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اعلم
مجلة علمية محكمة يصدرها االتحاد العربي للمكتبات والمعلومات

بالتعاون مع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض

نبذة عن المجلة:
مجلة اعلم هي دورية علمية محكمة يصدرها االتحاد العربي للمكتبات والمعلومات )اعلم( – بدعم 
من مكتبة الملك عبد العزيز العامة بالرياض -وتفتح المجال لدراسة القضايا ذات العالقة المباشرة 
بالمعلومات ومؤسساهتا، حيث تقوم بنشر البحوث والدراسات العلمية الجادة ذات المنهج العلمي 
الرصين والتي تبحث يف تطوير خدمات المعلومات يف الوطن العربي بعامة، وما يمكن أن يقوم به 
االتحاد العربي للمكتبات والمعلومات والجمعيات المهنية ومدارس تعليم المهنة بخاصة لإلسهام 
يف تطور العملية البحثية والتعليمية والتربوية والسلوكية بما يحقق نموًا علميًا وفكريًا يف الوطن العربي. 
كما تستقبل كل ما يرد إليها من موضوعات أو أطروحات من المهتمين بقضايا الكتاب والمكتبات 
والمعلومات والمعرفة يف كل مكان .وتسعى المجلة إىل توسيع الرؤية حول مجتمعات المعلومات 
ومجتمعات المعرفة وإدارهتما من فتح الباب للجميع لالستفسار أو إبداء الرأي يف باب خصص لذلك 
ومن خالل المراجعات العلمية - الموقعة بأسماء المراجعين -للكتب الجديدة الجادة .وتنشر المجلة 

ملخصات لألبحاث باللغة اإلنجليزية، مع إمكان نشر األبحاث المترمجة من اللغات الحية بالعربية.
أهداف المجلة:

نشر وتوثيق نخب من النتاج العلمي العربي الزاخر يف شتى مجاالت المعلومات ومؤسساهتا وخدماهتا 
وتقنياهتا والمتمثل بعدد كبير من الدراسات واألبحاث والتجارب العلمية التي قام هبا باحثون متخصصون، 

وعرضها للمهتمين من الباحثين والتربويين والعاملين يف مجاالت المكتبات والمعلومات.
تسليط الضوء عىل مشكالت خدمات المعلومات والمكونات المادية للمكتبات، وعىل المهارات والمعارف 

التي يجب أن يتحىل هبا العاملون يف المكتبات ومراكز المعلومات أو يف مدارس المكتبات المعلومات.
عرض التجارب التعليمية والتدريبية العربية ومشكالهتا وحلولها وقضاياها، ودراسات التطوير 
واإلبداع يف طرائق التدريس والتدريب والبحث وأنشطة المكتبات ومراكز المعلومات واألقسام العلمية 

بالجامعات العربية ومعاهد التدريب يف مجال المكتبات والمعلومات.
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 نقل التجارب العالمية يف مجال المكتبات والمعلومات ومقارنتها بالتجارب العربية يف المجال نفسه 
واستعراض اآلراء حولها.

التعريف بالمشروعات العربية الرائدة يف مجاالت المكتبات وخدمات المعلومات والخدمات 
الببليوجرافية والتوثيقية وطرق دعم البحث العلمي المختلفة.

دعوة إلى المشاركة:
تدعو مجلة اعلم الباحثين وأساتذة الجامعات والمتخصصين يف المكتبات وخدمات المعلومات يف 
أرجاء الوطن العربي لتقديم نتاجهم العلمي مما له عالقة بموضوعات المجلة، وذلك للنشر فيها. 

والدعوة تشمل البحوث التي تتناول الموضوعات اآلتية:
1-  تطوير طرائق خدمات المعلومات التقليدية والرقمية يف مختلف أنواع مؤسسات المعلومات بما 

يعود بالنفع عىل المستفيدين من خدماهتا.
2  - دراسة مشكالت تعليم علم المعلومات وتقنياهتا يف مداس المكتبات والمعلومات العربية، وتقديم 

مقترحات لتطوير أنظمة وبرامج التعليم العربية.
3 - تجارب الباحثين يف مجال المكتبات والمعلومات ودراساهتم التطبيقية عىل مختلف أطراف ذات 
بالمكتبات  يتعلق  فيما  والمكتبة  والمنهج  والطالب  األستاذ  فيها  بما  المعلومات  بخدمات  العالقة 
الجامعية والمدرسية، والمكتبة والمستفيدون من خدماهتا فيما يتعلق بباقي أنواع المكتبات، وذلك يف 
مختلف التخصصات والدراسات التي تعرض السبل المختلفة لتحقيق الجودة الشاملة للمؤسسات 

األم التي تتبعها المكتبات تحت الدراسة.
  Paraprofessional المجال  يف  العاملين  للمهنيين  والمعلومات  المكتبات  وتدريب  تعليم  برامج   -  4
ومشكالهتا وحلولها وقضاياها وسبل نجاحها أو فشلها، وعرض وتقييم أنشطة الكليات والجامعات 
والمعاهد  والشركات  المهنية  واالتحادات  الجمعيات  وجود  وكذلك  المجاالت،  هذه  يف  العربية 

الخاصة المهتمة هبذه المجاالت. 
وتقنياهتا  وخدماهتا  والمعلومات  المكتبات  مجاالت  يف  والعالمية  العربية  التجارب  عرض   -   5
الكونية  واإلتاحة  الرقمية  وقضايا  والمعرفة  المعلومات  بمجتمعات  يتعلق  ما  وكذلك  ومفاهيمها، 

للمعلومات؛ وإشكالية المحتوى العربي عىل الشبكة العنكبوتية.
المكتبات  وأنظمة  والرقمية،  التقليدية  المعلومات  وخدمات  التقليدية،  المكتبات  أنظمة  دراسة   -   6

المراجع الرقمية وتقنيات المكتبات والمعلومات بمختلف أشكالها وأنواعها.
7  - استعراض أدوات المكتبات المختلفة بشكل علمي وتقييمي للخروج بمقترحات تخدم استخدام تلك األدوات 

أو تطوير نسخها القادمة بما يحقق مصالح متميزة ومتجددة للعاملين يف المكتبات وللمستفيدين منها.
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8  - المشاركة بتقديم عروض ألنظمة وتقنيات مستخدمة يف إحدى المكتبات العربية بشكل ابتكاري 
 Knowledge فيما يتعلق بتحديات تطبيق أنظمة معينة أو أساليب جديدة مثل المشاركة يف المعرفة 

.sharing

قواعد النشر:
1  – تصدر مجلة اعلم بشكل دوري مرتين يف السنة. 

التي تمثل تأليفًا )Synthesis( للتطورات    )State-of-the art( 2  - تنشر المجلة تقارير المواكبة
واالتجاهات المتعلقة  بمجاالت معرفية يف قطاعات المكتبات والمعلومات وتقنياهتا، ودراسات 

المعلومات، ومهنة المكتبات والمعلومات يف العامل العربي وعىل المستوى الدويل. 
3 - يمكن تخصيص أي عدد من أعداد المجلة لتناول موضوع واحد أو أكثر بناًء عىل ما يقترحه المحرر 
ويعتمده المكتب التنفيذي لالتحاد .ويتم اإلعالن عن موضوع كل عدد ومحاوره يف العدد السابق 

له.
4  – يمكن أن تقتصر حدود التغطية الزمنية عىل التطورات التي تجد خالل سنة واحدة، وذلك حسب 

طبيعة الموضوع المعني باألمر وأمهية التطورات الحاصلة يف المجال.
5  – تقبل البحوث المكتوبة باللغات العربية واإلنجليزية والفرنسية، يف حدود 25 صفحة عىل أال 

تتجاوز 7500 كلمة.
  American 6 - تدرج االستشهادات المرجعية يف هناية العمل، مع مراعاة القواعد التي وضعتها مجعية

Psychological Association )APA(.

7  – تخضع األعمال المقدمة للتحكيم، ويخطر صاحب العمل بقبوله أو بمالحظات التحكيم أو 
بالحاجة إىل المراجعة، وال ترد األعمال غير المقبولة للنشر إىل أصحاهبا.

8  – ال تقبل األعمال التي سبق نشرها أو قدمت للنشر يف أي مكان آخر.
9  – يخضع ترتيب المواد عند النشر العتبارات فنية ال عالقة لها بمكانة الباحث أو قيمة العمل.

10 – تقدم األعمال عىل شكل إلكتروين مطبوعة بواسطة الحاسب اآليل بنظام وورد )Word(، وترسل 
بواسطة البريد اإللكتروين إىل إدارة المجلة . 

11 – تمنح إدارة المجلة مؤلف كل بحث ) 3 ( نسخ مجانية من عدد الدورية الذي نشر فيه البحث.

***



»اعلم«

7

»اعلم«

القوة المعلوماتية والوعي

أ . د . حسن بن عواد السرحيي*

يمر عاملنا العريب بمتغريات كبرية ومؤثرة ستشكل مستقباًل جديدًا ألكثر الدول. وقد كان لتقنيات املعلومات 
دور أسايس يف تشكيل هذا املستقبل بام قدمته من أدوات للتواصل والبث واالنتشار، فشكلت قنوات ضغط 
للبعض، وأدوات إزعاج للبعض اآلخر، وأدوات حمايدة للبعض الثالث. فقد كان لإلنرتنت دور كبري يف 
جماميع  تشكيل  يف  أسايس  دور  االجتامعية  للشبكة  وكان  املعلومايت،  واالنفتاح  املجتمعات،  بني  التواصل 
وفرق متنوعة املستويات واالجتاهات؛ وكان أمهها جمتمع الشباب؛ ولذلك عرفت حركاهتم بحركات جيل 
الفيس بوك. وهذا بالطبع يعني امتدادًا لتقنيات املعلومات من شبكات اتصاالت، وتقنيات اإلعالم، والبث 
الفضائي التي بدأت قبل ظهور تقنيات اجليل الثاين للويب، وعىل رأسها الفيس بوك، واملدونات، والويكي، 
والتلقيم املرتد، وغريها وهو ما كتبت عنه سابقًا فقلت: إننا أمام صّناع جدد للمعرفة؛ بسبب تقنيات اجليل 
الثاين للويب، ولكننا نرى اآلن صناعًا جددًا للحركات السياسية، واالجتامعية، والثقافية يستخدمون تقنية 

املعلومات للتواصل، وبث رسائلهم ومطالبهم بغض النظر عن صالحية هذه املطالب أو بطالهنا.

أدواتًا تشكل عنرص قوة للبعض وإزعاج للبعض اآلخر؛ وهو  لنا  املتعددة قدم  بتقنياته  املعلوماتية  إن عامل 
التي  القوة املعرفية  الثقايف والعلمي عرص  ُبعدِه  القوة املعلوماتية، وحتاًم سيكون يف  أننا أمام عرص  ما يعني 
ستسيطر عىل العامل، وجتعل مراكز القوة بيد من يملكون أدوات عرص املعلومات، وأدوات عرص املعرفة بكل 
جوانبها، وليس االستهالكي التشغييل فقط. إن عامل املعلومات وتقنياته يقدم نفسه بوصفه حمركًا وقوة ثقافية، 
واجتامعية، وعلمية، وإعالمية، وحضارية، وسياسية، وإدارية وغريها تؤثر يف العامل، وتشكل عاملًا جديدًا 
أو خطئها.  منها  النظر عن صحة أي  الفكر والقضية واهلدف بغض  لتسويق  املعلومة وتقنياهتا  يعتمد عىل 
ومن املؤكد أن هلذه الظاهرة وهذه الثورة املعلوماتية اجلديدة إجيابياهتا وسلبياهتا التي جيب دراستها والتعامل 
معها بفكر إجيايب يوظف عنارص القوة فيها ملصلحة املجتمع، ويوضح املخاطر عرب التوعية واحلقائق، وليس 
أذكياء ومثقفون  واملواطنون  متغري ومتجدد،  فالعامل  الرمال؛  الرأس يف  أو دس  والتكذيب  املنع  عن طريق 

بدرجات متفاوتة جيب احرتامها والتعامل معها بكل تقدير حتى يشكلوا قنوات الدعم الدائمة.
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إن التعامل مع الظواهر املعلوماتية وتقنياهتا ومؤثراهتا ال يكون إال ببث الوعي، ووضع خطط الستخدام 
هذه األدوات، والتفاعل مع األجيال املختلفة، وبث احلقائق، وتقويم التجارب وتنقيحها من الشوائب، وال 
يمنع ذلك من االعرتاف بوجود أخطاء يتم حتديدها، ورسم سبل معاجلتها، ولكن األهم هو عدم املكابرة 
املتابعة، والوضوح، واملساءلة، والشفافية بوصفها عنوانات  بأننا أمام واقع جديد يقدم  أو عدم االعرتاف 
أو  الرشكة  أو  املنشأة  والقطاعات احلكومية واخلاصة، فال مدير  اإلدارات، واهليئات،  القادمة يف  للمرحلة 
املقربة فقط، فقد أصبح هناك عامل  الوعود، أو تصديق املجالس واهليئات  العمل باخلفاء أو تقديم  اإلدارة 
إلكرتوين خفي لالجتامعات، والنقاشات، والتعليقات، وتترسب إليه ومنه الشائعات الصحيحة واملغلوطة، 
فتشكل رأيًا عامًا ال يصلح معه التكذيب فقط؛ ولذلك كان الوعي بأبعاد الظاهرة وعالقاهتا هو بداية مرحلة 

احلل، ويصبح الوعي فهاًم، والوعي بثًا والوعي تعاماًل والوعي وضوحًا هي أسلحة النجاح املعلومايت.

وهذا يدفعني اىل الدعوة إىل أن هتتم احلكومات، والوزارات، واإلدارات، والقطاعات احلكومية واخلاصة 
اإلنرتنت،  عرب  ومواقعها  وخدماهتا  املعلومات  مراكز  ومنها  لدهيا؛  واإلعالمية  املعلوماتية  البنى  بتطوير 
مع  والتعامل  والشفافية،  الوضوح،  تدعم  القضايا  هلذه  وخطط  سياسات  ووجود  اإلعالمي،  وتعاملها 
التعامل مع  أكثر قوة وقدره عىل  الصدمات تصبح  املناعة ضد  أن  القول  الواقع وحتسينه. وعندئٍذ يمكن 
الظواهر املتنوعة. فبالوعي والوضوح املعلومايت، وإصالح األخطاء ال يمكن لآلخرين إال احرتام احلقائق 
الرد،  الرد ، ويصبح اإلنتاج هو  التوجهات، فيصبح باب حتسني األداء هو  واملعلومات، ودعم مثل هذه 

ويصبح اإلقناع والتعامل مع األدوات اجلديدة هو عنوان املرحلة اجلديدة.

نستفيد من  العريب حتى  الوطن  الثقايف يف  والوعي  التقني،  والوعي  املعلومايت،  الوعي  باشاعة  ننادي  إننا 
وهي  األساس  هي  األمة  مصلحة  وتكون  التعاطي،  يف  والسلبية  الغوغائية  عن  ونبتعد  العرص،  معطيات 
تتجاذهبا، وحترك  التي  أو األهواء  الرغبات، والغرائز،  الصاحلة للمجتمع، وليست  املبادىء  املحرك وفق 
األهداف  فتضيع  املجتمعات،  حتى  أو  اإلدارات،  أو  ااملؤسسات،  ومصالح  تتفق  ال  ملصالح  األدوات 

احلقيقية أمام غياب املعلومات وغياب الوعي.

البد أن نعرتف أن العامل يتغري، وجيب علينا احتواء التغيري، واستيعابه، وتطويعه ملصاحلنا احلقيقية، وليس 
التي تضع  العليا  تتفق واملصالح  مثاًل، وال  بتوجهاهتا  الشاذة  البسيطة  للمجاميع  الضيقة  املصالح  لصالح 
قاطرة  عن  وسنبحث  القاطرة،  وتفوتنا  حتاًم،  سنخرس  فإننا  كابرنا  وإذا  اجلميع.  فوق  واإلنسان  املبادىء 
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ما  معه وهو  التعامل  الواقع، ومل نحسن  نفهم  مل  اخلاطئة؛ ألننا  القاطرة  تكون  بحباهلا، وقد  نتعلق  أخرى 
يمكن أن يكون سببًا يف اتساع الفجوة بني األجيال وبني صّناع القرار يف اإلدارات أو اجلهات املتنوعة. 

يستثمره  أن  العام واخلاص البد  الشأن  املعلومات بشكل مؤثر يف  التطورات وبروز عامل  إن هذه  وأخريًا 
أمهية  ونربز  املجتمع،  رشائح  كل  إىل  رسالة  لنرسل  جيدًا؛  استثامرًا  املعلومات  دراسات  يف  املتخصصون 
وستزداد  ومؤسساته  املجتمع  قطاعات  كل  إليه  حتتاج  التخصص  فهذا  يقدمه.  أن  يمكن  وما  التخصص 
حتمي.  أمر  وهو  وخدماهتا  ونظمها  وأدواهتا  املعلومات  لقيمة  واملجموعات  األفراد  فهم  بازدياد  أمهيته 
ولذلك البد أن تكون لنا مسامهة يف هنضة دولنا، ومؤسساتنا وقطاعات اإلنتاج، والعمل، ودعم احتياجاهتا 

بالفكر املتخصص الواعي املواكب للتطورات.

*رئيس االحتاد العريب للمكتبات واملعلومات

رئيس التحرير

ttttt
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د. محد بن إبراهيم العمران
قسم دراسات المعلومات

كلية علوم الحاسب والمعلومات
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

 alomran@mu.edu.sa

اعلم: العدد الثامن
جمادى األولى 1432هـ - أبريل 2011م

املستخلص:
أصبح لشبكة )اإلنرتنت( أمهية بالغة يف حياة الناس بشكل 
وثورة  التقنية  أسهمت  فقد  خاص،  بشكل  والباحثني  عام 
وعىل  والعمل،  احلياة  أوجه  من  كثري  تسهيل  يف  املعلومات 
الرغم من مما تتيحه هلم شبكة املعلومات العاملية من إمكانات 

؛ إال أهنا تنطوي عىل خماطر هتدد أمن معلوماهتم.
املفهومات  استعراض  إىل  الباحث  الدراسة هدف  ويف هذه 
هيئة  أعضاء  وعي  مدى  ومعرفة  املعلومات،  ألمن  العامة 
املجمعة(  جامعة  حالة  )دراس��ة  اجلامعات  يف  التدريس 
بمتطلبات حتقيق أمن معلوماهتم، وسبلهم ملواجهة عمليات 

االخرتاق والتخريب.

الكلامت الدالة:
املعلومات،  تقنية  املعلومات،  بأمن  الوعي  املعلومات،  أمن 

سياسات أمن املعلومات، دراسات املعلومات.

أواًل: املقدمة:

أ. متهيد:

من  املعلومات  بأمن  املرتبطة  القضايا  تعد 
علوم  جمال  يف  دراسًة  املوضوعات  أكثر 
املستوى  عىل  سواء  واملعلومات  احلاسب 
واملهني،  العميل  أو  والبحثي،  األكاديمي 
بل إنه يندر احلديث عن البيئة الرقمية دون 

التطرق إىل محاية املعلومات وأمنها.

املعلومات  عىل  احلفاظ  مشكلة  وتزداد 
وضامن أمنها يف الوقت الذي تشري التجارب 
واألحداث إىل تغلب كثري من املخربني عىل 
وأساليبها  املعلومات  محاية  سياسات  أكثر 
معرفة  أن  وثبت  تنفيذًا،  وأفضلها  شمواًل 
محايتها  بأساليب  املعلومات  مستخدمي 
إسرتاتيجية  أي  لنجاح  األساس  هي حجر 
لدى  وعي  خلق  وأن  معلومات،  أمن 
يف  أمنها  عىل  احلفاظ  بأمهية  املستخدمني 
مكان بحثهم وعملهم، وتنفيذهم ألساليب 
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محايتها بشكل تلقائي؛ هو الطريق الصحيح للحفاظ عىل أمن معلومات أي منظمة أو جهة، وكذلك 
املحافظة عىل أمن معلوماهتا يعتمد بشكل  املعلومايت، فقدرهتا عىل  أمنها  الضامنة لنجاحها يف حتقيق 

كبري عىل وعي أفرادها باملسائل املتعلقة بأمن املعلومات.

وتأيت هذه الدراسة هبدف التعرف إىل مدى وعي أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات باألساليب املناسبة 
للحفاظ عىل معلوماهتم، وذلك من خالل دراسة حالة ألعضاء هيئة التدريس يف جامعة املجمعة.

ب–أمهية الدراسة:

أكد كثري من الدراسات التي تناولت أمن املعلومات إىل رضورة توعية املستخدمني لشبكات املعلومات 
ونظمها بطرائق املحافظة عىل املعلومات، وعليه فقد اهتم كثري من الباحثني يف جمال دراسات املعلومات 
هذا  يف  املستخدمة  واألساليب  التقنيات  وعرض  املعلومات،  حفظ  طرائق  فتناولوا  املوضوع،  هبذا 

املجال، وإكساب مستخدمي املعلومات املهارات الالزمة للحفاظ عىل معلوماهتم وضامن محايتها.

وتأيت أمهية هذه الدراسة من جانبني:

	 اجلانب النظري: ويتمثل يف كوهنا من ُأوىل الدراسات التي تتناول وعي أعضاء هيئة التدريس 
يف اجلامعات بقضايا احلفاظ عىل املعلومات وضامن أمنها، وبذلك فالباحث يأمل يف أن تثري 
هذه الدراسة الرصيد املعريف يف جماهلا، وأن تفتح املجال أمام دراسات مستقبلية تفصيلية تتناول 

بعض اجلوانب التي مل تتناوهلا هذه الدراسة، أو تناولتها بشكل عام.
	 اجلانب التطبيقي: أما األمهية التطبيقية للموضوع فتكمن يف توفري معلومات عن مدى امتالك 
املعلومات، والتي يمكن  التدريس يف جامعة املجمعة ألساليب احلفاظ عىل أمن  أعضاء هيئة 
أن تضع أمام املسؤولني يف اجلامعات بشكل عام تصورًا مبنيًا عىل دراسة علمية ملستوى إملام 
أعضاء هيئة التدريس بأساليب املحافظة عىل أمن املعلومات؛ مما يسهم يف تطوير هذه املهارات 

من خالل برامج تدريبية وتأهيلية مناسبة.
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ج–أهداف الدراسة:

هتدف هذه الدراسة إىل التعرف إىل مدى وعي أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات بالقضايا املرتبطة 
بأمن املعلومات، ومدى امتالكهم للمهارات التي يتطلبها حفظ املعلومات وأمنها. وتم تطبيق أداة 
الدراسة عىل أعضاء هيئة التدريس يف جامعة املجمعة بدراسة حالة، ويمكن حتقيق هذا اهلدف الرئيس 

من خالل أهداف فرعية، وذلك عىل النحو اآليت:

	 معرفة مستوى وعي أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة حمل الدراسة بأمهية أمن املعلومات.

	 بناء إطار أمني يمكن ملنسويب اجلامعة حمل الدراسة التعامل من خالله مع املخاطر األمنية.
املعلومات  أمن  مفهوم  عىل  لالعتياد  الدراسة  حمل  اجلامعة  يف  التدريس  هيئة  أعضاء  	 هتيئة 

ورسيتها.

د–أسئلة الدراسة:

حتاول هذه الدراسة اإلجابة عن جمموعة من األسئلة من أمهها ما يأيت:

ما مدى وعي أعضاء هيئة التدريس يف جامعة املجمعة بأمهية أمن املعلومات؟

	 ما مدى إملام أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة باملفهومات األساسية يف جمال أمن املعلومات؟
	 ما العمليات التي يتخذها أعضاء هيئة التدريس باجلامعة للحفاظ عىل معلوماهتم؟

	 ما التقنيات التي يستخدمها أعضاء هيئة التدريس باجلامعة للحفاظ عىل أمن معلوماهتم؟
	 ما اإلجراءات التي يقوم هبا أعضاء هيئة التدريس يف حال تعرض معلوماهتم ملخاطر أمنية؟

	 ما الوسائل املناسبة للرفع من مستوى وعي أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة بأمن املعلومات؟
	 ما اإلطار الذي يرى منسوبو اجلامعة أنه مناسب للمحافظة عىل أمن معلوماهتم؟

هـ–مصطلحات الدراسة:

سيستخدم الباحث يف هذه الدراسة عددًا من املصطلحات، وعليه فقد وضع التعريفات املفهوماتية 
للمصطلحات اآلتية:
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(: محاية املعلومات وأنظمتها من الوصول أو االستخدام   	Information Security( أمن املعلومات
غري املخول، هبدف ضامن سالمة تلك املعلومات من الرسقة أو العبث.

واألنظمة  التوجيهات  من  جمموعة   :)  	Information Security Policy( املعلومات  أمن  سياسة 
واإلجراءات التي ترشد إىل كيفية محاية املعلومات.

(:بناء اجتاهات األفراد وسلوكياهتم   	Information Security Awareness( الوعي بأمن املعلومات
يف جمال احلفاظ عىل املعلومات ومحايتها.

(: أي فعل غري مرصح به ُيرَتكب باستخدام احلاسب   	Crime Information( اجلريمة املعلوماتية
اآليل أو شبكة معلومات.

و–منهجية الدراسة وإجراءاهتا:

بالنظر إىل طبيعة هذه الدراسة التي حتتاج إىل مجع معلومات مبارشة من أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة 
حمل الدراسة من أجل الوصول إىل نتائج تساعد يف معرفة مدى إملامهم بأمن املعلومات؛ فسيستخدم 
املراد دراستها تعبريًا كميًا وكيفيًا، والذي  الظاهرة  الذي يعبرِّ عن  التحلييل  الوصفي  املنهج  الباحث 
استنتاجات  إىل  الوصول  أجل  من  املختلفة  أبعادها  بني  العالقات  وكشف  الظاهرة  حتليل  إىل  يعمد 

ن الواقع وتطوره. حتسرِّ

ز–أداة الدراسة:

بناًء عىل طبيعة البيانات املراد مجعها، واملنهج املتبع يف الدراسة، واإلمكانات املادية والبرشية املتاحة؛ فقد 
وجد الباحث أن األداة األكثر مالءمة لتحقيق أهداف هذه الدراسة هي »االستبانة«؛ وذلك لعدم توافر 
املعلومات األساسية املرتبطة باملوضوع بشكل بيانات منشورة، إضافة إىل صعوبة احلصول عليها عن 
طريق األدوات األخرى كالزيارات امليدانية، أو املالحظة الشخصية، وعليه فقد قام الباحث بتصميم 
استبانته معتمدًا يف ذلك عىل الدراسات السابقة يف املجال نفسه، وعىل اإلطار النظري للدراسة، كام 
قام بمقابلة بعض املسؤولني عن تقنية املعلومات يف جامعة املجمعة لتعزيز حتليل البيانات وتفسريها.

ت لقياسه )العساف، 1995م،  وللتأكد من صدق أداة الدراسة )االستبانة( ومن أهنا سوف تقيس ما ُأِعدَّ
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التحليل،  يف  تدخل  أن  جيب  التي  العنارص  لكل  االستبانة  شمول  من  للتأكد  وكذلك   ،)429 ص 
ووضوح فقراهتا ومفرداهتا بحيث تكون مفهومة لكل من يستخدمها )عبيدات وآخرون،2001م، 

ص 179( فقد قام الباحث بالتأكد من صدق أداة الدراسة من خالل:

لقياسه  ما ُوضعت  قياس  الدراسة يف  أداة  إىل مدى صدق  للتعرف  لألداة:  الظاهري  	 الصدق 
فقد تم عرضها عىل عدد من املحكمني، ويف ضوء آرائهم قام الباحث بإعداد أداة هذه الدراسة 

بصورهتا النهائية.
الباحث  قام  الدراسة  الظاهري ألداة  الصدق  من  التأكد  بعد  لألداة:  الداخيل  االتساق  	 صدق 
بريسون  ارتباط  معامل  بحساب  قام  الباحث  مجعها  التي  البيانات  وبحسب  ميدانيًا،  بتطبيقها 
من  عبارة  كل  درجة  بني  االرتباط  معامل  حساب  تم  فقد  لالستبانة،  الداخيل  الصدق  ملعرفة 
معامالت  مجيع  وكانت  العبارة،  إليه  تنتمي  الذي  للمحور  الكلية  بالدرجة  االستبانة  عبارات 
االرتباط بني الفقرات وحمورها موجبة ودالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )0.01( فأقل؛ مما 

دل عىل صدق اتساقها مع حماورها.
)معادلة  الباحث  استخدم  )االستبانة(  الدراسة  أداة  ثبات  مدى  لقياس  الدراسة:  أداة  	 ثبات 
العام بلغ  الثبات  النتائج أن معامل  ألفا كرونباخ( للتأكد من ثبات أداة الدراسة، واتضح من 
)0.86(؛ وهذا يدل عىل أن االستبانة تتمتع بدرجة جيدة من الثبات يمكن االعتامد عليها يف 

التطبيق امليداين للدراسة.

ح–أساليب املعاجلة اإلحصائية:

لتحقيق أهداف الدراسة وحتليل البيانات التي تم جتميعها؛ فقد استخدم الباحث عددًا من األساليب 
اإلحصائية املوافقة باستخدام احلزم اإلحصائية للعلوم االجتامعية )SPSS(، فقد تم حساب املقاييس 

االحصائية اآلتية:

	 التكرارات والنسب املئوية لوصف خصائص عينة الدراسة.
انخفاضها  أو  الدراسة  ارتفاع استجابات مفردات عينة  	 املتوسط احلسايب؛ وذلك ملعرفة مدى 
عن املحاور الرئيسة )متوسط متوسطات العبارات(، والذي اسٌتخدم يف ترتيب االستجابات 

حسب أعىل متوسط حسايب.
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	 االنحراف املعياري للتعرف إىل مدى انحراف استجابات مفردات عينة الدراسة لكل عبارة من 
عبارات متغريات الدراسة ولكل حمور من املحاور الرئيسة عن متوسطها احلسايب، مع مالحظة 
من  عبارة  لكل  الدراسة  عينة  مفردات  استجابات  يف  التشتت  يوضح  املعياري  االنحراف  أن 
عبارات متغريات الدراسة إىل االستجابات لكل حمور من املحاور الرئيسة، فكلام اقرتبت قيمته 

من الصفر تركزت االستجابات وانخفض تشتتها بني املقياس.

ط–املجتمع وعينة الدراسة:

اجلامعة حمل الدراسة هي جامعة املجمعة، وقد ُأنشئت يف 3 رمضان 1430ه� املوافق 24 أغسطس 
2009م بقرار من خادم احلرمني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود رئيس جملس الوزراء رئيس 
جملس التعليم العايل يف اململكة العربية السعودية، وُتّوج هذا القرار بصدور أمره الكريم رقم 194/أ 
وتاريخ 30 ذواحلجة 1430ه� املوافق 17 ديسمب 2009م بتعيني الدكتور خالد بن سعد املقرن أول 
الغاط،  الزلفي،  املجمعة،  أربع حمافظات هي:  12 كلية موزعة بني  املجمعة  ويتبع جلامعة  مدير هلا، 
رماح، وتقع املدينة اجلامعية الرئيسة يف مدينة املجمعة التي تبعد 170 كم شامل مدينة الرياض عاصمة 
عدد  ويبلغ  1417م،  املوافق  820ه�  عام  املجمعة  مدينة  تأسست  وقد  السعودية،  العربية  اململكة 

سكاهنا حوايل 60.000 نسمة.

يف  ومن  أستاذ(  مشارك،  أستاذ  مساعد،  )أستاذ  التدريس  هيئة  أعضاء  من  الدراسة  جمتمع  ويتكون 
العام  من  الثاين  الفصل  يف   )363( عددهم  يبلغ  والذي  املجمعة،  بجامعة  حمارض(  )معيد،  حكمهم 

الدرايس 1431/1430ه�.

وتم أخذ عينة عشوائية طبقية بسيطة بنسبة قدرها %50 من جمتمع الدراسة، وقد حصل الباحث عىل 
)142( استبانة صاحلة للتحليل اإلحصائي كام هو موضح يف اجلدول رقم )1(.
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اجلدول رقم )1( جمتمع الدراسة وعينته

املجموعالكلية
العينة

النسبة املئويةالعائداملوزع

361818100كلية املجتمع باملجمعة

31161593.8كلية العلوم الطبية التطبيقية باملجمعة

221111100كلية اهلندسة باملجمعة

38191894.7كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية باملجمعة

77392871.8كلية الرتبية باملجمعة

49251144كلية العلوم بالزلفي

65331854.5كلية الرتبية بالزلفي

351818100كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بحوطة سدير

1055100كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط

36318414277.2املجموع

ثانيًا: الدراسات السابقة:

تم تناول التوعية بأمن املعلومات يف كثري من اجلهات واملنظامت من خالل بحوث ودراسات علمية 
منهجية أكدت عىل أمهيتها، ووضعت حلواًل تطبيقية للمشكالت التي تواجهها، ومن ذلك:

الدراسة التي أجراها دانكو دانشف )Danchev, Dancho, 2003( بعنوان: “بناء وتطبيق سياسة أمن 
معلومات ناجحة” ، وتوصل فيها إىل أن ضامن أمن املعلومات يف أي منظمة يبدأ بوضع سياسة ألمن 
املعلومات حتدد ما جيب أن يفعله املستخدم وما ال جيب أن يفعله، وأن تضمن مراقبة دقيقة ومتواصلة 
يف  املعلومات  نظام  عىل  تعتدي  أن  يمكن  والتي  )اإلنرتنت(،  شبكة  خالل  من  القادمة  للتهديدات 
املنظمة، كام أشار إىل أن مستوى معرفة األفراد يف املنظمة ووعيهم بأمن املعلومات يمكن أن يؤثر يف 
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نجاح خطة أمن املعلومات يف املنظمة، وأن أي حتسني يف خطتها جيب أن يشمل حتسني مستوى معرفة 
منسوبيه ووعيهم بقضايا أمن املعلومات.

األمنية ضمن  »التهديدات  بعنوان:  دراسة  أجرى  الذي   )Bruck, 2008( بروك  مايكل  معه  ويتفق 
ماذا؟«، وتوصل فيها إىل أن غالبية الناس تعتقد أن أكثر التهديدات األمنية التي تواجه املنظامت تأيت 
من املخرتقني خارج املؤسسة؛ لذا فكثري من املؤسسات تنفق مبالغ طائلة حلامية نظامها املعلومايت من 
التهديدات اخلارجية؛ بينام أثبتت الدراسات أن %80 من اهلجامت والتهديدات التي حصلت كان من 
داخل املنظمة وليس من خارجها، من موظفني سابقني حيملون حقدًا عىل املؤسسة ومستائني منها، 
ولدهيم  املؤسسة،  معلومات  نظام  يف  الضعف  نقاط  يعرفون  ألهنم  وذلك  منها؛  طردوا  موظفني  أو 
ل للنظام، ومن َثمَّ فإن بإمكاهنم نرش )فايروسات( داخل الشبكة، أو  القدرة عىل الوصول غري املخوَّ
تدمري بعض املناطق احلساسة يف النظام أو تعطيلها، ويرى أن األسلوب األمثل حلامية نظام املعلومات 
يف املؤسسة يكمن يف وضع سياسة أمنية، ونظام فاعل للتحقق من الشخصيات التي تدخل النظام، 
ووجود برامج قوية ملكافحة ))الفايروسات((، وجدران نارية حلامية النظام، واالعتامد عىل طاقم عمل 

ذي خبة واحرتافية يف جمال أمن املعلومات.

 Wiederkehr,( ويديركر  برونو  مؤسسة  أي  يف  املعلومات  ألمن  سياسة  وضع  أمهية  يف  ويشاركهام 
2003(، إال أنه يشري إىل أن املنظامت لن تستفيد من وضع سياسة ألمن معلومات إن مل تعمل عىل 
تنفيذها عىل أرض الواقع وترفع من مستوى وعي مستخدمي النظام بأمن املعلومات، وأكد عىل أمهية 
وجود سياسة أمنية واضحة، وعىل فهم املستخدمني هلذه السياسة واهلدف منها، وكيف يتعرفون إىل 
األخطار املحدقة بأمن املعلومات، وكيف يمكن معاجلتها بشكل آمن، وتطبيق هذه السياسة األمنية 

بآلية صارمة يمكن من خالهلا حماسبة كل من خيالف بنودها.

وهذه املخاوف من عدم تطبيق سياسة أمن املعلومات ومن بقائها حبًا عىل ورق أثارهتا الدراسة التي 
أن  إىل  املؤسسات واجلهات، وخلصت  )Ponemon Institute( عىل عدد من  بونيمون  قام هبا معهد 
املعلومات، وأن هناك أخطاء كبرية  بأمن  تواجه صعوبات يف فرض سياساهتا اخلاصة  هذه اجلهات 
هذه  من  وأن  كبرية،  أمنية  مشكالت  إىل  وأدت  املؤسسات  هذه  داخل  املستخدمني  قبل  من  وقعت 
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مكافحة  لبامج  وإيقافهم  اآلخرين،  مع  هبم  اخلاصة  املرور  لكلامت  املستخدمني  مشاركة  األخطاء 
ضارة  لبامج  وسحبهم  بالعمل،  اخلاصة  احلاسب  أجهزة  عىل  النارية  واجلدران  ))الفايروسات(( 
ب�)فايروسات(  مصابة  خارجية  ذاكرة  وإدخال  أجهزهتم،  عىل  وتنصيبها  )اإلنرتنت(  شبكة  من 
و)تروجونات( يف أجهزة العمل، كام توصلت إىل أن معظم هذه املؤسسات أنفقت مبالغ ضخمة لبناء 
بنية حتتية أمنية متكاملة، إال أهنا مل توِل عناية بالقدر نفسه وباالهتامم بالعنرص البرشي، ونرش الوعي 

.)Venkatesan, 2009( .بأمن املعلومات بينهم

ويؤيد نتائج هذه الدراسة لويس نافارو، إذ يقول إنه حتى عندما يكون لدى املؤسسة أحدث التقنيات، 
وحتى إذا وضعت سياسات أمنية صارمة، وعينت موظفني يف جمال تقنية املعلومات عىل درجة عالية 
من املهارة إلدارة النظام ومركز البيانات؛ فإن بعض املؤسسات ليست آمنة كام جيب أن تكون، وأشار 
إىل دراسة ُأجريت عىل عدد من الرشكات واملؤسسات يف نيويورك بينت أن ما يقارب نصف مديري 
تقنية املعلومات أفادوا أن شبكات مؤسساهتم ونظمها شهدت اخرتاقًا أمنيًا واحدًا عىل األقل يف عام 
2006م، وذكر أن معظم هذه املخاطر واالخرتاقات َتَسبََّب هبا موظفني دون قصد من خالل إخالهلم 

.)Navarro, 2007( .بسياسة أمن املعلومات يف جهات عملهم

بوهاكينان  بيرتي  فيشري  املعلومات  بأمن  جهة  أي  منسويب  توعية  فيها  يمكن  التي  الكيفية  حول  أما 
فعالة للتوعية بأمن املعلومات”  “تصميم نظرية  )Petri Puhakainen, 2006( يف دراسة له بعنوان: 
إىل أن كثريًا من املؤسسات ركزت عىل التدابري األمنية التقنية واإلجرائية عندما قامت بتنفيذ حلول 
ألمن املعلومات، وأشار إىل أن ذلك ال يكفي، إذ يتطلب أمن نظام املعلومات أن يكون املستخدمون 
عىل علم بالتدابري األمنية املتاحة ويستخدموهنا كام هو موضح يف سياسات أمن املعلومات وتعليامهتا 
يف مؤسساهتم، وأن عدم االنتباه إىل ذلك يؤدي إىل فقدان الفائدة من هذه التدابري، وألجل ذلك ركز 
يف دراسته عىل البحث عن أفضل السبل التي تؤدي إىل امتثال مستخدمي نظم املعلومات للسياسات 
التدريب  يتم من خالل ثالث عمليات وهي:  املسألة  أن حل هذه  إىل  األمنية، وتوصل  والتعليامت 
عىل الوعي األمني لنظم املعلومات، القيام بحمالت توعية لبيان أمهية أمن املعلومات، ووضع نظام 

ملحاسبة غري املتقيدين بسياسة أمن املعلومات يف املؤسسة ومكافأة املتقيدين.

»نظرة عىل  بعنوان:  هلا  دراسة  )Mariana Hentea, 2005( يف  هنتيا  مريانا  أكدت  نفسه  اإلطار  ويف 
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مع  املتعاملني  مجيع  بني  املعلومات  بأمن  الوعي  نرش  أمهية  عىل  املعلومات«  أمن  حول  الوعي  حتقيق 
نظم املعلومات، وذكرت أن نرش هذا الوعي أصبح أولوية بالنسبة إىل كثري من املؤسسات التعليمية 
البامج  املاضية، وأنه ألجل ذلك عقدت اجلامعات كثريًا من  السنوات  املتحدة خالل  الواليات  يف 
التدريبية إلكساب منسوبيها مهارات أمن املعلومات، كام ناقشت اإلجراءات الالزم اتباعها لتحسني 
الوعي بأمن املعلومات، وذلك من خالل التنسيق بني اجلامعات واجلهات احلكومية واخلاصة ذات 

العالقة.

ومن خالل مراجعة ما اسُتعرض من الدراسات السابقة يتضح لنا أن هناك تركيزًا عىل قضايا الوعي 
واملنظامت  املؤسسات  وأنفقت  بذلت  مهام  أنه  عىل  أكدوا  الباحثني  معظم  وأن  املعلومات،  بأمن 
املعلومات  تقنيات  أحدث  باستخدام  معلوماهتا  أمن  عىل  املحافظة  سبيل  يف  واجلهود  األموال  من 
واالتصاالت، وبناء أفضل السياسات؛ إال أهنا تفشل يف املحافظة عىل أمن معلوماهتا ما مل تراِع توعية 
العنرص البرشي، وهو ما ستحاول هذه الدراسة الكشف عنه، ووضعه حتت جمهر البحث العلمي يف 
اجلامعات من خالل دراسة وعي أعضاء هيئة التدريس يف جامعة املجمعة -بدراسة حالة–للقضايا 

واملسائل املتعلقة بأمن املعلومات واملحافظة عليها.

الدراسات،  هذه  يف  معاجلتها  متت  التي  نفسها  املحاور  ستعالج  الدراسة  هذه  أن  من  الرغم  وعىل 
عن  ستختلف  أهنا  إال  املستخدمني؛  قبل  من  املعلومات  بأمن  الوعي  بجانب  يتعلق  ما  وخصوصًا 
البيئة األكاديمية ، وهذه الرشحية مل حتظ سابقًا  التي تم استعراضها يف كوهنا سرتكز عىل  الدراسات 

بدراسات معمقة تستطلع وعيهم بقضايا أمن املعلومات.

ثالثًا: اإلطار املفهومي:

معاجلة  وستتم  املعلومات،  ألمن  الرئيسة  اجلوانب  الدراسة  من  اجلزء  هذا  يف  الباحث  سيستعرض 
املوضوع من الزاوية النظرية التي تساعد يف توعية املستخدم وليس من الزاوية التقنية الفنية البحتة.
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أمن املعلومات:

يمكن النظر إىل أمن املعلومات من زوايا عدة ، ولكل زاوية مفهوم خيتص هبا ألمن املعلومات، ومن 
ذلك:

األساليب  يف  يبحث  الذي  العلم  ذلك  أنه  عىل  املعلومات  أمن  إىل  تنظر  األكاديمية:  	 الزاوية 
واإلسرتاتيجيات التي تؤمن محاية املعلومات من املخاطر واالعتداءات.

	 الزاوية التقنية: تنظر إىل أمن املعلومات عىل أنه استخدام الوسائل واألدوات واإلجراءات التي 
تضمن محاية املعلومات، ومتنع االعتداء عليها من قبل أطراف غري خمولة باستخدام النظام.

	 الزاوية القانونية: تنظر إىل أمن املعلومات عىل أنه التدابري والترشيعات واألنظمة التي تضمن 
محاية رسية املعلومات وسالمة توافرها.

مراحل تطور مفهوم األمن املعلومايت:

منذ أن ُوجدت املعلومة كان االهتامم بسالمتها هدفًا يف حد ذاته، وازداد هذا االهتامم مع التطور الذي 
حصل يف شكلها من املطبوع إىل اإللكرتوين، فقد رفعت البيئة الرقمية من نسب خطورة االعتداء عىل 

املعلومات، ومر مفهوم األمن املعلومايت بمراحل عدة، وفيام يأيت نستعرض أهم هذه املراحل:

أو  البيانات  إىل  الوصول  حتديد  حول  يدور  األمنية  مفهوم  كان  املايض:  القرن  من  الستينيات  فرتة 
أول ظهور  ذلك  األجهزة، وكان  التالعب يف  من  اخلارجيني  الغرباء  منع  عليها من خالل  االطالع 
ملصطلح أمن احلواسيب، والذي يعني محاية احلواسيب وقواعد البيانات، ونتيجة للتوسع يف استخدام 

أجهزة احلاسوب تغري االهتامم ليمثل السيطرة عىل البيانات ومحايتها.

استخدام  ذلك  ورافق  البيانات،  أمن  مفهوم  إىل  االنتقال  املايض:  القرن  من  السبعينيات  	 فرتة 
مواقع  حلامية  إجراءات  إىل  إضافة  البيانات،  إىل  الوصول  عىل  للسيطرة  بسيطة  مرور  كلامت 
هلا  إضافية  نسخ  وخزن  للبيانات،  رسيعة  اسرتجاع  خطط  واعتامد  الكوارث،  من  احلواسيب 

وللبجميات بعيدًا عن موقع احلاسوب.
البيانات، وأسهمت  استخدام  أمهية  ازدادت  املايض:  القرن  من  والتسعينيات  الثامنينيات  	 فرتة 
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باملشاركة يف  السامح ألكثر من مستخدم  واالتصاالت يف  املعلومات  تقنية  التطورات يف جمال 
البيانات، فقد كانت هذه الفرتة مرحلة أمن املعلومات، إذ أدى الرتكيز عىل املعاجلات  قواعد 
الدقيقة إىل انتقال األمن من البيانات إىل املعلومات من حيث املحافظة عىل املعلومات وتكاملها 

وتوافرها ودرجة توثيقها؛ لتقليص اخرتاقها والتالعب هبا.
	 بداية القرن احلادي والعرشين: وهي مرحلة أمن املعرفة، وذلك النتشار الذكاء االصطناعي، 
األخرى  والتطورات  والشبكات،  املنظومات  بني  والتفاعل  البيانات  تناقل  معدالت  وازدياد 

املرتبطة بالتطبيقات احلاسوبية للمعارف البرشية. )اخلناق، 2008(.

مصطلحات ُتسَتَخدم يف جمال أمن املعلومات:

يالحظ من يقرأ يف جمال أمن املعلومات أو يتعامل مع بعض مكوناته تكرار بعض املصطلحات التي 
هلا عالقة مبارشة هبذا العلم، هذه املصطلحات هلا معاٍن خاصة باملتعاملني يف هذا املجال، ورغبًة يف 

إيضاح املقصود هبا يف جمال أمن املعلومات نورد بعضًا منها، وهي:

يتم حتميله عىل جهاز احلاسب دون علم صاحبه،  برجمي  أو )كود(  برنامج   :)  	Virus( الفايروس 
لنفسه  تكرار  بعملية  فيقوم  احلاسب،  ذلك  يف  املوجودة  امللفات  أو  التطبيقات  بأحد  ويرتبط 
ليصيب أكب قدر ممكن من التطبيقات وامللفات داخله، فيستهلك بذلك كل الذاكرة املتاحة فيه أو 
معظمها؛ مما يؤدي إىل إيقاف النظام أو بطء عمله. كام أن لديه القدرة عىل التنقل عب الشبكة ومن 
خالل وسائط التخزين املختلفة، ويعتمد يف تنقله عىل السلوك البرشي من خالل مرفقات البيد 
اإللكرتوين، أو نقله باستخدام الذاكرة اخلارجية، أو نسخ امللفات املصابة ونقلها إىل حاسب آخر.
(: وهي نوع خاص من ))الفايروسات(( أو خوارزمية تكرر نفسها عب الشبكة،   	Worm( الدودة
وتتنقل دون مساعدة من السلوك البرشي، ومن َثمَّ فهي تنترش بشكل رسيع، وتقوم باستهالك 

موارد احلاسب، أو إغالق النظام، وهي عند عملها ال ترتبط ببامج أخرى.
احلاسب  صاحب  إىل  بالنسبة  مقبول  تطبيق  خلف  يعمل  تشغييل  برنامج   :)  	Trojan( تروجان 
)لذلك أطلق عليه اسم حصان طروادة(، ولكنه يف واقع األمر جيعل من حاسبه خادمًا حلاسب 

املهاجم، ليتمكن املتسلل بذلك من السيطرة عىل حاسب الضحية.



الوعي بأمن المعلومات لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات: دراسة حالة لجامعة المجمعة

22

(: أفراد حياولون الوصول إىل الشبكة أو األجهزة املرتبطة هبا دون ترصيح   	Hackers( املتسللون
بذلك، بغرض الفضول أو رسقة البيانات أو إتالفها أو غري ذلك.

(: بريد إلكرتوين إعالين يتم إرساله إىل عدد كبري من الناس دون أخذ   	SPAM( الرسائل الدعائية
موافقتهم عىل ذلك، وهو يستهلك كثريًا من موارد الشبكة.

إلكرتونية ذات مظهر  بريد  املهاجم رسائل  إذ يرسل  (: هو عملية احتيال،   	Phishing( يد التصُّ
مرشوع يف حماولة للحصول عىل معلومات شخصية ومالية من الضحية، ومن أمثلة ذلك رسالة 
من البنك الذي يتعامل معه الضحية يطلب منه حتديث معلومات حسابه، وعند الضغط عىل 
الرابط الذي يقدمه لك يقوم بفتح موقع آخر يشبه يف تصميمه موقع البنك الذي يتعامل معه، 

ويطلب منه معلومات عن حسابه، لتنتقل بعدها هذه املعلومات إىل املهاجم.
َمت لتمنع عمل أي  (: هي برامج ُصمرِّ  	Anti-Virus software( )برامج مكافحة )الفايروسات
برنامج عىل احلاسب دون علم صاحبه أو إرادته، ومن َثمَّ تؤمن احلامية له، وتعمل عىل إزالة هذه 

)الفايروسات( من اجلهاز املصاب هبا.
َمت لتمنع عمل أي برنامج  (: برامج ُصمرِّ  	Anti-Spyware software( برامج مكافحة التجسس
عىل احلاسب يقوم بعملية مجع بيانات عن صاحب احلاسب وإرساهلا إىل طرف آخر دون علمه، 

والتي منها كلامت املرور وغريها.
ح به إىل الشبكة أو جهاز  (: وهو برنامج صمم ليمنع الدخول غري املرصَّ  	Firewall( جدار احلامية
احلاسب اآليل، وهو يقوم بفحص تدفق البيانات من الشبكة أو إليها، أو من جهاز احلاسب اآليل 

أو إليه، ويوقف تدفق البيانات التي ال تلبي معايري األمن املحددة.
ذ لضامن نقل املعلومات  (: العمليات واإلجراءات التي ُتَنفَّ  	Network Security( أمن الشبكات

لني. من نقطة إىل أخرى من الشبكة دون أن تصل إىل أشخاص غري خموَّ
عدم  لضامن  ُتتََّخذ  التي  واإلجراءات  املعايري   :)  	communication Security( االتصاالت  أمن 
لني للمعلومات أثناء عملية نقلها من نقطة إىل أخرى داخل الشبكة  اعرتاض أشخاص غري خموَّ

يته. من خالل وسائل االتصال السلكية أو الالسلكية بام يضمن سالمة االتصال ورسرِّ
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إدارة أمن املعلومات:

ختزن  أو  عليه  تظهر  الذي  شكلها  عن  النظر  بغض  جهة  أي  يف  املهمة  األصول  من  املعلومات  ُتعد 
من  تنتج  هائلة  معلومات  متتلك  التي  اجلهات  معظم  عمدت  فقد  األمهية  هذه  إىل  ونظرًا  بواسطته، 
خالل إجراءات عملها وتتوالد من عمليات معاجلتها–يف هذا العرص الذي اتسم باالنفجار املعلومايت 
كامل  ضبط  حتقيق  عىل  تعمل  التي  اإلجراءات  من  كثري  املعلومات–إىل  نقل  يف  العالية  والرسعة 
َتمل أن تتعرض هلا هذه املعلومات، وذلك من خالل إقامة نظام إلدارة  للتهديدات واملخاطر التي حُيَ

أمن املعلومات.

هذا النظام يسعى إىل توفري قدر كبري من احلامية ملعلومات أفراد أي مؤسسة أو منشأة، من خالل بناء 
سياسات ووضع إسرتاتيجيات ألمن املعلومات تعمل عىل توفري امليزات اآلتية للمعلومات:

	 اخلصوصية: وتتعلق بضامن أمنية البيانات واملعلومات املتعلقة باألفراد والرشكات ومحايتها من 
الوصول غري املرشوع إليها.

البيانات وإدخاهلا هم ذاهتم الذين يظهرون  	 املصادقة: التأكد من أن الذين يقومون باستخدام 
عىل الشبكة؛ وضامن التطابق بني األفراد الذين يظهرون عىل الشبكة وبني األفراد الذين حياولون 

عدم الظهور عند ارتكاهبم بعض األخطاء.
	 احلامية: التأكد من أن موارد البيانات واملعلومات ال يمكن أن تتعرض لالستخدام غري املرشوع 

بفعل تعرضها لالنتهاك من قبل )الفايروسات( أو اهلجوم من قبل جهات من خارج املنظمة.
لع عليها من قبل أشخاص  	 الرسية أو املوثوقية: وتعني التأكد من أن املعلومات ال ُتكَشف وال ُيطَّ

لني بذلك. غري خموَّ
	 التكاملية وسالمة املحتوى: التأكد من أن حمتوى املعلومات صحيح ومل يتم تعديله أو العبث به، 
وبشكل خاص التأكد من عدم تدمري املحتوى أو تغريه أو العبث به يف أي مرحلة من مراحل 
أو عن طريق تدخل غري  املعلومات  الداخيل مع  التعامل  التبادل، سواء يف مرحلة  أو  املعاجلة 

مرشوع.
واستمرار  املعلومايت  النظام  استمرار عمل  من  التأكد  اخلدمة:  أو  املعلومات  توافر  	 استمرارية 
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القدرة عىل التفاعل مع املعلومات وتقديم اخلدمة ملواقع املعلوماتية، وأن مستخدم املعلومات 
لن يتعرض إىل منع استخدامه هلا أو دخوله إليها.

	 عدم إنكار الترصف املرتبط باملعلومات ممن قام به: وُيَقصد به ضامن عدم إنكار الشخص الذي 
قام بترصٍف ما متصل باملعلومات أو مواقعها أنه هو الذي قام هبذا الترصف، بحيث تتوفر قدرة 

إثبات أن ترصفًا ما قد تم من شخص ما يف وقت معني. )دمهش والقيش، 2004م(.

اجلريمة املعلوماتية:

إن أي نظام إلدارة أمن املعلومات يسعى بشكل أسايس إىل ضامن عدم القيام بعمل أو إجراء يؤدي إىل 
تعديل املعلومات أو العبث هبا من قبل أشخاص غري خمولني، وهو ما يطلق عليه اجلرائم املعلوماتية، 
فت بحسب املنظور الذي تم من خالله  وقد عوجلت هذه اجلرائم من جوانب عدة ، وتبعًا لذلك ُعررِّ

معاجلة هذه اجلرائم، ومن هذه اجلوانب:

وسيلة اجلريمة:

رئيسًا.  دورًا  املعلوماتية  وال��بام��ج  احلاسوبية  البيانات  فيها  تلعب  التي  	 اجلرائم 
.)Harvard,1991(

.) فعل إجرامي يستخدم احلاسب أداًة رئيسًة يف ارتكابه. )رستم، 1992	 
	 موضوع اجلريمة:

نشاط غري مرشوع موجه لنسخ املعلومات املخزنة داخل احلاسب أو التي حتول عن طريقه، أو تغريها 
أو حذفها أو الوصول إليها )رستم، 1992(.

أداة اجلريمة:

  	Thompson,( .أي جريمة يكون متطلبًا القرتافها أن تتوافر لدى فاعلها معرفة بتقنية احلاسب
.)1997

.)  	Schjolberg and Hubbard أي فعل غري مرشوع تكون تقنية املعلومات أساسية يف ارتكابه. )2005 ,
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بطريقة مبارشة  كل فعل أو امتناع من شأنه االعتداء عىل األموال املادية أو املعنوية يكون ناجتًا–	 
أو غري مبارشة–عن تدخل التقنية املعلوماتية. )البقيل، 2008(.

	 ومتثل اجلريمة املعلوماتية أحد معوقات التطور التقني والنمو املعلومايت، فقد أدى هذا النوع من 
اجلرائم من رسقة وقرصنة وتدمري إىل إحجام كثري من الناس عن التعامالت اإللكرتونية. وقد 

ساعد مقرتيف هذه اجلرائم عىل االستمرار يف جرائمهم أسباب عدة؛ منها:
	 صعوبة اكتشاف اجلريمة، وصعوبة اكتشاف مرتكبها.

إمكانية  من  اإلفالت  يمكنهم  بحيث  وأمكنتهم  عملهم  أساليب  تغيري  عىل  املجرمني  	 قدرة 
مراقبتهم.

	 سهولة التواصل بني املجرمني من دول عدة والتعاون فيام بينهم عىل القيام بأعامل إجرامية.
	 التنفيذ عن ُبعد؛ فقد يكون الفاعل يف دولة ومكان تنفيذ اجلريمة يف دولة أخرى.

	 أن هذه اجلرائم تتميز بصعوبة إثباهتا، وصعوبة وجود دليل مادي.
.) سهولة حمو الدليل الرقمي. )عبداهلل، 2009	 

وسائل محاية الوصول إىل املعلومات:

ُتعد كلمة املرور من أضعف الوسائل املستخدمة لتحديد هوية املستخدم، وضامن عدم وصول غري 
املخولني للمعلومات، وذلك إلمكانية التعرف إليها، فغالبًا ما يميل اإلنسان إىل اختيار كلامت مرور 
سهلة التذكر؛ بينام توفر السامت احليوية طرائق آمنة للتوثيق وحتديد اهلوية، إذ ُتسَتَخدم هذه اخلصائص 

الفسيولوجية لإلنسان من أجل توثيق هويته، ومن أمثلة هذه اخلصائص:

صمة الصوت: تقوم هذه التقنية عىل تسجيل صوت الشخص املتحدث وحتليل نبته. ب	 
	 بصمة العني: تستخدم هذه التقنية )كامريا فيديو( اللتقاط األنامط املعقدة لألنسجة يف القزحية 
العني،  قزحية  بصمة  نوعان:  التقنية  هذه  حتت  ويندرج  العني.  شبكية  يف  الدموية  األوعية  أو 

بصمة شبكية العني.
	 بصمة اإلصبع: تعمل هذه التقنية عىل حتليل خصائص بصمة األصبع ومقارنتها لكوهنا ختتلف 

من شخص إىل آخر، وال يمكن أن تتكرر عند شخصني.
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	 بصمة الوجه: حتلل تقنية التعرف إىل الوجه سامت وجه الشخص التي ال تتغري بسهولة باستخدام 
)كامريا فيديو( رقمية.

	 هندسة اليد: تعتمد تقنية هندسة اليد عىل التقاط صورة ثالثية األبعاد لليد وحتليل شكلها من 
حيث طوهلا، ومواقع األصابع واملفاصل.. وغريها من اخلصائص، ومن َثمَّ حفظها يف قاعدة 

البيانات. )الدليجان، 2010م(.

رابعًا: عرض البيانات ومناقشتها:

واالجتامعية  والعلمية  الشخصية  باخلصائص  املرتبطة  املتغريات  من  عدد  عىل  الدراسة  هذه  تقوم 
والوظيفية لعينة الدراسة متمثلًة يف: )العمر، اجلنس، املستوى التعليمي، املهنة، احلالة االجتامعية( ، 

والتي هتدف إىل إيضاح خصائص املجتمع املراد دراسته وطبيعته.

اجلدول رقم )2( توزيع عينة الدراسة وفق متغري العمر

النسبة املئويةالتكرارالعمر
6244من 36–45 سنة
3827من 26–35 سنة

2114.9من 46 سنة–55 سنة
251611.3 سنة فأقل
42.8فوق 55 سنة

142100املجموع

يتضح من اجلدول رقم )2( أن )54( من أفراد الدراسة–وبنسبة قدرها %38.3 من عينة الدراسة–
أعامرهم 35 سنة فأقل، و)62( فردًا أعامرهم من 36–45 سنة بام نسبته %44 من إمجايل عينة الدراسة؛ 
أي أن ما نسبته %82.3 من إمجايل أفراد عينة الدراسة أعامرهم أقل من 46 سنة، وهذا يعني أن جمتمع 
الدراسة ُيعد إمجااًل من فئة العمر الشابة يف هذا املجتمع )إن أخذنا يف احلسبان كون جمتمع الدراسة 
من املجتمعات التي ُيعد أقل سن فيها هو 22 عامًا تقريبًا( ، كام أن هذه الفئة هي ممن عارصت ظهور 
املجتمع  هذا  أفراد  معظم  يمتلك  أن  ُيَتوقع  َثمَّ  ومن  التعلم،  مرحلة  يف  و)اإلنرتنت(  اآليل  احلاسب 

املبادئ األساسية الستخدام احلاسب وشبكة )اإلنرتنت(.
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اجلدول رقم )3( توزيع عينة الدراسة وفق متغري اجلنس

النسبة املئويةالتكراراجلنس
8360.6ذكر
5439.4أنثى

142100املجموع

يتضح من اجلدول رقم )3( أن نسبة الذكور تفوق نسبة اإلناث يف جمتمع الدراسة؛ ويمكن إرجاع 
السبب يف ذلك إىل أن جامعة املجمعة من اجلامعات الناشئة التي اليزال كثري من أقسامها العلمية ال 
يقبل إال الذكور؛ نظرًا إىل وجود كليات يف اجلامعة خمصصة فقط لإلناث كانت تابعة جلامعة األمرية 
نورة بنت عبدالرمحن، وقد بدأت اجلامعة منذ صدر القرار السامي بتعيني أول مدير هلا يف فتح املجال 
أمام اإلناث يف معظم البامج األكاديمية التي تقدمها اجلامعة، إال أنه بشكل عام يمكن أن ُتَعد نسبة 

اإلناث والذكور يف جمتمع الدراسة متقاربة.

اجلدول رقم )4( توزيع عينة الدراسة وفق متغري املؤهل 

النسبة املئويةالتكراراملؤهل 
7552.8ماجستري
3726.1دكتوراه

2819.7بكالوريوس
21.4مؤهل آخر

%142100املجموع

يتضح من اجلدول رقم )4( أن معظم عينة الدراسة هم ممن حيملون مؤهالت عليا يف جمال ختصصاهتم، 
وبام أن كثريًأ من التخصصات تستخدم يف الوقت احلايل احلاسب اآليل بشكل كبري يف جماالت عملها 
وتطبيقاهتا؛ فإن هذا يتطلب من املتخصصني يف هذه املجاالت مهارات تقنية يف جمال احلاسب اآليل 

والتعامل مع شبكة )اإلنرتنت(، وباألخص ما يتعلق باملحافظة عىل املعلومات ومحاية البجميات.

وعليه فُيتوقع أن يكون أفراد جمتمع الدراسة عىل درجة كافية من الوعي بأساسيات أمن املعلومات 
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واملحافظة عليها، ومحاية احلاسب اآليل مما قد تلحقه به )الفايروسات( وملفات التجسس وغريمها من 
امللفات الضارة من أذى.

اجلدول رقم )5( توزيع عينة الدراسة وفق متغري الكلية

النسبة املئويةالتكرارالكلية 
2819.7الرتبية باملجمعة

1812.7املجتمع باملجمعة
1812.7العلوم اإلدارية واإلنسانية باملجمعة

1812.7الرتبية بالزلفي
1812.7العلوم والدراسات اإلنسانية بحوطة سدير

1510.6العلوم الطبية التطبيقية باملجمعة
117.7اهلندسة باملجمعة

117.7العلوم بالزلفي
53.5العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط

142100املجموع

يتضح من اجلدول رقم )5( أن %19.7من إمجايل عينة الدراسة هم من منسويب كلية الرتبية باملجمعة؛ 
وذلك يعود إىل كوهنا ثاين أكب الكليات يف اجلامعة من حيث عدد الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، كام 
أهنا األقدم فقد ُأنشئت عام 1984م، تليها كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية التي تشتمل عىل ختصصات 
حديثة ُتعد من الكليات التي تستقطب كثريًا من املتقدمني إىل اجلامعة، أما أقل الكليات عددًا فهي كلية 

العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط وهي أحدث كلية يف اجلامعة من حيث النشأة.

وللتعرف إىل مدى وعي أعضاء هيئة التدريس بجامعة املجمعة بقضايا أمن املعلومات فقد تم حساب 
تكشف  بحيث  صياغتها  متت  التي  األسئلة  عىل  الدراسة  عينة  إلجابات  املئوية  والنسب  التكرارات 

مدى وعي املستجيب بالقضايا املطروحة، وقد جاءت النتائج كام يوضحها اجلدول رقم )6(.
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اجلدول رقم )6( إجابات عينة الدراسة عىل األسئلة التي حتدد مدى وعي أعضاء هيئة التدريس بقضايا 
أمن املعلومات مرتبة تنازليًا حسب متوسطات املوافقة

املتوسط اإلجابةالتكرارالسؤال
احلسايب

االنحراف 
الرتبةاملعياري

النعم %

هل ترى أنه من الرضورة وضع سياسات 
وإجراءات حتفظ أمن املعلومات يف اجلامعة؟

1411ك
1.990.0841

%99.30.7

هل تعلم أنه يمكن أن يصيب حاسبك )فايروس( 
ويتلف–بشكل كامل أو جزئي–ملفاتك؟

1411ك
1.990.0842

%99.30.7

هل ترى أمهية توعية أعضاء هيئة التدريس يف 
اجلامعة بالقضايا املتعلقة بأمن املعلومات؟

1384ك
1.970.1663

%97.22.8

هل تستخدم برامج ملكافحة )الفايروسات(؟
1384ك

1.970.1664
%97.22.8

هل تؤيد وضع اجلامعة لنظام يمنع الوصول 
إىل املواقع اإللكرتونية التي من املمكن أن ترض 

بحاسبك؟

1374ك
1.970.1675 %97.22.8

هل تعلم أن إصابة حاسبك ب�)فايروس( قد 
يتسبب بتعطل جهازك أو تلف بعض أجزائه 

الصلبة؟

1365ك
1.960.1866 %96.53.5

هل تعلم أنه من املمكن أن تنتقل امللفات الضارة 
من حاسب إىل آخر من خالل شبكة )اإلنرتنت( 

أو شبكة العمل؟

1366ك
1.960.2027 %95.84.2
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تابع جدول رقم )6(

إجابات عينة الدراسة عىل األسئلة التي حتدد مدى وعي أعضاء هيئة التدريس بقضايا أمن 
املعلومات مرتبة تنازليًا حسب متوسطات املوافقة

املتوسط اإلجابةالتكرارالسؤال
احلسايب

االنحراف 
الرتبةاملعياري النعم%

هل تعلم أنه من املمكن أن خيرتق 
شخص ما حاسبك من خالل شبكة 

لع– )اإلنرتنت( أو شبكة العمل، ويطَّ
بشكل كامل أو جزئي–عىل ملفاتك؟

1347ك

1.950.2188 %95.05.0

هل تعلم أنه يمكن أن تنتقل امللفات 
الضارة من خالل الذاكرة الوميضية 

)Flash memory( ؟

12813ك
1.910.2909 %90.89.2

هل ترى أنك بحاجة إىل دورات تدريبية 
يف جمال أمن املعلومات؟

12517ك
1.880.32610

%88.012.0
هل تعلم أنه يمكن أن يطلع شخص 
ما عىل ملفاتك أثناء نقلها عب شبكة 

)اإلنرتنت( أو شبكة العمل؟

12022ك
1.850.36311 %84.515.5

هل تؤيد طلب اجلامعة من منسوبيها 
تغيري كلامت املرور اخلاصة بدخوهلم 

إىل النظم األكاديمية واإلدارية بشكل 
دوري؟

11130ك

1.790.41112 %78.721.3

هل تقوم بنسخ ملفاتك احتياطيًا يف 
ذاكرة خارجية؟

10733ك
1.760.42613

%76.423.6
هل ترى رضورة منع تنصيب البامج 

غري األصلية عىل أجهزة حاسب 
اجلامعة؟

10533ك
1.760.42814

%76.123.9

هل حتَّدث بشكل دوري برامج احلامية 
املوجودة عىل حاسبك؟

10834ك
1.760.42815

%76.123.9
هل ترى أنه جيب أن تُشرتط للدخول 

إىل أنظمة اجلامعة األكاديمية واإلدارية 
كلامت مرور معقدة )طوهلا من 6 إىل 13 

خانة، ومكونة من أرقام وحروف(؟

10240ك

1.720.45116 %71.828.2
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تابع جدول رقم )6(

اجابات عينة الدراسة عىل األسئلة التي حتدد مدى وعي أعضاء هيئة التدريس بقضايا أمن 
املعلومات مرتبة تنازليًا حسب متوسطات املوافقة

السؤال
املتوسط اإلجابةالتكرار

احلسايب
االنحراف 

الرتبةاملعياري النعم %
هل تضع كلمة مرور عىل جهازك كي 

ال يتمكن غريك من فتحه؟
9447ك

1.670.47317 %66.733.3
هل ترى عدم السامح بوصل أي ذاكرة 
خارجية بأجهزة اجلامعة منعًا لنقل أي 

ملفات ضارة؟

9147ك
1.660.47618 %65.934.1

ناري  جدار  برنامج  تستخدم  هل 
حلامية حاسبك من االخرتاق؟

6773ك
1.480.50119 %47.952.1

هيئة  عضو  أخذ  رضورة  تؤيد  هل 
التدريس ملوافقة عامدة تقنية املعلومات 

قبل تنصيب أي برنامج؟

6774ك
1.480.50120 %47.552.5

امللفات  عىل  مرور  كلامت  تضع  هل 
واملجلدات اخلاصة بك كي ال يتمكن 

غريك من فتحها؟

6676ك
1.460.50121 %46.553.5

هل تقوم بتغيري كلامت املرور اخلاصة 
بك دوريًا؟

5488ك
1.380.48722 %38.062.0

من  حلاميتك  برامج  تستخدم  هل 
ملفات التجسس؟

5090ك
1.360.48123 %35.764.3

من  حلاميتك  برامج  تستخدم  هل 
املواقع املزيفة؟

4099ك
1.290.45424 %28.871.2

حمتويات  حلفظ  برامج  تستخدم  هل 
امللفات من أي تعديل أو حتى السامح 

بطباعة املحتوى؟

39102ك
1.280.44925 %27.772.3

التي  املهمة  امللفات  ر  تشفَّ هل 
شبكة  خالل  من  بإرساهلا  تقوم 

)اإلنرتنت(؟

35106ك
1.250.43426 %24.875.2

العمل  يف  زمالئك  مع  تتبادل  هل 
أجل  من  بكم  اخلاصة  املرور  كلامت 

تيسري إنجاز بعض األعامل؟

28112ك
1.200.40127 %20.080.0
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تابع جدول رقم )6(

اجابات عينة الدراسة عىل األسئلة التي حتدد مدى وعي أعضاء هيئة التدريس بقضايا أمن 
املعلومات مرتبة تنازليًا حسب متوسطات املوافقة

السؤال
اإلجابةالتكرار

املتوسط 
احلسايب

االنحراف 
الرتبةاملعياري النعم %

تصل  التي  الرسائل  بفتح  تقوم  هل 
غري  مصدر  من  اإللكرتوين  بريدك  إىل 

معروف لك؟

28113ك
1.200.40028 %19.980.1

هل تقوم بفتح امللفات املرفقة بالرسائل 
من  اإللكرتوين  بريدك  إىل  تصل  التي 

مصدر غري معروف لك؟

20122ك
1.140.34929

%14.185.9

يتضح من خالل النظرة الشاملة إىل كامل بيانات اجلدول السابق رقم )6( أن مستوى وعي أعضاء 
هيئة التدريس يف جامعة املجمعة جيد بشكل عام، كام أهنم يملكون معلومات جيدة حول أهم املسائل 
املتعلقة بأمن املعلومات، إذا أمعنا النظر يف إجاباهتم عن األسئلة التسع والعرشون لوجدنا أهنم عىل 

علم بقواعد أمنية مهمة ويقومون بتطبيقها، فقد أفادوا بأهنم:

يرون رضورة وجود سياسات وإجراءات حتفظ أمن املعلومات يف اجلامعة.

إىل تلف امللفات  يعلمون أن إصابة احلاسب اآليل ب�)فايروس( يؤدي–بشكل كامل أو جزئي–	 
املحفوظة فيه.

	 يرون رضورة نرش الوعي بالقضايا املتعلقة بأمن املعلومات يف اجلامعة.
	 يستخدمون برامج مكافحة )الفايروسات( يف أجهزهتم.

	 يعتقدون بأمهية وجود نظام يف اجلامعة يمنع الوصول إىل املواقع اإللكرتونية التي من املمكن أن 
ترض بحاسبات منسوبيها.

	 يعلمون أن إصابة احلاسب ب�)فايروس( قد يتسبب بتعطله أو تلف بعض أجزائه الصلبة.
تنتقل من حاسب إىل آخر من خالل شبكة )اإلنرتنت( أو شبكة  الضارة  امللفات  	 يعلمون أن 

العمل.



حمد بن إبراهيم العمران الوعي بأمن المعلومات لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات: دراسة حالة لجامعة المجمعة

33

	 ويف املقابل هناك بعض القواعد األمنية التي ال يتقيدون هبا إما عن عدم علم هبا وإما تقلياًل من 
خطورهتا، فقد أفادوا بأهنم:

	 يقومون بفتح الرسائل التي تصل إىل بريدهم اإللكرتوين من مصدر غري معروف هلم.
	 يقومون بفتح امللفات املرفقة برسائل البيد اإللكرتوين التي تصل إليهم من مصدر غري معروف هلم.

	 يتبادلون كلامت املرور اخلاصة هبم مع زمالئهم يف العمل.
فرون امللفات التي يقومون بإرساهلا من خالل شبكة )اإلنرتنت(. 	 ال يشرِّ

	 ال يستخدمون برامج حلفظ حمتويات ملفاهتم من أي تعديل أو لعدم السامح بطباعتها.
	 ال يستخدمون برامج حلاميتهم من املواقع املزيفة.

اجلدول رقم )7( عىل من تقع مسؤولية أمن املعلومات 
اخلاصة بأعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة؟

النسبة املئويةالتكراراجلهة
8459.2عامدة تقنية املعلومات

4531.7عضو هيئة التدريس نفسه
117.7ال أعلم 

21.4جهات أخرى
142100املجموع

املعلومات  أمن  أن مسؤولية  يرون  الدراسة  عينة  إمجايل  %59.2من  أن   )7( اجلدول رقم  يتضح من 
اخلاصة بأعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة تقع عىل عامدة تقنية املعلومات، يف حني أن %31.7 منهم 
يرون أن مسؤولية أمن هذه املعلومات يقع عىل عضو هيئة التدريس نفسه، وهذه النتيجة املختلف فيها 
نتجت–يف واقع األمر – من أن بعض املسؤوليات يقع عىل عامدة تقنية املعلومات وبعضها يقع عىل 
عضو هيئة التدريس، وإن كانت معظمها يقع عىل عضو هيئة التدريس، فمهامت عامدة تقنية املعلومات 
تكمن فقط يف توعية أعضاء هيئة التدريس وتنبيههم إىل القواعد الالزم اتباعها للمحافظة عىل أمن 
املعلومات،  أمن شبكة  للمحافظة عىل  الالزمة  والتقنية  الفنية  اختاذ اإلجراءات  معلوماهتم، وكذلك 

بينام تقع عىل عضو هيئة التدريس مسؤولية اتباع هذه القواعد واإلجراءات.
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بينام هناك %7،7 من إمجايل عينة الدراسة أجابوا بأهنم اليعلمون عىل من تقع مسؤولية أمن املعلومات 
اخلاصة بأعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة؛ وقد يعود ذلك–من وجهة نظر الباحث – إىل عدم توفر 

الوعي بأمن املعلومات لدهيم ورضورة أن يكون هناك جهة مسؤولة عن أمن املعلومات يف اجلامعة.

اجلدول رقم )8( أي من اآلثار اآلتية تدل عىل وجود مشكلة أمنية يف حاسبك؟

النسبة املئويةالتكراراآلثار
8660.6بطء عند تشغيل احلاسب وبعض البامج

7049.3اختفاء بعض امللفات أو البامج دون سبب واضح
6545.8عمل بعض البامج أو امللفات دون تدخل منك

5639.4عدم عمل بعض امللفات أو البامج فجأة
4833.8تغري اسم وحدة التخزين أو امللفات دون تدخل منك

3726.1ظهور رسالة تنبيه بعدم وجود مساحة متاحة من الذاكرة
53.5آثار أخرى

142100املجموع

تدل عىل  التي  اآلثار  من  أن  يرون  الدراسة  عينة  إمجايل  %60.6من  أن   )8( رقم  اجلدول  من  يتضح 
وجود مشكلة أمنية يف حاسبهم البطء عند تشغيل احلاسب وبعض البامج والتطبيقات املوجودة عىل 
احلاسب، و%49.3 منهم يرون أن اختفاء بعض امللفات أو البامج دون سبب واضح كذلك من هذه 
اآلثار الدالة عىل وجود مشكلة أمنية يف احلاسب، و%45.8 منهم يرون أن من هذه اآلثار عمل بعض 
البامج أو امللفات دون تدخل منهم ، وهذه بالفعل هي أكثر العالمات الدالة عىل وجود خطب معني 
يف جهاز احلاسب وإن كانت هلا مسببات تقنية أخرى يف بعض األحيان، ولعلنا نالحظ أن اكتشاف 
زيادة  رضورة  يعني  وهذا  املشاكل  هذه  بمثل  مرورهم  عىل  يدل  لربام  اآلثار  هذه  ملثل  الدراسة  عينة 
الوعي لدهيم باملسببات التي ربام تؤدي إىل مثل هذه املشكالت؛ كام يستدعي من عامدة تقنية املعلومات 
م ملنسويب اجلامعة ضمن خطتها التدريبية يوضح أبرز آثار إصابة  باجلامعة وضع برنامج تدريبي ُيقدَّ

احلاسب بمشكلة ربام تؤدي إىل اإلرضار بمعلومات املستخدم.
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اجلدول رقم )9( ممَّ تتكون كلامت املرور التي تستخدمها عادة؟

النسبةالتكراراملكون 
7653.5خليط 
3524.6أرقام 

3021.1حروف 
10.7رموز 

142100املجموع

يتضح من اجلدول رقم )9( أن %53.5من إمجايل عينة الدراسة–وهم الفئة األكثر من عينة الدراسة–
تتكون كلمة املرور التي يستخدموهنا عادة من أرقام وحروف ورموز أو اثنني منهام، وهذا يدل عىل 
مستوى وعي جيد لدى هذه النسبة من عينة الدراسة بقواعد اختيار كلامت املرور. ومما جيدر ذكره أن 
كثريًا من اجلهات تطلب للولوج إىل خدماهتا املتاحة عىل شبكة )اإلنرتنت( استخدام كلامت مرور ال 
تقل عن ثامين خانات، وأن تتكون من أحرف كبرية وصغرية وما ال يقل عن رقم واحد، وذلك هبدف 

زيادة صعوبة ختمني هذه الكلامت.

إال أن إفادة ما نسبته %45.8 من إمجايل عينة الدراسة أن كلامت املرور التي يستخدموهنا عادة تتكون 
أو  اجلامعة  يف  املرور  كلامت  اختيار  بسياسة  لدهيم  الوعي  زيادة  تتطلب  حروف؛  وإما  أرقام  من  إما 

وضعها إن مل تكن هذه السياسة قد ُوضعت.

اجلدول رقم )10( ما اإلجراء الذي تتبعه يف حال إصابة حاسبك يف العمل بـ)فايروس(

النسبة املئويةالتكراراإلجراء
5740.1أستعني بخبة الزمالء 

5438أعالج األمر بنفيس 
2618.3اتصل بعامدة تقنية املعلومات

42.8إجراءات أخرى 
10.7ال أتبع أي إجراء 

142100املجموع
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يتضح من اجلدول رقم )10( أن %78.1 من إمجايل عينة الدراسة يتعاملون بأنفسهم مع )الفايروس( يف 
حالة إصابته حلاسبهم أو يقومون باالستعانة بخبة زمالئهم، وهذا اإلجراء وإن كان مقبواًل إىل حد ما 
ممن لديه خلفية جيدة يف جمال احلاسب إال أنه سيتخلله كثري من األخطار، فالتعامل مع )الفايروسات( 
وغريها حيتاج إىل علم وخبة وربام يعتقد بعضهم أنه ختلص من ذلك )الفايروس( يف منطقة معينة بينام 
هو انتقل إىل مكان آخر أو أصاب جزءًا آخر مما يؤدي إىل تضاعف حجم اخلطر، كام أن ذلك اخلطر 
من املمكن أن يتضاعف يف حال كان ذلك احلاسب متصاًل بشبكة العمل وانتقل ذلك امللف الضار إىل 

أجهزة أخرى أو جتاوز اجلدران النارية التي حتمي مركز البيانات.

كام أن هذه النتيجة تدل عىل تقليل جمتمع الدراسة ملدى خطورة هذه )الفايروسات( و)الرتوجونات( 
وغريها من البجميات وامللفات الضارة، وهذا يتطلب توعيته، وزيادة اجلهود املبذولة حلامية الشبكة 

الداخلية يف اجلامعة.

اجلدول رقم )11( ما اإلجراء الذي تتبعه يف حال متت رسقة كلمة املرور اخلاصة بولوجك إىل بريدك 
اإللكرتوين أو إىل النظام األكاديمي يف اجلامعة؟

النسبة املئويةالتكراراإلجراء
8056.3االتصال بعامدة تقنية املعلومات 

5438حماولة احلصول عىل كلمة مرور جديدة 
42.8ال أختذ أي إجراء

42.8إجراء آخر
142100املجموع

عينة  من  العظمى  الغالبية  الدراسة–أي  عينة  إمجايل  %94.3من  أن   )11( رقم  اجلدول  من  يتضح 
إىل  سواء  للولوج  هبم  اخلاصة  املرور  كلامت  رسقة  عند  وصحيح  عاجل  بشكل  الدراسة–يترصفون 
بريدهم اإللكرتوين أو إىل النظام األكاديمي باجلامعة أو فقداهنا، وهذا يدل عىل وعي بخطورة هذا 
األمر، كام يدل عىل أن لدهيم استعدادًا لتطبيق أي إجراءات تساعدهم عىل املحافظة عىل رسية هذه 
كلامت  باختيار  خاصة  سياسة  وضع  باجلامعة  املعلومات  تقنية  عامدة  من  يتطلب  وهذا  املعلومات، 
املرور والتي لعل من إجراءاهتا أن تكون عىل األقل بطول ثامين خانات، وأن حتتوي عىل أحرف كبرية 
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لوحة  عىل  بسيطًا  تسلساًل  تعتمد  وأال  والرموز،  واحلروف  األرقام  من  خليطًا  تكون  وأن  وصغرية، 
املفاتيح.

جدول رقم )12( ما اإلجراء األول الذي تتبعه يف حال علمت أنه متت 
رسقة ملفات مهمة من حاسبك؟

النسبةالتكراراإلجراء
4833.8االتصال بعامدة تقنية املعلومات 

8660.6إبالغ اجلهات ذات الصلة هبذه امللفات 
53.5ال أختذ أي إجراء

32.1إجراء آخر 
142100املجموع

إجراءات رسيعة وصحيحة  يتخذون  الدراسة  أن غالبية عينة  يتضح من اجلدول رقم )12(  كذلك 
للتعامل مع أي اخرتاق أمني كرسقة ملفات مهمة من أجهزة احلاسب اخلاصة هبم، فقد أفاد %94.4من 
إمجايل عينة الدراسة أهنم يف حال علمهم برسقة أي ملفات من أجهزهتم يبلغون اجلهات ذات العالقة 
تقنية  بعامدة  أواًل  االتصال  األفضل  من  كان  وإن  املعلومات،  تقنية  بعامدة  يتصلون  أو  امللفات،  هبذه 
املعلومات يف اجلامعة ملعرفة اإلجراءات املعتمدة يف العامدة ملثل هذه احلوادث، وإثبات هذه الواقعة، 
وكذلك لضامن عدم تكرار هذا اخلرق األمني يف حال كان سببه اخرتاق للحاسب من خالل الشبكة 

ذة من قبل املستخدم. الداخلية للجامعة، أو ضعف يف اإلجراءات األمنية املنفَّ

حاسب  إىل  )فايروس(  قصد  غري  من  نقلت  حالة  يف  تتبعها  التي  اإلجراءات  ما   )13( رقم  اجلدول 
العمل املتصل بالشبكة الداخلية للجامعة؟

النسبة املئويةالتكراراإلجراء
12487.3حماولة إزالة )الفايروس( بنفيس 
11077.5االتصال بعامدة تقنية املعلومات 

10473.2االستعانة بخبة الزمالء يف العمل إلزالة )الفايروس(
85.6ال أختذ أي إجراء
42.8إجراءات أخرى 
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يتضح من اجلدول رقم )13( أن معظم عينة الدراسة يقومون عادًة بثالثة إجراءات رئيسة يف حال 
نقلوا )فايروس( إىل جهاز حاسب العمل املرتبط بشبكة اجلامعة الداخلية، وهي حسب الرتتيب اآليت: 
حماولة عضو هيئة التدريس إزالة )الفايروس( بنفسه، واالتصال بعامدة تقنية املعلومات، واالستعانة 

بخبة الزمالء يف العمل إلزالة )الفايروس(.

بنفسه، وخيارها  )الفايروس(  إزالة  منهم  كلًّ  األول حماولة  كان خيارها  الغالبية  أن  املالحظ  أن  إال 
الثالث–بنسبة مقاربة لنسبة اخليار األول–هو االستعانة بخبة الزمالء يف العمل إلزالة )الفايروس( 
ظنًا منهم أن هذا اإلجراء يمكن أن يعالج املشكلة داخليًا دون إثارة أي إشكاالت مع اجلامعة، وهذا 
ينتقل )الفايروس( عب  ُيعد خطًأ فادحًا ألنه ربام يعالج املشكلة يف جهازه ولكن يمكن أن  اإلجراء 
الشبكة ويصيب عرشات من األجهزة املرتبطة به، وربام يؤثر يف مركز بيانات اجلامعة يف حال اخرتق–
الدراسة  توعية جمتمع  لذا جيب  املركز؛  املسؤولون عن  التي وضعها  احلامية  بآخر–وسائل  أو  بشكل 
اجلامعة،  بشبكة  ُيلحقونه  أن  يمكن  رضر  بأي  املعلومات  تقنية  عامدة  يف  الفني  الدعم  إبالغ  بأمهية 
ويمكن تشجيعهم من خالل ضامن عدم معاقبتهم يف حال كان الفعل غري مقصود أو خمالف بشكل 

رصيح للتعليامت املبلغة هلم.

أمن  حول  األمور  بعض  معرفة  إىل  حاجتك  عند  إليه  تتجه  الذي  املصدر  هو  ما   )14( رقم  اجلدول 
املعلومات؟

النسبة املئويةالتكراراملصدر
7552.8حمرك بحث عىل )اإلنرتنت( مثل )جوجل( 

4531.7مواقع تقنية املعلومات 
3524.6مواقع برامج مكافحة امللفات الضارة مثل )الفايروسات(

2719املجالت والكتب العلمية املطبوعة املتخصصة 
53.5مصادر أخرى

البحث  حمركات  عىل  يعتمدون  الدراسة  عينة  إمجايل  %52.8من  أن   )14( رقم  اجلدول  من  يتضح 
للوصول إىل معلومات حول أمن املعلومات وهم الفئة األكثر من عينة الدراسة، تالهتا مواقع تقنية 
املعلومات، ومواقع برامج مكافحة امللفات الضارة مثل )الفايروسات(، بينام مل حتظ املجالت والكتب 
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العلمية املطبوعة املتخصصة إال بنسبة %19 فقط من عينة الدراسة، وهذا ربام يعود إىل أن التغريات 
الرغبة يف  أن  التقليدية، كام  الورقية  النرش  أدوات  بتغرياته  املجال ويستحيل أن تلحق  متتالية يف هذا 
الوصول الرسيع إىل املعلومة جيعل االعتامد عىل مثل هذه املصادر ليس من ضمن أولويات الباحث 

عن املعلومة.

إال أن مما خُيشى منه وصول أفراد جمتمع الدراسة من خالل حمركات البحث إىل مواقع غري موثوقة تقدم 
دم القائمون عىل تقنية املعلومات يف اجلامعة أهم  معلومات غري صحيحة أو غري دقيقة؛ لذا ُيَقرتح أن يقَّ
املعلومات وأحدثها يف جمال أمن املعلومات من خالل جمموعة بريدية خاصة باجلامعة، وأن يضعوا يف 
موقع العامدة بالبوابة اإللكرتونية للجامعة روابط ألهم املواقع التي تقدم معلومات موثوقة وصحيحة 

يف جمال أمن املعلومات، وهذا ما اقرتحته عينة الدراسة يف اجلدول رقم )15(.

اجلدول رقم )15( ما الوسيلة التي ترى أهنا األنسب حتي تزودك اجلامعة باملعلومات واألخبار حول 
أمن املعلومات

النسبة املئويةالتكرارالوسيلة

11278.9البيد اإللكرتوين 

7854.9موقع العامدة عىل البوابة اإللكرتونية للجامعة 
2416.9املطويات 

2215.5صحيفة اجلامعة )تواصل(
107وسائل أخرى 

فقد أشارت عينة الدراسة يف اجلدول رقم )15( إىل أن أفضل قناتني لوصول املعلومات التي ترغب 
عامدة تقنية املعلومات يف إيصاهلا إليهم حول أمن املعلومات مها البيد اإللكرتوين وموقع العامدة عىل 
بوابة اجلامعة، وهذا يتطلب من العامدة تكثيف جهودها وإيصال ما ترغب يف إيصاله من معلومات 

عاجلة ومهمة من خالل هاتني القناتني بعد أن ُتنهي براجمها التدريبية املبارشة يف هذا املجال.
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خامسًا: النتائج والتوصيات:

النتائج:

يف هذا اجلزء من الدراسة قام الباحث باإلجابة عىل أسئلة البحث من خالل ما تم التوصل إليه من 
الدراسة النظرية والتطبيقية، وذلك عىل النحو اآليت:

املجمعة  التدريس يف جامعة  هيئة  أعضاء  بمعرفة مدى وعي  اخلاص  األول وهو  بالسؤال  يتعلق  ما 
بأمهية أمن املعلومات توصلت الدراسة إىل أن هناك وعيًا كبريًا لدى أعضاء هيئة التدريس باجلامعة 
بأمهية معرفة املسائل املتعلقة بأمن املعلومات، وتوعيتهم بكل ما يتعلق باملحافظة عىل أمن معلوماهتم، 

وأن هذه املسؤولية تقع عىل عامدة تقنية املعلومات باجلامعة.

اجلامعة  يف  التدريس  هيئة  أعضاء  إملام  مدى  إىل  بالتعرف  اخلاص  )وهو  الثاين  بالسؤال  يتعلق  ما 
باملفهومات األساسية يف جمال أمن املعلومات(: بينت نتائج الدراسة أنه يمكن–بشكل عام – أن ُتعد 
مستوى إملام أعضاء هيئة التدريس يف جامعة املجمعة باملفهومات األساسية يف جمال أمن املعلومات 
جيدًا، فهم يملكون معلومات جيدة حول أهم املسائل املتعلقة بأمن املعلومات، وبخاصة ما يتعلق 
عىل  تدل  التي  وآثارها  التجسس،  وملفات  و)الرتوجونات(  مثل)الفايروسات(  الضارة  بامللفات 
وجودها، وتأثرياهتا السيئة يف حاسباهتم، وأساليب انتشارها وطرائق انتقاهلا، كام يستخدمون برامج 
ملكافحتها واحلد من أرضارها، ويؤمنون بأمهية وجود سياسات واضحة يف اجلامعة للتعامل مع هذه 
إىل  كبري  بشكل  تؤدي  أن  املمكن  من  التي  األعامل  ببعض  املقابل  يف  يقوم  بعضهم  أن  إال  املخاطر؛ 
الرسائل وامللفات  بفتح  إذيقوم  به،  املعلومات اخلاصة  اخرتاق خصوصيته، واالطالع عىل كثري من 
به مع  املرور اخلاصة  يتبادل كلامت  له، كام  بريده اإللكرتوين من مصدر غري معروف  التي تصل إىل 

زمالئه، واليستخدم برامج حلفظ حمتويات ملفاته.

ما يتعلق بالسؤال الثالث )وهو اخلاص بتحديد العمليات التي يتخذها أعضاء هيئة التدريس باجلامعة 
أهنم  الدراسة  عليهم  ُأجريت  الذي  التدريس  هيئة  أعضاء  غالبية  أشار  معلوماهتم(:  عىل  للحفاظ 
يستخدمون برامج ملكافحة )الفايروسات( و)الرتوجونات(، وأهنم يقومون بتحديثها يشكل دوري؛ 
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كام يقومون بنسخ ملفاهتم احتياطيًا ويضعوهنا يف وسيط ختزين خارجي، كام يضع معظمهم كلامت 
مرور صعبة التخمني مكونة من خليط من األرقام واحلروف والرموز، وال يقومون ألي سبٍب كان 
بإخبار اآلخرين عنها؛ إال أن املالحظ أن هناك كثري من األعامل التي يمكن أن تساعدهم عىل املحافظة 
عىل معلوماهتم ولكن ما يقارب نصفهم أفادوا بأهنم ال يقومون هبا؛ ومن ذلك: عدم استخدام اجلدران 
النارية التي تقوم بمراقبة العمليات التي متر بالشبكة وترفض أو تقرر أحقية املرور بحسب قواعد أمنية 
حتدد من قبل املستخدم، وعدم وضع كلامت مرور عىل امللفات واملجلدات اخلاصة هبم ملنع غريهم من 
فتحها واالطالع عىل حمتوياهتا، كذلك غالبيتهم أوضحوا أهنم ال يقومون ببعض العمليات الالزمة 
حلامية معلوماهتم مما يؤدي بشكل كبري إىل اإلرضار بحاسباهتم واملعلومات املوجودة فيها، من ذلك: 
عدم تغيري كلامت املرور اخلاصة هبم بشكل دوري، وعدم استخدام برامج احلامية من ملفات التجسس 
واملواقع املزيفة، وبرامج حفظ حمتويات امللفات من التعديل أو الطباعة، وعدم تشفري امللفات املهمة 

التي يقومون بإرساهلا من خالل شبكة )اإلنرتنت(.

هيئة  أعضاء  يستخدمها  التي  التقنيات  إىل  التعرف  إىل  هدف  الذي  )وهو  الرابع  بالسؤال  يتعلق  ما 
التدريس باجلامعة للحفاظ عىل أمن معلوماهتم(: أجاب معظم عينة الدراسة أهنم يستخدمون فقط 
برامج ملكافحة )الفايروسات(، ونصفهم يستخدم جدران نارية، بينام يف املقابل غالبيتهم ال تستخدم 

برامج للحامية من ملفات التجسس واملواقع املزيفة.

ما يتعلق بالسؤال اخلامس )وهو الذي هدف إىل معرفة اإلجراءات التي يقوم هبا أعضاء هيئة التدريس 
من  بعدد  يقومون  أهنم  إىل  التدريس  هيئة  أعضاء  أشار  أمنية(:  ملخاطر  معلوماهتم  تعرض  حال  يف 
أفاد نصف  التي  أبرز اإلجراءات  اإلجراءات يف حال تعرض معلوماهتم للخطر، وهنا سنستعرض 

عينة الدراسة أو ما يزيد عن ذلك بأهنم يقومون هبا:

من ذلك أهنم يف حال أصيبت أجهزهتم ب�)فايروس( يقومون باالستعانة بخبة زمالئهم إلزالته، أو 
يعاجلون األمر بأنفسهم.

األكاديمي  النظام  إىل  أو  اإللكرتوين  بريدهم  إىل  بولوجهم  اخلاصة  املرور  كلمة  رسقة  متت  إن  أما 
مرور  كلمة  عىل  احلصول  وحياولون  اجلامعة،  يف  املعلومات  تقنية  بعامدة  يتصلون  فإهنم  اجلامعة  يف 

جديدة.
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وأما إن متت رسقة ملفات مهمة من حاسباهتم فهم يقومون باالتصال بعامدة تقنية املعلومات، ويبلغون 
اجلهات ذات الصلة هبذه امللفات.

ويف حال ُنِقل من غري قصد )فايروس( إىل حاسب العمل املتصل بشبكة اجلامعة الداخلية فهم حياولون 
إزالة )الفايروس( بأنفسهم، ويتصلون بعامدة تقنية املعلومات، كام يستعينون بخبة زمالئهم إلزالته.

ما يتعلق بالسؤال السادس )وهو الذي هدف إىل التعرف إىل وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة 
من حيث الوسائل املناسبة لرفع مستوى وعيهم بأمن املعلومات(: توصلت الدراسة إىل أن معظم أفراد 
عينة الدراسة يرون أهنم بحاجة إىل دورات تدريبية لزيادة نسبة معرفتهم باألمور ذات العالقة بأمن 
معلوماهتم، ولزيادة وعيهم بالقضايا ذات العالقة بذلك املوضوع، وقد أشاروا إىل أن من الوسائل 
املناسبة لرفع مستوى وعيهم بقضايا أمن املعلومات تزويدهم بأحدث املعلومات والتنبيهات يف ذلك 
املجال من خالل البيد اإللكرتوين أو موقع العامدة عىل البوابة اإللكرتونية للجامعة، كام أفادوا بأن 
املصدر الذي يستخدمونه حاليًا للوصول إىل معلومات يف هذا املجال هو حمركات البحث عىل شبكة 

)اإلنرتنت( ومواقع تقنية املعلومات، ومواقع برامج مكافحة امللفات الضارة مثل )الفايروسات(.

السؤال السابع: )وهو الذي استهدف وضع إطار يرى منسوبو اجلامعة أنه مناسب للتعامل مع املخاطر 
األمنية(: أفاد غالبية أفراد عينة الدراسة أنه من الرضورة للتعامل مع املخاطر التي يمكن أن تلحق 
باملعلومات وضع سياسات وإجراءات حتفظ أمن املعلومات يف اجلامعة، عىل أن تشتمل هذه السياس 
األنظمة والقوانني التي تنظم تعامل منسويب اجلامعة مع املعلومات وأنظمتها، والتعامل مع احلاالت 

الطارئة، كام يرون أنه جيب أن يصاحب وضع هذه السياس برنامج متكامل للتوعية والتدريب.

التوصيات:

وضع سياسة أمن للمعلومات باجلامعات بعامة، وبجامعة املجمعة بخاصة، وضامن تطبيقها،  1 .
وتنفيذ ما يرتبط هبا من جزاءات وعقوبات.

وتفهمهم  بخاصة–. 2 املجمعة  وبجامعة  بعامة،  التدريس–باجلامعات  هيئة  أعضاء  وعي  زيادة 
ألمهية أمن املعلومات وحقوق امللكية الفكرية، ومحاية نظم معلوماهتا وشبكات نقلها.

املجمعة  وبجامعة  عامة،  باجلامعات  التدريس–. 3 هيئة  ألعضاء  التدريبية  االحتياجات  دراسة 
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هذه  تلبي  تدريبية  برامج  وتصميم  عليها،  واملحافظة  املعلومات  بأمن  يتعلق  بخاصة–فيام 
االحتياجات.

االستفادة من جتارب اجلامعات املحلية والوطنية واإلقليمية والدولية يف جمال أمن املعلومات. 4 .
اجلامعات  يف  املعلومات  أمن  واقع  حول  املستقبلية  والبحوث  الدراسات  من  مزيد  إجراء  5 .
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املستخلص:

املعلوماتية  السلوكيات  موضوع  الدراسة  هذه  تناولت 
حول  املعلومات  عن  البحث  يف  الثانوية  املرحلة  لطالبات 
التخصصات اجلامعية، وذلك من خالل دراسة سلوكيات 
يف  األديب(   – )العلمي  بقسَميها  الثانوية  املرحلة  طالبات 
والتعليم  الثقافة  إلدارة  التابعة   ) )بنات  األبناء  مدارس 
املنهج  اعُتمد  وقد  الرياض.  بمدينة  املسلحة  للقوات 
وقد  البيانات.  جلمع  أداًة  االستبانة  واسُتخدمت  املسحي، 
أغلب  أن  منها:  النتائج  من  بمجموعة  الدراسة  خرجت 
من  هدفهن  وأن  اإلنجليزية،  اللغة  ُيدَن  الدراسة  جمتمع 
هو  اجلامعية  التخصصات  حول  معلومات  عن  البحث 
الدراسة  أوصت  وقد  املطلوبة.  والنَِّسب  املعدالت  معرفة 
اجلامعية  التخصصات  عن  الالزمة  املعلومات  بتوفري 
شبكة  عىل  اجلامعات  مواقع  عىل  الثانوية  املرحلة  لطالبات 
التخصصات  حول  التعريفية  النرشات  وإعداد  اإلنرتنت، 
ورضورة  الثانوية،  املرحلة  طالبات  عىل  وتوزيعها  اجلامعية 
إنرتنت   – آيل  حاسب  )أجهزة  املناسبة   التقنية  البيئة  توفري 
قدرهتن  من  يزيد  بام  للطالبات،  الثانوية  باملدارس  ...إلخ( 
الالزمة عن  املعلومات عامًة، واملعلومات  البحث عن  عىل 

التخصصات اجلامعية خاصًة.

متهيد:

يف  بعامٍة  املعلومات  مؤسسات  أصبحت 
اآلونة األخرية يف العامل تسعى إىل كسب رضا 
املستفيدين منها، من خالل استخدام األشكال 
عىل  احلصول  يف  احلديثة  التقنية  واألساليب 
تقديم  يف  يساعدها  مما  وعرضها؛  املعلومات 
وقد  العامل.  يف  ومتقدمة  مستقرة  خدمات 
املؤسسات  هذه  من  املستفيدين  عدد  تزايد 
دراسة  إىل  بحاجة  يعلنا  مما  مستمرة؛  بوترية 
يف  وسلوكياهتم  املستفيدين  هؤالء  حاجات 
إبراز  يف  لإلسهام  املعلومات،  عن  البحث 
مؤسسات  أمام  جديدة  وأساليب  طرائق 

املعلومات لعرض املعلومات لطالبها.

وملعرفة سلوكيات الباحثني عن املعلومات البد 
من دراساٍت مسحيٍة لسلوك هؤالء املستفيدين 
وفئاهتم  وختصصاهتم  اهتامماهتم  بمختلف 
العمرية، حتى تأيت هذه الدراسات بمضمونات 
حقيقية صادقة، تعطي مؤرشات يمكن االعتامد 

عليها يف حتديد هذه السلوكيات.
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مشكلة الدراسة:

تتمثل مشكلة هذه الدراسة يف معاجلة السلوكيات املعلوماتية لدى طالبات املرحلة الثانوية بقسَميها 
)العلمي – األديب( يف مدارس األبناء )بنات( التابعة إلدارة الثقافة والتعليم للقوات املسلحة بمدينة 
الرياض، بام أن احلصول عىل املعلومات املفيدة واملطلوبة عن املوضوع املهم هلن ُيَعدُّ بحد ذاته أمر مهم 

هلن يف هذه املرحلة.

وألن كثريًا من الباحثني عن املعلومات )كام تفيد مجيع الدراسات السابقة التي تناولت سلوكيات البحث 
عن املعلومات( تواجههم مشكالت قد حتول دون وصوهلم إىل املعلومات التي يطلبوهنا بسهولة، فإنه 

يرتتب عىل ذلك عزوفهم عن البحث مرًة أخرى، أو التوقف هنائيًا عن طلب املعلومات.

وتتمثل مشكلة هذه الدراسة يف السؤال الرئيس اآليت:

التخصصات  حول  املعلومات  عن  البحث  يف  الثانوية  املرحلة  لطالبات  املعلوماتية  السلوكيات  ما 
اجلامعية؟

أسئلة الدراسة:

ستحاول هذه الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

-  ما أهداف طالبات املرحلة الثانوية من البحث عن املعلومات حول التخصصات اجلامعية ؟
-  ما مصادر املعلومات التي تعتمد عليها الطالبات يف احلصول عىل املعلومات حول التخصصات 

اجلامعية ؟
-  ما مدى استخدام طالبات املرحلة الثانوية ملصادر املعلومات اإللكرتونية يف البحث عن املعلومات 

حول التخصصات اجلامعية؟
-  ما الصعوبات التي تواجهها طالبات املرحلة الثانوية عند البحث عن املعلومات حول التخصصات 

اجلامعية ؟
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أهداف الدراسة:

هدف الدراسة الرئيس هو التعرف إىل سلوكيات طالبات املرحلة الثانوية يف البحث عن املعلومات 
حول التخصصات اجلامعية. وهذا يتضمن عددًا من األهداف األخرى التي يتناول كلٌّ منها جانبًا من 

جوانب الدراسة املطروحة، وهذه األهداف هي:

التخصصات  حول  املعلومات  عن  البحث  من  الثانوية  املرحلة  طالبات  أهداف  إىل  التعرف    -
اجلامعية.

حول  املعلومات  عىل  احلصول  يف  الطالبات  عليها  تعتمد  التي  املعلومات  مصادر  إىل  التعرف    -
التخصصات اجلامعية.

-  التعرف إىل مدى استخدام طالبات املرحلة الثانوية ملصادر املعلومات اإللكرتونية يف البحث عن 
املعلومات حول التخصصات اجلامعية؟

-  التعرف إىل الصعوبات التي تواجهها طالبات املرحلة الثانوية عند البحث عن املعلومات.
اخلروج بمقرتحات تسهم يف معاجلة تلك الصعوبات وتسهيل عملية البحث عن املعلومات.   -

أمهية الدراسة:

ُيَعد  إنه  إذ  املعلومات،  البحث عن  الدراسة من أمهية املوضوع ذاته، وهو سلوكيات  تأيت أمهية هذه 
من املوضوعات احلديثة التي يسعى املتخصصون يف جمال املعلومات إىل إجراء العديد من البحوث 
العمرية  فئاهتم  كانت  أيًا  وأساليبهم،  املعلومات  عن  الباحثني  سلوكيات  ملعرفة  حوله  والدراسات 
بيرس  املعلومات  عىل  حصوهلم  خالهلا  من  يمكن  التي  الطرائق  أفضل  إلياد  والثقافية؛  والعلمية 

وسهولة، وبالشكل الذي يرغبونه.

كام أن هذه الدراسة ُتَعد من أوىل الدراسات- حسب علم الباحثة–التي تتناول سلوكيات البحث عن 
املعلومات يف هذه الفئة العمرية واملرحلة الدراسية؛ وهي طالبات املرحلة الثانوية، وهذا يعطي هلذه 

الدراسة أمهية من جانبني اثنني؛ مها:

املرحلة  لطالبات  املعلوماتية  السلوكيات  تتناول  التي  الدراسات  ُأوىل  إهنا من  إذ  النظري:  - اجلانب 
الرصيد  الدراسة  هذه  ُتثري  أن  يف  تأمل  الباحثة  فإن  وبذلك  السعودية،  العربية  اململكة  يف  الثانوية 
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املعريف يف جماهلا، وأن تفتح املجال أمام دراسات مستقبلية تفصيلية تتناول اجلوانب التي مل تتناوهلا هذه 
الدراسة، أو تناولتها بشكل عام.

التي  السلوكيات  عن  معلومات  توفري  يف  للموضوع  التطبيقية  األمهية  وتكمن  التطبيقي:  اجلانب   -
تتبعها طالبات املرحلة الثانوية للحصول عىل املعلومات حول التخصصات اجلامعية، وحتليلها، وهذا 
يمكن أن يضع أمام املسؤولني يف اجلامعة خاصًة، والتعليم العايل يف اململكة العربية السعودية عامًة 
تصورًا مبنيًا عىل دراسة علمية هلذه السلوكيات؛ مما يسهم يف حتسني هذه السلوكيات، وتقديم خدمة 

معلوماتية أفضل للطالبات.

مصطلحات الدراسة:

سلوكيات البحث عن املعلومات:

ُيقَصد بسلوكيات البحث عن املعلومات مجيع الطرائق واألساليب والوسائل التي تستخدم يف البحث 
عن املعلومات واحلصول عليها.

حدود الدراسة:

احلدود املوضوعية:

البحث عن  الثانوية يف  املرحلة  املعلوماتية لطالبات  السلوكيات  الدراسة هو  املجال املوضوعي هلذه 
املعلومات حول التخصصات اجلامعية.

احلدود املكانية:

تشمل الدراسة مجيع طالبات املرحلة الثانوية بقسميها )العلمي –األديب( يف مدارس األبناء )بنات( 
التابعة إلدارة الثقافة والتعليم للقوات املسلحة بمدينة الرياض.

احلدود الزمنية:

تم املسح امليداين خالل الفصل الدرايس الثاين من العام الدرايس 1431/1430هـ.
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جمتمع الدراسة:

يتمثل جمتمع الدراسة يف مجيع طالبات املرحلة الثانوية بقسَميها )العلمي –األديب( يف مدارس األبناء )بنات( 
التابعة إلدارة الثقافة والتعليم للقوات املسلحة بمدينة الرياض، ويبلغ عددها )5( مدارس ثانوية.

َل جمتمع الدراسة احلالية من املدارس اآلتية: وقد َتَشكَّ

1 -  مدرسة األبناء الثانوية باحلرس امللكي.
2 – مدرسة األبناء الثانوية بالرياض.

3– مدرسة األبناء الثانوية بطريق اخلرج.
4 –  مدرسة األبناء الثانوية بكلية امللك عبد العزيز احلربية.

5– مدرسة األبناء الثانوية بإسكان البحرية.
عت االستبانات عليهن مجيعًا  ويبلغ عدد الطالبات يف هذه املدارس جمتمع الدراسة )200( طالبة، ُوزِّ

وكان العائد منها )114( استبانة مكتملة، وهي التي متثل جمتمع الدراسة.

منهج الدراسة:

اعتمدت الباحثة املنهج الوصفي )املسحي( ملالءمة هذا املنهج هلذا النوع من الدراسات، وألنه يتجاوز وصف 
الظاهرة املدروسة إىل حتليلها، فهو ال يقف عند مجع البيانات ووصف الظواهر والوقائع، بل يتجاوزها إىل 

تنظيم البيانات، وحتليلها، واخلروج باستنتاجات ذات داللة بالنسبة إىل املشكلة التي تعاجلها الدراسة.

أداة مجع البيانات:

عت االستبانات عىل جمتمع الدراسة كاماًلً،  استخدمت الباحثة االستبانة أداًة جلمع البيانات، وقد ُوزِّ
والبالغ عدده )200( طالبة، وكان العائد منها )114( استبانة مكتملة البيانات.

وقد ُروعي يف إعداد أسئلة االستبانة وحماورها الوضوح وتناسب األسئلة مع مستوى جمتمع الدراسة. 
وانطالقًا مما سبق فقد تم إعداد االستبانة يف أربعة حماور، ويندرج حتت كل حمور جمموعة من األسئلة، 

تم إعدادها يف ضوء ما يأيت:
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اجتاهات البحث العلمي يف موضوع الدراسة. - 
اإلطار املفهومي للدراسة. - 

ويمكن توضيح هذه املحاور فيام يأيت:

املحور األول : معلومات عامة عن جمتمع الدراسة.

املحور الثاين : أهداف البحث عن املعلومات حول التخصصات اجلامعية.

املحور الثالث: مصادر احلصول عىل املعلومات حول التخصصات اجلامعية.

املحور الرابع: الصعوبات التي تواجه جمتمع الدراسة عند البحث عن املعلومات حول التخصصات 
اجلامعية.

ملجتمع  امليدانية  الزيارات  مثل  مساندة،  أخرى  بأدوات  البيانات  جلمع  الرئيسة  األداة  دعم  تم  وقد 
الدراسة، واملقابالت الشخصية مع الطالبات، واملالحظة، باإلضافة إىل خربات الباحثة.

اإلطار املفهومي للدراسة:

متهيد:

الباحثون يف جمال املعلومات يف السنوات األخرية عىل معرفة سلوك املستفيدين يف البحث عن  ركز 
املعلومات؛ ملا هلذا النوع من الدراسات من دور كبري يف التعرف إىل األساليب املختلفة والطرائق التي 
يفضلها املستفيد يف احلصول عىل املعلومة، وهذا ما يقدم تصورًا كاماًل وواضحًا لصانعي املعلومات 
عن كيفية تقديمها وعرضها لطالبيها بالطرائق واألشكال التي يفضلوهنا؛ مما يعزز من الدور اإليايب 

للمعلومات يف تنمية العقل البرشي.

املقصود بسلوك البحث عن املعلومات:

يالحظ املتتبع لدراسات »سلوك البحث عن املعلومات« أن هناك كثريًا من التفسريات هلذا املفهوم، 
وهي ختتلف باختالف وجهات نظر الباحثني أنفسهم هلذا املفهوم.

فبعضهم يرى أنه عملية أو نشاط يتصل باجلانب النفيس السرتجاع املعلومات، وأن هذه العملية ُتَعد 
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.)elayyan,1980( واحدًة من أكثر اجلوانب تعقيدًا يف التفاعل بني املستفيد وبيئة املعلومات

وآَخر يرى أن سلوك البحث عن املعلومات هو »أي نشاط يقوم به فرد للحصول عىل وعاء املعلومات 
.)krikelas,1981( »الذي يلبي حاجته

وهناك من أعطى تعريفًا أوضح وأشمل لسلوك البحث عن املعلومات وبصورة مبسطة، إذ قال بأنه 
ُيقَصد بسلوك البحث عن املعلومات:« الطريقة التي يتبعها الناس عند البحث عن املعلومات وسبل 

استخدامها بعد ذلك » )العمران،1431هـ(.

تتفق  مجيعًا  املعلومات–أهنا  عن  البحث  لسلوك  السابقة  املفهومات  استعراض  خالل  ونالحظ–من 
عىل أنه نشاط يقوم به طالب املعلومة أو الباحث عنها.

مهارات البحث عن املعلومات:

والتخصصات  العلمية  التوجهات  حسب  آخر  إىل  فرد  من  املعلومات  عن  البحث  مهارات  ختتلف 
والقدرات واملهارات التي يمتلكها الفرد يف هذا املجال، واملهارات التي ينبغي أن يمتلكها أي باحث 

عن املعلومات حتى يصل إىل املعلومات التي يطلبها بالتحديد هي:

	 حتديد املعلومات املراد البحث عنها.
	 وضع إسرتاتيجية للبحث عن املعلومات.

	 إجراء عملية البحث.
	 تقويم املعلومات التي تم التوصل إليها.

	 إعادة ترتيبها وتنظيمها.
هـ(. وأخريًا عرضها يف شكلها النهائي )العمران،1431	 

يمتلكها  التي  باملهارات  وثيقًا  ارتباطًا  ترتبط  املعلومات  عن  البحث  سلوكيات  أن  يرى  َمن  وهناك 
الباحث عن املعلومات، وأن أساليب البحث عن املعلومات ختتلف بحسب املوضوعات التي يبحث 
فيها الباحثون، وأن مراكز ومؤسساهتا املعلومات حاولت ربط املستفيدين منها بأحدث التطورات يف 
جمال اختصاصهم، ومن َثمَّ حتسني أساليب بحثهم عن املعلومات من خالل تقديم خدمات اإلحاطة 
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 Martin&( اجلارية والبث االنتقائي للمعلومات، سواء من خالل الوسائل املطبوعة أو اإللكرتونية
.)Metcalfe, 2001

سلوكيات البحث عن املعلومات يف البيئة الرقمية:

أهم  يأيت  وفيام  الرقمية،  البيئة  يف  عنها  التقليدية  البيئة  يف  املعلومات  عن  الباحثني  سلوكيات  ختتلف 
السلوكيات املعلوماتية للباحثني يف البيئة الرقمية:

البحث الرسيع :	  إذ إن الباحث عن املعلومات يف البيئة الرقمية يرغب يف احلصول عليها بشكل 
رسيع.

البحث  املواقع وحمركات  الوقت لتصفح  إذ يستغرق املستخدمون كثريًا من   : املتعمق 	  البحث 
التي  املعلومات  عىل  احلصول  يف  فعاًل  يساعدهم  وهذا  عنها،  يبحثون  التي  املعلومات  إلياد 

يبحثون عنها.
فالباحث من خالل تصفحه للمواقع ليحصل عىل املعلومات التي يبحث عنها  مجع املعلومات: 	 
يقوم بجمع كل ما يتم التوصل إليه من معلومات، ويتم له هذا األمر بسهولة يف البيئة الرقمية، 

وبالطرائق واألشكال التي يفضلها.
العلمي  واملستوى  اجلنس  حسب  آخر،  إىل  باحث  من  خيتلف  وهو  املعلومات:	   مع  التعامل 

والتعليمي واالجتامعي.
التأكد من املعلومات:	  يمتلك الباحث يف البيئة الرقمية القدرة الرسيعة عىل تقويم مدى صحة 

.)CIBER, 2007( املعلومات التي توصل إليها

الدراسات السابقة:

أن  وبام  املختلفة،  اإللكرتونية  املعلومات  قواعد  يف  والبحث  الفكري،  اإلنتاج  مراجعة  خالل  من 
سلوكيات  تناولت  سابقة  دراسات  أي  جتد  مل  الباحثة  فإن  صغرية؛  جزئية  ويعالج  حديث  املوضوع 
الثانوية، وما كان من دراسات إنام كان دراسات عامة  البحث عن املعلومات لدى طالبات املرحلة 
تناولت السلوكيات املعلوماتية بشكل عام، وأغلبها يركز عىل طالب الدراسات العليا وأعضاء هيئة 
أن  بعد  الدراسات  هذه  من  إليه  التوصل  أمكنها  ما  الباحثة  وستستعرض  اجلامعات.  يف  التدريس 
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قسمتها إىل نوعني من الدراسات مها: الدراسات العربية، والدراسات األجنبية، وسيتم استعراض 
هذه الدراسات من األحدث إىل األقدم.

أواًل: الدراسات العربية:

ها العمران عام 2010م بعنوان »السلوكيات  من أحدث الدراسات يف هذا اجلانب الدراسة التي َأَعدَّ
املعلوماتية لدى طالب الدراسات العليا يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية«.وهدفت هذه 
الدراسة إىل التعرف إىل سلوكيات البحث عن املعلومات واستخدامها لدى طالب الدراسات العليا 
يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، ولتحقيق ذلك، استخدم الباحث املنهج الوصفي معتمدًا 
الدوافع وراء  أكثر  أن  إىل  الدراسة  واملعلومات. وتوصلت  البيانات  رئيسًة جلمع  أداًة  االستبانة  عىل 
بحث طالب الدراسات العليا يف جامعة اإلمام عن املعلومات هو التطوير الذايت لقدراهتم، وأن أكثر 
املنافذ التي يعتمدون عليها للوصول إىل مصادر املعلومات هو )اإلنرتنت(، وأن معظمهم يفضلون 
النتائج التي توصلْت  استخدام املصادر املطبوعة للمعلومات عىل املصادر اإللكرتونية. ومن خالل 
إليها الدراسة أوىص الباحث برضورة دعم اجلامعات ومراكز البحث العربية ملبادرة خادم احلرمني 
العرب،  الباحثني  احتياجات  لتلبية  )اإلنرتنت(؛  العريب عىل  املحتوى  امللك عبداهلل إلثراء  الرشيفني 
خاص  بشكل  العليا  الدراسات  وطالب  عام  بشكل  اجلامعة  طالب  إكساب  عىل  الرتكيز  ورضورة 

مهارات استخدام مصادر املعلومات اإللكرتونية.

أما دراسة الشهري عام )1428هـ(، فقد تناولت سلوكيات البحث عن املعلومات واحلاجات املعلوماتية 
خصائصها،  عن  الكشف  هبدف  سعود؛  امللك  جامعة  يف  النظرية  بالكليات  العليا  الدراسات  لطالب 
200 طالب  الدراسة من  املعلومات. وقد تكونت عينة  الدراسة يف رفع مستوى خدمات  نتائج  وتوظيف 
اجلامعي  للعام  األول  الدرايس  الفصل  يف  واملقيَّدين  املنتظمني  كتوراه  والد  املاجستري  مرحلَتي  طالب  من 
1428/1427هـ. وأظهرت نتائج الدراسة أن هناك تباينًا يف سلوكيات البحث عن املعلومات لدى طالب 
سلامن  األمري  مكتبة  غري  معلومات  ومراكز  مكتبات  زيارة  إىل  حاجتهم  عن  وكشفت  العليا،  الدراسات 
املركزية للحصول عىل مصادر املعلومات، إضافة إىل غياب الربامج التدريبية املتخصصة، وحاجتهم إىل مزيد 
من اخلدمات املكتبية. وأوصت الدراسة برضورة حتقيق التوازن يف تنمية جمموعات املكتبة وفق احتياجات 

التخصصات العلمية، وإعداد مقرر تدريبي متخصص يف استخدام مصادر املعلومات باملكتبة وتقويمه.
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عن  البحث  يف  املستفيدين  سلوك  بعنوان«  دراسة  املجال  هذا  يف  كذلك  الدراسات  أبرز  ومن 
املعلومات« قام بإعدادها أبا اخليل عام 1428هـ. وقد سعت إىل دراسة ظاهرة سلوك طالب مرحلة 
البكالوريوس بجامعة امللك سعود يف البحث عن املعلومات. وقد خرجت الدراسة بمجموعة من 
بدافع  املعلومات  يبحثون عن  الدراسة  التي شملتهم  الكليات  أبرزها: أن معظم طالب  النتائج من 
إعداد بحث، وُيَعد الكتاب املصدر األول من مصادر احلصول عىل املعلومات. ومن التوصيات التي 
رأى الباحث رضورة األخذ هبا: أنه يب عىل أساتذة اجلامعة حث طالهبم عىل زيارة املكتبة والبحث 

عن املعلومات.

وثمة دراسة أجراها قمصاين عام )2000م( بعنوان »دراسة االجتاهات السلوكية ملستخدمي قواعد 
املعلومات واملنتجني هلا: دراسة حتليلية يف شبكة قواعد املعلومات بجامعة امللك عبد العزيز بجدة«، 
التي  والصعوبات  املعلومات،  قواعد  ملستخدمي  السلوكية  االجتاهات  الدراسة  هذه  تناولت  وقد 
تواجههم حيال استخدامهم هلذه القواعد، والتعرف إىل التصميم الشكيل الذي ينهجه املنتجون هلذه 
القواعد، ومدى مالءمتها للمستفيدين، وقد خرج الباحث من دراسته بمجموعة من النتائج منها: أن 
معظم أفراد العينة ال يعرفون كيفية استخدام قواعد املعلومات عىل األقراص املدجمة، وبناًء عىل ذلك 
اآليل  احلاسب  تعليم  مادة  إدخال  مع  وحمارضات،  تدريبية  بدورات  القيام  برضورة  الباحث  أوىص 

ضمن مقررات اجلامعة.

املعلومات  قواعد  شبكة  ملستخدمي  البحثية  االجتاهات  عن  دراسة  )2000م(  عام  الرسحيي  وَأَعدَّ 
بجامعة امللك عبد العزيز. وهدفت هذه الدراسة املسحية إىل التعرف إىل االجتاهات البحثية للمستفيدين 
من األسطوانات الضوئية املوجودة يف مكتبة جامعة امللك عبد العزيز بجدة، والتعرف إىل خصائص 
هؤالء املستفيدين، وآرائهم يف اخلدمة والقائمني عليها. وانتهت الدراسة إىل تعدد فئات املستفيدين 
من داخل اجلامعة ومن خارجها، كام أكدت أيضًا النظرة اإليابية من جانب املستفيدين إىل هذه اخلدمة 

والقائمني عليها، وأن هذه اخلدمة تعمل بمعدل حتقيق عام مقداره )65،86 %(.

كام أجرت مشايل عام )1997م( دراسة بعنوان » تفاعل املستفيدين مع األقراص املدجمة: جتربة جامعة 
امللك عبد العزيز بجدة«، وهدفت هذه الدراسة، إىل التعرف إىل سلوك املستفيدات يف قسم الطالبات 
األقراص  عىل  البيانات  قواعد  استخدام  جتاه  السعودية  العربية  باململكة  العزيز  عبد  امللك  بجامعة 



مسفرة بنت دخيل اهلل الخثعميالسلوكيات المعلوماتية لطالبات المرحلة الثانوية  في البحث عن المعلومات حول التخصصات الجامعية

55

املدجمة، وقد خرجت الدراسة بنتائج منها: انخفاض مستوى استخدام األقراص املدجمة؛ لعدم توافر 
تدريٍب للمستفيدات الستخدام األقراص املدجمة، وصعوبة البحث باللغة اإلنجليزية.

ثانيًا: الدراسات األجنبية:

 The Impact on“ :عام )2008م( بإعداد دراسة بعنوان Olsson and Haglund(( قام هوالند وأولسن
 University Libraries of Changes in Information Behavior among Academic Researchers: A

”Multiple Case Study

الشباب،  اجلامعيون  الباحثون  إليها  حيتاج  التي  للمعلومات  أفضل  فهٍم  إىل  الدراسة  هذه  وهتدف 
الدراسة إىل أن  العاصمة السويدية ستوكهومل. وتوصلت  الدراسة عىل ثالث جامعات يف  وُأجريت 
معظم الباحثني يستخدمون حمرك البحث )جوجل( يف كل يشء، وأهنم يعتمدون عليه اعتامدًا كبريًا 
اتصال  لدهيم  الباحثني  من  فقط  قليلة  نسبة  اإللكرتونية. وهناك  املعلومات  إىل  الفوري  الوصول  يف 
ون استخدام حمركات البحث–مثل جوجل وغريها–أسهل يف احلصول عىل  مع املكتبة، كام أهنم يعدُّ

املعلومات من غريه من الطرائق واألساليب األخرى.

ومن الدراسات كذلك دراسة روالند ونيكوالس Nicholas Rowlands and عام )2008(م بعنوان 
»Understanding Information Behaviour: How Do Students and Faculty Find Books«. وهي 
دراسة استطالعية لسلوكيات املعلوماتية ألعضاء هيئة التدريس يف املجتمع األكاديمي حول استخدام 
الدراسة هو  للرتفيه. وكان جمتمع  أو  للدراسة  أو  للعمل  إليها سواء  التي حيتاجون  املطبوعة  الكتب 
أعضاء هيئة التدريس وطالب جامعة لندن. وخرجت الدراسة بأن معظم جمتمع الدراسة يعدُّ احلصول 

عىل املعلومات من خالل الكتب أمرًا أكثر تنظياًم من احلصول عليها بالطرائق األخرى.

 Scholarly Use of« بعنوان:   )George, 2006( وآخرون  جورج  كارول  هبا  قام  التي  الدراسة 
Information: Graduate Students> Information Seeking Behaviour«؛ حول سلوكيات البحث 

عن املعلومات لدى طالب الدراسات العليا، وتم فيها إجراء مقابالت مع 100 طالب دراسات عليا، 
الباحث  العلمية يف جامعة كارنيجي ميلون )Carnegie Mellon(، وقد توصل  يمثلون كل األقسام 
الذين  أساتذهتم  إىل  للمعلومات  احتياجهم  عند  يلجؤون  العليا  الدراسات  طالب  معظم  أن  إىل 
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يوصوهنم بمراجع معيَّنة تفي باحتياجاهتم املعلوماتية، وبعضهم يستعني بموظفي املكتبة لالسرتشاد 
منهم باملراجع املناسبة، كام توصلت الدراسة إىل الدور الكبري الذي تؤديه )اإلنرتنت( يف وصوهلم إىل 
مصادر املعلومات، وإن كانوا ال يزالون يستخدمون مصادر املعلومات املطبوعة. وأوضحت الدراسة 

أن متطلبات املناهج الدراسية تؤثر بشكل كبري عىل اجتاهاهتم واحتياجاهتم املعلوماتية.

عن  البحث  سلوك  حول  بدراسة   )Shokeen and Kushik, 2002( وشوكني  كيوشيك  قام  وقد 
املعلومات لدى أعضاء هيئة التدريس يف أقسام علم االجتامع يف اجلامعات الواقعة يف منطقة هاريانا 
ل  )Haryana(، وقد أوضحْت أن أغلبهم يزورون املكتبة بشكل يومي، وأن األسلوب األول املفضَّ
للبحث عن املعلومات لدهيم كان – عىل التوايل–البحث عرب الفهرس واملستخلصات واالستشهادات 
تليها  اليومية،  ِقَبلهم فكان الصحف  املعلومات استخدامًا من  أكثر مصادر  أما  املقاالت.  الواردة يف 

الكتب.

ومن خالل استعراض الدراسات السابقة يتضح أن معظمها–سواء الدراسات العربية أو األجنبية–
التدريس  هيئة  وأعضاء  العليا،  الدراسات  طالب  لدى  املعلوماتية  السلوكيات  معرفة  عىل  ركز  قد 
باجلامعة، يف حني أن الدراسة احلالية تسعى إىل دراسة سلوكيات البحث عن املعلومات لدى طالبات 
من  أيٌّ  تتناوله  مامل  وهو  اجلامعية،  التخصصات  حول  املعلومات  عن  البحث  يف  الثانوية  املرحلة 

الدراسات السابقة.

حتليل النتائج :

أواًل: املعلومات األولية:

األولية عن جمتمع  املعلومات  األسئلة جلمع  الدراسة عىل جمموعة من  األول من حماور  املحور  ركز 
الدراسة، كالتخصص )علمي أو أديب(، وما اللغات التي جتيدها الطالبات غري اللغة العربية؟ وهل 
لدهين رغبة يف إكامل الدراسة اجلامعية؟ باإلضافة إىل سؤاهلن عام إذا كانت لدهين معلومات كافية عن 

التخصصات العلمية يف اجلامعات؟
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التخصص:

يف املرحلة الثانوية–بدءًا من السنة الثانية–يتم حتديد التخصص الذي يود الطالب أو الطالبة االلتحاق 
والردود  اخلصوص،  هبذا  الدراسة  ملجتمع  سؤال  توجيه  تم  وقد  )أدبيًا(.  أو  )علميًا(  كان  سواء  به 

واإلجابات يوضحها لنا اجلدول رقم )1(.

اجلدول )1( جمتمع الدراسة حسب التخصص

النسبة %التكرارالتخصص

53.5 %61علمي

46.5 %53أديب

100 %114املجموع

يتضح من اجلدول )1( أن )61( طالبة من جمتمع الدراسة يمثلن )53.5 %( من إمجايل جمتمع الدراسة 
ختصصهن علمي، وهن الفئة الكربى من جمتمع الدراسة، يف حني أن )53( طالبة منهن يمثلن )46.5 %( 

ختصصهن أديب.

- اللغات التي ييدها جمتمع الدراسة، )غري اللغة العربية(:

اجلدول )2( اللغات التي جييدها جمتمع الدراسة غري اللغة العربية

النسبة %التكراراللغات
73،68 %84اللغة اإلنجليزية

26.3 %30مل تبني
0 %0أخرى

100 %114املجموع

يتبني من اجلدول )2( أن )84( طالبة من جمتمع الدراسة يمثلن )73،68 %( من إمجايل جمتمع الدراسة 
اللغة  ألن  طبيعية؛  النتيجة  وهذه  الدراسة،  جمتمع  من  الكربى  الفئة  وهن  اإلنجليزية،  اللغة  ُيدن 
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س بوصفها مادًة أساسيًة للطالبات، سواء كانت الطالبة بالتخصص العلمي أو األديب،  اإلنجليزية ُتدرَّ
يف حني أن )30( طالبة منهن يمثلن )26.3 %( من إمجايل جمتمع الدراسة مل حيددن اللغة التي ُيدهنا؛ 
وقد يعود ذلك–من وجهة نظر الباحثة–إىل أهنن ال ُيدن لغة أخرى غري العربية، وعىل الرغم من أن 
اللغة اإلنجليزية ُتَدرسَّ للطالبات إال أن بعضهن قد ال ُيدهنا إىل درجة اإلتقان؛ وهذا قد يكون سبب 
عدم إشارة هذه النسبة من الطالبات إىل حتديد لغة أخرى ُيدهنا غري العربية، يف حني مل ُترِش أيُّ طالبة 

من جمتمع الدراسة إىل أهنا جتيد لغات أخرى، غري اللغة العربية واإلنجليزية.

- الرغبة يف إكامل الدراسة اجلامعية:

اجلدول )3( رغبة جمتمع الدراسة يف إكامل الدراسة اجلامعية

النسبة %التكرارالرغبة يف إكامل الدراسة اجلامعية
93.9 %107نعم

5.3 %6إىل حدٍّ ما
0.9 %1ال

100 %114املجموع

جمتمع  إمجايل  من   )%  93.9( يمثلن  الدراسة  جمتمع  من  طالبات   )107( أن   )3( اجلدول  من  يظهر 
الدراسة، يف حني  الفئة الكربى من جمتمع  الرغبة يف إكامل دراستهن اجلامعية، وهن  الدراسة لدهين 
أن )6( طالبات يمثلن )5.3 %( من إمجايل جمتمع الدراسة لدهين الرغبة إىل حدٍّ ما يف إكامل دراستهن 
إكامل  يف  الرغبة  لدهيا  ليس  الدراسة  جمتمع  إمجايل  من   )%  0.9( متثل  منهن  واحدة  مقابل  اجلامعية، 

دراستها اجلامعية.

- توافر معلومات كافية لدى جمتمع الدراسة عن التخصصات العلمية يف اجلامعات:
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اجلدول )4( توافر معلومات كافية لدى جمتمع الدراسة عن التخصصات العلمية يف اجلامعات

النسبة %التكرارتوافر معلومات كافية
16.7 %19نعم، بشكل كبري

72.8 %83نعم، بشكل متوسط

10.5 %12نعم، بشكل ضعيف

100 %114املجموع

يتضح من اجلدول )4( أن )83( طالبة من جمتمع الدراسة يمثلن )72.8 %( من إمجايل جمتمع الدراسة 
من  الكربى  الفئة  وهن  اجلامعات،  يف  العلمية  التخصصات  حول  متوسط  بشكل  معلومات  لدهين 
جمتمع الدراسة، يف حني أن )19( منهن يمثلن )16.7 %( من إمجايل جمتمع الدراسة لدهين معلومات 
بشكل كبري حول التخصصات العلمية يف اجلامعات، بينام )12( منهن يمثلن )10.5 %( من إمجايل 

جمتمع الدراسة لدهين معلومات بشكل ضعيف حول التخصصات العلمية يف اجلامعات.

الع،  وقد يعود تباين النَِّسب وتفاوهتا هبذا الشكل إىل الطالبة نفسها ومدى ثقافتها وحرصها عىل االطِّ
باإلضافة إىل الدور الذي يؤديه األهل واألرسة يف ذلك.

ثانيًا: أهداف البحث عن املعلومات حول التخصصات اجلامعية:

كان املحور الثاين من حماور هذه الدراسة عن أهداف البحث عن املعلومات حول التخصصات 
لنا  يبينها  عنه  واإلجابة  اخلصوص،  هبذا  سؤال  عىل  الدراسة  استبانة  احتوت  إذ  اجلامعية، 

اجلدول )5(.

اجلدول )5( أهداف البحث عن املعلومات حول التخصصات اجلامعية

النسبة %التكرارأهداف البحث عن معلومات 
57.9 %66معرفة املعدالت والنَِّسب املطلوبة

41.2 %47معرفة التخصصات العلمية املوجودة
37.7 %43معرفة معلومات تفصيلية عن ختصص معني
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النسبة %التكرارأهداف البحث عن معلومات 
27.2 %31معرفة طرائق القبول والتسجيل

13.2 %15معرفة اجلامعات العاملية املعرَتَف هبا
11.4 %13مقارنة التخصصات العلمية يف اجلامعات املختلفة

0 %0أهداف أخرى

يتضح من اجلدول )5( أن )66( طالبة من جمتمع الدراسة يمثلن )57.9 %( من إمجايل جمتمع الدراسة 
هدفهن من البحث عن معلومات حول التخصصات اجلامعية معرفة املعدالت والنَِّسب املطلوبة وهن 
الفئة الكربى من جمتمع الدراسة، يف حني أن )47( منهن يمثلن )41.2 %( من إمجايل جمتمع الدراسة 
هدفهن من البحث عن معلومات حول التخصصات اجلامعية معرفة التخصصات العلمية املوجودة، 
بينام )43( منهن يمثلن )37.7 %( من إمجايل جمتمع الدراسة هدفهن من البحث عن معلومات حول 
التخصصات اجلامعية معرفة معلومات تفصيلية عن ختصص معني، و)31( منهن يمثلن )27.2 %( 
من إمجايل جمتمع الدراسة هدفهن من البحث عن معلومات حول التخصصات اجلامعية معرفة طرائق 
البحث  من  هدفهن  الدراسة  جمتمع  إمجايل  من   )%  13.2( يمثلن  منهن  و)15(  والتسجيل،  القبول 
عن معلومات حول التخصصات اجلامعية معرفة اجلامعات العاملية املعرَتَف هبا، و)13( منهن يمثلن 
)11.4 %( من إمجايل جمتمع الدراسة هدفهن من البحث عن معلومات حول التخصصات اجلامعية 
مقارنة التخصصات العلمية يف اجلامعات املختلفة، ومل ُترِش أيُّ طالبّة من جمتمع الدراسة إىل وجود 

أهداف أخرى من البحث عن معلومات حول التخصصات اجلامعية.

ثالثًا: مصادر احلصول عىل املعلومات حول التخصصات العلمية يف اجلامعات:

يكون من خالل  فقد  اجلامعية كثرية ومتنوعة؛  التخصصات  املعلومات حول  مصادر احلصول عىل 
ح مواقع اجلامعات عىل شبكة اإلنرتنت، أو من األهل واألقارب، أو الزميالت يف املدرسة، أو  تصفُّ
الع عىل الكتيبات التي تصدرها األقسام العلمية  معلامت املواد الدراسية يف املدرسة، أو من خالل االطِّ
التعريفية  الزيارات  طريق  عن  أو  واجلرائد،  اليومية  الصحف  أو  إرشادية،  أدلة  بوصفها  باجلامعات 
التي تقوم هبا طالبات املدارس للجامعات، أو املحارضات التعريفية التي يقدمها مندوبو اجلامعات يف 
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املدارس نفسها. وقد تم توجيه سؤال ملجتمع الدراسة من الطالبات ملعرفة مصادرهن يف احلصول عىل 
املعلومات حول التخصصات اجلامعية، وردودهن عىل هذا االستفسار يبينها اجلدول )6(.

اجلدول )6( مصادر احلصول عىل املعلومات حول التخصصات العلمية يف اجلامعات

النسبة %التكرارمصادر احلصول عىل املعلومات

ح مواقع )اإلنرتنت( املتخصصة 78.1 %89تصفُّ

60.5 %69من األهل واألقارب
51.8 %59من الزميالت يف املدرسة

35.1 %40من معلامت املواد الدراسية يف املدرسة
الع عىل الكتيبات التي تصدرها األقسام العلمية باجلامعات  االطِّ

بوصفها أدلة إرشادية
29% 25.4

20.2 %23الصحف اليومية واجلرائد
18.4 %21الزيارات التعريفية من طالبات املدارس للجامعات
15.8 %18املحارضات التعريفية ملندويب اجلامعات يف املدارس

0 %0مصادر أخرى

يكشف اجلدول )5( أن )89( من جمتمع الدراسة يمثلن )78.1 %( من إمجايل جمتمع الدراسة مصادر 
ح مواقع )اإلنرتنت(  حصوهلن عىل املعلومات حول التخصصات العلمية يف اجلامعات من خالل تصفُّ
من   )%  60.5( يمثلن  منهن   )69( أن  حني  يف  الدراسة،  جمتمع  من  الكربى  الفئة  وهن  املتخصصة 
إمجايل جمتمع الدراسة مصادر حصوهلن عىل املعلومات حول التخصصات العلمية يف اجلامعات من 
األهل واألقارب، بينام )59( منهن يمثلن )51.8 %( من إمجايل جمتمع الدراسة مصادر حصوهلن عىل 
املعلومات حول التخصصات العلمية يف اجلامعات من الزميالت يف املدرسة، و)40( منهن يمثلن 
)35.1 %( من إمجايل جمتمع الدراسة مصادر حصوهلن عىل املعلومات حول التخصصات العلمية يف 
اجلامعات من معلامت املواد الدراسية يف املدرسة، و)29( منهن يمثلن )25.4 %( من إمجايل جمتمع 
الع عىل  الدراسة مصادر حصوهلن عىل املعلومات حول التخصصات العلمية يف اجلامعات من االطِّ
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يمثلن  منهن  و)23(  إرشادية،  أدلة  بوصفها  باجلامعات  العلمية  األقسام  تصدرها  التي  الكتيبات 
)20.2 %( من إمجايل جمتمع الدراسة مصادر حصوهلن عىل املعلومات حول التخصصات العلمية يف 
اجلامعات من الصحف اليومية واجلرائد، و)21( منهن يمثلن )18.4 %( من إمجايل جمتمع الدراسة 
مصادر حصوهلن عىل املعلومات حول التخصصات العلمية يف اجلامعات من الزيارات التعريفية من 
املدارس اجلامعات، و)18( منهن يمثلن )15.8 %( من إمجايل جمتمع الدراسة مصادر حصوهلن عىل 
التعريفية ملندويب اجلامعات يف  العلمية يف اجلامعات من املحارضات  التخصصات  املعلومات حول 
حول  املعلومات  عىل  للحصول  أخرى  مصادر  إىل  الدراسة  جمتمع  من  طالبة  أيُّ  ُترِش  ومل  املدارس. 

التخصصات اجلامعية غري التي ُذكرت يف اجلدول.

- أشكال مصادر املعلومات:

ومنها  وغريها،  والدوريات  كالكتب  املطبوع  الشكل  فمنها  املعلومات،  ملصادر  كثرية  أشكال  هناك 
مصادر  أشكال  من  أيٍّ  وملعرفة  اآليل.  احلاسب  بوساطة  معه  التعامل  يتم  التي  اإللكرتوين  الشكل 
سؤال  توجيه  تم  فقد  املعلومات  عىل  احلصول  يف  أكثر  الدراسة  جمتمع  عليها  يعتمد  التي  املعلومات 

ملعرفة ذلك، واإلجابات هبذا اخلصوص يوضحها لنا اجلدول )7(.

اجلدول )7( أشكال مصادر املعلومات التي يعتمد عليها جمتمع الدراسة بشكل أكرب يف احلصول عىل املعلومات

النسبة %التكرارأشكال مصادر املعلومات

7.0 %8مصادر املعلومات يف شكلها املطبوع

31.6 %36مصادر املعلومات يف شكلها اإللكرتوين

61.4 %70كالمها معًا

100 %114املجموع

الدراسة  جمتمع  إمجايل  من   )%  61.4( يمثلن  الدراسة  جمتمع  من   )70( أن   )7( اجلدول  من  يتضح 
يعتمدن بشكل أكرب عىل مصادر املعلومات يف شكَليها املطبوع واإللكرتوين، وهن الفئة الكربى من 
عة، ونالحظ التأثري الكبري للتطور التقني عامًة و)اإلنرتنت(  جمتمع الدراسة، وهذه النتيجة كانت ُمَتَوقَّ
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خاصًة يف العقدين املاضَيني؛ فقد زاد االعتامد عىل املصادر اإللكرتونية إىل درجة أهنا وصلت إىل النسبة 
نفسها التي تستخدم مصادر املعلومات املطبوعة، إذ إن النتائج تشري إىل ذلك، وتتوقع الباحثة تنامي 
ص استخدام األشكال املطبوعة؛  استخدام املصادر يف شكلها اإللكرتوين أكثر خالل العقد احلايل، وتقلُّ
وذلك لسهولة الوصول واالستخدام للمصادر اإللكرتونية، يف حني أن )36( منهن يمثلن )31.6 %( 
من إمجايل جمتمع الدراسة يعتمدن بشكل أكرب عىل مصادر املعلومات يف شكلها اإللكرتوين، بينام )8( 
منهن يمثلن )7.0 %( من إمجايل جمتمع الدراسة يعتمدن بشكل أكرب عىل مصادر املعلومات يف شكلها 

املطبوع.

- مدى استخدام املصادر اإللكرتونية للمعلومات يف احلصول عىل املعلومات حول التخصصات العلمية:

عليها  واحلصول  املعلومات  عن  للبحث  األول  اخليار  للمعلومات  اإللكرتونية  املصادر  أصبحت 
بأرسع وقت وأقل جهد. واجلدول )8( يكشف مدى استخدام جمتمع الدراسة للمصادر اإللكرتونية 

للمعلومات يف احلصول عىل معلومات حول التخصصات العلمية.

حول  املعلومات  عىل  احلصول  يف  للمعلومات  اإللكرتونية  املصادر  استخدام  مدى   )8( اجلدول 
التخصصات العلمية

النسبة %التكراراستخدام مصادر املعلومات اإللكرتونية
35.1 %40بشكل كبري 

55.3 %63بشكل متوسط 
9.6 %11بشكل ضعيف

100 %114املجموع

الدراسة  جمتمع  إمجايل  من   )%  55.3( يمثلن  الدراسة  جمتمع  من   )63( أن   )8( اجلدول  من  يتضح 
يستخدمن مصادر املعلومات اإللكرتونية بشكل متوسط يف احلصول عىل املعلومات حول التخصصات 
العلمية، وهن الفئة الكربى من جمتمع الدراسة، يف حني أن )40( منهن يمثلن )35.1 %( من إمجايل 
املعلومات  عىل  احلصول  يف  كبري  بشكل  اإللكرتونية  املعلومات  مصادر  يستخدمن  الدراسة  جمتمع 
حول التخصصات العلمية، بينام )11( منهن يمثلن )9.6 %( من إمجايل جمتمع الدراسة يستخدمن 
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مصادر املعلومات اإللكرتونية بشكل ضعيف يف احلصول عىل املعلومات حول التخصصات العلمية 
يف اجلامعات.

- مدى إجادة استخدام )اإلنرتنت( يف احلصول عىل املعلومات:

منه  املطلوبة  املعلومات  املعلومات، واحلصول عىل  )اإلنرتنت( عامل واسع حيتوي عىل كمَّ هائٍل من 
أمر حيتاج إىل مهارة يف البحث ومعرفة باسرتاتيجيات البحث اجليد وخطواته، حتى يصل الباحث أو 
طالب املعلومة إىل املعلومات التي يبحث عنها. وبام أن )اإلنرتنت( مصدر أسايس يف احلصول عىل 
املعلومات فقد تضمنت استبانة الدراسة سؤااًل عن مدى إجادة استخدام )اإلنرتنت( يف احلصول عىل 

املعلومات، ويكشف لنا اإلجابة عنه اجلدول )9(.

اجلدول )9( مدى إجادة جمتمع الدراسة استخدام )اإلنرتنت( يف احلصول عىل املعلومات

النسبة %التكرارإجادة استخدام )اإلنرتنت(
60.5 %69عالية

35.1 %40متوسطة
4.4 %5ضعيفة

100 %114املجموع

يتضح من اجلدول )9( أن )69( طالبة من جمتمع الدراسة يمثلن )60.5 %( من إمجايل جمتمع الدراسة 
جمتمع  من  الكربى  الفئة  وهن  املعلومات،  عىل  احلصول  يف  )اإلنرتنت(  الستخدام  عالية  إجادهتن 
وبخاصة  )اإلنرتنت(،  بأمهية  واسعة  ثقافة  هناك  أصبح  فقد  عة،  ُمَتَوقَّ كانت  النتيجة  وهذه  الدراسة، 
أهنا ُتَعد عاملًا مشوقًا مّلن هم يف مثل الفئة العمرية ملجتمع الدراسة احلالية؛ مما يكسبهم مهارة عالية يف 
استخدامه نتيجًة لإلقبال عليه بكثرة، يف حني أن )40( منهن يمثلن )35.1 %( من إمجايل جمتمع الدراسة 
إجادهتن متوسطة الستخدام )اإلنرتنت( يف احلصول عىل املعلومات، بينام )5( منهن يمثلن )4.4 %( 

من إمجايل جمتمع الدراسة إجادهتن ضعيفة يف استخدام )اإلنرتنت( يف احلصول عىل املعلومات.
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- الصعوبات التي تواجه جمتمع الدراسة عند البحث عن املعلومات حول التخصصات اجلامعية:

عن  الباحث  ُتقابِل  وقد  السهل،  باألمر  كان–ليست  غرٍض  املعلومات–أليِّ  عن  البحث  عملية 
املعلومات صعوبات تؤدي إىل إعاقة عملية البحث أو احلصول عىل املعلومات. ومن هذه الصعوبات 
التي يمكن أن تواجه جمتمع الدراسة احلالية أثناء البحث عن معلومات حول التخصصات العلمية يف 
اجلامعة: عدم توافر مصادر معلومات كافية عن التخصصات العلمية، أو الكم اهلائل من املعلومات 
املتوافرة، وعدم إملام الطالبات بمهارات البحث عن املعلومات، وعدم إجادة اللغة اإلنجليزية، وقلة 

املعلومات املتوافرة باللغة العربية.

اجلدول )10( الصعوبات التي تواجه جمتمع الدراسة عند البحث عن املعلومات حول التخصصات اجلامعية

النسبة %التكرارالصعوبات
44.7 %51عدم توافر مصادر معلومات كافية عن التخصصات العلمية

34.2 %39الكم اهلائل من املعلومات املتوافرة
11.4 %13عدم اإلملام بمهارات البحث عن املعلومات

3.5 %4عدم إجادة اللغة اإلنجليزية
3.5 %4قلة املعلومات املتوافرة باللغة العربية

0 %0صعوبات أخرى
100 %114املجموع

جمتمع  إمجايل  من   )%  44.7( يمثلن  الدراسة  جمتمع  من  طالبة   )51( أن   )10( اجلدول  من  يتضح 
الدراسة تتمثل الصعوبات التي تواجههن عند البحث عن املعلومات حول التخصصات اجلامعية يف 
عدم توافر مصادر معلومات كافية عن التخصصات العلمية، وهن الفئة الكربى من جمتمع الدراسة، 
يف حني أن )39( منهن يمثلن )34.2 %( من إمجايل جمتمع الدراسة تتمثل الصعوبات التي تواجههن 
عند البحث عن املعلومات حول التخصصات اجلامعية يف الكم اهلائل من املعلومات املتوافرة، بينام 
)13( منهن يمثلن )11.4 %( من إمجايل جمتمع الدراسة تتمثل الصعوبات التي تواجههن عند البحث 
عن املعلومات حول التخصصات اجلامعية يف عدم إملامهن بمهارات البحث عن املعلومات، و)4( 
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البحث عن  التي تواجههن عند  تتمثل الصعوبات  الدراسة  منهن يمثلن )3.5 %( من إمجايل جمتمع 
املعلومات حول التخصصات اجلامعية يف عدم إجادهتن اللغة اإلنجليزية، و)4( منهن يمثلن )3.5 
حول  املعلومات  عن  البحث  عند  تواجههن  التي  الصعوبات  تتمثل  الدراسة  جمتمع  إمجايل  من   )%
التخصصات اجلامعية يف قلة املعلومات املتوافرة باللغة العربية، ومل ُترِش أيُّ طالبة من جمتمع الدراسة 

إىل صعوبات أخرى غري التي ُذكرت يف اجلدول.

حول  املعلومات  عن  البحث  أثناء  الدراسة  جمتمع  تقابل  التي  الصعوبات  عىل  التغلب  أساليب   -
التخصصات اجلامعية:

تم سؤال جمتمع الدراسة عن األساليب التي يمكن أن يلجأن إليها للتغلب عىل الصعوبات التي قد 
تواجههن عند البحث عن املعلومات. والردود هبذا اخلصوص يبينها لنا اجلدول )11(.

اجلدول )11( أساليب التغلب عىل الصعوبات التي تقابل جمتمع الدراسة أثناء البحث عن املعلومات 
حول التخصصات اجلامعية

النسبة %التكرارأساليب التغلب عىل الصعوبات
 76.3 %87سؤال شخص آخر لديه معرفة ودراية بكيفية احلصول عىل املعلومات

8.8 %10فرز املعلومات يف حالة كثرهتا
8.8 %10التواصل مع األقسام العلمية يف اجلامعات نفسها
6.1 %7ترمجة املعلومات من اللغة اإلنجليزية إىل العربية

0 %0أساليب أخرى
100 %114املجموع

يتضح من اجلدول )11( األساليب التي تلجأ إليها الطالبات للتغلب عىل الصعوبات التي تقابلهن 
أثناء البحث عن املعلومات حول التخصصات اجلامعية، ويتضح أن )87 %( منهن يمثلن )76،3 
%( من إمجايل جمتمع الدراسة يلجأن إىل سؤال شخص آخر لديه معرفة ودراية بكيفية احلصول عىل 
املعلومات، وهن الفئة الكربى من جمتمع الدراسة، وأن )10( منهن يمثلن )8،8 %( من إمجايل جمتمع 
الدراسة يلجأن إىل فرز املعلومات يف حال كثرهتا، بينام )10( منهن يمثلن )8،8 %( ن إمجايل جمتمع 
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الدراسة يلجأن إىل التواصل مع األقسام العلمية يف اجلامعات نفسها، و)7( منهن يمثلن )6،1 %( من 
إمجايل جمتمع الدراسة يلجأن إىل ترمجة املعلومات من اللغة اإلنجليزية إىل العربية.

نتائج الدراسة وتوصياهتا :

أواًل: النتائج:

جمتمع  إمجايل  من   )%  53.5( يمثلن  الدراسة  جمتمع  من  طالبة   )61( أن  الدراسة  نتائج  كشفت    -
الدراسة ختصصهن علمي، وهن الفئة الكربى من جمتمع الدراسة.

إمجايل جمتمع  من  يمثلن )73.68 %(  طالبة،   )84(( الدراسة  أغلب جمتمع  أن  النتائج  أظهرت    -
الدراسة( ُيدن اللغة اإلنجليزية.

َ أن معظم جمتمع الدراسة ))107( طالبات، يمثلن )93.9 %( من إمجايل جمتمع الدراسة(  َتَبنيَّ   -
لدهين الرغبة يف إكامل دراستهن اجلامعية.

حول  متوسط  بشكل  معلومات  لدهين  الدراسة  جمتمع  من   )%  72.8( أن  الدراسة  من   َ َتَبنيَّ   -
التخصصات العلمية يف اجلامعات، و)16.7 %( من جمتمع الدراسة لدهين بشكل كبري معلومات 
حول  معلومات  ضعيف  بشكل  لدهين   )% و)10.5  اجلامعات،  يف  العلمية  التخصصات  حول 

التخصصات العلمية يف اجلامعات.
-  كشفت الدراسة عن أن )57.9 %( من جمتمع الدراسة هدفهن من البحث عن املعلومات حول 
التخصصات اجلامعية معرفة املعدالت والنَِّسب املطلوبة، و)41.2 %( من جمتمع الدراسة هدفهن 
املوجودة،  العلمية  التخصصات  معرفة  اجلامعية  التخصصات  حول  معلومات  عن  البحث  من 
و)37.7 %( من جمتمع الدراسة هدفهن من البحث عن املعلومات حول التخصصات اجلامعية 
معرفة املعلومات تفصيلية عن ختصص معني، و)27.2 %( من جمتمع الدراسة هدفهن من البحث 
عن معلومات حول التخصصات اجلامعية معرفة طرائق القبول والتسجيل، و)13.2 %( هدفهن 
هبا،  املعرَتَف  العاملية  اجلامعات  معرفة  اجلامعية  التخصصات  حول  املعلومات  عن  البحث  من 
و)11.4 %( هدفهن من البحث عن املعلومات حول التخصصات اجلامعية مقارنة التخصصات 

العلمية يف اجلامعات املختلفة.
يتضح من نتائج الدراسة أن معظم جمتمع الدراسة )78.1 %( مصادر حصوهلن عىل املعلومات    -
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املتخصصة،  )اإلنرتنت(  مواقع  ح  تصفُّ خالل  من  اجلامعات  يف  العلمية  التخصصات  حول 
من  اجلامعات  يف  العلمية  التخصصات  حول  املعلومات  عىل  حصوهلن  مصادر   )% و)60.5 
العلمية  التخصصات  حول  املعلومات  عىل  حصوهلن  مصادر   )% و)51.8  واألقارب،  األهل 
حول  املعلومات  عىل  حصوهلن  مصادر   )% و)35.1  املدرسة،  يف  الزميالت  من  اجلامعات  يف 
التخصصات العلمية يف اجلامعات من معلامت املواد الدراسية يف املدرسة، و)25.4 %( مصادر 
الع عىل الكتيبات التي  حصوهلن عىل املعلومات حول التخصصات العلمية يف اجلامعات من االطَّ

تصدرها األقسام العلمية باجلامعات بوصفها أدلة إرشادية.
-  كشفت نتائج الدراسة عن أن أغلب جمتمع الدراسة ))70( طالبة يمثلن )61.4 %( من إمجايل 
جمتمع الدراسة( يعتمدن بشكل أكرب عىل مصادر املعلومات يف شكَليها املطبوع واإللكرتوين معًا.

-  يتضح من النتائج أن )63( طالبة من جمتمع الدراسة يمثلن )55.3 %( من إمجايل جمتمع الدراسة 
حول  املعلومات  عىل  احلصول  يف  متوسط  بشكل  اإللكرتونية  املعلومات  مصادر  يستخدمن 
التخصصات العلمية، يف حني أن )40( منهن يمثلن )35.1 %( من إمجايل جمتمع الدراسة يستخدمن 
مصادر املعلومات اإللكرتونية بشكل كبري يف احلصول عىل املعلومات حول التخصصات العلمية، 
مصادر  ضعيف  بشكل  يستخدمن  الدراسة  جمتمع  إمجايل  من   )%  9.6( يمثلن  منهن   )11( بينام 

املعلومات اإللكرتونية يف احلصول عىل املعلومات حول التخصصات العلمية يف اجلامعات.
-  كشفت الدراسة عن أن عددًا كبريًا من جمتمع الدراسة ))69( طالبة يمثلن )60.5 %( من إمجايل 

جمتمع الدراسة( ُيدن استخدام )اإلنرتنت( يف احلصول عىل املعلومات بشكل كبري.
-  بيَّنت الدراسة أن أبرز الصعوبات التي تواجه جمتمع الدراسة عند البحث عن املعلومات حول 
التخصصات  عن  كافية  معلومات  مصادر  توافر  عدم  التوايل:  عىل  هي  اجلامعية  التخصصات 
العلمية بنسبة بلغت )44.7 %(، ثم الكم اهلائل من املعلومات املتوافرة بنسبة بلغت )34.2 %(، 
اللغة  إجادهتن  وعدم   ،)%  11.4( بلغت  بنسبة  املعلومات  عن  البحث  بمهارات  إملامهن  وعدم 

اإلنجليزية وقلة املعلومات املتوافرة باللغة العربية بنسبة )3.5 %( لكلٍّ منهام.
هو  الدراسة  جمتمع  تواجه  التي  الصعوبات  عىل  التغلب  أساليب  أبرز  أن  عن  الدراسة  كشفت    -

سؤال شخص آخر لديه معرفة ودراية بكيفية احلصول عىل املعلومات بنسبة بلغت )76.3 %(.
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ثانيًا: التوصيات:

-  توفري املعلومات الالزمة عن التخصصات اجلامعية لطالبات املرحلة الثانوية عىل مواقع اجلامعات 
عىل شبكة )اإلنرتنت(، وحتديثها باستمرار.

-  إعداد النرشات التعريفية حول التخصصات اجلامعية وتوزيعها عىل طالبات املرحلة الثانوية.
توفري البيئة التقنية املناسبة )أجهزة حاسب آيل – )إنرتنت(...إلخ( باملدارس الثانوية للطالبات، بام    -
يرفع من قدرهتن عىل البحث عن املعلومات عامًة، واملعلومات الالزمة عن التخصصات اجلامعية 

خاصًة.
-  تشجيع طالبات املرحلة الثانوية عىل حتسني سلوكياهتن املعلوماتية من خالل حضور ُوَرش العمل 

والدورات التدريبية التي تتناول مهارات البحث عن املعلومات.
-  العمل عىل توفري مصادر معلومات كافية عن التخصصات العلمية باجلامعات.

-  االهتامم بتطوير مهارات اللغة اإلنجليزية لدى طالبات املرحلة الثانوية.
-  إجراء مزيد من الدراسات والبحوث املستقبلية حول مهارات طالبات املرحلة الثانوية يف البحث 

عن املعلومات املتعلقة بالتخصصات اجلامعية.
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المستخلص:

العائمة  املكتبة  جتربة  البحث  هذا  يتناول 

وخاصًا  متميزًا  نموذجًا  بوصفها  ))دولوس(( 

حيث:  من  وذلك  املتنقلة،  املكتبات  من  جدًا 

الذي  واهلدف  وأجزائها،  وتصميمها  تارخيها، 

سعيًا  آخر  إىل  ميناء  من  وتنتقل  أجله  من  ُتبحر 

واملهامت  عليها  العمل  وطاقم  حتقيقه،  وراء 

التي  واخلدمات  واألنشطة  منهم،  بكل  املنوطة 

هذه  من  اإلفادة  إمكانية  دراسة  مع  تقدمها، 

التجربة يف عاملنا العريب.

املكتبة   – املتنقلة  املكتبات  املفتاحية:  الكلامت 

العائمة ))دولوس((- الدول العربية.

1 - توطئة: 

يف  عليها  ُيطلق  كام  أو   - املتنقلة  املكتبات 
 ،)Traveling Library( املتحدة  الواليات 
أبسط  يف   )Mobile Library( بريطانيا  ويف 
تستخدم  نقل  »وسيلة  هي:  تعريفاهتا 
املكتبات  خدمات  وتقدم  الكتب،  حلمل 
العثور عىل مكتبات  أو  حيثام يصعب إجياد 
تقديم  لتتوىل  مصممة  أهنا  كام  عامة«))(، 
التجمعات  خدمات توصيل الكتب داخل 
دون  ما  صعوبٌة  حت��ول  الذين  لألفراد 
وصوهلم إىل املكتبات الثابتة أيًا كان نوعها، 
السكن  هي  الصعوبة  تلك  أكانت  سواء 
جغرافية  طبيعة  ذات  أو  منعزلة،  مناطق  يف 
خاصة ال تسمح بتوافر وسائل مواصالت 
نتيجة  أو  التنقل،  سهولة  عىل  تساعد  عامة 
كبار  أو  املقعدين  من  األفراد  هؤالء  كون 
عىل  السري  عىل  يقوون  ال  بحيث  السن 

(1)  Webb, Bill «Mobile library» Inernational Encyclopedia 
of Information and Library Science. 1997. 299 - 301. 
Print.
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أقدامهم، أو من نزالء مؤسسات اإليواء أو اإلصالحيات أو السجون، أو املصابني بإعاقة جسدية أو 
مرض نفيس حيول دون قدرهتم عىل اخلروج بمفردهم. هؤالء األفراد مجيعًا هم حمط اهتامم املكتبات 

املتنقلة عىل اختالف أنواعها، وهم املستهدفون بخدماهتا. 

هذا ويمكن تقسيم املكتبات املتنقلة وفق أكثر من معيار؛ من أبرزها التقسيم وفق وسيلة النقل ذاهتا، 
ويف ضوء هذا املعيار يمكن تقسيم املكتبات إىل فئتني: 

عبارة عن  )Four-legged mobile libraries(؛ وهي  أرجل  أربعة  املتنقلة عىل  املكتبات  األوىل:  الفئة 
كتب حمملة عىل حيوانات مثل: اخليل والبغال )bibliomulas «book mules« واحلمري واجلامل...إلخ. 

 ،)Buses( ؛ وتضم: احلافالت)Motorized mobile libraries( الفئة الثانية: املكتبات املتنقلة بمحركات
وعربات النقل املغلقة )Vans(، الشاحنات )Trucks(، والعربات ذات املقطورة )Trailers(، واحلافالت 
حجم  )ويرتاوح  والطائرات   ،)Trains( والقطارات   ،)Cars( والسيارات   ،)School buses( املدرسية 
اخلاصة، وجمرد وحدة  الطائرات  بعض  احلال يف  كام هو  الطائرة  داخل  كاملة  كابينة  بني  ما  هنا  املكتبة 
أرفف صغرية تقع يف مؤخرة الطائرة؛ كام يف طائرات الركاب الكبرية من فئة بوينج 747(، وأخريًا السفن 
)Boats( والتي ُيطلق عليها جتاوزًا املكتبات العائمة )Floating Library(، والتي عادًة ما يتنوع املصطلح 
القارب  ومكتبة   ،)ShipLibrary( الكبرية  السفينة  مكتبة  فهناك:  السفينة؛  حجم  حسب  عليها  الدال 
السفينة،  أجلها  من  تبحر  التي  واملهمة  اهلدف  املصطلح  حسب  يتنوع  وقد   ،)Boat Library( الصغري 
 Cruise( يف األساطيل العسكرية، ومكتبة الرحالت البحرية )Bareges Library( فنجد: مكتبة البارجة
Library(. وكثريًا ما تستخدم هنا كلمة )كتب( تبادليًا مع كلمة )مكتبة( لإلشارة إىل املفهوم نفسه، فبداًل 

 .)Bookship( أو )Book Boat( يتم استخدام مصطلح )Boat Library( من استخدام مصطلح

وجتدر اإلشارة إىل أن وسائل النقل املدرجة حتت هذه الفئة عادة ما تصمم بشكل يلبي االحتياجات 
اخلاصة باملجتمع الذي ختدمه، وبحجم يتسع الستيعاب عدد الكتب وأوعية املعلومات التي سوف 
بشكل  وحذفًا  إضافة  جتدد  فهي  واحليوية؛  بالديناميكية  تضمها  التي  املجموعات  تتسم  كام  حتتوهيا. 

دوري مما يضفي قدرًا من التنوع عىل حمتواها املوضوعي))(. 

)2(  Ibid.
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أما املعيار الثاين لتقسيم املكتبات املتنقلة فهو الوجهة التي تقصدها أو تستهدف قاطنيها، إذ تقسم إىل: 
مكتبات ُتعنى بحبييس املنازل )Housebound(، ومكتبات تستهدف سكان الريف )Rurel(، ومكتبات 

.)Urban( تستهدف سكان احلرض

وبالنسبة إىل املكتبة العائمة ))دولوس(( نجدها حتمل من السامت ما جيعلها قابلة للتصنيف حتت كال 
بمحركات،  املتنقلة  املكتبات  فئة  حتت  تندرج  نجدها  األول  املعيار  منظور  فمن  السابقني؛  املعيارين 
ووفق املعيار الثاين نجدها تستهدف فئات شتى من السكان سواء يف الريف أو احلرض طاملا تواجد مرفأ 
يمكنها أن ترسو عليه. من منطلق هذا التميز واخلصوصية؛ سيتم تناول جتربة هذه املكتبة العائمة بيشء 
لها وتكرارها يف عاملنا العريب، وجدوى ذلك وتأثريه اإلجيايب يف  من التفصيل، مع استكشاف فرص َتَثُّ
نرش املعرفة والثقافة وتشجيع األفراد عىل القراءة واالطالع، ففي الوقت الذي تبحر فيه هذه السفينة 

من ميناء إىل آخر يبحر سكان كل ميناء من هذه املوانئ داخل مصادراملعرفة التي حتملها. 

2 - اإلطار املنهجي:

2/ 1 - مشكلة البحث:

وثراء  ))دولوس((  العائمة  املكتبة  فكرة  بساطة  من  الرغم  عىل  أنه  يف  البحث  هذا  مشكلة  تتلخص 
لها، وعىل الرغم  جتربتها التي تتد ألكثر من ثالثة عقود مما يتيح فرصة كبرية لتقويمها واستلهامها ثم َتَثُّ
من انتشار الروافد املائية عىل امتداد عاملنا العريب من املحيط إىل اخلليج وتنوعها ما بني أهنار وبحار 
العربية؛ فإنه مل  به مكتباتنا  وحميطات وخلجان وبحريات. وكذا توافر تراث هائل من الكتب تزخر 
يتم التفكري يف استثامر جتربة هذه املكتبة وتبنيها من ِقَبل أي من املؤسسات العربية سواء احلكومية أو 
غري احلكومية، وتدشني مكتبة عائمة مثل )دولوس( حتمل طابعًا عربيًا أصياًل تنتقل بني موانئ الدول 

العربية هبدف نرش املعرفة والثقافة وتشجيع األفراد عىل القراءة واالطالع. 

2/2 - جمال البحث وحدوده:

يتناول البحث باألساس جتربة مكتبة )دولوس( العائمة، بوصفها نموذجًا للمكتبات املتنقلة؛ وذلك 
من حيث: تارخيها، وتصميمها وأجزائها، واهلدف الذي تبحر من أجله، واألنشطة واخلدمات التي 
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تقدمها، وطاقم العمل عليها واملهامت املنوطة بكل منهم، مع دراسة إمكانية اإلفادة من هذه التجربة 
يف حميط عاملنا العريب.

 2/ 3 - أمهية البحث:

تنبع أمهية موضوع هذا البحث ليس فقط من خصوصية جتربة املكتبة العائمة )دولوس( بوصفها أقدم 
974)م(؛  منذ  املعرفة  لنرش  العامل  أرجاء  4)9)م وبدأت تطوف  إنشاؤها عام  تم  )إذ  مكتبة عائمة 
ما  إذا  العريب  عاملنا  صعيد  عىل  حتقيقه  يمكن  الذي  واملعريف  الثقايف  املردود  حجم  من  أيضًا  تنبع  بل 
تراثنا  عيون  حاملًة  العربية  الدول  موانئ  جتوب  مشاهبة  سفينة  وختصيص  املكتبة  هذه  جتربة  تثل  تم 
العريب وموروثنا الثقايف، فضاًل عن أحدث ما أفرزته قرائح العلامء من شتى أنحاء العامل ويف خمتلف 

املوضوعات. 

2/ 4 - هدف البحث وتساؤالته:

مع  )دولوس(،  العائمة  املكتبة  بتجربة  املتعلقة  املختلفة  باجلوانب  التعريف  إىل  البحث  هذا  هيدف 
دراسة إمكانية اإلفادة من هذه التجربة يف عاملنا العريب، وعليه فإن هذا البحث يسعى إىل اإلجابة عن 

التساؤلني اآلتيني:

السؤال األول: ما مالمح نشأة السفينة )دولوس(، وتاريخ إنشائها، وتصميمها وأجزاؤها، وظروف 
عليها  العمل  طاقم  ومواصفات  تقدمها؟  التي  واخلدمات  األنشطة  وما  عائمة؟  مكتبة  إىل  حتوهلا 

واملهامت املنوطة بكل منهم؟

أما السؤال الثاين فهو: كيف يمكن اإلفادة من جتربة املكتبة العائمة )دولوس( يف عاملنا العريب؟ وكيف 
يمكن أن يسهم َتَثُّل هذه التجربة وتكرارها يف نرش الثقافة واملعرفة بني أفراد الدول العربية التي يمكن 

أن ترسو هذه السفينة عىل مرافئها؟ 

2/ 5 - منهج البحث وأدواته:

تم استخدام منهج دراسة احلالة لرصد جتربة املكتبة العائمة )دولوس( وتقويمها من شتى جوانبها، مع 
االستعانة بعدد من األدوات مثل: قائمة املراجعة للتعرف إىل خمتلف العنارص املتعلقة باملكتبة )دولوس( 
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والطاقم العامل عىل متنها، كذلك إجراء مقابالت خمتلفة عرب الربيد اإللكرتوين مع بعض أفراد هذا الطاقم، 
فضاًل عن جتميع املعلومات املتاحة عىل املوقع الرسمي للمكتبة: www.mvdoulos.org وحتليلها.

2/ 6 - الدراسات السابقة:

تناولت  التي  البحثية  اجلهود  بمراجعة  الباحث  قام  فقد  اآلخرون؛  انتهى  حيث  من  البدء  إىل  سعيًا 
أجل  من  واألجنبي،  العريب  الصعيدين  عىل  وذلك  سفن،  عىل  املحملة  وبخاصة  املتنقلة  املكتبات 
الوقوف عىل وطبيعة التناول الذي حظي به هذا املوضوع يف النتاج الفكري املنشور يف جمال املكتبات 

واملعلومات، وقد َخُلص إىل اآليت:

أواًل: عىل الصعيد العريب:

وتناول  البالد  جريدة  يف  ُنرش  والذي  اهلل،  رمحه  البنهاوي  أمني  حممد  ألستاذنا  الرائد  املقال  باستثناء 
التعريفي  املجتمع))(، واملقال  أفراد  الثقافة والوعي لدى  العائمة وأمهيتها يف نرش  املكتبات  فيه فكرة 
العائمة يف  املكتبات  الذي كتبته هانم عباس وُنرش بحولية »اقرأ« اإلماراتية حتت عنوان »أكرب  العام 
إنشاء  بتاريخ  للتعريف  صت مجيعها  يتجاوز مخس صفحات ُخصِّ السفينة )دولوس(«)4(، ومل  العامل: 
هذه السفينة، وكم الكتب التي حتملها عىل ظهرها لتجوب هبا املوانئ املختلفة. باستثناء هذين العملني 
يمكن القول بأنه ال توجد دراسة عربية تناولت بشكل مبارش املكتبات املتنقلة املحملة عىل سفن، فقط 
تركز معظم الدراسات التي استطاع الباحث الوصول إليها عىل املكتبات املتنقلة، وقد أمكن تقسيمها 

عىل النحو اآليت:

املتنقلة( رصاحًة يف  ُذكر مصطلح )املكتبات  املتنقلة بشكل عام، سواء  املكتبات  تناولت  * دراسات 
العنوان كام هو احلال يف دراسات: أمحد حممود السكري))(، وأمحد عزب حممد))(، وفخرية كريم 
حممد)7(، وحممد عبد اهلل القواسمة))(، وفراس عطا اهلل الرضابعة)9(، أو اسُتخدم بداًل منه مصطلح 

))(  حممد أمني البنهاوي. »املكتبات العائمة وقطار الثقافة«، البالد ))) ديسمرب )97)م(.
هانم عباس. » أكرب املكتبات العائمة يف العامل: السفينة دولوس«، اقرأ: 9 ))00)م(: ))-)).   )4(
أمحد حممود السكري. » املكتبات املتنقلة«، عامل الكتب واملكتبات: ) )مارس )97)م(: 7-).   )((

أمحد عزب حممد. » املكتبات املتنقلة«، الرتبية: 9) )فرباير 977)م(: 0)-)).  )((
السليامنية:  العراقيني.  املكتبيني  احتاد  الرابع جلمعية  املكتبي  املؤتر  تعميمها«،  إدارهتا،  أمهيتها،  املتنقلة:  املكتبات   « كريم حممد.  فخرية   )7(

جامعة السليامنية، 0)9)م. )))-))).
حممد عبداهلل القواسمة. » املكتبات املتنقلة )Mobile Library(، رسالة املكتبة: 0). ) )سبتمرب )99)م(: ))-)).  )((

فراس عطا اهلل الرضابعة. »املكتبات املتنقلة«، رسالة املكتبة: 4). ) )سبتمرب 999)م(: ))-)).  )9(
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عليان)))(.  مصطفى  وربحي  الصوينع)0)(،  سليامن  عيل  دراسات  يف  كام  السيَّارة(  )املكتبات 
داود  عصام  دراسة  يف  كام  املتجولة(  )املكتبات  مصطلح  أو  الفرماوي)))(،  الدين  مجال  ودراسة 

اخلطاب)))(.
*  دراسات تناولت بالتقويم مرشوعات مكتبات متنقلة بعينها، سواء كانت تركز عىل بيان متطلبات 
إنشاء مرشوعات املكتبات املتنقلة وإدارهتا كام هو احلال يف دراستي: إبراهيم العلوي)4)(، وحبيب 
سالمة)))(. أو ترصد وتقويم عن كثب سلبيات جتربة مكتبة متنقلة بعينها وإجيابياهتا، مثل: دراسة 
خالد ماجد القحطاين، وعيل حممد الغامدي)))(،ثم دراسة سعد بن عبداهلل الضبيعان حول مكتبة 
أرامكو السعودية املتنقلة)7)(، ودراسة ليىل محيدة إبراهيم عن جتربة املكتبات املتنقلة بدار الكتب)))(، 
ثم  العرب()9)(،  )املقاولون  برشكة  املتنقلة  املكتبات  جتربة  حول  احلسيني  السميع  عبد  ودراسة 
أطروحة نشأت سمري سعد عوض التي شملت تقويم املكتبات املتنقلة يف القاهرة الكربى بشكل 
عام)0)(. أو تتبع خط سري أحد مرشوعات املكتبات املتنقلة وإنجازاهتا يف نطاق دولة بعينها، مثل 
دراستي السيد فرج)))(،وسيد حسب اهلل)))( يف مرص، ودراسة سامي حممود حلمي يف العراق)))(، 

)0)(  عيل السليامن الصوينع. » املكتبات السيارة«، مكتبة اإلدارة: ). ) )مارس )97)م(: )4-)).
)))(  ربحي مصطفى عليان. » املكتبات املتنقلة )السيارة(«، اخلفجي: )). ) )يوليو )99)م(: 0)-)).

)))(  مجال الدين الفرماوي. » املكتبات السيارة: خدمة مكتبية لتوصيل الثقافة للناس«، أحوال املعرفة: ). 7 )فرباير )99)م(: ))-9).
-((( 0)9)م(:  ). 4 )يونية  )))(  عاصم داود اخلطاب. » املكتبات املتجولة: أهدافها وطرق العمل فيها«، املجلة العربية للمعلومات: 

.(((
)4)(  إبراهيم العلوي. » كيف تنشئ مرشوعًا للمكتبات اجلوالة«، املكتبة: )) )شباط ))9)م(: 9).

)))(  حبيب سالمة. » ألف ليلة عىل شواطئ بحرية كايوجا: رحلة مع سيارة كتب يف أمريكا«، عامل املكتبات: ). ) )مارس– إبريل ))9)م(: 
.4-(

العربية  اململكة  يف  العامة  املكتبات  ندوة  )السيارة(«،  املتنقلة  السعودية  أرامكو  مكتبة   « الغامدي.  حممد  وعيل  القحطاين  ماجد  خالد    )(((
السعودية. الرياض: مكتبة امللك عبد العزيز العامة، )99)م.

العلمي  النرش  سعود،  امللك  جامعة  الرياض:  والطموحات«،  الواقع  املتنقلة:  السعودية  أرامكو  »مكتبة  الضبيعان.  عبداهلل  بن  سعد    )(7(
واملطابع، 999)م.

)))(  ليىل محيدة إبراهيم. » املكتبات املتنقلة: جتربة دار الكتب«، املؤتر القومي الرابع ألخصائيي املكتبات واملعلومات يف مرص. شبني الكوم: 
جامعة املنوفية، كلية اآلداب، 000)م: )) – )).

املكتبات واملعلومات يف  الرابع ألخصائيي  القومي  املؤتر  العرب«،  املقاولون  املتنقلة برشكة  املكتبات  » جتربة  السميع احلسيني.  )9)(  عبد 
مرص. شبني الكوم: جامعة املنوفية، كلية اآلداب، 000)م: 7) – )).

)0)(  نشأت سعد عوض. املكتبات املتنقلة بالقاهرة الكربى: دراسة ميدانية، القاهرة: جامعة بني سويف بكلية اآلداب قسم املكتبات والوثائق 
، رسالة ماجستري ))00)م(: )9) ص.

– أكتوبر  ). ) )سبتمرب  )))(  السيد فرج. » املكتبات املتجولة وقوافل الثقافة، بمناسبة مرور مائة عام عىل أول جتربة هلا«، عامل املكتبات: 
0)9)م(: ))-9).

)))(  سيد حسب اهلل. » املكتبات املتنقلة«، دليل املكتبات: 7. ) )سبتمرب 9)9)م(: )-9.
)))(  سامي حممود حلمي. تقرير عن املكتبات اجلوالة. بغداد، ))9)م.
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ودراسة عاطف يوسف حممود يف األردن)4)(، والدراسة التي أعدهتا وزارة الثقافة بتونس)))(. 
*  دراسات تناولت األنشطة واخلدمات التي تقدمها املكتبات املتنقلة وتأثريها يف أفراد املجتمع، ومن 
أبرزها دراسات: أنور حممد مطر)))(، وعاطف يوسف حممود)7)(، ومجال الدين الفرماوي، وحامد 
الشافعي)))(،وحممود عبد الكريم اجلندي)9)(، ودراسة جمبل الزم مسلم وحممد عودة عليوي)0)( 
الرمحن)))(التي  املتنقلة، ودراسة سعد حسن عبد  املكتبات  املكتبية يف  التي ركزت عىل اخلدمات 
تناولت أسس تصميم وحدات األرفف يف املكتبات املتنقلة ومعايريه، وتأثري هذه األسس واملعايري 
وحسني  حممد)))(،  جاسم  وحامد  اهلادي)))(،  عبد  وليد  دراسات  ثم  خدمات،  من  تقدمه  ما  يف 
ماجول)4)(، وأمحد حسني البشاري)))(، وحممد عودة عليوي)))( التي تناولت تأثري املكتبات املتنقلة 

يف االرتقاء بالثقافة والتعليم يف املجتمعات العربية.

ثانيًا: عىل الصعيد األجنبي:

 نجد العديد من الدرسات األجنبية التي تناولت املكتبات املتنقلة بشكل عام عىل اختالف أنواعها، أو 
التي ركزت عىل املكتبات املتنقلة العائمة عىل وجه اخلصوص:

بالنسبة إىل الدراسات األجنبية التي تناولت املكتبات املتنقلة بشكل عام؛ فيمكن تقسيمها إىل:  *

)4)(  عاطف يوسف حممود. » واقع املكتبات املتنقلة يف األردن«، رسالة املكتبة: )). ) )سبتمرب ))9)م(: 9)-44.
العمومية،  املطالعة  إدارة  الثقافة.  وزارة  تونس:   .(999  -  (9(( دليل  تونس:  يف  املتنقلة  املكتبات  شبكة  )تونس(  الثقافة.  وزارة    )(((

)99)م.
)))(  أنور حممد مطر. » جتارب يف اخلدمة املكتبية: املكتبة املتنقلة ركب الثقافة املتنقل يف طنطا«، عامل املكتبات: 4. ) )مارس– إبريل ))9)م(: 

.(9-((
)7)(  عاطف يوسف حممود. » من هم املستفيدون من اخلدمة املكتبية املتجولة«، الرتبية: )) )ديسمرب ))9)م(: 47-)).

)))(  حامد الشافعي دياب. » املكتبات املتنقلة ودورها يف نرش اخلدمات املكتبية: دراسة لتجربة دار الكتب يف مرص«، جملة املكتبات واملعلومات 
العربية: 0). 4 )أكتوبر 000)م(: )-4).

)9)(  حممود عبد الكريم اجلندي. » اخلدمة املكتبية املتنقلة: ماهيتها، مقوماهتا، مع جتربة عملية«، املؤتر القومي الرابع ألخصائيي املكتبات 
واملعلومات يف مرص. شبني الكوم: جامعة املنوفية، كلية اآلداب، 000)م: 7) – )).

)0)(  جمبل الزم مسلم وحممد عودة عليوي. » اخلدمات املكتبية يف املناطق النائية واألرياف«، جملة املكتبات واملعلومات العربية: 0). ) )يناير 
990)م(: )4-)7.

)))(  سعد حسن عبد الرمحن. دراسة أساسيات الوحدات املكتبية املتنقلة. القاهرة: جامعة حلوان، كلية الفنون التطبيقية، ))9)م.
)))(  وليد عبد اهلادي. » املكتبات املتنقلة يف األردن وأثرها يف نرش الثقافة.« رسالة املكتبة: ). ) )نيسان ))9)م(: ))-0).

)))(  حامد جاسم حممد. » املكتبات اجلوالة وأثرها يف رفع املستوى الثقايف يف األرياف«، الثقافة: 0) )ترشين الثاين )97)م(: ))-)4.
)4)(  حسني ماجول. » املكتبات املتجولة ودورها يف النهوض باملطالعة«، تونس: وزارة الثقافة، أسبوع املكتبات، )97)م. 4)-)).

)))(  أمحد حسني البشاري. » املكتبات املتنقلة ودورها يف التعليم املستمر«، الرتبية: 9. )) )مارس 0)9)م(: 0)-)).
)))(  حممد عودة عليوي. » الدور الثقايف والرتبوي للمكتبات املتنقلة«، رسالة املكتبة: )). 1،2 )مارس/يونيو )00)م(: )0-9)).
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** دراسات تناولت جتربة املكتبات املتنقلة يف دول بعينها مثل: دراسات: هاوك )Hawke( وجنك 
 )Monley( ومونيل ،)(((يف أسرتاليا)Payne( وبيان )Kenneally( وكينيل ،)(( يف نيوزالندا)7Jenks(
وبستل )Pestell( يف اليابان)9)(، وساجد )Sajid( يف باكستان)40(، وخانا )Khanna( يف اهلند))4(، 

وتات)Tate( يف كينيا))4(، وسيتونن )Siitonen( يف الواليات املتحدة األمريكية))4(.
 )Davidson( دراسات تناولت املعايري اخلاصة باملكتبات املتنقلة: ومن أبرزها دراسة ديفيدسون **
جمموعات  ببناء  خيتص  فيام  اتباعها  الواجب  املعايري  فيها  استعرضا  التي   ،)Dorner( ودورنر)44( 
الختيار  ثابت  معيار  وجود  عدم  إىل  أملحا  كام  وتنميتها،  املعلومات  أوعية  من  املتنقلة  املكتبات 
األوعية التي يتم اقتناؤها يف املكتبات املتنقلة، وإنام عىل املسؤول عن تلك املكتبة أن حياول حتقيق 

التوازن بني رغبات املستفيدين وحاجاهتم احلقيقية. 
*  أما بالنسبة للدراسات األجنبية التي تناولت املكتبات املتنقلة العائمة عىل وجه اخلصوص، فنذكر منها:

-  دراسة أرمسرتونج))Armstrong( )4( التي حاول فيها إبراز أمهية املكتبات التي يتم إنشاؤها عىل 
تتنوع  والتي  املكتبات  تلك  يف  اقتناؤها  ل  املفضَّ املعلومات  أوعية  فئات  مستعرضًا  السفن،  متن 
بني أوعية مرجعية، وصحف وجمالت، وكتب مهنية وعامة، وكتب تتضمن معلومات جغرافية 
ُيراعى عند  أن  الرسو عل موانئها، مؤكدًا عىل رضورة  التي سيتم  املختلفة  الدول  وسياحية عن 
تصميم سفن الركاب ختصيص مكان مناسب يصلح جلعله مكتبة السفينة ويتضمن التجهيزات 

الالزمة واملالئمة لتقديم اخلدمات املكتبية املختلفة. 

)37(  Hawke, Bernie and Jenks, Fiona «On the move: mobile library services in New Zealand» Australasian Public Libraries and Information 
Services Librarian. 18. 3 (Sept. 2005): 93 - 105.

)38(  Kenneally, A and Payne, C « Mobile library services: Australia trends» Australasian Public Libraries and Information Services Librarian. 
13. 2 (Jun. 2000): 63  -71. 

)39(  Monley, B; Pestell, R «The electronic mobile library.» Toshokan Zasshi. 90. 8 (Aug. 1996): 572- 575. 

)40(  Sajid Mirza, Muhammad « Mobile library service in Pakistan « Pakistan Library & Information Science Journal. 35. 2 (Jun. 2004): 19- 26.

)41(  Khanna, S. N. «Mobile library service with a special reference to Delhi Public»Resource Sharing and Information Networks. 9. 2 (1994): 
119 -126.

)42(  Tate, Thelma H. «Camel Library Services in Kenya.» The Hague, Netherland: IFLA, 2002. 

)43(  Siitonen, Leena»Mobile library services as a functional unit in public library systems: the United States content» Journal of Library and 
Information Science (India). 15. 1 (Jun. 1990): 50- 28. 

)44(  Davidson, Glenn; Dorner, Dan « Selection Criteria for Mobile Library Collections « Collection Building. 28. 2 (2009): 51- 58. 

)45(  Armstrong, Chris « Shipboard libraries: a drop in the ocean?» Assistant Librarian. 69. 7,8 (Jul./Aug. 1976): 126- 130.
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تقديم  يف  السويديني،  البحارة  مكتبة  جتربة  استعرضت  التي   Ristarp ريستارب))4(   دراسة    -
اخلدمات املكتبية عىل متن أسطول السفن التجارية السويدية، وتأثري ذلك يف توسعة املجال املعريف 
ومثلها  الراحة.  ساعات  أثناء  فراغهم  أوقات  تزجية  عن  فضاًل  السفن،  هذه  متن  عىل  للعاملني 
دراسة برتسن)Petersen )47 التي استعرضت جتربة مكتبة البحارة الدنامركيني، يف تقديم اخلدمات 

املكتبية للعاملني عىل متن السفن التجارية الدنامركية. 
نة يف معارض  -  دراسة جريك))Gericke )4 التي ركز فيها عىل استثامر عائدات بيع الكتب املتضمَّ
الكتب املقامة عىل ظهر السفن - ومن بينها السفينة )دولوس( يف تقديم دعم عيني للمكتبات الطبية 
يف الدول املختلفة التي ترسو عىل موانئها، وعادًة ما يتمثل هذا الدعم يف إهداء كتب عامة للمرىض 

من نزالء املستشفيات، إىل جانب كتب طبية متخصصة لألطباء واملامرسني واملمرضات.
والتجهيزات  املكتبات  عدد  يف  املفاجئ  االرتفاع  فيها  رصد  التي   )Seldon( سلدون)49(  دراسة    -
اخلاصة هبا يف عىل متن سفن الرحالت البحرية، وحرص الرشكات املنظمة لتلك الرحالت عىل 
التنافس فيام بينها عىل صعيد كمِّ ونوع جمموعات الكتب التي تضمها املكتبات القائمة عىل ظهر 
سفنها، مقارنًا بني عدد من خطوط املالحة التي تقدم مثل هذه اخلدمات يف أسطوهلا من السفن 
َتَثََّل يف مزيد من  مثل:)Cunard cruise ships(، مشريًا إىل أن هذا التوجه كان له مردود مزدوج 
اإلحساس باملتعة من جانب الركاب نتيجة إتاحة فرصة االطالع عىل ألوان شتى من املعارف أثناء 
الرحلة، هذا من ناحية ومن ناحية؛ أخرى زيادة مداخيل رشكات املالحة التي بدأت يف تبني هذا 

االجتاه نتيجة زيادة إقبال املسافرين عىل حجز أمكنة هلم عىل سفنهام التي حتتوي عىل مكتبات. 
وهكذا يمكن أن نخلص من استعراض النتاج الفكري العريب واألجنبي إىل عدم وجود دراسة تناولت 

املكتبة العائمة )دولوس( باملنهج واهلدف اللذين تتبنامها هذه الدراسة .

)46(  Ristarp, Jan « The libraries go to sea.» Scandinavian Public Library Quarterly. 14. 3 (1981): 7981-.

)47(  Petersen, Jes « Library service for seamen in Denmark.» Scandinavian Public Library Quarterly. 11. 3 (1978): 69- 72.

)48(  Gericke, E. «`Bookship> donates medical books.» KWAZNAPLIS. 1. 4 (Jul/Aug. 1995): 12 -13.

)49(  Seldon, L. «Literacy on the high seas: cruise ship libraries flourish.» American Libraries. 32. 7 (Aug. 2001): 52 -54. 
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:)(( 3 - املكتبة العائمة )دولوس(: مدخل تعريفي)0)(

3/ 1 - تاريخ البناء واألسامء املختلفة التي محلتها: 

تعمل حتى  تزال  وأمتعة ال  نقل ركاب  أقدم سفينة  ُتَعد  والتي  )دولوس(،  السفينة  بناء  تاريخ  يعود 
4)9)م )أي بعد عامني من بناء السفينة األسطورة تيتانك »Titanic«، حيث قامت  اآلن - إىل عام 
 Mallory( حلساب مؤسسة )Newport News Shipbuilding and Drydock Company( ببنائها رشكة
العام  يف  أغسطس  شهر  من  والعرشين  الثاين  يف  تدشينها  وتم  األمريكية،   )Steamship Company

 ،)Neches( بناء سفينة أخرى يف العام نفسه هي السفينة نشيز )نفسه. وقد واكب بناء السفينة )دولوس
ر طوياًل فقد تعرضت للغرق إثر اصطدامها بساحل ديڤون )Devon( بإنجلرتا يف عام  إال أهنا مل ُتَعمَّ

))9)م.

4)9)م من املجلة  وقد وصفت السفينة )دولوس( فور إدخاهلا اخلدمة عىل صفحات عدد سبتمرب 
الدولية للهندسة البحرية )International Marine Engineering magazine(، بأهنا واحدة من أحدث 
البواخر التي تخر عباب املحيط األطلنطي وأكربها، فقد كانت رسعتها حوايل 4) عقدة يف الساعة 
وهو ما ُعدَّ آنذاك رسعة كبرية؛ مما جعل قوات حرس السواحل األمريكية تعتمد عليها يف نقل اجلنود 

ات عىل طول الساحل الغريب للواليات املتحدة إبان احلرب العاملية الثانية. واملعدَّ

0)0)م( ستة وتسعني عامًا - والذي أدخلها  البالغ اآلن )عام  وعىل مدار عمر السفينة )دولوس( 
موسوعة )جينيس( لألرقام القياسية بوصفها أكرب سفينة قديمة التزال تعمل بكل طاقتها - تم حتديثها 
لَت يف كلٍّ من الواليات  وجتديد معداهتا )بام يف ذلك حمركها الضخم( بشكل كامل مرتني، كام ُسجِّ
املتحدة األمريكية، وبنام، وإيطاليا، ومالطا )التي ترفع السفينة علمها(؛ كذلك تغري اسمها ثالث مرات؛ 
 )Medina( 9)م اسم مدينا(( فبعد أن كانت حتمل هي وشقيقتها السفينة )نشيز( التي غرقت عام 
وهو اسم أحد األهنار بوالية تكساس األمريكية، اشرتهتا يف عام )94)م رشكة نقل الركاب البناموية 
)Naviera San Miguel SA(، وغريت اسمها يف العام التايل إىل )روما Roma( إذ استخدمتها يف نقل 
أصبحت  حتى  جديدة،  كبائن  جمموعة  بإضافة  الداخيل  تصميمها  عىل  تعديالت  وأجرت  الركاب، 

)50(  Doulos. 2009. Gute Bücher für Alle e.V. 12 novamber 2009.<www.mvdoulos.org>

)))(  هانم عباس. » أكرب املكتبات العائمة يف العامل: السفينة دولوس.« اقرأ: 9 ))00)م(: ))-)). 
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وتسعني  وأربعة  لستامئة  سكن  غرف  إىل  باإلضافة  راكبًا،  وثامنني  وسبعة  مائتني  نحو  حلمولة  تتسع 
 Roman Catholic Holy( مسافرًا. ويف عام 0)9)م - والذي ُعرف بعام الرومان الكاثوليك املقدس
Year( - اسُتخدمت السفينة لنقل احلجاج املسيحيني إىل مدينة روما اإليطالية، ثم يف نقل املهاجرين 

من أوروبا إىل اسرتاليا. ومل يدم هذا الغرض الذي اسُتخدمت له السفينة طوياًل، فقد ُعرضت للبيع يف 
مزاد علني عام ))9)م واشرتهتا رشكة )Giacomo fu Andrea Linea Costa(، وغريت اسمها إىل 
فرنسا يس)Franca C.( كام اسُتبدل بمحركها البخاري حمرك ديزل، وتم استخدامها يف نقل السائحني 
بني إيطاليا واألرجنتني بطاقة استيعابية بلغت تسعامئة راكب. )توضح الصورة رقم ))( الواردة يف 

امللحق رقم ))( مراحل تطور السفينة »دولوس«. 

 ويف مطلع عام 977)م عرضت السفينة مرة أخرى للبيع واشرتهتا رشكة شحن من مالطة وأطلقت 
اسم  وهو  العبد،  أو  املَسرَتّق  اخلادم  يعني  يوناين  اسم  وهو   )Doulos( دولوس  احلايل  اسمها  عليها 
اسُتقي مما تقدمه السفينة واملتطوعون عليها من خدمات هتدف إىل تقريب احلوار الثقايف واحلضاري 

بني الدول والشعوب. 

ويف الثالث من يونيو من عام )97)م وانطالقًا من مدينة بريمن األملانية بدأت السفينه رحلتها حول 
العامل خلدمة املعرفة والثقافة، وبعدما كانت جمرد سفينة لنقل البضائع واملهاجرين واألفواج السياحية؛ 
أصبحت سفينة جللب املعرفة )A vessel to bring knowledge( ملختلف دول العامل، وهو ما ُنصَّ عليه 

رصاحًة يف الشعار )Slogan( الذي تبحر السفينة حتت مظلته:

»)دولوس(: جلب املعرفة، واملساعدة، واألمل«

وتعمل السفينة )دولوس( اآلن لصالح إحدى اجلمعيات اخلريية التي ترعى املرشدين، وهي )مجعية 
فهي  الربح،  إىل  هتدف  ال  مجعية  وهي  بأملانيا،   ).Gute Bücher Für Alle E.V للجميع  جيدة  كتب 
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تستثمر حصيلة مبيعات الكتب والقطع التذكارية املتعلقة بالسفينة )دولوس( يف تنمية جمموعات الكتب 
وخدمة األغراض اخلريية املختلفة. وهي حترص عىل تأمني الكتب للقراء بأسعار مقبولة للمساعدة يف 

بناء احلوار بني احلضارات املختلفة وتفعيل تبادل الربامج واملرشوعات الثقافية بني الشعوب.

وعادًة ما يتم إدارة املكتبة العائمة )دولوس( من داخل املقر الرئيس للجمعية،حيث يتوىل مسؤولون يف 
اجلمعية القيام بالعديد من املهامت مثل: إمداد السفينة بمصادر املعلومات املختلفة، وتأمني الصيانة الفنية هلا 
بشكل دوري، باإلضافة إىل إدارة األنشطة واخلدمات التي تقوم بتقديمها، وإدارة أفراد الطاقم واملتطوعني 
العاملني عىل متنها وتقديم الرعاية الالزمة هلم، فضاًل عن تويل مسؤولية تقديم اخلدمات، ووضع جدول 

خط سري السفينة وحتديد املوانئ التي سوف ترسو عليها، إىل جانب توفري التمويل الالزم هلا. 

من  تويلها  نصف  يأيت  وإنام  مؤسيس،  أو  حكومي  تويل  عىل  )دولوس(  العائمة  املكتبة  تعتمد  وال 
الدعم املقدم من ُأرَس العاملني عىل متن السفينة وأصدقائهم وبعض النشطاء اآلخرين املدركني ألمهية 
الدور الذي تقوم به. ويأيت أحد الربعني املتبقيني من حصيلة بيع الكتب والقطع التذكارية التي يضمها 
الدول.  السفينة )onboard book fair( خالل فرتة رسوها عىل موانئ  ُيقام عىل ظهر  الذي  املعرض 
بينام يأيت الربع األخري املتبقي من املنح والتربعات املقدمة من األفراد )وهي عادة ما تكون معفاة من 
الرضائب(، والودائع والوقفيات، ومؤسسات خدمة املجتمع، إىل جانب الدعم املايل املحيل املقدم من 
بعض املؤسسات يف املدن التي ترسو السفينة عىل موانئها، إذ يقوم املسؤولون عن إدارة السفينة بشكل 
دائم بدعوة املؤسسات من مجيع أنحاء العامل إىل تقديم الدعم املادي والعيني هلا من منطلق الدور املهم 

الذي تقوم به يف نرش الثقافة، وتنميتها لروح العطاء واملشاركة لدى األفراد.

الرسوم  من  بإعفائها  السفينة  تزورها  التي  الدول  يف  واحلكومية  الرسمية  املؤسسات  تقوم  كذلك 
وتكاليف الرسو التي تدفعها عادة السفن التجارية األخرى حال رسوها عىل موانئها، كام تتوىل بعض 
الرشكات الراعية محالت ترويج للسفينة وأنشطتها طيلة فرتة زيارهتا لتلك املوانئ نظري وضع إعالنات 
عن تلك الرشكة كذلك وضع شعارها يف مكان بارز عىل واجهة السفينة. كام يمكن أن يكون التربع 
الوقود تقريبًا سنويًا خالل  للسفينة يف شكل وقود لتسيريها، فهي حتتاج إىل ألف وأربعامئة طن من 

رحلتها إىل املوانئ حول العامل)))(.

مراسلة  يمكن  الدول؛  إحدى  ميناء  عىل  رسوها  رعاية  أو  )دولوس(  العائمة  للمكتبة  والتربعات  املنح  تقديم  كيفية  عن  لالستعالم    )(((
.info@shipsoffice.org :املسؤولني عنها عىل عنوان الربيد اإللكرتوين اآليت
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3/ 2 - األهداف التي تبحر من أجلها: 

تسعى املكتبة العائمة )دولوس( من خالل إبحارها ورسوها عىل املوانئ املختلفة إىل حتقيق هدفني رئيسني:

اهلدف األول: تعزيز املعرفة عىل مستوى العامل: إذ تنتقل )دولوس( عرب موانئ الدول املختلفة، موفرة 
مصادر النتاج الفكري املختلفة، ومشجعة عىل التفاهم الثقايف املتبادل.

اهلدف الثاين: تقديم املساعدة بشكل عميل لكل من حيتاجها من األفراد يف خمتلف الدول التي تزورها 
السفينة، وكذلك تدريب الشباب عىل تقديم خدمات جمتمعية فعالة. 

ويف إطار سعيها إىل الوصول إىل هذين اهلدفني؛ نجد املكتبة العائمة )دولوس( قد تكنت من حتقيق 
عدد من اإلنجازات يمكن إجيازها يف اإلحصاءات اآلتية )009)(:

* ))),))),)) زائرًا)))(.
* ))4,))9,) برناجمًا ثقافيًا وترفيهيًا.

* 000,) عنوان، بام يعادل نصف مليون كتاب مطبوع وإلكرتوين متاحة لالطالع جلميع زوار السفينة.
* ))),)4),)) كتابًا تم بيعه من خالل املعرض الدائم املقام عىل ظهر السفينة.

* ))),))) مياًل من اإلبحار عرب البحار واملحيطات املختلفة.
* )4) ميناء تم الرسو عليه )بام يف ذلك املوانئ التي تت زيارهتا أكثر من مرة(.

* )0) دولة تت زيارهتا. 

3/3 - املواصفات الفنية: 

ضامنًا لبقاء السفينة )دولوس( عىل قيد احلياة وجعلها تستمر يف العمل بكامل طاقتها عىل مدار سني 
عمرها التي قاربت املائة؛ يتم إخضاعها لعمليات صيانة دورية وحتديث معداهتا وجتديدها كلام تطلب 
األمر ذلك، كام حدث بالنسبة إىل حمركها الضخم الذي تم جتديده مرتني منذ إنشاء السفينة وحتى اآلن. 
هذا إىل جانب التدريب واملهارة الفنية التي يتمتع هبا طاقم العمل واملتطوعون العاملون عىل متنها؛ 
مما يضمن مستوى عاليًا من الصيانة واالستخدام، كام حتصل السفينة بموجب قوانني اإلبحار الدولية 
)international maritime regulations( عىل دعم فني عاٍل بدون مقابل من ِقَبل سلطات املوانئ التي 

يتم الرسو عليها. )يوضح اجلدول رقم ))( املواصفات الفنية اخلاصة بالسفينة »دولوس«(.

)))(  دخول املكتبة العائمة عادة ما يكون باملجان، إال أنه ال ُيَسمح بدخول كامريات التصوير أو الفيديو الشخصية. 
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وقد تم إجراء بعض التعديالت عىل التصميم الداخيل للسفينة لكي يتالءم مع اهلدف الثقايف الذي 
صارت ُتستخدم ألجله؛ مثل: إلغاء محام السباحة املغطى الذي يشغل مساحة كبرية من سطح السفينة، 
وإنشاء معرض كتب كبري بداًل منه يضم تقريبًا نصف مليون كتاب يف األدب والرياضيات والفلسفة 
والتقنية، باإلضافة إىل أرشيف ومكتبة موسيقية ضخمة ومتنوعة. )توضح الصورة رقم ))( الواردة 

يف امللحق رقم ))( أجزاء املكتبة العائمة »دولوس« ومكوناهتا. 

اجلدول رقم )1(: املواصفات الفنية اخلاصة بالسفينة )دولوس(

Technical describtionItem

9HKF.
Valletta, Malta. 
Passenger.
1914, Newport News, USA.
Registro Italiano Navale 
(RINA), (Reg No. 23152).  
6818 GRT, 2230 NRT, 2055 DWT, 
5447 LDT.

General:
* Call Sign
* Port of Registry 
* Type 
* Built 
* Classification
* Tonnage

414 
1037 m³ 
220 m³ 
72 m³ 
536 m³ 
326 m³ 
50 m³ 
1720 m³ 

Capacities:
 - Persons 
 - Cargo (Books) 
 - Dry Provisions 
 - Cold Provisions  
 - Fuel Oil  
 - Diesel Oil 
 - Lube Oil  
 - Fresh Water 

130.35 m (6 – 8 floors) 
16.60 m 
5.54 m 
28.4 m (at fwd draft of 4.5m)

* Dimensions:  
 - Length  
 - Breadth  
 - Design Draught  
 - Air Draught
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Technical describtionItem

GMT C4218SS
V-18 cyl. 4-stroke 
5958 kW (8100 bhp) 
Intermediate Fuel 
Renk Reduction Gear 
Fixed Pitch Propellor 
3 AC Gen Sets 380V 50Hz: 
- 2 Bergen KRG 6 (1125 kVA) 
- 1 Bergen KRG 5 (750 kVA) 

Anders Halvorsen Exhaust / Electric  
2 Hatlapa W280 30 bar 
1 Hamworthy 2TF5 30 bar 
AEG Electrohydraulic Carrier  
R-134A Direct Expansion  
AMP  
R-22 Chilled Water  
9 Fan Rooms  
15 Fan Systems  
HYCOM Electro-hydraulic Windlass  
Hydraulic Capstan (2 drums)  
1 Palfinger Crane  
- 39.2 kN (4 t) SWL @ 2.514- m

* Machinary data:
* Main Propulsion Engine
* Electric Plant  
* Boiler  
* Air Compressors  
* Steering  
* Refrigeration  
* Air Conditioning  
 
 

* Deck Machinery 

3/ 4 - طاقم العمل عىل متن السفينة: 

إن العمل عىل السفينة )دولوس( هو عمل تطوعي بحت، فمن أكثر من مخسني دولة من دول العامل 
اختار ثالثامئة وأربعون شابًا وفتاة - بملء إرادهتم، وإيامنًا منهم بأمهية العمل التطوعي وقيمة خدمة 
األفراد ونرش الثقافة - العمل ملدة عامني عىل متن هذه السفينة سواء بدوام كامل )Full- time( أو 
الشباب يتحدث ثالث لغات عىل  )4)(. معظم هؤالء  الوقت )Part-time( )كل ستة أشهر(  لبعض 

)4)(  يتقاىض كل متطوع عىل ظهر هذه السفينة - بداية من القبطان وحتى العامل البسيط - مبلغ دوالر واحد شهريًا بوصفه أجرًا رمزي، 
فاللوائح اخلاصة بتنظيم العمل عىل متن السفينة تقتيض بعدم تقايض أجر فعيل نظري ما ينجزه املتطوع من أعامل. 
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األقل، وهم آتون من ختصصات ومشارب عدة؛ فمنهم الضابط، واملهندس، واملوسيقي، والبحار، 
واملدرس، والنجار، والرسام، والطبيب... وأواًل وأخريًا )املكتبي( الذي ُتناط به مهمة اقرتاح اآلالف 
من أوعية املعلومات وتنظيمها وحفظها واختاذ التدابري االحرتازية حلاميتها من التلف بسبب الرطوبة 
الناجتة عن اإلبحار؛ لتكون جاهزة دائاًم لالستخدام من املستفيدين من أبناء الدول التي ترسو السفينة 
)دولوس( عىل موانئها وهكذا نجد أن تلك السفينة تثل يف حد ذاهتا نموذجًا أمثل للتعايش السلمي 

بني الثقافات برصف النظر عن االختالف يف الدين أو اجلنس أو اللون أو العادات والتقاليد. 

وُيَعد حب املعرفة، والعمل عىل نرش الثقافة، والقدرة عىل العمل ضمن فريق، فضاًل عن قبول اآلخر 
واحرتام الثقافات األخرى؛ من املقومات األساسية الواجب توافرها فيمن يعمل ضمن طاقم السفينة 
)دولوس(. ويف املقابل نجد كل فرد من أفراد هذا الطاقم حيصل عىل فرصة التعريف ببلده وموروثه 
دفقًا من  تتم زيارته حيمل  ميناء  أن كل  ثقافات شعوب خمتلفة؛ ذلك  إىل  التعرف  الثقايف، إىل جانب 
اخلربات واملعارف اجلديدة واملتميزة مل يكن ألي فرد أن يطلع عليها لوال اشرتاكه ضمن طاقم العمل 
عىل   - منها  )دولوس(  السفينة  عىل  حاليًا  الشاغرة  الوظائف  من  العديد  وهناك  السفينة.  ظهر  عىل 
 )IT Manager( املثال ال احلرص -: مدير مايل، مدير اتصال، مكتبي، مدير تقنيات معلومات سبيل 
 Bookhold(مدير حجز الكتب ، )Manager of Information Services( مدير خدمات معلومات ،
 ،)Book Fair staff( مسئول معارض كتب ،)Music Co-ordinator( منسق موسيقى ، )Manager

 Multimedia( متعددة  وسائط  منمي   ،  )Multi-media Co-ordinator( متعددة  وسائط  منسق 
كتب  خازن  مكتبي،   ،)Information Resources Officer( معلومات  مصادر  ضابط   ،)Developer

)Book- Keeper( ،...وغريها.

وعىل كل من يرغب يف التطوع للعمل عىل ظهر السفينة )دولوس(، أن يكون سنه أكرب من ثامين عرشة 
 preliminary(التقدم نموذج  يستويف  ثم  )دولوس(،  السفينة  برسالة  ومؤمن  جيدة،  وبصحة  سنة، 
السفينة  إدارة  جملس  يقوم  ذلك  بعد  بالسفينة،  اخلاص  الرسمي  املوقع  عىل  املتاح   )interest form

واجلمعية املسؤولة عن تشغيلها بمراجعة كل النامذج الواردة، ثم إخطار املتقدمني بالقرار النهائي من 
حيث قبول أو عدم قبول طلب التقدم أو عدم قبوله. )يضم امللحق رقم ))( الوارد يف هناية الدراسة 

نص هذا النموذج واملوقع اإللكرتوين الذي يوجد عليه(.
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وعادة ما ُيعني قائد السفينة من ِقَبل مالكها، مثل بقية طاقم السفينة فإنه ال يتقاىض أي أجور نظري ما 
العامل  الثقافية من أجل خدمة  املتحقق من خالل ختطي احلواجز  املعنوي  فالعائد  به من عمل،  يقوم 
يكون مردوده أكرب بالنسبة إىل كل فرد ينتمي إىل فريق العمل عىل ظهر السفينة، باإلضافة إىل الشعور 

بالرضا التام نظري ما يالقونه من ترحيب يف املوانئ املختلفة التي يقومون بزيارهتا. 

وعادة ما يتوزع وقت العاملني عىل السفينة )دولوس( بني القيام بام يوكل إليهم من وظائف تتامشى 
لطاقم  فقط  املخصصة  املكتبة  تضمها  التي  الكتب  عىل  واالطالع  املهنية،  وخلفياهتم  وختصصاهتم 
برامج تدريبية يف  ما يقرب من مخسة عرش ألف كتاب يف ختصصات عدة، وحضور  السفينة وتضم 
وتنظيم  النفس،  املالحة، واالتصال اجلامهريي، وعلم  الفعال، وفن  األفراد، واالتصال  قيادة  جمال: 
 Short Term Exposure( املدى  قصري  )التعرض(  االنخراط  بربنامج  ُيعَرف  املعلومات،فيام  أوعية 
Programme «STEP«(. إىل جانب االشرتاك يف تنظيف السفينة، وصيانة معداهتا ، وإعداد الطعام، 

وتبادل األحاديث واخلربات. كام يمكنهم التواصل مع ذوهيم عرب أجهزة االتصال املختلفة: اهلواتف 
اخلليوية، واحلاسبات اآللية املتصلة بشبكة اإلنرتنت، وأجهزة الفاكس.

3/ 5 - خريطة اإلبحار وجدول الرسو: 

بداية يؤكد الباحث عىل أنه قد واجه صعوبة يف احلصول عىل بيان بخط سري السفينة )دولوس( منذ بداية 
اإللكرتوين  الربيد  رسائل  عرب  الشخيص  تواصله  من  الرغم  عىل  اآلن،  وحتى  عائمة  مكتبة  إىل  حتويلها 
مع بعض األفراد ممن عملوا ضمن طاقم السفينة واملسؤولني عن إدارهتا)))(، ومع ذلك مل يستطع سوى 
احلصول عىل خط سري السفينة خالل عامي )00) 2007-م )توضح الصورتان رقام ))( و)4( الواردتان 
عامي  خالل  زارهتا  التي  املوانئ  من  ولقطات  )دولوس(،  العائمة  املكتبة  سري  خط   )(( رقم  امللحق  يف 

)00) – 007)م(. وبالنظر إىل خط السري هذا وحتليله أمكن اخلروج بمجموعة املالحظات اآلتية:

*  يبدو من خالل تتبع خط السري وانتقال السفينة من دولة إىل أخرى احلرص عىل السري بمحازاة 
اهلندي،  املحيط  ثم  األمحر  فالبحر  السويس  قناة  االجتاه جنوبًا عرب  ثم  إفريقية  قارة  ساحل شامل 

)))(  من أفراد طاقم السفينة الذين تم التواصل معهم عرب الربيد اإللكرتوين: 
• Ché Hanvey )UK(, Crewmember.
•	 Stephen Grewar )South Africa(, Team leader.
•	 Dr. Daniel Chae )South Korea(, Doulos Director
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ثم االجتاه رشقًا إىل جنوب قارة آسيا ثم الولوج إىل اخلليج العريب، فالعودة مرة أخرى إىل الدول 
الواقعة يف جنوب رشق آسيا )مع استبعاد اليابان وكوريا والصني لكوهنا من الدول املتقدمة(. 

بلغ عدد الدول العربية التي تت زياهتا ثامنية دول، وهو ما يمثل نسبة %))من إمجايل الدول التي    *
تت زيارهتا والبالغ عددها واحدًا وعرشين دولة. وبالطبع مجيع هذه الدول الثامن هلا موانئ تقع 

عىل بحر أو خليج، وذلك لضامن رسو السفينة )دولوس( عليها. 
كل الدول التي تت زيارهتا هي دول نامية تقع يف اجلنوب من خريطة العامل، وحتى الدولة الوحيدة    *
األوروبية بني هذه الدول - وهي دولة إيطاليا - تعد من أفقر دول أوروبا، وربام كان هذا انطالقًا 

من االعتقاد بأن املستوى الثقايف يتأثر سلبًا بانخفاض املستوى االقتصادي.
)ثالثة  والفلبني  موزمبيق  مثل:  منها،  بكل  واحد  ميناء  من  أكثر  زيارة  تت  الدول  بعض  هناك    *
ده إما لكرب حجم هذه الدول مقارنة ببقية الدول التي  موانئ(، اهلند والفلبني )ميناءان(؛ وذلك مرُّ

تت زيارهتا، أو ربام لوجود أكثر من ميناء مهم يف كل منها.

3/ 6 - اخلدمات التي تقدمها املكتبة العائمة )دولوس(:

يمكن تقسيم اخلدمات التي تقدمها املكتبة العائمة )دولوس(، وفق املعيار أو املنظور الذي ُيَنَظر إليها 
من خالله - كام يأيت:

أ - نطاق تقديم اخلدمة: وُيَقصد به احلدود املكانية التي يتم يف إطارها تقديم اخلدمة، ووفق هذا املعيار 
نجد لدينا: 

 :)On board services( م عىل متن السفينة أ/) - خدمات ُتَقدَّ

سواء  متنها  عىل  م  ُتَقدَّ حيث  فقط،  )دولوس(  السفينة  بحدود  اخلدمات  من  الفئة  هذه  تقديم  يرتبط 
فقط  موجهة  أكانت  وسواء  الدول،  إحدى  ميناء  عىل  راسية  كانت  أم  البحر  وسط  تتحرك  أكانت 
للعاملني عىل متنها أم جلميع الفئات واألعامر من زوارها، ومن أمثلة هذه اخلدمات: االطالع، حكاية 
القصص، حلقات النقاش، الندوات واللقاءات الثقافية، حفالت السمر والغناء، الفنون والرقصات 
الشعبية، معرض الكتب. )توضح الصورة رقم ))( الواردة يف امللحق رقم ))( معرض الكتب الدائم 

املقام عىل متن املكتبة العائمة »دولوس«. 
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:)Off board services( م عىل أرايض املوانئ التي يرسى عليها أ/) - خدمات ُتَقدَّ

تتم  التي  الدول  موانئ  أرايض  عىل  )دولوس(  السفينة  نطاق  خارج  اخلدمات  هذه  م  ُتَقدَّ ما  عادة 
الدول والتواصل  ثقافة شعوب تلك  للتعرف إىل  السفينة  زيارهتا، وذلك هبدف توفري فرصة لطاقم 
للمواطنني،  مفيدة  وثقافية  معرفية  وجبات  تقديم  أخرى  ناحية  ومن  ناحية؛  من  هذا  إنسانيًا،  معهام 
واإلسهام يف تنمية املجتمع وخدمة البيئة من خالل تقديم بعض اخلدمات املدنية، كالتدريس، وتنظيم 
ُيْطَلق عليه )International Night programme(، باإلضافة إىل زيارة  فيام  احتفاليات شعبية وغنائية 

املستشفيات واملالجئ وُدور األيتام واإلصالحيات والسجون.

ب - فئة املستفيدين من اخلدمات، وُيْقَصد هبا اجلمهور املستهدف بتقديم اخلدمة، ووفق هذا املعيار نجد:
ب/) - خدمات موجهة إىل طاقم السفينة عىل اختالف وظائفهم وجنسياهتم واهتامماهتم:

السفينة  طاقم  عىل  استخدامها  املقصور   - الضخمة  املكتبة  توفره  ما  اخلدمات  هذه  رأس  عىل  يأيت 
البالغ عددها مخسة عرش ألف  الكتب  - من خدمات االطالع واإلعارة، اعتامدًا عىل جمموعاهتا من 
كتاب تقريبًا، إىل جانب البحث عىل شبكة )اإلنرتنت( واالستامع إىل املقطوعات املوسيقية واألغاين، 

 .)DVD( ومشاهدة األفالم املحملة عىل أقراص

ب/) - خدمات موجهة إىل األفراد من سكان الدول التي تتم زيارة موانئها:

تلك  تكون  ما  وعادة  املزارة،  الدول  أرض  عىل  أو  السفينة  متن  عىل  اخلدمات  تلك  مت  َقدِّ سواء 
اخلدمات موجهة باألساس إىل السكان من قاطني تلك الدول، وتتنوع هذه اخلدمات ما بني توفري 
من  للجمهور  يروق  ما  وبيع  املعلومات،  أوعية  من  وغريها  الكتب  جمموعات  عىل  االطالع  فرصة 
للكتب،  العادية  املعارض  بأسعار  مقارنة  قليلة  بأسعار  هلم  ُتباع  والتي  الدائم،  املعرض  من  الكتب 
كام أن هناك كتبًا أجنبية يف هذا املعرض قد اليستطيع اجلمهور العثور عليها يف مكان آخر غري هذا 
الرتفيهية، واحتفاليات  الثقافية، والربامج  الندوات  السفينة. كذلك حضور  متن  املقام عىل  املعرض 
الغناء والفنون الشعبية، والرقص الفولكلوري، وعروض األزياء التقليدية التي تيز الدول التي ينتمي 

إليها أفراد طاقم السفينة. 

ج - نوعية اخلدمات املقدمة: ووفقًا هلذا املعيار نجد:
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ج/) - خدمات مكتبية: وُيْقَصد هبا تلك اخلدمات ذات الطابع املكتبي، فاملكتبة العائمة )دولوس( 
عباب البحار واملحيطات حاملة عىل متنها حوايل ثامنية آالف عنوان بام يعادل نصف مليون كتاب 
مثل:  العامة،  واملعارف  والتعليمية  الثقافية  االحتياجات  لتشمل  اختيارها  تم  وإلكرتوين  مطبوع 
املوضوعات العلمية واإلنسانية، والرياضة، وكتب األطفال واهلوايات والطهو والفنون، وذلك 
العربية، واإلنجليزية، والفرنسية، واألملانية. وقد تيزت جمموعات األطفال  بلغات خمتلفة مثل: 
الثقافة واملعرفة بني مجوع األطفال من زائري  بأهنا مكتوبة بلغة حملية بسيطة بام يساعد عىل نرش 
السفينة مع آبائهم وذوهيم،كذلك هناك قسم ملن هم دون سن املدرسة يستطيعون ممارسة ألعاب 
تعليمية وترفيهية داخله دون أن يسببوا إزعاجًا لبقية الزائرين. كام تنظم )دولوس( أنشطة الستقبال 
تالميذ املدارس مثل القراءة واللعب وعزف املوسيقى وتناول بعض الوجبات اخلفيفة.  )توضح 
الصورة رقم ))( الواردة يف امللحق رقم ))( خدمة االطالع؛ إحدى اخلدمات املكتبية التي تقدمها 

املكتبة العائمة »دولوس«.
تقديم  يتم  )دولوس(،  السفينة  تضمها  التي  الكتب  من  واملتنوعة  الكبرية  املجموعة  عىل  واعتامدًا 
التدريبية  والربامج  القصص،  وحكاية  الكتب،  ومعرض  الكتب،  وحجز  االطالع،  مثل:  خدمات 
وورش العمل املجانية التي هتدف إىل التعريف بالنظم املكتبية املختلفة وأسس تصنيف املعرفة وتنظيم 
عرب  والتواصل  اإللكرتونية،  املواقع  وتصميم  )اإلنرتنت(،  شبكة  عىل  والبحث  املعلومات،  أوعية 

الشبكات االجتامعية..إلخ. 

ج/) - خدمات جمتمعية: وُيْقَصد هبا تلك اخلدمات ذات الطابع املدين التي هتدف إىل تنمية املجتمع، 
وخدمة البيئة، وتقديم العون لألفراد يف الدول التي تر هبا السفينة، فالسفينة تكث يف العادة ما 
بني ) – ) أسابيع عىل كل ميناء تزوره؛ مما يتيح ألفراد الطاقم - بالتعاون والتنسيق مع حكومات 
يف  خمتلفة  بقطاعات  واالحتكاك  امليداين  العمل  فرصة  فيها-  األهلية  واملنظامت  الدول  تلك 
املجتمع، ومن أمثلة ذلك: التدريس، والزراعة، وعزف املوسيقى، وزيارة املالجئ وُدور األيتام، 
واملَقعدين، وذوي االحتياجات اخلاصة. )توضح الصورة رقم )7( الواردة يف امللحق رقم ))( 

نامذج من اخلدمات املجتمعية التي تقدمها املكتبة العائمة »دولوس«.
العائمة  للمكتبة  واملتربعني  الرعاة  ودعم  التذكارية  والقطع  الكتب  بيع  ريع  أن  بالذكر  وجدير 
ص لتقديم املساعدة لألفراد يف عدد من دول العامل الثالث، وإنشاء مدارس  )دولوس( عادة ما خُيَصَّ
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وبيوت للمحتاجني وتوفري األدوية والربامج التعليمية... وغري ذلك من األنشطة املشاهبة، كالذي تم 
يف سرييالنكا وإندونيسيا بعد كارثة تسونامى، وكذلك الدعم الذي وجه ملرشوع مكتبة امللكة رانيا 

العبداهلل يف األردن ضمن مرشوع )القراءة للجميع(.

4 - التوصيات املقرتحة لكيفية تطبيق جتربة املكتبة العائمة )دولوس( يف العامل العريب:

وهو  أال  حتقيقه؛  إىل  تسعى  الذي  اهلدف  عمومية  من  تنبع  )دولوس(  العائمة  املكتبة  خصوصية  إن 
الفكري،  اإلنسانية  برتاث  التعريف  خالل  من  والشعوب،  األمم  بني  واحلوار  التواصل  جسور  مد 
التي  الدول  أبناء  املساعدة واألمل لكل من حيتاجهام من  الثقافة واملعرفة بني األفراد، وتقديم  ونرش 

تتم زيارهتا.

لن خيتلف هذا اهلدف كثريًا بالنسبة إىل النموذج العريب املقرتح هلذه السفينة، فقط سيكون الرتكيز عىل 
ف األفراد بدرر الرتاث الفكري العريب  ما يعمق اهلوية العربية وُيعيل موروثنا الثقايف األصيل، وُيَعرِّ
التغلب عىل  األفراد يف  العربية ومساعدة  املجتمعات  تنمية  إىل جانب اإلسهام يف  وعيونه وأعالمه، 

بعض املشكالت التي يواجهوهنا.

ويمكن إجياز مقرتح املكتبة العربية العائمة املناِظرة للمكتبة العائمة )دولوس( عىل النحو اآليت:

4/ 1 - امللكية واإلدارة:

إن الضامن الوحيد الستمرار أي مرشوع هو تويل مؤسسة ما - وليس فردًا - مسؤولية اإلرشاف عليه 
وإدارته، وكلام كان جمال عمل املؤسسة قريبًا من نطاق املرشوع وهدفه كلام ساعد ذلك عىل إنجاحه. وتطبيقًا 
هلذا املبدأ عىل املكتبة العربية العائمة فإن تويل مؤسسات - مثل: مركز مجعة املاجد للثقافة والرتاث، أو 
مكتبة امللك عبد العزيز العامة – مسؤولية اإلرشاف عىل هذه املكتبة وبإرشاف فني ولوجستي من االحتاد 
العريب للمكتبات واملعلومات؛ سيمثل االختيار األمثل إلدارة مثل هذه املكتبة العائمة، كام أن ملكيتها 
بينها  العربية فيام  الدول  من املمكن أن تكون إلحدى هاتني املؤسستني أو لرشكة مسامهة تكتتب مجيع 
لتأسيسها، ويكون هلا شخصيتها االعتبارية وجملس إدارة مستقل عن أي تدخالت من جانب احلكومات 

أو رؤساء الدول املكتتبة؛ وذلك لتوفري أكرب قدر من احلرية هلا عند تنفيذ مهامهتا وحتقيق أهدافها. 
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4/ 2 - الدعم املايل والعيني:

للمرشوعات  والتربع  عام  بشكل  التربع(  )ثقافة  انتشار  عدم  من  العربية  املجتمعات  معاناة  ظل  يف 
الثقافية عىل وجه اخلصوص؛ فإن التفكري يف االعتامد عىل التربع املايل بوصفه أحد مصادر تويل املكتبة 
العربية العائمة ُيَعد طرحًا غري عميل، والبديل األكثر منطقية هو ختصيص وديعة مالية كبرية ُيستثمر 
ريعها يف توفري احلد األدنى الالزم لتسيري السفينة املكتبة، ثم يمكن أن ُيضاف إىل تلك الوديعة مصادر 

أخرى يمكن تقسيمها إىل فئتني:

واألهلية،  احلكومية  املؤسسات  من  املرشوطة  غري  واملنح  اهلبات  مثل:  مبارشة:  تويل  مصادر  أ( 
والثقافة،  واملعلومات  املكتبات  جمال  يف  العاملة  املؤسسات  من  دم  املقَّ املايل  الدعم  إىل  باإلضافة 
العريب، وعائدات  العامل  السفينة وجتوب هبا أنحاء  التي حتملها  وحصيلة اإلعالنات وامللصقات 

بيع الكتب وأوعية املعلومات والقطع التذكارية...وغريها.
ب( مصادر تويل غري مبارشة: مثل: اإلعفاء من اجلامرك ورسوم الرسو عىل موانئ الدول التي تتم 
بيانات،  وقواعد  وبرجميات  حاسب  أجهزة  وإهداء  لإلبحار،  الالزم  بالوقود  وتزويدها  زيارهتا، 
وكتب ورقية وإلكرتونية، وأقراص فيديو مرئية )DVD(، ومالبس، وُلَعب، والتطوع للعمل عىل 

متنها...وغريها.

4/ 3 - العاملون عىل متن السفينة:

ما قيل عن عدم شيوع ثقافة التربع ينسحب أيضًا عىل )ثقافة التطوع(، فمفهوم التطوع - وبخاصة يف 
جمال خدمة املجتمع ودعم القضايا الثقافية - مل َيْس بعُد يف أوصال كثري من األفراد يف جمتمعاتنا العربية، 
ومن ثم يفضل أن تكون الوظائف األساسية الالزمة لتسيري السفينة وظائف بدوام كامل براتب جمٍز 
وذلك لضامن تشغيلها بشكل مستمر، مع فتح الباب التطوع للعمل عليها ملن يرغب من التخصصات 
املختلفة وبخاصة املكتبات واملعلومات، واحلاسبات اآللية، وحكاية القصص، والتدريس، واهلندسة، 
واللغات، واجلغرافيا، واألنثروبولوجيا، واآلثار...وغريها. كام يقرتح الباحث أن ُيَعد العمل عىل متن 
التي يكلف هبا خرجيو اجلامعات عقب خترجهم،  العامة  السفينة مقاباًل للخدمة العسكرية واخلدمة 
ففي اعتقادي أن محاية العقول تعادل محاية احلدود، واخلدمة الثقافية ال تقل أمهية عن اخلدمة الوطنية 

الواجبة عىل كل مواطن.
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إىل جانب التخصص املوضوعي وامتالك املهارات اللغوية؛ ينبغي أن يتمتع من يعمل عىل متن املكتبة 
الرسم، أوعزف  أو  القصص،  أو حكاية  الشعر،  إلقاء  أو  املواهب؛ كالغناء،  بإحدى  العائمة  العربية 
إليه  ينتمي  الذي  للبلد  الثقايف  الرتاث  وعرض  املواهب  تلك  عرض  يمكن  حيث  املوسيقى...إلخ، 
م عىل متن السفينة. كام يتعني عليهم أيضًا االلتحاق بعدد من  ُتَنظَّ التي  كلٌّ منهم يف حفالت السمر 
الدورات التدريبية وورش العمل اخلاصة بالتأهيل النفيس والبدين والثقايف للعمل عىل متن السفينة، 
مثل: العمل ضمن فريق، والتواصل الفعال، وتنمية الذات، وضبط النفس، وتنظيم أوعية املعلومات 

وإدارهتا، وخدمات املعلومات، وتنمية املجتمع، ومحاية البيئة. وتاريخ احلضارة العربية.

تبقى اإلشارة إىل أن جلنة اختيار املتقدمني للعمل عىل متن املكتبة العربية العائمة يمكن أن تضم - إىل 
جانب أعضاء من جملس إدارهتا واملؤسسة املالكة )أو جمموعة املؤسسات املالكة هلا( - متخصصني 
وخرباء من جماالت خمتلفة، مما يضمن حسن اختيار من سيعملون عىل متنها، والتأكد من توافر الكفاءة 

الالزمة للقيام بالوظائف واملهامت املنوطة بكل منهم. 

4/4 - التقسيم الداخيل للسفينة ومقتنياهتا:

العائمة، وأيًا كانت  العربية  املكتبة  السفينة املخصصة ألن تصبح  أيًا كان احلجم الذي ستكون عليه 
املواصفات الفنية اخلاصة هبا والتي البد من أن تكنها عىل األقل من اإلبحار عىل امتداد العامل العريب 

جيئة وذهابًا، فالبد من أن تتضمن – دون أن تقترصعىل - ما يأيت:

مليون كتاب مطبوع، ووحدات  يقرب من نصف  ما  تتسع الستيعاب  بأرفف  أ( دورًا كاماًل مزودًا 
لعرض املواد السمعية البرصية، ومائة جهاز حاسب آيل ترتبط بأجهزة خادم قوية متصلة بشبكة 
الببليوجرافية وقواعد بيانات النص كامل  البيانات  )اإلنرتنت(؛ وتكن من الدخول عىل قواعد 
والكتب واملوسوعات اإللكرتونية، باإلضافة إىل قاعة لالطالع تستوعب -100 00) شخص، 

وركن خمصص لألطفال يضم كتبًا وألعابًا إلكرتونية، ومسحًا للعرائس. 
ب( قاعة عرض متعددة األغراض )Multipurpose Auditorium(، تصلح لعرض األفالم السنيامئية، 
وعروض  الفولكلورية،  الشعبية  والرقصات  الغنائية،  واحلفالت  واملسحيات،  والبانوراما، 

األزياء...وغري ذلك من األنشطة املشاهبة.
ج( قاعة جمهزة الستضافة الندوات واملحارضات واللقاءات الثقافية تتسع لنحو مائة شخص.
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د( متحفًا يضم نامذج ألبرز القطع الفنية واآلثار والعمالت واألزياء الشعبية التي تيز كل دولة من 
الدول العربية.

بأسعار  الكتب  إتاحة فرصة رشاء  يتم من خالله  املعلومات  أوعية  للكتب وغريها من  ه�( معرضًا 
مناسبة. 

وينبغي أن ُيراعى يف الكتب التي ستضمها أرفف املكتبة العربية العائمة أن تتسم بالتنوع حتى ُتريض 
خمتلف االجتاهات لألفراد من أبناء الدول العربية، وتضم عيون الرتاث العريب؛ مثل: ألف ليلة وليلة، 
وكليلة ودمنة، واحليوان والبخالء للجاحظ ، باإلضافة إىل األعامل األدبية والشعرية املبارزة؛ ومنها 
صالح،  للطيب  الشامل«  إىل  اهلجرة  »موسم  حمفوظ،  نجيب  ثالثية   :- احلرص  ال  املثال  سبيل   - عىل 
قصائد إيليا أبو مايض، وأمحد شوقي، وأمل دنقل، ونزار قباين. إىل جانب التالوات القرآنية ملشاهري 
اء، مثل: الشيخ حممد رفعت، الشيخ عبدالرمحن السديس، الشيخ عبد الباسط عبد الصمد األعامل  الُقرَّ

املوسيقية ملشاهري الغناء العريب، أمثال: حممد عبد الوهاب، صباح فخري، أم كلثوم، فريوز.

ل جلنة القرتاح ما ُيْقَتنى يف هذه املكتبة، تضم يف عضويتها أساتذة يف ختصص املكتبات،  ويمكن أن ُتَشكَّ
تغيري  ويتم  العربية،  الدول  خمتلف  من  وفنانني...إلخ  وعلامء،  ومفكرين،  وأدباء،  مكتبات،  وأمناء 
أعضاء هذه اللجنة كل عامني، لتجديد الدماء واحلصول عىل مقرتحات جديدة ومتنوعة، كام يتم فتح 

املجال الستقبال مقرتحات من األفراد من األقطار العربية كافة.

كذلك يمكن لطاقم املكتبة العربية العائمة أن ينظموا ويقوموا بتقديم االحتفاليات التي ُتقام عىل ظهر 
السفينة أو عىل موانئ الدول العربية، مثل تقديم أغاٍن تراثية من خمتلف الدول العربية؛ مثل: )الغناء 
املرسكاوي( من ليبيا، و)أغاين البحر( يف كلٍّ من الكويت وقطر، و)األغاين املصالوية( من العراق، إىل 
جانب الرقصات الشعبية الفولكلورية التي ُتشتهر هبا كل دولة؛ مثل: )احلجالة( املرصية، و)الدبكة( 
األردنية،و)النعاشات(  و)الدحية(  املغربية،  و)األحيدوس(  السعودية،  و)العرضة(  اللبنانية، 

اإلماراتية، و)املردوم( و)الكمباال( السودانية.

4/ 5 - خريطة اإلبحار وجدول الرسو:

إن عبارة »الوطن العريب يمتد من املحيط إىل اخلليج« ليست وصفًا بالغيًا أو من قبيل التضخيم واملبالغة، 
بل هي وصف حقيقي تثبته احلدود والتضاريس اجلغرافية رغم أنف كثري من القوى االستعامرية التي 
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حاولت عىل مر التاريخ تفتيت هذا الوطن من الداخل عن طريق رسم حدوٍد تفصل بني دوله، وإذا 
كان هذا الفصل التعسفي قد نجح إىل حدٍّ ما عىل الصعيد اجلغرايف والسيايس وربام االقتصادي؛ إال 

أنه مل ينجح حتى اآلن عىل الصعيد الثقايف واللغوي واحلضاري. 

أنه يمكنها  فإننا نجد  إبحارها وخط سريها؛  العائمة وكيف ستكون خريطة  العربية  املكتبة  وفيام خيص 
املطلة  إفريقية  بدول شامل  ابتداًء من موريتانيا ومرورًا  اإلفريقية  للقارة  الشاميل  الساحل  بمحاذاة  السري 
عىل البحر األبيض املتوسط )املغرب، واجلزائر، وتونس، وليبيا، ومرص، فولسطني، ولبنان، وسوريا( ثم 
تعود أدراجها متجة إىل البحر األمحر عرب قناة السويس فتمر ب� )األردن، والسودان، وإريرتيا، وجيبويت 
، واليمن، والصومال( ثم تتجه صوب اخلليج العريب مارة ب���� )ُعامن، واإلمارات، وقطر، والبحرين، 
والسعودية، والكويت، والعراق( ثم تعود أدراجها يف االجتاه العكيس.)يوضح الشكل رقم ))( خريطة 

العامل العريب موزعة عليها الدول العربية املختلفة وخط السري املقرتح للمكتبة العربية العائمة(.

الشكل رقم )1(: 
خريطة العامل العريب موزعة عليها الدول العربية املختلفة وخط السري املقرتح للمكتبة العربية العائمة 
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وتتحدد املدة التي تقضيها املكتبة العائمة يف كل دولة تبعًا لعدد املوانئ التي ستزورها فيها، وكم ونوع 
الربامج واألنشطة املزمع القيام هبا داخلها. 

تبحر  أن  تستطيع  العائمة  العربية  املكتبة  نامذج مصغرة من  املمكن تصميم  أنه من  إىل  اإلشارة  جتدر 
داخل حدود الدول، فتمر باملدن الصغرية املوجودة عىل ضفتي األهنار والبحريات املوجودة يف كل 
دولة، سواء أكانت تلك الدولة تتميز بوفرة روافد املياه فيها مثل مرص التي حيتضنها بحران وخيرتقها 
هنر النيل وتتناثر عىل وجهها إحدى عرشة بحرية، وهبا قناة السويس والعديد من اجلزر اآلهلة بالسكان 

كجزيريت الربلس والذهب؛ أم ليس فيها روافد للمياه مثل األردن التي ليس فيها سوى هنر األردن. 

6/4 - اخلدمات املقرتح تقديمها:

بادئ ذي بدء ينبغي أن تدعم اخلدمات التي تقدمها املكتبة العربية العائمة اهلدف الذي ُأنشئت وأبحرت 
من أجله أال وهو التعريف بالثقافة العربية وتقديم اخلدمات وتنمية املعرفة لدى أفراد الدول العربية 
التي تتم زيارهتا، سواء أكانت هذه اخلدمات خدمات ثقافية ومعرفية مبارشة كاالطالع أو رشاء الكتب 
وغريها من أوعية املعلومات والقطع الفنية التذكارية واللوحات، أم تنظيم الندوات واالحتفاليات، 
أم مشاهدة عروض األفالم والعروض املسحية واألمسيات الثقافية وحفالت الفنون الشعبية التي 
رف بالعادات والتقاليد التي تتميز هبا كل دولة عربية، أم كانت خدمات أنشطة جمتمعية تستهدف  تعِّ
تنمية املجتمع والبيئة وتقديم املساعدة لألفراد يف الدول العربية املزارة، ومنها عىل - سبيل املثال ال 
بأوعية  وتزويدها  األحداث،  األيتام وإصالحيات  وُدور رعاية  املدارس  بناء  احلرص -: اإلسهام يف 
املعلومات وأجهزة احلاسب اآليل وبراجمه، وتقديم برامج حمو األمية ودعمها، ورفع مستوى الوعي 
العام بالقضايا املهمة واملؤثرة يف عاملنا العريب، وكذلك القيام بأنشطة من أجل محاية البيئة، كاستزراع 

األشجار، وتوفري املياه، واحلد من التلوث بمختلف أنواعه. 

يف ختام هذه الدراسة:

أتصور أن املكتبة العربية العائمة - سواء كان اسمها )املشكاة( أو )املنارة(...أو غريذلك من األسامء، 
ووفق األهداف التي ستجوب سواحل الوطن العريب من املحيط إىل اخلليج سعيًا من أجلها، وتطوف 
عربية  دول  بجامعة  أشبه  ستكون   - مواطنوها  هبا  وحيتفي  مرافئها  لتحتضنها  عربية  دولة  كل  عىل 
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تستطع  مل  ما  الثقافة  حتقق  العائمة  العربية  املكتبة  هذه  بفضل  وربام  املتنقل،  العرب  بيت  أو  متحركة 
حتقيقه السياسة. 

* ملحوظة خاصة للباحث عىل هامش الدراسة:

بعيدًا عن صورة السفينة تيتانك )Titanic( التي استطاع جيمس كامريون بالفيلم الذي أخرجه عنها 
لسفينتني  صورتان  هناك  كانت  ورومانسية؛  حب  مشاعر  إىل  باسمها  املرتبطة  احلزن  مشاعر  حتويل 
تزامحان يف خميلتي وعقيل صورة السفينة )دولوس( طيلة فرتة كتابتي للمقال، إحدى هاتني الصورتني 
إجيابية باعثة عىل التفاؤل واحلب، واألخرى سلبية جالبة ملشاعر التشاؤم واحلزن.ووجدتني أعقد – 

الإراديًا- مقارنة بني كلٍّ منهام من جهة والسفينة )دولوس( من جهة ثانية.

املسلسل  أحداث  حوهلا  دارت  التي   )The Love Boat احلب  )سفينة  ل�  فهي  اإلجيابية  الصورة  أما   
حيمل  كان  والذي  العرشين،  القرن  من  الثامنينيات  وأوائل  السبعينيات  خالل  األشهر  األمريكي 
إىل آخر، وجيري عىل  ميناء  متنقلة من  العامل  تبحر حول  السفينة  فقد كانت هذه  نفسه،  السفينة  اسم 
متنها العديد من قصص احلب والصداقة بني ركاهبا. فعندما أعقد مقارنة بني هذه السفينة والسفينة 
الثقافة  حب  وهو  أال  احلب؛  من  جدًا  خاصًا  نوعًا  وتشجع  ترعى  األخرية  هذه  أن  أرى  )دولوس( 

.)The Knowledge Love Boat( واملعرفة، مما يمكن معه أن نطلق عليها اسم: سفينة حب املعرفة

يف حني كانت الصورة السلبية للسفينة أو العبَّارة )السالم )9( تلك السفينة الفاجعة التي غرقت عام 
)00) - سواء بسبب اإلمهال أو التكاسل أو غري ذلك - وعىل متنها أكثر من ألف وثالثامئة راكب، 
فوجدتني أعقد أيضًا مقارنة بينها وبني السفينة )دولوس( وأندهش، إذ بينام ُتْعيِل السفينة »)دولوس(« 

برشًا وتسمو بأرواحهم، أجد السفينة )السالم )9( ُتغرق برشًا وُتزهق أرواحهم.

)توضح الصور رقم ))(، )9(، )0)( الواردة يف امللحق رقم ))( السفن الثالث املشار إليها سابقًا 
عىل الرتتيب(
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 امللحق رقم )1(: جمموعة الصور اخلاصة بالسفينة )دولوس()56(: 

)))(  يتوجه الباحث بعميق الشكر واالمتنان لألستاذة مروة خمتار إبراهيم عىل صادق جهدها يف جتميع مادة هذا البحث وتنظيم حمتوى ملحق 
الصور، فضاًل عن مثابرهتا عىل إعداد اخلريطة التي توضح خط سري السفينة )دولوس( خالل عامي )00) – 007)م، باختصار: لوال 

دعمها ومساندهتا ملا كان هلذا البحث أن يرى النور.

الصورة رقم )1(: مراحل تطور السفينة )دولوس(
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الصورة رقم )2(: أجزاء املكتبة العائمة ومكوناهتا )دولوس(

الصورة رقم )3(: خط سري املكتبة العائمة )دولوس( خالل عامي 2005 – 2007م
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الصورة رقم: )5( معرض الكتب الدائم املقام عىل متن املكتبة العائمة )دولوس(

الصورة رقم )4(: لقطات من املوانئ التي زارهتا املكتبة العائمة )دولوس( 
خالل عامي 2005 – 2007م
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الصورة رقم: )5( معرض الكتب الدائم املقام عىل متن املكتبة العائمة )دولوس(
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الصورة رقم: )6( خدمة االطالع؛ وهي إحدى اخلدمات املكتبية
التي تقدمها املكتبة العائمة )دولوس(
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الصورة رقم )7(: نامذج من اخلدمات املجتمعية التي تقدمها املكتبة العائمة )دولوس(

 الصورة رقم )8(: السفينة تيتانك
)Titanic(
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الصورة رقم )9(: أفيش املسلسل الكوميدي األمريكي )سفينة احلب(

بارة )السالم 98( الصورة رقم )10(: العَّ
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امللحق رقم )2(:

نموذج التقدم لاللتحاق بالعمل عىل متن املكتبة العائمة )دولوس()57(: 

Preliminary interest form

Interested?

Please	fill	in	the	information	in	the	boxes	below.	Submitting	this	form	will	enable	us	to	send	

you more detailed information about application processes and requirements. Alternatively, 

email us at recruiting@shipsoffice.org.

First Name:

Last Name:

Email Address:

Address:

Town/City:

Province/State:

.www.mvdoulos.org :)7)(  يمكن احلصول عىل هذا النموذج واستيفاؤه إلكرتونيًا عىل املوقع الرسمي للمكتبة العائمة )دولوس(
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Zip/Postal Code:

Country:

Please Select

Telephone:

Fax:

Gender:

Please Select

Age:

Profession:

Marital Status:

Please Select

Children: 

Names and Ages
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if any 

if any

Area of Interest:

Please Select

Briefly	describe	your	perception	of	your	relationship	to	God:

n of your relationship to God:

Questions or comments:

ttttt



التدريب امليداين وأثره يف اخلطة الدراسية من واقع طالبات قسم علم املعلومات بجامعة أم القرى

حممد بن أمحد باصقر
أستاذ علم المعلومات المساعد بجامعة أم القرى

عميد كلية العلوم االجتامعية
mbasager@hotmail.com

اعلم: العدد الثامن
جمادى األولى 1432هـ - أبريل 2011م

المستخلص:
اخلطة  يف  وأث��ره  امليداين  التدريب  الدراسة  هذه  تتناول 
الدراسية من واقع طالبات قسم علم املعلومات بجامعة أم 
القرى. وقد تم استخدام املنهج الوصفي لإلجابة عىل أسئلة 
الدراسة، إذ تم إعداد استبانتني؛ األوىل موجهة إىل طالبات 
هت الثانية  قسم علم املعلومات بجامعة أم القرى، بينام ُوجِّ
التدريب يف جهات  املسؤولني واملسؤوالت وموظفات  إىل 
امليداين.  التدريب  حول  نظرهم  وجهات  ملعرفة  التدريب 
لقد كان من أهم نتائج الدراسة وجود أهداف واضحة من 
قبل املسؤولني واملسؤوالت وموظفات التدريب يف جهات 
التدريب ولدى مرشفة التدريب بقسم علم املعلومات قبل 
البدء بالتدريب، ورىض هذه اجلهات عن مستوى الطالبات 
من  الساحقة  الغالبية  اتفقت  كام  لدهيم،  تدريبهن  تم  الاليت 
الطالبات املتدربات عىل أن التدريب امليداين أكسبهن فوائد 
وقد  العلمية.  الدراسة  خالل  من  عليها  حيصلن  مل  كبرية 
القسم  خطة  يف  املواد  بعض  حتسني  إىل  الدراسة  َخُلصت 
لتكون متالئمة بشكل كبري ملتطلبات سوق العمل، وإتاحة 
الفرصة للطالبة يف اختيار مكان التدريب واختيار املجموعة 
يف  الرغبة  لدهيام  تكون  حتى  معها  التدرب  ترغب  التي 
من  الطالبات  مهارات  وحتسني  بالنفس،  والثقة  العمل 
خالل تعليمهن - منذ بداية التدريب - بمهارات االتصال 

وأخالقيات العمل والعمل فريقًا واحدًا.

مقدمة:

هواجس  أحد  امليداين  التدريب  يزال  ال 
وذلك  باجلامعات؛  العلمية  األقسام 
واضحة  تدريب  خطة  وجود  عدم  بسبب 
بحيث  األكاديمي  القسم  عليها  يعتمد 
التدريب  مادة  ُملزمة جلميع مدريس  تكون 
امليداين. فالتدريب امليداين الذي يتم تنفيذه 
يف الوقت احلايل يغلب عليه االرجتال وعدم 
أو  واضح  برنامج  وجود  وعدم  التنظيم، 
القسم األكاديمي)))؛  ِقَبل  متابعة دقيقة من 
التدريب ال بد من أن تعتمد  لذا فإن خطة 
عىل حتديد االحتياجات ودراسة املتطلبات 
إنجاح أي  حيث تعدان عاملني رئيسني يف 
ال  االحتياجات  فدراسة  تدريبي،  برنامج 
وذات  الواقع  مع  متفقة  تكون  أن  من  بد 
األفراد  متطلبات  تلبية  يف  فاعل  دور 

مقرتحة  خطة  حافظ.  عبدالعزيز  بن  عبدالرشيد   (((
جملة  واملعلومات.  املكتبات  أقسام  طالب  لتدريب 
427)ه�.   ،( ع   ،(2 مج  الوطنية،  فهد  امللك  مكتبة 

ص ص 280- 9)3.
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واملؤسسات)2). من هنا تصبح عملية حتديد االحتياجات لتدريب الطالب عملية صعبة لعدم وجود 
املنهجية؛ ألن هذه املنهجية تنبع من قناعات رؤساء األقسام األكاديميني )الذين يتغريون عند انتهاء 
فرتة رئاستهم للقسم( أو أعضاء هيئة التدريس املرشفني عىل التدريب، وهذه القناعات - بال شك - 

تنعكس سلبًا أو إجيابًا عىل مستوى الطالب وعىل سمعة القسم األكاديمي. 

مشكلة الدراسة:

من الصعوبات التي دائاًم ما تواجه طالب أقسام املعلومات وطالباهتا بعد التخرج أن يفاجؤوا ببيئة 
عمل خمتلفة؛ األمر الذي يؤدي إىل صعوبة التكيف والتعامل مع الواقع الفعيل، إضافًة إىل انعكاس 
مستوى هؤالء اخلرجيني عىل سوق العمل سلبيًا؛ مما يرض - يف بداية األمر - بسمعة األقسام األكاديمية 
– مع  األمر  األقسام بشكل خاص، ويرض - يف هناية  تلك  داخل  التدريس  هيئة  وبمستوى أعضاء 
األسف الشديد بسمعة اجلامعة بشكل عام. من هنا كان التدريب امليداين )التدريب العميل( إحدى 
وكذلك  هبا،  الدراسية  اخلطط  مستوى  تقويم  املعلومات  أقسام  تستطيع  خالهلا  من  التي  الواجهات 

تقويم مستوى الطالب والطالبات من خالل املؤسسات احلكومية واخلاصة التي يتم تدريبهم فيها.

أمهية الدراسة: 

تكمن أمهية هذه الدراسة يف معرفة الواقع الفعيل ملستوى اخلرجيني يف قسم علم املعلومات بجامعة 
بدءًا من  القسم اجلديدة  بتطبيق خطة  الفعيل  والبدء  املقررات  املناهج وتصميم  بعد تطوير  القرى  أم 
معرفة  وكذلك  التدريب،  بجهات  االتصال  خالل  من  وذلك  425)-426)ه�)3)،  الدرايس  العام 
آراء طالب القسم ووجهات نظرهم حول األساليب املتبعة يف تدريبهم، إضافة إىل وجهات نظرهم 
حول خطة التدريس بالقسم ومدى مالءمة هذه اخلطة ملتطلبات سوق العمل، وبخاصة أن هذه اخلطة 
قد مىض عىل تطبيقها ما يقرب من ست سنوات، باإلضافة إىل آراء جهات التدريب ووجهات نظرها 
تقويم  خالهلا  من  يتم  كي  خاصة،  بصفة  القسم  طالب  مستوى  وحول  عامة  بصفة  التدريب  حول 
خطة القسم ومن َثمَّ معرفة أوجه قوهتا وضعفها ووضع احللول املناسبة لتطويرها. كام تكمن أمهية 
سامل بن حممد السامل. حتديد االحتياجات يف التخطيط للربامج التدريبية مع إشارة خاصة إىل برامج املكتبات واملعلومات. دراسات عربية   (2(

يف املكتبات وعلم املعلومات، مج 4، ع 2، 999)م. ص 280.
إبراهيم بن كامل الدين عارف. رئيس قسم املعلومات بجامعة أم القرى. مقابلة شخصية )مكة املكرمة، 28 ذو احلجة: )43)ه�(.  (3(
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هذه الدراسة أن نتائج هذه الدراسة يف نتائج سوف تفيد مجيع أقسام املكتبات واملعلومات والسيام أن 
رس هذا املقرر.  أغلب هذه األقسام تدَّ

أهداف الدراسة: 

تسعى الدراسة إىل حتقيق األهداف اآلتية:

)-  معرفة الواقع الفعيل للتدريب امليداين يف قسم علم املعلومات بجامعة أم القرى.
2- معرفة اإلجيابيات والسلبيات التي تواجه الطالبات خالل التدريب امليداين.

أم  بجامعة  املعلومات  علم  قسم  طالب  مستوى  رفع  أجل  من  امليداين  التدريب  مادة  تطوير   -3
القرى.

القسم من  التدريب لطالب  أنواع  التدريس من أجل تقديم أفضل  4- تطوير مستوى أعضاء هيئة 
خالل وجهة نظر الطالبات.

5- معرفة آراء طالبات القسم يف مدى مالءمة خطة القسم للتدريب.
6- معرفة مستوى طالبات التدريب امليداين من خالل جهات التدريب، ومن َثمَّ معرفة مدى مالءمة 

خطة القسم الحتياجات سوق العمل.

تساؤالت الدراسة:

حتاول الدراسة اإلجابة عىل التساؤالت اآلتية:

)- هل أهداف التدريب امليداين واضحة قبل البدء بالتدريب؟
2- هل يوجد يف التدريب امليداين منهجية واضحة؟

3- ما هي فوائد التدريب امليداين وسلبياته؟
4- ما هي وجهة نظر املؤسسات احلكومية واألهلية واخلاصة يف مستوى طالبات القسم؟

5- ما هي املهارات الشخصية التي جيب أن تتمتع هبا طالبات القسم عند التدريب؟
ل أن يتم تدريسها لطالبات القسم من وجهة نظر املؤسسات احلكومية  6- ما هي الربامج التي ُيَفضَّ

واألهلية واخلاصة؟ 
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حدود الدراسة:

تقترص هذه الدراسة عىل طالبات قسم علم املعلومات بجامعة أم القرى بمكة املكرمة خالل الفصل 
الدرايس الثاين من العام 429)-430)ه�. وقد تم اختيار طالبات القسم ألن عدد املتدربات يف هذا 
الفصل الدرايس يفوق عدد الطالب بمراحل، إضافًة إىل أن طبيعة الطالبات وما تواجهها من صعوبات 

يف التدريب امليداين حتتم علينا الرتكيز عىل معرفة الظروف املحيطة سواء كانت إجيابية أو سلبية. 

منهج الدراسة:

استخدم الباحث املنهج الوصفي لإلجابة عىل أسئلة الدراسة، إذ ُيَعد املنهج الوصفي من أكثر املناهج 
علم  قسم  طالبات  إىل  األوىل  هت  ُوجِّ استبانتني،  إعداد  طريق  عن  وذلك  الدراسة،  لطبيعة  مالءمًة 

املعلومات بجامعة أم القرى، وتضمنت أسئلة تغطي 5 موضوعات متثلت يف اآليت:

)- املعلومات الشخصية وتشمل االسم والرقم اجلامعي )اختياري( وجهة التدريب.
2- أسئلة عامة عن التدريب امليداين.

3- فوائد التدريب امليداين.
4- سلبيات التدريب امليداين.

التدريب  تطوير  يف  لإلسهام  واالقرتاحات  املالحظات  حول  البحث  عينة  آراء  عن  معلومات   -5
امليداين.

بينام تم إعداد االستبانة الثانية للمسؤولني واملسؤوالت وموظفات التدريب يف جهات التدريب ملعرفة 
وجهات نظرهم حول التدريب امليداين ومستوى طالبات القسم. وقد تضمنت االستبانه الثانية أسئلة 

تغطي 4 موضوعات متثلت يف اآليت:

)- املعلومات الشخصية وتتمثل يف االسم )اختياري( وجهة التدريب.
2- معلومات حول أهداف التدريب امليداين.

3- مستوى طالبات القسم.
4- املهارات الشخصية.
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وقد تم حتكيم االستبانتني قبل عرضهام، وذلك عن طريق إرساهلام إىل اثنني من أعضاء هيئة التدريس 
القسم  بطالبات  اخلاصة  الثانية  االستبانة  إرسال  وكذلك  القرى،  أم  بجامعة  املعلومات  عل�م  بقسم 
عىل  املالحظات  بعض  وهناك  ووضوحها،  االستبانة  تلك  مصداقية  مدى  ملعرفة  طالبات  ثالث  إىل 

االستبانتني تم األخذ هبا.

جمتمع الدراسة وعينتها:

التخرج واحلصول عىل درجة  النهائية الاليت عىل وشك  السنة  الدراسة طالبات مرحلة  يمثل جمتمع 
البكالوريوس من قسم علم املعلومات. ولقد تم اختيار عينة الدراسة )املكونة من 95 طالبة يمثلن 
أغلب املتخرجات خالل الفصل الدرايس الثاين من العام 429)-430)ه�( من ثالث جمموعات؛ 
القرى،  أم  بجامعة  اجلامعية  امللك عبداهلل  املكرمة يف مكتبة  بمدينة مكة  تدريبهام  يتم  جمموعتان كان 
واملركز  العوايل،  بحي  الصحي  واملركز  اجلوازات،  وإدارة  النور،  ومستشفى  الطب،  كلية  ومكتبة 
الصحي بحي النورية؛ بينام جمموعة واحدة كان يتم تدريبها يف عدة جهات بمدينة جدة هي: الغرفة 
التجارية الصناعية، ومؤسسة عكاظ للصحافة والنرش، ورشكة دلة القابضة، ورشكة الزاهد، ورشكة 
صافوال. وقد وصل إىل الباحث من اإلجابات عىل االستبانة 83 استبانة، ومل تصل )) استبانة، بينام 

تم استبعاد استبانة لعدم اكتامل املعلومات؛ مما يعني أن نسبة االستبانات التي تم حتليلها متثل 87%. 

أم�ا االس�تبانة الث�انية فك�انت موج�هه إىل املسؤولني واملسؤوالت وموظفات ال�تدري�ب يف اجلهات 
التي تم تدريب الطالبات لدهيا، فقد تم إرسال )) استبانة مبارشة إىل تلك اجلهات وصل منها 0) 

استبانات؛ ما يمثل ما نسبته %)9 من االستبانات التي تم حتليلها.

الدراسات السابقة:

موضوع  تناولت  التي  الدراسات  بعض  هناك  أن  العريب  الفكري  اإلنتاج  ح  تصفُّ خالل  من  يتضح 
التدريب امليداين يف بعض جامعات اململكة وجامعات الوطن العريب، وسوف يتم التطرق إىل بعٍض 

منها.
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َرق إىل العوامل التي جيب توافرها يف برامج التدريب العميل، ومن َثمَّ اخلروج  ففي دراسة حافظ)4) تطَّ
ن أقسام املكتبات واملعلومات يف اجلامعات السعودية من االسرتشاد هبا يف تصميم  بخطة تدريب متكِّ
الربامج التدريبية. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة وجوب عقد اتفاقات مكتوبة بني قسم 
املكتبات واملعلومات واجلهة املرشحة لتدريب الطالب، حتدد - بشكل واضح - التزام كل طرف، 
املتدربني  لتقويم  آلية واضحة  أنه البد من وضع  الطرفني، كام  االلتزام األديب لكال  نوعًا من  وحتقق 
واجلهة التي تتوىل تدريب الطالب. كام توصل الباحث أيضًا إىل أنه البد من أن تتوافر يف املرشف عىل 
الربنامج التدريبي بعض الصفات ومنها القدرة عىل االتصال واإلرشاف واملتابعة والتنظيم والتعامل 
مع النامذج سواء من جهة التدريب أو من جهة الطالب، وكذلك ال بد للمرشف من أن يكون قادرًا 
عىل حتليل البيانات ومن َثمَّ تقويم الربنامج التدريبي والعمل عىل تطويره. كام أكد الباحث أن الطالب 
املتدرب سيكتسب عدة خصائص من خالل التدريب العميل؛ منها: اكتساب مهارات جديدة، والتمتع 
بأخالقيات املهنة، واملواظبة، والقدرة عىل التنظيم، والقدرة عىل استنباط احللول املالئمة للمشكالت، 

واملشاركة اإلجيابية، وأخريًا احلرص عىل التعاون مع اآلخرين.

واملعلومات  املكتبات  قسم  لطالبات  امليداين  التدريب  واقع  إىل  تطرقت  فقد  الرضمان)5)  دراسة  أما 
بجامعة امللك عبدالعزيز بجدة، وكان من أهم نتائجها أن أكثر من نصف عينة البحث )59.77%) 
بينام  النظرية،  املحارضات  توفرها  مل  فنية  أكسبهن خربات  امليداين  التدريب  أن  موافقتهن عىل  أبدين 
كان من النتائج السلبية أن للدراسة )%75.85( أوضحن عدم وجود آلية دقيقة لتقويم العمل املنجز 
خالل فرتة التدريب. وقد توصلت الدراسة إىل بعض التوصيات منها: وجوب ختصيص فصل درايس 
كامل للتدريب العميل، وأن ال يقترص تقويم الطالبات عىل تقرير الطالبة، وال بد من حضور مبارش 
من مرشفة القسم عىل املتدربات، إضافًة إىل تقليص أعداد الطالبات يف مقررات التدريب امليدان���ي، 
التطبيقي والعميل يف  لتعزيز اجلانب  تعليمية وطرائق تدريس حديثة  والرتكيز عىل استخدام وسائل 

الربامج الدراسية.

حافظ، مصدر سابق.  (4(
فالح بن عبداهلل الرضمان. واقع التدريب امليداين لطالبات برنامج البكالوريوس يف قسم املكتبات واملعلومات بجامعة امللك عبدالعزيز.   (5(

جملة املكتبات واملعلومات العربية، مج 26، ع 3. يوليو 2006 ص ص66-43.
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وهناك دراسة الفيتوري)6) أيضًا والتي تناولت التدريب امليداين ألعضاء هيئة التدريس والطالب يف 
جامعة الفاتح، وقد أوضح أن أعضاء هيئة التدريس هم أساس نجاح أي برنامج تدريبي باإلرشاف 
عىل املتدربني. كام أشارت النتائج إىل أن أكثر من نصف عينة الدراسة )%60 من الطالب( أوضحوا 
أن هناك عالقة واضحة بني ما تم دراسته وما تم التدرب عليه، و)%25( أكدوا عدم وجود عالقة 
التدريب  بينام كان هناك )%5)( يرون أن  املواد،  س يف بعض  ُيَدرَّ العميل وما  التدريب  واضحة بني 
امليداين أسهم يف معرفتهم بالكثري من املوضوعات التي مل يكونوا عىل علٍم هبا يف السابق. وقد خلصت 
الدراسة إىل أن ورش العمل والدراسات املستقلة ودراسات احلالة هي إحدى اخليارات التي ستساعد 

الطالب يف مهارات التدريب.

أما عبداهلادي)7) فقد تناول يف دراسته واقع التأهيل والتدريب يف مرص، وقد أوضح أن هناك عددًا من 
األساليب املستخدمة يف مرص الكتساب املهارات يف تقنية املعلومات ومن ضمنها املنح واالتفاقيات 
الدراسة: دراسة وضع اخلرجيني يف ضوء احتياجات سوق  أبرز توصيات  التدريبية. ومن  والربامج 
للتدريس،  املؤهلة  الكوادر  وإعداد  املعلومات،  بتقنية  املتعلقة  التدريسية  املقررات  وزيادة  العمل، 

إضافًة إىل توفري املعامل الالزمة لدعم اجلانب التطبيقي من الربامج الدراسية.

ويرى كلٌّ من العيل واللهيبي)8) أن برامج األقسام العلمية حتتاج إىل البحث والدراسة للوصول إىل أفضل 
العمل. وأضاف  الفعلية لسوق  التعليم واحلاجة  َرجات  خُمْ املواءمة بني  العلمية من أجل  التصورات 
الباحثان أن هناك 2865 طالبًا وطالبة تقريبًا سوف يتم خترجيهم خالل السنوات األربع القادمة، مما 
السلبية. ومن أهم  له كثري من اجلوانب  العمل سيكون  العدد يف سوق  يعني أن عدم استيعاب هذا 
لت إليها الدراسة أن سوق العمل يف القطاع احلكومي يف تضاؤل مستمر بينام السوق  النتائج التي توصَّ
ح  الواعد هو القطاع اخلاص. وتوصلت الدراسة إىل بعض التوصيات ومنها: استخدام النموذج املْقرَتَ
من ِقَبل الباحثني )Model( يف حتليل واقع الربامج األكاديمية ودراستها وبناء املقررات الدراسية عليه؛ 

املؤمتر  وقائع  الفاتح.  بجامعة  واملعلومات  املكتبات  قسم  جتربة  واملعلومات:  املكتبات  يف  اخلرجيني  تأهيل  عبداجلليل.  الفيتوري  حممد   (6(
الثالث عرش لالحتاد العريب للمكتبات واملعلومات: بريوت )29 أكتوبر- ) نوفمرب 2003م(، ص ص 326-305.

املكتبات واملعلومات يف مرص: دراسة ميدانية. االجتاهات احلديثة يف  العاملة يف جمال  القوى  تأهيل وتدريب  حممد فتحي عبداهلادي.   (7(
املكتبات واملعلومات، مج 2)، ع )2، يناير 2004م، ص ص 57)-74).

عيل بن سعد العيل وحممد بن مبارك اللهيبي. االجتاهات احلديثة يف برامج املكتبات واملعلومات: نموذج لتقويم املناهج وتطويرها. جملة   (8(
مكتبة امللك فهد الوطنية، مج 0)، ع 2، رجب- ذو احلجة 425)ه� /سبتمرب 2004م- فرباير 2005م، ص ص 96)-256.
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وكذلك تطوير املناهج الدراسية من خالل دراسة واقع سوق العمل )احلكومي واخلاص(، وأن تركز 
األقسام األكاديمية عند تطوير براجمها عىل املعلومات وخدماهتا. 

ويف دراسة الرسحيي)9) قام من خالهلا باستقصاء آراء احلاصلني عىل مؤهل علمي يف حقل املكتبات 
واملعلومات، والذين عىل وشك التخرج واحلصول عىل بكالوريوس يف علم املكتبات واملعلومات، 
وكذلك الذين ينوون التخصص يف هذا املجال؛ ملعرفة األسباب التي دعتهم إىل تلك االختيارات، 
إليها  التي توصل  النتائج  أهم  العمل. ومن  تقدمها هذه األقسام لسوق  التي  املناهج  ومدى مالءمة 
عن  ويبتعدون  املعارف  وزارة  مدارس  يف  التدريس  نحو  يتجهون  الدراسة  عينة  أغلب  أن  الباحث 
العمل يف املكتبات ومراكز املعلومات، كام أن التصنيف الوظيفي لديوان اخلدمة املدنية عند معاجلته 
لوظائف املكتبات واملعلومات يفصل بني خرجيي املكتبات )ويضعها يف إطارها التقليدي( وخرجيي 
املعلومات )ويضعها ضمن الوظائف ذات العالقة باحلاسبات( وهذا قصور يف فهم طبيعة التخصص. 
م من األقسام العلمية وربطها بسوق  ُتَقدَّ وقد أوىص الباحث بإعادة النظر يف املناهج الدراسية التي 
العمل، وكذلك الرتكيز النوعي عىل التدريب العميل للطالب بشكل مكثف بناًءا عىل ما حيتاجونه يف 

الفرتة القادمة، وتدريب الطالب يف املؤسسات التي متثل سوق العمل املستقبيل هلم.

 التحليل اإلحصائي:

تم حتليل البيانات ومعاجلتها إحصائيًا باستخدام برنامج )SPSS) للتحليل اإلحصائي، وفيام يأيت سيتم 
استعراض النتائج بناًء عىل التحليالت اإلحصائية:

أواًل: حتليل نتائج عينة الطالبات:

عند حتليل االستبانة األوىل اخلاصة بالطالبات )للملحق رقم )( أوضحت الدراسة - كام هو موضح يف 
الشكل رقم ))( - أن إمجايل عدد الطالبات الاليت تدربن يف مدينة مكة املكرمة وجدة بلغ 83 طالبة.

%66 تقريبًا من عينة  55 طالبة يشكلن  املكرمة  الطالبات الاليت تدربن يف مدينة مكة  وقد بلغ عدد 

حسن بن عواد الرسحيي. االجتاهات الوظيفية خلرجيي أقسام املكتبات باململكة العربية السعودية. عامل الكتب، مج8)، ع 5، 8)4)ه�،   (9(
ص ص 408-387.
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%34 من  نسبته  ما  28 طالبة يشكلن  تدربن يف مدينة جدة  الاليت  الطالبات  بلغ عدد  بينام  الدراسة، 
العينة، وهذا َيَعدُّ مؤرشًا جيدًا وبخاصة إذا ما عرفنا أن الطالبات من مدينة مكة املكرمة.

كام يوضح الشكل رقم )2( أن النسبة األعىل )%)4( من العينة ممن تم تدريبهن بمدينة مكة املكرمة 
الطالبات  نسبة  أن  يعني  وهذا  الطب،  كلية  بمكتبة   (0% بينام  اجلامعية،  عبداهلل  امللك  بمكتبة  ُكنَّ 
املتدربات داخل احلرم اجلامعي يشكلن %)5 تقريبًا من جمموع العينة وهذا أمر طبيعي، بينام %7 من 
عينة الدراسة تدربن بمستشفى النور، و%4 و%2 بإدارة اجلوازات، يف كلٍّ من املركز الصحي بالنورية، 
واملركز الصحي بالعوايل، وهذه النسب تتناسب مع حجم هذه اجلهات بالدرجة األوىل، إضافًة إىل 

قبول هذه اجلهات ألعداد حمددة يتم بموجبها تدريب الطالبات لدهيا. 

كام يوضح الشكل رقم )3( أن النسبة األعىل من تدريب الطالبات بمدينة جدة كان يف الغرفة التجارية 
الصناعية بنسبة %7)؛ وذلك بسبب ق�بول ال�غرفة التجارية لتدري�ب هذا ال�عدد من الطالبات، إضافًة 
إىل أن حجم مركز املعلومات يف الغرفة التجارية ُيَعدُّ األكرب بني تلك اجلهات، بينام %8 تم تدريبهن يف 
مؤسسة عكاظ للصحافة والنرش، و%4 كانت يف كلٍّ من رشكة دلة القابضة ورشكة الزاهد، بينام كانت 

أقل نسبة )%)( برشكة صافوال. 

وقد حاول الباحث من البداية معرفة آراء عينة الدراسة حول تصوراهتن ومعرفتهن ما إذا ك�ان هناك 
أهداف موضوعة من ِقَبل القس��م وموظفة التدريب ق�بل الب�دء بالتدريب، وقد تبني - كام يف الشكل 
بينام  بالتدريب،  البدء  قبل  الع�ينة أكدن أن هن�اك فعاًل أه�داف موضوعة  %86 من  أن  رقم )4( - 
يرى %4) أنه ال توجد أهداف موضوعة؛ مما يعني أن عىل القسم األكاديمي واملرشفة عىل التدريب 
أن يبذلوا جهدًا أكرب يف سبيل توضيح األهداف للطالبات منذ البداية، خاصة أن %7 من النسب التي 
أجابت بعدم وضوح األهداف )%4)( أفدن أن األهداف حتتاج إىل إعادة توضيح )كام هو موضح 
إىل  أرشن  و%)  أخرى،  أهداف  إضافة  إىل  حتتاج  األهداف  أن   2% يرى  بينام   ،))5( رقم  الشكل  يف 
أن األهداف مل توضح من قبل املرشفة عىل املادة، و%) أرشن إىل أن األهداف غري مذكورة يف اخلطة 
الدراسية، بينام يرى %3 أن إنجاز حمتويات التدريب مل تكن واضحة فقد ُوض�عت بنود يف التدريب مل 
يتم العمل عليها نتيجة لسوء التنظيم من جهة التدريب، وكذلك أن هناك أهدافًا أخرى تم اكتساهبا 

من خالل ممارسة العمل. 
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كام يوضح الشكل رقم )3( أن النسبة األعىل من تدريب الطالبات بمدينة جدة كان يف الغرفة التجارية 
الصناعية بنسبة %7)؛ وذلك بسبب ق�بول ال�غرفة التجارية لتدري�ب هذا ال�عدد من الطالبات، إضافًة 
إىل أن حجم مركز املعلومات يف الغرفة التجارية ُيَعدُّ األكرب بني تلك اجلهات، بينام %8 تم تدريبهن يف 
مؤسسة عكاظ للصحافة والنرش، و%4 كانت يف كلٍّ من رشكة دلة القابضة ورشكة الزاهد، بينام كانت 

أقل نسبة )%)( برشكة صافوال. 

وقد حاول الباحث من البداية معرفة آراء عينة الدراسة حول تصوراهتن ومعرفتهن ما إذا ك�ان هناك 
أهداف موضوعة من ِقَبل القس��م وموظفة التدريب ق�بل الب�دء بالتدريب، وقد تبني - كام يف الشكل 
بينام  بالتدريب،  البدء  قبل  الع�ينة أكدن أن هن�اك فعاًل أه�داف موضوعة  %86 من  أن  رقم )4( - 
يرى %4) أنه ال توجد أهداف موضوعة؛ مما يعني أن عىل القسم األكاديمي واملرشفة عىل التدريب 
أن يبذلوا جهدًا أكرب يف سبيل توضيح األهداف للطالبات منذ البداية، خاصة أن %7 من النسب التي 
أجابت بعدم وضوح األهداف )%4)( أفدن أن األهداف حتتاج إىل إعادة توضيح )كام هو موضح 
إىل  أرشن  و%)  أخرى،  أهداف  إضافة  إىل  حتتاج  األهداف  أن   2% يرى  بينام   ،))5( رقم  الشكل  يف 
أن األهداف مل توضح من قبل املرشفة عىل املادة، و%) أرشن إىل أن األهداف غري مذكورة يف اخلطة 
الدراسية، بينام يرى %3 أن إنجاز حمتويات التدريب مل تكن واضحة فقد ُوض�عت بنود يف التدريب مل 
يتم العمل عليها نتيجة لسوء التنظيم من جهة التدريب، وكذلك أن هناك أهدافًا أخرى تم اكتساهبا 

من خالل ممارسة العمل. 
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منهجية  للتدريب  بأن  أكدن   )7(%( العينة  نصف  من  أكثر  أن  لوحظ  فقد   )6( رقم  الشكل  يف  أما 
واضحة من حيث املشاركة والتطبيق وااللتزام والتوجيه؛ مما يعكس أن اهلدف األسايس من التدريب 

قد حتقق بنسبة كبرية. 
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بينام ترى النسبة األخرى )%29( من عينة الدراسة إما عدم وجود منهجية واضحة أو أهنن ال يدرين 
أصاًل إذا كانت هناك منهجية؛ مما يؤكد عىل وهو أن عىل القسم واملرشفة عىل التدريب أن يولوا هذا 
املوضوع ُجلَّ اهتاممهم لتوضيح الصورة بشكل أكرب للطالبات. ومن خالل التحليل اإلحصائي وجد 
أن هناك عالقة طردية بني وجود أهداف واضحة ملادة التدريب امليداين قبل البدء يف التدريب واملنهجية 
يف التطبيق؛ فقد ُوجد أنه كلام كان هناك وضوح يف األهداف املعلنة للتدريب امليداين كلام كان هناك 

أيضًا منهجية واضحة ملشاركة املتدربات يف اجلهات التي تقدم التدريب هلن.

أما فيام يتعلق بتفضيل عينة الدراسة اختيار جهة التدريب بأنفسهن؛ فقد تبني من خالل الشكل رقم 
)7( أن الغالبية العظمى )%93( من العينة يفضلن ذلك.

 وهذا يعطي انطباعًا منذ البداية أن الطالبات يولني التدريب أمهية كبرية لذلك فهن يتطلعن إىل اختيار 
العينة  من   )7%( بينام  التخرج،  بعد  تأهيلهن  مستوى  عىل  ينعكس  سوف  هذا  ألن  بأنفسهن؛  اجلهة 
يفضلن اختيار جهة التدريب من ِقَبل القسم. كام لوحظ من خالل التحليل أن هناك )%2( من عينة 
الدراسة أبدين تذمرهن من عدم إعطائهن فرصًة الختيار املكان املالئم للتدريب والذي سوف جيدن 
فيه القدرة عىل اإلنجاز والتميز، ولكن هذا الرشط يف بعض األحيان يكون صعب التحقيق وذلك 

ملحدودية األمكنة التي تسنح للطالبات يف جهات التدريب احلكومية واخلاصة. 

أما فيام خيص السؤال: أين تفضل الطالبات اختيار جهة التدريب؟ فقد أوضح الشكل رقم )8( أن 
أكثر من نصف العينة )%54( يفضلن أن يكون التدريب يف املؤسسات اخلاصة، بينام يرى )%37( أن 
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التدريب سيكون أفضل لو تم تدريبهن يف اجلهات احلكومية، ويرى )%27( أن جامعة أم القرى هي 
املكان األنسب للتدريب، بينام )%7( من العينة يرين أن يتم االختيار من ِقَبل املرشفة عىل التدريب، 
و)%))( يفضلن أن يتم توسيع التدريب يف القطاعات اخلاصة مثل اخلطوط اجلوية العربية السعودية 

والبنوك.

كان  للتدريب  احلكومية  املؤسسات  اختيار  من  األسايس  اهلدف  أن  الدراسة  عينة  أوضحت  كام 
التدريب امليداين يف القطاعات احلكومية، إضافة إىل خدمة اجلامعة وتطوير  لالستفادة القصوى من 
العمل داخلها لتصل إىل مستوى أفضل اجلامعات العاملية، بينام رأى بعضهن أن املواصالت هي العائق 
الرئيس يف االختيار، وأوضح بعٌض من عينة الدراسة أن االختالط يف بعض اجلهات ورغبة األهل 

هي أيضًا أحد املعوقات يف االختيار.

املؤسسات  التدريب يف  اختيار جهة  من  األسايس  اهلدف  أن  الدراسة  عينة  رأت  اآلخر  اجلانب  ويف 
اخلاصة  اجلهة  لتعاون  وكذلك  اجلامعة،  يف  تتوافر  ال  التي  املهارات  من  مزيد  اكتساب  كان  اخلاصة 
وإملامهاًم بفكرة التدريب ووجود الكفاءة العالية يف التدريب، وألن تطبيق جمال الدراسة بشكل أكرب 
إىل  إضافًة  وامللتيميديا،  املواقع  وتطوير  الربجمة  مواد  يف  وذلك  اخلاصة  املؤسسات  خالل  من  يكون 
إمكانية التوظيف يف تلك اجلهات واكتساب مهارات االتصال، ولتوافر فرص عمل أفضل، ولوجود 
التخصص،  يف  دراسته  تم  ما  كل  تطبيق  مدى  وملعرفة  اجلهات،  تلك  يف  احلديثة  والربامج  األجهزة 

وللتطور الرسيع واملستمر يف أسلوب العمل واحلاجة الدائمة لإلبداع. 
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 وعند سؤال عينة الدراسة: هل ما يتم تطبيقه يف التدريب امليداين يتوافق فعليًا مع ما متت دراسته يف 
القسم؟ )ملعرفة ما إذا كانت خطة القسم تتوافق فعليا مع سوق العمل(، كام هو موضح يف الشكل رقم 
)9( تبني أن )%69( أيدن أن الدراسة الن�ظرية وال�عملية يف القسم تتوافق فعليًا مع ما متت دراسته 
إليها سابقًا - تتوافق مع  التي تم العمل هبا - كام سبق أن ُأشري  يف القسم؛ مما يعني أن خطة القسم 
سوق العمل احلايل، إال أهنا حتتاج أيضًا إىل بعض التطوير، خاصة إذا علمنا أن حوايل )%)3( من عينة 

الدراسة أرجعوا السبب يف ذلك إىل عدة أسباب.

يعود  أن ذلك  التوافق  بعدم  القائالت  )%6)( من  فقد رأى   )(0( الشكل رقم  وكام هو موضح يف 
إىل عدة عوامل منها: أن بعض املواد تعتمد عىل اجلانب النظري، إضافة إىل أن املفهومات يف القسم 
ختتلف عن اجلهة التي يتم التدرب فيها، كام أن القسم ال يقوم بتدريس الربامج احلديثة خاصة أن سوق 
للمتدربات  اجله��ات  بعض  واستغالل  املستخدمة،  الربامج  يف  ال�دائم  التط�وير  إىل  حيت�اج  العمل 
يندرج حتت مسؤولية املرشفة  القسم وهذا - بال شك -  بام متت دراسته يف  يف أعامل ليس هلا صلة 
ِقَبلها كل هذا يؤدي  التدريب واملتابعة من  بداية  منذ  العمل  التدريب؛ فوضع األهداف وخطة  عىل 
التدريب  العينة أوضحن أن عدم وجود احلامس لدى جهة  بينام )%3)( من  إىل تاليف هذه املشكلة، 
من ضمن هذه األسباب، و)%))( أرشن إىل عدم وجود الربامج احلديثة، و)%6( أرشن إىل ضعف 
مستوى مسؤولة التدريب، و%6 أيضًا ذكرن أن عدم مناسبة جهة التدريب ألغراض البحث هو من 
التدريب امليداين مع ما متت دراسته. هذا وقد أوضح التحليل  املشكالت التي أدت إىل عدم توافق 
اإلحصائي أن هناك عالقة بني الطالبات الاليت عملن يف مكتبة امللك عبد اهلل اجلامعية وبني ضعف 
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مستوى  ضعف  خالهلا  من  أوضح  التي  الباحث)0))  دراسة  يؤكد  وهذا  التدريب،  مسؤولة  مستوى 
املؤهلني علميًا باملكتبة، إذ إن )%5( من )%6( ممن تدربن يف املكتبة أوضحن ذلك. 

واحد يف  يوم  كان يف  واخلاصة  احلكومية  القطاعات  التدريب يف مجيع  أن  إىل  نشري  أن  من  بد  كام ال 
األسبوع من الساعة الثامنة صباحًا إىل الساعة الثانية بعد الظهر، وكام تشري النتائج - املوضحة بالشكل 
رقم )))( - أن )%62( من عينة الدراسة يرون أن فرتة التدريب كافية بينام يرى )%37( أن الفرتة 

غري كافية.

)، املحرم- مجادى  3)، ع  )0))  حممد بن أمحد باصقر. القوى البرشية يف املكتبات اجلامعية السعودية. جملة مكتبة امللك فهد الوطنية. مج 
اآلخرة 428)ه�، ص 34).
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وقد اتضح من خالل الشكل رقم )2)( أنه عند سؤال أفراد العينة عن املدة املقرتحة الفضىل لالستفادة 
من فرتة التدريب أشار )%23( من العينة أن يتم جعل مادة التدريب العميل مرشوع خترج يف فصل 
درايس مستقل، وهذا - بال شك - يأيت يف املرتبة الثانية من حيث الن�سبة بعد التدريب ملدة يوم واحد 
فقط يف األس��بوع كم�ا ُأِشري إليه س�ابقًا، بين�ام ي�رى )%2)( أن التدريب املس�تمر خالل الس�نتني 

األخ�ريتني قبل التخرج هو األف�ضل و)%6( يرين أن يكون .

التدريب بشكل مقررين يف فصلني دراسيني، و)%7( من العينة يرين أن يتم ختصيص يومني أو ثالثة 
أيام يف األسبوع من الفصل الدرايس األخري قبل التخرج أو أن تكون مادة التدريب العميل وحدها يف 

الفصل الدرايس األخري وبذلك يكون التدريب خالل أيام األسبوع. 

ويالحظ من الشكل رقم )3)( أن الغالبية العظمى من عينة الدراسة )%89( و)%65( عىل التوايل 
الفوائد املكتسبة وذلك من  امليداين هي إحدى  التدريب  اتفقن عىل أن اكتساب الصفات من خالل 
خالل: اكساب اخلربات اجلديدة والثقة بالنفس. بينام )%65( و)%64( عىل التوايل من العينة أرشن إىل 
أن التعرف إىل برامج جديدة متوفرة لدى اجلهات التي قام�ت بتدريبهن وتعزيز الدراسة ال�نظرية من 
الفوائد املكتسبة من التدريب امليداين، وهذا يعني أن هناك تأييدًا بنسبة عالية من الطالبات املتدربات 
م يف قسم علم املعلومات بجامعة أم القرى. بينام )%65( يرين أن الفائدة  ُتَقدَّ للدراسة النظرية التي 
الصفات  العمل من خالل املجموعات، و)%6)( أكدن عىل بعض  التدريب تكون يف  املكتسبة من 
إىل  باالنتامء  اإلحساس  وزيادة  اآلخرين،  مع  كالتواصل  امليداين،  التدريب  خالل  من  اكتسبنها  التي 
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التدريب  جهة  يف  التوظيف  وإمكانية  املجتمع،  يف  اهلوية  وإثبات  باألخص،  املكتبة  وإىل  التخصص 
مع  والتعامل  التكيف  عىل  والقدرة  العمل،  بيئة  إىل  والتعرف  العلمية،  إمكانياهتن  إبراز  خالل  من 

املوظفات. 

أما الشكل )4)( فيشري إىل سلبيات التدريب امليداين، حيث أوضح )%27( يف عينة الدراسة أن عدم 
الثانية  املرتبة  يف  تأيت  بينام  واجهتهن،  التي  العوائق  أهم  هو  التدريب  جهة  يف  املفيدة  الربامج  وجود 
كانت ضعف  فقد   )22%( والرابعة  الثالثة  املرتبتني  أما يف  التدريب،  تعاون موظفة  )%23( يف عدم 
التنسيق بني املش�رفة عىل التدريب وجهة التدريب، وضعف مستوى موظفة التدريب، كام ُوجد من 
التدريب  جهة  مع  التدريب  موظفة  تعاون  عدم  بني  عكيس  ارتباط  عالقة  هناك  أن  التحليل  خالل 
)مكتبة امللك عبداهلل اجلامعية(، فقد لوحظ أن )%8)( من الطالبات الاليت تدربن يف املكتبة )22%) 

أكدن عىل ضعف مستوى موظفة التدريب كام ُأِشري إليه سابقًا.
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املرتبة اخلامسة )%)2( فقد كانت ملحدودية املوظفات يف مكتبة امللك عبداهلل اجلامعية، وغياب  أما 
بعض املوظفات يف أيام التدريب، وعدم وجود أجهزة كافية لتدريب الطالبات، واالختالط، وعدم 
التدريب عىل  روتينية ملساعدة موظفة  بأعامل  الطالبات  للطالبات، وتكليف  املناسب  الوقت  اختيار 
أعامهلا اليومية، وعدم وجود مكاتب خاصة للطالبات يف جهات التدريب، وِقرَص مدة التدريب. بينام 
طالبات  تفاهم  لعدم  كانت  و)0%)(  املواصالت،  وجود  لعدم  كانت  فقد   )(7%( السادسة  املرتبة 
املجموعة الواحدة يف التدريب، بينام يرى بعٌض من عينة البحث )%4( أنه مل تكن هناك أي سلبية يف 
التدريب امليداين وهذا مؤرش جيد إىل أن اخلطة واألهداف املتبعة لتدريب الطالبات وأمكنة التدريب 

كانت جيدة ولكن - بال شك - حتتاج إىل املزيد من التطوير. 

 ثانيًا: نتائج حتليل عينة موظفات التدريب:

من خالل نتائج حتليل االستبانات التي تم توزيعها عىل املسؤولني واملسؤوالت وموظفات التدريب 
يف اجلهات املشار إليها سابقًا )امللحق رقم 2(؛ قد تم التوصل إىل اآليت:
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معلومات حول أهداف التدريب امليداين:

واملسؤوالت  املسؤولني  ِقَبل  من  مبارشًا  تنسيقًا  فعاًل  هناك  أن  الدراسة  عينة  من   )(00%( أوضح 
وموظفات التدريب مع مرشفة التدريب بقسم علم املعلومات قبل البدء بالتدريب، وأن هناك أهدافًا 
واضحة من قبلها. وعند سؤال موظفات التدريب عام إذا كان هناك أهداف وآلية واضحة من ِقَبلهن 
األنظمة  عىل  الطالبات  تدريب  أهدافهن  من  أن  إىل  أرشن  إذ  بنعم،  اجلواب  كان  الطالبات  لتدريب 
م للمستفيدات، وتعريف الطالبات بواقع  احلديثة يف املكتبات، وتعريف الطالبات باخلدمات التي ُتَقدَّ
وضع  يف  املتدربات  الطالبات  من  االستفادة  كذلك  عمليًا،  العمل  ببيئة  واالحتكاك  املكتبي  العمل 
أوضحن  كام  املكتبات.  تواجهها  التي  واالحتياجات  للمشكالت  بديلة  حلول  وإجياد  جديدة  رؤى 
يف  وقدرات  مهارات  واكتساب  املكتبات  من  املستفيدات  بمجتمع  االتصال  أيضًا  األهداف  من  أن 
التعامل معهن، واكتساب أخالقيات املهنة من خالل بيئة التدريب، وتنمية مهارات الطالبات املعرفية 

واملهنية.

أيضًا من ضمن األهداف التي تسعى جهات التدريب إىل تطبيقها: يف نرش الوعي بام خيص بيئة العمل، 
والعمل عىل تطبيق ما يتم التدرب عليه بشكٍل خيدم املنشأة بشكل حمرتف، واالعتامد عىل النفس وإدارة 
العمل،  اخلربة يف جمال  واكتساب  املعرفة  وزيادة  املحدد،  بالوقت  املطلوبة  باملهامت  القيام  الوقت يف 
األجهزة  يف  سواء  املختلفة  املعلومات  مراكز  جماالت  يف  للعمل  وتأهيلهن  الطالبات  إعداد  وكذلك 

اإلعالمية املتخصصة أو يف املؤسسات وامليادين املختلفة. 

مستوى طالبات القسم:

من خالل الشكل رقم )5)( وعند سؤال املوظفات عن مستويات طالبات القسم صنفتها إىل مخسة 
مستويات: متوسط، ضعيف ، جيد، جيد جدًا، ممتاز.

بينام  القسم،  طالبات  ملستوى  جدًا  جيد  تقديرًا  أعطني  املوظفات  من   )63%( أن  النتائج  أوضحت 
كانت أعطت نسبة )%27( من العينة التقدير )ممتاز* مما يعطي انطباعًا عن رىض اجلهات عن مستوى 
بعيد  حدٍّ  إىل  مواكبة  أيضًا  القسم  خطة  أن  آخر  انطباعًا  ويعطي  لدهيا،  تدريبهن  تم  الاليت  الطالبات 

ملتطلبات سوق العمل.
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أثناء  الطالبات  بتدريب  تقوم  التي  اجلهات  الحظتها  التي  اإلجيابيات  أهم  البحث  عينة  بينت  كام 
وتقبلهن  للعمل،  الطالبات  حب  اإلجيابيات:  أهم  من  أن  الدراسة  عينة  أوضحت  فقد  تدريبهن، 
للتوجيهات بصدر رحب، واألساس العلمي القوي لدهين، وتعاون املرشفة، وربط القطاع اخلاص 

بالقطاع األكاديمي، واكتساب املوظفات مهارات اإلرشاف عىل الطالبات وتوجيهها.

يف اجلانب اآلخر؛ عند سؤال موظفات التدريب عن السلبيات التي واجهتهن عند تدريبهن طالبات 
يتعلق  فيام  الوقت  املتوقع، وضيق  أكثر من  الطالبات يكون يف بعض األحيان  أفدن أن عدد  القسم؛ 
معرفة  وعدم  العملية،  احلياة  يف  الطالبات  خربة  وقلة  التدريب،  معامل  ونقص  املوظفات،  بأوقات 
الطالبات بأساسيات التعامل، وعدم احرتام خصوصية بيئة العمل للموظفات )اإلزعاج( من بعض 

الطالبات، وعدم القدرة عىل إدارة املرشوعات. 

املهارات الشخصية

عند سؤال عينة البحث عن املجاالت التي عىل طالبات القسم تطوير مهاراهتن فيها؛ ذكرن بعٌض من 
عينة الدراسة: تسويق املعلومات، والنواحي القانونية واألخالقية املتعلقة بمهنة أخصائي املعلومات. 
بينام رأت عينة أخرى أن مهارات االتصال وااللتزام بالوقت من املجاالت التي جيب أن تطور طالبات 

القسم مهاراهتن فيها.

أيضُا من ضمن األسئلة التي ُطرحت عىل عينة البحث ما إذا كان هناك برامج يفضل أن ُتَدَرس بقسم 
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علم املعلومات؛ أفادت العينة أن MS Share point ،MS project ،Net ،PHP ،Java ،Oracle وبرامج 
األرشفة اإللكرتونية هي الربامج التي جيب أن ُتَدَرس يف الوقت احلايل ألهنا األكثر طلبًا واستخدامًا. 

من خالل عرض النتائج يمكن استنتاج اآليت:-

( من الطالبات املتدربات ُكنَّ يتدربن يف جامعة أم القرى،  أن حوايل نصف عينة الدراسة )%)5* 
وعىل وجه اخلصوص يف مكتبتي امللك عبداهلل اجلامعية ومكتبة كلية الطب، وهذا مؤرش عىل أن 

التدريب داخل احلرم اجلامعي ال يمكن االستغناء عنه.
امليداين يف اجلهات خارج احلرم اجلامعي  التدريب  * يف اجلانب اآلخر عدم االستغناء أيضًا عن 
سواء يف مدينة مكة املكرمة أو مدينة جدة؛ ألن النسبة املتبقية )%49( من عينة الدراسة تدربن 

خارج جامعة أم القرى.
التدريب العميل له منهجية واضحة من حيث املشاركة  * أن غالبية أفراد عينة الدراسة ترى أن 

والتطبيق وااللتزام والتوجيه.
* أن الغالبية العظمى من عينة الدراسة يفضلن اختيار جهة التدريب بأنفسهن.

* عىل الرغم من أن أكثر من نصف عينة الدراسة ُكنَّ يتدربن يف جامعة أم القرى؛ إال أن أكثر من 
نصف العينة أيضًا فضلن أن يتم تدريبهن يف القطاع اخلاص.

* أن الغالبية الساحقة من عينة الدراسة اتفقن عىل أن التدريب امليداين يكسبهن فوائد كبرية ال يتم 
احلصول عليها من خالل الدراسة العلمية.

العمل  سوق  متطلبات  مع  كبري  بشكل  تتالءم   - جمملها  يف   - القسم  يف  الدراسية  اخلطة  * أن 
واحتياجاته. 

التوصيات:

من خالل نتائج التحليل توصلت الدراسة إىل التوصيات اآلتية:-

) -  البد أن يتم توضيح أهداف مادة التدريب امليداين من البداية بشكل واضح للطالبات من ِقَبل 
القسم األكاديمي واملرشفة عىل التدريب.
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يتم  حتى  القسم  ِقَبل  من  امليداين  للتدريب  ومكتوبة  واضحة  وآلية  أهداف  وجود  وجوب     - 2
تطبيقها وتنفيذها من ِقَبل أعضاء هيئة التدريس بالقسم.

حتسني بعض املواد يف خطة القسم لتكون متالئمة بشكل كبري مع متطلبات سوق العمل، مثل   - 3 
مادة لغات الربجمة لتطبيقات املعلومات من أجل اختيار اللغات احلديثة املستخدمة يف القطاع 

اخلاص.
حتسني مهارات الطالبات من خالل تعليم الطالبات - منذ بداية التدريب - بمهارات االتصال،   - 4 

وأخالقيات العمل، والعمل فريقًا واحدُا.
ب  إتاحة الفرصة للطالبات يف اختيار مكان التدريب واختيار املجموعة التي يرغبن يف التدرُّ  - 5 

معها حتى تكون لدهين الرغبة يف العمل والثقة بالنفس.
يفضل أن يكون التدريب امليداين بني القطاع احلكومي واخلاص؛ ليكون هناك اختيار من ِقَيل    - 6 

طالبة التدريب وفقُا لرغبتها وظروفها.
7 -  رضورة تقويم جهة التدريب من ِقَبل القسم األكاديمي ومرشفة التدريب بعد هناية كل فصل 

درايس.
تشجيع جهات التدريب من خالل التعامل الراقي وتقديم اهلدايا من ِقَبل إدارات اجلامعات    - 8 

واألقسام العلمية، وإبراز الصورة اجليدة احلقيقية التي تقدمها تلك اجلهات للمجتمع.
الرتكيز عىل التدريب العميل يف املواد، كمراكز مصادر التعلم، وخدمات مراكز التعلم، وتنظيم   - 9

الوثائق اإللكرتونية وحفظها.
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ملحق رقم )1(
بسم اهلل الرمحن الرحيم

املوقرة أختي الطالبة          

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

هتدف االستبانة املرفقة إىل التعرف إىل التدريب امليداين وأثره يف اخلطة الدراسية من واقع طالبات قسم 
علم املعلومات بجامعة أم القرى، واستطالع آرائهن احلالية واملستقبلية يف أثر تطبيق التدريب امليداين؛ 
يرين أهنا حتدُّ  التي  السلبيات  ، إىل جانب  التدريب  التعامل مع هذا  التي سيجنينها من  واإلجيابيات 
من االستفادة الكاملة من التدريب امليداين يف القطاعات احلكومية واخلاصة. وبام أن آراء الطالبات 
ووجهات نظرهن مهمة جدًا من أجل تطوير مادة التدريب امليداين - وذلك من خالل تعاملهن عمليًا 
مع جهة التدريب - فإين آمل منك التفضل باإلجابة عىل أسئلة االستبانة، وأن توليها ُجل اهتاممك؛ ملا 

لتفاعلك من دور رئيس يف حتقيق أهداف هذه الدراسة. 

 ومع شكري وتقديري اخلالص لتعاونك أود أن أؤكد لكم حريص عىل املحافظة عىل رسية إجاباتك 
ألهنا سوف ُتْسَتْخَدم فقط لألغراض البحثية.

وتقبيل فائق حتيات��ي.

 الباحث
 د.حممد بن أحـمد باصقـر

 أستاذ علم املعلومات املساعد 
 كلية العلوم االجتامعية – قسم علم املعلومات

  mbasager@hotmail.com
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التدريب امليداين وأثره يف اخلطة الدراسية من واقع طالبات قسم علم املعلومات بجامعة أم القرى

فضاًل أجيبي عىل األسئلة اآلتية بوضع عالمة R  داخل املربع أمام العبارة املناسبة.

)رجاًء بعض هذه األسئلة حتتاج منِك إىل التأشري عليها يف أكثر من مربع(

أواًل: املعلومات الشخصية

)- االسم )اختياري(:....................... 2 - الرقم اجلامعي:........................

3- جهة التدريب )البد من اختيار جهة واحدة فقط(:

أ- مكة املكرمة:
 املكتبة املركزية بجامعة أم القرى   مستشفى النور   إدارة اجلوازات

املركز الصحي بحي النورية  مكتبة كلية الطب   املركز الصحي بحي العوايل  

ب- جدة:
رشكة دلة القابضة   الغرفة التجارية الصناعية          مؤسسة عكاظ للصحافة والنرش  

 رشكة الزاهد            رشكة صافوال

 ثانيًا: التدريب امليداين:

4- هل أهداف مادة التدريب امليداين واضحة قبل البدء يف التدريب؟

ال     نعم    

5- إذا كانت اإلجابة ب�)ال( فام سبب ذلك؟

ح األهداف من ِقَبل املرشفة عىل املادة     حتتاج األهداف إىل إعادة توضيح   مل ُتَوضَّ

   حتتاج األهداف إىل إضافة أهداف أخرى       األهداف غري مذكورة يف اخلطة الدراسية
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  أسباب أخرى )الرجاء حددهيا(

 ..................................................................................................

وااللتزام  والتطبيق،  املشاركة،  حيث  من  واضحة  منهجية  امليداين  التدريب  يف  يوجد  هل   -6
والتوجيه؟

   نعم    ال    ال أدري

7- هل تفضلني اختيار جهة التدريب بنفسك؟

    نعم   ال 

8- إذا كانت اإلجابة ب�)نعم( فأين تفضلن أن تكون:

جهات حكومية   املؤسسات اخلاصة  جامعة أم القرى   

 جهات أخرى )الرجاء حددهيا(

..................................................................................................
..................................................................................................

ما السبب يف اختيارك هذه اجلهة؟

..................................................................................................
..................................................................................................

9- هل ما يتم تطبيقه يف التدريب امليداين يتوافق فعليًا مع ما متت دراسته بالقسم؟

 نعم    ال    

0)- إذا كانت اإلجابة ب�)ال( فام هو السبب أو األسباب مما يأيت؟

  عدم وجود الربامج يف جهة التدريب  ضعف مستوى موظفة التدريب  
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 عدم وجود احلامس لدى جهة التدريب               عدم مناسبة جهة التدريب ألغراض التدريب

 أسباب أخرى )الرجاء حددهيا(

..................................................................................................

..................................................................................................

))- هل تعتقدين أن فرتة التدريب كافية؟

ال أدري    نعم   ال   

2)- إذا كانت اإلجابة ب�)ال( فام هي املدة املقرتحة الفضىل لالستفادة من فرتة التدريب؟

يف  خترج  مرشوع  العميل  التدريب  مادة  جعل   بشكل مقررين يف فصلني دراسيني   
فصل درايس مستقل

  التدريب املستمر خالل السنتني األخريتني   اقرتاحات أخرى )الرجاء حددهيا(

..................................................................................................
..................................................................................................

ثالثًا: فوائد التدريب امليداين:

3)- ما هي فوائد التدريب امليداين؟

التعرف إىل برامج جديدة  اكتساب خربات علمية   

 الثقة بالنفس      العمل من خالل املجموعات

 تعزيز الدراسة النظرية    فوائد أخرى )الرجاء حددهيا(

.............................................................................................
.................................................................................................



التدريب الميداني وأثره في الخطة الدراسية من واقع طالبات قسم علم المعلومات بجامعة أم القرى

134

 رابعًا: سلبيات التدريب امليداين:

 4)- ما هي سلبيات التدريب امليداين؟

  عدم وجود املواصالت    عدم تفاهم طالبات املجموعة الواحدة يف التدريب 

   عدم وجود الربامج يف جهة التدريب  عدم تعاون موظفة التدريب

 ضعف مستوى موظفة التدريب           ضعف التنسيق بني املرشفة عىل التدريب وجهة التدريب

 أخرى )الرجاء حددهيا(

..................................................................................................

..................................................................................................

التدريب  مادة  تطوير  يف  لتسامهي  مالحظات  أو  اقرتاحات  أي  تضيفي  أن  تفضلني  هل   -(5
امليداين؟

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................
..................................................................................................
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امللحق رقم )2(
بسم اهلل الرمحن الرحيم

أختي املسؤولة عن تدريب طالبات قسم املعلومات بجامعة أم القرى املحرتمة

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

هتدف هذه االستبانة املرفقة إىل التعرف إىل التدريب امليداين وأثره يف اخلطة الدراسية

  من واقع طالبات قسم علم املعلومات بجامعة أم القرى، واستطالع آرائِك احلالية واملستقبلية يف أثر
تطبيق التدريب امليداين، وما هي اإلجيابيات والسلبيات التي واجهتِك عند تدريب

من  جدًا  مهمة  نظرهن  ووجهات  الطالبات  تدريب  عن  املسؤوالت  آراء  أن  وبام  القسم.  طالبات   
أجل تطوير مادة التدريب امليداين وذلك من خالل تعاملهن عمليًا مع طالبات القسم؛ فإين آمل منِك 
التفضل باإلجابة عىل أسئلة هذه االستبانة، وأن توليها جل اهتاممِك ملا لتفاعلِك من دور رئيس يف 

حتقيق أهداف هذه الدراسة.

رسية  عىل  املحافظة  عىل  حريص  لِك  أؤكد  أن  أود  فإين  لتعاونِك  اخلالص  وتقديري  شكري  ومع 
إجاباتك؛ ألهنا سوف ُتْسَتْخَدم فقط لألغراض البحثية.

وتقبيل خالص حتيايت وتقديري.

 الباحث
 د. حممد بن أمحد باصقر 

 أستاذ علم املعلومات املساعد
 كلية العلوم االجتامعية – قسم علم املعلومات

 mbasager@hotmail.com
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التدريب امليداين وأثره يف اخلطة الدراسية من واقع

 طالبات قسم علم املعلومات بجامعة أم القرى

فضاًل أجيبي عىل األسئلة اآلتية بوضع عالمة  R داخل املربع أمام العبارة املناسبة.

)رجاًء بعض هذه األسئلة حتتاج منك إىل التأشري عليها يف أكثر من مربع(

أواًل: املعلومات الشخصية:

)- االسم:.......................... 2- اسم اجلهة املرشفة عىل التدريب:....................

3- الوظيفة:.................................................................................

ثانيًا: أهداف التدريب:

يف  البدء  قبل  املعلومات  علم  بقسم  التدريب  مرشفة  مع  مبارش  تنسيق  هناك  كان  هل   -4
التدريب؟

 نعم    ال   

5- هل كانت هناك أهداف واضحة من ِقَبل مرشفة التدريب بقسم علم املعلومات قبل البدء 
بالتدريب؟ 

 نعم    ال   

6- إذا كانت اإلجابة ب�)ال( فام السبب يف ذلك؟

 مل ُتَعط أهداف من قبل مرشف التدريب   حتتاج األهداف إىل إعادة توضيح

  حتتاج األهداف إىل إضافة أهداف أخرى أسباب أخرى )الرجاء حددهيا(

........................................................................................
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7- هل كانت هناك أهداف واضحة من قبَِلكم قبل البدء بالتدريب للطالبات؟

  نعم    ال

8- إذا كانت اإلجابة ب�)نعم( فضاًل ما هي هذه األهداف؟

 ..................................................................................................

..................................................................................................

9- هل هناك آلية لتدريب الطالبات ومتابعتهن من ِقَبلكم؟

  نعم    ال

ثالثًا: مستوى طالبات القسم:

6- ما هو رأيِك يف مستوى طالبات القسم من خالل التدريب امليداين؟

جيد جداً    ممتاز  جيد          ضعيف   متوسط   

7- ما هي اإلجيابيات التي الحظتيها عند تدريبِك طالبات القسم؟

..................................................................................................

..................................................................................................

8- ما هي السلبيات التي واجهتِك عند تدريبِك طالبات القسم؟

..................................................................................................

..................................................................................................
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رابعًا: املهارات الشخصية:

9- ما هي املجاالت التي جيب عىل طالبات القسم تطوير مهاراهتن فيها؟

 .....................................................................................

.....................................................................................

علم  بقسم  تدريسها  يتم  أن  ترين  التي   )Software( الربامج  هي  ما  نظرك؛  وجهة  من   -(0
املعلومات لتطوير مهارات طالبات القسم؟ وملاذا؟

..................................................................................................

..................................................................................................
..................................................................................................

خامسًا: هل تفضلني أن تضيفي أي اقرتاحات أو مالحظات لتسهمي يف تطوير مادة التدريب 
امليداين؟

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

.................................................................................................

........................................... .......................................................

ttttt
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وليد بن علي بن سامل البادي
كلية اآلداب والعلوم االجتامعية

جامعة السلطان قابوس - سلطنة ُعامن
waleedb@squ.edu.om

اعلم: العدد الثامن
جمادى األولى 1432هـ - أبريل 2011م

المستخلص:
هدفت هذه الدراسة إىل التعرف إىل واقع المكتبات الرقمية 
الُعمانية، ودراسة أهم المعوقات اإلدارية والمالية والتقنية 
والبشرية التي تعوق قيام مشروع المكتبة الرقمية الُعمانية، 
يف  المعلومات  دراسات  قسم  جهود  إىل  التعرف  وكذلك 
جامعة السلطان قابوس لتخريج أخصائِّ معلومات قادرين 

عىل العمل والتعامل مع هذا النوع من المكتبات.
وقد توصلت الدراسة إلعدد من النتائج، منها:

- للمكتبات الرقمية أمهية كبيرة يف واقع المكتبات الُعمانية، 
المحاوالت  بعض  بوجود  ذلك  عىل  نستدل  أن  ويمكن 
)كوكب  مكتبة  وجود  وكذلك  رقمية،  مكتبات  إلنشاء 

المعرفة( التي ُتَعد أول مكتبة رقمية ُعمانية.
بعض   - الدول  من  العديد  شأن  شأهنا   - السلطنة  ُتواجه 
والتعليمي  والقانوين  الفني  المستوى  عىل  التحديات 
خالل  من  المعوقات  تلك  عىل  التغلب  ويمكن  والمايل، 

الجرأة اإلدارية والتخطيط المسبق والدعم المستمر.

الكلامت المفتاحية:
المكتبات الرقمية ، المكتبات اإللكترونية ، البنية التحتية ، 

الموارد البشرية.

متهيد:

ال خيتلف اثنان عىل ما تشكله النقلة التقنية 
أمهية  من  املعلومات  تقنية  جمال  يف  احلديثة 
كبرية يف مجيع التخصصات دون استثناء، إذ 
غريها  أو  االفرتاضية  أو  الرقمية  املكتبة  إن 
من املصطلحات األخرى، وكذلك الكتاب 
اإللكرتوين، والدورية اإللكرتونية، وُيضاف 
لتلك  تطبيقات  هي  البيانات،  قواعد  إليها 
مجيع  منها  استفادت  التي  الكبرية  النقلة 
القطاعات ومن بينها - ال نبالغ إن قلنا من 

أمهها - قطاع املكتبات واملعلومات.

تلك  من  االستفادة  أمهية  عىل  اتفاقنا  ومع 
أمهها  من  والتي  املهمة  الرقمية  اإلفرازات 
جدل  يف  نخوض  ولن   – الرقمية  املكتبة 
حول مصطلحاهتا هنا - مع ما تشكله تلك 
التقنية من أمهية وفائدة قصوى للباحثني يف 
خمتلف دول العامل؛ إال أننا نجد تفاوتًا كبريًا 
– كام هي العادة - بني شامل العامل وجنوبه، 
إذ نجد أن العديد من الدول الغربية وغريها 

)www.al-kawkab.net(
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رهتا يف خدمة أهداف مستفيدهيا يف كل  قد استفادت إىل احلد األقىص من تلك التقنيات احلديثة وسخَّ
مكان وزمان، وهو ما انعكس إجيابًا عىل هنضتها العلمية الكبرية.

ونجد يف النصف اآلخر أن هناك العديد من دول العامل الثالث وغريها من الدول ال تزال تسمع بتلك 
ه مستفيدهيا بتلك النِّعم التقنية احلديثة والتي ينعم  املصطلحات فقط ومل تذق حالوة جتربتها، ومل ترفِّ

بظالهلا الباحثون واملستفيدون يف الدول الغربية.

ومل يأِت ذلك البون الشاسع بني النصفني اجلنويب والشاميل من فراغ؛ إذ إن جمرد التفكري يف إنشاء مكتبة 
رقمية حيتاج إىل العديد من املقومات )اإلدارية والتقنية والبرشية(، التي ال تزال – مع األسف - نفتقد 
ر توفريها عائقًا أمام انتشار الفكر الرقمي للمكتبات يف عاملنا  إليها يف كثري من األحيان، ويقف تعذُّ

العريب باألخص.

ومن هنا تأيت هذه الدراسة التي تدرس واقع املكتبات الرقمية الُعامنية، والتحديات التي تواجه إقامة 
مثل تلك املرشوعات الرقمية الرائدة سواء كانت حتديات سياسية أو إدارية أو ما يتعلق بالُبنى التحتية 
جامعة  يف  األكاديمية  املكتبات  إدارة  عىل  القائمني  برؤية  الدراسة  هذه  وتستنري  البرشية،  حتى  أو 
إقامتها يف  الرقمية وفرص  املكتبات  التعبري عن واقع  الناس إىل  أقرب  السلطان قابوس لكوهنم من 
السلطنة، باإلضافة إىل دراسة جتريبية ألول مكتبة ُعامنية رقمية غري ربحية )مكتبة كوكب املعرفة(، من 
حيث التعريف باملرشوع وأهدافه، واستعراض موقع املكتبة واملميزات التي يتيحها للمتصفح، وأمهية 

املرشوع للمستفيدين، وأهم املعوقات التي واجهت إقامته، وما النظرة املستقبلية إليه.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:

أنه ال توجد مكتبة رقمية ُعامنية ترعاها مؤسسة علمية أو جهة خاصة وتشكل واجهة  من املالَحظ 
هذه  فإن  وللعلم  خارجها،  أو  السلطنة  داخل  من  سواء  الباحثني  جلميع  للسلطنة  املعلومايت  الرقي 
لت حتقيقًا حللم طال انتظاره من العديد من الباحثني واملهتمني هبذا املجال؛  املكتبة لو ُوجدت لشكَّ

ملا لتلك املكتبة من أمهية كربى.

استفهام  الدراسة، وهي حتمل عالمة  تولدت هذه  امُلعاش  الواقع  املالحظة ومن  تلك  من  وانطالقًا 
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كبرية حتمل بني طياهتا سؤااًل طال طرحه من ِقبل املهتمني هبذا املجال أال وهو: ما التحديات التي قد 
تواجه إنشاء مكتبة رقمية ُعامنية؟!

وسوف يتم َمْنَهَجة هذا التساؤل إىل عدة حماور مرتبطة باملحور الرئيس؛ وهي:

هل توجد حماوالت إلنشاء مثل تلك املكتبات؟   -
-  ما التحديات التي تواجه إنشاء مكتبة رقمية ُعامنية؟:

	 القرار السيايس؟
	 اجلوانب اإلدارية والتنظيمية والقانونية والثقافية؟

	 األمور الفنية والتقنية وتوفر الُبنى التحتية املناسبة؟
	 توافر الكادر البرشي املؤّهل؟

ما السبيل األنجح للتغلب عىل تلك التحديات، واالنطالق يف مرشوعات معلوماتية ضخمة    -
كحلم املكتبة الرقمية الُعامنية؟

أهداف الدراسة:

هتدف هذه الدراسة إىل حتقيق العديد من األهداف منها :

	 معرفة واقع املكتبات الرقمية يف سلطنة ُعامن.
مرشوع  قيام  تعوق  التي  والبرشية(  والتقنية،  واإلدارية،  )السياسية،  املعوقات  أهم  	 مناقشة 

كمرشوع املكتبة الرقمية الُعامنية.
جامعة  يف  االجتامعية  والعلوم  اآلداب  كلية  يف  املعلومات  دراسات  قسم  جهود  إىل  	 التعرف 

السلطان قابوس يف تأهيل أخصائيِّي معلومات قادرين عىل التعامل مع املكتبات الرقمية.
إلقاء الضوء عىل مكتبة كوكب املعرفة )www.al-kawkab.net	  ( من حيث التعريف باملرشوع 
الرقمية  املكتبة  مرشوعات  أحد  )بوصفه  إنشاءه  واجهت  التي  التحديات  أهم  ومناقشة 

الُعامنية(.
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أمهية الدراسة:

إنشاء مكتبة  السلطنة من حيث إمكانية  التي تدرس واقع  الدراسات  ُأوىل  الدراسة إحدى  ُتعد هذه 
رقمية عامنية، إحدى ُأوىل الدراسات التي تناقش ما يواجهه إقامة مثل هذا املرشوع من حتديات، وال 
خيفى أن أمهية املوضوع تنعكس عىل أمهية الدراسة نفسها، ويرجو الباحث أن تشكل هذه الدراسة 

إضافًة للواقع املعلومايت للسلطنة، وأن تشكل َلبِنة ُأوىل نحو إقامة مرشوع املكتبة الرقمية الُعامنية.

ل الدراسة أمهية للعديد من األطراف، ومنها: وقد تشكَّ

	 القائمون عىل املكتبات يف السلطنة، إذ إن هذه الدراسة تدُرس ما ُتواجه املكتبة الرقمية الُعامنية 
من حتديات.

	 بعض الدول اخلليجية والعربية إذ إن األوضاع التقنية واإلدارية تتشابه كثريًا بني هذه الدول.

منهج الدراسة وإجراءاهتا:

اجلوانب  لبعض  االستقراء  وأسلوب  الوصفي  املنهج  عىل  االعتامد  يتم  الدراسة  هذه  يف 
اإلدارية والتقنية والبرشية يف السلطنة، إذ إن معرفة الوضع وتقويمه هو أول الطرق الناجحة 
لعالجه؛ ولذلك فإن ما ستقوم به هذه الدراسة هو الدراسة الواقعية ملتطلبات املكتبة الرقمية 

ومعوقات إنشائها يف أرض السلطنة.

وسوف يتم االعتامد عىل أداة املقابلة من بعد املنهج الوصفي، وسوف تكون املقابلة لثالث 
فئات:

	 الفئة األوىل: القائمني عىل أمر املكتبات األكاديمية يف جامعة السلطان قابوس، وسوف نستشف 
من خالهلم أهم املعوقات التي تعوق قيام مكتبة رقمية ُعامنية، بعد أن نكون تعرفنا إىل الواقع 

اإلداري والتقني والبرشي للسلطنة.
مدى  إىل  أكثر  للتعرف  املعلومات،  دراسات  قسم  يف  التعليمية  املناهج  مسؤويل  الثانية:  	 الفئة 

فاعلية القسم يف تأهيل أخصائِّي معلومات قادرين عىل التعامل مع املكتبات الرقمية.
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منّفذ مرشوع مكتبة كوكب املعرفة )www.al-kawkab.net	  ( للتعرف من خالله إىل املرشوع، 
ض هلا. وأهم املعوقات التي َتَعرَّ

أما إجراءات الدراسة فهي كاآليت:

	  التعرف إىل بعض اإلنتاج الفكري والدراسات السابقة يف املوضوع.
	  التطرق إىل واقع السلطنة من حيث توافر الركائز الالزمة لقيام مؤسسات معلومات رقمية. 

( بوصفها نموذجًا للمكتبات الرقمية الُعامنية.  	www.al-kawkab.net( استعراض مكتبة كوكب املعرفة

حدود الدراسة:

احلدود املوضوعية هلذا البحث هي دراسة واقع املكتبات الرقمية الُعامنية وأهم املعوقات التي تعوق 
العربية، مع  باللغة  املوضوع  ُكتب عن  ما  اللغوية هي  املكتبات. واحلدود  النوع من  وجود مثل هذا 
التطرق إىل بعض الدراسات باللغة اإلنجليزية أيضًا. أما احلدود املكانية فهي سلطنة عامن، واحلدود 

الزمنية هي وقت إجراء الدراسة وهو النصف الثاين من عام 2010.

مصطلحات الدراسة:

ورد يف هذا البحث عدد من املصطلحات التي جيب التعرف إىل داللتها؛ ومنها:

:))  	Digital Library املكتبات الرقمية

أثارت قضية املصطلح العديد من الدراسات واآلراء حوهلا، وظهر عدد من التسميات التي ختتلف 
عن بعضها يف مصادر املعلومات ونقاط الوصول، فظهرت مصطلحات:

• 	.)Hybrid Library( املكتبة املهجنة
• 	.)Electronic Library( املكتبة اإللكرتونية
• 	.)Virtual Library ( املكتبة االفرتاضية
• 	.)Digital Library( وأخريا املكتبة الرقمية

ولن نخوض يف جدل املصطلحات ومدلوالهتا، وإنام نتطرق إل ما خيصنا يف هذه الدراسة وهو املكتبة 
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ل جمموعات املكتبة، وال  فها بأهنا: جمموعة من املصادر اإللكرتونية التي تشكِّ الرقمية، إذ يمكن أن نعرِّ
يكون هلا مبنى مادي وإنام جمموعة من الـ )Servers( وشبكة تربطها بالنهايات الطرفية التي يستخدمها 

املستفيدون )فراج، 2005()1(. 

	 املكتبات األكاديمية:

ى أيضًا املكتبات اجلامعية حسب رأي العديد من الباحثني، وُيعَرف املكتبات األكاديمية  ويمكن أن ُتَسمَّ
فها )قطر، 2009( - بأهنا »املكتبة التي ختدم جمتمع األساتذة والطالب واإلدارات املختلفة  - كام عرَّ
يف اجلامعات والكليات، وتقوم بتهيئة وسائل املعرفة وتعميقها وتنظيمها وتقديمها ملجتمع املستفيدين 
منها، وهذا املفهوم ينسحب - بدرجات خمتلفة - عىل املكتبة املركزية للجامعة، ومكتبات الكليات 

ومكتبات األقسام إن وجدت.

	 البنية التحتية:

ُيقصد هبذا املصطلح العام يف هذه ا لدراسة املنشآت واخلدمات والتجهيزات األساسية التي يتطلبها 
ووسائل  احلديد،  وسكك  واملطارات  كالطرق  املواصالت  وسائل  أمثلتها  ومن  ما،  خدمٍة  إجياد 

االتصاالت كشبكة اهلاتف واجلوال و)اإلنرتنت( وغريها.

	 املوارد البرشية:

مستويات  تنوعت  ومهام  جنسياهتم  اختالف  عىل  ما  منطقٍة  يف  العاملني  األفراد  املفهوم  هبذا  ُيقصد 
مهاراهتم وأنواع األعامل التي يقومون هبا، فهو يشمل اإلدارة، والعاملني يف جماالت اإلنتاج، والعاملني 

يف جماالت اخلدمات واملهن املساعدة يف أي منظمة.

الدراسات السابقة:

املجال  الباحثني واملهنيني يف هذا  اهتاممات  العديد من  قد استحوذ عىل  املوضوع  أن هذا  املؤكد  من 
قضايا  ملناقشة  واملؤمترات  الندوات  من  عدد  ُأقيم  وكذلك  اإلقليمي،  أو  الدويل  املستوى  عىل  سواء 

املفاهيم والتحديات  الرقمية؛  2005( حول »املكتبات  النظر حول املوضوع ُيرجى الرجوع إىل دراسة )أمحد،  )1(  وللمزيد من وجهات 
وأثرها عىل مهنة املكتبيني: دراسة بني الواقع واملأمول«.
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املكتبات الرقمية وما استجدَّ من جديد نتيجة ظهورها، إال أنه عىل املستوى املحيل مل جيد الباحث أي 
دراسة ناقشت من قبُل واقع املكتبات الرقمية يف سلطنة ُعامن وبحثت يف الصعوبات التي تواجهها؛ 

وعليه فُتَعد هذه الدراسة هي األوىل يف حدودها املوضوعية والزمنية واملكانية.

أما بالنسبة إىل الدول غري العربية فهناك عدد من النامذج والتجارب يف موضوٍع بِناء املكتبات الرقمية 
ودراسة ما يواجها من صعوبات.

 Digitisation of Library Material« التي محلت عنوان )Nielsen 2008( ومن تلك الدراسات دراسة
in Europe: Problems, Obstacles and Perspectives anno 2007«، والتي أوضحت العقبات التي 

تقف أمام رقمنة مواد املكتبات يف أوروبا.

وقد ناقشت الدراسة عقبات التحول إىل املكتبة الرقمية وهي - كام وردت يف الدراسة -:

	 املتطلبات املالية.
	 عمليات التنظيم الالزمة يف املكتبة الرقمية.

	 قضايا احلقوق الفكرية.

ْقَمَنة، كام توصلت إىل رضورة  وتوصلت الدراسة إىل احلاجة إىل التمويل املنّسق إلكامل عمليات الرَّ
ْقَمَنة لباقي املواد. وقد تطرقت الدراسة  مبادرة الدول لَرْقَمَنة وثائقها الوطنية ألجل تسهيل عملية الرَّ
أيضًا إىل التحدي الذي يمثله موقع جوجل )Google( يف إتاحة مجيع الكتب والدوريات إلكرتونيًا 

عىل اختالف أنواعها.

ومن تلك الدراسات أيضًا جمموعة دراسات لـ )Mbambo-Thata ،2007( والتي حتدثت عن إنشاء 
 Building a Digital Library at the( مكتبة رقمية يف جامعة زيمبابوي، وقد نرشها يف كتاب بعنوان
University of Zimbabwe : A Celebration of Team Work and Collaboration(، وقد أعطى يف 

البداية معلومات عامة عن َرْقَمَنة املكتبات وأمهيتها، ثم تطرق إىل موضوع األمتتة يف جامعة زيمبابوي، 
الرغبة يف عمليات  الالزمة عند  املعلوماتية  الثقافة  املحلية، وأيضًا  َرْقَمَنة املجموعات  ثم حتدث عن 

التحول، ثم تطرق إىل بعض النواحي واجلوانب القانونية.



ياتها: ِِِ)دراسة تطبيقية ألول مكتبة ُعمانية رقمية غير ربحية: مكتبة كوكب المعرفة( المكتبات الرقمية الُعمانية وتحدِّ

146

هذه   يالمس  ما  منها  اخرتنا  وقد  املهمة،  النقاط  من  العديد  وذكرت  الدراسات  هذه  تنوعت  وقد 
الدراسة بشكل دقيق، وتطرقت تلك الدراسات إىل ذكر بعض املعوقات ومنها:

1 -    املعوقات املالية:

ذكر الباحث أن االستدامة االقتصادية أمر يف غاية األمهية للحصول عىل دعم للتقنية بصفة مستمرة؛ 
وال بد من أن تكون هذه املوارد املالية ثابتة.

2 -   زيادة عدد الطالب:

أوضح الباحث أن زيادة عدد الطالب وضغطهم عىل املكتبة الرقمية وخدماهتا بصورة مستمرة ويف 
وقت واحد ُيَعد أحد األمور التي جيب النظر إليها ومراعاهتا عند بناء أي مكتبة رقمية.

ات والربامج: 3 -   النقص يف األجهزة وامُلعدَّ

ات والربامج املناسبة هو أحد حتديات إقامة  َخُلصت الدراسة إىل أن نقص عدد أجهزة احلاسب اآليل واملعدَّ
مكتبات رقمية، من دون أن ُتغفل الدراسة البنية التحتية لالتصاالت، إذ ناقشت ضعف شبكة )اإلنرتنت( 

لها املستمر يف كثري من األحيان مما يعوق الطلبة عن استخدام املكتبة الرقمية يف كل وقت.  وتعطُّ

 Usability of« عنوان  محلت  والتي   )Ferreira and Pithan( دراسة  أيضًا  الدراسات  تلك  ومن 
digital libraries: a study based on the areas of information science and human-computer-
interaction« ، وقد ُألقيت يف مؤمتر IFLA السابع عرش عام 2005م، وناقشت عددًا من األمور منها: 

التخطيط والتصور لوضع املكتبة الرقمية، ودراسة مدى كفايتها الحتياجات املستفيدين املختلفة من 
الرقمية، وذلك من خالل  املكتبات  املستفيدين من  خالل دراسة مسحية وإجراء عدة مقابالت مع 

املالحظة لبعض املكتبات ومرتادهيا.

التي  اخلدمات  خالل  من  الرقمية  املكتبات  من  املستفيدين  ارتياح  مدى  ببيان  الدراسة  هذه  اهتمت 
مدى  ودراسة  األكاديمية،  املستويات  خمتلف  من  هلا  املرتادين  من  لـ6  مسح  بإجراء  وذلك  تقدمها، 

كفاءة املكتبات الرقمية املدروسة وسالمتها ومحايتها من األخطاء.

وقد وضعت الدراسة بعض املعايري لدراسة كفاءة املكتبات الرقمية املدروسة، وتلك املعايري هي:
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	 مدى سهولة االستخدام.
	 الكفاءة.

	 سالمتها من األخطاء,
	 بساطة التصميم ومجاليته.

وانتهت الدراسة إىل التأكيد عىل التفاعل احلاصل بني اإلنسان والتقنية، وبيَّنت مدى االرتياح والكفاءة 
التي أثبتتها املكتبات الرقمية، ومدى تلبيتها جلميع متطلبات املستفيدين من خالل اخلدمات اآلنية التي 

تقدمها مع سهولة استخدامها ودقة معلوماهتا.

وباالنتقال إىل الدراسات العربية نجد أن هنالك العديد من الدراسات والبحوث واملؤمترات وورش 
العمل التي ُأثريت حول هذا املوضوع، ومن تلك الدراسات التحقيق الذي أوردته جملة املعلوماتية 
)informatics( يف عددها اخلامس، إذ أوردت حوارًا بعنوان »مستقبل املكتبة الرقمية يف اململكة العربية 
السعودية« مع الدكتور عبد الوهاب حممد أبا اخليل، تطرق من خالله إىل ذكر بعض التحديات التي 

تواجه املكتبات الرقمية السعودية، وهي:

1 -  احتياجات قانونية، إذ يتوجب عىل املكتبة عند حتويل موادها النصية من تقارير وبحوث ومقاالت 
بقوانني  آليًا احلصول عىل إذن خاص من صاحب احلق عماًل  وغريها إىل أشكال يمكن قراءهتا 

حقوق الطبع واحلامية الفكرية.
2 - احتياجات من أجهزة تقنية خاصة بتحويل مواد املعلومات من تقليدية إىل رقمية، باإلضافة إىل 

أجهزة احلاسبات واالتصاالت.
3 - احتياجات من برامج وبروتوكوالت الربط واالسرتجاع.

لة وقادرة عىل التعامل مع هذه التقنيات احلديثة بوجَهيها  4 - احتياجات من كوادر برشية فنية مؤهِّ
املادي والفكري.

5 - احتياجات مالية تساعد عىل تنفيذ املرشوع وتشغيله.

تلك  عىل  التغلب  يف  السعودية  الرقمية  ملكتبات  تساعد  قد  التي  احللول  بعض  النهاية  يف  أورد  وقد 
العقبات كافة، كعدم االعتامد عىل موارد املكتبة الذاتية وإنام تبنِّي الدولة أو بعض مؤسسات القطاع 
اخلاص ملرشوع املكتبة الرقمية، وكذلك عدم استقاللية املكتبات وإنام تعاوهنا يف سبيل التخفيف من 

كلفة التحول إىل املكتبة الرقمية.
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ُألقيت  والتي  إنشاء مكتبة عامة عربية رقمية«  » نحو  بعنوان   )2009 أيضًا دراسة )فرحات،  ومنها 
والتي  املستقبل«،  الواقع وتطلعات  السعودية: حتديات  العربية  اململكة  العامة يف  »املكتبات  ندوة  يف 
هدفت إىل تقديم دعوة إىل إنشاء مكتبة رقمية عربية. وقد تضمنت الدراسة تصورًا أوليًا هلذه املكتبة 

ورسالتها وأهدافها وخدماهتا.

وقد عددت الدراسة مقومات إنشاء املكتبة الرقمية العربية وخلصتها يف اآليت:

ـ املقومات الفكرية واملادية.
 املقومات التقنية والفنية.  

ـ املقومات البرشية والوظيفية.
ـ املقومات املالية واإلدارية.

ـ املقومات التنظيمية.

واملخطط اآليت يوضح تلك املقومات:

صورة رقم )1(
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وقد اختتمت الدراسة بأن قيام املكتبة الرقمية العربية يعد أحد أبرز التحديات عىل الساحة املعلوماتية 
العربية.

ومن التجارب العربية يف هذا املجال ما استعرضته دراسة باشيوة سامل )2009( والتي جاءت بعنوان 
»الرقمنة يف املكتبات اجلامعية اجلزائـرية: دراسة حالة املكتبة اجلامعية املركزية )بن يوسف بن خدة(، 
من  اجلزائر  الواقع  إىل  وتطرقت  اجلزائرية،  اجلامعية  املكتبات  يف  ْقَمَنة  الرَّ واقع  لتدرس  أتت  والتي 
حيث النواحي التقنية، واملادية، واملالية، والبرشية، وهل تلك النواحي مناسبة إلقامة مكتبة رقمية 

جزائرية.

وتطرقت الدراسة إىل األسباب الداعية لقيام املكتبات الرقمية، وما تتطلبه املكتبات الرقمية من جهود 
برشية، ومالية، ورشوط مادية تتمحور حول )وسائل إدخال املعلومات، ووسائل التخزين، ووسائل 

البث( ومتطلبات برجمية وقانونية.

وقد توصلت الدراسة إىل عدد من النتائج، منها:

عىل الرغم من إجيابياهتا - تعد بطيئة؛ نظرًا إىل افتقار  • أن وترية مرشوعات التحويل الرقمي – 	
املكتبات اجلامعية إىل املعطيات املادية واملالية والبرشية، يف الوقت الراهن، باإلضافة إىل نقص 

الثقة يف التقنية وبقاء التخوف قائاًم مما هو رقمي وإلكرتوين.
ْقَمَنة. •غياب العمل املؤسسايت يف إدارة مرشوعات الرَّ 	

•أن ضعف استعامل )اإلنرتنت( يف املكتبات ُيعد من مظاهر غياب البيئة التقنية يف املكتبات. 	

نظام  باستخدام  بناء  الشخصية جتربة  الرقمية  “املكتبات  بعنوان  الزهريي  قام هبا  تطبيقية  ويف دراسة 
)GREENSTONE( والذي ُيعد أحد الربامج التي تتيح خيارًا لتكوين مكتبة رقمية شخصية«)2(. 

الربامج،  من  غريه  عن  متيزه  التي  امليزات  ذاكرًا   )GREENSTONE( برنامج  الزهريي  أوضح  وقد 
ونذكر منها:

•يوفر النظام أربعة مستويات يف كلِّ منها جمموعة من الوظائف التي تتناسب مع خربة املستخدم. 	

./http://www.greenstone.org 2(   يمكن التعرف إىل املزيد عن هذا الربنامج من خالل زيارة املوقع(

ُألقيت  والتي  إنشاء مكتبة عامة عربية رقمية«  » نحو  بعنوان   )2009 أيضًا دراسة )فرحات،  ومنها 
والتي  املستقبل«،  الواقع وتطلعات  السعودية: حتديات  العربية  اململكة  العامة يف  »املكتبات  ندوة  يف 
هدفت إىل تقديم دعوة إىل إنشاء مكتبة رقمية عربية. وقد تضمنت الدراسة تصورًا أوليًا هلذه املكتبة 

ورسالتها وأهدافها وخدماهتا.

وقد عددت الدراسة مقومات إنشاء املكتبة الرقمية العربية وخلصتها يف اآليت:

ـ املقومات الفكرية واملادية.
 املقومات التقنية والفنية.  

ـ املقومات البرشية والوظيفية.
ـ املقومات املالية واإلدارية.

ـ املقومات التنظيمية.

واملخطط اآليت يوضح تلك املقومات:

صورة رقم )1(
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ن النظام من بناء مكتبات رقمية حتتوي عىل جمموعة من املستندات التي ليست هلا خاصية  •يمكِّ 	

مشرتكة ، فيمكن اجلمع بني املستندات النصية، والصورية، والصوتية.. الخ.
املواقع  من  روابط  إنشاء  إمكانية  مع  )اإلنرتنت(  بيئة  إىل  الرقمية  املكتبات  نقل  •سهولة  	

والصفحات اخلاصة إليها.
املصطلحات  إىل )اإلنرتنت( يف حالة عدم وجود معلومات عن  تلقائيًا  انتقااًل  النظام  •يوفر  	

البحثية املطلوبة.
 )Winisis( وقد أوصت الدراسة املكتبات اجلامعية العراقية التي تتوفر فيها قواعد بيانات مبنية عىل نظام
برضورة اإلرساع إىل حتويلها إىل مكتبات رقمية لإلفادة من اخلصائص الفنية للنظام وبخاصة يف واجهة 
قاعدة مستخدمي  لتعميم  العراقية  نظام )GREENSTONE( يف اجلامعات  تعليم  البحث، ورضورة 

هذا النظام.

ومن الدراسات التي تعمقت يف اجلانب التقني لدول اخلليج بشكل عام وما تعانيه من مشكالت تقنية 
قد تشكل عقبة يف قيام مكتبات رقمية دراسٌة ملحمد مكاوي بعنوان »البيئة الرقمية بني سلبيات الواقع 

وآمال املستقبل”، نرشها املركز الوطني للمعلومات باجلمهورية اليمنية.

وقد تطرقت هذه الدراسة إىل عدة موضوعات منها: األمن املعلومايت يف دول اخلليج، وسياسات دول 
اخلليج يف تأسيس إسرتاتيجية تأمني املعلومات، وموضوع الفجوة الرقمية بني العاملنَي العريب والدول 

املتقدمة وأنه عىل الدول العربية أال تسمح لتلك الفجوة بالتوسع أكثر وأكثر.

وقد توصلت الدراسة إىل العديد من التوصيات نذكر منها:

مؤسسات  حث  عىل  ومنظامهتا  العريب  الوطن  يف  الوطنية  الثقافية  املؤسسات  عمل  •رضورة  	

التعليم الرسمي عىل رسعة التجاوب مع متطلبات الثورة اإللكرتونية.
ومراكز  املكتبات  خدمات  عىل  وانعكاساهتا  املعرفة  إدارة  جمال  يف  املستجدات  آخر  •فهم  	

املعلومات، والتعرف إىل التجارب العربية واألجنبية يف هذا املجال.
•وضع ترشيعات حازمة إللزام ُدور النرش واجلامعات ومراكز األبحاث بَرْقَمَنة كل ما سبق أن نرشته. 	

ْقَمَنة ومراقبتها. •رضورة وجود جهة مسؤولة عن مرشوع الرَّ 	
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واملستقبل”، والتي هدفت إىل  الرقمية: الواقع  “ املكتبات  ونختم بدراسة )املالكي، 2006( بعنوان 
أهم  ِذْكر  تقدمها، مع  التي  أسباب ظهورها، وأهدافها، واخلدمات  وِذْكر  الرقمية،  باملكتبة  التعريف 

جتارب املكتبات الرقمية ومرشوعاهتا.

تلك  مستقبل  إىل  وتطرقت  العامل،  حول  الرقمية  املكتبات  نامذج  من  عددًا  الدراسة  ذكرت  وقد 
املكتبات.

وقد ُختمت الدراسة بالتوصل إىل أن املكتبات الرقمية أصبحت مطلبًا مهاًم يف ظل التطورات التقنية 
بدء  العربية -  املعلومات - وباألخص مؤسساتنا  املطلوب من مجيع مؤسسات  فإن  الكبرية، وعليه 
ملا لذلك من مردود إجيايب كبري يف عمليات  املكتبات؛  النوع من  العمل يف وضع خطط إلنشاء هذا 

حفظ املعلومات واسرتجاعها ملختلف قطاعات املجتمع.

اإلطار النظري للبحث:

لن نطيل كثريًا يف موضوع األدبيات املنشورة عن املكتبات الرقمية فقد تناولنا منها بعض التفصيالت 
كالتعريف وغريه، وهنا سوف نخترص احلديث يف اإلجابة عىل األسئلة اآلتية: املكتبات الرقمية؟ وما 

هي أمهيتها وأهدافها؟ وما املتطلبات الالزم توافرها يف بيئة املكتبة الرقمية؟.

ملاذا املكتبة الرقمية؟

املجاالت ومن ضمنها جماالت حفظ  الواضح يف مجيع  الرقمي  لقد أدى ظهور احلواسيب والتطور 
املعلومات واسرتجاعها، وكذلك ظهور الشبكات ومن ضمنها شبكة املعلومات الدولية )اإلنرتنت( 
إىل رسعة التحول نحو املكتبات الرقمية من ِقَبل الكثري من مؤسسات املعلومات، ويمكن أن ُيضاف 
إىل تلك العوامل تطور حركات النرش واإلنتاج الفكري الضخم وصناعة املعلومات التي تتضاعف 
يف كل ثانية؛ مما أدى إىل تزايد احتياجات املستفيدين ورغبتهم يف احلصول عىل كم غزير وهائل من 

املعلومات يف أرسع وقت ممكن.

إن لتلك العوامل السابقة األثر األكرب نحو ترسيع االنتقال إىل املكتبات الرقمية. ولكن ما هي أهداف 
املكتبات الرقمية؟
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أهداف املكتبات الرقمية:

هتدف املكتبات الرقمية إىل حتقيق اآليت:

توزيع املعلومات وإيصاهلا إىل املجتمع بشكل كفؤ واقتصادي ومبارش ورسيع، عرب	  
خمتلف منافذ االتصال اإللكرتونية وقنواته؛ إلشباع خمتلف االحتياجات املعلوماتية 

والبحثية.
. مجع املعلومات واملعارف بأشكال رقمية	 

والتعليمية	   واحلكومية  البحثية  املجتمعات  بني  االتصال  أوامر  وتقوية  التعاون 
والتجارية.

اإلسهام يف تعزيز فرص التعليم مدى احلياة. انظر )املالكي ، 2006(.	 
حتسني إمكانات بحث اإلنتاج الفكري وتصفحه.	 

	 حفظ املجموعات الثمينة والنادرة وصيانتها. 
التي كان يصعب الوصول إليها، أو التي كان  إتاحة الوصول إىل مصادر املعلومات 	 

استخدامها مقيدًا كاملخطوطات والكتب النادرة. 
متطلبات بناء املكتبات الرقمية:

إن الرشوع يف بناء مكتبة رقمية يتطلب كثريًا من التجهيزات والرشوط الواجب توافرها، ومن تلك 
الرشوط ما يأيت:

- املتطلبات البرشية:

م به أن ظهور املكتبات الرقمية َغريَّ إىل حدٍّ ما املالمح التقليدية ملهامت أخصائيِّي املعلومات،  من املسلَّ
فلم تعد مهمته إعارة املواد وإرجاعها أو حتى فهرستها وتكشيفها، بل امتدت إىل أكثر من ذلك فأصبح 

عليه القيام بمهامت تقنية خمتلفة بعض اليشء عام َألَِفه يف املكتبات التقليدية.

ويمكن أن نوضح بعض تلك املتطلبات التي جيب أن تلم هبا القوى البرشية العاملة يف املكتبات الرقمية 
كام أوضحها )حممد، 2006(، بأهنا تتنوع بني »ابتكار اسرتاتيجيات البحث اجلديدة، وتقويم مواقع 
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وحتليل  املتشابكة،  املعلومات  مصادر  بني  التكامل  وحتقيق  وتدريبهم،  املستفيدين  وتوجيه  الويب، 
املعلومات وتفسريها، وإعداد واصفات البيانات )امليتاداتا(، وَرْقَمَنة املعلومات، وتصميم واجهات 

التعامل والبوابات، وإدارة املرشوعات«.

ويمكن أن نبني أن املكتبات الرقمية تتطلب عنارص برشية مؤهلة يف املجاالت اآلتية:

•احلاسبات. 	

• االتصاالت والشبكات.	
• املكتبات واملعلومات.	

واألرشفة اإللكرتونية. • الرقمنة 	

- املتطلبات املالية:

ُتعد األمور واحلسابات املالية من أهم األمور التي جيب مراعاهتا عند تنفيذ أي مرشوع، وأهم ما جيب 
االهتامم به وضع دراسة تفصيلية عن املوارد املالية للمرشوع، إذ ال يمكن ألي مرشوع أن يقوم من 

دون أي دعم أو موارد مالية.

أكثر من مكتبة ومؤسسة معلومات يف  التشارك بني  يتم  أن  ل  ُيَفضِّ التكاليف  التقليل من  ومن أجل 
مرشوع واحد، ويمكن أن يتم يف السلطنة إنشاء مكتبة رقمية واحدة تكون حتت إرشاف املكتبة الوطنية 

)التي ال تزال قيد اإلنشاء(. 

وجيب مراعاة اآليت:

• امليزانية. توافر	
• وضع خطة للدعم اخلارجي، أو إجياد مصادر متويلية للمكتبة الرقمية.	

• ضامن الدعم املايل املستمر. 	

املتطلبات املادية:

إنشاء املكتبة الرقمية - كغريه من املرشوعات – ال بد من قيامه عىل عدة متطلبات مادية وفنية، ويف 
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حالة املكتبة الرقمية تتوقف تلك املتطلبات عىل حجم املكتبة وعدد املستفيدين منها، ويمكن أن نقسم 
تلك املتطلبات إىل:

• 	:)Hardware( املكّونات املادية

ويمكن أن ُندرج ضمنها: أجهزة اإلدخال، وحدات التخزين، أجهزة اإلخراج كالشاشة والطابعة.

:) • 	Software ( املكّونات الربجمية

وهي من أهم املكونات؛ فهي تتحكم بشكل كبري جدًا يف فاعلية املكتبة الرقمية من عدمها، وهنا جيب 
االنتباه اجليد إىل الربجميات املستخدمة يف املكتبات الرقمية، ومن تلك الربجميات: برجميات التكشيف، 
وبرجميات البحث واالسرتجاع، وبرامج معاجلة النصوص، برامج معاجلة الصور... وكثري غريها من 

الربامج.

نات الفنية والتقنية والتي يمكن أن نخترصها  ويمكن أن نلخص ما سبق يف أنه جيب االهتامم باملكوِّ
يف:

احلواسيب. 1 .
ْقَمَنة وبرجمياهتا، ُنُظم التخزين والصيانة، ُنُظم قواعد البيانات، برجميات  برجميات النُّظم )ُنُظم الرَّ 2 .

اإلتاحة والعرض، برجميات البحث واالستعراض(.

املتطلبات القانونية:

إن امتالك الكتاب التقليدي يف حد ذاته ال يشكل أي تعقيد؛ فللمكتبة احلق يف االستفادة من العمل 
املطبوع وللمستفيد احلق يف استعارته وإرجاعه بعد ذلك، ولكن يف البيئة الرقمية ويف ظل املكتبات 
الرقمية مل يعد اقتناء الكتاب بتلك السهولة وبخاصة بعد أن أصبح رقميًا، فأصبحت املصنِّفات الرقمية 

تتعرض لعمليات السطو والرسقة مما فرض حتديات قانونية أخرى عىل املكتبات الرقمية.

املتطلبات اإلدارية:

يف مرشوع املكتبة الرقمية - كغريه من املرشوعات – ال بد من توافر السياسات واألنظمة التي تكفل 
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سالسة العمل ومرونته، وعليه فإننا نقرتح وضع جمموعة من السياسات لضامن ُحْسن سري العمل يف 
مرشوعات املكتبات الرقمية، ومن تلك السياسات:

	 سياسة إنشاء املجموعات الرقمية وكيفية احلصول عليها قانونيًا.
	 سياسة اإلتاحة واالستخدام.

	 سياسة محاية احلقوق الفكرية يف البيئة الرقمية.

الدراسة التطبيقية

أدوات الدراسة:

سوف يتم يف هذه الدراسة االعتامد عىل املقابلة:

جمتمع الدراسة وعينتها:

جمتمع الدراسة هو املهنيون والعاملون يف قطاع املكتبات األكاديمية بجامعة السلطان قابوس، وسوف 
تقترص عينة الدراسة عىل املسؤولني عن تلك املكتبات نظرًا لكوهنم أصحاب القرار، وهم أدرى بواقع 

املكتبات الرقمية يف السلطنة خلربهتم الطويلة يف العمل يف جمال املكتبات واملعلومات يف السلطنة.

حتليل نتائج الدراسة

تم إجراء العديد من املقابالت مع القائمني عىل املكتبات األكاديمية يف جامعة السلطان قابوس، ومع 
بعض املهتمني باملجال يف قسم دراسات املعلومات يف اجلامعة والقائمني عىل تدريس املقررات املرتبطة 
بثقافة املكتبات الرقمية، وكذلك مع القائمني عىل مرشوع مكتبة ُعامن الرقمية )كوكب املعرفة(، وقد 

متت اإلجابة عىل استفسارات البحث وجاءت كاآليت:

أواًل: واقع املكتبات الرقمية يف سلطنة عامن:

يعتمد واقع املكتبات الرقمية يف السلطنة عىل التعريف الذي نعتمد عليه لتعريف املكتبات الرقمية، 
فلو افرتضنا أنه توفري جمموعة من الكتب اإللكرتونية ومقاالت الدوريات اإللكرتونية والعديد من 
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انتقلت إىل اجلانب الرقمي يف تقديم  التي  العديد من تلك املكتبات  البيانات نجد أن هنالك  قواعد 
مصادر معلومات رقمية، ومن أمثلتها املركز الثقايف يف جامعة السلطان قابوس)3(.

كام نجد أن هناك مرشوعًا آخر حيمل اسم مكتبة ُعامن الرقمية )مكتبة كوكب املعرفة( وُيَعد إنجازًا آخر 
يف جمال املكتبات الرقمية الُعامنية.

وقد أوضح اجلابري )2010( أننا ال نجد مرشوعًا حكوميًا رسميًا تتبناه الدولة أو إحدى مؤسساهتا 
البحثية  املؤسسات  إحدى  لدى  فكرة  وجود  من  يمنع  ال  ذلك  أن  إال  ُعامنية،  رقمية  مكتبة  إلنشاء 

الرسمية إلنشاء مكتبة رقمية بحثية حتمل الصبغة الوطنية وقد تتبلور هذه اخلطة وترى النور قريبًا.

ثانيًا: مناقشة أهم املعوقات )السياسية، واإلدارية، واملالية، والثقافية، والتقنية، والبرشية ( التي تعوق 
قيام مرشوع كمرشوع املكتبة الرقمية الُعامنية:

التي قد تقف  العقبات واملعوقات  العربية األخرى - بعض  الدول  السلطنة - شأهنا شأن  يوجد يف 
حاجزًا أمام إنشاء مكتبة رقمية، من تلك املعوقات:

املعوقات السياسية:

ال توجد حتديات سياسية إلنشاء املكتبة الرقمية الُعامنية؛ نظرًا إىل أنه من املرّجح أن هذه املكتبة ستتبع 
إلحدى املؤسسات احلكومية.

املعوقات اإلدارية:

ال توجد هناك إشكالية إدارية فيام إذا وجدت مؤسسة حكومية تتبع هلا هذه املكتبة من َثمَّ تضع سياستها 
ْقَمَنة، وسياسة محاية حقوق املؤلف، وسياسة  الداخلية فيام يتعلق بسياسة بناء املجموعات وسياسة الرَّ

اإلتاحة واالستخدام.

املعوقات التقنية:

أة  أوضح الوردي )2010( أنه ال تواجه السلطنة حتديات تقنية كبرية، نظرَا إىل توافر البيئة التحتية املهيَّ

)3(  http://www.s-oman.net/avb/showthread.php?t=784036
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إىل حدٍّ ما - إلنشاء مكتبة رقمية، من خالل توافر رشكات االتصال التي تتيح إمكانات كبرية لالتصال 
بالشبكة العنكبوتية، وتوافر األجهزة املستخدمة )Hardware( سواء كانت أجهزة إدخال أو ختزين أو 
التعاقد مع بعض الرشكات  يتم  بالنسبة إىل برجميات املختلفة )Software( فيمكن أن  أما  اسرتجاع، 
التقنية لتوفريها سواء تلك املتعلقة باملكتبات الرقمية أو برامج احلامية املختلفة، ومن َثمَّ فإن التحدي 

الرقمي ال يشكل حتديًا كبريًا لقيام املكتبة الرقمية الُعامنية متى توفرت اإلرادة لذلك.

ويمكن التغلب عىل تلك الصعوبات التقنية من خالل االتفاق والتعاون مع مؤسسات القطاع اخلاص 
املهتمة بمجال تقنيات املعلومات.

املعوقات املالية:

من املعلوم أن مرشوع املكتبة الرقمية حيتاج إىل إمكانات مالية ضخمة ومستمرة عىل الوترية نفسها؛ نظرًا إىل 
حاجة املكتبة الرقمية إىل التطوير والتحديث الدائم، ويمكن أن يتم التغلب عىل هذه اإلشكالية من خالل 

االعتامد املايل للمرشوع من ِقَبل مؤسسة تابعة للدولة تضمن التدفق املايل املستمر لتغذية املرشوع.

هذه  عىل  للتغلب  اآليت  مراعاة  يتم  أن  يمكن  أنه  يف   )2010( واملفرجي  اجلابري  من  كلٌّ  اتفق  وقد 
اإلشكالية:

التقنية  احلامية  وأمور  التقنية  النواحي  توفري  يف  • اخلاص 	 القطاع  رشكات  رعاية  عىل  االعتامد 
للمرشوع، ومن َثمَّ توفري ميزانية ضخمة يمكن استغالهلا يف نواٍح أخرى.

• التعاون بني أكثر من مكتبة ومن َثمَّ ختف الضغوط املالية عليها مجيعًا.	
• يف جمموعات املكتبة، ويمكن أن تتم البداية باملطبوعات احلكومية  ْقَمَنة	 التدرج يف عمليات الرَّ
املؤلفات  إىل  االنتقال  ثم  احلكومية،  املؤسسات  ِقَبل  من  جمانًا  عليها  احلصول  يمكن  والتي 

الُعامنية... وهكذا. 
للمرشوع. • أن يتم االعتامد عىل بعض األصول الثابتة لضامن توافر الدعم املايل املستمر 	

املعوقات الثقافية:

جيب أن يتم الرتكيز عىل توعية األجيال اجلديدة بثقافة استخدام املكتبات الرقمية وبطرائق استخدامها 
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واالستفادة منها، ويمكن أن يتم ذلك من خالل املناهج التدريسية للطلبة، وقد بنيَّ )الوردي،2010( 
أنه يمكن القيام بالعديد من الدورات التي تبنيِّ وترشح طريقة استخدام املكتبة الرقمية.

املعوقات البرشية:

مؤسسات  يف  حاليًا  العاملني  إن  عليها،  التغلب  يمكن  ولكن  عقبة  البرشية  اإلشكالية  تشكل  قد 
املعلومات الُعامنية وكذلك خرجيو قسم دراسات املعلومات يف اجلامعة يمتلكون اخلربة النظرية الكافية 
وبعض اخلربات التطبيقية من خالل تعاملهم مع بعض املكتبات والربامج، إال أن أكثر ما ينقص تلك 
القوى املتخصصة هو عامل اخلربة؛ وذلك نابع من عدم وجود مكتبة رقمية ُعامنية يتم التعامل معها، 

وسيتم التطرق إىل دور قسم دراسات املعلومات باجلامعة يف ذلك.

حيتاج املرشوع إىل أيٍد برشية متخصصة يف جماالت:

• احلاسبات.	
• االتصاالت.	
• ْقَمَنة.	 املكتبات واملعلومات وجمال الرَّ

باإلضافة إىل:

• خمتصني يف اجلوانب القانونية.	
• خمتصني يف اجلوانب التسويقية والدعائية.	
• خمتصني يف اجلوانب اإلدارية واملالية.	

ويمكن أن تتم االستعانة ببعض اخلربات من اخلارج يف إعداد اخلطوات األوىل للمكتبة من أجل توفري 
ل أن تكون خربات إدارية وقيادية. الوقت واجلهد، وُيَفضَّ

املعوقات القانونية:

القانونية من  اتفاقيات حقوق املؤلف، وُتعد املعوقات  التي وقَّعت عىل مجيع  إن السلطنة من الدول 
التحديات التي تعوق إنشاء هذا النوع من املكتبات؛ نظرًا إىل صعوبة التعامل مع الكائن اإللكرتوين 
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من جهة، وإىل سهولة االخرتاق والتعدي عىل حقوق املؤلف من جهة أخرى.

وقد أوضح )اجلابري،2010( أنه يمكن التغلب عىل هذا املعوق من خالل البدء بإتاحة املنشورات 
ملستفيدهيا من خالل  إتاحتها  املكتبة حق  التي متلك  الكتب  بقية  إتاحة  ذلك  وبعد  رقميًا،  احلكومية 
إتاحة النص الكامل هلا للمستفيد من داخل املكتبة يف الشبكة الداخلية )Intranet(، وإتاحتها جزئيًا 
للداخل من خارج املكتبة بام يشمل صفحة العنوان واملحتويات واخلامتة، وبذلك تضمن املكتبة عدم 

التعدي عىل حقوقها وحقوق مؤلفيها يف العامل الرقمي.

ثالثًا: دور قسم دراسات املعلومات يف كلية اآلداب والعلوم االجتامعية يف جامعة السلطان قابوس يف 
تأهيل أخصائيِّي معلومات قادرين عىل التعامل مع املكتبات الرقمية:

حيمل قسم دراسات املعلومات يف جامعة السلطان قابوس عىل عاتقه مسؤولية كبرية؛ إذ إنه القسم 
بيئات  خمتلف  يف  للعمل  وتطويرهم  املعلومات  أخصائيِّي  بإعداد  السلطنة  يف  املتخصص  الوحيد 

العمل.

وقد أعدَّ قسم دراسات املعلومات العدة جيدًا ملسايرة العامل االفرتايض والرقمي من خالل تدريسه 
ويتضح  واملعلومات،  املكتبات  قطاع  الكبرية يف  بالتطورات  املتعلقة  والقضايا  املوضوعات  ملختلف 
ذلك من خالل ختصيص عدد من املقررات يف جمال تقنية املعلومات والشبكات، كام أفرد القسم مقررًا 

خاص محل عنوان املكتبات االفرتاضية.

وقد أوضحت )أمنية صادق، 2010( أن مقرر املكتبات االفرتاضية يتكون من املوضوعات اآلتية:

• تعريف املكتبة االفرتاضية.	
• تسميات أخرى للمكتبة االفرتاضية.	
• طبيعة املقتنيات يف املكتبة االفرتاضية. 	
• أمهية املكتبة االفرتاضية.	
• إنشاء املكتبة االفرتاضية )اإلنشاء – التحويل(.	
•  املستودعات الرقمية.	
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• أوعية املعلومات الرقمية.	
• ُظم اآللية. 	 صيانة أوعية املعلومات والنُّ
• الكشافات الرقمية والتكشيف ودوره يف االسرتجاع. 	
• املعايري يف املكتبة الرقمية وعالقتها ببعضها. 	
• برامج تقويم املواقع وإدارهتا. 	
• قواعد البيانات اإللكرتونية.	
• شبكة )اإلنرتنت( ودورها يف املكتبة االفرتاضية. 	
• برامج األلعاب اإللكرتونية.	

. • برامج الويب 2.0	
•حقوق املؤلف وحقوق النرش. 	

•املحتوى الرقمي العريب. 	

• الكيانات الرقمية.	
• ُظم اآللية.	 النُّ
• املواقع والبوابات الرقمية )اإلنشاء واإلدارة(.	
• الشبكات االجتامعية.	
• التعريف باحلكومة اإللكرتونية وخدماهتا.	

وتطرقت أمنية صادق )2010( إىل أن املقرر هيدف أساسًا إىل إعداد أخصائي معلومات مؤهل للعمل 
يف خمتلف املكتبات الرقمية، والتعامل معها من خالل امتالك مهارات )اإلنشاء والتشغيل، وتقديم 

اخلدمات، والتحديث والتطوير، والصيانة املستمرة(، ويمكن أن ُنجمل أهداف املقرر يف اآليت:

تعريف الطالب بامهية املكتبة االفرتاضية، ودورها، وأهدافها، وخدماهتا.	 
والتسميات  املستمر،  التطوير  مثل:  االفرتاضية  باملكتبة  املرتبطة  القضايا  بعض  توضيح 	 

املختلفة، ومؤسسات املعلومات األخرى املختلفة.
حتديد وسائل التنظيم يف املكتبة االفرتاضية وطبيعة الربجميات املستخدمة.	 

االفرتاضية من حيث: طبيعة املقتنيات واملوقع، وإجراءات  املقارنة بني املكتبة التقليدية واملكتبة 	 
التزويد، وإجراءات اإلعارة، وطبيعة خدمات املعلومات. 
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تدريب الطالب عىل أساليب إنشاء املكتبات االفرتاضية.	 
صيانتها  وسبل  املعلومات، 	  خدمات  يف  حديثة  برجميات  استخدام  عىل  الطالب  تدريب 

والتعامل معها. 
ببعض  وتعريفه  التطبيقية  اجلوانب  إىل  تطرقه  إىل  باإلضافة  كثريًا،  النظري  اجلانب  املقرر عىل  ويركز 

.Fedoraو GREENSTONE  :الربامج وطرائق التعامل معها وتشغيلها مثل

إال أن أبرز ما يعاين منه املقرر عدم وجود مكتبة رقمية يف الواقع كي يتم التطبيق عليها؛ ولذلك فإن 
اخلربة العملية هي ما تنقص الطلبة.

ثانيًا: مرشوع مكتبة ُعامن الرقمية )كوكب املعرفة(:

متهيد

الرقمية من دور كبري يف  للمكتبة  ملا  املتطلبات احلضارية ألي دولة؛  الرقمية أحد أهم  املكتبات  ُتعد 
التواصل  العامل األخرى يف ظل  الدولة وتقديمها لدول  بتلك  التعريف احلضاري والثقايف والعلمي 

والتداخل العلمي والثقايف.

ثقافية  ُعامنية  حضارية  إضافة  ليشكل  املعرفة(  )كوكب  الرقمية  ُعامن  مكتبة  مرشوع  جاء  هنا  ومن 
جديدة.

التعريف باملرشوع:

أشهر،  إنشاؤه ستة  واستغرق  2004م  عام  بدأت يف  املرشوع  فكرة  أن  إىل   )2010( الزهيمي  يشري 
مع  املوقع  يف  الكامل  بالنص  وإتاحتها  الُعامنية  للكتب  مكتبة  بناء  يف  تتمثل  األوىل  خطواته  وكانت 
إمكانية البحث يف صفحات الكتب، ثم التخطيط لبناء قاعدة بيانات لألطروحات اجلامعية )املاجستري 
ع املرشوع ليشمل قاعدة بيانات للمخطوطات الُعامنية وإتاحة  والدكتوراه(، ثم تطورت الفكرة وَتَوسَّ
العامنية  املكتبات  املخطوطات، وبعدها برزت فكرة جتميع فهارس  بياناهتا وتوفري صورة رقمية من 

وتوفري ميزة معرفة أمكنة توفر الكتاب يف السلطنة. 
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اإللكرتونية  احلكومة  أهداف  حتقيق  يف  يسهم  وطنيًا  مرشوعًا  املرشوع  هذا  ُيَعد  أن  يمكن  وهبذا 
بالسلطنة.

استعراض موقع املكتبة الرقمية وأقسامه:

أقسام  يأيت  وفيام   ،http://www.al-kawkab.net الرابط:  خالل  من  املكتبة  إىل  الدخول  يمكن 
املوقع:

أقسام املوقع:

بالنص  إتاحتها  خالل  من  الُعامنية  الكتب  أمهات  نرش  خالهلا  من  يتم  الرقمية:  	 املكتبة 
الكامل عىل املوقع، ويتم نرش الكتب التي انتهت حقوق املؤلف فيها وفق قانون امللكية 
الفكرية يف السلطنة، أو بعد أخذ اإلذن من املالك للكتاب، ويتم البحث من خالل حمرك 

البحث املتوفر أو من خالل استعراض الفهرس اآليل ملحتويات الكتاب.
	 مركز املخطوطات الرقمية: يتم يف هذا القسم جتميع املخطوطات الُعامنية سواء كانت 
من  يمكن  كام  املكتبة،  يف  بياناهتا  ونرش  رقميًا  وتصويرها  خارجها  أو  السلطنة  داخل 
خالل هذا القسم توفري بعض املخطوطات رقميًا والتي يتم طلبها من بعض الباحثني، 
املخطوطات  عنوانات  يف  اآليل  البحث  حمرك  خالل  من  القسم  هذا  يف  البحث  ويتم 

وموضوعاهتا وبياناهتا الوصفية األخرى.
القسم نرش األطروحات والرسائل  يتم يف هذا  الُعامنية:  	 الرسائل واألطروحات اجلامعية 
اجلامعية الُعامنية التي ُأجيزت داخل السلطنة وخارجها، وتتمثل - يف مراحلها األوىل – يف 
نرش البيانات الوصفية لألطروحات مثل: بيانات الباحث، وبيانات جلنة اإلرشاف، وبيانات 
ومصطلحات  واألمهية،  واألهداف،  البحثية،  واألسئلة  الرسالة،  وبيانات  املناقشة،  جلنة 
والتوصيات،  والنتائج،  واملستخلص،  واحلدود،  واألداة،  والعينة،  واملجتمع،  الدراسة، 

وقائمة املصادر، كام يمكن توفري النص الكامل يف حال موافقة صاحب الرسالة خطيًا.

الُعامنية، وهي تقدم خدمة جليلة  بيانات للرسائل اجلامعية  القاعدة أول وأكرب قاعدة  كام وُتعد هذه 
ينتج عنه معرفة الطالب بأهم  املاجستري والدكتوراه السابقة مما  إتاحتها لرسائل  للباحثني من خالل 
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املوضوعات التي تم التطرق إليها يف املجال واملوضوعات التي مل يتم التطرق إليها، كام تقوم املكتبة 
بتحليل اخلصائص العامة لألطروحات اجلامعية من خالل معرفة: التوزيع الكمي، والتوزيع الزمني، 
والتوزيع اللغوي، والتوزيع املكاين، والسامت املوضوعية، وكذلك خصائص الباحثني الُعامنيني من 
إنتاجا،  املؤلفني  وأكثر  املؤلفني،  إنتاجية  ومعدل  الفردي،  التأليف  إىل  املشرتك  التأليف  نسبة  حيث: 
املهنية  العالقة  ومدى  العامنيني،  املؤلفني  بني  العلمي  التواصل  ومدى  هبا،  املستشهد  املصادر  وأكثر 
الفكري  النتاج  يف  الُعامنيني  املؤلفني  إسهام  ومدى  الفكرية،  بإسهاماهتم  للمؤلفني  والتخصصية 

األجنبي.

د للمكتبات فقد تم يف  	 فهرس املكتبات العامنية: نظرًا إىل عدم وجود فهرس ُعامين موحَّ
هذا القسم جتميع فهارس املكتبات والعامنية من أجل إتاحة إمكانية معرفة توفر الكتاب 
يف السلطنة، وقد تم إىل اآلن جتميع ما يقارب من 125 ألف تسجيلة من 11 مكتبة يف 

السلطنة، وُيَتَوّقع أن يصل العدد إىل أكثر من نصف مليون تسجيلة.

التعريف بصاحب املرشوع:

الزهيمي،  10 أشخاص- األستاذ صالح  يتكون من  املوقع وإدارته -باإلضافة إىل فريق  بإنشاء  قام 
قابوس،  السلطان  جامعة  يف  املعلومات  دراسات  قسم  من  واملعلومات  املكتبات  علم  يف  ماجستري 

ويعمل حاليًا يف مركز الدراسات الُعامنية يف اجلامعة، ويتوىل إدارة املرشوع وحتديثه وتطويره.

أهداف املرشوع:

هيدف مرشوع )كوكب املعرفة(، إىل عدد من األهداف، منها – كام ورد يف موقع املكتبة عىل الشبكة 
العاملية-:

-  احلفاظ عىل الرتاث الفكري الُعامين من خالل حتويله إىل الوسائط الرقمية.
-  تسويق املعرفة من خالل التعريف بام تزخر به العقلية الُعامنية من تنوع فكري وثقايف.

تسهيل الوصول إىل الكتاب الُعامين من خالل إتاحته كاماًل عىل )اإلنرتنت( وتوفري حمرك بحث   -
متطور يبحث يف النص الكامل للكتب.
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تشجيع الباحثني عىل االّطالع والبحث والتحقيق.  -
التعريف باملوروث الثقايف غري املنشور واملتمثل يف املخطوطات الُعامنية.   -

-  إبراز خصائص النتاج الفكري الُعامين من خالل حتليل الرسائل واألطروحات اجلامعية الُعامنية. 

أمهية املرشوع للمستفيدين:

ُيَعد هذا املرشوع يف غاية األمهية إذ إنه تأكيد عىل حرص السلطنة واجتاهها نحو حفظ وصيانة الرتاث 
واملخطوط العامين والتعريف به، وعرب إجياد مكتبة رقمية كاملة ُتعنى بالتعريف بالرتاث الُعامين العلمي.

كام أن هذا املرشوع يشكل أمهية كبرية ملختلف الباحثني من داخل السلطنة وخارجها؛ إذا ُيَعد بمثابة 
خمزون للرتاث الفكري الُعامين، مع ما يوفره املوقع من سهولة البحث والتصفح وإتاحة النص الكامل 

لتمكني املتصفح من االستفادة إىل أقىص درجة ممكن.

كام يشكل أمهية كبرية للباحثني الُعامنيني من خالل إتاحة الرسائل اجلامعية من خالل املوقع؛ مما ينتج 
عنه معرفة الطالب بأهم املوضوعات التي ُدرست فال يعيد دراستها وإنام يستقيص موضوعات أخرى 

ذات أمهية.

أهم املعوقات التي تواجه املرشوع:

واجه املرشوع خالل إنشائه عددًا من املعوقات التي سنعرتضها كون هذه املكتبة نموذجًا للمكتبات 
الرقمية الُعامنية، ومن أهم هذه املعوقات:

جهود  عىل  قائم  تطوعي  عمل  املرشوع  هذا  أن   )2010( الزهيمي  أوضح  اإلدارية:  املعوقات    )1
جهود  عىل  قائم  التطوعي  والعمل  املكتبة؛  هذه  إنشاء  عاتقهم  عىل  محلوا  الذين  األفراد  بعض 
املوقع  واملتابعة هلذا  اإلدارة  أفراد يف   10 يوجد  أن كان  فبعد  ما حدث؛  املتطوعني وهذا  األفراد 
ى منهم سوى شخص واحد، ومن املعلوم أن مكتبة هبذا احلجم حتتاج إىل مؤسسة  واملكتبة مل يتبقَّ
أو إىل جمموعة من األفراد ملتابعتها. وكذلك من الصعوبات اإلدارية الضعف يف إدراك املؤسسات 
تتبنى املرشوع، وعدم توفر صبغة  نة  احلكومية  ألمهية املرشوع نظرا إىل عدم وجود مؤسسة معيَّ

قانونية ورسمية إلدارة املرشوع.
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2(  املعوقات التقنية: وتطرق الزهيمي )2010( إىل أن املعوقات التقنية ترتبط باجلانب املادي، فنظرًا 
املنشورة  املادية فقد يواجه املرشوع صعوبات تقنية لضخامته وتزايد املصادر  إىل قلة اإلمكانات 
فيه، وهذا يتطلب زيادة حجم املساحة يف )اإلنرتنت( باإلضافة إىل توفري تطبيقات خمتصة باحلامية 
موظفني  وجود  عدم  بسبب  األمنية  اجلوانب  بعض  يف  حتديات  املرشوع  يواجه  كذلك  األمنية. 
تقنيني خمتصني فيتم اللجوء إىل بعض املؤسسات التي تقدم خدمات احلاسب اآليل لتقديم بعض 

اخلدمات كطباعة الكتب ونرشها، وهذه املؤسسات تنقصها اخلربة بسياسات النرش وتطبيقاته.
3(  املعوقات البرشية: كام بنيَّ الزهيمي )2010( أن املعوقات البرشية ُتعد من أكرب التحديات التي 
هبذا  عاملني  وجود  عدم  َثمَّ  ومن  املادية  اإلمكانات  لقلة  نظرًا  املعرفة(؛  )كوكب  مرشوع  تواجه 
املرشوع املهم وإنام يتم التعاقد مع بعض الرشكات إلهناء بعض األعامل نظري أجر مايل يتم االتفاق 

عليه. ويمكن أن ُتَصنَُّف حاجة املرشوع إىل األيدي البرشية املتخصصة وفقًا للمجاالت اآلتية:
كادر إداري ُيعنى بإدارة املرشوع ومتابعة مجيع عملياته ووضع اخلطط.	 

الفني له، واحلفاظ عىل سالمة بياناته،  كادر فني ُيعنى بتطوير املرشوع، وتقديم الدعم 	 
وتوفري خدمات متنوعة للمتصفح.

كادر مايل ُيعنى بإدارة املرشوع ماليًا، ووضع خطة مالية سنوية للمرشوع.	 
والتعريف به، والسعي إىل استقطاب  كادر تسويقي ُيعنى بتسويق خدمات املرشوع 	 

الداعمني له.
كادر مهني ُيعنى بنرش البيانات والتحقق من صحتها.	 
كادر قانوين ُيعنى بدراسة كل ما ُيْنرَش يف املرشوع من الناحية القانونية.	 

4(  املعوقات السياسية: مل يواجه املرشوع أي إشكاليات سياسية.
املعوقات املالية: وُتعد أحد أبرز املعوقات التي تواجه مرشوع )كوكب املعرفة(؛ إذا إنه بتوفر الدعم    )5

املايل سيتم التخلص من مجيع تلك الصعوبات التي سبق التطرق إليها.
صعوبات  من  يعاين  وهو  عليه،  القانونية  الصبغة  إضفاء  إىل  املرشوع  يسعى  القانونية:  املعوقات   )6
تتعلق بحقوق امللكية الفكرية وغريها، وإىل آلية التعامل معها؛ نظرًا إىل افتقار املرشوع إىل الكادر 

القانوين املتخصص.
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النتائج:

َخُلصت هذه الدراسة إىل بعض النتائج وهي:

الُعامنية، ويمكن أن نستدل عىل ذلك  الرقمية أمهية كبرية يف واقع املكتبات 	  للمكتبات 
بوجود بعض املحاوالت إلنشاء مكتبات رقمية، وكذلك وجود مكتبة )كوكب املعرفة( 

التي ُتَعد أول مكتبة رقمية ُعامنية.
شأن العديد من الدول - بعض التحديات عىل املستوى الفني  تواجه السلطنة - شأهنا 	 
والقانوين والتعليمي واملايل، ويمكن التغلب عىل تلك املعوقات من خالل اجلرأة اإلدارية 

والتخطيط املسبق والدعم املستمر.
ُتعد مكتبة )كوكب املعرفة( أول مكتبة رقمية ُعاَمنية هتدف إىل نرش الرتاث	  العلمي الُعامين 

وتعريف العامل به من خالل إتاحته عرب موقعها اإللكرتوين.
أخصائي  صقل  يف  كبرية  أمهية  قابوس 	  السلطان  جامعة  يف  املعلومات  دراسات  لقسم 
وتقديم  وتطويرها  وإدارهتا  املكتبات  من  النوع  هذا  مع  للتعامل  وتأهيله  املستقبل 

اخلدمات من خالهلا.

التوصيات:

يمكن أن نتوصل من خالل الدراسة إىل بعض التوصيات مثل:

الرقمية  املكتبة  مرشوع  إلنشاء  جدوى 	  ودراسات  اسرتاتيجية  دراسات  قيام  من  بد  ال 
استمرارية  ضامن  أجل  من  احلكومية  املؤسسات  إلحدى  تابعًا  يكون  أن  عىل  الُعامنية، 

الدعم، وَنيل الصبغة القانونية، وإجياد خطة عمل ضمن كادر مهني متخصص.
من خرباته  مشاركة القطاع اخلاص يف تنفيذ مرشوع املكتبة الرقمية من أجل االستفادة 	 

التقنية، والتسويق للمرشوع ودعمه ماليًا.
تويص الدراسة بعمل خطة تسويقية ملكتبة كوكب املعرفة، وتكوين فريق عمل قادر عىل	  
تطوير املكتبة والرقي هبا، وذلك من خالل إجياد الدعم من القطاع اخلاص أو حتى من 

القطاع احلكومي.
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تأهيلهم  أجل  من  اجلامعة؛  يف  املعلومات  دراسات  قسم  لطلبة  التطبيقية  اجلرعة 	  زيادة 
التأهيل األكمل للتعامل مع املكتبات الرقمية مستقباًل.

التوصيات لبحوث والدراسات القادمة:

دراسة جدوى إلنشاء املكتبة الرقمية الُعامنية.	 

ح اجلوانب القانونية التي جيب مراعاهتا عند إنشاء املكتبة الرقمية الُعامنية.	  دراسة توضِّ
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مقدمة يف مؤمتر األساليب احلديثة إلدارة املكتبات ومراكز املعلومات باجلودة الشاملة اإلسكندرية، 2005.

اجلابري، سيف. مقابلة شخصية. 7مايو2010.
أبا اخليل، عبد الوهاب حممد. » مستقبل املكتبة الرقمية يف اململكة العربية السعودية«. جملة املعلوماتية 5)2004( موقع 

إلكرتوين. 2004.
 GREEN STONE”, 14 نظام  باستخدام  بناء  جتربة  الشخصية:  الرقمية  »املكتبات   ناظم.  طالل   الزهري،   

إبريل2010. موقع  إلكرتوين  4  يونيو  2010.
الزهيمي،   صالح.  »مكتبة  ُعامن  الرقمية  )كوكب  املعرفة(«.  وحدة  املعرفة  )2010(.  موقع  إلكرتوين.  17  يونيو 2010.

الزهيمي،   صالح.  مقابلة  شخصية.  2 يونيو 2010.

بن  يوسـف  )بن  املركزية  اجلامعية  املكتبة  حالة  دراسة  اجلزائـرية:  اجلامعية  املكتبات  يف  “الرقمـنة   باشيوة.   سامل،  
خــدةCybrarians Journal 21( 2009 .)(. موقع إلكرتوين. ديسمرب2009.

صادق، أمنية مصطفى. مقابلة شخصية. 6يونيو2010.
فراج، عبد الرمحن. “ مفاهيم أساسية يف املكتبات الرقمية” جملة املعلوماتية 10 )2005( موقع إلكرتوين. 2005.

فرحات، هشام. “نحو إنشاء مكتبة عامة عربية رقمية”. ورقة بحثية مقدمة يف ندوة املكتبات العامة يف اململكة العربية 
السعودية. الرياض 2009.

الثالث عرش ألخصائيِّي  القومي  املؤمتر  “املكتبات اجلامعية ودورها املجتمعي”. ورقة بحثية مقدمة يف  قطر، حممود. 
املكتبات واملعلومات. العريش 2009.



ياتها: ِِِ)دراسة تطبيقية ألول مكتبة ُعمانية رقمية غير ربحية: مكتبة كوكب المعرفة( المكتبات الرقمية الُعمانية وتحدِّ

168

املفرجي، موسى. مقابلة شخصية.15يونيو2010.
الوطنية12.1 )2006(.  فهد  امللك  واملستقبل”. جملة مكتبة  الواقع  الرقمية:  “ املكتبات  املالكي، جمبل الزم مسلم. 

موقع إلكرتوين. فرباير 2006.
حممد، حممد إبراهيم حسن. “تأثري البيئة الرقمية عىل إعداد أخصائّي املعلومات: التحديات والتطلعات”. جملة العربية 

3000 5)2006(. موقع إلكرتوين.12 فرباير 2008.
مكاوي، حممد حممود. “ البيئة الرقمية بني سلبيات الواقع وآمال املستقبل” املركز الوطني للمعلومات. اليمن، يونيو 

2005. موقع إلكرتوين. 4 يونيو 2010.
الوردي، حممد. مقابلة شخصية. 30مايو2010.

Ferreira, Sueli Mara, and Denise Nunes Pithan. “Usability of digital libraries: a study based on the 

areas of information science and human-computer-interaction”.Paper presented at the world 

library and information congress: 71ST IFLA general conferences and council. Oslo.2005.

Nielsen, Erland Kolding “ Digitisation of Library Material in Europe: Problems, Obstacles and 

Perspectives anno 2007” (2008) web. 4.May.2010.

Thata, Buhle Mbambo. Building a Digital Library at the University of Zimbabwe : A Celebration of 

Team Work and Collaboration. Harare: TextPertise, 2007. Web. 2.May.2010.

ttttt



مستقبل اإلعالم اإللكرتوين يف مرص يف ظل العوملة
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نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطالب
عميد كلية العلوم االجتامعية- جامعة 6 أكتوبر

اعلم: العدد الثامن
جمادى األولى 1432هـ - أبريل 2011م

املستخلص:
الناتج عن حالة  والتحديث  التقدم  ثمرة  االلكتروين  اإلعالم  ُيَعد 
المعلومات.واإلعالم  وتقنية  االتصاالت  بين  االندماج  من 
وعىل  االلكترونية  الطرق  عبر  يتم  الذي  اإلعالم  هو  االلكتروين 
سوق  مجال  يف  االهتمام  بؤرة  أضحى  لذا  )اإلنترنت(،   رأسها 
اإلعالم؛ وذلك نتيجة سهولة الوصول إليه وسرعة إنتاجه وتطويره 
الحرية  به من مساحة واسعة من  تتمتع  ما  إىل  باإلضافة  وتحديثه 
العولمة  عصر  يف  اإللكتروين  اإلعالم  أن  يف  شك  وال  الفكرية. 
االتصال  عمليات  يف  ملحوظًا  انقالبًا  أحدث  المعلومات  وتقنية 
متشابكة  بعمليات  يقوم  أن  اإلنسان  يستطيع  إذ  الجماهيري، 
إرسال واستقبال وتفاعل مجعي وتعليق  آن واحد من  ومعقدة يف 
وتعقيب بحرية كاملة دون قيود.   وبناًء عليه فقد أسهم اإلعالم 
التقليدي  التواصل  أنماط  فقط  ليس  إعادة تشكيل  اإللكتروين يف 
السياسية والثقافية لوسائل اإلعالم،  الصفوة  القائمة عىل احتكار 
فلقد  البشر؛  بين  االجتماعية  القيم  أنماط  تشكيل  إعادة  أيضًا  بل 
من  وغيرها  بوك(  و)الفيس  و)اليوتيوب(  نات  المدوِّ ظهرت 
لمعظم  اهتمام  بؤرة  تمثل  أصبحت  التي  االجتماعية  األشكال 

الشرائح االجتماعية. 
هو  االلكتروين  اإلعالم  يصبح  هل  مها:  المطروحان  والسؤاالن 
ربما  البشرية؟  العالقات  يؤثر يف  أي مدى  المستقبل؟وإىل  إعالم 
العرض والتحليل لقضايا اإلعالم  التساؤالن محور  يكون هذان 
القضية  مستقبل  عىل  للوقوف  بالبشر  وعالقتها  اإللكتروين 

اإلعالمية يف المجتمع المصري.

خمطط ا لبحث:

- مقدمة:

يف  حتليالت  املستخدمة؛  أواًل:-املفهومات 
الداللة واملعنى:

 »Globalization« 1 -مفهوم العوملة
 Electronic« 2 - مفهوم اإلعالم اإللكرتوين

«media

اإللكرتوين  املحتوى  وَرْقَمَنة  العوملة  ثانيًا: 
العريب )النموذج املرصي(.

اإلعللالم  وتقنية  املعلوماتية  ثللالللثللًا: 
اإللكرتوين. 

حول  اإللكرتوين  والنرش  اإلعالم  رابعًا: 
عاملية  )نامذج  العامل  يف  اإلنسانية  القضايا 

وعربية(.
مرص  يف  اإللللكللرتوين  اإلعللالم  خامسًا: 

ومستقبل األساليب الرقمية.
اإلعالمية  التقنية  مستقبليات  سادسًا: 

واملكتبة الرقمية يف العامل العريب.
مصادر الدراسة.
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مقدمة:

 عىل الرغم من تعاظم التقنية اإلعالمية/ وزيادة احلاجة إىل أشكال حديثة من االتصاالت اإللكرتونية، 
من  يتشكل  القادم  اخلطر  فإن  واملعلومات؛  املعرفة  عن  الباحثني  لدى  الشخصية  الطموحات  وتوافر 
خالل اتساع دائرة فقدان الوعي الذايت ليحل حمله وعي عاملي قادر عىل مسخ عقول البرش، وهتميش 
الفرد وجمتمعه،  التوازن بني  القادرة عىل إحداث  القيم االجتامعية  منظومة  الوطنية، وتغيري  الثقافات 

وبني الذات واملوضوع. 

ومن َثلمَّ فقد لعبت ثورة املعلومات واالتصاالت أدورًا مؤثرة يف ترسيخ ثقافة من نوع جديد يف ظل عامل 
فة من ِقَبل صانعي العوملة وأصحاب  فضائي افرتايض تأسس عىل ثورة تقنية فائقة الرسعة، ودعوة مغلَّ
ج لشعارات: احلرية، والديمقراطية، وحضارة  القوى الرأساملية عابرة القوميات )متعدية اجلنسية( تروِّ

السوق، و”جريان يف عامل واحد”.

إن املستقبل القريب حيمل تناقضات وفجوات وإشكاليات تشري إىل شكل جديد من تقسيم العامل يرتكز 
إىل معايري جديدة مغايرة لتلك املعايري التي كانت سائدة من قبل، فلم يعد معيار قوة الدولة ُيقاس بام متلكه 
من قوى عسكرية أو اقتصادية ، وإنام ُيقاس بمعيار املعرفة والعلم وتسخريمها يف خدمة االستثامر عىل 
املستوى العاملي. من هذا املنطلق ُبذلت اجلهود للبحث عن أقوى الوسائل الناجعة للسيطرة عىل عقول 
البرش بالتقنية املكثفة والرسعة يف التداول واالنتشار عىل الصعيد العاملي. ومما ال ريب فيه أن اإلعالم 
اإللكرتوين والنرش اإللكرتوين فتحا جمااًل واسعًا آلفاق جديدة وابتكارات متواصلة وإبداعات خمتلفة ؛ 
فزادت املعرفة وتعاظمت احلاجة إليها، وظهرت أشكال جديدة للتواصل بني البرش. نحن نعيش عرص 
التقنية اإلعالمية واإلعالنية، نعيش عرص االنفتاح، وتغمرنا اليوم مصطلحات كثرية دالة عىل ذلك؛ 
 )software Open. Sources( والربجميات متعددة املصادر ،)Open Access( من قبيل: الوصول احلر
 ،)O. Library( ،واملكتبة املفتوحة ،)O. Standards( واملعايري احلرة )O. Platform( واملنصات احلرة ،
والتعليم املفتوح )O. education(، واملحتوي(، والبيانات احلرة O. data(.......إلخ. حدثت إذن ثورة 
املبارش للمعلومات  العاملي احلر  آليات الوصول  التدفق احلر يف عامل املعلومات املعارص من حيث  يف 
 ،  )Software( والربجميات   ،)Networking( املشابكة  يف  االنفتاح  مالمح  وتبدو  ومصادره،  وأدواته 
والنرش )Publishing(. وهكذا أصبح تدفق املعلومات يواكبه تبادل حر بني األفراد يف أركان املعمورة 
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 S. Net االجتامعية  املشابكة  ومنصات   ،)Blogs( اإللكرتونية  املدونات  يف  وذلك  )اإلنرتنت(؛  عرب 
 .working platform)1(

إن التطور الذي حدث يف العرص الراهن أثار لدى الباحثني واملهتمني باملجتمع البرشي إشكاليات 
املقبلة  والتحديات  الثالثة،  الثورة  عرص  يف  املحلية  الثقافات  مستقبل  حول  كربى  وتساؤالت  عدة 
ثقافيًا  منحنى  أخذت  عوملة  ظل  يف  البرش  بني  احلواجز  وإلغاء  للمعلومات،  احلر  الوصول  عرص  يف 
ومعرفيًا مغايرًا ملا كان سائدًا من قبل. وهنا ُيثار السؤال األكثر إحلاحًا: ما اخلطر من التقنية املعلوماتية 
والوصول احلر عىل استقرار املجتمعات البرشية، وبخاصة يف دول اجلنوب غري القادر - حتى اللحظة 

الراهنة - عىل املنافسة يف السوق املعريف العاملي، أو باألحرى )العوملي(؟

من  إليه  وصل  بام  املعارص،  اإلعالمي  االخرتاق  يصبح  حني  حتديات  من  العوملة  يف  ما  أخطر  لعل 
التعامل واالستخدام  التعقيد اإللكرتوين، ويف السهولة - يف الوقت نفسه - يف  تقنية رقمية غاية يف 
عىل  طرف  سيطرة  ثقافة  تتغلغل  حني  ذلك  من  واألخطر  والبرش،  الشعوب  عىل  مفروضًا  أمرًا 
أطراف أخرى تفتقد مصادر وأدوات هيمنة تسيطر هبا عىل عقول الناس، فمنذ أن أطلق ماكلوهان 
َخ يف الذهن فكرة املجتمع الكوين  )M.MCLAHAN( فكرته حول )القرية الكونية( عام 1960 َتَرسَّ
واإلعالم املشرتك، وتزايدت ظواهر اإلعالم اإللكرتوين نظرًا إىل طبيعة التطور يف جمال )اإلنرتنت( 
وما حتتويه من صفحات وفضاءات افرتاضية تتسم بالغزارة والكثافة والرسعة يف التغري. ولعل ذلك 
ما يفرس خشية الدول املستهلكة لل)إلنرتنت( من سلطة تلك الشبكة العنكبوتية القادرة عىل امتالك 
ومتلك  بالقوة  تتسم  هلا  حدود  ال  افرتاضية  سلطة  ملامرسة  آلياٍت  عىل  تستحوذ  فهي  اهليمنة،  عنارص 
احتواء  أو  السلبية  احلد من جوانبها  أو  فيها  التحكم  بمكان  الصعوبة  السيطرة، ومن  )ميكانزمات( 

تأثرياهتا الضارة عىل العالقات االجتامعية بشكل دقيق ومطلق.

العالقات  منظومة  تغيري  يف  اإللكرتوين  اإلعالم  به  يسهم  ما  مدى  لدراسة  حماولة  الراهن  والبحث 
االجتامعية بني البرش والشعوب. بعبارة أخرى نحاول يف الدراسة الراهنة رصد وحتليل تأثري اإلعالم 
اإللكرتوين يف تغيري ثقافة الناس وإعادة تشكيل ليس فقط أنامط التواصل التقليدية القائمة عىل احتكار 

)1( J. Habermas.Moral consciousness and communication Action, Translated by: Christian 
Reinhardt and Shierry Weber nichlson, London,Polity press,1990.
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الصفوات السياسية والثقافية لوسائل اإلعالم، ووضع أسس جديدة لتلك األنامط التقليدية لصالح 
القوى البازغة يف عامل الفضائيات، بل أيضًا إعادة تشكيل أنامط القيم االجتامعية بني البرش؛ لذا اتسعت 
بوك(، و)الشبكات االجتامعية(... وغريها من األشكال  املدونات و)اليوتيوب(، و)الفيس  ظواهر 
اإللكرتونية التي أصبحت متثل بؤرة اهتامم معظم الرشائح االجتامعية يف كل املجتمعات اإلنسانية عىل 

اختالف مستوياهتا االقتصادية واالجتامعية.

والسؤال املطروح: هل من املتوقع أن يصبح اإلعالم اإللكرتوين هو إعالم املستقبل؟ وإىل أي مدى 
يؤثر يف العالقات البرشية؟ ويف أي اجتاه يكون التأثري؟

علمية  حتليالت  إىل  حتتاج  والتي  املجال،  هذا  يف  طرحها  يمكن  التي  التساؤالت  أهم  تكون  وربام 
وعالقتهام  والرقمنة  االلكرتوين  اإلعالم  قضايا  يف  تكمن  دقيقة؛  موضوعية  جدلية  ومناقشات 
بمنظومة القيم االجتامعية وسلوكيات البرش، يف ظل اجتياح آليات نظام دويل جديد بمتغرياته املكثفة 
ورقمنة  العوملة  بني  العالقة  إشكاليات  مناقشة  بنا  جيدر  اإلطار  هذا  ويف  )العوملة(.  االنتشار  واسعة 
دور  ومناقشة  العامل،  يف  اإلنسانية  للقضايا  اإللكرتوين  والنرش  اإلعالم  العريب،  اإللكرتوين  املحتوى 
املصادر  من  وموقفه  التقليدي  اإلعالم  وأوضاع  املعارصة،  اإلعالمية  التقنية  ظل  يف  الرقمية  املكتبة 
املستقبلية، حماولني  الراهن وتوجهاته  الوضع اإلعالمي  الوقوف عىل  اإللكرتونية احلديثة؛ يف سبيل 
رصد وحتديد طبيعة التحديات التي تواجه دول اجلنوب غري القادر عىل التنافس، يف ظل تقنية إعالمية 
غري متكافئة ومهيمنة عىل عقول البرش، باإلضافة إيي البحث عن مالمح اإلعالم التقليدي يف عالقته 
بالنمط اإللكرتوين املعارص يف املنطقة العربية وموقعه عىل اخلريطة الفضائية العاملية، أماًل يف الوصول 
إىل بعض السيناريوهات التي تسهم يف حتديد مالمح مستقبل اإلعالم اإللكرتوين وأثر ذلك يف منظومة 

القيم االجتامعية خاصة املعرفية يف املجتمع العريب.

وقبل تناول القضايا املطروحة واإلشكاالت املثارة هبدف التحليل املتعمق هلا؛ جيدر بنا أن نتفق عىل 
ضوء  يف  الدقيق  التحديد  منا  حتتاج  متعددة  جماالت  إىل  تنتمي  أهنا  بخاصة  األساسية،  املصطلحات 

موضوع الدراسة، وهو ما نعرض له يف اآليت: 
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أواًل: التعريفات املستخدمة؛ حتليالت يف الداللة واملعنى:

الباحثني واملثقفني األكاديميني نعرض ملفهومني أساسيني  التي تثري جداًل بني  من أهم املصطلحات 
مها: العوملة، واإلعالم اإللكرتوين، لنلقي الضوء عىل املعنى التقليدي واملعارص، وكذا الداللة واملغزى 

من انتشار تلك املصطلحات وتداوهلا عىل الصعيد العاملي: 

)Globalization( 1 - مفهوم العوملة

والسيايس  االجتامعي  الفكر  ورجال  املثقفني  بني  وتداوله  العوملة  مصطلح  انتشار  من  الرغم  عىل 
واملتخصصني يف الشؤون االقتصادية وكذا العامة من الناس يف عاملنا املعارص؛ فإن مصطلح )العوملة( 
ال يزال حيمل دالالت ومعاين كثرية ومتباينة، يشوهبا الغموض وعدم التحديد. وقد يرجع سبب ذلك 
إىل تعدد جوانب العوملة لكوهنا مفهومًا نظرًيا مغلفًا بأيديولوجيات ومصالح مجاعات وقوى معّينة من 
ناحية، أو مفهومًا إجرائيًا عمليًا يامَرس عىل املستوى التطبيقي من ناحية أخرى؛ وينطوي عىل آليات 
إجرائية قد تتناقض مع ما يدعو إليه أصحاب )مرشوع العوملة(. بعبارة أخرى فإن غموض املصطلح 
يرجع إىل التباين الواضح بني االدعاءات التي أطلقها أصحاب املصلحة األساسية يف انتشار وتداول 
ما جاء يف خطاب العوملة بني البرش يف كل مكان عىل خريطة القرية الكونية االفرتاضية املزمع تأسيسها 
وبني ما يتم تنفيذه واقعيًا؛ فاحلرية والديمقراطية وحقوق النرش واالنفتاح عىل العامل وثقافة »جريان 
يف عامل واحد«... ال تزال تقترص يف تطبيق آلياهتا عىل دول دون غريها، وعىل شعوب دون أخرى.؛ 
لذا فالواجب علينا اإلشارة إىل أن حتليل مفهوم العوملة وفهم داللته ينطلق من التمييز بني الدعاوى 
النظرية املنترشة يف خطاب العوملة املوّجه للشعوب وبني العوملة يف كوهنا عملية )Process( تنطوي عىل 

آليات للتطبيق ووسائل إعالمية إلكرتونية متطورة للتداول واالنتشار. 

لقد مر النظام الرأساميل بمراحل وتطورات واكبها كم هائل من التقدم والتحديث غري املسبوق يف تاريخ 
األمم. نحن نعيش عاملًا حتّول - بفعل التقنية وعرص )الدجيتال( - إيي نظام دويل جديد مغاير للنظام 
السابق ، وكان هذا التحول رسيع اخلطى كثيف التأثريات معاند للمعايري السابقة. لقد تأسس نسق دويل 
حديث؛ أي بناء كوين افرتايض صغري املالمح مرتامي األطراف، جتتمع فيه الدول )عن بعد( وتتبادل 
فيه الشعوب خرباهتا ومعارفها دون رقيب، نعيش عاملًا ختتفي فيه احلدود بني األمم ، وُتزال فيه احلواجز 
معرفية  قوة  من  متلكه  بام  استطاعت  املالمح،  عاملية  نخبة،  فيه  هتيمن  عامل  الشعوب،  بني  والفواصل 
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ومعلوماتية وإعالمية أن تصنع فلسفة جديدة وخطابًا )عومليًا( بالغ التأثري ليحل حمل خطاٍب سابٍق عليه 
كان أمل الشعوب يسمى بل)العاملية( يقوم عىل مبدأ يتسم بالتكافؤ يف العالقات القائمة بني الدول. 

إننا نعيش عاملًا أصبحت فيه الثقافة صناعة مادية حتمي االقتصاد، بل ُتَعد وسيلة أساسية من وسائل 
دة  تراكم رأس املال لدى القوى الكربى يف العامل. وللوصول إىل طموحات النَُّخب الرأساملية املوحَّ
الدقة،  فائقة  تقنية  إىل  يستند  إعالمي كوين جديد  ثقايف-  العاملي؛ متت صياغة خطاب  املستوى  عىل 
يستطيع أن حيقق ما مل حتققه األساليب التقليدية التي اتبعتها الدول الكربى يف مرشوعاهتا االستغاللية 

املوّجهة لدول اجلنوب يف العصور السابقة)2(. 

لقد أصبحت املعرفة اإللكرتونية، والثورة املعلوماتية، وتقنية االتصال واإلعالم؛ من املصادر احليوية 
لبناء عنارص القوة وامتالك آليات تطبيقاهتا يف أرجاء القرية الكونية االفرتاضية التي أسسها أصحاب 

فكر العوملة )القوى الرأساملية والرشكات العابرة للقوميات(. 

وبناًء عىل ذلك تغريت مواقع الدول عىل اخلريطة الدولية، وتبدلت أحوال الناس وأفكارهم ومنظومة 
العاملية من توجيه )املرشوع  القوى  التي كانت حتكمهم وتوجه سلوكياهتم، ومتكنت  القيم واملعايري 
العوملي( خلدمة مصاحلها واجتهت أفكارها نحو دعم تطوير تقنية اإلعالم وتوسيع دائرة الفضائيات 
ومن َثمَّ صياغة خطاب ثقايف موّجه خيرتق عقول البرش يف القرية الكونية الصغرية، وأخذت املؤسسات 
الكربى عىل عاتقها تطوير العامل الفضائي وتعظيم آليات االنتقال إىل )الوصول احلر( للمعلومات، 
وتأسيس عرص )الرقمية( ونرش ثقافة استخدامها بني البرش؛ مما أحدث فجوات يف معايري التطور علة 

الصعيد العاملي))(. 

 لقد تعددت االبتكارات وتنوعت اإلبداعات اإللكرتونية، وتم حتويلها إىل سلع ثقافية استهالكية، 
الثقايف  الرتاث  يف  كامنة  ثوابت  وأصبحت  اجلنوب،  دول  يف  التقليدي  الفكر  ثوابت  معها  تبدلت 
للشعوب تفتقد القدرة عىل مواجهة الوافد عليها من )اآلخر( أو منافسته، فظهر التناقض والرصاع 

بني فكر تقليدي حميل وآخر معارص كوين، تناقضات ترتاكم بني )األنا( املحيل و)اآلخر( العوملي.

أمحد جمدي حجازي.العوملة بني التفكيك وإعادة الرتكيب:دراسات وقراءات يف النظام العاملي اجلديد، القاهرة: الدار املرصية   )2(
السعودية للطباعة والنرش والتوزيع،2005.

(3) J. Habermas:The Structural Transformation of the public Sphere-an Inquiry into a category of 
Bourgeois Society,Cambridge,the MIT press,1989.
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إن ما حدث يمثل - من وجهة النظر التحليلية - ثورة مادية مل تستطع جماراهتا ثورة أخالقية وروحية 
املادة وعامل  متناقضني: عامل  إنسان اجلنوب عاملني  يعايش  تتوازن معها، وربام لذلك  ودينية معارصة 
تفتقد  تقليدية  إحدامها  متكافئتني؛  غري  ثقافتني  اإلنسان  هذا  محل  بينهام  التوفيق  ولصعوبة  الروح؛ 
واإلبداعات  التقني  التقدم  أسلحة  مجيع  إىل  تستند  متجددة  حديثة  واألخرى  املواجهة؛  عىل  القدرة 
التقنية املعارصة التي متكنها من )تسليع( الثقافة واملعرفة ونرشمها بكثافة عىل الصعيد الكوين، لتصبحا 

سلعًا جاذبة للرشائح االجتامعية كافة هيرول إليها اجلميع بغّض النظر عن املردود املعريف هلا))(.

إذن فالعوملة مصطلح يشري املعنى احلريف له إىل تلك العملية التي يتم فيها حتويل الظواهر املحلية أو 
اإلقليمية إىل ظواهر عاملية. ويمكن وصف العوملة أيضًا بأهنا عملية يتم من خالهلا تعزيز الرتابط بني 

شعوب العامل يف إطار جمتمع واحد لكي تتضافر جهودمها معًا نحو األفضل.

وبناًء عىل ما َتَقّدم يمكن عرض بعض املالحظات األساسية التي ُتلقي الضوء عىل مفهوم العوملة يف 
عالقتها باإلعالم اإللكرتوين موضوع البحث:

احلر  التدفق  وآليات  االتصال  وسائل  يف  هائلة  علمية  ثورة  املعارصة  العوملة  واكبت  لقد   -  1
للمعلومات؛ مما أسهم يف اتساع فرص االنفتاح احلر عىل العامل، وترسيخ ثقافة تبادل املعلومات، 
وتأسيس فضاء حر، وتصنيع أجهزة تقنية متواصلة التطور، وابتكار نظريات علمية ختترص الزمن 

))(  لالستزادة حول مفهوم العوملة وآليات تطبيقاهتا يمكن الرجوع اىل املصادر اآلتية:

جاء عن اللجنة االقتصادية واالجتامعية لدول غرب آسيا التابعة لألمم املتحدة واملعروفة باسم )االسكوا( أن مصطلح العوملة أصبح    -
واسع االنتشار واالستخدام اآلن بحيث يمكن أن يتم تعريفه بكثري من الطرائق املختلفة. فعندما يتم استخدام مصطلح )العوملة( يف 
سياقه االقتصادية، فإنه سيشري إىل تقليل احلدود بني الدول أو إزالتها هبدف تسهيل تدفق السلع ورؤوس األموال واخلدمات والعاملة 

وانتقاهلا بني الدول، عىل الرغم من أنه ال تزال هناك قيود كبرية مفروضة عىل موضوع تدفق العاملة بني الدول. 
العمليات  تنوع كبري من جمموعة من  ذاهتا عىل  أهنا -بوصفها - ظاهرة تشتمل يف حد  العوملة  مزايا  أن من  ساسن»(  ويرى )ساسكيا   -
الصغرية التي هتدف إىل نزع سيطرة الدول عىل كل ما ُأّسس فيها ليكون قومًيا، سواء عىل مستوى السياسات أو رأس املال أو األهداف 

السياسية أو املناطق املدنية واحلدود الزمنية املسموح هبا أو أي جمموعة أخرى بالنسبة ملختلف الوسائل واملجاالت
-  ومن ناحية أخرى؛ يعرف توم جي باملر» )Tom G. Palmer( يف معهد كيتو Cato Institute بواشنطن العاصمة؛ العوملة بأهنا تقليل أو 
إلغاء القيود املفروضة من ِقَبل الدولة عىل كل عمليات التبادل التي تتم عرب احلدود، وازدياد ظهور الُنُظم العاملية املتكاملة واملتطورة 

لإلنتاج والتبادل نتيجة لذلك.
الدولية  العالقات  سياق  يف  أيضًا  مستخدمًا  أصبح  قد  العوملة  مصطلح  أن   )Noam Chomsky( ناعوم تشومسكي”  العامل واملفكر  ويرى 

لإلشارة إىل شكل الليربالية اجلديدة للعوملة االقتصادية.
بالتبادل عىل الرغم من وجود فرق  أنه أحيانًا يتم استخدام مصطلحي )العوملة( و)التدويل(   )Herman E. Daly( دايل”  إيه  “هريمان  ذكر 
جوهري بني املصطلحني؛ فمصطلح )التدويل( يشري إىل أمهية التجارة والعالقات واملعاهدات الدولية وغريها مع افرتاض عدم انتقال 

العاملة ورؤوس األموال بني الدول.
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وتلغي املكان )الفيمتو ثانية( للتعامل عن ُبعد بني الناس ، لتتفق مع مرشوع العوملة وما بعد احلداثة 
»Modernism Post«. وهنا تم هتميش كل ما هو )خصويص( أمام تيار الكونية بمفهومها اجلديد 

ومعايريها املعارصة. 
2 - لعل اخلوف األعظم من العوملة يتمثل يف أكثر جتلياهتا الثقافية واإلعالمية انتشارًا، ولعل السؤال 
الذي طرحه )مارتن ولف( بذكاء - وهو: هل العوملة هي عملية غسيل ألدمغة البرش؟ - يؤكد 

املحاذير السائدة حول التقنية اإلعالمية يف ظل العوملة. 
) - رغم اإلدعاءات “البيضاء” التي أطلقها دعاة العوملة حول مزاياها وإجيابيات التعامل مع أدواهتا 
التقنية بسهولة ويرس؛ فإن هناك حماذير كثرية قدمتها مجاعات معارضة قامت بمظاهرات ُعرفت 
ما هي  العوملة  أن  إىل  تشري  )Anti- Globalization Movement(، وهي  العوملة(  بل حركة )ضد 
وتفتقد  اإلنسان  وحرية  الديمقراطية  عىل  اعتداءات  ففيها  الفقرية،  الشعوب  فيه  تقع  )فخ(  إال 
العدالة واملساواة، كام أهنا لن حتقق الرفاهية لتلك الشعوب عىل عكس ما يّدعي أصحاب مرشوع 

العوملة)5(. 
االتصاالت  جمال  يف  املعارصة  التقنية  األدوات  استخدام  دائرة  واتساع  العوملة  ثقافة  انتشار  إن   -  (
التدفق احلر للمعلومات مثل )اإلنرتنت( والربيد اإللكرتوين، و)اليوتيوب(، و)الشات(  وتقنية 
“املحادثة اإللكرتونية”، وغريها من الوسائل املبتكرة يف التواصل احلر، نتج عنه ظهور أشكال من 
الفوىض يف شبكة العالقات االجتامعية بني املستخدمني لتلك األدوات؛ مما شكل حتديات ثقافية 

ليست يف صالح شعوب اجلنوب. 
والثقافية  واالجتامعية  والسياسية  االقتصادية  اجلوانب  مجيع  عىل  العوملة  تطبيقات  تعاظم  إن   -  5
واإلعالمية أدى إىل تأسس نوع من التنميط للسلوك البرشي يسري يف اجتاه ثقافة معّممة )أمريكية 
الصنع(، تزايدت بفعل التقنية الفائقة يف جمال التدفق احلر للمعلومات ورسعة تبادل املعارف عرب 

الفضاء اإللكرتوين.
6 - أسهم اإلعالم اإللكرتوين بفعالية يف نرش ثقافة )تسطيح( املعلومات واملعارف؛ نظرًا إىل َشْخَصَن’ 

حول االجتاهات ضد العوملة انظر: هانس بيرت مارتن، وهارالد سوفان، فخ العوملة: االعتداء عىل الديمقراطية والرفاهية، ترمجة: عدنان   )5(
عباس عيل الكويت: املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، عامل املعرفة 8)2، أكتوبر 1998م ، ص 5).

أنظر أيضًا: أمحد جمدي حجازي علم اجتامع األزمة: رؤية نقدية للنظرية االجتامعية يف مرحلَتي احلداثة وما بعد احلداثة، القاهرة: دار   -
قباء للطباعة والنرش والتوزيع، 1998، ص 167-171
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املصادر املعرفية أو ضعفها؛ لذا يصف بعضهم تلك الثقافة املعرفية بل ثقافة )اهلامربجر( و)األكالت 
الرسيعة( أو - من وجه نظرنا - هي )معارف آلتيك أواي(، ساعد عىل ذلك حتول الثقافة إىل سلعة 
ُتصنَّع يف املؤسسات الثقافية الغربية، ويتم التخطيط لتوزيعها ونرش تداوهلا وتشجيع انتشارها بني 

املستهلكني عىل الصعيد العاملي بتقنية فائقة الدقة إعالميًا وإعالنيًا. 
7 - لقد أصبحنا – نحن العرب – مستهلكني لثقافة غربية أدى فيها اإلعالم الفضائي املعارص دورًا 
مؤثرًا، وأضحت التقنية اإلعالنية أكثر قدرة عىل جذب اجلمهور املتعامل مع األدوات اإللكرتونية 
احلديثة، حتى إهنا أصبحت تعمل بتخطيط علمي يف خدمة مروجي السلع الثقافية وتعميم تداوهلا 

عىل الصعيد العاملي. 
8 - إن تعاظم اهلوس اإلعالمي التباديل بني الشباب يف دول العامل والوصول احلر للمعلومات يشكل 
هتديدًا للتعددية الثقافية، وطمسًا للهوية الوطنية للشعوب. واخلطر املقبل هو يف انبهار األجيال 

القادمة بكل ما هو غريب ورفض كل ما هو تراثي.
 9 - عىل الرغم من أن العوملة قد تأسست عىل قاعدة علمية رصينة، وتقنية متطورة، وإعالم إلكرتوين 
موسع، وتواصل حر وتدفق معلومايت مكثف، وحرية شخصية مطلقة، وخَتيّل الدول عن التزاماهتا، 
واعتامدها عىل مبدأ املنافسة احلرة يف جماالت احلياةكافة، إال أن اإلنسان العريب افتقد خصوصيته 
واستسهل االعتامد عىل ما جيود به الغرب من معارف وسلع مصّنعة وثقافة كونية مبهرة، أسهمت 
جمتمعه يف هتميش ثقافة اإلبداع والعجز عن االبتكار والتجديد، ومن ثّم افتقد مقومات املنافسة 

وابتعد -دون وعي- عن إجيابيات العوملة اإللكرتونية واستغالل مزاياها. 

:)Electronic media( 2 - مفهوم اإلعالم اإللكرتوين

ُيعد اإلعالم اإللكرتوين ثمرة التحوالت احلديثة يف جمال تقنية االتصاالت والتقدم التقني الناتج عن 
اندماج االتصاالت وتقنية املعلومات. وقد أحدث اإلعالم اإللكرتوين ثورة يف عامل االتصاالت، فقد 
أصبح باستطاعة الفرد أن يقوم بوظيفتني يف آن واحد: وظيفة االستقبال احلر ووظيفة اإلرسال ومن 
ثم التفاعل مع اآلخرين دون حواجز رقابية، والتواصل املفتوح من خالل شبكة عنكبوتية غريت من 
األساليب التقليدية للتفاعل البرشي التي كانت سائدة إىل عهد قريب. وهكذا متّكن اإلعالم اإللكرتوين 
من تغيري طبيعة العالقات االجتامعية وشكلها وآليات تفاعلها، فقد كانت تقوم عىل احتكار النَُّخب 
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السياسية والثقافية لوسائل اإلعالم وغريها من وسائل التعبري األخرى. ويمكن رصد أهم إسهامات 
اإلعالم اإللكرتوين يف النقاط اآلتية)6(:

1 - هتميش التواصل التقليدي ووسائل التعبري النمطي يف املجتمعات البرشية.
2 - أسهم اإلعالم اإللكرتوين يف إلغاء احلواجز بني الشعوب، وساعد يف تسهيل الوصول احلر إىل 
تتدفق بال حدود وبصورة غري مسبوقة يف  املعلومات واألخبار والبيانات برسعة وكثافة معرفية 

التاريخ. 
باستخدام  والبيانات  والرسائل  املضمون  إلنتاج  للمستخدم  الفرصة  اإللكرتوين  اإلعالم  أتاح   -  (
أشكال تعبريية متباينة، كاملدونات و)يوتيوب( و)فيس بوك( وغريها من األشكال االجتامعية عىل 

الشبكة العنكبوتية.
) - أسهم اإلعالم اإللكرتوين يف تغيري نمط الطباعة القائم عىل الشكل التقليدي )الطباعة الورقية( 

إىل الطباعة اإللكرتونية.
كوين  جمتمع  يف  اجلامهري  بني  والتفاعل  التواصل  أشكال  يف  ثورة  اإللكرتوين  اإلعالم  أحدث   -  5

افرتايض، فقد أثبت قدرة هائلة يف تقديم مواد تفاعلية حرة بني الشعوب. 
6 - يف ظل العوملة والتدفق املعلومايت احلر والتقنية اإلعالمية ُألغيت احلدود اجلغرافية والزمنية بني 
املسافات  خمترصًا  واألحداث  باملعلومات  الفرد  مد  يف  اإللكرتوين  اإلعالم  نجح  فقد  الشعوب، 

املكانية واألخرى الزمنية. 
مَتَّيز اإلعالم اإللكرتوين بقابليته لألرشفة، مما أحدث ثورة هائلة يف جمال حفظ املعلومات وتنظيمها   - 7 
وسهولة اسرتجاعها؛ مما يتيح ثراء املعرفة والبحث عن تفصيالت إعداد املواد اإلعالمية واملعرفية برسعة 

قياسية، جنبت الباحثني اجلهد البحثي التقليدي والوقت املهَدر للوصول إىل املعلومات واملعارف.
8 ل إثراء املحتوى املعريف وتنوعه يف شتى املوضوعات والقضايا التي يتعرض هلا الفرد عىل الصعيد 

العاملي؛ نظرًا إىل تداول البيانات واآلراء وتنوعها عىل الشبكة العنكبوتية. 
التقليدية  الوسائل  سلطة  هيدد  مما  وضوابط؛  قيود  دون  اآلخر  والرأي  الرأي  إبداء  حرية  دعم   -  9

وهيمنتها عىل الفكر.

)6(   تقارير مركزاملعلومات ودعم اختاذ القرار التابع ملجلس الوزراء املرصي. اإلعالم االلكرتوين يف مرص:الواقع والتحديات، القاهرة: 
س)،ع8) ،فرباير2010.



أحمد مجدي حجازيمستقبل اإلعالم اإللكتروني في مصر في ظل العولمة

179

10 - مَتَّيز اإلعالم اإللكرتوين بانخفاض التكلفة االقتصادية بالنسبة إىل املستثمر واملستخدم عىل حدٍّ 
إذاعات...الخ( عىل شبكة )اإلنرتنت(  قنوات إعالمية )صحف،  إنشاء  أتاح لألول  فقد  سواء، 
بتكلفة أقل من تكلفة وسائل اإلعالم التقليدي، كام أعطى للمستخدم ميزة تصفح أكثر من موقع 

إلكرتوين لوسائل إعالمية مثل املواقع اإللكرتونية الصحفية.
11 - يواجه اإلعالم اإللكرتوين رغم من تلك املالمح اإلجيابية حتديات اقتصادية وترشيعية ومهنية 

وسياسية وجمتمعية وبرشية.
التقني ،  الوعي  يتطلب األمر درجة من  إذ  َفَرَض اإلعالم اإللكرتوين حتديات برشية كربى،   - 12
وتكوين كوادر برشية مؤهلة ومدربة بالصورة التي تسمح بالعمل يف املجال اإللكرتوين ومواَصلة 

التطور وسد الفجوة املعرفية بني الدول وبني األفراد. 

وتتفق الدراسات األكاديمية – عىل الرغم من تباين اآلراء حول إجيابيات اإلعالم اإللكرتوين وسلبياته - 
اإللكرتونية وعىل رأسها )اإلنرتنت(،  الطرق  يتم عرب  الذي  أن اإلعالم اإللكرتوين هو اإلعالم  عىل 
إليه  الوصول  لسهولة  نتيجًة  اإلعالم؛ وذلك  متنامية يف سوق  اإلعالم بحصة  النوع من  وحيظى هذا 
ورسعة إنتاجه وتطويره وحتديثه، كام يتمتع بمساحة أكرب من احلرية الفكرية. وُتعد التسجيالت الصوتية 

واملرئية والوسائط املتعددة واألقراص املدجمة و)اإلنرتنت( أهم أشكال اإلعالم اإللكرتوين احلديث.

ونظرًا إىل التحديات التي تواجه اإلنسان يف زمن العوملة والتقدم التقني يف وسائل اإلعالم يف مرحلة 
ما بعد احلداثة؛ يشري عامل االجتامع األملاين )يورجن هابر ماس( )J. Habermas)7 إىل رضورة التفكري 
يف حتديات اإلعالم اإللكرتوين وأثرها عىل العالقات البرشية وهذا يتطلب البحث يف األنامط املعارصة 
رقابه عىل منظومة  املعلومات دون  وتبادل  احلر  االنفتاح  والتشبيك االجتامعي، وتداعيات  للتفاعل 
القيم االجتامعية املتواَرثة عرب األجيال؛ فقد تأثرت بفعل ظهور املعلومات وانتشارها وتداوهلا بوسائل 
وأشكال تعبريية حرة، هترول إليها الرشائح االجتامعية املختلفة عىل مستوى العامل. وكان ذلك مدعاًة 
التقليدي يف  التساؤل اآليت: هل اإلعالم اإللكرتوين هو إعالم املستقبل؟ وما مصري اإلعالم  لطرح 

عرص املعلومات؟ 

)7( J. Habermas.Moral consciousness and communication Action, Translated by: Christian Reinhardt and 
Shierry Weber nichlson,London,Polity press,1990
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تشري الدالئل الواقعية إىل أن العامل اليوم يسري بخطى رسيعة ومكثفة نحو اإلعالم اإللكرتوين الذي 
يشكل مالمح عرص املعلومات والتواصل احلر، وهذا أمر طبيعي يف ظل تقنية إعالمية غري مسبوقة 
يف التاريخ؛ فهي ليست حصيلة ثورة إلكرتونية فحسب، بل امتداد خلربات ثقافية وحتوالت فكرية يف 
مناخ كوين حر تأسس عىل مصالح قوى كربى عابرة للقوميات، أسهمت يف تعدد شبكات االتصال 

وأتاحت تبادل اآلراء وتثاقف املعلومات واملعارف بتدفق ال يعرف احلدود. 

النرش الورقي الذي  البرش، وموقف  التقليدي بني  التواصل  واإلشكالية املطروحة تنحرص يف مصري 
يفتقد إىل املنافسة يف حضارة التقنية وثقافة )السوق العوملي(. والدليل عىل ذلك تلك التحديات التي 
القراءة  يتيح للمستخدم متعة  باألمس يمثل سوقًا رائجة  اليوم، الذي كان  التقليدي  النرش  يواجهها 
املعارف  تناول  يف  والتعمق  والتفكري  التأمل  مزايا  من  الورقي  النرش  يتيحه  ما  جانب  إىل  والتصفح، 
واملعلومات. لقد أصبحت إغراءات النرش اإللكرتوين متعددة األلوان ومبهرة لكلِّ من املنتج واملوزع 
واملستفيد، مما أدى إىل تآكل النرش التقليدي وهتميشه؛ ملجاراة العرص والتواصل املفتوح والتخلص من 
أشكال الرقابة عيل النرش. لقد تأثرت ثقافات الشعوب، وتغريت أنامط التفاعل االجتامعي بني البرش، 
وتفككت العالقات احلميمية، وتبدلت القيم االجتامعية لتحل حملها منظومة جديدة تقوم عىل معايري 

كونية ال تعرتف باخلصوصية الثقافية للشعوب. 

ثانيًا: العوملة وَرْقَمَنة املحتوى اإللكرتوين العريب )النموذج املرصي(:

 - األمم  تاريخ  بتحوالت كربى وغري مسبوقة يف  أمجع؛  العامل  بلدان  العريب - شأنه شأن  العامل  يمر 
بسبب التقدم يف وسائل االتصال وتقنية اإلعالم والنرش اإللكرتوين وتطوير نظم املعلومات. وتتجه 
ُدور النرش العربية إىل سد الفجوة الرقمية واللحاق بالركب العاملي، عىل الرغم المن حتديات املنافسة 
وتأثرياهتا يف دول اجلنوب، حيث يعمل النارشون العرب - حتى زمن قريب - يف نرش الكتب الورقية 
فقط، إال أنه مع التطور العلمي والتقني كان لزامًا عليهم توفيق أوضاعهم يف السوق العاملية وتطوير 
النرش  بني  لتجمع  ووسائله  النرش  طرائق  لتنويع  حماوالت  برزت  وعليه  خاصة،  بصفة  النرش  مهنة 
الورقي )التقليدي( والنرش اإللكرتوين حتى ال تتخلف عن وسائل العرص احلديث، وال يفقد النارش 

العريب مكانته ويبتعد عنه املستفيد والباحث عن املعرفة. 
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وعىل الرغم من السعي الدائم واحلرص الشديد عىل مواكبة متغريات عرص املعلوماتية والتوجه نحو 
النرش اإللكرتوين يف العامل العريب، فإنه ال يزال التطوير يتسم بالتباطؤ املقارنة بام حيدث يف العامل ، ففي 
الوقت الذي دخلت فيه ُدور النرش العاملية منذ عرشين عامًا العامل الرقمي وعرص )الدجيتال(، ومعها 
دخلت الثقافات واملعارف واحلضارات عامل احلاسوب و)اإلنرتنت( يف صورة رقمية؛ ال يزال حجم 
العاملي  %1 من حجم املحتوى  العربية يشكل نسبة ضئيلة وال يتعدى نسبة  التواجد الرقمي للثقافة 
عىل الشبكة العنكبوتية، ومن َثمَّ فال يمكن مقارنتها بنسبة تعداد سكان العامل العريب. لذلك كان من 
واقعها وطموحاهتا،  العربية، ودراسة  املنطقة  اإللكرتوين يف  النرش  مناقشة صناعة  الرتكيز عىل  املهم 
أي  إىل  املصريي:  السؤال  يربز  وهنا  الرقمية.  الفجوة  سد  عىل  القدرة  مدى  عىل  للوقوف  حماولٍة  يف 
مدى يمكن مواجهة حتديات التقنية اإللكرتونية ومعاجلة الفجوة الرقمية يف عاملنا العريب؟ وما تأثري 
التقنية يف اإلعالم اإللكرتوين؟ وما تأثري ذلك يف املواطن العريب؟ ويف منظومة القيم الرتاثية لديه؟ وما 

مستقبل اإلعالم اإللكرتوين يف مرص يف ظل التحديات العاملية )العوملة(؟. 

وملناقشة هذه التساؤالت وما يتعلق هبا من قضايا وإشكاالت نعرض فيام يأيت تأثري التقنية يف اإلعالم 
للنرش  عربية  نامذج  عرض  مع  اإللكرتونية،  العوملة  حتديات  من  العريب  املواطن  اإللكرتوين وموقف 
ج عىل دور املكتبة الرقمية يف ظل التقنية اإلعالمية املعارصة؛ لنعالج قضايا مستقبل  اإللكرتوين؛ ثم نعرِّ
اإلعالم اإللكرتوين يف مرص، ونحاول وضع سيناريوهات مقرتحة يف شأن تداول اإلعالم اإللكرتوين 

وانتشاره. 

ثالثًا: تقنية عرص املعلوماتية واإلعالم اإللكرتوين:

غري  كربى  قفزات  األخري،  الثالث  السنوات  خالل  اإلعالم،  وتقنية  االتصال  وسائل  شهدت  لقد   
تاركًة  املستدام والتسارع واالنتشار،  بالتطور  اتسمت  التاريخ، يف متثل ثورة رقمية هائلة  مسبوقة يف 
 ، بل واألخالقية  والثقافية  االقتصادية والسياسية واالجتامعية  احلياة  مناحي  العميقة يف كل  بصامهتا 
ومن َثم أصبحت ثقافة سائدة بني البرش متثل حمور االهتامم اإلنساين. وواقع األمر أن تلك التطورات 
طالت املجتمعات البرشية طافة عىل اختالف مستوياهتا ومواقعها االقتصادية، فلم يتخلف جمتمع من 
املجتمعات عن جني ثامر هذه )احلضارة( التي أسهمت بثقل يف تعاظم تقنية املعلومات وتراجع حضارة 

الطباعة الورقية التي سادت املجتمع البرشي منذ اخرتاع )جوتربج( لآللة الطابعة عام 0))1م. 
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لقد أسهمت تطبيقات تقنية املعلومات يف جمال االتصاالت يف هذه القرية الكونية )االفرتاضية( يف نقل 
املعلومة من اإلنسان إىل اآللة، ثم من اآللة إىل اإلنسان مرة أخرى بطريقة )ُمَرْقَمَنة(. وبناء عليه أصبح 
تداول املعلومات ال يعرف احلدود؛ مما يعني أن منابع الثقافة واملعرفة عىل امتداد فروعها ال تنضب، 
التي بدورها تساعد اإلنسان يف  متناول اإلنسان بفضل شبكة االتصاالت  نفسه هي يف  الوقت  ويف 

ّطيها.  تسيري أمور حياته العلمية والتقنية، ودفعه نحو إزالة احلواجز املكانية والزمنية وخَتَ

  

وُتَعد اإلنرتنت )Internet( من أبرز األمثلة عىل شبكات املعلومات األكثر اتساعًا يف العامل؛ مما فرض 
حتديًا أساسيًا ال يمكن إغفاله، فليس لنا خيار إال أن نجد مكانًا يف هذه الشبكات العاملية، بام أهنا جزء 

أسايس من حياة الشعوب.

إن تقنية املعلومات حققت نتائج ملحوظة يف جمال اإلعالم عرب الوسائل املختلفة؛ املقروءة واملسموعة 
واملرئية، فقد أتاحت نرش رسائل إعالمية تناقش قضايا إنسانية متباينة، بحرّية وبال رقابة، مثل اإلعاقة 
واملعوقني، والفقر واحلرمان البرشي، واحلروب، والتطرف، والكوارث، واألمية، وعاملة األطفال، 
والبيئة والتصحر...، كام قدمت حتليالت لقضايا سياسية مثل املشاركة السياسية، واحلراك السيايس، 
وقضايا الالجئني، وحقوق اإلنسان... وغريها من القضايا العاملية واملحلية. لقد بات واضحًا أن تداول 
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املعلومات وتدفقها بال حواجز أو رقابة أسهم يف نرش املعلومات وتبادهلا بواسطة الربيد اإللكرتوين 
والعاملي. وتشري  املحيل  الصعيَدين  كافة عىل  الرشائح االجتامعية  )اإلنرتنت( بني  ومن خالل شبكة 
الدوريات َشّكل وعيًا لدى  املعلومات واملعارف من خالل  تداول  أن  االستطالعات اجلامهريية إىل 
مستخدمي هذه املصادر، فقد أتاحت الدخول واملشاركة يف حوارات حول قضايا وإشكاليات متعددة 
أشكال  من  غريت  وُمِلّحة،  رضورية  كونية  ثقافة  متثل  وأصبحت  واألسباب،  العوامل  ومتداخلة 

التفاعل االجتامعي )Social Interaction( الذي كان سائدًا من قبل.

النامي؟ فمن امللفت للنظر أن الفروق  العامل  لكن السؤال الذي ُيطرح يف هذا السياق هو: ماذا عن 
البيانات  التنمية، وباستعراض  الطامح إىل  املتقدم وجمتمعات اجلنوب  واضحة بني جمتمعات الشامل 
اخلاصة بمستخدمي الشبكات العنكبوتية يف تلك الدول التي حتبو نحو التنمية نالحظ انخفاض نسبة 
املستفيدين من هذه الشبكات مقارنة بعدد املستفيدين منها يف الدول الصناعية املتقدمة. وعىل الرغم 
من هذه التحديات الثقافية التي تواجه الدول األقل نموًا، والتي يشعر مواطنوها بتغريب الذات أمام 
اخرتاق اآلخر، وهتميش الثقافة الوطنية يف مقابل هيمنة الثقافة الغازية، وفقدان الرتاث أمام حضارة 
السوق العوملي املفروض، وتآكل اخلصوصية وإحالل الكونية بدياًل منها.......؛ فإن عامل اليوم يمثل 
مرحلة من مراحل التطور املعريف واجلهد البرشي الطبيعي الذي عىل الشعوب تقّبله والعمل من أجل 

املشاركة يف صنعه وتطويره لصالح اإلنسان. 

رابعًا: اإلعالم والنرش اإللكرتوين حول القضايا اإلنسانية يف العامل )نامذج عاملية وعربية(:

النرش اإللكرتوين من خالل الشبكة العنكبوتية والربيد اإللكرتوين واألقراص املدجمة من أهم وسائل 
الزهيدة  االقتصادية  التكلفة  كافة، حيث  احلياة  البرشية يف جماالت  املجتمعات  بقضايا  الوعي  تنامي 
نسبيًا، ورسعة التداول وتدفق املعلومات؛ كل ذلك أدى إىل تزايد أعداء القراء وتعاظم نَِسب التصفح 
اإللكرتوين عىل امتداد الكرة األرضية، باإلضافة إىل ما أرشنا إليه سالفًا من تنامي االطالع عىل أحداث 
العامل، واملشاركة يف توجيه تلك األحداث، أو وضع حلول أو إبداء اآلراء يف مشكالت تواجه الدول 
مع  وتواصلت  قليل  زمن  يف  للل)إنرتنت(  واملتصفحني  املشاركني  خربات  تعاظمت  كام  والشعوب، 
أنحاء القرية الكونية كافة. ولتلك العوامل تسعى الدوريات املختلفة من صحف وجمالت إىل إصدار 
مع  التوافق  إىل  العريب  النارش  حاجة  إىل  ونظرًا  ممكنة.  كلفة  بأقل  والتوسع  لالنتشار  إلكرتونية  نسخ 
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معطيات القرن احلادي والعرشين والدخول إىل عرص املعلوماتية واإلعالم اإللكرتوين فقد عمل عىل 
العربية، وإن كان هذا النرش يف بدايته؛ إال  باللغة  نرش إلكرتوين لدوريات علمية يف جماالت متعددة 
العلمية والثقافية.  بالنرش اإللكرتوين يف املجاالت  ُتعنى  العريب يأمل يف تأسيس مؤسسات  العامل  أن 

ولتوضيح ذلك يبقى أن نعرض لبعض نامذج من النرش اإللكرتوين العاملي والنرش العريب:

 فعىل املستوى العاملي حترص الدول الصناعية املتقدمة عىل استخدام النرش اإللكرتوين والتقنية الرقمية، 
مستفيدًة يف ذلك من ثورة املعلومات وتطور تقنية االتصاالت يف نرش ثقافتها وحتقيق أقىص استفادة 
من آليات العوملة وحضارة السوق، بحيث استطاعت توجيه الرسالة اإلعالمية يف خدمة مصاحلها، 
والسيطرة عىل الدول والشعوب، ودجمها يف ثقافة كونية، وتطبيق معايريها عىل شعوب العامل كافة. 
احلرية  إىل  تدعو   - مظهرها  يف   - شعارات  حتمل  موجهة  إعالمية  مؤسسات  تشكيل  ذلك  وواكب 
وحقوق اإلنسان والعدالة واملساواة، بل تؤكد عىل وضع معايري موّحدة حلل قضايا اإلنسان يف القرية 
الكونية االفرتاضية التي أسستها وصنعت آليات تطبيق مبادئها. وعىل الرغم منت ذلك تأسست يف 

هذا السياق نامذج قامت عيل جتارب إنسانية حققت إسهامات مهمة يف حقوق البرش من أمهها: 

-  جتربة جامعة كالوديت األمريكية اخلاصة باألشخاص الصم. 
-  جتربة حلقة األمل الفرنسية، ومنظمة اإلعاقة العاملية.

-  برايل املشهور يف عامل اإلعاقة والتأهيل. 
-  منظمة الضمري األسبانية، والنرش الكبري لرسفانتس.

-  منظمة جايكا اليابانية. 
-  النرشة الدورية للشبكة العاملية ملكافحة التسلح يف الفضاء.

-  النرشات الدورية حلمالت مكافحة األلغام املضادة لألفراد.
الشبكة اإللكرتونية حول حقوق الطفل.   -

-  مواقع املنظامت التطوعية اإلنسانية ونرشاهتا. 
وعىل الصعيد العريب جاء االهتامم بنرش القضايا اإلنسانية العربية عىل شبكة )اإلنرتنت( نذكر منها عىل 

سبيل املثال:

-  قضايا الطفل واالحتالل )الطفل العريب يف فلسطني املحتلة(.
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الطفل الالجئ )الوطن العريب أكثر املناطق التي يتواجد فيها الالجئون(.  -
عاملة األطفال.    -

مشكلة العنف ضد املرأة.   -
األمية، والسيام املرأة العربية.   -

-  الفقر والبطالة. 
جملة علم اجتامع الفضاء املعريف.   -

جملة ثقافة الفضاء املعريف.   -

خامسًا: اإلعالم اإللكرتوين يف مرص ومستقبل األساليب الرقمية:

أثبت اإلعالم اإللكرتوين أنه أكثر جدوى يف الوصول إىل اجلامهري من الوسائل التقليدية؛ فهو يلبي 
احتياجات متصفحي الصحف ومشاهدي التلفزيون ومستمعي اإلذاعة يف آن واحد. وال شك يف أن 
التواصل بني البرش والتفاعل بني اجلامعات أخذ شكاًل جديدًا يف ظل االتصال احلر والتفاعل املفتوح 
وتبادل اآلراء من خالل مواقع )الفيس بوك( واملدونات و)اليوتيوب(. ومل يُعد خافيًا عىل بلدان العامل 
املتقدم واألقل تقدمًا االهتامم بتقنية املعلومات ووسائل االتصاالت احلديثة التي انترشت عىل مستوى 
العامل، فقد كان عىل الدول أن تسارع من أجل جماراة تقنية اإلعالم حتى ال تتخلف عن ركب احلضارة 
املعارصة. ومن هنا كانت جهود احلكومة املرصية يف إطالق مبادرة اإلنرتنت فائق الرسعة )ADSL( يف 
مايو )200م من أجل توفري االتصال املتواصل بشبكة )اإلنرتنت( برسعة تزيد عن االتصال اهلاتفي، 
بذلك وإنام دعمت  العنكبوتية بجودة عالية. ومل تكتف  الشبكة  الصوت والصورة عرب  نقل  وإتاحة 
تطوير برامج تتيح ظهور تقنيات أخرى لالتصال بل)اإلنرتنت( برسعة عالية ومرونة فائقة مثل: تقنية 
)Wifi( و)Wi Max(، اللتني انترشتا يف الرشكات واملؤسسات الكربى والفنادق واملطارات. باإلضافة 
تقدمها رشكات  املحمول، وهي خدمة  الكمبيوتر  استخدام  التي سهلت   )Stick USB(الل تقنية  إىل 

املحمول يف مرص برسعات من 6.) وتصل إىل 7.2 ميجا بايت يف الثانية)8(. 

وفقًا  اآلتية  للحقائق  نعرض  مرص  يف  )اإلنرتنت(  عىل  االجتامعية  الشبكات  مالمح  أهم  ولرصد 
لدراسات ميدانية قدمها مركز معلومات مركز الوزراء املرصي: 

)8(  راجع ما جاء حتت عنوان »تقنيات االتصال باإلنرتنت« يف التقارير معلوماتية، اإلعالم اإللكرتوين يف مرص: الواقع والتحديات، مركز 
املعلومات ودعم اختاذ القرار، التابع ملجلس الوزراء املرصي، فرباير 2008م، القسم الثاين.
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-  بدأت خدمة )اإلنرتنت( يف مرص ألول مرة يف أكتوبر )199م من خالل شبكة اجلامعات املرصية 
)EUN(، وشبكة مركز املعلومات.

 (00 بنحو  باملقارنه  2009م  5.)1 مليون مستخدم حتى نوفمرب  الشبكة  بلغ عدد مستخدمي    -
ألف مستخدم عام 1999م.

-  من حيث معدالت الدخول عيل موقع )الفيس بوك(، جاءت مرص يف املرتبة الثانية عربيًا، و)2 
عىل مستوى العامل.

-  برزت ظاهرة املدونات )Blogging( يف التسعينيات، وتشّكل املدونات املرصية نسبة %0.7) من 
إمجايل عدد املدونات العربية، ونسبة %0.2 من إمجايل عدد املدونات العاملية.

نسخ  هلا  التي  واخلاصة(  واحلزبية,  )القومية،  املطبوعة  املرصية  واملجالت  الصحف  عدد  بلغ    -
واملجالت  الصحف  إمجايل  من   (0.(% بنسبة  صحيفة   6( )اإلنرتنت(  شبكة  عىل  إلكرتونية 
املطبوعة يف مرص. ويصل عدد املواقع اإللكرتونية للصحف واملجالت التي تتيح خدمة تعليقات 

القراء إىل 17 موقع.
مواقع  هلا  والتي  احلرة  اإلعالمية  باملنطقة  املسّجلة  املرصية  سات(  )النايل  قنوات  عدد  وصل    -
%58.8 من إمجايل قنوات )النايل سات( املرصية،  0) قناة بنسبة  إلكرتونية عىل )اإلنرتنت( إىل 

التي وصل عددها يف ديسمرب 2009م إىل 51 قناة ما بني حكومية وخاصة. 
-  يصل عدد القنوات التلفازية املرصية التي يتم بث إرساهلا مبارشة عىل شبكة )اإلنرتنت( ) قنوات 
بنسبة %10 من إمجايل القنوات التي لدهيا مواقع عىل )اإلنرتنت(، وهذه القنوات الثالث وهي: 

.TV وقناةNILE TV النيل لألخبار، النيل الدولية(
عىل  إلكرتونية  مواقع  وهلا  سات(  )النايل  عىل  تبث  التي  املرصية  اإلذاعية  املحطات  عدد  بلغ    -
)اإلنرتنت(؛ )) حمطة إذاعية بنسبة %91.7 من إمجايل املحطات التي ُتبث عيل النايل سات، والتي 

وصل عددها يف ديسمرب 2009 إيل 6) حمطة إذاعية مرصية.
ل  بلغ عدد املحطات اإلذاعية املرصية التي تبث إرساهلا مبارشة عرب )اإلنرتنت( 9 حمطات، بنسبة 

).27 من إمجايل عدد املحطات التي لدهيا مواقع عىل شبكة )اإلنرتنت(.
 You( يف مرص وتشمل )أما عن أبرز مالمح ومعدالت استخدام الشبكات االجتامعية عىل )اإلنرتنت

Tube, Face book, Blogging( فيمكن إجياز أمهها يف اآليت:
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)Face book  1ـ موقع )فيس بوك

من حيث معدالت الدخول جاء املوقع يف املركز الثاين من بني املواقع اإللكرتونية املختلفة التي    -
 Google.( ويسبقه يف الزمن موقع ،)يفضل املرصيون الدخول إليها )حتى منتصف يناير 2010م

Com. Eg(. وقدر عدد مستخدمي )فيس بوك( يف مرص بنحو ).2 مليون مستخدم.

-  حتتل مرص املرتبة األوىل عربيًا و)2 عىل مستوى العامل من حيث الدخول عىل )فيس بوك( )1% 
من إمجايل مستخدمي املوقع عامليًا(.

بلغت نسبة الذكور من مستخدمي )فيس بوك( يف مرص %60.6 يف مقابل %).9) لإلناث.   -
 89.8% وخرجييها  اجلامعة  املوقع من طالب  مستخدمي  نسبة  بلغت  التعليمي  للمستوى  وفقًا    -

لطالب املدارس الثانوية 10.%.
-  وفقًا للفئات العمرية يتضح أن نسبة مستخدمي اغلموقع من الفئة العمرية من )1 إىل أقل من 
أقل  0) إىل  %8.)6، ومن  إىل  0) عامًا وصلت  أقل من  19 إىل  %18.8، ومن  بلغت  19عامًا 

من50 عامًا بلغت %).)1، ومن 50 عامًا فأكثر بلغت 2.1%.

You Tube 2 - موقع يو تيوب

- حتتل مرص املرتبة الثانية عربيًا، بعد اململكة العربية السعودية واملرتبة الل)2 عامليًا من حيث استخدام 
موقع )يوتيوب( )بلغ %0.9 من إمجايل مستخدمي )يوتيوب عامليًا(.

التي يفّضل املرصيون الدخول  الرابع من بني املواقع اإللكرتونية   - يأيت موقع )يوتيوب( يف املركز 
إليها حتى منتصف يناير 2010م.

Blogs 3 - املدونات

جمموع  من   (0.7% يمثل  بام  2010م،  أبريل  حتى  مدونة   160 املرصية  املدونات  عدد  وصل    -
املدونات العربية، و%02 من عدد املدونات عىل املستوى العاملي.

توزيع  وجاء  املحلية.  والقضايا  األحداث  مع  أكثر  التفاعل  إىل  املرصية  التدوين  حركة  متيل    -
%18.9 شؤون  الشخيص،  بالشأن  %15.5 معنية  متنوعة،  %0.7) جماالت  االهتاممات كاآليت: 
و7%.)  حديثة،  وتقنية  علوم   (% اجتامعية،  شؤون   (.8% ثقافةي،  شؤون   1(.(% سياسية، 

جماالت أخرى.
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4 - الصحافة اإللكرتونية:

لتكون  )اإلنرتنت(  شبكة  توظيف  إىل  العربية  املنطقة  يف  الصحافة  اجتهت  التسعينيات  منتصف  منذ 
نافذة للنرش اإللكرتوين، وكانت صحيفة )الرشق األوسط( السعودية السّباقة يف النرش اإللكرتوين، 
إذ دشنت موقعًا هلا عىل )اإلنرتنت(. وجاء اهتامم الصحف املرصية بإنشاء مواقع هلا عىل الشبكة عام 
1997م، حني بدأت مؤسسة دار التحرير للطباعة والنرش بتأسيس موقع ضم نسخًا إلكرتونية من 
صحف )اجلمهورية( و)املساء( و)اجلا زيت(. وفيام يأيت نلقي الضوء عىل مالمح الصحافة اإللكرتونية 

يف مرص: 

هناك نوعان من الصحف واملجالت الورقية: صحف وجمالت هلا مواقع عىل )اإلنرتنت( تصل إىل    -
%).0)؛ بينام تصل نسبة الصحف واملجالت التي ليس هلا مواقع عىل )اإلنرتنت( إىل 59.6%.

-  فيام يتعلق بتوزيع املواقع للصحف واملجالت الورقية وفقًا جلهة اإلصدار؛ تشري البيانات إىل أن 
الصحف القومية تأيت يف املرتبة األوىل )6) موقع إلكرتونى(، ويف الرتتيب الثاين نجد الصحف 

اخلاصة )20 موقعًا(، بينام تتبوأ الصحف احلزبية املرتبة الثالثة )7 مواقع()9(. 
صدورها  لنمط  وفقًا  الورقية  واملجالت  للصحف  اإللكرتونية  املواقع  بتوزيع  يتعلق  فيام   -
أسبوعية،  لصحف  موقعًا   (( بني  ما  تتوزع  املواقع  أن  نالحظ  فأكثر(  شهرية  )يومية،أسبوعية، 

و15 موقعًا لصحف يومية، و)1 موقعًا لصحف تصدر كل شهر أو أكثر من شهر.
توضح  القراء،  تعليقات  خدمة  تتيح  التي  واملجالت  للصحف  اإللكرتونية  املواقع  إىل  بالنسبة    -

البيانات أن عددها يصل إىل 17 موقع بنسبة %27 من إمجايل املواقع ))6 موقع(.
-  للصحف واملجالت اخلاصة السبق يف إتاحة خدمة تعليقات القراء عىل مواقعها اإللكرتونية.

5 -  التلفاز واإلذاعة عرب اإلنرتنت:

التي  املادة  العربية يف نرش  الفضائية  القنوات  التي توظفها  النوافذ  نافذة مهمة من  أضحت اإلنرتنت 
تقدمها، فنسبة كبرية من هذه القنوات تعرض عىل مواقعها من خالل اإلنرتنت حمتوى الربامج التي 

)9(  بلغ إمجايل عدد الصحف واملجالت املطبوعة يف مرص 520 صحيفة يف عام 2010م تتوزع ما بني قومية، وحزبية، وخاصة صادرة عن 
هيئات متنوعة: حكومية، ونقابية وحمافظات، وجمالس شعبية ونيابية....
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قدمتها، بل يقدم بعضها خدمة البث املبارش عىل الشبكة. لقد أصبح التلفاز عرب الشبكة العاملية أكثر 
تفاعاًل مع اجلامهري، كام أصبح سوقًا لعرض املحتوى النادر من املواد اإلعالمية والوثائقية، باإلضافة إىل 
ترويج حمتوي الوسائل األخرى مثل بث جمموعة من اإلعالنات التقليدية. إن خدمة تلفاز )اإلنرتنت( 
عرب  “فالتلفزيون  )الويب(؛  عىل  و)الفيديو(  املحتوى  لتقديم  معارصًا  وأسلوبًا  جديدة  وسيلة  متثل 
األقامر  عرب  الفيديو  وختزين  لنقل  اإلنرتنت  بروتوكول  استخدام  هو  اهلندسية  الناحية  من  اإلنرتنت 

الصناعية”)10(. 

وفيام يتعلق باإلذاعة يتضح ظهور مواقع عىل )اإلنرتنت(توفر خدمات إخبارية مسموعة عىل مدار اليوم 
مثل )إريب راديو( التي ظهرت يف الدول العربية عىل صفحة )good news ( me( مستخدمة اللغتني 
اإلنجليزية والعربية(، وإذاعة )إسالم أون الين( التي بدأت عيل اإلنرتنت عام 2006. واستطاعت 
مرص توظيف اإلذاعات عل شبكة اإلنرتنت مقدمه مواد متنوعة؛ مثل: راديو املرصيني، وراديو الغد، 
وراديو مرص اليوم. أما عن أبرز مالمح التلفزة واإلذاعة املرصية عرب )اإلنرتنت(، فيمكن عرض أهم 

قسامهتا، كام جاءت يف تقارير معلوماتية الصادرة عن جملس الوزراء املرصي 2010م يف اآليت:

بلغت نسبة قنوات )النايل سات( التي توجد هلا مواقع عىل )اإلنرتنت( %58.8 من إمجايل 51 قناة    -
بني حكومية وخاصة.

-  بلغ عدد القنوات التلفازية التي تبث إرساهلا مبارشًة من خالل )اإلنرتنت( ) قنوات هي: )النيل 
لألخبار، والنيل الدولية، وقناة )OTV(، بنسبة %10 من إمجايل القنوات املرصية التي لدهيا مواقع 

عىل الشبكة.
-  يقدم موقع أخبار مرص )www. Egynews.net( خدمات إخبارية عىل )اإلنرتنت(، وحيتل املوقع 
التابع لقطاع األخبار باحتاد اإلذاعة والتلفزيون املرتبة 178 من إمجايل املواقع اإللكرتونية التي يتم 

تصفحها يف مرص. 
-  بلغت نسبة املحطات اإلذاعية املرصية عىل )النايل سات( التي هلا مواقع عىل )اإلنرتنت( 91.7% 

))) من 6) حمطة(.

)10(    )تقارير مركز املعلومات، مرجع سابق، نقال عن مؤسسة الفكر العريب؛ التقرير العريب األول للتنمية الثقافية، 2008م(
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عرب  مبارشة  إرساهلا  تبث  التي  سات(  )النايل  عىل  املرصية  اإلذاعية  املحطات  نسبة  وصلت    -
)اإلنرتنت( إىل %).27 من إمجايل املحطات التي لدهيا مواقع عىل الشبكة.

الكريم، والشباب والرياضة،  القرآن  الشبكة:  التي تبث إرساهلا مبارشة عرب  أبرز املحطات  -  من 
والرشق األوسط، والربنامج العام، وصوت العرب.

سادسًا: مستقبل التقنية اإلعالمية واملكتبة الرقمية يف العامل العريب:

لعبت التقنية اإلعالمية يف عرص العوملة أدوارًا مميزة يف نرش ثقافة التقنية والعمل احلر والتبادل املعريف 
)املفتوح(، ويف ترسيخ بنية أساسية تسهم يف زيادة اإلقبال عىل الوسائل التقنية املعارصة وانتشارها بني 
 Social Interaction مجيع رشائح املجتمعات اإلنسانية. وبناًء عليه تغريت أشكال التفاعل االجتامعي
مع  تتفق  جديدة  ملعايري  وفقًا  والشعوب  األمم  بني  عالقات  أنامط  وانطلقت  الشعوب،  بني  وأسس 
السعي  وَتَطّلَب ذلك  الثالثة(، متخطية مجيع احلواجز واحلدود.  )الثورة  املعلوماتية  مقتضيات عرص 
ْقَمَنة(، تلك التي أسهمت بفاعلية يف تسهيل عمليات  إىل األرشفة اإللكرتونية أو ما ُيْعَرف بعملية )الرَّ
وحفظ  وفروعها،  اإلنسانية  املعرفة  جماالت  مجيع  يف  واألفكار  واملعارف  املعلومات  عن  البحث 
املطبوعات والكتب واملؤلفات وأرشفتها وتبادهلا عىل الصعيد الكوين؛مما سّهل اسرتجاع املعلومات 

وتراكم املعارف وحرص املواد القديمة برسعة قياسية. 

الرغم من هذا  الرقمية، وعىل  واملكتبات  الكتب  تقنيات  بتطورات كربى يف جمال  يتسم  اليوم  عامل  إن 
التطور التقني اهلائل يف عامل )الدجيتال(، وعىل رغم االتساع حيز استخدامات شبكة )اإلنرتنت( يف العامل، 
بوصفها أهم مصدر من مصادر احلصول عىل املعلومات بغزارة؛ فإن كثريًا من املعارف اإلنسانية ال تزال 
حمتجزة يف بطون الكتب التي ُطبعت باألسلوب التقليدي من قبل، حتى أثناء العرص )الرقمي( الراهن 
نقص كبري يف الوصول إيل املعرفة املتعمقة وإىل األفكار األصيلة التي أنتجها الناس عىل مر العصور. 
املكتبات  إىل  اللجوء  إىل  يضطران  قد  املعرفة  إيل  واملتشوق  املعلومة  عن  الباحث  أن  املالحظات  ومن 
الذي يشري  املوجه  البحثية، ويصبح )اإلنرتنت( - يف هذه احلالة - هو  التقليدية للوصول إىل غاياهتام 
إىل املصادر املطلوبة. وحلاجة املكتبات إىل مسايرة التقنية املتقدمة يف العرص الرقمي فإن فكرة املكتبات 
الرقمية أضحت يف بؤرة االهتامم، فقد بدأت يف االنتشار يف املجتمعات الغربية بصورة غري مسبوقة يف 
مراحل التغري عىل مر التاريخ، مستفيدًة من التطور الرسيع واملكثف يف جمال حفظ املعلومات وَرْقَمَنَتها 
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بالبحث  اجلديرة  اإلشكالية  ولعل  جتاريًا.  النرش  صناعة  دعم  يف  يسهم  مما  فيها؛  والبحث  واستقرائها 
واملناقشة تتعلق بمستقبل املكتبة الرقمية يف جمتمعاتنا العربية، التي ال تزال تعاين من ضعف واضح يف 
إنشاء مواقع ملكتبات رقمية، إذ تشري الدراسات إىل ندرة مكتبات )الدجيتال( يف عاملنا العريب، فهناك عدد 
قليل منها مثل: - املكتبة اخلاصة بمعاهد األبحاث والدراسات اإلسرتاتيجية، التي قامت حديثا بَرْقَمَنة 

مجيع نتاجها العلمي باستخدام نظام )Knowledge Base(، وهي متاحة للعاملني يف املركز. 

-  مكتبة الوراق )www.alwaraq net( التي قامت بإنشائها رشكة كوزموس للربجميات، وتشتمل 
عىل أمهات الكتب الرتاثية العربية، ويتميز املوقع بالتخصص الدقيق يف حمتواه. 

احلسيني  عدنان  اللبناين  الباحث  بإنشائه  قام  الذي   )www.maraya net( الثقايف(  )مرايا  موقع    -
النتاج األديب العريب املعارص من شعر  والشاعر اإلمارايت علب بن متيم، ويسعى املوقع إىل مجيع 

وقصة ومرسح؛ وهو حتى اآلن ُيعد نواًة ملكتبة رقمية. 
باللغة  عنوان  ألف   50 عىل  وحيتوي   )www.askzad.com( زاد(  )أسك  العربية  املعلومات  بنك    -
العربية لكتابات وأبحاث ودراسات حديثة. وُيعد من أكرب املواقع العربية اعتناًء بالكتب العربية. 
ودراسات  وجملد  كتاب  ألف   60 عىل  وتشتمل  ؛  املوسوعية  للمكتبات  التابعة  )دهشة(  مكتبة    -

وبحوث تم تبويبها وتصنيفها بدقة علمية.
 -  موقع املوسوعة الشعرية التي أنشأها املجمع الثقايف يف أبو ظبي.

مكتبة املسجد النبوي الرشيف )www.mktaba.org( التي تقوم بجمع الكتب اإلسالمية يف صيغة    -
إلكرتونية ووضعها يف قواعد بيانات.

-  ملكتبة العربية التي متثل أكرب جتّمع للكتب العربية اإللكرتونية عىل مستوى العامل.
املعارصة يف  الغربية والتطورات  باملكتبات  إذا ما قورنت  قليلة  ُتّعد  املحاوالت  وال شك يف أن هذه 
يتعلق  بعضها  متداخلة  عوامل  إيل  ذلك  يرجع  وربام  العاملي؛  املستوى  عىل  الرقمية  املكتبة  جماالت 
املعلومات و)اإلنرتنت(، وبعضها يرتبط  بتقنية  التحتية اخلاصة  البنية  تقنية تتعلق بضعف  بتحديات 
الكوادر  بغياب  يتعلق  وبعضها  العريب،  العامل  يف  واملعارصة  التقليدية  بأشكاهلا  األمية  نَِسب  بارتفاع 
املعرفية  الفجوة  إىل  باإلضافة  والربجميات،  ْقَمَنة  الرَّ تقنية  جماالت  يف  للعمل  واملدربة  املؤهله  البرشية 

القائمة بني منتج التقنية وبني مستهلك بعض أدواهتا. 
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فهل نستطيع أن نشارك يف إنتاج تقنية معلوماتية تسهم يف حتويل املادة املتداولة إىل معرفة قادرة عىل 
خدمة اإلنسانية؟ وهل نحن عىل استعداد ملواجهة حتديات العوملة ومواكبة التقدم التقني فائق الرسعة، 
لنأخذ مكانًا عىل  املعلومات وتداوهلا دون رقيب أو حواجز أو حدود،  الناجتة عن ثورة  والتأثريات 
الثالثة أم سنظل حيارى بني إرٍث  اخلريطة املعرفية للمجتمع العاملي؟ وهل نميض يف ركاب األلفية 
ثقايف تقليدي نتغنى به وحضارة معرفية معارصة،، ننبهر هبا وهنرول إىل منتجاهتا لتصبح لدينا سلع 
قابلة لالستهالك؟. تساؤالت حتتاج إىل فكر ودراسات جادة ومناقشات تسهم يف بلورة اسرتاتيجية 

معرفية تنقلنا إىل احلضارة املعارصة لصالح شعوبنا ومستقبل األجيال العربية القادمة. 
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الرضا الدرايس جتاه ختصص املكتبات واملعلومات:
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د. عزة فاروق جوهري
أستاذ مساعد بجامعة الملك عبد العزيز

مدرس بجامعة بني سويف

اعلم: العدد الثامن
جمادى األولى 1432هـ - أبريل 2011م

املستخلص:
تستطلع الدراسة احلالية مدى الرضا الدرايس والتخصيص 
جتاه ختصص علم املكتبات واملعلومات من قبل طالبات قسم 
علم املعلومات بجامعة امللك عبد العزيز؛ للوقوف عىل مدى 
الرضا  حتقق  التي  والعوامل  بالقسم،  الدراسة  لبيئة  تقبلهن 
استطالع  حماولة  عن  فضاًل  والتخصص،  القسم  جتاه  هلن 

رؤى جديدة لدعم النظرة اإلجيابية نحو التخصص.

متهيد:

سياسات  العامل  دول  معظم  وضعت  لقد 
لدخول  جمتمعاهتا  لتهيئة  وإقليمية  وطنية 
هذه  بتحديث  وقامت  املعلومات،  عرص 
املستجدة  املتغريات  ضوء  يف  السياسات 
االتصاالت  أحدثتها  التي  للثورة  نتيجة 
وانطالقًا  اإلنرتنت.  وبخاصة  والشبكات 
السياسة  واضعي  عىل  جيب  فإنه  ذلك  من 
جتاه  املوقف  حتديد  للمعلومات  العربية 
والبدائل  اجلوهرية  القضايا  من  العديد 
إىل  احلاجة  تطرحها  التي  اإلسرتاتيجية 
الدخول يف عامل الغد املتسارع، ليس بحلول 
لنا  ما خلفه  بتصحيح  جزئية مؤقتة؛ ولكن 
اإلرث الثقيل يف ماضينا، ويقينًا فإن األمور 
تتحرك برسعة مذهلة ال تسمح لنا بمامرسة 
عاداتنا القديمة يف تصدير مشكالتنا ألجيالنا 
القادمة التي لن تغفر لنا إذا ما تقاعسنا عن 
الوفاء بتلك املهامت املصريية يف هذه املرحلة 

الراهنة من تاريخ البرشية.
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عليها  ُيلقى  التي  البرشية  املوارد  السياسات  واضعي  باهتامم  حتظى  أن  جيب  التي  القضايا  هذه  ومن 
العبء يف جمال املعلومات، ومعرفة دور املؤسسات التعليمية يف إعداد هذه الكفاءات وتنمية قدراهتا، 
لتقنية املعلومات  فلن تكون هناك تنمية حقة إن مل تكن تنمية شاملة، وال جدوى من وضع سياسة 
بعيدًا عن سياسة املعلومات نفسها؛ ذلك أنه لو جاز الفصل بني اجلوانب الفنية واجلوانب االجتامعية 
والثقافية يف جماالت التنمية األخرى فهو ال جيوز بالنسبة إىل التنمية املعلوماتية. وجتدر اإلشارة هنا إىل 
ه إىل تقرير ألفي )Alvey Report) ))) بسبب تركيزه عىل النواحي التقنية دون  النقد الشديد الذي ُوجِّ
غريها من اجلوانب السياسية واالجتامعية والتمويلية؛ فقد أثبتت التجارب العملية أن خرجيي الربامج 

ون ركائز التنمية يف ختصصاهتم حني يعملون هبا.))) التأهيلية املتخصصة ُيَعدُّ

الدراسية  اخلطة  العزيز  عبد  امللك  بجامعة  واملعلومات  املكتبات  قسم  طور  التوجه  هذا  إطار  ويف 
اخلاصة به ملرحلة البكالوريوس، وبدأ العمل بموجبها ابتداء من الفصل الدرايس األول للعام اجلامعي 
7)4)/8)4)ه)))، كام تبع تطوير اخلطة الدراسية تغيري تسمية القسم من )قسم املكتبات واملعلومات( 
إىل )قسم علم املعلومات( لتتواءم التسمية مع التطور اجلذري الذي حلق باخلطة الدراسية وخمرجاهتا 
والذي  انخفاض مستوى اخلرجيني؛  تدل عىل  توجد مؤرشات  العمل. ومع كل هذا  املأمولة لسوق 
ربام يرجع سببه إىل غياب الدافعية واالنتامء للمهنة لدى الدارسني، ونظرة املجتمع السلبية للمهنة، 
أخرى  مؤسسات  يف  وظائف  عىل  األقسام  خرجيي  حصول  وصعوبة  التخصيص،  التأهيل  وضعف 

عاملة يف غري التخصص مما يضيِّق سوق العمل أمامهم)4)، ومن هنا كان االهتامم هبذه الدراسة.

اخلطط  وإقامة  املعلومات  تقنية  إدخال  يف  وطنية  واسرتاتيجيات  سياسات  بلورة  أجل  من  1983م  عام  إنجلرتا  يف  ُأصدرت  وثيقة    (((
واملرشوعات واملؤسسات لدفع اجلهود البحثية والتطويرية يف جماالهتا املختلفة.

نبيل عيل. مالمح الواقع املعلومايت العريب وآفاقه املرتقبة. يف كتاب: املعلوماتية يف الوطن العريب: الواقع واآلفاق / رأفت رضوان...وأخ.   (((
ط1. عامن: مؤسسة عبد احلميد شومان، 2002م. ص ص 169-165.

جامعة امللك عبد العزيز – كلية اآلداب والعلوم االنسانية. اخلطة اإلجرائية لالنتقال من اخلطة السابقة إىل اخلطة املطورة لكلية اآلداب   (((
والعلوم االنسانية ، قسم املكتبات واملعلومات. جدة:كلية اآلداب، 1428/1427ه.ص1.

هشام عبد اهلل العباس. خمرجات التعليم اجلامعي وانعكاساهتا عىل سوق العمل السعودي. ورقة عمل مقدمة إىل ندوة » برامج علوم   (4(
املعلومات واملكتبات يف البلدان العربية ». بريوت ، 1423ه/ 2002م. 4 ص.
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أمهية الدراسة:

تتجسد أمهية الدراسة يف عدة نقاط هي:

ل بنسبة قليلة تعادل ).6  )( انخفاض اإلقبال من جانب الطالبات عىل قسم علم املعلومات، فقد ُسجِّ
% بالنسبة إىل باقي األقسام بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية–شطر الطالبات والبالغ عددها تسعة 
َمثَّّل اإلقبال عىل القسم من جانب الطالب والطالبات يف مقابل مجيع املسجلني  أقسام، يف حني 
بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالشطرين 5 %، ومن هنا ركزت الدراسة عىل طالبات قسم علم 
املعلومات البالغة نسبتهن 89.5 % من إمجايل املسجلني بالقسم، واستبعدت الطالب البالغ نسبتهم 

0.5) % يف هناية الفصل األول للعام اجلامعي 0)4)/))4)ه–009)/0)0)م)5).
)( ُتَعد هذه الدراسة األوىل يف جماهلا عىل مستوى اململكة العربية السعودية واخلليج العريب؛ وبخاصة 
والطالب  للطالبات  أقسام  يف  الدرايس  التقسيم  خصوصية  ضوء  يف  الطالبات  عىل  تركيزها  يف 
بشكل منفصل، وإتاحة كليات وأقسام خمتلفة لكال اجلنسني، فضاًل عن مستوى اإلقبال املختلف 

أيضًا عىل التخصصات املشرتكة.
ربام تقدم هذه الدراسة مؤرشات تفيد مسؤويل التخطيط بقسم علم املعلومات فيام خيص السامت    )(
اخلاصة بطالبات القسم، ومدى تقبلهن له ختصصًا دراسيًا أكاديميًا، ومدى رضاهن عنه؛ للوقوف 

عىل أسباب تساعد عىل تكوين أفضل هلن ومن َثمَّ رقي بالتخصص.
4(  قد تساعد الدراسة احلالية يف وضع تصور مستقبيل للتخصص، وتشكل دافعًا قويًا للتطوير وإثبات 

الذات.
املكتبات واملعلومات هلم خلفيات يف  املقبولني يف مدارس  وقد ذكر والس )Wallace))6) أن معظم 
اإلنسانيات، ويلتحقون بالتخصص نظرًا إىل فشلهم يف القبول يف كليات أخرى كانت اخليار األول 
بعني  النظر  إىل  يدعو  ما  التخصص.وهذا  جتاه  الدافعية  وعدم  الركود  هي  املحتملة  والنتيجة  هلم، 
توافق  عدم  من  يذكر  ما  ضوء  يف  بخاصة  إعدادها،  خطوات  يف  املتوقعة  املخرجات  هلذه  االعتبار 
ُينتظر من التعليم  خمرجات التعليم اجلامعي مع سوق العمل، وعدم توافر مهارات وكفاءات معينة 

)5) وحدة اإلحصاء واملعلومات، عامدة تقنية املعلومات 1431/1ه _ 2010/2م.
(6( Wallace, D. P. Creativity in library and information science education: Implications for curriculum design.- 

New York:The Haworth Press, 1989.- p.16-19.
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العايل تنميتها لدى الطالب حتى يستطيعوا مواكبة التغريات يف األلفية الثالثة، والتي حددهتا اليونسكو 
منذ عام 998)م بـ)0)( كفاءات تتعلق بالتعليم األكاديمي، و)8( تتعلق بالشخصية، و)9( تتعلق 

ببيئة العمل الفعلية)7).

ومن هنا كانت الدراسة للوقوف عىل العوامل التي تتعلق بالتعليم األكاديمي بالقسم، ثم ما له عالقة 
بالتقبل الشخيص للتخصص وبيئة العمل به، وبخاصة يف ضوء توصيات املنتدى اإلقليمي عن املرأة 
املعلومات،  جمتمع  يف  املرأة  قدرات  بناء  إىل  توصياته  دعت  التي  واملعلومات)8)  االتصاالت  وتقنية 
ودعم الربامج التعليمية والتدريبية هلا لتحقيق تفاعلها مع املحتوى الرقمي لتأهيلها للعمل يف جمتمع 
خالل  من  له  ل  ُتؤهَّ أن  يمكن  والذي  ُبعد،  عن  العمل  خالل  من  أو  نظامية  وظائف  يف  املعلومات 

التخصص جمال الدراسة احلالية بوصفها أخصائية يف علوم املعلومات.

مشكلة الدراسة:

فضاًل عن االنخفاض يف نسبة التسجيل بالقسم فقد ُوجد ترسب منه بعد تسجيل الطالبات به ملدة 
الطالبة  القسم مرحلة جتتازها  ُيَعد  التحويل منه إىل أقسام أخرى؛ أي  إذ حيدث  فصل درايس واحد 
ل إىل قسم آخر، فنجد غالبا أعداد الطالبات يف املستوى الدرايس الثالث )األول  لرفع معدهلا ثم حتوَّ
التخصيص( تفوق األعداد املسجلة ببقية املستويات الدراسية دائاًم كام يتضح من اجلدول رقم ))).
انتباه  أثار  األمر الذي ينعكس بوضوح يف قصور يف مستوى التحصيل الدرايس لدى الطالبات؛ مما 
الباحثة للقيام باستقصاء املوقف بصورة موضوعية للبحث عن األسباب التي تؤدي إىل تلك احلالة 
يف  األكاديمي  التقويم  وكذا  التأهيل  أمر  عىل  القائمني  مساعدة  يف  يسهم  مما  القسم؛  من  النفور  من 
القسم حمل الدراسة للوقوف عىل أسباب هذا االجتاه السلبي، ولوضع تصور ملؤرشات تعزز االجتاه 
اإلجيايب نحو التخصص بصفة عامة والقسم بصفة خاصة، ولتنمية األداء بشكل صحيح ورفع مستواه 

تقويمية  دراسة  املعلومات:  ومراكز  باملكتبات  العاملة  القوى  إعداد  يف  املؤثرة  العوامل  العمودي.  حممد  وهدى   ، ضليمي  طه  سوسن   (7(
للخطة الدراسية املطورة ملرحلة البكالوريوس يف قسم املكتبات واملعلومات بجامعة امللك عبد العزيز. االجتاهات احلديثة يف املكتبات 

واملعلومات ، مج15،ع29)يناير 2008م(. ص64.
املنتدى اإلقليمي عن املرأة وتكنولوجيا االتصاالت واملعلومات ، القاهرة 17-19 ديسمرب 2003م. جملة املكتبات واملعلومات العربية ،   (8(

س25 ،ع1)يناير 2005م(.ص ص 180-175.
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)برامج  ندوة  يف  مت  ُقدِّ له  بحثية  ورقة  يف  طاشكندي)9)  أكد  وقد  ُمثىل.  بدرجات  منها  واالستفادة 
تدريس  برامج  تقويم  أمهية  عىل  ))4)ه(  بريوت،  العربية،  البلدان  يف  واملكتبات  املعلومات  علوم 
علوم املكتبات واملعلومات، وذكر أيضًا أن النظم التعليمية يف الواليات املتحدة األمريكية قد ربطت 
بقاء براجمها واستمرارها وحتديثها بآليات التقويم للتعرف إىل مواطن الضعف والقوة هبا، وتضمنت 
املناهج  واألهداف،  الغايات  املستهدفة،  والرسالة  التخصيص  الكيان  حتديد  لديه:  التقويم  عنارص 

الدراسية، بنية الكوادر البرشية، الطالب، التجهيزات األساسية املساندة.

وعليه يمكن صياغة مشكلة الدراسة يف السؤال اآلتية:

املكتبات  علم  ختصص  جتاه  والتخصيص  الدرايس  املعلومات  علم  قسم  طالبات  رضا  مدى  ما   *
واملعلومات بجامعة امللك عبد العزيز؟ وما مدى تقبلهن لبيئة الدراسة؟ وما العوامل التي حتقق الرضا 

هلن؟

أهداف وتساؤالهتا الدراسة:

املكتبات  علم  ختصص  جتاه  والتخصيص  الدرايس  الرضا  مدى  إىل  التعرف  إىل  الدراسة  هدفت 
عن  اإلجابة  حماولة  يف  اهلدف  وتبلور  الطالبات،  العزيز–شطر  عبد  امللك  جامعة  يف  واملعلومات 

التساؤالت اآلتية:

)( ما هي السامت األكاديمية لطالبات قسم علم املعلومات بجامعة امللك عبد العزيز؟
)( ما هي سبل تعرف الطالبات إىل التخصص؟
)( ما أسباب التحاق الطالبات إىل التخصص؟

4( ما مدى تقبلهن لبيئة الدراسة بالقسم؟
5( ما هي درجة الرضا عن التخصص؟

6( ما أهم العوامل التي حتقق الرضا لدى الطالبات عن قسم علم املعلومات؟
7( ما أهم العوامل التي ال حتقق الرضا لدى الطالبات عن قسم علم املعلومات؟

املقاييس  ملضاهاة  التغيري  عن  البحث  العريب:  الوطن  يف  واملعلومات  املكتبات  علوم  تدريس  برامج  تقويم  طاشكندي.  صالح  عباس   (9(
الدولية.- ورقة عمل مقدمة إىل ندوة » برامج علوم املعلومات واملكتبات يف البلدان العربية ». بريوت ، 1423ه /2002م. ص.19.
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8( ما أهم العوامل التي حتقق الرضا لدى الطالبات عن ختصص املكتبات واملعلومات؟
9( ما أهم العوامل التي ال حتقق الرضا لدى الطالبات عن ختصص املكتبات واملعلومات؟

0)( ما أهم الرؤى اجلديدة التي تدعم النظرة اإلجيابية نحو التخصص؟

منهج الدراسة وأدواهتا:

املتعمقة حلالة واحدة،  بالدراسة  يعنى  الذي  املنهج  فهو  احلالة؛  دراسة  منهج  الدراسة عىل  اعتمدت 
املناسبة لدعم  الدراسة، واقرتاح احللول  الظاهرة موضوع  والوقوف عىل األسباب واملعوقات وراء 

العوامل اإلجيابية أو تعديل املسار للعوامل السلبية)0)).

وقد تم مجع البيانات الالزمة ألغراض هذه الدراسة من خالل استبانة تم تصميمها هلذا الغرض بعد 
االطالع عىل دراسات سابقة ذات عالقة بموضوع الدراسة، وقد تكونت االستبانة من ثامنية وثالثني 

سؤااًل غطت أربعة حماور:

املحوراألول: شمل املعلومات العامة، وتضمن مخسة أسئلة عن السامت العامة ملجتمع الدراسة.

املحورالثاين: درس االلتحاق بقسم علم املعلومات ودوافع التعرف إليه وسبله، ومعايري القبول به، 
وتضمن ستة أسئلة.

املحور الثالث:استهدف معرفة عوامل التقبل للقسم والتخصص يف مخسة وعرشين سؤااًل.

املحور الرابع: وجاء يف سؤالني تضمنا مخسني فقرة لقياس مدى الرضا عن القسم وإمكاناته وبيئته، 
وعن التخصص ومعطياته وهويته، وذلك بمقياس مخايس للدرجات )راٍض جدًا – راٍض – ال أدري 

– غري راٍض جدًا(. – غري راٍض 

جمتمع الدراسة وحدودها:

َن جمتمع الدراسة من طالبات قسم علم املعلومات املسجالت بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  تكوَّ
اجلامعي  العام  من  األول  الدرايس  الفصل  يف  األوىل  اجلامعية  باملرحلة  العزيز  عبد  امللك  بجامعة 

1997م.   ، اللبنانية  املرصية  الدار  القاهرة:  واملعلومات.  املكتبات  علم  يف  البحث  مناهج  يف  املحاورات  خليفة.  العزيز  عبد  شعبان    ((0(
ص303.
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ستة  عىل  موزعات  طالبة   )(64( عددهن  والبالغ  009)/0)0)م،  املوافق  0)4)/))4)ه 
بيانات مركز  بقاعدة  الفعيل  يتضح من اجلدول رقم ))(. ومن خالل احلرص  مستويات دراسية كام 
لدهين  املسجل  الكيل  املجتمع  من  طالبة   )((( أن  للباحثة  اتضح  املعلومات  تقنية  بعامدة  اإلحصاء 
اعتذارات عن الدراسة أو صدر قرارات بشأهنن بطي القيد أو الفصل؛ مما جيعل جمتمع الدراسة احلايل 

))))( طالبة تشكل املستويات الستة جمال الدراسة.

اجلدول رقم )1( مفردات جمتمع الدراسة وفقًا للمستوى الدرايس

املجموعم الثامنم السابعم السادسم اخلامسم الرابعم الثالثاملستوى الدرايس

64)4)6)5)))))94العدد املسجل

وقد تم اختيار عينة عشوائية طبقية لتمثل املستويات الستة جمتمع الدراسة بواقع 0) مفردة من كل مستوى درايس، 

تم توزيع االستبيان عليهن ومجعه يف هناية الفصل الدرايس األول من العام اجلامعي 0)4)/))4)ه. بمجموع كيل 

)80) مفردة( يمثلن 80 % تقريبًا من املجتمع الكيل املتاح للدراسة البالغ عدده ))))( مفردة.

الدراسات السابقة:

كثرية هي الدراسات التي تناولت اإلعداد األكاديمي ألخصائي املكتبات واملعلومات وكذلك برامج 
التي أحدثتها  اهلائلة  التطورات  العقدين األخريين يف ظل  املكتبات واملعلومات، وبخاصة يف  تعليم 
سلوكيات  يتطلب  ومعلومايت  تقني  تقدم  من  ذلك  طرحه  وما  املعلومات  وتقنية  االتصاالت  ثورة 
وأساليب إعداد وتأهيل وعمل جديدة، وقد تم التناول يف ظل هذه املستجدات للموضوع سواء عىل 
مستوى األقسام الفردية أو اجلامعات املحلية أو عىل مستوى إقليمي، وكان التناول عىل مستوى اخلطط 
الدراسية أو مقررات بعينها أو الربامج الدراسية ومقوماهتا سواء بالتحليل هلا أو إجراء دراسات مقارنة 
بني خطط سابقة والحقة أو جلامعات وأقسام خمتلفة يف براجمها. وخلصت معظم الدراسات إىل وجود 
تغريات يف بعض اخلطط الدراسية وبرامج التعليم والتأهيل لتخصص املكتبات واملعلومات، وذلك 
يتطلبها  التي  املهارات  الدارسني  إلكساب  حماولة  يف  خمتلفة،  بنسب  احلديثة  التقنية  مقررات  بإضافة 
سوق العمل احلايل، مع التوصيات بالتوسع يف اجلانب التطبيقي لسد اهلوة بينه وبني اجلانب النظري، 
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والتأكيد عىل رضورة التدريب امليداين ودوره يف صقل املخَرج النهائي ألخصائي املعلومات لسوق 
العمل احلكومي واخلاص)))).

ور اخلطط، ملحاولة  أما الدراسات التي تناولت العنرص البرشي ذاته الذي ُتَعد من أجله الربامج وُتطَّ
التعرف إىل تقبله لتخصصه وتوجهه له حتى يمكن ترقيته بالتطور املطلوب، وقياس مدى رضائه عن 
املنشود؛ فهي حمدودة.  ل هلا لنضمن إصابة اهلدف  ُيؤهَّ التي  التي يعيشها ومهنة املستقبل  التعلم  بيئة 

ٍ ما يأيت: وكانت من أهم هذه الدراسات العلمية التي تم رصدها من اإلنتاج الفكري يف ترتيٍب زمنيَّ

)( الدراسة التي أجراها عمر مهرشي 989)م)))) عىل طلبة علم املكتبات واملعلومات يف األردن، والتي 
أظهرت أن مستوى اجتاههم نحو املهنة كان إجيابيًا، وأن هناك فروقًا ذات داللة إحصائية بني متوسطات 
درجات الطلبة يف اجتاهاهتم نحو ختصص املكتبات ُتعزى إىل نوع املؤسسة التي يدرسون فيها، ومل تكشف 

نتائج الدراسة عن فروق ذات داللة إحصائية ُتعزى إىل متغري اجلنس أو املستوى الدرايس.

)( دراسة ربحي مصطفى عليان )00)م)))) والتي َهَدَف منها إىل إجراء دراسة مسحية للتعرف إىل 
السامت األكاديمية واالجتامعية واالقتصادية لطلبة علم املكتبات واملعلومات يف اجلامعات األردنية، 
قوامه  جمتمع  عىل  ع  ُوزِّ الذي  االستبيان  عىل  الدراسة  واعتمدت  التخصص.  هبذا  التحاقهم  ودوافع 
50) من الطالب. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن 74 % من الطالب حاصلون عىل معدالت جيدة 
من   %  8(.6 نسبته  ما  اإلناث  ومتثل   ،%  79 بنسبة  األديب  القسم  من  وغالبيتهم  العامة،  الثانوية  يف 
 40 وأن  واقتصاديًا،  وتعليميًا  وثقافيًا  اجتامعيًا  احلال  متوسطة  أرس  من  الطالب  غالبية  وأن  الطلبة، 
% من الطلبة اختاروا التخصص بأنفسهم، وأن من أقوى الدوافع يف اختيار التخصص أنه جديد يف 
األردن. وخلصت الدراسة إىل رضورة وضع سياسة مناسبة لقبول الطلبة يف التخصص، مع مراعاة 
مبدأ التوازن يف القبول بني الطالب والطالبات، وإجراء مزيد من البحوث والدراسات حول برامج 

تدريس علم املكتبات واملعلومات ودوافع التحاق الطلبة هبذا التخصص أو إعراضهم عنه.

))))  سوسن طه ضليمي ، وهدى حممد العمودي. مصدر سابق. ص ص 78-58.
))))  عمر مهرشي. اجتاهات طلبة علم املكتبات نحو مهنة املكتبات يف األردن. دراسات، مج 17، ع3 )1990(. ص ص91-67.

األردنية  اجلامعات  املعلومات يف  املكتبات وعلم  لطلبة ختصص  األكاديمية واالجتامعية واالقتصادية  السامت  ربحي مصطفى عليان.    ((((
ودوافع التحاقهم بالتخصص. العربية 3000 ، ع4،3 )2002م(. متاح عىل:

 html.11/2002-http://www.arabcin.net/arabiaall/3.4 في )2010/1/30م(
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املكتبات  قسم  واقع  إىل  التعرف  إىل  منها  َهَدَف  004)م)4))والتي  عام  مغاوري  عالء  دراسة   )(
والوثائق واملعلومات بجامعة املنيا بجمهورية مرص العربية من خالل آراء طالبه، واعتمد يف دراسته 
الفرق  مفردة متثل   90 قوامها  عينة طبقية  تم طرحه عىل  باستبيان  احلالة، مستعينًا  دراسة  منهج  عىل 
الدراسية األربع ملرحلة الليسانس، وقد أسفرت الدراسة عن جمموعة من النتائج منها أن هناك كثريًا 
املقررات  كفاية  عدم  جانب  إىل  القسم،  عىل  الطالب  إقبال  يف  تتحكم  التي  االجتامعية  العوامل  من 
الوظيفية  للمقررات  الدرايس  املستوى  فضاًل عن ضعف  واحلاسبات،  املعلومات  تقنية  تتناول  التي 
التطبيقية، وعدم اإلقبال عليها، وعدم كفاية التدريب امليداين، وشيوع حالة ضعف يف الرضا الدرايس 

بني طالب القسم يف ضوء ضعف العالقة بني الطالب واألستاذ.

4( وقامت وهيبة غرارمي عام 008)م)5)) بدراسة حتليلية للطالب املسجلني بتخصص علم املكتبات 
ووهران،  )اجلزائر،  جامعات  ثالث  يف  للطالب  األكاديمية  السامت  إىل  التعرف  هبدف  اجلزائر  يف 
وقسنطينة( يف األعوام من 000)م إىل 006)م من واقع التسجيالت اجلامعية الرسمية بالدولة، وكان 
من أهم ما أسفرت عنه الدراسة أن نسبة 96,74 % من امللتحقني بالتخصص حاصلون عىل الثانوية 
بمعدل مقبول، وأن 78 % منهم الشعب األدبية، واإلناث منهم يمثلن 66,68 %، وأن نسبة )0,)) 
امللتحقني  88,99 % من  أن  ُوجد  منهم، يف حني  أوىل  برغبة  بالتخصص  التحقوا  الذين  فقط هم   %
بالتخصص مل يكن ختصص املكتبات اختيارهم األول، ونسبة )4,)) % دخلوا التخصص دون رغبة 
رت نسب التخرج بواحد من كل ثالثة مسجلني بالتخصص، مما دعا األساتذة وبنسبة  منهم؛ لذا ُقدِّ
45 % إىل اإلقرار بأن مستوى الطلبة يف تراجع وأهنم عند خترجهم ال يكتسبون كثريًا من املهارات. 
وُتَعد هذه العوامل املسؤولة عن النظرة الدونية هلذا التخصص من قبل املجتمع. وأوصت الدراسة 

برضورة تغيري معايري القبول هبذا التخصص لتغيري النظرة جتاهه.

)6)) هبدف معرفة واقع   (008 الباسط عام  التي أجرهتا آمال طه وسهري عبد  الدراسة  5( ثم كانت 

)4))  عالء عبد الستار مغاوري. الرضا الدرايس لدى طالب أقسام املكتبات واملعلومات: دراسة حالة لقسم املكتبات والوثائق واملعلومات 
بجامعة املنيا.- جملة املكتبات واملعلومات العربية ، س24، ع1)يناير 2004(. ص ص -49 72.

س18،   ،  3000 العربية  التكوين.  لتقييم  فعال  مؤرش  باجلزائر:  املكتبات  علم  لطلبة  األكاديمية  سعيدي.السامت  غرارمي  وهيبة    ((5(
ع31)أبريل 2008م(. ص ص 103-83.

بني  جامعة   – اآلداب  بكلية  والوثائق  املكتبات  بقسم  الدراسة  نحو  الطالب  اجتاهات  عيد.  الباسط  عبد  وسهري   ، حممد  طه  آمال    ((6(
سويف:دراسة وصفية حتليلية. دراسات عربية يف املكتبات وعلم املعلومات ، مج13، ع2 )مايو 2008م(. ص ص 124-60.
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اجتاهات  وقياس  سويف،  بني  اآلداب–جامعة  بكلية  والوثائق  املكتبات  بقسم  األكاديمية  الدراسة 
الطالب نحو الدراسة بالقسم. واعتمدت الباحثتان عىل املنهج الوصفي التحلييل مستعينني باالستبانة 
بوصفها أداًة رئيسًة جلمع البيانات من عينة قوامها )70)( طالبًا وطالبة يمثلون )9.)5 %( من طالب 
الفرقة الثالثة والرابعة ومتهيدي املاجستري. وأسفرت الدراسة عن عوامل رضا بنسب عالية فيام يتعلق 
التدريس عىل إدارة املحارضات وحل  املتفوقني دراسيًا، وقدرة هيئة  التدريس للطالب  بتقدير هيئة 
التعليمية، وتنظيم رحالت علمية  العملية  باملكتبة خلدمة  الطالب، ومالءمة املجموعات  مشكالت 
وزيارات ميدانية ملؤسسات معلوماتية، وتنوع املواد الدراسية. أما انخفاض معدل الرضا فقد كان فيام 
يتعلق بأسلوب معاملة أعضاء هيئة التدريس للطالب، ومدى مالءمة قاعات املحارضات ووسائل 

التدريس، وأساليب التقويم املتبعة، وتوافر املعامل واألدوات األساسية للتخصص.

ومن هذه الدراسات السابقة نجد أن األوىل استهدفت أراء جمتمعها جتاه التخصص، والثانية استهدفت 
دراسة سامت املجتمع أكثر من توجهه للتخصص، أما الثالثة واخلامسة فقد استهدفتا دراسة املجتمع 
يف ظل بيئته التعليمية ومكوناهتا وإمكاناهتا لقياس الرضا عن هذا الوضع الراهن، يف حني استهدفت 
الدراسة الرابعة حتليل السامت للطالب املسجلني بالفعل يف التخصص من واقع البيانات الرسمية هلم 
دون التعرض ملدى رضاهم من عدمه بصورة مبارشة، ومن هنا يوجد الفرق يف أن الدراسة احلالية 
تكوين علمي ختصيص جيد كام  فيها عنارص  تتوافر  بالفعل  والتي  إمكاناته  املجتمع يف ضوء  تدرس 
هذا  مع  ولكن  الفكري،  اإلنتاج  حيث  من  مماثلة  تعليمية  بيئات  استقراء  ضوء  يف  الباحثة  تعايشها 
طرحت مشكلة الدراسة نفسها يف امليدان كام رأهتا الباحثة؛ لذا استهدفت الدراسة احلالية قياس الرضا 
لدى هذا املجتمع يف ضوء بيئته الراهنة، فضاًل عن الرضا عن التخصص أو املهنة يف جمتمع خمتلف عن 
املجتمعات السابقة، وهذا ما جيعل الدراسة إضافة جديدة عن سابقاهتا كوهنا ُطبِّقت عىل بيئة خمتلفة؛ 
براجمها،  يف  وجوهرية  رسيعة  تطورات  وجود  مع  الطالب،  عن  الطالبات  شطر  انفصال  حيث  من 

وانخفاض يف عدد ملتحقيها.

ندرة  الباحثة  وجدت   )ERIC( قاعدة  عىل  االطالع  خالل  ومن  األجنبية  بالدراسات  يتعلق  وفيام 
الدراسات التي تناولت موضوع الرضا الدرايس يف ختصص املكتبات واملعلومات، فيام عدا دراسة 

أعدت بوصفها تقريرًا.
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 Pradeepa( أعده كٌل من )Bangkok( م عام 999)م)7)) ملؤمتر اإلفال يف بانكوك 6( تقرير مبارش ُقدِّ
الدارسني وأعضاء  اجتاهات  التعرف عىل  إىل  Wijetunge(، و)Jonathan Willson( هدفا من خالله 

هيئات التدريس والعاملني بحقل املكتبات نحو برامج تعليم املكتبات واملعلومات يف سرييالنكا يف 
ذلك الوقت، بام فيها املكانة املتدنية ألخصائي املكتبات مقارنة باملهن األخرى، ومدى الرضا عنها. 
املكتبات واملعلومات وبخاصة من جانب  برامج تعليم  الدراسة وجود اجتاه سلبي نحو  أثبتت  وقد 

العاملني باملهنة؛ مما ألقى بالعبء الشديد عىل مطوري الربامج الدراسية يف هذا املجتمع.

مصطلحات الدراسة:

الرضا الدرايس:

متأثرًا  هبا  يدرس  التي  األكاديمية  املؤسسة  جتاه  الطالب  هبا  يشعر  التي  للمشاعر  النهائي  الناتج  هو 
بمجموعة من العوامل واملتغريات التي تتعلق بطبيعة دراسته من حيث: املقررات الدراسية، برامج 
دم بداخل  الدراسة وُنُظمها، عالقته بأعضاء هيئة التدريس، باإلضافة إىل األنشطة واخلدمات التي ُتقَّ

تلك املؤسسة األكاديمية ومدى مالءمة كل ذلك لطموحه الدرايس ورغبته يف التفوق)8)).

الرضا املهني:

ويف إطار البحث عن تعريف للرضا التخصيص مل جتد الباحثة من استطالعها لإلنتاج الفكري سوى 
تعريف إجرائي للرضا املهني توسمت الباحثة يف مضمونه اشتامله ملا تقصد به الرضا عن التخصص، 

وكان هذا التعريف–بعد تعديل بسيط عليه–كام عرفه عيل العمري هو:

قناعته  مع  خارجها،  أو  العمل  بيئة  داخل  سواء  به  املحيطني  وتقدير  باحرتام  الفرد  شعور  “مدى 
الشخصية بمهنته ومتسكه هبا “ )9))، إذ وجد أن املهنة “ ُتَعد جمموعة من األعامل املرتابطة التي تنتمي 

((7(  Wijetunge, Pradeepa & Willson, Jonathan. Availability of information to LIS curriculum developers and 
policy makers and the status of LIS education system: The case of an information poor country. – Reports 
presented in IFLA council and general conference programmed and proceedings” 65th, Bangkok,Thailand, 
August 20-28.1999”

)8))  عالء عبد الستار مغاوري. مصدر سابق. ص 53.
)9))  عيل أمحد العمري. الرضا املهني: دراسة ميدانية للتعليم االبتدائي يف اململكة العربية السعودية. ط1. جدة: خوارزم العلمية ، 2009م. 

ص70.
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إىل عائلة واحدة”)0))، وهذه األعامل البد من أن ُتْتَقن بدراسة ختصصية، ولعل هذا ما حدا بالباحثة إىل 
أن تعدَّ مفهوم الرضا املهني يمكن أن ينساق أيضًا عىل الرضا التخصيص.

االجتاه:

حالة وجدانية تكشف عن درجات من التفضيل أو عدم التفضيل ملوضوٍع ما تكونت بفعل عوامل 
سابقة، منها تراكم معتقدات ومعارف وما ترتَِّب عليها أو ارتبط هبا من مكافآت وعقاب، وحتث هذه 

احلالة الفرد عىل إصدار سلوك نحو موضوع االجتاه أو ضده)))).

الدراسة النظرية:

* العوامل املؤثرة يف برامج تعليم املكتبات واملعلومات:

التطور سمة أساسية من سامت املجتمعات اإلنسانية بوجه عام، ومن الطبيعي أن يكون جمال املكتبات 
واملعلومات من أكثر املجاالت تأثرًا بالتغريات املحيطة يف املجتمع الرتباطه بظاهرة املعلومات متعددة 
االرتباطات ومتسارعة التنامي، ومن هنا فقد فرض هذا الوضع مراعاة بعض القضايا التي تؤثر يف 

تعليم هذا التخصص واملتمثلة فيام يأيت))))

))( مراعاة متغريات بيئة املعلومات واملتمثلة يف:
الدمج بني خدمات املكتبات واملعلومات وتقنية احلاسبات واالتصاالت.  *

عدِّ املعلومات واملعرفة موردًا اقتصاديًا يفوق يف أمهيته املوارد الطبيعية واملادية)))).  *
رفع إدراك دور املعلومات لدى املجتمعات يف التنمية الشاملة.  *

))( مراعاة تغري سامت املستفيدين.
))( مراعاة تغري دور املكتبات ومراكز املعلومات.

)4( مراعاة تغري دور أخصائي املعلومات واتساع سوق العمل أمامه.

)0))  املصدر السابق. ص28.
))))  طريف شوقي حممد فرج. السلوك القيادي وفعالية اإلدارة. القاهرة: مكتبة غريب ، 1992م. ص174.

))))  ثروت يوسف الغلبان. تعليم املكتبات واملعلومات يف مرص: املوقف عند هناية القرن. االجتاهات احلديثة يف املكتبات واملعلومات ، ع14 
)2000م(. ص ص 95-91.

))))  نبيل عيل. العرب وعرص املعلومات. الكويت: املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ، 1994م. )سلسلة عامل املعرفة ، 184(. ص 22.
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)5( مراعاة ديناميكية تطوير دور مدارس املكتبات واملعلومات استجابًة للتغريات املتالحقة، متمثاًل يف:
السعي إىل حتقيق متطلبات معايري االعتامد لرفع جودة اخلرجيني واالعرتاف هبم.  *
توفري برامج التعليم املستمر والتعليم عن بعد عرب أقسام املكتبات واملعلومات.  *

تطوير املناهج واملقررات بشكل مستمر لتواكب التطورات واملتغريات احلاصلة.  *
ببعض  التدريب  وممارسة  واقعية  بصورة  متطلباته  ملعرفة  العمل  سوق  مع  تواصل  جسور  *فتح 

مؤسساته.

*  رؤى جديدة لتطوير التخصص:

شهد الربع األخري من القرن العرشين عددًا من التطورات والتغريات يف بيئة املعلومات متثلت يف ثورة 
املعلومات بكل أبعادها، وتطور تقنية املعلومات بكل روافدها، وتغري سامت املستفيدين واحتياجاهتم، 
النهاية السامت املميزة  وتغري املنظور االقتصادي واالجتامعي للمعلومات، وغري ذلك مما يشكل يف 
املعلومات بكل  التغريات إىل وظائف وخدمات مؤسسات  أثرت كل هذه  املعلومات. وقد  ملجتمع 
مهارات  إىل  حاجتهم  وبرزت  األخصائيون،  يؤديه  الذي  الدور  تغري  ذلك  عىل  وترتََّب  أنواعها، 
الدائم  التغري  يظل  أن  املنتظر  والتي من  تغريت،  التي  الظروف واألوضاع  تناسب  وخربات جديدة 
سمة هلا)4))، وبام أن التأهيل األكاديمي ألخصائي املعلومات يمثل البوابة الرئيسة لتحسني خدمات 
واملعلومات  املكتبات  لتعليم  األكاديمية  املؤسسات  كفاءة  قدر  عىل  أنه  وبام  املجتمع،  يف  املعلومات 
وفاعليتها يكون مستوى األخصائيني وخرباهتم النظرية ومهاراهتم العملية، ويكون نجاحهم يف إدارة 
باإلعداد  تتعلق  إىل رؤى جديدة  التطلع  فقد كان  املعلومات؛  وتشغيل خمتلف مؤسسات وخدمات 

األكاديمي يف التخصص يمكن طرحها يف النقاط اآلتية:

)1(اإلبداع وانسجام الدراسة مع التطبيق:

يرى معظم الباحثني رضورة وجود نوع من املواءمة بني كلٍّ من املجال النظري واملجال التطبيقي، وأن 
الدور األعظم ألعضاء هيئة التدريس واملهنيني يتمثل يف إجياد التوازن املمكن بينهام، ولعل الدمج بني 
التفكري اإلبداعي والتفكري الروتيني هو إحدى طرائق املواءمة، إذ إن التفكري اإلبداعي ليس تفكريا 
يدرسها  التي  للمشكلة  الراهن  واملوقف  الفرد  لدى  املعريف  الرصيد  استثامر  عىل  يعمل  لكنه  نمطيًا 

)4))  ثروت يوسف الغلبان. مصدر سابق. ص89.
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واإلمكانات املتاحة للوصول إىل نتائج أصيلة فيها)5)). ومن هنا كان توجه معظم اجلامعات العربية 
نحو إدخال مقررات دراسية تتعلق بإكساب الطالب التفكري ومهاراته يف املستويات الدراسية األوىل 

الستثامره يف بناء خمرجات التعليم العايل بمهارات جيدة.

)2(املوائمة بني اجلوانب التعليمية التقليدية واجلوانب التقنية:

واجلوانب  التقليدية  اجلوانب  بني  متساٍو  مزيج  من  واملعلومات  املكتبات  علم  يتكون  أن  من  البد 
االبتكارية من تقنيات حديثة، فهناك بعض الركائز التي تستمر يف منظومة العمل كالتزويد والعمليات 
التنظيمية للمعلومات وإدارهتا واستخدامها وهذه تشكل املحاور الرئيسة ملعظم برامج علم املكتبات 
واملعلومات، فضاًل عن وجود أشياء تتغري برسعة تيرس أداء العمل يف الركائز األساسية للتخصص 
ومنها التقنيات، فالبد من اكتساب مهارات التعامل معها والتواؤم مع متغرياهتا الستثامرها بصورة 

مثىل، مع ربط علم املكتبات واملعلومات بالتخصصات والوحدات األكاديمية األخرى.

3( إجياد مسارات يف التخصص:

للدارسني  التخصصية  االختيارات  يف  بالتوسع  واملعلومات  املكتبات  مدارس  تقوم  أن  من  البد 
داخل املهنة، ومن َثمَّ فمستقبل املهني يف املعلومات سيكون مرهونًا بقدرته عىل مواجهة التحوالت 
لتشمل  تتسع  واملعلومات  املكتبات  علم  حدود  ألن  ذلك  واملعلومات؛  املكتبات  مهنة  جتتازها  التي 
ممارسات متعددة تتالحم مع ختصصات جديدة، فإحدى صفات مهنة املعلومات هي طبيعتها املتعددة 
متعددة يف  بمسارات  التخصص  أمام  اآلفاق  تفتح  قد  أخرى  االرتباطات مع ختصصات  ومتداخلة 

مهنة املعلومات، كالتسويق، والنظم، والربجمة، واإلدارة، واحلاسبات، واالتصاالت....إلخ.

4( إعداد مهني املستقبل:

يمكن التأكيد منذ البداية عىل أنه ليس هناك مدرسة مكتبات ومعلومات تستطيع أن تكون كل يشء 
فيها  التي سيعملون  املعلومات  املكتبات ومراكز  إىل  بالنسبة  تكون كل يشء  أن  أو  الطالب،  جلميع 

أساسًا.فإدخال التغيري يف أي بيئة ُيَعد خماطرة، ولكنه يف الوقت نفسه قدم لنا مؤرشات للتغيري.

ص  2008م.  اللبنانية،  املرصية  الدار  القاهرة:  تطبيقية.  نظرية  دراسة  واملعلومات:  املكتبات  علم  يف  اإلبداع  متويل.  إسامعيل  ناريامن    ((5(
ص69-68.
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ولعل احلل يكمن يف إنشاء روابط مع التخصصات أو الوحدات األكاديمية األخرى، ولكن إنشاء 
هذه الروابط املناسبة ُيَعد عملية عسرية تتطلب دراسة العالقات بني هذه التخصصات، واإلحاطة 
باحتياجات سوق العمل والتخطيط يف ضوئها)6)). ُيسَتثَمر هذا أيضًا يف إجياد برامج دراسات عليا 
يف التخصص يف صورة برامج مشرتكة مع ختصصات منها–عىل سبيل املثال ال احلرص – جماالت: 
املعلومات...  نظم  اإلحصاء،  احلاسبات،  االجتامع،  اإلعالم،  االتصاالت،  القانون،  اإلدارة، 

وغريها.

5( مالءمة تسمية القسم واالنتامء اجلامعي:

عادًة ما تدل تسميات األقسام واالنتامءات اجلامعية هلا عىل فلسفة القسم ووجهة نظره يف تناول ختصصه 
وعالقاته، كام تدل أيضًا عىل نظرة اجلامعة أو املؤسسة األم إىل الوحدة األكاديمية التي تتوىل مهامت 
تعليم ختصٍص ما، مما قد يكون له دور فاعل يف االجتاه الدرايس نحو التخصص من قبل الدارسني 
ومدارس  أقسام  تاريخ  عىل  التسعينيات  منتصف  منذ  ُأجريت  دراسٍة  ومن  عامة.  واملجتمع  خاصة 
بكثري  تتمتع  السعودية  العربية  باململكة  األقسام  أن  ُوجد  العربية وتطورها)7))  واملعلومات  املكتبات 
مصطلح  باململكة  أقسام  ثالثة  أدرجت  فقد  العربية،  األقسام  باقي  عن  واإلمكانات  اإلجيابيات  من 
املعلومات إىل جانب املكتبات يف تسمياهتا منذ وقت بعيد )من بينها قسم املكتبات واملعلومات بجامعة 
امللك عبد العزيز(، وهذا يؤكد عىل رؤية متطورة، ومسايرة لدول متقدمة؛ فقد انترشت هذه التسمية 
وإنجلرتا  وكندا  األمريكية  املتحدة  الواليات  مدارس  من   %  89 بني  واملعلومات  املكتبات  ملدارس 
وأسرتاليا واهلند والربازيل يف ذلك الوقت)8)). ومتشيًا مع التطورات احلديثة فقد طور قسم املكتبات 
واملعلومات بجامعة امللك عبد العزيز تسميته أخريًا إىل قسم علم املعلومات مع بداية عام 0)4)ه 

عقب التغري الذي تم عىل الئحته والتعديل اجلوهري الذي حلق بمقرراته.

وفيام يتعلق بالتبعية األكاديمية؛ فإن االجتاه العاملي اجلديد اآلن هو ربط أقسام املكتبات واملعلومات 
مع كليات العلوم االجتامعية _ إن مل تنفصل يف وحدة أكاديمية قائمة بذاهتا بكليات مستقلة كام 

)6)) املصدر السابق ص ص69-68.
)7))  حممد فتحي عبد اهلادي، وأسامة السيد حممود. دراسات يف تعليم املكتبات واملعلومات. القاهرة: املكتبة األكاديمية ، 1995م. ص ص 

.55-52
)8))  حممد الرسيع. تعليم املكتبات يف اململكة العربية السعودية. مكتبة اإلدارة ، مج 13 ،ع1 )حمرم 1406ه(. ص ص 81-59.
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هي احلال يف الواليات املتحدة وكندا–لتشابه املناهج املستخدمة ووضوح العالقات املوضوعية 
االجتامع  وعلم  واإلحصاء  النفس  علم  وأمهها  واملعلومات  للمكتبات  مساندة  علوم  عدة  مع 

واإلدارة.

فيمكن السعي يف هذا التوجه بإنشاء كليات مستقلة لعلوم املعلومات واملكتبات يف ضوء الوفرة اآلن 
يف أعضاء هيئات التدريس والتاريخ الطويل للتخصص بالدول العربية الذي َقُرب من 60 عامًا، مع 
التخيل عن امليل التقليدي يف معظم اجلامعات العربية إىل نسبة هذا القسم إىل كيانات أكاديمية خمتلفة 
أكثرها تبعيته لكليات اآلداب، والذي ساعد عىل ظهوره وتأكيده اخللفية اإلنسانية للجيل األول من 

أساتذة املكتبات يف اجلامعات العربية.

)6( تبني توجه التعليم املستمر:

لعل التغري الرسيع يف تقنية املعلومات وإدخال خدمات املعلومات التشابكية كان دافعًا لتغري جذري 
التعليم  خالل  من  دائمة  بصفة  التغري  هذا  مواكبة  من  والبد  واملعلومات،  املكتبات  وحقل  مهنة  يف 
املستمر، علاًم بأن التعليم املستمر ال حيقق أهدافه بدرجة عالية إال إذا كان العاملون يف املجال قادرين 
عىل استيعاب التقنية احلديثة التي تطرحها برامج املكتبات واملعلومات اآلن للتفاعل مع أنامط جديدة 
من أوعية املعلومات وتعقيدات جديدة يف احتياجات املستفيدين، وهذا ما يؤكد أن التعليم املستمر 
سيظل أساسيًا بعد التعليم اجلامعي الذي ال يمكن أن يغطي كل ما يتعلق باملهنة يف املستقبل، فالتعليم 
بعد  التعليم  يتقادم  إذ  املجتمع)9))،  املعلومات يف  خدمات  لتحسني  الرئيسة  البوابة  يمثل  األكاديمي 
ثالث أو أربع سنوات من التخرج)0)). ومن هنا تربز أمهية التعليم املستمر جلميع املستويات األكاديمية 
000)م  الصادر عام  تقريرها  واملهنية واخلدمية))))، وهو ما أكدت عليه اإلفال)AFLA( من خالل 

برضورة طرح برامج التعليم املستمر من خالل مدارس املكتبات واملعلومات)))).

 ، العربية  واملعلومات  املكتبات  جملة  مقارنة.-  دلفي  دراسة  واملعلومات:  املكتبات  مهنة  مستقبل  عىل  أضواء  متويل.  إسامعيل  ناريامن    ((9(
س25، ع3)يوليو 2005م(. ص ص15-14.

)0))  مفتاح حممد دياب. التعليم املستمر يف مدارس علم املكتبات واملعلومات يف إفريقيا: ليبيا، وبوتسوانا، وإثيوبيا, ونيجرييا. دراسات عربية 
يف املكتبات وعلم املعلومات ، مج10، ع 1 )يناير 2005م(. ص ص 146-145.

((((  Kumar, R. Continuing education for working librarians in India.- Herald of Library Science, Vol.36,No.3-
4)July/October 1997(. P.206.

((((  30 AFLA. Guidelines for professional library: Information Educational Programs, 2000.
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)7( وضع معايري للقبول يف أقسام املكتبات واملعلومات:

ترتبط قيمة أي برنامج تعليمي بنوعية الطالب الذين يقبلهم، وحيتاج طالب املكتبات واملعلومات إىل 
كل رشوط الطالب اجلامعيني إىل جانب املواصفات اخلاصة ملهنة املكتبات واملعلومات؛ وهلذا السبب 
املكتبات  أقسام  أداء  تقويم  عن  ُأجريت  دراسٍة  فمن  األقسام،  هبذه  للقبول  رشوط  توافر  من  البد 
باناجه(  )إيامن  التسعينات وضعت  منتصف  منذ  السعودية  العربية  اململكة  واملعلومات يف جامعات 
العلمي  التميز  املكتبات واملعلومات وفق معايري  بأقسام  يتم قبول الطالب  معايري كان من أمهها أن 
والرغبة يف التخصص)))). كام ُوجدت دراسة أخرى ُأجريت بمرص يف أواخر التسعينيات)4)) اقرتحت 
سوق  وبحاجة  والبرشية  املادية  وموارده  القسم  بإمكانات  عدديًا  للطالب  القبول  معايري  ترتبط  أن 
القسم وبراجمه  أهداف  القادرين عىل حتقيق  الطالب  باختيار  نوعيًا  القبول  ترتبط معايري  العمل، كام 
للطالب  شخصية  مقابلة  إجراء  الدراسة  اقرتحت  كام  عمومًا،  واملعلومات  املكتبات  مهنة  وأهداف 
عن  فضاًل  املجال،  يف  العطاء  عىل  والقدرة  الشخيص،  واالستعداد  والرغبة  الذكاء  توافر  عىل  تركز 
التصور واالبتكار وتقبل التغيري واإلسهام فيه، والتعامل مع املستحدثات التقنية بفاعلية، فضال ًعن 
حب العمل التعاوين والقدرة عىل التعامل مع اآلخرين)5)). وقد أسفرت دراسة )عبداملجيد بو عزة( 
عام 008)م)6)) عن عدم متكن أقسام املكتبات واملعلومات السعودية من استقطاب الطالب املتميزين 
الذين يلتحقون باجلامعة، من هنا ينبغي عىل أقسام املكتبات واملعلومات بذل اجلهد من أجل إقناع 
إدارات اجلامعات التي تنتمي إليها برضورة وضع تلك املعايري سابقة الذكر لُيَسَتند إليها عند قبول 

الطالب يف هذا التخصص)7)).

)8( تشجيع أقسام املكتبات واملعلومات العربية عىل إجراء الدراسات الذاتية:

إذ إن الدراسات الذاتية لألقسام أساسية للتعرف إىل دقائق الواقع بإجيابياته وسلبياته، وهي الوسيلة 

1996م.  الرياض،  السعودية.  العربية  اململكة  املكتبات واملعلومات يف جامعات وكليات  أقسام  أداء  تقويم  باناجة.  العزيز  إيامن عبد    ((((
أطروحة دكتوراة. جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية. كلية العلوم االجتامعية. قسم املكتبات واملعلومات.

)4))  ثروت يوسف الغلبان. مصدر سابق. ص 120.
((5(  Reid, Bruce & Pauline Brawn.The changing role of professional education for information professionals 

in: The end –user revolution/ Edited by Richard Biddiscombe.- London: LA,1996. p171.
)6))  عبد املجيد صالح بوعزة. التأهيل واحتياجات سوق العمل بدول جملس التعاون. جملة املكتبات واملعلومات العربية، س 28، ع1 )يناير 

2008م(. ص ص 50–51.
)7))  املصدر السابق. ص ص 53-52.
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للتطوير املستقبيل، وهي أيضًا أحد متطلبات االعتامد، إذ يساعد االعتامد يف االعرتاف بشهادة القسم 
من قبل اهليئات املختصة يف الدول األخرى فيام بعد)8)).

9( تبني فكرة التسويق للتخصص:

البد من أن تويل أقسام املكتبات واملعلومات اهتاممًا خاصًا بتسويق خرجييها، وختصصها، وذلك هبدف 
حتقيق مرئيات عالية للتخصص وخرجييه يف املجتمع بعامة ويف سوق العمل بخاصة، بام يساعد عىل 
حتفيز الطلب عىل اخلرجيني من قبل القطاعني احلكومي واخلاص؛ مما يكون له أكرب األثر يف تصحيح 
الصورة االجتامعية غري االجيابية ملهنة املعلومات)9)). ويكون هذا التسويق عرب أنشطة كثرية يمكن أن 
تضطلع أقسام املكتبات بكثري منها، منها متابعة التطورات احلديثة، واملشاركة يف أنشطة التدريب املهني 
والتعليم املستمر، والتنوع يف املناهج، واملشاركة بربامج دراسات عليا مع ختصصات أخرى، والنرش يف 
غري دوريات املجال، واملشاركة يف خدمة املجتمع، والسعي إىل إنشاء نقابة مهنية للتخصص، والدعاية 
واإلعالن عن التخصص، ورصد اجلوائز التقديرية فيه، وإقامة أسبوع قومي للمكتبيني وكلها أنشطة 

سوف يكون هلا صدى يف التعريف بالتخصص وتوسع رقعة انتشاره عىل الساحة املعرفية)40).

الدراسة التحليلية:

نبذة عن قسم علم املعلومات بجامعة امللك عبد العزيز:

ُأنشئت كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة امللك عبد العزيز يف العام الدرايس 89))/90))ه 
عام  يف  سنوات  ثالث  وبعد  األوربية،  اللغات  بقسم  بالدراسة  وبدأت  969)/970)م،  املوافق 
)9))/94))ه املوافق )97)/974)م تم إنشاء قسم املكتبات واملعلومات، وبلغ عدد امللتحقات 
بالقسم )5)( طالبة، وقد شهدت السنوات األوىل إقبااًل عىل القسم ثم انخفض هذا اإلقبال لسنتني 
متتاليتن تناقص فيها معدل القبول إىل درجة كبرية، ثم ما لبث أن ارتفع فيام بعد نتيجًة لإلقبال عىل 
التعليم اجلامعي من ناحية، وبدء اإلقبال عىل دراسة ختصص املكتبات واملعلومات من ناحية أخرى. 
)8))  حممد فتحي عبد اهلادي. البحث عن االعتامد واجلودة لألقسام األكاديمية للمكتبات واملعلومات. اعلم، ع1)شوال 1428ه/ أكتوبر 

2007م(. ص 191.
)9))  عبد املجيد صالح بوعزة. مصدر سابق. ص ص 53-15.

)40)  هانئ حمي الدين عطية. تسويق الذات: رؤية جديدة ألخصائي املكتبات واملعلومات يف الوطن العريب. االجتاهات احلديثة يف املكتبات 
واملعلومات ع 14 )يوليو 2000م(. ص ص 15-13.
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وخالل السنوات املاضية طرأ عىل برنامج البكالوريوس بعض التحسينات والتطورات كان اهلدف 
األساس منها مواكبة القسم للمستجدات، وختريج كوادر وطنية مؤهلة للعمل يف املكتبات ومرافق 

املعلومات األخرى يف اململكة))4).

دراسية،  ساعة   )((8( إكامل  من  للطالبة  البد  القسم  من  البكالوريوس  درجة  عىل  وللحصول 
تشمل متطلبات اجلامعة منها )6)( ساعة لعرشة مقررات، ومتطلبات الكلية )6( ساعات ملقررين، 
خارج  من  إجبارية  ساعات  و)9(  ختصصيًا  مقررًا  وعرشين  ألربعة  ساعة   )78( القسم  ومتطلبات 
القسم لثالثة مقررات، ثم )9( ساعات حرة لثالثة مقررات من خارج القسم ختتارها الطالبة. وهذا 
وفقًا للخطة املطورة األخرية التي بدأ العمل بموجبها ابتداء من الفصل الدرايس األول للعام اجلامعي 

7)4)/8)4)ه))4).

شهادة  عىل  احلصول  وهي  للكلية  للقبول  العامة  بالرشوط  مرتبطة  بالقسم  القبول  رشوط  وُتَعد 
ال  أصبح  وعليه  الثاين،  املستوى  طالبات  من  معدل  أي  القسم  ويقبل  األديب،  الفرع  العامة  الثانوية 
تقبل للتسجيل بالقسم سوى من مل ُيقبل معدهلا يف أي من األقسام األخرى بالكلية؛ مما ال يساعد عىل 
استقطاب الطالبات املتميزات بالقسم، بل ُتقبل فيه املتعثرات جامعيًا إما لعدم قبوهلن بأقسام أخرى 
قبول  عند  إليها  ُيستند  معايري  وجود  عدم  ظل  يف  الحقًا  القسم  من  التحول  ثم  معدهلن  لتحسني  أو 
الطالبات يف هذا التخصص. ويتضح هذا من اجلدول رقم ))( يف نسبة الطالبات باملستوى الثالث 
هذه  حددت  قد  الباحثة  أن  مالحظة  مع  تقريبًا،  آخر  مستوى  بأي  العدد  أضعاف  ثالثة  ُيَعد  والذي 
املستويات وفقًا للساعات املكتسبة لكل طالبة وليس ملا درسته بالفعل، فقد تدرس الطالبة بعض املواد 
من املستوى الرابع أو اخلامس أو السادس برشط أن ال يكون هلا متطلب سابق ولكن ساعاهتا التي 
اكتسبتها مازالت يف نطاق املستوى الثالث لكوهنا متعثرة تدرس مواد وال حتقق فيها اجتياز، وبذلك 
املستوى من طالبات  إىل هذا  ما يضاف فصليًا  إىل جانب  الثالث،  املستوى  الطالبات يف  ارتفع عدد 
جدد. وتتكون اهليئة التدريسية بالقسم من إحدى وعرشبن عضوة )اثنني بدرجة أستاذ، واثنني بدرجة 

أستاذ مشارك، وتسع بدرجة أستاذ مساعد، وسبع بدرجة حمارض، ومعيدة واحدة(

))4)  قسم املكتبات واملعلومات. 30 عامًا آفاق معرفية تتجدد: إصدار خاص بمناسبة مرور ثالثني عامًا عىل نشأة قسم املكتبات واملعلومات. 
جدة: قسم املكتبات واملعلومات، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ، 2003م. ص ص 14-9.

))4)  سوسن طه ضليمي ، هدى حممد العمودي. مصدر سابق. ص ص -79 80.
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املحور األول: املعلومات العامة عن جمتمع الدراسة:

من خالل العينة املختارة لتمثيل جمتمع الدراسة والتي تكونت من 80) مفردة مثلت ست مستويات 
دراسية من الثالث–الذي ُيَعد التخصيص األول بالقسم–وحتى املستوى الثامن بواقع 0) مفردة لكل 
ر حجم العينة منه بنسبة 80 %. ومن  مستوى درايس من جمتمع الدراسة الفعيل البالغ ))) مفردة ُقدِّ
العلمي  القسم  إىل  ينتمني  الطالبات  9.) % من  نسبته  ما  أن  اتضح  العينة  آراء هذه  استقصاء  خالل 
يف الثانوية العامة، وأن هذه النسبة ُتَعد لطالبات حموالت من جامعات أخرى باململكة يف مستويات 
بعد  القرى وجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية(  أم  املعلومات من )جامعة  خمتلفة لقسم علم 
امللك  جامعة  يف  فقط  األديب  القسم  يقبل  القسم  أن  من  الرغم  عىل  هلن،  املكتسبة  الساعات  معادلة 
عبد العزيز عند بداية االلتحاق به. وفيام يتعلق بمعدل الطالبات يف الثانوية العامة كانت نسبة).7) 
لغري  وجود  وال  املمتاز،  ملعدل   %  7(.7 وقدرها  األكرب  النسبة  كانت  حني  يف  جدًا،  جيد  بمعدل   %
هذين التقديرين للطالبات امللتحقات بالقسم من خالل االجابة عىل السؤال رقم )4( من االستبيان. 
القسم  إىل  الطالبة  ُتَرحل  إذ  الثالث  الدرايس  املستوى  عند  بالقسم  االلتحاق  عند  الوضع  وخيتلف 
ذين تدرس خالهلام متطلبات اجلامعة والكلية، ومن  بمعدهلا يف املستويني األول والثاين اجلامعيني واللَّ
خالل السؤال رقم)5( باالستبيان مل جتب نسبة )8 % من العينة عن معدالهتن يف آخر فصل درايس 
لتدين املعدل لدهين وقبوهلن بقسم علم املعلومات بأي معدل دون رشوط للقبول، فقد كانت إجابات 
بأنه ال مقابلة وال رشوط للقبول  00) % عن األسئلة )0,9),))( من االستبيان  الطالبات وبنسبة 

بالقسم.

املحور الثاين: االلتحاق بالقسم:

وحول طرائق التعرف إىل القسم وااللتحاق به وأسباب االلتحاق ودوافعه كانت النتائج كام تعرضها 
اجلداول الثالثة اآلتية ))، )، 4):
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اجلدول رقم )2( سبل التعرف إىل قسم علم املعلومات
النسبةالتكرارالسبيل إىل التعرف

60 %08)من بعض خرجيات القسم )قريبة / صديقة(
).8) %)5من دليل اجلامعة 

6.7 %))من الربنامج اإلرشادي للجامعة 
5 %9من الربنامج اإلرشادي للقسم

00) %80)املجموع

ويف اجلدول رقم ))( يتضح أن نسبة 60 % من عينة الدراسة قد تعرفت عىل القسم من خالل قريبة أو 
صديقة وهي النسبة األكرب، ثم كان دليل اجلامعة يف الرتتيب الثاين مما يؤكد ضعف الدور اإلرشادي 
يف التعريف بالقسم من خالل القسم ذاته أو من خالل اجلامعة كام يتضح من النسب باجلدو،ل ويؤكد 

الضعف التسويقي للقسم والتخصص.

اجلدول رقم )3( طرائق االلتحاق بقسم علم املعلومات

النسبةالتكرارطريقة االلتحاق
5.6) %64برغبتي الشخصية

).7) %49القسم الوحيد الذي يقبل معديل
8.9) %4)بنصيحة اآلخرين )األهل واألصدقاء(

).8) %))لتعثري يف قسم آخر 
00) %80)املجموع

العينة تقريبًا التحقن بالقسم برغبة شخصية، يف حني  من اجلدول رقم ))(اتضح أن ما يعادل ثلث 
أقل األقسام  أنه  أكد  التايل مبارشة؛ مما  الرتتيب  املعدل يف  يقبل  الذي  الوحيد  القسم  بأنه  اخليار  كان 
علم  قسم  إىل  آخر حتول  قسم  أي  الطالبة يف  تتعثر  عندما  أنه  وبخاصة  بالكلية،  القبول  معدالت  يف 
املعلومات كام أكدت هذا الرأي نسبة )).8) %( لتستمر بمستواها أو لرتفع معدهلا ثم حتول ثانية إىل 
قسم آخر. ثم كان االلتحاق برأي اآلخرين ونصيحتهم بنسبة )8.9) %(، والذي ربام كان أيضًا بعد 
التعثر يف قسم آخر. والذي يؤكده اجلدول رقم )4( حني التعرف إىل أسباب االلتحاق بالقسم أنه كان 
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يف مقدمتها–وبنسبة تقارب نصف العينة–جمرد احلصول عىل مؤهل جامعي، أو احلصول عىل فرصة 
عمل بنسبة(9.)4 %)، يف حني كانت نسبة )6.7) %( حتب العمل يف جمال املعلوماتية، وهي نسبة 

مقاربة للخيار األول باجلدول رقم ))( وهي النسبة التي التحقت بالقسم برغبتها الشخصية.

كام تبني من اجلدول التايل رقم )4( أن خيار حب القراءة ومصادرها ُدعم بنسبة )6.7) %(، وحب 
التعامل مع مصادر املعلومات بنسبة )).)) %( من العينة، فلدهيام توجه إجيايب للتخصص وإن كانا 
بنسب قليلة، ونسبة )9.4) %( تعلم ما حلق بالقسم من تطور ولدهيا قبول للقسم الرتباطه باستخدام 
التقنية مما يدعم التوجه نحو التطوير دائام. ثم بدت األسباب األخرى وكلها دوافع عامة ليست بتوجه 
ثم  معدهلا  لتحسني  بالقسم  التحقت  أهنا   )%  ((.(( نسبة  أبدت  أنه  إال  والقسم،  التخصص  نحو 

التحويل منه، إذ أكدت نسبة )0.6) %( بأن القسم يتسم بالسهولة يف دراسته.

اجلدول رقم )4( أسباب االلتحاق بقسم علم املعلومات

النسبةالتكرارسبب االلتحاق
8.)5 %95احلصول عىل مؤهل جامعي 

9.)4 %79ضامن احلصول عىل فرصة عمل

6.7) %66حب العمل يف جمال اخلدمات املعلوماتية

0.6) %55االلتحاق بقسم يتسم بالسهولة يف دراسته

9.4) %)5استخدام تقنية املعلومات املتاحة بالتخصص

).)) %40بيئة العمل يف جمال املكتبات واملعلومات مرحية 

).8) %))ألن القسم يقبل معديل وال بديل غريه

6.7) %0)حب القراءة ومصادرها واخلدمة يف إطارها 

4.4) %6)بيئة العمل يف جمال املكتبات واملعلومات مناسبة لإلناث

).)) %))رفع معديل ثم التحويل إىل قسم آخر أو كلية أخرى

6.)) %))حب التعامل مع مصادر املعلومات 

).)) %0)توافر البعثات التي متنحها احلكومة هلذا التخصص

8.9 %6)وجود أحد أفراد األرسة يف التخصص نفسه 
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املحور الثالث: التقبل للقسم والتخصص:

*فيام يتعلق برضا الطالبات امللتحقات بقسم علم املعلومات دراسيًا أجابت النسبة األكرب–مقدارها 
).86 %–بالرضا، يف حني سجلت نسبة 9.)) % عدم الرضا الدرايس هبذا القسم. وقد تركزت نسبة 
عدم الرضا ضمن طالبات املستويني الثالث والرابع بالقسم كام اتضح ذلك من الربط بني السؤالني 
)) و))( باالستبيان، إذ تنتسب الطالبة إىل القسم بدوافع خمتلفة كام وضحها اجلدول السابق رقم )4) 

ولكن يتغري توجهها الحقًا يف املستويات األعىل بعدما ترتبط بمعطيات القسم.

الشكل رقم )1( الرضا الدرايس لدى طالبات قسم علم املعلومات

ال
%14

معن
%86

ال
معن

ال

نعم
ال

نعم

املكتبات  مهنة  يف  التخصص  عن  املعلومات  علم  بقسم  امللتحقات  الطالبات  برضا  يتعلق  فيام   *
 %  (6.7 نسبة  سجلت  حني  يف  %–بالرضا،   7(.( األكرب–ومقدارها  النسبة  أجابت  واملعلومات 
فضاًل  بالقسم  والرابع  الثالث  املستويني  طالبات  ضمن  الرضا  عدم  نسبة  تركزت  وقد  الرضا.  عدم 
عن قلٍة من املستويات التالية كام اتضح ذلك من الربط بني السؤالني ))، و))( من االستبيان. وكان 
لعدم الرضا دواٍع كثرية سوف تتضح فيام بعد من خالل استجابات الطالبات، وكان يف مقدمتها–كام 
اتضح من إجابة السؤال رقم )4))–نظرة املجتمع غري االجيابية إىل التخصص والتي سجلت إجابات 
الطالبات هلا نسبة 80 %؛ ألسباب كثرية يمكن إبرازها تنازليًا يف املربرات اآلتية كام اتضح من اإلجابة 

عىل السؤال رقم )5)( من االستبيان.
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اجلدول رقم )5( مربرات النظرة غري اإلجيابية إىل التخصص من جانب املجتمع

النسبةالتكراراملربر
44.4 %80عدم وعي املجتمع بدور التخصص يف املجتمع

8.)4 %77املجاالت الوظيفية املحدودة له
5) %45الرصيد السلبي ملادة املكتبة والبحث التي ُتَدَرس بالثانوية العامة

).7) %))عدم توافر مكتبات مناسبة باملجتمع
).)) %))عدم التسويق للتخصص

0) %8)كثرة اخلرجيات يف التخصص
).8 %5)القبول دون رشوط وبأقل معدل يف اجلامعة )أي معدل(

إىل  السلبية  للنظرة  مربر  أعىل  %–وهي   44.4 نسبة  بأن  لتفيد   )5( رقم  اجلدول  بيانات  جاءت 
النظرة السلبية هي بسبب عدم الوعي به وبدوره يف  –ذكرت أن  التخصص من جانب املجتمع 
جمال التنمية املجتمعية الشاملة، فليس ألخصائي املعلومات الوضع املجتمعي الذي للطبيب أو 
القانوين مثاًل))4)؛ مما أدى إىل النظرة غري االجيابية إىل التخصص، كام جاءت حمدودية املجاالت 
الثالثة ما ختلفه مادة املكتبة والبحث  املرتبة  الثانية، ويف  املرتبة  الوظيفية كام يتصورها املجتمع يف 
التي ُتَدرس بالثانوية العامة من رصيد سلبي يف النفوس عن مفهوم املكتبات وخدماهتا ودورها 
يف املجتمع، تلتُه قلة املكتبات يف املجتمع وبخاصة العامة منها يف املجتمع السعودي، ثم ضعف 
ختفيف  تفعيله–يف  تم  األكرب–إذا  الدور  له  العامل  هذا  أن  الباحثة  تعتقد  للتخصص،  التسويق 
درجة عدم التقبل للتخصص لدى املجتمع. ثم يأيت مربر كثرة اخلرجيات يف التخصص يف ضوء 
توافر أقسام له يف جامعات عدة باململكة، وكان يف هناية القائمة ألسباب عدم النظرة االجيابية إىل 
استقطاب  إىل عدم  يؤدي  مما  الدراسة  اجلامعة جمال  القبول دون رشوط وبخاصة يف  التخصص 

الطالب املتميزين إليه، فضاًل عن النفور منه لقبوله للمستويات األدنى دائاًم.
وفيام يتعلق بالوالء واالنتامء للمهنة ومن خالل اإلجابات عىل السؤال رقم )6)( ذكرت النسبة    *
انتامء  8.9) % ليس هلا والء وال  ).)8 % يف مقابل نسبة  بنسبة  الكربى أيضًا والءها وُقدِ!رت 
وال متثل املهنة هلا مصدر فخر، ومتثلت هذه النسبة األخرية يف مخسة مستويات من الستة فيام عدا 

))4)  هانئ حمي الدين عطية.- مصدر سابق. ص 14.
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املستوى الثامن الذي مل تسجل به أي مفردة عدم والئها وانتامئها إىل املهنة؛ مما يؤكد دور القسم 
اإلجيايب يف تغيري التوجه السلبي التي تدخل به الطالبة إىل القسم بحيث يتغري عند التخرج.

وفيام يتعلق بوضع تسمية القسم وتغريه من )املكتبات واملعلومات( إىل )علم املعلومات( أجابت    *
نسبة ).77 % أن تغري االسم أضاف فرقًا يف اهلوية والوضع، يف حني أكدت نسبة 8.)) % أنه ال 
فرق يف تغري التسمية، ولكلٍّ مربراته يف إجابته، ولكن ربام تكون النسبة التي ليس لدهيا توجه اجيايب 
إىل التخصص هي نفسها التي مل تفكر يف قضية التغيري من عدمه، وقد كانت مربرات النسبة التي 
وجدت فرقًا يف التغيري متجسدًة يف العوامل اآلتية كام اتضح من اإلجابة عىل السؤال رقم )8)) 

واجلدول التايل رقم )6).
اجلدول رقم )6( مظاهر وجود فرق بني تسمية القسم القديمة واحلديثة)املكتبات واملعلومات /علم املعلومات(

النسبةالتكرارمظهر االختالف
8.)7 %)))التسمية اجلديدة أشمل وأرقى اجتامعيًا

).47 %85التسمية اجلديدة حتتوي ما ُيَدَرس من مقررات
).)4 %74التسمية اجلديدة مرتبطة أكثر بالتقنية 

0.6) %55التسمية اجلديدة تفتح فرصًا وظيفيًة أوسع 

هتا عينة الدراسة؛ ملا لكلمة املعلومات من جاذبية وبريق لدى املجتمع  ومجيعها مربرات منطقية كام عدَّ
يف  مقررات  من  ُيَدرس  ملا  التسمية  مالءمة  ثم  املربر،  هذا  لتدعيم  الكربى  النسبة  كانت  لذا  أواًل؛ 
اخلطة اجلديدة؛ فمن بني 4) مقررًا ختصصيًا ُيَدرس بالقسم ُوجد )))( مقررًا–أي )50 %(–حيمل 
ضمن تسميته كلمة املعلومات، كام أن بقية املقررات تشكل مقررات تقنية والتي شاع اآلن ارتباطها 
باملعلومات أكثر، مما يفتح فرص عمل أكرب من التقيد بتسمية املكتبات كام ُدعم ذلك برأي العينة يف 

املربرين األخريين من اجلدول.

* وكان البد من التعرف إىل عالقة عضوات هيئة التدريس بالطالبات بقسم علم املعلومات ملا هلن من 
دور حموري يف التوجه نحو القسم والتخصص، فقد أشارت مجعية املكتبات األمريكية إىل مؤهالت 
البحث  يف  طالبه  يف  تأثريه  ودرجة  التدريس  كفاءة  يف  تظهر  أن  من  هلا  البد  التدريس  هيئة  عضو 
والتدريس، كام أشارت إىل أن نجاح الربامج التعليمية ألي مؤسسة أكاديمية يعتمد عىل قدرة أعضاء 
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هيئة التدريس فيها؛ فهم مركز الثقل األسايس للعملية التعليمية)44). ومن هنا جاءت األسئلة الثالثة 
أرقام )9)، 0)، ))( باالستبيان والتي جاءت إجاباهتا كام يوضحها اجلدوالن التاليان )7 و8):

اجلدول رقم )7( اجلدول رقم )8)

مدى معرفة جمتمع الدراسة بعضوات هيئة التدريس مدى التقارب بني جمتمع الدراسة وعضوات هيئة 
التدريس

النسبةالتكراراإلجابة
67.8 %)))نعم

).)) %58ال

00) %80)املجموع

الشكل رقم )2)
مدى معرفة جمتمع الدراسة بعضوات هيئة التدريس

   الشكل رقم )3)
مدى التقارب بني جمتمع الدراسة وعضوات هيئة التدريس

معن
%68

ال
%32

معن
%36

ال
%64

ال

ال نعم

نعم

ومن اجلدولني والشكلني السابقني يتضح أن النسبة الكربى ال تعرف مجيع عضوات هيئة التدريس 
بالقسم، وأن النسبة الكربى لدهيا التقارب مع العضوات الاليت تعاملن معهن. وحول معرفة أسباب 
عدم معرفة العضوات كافة فبالطبع ليس كل العضوات يدرسن املستوى الواحد ومن ثم يتم التعرف 

)44)  عالء عبد الستار مغاوري. مصدر سابق. ص ص 60-59.

النسبةالتكراراإلجابة 
).6) %65نعم

9.)6 %5))ال

00) %80)املجموع

اجلدول رقم )8)اجلدول رقم )7)
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إىل مجيع العضوات عند هناية التخرج. إال أن هذا األمر أيضًا البد أن يستوقف النظر فيام يتعلق بضعف 
التسويق والتعريف بالقسم والتواصل مع طالباته، من خالل األنشطة غري الفصلية التي تدعم التواصل 
بني اهليئة التدريسية والطالب وتسوق للتخصص. وفيام يتعلق بالتقارب ووجود ما نسبة )) % من 
عينة الدراسة ليس لدهيا تقارب مع اهليئة التدريسية ُطرحت مربرات هذه الظاهرة من خالل اإلجابة 

عىل السؤال رقم )))( من االستبيان وكانت كام يوضحها اجلدول التايل رقم )9):

اجلدول رقم )9( مربرات جمتمع الدراسة لعدم التقارب مع عضوات هيئة التدريس

النسبةالتكراراملربرات
).)) %40جديدة بالقسم وال أعرف الكل

5.5) %8)ليس هناك وقت للتقارب

).7 %))شدة بعض عضوات هيئة التدريس تؤدي إىل النفور منهن

8.) %5ال هيمني التعارف والتقارب

وبتحليل اجلدول ُوجد عدم التقارب بالنسبة إىل املستجدات بالقسم من أول املربرات وبرأي ).)) 
والرابع  الثالث  املستويان  يمثلهن  ربام  والاليت  بالقسم  باملستجدات  وربطها  النسبة  هذه  وبتأمل   ،%
والبالغ نسبتهن 48 % من املجتمع الكيل كام تبني من اجلدول رقم ))( يتضح أن نسبة التقارب ألكثر 
الشخصية  أنامط  بسبب  إنام  العضوات  بسبب  يأيت  لن  االبتعاد  أن  يؤكد  مما  متوفرة؛  منهن   % من50 
لدهيا وقت  ليس   %  (5.5 ونسبة  التقارب  8.) % ال هيمها  نسبة  أوجد  ما  وهذا  الطالبات،  لبعض 
للتقارب مع أن النظام اجلامعي يتيح ساعات مكتبية للهيئة التدريسية ضمن اليوم الدرايس للتواصل 
رت ب)).7 %(  مع الطالبات، وعليه يتأكد توافر التقارب من جانب العضوات، إال أن نسبة قليلة ُقدِّ

انتقدت الشدة من جانب بعض عضوات اهليئة التدريسية مما يدفعها لعدم التقارب.

* املقررات الدراسية:

نظر  وجهة  من  تنازيل  ترتيب  يف  تفضياُل  األكثر  الدراسية  )0)(املقررات  رقم  اجلدول  بيانات  تبني 
ختصصيًا  مقررًا   )(4( بني  فمن  باالستبيان،   )((( رقم  السؤال  عن  لإلجابة  وفقًا  الدراسة  جمتمع 
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ُيَدرس بالقسم ذكرت العينة )))( مقررًا، وتم ترتيبها تنازليًا كام يوضحها اجلدول، مع عدم ذكر مقرر 
للمقررات األخرى،  بل حمصلة هنائية  تدريسيًا  مقررا  تعده  الطالبات ال  لكون  ربام  التخرج  مرشوع 

ووجود التدريب امليداين بمستويني يف اخلطة الدراسية املطورة.

اجلدول رقم )10(املقررات الدراسية األكثر تفضياًل لدى جمتمع الدراسة

النسبة التكراراملقررات الدراسيةالرتبة
املئوية

55.6 %00)مؤسسات املعلومات)
50 %90مصادر املعلومات)
48.9 %88مدخل إىل علم املعلومات)
46.7 %84اإلنرتنت4
40.6 %)7خدمات املعلومات5
8.9) %70تنظيم املعلومات6
7.8) %68الوسائط املتعددة7
).6) %65تقنية املعلومات8
0.6) %7)الفهرسة اآللية9

8.9) %4)تسويق املعلومات0)
5) %7)النرش اإللكرتوين))
9.)) %5)التدريب امليداين))
).)) %))مصطلحات يف علم املعلومات))
).8 %5)شبكات املعلومات واالتصاالت4)
7.8 %4)إدارة قواعد البيانات5)
).7 %))إدارة مؤسسات املعلومات6)
).7 %))التحليل املوضوعي7)
5.6 %0)إدارة الوثائق واملحفوظات8)
4.4 %8دراسات املستفيدين9)
9.) %7إدارة املجموعات0)
).) %6اسرتجاع املعلومات))
).) %6حتليل وتصميم النظم))
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ومن رؤية اجلدول بنظرة نقدية نجد امليل الواضح من جانب عينة الدراسة إىل املواد التي تتسم باجلانب 
النظري لتفوق املقررات الثالثة األوىل وهي: مؤسسات املعلومات، ومصادر املعلومات، واملدخل إىل 
48.9 %(، ومن اجلدير بالذكر أن   ،% 50 علم املعلومات بأعىل نسب وهي عىل التوايل )55.6 %، 
تدرسها  أن  للطالبات  يمكن  باجلامعة  حرة(  لـ)مادة  مقررات  بوصفها  تطرح  الثالثة  املقررات  هذه 
من خارج التخصص أو كليات أخرى، مما جعلها أكثر تسويقًا وارتباطًا بذاكرة الطالبات، ولكوهنا 
تقرر يف املستوى األول التخصيص فقدت مرت هبا مفردات عينة البحث مجيعًا. ثم تتواىل املقررات 
املفضلة بعد ذلك كام وضحها اجلدول، إال أنه جيب مراعاة أن مفردات العينة من مستويات خمتلفة؛ 
فمنهن مستويات كاملة مل متر بدراسة بعض املواد؛ مما يكون له مردود أكيد عىل املعدالت املنخفضة 
للمقررات بنهاية اجلدول. إال أنه من الالفت للنظر أن هناك ما يقرب من 50 % من املقررات سجلت 
نسبة تفضيل بأقل من عدد طالبات مستوى واحد أي 0) طالبة؛ مما يستدعي إعادة النظر يف توصيف 
هذه املقررات وأهدافها وطرائق تدريسها، وبخاصة أهنا تضم مقررات بؤرية يف التخصص كالتحليل 
اإللكرتوين،  كالنرش  واحلديثة  التقنية  املقررات  بجانب  والوثائق،  املجموعات،  وإدارة  املوضوعي، 
والشبكات، واسرتجاع املعلومات وحتليل وتصميم النظم، وإدارة قواعد البيانات، فضال عن إدارة 

مؤسسات املعلومات ودراسات املستفيدين.

اجلدول رقم )11( املواد التي ال تفيد التخصص من وجهة نظر جمتمع الدراسة

النسبة التكراراملقررات الدراسيةالرتبة
املئوية

6.7) %0)نظم املعلومات اإلدارية)

).)) %4)تنظيم املعلومات)

0) %8)املواد احلرة)

0) %8)علم النفس االجتامعي4

9.4 %7)اسرتجاع املعلومات5

8.9 %6)التحليل املوضوعي6

7.8 %4)مصطلحات يف علم املعلومات7
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النسبة التكراراملقررات الدراسيةالرتبة
املئوية

7.8 %4)إدارة مؤسسات املعلومات8

6.7 %))إدارة املجموعات9

).6 %))دراسات املستفيدين0)

9.) %7حتليل وتصميم النظم))

8.) %5شبكات املعلومات واالتصاالت))

8.) %5مصادر املعلومات))

).) %4مدخل إىل علم املعلومات4)

).) %)الوسائط املتعددة5)

).) %)إدارة الوثائق واملحفوظات6)

0.6 %)النرش اإللكرتوين7)

من اجلدير بالذكر أن من يرون وجود مواد ال تفيد التخصص كانت نسبتهن قليلة يف جمملها قياسًا إىل 
رت–كام يتبني من اجلدول السابق  حجم العينة املمثلة، إال أنه كانت من أوىل املقررات وبأعىل نسبة وُقدِّ
رقم )))) – بـ6.7) % ملقرر ليس ختصصيًا وهو نظم املعلومات اإلدارية، وهو مقرر إجباري متطلب 
للقسم ال تفضله الطالبات، كام ال جيدن منه فائدة للتخصص، إال أنه من املؤسف رأي النسبة التالية 
له باجلدول واملقدرة بـ ).)) % والتي ال ترى فائدة من مقرر تنظيم املعلومات مع أنه من املقررات 
البؤرية الوظيفية يف التخصص؛ وقد يرجع ذلك إىل تدريسه يف املستويات األوىل التخصصية وُيَدرس 
األقل من  املستويان  والرابع؛ ومها  الثالث  باملستوى  املخصصة  املقررات  من خالل مستويني ضمن 
يف  الحقًا  القسم  من  التحول  يف  منهن  نسبة  رغبة  توافر  مع  للقسم،  االجيايب  الطالبات  توجه  حيث 
قساًم  لكونه  أو  فقط،  املعدل  حتسني  هبدف  للقسم  واالنتساب  إليه،  بـانتامئهن  الشعور  ضعف  ضوء 
يتسم بالسهولة كام ذكرت نسبة 0.6) % من قبل: أن التحاقهن بالقسم كان هبذا الدافع فال يرغبن يف 
دراسات تتسم باجلهد والتطبيق، ومن هنا كانت معدالت أداء الطالبات بالفعل متدنية يف هذا املقرر. 
وعىل الرغم من حصول تنظيم املعلومات عىل ترتيب متقدم نسبيًا يف املواد املفضلة للطالبات إذ جاء 
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نتيجة  ثمة  أن  إال  بالقسم،  ُيَدرس  ختصصيًا  مقررًا   (4 من   )(0 رقم  )اجلدول  السادس  الرتتيب  يف 
أخرى وضحها اجلدول السابق وهي أن عدم التفضيل للمواد احلرة واملادة اإلجبارية الثانية متطلب 
القسم كان يف ترتيب متقدم وبنسبة 0) % من عينة الدراسة؛ ملا تؤثر به هذه املواد غري التخصصية يف 
معدل الطالبة، إذ يتم اختيارها من قبل الطالبات بأسس غري موضوعية، فال جتدي أمهيتها يف إشباع 
ميول خاصة للطالبات يمكن أن حتقق رضا دراسيًا منهن، فربام تدرسها الطالبة فقط ملناسبة وقتها مع 
اجلدول اخلاص هبا أو وفقًا لرأي بعض زميالهتا؛ مما يرتتب عليه مفاجأهتا بعدم تقبلها هلا ثم انخفاض 
معدهلا بسببها، وبذلك ال يتحقق اهلدف املرجو من دراسة املواد احلرة. ثم تتالت املقررات فيام بعد–كام 
يوضحها اجلدول–وبرتتيب تنازيل من وجهة نظر العينة املختارة حول املواد غري املفيد ة للتخصص 
يف نسب قليلة ال جتد الباحثة مربرًا هلا سوى كوهنا ميواًل شخصية من حاالت فردية، وبخاصة أهنا 

تنوعت مابني املقررات التقليدية والتقنية والتطبيقية والنظرية.

* وفيام يتعلق برأي جمتمع الدراسة حول كفاية مقررات التقنية التي ُتَدرس بالقسم لإلعداد املهني 
من خالل السؤال رقم )4)( من االستبيان، سجلت نسبة ).)6 % كفاية املقررات يف مقابل 8.9) 
هذا  يف  مقررات(   8( بالقسم  الدراسية  املقررات  ثلث  يعادل  ما  توافر  مع  كفايتها،  عدم  سجلت   %
 %  (4.4 وبنسبة   )(5( رقم  السؤال  عىل  اإلجابة  خالل  من  املقرتحات  كانت  فقد  وعليه  التوجه، 
بإضافة مقررات جديدة، تركزت بنسبة ).)) % يف مقررات تطبيقية فقط يف تقنية املعلومات واألرشفة 
اإللكرتونية، ونسبة ).)) % للتدريب ميداين لساعات أكثر، و8.) % ملهارات االتصال باملستفيدين 
والعالقات العامة. وُتَعد هذه متطلبات جيب النظر فيها من قبل القسم، وبخاصة أنه ُوجد ما يعزز هذه 
املتطلبات بوصفها مهارات مطلوبة من اخلرجيني وفقًا ملرئيات أرباب العمل يف الدراسة التي أجراها 
 ،% 87.(( الدراسية وبنسبة  املواد  التطبيقية من  النواحي  الرتكيز عىل  الرضمان)45) والتي متثلت يف 

واالهتامم بالتدريب امليداين بنسبة 97.)8 % من جمتمع دراسته.

وفيام يتعلق بطرائق التدريس املفضلة وغري املفضلة من ِقَبل جمتمع الدراسة فقد كانت اإلجابات عىل 
السؤال رقم )7)( من االستبيان كام يوضحها اجلدول رقم )))( والشكل رقم )4):

)45)  فالح بن عبد اهلل الرضمان. التأهيل العلمي واملهارات املهنية خلرجيي أقسام املكتبات واملعلومات من منظور قطاع التوظيف السعودي. 
االجتاهات احلديثة يف املكتبات واملعلومات ،ع 25)2006م(. ص ص 30-29.
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اجلدول رقم )12( طرائق التدريس املفضلة وغري املفضلة من قبل جمتمع البحث

النسبةغري مفضلةالنسبةمفضلةالطريقة
0) %8)90 %)6)الرشح واملحارضة

4.4) %6)8.)6 %)))املناقشة
).)) %60).6) %65التكليفات

).)) %58).)) %60عروض الطالب
0) %54).8) %))التعلم الذايت

).)) %40).48 %87التقسيم إىل جمموعات

الشكل رقم )4( طرائق التدريس املفضلة وغري املفضلة من قبل جمتمع البحث

0 50 100 150 200

ةرضاحملاو حرشلا

ةشقانملا

تاعومجم ىلإ ميسقتلا

تافيلكتلا

بالطلا ضورع

يتاذلا ملعتلا

ةلضفم ريغ
ةلضفم

غري مفضلة

التعليم الذايت
عروض الطالب

التكليفات

التقسيم إىل جمموعات
املناقشة

الرشح واملحارضة

مفضلة

جمتمع  قبل  من  وتفضيله  والرشح  املحارضة  أسلوب  تفوق  اتضح  السابقني  والشكل  اجلدول  ومن 
إىل  التقسيم  ثم  املناقشة،  أسلوب  الثاين  الرتتيب  يف  تاله  البحث،  عينة  من   %  90 وبنسبة  الدراسة 
جمموعات، ثم التكليفات فعروض الطالب، وكان أقلها تفضيال التعلم الذايت يف املرتبة السادسة. وعىل 
اجلانب اآلخر كانت أعىل نسبة من عدم التقبل لطرائق التدريس ألسلوب التكليفات بنسبة ).)) %، 
تاله يف الرتتيب أسلوب عروض الطالب، ثم التعلم الذايت، فالتقسيم إىل جمموعات، فاملناقشة؛ وربام 
العامة  الثانوية  يف  األديب  القسم  إىل  ينتمي  الدراسة  جمتمع  كون  – إىل  جمملها  النتيجة–يف  هذه  تعود 
ويتسم باملجال النظري ال التطبيقي أكثر يف خصائصه، وثمة مؤرش آخر يتبني من اجلدول السابق وهو 

أن مجيع الطرائق التدريسية املتاحة باجلدول تطبق بقسم علم املعلومات بجامعة امللك عبد العزيز.
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التطبيقات  بكفاية   %  44.4 نسبة  أجابت  التطبيقية  للمقررات  التطبيقية  العملية  التدريبات  وحول   *
العملية، يف حني أفادت نسبة 55.6 % بعدم توافرها وكفايتها )السؤال رقم 8)(؛ ويرجع هذا إىل عدم توافر 
اهليئة املساعدة للتطبيق العميل إذ يدرس املقرر من قبل عضو هيئة التدريس للجانب النظري والتطبيقي 
بساعات موحدة جلميع املقررات يف ضوء عدم توافر هيئة تدريسية مساعدة ألعضاء هيئة التدريس، وإن 

توفرت اهليئة فهي تتحمل بعبء درايس ملواد تدريسية مستقلة وفقًا للنظام املتبع باجلامعة.

* وحول مدى موضوعية أساليب التقويم املتبعة بالقسم؛ أفادت النسبة الكربى من جمتمع الدراسة 
املتبعة، وذلك  النظم  بينام سجلت نسبة )5) %( عدم موضوعية  باإلجياب،  بـ)75 %(  والتي قدرت 
من خالل اإلجابة عىل السؤال رقم )))( من االستبيان، وذلك عىل الرغم من تنوع أساليب التقويم 
باختبارات دورية وهنائية وتكليفات وتطبيقات وتفاعل ومشاركة، وإلزام عضوات هيئة التدريس بتنوع 

هذه األساليب يف إطار سعي القسم إىل احلصول عىل االعتامد األكاديمي بتوجه من اجلامعة ذاهتا.

* وفيام يتعلق باإلمكانات التي يوفرها القسم لطالباته أجابت نسبة 00) % بتوفر معامل للحاسب اآليل 
القسم، وأجابت  احلديثة عن طريق  للنظم  تدريبية  توفر دورات  ببليوجرايف، وعدم  توفر معمل  وعدم 
بتوفر زيارات ميدانية ملؤسسات   % (6.7 بتوفر تدريب عميل داخيل وخارجي، ونسبة   % ((.( نسبة 
متخصصة )السؤال رقم 0)(. وقد أيدت نسبة ).)6 % مالءمة جمموعات مكتبة اجلامعة ملساندة املناهج 
الدراسية، وسجلت نسبة 8.9) % بعدم مالئمتها )السؤال رقم 9) من االستبيان(، إال أن هذه النسبة 
التي ترى عدم مناسبة جمموعات املكتبة ملساندة العملية التعليمية ربام تكون جائرة يف حكمها لعدم ترددها 

عىل املكتبة، وذلك من واقع معايشة الباحثة ملا توفره املكتبة وما يتوافر بالقسم من إمكانات.

التطوير  باملوافقة عىل  الدراسة  88.9 % من جمتمع  نسبة  بالقسم؛ أجابت  التطويري  األداء  *وحول 
باخلطة، كام أفادت نسبة ).)) % بعدم موافقتها ألن القسم مل يغري تسميته يف الوثائق الرسمية وهي 
حلقة الوصل بالبيئة الوظيفية، كام أن بعضهن–وغالبًا باملستويات احلديثة–ال يدرين ما التغيري؛ وذلك 

من اإلجابة عىل السؤالني ))),))).

* وفيام يتعلق بالتخصصات التي كن يرغبن يف أن يلتحقن هبا؛ أفادت نسبة 57.8 % من الطالبات 
برغبتهن مسبقًا يف أقسام أخرى بكلية اآلداب كانت عىل الرتتيب التايل: )علم النفس، اللغات األوربية، 
علم االجتامع، اإلعالم، الدراسات اإلسالمية، اجلغرافيا(، كام أفادت نسبة 0.6) % برغبتها السابقة 
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يف كلية االقتصاد واإلدارة، ونسبة 8.) % برغبتها السابقة يف االلتحاق بكلية االقتصاد املنزيل؛ إال أن 
هذه التوجهات تم تغيريها بعد االلتحاق بالقسم، فقد أجابت نسبة 86.7 % بأهنا ال تنوي التحويل 

من القسم، ونسبة ).)) % تنوي التحويل إذا ُأتِيحت هلا الفرصة )السؤال رقم 4) من االستبيان(.

رن بنسبة  وثمة مؤرش آخر من االجابة عىل )السؤال رقم 5)( أن الراغبات يف القسم منذ البداية ُقدِّ
8.8) % من الطالبات فقط.

املحور الرابع الرضا عن القسم والتخصص:

اجلدول رقم )13( مدى رضا طالبات قسم علم املعلومات عن القسم

املقياسعوامل القياس

غري راٍض جدًاغري راٍض ال أدريراٍضراٍض جدًاالعبارةم

أضافات تسمية القسم اجلديدة )
))0.6 %(7)9.) %(5))).8 %(6))0) %())))).67 %(تطورًا وجتديدًا لوضعه

ال يعرف القسم بنفسه )
6))4.4) %()4)9.)) %()))).8) %()))7.8) %(46)5.6) %(والإمكاناته وفرصه الوظيفية

ليس للقسم أنشطة تربز دوره )
)))8.)) %(8))).)) %(40)).)) %()4)).)) %(7))0.6) %(يف الكلية

للقسم سمعة غري مرضية 4
8))5.6) 60)).)) %(6))4.4) %( ))).)) %(4))).)) %(بالكلية

)%

مقررات القسم تتسم بالرتابة 5
)))8.)) %()5)).8) %(5))9.4) %(40)).)) %()))).7) %(وعدم التجديد والتطوير

6
يقدم القسم مقررات متطورة 
تقنيًا تتوافق مع مستحدثات 

العرص
)% (0((6)% (7.8(68)% (4.4((6)% (8.(((()% 9.4((7

هناك صعوبة يف املقررات 7
)))8.)) %(69)).8) %(9))0.6) %(46)5.6) %()))8.)) %(الدراسية 

هناك مواد أدرسها بالقسم وال 8
4))).)) %(7))0.6) %(8))0) %()5)9.4) %(48)6.7) %(أجد فائدة منها

9
تتوافر بالقسم اإلمكانات املادية 

والتجهيزية واملعامل املناسبة 
للدراسة

)% ((.9(4()% (9.4(5()% ((.(((0)% (5(45 (0.6((9
)%
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املقياسعوامل القياس

غري راٍض جدًاغري راٍض ال أدريراٍضراٍض جدًاالعبارةم

يوفر القسم تدريبًا ميدانيًا ذا 0)
5))).8 %(5))9.4) %(58)).)) %()) ).8) %(9))7.)) %(قيمة علمية عالية

تتوافر بمكتبة اجلامعة املصادر ))
6))8.9 %(7))5) %(5))9.4) %(58)).)) %(44)4.4) %(التي تلبي احتياجايت التعليمية

أعرف مجيع عضوات هيئة ))
8)4.4 %(8))).)) %(7))5) %(58)).)) %(49)).7) %(التدريس بالقسم

أشعر بالتقارب بيني وبني ))
9)5 %(5))9.)) %(40)).)) %(60)).)) %(46)5.6) %(عضوات هيئة التدريس بالقسم

(4
هناك غياب للمعاملة اجليدة من 

جانب عضوات هيئة التدريس 
للطالبات 

)% 6.7((()% (8.9((4)% (7.8((()% 4(.((74 (5.6((8
)%

(5
بعض  فهم  يف  صعوبة  هناك 
بعض  أداء  بسبب  املقررات 

عضوات هيئة التدريس
)% ((.(((4)% (0.6(55)% (5.6((8)% (8.((5()% ((.((((

(6
هناك قدرة من جانب عضوات 

هيئة التدريس عىل إدارة 
املحارضات بشكل جيد

)% (0(54)% 5(.((9()% 7.(((()% 8.9((6)% (.8(5

هناك تقدير من القسم 7)
للطالبات املتفوقات دراسيًا

)% (4.4((6)% (7.8((()% 48.((87)% ((.(((()% 7.((((

أساليب التقويم املتبعة يف القسم 8)
))7.) %(9))0.6) %()5)8.9) %(67)).7) %(9))7.)) %(للطالبات متعددة وموضوعية

(9
يمكن لقسم علم املعلومات أن 
ينتسب إىل كلية أخرى غري كلية 

اآلداب 
)% 48.((87)% ((.7((9)% (4.4((6)% 7.(((()% 8.(((5

أكسبني القسم اجتاهًا إجيابيًا 0)
4)).) %()))).7 %(8))0) %(64)5.6) %()8)45 %(نحو التخصص

وبتفحص األراء يف اجلدول رقم )))( ُوجد أن النسب العليا يف كل درجة من درجات املقياس يمكن 
أن تعكس االجتاه الغالب لرضا أفراد عينة الدراسة أو عدم الرضا عن القسم كام يتضح ذلك برتتيبها 

تنازليًا عىل النحو التايل:
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أواًل -  أعىل مخس نسب مئوية لدرجة )راٍض جدًا( متثلت يف العبارات اآلتية:

إضافات تسمية القسم اجلديدة تطورًا وجتديدًا لوضعه: ))))).67. ) %(.
يمكن لقسم علم املعلومات أن ينتسب إىل كلية أخرى غري كلية اآلداب: 87)).48. ) %(.

أكسبني القسم اجتاهًا إجيابيًا نحو التخصص: )8)45. ) %(.
هناك قدرة من جانب عضوات هيئة التدريس عىل إدارة املحارضات بشكل جيد: 54)0). 4 %(.

أعرف مجيع عضوات هيئة التدريس بالقسم: 49)).7). 5 %(.

ثانيًا–أعىل مخس نسب مئوية لدرجة )راٍض( متثلت يف العبارات اآلتية:

)( هناك قدرة من جانب عضوات هيئة التدريس عىل إدارة املحارضات بشكل جيد: )9)).)5 %(.
)( يقدم القسم مقررات متطورة تقنية تتوافق مع مستحدثات العرص: 68)7.8) %(.

)( أساليب التقويم املتبعة يف القسم للطالبات متعددة وموضوعية: 67)).7) %(.
4( أكسبني القسم اجتاهًا إجيابيًا نحو التخصص: 64)5.6) %(.

5( أشعر بالتقارب بيني وبني عضوات هيئة التدريس بالقسم: 60)).)) %(.

ثالثًا–أعىل مخس نسب مئوية لدرجة )ال أدري( متثلت يف العبارات اآلتية:

)( هناك تقدير من القسم للطالبات املتفوقات دراسيًا: 87)).48 %(.
)( يوفر القسم تدريبًا ميدانيًا ذو قيمة علمية عالية: 58)).)) %(.

)( أساليب التقويم املتبعة يف القسم للطالبات متعددة وموضوعية: )5)8.9) %(.
4( أشعر بالتقارب بيني وبني عضوات هيئة التدريس بالقسم: 40)).)) %(.

*( ليس للقسم أنشطة ُتربز دوره يف الكلية: 40)).)) %(.
5( مقررات القسم تتسم بالرتابة وعدم التجديد والتطوير: 5))9.4) %(.

*( تتوافر بمكتبة اجلامعة املصادر التي تلبي احتياجايت التعليمية: 5))9.4) %(.

رابعًا–أعىل مخس نسب مئوية لدرجة )غري راٍض( متثلت يف العبارات اآلتية:

)( هناك غياب للمعاملة اجليدة من جانب عضوات هيئة التدريس للطالبات: 74)).)4 %(.
)( هناك صعوبة يف املقررات الدراسية: 69)).8) %(.
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)( للقسم سمعة غري ُمرضية بالكلية: 60)).)) %(.
4( هناك صعوبة يف فهم بعض املقررات بسبب أداء بعض عضوات هيئة التدريس: )5)).8) %(.

*( مقررات القسم تتسم بالرتابة وعدم التجديد والتطوير: )5)).8) %(.
5( تتوافر بالقسم اإلمكانات املادية والتجهيزية واملعامل املناسبة للدراسة: 45)5) %(.

خامسًا–أعىل مخس نسب مئوية لدرجة )غري راٍض( جدًا متثلت يف العبارات اآلتية:

)( للقسم سمعة غري ُمرضية بالكلية: 8))5.6) %(.

*( هناك غياب للمعاملة اجليدة من جانب عضوات هيئة التدريس للطالبات: 8))5.6) %(.
ف القسم بنفسه وال إمكاناته وفرصه الوظيفية: 6))4.4) %(. )( ال يعرِّ

)( هناك مواد أدرسها بالقسم وال أجد فائدة منها: 4))).)) %(.
4( مقررات القسم تتسم بالرتابة وعدم التجديد والتطوير: )))8.)) %(.

*( ليس للقسم أنشطة تربز دوره يف الكلية: )))8.)) %(.
*( هناك صعوبة يف املقررات الدراسية)): )8.)) %(.

5( هناك صعوبة يف فهم بعض املقررات بسبب أداء بعض عضوات هيئة التدريس: )))).)) %(.
إىل  شاملة  وبنظرة  عام  بوجه  وبيئته  القسم  عن  الرضا  بمقياس  يتعلق  وفيام  السابقة  النتائج  ومن   *
معطيات )راٍض جدًا وراٍض( ُوجد أنه: سجلت تسمية القسم اجلديد أعىل نسبة من الرضا؛ ويرجع 
ذلك–كام بينته مرئيات عينة الدراسة من قبل يف اجلدول رقم )6) – وإىل كوهنا إضافة يف مسار التطوير 
للقسم ورفع وضعه يف املجتمع، ومتثلت رغبة جمتمع الدراسة يف موافقته بمعدل )راٍض جدًا( وبنسبة 
انتساب القسم إىل كلية أخرى غري كلية اآلداب. كام كان للقسم دور إجيايب يف  ).48 % يف إمكانية 
تغري وجهة النظر السلبية ملجتمع الدراسة نحو التخصص وإكساهبن نظرة إجيابية وبنسبة 80.6 % من 
العينة يف مقيايس الرضا. كام سجلت العالقة بني الطالبات وعضوات هيئة التدريس وقدراهتن عىل 
إدارة العملية التعليمة معدالت رضا مرتفعة، فقد ورد أربع عبارات من النتائج العرش املختارة بوصفها 
أعىل نتائج يف مقيايس الرضا تتعلق هبذا الشأن، فضاًل عن رأي الطالبات السابق باكتساب نظرة إجيابية 
إىل التخصص، ولن تتوفر هذه النظرة إال بالدور اإلجيايب لعضوات هيئة التدريس بالقسم. وثمة مؤرش 
أخر يعزز هذه النتيجة وهي وجود أربع إجابات تتعلق بعضوات هيئة التدريس يف دورهن السلبي 
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بالقسم ُوجدن يف مقيايس )غري راٍض جدًا( )وغري راٍض(. كام كان من أعىل املعدالت يف كال املقياسني 
أن املقررات الدراسية بالقسم تتسم بالصعوبة أو الرتابة، وأن القسم له سمعة غري مرضية بالكلية. 
هيئة  عضوات  ثم  القسم،  تسمية  من  بداية  بيئته  يف  القسم  عن  الرضا  نسبة  تعزز  مؤرشات  ومجيعها 
التدريس، فاملقررات، فيام عدا عبارة متثل فيها عدم الرضا بشكل إجيايب وهي عدم توافر اإلمكانات 
رت بـ)5) %( من عينة الدراسة. املادية والتجهيزية واملعامل املناسبة للدراسة بالقسم وبرأي نسبة ُقدِّ

* وفيام يتعلق بمقياس )ال أدري( وتوافر نسب لعباراته تقل عن ثلث العينة املختارة املمثلة ملستويات 
دراسية خمتلفة، فإنه يتضح بالفعل أنه يمكن أن يكون ال علم لبعض مفردات العينة عن بعض األشياء 

فهي مل متر هبا يف مسارها الدرايس.

اجلدول رقم )14( مدى رضا طالبات قسم علم املعلومات عن التخصص

املقياسعوامل القياس

غري راٍض جدًاغري راٍض ال أدريراٍضراٍض جدًاالعبارةم

ال يقدر املجتمع دور أخصائي )
0))5.6 %(5))9.4) %(0))).)) %(6))0) %(79)9.)4 %(املعلومات

(
ال يقدر املجتمع مهنة 

أخصائي املعلومات يف حد 
ذاهتا 

)% 4(.((74)% ((.7((9)% 9.4((7)% (0.6((7)% 7.((((

(
ال تتيح مهنة أخصائي 

املعلومات فرص الرتقي 
للوظائف العليا 

)% ((.7((9)% ((.(((8)% (7.((49)% (4.4((6)% (5.6((8

ال تتوافر هلذا التخصص 4
)))).)) %()))8.)) %(55)0.6) %(44)4.4) %(6))0) %(فرص سهلة لالبتعاث

هذا التخصص ليس له فرص 5
)))7.)) %(6))4.4) %()))7.8) %(50)7.8) %()5)).8) %(وظيفية حكومية متعددة

6
هذا التخصص فرصه 

الوظيفية أقل يف القطاع 
اخلاص

)% ((.7((9)% ((.((56)% (7.8( 50)% 8.9((6)% (0.6((9

7
هذا التخصص روتيني يف 

عمله، وال يوفر يل الدافع يف 
تطوير ذايت 

)% (4.4((6)% (5(45)% ((.7((()% 40(7()% 8.9((6

8
هذا التخصص دراسته 

6))0) %(68)7.8) %(6))8.9 %(48)6.7) %()))6.7 %(وممارسته صعبة 
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املقياسعوامل القياس

غري راٍض جدًاغري راٍض ال أدريراٍضراٍض جدًاالعبارةم

9
هذا التخصص ال يتيح 

يل إمكانية االستفادة منه 
بمرشوع اقتصادي خاص

)% (5((7)% (5.6(46)% ((.7((9)% (7.((49)% (0.6((9

(0
التخصص دراسته غري مكلفة 

))7.) %(7))9.4 %(5))9.4) %(69)).8) %(56)).)) %(اقتصاديًا 

((
هذا التخصص ال يتفق وميويل 

7))5) %(44)4.4) %(4))).)) %(50)7.8) %(5))9.4) %(الشخصية

((
ال أعرف عن التخصص كثريًا 

فيام يتعلق بفرصه الوظيفية 
وإمكاناته املستقبلية

)% ((.7((9)% ((.7(57)% ((.(((8)% (7.(((()% 8.(((5

((
بيئة العمل التي أتصورها 
للتخصص ال تشجع عىل 

اإلقبال عليه 
)% (6.7((0)% (7.8(50)% ((.7((9)% ((.((40)% ((.7 ((

(4
احلوافز املادية ملهنة أخصائي 

6))8.9 %(0))).)) %()5)9.4) %()6)5) %(8))5.6) %(املعلومات غري مشجعة 

(5
أشعر بالرضا من داخيل عن 

6)).) %()))7.)) %()))).7) %(54)0) %(68)7.8) %(املهنة يف الوقت احلارض 

(6
يتيح يل هذا التخصص فرص 

تكوين عالقات اجتامعية 
أفضل 

)% (5(6()% ((.8(59)% ((.7((9)% 7.8((4)% (.8(5

(7
يتيح يل التخصص فرص 

الكشف عن قدرايت يف 
االبتكار والتجديد

)% (0(54)% (4.4(44)% (8.(((()% (9.4((5)% 7.8((4

(8
عدم وجود مؤسسة مهنية 

0))5.6 %(8))5.6) %()6)9.)) %(4))8.9) %(47)).6) %(للتخصص هتتم بشؤون املهنة

(9
أشعر مع التخصص بمستقبل 

)))).6 %(7))0.6) %(47)).6) %(0))).)) %(65)).6) %(مرشق

(0
أشعر أن العمل بصفته 

أخصائية معلومات سيكون 
سهاًل جدًا

)% ((.7(57)% (4.4(44)% (5.6(46)% (5((7)% (.((6

((
وسائل اإلعالم ال تنظر 

بالتقدير إىل أخصائي 
املعلومات

)% ((.((60)% (0((6)% (4.4(44)% ((.7((()% (0.6((9
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املقياسعوامل القياس

غري راٍض جدًاغري راٍض ال أدريراٍضراٍض جدًاالعبارةم

((
ال يدرك دور أخصائي 

املعلومات سوى الباحثني 
العلميني فقط 

)% (7.((67)% (5.6(46)% (0((6)% ((.(((()% 5(9

((
يتيح يل العمل مستقباًل يف 

جمال املعلومات الثراء الفكري 
وتنمية جوانب شخصيتي

)% (0(54)% (6.((65)% (9.4((5)% ((.(((0)% (.((6

(4
أشعر بالرضا عن التخصص 
إذا أعده خدمة جليلة لفروع 

العلم اخلاصة
)% (6.7(66)% ((.((58)% (4.4((6)% ((.(((0)% 5.6((0

(5
أشعر باستمتاع عند تواصيل 

مع مصادر املعلومات 
واخلدمة من....

)% ((.((60)% (8.((69)% 7.(((()% (0.6((9)% (0.6((9

يشعرين التخصص أنني أنجز 6)
8)4.4 %(0))).)) %()))).7) %(66)6.7) %(55)0.6) %(عمال نافعًا للمجتمع 

(7
أشعر أن خماطر التخصص 

املرتبطة به بوصفه مهنة أقل 
كثريًا من غريه 

)% (7.8(50)% (5.5(64)% (8.(((()% ((.(((0)% 7.((((

(8
يتصف العمل يف جمال 

التخصص بالرتابة وعدم 
التجديد

)% (6.(((9)% ((.8(59)% (0((6)% ((.9(4()% 7.((((

يتسم التخصص ببيئة عمل 9)
5)8.) %(0))).)) %(0))6.7) %()6)9.)) %(64)5.6) %(مثالية يل بوصفي أنثى

(0
للتخصص جماالت عمل 

متنوعة داخل املهنة نفسها 
تتيح يل فرص االختيار منها

)% ((.((56)% ((.8(4()% ((.((40)% (6.(((9)% 7.8((4

وبتفحص اآلراء يف هذا اجلدول رقم )4)( وجد أن النسب العليا يف كل درجة من درجات املقياس يمكن أن تعكس 

النحو  عىل  تنازليًا  برتتيبها  ذلك  يتضح  كام  التخصص  عن  الرضا  عدم  أو  الدراسة  عينة  أفراد  لرضا  الغالب  االجتاه 

اآلتية:
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أواًل–أعىل مخس نسب مئوية لدرجة )راٍض جدًا( متثلت يف العبارات اآلتية:

ال يقدر املجتمع دور أخصائي املعلومات: 79 )9.)4 %(.  )(

ال يقدر املجتمع مهنة أخصائي املعلومات يف حد ذاهتا: 74)).)4 %(.  )(

أشعر بالرضا من داخيل عن املهنة يف الوقت احلارض: 68)7.8) %(.  )(

ال يدرك دور أخصائي املعلومات سوى الباحثني العلميني فقط: 67)).7) %(.  )4

أشعر بالرضا عن التخصص إذ أعده خدمة جليلة كافة: لفروع العلم: 66)6.7) %(.  )5

ثانيًا–أعىل مخس نسب مئوية لدرجة )راٍض( متثلت يف العبارات اآلتية:

)( التخصص دراسته غري مكلفة اقتصاديًا: 69)).8) %(.

*( أشعر باستمتاع عند تواصيل مع مصادر املعلومات واخلدمة من....: 69)).8) %(.
يشعرين التخصص أنني أنجز عماًل نافعًا للمجتمع: 66)6.7) %(.  )(

يتيح يل العمل مستقباًل يف جمال املعلومات الثراء الفكري وتنمية جوانب..: 65 )).6) %(.  )(

أشعر أن خماطر التخصص املرتبطة به بوصفه مهنة أقل كثريًا من غريه: 64)5.5) %(.  )4

احلوافز املادية ملهنة أخصائي املعلومات غري مشجعة: )6 )5) %(.  )5

ثالثًا–أعىل مخس نسب مئوية لدرجة )ال أدري( متثلت يف العبارات اآلتية:

عدم وجود مؤسسة مهنية للتخصص هتتم بشؤون املهنة: )6)9.)) %(.  )(

ال تتوافر هلذا التخصص فرص سهلة لالبتعاث: 55)0.6) %(.  )(

احلوافز املادية ملهنة أخصائي املعلومات غري مشجعة: )5)9.4) %(.  )(

هذا التخصص فرصه الوظيفية أقل يف القطاع اخلاص: 50 )7.8) %(.  )4

ال تتيح مهنة أخصائي املعلومات فرص الرتقي للوظائف العليا: 49)).7) %(  )5
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رابعًا–أعىل مخس نسب مئوية لدرجة )غري راٍض( متثلت يف العبارات اآلتية:

)( هذا التخصص روتيني يف عمله وال يوفر يل الدافع يف تطوير ذايت: )7)40 %(.
)( هذا التخصص دراسته صعبة وممارسته صعبة: 68)7.8) %(.

)( هذا التخصص ال يتيح يل إمكانية االستفادة منه بمرشوع اقتصادي...: 49)).7) %(.
4( هذا التخصص ال يتفق وميويل الشخصية: 44)4.4) %(.

5( يتصف العمل يف جمال التخصص بالرتابة وعدم التجديد: )4)9.)) %(.
خامسًا–أعىل مخس نسب مئوية لدرجة )غري راٍض جدًا( متثلت يف العبارات اآلتية:

)( هذا التخصص دراسته صعبة وممارسته صعبة: 6))0) %(.
)( ال تتيح مهنة أخصائي املعلومات فرص الرتقي للوظائف العليا: 8))5.6) %(.

)( هذا التخصص ال يتفق وميويل الشخصية: 7))5) %(.
4( ال يتوافر هلذا التخصص فرص سهلة لالبتعاث: )))).)) %(.

5( هذا التخصص ليس له فرص وظيفية حكومية متعددة: )))7.)) %(.
*( بيئة العمل التي أتصورها للتخصص ال تشجع عىل اإلقبال عليه: )))7.)) %(.

الوقت  يف  )التخصص(  املهنة  عن  جدًا  عالية  رضا  نسبة  وجود  يتضح  السابقة  املؤرشات  هذه  ومن 
العلم كافة، وذلك ضمن مقياس  احلارض، وما يدعم ذلك وجود رضا عنها بوصفها خدمة لفروع 
)راٍض جدا(، فضاًل عن أن أعىل مخسة عبارات من مقياس )راٍض( تعد إجيابية أيضًا يف جمال الرضا 
عن التخصص، وما يعزز هذا الرضا وجود أعىل مؤرشات عدم الرضا من خالل املقياسني )غري راضًا( 
و)غري راض جدًا( لعبارات متثل جانبًا سلبيًا للتخصص واملهنة قد أجابت عنها عينة الدراسة بالرفض، 

وهذا ما يوفر مؤرشًا عاليًا للرضا عن التخصص واملهنة يف ظل توافر هذه املؤرشات السابقة،

أما مؤرش عدم الرضا فمثل بأعىل نسبة يف مقياس )راٍض جدًا( ونظرة املجتمع السلبية لدور أخصائي 
املعلومات وبنسبة )9.)4 %( من العينة، يف حني دعم هذه الرؤية الرأي بأن املجتمع ال يقدر مهنة 
أخصائي  دور  يدرك  ال  وأنه  العينة،  من   )%  4(.(( نسبة  وبرأي  ذاهتا  حد  يف  املعلومات  أخصائي 

املعلومات سوى الباحثني العلميني فقط وبنسبة )).7) %( من عينة البحث.

الوعي  تؤكد عدم  أهنا مجيعا عبارات  به وجد  أدري( وأعىل نسب مسجلة  بمقياس )ال  يتعلق  وفيام 
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اإلعالمي  الدور  وضعف  فيه  املهنية  املؤسسات  دور  وغياب  عنه،  التسويق  لضعف  بالتخصص 
املنتسبات  الطالبات  إىل  بالنسبة  واضحة  غري  أموره  بعض  جيعل  مما  به؛  الوعي  يف  واملجتمعي 

للتخصص.

ومنه يتضح توافر الرضا عن التخصص )املهنة( بأعىل نسب يف مقياس )راٍض( )وراٍض جدًا( لثامين 
الرضا، وكذلك إحدى  عبارات داعمة هلذا الرض من إحدى عرشة عبارة سجلت أعىل مستويات 
الدراسة  جمتمع  نظرة  خالهلا  من  سجلت  جدًا(  راض  و)غري  راض(  )غري  مقيايس  من  عبارة  عرشة 

الرافضة لعبارات متثل جوانب سلبية للتخصص مما يدعم الرضا عنه أيضًا.

النتائج والتوصيات:

أواًل–النتائج:

كشفت الدراسة الراهنة عن نتائج عدة منها ما يأيت:

)( أن ما نسبته 9.) % من الطالبات ينتمني إىل القسم العلمي يف الثانوية العام، والباقي )).96 %( 
ينتمني إىل القسم األديب.

)( معدل الطالبات يف الثانوية العامة املقبوالت بالقسم راوح بني معدل )جيد جدًا( ومعدل )املمتاز(، 
وخيتلف الوضع عند االلتحاق بالقسم إذ مل جتب نسبة )8 % من العينة عن معدهلا يف آخر فصل 

درايس لتدين املعدل لدهين وقبوهلن بقسم علم املعلومات بأي معدل.
)( عدم وجود رشوط للقبول بالقسم، فقد كانت إجابة الطالبات وبنسبة 00) % بأنه ال مقابلة وال 

رشوط للقبول بالقسم.
جمال  يف  العمل  يف  ويرغب  اخلاصة  برغبته  بالقسم  التحق  فقط  الدراسة  جمتمع  ثلث  يعادل  ما   )4

املعلوماتية.
5( ضعف الدور اإلرشادي عن التخصص من جانب القسم واجلامعة.

6( توافر التقارب بني الطالبات واهليئة التدريسية بنسبة 67.8 %، عىل الرغم من عدم املعرفة بجميع 
عضوات هيئة التدريس وبنسبة 9.)6 %.
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7( للقسم دور إجيايب يف تغري وجهة النظر السلبية ملجتمع الدراسة نحو التخصص وإكساهبن نظرة 
إجيابية إليه وبنسبة 80.6 % من العينة بمقيايس )راٍض( و)راٍض جدًا(.

8( سجلت نسبة )).48 %( من عينة الدراسة وبمقياس )راٍض جدًا( وبالرتتيب الثاين له إمكانية أن 
ينتسب قسم علم املعلومات إىل كلية أخرى غري كلية اآلداب.

9( فيام يتعلق برضا الطالبات امللتحقات بقسم علم املعلومات دراسيًا أجابت النسبة األكرب و)مقدارها 
).86 %( بالرضا، يف حني سجلت نسبة 9.)) % عدم الرضا الدرايس هبذا القسم، وقد حتققت 
نسبة الرضا عن القسم يف بيئته من خالل مقياس الرضا أيضًا بداية من تسمية القسم، ثم عضوات 

هيئة التدريس، فاملقررات، بأعىل معدالت يف مقيايس راٍضً وراٍض جدًا أيضًا.
0)( متثل عدم الرضا يف عدم توافر اإلمكانات املادية والتجهيزية واملعامل املناسبة للدراسة بالقسم 

وبرأي نسبة قدرت بـ)5) %( من عينة الدراسة.
))( حول التدريبات العملية التطبيقية للمقررات التطبيقية أجابت نسبة 44.4 % بكفاية التطبيقات 

العملية، يف حني أفادت نسبة 55.6 % بعدم توافرها وكفايتها مما يؤكد القصور يف هذا اجلانب.
))( سجلت نظرة املجتمع القارصة للتخصص أعىل نسب الرضا من جانب عينة الدراسة بأن املجتمع 

ال يقدر دور أخصائي املعلومات بنسبة )9.)4 %( وال يقدر املهنة بنسبة )).)4 %(.
املكتبات  مهنة  يف  التخصص  عن  املعلومات  علم  بقسم  امللتحقات  الطالبات  برضا  يتعلق  فيام   )((
 (6.7 بالرضا، يف حني سجلت نسبة   )% 7(.( النسبة الكربى و)مقدارها  واملعلومات أجابت 
% عدم الرضا، وقد حتقق هذا املؤرش أيضًا من مقياس الرضا عن التخصص؛ إذ توافر الرضا عن 
باملقياس من  بأعىل نسب يف مقياس )راٍض( و)راٍض جدًا( وبثامين عبارات  )املهنة(  التخصص 
أعىل إحدى عرش عبارة به، كذلك أكدت أعىل إحدى عرش عبارة من مقيايس )غري راض( و)غري 
راض جدًا( نظرة جمتمع الدراسة الرافضة لعبارات متثل جوانب سلبية للتخصص مما يدعم الرضا 

عنه.

ثانيًا–التوصيات:

بناًء عىل النتائج التي أسفرت عنها الدراسة؛ تويص الباحثة بام يأيت:

التنوع  فيها  يراعى  املعلومات  علم  ختصص  يف  الطالبات  لقبول  مناسبة  سياسة  وضع  رضورة   )(



عزة فاروق جوهريالرضا الدراسي تجاه تخصص المكتبات والمعلومات: دراسة حالٍة لقسم علم المعلومات بجامعة الملك عبدالعزيز - شطر الطالبات

239

املعدالت  ذوات  من  الطالبات  قبول  وعدم  العامة،  الثانوية  يف  والعلمي  األديب  التخصصني  يف 
املنخفضة واملتعثرات يف التخصصات األخرى.

)( وضع رشوط للقبول بالقسم فيام يتعلق باللغة العربية واإلنجليزية واحلاسب اآليل واملعدل العام.
)( السعي إىل التسويق للتخصص ونرش دوره يف املجتمع املدين عرب التعاون مع املؤسسات العاملة يف 
قطاع املعلومات عن طريق فتح جسور للتدريب لدهيم، لتتعرف إىل منتج القسم ويتعرف القسم 

إىل متطلبات سوق العمل عن قرب.
أو  بالقسم  الطالبات  التحاق  دوافع  ملعرفة  للقسم  فرتات  عىل  تقويميه  دراسات  إجراء  رضورة   )4
والتطوير  األكاديمي  لالعتامد  متطلبًا  بوصفها  تفيد  التقويميه  الدراسات  وهذه  عنه،  اإلعراض 

واجلودة.
5( إجراء دراسة مثيلة عىل قسم علم املعلومات بشطر الطالب، للكشف عن دوافع أخرى قد تكون 

متوافرة يف هذا املجتمع للقبول أو الرفض للتخصص.
6( تبني فكرة تغيري الوضع الراهن، ودراسة إمكانية أن ينتسب قسم علم املعلومات إىل كلية أخرى 

غري كلية اآلداب ليتوافق وضعه وما ُيَدرس به من مقررات ومتطلبات سوق العمل احلالية.
بالتوسع يف مقررات  يتعلق  فيام  بشأهنا  بالقسم، والنظر  التي متثل جانب قصور  7( مراعاة اجلوانب 
التدريب امليداين، وزيادة التطبيق العميل للمقررات التطبيقية، بتوفري هيئة تدريس مساعدة هلذه 
الساعات املوحدة جلميع  التخيل عن  النظرية، أي  باملقررات  املقررات وزيادة ساعاهتا بمقارنتها 

املقررات.
8( إدخال مقررات جديدة تتعلق باألرشفة اإللكرتونية وتقنيات املعلومات بتطبيق عميل يف مؤسسات 

ميدانية.
التعليمية  العملية  يف  أساسيًا  متطلبًا  بوصفه  للقسم  ببليوجرايف  معمل  إعداد  رسعة  عىل  العمل   )9

بالقسم.
0)( التوجه نحو اإلعداد املهني للطالبات بروافد متعددة إىل جانب التدريس والتطبيق األكاديمي، 
باخلروج بزيارات ميدانية وتدريب مهني مؤسيس بساعات أكرب مع وضع ضوابط له أسوًة بسنة 
االمتياز بكليات الطب. فضاًل عن توعيتهن باملؤسسات املهنية بالتخصص ودورها، وحثهن عىل 

املشاركة يف املؤمترات املهنية، بل ودعم مشاركتهن فيها عن طريق القسم.
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))( اضطالع القسم بمهمة تسويقية أكرب للتخصص بإتاحة برامج تعليم مستمر خالله، ودورات 
لطرح  اجلامعية  القيادات  لدى  والسعي  اجلامعة.  تدريبية يف  تعليمية  وأنشطة  للطالبات،  تدريبية 
مقرر للوعي املعلومايت ضمن مقررات متطلب اجلامعة بوصفه عنرصًا يف زيادة الثقافة املعلوماتية 

باجلامعة واملجتمع وإبراز لدور القسم والتخصص.
تقدم  التي  والبحث  املكتبة  مادة  لتطوير  والتعليم  الرتبية  وزارة  لدى  القسم  السعي من جانب   )((
بالثانوية العامة بشكل جديد يؤهل هذه الرشحية من الطالب ملجتمع يعي املعلومات ودورها يف 

املجتمع، بداًل من االنطباع السيئ التي ترتكه يف النفوس عن هذا التخصص.
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)ملحق الدراسة(

االستبيان

أواًل–املعلومات العامة:

)–املستوى الدرايس

اخلامس  ) ( الرابع  ) (      ) ( الثالث  

الثــامن    ) (   ) ( السابع   السادس   ) (   

)–فضاًل حددي عدد الساعات املكتسبة )...................... ساعة(

) ( األديب   )–القسم الدرايس يف الثانوية العامة: العلمي  ) (  

) ( ) ( ممتاز   4–معدلك يف الثانوية العامة: جيد  ) ( جيد جداً 

) ( 5–معدلك يف آخر مستوى درايس:      

ثانيًا: االلتحاق بالقسم:

6–كيف عرفت قسم علم املعلومات؟

) ( 6/)–من الربنامج اإلرشادي باجلامعة.     

6/)–من دليل اجلامعة.       ) (

) ( 6/)–من الربنامج اإلرشادي للقسم.    

) ( 4/6–من بعض خرجيات القسم )قريبة / صديقة(.    

) ( 5/6–مصادر أخرى )ُتذكر(     

7–كيف التحقِت بالقسم؟



الرضا الدراسي تجاه تخصص المكتبات والمعلومات: دراسة حالٍة لقسم علم المعلومات بجامعة الملك عبدالعزيز - شطر الطالبات

242

) ( 7/)–برغبتي الشخصية.       

) ( 7/)–بنصيحة اآلخرين )األهل واألصدقاء(.    

) ( 7/)–القسم الوحيد الذي يقبل معديل.     

) ( 4/7–لتعثري يف قسم آخر.     

5/7–طرائف أخرى )ُتذكر(

8–ما هي اسباب التحاقك بالقسم؟ )يمكن اختيار أكثر من بديل(

8/)–احلصول عىل مؤهل جامعي.      ) (

8/)–ضامن احلصول عىل فرصة عمل.     ) (

) ( 8/)–بيئة العمل يف جمال املكتبات واملعلومات مرحية.   

4/8–بيئة العمل يف جمال املكتبات واملعلومات مناسبة لإلناث.   ) (

) ( 5/8–وجود أحد أفراد األرسة يف التخصص نفسه.    

6/8–حب التعامل مع مصادر املعلومات.     ) (

7/8–استخدام تقنية املعلومات املتاحة بالتخصص.    ) (

) ( 8/8–حب العمل يف جمال اخلدمات املعلوماتية.    

) ( 9/8–ألن القسم يقبل معديل وال بديل غريه.    

) ( 0/8)–حب القراءة ومصادرها واخلدمة يف إطارها.    

) ( 8/))–االلتحاق بقسم يتسم بالسهولة يف دراسته.    

) ( 8/))–توافر البعثات التي متنحها احلكومة هلذا التخصص.   
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) ( 8/))–رفع معديل ثم التحويل إىل قسم آخر أو كلية أخرى.   

4/8)–أسباب أخرى )ُتذكر(

.......................................................

9–هل قام القسم بإجراء مقابلة شخصية لك عند بداية التحاقك به؟

) ( 9/)– ال    ) ( 9/)– نعم 

0)–هل هناك رشوط أو معايري ُطَبقت عليك عند التحاقك بقسم علم املعلومات؟

) ( 0)/) –نعم  ) (  0)/ )–ال  

))–إذا كانت اإلجابة بـ)نعم( ما هي تلك الرشوط؟

ثالثًا التقبل للقسم والتخصص:

))–هل حقق التحاقك بقسم علم املعلومات الرضا الدرايس لك؟

))/) –نعم  ) (  ))/) –ال  ) (

)).هل تشعرين بالرضا عن ختصصك يف مهنة املكتبات واملعلومات؟

–ال  ) ( ))/)–نعم  ) (  ))/) 

4)–هل ترين أن نظرة املجتمع إجيابية جتاه ختصص املكتبات واملعلومات؟

) (  4)/)–ال  ) ( 4)/)– نعم  

5)–إذا كانت اإلجابة بـ)ال( فام هي األسباب من وجهة نظرك؟

6)–هل لديك شعور بالوالء واالنتامء للمهنة والفخر باالنتساب إليها؟

6)/)–نعم  ) (  6)/)–ال  ) (
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7)–هل جتدين فرقًا بني تغيري تسمية القسم من )املكتبات واملعلومات( إىل )علم املعلومات(؟

) ( 7)/)–نعم  ) (  7)/)–ال  

8)–إذا كانت اإلجابة بـ)نعم( فام الفرق من وجهة نظرك؟

9)–هل تعرفني مجيع عضوات هيئة التدريس بالقسم؟

9)/)–نعم  ) (  9)/)–ال  ) (

0)–هل تشعرين بالتقارب بينك وبني عضوات هيئة التدريس بالقسم؟

0)/)–نعم  ) (  0)/)–ال  ) (

))–إذا كانت اإلجابة بـ)ال( فام هي األسباب من وجهة نظرك؟

))–من خالل دراستك بالقسم حددي املواد الدراسية املفضلة لديك )بالرتتيب وفقًا لألولوية(.

- (       –(

- 4       –(

- 6       –5

- 8       –7

)). ما املواد الدراسية التي ترين أهنا ال تفيد التخصص؟

- (       –(

- 4       –(

- 6       –5

- 8       –7
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4)–هل ترين كفاية مقررات تكنولوجيا وتقنيات املعلومات التي تدرس بالقسم إلعدادك املهني؟

4)/)–نعم  ) (  4)/)–ال  ) (

5). هل ترغبني يف إضافة مقررا ت جديدة أو التوسع يف بعض املوجود؟

5)/)–نعم  ) (  5)/)–ال  ) (

6)–إذا كانت اإلجابة بـ)نعم( فام هي هذه املقررات من وجهة نظرك؟

7). أي الطرائق التدريسية اآلتية تستخدمها عضوات هيئة التدريس وتفضلينها؟)يمكن اختيارأكثرمن 
بديل(

                أفضلها           ال أفضلها

7)/)–الرشح واملحارضة    ) (   ) ( 

7)/)–املناقشة     ) (   ) ( 

7)/)–عروض الطالب    ) (   ) ( 

 ) (    ) ( 7)/4–التعلم الذايت    

) (    ) ( 7)/5–التكليفات    

) (   ) ( 7)/ 6–التقسيم إىل جمموعات   

7)/7–طرائق أخرى )ُتذكر(....................................................................

8)–هل يوفر القسم تدريبات عملية كافية للمقررات ذات الطابع التطبيقي؟

8) /)–ال  ) ( 8)/)–نعم  ) (  

9)–هل املجموعات بمكتبة اجلامعة مالئمة ملساندة املقررات الدراسية بالقسم؟

) ( 9)/)–ال  ) ( 9)/)–نعم  



الرضا الدراسي تجاه تخصص المكتبات والمعلومات: دراسة حالٍة لقسم علم المعلومات بجامعة الملك عبدالعزيز - شطر الطالبات

246

0)–ما اإلمكانات التي يوفرها القسم لطالباته؟

0)/)–معمل حاسب آيل.  ) (

) ( 0)/)–معمل ببليوجرايف.  

) ( 0)/)–تدريب عميل داخيل وخارجي.  

0)/4–زيارات ميدانية ورحالت ملؤسسات متخصصة.  ) (

0)/5–دورات تدريبية عىل االجتاهات احلديثة يف التخصص.  ) (

))–هل جتدين موضوعية يف أساليب التقويم التي تطبق عليك يف القسم؟

))/)–ال  ) ( ))/)–نعم  ) (  

))–هل توافقني عىل األداء التطويري للخطة الدراسية بالقسم؟

))/)–نعم  ) ( ))/)–ال  ) (

))–إذا كانت اإلجابة بـ)ال( فام هي األسباب من وجهة نظرك؟

4)–هل تنوين التحول من القسم إىل قسم آخر فيام بعد؟

) ( 4)/)–ال  ) ( 4)/)–نعم  

5)–ما هو التخصص الذي كنت ترغبني يف دراسته بداًل من ختصصك احلايل؟

6)–كيف يمكن للقسم أن يسوق عن ذاته من وجهة نظرك اخلاصة؟

رابعا ً- الرضا عن القسم والتخصص:

7)–فضاًل حددي درجة رضاك عن القسم بالنسبة إىل كل عامل من العوامل اآلتية بوضع عالمة )√) 
أمام اختيارك املناسب.
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املقياسعوامل القياس

راٍض العبارةالرقم
ال راٍضجدًا

أدري
غير 

راٍض 
غير راٍض 

جدًا

أضافت تسمية القسم اجلديد تطورًا وجتديدًا لوضعه1

رف القسم بنفسه والإمكاناته وفرصه الوظيفية2 ال يعَّ

ليس للقسم أنشطة ُتبرز دوره في الكلية3

للقسم سمعة غير مرضية بالكلية4

مقررات القسم تتسم بالرتابة وعدم التجديد والتطوير5

يقدم القسم مقررات متطورة تقنيًا تتوافق مع مستحدثات العصر6

هناك صعوبة في املقررات الدراسية 7

هناك مواد أدرسها بالقسم وال أجد فائدة منها8

تتوافر بالقسم اإلمكانات املادية والتجهيزية واملعامل املناسبة للدراسة9

يوفر القسم تدريبًا ميدانيًا ذا قيمة علمية عالية10

تتوافر مبكتبة اجلامعة املصادر التي تلبي احتياجاتي التعليمية11

أعرف جميع عضوات هيئة التدريس بالقسم12

أشعر بالتقارب بيني وبني عضوات هيئة التدريس بالقسم13

هناك غياب للمعاملة اجليدة من جانب عضوات هيئة التدريس للطالبات 14

هناك صعوبة في فهم بعض املقررات بسبب أداء بعض عضوات هيئة 15
التدريس

هناك قدرة من جانب عضوات هيئة التدريس على إدارة احملاضرات 16
بشكل جيد

هناك تقدير من القسم للطالبات املتفوقات دراسيًا17

أساليب التقومي املتبعة في القسم للطالبات متعددة وموضوعية18

ميكن لقسم علم املعلومات أن ينتسب إلى كلية أخرى غير كلية اآلداب 19

أكسبني القسم اجتاهًا إيجابيًا نحو التخصص20

8)–فضاًل حددي درجة رضاك عن التخصص بالنسبة إىل كل عامل من العوامل اآلتية بوضع عالمة 
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)√( أمام اختيارك املناسب.

املقياسعوامل القياس

العبارةالرقم
راٍض 

جدًا
راٍض

ال 
أدري

غري 
راٍض

غري راٍض 
جدًا

در املجتمع دور أخصائي املعلومات) ال يقِّ

در املجتمع مهنة أخصائي املعلومات يف حد ذاهتا ) ال يقِّ

ال تتيح مهنة أخصائي املعلومات فرص الرتقي للوظائف العليا )

ال تتوافر هلذا التخصص فرص سهلة لألبتعاث4

هذا التخصص ليس له فرص وظيفية حكومية متعددة5

هذا التخصص فرصه الوظيفية أقل يف القطاع اخلاص6

هذا التخصص روتيني يف عمله وال يوفر يل الدافع يف تطوير ذايت 7

هذا التخصص دراسته صعبة وممارسته صعبة 8

هذا التخصص ال يتيح يل إمكانية االستفادة منه بمرشوع اقتصادي 9
خاص

التخصص دراسته غري مكلفة اقتصاديًا 0)

هذا التخصص ال يتفق وميويل الشخصية))

ال أعرف عن التخصص كثريًا فيام يتعلق بفرصه الوظيفية وإمكاناته ))
املستقبلية

بيئة العمل التي أتصورها للتخصص ال تشجع عىل اإلقبال عليه ))

احلوافز املادية ملهنة أخصائي املعلومات غري مشجعة 4)

أشعر بالرضا من داخيل عن املهنة يف الوقت احلارض 5)

يتيح يل هذا التخصص فرص تكوين عالقات اجتامعية أفضل 6)

يتيح يل التخصص فرص الكشف عن قدرايت يف االبتكار والتجديد7)

عدم وجود مؤسسة مهنية للتخصص هتتم بشؤون املهنة8)

أشعر مع التخصص بمستقبل مرشق9)

أشعر أن العمل بوصفي أخصائية معلومات سيكون سهاًل جدًا0)
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املقياسعوامل القياس

العبارةالرقم
راٍض 

جدًا
راٍض

ال 
أدري

غري 
راٍض

غري راٍض 
جدًا

وسائل اإلعالم ال تنظر بالتقدير إىل أخصائي املعلومات))

ال يدرك دور أخصائي املعلومات سوى الباحثني العلميني فقط ))

يتيح يل العمل مستقباًل يف جمال املعلومات الثراء الفكري وتنمية ))
جوانب شخصيتي

أشعر بالرضا عن التخصص إذ أعده خدمة جليلة لفروع العلم كافة4)

أشعر باستمتاع عند تواصيل مع مصادر املعلومات واخلدمة من خالهلا 5)
مستقباًل

ُيشعرين التخصص أنني أنجز عماًل نافعًا للمجتمع 6)

أشعر أن خماطر التخصص املرتبطة به بوصفه مهنة أقل كثريًا من غريه 7)

يتصف العمل يف جمال التخصص بالرتابة وعدم التجديد8)

يتسم التخصص ببيئة عمل مثالية يل بوصفي أنثى9)

للتخصص جماالت عمل متنوعة داخل املهنة نفسها تتيح يل فرص 0)
االختيار منها

ttttt



دور السياسة الوطنية للمعلومات يف حتقيق األمن الفكري لدى طالب املرحلة الثانوية وطالباهتا: 
دراسة مسحية عىل تأثري األغاين يف القيم الفكرية لدى الشباب يف مدينة جدة
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اعلم: العدد الثامن
جمادى األولى 1432هـ - أبريل 2011م

املستخلص:
الوطنية  السياسة  دور  لدراسة  المتطلبات  أهم  من  كان 
للمعلومات يف تحقيق األمن الفكري لدى طالب المرحلة 
استخدام  درجة  مقارنة  جدة:  مدينة  يف  وطالباهتا  الثانوية 
شبكة  عىل  المختلفة  الرقمية  المواقع  بين  الدراسة  عينة 
المفضلة  الموسيقا  نوع  تحديد  وكذلك  )اإلنترنت(، 
األغاين  لموسيقا  استماعهم  مدى  إىل  للتعرف  لديهم 
وتنشئها  التي  الفكرية  القيم  توضيح  مع  الشهيرة،  األجنبية 
السلوكيات  يف  لديهم  و)الفيديوكليب(  و)الراب(  أغاين 
الدينية،  الفرائض  وأداء  الصحية،  والعادات  االجتماعية، 
وأسلوب التعلم عن طريق التأثر بالمصطلحات الكالمية. 
اعتمدت الباحثة عىل استخدام المنهج المسحي عن طريق 
تصميم استبانة من أربعة أجزاء للحصول عىل المعلومات 
661 مفحوصًا  الالزمة من عينة الدراسة التي تكونت من 
من مدارس للبنين والبنات يف مناطق مختلفة عدة من مدينة 
جدة، باإلضافة إىل استخدام اختبارات إحصائية كأسلوب 
التحليل العاميل )Factor analyses( لتحديد عوامل معينة 
تشاهبت إجاباهتا ومن َثمَّ اندرجت تحتها، واستخدام اختبار 
بين متغيرين  Wilcoxon( للمقارنة  )وليكسون للمقارنات 
ترتيبيين ومعرفة أي من المتغيرين أعىل نسبة، وكان من أهم 

نتائج الدراسة: أن مصادر التسلية - وعىل رأسها األغاين..

 مقدمة:

كانت الثورة املعلوماتية وراء ظهور مفهومات 
وقضايا حديثة بالغة األثر يف تغيري نمط حياة 
واجلدل،  لالنتباه  ومثرية  واألمم،  اإلنسان 
اقتصاد  إىل  والتحول  واملحلية،  كالعوملة، 
واتفاقات  الواحدة  العاملية  والسوق  املعرفة 
احلضارات،  بني  والرصاع  العاملية،  التجارة 
يملك  من  وأصبح  املعلومايت،  واملحارب 
اجتامعيًا  هواألقوى  معلوماتية  ناصية 
القفزات  إىل  ونظرًا  وعسكريًا،  واقتصاديًا 
الثورة  مثلت  املعلومات  تقنية  يف  املتسارعة 
تأثريًا  العاملية  التحوالت  أكثر  املعلوماتية 
الصناعية  الثورة  عهد  منذ  األفراد  حياة  يف 
مفهومًا  ولد  ما  عرشة،  الثامن  القرن  يف 
الشبكي.  أواملواطن  للبرش كاملستفيد  جديدًا 
أحدثتها  التي  اإلجيابيات  من  الرغم  وعىل 
العديد  دراستها  عىل  ركز  التي  الثورة  تلك 
املكتبات  ختصص  داخل  من  الباحثني  من 
جدًا  قليلني  أن  إال  وخارجه،  واملعلومات 
كضعف  سلبياهتا  دراسة  حاولوا  الذين  هم 
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الشخصية(،  اهلواتف  والتصنت عىل  بالفريوسات،  احلاسبات  وانتهاك اخلصوصية )اخرتاق  األمن، 
االقتصادية،  واألزمات  واإلرهاب  واملخدرات  اجلرائم  انتشار  ورسعة  املعلوماتية،  اهلوية  وقضية 
يف  السلبيات  تلك  تأثري  عىل  والرتكيز  والدويل،  الفردي  املستوى  عىل  املعلوماتية  الفجوة  وازدياد 
املجتمعات النامية واملتخلفة. وُتَعد التجارة اإللكرتونية أحد أساليب االنتشار العاملي ملنتجات العوملة 
بوصفها قوة دافعة للنمواالقتصادي وتستحوذ الواليات املتحدة األمريكية عىل أكرب قدر منه؛ لوجود 
أكرب سوق لإلنرتنت واالتصاالت ورشكات الربجميات فيها؛ ما زاد االهتامم بظهور املجتمع املعلومايت 
واملواطن الشبكي الذي لعبت يف تكوينه دول احلضارة الغربية هبدف احلصول عىل األدوات الالزمة 
عىل  احلصول  حق  حول  اجلدل  أثار  الذي  األمر  لشعوهبا؛  الرفاهية  لتحقيق  اآلخرين  عىل  للسيطرة 
املعلومات وأمنها، واخلالفات حول العوملة واخلصوصية املحلية، وامللكية الفكرية، كام أثر ذلك يف 
واملعرفة  املعلومات  )الويب( ومشاركة  عامل  بانغامسه يف  الشبكي  املواطن  لدى  الديمقراطية  تشكيل 
والربط  املعلومات  تقنيات  فيه  انترشت  الذي  املعلومايت(  بـ)املجتمع  يسمى  ما  وشكل  اآلخر،  مع 
 ،))Utupe واليوتيوب   )facebook( بوك  كالفيس  مواقع  خالل  من  األفراد  مستوى  عىل  الشبكي 
أوظهور املؤسسات االفرتاضية كاملكتبات الرقمية واحلكومة اإللكرتونية. وقد نام بذلك اخلوف عىل 
خصوصية الفرد والثقافة املحلية لألمم واخلوف من هيمنة ثقافات األقوياء من لغة وعادات ومعايري 
أخالقية؛ ما يزيد من أمهية وجود تعليم متميز، وبنية حتتية كافية، ومؤسسات ذات بنية قوية ومستقرة 

متمسكة هبويتها وثقافتها ولغتها األصلية )1(.

أواًل: الدراسة املنهجية:

1. 1 - موضوع الدراسة:

 إللقاء مزيد من الضوء عىل ظاهرة العوملة ومستقبلها التي بدأ تأثر الشعوب هبا منذ منتصف التسعينيات 
رك متسارع نحوعاملية متكاملة ألغت القيود التنظيمية والتفاعل مع التغريات  فقد تم تعريفها بأهنا »حتُّ
املتسارعة يف تقنية االتصاالت واحلاسب، وقد اقرتن هبذا التحول احلديث يف النشاط االقتصادي العاملي 
املواد  ونقل  واإلرهاب  املخدرات  جتارة  ذلك  يف  بام  محيد،  بطابع  تتسم  ال  األخرى  األنشطة  من  عدد 
)الذي  املعلوماتية  الثورة  مفهوم  انبثق  التعريف  من  األول  اجلزء  يف  أيضًا«.  عوملتها  متت  التي  النووية 
عىل  املعلومات  نظم  عىل  اهلجوم  إمكانية  بإتاحة  اجلوانب(  مجيع  من  العوملة  ظاهرة  بمحددات  أحاط 
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املستويني الوطني والعابر للحدود الوطنية من قبل بعض اجلامعات واألشخاص بالتواصل عرب شبكة 
)اإلنرتنت(، وانتقل بعدها التعريف )كام يظهر يف الشكل رقم 1( إىل اهتامم العوملة باالقتصاد من قبل 
السياسيني، وجنوحهم إىل وحدة األسواق العاملية التي ظهرت متجلية يف إنشاء منظمة التجارة العاملية، 
وظهور قواعد املجتمع املعلومايت ما بعد الصناعي، وقد ظهر تنامي دور الرشكات متعددة اجلنسيات 
يف اختاذ القرار االقتصادي يف الدولة، وظهرت تداعيات )العوملة االقتصادية( عىل األصعدة السياسية 
واالجتامعية والثقافية، وأدى ذلك إىل تنميط سلوكيات البرش وثقافتهم يف املجتمعات كافة، وإخضاعها 
للمنتجات  االستهالك  بغية  الغرب؛  يف  السائدة  السلوكية  واألنامط  والقيم  املفهومات  نظام  ملركزية 
الغربية وفرض زعامة أصحاهبا وهيمنتهم. ويف اجلزء األخري من التعريف اتضح أن أهم مالمح التغري 
النموذج  أدى إىل سقوط  ما  املؤسسات؛  الزمن وتفكيك  املتبادل وضغط  قد متحورت حول االتصال 
العريب الذي تآكلت قدرته عىل التصدي للمشكالت املعارصة، بفرض هيمنة غربية مستمرة متمركزة يف 
نموذج الواليات املتحدة ُأطلق عليها »أمركة« الشعوب. وُيَعدُّ املحور األول العامل األهم والذي ركز 
عىل ثورة االتصال التي شملت وظائف عدة تتخذ الشكل اإلخباري والتفسريي والرتبوي واالستشاري 
لإلعالم؛  حيوي  ثقايف  دور  بتقديم  مجيعها  تقوم  والتي  واخلدمي،  واإلعالين  والتسويقي  والرتفيهي 
الشعوب  ثقافة عاملية تضبط سلوك  التي هتدف إىل صياغة  أدى إىل ظهور مفهوم )عوملة االتصال(  ما 
والدول، وتعتدي عىل اخلصوصية الثقافية واهلوية من خالل تطور االتصاالت واملعلومات وحتوهلا إىل 
األمن الفكري واتساعها. وقد أدى ذلك إىل  قوة عابرة للقوميات؛ ما زاد من تعقيد مواجهتها ملفهوم 
هل   « فيها  تساءل  الذي  فاالسكاكيس(  )كيمون  ورقة  أمهها  من  كان  ومقاالت  دراسات  عدة  ظهور 
العوملة هي احلدث األكثر حتقيقًا للسعادة يف تاريخ البرشية أم هي كارثة حمققة؟«، باإلضافة إىل املخاوف 
التي طرحها )إجيناسيورامونيه( ونقلتها صحيفة األهرام عن كوهنا ذات طبيعة بيئية، وهلا صلة باألفراد 
)كالصحة والتغذية( وباهلوية )كاحلمل الصناعي والتعديالت اجلينية(؛ ما يؤكد عدم الرضا بام انبثق عن 
التطورات التقنية التي تصيب القيم واألخالق واالستقرار االجتامعي وتعميق قوة االنقسام بني األغنياء 
والفقراء؛ ما هيدد سيادة األمن داخل الدولة الذي هوأدعى إىل تدخلها من أجل حقوق اإلنسان. وقد 
استدعى ذلك رضورة االهتامم بالعامل الديموجرايف والثقايف )اهلوية( والعامل اإلعالمي؛ ما يؤدي إىل 
البعد  يلعب  الثقافات األخرى، وقد  تؤثر يف كل  ثقافية  أنامط  العاملية وانتشار  الثقافية  التدفقات  كثافة 
الثقايف )عوملة الثقافة( دورًا مهاًم يف تغيري األيديولوجيا واهلوية التي هي أساس وحدة األمة؛ ما يدعم 
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وجودها ضمن إطار العلوم االجتامعية التي ُيَعدُّ علم املكتبات واملعلومات أحد جماالهتا، ونتيجة لذلك 
َكم عن طريق  أن حتحُ الشعوب يمكن  أن  إىل  الشؤون اخلارجية األمريكية  )تيموثي فريت( كاتب  أشار 
والثقايف،  األيديولوجي  الضبط  بمامرسة  املجتمع  يف  املؤسسات  دور  تفعيل  طريق  عن  الدولة  منشآت 
وطريقة اللجوء إىل أسلوب التكتالت االقتصادية؛ ما يدعم فكرة الباحثة يف رضورة التخطيط للسياسة 
الوطنية للمعلومات. ومما ال شك فيه أن تلك املخاوف قد تأكدت يف املجتمع اخلليجي بوصفه دواًل 
نفطية منذ أواسط التسعينيات وحتى الوقت احلايل ؛ ألهنا تقع حتت ضغوط العوملة بجميع أشكاهلا؛ ما 

أرهق جمتمعاهتا وبخاصة الشابة منها، وأرض بالقيم السائدة ونمط العالقات واهلوية )2(.

الشكل رقم )1( حمددات ظاهرة العوملة

 

الرتبية  أن  وبخاصة  جدًا،  مهم  واالستكشاف  البحث  إجيابية  إىل  االستقبال  سلبية  من  التخلص  إن 
األجل،  استثامر طويل  املعلومات  جمتمع  تربية  وأن  الرتبوية،  العملية  حمور  املتعلم  من  احلديثة جتعل 
الوعي  ملفهوم  األسايس  وهواملنطلق  املستمر،  والتعلم  الشخصية  والقدرات  املهارات  بتنمية  يدوم 

املعلومايت؛ كام يظهر يف الشكل رقم )2(. 

العوملة االقتصادية

عوملة الثقافةعوملة االتصال

 األمن الفكري
واهلوية الثقافية

تية
وما

ملعل
رة ا

لثو
ا

تية
وما

ملعل
رة ا

لثو
ا
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الشكل رقم )2( الوعي املعلومايت والعوملة

 ويشري العلوي )3( إىل أنه يمكن تكييف اإلعالم العريب بمستجدات جمتمع املعلومات من خالل تطوير 
البنية التحتية لالتصاالت، إذ ُيَعدُّ هذا العنرص العمـود الفقري لقيام جمتمع املعلومات؛ ملـا حيتويه من 
الضوئية، وأجهزة احلاسوب وملحقاهتا  الصناعية، واأللياف  اهلاتف والكابالت، واألقامر  خطـوط 
االتصالية، إىل جانب التلفزة واإلذاعة. ومتثل البنية التحتية لالتصاالت أساس البنية التحتية للمعلومات 
ومفتاح املشاركة يف املجتمع العريب؛ وهي ضعيفة يف أغلب الدول ماعدا اإلمارات العربية املتحدة، 
اإلعالمية  نحوالتكتالت  األوىل  اخلطوة  إن  والسعودية.  وقطر،  الكويت،  ودولة  البحرين،  ومملكة 
العربية هي حتقيق التعددية اإلعالمية، وفتح فضاء حرية التعبري بمسؤولية كاملة تتكيف مع قيم جمتمع 
املعلومات، إىل جانب فتح املجال ملنافذ اإلعالم األجنبية لالستفادة من خربهتا يف توظيف الوسائط 
اإلعالمية املتعددة ومهارات العمل اإلعالمي، بعيدًا عن اهليمنة والسيطرة، إذ يصبح اإلبداع رضبًا 
من رضوب املعرفة يقوم عىل مواهب املبدعني، ال استرياد للتقنية ذات الكلفة العالية. وكلام وجدت 

ثقافتنا اإلبداعية مسارها نحوالتقنية استطاعت ترسيخ خصوصياهتا وقيمها يف جمتمع املعلومات.

1. -2 مشكلة الدراسة: 

 نتيجة ملخرجات العوملة ومتطلب األمن الفكري والوعي املعلومايت؛ يمكن القول بأن لكل جيل قيمه 
)Values( التي البد من اإلقرار أوالتسليم بوجودها وهي ختالف يف حمتواها قيم اجليل الذي يسبقه 
أن  بد  ال  األجيال  بني  الرصاع  مشكلة  وجود  نتالىف  ولكي   ،))Generation gap عليه  يطلق  وهوما 

نتطرق إىل موضوعني أساسني:

1 – حتقيق األمن الفكري.
2 - رسم السياسة الوطنية للمعلومات ضمن إطار األمن الفكري.

 ويمكن إحداث ذلك التأثري عن طريق احلوار وإعادة التأهيل عن طريق ترويض سلوكيات الشباب 

سلوك غري صحيح
سلوك صحيحالوعي املعلومايت
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قياًم  خيلقون  بأهنم  واالعرتاف  اجليلني،  بني  اجليلية  الفجوة  وتضييق  بخاصة،  جدة  مدينة  ويف  كافة، 
واالجتامعية.  الدينية  ومعتقداته  املجتمع  قيم  عن  واخلروج  االنحراف  من  محايتها  من  بد  ال  جديدة 
ومن االستقراء للدراسات التي ُأجريت عن العوملة وأخالق املهنة وجدت الباحثة أنه مل يتم التطرق 
– إال يف بعض الدراسات االجتامعية والسلوكية- إىل معرفة استخدامات الشباب ملصادر املعلومات 
سلوكياهتم.  عىل  العوملة  سلبيات  إىل  للتعرف  املختلفة  استخداماهتم  بني  واملقارنة  الرقمية،  واملواقع 
األغاين  أن   - جدة  مدينة  يف  الشابات  لبعض  املستمرة  املعايشة  خالل  من   - الباحثة  الحظت  وقد 
عىل  املسيطر  املصدر  أصبحت   )Multimedia( املتعددة  الوسائط  أحد  بوصفها  املشهورة  واملوسيقا 
من  الرغم  الثقافية، وعىل  الشخصية وهويتهن  معتقداهتن  أثر يف  ما  أفكارهن وسلوكياهتن؛  تشكيل 
اهتامم ختصص املكتبات واملعلومات بقضية الوعي املعلومايت؛ إال أن ذلك املوضوع ال يزال حبيس 
األوراق والكتب واملؤمترات، دون وضع سياسة أوإسرتاتيجية تقيض بنرش ذلك املفهوم بني الطلبة 
التي هي األصعب  الثانوية  املرحلة  وبخاصة  املختلفة،  الدراسية  املراحل  املدارس يف  والطالبات يف 
يف كثرة متردها والتصاقها بمفهوم العوملة )مشكلة جيل بال هوية(؛ لذا يمكن حتديد مشكلة الدراسة 

بشكل سؤال تقريري كاآليت:

القيم  - إىل أي مدى يستخدم الشباب يف مدينة جدة املواقع الرقمية؟ وما هوأثر األغاين الشهرية يف 
الفكرية لدهيم؟ وما دور السياسة الوطنية للمعلومات يف حتقيق األمن الفكري لدهيم؟

1. -3 تساؤالت الدراسة:

1 - ما هودور السياسة الوطنية للمعلومات يف حتقيق األمن الفكري لدى طالب املرحلة الثانوية 
وطالباهتا يف مدينة جدة؟

	 االرتفاع بمستوى اإلنتاجية والتنافس الصناعي والتجاري.
	 االرتقاء بمستوى التعليم والتدريب.

	 حتقيق التامسك االجتامعي.
	 بناء القدرات.

	 النفاذ إىل املعلومات واملعرفة.
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2 - ما درجة استخدام طالب املرحلة الثانوية وطالبتها يف مدينة جدة للمواقع الرقمية اآلتية عىل 
شبكة )اإلنرتنت(؟ 

- )مصادر املعلومات(: املجالت العامة، واملجالت العلمية، والكتب، واملوسوعات، والقواميس، 
الرقمية،  واملكتبات  املعلومات،  وقواعد  واملستخلصات،  والكشافات  اإلرشادية،  واألدلة 
كرة  ومواقع  اإللكرتونية،  واأللعاب  واألغاين،  األفالم،  التسلية:  ومصادر  االخرتاع،  وبراءات 

القدم والنوادي الرياضية.
3 - ما هونوع املوسيقا املفضلة لدى الشباب يف مدينة جدة؟ وهل ختتلف درجة استخدام موسيقا 
الدينية وأناشيدها حسب  العريب عن موسيقا وأناشيد األغاين  األغاين األجنبية و)الفيديوكليب( 

اجلنس والعمر والتخصص لدى شباب مدينة جدة يف املرحلة الثانوية؟.
)البوب  أغاين  مثل: موسيقا  مدينة جدة  الشباب يف  لدى  املفضلة  املوسيقا  نوع  إىل  	 التعرف 
 ،country( الكونرتي( ،metal( امليتال( ،hiphop( اهلب هوب( ،rap( راب( ،)rok الروك( ،)pop

أغاين )الفيديوكليب(، األغاين الوطنية، األغاين الدينية.
	 التعرف إىل الوسائط التي تستخدم لتشغيل أغاين املوسيقا األجنبية والعربية. 

4 - ما هي القيم الفكرية التي ختلقها أغاين )الراب( و)الفيديوكليب( لدى طالب املرحلة الثانوية 
وطالباهتا يف مدينة جدة؟

أ-  التعرف إىل أثر أغاين املوسيقا األجنبية مثل: )الراب( يف السلوكيات االجتامعية لدى شباب مدينة 
جدة يف املرحلة الثانوية.

ب -التعرف إىل أثر املصطلحات الكالمية ألغاين املوسيقا األجنبية يف القيم الفكرية لدى شباب مدينة 
جدة يف املرحلة الثانوية.

ت - التعرف إىل أثر أغاين املوسيقا األجنبية يف العادات غري الصحية لدى شباب مدينة جدة يف املرحلة 
الثانوية.

ث - التعرف إىل أثر أغاين املوسيقا األجنبية يف أداء الفرائض الدينية لدى شباب مدينة جدة يف املرحلة 
الثانوية.

يف  جدة  مدينة  شباب  لدى  والتعلم  التعليم  طريقة  يف  األجنبية  املوسيقا  أغاين  أثر  إىل  التعرف  ج - 
املرحلة الثانوية.
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1. -4 أهداف الدراسة:

هتدف الدراسة احلالية إىل:

حتديد دور السياسة الوطنية للمعلومات يف حتقيق األمن الفكري لدى طالب املرحلة الثانوية  1 .
وطالباهتا يف مدينة جدة.

مقارنة درجة استخدام طالب املرحلة الثانوية وطالباهتا يف مدينة جدة للمواقع الرقمية املختلفة  2 .
عىل شبكة )اإلنرتنت(.

ملوسيقا  استامعهم  مدى  إىل  للتعرف  جدة  مدينة  يف  الشباب  لدى  املفضلة  املوسيقا  نوع  حتديد  3 .
األغاين األجنبية املشهورة.

الثانوية  املرحلة  لطالب  و)الفيديوكليب(  )الراب(  أغاين  ختلقها  التي  الفكرية  القيم  توضيح  4 .
وطالباهتا يف مدينة جدة.

1. 5 - فرضيات الدراسة:

مصادر  إىل  بالنسبة  ينخفض  الثانوية  املرحلة  يف  جدة  مدينة  شباب  لدى  املعلومايت  الوعي  أن  1 .
املعلومات الرقمية )العلمية أوالبحثية(.

أن الوعي املعلومايت لدى شباب مدينة جدة يف املرحلة الثانوية يرتفع بالنسبة إىل مصادر التسلية  2 .
الرقمية كاألغاين واألفالم.

مثل: )اليس  هناك عالقة معنوية بني درجة استخدام احلاسب و)اإلنرتنت( وبني اقتناء األجهزة . 3
I Pod /MP3 Player( من جهة، وبني استخدام مواقع  CD Player( و)إمبيثري أي بود  دي 

التصفح الشخصية )Face book(و)Utupe( من جهة أخرى.

1. 6 - أمهية الدراسة:

 عىل الرغم من العديد من الدراسات التي ُأجريت عن العوملة وأخالق املهنة؛ إال أنه مل يتم التطرق إىل 
معرفة استخدامات الشباب ملصادر املعلومات واملواقع الرقمية، واملقارنة بني استخداماهتم املختلفة 
للتعرف إىل سلبيات العوملة عىل سلوكياهتم، وكيف أن األغاين واملوسيقا املشهورة أصبحت املصدر 
املسيطر عىل تشكيل أفكارهم وسلوكياهتم؛ ما أثر عىل معتقداهتم الشخصية وهويتهم الثقافية***. إن 
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التعرف إىل درجة االستخدام للمواقع الرقمية سوف يوضح درجة االستخدام بني مصادر معلومات 
إىل  بالنسبة  أما  للشباب.  الثقافية  اهلوية  يف  تأثريًا  أكثر  ُتَعد  التي  األخرى  الرتفيهية  واملصادر  املعرفة 
التعرف إىل نوعية األغاين األجنبية والعربية فإن ذلك سوف حيدد نوعية بعض املوسيقا املشهورة مثل 
)الراب( و)البوب( و)الفيديوكليب( الذي هواألكثر تأثريًا من خالل املصطلحات الكالمية واألكثر 
تأثريًا يف اهلوية الثقافية لدى الشباب. كام أن التعرف إىل نوعية األجهزة املستخدمة فيها توضح حجم 
االستهالك واإلنفاق املادي وحب االقتناء الشخيص هلا. إن دراسة تأثري املوسيقا املشهورة التي أفرزهتا 
واملصطلحات  االجتامعية  نحوالسلوكيات  جدة  مدينة  يف  الشباب  اجتاه  معرفة  يف  جدًا  مهمة  العوملة 
الكالمية والعادات الصحية وأداء الفرائض الدينية وأسلوب التعلم. كام أن التخطيط لرسم السياسة 
الوطنية للمعلومات سوف يربز أهم اخلطوات أواإلجراءات الالزمة لذلك، عن طريق وضع نامذج 
الثقافة التي يربزها الشكل رقم )1(  واخلروج بتوصيات عملية للتغلب عىل عوملة االتصال وعوملة 
عدة  فيها  تتالحم  الدراسة  هذه  فإن  سبق  ما  مجيع  إىل  باإلضافة  العوملة.  لظاهرة  حمددات  بوصفها 

ختصصات وتركز بشكل جديد عىل دراسة الوسائط املتعددة.

1. -7 منهجية الدراسة:

 اعتمدت الباحثة عىل استخدام املنهج املسحي يف احلصول عىل املعلومات الالزمة للبحث، عن طريق 
تصميم استبانة من أربعة أجزاء لتوضيح القيم الفكرية التي تغرسها أغاين )الراب( و)الفيديوكليب( 
لدى طالب املرحلة الثانوية وطالباهتا يف مدينة جدة، وتم حتديد عدد من مدارس البنني والبنات يف 
مدينة جدة يف مناطق خمتلفة عدة ، وذلك حسب إمكانية التوزيع لالستبانة يف كلٍّ منها ملرحلة الثالث 
الثانوي حسب ما يظهر يف اجلدول رقم )1(، بحيث يتم توزيع االستبانة بشكل عشوائي لتشكيل عينة 
الدراسة التي بلغت 661 فردًا )بنني =300 والبنات=321 و40 غري جميبني(، كام تم استخدام املنهج 
اإلحصائية  والدالالت  العالقات  إىل  للتعرف  اإلحصائية  االختبارات  باستخدام  واملقارن  التحلييل 
شبكة  عىل  الرقمية  للمواقع  جدة  مدينة  يف  وطالباهتا  الثانوية  املرحلة  طالب  استخدام  درجة  ملعرفة 
اإلنتاج  إىل مجع  بالنسبة  أما  الشباب يف مدينة جدة.  املفضلة لدى  املوسيقا  نوع  )اإلنرتنت(، وحتديد 
 Ebsco(و)ايبسكوWilson( )ويلسون  قاعدة  مزودي  من  كل  بمسح  الباحثة  قامت  فقد  الفكري 
وحمركات البحث املختلفة، باإلضافة إىل إحصاء مقاالت الدوريات العربية. كام تم استخدام منهج 
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حتليل املضمون لدراسة حمي الدين * بعمل رسومات ونامذج ألساسيات السياسة الوطنية للمعلومات 
من اجل اخلروج بنموذج الدراسة املتمثل يف الشكل رقم )10( )خمطط هيكيل لتنفيذ أهداف الدراسة 

احلالية(.

1. -8 األساليب اإلحصائية املستخدمة:

1 -النسب التكرارية املئوية.
2 - استخدام األعمدة التكرارية األفقية.

3 - استخدام أسلوب التحليل العاميل )Factor analyses(؛ وهوأسلوب إحصائي حتلييل هيدف 
إىل حتديد عوامل معينه حتسب بناًء عىل إجابات االستبيانات ملعرفة جمموعة األسئلة التي تشاهبت 

إجاباهتا، وحتت أي العوامل تندرج.
4 - استخدام اختبار )وليكسون Wilcoxon( للمقارنات؛ وهواختبار إحصائي هيدف إىل املقارنة 
املعنوية  لقيمته  تبعًا  املقارنة  وتتم  أعىل،  نسبته  املتغريين  من  أي  ومعرفة  ترتيبيني  متغريين  بني 

)P-value(، ومعرفة النسبة األعىل باستخدام املتوسطات بعد التأكد من االختالف املعنوي.

1 -9 مصطلحات الدراسة:

:)National Information Policies( 1. 1. 9 - السياسة الوطنية للمعلومات

 هي جزء من السياسة العامة للدولة، وحتتوي عىل القوانني العامة والقواعد والسياسات التي تشجع 
أوتنظم إنشاء املعلومات واستخدامها وتوصيلها عن طريق االختيار بني عدة أهداف وعدة بدائل)4(.

من  جمموعة   “ هي  الوطنية  السياسة  أن  إىل  يشري   Kristiansson( كريستيانسون  )ميشيل  وتعريف 
العاملي” أما  االقتصاد  تطور  أومواردها يف ضوء  املعلومات  برامج  لبناء وتطبيق  الالزمة  السياسات 
والقواعد  العامة  القوانني  “جمموعة  فهوأهنا:  الوطنية  للسياسة   Rowlands( روالند  )أيان  تعريف 
والسياسات التي تشجع أوتنظم إنشاء واستخدام واختزان وتوصيل املعلومات، وبعبارة أخرى فإن 
السياسة الوطنية للمعلومات هي جمموعة القواعد واملبادئ العامة التي تنظم وتوجه تدفق املعلومات 

بام خيدم األهداف العامة للتنمية” )5(.
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:)Cultural Identity( 1. 2. -9 اهلوية الثقافية

بمتابعة اإلبداع والتطور  الذي يسمح لألمة  املحرك  العنرص  بأهنا  الثقافية  اهلوية  أن توصف  ويمكن 
مع االحتفاظ بمكوناهتا الثقافية اخلاصة وميزاهتا اجلامعية؛ األمر الذي ُيَعد حتديًا يف جمتمع املعلومات 
لكون العوملة من أوضح خصائصه. ولعل من أبرز مالمح العوملة هوما يظهر لنا من خالل التطورات 
املدهشة التي تعرفها جماالت االتصال والتواصل عرب األقامر الصناعية واحلاسوب و)اإلنرتنت( التي 
السيايس  اجلانب  فيها  يرتبط  متكاملة،  منظومة  وللعوملة  املعلومات.  جمتمع  خصائص  أهم  من  ُتَعدُّ 
الساحة  عىل  األقوى  الطرف  فيها  يامرس  التي  الثقافية،  العوملة  بذلك  ليشكل  والثقايف  باالقتصادي 
الدولية هيمنته، يف ظل النقلة اجلديدة واملتطورة، وبخاصة أن تقنية املعلومات ُتَعدُّ قوة الدفع للعوملة 
الثقافية، وهذه األخرية تعمل جاهدًة عىل نزع الشعوب من ثقافتها، والدول العربية متثل حاليًا جمااًل 
حيويًا للعوملة الثقافية وظهور مجلة من االنعكاسات للمجتمع اجلديد عىل عنارص املنظومة الثقافية)6(.

جدول رقم )1( عينة الدراسة

حجم العينةاجلنسنوع املدرسةاسم املدرسة
22بناتأهيلمدارس جدة اخلاصة

10بناتأهيلمدارس دار الرواد
39بناتأهليةمدارس دار الفكر

41بناتحكومياملدرسة 4 لتحفيظ القران
73بناتحكومياملدرسة 54

40بناتحكومياملدرسة األوىل لتحفيظ القران الكريم
41بناتحكومياملدرسة 62 ث

3بناتحكومياملدرسة 12
4بناتحكومياملدرسة 13
4بناتحكومياملدرسة 14
4بناتحكومياملدرسة 7



دور السياسة الوطنية للمعلومات في تحقيق األمن الفكري لدى طالب المرحلة الثانوية وطالباتها:
سوسن طه ضليميدراسة مسحية على تأثير األغاني في القيم الفكرية لدى الشباب في مدينة جدة

261

حجم العينةاجلنسنوع املدرسةاسم املدرسة
6بناتحكومياملدرسة 78

1بناتأهيلثانوية املنارات
3حكوميثانوية العقيق
1بناتحكوميالثانوية 54

2بناتأهيلمدرسة دار الرضا
2بناتأهيلمدرسة دار الذكر
2بناتأهيلمدرسة اخلنساء
6بناتأهيلمدرسة النصيفية

1بناتأهيلمدرسة دار الرتبية النموذجية
10بنات--

104بنونحكوميمدارس عبد اهلل بن أيب الرسح
48بنونأهيلمدار األقىص

11بنونأهيلمدارس دار الرواد
18بنونأهيلمدارس األجماد
18بنونأهيلمدرسة السالم

4بنونأهيلمدرسة بدر
8بنونأهيلمدرسة املنارات

9بنونأهيلمدرسة جيل الفيصل
7بنونحكوميمدرسة عثامن بن عفان

9بنونحكوميمدرسة الزهراوي
6بنونأهيلمدرسة العزيزية

3بنونحكوميمدرسة ابن خلدون
2بنونحكوميمدرسة الثغر األهلية
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حجم العينةاجلنسنوع املدرسةاسم املدرسة
3بنونأهيلمدرسة األنجال

1بنونأهيلمدرسة دار الرتبية
1بنونحكوميمدرسة جدة

2بنونأهيلمدرسة طالئع الفكر
1بنونأهيلمدرسة دار الثقافة األهلية

1بنونحكوميمدرسة جممع األمري سلطان
1بنونأهيلاملدرسة العاملية الثانوية

 Protection of Ideological Values(:( 1. 3. -9 األمن الفكري

 أشار املالك إىل أن »األمن الفكري يعني احلفاظ عىل املكونات الثقافية األصلية يف مواجهة التيارات 
الثقافية الوافدة أواألجنبية املشبوهة«، وهويصب يف صالح الدعوة إىل تقوية هذا البعد من أبعاد األمن 
الثقافية وصيانتها من االخرتاق أواالحتواء من اخلارج، ويعني  الوطني. وهوهبذا يعني محاية اهلوية 
أيضًا أن األمن الفكري هواحلفاظ عىل العقل من االحتواء اخلارجي، وصيانة املؤسسات الثقافية يف 
الداخل من االنحراف. واألمن الفكري مسألة جيب أن حتظى باهتامم املجتمع مثلام هتم الدولة. وملا 
كان األمن الوطني - يف مفهومه الشامل - يعني تأمني الدولة واحلفاظ عىل مصادر قوهتا السياسية 
حتقيق  تكفل  التي  الشاملة  واخلطط  اإلسرتاتيجيات  وإجياد  واالجتامعية،  واالقتصادية  والعسكرية 
السليم  الفكر  حفظ  إىل  هيدف  والذي  الوطني  لألمن  واملعنوي  الفكري  البعد  هنا  يربز  فإنه  ذلك؛ 
واملعتقدات والقيم والتقاليد الكريمة. وهذا البعد - من وجهة نظر الكاتب - يمثل بعدًا إسرتاتيجيًا 
الوطن،  وأمن  األفراد  أمن  تدعوإىل  التي  قيمها  واستقرار  األمة  هبوية  مرتبط  ألنه  الوطني؛  لألمن 
والرتابط والتواصل االجتامعي، ومواجهة كل ما هيدد تلك اهلوية ومواجهة تبني أفكار هدامة تنعكس 
من  األمة  ثوابت  متثل  اهلوية  ألن  واالجتامعية؛  واالقتصادية  السياسية  احلياة  مناحي  مجيع  عىل  سلبًا 
قيم ومعتقدات وعادات، وهذا ما حيرص األعداء عىل مهامجته لتحقيق أهدافهم العدوانية والرتويج 
ألفكارهم اهلدامة وبخاصة يف رشحية الشباب، والتشويش عىل أفكارهم ودعوهتم إىل التطرف، كام 

يشري إىل ذلك املالك يف دراسة حول دور األمن الفكري يف احلامية من الغزوالفكري. 



دور السياسة الوطنية للمعلومات في تحقيق األمن الفكري لدى طالب المرحلة الثانوية وطالباتها:
سوسن طه ضليميدراسة مسحية على تأثير األغاني في القيم الفكرية لدى الشباب في مدينة جدة

263

املكتسبات  حلامية  األمنية  الرضوريات  من  ليكون  ذلك  يتعدى  الفكري  األمن  أن  املالك  ويضيف   
األمنية  اجلوانب  عىل  حتاًم  سينعكس  الذي  باألمن  اإلخالل  إىل  يؤدي  ما  كل  ضد  بحزم  والوقوف 
األخرى وبخاصة اجلنائية واالقتصادية. كام أن الوقوف بقوة يف وجه مصادر الغزوالفكري املنحرف 
واملتطرف يمثل ركيزة أساسية لتحقيق األمن الفكري؛ فقد أشارت إحدى الدراسات إىل قول امللك 
والسيوف،  الرماح  الفدية يف مرص: »تكرست  مقابل  ُأطلق رساحه  عندما  التاسع(  )لويس  الفرنيس 
فلنبدأ حرب الكلمة«. ال شك يف أنه ال شكل أووجهة حمددة، لألفكار املتطرفة واهلدامة، ويمكن أن 
حيملها أفراد أومجاعات تروج لألكاذيب واالدعاءات الباطلة للنيل من ثوابت الوطن، وزعزعة األمن 

واالستقرار، واإلرضار باالقتصاد واملؤسسات االجتامعية )7(.

1. -10 الدراسات السابقة:

 بعد مراجعة الدراسات السابقة األجنبية والعربية ُوجد أن هذا املوضوع مل ُيطرح من قبل الباحثني 
العلوم  جمال  يف  به  املهتمني  الباحثني  بعض  قبل  من  ُطرح  قد  وأنه  واملعلومات،  املكتبات  جمال  يف 
االجتامعية والسلوكية، وبخاصة فيام يتعلق بتأثري األغاين يف القيم الفكرية لدى الشباب، أما فيام يتعلق 
البحث  تم  وقد   - الفكري  األمن  حتقيق  يف  للمعلومات  الوطنية  السياسة  تناولت  التي  بالدراسات 
يف قواعد املعلومات املختلفة التي تغطي قطاع العلوم اإلنسانية واالجتامعية - فقد وجدت الباحثة 
عددًا قلياًل من الدراسات العربية يف ختصص املكتبات واملعلومات تناولت ذلك املوضوع من زاوية 
العوملة وأثرها يف املجتمعات، يف حني استبعدت الدراسة استعراض اإلنتاج الفكري اخلاص بالسياسة 
الوطنية للمعلومات التي مل تدرج قضية العوملة واألمن الفكري. وفيام يأيت عرض لتلك الدراسات 

األجنبية فالعربية متسلسلًة حسب االرتباطات املوضوعية بينها. 

 أشارت دراسة )دايسون )8(Dyson( عام 2000م وكذلك دراسة كل من )لرينر )Lerner)9( و)براون 
)Brown و)كاير Kier( )10( عام 2005م إىل أن حياة األطفال والبالغني احلارضة أصبحت متأثرة بوسائل 
اإلعالم يف املجتمع والتي قامت بتقديم املوسيقا واألفالم واأللعاب اإللكرتونية و)اإلنرتنت(، وأن 
حمتويات هذه الوسائط يمكن أن تقدم نامذج لتطوير اهلوية، باإلضافة إىل قدرهتا عىل التأثري يف الشباب: 
كيف يشعرون وكيف يفكرون ويعربون عن أنفسهم وعن العامل، كام أشار كل من )بارتكووايسلس 
)Bartco & Eccles )11( عام 2003م إىل أنه مل يتم التوصل إىل معرفة سبب اختيار إحدى الوسائط 
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من قبل الشباب دون األخرى، وأن فهم جمتمع الشباب وحتدياته من خالل البحوث العلمية أصبح 
من الرضورة من أجل التوصل إىل اإلطارات التي ختص العادات االجتامعية جتاه العالقات املتداخلة 
والرتبية   )Communication studies( واالتصاالت   )Cultural studies( احلضارية  الدراسات  مثل 
االنتقادية يف التعليم )pedagogy in education(. وأن السامع ألنواع املوسيقا املشهورة كان أكرب مثال 
عىل األنشطة الرتفيهية غري الرسمية التي تلعب دورًا مهاًم يف حياة األطفال واملراهقني والتي تظهر يف 
تتبعهم للشلل خارج املدارس من خالل استخدامهم أوميوهلم املوسيقية، وذلك كام جاء يف دراسة 
)نورث North( و)هارجريفز Hargreaves( و)أونيل )O`neil )12( عام 2000م. وحسب رأي )ويليز 
)13( Willis( عام 1990م )وآرنت )Arnett 1995 )14( فإن الشباب يقومون بخلق ثقافة عامة أوموسيقا 

ختتلف يف ثقافتها الفرعية عن الثقافة األصلية يف املجتمع عن طريق وجود صفات مشرتكة هلا، مثل 
تفضيل نوع املوسيقا أوشكلها، أواالشرتاك يف نوعية اللغة التي تطغى عىل نوع املوسيقا كام جاء يف 
دراسة )دانييس)Danesi )15( يف عام 1994م، أن االرتباط باألداء املوسيقي سوف يكون عن طريق 
السامع أوالرقص أواالحرتاف كام جاء يف دراسة )سمول )small )16( عام 1998م. أن الشباب يمكن 
أن يتوافقوا مع اهلوية االجتامعية والقيم، فاملوسيقا جتعل الكالم املكتوب فيها شيئًا حيًا يتم اعتناقه؛ 
ما يؤثر عىل اعتناق الشباب من الناحية العاطفية له حسب دراسة )ديمرتيس )Dimitriadis )17( عام 
2004م. لذلك فإن تفضيل الشباب لنوع املوسيقا يعكس ويشكل قيم الشباب من ناحية رصاعاهتم 
2003م. إن تأثر الشباب  وتطورهم حسب دراسة )سكورتز وفوتز )Schwartz & Fouts )18( عام 
 I(و )MP3( باملوسيقا قد ازداد نتيجة تطور تقنية األدوات املوسيقية مثل مشغالت أقراص الليزر والـ
Pod( أوتنزيلها من الكومبيوتر أواالستامع هلا من التلفاز أواألفالم أوالفيديوأواأللعاب اإللكرتونية 

حسب دراسة )لرينر Lerner( وآخرين )19( عام 2005م. وُتَعدُّ املوسيقا اجلزء األكرب واألكثر انتشارًا يف 
املجتمعات التي يمكن أن ينظر إليها عىل أهنا النظام التجاري األكرب الذي حيتوي عىل نصوص مشهورة 
مثل موسيقا )البوب pop(، و)الروك rok(، و)الراب rap(، و)اهلب هوب hiphop( لكوهنا متآلفة مع 
مشهورة  شخصيات  حتتوي  أن  يمكن  الصور  وهذه  ذاهتا،  بحد  معينة  أوجمتمعات  حضارات  صور 
يمكن أن جتذب انتباه كثري من الشباب حسب دراسة )كالرك )Clarke )20( عام 1995م و)بكنجهام 
)21( Buckingham( عام 2000م و)ديمرتادس )22( Demitriadis( عام 2004م و)لني )Linn)23( عام 

2005م و)مارش وميالرد )Marsh & Millard )25( عام  2005م، و)مارش )Marsh )24( عام 
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قبل  اهتاممًا من  املوسيقا وجد  الشباب ألنواع معينة من  أن تفضيل  الباحثني رأوا  إن  2000م. 
حسب  1950م  عام  رول(  آند  )الروك  موسيقا  بدأت  أن  منذ  العقلية  الصحة  وأخصائيي  الوالدين 
و)لرينر  2001م،  عام   )Villeneure )26( و)فلينترش   Claes( و)كليز   )Lacourse )الكورس  دراسة 
Lerner( و)براون Brown( و)كاير )Kier )27( عام 2005م. وإن كثريا من املوسيقا املشهورة املذاعة 

عىل اإلذاعة والتلفاز ترشح الصور الشخصية والعالقات االجتامعية التي تنفصل عن املبادئ ومتيل 
التحدي للمراهقني، فاحللف والقذف والرمز اجلنيس والعنف كلها أصبحت متداولة يف  إىل طبيعة 
1997م،  املشهورة حسب دراسة )جونز)Jones)28( عام  )الراب(  أغاين  اللغة والصور وبخاصة يف 
ونتيجًة لذلك فإن اآلباء واملثقفني عربوا باهتامم عام عن كلامت األغاين التي تتصف بالعنف واجلنس 
الفاضح والصور يف موسيقا الفيديوحسب دراسة )لني )Linn )29( عام 2005م، إن الباحثني جيدون أن 
كلامت األغاين يف )الراب( و)اهلب هوب( حتتوي عىل مزيد من العنف ورشب الكحول واملخدرات 
واألسلحة كـ)املسدسات( والصور اإلباحية واجلنس أكثر من أي نوع آخر من أنواع املوسيقا حسب 
فيديوموسيقا  حمتويات  عن  أخريان  دراستان  وثمة  1999م.  عام   )Kandaki )30( )كانداكي  دراسة 
بأنواع أخرى من املوسيقا، أظهرتا أن فيديو)الراب( هواألكثر يف  باملقارنة  )الراب( و)اهلب هوب( 
والفاحشة، ورشب  املخدرات،  املسدسات، وتعاطي  التوباكو، وتكرار مصطلحات  تصوير تدخني 
الكحول، والعنف املفرط كام أشارت دراسة كل من )ديورانت )DuRant )31( عام 1997م و)جونز 
1997م. وقد أوضحت تلك الدراسات أن أغاين )الراب( حتتوي كمية كبرية من  Jones( )32( عام 

تفكري األطفال بشكل  إن مدى  باألطفال والشباب.  اهتاممهام  الوالدين يف  أنظار  العنف وتظل حمط 
بالتأثري  يرتبط  املوسيقا  حب  أن  وكيف  )الراب(  أغاين  يف  املوجودة  واملصطلحات  بالكلامت  نقدي 
بني  العالقة  عن  تبحث  التي  الدراسات  عدد  من  وزاد  طور  احلياة؛  إىل  ونظرهتم  هويتهم  تطوير  يف 
درجة تفضيل املوسيقا واملجتمعات املشهورة وتعليم وسائل اإلعالم ودرجة تطور الطفل واملراهق 
النتيجة إال أن الدراسات التي أجريت بذلك الصدد كانت  يف ذلك املجتمع. وعىل الرغم من تلك 
قليلة، وابتدأت بدراسة تفضيل األطفال للموسيقا من عمر 10-12 سنة عن طريق التعرف إىل القيم 
 )Christenson )كرستينسون  دراسة  حسب  أذهاهنم  الئق يف  بشكل غري  املوسيقا  تلك  تزرعها  التي 
و)روبرتس )Roberts )33( عام 1998م، إال أنه مل توجد أي دراسة تكتشف الدور الذي تلعبه املوسيقا 
 )Leming )34( املشهورة يف حياة األطفال من عمر 6-11 سنة حتى عام 2006م، بينام وجد )ليمنج
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1987م أن كلامت املوسيقا املشهورة قد أصبحت مستفزة وغري متحفظة يف العقود اخلمسة  يف عام 
السابقة لتاريخ تلك الدراسة. 

 وثمة دراسات خمتلفة وجهت اهتاممها إىل االختالفات التي أظهرهتا املوسيقا املشهورة عىل املراهقني، 
والعاطفي  الذهني  التطور  أن  ادعت  فقد  هلم،  والشخيص  النفيس  التطور  اختالف  حسب  وذلك 
االجتامعي باإلضافة إىل اخللفية االجتامعية احلضارية تلعب دورًا كبريًا يف كيفية الفهم لتلك املوسيقا من 
قبل األطفال واملراهقني حسب دراسة كل من )لرباون وستيل )Brown & Steele )35( عام 1995م، 
النفسية فإن استخدام  النظر  2004م. ومن وجهة  )Miranda & Claes )36( عام  و)مريندا وكاليس 
هلم  الشخصية  السامت  تعكس  املشهورة  املوسيقا  لنوع  األطفال  اختيارات  أن  أوضح  الرضا  طريقة 
حسب دراسة )ارنيت )Arnett )37( عام 1995م، مثل عالقتها باهلوية، واالعتقادات الشخصية كام يف 
دراسة )فيلياين Villani( عام 2001م، وعالقة مجيع ما سبق بارتباطات وسائل اإلعالم كام يف دراسة 
)براون وستيل )Brown & Steele )38( عام 1995م، وبناًء عىل ذلك فإن األطفال واملراهقني سوف 
)براون  دراسة  حسب  هويتهم  مع  تتوافق  التي  الشخصية  ميوهلم  مع  تتفق  إعالمية  وسيلة  خيتارون 
وستيل & )Steele Brown )39( عام 2002م. وقد عمد ذلك كله إىل إعادة تعريف اإلطار االجتامعي 
والشخيص بأن تساعد املوسيقا املشهورة يف تطوير اهلوية والعالقات االجتامعية حسب دراسة كل من 
)ماكويب )40( Maccoby( عام 1998م و)كرستينسون Christenson( و)روبرتس )Roberts )41( عام 
1998م. إن الوسائل اإلعالمية املشهورة التي تقدم األغاين املشهورة هلا مؤرشات قوية عىل املدارس 
ومناهج املدرسة؛ وذلك ألهنا حتتاج إىل أن تتحدث عن االحتياجات واالهتاممات التي ختص الشباب 
 )Apple)42( )أبل  من  كل  دراسة  حسب  وذلك  املدرسة  وبرنامج  األسايس  املنهج  تصميم  أجل  من 
1999م.  عام   )McCarthy )44( و)ماكارثي  1996م  عام   )Giroux)43( و)جريكوس   1993 عام 
املجتمع خارج  املدرسية وبني  تناٍم منفصل بني احلياة  النظرية وضوحًا واهتاممًا بوجود  وتزداد تلك 
التعليم  ومنظومة  واألفالم،  املشهورة  املوسيقا  طريق  عن  الرسمي  غري  التعليم  طريق  عن  املدرسة 
البديلة كبيوت الدين واملدارس واملراكز االجتامعية. ويف حماولٍة لبناء التواصل بني تلك الفجوة التي 
ظهرت بني الصف املنهجي وجمتمع الشباب، فقد أثبتت النظرية التعليمية جداًل أن الوسائل اإلعالمية 
واملجتمعات الشهرية تلعب دورًا مهاًم يف حياة األطفال والشباب وال بد من اكتشافها بوصفها عاماًل 
بدياًل وفعليًا للمقررات حسب دراسة )ديننزين )45( Denzin( عام 1992م و)كيلنر )Kellner )46( عام 
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1995م. تلك الدراسات أشارت إىل أن الوسائل اإلعالمية التي تقدم األغاين املشهورة التي تتعلق 
باإلنصات والقراءة والرشح والكتابة للنصوص ال تزال ُتَعدُّ طريقة منتقدة للتعلم. ويف عام 2006 
قدمت )بوزاكي )Bosacki )47( وآخرون دراسة عن تفضيل األطفال الكنديني للموسيقا املشهورة، 
لدى  املشهورة  باملوسيقا  االجتامعي  االقتصادي  والوضع  العمر  دور  عالقة  عن  الدراسة  وكشفت 
األطفال والبالغني من وجهة النظر الشخصية وتفضيل الوسائط اإلعالنية، وتم استخدام االستبانات 
األول  املستوى  من  ثانويتان،  توجيهيتان  منها  واثنتان  متوسطة  منها  اثنتان  كندا،  يف  مدارس  ألربع 
والرابع والسادس بعدٍد متساومن البنني والبنات يف كل مستوى، وأثبتت النتائج أن املوسيقا تشكل 
أمهية كربى لألطفال عىل خمتلف األعامر والوضع االقتصادي االجتامعي، وأن غالبية جمتمع الدراسة 
هو)الروك(  بينهم  اشرتاكًا  األكثر  العامل  إن  إذ  املشهورة،  املوسيقا  لنوعية  تفضيلهم  يف  يتشاركون 
و)البوب(، تليها )اهلب هوب( و)الراب(. ونتج أيضًا أن معظم أفراد عينة الدراسة هيتمون بجميع 
أنواع املوسيقا املشهورة بجميع مراحل فئاهتم العمرية، إال أن )الراب( و)اهلب هوب( مثلتا النوعني 
املصطلحات  نوعية  تعقد  أن  إىل  باإلضافة  الطفل،  عمر  زيادة  مع  سامعهام  يزداد  اللذين  الوحيدين 
املوجودة بتلك املوسيقا تزداد مع زيادة العمر، وأن العامل االقتصادي واالجتامعي قد سمح هلؤالء 
 MP3/ إمبيثري( األطفال بحرية احلصول عىل هذه املوسيقا ورشائها واقتناء وسائط لتشغيلها مثل 

 .)CD Player ( و)يس ديPlayer

 ويف نوع آخر من الدراسات ظهرت دراسة اجتامعية لـ)اهلوب )Hope )48( عام 2004م لتكشف عن 
خماطر استخدام )اإلنرتنت( من قبل الشباب ملعرفة العالقة بني رؤية العاملني يف املجال جتاه خماطر 
اخلط املبارش وعمر الطلبة يف 30000 مدرسة يف بريطانيا، وقد عرب العاملون عن آرائهم عن املواقع 
وقد  النرش،  وحقوق  األمن  وموضوع  اإللكرتونية  واالتصاالت  واإلدمان  الكراهية  عن  تعرب  التي 

اختلفت تلك التفسريات مع اختالف أعامر الطلبة.

التكوين  العوملة يف  أثر  التي ركزت عىل  العربية ظهر عدد من الدراسات    وعىل مستوى الدراسات 
الثقايف للمجتمع، وباستعراض تلك الدراسات كانت دراسة منيفي )49( عام 1995م عن دور املكتبة 
وأمهيتها. ويف  املدرسية  املكتبة  بأهداف  التعريف  إىل  فيها  تطرقت  العربية،  الثقافة  تنمية  املدرسية يف 
واالقتصادي  االجتامعي  التأثري  تناولت  الثقافية  املراكز  مكتبات  عن  2001م  عام  للسيد  دراسة 
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واقتصاديًا  اجتامعيًا  أثرًا  هناك  أن  عنها  نتج  املجتمع،  يف  األجنبية  الثقافية  املراكز  ملكتبات  والسيايس 
وسياسيًا هلذه املكتبات عىل هذه املجتمعات، وأن هناك انجذابا واضحا لرواد هذه املكتبات نحوالثقافة 
األجنبية. ويف دراسة سنو)50( يف 2003م عن )اإلنرتنت( واالقتصاد السيايس واملجتمع العاملي وأثر 
الفجوات الرقمية يف جمتمع املعلومات العاملي، مع التوجه الكبري من قبل الدول إىل اخلصخصة وجتارة 
السوق احلرة، وظهور الرشكات العابرة للقارات؛ ظهر أن الدول النامية تفتقر إىل التكامل االقتصادي 
واالجتامعي اإلقليمي الذي تتمتع به الدول املتقدمة. ويف دراسة بحيص )51( عام 2004م عن الثقافة 
عام  بشكل  العربية  البلدان  يف  الوطنية  الثقافة  واقع  هتدد  التي  األخطار  من  محايتها  وسبل  الوطنية 
الثقافية عىل كل املستويات،  النهوض بمرشوعاهتا  التي واجهتها؛ استنتج أن عىل األمة  والتحديات 
حتقيق  يمكن  إذ  وأفراده،  املجتمع  مؤسسات  من  بمشاركة  حقيقية  ثقافية  لتنمية  إطالقها  ووجوب 
ذلك من خالل نرش التعليم وتطويره واالنفتاح عىل الثقافات األخرى. ويف العام نفسه قام اجلابري 
التعليم  تدريس  والتالميذ يف  املعلمني  ثقافة  تنمية  التعلم ودورها يف  بدراسة عن مراكز مصادر   )52(

األسايس بسلطنة عاُمن، التعليم املستحدث يف سلطنة عامن وقد تناولت الدراسة من حيث اهتاممه، 
وأهدافه، وقدراته عىل القيام بمهامت املكتبة املدرسية التقليدية ومساندهتا للمنهج الدرايس، إضافة 
إىل تنمية ثقافة املستفيدين منها من مدرسني وتالميذ. ويف العام نفسه قدمت أمحد )53( دراسة عن دور 
مكتبة الطفل يف التنمية الثقافية بوالية اخلرطوم، أظهرت أن املكتبة مركز لإلشعاع الثقايف، وأن الكتب 
والصحف واملجالت قادرة عىل تزويد الطفل باملعلومات، وعىل تنمية ملكة قدرته عىل النقد والتعبري. 
كام تناولت حتديات تواجه املجتمع السوداين من حيث واقع مكتبات الطفل ومصادر املعلومات التي 
ختدم األطفال، ووعي املسؤولني بأمهية مكتبات األطفال وحق الطفل يف التنمية الثقافية، وخلصت 
إىل التوصية بتفعيل دور مكتبة الطفل يف تنمية الثقافة بوالية اخلرطوم، ودور مكتبة األطفال يف تعزيز 
 )54( التغيري االجتامعي والثقايف. وتناولت دراسة عباس  التنمية االقتصادية، وجعلها أكثر قدرة عىل 
العريب، وإحصاءات مكتبات األطفال ودورها يف  الطفل  ثقافة  تنمية  املكتبات يف  2004م دور  عام 
مقرتحة  املكتبة،  أخصائي  توجه  التي  والسلبيات  اإلجيابيات  وعرض  للطفل،  الثقايف  املستوى  رفع 
املعلومات ودوره يف  نفسه عن أخصائي  العام  )55( - يف دراسته يف  بودربان  السلبيات.  حلواًل هلذه 
التنمية الثقافية، ويف حتدي العامل اإللكرتوين - طرح موضوعات مفهوم التنمية الثقافية يف ظل التطور 
التقني واالتصاالت، والتحديات املعقدة التي تواجه أخصائي املعلومات يف هذه التطورات، وماهية 
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اخلصائص الواجب توافرها يف أخصائي املعلومات يف ظل الوصول اإللكرتوين واالفرتايض. وقدم 
أبوعيد والعريدي )56( عام 2004م دراسة عن املكتبات العامة يف ديب والدور احلضاري والثقايف هلا 
التي تنفذها  الثقافية  بناء جمتمع اإلمارات وتنميته، واألنشطة والربامج والفعاليات واإلسهامات  يف 
املكتبات العامة من أجل تنمية املجتمع ثقافيًا وحضاريًا، إضافة إىل إسهامها يف حمو األمية يف احلاسوب 
واملعلوماتية. ويف العام نفسه قدمت العدروس واملوسى)57( دراسة عن واقع املكتبات العامة بالسودان 
الثقايف،  وتراثه  خرباته  فيها  ختزن  املجتمع  ذاكرة  هي  املكتبات  أن  وَرَأيا  الثقافية،  التنمية  يف  ودورها 
واستنتجا أن املكتبات العامة أهم أداة يف نرش الوعي الثقايف بني أفراد املجتمع، وهي متكن الفرد من 
الوصول إىل مصادر الفكر والثقافة بأنواعها. وقد تطرقت دراسة السيد)58( عام 2004م عن دور أمني 
املكتبة يف تنمية الوعي الثقايف يف املكتبات العامة إىل دور أمني املكتبة يف مساعدة مجهور املستفيدين عىل 
تنمية وعيهم الثقايف يف املجتمع. ودراسة رمحة )59( يف العام نفسه عن دور املكتبات العامة بالسودان 
يف دعم التنمية الثقافية للمجتمع؛ تناولت تأثري املكتبات العامة يف السودان يف نرش التنمية الثقافية يف 
املجتمع السوداين، وإسهاماهتا الثقافية، ودورها يف تكوين الوجدان عند السودانيني. أمني)60( يف عام 
2004م ويف دراسة مسحية عن دور )اإلنرتنت( يف تنمية الثقافة العربية بوصفها رشيان التواصل بني 
فوائدها  عىل  وأكد  املختلفة،  املجاالت  يف  معلومات  من  تتضمنه  ملا  ثقافيًا  ومركزًا  العربية  الشعوب 
ودورها يف نرش املعرفة والتواصل الثقايف بني الشعوب، ودورها يف املجاالت االجتامعية والسياسية 
تواصل  يف  دورها  تناولت  ،كام  والرتبوية  واإلخبارية  والثقافية  واألكاديمية  والتجارية  واالقتصادية 
الثقافة العربية بالعامل كله، للتعرف إىل الفائدة العلمية والثقافية التي جيدها مستخدمو)اإلنرتنت( وما 
هلا من دور كبري يف نرش الوعي الثقايف واملعريف عند األفراد. وقدم العايد)61( يف دراسة عام 2004م 
الدولية  العالقات  عند طلبة  السياسية  الثقافة  تشكيل  السياسية ويف  الثقافة  )اإلنرتنت( يف  تأثري  عن 
يف جامعة احلسني، وشملت متغريات اجلنس والعمر والدخل، وعالقتها بتأثري )اإلنرتنت( يف ثقافة 
السياسية  التنمية  تأثري )اإلنرتنت( عىل  السياسية، ونتج عنها عدم وجود داللة إحصائية يف  الطالب 
يعزى إىل اجلنس أو العمر أوالدخل، وأوصت الدراسة برضورة تشجيع الطلبة عىل املشاركة يف احلياة 
السياسية، وتوفري فرصة للطلبة إلبداء رأهيم يف القضايا املختلفة من خالل استغالل تقنية )اإلنرتنت(. 
كام أوصت برضورة التعاون بني اجلامعات املحلية والعربية مع وسائل اإلعالم املحلية والدولية من 
 )62( املحلية والعربية. ويف دراسٍة ملحسن وسليامن  السياسية  للقضايا  الصورة احلقيقية  أجل توضيح 
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واالجتامعي  واألخالقي  الديني  الوعي  نرش  يف  املعلومات  ومراكز  املكتبات  دور  عن  2007م  عام 
أساليب  أثر  إىل دراسة  الباحثان  قد عمد  املعرفة؛  بناء جمتمعات  إىل  والسيايس واالقتصادي وصواًل 
الرتويج ملصادر املعلومات - بشكل استقرائي- يف بعث الوعي يف املجاالت سالفة الذكر، ونتج عن 
رغبات  وتشكيل  والسيايس  والديني  األخالقي  الوعي  بعث  يف  فاعاًل  دورًا  للمكتبات  أن  الدراسة 

املستفيدين وتوجهاهتم.

 كام قدم الصويف)63( عام 2001م دراسة عن انعكاسات جمتمع املعلومات عىل اهلوية الثقافية العربية، 
التي شكلت يف مضموهنا أبعادًا أخالقية، وأثرت بشكل كبري ومبارش يف منظومة الثقافة العربية، التي 
تتكون - حسب رأي املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم - من خطة شاملة للثقافة العربية من 
اللغة، والرتبية، واإلعالم، واإلبداع، إىل جانب نظام القيم واملعتقدات، وفكر الثقافة الذي ُيَعدُّ عنرصًا 
أساسيًا يف تلك املنظومة متفاعلة مع بعضها يف سلسلة ال تنتهي من عملية التأثر والتأثري بحيث يستحيل 
أنه مهام اختلفت عنارص  2003م إىل  العنارص. وأشار بوعل)64( عام  بقية  فصل أي عنرص منها عن 
والبرشية  والطبيعية  التارخيية  واملتغريات  الثوابت  تنبع من  التي  الثقافية  اهلوية  تنبع من  فإهنا  الثقافة، 
والثقافية التي متيزت بالثبات النسبي، ومتثل بذلك نموذجًا ثقافيًا مكتسبًا وموروثًا. وقد قدمت املنظمة 
اإلسالمية للرتبية والعلوم)65( عام 2002م رشحًا للعوملة من حيث كوهنا تعمق التأثري يف الثقافات ويف 
السلوك االجتامعي ويف أنامط املعيشة وتسخر أدواهتا بطريقة متكن منتجي هذه األدوات من الطغيان 
عىل املستهلكني بحيث تؤثر يف إلغاء لغاهتم اخلاصة ويف طمس هويتهم الوطنية. وتشري علوي )66( عام 
2008م إىل أن انعكاسات جمتمع املعلومات بالوطن العريب اختلفت بني اإلجيابيات والسلبيات عىل 
عنارص املنظومة الثقافية، إال أن السلبيات غطت عىل االنعكاسات اإلجيابية؛ بسبب ضعف العالقة بني 
هذه العنارص واملتغري املعلومايت وصعوبة تكيفها لضعف اإلسرتاتيجيات املوضوعة لذلك، وفيام يأيت 

عرض لبعض الدراسات التي أشارت إىل تلك السلبيات.

 دراسة نبيل )67( عام 2002م أشارت إىل أنه تبقى الرتبية هي املحرك الدافع ملجتمعنا يف الوقت الذي 
تندفع فيه الدول العربية صوب جمتمع املعلومات، وهي الدرع الواقي ضد االكتساح الثقايف يف جمتمع 
بني  تاهت  العربية  بالدول  والرتبية  الرتبية.  لعوملة  القوية  الدول  حماوالت  أمام  وبخاصة  املعلومات 
االستقالل وعدم االستقرار أمام النقلة النوعية ملجتمع املعلومات، وتباطؤها يف استيعاب املتغريات 
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ونزيف  املدارس،  من  التالميذ  تسـرب  هي  املتغريات  هذه  انعكاس  ومالمح  واالقتصادية،  التقنية 
العقول، وانتشار البطالة بيـن اخلرجيني، واختالف اآلراء يف حمتوى مناهج التعليم. باإلضافة إىل غياب 
فلسفة اجتامعية تنبثق منها فلسفة تربوية واقعية، واألسلوب املتبع يف ملء الفراغ الرتبوي باالستعارة 
من الغرب، والتمسك بأساليب احلفظ والتلقني. ويشري نبيل أيضًا إىل التأثري يف اللغة العربية التي هي 
أبرز مالمح ثقافتنا العربية، وأكثر اللغات ارتباطًا باهلوية، وهي اللغة اإلنسانية الوحيدة التي صمدت 
املعلومات - حتديات كثرية  تواجه - مع دخول جمتمع  أهنا  الرغم من صمودها إال  قرنًا، وعىل   18
التعليم واالستخدام واإلبداع،  أزمة  املعلومايت، وحتريرها من  املتغري  تطويرها، وتكيفها مع  تتطلب 
وأضافت تقنية املعلومات مزيدًا من املشكالت إىل تلك األزمة، وبعدًا فنيًا متعلقًا بمعاجلة اللغة العربية 
آليًا بوساطة احلاسوب، فضاًل عن جمامع لغوية عديمة املصطلحات، وتعليم غري متجاوب، وتعريب 
متعثر، ووعي غري كاٍف عىل مستوى القيادات السياسية بخطورة املسألة اللغوية وبخاصة مع تعرض 
العربية حلركة هتميش نشطة نتيجة احلملة التي تشنها العوملة ضد اإلسالم والعربية. وعىل الرغم من 
أن للعربية من اخلصائص اجلوهرية، يؤكد عامليتها؛ إال أن جمتمع املعلومات أضاف إليها بعدًا أخالقيًا 
ذا أساٍس لغوي يتمثل يف ظاهرة االنقراض اللغوي يف ظل سيطرة اللغة الوحيدة وهي اإلنجليزية التي 
باتت هتدد كل لغات العامل؛ األمر الذي يتطلب إعادة املكانة احلقيقية للغة العربية؛ لكون هذا القرن 

قرنًا لغويًا سيكون للرمز واللغة فيه سلطة تفوق مجيع السلطات.

 وقد أوضح نبيل أن املشهد الراهن لإلعالم العريب يتضح يف عجزه عن إقامة أي نوع من التكتالت 
اإلعالمية، ويف تعبئة كاملة لإلعالم العريب بأكاديميات اإلعالم الغريب، إىل جانب ترسب مشاهدتنا 
إىل منافذ اإلعالم األجنبية لفقدان الثقة يف اإلعالم املحيل، وهي الظاهرة التي أثرت بشكل كبري يف 
التي أغلبها صحافة  بالنسبة إىل الصحافة -  العربية. أما  الثقافة  العربية أمام غزو  فقدان اخلصوصية 
رسمية - فيعدها األغلبية صحافة والء، مع تقييد حرية التعبري للصحافة املستقلة، وتكبيل الصحفي 
بعقوبات قد تصل إىل السجن بتهمة القذف التي ُتَعدُّ من جرائم الصحافة.إىل جانب إذاعات موجهة 
تذيع وال تسمع، ووكاالت أنباء ترسل وال تستقبل عىل الرغم من بلوغ عددها 22 وكالة. يف حني 
تستأثر وكاالت األنباء األجنبية بالساحة العربية، مع غياب تدفق إعالمي مشرتك ما بني الدول العربية، 
فحسب ما سبق فقد كشف جمتمع املعلومات عن عيوب اإلعالم العريب وتناقضاته كغريه من عنارص 

املنظومة الثقافية، وهوما يدعوإىل رؤية جديدة ومغايرة تواكب املتغري املعلومايت.
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 وقد ركز نبيل يف دراسته عىل تأثري العوملة يف ثقافة اإلبداع العربية، وتشمل ثقافة اإلبداع مجيع جماالت 
وهي  العامرة،  وفن  والسينام،  واملرسح،  األدب  وفنـون  التشـكيل  فن  إلـى  باملوسيقا  ابتداًء  الفنون 
مجلة الفنون التي اصطدمت بالتقنية احلديثة، التي حتاول أن جتعل منها سلعة تباع وتشرتى يف جمتمع 
املعلومات، ويتم خضوعها للمجتمعات االقتصادية والتنظيمية، وضغوط القوى االجتامعية. ونتيجة 
هلذا االصطدام تشكلت أزمة الفنون وبخاصة يف الدول العربية التي سمحت بتفيش ظاهرة االسترياد 
إنتاج سينامئي وتلفازي، وسلع املوسيقا والغناء والتصوير؛ ما أضعف صناعة  يف جمال اإلبداع، من 
الثقافة بالدول العربية والتي ُتَعدُّ من أهم صناعات جمتمع املعلومات، إذ إن ظاهرة االسترياد جعلت 
من املوسيقا العربية تفقد أنغامها وسلم مقاماهتا األصيلة، وجعلهتا أسرية ملوسيقا احلضارة الغربية. أما 
عن فن التشكيل فإن تقنية املعلومات غريت مفهوم األلوان، واألشكال، والصور، واألبعاد، وكذلك 
الوسيط  سيطرة  حتت  الفنون  من  غريه  من  حظًا  أكثر  ليس  املرسح  وموقف  األدب.  فن  إىل  بالنسبة 
مما  االفرتايض؛  والوصول  البث،  وإعادة  التسجيل،  بفنون  احلية  العروض  يعادي  الذي  اإللكرتوين 
وصفها باإلثارة واحلركات غري الرصينة. كام أن السينام فرضت عليها تقنية املعلومات االنتامء إىل مزيج 
الوسائط املتعددة التي استحدثتها هذه التقنية. وقد حرصت تقنية املعلومات فن العامرة يف نطاق ضيق 
لتطيح بالقيم اجلاملية كخصوصية املكان وطابعه. ويضيف نبيل أن ما زاد أزمة إبداعنا بالوطن العريب 
التي استفحلت أعراضها هوأن هناك كتبًا بال قراء، ومسارح بال مجهور، ومعارض بال زوار، ومواهب 
تتبدد، ومؤسسات تشكوقلة املوارد املالية؛ وذلك بسبب غياب وعي القيادات السياسية بدور الفن 
يف عملية التنمية عمومًا، وكذلك بسبب التنمية وأسواقها واقتصادياهتا، وغياب مفهوم وحدة الفنون 
لدى كثري من املبدعني واملثقفني العرب، إىل جانب افتعال أزمات أخرى كاإلبداع والدين والعلم. 
املتغري  مع  تكيفه  وُيشرتط  الفكرية،  للحركة  أساسية  دفع  وقوة  للثقافة،  األول  هواملحرك  واإلبداع 

املعلومايت وهذا أمر رضوري لتعويض السلبيات.

 كام قدمت لعبدالرمحن )68( عام 1999م دراسة أظهرت فيها التأثري يف اإلعالم العريب، وأوضحت أن 
إعالم جمتمع املعلومات يقوم عىل طبيعة الرسائل التي تتدفق من خالل هذا الوسيط االتصايل اجلديد، 
أساسيًا  حمورًا  وَجْعله  اإلعالم  دور  تغري  إىل  أدى  ما  واستقباهلا؛  توزيعها  وطرائق  تدفقها،  ورسعة 
اإلعالم  لثورة  الدافعة  والسياسية  واالقتصادية  التقنية  العوامل  تداخل  نتيجة  املجتمع  منظومة  يف 
واالتصال، فقد تشكلت من عامل التقنية يف تقدم تقنية املعلومات، وتطور الربجميات، وتقنية االتصال 
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وبخاصة فيام يتعلق باألقامر الصناعية، وشبكات األلياف الضوئية التي نتجت عنها شبكة )اإلنرتنت( 
هذه  انعكست  وقد  األخرى.  االتصال  وسائط  مجيع  بداخله  يطوي  إعالميًا  وسيطًا  أصبحت  التي 
تربط  التي  العالقات  وطبيعة  تلفاز(  إذاعة،  )صحافة،  اإلعالم  قنوات  عىل  التكنولوجية  التطورات 
بني منتج الرسالة اإلعالمية وموزعيها ومتلقيها. كام أن العوامل االقتصادية تتطلب تدفق املعلومات 
لكوهنا سلعة اقتصادية يف حد ذاهتا من أجل النزاعات االستهالكية وتوزيع صناعة الثقافة من موسيقا 
العوملة لضم اإلعالم واالتصال وهيمنة إعالم  إليه  تلفازية، وهوما هتدف  وأفالم، وألعاب وبرامج 
املؤسسات املتعددة اجلنسيات؛ ما وضع الدولة يف مأزق سيايس بصعوبة التوفيق بني عوملة اإلعالم 
من جهة، وسيطرة الدولة وتوقعات اجلامهري من جهة أخرى باإلضافة إىل وضعها يف مأزق تنظيمي 

بصعوبة كسب مؤسساتنا اإلعالمية التنظيمية، والكفاءة اإلدارية والفنية.

 ودراسة العلوي)69( عام 2008م وجدت أن دخول الدول العربية ملجتمع املعلومات كان بدون خطط 
مدروسة اجلوانب، واعتامدها عىل استرياد التقنية، وبرجمياهتا - ويف أغلب األحيان دون حماولة توطينها 
- سبَّب كثريًا من االنعكاسات. وقد قامت الدراسة بدراسة عينة بتوزيع استبانة شملت 257 أستاذًا 
اللغة  التأثري يف  الدراسة أن أهم تلك االنعكاسات  جامعيًا من جامعة منتوري بقسنطينة، ونتج عن 
العربية فقد احتل املرتبة األوىل بنسبة %46.7، أما االنعكاس الثاين فقد أشار %77 من عينة الدراسة 
إىل أنه يشمل التأثري يف اإلعالم العريب وحرية التعبري. وقد وافق أفراد العينة عىل أن جمتمع املعلومات 
سيزيد من توسيع أزمة الرتبية العربية بنسبة %22.95 والتي تظهـر فـي ترسب الصغـار من الفصول، 
تقنية  املنهجية. وقد زادت  التعليم، وختلف األساليب  اآلراء يف حمتوى  العقـول، وتضارب  ونزيف 
املعلومات من تعقد األزمة، فقد يتطلب اآلن تكييف الرتبية باملتغري املعلومايت دمج تقنية املعلومات 
يف املناهج، وتوسيع استخدامها، وتأهيل املعلمني وتنمية القدرات اإلبداعية لدى املتعلمني. كام احتل 
املرتبتني الرابعة واخلامسة كل من التأثريعىل ثقافة اإلبداع، وتدمري الرتاث العريب، ويؤيد أفراد العينة 
فكرة تكييف اللغة العربية مع املعلوماتية بنسبة %36.97، وتربز الرتمجة عنرصًا مهاًم بالنسبة إىل املصادر 
املعلومات بلغات أخرى، إىل جانب توحيد املصطلحات العلمية، وترمجتها واستخدامها عىل نطاق 
واسع وهواالختيار الذي تم تأييده من ِقَبل األساتذة اجلامعيني يف العينة بنسبة %46.30. كام تم حتديد 
االهتامم باللغة العربية بنقل املعلومات اجلديدة من اللغات األخرى وإليها، ونقل املعلومات املولدة 
بالعربية إىل اللغات األخرى، والتعامل اإلجيايب الذي يعزز إنتاجها ومكانتها وتفاعلها مع املعلومات 
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الدراسة - وضع  يتم - إىل وقت كتابة  العينة، لكن مل  أفراد  %61.08 من  بنسبة  يف العرص احلديث 
نظام تشغيل عريب يأخذ بعني االهتامم خاصية اللغة العربية، فقد متت املوافقة عىل ذلك االختيار بنسبة 
%36.97. والنتيجة التي يمكن أن تستشفها أن األساتذة اجلامعيني بالعينة املدروسة ال يعريون اهتاممًا 
لإلنتاج الفكري العريب عىل الشبكة اإللكرتونية؛ ألن غالبية اإلنتاج الفكري هي باللغة اإلنجليزية التي 
تشمل يمثل %85 من اإلنتاج الفكري اإلنساين، مقابل %0.1 باللغة العربية ويرجع ذلك إىل غياب 
النظم  أيد األساتذة اجلامعيون أن تكون  العربية. كام  الكتابة  برامج لرقمنة  العربية لوضع  التكتالت 
الرتبوية متفاعلة مع البيئة االجتامعية العربية بنسبة %78.59، حفاظًا عىل اخلصوصية العربية، وإرساًء 
ملبدأ تكيف املناهج الرتبوية مع املجتمع، والواقع احلايل يثبت فشل توطني النظم الرتبوية املنزوعة من 
املعلومات يف  تقنية  العلوي فكرة توسع استخدام  العينة لدراسة  أفراد  سياقها االجتامعي. كام طرح 
الرتبية احلديثة بنسبة %57.58 لتنمية مهارات استعامهلا، وقد استقبل الرتبويون تقنية املعلومات بنوع 
من التخوف، فقد ظهر اجتاهان: األول يرى فيها املنافس اخلطري الذي ربام قد يدفع بمهنة التدريس 
إىل البطالة؛ نظرًا إىل ضمور مهارات املعلم، وبخاصة بعد ظهور النظم الذكية. واالجتاه الثاين جيد أن 
مهنة التعليم ستصبح أكثر فعالية وإثارة إذ سيتغري دور املعلم من جمرد ناقل إىل كونه مشاركًا، وموجهًا 
وهو  األخرى،  الوسائط  عرب  املتاحة  املتعددة  التعلم  وفروع  املعلومات  موارد  إىل  بإرشادهم  لطلبته 
ما يتطلب تكوين كل من املعلم واملتعلم لتنمية مهارات استخدامها. إن تطورات جمتمع املعلومات 
عمليات  حملها  وحتل  البدائية،  التلقني  طرائق  إذ ستختفي  أكرب،  إثارة  التدريس  عملية  ستضفي عىل 
تنمية الذات والقدرات الشخصية لكال الطرفني )املعلم واملتعلم(، وهو االفرتاض الذي تم اختياره 
بنسبة %56.03 ، وجمتمع املعلومات يشجع التعليم املستمر، والتعليم الذايت، ملواجهة مطالب احلياة يف 
ظل العوملة، والغايات األساسية لرتبية جمتمع املعلومات تقوم عىل أربعة عنارص:تعلم لتعرف، وتعلم 
التعليم مدى  التي جتعل من عملية  العنارص  لتشارك اآلخرين، وهي  لتعمل، وتعلم لتكون، وتعلم 
احلياة، مطلبا أساسيا من مطالب تربية جمتمع املعلومات، وقد أيد 53.69 % من األساتذة اجلامعيني 
جعل عملية التعليم مدى احلياة مطلبًا أساسيًا من مطالب تربية جمتمع املعلومات. ويعتقد األساتذة 
اجلامعيون يف العينة أنه يمكن تكييف اإلعالم العريب بمستجدات جمتمع املعلومات من خالل تطوير 
البنية التحتية لالتصاالت، فقد تم اختيار هذا االفرتاض بنسبة %67.31، كام طرح أفراد العينة فكرة 
إنشاء تكتالت إعالمية عربية بنسبة %70. ويعتقد األساتذة اجلامـعيون أن جمتمع املعلـومات بالـدول 

العربية لن يقيض عىل ثقافة اإلبداع العربية بنسبة 83.27 %.
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كام أوضحت دراسة العلوي أن اللغة هي حمور منظومة الثقافة يف الوقت الذي ُتَعدُّ فيه الثقافة حمور 
تقنية  حمور  جعلتها  احلاسوب  بوساطة  آليًا  اللغة  معاجلة  وأن  املعلومات،  جمتمع  يف  التنمية  عملية 
املعلومات، وهو الدور اجلديد الذي استحدثته اللغة لنفسها بعد تداخلها مع التقنية، إضافة إىل دورها 
الثقايف يف حوار الثقافات ودورها يف الرتبية. وقد تم استهداف هذه األدوار املهمة يف خمطط العوملة 
لغة  إرساء سيادة  إىل جانب حماولة  الثقافية،  الدول من خصوصيتها  الثقافة، وجتريد  عوملة  أجل  من 
الكيل  التهميش  مع  اخلاصة،  وقيمها  ثقافتها  سيادة  من  ذلك  يستتبع  وما  املهيمنة،  الدول  لغات  من 
للغات والثقافات القومية، وهو ما حيدث للغة العربية اآلن بمحاولة القضاء عليها أمام سيادة اللغة 
اإلنجليزية، وبخاصة أن العربية هي أكثر لغات العامل التصاقًا باهلوية وبالدين. وقد أضحى اإلعالم 
اإلعالن  سوق  سيطرة  بني  وتائهًا  بالسلطة،  ارتباط  بقيود  مكباًل  التعبري  حرية  حيث  حمدودًا  العريب 
التكتالت اإلعالمية متعددة اجلنسية مشتتًا  العريب شبكة  له يواجه اإلعالم  الدعم احلكومي  ونقص 
بني التبعية اإلعالمية لإلعالم الغريب والتنافس السلبي عىل سوق إعالنية حمدودة. إن هذه التأثريات 
جعلت اإلعالم وحرية التعبري متصادمة مع جمتمع املعلومات نتيجًة لغياب اخلطط والسياسات التي 

تنظم النقلة النوعية هلذا املجتمع اجلديد. 

وفكرة عوملة الثقافة تنزع من اإلبـداع العـريب قيمته اجلاملية ليصبح بال هوية وبخاصة مع انعدام احلوار 
العريب،  اإلبداع  وأنواع  الرتبية  مع  التقنية  اندماج  عدم  اآلتية:  لألسباب  والتقنية  العربية  الفنون  بني 
وتفيش ظاهرة األمية يف معظم فروع الفن عند العرب، والتمسك بالنظرة التقليدية لإلبداع ومن َثمَّ 
ضعف صناعة الثقافة لدى الدول العربية، وجعل الفن حمورها واللغة حمور املنظومة الثقافية إذا تم 

تكيفها مع مستجدات العرص.

 ويؤكد العلوي أن قضية املعلوماتية واللغة العربية قضية حضارية متشعبة كام حتمله كلمة )معلوماتية( 
تتعلق  التي  اجلوانب  هي  املعلوماتية  جمتمع  مع  التعامل  متطلبات  وإن  ومتغريات.  جوانب  من 
الثقافة  تعزيز  وتشمل  املجتمع،  ذلك  مع  التعامل  ومتطلبات  واستخداماهتا،  وتقنياهتا  باملعلومات، 
املعلوماتية، واالستفادة من خدماهتا، واكتساب اخلربة يف جماالهتا، والرتكيز عىل التدريب والتعليم يف 
شتى فروع املعلوماتية، وتنظيم شؤون املعلوماتية وتطويرها، وترمجة املصطلحات، وتوفريها حاسوبيًا 
للرتمجة اآللية من اللغة العربية وإليها، فضاًل عن رضورة وضع )خرائط معلوماتية( من خالل بنوك 
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املعلومات العربية وقواعدها. وال بد من أن يتم التفاعل بني املعلوماتية واللغة العربية من خالل البنية 
املعلوماتية نفسها؛ إذ البد من تكيف اللغة العربية مع مكونات هذه البنية، وتربز الرتمجة عنرصًا مهاًم 
وترمجتها  العلمية،  املصطلحات  توحيد  إىل جانب  األخرى،  باللغات  املعلومات  إىل مصادر  بالنسبة 

واستخدامها عىل نطاق واسع.

آليًا، قد متت معاجلتها من خالل التعديل يف نظم  ويضيف العلوي أن إشكالية معاجلة اللغة العربية 
أجنبية، لكن مل يتم إىل اآلن وضع نظام تشغيل عريب يأخذ باحلسبان خاصية اللغة العربية. إن غياب 
التكتالت العربية لوضع برامج لرقمنة الكتابة العربية ُيَعد مشكلة كبرية هبذا، عىل الرغم من وجود 
بعض املحاوالت كشبكة جملس التعاون باخلليج )Gulfnet(، وشبكة معلومات دول اخلليج، والشبكة 
العربية للمعلومات الصناعية، وشبكة دول املؤمتر اإلسالمي، والتي ستجعل من االستحالة القضاء 
عىل اللغة العربية يف ظل التعددية اللغوية من خالل إعداد، الرتمجة اآللية واستخدامها وتطوير نظم 
لغوية ذكية، فضاًل عن تسيري إعداد مواد جمانية لتعليم اللغات بالشكل اإللكرتوين، مع تشجيع أنظمة 

حوسبة اللغات. 

أما بالنسبة إىل بعض الدراسات يف التخصص التي ركزت عىل جانب السياسة الوطنية للمعلومات فقد 
متثل أمهها يف دراسة السهيل )70( التي هدفت إىل التعرف إىل واقع السياسة الوطنية للمعلومات باململكة 
العربية السعودية، عن طريق إثراء اإلنتاج الفكري يف جمال السياسات الوطنية، من خالل استعراض 
جتارب بعض دول العامل، واإلجابة عن تساؤالت الدراسة حول السياسة الوطنية للمعلومات باململكة 
العربية السعودية، واخلروج بمجموعة من املقرتحات والتوصيات التي قد تسهم يف تنظيم السياسة 
الوطنية للمعلومات يف اململكة، وحل ما قد يعرتضها من صعوبات عن طريق مناقشتها لكون هذه 
صدور  بعد  السياسة  هذه  ترسخت  فقد  والتقنية،  للعلوم  الشاملة  الوطنية  اخلطة  من  جزءًا  السياسة 
العديد من األنظمة ومنها نظام التعامالت اإللكرتونية الصادر باملرسوم امللكي رقم م/18 وتاريخ 
وقد  1428/3/8هـ.  وتاريخ   17 م/  رقم  املعلوماتية  جرائم  مكافحة  ونظام  1428/3/8هـ، 
خلصت الدراسة إىل أن اململكة انتهجت يف التخطيط للتنمية إسرتاتيجية ذات أفق زمني بعيد املدى، 
حيدد اإلطار العام الذي تتواصل يف داخله خطط التنمية املتعاقبة، لتأيت كل خطة وهي متتلك وسائل 
التعامل مع معطيات املدة التي ُتَنّفذ خالهلا وحتدياهتا، ويف الوقت ذاته تستند إىل مسارات التخطيط 
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وجتاربه السابقة يف حشد اإلمكانات للتعامل مع مدة قادمة. وهبذا تأيت خطة السنوات اخلمس تطورًا 
مرحليًا للخطط السابقة، ومتهيدًا للخطط التالية؛ األمر الذي حيفظ للتخطيط للتنمية انتظامه ويتيح 
فرصًا جيدًة لتحقيق أهدافه. وتكتسب خطة التنمية السابعة وضعًا خاصًا يف أهنا تأيت يف وقٍت أمتت 
مع  التعامل  عىل  وقدرته  مرونته  امتدادها  عىل  أثبت  كاملة  قرن  دورة  الوطني  االقتصاد  مسرية  فيه 
املتغريات الدولية واملحلية. وقد أظهرت الدراسة أنه يعود الهتامم اململكة العربية السعودية بوضع 
سياسة وطنية للمعلومات إىل اخلطة اخلامسة من خطط التنمية، فقد اشتملت االهتامم بالعلوم والتقنية 
واملعلوماتية، وتم التأكيد عىل ذلك يف اخلطة السادسة والتي دعت إىل إعداد خطة وطنية شاملة وبعيدة 
املدى للعلوم والتقنية. وجاءت خطة التنمية السابعة وأكدت عىل ذلك جمددا ً. وهناك جهات خمتلفة 
يف اململكة تلقت توجيهات من قبل املقام السامي بمهامت تتعلق بالسياسة الوطنية للمعلومات وهي 

عىل النحو اآليت:

1( مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية باملقام األول.
2( مجعية احلاسبات السعودية.

3( جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن.
4( معهد اإلدارة العامة.

5( اللجنة الوزارية للتنظيم اإلداري ممثلة يف فريق املعلومات وفريق االتصاالت إلعادة هيكلة قطاع 
جهودا  قدم  اجلهات  هذه  من  وكل  اإللكرتونية.  للحكومة  والتخطيط  واالتصاالت  املعلومات 
ملموسة يف هذا الصدد.وملا كان من الرضوري لسياسات وإسرتاتيجيات هذه اخلطة أن تنسجم 
مع توجهات خطط التنمية االقتصادية واالجتامعية الوطنية وأهدافها وإسرتاتيجياهتا؛ فقد وجهت 
التخطيط  وزارة  مع  بالتنسيق  تقوم  أن  إىل  والتقنية  للعلوم  العزيز  عبد  امللك  مدينة  العليا  القيادة 
عرشين  الزمنية  ومدهُتا  للمملكة،  املدى  بعيدة  والتقنية*  للعلوم  الشاملة  الوطنية  اخلطة  بإعداد 

عاًما، ولقد بدأت االنطالقة الفعلية هلذا املرشوع يف 1420/1421 هـ إىل 1440هـ.
الثقافة  بإرشاك مؤسسات  التخطيط  للقائمني عىل  اإليعاز  إىل اإلشارة إىل رضورة  الباحثة  يدعو   مما 

واإلعالم واملعلومات يف هيكلة قطاع املعلومات الذي بدا حضورها فيه إما نادرا وإما قلياًل.

بناء  يف  للمعلومات  الوطنية  السياسات  أمهية  عن  بدراسة  2007م  عام   )71( الدين  حمي  قامت  وقد   
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جمتمع املعرفة، إذ قامت بالتعريف بسياسات املعلومات من حيث األهداف والنطاق املستخدم والقيم 
الدراسة مرشوع خطة قمة جمتمع  تناولت  املعلومات، وقد  تتطابق مع جمتمع  املطلوب حتقيقها لكي 
املعلومات التي ُعقدت يف عام 2003م يف جنيف والتي أعقبتها القمة الثانية يف تونس 2005م لبيان 
مدى توافر الرشوط املطلوبة للوصول إىل جمتمع املعلومات، وقد اعتمدت الباحثة عىل هذه الدراسة 
لتحليل نظام السياسة الوطنية للمعلومات باالسرتشاد هبا لوضع خمطط الدراسة يف الشكل رقم )10( 

وحتقيق اهلدف األول هلا.

 أيضًا قدمت كلو)72( دراسة عام 2007م عن أخالقيات جمتمع املعلومات يف عرص )اإلنرتنت(، حاولت 
له،  املتنامي  الذي متثل شبكة )اإلنرتنت( األساس  الرقمي  املعلومات  رف بمفهوم جمتمع  تعِّ فيها أن 
وتناقش املشكالت األخالقية التي تواجه االستخدام السيئ هلذه التقنية املعلوماتية االتصالية، والتي 
تتعلق بحامية اخلصوصية الفردية وامللكية الفكرية، ومحاية الشبكة من التجاوزات األخالقية الشائعة، 
ومشكلة اإلدمان عىل )اإلنرتنت(. كام تؤكد الدراسة عىل ذكر األخالقيات احلميدة املطلوبة من جمتمع 

املعلومات.

فيها  فت  عرِّ واألخالقيات،  السياسية  املعلومات  عن  بدراسة  2009م  عام   )73( حسن  قامت  كام   
أخالقيات املعلومات، وتطرقت إىل الفرق بني القانون واألخالقيات، وأمهية أخالقيات املعلومات 
وجماالهتا، كذلك حددت أخالقيات إنتاج املعلومات بتعريف املصداقية يف إجراء البحوث، وامللكية 
الفكرية، وأخالقيات نرش املعلومات، واحلرية الفكرية، والرقابة، واخلصوصية، باإلضافة إىل األخذ 

يف احلسبان الضغوط السياسية واالقتصادية واملحلية.

التوحيد  منهج  يف  املصاحبة  الرتبوية  اخلربات  توافر  »مدى  عن  دكتوراه  دراسة   )74( قمره  وقدمت   
مرشفات  نظر  وجهة  من  الثانوي  الثالث  الصف  طالبات  لدى  الفكري  األمن  تعزيز  يف  وإسهامها 
ف  ومعلامت الرتبية اإلسالمية بمنطقة مكة املكرمة«، وقد أشارت الباحثة إىل أن بعض املختصني يعرِّ
اخلربات الرتبوية املصاحبة )املنهج املسترت( بأهنا: القيم التي ُتبث أثناء العملية التعليمية، وتكُمن يف 
خربيًا  موقفًا  تتناول  التي  والتعليقات  والترصحيات،  واإلشارات،  واإليامءات،  الكالمية،  العبارات 
معينًا، أوحمتوى علميًا، أوحدثًا، أوسلوكًا يقع أثناء التدريس. يف حني تعّرف الباحثة اخلربات الرتبوية 
املصاحبة إجرائيًا بأهنا: جمموعة املعارف واملهارات والقيم والسلوكيات املصاحبة للعملية الرتبوية، 
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والتي غالبًا ما تكتسبها الطالبات بطريقة غري مقصودة، ولكنها مهمة جدًا من الناحية الرتبوية، ومن 
أمثلة ذلك: اكتساب القيم الدينية واألخالقية، واالجتاهات الفكرية والسلوكية املرغوب فيها، ومجيع 
املعارف واملامرسات التي تنجم عن عملية التفاعل التي تتم بني الطالبات وبني البيئة املدرسية بكل 
مكوناهتا )اإلدارة املدرسية، واهليئة التعليمية، والزميالت، واملناهج الدراسية...( وذلك أثناء دراسة 

منهج التوحيد للصف الثالث الثانوي هبدف حتقيق األمن الفكري لدهين.

أما أمهية الدراسة فرتى الباحثة أهنا تنطلق من تعريف املعنيني ببناء املناهج وتطويرها يف وزارة الرتبية 
والتعليم بأمهية اخلربات الرتبوية املصاحبة )خربات املنهج املسترت( يف غرس كثري من القيم واالجتاهات 
الفكرية املرغوبة، وتوجيه مرشفات الرتبية اإلسالمية بأمهية متابعة توظيف خربات املنهج املسترت يف 
مجيع الفعاليات التدريسية ملواد الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية، وتوعية معلامت الرتبية اإلسالمية 
يف املرحلة الثانوية إىل أمهية توظيف خربات املنهج املسترت يف تدريس مناهج الرتبية اإلسالمية، باإلضافة 
إىل أن نتائج الدراسة قد ُتسهم يف توعية طالبات املرحلة الثانوية بمخاطر التيارات الفكرية املنحرفة 
وأساليب التصدي هلا، وقد ُتسهم أيضًا يف فتح آفاق جديدة أمام الباحثني اآلخرين لدراسة إسهامات 

خربات املنهج املسترت يف التصدي للقضايا الفكرية، والثقافية، والرتبوية، والتقنية.

الرتبوية  اخلربات  توافر  مدى  إىل  التعرف  حماولة  يف  متمثلة  للدراسة  الرئيسة  األهداف  كانت  وقد 
اخلربات  إسهام  مدى  إىل  والتعرف  الثانوي،  الثالث  الصف  لطالبات  التوحيد  منهج  يف  املصاحبة 
الثانوي  الثالث  الصف  طالبات  لدى  الفكري  األمن  تعزيز  يف  التوحيد  منهج  يف  املصاحبة  الرتبوية 
املكرمة، ومعرفة االختالفات بني  بمنطقة مكة  الرتبية اإلسالمية ومعلامهتا  من وجهة نظر مرشفات 
استجابات عينة الدراسة فيام يتعلق بمدى توافر اخلربات الرتبوية املصاحبة يف منهج التوحيد لطالبات 
الدراسة، ومعرفة االختالفات بني استجابات عينة  تبعًا الختالف متغريات  الثانوي  الثالث  الصف 
الدراسة فيام يتعلق بمدى إسهام اخلربات الرتبوية املصاحبة يف منهج التوحيد يف تعزيز األمن الفكري 
الثانوي تبعًا الختالف متغريات الدراسة. ومن أبرز حمددات الدراسة  الثالث  لدى طالبات الصف 
الدرايس  للعام  األول  الدرايس  الفصل  خالل  املكرمة،  مكة  مدينة  يف  أجريت  أهنا  والزمانية  املكانية 
الرتبوية  اخلربات  توافر  معرفة مدى  اقترصت عىل  فقد  املوضوعية  حدودها  أما  1428/1427هـ، 
املصاحبة يف منهج التوحيد، ومدى إسهام هذه اخلربات يف تعزيز األمن الفكري لدى طالبات الصف 
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الثالث الثانوي من وجهة نظر مرشفات الرتبية اإلسالمية ومعلامهتا بمنطقة مكة املكرمة فقط. أما أداة 
النهائية )93( عبارة موزعة عىل ستة حماور؛  الدراسة فقد كانت االستبانة التي تضمنت يف صورهتا 
األول منها عن اخلربات املصاحبة املرتبطة باألهداف التعليمية بواقع )16( عبارة، والثاين عن اخلربات 
املصاحبة املرتبطة باملحتوى املعريف بواقع )28( عبارة، والثالث عن اخلربات املصاحبة املرتبطة بطرائق 
التدريس بواقع )13( عبارة، والرابع عن اخلربات املصاحبة املرتبطة بوسائل التعليم وتقنياته بواقع 
)10( عبارات، واخلامس عن اخلربات املصاحبة املرتبطة باألنشطة الصفية والالصفية بواقع )15( 
عت  التقويم بواقع )11( عبارة. وقد ُوزَّ عبارة، والسادس عن اخلربات املصاحبة املرتبطة بأساليب 
االستبانة عىل مجيع مفردات جمتمع الدراسة املكون من )84( مفردة، منها )29( مرشفة تربوية و)55( 
معلمة. وقد بلغ عدد االستبانات التي خضعت للتحليل اإلحصائي )70( استبانة موزعة بني )25( 
مرشفة تربوية. و)45( معلمة. أّما األساليب اإلحصائية املستخدمة فقد شملت املتوسطات احلسابية، 
الدراسة، باإلضافة إىل  املئوية، واختبار )ت( للفروق بني وجهات نظر عينة  والتكرارات، والنسب 

استخدام معامل ألفا كرونباخ حلساب ثبات أداة الدراسة. 

ثانيًا: دور السياسة الوطنية للمعلومات يف حتقيق األمن الفكري:

لتحقيق هدف الدراسة األول - وهو حتديد دور السياسة الوطنية للمعلومات يف حتقيق األمن الفكري 
لدى طالب املرحلة الثانوية وطالباهتا يف مدينة جدة - فقد قامت الباحثة بتصميم رسومات هيكلية 
مستوحاة من دراسة حمي الدين سابقة الذكر من أجل حتديد مهمة السياسة املعلوماتية يف كل مرحلة 

من املراحل. 
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الشكل رقم )3( خمطط هيكيل لنظام السياسة الوطنية للمعلومات

يشتمل  الذي  للمعلومات،  الوطنية  للسياسة  نظام  لوضع  اهليكيل  املخطط   )3( رقم  الشكل  يوضح 
اختاذ  يف  واملشاركني  أهدافها،  حتديد  مع  السياسة،  يف  املؤثرة  املهمة  العوامل  عىل 
القرار)Stakeholders(، وكذلك حتديد القيم املعلوماتية املطلوبة والتي يمكن استثامر نتائج الدراسة 
التأثري فيها، باإلضافة إىل معرفة فئات السياسة املعلوماتية )املهامت واألنشطة( التي يقوم  احلالية يف 

أصحاب القرار بتنفيذها. 

الشكل رقم )4( العوامل املهمة يف السياسة املعلوماتية:

السياسة الوطنية للمعلومات

تنفيذ السياسة

 فئات السياسة
املعلوماتية

 القيم املعلوماتية
املطلوبة

 املشاركني يف
اختاذ القرار

 أهداف السياسة
املعلوماتية  العوامل

 املهمة يف
السياسة

محاية البينات اخلصوصية

سلوك غري صحيح

 السياسة الوطنية
للمعلومات

 املعلومات
اإللكرتونية

 الترشيعات
والتنظيامت

 خدمات
املكتبات
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ويتضح من الشكل رقم )4( أن خدمات املكتبات قد تؤدي دورًا مهاًم ضمن العوامل املؤثرة يف تلك 
السياسة، باإلضافة يف وضع الترشيعات والنظم وإيصال املعلومات اإللكرتونية، والعمل عىل محاية 

البيانات وخصوصيتها، والعالقة بني القطاعات املختلفة يف الدولة. 

الشكل رقم )5( أهداف السياسة املعلوماتية:

 ويظهر الشكل )5( أن التامسك االجتامعي واالرتقاء بمستوى التعليم يمثالن بعض األهداف املهمة 
اإلنتاجية  بمستوى  واالرتفاع  بعد،  عن  االتصاالت  بنية  حتقيق  إىل  باإلضافة  املعلوماتية،  للسياسة 

والتنافس الصناعي والتجاري والذي يعد أحد معايري اجلودة يف بناء املجتمعات.

الشكل رقم )6( املشاركون يف اختاذ القرار

 حتقيق بنية االتصاالت
 االرتفاع بمستوى اإلنتاجيةعن بعد

والتنافس الصناعي والتجاري

 االرتقاء
 بمستوى التعليم

والتدريب أهداف السياسة املعلوماتية

 املشاركون يف
ختاذ القرار

 التامسك
االجتامعي

القطاع اخلاصاحلكومات

املجتمع املدين

املؤسسات الدولية واإلقليمية

 املكتبات الوطنية
 واملتخصصون يف جمال
املكتبات واملعلومات

وسائط اإلعالم
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الوطنية  املكتبات  السياسة:  بتلك  اخلاص  القرار  صنع  يف  املشاركني  من  أن   )6( الشكل  يظهر   
املدين،  واملجتمع  اخلاص،  والقطاع  الدولة،  جانب  واملعلومات، إىل  املكتبات  واملتخصصني يف جمال 

واملؤسسات الدولية واإلقليمية، ووسائط اإلعالم.

الشكل رقم )7( القيم املعلوماتية املطلوبة

 يظهر يف الشكل رقم )7( رضورة تفعيل دور أصحاب القرار يف رسم السياسة، حمققني القيم املذكورة، 
امللكية  املحافظة عىل  من  بد  ال  واحلرية؛  املعلومات  وإتاحة  املعريف  االنفتاح  أنه يف ظل  مؤكدين عىل 

الفكرية، والرسية واألمان، واخلصوصية، واالستفادة بتحقيق الفائدة، وفعالية التكلفة.

شكل رقم )8( فئات السياسات املعلوماتية

الفائدةالتكاليف والعائد

الرسية واألمان

اإلتاحة واحلرية

سياسة إدارة املصادر

سياسة تقنية املعلومات

سياسة االتصاالت الدولية

امللكية الفكرية

سياسة بث املعلومات

سياسة املكتبات واألرشيف
 فئات السياساتسياسة االتصاالت عن بعد

املعلوماتية

اخلصوصية وكشف املعلومات

تنظيم عمليات احلاسبات وجرائم احلاسبات

القيم املطلوبة

االنفتاح املعريف

اخلصوصية

امللكية
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 يوضح الشكل رقم )8( رضورة العمل عىل تطبيق السياسة املعلوماتية عن طريق توزيعها عىل عدة 
املشاركة يف  املكتبات واملعلومات يف  الوطنية واملتخصصني يف جمال  املكتبات  فيها دور  يتضح  فئات 
اختاذ القرار يف جتهيز سياسة بث املعلومات، وسياسة املكتبات واألرشيف، وامللكية الفكرية، وسياسة 
إدارة مصادر املعلومات؛ وذلك بشكل رئيس، باإلضافة إىل املشاركة يف الفئات األخرى التي تظهر يف 

الشكل بطرق استشارية.

  والشكل رقم )9( يوضح تنفيذ السياسة املعلوماتية عن طريق تفعيل دور البنية التحتية للمعلومات 
واالتصاالت، وتطبيقات تقنية املعلومات، وصياغة إسرتاتيجية إلكرتونية وطنية، والنفاذ إىل املعلومات 
التي  الدينية واللغوية واألبعاد األخالقية  القدرات واملحافظة عىل اهلوية  بناء  بالرتكيز عىل  واملعرفة، 

تنادي هبا الدراسة احلالية. 

 من خالل تصميم الشكل رقم )10( يمكن اإلجابة عن تساؤل الدراسة األول وهو: ما هودور السياسة 
الوطنية للمعلومات يف حتقيق األمن الفكري لدى طالب املرحلة الثانوية وطالباهتا يف مدينة جدة؟.

 ويتضح أن هوية الثقافة العربية تتشكل من تضافر عدة عنارص تتضمن: )اإلنرتنت(، ودور املكتبة 
الرقمي،  املعلومات  واملتنقلة، ودور أخصائي  العامة  املكتبات  الطفل، ودور  مكتبة  املدرسية، ودور 
بالتعاون واملشاركة مع مؤسسات املجتمع يف نرش الوعي  بوصفها حمفزات خللق الوعي املعلومايت( 
الديني واألخالقي واالجتامعي والسيايس، والعمل عىل التكامل االقتصادي واالجتامعي اإلقليمي، 
تعاوين  بتنمية  وتالميذ،  مدرسني  من  الثقافة(  هوية  من  املستفيدين  ثقافة  تنمية  عىل  يساعد  الذي 
معاٍن  عىل  تؤكد  أن  يمكن  عندها  والدولية،  املحلية  اإلعالم  وسائل  مع  والعربية  املحلية  اجلامعات 
مثل: اللغة، والرتبية، واإلعالم، واإلبداع، إىل جانب نظام القيم واملعتقدات ونظام التعليم، لكوهنا 
العوامل  )تداخل  العريب  اإلعالم  واستهداف  والبرشية،  والطبيعية  التارخيية  واملتغريات  الثوابت  من 
تلفازية(  وبرامج  وألعاب،  وأفالم،  موسيقا،  من  الثقافة  و)صناعة  والسياسية(  واالقتصادية  التقنية 
و)اخلصوصية العربية( و)حرية التعبري للصحافة املستقلة(؛ لكون اإلبداع هو املحرك األول للثقافة، 
وقوة دفع أساسية للحركة الفكرية، وُيشرتط تكيفه مع املتغري املعلومايت، ويتشمل مجيع جماالت الفنون 
ابتـداًء باملوسيقا إلـى فن التشـكيل وفنـون األدب واملرسح، والسينام، وفن العامرة، وهي مجلة الفنون 

التي اصطدمت بالتقنية؛ ما حيقق األمن الفكري يف هناية املطاف لدى املجتمعات.
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الشكل رقم )9( تنفيذ السياسة

 البنية التحتية للمعلومات
 النفاذ إىل املعلوماتواالتصاالت

واملعرفة

تنفيذ
السياسة

 صياغة
 إسرتاتيجية

إلكرتونية وطنية

البيئة التمكينية

 الصحة
اإللكرتونية

تطبيقات تقنية املعلومات

 األعامل
 التجارية

اإللكرتونية

 احلكومة
اإللكرتونية

الزراعة اإللكرتونية

وسائط اإلعالم

املتابعة والتقويم

األبعاد األخالقية

التعاون اإلقليمي والدويل

اهلوية الثقافية، التنوع الثقايف واللغوي

 التعليم
اإللكرتوين

 بناء
القدرات

التوعية واالنتشار

 البحث
والتطوير

 التدريب
املهني

التعليم اجلامعي

التوظيف اإللكرتوين
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الشكل رقم )10( خمطط هيكيل لتنفيذ أهداف الدراسة احلالية

دور املكتبة املدرسية
دور مكتبة الطفل

دور املكتبات العامة واملتنقلة
 دور أخصائي املعلومات

الرقمي

دور اإلنرتنت

الثقافة
العربية

 التكامل االقتصادي واالجتامعي
واإلقليمي

 تنمية ثقافة املستفيدين منها من
مدرسني وتالميذ

 مشاركة من مؤسسات
املجتمع

 تعاون اجلامعات املحلية والعربية مع وسائل
اإلعالم املحلية والدولية

 نرش الوعي الديني
واألخالقي

 واالجتامعي 
والسيايس

اهلوية الثقافية العربية

اللغة، الرتبية، اإلعالم، اإلبداع، إىل جانب نظام القيم واملعتقدات، نظام التعليم

الثوابت  واملتغريات التارخيية والطبيعية والبرشية

األمن الفكري

اإلعالم العريب )تدخل العوامل التقنية واالقتصادية والسياسية( )صناعة الثقافة من موسيقى، وأفالم، وألعاب، 
وبرامج تلفزيونية( )اخلصوصية العربية( )حرية التعبري للصحافة املستقلة(

اإلبداع هو املحرك األول للثقافة، وقوة دفع أساسية للحركة الفكرية، ويحُشرتط تكيفه مع املتغري املعلومايت، 
ويشمل مجيع جماالت الفنون ابتداًء باملوسيقا إىل فن التشكيل وفنون األدب واملرسح، والسينام، وفن العامرة، 

وهي مجلة الفنون التي اصطدمت بالتقنية
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 ثالثًا: الدراسة امليدانية:

3. 1 - عينة الدراسة:

والبنات=321   300= )بنني  فردًا   661 بلغت  قد  الدراسة  عينة  أن   )11( رقم  الشكل  من  يتضح   
و40 غري جميبني(، تشكلت من %52 من الطالبات و%49 من الطلبة من املرحلة الثانوية يف مدارس 
خمتلفة عدة من مدينة جدة %66 منها حكومية و%38 أهلية، اشتملت عىل %25 ثالث ثانوي و29% 
ثاين ثانوي، و%46 أول ثانوي، كانت أعامرهم ما بني 15-16 سنة بنسبة %49، ووما بني 18-17 
بنسبة %43، وما بني 19-20 بنسبة %7، و%3 فقط أكرب من عرشين عامًا، %66 من العينة يف القسم 
العلمي، و%33 من القسم األديب، و%9 إداري. %53 من العينة من متوسطي الدخل، و%25 مرتفع، 
املتوسط إىل منخفض جدا. ويتضح من الشكل أن هناك  و%12 مرتفع جدًا، و%10 مابني اقل من 
أعدادًا من العينة مل جييبوا عىل بعض اخلانات مما يقلل الوصول إىل الرقم الفعيل لعينة الدراسة عن 661 

مفردة، انظر اجلدول رقم )1(.

الشكل رقم )11( مواصفات عينة الدراسة

الرسم البياين*البيانات األولية

cة
رس

ملد
ع ا

نو
سية

درا
ة ال

حل
املر
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مر
الع

سم
الق
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جلن

ا
رسة

األ
ل 

دخ
ط 

وس
مت

*النسب املئوية السابقة ال تصل بالضبط إىل %100، وذلك يعود إىل نسب ضئيلة مل جيب عليها 
بعض الطلبة
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3. 2 استخدام املواقع الرقمية عىل شبكة )اإلنرتنت(:

 من اجلدول رقم )2( اتضح أن أعىل نسبة استخدام عينة الدراسة بشكل دائم أوأحيانا يف القائمة املدرجة 
من املصادر واملواقع الرقمية عىل شبكة )اإلنرتنت( ظهرت عند استخدام األفالم بنسبة %84.6، ثم 
األغاين بنسبة %79.8، فمنتديات )اإلنرتنت( بنسبة %71.6، فاأللعاب اإللكرتونية بنسبة %70، بينام 
نادرًا  أواستخدامها  %1.7 يف األفالم و%2 يف األغاين،  ما بني  فتبلغ  السامع هبا  تنخفض نسب عدم 
السامع  عدم  نسب  يف  ارتفاع  يظهر  بينام  و16.6%.   12.4% بني  ما  اإلطالق  عىل  استخدامها  وعدم 
بجميع املصادر اإللكرتونية اخلاصة باستقاء العلم واملعرفة والبحث عن املعلومات من 15.4 % إىل 
بشكل  استخدامها  ويراوح  و42.2%،   54.5% بني  ما  ونادرًا  مطلقًا  استخدامها  عدم  أو   ،25.2%
دائم أو أحيانًا بنسبة منخفضة ما بني %37.7 يف القواميس اإللكرتونية. و%21 يف براءات االخرتاع 
اإللكرتونية، ومن املعروف أن تلك املصادر هي التي عن طريقها يمكن أن يتكون أو يظهر ما ُيسمى 
بالوعي املعلومايت عند استخدام الدوريات العامة والعلمية والكتب اإللكرتونية وقواعد املعلومات 

واملكتبات الرقمية وغريها. 
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اجلدول رقم )2( النسب املئوية الستخدام عينة الدراسة للمواقع الرقمية

)مصادر املعلومات + مصادر التسلية( عىل شبكة )اإلنرتنت( 

املواقع الرقمية

درجة االستخدام

ول
األ

ل 
عام

ال

من )دائاًم(

إىل )أحيانًا(

من )نادرًا( إىل 
)ال استخدمها 

مطلقًا(
ليس يل علم 

هبا

املجالت العامة اإللكرتونية  1 .37.042.418.4

املجالت العلمية اإللكرتونية 2 .30.849.217.4

الكتب اإللكرتونية 3 .26.354.516.3

املوسوعات اإللكرتونية 4 .29.850.215.9

القواميس اإللكرتونية 5 .37.343.815.4

األدلة اإلرشادية اإللكرتونية 6 .25.750.820.2

براءات االخرتاع اإللكرتونية 7 .21.048.925.2

الكشافات واملستخلصات اإللكرتونية   8 .
)قائمة مراجع يف موضوع معني حتتوي 
عىل مجيع بيانات النرش وملخص عن 

موضوع املقالة(
26.745.623.0

قواعد املعلومات اإللكرتونية  9 .23.748.223.4

حتوي  )مكتبة  الرقمية  املكتبات  10 .
متعددة عىل شبكة  الكرتونية   مصادر 

)اإلنرتنت((
30.244.719.9

منتديات )اإلنرتنت( 11 .71.619.24.7

األفالم 12 .

اين
 الث

مل
لعا

 ا

84.612.41.7

األغاين 13 .79.816.62.0

مواقع النوادي الرياضية وكرة القدم 14 .55.736.05.9

األلعاب اإللكرتونية 15 .70.524.51.7

21.86.633.1. 16 مواقع أخرى
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اجلدول رقم )3( استخدام أسلوب التحليل العاميل الستخدام  املواقع الرقمية عىل شبكة )اإلنرتنت(

جمموع املربعات بعد التدوير
العاملالكيلنسبة التباين %النسبة الرتاكمية%

41.25841.2586.1891
57.33016.0732.4112

من بيانات اجلدول رقم )2( تم استخدام أسلوب التحليل العاميل الذي هيدف إىل معرفة األسئلة من 
س-1 س15 أي منها جيتمع مع بعضه حتت عامل واحد بناًء عىل إجابات االستبانات.

 :)Factor analyses( أن هناك عاملني قد نتجا من أسلوب التحليل العاميل )ويتبني من اجلدول )3 
العامل األول يسهم بنسبة %41.258 يف عملية التباين، والعامل الثاين بنسبة أقل من العامل األول 
عىل  اإلجابات  يف  تشاهبًا  هناك  أن   )4( اجلدول  من  يتضح  التباين.  عمليه  يف   %  16.073 بلغ  فقد 
األسئلة من 1-10، ومن جهة أخرى فإنه يوجد تشابه آخر يف اإلجابات عىل األسئلة من 15-11. 

كام يوضح اجلدول السابق ما هي األسئلة التي تنضم حتت العامل األول والثاين:

- العامل األول يعرب عن األسئلة من س1 إىل س10 وسميت بعنوان )مصادر املعلومات(.
- العامل الثاين يعرب عن األسئلة من س12اىل س15 وسميت بعنوان )مصادر التسلية(.

 كام يظهر اجلدول رقم )4( أن السؤال رقم 11 )منتديات )اإلنرتنت(( مل ينضم حتت العامل األول؛ 
إذ يسهم بنسبة )%28.5(، وال العامل الثاين، والذي يسهم بنسبة )37.5 %( فقط؛ أي أنه مل يسهم يف 
عملية حتليل العوامل، بحيث أن باقي األسئلة حددت انتامءها ألي عامل بناًء عىل النسبة العالية التي 
تربطها به بأن تزيد عن %50؛ أي أن هذا العامل مل حيدد انتامءه ألي من املجموعتني، وبمعنى آخر أنه 

مل يسهم يف عملية اختالف العاملني. 

 ويتضح من الشكل رقم )12( أن مصادر التسلية - وعىل رأسها األغاين - ُتستخدم بالشكل 
الرقمي بنسبة %72 بشكل دائم أو أحيانًا، بينام ال ُتستخدم مطلقًا أو ُتستخدم نادرًا بنسبة %27، وأن 
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مجيع عينة الدراسة تعرف هذه املصادر معرفة تامة؛ لذا فإن متوسط استخدامها من قبل عينة الدراسة 
قد بلغ 2.71، وباملقارنة مع استخدامهم ملصادر املعلومات فقد بلغ استخدامهم هلا دائاًم أو أحيانًا 

نسبة %21.4، ونادرًا أو عدم استخدامها مطلقًا قد ارتفع بشكل مطرد إىل %66.8، ونسبة 11.4% 
ليس هلم علم هبا، لذا فإن متوسط استخدامها من قبل عينة الدراسة قد بلغ 2.1، وفيام يأيت النسب 
والرسوم البيانية ملتوسطي كل عامل مع إضافة سؤال 11 )منتديات )اإلنرتنت(( إىل العامل الثاين.

اجلدول رقم )4( مدى التشابه يف كلٍّ من العاملني »مصادر املعلومات« و«مصادر التسلية«

* 1 2
س1 .796
س2 .826
س3 .817
س4 .798
س5 .732
س6 .787
س7 .797
س8 .732
س9 .777

س10 .754
س11 .285 .376
س12 .796
س13 .748
س14 .685
س15 .703

* س تدل عىل األسئلة الواردة يف اجلدول رقم )2(.
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 الشكل رقم )12( النسب والرسوم البيانية ملتوسطي العاملني يف مصادر التسلية ومصادر املعلومات

النسب والرسوم البيانية ملتوسطي العاملني

 

*املتوسط العام=2.1 *املتوسط العام=2.71

األسئلة من س1-س10
)مصادر املعلومات(

األسئلة من س11 اىل س15
)مصادر التسلية(

 * تم حساب املتوسط العام من 3

 ولتعميم النتائج عىل جمتمع عينة الدراسة فقد تم إجراء املقارنة بني متوسط العامل األول ومتوسط 
أم  س10(  )س-1  املعلومات  ملصادر  العليا:  االستخدام  نسبة  هي  ما  ملعرفة  وذلك  الثاين؛  العامل 

ملصادر الرتفيه )س-11 س15(؟ وقد تم استخدام اختبار )وليكسون( يف اجلدول اآليت:

اجلدول رقم )5( اختبار )وليكسون( ملتوسطي العاملني
يف مصادر التسلية ومصادر املعلومات

  متوسط1 -
متوسط2

االختبار اإلحصائي-19.574
االختبار اإلحصائي000.
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متوسطي  بني  معنوي  فرق  وجود  يؤكد  وهذا  الصفر،  إىل  وتصل  صغرية  املعنوية  القيمة  أن  يتضح   
العاملني، وأن الوعي املعلومايت لعينة الدراسة ينخفض بالنسبة إىل مصادر املعلومات الرقمية، ويرتفع 
التسلية، وهذا يتضح من املتوسط العامل األول )2.71( وهو أكرب من متوسط  بالنسبة إىل مصادر 
العامل الثاين )2.1(؛ ما يؤكد أن التساؤالت من س-11 س15 أعىل استخدامًا من التساؤالت من 
س-1 س10، وهذه النتيجة حتقق الفرضية األوىل والثانية للدراسة وهي أن الوعي املعلومايت لدى 
شباب مدينة جدة يف املرحلة الثانوية ينخفض بالنسبة إىل مصادر املعلومات الرقمية، ويرتفع بالنسبة 
إىل مصادر التسلية الرقمية كاألغاين واألفالم؛ ما جييب عن تساؤل الدراسة األول )ما درجة استخدام 

طالب املرحلة الثانوية وطالباهتا يف مدينة جدة للمواقع الرقمية اآلتية عىل شبكة )اإلنرتنت(؟(.

3. 3 أنواع األغاين املفضلة:

 من اجلدول رقم )6( نستنتج أن عينة الدراسة هي أكثر استخدامًا )دائاًم إىل أحيانًا( بالنسبة إىل أغاين 
بنسبة  الدينية  %50، واألناشيد  بنسبة  الدينية  األغاين  تلتها   ،61% بلغت  إذ  العربية(،  )الفيديوكليب 
واألغاين  األجنبية  )البوب(  أغاين  من  كاًل  نفسها  بالدرجة  يستخدمون  أهنم  اتضح  بينام   ،47.7%
الوطنية بنسبة %45.9، تلتها أغاين )الروك( بنسبة %44، فـ)الراب( بنسبة42.6 %، ثم )اهلب هوب( 
األغاين  نادرًا يف  استخدامها  أو  استخدامها  نسبة عدم  ارتفاع  يتضح  نفسه  الوقت  %42. ويف  بنسبة 
تليهام أغاين )امليتال( و)الراب( ما بني   ،40.2% بنسبة  الدينية  %42.4، ويف األناشيد  بنسبة  الوطنية 

%41.1 و%40.2، بينام تنخفض النسب يف عدم السامع هبا مجيعًا فرتاوح ما بني 4.4 و21.6%.
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اجلدول رقم )6( النسب املئوية ألنواع األغاين املفضلة لدى طالب املرحلة الثانوية
 وطالباهتا يف مدينة جدة 

نوع األغاين

درجة االستخدام

من )دائاًم(
إىل )أحيانًا(

من )نادرًا( إىل
)ال استخدمها 

مطلقًا(

ليس يل 
علم هبا

بية
جن

األ
ين 

ألغا
ا

1 .pop 45.932.814.8البوب
2 .rok 44.037.312.4روك
3 .rap 42.640.211.0راب
4 .hiphop 42.034.615.6هب هوب
5 .metal 29.341.121.6ميتال
6 .country 32.939.017.5كونرتي

بية
عر

ين ال
ألغا

ا

أغاٍن الفيديوكليب 1 .61.028.94.5
أغاٍن وطنية 2 .45.942.44.7

أغاٍن دينية )تصاحبها موسيقا( 3 .50.239.75.4
أناشيد دينية )تصاحبها دفوف( 4 .47.740.24.4

أغان ٍأخرى 5 .29.211.219.8

 ونظرًا إىل ارتفاع نسبة استخدام أغاين )الفيديو كليب( فقد رأت الباحثة رضورة ربط ذلك االستخدام 
حتى  الدخل،  ومتوسط  املدرسة،  ونوع  والعمر،  اجلنس،  حسب  الدراسة  لعينة  األولية  بالبيانات 
نستطيع الوصول إىل نتائج موضوعية. وُيظهر الشكل رقم )13( أن استخدام أغاين )الفيديوكليب( 
يتزايد يف املدارس احلكومية عن األهلية، ويف الصف األول ثانوي عن الثاين والثالث الثانوي، ويف 
القسم العلمي أكثر من األديب، وكذلك يف الفئة متوسطة الدخل، ويتامثل ذلك االستخدام بني البنني 
إما  الفروقات  تلك  16( سنة و)17-18( سنة. وقد ترجع  العمرية )15 -  الفئتني  والبنات، وبني 
من  بمزيد  القيام  يستدعي  ما  فيها؛  مؤثر  عامل  ظهور  إىل  أو  اخلصائص  تلك  يف  العينة  حجم  زيادة 

الدراسات املستقبلية لدراسة اجتاهاهتا.
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الشكل رقم )13( دراسة االستامع ألغاين )الفيديو كليب( بالنسبة إىل البيانات األولية

الرسم البياينالبيانات األولية

نوع املدرسة

املرحلة الدراسية

العمر
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الرسم البياينالبيانات األولية

التخصص

اجلنس

متوسط دخل األرسة
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اجلدول رقم )6( التحليل العاميل عىل أنواع األغاين املفضلة

 جمموع املربعات بعد التدوير

العامل الكيل نسبة التباين % النسبة الرتاكمية%

1 4.677 42.520 42.520

2
3

2.170
1.010

19.730
9.180

62.250
71.430

)Factoranalyses(؛  العاميل  التحليل  أسلوب  من  عوامل  ثالثة  ل  تشكُّ  )6( رقم  اجلدول  من  يتبني   
العامل األول يسهم بأعىل نسبة 42.2 % يف عمليه التباين، والعامل الثاين بنسبة أقل بلغت 19.73 % 

يف عمليه التباين، والثالث بنسبة ضعيفة 9.18 %.

ويمكن وصف العوامل الثالثة من اجلدول )7( كاآليت:

العربية بدرجة متوسطة، بحيث  رب عن األغاين األجنبية وأغاين )الفيديو كليب(  - العامل األول يعِّ
تنتمي إىل العامل األول بنسبة )50 %(.

- العامل الثاين يعرب عن األغاين العربية )الوطنية والدينية بموسيقا والدينية بدفوف(.

- العامل الثالث يعرب عن األغاين العربية )األخرى( )س5(.

اجلدول رقم )7( وصف العوامل الثالثة ألنواع األغاين املفضلة

*الفئات
321

س1ج.867
س2ج.872
س3ج.830
س4ج864.
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*الفئات
س5ج.809
س6ج.824
س1ع.500

س2ع.710
س3ع.832
س4ع.815

789.789.

* س تدل عىل األسئلة الواردة يف اجلدول رقم )6(.

الثاين  التكرارية ملتوسطي العامل األول )األغاين األجنبية +فيديوكليب( والعامل   وبعمل اجلداول 
)األغاين الوطنية والدينية( نجد اآليت:

العربية واألغاين  األجنبية  األغاين  يف  العاملني  ملتوسطي  البيانية  والرسوم  النسب   )14( رقم   الشكل 
 ))أغاين الفيديوكليب( واألغاين العربية )الوطنية والدينية بموسيقا والدينية بدفوف

الرسوم البيانية

املتوسط العام=2,49

 العامل الثاني

*املتوسط العام=2,32

 العامل األول

* تم حساب املتوسط العام من 3

 وبعمل مقارنة يف الشكل رقم )14( بني متوسط العامل األول والثاين ملعرفة ما هي نسبة االستخدام 
األعىل تم استخدام اختبار )وليكسون( ونتج اآليت:
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 اجلدول رقم )8( استخدام اختبار )وليكسون( ملتوسطي العاملني يف األغاين األجنبية واألغاين 
)العربية )أغاين الفيديوكليب( واألغاين العربية )الوطنية والدينية بموسيقا والدينية بدفوف

متوسط1
متوسط2 
االختبار اإلحصائي-4.965

القيمة املعنوية000.

 يتضح من اجلدول رقم )8( أن القيمة املعنوية صغرية وتصل إىل الصفر، وهذا يؤكد الفرق املعنوي 
 بني متوسطي العاملني. وأيضًا فإن املتوسط للعامل األول )2,32( أقل من املتوسط العام للعامل الثاين

 )2,49(؛ ما يؤكد أن األغاين األجنبية و)الفيديوكليب( أقل استخداما من األغاين الوطنية والدينية،
ع الباحثة؛ وقد يرجع ذلك إىل عدم دقة إجابة املفحوصني، أو العتقادهم برضورة اختيار  وهذا عكس توقُّ

 األغاين الوطنية والدينية لتحسني شخصية الشباب يف مدينة جدة. وهو أيضًا عكس النتيجة السابقة التي
 يتضح فيها أن مصادر التسلية و- عىل رأسها األغاين - ُتستخدم بالشكل الرقمي بنسبة %72، وبعمل

:اجلداول التكرارية ملتوسطي األغاين العربية واألجنبية إلظهار النسب والرسوم البيانية كاآليت

الشكل رقم )15( النسب والرسوم البيانية ملتوسطي العاملني بني األغاين األجنبية والعربية
النسب والرسوم البيانية

املتوسط العام=2,52

 األغاني العربية

*املتوسط العام=2,35

 األغاني األجنبية

* تم حساب املتوسط العام من 3
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 وبعمل مقارنة - كام يف الشكل )15( - بني متوسط األغاين األجنبية ومتوسط األغاين العربية ملعرفة 
:ما هي نسبة االستخدام األعىل تم استخدام اختبار )وليكسون( ونتج عنه اآليت

اجلدول رقم )9( اختبار )وليكسون( ملتوسطي العاملني بني األغاين األجنبية والعربية

متوسط1
متوسط2 
االختبار اإلحصائي5.089-

القيمة املعنوية000.

يتضح من اجلدول رقم )9( أن القيمة املعنوية صغرية وتصل إىل الصفر، وهذا يؤكد الفرق املعنوي 
العام  املتوسط  العام لألغاين األجنبية )2.35( أقل من  املتوسط  العاملني. وأيضًا فإن  بني متوسطي 
لألغاين العربية )2.52(، ما يؤكد أن األغاين األجنبية أقل استخدامًا من األغاين العربية، وهذا عكس 
ع الباحثة؛ وقد يرجع ذلك إىل عدم دقة إجابة املفحوصني، أو العتقادهم برضورة اختيار األغاين  توقَّ
التي  السابقة  النتيجة  عكس  أيضًا  وهو  جدة.  مدينة  يف  الشباب  شخصية  لتحسني  والدينية  الوطنية 

يتضح فيها أن مصادر التسلية وعىل رأسها األغاين ُتستخدم بالشكل الرقمي بنسبة 72%.

الشكل رقم )16( النسب والرسوم البيانية ملتوسطي األغاين العربية )فيديوكليب( ومتوسط األغاين 
الوطنية والدينية )موسيقا ودفوف(

الرسوم البيانية

املتوسط العام=2.49

األغاني الوطنية والدينية

*املتوسط العام=2.6

أغاني )فيديو كليب(
* مت حساب املتوسط العام من 3
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بينام   ،2.6% وهي  العليا  النسبة  بلغ  )فيديوكليب(  العربية  األغاين  متوسط  أن  نجد  مقارنة  وبعمل   
بينهام(  كبري  فرق  وجود  )دون  أقل  نسبة  ودفوف(  )موسيقا  والدينية  الوطنية  األغاين  متوسط  بلغ 
اهلوية  التأثري يف  األثر يف  أكرب  له  ملا  الدينية مؤخرًا  واألناشيد  األغاين  انتشار  يعكس  %2.49، وهذا 
الدينية والشخصية للشباب يف هذه املرحلة؛ ما يدعو وسائل اإلعالن إىل االهتامم ببث مثل هذا النوع 
منها بشكل منترش. وملعرفة ما هي نسبة االستخدام؛ فإن اجلداول التكرارية ُتظهر يف الشكل رقم )16( 
أن %64.6 يستخدمون أغاين )الفيديو كليب( بشكل دائم أو أحيانًا، بينام تقل عن هذه النسبة درجة 
%51، ويف الوقت نفسه ترتفع درجة عدم استخدامها  استخدام األغاين الوطنية والدينية فتصل إىل 
%31؛ ما يؤكد صحة  فتبلغ  تقريبًا يف األخرية، وتقل يف )الفيديوكليب(   47% فتبلغ  نادرًا  أو  مطلقًا 
فرضية الباحثة التي أثرت طريقة إجابة عينة الدراسة بعدم توخي الصدق يف اإلجابة عليها مبارشة، 

ولكن يمكن االستشفاف من النتائج األخرى املرتبطة هبا للتأكيد عىل صحة الفرضية. 

اجلدول رقم )10( اختبار )وليكسون( ملتوسطي األغاين العربية )فيديوكليب(
ومتوسط األغاين الوطنية والدينية )موسيقا ودفوف(

متوسط1 متوسط2 

االختبار اإلحصائي3.905-
القيمة املعنوية000.

وباستخدام اختبار )وليكسون( )اجلدول رقم 10( يتضح أن القيمة املعنوية صغرية وتصل إىل الصفر، 
)الفيديوكليب(  العام ألغاين  املتوسط  فإن  أيضًا  العاملني.  متوسطي  بني  املعنوي  الفرق  يؤكد  وهذا 
الدينية والوطنية؛ ما يؤكد أن أغاين )الفيديوكليب( أعىل استخدامًا  أعىل من املتوسط العام لألغاين 
من األغاين الوطنية والدينية. وهذه النتيجة تتفق مع توقعات الباحثة، وتؤكد بأنه من يستخدم أغاين 

)الفيديوكليب( بدرجة كبرية يستخدم تبعًا هلا األغاين الغربية املستقاة منها.

ولربط كل النتائج السابقة:

 يتضح من اجلدول رقم )11( أن متوسط أغاين )الفيديوكليب( تقع يف املرتبة األوىل؛ فقد بلغ املتوسط 
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العام هلا 2.60، تلتها األغاين العربية بصفة عامة بمتوسط 2.52، فاألغاين الدينية والوطنية بمتوسط 
2.49، ثم األغاين األجنبية بمتوسط بلغ 2.35.

أكرب،  أصبحت  )الفيديوكليب(   + )األجنبية  األغاين  مع  والدينية  الوطنية  لألغاين  مقارنة  وبإجراء   
)الفيديوكليب(  أغاين  أن  يعني  ما  أقل؛  أصبحت  وحدها  )الفيديوكليب(  أغاين  مع  مقارنتها  وعند 
الدراسة  تساؤل  النتيجة جتيب عىل  األجنبية. وهذه  األغاين  بانخفاض  تتأثر  مرتفعة، ولكنها  نسبتها 

الثالث وهو)ما هو نوع املوسيقا املفضلة لدى الشباب يف مدينة جدة؟(. 

اجلدول رقم )11( مستويات استخدام خمتلف أنواع األغاين

املتوسط العام* املتغري

2.32 األغاين األجنبية + أغاين)الفيديو كليب(
2.49 األغاين الوطنية والدينية
2.35 األغاين األجنبية
2.52 األغاين العربية
2.60 أغاين )الفيديو كليب(

 * تم حساب املتوسط العام من 3

:الوسائط املستخدمة يف تشغيل األغاين 4 .3

 من اجلدول رقم )12( يتضح أن عينة الدراسة ترتفع لدهيا درجة اقتناء األجهزة الصغرية لتحميل 
األغاين التي ُتَعدُّ مكلفة من الناحية االقتصادية وتدفع إىل االقتناء الشخيص املتجدد حسب املوديالت 
املتوسط، مثل: )يس دي  الدخل  العينة من ذوي  %53 من  احلديثة واملتغرية باستمرار، وبخاصة أن 
)CD Player و)إمبيثري أي بود I Pod /)MP3 Player وأجهزة اجلواالت ما بني %73.7 إىل 63.3%، 
بينام يظل جهاز احلاسوب املتصل بشبكة )اإلنرتنت( األعىل استخدامًا بنسبة %81.4 بوصفه أساسًا 
لتحميل األغاين واألفالم، ييل ذلك التلفاز واألفالم من %77.2 إىل %76.4، ثم األلعاب اإللكرتونية 
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يؤكد  ما   ،61% إىل   66.3% بني  ما  بوك( و)اليوتيوب(  )الفيس  يليهام تصفح موقع   ،67.8% بنسبة 
تناقض اإلجابات لدى عينة الدراسة. إذ إن اإلعالم يف تلك الوسائل هو أكثر ما يكون يف بث األغاين 

األجنبية وأغاين )الفيديوكليب(. 

اجلدول رقم )12( الوسائط املستخدمة يف تشغيل األغاين

الوسائط املستخدمة
من دائام

إىل أحيانا

من نادرا إىل

ال استخدمها مطلقا
ليس يل 
علم هبا

) 1 .CD Player( 63.328.93.9يس دي
2 .MP3 Player(/ )I Pod 67.523.15.3إمبيثري أي بود

حتميلها عىل أجهزه اجلواالت 3 .73.719.52.1
احلاسوب و)اإلنرتنت( 4 .81.413.02.1

التلفاز 5 .77.218.19.
األفالم 6 .76.418.31.5

األلعاب اإللكرتونية 7 .67.824.53.2
)) 8 .Face book 61.026.47.9تصفح موقع

)) 9 .Youtupe 66.319.36.3تصفح موقع
وسائل أخرى: 10 .19.25.326.0

احلاسوب  اجلوال  وأجهزة  بود(  أي  و)إمبيثري  دي(  )يس  الوسائط  استخدام  بني  مقارنه  وبعمل   
و)اإلنرتنت( املستخدمة دائاًم أو أحيانًا بنسبة %79، والتي يظهر املتوسط العام هلا بنسبة 2.73، بينام 
 .2.56 استخدامها  متوسط  نسبة  وتظهر   ،70.5% بنسبة  أحيانًا  أو  دائام  تستخدم  الوسائط(  )باقي 

وملعرفة ما هي نسبة االستخدام األعىل تظهر اجلداول التكرارية يف الشكل رقم )17( كاآليت:
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اجلوال،  وأجهزة  بود  أي  وإمبيثري  دي  )يس  ملتوسطي  البيانية  والرسوم  النسب   )17( رقم  الشكل 
واحلاسوب و)اإلنرتنت(( ومتوسط استخدام )باقي الوسائط(

الرسوم البيانية والنسب

 املتوسط

العام=2.56
املتوسط العام=2.73

الوسائط األخرى  استخدام الوسائط )سي دي،

 وإمبيثري أي بود وأجهزة اجلوال واحلاسوب

و)اإلنترنت(.

اجلدول رقم )13( اختبار )وليكسون( للوسائط املستخدمة يف تشغيل األغاين

متوسط1 متوسط2 

االختبار اإلحصائي3.565-

القيمة املعنوية000.

متوسطي  بني  املعنوي  الفرق  يؤكد  وهذا  صغرية؛  املعنوية  القيمة  أن   )13( رقم  اجلدول  من  يتضح 
التساؤالت وأيضًا متوسط استخدام الوسائط )يس دي وإمبيثري أي بود، ووأجهزة اجلوال واحلاسوب 
و)اإلنرتنت(( )2.74( وهو أعىل من متوسط استخدام )باقي الوسائط( )2.53(. وبعمل مقارنة بني 
استخدام الوسائط )تصفح موقع Face book وتصفح موقع Utupe( الذي بلغ %66.4 بشكل دائم أو 
أحيانًا، ومتوسط استخدام )باقي الوسائط( التي بلغت %79، وملعرفة ما هي نسبة االستخدام األعىل؛ 

تظهر اجلداول التكرارية يف الشكل رقم )18( كاآليت:
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 )Utupe وتصفح موقع Face book الشكل رقم )18( النسب والرسوم البيانية ملتوسطي )تصفح موقع
ومتوسط استخدام )باقي الوسائط(

الرسوم البيانية والنسب

املتوسط العام=2.53

 استخدام تصفح املوقعني

املتوسط العام=2.74

 استخدام الوسائط

 Face book اجلدول رقم )14( اختبار )وليكسون( ملتوسطي )تصفح موقع
وتصفح موقع Utupe( ومتوسط استخدام )باقي الوسائط(

متوسط1 متوسط2 

االختبار اإلحصائي7.930-
القيمة املعنوية000.

متوسطي  بني  املعنوي  الفرق  يؤكد  وهذا  صغرية  املعنوية  القيمة  أن   )14( رقم  اجلدول  من  يتضح   
 I Pod إمبيثري أي بود - CD Player العاملني، وأيضا متوسط استخدام الوسائط )2.74( )يس دي
األلعاب  التلفزيون - األفالم -  الكومبيوتر و)اإلنرتنت( -  MP3 Player/ - أجهزه اجلواالت - 

عند  تزيد  األخرية  أن  إال   ،)2.53( املوقعني  تصفح  استخدام  متوسط  من  أكرب  وهو  اإللكرتونية( 
الوسائط  نادرًا أو ال يستخدموهنا مطلقا أوال يعلمون عنها نسبيًا يف  الذين ال يستخدموهنا إال  نسبة 
بأن هناك عالقة معنوية بني درجة استخدام احلاسب و)اإلنرتنت(  تؤكد  النتيجة  )%30.2(. وهذه 
وبني اقتناء األجهزة مثل )اليس دي )CD Player و)إمبيثري أي بود I Pod /)MP3 Player من جهة، 
وبني استخدام مواقع التصفح الشخصية )Face book(و)Utupe( من جهة أخرى، ما حيقق فرضية 
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الباحثة بعدم توخي جمتمع الدراسة الدقة يف إجابة  النتيجة تؤكد فكرة  الرابعة. كام أن هذه  الدراسة 
سؤال املوسيقا املفضلة لعدم توافقه مع نتيجة السؤال الذي يسبقه والذي يليه.

3. 5 أثر األغاين املشهورة املختلفة يف القيم الفكرية: 

األغاين  موسيقا  بأن  تعتقد  الدراسة  عينة  أن   )20( رقم  والشكل   )15( رقم  اجلدول  من  يتضح   
 ،metal( امليتال( ،hiphop( اهلب هوب( ،rap( الراب( ،rok( الروك( ،pop( األجنبية مثل: )البوب
)الكونرتي country( تؤثر يف السلوكيات االجتامعية يف شباب مدينة جدة يف املرحلة الثانوية يف: ارتداء 
نوعية املالبس الفضفاضة املرختية بنسبة %73، تقمص قصات الشعر الغربية بنسبة %72، االستهتار 
وعدم حتمل املسؤولية وزيادة اإلنفاق املايل بنسبة %67، وأن %65 يعتقدون بأهنا تشجع عىل احلرية 
صورهم  حتمل  مالبس  ارتداء  مع   ،64% بنسبة  هبم  ُيقتدى  رموزًا  فنانيها  من  جتعل  وأهنا  اجلنسية، 
بنسبة %66، ما يؤثر يف السطحية يف االهتاممات )االهتامم بالشكليات والتزيني( بنسبة %64، ومن 
َثمَّ فإن تلك األغاين تؤثر يف اهلوية )العربية اإلسالمية( بنسبة %63، وكذلك تزيد الشعور بالعاطفة 
والرومانسية بنسبة %61، وهي مجيعها متثل نسبًا عالية بأكثر من نصف العينة، بينام تنخفض النسب 
بالنسبة إىل اعتقادهم بمدى تأثر السلوكيات االجتامعية بالنسبة إىل األغاين )الفيديوكليب( العربية 
أولكليهام معًا، كام ُيظهرها اجلدول، وهي متثل نسبًا ضئيلة ال يزيد أكثرها تأثريا )الشعور بالعاطفة 

والرومانسية( عن 14 %. 

بأن مصطلحات  تعتقد  الدراسة  فإن عينة  الكالمية  باملصطلحات  بتأثرهم  اعتقادهم  إىل  بالنسبة  أما   
تلك األغاين تشجع ألفاظها عىل العنف، وحتتوي مصطلحاهتا عىل أسلحة كاملسدسات بنسبة 69%، 
كام يظهر أن كلامت األغاين تؤثر باستخدام مفردات نابية ومبتدعة، وتشجع عىل التحدي بنسبة 68% 
يف كليهام، كام حتتوي ألفاظها عىل القذف، وحتتوي عىل صور إباحية، تؤثر يف استخدام اللغة العربية 
بنسبة %67 لكل من العوامل الثالثة عوامل، وتشجع كلامهتا عىل احرتاف التدخني واملخدرات بنسبة 

%66، كام حتتوي ألفاظها عىل احللف، والرمز اجلنيس بنسبة %65 لكل منهام عىل السواء.

 أما العادات غري الصحية فيتصدرها تعاطي املخدرات، ووضع ألقراط )احللق( يف أجزاء خمتلفة من 
اجلسم، ورسم الوشم أو لصقه بنسبة %69 لكل منهام عىل التوايل. ثم التدخني بنسبة %67، ورشب 
اخلمر بنسبة %66، ثم الشعور بالقلق واالكتئاب بنسبة %64، فتناول الوجبات الرسيعة بنسبة 63%. 
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 أما بالنسبة إىل أداء الفرائض الدينية فإن تلك األغاين - حسب اعتقادات عينة الدراسة - تؤدي إىل 
التكاسل عن أداء الفرائض الدينية بنسبة %63، وتوتر العالقة مع الوالدين بنسبة 61%. 

اجلدول رقم )15( النسب املئوية للقيم الفكرية التي تبثها  أنواع األغاين املشهورة املختلفة
من وجهة نظر عينة الدراسة

نوع األغاين 
أغاين )الفيديو أغاٍن أجنبية %

كليب(

العربية %

أغاٍن أجنبية 
وعربية

معا %

1- السلوكيات االجتامعية
تقمص قصات الشعر الغربية 1- 71.98.81.7

73.45.31.7أ- ارتداء نوعية املالبس الفضفاضة املرختية
.66.76.59ب- االستهتار وعدم حتمل املسؤولية

67.38.31.4ج- زيادة اإلنفاق املايل
64.010.42.3د- السطحية يف االهتاممات )االهتامم بالشكليات والتزيني(

66.49.51.2ه- التشجيع عىل احلرية اجلنسية
60.514.43.6و- تزيد الشعور بالعاطفة والرومانسية

ز- تؤثر تلك األغاين يف اهلوية 
62.810.02.4)العربية اإلسالمية(

64.18.62.1ح- جتعل من فنانيها رموزا ُيقتدى هبم
66.37.11.4ط- ارتداء مالبس حتمل صورهم

2- املصطلحات الكالمية
68.45.01.2أ- استخدام مفردات نابية ومبتدعة 

68.45.61.4ب- كلامت األغاين تشجع عىل التحدي
69.35.31.2ج- تشجع ألفاظها عىل العنف
65.47.41.4د- حتتوي ألفاظها عىل احللف
66.65.41.1ه- حتتوي ألفاظها عىل القذف

64.87.72.3و- حتتوي ألفاظها عىل الرمز اجلنيس
.67.05.99ز- حتتوي عىل صور إباحية

.69.45.13ح- حتتوي مصطلحاهتا عىل أسلحة كاملسدسات
65.56.21.1 ذ- تشجع كلامهتا عىل احرتاف التدخني واملخدرات

.67.07.18 ر- تؤثر في استخدام اللغة العربية

3- العادات غري الصحية
التدخني 67.06.41.4- أ
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نوع األغاين 
أغاين )الفيديو أغاٍن أجنبية %

كليب(

العربية %

أغاٍن أجنبية 
وعربية

معا %

تعاطي اخملدرات  .67.84.29- ب

شرب اخلمر .66.45.62- ج

تناول الوجبات السريعة .63.58.28- د

في أجزاء مختلفة من اجلسم .67.86.85وضع األقراط )احللق( - ه

رسم أو لصقه الوشم .67.85.99- و

الشعور بالقلق واالكتئاب 64.16.52.0- ز

3- أداء الفرائض الدينية
التكاسل عن أداء الفرائض الدينية 62.97.62.6- أ

توتر العالقة مع الوالدين 61.47.12.3- ب

4-أسلوب التعلم واإلعالم
تفضيل الطريقة السريعة والسهلة في توصيل املعلومات 60.77.01.5- أ

االعتماد على وسائل مرئية رقمية 57.68.01.7- ب

االعتماد على برامج احلاسوب  57.07.11.1- ج

االبتعاد عن القراءة 56.35.91.4- د

االبتعاد عن األسلوب التحليلي في الكتابة 57.65.61.1- ه

) 57.05.71.4 االجتاه إلى التعلم عن طريق )اإلنترنت- و

العزوف عن املناقشة والسؤال 57.66.71.2 - ز

التقليل من أهمية دور املعلم .58.76.79- ح

زيادة االهتمام بالترجمة .59.85.65- ط

زيادة اإلقبال على تعلم اللغة االجنليزية 55.86.41.2- ي

االجتاه إلى الترجمة اآللية ونظم لغوية ذكية .57.66.48- ك

) 55.86.41.2االعتماد على الدورات التدريبية )التدريب املستمر- ل

التأثير في ثقافة اإلبداع .57.26.79- م

التأثير في اإلعالم العربي  57.67.41.5 - ن

التأثير في التراث العربي .56.37.69 - س

26.55.11.4ذ - أخرى:
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والسهلة  الرسيعة  الطريقة  يفضل  الدراسة أصبح  عينة  لدى  والتعليم  التعلم  أسلوب  أن  يتضح   كام 
دور  أمهية  من  والتقليل   ،%  60 بنسبة  بالرتمجة  االهتامم  وزيادة   ،%  61 بنسبة  املعلومات  توصيل  يف 
املعلم بنسبة 59 %، واالعتامد عىل وسائل مرئية رقمية، والعزوف عن املناقشة والسؤال، واالبتعاد عن 
األسلوب التحلييل يف الكتابة،، واالجتاه إىل الرتمجة اآللية ونظم لغوية ذكية بنسبة 58 % لكل منهام عىل 
التوايل، وكذلك التأثري يف ثقافة اإلبداع بنسبة 57.2 %، واالعتامد عىل برامج احلاسوب بنسبة 57 %، 
واالجتاه إىل التعليم عن طريق )اإلنرتنت( بنسبة 57 %، واالبتعاد عن القراءة بنسبة 56.3 %، وزيادة 
اإلقبال عىل تعلم اللغة اإلنجليزية، واالعتامد عىل الدورات التدريبية )التدريب املستمر( بنسبة 56 % 

لكل منهام عىل السواء.

 كام يتضح من اجلدول رقم )15( أن عينة الدراسة تعتقد بأن تلك السلوكيات والعادات الناجتة من 
سامع موسيقا األغاين األجنبية قد عمدت إىل التأثري يف اإلعالم العريب بنسبة 58 % إما سلبًا بمسايرة 
تلك االجتاهات واملظاهر اخلاصة هبا، وإما إجيابًا بظهور برامج اجتامعية ودينية ودعوية حتُد من الوقوع 
حتت تأثرياهتا، كام يعتقدون بأن تلك األغاين تؤثر يف الرتاث العريب سلبًا بنسبة 56.3 % بتجاهله أو 

تناسيه، مقابل الرتويج ملنتجات العوملة املكتسبة. 

الشكل رقم )19( متوسط تأثري األغاين األجنبية والعربية يف عدة عوامل

 أسلوب التعلم
والتعليم

 أداء الفرائض
الدينية

 العادات غري
الصحية

 املصطلحات
الكالمية

 السلوكيات
االجتامعية

األغاين األجنبية
األغاين العربية



دور السياسة الوطنية للمعلومات في تحقيق األمن الفكري لدى طالب المرحلة الثانوية وطالباتها:
سوسن طه ضليميدراسة مسحية على تأثير األغاني في القيم الفكرية لدى الشباب في مدينة جدة

311

ويمكن تلخيص نتائج الدراسة كاآليت:

السياسة  ما هودور  الدراسة األول؛ وهو: . 1 الشكل رقم )10( لإلجابة عىل تساؤل  تم تصميم 
مدينة  يف  وطالباهتا  الثانوية  املرحلة  طالب  لدى  الفكري  األمن  حتقيق  يف  للمعلومات  الوطنية 
جدة؟ ويتضح فيه أن هوية الثقافة العربية تتشكل من تضافر عدة عنارص تتضمن: )اإلنرتنت(، 
أخصائي  ودور  واملتنقلة،  العامة  املكتبات  ودور  الطفل،  مكتبة  ودور  املدرسية،  املكتبة  ودور 
املعلومات الرقمي، بالتعاون واملشاركة من مؤسسات املجتمع يف نرش الوعي الديني واألخالقي 
واالجتامعي والسيايس، والعمل عىل التكامل االقتصادي واالجتامعي اإلقليمي، الذي يساعد 
املحلية  اجلامعات  بتنمية  وتالميذ،  مدرسني  من  الثقافة  هوية  من  املستفيدين  ثقافة  تنمية  عىل 

والعربية مع وسائل اإلعالم املحلية والدولية.
أن مصادر التسلية - وعىل رأسها األغاين - تستخدم بالشكل الرقمي بنسبة %72. 2 بشكل دائم أو 
أحيانًا، وباملقارنة مع استخدام عينة الدراسة ملصادر املعلومات فقد ارتفعت نسبة استخدامهم 
هلا نادرًا أو عدم استخدامها مطلقًا بشكل مطرد إىل %66.8. ما يؤكد بأن الوعي املعلومايت لدى 
شباب مدينة جدة يف املرحلة الثانوية ينخفض بالنسبة إىل مصادر املعلومات الرقمية، ويرتفع 
األوىل  الدراسة  فرضية  بذلك  حمققًا  واألفالم،  كاألغاين  الرقمية  التسلية  مصادر  إىل  بالنسبة 
الثانوية  املرحلة  طالب  استخدام  درجة  )ما  األول:  الدراسة  تساؤل  إجابة  هذا  ويف  والثانية، 

وطالباهتا يف مدينة جدة للمواقع الرقمية اآلتية عىل شبكة )اإلنرتنت(؟(.
، تلتها  أن متوسط أغاين )الفيديوكليب( تقع يف املرتبة األوىل؛ فقد بلغ املتوسط العام هلا 2.60. 3
ثم   ،2.49 بمتوسط  والوطنية  الدينية  فاألغاين   ،2.52 بمتوسط  عامة  بصفة  العربية  األغاين 
األغاين األجنبية بمتوسط بلغ 2.35، ما يوضح أن هناك جتاوبًا ملحوظًا من عينة الدراسة يف 
الدراسة  النتيجة جتيب عىل تساؤل  الدينية، وهذه  التوجه إىل سامع األغاين واألناشيد  إمكانية 

الثالث وهو: )ما هو نوع املوسيقا املفضلة لدى الشباب يف مدينة جدة؟(. 
بمقارنة استخدام الوسائط )تصفح موقع Face book وتصفح موقع Utupe( الذي بلغ 66.4%. 4 
هناك  أن  ظهر  %79؛  بلغ  الذي  الوسائط(  )باقي  استخدام  ومتوسط  أحيانًا،  أو  دائم  بشكل 
اقتناء األجهزة مثل )اليس دي  عالقة معنوية بني درجة استخدام احلاسب و)اإلنرتنت( وبني 
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CD Player( و)إمبيثري أي بود I Pod /MP3 Player( من جهة، وبني استخدام مواقع التصفح 

الشخصية )Face book( و)Utupe( من جهة أخرى ما حيقق فرضية الدراسة الرابعة.
(، )راب  5 .rok الروك( ،)pop أن عينة الدراسة تعتقد بأن بموسيقا األغاين األجنبية مثل: )البوب
السلوكيات  يف  تؤثر   country( )الكونرتي   ،metal( )امليتال   ،)hiphop هوب  )اهلب   ،)rap

املالبس  نوعية  ارتداء  يف:  يتمثل  تأثرًا  الثانوية  املرحلة  يف  جدة  مدينة  شباب  يف  االجتامعية 
الفضفاضة املرختية بنسبة %73، وتقمص قصات الشعر الغربية بنسبة 72%. 

أما بالنسبة إىل اعتقادهم بتأثرهم باملصطلحات الكالمية. 6 فإن عينة الدراسة تعتقد بأن مصطلحات 
تلك األغاين تشجع ألفاظها عىل العنف، وحتتوي مصطلحاهتا عىل أسلحة كاملسدسات بنسبة 
%69 عىل التوايل، كام يظهر أن كلامت األغاين تؤثر يف استخدام مفردات نابية ومبتدعة، وتشجع 

عىل التحدي بنسبة %68 يف كليهام. 
حسب رأي عينة الدراسة- يتصدرها تعاطي  أن العادات غري الصحية الناجتة عن تلك األغاين – . 7
املخدرات، ووضع األقراط )احللق( يف أجزاء خمتلفة من اجلسم، ورسم الوشم أو لصقه بنسبة 
%69 لكلٍّ منهم عىل التوايل، ثم التدخني بنسبة %67، ورشب اخلمر بنسبة %66، ثم الشعور 

بالقلق واالكتئاب بنسبة %64، فتناول الوجبات الرسيعة بنسبة 63%. 
أما بالنسبة إىل أداء الفرائض الدينية. 8 فإن تلك األغاين - حسب اعتقادات عينة الدراسة - تؤدي 

إىل التكاسل عن أداء الفرائض الدينية بنسبة %63، وتوتر العالقة مع الوالدين بنسبة 61%. 
كام يتضح أن أسلوب التعلم والتعليم. 9 قد تأثر بتلك األغاين لدى عينة الدراسة، من خالل تفضيل 
الطريقة الرسيعة والسهلة يف توصيل املعلومات بنسبة 61 %، وزيادة االهتامم بالرتمجة بنسبة 60 
%، والتقليل من أمهية دور املعلم بنسبة 59 %، واالعتامد عىل وسائل مرئية رقمية، والعزوف عن 
املناقشة والسؤال، واالبتعاد عن األسلوب التحلييل يف الكتابة، واالجتاه إىل الرتمجة اآللية ونظم 

لغوية ذكية بنسبة 58 % لكلٍّ منهم عىل التوايل.
أن عينة الدراسة تعتقد بأن تلك السلوكيات والعادات الناجتة من سامع موسيقا األغاين األجنبية  10 .
قد عمدت إىل التأثري يف اإلعالم العريب بنسبة 58 %، وبأن تلك األغاين تؤثر يف الرتاث العريب 

سلبًا بنسبة 56.3 % بتجاهله أو تناسيه مقابل الرتويج ملنتجات العوملة املكتسبة.
ما هي القيم الفكرية التي  أن مجيع النتائج من 5-10 جتيب عىل التساؤل الرابع للدراسة وهو ). 11
ختلقها أغاين )الراب( و)الفيديوكليب( لدى طالب املرحلة الثانوية وطالباهتا يف مدينة جدة؟(.
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رابعًا: التوصيات العملية:

الثانوي، مع  القسم  املعلوماتية بمراحل  بناًء عىل االحتياجات  1 - تصميم مكتبات رقمية مدرسية 
تغيري مقرر املكتبة بشكل حيتوي عىل التعريف بالوعي املعلومايت وكيفية استخدام أدوات البحث 
احلشو  أسلوب  عن  البعد  مع  واالبتكار،  واإلبداع  التطوير  عىل  حيفز  ما  )اإلنرتنت(؛  شبكة  يف 

والتلقني؛ كام يظهر يف الشكل رقم )20(.

الشكل رقم )20( نموذج التعليم يف املدارس الثانوية

املختلفة يف احلي، إلقامة جو صحي  املؤسسات  2 - وضع نموذج هيكيل لكيفية عمل األحياء مع 
حلياة الشباب، عىل أن يتم التعاون بني تلك املؤسسات من خالل مركز احلي والعمل عىل إرشاك 

الشباب يف العمل واختاذ القرارات فيها؛ كام يظهر يف الشكل رقم )21(.

التعليم يف املدارس الثانوية

الوعي املعلومايت

تغيري منهج املكتبةاملكتبة الرقمية
 استخدام أسلوب

التعلم الذايت
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الشكل رقم )21( نموذج هيكيل لكيفية عمل األحياء مع املؤسسات

3 - االستفادة من مواسم مهمة متر عىل أمتنا خالل العام مثل خميامت اإلجازات الصيفية، وموسم 
احلج باألخص؛ ملا فيه من إمكانات كبرية لشحن مهم الشباب، وتشجيعهم عىل العمل واملشاركة 
يف اختاذ القرارات، وإرشاكهم يف العمل التنظيمي واإلرشايف يف مجيع امليادين الصحية واخلدمية 

واألمنية واإلعالمية؛ ما يزيد من انتامءاهتم للوطن والدين ويرفع من روحهم املعنوية.
4 - رضورة توجيه السياسة الوطنية للمعلومات إىل التفات الدعاة إىل أمهية الفن يف حياة الشعوب، 
وعدم جمافاة اإلعالم، وتغيري نظرهتم إىل الفن والفنانني، وجعل املسؤولية مشرتكة يف حتسني صورة 
املتدين يف اإلعالم، وتغيري الصورة السلبية - سواء كانت وفقا لألمزجة الشخصية أو ملسايرة الفكر 
الغريب والرتويج له - التي وضعها اإلعالميون واملنتجون عىل مدى السنني املاضية وبخاصة بعد 
احلادي عرش من سبتمرب، عىل أن يتم التعاون بينهم وبني الدعاة واملؤسسات الدعوية؛ كام يظهر 

يف الشكل رقم )22(.

احلي

مركز احلي

مدرسة احلي

رشطة احليمستوصف احلي

مسجد احلي

البلدية

املنزل
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الشكل رقم )22( نموذج اإلعالم املرئي

5 - ربط السياسات الوطنية للمعلومات بسياسات اإلعالم عن طريق حث اإلنتاج الفني واإلعالين 
يتناسب مع دينهم  والتوعوي، بوضع خطة مشرتكة تستهدف ثقافة الشباب وتثبيت هويتهم بام 

وعاداهتم؛ كام يظهر يف الشكل رقم )23(.
الشكل رقم )23( نموذج السياسة الوطنية للمعلومات والسياسة اإلعالمية

اإلعالم املرئي
 الدعاة واملؤسسات

الدعوية

مراجعة اإلعالم الغريب

 استقطاب الدعاة الذين
يتفهمون لغة الشباب

مراجعة اإلعالم املحيل

 اإلعالميون
واملنتجون

السياسة اإلعالميةالسياسة الوطنية للمعلومات

 إعالنات التوعية االجتامعية يف التلفاز
 واإلنرتنت واجلواالت وشاشات

الرصاف اآليل وامللصقات
 األفالم الوثائقية

والتارخيية

الفنون

 األغاين واألناشيد الدينية
واالجتامعية

 الرسومات والصور
الفوتوغرافية

القنوات الدعوية مثل:
)الرسالة(، و)اقرأ(

 برامج التوعية يف التفاز
 واملدارس واملخيامت

واألندية
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6 - توظيف عدد من الشباب املثايل يف عدد من النقاط التي يتجمع فيها الشباب عادة مثل: )ستار 
بكس(، و)ماكدونالد(، وشارع التحلية، والكورنيش، واخلالدية، بإقامة أكشاك تباع فيها بعض 
ُيرَسم عليها أو ُتكَتب عليها عبارات تذكر باهلوية، مثل: »إال  التي  القطنية واألكواب  القمصان 

رسول اهلل« وتعلن عن بعض املحارضات والندوات والفعاليات الدائرة يف مدينة جدة.
التي  الدعوية  للمعلومات توجيه وسائل اإلعالم والشخصيات  الوطنية  السياسة  أن تستهدف   - 7
تعمل فيها إىل املزاوجة بني سياسة املنع وثقافة املناعة )كام تم إقرارها من قبل الشيخ سلامن العودة 
بينام ثقافة  املنع تسهم يف نرش املمنوع،  يف برنامج الرشيعة واحلياة يف قناة اجلزيرة(، إذ إن سياسة 
املناعة تتمثل يف ممارسة اإلقناع واملخاطبة؛ وذلك خللق نوع من الرقابة الشخصية لدى الشباب عىل 
أنفسهم، ونوع من الرقابة العامة كالرقابة عىل التدخني واملخدرات، واملواقع اإلباحية، وكلامت 
األغاين اهلابطة، واألفالم واألعامل الفنية املسيئة إىل صورة اإلسالم والوطن واألخالق، ويتسنى 
يف  واألهداف،  القيم  وفراغات  والوقتية  العاطفية  الفراغات  ختاطب  التي  البدائل  بصناعة  ذلك 

إطار العودة إىل اهلوية.
8 - رضورة التفكري يف نرش جمموعة من املكتبات املتنقلة التي تستهدف التوعية ضد األفكار السلبية، 

من خالل ما تقدمه من مصادر معلومات تتناسب مع ميول الشباب واهتامماهتم.
9 - وضع نامذج وأمثلة يمكن االبتداء هبا لتنفيذ مجيع النقاط السابقة، مع جعل وسائل اإلعالم تنزل 

إىل الشارع وتتعامل مع الشباب وجهًا لوجه؛ كام يظهر يف الشكل رقم )24(
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الشكل رقم )24( نامذج من األعامل اإلعالمية التوعوية

الشكل  واملتمثلة يف  بالدراسة  اخلاصة  والنامذج  الرسومات  مبني عىل  معلومايت  نظام  10 - تصميم 
الوطنية  السياسة  أساسيات  يوضح  احلالية(  الدراسة  أهداف  لتنفيذ  هيكيل  )خمطط   )10( رقم 

للمعلومات. 
11 - القيام بمزيد من الدراسات املستقبلية لدراسة اجتاهات نسبة استخدام شباب مدينة جدة أواملدن 
األخرى املوجودة باململكة العربية السعودية ألغاين )الفيديوكليب( حسب اجلنس واألعامر، ونوع 

املدرسة، ومتوسط الدخل.

دعاة الوسطية
د. الشيخ سلامن العودة

الشيخ محزة يوسف
املغني الديني
سامي يوسف
يوسف إسالم

األناشيد الدينية
العفايس

)الفيديو كليب(
ما رلك غري اهلل

حسبي ريب
يا حبيبي با حممد

الربامج الدعوية
احلياة كلمة

عىل خطى احلبيب
الوسطية

الطريق الصح

املخرجون
عيسى بوقري

قسورة اخلطيب
معرض خزيف

للفنانة عواطف 
القنيبط

األفالم
الرسالة

عمر املختار

اإلعالنات
محلة الرمحة

إال رسول اهلل
أقم صالتك قبل مماتك

هذا ديني هذه حيايت
الربكة بالشباب

حياتك اختياراتك
الربامج الشبابية

يله شباب
وخواطر أ.أمحد الشقريي

متثيليات
إمام الدعاة

اإلمام النسائي

دعاة الشباب
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الوطنية. فهد  امللك  مكتبة  جملة  العربية.  واللغة  املعلوماتية  بني  التفاعل  احلاج.  عيل  سعيد  بكري، 
م1.م2)مايو 1996م(.ص20.

  السيد، جهان حممود. »مكتبات املراكز الثقافية: دراسة ميدانية لواقعها وحتليل الجتاهات املستفيدين 
منها«، دار الثقافة العلمية ،اإلسكندرية )2001م(، 306.

  عبد اهلادي، حممد فتحي. »أسس جمتمع املعلومات وركائز اإلسرتاتيجية العربية يف ظل عامل متغري«، 
أكتوبر   26-21 الفرتة  خالل  املنعقد  واملعلومات  للمكتبات  العريب  لالحتاد  التاسع  املؤمتر 
1998م حتت عنوان اإلسرتاتيجية العربية املوحدة للمعلومات يف عرص )اإلنرتنت(، املنظمة 

العربية للثقافة والعلوم، تونس)1999م(، 26.
والتنمية  العربية  املكتبة  السودان«، مؤمتر  العلمية يف  الثقافية  التنمية  نسيم اهلل.«أبعاد     عربيال، رفاء 

الثقافية يف عامل متغري، دار الكتاب املقدس,اإلسكندرية )2004م(، 15 – 16.
 متويل، ناريامن إسامعيل. » اقتصاد املعلومات: دراسة لألسس النظرية وتطبيقاهتا العملية عىل مرص 

وبعض الدول العربية«، املكتبة األكاديمية )1995م(، 28-27.

***  تم عقد املؤمتر الوطني األول لألمن الفكري يف الفرتة من 22 25- مجادى األوىل 1430هـ 
وهي  األبحاث  من  بعدد  إليه  التقدم  وتم  الرياض«،  مدينة  يف  والتحديات  »املفاهيم  بعنوان 
مسائل  استثامر  صابر،  ممدوح  د.  الفكري:  األمن  يف  ودورها  العقالنية  اإلشكاالت  كاآليت: 
االعتقاد يف محاية األمن الفكري: د. عبد اللطيف احلفظي، األمن النفيس يف القرآن الكريم: 
د. عبد اهلل اجليويس، السياسة الرشعية يف مواجهة األفكار اهلدامة: د. حامد اجلدعاين، حرية 
التعبري يف محاية الفكر: د. عبد العزيز الصاعدي، األمن الفكري يف الرتاث ومدى اإلفادة منه 

يف جتربتنا احلضارية.
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المستخلص:
مجال  يف  للجزائر  الفتية  التجربة  عن  الورقة  هذه  تتحدث 
المستوى  عىل  واالتصاالت  المعلومات  تقنية  تطبيق 
خالل  من  الجامعية،  المكتبات  عىل  وتحديدًا  األكاديمي، 
الدعم  مشروع  ضمن  تأسيسها  تم  التي   )RIBU( شبكة 
يف  ويشترك  المتوسطية.  بالدول  العايل  للتعليم  األوروبي 
هذا المشروع 9 مكتبات جامعية بمنطقة الوسط الجزائري 
تطوير  عن  المسؤولة   )cerist( السيريست  مؤسسة  مع 
برنامج التسيير اآليل للمكتبات )سنجاب( المعتمد يف هذا 
من  أوروبيتين  جامعيتين  مكتبتين  إىل  باإلضافة  المشروع، 

جامعتي بلجيكا وفرنسا.
التعريف  خالل  من  المشروع،  تقديم  الدراسة  وتتناول 
ومختلف  به،  المتعاملة  واألطراف  انجازه،  وبمراحل  به 
اإلجراءات الفنية والتقنية والتنظيمية له؛ من مكونات مادية 
وبرمجية وبشرية، وال سيما ما يتعلق منها بقضايا التربص 

والتكوين للتنفيذ العميل للمشروع بالجزائر.
 - الجامعية  المكتبات   -  )RIBU( شبكة  الدالة:  الكلامت 

الجزائر – المكتبة االفتراضية

مدخل:

عىل  الوقوف  هذه  البحث  ورقة  تتناول 
مرشوع  أهم  ُيعد  الذي   )RIBU( مرشوع 
عدد  مشاركة  باجلزائر،  الرقمية  للمكتبات 
بداية  يف  اجلزائرية  اجلامعية  املكتبات  من 
إنجازه عىل أمل توسيعه ليس فقط عىل باقي 
خمتلف  عىل  بل  األخرى  اجلامعية  املكتبات 

أنواع املكتبات.

من  املرشوع  تقديم  عىل  البحث  ويشتمل 
والتمويل،  كالوصاية،  متعددة،  جوانب 
بكل  املنوطة  واملهامت  املشاركة  واألعضاء 
والربجمية،  املادية  املستلزمات  وكذا  عضو، 
وقضايا التكوين املرفقة باملرشوع، وبخاصة 
املرشوع  يف  املعتمدة  الفنية  العمل  أدوات 
من جانب الفهرسة والتكشيف والتصنيف 
وضبط الدوريات...وحتى قوائم اإلسناد.
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هذا املرشوع أفرز ُأوىل نتائجه املتمثلة يف الفهرس املشرتك بني املكتبات اجلامعية املنضمة للمرشوع، 
والدوريات،  املطبوعات  من  اجلامعية  املعلومات  مصادر  أهم  من  مجلة  رقمنة  إىل  يسعى  اآلن  وهو 

لتقديم املعلومات ليس فقط يف شكلها الوصفي الثانوي، بل املعلومات بنصها الكامل.

 )TEMPUS( يف إطار برنامج متبوس )RIBU( ويدخل مرشوع إنجاز الشبكة اجِلَهوية للمكتبات اجلامعية
املتعلق بالدعم األورويب للتعليم العايل يف اجلزائر، إذ يمثل برنامج ميدا )MEDA( اإلطار املايل الرئيس 

للرشاكة األورومتوسطية التي جتمع دول االحتاد األورويب بدول البحر املتوسط. 

وقبل اخلوض يف تفصيالت مرشوع )RIBU( سنحاول تسليط الضوء عىل برناجمني أساسيني يقفان 
وراء حتقيق املرشوع، مها: 

 	                   )MEDA( برنامج ميدا
  )  	TEMPUS( برنامج

برنامج ميدا))(:

  أنشأ االحتاد األورويب عام 1996م برنامج ميدا )MEDA( لدعم تعاونه مع الدول املتوسطية، وهو 
الربحية )املنظامت غري احلكومية(، واجلامعات،  املنح واإلعانات للجمعيات غري  يعمل عىل  تقديم 

ومراكز البحث، واملؤسسات العامة، لتحقيق متكنها من القيام بعملها عىل أكمل وجه.

وإقليمية ملساعدة الدول الرشكة يف حتقيق  ثنائية    كام يقدم برنامج ميدا )MEDA( وحتديثه معونات 
اإلصالح االقتصادي واالجتامعي.

غري  للمنظامت  متويل  ومصدر  املتوسطية،  األورويب  االحتاد  سياسة  من  مهاًم  جزءًا  الربنامج    وُيَعد 
من   1% تزيد عىل  ميدا ال  لربنامج  املخصصة  األموال  نسبة  أن  كام  احلزبية،  املستقلة وغري  احلكومية 

إمجايل األموال التي خصصها االحتاد األورويب لدعم الرشاكة األوروبية املتوسطية.

 وقد بلغت قيمة املساعدات التي تقدمها املفوضية األوروبية إىل الرشكاء املتوسطيني ما يزيد عن 850 

)1( http://Europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/summit1105/five_years.pdf 
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مليون يورو يف عام 2005م، تم تسليم القسم األكرب من هذه املساعدات عرب برنامج امليدا، وكانت 
حصة اجلزائر فيه تقدر بـ 40 مليون يورو)2(.

   وجيدر بالذكر أنه قد تم متويل خطة عمل لتحسني التعاون يف املنطقة االورومتوسطية املتفق عليها 
لفرتة 2005-2010 يف القمة التي عقدت بربشلونة يف نوفمرب 2005 عن طريق: زيادة مبالغ أموال 
وتنمية  إصالحات  واألمنية،  السياسية  الرشاكة  هي:  للخطة  الرئيسية  واألهداف   .)Meda( »ميدا« 
واألمن  االجتامعي  واالندماج  اهلجرات،  وثقافية،  تعليمية  تبادالت  مستدامة،  اقتصادية  اجتامعية 

والعدل.

 كام دعم برنامج متبوس املستمر بموجب برنامج التعاون اإلقليمي للميدا بمساعدة قيمتها 12 مليون 
يورو.

TEMPUS برنامج تامبس

 متبوس ))(هو برنامج من جمموعة برامج الوحدة األوروبية التي صممت من أجل مساندة عمليات 
اإلصالح االجتامعي واالقتصادي والنمو يف الدول الرشيكة.

املرحلة األوىل من الربنامج األورويب بدأت سنة 1990 والتي جاءت إلصالح التعليم العايل يف بلدان 
أوروبا الوسطى والرشقية اثر سقوط حائط برلني سنة 1989،

الرشاكة  إطار  ضمن  املتوسط  األبيض  البحر  منطقة  يف   2002 عام  متبوس  برنامج  بدأ  كام 
األورومتوسطية. 

مل يتوقف الربنامج عن التطور فكانت خالصته كام يأيت:

)2(  Etat d'avancement RIBUhttp://www.ribu-dz.org/présentation 
)3( tempus/index_en html http://ec.europa.eu /education/programmes
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 - I Tempus I:          .1994-1990 متبوس
 - Tempus II:         .1998-1994 II متبوس

 - Tempus II-bis:   .2000-1998 مكرر II متبوس
 - III Tempus III:. 2006-200( متبوس

- 2007-IV Tempus IV     .201( متبوس
يركز برنامج متبوس عىل تطوير أنظمة التعليم العايل يف الدول من خالل التعاون مع مؤسسات 

وهيئات من الدول األعضاء يف االحتاد األورويب.    

الدول الرشيكة  املنضمة يف الوقت احلايل هي دول غرب البلقان ورشق أوروبا وآسيا الوسطى ودول 
البحر املتوسط الرشيكة.

 III متبوس  برنامج  إطار  يف   )RIBU( اجلامعية  للمكتبات  اجَلَهوية  الشبكة  إنجاز  مرشوع  يدخل 
.MEDA وبتمويل رئيس من برنامج ميدا TEMPUS

 :)RIBU( :مراحل إنجاز املرشوع
م. اعتامد املرشوع: يف سبتمرب 2004	 

البدء يف املرشوع: يف مارس 2005م.                                   	 
	 مدة إنجاز املرشوع: ثالث سنوات.

م. تاريخ قبول املرشوع: يف 1) ديسمرب 2007	 
. ُأعلن عن اعتامده رسميًا: يف 1) مارس 2008م)4(	 

م. آخر تقرير للمرشوع يف 29 فيفري 2009	 
اإلجراءات اإلدارية والتنظيمية للمرشوع:

أهداف املرشوع:

تتلخص أهداف إنجاز الشبكة التي يتضمنها املرشوع فيام يأيت:

)4(  http://www.ribu-dz.org/mot_coord.htm
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	 إقامة عالقات مشرتكة بني اجلامعات.
	 توسيع دائرة اخلدمات املكتبية واملعلوماتية.

	 إعداد القوائم الببليوغرافية.
	 التعاون يف العمليات الفنية، كالفهرسة والتصنيف والتكشيف.

	 التزويد التعاوين.
	 اإلعارة املتبادلة.

	 االتصال عن بعد بمختلف القوائم الببليوغرافية.
	 إنشاء فهرس مشرتك بني املتعاملني يف املرشوع.

	 تألية ورقمنتها الوثائق.
	 إدخال التقنيات احلديثة اخلاصة باإلعالم واالتصال.

	 وضع إسرتاتيجية ملعاجلة املعلومات العلمية والتقنية ونرشها والوصول إليها.
	 إنجاز سياسة ختطيطية النتقاء املعلومات العلمية والتقنية.

تكلفة املرشوع:

 22 بـ  رت  ُقدِّ املشرتك  التمويل  تكلفة  أن  € يورو،كام   861,5( 425 املرشوع  تكلفة هذا  بلغت   
472,00 € يورو. 

أطراف املرشوع:

املرشوع يضم 9 مكتبات جامعية جزائرية: ومركز بحث، ومكتبتني أوروبيتني:

 كل شعار Logo  يمثل إحدى اجلامعات املشاركة يف املرشوع: 

.www.umbb.dz :جامعة حممد بوقرة –بومرداس  

.www.cerist.dz :مركز البحث يف اإلعالم العلمي والتقني 

.www.univ-alger.dz :جامعة بن يوسف بن خدة – اجلزائر 

.www.univ-jijel.dz :جامعة الصديق بن حيي –جيجل: - اجلزائر 
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.www.usthb.dz :جامعة العلوم والتقنية - هواري بومدين- اجلزائر

www.univ-blida.dz :جامعة سعد دحلب –البليدة: - اجلزائر

www.univ-bejaia.dz :جامعة عبد الرمحان مرية بجاية - اجلزائر  

/ http://www.ummto.dz :جامعة مولود معمري –تيزي وزو - اجلزائر  

www.enp.edu.dz املدرسة الوطنية متعددة التقنيات – احلرايش اجلزائر 

www.ena.d z :املدرسة الوطنية لإلدارة

أما اجلامعات األوروبية، فهي:

.www.ulb.ac.be :اجلامعة احلرة – بروكسل – بلجيكا 

.www.up.univ-aix.fr :جامعة إكس مرسيأيت ا – فرنسا 
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 يتضمن اجلدول اآليت املهامت املوكلة لكل طرف من أطراف املرشوع:
توزيع املهامت عىل أعضاء املرشوع:

املهامت املوكلة إليها املكتبات اجلامعية األعضاء
املكتبة اجلامعية احلرة – بروكسل - بلجيكا تسيري املنحة 

اإلرشاف عىل التكوين املكتبةاجلامعية إكس – مرسيأيت ا - فرنسا
متابعة سري املرشوع

تنسيق العمليات املكتبةاجلامعية حممد بوقرة - بومرداس 

متابعة برنامج التكوين  املكتبةاجلامعية جلامعة بن يوسف بن خدة- اجلزائر
متابعة برنامج التكوين املكتبةاجلامعية للمدرسة الوطنية لإلدارة -حيدرة-اجلزائر

إعداد الفهارس املشرتكة املكتبةاجلامعية جلامعة مولود معمري – تيزي وزو- اجلزائر
إعداد الفهارس املشرتكة املكتبةاجلامعية جلامعة سعد دحلب – البليدة- اجلزائر

تطوير موقع الواب  املكتبةاجلامعية جلامعة عبد الرمحن مرية – بجاية - اجلزائر
تطوير موقع الواب املكتبةاجلامعية جلامعة الصديق بن حيي –جيجل- اجلزائر

تركيب معدات الشبكة املكتبةاجلامعية للمدرسة متعددة التقنيات-احلراش -اجلزائر
تركيب معدات الشبكة  املكتبةاجلامعية جلامعة العلوم والتكنولوجيا - هواري بومدين- اجلزائر 

البنية األساسية التحتية للمرشوع:

نوع الشبكة: شبكة نجمية من

 نوع موزع/ خادم، هبذا الشكل)5(:

)5(  Le Réseau régional Inter Bibliothèques Universitaires (RIBU) Algèrie-Règion centre: Les 
leçons d>une expérience pilote de coopération interuniversitaire/ Publication coordonnée 
par Jacques Hellemans & Chantal Marie.ULB:Université libre de Bruxelles,2008.185 p. 
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)Hardware(:األجهزة واملعدات
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:)Software( الربجميات

بوساطة  املعلومات  لتسيري  اآللية  الربجميات  من  بعدد  املرشوع  يف  الرشيكة  املكتبات  تزويد  تم  لقد 
اإلعالم اآليل، بام يف ذلك ما يتعلق منها بتسيري الشبكة.

من مجلة هذه الربامج نذكر ما يأيت: 

,Antivirus Backup, Licences OS

و نجد الربجميات املستخدمة يف املرشوع حسب الوظائف كام يأيت:
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اخلاصيةالربجميات

kasperskyمضاد للفريوسات
astaroجدار ناري للحامية من الفريوسات والقرصنة

 Windows xp ,microsoft office 200( et
أنظمة تشغيل2007

Front pageإنشاء موقع ويب

Fire worksمعاجلة صور

Adobe accrobat 6 .0 professionel))pdf برنامج رقمنة

neroكتابة وتسجيل

Z (9 .50 بروتوكول بحث يف فهارس املكتبات يف الوقت
نفسه عىل الرغم من االختالف

IPعنوان األنرتانيت

الربامج اخلاصة: 

تم تزويد كل مكتبة من املكتبات األعضاء يف املرشوع بربنامج سنجاب لتسيري املكتبات

.)SYNGEB : SYstème Normalisé de GEstion de Bibliothèque(

 الذي أنشأه مركز )CERIST( الذي يعد مستشارًا للمرشوع يف املجال التقني واإلعالم اآليل، وبخاصة 
أن املرشوع قد اعتمد برناجمه اآليل التوثيقي املعد لتسيري املكتبات. 
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من خالل هذه الواجهة من برنامج )سنجاب( يتم تسيري املقتنيات آليًا ابتداًء من الطلب وانتهاءًا باجلرد 
لكل أنواع الوثائق.

الدوريات اإللكرتونية وقواعد البيانات: 

تشرتك معظم مكتبات املرشوع يف قواعد البيانات اآلتية عىل اخلط املبارش:

املجالالقاعدة

JSTOR

 قاعدة بيانات ألرشيف مقاالت ونصوص يف موضوعات 
متعددة كاإلقتصاد، والتاريخ، وعلم االجتامع، واألدب 

األمريكي، والسانيات...

SCIENCE DIRECT

قاعدة بيانات متعددة التخصصات من طرف املورد 
)ELSEVIER( متنح الدخول إىل 2100 عنوان دورية 

بالنص الكامل ومقاالت منذ 1995م.

SPRINGER LINK

قاعدة بيانات متعددة التخصصات ملقاالت بالنص 
الكامل لـ:2000 عنوان، وحترص 11 موضوع كالكيمياء، 

واإلعالم اآليل، واإلقتصاد، وامليكانيك، وعلم األرض، 
والقانون، وعلم األحياء، والرياضيات، والطب، 

والفيزياء.

PROQUEST

قاعدة بيانات بالنص الكامل، حتوي 140 دورية، وحترص 
جماالت الفيزياء، والكيمياء، واإللكرتونيك، الطاقة، 

و00) دورية عىل شكل بيبليوغرايف. 

TECHENIQUES DE L’INGENIEUR
متعددة التخصصات ملقاالت بالنص الكامل.

EBSCO
فهرس عىل اخلط حيرص كل املصادر اإللكرتونية التي 

اشرتكت فيها مكتبة اجلامعة.
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ς Ψ�����ϋ�ΕΎ�Ύ�Β���Ϊϋ�������Ύ�όΘγ��
استعامل قواعد البيانات عيل اخلط:

من خالل الشكل السابق يتبني لنا نسبة استعامل الرواد للقواعد عىل اخلط لسنة 
2010م )مارس(، ويتبني استغالل املستفيدين لقاعدة )Science direct(؛ وهذا راجع 

إىل املعلومات القيمة التي تقدمها القاعدة، وكذا تنوعها يف املوضوعات التي تفي بكل 
techniques de l’ingénieur( ثم )springer link األغراض، تليها

قواعد البيانات عىل األوعية املضغوطة:

من ضمن قواعد البيانات املتوافرة عىل األوعية املضغوطة نجد:

قواعد البيانات:

:تانايبلا دعاوق

ه صارقأ ىلع ةلمحملاو رشابملا طخلا ىلع تانايبلا دعاوق نم لك لماكلا صنلا تاذ تانايب دعاوق ي
ه صارقأ ىلع ةلمحملا تانايبلا دعاوق بوساحلا ةزهجأ يف ةتبثم ي

لة عىل أقراص هي قواعد بيانات بالنص  كل من قواعد البيانات عىل اخلط املبارش واملحمَّ
الكامل. وقواعد البيانات املحملة عىل أقراص هي مثبتة يف أجهزة احلاسوب.
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أدوات العمل الفنية: 

إعداد وثيقة عمل تضم خمتلف  تم  فقد  العمل،  إىل توحيد   )RIBU( القائمني عىل مرشوع سعيًا من 
أدوات العمل املعمول هبا فيام خيص اإلجراءات الفنية للعمل املكتبي داخل هذه املكتبات، وما يتعلق 

منها بعمليات الفهرسة والتكشيف واالستخالص...

وقد تضمنت هذه الوثيقة التقانني واملعايري وخمتلف أدوات العمل اآلتية:

: تم اعتامد هذه التشكيلة من بني خمتلف األطراف املتعاملة يف املرشوع  1 .Unimarc( (((( اليونيامرك 
 .)RIBU( من أجل تبادل املعلومات داخل شبكة

( : هو التقنني املطبق يف عملية الفهرسة ملختلف أنواع الوثائق املتداولة داخل الفهرس. 2 .ISBD(
 ( .Monographies(:  «Documentation - catalogage des monographies - texte( :املنفردات
imprimé, rédigé à partir de l> ISBD )avril 2005(. )7(يمكن حتميل النص الكامل للمواصفة عن 

طريق )االنرتنت(. 

4.     الدوريات واملطبوعات الدورية:

 Périodiques ou publications en série 

)ISBD)S(  التقنني الدويل للوصف الببليوغرايف للمقاالت 

 FD Z 44-06( issue de l’ISBD)S(, dernière mise à jour 1999

 )8( يمكن حتميل النص الكامل للمواصفة عن طريق )اإلنرتنت(: 

5.  مقاالت الدوريات - 5 

)Articles de périodiques(

)6(  http://www.unimarc.net/
(7( http://www.bnf.fr/pages/infopro/normes/pdf/ISBD(M(_trad.pdf
(8(  http://www.bnf.fr/pages/infopro/normes/pdf/ISBD(CR(_trad.pdf
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 FDZ 44-078: catalogage des parties composantes - Rédaction de la description  
)9()bibliographique )Décembre 1994

  :)Non Livres( 6.   مواد غري الكتب

التقنني الدويل للوصف الببليوغرايف لغري الكتب:

FD Z 44-066 : Description bibliographique internationale normalisée des «non- Livres«, 

Edition révisée )décembre 1988( issues de l’ ISBD )NBM((10)

)Les accès(:  7.     اإلتاحات / املداخل 

 Z 44-059 : Documentation – catalogage – choix des accès à la description bibliographique 
 ))2005

:للتوثيق، الفهرسة، واختيار املداخل للوصف الببليوغرايف

 NFZ 44-060: Catalogage d’auteurs et d’anonymes: forme et structure des vedettes de 

collectivités auteurs )2005( 

 :فهرسة املؤلفني واملؤلفني املجهولني: شكل املداخل وهيكلها

 NFZ 44-061: Catalogage d’auteurs et d’anonymes: forme et structure des vedettes noms de 

personne titres, des rubriques de classement et des titres forgés, norme utilixsée aussi pour les 

titres uniformes )2005(

 NFZ 44-062: Documentation: classement des noms propres étrangers comportant des 

particules ou d’autres éléments accessoires. 

:)Names of persons de l’IFLA( أسامء األشخاص لـ
(9(  Manuel de procédures RIBU/ Assia Lazib.2007
(10(  http://www.bnf.fr/pages/infopro/normes/no-acISBD(NBM(.htm
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Les règles appliquées par le fichier d’autorité de la Bibliothèque nationale de France, 

présentées sur son site Web )rubrique Professionnels / Produits et services bibliographiques/

Mieux utiliser les produits(, elles mêmes fondées sur les recommandations de l’IFLA.

:)L’indexation matière( التكشيف املوضوعي 

 قائمة رؤوس املوضوعات العربية ملنظمة األلسكو بالنسبة إىل املصادر باللغة العربية العربية
.))1996م

NF Z 44-070 pour l’indexation analytique matière للمصادر باللغة الفرنسية:

Guide d’indexation RAMEAU )6e éd., 2004()11(:

)الطبعة السادسة، 2004م( )Rameau( بالنسبة إىل املصادر باللغة الفرنسية، دليل التكشيف

.وهذه األدوات متثل مجلة قوائم اإلسناد املعتمدة يف مرشوع الفهرس املوحد

:)Abréviations , suppressions et conversions(:االختصارات 

Norme internationale ISO 8(2 : Information et documentation. Description et références 

bibliographiques.

 Règles pour l’abréviation des termes bibliographiques )Décembre 1994(

(11(  http://rameau.bnf.fr 
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.قواعد االختصارات للمصطلحات الببليوغرافية

ل من التاريخ اهلجري إىل امليالدي .(12) حموِّ

:)Tables codifiées( القوائم 

 يوجد عدد من القوائم التي تم إنجازها للعمل هبا يف النظام اآليل سنجاب، وهي ))1(: 

	 قائمة وظائف املؤلفني مع املخترصات.
	 قائمة اللغات ورموزها.
	 قائمة البلدان ورموزها.

	 قائمة دورية الدوريات ورموزها.
تكوين العامل: 

 )RIBU( فيام يأيت عرض )خمتلف عمليات التكوين التي تضمنها مرشوع

عدد املستفيدين من التكوينموضوع التكوين
5 + 4إدارة املكتبات وتسيريها

10تقنيات توثيقية، ونظم املعلومات، وتسيري قواعد البيانات
20النظم املقننة لتسيري املكتبات

10تقنني الفهارس – )باللغة الفرنسية(-
10تقنني الفهارس – )باللغة العربية(-

10التكشيف والتصنيف – )باللغة الفرنسية(-
10التكشيف والتصنيف – )باللغة العربية(-

27خدمات املستفيدين
106املجموع

عمليات التكوين يف علم املكتبات: 106 أفرادًا.

(12(  http://www.islamonline.net/calculator/arabic/hijrigregoriancalculator.asp
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عدد املستفيدين من التكوينموضوع التكوين
))Linux 15إدارة الشبكات واملوزعات عىل أرضية

)Windows server 200(( 15إدارة نظم املايكروسوفت
0)املجموع

عمليات التكوين يف اإلعالم اآليل: 30 فردًا
ما  بكل  العربية،  اللغة  فهارس  لدراسة  الفهارس  توحيد  إطار  يف  التكوينية  الدورات  بعض  جاءت 
 )ISBD(الببليوغرايف الدولية للوصف  التقنينات  حتمله من خصوصيات، وال سيام ما يتعلق بتطبيق 
من أجل إظهار بيانات الفهرسة، أو ما يتعلق بالتشكيلة العاملية لنقل البيانات عرب شبكات املعلومات 
الربنامج  تطبيقها يف  والسهر عىل حسن  احرتامها  )Unimarc(، من أجل  يونيامرك  واملعروفة بصيغة 

.Syngeb املقنن لتسيري املكتبات سنجاب

وكانت هذه الدورة من تأطري أساتذة من جامعة اجلزائر - قسم علم املكتبات والتوثيق، وستتبع بدورة 
يف جوان2006م حول موضوع التكشيف يف الفهارس املشرتكة.

 RIBU عمليات التكوين ضمن مرشوع

لصالح  تكوينية  عمليات  تضمن  قد   )RIBU( مرشوع  أن  يتبني  أعاله  املعروض  اجلدول  خالل  من 
مسريي هذه املكتبات وعدد من املوظفني،أغلبهم من املكتبيني، صبت جمملها يف املحاور اآلتية:

1 - تسيري املكتبات.
-2 أنظمة تسيري قواعد البيانات.

) - إدارة الشبكات.

4 - تقنيات التوثيق.
5 - النظام اآليل لتسيري املكتبات )سنجاب(.

6 - توحيد الفهارس: الفهرسة باللغتني العربية والفرنسية.
7 - توحيد الفهارس: التكشيف باللغتني العربية والفرنسية.



وهيبة غرارمي سعيديشبكة المكتبات الجامعية الجزائرية )RIBU(  واقع وآفاق

345

باإلضافة إىل أن املحاور املستقبلية التي سيتناوهلا التكوين تتعلق بموضوعني مهمني مها:
-تكوين إسرتاتيجية وطنية توثيقية منسقة بني مجيع األطراف املتعاملني يف املرشوع.

- املكتبات واإلنرتنت.
وهي حماور تتعلق أساسًا بالتوجيه نحو التنسيق والعمل اجلامعي واكتساب روح الفريق يف عامل متميز، سمته 

األساسية )اإلنرتنت( وتقنية املعلومات، وهي حماور ينبغي الرتكيز عليها يف التكوين القاعدي واملستمر.
منتوج املرشوع: الفهرس املوحد: 

فهو حيتوي  املرشوع؛  يف  األعضاء  للمكتبات  د  موحَّ فهرس  إنشاء  هو   )RIBU( منتوج ملرشوع  أول 
الوصف  يعمل عىل  تسجيلة، وهو  مليون  اىل  الوصول  إىل  تسجيلة ويطمح   22.000 أكثر من  عىل 
حتتويه  بام  الوسط،  بمنطقة  اجلزائرية  اجلامعية  املكتبات  يف  املوجودة  املعلومات  ملصادر  الببليوغرايف 
كاألقراص  الكتب  غري  من  املواد  وحتى  ومذكرات،  ورسائل  دورية  ومقاالت  ودوريات  كتب  من 

املضغوطة واملواد السمعية البرصية عىل اختالف أشكاهلا وأنواعها.

كيفية الوصول إىل الفهرس:

:)Site web RIBU( 1 - موقع املرشوع
/http://www.ribu-dz.org
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 )CERIST:( 2 - موقع اخلادم
http://www.unioncatalogs.dz/search.php

) - مواقع املكتبات املشرتكة يف املرشوع: مثال ملكتبة باب الزوار. 
/http://www.usthb.dz/bibliotheque

ويمكن الدخول إىل الفهرس من خالل أي مكتبة من املكتبات املنضمة إىل املرشوع، عىل العنوانات 
اإللكرتونية اآلتية:
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.  	www.umbb.dz :جامعة حممد بوقرة – بومرداس
.  	www.cerist.dz :مركز البحث يف اإلعالم العلمي والتقني

.  	www.univ-alger.dz :جامعة بن يوسف بن خدة – اجلزائر 
.  	www.univ-jijel.dz :جامعة الصديق بن حيي –جيجل – اجلزائر 

.  	www.univ-blida.dz :جامعة سعد دحلب –البليدة – اجلزائر
.  	www.univ-bejaia.dz :جامعة عبد الرمحان مرية بجاية – اجلزائر 

./  	http://www.ummto.dz :جامعة مولود معمري –تيزي وزو – اجلزائر 
.  	www.enp.edu.dz :املدرسة الوطنية متعددة التقنيات – احلراش اجلزائر 

.  	www.ena.d z :املدرسة الوطنية لإلدارة

كيفية البحث يف الفهرس:

البحث البسيط:

البحث املتقدم:
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:(OPAC(

يضم فهرس مكتبة اجلامعة 70 مليون بطاقة وصفية لكل الوثائق. والبحث فيه عىل اخلط يتم 
بطريقتني:

البحث يف الفهرس

المؤلفالموضوعالعنوان
اللغة

المؤلف

السنة

الموضوعالعنوان

الناشر
ISSN, ISBNنوع الوثيقة

البحث المتقدمالبحث البسيط

بالنسبة إىل البحث املتقدم يمكن إجراء بحث بمحددات أكثر دقة ووضوحًا من تلك املتاحة يف 
ISBN / البحث البسيط، مثل حتديد كلمة من العنوان، أو املؤلف، أو الكلامت الدالة، أو النارش،أو

ISSN، أو تاريخ النرش، أو شكل الوثيقة، أو لغة النرش.

كام يمكن دمج معايري البحث بوساطة املعايري البولينية: »و«، »أو«، » ما عدا ».  

استعراض نتائج البحث:

الصورة املوجودة يف الشكل أدناه تبني طرائق العرض املختلفة للتسجيلة الببليوغرافية داخل فهرس 
الشبكة، تعتمد عىل ثالثة أشكال: واحد غري معياري، واثنني معياريني وهي:

(، وهو شكل غري معياري.  -public( الشكل املوجه للجمهور العام
)  -ISBD( شكل بطاقة مقننة حسب

.)  -UNIMARC( شكل بطاقة وفق صيغة املارك العاملي
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بحث عن كلمة »اجلزائر« يف املصادر التي باللغة العربية

أشكال احلوار داخل املشرتكني يف الفهرس:

1 - االتصال بالربيد اإللكرتوين:

يمكن االتصال بني األعضاء عن طريق الربيد اإللكرتوين، بام تتيحه خدمة )اإلنرتنت( هذه من مزايا 
متعددة إلرسال النصوص والصور وامللفات املختلفة التي يمكن ربطها بالربيد اإللكرتوين.

2 - املنتدى: 

يتيح املنتدى فرصة االتصال بني العاملني ضمن 
علم  يف  خمتصني  كانوا  سواء   ،)RIBU( مرشوع 

املكتبات أو يف اإلعالم اآليل أو حتى إداريني.
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.http://www.ribu-dz.org/phpBB2
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إحصائيات حول الفهرس:

12

T ableau récapitulatif des notices versées par chaque 
bibliothèque:

Nov. 
2007

Déc. 
2007

Jan. 
2008

Fév. 
2008

Mars 
2008

Avril 
2008

Mai 
2008

Juin 
2008

Juil.
2008

Sept. 
2008

UMBB 1063 1973 2861 4202 4202 5302 6336 7560 8607 10193

ENP 260 260 260 576 1123 1920 2032 4529 5718 8692

Univ. 
Alger

150 561 561 561 561 561 561 561 561 561

Univ. 
Bejaia

47 47 15088 15088 15135 15135 15135 47188 47188 47227

UMMTO
U

1341 1341 1341 10121 10121 10245 10245 10987 11281 11281

Univ. 
Jijel

0 0 962 962 962 962 962 962 1308 1308

CERIST 372 3532 3532 3532 5206 5206 5241 5241 5241 5326

USTHB 648 648 648 808 1128 1234 1852 1952 2240 2240

ENA 158 186 186 236 319 319 406 957 1148 1352

Univ. 
Blida

188 188 532 895 1048 1115 2526 5872 10374 10374

Total 4227 8736 25971 36981 39805 41999 45296 85809 93666 98554

تطور البطاقات الفهرسية بالفهرس املوحد
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يصل عدد تسجيالت الفهرس التي وصل إليها اليوم إىل أكثر من مليون تسجيلة ببليوغرافية من 
خمتلف األوعية واملصادر املعلوماتية باللغة العربية )%70( من الرصيد تقريبًا باللغة العربية واللغات 

األجنبية )أكثرها باللغة الفرنسية ثم اإلنجليزية(،.

مشكالت الفهرس:
لقد كان لنا احلظ يف املشاركة يف إحدى التظاهرات العلمية))1(، والتي عرض إثرها حالة التكوين التي 
عليه أقسام علم املكتبات، ومن خالل املناقشات التي أجريت أثناء هذه األيام الدراسية، ومن خالل 
توصيات العمل)14( التي تضمنتها والتي ألح عليها املشاركون فقد تم التأكيد عىل املطالب التي سبقت 

اإلشارة إليها فيام يتعلق باملشكالت املطروحة واحللول املقرتحة.
ولإلشارة فإن هذه النقاط قد تضمنتها ليس فقط تقارير املسريين، بل شملتها أيضًا تقارير املرتبصني 
واملؤطرين من األساتذة، فقد الحظ الباحث يف إحدى دورات التكوين التي شارك)15( فيها أن املكتبيني 
الذين كانوا بصدد التكوين من أجل تكرار العملية التكوينية عىل مستوى مؤسساهتم ال يتقنون حتى 

الرتتيب اهلجائي للحروف العربية، فإذا كانت البداية كذلك؛ فكيف هي النهاية إذن؟؟
ويقودنا ذلك إىل إثارة مشكلة ازدواجية اللغة التي طرحها أفراد عينة البحث التي تعرتض   
املكتوبة  املعلومات  مصادر  فهارس  توحيد  عىل  اجلواب  وجدنا  قد  كنا  إذا  الفهرس،و  إنجاز  عملية 
باللغة الالتينية يف الفهرس املوحد للمكتبات اجلامعية الذي تطلب إنشاؤه عددًا من التقنينات واملعايري 
املستخدمة يف عرض بيانات الفهرس، وحتديد نوع التشكيالت اآللية املستخدمة يف نقل البيانات، من 
خالل الدورات التكوينية التي أعدت هبذا الصدد؛ فإن اللغة العربية مل حتظ باالهتامم نفسه؛ نظرًا إىل 

طبيعة املرشوع املقرتح ضمن مرشوع متبوس األورويب واملمول أيضًا بصفة مشرتكة من قبل أوروبا.

العريب  الفهرس  اهتامم  حمل  مها  وبحثها  العربية  باللغة  املعلومات  مصادر  وصف  أن  نجد  حني  يف 

)1)(  وهيبة غرارمي. برامج التكوين الجامعي يف علم المكتبات بالجزائر يف ظل مجتمع المعلومات: دراسة 
تقييمية.ورقة بحث قدمت يف ملتقى جيجل، )2 جوان 2006م.

[on line] http://www.ribu-dz.org/Je2/Gherarmi.pdf vu le 07 /07/2006
(14( Réseau régional inter bibliothèques universitaires.Etat d’avancement du projet RIBU.Alger.2006.20p.
(15(  Ali Pacha Fatima Zahra et Gherarmi Wahiba.Rapport de formation sur la normalisation des catalogues 

en langue arabe dans le projet RIBU.200(.
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املوحد، ومن َثمَّ فإن توحيد فهارس مصادر املعلومات باللغة العربية ال يمكن أن يكون بإعتقادنا - 
إال باالنضامم إىل مثل هذا املرشوع.

أما خالصة املشكالت التي تعرتض املرشوع؛ فيمكن إجيازها فيام يأيت:

1 - نقص تكوين املستفيدين: فعىل الرغم من الدورات التكوينية التي تقام إال أهنا تظل ناقصة.
2 - عدم احرتام املعايري املكتبية يف اإلجراءات الفنية.

) - مشكالت يف إعداد البيانات مما جيعل عملية نقلها صعبة.
4 - غياب قوائم إسناد يعتمد عليها يف فهرسة املواد، وخاصة العربية منها.

الببليوغرايف  الدويل للوصف  التقنني  املعتمدة هي كل من  التقانني  الببليوغرافية:  الناحية  عمومًا من 
للتقييس  الفرنسية  للجمعية  الوطنية  التطبيقات  وكذلك  )اإلفال(،  منظمة  قبل  من  املطور   )ISBD(
)AFNOR(، وبالنسبة إىل قواعد الفهرسة املقروءة آليًا فاملعتمد هو املارك العاملي أو املوحد )اليونيامرك( 
تطبق  للمرشوع  املنظمة  اجلامعية  املكتبات  جممل  فان  التصنيف  خطط  حيث  ومن   ،)UNIMARC(
خطة التصنيف العرشي العاملي )CDU( نظرًا إىل عدم وجود مساحات كبرية للعرض والتخزين التي 

تتوافق مع خطة تصنيف ديوي، إال أن بعض املكتبات تعتمد هذه األخرية.

أما من ناحية الضبط االستنادي فإن قصورًا كبريًا تعاين منه املكتبات داخل الشبكة؛ لعدم   
الفردية  املامرسات  ختكمه  الناحية  هذه  من  العمل  جيعل  مما  بعضها،  وقصور  عمل  أدوات  وجود 
واملبادرات الشخصية. ونظرًا إىل اختالف اللغة وتنوعها يف املصادر التي تقتنيها هذه املؤسسات فإن 
عنه  ينجم  مما  األخرى؛  األجنبية  باللغات  واملجموعات  العربية  باللغة  املجموعات  بني  فصاًل  هناك 
الوثائقيني، فاملجموعات  استخدام أدوات خمتلفة ويف بعض األحيان متناقضة يف معاجلة الرصيدين 
األجنبية تتم معاجلتها وفق ممارسات تعتمد عىل امللف االستنادي للمكتبة الوطنية الفرنسية وامللف 
عىل  يعتمد  فإهنا  العربية  املجموعات  أما  )رامو(.  ملف  وهو  ذاهتا  للمكتبة  املوضوعي  االستنادي 
األدوات العربية املتوافرة يف املكتبات العربية سواء ما يتعلق منها باألسامء القديمة، أو القوائم التي 
تعدها بعض املكتبات العربية أو اهليئات، أو قوائم رؤوس املوضوعات املختلفة، مما جيعل كل مكتبة 
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تعتمد األدوات املتوافرة لدهيا مع مالحظة غياب استناد بعض املداخل مثل األسامء اجلغرافية)16(.

وهو ما أشار إليه الباحثان نبيل دروغ)17( وحممود مرسوة بخصوص الدور الرئيس والبعد الوظيفي 
للفهارس االستنادية يف توحيد اإلجراءات التوثيقية عىل مستوى املكتبات يف القطر الوطني اجلزائري 
لرفع معاناة مصالح املعاجلة يف معظم املكتبات اجلزائرية - بشتى أنواعها - يف جمال العمليات الفنية، 
وال سيام منها عمليات التكشيف واستعامل أداة أساسية موحدة يف اختيار رؤوس املوضوعات، وكذا 

حتديد املداخل يف الفهارس.

تعتمد  التي  الفرنسية  قائمة )رامو(  يتناسب اىل حد كبري مع  الذي  املوحد)18(  العريب  الفهرس  ولعل 
اهليكلة نفسها لرؤوس موضوعات مكتبة الكونغرس األمريكي التي تعتمدها بدورها قائمة الفهرس 
جذريًا  حاًل  يعد  ما  وهو  اجلهوية،  الشبكة  داخل  القائمتني  بني  كبريًا  جتانسًا  خيلق  مما  املوحد  العريب 
اجلامعية  املكتبات  يف  األجنبية  واللغات  العربية  باللغة  املعلومات  ملصادر  الفنية  املعاجلة  ملشكالت 

اجلزائرية.

جتربة املرشوع يف رقمنة الوثائق )الكتب، الرسائل(: 

 بدأت املكتبة اجلامعية جلامعة حممد بوقرة يف بومرداس برقمنة عدد من الرسائل بدءًا من 
عام 2010م ويمكن الوصول إىل هذه الرسائل والبحث فيها عرب موقع مكتبة اجلامعة، 

عرب )Theses de magister et doctorat( وعند النقر نحصل عىل واجهة ختص الرسائل 
بالنص الكامل املتاحة عىل اخلط وتشمل خمتلف البيانات، وعدد األطروحات املرقمنة 

 .)PDF(2679 أطروحة تقريبًا عىل شكل

)16(  حممود مرسوة. دور الفهرس العريب املوحد يف دعم مشاريع الفهارس الوطنية العربية املوحدة: الشبكة اجلهوية 
للمكتبات اجلامعية اجلزائرية RIBU كنموذج.، أكتوبر 2008م. ص ص -22 26.

)17(  نبيل دروغ وحممود مرسوة. البعد الوظيفي للفهارس االستنادية يف توحيد اإلجراءات التوثيقية يف املكتبات عىل 
املستوى الوطني. الندوة الوطنية حول تسيري املكتبات 22 )2- ديسمرب )200 م، ص 25.

)18(   وهيبة غرارمي سعيدي.تكنولوجيا املعلومات يف املكتبات.اجلزائر: قسم علم املكتبات، 2008م، 45) ص.
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رقمنة الكتب:

رشعت املكتبة يف سنة 2010م يف رطار توصيات )RIBU( يف رقمنة جزء من الكتب اجلامعية 
 .)PDF( ووصلت رقمنة 662 كتابًا عىل شكل

رقمنة الكتب

 Page de(رقمنة
)garde

رقمنة قائمة 
املحتويات

يتم اختيار كتب الرقمنة األكثر 
استعاماًل من ِقَبل املستفيدين

 .)PDF(  للوثيقة عىل الفهرس وتظهر عىل شكل )lien( عند إمتام الرقمنة يتم وضع رابط

آفاق املرشوع:

 حققت الشبكة اجلهوية للمكتبات اجلامعية )ريبو( خالل السنوات الثالثة األوىل من انطالقها بدعم 
من )الربنامج األورويب لدعم التعليم العايل - متبوس )( نجاحًا كبريًا من حيث األهداف املسجلة،،فقد 
َقُرب عدد زوار هذه الشبكة ابتدءًا من شهر أكتوبر سنة 2005م إىل 2007م 68.000 متصفح من 
76 بلدا من العامل، وبخاصة من فرنسا، وبلجيكا، والصني، والواليات املتحدة األمريكية، باإلضافة 

إىل طلبة اجلامعات اجلزائريني والباحثني. 

 ومتكن هذه الشبكة عن طريق موقعها اإللكرتوين األكاديمي أكثر من 00) ألف بني باحث وطالب 
يف كل التخصصات من تصفح املخزون الوثائقي للشبكة ومطالعته، وهو يزيد عىل مليون وثيقة علمية 

وتقنية ذات نوعية عالية، وهو ما تصبو إىل حتقيقه يف األشهر القليلة القادمة.

م هذا املرشوع بمرشوع آخر يمتد إىل سنة 2012م باسم »متبوسTempus 4( 4 ( ال يزال يف طور   وُيَتمَّ
التحضري من أجل تقديمه إىل الرشيك األورويب هبدف:

تعميم هذه الشبكة عىل كل املكتبات اجلامعية اجلزائرية. - 
> رقمنة الوثائق وإتاحتها عرب الشبكة -

وضع دليل عام للمخزون الوثائقي اجلامعي.  - 
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يبقى أن نشري إىل أن كل الظروف إلنجاح الدورات التدريبية التي ختللت سري املرشوع طيلة ثالث 
سنوات كانت متوفرة أثناء فرتة التكوين، يبقى فقط العمل اجلاد عىل مستوى املكتبات اجلامعية، وهي 
الرضوري  فإنه من  اجلامعية، وعليه  املكتبات  مكتبيي  األوىل - عىل عاتق  بالدرجة   - تقع  مسؤولية 
آمااًل  عليه  نعلق  الذي  املرشوع  هذا  إلنجاح  املكتبات  هذه  مسؤويل  قبل  من  املناسب  املناخ  توفري 
كبرية، وبخاصة أن اإلمكانات املادية والربجمية متوافرة، والتمويل مشرتك ومدعوم من ِقَبل الربنامج 
تفرضه  الذي  الرقمي  الوسط  يف  والعمل  املعلوماتية  األمية  من  للخروج  فرصتنا  فهي  األورويب، 

التقنيات احلديثة يف شتى املجاالت من حولنا وال سيام جمال املكتبات واملعلومات.

اهلوامش:

1 .www.ribu-dz.org :موقع الشبكة اجلهوية للمكتبات اجلامعية
2 .www.unioncatalogs.dz/search.php :موقع الفهرس املشرتك 

Manuel3.  de procédures RIBU/ Assia Lazib.2007

تقييمية. املعلومات: دراسة  باجلزائر يف ظل جمتمع  املكتبات  التكوين اجلامعي يف علم  برامج  وهيبة غرارمي.  4 .
ورقة بحث قدمت يف ملتقى جيجل، 21 جوان 2006م.

[on line] http://www.ribu-dz.org/Je2/Gherarmi.pdf vu le 07 /072007/

Réseau5.  régional inter bibliothèques universitaires.Etat d’avancement du projet RIBU.Alger.2006.20p.

Le(.  Réseau régional Inter Bibliothèques Universitaires )RIBU( Algèrie-Règion centre: Les leçons d’une 

expérience pilote de coopération interuniversitaire/ Publication coordonnée par Jacques Hellemans & 

Chantal Marie.ULB:Université libre de Bruxelles,2008.185 p

غرارمي، وهيبة سعيدي. التكوين اجلامعي يف علم املكتبات وعالقته بسوق الشغل اجلزائرية: دراسة ميدانية.  7 .
اجلزائر: رسالة دكتوراه، 2007م. 407 ص.

حممود مرسوة. دور الفهرس العريب املوحد يف دعم مشاريع الفهارس الوطنية العربية املوحدة: الشبكة اجلهوية  8 .
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املكتبات الرقمية والبحث العلمي العريب يف جمال املخطوطات

موالي احممد
 أستاذ يف قسم علم املكتبات والعلوم الوثائقية

جامعة وهران اجلزائر
moulay.m.taha@gmail.com

اعلم: العدد الثامن
جمادى األولى 1432هـ - أبريل 2011م

المستخلص:
    تحتفظ الدول العربية بكثير  من التراث المخطوط يف شتى أنواع المعرفة، عبر القصور والمساجد، 
وهو ما يشكل مجااًل واسعًا، الستثمارها يف البحث العلمي العربي، ألن وجوه البحث العلمي العربي 
يف مجال المخطوطات العربية اإلسالمية متعددة، نظرًا إىل خصوصيات المخطوط العربي االسالمي، 
وهذا مما يفتح المجال ألكبر عدد ممكن من الباحثين العرب، من أجل الكشف عنه، والتعريف به، 
مما ينعكس عىل المجتمعات العربية اإلسالمية إيجابيًا، ومن منطلق أن المخطوطات، تشكل معيارا 
لقياس مدى تطور البحث العلمي لدى دولة من الدول، فإن الدول التي تحافظ عىل تراثها المخطوط، 
وتقوم بصيانته، وإتاحته، والتعريف به لدى الباحثين، فهي هبذا تحافظ عىل ذاكرهتا وماضيها، ومن َثمَّ 

عىل تاريخها من الزوال، وهي تحافظ بذلك تبني حاضرها، ومستقبلها، انطالقًا من ماضيها.
المخطوطات يف  الحصول عىل  اليوم  الباحثين  بإمكان  بأنواعها، أصبح  الحديثة  التقنيات     وبظهور 
شكلها الرقمي، حتى ولو كانت خارج الوطن، عن طريق مواقع المكتبات الرقمية للمخطوطات، أو 
ما يعرف بالمكتبات الرقمية التراثية أيضًا، هذا النوع من المكتبات سهل عىل الباحثين العرب توفير 
الجهد، واختصار المسافات، يف إنجاز البحوث العلمية العربية التي تخدم التراث العربي االسالمي 
المخطوط، حيث تمثل مواقع المكتبات الرقمية العربية للمخطوطات انشغال كثير من الباحثين، نظرًا 
والتعريف  بحوثهم،  تعترض  التي  والعراقيل  الصعوبات  من  كثيرًا  ذللت  خدمات،  من  توافر  ما  إىل 

بمختلف نتائج مشروعات بحوثها، وتبادلها محليًا ودوليًا.
   ويف ظل األمهية الكبيرة للمخطوطات العربية اإلسالمية، بوصفها شواهد تاريخية، وكنوزًا لإلبداع 
الفكري، عىل مر الزمن، واجب تقتضيه مسايرة ركب التقدم العلمي، والتقني يف العامل، وفرض تمليه 
ضرورة مواكبة التطورات العلمية؛ مما يساهم يف استرجاع المخطوطات العربية اإلسالمية الموجودة 
يف مكتبات العامل، عن طريق التبادل، كما سيمكننا من إنقاذ آالف المخطوطات التي طواها النسيان، و 
يعيد  إليها الحياة من جديد، لتؤدي وظيفتها الفكرية، وتفيد يف تنمية البحث العلمي العربي يف مجال 

المخطوطات.

تساؤالت الدراسة:

عن  إلجابة  إىل  الدراسة  هاته  هتدف   
التساؤالت اآلتية:

	 م���ا ه���ي امل��ك��ت��ب��ة ال��رق��م��ي��ة 
للمخطوطات؟

الرقمية  للمكتبات  يمكن  	 كيف 
تساهم  أن  للمخطوطات  العربية 
يف تنمية البحث العلمي العريب يف 

جمال املخطوطات؟ 
البحث  وج��وه  خمتلف  هي  	 ما 
املخطوطات  جم��ال  يف  العلمي 

العربية اإلسالمية؟

فرضيات الدراسة: 

تقوم هاته الدراسة عىل الفرضيات اآلتية:

العربية  الرقمية  املكتبات  	 تعد 
للمخطوطات حاًل مناسبًا بالنسبة 
إىل الباحثني يف جمال املخطوطات.
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	 إذا كانت الفهرسة والصيانة والرتميم وحتقيق املخطوطات عوامل للحفاظ عىل أصول الرتاث 
يف  األمهية  البالغ  دورها  هلا  للمخطوطات  الرقمية  املكتبات  فإن  املخطوط   اإلسالمي  العريب 

تنمية البحث العلمي العريب يف جمال املخطوطات.
أمهية الدراسة: تكمن أمهية هاته الدراسة يف توضيح أمهية املكتبات الرقمية العربية للمخطوطات يف 

البحث العلمي، وتوضيح خمتلف وجوه البحث العلمي يف جمال املخطوطات.

منهجية الدراسة:

استخدمنا يف هاته الدراسة املنهج الوصفي التحلييل، حيث تم اتِّباع املنهج الوصفي يف وصف املكتبات 
الرقمية للمخطوطات، وحماولة تسليط الضوء عىل البحث العلمي، تعريفًا وأنواعًا... يف العامل العريب، 
أما املنهج التحلييل فتم استخدامه يف حتليل املعطيات يف جمال وجوه البحث العلمي يف املخطوطات 

العربية وعالقتها باملكتبات الرقمية العربية للمخطوطات.

مقدمة:

منذ أن بدأ اإلنسان حياته عىل األرض، وهو حماط بألغاز وظواهر واحتياجات يبحث عن تفسري هلا، 
اكتشاف  أو  إدراك معرفة،  أو  لغز،  إىل تفسري  إليها، وكلام وصل  الوصول  و معرفة مسبباهتا، وسبل 
فريق  جهد  يتطلب  مما  قبلها؛  ملا  تعقيدًا  أكثر  جديدة  أخرى  أشياء  أمامه  ظهرت  ما،  ظاهرة  مسببات 
كامل للعمل معًا، بداًل من اجلهد الفردي، نظرًا إىل تشعب الظواهر، والزيادة يف االحتياجات من أجل 
فإنه »يشكل  احلياة، ومن هنا  بداية  بدأ مع  العلمي  البحث  فإن  املطلوب، وهلذا  إىل اهلدف  الوصول 
القاعدة التي انطلقت منها مسارات التنمية االجتامعية، واالقتصادية، والتطورات العلمية، والثقافية 
ومتجددة،  مستمرة  عملية  اإلنسان،  إىل  بالنسبة  العلمي  البحث  أصبح  َثمَّ  ومن  العصور«)1(،  عرب 
د معها مفهوم البحث العلمي، واختلفت التعاريف بشأنه، نتيجة ارتباطه بالعلم الذي  ومتطورة، َتعقَّ

أسبغ عليه صفة التغيري، والتطور يف الوقت نفسه)2(.
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1.1. البحث العلمي:

 يتعرض البحث العلمي يف البالد العربية لالنتقاد احلاد، نظرًا إىل حمدودية اإلنفاق عليه من موازانات 

اللغة  إىل  والنقل  الرتمجة  وضع  ذلك  يف  بام  والدراسات؛  البحوث  بمراكز  العناية  وضعف  الدول، 

العربية ومنها)3(.

البحث  أما  والعلمي؛  البحث،   كلمتني:  من  العلمي  البحث  مدلول  يتكون  اللغوي:  التعريف   -

منسوبة  كلمة  فهي  العلمي،  وأما  والدراسة)5(،  التقيص  أيضًا  وهو  والتفتيش)4(،  الطلب  فهو:  لغًة 

إىل العلم، والعلم يف اللغة العربية، نقيض اجلهل)6(؛ وهو يعني: معرفة األشياء وإدراكها بحقيقتها، 

تعني:  لغًة  العلمي  البحث  عبارة  تصبح  الكلمتني  مدلول  بني  وبالرتكيب  هبا)7(،  واإلحاطة  واإلملام 

التقيص والتتبع ملوضوع من مواضيع العلم، وفقًا لقواعد ورشوط. 

عنارصها،  بعض  يف  اتفقت  عدة،  تعاريف  العلمي  للبحث  ُوضعت  لقد  االصطالحي:  التعريف   -

تعاريف  تنوعت  منطلقات فكرية وتارخيية خمتلفة، وهبذا  واختلفت يف بعضها اآلخر، وهي تعكس 

البحث العلمي، حيث نجد:

- التعريف االبستيمولوجي: إبستيمولوجيا ال ينظر إىل »البحث العلمي« عىل أنه مادة لغوية، وإنام هو 

عبارة عن فعل معريف، وهبذا يكون البحث العلمي »وسيلة إىل الدراسة، يمكن بوساطتها الوصول 

إىل حل مشكلة حمددة؛ وذلك عن طريق التقيص الشامل والدقيق، جلميع الشواهد واألدلة التي يمكن 

التحقق منها، واملتصلة باملشكلة املحددة«)8(. 

- تعريف علم النفس: يشري B.Van Dalen، إىل أن »البحث العلمي حماولة دقيقة للتوصل إىل حلول 

الشوق  ويغذيه  االستطالع،  حلب  نتيجة  العلمي،  البحث  ويولد  البرشية،  تؤرق  التي  للمشكالت 

العميق إىل معرفة، وحتسني املشكالت التي تعالج هبا خمتلف األشياء «)9(، وهبذا يكون البحث العلمي، 

هو مفتاح التقدم اإلنساين.
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حماولة  »هو  العلمي  البحث  فإن  االجتامع،  علم  يف  الباحثني  إىل  بالنسبة  االجتامع:  علم  تعريف   -

ثم  عميق،  ونقد  دقيق،  بتقٍص  وحتقيقها  وفحصها،  وتنميتها،  عنها،  والتنقيب  املعرفة،  الكتشاف 

عرضها عرضًا متكاماًل بذكاء، وإدراك ليميش يف ركب احلضارة العاملية، ويساهم فيه مسامهة إنسانية 
حية شاملة«)10(

- التعريف الفلسفي: من الناحية الفلسفية، فان البحث العلمي هو »السعي وراء معرفة احلقيقة«)11(؛ 

َثمَّ فهو جمموع  ألنه «من ال يفكر، ال حيتاج إىل أن يبحث يف أي يشء، وال عن أي يشء«)12(، ومن 

الطرق املوصلة إىل احلقيقة.

مجع  يف  يتمثل  علمي،  »نشاط  هو  امليتودلوجية،  الناحية  من  )املنهجي(:  امليتودولوجي  التعريف   -

باتباع  املنظم،  »التقيص  وهو   ،)13(» معينة  بحث  مشكلة  عن  اإلجابة  هبدف  وحتليليها،  املعطيات 

إضافة  أو  وتعديلها،  صحتها،  من  التأكد  بقصد  العلمية،  للحقائق  حمددة  علمية،  ومناهج  أساليب 

اجلديد إليها«)14( ومهام اختلف اخلرباء والباحثون يف تعريف البحث العلمي، فإن اجلميع متفق عىل 

التي  الظواهر  لدراسة  والبيانات  واحلقائق،  العلمية  املالحظة  عىل  يعتمد  للتفكري  منظم  أسلوب  أنه 

هي موضع البحث دراسة موضوعية، من أجل الوصول إىل حقائق علمية، يمكن تعميمها والقياس 

عليها)15(.

2.1. خصائص البحث العلمي:

 من خالل التعاريف اآلنفة الذكر، نستنتج اخلصائص اآلتية، التي جيب أن تتوافر يف  البحث العلمي، 

من أجل حتقيق األهداف املرجوة منه: 

- البحث العلمي بحث منظم ومضبوط: حيث إن اإلشكالية، والفرضيات، واملالحظات، تتحقق بوساطة 

جهود عقلية منظمة، فهي ليست وليدة الصدفة، وهو ما يوفر عامل الثقة يف نتائج البحث العلمي)16(. 



موالي امحمدالمكتبات الرقمية والبحث العلمي العربي في مجال المخطوطات

361

- املوضوعية: وتعني خاصية املوضوعية، أن تكون خطوات البحث العلمي كلها قد تم تنفيذها تنفيذًا 

وآراءهم  مشاعرهم  يرتكوا  أال  الباحثني،  عىل  األمر  هذا  وحيتم  متحيزًا،  شخصيًا  وليس  موضوعيًا، 

الشخصية تؤثر عىل النتائج التي يمكن التوصل إليها)17(.

- البحث العلمي قائم عىل التبويب والتصنيف و التخصص: أي أن البحث العلمي قائم ال يشتغل يف 
مجيع احلوادث والوقائع، بل إن هذا األخرية مبوبة ومصنفة)18(.  

ما،  العلمي يف ختصص  البحث  لتخصص  نتيجة  اخلاصية، بوصفها  تعد هذه  إذ  والتحليل:  الدقة   -
وهو ما يكسبه القدرة عىل التحليل، والوصول إىل نتائج دقيقة)19(، وال شك يف أن هذه اخلاصية تنعدم 
كلام ختصصنا يف  اخلاصية  فعالية هذه  تزيد  وباملقابل  العلمي عمومًا دون ختصص،  البحث  يف حالة 

التخصص ذاته.

- االستمرارية وقابلية التجديد: حيث إن النتائج املتوصل إليها من خالل البحوث ليست هنائية وال 
قاطعة، لذا وجب النظر إىل البحوث، عىل أهنا االستمرار يف اإلنتاج، فنتائج أي بحث هي هنايات غري 
مقفلة، يمكن اختاذها بوصفها منطلقات لبحوث أخرى)20( ومن هنا فالبحث العلمي بحث جتديدي؛ 

ألنه هيتم بتجديد املعارف القديمة املحصل عليها)21(.

- التبسيط واالختصار: إن إجراء البحوث، أيًا كان نوعها، يتطلب كثريًا من اجلهد والوقت والتكلفة، 
األمر الذي حيتم عىل اخلرباء يف جمال البحث العلمي السعي إىل التبسيط واالختصار يف اإلجراءات 

واملراحل، بحيث ال يؤثر هذا عىل دقة نتائج البحث، وإمكانية تعميمها وتكرارها)22(. 

- لكل بحث علمي أهداف: إن حتديد هدف البحث حتديدًا واضحًا ودقيقًا، هو عامل أسايس يساعد 
يف تسهيل خطوات البحث العلمي وإجراءاته، كام أنه يساعد يف رسعة اإلنجاز، واحلصول عىل النتائج 

التي يمكن احلصول عليها، بحيث تكون ملبية للمطلوب)23(.



المكتبات الرقمية والبحث العلمي العربي في مجال المخطوطات

362

3.1. أنواع البحث العلمي:

 تنقسم البحوث العلمية، وتتنوع تبعًا لعدة عوامل؛ من بينها التصنيف حسب تصميم البحث، وحسب 
طريقة مجع البيانات، وحسب طريقة البحث، وحسب منهج التفكري، وحسب املجال)24(، كام يمكن 
أن تصنف البحوث العلمية حسب عينة البحث إىل: البحوث العلمية ذات الطابع العاملي، والبحوث 
العلمية ضمن املنظامت الدولية، والبحوث العلمية اإلقليمية، والبحوث العلمية املحلية، وعمومًا فإنه 
يمكن تقسيم البحوث العلمية إىل: البحث العلمي األسايس )البحت(: ويقصد بالبحوث األساسية 
)نظرية كانت أم ميدانية( البحوث التي تساعد يف توسيع مدى املعرفة، والفهم عن ظاهرة ما، حتدث يف 
كثري من املواقع أو املؤسسات)25(، دون أن يكون هناك هدف تطبيقي مقصود، فالبحث العلمي النظري 
يقوم به الباحث من أجل اإلحاطة باحلقيقة العلمية فقط)26(. يف حني البحث العلمي التطبيقي: هو 

البحث الذي يسعى إىل حل مشكلة حقيقية تعاين منها مؤسسة معينة يف الوقت احلايل)27(.

  ومن هنا يمكن القول: إن التمييز بني البحوث العلمية األساسية، والتطبيقية، يكمن يف أن البحوث 
العلمية التطبيقية، هي عبارة عن إقامة مرشوعات جديدة، للتأكد من نتائج البحوث العلمية األساسية، 
وهو ما جيعل التمييز بينهام صعبًا؛ وذلك للعالقة التكاملية بينهام، فالبحوث العلمية التطبيقية، غالبًا 
ما تعمد يف بناء فرضياهتا، أو األسئلة التي حتاول إجياد إجابات عنها، عىل األطر النظرية املتاحة، كام 
أن البحوث النظرية يف الوقت نفسه، تستفيد أيضًا استفادة مبارشة أو غري مبارشة من تلك الدراسات 

التطبيقية، من خالل إعادة النظر يف منطلقاهتا النظرية، ومالءمتها مع الواقع.

4.1. أهداف البحث العلمي: 

هيدف البحث العلمي إىل:

وإمكاناهتا،  املنطقة  موارد  تطوير  يف  واملسامهة  وثقافيًا،  واجتامعيًا،  اقتصاديًا،  باملجتمع  النهوض    - 
وفق اجلهود الرسمية واخلاصة، املوجهة إىل تنمية املنطقة.

-  املسامهة يف حتقيق التكامل اإلقليمي، واالندماج القومي، والتجاوب احلضاري، والعدالة اجلهوية، 
بني أقاليم املجتمع، من خالل االهتامم باملرشوعات األعىل عائدًا، واألرسع نموًا.
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-  االهتامم بالتقدم العلمي، والثقايف للجامعة، وتطوير رساالهتا احلضارية يف املجتمع، فضاًل عن 
القضايا الوطنية املرتبطة بتحديث املجتمع. 

البحوث،  ومراكز  األجنبية،  واجلامعات  اجلامعة  بني  العلمي،  واالحتكاك  التالحم  تعميق    -
واملؤسسات اإلنتاجية املتقدمة، املهتمة بالبحث العلمي، والتقدم الثقايف.

املحلية  التنمية  ملرشوعات  البحثية،  عملياهتا  وخمرجات  واستشاراهتا،  اجلامعة  خربات  تقديم    -
إليه، يف حتديث وصيانة  اإلنتاجية، واخلدماتية، حلل ما تواجهه من معضالت فنية، أو ما تتطلع 

مستمرين)28(. 
أما  الباحث،  هبا  هيتم  التي  العلمية  املجاالت  بعض  إثراء  إىل  األساسية  العلمية  البحوث  هتدف    -
البحوث العلمية التطبيقية فتهدف إىل حل مشكلة موجودة حاليًا)29(، لدى املؤسسات االقتصادية، 
واالجتامعية)30(، وهي هتدف بشكل أسايس، إىل أن تكون صاحلة ملنتج واحد، أو عدد حمدود من 
املنتجات، أو العمليات اإلنتاجية، أو وسائل وأنظمة اإلنتاج، كام يقوم البحث العلمي التطبيقي، 
بتطوير األفكار يف أسلوب عميل، واملعرفة واملعلومات الناجتة منه، إما أن يتم تسجيلها بوصفها 

براءات اخرتاع، أو تصنيفها ضمن الرسية)31(.  
إجياد حل ملشكلة تواجه اإلنسان، أو لغرض إدخال تقنية جديدة، أو سعيًا إىل استكشاف حقيقة،    -
أو معرفة تؤول إىل التطوير، لتحقيق طموحات اإلنسان، ولوال الرغبة الذاتية لدى اإلنسان، يف 

االستكشافات والتطور، ملا وصلت احلضارات إىل رقيها، يف خمتلف األزمنة والعصور)32(.

2. البحث العلمي يف العامل العريب: 

1.2. مؤسسات البحث العلمي يف العامل ويف الوطن العريب: 
تشمل األجهزة املعنية بنشاطات البحث العلمي، أحيانًا، ما ييل:

يف  العايل،  التعليم  مؤسسات  من  غريها  و  اجلامعات  تتوىل  )اجلامعات(:  العايل  التعليم  مؤسسات 
غالبية الدول املتقدمة، مهام تطوير البحث العلمي)33(، حيث إن أهداف اجلامعات، هي التعليم العايل 
وتقرتح  قضاياها،  تناقش  التي  العلمية،  البحوث  خالل  من  املجتمع)34(  وخدمة  العلمي،  والبحث 
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املدين،  املجتمع  مؤسسات  أهم  من  تعد  فهي  هلذا  وثقافيًا)35(،  واقتصاديًا،  علميًا،  لتطويره،  السبل 
لعبته  الذي  واألسايس،  اهلام  الدور  بفعل  االجتامعية،  املكانة  هذه  اجلامعات  احتلت  وقد  وأرقاها، 
وتلعبه يف خدمة املجتمعات وتقدمها، عىل مدى عدة قرون مضت، عن طريق دراسة، وحتليل وتقويم 
الظواهر املختلفة، ومعاجلتها، وتقديم معلومات معارف واقعية، وتفصيلية مستمرة عن املشكالت، 

والتي من شأهنا حتسني مستويات احلياة، وحل مشكالهتا اليومية)36(.

2.2. أمهية البحث العلمي يف العامل ويف الوطن العريب:

- يلعب البحث العلمي دورًا مهاًم، وبارزًا يف التنمية االقتصادية، واالجتامعية، وذلك باعتباره أساسًا، 
الختاذ القرارات التنموية الصائبة، والوسيلة الفاعلة، لتطوير املجتمع وحتديثه)37(. 

واالجتامعي،  االقتصادي  التطور  يف  أساسيان،  عامالن  التكنولوجي،  والتطور  العلمي  البحث   -
والثقايف لكل أمة، وهو من أهم العنارص الثابتة، أمام أي أزمة)38(. 

- إن التطور العلمي، والثورة الصناعية التي يشهدها العرص الراهن، ما هو إال جتسيد لتقدم البحث 
العلمي، الذي يعد معيار التقدم، والبناء احلضاري لدول العامل)39(. 

واالقتصادية،  االجتامعية،  التنمية  مسارات  منها  انطلقت  التي  القاعدة،  يشكل  العلمي  البحث   -
الدعائم  أحد  العلمي،  البحث  أصبح  وبالتايل  العصور)40(،  عرب  والثقافية  العلمية،  والتطورات 
البلدان، بل يقاس تقدم أي بلد، بمستوى وحجم البحوث التي جترى  األساسية، لتطور ورقي 

فيه)41(.
- البحث العلمي، هو اليوم املحرك األسايس، يلعب دورًا هامًا، بالنسبة إىل كل القطاعات واملجاالت 
احليوية، فقضية البحث العلمي بكل أبعادها، وتشعباهتا، والدور الذي يمكن للجامعة أن تلعبه 
التنمية  يف  الفعالة،  املسامهة  أجل  من  والعطاء،  والفعالية  اإلنتاجية،  نحو  به  والدفع  للنهوض، 
االقتصادية، واالجتامعية، تعد القضايا احليوية التي تكتيس أمهية حاسمة، فالبحث العلمي، هو 
نشاط ال يمكن أن يامرس دوره املطلوب، دون سياسة علمية منضبطة، ومشاريع دقيقة وحمددة، 

ومصادر للتمويل، يف ميزانية الدول)42(.
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3.2. واقع البحث العلمي وتطوره يف العامل يف الوطن العريب:

البحث  أن  من  انطالقًا  واسعًا،  اهتاممًا  العلمي،  البحث  واقع  دراسة  الباحثني  من  العديد  أوىل  لقد   
العلمي يلعب دورًا أساسيًا يف تقدم املجتمعات وتطورها، واعتبار االهتامم به، أحد املعايري األساسية، 
التي يقاس هبا مستوى التقدم، والبناء احلضاري لدول العامل)43(، حيث أكد الباحثون عىل أن البحث 
العلمي، يشكل العمود الفقري للجامعات واملراكز البحثية، وهلذا خصصت اجلامعات مراكز أبحاث 
العلمي،  البحث  تنظيم شؤون  إدارية متخصصة يف  اإلدارية، هيئات  تنظيامهتا  متميزة، ووضعت يف 
وتنسيقه ومتابعة تطويره ودعمه، وذلك من خالل إنشاء اهليئات املتخصصة، إلدارة شؤون البحث 
العلمي، وهو ما أظهرته الدراسات اإلحصائية، لواقع البحث العلمي يف الدول العربية، حيث أولت 
األساسية،  العلوم  ميدان  يف  العلمي،  للبحث  الوطنية  قدرهتا  بناء  يف  خاصًا  اهتاممًا  البلدان،  معظم 
والتطبيقية)44(، إن اجلامعة هي املنتج للبحث العلمي، بشكل مبارش أو غري مبارش، وبالتايل فان إنشاء 
وتطور، ورقي وازدهار البحث العلمي، نشأ وازدهر، مع إنشاء وازدهار اجلامعات العربية عرب العامل، 
زاد  كام  الثانية،  العاملية  احلرب  بعد  خاصة  وبأمهيتها،  العلمي،  والبحث  باجلامعات  االهتامم  وزاد 
والصناعية،  االقتصادية،  األصعدة  العلمي، عىل مجيع  البحث  نتائج  منها، ومن  باالستفادة  االهتامم 
واالقتصادية، والثقافية، والسياسية، ويعترب البحث العلمي، أهم عمود أو معيار يؤخذ يف احلسبان، 
عند تقييم أي جامعة يف املجتمع، ومدى مسامهتها وقيمتها يف هذا املجتمع، والبحث العلمي يعد من 
املسؤوليات األساسية التي تقوم هبا اجلامعة، حيث أنه ال يمكن ألي جامعة أن تقوم هبذه املسؤولية، 
إال من خالل قيام أعضاء اهليئة التدريسية فيها بالبحث العلمي، األصيل واملتميز، والعمل عىل نرشه، 
وتعميمه والتعريف به، وازداد عدد اجلامعات يف الوطن العريب بعدد كبري، يف النصف الثاين من القرن 
العرشين، حيث انتقل عددها من 10 جامعات عام 1950، إىل 125 جامعة عام)45( 1993 كام أنشئ 
136 معهدًا للتكوين يف املدى الطويل، و359 معهدًا للمدى القصري، وباملقابل بلغ عدد األساتذة 
يف اجلامعات العربية، واألجنبية مخسني ألف عريب، يف عام)46( 1995، يف حني ارتفع العدد إىل 175 
جامعة، سنة 1996، ثم إىل 184 جامعة، يف 1998، توجد 158 من جمموع 184 جامعة )86 %من 
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جمموع عدد اجلامعات( يف عرش دول عربية)47(، ويعود السبب يف تلك الزيادة، إىل عدة أسباب، منها 
عىل  احلاصلني  الطلبة  عدد  يف  والزيادة  السيايس،  استقالهلا  عىل  العربية  البلدان  من  العديد  حصول 
البحث  املعرفة، وعىل  الطلب عىل  تعليمهم، وكذلك زيادة  البكالوريا، ورغبتهم يف مواصلة  شهادة 
العلمي، واحلاجة إىل األطر و الكوادر، من أجل حتقيق التنمية الوطنية، باإلضافة إىل رضورة وحاجة 
االزدهار  وحتقيق  والثقافية،  االجتامعية  وخصوصياته  واستقالليته،  وجوده،  حتقيق  إىل  املجتمع، 
املستوى،  عالية  بحث  مؤسسات  وجود  ورغم  املجتمع،  يف  إشعاع  مركز  اجلامعة  كون  والرفاهية، 
يف عدد من البلدان العربية، واضطالعها ببحوث مميزة، يف جماالت خمتلفة، إال أهنا ال تكفي لتمكني 
يف  املنجزة  البحوث  عىل  يؤخذ  ما  إن  حيث  املجاالت،  هذه  يف  العالية  املنافسة  من  العربية،  البلدان 
البلدان العربية، أهنا جاءت من اختيار الباحثني أنفسهم، يعملون حسب ما لدهيم من خربة، ووفق 
نتائج أبحاثهم،  لتقييم  آليات  يتوفر هلم من جتهيزات، وإمكانيات بحثية يف خمترباهتم، وليس ثمة  ما 
ملعرفة مدى تلبيتها الحتياجات السوق، أو مالءمتها للتطور التكنولوجي، والصناعي، وذلك لضعف 
الروابط بني الباحثني، وقطاعات اإلنتاج املختلفة)48(، هذا باإلضافة إىل أن، بلدانًا عربية عديدة، غري 
معنية بدفع وتفعيل البحث العلمي، ويظهر ذلك من خالل السياسات العربية املعتمدة يف هذا املجال، 
وغياب أي ختطيط مستقبيل، قريب أو بعيد)49(، وانخفاض نسبة عدد الباحثني، إىل عدد السكان يف 
الدول العربية، مقارنة بنظائرها يف الدول املتقدمة، إذ بلغ املتوسط احلسايب ألعداد الباحثني، يف الدول 
املتقدمة 6.8 باحث/ألف مواطن، يف حني بلغ تقريبًا 0.38 باحث/ألف مواطن، يف1995)50(، كام 
بلغ يف هناية القرن املايض، اإلنفاق عىل البحث العلمي نسبة %2.9 من الناتج الداخيل اخلام يف اليابان، 
بالرغم من اإلرادة  العربية،  البلدان  أما  الذي سجلت أوروبا 1.8%،  الوقت  و2.8 %يف أمريكا، يف 
وخاصة  الطموحات،  مستوى  إىل  ترقى  وال  ضعيفة،  فيها  العلمي  البحث  مؤرشات  تبقى  املعلنة، 
باملقارنة مع اإلمكانيات املتاحة، ففي جمال اإلنفاق مثال، حقت البلدان العربية نسبة %0.2 ، يف هناية 
القرن، تراوح النسبة بني %0.11 و%0.4 حسب البلدان، وقد وضعت أهداف يف جل البلدان العربية 

مع مطلع القرن احلايل، منها من حقق ذلك، ومنها من مل يستطع)51(. 
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4.2. البحث العلمي والتطور التكنولوجي يف العامل ويف الوطن العريب:

واالجتامعي،  االقتصادي،  التطور  يف  أساسيان  عامالن  التكنولوجي،  والتطور  العلمي  البحث  إن   
والثقايف لكل أمة، وهو من أهم العنارص الثابتة، أمام أي أزمة)52(، حيث إن التكنولوجيا استخدمت يف 
كافة جماالت احلياة، ولعبت دورًا كبريًا يف حتقيق التنمية االقتصادية، واالجتامعية، والثقافية، كام شهد 
العامل منذ احلرب العاملية الثانية، نقلة نوعية، يف مسرية احلضارة البرشية، وذلك من خالل استخدام 
والدولية،  االجتامعية،  العالقات  عىل  أثرت  هنا  ومن  احلياة،  جماالت  يف  وانعكاساهتا  التكنولوجيا، 
بني  فجوة  هناك  وأصبحت  والتنمية،  التطور  نحو  الدول،  تلك  قفزات  يف  جديدا  مدخال  وشكلت 
العامل  دول  ظهرت  حتى  التكنولوجيا،  يف  والتقدم  العلم  استخدام  أساسه  واجلنوب،  الشامل  دول 
الثالث، وهي الدول املتخلفة عن  استخدام العلم، والتطور التكنولوجي، وأن األمة العربية جزء من 
التطور الرسيع، واملفاجئ يف العلوم والتكنولوجيا، انعكس وبشكل كبري عىل حياة  هذه الدول. إن 
األمة العربية، وبخاصة يف جمال الصناعة، والزراعة، والتجارة والنقل، واخلدمات األخرى، يف الطب 
العلمي والتكنولوجي يف خططها  التقدم  أن توظف  العربية،  الدول  والتعليم، وبذلك حتاول بعض 
التنموية الشاملة، حماولة حتقيق توازن دويل، يكفل عدالة دولية، يف العالقات الدولية، والتبادل مع 

الدول األخرى.

5.2.  متويل البحث العلمي يف العامل العريب:

 إن ما تتصف به الدول العربية قاطبة، هو عدم اإلنفاق عىل البحث العلمي، وكأن أمر البحث العلمي 
ال يعني املسؤولني عىل املؤسسات، إال كشعار حيملونه يف أوقات خاصة)53(، حيث إن األبحاث وما 
املتقدمة، ففي دول االحتاد املغاريب  الدول  ينفق يف  ينفق عليها، ما يزال يف أدنى نسبة، مقارنة مع ما 
مثاًل، يتم متويل البحث العلمي كاآليت: موريتانيا: 0.05 %، اجلزائر: 0.12 %، ليبيا: 022 %، تونس: 
لقطاع  أخرى  دول  ختصصها  التي  الضخمة،  املبالغ  أن  نجد  حني  يف   ،%  0.36 املغرب:   ،%  0.29
البحث العلمي، قد تتجاوز نسبة 4 % أو %5 من دخلها القومي، كإرسائيل مثاًل)54(، هذا من جهة، 
ومن جهة أخرى، فإن القطاع الذي يتحمل بمفرده اإلنفاق عىل البحث العلمي، يف خمتلف املجاالت، 
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هو قطاع الدولة أي القطاع العام، بينام نجد القطاع الصناعي يف الدول املتقدمة، والتي تعطي أمهية 
نرشهتا  إحصائيات،  يف  جاء  حيث  العلمية،  البحوث  متويل  مصادر  أهم  من  العلمي،  للبحث  بالغة 
املنظمة األممية اليونسكو، يف 1992 ختص متويل البحوث العلمية، من قبل الرشكات الصناعية، كام 
ييل: اليابان: 88 %، الو.م. إ.: 69 %، أملانيا: 69 %، إرسائيل: 48 %، وكانت األردن الدولة الوحيدة 
يف الوطن العريب، التي قامت فيها الرشكات الصناعية بالتمويل، بنسبة 10 %، ويتضح من هذا، مدى 
مسامهة القطاع غري احلكومي، يف عملية البحث العلمي، يف الدول املذكورة من جهة، و اهتامم القطاع 
حرص  إىل  إضافة  كذلك،  املجتمع  يف  االقتصادي  القطاع  يف  وبأمهيته  العلمي،  بالبحث  اإلنتاجي 

مؤسسات املجتمع عىل مواكبة الركب، وعىل املنافسة الداخلية واخلارجية)55(. 

3. وجوه البحث العلمي يف جمال املخطوطات العربية اإلسالمية: 

للبحث العلمي يف جمال املخطوطات، وجوها عديدة، وهذا نظرا خلصوصيات املخطوطات، وطبيعتها، 
املادية والعلمية، ويف اجلامعات بالدول العربية، تستخدم جمموعة من وجوه البحث العلمي، يف جمال 

املخطوطات، بدرجات خمتلفة.

الوجه األول: صيانة وترميم املخطوطات:

القديم،  الرتاث  إحياء  إىل  هيدف  واسع،  علمي  مفهوم  املخطوط،  صيانة  املخطوطات:  صيانة    -
املخطوط، ...، وهي تشمل يف مفهومها، التعامل مع املخطوطات، التي أصيبت فعاًل، أو ذات 
االستعداد لإلصابة، وال خيفى علينا دور الصيانة، يف إزالة هذه البصامت وإعادة حالة املخطوطات، 
إىل ما كانت عليه قبل اإلصابة، بقدر ما تسمح حالة إصابته، سواء اختص ذلك بتثبيت األحبار، 

وكشف النص املكتوب، من بني البقع واألوساخ، أو معاجلة وترميم األوراق واجللود)56(.
التبخري(: ويعني القضاء عىل كل أشكال  -  أنواع عمليات صيانة املخطوطات: التعقيم )التعفري، 
أثرية، ولطبيعة  ندرة علمية، وقيمة  بام هلا من  بتعاملنا مع املخطوطات،  صور احلياة،...، ونحن 
مكوناهتا، جيب علينا التحري الدقيق، يف اختيار الطريقة التي تقيض عىل هذه الكائنات)57(، وقبل 
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الرفوف، واخلزانات، وأرضيات املخازن، ويف  التعفري، جيب رفع املخطوطات من  البدء بعملية 
حالة وجود بعض احلرشات، ينبغي مكافحتها بصورة مبارشة)58(. 

التطرية والفرد،  البقع واحلموضة،  التنظيف، وإزالة  الكيميائية،  املعاجلة  الكيميائية: وتشمل  املعاجلة 
الفك والتقوية، ولكل منها طريقة خاصة، ختتلف بني األوراق، والربديات، والرقوق واجللود)59(.

التعقيم  عمليات  تسبقه،  حيث  املخطوط،  لصيانة  النهائية،  قبل  املرحلة  الرتميم،  يمثل  الرتميم:   -
التجليد)61(،  عملية  وهي  والصيانة،  الرتميم  مراحل  آخر  ذلك،  بعد  وتأيت  الكيميائية)60(،  واملعاجلة 
والرتميم معناه اإلصالح)62(، ومن هنا فإن عملية الرتميم، هي جتميل املواد األثرية، وإعادة حالتها 
إىل شكل أقرب إىل أصلها، بغري إضافات متلفة، أو مزورة)63(، كام يمكن القول، أهنا عملية عالج، 
لألثر املسن، يف حماولة إلزالة بصامت الزمن، ومظاهرها الكثرية، مثل التشققات، التهتكات، الكسور، 

التفتتات والثقوب)64(.

بحتة، حتتاج  يدوية  للمخطوطات: وهو عملية  اليدوي  الرتميم  املخطوطات:  ترميم  أنواع عملية   -
إىل الكثري من الصرب، واألناة، إضافة إىل اخلربة العالية، والدقة، وهو أيضًا أغىل أنواع الرتميم، واملهنة 
والوثائق  املطبوعات،  والقيمة، وكذلك  النادرة  املخطوطات  ترميم  العامل)65(، وخيتص يف  النادرة يف 

الثمينة)66(.

- الرتميم اآليل للمخطوطات: يعد الرتميم اآليل، من العلوم احلديثة يف عرصنا احلايل، وقد تطور هذا 
النظام من بداية السبعينات، ويستخدم هذا النوع من الرتميم، يف جمال املطبوعات، بشكل واسع، ويف 
جمال املخطوطات بشكل أضيق، وخاصة املخطوطات ذات األحبار الثابتة)67(، كام جتدر اإلشارة هنا، 
الرتميم،  التي ال حتتوي أجهزة  إىل ملكتبات  بالنسبة  الرتميم، قد أعطى فرصة،  النوع من  أن هذا  إىل 
بنقل املخطوطات، التي ال يشكل نقلها خطرًا، عىل احلالة املادية هلا، إىل أجهزة الرتميم، يف املكتبات 
التي تتوفر هبا أجهزة، كام هو احلال بالنسبة ملكتبة امللك فهد باململكة العربية السعودية، حيث حتدد 
لرتميمها  املخطوطات،  وترميم  صيانة  عىل  املتدربني  احد  يذهب  ثم  ترميمها،  املراد  املخطوطات 
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املكتبة  كانت  ملا  هناك،  املخطوطات  ويرمم  اإلسالمية،  والدراسات  للبحوث  فيصل  امللك  بمركز 
تفتقر إىل أجهزة الرتميم)68(، بعد صيانة وترميم املخطوطات املترضرة، من خمتلف العوامل الطبيعية، 
والكيميائية، والبيولوجية، فإهنا تصبح جاهزة للتعامل معها، يف إطار وجوه البحث العلمي األخرى، 

يف جمال املخطوطات، وتعترب عملية الفهرسة، أول تلك الوجوه.

الوجه الثاين: فهرسة وتصنيف املخطوطات: تعريف: 

هي إنجاز املادة األساسية عن املخطوطة، كبيان اسمها، ومؤلفها وسنة وفاته، وأوهلا وآخرها، وعدد 
أجزائها، وأوراقها وسطور صفحاهتا وقياسها، واسم ناسخها، وغري ذلك من املعلومات، املفيدة عن 
املخطوطة، وبدون فهرسة املخطوطات، وتصنيفها، وطبع هذه الفهارس ونرشها، تظل املخطوطات يف 
املكتبات العامة، واخلاصة، رسًا ال ُيستطاع معرفته، أو الوصول إليه، إال بطريقة الصدفة، أو احلظ)69(، 
والفهرسة جزء هام وأسايس، يف التعريف باملخطوط، فهي تقدم بيانات عن حمتوى املخطوط، وعن 
الشكل املادي له، واإلشارة إليه، باعتباره كائنًا يف حد ذاته،)70( كام تعترب الفهرسة، جزءًا هامًا وأساسيًا، 
من أجزاء علم الكوديكولوجيا )علم املخطوطات()71(، الذي يقدم بيانات عن حمتوى املخطوط وعن 

الشكل املادي له)72(.

- أمهية فهرسة وتصنيف املخطوطات: إذا كان رصيد املخطوطات، يمثل ثروة وطنية، بام يضمنه هذا 
الرصيد من فكر، جيب احلفاظ عليه، وصونه واالنتفاع به، ألنه من الرضوري الكشف عنه، وإتاحته 
للباحثني، بالطريقة التي متكن من االستفادة منه، ومن هنا تبدو أمهية فهرسة املخطوطات، التي تتمثل 

فيام ييل:

-  إن فهارس املخطوطات، هي بمثابة أدوات ضبط بيبليوغرايف، ضمن شبكة الضبط البيبليوغرايف 
الوطني، فيام يسمى البيبليوغرافيا الوطنية،  التعريف العلمي بالرتاث الفكري، غري املعروف لدى 
اآلخرين، إذ يذكر د.شوقي بنبني، أن ما مجع حتى اآلن وفهرس، من املخطوطات العربية، يقدره 
املختصون بثالثة ماليني، وأن ما هو غري مفهرس، وما مل يكتشف بعد، بل ال يزال رهني حمابس 
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املكتبات العامة، واخلاصة، يفوق ما هو معروف، ومفهرس، وال أدل عىل ذلك، مما يكتشف، وما 
يصدر من فهارس املخطوطات، من حني إىل آخر.

يتيح  معني،  موضوع  عن  املوجودة  واملخطوطات  معني،  ملؤلف  املوجودة  املصنفات  معرفة  إن    -
عمل الدراسة والبحوث الالزمة، وخاصة ما يتعلق بتاريخ البلد، وجغرافيتها، وإسهامها األديب، 

والديني والفكري.
-  تسهيل مهمة املحققني، والنارشين للمخطوطات، فإن الفهرس يظهر أي املخطوطات يستحق 
التحقيق، وما هي املوضوعات التي جيب البدء هبا، ومن هم املؤلفون الذين يمكن حتقيق مصنفاهتم 

الفكرية، وما هي النسخ املتاحة، من كل خمطوطة وما هي أوصاف هذه النسخ.
إذ  العربية،  املخطوطات  بعمل دراسات عىل  للمشتغلني،  أداة مفيدة  املخطوطات،  يعترب فهرس    -
الورق،  النسخ،  وتواريخ  النسخ،  وأماكن،  النساخ،  أسامء  مثل  أمور،  عدة  معرفة  من  يمكن  أنه 

وأنواعه، مواد الكتابة، أنواع اخلطوط، التجليد، ...إلخ.
إال  يكون  النهب ال  أن  بالرتاث، هي  املشتغلون  يعلمها  التي  احلقيقة  أن  زيدان،  د.يوسف  يذكر    -
يف املكتبات املفهرسة، ومعنى ذلك أن الفهرسة، تساعد عىل حفظ املخطوطات، وعدم تعرضها 
للضياع، فام هو معروف، يصعب رسقته، وإذا رسق فإنه لدينا أوصافه الدقيقة، التي قد متكننا من 

استعادته.
تتجمع  ال  وقد  املكتبات،  بني  نسخه  تتوزع  املخطوطات،  من  املكتبات  يف  يوجد  ما  أن  ملعروف  - ا 
أجزاء النسخة الواحدة، يف مكتبة واحدة، والفهرسة الدقيقة للمخطوطات، تتيح التعريف بام هو 
موجود من خمطوطات، يف املكتبة، وبام يمكن أن خيدم عدة أغراض، منها ربط النسخ واألجزاء 

باملكتبة، بالنسخ واألجزاء يف املكتبات األخرى)73(. 

الوجه الثالث: حتقيق ونرش املخطوطات:

به  ويقصد  مؤلفوها)74(،  أرادها  التي  الصورة  عىل  إخراجها  هو  املخطوطات،  بتحقيق  املقصود  إن   
أيضا، بذل عناية خاصة باملخطوطات، حتى يمكن التثبت من استيفائها لرشوط معينة)75(، أي بمعنى، 
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االجتهاد يف جعل النصوص املحققة، مطابقة لطبيعتها يف النرش، كام وضعها صاحبها ومؤلفها، من 
حيث اخلط، واللفظ، واملعنى)76(، بحيث يظهر املخطوط، كام وضعه مؤلفه، قدر اإلمكان، إذ ليس من 
واجب املحقق، أن حيسن من أسلوب املؤلف، وال حيل كلمة بدل أخرى، بدعوى أهنا أصح منها، وال 

يصحح خطأ نحويًا إرتكبه املؤلف، وال يرشح فيام رغب املؤلف أصاًل يف إجيازه)77(. 

- املخطوط املحقق: الكتاب املحقق، هو الذي صح عنوانه، واسم مؤلفه، ونسبة الكتاب إليه، وكان 
متنه أقرب ما يكون، إىل الصورة التي تركها مؤلفه،)78(وهذا هو هدف عملية التحقيق)79(.

- العلوم املساعدة يف عملية حتقيق ونرش املخطوطات: إن إقبال املرء عىل حتقيق املخطوطات، وبعثها 
من مرقدها، ال تكفيه يف ذلك رغبته الصادقة، ومحاسه الفياض نحو تراثه وهويته، وطموحه الكبري، 
نحو التألق يف ميدان التحقيق، بل جيب عليه التحيل باإلضافة إىل مجلة املؤهالت، النفسية، والسلوكية، 

باملؤهالت العلمية، والتي تعد من أمهها قدرًا)80(، ومن بني تلك العلوم:   

النصوص  من  كثرية  أوجه  لدراسة  األساسية،  العلوم  من  وهو  اخلطوط:  قراءة  علم   -
واملخطوطات)81(.

- علم مصطلح احلديث: مصطلح احلديث، يتضمن موضوعات عديدة، هلا عالقة مبارشة بتحقيق 
اجلرح  السند،  نقد  األداء،  طرق  والتحمل،  األخذ  طرق  االكتساب،  وسائل  ومنها  املخطوطات، 

والتعديل، عند املحدثني.)82(

املخطوطات،  حمقق  يف  توفره  جيب  الذي  اجلوهري،  املطلب  إن  األخرى:  واللغات  العربية  اللغة   -
وخاصة  مثاًل،  والفارسية  كالرتكية  أخرى،  لغات  إىل  باإلضافة  هذا  العربية،  للغة  اجليد  اإلتقان  هو 
التي حتتوي نصوصًا علمية، كعلم احليوان والطب والفلك)83(، وهذا من أجل خدمة  املخطوطات 

النصوص، وحتقيقها حتقيقًا علميًا)84(.

- علم قراءة األعداد واحلروف: من العلوم التي ال تقل أمهية عن بقية العلوم األخرى، ومن املعلوم أن 
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املسلمني والعرب، اعتمدوا يف الرياضيات عىل احلروف واألعداد، مما يوجب عىل املحقق، أن يكون 
ً هبذه احلروف، وما يقابلها من أعداد)85(. ملاماّ

- معرفة األيام والشهور ومصطلحاهتا القديمة: حيث إنه عىل املحقق أن يعلم املصطلحات القديمة، 
االثنني)أهون(،...،  )األول(،  األحد  مثل:  ورشحها،  تفسريها،  يستطيع  حتى  والشهور،  لأليام 

اجلمعة)العروبة(، السبت)سيار()86(.

   إن حتقيق املخطوطات يستوجب نرشها، من أجل إفادة الباحثني مما تم حتقيقه، من جهة، وتفاديًا 
للوقوع يف إعادة حتقيق املخطوط نفسه، من طرف عدة باحثني يف نفس الوقت، من جهة أخرى. 

الوجه الرابع:رقمنة املخطوطات: 

تشكل الرقمنة كوسيلة تكنولوجية حديثة، أمهية بالغة يف تذليل الصعوبات، التي قد تواجه الباحثني، يف 
ق األمر باحلصول عىل النسخ، أو فهارس خمطوطات املكتبات، والرقمنة  جمال املخطوطات، سواء تعلَّ
أو التحويل الرقمي)87(، هي العملية التي يتم بمقتضاها، حتويل البيانات إىل شكل رقمي، ملعاجلتها 
بواسطة احلاسوب، وعادة ما يستخدم مصطلح الرقمنة، يف نظم املعلومات لإلشارة إىل حتويل النص 
يمكن عرضها عىل  الضوئي،  املسح  أجهزة  أحد  باستخدام  ثنائية،  إشارات  إىل  الصور،  أو  املطبوع، 
شاشة احلاسوب، وقد تطورت التكنولوجيا التي تعاملت مع خمتلف أنواع، ومصادر املعلومات ختزينًا، 
ومعاجلة واسرتجاعًا، والتي سهلت طريق املستخدمني، يف الوصول إىل ما حيتاجونه من معلومات، 
برسعة، ودقة، وشمولية وافية، بشكل كبري، ورسيع)88(، ومن هنا فان رقمنة املخطوطات، هي حتويل 
املخطوطات، من أشكاهلا التقليدية الورقية، إىل أشكال رقمية، يمكن معاجلتها باحلاسوب، بواسطة 

أجهزة الرقمنة، ينتج من خالل ذلك، خمطوطات رقمية. 

- املخطوط الرقمي: املخطوطات الرقمية، هي املخطوطات  التي تم حتويلها، من الشكل التقليدي 
)الورق- الربدي- اجللود- األحجار( إىل الشكل الرقمي )األقراص بأنواعها-واحلوامل اإللكرتونية 
األخرى()89(، عن طريق عملية الرقمنة )عىل شكل نص أو عىل شكل صورة( بغض النظر، عن وسيلة 
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التحويل، سواء أكانت بالتصوير أو املسح الضوئي  scanning أو بإعادة اإلدخال)90(، فنتحصل عىل 
خمطوطات مرقمنة، وبالتايل رقمية)91(، حيث أنه ال يمكن أن نتصور خمطوطًا، أنتج بصفة رقمية.

4. املكتبات الرقمية للمخطوطات: 

هي نوع من املكتبات الرقمية، ال حتتاج إىل مبنى)92(، تتيح املجموعات النفيسة، أو املواد التي ربام ال 
يتاح املجال ملطالعتها، نظرًا لطبيعتها، أو حلالتها)93(، وبام أن املخطوطات، هي أهم األوعية الفكرية، 
التي تعاين من سوء احلفظ، والصيانة خاصة إذا تعلق األمر باملخطوطات، التي الزالت يف اخلزائن 
تتأثر  ال  حتى  لالستخدام،  رقمية،  نسخ  إنتاج  إىل  للمخطوطات،  الرقمية  املكتبات  فتلجأ  الشعبية، 
آيل)95(.  نظام  باستخدام  ببليوجرافيًا،  وضبطها  رقمنتها  خالل  من  وذلك  األصلية)94(،  املخطوطات 
فإذا كانت املخطوطات يف املكتبة التقليدية، توضع عىل رفوف، بصفة منظمة، فان جمموعات املكتبات 
الرقمية للمخطوطات، ليست أكثر من خمطوطات رقمية، منظمة عىل وسائط التخزين اإللكرتوين)96(، 
املحيل  الداخيل  للتصفح  إما  وإتاحتها  مليزرة،  أقراص  عىل  منها،  النادرة  و  األصلية  نرش  ثم  ومن 
هو  كام  بالتصفح)97(،  خاص  برنامج  باستخدام  مدجمة(،  أقراص  عىل  املتاحة  املعلومات  )كقواعد 
خالل  من  املتاحة  املعلومات  )كقواعد  الشبكات،  عىل  اخلارجية  باإلتاحة  أو  املاجد،  مجعة  مركز  يف 
للبحوث  امللك فيصل  الرقمي للمخطوطات فقط، مثل مركز  الفهرس  بإتاحة  شبكة اإلنرتنت()98( 
والدراسات اإلسالمية بالرياض، أو تفحص املخطوط كليًا، كام يف مكتبة األزهر الرشيف الرقمية. إن 
شبكة اإلنرتنت، حتتوي عىل 160 موقعًا للمخطوطات العربية، منها 108 مواقع يعمل)99(، وليست 
اإلنرتنت هي املكتبة الرقمية، أو اإللكرتونية للمخطوطات، كام يمكن أن يتصور البعض، بل تساهم 
التي  العربية،  الدول  أنه ولألسف، ال يزال عدد  اإلنرتنت يف تأسيس ودعم تلك املكتبات)100(، إال 
تستخدم اإلنرتنت يف جمال املخطوطات، قلياًل وحمدودًا، رغم أن هذا ارتباطها هبذه الوسيلة، حمتوم، 
إن مل يكن اليوم، فسيكون يف الغد، ألن هذا واجب، متليه رضورة مواكبة التطورات العلمية، يف كل 

حني)101(. 
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1.4. نامذج ملكتبات رقمية عربية للمخطوطات.

استثامر شبكة اإلنرتنت، يف  املاجد، رضورة  إدارة مكتبة مركز مجعة  أدركت  لقد  املاجد:  مركز مجعة 
من  املستفيدين  بني  املسافات  طي  يف  مهاًم،  دورًا  اإلنرتنت،  عىل  املركز  لعب  ولقد  رسالتها،  إيصال 
الشبكة، قسم  املركز عىل  أقسام موقع  أوعية معلوماتية)102(، فكان أحد  يقتنيه من  ما  خدماته، وبني 
املخطوطات. ويف ظل األمهية الكبرية للمخطوطات، بوصفها شواهد تارخيية، وكنوزًا لإلبداع الفكري 
عىل مر الزمن، وبناء عىل ما تقتضيه، مسايرة ركب التقدم العلمي، والتكنولوجي يف العامل، والتحول 
إىل استخدام التقنية الرقمية يف التصوير، قام مركز مجعة املاجد للثقافة والرتاث، بالتحول من استخدام 
التصوير امليكروفيلمي، إىل التصوير الرقمي، الذي تعد درجته عىل قدر كبري من األمهية، فقد حصل 
املركز عىل أجهزة خاصة بالتصوير الرقمي، من كامريات، وأجهزة خاصة لتحويل املصورات الفيلمية، 
عىل أقراص مدجمة، وإدخال أنظمة احلاسوب، يف عملية عرض الصور، ضمن برامج معينة، كام زود 
عام  يف  التصوير،  من  النوع  هذا  استخدام  يف  التحول  عملية  وبدأت  أقراص،  وناسخات  بطابعات 
2000، ومنذ ذلك التاريخ، ُبدئ بتصوير مقتنيات املركز، عىل أقراص مدجمة، وتم اختيار أنواع معينة 

من الكامريات، التي تتمتع بمواصفات معينة، ورسعة عالية ودقة، يف أخذ صور املخطوط)103(.

مكتبة جامعة األمري عبد القادر اإلسالمية بقسنطينة )اجلزائر(: تعترب أول مكتبة رقمية عىل املستوى 
الوطني، تسمح باملحافظة عىل األوعية النادرة من أمهات الكتب واملخطوطات، يف العلوم اإلسالمية، 
التي حتتوي عليها مكتبة د.أمحد عروة اجلامعية، وتوازيًا مع استخدام النظام اآليل لتسيري وظائف مكتبة 
د.أمحد عروة اجلامعية، بدأت فكرة رقمنة رصيد املخطوطات، منذ سنة 2005، وخاصة ملا توفرت 
املخطوطات،  من  النادر  الكم  هذا  معاجلة  برضورة  املكتبة،  أطر  باهتامم  والبرشية،  املادية  الرشوط 
بالطريقة اآللية وهذا للحفاظ عىل خصوصية املخطوطات، ووضعها يف متناول الباحثني والدارسني، 
وخاصة بتوفر األجهزة واملعدات التي تساعد عىل ترسيع العملية، مقارنة بحوسبة األرصدة الوثائقية، 

التي حتتوهيا املكتبة املركزية)104(.
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مكتبة األزهر الرقمية: موقع مكتبة األزهر الرشيف، هو نتاج ملرشوع سمو الشيخ حممد بن راشد آل 
مكتوم حلفظ خمطوطات األزهر، حيث يمتلك األزهر الرشيف  42 ألف خمطوط، يف 63 موضوعًا، 
و  واإلسالمي،  العريب  الرتاث  حفظ  عىل  العمل  إطار  يف  اإلنرتنت،  شبكة  عرب  وإتاحتها  ورقمنتها 
العربية واإلسالمية عىل شبكة  للمخطوطات  اكرب شبكة  وإنشاء  العربية واإلسالمية،  نرش احلضارة 
اإلنرتنت، ويضم القسم العريب من املكتبة األزهرية، نسخًا من الرسائل اجلامعية فتضم 1644 رسالة، 
املكتبة منذ عام  ت  213 جملدًا، وقد زوداّ 2933 رسالة، تقع يف  املكتبة  القسم اإلفرنجي من  ويضم 
املجيد سليم، شيخ  عبد  الشيخ  مكتبة  املكتبة  املهداة،  كام تضم  الكتب  قيمة من  بمجموعة  1965م 
املكتبة  موقع  لألزهر،  اجلليالن  العاملان  أهدامها  التي  أمني،  أمحد  الدكتور  ومكتبة   ، األزهر  السابق 
خمطوطة   15783 املوقع  يضم    .http://www.alazharonline.org التايل:  الرابط  يف  متاح  الرقمية 
- حتى اآلن - يف خمتلف املعارف البرشية، من الرتاث اإلسالمي، مثل اجلامع الصحيح للبخاري، 
و إحياء علوم الدين حلجة اإلسالم أبو حامد الغزايل، ويتاح للمشرتكني يف املوقع، فقط تصفح أول 
مخس صفحات جمانًا، دون أي اشرتاك، وكي تستطيع تصفح املخطوط كاماًل، فعليك االشرتاك يف 
العام  املؤلف و رقمها  البحث عن املخطوطة، عن طريق اسمها، و اسم  املدفوعة. يمكن  اخلدمات 
أو الرقم اخلاص، أو الفن املوضوعي هلا، وال يمكن الربط بني فنني يف البحث، وحيتوي املوقع عىل 
كشاف موضوعي، بالفنون مرتب هجائيًا، وكشاف باملؤلفني مقسم إىل حروف، وبداخل كل حرف، 
نجد أسامء املؤلفني، وأمامها عناوين املخطوطات، هناك كشافان بالعناوين، أحدمها خاص بالكتب 

النادرة و يشمل 8 كتب.

مكتبة املدينة املنورة الرقمية: مكتبة املدينة الرقمية، موقع علمي، غري ربحي، ينطلق من املدينة املنورة، 
العلمي املكتوب، الذي تزخر به  النبي صىل اهلل عليه وسلم، ويعنى بالرصيد  مآزر اإليامن، ومهجر 
املكتبة العربية، من املؤلفات، سواء من الكتب، أو املوسوعات، أو املجالت أو املخطوطات، من تراثنا 
املقروء، وعرضه عىل الشبكة العاملية للمعلومات، اإلنرتنت، بأسلوب حيقق الفائدة العلمية، املرجوة 
ويوفر  القارئ،  ما خيدم  مع  تتناسب  وبطريقة عرض،  األرض،  بقاع  والباحثني، يف شتى  للدارسني 
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عليه اجلهد والوقت، وذلك باالستفادة القصوى، مما تتيحه التقنية احلديثة، من إمكانات يف التصفح، 
والعرض والبحث.

العريب يف جمال  العلمي  البحث  تنمية  العربية للمخطوطات يف  الرقمية  املكتبات  5. دور 
املخطوطات العربية اإلسالمية:

الوجه األول للبحث العلمي يف جمال املخطوطات:

صيانة وترميم املخطوطات: املخطوطات والكتب النادرة من مصادر املعلومات األولية التي ال يمكن 
تعويضها، لذا فاحلفاظ عليها أمر بالغ األمهية، كذلك فان هذه املصادر مشتتة وموزعة عىل املكتبات 
البدائل  فجاءت  بتداوهلا،  تسمح  وال  متلك  ما  أثمن  من  تعدها  مكتبة  وكل  العامل،  أنحاء  خمتلف  يف 
تاريخ  تعكس  التي  املصادر  هذه  ودراسة  لالطالع  والدارسني  الباحثني  أمام  املجال  لتفتح  املصغرة 
األمة وتراثها وفكرها وحضارهتا عىل مر العصور)105(، وهبذا حتفظ مراكز املخطوطات اجلديدة ذاكرة 
اإلنسانية املعارصة من خالل املخطوطات الرقمية وتبني خطط رقمنة املعلومات سواء كانت ختدم 

الرتاث الوطني أو تشارك العامل يف التحدي الرقمي املعارص)106(.

- إزالة العوائق التي حتول دون الوصول إىل الدراسات واألبحاث العلمية )107( يف جمال املخطوطات، 
وزيادة تأثري البحوث العلمية بزيادة الوصول إليها، حيث دفعت شبكة اإلنرتنت، املكتبات للتحول 
للمخطوطات،  التقليدية  للمكتبة  املستخدم  فالقارئ  اإلتاحة)108(،  نموذج  إىل  االقتناء،  نموذج  من 
سواء كانت خزانة خمطوطات خاصة)أهلية(، أو مكتبة عمومية، هبا رصيد من املخطوطات، عليه أن 

يذهب إليها، وقد يستغرق ذلك وقتًا حيتاجه الباحث، بل قد ال جيد ما ذهب من أجله.

- أما املكتبة الرقمية للمخطوطات، فإهنا تنقل املخطوطات، أو فهارسها عىل األقل، إىل الباحثني، سواء 
كانوا يف منازهلم، أو مكاتبهم، من خالل قواعد بيانات للمخطوطات)109(، عىل رشط أن تتوفر فيهم، 
خدمة االتصال عرب اإلنرتنت)110(، حيث تتيح مكتبة الفاتيكان مثاًل، أربع خمطوطات مكونة من 500 

صفحة، لعرشة علامء يف نفس الوقت، بتنوع اهتامماهتم، من خالل نظامها اآليل للمخطوطات)111(.
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- وما جتدر اإلشارة إليه هنا هو أن احلالة املادية للمخطوطات يف الكثري من املكتبات العامة واخلاصة 
للمخطوطات بالعامل العريب يف حالة يرثى هلا احلالة املادية للمخطوطات، خاصة خمطوطات اخلزائن 
الشعبية التي ال تتوفر فيها أدنى رشوط احلفظ، وهذا المتناع أصحاهبا عن تدخل اهليئات احلكومية أو 
العامة يف املخطوطات التي يمتلكوهنا، فاملكتبة الرقمية عىل األقل حتمي املخطوطات من الضياع خاصة 
تلك  وخاصة  إصابتها  نسبة  زيادة  توقف  عىل  والبيولوجية  والكيميائية  الطبيعية  للظروف  املتعرضة 
املخطوطات التي ال يسمح أصحاهبا بنقلها إىل خمابر الصيانة والرتميم، فاملكتبة الرقمية للمخطوطات 

حتتفظ لنا بنسخ رقمية يمكن الرجوع إليها وتبليغها إىل الباحثني يف أشكال رقمية.

- تكشف لنا املكتبات الرقمية مدى براعة وخربة املرممني واملرشفني عىل عملية الصيانة والرتميم، كام 
هو احلال يف املكتبة الرقمية للمخطوطات بمركز مجعة املاجد، حيث تقدم تلك املكتبة صورًا لبعض 

املخطوطات قبل وبعد عملية الرتميم بواسطة التصوير الرقمي للمخطوطات.

الورقية  املخطوطات  يف  تتواجد  قد  التي  املكروبات  انتقال  من  الباحثني  الرقمية  املكتبات  حتمي   -
جراحية،  عمليات  منهم  للكثريين  وأجريت  برصهم  فقدوا  باحثني  نسمع  ما  كثريًا  حيث  األصلية، 
عىل  حتتوي  والتي  الورقية،  األصلية  املخطوطات  مع  املبارش  تعاملهم  بسبب  العمر  مقتبل  يف  وهم 
فريوسات نتيجة تفاعل املكونات املادية والكيميائية للمخطوطات مع العوامل الطبيعية، والتي هتدد 

حياة الباحثني بالكثري من األمراض الصدرية واحلساسية وفقدان البرص.

- تعترب املكتبات الرقمية للمخطوطات احلل األمثل يف حفظ وصيانة الرتاث املخطوط املكتبة الرقمية 
تبقى  حيث  والضياع،  التلف  من  املخرب  خمطوطات  عىل  احلفاظ  يف  تساهم  باملخرب  للمخطوطات 

املخطوطات األصلية يف املكتبة وتتاح النسخ الرقمية هلا للتداول.

الرقمية  املكتبات  فان  وهلذا  تلفها،  إىل  يؤدي  قد  الورقي  شكلها  يف  املخطوطات  مع  التعامل  إن   -
للمخطوطات تعطي للباحثني احلرية يف التعامل مع املخطوطات الرقمية مقارنة ببعض االلتزامات 
التي جيب العمل هبا عند التعامل مع خمطوط ورقي كاحلامل مثاًل واملسند والقفزات والواقيات من 

الغبار والقراءة بحذر شديد.



موالي امحمدالمكتبات الرقمية والبحث العلمي العربي في مجال المخطوطات

379

الوجه الثاين للبحث العلمي يف جمال املخطوطات: فهرسة وتصنيف املخطوطات:

- إمكانية تنمية أرصدة املكتبات باملخطوطات يف أشكال رقمية عىل أساس التبادل حيث تنتهج بعض 
الدول كام هو احلال بالنسبة للمملكة املغربية باخلزانة احلسنية مثال يشرتط احلصول عىل نسخ رقمية 
للمخطوطات تقديم نسخ أخرى للمخطوط املطلوب أو ألي خمطوط آخر، وهو ما يزيد ما رصيد 

املكتبة من املخطوطات حتى ولو رقميًا عىل األقل.

- تقريب املخطوطات األصلية واألبحاث املتوصل إليها من الباحثني ومساعدهتم يف استثامر أوقاهتم 
و إمكانياهتم يف البحث العلمي.

- إمكانية الوصول الرسيع إىل املخطوطات، يف مصادرها املختلفة، دون احلاجة إىل تنقل الباحث من 
مكانه والتنقل إىل مقر مكتبات املخطوطات التقليدية.

- تعترب البطاقة الفهرسية بمثابة بطاقة هوية للمخطوط، ومتكن من اسرتجاعها يف حاالت الرسقة، 
له دوره  العربية للمخطوطات  الرقمية  املكتبات  إتاحة فهارس املخطوطات عىل مواقع  أن  والشك 
البالغ األمهية يف محاية املخطوطات املرسوقة من جهة ومن جهة أخرى يف التعريف باإلنتاج الفكري 

العريب اإلسالمي املخطوط لدى الباحثني العرب من اجل حتقيقه وإعادة بعث احلياة فيه من جديد.

فيه  البحث  يتم  للمخطوطات  الرقمية  املكتبة  موقع  ضمن  داخيل  بحث  حمرك  إنشاء  إن   -
باالختيارات، كاملؤلف واملوضوع أو بالكلامت املفتاحية يعترب عماًل ممتازًا مقارنة بالبحث عن 
خمطوطة ورقية يف مكتبة تقليدية قد تكون عملية إنشاء فهارسها حتمل الكثري من األخطاء ألن 
عملية فهرسة الكتاب املطبوع وفهرسة املخطوطات ختتلف متامًا وحتف تلك األخرية الكثري 
الصفات أمهها  بالكثري من  التحيل  املخطوطات  يتطلب من مفهرس  ما  الصعوبات وهو  من 

الصرب.

- فهارس املخطوطات مقارنة بفهارس الكتب املطبوعة كبرية، وقد تكون عىل شكل كتب ونحن نعلم 
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مشكلة النرش يف البلدان العربية، فعىل األقل يعترب الفهرس اإللكرتوين للمخطوطات، والذي يمكن 
إتاحته يف موقع املكتبة الرقمية حاًل مناسبًا بالنسبة إىل كثري من مشاكل الباحثني يف جمال املخطوطات.

- من املشكالت التي صادفت اإلنسان منذ القدم هي جتميع املعلومات بكل أشكاهلا لالستفادة منها 
املعلومات  وتعددها)112(واملخطوطات من مصادر  املعلومات وأشكاهلا  تنوع مصادر  احلاجة،  وقت 
املتنوعة األشكال، وهبذا فاملكتبات الرقمية للمخطوطات حتل مشكلة جتميع املخطوطات لالستفادة 

منها من طرف الباحثني.

- إن املخطوطات، غري متعددة النسخ، يف أغلب األحيان، فلكل خمطوطة خصائصها التي تتميز هبا 
عن النسخ األخرى، والتي قد تكون لنفس املؤلف، بل إن بعض املخطوطات، قد تكون الوحيدة يف 
العامل، كام هو احلال بالنسبة إىل خمطوطة فريدة يف البيطرة باململكة املغربية، خترج تلك املخطوطة فقط، 
للمعارض الدولية، بضامنات مالية للخزانة امللكية، تعادل مداخيل اململكة لسنة كاملة،)113( والشك 
من  هائاًل  عددًا  يمكن  سوف  خارجيًا،  أو  داخليًا  إما  وإتاحتها  املخطوطة،  تلك  رقمنة  عملية  أن 
الباحثني، من االطالع عليها، بحيث يمكن للباحث أن يتجول إلكرتونيًا، يف أوعية املكتبات الرقمية، 
املحلية، واإلقليمية، والعاملية للمخطوطات)114(، والتي تتيح خمطوطاهتا الرقمية إلكرتونيًا)115(، ألن 

املكتبة الرقمية، متثل الوجه املتطور للمكتبة اإللكرتونية)116(. 

- عندما حتول املخطوطة إىل الشكل الرقمي، يمكن للمرء اسرتجاعها بثواٍن، بداًل من عدة دقائق، 
وكذلك يمكن للعديد من األشخاص قراءة املخطوطة نفسها أو رؤية الصورة نفسها، يف الوقت نفسه، 
كام أن القائمني عىل حفظ املخطوطات، سيسرتحيون من عملية، جلب وإعادة املخطوطات، يف الوقت 
ومن  بسهولة،  باسرتجاعها  تسمح  بدقة  املخطوطات،  وتصنيف  فهرسة  لعملية  وسيتفرغون  نفسه، 
ناحية أخرى سيسمح وجود النسخ الرقمية للمخطوطات للباحثني، باالطالع عليها عرب اإلنرتنت، 
دون أن يكونوا مضطرين للحضور شخصيًا، إىل مقر وجودها)117(، وهذا ما يساهم اجيابيا يف توفري 

املادة العلمية للمستفيدين)118(. 
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الرقمية  املكتبة  تقيض  املعلومات)120(حيث  تقاسم  وإمكانية  للمخطوطات)119(  الدائمة  اإلتاحة   -
للمخطوطات، عىل مشكالت ساعات العمل، التي تؤرق املكتبيني التقليديني، وأرباب اخلزائن عىل 

حد سواء، بتبنيها مفهوم 24-07، أي أربع وعرشون ساعة يوميًا- سبعة أيام يف األسبوع)121(.

القضاء  إطالقًا  يعني  ال  للمخطوطات،  الرقمية  املكتبات  تعيشها  التي  الوظيفية،  التحوالت  إن   -
عىل العمل التوثيقي التقليدي، بقدر ما هو القاعدة األولية، لقيام املكتبة الرقمية للمخطوطات)122(، 
فاملكتبات الرقمية، هي تلك املكتبات التي تقوم فيها مجيع العمليات بشكل آيل، أو رقمي)123(، من 
هبا  يقوم  الفنية،  العمليات  من  العديد  هناك  إن  حيث   ،Access اإلتاحة  وإىل   ،Acquisition االقتناء 
إىل  باإلضافة  املعلومات،  والبحث عن  والتكشيف،  الفهرسة،  منها،  املكتبات  املتخصصون يف جمال 

اخلدمات املرجعية)124(.

الوجه الثالث للبحث العلمي يف جمال املخطوطات: حتقيق املخطوطات:

عليه  خمطوطة  حتقيق  شاء  من  إن  املخطوطات  حتقيق  قواعد  كتابه  يف  املنجد  الدين  صالح  يقول   -
أواًل أن يسعى إىل معرفة نسخها العديدة التي قد توجد مبعثرة يف مكتبات العامل ما استطاع إىل ذلك 
سبيال)125(، وال شك أن املكتبات الرقمية للمخطوطات ستسهل عىل الباحثني واملختصني يف عملية 
حتقيق املخطوطات، خاصة تكاليف الوصول إىل تلك املكتبات، التي غالبًا ما تصدر فهارس ورقية 

ناقصة.

- إظهار تفاصيل ال يمكن رؤيتها مبارشة عىل املخطوطة، حيث إنه وبعد رقمنة املخطوطة وإتاحتها 
عىل موقع املكتبة الرقمية للمخطوطات يمكن أن تظهر عليها تفاصيل ال ترى بالعني املجردة.

- هناك حماوالت عديدة يف قضية برجميات التعرف الضوئي عىل احلروف العربية وخاصة من طرف 
رشكة النظم العريب، حيث وصلت نسبة التعرف الضوئي عىل احلروف العربية إىل حد اآلن نسبة 70 % 
وهذا أمر مريح بالنسبة إىل الباحثني خاصة يف مرحلة مقابلة النسخة التي تعترب من أهم مراحل عملية 
التحقيق، وستوفر عليهم الكثري من اجلهد يف إجراء عمليات التحقيق، وهذه اخلدمة يمكن أن تتاح يف 
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مواقع املكتبات الرقمية العربية للمخطوطات.

- تشكل املكتبات الرقمية الوسيلة املثىل يف التعريف املخطوطات املحققة، وهو ما حيتاجه الباحثون 
العرب اليوم، وخاصة يف بحوثهم األكاديمية كإعداد رسائل املاجستري أو الدكتوراه، بحيث متكنهم 
املكتبات الرقمية للمخطوطات من معرفة املخطوطات التي حققت والتي مل حتقق بعد، والتي نرشت 
والتي مل تنرش بعد، حتى ال يقعون يف مشكلة إعادة التسجيل من جديد يف مواضيع بحوثهم ألنه قد تم 

التطرق إليها وحتقيقها يف جامعات أخرى سواء داخل الوطن أو خارجه.

- الكل يعلم أن الباحث العريب اليوم يعاين من مشكالت تم التطرق إليها يف بداية هذا البحث، منها 
مشكلة االنفاق عىل البحث العلمي وعىل الباحث العريب، وتشكل املكتبات الرقمية للمخطوطات 
أو  زمني  أو  مادي  تعب  دون  رقمية  أشكال  يف  املخطوطات  عىل  الباحثني  حلصول  مناسبًا  عاماًل 

صحي.

الوجه الرابع للبحث العلمي يف جمال املخطوطات: رقمنة املخطوطات:

- تشكل عملية الرقمنة عنرصًا أساسيًا مهاًم يف التحول إىل املكتبة الرقمية للمخطوطات، حيث تعترب 
الرقمنة هي الطريق نحو إنشاء أي مكتبة رقمية وخاصة إذا تعلق األمر باملخطوطات، ألن مصادر 
املعلومات األخرى قد توجد يف نسخ إلكرتونية حمضة ومتعددة لكن املخطوطات هي ما كتب قبل 

ظهور الطباع،ة وهلذا فال يمكن أبدًا االستغناء عن الرقمنة يف إنشاء مكتبة رقمية للمخطوطات.

- يمكن للمكتبة الرقمية للمخطوطات أن تنتهج عملية البيع اإللكرتوين من خالل احلصول عىل ثمن 
املخطوطات يف أشكاهلا الرقمية من خالل موقع املكتبة عىل اإلنرتنت.

- رفع درجة االهتامم برقمنة اإلرث الثقايف واحلضاري للمجتمعات العربية واالهتامم بنرشه إلكرتونيًا 
لتعزيز اتصال احلضارة العربية باحلضارات اإلنسانية األخرى، واستغالل املوجة اجلديدة من الربجميات 

لبناء وتعريب التطبيقات الداعمة للمحتوى العريب)26(.
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اخلامتة:

من منطلق أن املخطوطات تعترب معيارًا لقياس البحث العلمي يف أي دولة من الدول، حيث إن الدول 
التي حتافظ عىل خمطوطاهتا حتفظ بالتايل ذاكرهتا من الضياع، ونظرًا ألن املخطوطات تفتح أمام الباحثني 
العرب جماالت واسعة للبحث العلمي يف جمال املخطوطات العربية اإلسالمية فإن املكتبات الرقمية 
املخطوطات  جمال  يف  العريب  العلمي  البحث  عجلة  دفع  يف  مهمة  أداة  تعترب  للمخطوطات  العربية 
وتنميته، وبالتايل تنمية املجتمعات العربية من النواحي االقتصادية والسياسية واالجتامعية والثقافية 

والفكرية.
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والرتاث، س.08، ع.29-30، يوليو 2000، ديب: مركز مجعة املاجد للثقافة والرتاث، 2000، 
ص.100.

، متاح عىل األنرتنت عىل  وليم آرمز؛ ترمجة امحد عبد اهلل، cybrarians journal، ع.15، مارس 2008. 115
موقع:www.cybrarians.info  )تاريخ الزيارة 2008/08/17(.

، مارس  رجب عبد احلميد حسنني، املكتبات الرقمية: التخطيط واملتطلبات، cybrarians journal، ع.15. 116
2008، متاح عىل األنرتنت عىل موقع:www.cybrarians.info  )تاريخ الزيارة 2008/08/17(.
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املؤمتر احلادي والعرشون

لالحتاد العريب للمكتبات واملعلومات

البيان اخلتامي والتوصيات
حتت رعاية دولة رئيس جملس الوزراء الشيخ سعد الدين احلريري، وبالتعاون مع وزارة الثقافة، ومجعية 
املكتبات يف اجلمهورية اللبنانية، نظم االحتاد العريب للمكتبات واملعلومات مؤمتره احلادي والعرشين 
يف العاصمة اللبنانية بريوت خالل الفرتة ما بني 6-8 أكتوبر 2010 م حتت عنوان : املكتبات الرقمية 

عريب@نا : الرضورة، الفرص والتحديات. 

وقد شارك يف املؤمتر 600 مشارك يمثلون الدول العربية اآلتية: األردن، واإلمارات العربية املتحدة، 
والبحرين، وتونس، واجلزائر، والسودان،  وسوريا، والسعودية، والعراق، وُعامن، وفلسطني، وقطر، 
والكويت، ولبنان، وليبيا، ومرص، واملغرب، وكندا، وفرنسا. باإلضافة إىل عدد من املنظامت العربية 
والعلوم،  والثقافة  للرتبية  العربية  واملنظمة  العربية،  الدول  اليونسكو، وجامعة  بينها  والدولية؛ ومن 

واحتاد إذا عات الدول العربية. 

وقد أقيم حفل االفتتاح يوم اخلميس 7 أكتوبر 2010م يف مقر األونسكو، حيث ألقى األستاذ الدكتور 
حسن الرسحيي كلمة االحتاد العريب للمكتبات واملعلومات، ثم ألقى الدكتور فوز عبداهلل كلمة مجعية 
املتخصصة/ فرع  املكتبات  الدكتور عبد اهلل احلفيتي رئيس مجعية  ألقى  بعد ذلك  اللبنانية،  املكتبات 
اخلليج كلمة املشاركني، كام ألقى رئيس بلدية بريوت الدكتور بالل محد كلمة هبذه املناسبة، وألقت 
حنا  األستاذ  ألقى  ثم  كذلك،  كلمة  املستدامة  للتنمية  احلريري  مؤسسة  رئيسة  احلريري،  هبية  النائبة 
االجتامعية  الشؤون  وزير  معايل  ألقى  وأخريًا  الثقافة،  وزارة  كلمة  الثقافة  وزير  معايل  ممثل  العميل 

الدكتور سليم الصايغ كلمة رئيس جملس الوزراء الشيخ سعد الدين احلريري. 

وقد نوقشت  يف املؤمتر خالل أيامه الثالثة )77( ورقة عىل النحو اآليت: 

اليوم األول/ االربعاء 6/ أكتوبر 2010 وفيه قدمت )27( ورقة علمية. 

اليوم الثاين/ اخلميس 7/ أكتوبر 2010 م وفيه قدمت )37( ورقة علمية. 

اليوم الثالث/ اجلمعة 8/ أكتوبر 2010 م وفيه قدمت )15( ورقة علمية. 
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للمكتبات  العريب  االحتاد  جائزة  وهي  لالحتاد؛  الرئيسة  اجلائزة  عن  االفتتاح  حفل  يف  أعلن  وقد 
واملعلومات للشخصية العامة الداعمة للمكتبات واملعلومات والنشاط الثقايف للعام 2010 م، وقد 
تم منح اجلائزة هذا العام للسيدة سوزان مبارك، سيدة مرص األوىل، ثم ألقى سعادة سفري مجهورية 

مرص العربية لدى لبنان كلمة هبذه املناسبة. 

والنرش  واملعلومات  املكتبات  جمال  يف  األوائل  الرواد  من  ثالثة  تكريم  املؤمتر  فعاليات  تضمنت  كام 
وهم: 

	 األستاذ الدكتور حممد حممد أمان. 
	 األستاذ الدكتور سعد حممد اهلجريس. 

 .  	ArabiaInform األستاذ حممد عليوه مدير رشكة
كام تم اإلعالن عن جوائز وأنشطة االحتاد األخرى للعام 2010 م، حيث فاز الدكتور نبيل عكنوش 
من اجلزائر بجائزة أفضل رسالة علمية يف علم املكتبات واملعلومات، كام فاز بجائزة جيل )اعلم( كل 
أفضل مرشوع  بجائزة  وفاز  نعمة،  بو  وقويدر  الزبيدي،  وزينب  قباين،  كرفيو، ونرسين  إبراهيم  من 
مجعية السبيل عن مرشوع املكتبة العامة، ووزارة التعليم العايل السعودية عن مرشوع املكتبة الرقمية 
السعودية. وفاز بجائزة الرواد املقدمة من رشكة النظم العربية املتطورة األستاذ الدكتور هاين العمد 
من األردن، واألستاذة الدكتورة ناجية قموح من اجلزائر. وقد حجبت جائزة أفضل بحث يف جمال 
املعلوماتية الصحية، وجائزة أفضل العروض هلذا العام. وفاز بجائزة أفضل بحث قدم للمؤمتر هلذا 
العام كل من املهندس عبد الرزاق غزال، واالستاذ كامل بوكرزازة، والدكتور تومي عبد القادر، وفاز 
املكتبات  ومجعية  األردنية،  واملعلومات  املكتبات  مجعية  من  كل  عربية  مكتبات  مجعية  أنشط  بجائزة 

واملعلومات السعودية. 

املكتبات  جمال  يف  املتخصصة  والكتب  والربجميات  للنظم  معرض  املؤمتر  هامش  عىل  أقيم  كام 
واملعلومات. ونظم االحتاد رحالت سياحية إىل كل من جبال الشوف، ومدينة جبيل، ومدينة صيدا، 
وتكرياًم للمشاركني نظم حفل موسيقي يف قاعة األونسكو. كام عقدت ورشة عمل قبل املؤمتر بعنوان: 

كيف أنشىء مستودعًا رقميًا؟ شارك فيه اثنان وعرشون مشاركًا من خمتلف الدول العربية. 

وقد اجتمع رئيس االحتاد العريب للمكتبات واملعلومات وأعضاء املكتب التنفيذي مع رؤساء مجعيات 
والعراق،  والسودان،  وسوريا،  والسعودية،  واجلزائر،  األردن،  من  كل  يف  واملعلومات  املكتبات 
وُعامن، وفلسطني، والكويت، وليبيا ولبنان. وتم االتفاق عىل رضورة تفعيل التعاون بني اجلمعيات 
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الوطنية وبني االحتاد، وكذلك بني مجعيات املكتبات العربية فيام بينها. ورضورة عقد اجتامع سنوي 
يتزامن مع املؤمتر السنوي لالحتاد، كام تم االتفاق  العربية يف جمال املكتبات واملعلومات  للجمعيات 

عىل قيام مجعيات املكتبات العربية باختيار املنسقني لالحتاد يف بلدهم. 

التوصيات: 

	 العمل عىل نرش الوعي لدى املجتمعات العربية عمومًا ومتخذي القرار خصوصًا بأمهية ورضورة 
االهتامم باملكتبات واملكتبات الرقمية ألغراض البحث والتطوير والتنمية يف خمتلف جماالهتا. 

	 رضورة توافر البنية التحتية األساسية الالزمة النتقال املكتبات التقليدية العربية إىل البيئة الرقمية 
واملتمثلة متثاًل رئيسًا يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، والكوادر البرشية املؤهلة. 

	 اإلرساع يف تدريب وتأهيل الكوادر البرشية العاملة حاليًا يف خمتلف املكتبات العربية؛ لتمكينهم 
أثناء اخلدمة بمختلف  التدريب  الرقمية، وذلك من خالل برامج  البيئة  من العمل مستقباًل  يف 

أشكاهلا وبراجمها. 
	 تدريس مادة املكتبات الرقمية يف برامج تدريس علم املكتبات واملعلومات يف الكليات واجلامعات 

العربية يف خمتلف مستوياهتا األكاديمية. 
	 عقد املزيد من ورشات العمل، والندوات، وامللتقيات العلمية، واملؤمترات املتخصصة يف جمال 
للمكتبات  العريب  االحتاد  مع  والتعاون  بالتنسيق  العربية  الدول  خمتلف  يف  الرقمية  املكتبات 

واملعلومات واجلمعيات الوطنية. 
	 رضورة تبادل اخلربات بني املكتبات العربية يف املجال اإلكرتوين والرقمي، ورضورة تقديم كل 

دعم ممكن للمكتبات يف العراق وفلسطني؛ ملساعدهتا يف الدخول إىل البيئة الرقمية. 
	 تشجيع حركة التأليف والنرش يف جمال املكتبات الرقمية ودعمها، وإجراء املزيد من الدراسات 
والبحوث العربية،  وتشجيع طلبة املاجستري والدكتوراه يف ختصص علم املكتبات واملعلومات يف 

اجلامعات العربية عىل إعداد رسائلهم يف جمال املكتبات اإللكرتونية والرقمية. 
	 رضورة االستفادة من التجارب العربية والدولية الناجحة يف جمال املكتبات الرقمية. 

	 رضورة تفعيل التعاون مع املنظامت العربية ذات العالقة باملكتبات واملعلومات. 

وقد قرر املشاركون رفع برقيات شكر وتقدير إىل كل من: 

الشيخ سعد الدين احلريري/ رئيس جملس الوزراء اللبناين.  — 
معايل وزير الثقافة.  — 

سعادة رئيس بلدية بريوت.  — 
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سعادة النائب السيدة هبية احلريري.  — 

كام تقرر أن يعقد املؤمتر الثاين والعرشون لالحتاد العريب للمكتبات واملعلومات يف السودان. 

اقرار  خالهلا  وتم  2010م  أكتوبر   /8 املوافق  اجلمعة  يوم  لالحتاد  العمومية  اجلمعية  عقد  تم  وقد 
التعديالت عىل النظام األسايس، كام عقدت االنتخابات وتم انتخاب كل من: 

رئيسًا )السعودية(  أ.د. حسن عواد الرسحيي     
نائبًا للرئيس )مرص(   أ.د. هشام عزمي     

أمني الرس )تونس(    أ. صالح الدين بن عيسى    
أمني املال )تونس(   أ.نبيل بن عامر     

عضوًا )األردن(  أ.د. ربحي علّيان     
عضوًا )السودان(  د. حممد عيساوي     
عضوًا )لبنان(   أ. كالريس شبيل     

واهلل ويل التوفيق ،،،

ttttt
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تنويه

تم حذف الشكر يف البحثين اللذين تم نشرمها يف المجلة يف » العدد السادس« 
بحسب البيانات اآلتية:

القرين ، عبدالرمحن. »مركز معلومات مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر: 
دراسة حالة«. )اعلم( ، ع6 )مجادى األولى 1431 - أبريل 2010(

ص ص 139 - 181. 
والباحث يشكر جامعة الملك عبدالعزيز بجدة وعمادة البحث العلمي 

لدعمهما البحث برقم 2-ح429-004

السريحي، منى داخل. »مراكز المعلومات يف وكاالت األنباء الوطنية: 
دراسة لمركز المعلومات يف وكالة األنباء السعودية )واس ( )اعلم(،  

ع6 )مجادى األولى 1431 - أبريل 2010( ص ص 82 - 138. 
والباحثة تشكر جامعة الملك عبدالعزيز بجدة وعمادة البحث العلمي 

لدعمهما البحث برقم 428/521
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Information security awareness among Universities faculty members:
A case study in Majmaah University.

Hamad Ibrahim Alomran, Ph.D.
Assist Professor
Department of Information Studies
College of Computer and Information Sciences
Al-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University
alomran@mu.edu.sa

Abstract:

Internet become extremely important to people in general and researchers in particular, it Influenced 
of their life and work, but it has pose a risk of threatening the security of their information, so 
information security becomes one of the fields that many of institutes spend a lot of their budgets 
to increase it. 

In this study, the researcher aimed to review the general concepts of information security, the level 
of awareness and knowledge of faculty members in universities (Almajmaa University as a case 
study) to achieve the requirements of the security of their information, and their ways to meet the 
penetration and sabotage.

The researcher found that the level of awareness among university faculty members in matters 
related to information security is good, and the level of familiarity with the basic concepts in the 
field of information security is acceptable, but they need training to raise the level of awareness, and 
the skills required to possess competence in this area.

Through the findings of the researcher, it is recommended to develop a policy for the security of 
information for the universities, and to benefit from the experiences of international universities in 
the field of raising the level of awareness of faculty members of information security.

ttttt
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Musfirah D. Alkhethaami, Ph.D.
Information Studies Dept.
Imam University
alkathami882@hotmail.com

Abstract:

This study examines the information behavior of students in secondary schools searching for information 
about university specialties. The study population sample was selected among the students in two sections 
(scientific and literary) in children schools (girls) in Riyadh, Saudi Arabia. It focused on schools that 
are affiliated to the Department of Culture and Education in the Armed Forces. Identifying the scientific 
preferences of students and learning about their desires to continue university education is firmly attached 
to the availability of sufficient information for them to make the right selection of the university specialties. 
Achieving these goals underscore the importance of information for helping students to make better 
decisions concerning their future careers in relation to skills and specialization offered by universities. 
This study used survey methods and developed questionnaires for collecting and analyzing data. Out of 
the 200 questionnaires distributed, 114 questionnaires were collected and used in the study. 

This study showed that 61 students representing 53.5% of the population surveyed were specialized in 
science subjects. The survey also revealed that 84 students or 73.7% of the total population were well 
versed in English language. In addition, 107 students, (93.9 %) of the population, expressed their desires 
to continue their studies towered the university certificate. Among the students, 66 or 57.9% of the total 
population surveyed said they would like to search for information about university specialties in order 
to help them in the selection process.  

The study recommended that availability of information about academic specialties in universities is 
important for helping secondary school students to plan for their future careers. It is recommended that 
Internet services should be provided in the school system along with brochures and any other information 
that can be used for supporting student search for information about universities. Schools should increase 
access to the Internet by making computers available to all students in secondary schools. This will 
enhance their abilities to become aware about various programs and specialties offered by different 
universities.     

ttttt

Information seeking behavior of female high school students 
searching for university disciplines
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Abdullah Husein Metwalli, Ph. D.
Associate Professor
Dept. of Library, Documentation and IT
Cairo University
Abdabc2005@gmail.com

Abstract: 

This paper examines the experience of the floating library “Doulos” as a distinct and very special 
model of the mobile libraries, in terms of: history, design, parts, and the goal sailing for and moves 
from one port to another, in addition to the crew working on it and the tasks assigned to each of them, 
Finally, the activities and services that provided, with the study of the possibility to benefit from this 
experience in the Arab world.

Key words: Mobile libraries, Floating library, Doulos, the Arab world.
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Doulos as a floating library: study of its experience and 
applicability in Arab World
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Field training and its influence on study program: the Case of female 
section of Information Study Dept at Umm Al-Qura University

Mohammed Ahmed Basaqr, Ph.D.
Assistant Prof, Information Studies Dept.; and Dean, College of Social Sciences
Umm Al-Qura University
mbasager@hotmail.com 

Abstract:

This study deals with field training and its influence on the study plan from the perspective of female 
students in the department of information science at Umm Al-Qura University. The descriptive 
approach is used to conduct this study and two Questionnaires are prepared to generate the necessary 
data .The first Questionnaire is addressed to the female students of information science at Umm al-
Qura  University, and the second is intended for the officials and training staff in training institutions. 
These Questionnaires seek to identify the point of view of both the students and the training providers 
with regard to field training.

 The most important results of this study indicate that both officials and training staff in training 
institutions together with the training supervisor in the department of information science all have 
pre-set clear objectives for training .It is also found that the training officials and staff indicate that 
the level of the students who are trained with them is satisfactory. The vast majority of the trainee 
students admit that  training has been of great benefit to them and helped them to acquire skills 
that can never be attained through pure academic study. The study comes up with some important 
suggestions such as improving some subjects in the study plan of the department so that they can 
match the requirements of the labor market .It is also recommended that students should be given the 
chance to choose the place of their training and the group they like to train with. It is hoped that this 
would motivate the students to work harder and give them some form of self-confidence. This will 
also help the students, right from the beginning of their training, to improve their communication 
skills and to acquire the ethics of their jobs and to develop the spirit of team work.

 ttttt
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Waleed Ali Albadi
College of Arts and Social Sciences
Sultan Qabbos Univ.
waleedb@squ.edu.om

Abstract:

The purpose of this study was to investigate the reality of digital libraries in Oman, and study the 
most important obstacles of administrative, financial, technical and human resources that hinder the 
establishment of Digital Library Project of Oman.

The study found a number of conclusions, including:

- Digital libraries of great importance in the reality of libraries and Oman can we infer that there are 
some attempts to create digital libraries.

- Sultanate of Oman Facing, like many countries, some of the challenges at the technical level, 
legal, educational, financial, and can overcome these obstacles through courage and presence of 
administrative and pre-planning and ongoing support.

. In the light of these findings some recommendations were presented, as a necessity by the strategic 
studies and feasibility studies to create a digital library of Oman, and the involvement of the private 
sector in the implementation of the Digital Library Project of Oman .

Key  words:
Digital libraries, electronic libraries, infrastructure, human resources
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Challenges of Omani Digital Libraries:
Practical study on Al-kawkab as first non-profit DL

www.al-kawkab.net
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Abstract:

Electronic media is the fruit of progress and modernization resulting from the case of a merger 
between telecommunications and information technology, Electronic media is the media that is 
carried out through electronic methods, especially the Internet, therefore it has become the focus 
of attention in the media market as a result of easy access and speed of productivity. In addition it 
provides a vast measure of intellectual freedom.

Electronic media in the era of globalization and information technology caused no dough a 
remarkable process of mass communication, where one is able to conduct a complex and complicated 
processes at the same time to send, receive, communicate collectively and comment freely without 
restrictions. 

Accordingly, electronic media shares in reshaping not only traditional communication patterns based 
on the monopoly of the political elite and the cultural rights of the media, but also the restructuring 
of the patterns of social values among people.. Emerged blogs, YouTube, Face book and other social 
forms that have become the focus of most social groups. Hence, the question that is to be raised 
is how far does the electronic media is to inform the future and to what extent that affect human 
relationships? 

These questions could  be the focus of the presentation and analysis related to the issues of electronic 
media and its relationship to human beings to examine the future of the media in the in the Egyptian 
society.
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The future of Electronic Media in Egypt in the light of 
Globalization
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Student Satisfaction of  Towards LIS specialty:
 the Case of  King Abdul Aziz University
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Abstract: 

The current study explore, the student  satisfaction of  specialty and the study of  libraries and 
information science department in, University of King Abdul Aziz to establish the extent accepted 
by their environment for the study department, and the factors that are satisfactory to them to 
department and specialty, as well as trying to explore new insights to support the positive outlook 
towards specialization.

 ttttt



Ialam

12

National Information Policies and Protection of Ideological Values: A Survey 
study of the Impact of Popular Songs on the Youth’s Values in Jeddah.
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Abstract: 

This study investigated the National Information Policies and Protection of Ideological Values using 
the Survey method to determine the Impact of Popular Songs on the Youth’s Values in Jeddah City 
as one of the globalization products which has big influences on their identity. As part of a larger, 
multi-method, longitudinal study on youth’s self-views and media preference, the present study 
investigated the popular music such as the most common being pop and rock, followed by hip-hop, 
video clip and rap section of a self-report questionnaire. Data gathered from six schools in different 
parts of Jeddah.

Four objectives were guided the path of the study, these were about: the role of information policy 
upon thinking security on the Youth’s Values in Jeddah City, the extent of use of different sources of 
digital sites on the Internet on the Youth’s Values, the favorite famous songs on the Youth’s Values, 
and the ethic values that the famous music will impact on the Youth’s Values in Jeddah City.
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Abstract:

This paper talks about the experience of Algeria in the young field of applied information and 
communication technology at the academic level, particularly university libraries, through a network 
RIBU : Réseau Inter Bibliothèques Universitaires ,which was established within the project of 
European support for higher education of the Mediterranean countries. Are involved in this project, 
nine university libraries to the center with the Algerian Foundation Alserest cerist responsible for 
the development of the program management automation libraries squirrel adopted in this project, as 
well as two European libraries college scandals, from the University of Belgium and France.

The study sponsors, through the visibility, and the stages of completion, and clients of the tags, and 
various technical procedures, technical and organizational him, from the hardware and software 
and human resources, particularly those relating to the issues of the internship and training for the 
practical implementation of the project in Algeria. 

As has been the most important achievements of the project which is to achieve the index common 
for university libraries are members of the network, with the stand on the most important problems 
encountered and the most important projects that aspire to achieve, particularly those relating to the 
expansion of the project on all the university libraries of Algeria and the establishment of virtual 
library, which includes a number of electronic sources digital and accessible to Algerian students.

  
 

Key words: network RIBU - University Libraries - Algeria - Virtual Library
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Algerian University Libraries Network (RIBU): reality and future 
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Abstract: 

Which is obvious to one of the Arab countries, reserves the treasures, many of the heritage of the manuscript in 
various types of knowledge, through various angles, palaces, mosques, which is a wide scope, for investment 
in the Arab scientific research, because the object of Arab scientific research in the field of Arabic Manuscripts 
of the Islamic multiple, given the specificities of the manuscript Arab-Muslim world, and this opens the way 
for the largest possible number of Arab researchers, in order to detect it, and to make it, which is reflected in 
the Arab and Islamic societies positively, and the premise that the manuscripts, as a benchmark to measure the 
development of scientific research, to the State of States, States that maintain the heritage of the manuscript, 
and maintained by, and available, and to make it to the researchers, maintains, and therefore the memory of its 
past, and then disappearing from history, and thus the adoption of its present, and future, on the basis of its past.  
   With the advent of modern technologies of all kinds, are able to researchers today, access to manuscripts in 
the form of digital, even if outside the home, through the sites of digital libraries of manuscripts, or what is 
known as digital libraries heritage also, this type of libraries, easy access to Arab researchers, provide a lot 
of effort, and shorten the distances, the completion of scientific research, Arabic, which serve the Arab and 
Islamic heritage of the manuscript, which represent the sites of digital libraries in Arabic scripts, concern of 
many researchers, because of the availability of services, Zllt a lot of difficulties and obstacles, encountered 
in their research and publicize the various results research projects, and exchange locally and internationally.  
   In the great importance of the Arabic manuscripts of the Islamic, as many historical citations, and treasures 
of intellectual creation, over time, the duty required by keeping pace with scientific progress and technological 
development in the world, and imposing, is dictated by the need to keep pace with scientific developments in 
a while, thus contributing to the retrieval of Arabic manuscripts in the Islamic located in the libraries of the 
world, through exchanges, will also enable us to save thousands of manuscripts, which is forgotten, and brought 
them centuries is reeling under the dust, and ordinary time, and bring it back to life again to perform its function 
of intellectual and useful in the development of Arab scientific research in the field of manuscripts, which 
contributes to the development of Arab and Islamic societies, and strengthen communication Arab civilization 
civilizations other humanitarian, hence the following study in order to shed light on different aspects of scientific 
research in the field of Arabic manuscripts, Islamic, and explain the importance of digital libraries in Arabic 
manuscripts in the Development of Arab scientific research in the field of manuscripts Arab-Islamic.  ttttt
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