً ئًجاَص  العَش

اإلاُٙذة في اإلا٣ان و  مىذ اإلاّلىمت اإلاىاظبتو  الّالم الا٘تراض يو  الشبي بحن الّالم الخُٝٝي -

جا بحن أحضاء في الّالم الا٘تراض يو  ٘ٝذ أـبدذ اإلاّلىماث. اإلاىاظب  الىزاةٞ في خُاة الىاط مٍض

ُّ )واإلا٢خباث  ؤلاهترهذٍٝفذ به ؼب٢ت و  بحن أحضاء مىحىدة في و  ت ِلى وحه الخفىؿ(الّشٜم

  ،الّالم الىاٜعي )في مباوي اإلا٢خباث(

ْ مً مشةُت ) - ْ ، مْ التي بذاخل اإلا٢خباث مشةُت اإلامامحنو ، ( اإلا٢خباث ٠مبانVisibilityال٘ش ٘س

ً  Attractionحاربُت الخذماث ) ٘ٝذ أٌهشث الذساظاث ال٢ثحرة أّن . ٙترك أجها راث أَمُت( التي 

ذةو  ٠ثحرا مً اإلا٢خباث ألاَمُت مً خُث مً  ٔاًتِلى  مإظعاث اإلاّلىماث جدخىي ِلى أـس

خُت أو الّلمُت أو الٙىُتو  مممىجها ًخم اللجىء ئلحها مً ٜبل  ول٢ً هادسا ما، ُٜمتها الخاٍس

تهم لعبب بعُي ل٢ًو  َزا لِغ الظتهاهت َإالء بخل٤ اإلامامحن. و اإلاعخخذمحن  َى ِذم مّ٘ش

في آلُاث ئبذاُِت إلبشاص جل٤  ٣٘ان لضاما ِلى أمىاء اإلا٢خباث الخ٢ٙحر  . ئدسا٠هم بىحىدَا أـالو 

مت ُّ ض ِلى اظخخذامهاو  اإلامامحن الٝ ّٙ  .ججلُتها للُّان بفىسة جد

 لخّ ا -
ّ
تم في زىسة اإلاّلىماث ؤلاد٢ ُّ لّملُت خاظم املخٟش الو  َزا َى الّامل ألاظاس ي. و ل٢تروه

اط بّذم الٝذسة ِلى مىاحهت الضخٚ الّاسم ٘ؽّىس الىّ . اإلاعخخذمحنو  ٙاِل بحن اإلا٢خباثالخّ 

حر ٔحر أّن َزا ألاخ. اإلاّلىماث ّي ون ألخفاتإ الىزاةٞ َى الزي ًجّلهم ًلجو  اإلاّلىماثو  للبُاهاث

ىه َى أًما مً ٘شص البُاهاث اإلاىاظبت لخاحاث اإلاعخخذمحن
ّ
ا و  ِلُه أن ًمخل٤ أدواث جم٢ جمُحَز

 . مً البُاهاث الهاةلال٢ّم  رل٤ًِ البُاهاث ٔحر اإلاىاظبت وظي 

ٞ أخعً للخذماث التي جّٝذمها مإظعاث اإلاّلىماث - ٘ٝذ جبّحن بالخبرة أّن . اإلا٢خباثو  حعٍى

ت مً الخذماث  جفمُم حر مجمِى ٢٘ثحر مً . ال ٌّني بالمشوسة أجها ٜذ حعخخذم ّ٘لُا َاوج٘ى

شث خذماث
ّ
جٙاِال مً ٜبل اإلاعخخذمحن ٘بُٝذ دون حذوي، و  ل٢جها لم جلٞ ججاوباو  اإلا٢خباث ٘و

م ج٣لٙتها اإلاشجّٙت أخُاها ٚ اإلاعخخذمحن بخل٤ الخذماث . ٔس ٣٘ان لضاما الخ٢ٙحر في آلُاث لخٍّش

م  . الاظخٙادة مجهاو  جىء ئلحهاحصجُّهم ِلى اللو  زم جدٙحَز

٣ي خاؿ باإلحابت ًِ َزا العإا٥ ْ ٍو ه مً اإلاُٙذ ؤلاؼاسة ئلى وحىد مٜى
ّ
ْ و  و لّل  اظمٍدمل َزا اإلاٜى

30
LibSuccess (a best practices wiki) ى حشد و  اإلاّلىماثو  مخفق لخباد٥ الخبراث بحن أخفاتي اإلا٢خباث، َو

ْ و ، ٢خباثأخعً الىباتْ اإلاخّلٝت بمخخلٚ أوؽىت اإلا ٣ي لدعهُلَّمل اإلاٜى ٞ آلُت ٍو ٠بر ِذد اإلاؽاس٠ت ِلى أ ٘و

                                                             
30 www.libsuccess.org 
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ّتو َزا . ٤َم ِلى رلوجدٙحز مً اإلاعخّملحن  مم٢ً ْ ـٙدت خاـت بؽٙشاث الاظخجابت العَش ، ٜذ أدسج اإلاٜى

  اظخخذاما ؼاتّا في اإلا٢خباث ألا١ادًمُت: 12ما ال ًٝل ًِ  أخص ىو 

 سبىها بؽشوخاثو  التي جٝام داخل اإلا٢خباثفي مخخلٚ أهداء اإلاّاسك  QRولْ ؼٙشاث  -

بو  اثو  مٝاوْ مىظُُٝتو  مّلىماث ئلاُ٘ت داِمت مثل مىاْٜ ٍو  ئِالهاث دِاةُتو  ُ٘ذًَى

ت، الخو  حذو٥ ّ٘الُاث مفاخبتو  ام َىاجٚ لشوٍس  .أٜس

ىٗ ِشك الّذ  QRولْ ؼٙشاث  - لذ خذًثا للم٢خبت مً وسٍّ ِلى ٘س حل جىحُه الٝشاء أاث التي ـو

ُّ هدى اإلافادس   ،فلتت اإلاخّ الّشٜم

 ،مخخلٚ خذماتهاو  ولْ ؼٙشاث لشبي الٝاسب بدسجُالث ـىجُت ًِ اإلا٢خبت -

ىلت بمّلىماث QRولْ ؼٙشاث  - اث مـى  ،بُاهاث ئلاُ٘ت ًم٢ً ٜشاءتها َاجُٙاو  ٘ٛى مىبِى

ُّ  QRؼٙشاث ولْ  - ً مً ٜشاءة سظاةل ٜفحرة خى٥ خذماث مشحّ
ّ
ُّ ٘ٛى هفىؿ جم٢ ىت ت مّ

 ،الاظخٙادة مجهاو  اظخخذامهاجىلُذ وٛش  بٕشك

 ،مخفلت بمىاْٜ ٘ىاهحن ًّٝذمىن ِشولهم في أحىدت اإلا٢خبت QRؼٙشاث ولْ  -

شاُ٘ت QRؼٙشاث ولْ  - ت ًِ ه الٝاسب هدى بُاهاث أظاظُّ بدُث جىّح  ،٘ٛى الدسجُالث الببلُٔى

ٗىو  بما في رل٤ سمض جفيُٙها، اإلاخّلٝت بها اإلاىادّ   ،أما٠ً جىاحذَا في ال٘ش

ٜشاءتها  بدُث ًخّم  (Video casesدة الىظاةي )مخّّذ  مىادّ و  ٘ٛى أؼشوت QRؼٙشاث ولْ  -

 . مباؼشة ِلى الهاجٚ مً خال٥ بشمجُاث مىاظبت

ً دسوط ُ٘ذًى أو مٝاوْ ًىجىب ِلى الخي ) QRؼٙشاث ولْ  -  Online videos and٘ٛى ِىاٍو

tutorials ٜشاءتها مباؼشة ِلى الهاجٚ مً خال٥ بشمجُاث مىاظبت خّم ج( بدُث،  

ٙحن QRولْ ؼٙشاث  - اُل و  مخخلٚ أّدلت البدثو  ٘ٛى دلُل اإلاٌى
ّ
الاظترحاُ بدُث ًم٢ً الاو

 ،جٝذًم ولباث الخذمت اإلاشحُّت الخٝاو  ِلحها َاجُٙا

ت ) QRولْ ؼٙشاث  -  ه اإلاعخخذم هدىجىّح ، بدُث (Audiobooks٘ٛى أؼشوت ال٢خب اإلاعمِى

ا مْ اإلاإلٙحن  . عماُ حّالُٞ الٝشاء ِلى ال٢خابلأو ، الاظخماُ َاجُٙا لخىاساث ًخم ئحشاَؤ

رل٤ بٕشك جم٢حن الٝاسب و ، ِىذ مذاخل الٕٗش املخففت للمىالّت الٙشدًت QRولْ ؼٙشاث  -

 .مً حجض الٝاِت باظخخذام الهاجٚ الز١ي

ُٚ َزٍ الؽٙشاث  تلخٕزًت الخشاةي ؤلا٠ما بذأث بّن مشا٠ض اإلاّلىماث في جٌى ُّ اإلاذمجت في الهىاجٚ  ل٢تروه

الذوسٍاث بمىاْٜ الؽب٣اث الاحخماُِت و  الشبي اإلاباؼش لل٢خب، و٠زل٤ (GPSو Google mapsالز٠ُت )ِلى ؼا١لت 

اةٚ أـبدذ ؼّبُت مثل اإلا  (Shareؽاس٠ت )مً خال٥ ٌو

ّت  بذأ الخذًث ًِ جىّحه معخٝبليّ ٜذ و   QRًٝط ي بمىذ اإلاعخخذمحن ئم٣اهُت اللجىء لؽٙشاث الاظخجابت العَش

ُّ و  جٝاظمهاو  الخّلُٞ ِلحهاو  للُٝام بأؼُاء ِذًذة مشجبىت باإلاىاد اإلاخاخت مثل الخأؼحر اةٚ الخّاوه ٞ باقي الٌى ت )٘و

ب  ٣ي2رَىُت الٍى  .الؽب٣اث الاحخماُِت(و  : أو الٍى
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ساظت أّن أمىاء اإلا٢خباث ٜذ جىاحههم َزٍ الّذ  ساظاث التي أؼشها ئلحها في معتهّل الّذ و  لٝذ أباهذ ٠ثحر مً الخجاسب

م ١ل الٙىاةذجدّذ و  ِٝباث ّهم ٔس ث التي جىىىي ِلحها ؼٙشاث الاظخجابت ظخّماال الا و  ًاث ٜذ حّفٚ بمؽاَس

ّت ُّ . و العَش . زٝاُ٘تو  لِعذ ّ٘ىُت )ألّن الخىبُٝاث ـاسث هاضجت( بٝذس ما هي مىهجُت ت َزٍ الّٝباثٔالب

 .اإلاخخففىن و  الخدذًاث التي ًش٠ض ِلحها الباخثىن و  هىاٜؾ ُ٘ما ًلي ابشص الٝماًاو 

تها QRبشفشاث  املىظفين واملعخخذمينمعشفت  - أ ُّ  وإدسان أهّم

ّت هًدبّحن مً الخجاسب الذولُت أّن أّو٥ مؽ٣لت ٜذ جىاحه خُث  ْ ؼٙشاث الاظخجابت العَش ي الٝاةمحن ِلى مؽاَس

ٙحن في اإلا٢خباث ٢٘ثحر مً الىاط ال ًضالىا ًجهلىن ماَُت ؼٙشاث . معخخذمحها بهزٍ الخٝىُت أـالو  حهل اإلاٌى

ّت تو  الاظخجابت العَش . بّمهم ٌّخٝذ أّجها هُى مً أهىاُ الباس١ىداث الخٝلُذًت اإلاّشو٘ت في حؽٙحر البماتْ الخجاٍس

ّت جٙخٝش ئلى الؽّبُتو  ظخثىاء الُابانباو  ٢ُت ٘اّن ؼٙشاث الاظخجابت العَش الؽهشة و  الىالًاث اإلاخدذة الامٍش

ذون ، للمشاَىت ِلحها ٠خذمت مً خذماث اإلاّلىماثخحن ال٣اُ٘ ُّ ٍخّٝبىن و  ختى ِىذ الؽباب الزًً في الٕالب ًخف

٘اّن اِخماد اإلا٢خباث لهزٍ الؽٙشاث ال ٌّني لزل٤ . و الخىبُٝاث الجذًذة )بمً ٘حهم اإلاهشولحن خلٚ اإلاىلت(

مشا٠ض اإلاّلىماث الُٝام و  ِلُه وحب ِلى أمىاء اإلا٢خباث. و ٘مىلهمو  بالمشوسة أّجها ظخجلب اهدباٍ اإلاعخُٙذًً

ٚ بهزٍ الؽٙشاث ت للخٍّش ٍى ب أو اإلاعابٝاث أو جىصَْ . و بدمالث جِى َزٍ الخمالث ٜذ حؽمل وسؼاث الخذٍس

 ٠ما ٜذ ٌؽمل رل٤ البروؼىساث. حّّشٗ بهاو  التي جدمل ألا١ىاد الهذاًا املخخلٙتو  ألا١ىابو  ألاٜمفت أو ألالبعت

ُٙتو  اث الخٍّش ب اإلاعخخذمحن داخل اإلا٢خباث ِلى اظخخذام َزٍ . و اإلاىٍى َزٍ الٝمُت جدُلىا ئلى ٢٘شة جذٍس

ا Mobile literacyالجّىا٥ ؤلاإلاام بخ٢ىىلىحُا أو ما ـاس ًفىلر ِلُه ، ٘ىاةذ رل٤و  الؽٙشاث ، باِخباٍس ِ٘ش

فا٥حذًذا مً ٘شوُ 
ّ
 . ؤلاإلاام بخ٢ىىلىحُاث اإلاّلىماث والاج

  ججاهها همسدود أفعالو  QRشفشاث بخصىص  أمىاء وسّواد املىخباث اهطباعاث - ب

 و  ختى
ّ
ت الؽ ُّ ئن ١اهذ مّ٘ش ُّ و  الشوسٍّ و  اٙشاث أمشا بذحه ت وخذَا ٔحر ١اُ٘ت لممان هجاح ، اخخم ٘اّن اإلاّ٘ش

 
ّ
ْ الد  ، ؽٙحرمؽاَس

ّ
ُّ ذ مً بل ًيبغي الخأ٠ ه ًيبغي . الاهىباُ الزي ًدمله اإلاعخخذمو  ىسةالفّ ت ئًجاب

ّ
بمّنى أه

 ّٝ  الخد
ّ
ُّ ٞ مً الؽ  ؤلاًجابُتـىاِت الفىسة . و لهزٍ الؽٙشاث )في راث الىٜذ( مّت الجُذةمً الّع و  ت الىاظّتّب

ٞ الاخترافي ُٚ ٘ىُاث الدعٍى مشا٠ض اإلاّلىماث جدّمعذ و  اإلاخاخٚو  ّ٘ذد مً اإلا٢خباث. َزٍ جدخاج ئلى جٌى

ّت خماد جىبُٝاث الهىاجٚ الز٠ُت بما ٘حها ؼٙشاث الاظخجابت العَش ذ اِل رل٤ مً أحل خذمت ِمالئها ئلى  وظاِس

ٝت أ٘مل أ٠ُذة ًِ وحهت هٍش و  بُاهاث دُٜٝتو  ل٢جها ١اهذ جٙخٝش إلاّلىماثو ، جدُٝٞ أَذا٘ها اإلاإظعاجُتو  بىٍش

ّاث اإلاعخخذمحن اإلاٝفىد َىا ُٜاط. و ثاإلاعخخذمحن ججاٍ َزٍ الؽٙشا
ّ
ّاتهم ٜذ ج٣ىن . هاواظدباٜ جٜى ٘خٜى

ت ٜبل البذء في . و ٘حها ٠ثحر مً الخدَٙو  ظلبُتأًما  ٜذ ج٣ىن  هال٢جّ و  مخدّمعتو  ًجابُتئ مثل َزٍ البُاهاث لشوٍس

ّت  مً أَّم و ، خٙادةِلُه ٘هزٍ واخذة مً أبشص الذسوط اإلاع. و جفمُم مؽشوُ أو بشهامج ؼٙشاث الاظخجابت العَش

 ُّ ِلى ظبُل  Sarah MacDonaldٜذ حاء في ٠ثحر مً الذساظاث العابٝت ٠ذساظت . و اث التي ًيبغي الاهدباٍ ئلحهاالجضة

 ُّ ُّ و  تاإلاثا٥، أّن َىاٟ أظبابا ٜذ جإدي ئلى وؽىء خلٙ مً . و ت لذي اإلاعخخذمحن ًِ َزٍ الؽٙشاثوحهت هٍش ظلب

ها مسر ال٣ىدأبشص جل٤ ألاظباب وى٥ اإلاّذة التي  ْ أو اإلاممىن ِلى ؼاؼت الهاجٚو  ٌعخٕٜش مما ٜذ . ٌهىس اإلاٜى
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ادة ٠خابت ِىىان الشابي ا ِلى الهاجٚ لشبذ الىٜذ ًمىش اإلاعخخذم إِل مً  َزا ٌّني خفى٥ خُبت أمل. و ًذٍو

ى٥ ئلى اإلاىاْٜ خماد ِلى ألا١ىاد للـى ُّ و  الِا . ذواَاِذم حو  ِذم هجاِت الخ٢ىىلىحُا، ٠ما ٌّني ت الشوابيبٝ

شو  العبب ألاخش ٜذ ٢ًمً في ِذم الخىابٞ بحن الؽٙشةو  ّٙ بدُث ٣ًىن اإلاممىن الٍاَش ٔحر ، اإلاممىن اإلاؽ

ّاإلامخىابٞ  بمّنى خفى٥ حّٕحر في "، ٔحر مىحىد"و أ "خىأ"ٍهش بّذ اإلاسر ِباسة جأن ٠ما ًم٢ً  .ا ١ان مخٜى

شةURLالّىىان الال٢ترووي ) ّٙ   في ١ّل الخاالث. و( للمادة اإلاؽ
ّ
ل لذي اإلاعخخذم ٘اّن أخىاء مً َزا الىُى ٜذ حؽ٣

مً . و ججّله ًفٗش الىٍش جهاةُا ًِ اظخخذامها ختى ئن وحذَا في ١ّل م٣انو  اهىباِا ظلبُا ًِ الؽٙشةو  ـىسة

  ً ً  و  ىشح أًما ِلى معخىي الٝاةمحن ِلى اإلا٢خباثحهت أخشي ٘اّن ئؼ٣اال حّذًا  ٙترك أّجهم ٢ًدعبىن هطجا الزي 

ل٢ً جبّحن مً الذساظاث أّن َزا ألامش لِغ . اسة ١اُ٘ت ٜبل حّل الؽٙشاث جدذ جفٗش اإلاعخُٙذًًمهو  ووُِا

ش َزٍ الخذمت لِغ ألّن اإلاعخُٙذًً ٔحر مخدمعحنو  بذحهُا الجهل ل٢ً بعبب و  أّن ٠ثحرا مً اإلا٢خباث ال ج٘ى

ْ ؼٙشاث الاظخجابت . و بالخىبُٝت أو لّٚ الخماط ِلى معخىي الٝاةمحن ِلى اإلا٢خباث ِلُه ٘اّن مؽاَس

ّت ًيبغي أن حعبٝها  ٙحن آساءمٝابالث لعبر و  اظدباهاثالعَش رل٤ لُٝاط . و اإلاعخخذمحن ِلى خّذ ظىاءو  اإلاٌى

 . QRاٜخىاِهم بخٝىُت ألا١ىاد و  مذي اظخّذادَم

 م املخخملت إلدماحها في املىخباثالعىائو  QRجيلفت شفشاث  - ث

 ١ّل الذساظاث العابٝت التي ٜ
 
ـُاهت و  ٜشاءةو  جمْ ِلى أّن ج٣لٙت ئهخاجمىا باإلؼاسة ئلحها في الٙٝشاث العابٝت ج

ّت ج٣اد ج٣ىن ؼٙ ا اظدثماسا مشبداٍ  و مّذومت،  شاث الاظخجابت العَش َزٍ ئلى  ٠ما أّن اللجىء. ىٍش ئلحها باِخباَس

 
ّ
ْ مً وعبت الىجاِتالؽ ٝت ج٘ش ُّ و  ٙشاث هي وٍش ُّ اإلافادس و  ت ُ٘ما ًخّلٞ باملجمىِاثالشبد ت التي جٝخىحها الّشٜم

 ، مشا٠ض اإلاّلىماثو  اإلا٢خباث
ّ
 ال ؼ٤ّ . و اإلاعخخذمحن لخل٤ اإلافادساظخّما٥ عبت مشجبىت بمذي خُث أّن َزٍ الي

 
ّ
ُّ أّن الؽ ْ معخىي مشة ُّ  جل٤ اإلافادس تٙشاث مً ؼأجها ٘س ل٢ً . و ٜشاءتهاو  اهاخخما٥ ولبمماِٙت  بالخاليو تها، وحارب

ا:ٜذ ج٣ىن َزٍ الخ٣لٙ  ت مشجّٙت في بّن الخاالث هز٠ش مجها جل٤ التي ًبذو أّجها ألا٠ثر ؼُِى

اث ضخمت: - ٝت العلعلت و  في خاالث حؽٙحر مجمِى التي جدخاج ئلى اِخماد أدواث حؽٙحر بىٍش

batch codes generation  تو لِعذ مجاهُت ٠ما في خاالث الدؽٙحر و  ٔالبُت َزٍ ألادواث ججاٍس

 ،ألاخادي )ٌّني مادة بمادة(

ش ِلى ًذ - و الخذماث أو أ ِاملت ١اُ٘ت مٝابل ِذد ٠بحر مً اإلاىادّ  في خالت اإلا٢خباث التي ال جخ٘ى

 أمما ٌّني جباوإ اإلاؽشوُ ، اإلاباوي
ّ
 . لُٝام باهخذاباث مثالجىء ئلى محزاهُاث ئلاُ٘ت لو لشوسة الل

  مشا٠ض اإلاّلىماث بام٣اجها أنو  ه ئلى أّن اإلا٢خباثيبّ مً اإلاُٙذ أًما الخّ و 
ّ
ُّ ج٘ى ت البؽشٍّ و  تش ال٢ثحر مً اإلاىاسد اإلاال

 دوسٍاثو  في ١ا٘ت مىخجاتها مً ٠خب في خا٥ جم ئٜىاُ دوس اليؽش باِخماد َزٍ الؽٙشاث QRاإلاىحهت لؽٙشاث 

ْ  QRّ٘لى ظبُل اإلاثا٥ ئرا ا٘ترلىا أّن الىاؼش ٜام بىلْ ١ىد . مٝاالثو  ل٢خاب له بدُث ًخم الخىحه ئلى مٜى

ْ أماصون( أو و  ؤلاهترهذالىاؼش ِلى  جفٙذ بُاهاث ئلاُ٘ت مثل اهىباِاث الٝشاء أو ٠خب مؽابهت )٠ما في مٜى

ش ال٢ثحر مً الجهذ (2)هما في الشيل بُاهاث أخشي ٠عّش ال٢خاب 
ّ
ذو  أو ملخق اإلاإلٚ، ٘زل٤ ظُى٘ ِلى  الٜى

ٙي اإلا٢خباث التي   .باٜخىاء ال٢خابظخٝىم مٌى
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فُت بالىخاب وظعشه على مىكع الىاشش QRهمىرج لشفشة  :2الشيل   وضعذ على هخاب ًشبط الشفشة ببطاكت حعٍش

   

5

ذو ، في البلذان الىامُت ىا وسجل لّٚ م٣اهت ، َىاٟ ِلى اإلا٢خباثو  َىا بدعب ال٢ثحر مً ألابدار التي أحٍش
ّ
٘اه

خُث أّجها لم جٙشك بّذ ، اإلاذسظُت في بِئاتهاو  اإلا٢خباث الّامت بخاـتو  اإلا٢خباث )باظخثىاء اإلا٢خباث ألا١ادًمُت(

 ؤلاهترهذالاحخماُِت للؽّىب )مً خال٥ مإؼشاث لجىء الجماَحر ئلى مٝاهي و  وحىدَا بٝىة في اإلاىٍىمت الثٝاُ٘ت

٢ُبذًا و  ؤلاهترهذالعِىما مٝاسهت باإلا٢خباث( أو في اإلاىٍىمت اإلاذسظُت )لجىء الىالب للبدث ِلى و  اإلاعاسحو  الٍى

ّت . و ت(ساظُّ ـاس ظلى١ا ؼاتّا ِلى خعاب ال٢خب الّذ  م أّن ئدماج ؼٙشاث الاظخجابت العَش ىا هِض
ّ
 QRِلُه ٘اه

اإلاذسظُت ِلى وحه و  اإلا٢خباثو  لّامت٠خىبُٞ مً الخىبُٝاث الز٠ُت ظخٙخذ أ٘اٜا واِذة ل٣ّل مً اإلا٢خباث ا

 و  مشا٠ض اإلاّلىماثئلى  هٙغ الص يء ٜذ ًىشح باليعبت. و الخفىؿ
ّ
٘ثٝا٘ت . ؤلاداساثو  ش١اثالىزاةٞ في الؽ

 . اإلاإظعاثَزٍ الىزاةٞ ال جضا٥ لؤلظٚ لُّٙت في و  اإلاّلىماث

ّت في اإلا٢خباث الّامت مً ؼأهه أن ٌعاَم  ٜل ج٣لٙت في اظترحاُ َُبتبأو  ٘اظخخذام ؼٙشة الاظخجابت العَش

ُّ تها وم٣اهاإلا٢خباث   . و في املجخمْتها ومفذاٜ
ّ
ئلى ذْ٘ باإلا٢خباث ألا١ادًمُت واإلاذسظُت جٙشاث أن مً ؼأن َزٍ الؽ

ٝت أ٘مل في اإلاىٍىماث لخّ ا ْ بىٍش م تُّ الّخّلُممٜى
ّ
َزا ألامش ظ٣ُىن أٜىي . و مً خال٥ خمىس أٜىي إلافادس الخّل

 .الال٢ترووي الّخّلُمفي بِئت 

  ٠QRما أّن اِخماد أ١ىاد 
 
ت ج  و  ئلى ال٣ىادسـى٥ الىزاةٞ للى و  مىذ إلاشا٠ض اإلاّلىماثهي بمثابت ٘ـش

ّ
ُّ اببخاـت الؽ  تب

 . اإلاخدمعت للهىاجٚ الز٠ُتمجها 

ىا بفذد جىبُٝت ج٢ىىلىحُت بعُىت في ؼ٣لها
ّ
ت مً خُث مّٙىلهاو  جبّحن مً الذساظت أه ٘خم٢حن . ل٢ّجها ٍٜى

٘بّذ خىالي ظخت . ئلى أِذاد ٔٙحرة مً الجماَحر َى م٢عب اظتراجُجيـى٥ مشا٠ض اإلاّلىماث مً الى و  اإلا٢خباث

ّت بام٣اجها جدُٝٞ ُت للم٢خباثو  ُٜم مما٘ت ٠ثحرة ظىىاث مً اإلاماسظت ًٍهش أّن ؼٙشاث الاظخجابت العَش  هِى
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ذ البُاهاث ، ٠ما مإظعاث اإلاّلىماثو  ِذًذة في ِالم جاالث واِذة في م ٘اٛآذ جٙخَا وحؽٙحر أّن جٝىُت ج٣ٍى

 مشا٠ض اإلاّلىماث، مً أبشصَا:و  اإلاخاخٚو  اإلا٢خباث

اسة الخجىلحن الٝشّ مجهم  بخاـتو  ظخٝىاب أ٠بر للجماَحر هدى مباوي اإلا٢خباثا -
ّ
اء الجذد أو اإلا

 ،واإلاعخعجلحن

ً ًِ اإلا٢خباث  - ٢٘ثحر مً . ت(بالخفىؿ اإلا٢خباث الّامو )حّذًل الٝىاِاث الخاوئت لذي ال٢ثحًر

 خىون ّخٝذٌالجماَحر 
ً
ّٝ أّن اإلا٢خباث ح   أ اء، بِىما ألاولىٍّ و  اإلاخمذسظحنو  ٙحنّلذ للمث ت هي ألاظٍى

 ،لزوي الاخخُاحاث الخاـتو  لؤلّمُحن

-  
ّ
 . (Remote searchingظترحاُ البُاهاث ًِ بّذ )اش الخاـل في ج٢ىىلىحُا اظخذساٟ الخأخ

ُّ و  بعُيو معخٝبل َزٍ الخىبُٝاث واِذ لعبب  التي ج٢ّشط ًىما بّذ ًىم مً  ت ؤلاوعان للهىاجٚ الز٠ُتَى جبّ

. (اإلهترهذِذد الاؼترا١اث في مخخلٚ خذماتها )وفي مٝذمتها الاسجباه بو  خال٥ ِذد اإلاال٢حن للهىاجٚ املخمىلت

 و 
ّ
ذ مً اخخماالث حّاٌم ؼأن َزٍ الؽ ل ؼش٠ت حها مً ٜبل ؼش١اث راث ظمّت ِاإلاُت مثٙشاث َى جبىّ مّما ًٍض

ل  . بل ئّن َزٍ ألاخحرة جُٝم خمالث لدصجُْ الىاط ِلى اظخخذام َزٍ الؽٙشاث. ٜٜى

 :ومجها ٘ترالاثالا و  ل٢ً الٙشؿ التي جدُدها َزٍ الخ٢ىىلىحُا مّخمذة ِلى حملت مً المىابي

-  
ّ
: َزا أظاس ي حّذا ، وخذماث مٝشوءة َاجُٙاو  ممامحنو  ٘هاسطو  ش ِلى مىاْٜأّن اإلا٢خباث جخ٘ى

ل الٝاسب ئلى ٘هشط اإلا٢خبت اإلاٝشوء م لن اظخخذام الؽٙشاث لِغ له مً حذوي ئ٘ ًٝم بخدٍى

 ُّ   ،و بّباسة أخشي  .تبفُٕت َاجٙ
ّ
ُّ جٙترك جٝىُت الؽ ىا بفذد م٢خبت ر٠

ّ
لِغ مجشد و  تٙشاث أه

 ُّ م  ، تم٢خبت مدىظبت او ٜس
ّ
 ،ٙشاث ٣ًىن ب٣امحرا الهاجٚألّن مسر الؽ

-  
ّ
ٝت مسخهاو  ٙشاث مً خُث أما٠ً وحىدَاأّن اإلاعخخذمحن ِلى دساًت بالؽ  ،مً خُث وٍش

لها مّنى لذي و  أّن البُاهاث ؤلالاُ٘ت التي جدُدها سوابي الؽٙشاث جدٝٞ ُٜمت مما٘ت -

ه اإلاعخخذم
ّ
 م ل ئن، أله

ّ
 بُاهاث ِلى الهاجٚو  ٙشاث مً سوابيٌؽّش بالٙٛش بحن ما جدُده َزٍ الؽ

ه ظُفاب باخبُُِي ما َى مخاح أمام بحنو 
ّ
 اِلُه ٘. و اه ًمىّه مً الّىدة ئلحها معخٝباله ٘اه

ّ
ه ه

ُّ حذًذة ِلى  حذوي ١ل ؼٙشةاخخباس شوسي مً المّ  ِ 
ّ
 ٜبل اٜتراخها لت لهإالء اإلاعخخذمحنىت ممث

ّاث اإلاعخُٙذًً مً َزٍ الخ٢ىىلىحُا. و حّمُمهاو   ،َزا مّىاٍ ئحشاء دساظاث ًِ جٜى

ّت ِلى معخىي اإلا٢خباث  - ًيبغي أن ًفاخبه حّمُم ِلى معخىي حّمُم ؼٙشاث الاظخجابت العَش

ً  ،اإلاىخجحن للمّلىماث ألاولُتو  الىاؼٍش

 مً  QRئحشاء ججاسب أولُت ٜبل الؽشوُ في حّمُم أ١ىاد  -
ّ
ِلى مجمىِت مً املجمىِاث أو ٗس

ٗى أو مبنى مً اإلاباوي أو خذمت مً الخذماث  اظدباهاثمشا٘ٝت َزٍ الخجاسب ب خّم جِلى أن . ال٘ش

 ُّ م بساء للخّ بر آلا حلعاث لعو  تجٍٝى   ،ّذًلالخّ و  فٍى
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ْ اإلاخخفق في حشد الخجاسب الذولُت - ّت مجا٥ في  الاظخٙادة مً اإلاٜى ؼٙشاث الاظخجابت العَش

31في اإلا٢خباث
. 

ُذ الؽٙشاثو  مىالْو  الخزس مً الاسججا٥ في الٝشاساث اإلاخّلٝت بأما٠ً - ِذم ؤلاٜبا٥ ِلحها و ، جٜى

ت ال٣املت الٜتراخها ـُاهتها، ختى ال ًفاب اإلاعخُٙذون باخباه ججاٍ و  ٜبل الخأ٠ذ مً الجاٍَض

 . َزٍ الخ٢ىىلىحُا اإلاُٙذة

                                                             
31 http://www.libsuccess.org/index.php?title=QR_Codes 
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٥ اإلا٢خباث التي حععى داةما ئلى مىا٠بت وأوّ ، حّخبر اإلا٢خباث الجامُّت أخذ أَم سوا٘ذ ٜىاُ اإلا٢خباث

ّها الخعاط لمً البِئت الجامُّت البدثُت، ول٢ً أًما  بالىٍش ئلى وبُّت الخ٢ىىلىحُا، لِغ ٘ٝي بعبب مٜى

املجخمْ الزي حّمل ِلى خذمخه والزي ًدؽ٣ل في مٍّمه مً َُئت ِلمُت بدثُت جمم في هٍش املجخمْ أسقى 

وبعبب َزا اإلاعخىي الزي ًيبغي ِلحها مً الىاخُت  .اإلاعخىٍاث الّلمُت ألا١ادًمُت مً باخثحن وأظاجزة وولبت

ت أن جخّامل مّه ت ئلى الاسجٝاء بمعخىاَا ختى جىصاي اإلاخىلباث اإلاتزاًذة للباخثحن، ٠ثحرا ما ٜذ جىمذ اإلا٢خب، الىٍٍش

استهم لها مٝاسهت  والزًً ٠ثحرا ما ًفىذمىن باإلاعخىي الشاقي للخذمت اإلا٢خبُت الزي جٝذمه اإلا٢خباث الٕشبُت أزىاء ٍص

. اإلاٝبى٥ الخّذ  خىا٥في أخعً ألا خجاوص جفل ئلى اإلاخذهُت وال جٜذ  بما جٝذمه اإلا٢خباث في ووىىا الّشبي مً خذمت

ت الجامُّتاإلا٢خبت لزل٤ هجذ  ُّ ٠ب، ول٢ً الص يء الزي ًٝابلها ِلى حاَذة ئلى مداولت اللخاٛ بالشّ حععى  الّشب

 ، ٔلب اإلا٢خباثأ٘باحشاء دساظت مبعىت ملجخمْ اإلاعخُٙذًً في جماما:  أسك الىاْٜ ش يء آخش مخخلٚ
ّ
ه هالخَ أه

ش ِلى معخىي  له للخّامل مْ الخٝىُت أدوى ٜذ ال ًخ٘ى ُّ مً الثٝا٘ت اإلاّلىماجُت التي جَإ ْ الّشٜم ت، أو جذّ٘ه ئلى ٘س

زا ما ًمْ ئداسة مٍّم اإلا٢خباث الجامُّت الىمىخت في مأٛص  ظٝٚ مىالبه ئلى معخىي اإلاىا٘عت الّاإلاُت، َو

ئتشٍّ ٍخُٝٝي، بحن ؤلاٜذام ِلى ججاسب جىى  ُّ جخخز مً الخُاة ، ت حٍش و٥ لها، وبحن ؤلابٝاء ِلى ت اإلاإظغ ألا الّشٜم

لُبٝى ؤلاؼ٣ا٥ مىشوخا خى٥ مً ًيبغي ِلُه أن ٌعاًش ، الىلْ ِلى ما َى ِلُه، بىاء ِلى معخىي اإلاعخُٙذًً

 .آلاخش

ُّ ُّ ألاّم  - الثٝا٘ت اإلاّلىماجُت ُّ البِئت  - تت اإلاّلىماج ُّ  - تالّشٜم  ت.اإلا٢خباث الجامّ
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حاءث "الثٝا٘ت اإلاّلىماجُت في ، ال٢مبُىجش وجىبُٝاجه ِلى هىاٛ واظْاهدؽاس ومْ ، لِعذ بُّذةمىز ظىىاث 

ُّ البِئت  تت وؤلاالّشٜم ُّ ٚل٢تروه ا مفىلخ، خُث اِخمذث " لخختٛر املجا٥ اإلاّشفي ؤلاوعاوي دون حُّٝذاث الخٍّش

 
ً
خذاَوال ُّ )جبّخه بفٙت أو  (الثٝا٘ت) م  ٝا٘ت  خفىؿممدُلت اإلاخلٝي ئلى ؼ٣ل ، (تالّشٜم

ّ
ت أخشحخه مً مٕبّ مً الث

ى الّمىمُت،   َو
ّ
 ؼ٣ل جمث

ّ
ُّ ل في اإلاُذًا الث  ٝا٘

ّ
تٝا٘ت ؤلات أو خىامل الث ُّ لت وجبلىس في وظُىحن ؼذًذي الفّ ، ل٢تروه

ما ؼب٢ت و  ،وملخٝاجه مً أٜشاؿ مذمجت و١ابالث ال٢مبُىجش بدُث ال ًم٢ً ألخذَما الّمل دون آلاخش، َو

 .ؤلاهترهذ

م مً الّذ ، ئن الثٝا٘ت اإلاّلىماجُت لى الٔش ُّ وس الزي جإدّ ِو لم جفبذ بّذ ؼاتّت في  ت للباخثحنًه في الخُاة الّلم

ُّ ُّ مٙهىم ألاّم ٝخفش رل٤ ِلى وال ً ،لل٣لمت ٝلُذّي لخّ ٙهىم اال٢ثحر مً اإلاثٝٙحن باإلاـٙٗى  اإلاشجبىت  تت اإلاّلىماج

عْ لِؽم ب،ى اجٝان لٕت الخاظب
ّ
ُّ : الٝذسة ِلى الّخّامل مْ البِئاث الىعيزّم الٝذسة ل بل ًد بأَمُت  الىعيت، و الّشٜم

ّٝ  شٍجىى وما ٌّىُه رل٤ مً لشوسة  اإلاّلىماث في ؼ٣لها ؤلال٢ترووي ال إلاهاساجه و٠ٙاًاجه ٘دعب، ول٢ً أًما  ٚاإلاث

الجه وهٍشجه ئلى الّالم مً خىله
ّ
عاُ اإلاذي ومً حهت أخشي، ٘اوئلى دوسٍ ُ٘ه.  لٙهمه وجمث

ّ
الخامل  الّشٜميّ ّن اح

ٝا٘ت
ّ
ٜٚذ  للث ّٝ ٝا٘ت التي لم حّذ خ٢شا ِلى اإلاث

ّ
ت َزٍ الث ُّ ي أو ، أ٘ط ى ئلى دًمٝشاو ّٝ بل ـاسث حؽمل اإلاخل

شّي ًجّل و  ،اإلاعخُٙذ  .ٗ ِلُهالخّشّ دساظخه و  مً ألاَمُت بم٣انَى حُٕحر حَى

1

 الثلافتمفهىم  - أ

 
 
  ّذ  ح

ّ
ُّ ٝا٘ت في الث  ؼمىل

َ
   تها املخُي

ّ
َِ  ل ُ٘ه الٙشد  الزي ٌؽ٣ ٚ اإلاىٍمت الّشبُت به، وهي خَ ه وشخفِّ وبا دعب حٍّش

ُّ ت مً مادًّ ماث اإلامحزة لؤلّم للتربُت والثٝا٘ت والّلىم "حؽخمل ِلى حمُْ الّع  ٢شٍّ ت وسوخ ىّ ت ٘و ُّ ُّ ت ٘و ت، ت ووحذاه

ُّ هي و   يّ والٙنّ  ٢ٙحر وؤلابذاُ الجماليّ ة ٘حها، ووشاةٞ الخّ ٝشّ ت اإلاعخحؽمل حمُْ اإلاّاٗس والُٝم والالتزاماث ألاخالٜ

 . ّبحر، ووشاص الخُاةٗ والخّ فشّ لٟى والخّ ، وظبل الّع ٝنيّ والخّ  واإلاّشفيّ 
ّ
ّاث ؤلاوعان للمثل الّلُا ٠ما حؽمل جىل

ُمه ومعخٝبله وئبذاٍُش في مىجضاجه، والبدث الّذ ومداوالجه ئِادة الىّ  ما  ١ّل  اةم ًِ مذلىالث حذًذة لخُاجه ٜو

ٝا٘ت  ٠ٗما حّشّ . 1ٛ به ِلى راجه" ًخٙىّ 
ّ
مىص وؤلاؼاساث التي وسجها ؤلاوعان أًما بأجها "ؼب٢ت مً اإلاّاوي والشّ الث

ىاء الٕاًت واإلاّنى لىٙعه وحماِخه والّالم وال٣ىن مً خىله"   مىٍىمت مخ٣املت، جممّ وهي أًما "، 2لىٙعه إِل

 الىّ 
ّ
مجاالث  اُ والابخ٣اس التي جدىاٜلها أحُا٥ الؽّب الىاخذ، وحؽمل بزل٤ ١ّل ملجمل مىحاث ؤلابذ ٠ميّ ار خاج الت

                                                             
1. Denecker, Claire. Des compétences documentaires à la culture de l„information in repere 2009, p. p.11-13. 

2 Serres, Alexandre. « Culture et didactique informationnelles: quelles relations? » In FADBEN (Fédération des Associations de Documentalistes 

Bibliothécaires de l„Education Nationale). Congrès national (8ème: 2008: Lyon), Culture de l'information: des pratiques aux savoirs. Communication à la table 

ronde « Les savoirs en information-documentation », 29 mars 2008.  
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 ُّ ُّ ت والشّ ًّ ت اإلاادّ جشظم الهىٍّ ٠ما ت، ؤلابذاُ في الٙىىن وآلاداب والّٝاةذ والاٜخفاد والّالٜاث ؤلاوعاه  تت لؤلّم وخ

ىستها الخماسٍّ وجدّذد  ُمها ـو   تخفاةفها ٜو
ّ
ُّ وجىل  .3بُٝت ألامم" ت وم٣اهتها بحنّاتها اإلاعخٝبل

لى الشّ  رل٤ ال ًمىْ وحىد اخخالٗ ٠بحر  ّن ٘ا"، Cultureزٝا٘ت" ٠مشادٗ للَٙ ؤلاهجلحزي "ٔم مً ظُادة لَٙ "ِو

لُت بحن اإلاٙهىمحن،في الّذ  ٝ  باِخباس  الالث ألـا ه  ٚ" أي خز  "الثٝا٘ت" في اللٕت الّشبُت مً "ز هي ، و يم ولبَ ٛ ٘و

ت بما ًدخاج ئلُه، ز١ّي الً ٙى  ال ٠زل٤ حّني ت مً بّذ اِىحاج، الدؽزًب و التهزًب و ال حّني٠ما  زابذ اإلاّ٘ش دعٍى

 وال ألامش ٟادس ئمّنى ئلى  في الٝشآنهي جدُل و 
ّ
ىا به  ٙشٍ  ٙ

 ٝ
 
َىَما ز ًْ

َ
وا٠ما في ٜىله حّالى: "أ

 
ز خ 

 
 .(61)ألاخضاب:  4" أ

 املعلىماثمفهىم  - ب

 
 
ّٝ ّخَ ح ت زشٍّ ت بر اإلاّلىماث ئخذي اإلاٙشداث اإلاؽخ وجذوس مّاوي حمُْ مؽخٝاث ، )ِلم( اإلااّدةت، وهي مً مادة لٍٕى

تو  فل بالّلمخّ خُث ج في ٘ل٤ الّٝل ووٌاةٙه، اإلااّدةٍ َز ت وؤلادساٟو  ساًتالّذ و  الّخّلُمو  اإلاّ٘ش ، ؤلاخاوت الجاٍس

ّٝ  اسجباه دالليّ ٠ما ًىحذ  ت أخشي م٣ّىهت مً هٙغ وزُٞ بحن َزٍ اإلاؽخٝاث ومؽخ ألاخٗش ول٢ً مْ اث مادة لٍٕى

ً الّلم)ِمل( اإلااّدةوهي  الاخخالٗ في الترجِب ذ ِّشٗ  ، ٘الّمل ٍٜش اإلاعجم اإلاىظىعي الزي ال ٌعخُٝم دوهه. ٜو

  ظاةل التي ًخّم ؤلاؼاساث والشّ  ١ّل "لى أجها: ِاث اإلاّلىم إلافىلخاث اإلا٢خباث
ّ
فا٥ بأؼ٣الها هٝلها ِبر ٜىىاث الاج

ا " دمحم ٘خخي ِبذ الهادي" للذ٠خىس  الّلىم واإلا٢خباثىلخاث م٢جز مفأّما  .5"املخخلٙت الخٝاةٞ ُّّ٘ش٘ها باِخباَس

لت ُل " وأّجها "سظالت حعخخذم لخمثُل خُٝٝت أو مٙهىم باظخخذام وخذة وظي بُاهاث" وبأّجها "اإلاـى ِملُت جـى

ت ادة اإلاّ٘ش ش يء ٔحر مدذد اإلاّالم، "ها أجّ ئلى  "Lankesterاله٢عتر "ؽحر في خحن ٌ .7"خٝاةٞ أو مٙاَُم مً أحل ٍص

بؽ٣ل مً لذًىا  حٕحرث خالتها مىلُى ما ئرابوهدً هداه ِلما ، ٘ال ًم٢ً سؤٍتها أو ظماِها أو ؤلاخعاط بها

 . 8"ألاؼ٣ا٥

 ُّ هي الخلٙواإلاّلىمت 
ّ
 ت الال

ّ
ُّ صمت الج ت ىمُت ؤلاداسٍّ ىاِت والخّ ا للفّ خار الٝشاساث اإلاالةمت، وحّخبر ٠زل٤ مىسدا أظاظ

ُّ ت والّع والّع٢شٍّ  ا تُاظ حَر ُّ . ٔو ُّ برص جلزل٤ . ذة خخما ظٗى ٣ًىن ألاٜىي ٘مً ًمل٤ اإلاّلىماث الج دوس ت أَم

ت ؤلااإلاّلىماث ـّ ت، وخا ُّ  :9في جدُٝٞ اإلا٣اظب الخالُتمجها  ل٢تروه

 ،جىمُت ٜذسة الذولت ِلى ؤلا٘ادة مً اإلاّلىماث اإلاخاخت والخبراث التي جدٝٝذ في الذو٥ ألاخشي  -

 ،ِلى لىء ما َى مخاح مً مّلىماث هوجيعُٝس ىىّ و٥ مً حهذ في البدث والخّ جشؼُذ ما جبزله الّذ  -

 ،اإلاؽا١ل بىٛش وأظالُب خذًثت خّل  -

 ،اإلاؽا١ل والفّىباثحعمذ بالّخّامل مْ مخخلٚ  ٜاِذة واظّتئجاخت  -

                                                             
3. Januals, Brigitte. La culture de l'information: Du livre au numérique. Paris: Lavoisier, 2003. p. 25. 

4 ( م، ظىسة ألاخضاب. آلاًت  (61الٝشآن ال٢ٍش

5  19. ؿ. 1991ِشبي. الٝاَشة. الّشبي لليؽش. –إلافىلخاث اإلا٢خباث واإلاّلىماث. ئهجلحزي خلُٚ، ؼّبان. اإلاعجم اإلاىظىعي. 

7 ذاد اإلانهي والبِبلُىٔشافي واإلاّلىماث. الٝاَشة. م٢خبت الذاس الّشبي لل٢  .198ؿ.  -193. ؿ. 1996خاب. ِبذ الهادي دمحم ٘خخي. اإلا٢خباث واإلاّلىماث: دساظت في ؤلِا

8 لٙشد ب. اله٢عتر، ٍو ً واظترحاُ اإلاّلىماث. الٝاَشة. م٢خبت ٍٔش  .66ؿ.  -65. ؿ. 1998. هٍم جخٍض

9  ،مُت واليؽش ؤلال٢ترووي للىزاةٞ. الجضاةش: داس ألاإلاُّت  .18. ؿ. 2011مىحر، الخمضة. اإلا٢خباث الٜش
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 ،مان واإلا٣انالضّ ي حض اِلى خ لخٕلبا -

 ،ٝلُذّي ال٢بحرة للمّلىماث في ؼ٣لها الخّ ت ًّ في الخخُٙن مً الخ٣الُٚ اإلاادّ ت عاَماإلا -

 ،خذ٘ٞ جممىه ؼب٣اث اإلاّلىماث املخلُت والّاإلاُتالِلى معخىي مىخٍم مً ت خاٍ٘امل -

خماد - ادة الِا ُّ ِلى الخ٢ىىلىحُا  ٍص  . أ٠ثر ٘أ٠ثرها و٥ الىامُت هدى اظخخذاملّذ اٌعاَم في دْ٘  ات مّم الّشٜم

 املعلىماجُتمفهىم  - ث

الٜاث َى و . ِتفاث اإلاخىىّ في ٘ماء واظْ مً الخٝى٥ والخخفّ  ًذوس مفىلر اإلاّلىماجُت ًشجبي بأبّاد ِو

حر مدّذ ا مٙهىمه ا ًجّلّم مومذاخل مخباًىت،   ٔو
ً
ه: شاد٘ت لاإلا فىلخاث٘مال ًِ حّّذد اإلا ،دٔحر واضر جماما

تخىظبت "اإلاّلىماجُت هي ٘ ُّ ٞ خىظبت الب" ، وهي"للمّلىماث ئل٢تروه ُاهاث في ئهخاج لُٝمت مما٘ت ًِ وٍش

ُّ ٠ما أّجها  ."خاالث، واإلاّلىماث في خاالث أخشي  ُّ جشجبي بمجاالث جٝى اّم ت وأوؽىت جىبُٝ ما ًجّلها  ت،ت مخخلٙت ِو

ئجها في هٝىت جىىسَا الشاَىت . لخاظىب إلهخاج اإلاّلىماثل أو اظخخذام   للمّلىماث خىظبت  مجّشد  أوظْ مً ١ىجها

لىم الخاظىب جٝىُت اإلاّلىماثمّم رل٤ ؤلاواس الزي ً وجىبُٝاتها في  وؼب٣اث الاجفا٥ وهٍم اإلاّلىماث ِو

 
ّ
ما٥مخخلٚ مجاالث الّمل ؤلاوعاوي اإلاىٍ ت فاث مهّم شجبي بدٝل اإلاّلىماث جخفّ جو . م وفي مٝذمتها ئداسة ألِا

الُاث لمث لم الىٙغ واللعاهُاث والاٜخفاد والخىٍُم وؤلاداسةت ُّ ملر الّى بدوال الٍش لم الاحخماُ ِو حر  ِو َا. ٔو

ٝا  معاَمت ١ل خٝل مً َزٍ الخٝى٥ ، ٘اّن وبىبُّت الخا٥  الخخفق هٙعه، ودسحت  مجا٥ س لخىىّ جخدّذد ٘و

  10. ْ اإلاّلىماجُتم ج٣امله

في مجا٥ جٝىُت اإلاّلىماث  ىبُّٝي للّلم الخّ  س اإلاىلىعيّ ىىّ ة مشجبىت بالخّ مفىلر اإلاّلىماجُت في ـُأت معخمشّ  ئّن 

٘ارا ١اهذ اإلاّلىماجُت ٜذ اسجبىذ في اإلااض ي بثىسة . عخ٢ؽٚ مُادًً حذًذةًَىم مٕالُٞ ظابٝت و  ًٙخذ ١ل  زي ال

ت مثل الؽب٣اث الّفبُتالُىم حعدىذ اّجها الخاظىب وؤلال٢تروهُاث، ٘  .وهٍم الز١اء الفىاعي ئلى جٝاهت اإلاّ٘ش

ش "اإلاّلىماجُت" َى جٝىُاث اإلاّلىماث مً ِخاد وؼب٣اث وبشمجُاٍبٝى و  ٜىاِذ بُاهاث و ث ومضوداث حَى

ت مً خُث ، مت اإلاخ٣املتى ومدىاث اجفا٥، باإللا٘ت ئلى الّىفش ألاَم في َزٍ اإلاىٍ ى ؤلاوعان ـاوْ اإلاّ٘ش َو

سةِعُت هيأس١ان زالزت  لمّلىماجُتل. وبزل٤ ج٣ىن ـحروستها وحؽ٣لها وأظالُب اظخخذامها
11: 

ذ (: Hardwareالّخاد ) - ى ما حّل ِلى هدى مدعاُس ألاخحرةجىىس في العىىاث ٜو التي  اإلا٢خباث الجامُّت، َو

صمت لخجذًذ أظىىلها  خُُٝٝتىشح ِلى هٙعها مجاساة َا الّخىّىس جىاحه ـّىبت ج
ّ
اث الال ُّ ا اإلاحزاه حَر الظخدالت ج٘ى

به رل٤ مً اِخماداث واةلت.
ّ
 مً الخىاظِب مثال ١ّل بمّت ظىىاث إلاا ًخىل

ُّ جىىّ خى٥  الّخاد ال ًٝاط باإلاٝاسهت ما ًٝا٥جىّىس  ُٜل خى٥ ما ّن ئ(: Softwareالبرمجُاث ) - : اثس البرمج

ُّ  اإلا٢خباث٘ ُّ جخخاس  تالجامّ حن مت خفّ اإلافّم جل٤ بحن و  اث الجاَضةبحن البرمج ذ ُفا لها، و٠ال الىِى ب ـس
ّ
ًخىل

                                                             
10  ،َْمُت والخذماث اإلاشحُّت في اإلا٢خباث الجامُّت. ٜعىىُىت: داس الهذي للىباِت واليؽش والخىص  .112. ؿ. 2004ِبذ الىُٚ، ـىفي. اإلاشاحْ الٜش

11 وشوخت د٠خىساٍ دولت: ِلم اإلا٢خباث: ِبذ اإلاال٤، بً العبتي. ج٢ىىلىحُا اإلاّلىماث أهىاِها، ودوسَا في دِم الخىزُٞ والبدث الّلمي: حامّت مىخىسي ٜعىىُىت همىرحا. أ

 .279. ؿ. 2002ٜعىىُىت، 
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ٙىن ًِ اٜتراح  ال بأط به ٜذس
ّ
 مّٝذ ث مبخ٢شة جاج٢ىىلىحُّ الاِخماداث. ومً هاخُت أخشي ٘اّن اإلاىّىسًٍ ال ًخٜى

اث ىشخها البرمجذ جخلىال للمؽا١ل التي ١اه ت، أو جدُذ خذماث حذًذة لم ج٢ً مّشو٘ت أو وُّذ ِشك العابُّٝ

ت وؤلاجٝان، بما ًدُذ للمعخّمل معخىي أ٘مل مً الّش٘اٍ  خذماث مّشو٘ت ول٢ً بذسحت أِلى مً الجىدة والّعِش

دفل مىه ِلى ٜذس أ٠بر مً الّشض ى. َو ا ٍو اث الٝذًمت التي جّم اٜخىاَؤ ُّ ي ًِ البرمج
ّ
ىا أًما جبرص ـّىبت الّخخل

ٞ  مؽ٣لتبأمىا٥ واةلت. وجىماٗ ئلى رل٤ 
ّ
ب بخأِٝذ جخّل ِلى  تٍال ًم٢ً ـٗش مبالٖ باَئر  اإلاعخُٙذًً،ذٍس

ت  ئِذاد بشامج ُّ ب : مٕاًشة أخشي  بشامج خفمُموححزة ل بّذ ٘ترة الّىدة زّم ، ي اإلاّلىماثللمعخُٙذًً وأخفاةيّ جذٍس

ت، ٘اّن الّخُٕحر اإلاعخمّش ًمىْ اإلاعخُٙذًً مً الّخّّىد  ٘باإللا٘ت ئلى ال٣لٙت اإلاشجّٙت ُّ ِلى همي مّحن لهزٍ الّمل

ذ مً اخخماالث الّضوٗ ًِ اظخخذام الخ٢ىىلىحُا وجالاظخّما٥ مً زا ما ًٍض مؽ٣لت الثٝا٘ت ٙاٜم ، َو

ى ما ًمثل اإلاّلىماجُت  .افي ٔنى ِجهَم اإلا٢خبت أو مش٠ض اإلاّلىماث في أّن  ال ؼ٤ّ  مؽ٣لت حذًذة، َو

ُت ) - ُت هي ١ل اإلاّلىماث اإلا٢دعبت واإلاترا٠مت مً الخّ ئّن (: Knowledge wareاإلاىاسد اإلاّ٘ش ّامل مْ اإلاىاسد اإلاّ٘ش

أخشي ّامل مْ الخّ الٝذسة ِلى ، الخ٢ىىلىحُاَزٍ  بّذ ٘ترة مً حّامله مْ، ٘شد ١ّل ٢ًدعب  ٢ىىلىحُا، بدُثالخّ 

 هاساث. مً مبىاٍ  ٣ًىن ٜذ ِلى ما أخذر مجها بىاءً 
ّ
ُّ وحؽ٣  ل اإلاىاسد اإلاّ٘ش

ّ
ش الث ُّ ت حَى ت التي جدخاحها ٝا٘ت اإلاّلىماج

ْ البِئت  ُّ اإلا٢خبت مً أحل الاهىالٛ في مؽاَس  بدعب جىّظ  ُجدىىّ . وهي تالّشٜم
ّ
ُّ ْ الث  .ت للمعخُٙذًًٝا٘ت اإلاّلىماج

فالها ببني فاإلاّلىماجُت جوئحماال ٘اّن 
ّ
تي اج ُخحن مخ٣املخحن َما دٝل اإلاّ٘ش ت  مىٍىمخحن ِ٘ش مىٍىمت ئداسة اإلاّ٘ش

(Knowledge Management)  ت )و باإللا٘ت ئلى البّذ الخٝني ٘ .(Knowledge Technologyمىٍىمت جٝىُت اإلاّ٘ش

ت اإلاخمثل لهزٍ ؤلاداسة ٜاِذة  ٘اّن ( .الخ، خٝل الز١اء الفىاعي )الىٍم الخبحرة، الؽب٣اث الّفبُتفي  إلداسة اإلاّ٘ش

ت هٍم مّلىماجُت جذِمها جٝىُت جمثل البيُت الخدخُت الهىالٛ وؽاوها، هٍم اإلاّلىماث  هي وإلداسة اإلاّ٘ش

تِلى أخز الٝشاس،  ذةِعااإلا ظتراجُجُت، وهٍمالا  هٍم ال ٔنى ِجها لالهخٝا٥ بخٝىُت . وهي وهٍم اإلاّلىماث ؤلاداٍس

 اإلاّلىماث مً معخىي اإلاّلىماث ئل
ً
ت والز١اء الفىاعي وؤلاوعاوي مّا وجدُٝٞ جشا٠م في ، ى معخىي اظدثماس اإلاّ٘ش

ت الؽاملتإّظعت لذِم الزا٠شة الخىٍُمُت للم  .أهىاِها ومجاالث جىبُٝها في ١ّل  اإلاّ٘ش

 مفهىم زلافت املعلىماث - ر

٠ُُٙت الخّامل مْ َزا ًاث التي جىاحه اإلا٢خباث ومشا٠ض اإلاّلىماث ِلى اخخالٗ أهىاِها َى دّذ لّل مً أبشص الخّ 

ىسَا برص مفىلر زٝا٘ت اإلاّلىماث . الُٙن الهاةل مً اإلاّلىماث في ١ا٘ت أؼ٣الها ـو  Information Literacyٍو

ذ . خال٥ العىىاث اإلاالُت جذاولها في ؤلاهخاج ال٢ٙشي اإلاخخفق في املجا٥ ١ىاخذ مً أَم اإلافىلخاث التي جمّ  ٜو

ٙاث لثٝا٘ت اإلاّلىما  "ث، لّل أَمها َى أجها جبلىسث ِذة حٍّش
ّ
ت الٝذساث اإلاىلىبت التي جم٢ ً ألا٘شاد مً مجمِى

ى٥ ئلى َزٍ اإلاّلىماث وجُُٝمها  Information needsجدذًذ اخخُاحاتهم مً اإلاّلىماث  ذ اإلاىاظب، والـى في الٜى

ذ اصدادث أَّم . 12"ومً زم اظخخذامها بال٢ٙاءة اإلاىلىبت  ُّ ٜو
ّ
ُّ سة الخّ ى ت زٝا٘ت اإلاّلىماث في ٌل الث ت الهاةلت التي ٝى

ذ الشاًَ ّٝ . حؽهذَا املجخمّاث في الٜى ُّ وهٍشا لخّ بذاةل ىن ًىاحهألا٘شاد ٘اّن ت الخالُت، ذ البِئت اإلاّلىماج

 وخُاساث مخّّذ 
ّ
ُّ دة جخّل ت أو في ِملهم وختى ُ٘ما ٞ بدفىلهم ِلى اإلاّلىماث ظىاء في مشاخل دساظتهم الجامّ

                                                             
12 .ُ .مجلت الّلىم والخٝىُت .ً  .2010. البلُذة. 21مىحر، الخمضة. أخفاتي اإلاّلىماث وزٝا٘ت اإلاّلىماث في الٝشن الخادي والّؽٍش
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ّ

ت تخفُّ ًخّلٞ بدُاتهم الص ُّ  َا ومعخىٍاث مفادس و  أؼ٣ا٥ اإلاّلىماث ُ ال٢بحر فيىىّ وهٍشا للخّ . والُىم
ّ
تها دٜ

 ُّ  خًاث حذًذة ججدّذ بشصث  في ؼ٣ل ئل٢ترووي، ٘ٝذخاح مجها ، خاـت ِىذما ًخّلٞ ألامش باإلاتهاومفذاٜ
ّ
في  لمث

ً  هزٍ اإلاهاساثل ألا٘شادا٠دعاب  لشوسة  .ىاظبتاإلا خخُاساثالُٝام باال  ِلىختى ٣ًىهىا ٜادٍس

  ١ا٘ت أؼ٣ا٥ ومفادس اإلاّلىماثّلُم م بخّلىماث بأجها "تهخّ اإلا زٝا٘ت ّٗش الُىوع٣ىمً حهتها، حو 
ّ
ها. وخّتى موحّل

 
ّ

 أن إلاارا ومتى و٠ُٚ ٌعخخذم ١ل َزٍ ألادواث، و  دُ٘لضمه أن ًدّذ ، ا بثٝا٘ت اإلاّلىماثخق ملّم ٣ًىن الص
ّ
ش ٢ًٙ

 
ّ
ٝت هاٜذة في اإلاّلىماث التي ج٘ى ابىٍش  . 13"له َش

ّ
 وجمث

ّ
ُّ ل الث  ت أظاظا ال ٔنى ِىه للخّ ٝا٘ت اإلاّلىماج

ّ
م مذي الخُاة، ّل

 في ١ل بِئاث الخّ و فاثخفّ الخّ  ت ل٣ّل ٘هي لشوسٍّ 
ّ
 ّل

ّ
اث م و١ا٘  .الّخّلُمت معخٍى

2

ت مً ألا٘شاد ا٠دعاب هي  زٝا٘ت اإلاّلىماثئّن  ت مجمِى ٝت بمّ٘ش
ّ
وجدذًذ  اإلاّلىماثتهم مً اخاحاإلاهاساث اإلاخّل

ُّ ها واظخخذامم٣ان وحىدَا والّىٙار ئلحها وجُُٝمها وجىٍُمها   . وبما أّن 14تبّٙال
ّ
شة اإلاّلىماث ًم٢ً أن ج٣ىن مخى٘

لُه ٘اّن ال٣لمت اإلاىبىِتًخجاوص مذلىلها  دة، ٘انفي أؼ٣ا٥ مخّّذ  مثل ، خى ألامُتملألاخشي ؼ٣ا٥ مخخلٚ ألا  . ِو

ا الخاظىبُت تُّ ألاّم و  تألاظاظُّ ألامُت مدى  حَر ت، ، هي راث ِالٜتٔو ُّ  .15ت اإلاّلىماثُّ بمدى أّم ، ولى لمى

مً خال٥ جدذًذ ، ورل٤ ثٝا٘تَزٍ ال م سؤٍت للمخشحاث اإلام٢ىت لخّمُملثٝا٘ت اإلاّلىماث ًّٝذ الّىٍشّي  ؤلاواسئّن 

ِذد مً  الزي ًم٢ً أن ًٝىم به س الهامّ ، والذو الّخّلُمالخىىه الٍّشمت لخفاةق اإلاخّلمحن، ووبُّت بشامج 

لحن 
ّ
، ّلمي جىمُت الٝىي الّاملت ومعدؽاسي الخّ ةيّ اخفّ أمثل مإظعاث خذماث اإلاّلىماث وألاظاجزة و اإلاخذخ

 .ّلىماثزٝا٘ت اإلا بادع٠ِلى االّاملت والىالب اث إلاعاِذة الهُئ

3

ج٢ىىلىحُا مهاساث  أحي في مٝذمتهاجأخش مً اإلاٙاَُم راث الّالٜت  اإلاّلىماث بّذدلٝذ اسجبي مٙهىم زٝا٘ت  

 مهاساث اإلاّلىماثو، (Library Skills) مهاساث اإلا٢خباثو، (Information Technology Skills) اإلاّلىماث

(Information Skills .) ٔحر أن حّل  
 
أوظْ مً ١ل فذ ئلى أن زٝا٘ت اإلاّلىماث َى مٙهىم الذساظاث ٜذ خل

ه اإلاٙاَُم العابٝت
ّ
م، وأه لؤلولى أبّادا  ّن ٘امً اسجباه زٝا٘ت اإلاّلىماث بخ٢ىىلىحُا اإلاّلىماث، مثال  ِلى الٔش

 . أؼمل
ّ
ذ الزي جش٠ ض ُ٘ه ج٢ىىلىحُا اإلاّلىماث ِلى ئ٠عاب الٙشد اإلاهاساث ألاظاظُت للخّامل مْ الّخاد ٘ٙي الٜى

ا راتها مً خُث َىٍّ ت اإلاّلىماث ِلى اإلاّلىم ا٘توالبرمجُاث وؼب٣اث الاجفاالث، جش٠ض زٝ تها وبيُتها وآزاَس

ت الاحخماُِت والاٜخفادًت ُّ ٝا٘
ّ
ذ أؼاسث حمُّت اإلا٢خباث الجامُّت والىوىُت . والث وهي حمُّت ، SCONULٜو

ىاهُا وئًشلىذ مهاساث اإلاّلىماث جشجبي بخدذًذ مفادس  أّن ئلى  ،َاووؽش  احّنى بدىمُت زٝا٘ت اإلاّلىماث في بٍش

                                                             
13. Guinchat,P ,Menou,M. Introduction général aux sciences et techniques de l„information et de la documentation. Paris: UNESCO,2006. p. 51. 

14 اهاث والخدذًاث". حامّت دمحم خ مُت: الَش حاهٙي  12/13ُمش بع٢شة. الجضاةش. أ٠شم، بىوىسة. اإلا٢خباث ومشا٠ض اإلاّلىماث ودوسَا في جىمُت زٝا٘ت املجخمْ في ٌل البِئت الٜش

2010. 

15 .اإلاشحْ هٙعه 
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وبّباسة . بٕن الىٍش ًِ اإلافذس الزي جخاح مً خالله، اإلاّلىماث ومّاًحر جُُٝمها وجدلُلها وأظلىب جٝذًمها

و٠ما . ٢ٙحردلُل والخّ ئلى مهاساث الخّ  والخٝنيّ  ّامل الُذوّي زٝا٘ت اإلاّلىماث جخجاوص ئجٝان مهاساث الخّ  ٘اّن ، أخشي 

 
ّ
 الّذ  فتها ئخذيلخ

ّ
ت أظباب الاخخُاج للمّلىماث ومفادس ساظاث، ٘ان زٝا٘ت اإلاّلىماث جش٠ ض ِلى "مّ٘ش

ت ٠ُُٙت الخّامل مّها"  .16اإلاّلىماث ولِغ ٘ٝي مّ٘ش

ت،  ولّل أ٠ثر املجاالث التي اسجبىذ بثٝا٘ت اإلاّلىماث، خاـت في البذاًاث ألاولى، َى مجا٥ اإلا٢خباث  ُّ الجامّ

ٌ   ًً مجهائ٠عاب اإلاعخُٙذباِخباس    ّّذ زٝا٘ت اإلاّلىماث 
ّ
ُّ مخىل م ومعاِذتهتهم ٠باخثحن ا في ئِذاد شخفُبا أظاظ

ُّ . في ظٛى الّملم اهخشاوه الجامُّت زّم م الظخ٢ما٥ دساظته ىلْ اإلاّاًحر بت ولٝذ بادسث اإلاإظعاث اإلاّى

ـّ  ت اإلاهاساث اإلاشجبىت بثٝا٘ت اإلاّلىماثالخا  .ت لُٝاط مجمِى

ذ حّّذ   ، ٘زٝا٘ت اإلاّلىماث مجا٥ اإلا٢خباثت ُّ ث أَّم ٜو
ّ
ُّ باجذ جإز مجخمْ خُث ًٙشك  .تش في خُاة ألا٘شاد الُىم

ٝا٘ت وما ًىذسج لمجها مً  الٙشد الّادّي خّتى ِلى  اإلاّلىماث
ّ
 لخّل ، ورل٤ أظاظُت مهاساثا٠دعاب َزٍ الث

ُّ ه ئإلاامبٙمل  اإلاؽ٢الث التي جىاحهه ُّ ت والاٜخفادًّ باإلاخٕحراث العُاظ  ، خُث ت املخُىت بهت والثٝا٘
ّ
ً زٝا٘ت جم٢

ُت اإلاّلىماث ألا٘شادَ  مً  شجِّع وهي  .الٝماًا واإلاؽ٢الث التي ًخّاملىن مّهاخى٥ مخخلٚ  مً بىاء أخ٣ام مىلِى

ى٥ ألا٘شاد ئلى اإلاّلىماثحهت أخشي  وبىاء ِلى ما جٝذم، ٘ان . واّٜهم وبِئتهم وصختهم وأِمالهمالتي تهّم  ـو

ى٥ ئلى اإلاّلىماثالٝذسة الٙشد ا٘خٝاد   التي ًدخاحها أو ٜفىسٍ ِلى الخّامل مّها  ِلى الـى
ّ
ش مً ؼأهه أن ًإز

ذ اإلاىاظبجه ذس ٜظلبا ِلى   .ِلى اجخار الٝشاس اإلاىاظب في الٜى

ُّ بِئت لاِٙذ الولٝذ  ت  تالّشٜم ُّ  مً أَّم
ّ
ألا٘شاد امخالٟ ب َزٍ البِئت الجذًذة زٝا٘ت اإلاّلىماث، خُث جخىل

ٝت ب تاإلاهاساث ألاظاظُ
ّ
اث اظخخذام جاإلاخّل ُّ ى٥ ئلحها٢ىىلىح  اإلاّلىماث والاجفاالث في ئهخاج اإلاّلىماث والـى

ى ما ٌعخلضموالاظخٙادة مجها،  تال هاساثج٣امل اإلا َو ُّ  .اإلاّلىماثراث الّفلت ب هاساثاإلامْ  ّٙى

4

 مىدعبت زلافت املعلىماث - أ

ٞ ا أو بؽشجه، بل ٢ًدعبها بىٛش مٝفىدة ه٠ما ًشر لىن ُِيُ اإلاّلىماثزٝا٘ت ال ًشثها ؤلاوعان   لخّ ًِ وٍش
ّ
أو ، مّل

ٝافي ِاّمتز والدجه، ١أظشجه واٜشأهه و خٙاِل مّهم مىً٘شاد الزًً ِشلُت مً ألا 
ّ
رل٤ أّن  .مدُىه البؽشّي والث

 ، في مٙهىمها ال٢الظ٣ُّي اإلاىّظْ الثٝا٘ت، ؼأجها في رل٤ ؼأن زٝا٘ت اإلاّلىماث
 
وبٙمل  مًضّ مشوس الب٢دعب ج

 . الّخٙاِل مْ ألاوش املخخلٙت التي ًخدّشٟ الٙشد لمجها 

                                                             
16 ت مّادلت سبذ أم خع ت في اإلا٢خباث الجامُّت الجضاةٍش ُّ ت: ـىاِت اإلاّلىماث ؤلال٢تروه ُّ ىاِت اإلاّلىماث ؤلال٢تروه . مخبر الذساظاث LERISTاسة؟. مجلت مىحر. الخمضة. هدً ـو

الم والخىزُٞ الّلمي والخ٢ىىلىجي / ٜعم ِلم اإلا٢خباث  .14. ؿ. 2010دٌعمبر  14/ 13 ٜعىىُىت. ًىمي -حامّت مىخىسي  -والبدث خى٥ ؤلِا
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ىا زلافت املعلىماث - ب
َ
 ُمخ

َ
 ك
َ
 تل

خمثلها ٍو الٙشد ها عبد٢ً جشار احخماعي، هي ال٢الظ٣ُّي اإلاىّظْالثٝا٘ت بمٙهىمها ، ؼأجها ؼأن زٝا٘ت اإلاّلىماث

ُّ خه بفٙ ُّ  حُل ئلى حُل٘هي جيخٝل مً  ىت،ِمىا في حماِت مّ ُّ ت الخّ بىظاوت ِمل ت، ومً حماِت يؽئت الاحخماِ

ُّ  خش بىظاوتئلى آ أو مً مجخمْ أخشي ئلى   .ثاٜٚت الخّ ِمل

ُّ  زلافت املعلىماث - ث  تجشاهم

زا ٌّني أن زٝا٘ت  خي جشا٠ميّ  راث، وسٔم خذازت مٙهىما، ّلىماثاإلاَو ٘هي جيخٝل مً حُل : ِبر الضمً وابْ جاٍس

زا ٌعاِذ ِلى ٌهىس  ًلُه، بدُثئلى الجُل الزي  وعاٛ أ ًبذأ الجُل الخالي مً خُث اهخهى الجُل الزي ٜبله، َو

 ُّ  .ت حذًذةوأهماه زٝا٘

ُّ  زلافت املعلىماث - ر  املجخمعمع ف الفشد أداة لخى

 
 
ُّ  زٝا٘ت اإلاّلىماث ّخبرح ت مْ الخّ ألاداة التي ٌعخىُْ ؤلاوعان مً خاللها أن ًخ٢  التي٢ىىلىحُت ٕحراث الخّ ٚ بعِش

ذ أًما مً ٜذسجه ِلى اظخخذام ما َى مىحىد في  .تبِئَزٍ ال جىشأ ِلى بُئخه الاحخماُِت، وجٍض

ُّ  لافت املعلىماثز - ج  تجيامل

 ٘، ابْ ج٣امليّ و ثٝا٘ت اإلاّلىماثل
ّ
٢شٍّ ًّ بت مً ِىاـش وظماث مادّ هي مش٠ جترابي ( Patterns)أهماه ْ في ت جخجّم ت ٘و

ذًّ الخّ  مْ بّمها بٙمل بّن الّىاـش وجخ٣امل ُّ " ت التي ًىلٞ ِلحها اظمجٍش اث أظاظ  "حؽ٢ُالث" أو" تمىلِى

(Configurations .) ت ِؽىاةُت مً أهماه ٘أظلىب خُاة ١ل حماِت َى ِباسة ًِ بىاء ولِغ مجشد مجمِى

خٝاد والعلٟى اإلام٢ىت مادًا ّّ  الِا ُّ  التوالٙ ُٙ  . اٌو
ّ
خماد اإلاخباد٥ ُ٘ما٘الث  .بُجها ٝا٘ت وعٞ جٝىم أحضاٍؤ ِلى الِا

 واكعُت زلافت املعلىماث - ح

ُّ ٠عاةش  زٝا٘ت اإلاّلىماثة اِخبر ٠ثحر مً الّلماء ٌاَش  لُه  ،ألاخشي  تالٍىاَش الاحخماِ  ئلحهام ًىٍشون هجّ اِ٘و

ُّ هٍشة    تواّٜ
ّ
 معخٝل

ّ
ُّ ت ال جخّل ه باإلم٣ان وبىاء ِل. ىحنٞ بىحىد أ٘شاد مّ

ّ
دساظتها ١أؼُاء مذس٠ت ى رل٤، ٘اه

ُا  وهي، بّن، ٠ما جإزش في العلٟى الاحخماعي لؤل٘شاد في املجخمْال بّمهافي  الٍىاَش الثٝاُ٘توجإزش . مىلِى

 .اإلاّمى٥ بها حخماُِتالا ٝىاِذ لجخمْ لبزل٤ 

ت زلافت املعلىماث - خ  اظخمشاٍس

ٝا٘اث، بالثٝا٘ت اإلاّلىماجُتجذًً 
ّ
 وجمع٢هم بها ِجهاى أ٘شادَا الجماِت وسض َا ئلى وحىد ىحىد، مثل ظاةش الث

ذستهم ِلى  جمىث بمىث الٙشد ألجها مل٤  هي الو ٘هي بزل٤ لِعذ مل٣ا لٙشد مّحن، . هٝلها ئلى ألاحُا٥ الالخٝتٜو

 ،خاملحها ئال بالٝماء ِلى حمُْ الٝماء ِلى زٝا٘ت ما هه ال ًم٢ًأ٠ما . سزه حمُْ أ٘شاد املجخمْخىاحماعي وجشار ً

ي ِجها لٙاةذة زٝا٘ت حذًذة ِادة ما ج٣ىن زٝا٘ت 
ّ
ٝت أو بأخشي ِلى الّخخل ٠بر أو أخشي أ حماِتأو خملهم بىٍش

 .أٜىي 
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 إوعاهُت زلافت املعلىماث - د

اث بٝذسجه  ، وؤلاوعانؤلاوعان ٘ٝي ألجها هخاج ِٝليّ  الثٝا٘ت اإلاّلىماجُت ٌاَشة جخّق  ًمخاص ًِ باقي املخلٜى

 ُّ ُّ ت وئم٣اهاجه ؤلابذالّٝل ُّ  أّي  في َزٍ الٍاَشة ت، وال ٌؽاٟس ؤلاوعاناِ اث الخ في معاس  اإلوعان: ٘تمً املخلٜى

ُّ ئلى اإلاشخلت الضّ  تِىٍّ الشّ  اإلاشخلتٍ ٜذ جذّسج مً س جىىّ  ُّ ساِ  رل٤ بٙمل ت، و ت ٘اإلاشخلت الفىاِ
ّ
، ٍىٝظب ًّم مه محّل

ى   ّن ئلى ألاحُا٥ الٝادمت أل زٝا٘خه  بذوسٍ ظِىٝل َو
ّ
  مً ـىْ ؤلاوعان ال جيخٝلٝا٘ت التي هي الث

ّ
٥ مً خال ئال

 .17ؤلاوعان هٙعه

5

ٝا٘ت. 
ّ
ت التي حعمذ له با٠دعاب َزٍ الث ُّ ت والّمل ُّ َش الٙشد حملت مً اإلاهاساث اإلاىهج جٙترك زٝا٘ت اإلاّلىماث جىٍى

 ومً بحن َزٍ اإلاهاساث:

 ،ال٣املت والصخُدت هي أظاط اجخار الٝشاس الز١ياإلاّلىماث  أّن ئدساٟ  -

ٚ اإلاّلىماث اإلاىلىبت -  التي ًدخاحها، حٍّش

 اإلاىلىبت، إلاّلىماثالتي ج٢ٙل ؤلاحابت ِجها جلبُت الخاحت ئلى ا ظئلتألا ـُأت  -

ش  -  ًِ اإلاّلىماث اإلاىلىبت، بدثللظتراجُجُت هاجخت اجىٍى

ا ِلى مفادس اإلاّلىماث اإلادذًذ ج -  اإلاّلىماث اإلاىلىبت،ٙترك اخخىاَؤ

تالتي جّم جدذًذَا، بما في رل٤ اإلافادس ؤلا مفادس اإلاّلىماثّىٙار ئلى ال - ُّ   ،ل٢تروه

 التي جّم  جدذًذَا، اإلاىلىبت إلافادس اإلاّلىماثالّىٝذّي الخُُٝم  -

ى٥  - ت وب٢ٙاءةئلى ا الـى  ،إلاّلىماث اإلاىلىبت بعِش

ى٥ ئلحه للمّلىماثالّىٝذّي الخُُٝم  -  ا،التي جّم الـى

ى٥ ئلحها في ظُاٜها إلاّلىماث ولْ ا -  ،والاحخماعيّ  والٝاهىوّي  الاٜخفادّي التي جّم الـى

ى٥ ئلحها جىٍُم اإلاّلىماث  -  ،لٕشك الخىبُٞ الّمليالتي جّم الـى

ى٥ ئلحها اظخخذام اإلاّلىماث  -  ،ب٢ٙاءة إلهجاص اإلاهام اإلاىلىبتالتي جّم الـى

ى٥ اظخخذام اإلاّلىماث  -  ،اإلاؽ٢الث الىٝذي وخّل  في الخ٢ٙحرالتي جّم الـى

ى٥ دمج اإلاّلىماث  - ُذ اإلاّشفي اإلاىحىدالتي جّم الـى  الخّ في ئواس  لمً الـش
ّ
 ّل

ّ
 ،واإلاعخّٝل  احّي م الز

ٝت ٜاهىهُت وأخالُٜت  -  .18اظخخذام اإلاّلىماث بىٍش

ق  اإلاّلىماث٘ارا امخل٤ الٙشد َزٍ اإلاهاساث، ا٠دعب زٝا٘ت 
ّ
الوة ِلى َزٍ 19اإلاشجبىت بها تُّ مً ألاّم وجخل . ِو

ُّ البِئت في  ّلىماثاإلاأخفاتي اإلاهاساث، ٘اّن  ت في: تالّشٜم ـّ ل خا
ّ
ت جخمث ُّ  ًدخاج مهاساث ئلا٘

                                                             
17. Sutter, Eric. Pour une écologie de l'information. Documentaliste-Sciences de l'information, vol. 35, 2. 1998. p. 83- 86.  

18.ٞأ٠شم، بىوىسة. اإلاشحْ العاب . 

19 .ُٚاعي. هٍم اإلاّلىماث الخذًثت في اإلا٢خباث وألاسؼ اسة ًىم: ]ِلى الخي اإلاباؼش[. ِبذ املجُذ، ال٘ش   . مخاح ِلى الشابي الخالي:18/12/2010. جمذ الٍض

http://www.arabcin.net/arabiaall/studies/faselwaheone.htm 

http://www.arabcin.net/arabiaall/studies/faselwaheone.htm
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عخدعً في َزا املجا٥ ا٠دعاب خّذ أدوى مً مهاساث أهٍمت مّلىماث الخاظب آلاليالّخّامل مْ  - . وَ 

ا، َش  بشمجت َزٍ ألاهٍمت وجىٍى

شلها، مْ  حمْ اإلاّلىماث وجدلُلها -  رل٤، اظخخذام الخٝىُت فيِو

ُّ الخّ  -  ُٕحر الّع ٚ مْ الخّ ٢
ّ
حر اإلاخىٜ ْ ٔو  ،َْش

ش  - ت مً مْ أ٘مل اإلاماسظاثأخشي  حهتخه مً مٝاسه، و حهتمْ ئواٍس مً  مالءمخهب الّملجىٍى ـّ ، وخا

ت اإلاّخمذة والّىخاةج اإلاخدّفل ِلحها، ُّ  خُث اإلاىهج

ْ الّمل -  .20جىبُٞ الز١اء الّاوٙي في مٜى

6

َعَىت ؤلاوعان آلالي ) في ِالم ٌععى
ْ
و
َ
 ماسبّ و  ( بأن حهبٍى ر١اًء اـىىاُِا ًىاصي ر١اء ؤلاوعان الّاديrobotأَله ئلى أ

ه  تٜماس الاألفي ِالم ٜٙض ٠باٍس مً صساِت ألاسك ئلى صساِت الٙماء بو ،راث ًىمًٜٙى ُّ أن  جاس٠حن لفٕاٍس، فىاِ

خهم وأخعابهم وأوعابهم وٍ   لىا ًخٙاخشوا بخاٍس
ّ
الّالم الزي أـبدذ َزا الٝهش واإلاإامشة، في ث أهٙعهم بد٣اًامل

 ل٣ي ٌعهل جبادلها وجىاٜلهاُ٘ه اإلاّلىماث 
ً
مُا جها واظترحاِها جأخز وابّا ٜس أن ِلُىا  ، أـبذ لضاماومّالجتها وجخٍض

ُّ  فىلَر م   أّن ذٟس ه  ألام
ً
 ومخىّى  مش  ت ٜذ ـاس مفىلخا

ً
 ومىا٠  ها

ً
 أ٘: با للّفشسا

ّ
ا  خقن ٣ًىن الص ُّ الّالم َزا في أّم

ُّ ت ألاُّ أي ألاّم ، لم ٌّذ ٌّني ٘ٝي ِذم ٜذسجه ِلى الٝشاءة وال٢خابت شة اإلاّلىماثفي خمّم ث ٌهش ، بل تلٙباة التي  ٘و

ِلى  ٝذسةال التي حّني ِذم( Computer Literacy) ألامُت الخاظىبُتمجها ت ُّ مً ألاّم ة حذًذأهىاُ احخاخذ ِاإلاىا 

التي حّني ( Information Literacy (اإلاّلىماث ُت، وأّم خاظىب وما ًشجبي به مً ؼب٣اث وججهحزاثالخّامل مْ ال

ى٥ ئلى ِلى  ٝذسةال ِذم ّٝ Information Workفي ٌل ِمل اإلاّلىماث )ها أو الخّامل مّ ّلىماثاإلاالـى  ذ. ( اإلاّ

 أهىاع ألامُت - أ

ٚ الخٝلُذيالخّ لٝذ اِخبر   ت الزي ولّخه مىٍمت ألامم اإلاخّ ُّ لؤلّم  ٍّش
ّ
 دذة للت

ّ
( في UNESCOٝا٘ت )ربُت والّلم والث

  أَى رل٤ الصخق الزي ال ٌعخىُْ أن ًٝش  ّي ألاّم  ّن أ مىلْ الخمعِىاث مً الٝشن اإلااض ي
ً
 بعُىا

ً
أو ٢ًخب بُاها

 ًِ خُاجه الُىمُت
ً
ّّذ . ومىحضا  ٌ ّم  ٠ما 

 
ت  ١ل  ا ُ  أ شخق ال ٌعخىُْ مماسظت حمُْ ألاوؽىت التي جخىلب مّ٘ش

 ّذ ًُت ٘لم ٌحّٕحر مٙهىم ألاّم ، س الخماسةومْ جىىّ . 23الٝشاءة وال٢خابت 
ّ
باِخباس  ال٢خابتو  الٝشاءةذ ِلى مهاسحي إ٠

م الُىم  بام٣ان الٙشد أّن 
ّ
الم الّع مً وظاةل أن ًخّل ُّ ؤلِا ٌّعش الِّؾ في مجخمْ  ، ٠مامثال تت والبفشٍّ مّ

 الخّ للمىاوىحن ئم٣اهاث  مّلىماحّي 
ّ
  مّل

ّ
ٞ ٍهشث مفىلخاث مخّذدة ج، ٘احّي الز

ّ
 مجاالجه،دّذد مٙهىم ألامُت وجذٜ

ت"ت ُّ ألاّم "مجها و  ُّ ُّ ُّ ألاّم "و ألالٙباة ُٙ ت"ت الخّ ُّ ألاّم "و" تت الخماسٍّ ُّ ألاّم "و "تت الٌى ُّ  .٢ىىلىح

                                                             
20. Borgman, C.fourth. DELOS work shop on Evaluation of Digital Libraries: test beds, Measurement and Metrics. [on ligne ]. 28/12/2011. Available at: 

http://www.sztaki.hu 

23  . .ً ِضمي، َؽام. زٝا٘ت اإلاّلىماث في الٝشن الخادي والّؽٍش cybrarians journal   [. مخاح ِلى الشابي:2011.08.26(. ]2006)ماسط  8ُ  -.]ِلى الخي[.

http://www.cybrarians.info/journal/no8/open.htm 

 

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=3410&vid=30
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=4161&vid=30
http://www.sztaki.hu/
http://groups.google.com/group/pg_knoweldge_management_2007/edit/SITES/Cybrarians/www.cybrarians.info/journal/no8/open.htm
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  ّت الٝشاءة وال٢خابتوحّني ِذم : تت ألابجذًّ ُّ ألام ّشّ  مّ٘ش ٗ ؤلاوعان وؤلاإلاام بمبادب الخعاب ألاظاظُت َو

  ّي ألاّم 
ّ
  ه ١ّل بأه

ّ
بمبادب الٝشاءة وال٢خابت والخعاب بلٕت  اإلااما ١امال اهُت ِؽشة مً ِمٍش وال ًلّم ٘شد بلٖ الث

ت حّلُمُت. ئلى ولم ٢ًً مىدعبا ، ما  مإظعت جشبٍى

  ّاتهم وحّني ِذم مٝذسة ألاشخاؿ: تت الخضاسٍّ ُّ ألام ت، الّخّلُم، بٝىْ الّىٍش ًِ معخٍى ِلى مىا٠بت ُّ

 ال٢ٙشٍّ َم مّىُاث ِفش 
ّ
ُّ ت والث ُّ ٝا٘ ُّ ت والٙلعٙ لى تت ؤلاًذًىلىح ُّ  ٙاِل مّهاالخّ ، ِو ت ٜادسة ِلى بّٝل

ُٙها بؽ٣ل ئبذاعيّ ٘هم اإلاخٕحّ  ّّ  راث الجذًذة وجٌى ٘ ّٝ بحن َزا بحن رواتهم و  ٞ الاوسجام والخالؤم ماا٥ ًد

ت واإلاماسظاث ، الّفش ت مً الّاداث والخٝالُذ واإلاّخٝذاث ال٢ٍٙش ذ بمجمِى مإمىحن في راث الٜى

تالعلى٠ُت واإلابادب واإلاثل  ت مً خُث اإلابذأ ئلى  .24التي ًخٝاظمىجها مْ املجمِى وجىٝعم ألامُت الخماٍس

 ُّ ألاّم  ٘خىذسج جدذ لىائها، ِذد ٔحر ٜلُل مً الٙشوُ
ّ
ُّ ت الث ُّ  تُّ ألاّم و  تٝا٘ ُّ و  تُّ ت الٙىّ ُّ ألاّم و  تالّلم  تالجمال

 ت.ت الّٝاةذًّ ُّ ألاّم و  خُتت الّص ُّ ألاّم و 

  ّ٢ىىلىحُا ئلى ٌهىس مٙاَُم حذًذة جخجاوص س في مجا٥ الّلم والخّ ىىّ ي الخّ ٝذ أدّ : لت الخىىىلىحُتُّ ألام

  ّي اإلافىلر الخٝلُذًت لؤلمُت ئلى حٍّشٚ ألاّم 
ّ
ّامل ه رل٤ الصخق الزي ال ًجُذ الخّ في بّن البلذان بأه

ذم امخال٠ه لمْ  فا٥ ِو
ّ
اث اإلاّلىماث والاج ُّ لمّاٗس واإلاهاساث ألاظاظُت للخّامل مْ آلاالث ج٢ىىلىح

اث الخذًثت   وفي مٝذمتها ال٢مبُىجش.وألاحهضة واملختِر

 ُّ  لعلب
ً
ت ب٘، ت َزٍ اإلافىلخاثوهٍشا عخّمل ِادة معبٜى

 
الخخلق مجها، مثل الّمل ِلى ِلى  ّباساث جذ٥ّ اّجها ح

٢زا ًخٕحّ  ."م٣ا٘دت ألامُت" و"تُّ مدى ألاّم " م٢ً أن ا، هر معخىٍاتت بخٕحّ ُّ ر حٍّشٚ ألاّم َو  ً ت ُّ ّّذ مدى ألاّم ٌ  خُث 

ت ُّ ُّ ُّ ، ومدى ألاّم الابخذاتي الّخّلُمألاّو٥ مً  معخىي للا ىاصًٍ م ألالٙباة ُٙ اويا ىاصًٍ مت ت الٌى
ّ
، ومدى للمعخىي الث

لى الزي ي ِلى اإلاعخى  "حّلُم ال٢باسفي خحن ًذ٥ّ مفىلر " ألاظاس ي. الّخّلُمعخىي ا إلاىاصًٍ مت ت الخماسٍّ ُّ ألاّم  ألِا

 عٝٚ للخّ ، دون جدذًذ لٌعخمش مذي الخُاة
ّ
م٢ً أن ٣ًىن رل٤ في ئواس هٍامّي ٜفذّي ول٢ّىه ًخّم  الّمش وأم ّل ٍو

ٞ ألامش ب
ّ
 في الٕالب خاسج َزا ؤلاواس، خُث ًخّل

ّ
اإلا٢خباث  مً اإلاىاسد اإلاخاخت في ال٢بحرٌعخُٙذ ُ٘ه  م راحّي خّل

 ا جٝذمه اإلاإّظ ّم مو ، واإلاّاسك واإلاخاخٚ
ّ
ُّ عاث الث ُّ ٝا٘ الم ا مً مىاسد حعمذ لئلوعان بمىاـلت ت و ت وؤلِا ٔحَر

مه ا
ّ
 مذي الخُاة.  لزاحيحّل

ُّ في البِئت  ت املعلىماثُّ أمّ  - ب  ت الّشكم

  ت ألا ُّ  25املشجبطت باللذسة على البدث عً املعلىماث ّم

٠ثحرا ما ؤلاهترهذ خُث  اإلاعخخذمحن الّادًحن لؽب٢تبحن  ؼاتّاأمشا  بالبدث ًِ اإلاّلىماثت اإلاشجبىت ُّ ألاّم ّخبر ح 

ى٥ ئلى مّلىماث مدذدةًِ ا عجض ن َإالء اإلاعخخذمح ٍهشً   مدش١اث البدث ألا٠ثر اظخّما٥ لخٙمُلهم  الـى

تجمخاص هخاةجها بٝذس أ٠بر مً الّذ  والتياإلاخخّففت  خشي ألا  البدثوئَما٥ مدّش١اث  ؼهشة
ّ
اث . و ٜ ُّ جُٙذ ؤلاخفاة

ٌّخبرون  همول٢جّ مً مىالُْ  ثىن ِىهدما ًبّ٘ال هم ًجذون أجّ ب خىن ًفشّ ؤلاهترهذ  معخخذمي مً % 87أّن 

                                                             
24ْمُت واليؽش ؤلال٢ترووي للىزاةٞ. اإلاشح  .27العابٞ. ؿ.  . مىحر، الخمضة. اإلا٢خباث الٜش

25. Laudon ,K.C.&Laudon,J.P. "Management information systems-managing the digital firm", Pearson, Prentice Hall. 2008. p. 138. 

http://www.marefa.org/index.php/Ù�Ø¹Ø±Ù�Ø©_Ø§Ù�Ù�Ø±Ø§Ø¡Ø©_Ù�Ø§Ù�Ù�ØªØ§Ø¨Ø©
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=4161&vid=30
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لىا ئلحها  اإلاّلىماث ـّ  ّذ جىٝفها الِامت و التي جى
ّ
لبت،  .تٜ

ّ
عبت ئلى الى

ّ
ّخبر مً ٌ  ت البدث ًِ اإلاّلىم وسٔم أّن أّما بالي

ُّ  أّن َى  اإلاالخَ، ٘همأظغ ِمل أَّم  ًخٝىىن رل٤، ئلى دسحت  ال ت اإلاعخُٙذًً مً خذماث اإلا٢خباث الجامُّتٔالب

حن في َزا املجا٥َاّمت  ًم٢ً مّها اِخباس أِذاد ُّ حؽ٣ل ِفب الخُاة . وبما أّن مهاسة البدث ًِ اإلاّلىمت مجهم أّم

ُّ في اإلا٢خباث   ّخبر ٌ  مش َزا ألا ٘اّن ت، الّشٜم
ً
ُّ  م٢خبتإلوؽاء مؽشوُ أّي ي جبنّ . ولزل٤ ٘اّن في الخىىسة ٔاًت م  تٜس

ً معبٞ للمعخُٙذًًًٝخط ي  حر ج٣ٍى ت  ج٘ى ُّ و  الىٛش ألا٠ثر حذوي مجها ًخّى٥ لهم مّ٘ش ال ى ختّ  ،للبدثت ّ٘ال

الزي حّشله اإلا٢خبت، ُ٘عجض ًِ ؤلاإلاام بماّدة بدثه،  ال٢بحر مً اإلاّلىماث وظي ال٢ّم مجهم  ًمُْ الباخث

فاب باإلخبا ُّ ّٗض ًِ اظخخذام اإلا٢خبت ه َوٍو جزح ئلى اإلا٢خبت الىسُٜت الّادًت ٌىا أن اإلاّلىماث ٍوت الّشٜم

 ُّ  اإلاخاح  وال٢الم راجه ًىىبٞ ِلى الٙماء الا٘تراض ي. تاإلاخاخت بها أ٠ثر ِمل
ّ
 ب٣اث املخِبر الؽ

ّ
، ت أو ِبر ؤلاهترهذُّ ل

جٟش ٘خ٣ىن الىدُجت  ،ُدها مدّش١اث البدثالتي جد هُى اإلاّلىماثاخخُاس  ظلىت فيخُث ال ج٣ىن للم٢خبت 

ى دون جىحُهًً اإلاعخُٙذ لت في ِملُاث بدث ٔحر مثمشةئهٙاٜهم  لىئما ًإدي ، َو  .ظاِاث وٍى

  ّت املشجبطت باللذسة على جلُُم املعلىماثُّ ألام 

ُّ مً ّشله ما ح ؼب٢ت ؤلاهترهذ مفذاُٜتال جممً  خىا ألظباب ٜذ ٣ًىن مجها  ت وألادبُتاإلاىاد الّلم ِذم مّ٘ش

ًّ  ُٔاب وو٠ٙاءجه وهىاًاٍ، أ ٣اجبالب ت لخأ ُّ ى ما ًجّلها أٜشب ئلى ا اإلايؽىسة اإلااّدةمدُق ت ِمل  لشّ َو
ّ

 خص يّ أي الص

 ٚ ىا هالخَ أّن اإلاعخّملحن ٌسخبىن الّلميّ مجها ئلى اإلاٜى
ّ
م رل٤، وبفٙت  . ٔحر أه ، زٝتهم في تالؼّىسٍّ ٔس

اث  يؽش ِبر  ِلىاإلاىبِى  ً ا  ًخّاملىن مْ، خُث ؤلاهترهذما  ُّ  امفذس الؽب٢ت باِخباَس ، ورل٤ للمّلىماث اأظاظ

م ِلمهم   ب عبٞاإلأس
ّ
ٙترك الىزٛى في أه  ً ا اإلاّلىماث اإلاخاخته ال  . ووعٛى أزبدذ حذاستها ما لم ج٢ً مً مىاْٜ ِبَر

ُّ ت إلاىظِىَىا مثا٥ مىْٜ ا ت ما جخمّمىه مً م ذًا٢ٍُُبو  ةت الخشّ الّاإلا ُّ ت وسٔم التي جبٝى مفذاٜ ُّ ّلىماث وعب

حن ُّ عبت ئلى الباخثحن وألا١ادًم
ّ
ا للمّلىماث خّتى بالي ُّ ل مفذسا سةِع

ّ
ذ حؽ٣

ّ
ومً حهت أخشي،  .رل٤ ٘اّجها ما اه٢ٙ

ت التي ٌّشلها  خاةجىّ الًذس١ىن الٙٛش بحن ال ١اث البدث مً معخخذمي مدشّ  % 82 أّن ٘ٝذ أٌهشث دساظت  ًّ الّاد

ت ألاحشاملخّشٟ وجل٤ التي ًٝترخها ٠خذم  Sponsored search) اإلاّشولت اإلااّدةمً ٜبل مال٣ي  ت مذِ٘ى

results)27 في وؼ٣لها  لخ٢م ِلى مفذاُٜت مىاْٜ ؤلاهترهذ اظدىادا ئلى جفمُمهائلى ا ًمُل مٍّم الىاط. ٠ما

، ئلا٘ت ئلى ب٢ثحر مً وؽش ٠خاب بخفمُم ًىحي باإلافذاُٜت بىاء مىْٜ ئهترهذ بمٍهش اخترافي َى أظهلخحن أّن 

ه مً اإلام٢ً خذاُ 
ّ
 أو الّخالِب بيخاةجها.  ١اث البدثمدشّ أه

 باللذسة على  ألامُت املشجبطت ُّ  ت في خل املشىالثاظخخذام املعلىماث بفعال

بل مدّذد مجا٥  شا ِلىالاظخخذام مٝخف  ولم ٢ًً َزا ، تالبؽشٍّ ٌهىس  اظخخذام اإلاّلىماث مىزئلى  بذأث الخاحت

 م  اؼ١ان 
ً
  ال

َ
، ٘شدّل ١أن ٣ًىن  شوسّي مً المّ  مجخمْ اإلاّلىماث، أـبذٌهىس و  م الّلميّ ّٝذ الخّ  ومْاإلاُادًً.  مخخلٚ

التي ًدخاحها  ئلى اإلاّلىماث هٙارٍ التي جد٢م ا باإلابادب ألاظاظُتملّم ، جخّففهمهما ١اهذ دسحخه الّلمُت ومجا٥ 

ت ت أو ألاظشٍّ ُّ ت أو  في خُاجه الُىم ًّ تأو الاحخما ُّ  و اإلاؽ٢الث  دّل ِ٘لى خّذ ظىاء.  اإلاهى
ّ
ب  خار الٝشاساج

ّ
اإلاىاظب ًخىل

اإلاهاسة الخٝلُذًت في الخّامل مْ أ٠ثر حُّٝذا مً  مهاسة خاـتوظي ٠ّم َاةل مجها، وهي  اهخٝاء اإلاّلىماثخعً 

                                                             
27. Johnston, Bill, Webber, Sheila. As we may think: Information literacy as a discipline for the information age. Research Strategies, 2006, p. p.108-121. 
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ٙاإلا٢خباث  ٘هاسط ومً أَّم  امعيّ الج الّخّلُمأَذاٗ  واخذا مً أَّم  اإلاّلىماث تُّ مدى أّم ها. وبزل٤ ـاس وأ٘س

ت للبدث الّلميّ ألاوؽىت اإلا غ. ٘البدث الّلميوالخّ  ىاٍص تىّمي ً ذَس ذ في جىىّ ٍو اإلاّ٘ش ٙىن به ، وألا٘شاد َاس ٍض
ّ
اإلا٣ل

ً ِلى الخّ  ـّ ًجب أن ٣ًىهىا ٜادٍس ٕٙل أّن خذماتوالاظخٙادة مً  مفادس اإلاّلىماثل ئلى ى
 
غ الخّ ها، دون أن و ذَس

 ُّ   ذ  ّ  ٌ  َى الزي  ذالج
 
 الى

َ
 للخّ  َب ال

ّ
ه  ،مذي الخُاة م اإلاعخمّش ّل

ّ
  الخّتى أه

ّ
ج الجامّت بأه ه مخّلم ًم٢ً الخ٢م ِلى خٍش

 .26ما لم ٢ًً ِلى ئإلاام بمهاساث اظخخذام اإلاّلىماث وج٢ىىلىحُا اإلاّلىماث

ُّ  إشيالُت زلافت املعلىماث باليعبت  - ث  ينإلى ألاخّصائ

 باإلا٣ىهاث  ألاظاظُت التي جٝىم ِلحها اإلا٢خباث  ئن زٝا٘ت اإلاّلىماث
ً
 مباؼشا

ً
 اسجباوا

 
في اإلا٢خباث الجامُّت جشجبي

 ُّ  َزٍ ال ت، وال ًم٢ً جدُٝٞالّشٜم
ّ
ُّ ث اإلاّلىماث ي خفاةيّ أل  في اإلا٢خباث الجامُّت دون أن ٣ًىن ا ٝا٘ت ّ٘ل

 :21َاحملت مً الّخدّذًاث مً أبشص  وللمعخُٙذًً الخبرة ال٣اُ٘ت في الخّامل مْ

  ها،ئوؽاء ٜىاِذ وبىٟى اإلاّلىماث واظخخذام يجدّذ  -

ت، الؽب٣اثالّخّامل مْ  يجدّذ  - ُّ   اإلاّلىماج

 ،الخىُى اللٕىي  يجدّذ  -

ت، يجدّذ  - ُّ ٕت الّشب
ّ
 لّٚ الّشـُذ اإلاّشفي بالل

ُٚ  يجدّذ  -  الىظاةي اإلاخّذدة،جٌى

  يجدّذ  -
ّ
 . وؤلال٢ترووّي  ؽش الىسقيّ الي

ُّ جىّىس  عاُسحجدذي  - عاُ اظخّماالتها،و اث الخ٢ىىلىح
ّ
 اح

ُّ ومذي جىا٘ٝه مْ  ئلى اإلاّلىماث لىلىج الخّش ا يجدّذ  -  ،تألاوش الٝاهىه

خماداث  يجدّذ  - ُّ لّٚ الِا ىدة ت اإلاال  ،اًَ للم٢خباثوالىلْ الشّ اإلاـش

ً أخفاةيّ جدّذ  -  ،ي اإلاّلىماث واإلاعخُٙذًًي ج٣ٍى

ت و  ت اإلاّلىماثُّ أّم و ت، ُّ جدذي ألاّم  - ُّ ُّ ألاّم  ،تالّشٜم

ُّ  ةوالٙجى  ي ٘جىة اإلاّلىماثجدذ -  ت.الّشٜم

 ملعخفُذًًإلى  إشيالُت زلافت املعلىماث باليعبت - ر

، وهي ً مً أهٍمت اإلاّلىماث في اإلا٢خباث الجامُّتًاإلاعخُٙذهالخَ وحىد الّذًذ مً الخفاةق اإلاؽتر٠ت بحن 

ش ِلى ا٠دعابهم مّٝىماث 
ّ
ش بؽ٣ل مباؼش ومإز

ّ
 :خفاةقومً َزٍ ال .22زٝا٘ت اإلاّلىماثخفاةق جإز

  البِئت املخلُتجأزير 

                                                             
26. Owusu- Ansah.Edward k. Information literacy and the academic library: A critical look at a concept and the controversies surrounding it. The Journal of 

Academic Librarianship, , 2003. 29(4),p. p. 219–230. 

21. Mel, Collier.Toward a General Theory of the Digital Library. [On ligne], [05/01/2011]. Available at: 
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باهدفاس  هىّح ص َزا الخّ ّضّ خٍ. و الثٝا٘ت اإلاّلىماجُتاإلا٢خباث الجامُّت ِلى ا٠دعاب سّواد البِئت املخلُت ال حعاِذ 

ت أو في  ـّ  ىاْٜوصٍاسة اإلا الذسدؼتفي مجاالث ٔحر مثمشة مثل مٝاهي ؤلاهترهذ اظخّما٥ ؤلاهترهذ في الٙماءاث الخا

باب بدىمُت مهاساجه في البدث ًِ اإلاّلىمت والّىٙار ئلحها.جذوي ٙت اللُّ
ّ
ى ما ال ٌعمذ للؽ ىماٗ ئلى رل٤  ، َو ٍو

ت مٍّم الىلبتالّىٙار ئلى ؼب٢ت ؤلاهترهذ في ِذًذ الّذو٥، في خحن أّن مجا٥  الّخمُحز الزي حّاهُه اإلاشأة في ـّ ، وخا

ّب 
ّ
 .ألادبُت َم مً ؤلاهارفي الؽ

  ّي املادّ جأزير املعخىي 

ً 
ّ
فا٥، الثٝا٘ت اإلاّلىماجُت دوام اظخخذام ج٢ىىلىحُاا٠دعاب  بخىل

ّ
 ساس يّ ُّذ الّذ لى الفّ  ِالث اإلاّلىماث والاج

وعبت الّاةالث التي جخى٘ش ِلى خىاظِب  الىاْٜ ًإ٠ذ أّن . ٔحر أّن ِلى الفُّذ الصخص يدعب ول٢ً أًما ٘

عبت ئلى  ،ضا٥ لُّٙتشخفُت ال ج
ّ
أن بالي

ّ
ى ما ًبىئ مً وعٞ دخى٥ َزٍ سجباه باإلهترهذالا و٠زل٤ الؽ ، َو

لبت و 
ّ
ت للى ُّ اث الخُاة الُىم ُّ ُّ الّخ٢ىىلىح عي ئلى ٠ُٚ ًم٢ً الّع ، ئر ت أمام ئؼ٣ا٥ خُٝٝيٍمْ اإلا٢خبت الجامّ

حر مذس٠حن ً ًِ اظخخذام الخٝىُت ٔو مُت ئرا ١ان مٍّم اإلاعخُٙذًً ِاحٍض ألظغ البدث  جدُٝٞ م٢خبت ٜس

ا، أو . ب٢تالىزاةٝي ِبر الؽ حَر ئن الخىش ألا٠بر ٢ًمً في الّضوٗ ًِ اظخخذام الخ٢ىىلىحُا في خالت ج٘ى

ٝت خاوئت ال جُٙذ في الخدفُل الذساس ي أو جإزش ِلى َزٍ الخ٢ىىلىحُا.   اظخخذامها بىٍش

 غُاب ألاسضُت الخىىىلىحُت 

 
 
 ٢عب ال ج

 
 ُّ الّخّلُم اإلاىٍىمت

 
  ت

َ
لبت

ّ
 الى

ّ
فا٥ اإلاّلىماثث ج٢ىىلىحُامهاساث  ألادوى مً الخّذ  ئال

ّ
ُّ  ، بل ئّن والاج ت ٔالب

 اإلاإّظ 
ّ
 ت والبؽشٍّ ًّ ش ِلى ؤلام٣اهاث اإلاادّ عاث ال جخى٘

ّ
صمت في َزا  تٍشٍّ ذًم الخفق الىّ ٝصمت لخت الال

ّ
ت الال ُّ والّخىبُٝ

ت التي ٌؽهذَا الٝىاُ، و  ال َى ما املجا٥. وهمُٚ ئلى رل٤ ِذم مجاساة اإلاىاهج واإلاّٝشساث للّخىّىساث اإلادعاِس

 اِذاد ٌعمذ ب
ّ
جخجاوص خذود الّلم بالص يء ئلى الخّاوي ث وم٢دعبحن لثٝا٘تها التي ىحن مً الخ٢ىىلىحُاأ٘شاد مخم٢

 .بما ًلضم مً وعي مّه

7

ّىد َزا الّمّٚ ئلى أظبابزٝا٘ت اإلاّلىماثا في اهدؽاس لٌّٙؽ٣ى الّالم الّشبي   لّّل مً أَّمها: . َو

-  
ّ
 ،للمّلىماث ولخٝىُت اإلاّلىماثدُٜٝت وخىي مخ٣املت  ش ظُاظاث ووىُتِذم ج٘ى

-  ُّ ُّ ت في جىبُٞ الّع ُٔاب الّٙال  ،للمّلىماث ولخٝىُت اإلاّلىماث تُاظاث الىوى

ت ًِ  - ُّ ْ الهاد٘ت ئلى جذُِم البيُت الخّ ُٔاب الّىٍشة الؽمىل ُّ اإلاؽاَس  ،ت للمّلىماثدخ

-  
ّ
 ،البيُت الخدخُت لؽب٣اث الاجفا٥ش ِذم ج٘ى

فا٥، -
ّ
اث اإلاّلىماث والاج ُّ  ِذم وحىد ـىاِت مخىّىسة لخ٢ىىلىح

اث، - ُّ  ِذم وحىد ـىاِت مخىّىسة للبرمج

 ،الّشٜميّ الىسقّي و  لّٚ املخخىي الّشبي -

فا٥، قخفّ ة الّاملت ِالُت الخّ الٝىّ  هٝق -
ّ
اث اإلاّلىماث والاج ُّ  في مجا٥ ئهخاج ج٢ىىلىح

ب و الخّ في مجا٥  قخفّ املت ِالُت الخّ ة الّالٝىّ  هٝق -  ،ٝىُتباظخخذام الخّ  الّخّلُمذٍس
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ش  -
ّ
ت اإلاىاسد ِذم ج٘ى ُّ  ،لبدث الّلميّ اّلُم و ال٣اُ٘ت للخّ اإلاال

ُّ اسجٙاُ وعبت ألامُت وألامُت  - ت اإلاّلىماث،الّشٜم ُّ  ت وأّم

ُّ ئن الثٝا٘ت اإلاّلىماجُت ١اهذ وظدبٝى أظاط الاهخٝا٥ ئلى البِئت  ت، و١ل املخاوالث التي حعتهذٗ الخىىٍش الّشٜم

خباس الاَخمام باالظدثماس في الّىفش البؽ ّٝ شي ظدبىء بالٙؽل، أو ِلى ألاٜل لالخ٢ىىلىجي وال جمْ في الِا ٞ ً جد

ت امُت حّاوي لّٚ زٝا٘ت اإلاّلىماث، و املجخمّاث الىّ ٘ .ة مجها١ل ألاَذاٗ اإلاشحىّ 
ّ
ا في ُّ الىعي بأَّم ٜل ت اظدثماَس

ْ اإلا٢خباث . ملخلُتالبِئت ا ُّ ومؽاَس ُّ  اَخمام حّل  ت التي أـبدذ مدّل الّشٜم ُّ اإلا٢خباث الجامّ حر الجامّ ت في ت ٔو

ُ مخىلباث املجخمْ املخليالبذ أن جشاعي  البلذان الّشبُت  اوخفـى
ّ
. ٘ال ٜبل ؤلاٜذام ِلى أي مؽشوُت ُّ ٝا٘جه الث

. اإلاىالُتىاث الاهخٝا٥ ئلى الخى٣ًىن  تومً زّم ، أواله بّذ مً الاهىالٛ مً دساظت الىاْٜ وجدذًذ هٝاه الّمّٚ ُ٘

اتهم  حّمذ ئلى جدلُل ظٛى معخُٙذحهااإلا٢خباث الجامُّت التي الوفي اإلاٝابل ٘اّن  ُّ ، وتهمل دساظت خفـى

ذ مً الخ٢ىىلىحُاما جّٝذ  ١ّل واخخُاحاتهم ظ٣ُىن  ت  مه َى اإلاٍض
ّ
، في خحن حنةومً اإلاعخُٙذًً اإلاعخأحر اإلاعخٕل

ُٙها لخدعحن حىدة    .الّخّلُمأّن اإلاىلىب َى الّشْ٘ مً أزش الاظدثماساث اإلاىجضة وجٌى
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خى دا سوصا، وإًلجا شامىسحً، ودًفُذ الماط  آظُاط باٍس

 (*)جالين، إظخىهُا -حامعت جالين  -معهذ املعلىماجُت  

 جشحمت

ف  - عبذالشخمً فشاج. د  مصش -حامعت بني ظٍى

 

ُّ للم٢خباث  ى٥ ئلـى اإلافـادس الّلمُـت وألا١ادًمُـتالّشٜم مدـل أمـل ٠بحـر هـي و . ت جأزحر َاةل ِلى الاسجٝاء بام٣اهاث الـى

َـــــزٍ فــــي البلـــــذان الىامُـــــت، هٍـــــًشا للمؽـــــ٢الث الخــــادة التـــــي ج٢خىـــــٚ آلُـــــاث اليؽـــــش والخىصَــــْ الخٝلُذًـــــت، ومـــــا جدملـــــه 

ى٥ ئلى ٠ّم اإلا٢خباث مً  ـى٥ ئلـى اإلا٢خبـاث . ىاسد٠بحر مً اإلا ئم٣اهاث لخم٢حن الـى دمـل الـى ـٍو ُّ ت ِبـر الهىاجـٚ الّشٜم

ت في وُاجه، ئلا٘ت ئلى رلـ٤، ئم٣اهـاث الخّ  ا، وؤلاظـهام فـي ججـاوص الخلٍى ًِ ـل ئلـى مجخمـْ مـً اإلاعـخُٙذًً أ٠ثـر احعـا ـى

ـالٙجىة  ُّ ـتاث ؤلات، ورلـ٤ فـي ٌـل اهخٙـاك مّـذالث اهدؽـاس الخاظـبالّشٜم ُّ   ؤلاهترهـذو  ل٢تروه
ً
فـي جلـ٤ البلـذان مٝاسهـت

ــادة مّــذالث اظــخخذام الهــاجٚ الخلــىي  ــى٥ ئلــى اإلا٢خبــاث وبــالخىاصي مــْ رلــ٤، ٘ــاّن . بٍض ــالـى ُّ ش الهىاجــٚ ـت ِبــالّشٜم

ــــت   للٝمـــــاًا . لبلــــذان اإلاخٝذمــــت أًًمــــا، ُٜمــــت ممــــا٘تئلــــى ا باليعــــبتًدمــــل، الخلٍى
ً
وحعــــخّشك َــــزٍ اإلاٝالــــت جدلــــُال

ــى٥ ئلــى اإلا٢خبــاث الشةِعــ ــت راث الفــلت بام٣اهــاث الـى ُّ ــت، ٠مــا جٝــذم مىاٜؽــت مٙفــلت الّشٜم ت ِلــى الهىاجــٚ الخلٍى

عـــمى باإلا٢خبـــاث   ٌ ـــإلم٣اهُـــت اظـــخخذام مـــا  ُّ ـــت فـــي ٌـــل ٌـــشوٗ ئخـــذي البلـــذان الىامُـــت، وهمـــىرج مٝخـــالّشٜم شح ـت الخلٍى

ُّ إلجاخت اإلا٢خباث  ت" ِلى دي ظباٌغت اإلاّخمذة ِلى بشهامج "الّشٜم  . الهىاجٚ الخلٍى

ـــاإلا٢خبـــاث  ُّ ـــالٙجـــىة  –ت الّشٜم ُّ ـــت  –دولـــت الـــشأط ألاخمـــش  –البلـــذان الىامُـــت  –ت الّشٜم اإلا٢خبـــاث  –الهىاجـــٚ الخلٍى

 ُّ ت الّشٜم  "دي ظباٌغهٍام " –ت الخلٍى

 

 

                                                             
* DA ROSA, Isaias Barreto; SHMORGUN, Ilya; LAMAS, David. Enabling mobile access to digital libraries in digital divide contexts. In :Information Systems and 

Technologies (CISTI), 2012 7th Iberian Conference on .IEEE, 2012. p. 1-4.  
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ـــذ الـــزي ؼـــهذ مـــُالد اإلا٢خبـــاث  ـــفـــي الٜى ُّ ـــاث  ِمُٝـــت فـــي أظـــالُب جىصَـــْ، ١اهـــذ َىـــاٟ زـــىسة َـــاوجىىس  تالّشٜم اإلاىبِى

ــى٥ ئلحهــا آلان. الّلمُــت وألا١ادًمُــت ــا ِلــى ألاٜــل، ٘هىــاٟ ٠ــم ٠بحــر مــً مفــادس اإلاّلىمــاث التــي ًــخم الـى  فــي أّي ، هٍشًٍ

  صمــان ومــً أّي 
ّ
ــخّم . اإلهترهــذفــل بخاظــب ئل٢ترووــي مخّ ، ِلــى ظــبُل اإلاثــا٥، شم٣ــان، واإلاــا جــ٘ى الىٍــش ئلــى اإلا٢خبــاث  ٍو

ــ ُّ ــا أمــال ٠بُــ ت فــيالّشٜم ــى٥ ئلــى ًشا لخلــ٤ الــّذ ـالبلــذان الىامُــت باِخباَس و٥ التــي جىاحــه بىبُّتهــا مؽــ٢الث خــادة فــي الـى

حر  ت، وفي ٌل ما حؽحر ئلُه ألادلت مً ئخٙاٛ خذماث اإلا٢خبـاث الخٝلُذًـت فـي جدُٝـٞ سظـالتها فـي جـ٘ى اإلافادس اإلاىبِى

ــــذ اإلاىاظــــب  ــــت جخجــــاوص  م، أّن ٘مــــً اإلاّلــــى . (1)اإلاّلىمــــاث راث الفــــلت وفــــي الٜى ألاظــــّاس اإلاشجّٙــــت للمفــــادس اإلاىبِى

ُٝــا، خُــث ًٝــْ . الٝـذسة الؽــشاةُت للبلــذان الىامُــت ـذ ِــً وفـي أٍ٘ش  ـ% مــً الــبالد ألا٠ثـ50مــا ًٍض
 
 ّــّذ ش ٘ٝــًشا فــي الّــالم، ح

 
ّ
اسظــحنٔالبُــت الّذ ئلــى  ٙــت للٕاًــت باليعــبتال٢خــب ألا١ادًمُــت م٣ل

ــ. (2) ُّ ــىصَــْ الخّ اث الخّ ومــً الىاضــر أًًمــا أن آل ًّ ت ٝلُذ

ّت في الّالم الىـاميٜذ  ـومـً َىـا، بـشصث اإلا٢خبـاث . (3)أخٙٝذ بفىسة رَس ُّ ومـْ . ت بـذًال مىشوًخـا لهـزٍ آلالُـاثالّشٜم

 
 
ـًاث ِذًذة في ئوؽاء اإلا٢خباث ىاحه البلذان الىامُت جدّذ رل٤، ج ُّ ت وأظـالُب ئجاختهـا، مثـل اهخٙـاك مّـذالث الّشٜم

تى ألاظاظــــــ، والمـــــّٚ الؽـــــذًذ فـــــي البىـــــهترهـــــذؤلا اٜخىـــــاء الخاظـــــباث واهدؽـــــاس   لخٝىُـــــاث اإلاّلىمـــــاث والاجفـــــاالث، ُّ

ُّ واهخٙاك معخىي الثٝا٘ت   . (4)ئلخ ت، وهٝق اإلاىاسد اإلاالُت،الّشٜم

ـــى ئجاخـــت اإلا٢خبـــاث  ـــومـــً َىـــا بـــشص أخـــذ البـــذاةل اإلام٢ىـــت َو ُّ ـــتـت ِبـــالّشٜم ـــى٥ ئلـــى : ش الهىاجـــٚ الخلٍى ٘ـــارا ١ـــان الـى

ــتظــباث ؤلااإلاّلىمــاث ِبــر الخا ُّ ــا، ٘ــاّن ًمثــل جدــّذ  ل٢تروه ًُ ا خُٝٝ ــ ًً فــي مخىــاو٥ ٜىــاُ ، فــي اإلاٝابــل، تالهىاجــٚ الخلىٍّ

 . ِــٍشن مــً الىـــاط
ّ
لــى رلـــ٤ ًبــذو الاج ــــِبـــ اإلهترهــذفـــا٥ بِو ي ًفـــّب ـش مــً اإلاىـــاوٞ الخـــت فــي ٠ثُـــش الهىاجــٚ الخلىٍّ

ـــ: رلـــ٤ شةـئًفـــا٥ ألاظـــالٟ ئلحهـــا را أَمُـــت مّخبـــ
ّ
ـــى٥ ئلـــى له ٌعـــهم فـــي ئم٣اهُـــت اظـــخخذام َـــزٍ ألاحهـــضة الز٠ُـــت أه لـى

ــــمفــــادس اإلا٢خبــــاث  ُّ ٢ــــزا جبــــذو ئجاخــــ. تالّشٜم ــــاإلا٢خبــــاث ت َو ُّ بــــى٥ رلــــ٤ فــــي ظــــُاٛ ت الّشٜم ــــت، ٜو ِلــــى الهىاجــــٚ الخلٍى

 .ٌشوٗ البلذان الىامُت، مهًما للٕاًت

ــــــت فـــــــي الّــــــالم اإلاخٝـــــــذمٌؽــــــهذ  % فـــــــي 118اهدؽــــــاس ًـــــــذوس خــــــى٥ ، بمّـــــــذ٥ شةـ٠ثا٘ــــــت ٠بُــــــ اظــــــخخذام الهىاجـــــــٚ الخلٍى

ش الؽــــب٣اث ـاصدَــــاس فــــي ئم٣اهــــاث الهىاجــــٚ الز٠ُـــت، وصٍــــادة فــــي خش٠ــــت البُاهــــاث الّاإلاُــــت ِبــــ٘مــــال ِــــً  ،(*)اإلاخىظـــي

ت ـت . والتـي ججـاوصث خش٠ـت الاجفـاالث الفـىجُت ،الخلٍى َـزا ئلـى حاهـب أظـباب أخـشي ِذًـذة حّلـذ الهىاجـٚ الخلٍى

ــــى٥ ئ ــــ وحؽــــحر الخٝــــذًشاث. لــــى اإلافــــادس الّلمُــــتأخــــذ البــــذاةل اإلاهمــــت للـى
ّ
، مــــً آلان٘تــــرة وححــــزة  ه فــــي ٔمــــىن ئلــــى أه

ـــــت أ٠ثـــــ اإلهترهـــــذظُفـــــبذ ِـــــذد اإلاعـــــخُٙذًً اإلاخفـــــلحن ب خفـــــلحن بهـــــا مـــــً الخاظــــــباث ش مـــــً اإلاـمـــــً َـــــىاجٙهم الخلٍى

 دــــىّ ولٝــــذ ؼــــهذ الخّ . (5)اإلا٢خبُــــت
ّ
الهىاجــــٚ الز٠ُــــت اس ؽــــدهاا مثحــــًرا لالَخمــــام مــــْ همــــى   اإلهترهــــذب فــــا٥ الخلــــىّي ٥ فــــي الاج

 . 2010اس أحهضة الخاظباث اللىخُت مىز ِام ؽده، ومْ ا2007ال٢بحرة راث اللمغ اإلاخّذد مىز ِام 

ـــــا مـــــً ؤلاإلاـــــام باخخُاحـــــاث اإلاعـــــخُٙذًً ًّ ُ ـــــت معـــــخىي ٘س  ومـــــْ رلـــــ٤ جخىلـــــب ئجاخـــــت الخـــــذماث ِلـــــى الهىاجـــــٚ الخلٍى

ـــــهمومخىلبـــــات
ّ
ـــــت ألداء ش مـــــً اإلاؽـــــ٢الث اإلاشجبىــــــب ٠ـــــزل٤ ِلـــــى ٠ثُـــــ، والخٕل ت بىبُّتهـــــا باإل٘ـــــادة مـــــً الهىاجـــــٚ الخلٍى

ـــــتؤلاألاوؽـــــىت  ُّ ـــــاث راث الفـــــلت بادخـــــا٥ البُاهـــــاث،، ل٢تروه . ئلـــــخ ورلـــــ٤ مثـــــل حجـــــم الؽاؼـــــاث الفـــــٕحرة، واإلاّٜى

                                                             
* http://www.itu.int/ITUD/ict/statistics/at_glance/KeyTelecom.html, February 20Th 2012. 
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ــوحّــشك اإلاباخــث الخالُــت مــً َــزٍ اإلاٝالــت بّــن اإلاالمــذ الشةِعــت إلجاخــت اإلا٢خبــاث  ُّ ــت، الّشٜم ت ِلــى الهىاجــٚ الخلٍى

ــألاحهــضة فــي البِئــاث التــي حّــاوي مــً الٙجــىة َــزٍ  ٘ــادة مــًودساظــت إلاــذي ؤلا  ُّ ت، مــْ جفــمُم مٝتــرح إلجاخــت أخــذ الّشٜم

ُّ هٍم اإلا٢خباث  ى هٍام "الّشٜم تDSpace" دي ظباٌغت الؽهحرة ومٙخىخت اإلافذس )َو  .( ِلى الهىاجٚ الخلٍى

1

ـــى٥ ئلـــى اإلا٢خبـــاث  ـــئرا ١ـــان الـى ُّ  مم٢ًىـــا للبلـــذان الىامُـــت التـــي جىاحـــه بىبُّتهـــا ـت ِبـــالّشٜم
ً
ـــت بـــذًال ش الهىاجـــٚ الخلٍى

ـت وجٝىُـاث اإلاّلىمـاث والاجفـاالث ، ٘اهـه ًم٢ـً لهـزٍ ِلـى الّعـىاء مؽ٢الث خادة في الخفى٥ ِلـى اإلافـادس اإلاىبِى

ــ ــا آلُــت ئلــاُ٘ت للـى وفــي ظــُاٛ . إلاّلىمــاثئلــى ا ى٥ اإلا٢خبــاث أًًمــا جدُٝــٞ ُٜمــت ممــا٘ت للبلــذان اإلاخٝذمــت باِخباَس

ُّ ئِذاد جل٤ اإلا٢خباث  ت، البذ مً مشاِاة الخدّذ الّشٜم  .  ًاثت إلجاختها ِلى ألاحهضة الخلٍى

 الخدذًاث - أ

ـــت لالجفـــا٥ بمجـــا٥  خـــشض ً ـــى٥ ئلـــى اإلا٢خبـــاث اإلهترهـــذاظـــخخذام ألاحهـــضة الخلٍى ـــ، وبالخـــالي الـى ُّ ت اإلاخاخـــت ِلـــى الّشٜم

ومــً بـحن َــزٍ الخدــذًاث مــا . الخّامــل مّهــا بّىاًـت ِىــذ ئِــذاد مثــل َـزٍ الخــذماثالؽـب٢ت، بالخدــذًاث التــي ًيبغـي 

 َى مً ألاَمُت بم٣ان لدعلُي المىء ِلُه، مثل:

ـٕش معاخت ؼاؼت الهاجٚ: خُث ج٢ؽٚ الذساظاث أن اإلاعخخذمحن لؤلحهضة راث الؽاؼاث الفٕحرة  -

لى َزا . (6راث الؽاؼاث ال٢بحرة ) % مً اإلاعخخذمحن لؤلحهضة50أٜل ّ٘الُت في ئهجاص مهامهم بيعبت  ِو

 
ّ
ُّ ألاظلىب الزي ًخٙاِل به اإلاعخُٙذون مْ اإلا٢خبت مشاِاة ه البذ مً ٘اه ت، و٠زل٤ ألاظلىب الزي الّشٜم

 . ًخم به ِشك الىٍام لهإالء اإلاعخُٙذًً ِلى مثل َزٍ الؽاؼاث الفٕحرة

 ما ًخّم  -
ً
  ٠ٙاًت املخخىي: ِادة

ّ
ُّ ب٢ت ئِذاد مدخىٍاث الؽ ُّ الّى٢بىج ت، ت لئل٘ادة مجها ِبر الخاظباث اإلا٢خب

ت ًٝخط ي ئِذادَا للّمل ِلى ؼاؼاث ـٕحرة الدجم  . ولزا ٘ان ججهحز َزٍ املخخىٍاث لؤلحهضة الخلٍى

 بلىخت ئدخا٥ البُاهاث: ٠ثحًرا ما ٣ًىن ئدخا٥ البُاهاث ِلى ألاحهضة الخلىٍّ  -
ً
ت مً الفّىبت بم٣ان مٝاسهت

 ما ج٣ىن ألاحهضة ألاولى راث لىخت مٙاجُذ مدذودة ؤلام٣اهاث للٕاًت . اإلا٢خبُت اإلاٙاجُذ في الخاظباث
ً
ّ٘ادة

 .حهاص للخأؼحر ا٘خٝادَا أّي ، ٘مال ًِ بما جدمله مً مٙاجُذ ـٕحرة الدجم

ت ال جذِم - -plugما ٌعمى باإلا٣ىهاث ؤلالاُ٘ت ، في الٕالب، ئم٣اهاث ألاحهضة: واإلاا ١اهذ الهىاجٚ الخلٍى

insئلا٘ت ئلى رل٤، ٘ان . مدذوًدا للٕاًتًبٝى  الزي ًم٢ً دِمه ِلى جل٤ الهىاجٚاٛ املخخىي ، ٘ان هى

ئم٣اهاث بّن الهىاجٚ ٜذ ج٣ىن مخىالّت ُ٘ما ًخفل بٝىة اإلاّالجت، وجدمل ألاداء، وحجم را٠شة 

 . الاختزان

 أفضل الخطبُلاث - ب

م مً الخدّذ   بالٔش
ّ
ـى٥ ئلـى اإلا٢خبـاث ًاث اإلاخّل ـٝت بالـى ُّ ت ِلـى ألاحهـضة راث الؽاؼـاث الفـٕحرة، ٘اهـه الّشٜم

ــجىحــذ همــارج ِذًــذة إلجاخــت ال٢ُاهــاث  ُّ ــتالّشٜم ــ. ت ِلــى الهىاجــٚ الخلٍى
ّ
ــه مــً ألاَّم ولــزا ٘اه ت بم٣ــان ٜبــل املخــاوشة ُّ

ـباجاخـت اإلا٢خبـاث  ُّ ت ِلـى َـزٍ ألاحهـضة، مشاِـاة بّــن اإلاعـاةل راث الفـلت مثـل: مـا هـي الـذسوط اإلاعـخٙادة مــً الّشٜم
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ىــا ًٝــٚ أخــذ اإلافــادسالخجــاس  ِلــى بّــن مالمــذ  (7)ب العــابٝت؟ ومــا الــزي ًم٢ــً ِملــه بفــىسة أ٘مــل ممــا ظــبٞ؟ َو

 
ّ
 ت مً جل٤ الخجاسب:ُّ ةِعم الشّ الخّل

ا ٜذس ؤلام٣ان -
ً
 ،ًيبغي أن ٣ًىن اإلاؽشوُ بعُى

ت  - ن ٜذ جم ى ٣ً، (*)Mobile frameworkًيبغي اظخخذام أخذ أوش الّمل الخاـت بالهىاجٚ الخلٍى

 ،ٍمبالّٙل في مىفت مخّذدة الىّ  اخخباٍس

 مً حمْ الفىس  -
ً
ش بشهامج مدذد ِلى الّى٢بىجُت إلمذاد الخىبُٞ بالبُاهاث، ورل٤ بذال ًيبغي جىٍى

ا  ،وواـٙاث البُاهاث )اإلاُخاداجا( مْ الخىبُٞ ًذوًٍ

ش واحهت للهاجٚ الخلىي، وبذسحت أٜل مً رل٤ ِلى مىفت -  ًيبغي أن ٣ًىن َىاٟ جش٠حز واضر ِلى جىٍى

 .راث جىبُٝاث مدذدة

ىـــاٟ معـــاسان سةِعـــان إلجاخـــت ئخـــذي اإلا٢خبـــاث  ـــَو ُّ ش واحهـــت ِى٢بىجُـــت الّشٜم مـــا: جىـــٍى ـــت، َو ت ِلـــى الهىاجـــٚ الخلٍى

ش جىبُــٞ خــاؿ بــزل٤ ً ًــخم اِخمــادٍ. للهــاجٚ الخلــىي، أو جىــٍى   ، مــا دام جــّم (**)وال حهــم َىــا أي اإلاعــاٍس
ّ
بــاُ بّــن اج

ـْ ِى٢بـىحي أو جىبُـٞ جئسؼاداث َىا ئلى لبىه باخثىن مً  ؽحروو . تؤلاسؼاداث اإلاهّم  ش مٜى يبغي مشاِاتها ِىـذ جىـٍى

ـ، ومً بحن َزٍ ؤلاسؼاداث ما ًم٢ـً اِخبـاٍس وزُـٞ الفـلت بفـٙت خاــت بمؽـشوُ اإلا٢خبـت (8)للهاجٚ الخلىي  ُّ ت الّشٜم

 مثل:

ت وبُّتهم واخخُاحاتهمو  خخملحنؤلاإلاام باإلاعخُٙذًً امل - بىجها في والخفاةق الٌى مّ٘ش ُُٙت التي ًٔش

ت وماَُت َزٍ الهىاجٚ،  .ئلخ الهىاجٚ الخلٍى

ْ الّى٢بىحي بىاحهاث مخمحزة جخىا٘ٞ مْ خفاةق الهىاجٚ الز٠ُت والهىاجٚ راث الؽاؼاث جمخّ  - ْ اإلاٜى

 أهماه مخّذدة مً اإلاعخُٙذًً جدٍى بأهىاُ مخخلٙت مً الهىاجٚ،اِخباسا لىحىد  ،التي حّمل باللمغ

اةٚ مجمىِتاخخُاس  - ت ج٣ىن  مً الٌى ُّ أو ِلى ؼاؼت اظخٝبا٥ اإلاىْٜ مباؼشة  مخاختألا٠ثر أَّم

اإلاحزاث التي  ٌؽىب البدُث حها لمً ٜىاةم ٌعهل الّىٙار ئل ظىذ اإلا٢خب، وئجاخت باقي م٣ّىهاث الخىبُٞ

ْ الهاجٚ الخلىي أو الخىبُٞ ظىذ  هٝق ِىذ مٝاسهتها باـذاسةأّي  ًدفل ِلحها اإلاعخُٙذون مً مٜى

 ،إلا٢خبا

 مً اإلاىْٜ الّى٢بىحي، -
ً
ت  ئوؽاء جىبُٞ للهاجٚ الخلىي بذال ـّ مخاخا  اإلاباؼشالّىٙار ٣ًىن ال  ِىذماخا

ت )مثلِىذما  ، أواظخمشاس أو  ال٣امحرا ج٣ىن َىاٟ خاحت لبّن الخفاةق اإلامحزة للهىاجٚ الخلٍى

  ،(.ئلخّملحن، جدذًذ مىاْٜ اإلاعخ

ُّ ئًالء  - ت اجٚ الخلىٍّ ى مىاـٙاث الهمْ مشاِاة اخخالٗ  ِىاًت خاـت ٙاِليّ الخّ  فمُملئل٘ادة والخّ  تالٝابل

 .ظىاء مً خُث البِئاث أو اإلاّذاث

                                                             
ت  * ُٚ الخبرة التي ًمل٢ها اإلابرمج َذ٘ان، أوالَما جىخُذ ِمل Mobile Frameworkألوش ِمل ألاحهضة الخلٍى ُت البرمجت أي جخم البرمجت مشة واخذة لّذة هٍم مخخلٙت، وزاهحهما جٌى

البُت أوش الّمل مٙخىخت اإلافذس. )اإلاترحم(. ت. ٔو  مىىسي اإلاىاْٜ الّى٢بىجُت( الظخخذامها في الُٝام بخىبُٝاث لؤلحهضة الخلٍى
ً
ا  )خفـى

ت. )اإلاترحم(. ج٢ؽٚ دساظاث اإلاعخُٙذًً أن ؤلا٘ادة ** ت اإلاخمثلت في الخىبُٝاث، جخجاوص ب٢ثحر ؤلا٘ادة مً الىاحهاث الّى٢بىجُت للهىاجٚ الخلٍى مً واحهاث الهىاجٚ الخلٍى  



ت للمعلىماث  ُّ ت العشب
ّ
ذ  –املجل

ّ
اوي عذدال – 25املجل

ّ
الث  
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ـــ ُّ ـــالبـــذ مـــً اظـــخخذام بشمج ُّ م ذًـــذة هـــي هٍـــم . امُـــتت فـــي البلـــذان الىّ اث مٙخىخـــت اإلافـــذس ِىـــذ ئوؽـــاء م٢خبـــاث ٜس ِو

ـــــاإلا٢خبـــــاث  ُّ ُــــــذوسا DSPaceٌغ ات مٙخىخـــــت اإلافـــــذس اإلاعـــــخخذمت ب٢ثــــــرة فـــــي َـــــزٍ البلـــــذان، ومجهـــــا: دي ظـــــبالّشٜم ، ٘و

Fedora وئي بــــشهدغ ،EPrints يعــــخىن ــــّــــذ اظــــخخذام وَ  . ئلــــخ ،Greenstone، وحٍش ُّ مٙخىخــــت اإلافــــذس أظــــلىًبا اث بشمج

 إلجاخــت اإلا٢خبــاث 
ً
ــّ٘ــاال ُّ ــت ِلــى الهىاجــٚ االّشٜم  ت ِلــى هىــاٛ واظــْ، و٠ــزل٤ ٘ــان بىــاء واحهــت للهــاجٚ الخلــىّي لخلىٍّ

ُّ اِخماًدا ِلى أخذ هٍم اإلا٢خباث  ظُّمل ِلـى ئجاخـت مفـادس اإلا٢خبـاث ئلـى ٜىـاُ اإلاؽهىسة  ت مٙخىخت اإلافذسالّشٜم

ّــشك الٝعــم اإلاخبٝــي مــً َــزٍ اإلاٝالــت جفــمًُما إل . ٠بحــر مــً حمهــىس اإلاعــخُٙذًً ىي جىبُٝــاث الهــاجٚ الخلــ يخــذَو

ــــــى٥ ئلــــــى اإلا٢خبـــــاث  ــــــبٕـــــشك الـى ُّ ض بفـــــٙت خاـــــــت ِلــــــى ـٌغ"، مــــــْ التر٠ُــــــات التــــــي حّمـــــل ِلــــــى هٍــــــام "دي ظـــــبالّشٜم

اث  ُّ ُّ البِئاث التي حّاوي مً الٙجىة خفـى  .تالّشٜم

ــ" َــى أخــذ أؼــهش هٍــم اإلا٢خبــاث دي ظــباٌغو" ُّ ــالّشٜم ُّ ــ. ت ومٙخىخــت اإلافــذست املجاه هٍــام مخىا٘ــٞ مــْ مشظــىم ى َو

ـذ ِــً OAI-PMHمبـادسة ألاسؼـُٚ اإلاٙخــىح لخجمُـْ واــٙاث البُاهــاث  ، وجمـذ جشحمـت الىاحهــت الخاــت بـه ئلــى مـا ًٍض

ـــئجاخـــت َـــزا الىّ  وال ؼـــ٤ أّن . (*)لٕـــت ِاإلاُـــت 20 ٌعـــهم فـــي ظـــٗى  ت ِلـــى هدـــى ظـــلُمٍـــام للّمـــل ِلـــى الهىاجـــٚ الخلىٍّ

ى٥ ئلى مفادس اإلا٢خباث  .  جِعحر الـى

ت - أ  جىكعاث املعخفُذًً ومذي اظخخذام أحهضة الهىاجف الخلٍى

ش جىبُــٞ خــاؿ  ــْ ِى٢بــىحي ِبــر الهــاجٚ الخلــىي، أو جىــٍى ــى٥ اإلاعــخُٙذًً إلاٜى ا، ٘اهــه لخم٢ــحن ـو ًٝ ٠مــا أؼــشها ظــاب

ولهــذٗ . (8)بــزل٤، ٘اهــه مــً اإلاهــم الخّــٗش ِلــى اإلاعــخُٙذًً، وؤلاإلاــام باخخُاحــاتهم، وألاحهــضة التــي ٌعــخخذمىجها،ئلخ

مُـــت جيبنـــي ِلـــى "ئ ـــت، جـــّم دي ظـــباٌغجاخـــت م٢خبـــاث ٜس ئِـــذاد دساظـــت للمعـــخُٙذًً فـــي ئخـــذي  " ِلـــى الهىاجـــٚ الخلٍى

ـت ئلـا٘ت ئلـى اهخٙـاك ملمـىط فـي مّـذالث  ـاث الخفـى٥ ِلـى اإلافـادس اإلاىبِى البلذان الىامُت التي حّاوي مً مّٜى

ــــتوالخاظــــباث ؤلا ؤلاهترهــــذاهدؽــــاس  ُّ ــــذ َــــذ٘ذ َــــزٍ الذساظــــت، ا. ل٢تروه ــــذ بجامّــــت حــــان بُاحُــــه بذولــــت ٜو لتــــي أحٍش

ااإلاعــــاةل ٗ ِلــــى آساء اإلاعــــخُٙذًً خُــــا٥ ّــــشّ الــــشأط ألاخمــــش، ئلــــى الخّ  ًٝ ٝــــت باإلاؽــــاس ئلحهــــا ظــــاب
ّ
ش واحهــــت ، واإلاخّل خىــــٍى

ُّ للهاجٚ الخلىي للم٢خباث   .  "دي ظباٌغت اإلابيُت ِلى هٍام "الّشٜم

س وعــــمت، بمّـــذ٥ أمُـــت ًٝــــّذ  875. 491بىدـــى  س ِــــذد ظـــ٣اجهاوالـــشأط ألاخمـــش أسخبُــــل م٣ـــىن مـــً ِؽــــش حـــضس، ًٝـــّذ 

٣ـــي 373. 3، ٠مـــا ًٝـــذس ئحمـــالي الىـــاجج املخلـــي للٙـــشد ب (**)%2. 17بدـــىالي  ومـــً خُـــث جٝىُـــاث اإلاّلىمـــاث . دوالس أمٍش

% مـــجهم بأخـــذ أحهــــضة 76، ٠مـــا ًدٍـــى اإلهترهـــذ% مـــً ظـــ٣ان َـــزٍ الـــبالد باجفـــا٥ مىـــخٍم ب30والاجفـــاالث، ًخمخـــْ 

ش ِلــــى الخاظــــباث ؤلاالهــــاجٚ الخلــــىي، ومــــْ رلــــ ــــت٤ ال ًخــــ٘ى ُّ وجىاحــــه . % مــــً العــــ٣ان11فــــي مىــــاصلهم ظــــىي  ل٢تروه

ــــت  (9)الــــبالد، مــــً هاخُــــت أخــــشي، مؽــــ٢الث خــــادة فــــي الخفــــى٥ ِلــــى مفــــادس اإلاّلىمــــاث اإلاىبِى
ّ
ش فــــي َــــزا ، وال جخــــ٘ى

ـاث الىوىُـت، والّلمُـت مجهـا بفـٙت . العُاٛ ؼب٢ت ووىُت لخجاسة ال٢خب خاــت، ٔالًبـا وختى الخفى٥ ِلى اإلاىبِى

ا ًُ ا خُٝٝ ًً ٢زا، ٘ـاّن . ما ًمثل جدذ   َو
ً
 مٝبـىال

ً
مُـت فـي َـزٍ الٍـشوٗ وؤلا٘ـادة مجهـا، ًبـذو بـذًال ـذ . ئوؽـاء م٢خبـاث ٜس ٜو

                                                             
ْ الّشظمّي للّىٍام ِلى الّشابي:  * ذ مً اإلاّلىماث ًِ "دي ظباٌغ"، اهٍش اإلاٜى  . )اإلاترحم(.http://www.dspace.orgإلاٍض

** http://www.ine.cv, January 30 2011 - 2010 national census. 

http://www.dspace.org/
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ـــــوؽـــــأث بالّٙـــــل أولـــــى اإلا٢خبـــــاث  ُّ دي ، باظـــــخخذام هٍـــــام "2008ت فـــــي َـــــزٍ الـــــبالد بجامّـــــت حـــــان بُاحُـــــه ِـــــام الّشٜم

 .  "ظباٌغ

 
ّ
ً  ولٕـــشك حمـــْ اإلاّلىمـــاث خـــى٥ مخىل دٍـــىن بـــه مـــً أحهـــضة فـــي ٌـــشوٗ ئخـــذي بـــاث اإلاعـــخُٙذًً واخخُاحـــاتهم ومـــا 

ـ جـّم  ،البلـذان الىامُـت ُّ   ،ت بجامّـت حـان بُاحُـه بذولـت الـشأط ألاخمـشئحـشاء دساظـت جدلُل
ّ
مُــت خُـث جخـ٘ى ش م٢خبـت ٜس

 ٠مــا "، دي ظــباٌغجيبنــي ِلــى هٍــام "
ّ
ــت مــً جخــ٘ى  ن ئلــى عــبحدىاإلاش مجمِى

ّ
لــىن الجمهــىس املجخمــْ ألا١ــادًمي الــزًً ًمث

ذ  .اإلاعتهذٗ يّ الشةِس  ذ الذساظت الٙخٜو مـً  312، وؼـاٟس ٘حهـا 2012٘براًـش  2و ًىاًش 24ما بحن اإلامخّذة  شةـاظخٕٜش

ـذ أحـاب اإلاعـخُٙذون مـً حمُـْ املجـاالث . مدالـش بالجامّـت 200داسط و 2100اإلاعخُٙذًً املخخملـحن مـً بـحن  ٜو

ُت ِلــــــى الا  عــــــمذ ئلــــــى أسبّــــــت  ظــــــدباهتاإلاىلــــــِى
 
ــــــى٥ ئلــــــى جٝىُــــــاث اإلاّلىمــــــاث  ت هــــــيُّ سةِعــــــ مدــــــاوس التــــــي ٜ مــــــذي الـى

ـــتو  ،والاجفـــاالث ـــى٥ ئلـــى اإلافـــادس ألا١ادًمُـــت ؤلاو  ،مـــذي اظـــخخذام الهىاجـــٚ الخلٍى ـــتمـــذي الـى ُّ مشةُـــاث و  ،ل٢تروه

 .اإلاعخُٙذًً

ُما ًلي ِشك هخاةج الذساظت وجدلُلها:  ٘و

 جصاالثمذي الىصٌى إلى جلىُاث املعلىماث والا

ى٥ ئلى جٝىُاث اإلاّلىماث والاجفاالث ًٙـٛى اإلاخىظـي ب٢ثحـر٠ؽٙذ الّذ  % 86.5 خُـث أ٘ـاد، ساظت أن معخىي الـى

 بـــ ظـــدباهتممـــً أحـــابىا ِـــً الا 
ّ
 .مدمـــى٥  % مـــجهم ِلـــى خاظـــب71 شأجهم ًدٍـــىن بداظـــب ئل٢ترووـــي مجزلـــي، ُ٘مـــا ًخـــ٘ى

فــــي ٔمــــىن الؽــــهىس العــــخت  مدمــــى٥  خاظــــب % مــــً اإلاعــــخجُبحن ًىــــىون الخفــــى٥ ِلــــى11ئلــــا٘ت ئلــــى رلــــ٤، ٘ــــان 

ُمــا ًخّلــٞ ب. اإلاٝبلــت مّــذ٥  أّن خــحن  ، فــياإلهترهــذ% مــً اإلاعــخجُبحن بخمــخّهم باجفــا٥ ظــهل ب69.7 ، أ٘ــاداإلهترهــذ٘و

 !30في سبُى البالد ال ًخجاوص  ؤلاهترهذاهدؽاس 

م مً اهخٙاك مّذالث اهدؽاس الخاظـباث و  ٢زا ّ٘لى الٔش فـي الـبالد، ٠ؽـٚ أِمـاء املجخمـْ ألا١ـادًمي  ؤلاهترهـذَو

ــــــى٥ ئلــــــى اإلافــــــادس راث الفــــــلت بخٝىُــــــاث اإلاّلىمــــــاث ِمىمــــــا  بجامّــــــت حــــــان بُاحُــــــه ِــــــً معــــــخىي مٝبــــــى٥  فــــــي الـى

 .والاجفا٥

 مذي اظخخذام ألاحهضة الخلىٍت

ـــا لىخـــاةج الذساظـــت ٘ـــان
ًٝ ً ًمخل٣ـــىن الّذ بـــحن  % مـــً ميعـــىبي الجامّـــت مـــ97.4ً ٘و أحهـــضة َىاجـــٚ اسظـــحن واملخالـــٍش

ــت، و ً ًمخل٣ــىن أحهــضة "آي ٘ــىن"ـ% مــً َــإالء ألاخُــ16خلٍى % ئرا ٜمىــا بمــم "آلاي 43وجشجٙــْ َــزٍ اليعــبت ئلــى . ٍش

شي، وأحهــــضة ألاهذسوٍــــذ، وأحهــــضة ـٍش مــــً ألاحهــــضة الخذًثــــت )مثــــل آلاي بــــىد جــــدؾ، وآلاي بــــاد، والبال٠بُـــــ٘ــــىن" ئلــــى ُٔــــ

ىــذوص( % مــً اإلاعــخجُبحن لــذحهم خىــي الٜخىــاء 26٘ــان وعــبت  ،ا٘ت ئلــى رلــ٤لــوباإل . )*(الهــاجٚ التــي حّمــل بىٍــام ٍو

 .  أخذ ألاحهضة الز٠ُت في ٔمىن الؽهىس العخت اإلاٝبلت

                                                             
. iOSتي حّمل بىٍام آي أو ئط ١ان ًيبغي ِلى الباخث َىا جٝعُم ألاحهضة بدعب هٍم الدؽُٕل، بدُث ًىمم ١ل مً آلاي ٘ىن وآلاي بىد جدؾ وآلاي بىد جدذ لىاء ألاحهضة ال *

 رحم(.)اإلات



ت للمعلىماث  ُّ ت العشب
ّ
ذ  –املجل

ّ
اوي عذدال – 25املجل

ّ
الث  
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٢زا ًم٢ـً الٝـى٥  ـه  َو
ّ
% مـً اإلاعـخُٙذًً املخخملـحن بالجامّـت 69لـذي  فـي ٔمـىن الؽـهىس العـخت اإلاٝبلـت ظـ٣ُىن ئه

ـى٥ ئلـى (**)أخذ أحهضة الهىاجـٚ الز٠ُـت، أو آلاي بـىد جـدؾ أو الخاظـباث اللىخُـت  ، والتـي ًم٢ـً اظـخخذامها فـي الـى

ُّ اإلا٢خبت   ."دي ظباٌغت اإلاّخمذة ِلى "الّشٜم

م اإلاإؼـــشاث العـــابٝت، ٘ـــان  ن باؼـــتراٟ فـــي خـــذماث % ٘ٝـــي مـــً اإلاعـــخُٙذًً املخخملـــحن َـــم الـــزًً ًدٍـــى 29وبـــٔش

شي الزًً ال ًدٍـىن بمثـل َـزا الاؼـتراٟ، أن أخـذ ألاظـباب الشةِعـت لـزل٤ . تاجفا٥ ئهترهذ ِلى َىاجٙهم الخلىٍّ  ٍو

٘ـاّجهم  وختى اإلاؽتر٠حن في الخذمـت،. َى اهخٙاك حىدة الخذمت أو اسجٙاُ ج٣لٙتها أو ِذم خاحتهم ئلحها مً ألاظاط

 في الّادة ِىذ جى مت زٍ الخذَ ًشون أجهم ال ًُٙذون مً
ّ
 .ش اجفا٥ ئهترهذ بداظبهم اإلا٢خبي٘

تمذي الىصٌى إلى املصادس ألاوادًمُت إلا ُّ  لىرروه

ــاإلاعــخُٙذًً املخخملــحن مــً اإلا٢خبــت  ساظــت أّن ٠ؽــٙذ هخــاةج الّذ  ُّ ــالّشٜم  ت الخلىٍّ
ّ
لّــىن فــي الّــادة ِلــى اإلافــادس ت ال ًى

ــتألا١ادًمُـت ؤلا ُّ ـت،  ل٢تروه وجٝــىم . لــذحهم َـزا الاوــاُل ِــادةون % مــجهم الــزًً ٌّــّذ 22باظــخثىاء ِلــى َــىاجٙهم الخلٍى

ــــت، إلاىاـــــلت ٜشاءتهــــا  ًبــــا مـــً اإلاعــــخُٙذًً بخدمُــــل َــــزٍ اإلافــــادس باظـــخخذام ألاحهــــضة الخلٍى هٙـــغ َــــزٍ اليعــــبت جٍٝش

ــــــا ًٝ  مــــــا ًٝــــــىم َــــــإالء ألاخُــــــ. الخ
ً
ــــــادة  شون بــــــاالواُل ِلــــــى جلــــــ٤ اإلافــــــادس فــــــي ـــــــُٕت "بــــــي دي ئٗ" أو ِلــــــى مىاّٜهــــــاـِو

ـــتؤلا ُّ ـــ٠مـــا  .ل٢تروه
ّ
ـــى٥ ئلـــى أ٘ـــاد اإلاعـــخجُبىن بأه ـــت للـى ه مـــً بـــحن الّىاةـــٞ اإلالمىظـــت فـــي اظـــخخذام الهىاجـــٚ الخلٍى

ـتمفـادس اإلاّلىمــاث ؤلا ُّ %(، 39.4 ، مــا ًلــي: ِـذم جــىا٘ش ؼـب٢ت "واي ٘ــاي" إلًفــالها بالهـاجٚ الخلــىي )بيعــبتل٢تروه

ت الؽـــــب٢ت )  %(، أو ِـــــذم جـــــى 35.9أو لـــــّٚ ظـــــِش
ّ
%(، أو ــــــٕش حجـــــم ؼاؼـــــت 27.2الخـــــاؿ بـــــزل٤ )ش الخىبُـــــٞ ٘

 .%(21.7الهاجٚ )

 مشئُاث املعخفُذًً 

ـــــمـــــا ئرا ١اهـــــذ ئجاخـــــت اإلا٢خبـــــاث ب ِـــــً الاظخٙعـــــاس الخـــــاؿ ًجـــــاباإل % مـــــً اإلاعـــــخُٙذًً ب73.7 أحـــــاب ُّ ت ِلـــــى الّشٜم

 
 
ـــت ح ـــاةٚ  ٠مـــا ًـــشي َـــإالء اإلاعـــخُٙذون أن َىـــاٟ. اّ٘ـــت الظـــخخذامهاأخـــذ الّىامـــل الّذ  ّـــّذ الهىاجـــٚ الخلٍى زـــالر ٌو

 ًــــىدّ 
ّ
ــــا ون ج٘ى ــــفــــي اإلا٢خبــــت ت ُّ بفــــٙت سةِعــــَش ُّ ــــت وهــــي: ئم٣اهُــــت جدمُــــل املخخــــىي )الّشٜم %(، والاوــــاُل ِلــــى 59ت الخلٍى

ـا ٘هـي "بـي دي . %(49%(، والبدـث )56اإلافادس ِلى الخي اإلاباؼـش ) أمـا ــُٖ اإلالٙـاث التـي ًٙمـلىجها أ٠ثـر مـً ٔحَر

 .%(20.5حي ئم ئ٥" ) %(، و"ئحؾ26.9%(، والىق اإلابعي )52.4ئٗ" )

م٢ً جلخُق الىخاةج الشةِعت لهزٍ الذساظت في الّىاـش الخالُت:  ٍو

والاجفا٥ بالؽب٢ت  اإلهترهذًدٍى اإلاعخُٙذون، ِلى جٙاوث ٘ما بُجهم، بالخاظباث اإلا٢خبُت والاجفا٥ ب -

ت ّذ "آلاي ٘ىن" . ِبر الهىاجٚ الخلٍى  ،الهىاجٚ الز٠ُت اهدؽاًسا بُجهمأ٠ثر َو

ُّ مخل٤ ال ج - ُّ  ت اإلاعخُٙذًً َىاجٚٔالب  ر٠
ّ
ه مً املخخمل في ٔمىن ٘ترة ظخت ؼهىس أن ٣ًىن لذي ت، ئال أه

 ي خذئ% مجهم أخذ أهىاُ َزٍ الهىاجٚ أو "آي بىد" أو 69
ّ
ُّ الخاظباث الل  ،تىخ

                                                             
 مً اإلاّلىم أن ألاحهضة ألاخحرة جىذسج أًًما جدذ مٍلت ما ٌعمى بأحهضة الهىاجٚ الز٠ُت. )اإلاترحم(. **
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تًال  -  ،ٝىم ٔالبُت اإلاعخُٙذًً، في الّادة، باالواُل ِلى مفادس اإلاّلىماث ألا١ادًمُت ِلى َىاجٙهم الخلٍى

 
ّ
ّىد رل٤ أظاًظا ئلى ِذم ج٘ى ت الاجفا٥ َو ش ؼب٢ت "واي ٘اي" إلًفالها بالهاجٚ الخلىي، أو بيء ظِش

ش الخىبُٞ اإلاالةم لزل٤، أو ـٕش حجم ؼاؼت الهاجٚاإلهترهذب  ،، أو ِذم ج٘ى

-   ُ ُّ ٝبل اإلاعخُٙذون ِلى اظخخذام اإلا٢خبت ظ ت، و الّشٜم لىن أن ًٙمّ َم ت اإلاخاخت ِلى الهىاجٚ الخلٍى

ا مخاخت في ـُٖ "بي دي ئٗ"، والىق اإلابعي، و"ئحؾ حي ئم ئ٥" ج٣ىن  ُّ  ،مفادَس ت ورل٤ مْ ئم٣اه

ا في خالت ِذم الاجفا٥ ب ًٝ  .اإلهترهذالاواُل ِلى املخخىي الخ

 جصمُم أخذ الخلٌى الخلىُت للهىاجف الخلىٍت - ب

ُّ بّذ ئحشاء الذساظت الخّ  ـى٥ ئلـى اإلا٢خبـاث دلُل ـت وجدلُل الىخـاةج، بـذأث معـحرة جفـمُم هٍـام للـى ُّ ت اإلاّخمـذة الّشٜم

ت مـً ملٙـاث اإلاعـخُٙذًً . "دي ظباٌغِلى هٍام " باظـخخذام  personasو٠جضء مً َزٍ الّملُت، جم بىاء مجمِى

ــــً اإلا٢خبــــت ججمُّهــــا، ئلــــا٘ت ئلــــى دساظــــاث اإلاعــــخُٙذًً العــــابٝت ِــــً مــــذي ؤلا٘ــــادة مــــ ي جــــّم ـاإلاّلىمــــاث الخــــ ُّ ت الّشٜم

ُّ  ٠مــــا جــــّم . (9)" بجامّــــت حــــان بُاحُــــهدي ظــــباٌغاإلاّخمــــذة ِلــــى " ــــت مــــً البُاهــــاث ؤلالــــا٘ ت أًًمــــا اظــــخخذام مجمِى

ـــِـــً اإلا٢خبـــاث  Google analyticsزـــت، بمـــا فـــي رلـــ٤ ؤلاخفـــاءاث الىاججـــت ِـــً أداة جدلـــُالث حىحـــل املخّذ  ُّ  .تالّشٜم

ـــــ، جــــم بىـــــاء وبىــــاًء ِلـــــى حمُــــْ َـــــزٍ اإلاّلىمـــــاث ّٙ وــــالب الجامّـــــت الـــــزًً ال ": يت للمعــــخُٙذًً وهـــــُّ اث سةِعـــــأسبّــــت مل

ً والبــــاخثحن" و"ًدٍــــىن باجفــــا٥ ئهترهــــذ فــــي مىــــاصلهم  " و"ميعــــىبى الجامّــــت مــــً املخالــــٍش
ّ
ب الجامّــــت الــــزًً وــــال

 .انان، وألاخحران زاهىٍّ ُّ واإلالٙان ألاوالن سةِع. "الىالب ألاحاهب" و"ًدٍىن باجفا٥ ئهترهذ في مىاصلهم

م مً اإلاإؼشاث وبا بحن اإلاعخُٙذًً املخخملحن بالجامّت، ٘ـان اإلاعـتهذٗ أًمـا  اإلهترهذًِ الاجفا٥ ب ؤلاًجابُتلٔش

 . اظخخذام الىٍام في اإلاىاْٜ ألاخشي بما ٘حها راث ؤلام٣اهاث املخذودة في الاجفا٥ بالؽب٢تَى 
ً
لى رلـ٤ ٘اهـه بـذال ِو

ـــت، جـــم اهخٝـــاء أظـــلىبحن م٢ّم  " للّمـــلذي ظـــباٌغمـــً جفـــمُم أداة ِى٢بىجُـــت مبعـــىت "للـــ لـــحن ِلـــى الهىاجـــٚ الخلٍى

 :ذدلبّمهما البّن في َزا الفّ 

 ٌ  :ألاظلىب ألاو

ش جىبُــٞ ٌعــمذ باظــخخذام اإلا٢خبــاث  ــَــى جىــٍى ُّ ــت، ورلــ٤ دي ظــباٌغت اإلاّخمــذة ِلــى "الّشٜم " ِلــى الهىاجــٚ الخلٍى

ـــــ
ّ
ـــــشاك البدـــــث فـــــي مفـــــادس اإلاّلىمـــــاث والاو مٝترخـــــاث الٝـــــشاءة بىـــــاًء ِلـــــى ملـــــٚ  اُل ِلحهـــــا، ئلـــــا٘ت ئلـــــى اظـــــخٝبا٥أٔل

ىا ٌّمل جىبُٞ الهاجٚ الخلىي أًًما ِلى جم٢حن اإلاعخُٙذًً مً الاواُل ِلى مفـادس اإلاّلىمـاث ختـى . اإلاعخُٙذ َو

، ممــا ٌعــمذ بخدمُــل َــزٍ اإلافــادس ِلــى َــىاجٙهم الصخفــُت لٕــشك الٝــشاءة اإلهترهــذفــي خالــت ِــذم جــىا٘ش اجفــا٥ ب

 
ّ
" دي ظـباٌغ"مىّصِـاث  ىبُٞ في خالـت الاجفـا٥ اإلاباؼـش بالؽـب٢ت، بالبدـث الؽـامل فـيُ٘ما ٌعمذ َزا الخ. خٝتالال

شك الىخاةج للمعخُٙذًً شامج اإلاعـاهذة اإلاىظـىمت ـولخدُٝٞ َزا الهذٗ ٘اهه ًيبغي جىفـِب أخـذ البـ. اإلاخّذدة، ِو

ِعـت )البدـث، وجٝـذًم " لُٝـىم بدىُٙـز الّملُـاث الشةدي ظـباٌغ"مىّصُ  ِلى back-end serviceبالىاحهت الخلُٙت 

ُّ . جىبُــٞ الهــاجٚ الخلــىي ئلــى  وئسظــا٥ الىخــاةج (.ئلــخ مٝترخــاث الٝــشاءة، والبدــث الؽــامل، يبغــي َىــا جىُٙــز خاـــ ت ٍو

" ئمـا باظـخخذام واحهـت الخىبُٝـاث البرمجُـت "سظــذ" دي ظـباٌغِلـى م٢خبــاث " federate searchالبدـث الؽـامل 
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REST ــــٞ ألا١ـــــىاد البرم ذي ظــــباٌغللــــ . ش٥ ـاإلا٢خىبـــــت بلٕــــت بُـــــ DEiXToBot"د٠عدبىث" ـجُــــت اإلاىظـــــىمت بــــأو ِـــــً وٍش

٢ؽٚ  ت َزا الىٍام اإلاٝترح1ؽ٣ل )الٍو  .  ( ًِ مّماٍس

 
ت الىظام1شيل )  ( معماٍس

ُما ًخّلٞ بدىفِب البرهامج اإلاعاهذ )الىاحهت الخلُٙت(، ٘اهه ًجب أن ًخّم  ٚ ًِ الدؽُٕل  ٘و ذ الخٜى في ٜو

ل مفادس اإلاّلىماث ئلى ـُٕت هفُت بؽ٣ل ١اٗ بٕشك الٝشاءة العلُمت ِلى أحهضة الهاجٚ  ورل٤ لخدٍى

مىّصِاث  أما مٝترخاث الٝشاءة، والىزاةٞ اإلايعٝت بفىسة أ٘مل، ٘عٗى ج٣ىن مخاخت ٘دعب ِلى. الخلىي 

ُّ ٢ٍ2ؽٚ ؼ٣ل )و . "دي ظبعِغ" التي جم جىفِب البرهامج اإلاعاهذ ِلحها ىت اإلاٙاَُم  ( ًِ الخٍش
ّ
اسخت ت الؽ

اةٚ الشّ  ّٙ ت لخىبُٞ الهاجٚ الخلىّي ُّ ةِعللٌى ا إلاخىلباث مل ًٝ ت )اإلامحزة باللىهحن ُّ اث اإلاعخُٙذًً الشةِع، ٘و

ت )اإلامحزة باللىهحن ألاصسٛ والبني(  . ألاخمش وألاخمش( والثاهٍى

 
طت املفاهُم لىظائف جطبُم الهاجف ال2شيل )  خلىي ( خٍش
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ـــت، ومـــً زّمـــذي ظـــباٌغ"للـــ themeِلـــى بىـــاء ٜالـــب  ا ألاظـــلىب الثـــاوي ُ٘ىفـــّب أّمــ بىـــاء واحهـــت  ًـــخّم ت " للهىاجـــٚ الخلٍى

ـــ ُّ يبغــــي، لخدُٝــــٞ َــــزا الهــــذٗ، اظــــخخذام واحهــــت . باظــــخخذام َــــزا الىٍـــام فــــت للهــــاجٚ الخلــــىّي ت مخفّ ِى٢بىج ٍو

وهـــي واحهـــت ِى٢بىجُـــت للمعـــخُٙذًً مخففـــت للم٢خبـــاث  DSpace Manakin" ذي ظـــباٌغ١ـــاًً الخاــــت "بالـــااإلااه

ــــ ُّ ٢ــــزا ٘عــــٗى ًــــخم اظــــخخذام لٕــــاث "ئ٠ــــغ ئط ئ٥" . ي حّمــــل بهــــزا الىٍــــامـت الخــــالّشٜم و"ئ٠ــــغ ئحــــؾ حــــي ئم"  XSLَو

XHTM  "و"ســــــ ي ئط ئطCSS  ش الٝالــــــب الخــــــاؿ بالهــــــاجٚ الخلــــــىي وظــــــٗى ٌّمــــــل الٝالــــــب مـــــْـ أي جىفــــــِب . لخىــــــٍى

 . اإلاىّصُ"، ٠ما ظِخم جىفِبه ِلى ذي ظباٌغ١اًً "الاإلااه

ــ
ّ
ش  ه ظــِخّم وبــالىٍش ئلــى مــا َــى مّلــىم مــً حّــذد أهمــاه أحهــضة الهــاجٚ الخلــىي بــحن اإلاعــخُٙذًً املخخملــحن، ٘اه جىــٍى

ــ جىبُــٞ للهــاجٚ الخلــىّي  ُّ ذد اِخمـــاد زالزــت أهمــاه مـــً فـــي َــزا الّفــ وظــِخّم . ظــىاء ت لــه ِلـــى خــّذ  والىاحهـــت الّى٢بىج

مشخلـــت فـــي شح ـٍـــام اإلاٝخــال ًــضا٥ الىّ ، فـــي َــزا الفـــذدو .آلاي ٘ـــىن، وألاهذسوٍــذ، والهىاجـــٚ الّادًــتَــزٍ ألاحهـــضة وهــي: 

جــــشي ، الخفـــمُم اإلاعــــخُٙذ، ٠مـــا ًجــــشي بىـــاء الىمــــىرج الخــــاؿ شج٢ــــض ِلـــى فــــمُم اإلااظــــخخذام أظـــلىب الخّ رلـــ٤ ب ٍو

 .اخخباساث الٝابلُت لئل٘ادة لجمْ مشةُاث اإلاعخُٙذًً خى٥ الىٍاموئحشاء 

ـى٥ ئلـى مفـادس اإلاّلىمـاث  اظخّشلذ َزٍ الذساظت الخدذًاث التي جىاحهها البلذان الىامُت في ظـُاٛ همـالها للـى

ــــــت للىٙــــــار ئلــــــى اإلا٢خبــــــاث  ــــــباإلا٢خبــــــاث، وجىاولــــــذ مــــــذي اظــــــخخذام الهىاجــــــٚ الخلٍى ُّ ــــــا أخــــــذ البــــــذاةل الّشٜم ت باِخباَس

ش . اإلاؽـ٢الثا الّىـُى مـً مـً َـز اإلاىشوخـت للخـّذ  ـذ ًمثــل جىـٍى ١ـل مـً جىبُـٞ للهـاجٚ الخلـىي وواحهـت ِى٢بىجُــت ٜو

ــلــه ِلــى أخــذ أؼــهش هٍــم اإلا٢خبــاث  ُّ ــى هٍــام "الّشٜم ال بــّذ و  ."، ُٜمــت ممــا٘ت مهمــت فــي َــزا العــُاٛدي ظــباٌغت، َو

ش الىٍــــام بال٣امــــل،مــــً  َىــــا لل٢ؽــــٚ ِــــً مــــذي اظــــخخذام اإلا٢خبــــت ورلــــ٤  ئحــــشاء دساظــــت للمعــــخُٙذًً، بّــــذ جىــــٍى

ـــ ُّ ٜبىلهـــا لـــذي اإلاعـــخُٙذًً املخخملـــحن، وبفـــٙت خاــــت فـــي ٌـــل ٌـــشوٗ مـــذي لهـــاجٚ الخلـــىي و ت اإلاخاخـــت ِلـــى االّشٜم

 .  ئخذي البلذان الىامُت
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 حامعت بنها - خىان دمحم العُذ صالح عماس. د

hanan.saleh@fsed.bu.edu.eg 

 

ه ـُٕـُٕت مً ، و الال٢ترووّي الّخّلُم أهماه أخذ  Virtual Learningِبر الٙفى٥ الا٘ترالُت الّخّلُم ٌّخبر 

 بٙملها  ُاظخى، ام الهاةل في وظاةل الاجفا٥ّٝذ الجذًذة التي ـاخبذ الخّ 
ّ
 و٥ ى الخىاحض والّٝباث بحن الّذ جخى

ً مو 
ّ
ت  ي أو الاظخمشاسٝلُّذ الخّ ٌشو٘هم ِلى الالخداٛ بالّخّلُم عاِذَم ألا٘شاد الزًً لم ح٢ مىاـلت ُ٘ه مً ٘ـش

. صمان وجدذ أّي و حّلُمهم الّالي في أي م٣ان   ٌٗش

ت مً ألاظباب والّىامل التي أدّ  ىاٟ مجمِى ت  ث ئلى اظخخذام الّخّلُم ِبر الٙفى٥ الا٘ترالُت جمثلذَو ـّ  فيخا

الجامّت الخٝلُذًت م ج٢ً خاحاث لل االّخّلُم ًِ بّذ الزي ٌهش في جهاًت الٝشن الخاظْ ِؽش وخٝٞ ئؼباِ همّى 

س ج٢ىىلىحُا جىىّ زّم حاء  املجخمْ الخذًث،في خاحاث ظٛى الّمل جلبُت باِها ١الّخّلُم مذي الخُاة و ؼحعخىُْ ئ

 معخمش  الىظاةي اإلاخّذدة وال٢مبُىجش وؼب٣اجه الّاإلاُت التي أـبدذ جّٝذ 
ً
ش م حّلُما

ّ
 ا دسوًظ ا ً٘ى

ً
ٙ٘ى ُّ ا ـو ت دساظ

 ُّ بالُّ ت ا٘تر حامّ ُّ ا ٌعمذ با٘ترالُّ  ات وجذٍس  الخفى٥ ِلى ؼهادة حامّ
ّ
 ب٢ت.ت ِبر الؽ

ادة الخدفُل اإلاّشفي وبٝاء أزش الخّ ي في الٙفل الا٘تراض إّدًه ًزي ال يّ ظاس وس ألا الّذ  ّن ئ  ٍص
ّ
م وجىمُت اإلاهاساث ّل

ورل٤ ، ُاظاثلىء مّاًحر الجىدة وحّذًل الّع ي لخُّٙل الٙفى٥ الا٘ترالُت فؼشوه لى لشوسة ولْ ئٌؽحر 

ش اإلاهاساث اإلاخىا٘ٝت مْ خاحت اإلاخّلمحن  .يّ ساث التى ٌؽهذَا الّفش الخالىىّ الخّ بىاًء ِلى  إلزشاء اإلاىاهج وجىٍى

ُّ الخّ  -ت الٙفى٥ الا٘ترالُّ   ُّٙل. الخّ  -مّاًحر الجىدة  - تبشامج الٙفى٥ الا٘ترالُّ  - تٙاِل
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 دّذ راث والخّ الّذًذ مً اإلاخٕحّ ًىاحه ِالم الُىم 
ّ
 ومجها حمُْ املجاالث،في  عاث املجخمْشث ِلى مإّظ ًاث التي أز

ى ما ٘شك الّخّلُممجا٥  ش ج، َو ُّ  َزٍ اإلاإظعاثىٍى ش : ت الّخّلُمُتوجدعحن حىدة مخشحاث الّمل ٘خىٍى

ُّ ، الٝماًا التي جدٍى باالَخمام الىونيّ  الّخّلُم مً أَّم  ّامل مْ ؤلاوعان الٝادس ِلى الخّ في بىاء  خهورل٤ ألَم

ُّ باِخباس أّن و  ًاجه،راث الّفش وجدّذ مخٕحّ  ُّ جدُٝٞ الٙاِل ُّ ت في حمُْ ِىاـش الّمل  ت ٌّخبر وظُلتت الّخّلُم

ت مً وظاةل  ُّ  ٔاًاتها اإلايؽىدة.جدُٝٞ و  ىمُتالخّ أظاظ

 
ّ
 وجإ٠

ّ
 ذ الاج

ّ
  ٍام الّخّلُميّ ت والىّ ُّ ُاظاث الّخّلُمت الخذًثت ِلى لشوسة مىا٠بت الّع ربىٍّ جاَاث الت

ّ
 باث الّفشإلاخىل

ش اإلاذسس ي، وجبنّ جضاًذ الّذ  في ٌّل ه، واخخُاحاج الح والخىٍى   ي مذاخل حذًذةِىة ئلى ؤلـا
 
، أَّمها الجىدة مً ذ  َّ ح

ٙٞ ئلى خذ ٠بحر مْ الُٝم خّ مّٝىماث ج مًه ىخمّم إلاا ج زا ٠بحرا مً الاَخمام في الّالم اإلاخٝذمدخل خحّ جخُث 

 ُّ  أخُث و ت، اإلاىلِى
ّ
ش َزا اإلاذخل حهذٗ ئلى ئسلاء الى ُّ  الب وئسلاء املجخمْن حَى ت ِلى وجىمُت الّالٜاث اإلابي

 الفّ 
ّ
  ٝتشاخت والث

ّ
ٞ أو مجمىِاث مىٍ جيّ دعحن الخّ والخّ  متوالّمل ٠ٍٙش  .32لؤلداء واإلاعخمّش  ذٍس

ساث ألاخحرة التي خذزذ في ج٢ىىلىحُا اإلاّلىماث والاجفاالث الخىىّ  ئلى أّن  33(٠2005،3ما ٌؽحر)دمحم ِبذ الخمُذ،

 Onlineأو الّخّلُم ِبر الؽب٣اث  E-learningواِخماد الّخّلُم ِلحها هي التي اٜترن بها مٙهىم الّخّلُم ؤلال٢ترووي 

learning  غ ِبر الؽب٣اث ٌ  . Network based teachingأو الخذَس راض ي عخخذم مٙهىم الا٘توفي ٠خاباث أخشي 

Virtual  اإلاإّظ ٚ ت بُجها وبحن اإلاإّظ ٍم مً الّخّلُم للخّ م َزٍ الىّ عاث التي جّٝذ لـى عاث التي جٝذم الّخّلُم ٜٙش

  م الّخّلُم ؤلال٢ترووّي ُ٘ىلٞ ِلى اإلاإظعاث التي جّٝذ ، ٝلُذّي الخّ 
ّ
تب٣اث اإلاذاسط ِبر الؽ ُّ  E-schools  ؤلال٢تروه

 Virtual classroomأو الٙفل الا٘تراض ي  E-classroom ؤلال٢تروويوالٙفل  Virtual schoolsأو الا٘ترالُت 

ا مً اإلاعّم  Virtual universitiesوالجامّاث الا٘ترالُت  حَر ُّ ٔو ـّ اث والّذ ُاث في ألادب ُى مً ت بهزا الىّ ساظاث الخا

 هٍم الّخّلُم.

 مشيلت البدث:

 
ّ
 اظدؽّشث الباخثت وحىد مؽ٢الث خاـت بذساظت الى
ّ

ُّ هٍام الٙفى٥ الا٘ترالُّ ب مً خال٥ ال ت بّذ ت الخال

ت مً َزٍ دى٥ دون الاظخٙادة ال٣املى ما ًَو جىبُٞ وصاسة التربُت والّخّلُم لىٍام الّخّلُم ؤلال٢ترووي، 

ُّ ذب. ومً َزا اإلاىىلٞ، جّم الُٝام اإلاعخدذزاث الخ٢ىىلىحُت  ٗ ِلى الىاْٜ الخاليّ ّشّ بهذٗ الخّ ت ساظت اظخ٢ؽا٘

 
ّ
 لخّل

ّ
 م الى
ّ

  "Centeraone" الخالي ي٘تراض بىٍام الٙفل الا ب ال
ّ
ورل٤ مً خال٥ اظدباهت ، ربُت والّخّلُملىصاسة الت

  جم جىبُٝها
ّ
ت مً الى  ِلى مجمِى
ّ

( مْ ئحشاء 50ي ج٢ىىلىحُا الّخّلُم )يّ ( وأخفاة50( واإلاّلمحن )100ب )ال

ذ أظٙشث هخاةج الذساظت الاظخ٢ؽاُ٘ت ًِ آلاحي: مٝابالث شخفُت مّهم.  ٜو

ٍاث ِلى  - ّٙ  ،هٍام الٙفى٥ الا٘ترالُت بالؽ٣ل الخاليوحىد جد

                                                             
ض ِبذ الهادي) 32 ت لخدُٝٞ مّاًحر الجىدة فى اإلاذسظت الابخذاةُت الٝاَشة.2007ِبذ الٍّض م الجهىد الىصاٍس  (: جٍٝى

ش دمحم ِبذ الخمُذ، الٝاَشة: ِالم،2005دمحم ِبذالخمُذ) 32 ت والخىمُت (: أدواث الخّلُم ؤلال٢ترووي ِبر الؽب٣اث، مىٍىمت الخّلُم ِبر الؽب٢ت، جدٍش اإلاش٠ض الٝىمى للبدىر التربٍى

ت، الٝاَشة.  ؼّبت بدىر العُاظاث التربٍى

ش دمحم ِبذ الخمُذ، الٝاَشة: ِالم ال٢خب.(: أدواث الخّلُم ؤلال٢ترووي ِبر ال2005دمحم ِبذالخمُذ)33  ؽب٣اث، مىٍىمت الخّلُم ِبر الؽب٢ت، جدٍش
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 ،، ئال بمٕىه جماسظها ئداسة اإلاذسظت ِلى اإلاّلمحن بىاء ِلى حّلُماثٜلت اظخخذام الٙفل الا٘تراض يّ  -

ذ واخذت الا٘ترالُّ ِشك الخفّ  -   ،ت ل٣ل اإلاذاسط في ٜو

 ِذم جى  -
ّ
ُّ الّذ  ش خفق ا٘ترالُت ل٣ل اإلاىادّ ٘   ،تساظ

-  
ّ
 حّل

ّ
 م الى
ّ

ت الخاظب آلالي أو الىظاةي، و بؽ٣ل حماعيّ  الٙفل الا٘تراض يّ في  بال اث ٠بحرة بٕ٘ش في مجمِى

  خُث ٣ًىن 
ّ
 وبىاء ِلى حّلُماث معبٝتا بث

ً
 الخىاحذ ِلى الؽب٢تجٝخط ي  لخفق الا٘ترالُت مباؼشا

ذ ، ٜو
ّ
  البث

 خم الخاليّ  هٍام الٙفل الا٘تراض يّ  -
ّ
ى ً ممش٠ض خى٥ اإلاّل  َو

ّ
ُّ ا بْد لّشك والاظخٝبا٥ ٘ٝي وال ت اظتراجُج

 
ّ
ض اظخجاباث الى  ًشاعى الذاُّ٘ت وحٍّض
ّ

 ،بال

-  
ّ
 ِذم جأَُل الى
ّ

 ب للخّ ال
ّ
 ،تم مً خال٥ الٙفى٥ الا٘ترالُّ ّل

إلزشاء اإلاىاهج وجىىٍش  ُاظاث ورل٤ بخفمُم ٘فل ا٘تراض يّ ؽحر ئلى لشوسة حّذًل الّع ئّن َزٍ اإلاالخٍاث ح

 
ّ
ّٝ في لىء مّاًحر جالةم البِئت اإلافشٍّ ، ورل٤ محناإلاهاساث اإلاخىا٘ٝت مْ خاحت اإلاخّل  ٞ الجىدة في اإلاىادّ ت وجد

 ُّ  ت اإلاّٝذ الّخّلُم
ّ
 مت للى
ّ

ُّ لزل٤ جمثلذ مؽ٣لت الّذ  ب.ال وجدذًذ  جفمُم همىرج ٘فل ا٘تراض يّ ت ساظت في ٠ُٙ

 
ّ
ُّ  يت فباث جُّٙل الٙفى٥ الا٘ترالُّ مخىل ُّ الّمل  ت.ت الّخّلُم

 أظئلت البدث:

 
ّ
 البدث ُ٘ما ًلي:لذ أظئلت جمث

 ما مّاًحر الجىدة للٙفى٥ الا٘ترالُت؟ -

 في لىء مّاًحر الجىدة؟ مىرج اإلاٝترح للٙفل الا٘تراض يّ ما الىّ  -

 ؟دفُل اإلاّشفيّ ِلى الخّ  مىرج اإلاٝترح للٙفل الا٘تراض يّ ما أزش اظخخذام الىّ  -

  مىرج اإلاٝترح للٙفل الا٘تراض يّ ما أزش اظخخذام الىّ  -
ّ
 ِلى اج

ّ
 جاٍ الى
ّ

 ؟الٙفل الا٘تراض يّ ب هدى ال

 ما مخى -
ّ
 ت؟باث جُّٙل الٙفى٥ الا٘ترالُّ ل

 خذود البدث:

 :ِلى ًٝخفش البدث الخاليّ 

-  
ّ

ت مً وال  ب الفّ مجمِى
ّ
ٚ  

ّ
ذادّ الث   ًالزً ياوي ؤلِا

ّ
ولهم مهاساث اظخخذام  ش لذحهم أحهضة ٠مبُىجشجخى٘

 ،ؤلاهترهذ

-  
ّ
 هىاجج الخّل

ّ
ىت مً خُث ب م لذي وال ُّ  ".الاججاٍ هدى الٙفل الا٘تراض يّ "و "الخدفُل اإلاّشفي"الّ

 أهذاف البدث:

ش الٙفى٥ الا٘ترالُت -   ،بىاء همىرج للٙفى٥ الا٘ترالُت في لىء مّاًحر الجىدة ٌعهم في جىٍى

 مىرج اإلاٝترح ِلى بّن حىاهب الخّ أزش الىّ  ُٜاط -
ّ
 ،والاججاٍ( ساس يّ دفُل الّذ م )الخّ ّل

ـّ  -  الخى
ّ
ُّ ي ت فالا٘ترالُّ باث جُّٙل الٙفى٥ ل الى ٜاةمت بمخىل  ت الّخّلُمُت. الّمل

 أهمُت البدث
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  ،الاظهام في حٕىُت الىٝق في مجا٥ ألابدار التى جىاولذ مّاًحر الجىدة لخفمُم الٙفى٥ الا٘ترالُت -

ـّ  -  ئل الخى
ّ
مي الّخّلُم ٜىاِاث ِذًذة مً مفّم  اعخُٙذ مجهدت لباث جُّٙل الٙفى٥ الا٘ترالُّ لى مخىل

ُّ عاث اواإلاإّظ  ؤلال٢ترووّي  ت ِبر ؤلاهترهذت في جفمُم اإلاٝشّ لّخّلُم ُّ   ،ساث ؤلال٢تروه

 معاةل ِلى ت الٙفى٥ الا٘ترالُّ  زاسآدساظت  -
ّ
ُّ م أخشي ١الّذ حّل  اّ٘

ّ
 ت وسلا الى
ّ

 ساظاثالّذ وئزشاء  بال

م الخّ   ومّاًحر جٍٝى
ّ
 ت.م في بِئاث الٙفى٥ الا٘ترالُّ ّل

 مخغيراث البدث:

 جمثلذ مخٕحراث البدث ُ٘ما ًلي:

ى همىرج الٙفل الا٘ترا اإلاخٕحر -  إلاّاًحر الجىدةاإلاعخٝل: َو
ً
ٝا  ،ض ي اإلافمم ٘و

ى)الخدفُل اإلاّشفي - ُّ ّشّ والاججاٍ هدى الٙفل الا٘تراض ي( ورل٤ للخّ  اإلاخٕحر الخابْ: َو ت ٗ ِلى مذي ئًجاب

ُّ  الٙفل الا٘تراض يّ   ت. في جدُٝٞ ألاَذاٗ الّخّلُم

 مىهج البدث:

- ٙ  ّي اإلاىهج الـى
ّ
ُّ ساظاث الّع لى الّذ اُل ِ: مً خال٥ الاو ُّ ت وألا ابٝت الّشب ت بهذٗ جدذًذ مّاًحر الجىدة حىب

 للٙفى٥ الا٘ترالُّ 
ّ
ٗى ِلى مخىل  ،باث جُّٙل الٙفى٥ الا٘ترالُتت والٜى

 ابْ.ر الخّ ِلى اإلاخٕحّ  ر اإلاعخّٝل لُٝاط أزش اإلاخٕحّ  اإلاىهج ؼبت الخجشبيى: -

اث فشض  البدث:ُّ

ّٝ للخّ  ظعى البدث الخاليّ   الٙشوك آلاجُت:ٞ مً اخخباس د

ُّ  ًىحذ ٘ٛش دا٥ّ  -  ا بحن مخىّظ ئخفاة
ّ

ت البدث في ١ل مً الخىبُٝحن الٝبليّ ىي دسحاث وال  ب مجمِى

 ،، لفالر الخىبُٞ البّذيدفُل اإلاّشفيّ في الخّ  والبّذّي 

ُّ  ًىحذ ٘ٛش دا٥ّ  -  ا بحن مخىّظ ئخفاة
ّ

ت البدث في ١ّل ىي دسحاث وال  ىبُٝحن الٝبليّ مً الخّ  ب مجمِى

  والبّذّي 
ّ
 .ىبُٞ البّذّي ، لفالر الخّ جاٍ هدى اظخخذام الٙفل الا٘تراض يّ إلاُٝاط الاج

 مصطلخاث البدث:

 The Virtual classroomالفصل الافرراض ي  

"ِباسة ًِ بِئت حّلُم وحّلم م٣ىهت مً خضم بشامج جذِم ِملُت الخّلم الخّاووي  34(Hilitz,1995,p7-15)ٍرخبٌّ

م   .مً خال٥ ؼب٢ت ؤلاهترهذ" في الىٜذ واإلا٣ان،بحن الىالب اإلاؽاس٠حن باخخُاَس

،وحّشّ  ما الجٗش   35(2001٘ه )ٍس
ّ
  هبأه

ّ
ت مً ألاوؽىت التي حؽبه أوؽىت الٙفى٥ الخٝلُذًت ًٝىم بها مّل م مجمِى

 
ّ

ُّ ووال ٞ ؤلاهترهذ.تب جٙفل بُجهم خىاحض م٣اه  ، خُث ًخٙاِلىن مْ بّمهم البّن ًِ وٍش

                                                             
34 Hilitz,S.R.(1995):The Virtual Classroom: Learning Without Limits Via Computer Networks, pr2, Norwood NJ, Ablex (online) available at 

http://web.njit.edu/~hiltz. 

ما35 ُت الخّلُم الثىسة ِؽش،مىاهج الثالث الّلمي اإلاإجمش ؤلال٢ترووي، (: اإلاٝشس 2001 (ظّذ الجٗش ٍس ت ألاو٥،للجمُّت املجلذ اإلاّاـشة، والخ٢ىىلىحُت اإلاّ٘ش ووٛش  للمىاهج اإلافٍش

غ،  http://uqura,opac,mandumah,com/cgi-bin/koha/opacdetailؼمغ  ِحن الٝاَشة،حامّت الخذَس

file:///F:/خاص%20بالرسالة/تعديل%20د%20محمد/رسالة%20يارب/الاطار%20النظرى/الرسالة/تعديل%20د%20ابو%20السعود/ترقيم%20الاطار%20النظرى/الرسالة%20يارب1/الرسالة%20يارب%20التوفيق/مكتب%20الكمبيوتر/خارج/Norwood%20NJ,%20Ablex(http:/web.njit.edu/~hiltz/)
file:///F:/خاص%20بالرسالة/تعديل%20د%20محمد/رسالة%20يارب/الاطار%20النظرى/الرسالة/تعديل%20د%20ابو%20السعود/ترقيم%20الاطار%20النظرى/الرسالة%20يارب1/الرسالة%20يارب%20التوفيق/مكتب%20الكمبيوتر/خارج/Norwood%20NJ,%20Ablex(http:/web.njit.edu/~hiltz/)
http://uqura,opac,mandumah,com/cgi-bin/koha/opacdetail
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ه الباخثت بأهه خّم "٘فى٥ ؼبحهت بالٙ وحّ٘ش ٘حها  فى٥ الخٝلُذًت مً خُث وحىد اإلاّلم والىالب ِبر ؤلاهترهذ، ٍو

ُّ ساث الّذ جٝذًم اإلاٝشّ  ُّ  تساظ   توالبرامج الّخّلُم
ّ
 ومفادس الخّ  تربىٍّ وألاوؽىت الت

ّ
ت للمخّلمحن في أّي ّل ُّ  م ؤلال٢تروه

ذ وفي أّي    ،أو ٔحر متزامً م٣ان، بؽ٣ل متزامً ٜو
ّ
ُّ فاالث الخّ باظخخذام أدواث الاج ت اإلاىحىدة في الٙفل ٙاِل

  الا٘تراض يّ 
ّ
 بفىسة جم٢

ّ
 م مً الخّ ً اإلاخّل

ّ
 ّل

ّ
 م وجم٢

ّ
 ً اإلاّل

ّ
م اإلاخّل  ".مم مً جٍٝى

1

 مّاًحر الجىدة. و  تالٙفى٥ الا٘ترالُّ  ِلى مدىسًٍ َماّي ٍش واس الىّ ؼخمل ؤلا ا

 Virtual Classrooms الفصٌى الافرراضُت - أ

  :ماهُت الفصٌى الافرراضُت 

 
ّ
مُت جم٢  الٙفى٥ الا٘ترالُت بِئت ٜس

ّ
  ً ٠ال

ّ
 مً اإلاّل

ّ
ّّ م مً الخّ م واإلاخّل ىث ا٥ بىاظىت الفّ ىاـل بؽ٣ل ٘

 
ّ
حر رل٤ مً اإلامحّ ؽاٟس في الخّ والُٙذًى والخىاس اإلا٢خىب والد  ىبُٝاث ٔو

ّ
 زاث التي حعاَم في جم٢حن اإلاّل

ّ
م م واإلاخّل

ت الفّ ٙاِل ٠ما لى الخّ مً   ١اهىا في ٔ٘ش
ّ
 .36ٝلُذّي الخّ  ٚ

ه ّ٘ش   (Jadhav,2011) َو
ّ
 ، ِبر ؤلاهترهذ ٝلُذّي الٙفل الخّ  يأخذ الٙفى٥ التي جدا١"ه بأه

ّ
٘ى مت ةش بِئت مال ٍو

 
ّ
 للمخّل

ّ
  والٙفل الا٘تراض يّ . تٝلُذًّ ا لىحه جماما مثل الٙفى٥ الخّ فا٥ ًِ بّذ وحهً محن لالج

ّ
محن ًدُذ للمخّل

 
ّ
 ر الخّ حوحهذٗ ئلى ج٘ى، ٣ان في الّالمم شح مً أّي خمىس الؽ

ّ
 . 37"م ججشبت مؽابهت ألخذ للٙفى٥ الخُُٝٝتّل

ّشّ    (Aydin & Yuzer,2006,11) ٘هَو
ّ
ت جدا١" هبأه ُّ جماما الٙفل الذساس ي بؽ٣له الخٝلُذي،  يبِئت ئل٢تروه

ذ مً اإلاضاًا في ئواس مً الخّ   وجمُٚ ِلُه اإلاٍض
ّ
باظخخذام الّذًذ مً ألادواث ت اإلاؽاس٠حن ٙاِل اإلاخباد٥ بحن ١ا٘

 اإلاخىىّ 
ّ
ًّ  .اإلاشتّي و  الفىحّي و  فا٥ ال٢خابّي ِت التي جدُذ الاج ُٜىد ت وال جخمْ اإلاؽاس٠ت في الٙفى٥ الا٘ترالُت ئلى أ

 ُّ  بؽب٢ت ؤلاهترهذ، تم٣اه
ً
ى٥ ئلحها مً أي م٣ان ًدُذ اجفاال  . 38"خُث ًم٢ً الـى

خىن، و 40(2004،289أخمذ ظالم،)و 39(٠2000،230ما ًخٙٞ ١ل مً )٘األوظ٣اط وأسجل، )خعً ٍص

ت مً ألاوؽىت التي خى٥ اِخباٍس  43(2008،97)هبُل ِضمي،و 42(2008)٘اومت سصٛ،و، 41(2005،16 مجمِى

 
ّ
 حؽبه أوؽىت الٙفل الخٝلُذي، ًٝىم بها مّل

ّ
هم ٌّملىن مّا في ب جٙفل بُجهم خىاحض م٣اهُت، ول٢جّ م ووال

                                                             
36 Parker,M.A,&Martin,F.2010: Using Virtual classrooms: student perceptions of Feartures and Characteristics in an Online and a Blended Course, MERLOT 

Journal of Online Learning and Teaching, vol. 6, No.1,March 2010. 

37 Jadhav, S.K. )2011): project Report on "virtual class room" NCRD's sterling institute of technology and management nerul. 

Navi.Mumbai.http://www.scribd.com/doc/55700808/Virtual-Classroom, pdf. 15/9/2011 

38 Aydin,B&Yuzer, T.V.(2006): Building a Synchronous Virtual Classroom in a Distance English Language Teacher Training (DELTT) Program in Turkey, 

Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE April 2006 ISSN 1302-6488 Volu: 7 N0.2 Article. 1. 

ّاث اإلاعخٝبل، جشحمت ِبذ الشاٛص مفىٙى ًىوغ، اإلاش٠ض الّش 2000٘األوظ٣اط وأسجل )39 بي (: الاهترهذ للمّلمحن واخخفاص ي اإلا٢خباث ومفادس الخّلُم جىبُٝاث الُىم،جٜى

ب والتر   حمت والخألُٚ واليؽش،داس ال٢ٙش الّشبي.للخٍّش

اك م٢خبت الشؼذ.2(: ج٢ىىلىحُا الخّلُم والخّلم الال٢ترووي،ج 2004أخمذ دمحم ظالم)40  ، الٍش

خىن )41 اك، الذاس الفىلُخه للتربُت. -(: سؤٍت حذًذة فى الخّلُم ؤلال٢ترووي اإلاٙهىم الٝماًا2005خعً خعحن ٍص  الخُُٝم، الٍش

س ي إلاّلمي الّلىم ٜبل الخذمت، ١لُت التربُت،حامّت2008سصٛ )٘اومت مفىٙى دمحم 42  وىىا.. (: أزش الٙفى٥ الا٘ترالُت ِلى مّخٝذاث ال٢ٙاءة الزاجُت وألاداء الخذَس

43 [43 (: ج٢ىىلىحُا الخّلُم ؤلال٢ترووي، الٝاَشة، داس ال٢ٙش الّشبي.2008[هبُل حاد ِضمي)  

http://www.scribd.com/doc/55700808/Virtual-Classroom
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ذ هٙعه بّٕن    ٍش ًِ م٣ان جىاحذَم،الىّ  الٜى
ّ
 خُث ًخٙاِل اإلاخّل

ّ
ٞ مىن واإلاّل م مْ بّمهم البّن ًِ وٍش

ٝىمىن ب، الخىاس ِبر ؤلاهترهذ ألاوؽىت َزٍ  وحعتهذٗ. فلحن سؤٍتهاسظاةل ٌعخىُْ حمُْ ألا٘شاد اإلاخّ ٢خابت ٍو

 
ّ
ُّ ة ، وخذس دساس يّ ن )مٝشّ مّحّ  م مدخىي دساس يّ حّل  ت، دسط(.دساظ

 ٝلُذًّ ٘فى٥ ؼبحهت بالٙفى٥ الخّ "ها ٗ الباخثت الٙفى٥ الا٘ترالُت بأجّ وحّشّ 
ّ
 ت مً خُث وحىد اإلاّل

ّ
 م والى
ّ

ب ِبر ال

خّم  ُّ الّذ  ساث٘حها جٝذًم اإلاٝشّ  ؤلاهترهذ، ٍو ُّ  تساظ   توالبرامج الّخّلُم
ّ
 ومفادس الخّ  تربىٍّ وألاوؽىت الت

ّ
ت ّل ُّ م ؤلال٢تروه

 
ّ
ذ وفي أّي  محن في أّي للمخّل  باظخخذام ، أو ٔحر متزامً م٣ان، بؽ٣ل متزامً ٜو

ّ
ُّ فاالث الخّ أدواث الاج ت ٙاِل

 ، اإلاىحىدة في الٙفل الا٘تراض يّ 
ّ
 بفىسة جم٢

ّ
 ، ّلمم مً الخّ ً اإلاخّل

ّ
 وجم٢

ّ
م".خّ الم مً ً اإلاّل  ٍٝى

 :أهمُت الفصٌى الافرراضُت 

 
ّ
م٢  مً الخّ  ً اظخخذام الىالب للٙفى٥ الا٘ترالُت ِلى ؼب٢ت ؤلاهترهذً 

ّ
هم محن ِلى الٙىس ٠ما لى أجّ ٙاِل مْ اإلاّل

ُّ ١اهى  ً  ٙاِليّ ت الخّ الٙفى٥ الا٘ترالُّ  ت. باإللا٘ت ئلى أّن ا ًذسظىن في أخذ الٙفى٥ الخُٝٝ
ّ
 جم٢

ّ
ط مً اإلاذسّ  ٠ال

 
ّ
، تلخٝاظم اإلاىاسد وجباد٥ ألا٣٘اس بّذ الجلعت الا٘ترالُّ  ّاووّي اظخخذام ؼب٢ت ؤلاهترهذ في الّمل الخّ مً  البوالى

ُّ ت الخّ الٙفى٥ الا٘ترالُّ  دمج مٙهىمي جّم وبزل٤  ض  ّاووّي ت ِلى ؼب٢ت ؤلاهترهذ والّمل الخّ ٙاِل مً أحل حٍّض

 الّخّلُم والخّ 
ّ
 .44(Premchaiswadi, et al. 2010) مّل

ذ أزبد تٙاِلت في الّخّلُم وجدُٝٝها الخّ ت اظخخذام الٙفى٥ الا٘ترالُّ ُّ ساظاث أَّم الّذًذ مً الّذ  ذٜو ُّ 

 الّخىاـل  أدواثت معخخذم
ّ
ُّ الت  زامى

ّ
حر الت ُّ ت ٔو ذ ؤلال٢ترووّي و  ّلُٝاثمثل أداة الخّ  تزامى  تُّ فّ املخادزت الىّ و  البًر

 ُّ )ظّىد و 46(2006)ِماد خحري،و 45(2004،البُماء، ومجها دساظت )أخمذ اإلاباٟس ىسةبّ والّع  اإلاىخذيو  تواإلاشة

ُّ و 49(2008)ظماح حاَحن،و 48(2008)سممان خؽمذ،و 47(2007ظُاٗ، )ـالح و 50(2009،ي مالو ت الّع )ظم

بى،و 51(2009الهجحن،  et al,2016  &Isidora)و 53(2010)دمحم ِبذ اإلاٝفىد،و 52(2009)ًاظش الٍٕش

Milošević)54 و(et al ,2016&Pierre Nolin)55 و(Neeraj Agrawal,2016)56.  

                                                             
44 Premchaiswadi, W.; Tungkasthan, A.; Jongsawat, N.2010:Enhancing learning systems by using virtual interactive classrooms and web-based collaborative 

work , ,Education Engineering (EDUCON), IEEE (online) Available at:http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freeabs_all.jsp?arnumber=5492344. 

45 ( ض اإلاباٟس غ باظخخذام الٙفى٥ الا٘ترالُت ِبر الؽب٢ت الّاإلاُت "الاهترهذ" ِلى جدفُل والب ١لُت التربُت فى  1425-م2004أخمذ بً ِبذ الٍّض جٝىُاث الخّلُم َـ(: أزش الخذَس

 والاجفا٥ بجامّت اإلال٤ ظّىد، سظالت ماحعخحر ٔحر ميؽىسة، ١لُت التربُت، حامّت اإلال٤ ظّىد، اإلامل٢ت الّشبُت العّىدًت.

ت،١2006امل)ِماد بذٌْ خحري  46 سظالت ماحعخحر ٔحر ميؽىسة، (: ّ٘الُت بشهامج وظاةي مخّذدة إل٠عاب الىالب اإلاّلمحن ب٣لُاث التربُت مهاساث اظخخذام الٙفى٥ ؤلال٢تروهُّ

ُت،حامّت ِحن  ؼمغ. ١لُت التربُت الىِى

اك،سظالت  َـ(: 1428)ظّىد متٟر ظُاٗ البِص ي 47 اض ي لذي والب اإلاشخلت اإلاخىظىت بمىىٝت الٍش ٔحر ماحعخحر أزش اظخخذام بشامج ئداسة الٙفى٥ الز٠ُت ِلى جىمُت الخ٢ٙحر الٍش

 ،١لُت التربُت،حامّت أم الٝشي.ميؽىسة

ذادًت، سظالت ماحعخحر ٔحر2008سممان خؽمذ دمحم ) 48 ْ معخىي الاهجاص لىالب اإلاشخلت ؤلِا ميؽىسة،  (: ّ٘الُت الخخاوب الفىحي والىص ي بالٙفى٥ الا٘ترالُت التزامىُت ِلى ٘س

 ١لُت التربُت، حامّت خلىان.

مُت( سظالت 2008ظماح أخمذ أخمذ حاَحن) 49 ماحعخحر (: دساظت ججشبت الٙفل ؤلا٘تراض ى ١أخذ م٣ىهاث الخّلُم ؤلال٢ترووي اإلاٝذم مً وصاسة التربُت والخّلُم )دساظت جدلُلُت جٍٝى

 ٔحر ميؽىسة،١لُت التربُت،حامّت وىىا.

ت 2009ظمُت ِبذ هللا ِبذ هللا العمالوي ) 50 ت،سظالت ماحعخحر ٔحر ميؽىسة،١لُت التربُت،حامّت خلىان.(: اإلاخىلباث التربٍى  والٙىُت للٙفل ؤلا٘تراض ى فى البِئت اإلافٍش

اث اظخخذام الٙفى٥ الخخُلُت لذي جالمُز الخلٝت الثاهُت مً الخّلُم ألاظاس ي، سظالت ماحعخحر ٔحر ميؽىسة، ١لُت ال(2009ـالح دمحم أخمذ الهجحن ) 51 تربُت :بشهامج ِالجي إلاّٜى

ُت.حا  مّت اإلاى٘ى

بي  52 ت بالفىس الثالر )جٙاِلي(2009)ًاظش بً دمحم بً ِىا هللا الٍٕش ُّ غ باظخخذام الٙفى٥ ؤلال٢تروه ج٣املي( ِلى جدفُل جالمُز الفٚ الخامغ الابخذاتي  –حّاووي  -: أزش الخذَس

الُاث سظالت ماحعخحر ٔحر ميؽىسة، ١لُت التربُت، حامّت أم الٝشي، اإلامل  ٢ت الّشبُت العّىدًت.فى مادة الٍش

http://07101dlui.1103.y.http.www.sciencedirect.com.mplb.ekb.eg/science/article/pii/S0747563216300759?np=y
http://07101dlui.1103.y.http.www.sciencedirect.com.mplb.ekb.eg/science/article/pii/S0260691715002920?np=y
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=5487606


ت للمعلىماث  ُّ ت العشب
ّ
ذ  –املجل

ّ
اوي عذدال – 25املجل

ّ
الث  
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  Interactivityحؽحر الخٙاِلُت و 
ّ
 ئلى حّل

ّ
لها ئلى مّنى شخص يّ م وؽي ًخٙاِل اإلاخّل  م خالله مْ اإلاّلىماث لخدٍى

م. حذًذ  57(١Felix,2002ّل مً ) لخٙاِالث التى جخم داخل الٙفى٥ الا٘ترالُت ٠ما أوضرا٢ً جٝعُم أهىاُ ٍو

ُٞ،و  ئلى ما ًلي: Martin, et al. 2012)59:(261-228 و 58(2003)ِبذ الشخمً ج٘ى

 الخفاعالث التي جخم داخل الفصل الافرراض ي: 1سكم  شيل

 

 جفاعل املخعلم مع املخخىي:

 
ّ
ُّ جإز   مْ املخخىي ِلى ِملُت الٙهم وؤلادساٟ اإلاّشفيّ  ٙاِل الّٝليّ ت الخّ ش ِمل

ّ
مً خال٥ ، وهي جخّم 60محنللمخّل

ومىاٜؽت وخىاس مباؼش  ؤلظئلتلووشح  حٕزًت ساحّتمْ ما ًيخج ًِ رل٤ مً  جٝذًم مىاد الذساظت بفُٖ مخّذدة

 
ّ
خم الخٙاِل مْ املخخىي . اإلاّلىماث وجخابّها في ٠ّم  موجد٢ ض ِلى ـش٠ُـبالخّ  مذخلحن، أخذَما حهخّم مً خال٥  ٍو

 
ّ
ُّ ، و ماإلاخّل  ت الخّ َى ألا٘مل لدعهُل الخفى٥ ِلى هخاةج ِمل

ّ
 في خحن  م،ّل

ّ
  ضـش٠ُـبالخّ  اويحهخم الث

ّ
ى، مِلى اإلاّل  َو

ا٥ في ا ّّ  لخّ ٘
ّ
 بفىسة ئحشاءاث. م الزي ًخّم ّل

خّم   ٞ:ًِ وٍش مْ املخخىي داخل الٙفل الا٘تراض يّ  ٙاِل الّخّلُميّ الخّ  ٍو

                                                                                                                                                                                                          
ا ِلى اججاَاتهم هدى الخّلم ؤلال٢ترووي،سظالت د٠خىساٍ 2010دمحم ِبذ اإلاٝفىد ِبذ هللا خامذ) 53 ش الٙفى٥ الا٘ترالُت للمّاٜحن ظمُّا فى لىء الاججاَاث الّاإلاُت وأزَش (: جىٍى

 ٔحر ميؽىسة،١لُت التربُت،حامّت خلىان.

54 ]54[ Isidora Milošević, Dragana Živković, Sanela Arsić, Dragan Manasijević, 2016: Facebook as virtual classroom – Social networking in learning and 

teaching among Serbian students, Telematics and Informatics Volume 32, Issue 4, November 2015, Pages 576–585. 

55 Pierre Nolin , Annie Stipanicic, Mylène Henry , Yves Lachapelle, Dany Lussier-Desrochers , Albert “Skip” Rizzo , Philippe Allain 2016: ClinicaVR: Classroom-

CPT: A virtual reality tool for assessing attention and inhibition in children and adolescents, Computers in Human Behavior Volume 59, June 2016, Pages 

327–333. 

56 Neeraj Agrawal, Somesh Kumar, Sudharsanam Manni Balasubramaniam, , Saurabh Bhargava, Pallavi Sinha, Bhawna Bakshi, Bulbul Sood 2016: 

Effectiveness of virtual classroom training in improving the knowledge and key maternal neonatal health skills of general nurse midwifery students in Bihar, 

India: A pre- and post-intervention study , Nurse Education Today ,Volume 36, January 2016, Pages 293–297. 

57Felix, U.(2002): " The web as for constructivist approaches in language teaching , Journal of ReCALL, Vol 14 Issue 1, May 2002,Cambridge University Press 

New York, NY, USA, P2 -15. 

58( ُٞ ت باظخخذام 2003ِبذ الشخمً ج٘ى ب ًِ بّذ،جىمُت اإلاىاسد البؽٍش ت،ج2ال٢مبُىجش والاهترهذ،ه (: الخذٍس ب والخىمُت البؽٍش ت الخذٍس ،مش٠ض الخبراث اإلاهىُت 5،الٝاَشة،مىظِى

 لئلداسة،"بم٤ُ".

59 Martin.F, Parker M.A, & Deale.D.F,(2012): Examining Interactivity in Synchronous Virtual Classrooms, The International Review of Research in Open and 

Distance Learning, Athabasca University,Vol 13, No 3 . 

60Nah.F, Davis.S (2001): Research Issuse in Human-Computer interaction in the Web-Based Environment,Americas Conference on Information systems, 

Association for Information Systems AIS Electronic Library (AISeL) [online] http://aisel.aisnet.org/do/search/?q=Fiona%20Fui-Hoon. 
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اث  - اث سةِعت، بدُث ٌؽخمل ١ل مىلُى ِلى مىلِى اث اإلاىاٜؽت في ؼ٣ل مىلِى جىٍُم مىلِى

 ُّ ُت معخٝلت، لُخم٢ً الىالب مً اإلاخابّت اإلاىشوخت خى٥ اإلاٝشس ومىاٜؽتها بؽ٣ل ح  ذ. ِ٘ش

 % ِلى ألاٜل مً الذسحت ال٣لُت للمٝشّ 20جخفُق  -
ّ
اث مخّلٝت س إلاؽاس٠ت الى الب في مىاٜؽت مىلِى

 61ِبر ؤلاهترهذ.باإلاٝشس 

 
ّ
 مع املخعلمين: مجفاعل املخعل

 ًخّم 
ّ
 جٙاِل اإلاخّل

ّ
 م مْ اإلاخّل

ّ
حر ٘شؿ الاج  . أو ٔحر جضامنيّ  فا٥ بُجهم بأظلىب جضامنيّ محن مً خال٥ ج٘ى

 جفاعل املخعلم مع املعلم:

 
ّ
 حعمذ الٙفى٥ الا٘ترالُت للمّل

ّ
 : ٘ٙاِل ِبر ؤلاهترهذ بؽ٣ل متزامًالخّ بالب محن والى

ّ
تم لاإلاّل ادة ل ذًه الٙـش ٍض

ّٝ الخّ   جّٝذ مً  ٞد
ّ
 م الى
ّ

ُّ  ئهجاص اإلاهامّ في ب ال ذ مً مالءمت  مهئلا٘ت ئلى جٝذًم اإلاعاِذة ل ت اإلاىلىبت،الّخّلُم
ّ
والّخأ٠

س احّت خى٥ واحباث اإلاٝشّ شّ الٕزًت خّ الِؽمل ٘جٙاِل اإلاخّلم مْ اإلاّلم اإلاعخّملت. أّما  الاظتراجُجُاث الّخّلُمُت

ا.الا ألاظئلت و ت ًِ حابؤلا و  حَر  خخباساث ٔو

 ال
ّ
 الفاعل خ

ّ
 :خص يّ ش

 الخّ 
ّ

ُّ  خص يّ ٙاِل الص  ت لىجاح بِئت الخّ مً الّىامل ألاظاظ
ّ
ّلم الزاحي مشاٜبت الخّ ًٝىم ِلى  َى. و م ِبر ؤلاهترهذّل

ا للذِم ألاداتي الزي ٌّشّ بِئاث الٙفى٥ الا٘ترالُّ في  لؤل٘شاد حَر  ت مً خال٥ ج٘ى
ّ
ذ ًدُ ه هٍام ئل٢ترووّي ٗ بأه

ىال  إلاّلىماث والىفاةذ وخبراث الخّ  ئلى امخ٣امال ـو
ّ
ٜذس مً ت ما بأدوى ٙشد مهّم ال أداءِلى  إلاعاِذةام وألادواث ّل

ً. مً  عاِذةاإلا  أ٘شاد آخٍش

 ال
ّ
 :حخماييّ الا  فاعلخ

ذ الخّ  ّّ ًٍض  دُذّلُم خُث ًأًما في الجىاهب الاحخماُِت للخّ ا ٣ىن مُٙذٍو ، ا٥ سلا الىالبٙاِل اإلاتزامً بؽ٣ل ٘

 ١ّل مً  الخٙاِل بحن
ّ
 اإلاخّل

ّ
 م واإلاّل

ّ
 ٘مً خال٥ الخّ : محنم واإلاخّل

ّ
ئسحاُ ألازش ٣ًىن مً اإلاخاح  اإلاباؼش م الجماعيّ ّل

  الٙىسّي 
ّ
  محن للمىاٜؽت والّمل مّاوحزب مجمىِت مً اإلاخّل

ّ
ُّ  لؤل٣٘اس َنيّ والّفٚ الز  توجدلُل الخاالث الّمل

ى٥ ئلى اإلاىا٘ٝت الجماُِت.  ٢ٙحر والّمل الجماعيّ والخّ  ذ الخُٝٝي وجىظُْ هىاٛ اإلاىاٜؽاث والـى  في الٜى

 :أهذاف الفصل الافرراض ي 

 :62مً أَّمها ألاَذاٗحملت مً  حععى الٙفى٥ الا٘ترالُت ئلى جدُٝٞ

                                                             
61Harrison, N. & Bergen, C. 2000: Some Design Strategies for Developing an Online Course. Educational Technology, 40 (1), 57-60. 

 .21-20(: ِملُاث ج٢ىىلىحُا الخّلُم، الٝاَشة، داس ال٣لمت ؿ 2003دمحم ِىُت خمِغ ) 62

: (:الخّلُم ؤلال٢ترووي،مٙهىمت،أَذا٘ه، واْٜ جىبُٝه، اإلاإجمش الّلمي العىىي الّاؼش باالؼتراٟ مْ ١لُه البىاث حامّت ِحن ؼمغ، الٝاَشة2005) ِبذ هللا بً ئسخاٛ ِىاس

ت لخ٢ىىلىحُا الخّلُم،  .371-370ؿ  الجمُّت اإلافٍش

اإلاإجمش الّلمي العىىي الّاؼش باالؼتراٟ مْ ١لُه البىاث حامّت ِحن ؼمغ، الٝاَشة:  (:الخّلُم ؤلال٢ترووي،مٙهىمت،أَذا٘ه، واْٜ جىبُٝه،2005ِبذ هللا بً ئسخاٛ ِىاس )

ت لخ٢ىىلىحُا الخّلُم،  .371-370ؿ  الجمُّت اإلافٍش

Turoff, M. (1995): Designing a Virtual Classroom, Proceedings of the International Conference on Computer Assisted Instruction (ICCAI'95), National Chiao 

Tung University, Hsinchu, Taiwan,10 March http://web.njit.edu/~turoff/Papers/DesigningVirtualClassroom.html 

http://web.njit.edu/~turoff/Papers/DesigningVirtualClassroom.html
http://web.njit.edu/~turoff/Papers/DesigningVirtualClassroom.html
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-  
ّ
ا في الٙفى٥ الّذ جٝذًم الخبراث واإلاىاٜٚ واإلاثحراث التي ال ٌعخىُْ اإلاّل حَر ورل٤  ت الّادًت،ساظُّ م ج٘ى

 
ّ
ت مخّّذ باظخخذام مفادس حّل ُّ ُّ دة ومخىىّ م ئل٢تروه ى ُّ ت والّع ت باإلاثحراث البفشٍّ ِت ٔو   ،تمّ

-  
ّ
ُّ خلٞ بِئت حّل  ت مخ٣املت مً خال٥ الخّ م جٙاِل

ّ
ت اإلاثحرة والجز ُّ ابت التي ىُى في مفادس اإلاّلىماث ؤلال٢تروه

 
ّ
 جخٕل

ّ
 ب ِلى مؽ٣لت الؽ

ّ
  َنيّ شود الز

ّ
 مىلُى الخّ محن وجش٠حز اهدباَهم ِلى للمخّل

ّ
م لخُّٙل مؽاس٠تهم ّل

 ُّ  ،تؤلاًجاب

  ٙاِل ؤلال٢ترووّي دِم الخّ  -
ّ
 بحن الى
ّ

 ال
ّ
محن مً خال٥ اظخخذام أدواث الاجفا٥ والخٙاِل اإلاتزامىت ب واإلاّل

حر اإلاتزامىت ُّ ، بما ٌعمذ بٔو   ،الخىاساث واإلاىاٜؽاث الهاد٘تبىاء ت و دباد٥ آلاساء والخبراث الّخّلُم

 الخّ  -
ّ
 الضّ  يبّذب ِلى مؽ٣لت ٕل

ّ
 مان واإلا٣ان الل

ّ
 زان ٌّترلان اإلاّل

ّ
 ،مم واإلاخّل

ُّ  تهمزح - ىث ت مً خال٥ الاظخخذام ألامثل لخٝىُاث الفّ ت وجٝذًمها في ـىسة مُّاسٍّ الذسوط الّخّلُم

 فل بها مً وظاةي مخّّذ ىسة والخش٠ت وما ًخّ والفّ 
ّ
اةٝت ومفادس حّل تدة ٘و ُّ  ،م ئل٢تروه

-  
ّ
 جىظُْ داةشة اج

ّ
 فاالث الى
ّ

  بال
ّ
ذم الاٜخفاس ِلى اإلاّل تمً خال٥ ؼب٢ت ؤلاهترهذ، ِو ، م ٠مفذس للمّ٘ش

ٞ سبي املخخىي الّخّلُميّ    ًِ وٍش
ّ
 بشوابي إلافادس حّل

ّ
 ،ب٢تم أخشي مخاخت ِلى الؽ

ُّ  اإلاؽاس٠ت - ّّ الّخّلُم  الت وجىمُت الخّ ت الٙ
ّ
  ّاووّي م الخّ ّل

ّ
في َزٍ  بت للّمل الجماعيّ إل٠عاب اإلاهاساث اإلاخىل

 ،البِئت

-  
ّ
ش دوس اإلاّل ُّ م لُخىا٠ب مْ الخّ جىٍى ُّ ت والخّ ىىساث الّلم ُّ ةه بخٝلُل أِبا، ت الخذًثت٢ىىلىح ت الّخّلُم

  الّخُُٝم،وئداسة اإلافادس والّملُاث و  وؤلاسؼاد ٔه للخىحُهجٙشّ لمان و 

 الخّ  -
ّ
 ٕل

ّ
ٝت ت بّشلها في الٙفى٥ الا٘ترالُّ ساظُّ ساث الّذ م اإلاىاهج واإلاٝشّ ب ِلى مؽ٣لت جطخ ىت مبّع ت بىٍش

  ،وواضخت جىٝل اإلاّنى اإلاىلىب دون ئظهاب أو جٝفحر

-  
ّ
  ساس يّ ب الّذ ت والدعشّ ت ١الٙشوٛ الٙشدًّ ربىٍّ مّالجت بّن اإلاؽ٢الث الت

ّ
اث ال٢بحرة مً وحّل م املجمِى

 
ّ
 الى
ّ

 ال
ّ
ّٙ ب وهٝق اإلاّل   اءمحن ألا٠

ّ
ل ُّ ت الخّ ٜو  ّلم اإلاخمحزة. ت اإلاىاظبت وهذسة مفادس الخّ جهحزاث الّخّلُم

 :مضاًا الفصٌى الافرراضُت 

 :63فيأظاظا  جخمثل مضاًا الٙفى٥ الذساظُت الا٘ترالُت 

                                                             
 115 -114، ؿ (: الخّلُم والذساظت ِلى الاهترهذ، م٢خبت ابً ظِىا الٝاَشة2000ِبذ الخمُذ بعُىوى) 63

 .95(: معخدذزاث ج٢ىىلىحُا الخّلُم فى مفش اإلاّلىماجُت، داس ال٢ٙش، ألاسدن ؿ2006ولُذ ظالم الخلٙاوي)

 .55اإلاعخٝبل ومجاالث الخّلُم ًِ بّذ، اظخخذام الاهترهذ فى اإلاذاسط والجامّاث وحّلُم ال٢باس، داس ال٢ٙش الّشبي، ؿ(: مذسظت 2005٘هُم مفىٙى)

ُٚ جٝىُاث اإلاّلىماث والاجفاالث فى الخ2003ئبشاَُم دمحم ِبذ اإلاىّم ) ّلُم الاجداد الذولي (: الخّلُم ؤلال٢ترووي فى الذو٥ الىامُت آلاما٥ والخدذًاث، الىذوة ؤلاٜلُمُت خى٥ جٌى

 .109، ؿ 2003لالجفاالث، ًىلُى

Jadhav, S.K. )2011): project Report on "virtual class room" NCRD's sterling institute of technology and management nerul. 

Navi.Mumbai.http://www.scribd.com/doc/55700808/Virtual-Classroom, pdf. 15/9/2011 

Fyodorova, A. (2005): Multiple intelligence theory in improving the Quality of virtual education. University of Ioensuu. Department of computer science. 

Master's thesis. 
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حر ٠م ٠بحر  - شة ِلىمً ج٘ى ُت اإلاخ٘ى اث ومشا٠ض بدثو مً م٢خباث ؤلاهترهذ  ألاظغ اإلاّ٘ش  ،مىظِى

  ُْصجح -
ّ
 ،خجلالخٗى أو وجم٢ُىه مً ججاوص خاحض ال اإلاؽاس٠تِلى  البالى

-  
ّ
ذ مً  ا٠دعابوجم٢ُىه مً  ّاملم والخّ الاسجٝاء بمعخىي اإلاّل باِخماد  اإلاهاساث والخبراثو اإلاّاٗس اإلاٍض

 ،ٝىُاث الخذًثتالخّ 

 ئجاخت  -
ّ
ت ال٣املت للى ُّ ال الب الخٍش  خخُاس الىٜذ واإلااّدة الّخّلُم

ّ
ً مً م مما ًت واإلاّل

ّ
مفادس  َْجىى م٢

ت ممً أ٘مل  اإلاّ٘ش   ،اظدُّابٍو

 جم٢حن  -
ّ
 ،ىاـلالّذًذ مً أدواث الخّ مً م اإلاخّل

  مىس ألا بحن أولُاء  ىاـل اإلاعخمّش الخّ  -
ّ
ش والّذ والخفى٥ ِلى الخّ ، محنواإلاّل  ْحصّج ي ٝذًشاث التسحاث والخّ ٝاٍس

 الخّ 
ّ
 ّل

ّ
 ،احّي م الز

-  
ّ
  ،تم مخ٣املت وجىا٘عُّ جفمُم بِئت حّل

 ،اسظحن مشاحّتهالّذ لم٢ً ى ًت ختّ وساث داخل الٙفى٥ الا٘ترالُّ ئم٣اهُت حسجُل الّذ  -

ت في جىٍُم الّع  -  ،الذوساث أو ئِادة حذولت الخمىس ِش

 ا مخمش٠ض  حّل الّخّلُم -
ّ
 ة الٙشدًّ مْ التر٠حز ِلى هٝاه الٝىّ ، البخى٥ الى

ّ
 ،محنت للمخّل

-  
ّ
 مشاِاة ٌشوٗ اإلاّل

ّ
 محن والى
ّ

اٜت أو اإلاشك مً الخمىس ئلى اإلاذسظتال   ،ب الزًً ٜذ جدشمهم ؤلِا

 الم٣لٙت وحٕىُت ِذد ٠بحر مً الخّ الاهخٙاك ال٢بحر في الخّ  -
ّ
 ُز والى
ّ

ُّ ال ت مخخلٙت ب في مىاوٞ حٕشا٘

ُخاث مخخلٙت  ،وجٜى

ت الّالُت في الخّ الّع  - ُّ ِش باء ِلى ؤلاداسة الّخّلُم ٘هي ال جدخاج ئلى مخابّت ، تّامل والاظخجابت وجٝلُل ألِا

ذ الذسحاث ٣٘ل َزا ًخم بؽ٣ل ئل٢خا  . شووّي ـلخمىس والُٕاب أو ـس

  الافرراض ي:العىامل التي جؤزش على وظائف الفصل 

 
ّ
اةٚ الٙفل الا٘تراض يّ َىاٟ ِذة ِىامل جإز  :64مجها ش ِلى ٌو

                                                                                                                                                                                                          
Triantafillou, V., Markopoulos ,P., Villios. K&Ilaridis, P.(2006): Synchronous e-learning room: scenarios, tools and usage, Current Developments in 

Technology-Assisted Education, © FORMATEX ,pp 983 -987. 

Liu, Q, Zhao, C, Yang, Z.(2003): construction of A web-based virtual classroom and its effective analysis, conference in a seef/teforntiers in education, 

November.(online) Available at http://dx.doi.org/10.1016/j.iheduc.2011.03.001 

 ًم٢ً الشحُى الى َزٍ اإلاشاحْ: 64

ٍ (: بىاء هٍام لخٝذًم اإلاٝشساث الخّلُمُت ِبر ؼب٢ت ؤلاهترهذ وأزٍش ِلى اججاَاث الىالب هدى الخّلُم اإلابنى ِلى الؽب٣اث سظالت د٠خىسا2003مفىٙى حىدث مفىٙى ـالر ) -

 ٔحر ميؽىسة،١لُت التربُت،حامّت خلىان.

 .لبىان ، م٢خبت(: الخّلُم الال٢ترووي ًِ بّذ اإلاباؼش الا٘تراض ي2004جِعحر ال٢ُالوي) -

- Smith,A.& Julia, 2004: The establishment of basic computer profi-ciency guidelines for students entering online courses.D.Sc., Robert Morris University, 

Dissertation Abstracts In-ternational, Vol.64, No.8, P.2687-A. 
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ُّ وبُّت اإلاٝشّ  - ُٚ الٙفل الا٘تراض ي ٘حهاساث الّخّلُم  ،ت والهذٗ مً جٌى

 ، اإلاعخُٙذون مً الىٍام -
ّ
اةٚ التي ًٝذمها اَم ش هُى اإلاعخُٙذًً مً الىٍام ومعخى خُث ًإز في هُى الٌى

ذاد في اإلا ِذاد في مشاخل دساظُت أدوى ٜذ ال شخلت الجامُّت ًخخلٚ ًِ ؤلا الٙفل الا٘تراض ي، ٘اإِل

اةٚ مثل الخىاس ِلى الخي اإلاباؼش أو احخماِاث الُٙذًى  ،جخىلب بّن الٌى

غ مىادّ  ًخّم ، خُث ًم٢ً أن مجا٥ الخٕىُت - ُّ  بُّجها أو مجاال ئِذاد الٙفل لخذَس ُّ  امىلِى أو  اىمّ

غ مُّى ٝت جذَس اةٚ اإلاّٝذ َغ حمُْ اإلاٝشساث مّم لخذس ٍ ئِذاد ًخّم ٜذ و ت، وٍش ِا مت أ٠ثر جىىّ ا ًجّل الٌى

  ،وؼمىال

-  
ّ
 ئإلاام الى
ّ

ُّ ب باإلاهاساث ألاوّ ال ش رل٤ ِلى مذي ت لُٝادة الخاظبل
ّ
 ، خُث ًإز

ّ
ساظت حر في الّذ مً الّع هم ججم٢

 ،ٍش ًِ أما٠ً جىاحذَمالىّ  بىجاح بّٕن 

م بدوس اإلاّلم في الٙفل الا٘تراض ي -
ّ
 ل الخّ ُعهحاملخخىي و مبي ، خُث ًٝىم اإلاّل

ّ
لبت أو ُ٘ما ٙاِل مْ الى

 ُّ ُّ بُجهم في بِئت ٔى   ،تت باإلافادس الّخّلُم

 اخخُاس اإلاٝشساث ألا٠ثر مالةمت للخّ اإلاّٝذم، خُث ًجب  املخخىي  -
ّ
حْ اش وجدذًذ ألاوؽىت واإلا م الا٘تراض يّ ّل

م اإلاىاظبت  ،وأظالُب الخٍٝى

-  ُّ  ًجب أن ٣ًىن جباد٥ اإلاّل، خُث تمعخىي الخٙاِل
ّ
 ىماث بحن الى

ّ
 الب واإلاّل

ّ
و٠زل٤ بحن ، جاَحنم في الاج

 الاوالب ووالب آخش مً خال٥ وظاةي 
ّ
  ،ىاظبتاإلافا٥ ج

  خُث ًذٟس ألاظاجزة أّن ، ٝاػاإلاؽاس٠ت في الىّ  -
ّ
لُه ٘مىن مً بّمهم بّماالىلبت ًخّل ُجب أن ، ِو

  ًٙسر الٙفل الا٘تراض يّ 
ّ
بمذاخالتهم أو ئزاسة هٝىت خال٥ جٝذًم ء الدلبت لىشح أظئلتهم أو ؤلا املجا٥ للى

 ،سطالّذ 

 ، خُث الزاحيّخىحُه ال -
ّ
ى٥ ئلى مىادّ  لبت في الٙفل الا٘تراض يّ ًجب أن ٣ًىن الى ً ِلى الـى  ٜادٍس

اتهم، دعببت واظخخذامها ساظُّ ساث الّذ اإلاٝشّ  ُّ  خاحتهم وخفـى

-  
ّ
ب اإلاّل  جذٍس

ّ
ْ مخخلٙت مثل  ث ووٛش ِملأدوااِخماد  الٙفل الا٘تراض يّ ، خُث ًخّم في لبتمحن والى "٘س

 ".جدذًذ اإلاهامّ " و"ىسةبّ الّع " و"ألاًذي

 ، خُث البيُت الخدخُت -
ّ
اٜت و ش ًجب أن جخ٘ى

ّ
ألاحهضة الالصمت في حلعاث وظاةش  أحهضة ال٢مبُىجشمفادس الى

ت، مْ الٙفل الا٘تراض يّ  ب٢ت  مشاِاة ظِش
ّ
شك الىّ الؽ  ِو

ّ
  دّي ردّ ىاٛ الت

ّ
  ،فا٥لالج

                                                                                                                                                                                                          
- Rovai. A.P, Wighting ,M.J. (2005): Feelings of alienation and community among higher education students in a virtual classroom, Journal of Internet and 

Higher Education,Vol 8, No 2, 97-110. (ERIC Document Reproduction Service No. EJ803728), pp 97- 110. 

- Yang, Z&Liu, Q.(2007): Research and development of web-based virtual online classroom, Journal of computer & education, volume 48 Issue, 2. February 

2007, P. 171. 184 
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 ئِذاد مىْٜ الٙفل  -
ّ
ُّ ت الّذ الا٘تراض ي وججهحٍز وجىٍُمه وجضوٍذٍ بالخى  الخّ  ت ومىادّ ساظ

ّ
م، ومخابّت ّل

 
ّ
 الى
ّ

 اإلاؽ٢الث التي جىاحههم. ب وخّل ال

 :ملىماث هجاح الفصل الافرراض ي 

ت مً الّىامل واإلاخىلباث التي حعاِذ ِلى هجاح الٙفل الا٘تراض ي وهى  : 65َىاٟ مجمِى

ُّ  ماثامللىّ  علُم
ّ
 ت:الخ

 ول٢ىّ ، تٝلُذًّ ا ًدذر في الٙفى٥ الخّ إلا د هٝل  لِغ مجشّ  ؤلال٢ترووّي ٘الّخّلُم 
ّ
ـّ ه ًخىل س ت باإلاٝشّ ب ِىامل ِذًذة خا

 ُّ ُّ والّمل  ها:أَّم ، و تت الّخّلُم

 ،ّلم ؤلال٢ترووي ِبر الؽب٢تساث ألا٠ثر مىاظبت للخّ اخخُاس اإلاٝشّ  -

باث اإلاىاظبت -  ،اخخُاس ألاوؽىت والخذٍس

-  
ّ
 ت،اإلاىاظب تالٙىسٍّ  تحّاش ال ّخٕزًتمحن بالجضوٍذ اإلاخّل

-  
ّ
م حّل  مهم في الخّ مهم ومخابّت جّٝذ اظخخذام أظالُب مىاظبت لخٍٝى

ّ
 م. ّل

 :الخىىىلىحُت ماثامللىّ 

 و 
ّ
 ل في:جخمث

 اخخُاس الخ٢ىىلىحُا اإلاىاظبت ل٣ل مٝشس.  -

 ئم٣اهُاث الخٙاِل وهٝل الفىث والفىسة في اججاَحن.  -

ت اإلاىاظبت.  - ُّ حر البرامج ؤلال٢تروه  ج٘ى

حر ألاحهضة واإلاّذاث وئِذاد الترجِباث الالصمت في اإلاىْٜ الشةِس ي ومىاْٜ اظخٝبا٥ الّخّلُم ًِ بّذ.  -  ج٘ى

 اجخار ؤلاحشاءاث الالصمت لخماًت ئبذاِاث ألاظاجزة ِلى ؼب٢ت وخٝٛى اإلال٢ُت.  -

  ماثامللىّ 
ّ
ُّ الخ  :تت وإلاداسٍّ ىظُم

 و 
ّ
 ل في:جخمث

 ئِذاد مىاْٜ الخّ  -
ّ
ا م ًِ بّذّل   ،جىٍُمهاو  وججهحَز

 حسجُلهم و  اظخٝبا٥ ولباث الىالب -
ّ
ُّ ت الّذ وجضوٍذَم بالخى ُّ  ت واإلاىادّ ساظ   ،تالّخّلُم

ُّ الجذاو٥ الّذ ئداسة  -  ،م الخمىس والاهفشاٗاهٍو  تساظ

 ،ً بّذِساث ئداسة اإلاٝشّ  -

ُّ ئداسة  -  ،ً بّذِ تالخعاباث اإلاال

-  
ّ
 مخابّت الى
ّ

 ،مؽ٢التهم ً بّذ وخّل ِب ال

                                                             
 ، مشحْ ظاب350ٞ-2003،349دمحم ِىُه خمِغ، 65



ت للمعلىماث  ُّ ت العشب
ّ
ذ  –املجل

ّ
اوي عذدال – 25املجل

ّ
الث  

69 

 

 بّذً ِئحشاء الاخخباساث  -

ت: ماثامللىّ   البششٍّ

 و 
ّ
 ل في:جخمث

-  
ّ
ب اإلاّل ُّ هٍشٍّ  محنجذٍس مل  ِلى وشاةٞ وج٢ىىلىحُا هٝل الخّ  اا ِو

ّ
 ،تم في الٙفى٥ الا٘ترالُّ ّل

-  
ّ
 ،محن وئِالمهم بالخ٢ىىلىحُا الخذًثت في هٝل الّخّلُمجىحُه اإلاخّل

-  
ّ
ب اإلاّل تمحن ِلى ئِذاد اإلاٝشّ جذٍس ُّ  تها ئداس و  ساث ؤلال٢تروه

ّ
 ، مْ ب٢تِلى الؽ

ّ
في ؤلاحشاءاث الالصمت  خاراج

ت، وخَٙ خٝٛى اإلال٢ُتمجالي الّعالمت    ال٢ٙشٍّ

ذ خلفذ الباخثت ئلى أّن  حن َزٍ اإلا هجاح الٙفل الا٘تراض يّ  ٜو ت مً ٝىماث َى َس ـّ التي جيبغي مشاِاتها، وخا

ُّ  مثلمخخلٚ اإلا٣ّىهاث  فمُمج خُث ال٢ٙاءة في ت تالىخذة الّخّلُم ُّ  ، وآل
ّ
 ئِالم الى
ّ

، ب بالٙفل الا٘تراض يّ ال

 
ّ
ب الى  وجذٍس
ّ

 ب ِلى الخّ ال
ّ
ب٣اث و  رحج٘ىت، و بِئت الٙفل الا٘ترالُّ م في ّل

ّ
اث البرمجالّخجهحزاث والؽ  الالصمت،ُّ

 الخّ ولمان 
ّ
م اإلاعخمش والخّ واِخماد  ُ ألاوؽىت واإلاىاٜؽاث،مْ جىىّ ، محنٙاِل مْ اإلاخّل  احّت.ٕزًت الشّ الخٍٝى

 الافرراضُت:الفصٌى ىاع أه 

ان ًىحذ ه ُّ ِى ، Synchronous virtual classroomت َما الٙفل الا٘تراض ي اإلاتزامًان للٙفى٥ الا٘ترالُّ أظاظ

ذ مً  وجشي الباخثت أّن . Asynchronous virtual classroom66والٙفل الا٘تراض ي ٔحر اإلاتزامً  ٠ال الىمىحن ًٍض

 ُّ  ت اإلاّٝذ ِذد الٙشؿ الّخّلُم
ّ
 مت للى
ّ

ا٥ ٥ مي ألاوّ الىّ  وأّن  ،بال ّّ ٘ ُّ  في ِمل
ّ
ة ٣٘اس الخشّ وألا  َنيّ اث الّفٚ الز

 اإلاؽ٢الث والخّ  وأظلىب خّل 
ّ
ُّ  ّاووّي م الخّ ّل  والخىبُٝاث الّمل

ّ
 ب الخّ ت التي جخىل

ّ
 ٙاِل بحن اإلاّل

ّ
م وبحن م واإلاخّل

ى اإلاخّلمحن أهٙعهم  بحنفي  أ٠ثر ئ٘ادة. َو
ً
 احخماُِا

ً
ٙمّ ِىاـش  اإلاىاٜٚ التي جخىلب جماظ٣ا  ً ت. بِىما  ل املجمِى

 الىّ 
ّ
اث اوي في مي الث ُّ  للخّ الىلّ

ً
خا  الىاٜذ.و ٞ ٢ٙحر اإلاخّّم التي حعخلضم ٜو

 :Synchronous Virtual Classroom الفصٌى الافرراضُت املرزامىت

ى الٙفل الزي ًلخٝ الٙفل الا٘تراض ي اإلاتزامً   يَو
ّ
 ُ٘ه الى
ّ

 ال
ّ
ٞ ؤلاهترهذ،ب مْ اإلاّل ذ هٙعه ًِ وٍش  م في الٜى

ّٝ ص الخّ اهجئّاون و خّ هم للمما ًدُذ الخٙاِل بُج   الاجفا٥ اإلاتزامً خممًٍو  ت.احّت الٙىسٍّ ٕزًت الشّ الخّ ي ٣لُٙاث جل

Synchronous Communication ى ًدُذ ٔٗش املخادزتو  اإلاإجمشاث ًِ بّذ ُّ ، َو  ئم٣اه
ّ
 ت جىاـل اإلاّل

ّ
 مم واإلاخّل

ذ خُٝٝي بت مً ظُاٛ  هزٍ الٙفى٥ ، 67٘في ٜو ُّ الٝاِاث الّذ ٍٜش  ٌ  ، خُث تساظ
ّ
 ؽتره جىاحذ اإلاّل

ّ
الب في م والى

ذ ت الّخٙاِالث ِبر  68خذود اإلا٣اناِخباس ل دون ول٢ً  هٙغ الٜى
ّ
 .تؽاؼالِلى خُث جخّم ١ا٘

                                                             
خىن ) 66 ت 2005خعً خعحن ٍص  لليؽش(: الخّلُم ؤلال٢ترووي، الٝاَشة، الذاس اإلافٍش

ض بً دمحم اإلاىس ى ذ 2007ِبذهللا بً ِبذالٍّض -http://lrc م.2007ماسط  19-17: مخىلباث الخّلُم ؤلال٢ترووي، بدث مٝذم ئلى مإجمش الخّلُم ؤلال٢ترووي...آ٘اٛ وجدذًاث ال٣ٍى

online.net/library/wp-content/uploads/2010/07/3r32r.doc 

 283(: ج٢ىىلىحُا الخّلُم ؤلال٢ترووي، الٝاَشة، داس ال٢ٙش الّشبي،ؿ 2008هبُل حاد ِضمي) 67

 Uzunboylu, H.(2010): the tools of the web Assisted foreign language instruction, near East university, Eric Cite 2010/414  

 ٌ.1427،ؼّبان 2007،ظبخمبر 19(:الخّلم ؤلال٢ترووي واسجباوه بىاْٜ الخّلُم ؤلا٘تراض ى، مجلت اإلاّلىماجُت،ُ 2007َذي الجنهى ) 68

http://informatics.gov.sa/index.php 

http://lrc-online.net/library/wp-content/uploads/2010/07/3r32r.doc
http://lrc-online.net/library/wp-content/uploads/2010/07/3r32r.doc
http://informatics.gov.sa/index.php
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ت مً ألادواث التي اإلاتزامىت حّخمذ الٙفى٥ الا٘ترالُتو   :جىلْ ِلى رمت اإلاؽاس٠حن ومجها ِلى مجمِى

 Whiteboard  ىسة البُماءبّ الّع  -

 Chatting  املخادزت -

-  
ّ
 Screen sharing  اؼتمؽاس٠ت الؽ

ذ -  Polling اظخىاُل الشأي أو الخفٍى

-  ُّ  Breakout Rooms تالٕٗش الجاهب

ْ  أداة الخجى٥ ِلى -  Web Tourاإلاٜى

ْ الُذ -  Hand Raising أداة ٘س

 Video Conference  مإجمش الُٙذًى -

اث الىٝاػ -  Discussion Groups مجمِى

اث  -  News Groups  ألاخباسمجمِى

 Discussion Boardلىخت الىٝاػ  -

اث اإلاّخمذة في ً مو  ُّ ت الٙفى٥ الا٘ترالُت اإلاتزامىتأؼهش البرمج ـّ  :هز٠ش خا

- Blackboard Collaborate69، 

- Paltalk70، 

- Room Talk71، 

- hp virtual classroom 72، 

- Centra Saba 73، 

- Learnlinc 74، 

- WIZIQ 75، 

- collabworx76. 

                                                             
69 http://try.bbcollaborate.com/vroom/m.go 10/9/2011 

70 www.paltalk.com , 15/5/2011 

71 http://www.roomtalk.net/supportar.htm ,12/8/2011 

72 http://www.roomtalk.net/supportar.htm ,12/8/2011 

73 http://www.roomtalk.net/supportar.htm , 17/5/2011. 

74 http://www.edtlearning.com, 25/5/2011 

75 http://www.ilinc.com/. 

76 http://www.collabworx.com/n/index.html, 22/6/2011. 

http://try.bbcollaborate.com/vroom/m.go
http://www.edtlearning.com/
http://www.ilinc.com/
http://www.collabworx.com/n/index.html
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 :Asynchronous Virtual Classroom الافرراضُت غير املرزامىتالفصٌى 

 خَى الٙفل الزي ال ًج الٙفل الا٘تراض ي ٔحر اإلاتزامً
ّ
 مْ الى

ّ
 ُ٘ه  مالب مْ اإلاّل

ّ
ذ هٙعه ب٢تِلى الؽ . في الٜى

٘ 
ّ
ّٝ  الب ًذخل ئلى مىْٜ الٙفل الا٘تراض ي في أّي الى دى ذ ٌؽاء ٍو عخّمل مخخلٚ جهال ِبر مدخىٍٜو ت َو  بدّشٍّ

ٝشأ بّن اإلاٝشّ أدواجه   ئلى مسّج أو ٌعخمْ  ساثٍو
ّ
ّٙ دًٝىم بخ وأو ٌؽاَذٍ أ مل للمّل ُّ مُل مل ٍ ىت ِلى حهاص اث مّ

 و  ٣لُٙاثًدفل ِلى الخّ  وأ الخاّؿ 
ّ
 ها ئسظالو  هاٍٝىم بدل

ّ
ذ ؤلال٢ترووّي ئلى اإلاّل ٞ البًر أو ٔحٍر مً ٜىىاث  م ًِ وٍش

ّٝ لُ الّخىاـل ؤلال٢ترووي ٔحر اإلاتزامً ً بؽ٣ل ٔحر متزامً في . حٕزًت ساحّت مىهى خل ٠ما ًم٢ىه الاؼتراٟ مْ آخٍش

 ئهجاص  وأمؽ٣لت  خّل 
ّ
 .77س الزي ًذسظه في الٙفل الا٘تراض يّ ٞ باإلاٝشّ مؽشوُ ًخّل

ت مً ألادواث التي ٔحر اإلاتزامىت حّخمذ الٙفى٥ الا٘ترالُتو   :جىلْ ِلى رمت اإلاؽاس٠حن ومجها ِلى مجمِى

ذ ؤلال٢ترووي  -   Electronic Mailالبًر

ذًت  -  Mailing Listsالٝىاةم البًر

 File Exchangeهٝل اإلالٙاث -

تالؽب٢ت  - ُّ   World Wide Web الّاإلا

ت  - ُّ  Discussion Forumمىخذًاث اإلاىاٜؽت ؤلال٢تروه

اث اإلاّخمذة في ً مو  ُّ ت اإلاتزامىتٔحر  الٙفى٥ الا٘ترالُتأؼهش البرمج ـّ  :هز٠ش خا

- Claroline 78  

- Moodle 79 

- Webct 80 

 ئبشامج الٙفى٥ الا٘ترالُت التي جخ٣امل مْ هٍم ذ مٝاسهت أبشص جّم  ذٜو 
ّ
ى ش٠حز ِلـالخ، مْ م ؤلال٢تروويداسة الخّل

ُّ مذي ج٣املها  ُّ ت الاظخما٘ت الّذ مْ أهٍمت ئداسة املخخىي و٠زل٤ ئم٣اه  اخل
ّ
ُّ ت للبرهامج ودِم الل ذ تٕت الّشب . ٜو

 :١اهذ لّىدُجت ِلى الّىدى اإلاىالي

 ٌ  بشامج الفصٌى الافرراضُت: ملاسهت 1سكم  حذو

 املضاًا

Blackboar

d 

Collaborat

e 

Saba 

Centr

a 

Web 

ct 
Wiziq 

Colla

bWor

x 

Ilinc HP 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ مؽاس٠ت الخىبُٝاث وظىذ اإلا٢خب

                                                             
خىن، 77  مشحْ ظابٞ 162 -2005،161خعً ٍص

 108ؿ  (: الخ٢ىىلىحُا والخّلُم ؤلال٢ترووي والخّلُم ًِ بّذ، جشحمت وصاسة الخّلُم الّا٥ وؼش٠ت م٢خبت الّب٣ُان، اإلامل٢ت الّشبُت العّىدًت،2007أ.و وىوى بدغ )

78 www. Claroline.net , 25/6/2011 

79 www.moodle.org, 25/6/2011 

80 www.webct.com, 26/6/2011 

http://www.moodle.org/
http://www.webct.com/
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 املضاًا

Blackboar

d 

Collaborat

e 

Saba 

Centr

a 

Web 

ct 
Wiziq 

Colla

bWor

x 

Ilinc HP 

       ✓ دِم اللٕت الّشبُت

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ الفىث / ـىث

 مْ أهٍمت ئداسة اإلاٝشساث الخ٣امل

(CMS -Course Management System) 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 ✓    ✓  ✓ ئم٣اهُت هٝل اإلالٙاث بحن الىالب واإلاّلم

أو آي بىد أو  I Phoneًذِم الاجفا٥ مً 

 وجىبُٝاث الهىاجٚ الىٝالت

✓ ✓ ✓     

ت ؤلاهترهذ      ✓ ✓ ✓ دِم ئم٣اهُت اهخٙاك ظِش

ذ  ✓   ✓   ✓ خاـُت اإلاٜإ

Poll اظخىاُل الشأي ✓ ✓ ✓   ✓ ✓ 

 ,PowerPoint, Word, Excel دِم ملٙاث

HTML, web pages, images, movie clips, 

PDF, Flash, or CMS pages 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 
ّ
 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ تُّ ش مدادزت هفّ ج٘ى

 
ّ
     ✓ ✓ ✓ مجدبْ أداء اإلاخّل

 ُّ ًالت ئم٣اه        ✓ خدمُل والخخٍض

 ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ر خاـُت الجىلت التزامىُتحج٘ى

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ VoIP  دِم الفىث ِبر ؤلاهترهذ

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Whiteboard  مؽاس٠ت العبىسة البُماء

ت مً اإلاؽاس٠حن ئلى  تمهّم ئظىاد   ✓ ✓  ✓   ✓ مجمِى

ب  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ الاجفا٥ اإلاشتي بىاظىت ١امحراث الٍى

ْ املخخىي الّخّلُمي   ✓  ✓   ✓ ٘س

 
ّ
    ✓ ✓  ✓ املخادزت الىفُتم في محزة جد٢م اإلاّل

 
ّ
حلعت للمؽاس٠حن في الٙفل مً  ش أ٠ثرج٘ى

ذ  الا٘تراض ي في هٙغ الٜى

✓       

  ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ حسجُل الٙفل الا٘تراض ي

 
ّ
م اإلاّلم في حسجُل أخذار الٙفل جد٢

 الا٘تراض ي

✓  ✓ ✓  ✓  
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 املضاًا

Blackboar

d 

Collaborat

e 

Saba 

Centr

a 

Web 

ct 
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x 
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ّ
ش ١امل ًِ خالت الٙفل ووعبت ج٘ى ش جٍٝش

 خمىس ١ل والب 

✓  ✓ ✓    

اث الٙفل الا٘تراض يوباِت   ✓      ✓ مدخٍى

 ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ِشك أظماء اإلاؽاس٠حن في الٙفل الا٘تراض ي

ذ الجلعت أل٠ثر مً ظاِخحن بّذ الىٜذ  مّذ  ٜو

 املخذد

✓       

     ✓ ✓ ✓ Blackboardالخ٣امل مْ هٍام 

  ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ Moodle  الخ٣امل مْ هٍام

ً   وبّذ ِملُه لخمحٍز بالّذًذ مً اإلاضاًا باإللا٘ت Blackboard Collaborate 12  بشهامجل اظخخذام ٙمّ اإلاٝاسهت، 

  ئلى دِمه للٕت الّشبُت وج٣امله مْ هٍم ئداسة املخخىي 
ّ
 . ألاخشي  زاثش الّذًذ مً اإلامحّ مْ ج٘ى

  
ّ
 م واملخعلم في الفصٌى الافرراضُت:أدواس املعل

 
ّ
ألادواس التي ًم٢ً أن ًٝىم مً  ظخت ِؽش دوسا 81(2004ر٠ش )حليي ظاإلاىن، :م في الفصل الافرراض يّ أدواس املعل

 
ّ
 . و م في الٙفل الا٘تراض يّ بها اإلاّل

ّ
 في:َزٍ ألادواس  لجخمث

  ،E-Teacher اإلاّلم ؤلال٢ترووي -

 ،Online Negotiator ِبر ؤلاهترهذوك اٙاإلا -

 ،Online Host  معخمُٚ ِبر ؤلاهترهذ -

 ب الخّ مذسّ  -
ّ
 ّل

ّ
 ،Personal learning trainer خص يّ م الص

 ،Convener  ب ِبر ؤلاهترهذمذسّ  -

 ،Online conductorه ِبر ؤلاهترهذ مىّح  -

 ،Online concierge اظخّالم ِبر ؤلاهترهذ -

 ،Online Manager مذًش ِلى ؤلاهترهذ -

ت  - ُّ  ،E-Policeؼشوت ئل٢تروه

 ، Online chairسةِغ ِبر ؤلاهترهذ  -

 ،Online leaderٜاةذ ِبر ؤلاهترهذ  -

                                                             
ت الىُل الّشبُت، الٝاَشة، ؿ 2004حليي ظاإلاىن ) 81 216-213(: الخّلُم ِبر الاهترهذ، جشحمت َاوي مهذي الجمل، مجمِى  
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 ،E-Teacherط ؤلال٢ترووي مذسّ  -

 ،E-Masterأظخار ئل٢ترووي  -

 ،Faceless Facilitatorالجلعاث ِّعش م -

 ،Tele- Coach or tele-tutorط خاؿ ًِ بّذ ب ًِ بّذ أو مذسّ مذسّ  -

 .Observer over the Internet مخابْ ِبر ؤلاهترهذ -

 : 2سكم  شيل
ّ
 أدواس املعل

ّ
 (Prestera& Moller,2001)82رهش  م في الفصل الافرراض يّ م أدواس املعل

 
 خأدواس امل

ّ
  :م في الفصل الافرراض يّ عل

ّ
 ب الٙفى٥ الا٘ترالُّ ًخخلٚ وال

ّ
مً خُث  ٝلُذّي ب الّخّلُم الخّ ت ًِ وال

 . و الخفاةق والاظخّذاداث
ّ
 جخمث

ّ
 :83في م في الٙفل الا٘تراض يّ ل خفاةق اإلاخّل

ُّ الّذ  -  ،Motivationت اّ٘

-  
ّ
 ،Self-Confidenceٙغ الىّ في  ٝتالث

 ،Initiativeسة داباإلا -

 ،Commitmentالالتزام  -

ُّ الٝذسة ِلى جدّم  -  ت الخّ ل معإول
ّ
 ، Take Responsibility مّل

                                                             
82 Prestera, G.E& Moller, L.A.(2001): facilitating asynchronous distance learning exploiting opportunities for knowledge building in asynchronous distance 

learning environments, Mid-south instructional technology conference, middle, Tennessee state university April 8-10 

 الى َزٍ اإلاشاحْ:الشحُى  83

ش.2005ئحهاب العُذ دمحم أخمذ ِلى ) - ت، سظالت د٠خىساٍ ٔحر ميؽىسة، ١لُت التربُت،حامّت ألاَص  (:الخّلُم ؤلال٢ترووي وئم٣اهُت جىبُٝه بالجامّاث اإلافٍش

ض -  ، أٔعىغ.2(: العماث الصخفُت للمّلم والىالب واإلاهاساث اإلاخىلبت في بِئت الخّلم ؤلال٢ترووي،مجلت الخّلُم ؤلال٢ترووي باإلاىفىسة، 2009ُ) ًاظش ؼّبان ِبذ الٍّض

Huang, R.T.(2007): Improving the Service Quality of Dis-tance Education, International Journal of Instructional Technology and Distance Learning, Vol. 4. No. 

5, May 2007 

http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=199&sessionID=11
http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=199&sessionID=11
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تالخّ  - ُّ  ،E-Resources ّامل مْ اإلافادس ؤلال٢تروه

-  
ّ
ُّ اج  ،Instructional Decisionsت خار الٝشاساث الّخّلُم

 دعب الٙشوٛ الٙشدًّ بُ في الّخّلُم ىىّ الخّ  -
ّ
 ،محنت للمخّل

 جُُٝ -
ّ
 ،Self-Assessment اثم الز

  ،Planningخىُي الخّ  -

 إلاعخىاٍ الٙشدّي  ساس يّ دفُل الّذ ٥ الخّ الٝذسة ِلى الذساظت اإلاعخٝلت والخد٢م في مّّذ  -
ً
ٝا  ،٘و

 الٝذسة ِلى الخّ  -
ّ
 م في خالت ِذم الٙهم وؤلاخباه واإلالل وخحن جبرص أًت مؽ٣لت. ّبحر ًِ هٙعه أمام اإلاّل

دخاج   ٍو
ّ
 ِذدا مً  الا٘تراض يالٙفل في  ماإلاخّل

ّ
 ه، وهي صمت لىجاخاإلاهاساث الال

ّ
 :84 ل فيجخمث

-  ُّ  ،ت حُذةمهاساث جىاـل ٠خاب

 ، ج٢ىىلىحُا اإلاّلىماثو  مهاساث ال٢مبُىجش -

 ،مهاساث الاجفا٥ الّٙا٥ -

 ،مهاساث ئداسة الىٜذ -

  ،تٝذًّ مهاساث الٝشاءة الىّ  -

 ،مهاساث اظترحاُ اإلاّلىماث -

-  
ّ
ّّ مهاساث الد  ،ثا٥ للمّلىماسجُل الٙ

ّٙ مهاساث الخّ  - تف ُّ   ،ذ والبدث في اإلا٢خباث ؤلال٢تروه

 ،ّلُٝاثمهاساث اإلاؽاس٠ت في وشح ألا٣٘اس والخّ  -

 ،لخّاون والّمل لمً مجمىِاثامهاساث  -

 مهاساث الخ٢م الزاحي.  -

 :أظالُب الخلىٍم في الفصل الافرراض ي 

                                                             
 الى َزٍ اإلاشاحْ:الشحُى  84

اهحن ) - ب فى جىمُت بّن مهاساث 2005حما٥ الِض ، مجلت ١لُت التربُت، حامّت (: ٘اِلُت الخّلم الٝاةم ِلى الٍى الخّلم ؤلال٢ترووي لذي ولبت حامّت ألاٜص ى واججاَاتهم هدٍى

ُت، ُ   .288م، ؿ 2005، 20، ط 3اإلاى٘ى

ت،اإلاإجمش الّلمي العىىي ال2001ئبشاَُم ِبذ الى٠ُل الٙاس، ظّاد ؼاَحن ) - ُّ ت "سؤي حذًذة لجُل حذًذ"،مإجمش اإلاذسظت ؤلال٢تروه ُّ ثامً لخ٢ىىلىحُا (: اإلاذسظت ؤلال٢تروه

 .2001الخّلُم، أ٠خىبش 

- Phillips, M. 1998: In compporating the internet into the Marketing classroom problems, opportunities and thoughts, the internet and higher education 

1 (3), PP 223- 230. 

Govender, A., Heukelman, D., Khalili, P., Pete, M. & Fregona, C. (2001). Can a virtual classroom address the problems associated with a large class of learners 

with diverse backgrounds? Paper presented at Conference on the 3rd Annual World Wide Web Applications, Rand Afrikaans University, South Africa, 5-7 Sep 
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م في الٙفل الا٘تراض يّ  خذم أظالُب  عخَ ح  :85وحؽمل ِلى ظبُل اإلاثا٥، ووٛش وأدواث ِذًذة للخٍٝى

  تأظئلت اظدباه -
ّ
 ،س وبّذ ئجمام الذساظتالب ٜبل دساظخه للمٝشّ ًجُب ِجها الى

 ،الٙفل الا٘تراض يّ في ؤلوؽىت التي ًماسظها الىالب أزىاء دساظخه ل اإلاالخٍت اإلاباؼشة -

  تاإلاٝابالث الخىاسٍّ  -
ّ
 مْ الى
ّ

 ،ب اإلاؽاس٠حنال

-  
ّ
 مٝاسهت دسحاث الى
ّ

ُّ ب في الاخخباساث ال  ت إلاعخىٍاث اإلاٝشّ اإلاشخل
ّ
 س ومٝاًِغ ألاداء للى
ّ

هجاص ئوملٚ  بال

 ،وجُُٝم معخىٍاث جدُٝٞ ألاَذاٗ اإلاىلىبت( أو وزاةٞ أِما٥ الىالب) الخلمُز

ش الّذ الخّ  -   توسٍّ ٝاٍس
ّ
م.دة للخّ بْ مّاًحر وأوش مدّذ التي جد  ٍٝى

 معاًير الجىدة - ب

 :ف معاًير الجىدة  حعٍش

 مّاًحر الجىدة في الخّ 
ّ
ت مً ؤلاحشاءاث وألاظغ  Quality Standards of Elearning الال٢تروويم ّل هي مجمِى

 هٍام الخّ التي ًٝضم ِلحها  اإلاّلىت
ّ
لىب مً ىباإلا هاتّي الجّ  اجج الّخّلُميّ تهذٗ ئلى لمان أن ًٙي الىّ هي و . م الال٢ترووّي ّل

ً في التر٠حز ِلى جفمُم وجشي الباخثت أن حٍّشٚ مٙهىم الجىدة في الٙفل الا  .86ٍأو ًخجاوص الّىٍام  ٘تراض ي ٢ًم 

ٝا إلاّاًحر الجىدة اإلاّخمذة ٍهٍام الٙفل الا٘تراض ي وجىُٙز مالءمت املخشحاث لؤلَذاٗ  ُٞدٝ، ورل٤ لخ٘و

اء بجمُْ اإلاخىلباث اإلاخٙٞ ِلحها بدُث جىا٥ سلا مخلٝي الخذمت الّخّلُمُت ١الىالب وأولُاء ألامىس.   وال٘ى

  علُم إلالىررووي:أهمُت وفىائذ جطبُم معاًير
ّ
 الجىدة في الخ

 ج
ّ
 :87في ت لخىبُٞ مّاًحر الجىدةالٙىاةذ الشةِعُّ  لخمث

 ،الٝذسة ِلى اإلاىا٘عت وولْ مّاًحر ألاداء، أي الخىا٘عُت -

 ،الٙؽلالهذس و  ئحشاءاث واضخت للخذ مً خاالث، أي ولْ الاٜخفاد -

ُّ الّذ  - ٝا إلاّاًحر، أي تاّ٘   ،الجىدة ئؼشاٟ حمُْ أصخاب اإلافلخت اإلاىلىبت ٘و

حن، ظمّتجدعحن الّفىسة، أي هُل  - ُّ ت اإلاّى
ّ
ذة لذي ١ا٘ ُّ  ح

خمادًت -  ،ىخُذ الُٝاس يّ للخّ ، أي الّخمهُذ جخىُي الِا

ٚ أو ه هدى الىّح الخّ  -  ،الىٍامبحن ؼشا٠ت مخ٣ا٘ئت بحن اإلاعخخذم و ، أي بىاء اإلاعخخذمخٍش

اث دعحن اإلاعخمّش الخّ  - ُّ  .حىدة الخذماث جدعحنالتي ج٢ٙل  ُُٝم اإلاعخمشالخّ ، أي لمان الُٝام بّمل

                                                             
85 Hilitz,S.R.(1995):The Virtual Classroom: Learning Without Limits Via Computer Networks, pr2, Norwood NJ, Ablex (online) available at 

http://web.njit.edu/~hiltz. 

86 Ipaye, B.(2007): Quality Assurance in e-Learning: Issues for Developing Nations, Proceedings of the 2007 MIT LINC Conference Technology-Enabled 

Education: A Catalyst for Positive Change, October -Amman, Jordan,October 31 and November 1 Dubai, U.A.E.p243 

87 Stracke, C.M.(2009): "Quality Development and Standards in e-Learning: Benefits and Guidelines for Implementations"; in: Proceedings of the ASEM 

Lifelong Learning Conference: e-Learning and Workplace Learning. Bangkok (Thailand) p6.[also online available on: http://www.qed-info.de/downloads 

file:///F:/خاص%20بالرسالة/تعديل%20د%20محمد/رسالة%20يارب/الاطار%20النظرى/الرسالة/تعديل%20د%20ابو%20السعود/ترقيم%20الاطار%20النظرى/الرسالة%20يارب1/الرسالة%20يارب%20التوفيق/مكتب%20الكمبيوتر/خارج/Norwood%20NJ,%20Ablex(http:/web.njit.edu/~hiltz/)
file:///F:/خاص%20بالرسالة/تعديل%20د%20محمد/رسالة%20يارب/الاطار%20النظرى/الرسالة/تعديل%20د%20ابو%20السعود/ترقيم%20الاطار%20النظرى/الرسالة%20يارب1/الرسالة%20يارب%20التوفيق/مكتب%20الكمبيوتر/خارج/Norwood%20NJ,%20Ablex(http:/web.njit.edu/~hiltz/)
http://www.qed-info.de/downloads
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 :علُم إلالىررووي
ّ
 مخطلباث الجىدة في الخ

  88 (Ehlers,2004) دساظتخّذدث 
ّ
 باث حىدة الخّ مخىل

ّ
  م ؤلال٢ترووّي ّل

ّ
 خُث أ٠ّذ ، محنمً مىٍىس اإلاخّل

ّ
ًجب  هث أه

 
ّ
 أن ًد

ّ
ُّ عم بالؽ  ، تمىل

ّ
ُّ ٘ال ًخٜى  ٚ ِىذ الجىاهب الّخّلُم

ّ
خذد ٜذ و . ىبُٞواحهت الخّ ٝت بخفمُم ت ٘ٝي أو اإلاخّل

 
ّ
 الباخث ظبّت مجاالث سةِعُت لىحهاث هٍش اإلاخّل

ّ
 باث حىدة الخّ محن خى٥ مخىل

ّ
 هي: م ؤلال٢ترووّي ّل

 دِم اإلاذسّ  -
ّ
 ،مط للمخّل

-  
ّ
  والخّاووّي  ؽاس١ّي الّمل الد

ّ
 ،ظحنمحن ومْ الخبراء واإلاذسّ بحن اإلاخّل

ُّ خفاةق الخّ حىدة ال -  ت لىٍام الخّ ٝى
ّ
 ،م ؤلال٢ترووّي ّل

 ،٣لٙتالخّ  -

-  
ّ
 ،مهعت التي جّٝذ س واإلاإّظ م خى٥ اإلاٝشّ اإلاّلىماث التي ًدخاحها اإلاخّل

 ،س وعبت اإلاٝشّ  -

غ.مبادب ِلم الخّ  -  ذَس

لُه، ٘اّن  باث  ٜبل الُٝام بخىبُٞهّم مً اإلاِو
ّ
 في الجىدة مخىل

ّ
 الّخّلُم ؤلال٢ترووي أن جخ٘ى

ّ
ت مً الؽ شوه ش مجمِى

 :89مً أَّمها تألاظاظُّ 

 حىدة م٢دعباث  -
ّ
 الى
ّ

ُّ ال ت مىاظبت جمخل٤ ب اإلالخدٝحن بهزا الىُى مً الّخّلُم لممان مذخالث حّلُم

ُّ ٙعُّ ؤلام٣اهاث الىّ  ُّ ت والّٝل صمت، تت والجعم
ّ
 الال

-  ُّ ت بدُث جٝىم بيُتها ِلى أ٘مل أهىاُ اإلاّاٗس اإلاّاـشة واإلاّلىماجُت وج٢ىىلىحُا جخىُي البرامج الّخّلُم

ُّ الاجفا٥ اإلاشجبىت باالخخُاحاث   ،تاملجخمّ

  اظخخذام ج٢ىىلىحُا الاجفا٥ -
ّ
مً  ًواإلاّلىماجُت وأهىاُ اإلاّاٗس واإلاهاساث والخٝىُاث واإلاىهجُت التي جم٢

 ،الٝذسة ِلى ؤلاهخاج وؤلابذاُ

ش ؼشوه  - ُّ الج٘ى ُّ جىدة في اإلااّدة الّخّلُم  ت والىظاةل الّخّلُم
ّ
 ت واإلاّل

ّ
ُّ محن و١ا٘ اث التي حعخخذم في ت البرمج

م،الّخّلُم وال
ّ
 ّخّل

ُّ ِىذ مشاٜبت دُٜٝت اِخماد  -  َذاٗلممان بلٓى ألا  الّخّلُم ؤلال٢ترووي ت في هٍامجىُٙز البرامج الّخّلُم

اًت   مً خاالث الخّ والٜى
ّ
 ،يذو

                                                             
88 Ehlers, U.(2004): Quality in e- Learning from a learner„s Prespective, Campus Essen; Universitaetsstr. 30p9; 45141 Essen; Germany (online) Available at 

http://www.eurodl.org/index.php?p=archives&year=2004&halfyear=1&article=101 

89 Farrell, G.M.(2001): the changing faces of virtual education, the commonwealth of learning Vancouver, British Columbia Canada. (online) Available at 

http://www.col.org 

 Smith,A.& Julia, 2004: The establishment of basic computer profi-ciency guidelines for students entering online courses.D.Sc., Robert Morris University, 

Dissertation Abstracts In-ternational, Vol.64, No.8, P.2687-A 

http://www.eurodl.org/index.php?p=archives&year=2004&halfyear=1&article=101
http://www.col.org/
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اث جُُٝم البرامج الّخّلُمُت اإلاعخخذمت في هٍامي الّخّلُم ؤلال٢ترووي والّخّلُم اإلاٙخىح في لىء اإلاعخجّذ  -

 
ّ
ُّ الث ُّ ٝا٘ الخاث أوّ ٕزًت الشّ واظخخالؿ الخّ ، تت والاحخماِ ٥ وبفىسة ال بأوّ احّت مً أحل ئدخا٥ ؤلـا

 ،ةمعخمشّ 

ش أداء أِماء َُئت الخّ  -  جىٍى
ّ
 ذَسغ و٠زل٤ ؼشوه ٜبى٥ الى
ّ

ا ِلى اظخمشاس حىدة اإلاذخالث إلاا ، بال خـش

 ،لزل٤ مً أزش ِلى حىدة املخشحاث

 مً ١ّل  الّخّلُم ؤلال٢ترووي بفىسة معخمشة وجخلُفهي في هٍام والٙنّ  ٍام ؤلاداسّي ٍش في الىّ ئِادة الىّ  -

 
ّ
حر حىدة الّخّلُم للى ل ج٘ى اث التي حّٜش  ،لبت اإلالخدٝحناإلاّٜى

ض هٝاه الٝىّ ئلى ئحشاءاث الخّ  ئخماُ هٍام الّخّلُم ؤلال٢ترووّي  - ة ومّالجت هٝاه ُُٝم مً أحل حٍّض

ُّ ى ّٚ بفىسة ؼاملت ومىلالمّ   ،تِ

ى٥ ئلى الخّ  - حر الـى  ،أظّاس مّٝىلتٝىُاث بج٘ى

حر الخّ  - ب اإلاعخمّش ج٘ى   ذٍس
ّ
ّّ إ محن واإلاعودِم اإلاّل اث في الاظخخذام الٙ ا٥ ولحن ِلى حمُْ اإلاعخٍى

 ُّ شاك الّخّلُم  ،تللخ٢ىىلىحُا مً أحل ألٔا

 ىمُت والابخ٣اس في ؼب٢ت ؤلاهترهذ مً أحل دِم الخّ ئوؽاء بشهامج مً أحل الخّ  -
ّ
 ،مّل

ُّ الّمل ِلى  -  ي لُلبّ  ِالُت للمدخىي ت الخفى٥ ِلى حىدة حّلُم
ّ
 ،محناخخُاحاث اإلاخّل

 ،الّالميّ  الىمىرج الّخّلُميّ مْ  ىا٘ٞخّ للالظدُّاب  والخىٍُميّ  مشاحّت ؤلاواس الٝاهىوّي  -

-  ُّ  خماًت خفـى
ّ
 ،مت اإلاخّل

ل لذِم الخّ  -  ساث الجذًذة.ىىّ اظخذامت الخمٍى

2 

 الُت:ى جبّذ الباخثت ؤلاحشاءاث اإلاا

واظخٝشاء اإلاىاـٙاث  ٍشّي ألادبُاث اإلاشجبىت بمىلُى البدث وجدلحها بهذٗ ئِذاد ؤلاواس الىّ مسر  -

ـّ   ،وجفمُم أدواث البدث ت بخٝذًم همىرج الٙفل الا٘تراض يّ الخا

 م مً خالله ِلى ؼب٢ت ؤلاهترهذاإلاّٝذ  ئِذاد همىرج الٙفل الا٘تراض ي اإلاٝترح واملخخىي الّخّلُميّ  -

  ،متوجفمُم ألاوؽىت اإلاعخخذ

-  
ّ
ُّ ئِذاد بىاٜت اإلاخىل  باث الٝبل

ّ
 ت لخدذًذ معخىي الى
ّ

وئحشاء  ب في مهاساث ال٢مبُىجش وؤلاهترهذال

 الخّ 
ّ

ُّ وئِذادَا في ـىستها الجّ  صمت ِلحهاّذًالث الال  ،تهاة

ُّ ت والّع جدذًذ ألاَذاٗ الّاّم  - ت واملخخىي لىخذة "الفُٖ واإلاّادالث في ؤلا٠عُل" اإلاٝذم ِبر هٍام لى٠

ت مً الخبراء واإلاخخففحن إلبذاء الشأي ٘حهاالٙفل  شلها ِلى مجمِى  ،الا٘تراض ي، ِو
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ى الٙفل الا٘تراض يّ  -   ئِذاد ظِىاٍس
ّ
ت  اإلاٝترح حر داخل الٙفل الا٘تراض يّ الّع  وخي شله ِلى مجمِى ِو

 ،أيفحن في املجا٥ إلبذاء الشّ مً الخبراء واإلاخخفّ 

 ،سائهمآوحّذًله في لىء  ِت مً الخبراءئِذاد بىاٜت ئحاصة الٙفل الا٘تراض ي بّشله ِلى مجمى  -

 و  دفُلي)الاخخباس الخّ  ئِذاد أدواث البدث اإلاخمثلت في -
ّ
شلهمُٝاط الاج ت مً الخبراءا جاٍ( ِو  ِلى مجمِى

 ،سائهمآوحّذًلها في لىء 

وأدواث الُٝاط بهذٗ ُٜاط زباث أدواث البدث  جشبت الاظخىالُِت للٙفل الا٘تراض يئحشاء الخّ  -

 ،تجشبت ألاظاظُّ ّىباث التى ٜذ جدذر ِىذ ئحشاء الخّ لفّ ٗ ِلى اّشّ والخّ 

-  ُّ ت البدث ألاظاظ  ت مً والباث الفّ اخخُاس مجمِى
ّ
ذادًت  ٚ لى٥ ؤلِا ذادي بمذسظت ظّذ ٔص الثاوي ؤلِا

 ُّ  بىاث باداسة بجها الّخّلُم
ّ
ذ ش ٘حهً خبرة ظابٝت بمهاساث ال٢مبُىجش وؤلاهترهذت، ممً جخ٘ى بلٖ ِذدًَ . ٜو

 ،والبت 25

-  ُّ ت البدثجىبُٞ أدواث الذساظت ٜبل  ،ا ِلى مجمِى

-  ُّ ًّ  ت اظخخذام الٙفل الا٘تراض يّ ؼشح ٠ُٙ ت البدث وحعلُمه ذ ِبر ؤلاهترهذ لىالباث مجمِى  البًر

ُّ هً، واظم اإلاعخخذم و١لمت اإلاشوس الخاـت ب ل٢تروويالا اِمت للٙفل ت جدمُل البرامج الّذ وجىلُذ ٠ُٙ

  ،الا٘تراض يّ 

-  
ّ
 . يّ ٘تراض د ِبر الٙفل الا املخّذ  منيّ ىخذة الّخّلُمُت مً خال٥ الجذو٥ الضّ الباث للدساظت الى

 الخجشبت ألاظاظُت للبدث - أ

 وبّذ الخّ ، الخجٍشب الاظخىالعيّ والُٝام ب بّذ ئهخاج الٙفل الا٘تراض ي -
ّ
مً الاخخباس  ذ مً زباث ١ّل أ٠

  دفُليّ الخّ 
ّ
ذاد للخّ  هدى اظخخذام الٙفى٥ الا٘ترالُت، جّم  جاٍومُٝاط الاج ت مْ جشبت ألاظاظُّ ؤلِا

ُّ اججت ًِ الخّ الىّ الاظترؼاد باإلاالخٍاث  ذ جّم . تجشبت الاظخىالِ ُّ جىُٙز الخّ  ٜو ٞ جشبت ألاظاظ ت ٘و

 الُت:ؤلاحشاءاث الخّ 

-  ُّ  ،ت للبدثجدذًذ الهذٗ مً الخجشبت ألاظاظ

بيّ فمُم الخّ جدذًذ الخّ  -  ،للبدث جٍش

-  ُّ   ،ىت البدثجدذًذ ِ

  ،دواث البدثأل  ىبُٞ الٝبليّ الخّ  -

-  ُّ   ،ت ِبر الٙفل الا٘تراض يّ دساظت الىخذة الّخّلُم

 ألدواث البدث. ىبُٞ البّذّي الخّ  -
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 للجلعت داخل الفصل الافرراض يّ  شاشت جىضح الهذف العامّ : 3سكم  شيل

 

 الخطبُم البعذي ألدواث البدث:  - ب

ِلى  بشهامج ؤلا٠عُل" ِبر الٙفل الا٘تراض يّ ُٖ واإلاّادالث فى "الفّ  بّذ الاهتهاء مً دساظت الىخذة الّخّلُمُت

  ُٞىب، جّم جؼب٢ت ؤلاهترهذ
ّ
  دفُليّ الاخخباس الخّ ي ف لتأدواث البدث اإلاخمث

ّ
جاٍ هدى الٙفل الا٘تراض ي ومُٝاط الاج

 ُّ  الخّ ي ابّت وهراث البدث الخّ ىت البدث بهذٗ الخفى٥ ِلى مخٕحّ ِلى ِ
ّ
 .جاٍدفُل والاج

 هخائج البدث وجفعيرها 

 :ث اإلاىالُتالجضء باإلحابت ًِ أظئلت البد ًخخق َزا

: ما علُم ألاظاس ي وجفعُلهي  العؤاٌ ألاٌو
ّ
 ؟هامعاًير الجىدة لخصمُم الفصٌى الافرراضُت لطالب الخ

ـّ  عت حععى ئلى مإّظ  للّمل ألّي  ٜاةمت بمّاًحر الجىدة للٙفى٥ الا٘ترالُت ٠مشحْ أظاس يّ  ىلذ الباخثت ئلجى

  اإلاٝترخت في بىاء الٙفل الا٘تراض ي في لىء مّاًحر الجىدةت جُّٙل الٙفى٥ الا٘ترالُّ 
ّ
 محنوخفاةق اإلاخّل

 
ّ
 َزٍ اإلاّاًحر  زتاخذ، مْ مشاِاة تُّ ت والٙىّ ٢ىىلىحُّ وألاظغ واإلابادب الخّ  تربىٍّ وخاحاتهم الت

ّ
ُامها لى وؼمتها ودٜ ها ٜو

 ُّ ذ  ت.ِلى أظغ ِلم ُّ َزٍ ال اؼخٝاٛ جّم ٜو ورل٤ بّذ  اإلاخاخت واإلاّاًحر الّاإلاُت، ساظاثاث والّذ ٝاةمت مً ألادب

 .بما ًدٝٞ أَذاٗ البدث أ٣٘اس وهخاةجما وسد ٘حها مً  جدلُلها وئِادة ـُأت

ىضر    ( ِذد املجاالث واإلاّاًحر واإلاإؼشاث بٝاةمت مّاًحر الجىدة لخفمُم الٙفى٥ الا٘ترالُت. 6حذو٥ )اٍو
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 ٌ  الجىدة للفصٌى الافرراضُت معاًير : كائمت 2سكم  حذو

 املؤششاث املعاًير املجاالث

 : املجاٌ ألاٌو

 س يّ عم املؤّظ الّذ 

 4 أوال: مُّاس ئظتراجُجُت الّخّلُم في الٙفل الا٘تراض ي باإلاإظعت

: مُّاس المىابي واإلافذاُٜت وألاخالُٜاث
ً
 6 زاهُا

: مُّاس الذِم اإلاالي وؤلاداسي 
ً
 5 زالثا

: مُّاس 
ً
 4 خذماث الّخّلُم جٝذمها اإلاإظعت في الٙفل الا٘تراض يسابّا

املجاٌ الثاوي: 

 الّذ 
ّ
 يّ عم الفن

 
ّ
 ىىىلىجيّ والخ

 5 البيُت الخ٢ىىلىحُت

 3 ٢ىىلىجيوالخّ  الّٙنيّ ؤلاؼشاٗ 

ُّ ت ٠ٙاءة البيُت الخّ مّاًحر اظخمشاسٍّ  ُّ ت الخّ دخ  3 ت٢ىىلىح

املجاٌ الثالث: 

جصمُم الفصٌى 

 الافرراضُت

 الرربىي( )الجاهب

 
ّ
: مّاًحر خاـت باإلاخّل

ً
 7 ي٘تراض محن واخخُاحتهم مً الٙفل الا أوال

: مّاًحر خاـت باإلاّلم
ً
 16 زاهُا

: مّاًحر أَذاٗ الٙفل الا 
ً
 10 ي٘تراض زالثا

: مّاًحر اظتراجُجُاث الخّ 
ً
غ اإلاسابّا  3 ي٘تراض ة في الٙفل الا ذمّخذَس

: مّاًحر ألاوؽىت الّخّلُمُت داخل
ً
 21 ي٘تراض الٙفل الا  خامعا

م اإلاّٝذ  : مّاًحر الخٍٝى
ً
 27 ي٘تراض مت في الٙفل الا ظادظا

: مّاًحر الخٕزًت الشاحّت.
ً
 14 ظابّا

 املجاٌ الشابع:

جصمُم الفصٌى 

 الافرراضُت

ّي(
ّ
 )الجاهب الفن

:مّاًحر بُئُت
ً
 19 أوال

: مّاًحر جفمُم واحهت الخٙاِل للٙفل ؤلا٘تراض ى.
ً
 34 زاهُا

 مّاًحر جفمُم املخخىي الّخّلُمي في الٙفل الا 
ً
 61 ي٘تراض زالثا

: مّاًحر الخٙاِلُت والخد٢م الّخّلُمي في الٙفل الا٘تراض ي
ً
 55 سابّا

 
ً
 7 ي٘تراض داسة الٙفل الا ئ مّاًحر: خامعا

 
ً
 21 ي٘تراض الشوابي وأظالُب الخفٙذ في الٙفل الا  مّاًحر: ظادظا

:
ً
 12 والخىحُه والبدثمّاًحر اإلاعاِذة  ظابّا

: مّاًحر الخىاُ٘ٝت وألامان
ً
 8 ي٘تراض للٙفل الا  زامىا

 إلاحماليّ 

  22 مجاالث 4
 
  345 معُاسا

 
 مؤششا

ذ ٜامذ الباخثت ب وبٝا ةه جباُ ٜاةمت مّاًحر الجىدة للٙفى٥ الا٘ترالُت ِىذ جفمُم الٙفل الا٘تراض ي وبىااٜو

 ١ل مشخلت مّاًحر الجىدة للٙفى٥ الا٘ترالُت.مْ ما ًخّق  إلاشاخل همىرج الخفمُم الّخّلُمي،
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 هى  العؤاٌ الثاوي: ما
ّ
  مىرج امللررح للفصل الافرراض يّ الى

ّ
علُم ألاظاس يّ لطال

ّ
 في ضىء معاًير الجىدة؟ ب الخ

فمُم الّخّلُمي الٝاةم ِلى مىرج اإلاٝترح في لىء مّاًحر الجىدة ودساظت ِذد مً همارج الخّ جفمُم الىّ  جّم 

ذ ، الؽب٣اث  ي ؼخمل ِلى زماواٜو
ّ
 حي:آلا لذ فيمشاخل جمث

 مشخلت الفٙش: الخُُٝم اإلابذتي.  -

 اإلاشخلت ألاولى: مشخلت التهُئت.  -

 اإلاشخلت الثاهُت: مشخلت الخدلُل.  -

 اإلاشخلت الثالثت: مشخلت الخفمُم.  -

 اإلاشخلت الشابّت: مشخلت ؤلاهخاج.  -

م البىاتي للٙ -  فل الا٘تراض ي. اإلاشخلت الخامعت: مشخلت الخٍٝى

 اإلاشخلت العادظت: مشخلت الخىبُٞ.  -

م.  -  اإلاشخلت العابّت: مشخلت الخٍٝى

 الُت:ى اظخخذمذ ألاظالُب ؤلاخفاةُت اإلا، جّم الخخباس ٘شوك البدثو 

 :(One Sample "T" Test) للمجمىعت الىاخذة "T-test"اخخباس 

، ومُٝاط دفُل اإلاّشفيّ الخخباس الخّ  والبّذّي  الٝبليّ ىبُٝحن مً الخّ  ذاللت الٙٛش بحن مخىظىي دسحاث ١ّل ورل٤ ل

 .الاججاٍ لبُان أزش الٙفل الا٘تراض ي

 ": ²ηآًخا" كُاط حجم ألازش

ّٝ ورل٤   دفُل اإلاّشفيّ مً الخّ  جأزحر الٙفل الا٘تراض ي في جىمُت ١ّل  مذي ٞ مً للخد
ّ
جاٍ هدى الٙفل ، والاج

 . الا٘تراض يّ 

 :(Blacke Modified Gain Ratio)ًً" بال ـ "وعب الىعب املعذٌ ل

ُّ ورل٤   والاججاٍ.  في جىمُت الخدفُل اإلاّشفي ت الٙفل الا٘تراض يّ لُٝاط ٘اِل

  العؤاٌ الثالث: ما أزش اظخخذام الفصل الافرراض يّ 
ّ
 ؟دصُل املعشفيّ على الخ

اث لئلحابت ًِ َزا العإا٥ جم اخخباس صخت الٙشل  :تالخالُُّ

تالفشض ُّ  : ًىحذ ٘ٛش دا٥ّ ىألاول ُّ ت البدث ا بحن مخىظىي دسحاث والب ئخفاة الخىبُٝحن  مً في ١ّل مجمِى

 الٝبلي والبّذي في الخدفُل اإلاّشفي، لفالر الخىبُٞ البّذي. 

تالٙشلٍ للخدٝٞ مً َزو   .دفُل اإلاّشفيّ ِلى الخّ  " لُٝاط أزش الٙفل الا٘تراض يّ T-testجىبُٞ اخخباس " جّم  ُّ

م  جذو٥ ال رٍىّض و  " لذاللت الٙٛش بحن مخىظىي دسحاث مجمىِت البدث في ١ل مً الخىبُٝحن T-testهخاةج " 3ٜس

 .دفُل اإلاّشفيّ الٝبلي والبّذي الخخباس الخّ 
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 ٌ  داللت الفشق بين مخىظطي دسحاث مجمىعت البدث في ول مً الخطبُلين اللبلي والبعذي: 3سكم  حذو

 (²η، آًخاT-testالخخباس الخدصُل املعشفي هخائج )

 اللُاط

عذد 

أفشاد 

 العُىت

الذسحت 

اليلُت 

 لالخخباس

 املخىظط
الاهدشاف 

 املعُاسي 

دسحاث 

ت  الخٍش

 1-ن

 كُمت"ث"
معخىي 

 الذاللت

كُمت 

 (²ηآًخا)

 البّذي
5 15 

13 .88 1 .03 
24 4814 0 .01 0 .99 

 14. 1 48. 3 الٝبلي

ت البدث في ١ّل بحن مخىظىي دسحاث والباث اخخال٘ا  َىاٟ أّن  طرباظخٝشاء الىخاةج ًخّ  ىبُٝحن مً الخّ  مجمِى

وحىد ؽحر ئلى ٌ امّم ، (01.0)ِىذ معخىي  دا٥ّ ى َو .ىبُٞ البّذّي لفالر الخّ ، دفُليّ خخباس الخّ ال ل والبّذّي  الٝبليّ 

 . دفُل اإلاّشفيّ ِلى الخّ  ي٘تراض أزش للٙفل الا 

لذي والباث ُِىت البدث ٠بحر حذا، خُث  دفُل اإلاّشفيّ لٙفل الا٘تراض ي في جىمُت الخّ ا٠ما أن حجم جأزحر 

ى حجم جأزحر ٠بحر.  (²η( )0 .99بلٕذ ُٜمت آًخا )  َو

ىذ  ُّ ٤ً" لخعاب وعبت ال٢عب اإلاّّذ جىبُٞ مّادلت "بال ِو ِلى  ت الٙفل الا٘تراض يّ ٥ لخدذًذ مذي ٘اِل

 "الفُٖ واإلاّادالث تُّ ّلُمالىخذة الخّ في خعاب وعبت ال٢عب اإلاّذ٥ في الخدفُل اإلاّشفي  جّم ، دفُل اإلاّشفيّ الخّ 

 للفّ " في ؤلا٠عُل
ّ
ٚ  

ّ
ذادّي  اويالث  اإلاىالي. جذو٥ ال٠ما َى مىضر ب ؤلِا

 ٌ  وعبت الىعب املعّذ : 4سكم  حذو
ّ
 دصُل املعشفي لذي طالباث مجمىعت البدثٌ في الخ

 في الخطبُلين اللبلي والبعذي الخخباس الخدصُل املعشفي

 عذد الطالباث

مخىظطاث دسحاث 

في الطالباث 

 الخطبُم البعذي

مخىظطاث دسحاث 

الطالباث في 

 الخطبُم اللبلي

الذسحت النهائُت 

 لالخخباس

 وعبت الىعب

 ٌاملعّذ 

25 13 .88 3 .48 15 06.1 

ُّ ٘ طرخّ الجذو٥، ج باظخٝشاء الىخاةج في   دفُل اإلاّشفيّ ت الٙفل الا٘تراض ي في جىمُت الخّ اِل
ّ
ت لذي وال ب املجمِى

بُت، خُث بلٕذ  ا ( 2. 1)وعبت  أ٠بر مً يوه (6. ٥1)وعبت ال٢عب اإلاّّذ الخجٍش شا ِلى  ٤ًبال التي اِخبَر
ّ
مإؼ

 الٙاِلُت. 

لُه ت ٜبى٥ الٙشل جّم ، ٘ٝذ ِو  ( بحن مخىظي01.0وحىد ٘شوٛ راث داللت ئخفاةُت ِىذ معخىي )ى وهي ألاولُّ

ت البدث في الخىبُٝ  .ىبُٞ البّذّي لفالر الخّ  اإلاّشفيّ دفُل في الخّ  والبّذّي  ن الٝبليّ حدسحاث والباث مجمِى
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علُم ألاظاس ي هدى اظخخذام الّعؤاٌ الّشابع: 
ّ
ما أزش الىمىرج امللررح للفصل الافرراض ي على اججاه طالب الخ

علُم؟
ّ
 الفصل الافرراض ي في الخ

ت جم اخخباس الٙشل لئلحابت ًِ َزا العإا٥  :تالخالُُّ

ت الفشض ت البدث في ١ّل  ًىحذ ٘ٛش دا٥ ئخفاةُا بحن :تالثاهُُّ مً الخىبُٝحن  مخىظىي دسحاث والباث مجمِى

للخدٝٞ و الٝبلي والبّذي إلاُٝاط الاججاٍ هدى اظخخذام الٙفل الا٘تراض ي في الّخّلُم، لفالر الخىبُٞ البّذي. 

تالٙشلٍ مً َز ىّضر الجذو٥ اإلاىالي " لُٝاط أزش الٙفل الا٘تراض ي ِلى الاججاT-testٍجىبُٞ اخخباس " جّم  ُّ . ٍو

 الاخخباس:هخاةج 

 : داللت الفشق بين مخىظطي دسحاث مجمىعت البدث في ول مً الخطبُلين اللبلي والبعذي5حذٌو سكم 

 (²η، آًخاT-test)هخائج  يّ فرراض هدى اظخخذام الفصل الا  مللُاط الاججاه

 اللُاط

عذد 

أفشاد 

 العُىت

الذسحت 

 
ّ
ت ُّ اليل

 للملُاط

 املخىظط
الاهدشاف 

 املعُاسي 

دسحاث 

ت  الخٍش

 1-ن

 كُمت "ث"
معخىي 

 الذاللت

 كُمت آًخا

(²η) 

 البعذي
25 132 

122 .9 11 .14 
24 27 .29 

00 .01 

 

0 .96 

 82. 7 32. 51 اللبلي 

ت البدث في ١ّل  اَىاٟ ٜ٘ش أّن  طرجذو٥ ًخّ الوباظخٝشاء الىخاةج في  مً  بحن مخىظىي دسحاث والباث مجمِى

  والبّذّي  ىبُٝحن الٝبليّ الخّ 
ّ
 ا ًذ٥ّ مّم ، ىبُٞ البّذّي لفالر الخّ ّي ٘تراض جاٍ هدى اظخخذام الٙفل الا إلاُٝاط الاج

 الاججاٍ. َزا  في جىمُت ي٘تراض ِلى وحىد أزش للٙفل الا 

ذ جّم  ِلى الاججاٍ هدى اظخخذام الٙفل  يّ ٘تراض " لُٝاط حجم الخأزحر الٙفل الا ²ηجىبُٞ مشبْ آًخا"ٜو

، "²η" اظخخذام مشبْ آًخا ئلى اظخخذام الٙفل الا٘تراض ي، جّم  ًشحْألازش اإلاسّجل  للخدُٝٞ مً أّن ّي. و ٘تراض الا 

ت لـ ( ²ηِىذما ج٣ىن ُٜمت آًخا )را أزش  الٙفل الا٘تراض ي ذ  َّ ٌ  خُث  ذ ِلى رل٤. و  15.0معاٍو ٍخطر مً أو جٍض

لذي والباث ُِىت البدث ٠بحر حذا، خُث بلٕذ أزحر للٙفل الا٘تراض ي في جىمُت الاججاٍ حجم الخّ  أّن  جذو٥ ال

 .96.0 (²ηُٜمت آًخا )

٥ لخدذًذ مذي ٘اِلُت الٙفل الا٘تراض ي ِلى ٤ً" لخعاب وعبت ال٢عب اإلاّّذ جىبُٞ مّادلت "بال أّما ِىذ 

جها ال جّم ، ٘ٝذ الاججاٍ ُّ  اإلاىالي: جذو٥ حسجُل الّىخاةج التي ًب

 ٌ  في الخطبُلين اللبلي والبعذي  لذي طالباث مجمىعت البدثالاججاٍ ٌ في وعبت الىعب املعّذ : 6سكم  حذو

 عذد الطالباث

مخىظطاث دسحاث 

الطالباث في 

 الخطبُم البعذي

مخىظطاث دسحاث 

الطالباث في 

 الخطبُم اللبلي

الذسحت العظمى 

 مللُاط الاججاه

وعبت الىعب 

 املعذٌ

25 122 .9 51 .32 132 1 .43 

الٙفل الا٘تراض ي في جىمُت الاججاٍ لذي والباث مجمىِت البدث، خُث بلٕذ وعبت ٘اِلُت  جذو٥ الطر مً خّ جو 

ا ( 2. 1)وعبت  أ٠بر مً يوه 43. 1ال٢عب اإلاّذ٥  شا ِلى  ٤ًبال التي اِخبَر
ّ
 .الٙاِلُتمإؼ



ت للمعلىماث  ُّ ت العشب
ّ
ذ  –املجل

ّ
اوي عذدال – 25املجل

ّ
الث  
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لُ ت جم ٜبى٥ الٙشل هِو ت البدث  ىحىد ٘ٛش دا٥ّ ت الٝاةلت بالثاهُُّ  بحن مخىظىي دسحاث والباث مجمِى
ً
ئخفاةُا

  والبّذّي  ن الٝبليّ حي الخىبُٝف
ّ
 . ىبُٞ البّذّي لفالر الخّ ، جاٍفي الاج

 ضىء معاًير الجىدة؟ ياملخطلباث الالصمت لخفعُل الفصٌى الافرراضُت فهي ما  :خامغالعؤاٌ ال

ـّ الخّ  جّم ، إا٥الّع ً َزا لئلحابت ِ  الّىاـش  لى ِذد مًئل ى
ّ
 :يحآلاي ل فجخمث

حر البيُت الخّ  ُّ ج٘ى  ت دخ
ّ
ت الال ُّ ٣ىن رل٤ في صمت لخُّٙل الٙفل الا٘تراض يّ ؤلال٢تروه خُّٙل الٙفل ب مشخلت أولى، ٍو

 ، مً اإلاجز٥  الا٘تراض يّ 
ّ
زا ًخىل   بَو

ّ
 ئواؼتراٟ  ش خاظب شخص يّ ج٘ى

ّ
 الم و هترهذ لذي اإلاّل

ّ
 ى
ّ

 ، بال
ّ
ب ٠ما ًخىل

 ُّ ُّ مهاساث جٝى ّٙ ت أظاظ ُّ البدث في اإلاىاْٜ و  الذسدؼتو  ذ ؤلاهترهذت مثل جف تو ت الّخّلُم ذ اظخخذام  مّ٘ش البًر

م  ت في الٙفل الا٘تراض يّ ُّ ةِعألادواث الشّ و ؤلال٢ترووي 
ّ
عبت ئلى اإلاّل

ّ
ىماٗ ئلى رل٤ بالي الٝذسة ِلى جفمُم ٍو

اث هٝاػ، ، و أوؽىت حّلُم ال٢ترووي مخخلٙت ًِ الّخّلُم الخٝلُذي  وئابخ٣اس مىلِى
ّ
أّما الب. داسة الىٝاػ بحن الى

ُّ ٘خخمّمً  تاإلاشخلت الثاهُ ُل ؼب٢ت ؤلاهترهذ ئلى حمُْ اإلاذاسط في حمُْ اإلاىاوٞ الّخّلُم بدُث ٌعخىُْ  تجـى

 
ّ
 اإلاّل

ّ
 مىن والى

ّ
ت  ب ئخماس أحهضةال ُّ الخاظب املخمى٥ الخاـت بهم ئلى اإلاذسظت لذخى٥ اإلاٝشساث ؤلال٢تروه

خّم في مشخلت زالثت اإلاعاهذة للخّلُم داخل الٙفل الا٘تراض ي صما في ١ل ٘فل داخل ١ل مذسظت ولْ ؼاؼت بال . ٍو

 ، مخفلت بؽب٢ت ؤلاهترهذ
ّ
تبدُث ًم٢ً للمّل ُّ  ِلى ام أن ٌّشك بّن اإلاىاْٜ ؤلال٢تروه

ّ
أّما  الب داخل الٙفل.لى

بدُث ٌعخىُْ ١ل ـٚ في ١ّل مذسظت،  ألاّٜل ِلى خاظب  حهاص 30به ئوؽاء مّمل ، ٘خخمّمً الشابّتاإلاشخلت 

ت والىاحباث والاخخباساث. ل٣ّل  جخاحو بىاْٜ ظاِت ًىمُا ه اظخخذام ُّ ت الظخخذام اإلاٝشساث ؤلال٢تروه  والب الٙـش

حر الّذ ًخّم  اإلاشخلت الخامعتوفي  ، ـُاهت هٍام الٙفل الا٘تراض ي والؽب٢ت وألاحهضة بفىسة داةمت يّ ِم الٙنّ ج٘ى

ى ما   َو
ّ
 إ مع يّ ب وحىد ٘نّ ًخىل

ّ
 و ب٢ت و٥ ًِ ئداسة الؽ

ّ
ىا٥ ومعاِذة اإلاّل محن في جفمُم مىاْٜ ئـالح ألِا

ٙداث ؤلاهترهذ  ى  ٞئلى ميّع  وئلا٘ت ، ـو
ّ
ب والخّ  ؤلاؼشاًٗخىل خىُي وؤلاحابت ِلى اظخٙعاساث ِلى الخذٍس

 .اإلاّلمحن

ت  الخىىاثمً خال٥ ما جّٝذم، ًم٢ً أن هىص ي بجملت مً  ُّ . وهي خىىاث لخُّٙل الٙفى٥ الا٘ترالُتالّمل

 
ّ
 الُت:ى ٝاه اإلاق في الىّ جخلخ

ُّ لحّذًل ظُاظت الّخّلُم ِلى معخىي اإلاذاسط بدُث ججّل الٙفى٥ الا٘ترالُت أداة معاهذة  - ت لّمل

 ُّ  ،ت في حمُْ اإلاشاخلالّخّلُم

-  
ّ
ُّ حؽ٢ُل لجىت جخىل شت الخّ ى ِمل ٞ ِمل ًمّم جخ٣ىّ ، ىٍى ت مً اإلاخخفّ  ن مً ٍ٘ش ة فحن في ِّذ مجمِى

ش اإلاىاهج وج٢ىىلىحُا الّخّلُم  ،مجاالث مثل جىٍى

  جذٍسب -
ّ
 اإلاّل

ّ
 ،تالب ِلى اظخخذام الٙفى٥ الا٘ترالُّ محن والى

 ،في الّخّلُم ي٘تراض دِم ئداسة اإلاذسظت وحصجُّها الظخخذام الٙفل الا  -
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ُّ جدذًذ مّذ  -  ة صمى
ّ
غ اإلاٝشّ ت دمج الٙفى٥ الا٘ترالُّ ت لخىُٙز خى ُّ  ساث، بدُث جخّم ت في جذَس مج ت الّذ ِمل

 
ّ
 ،حتخذسّ مجها مً خىىاث ـٕحرة م ىن ١ّل ِلى مشاخل جخ٣

-  
ّ
ب اإلاّل ُٚ الخبراء واإلاذسّ  محنجخفُق محزاهُت لخٕىُت ج٣الُٚ هٙٝاث جذٍس الٙفل ة ئداس و  بحنوجٌى

ُاه الا٘تراك  ،وؼشاء ألاحهضة والبرامجخه ـو

 ُّ ُّ ئوؽاء بيُت جدخ حر مّامل خاظب راث وظاةي  ت حؽمل ئًفا٥ خذمت ؤلاهترهذ ئلى اإلاذاسطت ج٢ىىلىح وج٘ى

بأحهضة أخشي خذًثت مخىىسة.، ئرا ١اهذ مىحىدة، الٝذًمت دة واظدبذا٥ ألاحهضةمخّّذ 
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ّ
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 فخحي العالمي

ت الىطى املذسظت  العلُا للمهىذظين بخىوغُّ

fathi. essalmi@isg. rnu. tn 

 
ّ
ُّ ٢ًمً هجاح الى مـت في ٜذستها ِلى جدُٙٛش البُذأىح

ّ
ٝت و  ض اإلاخّل َّ إلا مالةمتجٝذًم الّذسط بىٍش أظـلىبه فـي و  الجـهإ

ـــو . ّلمالـــخّ  ُّ  و  ت حذًـــذةٜـــذ بـــشصث وـــٛش بُذأىح
ّ
ـــالّخّلُمت مثـــل ألالّـــاب مخأــــل ـــتت ؤلاُّ ُّ لٝـــذستها ِلـــى ، ورلـــ٤ ل٢تروه

ٝـــت مشخـــتـخدُٙـــالو  ؤلازـــاسة  و  ض بىٍش
ّ
ـــتألالّـــاب ؤلا اظـــخّما٥َؽـــحر اإلاٝـــا٥ ئلـــى ٘ىاةـــذ و . ُتمعـــل ُّ ً همـــىرج  ل٢تروه لخ٣ـــٍى

 
ّ
ُّ م الــزي ًدخــىي اإلاــخّل  حصــخُق الــخّ  أّن ًبــّحن  ٠مــاه، مُىالجــو ه َخماماجــوا اإلاــخّلمَــزا  اثِلــى خاـــ

ّ
 م ؤلال٢ترووــّي ّل

ـــل 
ّ
ـــت لخثمـــحنًمث لـــه ال ٘ـش

ّ
لخىبُـــٞ اظـــتراجُجُت . و زـــشاءمـــً  ىاــــل اإلاّشفـــيّ الخّ  ٜـــذساثاخـــخالٗ الٙـــشدي و خىـــُى مـــا ًمث

 ًجـــب ألاخـــز بّـــحن الا  ،الدصـــخُق
ّ
ـــالىّ و  مـــحنِخبـــاس بّـــن خفـــاةق اإلاخّل

ّ
. سطٛش املخخلٙـــت لخىلـــُذ الـــّذ ٍـــش فـــي الى

 حصـــــخُق الـــــخّ  الي: ٠ُـــــٚ ًـــــخّم ى لعـــــإا٥ اإلاـــــئحابـــــاث ِـــــً اَـــــزٍ الذساظـــــت  جٝـــــذمو 
ّ
ُّ  م ؤلال٢ترووـــــّي ّل ٝـــــا الظـــــتراجُج ت ٘و

 و  مً خال٥ اظتراجُجُت الدصخُقورل٤ مىاظبت؟ 
ّ
ً همىرج للمخّل  . تُّ الّخّلُمألالّاب  اظخّما٥بم ج٣ٍى

 ُّ  اظتراجُج
ّ
 صخُق، الخّ ت الد

ّ
 م ؤلال٢ترووّي ّل

ّ
 . تُّ الّخّلُمصخُق، ألالّاب ، جُُٝم مّاًحر الد
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ت ًِ اجخمدىس َزٍ الذساظت خى٥ لشوسة اًجاد  ُّ  حصخُق الخّ  ًخم٠ُٚ " :يىاللعإا٥ اإلائحابت جهاة
ّ
 م ؤلال٢ترووّي ّل

 ُّ ٝا الظتراجُج ذ جّم، ت مىاظبت؟ ٘و  16 ذًدذج، [1]في َزا املجا٥للبدىر اإلايؽىسة  خال٥ دساظت ؼاملت مًٜو

ُّ  11 جٝىم بخىبُٞ مىٍىمت 23و، مُّاسا للدصخُق  PERSO ّلى ظبُل اإلاثا٥، ٌعخخذم٘. ت حصخُقاظتراجُج

ٜتراخه ادسط ًم٢ً  لخدذًذ أّي  (CBR) ت معبٝالجفيُٚ الخاالث الجذًذة بّذ مٝاسهتها بالخاالث اإلاعخّم مىهج

 
ّ
 ِلى الى

ّ
 ئلىاب ال

ً
. (، ئلخ.، ُ٘ذًى)هق لت لذحهماإلاٙمّ  الّخّلُموظاةل ئلى و  معخىاَم اإلاّشفيّ  ظدىادا

تؤلا ٢خبللج٢ُُٚ و  َى أداة جألُٚ MetaLinks[2]مُخالُى٢غو  ُّ ِذاد إل  ااظخخذامه جّم  (hyperbooks) ل٢تروه

 َزٍ ألاداة  عخّملوح [3] الجُىلىحُا ٠خب خى٥ 
ّ
أَذاٗ و م، زالزت مّاًحر حصخُق وهي اإلاعخىي اإلاّشفي للمخّل

 الخّ 
ّ
 م ووظاةل الخّ ّل

ّ
 Felder-Silverman مّاًحر AHA[4]ـ ب ظتراجُجُت الدصخُقاجخممً  ٠ما. م اإلاٙملتّل

 أظلىب الخّ  اإلاخمثلت في
ّ
 وظُلت الخّ و م، ّل

ّ
ّٙ م ووظُلت الخّ ّل  ،Milosevic[5] مً ١ّل  في خحن اظخّمل. لتذ اإلاٙمّ ف

  ً ِملهم٠ما جمّم . سوطلخىلُذ الّذ  Kolbـ ت لُّ الّخّلُموسة الّذ  Bjekicو Brkovicو
ّ
 داْ٘ اإلاخّل

ً
م ٠مُّاس أًما

ذ وسد. البُذأىجيّ  للمدخىي  الليّ الّذ  ُّٝذ وال٢ّم لخدذًذ معخىي الخّ ه ماظخخذخّم احصخُق ً  في البدىر ثٜو

 الّذ  لخىٍُم PASER[6] هز٠ش مجها أهٍمت حصخُق أخشي لخىُٙز اظتراجُجُاث الدصخُق اإلايؽىسة
ً
ٝا سوط ٘و

 
ّ
تهم بألَذاٗ اإلاخّل  للز١اء ظخخذام املجا٥ ألاهىىلىجي الزي ًفٚ الدعلعل الهشميامحن ومعخىي مّ٘ش

ىىاعي   واإلاعخىي اإلاّشفيّ ، Felder-Silverman همىرج أظالُب الخّلم Protus[7] ِخمذا ٠ما. الـا
ّ
 م لُىص يَ للمخّل

  وأوؽىت بشوابي
ّ
جٝىُاث اظخخشاج اإلاّلىماث مً الىاب لخٝذًم املخخىي  [8]ماظخخذ، مْ امحنراث ـلت باإلاخّل

 
ّ
ٝا الَخماماتهم واخخُاحاتهماإلاىاظب للمخّل ُّ  ئّن  .محن ٘و  ِذد اظتراجُج

ّ
التي ًم٢ً  ٍشّي صخُق الىّ اث الد

ىما. [1]50.000ئر ًٙٛى ا٥  اظخخذامها مشجْٙ حذا  زشاء مجا٥ حصخُق الخّ بّحن ً َو
ّ
مً هاخُت . و م ؤلال٢ترووّي ّل

 ال حصخُق ١ل الّذ ٘اّن  أخشي،
ً
ٝا ُّ سوط ٘و ُّ ي بالمّ ال ًإدّ  دةت واخذة مدّذ ظتراجُج  ت شوسة ئلى هجاح الّمل

ّ
ت ربىٍّ الت

 . دسط ىاظبت ل٣ّل اإلا ظتراجُجُتاِخماد الا  ولزل٤، ٘اهىا بداحت ئلى. [1[ ]9]

 حصخُق الخّ  ٠ُٚ ًخّم " ظإا٥ البدث:ً ججُب َزٍ الذساظت ِ
ّ
ُّ  م ؤلال٢ترووّي ّل ٝا الظتراجُج ". ت مىاظبت؟٘و

م٢ً جٝعُم َزا العإا٥ ئلى أسبّت ُت ٍو  هي: " أظئلت ِ٘ش
ّ
ً همىرج اإلاخّل ِخماد ِلى ألالّاب باال  م٠ُٚ ًخم ج٣ٍى

ُّ  ٠ُٚ ًخّم " و"؟ُتالّخّلُم  اخخُاس اظتراجُج
ّ
اث حصخُق  ٠ُٚ ًخّم " و"صخُق اإلاىاظبت؟ت الد َى جفمُم ظِىاٍس

 الخّ 
ّ
ُت دمج خلى٥ ألاظئلت ٠ُٚ ًخّم "و" م؟ّل ٥، ًٝذم ألاوّ  لعإا٥ الٙشعيّ ئلى ا باليعبت" أِالٍ؟ اإلاز١ىسة الِٙش

الث . ُتالّخّلُمِخماد ِلى ألالّاب الٝعم الثاوي مّاًحر الدصخُق الّتي ًم٢ً ُٜاظها باال 
ّ
٠ما ًٝذم الٝعم الث

ْ بالّٙل ُٜاظها باال   جّمذ دساظت ٜذو  .تُّ الّخّلُماب لّئلى ألا ظدىادبّن ألامثلت إلاّاًحر الدصخُق التي ٜو

 ، [2](اخخُاس اظتراجُجُت الدصخُق اإلاىاظبت؟ )٠ُٚ ًخم العإا٥ الٙشعي الثاوي
 
لخُُٝم  ّذم مىهج  خُث ٜ

وخفاةق املخخىي  أهىىلىحُا ئداسة الّالٜاث الذاللُت بحن ُٜم بُاهاثاهىالٜا مً  ظتراجُجُاث الدصخُقا

  العإا٥ الٙشعيّ أّما . (OSRVDLاإلاخّلمحن )
ّ
اث حصخُق الخّ  )٠ُٚ ًخّم  الثالث َى  جّمذ، ٘ٝذ ّلم؟(جفمُم ظِىاٍس

 و  .بؽ٣ل حضتي خهدساظ
 
حن مخ٣املحن: مىٍىمت ٝترح جفمُم وججشبتً خّل  [1]الخفىؿب ّذ  ٜ  للدصخُق في معخٍى

 حصخُق الخّ  معخىي 
ّ
 حصخُق الخّ  ومعخىي ، (ELP1) 1 م ؤلال٢ترووّي ّل

ّ
ًو . (ELP2) 2 م ؤلال٢ترووّي ّل

ّ
اإلاعخىي  ٍم٢
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اث الخّ  مً( ELP1ألاّو٥ )  حصخُق مدخٍى
ّ
٣ُل الّذ ّل ُّ م َو ٝا الظتراجُج ُّ سط ٘و اوي  .ىتت حصخُق مّ

ّ
أّم اإلاعخىي الث

(ELP2٘ ، )ً
ّ
 دُذ ٍو . ظتراجُجُت الدصخُق بمشوهتامً جىبُٞ  ُم٢

ّ
محن ئهجاصلصخُق َزا الد

ّ
ى  لمّل ظِىاٍس

 الخّ 
ّ
ُّ ّل  م وجدذًذ اظتراجُج

ّ
ى الخّ  ا )لُخّم ًذوٍّ  صخُقت الد  جىبُٝها ِلى ظِىاٍس

ّ
ٞ اخخُاس بّنّل  م املخخاس( ًِ وٍش

الٙشعي الّشابْ مً خال٥ دمج مٝاًِغ جُُٝم  العإا٥ً وجٝذم َزٍ الذساظت ؤلاحابت ِ. مّاًحر الدصخُق

 الّخّلُمألالّاب  اظخّما٥ الدصخُق مْاظتراجُجُاث 
ّ
ً همىرج اإلاخّل  . ELP1+ELP2+OSRVD مُت لخ٣ٍى

اوي الأّما الجضء . مً َزٍ الذساظت مّاًحر الدصخُقاإلاىالي ٍٝذم الجضء و 
ّ
ُت الّخّلُمألالّاب  اظخّما٥ب ُّ٘خنيث

ً همىرج اإلاخّلم اث امىهج الثالثًٝذم الجضء  و. لخ٣ٍى َى  الخّ  لدصخُق ظِىاٍس
ّ
ُّ و  مّل اث جُُٝم اظتراجُج

 
ّ
 لدصخُق الخّ  ُ٘ٝترح مىٍىمت مخ٣املت الّشابْأّما الجضء . صخُقالد

ّ
، ً. و م ؤلال٢ترووّي ّل

ً
 خخم الذساظت  خّم أخحرا

 .لبدىرل اإلاعخٝبلُتججاَاث الاألبشص  جدذًذ  و  للّمل ق  بملخ  

1   

 
ّ
  ل مّاًحرحؽ٣

ّ
اث الخّ لدصخُق  الّىفش ألاظاس يّ  صخُقالد َى  ظِىاٍس

ّ
 16 ٍٝذم َزا الجضء. و م ؤلال٢ترووّي ّل

 الخّ   لدصخُقاظخّماالألا٠ثر  وهي، مُّاسا
ّ
 . :م ؤلال٢تروويّل

الهاةل  عخخذم َزا اإلاُّاس لدعهُل البدث ًِ اإلاّلىماث بحن ال٢ّم ٌ   :[10]البدث عً املعلىماث املهمت -

خم . مجها ت مً اإلاهامّ  جٝذًم بؽ٣ل خاؿٍو ٝا ملجمِى  ،[10] اإلاّلىماث ٘و

مه ظبٞ أن ما ألخز َزا اإلاُّاس  عخخذم ٌ   :املعشفي املعخىي  -
ّ
خباسبّحن  اإلاخّلم حّل  ،الِا

-  
ّ
  َزا اإلاُّاس  عخخذم ٌ   :علمأهذاف الخ

ّ
 ت للخّ لىلْ خى

ّ
ي أَذاٗ ي جلبّ ت التّ ُّ الّخّلُم ىاـل مْ اإلاىادّ م والخّ ّل

 
ّ
 ،ماإلاخّل

علُمالىظائل  -
ّ
ً :ُت املفضلتالخ

ّ
 َزٍ الىظاةل  جم٢

ّ
له  اإلاٙملت   ت  ُّ الّخّلُم ِلى اإلاىاّد   مً الخفى٥   م  اإلاخّل

ُّ  :)ِلى ظبُل اإلاثا٥  ،ت والُٙذًى والفىث(الىق، والشظىم البُاه

 ُّ الّخّلُم وهي التي حعمذ بّشك اإلاىادّ  :اللغت املفضلت -
ّ
 ٕت اإلاٙمّ ت بالل

ّ
ت، ، الّشبُتم )لت للمخّل ؤلاهجلحًز

 ،(، ئلخ.إلااهُتالٙشوعُت، ألا

علُمالذوسة  -
ّ
ً مً  :Kolb [11]ـ ل ُتالخ

ّ
بّي   همىرج   اظخّما٥جم٢  للخّ  ججٍش

ّ
ن مً أسبْ مشاخل )الخجشبت م ًخ٣ىّ ّل

 ،(الخجشبت اليؽُىت خالـت اإلاٙاَُم، ،اإلاالخٍت اإلالمىظت،

 أسبّت أهماه للخّ  دًدّذ : Honey-Mumford[12]ـ ل أظلىب الخعلم -
ّ
ش، الّىٍشي، ّل

ّ
ؽُي، اإلا٢ٙ

ّ
م )الي

 ،)الىاٜعي

 اٜترح أسبّت أبّاد ألظالُب الخّ  :Felder-Silverman [13]ـ أظلىب الخعلم ل -
ّ
، /الخذس يّ م )الاظدؽّاسّي ّل

 ، وهي أبّاد ج(/الؽمىليّ والدعلعليّ  ،، اليؽُي/الىٍشّي /اللٍّٙي البفشّي 
ّ
 بىٛش الخفى٥ ِلى ٞخّل

 ،ومّالجتها اإلاّلىماث
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 اظدىادا : Garanderie[14] أظلىب الخعلم -
ّ
، م مخخلٙت )جىا٘س يّ ِلى دساظاث هٙعُت، جم جٝذًم أهماه حّل

، معخّٝل حّاووّي   ،(، ئلخ.، مؽاٟس

ًً :[14]في املشاسهت الخيافؤ -
ّ
ُّ  مً م٢ ُّ مشاٜبت الذًىام٢ُ  الخّ و  تت الجماِ

ّ
 ،محنىاصن في مؽاس٠ت اإلاخّل

-  
ّ
 : ٌ[14]ص في العملم املخشَ لّذ الخ

ّ
 صّجْ الى

ّ
ذ ١اٗ إلاهمت ما لبىاءال  ،الخل اإلاؽتٟر ب ِلى جخفُق ٜو

 ٘ترة مُّىت مً الىٜذ ًمط ي بّذ مشوس جخار الٝشاساث اإلاىاظبتاٌعمذ للّىٍام ب :[14] اهخظاس سدود الفعل -

مشوس  أو، مً ألاصساس )مثا٥، "مىا٘ٞ"، "ٔحر مىا٘ٞ" أو "مخأ٠ذ"( ِلى أي صس  دون أن ًمٕي٘حها الىالب 

ذ ًّ  ٘ترة مُّىت مً الٜى  ،سدود ّ٘ل تولم ًٝم الىالب بأ

ُّ  أسبّت ِىاـش ARCS ىمىرجال ًدذد: Keller[15]ـ ل الخدفيز معخىي  -   خدٙحزت لأظاظ
ّ
 الاهدباٍوهي  ماإلاخّل

  ألاَمُتو 
ّ
 ،لاشّ وال ٝتوالث

ّٝ ًدُذ الخّ  :لالاهخلاٌ املفضّ   -   دعببت ُّ الّخّلُم اإلاىادّ  ل بحنى
ّ
  لرجِب اإلاٙمّ الت

ّ
أو  بؽ٣ل ظىخيّ )م للمخّل

 ،ٞ(بؽ٣ل مّّم 

ُّ مً  CTM ًخ٣ىن همىرج ؤلادساٟ: [16]الصفاث إلادساهُت -  أسبّت ـٙاث مّ٘ش
ّ
ا٠شة، الٝذسة ت )ظّت الز

ت مّالجت اإلاّلىماث، ومهاساث الخّ  ٢ٙحر،ِلى الخّ   ظِش
ّ
 ،(مّل

ً مً حصخُق الخّ : ً[17]املىهج الرربىي   -
ّ
 م٢

ّ
 بم ّل

ّ
 ىالٝاةم ِل اإلاىهج مثل ربىي اإلاىاظبدعب اإلاىهج الت

 . ّاووّي ت واإلاىهج الخّ ًالٝاةم ِلى ال٢ٙااإلاىهج و  َذاٗألا 

2 

ُّ ُّ الّخّلُمؼهذث العىىاث ألاخحرة بشوص ألالّاب  تت ١ىظُلت بُذأىح ىاـل مْ الخّ و  ت حعاِذ ِلى ئًفا٥ اإلاّ٘ش

 
ّ
ٝت مش َختاإلاخّل  ّلى ظبُل اإلاثا٥،٘. ّلمهمىرج للمخّ بىاء ل ألالّابَزٍ  اظخّما٥جم : وبالّخىاصي مْ رل٤، م بىٍش

 
 
  لُٝاط اإلاعخىي اإلاّشفيّ  Prime Clime[18]ّملذظخ  ا

ّ
 ٠ما . مللمخّل

 
  Trade Rule[20]ظخّملذا

ّ
ت دواْ٘ اإلاخّل . مإلاّ٘ش

م، ُتالّخّلُمٍٝذم َزا الٝعم ملخت ًِ بّن ألالّاب و  ألالّاب َزٍ  اظخّما٥أمثلت خى٥  ٠1ما ًبّحن الجذو٥ ٜس

 
ّ
ً همىرج اإلاخّل  .مفي ج٣ٍى

Prime Climb : ُّ  هي لّبت حّلُم
ّ
امامحن ِلى ت تهذٗ ئلى معاِذة اإلاخّل جخ٣ىن . و ظخخشاج الٝىاظم اإلاؽتر٠ت لؤلٜس

ىٝعم ١ّل . مً ظلعلت مً الجبا٥ ُّ  حبل الى ٍو امو  اث جدخىي ِلى ال٘خاثظذاظ بان ِلى ـّىد و . أٜس ٍدىا٘غ اِل

م اإلاىا٘غ ٍدىٝل ١ل  . و الجبل ام التي لِغ لها ٜاظم مؽتٟر مْ ٜس ب هدى ألاٜس  و . اِل
ّ
م لذًه و٠ُل لخٝذًم ١ل مخّل

ت ذ. اإلاعاِذاث التربٍى   جذاو٥ جّم  ٜو
ّ
 .[19]ت في الّذًذ مً اإلاشاحُّْ الّخّلُمّبت َزٍ الل

Trade Ruler[20] : ُّ أَمُت الخجاسة بحن ِلى ئدساٟ  ِذد ٠بحر مً الىلبتت تهذٗ ئلى معاِذة هي لّبت حّلُم

ِب َىو . البلذان
ّ

شة الهذٗ الشةِس ي لال اَُت ظ٣ان الجٍض  .٘س

Vectors in Physics and Mathematics[21] : ّهي بِئت للخ 
ّ
ـ  . الا٠دؽاٗ ًِ وٍشٞ مّل ذ  مذ إلاعاِذة ّم  ٜو

 
ّ
  محن ِلىاإلاخّل

ّ
اء مٙاَُم محّل الُّ و  الٙحًز  ، ثاالٍش

ّ
خباس الفّىباث التي ًىاحهها اإلاخّل . ممْ ألاخز بّحن الِا
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اث و  ّٝ الشةِعُت لهزٍ البِئت هي: الخّ اإلاىلِى  ٍدخىي ١ل مىلُىو . ىاصن والخش٠تالخّ  ،ةلُّت ئلى أخشي، الٝىّ  مً لى

اث التي حؽحر ئلى خاالث مً  الّذًذ مً ِلى َى  .ىاْٜالالعِىاٍس

VR-ENGAGE[22] :ًِ ِالم ا٘تراض ي ًدىٝل هي ِباسة  
ّ
حّترك و . أحل الّثىس ِلى ٠خاب الخ٢متم مً ُ٘ه اإلاخّل

  حن )ٌّمل بمثابت الّذّو جىّ  ٍىحذو  اإلاخّلم الّذًذ مً الّٝباث
ّ
 الٍ

ّ
ٕلٞ ألابىاب( ًىشح أظئلت ِلى اإلاخّل م في اَشي َو

  ارا ١اهذ ؤلاحابت صخُدت، ٌعمذ، ٘مجا٥ الجٕشاُ٘ا
ّ
ٝهبم الخىحن للمخّل ؼِئا  ٝتربجّله ًا ًمّم  ،أن ًىاـل وٍش

 .اب الخ٢مت٠خ مً٘ؽِئا 
[23]LMMG : هي لّبت 

ّ
 مفممت خفُفا لدعهُل ا٠دعاب الل

ّ
َى الّثىس ِلى أصواج مً ٘حها  الهذٗو . اهُتٕاث الث

 اإلاّلىماثمً  تزشٍّ  ئلا٘ت أهىاُ ذت مً َزٍ اللّبت، جمُّ الّخّلُمفي اليسخت . البىاٜاث جدخىي ِلى اإلاّلىماث

الُت ،أـىاث( محن ِلىحصّج ، وهي )١لماث وخعاباث ٍس
ّ
ظخماُ والا تها ٜشاءو  مدخىٍاث ١ل بىاٜت مؽاَذة ْ اإلاخّل

 . البىاٜاث الّثىس ِلى أصواج زم مداولتحها ئل

 : أمثلت عً معاًير الدشخُص املذمجت بألعاب حعلُمُت1حذٌو سكم 

علُمألالعاب 
ّ
 معاًير الدشخُص ُتالخ

Prime Climb اإلاعخىي اإلاّشفي للمخّلم 

Trade Ruler 

Vectors in Physics and Mathematics 

 دواْ٘ اإلاخّلم

VR-ENGAGE  

LMMG   

 الخاـُاث ؤلادسا٠ُت

Vectors in Physics and Mathematics أظلىب الخّلم 

م  ً همىرج و  أّن بّن مّاًحر الدصخُق جم دمجها في ألّاب حّلُمُت 1هالخَ مً خال٥ الجذو٥ ٜس رل٤ لخ٣ٍى

ٝت ظلعت . ُتالّخّلُم٠ما هالخَ أن الّذًذ مً مّاًحر الدصخُق ال جضا٥ ٔحر مذمجت باأللّاب  .للمخّلم بىٍش

ذ الّمل في ىما ًذِى الباخثحن إلاٍض  . َزا املجا٥ َو

3  

في الخاحت ئلى  ن ألاّو٥ جٍهش أَمُت اإلا٣ىّ و . حن إلوؽاء مىٍىمت حصخُق مخ٣املتهحن أظاظُّ م٣ىّ  م َزا الجضءًّٝذ 

 
ّ
اث حّل َى ُّ اٍش في م مىاظبت ورل٤ مً خال٥ الىّ جىلُذ ظِىاٍس  ظتراجُج

ّ
 ت الد

ّ
 خفُّ صخُق والبُاهاث الص

ّ
. مت للمخّل

عاِذ اإلا٣ىّ   َو
ّ
ُّ ن الث  اوي ِلى جُُٝم اظتراجُج

ّ
 .صخُقاث الد

 ٥ ن ألاوّ عخّمل اإلا٣ىّ ٌ
ّ
اث حّل َى   م)جفمُم ظِىاٍس

ّ
 76لتي جدخىي ِلى ا OSRVDL[24 ,6]ا فت( ألاهىىلىحُمصخ

ُّ  سابىا داللُا بحن ِىاـش ٙ  البُاهاث الـى
ّ
وامخذادَا َى أظاط  ئن زشاء ألاهىىلىحُا زّم . محنت وخفاةق اإلاخّل

 
ّ
  صخُقالد

ّ
ِلى و . ّلم ؤلال٢ترووّي ّلم اإلاىاظب لدصخُق دسوط الخّ مدخىي الخّ  اظخّما٥الي ًم٢ً وبالخّ . املالؽ

اث الخّ  أن ًخّم  لّذسط، ًم٢ًا لدصخُق٘ظبُل اإلاثا٥،   ولْ اًٝىهاث خمشاء ملخخٍى
ّ
م اإلاىاظبت واًٝىهاث ّل

اث الخّ  ُّ  ِلى ن َزا اإلا٣ىّ  ٍشج٢ضو . ىاظبتاإلاّلم ٔحر خمشاء ملخخٍى ٙ ادة  التي حعخخذمت )البُاهاث الـى ِادة إِل
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اث الخّ   اظخخذام مدخٍى
ّ
 . OSRVDLو الذسط،و م(، ّل

ّ
ُّ ه ِلى ظبُل اإلاثا٥، ئرا ا٘ترلىا أه ت بحن َىاٟ ِالٜت دالل

 ، [25]البُاهاث ؼ٣ل ِىفش
ّ
الذسط ًدخىي ِلى  أّن  ٘ترلىاائرا و ، ىظُلت حّلُم١ البُاهُتالشظىم م وجٙمُل اإلاخّل

 الّخّلُممىاظب لىظُلت  ّلممدخىي الخّ  أن وعخيخج أّن  ًم٢ً"، ئرن بُاهاث ؼ٣لـ"ب مدخىي الخّلم الزي ًىـٚ

باإللا٘ت ئلى رل٤، ًم٢ً . لخُّٙل حصخُق الذسوط ٍم٢ً اظخخذام َزا اإلا٣ىن و . "الشظىم البُاهُت" اإلاٙملت

 ُّ ٙ  ت التي جفٚ مدخىٍاث الخّ اظخخذام َزا اإلاىهج لخدلُل البُاهاث الـى
ّ
ُّ ّل اث م مً أحل جُُٝم اظتراجُج

 
ّ
 .صخُقالد

 مدخىي الخعلم املىاظب :1صىسة سكم 

 
اإلاىهج الّام  اظخّما٥ًم٢ً  خُث. ألاو٥  ن هدُجت اإلا٣ىّ  الثاوي )جُُٝم اظتراجُجُاث الدصخُق( ن عخّمل اإلا٣ىّ ٌ

اث الخّ   لخدذًذ مدخٍى
ّ
 ّل

ّ
 صخُق )ٜبل البذء في ِملُت الخّ م اإلاىاظبت مً أحل جُُٝم مّاًحر الد

ّ
م، وجدذًذ ّل

زا لعببحن، ألاو٥ َى خفاةق اإلاخّلمحن( ه  َو
ّ
 و  مً اإلام٢ً أن هذسط حذوي أه

ً
ٝا ظهىلت حصخُق دسط مّحن ٘و

م مىاظبت ل٣ل خاـُّ ّحّ ِىذما ًدخىي دسط م ّ٘لى ظبُل اإلاثا٥، إلاُّاس حصخُق
ّ
اث حّل  ن ِلى مدخٍى

ّ
م ت مخّل

 
ّ
سط ال ًدخىي ِلى مدخىٍاث ئرا ١ان الّذ أّما . سطلدصخُق الّذ ا ّخبر اإلاُّاس مًُٙذ ٌ   صخُق،مذسحت في مُّاس الد

 الخّ 
ّ
 ّل

ّ
 م اإلاالةمت لخفاةق اإلاخّل

ّ
 ا٘ صخُق،محن اإلاذسحت في مُّاس الد

ّ
أّما . سطه ٌّخبر ٔحر مُٙذ لدصخُق الّذ ه

 لّع ا
ّ
ُّ ، ٘اويبب الث  هى ئم٣اه

ّ
 . و صخُقت اإلاٝاسهت بحن مّاًحر الد

 
 مدخىٍاث حذو٥ و  سط٣َُل الّذ  2ن الفىسة بحّ ج

  ّلمالخّ 
 
 اإلاالةمت التي ح

ّ
  ًدخىي َزا الجذو٥  ٠ما. صخُقعخّمل لخُُٝم الد

ّ
صخُق وخفاةفها ِلى مّاًحر الد

جدخىي و . ِلى الذسوط واإلاٙاَُم الىاسدة ٘حها الخىىه ألاُ٘ٝت جدخىي ، في خحن املخخلٙت في الخىىه الّمىدًت

ُّ  ١ّل  اث الخّ ِلى ت خل  مدخٍى
ّ
  مّل

ّ
ـّ مٙهىما مدّذ  لالتي جمث ٝا لخا ُّ ُّ دا ٘و ُّ  ٍم٢ً للخىىه. و ىتت مّ ت ألاخحرة ألا٘ٝ

  مً الجذو٥ 
ّ
اثٔشاس " ِلى، صخُقأن جخممً مٝاًِغ جُُٝم مّاًحر الد  ٜعمت ِذد الخالًا التي جخممً مدخٍى

ذ َزا اإلاّّذ . مثال" للخالًا الّذد الجمليّ  ّلم ِلىالخّ  ٍض  ٍو
ّ
أ٠ثر مىابٝت محن ٥ ِىذما ج٣ىن خفاةق اإلاخّل

اث الخّ   ملخخٍى
ّ
 .مّل
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 الخلُُم املبىش ملعاًير الدشخُص: 2 صىسة سكم

 
 

4 

  )٠ُُٙت دمج لعإا٥ الٙشعي الّشابْئحابت ًِ ا ًٝذم َزا الجضء
ّ
ألالّاب  اظخّما٥ن مً خال٥ م اإلا٣ىّ همىرج اإلاخّل

اث حصخُق الخّ اخخُاس  آلُتو  ،تُّ الّخّلُم َى  ظِىاٍس
ّ
 ELP1 + ELP2[1]في البذاًت، جم بىاء ). هاجُُٝمها و وجفمُم مّل

اويال ومعخىي الدصخُق ELP1ألاّو٥  مً خال٥ دمج اإلا٣ىهاث التي جشج٢ض ِلى معخىي الدصخُق
ّ
ِالوة . و ELP2 ث

ل  ELP2  اظتراجُجُت الدصخُق املخذدة مً ٜبل اإلاّلم في ELP1ٞ ِلى رل٤، ًجب أن جىّب  
ّ
سؤٍت حذًذة التي جمث

 
ّ
 للد

ّ
ش خال ُّ  صخُق ج٘ى  ألهٍمت حصخُق الخّ  تلبّن الُٝىد ألاظاظ

ّ
ـ ت لةِعُّ حؽمل اإلاضاًا الشّ و . م ؤلال٢ترووّي ّل

ELP1  وELP2  
َ
  ٜذسة

ّ
 محن ِلى اإلاّل

ّ
اث الخّ جدذًذ مّاًحر الد َى  صخُق اإلاالةمت أ٠ثر لعِىاٍس

ّ
ُّ ّل ت جىبُٞ م وئم٣اه

 ُّ ٝا لخفـى اث الخّ أ٠ثر مً مُّاس حصخُق ٘و َى  اث ظِىاٍس
ّ
 ٠ما . مّل

ّ
 ج٘ى

ّ
اةٚ َاّم ش هٍم الد ت صخُق اإلاخاخت ٌو

 
ّ
ٝا لبّنلخدذًذ خفاةق اإلاخّل   م ٘و

ّ
 ًدُذ ومً هاخُت أخشي، . دة ظلٙاصخُق املخّذ مّاًحر الد

ّ
داد َزٍ اج

اةٚ ت هام٣، مْ ئاظتراجُجُاث حصخُق أخشي  جىلَُذ  الٌى ش أهٍمت الدصخُق بلٕاث بشمجت مخخلٙت ُّ جىٍى

ا  ئّن حّّذد َزٍ الّىاـش ً .في ظُاٜاث مخخلٙت أو اظخخذامها واخخباَس
ّ
اةٚ التي ج٘ى ا جّل الجمْ بحن الٌى َش

ُّ  الىاب خال م ج٢ىىلىحُا خذماثجّٝذ في َزا العُاٛ، و. بتى فّأمشا ِلى دسحت مً ال ألاهٍمت َاجه ىا٘ٞ للخّ ا ذح

ُٙت ٍم٢ً اِخباس خذمتو . دةبحن جىبُٝاث مخّّذ  حضءا مً  َاؤ ًِ بّذ ِىذما ًخم اظخذِا ًخم جىُٙزَا الىاب ١ٌى

لُه،. بشهامج الخذمت )الخىاسصمُت، اله٣ُل ولٕت البرمجت( ن بخٙاـُلو اإلاىىس  ال حهخّم خُث  ،الخّل  َزا  ٘اّن  ِو

  لىابخذماث ا
 
 . و ىبُٝاثلذمج الخّ  ألاوعَب  الخل  بر ّخَ ح

 
مج  ت لدصخُق الخّ لاإلاىٍىمت اإلاخ٣ام 3برص الفىسة ٜس

ّ
م ّل

 :ؤلال٢ترووّي 

علُملدشخُص  املخياملت املىظىمت: 3 صىسة سكم
ّ
 إلالىررووي الخ
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ٌ  ELP1و ELP2 باإللا٘ت ئلىو   ُّ الّخّلُمألالّاب  اظخّما٥ّخبر ، 
ّ
  ت خال

ّ
ً همىرج ًدخىي ِلى و  ملخدٙحز اإلاخّل ج٣ٍى

ى٥ ئلى اإلاّلىماث الّذ . مّلىماث خىله  ٘أمام ـّىبت الـى
ّ
م (، جّٝذ  الّخّلُممً )دون جىٙحٍر  مُٜٝت خى٥ اإلاخّل

ٝت مشختالّخّلُمألالّاب  ة ججاسب أزبدذ ِّذ خُث . ُتالّخّلُمظخٙادة مجها في ١ل اإلاشاخل معلُت ًم٢ً الا و  ُت وٍش

 ُّ  ئم٣اه
ّ
ً همىرج للمخّل في ئزشاء  ألاخحرة معاَمت َزٍ ٠ما أزبدذ. تُّ الّخّلُمألالّاب  اظخّما٥ظدىاد ئلى م باال ت ج٣ٍى

 و  الّذسط
ّ
م و  .مجدٙحز اإلاخّل  ُّ الّخّلُمألالّاب  اظخّما٣٥امل بحن الخّ  3ٍبرص الّشظم ٜس

ّ
ً همىرج اإلاّل  مت لخ٣ٍى

 . ELP2+ELP1و

 

ُّ  تَىاٟ مجمىِت زشٍّ   مً اظتراجُج
ّ
جدخاج َزٍ و . ّلم ؤلال٢ترووّي ًم٢ً أن حعاِذ في ئهجاح الخّ صخُق التي اث الد

 ُّ اث و . دسط اإلاىاظبت ل٣ّل  الاظتراجُجُتمً أحل جدذًذ  اث ئلى جُُٝمالاظتراجُج َى ِالوة ِلى رل٤، جدخاج ظِىاٍس

 الخّ 
ّ
 ّل

ّ
ُّ م اإلاصخ  فت ئلى أن جّفمم ِلى أظاط اظتراجُج

ّ
ىها. دةصخُق املخّذ ت الد

ّ
جُُٝم  ث ئلى٠ما جدخاج َزٍ اإلا٣

 ُّ  اظتراجُج
ّ
اثت الد َى ُّ ج٣ىّ ٣ي ل) ّلمالخّ  حصخُق صخُق وجفمُم ظِىاٍس الاٜخفاد في مخ٣املت مً أحل  تن آل

اث   الجهىد وألاٜو
ّ
 الى

ّ
لت الال  .سطالّذ  صمت لدصخُقٍى

 حصخُق الخّ  ًخّم  ٠ُٚ: "ةِس يّ لعإا٥ الشّ ئحابت ًِ امذ ّٜذ ٜذ  َزٍ الذساظتبزل٤ ج٣ىن 
ّ
ٝا  م ؤلال٢ترووّي ّل ٘و

 ُّ  لدصخُق الخّ  مخ٣املت مىٍىمتجٝذًم  خُث جّم "، ت مىاظبت؟الظتراجُج
ّ
مً خال٥ دمج  م ؤلال٢ترووّي ّل

+ELP1+ELP2  و 
ّ
ً همىرج اإلاخّل ً خُث  .تُّ الّخّلُمظدىاد ئلى ألالّاب م باال ج٣ٍى

ّ
ًّ  ELP1ًم٢ ت مً جىبُٞ أ

اث الخّ  َى  اظتراجُجُت حصخُق مدذدة ِىذما ج٣ىن ظِىاٍس
ّ
 ELP2جذِم في خحن  .معبٝا متاإلاىاظبت مفّم م ّل

 
ّ
ى الخّ اإلاّل  محن في اخخُاس ظِىاٍس

ّ
ُّ ّل  م وجدذًذ اظتراجُج

ّ
ى الخّ  صخُق )لُخّم ت الد  جىبُٝها ِلى ظِىاٍس

ّ
. د(م املخّذ ّل
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ُّ و  ً َزا اإلاىهج مً جىبُٞ اظتراجُج
ّ
 ٍم٢

ّ
 هٍام حصخُق ل٣ّل  لفىاِت صخُق اإلاّلىت دون الخاحتاث الد

 . [1]اظتراجُجُت

ًومً هاخُت أخشي، 
ّ
  مً ELP2 ًم٢

ّ
، ئلى حاهب دسط ٣ّل مجها ل ىاظبإلاخدذًذ اتها لمٝاسهو  صخُقجُُٝم مّاًحر الد

 مدخىٍاث الخّ  ٥مّّذ  مثلأخشي  مٝاًِغاظخخذام 
ّ
 ّل

ّ
ذ جّم . محنم اإلاىاظبت لخفاةق اإلاخّل دِم جُُٝم مّاًحر  ٜو

 
ّ
  املخخىي  ِالٜت داللُت بحن 76 ـصخُق بالد

ّ
 .OSRVDL[6 ,24]ي محن مخضهت فوخفاةق اإلاخّل

 دُذ ٘هي ج، تُّ الّخّلُملّاب ئلى ألا أّما باليعبت
ّ
ً همىرج اإلاخّل ز جخمحّ . و ِخمادٍ لدصخُق الّذسطام الزي ًْٝ ج٣ٍى

ٝت وؽُىتُّ الّخّلُمألالّاب   و  ت بٝذستها ِلى جٝذًم الّذسط بىٍش
ّ
ٝت ظلعت في آن حمْ مّلىماث خى٥ اإلاخّل م بىٍش

 .واخذ

ه مً الىاحب ؤلاؼاسة ئلى 
ّ
 ٔحر أه

ّ
 ِذم جى٘

ّ
ت  لخدذًذ صمتش ١ل ألالّاب الال

ّ
  خفاةق١ا٘

ّ
 َؽ٣ل ُٔاب. و محناإلاخّل

ً أمام ل مُّاس حصخُق ِاةٝال٣ لّبت حّلُمُت ى ما ًجّل  ظتراجُجُاث حصخُقا ج٣ٍى اإلاىهج مخ٣املت، َو

ا في اهخٍاس  اإلاٝترح ذ مً ألالّاب  الخّاون مْ َُا١لمىٝـى البدث التي حّمل ِلى َزٍ اإلاّاًحر لفىاِت اإلاٍض

ا في ؼ٣ل خذماث ُتالّخّلُم ٝت، ًم٢. و واب املخذدة لخفاةق اإلاخّلمحن ووؽَش  ظخذِاء/اً اظخخذامبهزٍ الىٍش

 .مً ٜبل الّذًذ مً أهٍمت الدصخُق لّبت ١ّل 
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The hour of code
 ًىظف مىيرة. أ

ت جىوغ مذسظت مذًشة ُّ ت – الّذول ٍّ ت الجمهىس ُّ ىوع
ّ
 الخ

 

الثت ل
ّ
ت في الّذوسة الث ُّ ت بمذسظت جىوغ الّذول ًّ ذاد ت "ظاِت البرمجت" لؼاٟس جالمُز مً اإلاشخلت ؤلِا ُّ خملت الّذول

(The hour of code التي جيخٍم ) ًاوي دولت ِبر الّالم  180في أ٠ثر م
ّ
مً ١ّل  مً ؼهش دٌعمبرخال٥ ألاظبُى الث

ت في  ُّ م البرمجت اإلاّلىماج
ّ
ذ حاءث مؽاس٠ت اإلاذسظت في َزا الخذر الّذولي مً مىىلٞ الاٜخىاُ بذوس حّل ِام. ٜو

محن عاِذم
ّ
ؽاس١ي اإلاؽ٢ال  خّل هم في مجاالث الّخ٢ٙحر اإلاىىٝي والابذاعّي و ِلى جىمُت مهاساتة اإلاخّل

ّ
ث والّمل الد

ا مً  حَر ْ ٔو ُّٙي  لىجاحاأظغ املجاالث، بما مً ؼأهه أن ٢ًعبهم وئداسة اإلاؽاَس خال٥ الٝشن الاحخماعّي والٌى

ً  .الخادي والّؽٍش

وخّتى ال ج٣ىن اإلاؽاس٠ت في خملت ظاِت البرمجت خذزا ِابشا ٔحر ري أزش، ٘ٝذ اسجأث ئداسة اإلاذسظت أن حّمل مً 

خمّه مً هاخُت زاهُت ئلى اإلاال 
 
خه، وأن ج ٍّ ت والّخُُٝم اإلاىلىعّي، لماها حهت أولى ِلى لمان دوس ُّ خٍت الّلم

الظخخالؿ الّذسوط اإلاالةمت والاظخٙادة مجها في جدُٝٞ اظخذامت ألازش ؤلاًجابّي الخاـل والّخىظُْ مً مذاٍ. 

لى َزا ألاظاط جّم ئِذاد اظدباهاث وّصِذ ِلى اإلاؽاس٠حن في "ظاِت البرمجت" واِخماد ؼب٣اث مالخٍت بهذٗ  ،ِو

ؽاه ِلى معخىي جدذًذ أزش َزا ا
ّ
تمعخىي ٠زل٤ ِلى ، و وألاولُاء واإلاذّسظحن الّخالمُزلي ُّ ذي وم الخُاة اإلاذسظ

 ها.اهٙخاح اإلاذسظت ِلى مدُى

ٗى ِلى آلا٘اٛ التي جٙخدها مثل َزٍ اإلابادساث لخىمُت  ٠ٙاًاث وئحماال، ٘ٝذ أجاخذ لىا املجهىداث اإلابزولت الٜى

اث  ُّ محن في مجا٥ ج٢ىىلىح
ّ
ٝل مهاساتهم اإلاشهت )اإلاخّل فا٥، ـو

ّ
(، ئلا٘ت ئلى دوسَا في Soft skillsاإلاّلىماث والاج

ت ِلى ُّ ت ئًجاب ُّ ت داخل اإلاإّظعت ئدخا٥ خش٠ ُّ اب لبىاء ؼشا١اث هاّ٘ت مْ املجخمْ الخُاة اإلاذسظ
ّ
حر ئواس حز ، وج٘ى

اث راث الاخخفاؿ. ُّ ال في ِذد مً الجمّ
ّ
 اإلاذوي ممث

ت، البرمجتظاِت  ُّ فا٥، مذسظت جىوغ الّذول
ّ
اث اإلاّلىماث والاج ُّ ً، ج٢ىىلىح ، مهاساث الٝشن الخادي والّؽٍش

شا٠ت مْ املجخمْ اإلاذوي.
ّ
 الؽ
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ت ؼهذث الخماسة  ت راث با٥ مْ اختراُ ؤلاوعان لل٢خابت، خُث أم٢ىه بٙمل بمّت سمىص البؽشٍّ ُّ وٙشة هىِ

ه وهٝلها  جها واظترحاِها متى مجّشدة ـُأت مّا٘س ى ما أ٘ط ى ئلى جىمُتها، وأجاح جخٍض ومؽاس٠تها ِلى هدى واظْ، َو

ان ما . و 90دِذ الخاحت ئلى رل٤ ا املجا٥ اإلال٣ّي بّذ رل٤  اسجبىذ ال٢خابتظِش ت باِخباَس ُّ  باإلاإّظعت الّخّلُم

 ها.ال٠دعاب اإلاّاٗس وئ٠عاب

ش اختراُ ال٢خابت ٜبل هدى خمعت آالٗ ظىت بذخى 
ّ
ت مشخلت حذًذة مً مشاخل جىّىسَا، ٘اّن ولئن بؽ ٥ البؽشٍّ

ت ُّ ل خذزا ال ًّٝل ًِ رل٤ أَّم
ّ
ت مىز بمّت ِٝىد ًمث ُّ ٙشة 91اختراُ البرمجت اإلاّلىماج

ّ
، باِخباٍس أظاط الى

ت التي وؽهذَا ُّ ؽاه ؤلاوعاوي ِلى هدى ًضداد الُىم،  الّخ٢ىىلىح
ّ
والتي ما ٘خئذ جّٙل ّ٘لها في مخخلٚ مجاالث الي

عاِا وأزٍش ِمٝا ًىما بّذ ًىم.مذاٍ 
ّ
 اح

ت راث  ُّ بُعّي أن ججذ البرمجت اإلاّلىماج
ّ
ٝها ئلى اإلاذسظت، ٘ٝذ ١ان مً الى ّا وٍش ومثلما وحذث ال٢خابت ظَش

ت بّذ الاهدؽاس الىاظْ للخىاظِب وجدّىلها ئلى م٣ّىن مألٗى مً م٣ّىهاث الخُا ـّ ٞ، خا ٍش
ّ
ت لؤلحُا٥  ةالى ُّ الُىم

ت لّمىم  الّىاؼئت. ٔحر أّن ما ُّ هالخٍه َى الّخٙاوث ال٢بحر بحن الّذو٥ في ئٜبالها ِلى حّلُم البرمجت اإلاّلىماج

اث اإلاّلىماث  ُّ اث ئدماج ج٢ىىلىح ؽاه لمً أولىٍّ
ّ
لبت، ولّّل رل٤ ٌّىد ئلى ِذم جفيُٚ َزا الي

ّ
الّخالمُز والى

م والّخّلُم، أو
ّ
تي الّخّل ُّ فا٥ لمً ِمل

ّ
ىىاث ألاولى لٍهىس البرمجت مٙادَا أّن في الّع  جشّسخذ ٜىاِتئلى  والاج

ت  ُّ حن في اإلاإّظعاث الجامّ  لزوي الخبرة والاخخفاؿ مً املخت٘ر
ّ
ٞ باخخفاؿ دُٜٞ لِغ مخاخا ئال

ّ
ألامش ًخّل

ت. ُّ ش١اث الّذول
ّ
ت والؽ ُّ  واإلاشا٠ض البدث

ت للّىاؼئت ما ٌعخد ُّ ىا هجذ في ما جّٝذم مً ِذم ئًالء حّلُم البرمجت اإلاّلىماج
ّ
ت جٙعحرا للّىجاح ولّل ُّ ه مً أَّم ّٝ

ت "ظاِت البرمجت" ) ُّ (، خُث حاءث َزٍ الخملت لعّذ الٙشآ الخاـل The hour of codeال٢بحر للخملت الّذول

ت، بما في رل٤ أهٍمت الّذو٥ اإلاخّٝذمت. ُّ  وجذاٟس الّىٝق اإلاسّجل في مٍّم ألاهٍمت الّخّلُم

لى الّشٔم مّما خٍُذ به َزٍ الخملت مً اَخ ا بالّخدلُل وهٍشوا في ِو حن الزًً جىاولَى ُّ مام مً ٜبل الباخثحن الّذول

ربىّي 
ّ
ا الت ا وأزَش ىامل اهدؽاَس ىا ال هجذ في ظاخت البدث الّلمّي الّشبّي أّي أزش إلاثل َزٍ 92مّٝىماتها ِو

ّ
، ٘اه

ت،  ُّ ى ما حّلىا هبادس  بالّىٍش في "ظاِت البرمجت" التي اخخمىتها مذسظت جىوغ الّذول ىٗ ِلىلاإلاعاعي. َو  لٜى

محن آ٘اٛمّٝىماتها واظخ٢ؽاٗ ما جٙخده مً 
ّ
ُّ لخىمُت مهاساث اإلاخّل ت ، ئلا٘ت ئلى دوسَا في ئدخا٥ خش٠ ُّ ت ئًجاب

ت ُّ اب لبىاء ؼشا١اث ِلى الخُاة اإلاذسظ
ّ
حر ئواس حز . وهدً هأمل أن  ٌعاَم َزا مْ املجخمْ اإلاذوّي ٘اِلت ، وج٘ى

ت لمً مىاهج الّخّلُم ألاظاس ي، خّتى ج٣ىن لؤلحُا٥  ُّ الجهذ في بلىسة سؤٍت واضخت إلدماج البرمجت اإلاّلىماج

ٕاث  الّىاؼئت مدُىت بمبادب لٕاث البرمجت وملّمت
ّ
بمىىٝها، بما ٌعاِذَا الّخّامل مْ آلاالث اإلاعخّملت لهزٍ الل

 ِلى ما هي ِلُه مً ٠ثرة وجىّىُ.

                                                             
90

 Berger, Philippe. Histoire de l'écriture dans l'antiquité. Imprimerie nationale, 1892. P52 
91

 Christin, Anne-Marie. Histoire de l'écriture: de l'idéogramme au multimédia. Flammarion, 2001. P12 
92

ل ظ٣ىالس ِلى أ٠ثر مً    ْ ٜٜى ّففذ لهزٍ الخملت. 420ًدُل مٜى
 
ت خ ُّ  دساظت أ١ادًم

 "https://scholar.google.com/scholar?q=”hour+of+codeاهٍش الٝاةمت ال٣املت ِلى الّىىان: 
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ادي باسجىفي خملت "ظاِت البرمجت" في الىالًاث اإلاّخدذة في دٌعمبر  بمىاظبت ألاظبُى  2013أولٞ ألاخىان ِلي َو

ذ ١ان الهذٗ مجها جم٢حن بم ِلىم الخاظى الىوني لخّلُ ٣ّي مً اظخ٢ؽاٗ ِالم  10،  ٜو مالًحن جلمُز أمٍش

ان ما اهمّم ئلى  خماد ِلى أوؽىت مبّعىت وظهلت الاظدُّاب. وظِش ت خال٥ ظاِت واخذة، بااِل ُّ البرمجت اإلاّلىماج

اث اإلاّلىماث ٔحر معبٛى لم أ٠بر ا جدالَٚزٍ اإلابادسة  ُّ اث الّاملت في مجا٥ ج٢ىىلىح ُّ ش١اث مخّّذدة الجيع
ّ
لؽ

فا٥ مثل ما٢ًشوظى٘ذ 
ّ
اٌعبٟى وخان أ١ادًمي أماصونو  بلآو والاج ل ٘و ٜى اث في الخملت  ٠ما ؼاس٠ذ.93ٜو ُّ شخف

ت وماالال ًىظٙضاي ـاخبت حاةضة هىبل  ُّ ٢ ، للّعالممؽهىسة ِلى ٔشاس باساٟ أوباما سةِغ الىالًاث اإلاّخدذة ألامٍش

ًّ والّشٍالتٔلى حاهب الّذًذ  ً مً ِاةلت مً مؽاَحر الّعُاظت والاٜخفاد والٙ ً مىدذٍس . ولم جلبث مبادسة أخٍى

ت حؽمل أ٠ثر مً  ُّ ت أن أـبدذ خملت ِاإلا ُّ ٢ ؽاٟس ٘حها مئاث  180مهاحشة ئلى الىالًاث اإلاّخدذة ألامٍش دولت َو

باب
ّ
 .94اإلاالًحن مً ألاوٙا٥ والؽ

يي باسان أوباما ٌشاسن في خملت "ظاعت البرمجت": الّشئ1صىسة   ِغ ألامٍش

: 

مت "
ّ
ى مىٍ

ّ
ت، " Code.orgوإلداسة خملت بهزا الدجم، جخىل ُّ فال

ّ
ت والاج ُّ ت والّٙى ُّ ت الىىاحي الّخىٍُم

ّ
ؤلاؼشاٗ ِلى ١ا٘

ٞ ألامش بو 
ّ
 ٍخّل

ّ
جىظُْ بالىالًاث اإلاّخدذة، وجشمي ئلى " c3 /501ىٍام راث َذٗ ٔحر سبخي خالّت ل تمت ِاّم مىٍ

 بِلىم الخاظىب  هىاٛ اإلاؽاس٠ت في
ّ
 جّلها مخاخت في أ٠بر ِذد مً اإلاذاسط، وصٍادة مؽاس٠ت اليعاء والى
ّ

ب مً ال

مها" الاٜلُاث
ّ
ا مً  95في حّل ت حىبا ئلى حىب مْ ٔحَر ُّ ت ألاظاظ ُّ وأن ج٣ىن َزٍ الّلىم حضءا مً اإلاىاهج الّذساظ

لم الجبر مت مً ألاٜعام واإلاالًحن مً الّخالمُز  .96اإلاىاّد مثل ِلم ألاخُاء وال٢ُمُاء ِو
ّ
ذ اظخىاِذ َزٍ اإلاىٍ ٜو

ت  ُّ ٢ ؽاه في الىالًاث اإلاّخدذة ألامٍش
ّ
ألٚ مذّسط، وأن جفل ئلى  20أن جذّسب خال٥ أّٜل مً زالر ظىىاث مً الي

محن، مْ جدُٝٞ مؽاس٠ت لئلهار بيعبت 
ّ
ا ٘ٝذ بلٖ ِذد %43مئاث آلاالٗ مً الٙفى٥ واإلاالًحن مً اإلاخّل ُّ . أّما دول

ذ ًِاإلاؽاس٠حن   .97 %549.مْ جدُٝٞ مؽاس٠ت لئلهار بيعبتا، هملُى  250الـ  ما ًٍض

                                                             
93
 https://hourofcode.com/us/partnersاهٍش الٝاةمت ال٣املت ِلى:  
94
 /https://hourofcode.com/usساحْ ئخفاةُاث أ٠ثر جٙفُال ِلى الّفٙدت  
95
 https://code.org/aboutساحْ  
96
 Partovi, Hadi. Computer science is for everyone | TEDxRainier. www.youtube.com/watch?v=FpMNs7H24X0اهٍش مثال:  
97
مت " 

ّ
ش الّعىىي إلاىٍ  Code.org :"https://code.org/about/2015الّخٍٝش

http://code.org/about/partners
http://code.org/about/partners
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2

ت ًىم الجمّت  ُّ ِلى الّعاِت الّشابّت ٌهشا، ورل٤  2015دٌعمبر  11اهخٍمذ ظاِت البرمجت بمذسظت جىوغ الّذول

ت لجىدة الّخّلُم ُّ ت الّخىوع ُّ ت 98بالّخّاون مْ الجمّ ُّ اث ؤلابذاِ ُّ ت للّخ٢ىىلىح ُّ ت الّخىوع ُّ  32، وبمؽاس٠ت 99والجمّ

ذادي، بيعبت ئهار جّٝذس  ؽاه  22) %68.75بـ مً جالمُز الّخّلُم ؤلِا
ّ
ذ أؼٗش ِلى جأوحر َزا الي  6مؽاس٠ت(. ٜو

٢خحن، و 3مذّسبحن ) خحن الؽٍش ُّ ت(، بيعبت ئهار جّٝذس بـ  3مً الجمّ ُّ  %33.33مً أظخارة مذسظت جىوغ الّذول

ْ الّشظمّي للخملت، وجىٍُم حلعت ِ ؽاه ِلى اإلاٜى
ّ
ت الُٝام بدسجُل الي ًّ ذ جّم في خىىاث جمهُذ شجان(. ٜو

ّ
مل )مإو

ت الٝاِت وخعً ِمل الخىاظِب والاسجباه باإلهترهذ. ٠ما جّم  ذ مً حاَضٍّ
ّ
لحن، والّخأ٠

ّ
ت بحن مخخلٚ اإلاخذخ ُّ جيعُٝ

ؽشث ِلى مىاْٜ الّخىاـل 
 
ت لهزا الخذر و فت للّخالمُز اإلاؽاس٠حن ولىخت ئؼهاسٍّ

ّ
باإلاىاظبت جفمُم ؼاساث مصخ

خحن ال ُّ ت وللجمّ ُّ ٢خحن، ِالوة ِلى حّلُٝها بمخخلٚ ٘ماءاث اإلاذسظت. مْ الاحخماعّي إلاذسظت جىوغ الّذول ٍش
ّ
ؽ

سجُل ٜذ بلٕذ 
ّ
 ولبا. 72مً واٜت الاظدُّاب املخّففت، خُث جّم اظخٝبا٥  %225اإلاالخَ أّن ولباث الد

سجُل على املىكع الّشظمّي للخملت
ّ
ت بعذ اللُام بالد ُّ  وشاط ظاعت البرمجت بمذسظت جىوغ الّذول

 

ىخت إلاشهاس 
ّ
تالل ُّ ت لعاعت البرمجت بمذسظت جىوغ الّذول ٍّ 

 

المُز املشاسهين
ّ
 شاساث الخ

 
ذ جّم لخيؽُي ظاِت البرمجت اِخماد مىْٜ  م إلهجاص  Bitsbox 100ٜو

ّ
ش واحهت مبّعىت ودلُال ًشا٘ٞ اإلاخّل

ّ
الزي ًى٘

ت لىدُجت الّمل اإلاىجض، وحّالُٞ حؽشح معخىي الّخّٝذم في ؤلاهجاص  ٍّ جىبُٝخه خىىة بخىىة، مْ مؽاَذة ٘ىس

                                                             
98
ت ِلى الّىىان:   ُّ ْ الجمّ  www.atuque.org  اهٍش مٜى
99
ت ِلى الّىىان:   ُّ ْ الجمّ  www.createc.tn اهٍش مٜى

100
  :ْ   www.bitsbox.com/hoc2015.htmlاهٍش اإلاٜى
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ذ جّم جٝعُم الّخالمُز ئلى  ٞ مجهم خاظ 16وجيّبه ئلى ألاخىاء في ـىسة وحىدَا. ٜو ّفق ل٣ّل ٍ٘ش
 
ا، خ ُّ ٝا زىاة ىب  ٍ٘ش

 بؽب٢ت ؤلاهترهذ. 
 
 مشجبي

3101

ربىي  - أ
ّ
 جمخين اليعُج الر

ماث املجخمْ اإلاذوي 
ّ
ت ِلى مىٍ ُّ ض اهٙخاح مذسظت جىوغ الّذول ١اهذ أّو٥ هدُجت مباؼشة لعاِت البرمجت هي حٍّض

ت  ُّ ت لجىدة الّخّلُم والجمّ ُّ ت الّخىوع ُّ لت في ١ّل مً الجمّ
ّ
اث راث الاخخفاؿ ممث ُّ ت للّخ٢ىىلىح ُّ الّخىوع

ت. ُّ ت ؼشا٠ت  ؤلابذاِ ُّ ٙاٜ
ّ
ُْ اج ّىج َزا الّخٝاسب بخٜى

 
ذ ج خحن. ٜو ُّ ذا مً الّخٝاسب بحن الجمّ ؽاه مٍض

ّ
٠ما أجاح الي

ْ الٙاٌعبٟى الّخىاـل مْ  خٝت. ومً هاخُت أخشي، أم٢ً بٙمل مٜى
ّ
بُجهما ظمدذ بدىٍُم ِذد مً ألاوؽىت الال

 
ّ
ت أخشي هٍ ذ بشصث بهزٍ مإّظعاث جشبىٍّ مذ بذوسَا ظاِت للبرمجت وجباد٥ آلاساء والّخجاسب بهزٍ اإلاىاظبت. ٜو

ت "ظاِت البرمجت". ُّ ت اإلاؽاس٠ت في الخملت الّذول ُّ  اإلاىاظبت ٢٘شة ئسظاء ؼب٢ت اإلاذاسط الّخىوع

 ئّن َزٍ اإلاّىُاث ج٢ؽٚ حملت مً الخٝاةٞ لّّل مً أَّمها أّن:

ت، و  − ـّ ذاديجذَسجىٍُم "ظاِت البرمجت" خا ت في الّخّلُم ؤلِا ُّ بؽ٣ل ِاّم مً  غ البرمجت اإلاّلىماج

ل مجاال خفبا لخٙاِل اإلاذسظت مْ ج ًم٢ً أنالّىامل التي 
ّ
عُج مث

ّ
احي،الي ُّ ت َزا  الجمّ ٠ما جدُذ جٍٝى

عُج وجذُِم الّخٙاِل بحن م٣ّىهاجه
ّ
 ،102الي

ب٣ي بحنح أنها ًم٢جمثل َزٍ ألاوؽىت  −
ّ
ش زٝا٘ت الّمل الؽ ت عاِذ ِلى جىٍى ربىٍّ

ّ
 .اإلاإّظعاث الت

ت - ب ُّ  جيشُط الخُاة املذسظ

فالّي الزي ظبٞ
ّ
ت باإلاإّظعت. ٘ٝذ ١ان الّمل الاج ُّ ت ِلى الخُاة اإلاذسظ ُّ ت ئلا٘ ُّ  أدخلذ ظاِت البرمجت خش٠

ى ما  ت، َو ُّ ٚ به مىاظبت إلزاسة ٘مى٥ الخالمُز وخٙض اَخمامهم بمعألت البرمجت اإلاّلىماج ؽاه للّخٍّش
ّ
جىٍُم الي

فا٥  ِذد  مً ألاولُاء باداسة اإلاذسظت لالظخٙعاس أهخج 
ّ
ّجل اج ت في ما بُجهم، وبُجهم وبحن مذّسظحهم. ٠ما س  جبادال زشٍّ

ؽاه، جم حسجُل جىاـل الّمل الجماعّي بحن الّخالمُز 
ّ
ًِ الخملت أو لىلب حسجُل مىٍىسحهم. وبّذ جىٍُم الي

ت مّمً  ـّ ت جدّى٥ اإلاؽاس٠حن، وبُجهم وبحن باقي الّخالمُز وخا ًّ لهم اإلاؽاس٠ت، خُث جّم جىٍُم أوؽىت ِٙىٍّ لم جدع

ً لباقي أـذٜائهم ٍش
ّ
 .103٘حها اإلاؽاس١ىن ئلى مإو

 ئّن َزٍ اإلاّىُاث ج٢ؽٚ حملت مً الخٝاةٞ لّّل مً أَّمها أّن:

ت، وأن جذِم الّالٜاث بحن  − ُّ ش مجاال خفبا لخيؽُي الخُاة اإلاذسظ
ّ
بام٣ان "ظاِت البرمجت" أن ج٘ى

 وبُجهم وبحن مذّسظحهم، الّخالمُز

                                                             
101
ت. اهٍش:   ُّ ّها إلاالءمت واْٜ اإلاذسظت الّخىوع ْ الخملت، مْ جىَى  https://code.org/about/evaluation/hourofcodeجّم لُٝاط أزش "ظاِت البرمجت" اِخماد اإلاّاًحر الىاسدة في مٜى
102
Autres. Désenclaver l'école : initiatives éducatives pour un monde responsable et solidaire. C. L. Françoise & -Christophe; Gailly, Anne, Derenneاهٍش مثال:  

 Mayer, Paris, 1998. 
103
niversité de Laval Léonard & Lemire, Gilles.  La nouvelle éducation: NTIC, transdisciplinarité et communautique. Presses de l„u-Harvey, Pierre– اهٍش مثال:  

L„Armattan, 2001 
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ذ  أن"ظاِت البرمجت" بام٣ان  − ى ما ًدُذ مٍض ت، َو ربىٍّ
ّ
ت لخىاـل ألاولُاء مْ اإلاإّظعت الت ُّ جيص ئ ٜىاة ئلا٘

٢هم في ما حهّم حّلُم أبىائهم  ،حؽٍش

ت التي ًدملها ِذد مً الّخالمُز وألاولُاء خى٥  − ُّ مت لخُٕحر الّفىسة الّىمى ُّ ت ٜ "ظاِت البرمجت" ٘ـش

حر مىا٠ب للّخىّىساث مً خىله ا ٘ماًء مىٕلٝا ٔو  .اإلاذسظت باِخباَس

  - ث
ّ
 المُز املشاسهينجفاعل الخ

ها. وبذساظت ئحاباتهم  جّم جىصَْ اظدباهت ِلى الّخالمُز اإلاؽاس٠حن لُٝاط أزش ظاِت البرمجت وظبر آسائهم بخفـى

ت ججاسب 32مً  31مُز )مً الّخال  %96أم٢ً الخشوج بجملت مً الاظخيخاحاث أّولها أّن أ٠ثر مً  ًّ ( لم ج٢ً لذحهم أ

ت، وأّن  ُّ ل 32مً  30مجهم ) %94ظابٝت في مجا٥ البرمجت اإلاّلىماج
ّ
ؽاه ٜذ مث

ّ
( ٌّخبرون أّن مؽاس٠تهم في َزا الي

ذة أو ساتّت. ٠ما جبّحن أّن اَخمام أ٠ثر مً  ُّ ( بّلىم الخاظىب ٜذ جماِٚ بّذ 32مً  25مجهم ) %78ججشبت ح

ذ بّذَا. ٠ما 32مً  5) %15حن أ٘اد اإلاؽاس٠ت، في خ
ّ
ه جأ٠

ّ
( أّن َزا الاَخمام ١ان ٠بحرا ٜبل ظاِت البرمجت وأه

ا٥ 32مً  28مً اإلاؽاس٠حن ) %87.5ـّشح  ت ٜو ُّ تهم مىاـلت اظخ٢ؽاٗ ِالم البرمجت اإلاّلىماج ُّ مجهم  %37.5( بي

حن في اإلاعخٝبل. ومً 32مً  12) مً  %96هاخُت أخشي، ٜا٥ أ٠ثر مً ( ئّجهم ًأملىن أن ٣ًىهىا مبرمجحن مدت٘ر

ّبر هدى 32مً  31اإلاعخجىبحن )  %69( ئّجهم ًىصخىن باقي أـذٜائهم مً ٔحر اإلاؽاس٠حن بخىك َزٍ الّخجشبت، ِو

مٍى ئلحهم.32مً  22مجهم )
ّ
 ( ًِ اظخّذادَم إلاعاِذتهم ِلى رل٤ وهٝل ما حّل

ام ج٢ؽٚ حملت مً الخٝاةٞ واإلاّىُاث لّّل مً أ  َّمها أّن:ئّن َزٍ ألاٜس

ت ٔاةبت ًِ جذَسغ ِلىم الخاظىب في  − ُّ ذاديالبرمجت اإلاّلىماج  في الّخّلُم ؤلِا
ّ
، وال ج٢دؽٙها الّىاؼئت ئال

شة، وفي الٕالب ِىذ الّخخّفق،
ّ
 مشخلت مخأخ

ت، − ُّ لى ا٠دؽاٗ البرمجت اإلاّلىماج ى ما ٌّّضص  َىاٟ ئٜبا٥ ٠بحر مً الّىاؼئت ِلى ِلىم الخاظىب ِو َو

م،
ّ
ت الخّل ُّ ممً اهخشاوهم الٙاِل في ِمل ت ٍو ُّ  ِىفش الّذاّ٘

ل ِىفش جدٙحز للّخالمُز، وأداة لخىمُت  −
ّ
ت ًم٢ً أن جمث ًّ ذاد ت في اإلاشخلت ؤلِا ُّ غ البرمجت اإلاّلىماج جذَس

ت ُّ ٜذساتهم الابذاِ
104، 

ً مً جشظُخ  −
ّ
ت ًم٢ ًّ ذاد ت في اإلاشخلت ؤلِا ُّ غ البرمجت اإلاّلىماج ؽاس١يجذَس

ّ
 105زٝا٘ت الّمل الّخّاووي والد

ل
ّ
ً. التي جمث ت للٝشن الخادي والّؽٍش ُّ  واخذة مً اإلاهاساث ألاظاظ

 جفاعل املذّسظين - ر

ا لخبّحن ألازش  جّم خال٥ ألاظبُى الزي جال "ظاِت البرمجت" جىصَْ اظدباهت ِلى اإلاذّسظحن الزًً ؼاس١ىا في جأوحَر

ذ أ٘اد  ٝخه. ٜو ّٝ عبت ًِ 3مً  3مجهم ) %100الزي خ
ّ
ّبرث هٙغ الي ؽاه مىاظبا حّذا. ِو

ّ
( بأّجهم ٌّخبرون َزا الي

ت الجاهب  ُّ ت اإلاّخمذة خال٥ الخّفت، مؽحرة بالخفىؿ ئلى أَّم ُّ ت وألاظالُب الّخيؽُى ُّ سلاَا ًِ اإلاىاسد الّخّلُم

                                                             
104
Conseil national du numérique, Jules Ferry 3.0: Bâtir une école créative et juste dans un monde numérique. ; PA, Somalina & autres.  PENE, Sophieاهٍش مثال:  

115-: 106 Paris, 2014. pp 
105
Borges,  Cecília & Autres. La collaboration dans le milieu de l'éducation : Dimensions pratiques et perspectives théoriques.   ; Portelance, Lilianeاهٍش مثال:  

Broché, 2011 
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 ّٝ ت اإلاعخجىبحن بخل
ّ
حهم اظخٙعاساث مً الّخالمُز اإلاؽاس٠حن الّخىبُّٝي الزي اظخأزش باَخمام الّخالمُز. ٠ما ـّشح ١ا٘

ت، ٠ما ١ان جىاـل ِذد مجهم بٕاًت ِشك هخاةج  ُّ بّذ اهتهاء ظاِت البرمجت تهّم أظاظا بّن الّخٙاـُل الّخٝى

ى ما ٌّني أّجهم لم ٢ًخٙىا بعاِت البرمجت وواـلىا الّخذّسب بّذَا. ومً بحن ما ًلٙذ  ا، َو أِما٥ أم٢جهم ئهجاَص

حهم اظخٙعاساث مً صمالئهم اإلاذّسظحن داسث خى٥ خملت "ظاِت  الاهدباٍ ٠زل٤ ما ّٝ أؼاس ئلُه اإلاعخجىبىن مً جل

اث ٠بحرة  ُّ ى ما ٌّني ئم٣اه ت اإلاؽاس٠ت ٘حها وما ئرا ١اهذ َىاٟ دوساث ٜادمت مبرمجت، َو ُّ البرمجت" بؽ٣ل ِام و٠ُٙ

ؽاه وحّمُمه.
ّ
 للّخىظُْ مً مذي َزا الي

ام ج٢ؽٚ حملت مً   الخٝاةٞ واإلاّىُاث لّّل مً أَّمها أّن:ئّن َزٍ ألاٜس

ت، − ًّ ذاد م ِلىم الخاظىب وحّلُمها مىز اإلاشخلت ؤلِا
ّ
ت حّل ُّ  َىاٟ خاحت ئلى دِم الىعي بأَّم

لى  − ت ِو ُّ ت والّخٙاِل ُّ ت اإلاّخمذة في "ظاِت البرمجت" الٝاةمت ِلى ألاوؽىت الّخىبُٝ ُّ ٝت البُذأىح الىٍش

ت ًم٢ً أن جل ُّ اث زىاة ت وئمخاِاالّمل في مجمِى ُّ هم اإلاذّسظحن لُجّلىا باقي خففهم أ٠ثر حارب
106، 

ت  − ُّ ت أو حماِ ُّ ت أو زىاة ًّ وعبت َاّمت مً الّخالمُز اإلاؽاس٠حن في "ظاِت البرمجت" ًىاـلىن بفىسة ٘شد

ىّمي  ت ٍو ُّ ذ مً الاظخٝالل ى ما ٌعاِذ ِلى ئ٠عابهم اإلاٍض ً، َو ٍش
ّ
مهم مْ الاظخّاهت باإلاذّسظحن ٠مإو

ّ
حّل

ملذحهم مل٣
ّ
اث والىعي بمعاساث الّخّل

ّ
خماد ِلى الز  ،107اث الِا

م٢ً أن ج٣ىن  − ب٣ّي بحن اإلاذّسظحن، ٍو
ّ
غ مبادب الّمل الؽ ت ظاهدت لخ٢َش ش ٘ـش

ّ
"ظاِت البرمجت" ج٘ى

ذا لبىاء مجمىِاث مماسظت ) ُّ  .Communautés de pratique)108مىىلٝا ح

 جفاعل ألاولُاء - ج

ت لبّن  ُّ ؽاه لالظخٙعاس أو ئلا٘ت ئلى اإلابادساث الّخلٝاة
ّ
ذ الي فلىا باداسة اإلاذسظت ٜبل مِى

ّ
ألاولُاء الزًً اج

ذ ؤلاداسة  ّٝ ذ جل  32ئحابت مً حملت  28ولب حسجُل مىٍىسحهم، جّم جىحُه اظدباهت ألولُاء الّخالمُز اإلاؽاس٠حن. ٜو

  %87.5اظدباهت مىّحهت، أي بيعبت مؽاس٠ت جّٝذس بـ 
 
ىذ مً خال٥ ؤلاحاباث حملت ِّ ذ جب مً اإلاىاٜٚ لّّل أبشصَا . ٜو

( مً ألاولُاء ٌّخبرون دساظت أبىائهم لّلىم الخاظىب أمشا مهّما أو ِلى ٔاًت 28مً  24) %85أّن أ٠ثر مً 

مها، 
ّ
ت اإلاؽاس٠حن ِلىم الخاظىب مً لمً اإلاىاّد ألاسبْ ألاَّم التي ًيبغي للمذسظت أن حّل

ّ
ت، ٠ما ـّىٚ ١ا٘ ُّ ألاَّم

 خابت والخعاب.ورل٤ ئلى حاهب الٝشاءة وال٢

ام ج٢ؽٚ حملت مً الخٝاةٞ واإلاّىُاث لّّل مً أَّمها أّن:  ئّن َزٍ ألاٜس

م أبىائهم ِلىم الخاظىب، −
ّ
ت ٠بحرة لخّل ُّ  ألاولُاء ًىلىن أَّم

ت  − ُّ ت واإلاهى ُّ ا معل٣ا ٌعاِذ ِلى الّىجاح في اإلاعاساث الّلم ألاولُاء ًشاَىىن ِلى ِلىم الخاظىب باِخباَس

ت.وفي الخُاة  ُّ  الاحخماِ

                                                             
106
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4

ت بخٙاِل ١ّل مً الّخالمُز واإلاذّسظحن وألاولُاء مْ جىٍُم "ظاِت البرمجت"، وما أدخله  ـّ ئّن ججمُْ اإلاّىُاث الخا

ت ًجّلىا هخشج مجملت مً الاظخيخاحاث التي  ُّ ت بمذسظت جىوغ الّذول ُّ ت ِلى الخُاة اإلاذسظ ُّ ؽاه مً خش٠
ّ
َزا الي

عٝت، بّذ أن ظبٝذ ؤلاؼاسة ئلى بّمها ِىذ البدث في جٙاِل ١ّل ٘ئت مً الٙئاث ظىداو٥ 
ّ
جٝذًمها مبّىبت ومد

ت. ومً أبشص َزٍ الاظخيخاحاث: ُّ  اإلاّى

ت، ٠ؽٙها ؤلاٜبا٥ ال٢بحر ِلى  − ًّ ذاد ت في اإلاشخلت ؤلِا ُّ َىاٟ خاحت ملّخت لخّلُم الّخالمُز البرمجت اإلاّلىماج

سجُل في "ظاِت البرمجت" 
ّ
ت،الد ُّ  اإلاىخٍمت بمذسظت جىوغ الّذول

ت )ِلى  − ُّ الم ؾ الّخالمُز ئلى مخابّت ١ّل حذًذ م الخاظىبدسوط ؤلِا
ّ
( في ؼ٣لها الخالي، لم حّذ جشوي حّى

فا٥،
ّ
اث اإلاّلىماث والاج ُّ  في مجا٥ ج٢ىىلىح

ا ِالُت مىلُى "ظاِت البرمجت" وألاظلىب الّخىبُّٝي والّخٙاِلّي اإلاّخمذ خاللها حّالَا جدٍى بيعب سل −

محن ًّٙملىن الخفق التي جٙسر لهم مجاالث 
ّ
ذ أّن اإلاخّل

ّ
ى ما ًإ٠ ت، َو ًّ غ الّاد مٝاسهت بعاِاث الّخذَس

 اإلاماسظت واإلاؽاس٠ت والابخ٣اس،

ا، − ما٥ التي أهخجَى ذتها ألِا
ّ
 للّخالمُز ٜذساث ابخ٣اس ِالُت أ٠

−  ُّ ت والّخّاوه ُّ ؽاس٠
ّ
 ت،الخالمُز ًٝبلىن بؽ٣ل جلٝاتّي ِلى ألاوؽىت الد

ابت راث داللتالزي ٌؽ٣ى مىه البّن لذي الّخالمُز خمى٥  −
ّ
٢هم في أوؽىت حز ا متى جّم حؽٍش ُّ  ًضو٥ آل

ّاتهم،
ّ
 جلّبي جىل

ت للٕاًت لذي  − ُّ دٍى بفىسة ئًجاب
 
فا٥ بؽ٣ل ِام، ج

ّ
اث اإلاّلىماث والاج ُّ ِلىم الخاظىب، وج٢ىىلىح

ً مً اِخمادَا ٠ّامل حزب إلاّالجت ل
ّ
ى ما ًم٢ ت،ألاولُاء، َو ربىٍّ

ّ
 ّٚ جىاـلهم مْ اإلاإّظعت الت

ت ال جضا٥ مدذودة، − ًّ ذاد عها في اإلاشخلت ؤلِا ت وظبل جذَس ُّ  مّاٗس اإلاذّسظحن بالبرمجت اإلاّلىماج

اث لخىىٍش مهاساتهم في مجا٥  − ذ مً اإلاذّسظحن للّخذّسب والّمل مْ ألاٜشان أو في مجمِى ُّ َىاٟ اظخّذاد ح

عها، ت وظبل جذَس ُّ  البرمجت اإلاّلىماج

ت،"ظاِت البرمجت" − ُّ ا٥ للخُاة اإلاذسظ ّّ ا مً ألاوؽىت اإلاؽابهت، ًم٢ً أن ج٣ىن ِىفش جيؽُي ٘ حَر  ، ٔو

ذا لبىاء ؼب٢ت للمذاسط  − ُّ ا مً ألاوؽىت اإلاؽابهت، ًم٢ً أن ج٣ىن مىىلٝا ح حَر "ظاِت البرمجت"، ٔو

 املجّذدة وأخشي للمذّسظحن املجّذدًً،

ت − ُّ ب ت ومىاسد جذٍس ُّ ش مىٍىمت ئل٢تروه
ّ
ا "ظاِت  ج٘ى َش

ّ
ت حاَضة ومالةمت، ِلى ٔشاس جل٤ التي ج٘ى ُّ وحّلُم

ؽاه،
ّ
اال لىجاح َزا الي ّّ ل ِىفشا ٘

ّ
 البرمجت" ًمث

تهم ودِم ئٜبالهم ِلى  − ُّ ا لخٙض الّخالمُز وجىمُت داّ٘ ُّ ل ِىفشا ئلا٘
ّ
ت ًمث ُّ الاهخشاه في خملت دول

 اإلاؽاس٠ت.

 ُاث اإلاىالُت:واهىالٜا مً َزٍ الاظخيخاحاث، ًم٢ً الخشوج بالّخـى
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اوي مً ؼهش  −
ّ
ربُت اإلاؽاس٠ت في "ظاِت البرمجت" في دوستها الّشابّت التي ظخلخئم في ألاظبُى الث

ّ
جبّني وصاسة الت

ت ِلى اإلاؽاس٠ت، والّخمهُذ لزل٤ بّٝذ دوساث 2016دٌعمبر  ُّ ت اإلاإّظعاث الّخّلُم
ّ
 ١ا٘

ّ
، ورل٤ ِبر خث

ت مىحضة ُّ ب ً بّذ، جذٍس ت ِو ٍّ اث مّمً ظبٝذ لهم  ٌعاَم ٘حها، خمىس ُّ اإلاذّسظىن وأِماء الجمّ

 اإلاؽاس٠ت، لماها لىٝل ألازش وجٝاظم الخبراث،

ت  − ُّ مت للخملت الّذول
ّ
ت واٜتراخها ِلى الجهت اإلاىٍ ُّ ٕت الّشب

ّ
ت حّخمذ الل ُّ ب الّمل ِلى ئِذاد مدخىٍاث جذٍس

ت اإلاٙخىخت لّمىم اإلا ُّ م٢ً "ظاِت البرمجت" خّتى جذسحها لمً مىّفتها ؤلال٢تروه ؽاس٠حن ِبر الّالم، ٍو

ربُت بهزٍ اإلاهّمت،
ّ
اث في الت ُّ  أن ًمىلْ اإلاش٠ض الىوني للّخ٢ىىلىح

خمادَا بذ٥ الّىفىؿ  − مت اِل
ّ
ت إلاىْٜ "ظاِت البرمجت" واٜتراخها ِلى الجهت اإلاىٍ ُّ رحمت الّشب

ّ
ذ الت ججٍى

ذ ِّبرث الجم ت، والتي حؽ٣ى ٜذسا مً الّمّٚ. ٜو ُّ سخت الخال
ّ
ت لجىدة اإلاىحىدة في الي ُّ ت الّخىوع ُّ ّ

ل ِبر خبرائها  ّٙ ؽاه ًِ اظخّذادَا للّخ٢
ّ
ت في جىٍُم َزا الي ُّ الّخّلُم التي ؼاس٠ذ مذسظت جىوغ الّذول

 بهزٍ اإلاهّمت،

ت للمذاسط املجّذدة وحّل الاهممام ئلحها خالّا لجملت مً اإلاّاًحر، − ُّ ب٢ت الىوى
ّ
 ئوؽاء الؽ

ت للمذّسظحن  − ُّ ب٢ت الىوى
ّ
 املجّذدًً وحّل الاهممام ئلحها خالّا لجملت مً اإلاّاًحر،ئوؽاء الؽ

ت، − ت في ١ّل مإّظعت جشبىٍّ ُّ  ئخذار هاد للبرمجت اإلاّلىماج

ت )ِلىم الخاظىب(  − ُّ الم ا مً م٣ّىهاث اإلاىهج الّخّلُمّي إلااّدة ؤلِا ُّ ت" م٣ّىها أظاظ ُّ ئدساج "البرمجت اإلاّلىماج

ت ًّ ذاد اث باإلاشخلت ؤلِا ش باقي اإلاالةمت لزل٤، وئِذاد املخخٍى ، والّمل ِلى أن ٣ًىن رل٤ مىىلٝا لخىٍى

ٝا لهزٍ اإلاٝاسبت الجذًذة  ،109اإلاىاهج ٘و

ربىي  −
ّ
م والّخّلُم مىىلٝا لخجذًذ ال٢ٙش الت

ّ
فا٥ وئدماحها في الّخّل

ّ
اث اإلاّلىماث والاج ُّ  110اِخماد ج٢ىىلىح

ت ربىٍّ
ّ
ش الّعُاظاث الت  ،111وجىٍى

ت − ُّ ٛش البُذأىح
ّ
غ  الاظخٙادة مً الى ضة للّخلمُز واإلاعدثحرة لٝذساجه ِلى الابخ٣اس في جذَس ّٙ ؽُىت واملخ

ّ
الي

ت، ًّ ذاد ا مً اإلاىاّد في اإلاشخلت ؤلِا حَر ت ٔو ُّ الم  مادة ؤلِا

ب٣ي −
ّ
ا مً اإلاىادّ  اِخماد بُذأىحُا اإلاؽشوُ والّمل الجماعّي والّمل الؽ حَر ت ٔو ُّ الم غ مادة ؤلِا  في جذَس

ت، ًّ ذاد  في اإلاشخلت ؤلِا

تجىٍُم  − ربىٍّ
ّ
ت اإلاإّظعاث الت

ّ
ت للمذّسظحن في ١ا٘ ُّ ت في البرمجت اإلاّلىماج ُّ ب  ،دوساث جذٍس
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اث اإلابّعىت التي ًم٢ً اِخمادَا لخم٢حن جالمُز  − ُّ ت جخمّمً باٜت مً أبشص البرمج ُّ ئِذاد خُٝبت ئل٢تروه

اٜها بما ًلضم مً  ت، مْ ئ٘س ُّ ت مً اظخ٢ؽاٗ ِالم البرمجت اإلاّلىماج ًّ ذاد ت.اإلاشخلت ؤلِا
ّ
ماث وأدل ِّ  مذ

ت والّمل ِلى الّخىّحه وال ؼ٤ّ أّن  ُّ ش الخُاة اإلاذسظ ت مً ؼأهه اإلاعاَمت في جىٍى ُّ ئٜشاس مثل َزٍ الخىىاث الّمل

محن 
ّ
ً واإلاهاساث اإلاىلىب مً اإلاخّل اث الٝشن الخادي والّؽٍش ُّ ت جشاعي خفـى ُّ هدى مىاهج ووشاةٞ حّلُم

 امخال٠ها خالله.

ال ٌّذو في ٌاٍَش أن ٣ًىن جخفُق ظاِت واخذة لخم٢حن بّن الّخالمُز مً اظخ٢ؽاٗ ألامش ِلى الّشٔم مً أّن 

ت، ُّ ت أٜشب ئلى  ِالم البرمجت اإلاّلىماج ربىٍّ
ّ
٘اّن "ظاِت البرمجت" ٜادسة ِلى أن ج٣ىن مىىلٝا لجّل اإلاإّظعت الت

ّاته
ّ
ش الّخالمُز وأٜذس ِلى جلبُت اهخٍاساتهم وجدُٝٞ جىل م. ٠ما أّن مثل َزٍ اإلابادساث بام٣اجها اإلاعاَمت في جىٍى

ت، و ُّ ت وحّلها أ٠ثر ٠ثا٘ت ودًىام٢ُ ُّ ماث املجخمْ ، مّذ حعىس جشبي اإلاذسظت باألولُاءفي الخُاة اإلاذسظ
ّ
وبمىٍ

ّي والّذولّي.، اإلاذوّي 
ّ
 وبىاّٜها املخل

ت لخُّذ  ومً حهت أخشي، ٘اّن  ل ٘ـش
ّ
"ظاِت البرمجت"، وما أظٙش ِىه جىٍُمها مً مالخٍاث واظخيخاحاث، جمث

ت  اإلاذسظت الّخ٢ٙحر في راتها، ولخىٍش في ما جذّسط و٠ُٚ جذّسط، ِس ى رل٤ أن ٣ًىن مىىلٝا إلاشاحّاث حزسٍّ

ت  ش ٠ٙاءة اإلاىاسد البؽشٍّ غ ج٣ىن، ئلى حاهب جىٍى ت ولىشاةٞ الّخذَس ُّ ت للمىاهج الّخّلُم ت وؤلاداسٍّ ُّ البُذأىح

ٞ ُ٘ه سؤٍت اإلاؽشوُ الفالحّي الزي  ّٝ ت لممان حّلُم ري حىدة للجمُْ جخد ُّ بىاث ألاظاظ
ّ
ت الل ربىٍّ

ّ
للمىٍىمت الت

ىامها: " ت جىُٙزٍ ٜو ُّ  "جبني اإلاىاوً وجشجٝي بالىوً، مذسظت جىوعُت مىفٙت ِالُت ألاداءباؼشث اإلاذسظت الّخىوع
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ت: ُّ  املىاكع إلالىرروه

ت "ظاِت البرمجت"  − ُّ  /https://hourofcode.com/usالّخٍّشٚ بالخملت الّذول

مت " −
ّ
 Code.org "https://code.org/aboutالّخٍّشٚ بمىٍ

مت " −
ّ
ش الّعىىي إلاىٍ  https://code.org/about/2015: 2015لّام  "Code.orgالّخٍٝش

ْ خملت "ظاِت البرمجت "ـٙدت  − ش١اء ِلى مٜى
ّ
 https://hourofcode.com/us/partnersالؽ

: Computer science is for everyone | TEDxRainierمدالشة َادي باسجىفي لمً ظلعلت مدالشاث "جاد ئ٠غ"  −

www.youtube.com/watch?v=FpMNs7H24X0 

ت  ُٜاط أزش الخملتمّاًحر  − ُّ ْ لمً "ظاِت البرمجت"الّذول مت  مٜى
ّ
" Code.org" مىٍ

https://code.org/about/evaluation/hourofcode 

ل ظ٣ىالس" − ْ "ٜٜى  "https://scholar.google.com/scholar?q=”hour+of+code  مٜى

ت − ُّ ْ الجمّ ت لجىدة الّخّلُم  مٜى ُّ  www.atuque.org  الّخىوع

ت − ُّ ْ الجمّ ت  مٜى ُّ اث ؤلابذاِ ُّ ت للّخ٢ىىلىح ُّ  www.createc.tn الّخىوع

ْ حّلُم البرمجت اإلابّعي  −  ww.bitsbox.com/hoc2015.htmlمٜى

ت: ُّ  امليشىساث الىسك

الّب٣ُان، اإلامل٢ت  .: الخّلُم ألاظاس ي لّالم مخٕحر21حا١ىبض، َاًذي َاًض )الّضأت هُٙحن: مترحمت(. مجهاج الٝشن  −

ت،  ًّ ت الّعّىد ُّ  .2015الّشب
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خ  باإلامل٢ت الّشبُت العّىدًتمجلغ الىصساء  ّٜش أ ت بخاٍس ّامالث ٌ هٍامي الخّ  7/3/1428في الجلعت الىصاٍس

تؤلا ُّ توم٣ا٘دت الجشاةم ؤلا ل٢تروه ُّ  ل٢تروه
ّ
٥ ٠بحر في ظبُل اهخٝا٥ بِئت له َزٍ ألاهٍمت مً جدىّ ، وهٍشا إلاا جمث

تت ئلى بِئت الّمل ؤلاٝلُذًّ ت مً البِئت الخّ ّىدًّ الّمل الّع  ُّ وما ، في الٝىاُ الخ٣ىمي والٝىاُ الخاؿ ل٢تروه

دى٥ بداحت ئلى دساظت وسـذ لآلزاس َزا الخّ  ّن اًفاخب َزا الاهخٝا٥ مً جأزحراث اٜخفادًت واحخماُِت ٠بحرة، ٘

 
ّ
ُّ ئظىاء ١اهذ اإلاؽاس ئلحها،  ّت لؤلهٍمتاإلاخٜى ُّ ًجاب ُّ مً الىّ  ،تت أو ظلب ت ُّ مالّخّلُت و ت والاٜخفادًّ اخُت الاحخماِ

ُّ والخّ  ُّ ٝلُل مً الجىاهب الّع والخّ  ؤلاًجابُتبهذٗ جىمُت الجىاهب  ،تٝى ُّ . تلب ت البدث وظُّخمذ َزا البدث مىهج

  ،وال٢ُّٙي  جٝىم ِلى البّذ اإلا٣اوّي التي  اإلاٝاسن 
ّ
ذ آلازاس اإلاترج بت ِلى جىبُٞ َزٍ ألاهٍمت ومٝاسهت َزٍ ألاهٍمت لـش

ُاظاث التي ًم٢ً أن واظخيباه الىظاةل والّع ، لتي ظبٝذ في َزا املجا٥و٥ اببّن الخجاسب اإلامازلت لبّن الّذ 

ض آلازاس  ُّ والخٝلُل مً آلازاس الّع  ؤلاًجابُتحعاَم في حٍّض ـّ . تلب ذ جى اإلامل٢ت خىذ  لذ َزٍ الذساظت الى أّن ٜو

ض الخّ خىىة مهّم  تّامالث ؤلات في حٍّض ُّ  أمً  خُث أّن  ،ِلى اإلاعخىي الّالميّ  باإلاٝاسهت بما جّم  ل٢تروه
ّ
باث بشص مخىل

تّامالث ؤلاهجاح الخّ  ُّ   ل٢تروه
ّ
ُّ َى بىاء الث ُّ  ت التي جخّم ٝت في البِئت الٝاهىه ـّ . اث٘حها َزٍ الّمل ساظت لذ الّذ ٠ما جى

 
ّ
 ٙاٜاث الّذ الى لشوسة جذُِم َزٍ الخىىة مً خال٥ الاج

ّ
ادسة مً خاسج اإلامل٢ت، ىاةُت إلاالخٝت الجشاةم الفّ ولُت الث

 والخاحت 
ّ
تش١اث باإل٘فاح ًِ الخىادر ؤلاالى لىابي إللضام الؽ ُّ ُّ ، ل٢تروه  ؤلاهترهذاث إلاخابّت مضودي خذمت وآل

 ُّ  ُّ ت ألَّم لخَٙ خش٠ت اإلاشوس بىٛش اخترا٘
ّ
حر ألادل ُّ تها ال٢بحرة في اإلاعاَمت في ج٘ى تت ؤلات الجىاة ُّ حؽحر . ٠ما ل٢تروه

 الى أَّم الىّ 
ً
ب والخّ ت دمج الخّ ُّ خاةج أًما ّاث لمً حمُْ معاساث ذٍس ُت بهزٍ الدؽَش أو  ظىاء الّادّي  الّخّلُمِى

 . أو ألامنيّ  أو الٝماتّي  ٝنيّ الخّ 

تججاسة  ُّ ت، حّامالث ئل٢تروه ُّ ت، حشاةم ئل٢تروه ُّ  . ، ٜىاهحن، أمً اإلاّلىماثئل٢تروه
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تجاسة ؤلاوالخّ  ؤلاهترهذـاخب ٌهىس  ُّ ش البِئت ؤلا ل٢تروه تدِىاث لخدٍش ُّ مً ألاهٍمت وظُىشة الخ٣ىماث  ل٢تروه

إّظ  ،ُاظت والجٕشاُ٘اي الّع ها ِالم حذًذ ًخّّذ ت أجّ ِلحها بذّج   ٍو
ّ
ـّ غ لّىإلات حٕى ت ي حىاهب الخُاة املخخلٙت خا

ُّ الاٜخفادًّ  ًّ  .تت والاحخماِ بِئت  هترهذؤلا  ِىاث ما لبثذ أن خٙخذ وجماءلذ بد٢م الىاْٜ وبد٢م أّن َزٍ الّذ  ل٢

ُّ والّع  ؤلاًجابُت٘اث البؽش جفشّ  او٢ّعذ ُ٘ه ١ّل  ومجخمْ حيّ   لزل٤ بداحت ماّظ َى و  ،تلب
ّ
ّاث والىّ ت للد ٍم ؽَش

  ،وجيخٍم ُ٘ه ؼإون اإلاعخخذمحن والّاملحن ،مً أحل أن حعخُٝم الخُاة ُ٘ه
 
ألاوشاٗ  دَٙ ُ٘ه خٝٛى ١ّل وج

 . (Swire, 2003)اإلاخّاملت 

ّاث لشوسة ماّظ أـبدذ َزٍ ٜذ و  تت بعبب اهدؽاس الاظخخذام ٔحر اإلاؽشوُ للىظاةل ؤلاالدؽَش ُّ لئللشاس  ل٢تروه

ً ُّ  ،باآلخٍش ُّ  ت أحشاَا مّهذ أمً الخاظب آلاليّ ٘ٝذ حاء في دساظت مسخ ت بالخّاون مْ و١الت الاظخخباساث الُٙذسال

٢ُت    277س٠ذ ُ٘ه الخعاسة للٙشد الىاخذ في اإلاسر الزي ؼاي مخىّظ أن  CSI/FBIألامٍش
ّ
مت مً حعْ دو٥ مىٍ

ىت اإلاّلىماث صاد مً  وباإللا٘ت ئلى رل٤ . (Ponemon, 2013) 2013للّام  ادوالس  136الى  سادوال  130بعبب ٜـش

ت  تّامالث ؤلاالخّ ٘ٝذ بلٕذ ظٜش ُّ بلُىن دوالس في الىالًاث اإلاخدذة  5.3هدى  2012في الّام  ؤلاهترهذِبر  ل٢تروه

٢ُت ) شو .CyberSource, 2013)ألامٍش ٢ُت  ؤلاهترهذإلاش٠ض حشاةم  2013 ماًى في جٍٝش ، IC3للخ٣ىمت الٙذسالُت ألامٍش

ل ِذد بالٔاث الجشاةم للّام  ا  289,874ئلى  2012ـو ادة ٜذَس َزا في  .(FBI, 2013)ٞ % ًِ الّام العاب8بٍض

 88,000مً  ؤلاهترهذؤلاباخُت اإلاخاخت ِلى  ِذد اإلاىاْٜ صادث٘ٝذ  ،ا في الجاهب ألاخالقيّ أّم  .الجاهب الاٜخفادي

ْ ِام  اث ؤلاباخُت و و  2008ملُىن مىْٜ للّام  6. 1الى  2000مٜى بلُىن مادة في الّام  2,8ـل ِذد املخخٍى

 .(CovenantEyes, 2013)ِلى ألاحهضة الز٠ُت املخمىلت  2015

 
ّ
تشاث خىىسة الاهدؽاس الىاظْ للجشاةم ؤلاومً مإؼ ُّ ذ حىسها٥ بلٓى  ل٢تروه ش صخُٙت الىو٥ ظتًر خعب جٍٝش

تمّذ٥ الجشاةم ؤلا ُّ أـبدذ م٣ا٘دت الجشاةم ٜذ و  .% مً ئحمالي الجشاةم التي جدذر لّامت الّمالء 53 ل٢تروه

تؤلا ُّ   جدخّل  ل٢تروه
ّ
٢ُت بّذ م٣ا٘دت في الىالًاث اإلاخّ  دُٝٝاث الُٙذساليّ الثت لذي م٢خب الخّ اإلاشجبت الث دذة ألامٍش

اب ها جدخاج فذي لهزا الىُى مً الجشاةم أجّ ومً أظباب ـّىبت الخّ . (Kshetri, 2006)وم٣ا٘دت الخجعغ  ؤلاَس

 ُّ ُّ وأجّ  ،ت ِالُتئلى مهاساث جٝى  ها ِاإلا
ّ
ُّ ت جخخى ُّ ى الخذود الجٕشا٘ ى و٥ ختّ ها حذًذة ولِغ لذي الّذ وأجّ  ،تت والعُاظ

ش جٝالُذ   . ّامل مّهاُ٘ت للخّ ١اأدواث و اإلاخٝذمت مجها الخبرة ال٣اُ٘ت في جىٍى

 ُّ ّ لُه ٘ان ما ـذس مً أهٍمت حؽَش تت لخىٍُم البِئت ؤلاِو ُّ  ت َى خىىة مهّم ّىدًّ في الّع  ل٢تروه
ّ
جاٍ ت في الاج

زٍ الخىىة بداحت . الصخُذ ذ مً الّذ ى الئَو  ألّن ِم والخّ إلاٍض
ً
ض هٍشا  الٝمُّ  ٍّض

ّ
د ـذوس ٝت بمجشّ ت لِعذ مخّل

 ل بّم  مدعلعلت مً الاخخُاحاث ٢ًّم ٜىاهحن بل هي بِئت مخ٣املت ودوسة 
ً
 ، ها بّما

ّ
ّاث وألاحهضة ًذخل ٘حها الد ؽَش

 ُّ ُّ ألامى ىء ِلى حاهب ساظت لخلٝي المّ وفي َزا ؤلاواس جأحي َزٍ الّذ . والاٜخفاد الّخّلُماث واإلاعخخذمحن و ت والخٝى

 
ّ
 مً آلازاس اإلاخٜى

ّ
ّاثّت هدُجت َزٍ الد . لّذ مً أحلهاٗ التي و  و٠ُٚ ًم٢ً جدُٝٞ أ٠بر ٜذس مً ألاَذا، ؽَش

ذ ـّ و٥ اإلاخّٝذ ساظت ِلى جدلُل بىىد َزٍ ألاهٍمت ومٝاسهتها بخجاسب الّذ اِخمذث الّذ  ٜو ل ئلى مت بدُث ًخى

ت مً الخّ  ُاث حعاَم في خذمت أَذاٗ َزٍ ألاهٍمتمجمِى  . ـى
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 ألاوّ ، ٘فى٥ زماهُت خاجمت و و مت مّٝذ ساظت مً ن الّذ وجخ٣ىّ 
ّ
تّامالث ؤلالىٍام الخّ  اف٥ ٌّشك ملخ ُّ  و ، ل٢تروه

ّ
اوي الث

تٌّشك أبشص مداوس هٍام الجشاةم ؤلا ُّ  ، ل٢تروه
ّ
ابْ والشّ ، مت في َزا املجا٥و٥ اإلاخّٝذ م أبشص ججاسب الّذ ًّٝذ الث والث

 ًدىاو٥ املخىس الاحخماعيّ ادط والّع ، ٌّالج املخىس الاٜخفادّي والخامغ ، ًىاٜؾ جدلُل آزاس َزٍ ألاهٍمت

  زم في الٙفل، ٝنيّ ًذوس خى٥ املخىس الخّ ْ ابوالّع وألاخالقّي، 
ّ
 امً الث

ّ
ُّ ق الىخاةج والخّ ًخم ِشك ملخ  . اثـى

ّ
ىا ٠ما أه

ّاث لئلؼاسة ئلى هٍامي الخّ  تّامالث والجشاةم ؤلااظخخذمىا في َزا البدث ١لمت حؽَش ُّ   ل٢تروه
ّ
ٕىي باإلاّنى الل

 
ّ
ٞ بُجها ورل٤ للخّ ، ًنيّ شعي الّذ لل٣لمت ولِغ باإلاّنى الؽ وبحن ١لمت هٍام التي حعخخذم ٠مفىلر له مّان ٠ثحرة ٍٙش

 .في بِئت جٝىُت اإلاّلىماث

1 

تّامالث ؤلاحاء في هٍام الخّ  ُّ ألاولى  اإلااّدة: ِشلذ ة، ٘ٙي الٙفل ألاو٥ وسدث أسبْ مىادّ واخذ وزالزىن مادّ  ل٢تروه

 باإلافىلخاث اإلاعخخذمت في الىّ 
ً
ٙا   اإلااّدةٍام وأوسدث حٍّش

ّ
دث ٍام ئلى جدُٝٝها وخّذ اهُت ألاَذاٗ التي ٌععى الىّ الث

  اإلااّدة
ّ
ٍام، زم في ابّت الجهاث التي ًىىبٞ ِلحها الىّ الشّ  اإلااّدةٍام وخذدث ّامالث اإلاعخثىاة مً الىّ الثت الخّ الث

ُّاث ؤلاجالث والخّ ّامالث والّس ٍامُت للخّ ٍام وسدث آلازاس الىّ الٙفل الثاوي مً الىّ  تٜى ُّ ا الٙفل أّم . ل٢تروه

 
ّ
ُّ  الث ٘جاءث ُ٘ه أسبْ مىادّ الث تّامالث ؤلاّاٜذ في الخّ ت ئزباث الخّ أوسدث ٠ُٙ ُّ شك الٙفل الشّ . ل٢تروه ة ابْ مادّ ِو

ٝت ِمل الخّ  ُْ ؤلال٢ترووّي حؽشح أخ٣ام ووٍش وحاء في الٙفى٥ ألاخحرة مً الخامغ ئلى الٙفل الّاؼش أخ٣ام . ٜى

 
ّ
ُّ  فذًٞ ؤلال٢ترووّي م خذمت الخّ خخفاؿ وواحباث مّٝذ ٞ بجهاث الا جخّل  ومعئىل

ّ
هادة وأخ٣ام ت ـاخب الؽ

 مخالٙت الىّ 
ّ
 . بت ِلى جل٤ املخالٙاثٍام والّٝىباث اإلاترج

تّامالث ؤلاالثاهُت ئلى سظم ٜىاِذ الظخخذام الخّ  اإلااّدةٍام ٠ما حاء في وحهذٗ الىّ  ُّ وحعهُل جىبُٝها  ل٢تروه

تراٗ بالّس  تؤلا جالثوالِا ُّ ل ِلحهاوالخّ  ل٢تروه  ظىاء ِلى الفّ ، ٍّى
ّ
ُّ  وليّ أو الّذ  يّ ُّذ املخل ت في حمُْ املجاالث الخ٣ىم

 ُّ حر الخ٣ىم ُّ ، تٔو ُّ اإلاال حر اإلاال ْ الّىاةٞ والّٝباث أمام الخّ ٠ما حهذٗ الىّ . تت ٔو تّامالث ؤلاٍام ئلى ٘س ُّ  ل٢تروه

ُّاث ؤلا توالخٜى ُّ  .والاخخُا٥ ٘حها و٠زل٤ مىْ ئظاءة الاظخخذام ل٢تروه

 ٍام ًذوس خى٥ مدىسًٍ: ألاوّ الىّ  ّن ئوبّباسة أخشي ًم٢ً الٝى٥ 
ّ
تجالث ؤلاٞ بالخّامل مْ الّس ٥ ًخّل ُّ   ل٢تروه

ّ
اوي والث

 
ّ
ُْ ؤلال٢ترووّي ًخّل تجالث ؤلاّامل مْ الّس ٘ٙي حاهب الخّ . ٞ بالخٜى ُّ ُّ ُّ ٍام بذّج واِتٗر الىّ  أّٜش ، ل٢تروه ابل تها تها ٜو

 ت اوّٝاد الخّ ُّ ىُٙز وحّج للخّ 
ّ
 لمً اإلاىٍىمت ؤلاّامل بىاظىتها متى ١ان الاو

ً
تاُل ِلى جٙاـُلها مخاخا ُّ د وخّذ  .ل٢تروه

ٝت خَٙ الّس الىّ  ُّ ٍام وٍش الخ  . تها واظخالمها وحعلُمهاجالث ـو

 أّم 
ّ
ى مدىس الخّ ، اويا في املخىس الث ُْ ؤلال٢ترووّي َو  ٍام بحن الخّ ٘ٝذ ظاوي الىّ ، ٜى

ّ
ُْ الخى  ُْ ؤلال٢ترووّي ٜىوالخّ  ّي ٜى

ُْ ؤلال٢ترووّي الخّ  وأّن ، في الخ٢م  بمثابت الخّ  ٜى
ّ
ُْ الخى ُّ وله هٙغ آلازاس الىّ  ّي ٜى ىُْٜ ٍام بحن الخّ وسبي الىّ . تٍام

  ؤلال٢ترووّي 
ّ
ُّ هادة والؽ ُْ ؤلال٢ترووّي ت الخّ د ؼشوه صّخ وخّذ ، تالّشٜم   ٜى

ّ
ُّ هاداث ولشوسة اِخماد الؽ ت مً الّشٜم

 وأ٘شد الىّ . مّخمذ ئل٢ترووّي  م خذماث جفذًٜٞبل مّٝذ 
 
 معخٝال

ً
ـّ لل ٍام ٘فال ّاث الخا ت باإلاش٠ض الىوني دؽَش

 زّم . ادسة مً داخل اإلامل٢ت وخاسحهاالفّ  الّشٜميّ فذًٞ باِخماد ؼهاداث الخّ  الزي ًخخّق  فذًٞ ؤلال٢ترووّي للخّ 

ـّ ، فذًٞم خذماث الخّ ٍام واحباث ومعئىلُاث مّٝذ ِشك الىّ  ت جدفل ِلى جشخُق مً َُئت وهي ؼش١اث خا
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ّ
 الاج

ّ
 فاالث وجخىل

ّ
ُّ هاداث ى جٝذًم خذماث ئـذاس الؽ ُّ إ ٍام اإلاعوأوضر الىّ . ت وحعلُمها وخٍٙهاالّشٜم اث ول

 
ّ
 اإلاترج

ّ
اؼئت ًِ َزا الاظخخذام هادة ولشوسة التزامه بؽشوه اظخخذامها والالتزام باآلزاس الىّ بت ِلى ـاخب الؽ

 وصّخ 
ّ
 . آل ًِ ٘ٝذَا أو حُٕحر اإلاّلىماث الىاسدة ٘حهاهادة وؤلابت مّلىماث الؽ

2

 د الىّ خّذ 
ّ
ت أَذاٗ ٌععى لخدُٝٝها جخلخ وخَٙ ، ئل٢ترووّي  ق في اإلاعاِذة في جدُٝٞ أمً مّلىماحّي ٍام مجمِى

تٍم ؤلاخٝٛى ألاوشاٗ اإلاخّاملت ِىذ الاظخخذام اإلاؽشوُ للىّ  ُّ   ل٢تروه
ّ
اإلافلخت الّامت  وخماًت، ب٣اثوالؽ

تت في البِئت ؤلاوألاخالٛ وآلاداب الّاّم  ُّ   ٝلُذّي والخّ  في حاهبه ؤلال٢ترووّي  وخماًت الاٜخفاد الىونيّ  ،ل٢تروه
ً
هٍشا

 . ٙاِل ال٢بحر بحن الجاهبحنللخّ 
ّ
ذ ٔىذ الد ّاث الجشاةم الّٙالت ٜو   Activeؽَش

ّ
ي بالخّذًل أو ّّذ ٞ بالخّ التي جخّل

ى٥ للخذماث  الّشٜميّ ل واملخخىي ظاةالخزٗ وؤلالٕاء للشّ  ُّ أو حّىُل ألاهٍمت أو ألاحهضة وئِاٜت الـى ت الّشٜم

ّّ الو٠زل٤ الجشاةم ٔحر  ُّ فّ ي بالخىوالتي جخّلٞ بالخّّذ  passiveالت ٙ ت اإلاّلىماث ظىاء خال٥ ِمل ت ذ وظٜش

 
ّ
جهاالاج  . فا٥ واهخٝا٥ البُاهاث أو مً مىاْٜ جخٍض

 
ّ
 وؼملذ الد

ّ
ّاث الاج ن ولى ١ان أزحر ِلُه لُٝىم بّٙل مّحّ اإلاؽشوُ لتهذًذ شخق أو ابتزاٍص أو الخّ فا٥ ٔحر ؽَش

 
ً
خذاء ِلى جفامُم اإلاىاْٜ ؤلا. الّٙل مؽشوِا تو٠زل٤ الِا ُّ ٠ما . ُٕحر أو ؤلاجالٗ أو حّىُل الّىىانبالخّ  ل٢تروه

 
ّ
 ٔى

ّ
ما٥ التي جإدّ ذ الد ّاث ألِا  ي ئلى خماًت املجخمْ مً خال٥ مىْ اإلاىاْٜ التي ؽَش

ّ
جاس في الجيغ حّمل في الاج

 ، أو جٝذًم الذِم والدعهُل إلاثل َزا اليؽاه البؽشّي 
ّ
 و٠زل٤ ألاوؽىت املخل

ّ
ٞ ت باآلداب أو جشوٍجها وما ًخّل

 بتروٍج املخّذ 
ّ
ُّ ساث واإلاإز  . ّامل مّهاّامل بها أو حّلُم وٛش الخّ ت ظىاء ببُّها أو حعهُل الخّ شاث الّٝل

  مً الىونيّ ٍام أًما مىلُى ألا وجىاو٥ الىّ 
ّ
م ١ل ما ًخّل اب ِبر الىظاةل ؤلامً خال٥ ججٍش تٞ بذِم ؤلاَس ُّ ، ل٢تروه

 ُّ  واظخخذام الؽب٢ت الّى٢بىج
ّ
 ت في الاج

ّ
لها أو وؽش وظاةل فا٥ مْ أِماء جل٤ اإلاىٍ ا أو جمٍى ماث أو جشوٍج أ٣٘اَس

اب تشاث واإلاى مثل وٛش ئِذاد اإلاخّٙج ، ئِذاد الخىي وألادواث التي حعخخذم في ؤلاَس خذاء . اد الخاٜس و٠زل٤ الِا

  ولت أو اٜخفادَا الىونيّ للّذ  أو الخاسجيّ  ِلى مىاْٜ جمغ ألامً الىوني الذاخليّ 
ّ
ٞ الؽ ُّ ًِ وٍش ت ب٢ت اإلاّلىماج

 . وأحهضة الخاظب آلاليّ 

3

 
ّ
ّاث لخىٍُم الخّ بذأ ـذوس الد ُّ ّامل في البِئت ؽَش  الّشٜم

ّ
 في الىالًاث اإلاخّ ت مب٢

ً
ُّ شا ٢ ٘ٝذ ـذس هٍام  .تدذة ألامٍش

 ُّ  خماًت الخفـى
ّ
تفاالث ؤلات لالج ُّ ِام  Electronic Communication Privacy Act (ECPA)اإلاعمى  ل٢تروه

 فّ خُث حاء َزا الٝاهىن بمىْ الخى، 1984
ّ
تفاالث ؤلاذ ٔحر اإلاؽشوُ ِلى الاج ُّ ومىْ الذخى٥ ِلى اإلاىاْٜ  ل٢تروه

تالتي جٝذم خذماث  ُّ  ِب ئل٢تروه
ّ
شاث مضودي الخذماثر الاج ذ الال٢ترووي وظح٘ر شاث البًر ه ل٢ىّ . فاالث مثل ظح٘ر

 
ّ

ُّ خفُّ لم ًدىاو٥ خماًت البُاهاث الص  . تت التي جىحذ ِلى الخاظباث اإلاجزل

 ُّ  لّذم ؼمى٥ ٜاهىن خماًت الخفـى
ً
 وهٍشا

ّ
تفاالث ؤلات لالج ُّ ـذس هٍام الاخخُا٥ وظىء ، العابٞ الز٠ش ل٢تروه

ٍام ئلى مىْ وحهذٗ َزا الىّ . Computer Fraud and Abuse Act (CFAA) 1986اظخخذام الخاظب آلالي في الّام 



ت للمعلىماث  ُّ ت العشب
ّ
ذ  –املجل

ّ
اوي عذدال – 25املجل

ّ
الث  
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ى٥ اإلاخّّم  ١ّل  ّٙ أؼ٣ا٥ الـى  ذ ئلى مل
ّ
لشس لهزٍ  ب بأّي عبّ اث الخاظب آلالي وأهٍمخه بؽ٣ل ٔحر مؽشوُ أو الد

ّاث زماهُ. ألاهٍمت  وحاء في َزٍ الدؽَش
ّ
ُّ ت بىىد ملخ ى٥ ٔحر اإلاؽشوُ للمّلىماث الخ٣ىم ٙت ت اإلافىّ فها مىْ الـى

ت ُّ ، ٠مّلىماث ظٍش ُّ و٠زل٤ مّلىماث اإلاإظعاث اإلاال حر اإلاال حر اإلافشّ ت املخفّ ت ٔو ت، والاخخُا٥ ح بها للّاّم ىت ٔو

تِبر الىظاةل ؤلا ُّ ذ ُٜمخه ًِ خمعت آالٗ دوالس خال للخفى٥ ِلى أّي  ل٢تروه وحاء في َزا . واخذِام  ٥ش يء جٍض

 مىْ ئسظا٥ بشامج أو مّلىماث أو أوامش الىّ 
ً
تٍام أًما ُّ ىت وئخذار خعاةش جدعبب في حّىُل أحهضة مدفّ  ئل٢تروه

ىث ِام   . لُلغي خذ الخمعت آالٗ دوالس 2001جخجاوص خمعت آالٗ دوالس، زم حاء ٜاهىن باجٍش

ُّ الهاةل للىالًاث اإلاخّ  ٝنيّ ىىس الخّ ومْ الخّ ، ا مً هاخُت جىبُٞ الٝاهىن أّم  ٢ ٘ٝذ ر٠شث الىاؼىىً ، تدذة ألامٍش

ُّ  أّن  2000ماًى ِام 17بىظذ في  ُّ ألاحهضة ألامى ٢ َّ % ٘ٝي مً اإلاخخفّ 2ت جمم ما ًٝاسب ت ألامٍش لحن في فحن اإلاإ

تجدُٝٞ الجشاةم ؤلا ُّ ُّ  وأّن ، ل٢تروه ُّ َزٍ ؤلاداساث ألامى ُّ ت لِغ لذحها اإلاىاسد اإلاال ت إلاىاحهت ُّ ت ال٣ا٘ت والخٝى

حر ٜادسة ِلى مالخٝت الخّ ، الاخخُاحاث ْ الخاـل في َزا املجا٥س الّع ىىّ ٔو . (Kshetri, 2006, Chang, 2004)  َش

توبعبب اإلاهاسة الّالُت التي جدخاج ئلحها جدُٝٝاث الجشاةم ؤلا ُّ  مً الّذ ، ل٢تروه
ً
 ٘ان ٠ثحرا

ّ
دُٝٞ ً مً الخّ و٥ ال جخم٢

شالبالٔاث و الفي ٠ثحر مً  تس وعبت املخالٙاث ؤلاالتي جفل ئلحها، ّ٘لى ظبُل اإلاثا٥ جّٝذ  خٝاٍس ُّ التي ًخم  ل٢تروه

 دذة في الىالًاث اإلاخّ ا٠دؽا٘ها 
ً
 وجّٝذ ، بدىالي ِؽشة في اإلااةت مً التي جدذر ّ٘ال

ّ
بـ  ؤلابآل ِجها عبت التي ًخّم س الي

ً في اإلااةت الخّ  ًخّم  ،ؤلابآل ِجها خّم ًومً َزٍ اليعبت التي . 30% ذ ًِ ِؽٍش دُٝٞ في وعبت لئُلت مجها ال جٍض

(Chang, 2004).  ت% ٘ٝي مً الجشاةم ؤلا15وفي مثا٥ آخش في اهذوهِعُا جم الخدُٝٞ في ُّ التي وسدث  ل٢تروه

 .Kshetri, 2006)بالٔاث ِجها )

 ّّ  ىّ ولى جم
ّ
تدُٝٞ في الجشاةم ؤلاش ؤلام٣اهاث للخّ ا في مؽ٣لت ج٘ى ُّ ا جم الخدُٝٞ ُ٘ه وؽٍش مّم  ما جّم  ّن لىحذها أ ،ل٢تروه

  مً الجشاةم لئُل
ً
ورل٤ لّذة أظباب مجها ـّىبت ا٠دؽاٗ َزٍ الجشاةم ، ّذد الجشاةم التي جدذرمٝاسهت ب حذا

ذم ؤلابآل ًِ ِذد ٠بحر مّم  لحن ل ا جّم ِو لت اإلاخخففحن اإلاَإ . ٞ ُ٘ما جم ا٠دؽا٘ه والخبلُٖ ِىهُدٝخّ لا٠دؽا٘ه ٜو

ذ ِل تؤلاى ٜماًا الجشاةم وفي دساظت أحٍش ُّ مذ املخ٢مت ، تٜمُّ  419دُٝٞ في الخّ  جّم ، 1999للّام  ل٢تروه ٘س

 ٜمُّ  339
ّ
و١ان مً أظباب ِذم ٠ٙاًت ألادلت لّٚ وعي املجني ِلحهم ب٢ُُٙت خَٙ ، تت مجها لّذم ٠ٙاًت ألادل

تألادلت ؤلا ُّ م ِلى ظبُل اإلاثا٥ في اظخخذام ألاحهضة مما ًإدّ  ل٢تروه ي ئلى مسر أزاس الجشاةم بعبب واظخمشاَس

 .log files (Chang, 2004)ئِادة ال٢خابت أو امخالء هٍام اإلاشاحّت 

 
ّ
 وجخلخ

ّ
تش١اث لئلبآل ًِ الخىادر ؤلاق أظباب ِذم لجىء الؽ ُّ في الخٗى مً اظخٕال٥ اإلاىا٘عحن إلاثل  ل٢تروه

ُّ ِاًت الّع َزٍ اإلاّلىماث في الّذ   ها ِلى ج٣الُٙاسجٙاُ الي لخّ دُٝٝاث وباو٠زل٤ بعبب بيء الخّ  ،تلب
ّ
 ش٠ت املجنيّ الؽ

ذ الّملِلحها مً خُث ِذد لٝاءاث الخّ   ّ٘لى ظبُل اإلاثا٥ أ٘لعذ ؼش٠ت. دُٝٝاث وما حعتهل٢ه مً ٜو

Egghead.Com  ّاإلاخخف 
ّ
ٞ والخّ فت في الد  2000خذر لها ِام  ٝىُت بعبب ئبالٔها ًِ خادر اختراٛ ال٢ترووّي عٍى

ذ باإلبآلبعبب أجّ  ّٝ  ها ظاِس ت مً أ٘مل املخ ـّ واظخخذمذ مجمِى  حن لخدذًذ اإلاؽ٣لت واِخٝذث أّن ٝحن الخا

 دُٝٝاث اظخمشّ ل٢ً الخّ ، ألامش ظُيخهي خال٥ خمعت أًام
ّ
 واهدؽش الخبر واجهاسث مبُّاث الؽ

ً
ً ًىما ش٠ت ث ِؽٍش

 أدي بها ئلى ئؼهاس ئ٘الظها ومً زم اؼترتها ؼش٠ت أماصون ِام 
ً
 خادا

ً
 . (Chang, 2004) 2001اجهُاسا



116 

 

لى الشّ   ِلى ـذوس ٜاهىن ٜشابت زالزحن ٔم مً مشوس ِو
ً
ت٥ الجشاةم ؤلامّّذ  ٘اّن ، CFAAِاما ُّ لم ًتراحْ بل  ل٢تروه

تاإلاخخففت في م٣ا٘دت الهجماث ؤلاؼش٠ت ١اظبرظ٣اي ٘ٙي اإلاسر الزي أحشجه . صاد ُّ الهجماث  احماليّ  أّن  ل٢تروه

تؤلا ُّ الز٠ُت  والهىاجٚ بالًحن مداولت ِلى أحهضة الخاظب الصخفُت٠ثر مً خمعت أ 2013بلٖ ِام  ل٢تروه

٢ُت وسوظُا 45املخمىلت، مجها   . (Kaspersky, 2013)% ـادسة مً أحهضة في الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

تومً أ٠بر ِىاةٞ م٣ا٘دت الجشاةم ؤلا ُّ ُّ  أّن  ل٢تروه  مً َزٍ الجشاةم ِابشة للخذود العُاظ
ً
ُّ ٠ثحرا مْ ، تت والجٕشا٘

ُّ . في َزا املجا٥ و٥ أو ِذم وحىد حّاون دوليّ ٚ في ِذد مً الّذ لّ  ٘االجٙاٜ
ّ
بحن ِلى ظبُل اإلاثا٥ ّت ت اإلاٜى

تدُٝٞ في ٠ثحر مً الجشاةم ال حؽمل الجشاةم ؤلاّاون في الخّ الىالًاث اإلاخدذة وسوظُا للخّ  ُّ ىذما اخخاج ، ل٢تروه ِو

 ّٝ  ٝىن في الىالًاث اإلاخدذة جدمُل بّن البُاهاث ااملخ
ّ
مت إلاخّل تٝت بجٍش ُّ مً أحهضة خاظب آلي في سوظُا  ئل٢تروه

حن وبؽ٣ل ِام ٘ان سوظُا والفّ . 2002اِترلذ سوظُا وسّ٘ذ ؼ٣ىي لذ م٢خب الخدُٝٝاث الُٙذسالي ِام 

 للجشاةم ؤلاختّ 
ً
تى آلان ال ج٢ترر ٠ثحرا ُّ ب مً والىلْ داخل الا. اخليّ أمجها الّذ  ما لم جمّغ  ل٢تروه جداد ألاوسبي ٍٜش

ُْ اإلابذتي دولت في أوسبا  34٘ٝذ ؼاس٠ذ : رل٤ تِلى اجٙاُٜت م٣ا٘دت الجشاةم ؤلابالخٜى ُّ ل٢ً ختى ، ل٢تروه

ّٞ  2004مىخفٚ ِام   . (Kshetri, 2006)دو٥ ٘ٝي  6ئال في  لم حّخمذ الاجٙاُٜت وجىب

 ُّ  ت اولالجداد ألاوسبي ججشبت ججذس الاظخٙادة مجها وهي ججشبت جىبُٞ ٜاهىن خماًت الخفـى
ّ

 .1998ت ِام خفُّ لص

 
ّ
 دون اظخثىاءاث و بؽ٣ل ٜاوْ ه ًمىْ ّ٘لى ظبُل اإلاثا٥ مما ًإخز ِلى َزا الٝاهىن أه

ّ
ت خفُّ هٝل اإلاّلىماث الص

ذ . جداد ألاوسبي ئلى الذو٥ التي لِغ ٘حها هٙغ معخىي الخماًت لهإالء اإلاىاوىحنإلاىاوني الا َزا الٝاهىن أزاس ٜو

 الّذًذ مً الاؼ٣االث مً أبشصَا أ
ّ
ُّ ن الؽ ٢  جداد ألاوسبّي ت ال حعخىُْ حمْ مّلىماث ًِ مىاوني الاش١اث ألامٍش

 مؽ٣لت أخشي َىاٟ و . دذة لِغ لذحها هٙغ اإلاعخىي مً الٝىاهحنالىالًاث اإلاخّ  دذة ألّن وهٝلها ئلى الىالًاث اإلاخّ 

ل في مىْ 
ّ
ما٥ في أوسبا جخمث ئلى خاسج أوسبا ئرا ١اهذ ( الب جىب) هٝل أحهضة الخاظب آلالي املخمىلتمً سحا٥ ألِا

ى أمش، جدخىي ِلى مّلىماث ًِ مىاوىحن أوسبُحن مما اظخذعى سحا٥ جىبُٞ الٝاهىن ئلى ، ٔحر واٜعيّ ًبذو  َو

تجاسة ؤلامىاْٜ الخّ  بىاء ِلُه ٘اّن و . (Shaffer, 2000ه )التهاون في جىبُٝ ُّ ت لً ٌعمذ لها ّىدًّ في الّع  ل٢تروه

د ألاوسبي ئرا هخج ًِ َزا الخّامل اهخٝا٥ بُاهاث َإالء اإلاىاوىحن ئلى العّىدًت جداّامل مْ مىاوىحن مً الابالخّ 

ُّ  لّذم وحىد هٙغ معخىي الخىٍُم الٝاهىوّي  عبت ئلى  و٠زل٤، تّىدًّ ت في الّع للخفـى
ّ
ما٥ ألامش بالي سحا٥ ألِا

ّٞ ، خُث العّىدًحن الزًً ًدملىن حهاص الب جىب جداد ألاوسبي أزىاء لهم هٝل بُاهاث ًِ مىاوىحن في الا ال ًد

 .مٕادستهم أوسبا

4 

 
ّ
ّاث في مجا٥ الخّ مً خال٥ دساظت الد تّامالث ؤلاؽَش ُّ توالجشاةم ؤلا ل٢تروه ُّ و٥ مثل تها بّن الّذ التي أٜشّ  ل٢تروه

ُّ الىالًاث اإلاخّ  ٢ ىلىذادذة ألامٍش تجاسة ؤلاللخّ  مىرجيّ ٍام الىّ والىّ ، ت َو ُّ   ل٢تروه
ّ
 دذةخه َُئت ألامم اإلاخّ الزي جبي

(1996،UNCITR ّهجذ أج ) ٍها حععى ئلى حٕىُت أ٠بر ٜذس مً مجاالث املخالٙاث التي ًْٝ ٘حها اإلاعخخذمىن لهز

ا في: الخّ ، والتي الخٝىُاث تّامالث ؤلاًم٢ً خفَش ُّ خذاء ؤلال٢ترووّي ، الاخخُا٥ ؤلال٢ترووّي ل٢تروه ىت  ، الِا والٝـش

تؤلا ُّ حر الٙاِل  ل٢تروه حها الٙاِل ٔو   Active and Passiveبىِى
ّ
 .(1 الؽ٣ل) ؽش ؤلال٢تروويوالي
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انول أزحر ِلى ألاحهضة والبُاهاث واإلاعخىي اإلاعخىي ألاو٥ َى معخىي الخّ  :خأزحر َزٍ املخالٙاث والجشاةم معخٍى

ى معخىي الخّ   أزحر ِلى اإلاعخخذمحن واإلاخّاملحن مْ جل٤ الثاوي َو
ّ
ّ٘لى معخىي ألاحهضة . ب٣اثألاحهضة والؽ

تّامالث ؤلااججت ًِ الخّ ٘البُاهاث الىّ  :ًم٢ىىا لشب ال٢ثحر مً ألامثلت، اث والبُاهاث واإلاّلىماثواإلاّّذ  ُّ  ل٢تروه

ُّ  حؽمل ١ّل   ِمل
ّ
تجاسة ؤلاشاء وحّامالث الخّ اث البُْ والؽ ُّ   ل٢تروه

ّ
ُْ لب واإلاىا٘ٝت والخّ مً خُث ئِذاد الى ٜى

 ىسٍذ والخّ والخّ  ووّي ؤلال٢تر
ّ
ُٚ ووٛش الد ُّ عذًذ والخّ ٌى تت وحّامالث الخ٣ىمت ؤلاّامالث اإلاال ُّ ًذخل ُ٘ه . ٠ما ل٢تروه

خذاء ؤلال٢ترووّي   الِا
ً
ب أو حّىُل أحهضة ومّّذ  أًما ؽمل ـىس جخٍش أو مسر  ؤلاهترهذأو ؼب٢ت  ظب آليّ ااث خَو

شاث أو أحهضة ا  البُاهاث مً الخاظباث الصخفُت أو العح٘ر
ّ
أزحر ِلى اإلاعخخذمحن معخىي الخّ  ٠ما أّن . ب٢تلؽ

تبىاظىت ألاوؽىت ؤلا ٌؽمل حىاهب مثل وظاةل الاخخُا٥ التي جخّم  ُّ ذ ؤلال٢ترووّي  ل٢تروه  مثل اظخخذام البًر

ت ومثل الخفى٥ ِلى ١لماث العّش للخذاُ والّع  ىٍّ  ٜش الاةخمان والخعاباث بىاٜاث اث اإلاعخخذمحن وجضوٍش َو

 .اإلاالُت

 : 1 سكم شيل
ّ
ع إلالىررووّي جصيُف مجاالث الد  شَش

 
 أّم 

ّ
ىت ئلى  عبتا بالي خذاء، Hackingوؽاه الٝـش  مً أهىاُ الِا

ً
ألهه أـبذ ئ٘شادٍ بمجا٥ خاّؿ  ل٢ً جّم و  ٘هى أًما

  ً  
ً
ُّ اث مهاس ي ىلٞ ِلى أ٘شاد مخخففحن رو مفىلخا ت اِخادوا َزا اليؽاه الزي ًذوس في الٕالب خى٥ جٝى

ت اإلاّلىماثذ أو فّ الخى  ، ٠ما ًم٢ً أظٜش
ّ
ب أو الخّىُل ل٢ً ألَذاٗ ٠ثحرة ال مجها ِلى أخشي  ٣ًىن بهذٗ الخخٍش

 ولب  ظبُل اإلاثا٥
ّ
، أو دواْ٘ هٙعُت مشلُتهشة، أو الؽ ذٜاء، أو الّذاء وال٢ٍش ، أو بعبب ألاٜشان وألـا

 ٠ثحرة بذاْ٘ اإلاا٥
ً
مَو. الخدٍشن الخ٣ىمي بىاظىت أحهضة الاظخخباساث وأخُاها َزٍ  ئلى أّن  2 ؽحر الؽ٣ل ٜس

ذ خاولذ دساظت  .الّىامل مخذاخلت أو ٜذ ًىٙشد بّمها في الخأزحر ِلى بّن ألاشخاؿ جدذًذ جأزحر ٜو

ّاث ِلى دواْ٘ الٝشاـىت املخخلٙت    واظخيخجذ أّن  (Lesson, 2005)الدؽَش
ّ
ّاث ال جإز  في الٝشاـىت الدؽَش

ً
ش ٠ثحرا

 ها ل٢جّ ، الؽهشةولب  همًدّش٠الزًً 
ّ
ُّ ١ان الّذ ئرا  ش في خالت ماجإز  و١اهذ الّٝىباث أ٠بر مً اإلا٢دعباث اْ٘ مال

ً
ا

ان ئلى جدُٝٝها  .اإلاالُت التي ٌععى الٝـش

أهىاُ اليؽش املخالٚ لخٝٛى ؤلاوعان أو ل٢شامخه أو ما  ١ّل  اذخل ٘حهخ٘ ،ليؽش ؤلال٢تروويئلى حشاةم ا أما باليعبت

 أ
ً
 أو ِٝلُا

ً
 ًإدي ئلى ؤلالشاس به صخُا

ً
ىس وألا٘الم خالُٜت والفّ ألا ٔحر  ًذخل في رل٤ وؽش اإلاىادّ ، ٠ما و ِٝاةذًا

ُّ ، ؤلاباخُت  ألامً الىونيّ  و٠زل٤ وؽش اإلاّلىماث التي جمّغ ، توالّىفشٍّ  ت والّذاء الىاةّٙي ووؽش ما ًثحر ال٢شاَ
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ّ
ُّ ج للمخّذ ووؽش مّلىماث جشّو  ،اتّاث الخىحرة ِلى املجخمّاثوالؽ  ،ا أو وظاةل ئِذادَات حّاوحهساث أو ٠ُٙ

اب ووٛش ، ووؽش ما ُ٘ه لشس بصخت ِٝل ؤلاوعان وجمىْ الٝىاهحن حّاوُه و٠زل٤ اإلاّلىماث اإلاعاهذة لئلَس

ُّ جفيُْ اإلاخّٙج  ُّ ت الّع٢شٍّ شاث والخىي ألامى  . ت وما ؼابههات ومّلىماث اإلاىاْٜ ألامى

تإلى  العىامل التي جذفع: 2 شيل سكم ُّ  اللشصىت إلالىرروه

 
  اأّم 

ّ
ُ  ، 1 معخىي اإلاعخخذمحن واإلاخّاملحن الزي وسد في الؽ٣لئلى  عبتبالي ٘ ًّ وظُلت مً جل٤ ت ٝفذ به اظخخذام أ

ل٢ً ِلى راث اإلاعخخذمحن ، و ِلى البُاهاث وألاحهضة ٘دعب أزحر المجا٥ مً جل٤ املجاالث للخّ  الىظاةل في أّي 

. ش يء ممىُى أو جٟش ش يء واحب ّ٘لهِلى  همٕي ِلحهم أو ئ٠شاَأهٙعهم لخذاِهم أو الخأزحر ِلحهم أو المّ 

ذخل في َزا الىُى حمُْ الخُل التي جإري ـٕاس العً وجإدي ِلى ظبُل اإلاثا٥ ئلى اخخىا٘هم أو اظخٕاللهم  ٍو

 أو الاظدُالء ِلى ألامىا٥ أو اإلامخل٣اث
ً
 . حيعُا

ّ
زا الىُى مً الجشاةم في الٕالب جد٢مه الد ّاث الخّ َو ، تٝلُذًّ ؽَش

 
ً
تراٗ بالىظاةل الخّ  ل٢ً أخُاها ُّ ًدذر ئؼ٣ا٥ في الِا  ٝى

ّ
ت ئداهت في املخا٠م ئن لم ٢ًً َىاٟ جٝىحن واِخماد ت ١أدل

ىاًت بها لخل٤ الىظاةل أو ِلى ألاّٜل   . دُٝٝاثولى ِلى معخىي الٝشاةً أزىاء الخّ ، وعي ِو

  ٠ما أّن 
ّ
ّاث وألاهٍمت جذوس مً خُث مممىجها ئما ِلى مىْ أوؽىت وحّامال َزٍ الد ث مُّىت أو ِلى اِخماد ؽَش

 ُّ تراٗ بهاأخشي  ىتأوؽىت وحّامالث مّ  . والِا
ّ
لُه ٘ان جل٤ الد ت مً ِو ّاث ِىذما حّلً ًِ مىْ مجمِى ؽَش

ألاوؽىت َا داِخم، ٔحر أّن ِذم اح بهاها بزل٤ ج٣ىن ٜذ أجاخذ باقي ألاوؽىت التي لم جفشّ ألاوؽىت ٘اجّ 

ت ـشاخت ُّ  لؤلوش ً ؤلال٢تروه
ً
ُّ تٟر الباب مٙخىخا تراٗ بها بمىحب ِٝىد بُي ت اٗ اإلاخّاملت لالِتراٗ بها أو ِذم الِا

مو . بحن اإلاخّاملحن خماد واإلاىْ 3 ٍىضر الؽ٣ل ٜس ّاث مً خُث الِا ّ٘لى ظبُل اإلاثا٥ ِىذما ال . جفيُٚ الدؽَش

تّامالث والجشاةم ؤلاجز٠ش أهٍمت الخّ  ُّ ذ ؤلال٢ترووّي  ل٢تروه ً البًر ذ واظخخذامها ف معألت حمْ ِىاٍو ي ئسظا٥ بٍش

ىب دِاتّي   ، ها بزل٤ ج٣ىن ٜذ أحاصث َزا الىُى مً الّمل٘اجّ ، ٔحر مٔش
ّ
ذ  ئال ٍش أن ٣ًىن َىاٟ حّاٜذ مباؼش ـو

 
ّ

ًبحن ـاخب الّىىان والص ىذَا ٘ٝي ًخّم  .د وبُّت اظخخذام الّىىانًدّذ ، خق الزي حمْ الّىاٍو اِخماد  ِو

ّت اإلاخّاٜذًً  .بىىد َزا الّٝذ بىاء ِلى ٜاِذة الّٝذ ؼَش
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عاث مً خُث الاعخماد واملىع: 3 سكم شيل  جصيُف الدشَش

 

5

تأجاخذ الىظاةل ؤلا ُّ   ل٢تروه
ّ
ت ألاظشاس الخّ والاج ت مثل بشامج الخاظب اإلافذسٍّ فاالث ظهىلت ٘اةٝت لعٜش ت جاٍس

ُّ وأظشاس جش٠ُب  ُّ اث الخّ اإلاىخجاث وأظشاس ِمل  فيُْ التي حّخبر راث ُٜمت مال
ّ
ش١اث ٜذ ال ًم٢ً ت ٠بحرة للؽ

ٚ اظخىاُ أن ًٝىم بيسخ َزٍ  مها بل ًم٢ً أن جإدي ئلى خعاسة الؽش٠ت بال٣امل وئ٘الظها بعبب مٌى حٍّى

ُلت ئلى أحضاء بُّذة مً الّالم وهٝلها في دٜاةٞ ٜل ؤلاهترهذألاظشاس مً حهاص الؽش٠ت في زىان مّذودة وجدمُلها ِلى 

(Carr,2000).  ام ٠شوث اةخمان لّذد وهز٠ش َىا ت أٜس ِلى ظبُل اإلاثا٥ الخادر الؽهحر الزي جم ُ٘ه ظٜش

ى ما 2000في الّام  CDUniverse.comمً ِمالء ؼش٠ت  300,000  الخّ جشاحْ  ي ئلىأدّ ، َو
ّ
 خٗىلش٠ت ّامل مْ الؽ

ام ٠شوث الا حعشّ مً  الّمالء ومما ًإ٠ذ ؼ٣ٟى . (Chang, 2004)مان التي ٌعخخذمىجها ئلى الٝشاـىت ةخب أٜس

هم ما حاء في دساظت إلاإظعت ألابدار  ُّ  60 أّن خُث جبّحن  IDCالّمالء وخ٘ى  اث الاختراٛ ؤلال٢ترووّي % مً ِمل

 
ّ
ُّ ض ِلى اإلاإّظ جش٠  .(Kshetri, 2006)ت عاث اإلاال

٘ٝذ : 2000ِام  Love letterالزي ٠خب الٙحروط الؽهحر ما ٜام به أخذ مىاوني الٙلبحن هز٠ش  ،آخش٠مثا٥ و 

٣ي ما بحن ج٢بّ  ومْ رل٤ لم حعخىْ الىالًاث اإلاخدذة مالخٝت ، بلُىن دوالس خعاةش ؼش١اث 15و 4ذ الاٜخفاد ألامٍش

م ٠خابت الٙحروظاث   . (Chang, 2004, Lesson, 2005)رل٤ الصخق لّذم وحىد ٜىاهحن في الٙلبحن لخجٍش

تٍ اإلاّىُاث ٘ان هٍامي الخّامالث والجشاةم ؤلاوبىاء ِلى َز ُّ ّٝ ً ل٢تروه ت مً الٙىاةذ الاٜخفادًّ ان ٝد ت مجمِى

 
ّ
مًم٢ً جلخُفها في الؽ ت ئهجاص اإلاّامالث بد٢م وبُّت الخّ و  .4 ٣ل ٜس  ّامل ؤلال٢ترووّي مً أبشص َزٍ الٙىاةذ ظِش

 به في الىاْٜ
ً
ا  ومّت٘ر

ً
ُّ ، وبد٢م ١ىهه مّخمذا حر ٠م اإلاعخخذمت في اإلاّامالث وج٣الُٚ هٝل جل٤ ت الىسٛ وج٘ى

تولمان خٝٛى ألاوشاٗ اإلاخّاملت ِىذ اظخخذام الؽهاداث ؤلا، اإلاّامالث مً حهت ئلى أخشي  ُّ وهٍام  ل٢تروه

تالؽهاداث ؤلا ُّ   ٠ما أّن . الّامت ل٢تروه
ّ
تهاداث ؤلااِخماد الؽ ُّ  الخذماث واإلاىاْٜ الخشحت  ل٢تروه

ً
ًدمي أًما

 . بزل٤ َزٍ الخذماث واإلاىاْٜ ئال للمعخخذمحن اإلافشح لهم بدُث ال ٌعمذ بذخى٥ 

ْ في اإلامل٢تالّع  ٝنيّ س الخّ ىىّ ٍش ئلى واْٜ الخّ وبالىّ   مً الخذماث الخشحت ًخّم  هجذ أّن ، َش
ً
 متزاًذا

ً
جٝذًمها  ِذدا

 ِبر 
ً
م مىز ـذوس  ؤلاهترهذئل٢تروهُا م ألامش العامي ال٢ٍش خ ب 33181/ب/7ٜس ممً ولْ اإلاخ، و 10/7/1424ٌخاٍس
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ّ
ت٥ ئلى الخذماث ؤلادىّ ت الخّ خى ُّ   ل٢تروه

ّ
ّٙ وئوؽاء بشهامج "ٌعش" الزي ًٝىم بذوس اإلام٢ ٞ لخىبُٞ ض واإلايّع ً واملخ

تّامالث ؤلاالخّ  ُّ ُّ  ل٢تروه  . تالخ٣ىم

 الفىائذ الاكخصادًت: 4 شيل سكم

 
ب جفىّ  ّٝ س الخّ ولخٍٝش حر الزي ًخد تٞ هدُجت جىبُٞ هٍام الخّامالث ؤلا٘ى ُّ ظا٠ً في اإلامل٢ت  ١ّل  لىٙترك أّن ، ل٢تروه

 مثل ججذًذ سخفت ظحر أو ؼهادة مُالد أو  ىت ًخّم ئلى زالر مّامالث في الّع  ِلى ألاّٜل ًدخاج 
ً
جىُٙزَا ئل٢تروهُا

  وخُث أّن . ؼابهها ججذًذ ئٜامت وما
ّ
  2013دعب ؤلاخفاء ألاخحر لّام بان اإلامل٢ت حّذاد ظ٣

ً
با ملُىن  30ًبلٖ جٍٝش

لى ٘شك أن ١ّل . ملُىن وعمت 15ًبٝى ، % مً َزا الّذد ِلى أظاط أجهم ـٕاس العً 50وبدزٗ ، وعمت  ِو

لى ٘شك أّن . ملُىن مّاملت 15في العىت ُ٘فبذ ِذد اإلاّامالث  مّاملت واخذة٘شد مً َإالء ظِىٙز  ١ل  ِو

 و 
ً
 ٜذ مشاحّت بُاهاث اإلاّاملت ٘اّن مّاملت بداحت ئلى زالر ِملُاث و١ل ِملُت حعخٕٛش خمغ دٜاةٞ ؼامال

ذ الالصم ل٣ل َزٍ الخىُّٜاث ظىٗ ًبلٖ  ملُىن ظاِت ِمل وبالٝعمت  25. 1ملُىن دُٜٝت أي ما ٌّاد٥  75الٜى

ذ اإلاعتهل٤ لىٝل َزٍ . ًىم ِمل 156,250ًفبذ الىاجج  ،ظميّ ظاِاث دوام ًىم الّمل الشّ  8ِلى  ها٤َُ ًِ الٜى

حر الاٜخفادي ٘ال. اإلاّامالث واظتهالٟ الىسٛ ّٝ ، ب٣ل اإلاٝاًِغ َاةلخ٘ى ماهاث التي ٞ لىال المّ وما ١ان َزا لُخد

ا ج َش
ّ
 ٘ى

ّ
ّاث الىّ الد ُّ ؽَش  .ت التي اِخمذتها الخ٣ىمتٍام

ُّ ومً آلازاس    تؤلاًجاب
ّ
ض الث تّامالث ؤلاٝت في بِئت الخّ ال٢بحرة لهزٍ ألاهٍمت حٍّض ُّ الي جيؽُي الخش٠ت وبالخّ  ل٢تروه

ذ٥ّ  .وصٍادة حعهُل حّامالث ألا٘شاد في املجخمْت الاٜخفادًّ   واإلااليّ  ىىس الخاـل في املجا٥ البى٣ّي ِلى رل٤ الخّ  ٍو

ُّ  شاٗ ؤلال٢ترووّي ومجها اهدؽاس أحهضة الفّ  ل وحعذًذ مثل خذماث الخّ  ؤلاهترهذت ِبر وجضاًذ الخذماث البى٢ دٍى

ٝت  اث بىٍش  هٍام ظذاد ؤلال٢ترووي الزي ًدُذ لؤل٘شاد حعذًذ اإلاؽتًر
ً
الٙىاجحر ومخابّت ٠ؽىٗ الخعاباث ومإخشا

ت ُّ تشاٗ وهٝاه البُْ ؤلاوم٣اةً الفّ  ؤلاهترهذِبر  ئل٢تروه ُّ ّخبر هٍام جذاو٥ لبُْ وؼشاء ألاظهم مً أبشص . ل٢تروه َو

 ُّ  بىاظىت ألا٘شاد ّىدًت مً خت في الّع الخذماث اإلاال
ً
ُث ِذد اإلاعخخذمحن وحجم اإلابالٖ التي جذوس ُ٘ه ًىمُا

االث  ما دْ٘ الىّ  ّن ئل٢ً ٜذ ًٝا٥ . والتي جفل ئلى ِؽشاث اإلالُاساث مً الٍش
ّ
ٙشة التي اط الظخخذام جذاو٥ َى الى
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 ًّ ُّ  وأّن  ألامش معخمّش  ِلى أّن  الىاْٜ ًذ٥ّ  خفلذ في ألاسباح ل٢   ٍام ؤلال٢ترووّي الىّ ت ّ٘ال
ّ
جضداد بمشوس ٝت ُ٘ه والث

ذ تهاوئن ١اهذ ِىدة ِامت الىاط بىُئت بعبب الى٢عت التي همّى  الخّامالث في وأّن ، الٜى  .ظٛى ألاظهم ِ٘ش

6

ُّ  ئّن  تّامالث ؤلات لذِم بِئت الخّ وحىد ألاهٍمت الٝاهىه ُّ ة لها ِّذ ئر  وألاخالقيّ  لشوسة ِلى اإلاعخىي الاحخماعيّ  ل٢تروه

 وحٍى مً أَّم 
ّ
 أن ٜشاـىت ها خلٞ الؽ

ً
ا ما  الؽّىس بأّن في الٕالب ٌُٕب ِجهم  ؤلاهترهذّىس بالزهب خفـى

حر ٜاهىوي  ومً أبشص دواعي وحىد َزٍ ألاهٍمت خماًت خٝٛى ؤلاوعان . (Lesson, 2005)ًٝىمىن به ٔحر أخالقي ٔو

ُاه ًّ و٠شامخه وخماًت ـٕاس الّع  شاكوخماًت الُّٝذة ـو لُه ٘ٝذ حاء في . ت ألابذان والّٝى٥ وخماًت ألِا ِو

تهٍام الجشاةم ؤلا ُّ ُّ  ل٢تروه ت مً الٙٝشاث لخدُٝٞ الخماًت الاحخماِ ُّ مجمِى مجها الٙٝشة الخامعت ، تت وألاخالٜ

ً ِبر الىظاةل الخّ  الثالثت والتي جىّق  اإلااّدةفي  م الدؽهحر وئلخاٛ المشس باآلخٍش ُّ ِلى ججٍش  اإلااّدةفي حاءث ت، زم ٝى

  تالعادظت أسبّ
ّ
ُّ  ومىْ وؽش اإلاىادّ ، أو حعهُله جاس في الجيغ البؽشّي بىىد تهذٗ ئلى مىْ ئوؽاء مىاْٜ الاج ت ؤلاباخ

 ، أو وؽش أوؽىت الٝماس واإلاِعش أو جشوٍجها
ّ
 في جاس و٠زل٤ مىْ الاج

ّ
ُّ املخذساث واإلاإز ت أو جشوٍجها أو وؽش شاث الّٝل

 . مّهاّامل وٛش حّاوحها وحعهُل الخّ 
ّ
ش  الثامىت التي جىّق  اإلااّدةالثت مً و٠زل٤ الٙٝشة الث م الخٍٕش ِلى ججٍش

 .ش ومً في خ٢مهم واظخٕاللهمبالٝفّ 

ض للّلىم والخٝىُت ِلى مذي الّع   مذًىت اإلال٤ ِبذالٍّض
ً
ذ أخعيذ ـىّا  ؤلاهترهذىىاث اإلاالُت بذجبها إلاىاْٜ ٜو

ُّ اسّ المّ   مع، الّٝاٜحر اإلامىىِت ومىاْٜ اإلاِعش ت ومىاْٜة باملجخمْ مثل اإلاىاْٜ ؤلاباخ
ً
ولُاث إ واهخٝلذ مإخشا

 . حجب اإلاىاْٜ ئلى َُئت الاجفاالث وهي معخمشة ِلى هٙغ اإلاعخىي 

ذ مً أَّم ومّم   ُّ ا ًٍض
ّ
ش الخذًثت املخمىلت مثل ١امحراث الهاجٚ الجىّ ت َزٍ الد ّاث اهدؽاس جٝىُاث الخفٍى . ا٥ؽَش

ش َزٍ ال٣امحراث ججّل الخّ  هىلت وال ًم٢ً ئًٝاٗ اهدؽاس في ٔاًت الّع  ؤلاهترهذىس ِلى وجدمُل الفّ  الّشٜميّ فٍى

 الفّ 
ّ
  ىس بّذ رل٤ ئال

ّ
ّٙ ُّٙت وبالخّ ٙىط المّ ش في الىّ مً خال٥ ٜىاهحن سادِت وجىبُٞ خاصم ًإز ٚ مً الي ًخ

ا ِلى املجخمْ  . مخاوَش
ّ
ّاث بّذ املخاٍ٘ت ِلى صّخ وجٍهش أبشص آزاس الد ى٥ في املخاٍ٘ت ِلى ت ألابذان والّٝؽَش

 ُّ ُّ . تالخفـى  والخفـى
ّ
شاك في اإلافىلر الؽ ُّ . شعي ؤلاظالمّي ت جذخل في حاهب خَٙ ألِا ت وخماًت الخفـى

 ّٞ  و٥ اإلاخّٝذ مً خٝٛى ؤلاوعان حععى الّذ  خ
ّ
ّاث التي جىىّ مت ئلى خماًخه مً خال٥ الد سث ِلى مذي ظىىاث ؽَش

لت ٜبل اهدؽاس   .ا مْ اصدَاس الٙماء ؤلال٢ترووّي ُتهل٢ً اصدادث أَّم ، ؤلاهترهذوٍى

ّاث في الّالم ما ًلي:  وخالـت ما جذوس خىله الدؽَش

 ،ٜاهىهُت ٜىىاث الخفى٥ وججمُْ اإلاّلىماث -1

ذم ججاوص رل٤ -2  ،اظخخذام البُاهاث لؤلٔشاك التي حمّذ لها ِو

 ،جدذًث البُاهاث واملخاٍ٘ت ِلى صختها -3

4-  ّٞ حر خ ى٥ ألا٘شاد للبُاهاث اإلاخّلٝت بهم ج٘ى  ،ـو

 ،ت البُاهاثٍّ املخاٍ٘ت ِلى ظشّ  -5

6-  
ّ
 . ق مجها بّذ اهتهاء الٕشك مً اظخخذامهائجالٗ البُاهاث والخخل
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 أومً 
ّ
ُّ بشص الاج ُّ  هاخذثأو اث في َزا املجا٥ ٙاٜ   اـىث ِلحهالتي ت الاجٙاٜ

ّ
لخماًت البُاهاث  ّي داد ألاوسبّ بشإلاان الاج

 
ّ

 و . ت في الٙماء الال٢ترووّي خفُّ الص
ّ
ُّ شث بها ٜذ جأز ْ الٝىاهحن الىوى  ت خاسج ئواس الّذ الّذًذ مً مؽاَس

ّ
ّت و٥ اإلاٜى

 وفي َزا الفّ . (EU, 2014, Levin, 2005 , Younos, 2002)ِلحها 
ّ
للجشاةم  تّىدًّ الخ٣ىمت الّع  ى هٍامذد ٘ٝذ ٔى

تؤلا ُّ   احاهب ل٢تروه
ّ
ُّ مً مخىل  باث خماًت الخفـى

ّ
ت جّع ذ والخّ فّ ىٝت بمىْ الخّ ت مً خال٥ البىىد اإلاخّل غ وظٜش

ت الهىٍّ  اهالبُاهاث أو ئظاءة اظخخذام ًّ . تبىاظىت الاخخُا٥ وظٜش ٍام لم ًدىاو٥ حىاهب حمْ البُاهاث أو الىّ  ل٢

شاك التي لم ججمْ لها ه ججاوص اظخخذامها في ألٔا
ّ
  ال، ٠ما أه

ّ
ّٞ ًى٘ ى٥ ئلحها واملخاٍ٘ت ِلى جدذًثها  ش خ الـى

تها وئجال٘ها بّذ اهتهاء الٕشك مجها ّاث جدّذ ، وحمُْ َزٍ الجىاهب مهمت. واملخاٍ٘ت ِلى ظٍش د والخاحت ئلى حؽَش

الاهدؽاس هز٠ش  ت َزا اإلاىلُىُّ وللذاللت ِلى أَّم . اإلامىُى واإلاّخمذ مجها لشوسة جدخاحها املجخمّاث الخذًثت

 ُّ شاك مخخلٙت واظخخذاماث  اثالىاظْ لّمل ججمُْ مّلىماث ألا٘شاد في ٜىاِذ بُاهاث حعمى بىٟى اإلاّلىماث أٔل

ىاِذ مً ؼأجها مشاِاة خماًت الخٞ في ، لاسة باملجخمّاث  إلًجاد مبادب ٜو
ً
مما حّل املجخمْ الذولي ٌععى حاَذا

الخاـت مً الاظخخذام ٔحر الخُاة الخاـت والبدث ًِ جىاصن بحن خاحاث املجخمْ و٠ٙالت خماًت البُاهاث 

ّ٘لى ظبُل ، بىٟى مؽ٣لت البُاهاث الخاوئت أو الىاٜفت ًِ ؤلا٘شادالَزٍ خىىسة ومً أ٠ثر مّالم . اإلاؽشوُ

مت بٙدق ٜىاِذ بُاهاث و١الت الخدُٝٝاث الُٙذسالُت   FBIاإلاثا٥ ٜام الذ٠خىس لىسدن َى ِالم في مجا٥ الجٍش

ىسٟ وا٠دؽٚ أ حر م٢خملت أو أجّ  ّن وئداسة الؽشوت بمذًىت هٍُى  وعبت ِالُت مً البُاهاث ٔحر صخُدت ٔو
ّ
ٝت ها مخّل

ُّ  ابذ في ٘ٝذان ال٢ثحر مً اإلاىاوىحن ٘ـشبجىذ بعُىت ٜذًمت ل٢ً مْ رل٤ حعبّ  ُٙ ت ١ان ًم٢جهم الخفى٥ ٌو

 
ّ
ما٥ ِلى جل٤ الّس ِلحها لىال او جهم ٢٘شة خاوئت ًِ اإلاخّٝذ جالث وبالخّ اُل أصخاب ألِا ٘مهم بىاء محن زم س الي ج٣ٍى

 .(Younos, 2002)ِلى رل٤ 

7

ُّ ئخذي الجىاهب الّع   لب
ّ
ّاث في املجا٥ ؤلال٢ترووّي ت للد  ها أخُاها جدعبّ أجّ  ؽَش

ّ
ش١اث ب في هُى مً ألامان الضاةٚ للؽ

 ُّ اة ي في اجخار ؤلاحشاءاث الٜى  ت المشوسٍّ وألا٘شاد ُ٘دذر جٍٙش
ّ
 ِلى وحىد الد

ً
ّاثت اِخمادا ًجب أن لهزا . ؽَش

 
ّ
ّاث وؽاه ئِالمّي ًشا٘ٞ َزٍ الد بيّ  جثُّٝٙي  ؽَش ُّ لخجىّ  وجذٍس ؼش٠ت  ّ٘لى ظبُل اإلاثا٥ ١ّل . اثب مثل َزٍ العلى٠

ى هٍام ًخّم ، Firewallبداحت ئلى هٍام حذسان الخماًت  ؤلاهترهذمجز٥ ٌعخخذم  و١ّل  حؽُٕله ِلى هٝاه  َو

 
ّ
  اإلهترهذفا٥ بالاج

ّ
ُّ ب٢ت الّذ لخماًت الؽ ىْ اإلاعخخذمحن في الؽب٢ت الذاخلُت للؽش٠ت إلاو٠زل٤ ، خالءّذ ت مً الاخل

ى٥  ىب ٘حهائلى ا أو اإلاجز٥ مً الـى ُّ مثل َزا الىّ و . إلاىاْٜ ٔحر اإلأش اة ى ختّ  اإلهترهذفل بمً ًخّ  ت ل٣ّل ٍام لشوسة ٜو

ً ّاث جمىْ دخى٥ الٝشاـىت ِلى ؼب٣اث آلاخٍش ؤلاوعان باب ٘مً ٔحر اإلاىىٝي أن ًتٟر . وئن ١اهذ َىاٟ حؽَش

 زم ًخىْٜ أن جدمُه الٝىاهحن مً الذخى٥ ٔحر اإلاؽشوُ
ً
 . بِخه مٙخىخا

تّامالث والجشاةم ؤلاهٍامي الخّ  مً الىاضر أّن  هومً حهت أخشي ٘اه ُّ ا جأزحر في حاهب ـىاِت ملً ٣ًىن له ل٢تروه

 الخّ 
ّ
ًّ ها. ْ لإلافىّ مً الّالم اا حضءً ىا ىا حضء مً الّالم اإلاعتهل٤ لهزٍ الخٝىُاث ولعٝىُت أله َزٍ ألاهٍمت  ل٢

 
ّ
ما حاهب اظخخذام جٝىُاث أمً الخّامالث ظخ٣ىن مإز ً َو تشة في حاهبحن آخٍش ُّ اإلاخٝذمت مثل الدؽٙحر  ئل٢تروه

ُْ ؤلال٢ترووي توحاهب الخدُٝٝاث ؤلا، والخٜى ُّ  ، والخأزحر في الجاهب ألاو٥ أٜىي . ل٢تروه
ّ
ى مخىٜ  َو

ّ
ذ ْ بؽ٣ل مإ٠
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ا أّم . والخاؿ ظبٝذ ؤلاؼاسة ئلحها في املخىس الاٜخفادّي  ت ِلى معخىي الٝىاُ الخ٣ىمّي ُ٘ه مفالر اٜخفادًّ  ألّن 

 
ّ
 ئلى ا عبتبالي

ّ
ى حاهب الخّ ، اويلجاهب الث تدُٝٝاث في الجشاةم ؤلاَو ُّ واإلاإمل . ولُت ألاحهضة ألامىُتإ ٘هى مع، ل٢تروه

 
ّ
  ّاث ألّن أن ج٣ىن َزٍ ألاحهضة ِلى معخىي الخٜى

ّ
ّاثآزاس َزٍ الد   ؽَش

ّ
ىبُٞ والخّ  ،مً خال٥ جىبُٝها لً جٍهش ئال

 
ّ
شة لذي الجهاث ألامىُت ختى جخم٢ً مً الُٝام بذوسَا ِلى الىحه بداحت ئلى مىاسد وخبراث ًيبغي أن ج٣ىن مخ٘ى

 . خُذالّص 

تّامالث ؤلاومً آلازاس الىاضخت لىٍام الخّ  ُّ ت مً جىىّ ، في حاهب اظخخذام الخٝىُاث ل٢تروه س اظخخذام مجمِى

 جٝىُاث جباد٥ الّس و جالث، بُٝاث الخذًثت مجها جٝىُاث خَٙ ومّالجت الّس ىالخّ 
ّ
ّاٜذ جٝىُاث الخّ و ث، جال

 ، وجٝىُاث الخّ ؤلال٢ترووّي 
ّ
ُْ والؽ تهاداث ؤلاٜى ُّ عبت ئلى ٘. ل٢تروه

ّ
ٝت جبادلهاخَٙ الّس بالي ٌؽحر هٍام ، جالث ووٍش

تّامالث ؤلاالخّ  ُّ  ادظت ئلى لشوسة خَٙ الّس ة الّع في الٙٝشاث الثالزت للمادّ  ل٢تروه
ّ
٣ل الزي أوؽئذ أو جالث بالؽ

و٠زل٤ الاخخٙاً بالسجل ِلى هدى ، أسظلذ به بدُث ًم٢ً ئزباث مىابٝت املخخىي اإلاشظل مْ املخخىي اإلاعخلم

ت اإلايص ئ واإلاشظل واإلاعخلم   مْ خَٙ اإلاّلىماث اإلاخّلٝت بالسجل والتي جم٢ً مً مّ٘ش
ً
ًدُذ الشحُى ئلُه الخٝا

خ و  شة بعهىلت بدعب . وٜذ ؤلاسظا٥ والاظخالموجاٍس زٍ الّملُاث جدخاج ئلى ِىاًت وخبراث مخٝذمت لِعذ مخ٘ى َو

 ُّ ـّ ما هشاٍ مً خىلىا في الىاْٜ في الىٜذ الشاًَ لذي الّذًذ مً الجهاث الخ٣ىم وظىٗ جخىىس ، تت والخا

 . وجخدٝٞ مْ الىٜذ بٙمل مشاِاة جىبُٞ َزٍ ألاهٍمت الجذًذة

ُّ ومً آلازاس الخّ  ُْ س جٝىُاث الخّ ت جىىّ ٝى  ٍام بحن الخّ بّذ أن ظاوي الىّ  الّشٜميّ ٜى
ّ
ُْ الخ ُْ والخّ  ىّي ٜى ومً . الّشٜميّ ٜى

 ئٜشاس الةدت اإلاش٠ض الىوني للخّ أ
ً
م والةدت واحباث مّٝذ  فذًٞ ؤلال٢ترووّي بشص ؤلاهجاصاث في َزٍ ألاهٍمت أًما

ُّ  فذًٞ ؤلال٢ترووّي خذماث الخّ  ُّ إ اجه ومعومعإول  اث ول
ّ
ُّ هادة ـاخب الؽ حر ألاسلُّ  وبهزا جّم . تالّشٜم ت ج٘ى

 
ّ
ُّ والٝاِذة الد ّ ً  ؽَش  ت لبىاء ما 

َ
ُّ ٞ ِلُه مفىلر البيُت الخّ ىل وهي ِباسة ًِ ، PKIت للمٙاجُذ الّمىمُت دخ

ت مً آلالُاث والّع   مجمِى
ّ
ُّاث ؤلاش بِئت مخ٣املت الظخخذام الخّ ُاظاث التي ج٘ى تٜى ُّ ابخذاء مً مفادس  ل٢تروه

 
ّ
تهادة ؤلاالخفى٥ ِلى الؽ ُّ   ل٢تروه

ّ
فذًٞ ِلحها مً ٜبل للمعخخذم والخّ  ؽٙحر الّامّ التي جدخىي ِلى مٙخاح الد

 مضّو 
ّ
 ، هاداثدي خذمت الؽ

ّ
في  اظخخذام اإلاٙخاح الخاّؿ  زّم ، و٥ ألاخشي ادسة مً الّذ هاداث الفّ واِخماد الؽ

ُْ ومعالخّ  ُْ ِولُت ـاخب الخّ إ ٜى ُْ الفّ الخّ لى ٜى ُّ  وأخ٣ام ٘ٝذان اإلاٙخاح الخاّؿ ، ادس مىهٜى الخ  ـو
ّ
هادة ت الؽ

ّٝ والخّ   ، تهاٞ مً صّخ د
ّ
 .ٝت بمخالٙاث اظخخذامهاوألاخ٣ام اإلاخّل
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 و٥ اإلاخّٝذ ساظاث اإلاؽابهت لها وججاسب الّذ ساظت والّذ َزٍ الّذ ئّن 
ّ
ت في اإلامل٢ت خىذ خىىة مهّم  ذ أّن مت جإ٠

 
ّ
  وأّن ، خُذجاٍ الّص الاج

ّ
  يّ َزٍ الخىىة بداحت ئلى دِم مدل

ّ
حر باقي مخىل بيّ باث الىّ بخ٘ى نّ  جاح مً دِم جذٍس  يّ ٘و

ُّ  وجٝنيّ  ّٝ ٍام ختّ ت بهزا الىّ لؤلوشاٗ اإلاّى ت مً الخّ . ة مىهٞ ألاَذاٗ اإلاشحىّ ى ًد ُما ًلي مجمِى ُاث التي ٘و ـى

ـّ  جّم  حر بِئت الىّ الخى  لهزٍ ألاهٍمت:جاح اإلاىلىبت ل ئلحها لخ٘ى

 ابشام  -
ّ
ُّ اج  ، ِلى ٔشاس تٙاٜاث دول

ّ
ُّ الاج  ٝلُذًّ ت الخّ ٙاٜاث ألامى

 
، و٥ ألاخشي ّٝذ بحن اإلامل٢ت والّذ ت التي ح

تلىابي لليؽاواث ؤلاجدّذد  ُّ ً  ل٢تروه
ّ
مً مالخٝت الجشاةم الفادسة مً خاسج اإلامل٢ت وجم٢

 ،وال٢ّغ

تئلضام الؽش١اث باإل٘فاح ًِ الخىادر ؤلا - ُّ  ،لجهاث املخخفتلى ائ ل٢تروه

ُّ ولْ لىابي جدّذ  -  د ٠ُٙ
ّ
تت ؤلات خَٙ ألادل ُّ   ل٢تروه

ّ
فحن في جٝىُت ش١اث واإلاخخفّ بىظاوت الؽ

 
ّ
تلؤلهٍمت ؤلا ؽُٕل الُىمّي اإلاّلىماث بدُث ال جٙٝذ مْ الد ُّ  ،ل٢تروه

-  ُّ ب ١ىادس في الجهاث ألامى حر وجذٍس تفي ومالخٝت الجشاةم ؤلافت مخخفّ ت راث الّالٜت دِم ج٘ى ُّ  ل٢تروه

حر ما جدخاج ئلُه مً أحهضة ومّّذ   ،متاث مخّٝذ وج٘ى

ّٙ  ؤلاهترهذولْ جىٍُم وآلُت إلاخابّت أظالُب مضودي خذمت  - اث اإلاشاحّت لخش٠ت مشوس في خَٙ مل

ت ش اإلاش٠ٍض  (،Log files) البُاهاث والخّامالث ِبر أحهضة الخىحُه والخمٍش

ش أدواث وبش  - في دُٝٝاث امج أمً اإلاّلىماث ووٛش ِمل الخّ جىُٙز دوساث ووسػ ِمل خى٥ وٛش جىٍى

تالجشاةم ؤلا ُّ  ،ل٢تروه

-  ُّ  ولْ جىٍُم خاؿ بدَٙ خفـى
ّ
ا ت اإلاعخخذمحن لئلهترهذ لخماًتهم مً اظخٕال٥ الؽ حَر ش١اث ٔو

 ،دون ئرن مجهمهم لبُاهات

  ساظاث وألابدار اإلاخّلٝت بدَٙ ألامً ؤلال٢ترووّي حصجُْ الّذ  -
ّ
ش ألاهٍمت الد ُّ وجىٍى ّ  ،ات لهؽَش

-  ُّ تاث خماًت اإلاعتهل٢حن ؤلاحصجُْ حمّ ُّ ُّ  ل٢تروه أ٘مل أظالُب الّمل خى٥  تلّمل بشامج جثُٝٙ

  ،والاظخخذام التي جدمحهم مً الجشاةم والاخخُا٥ ؤلال٢ترووّي 

اًت ؤلا - تئدساج مبادب الٜى ُّ ادة وعي ـٕاس الّع الّاّم  الّخّلُملمً مىاهج  ل٢تروه ً بمخاوش البِئت ت لٍض

تؤلا ُّ  .ل٢تروه

 أبشص آزاس هٍامي الخّ  ئّن 
ّ
حر الث تٝت في البِئت ؤلاّامالث والجشاةم ؤلال٢ترووي في العّىدًت َى ج٘ى ُّ . ل٢تروه

بحن اإلاخّاملحن ًِ بّذ بالٕاء  اإلاّامالث جخّم  خان ألاولى أّن ًٝىم ِلى ٘شلِّ  ؤلاهترهذِبر  ّامل ؤلال٢ترووّي ٘الخّ 

 والٙشلُّ ، ِىامل اإلا٣ان والضمان
ّ
  ُت أّن اهت الث

ّ
تالىظاةل ؤلا وشاٗ ألّن ٝت مٙٝىدة بحن ألا الث ُّ دة ال املجشّ  ل٢تروه

 
ّ
حر الث   والّاوّٙي  ٙس يّ الّامل الىّ  ٝت لّذة ِىامل مجها أّن حعخىُْ ج٘ى

ّ
 لىحه ذ ِىذ الخّ الزي ًخىل

ً
ّامل وحها
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تمٙٝىد في البِئت ؤلا ُّ ت الهىٍّ ٠زل٤ و ، ل٢تروه  لعهىلت ظٜش
ّ

تؤلا ت في البِئتخفُّ ت واهخدا٥ الص ُّ بىاء . ل٢تروه

 الىّ  ِلى رل٤ ٘اّن 
ّ
 ٍم والد

ّ
حر الث ّاث جفبذ لشوسة لخ٘ى وال ًىحذ بذًل ، ٝت التي ًدخاج ئلحها اإلاخّاملىن ؽَش

خماد ِلُه ظىي الّذ  واٜعيّ   ًم٢ً الِا
ّ
عيّ ِم الد ّٝ أّم . والٝاهىوّي  ؽَش ٞ بخىبُٞ ا آلازاس ألاخشي التي ًم٢ً أن جخد

، ظىاء ١اهذ ىء ِلحهائلٝاء المّ ئلى  ساظتجىاهب التي ظّذ َزٍ الّذ َزٍ ألاهٍمت ٘هي ِذًذة وحؽمل ال

ُّ  وأت اٜخفادًّ  ُّ  وأت احخماِ ُّ  وأت أخالٜ  . تجٝى
ّ
ساظت لم ٢ًً اظخٝفاء َذٗ َزٍ الّذ  ذ أّن وفي الخخام هإ٠

ذ وؤلام٣اهاث اإلاخاخت ئبشاص أَّم ئلى  ل٢ً ظُّىا، و حمُْ آلازاس ئهماج  بهذٗ اإلاعاَمت في، جل٤ آلازاس في الٜى

 ّٝ ُّ . ٞ أ٠بر ٜذس مم٢ً مً أَذا٘ها ومىاّ٘هاَزٍ الخجشبت ختى جد  وفي مٝابل ئًجاب
ّ
ّاث التي اث الد ؼشها أؽَش

 ، ساظتئلحها في َزٍ الّذ 
ّ
 ىا ال هذِى ئلى الخّ ٘اه

ّ
ّاث للبِئت ؤلاىظْ في الد تؽَش ُّ  مً الخبراء في  رل٤ أّن ، ل٢تروه

ً
٠ثحرا

 و٥ اإلاخّٝذ الّذ 
ّ
ُّ مت ًدز  ت ؤلا سون مً ظلب

ّ
ّاث ألجّ ٘شاه في ٘شك الد ّامالث س الخّ ب في ئِاٜت جىىّ ها ٜذ جدعبّ ؽَش

تؤلا ُّ  .ل٢تروه
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ض عبذالخمُذ عامش. د ت - عبذالعٍض  دولت لُبُا - حامعت الضاٍو

 

ٚ بالثٝا٘ت   ُّ جىاولذ الذساظت الخٍّش ٗ ِلى ّشّ ت، وجىلُذ بّن اإلافىلخاث اإلاشجبىت بها، ئلا٘ت ئلى الخّ الّشٜم

 ًِ ألابّاد والخّ ، تُّ وألاَّم الخفاةق 
ً
ُّ جاسب الّذ ٠ما جىاولذ بّن الخّ  .اث التي جىاحههادذًّ ٘مال ُّ ول ت ت والّشب

 
ّ
ُّ ٝا٘ت للث ذ ٠ؽٙذ الّذ  .تالّشٜم ت ٜادسة ِلى ُّ خها ِذم وحىد بيُت جدّىباث مً أَّم ساظت بّن اإلاؽا١ل والفّ ٜو

ُاب َذٗ اإلاعخخذم لؽب٢ت  ُاث ١ان الخّ  ٜتراح ِذد مًاساظت بذ اهتهذ الّذ ٜو .ؤلاهترهذجلبُت الاخخُاحاث، ٔو ـى

  مً
ّ
  ،ساثىىّ فاالث مخىا٘ٝت مْ الخّ بُجها: بىاء ؼب٢ت اج

ّ
ُّ ٝا٘ت وجىمُت املجخمْ بخُّٙل مٙهىم الث ت بدُث الّشٜم

باث َزا الم الخذماث ئلى ١ل ٘ئاجه مً أحل مىا٠بت جّٝذ 
ّ
 . ّفشمخىل

 
ّ
ُّ ٢ىىلىحُا الخّ  ،ٝا٘تالث  الّشٜم

ّ
 ت، الىاْٜ الخال

ّ
 ي، الى

ً
 مىح معخٝبال
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ّ
ـالث خـه وخبـ ت أّي ٝا٘ـت هـي َىٍّ  أّمــ .شة أ٘ـشادٍـمجخمـْ وجاٍس

ّ
ـٝا٘ـت ا الث ُّ   هـي٘ت الّشٜم

ّ
ٝا٘ـت الىا٘ـذة ِلـى مجخمّاجىـا مــً الث

  ٌ ــــــى الّفــــــش اإلاّلىمــــــاحّي  تّــــــٗش آلان باإلاىحــــــخــــــال٥ مــــــا  ُّ الثالثــــــت َو زــــــىسة  َمــــــاخــــــان ، الــــــزي سا٘ٝخــــــه زىسجــــــان ج٢ىىلىح

 
ّ
ـــتفــاالث وزـــىسة جٝىُــت اإلاّلىمـــاث )ألاحهــضة ؤلاالاج ُّ  ن أن هئر ًم٢ـــً  .(ل٢تروه

ّ
ـــٝا٘ــت ٙهــم مفـــىلر الث ُّ ت ٠ّالٜـــت الّشٜم

 
ّ
ُّ و  ن مّشفيّ ٝا٘ت ٠م٣ىّ مباؼشة بحن الث ُّ املجخمّاث  أّن  وال ؼ٤ّ  .ت ٠خٝىُتالّشٜم ـٜذ ت آلان الّشٜم

ّ
 ٘و

ً
 َـاةال

ً
مـً  شث ٜـذسا

ـــٞ َاإلاّلىمـــاث، ئّمـــ ـــا ِـــً وٍش ُّ ـــُئـــاث ِلم ُّ  بّـــذ جٝـــّذ ، تت أو مذه
ً
ـــا ـــٝىُـــاث الخّ م الخّ وخفـى ُّ ت الٙاةٝـــت أو ِـــً ٢ىىلىح

ــ ُّ ـٞ وظــاةي اإلاّلىماج م٣ــان فــي الّــالم بدُــث ًم٢ــً الاظــخٙادة  ت التــي ًم٢ــً خملهــا وهٝلهــا مــً بلـذ اإلافــذس ئلــى أّي وٍش

ا أمـــام الجمُـــْ ِلـــى   مـــً حمُـــْ اإلاّلىمـــاث واهدؽـــاَس
ً
عـــش خذمـــت ظـــىاء  الر الّـــامّ للّفـــ مخخلـــٚ ألاحىـــاط بعـــهىلت َو

ُّ أ١اهذ مإّظ  ـّ ت ت أم مذًىت أم حهعت ِلم  . تخا

م٢ً ببعاوت الٝى٥  ـىن مـً ش الىظـاةل املخخلٙـت ـِالم الُىم َى ِالم مليء بالفـىس والفـىث ِبـ ّن ئٍو  سادًـىو  جلٍٙض

ـــٚ الثٝا٘ـــت اإلاّاــــشة. ئِالهـــاثو  مجـــالثو  حشاةـــذو  خىاظـــِبو  م٢ـــً ـو ـــٞ  ٍو بأجهـــا زٝا٘ـــت ال٢خابـــت والٝـــشاءة ِـــً وٍش

 .الىظاةي

1

 
ّ
 وسدث ١لمـــت الث

ّ
 والـــخّ  ٛزٕـــت الّشبُـــت بمّـــاوي ِـــذة مجهـــا الخـــٝا٘ـــت فـــي مّـــاحم الل

ّ
ـــ، ًم٢

ّ
، أي أن ٣ًـــىن الص

ً
خق مهـــزبا

 
ً
  ومخّلمـــا

ّ
ـــت فـــي ؼـــتى مجـــاالث ن ٘الثٝا٘ـــت ئر .ىـــا مـــً الّلـــىم والٙىـــىن ومخم٢ هـــي ئدساٟ الٙـــشد واملجخمـــْ للّلـــىم واإلاّ٘ش

 شة فــــي الخُــــاة، صاد مّــــّذ ـ١لمــــا صاد وؽــــاه الٙــــشد ومىالّخــــه وا٠دعــــابه الخبــــو الخُــــاة، 
ّ
ٝــــافي لذًــــه، وأـــــبذ ٥ الــــىعي الث

 بىاء في املجخمْ. 
ً
 ِىفشا

ـــ، ٘الّشٜمـــيّ ا فـــي الّفـــش أّمـــ ّٝ ـــ ٚ ئلـــا٘ت ئلـــى مـــا جـــّم عـــُدخاج اإلاث ـــلىٍم بـــات ر٠ـــٍش ئلـــى مّ٘ش ُّ ـــا ومهـــاساث و  تالّشٜم مّاًحَر

ّٙ والخّ  اظخخذامها ُّ د ا وظلب  اتها. َ مً مخاوَش

  
ّ
ــــٚ الث ــــٝا٘ــــت ومـــً َىــــا ًم٢ــــً حٍّش ُّ ـــت الّــــاداث اإلاخّ  هــــات بأجّ الّشٜم ّامــــل مــــْ جٝىُــــاث اإلاّلىمــــاث ِلــــى فــــلت بالخّ مجمِى

واظخخذامها في ئهجاص ألاوؽىت واإلاهماث التي ًماسظـها ؤلاوعـان، وهـي حجـش ألاظـاط فـي بيُـت املجخمـْ  الىحه ألا٠مل

 .(1)الٝادم الّشٜميّ 

 و 
ّ
ُّ ٝا٘ت َىاٟ الّذًذ مً اإلافىلخاث اإلاشجبىت بالث  ها ُ٘ما ًلي:ت ًم٢ً خفش أَّم الّشٜم

 ،Cultural Challenge الخدذي الخماسي أو الثٝافي -

 ،ّاب ال٢ٙشي ُمذي الاظدأي ، Cultural Differences الٙشوٛ الثٝاُ٘ت -

 ، و Cultural Enrichment ؤلازشاء الثٝافي -
ّ
 هي جىمُت مهاساث الى

ّ
ُّ ب ال٢ٙشٍّ ال  ت وؤلادسا٠

ّ
ُّ ت والل  ،تٍٙ

-  
ّ
خٝــاد بــأّن ، و Cultural Handicap ٝــافيّ الّــاةٞ الث  الّخّلــُمذ ي جمّجـــألا٘ــشاد لــذحهم ٘ٝــذان للٝــُم الخــ َــى الِا

 
ّ
 . موالخّل

 لخّ ا -
ّ
   ،زٝا٘ت ئلى زٝا٘ت أخشي  ٥ مجخمْ ما مًأي جدىّ ، Cultural Transfer ٝافيّ دى٥ الث
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ت -  َى الخّ ، و Knowledge Internetworking حؽب٤ُ اإلاّ٘ش
ّ
حن أو أ٠ثر مً خىُي لخّاون مىٍ م بحن و٘ش

 
ّ
اإلاؽتٟر  هخمحن بهزا الٝىاُ بهذٗ جباد٥ الخبراث واإلاّلىماث، والّملاإلا٘شاد مً ألا ماث املجخمْ أو مىٍ

 .(2)خهوجىمُ في خذمت املجخمْ

  الّشٜميّ بالجاهب  ا ُ٘ما ًخخّق أّم 
ّ
   :ٝا٘ت وهز٠ش مجها٘هىاٟ الّذًذ مً اإلافىلخاث اإلاشجبىت بمىلُى الث

مي -  ، Digital ٜس
ّ
خّل ُّ ٞ بالبُاهاث ٍو ام، ٘البُاهاث  Digital dataت الّشٜم ُّ ِلى ؼ٣ل أٜس  الّشٜم

 
ل ِادة ت جمث

ُت الشمىص بؽ٣ل ٔحر مترابي معخٙ  .(3)ُذة مً هِى

مي - ي الزي ، و  Digital Counter ِذاد ٜس هي أداة جىحذ في أحهضة حسجُل ألاؼشوت أو جِٝغ وى٥ الؽٍش

ى٥ ئلى مىىٝت مدّذ ًمش أمام هٝىت مدّذ  م٢ً الـى ٞ َزا الّذاددة، ٍو ي ًِ وٍش  .(4)دة ِلى الؽٍش

ُّ ٝىد الىّ  - ٤ مً ؼشاء مىخجاث وخذماث جم٢ىّ  ئل٢ترووّي ت في ؼ٣ل وهي ِملت هٝذًّ ، Digital Cashت الّشٜم

 
ّ
 ،ؤلاهترهذث ورل٤ ِبر مً املخال

-  
ّ
ُّ اج م  ،  Digital Communications تفاالث ٜس

ّ
فاالث خُث جشظل اإلاّلىماث في ؼ٣ل ١ىد أي جباد٥ الاج

مي  ،زىاتي ٜس

 الفّ  -
ّ
ٌ  ، و الّشٜميّ  ساس يّ الّذ  ٚ ُّ دواث ألا عخّمل مً ألاحهضة و َى ما   اإلهترهذ١ ساس يّ الّذ ٚ ت داخل الفّ الّشٜم

ىن وال٢مبُىجش وأؼشوت الُٙذًى  ،(5)والخلٍٙض

مي  - ى مً اإلاّلىماث الّشٜميّ املخخىي هي وظُلت إلداسة ، و Digital Repositoryمعخىدُ ٜس حر  هوجخٍض وج٘ى

ى٥ ئل  ُه. ظبل الـى
ً
م٢ً الٝى٥ أًما   ٍو

ّ
مي لجمْ ؤلاهترهذه مىْٜ ِلى ئه ها وخٍٙ اإلاّلىماث في ؼ٣ل ٜس

  َا،ووؽش 

ُّ ،  Digitizingٜمىت الشّ  - ّٙ و  ىس الفّ و  ت جمثُل ألاحعاموهي ِمل ُّ ؤلاؼاساث الخّ و  اثاإلال باظخخذام  تمازل

ت م٣ىهت مً هٝاه مىٙفلت  .(6)مجمِى

ُّ ٝىُت الخّ  - ت، Digital Technologyت الّشٜم ت مً اإلاىاسد البؽٍش  واإلاالُت اإلاىٍمت واإلاادًت وهي مجمِى

ٝت مُّىتوحعحّ  واإلاه٣ُلت، التي جخمْ ألَذاٗ دُٜٝت  .(7)ر ِلى أظاط وٍش

ّٝ زال الّخّلُمَى ، و Digital Learning الّشٜميّ  الّخّلُم -  ٞ ٘ىسٍّ ي ًد
ّ
 ت الاج

ّ
ظحن الب واإلاذسّ فا٥ بحن الى

 مً خال٥ ؼب٢ت أو ؼب٣اث 
ً
تئل٢تروهُا ُّ  ئل٢تروه

ّ
ُّ ت مإّظ ُّ ، خُث جفبذ اإلاذسظت أو ال٣ل  ،تعت ؼب٢

تالخ٣ىمت ؤلا - ُّ هي ُٜام دواةش الخ٣ىمت املخخلٙت باهجاص اإلاّامالث ، و Electronic Govemment ل٢تروه

تؼب٢ت اإلاّلىماث الذولُت والىظاةل ؤلا اظخّما٥الخ٣ىمُت ب ُّ  ،املخخلٙت ل٢تروه

ى الزي ٌعدىذ ئلى ؼب٢ت ، Digital Economy الّشٜميّ الاٜخفاد  -  ؤلاهترهذَو
ّ
ؽمل رل٤ الؽ ش١اث التي ، َو

( مً أوؽىتها ِلى الؽب٢ت، أو 
ً
 أو حضةُا

ً
 ،مىخجاتها أو خذماتها مخّلٝت بالؽب٢تج٣ىن حّىد ِاةذاتها )١لُا

ُّ الخجاسة  - تت ِبر الىظاةل ؤلاجاسٍّ بادالث الخّ وهي اإلابُّاث والخّ ، Digital Commerce تالّشٜم ُّ   ل٢تروه
ً
بذال

 .(8)ًِ الخباد٥ الخجاسي اإلاباؼش بحن ألاشخاؿ



130 

 

  ن لىا أّن ً َىا ًدبحّ م
ّ
ُّ ٝا٘ت الث ُّ ٝىُاث جدذ معمى ت ججمْ َزٍ اإلافىلخاث أو الخّ الّشٜم بمّنى ، الّشٜميّ ت أو الّشٜم

 
ّ
 ، و ٜم راجهٜم َىا ال ٌّني الشّ ٜم، والشّ ئلى الشّ  ٣ل ؤلابذاعيّ اهخماء الؽ

ّ
 ئه

ّ
ٚ الىبُّت التي ًمث لها أو الىظُلت التي ما ـو

 ًخّ 
ّ
 ، بل م ـىسة حامذةواإلاحزة في َزٍ الىظُلت أجها ال جّٝذ ؽش، خزَا ؤلابذاُ في الي

ّ
ؽ٢ُل وئٔىاء لها الٝذسة ِلى الد

 .ظخٙادة الٝفىي مىهومىده أ٠ثر مً معخىي لٕشك الا  وجُّٙله الىق

2

 ُّ ج٢مً أَّم 
ّ
ُّ ٝا٘ت ت الث  ت ُ٘ما ًلي:الّشٜم

 على معخىي الفشد - أ

 ُّ ٌّاوي مً أّم  ؤلاهترهذالٙشد الزي ال ًدعً اظخخذام الخاظب وؼب٢ت  أي أّن 
ّ
ت اإلاخمث ت ُّ الجهل بأَّم في لت ت اإلاّ٘ش

ُّ ٝىُاث الخّ  ت الٝشاءة وال٢خابت في بذاًاث الٝشن اإلااض ي ُّ وبمهاساث اظخخذامها، وهي ال جخخلٚ ًِ أّم  تالّشٜم

 
ّ
 في لت مخمث

ّ
هجاح الٙشد ظ٣ُىن بمعخىي زٝا٘خه  م٢ً الٝى٥: ئّن ً. وبزل٤ ٕت وجىبُٝاتهاالجهل بخٝىُاث الل

 ُّ  : تالّشٜم
ّ
ُّ ما صادث زٝا٘خه ٣٘ل ُّ الّشٜم اةٚ أ٠برلخه ت أـبدذ ٜابل  . لخفى٥ ِلى الامخُاصاث والٌى

 على معخىي املؤظعاث - ب

ــٍم معــخىي حّاملهــا مــْ الــىّ ِلــى  عــت واظــدثمشاَا ٌّخمــذ بؽــ٣ل سةِســ يّ هجــاح اإلاإّظ  ئّن  ُّ ساث ىــىّ ت، ومىا٠بــت الخّ الّشٜم

ّت فــي َــزا املجــا٥الّعــ   أي أّن ، َش
ّ
ــٝا٘ــت الث ُّ ــت هــي الّعــالّشٜم

ّ
خى٥ ئلــى عــاث مــً الــّذ ً َــزٍ اإلاإّظ بُل الىخُــذ الــزي ًم٢

 . الّشٜميّ الّفش 

 على معخىي املجخمع - ث

ـــت واإلاّلىمـــاثـًاتها ال٢بُـــِفـــش الّىإلاـــت وجدـــّذ  ئّن    شة فـــي مجـــاالث اإلاّ٘ش
ّ
ـــوالخجـــاسة  وؤلاهخـــاج ٝىُـــاثوالخّ  ٝا٘ـــتوالث

ّ
ل ًمث

 إلدساٟ أَّم 
ً
ا ــمــذخال لــشوٍس ُّ 

ّ
ــٝا٘ــت ت الث ُّ ، امُــت لخٝلــُق الٙجــىة بُجهــا وبــحن زٝا٘ــت الخاظــبت للمجخمّــاث الىّ الّشٜم

ّٝ املجخمّاث اإلاخّٝذ  ألّن  ُّ ٞ جهىلا اٜخفادًّ مت جد لم  ا ِو
ّ
ٞ ؤلاًمان بالث ُّ ٝا٘ت ا ًِ وٍش  .(9)ت ولشوستهاالّشٜم

3

 
ّ
ـالث ـّ ً زٝا٘ـت، ُّ ٝا٘ت خا ؤلاوعـان بمـا خبـاٍ هللا مـً ِٝـل ٜـادس و ت ئوعـاهُت: ٘البؽـش وخـذَم َـم الٝـادسون ِلـى ج٣ـٍى

ــ ُىشة ِلــى ٜــىي الىبُّــتشاُ والّعـــخخــِلــى الا  ـّ ــٞ اظــخخذام خا ــً وٍش ا إلاىّٙخــه، ِو  ُّ وحســخحَر
ّ
فــل بٕحــٍر ٕــت ًخّ ت الل

ً أو لُىٝل ئلُه خبراجه  .لِعخُٙذ مً خبراث آلاخٍش

  : ئّن مً َىا ًم٢ً الٝى٥ 
ّ
ُّ ٝا٘ت خفاةق الث  :أّجها ت هيالّشٜم

 زلافت مىدعبت - أ

 ـحّىــ
ّ
 مخّل

ً
 لــِغ مىحــىدي ظــلى١ا

ً
سزــه مــً جىاًم٢ــً  ّي فــي الاظــخّذاداث البُىلىحُــت لل٣ــاةً ؤلاوعــاوي وال بصــ يء مــادّ  امــا

 
ّ
ٝخفشدون حّل   أو املجخمْ دوس اإلاىهج م، ٍو

ّ
 ِلى تهُئت الٍ

ّ
 شوٗ اإلاىاظبت للٙشد لخّل

ّ
 .ٝا٘تم الث
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 احخماعُتزلافت  - ب

  ٘ل٣ّل 
ّ
 حماِت مىٍ

ّ
جها الث   :ٝافيّ مت ج٣ٍى

ّ
، وألاهمـاه َـاوأبّاد وألامـً، وحؽـ٢ُل مالمـذ شخفـُت الٙـشد ّىس بالخّب ٘الؽ

ُّ الّعــ  إلاــ هخــاج زٝــافيّ هــي ت للجماِــت، والاهخمــاء الاحخمــاعي لى٠
ّ
: حخمــاعيد مــً مماسظــت الخُــاة فــي ؤلاوــاس الا مــه الٙــش ا ًخّل

 ٘الٙشد الىاخذ ال ًفىْ زٝا٘ت، و 
ّ
ُّ اسجباه الث  .  ي ئلى أخش ت ت جخخلٚ ُٜمها مً حماِٝا٘ت بالجماِت ججّلها وعب

 مخياملت زلافت - ث

ه  أي
ّ
 أه

ّ
 ًىحذ ٜذس مً الاح

ّ
ً همـي مخماظـ٤ ، ٝا٘ت املخخلٙتعاٛ والاوسجام بحن ِىاـش الث ألامش الـزي ٌعـمذ بخ٣ـٍى

 . راث املخخلٙت داخل املجخمْمترابي ٌّمل ِلى امخفاؿ اإلاخٕحّ 

ُّ زلافت  - ر ُّ اهخلال  تت جشاهم

ٞ الخّ   .ئلا٘ت ِىاـش حذًذة وخزٗ أخشي  خّم جّلم، وخال٥ َزا الاهخٝا٥ جدىٝل مً حُل ئلى حُل ًِ وٍش

ُّ  - ج  شةـزلافت مخطىسة ومخغ

 لخش٠ت دًىام٢ُُت الخُاة وحٕحراتها اإلاعخمشة٘هي في همى معخمش وحٕحّ 
ً
 .  (10)ر داةم جبّا

4

ــــث ألاوّ امــــً بــــحن ألادو   ُّ ــــت للثٝا٘ــــت ل ُّ ــــىن الّشٜم ول٢ــــً آلان بّــــذ أن . والخلُٙــــىن الّــــادي وال٣اظــــِذ والشادًــــى ت الخلٍٙض

 
 
٘ ّّ 

ّ
ــفــاالث الّذ لــذ ؼــب٢ت الاج ُّ ــ( أـــبدذ الخ٢ىىلىحُــا ؤلاهترهــذت )ول ُّ  ت فــي أوج مجــذَا وظــُىشتها ِلــى ؤلاوعــانالّشٜم

ذ ــاس بام٣ـان ٠ما ١ان مشحىّ  أن ٌعُىش ؤلاوعان ِلحهابذ٥  خـابْ  أّي ا. ٜو ـى حـالغ ِلـى مّٝـذٍ ٍو شـخق الّمـل َو

ــــٞ  ــــ خُــــث هجــــذ أّن ، ؤلاهترهــــذِملــــه مــــً خــــال٥ ؼاؼــــاث مخابّــــت فــــي مفــــىّه أو م٢خبــــه ِــــً وٍش
ّ
ــــىسة الخّ الث ُّ ت ٢ىىلىح

 ٜشّ ٜذ الّمالٜت 
ً
 ّى ر مـْ أبّـذ شـخق فـي الّـالم فـي الّخـحعـخىُْ أن جخدـّذ  ّس ٘بمٕىت ص : بذ اإلاعا٘اث بل مدتها جهاةُا

ـّ  م٢ى٤ أن جخٙاِل مّه ومْ زٝا٘خه الخا ُّ  توالخا٥، ٍو  .توزٝا٘خه الّاّم  توزٝا٘خه ؤلاٜلُم

5

ــجدخــاج الثٝا٘ــت   ُّ ــت ئلــى جدُٝــٞ الٝىاِــت بــالىٍم الّشٜم ُّ ىاةــذَاائدس و ت الّشٜم ــت  ،ٟ خفاةفــها ٘و ٠مــا جدخــاج ئلــى مّ٘ش

حر الجهــذ الىٙٝــاثفــي جٝلُــل اإلاعــاَمت  الٝــُم واإلاّــاًحر ــذ والّذ  وجــ٘ى ــوالٜى
ّ
ــشاٗ ٜ مــا٥ واظــخخذام ألِا ت فــي ئهجــاص ألِا

ـٍم َا الـىّ ّخمذوالٝىاهحن التي ح ُّ  ت خخـالّشٜم
ّ
ُّ  ى ال ًـخّم ـ ـ ًشس بـالىّ ت أو ئلخـاٛ الّمـاهتهـاٟ الخفـى مـْ  ،ٙغ أو بـاآلخٍش

ــٍم ّامــل مــْ الــىّ ا٠دعــاب مهــاساث الخّ  ُّ مــا٥ ال٢تروه تالّشٜم ُٙهــا إلهجــاص ألِا ــوجٌى ــ ـًشاوأخُــ. اُّ ّٝ ــًدخــاج اإلاث  ُ م ئلــى ا ٚ ٜس

ت املخاوش وال  مّ٘ش
ّ
ُّ ث ُّ ٍم ت التي ٜذ جدىحها الىّ ٕشاث ألامى  .(11)ب املخارًش والخعاةشت لخجىّ الّشٜم

6

 جخمثل في زالزت أبّاد هي: 
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 زلافت الخاظب - أ

  خه ٠بذًل معخٝبليّ ُّ حّخمذ زٝا٘ت الخاظب ِلى ئدساٟ أَّم 
ّ
ت ججاوص خاحض الخٗى مً ُّ شة، وفي أَّم للٝلم واإلا٢ٙ

 .واظدبذاله بالّمل ؤلال٢ترووّي  ي ٢٘شة مٕادسة الّمل الىسقيّ وجبنّ ه ّامل مّالخّ 

 إلاهررهذزلافت  - ب

ــِلــى ئدساٟ أَّم زٝا٘ــت ؤلاهترهــذ حّخمــذ  ــُّ
ّ
ــا البــذًل اإلاعــخٝبليّ ت الؽ   ب٢ت باِخباَس

ّ
 واإلا٢خبــاث فــا٥ املخخلٙــتلــىٍم الاج

ــــوالصـــخٚ  ُّ ـــ والؽـــشاء والبُــــْ الّخّلــــُموهٍــــم  تالُىم ُّ حر زٝا٘ــــت ِاإلا لــــشوسة ججــــاوص مــــْ ت مؽــــتر٠ت، والٝــــذسة ِلــــى جــــ٘ى

 ـ، وجبىّ ؤلاهترهذداث الخّامل مْ مدّذ 
ً
ا  .وؤلاهخاحُت توالخجاسٍّ  تُّ الّخّلُمي اظخخذامها في حمُْ ألاوؽىت وخفـى

 زلافت املعلىماث - ث

ـــوهـــي التـــي حّخمـــذ ِلـــى ئدساٟ أَّم  ـــا البـــذًل اإلاعـــخٝبليّ ت اإلاّلىمـــاُّ   ث باِخباَس
ّ
ٍش مـــً لفـــىْ الٝـــشاساث، ورلـــ٤ بمـــا جـــ٘ى

ــ
ّ
لهــا ئلــى مإؼ   شاث معــاهذة لبىــاء البــذًلٜــذسة ِالُــت فــي مّالجــت البُاهــاث وجدٍى

ّ
 حّخمــذ ٠ــزل٤هــي و . خــار الٝــشاساثواج

ـــا بـــىٍم اإلاّلىمـــاث اإلاعـــاهذة لفـــىْ الٝـــشاساث ١ـــالىّ  ِلـــى اظـــخخذام ؼـــب٣اث اإلاّلىمـــاث َض والـــىٍم  شةـٍم الخبُـــوحٍّض

 .(12)الز٠ُت

7

ُّ  حنخثاالبــــفــــي ـــــٙٗى و الّخّلــــُماث عــــهدــــً بداحــــت ماظــــت ئلــــى وؽــــش َــــزا الــــىعي بــــحن مإّظ   حن والىاؼــــىحن الجــــامّ

 ُّ ـــا مـــً اإلاإظعـــاث مثـــل  فـــي الخُـــاة بمـــا َـــى أظاســـ يّ حن واإلاؽـــخٕلحن الخٝـــٜى حَر ـــالمبمإظعـــاث املجخمـــْ اإلاـــذوي ٔو  ؤلِا

 
ّ
اًــــت الى  بخفــــىساث  مــــً دون َـــزا الـــىعي ظـــىٍّل خه. ٘ٙـــل وجيؽـــئواإلاإظعـــاث الٝاةمـــت ِلـــى ِس

ً
 حذًـــذا

ً
هدــــا٠م واّٜـــا

 .ٜذًمت

 فــيئّن 
ً
ــا  ومىّخــٜــذ  دةوظــاةي مخّــّذ  مــا ١ــان مخٜٙش

ً
 فــي وظــُي واخــذ مخــذاو٥ ـــاس مؽــتر١ا

ً
فــي  عــهل الخفــى٥ ِلُــهٌ ذا

ــالــىعي بأَّم  ئّن . اإلاّــاٗس وحّلهــا مخاخــت لئلوعــان َــزا الٙمــاء الــزي اظــخجمْ ١ــّل ، ؤلاهترهــذ٘مــاء ؼــب٢ت  َـــزا ،ت ُّ

ت ومشخلـــــت الىباِـــــت ًم٢ـــــً أن هىجـــــٍض آلان. ٥ جدـــــّذ  الىظـــــُي َـــــى أوّ  . ومـــــا عجضهـــــا ِـــــً جدُٝٝـــــه فـــــي اإلاشخلـــــت الؽـــــٍٙى

٘ 
ّ
ــٝا٘ــت الث ُّ ي ًٝــىم ِلحهــا ِفــش اإلاّلىمــاث أو ـألاظــغ الخــ مــً أَــّم ة خُــث ـــاسث واخــذ، ي الجذًــذدــّذ ت هــي الخّ الّشٜم

ــت  و  .مجخمــْ اإلاّ٘ش
ّ
ــٞ الث ــٝا٘ــت ِــً وٍش ُّ ــدــى٥ مــً خٝبــت اإلاىبّــت ئلــى الخٝبــت ِٝــذة الخّ  ت وعــخىُْ ٘ــ٤ّ الّشٜم ُّ ت الّشٜم

ــى مـا ًجّــل  .التـي وِّؽــها آلان ـت أو ئهخــاج ألا٣٘ــاس وألاوشوخـاثَو ش اإلاّ٘ش ــحن  جىــٍى بــزل٤،  ابخ٣ــاس بشمجُـاث ٠ُٙلــتَس

 
ّ
ـــٝا٘ـــت ٜابلـــت لئلهخـــاج والخّ ججّـــل الث ّٝ  هـــي التـــي جيـــخج َـــزٍ البرمجُـــاثا ّن أخُـــث ، يل

ً
ِلـــى و  .(13)ملجخمّـــاث ألا٠ثـــر جٝـــذما

 ، ٘اّن َزا ألاظاط
ّ
ُّ ٝا٘ت الث ُّ جٝخط ي ت الّشٜم ت ح ـذة بهزٍ آلالُاث لخلٞ ؤلاوعـان الـىاعيمّ٘ش

ّ
 مؽـشوُ خمـاسي  ه. ئه

ــــل 
ّ
ما  ٝــــاػ وأخــــز آلاساء،ال ًم٢ــــً حّمُٝــــه ئال بالىّ  اؼاظــــّ ابدــــش ًمث ُّ ــــآلان وهدــــً همخلــــ٤ ظــــ ُّ ال٢بحــــرة التــــي  اثؤلام٣اه

 . الّشٜميّ ٥ دىّ والخّ  حعاِذ ِلى الاهخٝا٥ الّٙليّ 



ت للمعلىماث  ُّ ت العشب
ّ
ذ  –املجل

ّ
اوي عذدال – 25املجل

ّ
الث  
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ُّ جاسب الّذ اظخىاُ الباخث الخفى٥ ِلى بّن الخّ   ُّ ول   تت والّشب
ّ
ِلى ِشلها ظ٣ُىن و ، ٝت بمىلُى دساظخهاإلاخّل

 الي:ى الىدى اإلا

 الخجاسب الذولُت - أ
-

ًّ الهىذ:    الٜتراب ألاخىا٥ الاٜخفاد
ً
ُّ هٍشا ُّ  ت للمجخمْ الهىذّي ت والاحخماِ ٘اّن ت، مْ املجخمّاث الّشب

 الهىذ خُث ُٜل ئّن ، الّشٜميّ ججاسب البلذان التي ؼاس٠ذ في بىاء الاٜخفاد  مً أَّم  حّّذ ت جشبت الهىذًّ الخّ 

ُتي للخّ اظخٙادث مً الىّ ٜذ  ُّ مىرج الع٘ى  ىمُت الّلم
ً
ا ت، مجها ِلى اخخفاس مشاخل الضمً الخمهُذًّ ت، خـش

ذ  .ئهجاٍص ٜبلها ا جّم ّم موالاظخٙادة  ُّ بذأث الهىذ بالفّ ٜو ٜبل  ىاِاث الىظُىتزم الفّ  تىاِاث الاظتهال٠

 أخحرا ئلى الفّ  ٝليخجأن 
ّ
ى مىهج مخالٚ للىّ  ُٝلت،ىاِاث الث في بىاء مجخمْ اإلاّلىماث  ٝلُذّي مىرج الخّ َو

ت الزي ُّ ًش٠ض ِلى ئسظاء البيُت الخّ  واٜخفاد اإلاّ٘ش  دخ
ّ
ذ فاالثت لالج جخذ الهىذ في حّل ٜىاُ ه. ٜو

ُّ أـبدذ ٜىّ ُث بزاجه، خ اٜاةمٜىاِا  اإلاّلىماث ئلى بلذان َا وجفذًش ت في جفيُْ البرمجُاث ة خُٝٝ

 ّٝ ى ما جد ُّ  في خفذ ِاةذ 2002هجخذ خال٥ ِام ، خُث ٞ خال٥ ِؽش ظىىاث ٘ٝيالّالم، َو اث بشمج

ذ  .2008ملُاس دوالس خال٥ ِام  50لحرجْٙ َزا اإلابلٖ ئلى  ُاس دوالس،مل 6.5بـ  حاء جٝذًم خذماث ٜو

حجض جزا٠ش  وأاإلاّلىماث ًِ بّذ في اإلاشجبت الخالُت، ظىاء في مجا٥ خذماث املخاظبت والاجفاالث، 

٢ُت ا مً الخذماث الىاةشاث ل٢ثحر مً الؽش١اث ألاوسوبُت وألامٍش  .(14)أو ٔحَر

-
  :اًزمالي 

 
ا دولت ئظالمُت راث مٝىماث ٠بحرة ّّذ ح ذ مالحًز ّٝ . ٜو ٝذ خال٥ الّٝىد ألاسبّت اإلاالُت ٜٙضاث خ

خُث أـبدذ الذولت ألاولى في الّالم ؤلاظالمي، و٠زل٤ في مجا٥  تت والاٜخفادًّ ىمُت البؽشٍّ َاةلت في الخّ 

ُّ ٠ما  ادساث والىاسداث في حىىب ؼٛش آظُا،الفّ  ْ ىىّ ت مخجم٢ىذ مً جأظِغ بيُت جدخ سة، ومً جىَى

ا مً . و ُاختٙي والّع والىّ  واإلاّادن ِتاس والضّ  ىاِتمً الفّ  مفادس دخلها الٝىمّي  ٜذ اظخٙادث مالحًز

الاهٙخاح ال٢بحر ِلى الخاسج ِبر اهذماحها في اٜخفادًاث الّىإلات مْ الخٙاً ِلى س١اةض جىمُت اٜخفادَا 

ساِت ئلى بلذ مً بلذ ٌّخمذ بؽ٣ل أظاس ي ِلى الضّ لها م واضخت مً خال٥ جدىّ ّٝذ وهشي مٍاَش الخّ . الىوني

ُّ س للعلْ الفّ مفّذ  ُّ ت والخّ ىاِ تىاِاث ؤلاخاـت في مجا٥ الفّ و ت، ٝى ُّ ش الخّ : ل٢تروه ت ىمُت البؽشٍّ ٘خٍٝش

ذ أَّم  2001دذة لّام لؤلمم اإلاخّ  ادس ًِ البرهامج ؤلاهماتّي الفّ  ُّ سة للخّ فّذ اإلاو٥ ّذ ال ـس ذ ت، ٝىُت الّاإلا ٜو

ا في اإلاشجبت الخاظّت١اهذ مالح ذئًىالُا والّع لى دو٥ مثل مت بزل٤ ِمخّٝذ ، ًز ٠ما ١اهذ ججشبتها ٘اةٝت . ٍى

خحر دلُل ، ، والتي واحهذ دو٥ حىىب ؼٛش آظُا بشمتها1997ت لّام جاح في مىاحهت ألاصمت الاٜخفادًّ الىّ 

 .(15)ِلى البرهامج الىاجر الزي اهخهجخه مً خال٥ التزامها بدىُٙز خىت ِمل ووىُت

 الخجاسب العشبُت - ب

دذة إلاماساث العشبُت)دبي  -
ّ
٣ىجها اسج٢ضث ِلى همىرج بجمحزث ججشبت دبي ًِ الخجشبخحن العابٝخحن : (املخ

ت، مْ الاهذماج العَش ً  الفىاِاث الخُٙٙت الٜخفاد اإلاّ٘ش ُ  ا ْ واإلاباؼش في الّىإلات اٜخفاد ا. واحخماِ

٘اّجها جّٙشدث ، لخدُٝٞ َزا الّخىّىس  ِاةذاث البترو٥مً  ظخٙادثٜذ ادبي ولئن ٌّخبر البّن أّن 
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ّها الجٕشافيباظخٙادتها  م في الجىدةمً مٜى
ّ
ت مً ُٜادة اِخمذ مبادب الّخخىُي املخ٢م والّخد٢ ـّ  .، وخا

ذ  ُّ مالءمت  ، م1997ْهجخذ دبي في ئوؽاء ؼب٢ت اجفاالث ِالُت ال٢ٙاءة مىز ِام ٜو ت ألاولاُ الٝاهىه

 
ّ
ُّ والد ّ ا خى٥ والخشوجوجأؼحراث الّذ  والمشاةب مجا٥ البىٟىت في ؽَش حَر ئوؽاء  ٠ما هجخذ في. ٔو

تعاث الشّ اإلاإّظ  ت في َزا املجا٥ اةذة في مجا٥ اٜخفاد اإلاّ٘ش ُّ ش١اث الّاإلا
ّ
 .(16)واظخٝىاب أَّم الؽ

ُّ : (حامعت بابل) العشاق - ّها الال٢تروويظّذ حامّت بابل الّشاٜ  ت ِبر مٜى

(www. uobabylon.edu.iq )مّمً واإلاخ 
ّ
 ها ئابّت لاث الخّ ُّ لجمُْ مىاْٜ ال٣ل

ّ
أ٠بر ِذد مً  لى خث

مً خال٥ ، ورل٤ ؤلاهترهذّامل مْ ؼب٢ت لخّ ِلى ا أ٘شاد املجخمْ ِامتو  اإلايعبحن للٝىاُ الجامعي خاـت

 
ّ
ًَ ، مت ومدىظبت حّلذ الجمُْ٘شك آلُاث ِمل مىٍ والخٙاِل  ئلى َزٍ الؽاؼتا ًلجإون أو اخخُاسً ا ٠ش

ت مّها  بّذ ًىم بدعب الخدذًثاث الجاٍس
ً
اتها ًىما لى جىحُه ئِمذث الجامّت ٝذ ٘ .ومخابّت مجٍش

ُّ ئلى  ألاظاجزة ّوؽش حمُْ مدالشاتهم الّلم ٞ  اهت ِبر مٜى أظخار، مْ  ٘خذ خعاب خاؿ ل٣ّل ًِ وٍش

ْ راجالخّ  ، وجىحُه الىلبت ئلى أخز املخالشاث مً اإلاٜى
ً
َزا ئلى . هأ٠ُذ ِلى ِذم ئِىاء املخالشاث وسُٜا

الهاث ُت والجذاو٥  حاهب وؽش حمُْ ؤلِا   ألاظبِى
ّ
ُّ هشٍّ ومىاُِذ الامخداهاث الؽ والٝشاساث  تت والٙفل

  والّٝىباث وؤلاهزاساث ادسةالفّ 
ّ
  ٞ بعحرو١ل ما ًخّل

ّ
ْ البألاٜعام وواحباث الى ه ِبر اإلاٜى  وخٜٝى

 اإلااّدةوبؽ٣ل ًىمي مخىاـل، َزا ئلى حاهب ٘خذ خعاب خاؿ بالىالب بهذٗ حعهُل مىاٜؽت أظخار 

 ْ ت ِبر اإلاٜى ُّ  وؽش البدىر والّذ وئجاخت ئم٣اه
ّ
الب وألاظخار ِلى خذ ساظاث التي مً ؼأجها أن جُٙذ الى

 ١ّل وؽش ظىاء، ئلا٘ت ئلى 
ّ
ْ الجامّت هخاةج الامخداهو لبت أهٙعهم ما ًخّلٞ بذسحاث جُُٝم الى اث ِبر مٜى

لبت و٠زل٤ ِلى  ألامش الزي ٌعهل
ّ
ألبىائهم،  مخابّت اإلاعخىي الّلميّ و  الاواُل ِلحهاأولُاء أمىس ِلى الى

 ٘خخىّظ 
ّ
ُّ فا٥ ْ َىا زٝا٘ت الاج ُ  الّشٜم ً ِلى ا بت احخماِ ي ٠ما ج .الّشٜميّ ىعي ا٠دعاب الدث آلاخٍش

ّ
خى

  الجامعيّ ىاـل وؽاء مىْٜ احخماعي للخّ إلالجامّت 
ّ
ب الؽ ىاـل ص الخّ ّضّ خ١ي ً، بٟىٌعاالٙمً به ٍٜش

٣ىن  والاحخماعيّ  والّلميّ  الّشٜميّ  ْ  في راث الىٜذ، ٍو  اِىفش حزب مً ؼأهه أن ًٙخذ أبىاباإلاٜى

 ُّ   جفّب ، ت أخشي مؽابهتمعخٝبل
ّ
  جاٍ الّلميّ في راث الاج

ّ
ىّي الخّ  الّشٜميّ  ٝافيّ والث  .(17)ِى

ش مىٍىمت  (:الافرراضُتحامعت جىوغ ) جىوغ -  الّخّلُملٝذ بشص دوس حامّت جىوغ الا٘ترالُت في جىٍى

ُّ جالّالي ١أخذ الخ  اسب الّشب
ّ
ُّ ٝا٘ت ت إلبشاص دوس الث ش مىٍىمت في  تالّشٜم وجدعحن  الّالي الّخّلُمجىٍى

ذ حىدتها  الجامّت  ١ان مً بحن أَذاٗ. ٜو
ّ
ُّ ر٠حز ِلى البيُت الخّ الت ُّ ت الخّ دخ ا، ورل٤ ت وجىٍى٢ىىلىح َش

 
ّ
ذ  .ًِ بّذ الّخّلُمٙار بعهىلت ئلى مىٍىمت ظحن مً الىّ لبت واإلاذسّ لخم٢حن الى ئسظاء ِبر  هجخذ في رل٤ٜو

 للخّ  39
ً
 للخّلُم ًِ بّذ 234، وداوس ًِ بّذمش٠ضا

ً
 فىٍشلئلؼهاد، ئلا٘ت ئلى ٜاِت للخّ ا مش٠ضً  14و، مش٠ضا

 الجامّت  ١ان مً بحن أَذاٜٗذ و . ومخبر لئلهخاج
ً
خُث ظّذ في ئسظاء ، مْ الخاسجاث جىمُت الؽشا١ أًما

 ُّ ُّ ِذًذ ومخّذدة مْ  ِتت وج٢ىىلىحُت مخىىّ ؼشا١اث ِلم  مّما ظاَم في  تالجامّاث ألاحىب
ّ
ٝا٘ت اهدؽاس الث

 ُّ  .(18)الزي ٌؽهذٍ الّالم الُىم الّشٜميّ ت مً أحل مىا٠بت الّفش الّشٜم
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9

ُّ  الّشٜميّ  الّخّلُم ئّن    ًدخاج ئلى آل
ّ
  فا٥ الٙىسّي ت لخدُٝٞ الاج

ّ
والجامّت أو اإلاذسظت التي  وألاظاجزة الببحن الى

ّٝ ؤلاهترهذؼب٢ت  ًيخمىن ئلحها باظخخذام ُّ ، وجد ّّ ٞ جل٤ آلال ٘ 
ً
تت مىاخا  لخدعحن اإلاّلىماث وجباد٥ اإلاّ٘ش

ً
 .اال

دخاج رل٤ ئلى:  ٍو

ْ ِلى  -  ،ؤلاهترهذبىاء مٜى

 ،ي اإلاعتهذٗالّخّلُمجدذًذ البرهامج  -

ْ للىالب - ىسي وظَش حر دِم ّ٘ا٥ ٘و  ،ج٘ى

-   ُّ  ،الجامّاث أو اإلاذاسط ت ل٣ّل بىاء ؼب٢ت حّلُم

 ،ُتالّخّلُممارج اإلاعخخذمت في حمُْ البرامج جىخُذ الىّ  -

حر أدواث الخّ  -  ،٣امل لخباد٥ اإلاّلىماثيعُٞ والخّ ّاون والخّ ج٘ى

 . جىمُي جفمُماث البُاهاث -

10

علُماملىىن  - أ
ّ
 يّ الخ

ٝفذ به   ٍو
ّ
 الى
ّ

ىن و  ُتالّخّلُماإلاىاد و  ألاظاجزةو  بال ٙى  اإلاالُىن و  ؤلاداٍس
ّ
 مشا٠ض ألابدارو  اإلاّاملو  اإلا٢خبتومٌى

 . الامخداهاثو 

 املىىّ  - ب
ّ
 ىىىلىجيّ ن الخ

ىذسج لمىه  ل اإلا٣ىّ  ؼب٢تو  شخفُتخىاظِب و  ؤلاهترهذمىْٜ ِلى ٍو   يّ الّخّلُمن جدٍى
ً
مُا  . ٜس

 املىىن إلاداسي: - ث

دخىي  ل ه ِلى اإلاذي أَذا٘و  خهظتراجُجُوا٘لعٙت الّخّلُم الّشٜمّي ٍو  هومىاصهاج هوبشامج هخىىو الٝفحر والىٍى

ُّ الضّ ه حذاولو  اةُت تمى ابت الٜى ُّ و  والٜش  . تالّالح

 

11

 جخمّمً َزٍ الّىاـش بالخفىؿ:

ُّ ئِذاد سؤٍت لخ٣امل اإلا٣ىّ  - ت للمىٍىمت الّخّلُم ُّ  ،تهاث الّشٜم

 ،ُٜاط آساء الىالب وألاظاجزة خى٥ ظهىلت اإلاؽاس٠ت في اإلاّلىماث -

-  
ّ
 الّمل ِلى حصجُْ الى
ّ

 ،ؤلال٢ترووّي  الّخّلُمل لخٝبّ  ب ِلى الاظخّذادال

ل اإلاىٍىمت  - ميُت الّخّلُمالّمل ِلى جدٍى  ،بال٣امل ئلى مىٍىمت حّلُم ٜس
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ّٝ الخّ  -  د
ّ
 ،الّشٜميّ  الّخّلُموالخُٝٝي ل٣ل واٜاث  ؽُٕل الاٜخفادّي ٞ مً الد

ى٥ ئلى اإلاّلىماث في  - حر لماهاث الـى  ،الّشٜميّ  الّخّلُمج٘ى

-  
ّ

حر الخأمحن الال  ،الّشٜميّ  الّخّلُمصم للمّلىماث في ج٘ى

حر لماهاث الُٝاط -  .(19)الّشٜميّ  الّخّلُموحىدة ألاداء في مىٍىمت ُٞ ذٜخّ وال ج٘ى

ا في ٔاًت ألاَمُت باليعبت ئلىجىاولذ الّذ لٝذ  ُّ مإّظ  ساظت مىلِى ، تت مجها أو ؤلاهخاحُّ عاث املجخمْ ظىاء الّلم

 ات ُّ أَّم ئبشاص ى بّن اإلافىلخاث والخفاةق، و ّم الّخىّشٛ ئلخُث ج، ٢ىىلىجيّ س الخّ ىىّ للخّ ورل٤ اِخباسا 
ّ
 ٝا٘تلث

 ُّ بّن ذ الّذساظت ٠ما أوضخ. ٝىُتّفش الخّ لىا٠بت اإلاوالّاإلاُت  ك بّن الخجاسب الّشبُتاواظخّش  تالّشٜم

 ِلى ٔشاس  عاثاإلاؽا١ل التي حّاوي مجها اإلاإّظ 
ّ
 ئلى اإلاٝترخاث التي حعاِذ ِلى ، البيُت الخدخُتو  فاالثالاج

ً
ىال ـو

ُّ مىا٠بت ِفش الثٝا٘ت  ذ الخالش ت التي حؽ٣ل الّمىدالّشٜم  .الٙٝشي للّالم في الٜى

ذ  لذ الّذ ٜو  ها:ساظت ئلى ِذة هخاةج أَّم جـى

 ،ؤلاهترهذو  ّامل مْ الخاظىبت في الخّ ُّ اهدؽاس ألاّم  -

-  
ّ
 في اظخّما٥ الٜت جذوي معخىي الى

ّ
تالل  ،ٕت ؤلاهجلحًز

 ،بمّنى آخش ُٔاب زٝا٘ت الاخخُاسو ، ؤلاهترهذُٔاب َذٗ اإلاعخخذم لؽب٢ت  -

ُّ  يّ أو الٙنّ  هخاج ال٢ٙشّي ـاخب ؤلا  لّٚ ئدساٟ - م  ،اأَمُت وؽش مادجه ٜس

 .عاثت ظلُمت ٜادسة ِلى جلبُت الاخخُاحاث في حمُْ اإلاإّظ ُّ خِذم وحىد بيُت جد -

 وبىاًء ِلى الىخاةج التي أظٙشث ِجها الذساظت ًىص ي الباخث بما ًلي: 

ُّ ىاـل بحن اإلاإّظ جُّٙل حمُْ ظبل الخّ  - ُّ  تعاث ألا١ادًم ُ  واملجخمْ  تواإلاذه مً خال٥ جفمُم ا ئل٢تروه

ُّ ابت الشّ ج٣ىن هي البىّ ئهترهذ مىاْٜ   ،واملجخمْ ت بحن اإلاإظعاثةِع

-  
ّ
تٝا٘ت ؤلاجُّٙل مٙهىم الث ُّ ْ ًجٝذًإدي خُث  ل٢تروه  بحن الّشٜميّ وؽش الىعي ئلى م الخذماث ِلى اإلاٜى

 ،٘ئاث املجخمْ ١ا٘ت

-  
ّ
ُّ ُّ الّخّلُمعاث اإلاإّظ  خث مىز اإلاشاخل  وج٢ىىلىحُا اإلاّلىماث ة الخاظىبت ِلى ئدساج مادّ ت وألا١ادًم

 
ّ
ُ  الذساظُت اإلاب٢ ُ   شة لبىاء حُل وا م  ا،ٜس

ُّ اإلاإّظ ُٜام  - ُّ عاث ألا١ادًم ب  ،ت لجمُْ مىدعبحهات بذوساث جذٍس

  ؤلاهترهذِلى ؼب٢ت  الاَخمام بالبدث اإلاّلىماحّي  -
ّ
 ،رحمتمْ الاَخمام بالت

-  
ّ
  ،ىاـلفا٥ ئلى الخّ الاهىالٛ مً مٙهىم الاج

-  
ّ
 ،ئلا٘ت ئلى جىمُت ١ىادس ٘ىىن ال٢مبُىجش ساث،ىىّ فاالث مخىا٘ٝت مْ الخّ بىاء ؼب٢ت اج

-  ُّ ُّ الاظخٙادة مً الخذماث املجاه ُّ ت اإلاّلىماج  .تت مثل مىاْٜ ألامم اإلاخدذة التي جيؽش باللٕت الّشب
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ذ  ت للمعلىماث، ًشجى إسظاٌ ملاالجىم إلى البًر ُّ ت العشب
ّ
للمشاسهت في العذد اللادم للمجل

 30كبل ًىم الجمعت ورلً  Mohamed.Jemni@alecso.org.tnإلالىررووّي: 

/ظبخمبر   العذد ًصذس خالٌ شهش دٌعمبر 2016أًلٌى
ّ
 .2016، علما بأن

ششوط البدث: 

ُّ أن ًىىن بدثا  - ا أصلا علم اث ا )مع أو مررحمُّ ُّ ت اللُام بعمل ُّ اظخظهاس املررحم بما ًفُذ كاهىه

شش
ّ
رحمت والي

ّ
 (،الر

ًلع ضمً دائشة اهخماماث املجلت )جىظُف جىىىلىحُا املعلىماث  ادىاٌو مىضىعأن ً -

صاٌ في مخخلف مجا
ّ
لافت والعلىم(والاج

ّ
ربُت والث

ّ
 ،الث الر

 ًىىن  -
ّ
 أال

ُ
ت أخشي، و ك

ّ
ت مجل ًّ شش إلى أ

ّ
ًُ ّذم للي  

ّ
ت مجلت أخشي في خالت كبىله لليشش الا ًّ  لّذم إلى أ

ت 
ّ
 ،العشبُت للمعلىماثباملجل

ت ًلع في هصف صفدت )مً ًخضّمً أن  - ُّ غت العشب
ّ
صا بالل

ّ
 ،ولمت( 250إلى  200ملخ

ت )مً أن  - ُّ  ،ولماث( 7إلى  5ًخضمً ولماث مفخاخ

صاث ولمت 8000و  6000صفدت )بين  20و 15ًرراوح حجمه الجملّي بين أن  -
ّ
(، بما في رلً امللخ

 وإلاخاالث(. واملالخم

اث ُّ  :املعؤول

ف املعؤولُت  -
ّ
أّي اهتهان ألخالكُاث البدث وّل ما ًشد في ملاله وعً  الياملت عًًخدّمل املؤل

ت ججاوص ، )ججاوص ألاخالكُاث العلمُت ت الفىشٍّ ُّ  .(، إلخ.خلىق امللى

ت ُّ  :معائل جىظُم

ى الباخث إشعاسا باظخالم بدثه في ظشف  -
ّ
ذ إلالىررووّي،  48ًخلل خ إسظاله عبر البًر ظاعت مً جاٍس

ى إشعاسا بىدُجت ا
ّ
خلل دىُم في ظشف ٍو

ّ
خ إلاسظاٌ 60لخ  ،ًىما مً جاٍس

ت سظىم على وشش ألابدار - ًّ ت أ
ّ
 ،ال جخلاض ى املجل

ت ميافأة بلُمت  -
ّ
 دوالسا ليل ملاٌ ًخّم وششه، 250جخّصص املجل

دىُم أن ًطلب سخبه كبل اليشش،  -
ّ
ًمىً للباخث، بعذ إشعاسه باظخالم بدثه وإخالخه إلى الخ

دىُورلً ملابل دفع جيالُف 
ّ
يّي الخ  .م امللّذسة بمائتي دوالس أمٍش
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