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أ .د .عبد ّللا حمد محارب
مدير عام األلكسو
ّ
ّ
ّ
الّشبُت للتربُت والثٝا٘ت والّلىم ،ألال٢عى ،جبزٜ ٥فاسي الجهذ مً أحل اإلاعاَمت في
ما ٘خئذ اإلاىٍمت
الّشبي ،ورل ٤مً مىىل ٞؤلاًمان ّ
ّ
بأن جأظِغ َزا املجخمْ َى وخذٍ الُٙ٢ل
ئٜامت ـشح مجخمْ اإلاّش٘ت
ًّ
ًّ
الش ّ
باظخئىاٗ اإلاىىٝت إلاعحرتها الخماسٍّت واظخّادتها لذوسَا ّ
ً
ِىفشا
ئًجابُت للبىاء و
ٜىة
ٍادي ،باِخباسَا
ّ
مالمده الثىسة ّ
َ
ّ
ّ
ّ٘اال لئللا٘ت ،لمً مجخمْ ّ
٢ىىلىحُت الهاةلت التي
الخ
دولي جد٢مه ٜىاهحن الّىإلات ،وحؽ٣ل
ٌَؽهذَا.

ّ
الثىسة ّ
الخ٢ىىلىحُت وجذلي ٘حها بذلىَاّ ،
٘اجها جّٙل رل ٤مً مىىلٞ
وئر جخىك ألال٢عى ٔماس َزٍ
الىعي ّ
ّ
الّشبي زاهُا .وهي سؤٍت وّمل مىز ظىىاث ِلى جُّٙلها
بأَم ُّتها ّأوال ،وبمشوسة ججزًلها لمً الىاْٜ
مُذاهُا مً خال ٥ما ّ
ّ
الش ّ
ّ
هىٙزٍ مً مؽشوِاث وما هىلٝه مً مبادساث راث ـلت باملجاالث ّ
لخخفق
ةِعُت
ّ
خابُت في ّ
اإلاىٍمت ،ومجها مؽشوُ الخىظبت ّ
الس ّ
الخّلُم ،ومؽشوُ دسوط ؤلاهترهذ اإلاٙخىخت ِالُت الاظخٝىاب
( ،)Moocsومؽشوُ اإلاىا د ّ
الخ ّ
ّلُمُت اإلاٙخىخت ( ،)OERومؽشوُ هٙار ألاشخاؿ روي ؤلاِاٜت ئلى ج٢ىىلىحُا
س
ّ
ّ
ّ
والاجفا ،٥ومؽشوُ جىمُت ّ
الخىبُٝاث ّ
ّ
الز ّ
١ي (.)Smart learning
الّشبُت ،ومؽشوُ ال ّخّلم
الجىالت
اإلاّلىماث
ّ
ّ
ؽاس١ي ّ
وإلاّا ١ان الّفش ّ
ّاووي بامخُاصّ ،
ّ
والخ ّ
ّ
٘ان ألال٢عى
٢ىىلىجي َى ِفش الؽب٣اث وِفش الّمل الد
الخ
ّ
ّ
ّ
الّشبُت مً أحل
حعي جماما لشوسة أن جخ٣اج ٚحهىد ١ا٘ت اإلاىٍماث والهُئاث والجامّاث ومشا٠ض البدث
ّ
ّ
مفحرًت .وهي مىاظبت هذِى ٘حها ١ا٘ت الجهاث والخبراء ئلى الالخٙاٗ
٠عب ما ًىشخه َزا الّفش مً سَاهاث
ّ
مخىىِتّ ،
مىٍمتهم الّشٍٝت ،وس٘ذَا بما ًلضم مً معاَماث ّ
خى٥
ختى جىاـل معحرتها وجىجر في أن ً٣ىن إلاا
ّ
الّشبي اإلاِّؾ.
جبزله مً مجهىداث مخلفت أزش ّ٘ا ٥في واّٜىا
ّ
ّ
واّلل املىفم
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أ .د .مح ّمد الامني
مدير إدارة تكنولوجيا اًلعلومات واالت ّدال باأللكسو
ّ
ّ
ّ
ّ
الّشبُت للمّلىماث،
ِلى بش٠ت هللا ًفذس َزا الّذد الثاوي مً املجلذ الخامغ والّؽشًٍ مً املجلت
ّ
مخممىا مٝاالث هٍشث أظاظا في ّ
ّ
ملٙي جىٌُ ٚج٢ىىلىحُا اإلاّلىماث والاجفا ٥في اإلا٢خباث وجىٌُٙها في
ّ ّ
ّلم ،إلاا لهارًً الٝىاِحن مً دوس سةِس ّي ومباؼش في بىاء مجخمْ اإلاّش٘ت ِلى أظغ ّ
ِلمُت صخُدت،
الخ
ّ
وئِذاد ّ
ّ
و٘اِلُت في جأـُل
الىاؼئت والؽباب لالظخٙادة مً َزا املجخمْ والاهذماج ُ٘ه واإلاعاَمت بىعي
أس١اهه وجمخحن بيُاهه.
ّ
اإلالّ ٚ
ألاو ٥خى ٥اظخخذام ؼٙشة الاظخجابت العشَّت  QRفي ٜىاُ اإلا٢خباث،
وٜذ داسث مٝاالث
الش ّ
وئؼ٣الُت ألامُت اإلاّلىماجُت وجدذًاث البِئت ّ
ٜمُت في َزا الٝىاُ ،وظبل جم٢حن الىـى ٥ئلى اإلا٢خباث
ّ ّ
الش ّ
الش ّ
ّ
ٜمُت ِبر الهىاج ٚالخلىٍت في البِئاث التي حّاوي مً الٙجىة ّ
ّ
٘خممىذ
ٜمُتّ .أما مٝاالث اإلال ٚالثاوي،
ّ ّ
ؤلال٢ترووي ّ
دساظاث خىّ ٥
ّ
الّٙا ،٥وأزش
الخّلم
مٝىماث الجىدة في الٙفى ٥الا٘ترالُت ومخىلباث جُّٙلها ،و

ؤلاِذادًت في الخملت ّ
ّ
الذ ّ
ولُت "ظاِت البرمجت" ٠ما لم ًخل الّذد مً ّ
مخٙشٜاث جىاولذ
مؽاس٠ت جالمُز اإلاشخلت
ّ
ّ
الّشبُت العّىدًت ومعألت الثٝا٘ت
ؤلال٢تروهُت في اإلامل٢ت
آلازاس اإلاترجبت ِلى أهٍمت الخّامالث والجشاةم
الش ّ
ّ
ٜمُت بحن الىا ْٜوالىمىح.
ّ
بالؽ٢ش ئلى مّالي ّ
وهىد في َزا اإلاٝام أن ّ
ّ
الذ٠خىس ِبذ هللا خمذ مداسب اإلاذًش ّ
الّام لؤلل٢عى
هخٝذم
ّ
ّ
ّ
ّ
الّشبُت للمّلىماث وخشـه ِلى ئزشائها إلـذاساث اإلاىٍمت٠ ،ما وؽ٢ش ١ا٘ت الخبراء
ِلى دِمه للمجلت
ّ
ّ
ّ
ّ
والباخثحن الزًً أزثىا َزا الّذد بمٝاالتهم ،والؽ٢ش مىـى ٥ألماهت جدشٍش املجلت وَُئت مد٢محها إلاا بزله
أِماؤَا مً مجهىداث ّ
ختى ج٣ىن مٝاالث َزا الّذد في معخىي مشمى ٛمً خُث اإلاىهج واملخخىي وؤلاخشاج.
ّ
ّ
ّ
ّ
واإلاهخمحن بمجا ٥ج٢ىىلىحُا اإلاّلىماث والاجفا ٥ئلى أن
١ادًمُحن والخبراء
وفي ألاخحر هذِى ١ا٘ت ألا
ّ
ّ
ّ
الّلمي وأَله في ّ
ّ
ّ
ّ
الذو٥
الّشبُت،
الّشبُت للمّلىماث ،خذمت للبدث
ً٢ثٙىا مً معاَماتهم في مجلتهم ،املجلت
وئظهاما في ّ
واإلاُذاوي ملجخمْ اإلاّش٘ت في َزٍ ّ
الخأـُل ّ
ّ
الىٍشي
الذو.٥
ّ
والعالم
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اًللف األ ّول:
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QR
The Use of QR Codes In Libraries And Information:
Learned Lessons From The International Experience
دً .حي بىيربىلي  -حامعت طُبت  -املذًىت املىىسة
Dr. Yahia Bakelli - Taibah University- Medinah
ybakelli@hotmail. com

هخّشك لىاخذة مً أخذر الخىبُٝاث التي ّ
جبىتها اإلا٢خباث ّ
الجىالت ( )mobile librariesو ّ
في َزا اإلاٝاّ ٥
اإلاعماة
بؽٙشة الاظخجابت العشَّت ٌ .QRهشث َزٍ الخٝىُت ّأو ٥ما ٌهشث في الُابان ظىت ١ 1994أداة لدعىٍ ٞالبماتْ
الخجا ٍت وظشِان ما ّ
جبىتها اإلا٢خباث وبخاـت ألا١ادًمُت مجها مً أحل الدعىٍ ٞملجمىِاتها ولخذماتها وإلاباهحها.
س
ّ
وبالشٔم مً ١ىن اإلا٢خباث الُاباهُت وألامشٍُ٢ت وألاوسوبُت ٜذ بادسث مىز ظىىاث ئلى اظخخذام َزا الخىبُ ،ٞئال
ّ
ّأن جدلُل ألادب اإلا٢خىب ًٍهش بأهىا ال صلىا في اإلاشاخل ألاولى مىه٠ .ما ًٍهش الخدلُل ّأن ٜماًا ٠ثحرة ال جضاِ ٥الٝت
وجىشح ّ
ّ
ّ
أخفاةيي اإلا٢خباث واإلاّلىماث في الذو ٥الىامُت ّ
الخّشٗ ِلى
للمهىُحن .وِلُه ًخىحب ِلى
جدذًاث حذًت
َزٍ الٝماًا مً أحل ّ
اجُجُاث هاحّت و ّ
الخأظِغ الظتر ّ
ّ٘الت ِىذ اِخماد َزٍ الخ٢ىىلىحُا الىاِذة.
ّ
ّ
الزُ٠ت  -مبادساث ّ
الز ّ
دولُت.
ُ٠ت  -الهىاجٚ
ؼٙشة الاظخجابت العشَّت  - QR -اإلا٢خباث
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ٌؽهذ ٜىاُ اإلا٢خباث واإلاّلىماث جىىساث ظشَّت ال هٍحر لها بعبب الخُىٍت التي حّش٘ها ظى ٛالهىاج ٚالزُ٠ت
وما ًفاخبها مً جىبُٝاث ّ
حىالت  .Mobile Appsوٜذ باجذ َزٍ ألاخحرة مىز أواخش الّٝذ ألاو ٥مً الٝشن الخالي
ّ
مهما .ألامش الزي ًإظغ ّ
ّ 1
حؽ٣ل اججاَا ّ
الجىالت Mobiles
حذًا لجُل حذًذ مً اإلا٢خباث اـىلر ِلُه باإلا٢خباث
 ،librariesوالتي ًم ً٢جىـُٙها أًما باإلا٢خباث الزُ٠ت  .Smart librariesوَزٍ اإلا٢خباث ٜاةمت ِلى ٘٢شة ّ
جبُّت
ّ
ظدخم ً٢مً ّ
ألاحُا ٥الخالُت ًىما بّذ ًىم للهىاج ٚالزُ٠ت .وِلُه ّ
الخىاحذ في خُاة ألا٘شاد واإلاإظعاث أ٠ثر
٘اجها
مً ّ
أي وٜذ مط ى .ومً ؼأجها أن جٙشك هٙعها ِلى ّأجها مفادس ال ٔنى ِجها للخفىِ ٥لى اإلاّلىماث وال٠دعاب
ّ
اإلاّش٘ت .وجبّا لهزا الهذٗ ٘اهه ًخىحب ِلى اإلا٢خباث أن حعدثمش في بشمجت ـُٖ َاجُٙت رُ٠ت إلاىاّٜها ِلى ؼب٢ت
ّ
بُٝت أحهضة ّ
بابُت ـاسث ّ
جٙمل الهىاجّ ٚ
الجىالت ِلى ّ
الؽ ّ
الخىاـل.
ؤلاهترهذٕ٘ .البُت الىاط وبخاـت الؽشاةذ
ّ 2
٘اهه في الىٜذ الخالي ومٝابل ّ
١ل شخق ًشجبي باإلهترهذ
وبىاء ِلى آخش جٝشٍش لالجداد الذولي لالجفاالث ()ITU
ًِ وشٍ ٞالخاظىب َىا ٟشخفان ًشجبىان بالؽب٢ت ًِ وشٍ ٞالهاجّ ٚ
الجىا( ٥مخىظي ِالمي) .وفي خذود
ً 2020خى ْٜأن ً٣ىن الهاج ٚالز١ي ألاداة ألا٠ثر اظخخذاما ِلى ؤلاوال ٛللىلىج ئلى ؤلاهترهذّ ،
مخٝذما في رلِ ٤لى
١ل جىبُٝاتها ّ
الخىاظِب املخمىلت وأحهضة ٠مبُىجش اإلا٢خب .وِلُه ١ان لضاما ِلى اإلا٢خباث ئِادة جدذًث ّ
اإلاىحهت
هدى الىٍب (مثل الٙهشط اإلاٝشوء ِلى الخي اإلاباؼش ،وخذماث ئظأ ٥اإلا٢خبي ،ئلخ ).في ـُٕت مٝشوءة َاجُٙا.
ومً أخذر َزٍ الخىبُٝاث ما ّ
ٌعمى بؽٙشة الاظخجابت العشَّت  QRأو  .Quick Response codeخُث ٌهشث َزٍ
الخٝىُت ّأو ٥ما ٌهشث في الُابان في حعُّيُاث الٝشن اإلااض ي ١أداة لدعىٍ ٞالبماتْ الخجا ٍت ،وظشِان ما ّ
جبىتها
س
اإلا٢خباث (و في مٝذمتها اإلا٢خباث ألا١ادًمُت) ورل ٤مً أحل الدعىٍ ٞملجمىِاتها ولخذماتها وختى إلاباهحها .وبالشٔم
ّ
مً مبادسة ٠ثحر مً اإلا٢خباث الُاباهُت وألامشٍُ٢ت وألاوسوبُت ئلى اظخخذام َزا الخىبُ ،ٞئال ّأن جدلُل ألادب
ّ
اإلا٢خىب خىَ ٥زا اإلاىلىُ ًىحي بأهىا ال صلىا في اإلاشاخل ألاولى مىه ،و ّأن ٜماًا ٠ثحرة ال جضاِ ٥الٝت وجىشح
ّ
جدذًاث للمماسظحن .وِلُه ّ
ّ
أخفاةيي اإلا٢خباث واإلاّلىماث في البلذان الىامُت بما ٘حها الىوً الّشبي
ًخىحب ِلى
الخّشٗ ِلى َزٍ الٝماًا مً أحل ّ
الخأظِغ الظتراجُجُاث هاحّت و ّ
ّ
ّ٘الت خحن اِخماد َزٍ الخ٢ىىلىحُت
ّ
الخالُت بالؽ٣ل ّ
ّ
الخالي:
الىاِذة .وِلُه ٘اهىا هىشح العإا ٥الجىَشي للذساظت
ما هي الذسوط اإلاعخٙادة مً الخجشبت الذولُت؟ وًِ َزا العإا ٥جىبث ٞمجمىِت مً الدعاؤالث:
ما هي الاظخخذاماث اإلام٢ىت لهزٍ الؽٙشة في اإلا٢خباث ومشا٠ض اإلاّلىماث وما هي الٙىاةذ التي ًم ً٢جىّٜها؟ ما هي
الّٝباث املخخملت في مىاحهت َزا الخىبُ ٞالجذًذ؟ ٠م هي ج٣لٙتها؟ وأخحرا ً ُٚ٠يبغي أن هىشح َزٍ
الخ٢ىىلىحُت في الىوً الّشبي والذو ٥الىامُت؟

1و جختز ٥في ٔالبُت ألادب اإلا٢خىب بلٍٙت  m-libraries.و اِخماد مفىلر اإلا٢خباث ّ
الجىالت مٝفىد للخمُحز بحن َزا الجُل الجذًذ مً اإلا٢خباث و بحن رل ٤الؽ٣ل الٝذًم اإلاخمثل
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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وععى مً خالَ ٥زٍ الذساظت الى اظخّشاك ألادب اإلا٢خىب خىَ ٥زٍ الخ٢ىىلىحُت وجدلُل ألا٘٣اس التي مً
ؼأجها جٝذًم ؤلاحاباث ِلى َزٍ الدعاؤالث والخّشٍ ٚبمخخل ٚاإلاعاةل والٝماًا التي ٜذ جىاحه اإلاهىُحن.
 ئ٘ادة الٝاسب الّشبي املخخق بأخذر ما أهخج ّ٘٢شٍا في مجا ٥جىبُ ٞؼٙشاث الاظخجابت العشَّت  QRفي
مجا ٥اإلا٢خباث واإلاّلىماث .والذساظت هي أًما مىاظبت للخّشٍ ٚببّن الخجاسب الذولُت الىاجخت
والشاةذة في اظخخذام ؼٙشة الاظخجابت العشَّت.
 جىُِت اإلاماسظحن في اإلا٢خباث ومشا٠ض اإلاّلىماث الّشبُت بجملت مً المىابي والجضةُاث التي ًيبغيالاهدباٍ ئلحها جٙادًا لئلخٙا ٛفي مؽاسَْ ئدماج ج٢ىىلىحُا الاظخجابت العشَّت.
 ٘خذ وسؼاث ج٢ٙحر معخٝبلُت ِلى معخىي البدث الّلمي ،مخّلٝت بخىبَُ ٞزٍ الخٝىُت في اإلا٢خباثّ
ومشا٠ض مفادس الخّلم.
حّخمذ الذساظت الىاّٜت لمً ؤلاواس الىٍشي ِلى جدلُل ألادب اإلا٢خىب ورل ٤و٘ ٞمٝاسبت ببلُىٔشاُ٘ت جدلُلُت.
ّ
الش ّ
اإلاخخففت والتي ّ
جممها اإلا٢خبت ّ
ٜمُت
ومً أحل رلٜ ٤مىا باظخجىاب مجمىِت مً ٜىاِذ اإلاّلىماث الذولُت
العّىدًت ،و٠زا اظخجىاب مفادس ِشبُت مخخففت في ِلم اإلاّلىماث واإلا٢خباث .وٜذ ّ
جم اظخجىاب اإلافادس
بّباسة " "QR in librariesو ِباسة ""QR code in libraries
و ٜذ ّ
جبحن لىا ّأن ؤلاهخاج ال٢ٙشي الذولي ال ًخجاوص ألاسبّماةت ِىىان ِلى أ٠ثر جٝذًش ،وُ٘ما ًلي جٙاـُل هخاةج
البدث والاظترحاُ.
ّأما ٜىاِذ اإلاّلىماث الذولُت ٘هي:
  ProQuest LISAوالتي اظترحّذ  120مادة،  ISI web of knowledgeوالتي اظترحّذ مادجحن ٘ٝي،  IGI InfoSciوالتي اظترحّذ  76مادة (ل ً٢وال واخذة مجها جخّشك لؽٙشاث الاظخجابت العشَّت فياإلا٢خباث ٠مىلىُ سةِس ي ..بل ٘ٝي ئؼاساث ِابشة)،
  Emerald Insightوالتي اظترحّذ  146مادة.و ّأما اإلافادس الّشبُت ٘خخمثل بالخفىؿ في:
 ٜىاِذ اإلاّلىماث الّشبُت (جم اظخجىابها بّباسة "ؼٙشة الاظخجابت العشَّت في اإلا٢خباث") وهي :اإلاجهل وداساإلاىٍىمت و،AskZad
 ٜاِذة الهادي لئلهخاج ال٢ٙشي الّشبي في مجا ٥اإلا٢خباث واإلاّلىماث (مً خال ٥مى ْٜالاجداد الّشبيللم٢خباث واإلاّلىماث)،
 -مىخذًاث الِعحر والذوسٍت اإلاخخففت .cybrarians
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لّ ً٢
جبحن بّذ اظخجىاب حمُْ َزٍ الٝىاِذ واإلافادس الّشبُت ِذم وحىد مشحْ أو مادة باللٕت الّشبُت راث
ـلت مباؼشة بؽٙشاث الاظخجابت العشَّت في اإلا٢خباث ،باظخثىاء بّن الفٙداث في بّن اإلاذوهاث والتي
جىاولذ اإلاىلىُ مً باب الخّشٍ ٚالىٍشي الخبعُىي.
٠ما ٜمىا باظخجىاب مدش ٟالبدث اإلاخخفق  Google bookو( Google scholarالزي اٜترح  95مادة) مجها دساظت
وخُذة باللٕت الّشبُت ألمل وحُه خمذي وؽشث في الّام  2014بمجلت اإلا٢خباث واإلاّلىماث الّشبُت ًِ ججشبت في
م٢خبت ١لُت البىاث بجامّت ّ
الذ ّمام بالعّىدًت.
ُِىت مً ألادب اإلا٢خىب بىلىح ئلى ّأن حضءا ٠بحرا مً ّ
ٌؽحر الخدلُل الزي أحشٍىاٍ ِلى ّ
الذساظاث اإلايؽىسة ٌٕلب
ِلحها وابْ الخّشٍ ٚوؤلاظٝاه الىٍشي لخ٢ىىلىحُا ؼٙشة الاظخجابت العشَّت ِلى اإلا٢خباث واظخ٢ؽاٗ ٘ىاةذَا
واظخّماالتها .وٍلُه حضء آخش مً اإلاٝاالث والبدىر التي جيؽش هخاةج اظدباهاث أحشٍذ ِلى أمىاء اإلا٢خباث
و ّ
ُِىاث مً اإلاعخخذمحن لعبر أسائهم بخفىؿ اللجىء ئلى َزٍ الخٝىُت في اإلا٢خباث .وٍأحي في اإلاشجبت ألاخحرة حضء
ّ
جخق م٢خباث
لئُل مجها ٌعخّشك دساظت خاالث ٠ .Case studiesما وسجل ّأن ٔالبُت َزٍ الذساظاث اإلاُذاهُت
ّ
ئال في مٝا٣ً ٥اد ً٣ىن الىخُذ .3وهٙغ اإلاالخٍت ّ
وسجلها باليعبت ئلى
أ١ادًمُت ومخاخ ٚوال أزش للم٢خباث الّامت،
اإلا٢خباث اإلاذس ّ
ظُت٠ .4ما ًيبغي أن هخى ٜٚأًما ِىذ مالخٍت أخشي ( ّجمذ ؤلاؼاسة ئلحها في الٝٙشة العابٝت) وهي
هذسة ال٢خاباث الّشبُت في اإلاىلىُ ووعدثني مً رل ٤دساظت ٘شٍذة مً جألُ ٚأمل وحُه خمذي ًِ جُُٝم
اظخخذام ِمىاث َُئت الخذسَغ ب٣لُاث البىاث  -حامّت الذمام أل١ىاد الاظخجابت العشَّت في اإلا٢خبت الجامُّت.
ّ
وجٍهش الذ اظاث العابٝت أًما ّأن ّ
َ
حمُّها هي ِباسة ًِ مٝاالث في مجالث ِلمُت مد٢مت ،وؽشث
الذساظاث
س
ّ
5
خال ٥ال ّعىىاث ّ
العذ ألاخحرة ٘ٝي ،و٠خاب واخذ ٠خبه حىي مىسفي أمحن م٢خبت حامّت با ٥ظىت ( 2012بىبُّت
الخا ٥وبّذ اإلائاث مً ال٢خب ًِ الؽٙشة  QRول٢جها ال جدىاوٜ ٥ىاُ اإلا٢خباث أو اإلاّلىماث ٠مجا ٥سةِس ي).
6
و٠زل ٤سظالت ماحعخحر وخُذة ًِ الاظخجابت العشَّت في مخد ٚلصخفُت جاسٍخُت في مذًىت أو٠الَىما
ألامشٍُ٢ت.
َزٍ الٝشاءة الخدلُلُت ّ
جبحن أهىا بفذد مىلىُ حذًذ ال ًضا ٥في بذاًاجه ألاولى .وُ٘ما ًلي وعخّشك بّما مً جل٤
ّ
ممثلت لؤلدب اإلا٢خىب والزي ّ
ـىٙىاٍ أهٙا:
الذساظاث التي هشي أجها
ّ
بذاًت بالذساظاث الخّشٍُٙت والىٍشٍت .و لّلىا وعشد أمثلت ٘شلذ هٙعها في ٜىاِذ اإلاّلىماث الذولُت التي جم
اظخجىابها وهي:

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
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دساظت ) ًِ 7(Braak, Pascal, 2010دوس ؼٙشاث  QRفي اظخٝىاب ّ
الشواد للم٢خباث .وفي الىزُٝت ظشد
جاسٍخي إلاٙهىم الاظخجابت العشَّت مىز اختراِها في بذاًت الدعُّيُاث مً ٜبل ؼش٠ت ًاباهُت ،وجىامي
جىبُٝاتها في مجا ٥حّٝب البُاهاث وئداسة اإلاّلىماث٠ .ما جخىك الذساظت في اإلاٝاسهت بحن الباس١ىداث
وأ١ىاد الاظخجابت العشَّت ،وجخخخم بخىـُ ٚلبّن ألامثلت مً اظخّماالث َزٍ الؽٙشة في حامّاث
بشٍىاهُت مثل حامّتي  Bathو.Hardsfield
دساظت ) ًِ 8)Ratledge, David, 2011وٌُٙت ؼٙشاث الاظخجابت العشَّت في الشبي بحن الىا ْٜالخُٝٝي
والّالم الا٘تراض ي .ومً الجضةُاث اإلاُٙذة التي خالذ ٘حها َزٍ الذساظت معألت أحجام ألا١ىاد وأوُِت
وباِتها بدُث ًم ً٢ولْ َزٍ الؽٙشاث ِلى أوسا ٛوِلى ٜىْ مً الخضٗ وفي حذسان اإلاباوي .واؼاسث
ئلى اإلاشوهت ال٢بحرة في احجام الؽٙشاث مً اإلاُلُمترًت ئلى ال٢بحرة .ووحذها في الذساظت ئؼاسة الظخخذاماث
ّ
ّ
ل٢تروهُت اإلاثبخت في الهىاج ٚالزُ٠ت وحعهُل الخجىا٥
ٜلما اهدبه الحها الباخثىن ومجها :حٕزًت الخشاةي ؤلا
و٘ ٞمعاس شخص ي في اإلاّاسك واإلا٢خباث واإلاخاخ ٚمً خالَ ٥ىاجٙهم الزُ٠ت و٠زا معالت سبي ال٢خب
والذوسٍاث باإلاىا ْٜاإلاّلىماجُت وبالؽب٣اث الاحخماُِت.
دساظت ) ًِ 9(Cordova, Memo , 2011الٙشؿ التي جدُدها الاظخجابت العشَّت .و ٜذ اظخٙاك ـاخب
الذساظت في مٙهىم الخ٣ىٍذ وأزشٍ في لبي اإلاّلىماث واخخخمها باظخّشاك مىهجُت ئدماج أ١ىاد
الاظخجابت العشَّت في اإلا٢خباث مً خال ٥همىرج م٢خبت  Albertsonsفي حامّت .Boise State
دساظت ) ًِ 10(Sekyere, Kwabena, 2012أ١ىاد الاظخجابت العشَّت وًِ ظبل جٝىٍم مذي ّ٘الُاتها
ومىهجُت جدبْ ألا١ىاد التي جم مسخها ألٔشاك الخٝىٍم.
دساظت ) :11(Jelic, Ivan; Vrkic, Dina, 2013سٔم ّأن ؼٙشاث الاظخجابت العشَّت ١اهذ في بذاًتها خ٢شا ِلى
ججاسة البماتْ ٘اجها ٜذ خمِذ بؽّبُت وجىظْ اظخخذامها مْ صٍادة وعب معخخذمي الهىاج ٚالزُ٠ت.
وٜذ بذأث أـىاٗ ٠ثحرة مً اإلا٢خباث باِخماد َزٍ الؽٙشاث لخدٙحز ّسوادَا ودِمهم .ومً مضاًا َزٍ
الخىبُٝت ١ىجها مجاهُت بال٣امل وجدُذ الىـى ٥ئلى مّلىماث أ٘مل مً جل ٤التي ١اهذ جدُدها الباس١ىداث
وٍمٜ ً٢شاءتها في ألب أهىاُ الهىاج٘ .ٚما هي الاظخخذاماث الخالُت والاظخخذاماث اإلام٢ىت معخٝبال؟
َزٍ هي الدعاؤالث التي جداو ٥الذساظت 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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 دساظت ) 12(Ratajeski, Melissa A; Kraft, Michelle A, 2015خى ٥اظخخذام ؼٙشاث الاظخجابت العشَّتّ
ّ
الىب .وأبشص ٘٢شة اهىلٝذ مجها الذساظت هي اِخباس الؽٙشاث
ل٢تروهُت في م٢خباث
 QRلدعىٍ ٞال٢خب ؤلا
ّ
ّ
ل٢تروهُت.
اإلاز١ىسة أداة مً أدواث الخد٢م ومىاحهت زىسة ال٢خب ؤلا
٠ما جىحذ دساظاث هٍشٍت أخشي ٠ثحرة مجها:
 دساظت ) 13(Stainthorp, Paul, 2010وهي ِباسة ًِ خالـت للخفاةق والعماث اإلاخّلٝت بؽٙشاثالاظخجابت العشَّت وجىبُٝاتها في ٜىاُ اإلا٢خباث.
 دساظت) ،14) Hoy, Matthew B. , 2011وٜذ اظخٙالذ في الخّشٍ ٚبمٙهىم ؼٙشاث الاظخجابت العشَّت QRمْ وشح لبّن اإلاعاةل ّ
اإلاخفلت باظخخذام وجىبَُ ٞزٍ الؽٙشاث في ٜىاُ اإلا٢خباث.
 دساظت ) 15(Kolodziejczyk, Edyta. , 2013و١اهذ بّىىان ؼٙشاث  QRوالىا ْٜالٙاة :ٞهمارج لخلى٥ج٢ىىلىحُت حذًذة للم٢خباث الا١ادًمُت.
ّأما ًِ الذساظاث التي اظخّشلذ جدُٝٝاث وهخاةج اظدباهاث٘ ،يعشد َىا ألا٠ثر اظدؽهادا في ألادب اإلا٢خىب:
 د اظت ) ،16(Ramsden A. 2010وهي ِبا ة ًِ جٝشٍش جم ئِذادٍ مً وشٗ ٘شٍّ ٞالخّلُم ؤلال٢ترووي في
س
س
حامّت  Bathفي اإلامل٢ت اإلاخدذة ورل ٤في ئواس مؽشوُ حهذٗ ئلى دساظت الاظخخذاماث املخخملت
ّ
لخ٢ىىلىحُا ؼٙشة الاظخجابت العشَّت  QRفي أوؽىت الخذسَغ والخّلم ورل ٤في مشا٠ض مفادس الخّلم.
ومً احل رلٜ ٤ام الٙشٍ ٞبخىصَْ اظدباهت ِلى ّ
ُِىت م٣ىهت مً  2765والبا وِمى جذسَغ في أسبْ
حامّاث بشٍىاهُت هي حامّاث  Bathو Liecesterو Gloucestershirو١( Sheffieldان رل ٤خال ٥ؼهشي
هى٘مبر ودٌعمبر  )2009و١اهذ ألاظئلت جخمدىس خى ٥أسبّت مىلىِاث:
 َل للىالب دساًت بؽٙشة QR؟ َل ًلجىن الى ؼٙشاث  QRفي َىاجٙهم؟ ئلى ّأي مذي حّمل ؼٙشاث ِ QRلى جدٙحز اإلاعخخذم ِلى البدث ًِ اإلاّلىماث مً خال٥
الهىاج ٚالخلىٍت؟
 َل ٌععى الىالب للخفىِ ٥لى مفادس حّلُمُت مً َىاجٙهم؟جبحن مً ّ
وٜذ ّ
الذساظت ّأن  % 40مً الىالب ِلى دساًت ووعي بؽٙشاث  QRبِىما ١اهىا ٝ٘ %14ي في
ّ
اظدباهت وصِذ ظىت  .2008وجضاًذ ِذد الىالب الزًً ماسظىا الؽٙشاث  QRفي َىاجٙهم٠ .ما أٌهش
البدث ّأن ٔالبُت اإلاعخجىبحن وحذوا في ؼٙشاث ّ QR
مدٙضا ومصجّا ِلى الىلىج ئلى اإلاّلىماث مٝاسهت

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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باألظلىب الخٝلُذي الزي ًٙترك ٠خابت ِىاوًٍ اإلاىاً ْٜذوٍا في الهاج .ٚوخلفذ ّ
الذساظت ئلى خُٝٝت
مهمت وهي ّأن جفمُم ّ
ّ
الخّلُم ًيبغي أن ًدشؿ ٠ثحرا ِلى خعً اخخُاس ؼٙشاث  QRوولّها في ألام٢ىت
ّ
ألاوعب بدُث جدذر ُٜمت مما٘ت للمعاس الخّلمي مٝاسهت ببُٝت أظالُب الىـى ٥ئلى اإلافادس التربىٍت
و ّ
الخّلُمُت.
دساظت ) 17(Walsh, Andrew, 2011خى ٥ج٢ىىلىحُاث الىعي اإلا٣اوي وئرابتها للخذود بحن اإلا٢خباث (في
ّ
ل٢تروهُت ،وظبر أساء اإلاعخُٙذًً في م٢خبت  Huddersfieldخى ٥وحهت
ـُٕتها الخُُٝٝت) وبحن اإلا٢خباث ؤلا
ّ
هٍشَم مً ؼٙشاث الاظخجابت العشَّت .ومً أَم هخاةج الذساظت التي حعخد ٞؤلاؼاسة أن ؼٙشاث  QRمً
ّ
الخدى ٥ئلحها ،وَى ما ٌؽحر ئلى لشوسة ججاوص
ؼأجها ّأن ج٣ىن ظببا ووظُلت لخأظِغ م٢خباث رُ٠ت أو
الاظخخذام الخٝلُذي للباس١ىداث ١أداة إلاشاٜبت ولبي خش٠ت ال٢خب والذوسٍاث في مذاخل اإلا٢خباث ئلى
اِخباس ؼٙشاث  QRأداة للىلىج ئلى ال٢م الهاةل مً اإلاّلىماث واإلامامحن .وٍضِم ـاخب اإلاٝاّ ٥أن َزٍ
الذساظت هي ألاولى مً هىِها التي جٝترح اظخخذام َزٍ الؽٙشاث ١أداة للىـى ٥ئلى اإلاّلىماث بىشٍٝت
جذِم بِئت ّ
ّ
شخفُت.
الخّلُم في اإلا٢خباث و٘ ٞمعاساث
دساظت ) 18(Kovacs, Ramona 2013و١اهذ خى ٥اظخخذام ؼٙشاث الاظخجابت العشَّت في م٢خباث
ّ
َىٕاسٍا .والذساظت ِباسة ًِ جد ًِ ُٞٝوشٍ ٞاظدباهاث وصِذ في مى ْٜؼب٢ت احخماُِت ّجمذ ؤلاحابت
ِجها مً ٜبل  130شخق .وٜذ أ٘مذ ئلى جشُ٠ب ـىسة ًِ الىعي بأَمُت ؼٙشاث  QRواظخخذاماتها في
اإلا٢خباث ألا١ادًمُت.
دساظت ( Lo, Leo 2013و Jason, Colemanو 19)Theiss, Danielleبّىىان اخخباس ؼٙشاث  ،QRو١ان الهذٗ
مجها اظخ٢ؽاٗ مُىالث اإلاعخُٙذًً بخفىؿ جفمُم أ١ىاد  QRوالاظخٙاداث اإلام٢ىت واملخخملت مجها.
و١اهذ ِباسة ًِ اظدباهت ّ
لُّىت مً اإلاعخُٙذًً في م٢خبت حامّت ١اوعاط بالىالًاث اإلاخدذة الامشٍُ٢ت.
َ
الخ ّ
ظدباهت ججشبت مفٕشة لىلْ مجمىِت مً ؼٙشاث الاظخجابت العشَّت و ّ
د ٞٝمً
وٜذ ـاخبذ الا
ّ
اظخخذامها مً ٜبل اإلاعخُٙذًً .و١اهذ ألاظئلت جخمدىس خى ٥ظهىلت اظخخذام الؽٙشاث و ّ
هىُِت
ّ
الؽٙشاث في اإلا٢خبت .وٜذ ّ
ّ
جىـلذ
ئلاُ٘ت الظخخذام َزٍ
الاظخخذاماث وأؼ٣الها ،واظخٝىاب أ٘٣اس
ّ
الذساظت ئلى ّأن اإلاعخُٙذًً ًجذون ظهىلت في الاظخخذام ،و ّأن لذحهم سٔبت في سؤٍت خذماث وجىبُٝاث
ِذًذة لؽٙشاث  QRفي َىاجٙهم.
دساظت أمل وحُه خمذي مفىٙى ( 20)2014بّىىان " جىبُٝاث أ١ىاد الاظخجابت العشَّت في اإلا٢خباث
ّ
جُٝمُت الظخخذام ِمىاث َُئت الخذسَغ ب٣لُاث البىاث  -حامّت الذمام" :بّذ
الجامُّت :دساظت

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
 20أمل وحُه خمذي مفىٙى .جىبُٝاث أ١ىاد الاظخجابت العشَّت ) Quick Response Codes (QRCفي اإلا٢خباث الجامُّت :دساظت جُٝمُت الظخخذام ِمىاث َُئت الخذسَغ
ب٣لُاث البىاث  -حامّت الذمام..مجلت اإلا٢خباث و اإلاّلىماث الّشبُت .مج ِ ،34ذد ( .2014 ،)2ؿ ؿ 63-17
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ّ
مٙفلت إلاٙهىم ؼٙشاث الاظخجابت العشَّت (حّشٍٙها ،وؽأتها ،وشٍٝت ِملها و ّ
ُُٙ٠ت ئوؽائها
مشاحّت
وجىبُٝاتها في الخُاة الّامت وجىبُٝاتها في مجا ٥اإلا٢خباث واإلاّلىماث) ،اظخّشلذ الباخثت اظدباهت جم
جىصَّها ِلى ِ 213مىة َُئت جذ َغ ب٣لُاث البىاث بجامّت ّ
الذ ّمام في اإلامل٢ت الّشبُت العّىدًت ورل٤
س
خال ٥ؼهشي ماًى وٍىهُى  .2013وٜذ جمدىس الاظدباهت خى ٥خمعت مداوس :البُاهاث الصخفُت ،مذي
اظخخذام الهىاج ٚالزُ٠ت للىـى ٥ئلى اإلاّلىماث ،مذي اإلاّش٘ت بأ١ىاد الاظخجابت العشَّت ومذي
اظخخذام أ١ىاد الاظخجابت العشَّت اإلاخاخت باإلاى ْٜالال٢ترووي بم٢خباث حامّت ّ
الذ ّمام ،وٜذ ١اهذ
جبحن أ ّن  %92مج ّ
ٔالبُت املجُباث ًِ الاظدباهت مً ١لُت الّلىم زم آلاداب .و ّ
هً ٌعخخذمً الهاج ٚالز١ي
(الٕالبُت مً هىُ ّ )iphone
للذخىِ ٥لى ؤلاهترهذ والخفىِ ٥لى اإلاّلىماث ،و ّأن  %23مجهً ٌعخخذمىه
الظخجىاب ٜىٜل والاوالُ ِلى البرًذ الال٢ترووي ،وٝ٘ %12ي الظخجىاب ٜىاِذ البُاهاث .وجبحن مً
الاظدباهت ّأن  %62مً املجُباث ٜذ أٜشسن بّذم دساًتهً ومّش٘تهً بأ١ىاد  QRبالشٔم مً ّأن  %91مجهً
ًإ٠ذن أجهً سأًً ألا١ىاد مً ٜبل ،وبالشٔم مً الؽشوخاث والفىس اإلاش٘ٝت مْ الاظدباهت .ومً الىخاةج
اإلاُٙذة للذساظت أن اليعبت ألا٠بر للمجُباث أؼشن ئلى ّأن ولْ ألا١ىاد ِلى ٜىْ اإلاالبغ ًدخل الشجبت
ألاولى مً خُث ألاما ً٠التي الخًٍ ولْ الؽٙشاث ِلحها٠ .ما حؽحر الذساظت ئلى ّأن  %74مجهً لم ٌعبٞ
لهً مسر ؼٙشاث الاظخجابت العشَّت مً ٜبل .و ّأن  %68مجهً لم ٌعب ٞلهً أن ٜمً بمسر الؽٙشاث
ّ
ل٢تروهُت إلا٢خباث الجامّت مٝابل ٜ %32مً بزل .٤واظخيخجذ الباخثت ّأن
اإلاىحىدة ِلى الفٙدت ؤلا
َزٍ اإلاإؼشاث حعخذعي مً ِمادة اإلا٢خباث ؤلابذاُ في الخّشٍ ٚبهزٍ الخ٢ىىلىحُا وحذواَا وُُٙ٠اتها.
وفي اإلاٝترخاث س٠ضث ٔالبُت ألاظخاراث ِلى ولْ الؽٙشاث ِلى ال٢خب واظخخذامها لخجذًذ الاظخّاسة،
و٠زا ولْ الؽٙشاث خل ٚبىاٜت الهىٍت الجامُّت إلجاخت الذخى ٥ئلى ـٙدت اإلا٢خبت.
ّ
مش٠ضة و ّ
حادة ،ول ً٢لم هجذ في مىْٜ
٘الذساظت ال ؼ ٤مخمحزة ل٣ىجها الىخُذة ِشبُا ،والاظدباهت ١ان
ًبحن ّأهه ًمّ ً٢
اإلا٢خبت أزشا ّ
جفٙذ بّن خذماتها ومدخىٍاتها باظخخذام الؽٙشاث  ،QRوال هذسي َل َى
ظهى أم جشاحْ مً ٜبل اإلا٢خبت ًِ اإلاؽشوُ؟
ل٢جها ٜلُلت ِىِذ بخٝىٍم واظخّشاك خاالث ( .)Case studiesومً أ٠ثر ّ
وَىا ٟدساظاث ّ
الذساظاث خمىسا في
ٜىاِذ اإلاّلىماث وفي الببلُىٔشاُ٘اث:
 دساظت )21(Sarah MacDonald, 2012خى ٥مؽشوُ بىاء ؼٙشاث  QRفي م٢خبت الٙىىن الجمُلت بجامّتئهذًاها١ .ان رل ٤خال ٥ـاةٙت  2011لخدَ ُٞٝذ٘حن جم سظمهما لضٍادة وعب هٙار الىالب للمفادس
ّ
الخّلُمُت وَما:
 جشظُخ جٝالُذ ئ ٘ا ٛؼٙشاث  QRبالبىاٜاث ّللمٝشساث ّ
الذس ّ
ّ
ّ
اظُت في ئواس مىاءمت
ىـُُٙت
الخ
س
ـٙداث الىٍب التي جىىسَا اإلا٢خبت لخ٣ىن مفاخبت وداِمت للذسوط واملخالشاث،

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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 ولْ ؼٙشاث  QRفي مى ْٜاإلا٢خبت ِلى الىٍب وفي ألاما ً٠اإلاهمت في اإلاباوي.وٜذ ّ
جبحن مً خال ٥الذساظت أن ٘٢شة جخفُق ـٙداث وٍب مً وشٗ اإلا٢خبت بىشٍٝت مىابٝت إلاعاس
اإلاٝشساث الذساظُت َى أظلىب هاحْ لخٝشٍب مفادس البدث داخل ٜاِاث الذساظت ئلى الىالب الزًً
أـبدىا مً اإلاماسظحن اإلاخّىدًً ِلى الخ٢ىىلىحُا .و خلفذ الذساظت أًما ئلى أن ئسظاء ؼٙشاث QR
وسوابي وٍب مىابٝت لخىـُ ٚاإلاٝشساث أظلىب ّ
حُذ للخىاـل والّمل بحن اإلا٢خباث وأِماء َُئت
الخذسَغ مً حهت والىالب مً حهت زاهُت.
 دساظت ) 22(Abarca, marta; Pons, David; Rubio, Francisco; Valles, Raquel 2011خى ٥ؼٙشاث  QRأزىاءالاظخخذام :ججشبت م٢خباث الجامّت اإلاخّذدة الخٝىُاث في بليعُت  UPVباظباهُا .الذساظت ِباسة ًِ
جىـُ ٚأظالُب َزٍ اإلا٢خباث في اظخخذام ؼٙشاث  QRإلجاخت الخذماث في مىّٜها الز١ي ،m-website
ولخدمُل الىزاة ٞوحعىٍ ٞمذوهت ؤلاهخاج اإلاخى٘ش لذحها .وفي الذساظت ِشك للىش ٛاإلاخبّت مً ٜبل
الباخثحن في حعىٍ ٞؼٙشاث الاظخجابت العشَّت ل٣ل مً اإلاعخُٙذًً وأمىاء اإلا٢خباث .وجيخهي الذساظت ئلى
اظخّشاك إلاؽاسَْ معخٝبلُت مثل اظخخذام ؼٙشاث الاظخجابت العشَّت لخىمُت الىعي اإلاّلىماحي.
 دساظت ) ،23(Schultz, Michelle Kelly, 2013وهي مً دساظاث الخاالث راث الفلت ،وٜذ جىاولذالاظخخذاماث ألاوعب لؽٙشاث  QRفي اإلا٢خباث واإلاخاخ .ٚوحعخ٢ؽّ ٚ
الذساظت أساء اإلاىٌٙحن
25
واإلاعخُٙذًً ووحهاث هٍشَم ججاٍ ؼٙشاث  QRفي م٢خبت حامّت سٍشظىن 24ومخد٘ ٚىىن ئًىىي
بٕشك الخىـل ئلى ٘هم مذي مىاةمت َزٍ ال ّؽٙشاث  QRلالظخخذام في اإلا٢خباث واإلاخاخ .ٚوٜذ ّ
جم
اللجىء ألظلىبي اإلاالخٍت واإلاٝابلت لُّىت مً  56مً اإلاعخُٙذًً واإلاىٌٙحن لجمْ بُاهاث خى ٥مّش٘ت
واظخخذام اإلاعخجىبحن في جل ٤اإلاإظعاث ؼٙشاث  QRوسدود أّ٘الهم وجىّٜاتهم خُالها .وٜذ خلفذ
ّ
مخذهُت ،ولَ ً٢ىا ٟاظخّذادا ٠بحرا لخ٢ثُ ٚاظخخذامها
الذساظت ئلى ّأن وعب الاظخخذام ال جضا٥
معخٝبال٠ ،ما ١اهذ سدود ّ٘ل اإلاىٌٙحن مً أخفاتي اإلا٢خبت واإلاخد ٚاًجابُت ِمىما .وبّذ جدلُل
الىخاةج خشحذ الذساظت بثالزت اججاَاث:
 ٘شلُت اظخخذام الؽباب الزًً بدىصتهم َىاج ٚرُ٠ت لؽٙشاث ّ ،QRأن اظخخذامالؽٙشاث مٝخفش ِلى اظترحاُ اإلاّلىماث وفي اججاٍ واخذ ولِغ مً خال ٥جٙاِل وجداوس،
 باإلم٣ان اظخخذام ؼٙشاث  QRمً أحل شخفىت معاس صٍاسة اإلاخد ٚواإلا٢خبت، جىصر الذساظت أخحرا بمشوسة اظخجىاب اإلاعخُٙذًً ومّش٘ت خاحُاتهم وسٔباتهم ٜبلالؽشوُ في بشامج إلسظاء ؼٙشاث  QRفي اإلا٢خباث واإلاخاخ ٚلممان الخفىِ ٥لى خذمت ٔحر
ّ
م٣لٙت.
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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وَىا ٟهىُ مً الذساظاث ججمْ بحن الخىك في راث الىٜذ في اإلاٙاَُم الىٍشٍت اإلاخفلت بؽٙشاث الاظخجابت
العشَّت و٠زل ٤في دساظت الخاالث ،و ّ
لّل أبشصَا وأ٠ثرَا ؼهشة دساظت ) 26(Robin Ashford, 2010وٜذ ١اهذ خى٥
ّ
ؼٙشاث الاظخجابت العشَّت واإلا٢خباث ألا١ادًمُت .وٜذ الخٍىا أهه ال ج٣اد جخلى دساظت مً الذساظاث التي وؽشث
في َزا اإلاىلىُ مً الاظدؽهاد بهزا اإلاٝا .٥و١اجبه مىٌ ٚمخخفق في الخذماث ًِ بّذ في م٢خبت حامّت
حىسج ٘ى٠غ بأوسَٕىن ( .)GFUودساظت أؼٙىسد ّ٘ال مخمحزة خُث ّأجها حمّذ بحن الخٝذًم الىٍشي لؽٙشة
الاظخجابت العشَّت مىز اختراِها في الُابان ِام  1994و ُٚ٠اهخٝلذ ئلى اإلا٢خباث ،وبحن اظخّشالها إلاا ًٝاسب 12
اظخخذاما لهزٍ الؽٙشة في اإلا٢خباث ألا١ادًمُت٠ .ما جخممً الذساظت اظخّشالا وئن ١ان مٝخمبا لخجشبت م٢خبت
حامّت حىسج ٘ى٠غ .ومىىل ٞالخجشبت في جل ٤اإلا٢خبت ١اهذ بىشح مجمىِت مً الدعاؤالث ّ
الىحرة مً ٜبُلَ :ل
اللجىء لؽٙشة الاظخجابت العشَّت ظُٝذم ُٜمت مما٘ت وٍ٣ىن لها مّنى لذي اإلاعخُٙذ في اإلا٢خبت؟ وَل ظُ٣ىن
ّ
َزا الاظخخذام ّ
مخ٢شسا ومىخٍما (١اظخجىاب ٘هشط اإلا٢خبت مثال) أم اهه ظُ٣ىن خذزا ِابشا وهادسا؟ ومارا لى
أخٝٙذ الؽٙشة في جىحُه الٝاسب الى الفٙدت اإلاىاظبت في َاجٙه؟ وما هي البُاهاث ؤلالاُ٘ت التي ظخٝذمها
ّ
الؽٙشة مٝاسهت بما َى مىحىد أمام الٝاسب؟ زم خخم اإلاٝا ٥باظخّشاك ججشبت ًشاَا ئبذاُِت ،وجخمثل في مبادسة
لى١الت ألاهباء ال٢عىذس ظترًذ  ASPإلجاخت مٝاوْ مىظُُٝت مٝشوءة َاجُٙا.

1
هي ِباسة ًِ سمض ؼبُه بالباس١ىد ل٢ىه زىاتي ألابّاد (اهظش الشيل ً .)1ىلِ ٞلحها اًما أ١ىاد الاظخجابت العشَّت
( )Quick Response Codeأو ١ىداث الهىاج ٚالزُ٠ت .وٍىبْ الشمض وٍىلْ في اإلابنى أو في ال٢خاب أو في اإلا٣ان الزي
ًدمل اإلاّلىمت ألاـلُت اإلاشاد ئبشاصَا وحعىٍٝها للمعخُٙذ .زم بىاظىت ١امحرا َاجُٙت ًٝىم اإلاعخخذم ـاخب
الهاج ٚبمسر الشمض لُيخٝل ٘ىسا مً الشمض اإلاىبىُ ئلى مممىن اإلاّلىمت اإلاىحىدة في مى ْٜمً اإلاىاِ ْٜلى الىٍب
مثال .وَزٍ ألا١ىاد ًم ً٢وباِتها ِلى ألاٜمفت و١إوط اإلاؽشوباث وئؼهاساث املجالث .وأٔلب الهىاج ٚاإلاخاخت
ّ
جم ً٢مً جدمُل جىبُ ٞمجاوي ٌعمى ب  QR scanأي الخىبُٝت التي جإدي دوس اإلااسخت وجم ً٢مً ّ
في العىٛ
٘٤
الؽٙشة .وبّن الهىاج ٚجدخىي جلٝاةُا ِلى َزٍ الخىبُٝت .وسٔم الدؽابه الزي ٜذ ًٍهش بحن الباس١ىداث وأ١ىاد
الاظخجابت العشَّت ئال ّأن َىا٘ ٟشوٜا أولها أن ألا١ىاد  QRلها ٜذسة ِلى خمل ٜذس أ٠بر مً البُاهاث مٝاسهت
بالباس١ىداث٘ .أ١ىاد الاظخجابت العشَّت بام٣اجها أن ّ
حؽٙش لشابي وٍب وسٜم َاج ٚوسظالت ٜفحرة وَزٍ اإلاّلىمت
ٜذ ج٣ىن ّ
هفا أو ـىسة أو ئخفاةُاث أو بىاٜت صٍاسة أو سوابي أو ّ
أي هىُ آخش مً البُاهاث .وَزٍ الخٝىُت جىذسج
لمً جٝىُاث الىعي اإلا٣اوي Location aware technologies

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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الشيل :1

همىرج ل٣ىد اظخجابت ظشَّت خاؿ بمىٜ ْٜعم
اإلاّلىماث ومفادس الخّلم بجامّت وُبت – اإلاذًىت
اإلاىىسة .مسر ال٣ىد ب٣امحرا الهاجً ٚىٝل اإلاعخخذم ئلى
مى ْٜالٝعم ِلى الىٍب
و أ١ىاد الاظخجابت العشَّت جم جىىٍشَا واختراِها في الُابان ظىت  1994مً ٜبل ؼش٠ت  Denso-Waveأخذ ٘شوُ
جىٍىجا .وَزٍ ألا١ىاد ؼاتّت خالُا ومىحىدة في ّ
١ل م٣ان في الُابان ،وَؽمل رل ٤اإلاىاِم واملخالث واإلاباوي وختى
٘ان َزٍ ّ
في ألشخت الٝبىس .باإلاٝابل ّ
الخٝىُت لم ّ
حسجل راث الاهدؽاس لذي ؼشاةذ واظّت مً املجخمْ ألامشٍ٣ي.
ّ
ٔحر ّأن الىلْ بذأ ّ
الى ّ
البُت.
ًخٕحر بّٙل الخمالث الخىِىٍت التي جٝام َىا وَىا ،ٟوخاـت في ألاوظاه الؽباب ُّت و
وٍىما بّذ ًىم وؽهذ جضاًذا في أِذاد اإلاؽتر٠حن في ؤلاهترهذ ِبر الهىاج ٚالزُ٠ت ،وٜذ ّ
شجْ ِلى رلِ ٤امل
اهخٙاك أظّاس الاؼترا١اث (بّٙل اإلاىا٘عت) و٠زلِ ٤امل جىىس أحُا ٥ألاحهضة راتها .وَزا الخٕحر في جشُ٠بت
حٕحر في ظلى١اث اإلاعخّملحنٙ٘ .ي وٜذ مط ى ّ
ألاحهضة الخلىٍت ًفاخبه ّ
٠ىا وؽاَذ الهىاج ٚملخفٝت بأران
اإلاعخخذمحن ،بِىما في َزٍ العىىاث ألاخحرة وؽاَذ الهىاج ٚمدمىلت في أًادي اإلاعخخذمحن وَم ً٢خبىن
وٍشٜىىن بأـابّهم ِلحها أو ٌؽاَذون ـىسة أو مٝىْ ُ٘ذًى ،أو ًبدشون ِبر ؤلاهترهذ .بمّنى ّأن ّ
الفىث ٜذ
جش ٟم٣اهه للىق والفىسة ،أي للبُاهاث .وَزٍ هي الخلُٙت التي حّخمذ ِلحها ؼٙشاث الاظخجابت العشَّت.
وٜذ جىـلذ دساظت مّشو٘ت باظم  ECAR studyأحشٍذ في الىالًاث اإلاخدذة ألامشٍُ٢ت ظىت ِ 2009لى مجمىِت
ّ
مً الىالب الجامُّحن مً ٜبل  27 Shannon, Salaway and Borresonئلى أهه مما ًضٍذ في اللجىء ئلى البُاهاث ِبر
الهىاج ٚالخلىٍت املخمىلت ًذوٍا في ألاوظاه الىالبُت:
 جى٘حر اإلاإظعاث ألا١ادًمُت إلاىاّٜها ِلى الىٍب بفُٕت مٝشوءة َاجُٙا، الىلىج العهل للؽب٣اث الاحخماُِت، صٍادة ِذد الخىبُٝاث الزُ٠ت وؼّبُتها مثل  WhatsAppو Shealthو Evernoteؤحرَا...و ّبُيذ الذساظت ّأن وعبت  %2 .51مً الىالب ًمخل٣ىن اجفاال َاجُٙا باإلهترهذ و ّأن  %8 .11مً البُٝت ٌّتزمىن
اٜخىاء أحهضة مشجبىت باإلهترهذ خال ٥الـ  12أؼهش اإلاىالُت.
٠ما جخى ْٜدساظت أحشتها الجمُّت ألامشٍُ٢ت للم٢خباث ٘ -شُ م٢خباث البدث )ُ٘ (ACRLما ِش٘ذ باالججاَاث
الثُٝلت في اإلا٢خباث ألا١ادًمُت لجمُّت  ACRLللّام  ،282010بشوص زىسة في الخىبُٝاث الزُ٠ت بما في رل٤
الاظخخذام الؽاتْ لؽٙشاث الاظخجابت العشَّت  .QRوَىاِ ٟامل أخش مدٙض وٍىبئ بمعخٝبل صاَش لهزٍ

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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املجلت

الؽٙشاث وَى جبىحها مً ٜبل ؼش١اث وِالماث مؽهىسة مثل  Calvin Kleinوٙ٘ .Ralph Laurenي حىٍلُت 2010
جمذ مؽاَذة ؼٙشة ِ QRمالٜت ولّتها و١الت  Reutersلؤلهباء في اللىخت الاؼهاسٍت لعاخت .Times Square

2
ألادواث اإلاخّلٝت بؽٙشاث الاظخجابت العشَّت جخّل ٞبىٌُٙخحن سةِعِخحن:
 ؤلاهخاج ()Generators اإلاسر والٝشاءة ()Readers and Scannersو لٝذ أخفِىا في مى 29 mediaQR guide ْٜما ال ًٝل ًِ ماةت بشهامج مخاح إلهخاج وٜشاءة َزٍ الؽٙشاث.
أ -إهخاج شفشاث الاظخجابت العشَعت :QR
ّ
ًخم حؽٙحر البُاهاث واختزالها ِلى ؼ٣ل سمض زىاتي الابّاد .وهي ِملُت ظهلت ًم ً٢جىُٙزَا باظخخذام أداة مً
ألادواث املجاهُت الّذًذة واإلاخاخت ِلى ؼب٢ت ؤلاهترهذ .وٍ٣ىن ئهخاج َزٍ الؽٙشاث و٘ ٞأظلىبحن:
 ئهخاج ظخاجُ٣ي حامذً :مىذ ؼٙشة زابخت للىق أو الىزُٝت أو الفىسة أو ِىىان اإلاى ْٜالزيّ
ً٢خب مشة واخذة .وِلُه ٘اهه ٌعخخذم للمىا ْٜاإلاعخٝشة .مثل اإلاىا ْٜالخ٣ىمُت والشظمُت،
 ئهخاج دًىامُ٣يً :مىذ ؼٙشة للىق أو اإلاى ْٜاإلاشاد حؽٙحرٍ مْ ئم٣اهُت حّذًل ِىىان الشابي،وَزا ًىصر به للمىا ْٜأو اإلاىاد التي جخى ْٜأو جخّشك الخخما ٥حٕحر ِىاوٍجها في ؼب٢ت ؤلاهترهذ،
مثل اإلاىا ْٜالصخفُت والخجاسٍت.
و ٔالبُت َزٍ ألادواث ـالخت لجمُْ أهىاُ أهٍمت الهىاج ٚالزُ٠ت (iPhone, Android, Windows Phone 7
و .)Blackberryومً أؼهش َزٍ ألادواثKaywa QR code generator, Free QR Code Generator, Free QR Code :
Tracker, FreeTAGG, GO QR me, Google Places QR Code Generator, i-nigma

و َىا ٟأدواث أخشي ّ
مجمّت ال ؼٙشة بؽٙشةّ ،
(ل٢جها ججاسٍت في الٕالب) جدُذ ئم٣اهُت ئهخاج خضمت ؼٙشاث ّ
خاـت
خحن ًخّل ٞألامش بمىخجاث ٠ثحرة الّذد واليسخ .ومً أمثلت َزٍ ألادواث qrstuff. com
ب -املسح واللشاءة
و ًٝفذ بها ِملُت ّ
الش ّ
٘ ٤الؽٙشاث وئِادة جدىٍلها ئلى بُاهاث وجىحُه اإلاعخخذم ئلى الشابي الا٘تراض ي و ّ
ٜمي
خُث جخىاحذ َزٍ البُاهاث .وَزٍ بّن أدواث اإلاسر والٝشاءة اإلاخاخت مجاها:
Scan Life, NeoReader, TapMedia’s QR Reader, i-nigma

3
ّئن العإاّ ٥
ألاو ٥الزي ًدبادس بذحهُا للزًَ ًخمثل في ماَُت الاظخخذاماث والاوّ٣اظاث اإلام٢ىت واإلاخىّٜت مً
ئدماج ؼٙشاث الاظخجابت العشَّت في اإلا٢خباث ومإظعاث اإلاّلىماث.
29 http://qrmedia.us/qr-code-generators-list/
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جٝذم ّ
و٠ما ّ
٘ان الؽٙشاث بذأث ّأو ٥ما بذأث في ٜىاُ الخجاسة وألاِما١ ٥أداة للدعىٍ ٞوؤلاؼهاس وجدٙحز الّمالء
ِلى الاظتهال ،ٟزم ما لبثذ أن اهخٝلذ ئلى بُٝت ٜىاِاث الخُاة بما في رلّ ٤
الخّلُم واإلاذاسط والجامّاث
٘ان اإلا٢خباث واخذة مً أبشص اإلاإظعاث الذاِمت لّملُت ّ
والثٝا٘ت بمخخل٘ ٚشوِها .وبىبُّت الخاّ ٥
الخّلُم
والثٝا٘ت .وِلُه ًم ً٢الٝى ٥ئ ّن ئدماج اإلا٢خباث ومشا٠ض اإلاّلىماث والىزاة ٞواإلاخاخ ٚلؽٙشاث الاظخجابت
العشَّت ًىىىي ِلى حملت مً الخدذًاث ًم ً٢ئًجاصَا في أسبْ أ٘٣اس:
 الشبي بحن الّالم الخُٝٝي والّالم الا٘تراض ي ومىذ اإلاّلىمت اإلاىاظبت واإلاُٙذة في اإلا٣اناإلاىاظبٝ٘ .ذ أـبدذ اإلاّلىماث والىزاة ٞفي خُاة الىاط مضٍجا بحن أحضاء في الّالم الا٘تراض ي
الش ّ
وٍٝفذ به ؼب٢ت ؤلاهترهذ (واإلا٢خباث ّ
ٜمُت ِلى وحه الخفىؿ) وبحن أحضاء مىحىدة في
الّالم الىاٜعي (في مباوي اإلا٢خباث)،
 الشْ٘ مً مشةُت ( )Visibilityاإلا٢خباث ٠مبان ،ومشةُت اإلامامحن التي بذاخل اإلا٢خباث ،مْ سْ٘حاربُت الخذماث ( )Attractionالتي ًٙترك أجها راث أَمُتٝ٘ .ذ أٌهشث الذساظاث ال٢ثحرة ّأن
٠ثحرا مً اإلا٢خباث ومإظعاث اإلاّلىماث جدخىي ِلى أسـذة ِلى ٔاًت مً ألاَمُت مً خُث
مممىجها وُٜمتها الخاسٍخُت أو الّلمُت أو الٙىُت ،ول ً٢هادسا ما ًخم اللجىء ئلحها مً ٜبل
اإلاعخخذمحن .وَزا لِغ الظتهاهت َإالء بخل ٤اإلامامحن ول ً٢لعبب بعُي َى ِذم مّش٘تهم
وئدسا٠هم بىحىدَا أـال٣٘ .ان لضاما ِلى أمىاء اإلا٢خباث الخ٢ٙحر في آلُاث ئبذاُِت إلبشاص جل٤
الُٝمت وججلُتها للُّان بفىسة ّ
اإلامامحن ّ
جدٙض ِلى اظخخذامها.
ّ
ّ
ل٢تروهُت .وَزا َى الّامل ألاظاس ي واملخش ٟالخاظم لّملُت
 ا ّلخد٢م في زىسة اإلاّلىماث ؤلاّ
الخٙاِل بحن اإلا٢خباث واإلاعخخذمحن٘ .ؽّىس ّ
الىاط بّذم الٝذسة ِلى مىاحهت الضخ ٚالّاسم
للبُاهاث واإلاّلىماث والىزاةَ ٞى الزي ًجّلهم ًلجإون ألخفات ّي اإلاّلىماثٔ .حر ّأن َزا ألاخحر
ّ
ِلُه أن ًمخل ٤أدواث جم٢ىه َى أًما مً ٘شص البُاهاث اإلاىاظبت لخاحاث اإلاعخخذمحن وجمُحزَا
ًِ البُاهاث ٔحر اإلاىاظبت وظي رلّ ٤
ال٢م الهاةل مً البُاهاث.
 حعىٍ ٞأخعً للخذماث التي ّجٝذمها مإظعاث اإلاّلىماث واإلا٢خباثٝ٘ .ذ ّ
جبحن بالخبرة ّأن
جفمُم مجمىِت مً الخذماث وجى٘حرَا ال ٌّني بالمشوسة أجها ٜذ حعخخذم ّ٘لُا٢٘ .ثحر مً
ّ
اإلا٢خباث و٘شث خذماث ول٢جها لم جل ٞججاوبا وجٙاِال مً ٜبل اإلاعخخذمحن ٘بُٝذ دون حذوي،
سٔم ج٣لٙتها اإلاشجّٙت أخُاها٣٘ .ان لضاما الخ٢ٙحر في آلُاث لخّشٍ ٚاإلاعخخذمحن بخل ٤الخذماث
زم جدٙحزَم وحصجُّهم ِلى اللجىء ئلحها والاظخٙادة مجها.
ّ
و لّله مً اإلاُٙذ ؤلاؼاسة ئلى وحىد مى ْٜوٍ٣ي خاؿ باإلحابت ًِ َزا العإا ٥وٍدمل َزا اإلاى ْٜاظم
) ،30LibSuccess (a best practices wikiوَى مخفق لخباد ٥الخبراث بحن أخفاتي اإلا٢خباث واإلاّلىماث وحشد
أخعً الىباتْ اإلاخّلٝت بمخخل ٚأوؽىت اإلا٢خباث ،وَّمل اإلاى ْٜو٘ ٞآلُت وٍ٣ي لدعهُل اإلاؽاس٠ت ِلى أ٠بر ِذد

30 www.libsuccess.org
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مم ً٢مً اإلاعخّملحن وجدٙحزَم ِلى رلَ .٤زا وٜذ أدسج اإلاى ْٜـٙدت خاـت بؽٙشاث الاظخجابت العشَّت،
وأخص ى ما ال ًٝل ًِ  12اظخخذاما ؼاتّا في اإلا٢خباث ألا١ادًمُت:
 ولْ ؼٙشاث  QRفي مخخل ٚأهداء اإلاّاسك التي جٝام داخل اإلا٢خباث وسبىها بؽشوخاثومّلىماث ئلاُ٘ت داِمت مثل مىا ْٜوٍب ومٝاوْ مىظُُٝت وُ٘ذًىَاث وئِالهاث دِاةُت
وحذوّ٘ ٥الُاث مفاخبت وأسٜام َىاج ٚلشوسٍت ،الخ.
 ولْ ؼٙشاث ِ QRلى ٘ىٗ ِشك ّالذوس ٍّاث التي وـلذ خذًثا للم٢خبت مً أحل جىحُه الٝشاء
س
ّ
الش ّ
هدى اإلافادس ّ
ٜمُت اإلاخفلت،
 ولْ ؼٙشاث لشبي الٝاسب بدسجُالث ـىجُت ًِ اإلا٢خبت ومخخل ٚخذماتها، ولْ ؼٙشاث ٘ QRى ٛمىبىِاث مىـىلت بمّلىماث وبُاهاث ئلاُ٘ت ًمٜ ً٢شاءتها َاجُٙا،ّ
مشحُّت ّ
ّ
مُّىت
 ولْ ؼٙشاث ٘ QRى ٛهفىؿ جم ً٢مً ٜشاءة سظاةل ٜفحرة خى ٥خذماثبٕشك جىلُذ وش ٛاظخخذامها والاظخٙادة مجها،
 ولْ ؼٙشاث  QRمخفلت بمىا٘ ْٜىاهحن ًّٝذمىن ِشولهم في أحىدت اإلا٢خبت،
 ولْ ؼٙشاث ٘ QRى ٛالدسجُالث الببلُىٔشاُ٘ت ،بدُث ّّ
أظاظُت ًِ
جىحه الٝاسب هدى بُاهاث
ّ
اإلاىاد اإلاخّلٝت بها ،بما في رل ٤سمض جفيُٙها وأما ً٠جىاحذَا في الش٘ىٗ،
ّ
 ولْ ؼٙشاث ٘ QRى ٛأؼشوت و ّمخّذدة الىظاةي ( )Video casesبدُث ّ
ًخم ٜشاءتها
مىاد
مباؼشة ِلى الهاج ٚمً خال ٥بشمجُاث مىاظبت.
 ولْ ؼٙشاث ٘ QRىِ ٛىاوًٍ دسوط ُ٘ذًى أو مٝاوْ ًىجىب ِلى الخي ( Online videos and )tutorialsبدُث ج ّ
خم ٜشاءتها مباؼشة ِلى الهاج ٚمً خال ٥بشمجُاث مىاظبت،
ّ
 ولْ ؼٙشاث ٘ QRى ٛدلُل اإلاىٌٙحن ومخخلّ ٚأدلت البدث والاظترحاُ بدُث ًم ً٢الاوالُِلحها َاجُٙا وجٝذًم ولباث الخذمت اإلاشحُّت الخٝا،
 ولْ ؼٙشاث ٘ QRى ٛأؼشوت ال٢خب اإلاعمىِت ( ،)Audiobooksبدُث ّجىحه اإلاعخخذم هدى
الاظخماُ َاجُٙا لخىاساث ًخم ئحشاؤَا مْ اإلاإلٙحن ،أو لعماُ حّالُ ٞالٝشاء ِلى ال٢خاب.
 ولْ ؼٙشاث ِ QRىذ مذاخل الٕشٗ املخففت للمىالّت الٙشدًت ،ورل ٤بٕشك جم٢حن الٝاسبمً حجض الٝاِت باظخخذام الهاج ٚالز١ي.
ّ
ل٢تروهُت اإلاذمجت في الهىاجٚ
٠ما بذأث بّن مشا٠ض اإلاّلىماث في جىٌَُ ٚزٍ الؽٙشاث لخٕزًت الخشاةي ؤلا
الزُ٠ت (ِلى ؼا١لت  Google mapsو ،)GPSو٠زل ٤الشبي اإلاباؼش لل٢خب والذوسٍاث بمىا ْٜالؽب٣اث الاحخماُِت
مً خال ٥وٌاة ٚأـبدذ ؼّبُت مثل اإلاؽاس٠ت ()Share
وٜذ بذأ الخذًث ًِ ّ
ّ
معخٝبلي ًٝط ي بمىذ اإلاعخخذمحن ئم٣اهُت اللجىء لؽٙشاث الاظخجابت العشَّت QR
جىحه
ّ
الخّاوهُت (و٘ٞ
للُٝام بأؼُاء ِذًذة مشجبىت باإلاىاد اإلاخاخت مثل الخأؼحر والخّلُِ ٞلحها وجٝاظمها وباقي الىٌاةٚ
رَىُت الىٍب  :2أو الىٍ٣ي والؽب٣اث الاحخماُِت).
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4
معتهل َزٍ ّ
لٝذ أباهذ ٠ثحر مً الخجا ب و ّ
ّ
الذساظت ّأن أمىاء اإلا٢خباث ٜذ جىاحههم
الذساظاث التي أؼشها ئلحها في
س
ِٝباث و ّ
جدذًاث ٜذ حّف ٚبمؽاسَّهم سٔم ١ل الٙىاةذ والاظخّماالث التي جىىىي ِلحها ؼٙشاث الاظخجابت
٘ىُت ّ
ٔالبُت َزٍ الّٝباث لِعذ ّ
العشَّت .و ّ
(ألن الخىبُٝاث ـاسث هاضجت) بٝذس ما هي مىهجُت وزٝاُ٘ت.
وهىاٜؾ ُ٘ما ًلي ابشص الٝماًا والخدذًاث التي ًش٠ض ِلحها الباخثىن واإلاخخففىن.
أ -معشفت املىظفين واملعخخذمين بشفشاث  QRوإدسان ّ
أهم ُّتها
خُث ّ
ًدبحن مً الخجاسب الذولُت ّأن ّأو ٥مؽ٣لت ٜذ جىاحه الٝاةمحن ِلى مؽاسَْ ؼٙشاث الاظخجابت العشَّت هي
حهل اإلاىٌٙحن في اإلا٢خباث ومعخخذمحها بهزٍ الخٝىُت أـال٢٘ .ثحر مً الىاط ال ًضالىا ًجهلىن ماَُت ؼٙشاث
الاظخجابت العشَّت وبّمهم ٌّخٝذ ّأجها هىُ مً أهىاُ الباس١ىداث الخٝلُذًت اإلاّشو٘ت في حؽٙحر البماتْ الخجاسٍت.
وباظخثىاء الُابان والىالًاث اإلاخدذة الامشٍُ٢ت ّ
٘ان ؼٙشاث الاظخجابت العشَّت جٙخٝش ئلى الؽّبُت والؽهشة
ّ
ًخفُذون وٍخّٝبىن
ال٣اُ٘خحن للمشاَىت ِلحها ٠خذمت مً خذماث اإلاّلىماث ،ختى ِىذ الؽباب الزًً في الٕالب
الخىبُٝاث الجذًذة (بمً ٘حهم اإلاهشولحن خل ٚاإلاىلت) .ولزلّ ٤
٘ان اِخماد اإلا٢خباث لهزٍ الؽٙشاث ال ٌّني
بالمشوسة ّأجها ظخجلب اهدباٍ اإلاعخُٙذًً و٘مىلهم .وِلُه وحب ِلى أمىاء اإلا٢خباث ومشا٠ض اإلاّلىماث الُٝام
بدمالث جىِىٍت للخّشٍ ٚبهزٍ الؽٙشاث .وَزٍ الخمالث ٜذ حؽمل وسؼاث الخذسٍب أو اإلاعابٝاث أو جىصَْ
ألاٜمفت أو ألالبعت وألا١ىاب والهذاًا املخخلٙت التي جدمل ألا١ىاد و ّ
حّشٗ بها٠ .ما ٜذ ٌؽمل رل ٤البروؼىساث
واإلاىىٍاث الخّشٍُٙت .وَزٍ الٝمُت جدُلىا ئلى ٘٢شة جذسٍب اإلاعخخذمحن داخل اإلا٢خباث ِلى اظخخذام َزٍ
الؽٙشاث و٘ىاةذ رل ،٤أو ما ـاس ًفىلر ِلُه ؤلاإلاام بخ٢ىىلىحُا ّ
الجىا ،Mobile literacy ٥باِخباسٍ ٘شِا
ّ
حذًذا مً ٘شوُ ؤلاإلاام بخ٢ىىلىحُاث اإلاّلىماث والاجفا.٥
ب -اهطباعاث أمىاء وس ّواد املىخباث بخصىص شفشاث  QRوسدود أفعالهم ججاهها
ّ
خخمُاّ ،
بذحهُا ولشوسٍّا و ّ
ّ
٘ان اإلاّش٘ت وخذَا ٔحر ١اُ٘ت لممان هجاح
ختى وئن ١اهذ مّش٘ت الؽٙشاث أمشا
ّ
ّ
ّ
ئًجابُت ّ
ّ
الفىسة والاهىباُ الزي ًدمله اإلاعخخذم .بمّنى أهه ًيبغي
مؽاسَْ الدؽٙحر ،بل ًيبغي الخأ٠ذ مً
ّ
ّ
ّبُت الىاظّت ومً ّ
الؽ ّ
العمّت الجُذة لهزٍ الؽٙشاث (في راث الىٜذ) .وـىاِت الفىسة ؤلاًجابُت
الخد ٞٝمً
َزٍ جدخاج ئلى جىٌُ٘ ٚىُاث الدعىٍ ٞالاخترافيّ٘ .ذد مً اإلا٢خباث واإلاخاخ ٚومشا٠ض اإلاّلىماث ّ
جدمعذ
الِخماد جىبُٝاث الهىاج ٚالزُ٠ت بما ٘حها ؼٙشاث الاظخجابت العشَّت وظاسِذ ئلى رل ٤مً أحل خذمت ِمالئها
بىشٍٝت أ٘مل وجد ُٞٝأَذا٘ها اإلاإظعاجُت ،ول٢جها ١اهذ جٙخٝش إلاّلىماث وبُاهاث دُٜٝت وأُ٠ذة ًِ وحهت هٍش
ّ
اإلاعخخذمحن ججاٍ َزٍ الؽٙشاث .واإلاٝفىد َىا ُٜاط جىّٜاث اإلاعخخذمحن واظدباٜها٘ .خىّٜاتهم ٜذ ج٣ىن
مخدمعت و ّ
ئًجابُت و ّ
ل٢جها ٜذ ج٣ىن أًما ظلبُت و٘حها ٠ثحر مً الخد .َٙومثل َزٍ البُاهاث لشوسٍت ٜبل البذء في
جفمُم مؽشوُ أو بشهامج ؼٙشاث الاظخجابت العشَّت .وِلُه ٘هزٍ واخذة مً أبشص الذسوط اإلاعخٙادة ،ومً ّ
أَم
ّ
الجضةُاث التي ًيبغي الاهدباٍ ئلحها .وٜذ حاء في ٠ثحر مً الذساظاث العابٝت ٠ذساظت ِ Sarah MacDonaldلى ظبُل
خلُٙت ووحهت هٍش ّ
اإلاثاّ ،٥أن َىا ٟأظبابا ٜذ جإدي ئلى وؽىء ّ
ظلبُت لذي اإلاعخخذمحن ًِ َزٍ الؽٙشاث .ومً
أبشص جل ٤ألاظباب وىّ ٥
اإلاذة التي ٌعخٕشٜها مسر ال٣ىد وٌهىس اإلاى ْٜأو اإلاممىن ِلى ؼاؼت الهاج .ٚمما ٜذ
22

ّ
ّ
ّ
ّ
العشبُت للمعلىماث – املجلذ  – 25العذد الثاوي
املجلت

ًمىش اإلاعخخذم إلِادة ٠خابت ِىىان الشابي ًذوٍا ِلى الهاج ٚلشبذ الىٜذ .وَزا ٌّني خفى ٥خُبت أمل مً
الاِخماد ِلى ألا١ىاد للىـى ٥ئلى اإلاىا ْٜو ّ
بُٝت الشوابي٠ ،ما ٌّني ِذم هجاِت الخ٢ىىلىحُا وِذم حذواَا.
ّ
والعبب ألاخش ٜذ ً٢مً في ِذم الخىاب ٞبحن الؽٙشة واإلاممىن
اإلاؽٙش ،بدُث ً٣ىن اإلاممىن الٍاَش ٔحر
مخىاب ٞإلاا ١ان مخىّٜا٠ .ما ًم ً٢أن جٍهش بّذ اإلاسر ِباسة "خىأ" أو "ٔحر مىحىد" ،بمّنى خفىّ ٥
حٕحر في
ّ
ّ
١ل الخاالث ّ
اإلاؽٙشة .وفي ّ
٘ان أخىاء مً َزا الىىُ ٜذ حؽ٣ل لذي اإلاعخخذم
الّىىان الال٢ترووي ( )URLللمادة
ـىسة واهىباِا ظلبُا ًِ الؽٙشة وججّله ًفشٗ الىٍش جهاةُا ًِ اظخخذامها ختى ئن وحذَا في ّ
١ل م٣ان .ومً
٘ان ئؼ٣اال ّ
حهت أخشي ّ
حذًا ًىشح أًما ِلى معخىي الٝاةمحن ِلى اإلا٢خباث والزي ًٙترك ّأجهم ً٢دعبىن هطجا
ووُِا ومهاسة ١اُ٘ت ٜبل حّل الؽٙشاث جدذ جفشٗ اإلاعخُٙذًً .لّ ً٢
جبحن مً الذساظاث ّأن َزا ألامش لِغ
بذحهُا و ّأن ٠ثحرا مً اإلا٢خباث ال جى٘ش َزٍ الخذمت لِغ ّ
ألن اإلاعخُٙذًً ٔحر مخدمعحن ول ً٢بعبب الجهل
بالخىبُٝت أو لّ ٚالخماط ِلى معخىي الٝاةمحن ِلى اإلا٢خباث .وِلُه ّ
٘ان مؽاسَْ ؼٙشاث الاظخجابت
العشَّت ًيبغي أن حعبٝها اظدباهاث ومٝابالث لعبر آ اء اإلاىٌٙحن واإلاعخخذمحن ِلى ّ
خذ ظىاء .ورل ٤لُٝاط
س
مذي اظخّذادَم واٜخىاِهم بخٝىُت ألا١ىاد .QR
ث -جيلفت شفشاث  QRوالعىائم املخخملت إلدماحها في املىخباث
ّ
١ل الذساظاث العابٝت التي ٜمىا باإلؼاسة ئلحها في الٝٙشاث العابٝت ججمْ ِلى ّأن ج٣لٙت ئهخاج وٜشاءة وـُاهت
ؼٙشاث الاظخجابت العشَّت ج٣اد ج٣ىن مّذومت ،وٍىٍش ئلحها باِخباسَا اظدثماسا مشبدا٠ .ما ّأن اللجىء ئلى َزٍ
ّ
الش ّ
ّ
الشبدُت ُ٘ما ًخّل ٞباملجمىِاث واإلافادس ّ
ٜمُت التي جٝخىحها
الؽٙشاث هي وشٍٝت جشْ٘ مً وعبت الىجاِت و
ّ
اليعبت مشجبىت بمذي اظخّما ٥اإلاعخخذمحن لخل ٤اإلافادس .وال ّ
ؼ٤
اإلا٢خباث ومشا٠ض اإلاّلىماث ،خُث ّأن َزٍ
ّ ّ
ّ
الؽٙشاث مً ؼأجها سْ٘ معخىي ّ
وحاربُتها ،وبالخالي مماِٙت اخخما ٥ولبها وٜشاءتها .ولً٢
مشةُت جل ٤اإلافادس
أن
ٜذ ج٣ىن َزٍ الخ٣لٙت مشجّٙت في بّن الخاالث هز٠ش مجها جل ٤التي ًبذو ّأجها ألا٠ثر ؼُىِا:
 في خاالث حؽٙحر مجمىِاث ضخمت :والتي جدخاج ئلى اِخماد أدواث حؽٙحر بىشٍٝت العلعلت batch codes generationؤالبُت َزٍ ألادواث ججاسٍت ولِعذ مجاهُت ٠ما في خاالث الدؽٙحر
ألاخادي (ٌّني مادة بمادة)،
ّ
اإلاىاد أو الخذماث أو
 في خالت اإلا٢خباث التي ال جخى٘ش ِلى ًذ ِاملت ١اُ٘ت مٝابل ِذد ٠بحر مًّ
اإلاباوي ،مما ٌّني جباوإ اإلاؽشوُ أو لشوسة اللجىء ئلى محزاهُاث ئلاُ٘ت للُٝام باهخذاباث مثال.
ّ
و مً اإلاُٙذ أًما ّ
ّ
جى٘ش ال٢ثحر مً اإلاىاسد ّ
البؽشٍت
اإلاالُت و
الخ ّيبه ئلى ّأن اإلا٢خباث ومشا٠ض اإلاّلىماث بام٣اجها أن
اإلاىحهت لؽٙشاث  QRفي خا ٥جم ئٜىاُ دوس اليؽش باِخماد َزٍ الؽٙشاث في ١ا٘ت مىخجاتها مً ٠خب ودوسٍاث
ومٝاالثّ٘ .لى ظبُل اإلاثا ٥ئرا ا٘ترلىا ّأن الىاؼش ٜام بىلْ ١ىد  QRل٢خاب له بدُث ًخم الخىحه ئلى مىْٜ
الىاؼش ِلى ؤلاهترهذ وجفٙذ بُاهاث ئلاُ٘ت مثل اهىباِاث الٝشاء أو ٠خب مؽابهت (٠ما في مى ْٜأماصون) أو
ّ
بُاهاث أخشي ٠عّش ال٢خاب (هما في الشيل  )2أو ملخق اإلاإل٘ ،ٚزل ٤ظُى٘ش ال٢ثحر مً الجهذ والىٜذ ِلى
مىٌٙي اإلا٢خباث التي ظخٝىم باٜخىاء ال٢خاب.
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ّ
في البلذان الىامُت ،وبدعب ال٢ثحر مً ألابدار التي أحشٍذ َىا وَىاِ ٟلى اإلا٢خباث٘ ،اهىا وسجل لّ ٚم٣اهت
اإلا٢خباث (باظخثىاء اإلا٢خباث ألا١ادًمُت) وبخاـت اإلا٢خباث الّامت واإلاذسظُت في بِئاتها ،خُث ّأجها لم جٙشك بّذ
وحىدَا بٝىة في اإلاىٍىمت الثٝاُ٘ت والاحخماُِت للؽّىب (مً خال ٥مإؼشاث لجىء الجماَحر ئلى مٝاهي ؤلاهترهذ
واإلاعاسح والعِىما مٝاسهت باإلا٢خباث) أو في اإلاىٍىمت اإلاذسظُت (لجىء الىالب للبدث ِلى ؤلاهترهذ والىٍُ٢بذًا
ّ
ّ
ـاس ظلى١ا ؼاتّا ِلى خعاب ال٢خب ّ
الذس ّ
اظُت) .وِلُه ٘اهىا هضِم أن ئدماج ؼٙشاث الاظخجابت العشَّت QR
٠خىبُ ٞمً الخىبُٝاث الزُ٠ت ظخٙخذ أ٘اٜا واِذة ّ
ل٣ل مً اإلا٢خباث الّامت واإلا٢خباث واإلاذسظُت ِلى وحه
ّ
الخفىؿ .وهٙغ الص يء ٜذ ًىشح باليعبت ئلى مشا٠ض اإلاّلىماث والىزاة ٞفي الؽش١اث وؤلاداساث٘ .ثٝا٘ت
اإلاّلىماث والىزاة ٞال جضا ٥لؤلظ ٚلُّٙت في َزٍ اإلاإظعاث.
٘اظخخذام ؼٙشة الاظخجابت العشَّت في اإلا٢خباث الّامت مً ؼأهه أن ٌعاَم وبأٜل ج٣لٙت في اظترحاُ َُبت
ّ
ّ
ومفذاُٜتها في املجخمْ .ومً ؼأن َزٍ الؽٙشاث أن جذْ٘ باإلا٢خباث ألا١ادًمُت واإلاذسظُت ئلى
اإلا٢خباث وم٣اهتها
ّ
ا ّلخمى ْٜبىشٍٝت أ٘مل في اإلاىٍىماث ّ
الخّلُم ُّت مً خال ٥خمىس أٜىي إلافادس الخّلم .وَزا ألامش ظُ٣ىن أٜىي
في بِئت ّ
الخّلُم الال٢ترووي.
ّ
٠ما ّأن اِخماد أ١ىاد  QRهي بمثابت ٘شـت جمىذ إلاشا٠ض اإلاّلىماث والىزاة ٞللىـى ٥ئلى ال٣ىادس وبخاـت الؽبا ّبُت
مجها اإلاخدمعت للهىاج ٚالزُ٠ت.
جبحن مً الذساظت ّأهىا بفذد جىبُٝت ج٢ىىلىحُت بعُىت في ؼ٣لها و ّ
ّ
ل٢جها ٜىٍت مً خُث مّٙىلها٘ .خم٢حن
اإلا٢خباث ومشا٠ض اإلاّلىماث مً الىـى ٥ئلى أِذاد ٔٙحرة مً الجماَحر َى م٢عب اظتراجُجي٘ .بّذ خىالي ظخت
ظىىاث مً اإلاماسظت ًٍهش ّأن ؼٙشاث الاظخجابت العشَّت بام٣اجها جدُٜ ُٞٝم مما٘ت ٠ثحرة وهىُِت للم٢خباث
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ومإظعاث اإلاّلىماث٠ ،ما ّأن جٝىُت ج٣ىٍذ البُاهاث وحؽٙحرَا جٙخذ آ٘ا ٛواِذة في مجاالث ِذًذة في ِالم
اإلا٢خباث واإلاخاخ ٚومشا٠ض اإلاّلىماث ،مً أبشصَا:
ّ
 اظخٝىاب أ٠بر للجماَحر هدى مباوي اإلا٢خباث وبخاـت مجهم ّالٝشاء الجذد أو اإلااسة الخجىلحن
واإلاعخعجلحن،
 حّذًل الٝىاِاث الخاوئت لذي ال٢ثحرًً ًِ اإلا٢خباث (وبالخفىؿ اإلا٢خباث الّامت)٢٘ .ثحر مًالجماَحر ٌّخٝذون خى ًأ ّأن اإلا٢خباث حّلذ ّ
ّ
ألاولىٍت هي
للمثٙٝحن واإلاخمذسظحن وألاظىٍاء ،بِىما
ّ
لؤلمُحن ولزوي الاخخُاحاث الخاـت،
ّ
 اظخذسا ٟالخأخش الخاـل في ج٢ىىلىحُا اظترحاُ البُاهاث ًِ بّذ (.)Remote searchingو معخٝبل َزٍ الخىبُٝاث واِذ لعبب بعُي وَى ّ
جبُّت ؤلاوعان للهىاج ٚالزُ٠ت التي ّ
ج٢شط ًىما بّذ ًىم مً
خالِ ٥ذد اإلاال٢حن للهىاج ٚاملخمىلت وِذد الاؼترا١اث في مخخل ٚخذماتها (وفي مٝذمتها الاسجباه باإلهترهذ).
ّ
الؽٙشاث َى ّ
و ّ
جبىحها مً ٜبل ؼش١اث راث ظمّت ِاإلاُت مثل ؼش٠ت
مما ًضٍذ مً اخخماالث حّاٌم ؼأن َزٍ
ٜىٜل .بل ّئن َزٍ ألاخحرة جُٝم خمالث لدصجُْ الىاط ِلى اظخخذام َزٍ الؽٙشاث.
ل ً٢الٙشؿ التي جدُدها َزٍ الخ٢ىىلىحُا مّخمذة ِلى حملت مً المىابي والا٘ترالاث ومجها:
ّ
جخى٘ش ِلى مىا ْٜو٘ها ط وممامحن وخذماث مٝشوءة َاجُٙا ،و َزا أظاس ي ّ
حذا:
 ّأن اإلا٢خباثس
٘اظخخذام الؽٙشاث لِغ له مً حذوي ئن لم ًٝم بخدىٍل الٝاسب ئلى ٘هشط اإلا٢خبت اإلاٝشوء
ّ
الؽٙشاث ّأهىا بفذد م٢خبت ّ
ّ
رُ٠ت ولِغ مجشد
َاجُٙت .و بّباسة أخشي ،جٙترك جٝىُت
بفُٕت
ّ
ٜمُتّ ،
م٢خبت مدىظبت او س ّ
ألن مسر الؽٙشاث ً٣ىن ب٣امحرا الهاج،ٚ
ّ
 ّأن اإلاعخخذمحن ِلى دساًت بالؽٙشاث مً خُث أما ً٠وحىدَا ومً خُث وشٍٝت مسخها، ّأن البُاهاث ؤلالاُ٘ت التي جدُدها سوابي الؽٙشاث جدُٜ ٞٝمت مما٘ت ولها مّنى لذيّ
ّ
اإلاعخخذم ،ألهه ئن لم ٌؽّش بالٙش ٛبحن ما جدُده َزٍ الؽٙشاث مً سوابي وبُاهاث ِلى الهاجٚ
ّ
ّ
وبحن ما َى مخاح أمام ُِيُه ٘اهه ظُفاب باخباه ًمىّه مً الّىدة ئلحها معخٝبال .وِلُه ٘اهه
ّ
مً ّ
المشوسي اخخباس حذوي ١ل ؼٙشة حذًذة ِلى ّ
ُِىت ممثلت لهإالء اإلاعخخذمحن ٜبل اٜتراخها
وحّمُمها .وَزا مّىاٍ ئحشاء دساظاث ًِ جىّٜاث اإلاعخُٙذًً مً َزٍ الخ٢ىىلىحُا،
 حّمُم ؼٙشاث الاظخجابت العشَّت ِلى معخىي اإلا٢خباث ًيبغي أن ًفاخبه حّمُم ِلى معخىيالىاؼشًٍ واإلاىخجحن للمّلىماث ألاولُت،
ّ
 ئحشاء ججاسب أولُت ٜبل الؽشوُ في حّمُم أ١ىاد ِ QRلى مجمىِت مً املجمىِاث أو سٗ مًالش٘ىٗ أو مبنى مً اإلاباوي أو خذمت مً الخذماثِ .لى أن ج ّ
خم مشا٘ٝت َزٍ الخجاسب باظدباهاث
للخفىٍب و ّ
جٝىٍمُت وحلعاث لعبر آلا اء ّ
ّ
الخّذًل،
س

25

 الاظخٙادة مً اإلاى ْٜاإلاخخفق في حشد الخجاسب الذولُت في مجا ٥ؼٙشاث الاظخجابت العشَّت31
في اإلا٢خباث .
 الخزس مً الاسججا ٥في الٝشاساث اإلاخّلٝت بأما ً٠ومىالْ وجىُٜذ الؽٙشاث ،وِذم ؤلاٜباِ ٥لحهاٜبل الخأ٠ذ مً الجاَضٍت ال٣املت الٜتراخها وـُاهتها ،ختى ال ًفاب اإلاعخُٙذون باخباه ججاٍ
َزٍ الخ٢ىىلىحُا اإلاُٙذة.

31 http://www.libsuccess.org/index.php?title=QR_Codes
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حّخبر اإلا٢خباث الجامُّت أخذ أَم سوا٘ذ ٜىاُ اإلا٢خباثّ ،
وأو ٥اإلا٢خباث التي حععى داةما ئلى مىا٠بت
الخ٢ىىلىحُا ،لِغ ٘ٝي بعبب مىّٜها الخعاط لمً البِئت الجامُّت البدثُت ،ول ً٢أًما بالىٍش ئلى وبُّت
املجخمْ الزي حّمل ِلى خذمخه والزي ًدؽ٣ل في مٍّمه مً َُئت ِلمُت بدثُت جمم في هٍش املجخمْ أسقى
اإلاعخىٍاث الّلمُت ألا١ادًمُت مً باخثحن وأظاجزة وولبت .وبعبب َزا اإلاعخىي الزي ًيبغي ِلحها مً الىاخُت
الىٍشٍت أن جخّامل مّه٠ ،ثحرا ما ٜذ جىمذ اإلا٢خبت ئلى الاسجٝاء بمعخىاَا ختى جىصاي اإلاخىلباث اإلاتزاًذة للباخثحن،
والزًً ٠ثحرا ما ًفىذمىن باإلاعخىي الشاقي للخذمت اإلا٢خبُت الزي جٝذمه اإلا٢خباث الٕشبُت أزىاء صٍاستهم لها مٝاسهت
بما جٝذمه اإلا٢خباث في ووىىا الّشبي مً خذمت ٜذ جفل ئلى اإلاخذهُت وال جخجاوص في أخعً ألاخىاّ ٥
الخذ اإلاٝبى.٥
ّ
الّشبُت حععى حاَذة ئلى مداولت اللخاّ ٛ
بالش٠ب ،ول ً٢الص يء الزي ًٝابلها ِلى
لزل ٤هجذ اإلا٢خبت الجامُّت
ّ
أسك الىا ْٜش يء آخش مخخل ٚجماما٘ :باحشاء دساظت مبعىت ملجخمْ اإلاعخُٙذًً في أٔلب اإلا٢خباث ،هالخَ أهه
الش ّ
ٜذ ال ًخى٘ش ِلى معخىي أدوى مً الثٝا٘ت اإلاّلىماجُت التي جإَله للخّامل مْ الخٝىُت ّ
ٜمُت ،أو جذّ٘ه ئلى سْ٘
ظ ٚٝمىالبه ئلى معخىي اإلاىا٘عت الّاإلاُت ،وَزا ما ًمْ ئداسة مٍّم اإلا٢خباث الجامُّت الىمىخت في مأصٛ
الش ّ
خُٝٝي ،بحن ؤلاٜذام ِلى ججاسب جىىٍ ّشٍت حشٍئت ،جخخز مً الخُاة ّ
ٜمُت اإلاإظغ ألاو ٥لها ،وبحن ؤلابٝاء ِلى
الىلْ ِلى ما َى ِلُه ،بىاء ِلى معخىي اإلاعخُٙذًً ،لُبٝى ؤلاؼ٣ا ٥مىشوخا خى ٥مً ًيبغي ِلُه أن ٌعاًش
آلاخش.
ّ
الش ّ
ّ
الثٝا٘ت اإلاّلىماجُت ّ -
اإلاّلىماجُت  -البِئت ّ
الجامُّت.
ٜمُت  -اإلا٢خباث
ألام ُّت
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مىز ظىىاث لِعذ بُّذة ،ومْ اهدؽاس ال٢مبُىجش وجىبُٝاجه ِلى هىا ٛواظْ ،حاءث "الثٝا٘ت اإلاّلىماجُت في
ّ
الش ّ
البِئت ّ
ل٢تروهُت" لخختر ٛاملجا ٥اإلاّشفي ؤلاوعاوي دون حُّٝذاث الخّشٍ ،ٚخُث اِخمذث مفىلخا
ٜمُت وؤلا
ّ
م َ
الثٝا٘ت أخشحخه مً ّ
الش ّ
خذاو ًال (الثٝا٘ت) وأجبّخه بفٙت ( ّ
مٕبت
ٜمُت) ،مدُلت اإلاخلٝي ئلى ؼ٣ل مخفىؿ مً
ّ
ّ
ّ
ل٢تروهُت ،وجبلىس في وظُىحن ؼذًذي ّ
ّ
الث ّ
الفلت
ٝاُ٘ت أو خىامل الثٝا٘ت ؤلا
الّمىمُت ،وَى ؼ٣ل جمثل في اإلاُذًا
بدُث ال ًم ً٢ألخذَما الّمل دون آلاخش ،وَما ال٢مبُىجش وملخٝاجه مً أٜشاؿ مذمجت و١ابالث ،وؼب٢ت
ؤلاهترهذ.
ئن الثٝا٘ت اإلاّلىماجُت ،وِلى الشٔم مً ّ
الذوس الزي ّ
ّ
الّلمُت للباخثحن لم جفبذ بّذ ؼاتّت في
جإدًه في الخُاة
ّ
ٝلُذي لل٣لمت ،وال ًٝخفش رلِ ٤لى مٙهىم ّ
ّ
اإلاّلىماجُت اإلاشجبىت
ألام ُّت
ـٙىٗ ال٢ثحر مً اإلاثٙٝحن باإلاٙهىم ا ّلخ
زم الىعي :الٝذ ة ِلى ّ
الش ّ
باجٝان لٕت الخاظىب ،بل ًّدعْ لِؽمل الٝذسة ّ
الخّامل مْ البِئاث ّ
ٜمُت ،والىعي بأَمُت
س
اإلاّلىماث في ؼ٣لها ؤلال٢ترووي وما ٌّىُه رل ٤مً لشو ة جىىٍش ّ
اإلاث ٚٝال إلاهاساجه وٙ٠اًاجه ٘دعب ،ول ً٢أًما
س
ّ
ّ
ّ
الش ّ
وجمثالجه وهٍشجه ئلى الّالم مً خىله وئلى دوسٍ ُ٘ه .ومً حهت أخشي٘ ،ان احعاُ اإلاذي ّ
ٜمي الخامل
لٙهمه
ّ
ّ
اإلاث ،ٚٝبل ـا ث حؽمل ّ
الثٝا٘ت التي لم حّذ خ٢شا ِلى ّ
للثٝا٘ت ٜذ أ٘ط ى ئلى دًمٝش ّ
اإلاخلٝي أو
اوُت َزٍ
س
اإلاعخُٙذ ،وَى حُٕحر حىَش ّي ًجّل مً ألاَمُت بم٣ان دساظخه و ّ
الخّشٗ ِلُه.

1
أ -مفهىم الثلافت
َ
ّ
ّ
َ
ّ
ؼمىلُتها املخُي الزي ٌؽ٣ل ُ٘ه الٙشد َ
ّ
وشخفِخه ،وهي بدعب حّشٍ ٚاإلاىٍمت الّشبُت
وباِه
حّذ الثٝا٘ت في
و٘٢شٍت ّ
ّ
لؤلمت مً ّ
للتربُت والثٝا٘ت والّلىم "حؽخمل ِلى حمُْ ّ
ّ
مادًت وس ّ
العماث اإلامحزة ّ
ووحذاهُت،
و٘ى ُّت
وخُت
ٝشة ٘حها ،ووشاةّ ٞ
ّ
ّ
ّ
ألاخالُٜت اإلاعخ ّ
والٙن ّي
الجمالي
الخ٢ٙحر وؤلابذاُ
وهي حؽمل حمُْ اإلاّاسٗ والُٝم والالتزاماث
ّ
ّ
العلىّ ٟ
واإلاّشفي ّ
ٝني ،وظبل ّ
ّ
والخ ّ
والخ ّ
فشٗ والخّبحر ،ووشاص الخُاة٠ .ما حؽمل جىلّاث ؤلاوعان للمثل الّلُا
الىٍش في مىجضاجه ،والبدث ّ
ومداوالجه ئِادة ّ
الذاةم ًِ مذلىالث حذًذة لخُاجه وُٜمه ومعخٝبله وئبذاُ ّ
١ل ما
ّ
ّ
الثٝا٘ت أًما بأجها "ؼب٢ت مً اإلاّاوي ّ
ًخٙى ٛبه ِلى راجه" ٠ .1ما ّ
والشمىص وؤلاؼاساث التي وسجها ؤلاوعان
حّشٗ
لىٙعه إلِىاء الٕاًت واإلاّنى لىٙعه وحماِخه والّالم وال٣ىن مً خىله"  ،2وهي أًما "مىٍىمت مخ٣املتّ ،
جمم
ّ
ّ
٠مي ملجمل مىحاث ؤلابذاُ والابخ٣اس التي جدىاٜلها أحُا ٥الؽّب الىاخذ ،وحؽمل بزلّ ٤
الترا ّ
١ل مجاالث
الىخاج

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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الهىٍت ّ
ؤلاوعاهُت٠ ،ما جشظم ّ
وخُت ّ
والش ّ
ّ
اإلااد ًّت ّ
لؤلمت
ؤلابذاُ في الٙىىن وآلاداب والّٝاةذ والاٜخفاد والّالٜاث
ّ
ّ
ّ
اإلاعخٝبلُت وم٣اهتها بحن بُٝت ألامم".3
وجدذد خفاةفها وُٜمها وـىستها الخماسٍّت وجىلّاتها
وِلى ّ
الشٔم مً ظُادة ل" َٙزٝا٘ت" ٠مشادٗ لل َٙؤلاهجلحزي "٘ ،"Cultureا ّن رل ٤ال ًمىْ وحىد اخخالٗ ٠بحر
في ّ
الذالالث ألاـلُت بحن اإلاٙهىمحن ،باِخباس "الثٝا٘ت" في اللٕت الّشبُت مً "ز "ٚٝأي خز ٛو٘هم َ
ولبي ،وهي
حّني ٠زل ٤الٙىً ال ّ
ز١ي زابذ اإلاّش٘ت بما ًدخاج ئلُه٠ ،ما حّني التهزًب والدؽزًب والدعىٍت مً بّذ اِىحاج،
َ
ّ
وهي جدُل في الٝشآن ئلى مّنى ئدسا ٟألامش والٍٙش به ٠ما في ٜىله حّالى" :أ ًْ َى َما زٙٝىا أخزوا" ( 4ألاخضاب.)61 :

ب -مفهىم املعلىماث
ّ
ح َ
زشٍت ،وهي ّ
اإلاؽخٝت مً مادة لٕىٍت ّ
اإلاادة (ِلم) ،وجذوس مّاوي حمُْ مؽخٝاث
ّخبر اإلاّلىماث ئخذي اإلاٙشداث
اإلاادة في ٘ل ٤الّٝل ووٌاةٙه ،خُث ج ّخفل بالّلم واإلاّش٘ت و ّ
الخّلُم و ّ
َزٍ ّ
الذساًت وؤلاخاوت الجاسٍت وؤلادسا،ٟ
ّ
ومؽخٝاث مادة لٕىٍت أخشي ّ
٠ما ًىحذ اسجباه ّ
م٣ىهت مً هٙغ ألاخشٗ ول ً٢مْ
داللي وزُ ٞبحن َزٍ اإلاؽخٝاث
الاخخالٗ في الترجِب وهي ّ
اإلاادة (ِمل)٘ ،الّمل ٜشًٍ الّلم الزي ال ٌعخُٝم دوهه .وٜذ ّ
ِشٗ اإلاعجم اإلاىظىعي
ّ
والشظاةل التي ّ
إلافىلخاث اإلا٢خباث اإلاّلىماث ِلى أجهاّ " :
١ل ؤلاؼاساث ّ
ًخم هٝلها ِبر ٜىىاث الاجفا ٥بأؼ٣الها
املخخلٙت"ّ .5أما م٢جز مفىلخاث الّلىم واإلا٢خباث للذ٠خىس دمحم ٘خخي ِبذ الهادي" ّ
ُّ٘ش٘ها باِخباسَا "الخٝاةٞ
وبأجها "سظالت حعخخذم لخمثُل خُٝٝت أو مٙهىم باظخخذام وخذة وظي بُاهاث" ّ
اإلاىـلت" ّ
وأجها "ِملُت جىـُل
خٝاة ٞأو مٙاَُم مً أحل صٍادة اإلاّش٘ت" .7في خحن ٌؽحر اله٢عتر " "Lankesterئلى ّأجها "ش يء ٔحر مدذد اإلاّالم،
٘ال ًم ً٢سؤٍتها أو ظماِها أو ؤلاخعاط بها ،وهدً هداه ِلما بمىلىُ ما ئرا حٕحرث خالتها لذًىا بؽ٣ل مً
ألاؼ٣ا.8"٥
ّ
ّ
للفىاِت ّ
أظاظُا ّ
ّ
والخىمُت ؤلاداسٍّت
واإلاّلىمت هي الخلُّ ٙت الالصمت الجخار الٝشاساث اإلاالةمت ،وحّخبر ٠زل ٤مىسدا
ّ
والّع٢شٍت ّ
الجُذة خخما ظىٗ ً٣ىن ألاٜىي .لزل ٤جبرص ّ
ُاظُت ؤحرَا٘ .مً ًمل ٤اإلاّلىماث ّ
والع ّ
أَمُت دوس
ّ
ّ
ل٢تروهُت مجها في جد ُٞٝاإلا٣اظب الخالُت:9
وخاـت ؤلا
اإلاّلىماث،
-

جىمُت ٜذسة الذولت ِلى ؤلا٘ادة مً اإلاّلىماث اإلاخاخت والخبراث التي جدٝٝذ في الذو ٥ألاخشي،
الذو ٥مً حهذ في البدث ّ
جشؼُذ ما جبزله ّ
والخ ّ
ىىس وجيعُٝه ِلى لىء ما َى مخاح مً مّلىماث،
ّ
خل اإلاؽا١ل بىش ٛوأظالُب خذًثت،
ئجاخت ٜاِذة واظّت حعمذ ّ
بالخّامل مْ مخخل ٚاإلاؽا١ل والفّىباث،

3. Januals, Brigitte. La culture de l'information: Du livre au numérique. Paris: Lavoisier, 2003. p. 25.
 4الٝشآن ال٢شٍم ،ظىسة ألاخضاب .آلاًت ()61
 5خلُ ،ٚؼّبان .اإلاعجم اإلاىظىعي إلافىلخاث اإلا٢خباث واإلاّلىماث .ئهجلحزي – ِشبي .الٝاَشة .الّشبي لليؽش .1991.ؿ.19 .
ِ 7بذ الهادي دمحم ٘خخي .اإلا٢خباث واإلاّلىماث :دساظت في ؤلاِذاد اإلانهي والبِبلُىٔشافي واإلاّلىماث .الٝاَشة .م٢خبت الذاس الّشبي لل٢خاب .1996 .ؿ -193 .ؿ.198 .
 8اله٢عتر ،وٍلٙشد .هٍم جخضًٍ واظترحاُ اإلاّلىماث .الٝاَشة .م٢خبت ٔشٍب .1998 .ؿ -65 .ؿ.66 .
 9مىحر ،الخمضة .اإلا٢خباث الشٜمُت واليؽش ؤلال٢ترووي للىزاة .ٞالجضاةش :داس ألاإلاُّت .2011 ،ؿ.18 .
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ّ
ّ
ّ
ّ
العشبُت للمعلىماث – املجلذ  – 25العذد الثاوي
املجلت

 الخٕلب ِلى خاحضي ّالضمان واإلا٣ان،

اإلااد ًّت ال٢بحرة للمّلىماث في ؼ٣لها ّ
 اإلاعاَمت في الخخُٙن مً الخ٣الُّ ّٚ
ٝلُذي،
الخ
 املخاٍ٘ت ِلى معخىي مىخٍم مً الخذ٘ ٞجممىه ؼب٣اث اإلاّلىماث املخلُت والّاإلاُت،الش ّ
ٜمُت ّ
 صٍادة الاِخماد ِلى الخ٢ىىلىحُا ّمما ٌعاَم في دْ٘ ا ّلذو ٥الىامُت هدى اظخخذامها أ٠ثر ٘أ٠ثر.
ث -مفهىم املعلىماجُت
ّ
ّ
ًذوس مفىلر اإلاّلىماجُت في ٘ماء واظْ مً الخٝى٥
اإلاخىىِت .وَى ًشجبي بأبّاد وِالٜاث
والخخففاث
ً
مدذد٘ ،مال ًِ ّ
جماما ؤحر ّ
حّذد اإلافىلخاث اإلاشاد٘ت له:
ومذاخل مخباًىت ،م ّما ًجّله مٙهىما ٔحر واضر
ّ
ئل٢تروهُت للمّلىماث" ،وهي "ئهخاج لُٝمت مما٘ت ًِ وشٍ ٞخىظبت البُاهاث في
٘اإلاّلىماجُت هي "خىظبت
جىبُُٝت مخخلٙت ّ
ّ
خاالث ،واإلاّلىماث في خاالث أخشي"٠ .ما ّأجها جشجبي بمجاالث ّ
وِامت ،ما ًجّلها
جٝىُت وأوؽىت
أوظْ مً ١ىجها ّ
مجشد خىظبت للمّلىماث أو اظخخذام للخاظىب إلهخاج اإلاّلىماث .ئجها في هٝىت جىىسَا الشاَىت
رل ٤ؤلاواس الزي ً ّ
مم جٝىُت اإلاّلىماث وِلىم الخاظىب وهٍم اإلاّلىماث وؼب٣اث الاجفا ٥وجىبُٝاتها في
ّ
ّ
جخففاث ّ
مهمت
مخخل ٚمجاالث الّمل ؤلاوعاوي اإلاىٍم وفي مٝذمتها ئداسة ألاِما .٥وجشجبي بدٝل اإلاّلىماث
مثل الشٍالُاث والبدىر الّلم ُّت والخىٍُم وؤلاداسة والاٜخفاد واللعاهُاث وِلم الىٙغ وِلم الاحخماُ ؤحرَا.
٘ان معاَمت ١ل خٝل مً َزٍ الخٝىّ ٥
وبىبُّت الخاّ ،٥
جخدذد و٘ٝا ّ
لخىىس مجا ٥الخخفق هٙعه ،ودسحت
10

ج٣امله مْ اإلاّلىماجُت.
ّ
ّ
معخمشة مشجبىت بالخ ّ
ّ
ّ
ّ
ىىس
ىبُٝي في مجا ٥جٝىُت اإلاّلىماث
اإلاىلىعي للّلم الخ
ّئن مفىلر اإلاّلىماجُت في ـُأت
الزي ًٙخذ ١ل ًىم مٕالُ ٞظابٝت وَعخ٢ؽ ٚمُادًً حذًذة٘ .ارا ١اهذ اإلاّلىماجُت ٜذ اسجبىذ في اإلااض ي بثىسة
الخاظىب وؤلال٢تروهُاثّ ٘ ،اجها حعدىذ الُىم ئلى جٝاهت اإلاّش٘ت مثل الؽب٣اث الّفبُت وهٍم الز١اء الفىاعي.
وٍبٝى حىَش "اإلاّلىماجُت" َى جٝىُاث اإلاّلىماث مً ِخاد وؼب٣اث وبشمجُاث ومضوداث وٜىاِذ بُاهاث
ومدىاث اجفا ،٥باإللا٘ت ئلى الّىفش ألاَم في َزٍ اإلاىٍىمت اإلاخ٣املت ،وَى ؤلاوعان ـاوْ اإلاّش٘ت مً خُث
ـحروستها وحؽ٣لها وأظالُب اظخخذامها .وبزل ٤ج٣ىن للمّلىماجُت زالزت أس١ان سةِعُت هي:11
 الّخاد ( :)Hardwareوٜذ جىىس في العىىاث ألاخحرة ِلى هدى مدعاسُ ،وَى ما حّل اإلا٢خباث الجامُّت التيّ
جىشح ِلى هٙعها مجا اة َا ّ
الخ ّ
ىىس جىاحه ـّىبت خُُٝٝت الظخدالت جى٘حرَا اإلاحز ّ
اهُاث الالصمت لخجذًذ أظىىلها
س
ّ
مً الخىاظِب مثال ّ
١ل بمّت ظىىاث إلاا ًخىلبه رل ٤مً اِخماداث واةلت.
جىىس الّخاد ال ًٝاط باإلاٝاسهت ما ًٝا ٥خىّ ٥
 البرمجُاث ( :)Softwareئ ّن ما ُٜل خىّ ٥ّ
جىىس
البرمجُاث:
ّ
اإلافممت ّ
ّ
ّ
ّ
خفُفا لها ،و٠ال الىىِحن ًخىلب سـذ
البرمجُاث الجاَضة وبحن جل٤
الجامُّت جخخاس بحن
٘اإلا٢خباث

ِ 10بذ الىُ ،ٚـىفي .اإلاشاحْ الشٜمُت والخذماث اإلاشحُّت في اإلا٢خباث الجامُّتٜ .عىىُىت :داس الهذي للىباِت واليؽش والخىصَْ .2004 ،ؿ.112 .
ِ 11بذ اإلاال ،٤بً العبتي .ج٢ىىلىحُا اإلاّلىماث أهىاِها ،ودوسَا في دِم الخىزُ ٞوالبدث الّلمي :حامّت مىخىسي ٜعىىُىت همىرحا .أوشوخت د٠خىساٍ دولتِ :لم اإلا٢خباث:
ٜعىىُىت .2002 ،ؿ.279 .
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ّ
ج٢ىىلىحُاث مبخ٢شة ج ّ
ٜذس ال بأط به الاِخماداث .ومً هاخُت أخشي ّ
٘ان ّ
ّ
ٝذم
اإلاىىسًٍ ال ًخىٜٙىن ًِ اٜتراح
خلىال للمؽا١ل التي ١اهذ جىشخها البرمج ُّاث العابٝت ،أو جدُذ خذماث حذًذة لم ج ً٢مّشو٘ت أو وُّذ ِشك
خذماث مّشو٘ت ول ً٢بذسحت أِلى مً الجىدة ّ
والعشِت وؤلاجٝان ،بما ًدُذ للمعخّمل معخىي أ٘مل مً ّ
الش٘اٍ
ّ ّ
ّ
البرمجُاث الٝذًمت التي ّ
وٍدفل مىه ِلى ٜذس أ٠بر مً ّ
جم اٜخىاؤَا
الخخلي ًِ
الشض ى .وَىا أًما جبرص ـّىبت
ّ
بأمىا ٥واةلت .وجىماٗ ئلى رل ٤مؽ٣لت أِٝذ جخّل ٞبخذسٍب اإلاعخُٙذًً ،ئر ال ًم ً٢ـشٗ مبالٖ باٍَت ِلى
ّ
ئِذاد بشامج جذس ّ
وأخفاةيي اإلاّلىماثّ ،
زم الّىدة بّذ ٘ترة وححزة لخفمُم بشامج أخشي مٕاًشة:
ٍبُت للمعخُٙذًً
اإلاعخمش ًمىْ اإلاعخُٙذًً مً ّ
٘ان ّ
الّملُتّ ،
الخ ّ
ّ
ّ
ّىد ِلى همي مّحن
الخُٕحر
٘باإللا٘ت ئلى ال٣لٙت اإلاشجّٙت لهزٍ
مً الاظخّما ،٥وَزا ما ًضٍذ مً اخخماالث الّضوٗ ًِ اظخخذام الخ٢ىىلىحُا وجٙاٜم مؽ٣لت الثٝا٘ت
اإلاّلىماجُت ،وَى ما ًمثل مؽ٣لت حذًذة ال ّ
ؼ ٤في ّأن اإلا٢خبت أو مش٠ض اإلاّلىماث َم في ٔنى ِجها.
 اإلاىا د اإلاّشُ٘ت (ّ :)Knowledge wareئن اإلاىا د اإلاّشُ٘ت هي ١ل اإلاّلىماث اإلا٢دعبت واإلاترا٠مت مً ّالخّامل مْ
س
س
ّ
ّ
الخ٢ىىلىحُا ،بدُث ً٢دعب ّ
١ل ٘شد ،بّذ ٘ترة مً حّامله مْ َزٍ الخ٢ىىلىحُا ،الٝذسة ِلى الخّامل مْ أخشي
ّ
ّ
ّ
ّ
أخذر مجها ً
اإلاّلىماجُت التي جدخاحها
اإلاّشُ٘ت حىَش الثٝا٘ت
بىاء ِلى ما ً٣ىن ٜذ بىاٍ مً مهاساث .وحؽ٣ل اإلاىاسد
ّ ّ
ٜمُت .وهي ّ
ّ
الش ّ
اإلا٢خبت مً أحل الاهىال ٛفي مؽاسَْ البِئت ّ
اإلاّلىماجُت للمعخُٙذًً.
جىظْ الثٝا٘ت
جدىىُ بدعب
ّ
وئحماال ّ
٘ان اإلاّلىماجُت جبني في اجفالها بدٝل اإلاّش٘ت مىٍىمخحن ٘شُِخحن مخ٣املخحن َما مىٍىمت ئداسة اإلاّش٘ت
( )Knowledge Managementومىٍىمت جٝىُت اإلاّش٘ت (٘ .)Knowledge Technologyباإللا٘ت ئلى البّذ الخٝني
إلدا ة اإلاّش٘ت اإلاخمثل في خٝل الز١اء الفىاعي (الىٍم الخبحرة ،الؽب٣اث الّفبُت ،الخّ ).
٘ان لهزٍ ؤلاداسة ٜاِذة
س
جٝىُت جمثل البيُت الخدخُت الهىال ٛوؽاوها ،وإلداسة اإلاّش٘ت هٍم مّلىماجُت جذِمها هي هٍم اإلاّلىماث
الاظتراجُجُت ،وهٍم اإلاعاِذة ِلى أخز الٝشاس ،وهٍم اإلاّلىماث ؤلاداسٍت .وهي هٍم ال ٔنى ِجها لالهخٝا ٥بخٝىُت
ً
اإلاّلىماث مً معخىي اإلاّلىماث ئلى معخىي اظدثماس اإلاّش٘ت والز١اء الفىاعي وؤلاوعاوي مّا ،وجد ُٞٝجشا٠م في
الزا٠شة الخىٍُمُت للم ّ
إظعت لذِم اإلاّش٘ت الؽاملت في ّ
١ل أهىاِها ومجاالث جىبُٝها.
ر -مفهىم زلافت املعلىماث
لّل مً أبشص ّ
الخ ّ
دذًاث التي جىاحه اإلا٢خباث ومشا٠ض اإلاّلىماث ِلى اخخالٗ أهىاِها َى ُُٙ٠ت الخّامل مْ َزا
الُٙن الهاةل مً اإلاّلىماث في ١ا٘ت أؼ٣الها وـىسَا .وٍبرص مفىلر زٝا٘ت اإلاّلىماث Information Literacy
١ىاخذ مً أَم اإلافىلخاث التي ّ
جم جذاولها في ؤلاهخاج ال٢ٙشي اإلاخخفق في املجا ٥خال ٥العىىاث اإلاالُت .وٜذ
ّ
جبلىسث ِذة حّشٍٙاث لثٝا٘ت اإلاّلىماث ،لّل أَمها َى أجها "مجمىِت الٝذساث اإلاىلىبت التي جم ً٢ألا٘شاد مً
جدذًذ اخخُاحاتهم مً اإلاّلىماث  Information needsفي الىٜذ اإلاىاظب ،والىـى ٥ئلى َزٍ اإلاّلىماث وجُُٝمها
ّ
الثىسة ّ
الخ ّ
ومً زم اظخخذامها بالٙ٢اءة اإلاىلىبت" .12وٜذ اصدادث ّ
ٝىُت الهاةلت التي
أَم ُّت زٝا٘ت اإلاّلىماث في ٌل
حؽهذَا املجخمّاث في الىٜذ الشاًَ .وهٍشا ّ
اإلاّلىماجُت الخالُتّ ،
ّ
٘ان ألا٘شاد ًىاحهىن بذاةل
لخّٝذ البِئت
ّ
وخُا اث ّ
ّ
الجامُّت أو في ِملهم وختى ُ٘ما
مخّذدة جخّل ٞبدفىلهم ِلى اإلاّلىماث ظىاء في مشاخل دساظتهم
س
 12مىحر ،الخمضة .أخفاتي اإلاّلىماث وزٝا٘ت اإلاّلىماث في الٝشن الخادي والّؽشًٍ .مجلت الّلىم والخٝىُت .21.ُ .البلُذة.2010 .

32

ّ
ّ
ّ
ّ
العشبُت للمعلىماث – املجلذ  – 25العذد الثاوي
املجلت

ّ
ّ
والُىمُت .وهٍشا ّ
ّ
الص ّ
للخ ّىىُ ال٢بحر في أؼ٣ا ٥اإلاّلىماث ومفادسَا ومعخىٍاث دٜتها
خفُت
ًخّل ٞبدُاتهم
ّ
ومفذاُٜتها ،خاـت ِىذما ًخّل ٞألامش باإلاخاح مجها في ؼ٣ل ئل٢تروويٝ٘ ،ذ بشصث ّ
ّ
جدذًاث حذًذة جخمثل في
لشوسة ا٠دعاب ألا٘شاد لهزٍ اإلاهاساث ختى ً٣ىهىا ٜادسًٍ ِلى الُٝام باالخخُاساث اإلاىاظبت.
ّ
"تهخم بخّلُم ١ا٘ت أؼ٣ا ٥ومفادس اإلاّلىماث وحّلمهاّ .
ومً حهتها ،حّشٗ الُىوع٣ى زٝا٘ت اإلاّلىماث بأجها ّ
وختى
ّ
ن ّ
ملما بثٝا٘ت اإلاّلىماثُ٘ ،لضمه أن ّ
الصخق ّ
ًدذد إلاارا ومتى وٌ ُٚ٠عخخذم ١ل َزٍ ألادواث ،وأن ً٢ٙش
ً٣ى
ّ ّ
ّ
ّ ّ
ّ
للخّلم مذي الخُاة،
اإلاّلىماجُت أظاظا ال ٔنى ِىه
بىشٍٝت هاٜذة في اإلاّلىماث التي جى٘شَا له" .13وجمثل الثٝا٘ت
ّ ّ
ّ
و١ا٘ت معخىٍاث ّ
ل٣ل ّ
الخ ّ
٘هي لشوسٍّت ّ
الخّلُم.
الخّلم
خففاث وفي ١ل بِئاث

2

ّ
ّئن زٝا٘ت اإلاّلىماث هي ا٠دعاب ألا٘شاد مجمىِت مً اإلاهاساث اإلاخّلٝت بمّش٘ت خاحاتهم مً اإلاّلىماث وجدذًذ
ّ
م٣ان وحىدَا ّ
ّ
بّٙالُت .14وبما ّأن اإلاّلىماث ًم ً٢أن ج٣ىن مخى٘شة
والىٙار ئلحها وجُُٝمها وجىٍُمها واظخخذامها
مخّذدة٘ ،ان مذلىلها ًخجاوص ال٣لمت اإلاىبىِت .وِلُه ّ
في أؼ٣اّ ٥
٘ان مخخل ٚألاؼ٣ا ٥ألاخشي ملخى ألامُت ،مثل
ّ
ألاظاظُت و ّ
ّ
لمىُت ،بمدى ّأم ُّت اإلاّلىماث.15
ألام ُّت الخاظىبُت ؤحرَا ،هي راث ِالٜت ،ولى
مدى ألامُت
الىٍش ّي لثٝا٘ت اإلاّلىماث ّ
ّئن ؤلاواس ّ
ًٝذم سؤٍت للمخشحاث اإلام٢ىت لخّمُم َزٍ الثٝا٘ت ،ورل ٤مً خال ٥جدذًذ
الخىىه الّشٍمت لخفاةق اإلاخّلمحن ،ووبُّت بشامج ّ
الخّلُم ،والذوس ّ
الهام الزي ًم ً٢أن ًٝىم به ِذد مً
ّ
خفا ّةيي جىمُت الٝىي الّاملت ومعدؽاسي ّ
اإلاخذخلحن مثل مإظعاث خذماث اإلاّلىماث وألاظاجزة وأ ّ
الخّلم،
إلاعاِذة الهُئاث الّاملت والىالب ِلى ا٠دعاب زٝا٘ت اإلاّلىماث.

3
لٝذ اسجبي مٙهىم زٝا٘ت اإلاّلىماث بّذد أخش مً اإلاٙاَُم راث الّالٜت جأحي في مٝذمتها مهاساث ج٢ىىلىحُا
اإلاّلىماث ( ،)Information Technology Skillsومهاساث اإلا٢خباث ( ،)Library Skillsومهاساث اإلاّلىماث
(ٔ .)Information Skillsحر أن ّ
حل الذساظاث ٜذ خلفذ ئلى أن زٝا٘ت اإلاّلىماث َى مٙهىم أوظْ مً ١ل
ّ
اإلاٙاَُم العابٝت ،وأهه ِلى الشٔم مثال مً اسجباه زٝا٘ت اإلاّلىماث بخ٢ىىلىحُا اإلاّلىماث٘ ،ا ّن لؤلولى أبّادا
ّ
أؼملٙ٘ .ي الىٜذ الزي جش٠ض ُ٘ه ج٢ىىلىحُا اإلاّلىماث ِلى ئ٠عاب الٙشد اإلاهاساث ألاظاظُت للخّامل مْ الّخاد
والبرمجُاث وؼب٣اث الاجفاالث ،جش٠ض زٝا٘ت اإلاّلىماث ِلى اإلاّلىمت راتها مً خُث ّ
َىٍتها وبيُتها وآزاسَا
ّ
والث ّ
ٝاُ٘ت .وٜذ أؼاسث حمُّت اإلا٢خباث الجامُّت والىوىُت  ،SCONULوهي حمُّت
الاحخماُِت والاٜخفادًت
حّنى بدىمُت زٝا٘ت اإلاّلىماث في بشٍىاهُا وئًشلىذا ووؽشَا ،ئلى ّأن مهاساث اإلاّلىماث جشجبي بخدذًذ مفادس
13. Guinchat,P ,Menou,M. Introduction général aux sciences et techniques de l„information et de la documentation. Paris: UNESCO,2006. p. 51.
 14أ٠شم ،بىوىسة .اإلا٢خباث ومشا٠ض اإلاّلىماث ودوسَا في جىمُت زٝا٘ت املجخمْ في ٌل البِئت الشٜمُت :الشَاهاث والخدذًاث" .حامّت دمحم خُمش بع٢شة .الجضاةش 13/12 .حاهٙي
.2010
 15اإلاشحْ هٙعه.
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اإلاّلىماث ومّاًحر جُُٝمها وجدلُلها وأظلىب جٝذًمها ،بٕن الىٍش ًِ اإلافذس الزي جخاح مً خالله .وبّباسة
الخدلُل ّ
والخٝني ئلى مها اث ّ
٘ان زٝا٘ت اإلاّلىماث جخجاوص ئجٝان مها اث ّ
أخشيّ ،
ّ
الخّامل الُذو ّي
والخ٢ٙحر .و٠ما
س
س
ّ
ّ
لخفتها ئخذي ّ
الذساظاث٘ ،ان زٝا٘ت اإلاّلىماث جش٠ض ِلى "مّش٘ت أظباب الاخخُاج للمّلىماث ومفادس
اإلاّلىماث ولِغ ٘ٝي مّش٘ت ُُٙ٠ت الخّامل مّها".16
ّ
الجامُّت،
ولّل أ٠ثر املجاالث التي اسجبىذ بثٝا٘ت اإلاّلىماث ،خاـت في البذاًاث ألاولىَ ،ى مجا ٥اإلا٢خباث
ّ
باِخباس ئ٠عاب اإلاعخُٙذًً مجها زٝا٘ت اإلاّلىماث ٌ ّ
ّ
أظاظُا في ئِذاد شخفُتهم ٠باخثحن ومعاِذتهم
ّذ مخىلبا
ّ
الظخ٢ما ٥دساظتهم الجامُّت ّ
اإلاّىُت بىلْ اإلاّاًحر
زم اهخشاوهم في ظى ٛالّمل .ولٝذ بادسث اإلاإظعاث
ّ
الخاـت لُٝاط مجمىِت اإلاهاساث اإلاشجبىت بثٝا٘ت اإلاّلىماث.
ّ
وٜذ ّ
ّ
حّذث ّ
الُىمُت .خُث ًٙشك مجخمْ
أَم ُّت زٝا٘ت اإلاّلىماث مجا ٥اإلا٢خباث٘ ،باجذ جإزش في خُاة ألا٘شاد
ّ
اإلاّلىماث ّ
الثٝا٘ت وما ًىذسج لمجها مً مهاساث أظاظُت ،ورلّ ٤
ّ
لخل
الّادي ا٠دعاب َزٍ
ختى ِلى الٙشد
ّ
ّ
ّ
ّ
والثٝاُ٘ت املخُىت به ،خُث جم ً٢زٝا٘ت
والاٜخفادًت
العُاظُت
اإلاؽ٢الث التي جىاحهه بٙمل ئإلاامه باإلاخٕحراث
اإلاّلىماث ألا٘ش َاد مً بىاء أخ٣ام مىلىُِت خى ٥مخخل ٚالٝماًا واإلاؽ٢الث التي ًخّاملىن مّها .وهي ّ
جِعش مً
حهت أخشي وـى ٥ألا٘شاد ئلى اإلاّلىماث التي ّ
تهم واّٜهم وبِئتهم وصختهم وأِمالهم .وبىاء ِلى ما جٝذم٘ ،ان
ّ
ا٘خٝاد الٙشد الٝذسة ِلى الىـى ٥ئلى اإلاّلىماث التي ًدخاحها أو ٜفىسٍ ِلى الخّامل مّها مً ؼأهه أن ًإزش
ظلبا ِلى ٜذسجه ِلى اجخار الٝشاس اإلاىاظب في الىٜذ اإلاىاظب.
ّ
الش ّ
ٜمُت مً ّ
ولٝذ لاِٙذ البِئت ّ
أَم ُّت زٝا٘ت اإلاّلىماث ،خُث جخىلب َزٍ البِئت الجذًذة امخال ٟألا٘شاد
ّ
ّ
٢ىىلىحُاث اإلاّلىماث والاجفاالث في ئهخاج اإلاّلىماث والىـى ٥ئلحها
اإلاهاساث ألاظاظُت اإلاخّلٝت باظخخذام ج
والاظخٙادة مجها ،وَى ما ٌعخلضم ج٣امل اإلاها اث ال ّ
ٙى ُّت مْ اإلاهاساث راث ّ
الفلت باإلاّلىماث.
س

4
أ -زلافت املعلىماث مىدعبت
ّ
ال ًشثها ؤلاوعان زٝا٘ت اإلاّلىماث ٠ما ًشر لىن ُِيُه أو بؽشجه ،بل ً٢دعبها بىش ٛمٝفىدة ًِ وشٍ ٞا ّلخّلم ،أو
ّي ّ
والثٝافي ّ
ِامت .رلّ ٤أن
ِشلُت مً ألا٘شاد الزًً ًخٙاِل مّهم مىز والدجه١ ،أظشجه واٜشأهه ومدُىه البؽش
ال٢الظُ٣ي ّ
ّ
اإلاىظْ ،ج٢دعب بمشوس ال ّضمً وبٙمل
زٝا٘ت اإلاّلىماث ،ؼأجها في رل ٤ؼأن الثٝا٘ت في مٙهىمها
ّ
الخٙاِل مْ ألاوش املخخلٙت التي ّ
ًخدش ٟالٙشد لمجها .

ّ
ّ
ؤلال٢تروهُت في اإلا٢خباث الجامُّت الجضاةشٍت مّادلت سبذ أم خعاسة؟ .مجلت  .LERISTمخبر الذساظاث
ؤلال٢تروهُت :ـىاِت اإلاّلىماث
 16مىحر .الخمضة .هدً وـىاِت اإلاّلىماث
والبدث خى ٥ؤلاِالم والخىزُ ٞالّلمي والخ٢ىىلىجي ٜ /عم ِلم اإلا٢خباث -حامّت مىخىسي ٜ -عىىُىتً .ىمي  14 /13دٌعمبر  .2010ؿ.14 .
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َ ََ
ب -زلافت املعلىماث ُمخىاكلت
ال٢الظُ٣ي ّ
ّ
اإلاىظْ ،هي جشار احخماعي ً٢دعبها الٙشد وٍخمثلها
زٝا٘ت اإلاّلىماث ،ؼأجها ؼأن الثٝا٘ت بمٙهىمها
ّ
ّ
مُّىت٘ ،هي جيخٝل مً حُل ئلى حُل بىظاوت ّ
بفٙخه ِمىا في حماِت ّ
الاحخماُِت ،ومً حماِت
ِملُت الخيؽئت
ِملُت ّ
ئلى أخشي أو مً مجخمْ ئلى آخش بىظاوت ّ
الخثا.ٜٚ
ث -زلافت املعلىماث جش ّ
اهمُت
وَزا ٌّني أن زٝا٘ت اإلاّلىماث ،وسٔم خذازت مٙهىما ،راث وابْ جاسٍخي جش ّ
ا٠مي ِبر الضمً٘ :هي جيخٝل مً حُل
ئلى الجُل الزي ًلُه ،بدُث ًبذأ الجُل الخالي مً خُث اهخهى الجُل الزي ٜبله ،وَزا ٌعاِذ ِلى ٌهىس أوعاٛ
وأهماه ّ
زٝاُ٘ت حذًذة.
ر -زلافت املعلىماث أداة ّ
لخىُف الفشد مع املجخمع
الخٕحراث ّ
ًخ ُٚ٢بعشِت مْ ّ
حّخبر زٝا٘ت اإلاّلىماث ألاداة التي ٌعخىُْ ؤلاوعان مً خاللها أن ّ
الخ٢ىىلىحُت التي
جىشأ ِلى بُئخه الاحخماُِت ،وجضٍذ أًما مً ٜذسجه ِلى اظخخذام ما َى مىحىد في َزٍ البِئت.
ّ
جياملُت
ج -زلافت املعلىماث
ّ
ج٣املي٘ ،هي مش٠بت مً ِىاـش وظماث ّ
ّ
و٘٢شٍت ّ
ّ
جخجمْ في أهماه ( )Patternsجترابي
ماد ًّت
لثٝا٘ت اإلاّلىماث وابْ
ّ
ّ
ّ
أظاظُت" أو "حؽُ٢الث"
جشٍذًت التي ًىلِ ٞلحها اظم "مىلىِاث
وجخ٣امل مْ بّمها بٙمل بّن الّىاـش الخ
(٘ .)Configurationsأظلىب خُاة ١ل حماِت َى ِباسة ًِ بىاء ولِغ مجشد مجمىِت ِؽىاةُت مً أهماه
ّ
ّ
ّ
وٌُُٙا٘ .الثٝا٘ت وع ٞجٝىم أحضاؤٍ ِلى الاِخماد اإلاخبادُ٘ ٥ما بُجها.
والّٙالت
الاِخٝاد والعلى ٟاإلام٢ىت مادًا
ح -زلافت املعلىماث واكعُت
ّ
الاحخماُِت ألاخشي ،وِلُه ٘ا ّجهم ًىٍشون ئلحها
اِخبر ٠ثحر مً الّلماء ٌاَشة زٝا٘ت اإلاّلىماث ٠عاةش الٍىاَش
ّ
ّ
ّ
جخّل ٞبىحىد أ٘شاد ّ
ّ
مُّىحن .وبىاء ِلى رل٘ ،٤اهه باإلم٣ان دساظتها ١أؼُاء مذس٠ت
واُّٜت معخٝلت ال
هٍشة
مىلىُِا .وجإزش الٍىاَش الثٝاُ٘ت في بّمها البّن٠ ،ما جإزش في العلى ٟالاحخماعي لؤل٘شاد في املجخمْ ،وهي
بزل ٤جخمْ للٝىاِذ الاحخماُِت اإلاّمى ٥بها.
خ -زلافت املعلىماث اظخمشاسٍت
ّ
جذًً الثٝا٘ت اإلاّلىماجُت ،مثل ظاةش الثٝا٘اث ،بىحىدَا ئلى وحىد الجماِت وسض ى أ٘شادَا ِجها وجمع٢هم بها
وٜذستهم ِلى هٝلها ئلى ألاحُا ٥الالخٝت٘ .هي بزل ٤لِعذ مل٣ا لٙشد مّحن ،وهي ال جمىث بمىث الٙشد ألجها مل٤
حماعي وجشار ًخىاسزه حمُْ أ٘شاد املجخمْ٠ .ما أهه ال ًم ً٢الٝماء ِلى زٝا٘ت ما ئال بالٝماء ِلى حمُْ خاملحها،
ّ ّ
الخخلي ِجها لٙاةذة زٝا٘ت حذًذة ِادة ما ج٣ىن زٝا٘ت حماِت أخشي أ٠بر أو
أو خملهم بىشٍٝت أو بأخشي ِلى
أٜىي.
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د -زلافت املعلىماث إوعاهُت
ّ
ّ
ِٝلي ،وؤلاوعان ًمخاص ًِ باقي املخلىٜاث بٝذسجه
جخق ؤلاوعان ٘ٝي ألجها هخاج
الثٝا٘ت اإلاّلىماجُت ٌاَشة
أي مً املخلىٜاث ّ
الّٝلُت وئم٣اهاجه ؤلابذ ّ
ّ
اُِت ،وال ٌؽاس ٟؤلاوعان في َزٍ الٍاَشة ّ
الخُت٘ :اإلوعان في معاس
ّ
ِىٍت ئلى اإلاشخلت ّ
الش ّ
ّ
ّ
الض ّ
جىىسٍ ٜذ ّ
جذسج مً اإلاشخلت ّ
الفىاُِت ،ورل ٤بٙمل حّلمه م ّمً ظبٝىٍ،
ساُِت ٘اإلاشخلت
ّ
ّ
وَى بذوسٍ ظِىٝل زٝا٘خه ئلى ألاحُا ٥الٝادمت أل ّن الثٝا٘ت التي هي مً ـىْ ؤلاوعان ال جيخٝل ئال مً خال٥
ؤلاوعان هٙعه.17

5
ّ
ّ
ّ
َ
والّملُت التي حعمذ له با٠دعاب َزٍ الثٝا٘ت.
اإلاىهجُت
جىىٍش الٙشد حملت مً اإلاهاساث
جٙترك زٝا٘ت اإلاّلىماث
ومً بحن َزٍ اإلاهاساث:
 ئدساّ ٟأن اإلاّلىماث ال٣املت والصخُدت هي أظاط اجخار الٝشاس الز١ي، حّشٍ ٚاإلاّلىماث اإلاىلىبت التي ًدخاحها، ـُأت ألاظئلت التي جٙ٢ل ؤلاحابت ِجها جلبُت الخاحت ئلى اإلاّلىماث اإلاىلىبت، جىىٍش اظتراجُجُت هاجخت للبدث ًِ اإلاّلىماث اإلاىلىبت، جدذًذ مفادس اإلاّلىماث اإلاٙترك اخخىاؤَا ِلى اإلاّلىماث اإلاىلىبت،ّ
 ال ّىٙار ئلى مفادس اإلاّلىماث التي ّل٢تروهُت،
جم جدذًذَا ،بما في رل ٤اإلافادس ؤلا
 الخُُٝم ّٝذي إلافادس اإلاّلىماث اإلاىلىبت التي ّ
الى ّ
جم جدذًذَا،
 الىـى ٥ئلى اإلاّلىماث اإلاىلىبت بعشِت وبٙ٢اءة، الخُُٝم ّٝذي للمّلىماث التي ّ
الى ّ
جم الىـى ٥ئلحها،
 ولْ اإلاّلىماث التي ّّ
ّ
ّ
والاحخماعي،
والٝاهىوي
الاٜخفادي
جم الىـى ٥ئلحها في ظُاٜها
 جىٍُم اإلاّلىماث التي ّجم الىـى ٥ئلحها لٕشك الخىبُ ٞالّملي،
 اظخخذام اإلاّلىماث التي ّجم الىـى ٥ئلحها بٙ٢اءة إلهجاص اإلاهام اإلاىلىبت،
 اظخخذام اإلاّلىماث التي ّجم الىـى ٥في الخ٢ٙحر الىٝذي ّ
وخل اإلاؽ٢الث،
ّ ّ ّ
 دمج اإلاّلىماث التي ّّ
الز ّ
واإلاعخٝل،
احي
جم الىـى ٥لمً الشـُذ اإلاّشفي اإلاىحىد في ئواس الخّلم
-

اظخخذام اإلاّلىماث بىشٍٝت ٜاهىهُت وأخالُٜت .18

ّ
وجخلق مً ّ
ألام ُّت اإلاشجبىت بها .19وِالوة ِلى َزٍ
٘ارا امخل ٤الٙشد َزٍ اإلاهاساث ،ا٠دعب زٝا٘ت اإلاّلىماث
ّ
اإلاها اثّ ،
جخمثل ّ
ّ
الش ّ
٘ان أخفاتي اإلاّلىماث في البِئت ّ
خاـت في:
ئلاُ٘ت
ٜمُت ًدخاج مهاساث
س

17. Sutter, Eric. Pour une écologie de l'information. Documentaliste-Sciences de l'information, vol. 35, 2. 1998. p. 83- 86.
 .أ٠شم ،بىوىسة .اإلاشحْ العاب18.ٞ
ِ .19بذ املجُذ ،الش٘اعي .هٍم اإلاّلىماث الخذًثت في اإلا٢خباث وألاسؼُِ] .ٚلى الخي اإلاباؼش[ .جمذ الضٍاسة ًىم .2010/12/18 :مخاح ِلى الشابي الخالي:

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

-

-

ّ
الخّامل مْ أهٍمت مّلىماث الخاظب آلالي .وَعخدعً في َزا املجا ٥ا٠دعاب ّ
خذ أدوى مً مهاساث
بشمجت َزٍ ألاهٍمت وجىىٍشَا،
حمْ اإلاّلىماث وجدلُلها وِشلها ،مْ اظخخذام الخٝىُت في رل،٤
ّ
 ُٚ٢مْ ّ
ّ
الخُٕحر ّ
الخ ّ
العشَْ ؤحر اإلاخى،ْٜ
ّ
وخاـت مً
جىىٍش الّمل بمالءمخه مْ ئواسٍ مً حهت ،ومٝاسهخه مً حهت أخشي مْ أ٘مل اإلاماسظاث،
اإلاىهجُت اإلاّخمذة ّ
ّ
ّ
اإلاخدفل ِلحها،
والىخاةج
خُث
جىبُ ٞالز١اء الّاوٙي في مى ْٜالّمل.20

6

في ِالم ٌععى أَله ئلى َأ ْو َع َىت ؤلاوعان آلالي ( )robotبأن حهبىٍ ً
ر١اء اـىىاُِا ًىاصي ر١اء ؤلاوعان الّادي وس ّبما
ّ
فىاُِت ،جاس٠حن لفٕاسٍ أن
ًٙىٜه راث ًىم ،وفي ِالم ٜٙض ٠باسٍ مً صساِت ألاسك ئلى صساِت الٙماء باألٜماس ال
ّ
ًخٙاخشوا بخاسٍخهم وأخعابهم وأوعابهم وٍمللىا أهٙعهم بد٣اًاث الٝهش واإلاإامشة ،في َزا الّالم الزي أـبدذ
ً
اإلاّلىماث ُ٘ه جأخز وابّا سٜمُا ل٣ي ٌعهل جبادلها وجىاٜلها ومّالجتها وجخضٍجها واظترحاِها ،أـبذ لضاما ِلُىا أن
ً ً
ّ ً
ّ
َ
فىلر ّ
ومخىىسا ومىا٠با للّفش٘ :أن ً٣ىن الصخق ّأم ُّا في َزا الّالم
ألامُت ٜذ ـاس مفىلخا مشها
هذسّ ٟأن م
ألام ُّت ألا ّ
لم ٌّذ ٌّني ٘ٝي ِذم ٜذسجه ِلى الٝشاءة وال٢خابت ،أي ّ
ّ
خمم و٘شة اإلاّلىماث التي
لٙباةُت ،بل ٌهشث في
احخاخذ ِاإلاىا أهىاُ حذًذة مً ّ
ألام ُّت مجها ألامُت الخاظىبُت ( )Computer Literacyالتي حّني ِذم الٝذسة ِلى
الخّامل مْ الخاظىب وما ًشجبي به مً ؼب٣اث وججهحزاثّ ،
وأمُت اإلاّلىماث)  )Information Literacyالتي حّني
ِذم الٝذ ة ِلى الىـى ٥ئلى اإلاّلىماث أو الخّامل مّها في ٌل ِمل اإلاّلىماث (ّ )Information Work
اإلاّٝذ.
س
أ -أهىاع ألامُت
ّ
ّ
لؤلم ُّت الزي ولّخه مىٍمت ألامم ّ
لٝذ اِخبر ّ
الخّشٍ ٚالخٝلُذي ّ
اإلاخدذة للتربُت والّلم والثٝا٘ت ( )UNESCOفي
ً
ً
مىلْ الخمعِىاث مً الٝشن اإلااض ي أ ّن ّ
ألام ّي َى رل ٤الصخق الزي ال ٌعخىُْ أن ًٝشأ أو ً٢خب بُاها بعُىا
ومىح ًضا ًِ خُاجه الُىمُت٠ .ما ٌ ّ
ّذ أ ّمُا ١ل شخق ال ٌعخىُْ مماسظت حمُْ ألاوؽىت التي جخىلب مّش٘ت
ّ
جىىس الخماسةّ ،
الٝشاءة وال٢خابت  .23ومْ ّ
حٕحر مٙهىم ّ
ألامُت ٘لم ٌّذ ًإ٠ذ ِلى مهاسحي الٝشاءة وال٢خابت باِخباس
ّ
ّ
والبفشٍت مثال٠ ،ما ّ
ًخّلم مً وظاةل ؤلاِالم ّ
الع ّ
ٌعش الِّؾ في مجخمْ
مُّت
ّأن بام٣ان الٙشد الُىم أن
ّ
ّ ّ ّ
ذ ٜٞمٙهىم ألامُت وج ّ
الز ّ
ّ
دذد مجاالجه،
احيٍ٘ ،هشث مفىلخاث مخّذدة ج
مّلىماحي للمىاوىحن ئم٣اهاث الخّلم
ألام ُّت ّ
ّ
ألام ُّت الخماسٍّت" و" ّ
الىٌُُٙت" و" ّ
ّ
ألالٙباةُت" و" ّ
ّ
ومجها " ّ
٢ىىلىحُت".
الخ
ألام ُّت
ألام ُّت
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
ِ[.لى الخي]( 8 ُ -.ماسط  .]2011.08.26[ .)2006مخاح ِلى الشابيِ .cybrarians journal :ضميَ ،ؽام .زٝا٘ت اإلاّلىماث في الٝشن الخادي والّؽشًٍ23 .

http://www.cybrarians.info/journal/no8/open.htm
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ّ
ّ 
ألابجذًت :وحّني ِذم مّش٘ت الٝشاءة وال٢خابت وؤلاإلاام بمبادب الخعاب ألاظاظُت ّ
وَّشٗ ؤلاوعان
ألام ُّت
ّ
ّّ ّ
الثاهُت ِؽشة مً ِمشٍ وال ّ
بأهه ّ
ًلم اإلااما ١امال بمبادب الٝشاءة وال٢خابت والخعاب بلٕت
١ل ٘شد بلٖ
ألامي
ما ،ولم ً ً٢مىدعبا ئلى مإظعت جشبىٍت حّلُمُت.
الىٍش ًِ معخىٍاتهم ّ
ألام ُّت الخضا ٍّت :وحّني ِذم مٝذ ة ألاشخاؿ ،بٝىْ ّ
ّ 
الخّلُم ُّتِ ،لى مىا٠بت
س
س
ّ
ؤلاًذًىلىحُت ،وِلى ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
والث ّ
بّٝلُت ٜادسة ِلى
الخٙاِل مّها
والٙلعُٙت
ٝاُ٘ت
ال٢ٙشٍت
مّىُاث ِفشَم
ّ
٘هم ّ
ئبذاعي ّ
ّ
ّ٘اً ٥د ٞٝالاوسجام والخالؤم ما بحن رواتهم وبحن َزا
اإلاخٕحراث الجذًذة وجىٌُٙها بؽ٣ل
الّفش ،مإمىحن في راث الىٜذ بمجمىِت مً الّاداث والخٝالُذ واإلاّخٝذاث ال٢ٙشٍت واإلاماسظاث
العلىُ٠ت واإلابادب واإلاثل التي ًخٝاظمىجها مْ املجمىِت .24وجىٝعم ألامُت الخماسٍت مً خُث اإلابذأ ئلى
ّّ ّ
ألام ُّت ّ
ّ
الّلمُت و ّ
ّ
ٝاُ٘ت و ّ
الث ّ
الجمالُت
الٙى ُّت و
ألام ُّت
ِذد ٔحر ٜلُل مً الٙشوُ٘ ،خىذسج جدذ لىائها ألامُت
ّ
ألام ُّت ّ
الصخُت و ّ
و ّ
الّٝاةذًت.
ألام ُّت
ىىس في مجا ٥الّلم ّ
ألام ُّت الخىىىلىحُت :لٝذ ّأدي ّ
ّ 
الخ ّ
والخ٢ىىلىحُا ئلى ٌهىس مٙاَُم حذًذة جخجاوص
ّ
بأهه رل ٤الصخق الزي ال ًجُذ ّ
اإلافىلر الخٝلُذًت لؤلمُت ئلى حّشٍّ ٚ
الخّامل
ألام ّي في بّن البلذان
ّ
ّ
ج٢ىىلىحُاث اإلاّلىماث والاجفا ٥وِذم امخال٠ه للمّاسٗ واإلاهاساث ألاظاظُت للخّامل مْ آلاالث
مْ
وألاحهضة واملخترِاث الخذًثت وفي مٝذمتها ال٢مبُىجش.
ً
ّ
لعلبُت َزٍ اإلافىلخاثّ ٘ ،اجها حعخّمل ِادة معبىٜت بّباساث ّ
جذِ ٥لى الّمل ِلى الخخلق مجها ،مثل
وهٍشا
بخٕحر معخىٍاتها ،خُث ًم ً٢أن ٌ ّ
ألام ُّت ّ
ألام ُّت" و"م٣ا٘دت ألامُت" .وَ٢زا ّ
ّذ مدى ّ
ًخٕحر حّشٍّ ٚ
"مدى ّ
ألام ُّت
ّ
ألاو ٥مً ّ
ألالٙباةُت مىاصًٍا للمعخىي ّ
ّ
الخّلُم الابخذاتي ،ومدى ّ
ّ
الىٌُُٙت مىاصًٍا للمعخىي الثاوي ،ومدى
ألام ُّت
ألام ُّت الخما ٍّت مىا ًٍا إلاعخىي ّ
ّ
الخّلُم ألاظاس ي .في خحن ّ
ًذ ٥مفىلر "حّلُم ال٢باس" ِلى اإلاعخىي ألاِلى الزي
ص
س
ّ ّ
ٜفذي ّ
ول٢ىه ّ
ّ
ّ
ًخم
هٍامي
للخّلم أو الّمش وٍم ً٢أن ً٣ىن رل ٤في ئواس
ٌعخمش مذي الخُاة ،دون جدذًذ لعٚٝ
ّ
ّ
ًخّل ٞألامش بخّلم ّ
راحي ٌعخُٙذ ُ٘ه ال٢بحر مً اإلاىاسد اإلاخاخت في اإلا٢خباث
في الٕالب خاسج َزا ؤلاواس ،خُث
ّ
واإلاّاسك واإلاخاخ ،ٚوم ّما جٝذمه ّ
ّ
اإلاإظعاث الث ّ
وؤلاِالمُت ؤحرَا مً مىاسد حعمذ لئلوعان بمىاـلت
ٝاُ٘ت
ّ
حّلمه الزاحي مذي الخُاة.
الش ّ
بّ -أم ُّت املعلىماث في البِئت ّ
كمُت
 ألا ّم ُّت املشجبطت باللذسة على البدث عً املعلىماث
حّخبر ّ
ألام ُّت اإلاشجبىت بالبدث ًِ اإلاّلىماث أمشا ؼاتّا بحن اإلاعخخذمحن الّادًحن لؽب٢ت ؤلاهترهذ خُث ٠ثحرا ما
ًٍهش َإالء اإلاعخخذمحن عجضا ًِ الىـى ٥ئلى مّلىماث مدذدة لخٙمُلهم اظخّما ٥مدش١اث البدث ألا٠ثر
ّ ّ
ّ
ّ
ؼهشة وئَماّ ٥
مدش١اث البدث ألاخشي
ؤلاخفاةُاث
الذٜت .وجُٙذ
اإلاخخففت والتي جمخاص هخاةجها بٝذس أ٠بر مً
ًفشخىن ب ّأجهم ًجذون ّ٘ال ما ًبدثىن ِىه مً مىالُْ ّ
ّأن  % 87مً معخخذمي ؤلاهترهذ ّ
ول٢جهم ٌّخبرون
25

 .24مىحر ،الخمضة .اإلا٢خباث الشٜمُت واليؽش ؤلال٢ترووي للىزاة .ٞاإلاشحْ العاب .ٞؿ.27 .
25. Laudon ,K.C.&Laudon,J.P. "Management information systems-managing the digital firm", Pearson, Prentice Hall. 2008. p. 138.
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ّ
ّ
ّ
اإلاّلىماث التي ّ
جىـلىا ئلحها ِامت وجىٝفها ال ّذٜتّ .أما باليعبت ئلى الىلبت ،وسٔم ّأن البدث ًِ اإلاّلىمت ٌّخبر مً
أَم أظغ ِملهم٘ ،اإلاالخَ َى ّأن ّ
ّ
ٔالبُت اإلاعخُٙذًً مً خذماث اإلا٢خباث الجامُّت ال ًخٝىىن رل ،٤ئلى دسحت
ًم ً٢مّها اِخباس أِذاد ّ
َامت مجهم ّأم ُّحن في َزا املجا .٥وبما ّأن مهاسة البدث ًِ اإلاّلىمت حؽ٣ل ِفب الخُاة
ً
٘ان ّ
ٔاًت في الخىىسة .ولزلّ ٤
ٜمُتّ ،
أي مؽشوُ إلوؽاء م٢خبت س ّ
الش ّ
جبني ّ
في اإلا٢خباث ّ
ٜمُت
٘ان َزا ألامش ٌّخبر
ّ٘الُت للبدثّ ،
ًٝخط ي جى٘حر ج٣ىًٍ معب ٞللمعخُٙذًً مجها ّ
ًخى ٥لهم مّش٘ت الىش ٛألا٠ثر حذوي و ّ
ختى ال
ال٢م ال٢بحر مً اإلاّلىماث الزي حّشله اإلا٢خبتُ٘ ،عجض ًِ ؤلاإلاام ّ
ًمُْ الباخث مجهم وظي ّ
بمادة بدثه،
الش ّ
وٍفاب باإلخباه وَّضٗ ًِ اظخخذام اإلا٢خبت ّ
ٜمُت وٍجزح ئلى اإلا٢خبت الىسُٜت الّادًت ٌىا أن اإلاّلىماث
ّ
ّ
اإلاخاخت بها أ٠ثر ّ
ِملُت .وال٢الم راجه ًىىبِ ٞلى الٙماء الا٘تراض ي اإلاخاح ِبر الؽب٣اث املخل ُّت أو ِبر ؤلاهترهذ،
خُث ال ج٣ىن للم٢خبت ظلىت في اخخُاس هىُ اإلاّلىماث التي جدُدها ّ
مدش١اث البدث٘ ،خ٣ىن الىدُجت جشٟ
اإلاعخُٙذًً دون جىحُه ،وَى ما ًإدي ئلى ئهٙاٜهم ظاِاث وىٍلت في ِملُاث بدث ٔحر مثمشة.
ّ 
ألام ُّت املشجبطت باللذسة على جلُُم املعلىماث
ّ
الّلمُت وألادبُت ألظباب ٜذ ً٣ىن مجها ِذم مّش٘خىا
ال جممً ؼب٢ت ؤلاهترهذ مفذاُٜت ما حّشله مً اإلاىاد
ّ
ِملُت لخمدُق ّ
بال٣اجب وٙ٠اءجه وهىاًاٍ ،أو ُٔاب ّأًت ّ
اإلاادة اإلايؽىسة وَى ما ًجّلها أٜشب ئلى ا ّلشأي الصخص ّي
ّ
ّ
ّ
الؼّىسٍت ،زٝتهم في
الّلمئ .حر أهىا هالخَ ّأن اإلاعخّملحن ٌسخبىن سٔم رل ،٤وبفٙت
مجها ئلى اإلاىٜٚ
ّ
أظاظُا للمّلىماث ،ورل٤
اإلاىبىِاث ِلى ما ًيؽش ِبر ؤلاهترهذ ،خُث ًخّاملىن مْ الؽب٢ت باِخباسَا مفذسا
سٔم ِلمهم اإلاعب ٞب ّأهه ال ًٙترك الىزى ٛفي اإلاّلىماث اإلاخاخت ِبرَا ما لم ج ً٢مً مىا ْٜأزبدذ حذاستها .ووعىٛ
جخممىه مً مّلىماث ّ
ّ
ّ
ّ
الّاإلاُت ّ
وعبُت وسٔم
مفذاُٜت ما
الخشة وٍُ٢بُذًا التي جبٝى
َىا مثا ٥مى ْٜاإلاىظىِت
ّ
ّ
ّ
ّ
رلّ ٤
ّ
حؽ٣ل مفذسا س ّ
وألا١ادًمُحن .ومً حهت أخشي،
ةِعُا للمّلىماث ختى باليعبت ئلى الباخثحن
٘اجها ما اه٢ٙذ
ّ
٘ٝذ أٌهشث دساظت ّأن  % 82مً معخخذمي ّ
الّادًت التي ٌّشلها
مدش١اث البدث ال ًذس١ىن الٙش ٛبحن ال ّىخاةج
املخش ٟوجل ٤التي ًٝترخها ٠خذمت مذ٘ىِت ألاحش مً ٜبل مال٣ي ّ
ّ
اإلاادة اإلاّشولت ( Sponsored search
٠ .27)resultsما ًمُل مٍّم الىاط ئلى الخ٢م ِلى مفذاُٜت مىا ْٜؤلاهترهذ اظدىادا ئلى جفمُمها وؼ٣لها في
خحن ّأن بىاء مى ْٜئهترهذ بمٍهش اخترافي َى أظهل ب٢ثحر مً وؽش ٠خاب بخفمُم ًىحي باإلافذاُٜت ،ئلا٘ت ئلى
مدش١اث البدث أو ّ
ّأهه مً اإلام ً٢خذاُ ّ
الخالِب بيخاةجها.
ّ
بفعالُت في خل املشىالث
 ألامُت املشجبطت باللذسة على اظخخذام املعلىماث
البؽشٍت ،ولم ًَ ً٢زا الاظخخذام مٝخفشا ِلى مجاّ ٥
ّ
بذأث الخاحت ئلى اظخخذام اإلاّلىماث مىز ٌهىس
مدذد بل
َ
ً
مخخل ٚاإلاُادًً .ومْ ّ
الخ ّ
الّلمي وٌهىس مجخمْ اإلاّلىماث ،أـبذ مً ّ
ّ
المشوس ّي أن ً٣ىن ّ ١ل ٘شد،
ٝذم
١ان ؼامال
مهما ١اهذ دسحخه الّلمُت ومجاّ ٥
جخففهّ ،
ملما باإلابادب ألاظاظُت التي جد٢م هٙارٍ ئلى اإلاّلىماث التي ًدخاحها
ّ
ّ
اإلاهىُت ِلى ّ
ّ
ّ
الاحخماًت أو ّ
ّ
خذ ظىاءّ ٘ .
دل اإلاؽ٢الث واجخار الٝشاس اإلاىاظب ًخىلب
ألاظشٍت أو
الُىمُت أو
في خُاجه
خعً اهخٝاء اإلاّلىماث وظي ّ
٠م َاةل مجها ،وهي مهاسة خاـت أ٠ثر حُّٝذا مً اإلاهاسة الخٝلُذًت في الخّامل مْ
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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أَم أَذاٗ ّ
امعي ومً ّ
٘هاسط اإلا٢خباث وأس٘ٙها .وبزل ٤ـاس مدى ّأم ُّت اإلاّلىماث واخذا مً ّ
الخّلُم الج ّ
أَم
ّ
الّلمي ّ
ىمي اإلاّش٘ت وٍضٍذ في ّ
والخذسَغ٘ .البدث الّلمي ً ّ
ّ
جىىسَا ،وألا٘شاد اإلا٣لٙىن به
ألاوؽىت اإلاىاصٍت للبدث
ىـل ئلى مفادس اإلاّلىماث والاظخٙادة مً خذماتها ،دون أن وٕٙل ّأن ّ
ًجب أن ً٣ىهىا ٜاد ًٍ ِلى ّ
الخ ّ
الخذسَغ
س
ّ
َ
ّ
ّ ّ
ّ
ّ
ّ
اإلاعخمش مذي الخُاة ،ختى أهه ال ًم ً٢الخ٢م ِلى خشٍج الجامّت بأهه مخّلم
الجُذ َى الزي ٌّذ الىال َب للخّلم
ما لم ًِ ً٢لى ئإلاام بمهاساث اظخخذام اإلاّلىماث وج٢ىىلىحُا اإلاّلىماث.26
ّ
ألاخص ّ
ائُين
ث -إشيالُت زلافت املعلىماث باليعبت إلى
ً
ً
ئن زٝا٘ت اإلاّلىماث في اإلا٢خباث الجامُّت جشجبي اسجباوا مباؼشا باإلا٣ىهاث ألاظاظُت التي جٝىم ِلحها اإلا٢خباث
ّ
ٜمُت ،وال ًم ً٢جدَ ُٞٝزٍ ال ّثٝا٘ت ّ
الش ّ
ّ
خفاةيي اإلاّلىماث
ّ٘لُا في اإلا٢خباث الجامُّت دون أن ً٣ىن أل
وللمعخُٙذًً الخبرة ال٣اُ٘ت في الخّامل مْ حملت مً ّ
الخ ّ
دذًاث مً أبشصَا:21
ّ
جدذي ئوؽاء ٜىاِذ وبىى ٟاإلاّلىماث واظخخذامها،
جدذي ّ
ّ
ّ
اإلاّلىماجُت،
الخّامل مْ الؽب٣اث
-

ّ
جدذي الخىىُ اللٕىي،
ّ
ّ
ّ
جدذي لّّ ٚ
الّشبُت،
الشـُذ اإلاّشفي باللٕت
ّ
جدذي جىٌُ ٚالىظاةي اإلاخّذدة،
ّ ّ
ّ
ّ
وؤلال٢ترووي.
الىسقي
جدذي اليؽش
ّ
جدذي حعاسُ ّ
ّ
جىىس
الخ٢ىىلىحُاث واحعاُ اظخّماالتها،
ّ
ّ
جدذي الىلىج ّ
الٝاهىهُت،
الخش ئلى اإلاّلىماث ومذي جىا٘ٝه مْ ألاوش
ّ
جدذي لّ ٚالاِخماداث ّ
اإلاالُت اإلاشـىدة والىلْ ّ
الشاًَ للم٢خباث،

ّ
ّ
أخفاةيي اإلاّلىماث واإلاعخُٙذًً،
جدذي ج٣ىًٍ
الش ّ
ألام ُّت ،و ّأم ُّت اإلاّلىماث و ّ
 جدذي ّألام ُّت ّ
ٜمُت،
الش ّ
 جدذي ٘جىة اإلاّلىماث والٙجىة ّٜمُت.

ر -إشيالُت زلافت املعلىماث باليعبت إلى ملعخفُذًً
هالخَ وحىد الّذًذ مً الخفاةق اإلاؽتر٠ت بحن اإلاعخُٙذًً مً أهٍمت اإلاّلىماث في اإلا٢خباث الجامُّت ،وهي
ّ
ّ
ومإزش ِلى ا٠دعابهم ّ
مٝىماث زٝا٘ت اإلاّلىماث .22ومً َزٍ الخفاةق:
خفاةق جإزش بؽ٣ل مباؼش
 جأزيرالبِئت املخلُت
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:

http://www.dl.ulis.ac.jp/Isdl97/proceedings/collier.htm1
22. Lesk M publishers,1ichael. pratical digital libraries: books bytes a bucks. san Francisco: Morgan Kaufmann. 2007. p.122.
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ّ
ّ
ّ
ّ
العشبُت للمعلىماث – املجلذ  – 25العذد الثاوي
املجلت

ّضص َزا ّ
ال حعاِذ البِئت املخلُت ّسواد اإلا٢خباث الجامُّت ِلى ا٠دعاب الثٝا٘ت اإلاّلىماجُت .وٍخ ّ
الخ ّ
ىحه باهدفاس
ّ
الخاـت أو في مٝاهي ؤلاهترهذ في مجاالث ٔحر مثمشة مثل الذسدؼت وصٍاسة اإلاىاْٜ
اظخّما ٥ؤلاهترهذ في الٙماءاث
ّ
ّ
لُّٙت الجذوي ،وَى ما ال ٌعمذ للؽباب بدىمُت مهاساجه في البدث ًِ اإلاّلىمت والىٙار ئلحها .وٍىماٗ ئلى رل٤
ّ
الىٙار ئلى ؼب٢ت ؤلاهترهذ في ِذًذ ّ
الخمُحز الزي حّاهُه اإلاشأة في مجاّ ٥
ّ
وخاـت
الذو ،٥في خحن ّأن مٍّم الىلبت،
ّ
في الؽّب ألادبُت َم مً ؤلاهار.
 جأزيراملعخىي ّ
املاد ّي
ّ
ّ
الفُّذ ّ
والاجفا ،٥ال ِلى ّ
الذساس ّي
ًخىلب ا٠دعاب الثٝا٘ت اإلاّلىماجُت دوام اظخخذام ج٢ىىلىحُاث اإلاّلىماث
٘دعب ول ً٢أًما ِلى الفُّذ الصخص ئ .حر ّأن الىاً ْٜإ٠ذ ّأن وعبت الّاةالث التي جخى٘ش ِلى خىاظِب
ّ
ّ
شخفُت ال جضا ٥لُّٙت ،و٠زل ٤الؽأن باليعبت ئلى الاسجباه باإلهترهذ ،وَى ما ًبىئ مً وع ٞدخىَ ٥زٍ
ّ
ّ
الجامُّت أمام ئؼ٣ا ٥خُٝٝي ،ئر ً ُٚ٠مّ ً٢
ّ
ّ
ّ
الععي ئلى
الُىمُت للىلبت وٍمْ اإلا٢خبت
٢ىىلىحُاث الخُاة
الخ
جد ُٞٝم٢خبت سٜمُت ئرا ١ان مٍّم اإلاعخُٙذًً ِاحضًٍ ًِ اظخخذام الخٝىُت ؤحر مذس٠حن ألظغ البدث
الىزاةٝي ِبر الؽب٢ت .ئن الخىش ألا٠بر ً٢مً في الّضوٗ ًِ اظخخذام الخ٢ىىلىحُا في خالت جى٘حرَا ،أو
اظخخذامها بىشٍٝت خاوئت ال جُٙذ في الخدفُل الذساس ي أو جإزش ِلى َزٍ الخ٢ىىلىحُا.
 غُاب ألاسضُت الخىىىلىحُت
ّ َ
ّ
ّ
ال ج٢عب اإلاىٍىمت ّ
ّ
ّ
لبت ئال الخذ ألادوى مً مهاساث ج٢ىىلىحُاث اإلاّلىماث والاجفا ،٥بل ئن ّ
ٔالبُت
الخّلُم ُّت الى
ّ
ّ
ّ
ٍشٍت ّ
الال مت لخٝذًم الخفق ّ
جخى٘ش ِلى ؤلام٣اهاث ّ
الى ّ
ّ
ّ
ّ
ىبُُٝت الالصمت في َزا
والخ
اإلااد ًّت
اإلاإظعاث ال
والبؽشٍت ص
واإلاٝشساث ّ
للخ ّ
ّ
ىىساث اإلادعاسِت التي ٌؽهذَا الٝىاُ ،وَى ما ال
املجا .٥وهمُ ٚئلى رلِ ٤ذم مجاساة اإلاىاهج
ّ
ٌعمذ باِذاد أ٘شاد مخم٢ىحن مً الخ٢ىىلىحُاث وم٢دعبحن لثٝا٘تها التي جخجاوص خذود الّلم بالص يء ئلى الخّاوي
مّه بما ًلضم مً وعي.

7
ٌؽ٣ى الّالم الّشبي لّٙا في اهدؽاس زٝا٘ت اإلاّلىماث .وَّىد َزا ّ
لّل مً ّ
المّ ٚئلى أظباب ّ
أَمها:
ّ
 ِذم جى٘ش ظُاظاث ووىُت دُٜٝت وخىي مخ٣املت للمّلىماث ولخٝىُت اإلاّلىماث،الّٙالُت في جىبُّ ٞ
ّ
ّ
الىوىُت للمّلىماث ولخٝىُت اإلاّلىماث،
العُاظاث
 ُٔابالؽمىلُت ًِ اإلاؽا َْ الهاد٘ت ئلى جذُِم البيُت ّ
 ُٔاب ّالخ ّ
ّ
دخُت للمّلىماث،
الىٍشة
س
ّ
 ِذم جى٘ش البيُت الخدخُت لؽب٣اث الاجفا،٥ّ
ّ
ّ
لخ٢ىىلىحُاث اإلاّلىماث والاجفا،٥
مخىىسة
 ِذم وحىد ـىاِتّ
ّ
للبرمجُاث،
مخىىسة
 ِذم وحىد ـىاِتّ
الش ّ
الىسقي و ّ
ٜمي،
 لّ ٚاملخخىي الّشبيّ
الٝىة الّاملت ِالُت ّ
الخ ّ
 هٝق ّّ
ج٢ىىلىحُاث اإلاّلىماث والاجفا،٥
خفق في مجا ٥ئهخاج
الخّلُم باظخخذام ّ
الخذ ٍب و ّ
ّ
الٝىة الّاملت ِالُت ّ
الخ ّ
 هٝق ّالخٝىُت،
خفق في مجا ٥س
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ّ
اإلاالُت ال٣اُ٘ت ّ
جى٘ش اإلاىاسد ّ
ّ
الّلمي،
للخّلُم والبدث
ِذم
ٜمُت ّ
الش ّ
اسجٙاُ وعبت ألامُت وألامُت ّ
وأم ُّت اإلاّلىماث،

الش ّ
ئن الثٝا٘ت اإلاّلىماجُت ١اهذ وظدبٝى أظاط الاهخٝا ٥ئلى البِئت ّ
ٜمُت ،و١ل املخاوالث التي حعتهذٗ الخىىٍش
الخ٢ىىلىجي وال جمْ في الاِخباس الاَخمام باالظدثماس في الّىفش البؽشي ظدبىء بالٙؽل ،أو ِلى ألاٜل لً ّ
جدٞٝ
اإلاشحىة مجها٘ .املجخمّاث ّ
ّ
الىامُت حّاوي لّ ٚزٝا٘ت اإلاّلىماث ،و ّٜلت الىعي ّ
بأَم ُّت اظدثماسَا في
١ل ألاَذاٗ
ّ
ّ
الش ّ
مدل اَخمام ّ
ٜمُت التي أـبدذ ّ
البِئت املخلُت .ومؽاسَْ اإلا٢خباث ّ
الجامُّت في
الجامُّت ؤحر
حل اإلا٢خباث
ّ
البلذان الّشبُت البذ أن جشاعي مخىلباث املجخمْ املخلي وخفىـُاجه الثٝا٘ ُّت ٜبل ؤلاٜذام ِلى أي مؽشوُ٘ .ال
ّبذ مً الاهىال ٛمً دساظت الىا ْٜوجدذًذ هٝاه ّ
المُّ٘ ٚه أوال ،ومً ّزمت ً٣ىن الاهخٝا ٥ئلى الخىىاث اإلاىالُت.
وفي اإلاٝابل ّ
ّ
خفىـُاتهم
٘ان اإلا٢خباث الجامُّت التي ال حّمذ ئلى جدلُل ظى ٛمعخُٙذحها ،وتهمل دساظت
ّ
١ل ما ّ
واخخُاحاتهم ظُ٣ىن ّ
جٝذمه َى اإلاضٍذ مً الخ٢ىىلىحُا ٔحر اإلاعخٕلت ومً اإلاعخُٙذًً اإلاعخاةحن ،في خحن
الشْ٘ مً أزش الاظدثما اث اإلاىجضة وجىٌُٙها لخدعحن حىدة ّ
ّأن اإلاىلىب َى ّ
الخّلُم.
س
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آظُاط باسٍخى دا سوصا ،وإًلجا شامىسحً ،ودًفُذ الماط
(*)
معهذ املعلىماجُت  -حامعت جالين  -جالين ،إظخىهُا
جشحمت
د .عبذالشخمً فشاج  -حامعت بني ظىٍف  -مصش

الش ّ
للم٢خباث ّ
ٜمُت جأزحر َاةل ِلى الاسجٝاء بام٣اهاث الىـى ٥ئلـى اإلافـادس الّلمُـت وألا١ادًمُـت .وهـي مدـل أمـل ٠بحـر
ف ــي البل ــذان الىامُ ــت ،هٍ ـ ًـشا للمؽ ــ٢الث الخ ــادة الت ــي ج٢خى ــ ٚآلُ ــاث اليؽ ــش والخىصَ ــْ الخٝلُذً ــت ،وم ــا جدمل ــه َ ــزٍ
الش ّ
اإلا٢خباث مً ئم٣اهاث لخم٢حن الىـى ٥ئلى ّ
٠م ٠بحر مً اإلاىاسد .وٍدمـل الىــى ٥ئلـى اإلا٢خبـاث ّ
ٜمُـت ِبـر الهىاجـٚ
الخلىٍت في وُاجه ،ئلا٘ت ئلى رلـ ،٤ئم٣اهـاث ّ
الخىــل ئلـى مجخمـْ مـً اإلاعـخُٙذًً أ٠ثـر احع ً
ـاِا ،وؤلاظـهام فـي ججـاوص
ً
ّ
الش ّ
الٙجىة ّ
ل٢تروهُـت وؤلاهترهـذ فـي جلـ ٤البلـذان مٝاسهـت
ٜمُـت ،ورلـ ٤فـي ٌـل اهخٙـاك مّـذالث اهدؽـاس الخاظـباث ؤلا
بضٍــادة مّــذالث اظــخخذام الهــاج ٚالخلــىي .وبــالخىاصي مــْ رلــ٘ ،٤ـ ّ
الش ّ
ـان الىـــى ٥ئلــى اإلا٢خبــاث ّ
ٜمُ ـت ِب ـش الهىاجــٚ
ً
الخلىٍ ــت ًدم ــل ،باليع ــبت ئل ــى البل ــذان اإلاخٝذم ــت ً
أًم ــاُٜ ،م ــت مم ــا٘ت .وحع ــخّشك َ ــزٍ اإلاٝال ــت جدل ــُال للٝم ــاًا
الش ّ
الشةِعـت راث الفــلت بام٣اهــاث الىـــى ٥ئلــى اإلا٢خبــاث ّ
ٜمُ ـت ِلــى الهىاجــ ٚالخلىٍــت٠ ،مــا جٝــذم مىاٜؽــت مٙفــلت
الش ّ
إلم٣اهُــت اظــخخذام مــا ٌعــمى باإلا٢خبــاث ّ
ٜمُ ـت الخلىٍــت فــي ٌــل ٌــشوٗ ئخــذي البلــذان الىامُــت ،وهمــىرج مٝخ ـشح
الش ّ
إلجاخت اإلا٢خباث ّ
ٜمُت اإلاّخمذة ِلى بشهامج "دي ظباٌغ" ِلى الهىاج ٚالخلىٍت.
الش ّ
الش ّ
ٜمُ ـت – الٙجــىة ّ
اإلا٢خبــاث ّ
ٜمُ ـت – البلــذان الىامُــت – دولــت ال ـشأط ألاخمــش – الهىاجــ ٚالخلىٍــت – اإلا٢خبــاث
الش ّ
ّ
ٜمُت الخلىٍت – هٍام "دي ظباٌغ"

* 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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الش ّ
فــي الىٜــذ الــزي ؼــهذ مــُالد اإلا٢خبــاث ّ
ٜمُ ـت وجىىسَــا١ ،اهــذ َىــا ٟزــىسة ِمُٝــت فــي أظــالُب جىصَــْ اإلاىبىِــاث
الّلمُــت وألا١ادًمُــت٘ .هىــا٠ ٟــم ٠بحــر مــً مفــادس اإلاّلىمــاث التــي ًــخم الىـــى ٥ئلحهــا آلانً ،
هٍشٍــا ِلــى ألاٜــل ،فــي ّ
أي
ّ
ـى٘شِ ،لــى ظــبُل اإلاثــا ،٥خاظــب ئل٢ترووــي ّ
مخفــل باإلهترهــذ .وٍـ ّ
صمــان ومــً ّ
ـخم الىٍــش ئلــى اإلا٢خبــاث
أي م٣ــان ،واإلاــا جـ
الش ّ
ّ
ٜمُـت فــي البلــذان الىامُــت باِخباسَــا أمــال ٠بُ ـ ًشا لخلــ ٤الـ ّـذو ٥التــي جىاحــه بىبُّتهــا مؽــ٢الث خــادة فــي الىـــى ٥ئلــى
اإلافادس اإلاىبىِت ،وفي ٌل ما حؽحر ئلُه ألادلت مً ئخٙا ٛخذماث اإلا٢خبـاث الخٝلُذًـت فـي جدُٝـ ٞسظـالتها فـي جـى٘حر
اإلاّلىم ــاث راث الف ــلت وف ــي الى ٜــذ اإلاىاظ ــب (٘ .)1م ــً اإلاّل ــىمّ ،أن ألاظ ــّاس اإلاشج ّٙــت للمف ــادس اإلاىبىِ ــت جخج ــاوص
الٝـذسة الؽـشاةُت للبلــذان الىامُــت .وفـي أ٘شٍُٝــا ،خُــث ًٝــْ مــا ًضٍـذ ِــً  %50مــً الــبالد ألا٠ث ـش ٘ٝـ ًـشا فــي الّــالم ،حّـ ّـذ
ّ
الخىصَــْ ّ
آلُـاث ّ
م٣لٙــت للٕاًــت باليعــبت ئلــى ٔالبُــت ّ
الذاسظــحن( .)2ومــً الىاضــر ً
الخ ّ
أًمــا أن ّ
ٝلُذً ـت
ال٢خــب ألا١ادًمُــت
ً
الش ّ
ٜذ أخٝٙذ بفىسة رسَّت في الّالم الىـامي( .)3ومـً َىـا ،بـشصث اإلا٢خبـاث ّ
مىشوخـا لهـزٍ آلالُـاث .ومـْ
ٜمُـت بـذًال
رل ،٤جىاحه البلذان الىامُت ّ
الش ّ
جدذًاث ِذًذة في ئوؽاء اإلا٢خباث ّ
ٜمُـت وأظـالُب ئجاختهـا ،مثـل اهخٙـاك مّـذالث
اٜخى ــاء الخاظ ــباث واهدؽـ ــاس ؤلاهتره ــذ ،والمـ ــّ ٚالؽ ــذًذ ف ــي البى ـ ـى ألاظاظـ ـ ُّت لخٝىُـ ــاث اإلاّلىم ــاث والاجفـ ــاالث،
الش ّ
واهخٙاك معخىي الثٝا٘ت ّ
ٜمُت ،وهٝق اإلاىاسد اإلاالُت ،ئلخ(.)4
الش ّ
وم ــً َى ــا ب ــشص أخ ــذ الب ــذاةل اإلام٢ى ــت وَ ــى ئجاخ ــت اإلا٢خب ــاث ّ
ٜمُ ـت ِبـ ـش الهىاج ــ ٚالخلىٍ ــت ٘ :ــارا  ١ــان الىـ ــى ٥ئل ــى
خُُٝٝــا٘ ،ـ ّ
ّ
ّ
ً
الخلىٍ ـت ،فــي اإلاٝابــل ،فــي مخىــاوٜ ٥ىــاُ
ـان الهىاجــٚ
ل٢تروهُــت ًمثــل جدـ ّـذ ًًا
اإلاّلىمــاث ِبــر الخاظــباث ؤلا
ّ
ّ
الخلىٍ ـت فــي ٠ثُ ـش مــً اإلاىــاو ٞالخ ـي ًفــّب
ِــشٍن مــً الىــاط .وِلــى رلــً ٤بــذو الاجفــا ٥باإلهترهــذ ِب ـش الهىاجــٚ
ّ
ئًف ــا ٥ألاظ ــال ٟئلحه ــا را أَمُ ــت مّخبـ ـشة :رل ــ ٤أه ـه ٌعــهم ف ــي ئم٣اهُ ــت اظ ــخخذام َ ــزٍ ألاحه ــضة الزُ٠ــت للىـ ــى ٥ئل ــى
الش ّ
الش ّ
ٜمُ ـت .وَ ٢ــزا جب ــذو ئجاخ ـت اإلا٢خب ــاث ّ
مف ــادس اإلا٢خب ــاث ّ
ٜمُ ـت ِل ــى الهىاج ــ ٚالخلىٍ ــت ،وٜب ــى ٥رل ــ ٤ف ــي ظ ــُاٛ
ٌشوٗ البلذان الىامُتً ،
مهما للٕاًت.
ٌؽ ـ ــهذ اظ ـ ــخخذام الهىاج ـ ــ ٚالخلىٍ ـ ــت ف ـ ــي الّ ـ ــالم اإلاخ ٝـ ــذم ٠ثا٘ ـ ــت ٠بُـ ـ ـشة ،بمّ ـ ــذ ٥اهدؽ ـ ــاس ً ـ ــذوس خ ـ ــى %118 ٥ف ـ ــي
اإلاخىظ ــي(*)٘ ،م ــال ِ ــً اصدَ ــاس ف ــي ئم٣اه ــاث الهىاج ــ ٚالز ُ٠ــت ،وصٍ ــادة ف ــي خش ٠ــت البُاه ــاث الّاإلاُ ــت ِبـ ـش الؽ ــب٣اث
الخلىٍت ،والتـي ججـاوصث خش٠ـت الاجفـاالث الفـىجُتَ .ـزا ئلـى حاهـب أظـباب أخـشي ِذًـذة حّلـذ الهىاجـ ٚالخلىٍـت
ّ
أخ ــذ الب ــذاةل اإلاهم ــت للىـ ــى ٥ئل ــى اإلاف ــادس الّلمُ ــت .وحؽ ــحر الخ ٝــذًشاث ئل ــى أهـ ـه ف ــي ٔم ــىن ٘ت ــرة وحح ــزة م ــً آلان،
ظُفـ ــبذ ِـ ــذد اإلاعـ ــخُٙذًً اإلاخفـ ــلحن باإلهترهـ ــذ مـ ــً َـ ــىاجٙهم الخلىٍـ ــت أ٠ث ـ ـش مـ ــً اإلاخفـ ــلحن بهـ ــا مـ ــً الخاظـ ــباث
ّ
اإلا٢خبُ ــت( .)5ول ٝــذ ؼ ــهذ ّ
الخد ـ ّـى ٥ف ــي الاجف ــا ٥الخل ــى ّي باإلهتره ــذ هم ــىا مثح ـ ًـرا لالَخم ــام م ــْ اهدؽ ـاس الهىاج ــ ٚالز ُ٠ــت
ال٢بحرة راث اللمغ اإلاخّذد مىز ِام  ،2007ومْ اهدؽاس أحهضة الخاظباث اللىخُت مىز ِام .2010
وم ــْ رل ــ ٤جخىل ــب ئجاخ ــت الخ ــذماث ِل ــى الهىاج ــ ٚالخلىٍ ــت مع ــخىي س ً
ُّ٘ ــا م ــً ؤلاإلا ــام باخخُاح ــاث اإلاعـ ــخُٙذًً
ّ
ومخىلب ــاتهم ،والخٕلـ ـب  ٠ــزلِ ٤ل ــى ٠ثُ ـ ـش م ــً اإلاؽ ــ٢الث اإلاشجبىـ ـت بىبُّته ــا باإل٘ ــادة م ــً الهىاج ــ ٚالخلىٍ ــت ألداء
ّ
ل٢تروهُـ ــت ،ورلـ ــ ٤مثـ ــل حجـ ــم الؽاؼـ ــاث الف ــٕحرة ،واإلاّىٜـ ــاث راث الفـ ــلت بادخـ ــا ٥البُاهـ ــاث ،ئلـ ــخ.
ألاوؽ ــىت ؤلا

* http://www.itu.int/ITUD/ict/statistics/at_glance/KeyTelecom.html, February 20Th 2012.
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الش ّ
وحّــشك اإلاباخــث الخالُــت مــً َــزٍ اإلاٝالــت بّــن اإلاالمــذ الشةِعــت إلجاخــت اإلا٢خبــاث ّ
ٜمُـت ِلــى الهىاجــ ٚالخلىٍــت،
الش ّ
ودساظــت إلاــذي ؤلا٘ــادة مــً َــزٍ ألاحهــضة فــي البِئــاث التــي حّــاوي مــً الٙجــىة ّ
ٜمُـت ،مــْ جفــمُم مٝتــرح إلجاخــت أخــذ
الش ّ
هٍم اإلا٢خباث ّ
ٜمُت الؽهحرة ومٙخىخت اإلافذس (وَى هٍام "دي ظباٌغ" ِ )DSpaceلى الهىاج ٚالخلىٍت.

1
ً
ـذًال ً
الش ّ
ئرا ١ــان الىـــى ٥ئلــى اإلا٢خبــاث ّ
مم٢ىــا للبلــذان الىامُــت التــي جىاحــه بىبُّتهــا
ٜمُ ـت ِب ـش الهىاجــ ٚالخلىٍــت بـ
مؽ٢الث خادة في الخفىِ ٥لـى اإلافـادس اإلاىبىِـت وجٝىُـاث اإلاّلىمـاث والاجفـاالث ِلـى ّ
العـىاء٘ ،اهـه ًم٢ـً لهـزٍ
اإلا٢خبــاث ً
أًمــا جدُٝــُٜ ٞمــت ممــا٘ت للبلــذان اإلاخٝذمــت باِخباسَــا آلُــت ئلــاُ٘ت للىــى ٥ئلــى اإلاّلىمــاث .وفــي ظــُاٛ
ّ
الش ّ
ئِذاد جل ٤اإلا٢خباث ّ
الخدذًاث.
ٜمُت إلجاختها ِلى ألاحهضة الخلىٍت ،البذ مً مشاِاة
أ -الخدذًاث
الش ّ
ًضخــش مجــا ٥اظــخخذام ألاحهــضة الخلىٍــت لالجفــا ٥باإلهترهــذ ،وبالخــالي الىـــى ٥ئلــى اإلا٢خبــاث ّ
ٜمُ ـت اإلاخاخــت ِل ــى
الؽـب٢ت ،بالخدــذًاث التــي ًيبغـي الخّامــل مّهــا بّىاًـت ِىــذ ئِــذاد مثــل َـزٍ الخــذماث .ومــً بـحن َــزٍ الخدــذًاث مــا
َى مً ألاَمُت بم٣ان لدعلُي المىء ِلُه ،مثل:
 ـٕش معاخت ؼاؼت الهاج :ٚخُث ج٢ؽ ٚالذساظاث أن اإلاعخخذمحن لؤلحهضة راث الؽاؼاث الفٕحرةأٜل ّ٘الُت في ئهجاص مهامهم بيعبت  %50مً اإلاعخخذمحن لؤلحهضة راث الؽاؼاث ال٢بحرة ( .)6وِلى َزا
ّ
الش ّ
٘اهه البذ مً مشاِاة ألاظلىب الزي ًخٙاِل به اإلاعخُٙذون مْ اإلا٢خبت ّ
ٜمُت ،و٠زل ٤ألاظلىب الزي
ًخم به ِشك الىٍام لهإالء اإلاعخُٙذًً ِلى مثل َزٍ الؽاؼاث الفٕحرة.
ّ
ً
ّ
ّ
ِادة ما ّ
اإلا٢خبُت،
الّى٢بىجُت لئل٘ادة مجها ِبر الخاظباث
ًخم ئِذاد مدخىٍاث الؽب٢ت
 ٙ٠اًت املخخىي:ولزا ٘ان ججهحز َزٍ املخخىٍاث لؤلحهضة الخلىٍت ًٝخط ي ئِذادَا للّمل ِلى ؼاؼاث ـٕحرة الدجم.
ً
ّ
 ئدخا ٥البُاهاثً :الخلىٍت مً الفّىبت بم٣ان مٝاسهت بلىخت
٠ثحرا ما ً٣ىن ئدخا ٥البُاهاث ِلى ألاحهضة
ً
اإلاٙاجُذ في الخاظباث اإلا٢خبُتّ٘ .ادة ما ج٣ىن ألاحهضة ألاولى راث لىخت مٙاجُذ مدذودة ؤلام٣اهاث للٕاًت
بما جدمله مً مٙاجُذ ـٕحرة الدجم٘ ،مال ًِ ا٘خٝادَا ّ
أي حهاص للخأؼحر.
 ئم٣اهاث ألاحهضة :واإلاا ١اهذ الهىاج ٚالخلىٍت ال جذِم ،في الٕالب ،ما ٌعمى باإلا٣ىهاث ؤلالاُ٘ت plug-ً
مدذودا للٕاًت .ئلا٘ت ئلى رل٘ ،٤ان
٘ ،insان هىا ٛاملخخىي الزي ًم ً٢دِمه ِلى جل ٤الهىاجً ٚبٝى
ئم٣اهاث بّن الهىاجٜ ٚذ ج٣ىن مخىالّت ُ٘ما ًخفل بٝىة اإلاّالجت ،وجدمل ألاداء ،وحجم را٠شة
الاختزان.
ب -أفضل الخطبُلاث
ّ
ّ
الش ّ
اإلاخّلٝت بالىــى ٥ئلـى اإلا٢خبـاث ّ
ٜمُـت ِلـى ألاحهـضة راث الؽاؼـاث الفـٕحرة٘ ،اهـه
الخدذًاث
بالشٔم مً
ّ
الش ّ
٘اهـه مــً ّ
جىحــذ همــارج ِذًــذة إلجاخــت الُ٢اهــاث ّ
ألاَم ُّـت بم٣ــان ٜبــل املخــاوشة
ٜمُـت ِلــى الهىاجــ ٚالخلىٍــت .ولــزا
الش ّ
باجاخـت اإلا٢خبـاث ّ
ٜمُـت ِلـى َـزٍ ألاحهـضة ،مشاِـاة بّــن اإلاعـاةل راث الفـلت مثـل :مـا هـي الـذسوط اإلاعـخٙادة مــً
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الخجــاسب العــابٝت؟ ومــا الــزي ًم٢ــً ِملــه بفــىسة أ٘مــل ممــا ظــبٞ؟ وَىــا ًٝــ ٚأخــذ اإلافــادس(ِ )7لــى بّــن مالمــذ
ّ
الخّلم ّ
الشةِع ُّت مً جل ٤الخجاسب:
ً
 ًيبغي أن ً٣ىن اإلاؽشوُ بعُىا ٜذس ؤلام٣ان، ًيبغي اظخخذام أخذ أوش الّمل الخاـت بالهىاج ٚالخلىٍت ٣ً ،)*(Mobile frameworkىن ٜذ جماخخبا ٍ بالّٙل في مىفت مخّذدة ّ
الىٍم،
س
ً
 ًيبغي جىىٍش بشهامج مدذد ِلى الّى٢بىجُت إلمذاد الخىبُ ٞبالبُاهاث ،ورل ٤بذال مً حمْ الفىسوواـٙاث البُاهاث (اإلاُخاداجا) مْ الخىبًُ ٞ
ًذوٍا،
 ًيبغي أن ً٣ىن َىا ٟجش٠حز واضر ِلى جىىٍش واحهت للهاج ٚالخلىي ،وبذسحت أٜل مً رلِ ٤لى مىفتراث جىبُٝاث مدذدة.
الش ّ
وَىــا ٟمعــاسان سةِعــان إلجاخــت ئخــذي اإلا٢خبــاث ّ
ٜمُ ـت ِلــى الهىاجــ ٚالخلىٍــت ،وَمــا :جىــىٍش واحهــت ِى٢بىجُــت
ّ
للهــاج ٚالخلــىي ،أو جىــىٍش جىبُــ ٞخــاؿ بــزل .٤وال حهــم َىــا أي اإلاعــاسًٍ ًــخم اِخمــادٍ(**) ،مــا دام جـ ّـم اجبــاُ بّــن
ؤلاسؼاداث ّ
اإلاهمت .ووؽحر َىا ئلى لبىه باخثىن مً ئسؼاداث جيبغي مشاِاتها ِىـذ جىـىٍش مىٜـْ ِى٢بـىحي أو جىبُـٞ
الش ّ
للهاج ٚالخلىي( ،)8ومً بحن َزٍ ؤلاسؼاداث ما ًم٢ـً اِخبـاسٍ وزُـ ٞالفـلت بفـٙت خاــت بمؽـشوُ اإلا٢خبـت ّ
ٜمُـت
مثل:
-

-

-

ؤلاإلاام باإلاعخُٙذًً املخخملحن ومّش٘ت وبُّتهم واخخُاحاتهم والخفاةق الىٌُُٙت التي ًشٔبىجها في
الهىاج ٚالخلىٍت وماَُت َزٍ الهىاج ،ٚئلخ.
ّ
جمخ ْ اإلاى ْٜالّى٢بىحي بىاحهاث مخمحزة جخىا٘ ٞمْ خفاةق الهىاج ٚالزُ٠ت والهىاج ٚراث الؽاؼاث
التي حّمل باللمغ ،اِخباسا لىحىد أهماه مخّذدة مً اإلاعخُٙذًً جدٍى بأهىاُ مخخلٙت مً الهىاج،ٚ
اخخُاس مجمىِت مً الىٌاة ٚألا٠ثر ّ
أَم ُّت ج٣ىن مخاخت مباؼشة ِلى ؼاؼت اظخٝبا ٥اإلاى ْٜأو
م٣ىهاث ظىذ اإلا٢خب لمً ٜىاةم ٌعهل ّ
الخىبُ ،ٞوئجاخت باقي ّ
الىٙار ئلحها بدُث ال ٌؽىب اإلاحزاث التي
ًدفل ِلحها اإلاعخُٙذون مً مى ْٜالهاج ٚالخلىي أو الخىبُّ ٞ
أي هٝق ِىذ مٝاسهتها باـذاسة ظىذ
اإلا٢خب،
ً
خاـت ِىذما ال ً٣ىن ّ
ّ
الىٙار اإلاباؼش مخاخا
ئوؽاء جىبُ ٞللهاج ٚالخلىي بذال مً اإلاى ْٜالّى٢بىحي،
اظخمشاس ،أو ِىذما ج٣ىن َىا ٟخاحت لبّن الخفاةق اإلامحزة للهىاج ٚالخلىٍت (مثل ال٣امحرا أو
جدذًذ مىا ْٜاإلاعخّملحن ،ئلخ،).
والخفمُم ّ
الٝابلُت لئل٘ادة ّ
ّ
ّ
ّ
الخلىٍت
ٙاِلي ِىاًت خاـت مْ مشاِاة اخخالٗ مىاـٙاث الهىاجٚ
الخ
ئًالء
ظىاء مً خُث البِئاث أو اإلاّذاث.

* ألوش ِمل ألاحهضة الخلىٍت َ Mobile Frameworkذ٘ان ،أوالَما جىخُذ ِملُت البرمجت أي جخم البرمجت مشة واخذة لّذة هٍم مخخلٙت ،وزاهحهما جىٌُ ٚالخبرة التي ًمل٢ها اإلابرمج
ً
(خفىـا مىىسي اإلاىا ْٜالّى٢بىجُت) الظخخذامها في الُٝام بخىبُٝاث لؤلحهضة الخلىٍت .ؤالبُت أوش الّمل مٙخىخت اإلافذس( .اإلاترحم).
** ج٢ؽ ٚدساظاث اإلاعخُٙذًً أن ؤلا٘ادة مً واحهاث الهىاج ٚالخلىٍت اإلاخمثلت في الخىبُٝاث ،جخجاوص ب٢ثحر ؤلا٘ادة مً الىاحهاث الّى٢بىجُت للهىاج ٚالخلىٍت( .اإلاترحم).

48

ّ
ّ
ّ
ّ
العشبُت للمعلىماث – املجلذ  – 25العذد الثاوي
املجلت

2
ٜمُ ـت ف ــي البلــذان ّ
بشمجُ ـاث مٙخىخــت اإلاف ــذس ِىــذ ئوؽــاء م٢خبــاث س ّ
ّ
الىامُــت .وِذًــذة هــي هٍ ــم
البــذ مــً اظــخخذام
الش ّ
اإلا٢خبـ ــاث ّ
ٜمُ ـ ـت مٙخىخـ ــت اإلافـ ــذس اإلاعـ ــخخذمت ب٢ثـ ــرة فـ ــي َـ ــزٍ البلـ ــذان ،ومجهـ ــا :دي ظـ ــباٌغ  ،DSPaceوُ٘ـ ــذوسا
بشمجُ ـاث مٙخىخ ــت اإلاف ــذس أظ ـ ً
ّ
ـلىبا
 ،Fedoraوئي ب ــشهدغ  ،EPrintsوحشٍيع ــخىن  ،Greenstoneئل ــخ .وَّ ــذ اظ ــخخذام
ً
ٜمُـت ِلــى الهىاجــ ٚا ّ
الش ّ
ـاال إلجاخــت اإلا٢خبــاث ّ
لخلىٍـت ِلــى هىــا ٛواظــْ ،و٠ــزل٘ ٤ــان بىــاء واحهــت للهــاج ٚالخلــى ّي
٘ ّـ
ً
الش ّ
اِخمادا ِلى أخذ هٍم اإلا٢خباث ّ
ٜمُت مٙخىخت اإلافذس اإلاؽهىسة ظُّمل ِلـى ئجاخـت مفـادس اإلا٢خبـاث ئلـى ٜىـاُ
٠بحــر مــً حمهــىس اإلاعــخُٙذًً .وَّــشك الٝعــم اإلاخبٝــي مــً َــزٍ اإلاٝالــت جفـ ً
ـمُما إلخــذي جىبُٝــاث الهــاج ٚالخلـىي
الش ّ
بٕـ ــشك الىــ ــى ٥ئلـ ــى اإلا٢خبـ ــاث ّ
ٜمُ ـ ـت التـ ــي حّمـ ــل ِلـ ــى هٍـ ــام "دي ظـ ــباٌغ" ،مـ ــْ التر ُ٠ـ ـض بفـ ــٙت خاــ ــت ِلـ ــى
الش ّ
ّ
خفىـُاث البِئاث التي حّاوي مً الٙجىة ّ
ٜمُت.
ّ
الش ّ
و"دي ظــباٌغ" َــى أخــذ أؼــهش هٍــم اإلا٢خبــاث ّ
املجاهُ ـت ومٙخىخــت اإلافــذس .وَ ـى هٍــام مخىا٘ــ ٞمــْ مشظــىم
ٜمُ ـت
مبـادسة ألاسؼـُ ٚاإلاٙخــىح لخجمُـْ واــٙاث البُاهــاث  ،OAI-PMHوجمـذ جشحمـت الىاحهــت الخاــت بـه ئلــى مـا ًضٍـذ ِــً
 20لٕــت ِاإلاُ ــت(*) .وال ؼ ــّ ٤أن ئجاخ ــت َ ــزا ّ
ّ
الخلىٍ ـت ِل ــى هد ــى ظ ــلُم ظ ــىٗ ٌع ــهم ف ــي
الىٍ ــام للّم ــل ِل ــى الهىاج ــٚ
جِعحر الىـى ٥ئلى مفادس اإلا٢خباث.
أ -جىكعاث املعخفُذًً ومذي اظخخذام أحهضة الهىاجف الخلىٍت
٠مــا أؼــشها ظـ ً
ـابٝا٘ ،اهــه لخم٢ــحن وـــى ٥اإلاعــخُٙذًً إلاىٜــْ ِى٢بــىحي ِبــر الهــاج ٚالخلــىي ،أو جىــىٍش جىبُــ ٞخــاؿ
بــزل٘ ،٤اهــه مــً اإلاهــم الخّــشٗ ِلــى اإلاعــخُٙذًً ،وؤلاإلاــام باخخُاحــاتهم ،وألاحهــضة التــي ٌعــخخذمىجها،ئلخ( .)8ولهــذٗ
ئجاخــت م٢خبــاث سٜمُــت جيبنــي ِلــى "دي ظــباٌغ" ِلــى الهىاجــ ٚالخلىٍــت ،جـ ّـم ئِــذاد دساظــت للمعــخُٙذًً فــي ئخــذي
البلذان الىامُت التي حّاوي مً مّىٜـاث الخفـىِ ٥لـى اإلافـادس اإلاىبىِـت ئلـا٘ت ئلـى اهخٙـاك ملمـىط فـي مّـذالث
ّ
ل٢تروهُ ــت .و ٜــذ َ ــذ٘ذ َ ــزٍ الذساظ ــت ،الت ــي أحشٍ ــذ بجامّ ــت ح ــان بُاحُ ــه بذول ــت
اهدؽ ــاس ؤلاهتره ــذ والخاظ ــباث ؤلا
ّ
ال ـشأط ألاخم ــش ،ئل ــى ّ
الخّ ـ ّـشٗ ِل ــى آ اء اإلاع ــخُٙذًً خُ ــا ٥اإلاع ــاةل اإلاؽ ــاس ئلحه ــا ظ ـ ً
ـابٝا ،واإلاخّل ٝــت بخى ــىٍش واحه ــت
س
الش ّ
للهاج ٚالخلىي للم٢خباث ّ
ٜمُت اإلابيُت ِلى هٍام "دي ظباٌغ".
وال ـشأط ألاخم ــش أسخبُ ــل م ٣ــىن م ــً ِؽ ــش ح ــضس ًٝ ،ـ ّـذس ِ ــذد ظ ــ٣اجها بىد ــى  875 .491وع ــمت ،بمّ ــذ ٥أمُ ــت ً ٝـ ّـذس
بدــىالي ٠ ،)**(%2 .17مــا ًٝــذس ئحمــالي الىــاجج املخلــي للٙــشد ب  373 .3دوالس أمشٍ٣ــي .ومــً خُــث جٝىُــاث اإلاّلىمــاث
والاجف ــاالثً ،خمخ ــْ  %30م ــً ظ ــ٣ان َ ــزٍ ال ــبالد باجف ــا ٥مى ــخٍم باإلهتره ــذ٠ ،م ــا ًدٍ ــى  %76م ــجهم بأخ ــذ أحه ــضة
ّ
ل٢تروهُ ــت ف ــي مى ــاصلهم ظ ــىي  %11م ــً الع ــ٣ان .وجىاح ــه
اله ــاج ٚالخل ــىي ،وم ــْ رلـ ـ ٤ال ًخ ــى٘ش ِل ــى الخاظ ــباث ؤلا
ّ
ال ــبالد ،م ــً هاخُ ــت أخ ــشي ،مؽ ــ٢الث خ ــادة ف ــي الخف ــىِ ٥ل ــى مف ــادس اإلاّلىم ــاث اإلاىبىِ ــت( ،)9وال جخ ــى٘ش ف ــي َ ــزا
العُا ٛؼب٢ت ووىُت لخجاسة ال٢خب .وختى الخفىِ ٥لى اإلاىبىِـاث الىوىُـت ،والّلمُـت مجهـا بفـٙت خاــتً ،
ٔالبـا
ً
ً
خُُٝٝا .وَ٢زاّ ٘ ،
ما ًمثل ً
ً
ـان ئوؽـاء م٢خبـاث سٜمُـت فـي َـزٍ الٍـشوٗ وؤلا٘ـادة مجهـاً ،بـذو بـذًال مٝبـىال .وٜـذ
جدذًا
ظمي ّ
للىٍام ِلى ّ
الش ّ
* إلاضٍذ مً اإلاّلىماث ًِ "دي ظباٌغ" ،اهٍش اإلاىّ ْٜ
الشابي( .http://www.dspace.org :اإلاترحم).
** http://www.ine.cv, January 30 2011 - 2010 national census.
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الش ّ
وؽ ــأث بال ّٙــل أول ــى اإلا٢خب ــاث ّ
ٜمُـ ـت ف ــي َ ــزٍ ال ــبالد بجامّ ــت ح ــان بُاحُ ــه ِ ــام  ،2008باظ ــخخذام هٍ ــام "دي
ظباٌغ".
ّ
ولٕــشك حم ــْ اإلاّلىم ــاث خ ــى ٥مخىلب ــاث اإلاعــخُٙذًً واخخُاح ــاتهم وم ــا ًدٍ ــىن ب ــه مــً أحه ــضة ف ــي ٌ ــشوٗ ئخ ــذي
ّ
ّ
جدلُلُـت بجامّـت حـان بُاحُـه بذولـت الـشأط ألاخمـش ،خُـث جخـى٘ش م٢خبـت سٜمُــت
البلـذان الىامُـت ،ج ّـم ئحـشاء دساظـت
ّ
ّ
جيبنــي ِلــى هٍــام "دي ظــباٌغ"٠ ،مــا جخــى٘ش مجمىِــت مــً اإلاىدعــبحن ئلــى املجخمــْ ألا١ــادًمي الــزًً ًمثلــىن الجمهــىس
ّ
اإلامخذة ما بحن ً 24ىاًش و٘ 2براًـش  ،2012وؼـاس٘ ٟحهـا  312مـً
الشةِس ّي اإلاعتهذٗ .وٜذ اظخٕشٜذ الذساظت الٙخـشة
اإلاعخُٙذًً املخخملـحن مـً بـحن  2100داسط و 200مدالـش بالجامّـت .وٜـذ أحـاب اإلاعـخُٙذون مـً حمُـْ املجـاالث
اإلاىلـ ــىُِت ِلـ ــى الاظـ ــدباهت التـ ــي ٜعـ ــمذ ئلـ ــى أسبّـ ــت مدـ ــاوس سةِع ـ ـ ُّت هـ ــي مـ ــذي الىــ ــى ٥ئلـ ــى جٝىُـ ــاث اإلاّلىم ـ ــاث
ّ
ل٢تروهُــت ،ومشةُ ــاث
والاجفــاالث ،وم ــذي اظــخخذام الهىاج ــ ٚالخلىٍــت ،وم ــذي الىـــى ٥ئل ــى اإلافــادس ألا١ادًمُ ــت ؤلا
اإلاعخُٙذًً.
وُ٘ما ًلي ِشك هخاةج الذساظت وجدلُلها:
مذي الىصىٌ إلى جلىُاث املعلىماث والاجصاالث
٠ؽٙذ ّ
الذساظت أن معخىي الىـى ٥ئلى جٝىُاث اإلاّلىماث والاجفاالث ًٙـى ٛاإلاخىظـي ب٢ثحـر ،خُـث أ٘ـاد %86.5
ّ
ممــً أحــابىا ِــً الاظــدباهت ب ـأجهم ًدٍــىن بداظــب ئل٢ترووــي مجزلــيُ٘ ،مــا ًخــى٘ش  %71مــجهم ِلــى خاظــب مدمــى.٥
ئل ــا٘ت ئل ــى رل ــ ٘ ،٤ــان  %11م ــً اإلاع ــخجُبحن ًى ــىون الخف ــىِ ٥ل ــى خاظ ــب مدم ــى ٥ف ــي ٔم ــىن الؽ ــهىس الع ــخت
اإلاٝبلــت .وُ٘مــا ًخّلــ ٞباإلهترهــذ ،أ٘ــاد  %69.7مــً اإلاعــخجُبحن بخمــخّهم باجفــا ٥ظــهل باإلهترهــذ ،فــي خــحن ّأن مّــذ٥
اهدؽاس ؤلاهترهذ في سبىُ البالد ال ًخجاوص !30
وَ٢زا ّ٘لى الشٔم مً اهخٙاك مّذالث اهدؽاس الخاظـباث وؤلاهترهـذ فـي الـبالد٠ ،ؽـ ٚأِمـاء املجخمـْ ألا١ـادًمي
بجامّـ ــت حـ ــان بُاحُـ ــه ِـ ــً معـ ــخىي مٝبـ ــىِ ٥مىمـ ــا فـ ــي الىــ ــى ٥ئلـ ــى اإلافـ ــادس راث الفـ ــلت بخٝىُـ ــاث اإلاّلىمـ ــاث
والاجفا.٥
مذي اظخخذام ألاحهضة الخلىٍت
و٘ٝــا لىخــاةج الذ اظــت ٘ــان  %97.4مــً ميعــىبي الجامّــت مــً بــحن ّ
ً
الذاسظــحن واملخالــشًٍ ًمخل٣ــىن أحهــضة َىاجــٚ
س
خلىٍــت ،و %16مــً َــإالء ألاخُ ـشًٍ ًمخل٣ــىن أحهــضة "آي ٘ــىن" .وجشجٙــْ َــزٍ اليعــبت ئلــى  %43ئرا ٜمىــا بمــم "آلاي
٘ ــىن" ئل ــى ُٔـ ـشٍ م ــً ألاحه ــضة الخذًث ــت (مث ــل آلاي ب ــىد ج ــدؾ ،وآلاي ب ــاد ،والبال٠بُـ ـشي ،وأحه ــضة ألاهذسوٍ ــذ ،وأحه ــضة
الهــاج ٚالتــي حّمــل بىٍــام وٍىــذوص)(*) .وباإلل ـا٘ت ئلــى رلــ٘ ،٤ــان وعــبت  %26مــً اإلاعــخجُبحن لــذحهم خىــي الٜخىــاء
أخذ ألاحهضة الزُ٠ت في ٔمىن الؽهىس العخت اإلاٝبلت.

* ١ان ًيبغي ِلى الباخث َىا جٝعُم ألاحهضة بدعب هٍم الدؽُٕل ،بدُث ًىمم ١ل مً آلاي ٘ىن وآلاي بىد جدؾ وآلاي بىد جدذ لىاء ألاحهضة التي حّمل بىٍام آي أو ئط .iOS
(اإلاترحم).
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ّ
ّ
ّ
ّ
العشبُت للمعلىماث – املجلذ  – 25العذد الثاوي
املجلت

ّ
وَ٢زا ًم٢ـً الٝـى ٥ئهـه فـي ٔمـىن الؽـهىس العـخت اإلاٝبلـت ظـُ٣ىن لـذي  %69مـً اإلاعـخُٙذًً املخخملـحن بالجامّـت
أخذ أحهضة الهىاجـ ٚالزُ٠ـت ،أو آلاي بـىد جـدؾ أو الخاظـباث اللىخُـت (**) ،والتـي ًم٢ـً اظـخخذامها فـي الىــى ٥ئلـى
الش ّ
اإلا٢خبت ّ
ٜمُت اإلاّخمذة ِلى "دي ظباٌغ".
وبــشٔم اإلاإؼ ـشاث العــابٝت٘ ،ــان ٝ٘ %29ــي مــً اإلاعــخُٙذًً املخخملــحن َــم الــزًً ًدٍــىن باؼــترا ٟفــي خــذماث
ّ
الخلىٍت .وٍشي الزًً ال ًدٍـىن بمثـل َـزا الاؼـترا ،ٟأن أخـذ ألاظـباب الشةِعـت لـزل٤
اجفا ٥ئهترهذ ِلى َىاجٙهم
َى اهخٙاك حىدة الخذمت أو اسجٙاُ ج٣لٙتها أو ِذم خاحتهم ئلحها مً ألاظاط .وختى اإلاؽتر٠حن في الخذمـتّ ٘ ،ـاجهم
ّ
ًشون أجهم ال ًُٙذون مً َزٍ الخذمت في الّادة ِىذ جى٘ش اجفا ٥ئهترهذ بداظبهم اإلا٢خبي.
ّ
لىرروهُت
مذي الىصىٌ إلى املصادسألاوادًمُت إلا
ّ
٠ؽــٙذ هخــاةج ّ
ّ
الش ّ
الذساظــت ّأن اإلاعــخُٙذًً املخخملــحن مــً اإلا٢خبــت ّ
الخلىٍـت ال ًىلّــىن فــي الّــادة ِلــى اإلافــادس
ٜمُـت
ّ
ل٢تروهُــت ِلــى َــىاجٙهم الخلىٍـت ،باظــخثىاء  %22مــجهم الــزًً ٌّـ ّـذون َـزا الاوــالُ ِــادة لــذحهم .وجٝــىم
ألا١ادًمُـت ؤلا
ه ٙــغ َ ــزٍ اليع ــبت ً
جٝشٍب ــا م ــً اإلاع ــخُٙذًً بخدمُ ــل َ ــزٍ اإلاف ــادس باظ ــخخذام ألاحه ــضة الخلىٍ ــت ،إلاىاـ ــلت ٜشاءته ــا
ً
ً
الخٝـ ــا .وِـ ــادة مـ ــا ًٝـ ــىم َـ ــإالء ألاخُ ـ ـشون بـ ــاالوالُ ِلـ ــى جلـ ــ ٤اإلافـ ــادس فـ ــي ــ ــُٕت "بـ ــي دي ئٗ" أو ِلـ ــى مىاّٜه ـ ــا
ّ
ّ
ل٢تروهُ ــت٠ .م ــا أ٘ ــاد اإلاع ــخجُبىن بأه ـه م ــً ب ــحن الّىاة ــ ٞاإلالمىظ ــت ف ــي اظ ــخخذام الهىاج ــ ٚالخلىٍ ــت للىـ ــى ٥ئل ــى
ؤلا
ّ
ل٢تروهُـت ،مــا ًلــيِ :ـذم جــىا٘ش ؼـب٢ت "واي ٘ــاي" إلًفــالها بالهـاج ٚالخلــىي (بيعــبت ،)%39.4
مفـادس اإلاّلىمــاث ؤلا
ّ
أو لـ ــّ ٚظـ ــشِت الؽـ ــب٢ت ( ،)%35.9أو ِـ ــذم جـ ــى٘ش الخىبُـ ــ ٞالخـ ــاؿ بـ ــزل ،)%27.2( ٤أو ــ ــٕش حجـ ــم ؼاؼـ ــت
الهاج.)%21.7( ٚ
مشئُاث املعخفُذًً
الش ّ
أح ــاب  %73.7م ــً اإلاع ــخُٙذًً باإلًج ــاب ِ ــً الاظخٙع ــاس الخ ــاؿ بم ــا ئرا ١اه ــذ ئجاخ ــت اإلا٢خب ــاث ّ
ٜمُـ ـت ِل ــى
الهىاجــ ٚالخلىٍ ــت حّ ـ ّـذ أخ ــذ الّىام ــل ّ
الذاّ٘ــت الظ ــخخذامها٠ .م ــا ً ــشي َ ــإالء اإلاع ــخُٙذون أن َى ــا ٟز ــالر وٌــاةٚ
ّ
ًـ ّ
الش ّ
جى٘شَ ــا بف ــٙت سةِع ـ ُّت ف ــي اإلا٢خب ــت ّ
ـىدون
ٜمُ ـت الخلىٍ ــت وه ــي :ئم٣اهُ ــت جدمُ ــل املخخ ــىي ( ،)%59والاو ــالُ ِل ــى
اإلافادس ِلى الخي اإلاباؼـش ( ،)%56والبدـث ( .)%49أمـا ــُٖ اإلالٙـاث التـي ًٙمـلىجها أ٠ثـر مـً ٔحرَـا ٘هـي "بـي دي
ئٗ" ( ،)%52.4والىق اإلابعي ( ،)%26.9و"ئحؾ حي ئم ئ.)%20.5( "٥
وٍم ً٢جلخُق الىخاةج الشةِعت لهزٍ الذساظت في الّىاـش الخالُت:
 ًدٍى اإلاعخُٙذونِ ،لى جٙاوث ٘ما بُجهم ،بالخاظباث اإلا٢خبُت والاجفا ٥باإلهترهذ والاجفا ٥بالؽب٢تِبر الهىاج ٚالخلىٍت .وَّذ "آلاي ٘ىن" أ٠ثر الهىاج ٚالزُ٠ت اهدؽا ًسا بُجهم،
ّ
ٔالبُت اإلاعخُٙذًً َىاجّ ٚ
 ال جمخلّ ٤رُ٠ت ،ئال أهه مً املخخمل في ٔمىن ٘ترة ظخت ؼهىس أن ً٣ىن لذي
ّ
الل ّ
ىخُت،
 %69مجهم أخذ أهىاُ َزٍ الهىاج ٚأو "آي بىد" أو ئخذي الخاظباث

** مً اإلاّلىم أن ألاحهضة ألاخحرة جىذسج ً
أًما جدذ مٍلت ما ٌعمى بأحهضة الهىاج ٚالزُ٠ت( .اإلاترحم).
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 ال ً ٝىم ٔالبُت اإلاعخُٙذًً ،في الّادة ،باالوالُ ِلى مفادس اإلاّلىماث ألا١ادًمُت ِلى َىاجٙهم الخلىٍت،ّ
ً
أظاظا ئلى ِذم جى٘ش ؼب٢ت "واي ٘اي" إلًفالها بالهاج ٚالخلىي ،أو بيء ظشِت الاجفا٥
وَّىد رل٤
باإلهترهذ ،أو ِذم جى٘ش الخىبُ ٞاإلاالةم لزل ،٤أو ـٕش حجم ؼاؼت الهاج،ٚ
ٜمُت اإلاخاخت ِلى الهىاج ٚالخلىٍت ،وَم ّ
الش ّ
 ظُٝبل اإلاعخُٙذون ِلى اظخخذام اإلا٢خبت ًّٙملىن أن
ّ
ئم٣اهُت
ج٣ىن مفادسَا مخاخت في ـُٖ "بي دي ئٗ" ،والىق اإلابعي ،و"ئحؾ حي ئم ئ ،"٥ورل ٤مْ
الاوالُ ِلى املخخىي ً
الخٝا في خالت ِذم الاجفا ٥باإلهترهذ.
ب -جصمُم أخذ الخلىٌ الخلىُت للهىاجف الخلىٍت
بّذ ئحشاء الذ اظت ّ
الش ّ
الخ ّ
دلُلُت وجدلُل الىخـاةج ،بـذأث معـحرة جفـمُم هٍـام للىــى ٥ئلـى اإلا٢خبـاث ّ
ٜمُـت اإلاّخمـذة
س
ِلى هٍام "دي ظباٌغ" .و٠جضء مً َزٍ الّملُت ،جم بىاء مجمىِت مـً ملٙـاث اإلاعـخُٙذًً  personasباظـخخذام
الش ّ
اإلاّلىم ــاث الخـ ـي ج ـ ّـم ججمُّه ــا ،ئل ــا٘ت ئل ــى دساظ ــاث اإلاع ــخُٙذًً الع ــابٝت ِ ــً م ــذي ؤلا٘ ــادة م ـً اإلا٢خب ــت ّ
ٜمُـ ـت
اإلاّخم ــذة ِل ــى "دي ظ ــباٌغ" بجامّ ــت ح ــان بُاحُ ــه(٠ .)9م ــا ج ـ ّـم ً
أًم ــا اظ ــخخذام مجمىِ ــت م ــً البُاه ــاث ؤلال ـ ّ
ـاُ٘ت
ّ
الش ّ
املخذزــت ،بمــا فــي رلــ ٤ؤلاخفــاءاث الىاججــت ِــً أداة جدلــُالث حىحــل ِ Google analyticsــً اإلا٢خبــاث ّ
ٜمُ ـت.
وبى ـ ًـاء ِل ــى حمُ ــْ َ ــزٍ اإلاّلىم ــاث ،ج ــم بى ــاء أ بّ ــت ّ
ملٙـ ـاث سةِعـ ـ ُّت للمع ــخُٙذًً وهـ ـي" :و ــالب الجامّ ــت ال ــزًً ال
س
ّ
ًدٍ ــىن باجف ــا ٥ئهتره ــذ ف ــي مى ــاصلهم" و"ميع ــىبى الجامّ ــت م ــً املخال ــشًٍ والب ــاخثحن" و"و ــالب الجامّ ــت ال ــزًً
ًدٍىن باجفا ٥ئهترهذ في مىاصلهم" و"الىالب ألاحاهب" .واإلالٙان ألاوالن سةِع ُّان ،وألاخحران ّ
زاهىٍان.
وبالشٔم مً اإلاإؼشاث ؤلاًجابُت ًِ الاجفا ٥باإلهترهذ بحن اإلاعخُٙذًً املخخملحن بالجامّت٘ ،ـان اإلاعـتهذٗ أًمـا
ً
َى اظخخذام الىٍام في اإلاىا ْٜألاخشي بما ٘حها راث ؤلام٣اهاث املخذودة في الاجفا ٥بالؽب٢ت .وِلى رلـ٘ ٤اهـه بـذال
مــً جف ــمُم أداة ِى٢بىجُ ــت مبع ــىت "لل ـذي ظ ــباٌغ" للّم ــل ِل ــى الهىاج ــ ٚالخلىٍ ــت ،ج ــم اهخ ٝــاء أظ ــلىبحن ّ
م٢مل ــحن
لبّمهما البّن في َزا ّ
الفذد:
ألاظلىب ألاوٌ:
الش ّ
َــى جىــىٍش جىبُــٌ ٞعــمذ باظــخخذام اإلا٢خبــاث ّ
ٜمُ ـت اإلاّخمــذة ِلــى "دي ظــباٌغ" ِلــى الهىاجــ ٚالخلىٍــت ،ورلــ٤
ّ
ألٔـ ـشاك البد ــث ف ــي مف ــادس اإلاّلىم ــاث والاوـ ـالُ ِلحه ــا ،ئل ــا٘ت ئل ــى اظ ــخٝبا ٥مٝترخ ــاث الٝـ ـشاءة بى ـ ًـاء ِل ــى مل ــٚ
اإلاعخُٙذ .وَىا ٌّمل جىبُ ٞالهاج ٚالخلىي ً
أًما ِلى جم٢حن اإلاعخُٙذًً مً الاوالُ ِلى مفـادس اإلاّلىمـاث ختـى
فــي خالــت ِــذم جــىا٘ش اجفــا ٥باإلهترهــذ ،ممــا ٌعــمذ بخدمُــل َــزٍ اإلافــادس ِلــى َــىاجٙهم الصخفــُت لٕــشك الٝـشاءة
ّ
ّ
الالخٝتُ٘ .ما ٌعمذ َزا الخىبُ ٞفي خالـت الاجفـا ٥اإلاباؼـش بالؽـب٢ت ،بالبدـث الؽـامل فـي مىصِـاث "دي ظـباٌغ"
اإلاخّذدة ،وِشك الىخاةج للمعخُٙذًً .ولخدَ ُٞٝزا الهذٗ ٘اهه ًيبغي جىفـِب أخـذ الب ـشامج اإلاعـاهذة اإلاىظـىمت
ّ
بالىاحهت الخلُٙت ِ back-end serviceلى مىصُ "دي ظـباٌغ" لُٝـىم بدىُٙـز الّملُـاث الشةِعـت (البدـث ،وجٝـذًم
مٝترخــاث الٝـشاءة ،والبدــث الؽــامل ،ئلــخ ).وئسظــا ٥الىخــاةج ئلــى جىبُــ ٞالهــاج ٚالخلــىي .وٍيبغــي َىــا جىُٙــز خاــ ّـُت
البدـث الؽـامل ِ federate searchلـى م٢خبــاث "دي ظـباٌغ" ئمـا باظـخخذام واحهـت الخىبُٝـاث البرمجُـت "سظــذ"
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 RESTللـ ـذي ظ ــباٌغ أو ِ ــً وشٍ ــ ٞألا ١ــىاد البرمجُ ــت اإلاىظ ــىمت ب ـ ـ"د٠عدبىث"  DEiXToBotاإلا٢خىب ــت بلٕ ــت بُ ـ ـش.٥
وٍ٢ؽ ٚالؽ٣ل ( ًِ )1مّماسٍت َزا الىٍام اإلاٝترح.

شيل ( )1معماسٍت الىظام

وُ٘ما ًخّل ٞبدىفِب البرهامج اإلاعاهذ (الىاحهت الخلُٙت)٘ ،اهه ًجب أن ّ
ًخم في وٜذ الخى ًِ ٜٚالدؽُٕل
ورل ٤لخدىٍل مفادس اإلاّلىماث ئلى ـُٕت هفُت بؽ٣ل ١اٗ بٕشك الٝشاءة العلُمت ِلى أحهضة الهاجٚ
ّ
الخلىي .أما مٝترخاث الٝشاءة ،والىزاة ٞاإلايعٝت بفىسة أ٘مل٘ ،عىٗ ج٣ىن مخاخت ٘دعب ِلى مىصِاث
ّ ّ
اإلاٙاَُمُت الؽاسخت
"دي ظبعِغ" التي جم جىفِب البرهامج اإلاعاهذ ِلحها .وٍ٢ؽ ٚؼ٣ل ( ًِ )2الخشٍىت
و٘ٝا إلاخىلباث ّ
الشةِع ُّت لخىبُ ٞالهاج ٚالخلى ّيً ،
للىٌاةّ ٚ
ملٙاث اإلاعخُٙذًً الشةِع ُّت (اإلامحزة باللىهحن
ألاخمش وألاخمش) والثاهىٍت (اإلامحزة باللىهحن ألاصس ٛوالبني).

شيل ( )2خشٍطت املفاهُم لىظائف جطبُم الهاجف الخلىي
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ّأم ـا ألاظــلىب الثــاوي ُ٘ىفـ ّـب ِلــى بىــاء ٜالــب " themeلل ـذي ظــباٌغ" للهىاجــ ٚالخلىٍــت ،ومــً ّزم ـت ًـ ّ
ـخم بىــاء واحهــت
ّ
ّ
مخفف ــت لله ــاج ٚالخل ــى ّي باظ ــخخذام َ ــزا الىٍ ــام .وٍيبغ ــي ،لخد ُٝــ َ ٞــزا اله ــذٗ ،اظ ــخخذام واحه ــت
ِى٢بىجُ ـت
اإلااها١ــاًً الخاـــت "بال ـذي ظــباٌغ"  DSpace Manakinوهــي واحهــت ِى٢بىجُــت للمعــخُٙذًً مخففــت للم٢خبــاث
الش ّ
ّ
ٜمُ ـت الخـ ـي حّم ــل به ــزا الىٍ ــام .وَ ٢ــزا ٘ع ــىٗ ً ــخم اظ ــخخذام لٕ ــاث "ئ ٠ــغ ئط ئ XSL "٥و"ئ ٠ــغ ئح ــؾ ح ــي ئم"
 XHTMو"س ـ ـ ي ئط ئط"  CSSلخىـ ــىٍش الٝالـ ــب الخـ ــاؿ بالهـ ــاج ٚالخلـ ــىي .وظـ ــىٗ ٌّمـ ــل الٝالـ ــب مـ ــْ أي جىفـ ــِب
ّ
إلااها١اًً "الذي ظباٌغ"٠ ،ما ظِخم جىفِبه ِلى اإلاىصُ.
ّ
٘اهـه ظـ ّ
ـِخم جىــىٍش
وبــالىٍش ئلــى مــا َــى مّلــىم مــً حّــذد أهمــاه أحهــضة الهــاج ٚالخلــىي بــحن اإلاعــخُٙذًً املخخملــحن،
ـِخم فــي َــزا ّ
ّ
الّى٢بىجُ ـت لــه ِلــى خـ ّـذ ظــىاء .وظـ ّ
الف ـذد اِخمــاد زالزــت أهمــاه مــً
جىبُــ ٞللهــاج ٚالخلــى ّي والىاحهــت
َــزٍ ألاحهــضة وهــي :آلاي ٘ــىن ،وألاهذسوٍــذ ،والهىاجــ ٚالّادًــت .وفــي َــزا الفــذد ،ال ً ـضاّ ٥
الىٍــام اإلاٝخ ـشح فــي مشخلــت
الخف ــمُم ،وٍج ــشي رل ــ ٤باظ ــخخذام أظ ــلىب ّ
الخف ــمُم اإلاشج ٢ــض ِل ــى اإلاع ــخُٙذ٠ ،م ــا ًج ــشي بى ــاء الىم ــىرج الخ ــاؿ
وئحشاء اخخباساث الٝابلُت لئل٘ادة لجمْ مشةُاث اإلاعخُٙذًً خى ٥الىٍام.
اظخّشلذ َزٍ الذساظت الخدذًاث التي جىاحهها البلذان الىامُت في ظـُا ٛهمـالها للىــى ٥ئلـى مفـادس اإلاّلىمـاث
الش ّ
باإلا٢خبـ ــاث ،وجىاولـ ــذ مـ ــذي اظـ ــخخذام الهىاج ـ ــ ٚالخلىٍـ ــت للىٙـ ــار ئلـ ــى اإلا٢خب ـ ــاث ّ
ٜمُ ـ ـت باِخباسَـ ــا أخـ ــذ الب ـ ــذاةل
اإلاىشوخـت للخ ّـذ مـً َـزا ّ
الىـىُ مـً اإلاؽـ٢الث .وٜـذ ًمثــل جىـىٍش ١ـل مـً جىبُـ ٞللهـاج ٚالخلـىي وواحهـت ِى٢بىجُــت
الش ّ
لــه ِلــى أخــذ أؼــهش هٍــم اإلا٢خبــاث ّ
ٜمُ ـت ،وَــى هٍــام "دي ظــباٌغ"ُٜ ،مــت ممــا٘ت مهمــت فــي َــزا العــُا .ٛوال بـ ّـذ
َى ــا م ــً ئح ـشاء دساظ ــت للمع ــخُٙذًً ،بّ ــذ جى ــىٍش الىٍ ــام بال٣ام ــل ،ورل ــ ٤لل٢ؽ ــ ِ ٚــً م ــذي اظ ــخخذام اإلا٢خب ــت
الش ّ
ّ
ٜمُ ـت اإلاخاخــت ِلــى الهــاج ٚالخلــىي ومــذي ٜبىلهــا لــذي اإلاعــخُٙذًً املخخملــحن ،وبفــٙت خاـــت فــي ٌــل ٌــشوٗ
ئخذي البلذان الىامُت.
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اًللف الثّاين:
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تكنولوجيات اًلعلومات واالت ّدال يف قطاع التّعلّم والتّعليم
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الخّلُم ِبر الٙفى ٥الا٘ترالُت  Virtual Learningأخذ أهماه ّ
ٌّخبر ّ
ّ
الال٢ترووي ،وـُٕت مً ـُٕه
الخّلُم
ّ
الجذًذة التي ـاخبذ ّ
جخىى الخىاحض والّٝباث بحن ّ
الخ ّ
الذو٥
ٝذم الهاةل في وظاةل الاجفا ،٥اظخىاُ بٙملها
بالخّلُم ّ
وم ّ ً٢ألا٘شاد الزًً لم حعاِذَم ٌشو٘هم ِلى الالخداّ ٛ
الخ ّ
ٝلُذي أو الاظخمشاس ُ٘ه مً ٘شـت مىاـلت
حّلُمهم الّالي في أي م٣ان وصمان وجدذ ّ
أي ٌشٗ.
وَىا ٟمجمىِت مً ألاظباب والّىامل التي ّأدث ئلى اظخخذام ّ
الخّلُم ِبر الٙفى ٥الا٘ترالُت جمثلذ ّ
خاـت في
همى ّ
ّ
الخّلُم ًِ بّذ الزي ٌهش في جهاًت الٝشن الخاظْ ِؽش وخ ٞٝئؼباِا لخاحاث لم ج ً٢الجامّت الخٝلُذًت
حعخىُْ ئؼباِها ّ
زم حاء ّ
١الخّلُم مذي الخُاة وجلبُت خاحاث ظى ٛالّمل في املجخمْ الخذًثّ ،
جىىس ج٢ىىلىحُا
ً
ّ
ً
الىظاةي اإلاخّذدة وال٢مبُىجش وؼب٣اجه الّاإلاُت التي أـبدذ ّ
وـٙى٘ا دس ّ
ًى٘ش ً
اظُت
دسوظا
جٝذم حّلُما معخمشا
ّ
ّ
الُت وجذسٍبا ا٘تر ّ
حامُّت ا٘تر ّ
ّ
حامُّت ِبر الؽب٢ت.
الُا ٌعمذ بالخفىِ ٥لى ؼهادة
ّ ّ
ئ ّن ّ
الذوس ألاظاس ّي الزي ً ّ
الخّلم وجىمُت اإلاهاساث
إدًه الٙفل الا٘تراض ي في صٍادة الخدفُل اإلاّشفي وبٝاء أزش
ٌؽحر ئلى لشوسة ولْ ؼشوه لخُّٙل الٙفى ٥الا٘ترالُت في لىء مّاًحر الجىدة وحّذًل ّ
العُاظاث ،ورل٤
بىاء ِلى ّ
الخ ّ
إلزشاء اإلاىاهج وجىىٍش اإلاهاساث اإلاخىا٘ٝت مْ خاحت اإلاخّلمحن ً
ىىساث التى ٌؽهذَا الّفش الخال ّي.
الُت  -مّاًحر الجىدة ّ -
الُت ّ -
ٙاِلُت  -بشامج الٙفى ٥الا٘تر ّ
الخ ّ
الٙفى ٥الا٘تر ّ
الخُّٙل.
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اإلاخٕحراث ّ
والخ ّ
ّ
دذًاث التي ّأزشث ِلى ّ
مإظعاث املجخمْ في حمُْ املجاالث ،ومجها
ًىاحه ِالم الُىم الّذًذ مً
ّ
مجاّ ٥
ّ
الّملُت الخّلُمُت٘ :خىىٍش
الخّلُم ،وَى ما ٘شك جىىٍش َزٍ اإلاإظعاث وجدعحن حىدة مخشحاث
ألَمُخه في بىاء ؤلاوعان الٝادس ِلى ّ
ّ
ّ
الخّلُم مً ّ
ّ
الخّامل مْ
الىوني ،ورل٤
أَم الٝماًا التي جدٍى باالَخمام
الّملُت ّ
ّ
ّ
الخ ّ
ّ
ّ
ّلُمُت ٌّخبر وظُلت
الٙاِلُت في حمُْ ِىاـش
وجدذًاجه ،وباِخباس ّأن جدُٞٝ
مخٕحراث الّفش
أظاظُت مً وظاةل ّ
ّ
الخىمُت وجدٔ ُٞٝاًاتها اإلايؽىدة.
ّ
ّ
ّ
ّ
والىٍام ّ
العُاظاث ّ
الخّلُم ُّت ّ
الت ّ
ربىٍت الخذًثت ِلى لشوسة مىا٠بت ّ
ّ
ّلُمي إلاخىلباث الّفش
الخ
وجإ٠ذ الاججاَاث
الذِىة ئلى ؤلاـالح والخىىٍش اإلاذ س يّ ،
ٌل جضاًذ ّ
وجبني مذاخل حذًذة ح َّذ الجىدة مً ّ
واخخُاحاجه ،في ّ
أَمها،
س
خُث جدخل ّ
خممىه مً ّ
خحزا ٠بحرا مً الاَخمام في الّالم اإلاخٝذم إلاا ج ّ
مٝىماث ج ّخ ٞٙئلى خذ ٠بحر مْ الُٝم
ّ
الىالب وئسلاء املجخمْ وجىمُت الّالٜاث ّ
ّ
اإلابيُت ِلى
اإلاىلىُِت ،وخُث أن حىَش َزا اإلاذخل حهذٗ ئلى ئسلاء
ّ
ّ
والخدعحن ّ
مىٍمت ّ
ّ
الخذس ّ
ّ
واإلاعخمش لؤلداء.32
ٍجي
الفشاخت والثٝت والّمل ٙ٠شٍ ٞأو مجمىِاث
ّ
الخىىساث ألاخحرة التي خذزذ في ج٢ىىلىحُا اإلاّلىماث والاجفاالث
٠ما ٌؽحر(دمحم ِبذ الخمُذ 33)2005،3،ئلى ّأن
الخّلُم ؤلال٢ترووي  E-learningأو ّ
الخّلُم ِلحها هي التي اٜترن بها مٙهىم ّ
واِخماد ّ
الخّلُم ِبر الؽب٣اث Online
 learningأو الخذسَغ ِبر الؽب٣اث  .Network based teachingوفي ٠خاباث أخشي ٌعخخذم مٙهىم الا٘تراض ي
اإلاإظعاث التي جٝذم ّ
الخّلُم ّ
الىٍم مً ّ
جٝذم َزٍ ّ
اإلاإظعاث التي ّ
للخٙشٜت بُجها وبحن ّ
 Virtualلىـّ ٚ
الخّلُم
ّ
جٝذم ّ
ّ
ٝلُذيُ٘ ،ىلِ ٞلى اإلاإظعاث التي ّ
ّ
ّ
ّ
ؤلال٢تروهُت E-schools
ؤلال٢ترووي ِبر الؽب٣اث اإلاذاسط
الخّلُم
الخ
أو الا٘ترالُت  Virtual schoolsوالٙفل ؤلال٢ترووي  E-classroomأو الٙفل الا٘تراض ي Virtual classroom
الخاـت بهزا ّ
ألادبُاث ّ
ّ
اإلاعمُاث في ّ
والجامّاث الا٘ترالُت  Virtual universitiesؤحرَا مً ّ
الىىُ مً
والذساظاث
هٍم ّ
الخّلُم.
مشيلت البدث:
ّ
ّ
الى ّالب مً خال ٥هٍام الٙفى ٥الا٘تر ّ
الخالُت بّذ
الُت
اظدؽّشث الباخثت وحىد مؽ٢الث خاـت بذساظت
والخّلُم لىٍام ّ
جىبُ ٞوصا ة التربُت ّ
الخّلُم ؤلال٢ترووي ،وَى ما ًدى ٥دون الاظخٙادة ال٣املت مً َزٍ
س
ّ
ّ
اإلاعخدذزاث الخ٢ىىلىحُت .ومً َزا اإلاىىلّ ،ٞ
ّ
اظخ٢ؽاُ٘ت بهذٗ الخ ّ
الخالي
ّشٗ ِلى الىاْٜ
جم الُٝام بذساظت
ّّ
ّ
ّ
التربُت ّ
والخّلُم ،ورل ٤مً خال ٥اظدباهت
لخّلم الىالب بىٍام الٙفل الا٘تراض ي الخالي " "Centeraoneلىصاسة
ّ
الى ّالب ( )100واإلاّلمحن ( )50وأخفاة ّيي ج٢ىىلىحُا ّ
الخّلُم ( )50مْ ئحشاء
جم جىبُٝها ِلى مجمىِت مً
مٝابالث شخفُت مّهم .وٜذ أظٙشث هخاةج الذساظت الاظخ٢ؽاُ٘ت ًِ آلاحي:
 وحىد ّجدٍٙاث ِلى هٍام الٙفى ٥الا٘ترالُت بالؽ٣ل الخالي،

ِ 32بذ الّضٍض ِبذ الهادي( :)2007جٝىٍم الجهىد الىصاسٍت لخد ُٞٝمّاًحر الجىدة فى اإلاذسظت الابخذاةُت الٝاَشة.
 32دمحم ِبذالخمُذ( :) 2005أدواث الخّلُم ؤلال٢ترووي ِبر الؽب٣اث ،مىٍىمت الخّلُم ِبر الؽب٢ت ،جدشٍش دمحم ِبذ الخمُذ ،الٝاَشةِ :الم،اإلاش٠ض الٝىمى للبدىر التربىٍت والخىمُت
ؼّبت بدىر العُاظاث التربىٍت ،الٝاَشة.
33دمحم ِبذالخمُذ( :)2005أدواث الخّلُم ؤلال٢ترووي ِبر الؽب٣اث ،مىٍىمت الخّلُم ِبر الؽب٢ت ،جدشٍش دمحم ِبذ الخمُذ ،الٝاَشةِ :الم ال٢خب.
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 ٜلت اظخخذام الٙفل الا٘تراض ّي ،ئال بمٕىه جماسظها ئداسة اإلاذسظت ِلى اإلاّلمحن بىاء ِلى حّلُماث،ّ
الخفت الا٘تر ّ
الُت ل٣ل اإلاذاسط في وٜذ واخذ،
 ِشكّ
اإلاىاد ّ
 ِذم جى٘ش خفق ا٘ترالُت ل٣ل ّالذس ّ
اظُت،
ّّ
ّ
ّ
حماعي وفي مجمىِاث ٠بحرة بٕش٘ت الخاظب آلالي أو الىظاةي،
 حّلم الىالب في الٙفل الا٘تراض ّي بؽ٣لً
ّ
خُث ً٣ىن بث الخفق الا٘ترالُت مباؼشا وبىاء ِلى حّلُماث معبٝت جٝخط ي الخىاحذ ِلى الؽب٢ت
ّ
وٜذ البث،
ّ
اإلاّلم وَى ً ّدبْ اظتر ّ
ّ
الخالي مخمش٠ض خى٥
اجُجُت الّشك والاظخٝباٝ٘ ٥ي وال
 هٍام الٙفل الا٘تراض ّيّّ
ًشاعى الذاُّ٘ت وحّضٍض اظخجاباث الىالب،
ّّ
ّ ّ
ّلم مً خال ٥الٙفى ٥الا٘تر ّ
الُت،
 ِذم جأَُل الىالب للخّئن َزٍ اإلاالخٍاث حؽحر ئلى لشوسة حّذًل ّ
العُاظاث ورل ٤بخفمُم ٘فل ا٘تراض ّي إلزشاء اإلاىاهج وجىىٍش
ّ
ّ
ّ
ّ
اإلاىاد
وجد ٞٝالجىدة في
اإلافشٍت
اإلاهاساث اإلاخىا٘ٝت مْ خاحت اإلاخّلمحن ،ورل ٤في لىء مّاًحر جالةم البِئت
ّ
ّ
للى ّالب .لزل ٤جمثلذ مؽ٣لت ّ
ّلُمُت ّ
الذساظت في ّ
الخ ّ
ُُٙ٠ت جفمُم همىرج ٘فل ا٘تراض ّي وجدذًذ
اإلاٝذمت
ّ
الّملُت ّ
الخ ّ
ّ
مخىلباث جُّٙل الٙفى ٥الا٘تر ّ
ّلُمُت.
الُت في
أظئلت البدث:
ّ
جمثلذ أظئلت البدث ُ٘ما ًلي:
 ما مّاًحر الجىدة للٙفى ٥الا٘ترالُت؟ ما ّالىمىرج اإلاٝترح للٙفل الا٘تراض ّي في لىء مّاًحر الجىدة؟
الىمىرج اإلاٝترح للٙفل الا٘تراض ّي ِلى ّ
 ما أزش اظخخذام ّّ
اإلاّشفي؟
الخدفُل
ّّ
ّ
 ما أزش اظخخذام ّالىمىرج اإلاٝترح للٙفل الا٘تراض ّي ِلى اججاٍ الىالب هدى الٙفل الا٘تراض ّي؟
 ما مخى ّلباث جُّٙل الٙفى ٥الا٘تر ّالُت؟
خذود البدث:
ّ
الخالي ِلى:
ًٝخفش البدث
ّ
ّ
ّ ّ ّ
ّ
ؤلاِذادي الزًً جخى٘ش لذحهم أحهضة ٠مبُىجش ولهم مهاساث اظخخذام
الف ٚالثاوي
 مجمىِت مً والبؤلاهترهذ،
ّ
ّ
 هىاجج الخّلم لذي والب ّالُّىت مً خُث "الخدفُل اإلاّشفي" و"الاججاٍ هدى الٙفل الا٘تراض ّي".
أهذاف البدث:
 بىاء همىرج للٙفى ٥الا٘ترالُت في لىء مّاًحر الجىدة ٌعهم في جىىٍش الٙفى ٥الا٘ترالُت،ّ ّ
ّلم ّ
(الخدفُل ّ
 ُٜاط أزش ّالذساس ّي والاججاٍ)،
الىمىرج اإلاٝترح ِلى بّن حىاهب الخ
ّ
الّملُت ّ
ّ
ّ
بمخىلباث جُّٙل الٙفى ٥الا٘تر ّ
الخّلُمُت.
الُت في
الخىـل الى ٜاةمت
أهمُت البدث
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 الاظهام في حٕىُت الىٝق في مجا ٥ألابدار التى جىاولذ مّاًحر الجىدة لخفمُم الٙفى ٥الا٘ترالُت،ّ
مفممي ّ
ّ
مخىلباث جُّٙل الٙفى ٥الا٘تر ّ
ّ
الخّلُم
الُت لدعخُٙذ مجها ٜىاِاث ِذًذة مً
الخىـل ئلى
ّ
ّ
واإلاإظعاث ا ّلخ ّ
ّلُمُت في جفمُم ّ
ّ
ؤلال٢تروهُت ِبر ؤلاهترهذ،
اإلاٝشساث
ؤلال٢ترووي
ّ
ّ
الى ّالب وئزشاء ّ
حّلم أخشي ّ
١الذ ّ
 دساظت آزاس الٙفى ٥الا٘تر ّالذساظاث
اُّ٘ت وسلا
الُت ِلى معاةل
ّ ّ
ّلم في بِئاث الٙفى ٥الا٘تر ّ
الُت.
ومّاًحر جٝىٍم الخ
مخغيراث البدث:
جمثلذ مخٕحراث البدث ُ٘ما ًلي:
ً
 اإلاخٕحر اإلاعخٝل :وَى همىرج الٙفل الا٘تراض ي اإلافمم و٘ٝا إلاّاًحر الجىدة، اإلاخٕحر الخابْ :وَى(الخدفُل اإلاّشفي والاججاٍ هدى الٙفل الا٘تراض ي) ورلّ ٤ّ
للخ ّ
ئًجابُت
ّشٗ ِلى مذي
الٙفل الا٘تراض ّي في جد ُٞٝألاَذاٗ ّ
الخ ّ
ّلُمُت.
مىهج البدث:
ّ
الاوالُ ِلى ّ
الذساظاث ّ
الّشبُت وألا ّ
ّ
حىبُت بهذٗ جدذًذ مّاًحر الجىدة
العابٝت
 اإلاىهج الىـّ ٙي :مً خال٥ّ
للٙفى ٥الا٘تر ّ
الُت والىٜىٗ ِلى مخىلباث جُّٙل الٙفى ٥الا٘ترالُت،
اإلاخٕحر ّ
اإلاعخٝل ِلى ّ
 اإلاىهج ؼبت الخجشبيى :لُٝاط أزش ّّ
الخابْ.
اإلاخٕحر
فشض ُّاث البدث:
للخ ّ
الخالي ّ
ّ
د ٞٝمً اخخباس الٙشوك آلاجُت:
ظعى البدث
ّ
ّ
ّ
 ًىحذ ٘شّ ّٛ
الٝبلي
مخىظىي دسحاث والب مجمىِت البدث في ١ل مً الخىبُٝحن
ئخفاةُا بحن
دا٥
والبّذي في ّ
ّ
ّ
اإلاّشفي ،لفالر الخىبُ ٞالبّذي،
الخدفُل
ّ
١ل مً ّ
ّ
ّ
والب مجمىِت البدث في ّ
 ًىحذ ٘شّ ّٛ
الٝبلي
الخىبُٝحن
مخىظىي دسحاث
ئخفاةُا بحن
دا٥
ّ
الاججاٍ هدى اظخخذام الٙفل الا٘تراض ّي ،لفالر ّ
ّ
ّ
البّذي.
الخىبُٞ
والبّذي إلاُٝاط
مصطلخاث البدث:
الفصل الافرراض ي The Virtual classroom
ٌّخبرٍ)ِ" 34(Hilitz,1995,p7-15باسة ًِ بِئت حّلُم وحّلم م٣ىهت مً خضم بشامج جذِم ِملُت الخّلم الخّاووي
بحن الىالب اإلاؽاس٠حن باخخُاسَم في الىٜذ واإلا٣ان ،مً خال ٥ؼب٢ت ؤلاهترهذ".
ّ
ّ
ّ
وحّش٘ه (سٍما الجشٗ 35)2001،بأهه مجمىِت مً ألاوؽىت التي حؽبه أوؽىت الٙفى ٥الخٝلُذًت ًٝىم بها مّلم
ّ
ووالب جٙفل بُجهم خىاحض ّ
م٣اهُت ،خُث ًخٙاِلىن مْ بّمهم البّن ًِ وشٍ ٞؤلاهترهذ.

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.
35سٍما ظّذ الجشٗ ) :)2001اإلاٝشس ؤلال٢ترووي ،اإلاإجمش الّلمي الثالث ِؽش،مىاهج الخّلُم الثىسة اإلاّشُ٘ت والخ٢ىىلىحُت اإلاّاـشة ،املجلذ ألاو،٥للجمُّت اإلافشٍت للمىاهج ووشٛ
الخذسَغ ،الٝاَشة،حامّت ِحن ؼمغ http://uqura,opac,mandumah,com/cgi-bin/koha/opacdetail
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وحّش٘ه الباخثت بأهه "٘فى ٥ؼبحهت بالٙفى ٥الخٝلُذًت مً خُث وحىد اإلاّلم والىالب ِبر ؤلاهترهذّ ،
وٍخم ٘حها
ّ ّ
ّ
اظُت والبرامج ّ
اإلاٝشساث ّ
الت ّ
ّ
الخ ّ
الذس ّ
ؤلال٢تروهُت للمخّلمحن في ّ
جٝذًم ّ
أي
الخّلم
ربىٍت ومفادس
ّلُمُت وألاوؽىت
ّ
الاجفاالث ّ
الخ ّ
وٜذ وفي ّ
ٙاِلُت اإلاىحىدة في الٙفل
أي م٣ان ،بؽ٣ل متزامً أو ٔحر متزامً ،باظخخذام أدواث
ّ
ّ
ّ ّ
ّ
ّ
ّ
الخّلم وجم ً٢اإلاّلم مً جٝىٍم اإلاخّلم".
الا٘تراض ّي بفىسة جم ً٢اإلاخّلم مً

1
اؼخمل ؤلاواس ّ
الىٍش ّي ِلى مدىسًٍ َما الٙفى ٥الا٘تر ّ
الُت ومّاًحر الجىدة.
أ -الفصىٌ الافرراضُت Virtual Classrooms
 ماهُت الفصىٌ الافرراضُت:

ّ
ّ
ّ
ّ
واإلاخّلم مً ّ
الخىاـل بؽ٣ل ّ
ّ٘ا ٥بىاظىت ّ
الفىث
الٙفى ٥الا٘ترالُت بِئت سٜمُت جم٠ ً٢ال مً اإلاّلم
ّ
ّ
ّ
والدؽا  ٟفي ّ
الخىبُٝاث ؤحر رل ٤مً ّ
اإلامحزاث التي حعاَم في جم٢حن اإلاّلم واإلاخّلم
والُٙذًى والخىاس اإلا٢خىب
س
ّ ّ
ّ ٚ
مً ّ
ّ
ٝلُذي.36
الخ
الخٙاِل ٠ما لى ١اهىا في ٔش٘ت الف
ّ
ّ
بأهه "أخذ الٙفى ٥التي جدا١ي الٙفل ّ
ّ
ٝلُذي ِبر ؤلاهترهذ ،وٍى٘ش بِئت مالةمت
الخ
وَّش٘ه )(Jadhav,2011
ّ
ّ
ّ
ّ
وحها لىحه جماما مثل الٙفى ٥الخ ّ
لالجفا ًِ ٥بّذ ً
ٝلُذًت .والٙفل الا٘تراض ّي ًدُذ للمخّلمحن
للمخّلمحن
ّ ّ
خمىس ّ
الؽشح مً ّ
الخّلم ججشبت مؽابهت ألخذ للٙفى ٥الخُُٝٝت".37
أي م٣ان في الّالم ،وحهذٗ ئلى جى٘حر
ّ
ّ
ّ
ئل٢تروهُت جدا١ي جماما الٙفل الذساس ي بؽ٣له الخٝلُذي،
وَّش٘ه ) (Aydin & Yuzer,2006,11بأهه "بِئت
ّ
وجمُِ ٚلُه اإلاضٍذ مً اإلاضاًا في ئواس مً ّ
الخٙاِل اإلاخباد ٥بحن ١ا٘ت اإلاؽاس٠حن باظخخذام الّذًذ مً ألادواث
ّ
ّ
الفىحي و ّ
ّ
ّ
اإلاشتي .وال جخمْ اإلاؽاس٠ت في الٙفى ٥الا٘ترالُت ئلى ّأًت ُٜىد
ال٢خابي و
اإلاخىىِت التي جدُذ الاجفا٥
ً
ّ
م٣اهُت ،خُث ًم ً٢الىـى ٥ئلحها مً أي م٣ان ًدُذ اجفاال بؽب٢ت ؤلاهترهذ".38
٠ما ًخ١ ٞٙل مً (٘األوظ٣اط وأسجل 39)2000،230،و(أخمذ ظالم 40)2004،289،و(خعً صٍخىن،
 ،41)2005،16و(٘اومت سص 42)2008،ٛو(هبُل ِضمي 43)2008،97،خى ٥اِخباسٍ مجمىِت مً ألاوؽىت التي
ّ
ّ
ووالب جٙفل بُجهم خىاحض م٣اهُتّ ،
ول٢جهم ٌّملىن مّا في
حؽبه أوؽىت الٙفل الخٝلُذيًٝ ،ىم بها مّلم
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.
٘39األوظ٣اط وأسجل ( :)2000الاهترهذ للمّلمحن واخخفاص ي اإلا٢خباث ومفادس الخّلُم جىبُٝاث الُىم،جىّٜاث اإلاعخٝبل ،جشحمت ِبذ الشاص ٛمفىٙى ًىوغ ،اإلاش٠ض الّشبي
للخّشٍب والترحمت والخألُ ٚواليؽش،داس ال٢ٙش الّشبي.
40أخمذ دمحم ظالم( :)2004ج٢ىىلىحُا الخّلُم والخّلم الال٢ترووي،ج  ،2الشٍاك م٢خبت الشؼذ.
41خعً خعحن صٍخىن ( :)2005سؤٍت حذًذة فى الخّلُم ؤلال٢ترووي اإلاٙهىم الٝماًا -الخُُٝم ،الشٍاك ،الذاس الفىلُخه للتربُت.
٘42اومت مفىٙى دمحم سص :)2008( ٛأزش الٙفى ٥الا٘ترالُت ِلى مّخٝذاث الٙ٢اءة الزاجُت وألاداء الخذسَس ي إلاّلمي الّلىم ٜبل الخذمت١ ،لُت التربُت،حامّت وىىا..
]هبُل حاد ِضمي( :)2008ج٢ىىلىحُا الخّلُم ؤلال٢ترووي ،الٝاَشة ،داس ال٢ٙش الّشبي43 [43.
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ّ
ّ
بٕن ّ
ّ
الىٍش ًِ م٣ان جىاحذَم ،خُث ًخٙاِل اإلاخّلمىن واإلاّلم مْ بّمهم البّن ًِ وشٍٞ
الىٜذ هٙعه
الخىاس ِبر ؤلاهترهذ ،وٍٝىمىن ب٢خابت ظاةل ٌعخىُْ حمُْ ألا٘شاد ّ
اإلاخفلحن سؤٍتها .وحعتهذٗ َزٍ ألاوؽىت
س
ّ
حّلم مدخىي دساس ّي ّ
(مٝشس دساس ّي ،وخذة دس ّ
مّحن ّ
اظُت ،دسط).
ّّ
ّ
بأجها "٘فى ٥ؼبحهت بالٙفىّ ٥
وحّشٗ الباخثت الٙفى ٥الا٘ترالُت ّ
الخ ّ
ّ
ٝلُذًت مً خُث وحىد اإلاّلم والىالب ِبر
ّ ّ
ّ
اظُت والبرامج ّ
اإلاٝشساث ّ
الت ّ
ّ
الخ ّ
الذس ّ
ؤلاهترهذّ ،
وٍخم ٘حها جٝذًم ّ
ؤلال٢تروهُت
الخّلم
ربىٍت ومفادس
ّلُمُت وألاوؽىت
ّ
ّ
الاجفاالث ّ
الخ ّ
أي وٜذ وفي ّ
للمخّلمحن في ّ
ٙاِلُت
أي م٣ان ،بؽ٣ل متزامً أو ٔحر متزامً ،باظخخذام أدواث
ّ
ّ
ّ
ّ
اإلاخّلم مً ّ
الخّلم ،وجم ً٢اإلاّلم مً ال ّخٝىٍم".
اإلاىحىدة في الٙفل الا٘تراض ّي ،بفىسة جمً٢
 أهمُت الفصىٌ الافرراضُت:

ّ
ّ
م ً٢اظخخذام الىالب للٙفى ٥الا٘ترالُت ِلى ؼب٢ت ؤلاهترهذ مً ّ
الخٙاِل مْ اإلاّلمحن ِلى الٙىس ٠ما لى ّأجهم
ً
ّ
ّ
ّ
ّ
الخُُٝٝت .باإللا٘ت ئلى أن الٙفى ٥الا٘تر ّ
ّ
ّ
١اهىا ًذسظىن في أخذ الٙفى٥
ٙاِلي جم٠ ً٢ال مً اإلاذ ّسط
الُت الخ
ّ
والىالب مً اظخخذام ؼب٢ت ؤلاهترهذ في الّمل ّ
ّاووي لخٝاظم اإلاىاسد وجباد ٥ألا٘٣اس بّذ الجلعت الا٘تر ّ
الخ ّ
الُت،
ٙاِلُت ِلى ؼب٢ت ؤلاهترهذ والّمل ّ
الُت ّ
الخ ّ
جم دمج مٙهىمي الٙفى ٥الا٘تر ّ
وبزلّ ٤
الخ ّ
ّاووي مً أحل حّضٍض
ّ ّ
ّ
والخّلم ).44(Premchaiswadi, et al. 2010
الخّلُم
الخّلُم وجدُٝٝها ّ
الُت في ّ
وٜذ أزبدذ الّذًذ مً ّ
أَم ُّت اظخخذام الٙفى ٥الا٘تر ّ
الذساظاث ّ
الخٙاِل ُّت
ّ
ّ
امىُت مثل أداة ّ
معخخذمت أدواث ّ
ؤلال٢ترووي واملخادزت ّ
الى ّ
التز ّ
التز ّ
ّ
ف ُّت
الخّلُٝاث والبرًذ
امىُت ؤحر
الخىاـل
واإلاشةُت واإلاىخذي ّ
ّ
والع ّبىسة البُماء ،ومجها دساظت (أخمذ اإلاباس 45)2004،ٟو(ِماد خحري 46)2006،و(ظّىد
(ظمُت ّ
ظُاٗ 47)2007،و(سممان خؽمذ 48)2008،و(ظماح حاَحن 49)2008،و ّ
العمالوي 50)2009،و(ـالح
الهجحن 51)2009،و(ًاظش الٕشٍبى 52)2009،و(دمحم ِبذ اإلاٝفىد 53)2010،و(Isidora & et al,2016
 54)Miloševićو( 55)Pierre Nolin&et al ,2016و(.56)2016Neeraj Agrawal,
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.
 45أخمذ بً ِبذ الّضٍض اإلاباس2004(ٟمَ 1425-ـ) :أزش الخذسَغ باظخخذام الٙفى ٥الا٘ترالُت ِبر الؽب٢ت الّاإلاُت "الاهترهذ" ِلى جدفُل والب ١لُت التربُت فى جٝىُاث الخّلُم
والاجفا ٥بجامّت اإلال ٤ظّىد ،سظالت ماحعخحر ٔحر ميؽىسة١ ،لُت التربُت ،حامّت اإلال ٤ظّىد ،اإلامل٢ت الّشبُت العّىدًت.
ّ
ِ 46ماد بذٌْ خحري ١امل(ّ٘ :)2006الُت بشهامج وظاةي مخّذدة إل٠عاب الىالب اإلاّلمحن ب٣لُاث التربُت مهاساث اظخخذام الٙفى ٥ؤلال٢تروهُت،سظالت ماحعخحر ٔحر ميؽىسة،
١لُت التربُت الىىُِت،حامّت ِحن ؼمغ.
 47ظّىد متر ٟظُاٗ البِص ي(َ 1428ـ) :أزش اظخخذام بشامج ئداسة الٙفى ٥الزُ٠ت ِلى جىمُت الخ٢ٙحر الشٍاض ي لذي والب اإلاشخلت اإلاخىظىت بمىىٝت الشٍاك،سظالت ماحعخحر ٔحر
ميؽىسة١،لُت التربُت،حامّت أم الٝشي.
 48سممان خؽمذ دمحم (ّ٘ :)2008الُت الخخاوب الفىحي والىص ي بالٙفى ٥الا٘ترالُت التزامىُت ِلى سْ٘ معخىي الاهجاص لىالب اإلاشخلت ؤلاِذادًت ،سظالت ماحعخحر ٔحر ميؽىسة،
١لُت التربُت ،حامّت خلىان.
 49ظماح أخمذ أخمذ حاَحن( :)2008دساظت ججشبت الٙفل ؤلا٘تراض ى ١أخذ م٣ىهاث الخّلُم ؤلال٢ترووي اإلاٝذم مً وصاسة التربُت والخّلُم (دساظت جدلُلُت جٝىٍمُت) سظالت ماحعخحر
ٔحر ميؽىسة١،لُت التربُت،حامّت وىىا.
 50ظمُت ِبذ هللا ِبذ هللا العمالوي ( :)2009اإلاخىلباث التربىٍت والٙىُت للٙفل ؤلا٘تراض ى فى البِئت اإلافشٍت،سظالت ماحعخحر ٔحر ميؽىسة١،لُت التربُت،حامّت خلىان.
 51ـالح دمحم أخمذ الهجحن (:)2009بشهامج ِالجي إلاّىٜاث اظخخذام الٙفى ٥الخخُلُت لذي جالمُز الخلٝت الثاهُت مً الخّلُم ألاظاس ي ،سظالت ماحعخحر ٔحر ميؽىسة١ ،لُت التربُت
حامّت اإلاىىُ٘ت.
ّ
ً 52اظش بً دمحم بً ِىا هللا الٕشٍبي ( :)2009أزش الخذسَغ باظخخذام الٙفى٥
ؤلال٢تروهُت بالفىس الثالر (جٙاِلي -حّاووي – ج٣املي) ِلى جدفُل جالمُز الف ٚالخامغ الابخذاتي
فى مادة الشٍالُاث سظالت ماحعخحر ٔحر ميؽىسة١ ،لُت التربُت ،حامّت أم الٝشي ،اإلامل٢ت الّشبُت العّىدًت.
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ّ
ّ
ّ
ّ
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ّ
ّ
اِل اإلاخّلم خالله مْ اإلاّلىماث لخدىٍلها ئلى مّنى شخص ّيٙ ئلى حّلم وؽي ًخInteractivity اِلُتٙوحؽحر الخ
57
ّ ما أوضر٠  الا٘ترالُت٥فىٙاِالث التى جخم داخل الٙعُم أهىاُ الخًٝ ج٢ وٍم.حذًذ
)Felix,2002( ًل م١
: ئلى ما ًلي59)Martin, et al. 2012: 228-261) و58)2003،ُٞ٘و(ِبذ الشخمً جى
 الخفاعالث التي جخم داخل الفصل الافرراض ي:1 شيل سكم

:جفاعل املخعلم مع املخخىي
ّ
ّ
ّ ِملُت
ّ جإزش
ّ  وهي،60اإلاّشفي للمخّلمحن
ّ
ّ
٥جخم مً خال
ٟهم وؤلادساٙلي مْ املخخىي ِلى ِملُت الّٝال
اِلٙالخ
ؽت وخىاس مباؼشٜ مً حٕزًت ساحّت ووشح لؤلظئلت ومىا٤ذًم مىاد الذساظت بفُٖ مخّذدة مْ ما ًيخج ًِ رلٝج
ّ
ّ حهخم
ّ  أخذَما، مذخلحن٥اِل مْ املخخىي مً خالٙ وٍخم الخ.م اإلاّلىماث وجخابّها٠
ّ م في٢وجد
ُـض ِلى٠بالخـش
ّ
ّ ّ ّ
ّ
ّ
ّ الثاوي
 وَى،ُـض ِلى اإلاّلم٠بالخـش
 في خحن حهخم،الخّلم
 ِلى هخاةج ِملُت٥ وَى ألا٘مل لدعهُل الخفى،اإلاخّلم
ّ ّ
ّ
ّ ّلم الزي
.ًخم بفىسة ئحشاءاث
 في الخ٥ّ٘ا
ّ اِلٙالخ
ّ وٍخم
ّ
ّ
:ٍٞفل الا٘تراض ّي ًِ وشّٙلُمي مْ املخخىي داخل ال
الخ
ٍخىسا٠سظالت د،ترووي٢حن ظمُّا فى لىء الاججاَاث الّاإلاُت وأزشَا ِلى اججاَاتهم هدى الخّلم ؤلالٜ الا٘ترالُت للمّا٥فىٙ جىىٍش ال:)2010(فىد ِبذ هللا خامذٝ دمحم ِبذ اإلا53
.حامّت خلىان،لُت التربُت١،ٔحر ميؽىسة
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: ClassroomCPT: 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.
ض الخبراث اإلاهىُت٠مش،5ج،مىظىِت الخذسٍب والخىمُت البؽشٍت،اَشةٝال،2 ه،مبُىجش والاهترهذ٢جىمُت اإلاىاسد البؽشٍت باظخخذام ال، الخذسٍب ًِ بّذ:)2003( ُِٞ٘بذ الشخمً جى58
."٤ُ"بم،لئلداسة
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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 جىٍُم مىلىِاث اإلاىاٜؽت في ؼ٣ل مىلىِاث سةِعت ،بدُث ٌؽخمل ١ل مىلىُ ِلى مىلىِاث٘شُِت معخٝلت ،لُخم ً٢الىالب مً اإلاخابّت اإلاىشوخت خى ٥اإلاٝشس ومىاٜؽتها بؽ٣ل ّ
حُذ.
ّ
ّ
للمٝشس إلاؽاس٠ت الىالب في مىاٜؽت مىلىِاث مخّلٝت
 جخفُق ِ %20لى ألاٜل مً الذسحت ال٣لُت61
باإلاٝشس ِبر ؤلاهترهذ.
ّ
جفاعل املخعلم مع املخعلمين:
ّ
ّ
ّ
ّ
امني أو ٔحر جض ّ
الاجفا ٥بُجهم بأظلىب جض ّ
امني.
ًخم جٙاِل اإلاخّلم مْ اإلاخّلمحن مً خال ٥جى٘حر ٘شؿ
جفاعل املخعلم مع املعلم:

ّ
ّ
ّ
والىالب ب ّ
الخٙاِل ِبر ؤلاهترهذ بؽ٣ل متزامً٘ :اإلاّلم لذًه الٙشـت لضٍادة
حعمذ الٙفى ٥الا٘ترالُت للمّلمحن
ّ
ّ ّ
الخ ّ
اإلاهام ّ
ّ
د ٞٝمً ّ
الخ ّ
الى ّالب في ئهجاص ّ
والخأ٠ذ مً مالءمت
ّلُمُت اإلاىلىبت ،ئلا٘ت ئلى جٝذًم اإلاعاِذة لهم
جٝذم
الاظتراجُجُاث ّ
الخّلُمُت اإلاعخّملتّ .أما جٙاِل اإلاخّلم مْ اإلاّلم ِ٘ؽمل ال ّخٕزًت ال ّشاحّت خى ٥واحباث ّ
اإلاٝشس
وؤلاحابت ًِ ألاظئلت والاخخباساث ؤحرَا.
ّ
ّ
الخفاعل الشخص ّي:
ّ ّ
ّ
ّلم ِبر ؤلاهترهذ .وَى ًٝىم ِلى مشاٜبت ّ
ّ
ّ
الخّلم الزاحي
ألاظاظُت لىجاح بِئت الخ
الخٙاِل الصخص ّي مً الّىامل
ّ
لؤل٘شاد في بِئاث الٙفى ٥الا٘تر ّ
الُت مً خال ٥جى٘حرَا للذِم ألاداتي الزي ّ
ّ
ئل٢ترووي ًدُذ
ٌّشٗ بأهه هٍام
ّ ّ
ّلم وألادواث اإلاعاِذة ِلى أداء الٙشد ّ
مهمت ما بأدوى ٜذس مً
وـىال مخ٣امال ئلى اإلاّلىماث والىفاةذ وخبراث الخ
اإلاعاِذة مً أ٘شاد آخشًٍ.
ّ
ّ
حخمايي:
الخفاعل الا
ّ٘ا ٥لا الىالب ،وٍ٣ىن مُٙذا أًما في الجىاهب الاحخماُِت ّ
ّ
للخّلُم خُث ًدُذ
ًضٍذ الخٙاِل اإلاتزامً بؽ٣ل ّ س
ّ ّ
ّ
ّ
ّ
الخٙاِل بحن ّ
ّ
الجماعي اإلاباؼش ً٣ىن مً اإلاخاح ئسحاُ ألازش
الخّلم
١ل مً اإلاخّلم واإلاّلم واإلاخّلمحن٘ :مً خال٥
ّ
ّ
ّ
ّ
الز ّ
الّملُت
َني لؤل٘٣اس وجدلُل الخاالث
الٙىسي وحزب مجمىِت مً اإلاخّلمحن للمىاٜؽت والّمل مّا والّفٚ
ّ
ّ
الجماعي في الىٜذ الخُٝٝي وجىظُْ هىا ٛاإلاىاٜؽاث والىـى ٥ئلى اإلاىا٘ٝت الجماُِت.
والخ٢ٙحر والّمل
 أهذاف الفصل الافرراض ي:
حععى الٙفى ٥الا٘ترالُت ئلى جد ُٞٝحملت مً ألاَذاٗ مً ّ
أَمها:62
61Harrison, N. & Bergen, C. 2000: Some Design Strategies for Developing an Online Course. Educational Technology, 40 (1), 57-60.
 62دمحم ِىُت خمِغ (ِ :)2003ملُاث ج٢ىىلىحُا الخّلُم ،الٝاَشة ،داس ال٣لمت ؿ .21-20
ِبذ هللا بً ئسخاِ ٛىاس (:)2005الخّلُم ؤلال٢ترووي،مٙهىمت،أَذا٘ه ،وا ْٜجىبُٝه ،اإلاإجمش الّلمي العىىي الّاؼش باالؼترا ٟمْ ١لُه البىاث حامّت ِحن ؼمغ ،الٝاَشة:
الجمُّت اإلافشٍت لخ٢ىىلىحُا الخّلُم ،ؿ .371-370
ِبذ هللا بً ئسخاِ ٛىاس (:)2005الخّلُم ؤلال٢ترووي،مٙهىمت،أَذا٘ه ،وا ْٜجىبُٝه ،اإلاإجمش الّلمي العىىي الّاؼش باالؼترا ٟمْ ١لُه البىاث حامّت ِحن ؼمغ ،الٝاَشة:
الجمُّت اإلافشٍت لخ٢ىىلىحُا الخّلُم ،ؿ .371-370

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
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-

-

ّ
اإلاّلم جى٘حرَا في الٙفىّ ٥
الذس ّ
اظُت الّادًت ،ورل٤
جٝذًم الخبراث واإلاىا ٜٚواإلاثحراث التي ال ٌعخىُْ
ّ
ئل٢تروهُت ّ
ّ
البفشٍت ّ
ّ
والع ّ
ومخىىِت ّ
ّ
مُّت،
ؤىُت باإلاثحراث
مخّذدة
باظخخذام مفادس حّلم
ّ
ّ
جٙاِلُت مخ٣املت مً خالّ ٥
ّ
ّ
ؤلال٢تروهُت اإلاثحرة والجزابت التي
الخىىُ في مفادس اإلاّلىماث
خل ٞبِئت حّلم
ّ ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الز ّ
الخّلم لخُّٙل مؽاس٠تهم
َني للمخّلمحن وجش٠حز اهدباَهم ِلى مىلىُ
جخٕلب ِلى مؽ٣لت الؽشود
ّ
ؤلاًجابُت،
ّّ
ّ
دِم ّ
ّ
ؤلال٢ترووي بحن الىالب واإلاّلمحن مً خال ٥اظخخذام أدواث الاجفا ٥والخٙاِل اإلاتزامىت
الخٙاِل
ؤحر اإلاتزامىت ،بما ٌعمذ بدباد ٥آلا اء والخبراث ّ
الخ ّ
ّلُمُت وبىاء الخىاساث واإلاىاٜؽاث الهاد٘ت،
س
ّ
ّ
ّ
ّ ّ
ٕلب ِلى مؽ٣لت بّذي ّ
الضمان واإلا٣ان اللزان ٌّترلان اإلاّلم واإلاخّلم،
الخ

 همزحت الذسوط ّّلُمُت وجٝذًمها في ـىسة مُّاسٍّت مً خال ٥الاظخخذام ألامثل لخٝىُاث ّ
الخ ّ
الفىث
ّ
والفىسة والخش٠ت وما ًّخفل بها مً وظاةي ّ
ّ
ّ
ئل٢تروهُت،
مخّذدة و٘اةٝت ومفادس حّلم
ّّ
ّ
ّ
 جىظُْ داةشة اجفاالث الىالب مً خال ٥ؼب٢ت ؤلاهترهذ ،وِذم الاٜخفاس ِلى اإلاّلم ٠مفذس للمّش٘ت،ّ
ّ
ًِ وشٍ ٞبي املخخىي ّ
ّ
ّلُمي بشوابي إلافادس حّلم أخشي مخاخت ِلى الؽب٢ت،
الخ
س
ّ
ّ ّ
ّلم ّ
 اإلاؽاس٠ت ّّلُمُت ّ
الخ ّ
ّ
الخ ّ
الجماعي في َزٍ
ّاووي إل٠عاب اإلاهاساث اإلاخىلبت للّمل
الّٙالت وجىمُت الخ
البِئت،
ّ
٢ىىلىحُت الخذًثت ،بخٝلُل أِباةه ّ
الّلمُت ّ
اإلاّلم لُخىا٠ب مْ ّ
الخ ّ
ّ
ّ
 جىىٍش دوسّلُمُت
والخ
الخىىساث
جٙشٔه للخىحُه وؤلا ؼاد وئدا ة اإلافادس والّملُاث و ّ
ولمان ّ
الخُُٝم،
س
س
ّ ّ
ّ
واإلاٝشساث ّ
الُت بىشٍٝت ّ
اظُت بّشلها في الٙفى ٥الا٘تر ّ
الذس ّ
ّ
مبعىت
الخٕلب ِلى مؽ٣لت جطخم اإلاىاهج
وواضخت جىٝل اإلاّنى اإلاىلىب دون ئظهاب أو جٝفحر،
ّ
ّ
والدعشب ّ
ّ
الت ّ
ّ
الذساس ّي وحّلم املجمىِاث ال٢بحرة مً
الٙشدًت
ربىٍت ١الٙشوٛ
 مّالجت بّن اإلاؽ٢الثّّ
ّ
ّ
اإلاّلمحن ّ
ّلُمُت اإلاىاظبت وهذ ة مفادس ّ
الخجهحزاث ّ
وٜلت ّ
الخ ّ
الخّلم اإلاخمحزة.
ألاٙ٠اء
الىالب وهٝق
س
 مضاًا الفصىٌ الافرراضُت:
جخمثل مضاًا الٙفى ٥الذساظُت الا٘ترالُت أظاظا في:63
ِ 63بذ الخمُذ بعُىوى( :)2000الخّلُم والذساظت ِلى الاهترهذ ،م٢خبت ابً ظِىا الٝاَشة ،ؿ 115 -114
ولُذ ظالم الخلٙاوي( :)2006معخدذزاث ج٢ىىلىحُا الخّلُم فى مفش اإلاّلىماجُت ،داس ال٢ٙش ،ألاسدن ؿ.95
٘هُم مفىٙى( :)2005مذسظت اإلاعخٝبل ومجاالث الخّلُم ًِ بّذ ،اظخخذام الاهترهذ فى اإلاذاسط والجامّاث وحّلُم ال٢باس ،داس ال٢ٙش الّشبي ،ؿ.55
ئبشاَُم دمحم ِبذ اإلاىّم ( :)2003الخّلُم ؤلال٢ترووي فى الذو ٥الىامُت آلاما ٥والخدذًاث ،الىذوة ؤلاٜلُمُت خى ٥جىٌُ ٚجٝىُاث اإلاّلىماث والاجفاالث فى الخّلُم الاجداد الذولي
لالجفاالثً ،ىلُى ،2003ؿ .109
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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 جى٘حر ٠م ٠بحر مً ألاظغ اإلاّشُ٘ت اإلاخى٘شة ِلى ؤلاهترهذ مً م٢خباث ومىظىِاث ومشا٠ض بدث،ّ
 حصجُْ الىالب ِلى اإلاؽاس٠ت وجمُ٢ىه مً ججاوص خاحض الخىٗ أو الخجل،ّ
اإلاّلم ّ
 الاسجٝاء بمعخىيوالخّامل وجمُ٢ىه مً ا٠دعاب اإلاضٍذ مً اإلاّاسٗ واإلاهاساث والخبراث باِخماد
ّ
الخٝىُاث الخذًثت،
ّ
ّ
ّ
واإلاادة ّ
ّ
الخ ّ
ّلُمُت واإلاّلم مما ًم ً٢مً جىىَْ مفادس
 ئجاخت الخشٍت ال٣املت للىالب الخخُاس الىٜذاإلاّش٘ت وٍممً أ٘مل اظدُّاب،
ّ
اإلاخّلم مً الّذًذ مً أدواث ّ
الخىاـل،
 جم٢حنّ
والذ حاث ّ
ّ
 ّّ
والخٝذًشاث التي ّ
ّ
حصجْ
الخىاـل
اإلاعخمش بحن أولُاء ألامىس واإلاّلمحن ،والخفىِ ٥لى الخٝاسٍش س
ّ ّ ّ
الز ّ
احي،
الخّلم
-

ّ
ّ
وجىا٘عُت،
جفمُم بِئت حّلم مخ٣املت
الُت ّ
ئم٣اهُت حسجُل ّ
الذوساث داخل الٙفى ٥الا٘تر ّ
ختى ًم ً٢ل ّلذاسظحن مشاحّتها،
ّ
العشِت في جىٍُم الذوساث أو ئِادة حذولت الخمىس،
ّ
ّ
حّل ّ
ّ
الىالب ،مْ التر٠حز ِلى هٝاه ّ
الخّلُم مخمش٠ضا خى٥
الٙشدًت للمخّلمحن،
الٝىة
ّّ
ّ
مشاِاة ٌشوٗ اإلاّلمحن والىالب الزًً ٜذ جدشمهم ؤلاِاٜت أو اإلاشك مً الخمىس ئلى اإلاذسظت،
ّ
الخ٣لٙت وحٕىُت ِذد ٠بحر مً ّ
الاهخٙاك ال٢بحر في ّ
والى ّالب في مىاو ٞحٕش ّ
اُ٘ت مخخلٙت
الخالمُز
وجىُٜخاث مخخلٙت،
الخّامل والاظخجابت وجٝلُل ألاِباء ِلى ؤلادا ة ّ
العشِت الّالُت في ّ
ّ
الخ ّ
ّلُمُت٘ ،هي ال جدخاج ئلى مخابّت
س
الخمىس والُٕاب أو سـذ الذسحاث ٘٣ل َزا ًخم بؽ٣ل ئل٢خـ ّ
شووي.

 العىامل التي جؤزشعلى وظائف الفصل الافرراض ي:
ّ
َىاِ ٟذة ِىامل جإزش ِلى وٌاة ٚالٙفل الا٘تراض ّي مجها:64

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
ً 64م ً٢الشحىُ الى َزٍ اإلاشاحْ:
 مفىٙى حىدث مفىٙى ـالر ( :)2003بىاء هٍام لخٝذًم اإلاٝشساث الخّلُمُت ِبر ؼب٢ت ؤلاهترهذ وأزشٍ ِلى اججاَاث الىالب هدى الخّلُم اإلابنى ِلى الؽب٣اث سظالت د٠خىسأٍحر ميؽىسة١،لُت التربُت،حامّت خلىان.
 جِعحر الُ٢الوي( :)2004الخّلُم الال٢ترووي ًِ بّذ اإلاباؼش الا٘تراض ي ،م٢خبت لبىان.- 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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اإلاٝشساث ّ
الخ ّ
 وبُّت ّّلُمُت والهذٗ مً جىٌُ ٚالٙفل الا٘تراض ي ٘حها،
ّ
 اإلاعخُٙذون مً الىٍام ،خُث ًإزش هىُ اإلاعخُٙذًً مً الىٍام ومعخىاَم في هىُ الىٌاة ٚالتي ًٝذمهاالٙفل الا٘تراض ي٘ ،اإلِذاد في اإلاشخلت الجامُّت ًخخل ًِ ٚؤلاِذاد في مشاخل دساظُت أدوى ٜذ ال
جخىلب بّن الىٌاة ٚمثل الخىاس ِلى الخي اإلاباؼش أو احخماِاث الُٙذًى،
ًخم ئِذاد الٙفل لخذسَغ ّ
مىلىُِا ّ
ّ
 مجا ٥الخٕىُت ،خُث ًم ً٢أن ّمُّىا أو
مىاد بُّجها أو مجاال
مما ًجّل الىٌاةّ ٚ
اإلاٝذمت أ٠ثر ّ
وشٍٝت جذسَغ مُّىت ،وٜذ ّ
ًخم ئِذادٍ لخذسَغ حمُْ اإلاٝشساث ّ
جىىِا
وؼمىال،
ّ
ّ
ّ
العحر في ّ
الى ّالب باإلاهاساث ّ
جم٢جهم مً ّ
الذساظت
ألاو ّلُت لُٝادة الخاظب ،خُث ًإزش رلِ ٤لى مذي
 ئإلاامّ
بىجاح ّ
بٕن الىٍش ًِ أما ً٠جىاحذَم،
ّ
ّ
اإلاّلم بمبي املخخىي وحعهُل ّ
الخٙاِل مْ الىلبت أو ُ٘ما
 دوس اإلاّلم في الٙفل الا٘تراض ي ،خُث ًٝىمٔىُت باإلافادس ّ
الخ ّ
بُجهم في بِئت ّ
ّلُمُت،
ّ ّ
 املخخىي ّللخّلم الا٘تراض ّي وجدذًذ ألاوؽىت واإلاشاحْ
اإلاٝذم ،خُث ًجب اخخُاس اإلاٝشساث ألا٠ثر مالةمت
وأظالُب الخٝىٍم اإلاىاظبت،
ّ
ّ
ّ
ّ
 معخىيالخٙاِلُت ،خُث ًجب أن ً٣ىن جباد ٥اإلاّلىماث بحن الىالب واإلاّلم في الاججاَحن ،و٠زل ٤بحن
ّ
والب ووالب آخش مً خال ٥وظاةي الاجفا ٥اإلاىاظبت،
ّ
 اإلاؽاس٠ت في ّالىٝاػ ،خُث ًذس ٟألاظاجزة ّأن الىلبت ًخّلمىن مً بّمهم بّما ،وِلُه ُ٘جب أن
ّ
ًٙسر الٙفل الا٘تراض ّي املجا ٥للىلبت لىشح أظئلتهم أو ؤلادالء بمذاخالتهم أو ئزاسة هٝىت خال ٥جٝذًم
ّ
الذسط،
ّ
الىلبت في الٙفل الا٘تراض ّي ٜادسًٍ ِلى الىـى ٥ئلى ّ
 ال ّخىحُه الزاحي ،خُث ًجب أن ً٣ىنمىاد
اإلاٝشساث ّ
ّ
الذس ّ
ّ
وخفىـُاتهم،
اظُت واظخخذامها بدعب خاحتهم
ّ
ّ
والىلبت ،خُث ّ
ًخم في الٙفل الا٘تراض ّي اِخماد أدواث ووشِ ٛمل مخخلٙت مثل "سْ٘
 جذسٍب اإلاّلمحنألاًذي" و" ّ
الع ّبىسة" و"جدذًذ ّ
اإلاهام".
ّ
ّ
 البيُت الخدخُت ،خُث ًجب أن جخى٘ش مفادس الىاٜت وأحهضة ال٢مبُىجش وظاةش ألاحهضة الالصمت في حلعاثّ
ّ ّ ّ ّ
الؽب٢ت وِشك ّ
دي لالجفا،٥
الىىا ٛالترد
الٙفل الا٘تراض ّي ،مْ مشاِاة ظشِت

- 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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ّ
ّ ّ ّ
بالخىت ّ
الذس ّ
الخّلم ،ومخابّت
اظُت ومىاد
 ئِذاد مى ْٜالٙفل الا٘تراض ي وججهحزٍ وجىٍُمه وجضوٍذٍّ
الى ّالب ّ
وخل اإلاؽ٢الث التي جىاحههم.
 ملىماث هجاح الفصل الافرراض ي:
َىا ٟمجمىِت مً الّىامل واإلاخىلباث التي حعاِذ ِلى هجاح الٙفل الا٘تراض ي وهى:65
ّ
ّ
الخ ّ
علُمُت:
امللىماث
ّ
مجشد هٝل إلاا ًدذر في الٙفىّ ٥
ّ
ٝلُذًتّ ،
الخ ّ
ًخىلب ِىامل ِذًذة ّ
ّ
ؤلال٢ترووي لِغ ّ
ّ
باإلاٝشس
خاـت
ول٢ىه
٘الخّلُم
والّملُت ّ
الخ ّ
ّ
ّلُمُت ،و ّ
أَمها:
اإلاٝشساث ألا٠ثر مىاظبت ّ
 اخخُاس ّللخّلم ؤلال٢ترووي ِبر الؽب٢ت،
 اخخُاس ألاوؽىت والخذسٍباث اإلاىاظبت،ّ
ّ
الٙىسٍت اإلاىاظبت،
 جضوٍذ اإلاخّلمحن بال ّخٕزًت الشاحّتّ ّ
ّ
حّلمهم ومخابّت ّ
الخّلم.
جٝذمهم في
 اظخخذام أظالُب مىاظبت لخٝىٍمّ
امللىماث الخىىىلىحُت:
ّ
وجخمثل في:
 اخخُاس الخ٢ىىلىحُا اإلاىاظبت ل٣ل مٝشس. ئم٣اهُاث الخٙاِل وهٝل الفىث والفىسة في اججاَحن.ّ
ؤلال٢تروهُت اإلاىاظبت.
 -جى٘حر البرامج

 جى٘حر ألاحهضة واإلاّذاث وئِذاد الترجِباث الال مت في اإلاى ْٜالشةِس ي ومىا ْٜاظخٝباّ ٥الخّلُم ًِ بّذ.
ص
 اجخار ؤلاحشاءاث الالصمت لخماًت ئبذاِاث ألاظاجزة ِلى ؼب٢ت وخٝى ٛاإلالُ٢ت.ّ
ّ
ّ
ىظُمُت وإلاداسٍّت:
امللىماث الخ
ّ
وجخمثل في:
ّ ّ
الخّلم ًِ بّذ وججهحزَا وجىٍُمها،
 -ئِذاد مىاْٜ

ّ
واإلاىاد ّ
بالخىت ّ
ّ
الخ ّ
الذس ّ
ّلُمُت،
اظُت
 اظخٝبا ٥ولباث الىالب وحسجُلهم وجضوٍذَم ئدا ة الجذاوّ ٥الذس ّ
اظُت وهٍام الخمىس والاهفشاٗ،
س
 ئداسة ّاإلاٝشساث ًِ بّذ،
 ئداسة الخعاباث ّاإلاالُت ًِ بّذ،
ّ
الى ّالب ًِ بّذ ّ
وخل مؽ٢التهم،
 -مخابّت

65دمحم ِىُه خمِغ ،350-2003،349،مشحْ ظابٞ
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 ئحشاء الاخخباساث ًِ بّذّ
ّ
البششٍت:
امللىماث
ّ
وجخمثل في:
ّ ّ
ّ
اإلاّلمحن ّ
ّلم في الٙفى ٥الا٘تر ّ
ّ
الُت،
وِملُا ِلى وشاة ٞوج٢ىىلىحُا هٝل الخ
هٍشٍا
 جذسٍبّ
اإلاخّلمحن وئِالمهم بالخ٢ىىلىحُا الخذًثت في هٝل ّ
الخّلُم،
 جىحُهّ
ّ
ّ
ّ
اإلاّلمحن ِلى ئِذاد ّ
ؤلال٢تروهُت وئداستها ِلى الؽب٢ت ،مْ اجخار ؤلاحشاءاث الالصمت في
اإلاٝشساث
 جذسٍبّ
مجالي ّ
ال٢ٙشٍت،
العالمت وخ َٙخٝى ٛاإلالُ٢ت
ّ
وخاـت مً
وٜذ خلفذ الباخثت ئلى ّأن هجاح الٙفل الا٘تراض ّي َى سَحن َزٍ اإلاٝىماث التي جيبغي مشاِاتها،
ّّ
اإلا٣ىهاث مثل الىخذة ّ
خُث الٙ٢اءة في جفمُم مخخلّ ٚ
ّلُمُتّ ،
الخ ّ
وآلُت ئِالم الىالب بالٙفل الا٘تراض ّي،
ّّ
ّ ّ
ّ
الُت ،وجى٘حر ّ
ّلم في بِئت الٙفل الا٘تر ّ
الخجهحزاث والؽب٣اث والبرمج ُّاث الالصمت،
وجذسٍب الىالب ِلى الخ
ّ
جىىُ ألاوؽىت واإلاىاٜؽاث ،واِخماد الخٝىٍم اإلاعخمش ّ
ولمان ّ
اإلاخّلمحن ،مْ ّ
والخٕزًت ّ
الشاحّت.
الخٙاِل مْ
 أهىاع الفصىٌ الافرراضُت:
أظاظُان للٙفى ٥الا٘تر ّ
ّ
الُت َما الٙفل الا٘تراض ي اإلاتزامً،Synchronous virtual classroom
ًىحذ هىِان
والٙفل الا٘تراض ي ٔحر اإلاتزامً  .66Asynchronous virtual classroomوجشي الباخثت ّأن ٠ال الىمىحن ًضٍذ مً
ّ
ّ
ِذد الٙشؿ ّ
وأن ّ
للى ّالبّ ،
ّلُمُت ّ
الىمي ّ
ألاوّ ٥
ّ٘ا ٥في ّ
الخ ّ
َني وألا٘٣اس ّ
الز ّ
الخشة
ِملُاث الّفٚ
اإلاٝذمت
ّ
ّ
ّ
ّ ّ
جخىلب ّ
ّلم ّ
ّ
وأظلىب ّ
الخ ّ
الخٙاِل بحن اإلاّلم واإلاخّلم وبحن
الّملُت التي
ّاووي والخىبُٝاث
خل اإلاؽ٢الث والخ
ً
ً
احخماُِا بحن ِىاـش املجمىِت .بِىما ً ّ
ٙمل
اإلاخّلمحن أهٙعهم .وَى أ٠ثر ئ٘ادة في اإلاىا ٜٚالتي جخىلب جماظ٣ا
ً
ّ
وٜخا ّ
ّ
ّ
ّ
اإلاخّم ٞوالىاٜذ.
للخ٢ٙحر
الىلُّاث التي حعخلضم
الىمي الثاوي في
الفصىٌ الافرراضُت املرزامىت :Synchronous Virtual Classroom
ّّ
ّ
الٙفل الا٘تراض ي اإلاتزامً وَى الٙفل الزي ًلخٝي ُ٘ه الىالب مْ اإلاّلم في الىٜذ هٙعه ًِ وشٍ ٞؤلاهترهذ،
الخ٣لُٙاث ّ
جلٝي ّ
مما ًدُذ الخٙاِل بُجهم لل ّخّاون وئهجاص ّ
ّ
الخٕزًت ّ
الٙىسٍت .وٍخممً الاجفا ٥اإلاتزامً
الشاحّت
ّ
ّ
ّ
ئم٣اهُت جىاـل اإلاّلم واإلاخّلم
 Synchronous Communicationاإلاإجمشاث ًِ بّذ ؤشٗ املخادزت ،وَى ًدُذ
ّ
ّ
في وٜذ خُٝٝي٘ ،67هزٍ الٙفىٜ ٥شٍبت مً ظُا ٛالٝاِاث ّ
الذس ّ
اظُت ،خُث ٌؽتره جىاحذ اإلاّلم والىالب في
ّ ّ
١ا٘ت ّ
الخٙاِالث ِبر ِلى الؽاؼت.
هٙغ الىٜذ ول ً٢دون اِخباس لخذود اإلا٣ان 68خُث جخم
 66خعً خعحن صٍخىن ( :)2005الخّلُم ؤلال٢ترووي ،الٝاَشة ،الذاس اإلافشٍت لليؽش

ِبذهللا بً ِبذالّضٍض بً دمحم اإلاىس ى :2007مخىلباث الخّلُم ؤلال٢ترووي ،بدث مٝذم ئلى مإجمش الخّلُم ؤلال٢ترووي...آ٘ا ٛوجدذًاث ال٣ىٍذ  19-17ماسط 2007مhttp://lrc-.
online.net/library/wp-content/uploads/2010/07/3r32r.doc
 67هبُل حاد ِضمي( :)2008ج٢ىىلىحُا الخّلُم ؤلال٢ترووي ،الٝاَشة ،داس ال٢ٙش الّشبي،ؿ 283

Uzunboylu, H.(2010): the tools of the web Assisted foreign language instruction, near East university, Eric Cite 2010/414
َ68ذي الجنهى (:)2007الخّلم ؤلال٢ترووي واسجباوه بىا ْٜالخّلُم ؤلا٘تراض ى ،مجلت اإلاّلىماجُت،19 ُ،ظبخمبر ،2007ؼّبان .ٌ1427
http://informatics.gov.sa/index.php
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:حن ومجها٠ الا٘ترالُت اإلاتزامىت ِلى مجمىِت مً ألادواث التي جىلْ ِلى رمت اإلاؽاس٥فىٙوحّخمذ ال
ّ Whiteboard الع ّبىسة البُماء
Chatting  املخادزتّ
Screen sharing ت الؽاؼت٠ مؽاسPolling  اظخىالُ الشأي أو الخفىٍذّ
Breakout Rooms الجاهبُت
ٗ الٕشWeb Tour ْٜ ِلى اإلاى٥ أداة الخجىHand Raising  أداة سْ٘ الُذVideo Conference ُذًىٙ مإجمش الDiscussion Groups اػٝ مجمىِاث الىNews Groups  مجمىِاث ألاخباسDiscussion Board اػٝ لىخت الىّ ش٠ الا٘ترالُت اإلاتزامىت هز٥فىٙالبرمجُاث اإلاّخمذة في ال
ّ
:خاـت
ومً أؼهش
،69Blackboard Collaborate ،70Paltalk ،71Room Talk ،72 hp virtual classroom ،73 Centra Saba ،74 Learnlinc ،75 WIZIQ .76collabworx 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.
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الفصىٌ الافرراضُت غيراملرزامىت :Asynchronous Virtual Classroom
ّ
ّ
ّ
الٙفل الا٘تراض ي ٔحر اإلاتزامً َى الٙفل الزي ال ًجخمْ الىالب مْ اإلاّلم ُ٘ه ِلى الؽب٢ت في الىٜذ هٙعه.
ّ
أي وٜذ ٌؽاء ّ
الىالب ًذخل ئلى مى ْٜالٙفل الا٘تراض ي في ّ
وٍدىٝل ِبر مدخىٍاجه ّ
بدشٍّت وَعخّمل مخخلٚ
٘
ّ
مسجل للمّلم أو ٌؽاَذٍ أو ًٝىم بخدمُل ّ
اإلاٝشساث أو ٌعخمْ ئلى ّ
ملٙاث ّ
أدواجه وٍٝشأ بّن ّ
مُّىت ِلى حهاصٍ
ّ
ّ
الخاؿ أو ًدفل ِلى ّ
ّ
ّ
ؤلال٢ترووي أو ٔحرٍ مً ٜىىاث
الخ٣لُٙاث وٍٝىم بدلها وئسظالها ئلى اإلاّلم ًِ وشٍ ٞالبرًذ
الخىاـل ؤلال٢ترووي ٔحر اإلاتزامً لُ ّ
ّ
خلٝى حٕزًت ساحّت مىه٠ .ما ًم٢ىه الاؼترا ٟمْ آخشًٍ بؽ٣ل ٔحر متزامً في
ّ
ّ
ًخّلّ ٞ
باإلاٝشس الزي ًذسظه في الٙفل الا٘تراض ّي.77
خل مؽ٣لت أو ئهجاص مؽشوُ
وحّخمذ الٙفى ٥الا٘ترالُت ٔحر اإلاتزامىت ِلى مجمىِت مً ألادواث التي جىلْ ِلى رمت اإلاؽاس٠حن ومجها:
 البرًذ ؤلال٢ترووي Electronic Mail الٝىاةم البرًذًت Mailing Lists هٝل اإلالٙاثFile Exchangeّ
الّاإلاُت World Wide Web
 الؽب٢تّ
ؤلال٢تروهُت Discussion Forum
 مىخذًاث اإلاىاٜؽتالبرمجُاث اإلاّخمذة في الٙفى ٥الا٘ترالُت ٔحر اإلاتزامىت هز٠ش ّ
ّ
خاـت:
ومً أؼهش
 ClarolineMoodle -

78

79

 Webctّ
وٜذ ّجمذ مٝاسهت أبشص بشامج الٙفى ٥الا٘ترالُت التي جخ٣امل مْ هٍم ئداسة الخّلم ؤلال٢ترووي ،مْ الخـش٠حز ِلى
ّ
ئم٣اهُت الاظخما٘ت ّ
ّ
الذ ّ
ّ
الّشبُت .وٜذ
اخلُت للبرهامج ودِم اللٕت
مذي ج٣املها مْ أهٍمت ئداسة املخخىي و٠زل٤
١اهذ ّلىدُجت ِلى ّ
الىدى اإلاىالي:
حذوٌ سكم  :1ملاسهت بشامج الفصىٌ الافرراضُت
80

املضاًا
مؽاس٠ت الخىبُٝاث وظىذ اإلا٢خب
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 77خعً صٍخىن 162 -2005،161،مشحْ ظابٞ
أ.و وىوى بدغ ( :)2007الخ٢ىىلىحُا والخّلُم ؤلال٢ترووي والخّلُم ًِ بّذ ،جشحمت وصاسة الخّلُم الّا ٥وؼش٠ت م٢خبت الّبُ٣ان ،اإلامل٢ت الّشبُت العّىدًت ،ؿ 108
78 www. Claroline.net , 25/6/2011
79 www.moodle.org, 25/6/2011
80 www.webct.com, 26/6/2011
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املضاًا
دِم اللٕت الّشبُت
الفىث  /ـىث
الخ٣امل مْ أهٍمت ئداسة اإلاٝشساث
)(CMS -Course Management System
ئم٣اهُت هٝل اإلالٙاث بحن الىالب واإلاّلم
ًذِم الاجفا ٥مً  I Phoneأو آي بىد أو
وجىبُٝاث الهىاج ٚالىٝالت
دِم ئم٣اهُت اهخٙاك ظشِت ؤلاهترهذ
خاـُت اإلاإٜذ
 Pollاظخىالُ الشأي
دِم ملٙاث PowerPoint, Word, Excel,
HTML, web pages, images, movie clips,
PDF, Flash, or CMS pages
ّ
جى٘ش مدادزت ّ
هف ُّت
ّ
جدبْ أداء اإلاخّلم
ّ
ئم٣اهُت الخدمُل والخخضًٍ
جى٘حر خاـُت الجىلت التزامىُت
دِم الفىث ِبر ؤلاهترهذ VoIP
مؽاس٠ت العبىسة البُماء Whiteboard
ئظىاد ّ
مهمت ئلى مجمىِت مً اإلاؽاس٠حن
الاجفا ٥اإلاشتي بىاظىت ١امحراث الىٍب
ْ٘ املخخىي ّ
الخّلُمي
س
ّ
جد٢م اإلاّلم في محزة املخادزت الىفُت
ّ
جى٘ش أ٠ثر مً حلعت للمؽاس٠حن في الٙفل
الا٘تراض ي في هٙغ الىٜذ
حسجُل الٙفل الا٘تراض ي
ّ
جد٢م اإلاّلم في حسجُل أخذار الٙفل
الا٘تراض ي
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Collaborat
e

املضاًا

Saba
Centr
a

Web
ct

Wiziq

Colla
bWor
x

Ilinc

HP

ّ
جى٘ش جٝشٍش ١امل ًِ خالت الٙفل ووعبت
خمىس ١ل والب
وباِت مدخىٍاث الٙفل الا٘تراض ي
✓
✓
ِشك أظماء اإلاؽاس٠حن في الٙفل الا٘تراض ي
✓
✓ ✓ ✓ ✓
✓
ّ
مذ وٜذ الجلعت أل٠ثر مً ظاِخحن بّذ الىٜذ
✓
املخذد
الخ٣امل مْ هٍام Blackboard
✓ ✓
✓
الخ٣امل مْ هٍام Moodle
✓ ✓ ✓ ✓
✓
وبّذ ِملُه اإلاٝاسهتّ ً ،
ٙمل اظخخذام بشهامج  Blackboard Collaborate 12لخمحزٍ بالّذًذ مً اإلاضاًا باإللا٘ت
ّ
جى٘ش الّذًذ مً ّ
اإلامحزاث ألاخشي.
ئلى دِمه للٕت الّشبُت وج٣امله مْ هٍم ئداسة املخخىي مْ
ّ
 أدواساملعلم واملخعلم في الفصىٌ الافرراضُت:
ّ
أدواس املعلم في الفصل الافرراض ّي :ر٠ش (حليي ظاإلاىن 81)2004،ظخت ِؽش دوسا مً ألادواس التي ًم ً٢أن ًٝىم
ّ
ّ
بها اإلاّلم في الٙفل الا٘تراض ّي .وجخمثل َزٍ ألادواس في:
✓

✓

✓

 اإلاّلم ؤلال٢ترووي ،E-Teacher اإلاٙاوك ِبر ؤلاهترهذ ،Online Negotiator معخمُِ ٚبر ؤلاهترهذ ، Online Hostّ ّ ّ
ّ
الخّلم الصخص ّي ،Personal learning trainer
 مذسب مذ ّسب ِبر ؤلاهترهذ ، Convenerّ
مىحه ِبر ؤلاهترهذ ،Online conductor
-

 اظخّالم ِبر ؤلاهترهذ ،Online concierge مذًش ِلى ؤلاهترهذ ،Online Managerّ
ئل٢تروهُت ،E-Police
 ؼشوت سةِغ ِبر ؤلاهترهذ ،Online chair ٜاةذ ِبر ؤلاهترهذ ،Online leaderحليي ظاإلاىن ( :)2004الخّلُم ِبر الاهترهذ ،جشحمت َاوي مهذي الجمل ،مجمىِت الىُل الّشبُت ،الٝاَشة ،ؿ 81 216-213
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 مذ ّسط ؤلال٢ترووي ،E-Teacher أظخار ئل٢ترووي ،E-Master م ِّعش الجلعاث ،Faceless Facilitator
 مذ ّسب ًِ بّذ أو مذ ّسط خاؿ ًِ بّذ ،Tele- Coach or tele-tutor -مخابْ ِبر ؤلاهترهذ .Observer over the Internet

ّ
ّ
شيل سكم  :2أدواساملعلم أدواساملعلم في الفصل الافرراض ّي رهش )(Prestera& Moller,2001

82

ّ
ّ
ّ
الخّلُم ّ
والب ّ
والب الٙفى ٥الا٘تر ّ
ّ
ٝلُذي مً خُث
الخ
الُت ًِ
أدواس املخعلم في الفصل الافرراض ّيً :خخلٚ
ّ
ّ
الخفاةق والاظخّذاداث .وجخمثل خفاةق اإلاخّلم في الٙفل الا٘تراض ّي في:83
 ّالذ ّ
اُّ٘ت ،Motivation
ّ
الثٝت في ّ
الىٙغ ،Self-Confidence
 اإلابادسة ،Initiative الالتزام ،Commitmentّ ّ ّ
 الٝذسة ِلى ّالخّلم ،Take Responsibility
جدمل معإولُت
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
83الشحىُ الى َزٍ اإلاشاحْ:
-

ئحهاب العُذ دمحم أخمذ ِلى (:)2005الخّلُم ؤلال٢ترووي وئم٣اهُت جىبُٝه بالجامّاث اإلافشٍت ،سظالت د٠خىساٍ ٔحر ميؽىسة١ ،لُت التربُت،حامّت ألاصَش.

-

ًاظش ؼّبان ِبذ الّضٍض ( :)2009العماث الصخفُت للمّلم والىالب واإلاهاساث اإلاخىلبت في بِئت الخّلم ؤلال٢ترووي،مجلت الخّلُم ؤلال٢ترووي باإلاىفىسة ،2ُ ،أٔعىغ.

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
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 ّّ
ؤلال٢تروهُت ،E-Resources
الخّامل مْ اإلافادس
 ّاجخار الٝشا اث ّالخ ّ
ّلُمُت ،Instructional Decisions
س
ّ
الخ ّىىُ في ّ
 ّّ
الٙشدًت للمخّلمحن،
الخّلُم بدعب الٙشوٛ
ّ
 جُُٝم الزاث ،Self-Assessment ّالخخىُي ،Planning

ً
مّذّ ٥
الخدفُل ّ
 الٝذ ة ِلى الذ اظت اإلاعخٝلت والخد٢م في ّّ
الٙشدي،
الذساس ّي و٘ٝا إلاعخىاٍ
س
س
ّ
 الٝذ ة ِلى ّالخّبحر ًِ هٙعه أمام اإلاّلم في خالت ِذم الٙهم وؤلاخباه واإلالل وخحن جبرص أًت مؽ٣لت.
س
ّ
ّ
ّ
84
وٍدخاج اإلاخّلم في الٙفل الا٘تراض ي ِذدا مً اإلاهاساث الالصمت لىجاخه ،وهي جخمثل في :
 مهاساث جىاـل ّ٠خابُت حُذة،
 مهاساث ال٢مبُىجش وج٢ىىلىحُا اإلاّلىماث ، مهاساث الاجفا ٥الّٙا،٥ مهاساث ئداسة الىٜذ، مها اث الٝشاءة ّالى ّ
ٝذًت،
س
-

مهاساث اظترحاُ اإلاّلىماث،
ّ
الدسجُل ّ
الّٙا ٥للمّلىماث،
مهاساث
الخ ّ
مها اث ّ
ّ
ؤلال٢تروهُت،
فٙذ والبدث في اإلا٢خباث
س
مها اث اإلاؽاس٠ت في وشح ألا٘٣اس ّ
والخّلُٝاث،
س

 مهاساث الخّاون والّمل لمً مجمىِاث، مهاساث الخ٢م الزاحي. أظالُب الخلىٍم في الفصل الافرراض ي:
84الشحىُ الى َزٍ اإلاشاحْ:
 حما ٥الضِاهحن (٘ :)2005اِلُت الخّلم الٝاةم ِلى الىٍب فى جىمُت بّن مهاساث الخّلم ؤلال٢ترووي لذي ولبت حامّت ألاٜص ى واججاَاتهم هدىٍ ،مجلت ١لُت التربُت ،حامّتاإلاىىُ٘ت ،3 ُ ،ط 2005 ،20م ،ؿ .288
ّ
ّ
ؤلال٢تروهُت،اإلاإجمش الّلمي العىىي الثامً لخ٢ىىلىحُا
ؤلال٢تروهُت "سؤي حذًذة لجُل حذًذ"،مإجمش اإلاذسظت
 ئبشاَُم ِبذ الىُ٠ل الٙاس ،ظّاد ؼاَحن ( :)2001اإلاذسظتالخّلُم ،أ٠خىبش .2001

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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ح َ
عخخذم أظالُب ووش ٛوأدواث ِذًذة للخٝىٍم في الٙفل الا٘تراض ّي ،وحؽمل ِلى ظبُل اإلاثا:85٥
ّ
ّ
للمٝشس وبّذ ئجمام الذساظت،
 أظئلت اظدباهت ًجُب ِجها الىالب ٜبل دساظخه-

اإلاالخٍت اإلاباؼشة لؤلوؽىت التي ًماسظها الىالب أزىاء دساظخه في الٙفل الا٘تراض ّي،
ّّ
اإلاٝابالث الخىاسٍّت مْ الىالب اإلاؽاس٠حن،
ّّ
ّّ
ّ
اإلاشخلُت إلاعخىٍاث ّ
اإلاٝشس ومٝاًِغ ألاداء للىالب ومل ٚئهجاص
مٝاسهت دسحاث الىالب في الاخخباساث
الخلمُز (أو وزاة ٞأِما ٥الىالب) وجُُٝم معخىٍاث جد ُٞٝألاَذاٗ اإلاىلىبت،
مدذدة ّ
ّ
الذوس ٍّت التي ّجدبْ مّاًحر وأوش ّ
الخٝا ٍش ّ
للخٝىٍم.
س

ب -معاًيرالجىدة
 حعشٍف معاًيرالجىدة:
ّ ّ
الخّلم الال٢ترووي  Quality Standards of Elearningهي مجمىِت مً ؤلاحشاءاث وألاظغ
مّاًحر الجىدة في
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّلُمي الج ّ
ّ
هاتي باإلاىلىب مً
الال٢ترووي .وهي تهذٗ ئلى لمان أن ًٙي الىاجج الخ
اإلاّلىت التي ًٝضم ِلحها هٍام الخّلم
ّ
الىٍام أو ًخجاوصٍ .86وجشي الباخثت أن حّشٍ ٚمٙهىم الجىدة في الٙفل الا٘تراض ي ً٢مً في التر٠حز ِلى جفمُم
هٍام الٙفل الا٘تراض ي وجىُٙزٍ و٘ٝا إلاّاًحر الجىدة اإلاّخمذة ،ورل ٤لخد ُٞٝمالءمت املخشحاث لؤلَذاٗ
والى٘اء بجمُْ اإلاخىلباث اإلاخِ ٞٙلحها بدُث جىا ٥لا مخلٝي الخذمت ّ
الخّلُمُت ١الىالب وأولُاء ألامىس.
س
ّ
 أهمُت وفىائذ جطبُم معاًيرالجىدة في الخعلُم إلالىررووي:
ّ
ّ
الشةِعُت لخىبُ ٞمّاًحر الجىدة في:87
جخمثل الٙىاةذ
 الخىا٘عُت ،أي الٝذسة ِلى اإلاىا٘عت وولْ مّاًحر ألاداء، الاٜخفاد ،أي ولْ ئحشاءاث واضخت للخذ مً خاالث الهذس والٙؽل، ّالذ ّ
اُّ٘ت ،أي ئؼشا ٟحمُْ أصخاب اإلافلخت اإلاىلىبت و٘ٝا إلاّاًحر الجىدة،
ّ
 جدعحن ّ١ا٘ت ّ
الفىسة ،أي هُل ظمّت ّ
اإلاّىُحن،
حُذة لذي

الخمهُذ ّ
 جخىُي الاِخمادًت ،أي ّللخىخُذ الُٝاس ّي،
 ّالخ ّ
ىحه هدى الخشٍ ٚأو اإلاعخخذم ،أي بىاء ؼشا٠ت مخ٣ا٘ئت بحن اإلاعخخذم وبحن الىٍام،
بّملُاث ّ
 ّّ
ّ
الخُُٝم اإلاعخمش التي جٙ٢ل جدعحن حىدة الخذماث.
اإلاعخمش ،أي لمان الُٝام
الخدعحن
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
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ّ
 مخطلباث الجىدة في الخعلُم إلالىررووي:
ّ
ّ ّ
ّ
ّ ّ
ّ
ّ
أ٠ذث أهه ًجب
ؤلال٢ترووي مً مىٍىس اإلاخّلمحن ،خُث
الخّلم
خذدث دساظت ) 88 (Ehlers,2004مخىلباث حىدة
ّ
ّ
ّ
ّ
اإلاخّلٝت بخفمُم واحهت ّ
ًخىِ ٜٚىذ الجىاهب ّ
الخ ّ
بالؽ ّ
الخىبُ .ٞوٜذ خذد
ّلُمُت ٘ٝي أو
مىلُت٘ ،ال
أن ًدعم
ّ ّ
ّ
ّ
ّ
ؤلال٢ترووي هي:
الخّلم
الباخث ظبّت مجاالث سةِعُت لىحهاث هٍش اإلاخّلمحن خى ٥مخىلباث حىدة
ّ
 دِم اإلاذ ّسط للمخّلم،ّ
ّ
ّ
ّ
والخّاووي بحن اإلاخّلمحن ومْ الخبراء واإلاذ ّسظحن،
ؽاس١ي
 الّمل الدّ ّ
 حىدة الخفاةق ّالخ ّ
ّ
ؤلال٢ترووي،
الخّلم
ٝىُت لىٍام
 ّالخ٣لٙت،

ّ
واإلاإظعت التي ّ
ّ
اإلاخّلم خىّ ٥
اإلاٝشس
جٝذمه،
 اإلاّلىماث التي ًدخاحها وعبت ّاإلاٝشس،
 مبادب ِلم ّالخذسَغ.
ّ
ّ
ّ
مخىلباث الجىدة في ّ
وِلُهّ ،
٘ان مً اإلا ّ
الخّلُم ؤلال٢ترووي أن جخى٘ش مجمىِت مً الؽشوه
هم ٜبل الُٝام بخىبُٞ
ّ
ألاظاظُت مً ّ
أَمها:89
ّ
الى ّالب اإلالخدٝحن بهزا الىىُ مً ّ
ّ
حّلُمُت مىاظبت جمخل٤
الخّلُم لممان مذخالث
 حىدة م٢دعباثّ ّ
ؤلام٣اهاث ّ
ّ
الى ّ
والّٝلُت والجعمُت الالصمت،
ٙعُت
 جخىُي البرامج ّالخ ّ
ّلُمُت بدُث جٝىم بيُتها ِلى أ٘مل أهىاُ اإلاّاسٗ اإلاّاـشة واإلاّلىماجُت وج٢ىىلىحُا
ّ
املجخمُّت،
الاجفا ٥اإلاشجبىت باالخخُاحاث
ّ
 اظخخذام ج٢ىىلىحُا الاجفا ٥واإلاّلىماجُت وأهىاُ اإلاّاسٗ واإلاهاساث والخٝىُاث واإلاىهجُت التي جم ً٢مًالٝذسة ِلى ؤلاهخاج وؤلابذاُ،
ّ
ّ
ّلُمُت والىظاةل ّ
اإلاادة ّ
 جى٘ش ؼشوه الجىدة في ّّ
الخ ّ
الخ ّ
البرمجُاث التي حعخخذم في
ّلُمُت واإلاّلمحن و١ا٘ت
ّ
ّ
الخّلُم وال ّخّلم،
ّلُمُت في هٍام ّ
 اِخماد مشاٜبت دُٜٝت ِىذ جىُٙز البرامج ّالخ ّ
الخّلُم ؤلال٢ترووي لممان بلىٓ ألاَذاٗ
ّ ّ
الخذوي،
والىٜاًت مً خاالث

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
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الخّلُم ؤلال٢ترووي ّ
الخّلُمُت اإلاعخخذمت في هٍامي ّ
 جُُٝم البرامج ّّ
اإلاعخجذاث
والخّلُم اإلاٙخىح في لىء
ّ
والاحخماُِت ،واظخخالؿ ّ
الشاحّت مً أحل ئدخا ٥ؤلاـالخاث ّأوال ّ
ّ
الث ّ
الخٕزًت ّ
بأو ٥وبفىسة
ٝاُ٘ت
ّ
معخمشة،
ّّ
 جىىٍش أداء أِماء َُئت ّالخذسَغ و٠زل ٤ؼشوه ٜبى ٥الىالب ،خشـا ِلى اظخمشاس حىدة اإلاذخالث إلاا
لزل ٤مً أزش ِلى حىدة املخشحاث،
والٙني في هٍام ّ
ّ
الىٍش في ّ
 ئِادة ّالخّلُم ؤلال٢ترووي بفىسة معخمشة وجخلُفه مً ّ
الىٍام ؤلاداس ّي
١ل
ّ
اإلاّىٜاث التي حّشٜل جى٘حر حىدة ّ
الخّلُم للىلبت اإلالخدٝحن،
ؤلال٢ترووي ئلى ئحشاءاث ّ
 ئخماُ هٍام ّالخُُٝم مً أحل حّضٍض هٝاه ّ
ّ
الٝىة ومّالجت هٝاه
الخّلُم
ّ
المّ ٚبفىسة ؼاملت ومىلى ّ
ُِت،
 جى٘حر الىـى ٥ئلى ّالخٝىُاث بأظّاس مّٝىلت،
ّ
 جى٘حر ّّ
ّ
الّٙا٥
اإلاعخمش ودِم اإلاّلمحن واإلاعإولحن ِلى حمُْ اإلاعخىٍاث في الاظخخذام
الخذسٍب
للخ٢ىىلىحُا مً أحل ألأشاك ّ
الخ ّ
ّلُمُت،
ّ ّ
 ئوؽاء بشهامج مً أحل ّالخّلم،
الخىمُت والابخ٣اس في ؼب٢ت ؤلاهترهذ مً أحل دِم
ّ
حّلُمُت ِالُت للمدخىي ّ
ّ
لُلبي اخخُاحاث اإلاخّلمحن،
 الّمل ِلى الخفىِ ٥لى حىدةوالخىٍُمي الظدُّاب لل ّخىا٘ ٞمْ الىمىرج ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الّالمي،
ّلُمي
الخ
الٝاهىوي
 مشاحّت ؤلاواسّ
ّ
خفىـُت اإلاخّلم،
 خماًت اظخذامت الخمىٍل لذِم ّالخ ّ
ىىساث الجذًذة.

2
اجبّذ الباخثت ؤلاحشاءاث اإلاىالُت:
 مسر ألادبُاث اإلاشجبىت بمىلىُ البدث وجدلحها بهذٗ ئِذاد ؤلاواس ّالىٍش ّي واظخٝشاء اإلاىاـٙاث
ّ
الخاـت بخٝذًم همىرج الٙفل الا٘تراض ّي وجفمُم أدواث البدث،
 ئِذاد همىرج الٙفل الا٘تراض ي اإلاٝترح واملخخىي ّّلُمي ّ
ّ
اإلاٝذم مً خالله ِلى ؼب٢ت ؤلاهترهذ
الخ
وجفمُم ألاوؽىت اإلاعخخذمت،
ّّ
ّ
ّ
الٝبلُت لخدذًذ معخىي الىالب في مهاساث ال٢مبُىجش وؤلاهترهذ وئحشاء
 ئِذاد بىاٜت اإلاخىلباثّ
ّ
الالصمت ِلحها وئِذادَا في ـىستها ّ
الج ّ
هاةُت،
الخّذًالث
الّامت ّ
والع ّ
 جدذًذ ألاَذاٗ ّلىُ٠ت واملخخىي لىخذة "الفُٖ واإلاّادالث في ؤلا٠عُل" اإلاٝذم ِبر هٍام
الٙفل الا٘تراض ي ،وِشلها ِلى مجمىِت مً الخبراء واإلاخخففحن إلبذاء الشأي ٘حها،
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ّ
وخي ّ
العحر داخل الٙفل الا٘تراض ّي اإلاٝترح وِشله ِلى مجمىِت
 ئِذاد ظِىاسٍى الٙفل الا٘تراض ّيّ
واإلاخخففحن في املجا ٥إلبذاء ّ
الشأي،
مً الخبراء
 ئِذاد بىاٜت ئحاصة الٙفل الا٘تراض ي بّشله ِلى مجمىِت مً الخبراء وحّذًله في لىء آسائهم،ّ
 ئِذاد أدواث البدث اإلاخمثلت في (الاخخباس ّالخدفُلي ومُٝاط الاججاٍ) وِشلها ِلى مجمىِت مً الخبراء
وحّذًلها في لىء آسائهم،
 ئحشاء ّالخجشبت الاظخىالُِت للٙفل الا٘تراض ي وأدواث الُٝاط بهذٗ ُٜاط زباث أدواث البدث
لفّىباث التى ٜذ جدذر ِىذ ئحشاء ّ
ّ
ّشٗ ِلى ا ّ
ّ
والخ ّ
ألاظاظُت،
الخجشبت
ّ ّ
ّ
الف ٚالثاوي ؤلاِذادي بمذسظت ظّذ صٔلى ٥ؤلاِذادًت
ألاظاظُت مً والباث
 اخخُاس مجمىِت البدثّ
بىاث بادا ة بجها ّ
الخ ّ
ّلُمُت ،ممً جخى٘ش ٘حهً خبرة ظابٝت بمهاساث ال٢مبُىجش وؤلاهترهذ .وٜذ بلٖ ِذدًَ
س
 25والبت،
 جىبُ ٞأدواث الذساظت ّٜبلُا ِلى مجمىِت البدث،
ّ
ّ
وحعلُمهً البرًذ
ُُٙ٠ت اظخخذام الٙفل الا٘تراض ّي ِبر ؤلاهترهذ لىالباث مجمىِت البدث
 ؼشحّ
الال٢ترووي واظم اإلاعخخذم و١لمت اإلاشوس الخاـت بهً ،وجىلُذ ّ
ُُٙ٠ت جدمُل البرامج الذاِمت للٙفل
الا٘تراض ّي،
ّ
الىالباث للىخذة ّ
مني ّ
الخّلُمُت مً خال ٥الجذوّ ٥
الض ّ
املخذد ِبر الٙفل الا٘تراض ّي.
 دساظتأ -الخجشبت ألاظاظُت للبدث

الاظخىالعي ،وبّذ ّ
الخ ّأ٠ذ مً زباث ّ
ّ
١ل مً الاخخباس
 بّذ ئهخاج الٙفل الا٘تراض ي والُٝام بالخجشٍبّ
جم ؤلاِذاد ّ
ّ
ّ
الاججاٍ هدى اظخخذام الٙفى ٥الا٘ترالُتّ ،
ّ
ألاظاظُت مْ
للخجشبت
دفُلي ومُٝاط
الخ
جم جىُٙز ّ
الىاججت ًِ ّ
الاظترؼاد باإلاالخٍاث ّ
ّ
ّ
الاظخىالُِت .وٜذ ّ
ألاظاظُت و٘ٞ
الخجشبت
الخجشبت
ؤلاحشاءاث ّ
الخالُت:
ّ
ألاظاظُت للبدث،
 جدذًذ الهذٗ مً الخجشبتالخفمُم ّ
 جدذًذ ّّ
جشٍبي للبدث،
الخ
 جدذًذ ُِّىت البدث،
 ّّ
الٝبلي ألدواث البدث،
الخىبُٞ
 د اظت الىخذة ّالخ ّ
ّلُمُت ِبر الٙفل الا٘تراض ّي،
س
 ّّ
البّذي ألدواث البدث.
الخىبُٞ
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ب -الخطبُم البعذي ألدواث البدث:
بّذ الاهتهاء مً د اظت الىخذة ّ
ّ
"الفُٖ واإلاّادالث فى بشهامج ؤلا٠عُل" ِبر الٙفل الا٘تراض ّي ِلى
الخّلُمُت
س
ّ
ّ
اإلاخمثلت في الاخخباس ّ
ؼب٢ت ؤلاهترهذّ ،
ّ
دفُلي ومُٝاط الاججاٍ هدى الٙفل الا٘تراض ي
الخ
جم جىبُ ٞأدواث البدث
ّ
الخابّت وهي ّ
مخٕحراث البدث ّ
ُِىت البدث بهذٗ الخفىِ ٥لى ّ
ِلى ّ
الخدفُل والاججاٍ.
 هخائج البدث وجفعيرها
ًخخق َزا الجضء باإلحابت ًِ أظئلت البدث اإلاىالُت:
ّ
العؤاٌ ألاوٌ :ما هي معاًيرالجىدة لخصمُم الفصىٌ الافرراضُت لطالب الخعلُم ألاظاس ي وجفعُلها؟
ألي ّ
ّ
جىـلذ الباخثت ئلى ٜاةمت بمّاًحر الجىدة للٙفى ٥الا٘ترالُت ٠مشحْ أظاس ّي للّمل ّ
مإظعت حععى ئلى
ّ
جُّٙل الٙفى ٥الا٘تر ّ
الُت في لىء مّاًحر الجىدة اإلاٝترخت في بىاء الٙفل الا٘تراض ي وخفاةق اإلاخّلمحن
ّ
ّ
ربىٍت وألاظغ واإلابادب ّ
٢ىىلىحُت ّ
الت ّ
ّ
والٙى ُّت ،مْ مشاِاة خذازت َزٍ اإلاّاًحر ودٜتها وؼمىلها وُٜامها
الخ
وخاحاتهم
ألادبُاث ّ
ّ
ِلى أظغ ّ
ِلمُت .وٜذ ّ
والذساظاث اإلاخاخت واإلاّاًحر الّاإلاُت ،ورل ٤بّذ
جم اؼخٝاَ ٛزٍ الٝاةمت مً
جدلُلها وئِادة ـُأت ما وسد ٘حها مً أ٘٣اس وهخاةج بما ًد ٞٝأَذاٗ البدث.
وٍىضر احذوِ )6( ٥ذد املجاالث واإلاّاًحر واإلاإؼشاث بٝاةمت مّاًحر الجىدة لخفمُم الٙفى ٥الا٘ترالُت.
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حذوٌ سكم  :2كائمت معاًيرالجىدة للفصىٌ الافرراضُت

املؤششاث
4
6
5
4
5
3
3
7
16
10
3
21
27
14
19
34
61
55
7
21
12
8

املعاًير
املجاالث
أوال :مُّاس ئظتراجُجُت ّ
الخّلُم في الٙفل الا٘تراض ي باإلاإظعت
ً
زاهُا :مُّاس المىابي واإلافذاُٜت وألاخالُٜاث
املجاٌ ألاوٌ:
ً
ّ
الذعم ّ
املؤظس ّي زالثا :مُّاس الذِم اإلاالي وؤلاداسي
ً
ابّا :مُّاس خذماث ّ
الخّلُم جٝذمها اإلاإظعت في الٙفل الا٘تراض ي
س
املجاٌ الثاوي :البيُت الخ٢ىىلىحُت
ّ
ّ
الٙن ّي ّ
ؤلاؼشاٗ ّ
والخ٢ىىلىجي
الذعم الفن ّي
ّ
دخُت ّ
مّاًحر اظخمشا ٍّت ٙ٠اءة البيُت ّ
ّ
ّ
الخ ّ
ىىىلىجي
والخ
٢ىىلىحُت
الخ
س
ّ
ً
أوال :مّاًحر خاـت باإلاخّلمحن واخخُاحتهم مً الٙفل الا٘تراض ي
ً
زاهُا :مّاًحر خاـت باإلاّلم
املجاٌ الثالث:
ً
زالثا :مّاًحر أَذاٗ الٙفل الا٘تراض ي
جصمُم الفصىٌ
ً
ابّا :مّاًحر اظتراجُجُاث ّ
الخذسَغ اإلاّخمذة في الٙفل الا٘تراض ي
س
الافرراضُت
ً
خامعا :مّاًحر ألاوؽىت ّ
الخّلُمُت داخل الٙفل الا٘تراض ي
(الجاهب الرربىي)
ً
ّ
ظادظا :مّاًحر الخٝىٍم اإلاٝذمت في الٙفل الا٘تراض ي
ً
ظابّا :مّاًحر الخٕزًت الشاحّت.
ً
أوال:مّاًحر بُئُت
ً
زاهُا :مّاًحر جفمُم واحهت الخٙاِل للٙفل ؤلا٘تراض ى.
ً
زالثا مّاًحر جفمُم املخخىي ّ
الخّلُمي في الٙفل الا٘تراض ي
املجاٌ الشابع:
ً
ّ
جصمُم الفصىٌ سابّا :مّاًحر الخٙاِلُت والخد٢م الخّلُمي في الٙفل الا٘تراض ي
ً
الافرراضُت
خامعا :مّاًحر ئداسة الٙفل الا٘تراض ي
ّ
ً
(الجاهب الفن ّي) ظادظا :مّاًحر الشوابي وأظالُب الخفٙذ في الٙفل الا٘تراض ي
ً
ظابّا :مّاًحر اإلاعاِذة والخىحُه والبدث
ً
زامىا :مّاًحر الخىاُ٘ٝت وألامان للٙفل الا٘تراض ي
ّ
إلاحمالي
 345مؤششا
 22معُاسا
 4مجاالث
وٜذ ٜامذ الباخثت باجباُ ٜاةمت مّاًحر الجىدة للٙفى ٥الا٘ترالُت ِىذ جفمُم الٙفل الا٘تراض ي وبىاةه وبٝا
إلاشاخل همىرج الخفمُم ّ
ّ
ًخق ١ل مشخلت مّاًحر الجىدة للٙفى ٥الا٘ترالُت.
الخّلُمي ،مْ ما
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الخفمُم ّ
الىمىرج اإلاٝترح في لىء مّاًحر الجىدة ود اظت ِذد مً همارج ّ
جم جفمُم ّ
ّ
الخّلُمي الٝاةم ِلى
س
ّ
الؽب٣اث ،وٜذ اؼخمل ِلى زماوي مشاخل جمثلذ في آلاحي:
 مشخلت الفٙش :الخُُٝم اإلابذتي. اإلاشخلت ألاولى :مشخلت التهُئت. اإلاشخلت الثاهُت :مشخلت الخدلُل. اإلاشخلت الثالثت :مشخلت الخفمُم. اإلاشخلت الشابّت :مشخلت ؤلاهخاج. اإلاشخلت الخامعت :مشخلت الخٝىٍم البىاتي للٙفل الا٘تراض ي. اإلاشخلت العادظت :مشخلت الخىبُ.ٞ اإلاشخلت العابّت :مشخلت الخٝىٍم.والخخباس ٘شوك البدثّ ،
جم اظخخذمذ ألاظالُب ؤلاخفاةُت اإلاىالُت:
اخخباس " "T-testللمجمىعت الىاخذة (:)One Sample "T" Test
والبّذي الخخباس ّ
١ل مً ّ
ّ
ورل ٤لذاللت الٙش ٛبحن مخىظىي دسحاث ّ
ّ
ّ
اإلاّشفي ،ومُٝاط
الخدفُل
الٝبلي
الخىبُٝحن
الاججاٍ لبُان أزش الٙفل الا٘تراض ي.
كُاط حجم ألازش آًخا":" η²
ّ
ّ
١ل مً ّ
للخد ٞٝمً مذي جأزحر الٙفل الا٘تراض ي في جىمُت ّ
ّ
اإلاّشفي ،والاججاٍ هدى الٙفل
الخدفُل
ورل٤
الا٘تراض ّي.
وعب الىعب املعذٌ لـ "بالًً" (:)Blacke Modified Gain Ratio
ّ
٘اِلُت الٙفل الا٘تراض ّي في جىمُت الخدفُل اإلاّشفي والاججاٍ.
ورل ٤لُٝاط
ّ
ّ
املعشفي؟
العؤاٌ الثالث :ما أزشاظخخذام الفصل الافرراض ّي على الخدصُل
لئلحابت ًِ َزا العإا ٥جم اخخباس صخت الٙشل ُّاث الخالُت:
ّ
ئخفاةُا بحن مخىظىي دسحاث والب مجمىِت البدث في ّ
الفشض ُّت ألاولىً :ىحذ ٘شّ ٛ
١ل مً الخىبُٝحن
دا٥
الٝبلي والبّذي في الخدفُل اإلاّشفي ،لفالر الخىبُ ٞالبّذي.
ّ
وللخد ٞٝمً َزٍ الٙشل ُّت ّ
ّ
اإلاّشفي.
جم جىبُ ٞاخخباس " "T-testلُٝاط أزش الٙفل الا٘تراض ّي ِلى الخدفُل
و ّ
ٍىضر الجذو ٥سٜم  3هخاةج " "T-testلذاللت الٙش ٛبحن مخىظىي دسحاث مجمىِت البدث في ١ل مً الخىبُٝحن
الٝبلي والبّذي الخخباس ّ
ّ
اإلاّشفي.
الخدفُل
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حذوٌ سكم  :3داللت الفشق بين مخىظطي دسحاث مجمىعت البدث في ول مً الخطبُلين اللبلي والبعذي
الخخباسالخدصُل املعشفي هخائج ( ،T-testآًخا)η²

اللُاط

عذد
أفشاد
العُىت

الذسحت
اليلُت
لالخخباس

الاهدشاف
املخىظط
املعُاسي

دسحاث
الخشٍت
ن1-

كُمت"ث"

معخىي
الذاللت

كُمت
آًخا()η²

03 .1
88 .13
البّذي
15
5
14 .1
48 .3
الٝبلي
١ل مً ّ
باظخٝشاء الىخاةج ًّخطر ّأن َىا ٟاخخال٘ا بحن مخىظىي دسحاث والباث مجمىِت البدث في ّ
الخىبُٝحن
دفُلي ،لفالر ّ
والبّذي لالخخباس ّ
داِ ٥ىذ معخىي (ّ ،)01.0
البّذي .وَى ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
مما ٌؽحر ئلى وحىد
الخىبُٞ
الخ
الٝبلي
أزش للٙفل الا٘تراض ي ِلى ّ
ّ
اإلاّشفي.
الخدفُل
٠ما أن حجم جأزحر الٙفل الا٘تراض ي في جىمُت ّ
ّ
اإلاّشفي لذي والباث ُِىت البدث ٠بحر حذا ،خُث
الخدفُل
بلٕذ ُٜمت آًخا ( )99 .0( )η²وَى حجم جأزحر ٠بحر.
وِىذ جىبُ ٞمّادلت "بالً "٤لخعاب وعبت ال٢عب ّ
ّ
٘اِلُت الٙفل الا٘تراض ّي ِلى
اإلاّذ ٥لخدذًذ مذي
جم خعاب وعبت ال٢عب اإلاّذ ٥في الخدفُل اإلاّشفي في الىخذة ّ
ّ
اإلاّشفيّ ،
ّ
الخّلُم ُّت "الفُٖ واإلاّادالث
الخدفُل
ّ ّ ّ
ّ
ؤلاِذادي ٠ما َى مىضر بالجذو ٥اإلاىالي.
للف ٚالثاوي
في ؤلا٠عُل"
24

1448

01 .0

99 .0

ّ
حذوٌ سكم  :4وعبت الىعب ّ
املعذٌ في الخدصُل املعشفي لذي طالباث مجمىعت البدث
في الخطبُلين اللبلي والبعذي الخخباسالخدصُل املعشفي

مخىظطاث دسحاث مخىظطاث دسحاث
الطالباث في
الطالباث في
عذد الطالباث
الخطبُم اللبلي
الخطبُم البعذي
06.1
15
48 .3
88 .13
25
ّ
اِلُت الٙفل الا٘تراض ي في جىمُت ّ
باظخٝشاء الىخاةج في الجذو ،٥ج ّخطر ٘ ّ
ّ
اإلاّشفي لذي والب املجمىِت
الخدفُل
ّ
الخجشٍبُت ،خُث بلٕذ وعبت ال٢عب ّ
اإلاّذ )6 .1(٥وهي أ٠بر مً وعبت ( )2 .1التي اِخبرَا بالً ٤مإؼشا ِلى
الٙاِلُت.
وِلُهٝ٘ ،ذ ّ
جم ٜبى ٥الٙشل ُّت ألاولى وهي وحىد ٘شو ٛراث داللت ئخفاةُت ِىذ معخىي ( )01.0بحن مخىظي
اإلاّشفي لفالر ّ
والبّذي في ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
البّذي.
الخىبُٞ
الخدفُل
الٝبلي
دسحاث والباث مجمىِت البدث في الخىبُٝحن
الذسحت النهائُت
لالخخباس
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وعبت الىعب
ّ
املعذٌ

ّ
ّ
العؤاٌ ّ
الشابع :ما أزش الىمىرج امللررح للفصل الافرراض ي على اججاه طالب الخعلُم ألاظاس ي هدى اظخخذام
ّ
الفصل الافرراض ي في الخعلُم؟
لئلحابت ًِ َزا العإا ٥جم اخخباس الٙشل ُّت الخالُت:
الفشض ُّت الثاهُتً :ىحذ ٘ش ٛدا ٥ئخفاةُا بحن مخىظىي دسحاث والباث مجمىِت البدث في ّ
١ل مً الخىبُٝحن
الٝبلي والبّذي إلاُٝاط الاججاٍ هدى اظخخذام الٙفل الا٘تراض ي في ّ
الخّلُم ،لفالر الخىبُ ٞالبّذي .وللخدٞٝ
ّ
مً َزٍ الٙشل ُّت ّ
وٍىضر الجذو ٥اإلاىالي
جم جىبُ ٞاخخباس " "T-testلُٝاط أزش الٙفل الا٘تراض ي ِلى الاججاٍ.
هخاةج الاخخباس:
حذوٌ سكم  :5داللت الفشق بين مخىظطي دسحاث مجمىعت البدث في ول مً الخطبُلين اللبلي والبعذي
مللُاط الاججاه هدى اظخخذام الفصل الافرراض ّي (هخائج  ،T-testآًخا)η²

اللُاط

عذد
أفشاد
العُىت

الذسحت
ّ
اليل ُّت
للملُاط

املخىظط

الاهدشاف
املعُاسي

دسحاث
الخشٍت
ن1-

معخىي كُمت آًخا
كُمت "ث"
الذاللت
()η²

14 .11
9 .122
البعذي
132
25
82 .7
32 .51
اللبلي
ّ
وباظخٝشاء الىخاةج في الجذوً ٥خطر ّأن َىا٘ ٟشٜا بحن مخىظىي دسحاث والباث مجمىِت البدث في ّ
١ل مً
ّ
الاججاٍ هدى اظخخذام الٙفل الا٘تراض ّي لفالر ّ
ّ
البّذيّ ،
مما ّ
ّ
ّ
ّ
ًذ٥
الخىبُٞ
والبّذي إلاُٝاط
الٝبلي
الخىبُٝحن
ِلى وحىد أزش للٙفل الا٘تراض ي في جىمُت َزا الاججاٍ.
وٜذ ّ
جم جىبُ ٞمشبْ آًخا" "η²لُٝاط حجم الخأزحر الٙفل الا٘تراض ّي ِلى الاججاٍ هدى اظخخذام الٙفل
ّ
اإلاسجل ًشحْ ئلى اظخخذام الٙفل الا٘تراض يّ ،
جم اظخخذام مشبْ آًخا "،"η²
الا٘تراض ّي .وللخد ُٞٝمً ّأن ألازش
خُث ٌ َّذ الٙفل الا٘تراض ي را أزش ِىذما ج٣ىن ُٜمت آًخا ( )η²معاوٍت لـ  15.0أو جضٍذ ِلى رل .٤وٍخطر مً
الجذوّ ٥أن حجم ّ
الخأزحر للٙفل الا٘تراض ي في جىمُت الاججاٍ لذي والباث ُِىت البدث ٠بحر حذا ،خُث بلٕذ
ُٜمت آًخا (.96.0 )η²
ّأما ِىذ جىبُ ٞمّادلت "بالً "٤لخعاب وعبت ال٢عب ّ
اإلاّذ ٥لخدذًذ مذي ٘اِلُت الٙفل الا٘تراض ي ِلى
جم حسجُل ّ
الىخاةج التي ّ
الاججاٍٝ٘ ،ذ ّ
ًبُجها الجذو ٥اإلاىالي:
حذوٌ سكم  :6وعبت الىعب ّ
املعذٌ في الاججاٍ لذي طالباث مجمىعت البدث في الخطبُلين اللبلي والبعذي
مخىظطاث دسحاث مخىظطاث دسحاث
وعبت الىعب
الذسحت العظمى
الطالباث في
الطالباث في
عذد الطالباث
املعذٌ
مللُاط الاججاه
الخطبُم اللبلي
الخطبُم البعذي
43 .1
132
32 .51
9 .122
25
وج ّخطر مً الجذو٘ ٥اِلُت الٙفل الا٘تراض ي في جىمُت الاججاٍ لذي والباث مجمىِت البدث ،خُث بلٕذ وعبت
ّ
ال٢عب اإلاّذ 43 .1 ٥وهي أ٠بر مً وعبت ( )2 .1التي اِخبرَا بالً ٤مإؼشا ِلى الٙاِلُت.
24
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01 .00
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ً
وِلُه جم ٜبى ٥الٙشل ُّت الثاهُت الٝاةلت بىحىد ٘شّ ٛ
دا ٥ئخفاةُا بحن مخىظىي دسحاث والباث مجمىِت البدث
ّ
الاججاٍ ،لفالر ّ
ّ
ّ
ّ
البّذي.
الخىبُٞ
والبّذي في
الٝبلي
في الخىبُٝحن
العؤاٌ الخامغ :ما هي املخطلباث الالصمت لخفعُل الفصىٌ الافرراضُت في ضىء معاًيرالجىدة؟
ّ
جم ّ
الخ ّ
لئلحابت ًِ َزا ّ
العإاّ ،٥
ىـل ئلى ِذد مً الّىاـش جخمثل في آلاحي:
ّ
جى٘حر البيُت ّ
ّ
الخ ّ
ؤلال٢تروهُت الالصمت لخُّٙل الٙفل الا٘تراض ّي ،وٍ٣ىن رل ٤في مشخلت أولى بخُّٙل الٙفل
دخُت
ّّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الا٘تراض ّي مً اإلاجز ،٥وَزا ًخىلب جى٘ش خاظب شخص ّي واؼترا ٟئهترهذ لذي اإلاّلم والىالب٠ ،ما ًخىلب
أظاظُت مثل ّ
جفٙذ ؤلاهترهذ والذ دؼت والبدث في اإلاىاّ ْٜ
الخ ّ
ّ
مهاساث ّ
ّلُمُت ومّش٘ت اظخخذام البرًذ
جٝىُت
س
ّ
ّ
ؤلال٢ترووي وألادواث ّ
الشةِع ُّت في الٙفل الا٘تراض ّي وٍىماٗ ئلى رل ٤باليعبت ئلى اإلاّلم الٝذسة ِلى جفمُم
ّ
أوؽىت حّلُم ال٢ترووي مخخلٙت ًِ ّ
الخّلُم الخٝلُذي ،وابخ٣اس مىلىِاث هٝاػ ،وئداسة الىٝاػ بحن الىالبّ .أما
٘خخممً جىـُل ؼب٢ت ؤلاهترهذ ئلى حمُْ اإلاذا ط في حمُْ اإلاىاوّ ٞ
الخ ّ
ّ
ّلُمُت بدُث ٌعخىُْ
اإلاشخلت الثاهُت
س
ّ
ّ ّ
ّ
ؤلال٢تروهُت
اإلاّلمىن والىالب ئخماس أحهضة الخاظب املخمى ٥الخاـت بهم ئلى اإلاذسظت لذخى ٥اإلاٝشساث
اإلاعاهذة للخّلُم داخل الٙفل الا٘تراض يّ .
وٍخم في مشخلت زالثت ولْ ؼاؼت بالصما في ١ل ٘فل داخل ١ل مذسظت
ّ
ّ
ّ
ؤلال٢تروهُتِلى الىالب داخل الٙفلّ .أما
مخفلت بؽب٢ت ؤلاهترهذ ،بدُث ًم ً٢للمّلم أن ٌّشك بّن اإلاىاْٜ
ّ
ألاٜل في ّ
ّ
١ل مذسظت ،بدُث ٌعخىُْ ١ل ـٚ
٘خخممً ئوؽاء مّمل به  30حهاص خاظب ِلى
اإلاشخلت الشابّت،
ّ
اظخخذامه بىا ْٜظاِت ًىمُا وجخاح ّ
ؤلال٢تروهُت والىاحباث والاخخباساث.
ل٣ل والب الٙشـت الظخخذام اإلاٝشساث
الذِم ّ
ًخم جى٘حر ّ
وفي اإلاشخلت الخامعت ّ
الٙن ّي ـُاهت هٍام الٙفل الا٘تراض ي والؽب٢ت وألاحهضة بفىسة داةمت،
ّ
ّ
ّ
ًخىلب وحىد ّ
٘ن ّي معإو ًِ ٥ئداسة الؽب٢ت وئـالح ألاِىا ٥ومعاِذة اإلاّلمحن في جفمُم مىاْٜ
وَى ما
ّ
ًخىلى ؤلاؼشاٗ ِلى الخذ ٍب ّ
وـٙداث ؤلاهترهذ  ،وئلا٘ت ئلى ّ
والخخىُي وؤلاحابت ِلى اظخٙعاساث
ميعٞ
س
اإلاّلمحن.
مً خال ٥ما ّ
ّ
الّملُت لخُّٙل الٙفى ٥الا٘ترالُت .وهي خىىاث
جٝذمً ،م ً٢أن هىص ي بجملت مً الخىىاث
ّ
جخلخق في ّ
الىٝاه اإلاىالُت:
 حّذًل ظُاظت ّالخّلُم ِلى معخىي اإلاذاسط بدُث ججّل الٙفى ٥الا٘ترالُت أداة معاهذة ل ّ
لّملُت
ّ
الخ ّ
ّلُمُت في حمُْ اإلاشاخل،
ّ
ِملُت ّ
اإلاخخففحن في ّ
ّ
الخىىٍشّ ،
جخىلى ّ
ّ
ِذة
ًمم مجمىِت مً
جخ٣ىن مً ٘شٍِ ٞمل
 حؽُ٢ل لجىتمجاالث مثل جىىٍش اإلاىاهج وج٢ىىلىحُا ّ
الخّلُم،
ّ
ّ
والىالب ِلى اظخخذام الٙفى ٥الا٘تر ّ
الُت،
 جذسٍب اإلاّلمحن دِم ئدا ة اإلاذ ظت وحصجُّها الظخخذام الٙفل الا٘تراض ي في ّالخّلُم،
س س
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ّ
ِملُت ّ
 جدذًذ ّجخم ّ
خىت دمج الٙفى ٥الا٘تر ّ
مذة ص ّ
اإلاٝشساث ،بدُث ّ
الُت في جذسَغ ّ
الذمج
مىُت لخىُٙز
ّ
جخ٣ىن ّ
١ل مجها مً خىىاث ـٕحرة مخذ ّسحت،
ِلى مشاخل
ّ
 جخفُق محزاهُت لخٕىُت ج٣الُ ٚهٝٙاث جذسٍب اإلاّلمحن وجىٌُ ٚالخبراء واإلاذ ّسبحن وئداسة الٙفلالا٘تراك وـُاهخه وؼشاء ألاحهضة والبرامج،
ّ
ئوؽاء بيُت ّ
ج٢ىىلىحُت حؽمل ئًفا ٥خذمت ؤلاهترهذ ئلى اإلاذاسط وجى٘حر مّامل خاظب راث وظاةي
جدخُت
ّ
مخّذدة واظدبذا ٥ألاحهضة الٝذًمت ،ئرا ١اهذ مىحىدة ،بأحهضة أخشي خذًثت مخىىسة.
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فخحي العالمي
املذسظت الىطى ُّت العلُا للمهىذظين بخىوغ
fathi. essalmi@isg. rnu. tn

ّ
ّ
اإلاخّلم وجٝذًم ّ
الذسط بىشٍٝت مالةمت إلا ّ
ّ
ً٢مً هجاح الىشٛ
إَالجـه وأظـلىبه فـي
البُذأىحُت في ٜذستها ِلى جدُٙـض
بُذأىحُ ـت حذً ــذة ومخأـ ـ ّـلت مث ــل ألالّ ــاب ّ
ّ
ّ
ال ـ ّـخّلم .و ٜــذ ب ــشصث و ــشٛ
ل٢تروهُ ــت ،ورلــ ٤ل ٝــذستها ِل ــى
الخّلُم ُّ ـت ؤلا
ّ
ّ
ل٢تروهُــت لخ٣ــىًٍ همــىرج
ؤلازــاسة والخد ُٙـض بىشٍٝــت مشخــت ومعــلُت .وَؽــحر اإلاٝــا ٥ئلــى ٘ىاةــذ اظــخّما ٥ألالّــاب ؤلا
ّ
ّ
اإلاــخّلم الــزي ًدخــىي ِلــى خاــ ّـُاث َــزا اإلاــخّلم واَخماماج ـه ومُىالج ـه٠ ،مــا ًبـ ّـحن ّأن حصــخُق الـ ّـخّلم ؤلال٢ترووـ ّـي
ّ
ّ
ًمثل ــه الخى ــىُ الٙــشدي واخ ــخالٗ  ٜــذ اث ّ
الخىاـ ــل اإلاّشف ـ ّـي م ــً ز ـشاء .ولخىبُــ ٞاظ ــتراجُجُت
ًمث ــل ٘شـ ــت لخثم ــحن م ــا
س
ّ
ّ
اإلاخّلمــحن و ّ
الىٍــش فــي الى ـش ٛاملخخلٙــت لخىلــُذ ال ـ ّـذسط.
الدصــخُقً ،جــب ألاخــز بّــحن الاِخبــاس بّــن خفــاةق
ّ
ـخم حص ــخُق الـ ـ ّـخّلم ؤلال٢تروو ـ ّـي و٘ ٝــا الظـ ــتر ّ
وج ٝــذم َ ــزٍ الذساظ ــت ئحابـ ــاث ِ ــً الع ــإا ٥اإلا ـ ـىالي ُ٠ :ــ ً ٚـ ّ
اجُجُت
ّ
للمخّلم باظخّما ٥ألالّاب ّ
الخّلُم ُّت.
مىاظبت؟ ورل ٤مً خال ٥اظتراجُجُت الدصخُق وج٣ىًٍ همىرج
ّ ّ
ّ
ّ ّ
الدصخُق ،ألالّاب ّ
ّ
الخّلُم ُّت.
ؤلال٢ترووي ،جُُٝم مّاًحر
الخّلم
اجُجُت الدصخُق،
اظتر
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ّ ّ
جخمدىس َزٍ الذساظت خى ٥لشوسة اًجاد ئحابت ّ
ّ
ؤلال٢ترووي
الخّلم
جهاةُت ًِ العإا ٥اإلاىاليً ُٚ٠" :خم حصخُق
و٘ٝا الظتر ّ
اجُجُت مىاظبت؟ وٜذ ّ
جم ،مً خال ٥دساظت ؼاملت للبدىر اإلايؽىسة في َزا املجا ،]1[٥جدذًذ 16
مُّاسا للدصخُق ،و 23مىٍىمت جٝىم بخىبُ 11 ٞاظتر ّ
اجُجُت حصخُقّ٘ .لى ظبُل اإلاثاٌ ،٥عخخذم PERSO
مىهج جفيُ ٚالخاالث الجذًذة بّذ مٝاسهتها بالخاالث اإلاعخّملت معبٝا ) (CBRلخدذًذ ّ
أي دسط ًم ً٢اٜتراخه
ً
ّ ّ
اإلاّشفي وئلى وظاةل ّ
ّ
ّ
اإلاٙملت لذحهم (هقُ٘ ،ذًى ،ئلخ.).
الخّلُم
ِلى الىالب اظدىادا ئلى معخىاَم
ّ
ل٢تروهُت (ّ )hyperbooks
جم اظخخذامها إلِذاد
ومُخالُى٢غ]َ MetaLinks[2ى أداة جألُ ٚوج ُُٚ٢لل٢خب ؤلا
ّ
٠خب خى ٥الجُىلىحُا ] [3وحعخّمل َزٍ ألاداة زالزت مّاًحر حصخُق وهي اإلاعخىي اإلاّشفي للمخّلم ،وأَذاٗ
ّ ّ
ّ ّ
الخّلم اإلاٙملت٠ .ما جخممً اظتراجُجُت الدصخُق بـ  ]4[AHAمّاًحر Felder-Silverman
الخّلم ووظاةل
ّ ّ
ّ ّ
الخ ّ
ّلم ووظُلت ّ
ّ
اإلاٙملت .في خحن اظخّمل ّ
١ل مً ،]5[Milosevic
فٙذ
الخّلم ،ووظُلت الخ
اإلاخمثلت في أظلىب
ّ
ً
ّ
ّ
ّ
و Brkovicو Bjekicالذوسة الخّلُم ُّت لـ  Kolbلخىلُذ الذسوط٠ .ما ّ
جممً ِملهم أًما داْ٘ اإلاخّلم ٠مُّاس
خم اظخخذامه لخدذًذ معخىي ّ
وال٢م ّ
ّ
حصخُق ً ّ
ّ
الذ ّ
اللي للمدخىي
البُذأىجي .وٜذ وسدث في البدىر
الخُّٝذ
ً
اإلايؽىسة أهٍمت حصخُق أخشي لخىُٙز اظتراجُجُاث الدصخُق هز٠ش مجها  [6]PASERلخىٍُم ّ
الذسوط و٘ٝا
ّ
ألَذاٗ اإلاخّلمحن ومعخىي مّش٘تهم باظخخذام املجا ٥ألاهىىلىجي الزي ًف ٚالدعلعل الهشمي للز١اء
ّ
ّ
الاـىىاعي٠ .ما اِخمذ  ]7[Protusهمىرج أظالُب الخّلم  ،Felder-Silvermanواإلاعخىي
اإلاّشفي للمخّلم لُىص َي
ّ
بشوابي وأوؽىت راث ـلت باإلاخّلمحن ،مْ اظخخذام] [8جٝىُاث اظخخشاج اإلاّلىماث مً الىاب لخٝذًم املخخىي
ّ
ّ
الدصخُق ّ
للمخّلمحن و٘ٝا الَخماماتهم واخخُاحاتهمّ .ئن ِذد اظتر ّ
الىٍش ّي التي ًمً٢
اجُجُاث
اإلاىاظب
ّ
ّ
]
1
[
ّ
ؤلال٢ترووي .ومً هاخُت
اظخخذامها مشج ْٙحذا ئر ًٙى ٛا . 50.000 ٥وَىما ً ّبحن زشاء مجا ٥حصخُق الخّلم
ً
ّ ّ
اجُجُت واخذة ّ
٘ان حصخُق ١ل ّ
أخشيّ ،
ًإدي ّ
مدذدة ال ّ
الت ّ
و٘ٝا الظتر ّ
ربىٍت
بالمشوسة ئلى هجاح الّملُت
الذسوط
[ .]1[ ]9ولزل٘ ،٤اهىا بداحت ئلى اِخماد الاظتراجُجُت اإلاىاظبت ّ
ل٣ل دسط.
ّ ّ
ؤلال٢ترووي و٘ٝا الظتر ّ
ججُب َزٍ الذساظت ًِ ظإا ٥البدثّ ُٚ٠" :
ّ
اجُجُت مىاظبت؟".
الخّلم
ًخم حصخُق
ّ
وٍم ً٢جٝعُم َزا العإا ٥ئلى أسبّت أظئلت ٘شُِت هيً ُٚ٠" :خم ج٣ىًٍ همىرج اإلاخّلم باالِخماد ِلى ألالّاب
ّ ّ
ّ
الدصخُق اإلاىاظبت؟" و"ّ ُٚ٠
الخّلُمُت؟" و"ّ ُٚ٠
ًخم جفمُم ظِىاسٍىَاث حصخُق
ًخم اخخُاس اظتراجُجُت
ّ ّ
الٙشعي ّ
ّلم؟" و"ّ ُٚ٠
ّ
ألاوًٝ ،٥ذم
ًخم دمج خلى ٥ألاظئلت الٙشُِت اإلاز١ىسة أِالٍ؟" باليعبت ئلى العإا٥
الخ
ّ
ّ
ّ
الٝعم الثاوي مّاًحر الدصخُق التي ًمُٜ ً٢اظها باالِخماد ِلى ألالّاب الخّلُمُت٠ .ما ًٝذم الٝعم الثالث
بّن ألامثلت إلاّاًحر الدصخُق التي و ْٜبالّٙل ُٜاظها باالظدىاد ئلى ألالّاب ّ
الخّلُم ُّت .وٜذ ّجمذ دساظت
العإا ٥الٙشعي الثاوي (ً ُٚ٠خم اخخُاس اظتراجُجُت الدصخُق اإلاىاظبت؟)[ ،]2خُث ّ ٜذم مىهج لخُُٝم
اظتراجُجُاث الدصخُق اهىالٜا مً أهىىلىحُا ئداسة الّالٜاث الذاللُت بحن ُٜم بُاهاث املخخىي وخفاةق
ّ ّ
ًخم جفمُم ظِىا ٍىَاث حصخُق ّ
الثالث (ّ ُٚ٠
الخّلم؟)ٝ٘ ،ذ ّجمذ
اإلاخّلمحن (ّ .)OSRVDLأما العإا ٥الٙشعي
س
دساظخه بؽ٣ل حضتي .وّ ٜذ بالخفىؿ[ّ ]1
خل ًٝترح جفمُم وججشبت مىٍىمت للدصخُق في معخىٍحن مخ٣املحن:
ّ ّ
ّ ّ
ّ
ّ
ّ
ؤلال٢ترووي  .)ELP2( 2وٍم ً٢اإلاعخىي
الخّلم
ؤلال٢ترووي  ،)ELP1( 1ومعخىي حصخُق
الخّلم
معخىي حصخُق
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ّ ّ
ّ
ّلم وَُ٣ل ّ
ّ
اجُجُت حصخُق ّ
الذسط و٘ٝا الظتر ّ
مُّىتّ .أم اإلاعخىي الثاوي
ألاو )ELP1( ٥مً حصخُق مدخىٍاث الخ
ّ
ّ
ّ
(ُ٘ ، )ELP2م ً٢مً جىبُ ٞاظتراجُجُت الدصخُق بمشوهت .وٍدُذ َزا الدصخُق للمّلمحن ئهجاص ظِىاسٍى
ّ ّ
ّ ّ
ّ ّ
الدصخُق ّ
ًذوٍا ّ
الخّلم املخخاس) ًِ وشٍ ٞاخخُاس بّن
(لُخم جىبُٝها ِلى ظِىاسٍى
الخّلم وجدذًذ اظتراجُجُت
مّاًحر الدصخُق .وجٝذم َزٍ الذساظت ؤلاحابت ًِ العإا ٥الٙشعي ّ
الشابْ مً خال ٥دمج مٝاًِغ جُُٝم
ّ
اظتراجُجُاث الدصخُق مْ اظخّما ٥ألالّاب ّ
الخّلُمُت لخ٣ىًٍ همىرج اإلاخّلم .ELP1+ELP2+OSRVD
وٍٝذم الجضء اإلاىالي مً َزٍ الذ اظت مّاًحر الدصخُقّ .أما الجضء ال ّثاوي ُّ٘خني باظخّما ٥ألالّاب ّ
الخّلُمُت
س
ّ
لخ٣ىًٍ همىرج اإلاخّلم .و ًٝذم الجضء الثالث مىهجا لدصخُق ظِىا ٍىَاث ّ
الخّلم وجُُٝم اظتر ّ
اجُجُاث
س
ّ ّ
ً
ّ
ؤلال٢ترووي .وأخحراّ ً ،
الدصخُقّ .أما الجضء ّ
ّ
خم خخم الذساظت
الخّلم
الشابْ ُ٘ٝترح مىٍىمت مخ٣املت لدصخُق
بملخق للّمل وجدذًذ ألبشص الاججاَاث اإلاعخٝبلُت للبدىر.

1
ّ ّ
ّ
ّ
ّ
ؤلال٢ترووي .وٍٝذم َزا الجضء 16
الخّلم
حؽ٣ل مّاًحر الدصخُق الّىفش ألاظاس ّي لدصخُق ظِىاسٍىَاث
ّ ّ
الخّلم ؤلال٢ترووي.:
مُّاسا ،وهي ألا٠ثر اظخّماال لدصخُق
 البدث عً املعلىماث املهمت]ٌ :[10عخخذم َزا اإلاُّاس لدعهُل البدث ًِ اإلاّلىماث بحن ّال٢م الهاةل
مجها .وٍخم بؽ٣ل خاؿ جٝذًم اإلاّلىماث و٘ٝا ملجمىِت مً ّ
اإلاهام ]،[10
ّ
 املعخىي املعشفيٌ :عخخذم َزا اإلاُّاس ألخز ما ظب ٞأن حّلمه اإلاخّلم بّحن الاِخباس،ّ ّ ّ
ّ
الخّلُم ُّت ّ
اإلاىاد ّ
ّلم ّ
والخىاـل مْ ّ
التي ّ
جلبي أَذاٗ
 أهذاف الخعلمٌ :عخخذم َزا اإلاُّاس لىلْ خىت للخّ
اإلاخّلم،
ّ
ّ
ّ
اإلاىاد ّ
اإلاخّلم مً الخفىِ ٥لى ّ
الخّلُم ُّت اإلاٙملت له
 الىظائل الخعلُمُت املفضلت :جمَ ً٢زٍ الىظاةلّ
البُاهُت والُٙذًى والفىث)،
(ِلى ظبُل اإلاثا :٥الىق ،والشظىم
ّ
ّ
اإلاىاد ّ
ّ
ّ
اإلاٙملت للمخّلم (الّشبُت ،ؤلاهجلحزًت،
الخّلُم ُّت باللٕت
 اللغت املفضلت :وهي التي حعمذ بّشكالٙشوعُت ،ألاإلااهُت ،ئلخ،).
ّ ّ ّ
ّ
ّ
ّلم ّ
ًخ٣ىن مً أسبْ مشاخل (الخجشبت
 الذوسة الخعلُمُت لـ  :[11] Kolbجم ً٢مً اظخّما ٥همىرج ججشٍبي للخاإلالمىظت ،اإلاالخٍت ،خالـت اإلاٙاَُم ،الخجشبت اليؽُىت)،
ّ
ّ
ّ
ًدذد أ بّت أهماه ّ
للخّلم (اليؽُي ،اإلا٢ٙشّ ،
 أظلىب الخعلم لـ ّ :]12[Honey-Mumfordالىٍشي،
س
الىاٜعي(،
ّ ّ
الخّلم (الاظدؽّاس ّي/الخذس ّي،
 أظلىب الخعلم لـ  :[13] Felder-Silvermanاٜترح أسبّت أبّاد ألظالُبّ
ّ
ّ
ّ
البفش ّي
/الؽمىلي) ،وهي أبّاد جخّل ٞبىش ٛالخفىِ ٥لى
والدعلعلي
/اللٍٙي ،اليؽُي/الىٍش ّي،
اإلاّلىماث ومّالجتها،
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ّ
أظلىب الخعلم  :[14]Garanderieاظدىادا ِلى دساظاث هٙعُت ،جم جٝذًم أهماه حّلم مخخلٙت (جىا٘س ّي،
ّ
ّ
معخٝل ،ئلخ،).
حّاووي ،مؽاس،ٟ
ّ
ّ
الجماُِت و ّ
ّ
ّ
الخىاصن في مؽاس٠ت اإلاخّلمحن،
الذًىامُُ٢ت
الخيافؤ في املشاسهت]ً :[14م ً٢مً مشاٜبت
ّ ّ
ّ
الخ ّ
املخشص في العمل[ّ ٌ :]14
لذم َ
صجْ الىالب ِلى جخفُق وٜذ ١اٗ إلاهمت ما لبىاء الخل اإلاؽتر،ٟ
اهخظاس دود الفعل ]ٌ :[14عمذ ّ
للىٍام باجخار الٝشاساث اإلاىاظبت بّذ مشوس ٘ترة مُّىت مً الىٜذ ًمط ي
س
٘حها الىالب دون أن ًمٕي ِلى أي صس مً ألاصساس (مثا" ،٥مىا٘ٔ" ،"ٞحر مىا٘ "ٞأو "مخأ٠ذ") ،أو مشوس
٘ترة مُّىت مً الىٜذ ولم ًٝم الىالب ّ
بأًت سدود ّ٘ل،
ّ
ّ
أظاظُت لخدٙحز اإلاخّلم وهي الاهدباٍ
معخىي الخدفيز لـ ً :[15]Kellerدذد الىمىرج  ARCSأسبّت ِىاـش
ّ
وألاَمُت والثٝت وال ّشلا،
ّ
ّ
ّ
اإلاىاد ّ
املفضلً :دُذ ّ
ّ
الخ ّىٝل بحن ّ
ّ
ظىخي أو
اإلاٙمل للمخّلم (بؽ٣ل
الخّلُم ُّت بدعب الترجِب
الاهخلاٌ
بؽ٣ل ّ
مّم،)ٞ
ّ
ّ
مّشُ٘ت (ظّت الزا٠شة ،الٝذسة
الصفاث إلادساهُت]ً :[16خ٣ىن همىرج ؤلادسا CTM ٟمً أسبّت ـٙاث
ّ ّ
ِلى ّ
الخّلم)،
الخ٢ٙحر ،ظشِت مّالجت اإلاّلىماث ،ومهاساث
ّ ّ
ّ
ّ
الخّلم بدعب اإلاىهج التربىي اإلاىاظب مثل اإلاىهج الٝاةم ِلى
املىهج الرربىي]ً :[17م ً٢مً حصخُق
ألاَذاٗ واإلاىهج الٝاةم ِلى الٙ٢اًت واإلاىهج ّ
الخ ّ
ّاووي.

2
بُذأىحُت حعاِذ ِلى ئًفا ٥اإلاّش٘ت و ّ
ؼهذث العىىاث ألاخحرة بشوص ألالّاب ّ
ّ
الخىاـل مْ
الخّلُم ُّت ١ىظُلت
ّ
وبالخىاصي مْ رل ،٤جم اظخّماَ ٥زٍ ألالّاب لبىاء همىرج ّ
اإلاخّلم بىشٍٝت مش َختّ :
للمخّلمّ٘ .لى ظبُل اإلاثا،٥
ّ
ّ
ّ
اظخّملذ [18]Prime Climeلُٝاط اإلاعخىي
اإلاّشفي للمخّلم٠ .ما اظخّملذ ]20[Trade Ruleإلاّش٘ت دواْ٘ اإلاخّلم.
وٍٝذم َزا الٝعم ملخت ًِ بّن ألالّاب ّ
الخّلُمُت٠ ،ما ّ
ًبحن الجذو ٥سٜم 1أمثلت خى ٥اظخّماَ ٥زٍ ألالّاب
ّ
في ج٣ىًٍ همىرج اإلاخّلم.
ّ
ّ
حّلُمُت تهذٗ ئلى معاِذة اإلاخّلمحن ِلى اظخخشاج الٝىاظم اإلاؽتر٠ت لؤلسٜام .وجخ٣ىن
 :Prime Climbهي لّبت
ّ
مً ظلعلت مً الجبا .٥وٍىٝعم ّ
ظذاظُاث جدخىي ِلى ال٘خاث وأسٜام .وٍدىا٘غ الِبان ِلى ـّىد
١ل حبل الى
ّ
الجبل .وٍدىٝل ١ل الِب هدى ألاسٜام التي لِغ لها ٜاظم مؽتر ٟمْ سٜم اإلاىا٘غ .و١ل مخّلم لذًه وُ٠ل لخٝذًم
ّ
اللّبت ّ
اإلاعاِذاث التربىٍت .وٜذ ّ
الخّلُم ُّت في الّذًذ مً اإلاشاحْ[.]19
جم جذاوَ ٥زٍ
ّ
حّلُمُت تهذٗ ئلى معاِذة ِذد ٠بحر مً الىلبت ِلى ئدسا ٟأَمُت الخجاسة بحن
 :]20[Trade Rulerهي لّبت
ّ
البلذان .والهذٗ الشةِس ي لالِب َى س٘اَُت ظ٣ان الجضٍشة.
ّ ّ
للخّلم ًِ وشٍ ٞالا٠دؽاٗ .وٜذ ـ ّممذ إلاعاِذة
 :]21[Vectors in Physics and Mathematicsهي بِئت
ّ
ّ
ّ
ّ
الشٍالُاث ،مْ ألاخز بّحن الاِخباس الفّىباث التي ًىاحهها اإلاخّلم.
اإلاخّلمحن ِلى حّلم مٙاَُم الٙحزًاء و
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الٝىةّ ،
واإلاىلىِاث الشةِعُت لهزٍ البِئت هيّ :
الخ ّىٝل مً لُّت ئلى أخشيّ ،
الخىاصن والخش٠ت .وٍدخىي ١ل مىلىُ
ِلى الّذًذ مً العِىاسٍىَاث التي حؽحر ئلى خاالث مً الىا.ْٜ
ّ
 :]22[VR-ENGAGEهي ِباسة ًِ ِالم ا٘تراض ي ًدىٝل ُ٘ه اإلاخّلم مً أحل الّثىس ِلى ٠خاب الخ٢مت .وحّترك
ّ ّ
ّ
الّذو الٍاَشي وَٕل ٞألابىاب) ًىشح أظئلت ِلى اإلاخّلم في
اإلاخّلم الّذًذ مً الّٝباث وٍىحذ ّجىحن (ٌّمل بمثابت
ّ
للمخّلم بأن ًىاـل وشٍٝهّ ،
مما ًجّله ًٝترب ؼِئا
مجا ٥الجٕشاُ٘ا٘ ،ارا ١اهذ ؤلاحابت صخُدتٌ ،عمذ الخىحن
٘ؽِئا مً ٠خاب الخ٢مت.
ّ
ّ
 :[23]LMMGهي لّبت مفممت خفُفا لدعهُل ا٠دعاب اللٕاث الثاهُت .والهذٗ ٘حها َى الّثىس ِلى أصواج مً
البىاٜاث جدخىي ِلى اإلاّلىماث .في اليسخت ّ
الخّلُم ُّت مً َزٍ اللّبت ،جمذ ئلا٘ت أهىاُ ّ
زشٍت مً اإلاّلىماث
ّ
)أـىاث١ ،لماث وخعاباث سٍالُت( ،وهي ّ
حصجْ اإلاخّلمحن ِلى مؽاَذة مدخىٍاث ١ل بىاٜت وٜشاءتها والاظخماُ
ئلحها زم مداولت الّثىس ِلى أصواج البىاٜاث.
حذوٌ سكم  :1أمثلت عً معاًيرالدشخُص املذمجت بألعاب حعلُمُت

ّ
ألالعاب الخعلُمُت

معاًيرالدشخُص
اإلاعخىي اإلاّشفي للمخّلم
دواْ٘ اإلاخّلم

Prime Climb
Trade Ruler
Vectors in Physics and Mathematics
VR-ENGAGE
الخاـُاث ؤلادساُ٠ت
LMMG
Vectors in Physics and Mathematics
أظلىب الخّلم
هالخَ مً خال ٥الجذو ٥سٜم ّ 1أن بّن مّاًحر الدصخُق جم دمجها في ألّاب حّلُمُت ورل ٤لخ٣ىًٍ همىرج
للمخّلم بىشٍٝت ظلعت٠ .ما هالخَ أن الّذًذ مً مّاًحر الدصخُق ال جضأ ٥حر مذمجت باأللّاب ّ
الخّلُمُت.
وَىما ًذِى الباخثحن إلاضٍذ الّمل في َزا املجا.٥

3
ّ
اإلا٣ىن ّ
أظاظُحن إلوؽاء مىٍىمت حصخُق مخ٣املت .وجٍهش أَمُت ّ
ًٝذم َزا الجضء ّ
ّ
ألاو ٥في الخاحت ئلى
م٣ىهحن
ّ
ّ
ّ ّ
ّ
حّلم مىاظبت ورل ٤مً خالّ ٥
الص ّ
خفُت للمخّلم.
اجُجُت الدصخُق والبُاهاث
الىٍش في اظتر
جىلُذ ظِىاسٍىَاث
ّ
ّن ّ
الثاوي ِلى جُُٝم اظتر ّ
اجُجُاث الدصخُق.
وَعاِذ اإلا٣ى
ّ
ّ
اإلا٣ىن ّ
ٌعخّمل ّ
ألاو( ٥جفمُم ظِىاسٍىَاث حّلم مصخفت) ألاهىىلىحُا  [6, 24]OSRVDLالتي جدخىي ِلى 76
ّ
ّ
اإلاخّلمحنّ .
زم ئن زشاء ألاهىىلىحُا وامخذادَا َى أظاط
الىـُٙت وخفاةق
سابىا داللُا بحن ِىاـش البُاهاث
ّ
ّ
الخّلم اإلاىاظب لدصخُق دسوط ّ
وبالخالي ًم ً٢اظخّما ٥مدخىي ّ
الؽاملّ .
ّ
ؤلال٢ترووي .وِلى
الخّلم
الدصخُق
ّ ّ
ظبُل اإلاثا٘ ،٥لدصخُق ا ّلذسطً ،م ً٢أن ّ
الخّلم اإلاىاظبت واًٝىهاث
ًخم ولْ اًٝىهاث خمشاء ملخخىٍاث
خمشاء ملخخىٍاث ّ
الخّلم ٔحر اإلاىاظبت .وٍشج٢ض َزا ّ
ّ
الىـُٙت (التي حعخخذم ِادة إلِادة
اإلا٣ىن ِلى البُاهاث
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ّ ّ
ّلم) ،والذسط ،وِ .OSRVDLلى ظبُل اإلاثا ،٥ئرا ا٘ترلىا ّأهه َىاِ ٟالٜت ّ
داللُت بحن
اظخخذام مدخىٍاث الخ
ّ
ِىفش ؼ٣ل البُاهاث[ ،]25وجٙمُل اإلاخّلم الشظىم البُاهُت ١ىظُلت حّلُم ،وئرا ا٘ترلىا ّأن الذسط ًدخىي ِلى
الخّلم مىاظب لىظُلت ّ
مدخىي الخّلم الزي ًىـ ٚبـ"ؼ٣ل بُاهاث" ،ئرن ًم ً٢أن وعخيخج ّأن مدخىي ّ
الخّلُم
اإلاٙملت "الشظىم البُاهُت" .وٍم ً٢اظخخذام َزا اإلا٣ىن لخُّٙل حصخُق الذسوط .باإللا٘ت ئلى رلً ،٤مً٢
ّ ّ
ّلم مً أحل جُُٝم اظتر ّ
ّ
اجُجُاث
الىـُٙت التي جف ٚمدخىٍاث الخ
اظخخذام َزا اإلاىهج لخدلُل البُاهاث
ّ
الدصخُق.
صىسة سكم  :1مدخىي الخعلم املىاظب

اإلا٣ىن الثاوي (جُُٝم اظتراجُجُاث الدصخُق) هدُجت ّ
ٌعخّمل ّ
اإلا٣ىن ألاو .٥خُث ًم ً٢اظخّما ٥اإلاىهج الّام
ّ ّ
ّ ّ
ّ
الخّلم ،وجدذًذ
الخّلم اإلاىاظبت مً أحل جُُٝم مّاًحر الدصخُق (ٜبل البذء في ِملُت
لخدذًذ مدخىٍاث
ً
ّ
خفاةق اإلاخّلمحن) وَزا لعببحن ،ألاوَ ٥ى أهه مً اإلام ً٢أن هذسط حذوي وظهىلت حصخُق دسط مّحن و٘ٝا
ّ
ّ
إلاُّاس حصخُقّ٘ ،لى ظبُل اإلاثاِ ٥ىذما ًدخىي دسط م ّ
ّ
خاـُت مخّلم
ّحن ِلى مدخىٍاث حّلم مىاظبت ل٣ل
ّ
الذ طّ .أما ئرا ١ان ّ
ّ
ً
الذسط ال ًدخىي ِلى مدخىٍاث
مذسحت في مُّاس الدصخُقٌّ ،خبر اإلاُّاس مُٙذا لدصخُق س
ّ
ّ ّ
ّ
الدصخُق٘ ،ا ّهه ٌّخبر ٔحر مُٙذ لدصخُق ّ
الذسطّ .أما
الخّلم اإلاالةمت لخفاةق اإلاخّلمحن اإلاذسحت في مُّاس
ّ
ّ
الدصخُق .وج ّبحن الفىسة ٣َُ 2ل ّ
ا ّ
ّ
الذسط وحذو ٥مدخىٍاث
ئم٣اهُت اإلاٝاسهت بحن مّاًحر
لعبب الثاوي٘ ،هى
ّ
ّ
ّ
الخّلم اإلاالةمت التي حعخّمل لخُُٝم الدصخُق٠ .ما ًدخىي َزا الجذوِ ٥لى مّاًحر الدصخُق وخفاةفها
املخخلٙت في الخىىه الّمىدًت ،في خحن جدخىي الخىىه ألاُ٘ٝت ِلى الذسوط واإلاٙاَُم الىاسدة ٘حها .وجدخىي
ّ ّ
ّ
جمثل مٙهىما ّ
ّ
ّ
لخاـ ُّت ّ
١ل ّ
ّ
ألاُ٘ٝت ألاخحرة
مُّىت .وٍم ً٢للخىىه
مدذدا و٘ٝا
الخّلم التي
خلُت ِلى مدخىٍاث
ّ
مً الجذو ٥أن جخممً مٝاًِغ جُُٝم مّاًحر الدصخُقِ ،لى ٔشاس "ٜعمت ِذد الخالًا التي جخممً مدخىٍاث
ّ
ّ
ّ
ّ
اإلاّذِ ٥ىذما ج٣ىن خفاةق اإلاخّلمحن مىابٝت أ٠ثر
الجملي للخالًا" مثال .وٍضٍذ َزا
الخّلم ِلى الّذد
ّ ّ
الخّلم.
ملخخىٍاث
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4
ّ
اإلاخّلم ّ
ًٝذم َزا الجضء ئحابت ًِ العإا ٥الٙشعي ّ
اإلا٣ىن مً خال ٥اظخّما ٥ألالّاب
الشابْ (ُُٙ٠ت دمج همىرج
ّ ّ
ّ
][1
الخّلم وجفمُمها وجُُٝمها( .في البذاًت ،جم بىاء ELP1 + ELP2
الخّلُم ُّت ،وآلُت اخخُاس ظِىاسٍىَاث حصخُق
ّ
مً خال ٥دمج اإلا٣ىهاث التي جشج٢ض ِلى معخىي الدصخُق ّ
ألاو ELP1 ٥ومعخىي الدصخُق الثاوي  .ELP2وِالوة
ّ
ِلى رلً ،٤جب أن ّ
جىب ELP1 ٞاظتراجُجُت الدصخُق املخذدة مً ٜبل اإلاّلم في  ELP2التي جمثل سؤٍت حذًذة
ّ ّ
ّ
ّ
الش ّ
ّ
ؤلال٢ترووي .وحؽمل اإلاضاًا ّ
ّ
ةِعُت لـ
الخّلم
ألاظاظُت ألهٍمت حصخُق
للدصخُق جى٘ش خال لبّن الُٝىد
ّ ّ
َ ّ
ّ
ّ
وئم٣اهُت جىبُٞ
الخّلم
 ELP1و ٜ ELP2ذسة اإلاّلمحن ِلى جدذًذ مّاًحر الدصخُق اإلاالةمت أ٠ثر لعِىاسٍىَاث
ّ ّ
ّ
ّ
الدصخُق اإلاخاخت وٌاةّ ٚ
ّ
َامت
الخّلم٠ .ما جى٘ش هٍم
لخفىـُاث ظِىاسٍىَاث
أ٠ثر مً مُّاس حصخُق و٘ٝا
ّ
ّ
ّ
ّ
املخذدة ظلٙا .ومً هاخُت أخشيً ،دُذ اجداد َزٍ
لخدذًذ خفاةق اإلاخّلم و٘ٝا لبّن مّاًحر الدصخُق
َ
جىلُذ اظتراجُجُاث حصخُق أخشي ،مْ ئم٣اه ُّت جىىٍش أهٍمت الدصخُق بلٕاث بشمجت مخخلٙت
الىٌاةٚ
ّ
واخخبا َا أو اظخخذامها في ظُاٜاث مخخلٙتّ .ئن ّ
حّذد َزٍ الّىاـش ًجّل الجمْ بحن الىٌاة ٚالتي جى٘شَا
س
حُذا ّ
َاجه ألاهٍمت أمشا ِلى د حت مً الفّىبت .وفي َزا العُاّ ،ٛ
جٝذم ج٢ىىلىحُا خذماث الىاب خال ّ
للخىا٘ٞ
س
بحن جىبُٝاث ّ
مخّذدة .وٍم ً٢اِخباس خذمت الىاب ١ىٌُٙت ًخم جىُٙزَا ًِ بّذ ِىذما ًخم اظخذِاؤَا حضءا مً
حهخم اإلاىىسون بخٙاـُل بشهامج الخذمت (الخىاسصمُت ،الهُ٣ل ولٕت البرمجت) .وِلُهّ ،
الخل ،خُث ال ّ
َزا ّ
٘ان
ّ ّ
خذماث الىاب ح َ
ألاوعب لذمج ّ
َ
الخّلم
الخىبُٝاث .وجبرص الفىسة سٜم 3اإلاىٍىمت اإلاخ٣املت لدصخُق
ّخبر الخل
ّ
ؤلال٢ترووي:
ّ
صىسة سكم  :3املىظىمت املخياملت لدشخُص الخعلُم إلالىررووي
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ّ
ّ
وباإللا٘ت ئلى  ELP2وٌّ ،ELP1خبر اظخّما ٥ألالّاب ّ
الخّلُم ُّت خال لخدٙحز اإلاخّلم وج٣ىًٍ همىرج ًدخىي ِلى
ّ
اإلاخّلم (دون جىٙحرٍ مً ّ
الخّلُم)ّ ،
مّلىماث خىله٘ .أمام ـّىبت الىـى ٥ئلى اإلاّلىماث ّ
الذُٜٝت خى٥
جٝذم
الخّلُمُت وشٍٝت مشخت ومعلُت ًم ً٢الاظخٙادة مجها في ١ل اإلاشاخل ّ
ألالّاب ّ
الخّلُمُت .خُث أزبدذ ّ
ِذة ججاسب
ّ
للمخّلم باالظدىاد ئلى اظخّما ٥ألالّاب ّ
ّ
الخّلُم ُّت٠ .ما أزبدذ معاَمت َزٍ ألاخحرة في ئزشاء
ئم٣اهُت ج٣ىًٍ همىرج
ّ
ّ
الخ٣امل بحن اظخّما ٥ألالّاب ّ
الشظم ٜم ّ 3
ّ
الخّلُم ُّت لخ٣ىًٍ همىرج اإلاّلم
الذسط وجدٙحز اإلاخّلم .وٍبرص ّ س
و.ELP1+ELP2
ّ
الدصخُق التي ًم ً٢أن حعاِذ في ئهجاح ّ
َىا ٟمجمىِت ّ
زشٍت مً اظتر ّ
ّ
ؤلال٢ترووي .وجدخاج َزٍ
الخّلم
اجُجُاث
الاظتر ّ
اجُجُاث ئلى جُُٝم مً أحل جدذًذ الاظتراجُجُت اإلاىاظبت ّ
ل٣ل دسط .وِالوة ِلى رل ،٤جدخاج ظِىاسٍىَاث
ّ ّ
ّ
ّ ّ
ّ
الدصخُق ّ
اإلاصخفت ئلى أن ّ
املخذدة٠ .ما جدخاج َزٍ اإلا٣ىهاث ئلى جُُٝم
جفمم ِلى أظاط اظتراجُجُت
الخّلم
ّ ّ
الدصخُق وجفمُم ظِىا ٍىَاث حصخُق ّ
الخّلم( ل٣ي ّ
ج٣ىن ّ
آلُت مخ٣املت مً أحل الاٜخفاد في
اظتراجُجُت
س
ّ
ّ
الال مت لدصخُق ّ
الذسط.
الجهىد وألاوٜاث الىىٍلت ص
ّ ّ
بزل ٤ج٣ىن َزٍ الذ اظت ٜذ ّ
الشةِس ّيّ ُٚ٠" :
ٜذمذ ئحابت ًِ العإاّ ٥
ّ
ؤلال٢ترووي و٘ٝا
الخّلم
ًخم حصخُق
س
ّ
ّ
الظتر ّ
اجُجُت مىاظبت؟" ،خُث ّ
ّ
ؤلال٢ترووي مً خال ٥دمج
جم جٝذًم مىٍىمت مخ٣املت لدصخُق الخّلم
ّ
ّ
اإلاخّلم باالظدىاد ئلى ألالّاب ّ
الخّلُم ُّت .خُث ًم ELP1 ً٢مً جىبُّ ٞأًت
 +ELP1+ELP2وج٣ىًٍ همىرج
ّ
ّ
ّ
مفممت معبٝا .في خحن جذِم ELP2
اظتراجُجُت حصخُق مدذدة ِىذما ج٣ىن ظِىاسٍىَاث الخّلم اإلاىاظبت
ّ ّ
ّ ّ
ّ
ّ ّ
ّ
الدصخُق ّ
املخذد).
الخّلم
(لُخم جىبُٝها ِلى ظِىاسٍى
الخّلم وجدذًذ اظتراجُجُت
اإلاّلمحن في اخخُاس ظِىاسٍى
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ّ
ّ
ٍمَ ً٢زا اإلاىهج مً جىبُ ٞاظتر ّ
الدصخُق اإلاّلىت دون الخاحت لفىاِت هٍام حصخُق ّ
ل٣ل
اجُجُاث
و
اظتراجُجُت[.]1
ّ
ّ
الدصخُق ومٝاسهتها لخدذًذ اإلاىاظب مجها ل ّ
٣ل دسط ،ئلى حاهب
ومً هاخُت أخشيً ،م ELP2 ً٢مً جُُٝم مّاًحر
ّ
ّ ّ
اظخخذام مٝاًِغ أخشي مثل ّ
اإلاخّلمحن .وٜذ ّ
جم دِم جُُٝم مّاًحر
الخّلم اإلاىاظبت لخفاةق
مّذ ٥مدخىٍاث
ّ
ّ
الدصخُق بـ ِ 76الٜت داللُت بحن املخخىي وخفاةق اإلاخّلمحن مخضهت في .[24, 6]OSRVDL
ّ
ّأما باليعبت ئلى ألالّاب ّ
اإلاخّلم الزي ً ْٝاِخمادٍ لدصخُق ّ
الذسط .و ّ
جخمحز
الخّلُم ُّت٘ ،هي جدُذ ج٣ىًٍ همىرج
ّ
ألالّاب ّ
الخّلُم ُّت بٝذ تها ِلى جٝذًم ّ
الذسط بىشٍٝت وؽُىت وحمْ مّلىماث خى ٥اإلاخّلم بىشٍٝت ظلعت في آن
س
واخذ.
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ٔحر أهه مً الىاحب ؤلاؼاسة ئلى ِذم جى٘ش ١ل ألالّاب الالصمت لخدذًذ ١ا٘ت خفاةق اإلاخّلمحن .وَؽ٣ل ُٔاب
لّبت حّلُمُت ل٣ل مُّاس حصخُق ِاةٝا أمام ج٣ىًٍ اظتراجُجُاث حصخُق مخ٣املت ،وَى ما ًجّل اإلاىهج
اإلاٝترح مىٝىـا في اهخٍاس الخّاون مْ َُا١ل البدث التي حّمل ِلى َزٍ اإلاّاًحر لفىاِت اإلاضٍذ مً ألالّاب
ّ
الخّلُمُت املخذدة لخفاةق اإلاخّلمحن ووؽشَا في ؼ٣ل خذماث واب .وبهزٍ الىشٍٝتً ،م ً٢اظخخذام/اظخذِاء
ّ
١ل لّبت مً ٜبل الّذًذ مً أهٍمت الدصخُق.
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The hour of code
أ .مىيرة ًىظف
ّ ّ
مذًشة مذسظت جىوغ ّ
الخىوعُتّ
الذ ّ
ولُت – الجمهىسٍت

ّ
الثالثت للخملت ّ
ولُت في ّ
ؤلاِذادًت بمذ ظت جىوغ ّ
ّ
الذ ّ
الذ ّ
ولُت "ظاِت البرمجت"
الذوسة
ؼاس ٟجالمُز مً اإلاشخلت
س
ّ
الثاوي مً ؼهش دٌعمبر مً ّ
١ل
( )The hour of codeالتي جيخٍم في أ٠ثر مً  180دولت ِبر الّالم خال ٥ألاظبىُ
ّ
ِام .وٜذ حاءث مؽاس٠ت اإلاذ ظت في َزا الخذر ّ
ّ
اإلاّلىماجُت في
الذولي مً مىىل ٞالاٜخىاُ بذوس حّلم البرمجت
س
ّ
ّ
اإلاخّلمحن ِلى جىمُت مها اتهم في مجاالث ّ
والابذاعي و ّ
ّ
خل اإلاؽ٢الث والّمل الدؽاس١ي
الخ٢ٙحر اإلاىىٝي
معاِذة
س
ّ
ّ
والىٌُٙي خال ٥الٝشن
الاحخماعي
وئداسة اإلاؽاسَْ ؤحرَا مً املجاالث ،بما مً ؼأهه أن ً٢عبهم أظغ الىجاح
الخادي والّؽشًٍ.
ّ
وختى ال ج٣ىن اإلاؽاس٠ت في خملت ظاِت البرمجت خذزا ِابشا ٔحر ري أزشٝ٘ ،ذ اسجأث ئداسة اإلاذسظت أن حّمل مً
الّلمُت ّ
ّ
ّ
اإلاىلىعي ،لماها
والخُُٝم
حهت أولى ِلى لمان دوس ٍّخه ،وأن جخمّه مً هاخُت زاهُت ئلى اإلاالخٍت
ؤلاًجابي الخاـل ّ
الظخخالؿ ّ
ّ
والخىظُْ مً مذاٍ.
الذسوط اإلاالةمت والاظخٙادة مجها في جد ُٞٝاظخذامت ألازش
ّ
وِلى َزا ألاظاط ّ
جم ئِذاد اظدباهاث وصِذ ِلى اإلاؽاس٠حن في "ظاِت البرمجت" ،واِخماد ؼب٣اث مالخٍت بهذٗ
جدذًذ أزش َزا ا ّليؽاه ِلى معخىي ّ
الخالمُز واإلاذ ّسظحن وألاولُاء ،و٠زلِ ٤لى معخىي الخُاة اإلاذس ّ
ظُت ومذي
اهٙخاح اإلاذسظت ِلى مدُىها.
وئحماالٝ٘ ،ذ أجاخذ لىا املجهىداث اإلابزولت الىٜىٗ ِلى آلا٘ا ٛالتي جٙخدها مثل َزٍ اإلابادساث لخىمُت ٙ٠اًاث
ّ
ّ
ّ
ج٢ىىلىحُاث اإلاّلىماث والاجفا ،٥وـٝل مهاساتهم اإلاشهت ( ،)Soft skillsئلا٘ت ئلى دوسَا في
اإلاخّلمحن في مجا٥
ّ
ظُت داخل ّ
ئًجابُت ِلى الخُاة اإلاذس ّ
ّ
ّ
اإلاإظعت ،وجى٘حر ئواس حزاب لبىاء ؼشا١اث هاّ٘ت مْ املجخمْ
خشُ٠ت
ئدخا٥
ّ
ّ
الجمُّاث راث الاخخفاؿ.
اإلاذوي ممثال في ِذد مً
ّ
ظاِت البرمجت ،مذ ظت جىوغ ّ
ّ
الذ ّ
ج٢ىىلىحُاث اإلاّلىماث والاجفا ،٥مهاساث الٝشن الخادي والّؽشًٍ،
ولُت،
س
ّ
الؽشا٠ت مْ املجخمْ اإلاذوي.
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ّ
البؽشٍت وٙشة ّ
هىُِت راث با ٥مْ اختراُ ؤلاوعان لل٢خابت ،خُث أم٢ىه بٙمل بمّت سمىص
ؼهذث الخماسة
ّ
مجشدة ـُأت مّاس٘ه وهٝلها ومؽاس٠تها ِلى هدى واظْ ،وَى ما أ٘ط ى ئلى جىمُتها ،وأجاح جخضٍجها واظترحاِها متى
باإلاإظعت ّ
ّ
الخ ّ
ّ
اإلال٣ي
ّلُمُت باِخباسَا املجا٥
دِذ الخاحت ئلى رل .90٤وظشِان ما اسجبىذ ال٢خابت بّذ رل٤
ال٠دعاب اإلاّاسٗ وئ٠عابها.
ّ
جىىسَاّ ،
ّ
البؽشٍت مشخلت حذًذة مً مشاخل ّ
بؽش اختراُ ال٢خابت ٜبل هدى خمعت آالٗ ظىت بذخى٥
٘ان
ولئن
ّ
ّ
ّ ّ 91
ّ
اإلاّلىماجُت مىز بمّت ِٝىد ًمثل خذزا ال ّ
ًٝل ًِ رل ٤أَمُت  ،باِخباسٍ أظاط الىٙشة
اختراُ البرمجت
ّ
ّ
ّ
٢ىىلىحُت التي وؽهذَا الُىم ،والتي ما ٘خئذ جّٙل ّ٘لها في مخخل ٚمجاالث اليؽاه ؤلاوعاوي ِلى هدى ًضداد
الخ
ّ
مذاٍ احعاِا وأزشٍ ِمٝا ًىما بّذ ًىم.
ّ
ّ
الى ّ
اإلاّلىماجُت راث
بُعي أن ججذ البرمجت
ومثلما وحذث ال٢خابت ظشَّا وشٍٝها ئلى اإلاذسظتٝ٘ ،ذ ١ان مً
ّ
م٣ىن مألىٗ مً ّ
وجدىلها ئلى ّ
خاـت بّذ الاهدؽاس الىاظْ للخىاظِب ّ
الىشٍّ ،ٞ
ّ
الُىمُت لؤلحُا٥
م٣ىهاث الخُاة
الىاؼئتٔ .حر ّأن ما هالخٍه َى ّ
الخٙاوث ال٢بحر بحن ّ
ّ
ّ
اإلاّلىماجُت لّمىم
الذو ٥في ئٜبالها ِلى حّلُم البرمجت
ّ
ّ
ّ
اليؽاه لمً ّ
ّ
والىلبتّ ،
ج٢ىىلىحُاث اإلاّلىماث
أولىٍاث ئدماج
ولّل رلٌّ ٤ىد ئلى ِذم جفيَُ ٚزا
الخالمُز
ّ ّ
ّ
ّلم ّ
والخّلُم ،أو ئلى ٜىاِت ّ
جشسخذ في ّ
والاجفا ٥لمً ّ
العىىاث ألاولى لٍهىس البرمجت مٙادَا ّأن
ِملُتي الخ
ّ
ّ
ئال لزوي الخبرة والاخخفاؿ مً املختر٘حن في ّ
ّ
الجامُّت
اإلاإظعاث
ألامش ًخّل ٞباخخفاؿ د ُٜٞلِغ مخاخا
ّ
والؽش١اث ّ
الذ ّ
ّ
ولُت.
البدثُت
واإلاشا٠ض
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
اإلاّلىماجُت للىاؼئت ما ٌعخدٝه مً ّ
أَم ُّت جٙعحرا للىجاح
ولّلىا هجذ في ما جٝذم مً ِذم ئًالء حّلُم البرمجت
ولُت "ظاِت البرمجت" ( ،)The hour of codeخُث حاءث َزٍ الخملت ّ
ال٢بحر للخملت ّ
الذ ّ
لعذ الٙشآ الخاـل
اإلاسجل في مٍّم ألاهٍمت ّ
ّ
ّلُمُت ،بما في رل ٤أهٍمت ّ
وجذا ّ ٟ
ّ
الخ ّ
الذو٥
اإلاخٝذمت.
الىٝق
س
ّ
ّ
ّ
الشٔم ّ
وِلى ّ
مما خٍُذ به َزٍ الخملت مً اَخمام مً ٜبل الباخثحن الذولُحن الزًً جىاولىَا بالخدلُل وهٍشوا في
ّ
ّ
ّ
الّشبي ّ
ّ
ّ
أي أزش إلاثل َزٍ
الّلمي
مٝىماتها وِىامل اهدؽاسَا وأزشَا التربى ّي٘ ،92اهىا ال هجذ في ظاخت البدث
بالىٍش في "ظاِت البرمجت" التي اخخمىتها مذ ظت جىوغ ّ
اإلاعاعي .وَى ما حّلىا هبادس ّ
الذ ّ
ولُت ،للىٜىٗ ِلى
س
ّ
ّ
ّ
ّ
ئًجابُت
خشُ٠ت
مٝىماتها واظخ٢ؽاٗ ما جٙخده مً آ٘ا ٛلخىمُت مهاساث اإلاخّلمحن ،ئلا٘ت ئلى دوسَا في ئدخا٥
ّ
ِلى الخُاة اإلاذس ّ
ّ
اإلاذوي .وهدً هأمل أن ٌعاَم َزا
ظُت ،وجى٘حر ئواس حزاب لبىاء ؼشا١اث ٘اِلت مْ املجخمْ
الخّلُم ألاظاس يّ ،
اإلاّلىماجُت لمً مىاهج ّ
ّ
ختى ج٣ىن لؤلحُا٥
الجهذ في بلىسة سؤٍت واضخت إلدماج البرمجت
ّ
وملمت بمىىٝها ،بما ٌعاِذَا ّ
ّ
الىاؼئت مدُىت بمبادب لٕاث البرمجت ّ
الخّامل مْ آلاالث اإلاعخّملت لهزٍ اللٕاث
ِلى ما هي ِلُه مً ٠ثرة ّ
وجىىُ.
Berger, Philippe. Histoire de l'écriture dans l'antiquité. Imprimerie nationale, 1892. P52
Christin, Anne-Marie. Histoire de l'écriture: de l'idéogramme au multimédia. Flammarion, 2001. P12
92
أ١ادًمُت خ ّ
ّ
ففذ لهزٍ الخملت.
ًدُل مىٜ ْٜىٜل ظ٣ىالس ِلى أ٠ثر مً  420دساظت
اهٍش الٝاةمت ال٣املت ِلى الّىىانhttps://scholar.google.com/scholar?q=”hour+of+code" :
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1
أول ٞألاخىان ِلي وَادي با جىفي خملت "ظاِت البرمجت" في الىالًاث ّ
اإلاخدذة في دٌعمبر  2013بمىاظبت ألاظبىُ
س
ّ
أمشٍ٣ي مً اظخ٢ؽاٗ ِالم
الىوني لخّلُم ِلىم الخاظىب ،وٜذ ١ان الهذٗ مجها جم٢حن  10مالًحن جلمُز
اإلاّلىماجُت خال ٥ظاِت واخذة ،باالِخماد ِلى أوؽىت ّ
ّ
ّ
اهمم ئلى
مبعىت وظهلت الاظدُّاب .وظشِان ما
البرمجت
ّ
لؽش١اث ّ
ّ
ّ
ج٢ىىلىحُاث اإلاّلىماث
الجيعُاث الّاملت في مجا٥
مخّذدة
َزٍ اإلابادسة جدالٔ ٚحر معبى ٛلم أ٠بر ا
ّ
ّ
شخفُاث
والاجفا ٥مثل ماً٢شوظى٘ذ وآبل وأماصون وٜىٜل و٘اٌعبى ٟوخان أ١ادًمي٠.93ما ؼاس٠ذ في الخملت
مؽهىسة ِلى ٔشاس با ا ٟأوباما ةِغ الىالًاث ّ
ألامشٍُ٢ت وماالال ًىظٙضاي ـاخبت حاةضة هىبل ّ
ّ
للعالم،
اإلاخدذة
س
س
ّ
ٔلى حاهب الّذًذ مً مؽاَحر ّ
والّ ًٙ
والشٍالت .ولم جلبث مبادسة أخىًٍ مىدذسًٍ مً ِاةلت
العُاظت والاٜخفاد
مهاحشة ئلى الىالًاث ّ
ألامشٍُ٢ت أن أـبدذ خملت ّ
ّ
ِاإلاُت حؽمل أ٠ثر مً  180دولت وَؽاس٘ ٟحها مئاث
اإلاخدذة
ّ
اإلاالًحن مً ألاوٙا ٥والؽباب.94
صىسة ّ :1
الشئِغ ألامشٍيي باسان أوباما ٌشاسن في خملت "ظاعت البرمجت"

:
ّ
ّ
ّ
ّ
١ا٘ت الىىاحي ّ
ىٍُمُت ّ
والٙى ُّت والاج ّ
ّ
فالُت،
الخ
وإلداسة خملت بهزا الدجم ،جخىلى مىٍمت " "Code.orgؤلاؼشاٗ ِلى
ّ
ّ
ِامت راث َذٗ ٔحر بخي خالّت لىٍام  c3/501بالىالًاث ّ
مىٍمت ّ
اإلاخدذة ،وجشمي ئلى "جىظُْ
وٍخّل ٞألامش ب
س
ّّ
هىا ٛاإلاؽاس٠ت في ِلىم الخاظىب بجّلها مخاخت في أ٠بر ِذد مً اإلاذاسط ،وصٍادة مؽاس٠ت اليعاء والىالب مً
ّ
حّلمها" 95وأن ج٣ىن َزٍ الّلىم حضءا مً اإلاىاهج ّ
ّ
الذس ّ
ألاظاظُت حىبا ئلى حىب مْ ٔحرَا مً
اظُت
الاٜلُاث في
ّ
اإلاىاد مثل ِلم ألاخُاء والُ٢مُاء وِلم الجبر .96وٜذ اظخىاِذ َزٍ اإلاىٍمت مً ألاٜعام واإلاالًحن مً ّ
ّ
الخالمُز
ّ
اليؽاه في الىالًاث ّ
ّ
خالّ ٥
ألامشٍُ٢ت أن جذ ّسب  20أل ٚمذ ّسط ،وأن جفل ئلى
اإلاخدذة
أٜل مً زالر ظىىاث مً
ّ
اإلاخّلمحن ،مْ جد ُٞٝمؽاس٠ت لئلهار بيعبت ّ .%43أما ّ
دولُا ٘ٝذ بلٖ ِذد
مئاث آلاالٗ مً الٙفى ٥واإلاالًحن مً
اإلاؽاس٠حن ما ًضٍذ ًِ الـ  250ملُىها ،مْ جد ُٞٝمؽاس٠ت لئلهار بيعبت.97 %49.5
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اهٍش الٝاةمت ال٣املت ِلىhttps://hourofcode.com/us/partners :
 94ساحْ ئخفاةُاث أ٠ثر جٙفُال ِلى ّ
الفٙدت https://hourofcode.com/us/
95
ساحْ https://code.org/about
96
اهٍش مثالPartovi, Hadi. Computer science is for everyone | TEDxRainier. www.youtube.com/watch?v=FpMNs7H24X0 :
ّ
ّ 97
الخٝشٍش ّ
العىىي إلاىٍمت "https://code.org/about/2015 :"Code.org
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2
اهخٍمذ ظاِت البرمجت بمذ ظت جىوغ ّ
ولُت ًىم الجمّت  11دٌعمبر ِ 2015لى ّ
الذ ّ
العاِت ّ
الشابّت ٌهشا ،ورل٤
س
ّ
ّ
ّ
الجمُّت ّ
ّ
ّ 99
98
ّ
والجمُّت الخ ّ
ّ
الخ ّ
ّ
٢ىىلىحُاث ؤلابذاُِت  ،وبمؽاس٠ت 32
ىوعُت للخ
ىوعُت لجىدة الخّلُم
بالخّاون مْ
ّ
مً جالمُز ّ
الخّلُم ؤلاِذادي ،بيعبت ئهار ّ
جٝذس بـ  22( %68.75مؽاس٠ت) .وٜذ أؼشٗ ِلى جأوحر َزا اليؽاه 6
ولُت) ،بيعبت ئهار ّ
الجمُّخحن الؽشٍ٢خحن ،و 3مً أظخارة مذ ظت جىوغ ّ
الذ ّ
ّ
جٝذس بـ %33.33
مذ ّسبحن ( 3مً
س
ّ
ّ
ّ
(مإوشجان) .وٜذ ّ
الش ّ
اليؽاه ِلى اإلاىّ ْٜ
ظمي للخملت ،وجىٍُم حلعت ِمل
جمهُذًت الُٝام بدسجُل
جم في خىىاث
ّ ّ
ّ
ّ
ّ
حاَضٍت الٝاِت وخعً ِمل الخىاظِب والاسجباه باإلهترهذ٠ .ما ّ
جم
والخأ٠ذ مً
جيعُُٝت بحن مخخل ٚاإلاخذخلحن،
ّ
للخالمُز اإلاؽاس٠حن ولىخت ئؼها ٍّت لهزا الخذر وؽشث ِلى مىاّ ْٜ
مصخفت ّ
الخىاـل
باإلاىاظبت جفمُم ؼاساث
س
ّ
الاحخماعي إلاذ ظت جىوغ ّ
ّ
الذ ّ
وللجمُّخحن الؽشٍ٢خحنِ ،الوة ِلى حّلُٝها بمخخل٘ ٚماءاث اإلاذسظت .مْ
ولُت
ّ س
ّ
ّ
املخففت ،خُث ّ
جم اظخٝبا 72 ٥ولبا.
اإلاالخَ ّأن ولباث الدسجُل ٜذ بلٕذ  %225مً واٜت الاظدُّاب
ّ
وشاط ظاعت البرمجت بمذسظت جىوغ ّ
الذ ّ
بالدسجُل على املىكع ّ
الش ّ
ظمي للخملت
ولُت بعذ اللُام

ّ
ٍّت لعاعت البرمجت بمذسظت جىوغ ّ
الذ ّ
ولُت
اللىخت إلاشهاس

ّ
شاساث الخالمُز املشاسهين

ّ
ّ
ًى٘ش واحهت ّ
وٜذ ّ
مبعىت ودلُال ًشا٘ ٞاإلاخّلم إلهجاص
جم لخيؽُي ظاِت البرمجت اِخماد مى 100 Bitsbox ْٜالزي
٘ىسٍت لىدُجت الّمل اإلاىجض ،وحّالُ ٞحؽشح معخىي ّ
الخ ّ
جىبُٝخه خىىة بخىىة ،مْ مؽاَذة ّ
ٝذم في ؤلاهجاص
98
ّ
الجمُّت ِلى الّىىانwww.atuque.org :
اهٍش مىْٜ
99
ّ
اهٍش مى ْٜالجمُّت ِلى الّىىانwww.createc.tn :
100
اهٍش اإلاىwww.bitsbox.com/hoc2015.html :ْٜ
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جم جٝعُم ّ
زىاةُا ،خ ّ
الخالمُز ئلى ٘ 16شٍٝا ّ
ّ
وجيبه ئلى ألاخىاء في ـىسة وحىدَا .وٜذ ّ
فق ّ
ل٣ل ٘شٍ ٞمجهم خاظىب
مشجبي بؽب٢ت ؤلاهترهذ.

3

101

ّ
أ -جمخين اليعُج الرربىي
ّ
١اهذ ّأو ٥هدُجت مباؼشة لعاِت البرمجت هي حّضٍض اهٙخاح مذ ظت جىوغ ّ
الذ ّ
ولُت ِلى مىٍماث املجخمْ اإلاذوي
س
ّ
ىوعُت ّ
والجمُّت ّ
ىوعُت لجىدة ّ
الجمُّت ّ
ّ
الخ ّ
ّ
الخ ّ
ّ
ممثلت في ّ
٢ىىلىحُاث
للخ
الخّلُم
١ل مً
راث الاخخفاؿ
ّ
ّ
ّ
ّ
الجمُّخحن .وٜذ ج ّىج َزا الخٝاسب بخى ُْٜاج ّ
ّ
ّ
ٙاُٜت ؼشا٠ت
ؤلابذاُِت٠ .ما أجاح اليؽاه مضٍذا مً الخٝاسب بحن
ّ
الالخٝت .ومً هاخُت أخشي ،أم ً٢بٙمل مى ْٜالٙاٌعبىّ ٟ
الخىاـل مْ
بُجهما ظمدذ بدىٍُم ِذد مً ألاوؽىت
ّ
ّ
مإظعاث ّ
ّ
جشبىٍت أخشي هٍمذ بذوسَا ظاِت للبرمجت وجباد ٥آلاساء والخجاسب بهزٍ اإلاىاظبت .وٜذ بشصث بهزٍ
اإلاىاظبت ٘٢شة ئ ظاء ؼب٢ت اإلاذا ط ّ
ىوعُت اإلاؽاس٠ت في الخملت ّ
الذ ّ
الخ ّ
ولُت "ظاِت البرمجت".
س
س
لّل مً ّ
ّئن َزٍ اإلاّىُاث ج٢ؽ ٚحملت مً الخٝاةّ ٞ
أَمها ّأن:
اإلاّلىماجُت في ّ
ّ
الخّلُم ؤلاِذادي بؽ٣ل ّ
ّ
ِام مً
خاـت ،وجذسَغ البرمجت
 −جىٍُم "ظاِت البرمجت"
ّ
ّ
ّ
الجمُّاحي٠ ،ما جدُذ جٝىٍت َزا
الّىامل التي ًم ً٢أن جمثل مجاال خفبا لخٙاِل اإلاذسظت مْ اليعُج
ّ
اليعُج وجذُِم ّ
الخٙاِل بحن ّ
م٣ىهاجه،102
ّ
ّ
الت ّ
الؽب٣ي بحن ّ
ربىٍت.
اإلاإظعاث
 −مثل َزٍ ألاوؽىت ًم٢جها أن حعاِذ ِلى جىىٍش زٝا٘ت الّمل
ب -جيشُط الخُاة املذس ّ
ظُت
ّ
ّ
ئلاُ٘ت ِلى الخُاة اإلاذس ّ
ّ
ّ
الاج ّ
فالي الزي ظبٞ
باإلاإظعتٝ٘ .ذ ١ان الّمل
ظُت
خشُ٠ت
أدخلذ ظاِت البرمجت
ّ
اليؽاه ّ
ّ
اإلاّلىماجُت ،وَى ما
للخّشٍ ٚبه مىاظبت إلزاسة ٘مى ٥الخالمُز وخٙض اَخمامهم بمعألت البرمجت
جىٍُم
ّ
أهخج جبادال ّ
زشٍت في ما بُجهم ،وبُجهم وبحن مذ ّسظحهم٠ .ما س ّجل اجفاِ ٥ذد مً ألاولُاء باداسة اإلاذسظت لالظخٙعاس
ّ
الجماعي بحن ّ
ّ
الخالمُز
ًِ الخملت أو لىلب حسجُل مىٍىسحهم .وبّذ جىٍُم اليؽاه ،جم حسجُل جىاـل الّمل
اإلاؽاس٠حن ،وبُجهم وبحن باقي ّ
ّ
جم جىٍُم أوؽىت ّ
ِٙىٍت ّ
ّ
جدعً لهم اإلاؽاس٠ت ،خُث ّ
وخاـت ّ
جدى٥
ممً لم
الخالمُز
ّ
٘حها اإلاؽاس١ىن ئلى مإوشًٍ لباقي أـذٜائهم.103
لّل مً ّ
ّئن َزٍ اإلاّىُاث ج٢ؽ ٚحملت مً الخٝاةّ ٞ
أَمها ّأن:
ّ
جى٘ش مجاال خفبا لخيؽُي الخُاة اإلاذس ّ
ظُت ،وأن جذِم الّالٜاث بحن
 −بام٣ان "ظاِت البرمجت" أن
ّ
الخالمُز وبُجهم وبحن مذ ّسظحهم،

جم لُٝاط أزش "ظاِت البرمجت" اِخماد اإلاّاًحر الىاسدة في مى ْٜالخملت ،مْ جىىَّها إلاالءمت وا ْٜاإلاذسظت ّ
الخ ّ
ّ 101
ىوعُت .اهٍشhttps://code.org/about/evaluation/hourofcode :
102
اهٍش مثالDerenne, Christophe; Gailly, Anne-Françoise & Autres. Désenclaver l'école : initiatives éducatives pour un monde responsable et solidaire. C. L. :
Mayer, Paris, 1998.
103
اهٍش مثالHarvey, Pierre-Léonard & Lemire, Gilles. La nouvelle éducation: NTIC, transdisciplinarité et communautique. Presses de l„u niversité de Laval – :
L„Armattan, 2001
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ّ
الت ّ
ئلاُ٘ت لخىاـل ألاولُاء مْ ّ
ّ
ربىٍت ،وَى ما ًدُذ مضٍذ
اإلاإظعت
 −بام٣ان "ظاِت البرمجت" أن جيص ئ ٜىاة
حؽشٍ٢هم في ما ّ
حهم حّلُم أبىائهم،
مىُت التي ًدملها ِذد مً ّ
الفىسة ّ
ُٜمت لخُٕحر ّ
الى ّ
" −ظاِت البرمجت" ٘شـت ّ
الخالمُز وألاولُاء خى٥
٘ماء مىٕلٝا ؤحر مىا٠ب ّ
للخ ّ
ً
ىىساث مً خىله.
اإلاذسظت باِخباسَا
ّ
ث -جفاعل الخالمُز املشاسهين
جم جىصَْ اظدباهت ِلى ّ
ّ
الخالمُز اإلاؽاس٠حن لُٝاط أزش ظاِت البرمجت وظبر آسائهم بخفىـها .وبذساظت ئحاباتهم
أم ً٢الخشوج بجملت مً الاظخيخاحاث ّأولها ّأن أ٠ثر مً  %96مً ّ
الخالمُز ( 31مً  )32لم ج ً٢لذحهم ّأًت ججاسب
ّ
ّ
اإلاّلىماجُتّ ،
ّ
وأن  %94مجهم ( 30مً ٌّ )32خبرون ّأن مؽاس٠تهم في َزا اليؽاه ٜذ مثل
ظابٝت في مجا ٥البرمجت
ّ
ّ
ججشبت ّ
حُذة أو ساتّت٠ .ما جبحن أن اَخمام أ٠ثر مً  %78مجهم ( 25مً  )32بّلىم الخاظىب ٜذ جماِ ٚبّذ
ّ ّ
اإلاؽاس٠ت ،في خحن أ٘اد  5( %15مً ّ )32أن َزا الاَخمام ١ان ٠بحرا ٜبل ظاِت البرمجت وأهه جأ٠ذ بّذَا٠ .ما

ّ
ـشح  %87.5مً اإلاؽاس٠حن ( 28مً ّ )32
ّ
اإلاّلىماجُت وٜا %37.5 ٥مجهم
بيُتهم مىاـلت اظخ٢ؽاٗ ِالم البرمجت
( 12مً ّ )32ئجهم ًأملىن أن ً٣ىهىا مبرمجحن مدتر٘حن في اإلاعخٝبل .ومً هاخُت أخشيٜ ،ا ٥أ٠ثر مً  %96مً
اإلاعخجىبحن ( 31مً ّ )32ئجهم ًىصخىن باقي أـذٜائهم مً ٔحر اإلاؽاس٠حن بخىك َزٍ ّ
الخجشبتّ ،
وِبر هدى %69
ّ
مجهم ( 22مً  ًِ )32اظخّذادَم إلاعاِذتهم ِلى رل ٤وهٝل ما حّلمىٍ ئلحهم.
لّل مً أ ّ
ّئن َزٍ ألاسٜام ج٢ؽ ٚحملت مً الخٝاة ٞواإلاّىُاث ّ
َمها ّأن:
ّ
اإلاّلىماجُت ٔاةبت ًِ جذ َغ ِلىم الخاظىب في ّ
الخّلُم ؤلاِذادي ،وال ج٢دؽٙها ّ
ّ
الىاؼئت ئال في
 −البرمجت
س
ّ
مخأخشة ،وفي الٕالب ِىذ ّ
الخ ّ
خفق،
مشخلت
َ −ىا ٟئٜبا٠ ٥بحر مً ّ
اإلاّلىماجُت ،وَى ما ّ
ّ
ٌّضص
الىاؼئت ِلى ِلىم الخاظىب وِلى ا٠دؽاٗ البرمجت
ّ
ِىفش ّ
اُّ٘ت وٍممً اهخشاوهم الٙاِل في ّ
الذ ّ
ِملُت الخّلم،
ّ
جمثل ِىفش جدٙحز ّ
ّ
ّ
للخالمُز ،وأداة لخىمُت
ؤلاِذادًت ًم ً٢أن
اإلاّلىماجُت في اإلاشخلت
 −جذسَغ البرمجت
ّ 104
ٜذساتهم الابذاُِت ،
ّ
ّ
ًم ً٢مً جشظُخ زٝا٘ت الّمل ّ
105
ّ
ّ
الخّاووي والدؽاس١ي
ؤلاِذادًت
اإلاّلىماجُت في اإلاشخلت
 −جذسَغ البرمجت
ّ
ّ
ألاظاظُت للٝشن الخادي والّؽشًٍ.
التي جمثل واخذة مً اإلاهاساث
ر -جفاعل املذ ّسظين
جم خال ٥ألاظبىُ الزي جال "ظاِت البرمجت" جىصَْ اظدباهت ِلى اإلاذ ّسظحن الزًً ؼاس١ىا في جأوحرَا ّ
ّ
لخبحن ألازش
ّ
ّ
الزي ّ
اليؽاه مىاظبا ّ
خٝٝخه .وٜذ أ٘اد  %100مجهم ( 3مً ّ )3
حذاّ .
وِبرث هٙغ اليعبت ًِ
بأجهم ٌّخبرون َزا
ّلُمُت وألاظالُب ّ
لاَا ًِ اإلاىا د ّ
ّ
ّ
الخ ّ
الخفت ،مؽحرة بالخفىؿ ئلى ّ
أَم ُّت الجاهب
يؽُىُت اإلاّخمذة خال٥
الخ
س
س
104

اهٍش مثالPENE, Sophie ; PA, Somalina & autres. Jules Ferry 3.0: Bâtir une école créative et juste dans un monde numérique. Conseil national du numérique, :
Paris, 2014. pp : 106-115
105
اهٍش مثالPortelance, Liliane ; Borges, Cecília & Autres. La collaboration dans le milieu de l'éducation : Dimensions pratiques et perspectives théoriques. :
Broché, 2011
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ّ ّ
١ا٘ت اإلاعخجىبحن ّ
بخلٝحهم اظخٙعا اث مً ّ
ىبُٝي الزي اظخأزش باَخمام ّ
ّ
ّ
الخالمُز اإلاؽاس٠حن
الخالمُز٠ .ما ـشح
الخ
س
الخٙاـُل ّ
تهم أظاظا بّن ّ
الخ ّ
بّذ اهتهاء ظاِت البرمجت ّ
ٝىُت٠ ،ما ١ان جىاـل ِذد مجهم بٕاًت ِشك هخاةج
أِما ٥أم٢جهم ئهجا َا ،وَى ما ٌّني ّأجهم لم ً٢خٙىا بعاِت البرمجت وواـلىا ّ
الخذ ّسب بّذَا .ومً بحن ما ًلٙذ
ص
ّ
الاهدباٍ ٠زل ٤ما أؼاس ئلُه اإلاعخجىبىن مً جلٝحهم اظخٙعاساث مً صمالئهم اإلاذ ّسظحن داسث خى ٥خملت "ظاِت
ّ
ّ
ئم٣اهُاث ٠بحرة
وُُٙ٠ت اإلاؽاس٠ت ٘حها وما ئرا ١اهذ َىا ٟدوساث ٜادمت مبرمجت ،وَى ما ٌّني
البرمجت" بؽ٣ل ِام
ّ
ّ
للخىظُْ مً مذي َزا اليؽاه وحّمُمه.
لّل مً ّ
ّئن َزٍ ألاسٜام ج٢ؽ ٚحملت مً الخٝاة ٞواإلاّىُاث ّ
أَمها ّأن:
ّ
ّ
َ −ىا ٟخاحت ئلى دِم الىعي ّ
ؤلاِذادًت،
بأَم ُّت حّلم ِلىم الخاظىب وحّلُمها مىز اإلاشخلت
ىبُُٝت ّ
البُذأىحُت اإلاّخمذة في "ظاِت البرمجت" الٝاةمت ِلى ألاوؽىت ّ
والخ ّ
ّ
ّ
ٙاِلُت وِلى
الخ
 −الىشٍٝت
ّ
الّمل في مجمىِاث ّ
حاربُت وئمخاِا،106
زىاةُت ًم ً٢أن جلهم اإلاذ ّسظحن لُجّلىا باقي خففهم أ٠ثر
َامت مً ّ
الخالمُز اإلاؽاس٠حن في "ظاِت البرمجت" ًىاـلىن بفىسة ّ
ّ
٘شدًت أو ّ
 −وعبت ّ
حماُِت
زىاةُت أو
ّ
ّ
الاظخٝاللُت ّ
ّ
وٍىمي
حّلمهم مْ الاظخّاهت باإلاذ ّسظحن ٠مإوشًٍ ،وَى ما ٌعاِذ ِلى ئ٠عابهم اإلاضٍذ مً
ّ ّ
ّ
الخّلم،107
لذحهم مل٣اث الاِخماد ِلى الزاث والىعي بمعاساث
ّ
ّ
الؽ ّ
ب٣ي بحن اإلاذ ّسظحن ،وٍم ً٢أن ج٣ىن
" −ظاِت البرمجت" جى٘ش ٘شـت ظاهدت لخ٢شَغ مبادب الّمل
مىىلٝا ّ
حُذا لبىاء مجمىِاث مماسظت (.108)Communautés de pratique
ج -جفاعل ألاولُاء
ّ
ّ
ّ
ئلا٘ت ئلى اإلابادساث الخ ّ
لٝاةُت لبّن ألاولُاء الزًً اجفلىا باداسة اإلاذسظت ٜبل مىِذ اليؽاه لالظخٙعاس أو
الخالمُز اإلاؽاس٠حن .وٜذ ّ
جم جىحُه اظدباهت ألولُاء ّ
ولب حسجُل مىٍىسحهمّ ،
جلٝذ ؤلاداسة  28ئحابت مً حملت 32
مىحهت ،أي بيعبت مؽاس٠ت ّ
جٝذس بـ  .% 87.5وٜذ ّ
اظدباهت ّ
جبِىذ مً خال ٥ؤلاحاباث حملت مً اإلاىاّ ٜٚ
لّل أبشصَا
ّأن أ٠ثر مً  24( %85مً  )28مً ألاولُاء ٌّخبرون دساظت أبىائهم لّلىم الخاظىب أمشا ّ
مهما أو ِلى ٔاًت
ّ
ّ
ألاَم ُّت٠ ،ما ّ
١ا٘ت اإلاؽاس٠حن ِلىم الخاظىب مً لمً ّ
اإلاىاد ألاسبْ ّ
ّ
ألاَم التي ًيبغي للمذسظت أن حّلمها،
ـىٚ
ورل ٤ئلى حاهب الٝشاءة وال٢خابت والخعاب.
لّل مً ّ
ّئن َزٍ ألاسٜام ج٢ؽ ٚحملت مً الخٝاة ٞواإلاّىُاث ّ
أَمها ّأن:
ّ
 −ألاولُاء ًىلىن ّ
أَم ُّت ٠بحرة لخّلم أبىائهم ِلىم الخاظىب،
 −ألاولُاء ًشاَىىن ِلى ِلىم الخاظىب باِخبا َا معل٣ا ٌعاِذ ِلى ّ
ّ
ّ
واإلاهىُت
الّلمُت
الىجاح في اإلاعاساث
س
ّ
الاحخماُِت.
وفي الخُاة
106

اهٍش مثالKarsenti, Thierr & Larose, Fran ois . L integration pedagogique des TIC dans le travail enseignant : recherches et pratiques. Presses de l Universite :
du Quebec, 2005
ّ
107
اهٍش مثال ٠ال مً Trocme-Fabre, Hélène. Réinventer le métier d'apprendre. Eyrolles, 2011 :و De Grandmont, Nicole. Pédagogie du jeu : jouer pour
apprendre. DeBoeck, Bruxelles 1999
ّ
108
اهٍش مثال ٠ال مً enger, Etienne. La theorie des communautes de pratique. : Presses de l Universite Laval, Quebec, 2005 :و Dionne, Liliane & Couture,
Christine. La formation et le developpement professional des enseignants en sciences, technologie e t mathematiques. Presses de l Universite d'Ottawa, 2010
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4
١ل مً ّ
ّ
الخاـت بخٙاِل ّ
الخالمُز واإلاذ ّسظحن وألاولُاء مْ جىٍُم "ظاِت البرمجت" ،وما أدخله
ّئن ججمُْ اإلاّىُاث
ّ
ظُت بمذ ظت جىوغ ّ
الذ ّ
خشُ٠ت ِلى الخُاة اإلاذس ّ
ّ
ولُت ًجّلىا هخشج مجملت مً الاظخيخاحاث التي
َزا اليؽاه مً
س
ّ
ظىداو ٥جٝذًمها ّ
ومدعٝت ،بّذ أن ظبٝذ ؤلاؼاسة ئلى بّمها ِىذ البدث في جٙاِل ّ
١ل ٘ئت مً الٙئاث
مبىبت
ّ
اإلاّىُت .ومً أبشص َزٍ الاظخيخاحاث:
ملخت لخّلُم ّ
َ −ىا ٟخاحت ّ
ّ
ّ
ؤلاِذادًت٠ ،ؽٙها ؤلاٜبا ٥ال٢بحر ِلى
اإلاّلىماجُت في اإلاشخلت
الخالمُز البرمجت
ّ
الدسجُل في "ظاِت البرمجت" اإلاىخٍمت بمذ ظت جىوغ ّ
الذ ّ
ولُت،
س
ّ
حّىؾ ّ
ّ
الخالمُز ئلى مخابّت ّ
١ل حذًذ
ؤلاِالمُت (ِلىم الخاظىب) في ؼ٣لها الخالي ،لم حّذ جشوي
 −دسوط
ّ
ّ
ج٢ىىلىحُاث اإلاّلىماث والاجفا،٥
في مجا٥
ّ
ّ
ّ
ّ
ٙاِلي اإلاّخمذ خاللها حّالَا جدٍى بيعب سلا ِالُت
ىبُٝي والخ
 −مىلىُ "ظاِت البرمجت" وألاظلىب الخ
ّ
ّ
مٝا هت بعاِاث ّ
اإلاخّلمحن ّ
ّ
ًٙملىن الخفق التي جٙسر لهم مجاالث
الّادًت ،وَى ما ًإ٠ذ ّأن
الخذسَغ
س
اإلاماسظت واإلاؽاس٠ت والابخ٣اس،
ّ
ّ −
للخالمُز ٜذساث ابخ٣اس ِالُت أ٠ذتها ألاِما ٥التي أهخجىَا،
ّ
ؽاسُ٠ت ّ
والخ ّ
ّ
ّ
ّاوهُت،
جلٝاتي ِلى ألاوؽىت الد
 −الخالمُز ًٝبلىن بؽ٣ل
ّ
ّ
 −خمى ٥الزي ٌؽ٣ى مىه البّن لذي الخالمُز ًضوّ ٥
آلُا متى ّ
جم حؽشٍ٢هم في أوؽىت حزابت راث داللت
ّ ّ
جلبي جىلّاتهم،
ّ
ّ
ّ
ئًجابُت للٕاًت لذي
وج٢ىىلىحُاث اإلاّلىماث والاجفا ٥بؽ٣ل ِام ،جدٍى بفىسة
ِ −لىم الخاظىب،
ّ
ّ
اإلاإظعت الت ّ
ألاولُاء ،وَى ما ًم ً٢مً اِخمادَا ّ٠امل حزب إلاّالجت لّ ٚجىاـلهم مْ ّ
ربىٍت،
ّ
ّ
ؤلاِذادًت ال جضا ٥مدذودة،
اإلاّلىماجُت وظبل جذسَعها في اإلاشخلت
 −مّاسٗ اإلاذ ّسظحن بالبرمجت
حُذ مً اإلاذ ّ ظحن ّ
َ −ىا ٟاظخّذاد ّ
للخذ ّسب والّمل مْ ألاٜشان أو في مجمىِاث لخىىٍش مهاساتهم في مجا٥
س
ّ
اإلاّلىماجُت وظبل جذسَعها،
البرمجت
" −ظاِت البرمجت" ،ؤحرَا مً ألاوؽىت اإلاؽابهتً ،م ً٢أن ج٣ىن ِىفش جيؽُي ّ
ّ٘ا ٥للخُاة اإلاذس ّ
ظُت،
" −ظاِت البرمجت" ،ؤحرَا مً ألاوؽىت اإلاؽابهتً ،م ً٢أن ج٣ىن مىىلٝا ّ
حُذا لبىاء ؼب٢ت للمذاسط
املجذدة وأخشي للمذ ّ ظحن ّ
ّ
املجذدًً،
س
ّ
ّ
ّ
ئل٢تروهُت ومىاسد جذس ّ
ّ
وحّلُمُت حاَضة ومالةمتِ ،لى ٔشاس جل ٤التي جى٘شَا "ظاِت
ٍبُت
 −جى٘ش مىٍىمت
ّ
ّ
ًمثل ِىفشا ّ
ّ٘اال لىجاح َزا اليؽاه،
البرمجت"
ّ
ّ
ّ
ّ
 −الاهخشاه في خملت ّ
داُّ٘تهم ودِم ئٜبالهم ِلى
ئلاُ٘ا لخٙض الخالمُز وجىمُت
دولُت ًمثل ِىفشا
اإلاؽاس٠ت.
واهىالٜا مً َزٍ الاظخيخاحاثً ،م ً٢الخشوج ّ
بالخىـُاث اإلاىالُت:
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−

−

−

−
−
−
−

−
−
−
−

ّ
ّ
ّ
التربُت اإلاؽاس٠ت في "ظاِت البرمجت" في دوستها ّ
الشابّت التي ظخلخئم في ألاظبىُ الثاوي مً ؼهش
جبني وصاسة
ّ ّ
ّلُمُت ِلى اإلاؽاس٠تّ ،
اإلاإظعاث ّ
١ا٘ت ّ
الخ ّ
والخمهُذ لزل ٤بّٝذ دوساث
دٌعمبر  ،2016ورلِ ٤بر خث
ّ
ّ
جذس ّ
الجمُّاث ّ
ممً ظبٝذ لهم
خمىسٍت وًِ بّذٌ ،عاَم ٘حها اإلاذ ّسظىن وأِماء
ٍبُت مىحضة،
اإلاؽاس٠ت ،لماها لىٝل ألازش وجٝاظم الخبراث،
ّ
ّ
الّشبُت واٜتراخها ِلى الجهت اإلاىٍمت للخملت ّ
الذ ّ
ّ
الّمل ِلى ئِذاد مدخىٍاث جذس ّ
ولُت
ٍبُت حّخمذ اللٕت
"ظاِت البرمجت" ّ
ختى جذسحها لمً ّ
ّ
ؤلال٢تروهُت اإلاٙخىخت لّمىم اإلاؽاس٠حن ِبر الّالم ،وٍمً٢
مىفتها
ّ
أن ًمىلْ اإلاش٠ض الىوني ّ
ّ
التربُت بهزٍ ّ
اإلاهمت،
٢ىىلىحُاث في
للخ
ّ
ّ
اإلاىٍمت الِخمادَا بذّ ٥
ّ
الىفىؿ
الّشبُت إلاى" ْٜظاِت البرمجت" واٜتراخها ِلى الجهت
ججىٍذ الترحمت
ّ
ُّت ّ
الخالُت ،والتي حؽ٣ى ٜذسا مً ّ
المّ .ٚوٜذ ّ
الخ ّ
ِبرث الجم ّ
ّ
ىوعُت لجىدة
اإلاىحىدة في اليسخت
ّ
للخ ّ
اليؽاه ًِ اظخّذادَا ّ
ّ
الخّلُم التي ؼاس٠ذ مذ ظت جىوغ ّ
الذ ّ
ٙ٢ل ِبر خبرائها
ولُت في جىٍُم َزا
س
بهزٍ ّ
اإلاهمت،
ّ
الىوىُت للمذا ط ّ
ّ
املجذدة وحّل الاهممام ئلحها خالّا لجملت مً اإلاّاًحر،
ئوؽاء الؽب٢ت
س
ّ
الىوىُت للمذ ّ ظحن ّ
ّ
املجذدًً وحّل الاهممام ئلحها خالّا لجملت مً اإلاّاًحر،
ئوؽاء الؽب٢ت
س
مإظعت ّ
١ل ّ
ّ
اإلاّلىماجُت في ّ
جشبىٍت،
ئخذار هاد للبرمجت
م٣ىهاث اإلاىهج ّ
ّلُمي ّ
أظاظُا مً ّ
اإلاّلىماجُت" ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ؤلاِالمُت (ِلىم الخاظىب)
إلاادة
الخ
م٣ىها
ئدساج "البرمجت
ّ
ؤلاِذادًت ،وئِذاد املخخىٍاث اإلاالةمت لزل ،٤والّمل ِلى أن ً٣ىن رل ٤مىىلٝا لخىىٍش باقي
باإلاشخلت
اإلاىاهج و٘ٝا لهزٍ اإلاٝاسبت الجذًذة،109
ّ ّ
ّ
ّ
ّلم ّ
110
ّ
والخّلُم مىىلٝا لخجذًذ ال٢ٙش التربىي
ج٢ىىلىحُاث اإلاّلىماث والاجفا ٥وئدماحها في الخ
اِخماد
ّ
الت ّ
وجىىٍش ّ
ربىٍت،111
العُاظاث
ّ
ّ ّ
ّ
واملخٙضة ّ
الاظخٙادة مً الىشٛ
للخلمُز واإلاعدثحرة لٝذساجه ِلى الابخ٣اس في جذسَغ
البُذأىحُت اليؽُىت
ؤلاِالمُت ؤحرَا مً ّ
ّ
ّ
ؤلاِذادًت،
اإلاىاد في اإلاشخلت
مادة
ّ
ؤلاِالمُت ؤحرَا مً ّ
ّ
ّ
اإلاىاد
الجماعي والّمل الؽب٣ي في جذسَغ مادة
اِخماد بُذأىحُا اإلاؽشوُ والّمل
ّ
ؤلاِذادًت،
في اإلاشخلت
ّ
ّ
الت ّ
١ا٘ت ّ
ّ
جىٍُم دوساث جذس ّ
ربىٍت،
اإلاإظعاث
اإلاّلىماجُت للمذ ّسظحن في
ٍبُت في البرمجت

109
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110
اهٍش مثال ٠ال مًOrganisation de cooperation et de developpement economiques. Les nouvelles technologies a l ecole : Apprendre a changer. OECD :
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ّ
111
اهٍش مثال ٠ال مًOrganisation des Nations Unies pour l„éducation, la science et la culture. Transformer l„éducation : Le pouvoir des politiques relatives aux :
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البرمجُاث ّ
ّ
ّ
ّ
جخممً باٜت مً أبشص
اإلابعىت التي ًم ً٢اِخمادَا لخم٢حن جالمُز
ئل٢تروهُت
 −ئِذاد خُٝبت
ّ
اإلاّلىماجُت ،مْ ئس٘اٜها بما ًلضم مً ّ
ّ
ّ
مذِماث وأدلت.
ؤلاِذادًت مً اظخ٢ؽاٗ ِالم البرمجت
اإلاشخلت
ّ
وال ّ
ظُت والّمل ِلى الخ ّ
الّملُت مً ؼأهه اإلاعاَمت في جىىٍش الخُاة اإلاذس ّ
ّ
ىحه
ؼّ ٤أن ئٜشاس مثل َزٍ الخىىاث
ّ
ّ
ّ
خفىـُاث الٝشن الخادي والّؽشًٍ واإلاهاساث اإلاىلىب مً اإلاخّلمحن
حّلُمُت جشاعي
هدى مىاهج ووشاةٞ
امخال٠ها خالله.
الشٔم مً ّأن ألامش ال ٌّذو في ٌاَشٍ أن ً٣ىن جخفُق ظاِت واخذة لخم٢حن بّن ّ
ِلى ّ
الخالمُز مً اظخ٢ؽاٗ
ّ
اإلاّلىماجُتّ ،
الت ّ
٘ان "ظاِت البرمجت" ٜادسة ِلى أن ج٣ىن مىىلٝا لجّل ّ
ّ
ربىٍت أٜشب ئلى
اإلاإظعت
ِالم البرمجت
ّ
ّ
الخالمُز وأٜذس ِلى جلبُت اهخٍاساتهم وجد ُٞٝجىلّاتهم٠ .ما ّأن مثل َزٍ اإلابادساث بام٣اجها اإلاعاَمت في جىىٍش
ّ
ودًىامُُ٢ت ،وفي ّ
ّ
الخُاة اإلاذس ّ
مذ حعىس جشبي اإلاذسظت باألولُاء ،وبمىٍماث املجخمْ
ظُت وحّلها أ٠ثر ٠ثا٘ت
ّ
املخل ّي ّ
والذ ّ
ّ
ولي.
اإلاذوي ،وبىاّٜها
ّ
ومً حهت أخشيّ ،
٘ان "ظاِت البرمجت" ،وما أظٙش ِىه جىٍُمها مً مالخٍاث واظخيخاحاث ،جمثل ٘شـت لخُّذ
اإلاذ ظت ّ
الخ٢ٙحر في راتها ،ولخىٍش في ما جذ ّسط و ُٚ٠جذ ّسطِ ،س ى رل ٤أن ً٣ىن مىىلٝا إلاشاحّاث حزسٍّت
س
ّلُمُت ولىشاةّ ٞ
للمىاهج ّ
ّ
ّ
الخ ّ
البُذأىحُت وؤلاداسٍّت
البؽشٍت
الخذسَغ ج٣ىن ،ئلى حاهب جىىٍش ٙ٠اءة اإلاىاسد
ّ ّ ّ
ألاظاظُت لممان حّلُم ري حىدة للجمُْ ّ
ّ
ّ
الفالحي الزي
جخدُ٘ ٞٝه سؤٍت اإلاؽشوُ
ربىٍت اللبىاث
للمىٍىمت الت
باؼشث اإلاذ ظت ّ
الخ ّ
ىوعُت جىُٙزٍ وٜىامها" :مذسظت جىوعُت مىفٙت ِالُت ألاداء ،جبني اإلاىاوً وجشجٝي بالىوً"
س
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ّ
:إلالىرروهُت
املىاكع
ّ −
ّ  بالخملتٍٚالخّش
ّ الذ
https://hourofcode.com/us/ "ولُت "ظاِت البرمجت
ّ
ّ −
https://code.org/about "Code.org"  بمىٍمتٍٚالخّش
ّ
ّ −
ّ شٍشٝالخ
https://code.org/about/2015 :2015 " لّامCode.org" العىىي إلاىٍمت
ّ
https://hourofcode.com/us/partners" ْ خملت "ظاِت البرمجتٜاء ِلى مى١دت الؽشٙ ـ−
:Computer science is for everyone | TEDxRainier "غ٠ مدالشة َادي باسجىفي لمً ظلعلت مدالشاث "جاد ئ−
www.youtube.com/watch?v=FpMNs7H24X0
ّ
ّ ُاط أزش الخملتٜ  مّاًحر−
ّ الذ
"Code.org" ْ مىٍمتٜولُت "ظاِت البرمجت" لمً مى
https://code.org/about/evaluation/hourofcode
https://scholar.google.com/scholar?q=”hour+of+code" "ىالس٣ل ظٜىٜ" ْٜ مى−
ّ ىوعُت لجىدة
ّ الجمُّت
ّ الخ
ّ
www.atuque.org الخّلُم
ْٜ مى−
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ الجمُّت الخ
ّ
www.createc.tn ؤلابذاُِت
ىىلىحُاث٢
ىوعُت للخ
ْٜ مى−
ّ ْ حّلُم البرمجت اٜ مى−
ww.bitsbox.com/hoc2015.html إلابعي
ّ
:الىسكُت
امليشىساث
ّ
ت٢ اإلامل،ان٣ُ الّب. الخّلُم ألاظاس ي لّالم مخٕحر:21 شنٝ مجهاج ال.) مترحمت:حنُٙ َاًذي َاًض (الضأت ه،ىبض١ حا−
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ٜش مجلغ الىص اء باإلامل٢ت الّشبُت العّىدًت في الجلعت الىصا ٍت بخا ٍخ  ٌ 1428/3/7هٍامي ّ
أ ّ
الخّامالث
س
س
س
ّ
جمثله َزٍ ألاهٍمت مً ّ
ّ
ّ
جدى٠ ٥بحر في ظبُل اهخٝا ٥بِئت
ل٢تروهُت ،وهٍشا إلاا
ل٢تروهُت وم٣ا٘دت الجشاةم ؤلا
ؤلا
ّىدًت مً البِئت ّ
الخ ّ
الع ّ
الّمل ّ
ّ
ل٢تروهُت في الٝىاُ الخ٣ىمي والٝىاُ الخاؿ ،وما
ٝلُذًت ئلى بِئت الّمل ؤلا
ًفاخب َزا الاهخٝا ٥مً جأزحراث اٜخفادًت واحخماُِت ٠بحرة٘ ،ا ّن َزا ّ
الخدى ٥بداحت ئلى دساظت وسـذ لآلزاس
ّ
والاٜخفادًت و ّ
ظلبُت ،مً ّ
ّ
ّ
ًجابُت أو ّ
اإلاخىّٜت لؤلهٍمت اإلاؽاس ئلحها ،ظىاء ١اهذ ئ ّ
الخّلُم ُّت
الاحخماُِت
الىاخُت
ٝىُت ،بهذٗ جىمُت الجىاهب ؤلاًجابُت ّ
ّ
والخٝلُل مً الجىاهب ّ
ّ
الع ّ
والخ ّ
مىهجُت البدث
لبُت .وظُّخمذ َزا البدث
ّ
ّ
ّ
والُٙ٢ي ،لشـذ آلازاس اإلاترجبت ِلى جىبَُ ٞزٍ ألاهٍمت ومٝاسهت َزٍ ألاهٍمت
اإلا٣اوي
اإلاٝاسن التي جٝىم ِلى البّذ
ببّن الخجا ب اإلامازلت لبّن ّ
الذو ٥التي ظبٝذ في َزا املجا ،٥واظخيباه الىظاةل ّ
والعُاظاث التي ًم ً٢أن
س
لبُت .وٜذ ّ
حعاَم في حّضٍض آلازاس ؤلاًجابُت والخٝلُل مً آلازاس ّ
الع ّ
جىـلذ َزٍ الذساظت الى ّأن اإلامل٢ت خىذ
ّ
مهمت في حّضٍض ّ
ّ
ل٢تروهُت باإلاٝاسهت بما ّ
خىىة ّ
ّ
جم ِلى اإلاعخىي
الّالمي ،خُث ّأن مً أبشص مخىلباث
الخّامالث ؤلا
ّ
هجاح ّ
جىـلذ ّ
الّملُاث٠ .ما ّ
ّ
ّ
ّ
الٝاهىهُت التي ّ
الذساظت
جخم ٘حها َزٍ
ل٢تروهُت َى بىاء الثٝت في البِئت
الخّامالث ؤلا
ّ
ّ
الاجٙاٜاث ّ
الثىاةُت إلاالخٝت الجشاةم ّ
الفادسة مً خاسج اإلامل٢ت،
الذولُت
الى لشوسة جذُِم َزٍ الخىىة مً خال٥
ّ
ل٢تروهُتّ ،
ّ
وآلُاث إلاخابّت مضودي خذمت ؤلاهترهذ
والخاحت الى لىابي إللضام الؽش١اث باإل٘فاح ًِ الخىادر ؤلا
ّ
ّ
ّ
لخ َٙخش٠ت اإلاشوس بىش ٛاختر ّ
اُ٘ت ّ
ل٢تروهُت٠ .ما حؽحر
الجىاةُت ؤلا
ألَم ُّتها ال٢بحرة في اإلاعاَمت في جى٘حر ألادلت
ً
والخىُِت بهزٍ الدؽشَّاث لمً حمُْ معا اث ّ
الخذ ٍب ّ
ّ
ّ
أًما الى ّ
ّ
الّادي أو
الخّلُم ظىاء
الىخاةج
س
أَم ُّت دمج س
ّ
ّ
الخ ّ
ّ
ألامني.
الٝماتي أو
ٝني أو
ّ
ّ
ّ
ئل٢تروهُتٜ ،ىاهحن ،أمً اإلاّلىماث.
ئل٢تروهُت ،حشاةم
ئل٢تروهُت ،حّامالث
ججاسة
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ـاخب ٌهىس ؤلاهترهذ ّ
ّ
ّ
ل٢تروهُت مً ألاهٍمت وظُىشة الخ٣ىماث
ل٢تروهُت دِىاث لخدشٍش البِئت ؤلا
والخجاسة ؤلا
ّ
بذجت ّأجها ِالم حذًذ ّ
ِلحها ّ
العُاظت والجٕشاُ٘اّ ،
حٕىي حىاهب الخُاة املخخلٙت ّ
ًخّذي ّ
خاـت
وٍإظغ لّىإلات
لَ ً٢زٍ ّ
والاحخماُِتّ .
ّ
ّ
الذِىاث ما لبثذ أن خٙخذ وجماءلذ بد٢م الىا ْٜوبد٢م ّأن ؤلاهترهذ بِئت
الاٜخفادًت
ّ ّ
للدؽشَّاث ّ
جفش٘اث البؽش ؤلاًجابُت ّ
والع ّ
حي اوّ٢عذ ُ٘ه ّ
ومجخمْ ّ
١ل ّ
والىٍم
لبُت ،وَى لزل ٤بداحت ماظت
مً أحل أن حعخُٝم الخُاة ُ٘ه ،وجيخٍم ُ٘ه ؼإون اإلاعخخذمحن والّاملحن ،وجدُ٘ َٙه خٝىّ ٛ
١ل ألاوشاٗ
اإلاخّاملت ).(Swire, 2003
وٜذ أـبدذ َزٍ الدؽشَّاث لشوسة ّ
ّ
ل٢تروهُت لئللشاس
ماظت بعبب اهدؽاس الاظخخذام ٔحر اإلاؽشوُ للىظاةل ؤلا
آلالي بالخّاون مْ و١الت الاظخخباساث الُٙذس ّ
ّ
مسخُت أحشاَا مّهذ أمً الخاظب ّ
الُت
باآلخشًٍٝ٘ ،ذ حاء في دساظت
ّ
ّ
مخىظي الخعاسة للٙشد الىاخذ في اإلاسر الزي ؼاس٠ذ ُ٘ه  277مىٍمت مً حعْ دو٥
ألامشٍُ٢ت  CSI/FBIأن
بعبب ٜشـىت اإلاّلىماث صاد مً  130دوالسا الى  136دوالسا للّام  .(Ponemon, 2013) 2013وباإللا٘ت ئلى رل٤
٘ٝذ بلٕذ ظشٜت ّ
ّ
ل٢تروهُت ِبر ؤلاهترهذ في الّام  2012هدى  5.3بلُىن دوالس في الىالًاث اإلاخدذة
الخّامالث ؤلا
ألامشٍُ٢ت ( .(CyberSource, 2013وفي جٝشٍش ماًى  2013إلاش٠ض حشاةم ؤلاهترهذ للخ٣ىمت الٙذسالُت ألامشٍُ٢ت ،IC3
وـل ِذد بالٔاث الجشاةم للّام  2012ئلى  289,874بضٍادة ٜذسَا  ًِ %8الّام العابَ .(FBI, 2013) ٞزا في
ّ
ألاخالقيٝ٘ ،ذ صادث ِذد اإلاىا ْٜؤلاباخُت اإلاخاخت ِلى ؤلاهترهذ مً 88,000
الجاهب الاٜخفاديّ .أما في الجاهب
مىِ ْٜام  2000الى  6 .1ملُىن مى ْٜللّام  2008ووـل ِذد املخخىٍاث ؤلاباخُت  2,8بلُىن مادة في الّام
ِ 2015لى ألاحهضة الزُ٠ت املخمىلت ).(CovenantEyes, 2013
ّ
ّ
ل٢تروهُت خعب جٝشٍش صخُٙت الىو ٥ظترًذ حىسها ٥بلىٓ
ومً مإؼشاث خىىسة الاهدؽاس الىاظْ للجشاةم ؤلا
ّ
ل٢تروهُت  % 53مً ئحمالي الجشاةم التي جدذر لّامت الّمالء .وٜذ أـبدذ م٣ا٘دت الجشاةم
مّذ ٥الجشاةم ؤلا
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
جدخل اإلاشجبت الثالثت لذي م٢خب الخدُٝٝاث الُٙذس ّ
الي في الىالًاث اإلاخدذة ألامشٍُ٢ت بّذ م٣ا٘دت
ل٢تروهُت
ؤلا
ؤلا َاب وم٣ا٘دت الخجعغ ) .(Kshetri, 2006ومً أظباب ـّىبت ّ
الخفذي لهزا الىىُ مً الجشاةم ّأجها جدخاج
س
ّ
الذوّ ٥
وأجها حذًذة ولِغ لذي ّ
والعُاظُتّ ،
جٝىُت ِالُتّ ،
ّ
ِاإلاُت جخخىى الخذود الجٕش ّ
وأجها ّ
ئلى مهاساث ّ
ختى
اُ٘ت
اإلاخٝذمت مجها الخبرة ال٣اُ٘ت في جىىٍش جٝالُذ وأدواث ١اُ٘ت ّ
للخّامل مّها.
ّ
الع ّ
ل٢تروهُت في ّ
ّ
ّ
ّىدًت َى خىىة ّ
مهمت في الاججاٍ
حؽشَُّت لخىٍُم البِئت ؤلا
وِلُه ٘ان ما ـذس مً أهٍمت
ّ
ً
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
بمجشد ـذوس
الٝمُت لِعذ مخّلٝت
الصخُذ .وَزٍ الخىىة بداحت ئلى اإلاضٍذ مً الذِم والخّضٍض هٍشا ألن
ً
ّ
ٜىاهحن بل هي بِئت مخ٣املت ودوسة مدعلعلت مً الاخخُاحاث ّ
ً٢مل بّمها بّماً ،ذخل ٘حها الدؽشَّاث وألاحهضة
والخٝىُاث واإلاعخخذمحن و ّ
الخّلُم والاٜخفاد .وفي َزا ؤلاواس جأحي َزٍ ّ
الذساظت لخلٝي ّ
ّ
ّ
المىء ِلى حاهب
ألامىُت
ّ
ّ
مً آلازاس اإلاخىّٜت هدُجت َزٍ الدؽشَّاث ،وً ُٚ٠م ً٢جد ُٞٝأ٠بر ٜذس مً ألاَذاٗ التي ولّذ مً أحلها.
ّ
الذ اظت ِلى جدلُل بىىد َزٍ ألاهٍمت ومٝا هتها بخجا ب ّ
ّ
ّ
الذو٥
ًخىـل ئلى
اإلاخٝذمت بدُث
س
س
وٜذ اِخمذث س
مجمىِت مً ّ
الخىـُاث حعاَم في خذمت أَذاٗ َزٍ ألاهٍمت.
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ّ
ّ
ّ
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ّ
ّ
ملخفا لىٍام ّ
الذ اظت مً ّ
ّ ّ
مٝذمت وخاجمت وزماهُت ٘فىّ ،٥
ّ
ل٢تروهُت ،والثاوي
الخّامالث ؤلا
ألاوٌّ ٥شك
وجخ٣ىن س
ّ
ّ
ًٝذم أبشص ججا ب ّ
والثالث ّ
ّ
اإلاخٝذمت في َزا املجاّ ،٥
الذو٥
والشابْ
ل٢تروهُت،
ٌّشك أبشص مداوس هٍام الجشاةم ؤلا
س
الاٜخفاديّ ،
ّ
ّ
والعادط ًدىاو ٥املخىس
ًىاٜؾ جدلُل آزاس َزٍ ألاهٍمت ،والخامغ ٌّالج املخىس
الاحخماعي
ّ
ّ
ّ
ملخق الىخاةج ّ
والعابْ ًذوس خى ٥املخىس ّ
وألاخالقيّ ،
والخ ّ
ّ
الخ ّ
ىـُاث٠ .ما أهىا
ٝني ،زم في الٙفل الثامً ًخم ِشك
ّ
اظخخذمىا في َزا البدث ١لمت حؽشَّاث لئلؼا ة ئلى هٍامي ّ
ّ
ل٢تروهُت باإلاّنى اللٕىي
الخّامالث والجشاةم ؤلا
س
ّ
ًني ،ورلّ ٤
الؽشعي ّ
الذ ّ
للخٙشٍ ٞبُجها وبحن ١لمت هٍام التي حعخخذم ٠مفىلر له مّان ٠ثحرة
لل٣لمت ولِغ باإلاّنى
في بِئت جٝىُت اإلاّلىماث.

1
حاء في هٍام ّ
مىادِ :شلذ ّ
مادةٙ٘ ،ي الٙفل ألاو ٥وسدث أسبْ ّ
ل٢تروهُت واخذ وزالزىن ّ
ّ
اإلاادة ألاولى
الخّامالث ؤلا
ً
ّ ّ
الىٍام ئلى جدُٝٝها ّ
الثاهُت ألاَذاٗ التي ٌععى ّ
حّشٍٙا باإلافىلخاث اإلاعخخذمت في ّ
وخذدث
الىٍام وأوسدث اإلاادة
ّ ّ
الثالثت ّ
الشابّت الجهاث التي ًىىبِ ٞلحها ّ
الخّامالث اإلاعخثىاة مً ّ
الىٍام وخذدث ّ
اإلاادة ّ
الىٍام ،زم في
اإلاادة
والسجالث ّ
الىٍامُت ّ
الىٍام وسدث آلازاس ّ
الٙفل الثاوي مً ّ
للخّامالث ّ
ّ
ل٢تروهُتّ .أما الٙفل
والخىُّٜاث ؤلا
ّ
الخّاٜذ في ّ
ُُٙ٠ت ئزباث ّ
الشابْ ّ
الثالث ٘جاءث ُ٘ه أسبْ ّ
ّ
مىاد أوسدث ّ
ل٢تروهُت .وِشك الٙفل ّ
مادة
الخّامالث ؤلا
حؽشح أخ٣ام ووشٍٝت ِمل ّ
ّ
ؤلال٢ترووي .وحاء في الٙفى ٥ألاخحرة مً الخامغ ئلى الٙفل الّاؼش أخ٣ام
الخىُْٜ
ّ
ّ
مٝذم خذمت ّ
جخّل ٞبجهاث الاخخفاؿ وواحباث ّ
ّ
ّ
ومعئىلُت ـاخب الؽهادة وأخ٣ام
ؤلال٢ترووي
الخفذًٞ
ّ
مخالٙت ّ
الىٍام والّٝىباث اإلاترجبت ِلى جل ٤املخالٙاث.
اإلاادة الثاهُت ئلى ظم ٜىاِذ الظخخذام ّ
وحهذٗ ّ
الىٍام ٠ما حاء في ّ
ّ
ل٢تروهُت وحعهُل جىبُٝها
الخّامالث ؤلا
س
ّ
ل٢تروهُت ّ
املخل ّي أو ّ
والخّىٍل ِلحها ،ظىاء ِلى ّ
والاِتراٗ ّ
ّ
ّ
الذ ّ
الخ٣ىمُت
ولي في حمُْ املجاالث
الفُّذ
بالسجالث ؤلا
الىٍام ئلى ْ٘ الّىاة ٞوالّٝباث أمام ّ
اإلاالُت٠ .ما حهذٗ ّ
ّ
اإلاالُت ؤحر ّ
الخ٣ىمُتّ ،
ّ
ل٢تروهُت
الخّامالث ؤلا
ؤحر
س
ّ
ل٢تروهُت و٠زل ٤مىْ ئظاءة الاظخخذام والاخخُا٘ ٥حها.
والخىُّٜاث ؤلا
ّ
ّ
وبّبا ة أخشي ًم ً٢الٝى ٥ئ ّن ّ
الىٍام ًذوس خى ٥مدىسًٍّ :
ًخّل ٞبالخّامل مْ ّ
ّ
ألاو٥
ل٢تروهُت والثاوي
السجالث ؤلا
س
ّ
ؤلال٢تروويٙ٘ .ي حاهب ّ
أٜش واِترٗ ّ
الىٍام ّ
الخّامل مْ ّ
ّ
ّ
ل٢تروهُتّ ،
ّ
وٜابلُتها
بذج ُّتها
السجالث ؤلا
ًخّل ٞبالخىُْٜ
ّ
ً
وحج ُّت اوّٝاد ّ
ّ
ل٢تروهُتّ .
للخىُٙز ّ
ّ
وخذد
الخّامل بىاظىتها متى ١ان الاوالُ ِلى جٙاـُلها مخاخا لمً اإلاىٍىمت ؤلا
ّ
الىٍام وشٍٝت خّ َٙ
ّ
وـالخُتها واظخالمها وحعلُمها.
السجالث
ّ
ّ
الخى ّي ّ
الىٍام بحن ّ
الثاوي ،وَى مدىس ّ
ؤلال٢تروويٝ٘ ،ذ ظاوي ّ
ّ
ّ
ّأما في املخىس
ؤلال٢ترووي
والخىُْٜ
الخىُْٜ
الخىُْٜ
ّ
الىٍام بحن ّ
ؤلال٢ترووي بمثابت ّ
وأن ّ
ٍامُت .وسبي ّ
الخى ّي وله هٙغ آلازاس ّ
في الخ٢مّ ،
الى ّ
ّ
الخىُْٜ
الخىُْٜ
الخىُْٜ
ّ
ّ ّ
صخت ّ
ٜمُتّ ،
وخذد ؼشوه ّ
الش ّ
الش ّ
الؽهاداث ّ
والؽهادة ّ
ّ
ٜمُت مً
ؤلال٢ترووي ولشوسة اِخماد
الخىُْٜ
ؤلال٢ترووي
ً
ئل٢ترووي مّخمذ .وأ٘شد ّ
ٜبل ّ
ّ
ّ
الخاـت باإلاش٠ض الىوني
الىٍام ٘فال معخٝال للدؽشَّاث
مٝذم خذماث جفذًٞ
ًخخق باِخماد ؼهاداث ّ
ّ
ٜمي ّ
الفادسة مً داخل اإلامل٢ت وخاسحهاّ .
ّ
الش ّ
الخفذًّ ٞ
ّ
زم
ؤلال٢ترووي الزي
للخفذًٞ
مٝذم خذماث ّ
الىٍام واحباث ومعئىلُاث ّ
ِشك ّ
الخفذً ،ٞوهي ؼش١اث ّ
خاـت جدفل ِلى جشخُق مً َُئت
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ّ
ّ
ّ
ٜمُت وحعلُمها وخٍٙها .وأوضر ّ
الىٍام اإلاعإ ّ
الش ّ
الؽهاداث ّ
ولُاث
الاجفاالث وجخىلى جٝذًم خذماث ئـذاس
ّ
ّ
الؽهادة ولشو ة التزامه بؽشوه اظخخذامها والالتزام باآلزاس ّ
الىاؼئت ًِ َزا الاظخخذام
اإلاترجبت ِلى ـاخب
س
ّ
ّ
وصخت مّلىماث الؽهادة وؤلابالٓ ًِ ٘ٝذَا أو حُٕحر اإلاّلىماث الىاسدة ٘حها.

2
ّ
خذد ّ
ّ
ّ
ّ
ئل٢ترووي ،وخَٙ
مّلىماحي
الىٍام مجمىِت أَذاٗ ٌععى لخدُٝٝها جخلخق في اإلاعاِذة في جد ُٞٝأمً
ّ
خٝى ٛألاوشاٗ اإلاخّاملت ِىذ الاظخخذام اإلاؽشوُ ّ
ّ
ل٢تروهُت والؽب٣اث ،وخماًت اإلافلخت الّامت
للىٍم ؤلا
ً
ؤلال٢ترووي ّ
ّ
وألاخال ٛوآلاداب ّ
ّ
ّ
ّ
ٝلُذي هٍشا
والخ
الىوني في حاهبه
ل٢تروهُت ،وخماًت الاٜخفاد
الّامت في البِئت ؤلا
ّ
ّ
جخّلّ ٞ
ّ
بالخ ّ
ّذي بالخّذًل أو
للخٙاِل ال٢بحر بحن الجاهبحن .وٜذ ٔىذ الدؽشَّاث الجشاةم الّٙالت  Activeالتي
الش ّ
ٜمي أو حّىُل ألاهٍمت أو ألاحهضة وئِاٜت الىـى ٥للخذماث ّ
الش ّ
للشظاةل واملخخىي ّ
الخزٗ وؤلالٕاء ّ
ٜمُت
ّ
و٠زل ٤الجشاةم ٔحر ال ّ
بالخّذي بالخى ّ
ّ
ِملُت
فذ وظشٜت اإلاّلىماث ظىاء خال٥
ّٙالت  passiveوالتي جخّلٞ
ّ
الاجفا ٥واهخٝا ٥البُاهاث أو مً مىا ْٜجخضٍجها.
ّ
ّ
الاجفأ ٥حر اإلاؽشوُ لتهذًذ شخق أو ابتزا ٍ أو ّ
الخأزحر ِلُه لُٝىم بّٙل ّ
مّحن ولى ١ان
وؼملذ الدؽشَّاث
ص
ً
ل٢تروهُت ّ
ّ
بالخُٕحر أو ؤلاجالٗ أو حّىُل الّىىان٠ .ما
الّٙل مؽشوِا .و٠زل ٤الاِخذاء ِلى جفامُم اإلاىا ْٜؤلا
ّ
ّ
ّ
الدؽشَّاث ألاِما ٥التي ّ
جإدي ئلى خماًت املجخمْ مً خال ٥مىْ اإلاىا ْٜالتي حّمل في الاججاس في الجيغ
ٔىذ
ّ
ّ
البؽش ّي أو جٝذًم الذِم والدعهُل إلاثل َزا اليؽاه ،و٠زل ٤ألاوؽىت املخلت باآلداب أو جشوٍجها وما ًخّلٞ
ّ
الخّامل بها أو حّلُم وشّ ٛ
الّٝلُت ظىاء ببُّها أو حعهُل ّ
بتروٍج ّ
ّ
الخّامل مّها.
املخذساث واإلاإزشاث
ّ
وجىاوّ ٥
ّ
ّ
ل٢تروهُت،
الىوني مً خال ٥ججشٍم ١ل ما ًخّل ٞبذِم ؤلاسَاب ِبر الىظاةل ؤلا
الىٍام أًما مىلىُ ألامً
ّ
ّ
ّ
الّى٢بىجُت في الاجفا ٥مْ أِماء جل ٤اإلاىٍماث أو جشوٍج أ٘٣اسَا أو جمىٍلها أو وؽش وظاةل
واظخخذام الؽب٢ت
ّ
اإلاخٙجشاث واإلاىاد الخاسٜت .و٠زل ٤الاِخذاء
ئِذاد الخىي وألادواث التي حعخخذم في ؤلاسَاب ،مثل وش ٛئِذاد
ّ
جي ّ
ّ
الذاخلي أو الخاس ّ
ّ
ّ
اإلاّلىماجُت
الىوني ًِ وشٍ ٞالؽب٢ت
للذولت أو اٜخفادَا
ِلى مىا ْٜجمغ ألامً الىوني
وأحهضة الخاظب ّ
آلالي.

3
ّ
ّ
مبً ٢شا في الىالًاث ّ
الدؽشَّاث لخىٍُم ّ
ّ
الش ّ
الخّامل في البِئت ّ
بذأ ـذوس
ألامشٍُ٢تٝ٘ .ذ ـذس هٍام
اإلاخدذة
ٜمُت
ّ
ّ
ّ
ل٢تروهُت اإلاعمى )ِ Electronic Communication Privacy Act (ECPAام
الخفىـُت لالجفاالث ؤلا
خماًت
ّ
 ،1984خُث حاء َزا الٝاهىن بمىْ الخى ّ
ّ
ل٢تروهُت ومىْ الذخىِ ٥لى اإلاىاْٜ
فذ ٔحر اإلاؽشوُ ِلى الاجفاالث ؤلا
ّ
الاجفاالث مثل ظحر٘شاث البرًذ الال٢ترووي وظحر٘شاث مضودي الخذماثّ .
ّ
ل٢ىه
ئل٢تروهُت ِبر
التي جٝذم خذماث
ّ
الص ّ
خفُت التي جىحذ ِلى الخاظباث اإلاجز ّلُت.
لم ًدىاو ٥خماًت البُاهاث
ً
ّ ّ
ّ
ل٢تروهُت العاب ٞالز٠ش ،ـذس هٍام الاخخُا ٥وظىء
الخفىـُت لالجفاالث ؤلا
وهٍشا لّذم ؼمىٜ ٥اهىن خماًت
اظخخذام الخاظب آلالي في الّام  .Computer Fraud and Abuse Act (CFAA) 1986وحهذٗ َزا ّ
الىٍام ئلى مىْ
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ّ
ّ
ّ
ّ
العشبُت للمعلىماث – املجلذ  – 25العذد الثاوي
املجلت

ّ
اإلاخّمذ ئلى ّ
الد ّ
ّ
عبب ّ
ّ
١ل أؼ٣ا ٥الىـى٥
بأي لشس لهزٍ
ملٙاث الخاظب آلالي وأهٍمخه بؽ٣ل ٔحر مؽشوُ أو
ّ
ّ
ّ
اإلافىٙت
الخ٣ىمُت
ألاهٍمت .وحاء في َزٍ الدؽشَّاث زماهُت بىىد ملخفها مىْ الىـىٔ ٥حر اإلاؽشوُ للمّلىماث
ّ
اإلافشح بها ّ
اإلاالُت ؤحر ّ
٠مّلىماث ظشٍت ،و٠زل ٤مّلىماث اإلاإظعاث ّ
ّ
للّامت ،والاخخُا٥
املخفىت ؤحر
اإلاالُت
ّ
ل٢تروهُت للخفىِ ٥لى ّ
أي ش يء جضٍذ ُٜمخه ًِ خمعت آالٗ دوالس خالِ ٥ام واخذ .وحاء في َزا
ِبر الىظاةل ؤلا
ً
ّ
ّ
ّ
مدفىت وئخذار خعاةش
ئل٢تروهُت جدعبب في حّىُل أحهضة
الىٍام أًما مىْ ئسظا ٥بشامج أو مّلىماث أو أوامش
جخجاوص خمعت آالٗ دوالس ،زم حاء ٜاهىن باجشٍىث ِام  2001لُلغي خذ الخمعت آالٗ دوالس.
ٝني الهاةل للىالًاث ّ
الخىىس ّ
ّأما مً هاخُت جىبُ ٞالٝاهىن ،ومْ ّ
ّ
الخ ّ
ألامشٍُ٢تٝ٘ ،ذ ر٠شث الىاؼىىً
اإلاخدذة
اإلاخخففحن ّ
ّ
ّ
ّ
اإلاإَلحن في
ألامشٍُ٢ت جمم ما ًٝاسب ٝ٘ %2ي مً
ألامىُت
بىظذ في  17ماًى ِامّ 2000أن ألاحهضة
ل٢تروهُتّ ،
ّ
ألامىُت لِغ لذحها اإلاىاسد ّ
ّ
ّ
والخٝىُت ال٣ا٘ ُّت إلاىاحهت
اإلاالُت
وأن َزٍ ؤلاداساث
جد ُٞٝالجشاةم ؤلا
ّ
ىىس ّ
الاخخُاحاث ،ؤحر ٜادسة ِلى مالخٝت الخ ّ
العشَْ الخاـل في َزا املجا. (Kshetri, 2006, Chang, 2004) ٥
ّ
جخم ً٢مً ّ
ل٢تروهُت٘ ،ان ٠ثح ًرا مً ّ
ّ
الخدُٞٝ
الذو ٥ال
وبعبب اإلاهاسة الّالُت التي جدخاج ئلحها جدُٝٝاث الجشاةم ؤلا
في ٠ثحر مً البالٔاث والخٝا ٍش التي جفل ئلحهاّ٘ ،لى ظبُل اإلاثاّ ٥
ّ
ل٢تروهُت التي ًخم
جٝذس وعبت املخالٙاث ؤلا
س
ّ
ً
ا٠دؽا٘ها في الىالًاث ّ
ّ
اإلاخدذة بدىالي ِؽشة في اإلااةت مً التي جدذر ّ٘ال ،وجٝذس اليعبت التي ّ
ًخم ؤلابالٓ ِجها بـ
ًخم ّ
خم ؤلابالٓ ِجهاّ ،
 .%30ومً َزٍ اليعبت التي ً ّ
الخد ُٞٝفي وعبت لئُلت مجها ال جضٍذ ًِ ِؽشًٍ في اإلااةت
ّ
ل٢تروهُت التي وسدث
) .(Chang, 2004وفي مثا ٥آخش في اهذوهِعُا جم الخد ُٞٝفي ٝ٘ %15ي مً الجشاةم ؤلا
بالٔاث ِجها (.(Kshetri, 2006
ّ
ّ
ّ
ولى ّ
ّ
ل٢تروهُت ،لىحذها أن ما ّ
جم وؽشٍ ّ
مما جم الخدُ٘ ُٞٝه
جمّ ّىا في مؽ٣لت جى٘ش ؤلام٣اهاث للخد ُٞٝفي الجشاةم ؤلا
ً
مً الجشاةم لئُل حذا مٝاسهت بّذد الجشاةم التي جدذر ،ورل ٤لّذة أظباب مجها ـّىبت ا٠دؽاٗ َزٍ الجشاةم
مما ّ
وِذم ؤلابالٓ ًِ ِذد ٠بحر ّ
جم ا٠دؽا٘ه وٜلت اإلاخخففحن اإلاإَلحن لل ّخدُ٘ ُٞٝما جم ا٠دؽا٘ه والخبلُٖ ِىه.
جم ّ
الخد ُٞٝفي ّ 419
ّ
ل٢تروهُت للّام ّ ،1999
ٜمُت ،س٘مذ املخ٢مت
وفي دساظت أحشٍذ ِلى ٜماًا الجشاةم ؤلا
ّ
ّ 339
ٜمُت مجها لّذم ٙ٠اًت ألادلت ،و١ان مً أظباب ِذم ٙ٠اًت ألادلت لّ ٚوعي املجني ِلحهم بُُٙ٢ت خَٙ
ل٢تروهُت واظخمشاسَم ِلى ظبُل اإلاثا ٥في اظخخذام ألاحهضة مما ّ
ّ
ًإدي ئلى مسر أزاس الجشاةم بعبب
ألادلت ؤلا
ئِادة ال٢خابت أو امخالء هٍام اإلاشاحّت .(Chang, 2004) log files
ّ
ّ
ّ
ل٢تروهُت في الخىٗ مً اظخٕال ٥اإلاىا٘عحن إلاثل
وجخلخق أظباب ِذم لجىء الؽش١اث لئلبالٓ ًِ الخىادر ؤلا
ّ
لبُت ،و٠زل ٤بعبب بيء ّ
َزٍ اإلاّلىماث في ّ
الذِاًت ّ
الع ّ
ّ
املجني
الخدُٝٝاث وبا ّلخالي اسجٙاُ ج٣الُٙها ِلى الؽش٠ت
ِلحها مً خُث ِذد لٝاءاث ّ
الخدُٝٝاث وما حعتهل٢ه مً وٜذ الّملّ٘ .لى ظبُل اإلاثا ٥أ٘لعذ ؼش٠ت
ّ
الدعىٍّ ٞ
ّ
ّ
ال٢ترووي خذر لها ِام 2000
والخٝىُت بعبب ئبالٔها ًِ خادر اختراٛ
اإلاخخففت في
Egghead.Com
بعبب ّأجها ظا ِذ باإلبالٓ واظخخذمذ مجمىِت مً أ٘مل ّ
ّ
الخاـحن لخدذًذ اإلاؽ٣لت واِخٝذث ّأن
املخٝٝحن
س
ً
ّ
ّ
ّ
اظخمشث ِؽشًٍ ًىما واهدؽش الخبر واجهاسث مبُّاث الؽش٠ت
ألامش ظُيخهي خال ٥خمعت أًام ،ل ً٢الخدُٝٝاث
ً ً
اجهُاسا خادا أدي بها ئلى ئؼهاس ئ٘الظها ومً زم اؼترتها ؼش٠ت أماصون ِام .(Chang, 2004) 2001
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ً
٘ان ّ
ِاما ِلى ـذوس ٜاهىن ّ ،CFAA
ّ
وِلى ّ
ل٢تروهُت لم ًتراحْ بل
مّذ ٥الجشاةم ؤلا
الشٔم مً مشوس ٜشابت زالزحن
ّ
ّ
احمالي الهجماث
ل٢تروهُت ّأن
صادٙ٘ .ي اإلاسر الزي أحشجه ؼش٠ت ١اظبرظ٣اي اإلاخخففت في م٣ا٘دت الهجماث ؤلا
ّ
ل٢تروهُت بلٖ ِام  2013أ٠ثر مً خمعت بالًحن مداولت ِلى أحهضة الخاظب الصخفُت والهىاج ٚالزُ٠ت
ؤلا
املخمىلت ،مجها  %45ـادسة مً أحهضة في الىالًاث اإلاخدذة ألامشٍُ٢ت وسوظُا ).(Kaspersky, 2013
ً
العُاظُت والجٕش ّ
ّ
ّ
اُ٘ت ،مْ
ل٢تروهُت ّأن ٠ثحرا مً َزٍ الجشاةم ِابشة للخذود
ومً أ٠بر ِىاة ٞم٣ا٘دت الجشاةم ؤلا
ّ
لّ ٚفي ِذد مً ّ
ّ
الذو ٥أو ِذم وحىد حّاون ّ
٘االجٙاُٜت اإلاىّٜت ِلى ظبُل اإلاثا ٥بحن
دولي في َزا املجا.٥
للخّاون في ّ
الىالًاث اإلاخدذة وسوظُا ّ
ّ
ل٢تروهُت ،وِىذما اخخاج
الخد ُٞٝفي ٠ثحر مً الجشاةم ال حؽمل الجشاةم ؤلا
ّ
ّ
ّ
ئل٢تروهُت مً أحهضة خاظب آلي في سوظُا
املخٝٝىن في الىالًاث اإلاخدذة جدمُل بّن البُاهاث اإلاخّلٝت بجشٍمت
ّ
والفحن
اِترلذ سوظُا وسّ٘ذ ؼ٣ىي لذ م٢خب الخدُٝٝاث الُٙذسالي ِام  .2002وبؽ٣ل ِام ٘ان سوظُا
ً
ّ
جمغ أمجها ّ
ّ
ل٢تروهُت ما لم ّ
الذ ّ
اخلي .والىلْ داخل الاجداد ألاوسبي ٜشٍب مً
ختى آلان ال ج٢ترر ٠ثحرا للجشاةم ؤلا
ّ
ل٢تروهُت ،ل ً٢ختى
رلٝ٘ :٤ذ ؼاس٠ذ  34دولت في أوسبا بالخى ُْٜاإلابذتي ِلى اجٙاُٜت م٣ا٘دت الجشاةم ؤلا
ّ
وجىب ٞئال في  6دوٝ٘ ٥ي ).(Kshetri, 2006
مىخفِ ٚام  2004لم حّخمذ الاجٙاُٜت
ّ
الخفىـُت الص ّ
ّ
خفُت ِام .1998
ولالجداد ألاوسبي ججشبت ججذس الاظخٙادة مجها وهي ججشبت جىبُٜ ٞاهىن خماًت
ّ
ّ
الص ّ
خفُت
ّ٘لى ظبُل اإلاثا ٥مما ًإخز ِلى َزا الٝاهىن أهه ًمىْ بؽ٣ل ٜاوْ ودون اظخثىاءاث هٝل اإلاّلىماث
إلاىاوني الاجداد ألاوسبي ئلى الذو ٥التي لِغ ٘حها هٙغ معخىي الخماًت لهإالء اإلاىاوىحن .وٜذ أزاس َزا الٝاهىن
ّ
ّ
ألامشٍُ٢ت ال حعخىُْ حمْ مّلىماث ًِ مىاوني الاجداد ألاوس ّبي
الّذًذ مً الاؼ٣االث مً أبشصَا أن الؽش١اث
ألن الىالًاث ّ
وهٝلها ئلى الىالًاث ّ
اإلاخدذة ّ
اإلاخدذة لِغ لذحها هٙغ اإلاعخىي مً الٝىاهحن .وَىا ٟمؽ٣لت أخشي
ّ
جخمثل في مىْ سحا ٥ألاِما ٥في أوسبا مً هٝل أحهضة الخاظب آلالي املخمىلت (الب جىب) ئلى خاسج أوسبا ئرا ١اهذ
ّ
واٜعي ،مما اظخذعى سحا ٥جىبُ ٞالٝاهىن ئلى
جدخىي ِلى مّلىماث ًِ مىاوىحن أوسبُحن ،وَى أمش ًبذو ٔحر
٘ان مىاّ ْٜ
التهاون في جىبُٝه ( .)Shaffer, 2000وبىاء ِلُه ّ
الع ّ
ل٢تروهُت في ّ
ّ
ّىدًت لً ٌعمذ لها
الخجاسة ؤلا
ّ
بالخّامل مْ مىاوىحن مً الاجداد ألاوسبي ئرا هخج ًِ َزا الخّامل اهخٝا ٥بُاهاث َإالء اإلاىاوىحن ئلى العّىدًت
ّ
الع ّ
للخفىـُت في ّ
ّ
ّ
ّىدًت ،و٠زل ٤ألامش باليعبت ئلى سحا ٥ألاِما٥
الٝاهىوي
لّذم وحىد هٙغ معخىي الخىٍُم
العّىدًحن الزًً ًدملىن حهاص الب جىب ،خُث ال ّ
ًد ٞلهم هٝل بُاهاث ًِ مىاوىحن في الاجداد ألاوسبي أزىاء
مٕادستهم أوسبا.

4
ّ
الدؽشَّاث في مجاّ ٥
أٜشتها بّن ّ
ّ
ّ
ل٢تروهُت التي ّ
الذو ٥مثل
ل٢تروهُت والجشاةم ؤلا
الخّامالث ؤلا
مً خال ٥دساظت
ّ
جبيخه َُئت ألامم ّ
مىرجي ّ
الىالًاث ّ
والىٍام ّ
ألامشٍُ٢ت وَىلىذاّ ،
ّ
ّ
ّ
اإلاخدذة
ل٢تروهُت الزي
للخجاسة ؤلا
الى
اإلاخدذة
( )UNCITR،1996هجذ ّأجها حععى ئلى حٕىُت أ٠بر ٜذس مً مجاالث املخالٙاث التي ً٘ ْٝحها اإلاعخخذمىن لهزٍ
الخٝىُاث ،والتي ًم ً٢خفشَا فيّ :
ّ
ّ
ّ
ؤلال٢ترووي والٝشـىت
ؤلال٢ترووي ،الاِخذاء
ل٢تروهُت ،الاخخُا٥
الخّامالث ؤلا
ّ
ّ
ل٢تروهُت بىىِحها الٙاِل ؤحر الٙاِل  Active and Passiveواليؽش ؤلال٢ترووي (الؽ٣ل .)1
ؤلا
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ولخأزحر َزٍ املخالٙاث والجشاةم معخىٍان :اإلاعخىي ألاوَ ٥ى معخىي ّ
الخأزحر ِلى ألاحهضة والبُاهاث واإلاعخىي
ّ
الثاوي وَى معخىي ّ
الخأزحر ِلى اإلاعخخذمحن واإلاخّاملحن مْ جل ٤ألاحهضة والؽب٣اثّ٘ .لى معخىي ألاحهضة
الىاججت ًِ ّ
واإلاّذاث والبُاهاث واإلاّلىماثً ،م٢ىىا لشب ال٢ثحر مً ألامثلت٘ :البُاهاث ّ
ّ
ّ
ل٢تروهُت
الخّامالث ؤلا
ّ
ّ
الىلب واإلاىا٘ٝت ّ
والؽشاء وحّامالث ّ
ّ
١ل ّ
حؽمل ّ
والخىُْٜ
ل٢تروهُت مً خُث ئِذاد
الخجاسة ؤلا
ِملُاث البُْ
ّ ٛ
الدعذًذ ّ
والخىسٍذ ّ
ووي ّ
ّ
والخّامالث ّ
ؤلال٢تر ّ
ل٢تروهُت٠ .ما ًذخل ُ٘ه
اإلاالُت وحّامالث الخ٣ىمت ؤلا
والخىٌُ ٚووش
ً
ؤلال٢ترووي وَؽمل ـىس جخشٍب أو حّىُل أحهضة ّ
ومّذاث خاظب ّ
ّ
آلي أو ؼب٢ت ؤلاهترهذ أو مسر
أًما الاِخذاء
ّ
لؽب٢ت٠ .ما ّأن معخىي ّ
الخأزحر ِلى اإلاعخخذمحن
البُاهاث مً الخاظباث الصخفُت أو العحر٘شاث أو أحهضة ا
ّ
ٌؽمل حىاهب مثل وظاةل الاخخُا ٥التي ّ
ّ
ؤلال٢ترووي
ل٢تروهُت مثل اظخخذام البرًذ
جخم بىاظىت ألاوؽىت ؤلا
العش ّ
للخذاُ ّ
والعشٜت ومثل الخفىِ ٥لى ١لماث ّ
وَىٍاث اإلاعخخذمحن وجضوٍش بىاٜاث الاةخمان والخعاباث
اإلاالُت.
ّ
ّ
إلالىررووي
شيل سكم  :1جصيُف مجاالث الدششَع

ً
ّ
أًما مً أهىاُ الاِخذاء ولّ ً٢
ّ
خاؿ ألهه أـبذ
جم ئ٘شادٍ بمجا٥
ّأما باليعبت ئلى وؽاه الٝشـىت ٘ ،Hackingهى
ً
مفىلخا ًىلِ ٞلى أ٘شاد مخخففحن روي مهاساث ّ
جٝىُت اِخادوا َزا اليؽاه الزي ًذوس في الٕالب خى٥
ّ
الخى ّ
فذ أو ظشٜت اإلاّلىماث٠ ،ما ًم ً٢أال ً٣ىن بهذٗ الخخشٍب أو الخّىُل ل ً٢ألَذاٗ ٠ثحرة أخشي مجها ِلى
ّ
ظبُل اإلاثا ٥ولب الؽهشة ،أو دواْ٘ هٙعُت مشلُت  ،أو بعبب ألاٜشان وألاـذٜاء ،أو الّذاء وال٢شٍ ،أو
ً
الخدشٍن الخ٣ىمي بىاظىت أحهضة الاظخخباساث وأخُاها ٠ثحرة بذاْ٘ اإلاا .٥وَؽحر الؽ٣ل سٜم  2ئلى ّأن َزٍ
الّىامل مخذاخلت أو ٜذ ًىٙشد بّمها في الخأزحر ِلى بّن ألاشخاؿ .وٜذ خاولذ دساظت جدذًذ جأزحر
ً
ّ
الدؽشَّاث ِلى دواْ٘ الٝشاـىت املخخلٙت ) (Lesson, 2005واظخيخجذ ّأن الدؽشَّاث ال جإزش ٠ثحرا في الٝشاـىت
ًّ
ّ ّ
جإزش في خالت ما ئرا ١ان ّ
الزًً ّ
مالُا و١اهذ الّٝىباث أ٠بر مً اإلا٢دعباث
الذاْ٘
ًدش٠هم ولب الؽهشة ،ل٢جها
اإلاالُت التي ٌععى الٝشـان ئلى جدُٝٝها.
أما باليعبت ئلى حشاةم اليؽش ؤلال٢ترووي٘ ،خذخل ٘حها ّ
١ل أهىاُ اليؽش املخال ٚلخٝى ٛؤلاوعان أو ل٢شامخه أو ما
ً
ً
ً
ّ
ّ
والفىس وألا٘الم
اإلاىاد ٔحر ألاخالُٜت
ًإدي ئلى ؤلالشاس به صخُا أو ِٝلُا أو ِٝاةذًا٠ ،ما ًذخل في رل ٤وؽش
ّ
ؤلاباخُت ،ووؽش ما ًثحر ال٢ش ّ
والّىفشٍت ،و٠زل ٤وؽش اإلاّلىماث التي ّ
ّ
ّ
الىوني
جمغ ألامً
الىاةٙي
اَُت والّذاء
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ّ
ّ
والؽاتّاث الخىحرة ِلى املجخمّاث ،ووؽش مّلىماث ّ
للمخذساث أو ّ
ُُٙ٠ت حّاوحها أو وظاةل ئِذادَا،
جشوج
ووؽش ما ُ٘ه لشس بصخت ِٝل ؤلاوعان وجمىْ الٝىاهحن حّاوُه ،و٠زل ٤اإلاّلىماث اإلاعاهذة لئلسَاب ووشٛ
ّ
ّ
الّع٢شٍت ومّلىماث اإلاىاّ ْٜ
اإلاخٙجشاث والخىي ّ
ألامىُت وما ؼابهها.
ألامىُت
جفيُْ
ّ
إلالىرروهُت
شيل سكم  :2العىامل التي جذفع إلى اللشصىت

ّ
ّأما باليعبت ئلى معخىي اإلاعخخذمحن واإلاخّاملحن الزي وسد في الؽ٣ل ُٝ٘ ،1فذ به اظخخذام ّأًت وظُلت مً جل٤
أي مجا ٥مً جل ٤املجاالث ّ
الىظاةل في ّ
للخأزحر ال ِلى البُاهاث وألاحهضة ٘دعب ،ولِ ً٢لى راث اإلاعخخذمحن
أهٙعهم لخذاِهم أو الخأزحر ِلحهم أو ّ
المٕي ِلحهم أو ئ٠شاَهم ِلى ش يء ممىىُ أو جش ٟش يء واحب ّ٘له.
وٍذخل في َزا الىىُ حمُْ الخُل التي جإري ـٕاس العً وجإدي ِلى ظبُل اإلاثا ٥ئلى اخخىا٘هم أو اظخٕاللهم
ً
ّ
الدؽشَّاث ّ
الخ ّ
ٝلُذًت،
حيعُا أو الاظدُالء ِلى ألامىا ٥أو اإلامخل٣اث .وَزا الىىُ مً الجشاةم في الٕالب جد٢مه
ّ
ً
أخُاها ًدذر ئؼ٣ا ٥في الاِتراٗ بالىظاةل ّ
الخ ّ
ٝىُت ١أدلت ئداهت في املخا٠م ئن لم ًَ ً٢ىا ٟجٝىحن واِخماد
لً٢
ألاٜل وعي وِىاًت بها ،ولى ِلى معخىي الٝشاةً أزىاء ّ
لخل ٤الىظاةل أو ِلى ّ
الخدُٝٝاث.
ّ
٠ما ّأن َزٍ الدؽشَّاث وألاهٍمت جذوس مً خُث مممىجها ئما ِلى مىْ أوؽىت وحّامالث مُّىت أو ِلى اِخماد
ّ
أوؽىت وحّامالث ّ
مُّىت أخشي والاِتراٗ بها .وِلُه ٘ان جل ٤الدؽشَّاث ِىذما حّلً ًِ مىْ مجمىِت مً
ألاوؽىت ّ
٘اجها بزل ٤ج٣ىن ٜذ أجاخذ باقي ألاوؽىت التي لم ّ
جفشح بهأ ،حر ّأن ِذم اِخمادَا ألاوؽىت
ً
مٙخىخا لؤلوشاٗ اإلاخّاملت لالِتراٗ بها أو ِذم الاِتراٗ بها بمىحب ِٝىد ّ
ّ
بُيُت
ؤلال٢تروهُت ـشاخت ًتر ٟالباب
بحن اإلاخّاملحن .وٍىضر الؽ٣ل سٜم  3جفيُ ٚالدؽشَّاث مً خُث الاِخماد واإلاىّْ٘ .لى ظبُل اإلاثاِ ٥ىذما ال
جز٠ش أهٍمت ّ
ّ
ّ
ؤلال٢ترووي واظخخذامها في ئسظا ٥بشٍذ
ل٢تروهُت معألت حمْ ِىاوًٍ البرًذ
الخّامالث والجشاةم ؤلا
ّ
دِاتي ٔحر مشٔىبّ ،
ّ
٘اجها بزل ٤ج٣ىن ٜذ أحاصث َزا الىىُ مً الّمل ،ئال أن ً٣ىن َىا ٟحّاٜذ مباؼش وـشٍذ
ّ
والصخق الزي حمْ الّىاوًٍّ ،
ًدذد وبُّت اظخخذام الّىىان .وِىذَا ٘ٝي ّ
ًخم اِخماد
بحن ـاخب الّىىان
بىىد َزا الّٝذ بىاء ِلى ٜاِذة الّٝذ ؼشَّت اإلاخّاٜذًً.
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5
ّ
والاجفاالث ظهىلت ٘اةٝت لعشٜت ألاظشاس ّ
ّ
الخجاسٍت مثل بشامج الخاظب اإلافذسٍّت
ل٢تروهُت
أجاخذ الىظاةل ؤلا
ّ
ِملُاث ّ
الخفيُْ التي حّخبر راث ُٜمت ّ
ّ
مالُت ٠بحرة للؽش١اث ٜذ ال ًمً٢
وأظشاس جشُ٠ب اإلاىخجاث وأظشاس
حّىٍمها بل ًم ً٢أن جإدي ئلى خعاسة الؽش٠ت بال٣امل وئ٘الظها بعبب مىٌ ٚاظخىاُ أن ًٝىم بيسخ َزٍ
ألاظشاس مً حهاص الؽش٠ت في زىان مّذودة وجدمُلها ِلى ؤلاهترهذ وهٝلها في دٜاةٜ ٞلُلت ئلى أحضاء بُّذة مً الّالم
) .(Carr,2000وهز٠ش َىا ِلى ظبُل اإلاثا ٥الخادر الؽهحر الزي جم ُ٘ه ظشٜت أسٜام ٠شوث اةخمان لّذد
ّ
 300,000مً ِمالء ؼش٠ت  CDUniverse.comفي الّام  ،2000وَى ما ّأدي ئلى جشاحْ ّ
الخّامل مْ الؽش٠ت لخىٗ
الّمالء مً ّ
حعشب أسٜام ٠شوث الاةخمان التي ٌعخخذمىجها ئلى الٝشاـىت ) .(Chang, 2004ومما ًإ٠ذ ؼ٣ىٟ
الّمالء وخى٘هم ما حاء في دساظت إلاإظعت ألابدار  IDCخُث ّ
جبحن ّأن  % 60مً ّ
ّ
ؤلال٢ترووي
ِملُاث الاختراٛ
ّ
جش٠ض ِلى ّ
اإلاإظعاث ّ
اإلاالُت ).(Kshetri, 2006
و٠مثا ٥آخش ،هز٠ش ما ٜام به أخذ مىاوني الٙلبحن الزي ٠خب الٙحروط الؽهحر ِ Love letterام ٝ٘ :2000ذ
ّ
ج٢بذ الاٜخفاد ألامشٍ٣ي ما بحن  4و 15بلُىن دوالس خعاةش ؼش١اث ،ومْ رل ٤لم حعخىْ الىالًاث اإلاخدذة مالخٝت
رل ٤الصخق لّذم وحىد ٜىاهحن في الٙلبحن لخجشٍم ٠خابت الٙحروظاث ).(Chang, 2004, Lesson, 2005
ل٢تروهُت ً ّ
ّ
ّ
الاٜخفادًت
دٝٝان مجمىِت مً الٙىاةذ
وبىاء ِلى َزٍ اإلاّىُاث ٘ان هٍامي الخّامالث والجشاةم ؤلا
ّ
الؽ٣ل ٜم  .4ومً أبشص َزٍ الٙىاةذ ظشِت ئهجاص اإلاّامالث بد٢م وبُّت ّ
ّ
ؤلال٢ترووي
الخّامل
ًم ً٢جلخُفها في
س
ً
ً
ومّتر٘ا به في الىا ،ْٜوجى٘حر ّ
٠مُت الىس ٛاإلاعخخذمت في اإلاّامالث وج٣الُ ٚهٝل جل٤
وبد٢م ١ىهه مّخمذا
ّ
ل٢تروهُت وهٍام
اإلاّامالث مً حهت ئلى أخشي ،ولمان خٝى ٛألاوشاٗ اإلاخّاملت ِىذ اظخخذام الؽهاداث ؤلا
ً
ّ
ّ
ّ
ل٢تروهُت ًدمي أًما الخذماث واإلاىا ْٜالخشحت
ل٢تروهُت الّامت٠ .ما ّأن اِخماد الؽهاداث ؤلا
الؽهاداث ؤلا
بدُث ال ٌعمذ بذخىَ ٥زٍ الخذماث واإلاىا ْٜئال للمعخخذمحن اإلافشح لهم بزل.٤
ً
ً
ىىس ّ
وبالىٍش ئلى واّ ْٜ
ّ
ٝني ّ
الخ ّ
اًذا مً الخذماث الخشحت ّ
الخ ّ
ًخم جٝذًمها
العشَْ في اإلامل٢ت ،هجذ ّأن ِذدا متز
ً
ئل٢تروهُا ِبر ؤلاهترهذ مىز ـذوس ألامش العامي ال٢شٍم سٜم /7ب 33181/بخاسٍخ  ،ٌ1424/7/10واإلاخممً ولْ
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ّ
ّ
ّ
خىت ّ
ّ
الخ ّ
ّ
واإلايع ٞلخىبُٞ
واملخٙض
ل٢تروهُت وئوؽاء بشهامج "ٌعش" الزي ًٝىم بذوس اإلامً٢
دى ٥ئلى الخذماث ؤلا
ّ
ّ
ّ
الخ٣ىمُت.
ل٢تروهُت
الخّامالث ؤلا
شيل سكم  :4الفىائذ الاكخصادًت

الخى٘حر الزي ّ
جفىس ّ
ولخٝشٍب ّ
ّ
ل٢تروهُت ،لىٙترك ّأن ّ
١ل ظا ً٠في اإلامل٢ت
ًخد ٞٝهدُجت جىبُ ٞهٍام الخّامالث ؤلا
ً
ألاٜل ئلى زالر مّامالث في ّ
العىت ّ
ّ
ًخم جىُٙزَا ئل٢تروهُا مثل ججذًذ سخفت ظحر أو ؼهادة مُالد أو
ًدخاج ِلى
ً
ّ
ججذًذ ئٜامت وما ؼابهها .وخُث ّأن حّذاد ظ٣ان اإلامل٢ت بدعب ؤلاخفاء ألاخحر لّام ً 2013بلٖ جٝشٍبا  30ملُىن
وعمت ،وبدزٗ  % 50مً َزا الّذد ِلى أظاط أجهم ـٕاس العًً ،بٝى  15ملُىن وعمت .وِلى ٘شك أن ّ
١ل
٘شد مً َإالء ظِىٙز مّاملت واخذة في العىت ُ٘فبذ ِذد اإلاّامالث  15ملُىن مّاملت .وِلى ٘شك ّأن ١ل
ً
ؼامال وٜذ مشاحّت بُاهاث اإلاّاملت ّ
٘ان
مّاملت بداحت ئلى زالر ِملُاث و١ل ِملُت حعخٕش ٛخمغ دٜاةٞ
الىٜذ الالصم ل٣ل َزٍ الخىُّٜاث ظىٗ ًبلٖ  75ملُىن دُٜٝت أي ما ٌّاد 25 .1 ٥ملُىن ظاِت ِمل وبالٝعمت
الش ّ
ِلى  8ظاِاث دوام ًىم الّمل ّ
ظميً ،فبذ الىاجج ً 156,250ىم ِمل .هاَُ ًِ ٤الىٜذ اإلاعتهل ٤لىٝل َزٍ
ّ
لُخد ٞٝلىال ّ
المماهاث التي
اإلاّامالث واظتهال ٟالىس٘ .ٛالخى٘حر الاٜخفادي َاةل ب٣ل اإلاٝاًِغ ،وما ١ان َزا
ّ
ّ
الدؽشَّاث ّ
الى ّ
ٍامُت التي اِخمذتها الخ٣ىمت.
جى٘شَا
ّ
ل٢تروهُت ّ
الثٝت في بِئت ّ
ّ
ّ
وبالخالي جيؽُي الخش٠ت
الخّامالث ؤلا
ؤلاًجابُت ال٢بحرة لهزٍ ألاهٍمت حّضٍض
ومً آلازاس
وٍذِ ٥لى رلّ ٤
ّ
الاٜخفادًت وصٍادة حعهُل حّامالث ألا٘شاد في املجخمّْ .
ّ
ّ
واإلاالي
البى٣ي
الخىىس الخاـل في املجا٥
البىُ٢ت ِبر ؤلاهترهذ مثل خذماث ّ
ومجها اهدؽاس أحهضة ّ
ّ
ّ
الخدىٍل وحعذًذ
ؤلال٢ترووي وجضاًذ الخذماث
الفشاٗ
ً
الٙىاجحر ومخابّت ٠ؽىٗ الخعاباث ومإخشا هٍام ظذاد ؤلال٢ترووي الزي ًدُذ لؤل٘شاد حعذًذ اإلاؽترًاث بىشٍٝت
ئل٢تروهُت ِبر ؤلاهترهذ وم٣اةً ّ
ّ
ّ
ل٢تروهُت .وَّخبر هٍام جذاو ٥لبُْ وؼشاء ألاظهم مً أبشص
الفشاٗ وهٝاه البُْ ؤلا
ً
اإلاالُت في ّ
الخذماث ّ
العّىدًت مً خُث ِذد اإلاعخخذمحن وحجم اإلابالٖ التي جذوس ُ٘ه ًىمُا بىاظىت ألا٘شاد
ّ
والتي جفل ئلى ِؽشاث اإلالُا اث مً الشٍاالث .لٜ ً٢ذ ًٝا ٥ئ ّن ما دْ٘ ّ
الىاط الظخخذام جذاوَ ٥ى الىٙشة التي
س
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ّ ّ
ّ٘الُت ّ
معخمش ّ
خفلذ في ألاسباح ّ
ّ
ل ً٢الىاّ ْٜ
ّ
ؤلال٢ترووي والثٝت ُ٘ه جضداد بمشوس
الىٍام
وأن
ًذِ ٥لى ّأن ألامش
الىٜذّ ،
وأن الخّامالث في ّ
همى وئن ١اهذ ِىدة ِامت الىاط بىُئت بعبب الى٢عت التي ِش٘تها ظى ٛألاظهم.

6
الٝاهىهُت لذِم بِئت ّ
وألاخالقي ئر لها ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ل٢تروهُت لشوسة ِلى اإلاعخىي
ِذة
الاحخماعي
الخّامالث ؤلا
ّئن وحىد ألاهٍمت
ً
ّ
خفىـا أن ٜشاـىت ؤلاهترهذ ٌُٕب ِجهم في الٕالب الؽّىس ّ
وحىٍ مً ّ
بأن ما
أَمها خل ٞالؽّىس بالزهب
ًٝىمىن به ٔحر أخالقي ؤحر ٜاهىوي ) .(Lesson, 2005ومً أبشص دواعي وحىد َزٍ ألاهٍمت خماًت خٝى ٛؤلاوعان
و٠شامخه وخماًت ـٕاس ّ
الع ًّ وخماًت الُّٝذة وـُاهت ألابذان والّٝى ٥وخماًت ألاِشاك .وِلُه ٘ٝذ حاء في
ّ
ّ
ّ
وألاخالُٜت ،مجها الٝٙشة الخامعت
الاحخماُِت
ل٢تروهُت مجمىِت مً الٝٙشاث لخد ُٞٝالخماًت
هٍام الجشاةم ؤلا
جىق ِلى ججشٍم الدؽهحر وئلخا ٛالمشس باآلخشًٍ ِبر الىظاةل ّ
ٝىُت ،زم حاءث في ّ
في ّ
الخ ّ
اإلاادة الثالثت والتي ّ
اإلاادة
ّ
الاججاس في الجيغ البؽش ّي أو حعهُله ،ومىْ وؽش ّ
ّ
ؤلاباخُت
اإلاىاد
العادظت أسبّت بىىد تهذٗ ئلى مىْ ئوؽاء مىاْٜ
ّ
ّ
ّ
الّٝلُت أو جشوٍجها أو وؽش
أو وؽش أوؽىت الٝماس واإلاِعش أو جشوٍجها ،و٠زل ٤مىْ الاججاس في املخذساث واإلاإزشاث
ّ
وش ٛحّاوحها وحعهُل ّ
الثالثت مً ّ
اإلاادة الثامىت التي ّ
جىق ِلى ججشٍم الخٕشٍش
الخّامل مّها .و٠زل ٤الٝٙشة
ّ
بالٝفش ومً في خ٢مهم واظخٕاللهم.
ً
ـىّا مذًىت اإلالِ ٤بذالّضٍض للّلىم والخٝىُت ِلى مذي ّ
العىىاث اإلاالُت بذجبها إلاىا ْٜؤلاهترهذ
وٜذ أخعيذ
ً
ّ
ّ
ؤلاباخُت ومىا ْٜالّٝاٜحر اإلامىىِت ومىا ْٜاإلاِعش ،واهخٝلذ مإخشا معإولُاث
الما ّسة باملجخمْ مثل اإلاىاْٜ
حجب اإلاىا ْٜئلى َُئت الاجفاالث وهي معخمشة ِلى هٙغ اإلاعخىي.
ّ
الدؽشَّاث اهدؽاس جٝىُاث الخفىٍش الخذًثت املخمىلت مثل ١امحراث الهاجّ ٚ
ومما ًضٍذ مً ّ
ّ
الجىا.٥
أَم ُّت َزٍ
َزٍ ال٣امحراث ججّل ّ
الفىس ِلى ؤلاهترهذ في ٔاًت ّ
ٜمي وجدمُل ّ
الش ّ
الخفىٍش ّ
العهىلت وال ًم ً٢ئًٝاٗ اهدؽاس
ّ
ّ
وبالخالي ّ
المُّٙت ّ
ًإزش في ّ
الىٙىط ّ
ّ
ًخ ٚٙمً
الفىس بّذ رل ٤ئال مً خالٜ ٥ىاهحن سادِت وجىبُ ٞخاصم
ّ
الدؽشَّاث بّذ املخاٍ٘ت ِلى ّ
صخت ألابذان والّٝى ٥في املخاٍ٘ت ِلى
مخاوشَا ِلى املجخمْ .وجٍهش أبشص آزاس
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الخفىـُت
ؤلاظالمي .وخماًت
والخفىـُت جذخل في حاهب خ َٙألاِشاك في اإلافىلر الؽشعي
الخفىـُت.
ّ
ّ
خ ٞمً خٝى ٛؤلاوعان حععى ّ
ّ
الدؽشَّاث التي ّ
الذو٥
جىىسث ِلى مذي ظىىاث
اإلاخٝذمت ئلى خماًخه مً خال٥
وىٍلت ٜبل اهدؽاس ؤلاهترهذ ،ل ً٢اصدادث ّ
ّ
ؤلال٢ترووي.
أَمُتها مْ اصدَاس الٙماء
وخالـت ما جذوس خىله الدؽشَّاث في الّالم ما ًلي:
ٜاهىهُت ٜىىاث الخفى ٥وججمُْ اإلاّلىماث،
-1
اظخخذام البُاهاث لؤلٔشاك التي حمّذ لها وِذم ججاوص رل،٤
-2
جدذًث البُاهاث واملخاٍ٘ت ِلى صختها،
-3
جى٘حر ّ
خ ٞوـى ٥ألا٘شاد للبُاهاث اإلاخّلٝت بهم،
-4
املخاٍ٘ت ِلى ّ
ظشٍّت البُاهاث،
-5
ّ
ئجالٗ البُاهاث والخخلق مجها بّذ اهتهاء الٕشك مً اظخخذامها.
-6
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ّ
بشص ّ
ّ
الاج ّ
الاجٙاُٜت التي ـىث ِلحها بشإلاان الاجداد ألاوس ّب ّي لخماًت البُاهاث
ٙاُٜاث في َزا املجا ٥وأخذثها
ومً أ
ّ
ّ
ّ
الىوىُت خاسج ئواس ّ
ّ
الص ّ
ّ
الذو ٥اإلاىّٜت
الال٢ترووي .وٜذ جأزشث بها الّذًذ مً مؽاسَْ الٝىاهحن
خفُت في الٙماء
ّ
الع ّ
ٔىى هٍام الخ٣ىمت ّ
ِلحها ) .(EU, 2014, Levin, 2005 , Younos, 2002وفي َزا ّ
ّىدًت للجشاةم
الفذد ٘ٝذ
ّ
ّ
فذ ّ
اإلاخّلٝت بمىْ ّ
والخ ّ
الخى ّ
ّ
ّ
جعغ وظشٜت
الخفىـُت مً خال ٥البىىد
ل٢تروهُت حاهبا مً مخىلباث خماًت
ؤلا
لّ ً٢
الهىٍتّ .
البُاهاث أو ئظاءة اظخخذامها بىاظىت الاخخُا ٥وظشٜت ّ
الىٍام لم ًدىاو ٥حىاهب حمْ البُاهاث أو
ّ
ّ
ًى٘ش ّ
خ ٞالىـى ٥ئلحها واملخاٍ٘ت ِلى جدذًثها
ججاوص اظخخذامها في ألأشاك التي لم ججمْ لها٠ ،ما أهه ال
واملخاٍ٘ت ِلى ظشٍتها وئجال٘ها بّذ اهتهاء الٕشك مجها .وحمُْ َزٍ الجىاهب مهمت ،والخاحت ئلى حؽشَّاث ّ
جدذد
اإلامىىُ واإلاّخمذ مجها لشوسة جدخاحها املجخمّاث الخذًثت .وللذاللت ِلى ّ
أَم ُّت َزا اإلاىلىُ هز٠ش الاهدؽاس
ّ
لّملُاث ججمُْ مّلىماث ألا٘شاد في ٜىاِذ بُاهاث حعمى بىى ٟاإلاّلىماث ألٔشاك مخخلٙت واظخخذاماث
الىاظْ
ً
لاسة باملجخمّاث ،مما حّل املجخمْ الذولي ٌععى حاَذا إلًجاد مبادب وٜىاِذ مً ؼأجها مشاِاة خماًت الخ ٞفي
الخُاة الخاـت والبدث ًِ جىاصن بحن خاحاث املجخمْ وٙ٠الت خماًت البُاهاث الخاـت مً الاظخخذام ٔحر
اإلاؽشوُ .ومً أ٠ثر مّالم خىىسة َزٍ البىى ٟمؽ٣لت البُاهاث الخاوئت أو الىاٜفت ًِ ؤلا٘شادّ٘ ،لى ظبُل
اإلاثاٜ ٥ام الذ٠خىس لىسدن َى ِالم في مجا ٥الجشٍمت بٙدق ٜىاِذ بُاهاث و١الت الخدُٝٝاث الُٙذسالُت FBI
ّ
وئداسة الؽشوت بمذًىت هُىٍىس ٟوا٠دؽ ٚأ ّن وعبت ِالُت مً البُاهاث ٔحر صخُدت ؤحر م٢خملت أو ّأجها مخّلٝت
ّ
بجىذ بعُىت ٜذًمت ل ً٢مْ رلّ ٤
وٌُُٙت ١ان ًم٢جهم الخفى٥
حعببذ في ٘ٝذان ال٢ثحر مً اإلاىاوىحن ٘شـا
ّ
السجالث ّ
ّ
اوالُ أصخاب ألاِماِ ٥لى جلّ ٤
اإلاخٝذمحن زم س٘مهم بىاء
وبالخالي ج٣ىٍجهم ٘٢شة خاوئت ًِ
ِلحها لىال
ِلى رل.(Younos, 2002) ٤

7
ّ ّ ّ
ّ
ؤلال٢ترووي ّأجها أخُاها ّ
ّ
جدعبب في هىُ مً ألامان الضاة ٚللؽش١اث
لبُت للدؽشَّاث في املجا٥
ئخذي الجىاهب الع
ً
ّ
ّ
الىٜاةُت المشوسٍّت اِخمادا ِلى وحىد الدؽشَّاث .لهزا ًجب أن
وألا٘شاد ُ٘دذر جٙشٍي في اجخار ؤلاحشاءاث
ّ
ّ
ّ
العلىُ٠اثّ٘ .لى ظبُل اإلاثاّ ٥
جثُٙٝي وجذس ّ
ّ
ّ
١ل ؼش٠ت
ٍبي لخجىب مثل َزٍ
ئِالمي
ًشاَ٘ ٞزٍ الدؽشَّاث وؽاه
و١ل مجزٌ ٥عخخذم ؤلاهترهذ بداحت ئلى هٍام حذسان الخماًت  ،Firewallوَى هٍام ّ
ّ
ًخم حؽُٕله ِلى هٝاه
ّ
ّ
الؽب٢ت ّ
الذ ّ
اخلُت مً ال ّذخالء ،و٠زل ٤إلاىْ اإلاعخخذمحن في الؽب٢ت الذاخلُت للؽش٠ت
الاجفا ٥باإلهترهذ لخماًت
ل٣ل مً ًّخفل باإلهترهذ ّ
أو اإلاجز ٥مً الىـى ٥ئلى اإلاىأ ْٜحر اإلاشٔىب ٘حها .ومثل َزا ّ
الىٍام لشوسة ّ
وٜاةُت ّ
ختى
وئن ١اهذ َىا ٟحؽشَّاث جمىْ دخى ٥الٝشاـىت ِلى ؼب٣اث آلاخشًٍ٘ .مً ٔحر اإلاىىٝي أن ًتر ٟؤلاوعان باب
ً
بِخه مٙخىخا زم ًخى ْٜأن جدمُه الٝىاهحن مً الذخىٔ ٥حر اإلاؽشوُ.
ومً حهت أخشي ٘اهه مً الىاضر ّأن هٍامي ّ
ّ
ل٢تروهُت لً ً٣ىن لهما جأزحر في حاهب ـىاِت
الخّامالث والجشاةم ؤلا
ّ
ّ
حضءا مً الّالم ا ّ
إلافىْ لهاّ .
ألهىا حضء مً الّالم اإلاعتهل ٤لهزٍ الخٝىُاث ولعىا ً
لَ ً٢زٍ ألاهٍمت
الخٝىُت
ّ
ّ
ئل٢تروهُت اإلاخٝذمت مثل الدؽٙحر
ظخ٣ىن مإزشة في حاهبحن آخشًٍ وَما حاهب اظخخذام جٝىُاث أمً الخّامالث
ّ
ّ
ّ
ل٢تروهُت .والخأزحر في الجاهب ألاو ٥أٜىي ،وَى مخى ْٜبؽ٣ل مإ٠ذ
والخى ُْٜؤلال٢ترووي ،وحاهب الخدُٝٝاث ؤلا
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ّ
ّ
ّ
ّ
الخ٣ىمي والخاؿ ظبٝذ ؤلاؼاسة ئلحها في املخىس
الاٜخفاديّ .أما
اٜخفادًت ِلى معخىي الٝىاُ
ألن ُ٘ه مفالر
ّ
ّ
الثاوي ،وَى حاهب ّ
ّ
ل٢تروهُت٘ ،هى معإولُت ألاحهضة ألامىُت .واإلاإمل
الخدُٝٝاث في الجشاةم ؤلا
باليعبت ئلى الجاهب
ّ
ّ
ّ
ئال مً خال ٥جىبُٝهاّ ،
الخىّٜاث ّ
أن ج٣ىن َزٍ ألاحهضة ِلى معخىي
والخىبُٞ
ألن آزاس َزٍ الدؽشَّاث لً جٍهش
ّ
بداحت ئلى مىاسد وخبراث ًيبغي أن ج٣ىن مخى٘شة لذي الجهاث ألامىُت ختى جخم ً٢مً الُٝام بذوسَا ِلى الىحه
ّ
الصخُذ.
ومً آلازاس الىاضخت لىٍام ّ
ل٢تروهُت في حاهب اظخخذام الخٝىُاثّ ،
ّ
جىىس اظخخذام مجمىِت مً
الخّامالث ؤلا
ّ ّ
جالث ،وجٝىُاث ّ
ّ
الخىبُٝاث الخذًثت مجها جٝىُاث خ َٙومّالجت ّ
الخّاٜذ
السجالث ،وجٝىُاث جباد ٥الس
ّ
ّ
ؤلال٢ترووي ،وجٝىُاث ّ
باليعبت ئلى خّ َٙ
ّ
ّ
السجالث ووشٍٝت جبادلهاٌ ،ؽحر هٍام
ل٢تروهُت٘ .
الخى ُْٜوالؽهاداث ؤلا
ّ
ّ
ل٢تروهُت في الٝٙشاث الثالزت ّ
العادظت ئلى لشوسة خّ َٙ
للمادة ّ
ّ
السجالث بالؽ٣ل الزي أوؽئذ أو
الخّامالث ؤلا
أسظلذ به بدُث ًم ً٢ئزباث مىابٝت املخخىي اإلاشظل مْ املخخىي اإلاعخلم ،و٠زل ٤الاخخٙاً بالسجل ِلى هدى
ً
ًدُذ الشحىُ ئلُه الخٝا مْ خ َٙاإلاّلىماث اإلاخّلٝت بالسجل والتي جم ً٢مً مّش٘ت اإلايص ئ واإلاشظل واإلاعخلم
وجاسٍخ ووٜذ ؤلاسظا ٥والاظخالم .وَزٍ الّملُاث جدخاج ئلى ِىاًت وخبراث مخٝذمت لِعذ مخى٘شة بعهىلت بدعب
ّ
ّ
والخاـت ،وظىٗ جخىىس
الخ٣ىمُت
ما هشاٍ مً خىلىا في الىا ْٜفي الىٜذ الشاًَ لذي الّذًذ مً الجهاث
وجخد ٞٝمْ الىٜذ بٙمل مشاِاة جىبَُ ٞزٍ ألاهٍمت الجذًذة.
ّ
ّ
ّ
جىىس جٝىُاث ّ
ومً آلازاس ّ
ّ
ٝىُت ّ
الخ ّ
الش ّ
ىي والخىّ ُْٜ
الش ّ
الخىّ ُْٜ
ٜمي بّذ أن ظاوي الىٍام بحن الخى ُْٜالخ ّ
ٜمي .ومً
ً
أًما ئٜشاس الةدت اإلاش٠ض الىوني ّ
ؤلال٢ترووي والةدت واحباث ّ
ّ
مٝذم
للخفذًٞ
أبشص ؤلاهجاصاث في َزٍ ألاهٍمت
ّ
خذماث ّ
جم جى٘حر ألاس ّ
الش ّ
ومعإولُاجه ومعإ ّ
ّ
ٜمُت .وبهزا ّ
ولُاث ـاخب الؽهادة ّ
ّ
لُت
ؤلال٢ترووي
الخفذًٞ
َ
ّ
ىلِ ٞلُه مفىلر البيُت ّ
الخ ّ
ّ
دخُت للمٙاجُذ الّمىمُت  ،PKIوهي ِباسة ًِ
ؽشَُّت لبىاء ما ً
والٝاِذة الد
ّ
جى٘ش بِئت مخ٣املت الظخخذام ّ
مجمىِت مً آلالُاث ّ
ّ
ل٢تروهُت ابخذاء مً مفادس
الخىُّٜاث ؤلا
والعُاظاث التي
ّ
ّ
الّام للمعخخذم ّ
ّ
ّ
والخفذًِ ٞلحها مً ٜبل
ل٢تروهُت التي جدخىي ِلى مٙخاح الدؽٙحر
الخفىِ ٥لى الؽهادة ؤلا
ّ
ّ
الفاد ة مً ّ
ّ
الذو ٥ألاخشيّ ،
ّ
الخاؿ في
زم اظخخذام اإلاٙخاح
مضودي خذمت الؽهاداث ،واِخماد الؽهاداث ّ س
ّ ّ
الخىِ ُْٜلى ّ
الخى ُْٜومعإولُت ـاخب ّ
ّ
الخىّ ُْٜ
ّ
وـالخُت الؽهادة
الخاؿ
الفادس مىه ،وأخ٣ام ٘ٝذان اإلاٙخاح
ّ
والخ ّ
ّ
د ٞٝمً ّ
صختها ،وألاخ٣ام اإلاخّلٝت بمخالٙاث اظخخذامها.
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8
ّ
ّ
والذ اظاث اإلاؽابهت لها وججا ب ّ
ّ
ّ
ّ
جإ٠ذ ّأن اإلامل٢ت خىذ خىىة ّ
الذو٥
مهمت في
اإلاخٝذمت
س
ئن َزٍ الذساظت س
ّ
ّ
ّ
ٍبي ّ
مخىلباث ّ
الصخُذّ ،
الاججاٍ ّ
الىجاح مً دِم جذس ّ
و٘ن ّي
وأن َزٍ الخىىة بداحت ئلى دِم مدل ّي بخى٘حر باقي
ختى ّ
اإلاشحىة مىه .وُ٘ما ًلي مجمىِت مً ّ
الىٍام ّ
اإلاّىُت بهزا ّ
ّ
ّ
ّ
الخىـُاث التي
ًد ٞٝألاَذاٗ
وجٝني لؤلوشاٗ
الخىـل ئلحها لخى٘حر بِئت ّ
ّ
ّ
الىجاح اإلاىلىبت لهزٍ ألاهٍمت:
جم
ّ
ألامىُت ّ
ٝلُذًت التي حّٝذ بحن اإلامل٢ت ّ
الخ ّ
ّ
 ابشام ّاجٙاٜاث ّوالذو ٥ألاخشي،
دولُتِ ،لى ٔشاس الاجٙاٜاث
ّ
ّ
ّ
ل٢تروهُت وجم ً٢مً مالخٝت الجشاةم الفادسة مً خاسج اإلامل٢ت
جدذد لىابي لليؽاواث ؤلا
والّ٢غ،
ّ
ل٢تروهُت ئلى الجهاث املخخفت،
 ئلضام الؽش١اث باإل٘فاح ًِ الخىادر ؤلاّ
ّ
 ولْ لىابي ّّ
ّ
ّ
واإلاخخففحن في جٝىُت
ل٢تروهُت بىظاوت الؽش١اث
ُُٙ٠ت خ َٙألادلت ؤلا
جدذد
ّ
ّ
ّ
ل٢تروهُت،
الُىمي لؤلهٍمت ؤلا
اإلاّلىماث بدُث ال جٝٙذ مْ الدؽُٕل
ّ
ّ
 دِم جى٘حر وجذسٍب ١ىادس في الجهاث ّل٢تروهُت
مخخففت في ومالخٝت الجشاةم ؤلا
ألامىُت راث الّالٜت
ومّذاث ّ
وجى٘حر ما جدخاج ئلُه مً أحهضة ّ
مخٝذمت،
 ولْ جىٍُم وآلُت إلاخابّت أظالُب مضودي خذمت ؤلاهترهذ في خّ َٙملٙاث اإلاشاحّت لخش٠ت مشوس
البُاهاث والخّامالث ِبر أحهضة الخىحُه والخمشٍش اإلاش٠ضٍت (،)Log files
 جىُٙز دوساث وو ػ ِمل خى ٥وش ٛجىىٍش أدواث وبشامج أمً اإلاّلىماث ووشِ ٛمل ّالخدُٝٝاث في
س
ّ
ل٢تروهُت،
الجشاةم ؤلا
ّ
ّ
خفىـُت اإلاعخخذمحن لئلهترهذ لخماًتهم مً اظخٕال ٥الؽش١اث ؤحرَا
 ولْ جىٍُم خاؿ بدَٙلبُاهاتهم دون ئرن مجهم،
ّ
 حصجُْ ّّ
ّ
ؽشَُّت لها،
ؤلال٢ترووي وجىىٍش ألاهٍمت الد
الذساظاث وألابدار اإلاخّلٝت بد َٙألامً
ّ
ّ
ّ
جثُُٙٝت خى ٥أ٘مل أظالُب الّمل
ل٢تروهُت لّمل بشامج
حمُّاث خماًت اإلاعتهل٢حن ؤلا
 حصجُّْ
ؤلال٢ترووي،
والاظخخذام التي جدمحهم مً الجشاةم والاخخُا٥
ل٢تروهُت لمً مىاهج ّ
الّامت لضٍادة وعي ـٕاس ّ
الخّلُم ّ
ّ
العً بمخاوش البِئت
 ئدساج مبادب الىٜاًت ؤلاّ
ل٢تروهُت.
ؤلا
ّ
ّئن أبشص آزاس هٍامي ّ
ّ
ل٢تروهُت.
الخّامالث والجشاةم ؤلال٢ترووي في العّىدًت َى جى٘حر الثٝت في البِئت ؤلا
ّ
ّ
٘شلِخان ألاولى ّأن اإلاّامالث ّ
ّ
جخم بحن اإلاخّاملحن ًِ بّذ بالٕاء
ؤلال٢ترووي ِبر ؤلاهترهذ ًٝىم ِلى
٘الخّامل
ّ ّ
ّ ّ
الثٝت مٝٙىدة بحن ألاوشاٗ ّ
ّ
ل٢تروهُت ّ
املجشدة ال
ألن الىظاةل ؤلا
والٙشلُت الثاهُت أن
ِىامل اإلا٣ان والضمان،
ّ
ً
ّ
ًخىلذ ِىذ ّ
الثٝت لّذة ِىامل مجها ّأن الّامل ّ
ّ
الخّامل وحها لىحه
والّاوٙي الزي
الىٙس ّي
حعخىُْ جى٘حر
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ّ
ل٢تروهُت ،و٠زل ٤لعهىلت ظشٜت ّ
ّ
الص ّ
ّ
ل٢تروهُت .بىاء
خفُت في البِئت ؤلا
الهىٍت واهخدا٥
مٝٙىد في البِئت ؤلا
ّ
ّ
٘ان ّ
ِلى رلّ ٤
الىٍم والدؽشَّاث جفبذ لشوسة لخى٘حر الثٝت التي ًدخاج ئلحها اإلاخّاملىن ،وال ًىحذ بذًل
ّ
والٝاهىويّ .أما آلازاس ألاخشي التي ًم ً٢أن ّ
واٜعي ًم ً٢الاِخماد ِلُه ظىي ّ
ّ
ّ
ّ
جخد ٞٝبخىبُٞ
ؽشَعي
الذِم الد
َزٍ ألاهٍمت ٘هي ِذًذة وحؽمل الجىاهب التي ظّذ َزٍ ّ
الذساظت ئلى ئلٝاء ّ
المىء ِلحها ،ظىاء ١اهذ
ّ
هإ٠ذ ّأن َذٗ َزٍ ّ
ّ
أخالُٜت أو ّ
ّ
ّ
الذساظت لم ً ً٢اظخٝفاء
جٝىُت .وفي الخخام
احخماُِت أو
اٜخفادًت أو
حمُْ آلازاس ،ول ً٢ظُّىا ئلى ئبشاص ّ
أَم جل ٤آلازاس في الىٜذ وؤلام٣اهاث اإلاخاخت ،بهذٗ اإلاعاَمت في ئهماج
ّ
َزٍ الخجشبت ختى ّ
ّ
ئًجابُاث الدؽشَّاث التي أؼشها
جد ٞٝأ٠بر ٜذس مم ً٢مً أَذا٘ها ومىاّ٘ها .وفي مٝابل
ً
ّ
ّ
٘اهىا ال هذِى ئلى ّ
ئلحها في َزٍ ّ
ّ
ل٢تروهُت ،رلّ ٤أن ٠ثحرا مً الخبراء في
الخىظْ في الدؽشَّاث للبِئت ؤلا
الذساظت،
ّ
ّ
جىىس ّ
ّ
ّ
الدؽشَّاث ّ
ألجها ٜذ ّ
جدعبب في ئِاٜت ّ
ًدزسون مً ّ
الذو٥
الخّامالث
ظلبُت ؤلا٘شاه في ٘شك
اإلاخٝذمت
ّ
ل٢تروهُت.
ؤلا
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د .عبذالعضٍضعبذالخمُذ عامش  -حامعت الضاوٍت  -دولت لُبُا

ٜمُت ،وجىلُذ بّن اإلافىلخاث اإلاشجبىت بها ،ئلا٘ت ئلى ّ
الش ّ
الخ ّ
جىاولذ الذساظت الخّشٍ ٚبالثٝا٘ت ّ
ّشٗ ِلى
ً
دذًاث التي جىاحهها٠ .ما جىاولذ بّن ّ
٘مال ًِ ألابّاد ّ
الخجا ب ّ
والخ ّ
ّ
الذ ّ
ّ
والّشبُت
ولُت
وألاَم ُّت،
الخفاةق
س
ّ
ّ
ّ
الش ّ
والفّىباث مً ّ
للثٝا٘ت ّ
أَمها ِذم وحىد بيُت جدخ ُّت ٜادسة ِلى
ٜمُت .وٜذ ٠ؽٙذ الذساظت بّن اإلاؽا١ل
الذ اظت باٜتراح ِذد مً ّ
ّ
الخىـُاث ١ان
جلبُت الاخخُاحاث ،ؤُاب َذٗ اإلاعخخذم لؽب٢ت ؤلاهترهذ .وٜذ اهتهذ س
ّ
مً بُجها :بىاء ؼب٢ت ّاجفاالث مخىا٘ٝت مْ ّ
الخ ّ
الش ّ
الثٝا٘ت ّ
ٜمُت بدُث
ىىساث ،وجىمُت املجخمْ بخُّٙل مٙهىم
ّ
ّ
جٝذم الخذماث ئلى ١ل ٘ئاجه مً أحل مىا٠بت مخىلباث َزا الّفش.
ّ
ّ
ّ
ً
الثٝا٘تّ ،
الش ّ
الخ٢ىىلىحُا ّ
ٜمُت ،الىا ْٜالخالي ،الىمىح معخٝبال
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ّ
ّ ّ
ّ
الثٝا٘ـت هـي ّ
الش ّ
َىٍـت ّ
الثٝا٘ـت ّ
ٜمُـت ٘هـي الثٝا٘ـت الىا٘ـذة ِلـى مجخمّاجىـا مــً
أي مجخمـْ وجاسٍخـه وخب ـشة أ٘ـشادٍ .أمـا
ّ
خـ ــال ٥مـ ــا ٌّـ ــشٗ آلان باإلاىح ـ ـت الثالثـ ــت وَـ ــى الّفـ ــش اإلاّلىمـ ـ ّ
ج٢ىىلىحُخـ ــان َمـ ــا زـ ــىسة
ـاحي ،الـ ــزي سا٘ٝخـ ــه زىسجـ ــان
ّ
ّ
الش ّ
ّ
الثٝا٘ــت ّ
ٜمُ ـت ّ٠الٜــت
ل٢تروهُــت)ً .م٢ــً ئرن أن هٙهــم مفــىلر
الاجفــاالث وزــىسة جٝىُــت اإلاّلىمــاث (ألاحهــضة ؤلا
ً
ّ
ّ
ً
ٜمُت ٠خٝىُت .وال ّ
الثٝا٘ت ّ
الش ّ
الش ّ
ّ
ؼّ ٤أن املجخمّاث ّ
مّشفي و ّ
٠م٣ىن
ٜمُت آلان ٜذ و٘ـشث ٜـذسا َـاةال مـً
مباؼشة بحن
ً
ّ
ّ
ّ
ّ
ِلمُ ـت أو ّ
اإلاّلىمــاثّ ،ئم ـا ِــً وشٍــَُ ٞئــاث ّ
٢ىىلىحُ ـت الٙاةٝــت أو ِــً
مذهُ ـت ،وخفىـــا بّــذ جٝــذم الخٝىُــاث الخ
ّ
اإلاّلىماجُـت التــي ًم٢ــً خملهــا وهٝلهــا مــً بلـذ اإلافــذس ئلــى ّ
أي م٣ــان فــي الّــالم بدُــث ًم٢ــً الاظــخٙادة
وشٍـ ٞوظــاةي
ً
م ــً حمُ ــْ اإلاّلىم ــاث واهدؽ ــاسَا أم ــام الجمُ ــْ ِل ــى مخخل ــ ٚألاحى ــاط بع ــهىلت وَع ــش خذم ــت ّ
للف ـالر الّ ـ ّ
ـام ظ ــىاء
أ١اهذ ّ
ِلمُت أم مذًىت أم حهت ّ
مإظعت ّ
خاـت.
وٍم ً٢ببعاوت الٝى ٥ئ ّن ِالم الُىم َى ِالم مليء بالفـىس والفـىث ِب ـش الىظـاةل املخخلٙـت مـً جلٙضٍـىن وسادًـى
وخىاظــِب وحشاة ــذ ومج ــالث وئِاله ــاث .وٍم٢ــً وـ ــ ٚالثٝا٘ــت اإلاّاـــشة بأجه ــا زٝا٘ــت ال٢خابــت وال ٝـشاءة ِــً وشٍــٞ
الىظاةي.

1
ّ
ً
ّ
ّ
ّ
وسدث ١لمــت الثٝا٘ــت ف ــي مّــاحم اللٕ ــت الّشبُــت بمّــاوي ِــذة مجهــا الخ ـز ٛوالـ ّـخم ،ً٢أي أن ً ٣ــىن الص ـخق مه ــزبا،
ً
ّ
ومخّلمــا ومخم٢ىــا مــً الّلــىم والٙىــىن٘ .الثٝا٘ــت ئرن هــي ئدسا ٟالٙــشد واملجخمــْ للّلــىم واإلاّش٘ــت فــي ؼــتى مجــاالث
ّ
الخُ ــاة ،و١لم ــا صاد وؽ ــاه ال ٙــشد ومىالّخ ــه وا٠دع ــابه الخبـ ـشة ف ــي الخُ ــاة ،صاد مّ ـ ّـذ ٥ال ــىعي الث ٝــافي لذً ــه ،وأـ ــبذ
ً
ِىفشا بىاء في املجخمْ.
الشٜمـ ّـي٘ ،عــُدخاج ّ
الش ّ
اإلاث ٝـ ٚئلــا٘ت ئلــى مــا جـ ّـم ر٠ــشٍ ئلــى مّش٘ ـت بــالىٍم ّ
ّأم ـا فــي الّفــش ّ
ٜمُ ـت ومّاًحرَــا ومهــاساث
والخ ّ
اظخخذامها ّ
ّ
وظلبُاتها.
د َٙمً مخاوشَا
ّ
اإلاخف ــلت ّ
بأجه ــا مجمىِ ــت الّ ــاداث ّ
ٜمُ ـت ّ
الش ّ
الثٝا٘ ــت ّ
بالخّام ــل م ــْ جٝىُ ــاث اإلاّلىم ــاث ِل ــى
وم ــً َى ــا ًم ٢ــً حّشٍ ــٚ
الىحه ألا٠مل واظخخذامها في ئهجاص ألاوؽىت واإلاهماث التي ًماسظـها ؤلاوعـان ،وهـي حجـش ألاظـاط فـي بيُـت املجخمـْ
الش ّ
ّ
ٜمي الٝادم(.)1
ّ
الش ّ
ٜمُت ًم ً٢خفش ّ
بالثٝا٘ت ّ
أَمها ُ٘ما ًلي:
وَىا ٟالّذًذ مً اإلافىلخاث اإلاشجبىت
 الخدذي الخماسي أو الثٝافي ،Cultural Challenge الٙشو ٛالثٝاُ٘ت  ،Cultural Differencesأي مذي الاظدُّاب ال٢ٙشي،ّ ّ
ّ ّ
ّ
والل ّ
ٍُٙت،
ال٢ٙشٍت وؤلادساُ٠ت
 ؤلازشاء الثٝافي  ،Cultural Enrichmentوهي جىمُت مهاساث الىالبّ
جمجـذ ّ
ـافي  ،Cultural Handicapوَــى الاِخٝــاد بـ ّ
ـأن ألا٘ـشاد لــذحهم ٘ٝــذان للٝــُم الخ ـي ّ
الثٝـ ّ
الخّلــُم
 الّــاةّٞ
والخّلم.
ّ ّ ٥
ٝافي  ،Cultural Transferأي ّ
الث ّ
جدى ٥مجخمْ ما مً زٝا٘ت ئلى زٝا٘ت أخشي،
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ّ
 حؽبُ ٤اإلاّش٘ت  ،Knowledge Internetworkingوَى ّالخخىُي لخّاون مىٍم بحن وش٘حن أو أ٠ثر مً
ّ
مىٍماث املجخمْ أو مً ألا٘شاد اإلاهخمحن بهزا الٝىاُ بهذٗ جباد ٥الخبراث واإلاّلىماث ،والّمل اإلاؽترٟ
في خذمت املجخمْ وجىمُخه(.)2
ّ
ّ
الش ّ
ًخخق بالجاهب ّ
ٜمي ٘هىا ٟالّذًذ مً اإلافىلخاث اإلاشجبىت بمىلىُ الثٝا٘ت وهز٠ش مجها:
ّأما ُ٘ما
ّ
الش ّ
الش ّ
ٜمُت ِ Digital dataلى ؼ٣ل أسٜام٘ ،البُاهاث ّ
وٍخّل ٞبالبُاهاث ّ
ٜمُت جمثل ِادة
 سٜمي ،Digital-

-

بؽ٣ل ٔحر مترابي معخُٙذة مً هىُِت الشمىص(.)3
ِذاد سٜمي  ،Digital Counterوهي أداة جىحذ في أحهضة حسجُل ألاؼشوت أو جِٝغ وى ٥الؽشٍي الزي
مدذدة ،وٍم ً٢الىـى ٥ئلى مىىٝت ّ
ًمش أمام هٝىت ّ
مدذدة ِلى الؽشٍي ًِ وشٍَ ٞزا الّذاد(.)4
ئل٢ترووي ّ
ّ
ٜمُت  ،Digital Cashوهي ِملت ّ
الش ّ
الىٝىد ّ
ّ
جم٢ى ٤مً ؼشاء مىخجاث وخذماث
هٝذًت في ؼ٣ل
ّ
مً املخالث ورلِ ٤بر ؤلاهترهذ،
ّ
ّاجفاالث س ّ
ٜمُت  ،Digital Communicationsأي جباد ٥الاجفاالث خُث جشظل اإلاّلىماث في ؼ٣ل ١ىد
زىاتي سٜمي،
ّ ّ
الفّ ٚ
ّ ٚ
ٜمُت داخل ّ
الش ّ
ٜمي ،وَى ما ٌعخّمل مً ألاحهضة وألادواث ّ
الش ّ
الذساس ّي ّ
الذساس ّي ١اإلهترهذ
الف
والخلٙضٍىن وال٢مبُىجش وأؼشوت الُٙذًى(،)5
الش ّ
معخىدُ سٜمي  ،Digital Repositoryوهي وظُلت إلداسة املخخىي ّ
ٜمي مً اإلاّلىماث وجخضٍىه وجى٘حر
ً ّ
ظبل الىـى ٥ئلُه .وٍم ً٢الٝى ٥أًما ئهه مىِ ْٜلى ؤلاهترهذ لجمْ اإلاّلىماث في ؼ٣ل سٜمي وخٍٙها
ووؽشَا،
الفىس و ّ
اإلالٙاث وؤلاؼا اث ّ
ِملُت جمثُل ألاحعام و ّ
الخ ّ
ّ
ّ
مازلُت باظخخذام
الشٜمىت  ،Digitizingوهي
س
مجمىِت م٣ىهت مً هٝاه مىٙفلت(.)6
ّ
الش ّ
الخٝىُت ّ
ٜمُت  ،Digital Technologyوهي مجمىِت مً اإلاىاسد البؽشٍت واإلاادًت واإلاالُت اإلاىٍمت
واإلاهُ٣لت ،التي جخمْ ألَذاٗ دُٜٝت ّ
وحعحر ِلى أظاط وشٍٝت مُّىت(.)7
ّ
ّ
الخّلُم الزي ّ
ٜمي  ،Digital Learningوَى ّ
ّ
ًدّ ٞٝ
الش ّ
الخّلُم ّ
٘ىسٍت الاجفا ٥بحن الىالب واإلاذ ّسظحن
ّ
ً
ال٣ل ُّت ّ
ّ
ّ
ؼبُ٢ت،
مإظعت
ئل٢تروهُت ،خُث جفبذ اإلاذسظت أو
ئل٢تروهُا مً خال ٥ؼب٢ت أو ؼب٣اث
ّ
ل٢تروهُت  ،Electronic Govemmentوهي ُٜام دواةش الخ٣ىمت املخخلٙت باهجاص اإلاّامالث
الخ٣ىمت ؤلا
ّ
ل٢تروهُت املخخلٙت،
الخ٣ىمُت باظخّما ٥ؼب٢ت اإلاّلىماث الذولُت والىظاةل ؤلا
ّ
الش ّ
الاٜخفاد ّ
ٜمي  ،Digital Economyوَى الزي ٌعدىذ ئلى ؼب٢ت ؤلاهترهذ ،وَؽمل رل ٤الؽش١اث التي
ً
ً
حّىد ِاةذاتها (١لُا أو حضةُا) مً أوؽىتها ِلى الؽب٢ت ،أو ج٣ىن مىخجاتها أو خذماتها مخّلٝت بالؽب٢ت،
ً
والخبادالث ّ
ٜمُت  ،Digital Commerceوهي اإلابُّاث ّ
ّ
الش ّ
الخجاسة ّ
ل٢تروهُت بذال
الخجاسٍّت ِبر الىظاةل ؤلا
ًِ الخباد ٥الخجاسي اإلاباؼش بحن ألاشخاؿ(.)8
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ّ ّ
ٜمُت ججمْ َزٍ اإلافىلخاث أو ّ
مً َىا ّ
الش ّ
الش ّ
الش ّ
ٜمُت أو ّ
الخٝىُاث جدذ معمى ّ
الثٝا٘ت ّ
ٜمي ،بمّنى
ًدبحن لىا أن
ّ
ّ
ّ
ّ
والشٜم َىا ال ٌّني ّ
الشٜمّ ،
ؤلابذاعي ئلى ّ
الشٜم راجه ،وئهما وـ ٚالىبُّت التي ًمثلها أو الىظُلت التي
اهخماء الؽ٣ل
ّ
ّ
اليؽش ،واإلاحزة في َزٍ الىظُلت أجها ال ّ
جٝذم ـىسة حامذة ،بل لها الٝذسة ِلى الدؽُ٢ل وئٔىاء
ًّخخزَا ؤلابذاُ في
الىق وجُّٙله ومىده أ٠ثر مً معخىي لٕشك الاظخٙادة الٝفىي مىه.

2
ّّ ّ
الش ّ
الثٝا٘ت ّ
ٜمُت ُ٘ما ًلي:
ج٢مً أَمُت
أ -على معخىي الفشد
ّ
اإلاخمثلت في الجهل ّ
بأَم ُّت
أي ّأن الٙشد الزي ال ًدعً اظخخذام الخاظب وؼب٢ت ؤلاهترهذ ٌّاوي مً ّأم ُّت اإلاّش٘ت
ّ
الش ّ
الخٝىُاث ّ
ٜمُت وبمهاساث اظخخذامها ،وهي ال جخخلّ ًِ ٚأم ُّت الٝشاءة وال٢خابت في بذاًاث الٝشن اإلااض ي
ّ
ّ
مخمثلت في الجهل بخٝىُاث اللٕت وجىبُٝاتها .وبزلً ٤م ً٢الٝىّ :٥ئن هجاح الٙشد ظُ٣ىن بمعخىي زٝا٘خه
ّ
ٜمُت أـبدذ ّ
الش ّ
الش ّ
٘٣لما صادث زٝا٘خه ّ
ّ
ٜابلُخه للخفىِ ٥لى الامخُاصاث والىٌاة ٚأ٠بر.
ٜمُت:
ب -على معخىي املؤظعاث
ٜمُـت ،ومىا٠بــت ّ
ّئن هجــاح ّ
الش ّ
اإلاإظعــت واظــدثمشاَا ٌّخمــذ بؽــ٣ل سةِسـ ّي ِلــى معــخىي حّاملهــا مــْ الـ ّـىٍم ّ
الخىـ ّـىساث
ّ
ّ ّ
ًم٢ـً َــزٍ ّ
ٜمُـت هــي ّ
ّ
الش ّ
الثٝا٘ــت ّ
اإلاإظعــاث مــً الـ ّـذخى ٥ئلــى
العـبُل الىخُــذ الــزي
العـشَّت فــي َــزا املجــا ،٥أي أن
الش ّ
الّفش ّ
ٜمي.
ث -على معخىي املجخمع
ّ
ّ
ّئن ِفــش الّىإلا ــت وجد ـ ّـذًاتها ال٢بُـ ـشة فــي مج ــاالث اإلاّش٘ــت واإلاّلىم ــاث والثٝا٘ــت ّ
والخٝىُ ــاث وؤلاهخــاج والخج ــاسة ًمث ـل
ً
ّّ ّ
ٜمُ ـت للمجخمّــاث ّ
الش ّ
الثٝا٘ــت ّ
الىامُــت لخٝلــُق الٙجــىة بُجهــا وبــحن زٝا٘ــت الخاظــب،
مــذخال لــشوسٍا إلدسا ٟأَمُ ـت
ّ
اإلاخٝذمت ّ
ّ
ّ
ّ
الش ّ
ّ
بالثٝا٘ت ّ
ٜمُت ولشوستها(.)9
وِلمُا ًِ وشٍ ٞؤلاًمان
اٜخفادًا
جد ٞٝجهىلا
ألن املجخمّاث

3
ّ
الثٝا٘ت ّ
خاــ ُّت ئوعـاهُت٘ :البؽـش وخـذَم َـم الٝـادسون ِلـى ج٣ـىًٍ زٝا٘ـت ،وؤلاوعـان بمـا خبـاٍ هللا مـً ِٝـل ٜـادس
ّ
والعـُىشة ِلــى ٜــىي الىبُّــت وحســخحرَا إلاىّٙخــه ،وِــً وشٍــ ٞاظــخخذام ّ
ِلــى الاخخ ـشاُ ّ
خاــ ُّت اللٕــت ًّخفــل بٕحــرٍ
لُىٝل ئلُه خبراجه أو لِعخُٙذ مً خبراث آلاخشًٍ.
ّ
الش ّ
الثٝا٘ت ّ
ٜمُت هي ّأجها:
مً َىا ًم ً٢الٝىّ :٥ئن خفاةق
أ -زلافت مىدعبت
ً ّ ً
حّى ـي ظــلى١ا مخّلمــا لــِغ مىحــىدا فــي الاظــخّذاداث البُىلىحُــت لل٣ــاةً ؤلاوعــاوي وال بصـ يء مـ ّـاد ّي ًم٢ــً جىاسزــه مــً
ّ
ّ
ّ ّ
دون حّلم ،وٍٝخفش دوس اإلاىهج أو املجخمْ ِلى تهُئت الٍشوٗ اإلاىاظبت للٙشد لخّلم الثٝا٘ت.
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ب -زلافت احخماعُت
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
مىٍمت ج٣ىٍجها الث ّ
ٝافي٘ :الؽّىس
بالخب وألامـً ،وحؽـُ٢ل مالمـذ شخفـُت الٙـشد وأبّادَـا ،وألاهمـاه
٘ل٣ل حماِت
ّ
ّ
العـ ّ
لىُ٠ت للجماِــت ،والاهخمــاء الاحخمــاعي هــي هخــاج زٝـ ّ
ـافي إلا ـا ًخّلمــه الٙــشد مــً مماسظــت الخُــاة فــي ؤلاوــاس الاحخمــاعي:
ّ
الثٝا٘ت بالجماِت ججّلها ّ
وعبُت جخخلُٜ ٚمها مً حماِت ئلى أخشي.
٘الٙشد الىاخذ ال ًفىْ زٝا٘ت ،واسجباه
ث -زلافت مخياملت
ّ
ّ
ّ
أي أهه ًىحذ ٜذس مً الاحعا ٛوالاوسجام بحن ِىاـش الثٝا٘ت املخخلٙت ،ألامش الـزي ٌعـمذ بخ٣ـىًٍ همـي مخماظـ٤
مترابي ٌّمل ِلى امخفاؿ ّ
اإلاخٕحراث املخخلٙت داخل املجخمْ.
ّ
ّ
جشاهمُت
اهخلالُت
ر -زلافت
جدىٝل مً حُل ئلى حُل ًِ وشٍّ ٞ
الخّلم ،وخالَ ٥زا الاهخٝا ٥ج ّ
خم ئلا٘ت ِىاـش حذًذة وخزٗ أخشي.
ّ
ومخغُـشة
ج -زلافت مخطىسة
ً
()10
٘هي في همى معخمش ّ
وحٕحر داةم جبّا لخش٠ت دًىامُُ٢ت الخُاة وحٕحراتها اإلاعخمشة .

4
م ــً ب ــحن ألادواث ّ
الش ّ
ألاو ّلُ ـت للثٝا٘ ــت ّ
ٜمُ ـت الخلٙضٍ ــىن والشادً ــى والخلُ ٙــىن الّ ــادي وال٣اظ ــِذ .ول ٢ــً آلان بّ ــذ أن
ّ
الاجفــاالث ّ
الش ّ
الذ ّ
ولُـت (ؤلاهترهــذ) أـــبدذ الخ٢ىىلىحُــا ّ
ٜمُـت فــي أوج مجــذَا وظــُىشتها ِلــى ؤلاوعــان
٘ ّّلــذ ؼــب٢ت
ّ
مشحىا .وٜذ ــاس بام٣ـان ّ
أي شـخق الّمـل وَـى حـالغ ِلـى مّٝـذٍ وٍخـابْ
بذ ٥أن ٌعُىش ؤلاوعان ِلحها ٠ما ١ان
ّ
ِمل ــه م ــً خ ــال ٥ؼاؼ ــاث مخابّ ــت ف ــي مف ــىّه أو م٢خب ــه ِ ــً وشٍ ــ ٞؤلاهتره ــذ ،خُ ــث هج ــذ ّأن الث ـىسة ّ
ّ
٢ىىلىحُ ـت
الخ
ً
جهاةُا٘ :بمٕىت ص ّس حعـخىُْ أن جخد ّـذر مـْ أبّـذ شـخق فـي الّـالم فـي ّ
الّمالٜت ٜذ ّ
الخـ ّى
ٜشبذ اإلاعا٘اث بل مدتها
ّ
ؤلاٜلُمُت وزٝا٘خه ّ
ّ
الّامت.
الخاـت وزٝا٘خه
والخا ،٥وٍم٢ى ٤أن جخٙاِل مّه ومْ زٝا٘خه

5
الش ّ
الش ّ
ٜمُـت ئلــى جدُٝــ ٞالٝىاِــت بــالىٍم ّ
جدخــاج الثٝا٘ــت ّ
ٜمُـت وئدسا ٟخفاةفــها و٘ىاةــذَا٠ ،مــا جدخــاج ئلــى مّش٘ــت
ّ ّ
والذ ٜـت فــي ئهجــاص ألاِمــا ٥واظــخخذام ألاِ ـشاٗ
الٝــُم واإلاّــاًحر اإلاعــاَمت فــي جٝلُــل الىٝٙــاث وجــى٘حر الجهــذ والىٜــذ
ّ
ّ
الش ّ
ٜمُـت خخ ّـى ال ً ّ
والٝىاهحن التي حّخمذَا ال ّـىٍم ّ
ـخم اهتهـا ٟالخفىـ ّـُت أو ئلخـا ٛالمـشس بـالىٙغ أو بـاآلخشًٍ ،مـْ
ٜمُـت وجىٌُٙهــا إلهجــاص ألاِمــا ٥ال٢تروه ُّـا .وأخُـ ًـشا ًدخــاج ّ
ا٠دعــاب مهــا اث ّ
الش ّ
الخّامــل مــْ الـ ّـىٍم ّ
اإلاثٝـ ٚسٜمُـا ئلــى
س
ّ
ّ
ّ
()11
الش ّ
مّش٘ت املخاوش والثٕشاث ّ
ألامىُت التي ٜذ جدىحها الىٍم ّ
ٜمُت لخجىب املخارًش والخعاةش .

6
جخمثل في زالزت أبّاد هي:
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أ -زلافت الخاظب
ّ
واإلا٢ٙشة ،وفي ّ
حّخمذ زٝا٘ت الخاظب ِلى ئدساّ ٟ
ّ
أَم ُّت ججاوص خاحض الخىٗ مً
معخٝبلي للٝلم
أَم ُّخه ٠بذًل
ّ
الخّامل مّه ّ
ّ
ّ
ؤلال٢ترووي.
الىسقي واظدبذاله بالّمل
وجبني ٘٢شة مٕادسة الّمل
ب -زلافت إلاهررهذ
ّ
ّ
حّخمــذ زٝا٘ــت ؤلاهترهــذ ِلــى ئدساّ ٟ
أَم ُّ ـت الؽ ـب٢ت باِخباسَــا البــذًل اإلاعـ ّ
ـخٝبلي لــىٍم الاجفــا ٥املخخلٙــت واإلا٢خبــاث
الُىمُ ـت وهٍ ــم ّ
الخّل ــُم والبُ ــْ والؽ ـشاء وال ٝــذسة ِل ــى ج ــى٘حر زٝا٘ ــت ّ
ّ
ِاإلاُ ـت مؽ ــتر٠ت ،م ــْ ل ــشوسة جج ــاوص
والص ــخٚ
ً
وجبىـي اظخخذامها في حمُْ ألاوؽىت وخفىـا ّ
مدذداث الخّامل مْ ؤلاهترهذّ ،
ّ
الخّلُم ُّت والخجاسٍّت وؤلاهخاحُت.
ث -زلافت املعلىماث
ّ
وهــي التــي حّخمــذ ِلــى ئدساّ ٟ
أَم ُّ ـت اإلاّلىمــاث باِخباسَــا البــذًل اإلاعـ ّ
ـخٝبلي لفــىْ ال ٝـشاساث ،ورلــ ٤بمــا جــى٘شٍ مــً
ّ
ّ
ٜــذسة ِالُــت فــي مّالجــت البُاهــاث وجدىٍلهــا ئلــى مإؼ ـشاث معــاهذة لبىــاء البــذًل واجخــار الٝـشاساث .وهــي حّخمــذ ٠ــزل٤
ِل ــى اظ ــخخذام ؼ ــب٣اث اإلاّلىم ــاث وحّضٍضَ ــا ب ــىٍم اإلاّلىم ــاث اإلاع ــاهذة لف ــىْ ال ٝـشا اث  ١ـ ّ
ـالىٍم الخبُـ ـشة وال ــىٍم
س
الزُ٠ت(.)12

7
مإظع ـاث ّ
هد ــً بداح ــت ماظ ــت ئل ــى وؽ ــش َ ــزا ال ــىعي ب ــحن ّ
الخّل ــُم وف ــي ـ ــٙىٗ الب ـاخثحن الج ـ ّ
ـامُّحن والىاؼ ــىحن
الخٝـ ّ
ـىُٜحن واإلاؽــخٕلحن بمــا َــى أظاس ـ ّي فــي الخُــاة بمإظعــاث املجخمــْ اإلاــذوي ؤحرَــا مــً اإلاإظعــاث مثــل ؤلاِــالم
ّ
ً
ً
الى ٙــل وجيؽ ــئخه٘ .م ــً دون َ ــزا ال ــىعي ظ ـ ّ
ـىٍل هد ــا٠م وا ّٜــا حذً ــذا بخف ــىساث
واإلاإظع ــاث الٝاةم ــت ِل ــى سِاً ــت
ٜذًمت.
ً
ً
ّ ً
ّئن مــا ١ــان مخٙشٜــا فــي وظــاةي مخّـ ّـذدة ٜــذ ـــاس مؽــتر١ا ومىخـذا فــي وظــُي واخــذ مخــذاوٌ ٥عــهل الخفــىِ ٥لُــه فــي
٘مــاء ؼــب٢ت ؤلاهترهــذَ ،ــزا الٙمــاء الــزي اظــخجمْ ١ـ ّـل اإلاّــاسٗ وحّلهــا مخاخــت لئلوعــانّ .ئن الــىعي ّ
بأَم ُّ ـت َ،ــزا
الىظـ ــُي َـ ــى ّأو ٥جدـ ـ ّـذ .ومـ ــا عجضهـ ــا ِـ ــً جدُٝٝـ ــه فـ ــي اإلاشخلـ ــت الؽـ ــٙىٍت ومشخلـ ــت الىباِـ ــت ًم٢ـ ــً أن هىجـ ــضٍ آلان.
ّ
ٜمُـت هــي ّ
الش ّ
الثٝا٘ــت ّ
الخدـ ّـذي الجذًــذ ،خُــث ـــاسث واخــذة مــً أَـ ّـم ألاظــغ الخ ـي ًٝــىم ِلحهــا ِفــش اإلاّلىمــاث أو
٘
ّ
ٜمُـت وعــخىُْ ٘ـ ّـِٝ ٤ــذة ّ
الش ّ
الش ّ
الخدــى ٥مــً خٝبــت اإلاىبّــت ئلــى الخٝبــت ّ
الثٝا٘ــت ّ
ٜمُ ـت
مجخمــْ اإلاّش٘ــت .وِــً وشٍــٞ
التـي وِّؽــها آلان .وَــى مـا ًجّــل جىــىٍش اإلاّش٘ـت أو ئهخــاج ألا٘٣ــاس وألاوشوخـاث سَــحن ابخ٣ــاس بشمجُـاث ُٙ٠لــت بــزل،٤
ً
ّ
الثٝا٘ــت ٜابلــت لئلهخــاج ّ
والخ ّل ٝـي ،خُــث أ ّن املجخمّــاث ألا٠ثــر جٝــذما هــي التــي جيــخج َــزٍ البرمجُــاث( .)13وِلــى
ججّــل
ّ ّ
ٜمُت جٝخط ي مّش٘ت ّ
الش ّ
الثٝا٘ت ّ
حُذة بهزٍ آلالُاث لخل ٞؤلاوعـان الـىاعيّ .ئهـه مؽـشوُ خمـاسي
َزا ألاظاط٘ ،ان
ّ
ّ
ّ
ؤلام٣اهُ ـاث ال٢بح ــرة الت ــي
ًمث ــل بد ــشا ؼاظ ــّا ال ًم ٢ــً حّمُ ٝــه ئال بالى ٝــاػ وأخ ــز آلاساء ،ظ ـ ّـُما وهد ــً همخل ــ ٤آلان
الّٙلي ّ
والخ ّ
ّ
الش ّ
دىّ ٥
ٜمي.
حعاِذ ِلى الاهخٝا٥
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ّ
اظخىاُ الباخث الخفىِ ٥لى بّن ّ
الخجا ب ّ
ّ
الذ ّ
والّشبُت اإلاخّلٝت بمىلىُ دساظخه ،وظُ٣ىن ِشلها ِلى
ولُت
س
الىدى اإلاىالي:
أ -الخجاسب الذولُت
ً
الّشبُتّ ،
ّ
ّ
ّ
ّ
٘ان
الهىذي مْ املجخمّاث
والاحخماُِت للمجخمْ
الاٜخفادًت
 الهىذ :هٍشا الٜتراب ألاخىا٥ّ
الهىذًت ّ
ّ
حّذ مً ّ
الش ّ
أَم ججاسب البلذان التي ؼاس٠ذ في بىاء الاٜخفاد ّ
ٜمي ،خُث ُٜل ّئن الهىذ
الخجشبت
ً
الىمىرج العىُ٘تي ّ
ٜذ اظخٙادث مً ّ
ّ
ّ
الخمهُذًت،
الّلمُت ،خشـا مجها ِلى اخخفاس مشاخل الضمً
للخىمُت
الاظتهالُ٠ت زم ّ
جم ئهجاصٍ ٜبلها .وٜذ بذأث الهىذ ّ
ّ
والاظخٙادة م ّما ّ
الفىاِاث الىظُىت ٜبل
بالفىاِاث
ّ
للىمىرج ّ
الثُٝلت ،وَى مىهج مخالّ ٚ
أن جيخٝل أخحرا ئلى ّ
ّ
ٝلُذي في بىاء مجخمْ اإلاّلىماث
الخ
الفىاِاث
ّ
واٜخفاد اإلاّش٘ت الزي ًش٠ض ِلى ئ ظاء البيُت ّ
الخ ّ
دخُت لالجفاالث .وٜذ هجخذ الهىذ في حّل ٜىاُ
س
ّ
ّ
خُُٝٝت في جفيُْ البرمجُاث وجفذًشَا ئلى بلذان
اإلاّلىماث ٜىاِا ٜاةما بزاجه ،خُث أـبدذ ٜىة
الّالم ،وَى ما ّ
ّ
بشمجُاث
جد ٞٝخالِ ٥ؽش ظىىاث ٘ٝي ،خُث هجخذ خالِ ٥ام  2002في خفذ ِاةذ
بـ  6.5ملُاس دوالس ،لحرجَ ْٙزا اإلابلٖ ئلى  50ملُاس دوالس خالِ ٥ام  .2008وٜذ حاء جٝذًم خذماث
اإلاّلىماث ًِ بّذ في اإلاشجبت الخالُت ،ظىاء في مجا ٥خذماث املخاظبت والاجفاالث ،أو حجض جزا٠ش
الىاةشاث ل٢ثحر مً الؽش١اث ألاوسوبُت وألامشٍُ٢ت أو ٔحرَا مً الخذماث(.)14
ّذ مالحزًا دولت ئظالمُت راث مٝىماث ٠بحرة .وٜذ ّ
 ماليزًا :ح ّخٝٝذ خال ٥الّٝىد ألاسبّت اإلاالُت ٜٙضاث
َاةلت في ّ
ّ
ّ
والاٜخفادًت خُث أـبدذ الذولت ألاولى في الّالم ؤلاظالمي ،و٠زل ٤في مجا٥
البؽشٍت
الخىمُت
جدخُت مخ ّ
ّ
الفادساث والىاسداث في حىىب ؼش ٛآظُا٠ ،ما جم٢ىذ مً جأظِغ بيُت ّ
ىىسة ،ومً جىىَْ
والضساِت واإلاّادن ّ
الفىاِت ّ
والىٙي ّ
الٝىمي مً ّ
ّ
والعُاخت .وٜذ اظخٙادث مالحزًا مً
مفادس دخلها
الاهٙخاح ال٢بحر ِلى الخاسج ِبر اهذماحها في اٜخفادًاث الّىإلات مْ الخٙاً ِلى س١اةض جىمُت اٜخفادَا
الىوني .وهشي مٍاَش ّ
الخ ّ
جدىلها مً بلذ ٌّخمذ بؽ٣ل أظاس ي ِلى ّ
ٝذم واضخت مً خالّ ٥
الضساِت ئلى بلذ
ل٢تروهُت٘ :خٝشٍش ّ
ىاُِت ّ
ّ
ّ
ٝىُت ،وخاـت في مجاّ ٥
مفذس للعلْ ّ
ّ
والخ ّ
الف ّ
البؽشٍت
الخىمُت
الفىاِاث ؤلا
فذ ة ّ
ؤلاهماتي لؤلمم ّ
ّ
اإلاخدذة لّام  2001ـذ ّ ّ
ّ
ّ
ّ
الّاإلاُت ،وٜذ
للخٝىُت
الفادس ًِ البرهامج
أَم الذو ٥اإلا س
س
١اهذ مالحزًا في اإلاشجبت الخاظّتّ ،
مخٝذمت بزلِ ٤لى دو ٥مثل ئًىالُا ّ
والعىٍذ٠ .ما ١اهذ ججشبتها ٘اةٝت
ّ
ّ
الاٜخفادًت لّام  ،1997والتي واحهذ دو ٥حىىب ؼش ٛآظُا بشمتها ،خحر دلُل
الىجاح في مىاحهت ألاصمت
ِلى البرهامج الىاجر الزي اهخهجخه مً خال ٥التزامها بدىُٙز خىت ِمل ووىُت(.)15

ب -الخجاسب العشبُت
ّ
 دبي (إلاماساث العشبُت املخدذة) :جمحزث ججشبت دبي ًِ الخجشبخحن العابٝخحن ب٣ىجها اسج٢ضث ِلى همىرجالفىاِاث الخُٙٙت الٜخفاد اإلاّش٘ت ،مْ الاهذماج العشَْ واإلاباؼش في الّىإلات اٜخفادًا واحخماُِا.
ولئن ٌّخبر البّن ّأن دبي ٜذ اظخٙادث مً ِاةذاث البترو ٥لخدَ ُٞٝزا ّ
ىىسّ ،
الخ ّ
٘اجها ّ
جٙشدث
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ّ ّ
وخاـت مً ُٜادة اِخمذ مبادب ّ
ّ
والخد٢م في الجىدة.
الخخىُي املخ٢م
باظخٙادتها مً مىّٜها الجٕشافي،
ّ
الٝاهىهُت
وٜذ هجخذ دبي في ئوؽاء ؼب٢ت اجفاالث ِالُت الٙ٢اءة مىز ِام  ،1997مْ مالءمت ألاولاُ
ّ
ؽشَُّت في مجا ٥البىى ٟوالمشاةب وجأؼحراث ّ
ّ
الذخى ٥والخشوج ؤحرَا٠ .ما هجخذ في ئوؽاء
والد
ّ ّ
ّ
ّ
اإلاإظعاث ّ
الّاإلاُت في َزا املجا.)16(٥
أَم الؽش١اث
الشاةذة في مجا ٥اٜخفاد اإلاّش٘ت واظخٝىاب
 العشاق (حامعت بابل) :ظّذ حامّت بابل الّش ّاُٜت ِبر مىّٜها الال٢ترووي
ّ
ّ
ال٣ل ُّاث ّ
( )www. uobabylon.edu.iqواإلاخ ّ
الخابّت لها ئلى خث أ٠بر ِذد مً
ممً لجمُْ مىاْٜ
اإلايعبحن للٝىاُ الجامعي خاـت وأ٘شاد املجخمْ ِامت ِلى ا ّلخّامل مْ ؼب٢ت ؤلاهترهذ ،ورل ٤مً خال٥
ّ
مىٍمت ومدىظبت حّلذ الجمًُْ ،
٠شَا أو اخخُا ًسا ًلجإون ئلى َزٍ الؽاؼت والخٙاِل
٘شك آلُاث ِمل
ً
مّها ومخابّت مجشٍاتها ًىما بّذ ًىم بدعب الخدذًثاث الجاسٍتٝ٘ .ذ ِمذث الجامّت ئلى جىحُه
ّ
الّلمُت ِبر مىّٜها ًِ وشٍ٘ ٞخذ خعاب خاؿ ّ
ل٣ل أظخار ،مْ
ألاظاجزة ئلى وؽش حمُْ مدالشاتهم
ً
ّ
الخأُ٠ذ ِلى ِذم ئِىاء املخالشاث وسُٜا ،وجىحُه الىلبت ئلى أخز املخالشاث مً اإلاى ْٜراجهَ .زا ئلى
ّ
الؽ ّ
ّ
والٙفلُت والٝشاساث
هشٍت
حاهب وؽش حمُْ ؤلاِالهاث والجذاو ٥ألاظبىُِت ومىاُِذ الامخداهاث
ّ
ّ
ّ
الفادسة وؤلاهزاساث والّٝىباث و١ل ما ًخّل ٞبعحر ألاٜعام وواحباث الىالب وخٝىٜه ِبر اإلاىْٜ
وبؽ٣ل ًىمي مخىاـلَ ،زا ئلى حاهب ٘خذ خعاب خاؿ بالىالب بهذٗ حعهُل مىاٜؽت أظخار ّ
اإلاادة
ّ
ئم٣اهُت وؽش البدىر ّ
ّ
والذساظاث التي مً ؼأجها أن جُٙذ الىالب وألاظخار ِلى خذ
ِبر اإلاى ْٜوئجاخت
ّ
ظىاء ،ئلا٘ت ئلى وؽش ّ
١ل ما ًخّل ٞبذسحاث جُُٝم الىلبت أهٙعهم وهخاةج الامخداهاث ِبر مى ْٜالجامّت
ّ
ّ
ألامش الزي ٌعهل ِلى الىلبت و٠زلِ ٤لى أولُاء أمىس الاوالُ ِلحها ومخابّت اإلاعخىي
الّلمي ألبىائهم،
ّ
ّ
ّ
الش ّ
الش ّ
ٜمُت احخماُِا بدث آلاخشًٍ ِلى ا٠دعاب الىعي ّ
الاجفاّ ٥
ٜمي٠ .ما جخىي
٘خخىظْ َىا زٝا٘ت
ّ
ّضص ّ
الجامّت إلوؽاء مى ْٜاحخماعي ّ
الؽبه مً الٙاٌعبى١ ،ٟي ًخ ّ
ّ
الخىاـل
الجامعي ٜشٍب
للخىاـل
ّ
ّ
الش ّ
ّ
والاحخماعي في راث الىٜذ ،وٍ٣ىن اإلاىِ ْٜىفش حزب مً ؼأهه أن ًٙخذ أبىابا
والّلمي
ٜمي
ّ ّ
ّ
ٜمي ّ
ّ
ّ
والث ّ
الش ّ
ٝافي ّ
الخىِى ّي(.)17
جفب في راث الاججاٍ الّلمي
معخٝبلُت أخشي مؽابهت،
 جىوغ (حامعت جىوغ الافرراضُت) :لٝذ بشص دوس حامّت جىوغ الا٘ترالُت في جىىٍش مىٍىمت ّالخّلُم
ّ
ٜمُت في جىىٍش مىٍىمت ّ
الش ّ
ّ
الثٝا٘ت ّ
الّشبُت إلبشاص دوس
الخّلُم الّالي وجدعحن
الّالي ١أخذ الخجاسب
ّ
دخُت ّ
التر٠حز ِلى البيُت ّ
ّ
الخ ّ
٢ىىلىحُت وجىىٍشَا ،ورل٤
الخ
حىدتها .وٜذ ١ان مً بحن أَذاٗ الجامّت
ّ
ّ
الىلبت واإلاذ ّ ظحن مً ّ
الىٙار بعهىلت ئلى مىٍىمت الخّلُم ًِ بّذ .وٜذ هجخذ في رلِ ٤بر ئسظاء
لخم٢حن
س
مش٠ضا لئلؼهاد ،ئلا٘ت ئلى ٜاِت ّ
 39مشً ٠ضا ّ
للخداوس ًِ بّذ ،و 234مشً ٠ضا للخّلُم ًِ بّذ ،وً 14
للخفىٍش
ً
ومخبر لئلهخاج .وٜذ ١ان مً بحن أَذاٗ الجامّت أًما جىمُت الؽشا١اث مْ الخاسج ،خُث ظّذ في ئسظاء
ّ
ِلمُت وج٢ىىلىحُت ّ
ّ
ؼشا١اث ّ
ألاحىبُت ّ
مما ظاَم في اهدؽاس الثٝا٘ت
مخىىِت ومخّذدة مْ ِذًذ الجامّاث
الش ّ
الش ّ
ٜمُت مً أحل مىا٠بت الّفش ّ
ّ
ٜمي الزي ٌؽهذٍ الّالم الُىم(.)18
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9

ّ
ّ
ّئن ّ
ٜمي ًدخاج ئلى ّ
ّ
الش ّ
الخّلُم ّ
الٙىسي بحن الىالب وألاظاجزة والجامّت أو اإلاذسظت التي
آلُت لخد ُٞٝالاجفا٥
ً ّ ً
ّ
وجد ٞٝجلّ ٤
ّ٘اال لخدعحن اإلاّلىماث وجباد ٥اإلاّش٘ت.
آلالُت مىاخا
ًيخمىن ئلحها باظخخذام ؼب٢ت ؤلاهترهذ،
وٍدخاج رل ٤ئلى:
 بىاء مىِ ْٜلى ؤلاهترهذ، جدذًذ البرهامج ّالخّلُمي اإلاعتهذٗ،
-

جى٘حر دِم ّ٘ا ٥و٘ىسي وظشَْ للىالب،
ّ
حّلُمُت ّ
ل٣ل الجامّاث أو اإلاذاسط،
بىاء ؼب٢ت
الىمارج اإلاعخخذمت في حمُْ البرامج ّ
جىخُذ ّ
الخّلُمُت،
والخيعُّ ٞ
الخّاون ّ
جى٘حر أدواث ّ
والخ٣امل لخباد ٥اإلاّلىماث،

 -جىمُي جفمُماث البُاهاث.

10
ّ
أ -املىىن الخعلُم ّي
ّ
ّ
الى ّالب وألاظاجزة واإلاىاد ّ
الخّلُمُت وؤلاداسٍىن واإلاالُىن ومىٌٙى اإلا٢خبت واإلاّامل ومشا٠ض ألابدار
وٍٝفذ به
والامخداهاث.
ّ ّ
ّ
ىىىلىجي
املىىن الخ
ب-
ً
اإلا٣ىن ّ
وٍىذسج لمىه مىِ ْٜلى ؤلاهترهذ وخىاظِب شخفُت وؼب٢ت جدىٍل ّ
الخّلُم ّي سٜمُا.
ث -املىىن إلاداسي:
وٍدخىي ٘لعٙت ّ
الش ّ
الخّلُم ّ
ٜمي واظتراجُجُخه وأَذا٘ه ِلى اإلاذي الٝفحر والىىٍل وخىىه وبشامجه ومىاصهاجه
وحذاوله ّ
ّ
الض ّ
الّالحُت.
مىُت والشٜابت الىٜاةُت و

11
ّ
جخممً َزٍ الّىاـش بالخفىؿ:
ٜمُت للمىٍىمت ّ
 ئِذاد سؤٍت لخ٣امل ّالخ ّ
الش ّ
اإلا٣ىهاث ّ
ّلُمُت،
 ُٜاط آساء الىالب وألاظاجزة خى ٥ظهىلت اإلاؽاس٠ت في اإلاّلىماث،ّ
لخٝبل ّ
الى ّالب ِلى الاظخّذاد ّ
ّ
ؤلال٢ترووي،
الخّلُم
 الّمل ِلى حصجُْ الّمل ِلى جدىٍل اإلاىٍىمت ّالخّلُمُت بال٣امل ئلى مىٍىمت حّلُم سٜمي،
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ّ
الخ ّ
الاٜخفادي والخُٝٝي ل٣ل واٜاث ّ
ّ
ّ
الش ّ
الخّلُم ّ
ٜمي،
د ٞٝمً الدؽُٕل
جى٘حر لماهاث الىـى ٥ئلى اإلاّلىماث في ّ
الش ّ
الخّلُم ّ
ٜمي،
ّ
الال م للمّلىماث في ّ
الش ّ
الخّلُم ّ
ٜمي،
جى٘حر الخأمحن ص
جى٘حر لماهاث الُٝاط وال ّخذ ُٜٞوحىدة ألاداء في مىٍىمت ّ
الش ّ
الخّلُم ّ
ٜمي(.)19

لٝذ جىاولذ ّ
الذساظت مىلىِا في ٔاًت ألاَمُت باليعبت ئلى ّ
ّ
ّ
ؤلاهخاحُت،
الّلمُت مجها أو
مإظعاث املجخمْ ظىاء
ّ
٢ىىلىجي ،خُث ج ّم ّ
ىىس ّ
ورل ٤اِخبا ا ّ
للخ ّ
ىش ٛئلى بّن اإلافىلخاث والخفاةق ،وئبشاص ّ
ّ
الخ ّ
أَم ُّت الثٝا٘ت
الخ
س
ّ
ّ
الش ّ
ّ
ٜمُت واظخّشاك بّن الخجاسب الّشبُت والّاإلاُت اإلاىا٠بت لّفش الخٝىُت٠ .ما أوضخذ الذساظت بّن
ً
ّ
اإلاؽا١ل التي حّاوي مجها ّ
اإلاإظعاث ِلى ٔشاس الاجفاالث والبيُت الخدخُت ،وـىال ئلى اإلاٝترخاث التي حعاِذ ِلى
الش ّ
مىا٠بت ِفش الثٝا٘ت ّ
ٜمُت التي حؽ٣ل الّمىد الٝٙشي للّالم في الىٜذ الخالش.
وٜذ جىـلذ ّ
الذساظت ئلى ِذة هخاةج ّ
أَمها:
ألام ُّت في ّ
 اهدؽاس ّالخّامل مْ الخاظىب وؤلاهترهذ،
ّ
ّ
 جذوي معخىي الىالٜت في اظخّما ٥اللٕت ؤلاهجلحزًت، ُٔاب َذٗ اإلاعخخذم لؽب٢ت ؤلاهترهذ ،وبمّنى آخش ُٔاب زٝا٘ت الاخخُاس، لّ ٚئد ا ٟـاخب ؤلاهخاج ال٢ٙش ّي أو ّالٙن ّي أَمُت وؽش مادجه س ّ
ٜمُا،
س
 ِذم وحىد بيُت جدخ ُّت ظلُمت ٜادسة ِلى جلبُت الاخخُاحاث في حمُْ ّاإلاإظعاث.
ً
وبىاء ِلى الىخاةج التي أظٙشث ِجها الذساظت ًىص ي الباخث بما ًلي:
 جُّٙل حمُْ ظبل ّالخىاـل بحن ّ
ّ
ّ
واإلاذهُت واملجخمْ ئل٢تروهُا مً خال ٥جفمُم
ألا١ادًمُت
اإلاإظعاث
مىا ْٜئهترهذ ج٣ىن هي ّ
الش ّ
البىابت ّ
ةِعُت بحن اإلاإظعاث واملجخمْ،
ّ
ّ
الش ّ
ل٢تروهُت خُث ًإدي جٝذًم الخذماث ِلى اإلاى ْٜئلى وؽش الىعي ّ
ٜمي بحن
 جُّٙل مٙهىم الثٝا٘ت ؤلا٘ئاث املجخمْ ١ا٘ت،
ّ
اإلاإظعاث ّ
وألا١ادًمُت ِلى ئدساج ّ
خث ّ
ّ
مادة الخاظىب وج٢ىىلىحُا اإلاّلىماث مىز اإلاشاخل
الخّلُم ُّت
ّ
الذساظُت اإلاب٢شة لبىاء حُل واُ سٜمُا،
 ُٜام ّألا١ادًمُت بذوساث جذس ّ
ّ
ٍبُت لجمُْ مىدعبحها،
اإلاإظعاث
ّ
ّ
اإلاّلىماحي ِلى ؼب٢ت ؤلاهترهذ مْ الاَخمام بالترحمت،
 الاَخمام بالبدثّ
الاجفا ٥ئلى ّ
الخىاـل،
 الاهىال ٛمً مٙهىم بىاء ؼب٢ت ّاجفاالث مخىا٘ٝت مْ ّالخ ّ
ىىساث ،ئلا٘ت ئلى جىمُت ١ىادس ٘ىىن ال٢مبُىجش،
ّ
ّ
ّ
الّشبُت.
اإلاّلىماجُت مثل مىا ْٜألامم اإلاخدذة التي جيؽش باللٕت
املجاهُت
 -الاظخٙادة مً الخذماث
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 ششوط البدث:
ّ
ّ
 أن ًىىن بدثا ّبعملُاث
كاهىهُت اللُام
علمُا أصل ُّا أو مررحما (مع اظخظهاس املررحم بما ًفُذ
ّ
ّ
الررحمت واليشش)،
 أن ًدىاوٌ مىضىعا ًلع ضمً دائشة اهخماماث املجلت (جىظُف جىىىلىحُا املعلىماثّ
ّ
ّ
والاجصاٌ في مخخلف مجاالث الرربُت والثلافت والعلىم)،
ّ
ّ
ُ
ّ
مجلت أخشي ،و ّالا ًُ ّ
لذم إلى ّأًت مجلت أخشي في خالت كبىله لليشش
 أال ًىىن ك ّذم لليشش إلى ّأًتّ
باملجلت العشبُت للمعلىماث،
ّ
ّ
ّ
ّ
العشبُت ًلع في هصف صفدت (مً  200إلى  250ولمت)،
ًخضمً ملخصا باللغت
 أنّ
مفخاخُت (مً  5إلى  7ولماث)،
 أن ًخضمً ولماثّ
ّ
الجملي بين  15و 20صفدت (بين  6000و  8000ولمت) ،بما في رلً امللخصاث
 أن ًرراوح حجمهواملالخم وإلاخاالث).
ّ
املعؤولُاث:

ّ
ّ
ول ما ًشد في ملاله وعً ّ
ًخدمل املؤلف املعؤولُت الياملت عً ّ
أي اهتهان ألخالكُاث البدث
ّ
ّ
(ججاوص ألاخالكُاث العلمُت ،ججاوص خلىق
الفىشٍت ،إلخ.).
امللىُت
ّ
جىظُمُت:
 معائل
ّ
ّ
إلالىررووي،
 ًخللى الباخث إشعاسا باظخالم بدثه في ظشف  48ظاعت مً جاسٍخ إسظاله عبر البرًذّ
ّ
وٍخللى إشعاسا بىدُجت الخدىُم في ظشف ً 60ىما مً جاسٍخ إلاسظاٌ،
ّ
 ال جخلاض ى املجلت ّأًت سظىم على وششألابدار،ّ
ّ
املجلت ميافأة بلُمت  250دوالسا ليل ملاٌ ّ
ًخم وششه،
جخصص
ّ
 ًمىً للباخث ،بعذ إشعاسه باظخالم بدثه وإخالخه إلى الخدىُم أن ًطلب سخبه كبل اليشش،ّ
الخدىُم ّ
ّ
أمشٍيي.
امللذسة بمائتي دوالس
ورلً ملابل دفع جيالُف

138

