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

2  -تنشر المجلة تقارير المواكبة )State-of-the art( التي تمثل تأليفًا )Synthesis( للتطورات 
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.

ttttt



7

كلمة رئيس التحرير

االعتامد الرقمي يف الجامعات وتطوير المحتوى الرقمي العربي

أ. د. حسن بن عواد السرحيي

يشهد قطاع التعليم العايل يف الوطن العربي هرولة غير مسبوقة نحو تطبيق متطلبات االعتماد األكاديمي 
والحصول عىل شهادات االعتماد من جهات عدة يف الغالب تصنف عالمية وهي يف حقيقتها أمريكية أو 
بريطانية أو استرالية أو غيرها ومن ضمن ذلك مؤسسات االعتماد األكاديمي واالعتماد المؤسسايت. 
لتطبيق  العايل  التعليم  يأخذ مؤسسات  متميز  فإن مفهوم االعتماد األكاديمي مفهوم  المبدأ  ومن حيث 
ما  كل  مع  نحن  ولذلك  والتكاملية  والشفافية  واالنضباط  الجودة  بمعايير  وااللتزام  المؤسسايت  الفكر 
من شأنه االرتقاء بالعملية التعليمية والبحثية والرقي بالممارسات وتشجيع التميز الحقيقي والوصول 

بمستويات التعليم العايل لمستويات تسهم يف تخريج أجيال فاعلة مفيدة لمجتمعها.

ولكن نلمح وبصدق هرولة غير مسبوقة من الجامعات نحو ما أسميه االعتماد الرقمي ونحن نعلم أننا 
نتتبع أرقاماً فقط ولسبب بسيط وهو أن كل إدارة جامعة تريد أن تزيد يف تصنيفها الرقمي عالميًا عبر أي 
مقياس كان. ومن هذه المعايير الرقمية التي تجري وراءها الجامعات جريًا وتفرضه عىل منسوبيها وهو 
النشر باللغة اإلنجليزية يف مجالت مكشفة أو مقيمة بما عرف ب )ISI( وذلك ألن االستشهاد وتردد 
اسم الجامعة سيزيد تصنيفها وبذلك يرتفع أو ينخفض تقويم الجامعة من ضمن ما يتم تقويمه هبا من 
المعرفة  العلوم ونقل  توطين  الطريقة ال يخدم  الرقمي هبذه  االعتماد  الجري وراء  معايير أخرى. هذا 
الجامعات  علينا  تخرج  أن  من  وبدالً  العالمية  الخارطة  يف  العلمي  العربي  الرقمي  المحتوى  وزيادة 
بنموذج فيه إبداع وتوازن خرجت علينا بتبعية ال فائدة علمية منها خاصة يف مجاالت عدة ال يحتاج فيها 
الغرب لكتابات باللغة اإلنجليزية وإنما يحتاج فيها الباحث والطالب والمجتمع العربي للقراءة باللغة 
العربية ومن ثم توطين مثل هذه العلوم. أنا أؤمن بأمهية اللغات للباحثين وأشدد عىل أن من أهم أدوات 
صناعة الباحث إجادته ألكثر من لغة ولكنني أريد للمجتمع العلمي العربي أن ينهض وإىل أن يكون لنا 
بصمة عبر الفضاء اإللكتروين وأن تكون لغتنا العربية ممثلة يف المحتوى الرقمي العربي عىل األقل بما 

يماثل نسبة التمثيل السكاين عالمياً وليس أقل من ُخمس تمثيلنا حتى.

المحتوى  لدعم  بن عبدالعزيز  الملك عبداهلل  الشريفين  الحرمين  مبادرة خادم  أهداف  تتبعت  وعندما 
الرقمي العربي والمتمثلة باآليت

دعم الجهود المبذولة إلثراء المحتوى العربي وتحفيزها.	 
دعم تطوير األدوات المعنية يف إثراء المحتوى العربي وتحفيزها.	 
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اإلسهام يف إتاحة المحتوى العربي وأدواته للمستخدمين.	 
وضع المعايير المتعلقة بالمحتوى العربي وأدواته.	 
وضع مؤشرات إثراء المحتوى العربي وقياسه.	 
نشر الوعي بأمهية المحتوى العربي وكيفية تطويره.	 

ثم تابعت ما تقوم به الجامعات ومنها السعودية فعرفت أننا نسير دون رؤية وإستراتيجية وطنية واضحة 
تتناغم فيها المبادرات والسياسات العليا مع بعض الممارسات وال يمكن أن يكون التميز عبر الهرولة 
لتلميع ترتيب الجامعة بأي شكل حتى لو كنا نعتقد أننا ال نستحق مثل هذا الترتيب وإننا مل نتغير فعليًا.
والمفروض أن نترك ماذا يريدون ونركز عىل ماذا نريد وحتمًا سنصل لنتيجة أننا نريد أن نكون األميز 
وهنضة  برعاية  نسهم  وأن  فاعلة،  مخرجاتنا  تكون  وأن  وعلمية،  عالمية  رسالة  وأصحاب  واألفضل 
العلوم. ولذلك يجب علينا أن نكون مبدعين ومؤسسين للفكر ال ناقلين له وتابعين يف كل شيء. ولما 
ال يكون لنا مؤشرات تميز عربية يف مجال النشر العلمي، ولما ال هنتم بصناعة النشر اإللكتروين ونقننها 
ونطورها ونبدأ بالمجالت العلمية يف الجامعات ثم نؤسس ما يشبه كامبردج وأكسفورد ونصبح صناع 
المعرفة العلمية وناشريها. وأقترح أن نبدأ بالعمل عىل نشر الموسوعات يف المجاالت العلمية البحتة 
والتطبيقية التي نفتقدها.. إنني أدعو الجامعات لالستثمار يف العلوم وتعريبها ونقلها ونشرها وتوطينها 
وأن تصبح جامعاتنا منارات إشعاع عربي للعلوم فال قيمة لنا دون ثقافتنا ولغتنا ولذلك البد من التوازن 

والنشر بكل اللغات وعىل رأسها العربية ولنبدأ بتطوير ودعم أدوات النشر باللغة العربية والرقي هبا.

إن القضية ال تتعارض مع المفهوم والدور العلمي للجامعات وإنما القضية هي كيف يكون لنا دور مؤثر 
ونخطط ونضع معايير للتميز عالميًا وفرض اللغة العربية كلغة إنتاج ونشر علمي يتعلمها غيرنا ليقرأ هبا 
ألن هناك من ينشر هبا نشرًا علميًا رصينًا. وأنا أطالب أن ال نأخذ المعايير دون إعمال الفكر والنظر بما 
يمكن أن يعود علينا وما سنجنيه بداًل من اتباع نقاط ال نكيِّفها مع ما يتناسب مع ثقافاتنا وما نحتاجه. 
وما أطالب به هو أن نسعى لالعتماد ألننا نرغب يف التطوير ولدينا رؤية للتطوير. وألنني مهتم بصناعة 
المعرفة ونشر المعلومات والنشر العلمي وتشجيع ودعم تطوير المحتوى الرقمي العربي، فإنني أنادي 
الجامعات  ودعم  صحيح  عميل  بشكل  وتفعيلها  الرقمي  المحتوى  تطوير  بمبادرات  الفعيل  باالهتمام 
العربية لتلعب دورًا أساسيًا يف هنضة حركة النشر العلمي الرقمي العربي وإشاعته ودعم المشروعات 

التي تصب يف هذا االتجاه فقيادة األمة تبدأ من جامعاهتا وأساتذهتا وطلبتها وأنشطتها ومشروعاهتا.

ttttt



أنظمة البحث التجميعي: املفاهيم والبناء اهليكيل وآليات التقويم يف مؤسسات املعلومات األكاديمية

د. أمحد فرج أمحد
قسم علم املعلومات - جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

ahmadfarag@yahoo.com

املستخلص: 

الرئيسية  املفاهيم  الدراسة  تستعرض 
 Web Scale"التجميعي البحث  ألنظمة 
برجميات  Discovery Solution" باعتبارها 

الواصفة  التسجيالت  جتميع  عىل  تعمل 
وإتاحتها  النارشين  معلومات  ملصادر 
كل  وتربط  مركزية،  معلومات  قاعدة  يف 
تسجيلة ببليوجرافية بالنص الكامل املتعلق 
وتركز  النارش.  موقع  عىل  واملستضاف  هبا 
هذه  ملثل  العام  اهليكيل  البناء  عىل  الدراسة 
التي  واملميزات  واخلصائص  الربجميات 
األخرى  األدوات  من  غريها  عن  متيزها 
املبارش  والدور  تقويمها  وآليات  ومعايري 
الذي يمكن أن متارسه لتلبية االحتياجات 
املعلوماتية ملنسويب املؤسسات األكاديمية.

1. املقدمة

أبرز  أحد  البحث  وتقنيات  أنظمة  متثل 
مؤسسات  تتبناها  التي  اجلارية  التوجهات 
إىل  الوصول  لتسهيل  املعلومات  ومراكز 
ضوء  ويف  الرقمية،  وخدماهتا  مصادرها 
موجز  بمدخل  ال��دراس��ة  تستهل  ذل��ك 
يف  املتاحة  املعلومايت  البحث  لتطبيقات 
ظهور  قبل  -وذلك  املستخدمني  متناول 
 Web _ Scale"التجميعي البحث  أنظمة 
متثل  والتي   -  "Discovery Services

أبرزها يف الفهارس عرب الشبكة العنكبوتية 
العاملية »اإلنرتنت« وأدلة وحمركات البحث 

وبرجميات البحث املوحد.

بمثابة  التجميعي  البحث  أنظمة  وتعترب 
التسجيالت  جتميع  عىل  تعمل  برجميات 
النارشين  معلومات  ملصادر  الواصفة 
مركزية،  معلومات  قاعدة  يف  وإتاحتها 
بالنص  ببليوجرافية  تسجيلة  كل  وتربط 
موقع  عىل  واملستضاف  هبا  املتعلق  الكامل 

النارش.
اعلم: العدد الثاني عشر 

جمادى األولى 1434هـ/ إبريل 2013م
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وقد ركزت الدراسة عىل املفاهيم األساسية والبناء اهليكيل ألنظمة البحث التجميعي واستعراض أهم 
الرؤى واالجتاهات عرب ثالثة أبعاد تضمكاًل من املستخدم ومؤسسات املعلومات متمثلة يف املكتبات 

ومراكز املعلومات وأخريًا النارشين واملوردين ومنتجي املحتوى الرقمي.

وعملت الدراسة عىل استرشاف الوصول إىل آليات ومعايري يمكن يف ضوئها تقويم أنظمة البحث 
فيام  االختيار  من  املعلومات  مؤسسات  تتثني  حتى  وذلك  التجارية  األسواق  يف  املتوفرة  التجميعي 
بينها وفقًا الحتياجاهتا ومتطلباهتا. ومن هذا املنطلق تم عرض جتربة مكتبات جامعة نيفادا – الس 
فيجاس))) "UNLVUniversity of Nevada, Las Vegas"باعتبارها إحدى املكتبات األكاديمية الرائدة 

التي رشعت إىل اختبار وتقويم هذه األنظمة.

وختتتم الدراسة بمحاولة حتليل أوجه التشابه واالختالف بني األنظمة املتوفرة يف األسواق التجارية، 
وعرض أبرز النتائج التي توصلت إليها حتى تكون بمثابة مرشد ملؤسسات املعلومات العربية الراغبة 
يف التقديم لروادها واملستفيدين من خدماهتا نمط جديد من أنامط خدمات البحث واالسرتجاع يف 

البيئة الرقمية.

1/1. أمهية الدراسة

تتسم عمليات البحث يف املجموعات الرقمية من خالل فهرس أو قاعدة بيانات واحدة -مثلام هو 
احلال يف حمركات البحث والفهارس اإللكرتونية ملؤسسات املعلومات -بالرسعة العالية يف الوصول 
واسرتجاع النتائج، وذلك بفضل البناء اهليكيل وآليات البحث املتبعة يف هذه األدوات. وتطبق أنظمة 
البحث التجميعي نفس اهليكل البنائي وآليات العمل، حيث تستند إىل قاعدة بيانات مركزية تتضمن 
هذه  فيدعم  األمهية  وتربز  النارشين.  لدى  املتوفرة  املعلومات  ملصادر  الواصفة  للتسجيالت  جتميع 
فرز  عىل  إجيايب  تأثري  له  يكون  مما  وتوحيدها  الواصفة  التسجيالت  بيانات  ومعايرة  لتقنني  األنظمة 
النتائج وفق خيارات متنوعة وتعزيز ارتباطها بموضوع البحث، باإلضافة إىل واجهة مبسطة حتتوي 

عىل العديد من املالمح واإلمكانيات ذات القيمة املضافة للمستخدم النهائي.

وتتجىل كذلك أمهية الدراسة يف الدور الذي تضطلع به أنظمة البحث التجميعي لدعم اجلهود الرامية 

http://www.library.unlv.edu :ملزيد من املعلومات حول مكتبات جامعة نيفادا - الس فيجاس يمكن زيارة الرابط التايل  (((
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املستفيدين– لغالبية  الرئييس  املدخل  بمثابة  توفرها  التي  اخلدمات  واعتبار  املعلومايت  الوعي  لتنمية 
وغريهم-  والطالب  والباحثني  التدريس  هيئة  أعضاء  من  األكاديمية  املؤسسات  منسويب  خاصة 
للوصول إىل املصادر املتاحة حمليًا داخل مؤسسة املعلومات أو تلك التي يتم الوصول إليها عن ُبعد 
الذي  الدور  دراسة  املهم  من  ذلك  ضوء  ويف  واملوردين.  النارشين  مع  استخدام  تراخيص  عىل  بناء 
الرقمية عن طريق  البيئة  البحث واالسرتجاع يف  فعالية  أن متارسه هذه األنظمة ملحاولة رفع  يمكن 

إتاحة التسجيالت الواصفة للمحتوى يف قاعدة معلومات وواجهة بحث موحدة.

2/1. أهداف الدراسة وتساؤالهتا

العامة  واألطر  اهليكيل  بنائها  وبيان  التجميعي  البحث  أنظمة  عىل  الضوء  إلقاء  إىل  الدراسة  هتدف 
مؤسسات  منسويب  احتياجات  تلبية  سبيل  يف  متارسه  أن  يمكن  الذي  املبارش  والدور  لتقويمها، 
املعلومات األكاديمية عىل اختالف توجهاهتا. ولتحقيق هذه األهداف جلأت الدراسة إىل اإلجابة عىل 

االستفسارات التالية:

ما هي املفاهيم األساسية وآليات عمل أنظمة البحث التجميعي؟ •
ما هي اخلصائص التي متيزها عن أدوات البحث األخرى؟ •
ما هو البناء اهليكيل العام هلذه األنظمة؟ •
ما هو تأثريها عىل كل من املستخدم ومؤسسات املعلومات ومنتجي املحتوى؟ •
ما هو اإلطار العام واملحاور الرئيسية لتقويم هذه األنظمة وخدماهتا؟ •

3/1. منهجية الدراسة

جلأ الباحث يف معاجلة موضوع الدراسة إىل تطبيق منهج البحث الوصفي التحلييل هبدف التعرف عىل األطر 
العامة واملحددة ألنظمة البحث التجميعي واستعراض آليات تقويمها عرب حتليل نموذج تطبيقي إلحدى 
مسح  تم  كام  األنظمة.  هذه  واستخدام  تقويم  يف  رائدة  جتربة  هلا  والتي  األكاديمية  املعلومات  مؤسسات 
أدبيات اإلنتاج الفكري حول موضوع الدراسة بمختلف أشكاله يف ضوء أحدث ما وصلت إليه الدراسات 
العلمية يف هذا الصدد، والتي قد تقود إىل التوصل إىل جمموعة من النتائج واملقرتحات التي يمكن أن تساعد 

مؤسسات املعلومات يف توظيف أنظمة البحث التجميعي لتطوير آليات البحث واالسرتجاع.
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4/1. الدراسات السابقة

( . New Discovery" بعنوان )2)20م( "Han Ja-Myung" متثل اهلدف الرئييس من وراء دراسة
الوصول  تطبيقات  وحتسني  تطوير  Services and Library Bibliographic Control"يف 

واسرتجاع املصادر املتاحة عىل شبكة الويب، وبيان اآلليات التي اتبعتها املكتبات وغريها من 
مؤسسات املعلومات لتنفيذ وتدشني أدوات جديدة للبحث واالسرتجاع ملواجهة االحتياجات 
املتنامية ملستخدميها ومنها عىل سبيل املثال اجليل اجلديد من الفهارس وتطبيقات البحث املوحد 
وأنظمة البحث التجميعي وذلك جنبًا إىل جنب مع أنظمة املكتبات املتكاملة واملستخدمة بالفعل 
الوصول  يف  املتخصصة  احلديثة  التطبيقات  ممارسة  إىل  الدراسة  وأشارت  املؤسسات.  هذه  يف 
التسجيالت  املستخدم عن طريق  تطوير خربات  املصادر واسرتجاعها دورًا كبريًا متثل يف  إىل 
امليتاداتا  مجع  عرب  أو  الفهارس  خالل  من  املكتبة  معلومات  نظام  داخل  املتاحة  الببليوجرافية 
توظيف  لتعظيم  أنه  الدراسة  وتؤكد  خارجها.  أو  املكتبات  داخل  سواء  أخرى  مصادر  من 
وتشغيل هذه األدوات املتطورة، من الرضوري عىل املكتبات القيام بفحص املامرسات اجلارية 
الببليوجرايف لتوفري خدمة أفضل لتلبية احتياجات  عىل فهارسها وآليات التحكم يف الوصف 
املستخدمني. وتناقش الدراسة كيفية استخدام هذه األدوات والتحديات التي تواجه املكتبات 
جودة  يضمن  بام  املصادر  الستكشاف  احلديثة  التطبيقات  مع  لعمل  الببليوجرافيل  الضبط  يف 

تسجيالت الفهارس ومستويات الوصف والتكامل مع معايري وأشكال امليتاداتا.
2 . "Web Scale Discovery What and Why ?"20م( بعنوان(( ( "Vaughan Jason" أشارت دراسة

إىل توافر القدرة لدى أنظمة البحث التجميعي عىل دعم بيئة عمل املكتبات من خالل تسهيل ربط 
الباحثني مع املستودعات الرقمية املركزية داخل املكتبة. ويتضمن ذلك االستضافة املحلية للمحتوى 
وإتاحة الوصول إىل حمتوى مستضاف عن ُبعد غالبًا م ايكون خاضع لرتاخيص استخدام بني كاًل 
من املكتبة من جهة والنارشين وموردي مصادر املعلومات من جهة أخرى، كام يمكن الوصول إىل 
مصادر إضافية ذات قيمة مضافة مثل الكشافات واملستخلصات واملحتوى املتاح للوصول احلر 
يف املستودعات الرقمية. وتركز الدراسة عىل التعريف بانظمة البحث التجميعي والقاء الضوء عىل 
يتعلق  فيام  املستخدمني  بتوقعات  املتعلقة  واألبحاث  والدراسات  األنظمة  املفتاحية هلذه  املفاهيم 

بقطاع البحث واالستكشاف واألدوات املستخدمة يف االستقصاء املعلومايت باملكتبة.
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3 . A"20م( بعنوان((( "Saleh Amal Yousief" , "Hesham Arafat", "Ahmed" أبرزت دراسة
Interface Based Web Client A with Discovery Services Web For Image Future".إىل أن 

بداية  الويب  املتعلقة بخدمات مصادر  اهلامة  القضايا  الويب من  استكشاف مصادر  تطبيقات 
من البناء الداليل واللغوي للجمل والكلامت واستخدامها يف الويب الداليل وكذلك األخذ يف 
االعتبار املعلامت "Parameters" للوصول إىل أفضل اخلدمات التي تلبي متطلبات املستخدمني 
ملصادر  للوصول  املستقبلية  الصورة  الباحثون  توقع  الدراسة  هذه  خالل  ويف  واحتياجاهتم. 
وخدمات الويب من خالل بناء مستودع مركزي ضخم لتخزين املصادر بعد مجعها، وتكون 
هذه النقطة املركزية بمثابة مرجع إىل املستخدم للبحث يف اخلدمات املطلوبة. ويركز الباحثون 
البحث  تعزيز  له دورًا يف  قبل ختزينها سوف يكون  الويب  أن تصنيف مصادر وخدمات  عىل 
ويمكن أن تكون خطوة هامة نحو بناء دليل يتضمن كافة خدمات الويب منها عىل سبيل املثال 
ديناميكية  واملنشأة بصورة  املهيكلة  املصادر  إىل  البيانات والوصول  املواقع وقواعد  البحث يف 
اإلنرتنت  عناوين  عرب  إليها  الوصول  من  بداًل  وذلك  املستخدمني  الستعالمات  استجابة 
خدمة  عميل  متكن  "GUI"التي  للمستخدم  واجهة  الباحثون  اقرتح  كام   ."Static URL"الثابتة
عىل  تنطوي  التي  املعلومات  قواعد  داخل  بسهولة  املختزنة  البيانات  إىل  الوصول  من  الويب 
حتديث مستمر لبياناهتا وختزينها وتصنيفها وذلك له تأثري مبارش عىل تسهيل إجراءات الوصول 
إىل خدمات الويب وتوافر القدرة للمستخدم عىل االختيار بني أفضل اخلدمات لتلبية متطلباته 

واحتياجاته املعلوماتية.

5/1. مصطلحات الدراسة

أنظمة البحث التجميعي – البحث املوحد – قواعد املعلومات – أدلة البحث – حمركات البحث– 
مؤسسات املعلومات األكاديمية.

2. نظرة موجزة ملا قبل أنظمة البحث التجميعي

توافرت قبل الربجميات املتخصصة يف البحث التجميعي والذي يتسم بمركزية التسجيالت الواصفة، 
الرقمية  التي مارست دورًا بارزًا يف تسهيل استكشاف املستخدمني للمصادر  التطبيقات  العديد من 
من  وغريها  املعلومات  ومراكز  املكتبات  داخل  متاحة  أو  واملوردين  النارشين  لدى  كانت  سواء 
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املؤسسات املعلوماتية. ومن أبرز نامذج هذه التطبيقات تأيت الفهارس املتاحة عىل اخلط املبارش وأدلة 
البحث  أنظمة  إىل  وصواًل  املوحد  البحث  وبرجميات  البحث  وحمركات  الويب  مصادر  يف  البحث 

التجميعي.وفيام ييل عرض موجز لكل أداة من هذه األدوات.

1/2.الفهارس املتاحة عىل اخلط املبارش

فهارس مؤسسات  املبارشة عىل  وتأثرياهتا  العاملية  الشبكة  تشهده خدمات  الذي  املستمر  التطور  مع 
املعلومات، قامت تلك األخرية بإتاحة إمكانية الوصول للتسجيالت الواصفة ملصادر معلوماهتا عرب 
ومنها  الثاين  جيلها  يف  الشبكة  هذه  لتقنيات  باستخدامها  وتتسم  الويب،  شبكة  خالل  من  فهارسها 
"Ajax" و"Mashup" و"RIA"))) ملا هلا من دور فعال يف توفري العديد من خيارات وإمكانيات البحث 
املتطورة يف متناول املستخدمني، ودعم تطبيقات وخدمات الشبكات االجتامعية لتعزيز أوارص الربط 
وتنمية التفاعل بني املستخدمني ومؤسسة املعلومات، ومن نامذجها -كام هو مبني يف األشكال أرقام 
الكونجرس األمريكية))) والفهرس  املبارش ملكتبة  الفهرس  املكتبات مثل  )1( و))( و)3(-فهارس 

املبارش ملكتبة جامعة كامربيدج))) وفهرس مكتبة جامعة كورنيل))).

الويب 0.2 وتوظيف تطبيقاهتا يف  التقنيات يمكن الرجوع إىل دراسة أمحد فرج أمحد بعنوان »تقنيات  املعلومات حول هذه  ملزيد من   (((
مؤسسات املعلومات« جملة. إعلم ع7 شوال 1341هـ - )010م

http://www.loc.gor/index.html :ملزيد من املعلومات حول مكتبة الكونجرس األمريكية يمكن زيارة الرابط التايل  (3(
http://www.lib.cam.ac.uk :4) ملزيد من املعلومات حول مكتبة جامعة كامربيدج يمكن اإلطالع عىل الرابط التايل(
http://www.library.cornell.edu :ملزيد من املعلومات حول مكتبة جامعة كورنيل يمكن زيارة الرابط التايل  (((
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شكل )1(:  الواجهة الرئيسية للفهرس املبارش ملكتبة الكونجرس

شكل )2(: الواجهة الرئيسية للفهرس املبارش ملكتبة جامعة كامربيدج
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شكل )3(:  الواجهة الرئيسية للفهرس املبارش ملكتبة جامعة كورنيل

Web directories 2/2. أدلة البحث يف الويب

تعترب األدلة من أوىل األدوات البحثية التي ظهرت عىل الشبكة العنكبوتية العاملية »اإلنرتنت«، ويكمن 
هدفها األسايس يف ترتيب مصادر املعلومات داخل قطاعات موضوعية عريضة، وينبثق من كل منها 
اخلربات  عىل  انتقائها  يتم  التي  املصادر  حتديد  يف  األدلة  وتعتمد  الفرعية.  املوضوعات  من  جمموعة 
البرشية املتخصصة وليس عىل )الروبوت( كام هو احلال يف حمركات البحث، وبالتايل تتميز بالدقة يف 
انتقاء وترتيب ووصف املصادر. وتعترب األدلة نقاط إتاحة متميزة للمستفيدين ذوي اخلربات املحدودة 
يف صياغة مصطلحات وإسرتاتيجيات البحث يف البيئة الرقمية. وترتب عادة مصادر معلوماهتا وفق 
 LCSH Library of Congress"((( الكونجرس  مكتبة  موضوعات  رؤوس  قائمة  مثل  مقننة  نظم 
أية  العرشي)DDC Dewey Decimal Classification"(7" أو  ديوي  تصنيف  Subject Headings" أو 

http://www.loc.gov/aba/cataloging/ :ملزيد من املعلومات حول قائمة رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس. اإلطالع  (((
subject/weeklylists

http://www.oclc.ogr/dewey :ملزيد من املعلومات حول تصنيف ديوي العرشي  (7(
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خطط وأنظمة تصنيف أخرى. وتنقسم األدلة البحثية إىل ثالث فئات رئيسية تتمثل يف األدلة العامة 
أبرز  من  و))(  و))(   )4( أرقام  األشكال  يف  موضح  هو  وكام  واملوضوعية.  )االنتقائية(  واملختارة 

نامذجها Bubl UK ،(((Infomine ،(((Librarians internet Index)1)) وغريها.

Librarians internet Index شكل )4(:  الواجهة الرئيسية لدليل البحث

infomineشكل )5(: الواجهة الرئيسية لدليل البحث

http://www.ipl.org :يمكن االطالع عىل الرابط التايل librarians internet Index ملزيد من املعلومات حول  (((
.http://infomine.ucr.edu :يمكن االطالع عىل الرابط التايل Infomine ملزيد من املعلومات حول  (((

http://bubl.ac.uk/uk :يمكن االطالع عىل الرابط التايل Bybk UK 0))  ملزيد من املعلومات حول(
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Bubl UK شكل )6(: الواجهة الرئيسية لدليل البحث

3/2. حمركات البحث

تساعد عىل الوصول إىل مصادر الشبكة العاملية، ويتألف بشكل عام من ثالثة  "تقنية"  يعترب املحرك 
عنارص أساسية تتمثل يف الروبوت أو الزاحف"Robot" والكشاف أو قاعدة البيانات"Index" وأخريًا 
نتائجها،  بتطوير أساليب فرز وترتيب  البحث  واجهة البحث"Search Interface". وقامت حمركات 
هبدف عرض يف املقام األول النتائج األكثر ارتباطًا بموضوع البحث والتي جتيب بشكل أفضل عىل 
تتبعهاحمركات  أساسية  أساليب  ثالثة  متييز  يمكن  الصدد  هذا  املعلوماتية، ويف  املستخدم  احتياجات 

البحث لرتتيب النتائج وتتمثل يف)))):

أ. الرتتيب وفق االرتباط بموضوع البحث: ويعتمد هذا املنهج عىل األخذ بعني االعتبار عدة مقومات 
داخل  املصطلح  مكانة  وتتمثل يف  بإدخاهلا،  املستخدم  يقوم  التي  االستفسار  تطبق عىل مصطلحات 
املحتمل ورودها  النصوص  البحث داخل  النص، ومعدل كثافة ونسبة تكرار كلامت ومصطلحات 
ليس هلا داللة،  التي  الكلامت  املصطلحات، واستبعاد  التقارب بني  البحث، وعالقات  نتائج  ضمن 
والتعبريات )بمعنى أن النص املتضمن عىل تعبري مطابق متامًا للتعبري الذي ورد يف االستعالم( سوف 

تكون هلا أولوية يف احلصول عىل ترتيب متقدم أثناء عرض النتائج.

))))  ملزيد من املعلومات حول أساليب ومناهج ترتيب نتائج حمركات البحث يمكن الرجوع إىل دراسة أمحد فرج أمحد. »تقنيات البحث 
واالسرتجاع املعلومايت يف البيئة الرقمية«. نرشت يف كتاب »أساسيات دراسات املعلومات«. - الرياض: مجعية املكتبات السعودية.. 

1430ه� - 2009م.
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احلوايش  بواقع  اخلاصة  الدراسات  من  مستوحى  األسلوب  هذا  الشهرة:  معيار  وفق  الرتتيب  ب. 
يعتمد  متباينة  أساليب  ثالثة  متييز  يمكن  املنهج  هذا  العلمية.ويف  املقاالت  يف  املرجعية  واإلسنادات 
املواقع، وأخريًا أسلوب  املستفيدين عىل  الثاين إىل معدل تردد  املرجعي، ويستند  األول عىل اإلسناد 

معتمد عىل حساب ديناميكية الفئات.

جـ.الرتتيب وفق معدل اإلشعاع: ويقصد به أن صفحة الويب التي تتضمن روابط حتيل إىل صفحات 
أخرى يكون إمكانية إشعاعها كبرية. وقد تبنى مرشوع "Clever"هذا املنهج وفيه كلام كانت الصفحة 
حتيل إىل العديد من الصفحات املستخدمة بكثرة كلام زاد معدل إشعاعها وبالتايل احتلت مكانة متقدمة 

يف الرتتيب ضمن نتائج البحث.

ومن نامذج حمركات البحث العامة عىل سبيل املثال)Google"((1"و))))"Dogpile"و))))"Ixquick"، كام 
هو مبني يف األشكال )7( و))( و))(.

Google شكل )7(: حمرك البحث

www.google.com :يمكن االتصال بالرابط التايل google 2))  ملزيد من املعلومات حول(
http://www.dogpile.com :يمكن اإلطالع عىل الرابط التايل dogpile 3))  ملزيد من املعلومات حول(
http://www.ixquick.com :يمكن اإلطالع عىل الرابط التايل ixquick 4)) ملزيد من املعلومات حول(
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Dogpile شكل )8(: حمرك البحث

Ixquick شكل )9(:  حمرك البحث

4/2. برجميات البحث املوحد

بيانات حمركات  العديد من قواعد  تزامني يف  البحث بشكل  الربجميات بإجراء  الفئة من  تسمح هذه 
البحث، هبدف إتاحة يف متناول املستخدم نتائج صادرة من عدة حمركات يف نفس الوقت. وخيتلف 
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بنائها اهليكيل إىل حد كبري عن حمركات البحث حيث التتضمن قاعدة بيانات )كشاف( خاصة به، وال 
القيام باإلطالع  البحث املوحد بمهمة  الروبوت. وتضطلع برجميات  الويب مثل  أدوات استكشاف 
املتوازي عىل العديد من قواعد بيانات املحركات -وذلك وفق برتوكوالت وتراخيص استخدام مع 
حمركات بحث النارشين وموردي خدمات مصادر املعلومات - جممع ةنتائج االستعالمات النابعة من 
املحركات البحثية، وتقوم برجميات البحث املوحد بتنسيق عرضها من خالل الفرز وحذف املكررات 
 )(0( أرقام  األشكال  يف  مبني  هو  كام  املعلومات  مؤسسات  يف  املطبقة  نامذجها  ومن  ذلك.  غري  إىل 

(((('Metalib"و (((("Muse Global"((((و

Muse Global شكل )10(:  برنامج البحث املوحد

http://www.museglobal.com :يمكن اإلطالع عىل الرابط التايل Muse Global ملزيد من املعلومات حول  ((((
http://www.exlibrisgroup.com/category/ التايل:  الرابط  عىل  االطالع  يمكن   Metalib حول  املعلومات  من  )))) ملزيد 

MetalibOverview



أنظمة البحث التجميعي: المفاهيم والبناء الهيكلي وآليات التقييم في مؤسسات المعلومات األكاديمية

22

MetaLib شكل )11(:  برنامج البحث املوحد

Web Scale Discovery Services5/2. أنظمة البحث التجميعي

متثل املحور الرئيس ويتم دراستها وحتليلها من جوانب متعددة منها املفاهيم والبناء اهليكيل واملميزات 
واخلصائص واإلطار العام للتقويم والفحص والقيمة املضافة التي يمكن أن توفرها ملؤسسات املعلومات. 

وتتوافر مخسة منتجات رئيسية يف األسواق التجارية هلذه الفئة من التطبيقات والتي تتمثل يف:

)OCLC WorldCat Local((1 ) ظهر يف اواخر7002م( •

)Serials Solutions Summon((1 )بدأ يف منتصف )200م( •

)EBSCO Discovery Service((1 )تم تدشينه يف أوائل 0102م( •

)Innovative Interfaces Encore Synergy(11 )يف منتصف 0)20م( •

lartneC omirP sirbiL xE))1))يف منتصف 0)20م( •

http://www.oclc.org/worldcatlocal/default.htm :يمكن اإلطالع عىل املوقع التايل WorldCat 7))  ملزيد من املعلومات عىل(
http://www.serialssolutions.com/en/ التايل:  املوقع  عىل  اإلطالع  يمكن   Summon عىل  املعلومات  من  ملزيد    ((((

services/summon
http://www.ebscohost.com/discovery :يمكن اإلطالع عىل املوقع التايل EDS ملزيد من املعلومات عىل  ((((

http://encoreforlibraries.com :يمكن اإلطالع عىل املوقع التايل Encore Synergy 20)  ملزيد من املعلومات عىل(
http://www.exlibrisgroup.com/category/ التايل:  املوقع  Ex Libris يمكن اإلطالع عىل  املعلومات عىل  ))2)  ملزيد من 

primoOverview
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ويف ضوء ذلك تركز الفقرات التالية عىل تناول املفاهيم األساسية والبنية اهليكلية العامة هلذه األنظمة

3. املفاهيم األساسية والبناء اهليكيل ألنظمة البحث التجميعي

املعلومات  مؤسسات  وصول  تسهيل  إىل  هتدف  خدمات  باعتبارها  التطبيقات  هلذه  النظر  يمكن 
الكتب  يف  احلال  هو  كام  الرشاء  طريق  عن  عليها  احلصول  يتم  -سواء  واملوردين  النارشين  ملصادر 
أو  العلمية  املعلومات  وقواعد  اإللكرتونية  الدوريات  يف  مطبق  هو  مثلام  االشرتاكات  أو  الرقمية 
املصادر املتاحة للوصول املجاين أو احلر-، وذلك عرب إتاحة تسجيالهتا الواصفة يف قاعدة معلومات 
عىل  واإلطالع  اجلهات  وصول  عملية  أن  إىل  اإلشارة  وجتدر  النظام.  داخل  ضخمة  واحدة  مركزية 
النص الكامل للمصادر تتم يف ضوء تراخيص واتفاقيات اإلستخدام املوقعة بينها من جهة والنارشين 
وموردي املحتوى من جهة أخرى. وبالتايل ليس لربجميات البحث التجميعي عالقة بإدارة مثل هذه 

الصالحيات.

متعددة  ألنواع  الببليوجرافية  التسجيالت  التجميعي  البحث  أنظمة  معلومات  قواعد  وتتضمن 
ومقاالت  وأخبار  واملجالت  الدوريات  ومقاالت  اإللكرتونية  الكتب  منها  املعلومات  مصادر  من 
الصحف وأعامل املؤمترات واملستخلصات والكشافات، باإلضافة إىل املصادر املتاحة للوصول احلر 

املجاين وتكون عادة ذات قيمة مضافة، ومن أبرز نامذج املصادر املجانية ما ييل:

HathiTrust Digital Library)22): تضم ما يقرب من 2.4 مليون مصدر معلومات رقمي من  •

تعترب  املصادر  هذه  وغالبية  العام  مجهورها  متناول  يف  املتاحة  اإللكرتونية  والدوريات  الكتب 
بمثابة جمموعات مرقمنة.

DOAJ–Directory of Open Access Journals))1): يعترب من أشهر املستودعات الرقمية ملصادر  •

الوصول احلر، ويضم هذا الدليل النص الكامل ملا يزيد عىل 3000 دورية يمكن البحث فيها 
عىل مستوى املقالة من خالل إتاحة خيارات متعددة يف متناول املستخدمني.

متاحة  • أكاديمية  دورية   200 حوايل  املستودع  هذا  يضم   :(1((Hindawi Publishing Corp

للوصول احلر.

http://www.hathitrust.ogr :يمكن االتصال باملوقع التايل HathiTrust Digital Library 22)  ملزيد من املعلومات حول(
http://www.doaj.org :االطالع DOAJ- - Directrory of Open Access Journals 23)  ملزيد من املعلومات حول(

http://www.hindawi.com :يمكن االتصال باملوقع التايل Hindawi Publishing Corporation 24)  ملزيد من املعلومات حول(
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arXiv e-prints archive))1): حيتوى عىل ما يدنو من 685.000 عنرص معلومايت معظمها يف  •

جمال العلوم وهي مستضافة يف جامعة كورنيلCornell بنيويورك.

لتكون  للمصادر  الواصفة  التسجيالت  بإتاحة  عادة  املعلومات  خدمات  وموردي  النارشين  ويقوم 
البحث  خدمة  ومزودي  النارشين  بني  االتفاقيات  إطار  التجميعي-يف  البحث  أنظمة  متناول  يف 
التجميعي- وذلك ألغراض التكشيف والوصف وغريها من العمليات الفنية والتي تتطلب حتليل 
وهيكلة للمحتوى الرقمي، لتوحيد البيانات الوصفية لكافة التسجيالت النابعة من نارشين متعددين، 
وبالتايل يمكن ملؤسسات املعلومات عرب هذه الربجميات الوصول إىل التسجيالت ومنها إىل النصوص 
الكاملة املتوفرة يف قواعد معلومات النارشين، وذلك وفق حدود تراخيص وصالحيات اإلستخدام 

املتاحة هلا.

تراخيص وحقوق تضمن  املعلومات  متناول مؤسسات  تتيح يف  األنظمة ال  أن هذه  بالذكر  وجدير 
يعتمد  وبالتايل  أصحاهبا،  جانب  من  اإلستخدام  لرتاخيص  اخلاضعة  املصادر  حمتوى  عىل  االطالع 
فقط وصول املستخدم إىل النصوص الكاملة عىل تصاريح الوصول التي يوفرها النارشين وموردي 
اشرتاكات  أو  للمحتوى  ومتلك  رشاء  تصاريح  كانت  سواء  املعلومات  ملؤسسات  الرقمي  املحتوى 

سنوية.

ومن خالل املامرسات العملية تبني للباحث أنه ليس بالرضورة أن تقترص نتائج البحث يف هذه األنظمة 
النتائج عىل  للمصادر، ففي بعض األحوال قد تتضمن صفحات  الواصفة  التسجيالت  عىل عرض 
مستخلصات أو استشهادات مرجعية مثلام هو احلال يف"A&I indexes"))2)، والتي قد ال متتلك اجلهة 

تصاريح الوصول إليها وتكون بالرغم من ذلك هلا قيمة مضافة حال استكشافها.

ويتبع النارشين بالتعاون مع مؤسسات املعلومات أساليب متنوعة لتأمني الوصول إىل املصادر الرقمية 
الكامل  للنص  واإلتاحة  الوصول  يف  املستخدمني  صالحيات  من  التحقق  بمتطلبات  ترتبط  والتي 
الربوكيس  ملصادر وخدمات املعلومات. ومن أبرزها الروابط املفتوحة "Link resolvers" وخادمات 

http://arciv.org :يمكن االتصال باملوقع التايل arXiv.org e-Print archive 2)  ملزيد من املعلومات حول((
القواعد  هذه  مثل  وتوفر   ،)A&I( باالختصار  إليها  ويرمز  املعلومات  قواعد  يف  والكشافات  املستخلصات   )A&I index( متثل    (2((
معلومات حول االستشهادات املرجعية واملستخلصات ملصادر املعلومات، وعادة تكون يف جمال حمدد، وال تتضمن مثل هذه القواعد 

عىل النصوص الكاملة ملصادر املعلومات، وعادة ما يتم عرضها وفق الرتتيب اهلجائي.
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من  "Static IPs"وغريها  الثابتة  والعناوين   "Referral URLs" اإلحالة  وروابط   ،'Proxy servers"
اإلشارة  سبقت  وكام  املعلومات)27).  لقواعد  الوصول  وحقوق  املحتوى  إدارة  وصالحيات  آليات 
وكام هو مبني يف الشكل رقم )2)(حتيل أنظمة البحث التجميعي املستخدم من التسجيلة الواصفة إىل 
مكان النص الكامل ملصدر املعلومات عىل موقع النارش، ويتم عرض النص الكامل يف ضوء تصاريح 
وأساليب الوصول املتفق عليها بني مؤسسة املعلومات والنارشين، وبالتايل ال تتدخل أنظمة البحث 

التجميعي يف هذه اإلجراءات التأمينية.

شكل )12(:  اآللية العامة الستخدام أنظمة البحث التجميعي

وتعرض األشكال أرقام )3)، 4)، ))، ))، 7)، ))( لنموذج تطبيقي يتضمن اآلليات واإلجراءات 
التفصيلية التي يمكن أن تستخدم من خالهلا أنظمة البحث التجميعي يف مؤسسات املعلومات ويمثلها 

يف هذا النموذج املكتبة الرقمية السعودية))1).

)27)  ملزيد من املعلومات حول آليات تأمني املصادر الرقمية يمكن اإلطالع عىل دراسة أمحد فرج أمحد »تأمني املحتوى الرقمي يف مؤسسات 
املعلومات األكاديمية: دراسة يف األساليب واآلليات« جملة دراسات املعلومات عدد )) سبتمرب 02)2م.س
www.sdl.edu.sa :2)  ملزيد من املعلومات حول املكتبة الرقمية السعودية يمكن اإلطالع عىل الرابط التايل((
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شكل )13(:  اتصال املستخدم باملكتبة الرقمية السعودية

). تتمثل اخلطوة األوىل كام هو مبني يف الشكل رقم )3)( يف اتصال املستخدم ببوابة مؤسسة املعلومات 
اخلاصة به وتتمثل وفق هذا النموذج يف املكتبة الرقمية السعودية واملشرتكة يف إحدى أنظمة البحث 

."Serial Solution" التجميعي وهو نظام))Summon"(2" التابع لرشكة 

شكل )14(:  الصفحة الرئيسية بعد التحقق من هوية املستخدم

http://www.serialssolutions. :يمكن االتصال بالرابط التايل Summon 2)  ملزيد من املعلومات حول نظام البحث التجميعي((
com/en/services/summon
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النظام يمكن  التحقق من هوية املستخدم من جانب  2. وكام هو موضح يف الشكل رقم )4)( بعد 
"البحث  استخدام  وبالتايل  السعودية  الرقمية  للمكتبة  الرئيسية  الصفحة  إىل  الوصول  للمستخدم 

."Summon" املوحد" أو نظام البحث التجميعي املستخدم وهو كام سبق التنويه نظام

شكل )15(:  ادخال مصطلحات البحث يف النظام

3. ويف هذه اخلطوة يرشع املستخدم يف القيام بإدخال مصطلحات البحث يف نظام البحث التجميعي 
والبدء يف إطالق عملية البحث كام هو متاح يف الشكل رقم )))(.

شكل )16(: النتائج يف النظام
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4. يقوم النظام وفقًا للشكل رقم )))( بعرض نتائج البحث ويراعى فيها مالحظة اخليارات املتعددة 
التي يتيحها يف متناول املستخدم لفرز النتائج.

شكل )17(: نموذج للتسجيلة الواصفة

املختار  املعلومات  ملصدر  الواصفة  للتسجيلة  نموذجًا   )(7( رقم  الشكل  عرض  يف  يالحظ   .(
للعرض.

شكل )18(:  ااالحالة إىل النص الكامل
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). ويف هذه اخلطوة وكام هو مبني يف الشكل رقم )))( حييل نظام البحث التجميعي املستخدم إىل 
من  املمنوحة  للصالحيات  وفقًا  املعلومات وذلك  الكامل ملصدر  النص  النارش لإلطالع عىل  موقع 

جانب النارش ملؤسسة املعلومات.

من  التجميعي  البحث  لنظام  املركزية  البيانات  لقاعدة  الداخيل  للمحتوى  اهليكيل  البناء  ويتألف 
مؤسسة  يف  البحث  نظام  يتضمنها  التي  الواصفة  الببليوجرافية  التسجيالت  يف  تتمثل  مكونات  عدة 
البيانات )امليتاداتا( املستخدمة لوصف املجموعات واملصادر،  املعلومات، وإحدى معايري توصيف 

واملحتوى املستضاف عرب مستودعات رقمية أخرى مثل تلك املتاحة للوصول احلر.

ومن الرضوري أن يتوفر يف الكّشاف أو قاعدة البيانات جمموعة من املؤرشات منها:

تقنني حمتوى التسجيالت الواصفة النابعة من جهات متعددة وذلك وفق شكل تسجيلة موحدة  •
لكل مصدر معلومات.

متكني إجراءات وخطوات التكشيف املتبعة وضامن حتديث حمتوى الكشاف بصفة مستمرة. •
• environment Cloud استضافة الكشاف مع رضورة توافر نسخه احتياطية يف بيئة سحابية
التطوير املستمر للخوارزميات ذات الصلة والعالقة. •

وقد ركزت هذه األنظمة عىل تطوير واجهات للبحث واسرتجاع النتائج يف قاعدة معلوماهتا، وتتضمن 
أنامط البحث البسيط واملتقدم والوجهي وإمكانية فرز النتائج وفقًا لعدة معايري وخيارات باإلضافة 
إىل التوافق مع أدوات الشبكات االجتامعية. وعادة ما يتم استضافة الواجهة من خالل اجلهة املالكة 
للنظام، ويسمح يف بعض احلاالت باالستضافة املحلية للواجهة من خالل البوابة اإللكرتونية ملؤسسة 
الرقمية  للمكتبة  عرضه  السابق  النموذج  يف  احلال  هو  -كام  النظام  خدمات  يف  املشرتكة  املعلومات 
السعودية-مع توافر إمكانات التخصيص customization مما يسمح ملؤسسة املعلومات هتيئة الواجهة 

وفقًا ملتطلباهتا واحتياجاهتا.

4. رؤى حول أنظمة البحث التجميعي

يرى البعض أن اخلدمات املتوفرة يف أنظمة البحث التجميعي متثل حلواًل فعالة لقضايا وصول مؤسسات 
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املعلومات إىل املصادر املختلفة. ويف الواقع يمكن استقراء ثالثة رؤى ذات أبعاد إسرتاتيجية لتبني هذا 
االجتاه والتي تتمثل يف املستخدم ومؤسسات املعلومات ومن بينها املكتبات ومراكز املعلومات وأخريًا 

النارشين واملوردين ومن يف حكمهم من منتجي املحتوى.

1/4. من منظور املستخدم

عادة ما يلجأ املستخدم إىل املعلومات التي يسهل الوصول إليها وتتطلب جهود قليلة لعرضها، وذلك 
عىل الرغم من احتاملية افتقارها للجودة واملوثوقية. وتشري بعض الدراسات إىل أنه قد تنشأ توقعات 
املستخدمني بمعدل جودة املعلومات نتيجة جتارهبم بآليات وأساليب تنظيم وعرض املحتوى املتاح 
عىل أشهر مواقع وبوابات الشبكة العاملية. ويمكن مالحظة الزيادة املتنامية يف توقعات املستخدمني 
بفضل اخلربات واملامرسات البحثية، فعىل سبيل املثال عند قيام املستخدم بإجراء بحث معلومايت من 
خالل حمركات البحث مثل "Google" وفهارس مؤسسات املعلومات مثل "Amazon" يتوقع أن تقود 

النتائج ملصادر معلومات ذات صلة بموضوع االستفسار املطروح.

وخدمات  أدوات  بني  الوظيفية  بالفروق  املستخدمني  عامة  دراية  عدم  االعتبار  يف  األخذ  املهم  ومن 
البحث املتعددة مثل الفهارس وخدمات الكشافات واملستخلصات  وقواعد املعلومات اخلاصة 
باملصادر الرقمية واملرقمنة واملستودعات الرقمية التي توفر املحتوى العلمي املجاين املتاح للوصول احلر.

مساعدة  يف  املعلومات  مؤسسات  أخصائي  عاتق  عىل  األوىل  املسئولية  تقع  عليه  متعارف  هو  وكام 
وتوجيه املستخدمني لتلبية احتياجاهتم املعلوماتية دون احلاجة إىل متطلبات معرفية بأنظمة وتطبيقات 
وإجراء  دوري  بشكل  اإلستخدام  إحصاءات  فحص  يتم  أن  ويفضل  املتنوعة.  املعلومايت  البحث 

التحليالت إلظهار مدى التداخل يف املحتوى.

2/4. من منظور مؤسسات املعلومات

املعلومات  قواعد  الستخدام  األساسية  املامرسات  يف  إسرتاتيجي  حتول  األخرية  السنوات  شهدت 
البحث  عملية  يف  كوسيط  املكتبات  ومنها  املعلومات  مؤسسات  دور  تراجع  إىل  ذلك  وقاد  العلمية 
واالسرتجاع، وبالتايل ختاطر بفقدان واحدة من املهام الوظيفية األساسية التي تضطلع هبا كنقطة بداية 

وبوابة رئيسية للوصول إىل مصادر املعلومات.
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ويتوافر يف وقتنا الراهن العديد من األساليب البديلة للبحث عن مصادر املعلومات، ويتمثل التحدي 
اجلوهري أمام مؤسسات املعلومات يف حتديد الدور الذي ينبغي القيام به خاصة مع مؤرشات حتول 
اإللكرتونية،  واخلدمات  املصادر  عىل  لإلطالع  املعلومات  شبكات  عىل  االعتامد  نحو  املستخدمني 

واالنخفاض املقابل يف االهتامم باستخدام األدوات واخلدمات املحلية ملؤسسات املعلومات.

مصادر  وبني  جهة  من  بينها  الواقع  التنافس  مراعاة  املعلومات  مؤسسات  عىل  جيب  ذلك  ضوء  ويف 
وخدمات الشبكة العاملية من جهة أخرى حيث أصبحت تلك األخرية بشكل متنامي عنرص جذب 
للكثري من املستخدمني وذلك بالطبع عىل حساب املصادر واخلدمات التقليدية ملؤسسات املعلومات، 
وربام يرجع ذلك إىل الضعف يف التعريف بام حتويه مؤسسات املعلومات من مصادر وخدمات ذات 
قيمة مضافة. ومن هنا ينبغي عليها تبني أساليب متطورة وغري تقليدية لتسويق منتجاهتا املعلوماتية 
للتطور  املبارش  التأثري  األكاديمية  الدراسات  بعض  وتربز  املستخدمني.  من  ممكن  عدد  أكرب  جلذب 
املستمر يف التطبيقات واخلدمات عىل األساليب املتبعة يف التنظيم واالسرتجاع وطرق إتاحة وعرض 
املحتوى الرقمي، وذلك يف ضوء توقع املستخدمني البساطة والوصول الفوري للمعلومات كام هو 
احلال يف أنظمة معلومات "Amazon" و"Google" و"iTunes" والتي تعترب بمثابة تطبيقات معيارية 

يمكن من خالهلا االحساس بمدى تضاؤل خدمات مؤسسات املعلومات التقليدية مقارنة هبا.

3/4. من منظور النارشين واملوردين

يف  املعلومات  ملصادر  الواصفة  التسجيالت  إتاحة  عرب  املعلومات  خدمات  وموردي  نارشي  جيني 
متناول أنظمة البحث التجميعي تسويق أفضل للمحتوى،خاصة أن من أبرز اهتاممات النارشين وما 
يصبوا لتحقيقه يتمثل يف دعم إتاحة املحتوى واخلدمات وتعزيز اإلستخدام والتعريف بمنتجاهتم مع 
احلفاظ عىل التحكم والسيطرة الكاملني عىل العرض واإلتاحة. وينطوي ذلك عىل قيمة مضافة لكل 
من النارشين وأصحاب األنظمة عىل حد سواء، ألنه يزيد من فعالية الوصول إىل املصادر واملنتجات 
إليه  الوصول  تسهيل  خالل  من  املحتوى  لقيمة  املعلومات  مؤسسات  اكتشاف  وحيسن  املعلوماتية 
يف  يكمن  املعلومات  مؤسسات  داخل  متنامي  اجتاه  وهناك  املستخدمني.  جانب  من  عليه  والتعرف 
العودة إىل اإلستثامر املعلومايت وبيان قيمته املضافة لإلدارة ومتخذي القرار واملستخدمني، خاصة يف 

ضوء امليزانيات واملخصصات املحدودة ملؤسسات املعلومات.
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البحث  أنظمة  تقويم  خالله  من  يمكن  عام  إطار  استرشاف  عىل  العمل  املهم  من  ذلك  ضوء  ويف 
املعلومايت وذلك وفق نامذج تطبيقية  البحث  التوجهات اجلارية يف  أبرز  باعتبارها إحدى  التجميعي 

وهذا ما تتناوله الفقرات التالية.

5. نموذج تطبيقي لتقويم أنظمة البحث التجميعي

تبني التجارب واخلربات أن احللول اخلدمية املتعددة تنشأ بغرض تلبية االحتياجات الواقعية، ولكل 
منها اخلصائص واملالمح املميزة هلا واحتاملية وجود جوانب ضعف أو قصور هبا. ولكي تكون مؤسسة 
لبيئة  وتناسب  والسياسات  االحتياجات  لتلبية  مالئمة  األكثر  املنتجات  حتديد  عىل  قادرة  املعلومات 
والضعف  القوة  مواطن  من  األساسية  والعنارص  للمقومات  شامل  تقويم  إجراء  املهم  من  العمل، 
والفرص والتهديدات لكل من البيئة الداخلية واخلارجية ملؤسسة املعلومات، هبدف اخلروج بمؤرشات 

تقود بدورها إىل جمموعة من املبادرات تعمل عىل رفع فعالية املؤسسة.

يف  الراغبة  املعلومات  مؤسسات  تساعد  أن  يمكن  والتي  املنشورة  الدراسات  من  جمموعة  وهناك 
هذه  وبناء تصور شامل حول  التقويم  إجراءات  التجميعي يف  البحث  أنظمة  خدمات  اإلشرتاك يف 

األنظمة ومن األمثلة عىل ذلك:

 • Oregon State University. Discovery Services Task ForceRecommendation to 
University Librarian

 • University of Arizona Implementing. Web-Scale Discovery in an Academic Library

 • University of Michigan. Article Discovery Investigation

 • University of Minnesota. Discovery Phase 1 and 2 Reports

 • University of Nevada, Las Vegas. Investigations IntoLibrary Web Scale Discovery 
Services

وتتوافر أربعة معايري أساسية يمكن اعتبارها بمثابة األسس العامة التي يمكن االستعانة هبا إلجراء 
تقويم ملثل هذه األنظمة وتتمثل يف املحتوى والبحث واملالئمة والتوافق والتكلفة. ووفق هذا الصدد 
يتضمن املحتوى التعريف باملجال ومستوى العمق فيه ومدى الغنى والثراء املعلومايت ومعدل تواتر 
التحديث وسهولة دمج املحتوى املحيل ملؤسسة املعلومات يف هذه الربجميات. ويتعلق البحث ببساطة 
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الواجهة ونوعية وجودة النتائج ومستويات الفرز املتاحة وخيارات البحث املتقدم والقدرة عىل توفري 
املطروح،إىل  االستفسار  بموضوع  للنتائج  املبارشة  والصلة  االرتباط  ودرجة  التخصيص  إمكانيات 
التقنية  البيئة  مع  التوافق  وأمهية  والتنصيب  التنفيذ  سهولة  يف  والتوافق  املالئمة  وتتألف  ذلك.  غري 
واملحتوى املتوفر، والتوافق مع أساليب وآليات التحقق من صالحيات املستخدمني املعتمدة بني كاًل 
من النارشين ومؤسسات املعلومات، وغريها من املحاور التي تقتيض موائمة وتوافق تقني. وتضم 
واملتطلبات  لألهداف  حتقيقها  مدى  ضوء  يف  تربيرها  ويمكن  اخلدمة  يف  اإلشرتاك  تكاليف  التكلفة 

اإلسرتاتيجية ملؤسسات املعلومات.

 – نيفادا  جامعة  ملكتبات  تطبيقي  نموذج  استعراض  عىل  التالية  الفقرات  تعمل  املنطلق  هذا  ومن 
الس فيجاس باعتبارها إحدى مؤسسات املعلومات األكاديمية التي رشعت لتقويم أنظمة البحث 

التجميعي هبدف اختيار إحداها.

1/5. جتربة مكتبات جامعة نيفادا-الس فيجاس

البحث  أنظمة  تقويم  يف  فيجاس  الس  نيفادا  جامعة  مكتبات  جتربة  عرض  اإلطار  هذا  وفق  يتم 
االحتياجات  لتلبية  خدماهتا  يف  اإلشرتاك  بغرض  وذلك  التجارية  األسواق  يف  املتوفرة  التجميعي 

املتنامية الحتياجات املستفيدين منها.

ويشري القائمون عىل التقويم إىل امتداد العمل به لفرتة مخسة عرش شهرًا انقسمت ما بني العمل الداخيل 
والتي اختصت بتدريب موظفي املكتبة وعمليات املسح واستطالعات الرأي وما إىل ذلك، والعمل 
اخلارجي واملتمثل يف أسئلة موجهة إىل مزودي وأصحاب اخلدمة. وقد قام فريق العمل املكلف بإجراء 

مزيد من اجلهود واملهام من أبرزها:

حتليل التداخل بني املصادر الرقمية املتوفرة داخل املكتبة سواء بالرشاء أو اإلشرتاك. •
توطيد واعتامد ردود وإجابات مزودي اخلدمة. •
الزيارات امليدانية ألصحاب ومزودي اخلدمة. •
استفسارات موجهة إىل مزودي اخلدمة. •
فحص التجارب واخلربات التي مرت هبا أوائل اجلهات املطبقة هلذه اخلدمات. •
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املزيد من البحوث والدراسات. •
التوصية النهائية إلدارة املكتبة. •

ويوضح اجلدول رقم ))( الربنامج الزمني للتخطيط وتنفيذ املرشوع

املهمــــةالتوقيت الزمني

تكوين فريق العملسبتمرب )200م

بدايات اختبار التطبيقات القائمة وجترية تنفيذهامن هناية )200م حتى منتصف 0)20م

إىل خريف عام )200م. موجهه  واستفسارات  أسئلة  قائمة  إعداد 
أصحاب اخلدمة ومزودهيا

 خريف )200م وربيع 0)20موخريف
0)20م

العاملة  للهيئة  العمل  إليه فريق  ملا توصل  عرض 
من املكتبيني

استطالعات موظفي املكتبةإبريل 0)20م ويونيو 0)20م

حتليل التداخل يف املحتوىمايو0)20م

عرض ربيع 0)20م وصيف 0)20م بعمل  اخلدمة  وم��زودي  أصحاب  قيام 
داخل املكتبة للهيئة العاملة من املكتبيني

واملؤمترات صيف 0)20م واالستبيانات  االستفسارات  متابعة 
ألصحاب اخلدمة ومزودهيا

 تفاصيل األسئلة واإلجابات واملؤمترات معخريف 0)20م
أوائل اجلهات التي تبنت هذه اخلدمات

اإلنتهاء من املناقشات اإلدارية والتوصياتشتاء 0)20م

اإلشرتاك الفعيل يف اخلدمةهناية 0)20م

جدول )1( الربنامج الزمني للعمل
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1/1/5. املراحل التمهيدية للتقويم

من  التجميعى  البحث  بأنظمة  املرتبط  الفكري  اإلنتاج  أدبيات  مراجعة  عرب  األوىل  املراحل  بدأت 
دراسات وأبحاث وتقارير استخدام، وقامت مكتبات جامعة نيفادا وإتاحة يف متناول مزودي هذه 
املستضافة حمليًا وتلك  املصادر  التنوع يف  بالبيئة ويتضمن وصف  بالسياق واإلطار اخلاص  األنظمة 
ُبعد، وقام فريق العمل بتطوير وتنظيم قائمة تضم أكثر من سبعون  التي هلا تراخيص الوصول عن 
املنتجات يف  بالفعل طرح هذه  تم  ملعرفة هل  اخلدمة)1))  مزودي  كبار  من  إرساهلا خلمسة  تم  سؤااًل 
األسواق التجارية لالستخدام وسبق جتربتها من جانب مؤسسات معلومات؟. وقد تم تنظيم األسئلة 
وفق تسعة حماور رئيسية بعضها يتعلق باجلوانب التقنية والبعض اآلخر يغطي جوانب أخرى. ومتثلت 

املحاور الرئيسية لالستفسارات املوجهة إىل مزودي اخلدمة يف األمور التالية:

اجلزء األول: التمهيد. •
اجلزء الثاين: األنظمة املستضافة حمليًا وامليتاداتا املتعلقة هبا. •
اجلزء الثالث: معدل التغطية ملجموعات النارشين ووكالئهم من مصادر املعلومات سواء كانت  •

نصوص كاملة أو استشهادات مرجعية
اجلزء الرابع: إدارة وصيانة التسجيالت الواصفة وإدارة احلقوق والصالحيات. •
اجلزء اخلامس: البساطة والتوافق والعمل املشرتك مع املستودعات الرقمية. •
اجلزء السادس: فلسفة اإلستخدام. •
اجلزء السابع: الشكل واملظهر العام وخيارات التخصيص املتاحة للتحكم الكامل يف النظام من  •

جانب املكتبة.
اجلزء الثامن: خربات اإلستخدام وتضم العرض وخيارات البحث املتوفرة وما يمكن أن يقوم  •

به املستخدم مع نتائج البحث.
اجلزء التاسع: وحدات اإلدارة واإلحصاءات. •

)30)  للتعرف عىل اخلمس منتجات الرئيسية املتاحة يف األسواق التجارية يمكن الرجوع إىل العنرص 2/) بعنوان أنظمة البحث التجميعي يف 
هذه الدراسة.
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وفيام يرتبط بعنرص التدريب وتنمية الوعي املعلومايت لدى اهليئة العاملة هبذه األنظمة فقد تم تنظيم 
العديد من العروض واللقاءات التدريبية وورش العمل التعريفية وفق أطر وحماور متنوعة منها عىل 
سبيل املثال حتديث وتطوير العمل والتجارب العملية لتنفيذ واختبار التطبيقات املتاحة والنتائج العامة 

والتوصيات.

2/1/5. استطالعات موظفي املكتبة

استفسارات  نوعيات  وكانت   Monky tool(((( برنامج  عىل  االستطالع  وإدارة  إعداد  يف  االعتامد  تم 
عىل  واإلجابة  املتعددة  واخليارات  األولويات  وفق  الرتتيب  طلب  بني  ما  خليط  الرأي  استطالع 
االستفسارات من خالل النص احلر. ويمكن ملجيب االستطالع عدم اإلجابة عىل أي استفسار إذا 
رغب يف ذلك،وأشارت النتائج أن معدل االستجابة يف االستطالع األول كان عاليًا ثم انخفض يف 

املسح الثاين.

التي قام هبا مزودي اخلدمة إىل مكتبة جامعة  التسويقية  الزيارات  وتم إجراء االستطالع األول قبل 
نيفادا-الس فيجاس، وتم فيها طرح استفسارات تتعلق باجلوانب الوظيفية الثالثة والتي تتمثل يف:

قدرات التخصيص املحلية للمكتبة: هل من املهم للمكتبة أن تتوافر لدهيا القدرة عىل التحكم . )
والتاثري عىل العنارص التصميمية والشكلية؟

املستخدم النهائي: هل من املهم األخذ يف االعتبار اجلوانب الوظيفية التي تعمل أنظمة البحث . 2
التجميعي عىل إتاحتها؟

للمصادر . 3 اخلدمة  استيعاب  ومدى  أمهيتها  وفق  املعلومات  مصادر  ترتيب  يتم  هل  املحتوى: 
املتنوعة املتوفرة عرب املستودعات الرقمية؟

وتم إجراء املسح الثاين بعد قيام مخسة من مزودي اخلدمة بزيارة املكتبة بغرض التسويق ملنتجاهتم، 
وقد غطت استفسارات هذا املسح نفس املجاالت الوظيفية الثالثة السابقة التي تدور حول قدرات 
التخصيص املحلية للمكتبة واملستخدم النهائي واملحتوى. ويف كل استفسار طلب من املجيبني عليه 

إجابة نفس االستفسار عىل اخلمسة منتجات اخلاضعة للتقويم.

http://www.surveymonkey.com :3)  ملزيد من املعلومات يمكن االطالع عىل الرابط التايل((
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3/1/5. التجارب السابقة

تنوعت االستفسارات املوجهة إىل اجلهات التي هلا خربات سابقة وجتارب يف التعامل مع مثل هذه 
عن  الرضا  بمستوى  ترتبط  وثالثة  باملحتوى  تتعلق  وأخرى  متهيدي  طابع  ذات  أسئلة  من  األنظمة 

واجهة اإلستخدام ومن نامذجها:

االسئلة التمهيدية: كم الوقت املستغرق يف فرتة التنفيذ؟وهل يمثل النظام يف الوقت الراهن أداة  •
البحث األساسية بالنسبة للجهة التي تبنت استخدامه؟

قوة خاصة من  • املعلومات( أي مالمح ونقاط  "هل الحظت اجلهة )مؤسسة  املحتوى:  أسئلة 
أن اخلدمات  الرئيسية؟ وهل متت مالحظة  البرشية  املعرفة  املحتوى يف أي من جماالت  حيث 

متيل نحو أنواع معينة من املحتوى؟
أسئلة تتعلق بمستوى الرضا عن واجهة اإلستخدام: هل لدى مؤسسة املعلومات أية مؤرشات  •

أو  خدمات  أي  هناك  وهل  الربنامج؟  واجهة  استخدام  من  املستخدمني  رضا  معدل  حول 
تطبيقات وظيفية ال تتوافر أو غري مفعلة يف هذه الربجميات وهناك رغبة يف تفعيلها؟

يف  وذلك  املختلفة  األنظمة  مقارنة  من  ُيمكن  تفصييل  قالب  إنشاء  املهم  من  العرض  هذا  ضوء  ويف 
ضوء فهم وإدراك مؤسسة املعلومات، والذي جيب أن يتضمن املميزات والقدرات والتي قد متارس 
قيمة مضافة. ويمكن أن تضم موضوعات مثل تصميم الواجهة ونمط املالحة واالستعراض املتبع 
والبحث املتقدم وما إىل ذلك، واملحتوى املتضمن يف النظام سواء كان مستضاف حمليا ومملوك ملؤسسة 
 Applications املعلومات أو من خالل اإلشرتاك، وقدرات التخصيص وواجهات برجمية التطبيقات

Programming InterfacesAPI إىل غري ذلك من العنارص.

6. جولة رسيعة يف األسواق التجارية

يف  احلال  بطبيعة  تكمن  والتي  االختالف  أوجه  وبعض  التشابه  أوجه  من  الكثري  هناك  عام  بشكل 
التفاصيل بني املنتجات املتاحة يف األسواق التجارية مثل أنظمة املكتبات املتكاملة والفهارس املتاحة 

عرب الويب والتي تعترب أنظمة معلومات متشاهبة إىل حد ما.
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ويمكن مقارنة أوجه التشابه واالختالف بني املنتجات التجارية ألنظمة البحث التجميعي من خالل 
حماور املحتوى واملجال والتصميم الشكيل واألبعاد الوظيفية والتخصيص ونامذج التسعري املتاحة كام 

هو مبني يف الفقرات التالية.

1. املحتوى واملجال

ويتمثل يف املجال والنطاق وحجم ومستوى بيانات الوصف والتكشيف. ويمتلك غالبية النارشين 
مئات  عىل  التقديرات  لبعض  وفقًا  تزيد  للمحتوى  الواصفة  التسجيالت  من  كبرية  كمية  والوكالء 
املاليني من التسجيالت. ويشري بعض أصحاب هذه األنظمة أن قواعد معلوماهتم قد جتاوزت بالفعل 
نصف مليار من التسجيالت الواصفة. ومن املهم التعرف عىل أوجه التشابه واالختالف بني املنتجات 
من خالل معرفة املواد التي يتم فهرستها ومستوى الوصف يف التكشيف والفهرسة ومصدر البيانات 
مقارنة  الوصفية  البيانات  اكتامل  متقدم من  لدهيم مستوى  أن  اخلدمة  الوصفية. ويرى مجيع مزودي 

بتلك املتاحة لدى املنافسني.

2. التصميم الشكيل واألبعاد الوظيفية

التجميعي.  البحث  ألنظمة  الوظيفية  واألبعاد  التصميمي  الشكل  نحو  املستخدم  نظرة  وتضم 
عنها  الرضا  املتوقع  التصميمة  العنارص  تضم  واجهة  تقدم  متكامل  نظام  بمثابة  الفئة  هذه  وتعترب 
البحث  إىل  حتيل  فائقة  رابطة  تواجد  مع  واحد  بحث  مربع  عادة  هبا  ويتوافر  املستخدمني.  قبل  من 
الوجهي  التصنيف  املتبع يف  التقليد  نفس  الوجهية  املالحة  وتتبع  املتعددة.  البحث  املتقدم وخيارات 
ويضم عادة املوضوع ونوع املحتوى وتاريخ النرش واإلتاحة وما إىل  "رانجاناثان")32)  لعامل املكتبات 
املطروح.  االستفسار  بموضوع  املرتبطة  النتائج  إىل  الوصول  يف  املستخدمني  مساعدة  ذلك،هبدف 
واملستخلص  املعلومات  مصدر  غالف  صورة  مثل  مضافة  قيمة  ذات  عنارص  إدراج  عىل  وتعمل 
وغريها. ووجود ايقونات للتسوق لتسهيل اختيار املنتجات املعلوماتية وتوافر التواصل عرب أدوات 

االتصال مثل الربيد اإللكرتوين وإمكانيات الطباعة واحلفظ.

)32)  يعترب رانجاناثان أحد أبرز العلامء واملفكرين يف علم التصنيف املكتبي وأسهم بالعديد من املؤلفات ذات القيمة املضافة يف جمال التصنيف 
املجال  رانجاناثان يف هذا  وتأثري  والتكشيف.   faceted classification الوجهي  التصنيف  املقاالت يف  العديد من  أو  سواء كتب 

يمكن مقارنته بتأثري ديوي أو كرت يف أمريكا، أو تأثري جيمس براون يف إنجلرتا.
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الكامل، وحييل  بالنص  وتتيح بعض األنظمة حسابات للمستخدمني مع قدرات ختصيص، والربط 
النص  أو  املرجعية  االستشهادات  عىل  لالطالع  وذلك  النظام  واجهة  خارج  إىل  املستخدم  بعضها 

الكامل، وامكانية استضافة املحتوى حمليًا أو عن ُبعد.

)التصنيف  الوجهية  واملالحة  املتقدم  البحث  املنتجات يف خيارات  بني  اختالفات  هناك  أن  ويراعي 
الثاين  جيلها  يف  العنكبوتية  الشبكة  عرب  املقدمة  اخلدمات  مع  املنتجات  بعض  وتتوافق  الوجهي(، 

الويب"2.0"والشبكات االجتامعية املرتبطة.

3. التخصيص

وتتمثل يف اإلمكانيات التصميمية التي يوفرها النظام يف متناول مؤسسة املعلومات مثل وضع شعارها 
والتحكم يف عدد النتائج املسرتجعة يف الصفحة، وخيارات البحث املتوفرة والتصميم الشكيل للواجهة 
وغريها من اخلدمات املخصصة. وتسمح مجيع املنتجات عىل بعض مستوياهتا بتخصيص واجهات 
التنسيق الشكيل لكنها ختتلف يف التفاصيل من منتج آلخر، وتتفق مجيعها يف إتاحة إمكانات التخصيص 

يف متناول مؤسسات املعلومات.

4. نامذج التسعري املتاحة

يمكن لنامذج التسعري أن ختتلف من مزود خدمة إىل آخر وذلك وفقًا ملجموعة املتطلبات املرغوبة من 
والكشاف  االستضافة  اإلشرتاك وخيارات  نموذج  املثال  منها عىل سبيل  املعلومات  جانب مؤسسة 
املركزي وواجهة املستخدم إىل غري ذلك. وهناك جمموعة من القواعد التي يمكن أن يكون هلا تأثري 
عىل تسعري اإلشرتاك بخدمات هذه األنظمة منها عىل سبيل املثال املعايري التي يتم يف ضوئها حتديد 
آلية التسعري، والتكلفة املخصصة جلمع حمتوى املكتبة املحلية داخل قاعدة املعلومات املركزية لنظام 
البحث التجميعي، وحجم جمتمع املستخدمني بمؤسسة املعلومات، واألساليب التي تتبعها مؤسسة 
النارشين واخلدمات اإلضافية  املعلومات عىل مواقع  الكامل ملصادر  النص  املعلومات للوصول إىل 
التي يمكن اختيارها مثل خدمات املواد املوىص هبا ومكونات البحث املوحد املعروضة من جانب 
متناول  تتاح يف  ما  غالبًا  والتي  لعدة سنوات  اإلشرتاك  مقابل  اخلاصة  اخلدمة واخلصومات  مزودي 

االحتادات والتكتالت.
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7. اخلامتة والتوصيات

التجميعي  البحث  أنظمة  تقويم  وآليات  العام  والبناء  املفهومي  باجلانب  املتعلق  العرض  ضوء  يف 
ثم  ومن  استكشاف  تسهيل  نحو  األنظمة  هذه  متارسه  الذي  املتنامي  الدور  إىل  الدراسة  خلصت 
الرغم من  الرقمي. وعىل  النارشين وموردي املحتوى  العلمية لدى  املعلومات  الوصول إىل مصادر 
القيمة املضافة ملثل هذه التطبيقات إال أنه من خالل املامرسات يمكن مالحظة بعض املآخذ عليها منها 
أن قاعدة معلوماهتا املركزية ال تغطي نسبة %00) من مصادر املعلومات املتاحة داخل املكتبة أو مركز 
املعلومات الراغبة يف اإلشرتاك، ويف بعض األحوال قد تكون هناك حاجه إىل االستعانة بشكل متوازي 
 Ebesco"و "Global Muse"حال إجراء البحث بربجميات البحث املوحد مثلام هو احلال يف تطبيقات
integrated host" وغريها. وهناك كذلك بعض القضايا التي تتمثل يف مشكالت العرض واإلتاحة يف 

بعض األحوال واحتاملية وجود روابط غري فعالة وقرص تطبيق البحث عىل املنتجات املعلوماتية لكبار 
النارشين واملوردين فقط.

وعىل الرغم من السلبيات السابق ذكرها تتوافر العديد من النواحي اإلجيابية ألنظمة البحث التجميعي 
والتي سبق عرضها يف متن الدراسة ومن أبرزها الوصول إىل كم هائل من مصادر املعلومات املتاحة 
لدى العديد من النارشين واملوردين، وإجراء الفرز عىل النتائج وهتذيبها سواء قبل اطالق االستعالم 

أوبعده.

العديد من  أوليه وأمامها  الراهن هلذه األنظمة ال يمثل سوى مرحلة  الوضع  أن  وجتدر اإلشارة إىل 
لتقديم خدمات ذات  للتحديث وذلك  الدراسة  التي ما زالت يف طور  التطوير واإلمكانات  مظاهر 
قيمة مضافة يمكن أن تستفيد منها مؤسساتنا املعلوماتية العربية لتلبية احتياجات منسوبيها من مصادر 

وخدمات املعلومات.
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املستخلص: 
هتدف الدراسة إىل التعرف عىل مدى وعي مسؤويل 
مدينتي  السعودية يف  األعامل  الرشكات ومؤسسات 
اإلسرتاتيجية،  املعلومات  بأمهية  املكرمة وجدة  مكة 
تم توزيع إستبانة عىل عرشين مسؤواًل نتج عنها أّن 
و»املراقبة  املبكر«  اإلنذار  »نظام  مثل:  مصطلحات 
و»الذكاء  التنافيس«  و»ال��ذك��اء  اإلسرتاتيجي« 
يف  استخدامًا  املصطلحات  أكثر  هي  التجاري« 
عن  نتج  املعلومات،  مجع  عند  السعودية  الرشكات 
بتلك  الرشكات  مسؤويل  معرفة  درجة  أّن  الدراسة 
اجلزئية  املعلومات  وأّن  متوسطة،  املصطلحات 
منترشة  غري  املعلومات  ثقافة  وأّن  قليلة،  املجّمعة 
بشكل واسع بينهم، وأنه ال توجد عالقة ذات داللة 
إحصائية بني أي من مستويات الوعي بمفاهيم املسح 
البيئي وبني مستويات سلوك جتميع املعلومات، أي 
أن سلوك جتميع املعلومات من قبل املديرين مل يتأثر 
وجود  عدم  وكذلك  البيئي،  املسح  مفاهيم  بنوعية 
الثالثة  بأنواعها  املعلومات  جتميع  سلوك  يف  فروق 

بني الرشكات الكبرية والصغرية احلجم.

 الكلامت املفتاحية: 
اليقظة  االح���رتازي،  املعلومات  نظام  البيئي،  املسح 
اإلسرتاتيجية، املعلومات اإلسرتاتيجية، اإلدارة اإلسرتاتيجية، 

اختاذ القرار، الذكاء التنافيس، الرشكات السعودية.

املقدمة

 إن فتح األسواق املحلية أمام املنافسة العاملية 
العامل  وحتول  الرسيع  التكنولوجي  والتقدم 
إىل قرية صغرية أكد عىل انتشار مفهوم عوملة 
االقتصاد، إذ بدأت تظهر احلاجة إىل رضورة 
حيث  الرشكة،  حميط  يف  يدور  ما  معرفة 
التي  األساسية  املعايري  إحدى  أصبحت 
يقاس هبا تقدم الدول، ما أدى إىل رضورة 
التفكري يف أساليب جديدة حلل املشكالت 
وكام  األعامل.  مؤسسات  تواجه  قد  التي 
فإن  2004م)1(  عام  روبيح  دراسة  يف  جاء 
 Environmental البيئي  املسح  مصطلح 
يف  املستحدثة  األساليب  من   Scanning

وإدارة  املعلومات  وإدارة  اإلدارة  علم 
املعرفة، والذي يمهد لدراسة بيئة الرشكات 
مستخدمني  من  األعامل  ومؤسسات 
عىل  ويعتمد  املعلومات،  وتقنية  وموردين 
بالبيئة  ويتأّثر  يؤثر  مفتوح  معلومايت  نظام 
والتكنولوجية  واالقتصادية  االجتامعية  اعلم: العدد الثاني عشر 

جمادى األولى 1434هـ/ إبريل 2013م
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املحيطة به وغريها من املتغريات. ولذلك كان من املهم استكشاف مفهوم املسح البيئي واملعلومات 
اإلسرتاتيجية ألمهيتها يف صنع القرار، وقد أظهرت العديد من الدراسات أّن املؤسسات البد أن ترتبط 
ببيئتها اخلارجية ملعرفة الظروف املحيطة هبا والعوامل املتغرية حوهلا. لذا فإن هذا البحث هيدف إىل 
استكشاف مدى معرفة عدد من مدراء املنظامت السعودية باملفاهيم اخلاّصة باملسح البيئي واملعلومات 
اإلسرتاتيجية واملصطلحات املصاحبة هلام للتعرف عىل درجة اهتاممهم بأنواع املعلومات التي يشملها 
املسح البيئي الستخدام تلك املفاهيم ضمن عمليات إدارة املعلومات وإدارة املعرفة يف مؤسساهتم. إن 
الرّشكات واملنظامت التي هتتم بم�جال اإلدارة اإلسرتاتيجية (Strategic Management( تعترب املسح 
البيئي إحدى الطرق املهمة التي تعمل عىل النجاح املستمر للرشكات يف بيئات متنافسة، ويقصد بذلك 
املسبق  التحسب  من  املؤسسة  تتّمكن  بواسطته  الذي   Information Process املعلوماتية  اإلجراءات 
 Proactive Scanning بتتبع البيئة اخلارجية من أجل انتهاز الفرص ال�مناسبة أمامها أو لتفادي األخطار 
التي قد تواجهها)2(. وتتضمن تلك اإلجراءات جتميع وتوزيع وحتليل املعلومات اإلسرتاتيجية بغرض 
الدراسات  أظهرت  وقد  املعلومات.  بإدارة  املعلومات  علم  يف  يعرف  ما  وهو  املناسب  القرار  اختاذ 
السابقة وجود عالقة بني اإلدارة اإلسرتاتيجية Strategic Management Process واملسح البيئي حيث 
عرف )Ansoff and McDonnel 1990)3 اإلدارة اإلسرتاتيجية كام يظهر يف الشكل أدناه أنه يتم القيام 
بتشخيص داخيل وخارجي للرشكة، أثناء املرحلة األوىل، عن طريق جتميع وحتليل املعلومات املتوفرة 
الفرص  انتهاز  عىل  قدرهتا  ملعرفة  واخلارجية  وضعفها  قوهتا  مكامن  ملعرفة  الداخلية  الرشكة  بيئة  ىف 
الثانية، عن طريق إدراج  أثناء املرحلة  وجتنب األخطار. كام يتم وضع وتنفيذ اخلطط اإلسرتاتيجية، 

املعلومات املحّللة يف سياق اختاذ القرار اإلسرتاتيجي املطلوبة لعمليات اإلبداع واالبتكار.
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الشكل رقم )1(: عالقة املسح البيئي باإلدارة اإلسرتاتيجية )روبيح، 2004(. 

للمؤسسات، حيث  إبداعي  البيئي عنرص  باملسح  القيام  الناجتة عن  املعلومات اإلسرتاتيجية  أّن   كام 
ايلسواي عام 1985م وريموند  دراسة  الريادية حسب  الرشكات  باهتامم من طرف مسؤوىل  حيظى 
هلا  كلمة  البيئي  املسح  ويعترب   .)6(  )5)  )4(El Sawy 1985. Raymond and Hall  2001 عام  وهال 
عدة مرادفات مستعملة ىف بيئة الرشكات كمصطلح “الّذكاء الّتنافيس” يف الرشكات الغربية. وحتاول 
الدراسة احلالية رصد املصطلحات املستخدمة بالفعل يف البيئة السعودية ويشمل املسح البيئي أنواع 
 ،Internal vs. External التالية: معلومات داخلية وخارجية  التقسيامت  عديدة من املعلومات، منها 
قوية،  وإشارات  ضعيفة  إشارات   ،Personal vs. Impersonal شخصية  وغري  شخصية  معلومات 
التّحكم  معلومات   ،Scientific. Technological. Economic واقتصادية  وتقنية  علمية  معلومات 
عام  روبيح  دراسة  يف  استخدمت  التي  التقسيامت  نفس  وهي  جزئية  ومعلومات  التأثري  ومعلومات 

2004م.
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مشكلة الدراسة: 

 يواجه جمتمع املعلومات منها يف العامل بصفة عامة واململكة العربية السعودية خاصة التحدي اإلداري 
لدى مدراء املعلومات الذين يقومون بالعملية اإلدارية عىل مجيع املستويات، خاصة تلك التي تتواجد 
)مندورة، حممد حممود. درويش،  انظر الشكل رقم (2(  العليا (اإلسرتاتيجية(  يف مستويات اإلدارة 
حممد مجال الدين، التخطيط اإلسرتاتيجي لنظم املعلومات()7(. إن نجاح مؤسسات األعامل اليوم ويف 
التوجه نحو عوملة االقتصاد إىل  املستقبل يتوقف عىل قدرهتا عىل العمل عىل نطاق عاملي، وقد أدى 
رفع قيمة تكنولوجيا املعلومات، فنظم املعلومات اليوم هي التي توفر للمؤسسات سواء حكومية أو 
خاصة إمكانات االتصاالت وأدوات حتليل املعلومات واختاذ القرارات، ما يمكنهم من اختاذ قرارات 
ذات جودة عالية، كام أن شبكات االتصاالت قد سهلت التعاون بني فرق العمل املتناثرة جغرافيا، 

ومعنى ذلك اتساع نطاق اإلدارة بسبب سهولة الرقابة عىل عدد أكرب من املرؤوسني. 

شكل )2(: اخلطة اإلسرتاتيجية املعلوماتية
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 وقد سهلت تطبيقات مثل الربيد اإللكرتوين واملؤمترات عن بعد من قيام تنسيق دقيق بني فرق عمل 
قدرهتا عىل  قيدا حيد من  متثل  تعد  مل  األعامل  املادية ملؤسسات  احلدود  فأن  متناثرة جغرافيًا، ولذلك 
املادية واألفكار  فالنظم االفرتاضية تعتمد عىل اإلنرتنت يف ربط األفراد واألصول  تقديم منتجاهتا. 
املادية مما أدى إىل إعادة تصميم  التنظيمية  واملوردين والعمالء خللق سوق افرتايض ال حتده احلدود 
تدفق العمل الذي ساعدت به نظم املعلومات عىل إحالل اإلجراءات اآللية حمل اإلجراءات اليدوية، 
ما أدى إىل تقليل دورة القيام بالعديد من العمليات، وبالتايل ختفيض تكلفتها وزيادة كفاءهتا. كام أدى 
ذلك إىل زيادة قدرة املؤسسة عىل االستجابة، حيث ساعدت تكنولوجيا املعلومات املؤسسات الكبرية 
عىل اكتساب مميزات احلجم الصغري والعكس. ومن ناحية أخرى تساعد تكنولوجيا املعلومات عىل 
لتوفري  املرنة  املعلومات  الصغرية عن طريق استخدام نظم  تتمتع هبا الرشكات  التي  املرونة  اكتساب 
خدمات معلومات غري نمطيه عىل نطاق واسع. وقد أدى ذلك إىل تغيري عملية اإلدارة مما ساعد عىل 
والقيادة  والتنظيم  التخطيط  بوظائف  للقيام  للمديرين  جديدة  إمكانيات  ذات  املعلومات  نظم  توفر 
والرقابة فهي تتيح للمدير احلصول عىل أدق تفاصيل املعامالت التشغيلية يف أي مكان ويف أي وقت.
كام تستخدم العديد من املؤسسات نظم ختطيط موارد املعلومات والتي حتقق تكامل مجيع العمليات 
الوصالت  وإلغاء  اإلدارات  بني  املعلومات  تبادل  خالل  ومن  ومتويل  وتزويد  ختطيط  من  اإلدارية 
املؤسسات  تعريف حدود  إعادة  داخلها. إن  املختلفة  الوظيفية  املعلومات  نظم  بني  واملكلفة  املعقدة 
يسهل لنظم املعلومات القائمة عىل الشبكات تبادل املعلومات وإجراء املعامالت بني بيئاهتا املختلفة. 
وحيدث ذلك عن طريق توفري نظم املعلومات العابرة للمنظمة والتي تقوم بأمتتة تدفق املعلومات عرب 
حدودها االفرتاضية، إال أن تلك العمليات لن تتأتى بعدم وجود ثالثة ختصصات رئيسة وهي: حتليل 
وتصميم النظم، وإدارة املعلومات وإدارة املعرفة، والتي حسب حد علم الباحثة وخربهتا يف املجال، 
العربية غري مطبقة هلا بشكل فاعل. إن وجود نظام معلومات إسرتاتيجي  ما زالت اململكة والدول 
مورد مهم ألي مؤسسة ووجود إدارة للمعلومات متارس املسح البيئي هبا يساهم يف حتقيق أهداف 
الداخلية  البيئة  التي يمكن أن تواجه  املؤسسة ويعمل عىل استمرار نجاحها والوقوف ضد املخاطر 

واخلارجية. ومن هنا يمكن حتديد مشكلة الدراسة كاآليت: 

إىل أي مدى يمكن قياس وعي مسؤويل الرشكات ومؤسسات األعامل السعودية يف مدينتي مكة 	 
املكرمة وجدة نحو استخدام املعلومات اإلسرتاتيجية؟.
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 أهداف الدراسة:

املكرمة . 1 مكة  مدينتي  يف  السعودية  األعامل  ومؤسسات  الرشكات  مسؤويل  وعي  مدى  معرفة 
وجدة نحو استخدام املعلومات اإلسرتاتيجية.

والكبرية . 2 الصغرية  الرشكات  بني  البيئي  املسح  بمصطلحات  الوعي  يف  االختالف  حتديد 
احلجم.

معرفة األسامء البديلة للمسح البيئي األقرب إىل املسؤولني السعوديون يف مدينتي مكة املكرمة . 3
وجدة.

حتديد االختالف يف اختيار مسميات املسح البيئي بني الرشكات الصغرية والكبرية احلجم.. 4
حتديد االختالف يف مجع املعلومات بني الرشكات الكبرية والصغرية احلجم.. 5
دراسة العالقة بني مستوى الوعي بمفاهيم املسح البيئي ومستوى جتميع املعلومات.. 6

 أسئلة الدراسة:

هل لدى مسؤويل الرشكات ومؤسسات األعامل السعودية يف مدينتي مكة املكرمة وجدة معرفة . 1
ودراية كافية بمفهوم املسح البيئي واملعلومات اإلسرتاتيجية؟ هل هناك اختالف بني الرشكات 

الصغرية والكبرية احلجم؟ 
البيئة السعودية؟ هل يوجد اختالف يف . 2 البيئي األكثر استخدامًا يف  البديلة للمسح  ما األسامء 

اختيار األسامء بني الرشكات الصغرية والكبرية احلجم؟
أنواع املعلومات حتظى باهتامم أكرب من طرف مسؤويل الرشكات؟ هل يوجد اختالف يف . 3 أي 

أنواع املعلومات التي جتمع بني الرّشكات الكربى والصغرى؟
هل توجد عالقة بني الوعي بمسميات املسح البيئي ونوعية جتميع املعلومات؟. 4

أمهية الدراسة: 

 نظرًا ألن اململكة العربية السعودية متلك العديد من مؤسسات األعامل يف القطاع احلكومي واخلاص 
كان من املهم العمل عىل نرش مفهوم املسح البيئي هبا، والتعريف باإلدارة اإلسرتاتيجية التي ترتبط 
بمفاهيم اختاذ القرارات التي تؤدي إىل رفع مستوى األداء والكفاءة اإلنتاجية هبا. ويمثل ذلك املفهوم 
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نموذج اإلدارة احلايل واملستقبيل ملؤسسات األعامل التي يمكنها من حتديد قدراهتا وإمكانياهتا التنافسية 
ما حيقق أهدافها ضمن اعتبارات البيئة الداخلية واخلارجية املتغرية.

لذا يمكن تلخيص أمهية الدراسة احلالية يف النقاط التالية: 
•  حتسني عمليات وأداء مجيع أنواع مؤسسات األعامل.

•  مساندة عملية اختاذ القرارات وتدعيم األعامل التعاونية.
•  تقوية املركز التنافيس هلا يف جمتمع املعلومات.

•  تزايد مسامهة نظم املعلومات املستندة عىل اإلنرتنت.
•  نجاح املنظامت احلديثة التي تعمل يف ظل منافسة عاملية تتميز باجلدة ورسعة التغري وعدم التأكد.

الدول  قائم يف  البيئي مساحة من االهتامم لالطالع عىل ما هو  املسح  الّدراسة حماولة إلعطاء  تعترب   
األعامل  ومؤسسات  الرشكات  يف  االحرتازية  املعلومات  أنظمة  لتطوير  بداية  أهنا  كام  املتطورة،، 
السعودية يف مدينتي مكة املكرمة وجدة، وأهنا كذلك إضافة علمية تؤدي إلجراء مزيد من البحوث 
ملعرفة مدى مالءمة ذلك املفهوم أو اختالفه يف بيئات عربية عنها يف البيئات الغربية، ومقارنة تطبيقات 

املسح البيئي يف الدول اخلليجية. 

منهجية البحث: 

 اعتمدت الدراسة عىل املنهج املسحي ملالءمته للوصول إىل مسؤويل الرشكات ومؤسسات األعامل 
السعودية يف مدينتي مكة املكرمة وجدة، تم استخدام االستبانة وقد تم حتليل نتائج البحث باستعامل 

برنامج SPSS واستخدام أساليب االختبارات اإلحصائية.

الكويتية نحو  “مدى وعي مسؤويل الرشكات  الدكتور كامل رويبح   وقد متت االستفادة من دراسة 
استخدام املعلومات اإلسرتاتيجية “ التي أعدت يف عام 2004م يف إعداد منهجية هذه الدراسة.

طريق  عن  التنفيذيني  باملدراء  االتصال  تّم  كام  و2012م.  2011م  عامي  بني  املعلومات  مجع  تّم   
الزيارات امليدانية للرشكات، وعن طريق التليفون أو الفاكس والربيد اإللكرتوين. وقد تم توزيع 20 
استبانة عىل 20 رشكة سعودية ومؤسسة أعامل يف مدينتي مكة املكرمة وجدة كبرية وصغرية احلجم ىف 

القطاعني اخلاص والعام.
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 عينة الّدراسة:

 تم احلصول عىل 20 إجابة من طرف 20 رشكة ومؤسسة أعامل يف مدينتي مكة املكرمة وجدة، حيث 
إّن نسبة املشاركة قد وصلت إىل 95 % كانت غالبها من مدينة جدة. كام أن وحدة الّتحليل هو الفرد 
املشارك (املدير التنفيذي( وليست الرشكة من أجل ضامن احلصول عىل أكرب نسبة من مشاركة املديرين 
البيئي واملعلومات  املسح  ثقافة مصطلح  وانتشار  تقبل  نظرة عامة وشاملة عىل مدى  للحصول عىل 
اإلسرتاتيجية يف السعودية، وقد جاء توزيع الرّشكات املشاركة بعناوينها ووفق القطاعات االقتصادية 

التالية حسب جدول رقم (1( و(2(.

 

جدول رقم )1(: توزيع بأسامء الرشكات الداخلة يف عينة البحث

النسبةالتكراراسم الرشكةالنسبةالتكراراسم الرشكة

15رشكة املراعي15أرامكو

15رشكة بعد لالتصاالت السلكية والالسلكية15الغرفة التجارية الصناعية بجدة

15رشكة جدة للتطوير العمراين15البنك العريب الوطني

15رشكة دلة عرب البالد العربية15اخلطوط اجلوية السعودية

15رشكة سعودي أوجيه15الرشكة السعودية للكهرباء

15رشكة فاروق ومأمون متر ورشكاؤه15الغرفة التجارية الصناعية بجدة

15رشكة يرس لألمن والسالمة15أمانة العاصمة املقدسة

15الند مارك جروب15رشكة التقنية األمنية
للخرسانة  السعودية  الرشكة 

15مؤسسة عبد اهلل سليامن الغنيم15اجلاهزة

15مكتب استشارات بيئة15جمموعة بن الدن السعودية 

1050املجموع1050املجموع
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جدول رقم )2(: توزيع الرشكات حسب النشاطات االقتصادية

النسبةالتكرارأنواع الرشكات

10%2رشكات صناعية

10%2منظامت غري نفعية

5%1رشكات جتارية

20%4مقاوالت

5%1رشكات نقل

5%1رشكات غذائية

10%2اتصاالت وتكنولوجيا املعلومات

5%1مايل أو مرصيف أو تأميني

30%6أخرى

100%20املجموع

تابع جدول رقم )2(: نشاطات أخرى للرشكات غري املوجودة يف االستبيان
Nonprofit organization focus on Business 
development

إدارة حكومية

أنظمة أمن وسالمة

توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية

دوائية

مقاوالت وصيانة اتصاالت

مكتب استشارات بيئية

مصطلحات الدراسة: 

تم تعريف مجيع مصطلحات الدراسة حسب ما جاء يف دراسة روبيح عام 2004م (8( وهي كالتايل: 

- البيئة Environment عىل أهّنا تتكون من القوى الفاعلة والرشكاء والالعبني يف حميط املنظمة الذين قد 
يؤثرون عىل الرّشكة، حيث يصبح املسح البيئي منّصبًا عىل سلوك الفاعلني القادرين بواسطة قراراهتم 
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ونشاطهم عىل خلق تأثري ملحوظ عليها يف املستقبل املنظور والبعيد. وتتكون هذه القوى من املنافسني 
واملوردين والّسلطات العمومية ومراكز الضغط واحلكومات واملستخدمني، سواء يف الوقت احلارض 

أو يف املستقبل املنظور. 

- املعلومات اإلسرتاتيجية Strategic Management عىل أهّنا املعلومات التي تلقي الضوء عىل ما يدور 
يف بيئة الرشكة الداخلية واخلارجية أثناء قيامها بنشاط صناعي أو خدمايت من أجل املساعدة يف اختاذ 
القرار اإلسرتاتيجي. وتشمل املتغريات: مرشوعات املنافسة، وطرق اإلنتاج والتسويق، وخصائص 
املنتجات، وطرق تسويقها، وأساليب التوريد واملواد اخلام اجلديدة، والترشيعات، وخدمة املستخدمني 

ورضاهم. 

وتوجهها  الرشكة  تنتجها  التي  املعلومات  وتضم   )Control Information) الّتحكم  معلومات   -
املنظمة  بالغة كوهنا مّتكن  الّنوع أمهية  3( وتكتيس معرفة هذا  الشكل رقم  (أنظر  الداخيل  الستعامهلا 
من أن تقارن أداءها بأداء أحسن املنظامت (Benchmarking(. ويتّم تسيري هذه املعلومات عن طريق 
البرشية  املوارد  معلومات  كنظم  عليها  منصّبة  الّدراسات  أغلب  أّن  كام  التقليدية،  املعلوماتية  النظم 

ونظم اإلنتاج ونظم اجلودة.

الرشكة  داخل  أنتجت  التي  املعلومات  وتضم   )Influence Information) الّتأثري  معلومات   -
املنظمة  خارج  وجمموعات  ألفراد  موجهة  أو  رقم3(،  الشكل  (أنظر  اخلارجي  لالستعامل  ووجهت 
 Inter) كالعميل واملّورد(. وتعترب نظم املعلومات الّتسويقية أو نظم املعلومات التي تربط املنظامت)
organizational Information Systems( أمثلة من األنظمة التى تقوم بتسيري معلومات الّتأثري، غري أّن 

الدراسات املنصّبة عليها قليلة مقارنة بتلك اخلاصة بمعلومات الّتحكم.

املعلومات  متّثل   )Fragmentary Information( الضعيفة  اإلشارات  أو  اجلزئية  املعلومات   -
اإلسرتاتيجية التي مجعت من خارج املنظمة ووّجهت لالستعامل الداخيل (أنظر الشكل رقم3( وهي 
أن  الرشكة، ويمكن  تأثري عىل  له  تنبئ بحصول يشء  وإنام  متامًا،  تتحقق  مل  التي  الّتطورات  تعرّب عن 
تّعرف أيضًا بالتهديدات أو الفرص املحتملة أو هلا نتائج حمتملة، وهي معلومات قليلة وغري قطعية، 
أطلق  وهلذا  الّتكامل،  عملية  إىل  وحتتاج  املتوفرة  املعلوماتية  املصادر  من  العديد  يف  ومبعثرة  جزئية 
عليها (1975م( Ansoff (9( أنسوف عام 1975م مصطلح “اإلشارات الضعيفة” كاملعلومات التي 
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وقد حظي هذا النوع من  “اإلرهاب الدويل”.  تستعملها أمريكا أثناء احلرب الوقائية ضد ما تسميه 
املعلومات باهتامم قليل (Bright 1970( )10( من برايت عام 1970م وانسوف عام 1975 1975( 

 (Ansoff من طرف الباحثني مقارنة بمعلومات الّتأثري والتّحكم.

و تتضمن املعلومات اجلزئية األقسام الّتالية حسب دراسة رويبح)11(: 

املحتملني، . 1 أو  احلاليني  املنافسني  ختص  التي  املعلومات  إىل  تشري  وهي  الّتنافس  عن  معلومات   
كإدخال منتجات جديدة أو خدمات جديدة، حتسني املنتجات، دخول املّنافسني إىل أسواق جديدة، 
نوعية  حول  الّسابقني  املوظفني  بمساءلة  القيام  املّنافسني،  تسويق  طرق  العمل،  أساليب  حتسني 
العمل والوظائف التي شغلوها أثناء تواجدهم يف رشكات منافسة، مرشوعات البحث والّتطوير 

اجلديدة، القيام بحوارات تلفونية أو بالربيد اإللكرتوين حول األسعار املرتقبة للمّنافسني.

املعلومات الّشخصية والقدراتية )Profiling and Capabilities Information( وتشري إىل املعلومات . 2
التي خّتص شخصيات يف الرشكات املّنافسة أو املستخدمني املهمني أو شخصيات مهمة من املمكن 
أن تؤثر عىل مستقبل الرشكة وتشمل امليول، األصدقاء، القدرات التسيريية والتفاوضية والرتكيبة 
كذلك  وهي  هبا.  املرتبطة  الضغط  وقوى  النوادي  يف  والعضوية  احلزيب  واالنتامء  السيكولوجية 
الفاعل واإلخبار عن قدراته مثل  لتحديد  أكثر عددًا، وتفيد  معارف ذات طبيعة وصفية، وهي 
قدرة الرشكات املنافسة عىل القيام بمرشوعات معينة، حجم املديونية، األرباح، عدد اخلرباء وفرة 

السيولة املالية، ميزانية البحث والتطوير.

املعلومات التجارية وتشري للمعلومات التي تتعلق باهتاممات املستخدمني ورضاهم وأمنياهتم)12(، . 3
عام  دافنبورت   )13( Davenport )2001) يقول  الصدد  هذا  تعرتضهم ويف  التي  واملشكالت 
قصوى  أمهية  تويل  املستخدمني  حول  املجّمعة  املعلومات  تستعمل  التى  إّن الرّشكات  2001م، 
لتحديد أهم مستخدميها، ومن ثّم استغالل أكرب قدر من مصادر املعلومات املتوفرة ملحاولة فهم 

متطلباهتم.

الّتمويلية وتشري إىل املعلومات حول وجود مواد خام، سلع أو مواد نصف مصنعة، . 4 املعلومات 
وجود موارد مالية خارجية أو وجود العاّملة اخلبرية.
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املعلومات التكنولوجية وتضم أساليب التصنيع اجلديدة أو حتسني املنتجات واخلدمات، التقنية . 5
البديلة أو اجلديدة أو التقنية اخلدماتية أو الّتصنيعية.

نشاطات . 6 اجلديدة،  الوظائف  عدد  السكان،  حياة  نمط  يف  تغريات  تضم  االجتامعية  املّتغريات 
املستهلكني وعاداهتم، نسبة نمو السكان، نسبة املتزوجني.

محاية . 7 قوانني  التجارة،  محاية  قوانني  اجلديدة،  والقوانني  الترشيعات  تضم  السياسية  املتغريات 
البيئة، قوانني إحالل العاملة الكويتية مكان الوافدة، نظام الرضائب، املعلومات السياسية املحلية، 

اإلقليمية والدولية.

املتغريات االقتصادية تضم معلومات حول الّناتج املحيل اخلام، نسبة التضخم، العجز ىف ميزانية . 8
الدولة، االستثامرات، مؤرشات نمو االقتصاد، حركات األسهم يف البورصات. 

الشكل رقم )3(: أنواع املعلومات التي يتّحتم عىل املنظامت االهتامم هبا )رويبح، 2004م(
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 مراجعة الدراسات السابقة:

 .Herring 1998. Lesca and Lesca 1997. Ansoff 1975) أشار رويبح إىل العديد من الباحثني 
Moore 2000 .Gilad 1998. Gabriel and Simone 1999( )14( (15( (16( (17( (18( ليسكا عام 1997م 
وهرينج عام 1998م وانسوف عام 1975م وجربييل وسايمون عام 1999م وجيالد عام 1998م 
ومور عام 2000م، الذين أكدوا عىل أمهية املعلومات اإلسرتاتيجية كتغذية مرتدة لصناعة القرارات 
اإلسرتاتيجية وتقليل نسبة الغموض الذي يتخلل حميط بيئة الرشكة اخلارجية. كام أشار أيضًا إىل دراسة 
(Wand 1998((19( واند عام 1998م، الذي أكد عىل رضورة اعتبار قيمة املعلومات بمثابة منتجات 

وموارد للرشكة يف عامل رسيع التّغري. 

 Mohan-Neill( كام استعرض عدد من األبحاث التي ركزت عىل مزايا التطبيق للمسح البيئي، كدراسة 
 )Groom and1995 ()20( موهان عام 1995، التي شملت 68 رشكة أمريكية وكذلك دراسة قام هبا
David 2001)21(جرووم وديفد عام 2001م، شملت 44 رشكة أمريكية بأّن الرشكات الكربى تبدو 
أكثر اهتاممًا من الرشكات الصغرية يف تتبع املعلومات اإلسرتاتيجية املتوفرة لدى موظفيها، وتستخدم 
املعلومات املجّمعة حول املستخدمني واملوردين كأهم مصادر للمعلومات. ما أظهرت نتائج بحث قام 
به (Lang 1997()22( النج عام 1997م، يف 671 رشكة أمريكية وجود عالقة إجيابية بني معلومات 
جربييل   )23()Gabriel & Simone 1999) ودراسة  املخاطر،  ودرء  الفرص  وانتهاز  البيئي  املسح 
وسايمون عام 1999م، التي نتج عنها أن معلومات املسح البيئي تساعد عىل حتسني الّصادرات إليها 
نتائج  أظهرت  هلا. كام  املّصدرة  الشعوب  وتقاليد  امليول واالحتياجات عن عادات  معرفة  عن طريق 
دراسة قام هبا (Julien 2001 وآخرون()24( جوليني عام 2001م، شملت 147 رشكة صغرى كندية 

أن الرشكات اإلبداعية أكثر اهتاممًا بتجميع املعلومات اجلزئية. 

االهتامم  ورضورة  أمهية  عىل  ركّزت  التي  الدراسات  من  العديد  وجدت  املعلومات  نظم  جمال  وىف   
بمعلومات التّحكم والّتأثري حيث يوجد العديد من النظم املعلوماتية املوجهة هلذا الغرض ويف املقابل 
 )25()Lesca and Lesca 1997) يوجد القليل من الّدراسات حول استعامل املعلومات اجلزئية كدراسة
ليسكا عام 1997م، من بني الّدراسات القليلة التي ركزت عىل أفضلية أنواع املعلومات يف الرّشكات 

املتقدمة وليست العادية مع عدم االهتامم بوجود نتائج ميدانية موثقة بتقارير إحصائية.
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استخدمت  اإلسرتاتيجية  للمعلومات  البيئي  املسح  عن  2005م  ينجرعام   Yunggar  )26( دراسة   
منهج حتليل املحتوى يف ماليزيا، وقد عمدت إىل تقويم ذلك املحتوى من املعلومات التي تم جتميعها 
التي  املعلومات  هي  ما  التالية:  األسئلة  عىل  اإلجابة  الدراسة  حاولت  وقد  لدهيم،  اخلمسية  للخطة 
يعتربها املديرين مهمة بالنسبة للمسح البيئي؟ وما هي املعلومات التي يطلبوهنا؟ ما هي املصادر التي 
يستخدموهنا؟ ما هي آراء األفراد واملنظامت والبيئة املحيطة عىل تلك االختيارات من املعلومات؟ مع 

مقارنة النتائج مع مثيالهتا من الدراسات التي أجريت يف أمريكا.

 دراسة شني وآخرون عام 2010م  Chen. Mocker. Preston. Teubner)27( عن أن اسرتاتيجيات نظم 
املعلومات يعترب العمود الفقري ملامرسة علم املعلومات. إن مراجعة اإلنتاج الفكري يف املجال تقرتح 
أنه بالرغم من استخدام ذلك املصطلح يف الدراسات إال أنه ما زال غري مفهوم، وقد حاولت الدراسة 
أن تعرف ذلك املفهوم عرب تتبع عملياته من خالل املنظمة وكذلك مرشوعاته واستخداماته وتوظيفه 
وإدارة نظام املعلومات. ومن بني التعريفات املختلفة املوجودة يف 48 دراسة اختارت الدراسة تعريفًا 
واحدًا وهو أن اإلسرتاتيجية هي املشاركة يف دور نظم املعلومات داخل املنظمة ما جيعلها قادرة عىل 
االبتكار واإلبداع، كام تم تعريفه عىل أنه ذلك االجتاه التنظيمي يف االستثامر والتوظيف واالستخدام 

واإلدارة اخلاصة بنظم املعلومات.

تقنية  أن  إىل  أشارت  التي  2011م  عام   )28)  Tallon & Pinsonneault وبينسونالت  تالون  دراسة   
املعلومات اإلسرتاتيجية تظل من ضمن أولويات العمل اإلداري عند مدراء التقنية، وقد ازدادت مع 
ازدياد مشكالت البيئة ما يطرح السؤال عن رضورة تعريف ذلك املجال وعن معرفة كيفية التفاعل 

مع تسهيالت العمل التقني.

 دراسة Cho(29( شو عام 2011م عن املسح البيئي لسلوكيات املديرين يف اإلدارة اإلسرتاتيجية مستندة 
للمديرين  الدوافع  ختترب   )focus theoryHiggins1997). 1997م  عام  هاجيني  نظرية  نموذج  عىل 
املعرفة  اختالف  السلوك اإلسرتاتيجي لإلدارة، وأن  بينها عىل  وأثر االختالفًات  املستوى األعىل  يف 
يعترب من أكثر العوامل التي جتعل هناك اختالفًات لتجميع األفكار يف عقوهلم مما يغري درجة الرتويج 
واحلفظ للمعلومات وأن تلك االختالفًات تؤدي بالتايل إىل إبقاء أسلوب املعاجلة للمعطيات البيئية ما 

يغري تدرجييًا اخليار اإلسرتاتيجي لدهيم.
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القرارات  عن  2011م  عام  وآخرون  ميتشيل   )30(Mitchell. Shepherd & Sharfman دراسة   
املنتظمة بشكل جيد  القرارات  باختاذ  املنظامت، حيث يقمن  املنتظمة لإلداريني يف  اإلسرتاتيجية غري 
من تفضيالت ثابتة أو مستمرة من خمرجات املنظمة والتي ال يلبث وضعها عىل نفس املنوال يف فرتات 
زمنية خمتلفة، تم تبني منظور نفيس لتحليل عملية اختاذ القرارات غري املنظمة تم دراسة 2048 قرارًا 
تم اختاذها من قبل 64 موظفًا يف التقنية عن طريق اختبار اخلربات املعرفية وإدراكهم أو فهمهم من 
جهة أخرى يف البيئة اخلارجية ما جيعلها تؤثر عىل طريقة اختاذ القرارات غري النظامية، نتج عن الدراسة 
أن املديرين بوجود اخلربات املعرفية يقومون باختاذ مستوى أقل من القرارات غري النظامية، وأن البيئة 

غري املستقرة تزيد منها.

يف  التنافيس  الذكاء  ممارسة  مستوى  اختربت  2011م  ورشيد Yap & Rashid(31( عام  ياب  دراسة   
عدد من منظامت األعامل يف ماليزيا وعالقة ذلك مع مستوى األداء. تم مجع البيانات من 123 رشكة 
صناعية، يف مراحل متقدمة من أعامهلا، يف ثالثة مستويات إدارية وهم الزبائن أو العمالء، واملنافسني، 
واالقتصاد. يتم استخدام الذكاء التنافيس عند القيام باختاذ القرارات اإلسرتاتيجية املتعلقة بالتوسع 
اإلداري أو تطوير منتج جديد أو دعم إسرتاتيجي. هناك عالقة إجيابية بني استخدام الذكاء التنافيس 
وبني مستوى األداء، وأن الرشكات القائمة عىل الذكاء التنافيس الرسمي حتصد مستوى أداء مرتفع 

عند قياسه بنمو املنظمة والربح.

 دراسة ويلكني Wilkin)32( وسريبا Cerpa عام 2012م تقرر أن اإلدارة اإلسرتاتيجية لتقنية املعلومات 
كانت ولفرتة طويلة هي أحد مكونات األداء يف مؤسسات األعامل. يف هذه الدراسة تم وضع هدفني 
املعلومات  لنظام  اإلسرتاتيجي  بالتخطيط  واخلاصة  الفاعلة  املامرسات  يستكشف  األول  أساسيني، 
يف ظل وجود وظيفة اإلدارة اإلسرتاتيجية يف 29 منظمة كبرية يف مدينة اسرتاليا، والثانية بأن قامت 
البنية  النتائج مع الدراسات النظرية يف ذلك املجال منذ عام 1998م والتي وضعت  بمراجعة تلك 

التحتية ملامرسة العمل، حسب تلك األهداف لكل من املتخصصني والباحثني يف املجال.

 دراسة Lee & Lee يل ويل )33( عام 2012م التي استكشفت اجلهود لتعريف اإلسرتاتيجية التنافسية 
املناسبة املتعلقة باجلنسيات املتعددة. الدراسة استخدمت أسلوب حتليل عمليات الشبكة عىل اإلنرتنت، 
من أجل بناء نظام هرياركي متداخل مع عدد من املعايري اخلاصة باختيار اإلسرتاتيجية التنافسية. نتج 
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عن الدراسة أن أكثر تلك اإلسرتاتيجيات مناسبة خمتلفة حيث إن حتليل البيئة اخلارجية أظهر ثالث 
معايري مهمة مثل: حجم املجتمع لكل وحدة من الدخل ،ومستوى العناية الطبية، والتامني الطبي، أما 
بالنسبة إىل حتليل البيئة الداخلية فإن العوامل املهمة تتمثل يف التعاون مع املشاركني املحليني ودرجة 

االرتقاء يف عمل البحوث امليدانية ودرجة االرتقاء يف تقديم منتجات جيدة.

بمستوى  البيئي  املسح  عالقة  عن  2012م  عام   )34(Adebisiو  Babatunde وأديبيس  بابتوند  دراسة   
األداء يف بيئة مؤسسات األعامل والتي تم فيها تناول رشكة نستلة يف نيجرييا ورشكة كادبري. تم توزيع 
ذات  عالقة  وجود  إىل  التوصل  تم  اإلحصائي،  التوافق  معامل  باستخدام  بياناهتا  وحتليل  االستبيان 
داللة إحصائية بني املسح البيئي اإلسرتاتيجي وأداء املنظامت، كام تم التوصل إىل أن معظم التغيريات 
يف اإلنتاجية التي حتدث يف املنظمة بسبب االختالفًات يف عوامل البيئة اخلارجية والتي هلا تأثري إجيايب 

عىل أداء املنظمة. 

 أما فيام يتعلق بدراسات أجريت يف دول مثل نيجرييا (Sawyerr 2000( )35( سأوير عام 2000م، 
وبلغاريا (Elenkov 1997()36( النكوف عام 1997م، وروسيا (May 2000((37( ماي عام 2000م، 
 )Ngamkroeckjoti and Johri 38( إبراهيمي عام 2000م، وهونج كونج))Ebrahimi 2000) والصني
سواء  املجال  نوع  حتديد  عىل  رّكزت  مجيعها  2000م،  عام  وجوهري  نجمكريوكجويت   )39)2000(
املسؤولني  اهتامم  بأكثرية  الذي حيظى  التقني  أو  الترشيعي  أو  السّيايس  أو  أو االجتامعي  االقتصادي 
البيئي  البيئي وكذلك معرفة املعوقات التي تواجه الرشكات أثناء القيام باملسح  للقيام بعملية املسح 
نوعية  إىل  تتطرق  مل  الّدراسات  تلك  أّن  إال  الغربية.  الرشكات  عن  الّتطبيق  يف  االختالف  ودرجة 

املعلومات ودرجة أمهيتها ومدى وعي مسؤويل الرّشكات باستخدامها يف القرارات اإلسرتاتيجية.

 ويف الوقت الذي نجد فيه العديد من الدراسات الغربية التي تناولت مفهوم املسح البيئي واستخدامات 
املعلومات اإلسرتاتيجية البيئية، فإّن الّدراسات امليدانية يف العامل العريب قليلة وهي كالتايل: 

 دراسة مرصية- أردنية (Abdalla and Sammy 1995()40( عبداهلل وسامي عام 1995م، والتي بحثت 
العالقة بني نشاط املسح البيئي ونوع اإلسرتاتيجية املّتبعة، وقد شملت 300 مدير رشكة مرصية و161 
مدير رشكة أردنية، وقد أثبتت أّن الرّشكات التي تّتبع إسرتاتيجية املسح البيئي تعمل عىل تلبية رغبات 
املستخدمني هي رشكات متميزة (Proactive( يف حني أّن الرّشكات التي تّتبع إسرتاتيجية أقل األسعار 
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تستخدم أسلوب متابعة هتديدات املنافسني والّترشيعات اجلديدة التي تقلل من انتشارها، ما جيعلها 
وشوككمون  لشيليوف  1998و1999  عامي  تونس  يف  ودراستني   .)Reactive) متأخرة  رشكات 
)Chellouf. )41( 1999 Chouk-Kamoun and Salles 1998( )42( عن أسباب االهتامم باملسح البيئي 
وتطبيقاته يف بعض الرّشكات التونسية، كانت إحداها عن متطلبات املسح البيئي يف 24 رشكة تونسية، 
وجد أّن املعلومات اإلسرتاتيجية البيئية مل حتظ باهتامم مسؤويل تلك الرشكات لعدم وعي املسؤولني 

بقيمة تلك املعلومات. 

 دراسة أيوب )43( عام 1997م عن مدى ممارسة اإلدارة اإلسرتاتيجية يف املنشآت الصناعية السعودية 
وعالقتها بقدرة املنشأة ومعرفة العالقة بني تلك املامرسات وخصائص تلك املنشآت، كذلك تتعرف 
عىل درجة تقويم مديري اإلدارة العليا ألداء منشآهتم باملقارنة مع منشآهتم املنافسة، كذلك التعرف عىل 
العوامل التي حتول دون ممارستها. نتج عنها أن 58% من املنشآت متارس اإلدارة اإلسرتاتيجية بصورة 
القطاعات  مشاركة  عدم  مع   ،%31 بنسبة  العليا  اإلدارة  كانت  هلا  املامرس  وأن  متوسطة،  أو  جزئية 
الرئيسة، وقد ازدادت درجة املامرسة يف املنشآت الكبرية احلجم، كام تزداد تلك الدرجة مع زيادة عمر 

املنشاة وخربهتا اإلدارية.

2000م عن تأثري وظائف نظم املعلومات يف ممارسات اإلدارتني   دراسة الشواف والزلزلة (44( عام 
ل�27 جهة حكومية  الكويتية  املنظامت احلكومية  باملنظمة، وهي دراسة مطبقة عىل  العليا والوسطى 
توجد لدهيا وحدات لنظم املعلومات يف هياكلها التنظيمية، تم التوصل لوجود بنية أساسية لوسائل 
تأثري  نتج أن هناك  املنظامت، كام  بنسبة كبرية يف تلك  تقنيا  املستخدمة متقدمة  املعلومات  تكنولوجيا 

معنوي لرشائح املنظامت احلكومية يف أداء وظائف نظم املعلومات يف تطوير املامرسات اإلدارية.

منهجيًا  أسلوبًا  تقرتح  والتي  العمليات  تطوير  إسرتاتيجية  عن  2003م  عام   )45) السلطان  دراسة   
لتحديد العمليات الالزمة للتطوير ومناهجه، ويعترب هذا األسلوب هو إسرتاتيجية لتطوير العمليات 
بأهنا متثل جمموعة متناغمة ومتناسقة من  العمليات  ف   Process Improvement strategy PIS وُتعرَّ
حتقيق  هبدف  حمددة  خمرجات  إىل  معينة  مدخالت  لتحويل  تصميمها  يتم  والتي  املتناسقة  األنشطة 
رغبات العمالء ومتطلبات األسواق إلضافة قيم ونتائج إدارية ذات مزايا تنافسية، وقد تم استخدام 
جمموعة نمطية من العمليات لألنشطة ووظائف الرشكة يف اهلياكل التنظيمية التي يتم تطويرها هبندسة 
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اخلارجي  بالعميل  تتعلق  التي  املضافة  القيمة  ذات  وهي  أساسية  إىل  العمليات  وتنقسم  العمليات. 
وثانيًا إىل العمليات املساندة وهي التي تساعد العمليات األساسية عىل األداء.

 دراسة مرشقي )46( عام 2004م حول دور تكنولوجيا املعلومات يف حتليل املشكالت واختاذ القرارات 
يف املنظامت الصناعية واخلدمية، هدفت إىل حتديد العالقات الداخلية بني األقسام ونمط التكنولوجيا 
عىل  التكنولوجيا  أنواع  أن  عنها  نتج  ومراحلها.  أنواعها  عىل  التعرف  وكذلك  منها،  لكل  املناسب 
واإلرشاف  العاملني  ومهارات  واملركزية  الرسمية  درجة  عىل  يتوقف  املنظامت  يف  األقسام  مستوى 
والتنسيق واالتصال، كام أن استخدام النظم اآللية يقلل من عدد املستويات اإلدارية ويزيد قدرهتا عىل 

التحكم واختاذ القرار مع األشخاص املشاركني يف صنع القرار.

مسؤويل  وعي  مدى  عن  وهي  الدراسات،  تلك  قمة  عىل  2004م  عام   )47( رويبح  دراسة  وترتبع   
تم  الدراسة،  هذه  منهجية  إعداد  يف  اإلسرتاتيجية  املعلومات  استخدام  نحو  الكويتية  الرشكات 
توزيع استبانة شملت 347 مسؤواًل حيث أظهرت: أّن مصطلح “املسح البيئي” و“نظام املعلومات 
وأّن  املعلومات،  مجع  عملية  إىل  لإلشارة  الكويتية  الرشكات  يف  استخدامًا  األكثر  هي  االحرتازي” 
معرفة مسؤويل الرشكات بتلك املصطلحات متوسطة، وأّن املعلومات اإلسرتاتيجية املجّمعة قليلة، 
وتوجد عالقة وطيدة بني معرفة املسح البيئي ومعرفة املعلومات اجلزئية واملعلومات اإلسرتاتيجية من 
جهة، وبني معرفة املعلومات اجلزئية وسلوك جتميعها من جهة أخرى، وأنه ال توجد فروق يف سلوك 
املعلومات  وتسيري  االعتامد  برضورة  وأوصت  والصغرى.  الكربى  الرشكات  بني  املعلومات  جتميع 

اإلسرتاتيجية وتطوير أنظمة معلوماتية للمساعدة ىف اختاذ القرار.

2010م حتاول الرتكيز بشكل أسايس عىل استعراض أهم حتديات االقتصاد  (48( عام  بيزان   دراسة 
األداء  حتسني  هبدف  الوطني  املعريف  الرأسامل  بتنمية  هيتم  الذي  الرقمنة،  عرص  يف  املعريف  املعلومايت 
املؤسيس، مع استرشاف رؤية مستقبلية ملدى إمكانية تطبيق برامج إدارة املعرفة إلعداد وتنمية قيادات 
إدارية فعال�ة تسه�م يف الرف�ع من مستوى األداء املؤسيس باستخدام أه�م التطبيقات العملية إلدارة 
يف  للتشارك  للخرباء  االفرتاضية  املنتديات  واستحداث  اخلبرية  األنظمة  توظيف  طريق  عن  املعرفة، 
يف  اإلبداع  تشجيع  سياسة  خالل  من  املامرسات  ألفضل  بالوصول  والتميز  التنافس  وبلوغ  األفكار 
النظم املؤسسية يف الدولة. وختطي العقبات ذات الصلة باملامرسات البرشية وثقافتهم املعلوماتية التي 
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 »Process« تصل نسبتها إىل 95 %، بينام تبقى 5 % فقط تتعلق باجلوانب التقنية، بمعنى أن العمليات
أجل  من  واسرتجاعها،  املتوافرة  للمعرفة  وتوصيف  تصميم  من  املعرفة  تنظيم  تتضمن  التي  تلك 
استخدام  طريق  عن  وكذلك  وخارجه،  املؤسيس  اإلطار  داخل  األفراد  بني  وتبادهلا  فيها  التشارك 
 Data وخمازن البيانات ،Mining Data والّتنقيب عن البيانات Technology األنظمة والربامج كتقنيات
Warehousing، وخرائط املعرفةMapping Knowledge، واإلنرتانت Intranet، واملصادر اإللكرتونية 

 ،Practices  of  Communities Dialogue، وممارسات املجموعات  Resources، واحلوار   Electronic

املؤسسة  قيادة  من  ويمكن   Culture التنظيمية  الثقافة  أسس  إرساء  يف  املساعدة  شأنه  من  ذلك  كل 
األداء  سلوكيات  يف  مؤثرة  جديدة  معرفة  وتوليد  املعلومات  إدارة  أساليب  باستخدام   Leadership

لتحقيق التنافس والتميز، والتمكن من متابعة القيادات اإلدارية.

 دراسة الساكن والعواودة (49( عام 2011م هدفت إىل قياس أثر خماطر استخدام تكنولوجيا املعلومات 
عىل أداء نظم املعلومات املحاسبية. وقد أجريت هذه الدراسة لعينه من الرشكات املسامهة املدرجة يف 
بورصة عامن لألوراق املالية. وتم اختيار عينة عشوائية بلغت 100 موظف من العاملني، تم توزيع 
اإلستبانات عليها لقياس اجتاهاهتم حول متغريات البحث وأثر خماطر استخدام تكنولوجيا املعلومات 
الدراسة أن  التحلييل، وأظهرت  الوصفي  املنهج  اتباع  املحاسبية، حيث تم  املعلومات  أداء نظم  عىل 
هناك عالقة تأثري بني خماطر استخدام تكنولوجيا املعلومات وأداء نظم املعلومات املحاسبية وبالتحديد 
خماطر التشغيل وخماطر عدم حتديد الصالحيات وقدمت الدراسة جمموعة من التوصيات لتقليل أثر 

هذه املخاطر. 

نتائج الدراسة: 

أواًل- معلومات عن املوظفني يف الرشكات

 يوضح جدول رقم (3( توزيع مناصب عينة الدراسة حيث إن أعىل نسبة احتلتها مناصب كالعضو 
املنتدب واملدير التنفيذي (30%( تليها منصب مدير العمليات (20%( ثم رئيس قسم (15%( باإلضافة 

إىل 5% ذكروا بعض املناصب األخرى املوضحة يف جدول رقم (4(.
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جدول رقم )3(: توزيع مناصب عينة الدراسة

النسبةالتكراراملناصب
15%3رئيس قسم

0%0عضو جملس إدارة
30%6عضو منتدب
20%4مدير عمليات
30%6مدير تنفيذي

5%1غري حمدد

تابع جدول رقم )3(: املناصب األخرى

ضابط سالمة
مدير شؤون املوظفني للمنطقة الشاملية الغربية

مدير فرع
مدير مكتب أمني الغرفة التجارية

مهندس
نائب املدير العام
نائب مدير القسم

 يتضح من جدول رقم (4( أن أعىل نسبة خربة لعينة الدراسة قد بلغت من 3-1 سنوات وممن هلم أكثر 
من عرشين عامًا وذلك بنسبة 25%، ومن 10-4 سنوات نسبة 20%، بينام بلغت نسبة من هلم أقل من 

سنة أو من 20-11 سنة (%15(.

جدول رقم )4(: مدة وجود عينة الدراسة يف رشكاهتم

النسبةالتكراراملدة
15%3أقل من سنة
25%35-1سنوات

20%104-4سنوات
15%203-11سنه

%525أكثر من 20 سنه
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 يتضح من جدول رقم (5( أن 55% من عينة الدراسة يعتقدون بأن مسؤولياهتم تغطي مهام املسح 
البيئي وهي نسبة أعىل من النصف.

جدول رقم )5(: تغطية مسؤوليات املجيب للمسح البيئي

النسبةالتكرارالتغطية
55%11نعم
45%9ال

 كام يتضح من جدول رقم (6( إن نسبة 80% من عينة الدراسة تعتقد بأهنا هتتم بمقابلة شخصيات هلا 
عالقة بموضوعات املسح البيئي وهي نسبة مرتفعة.

جدول )6(: االهتامم بمقابلة شخصية ذات عالقة بموضوع املسح البيئي 

النسبةالتكراراالهتامم
80%16نعم
20%4ال

ثانيًا: معلومات عامة عن الرشكة: 

 يتضح من اجلدول رقم (7( أن 75% من الرشكات كانت كبرية احلجم، وأن 60% منها لديه أربعة 
نشاطات أو أكثر، وأن 90% منها يمتلك حجم مبيعات مرتفعة، وأن 65% منها لديه مخسامئة موظف 

أو أكثر.

جدول )7(: توزيع الرشكات حسب حجمها ونشاطاهتا ومبيعاهتا وموظفيها: 

حجم 
عدد النسبةالتكرارالرشكة

حجم النسبةالتكرارالنشاطات
عدد النسبةالتكراراملبيعات

النسبةالتكراراملوظفني

أقل من 5%1قليلة15%2513%5صغرية
1004%20

101 - 5%1متوسطة25%35-752%15كبرية
4993%15

65%50013 أو أكثر90%18مرتفعة60%412 أو أكثر
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 جدول رقم )8(: توزيع الرشكات حسب النسب املئوية املتوقعة لنشاط املسح البيئي

النسبةالتكرارنشاط املسح البيئي
40%8ال توجد
5%1ضعيفة

20%4متوسطة
30%6كبرية

5%1غري حمددة

 يتضح من اجلدول السابق أن 50% من عينة الدراسة ال متارس أسلوب املسح البيئي أو متارسه بشكل 
ضعيف أو أهنا مل حتدد وضعها، ما يناقض نتيجة جدول رقم 6 و7، مّما يدل عىل وجود اختالف بني 

الوعي والّسلوك أو قلة انتشار ثقافة املسح البيئي بني املشاركني يف عينة الدراسة.

جدول رقم )9(: توزيع مفردات عينة البحث حسب معرفتهم بمصطلحات املسح البيئي املختلفة

املصطلحات
غري معروفةمعروفة

النسبةالتكرارالنسبةالتكرار
50%5010%10نظام املعلومات االحرتازي

35%657%13املراقبة اإلسرتاتيجية
70%3014%6املسح البيئي التجاري

35%657%13الذكاء التنافيس
55%4511%9املسح البيئي

15%853%17نظام اإلنذار املبكر
40%608%12الذكاء التجاري

70%3014%6املسح البيئي اإلسرتاتيجي
65%3513%7اليقظة اإلسرتاتيجية
60%4012%8املسح التكنولوجي

 من اجلدول السابق يتضح أقل نسبة من معرفة مفردات العينة بمصطلحات املسح البيئي بلغت من 
البيئي،  اليقظة اإلسرتاتيجية، واملسح  التجاري، واإلسرتاتيجي،  البيئي  املسح  30-40% ومتثلت يف 



وعي مسؤولي الشركات ومؤسسات األعمال السعودية في مدينتي مكة المكرمة وجدة: نحو استخدام المعلومات اإلستراتيجية

64

بينام ارتفعت نسبة معرفة املصطلحات األخرى الظاهرة يف اجلدول مثل نظام اإلنذار املبكر، املراقبة 
اإلسرتاتيجية، الذكاء التنافيس، الذكاء التجاري، نظام املعلومات االحرتازي وبلغت ما بني %85- 

%50، بينام بلغ مصطلح املسح البيئي واملسح التكنولوجي نسبة متوسطة ما بني %45-40.

جدول رقم )10(: توزيع عينة البحث حسب درايتهم بمفاهيم املسح البيئي

املفاهيم
النعم

النسبةالتكرارالنسبةالتكرار
40%608%12الدراية بمفهوم املسح البيئي

25%755%15الدراية بمفهوم املعلومات اإلسرتاتيجية
65%3013%6الدراية بمفهوم املعلومات اجلزئية أو اإلشارات الضعيفة

الدراية بمفهوم  البيئي ماعدا  املسح  الدراسة بمفاهيم  ارتفاع دراية عينة  السابق يتضح  من اجلدول   
املعلومات اجلزئية التي بلغت نسبتها 30% فقط. كام تنخفض نسبة مجع تلك املعلومات إىل %15 كام 
يظهرها جدول رقم (11( بينام ترتفع نسبة معلومات التحكم إىل 80%، وتبلغ نسبة معلومات التأثري 
نسبة معتدلة تصل إىل 50%. وربام تشري قلة املعرفة باملعلومات اجلزئية إىل صعوبة تقبل هذا املصطلح 

وبعده عن الرتكيبة الثقافية العربية.

جدول رقم )11(: توزيع الرشكات حسب املعلومات التي تقوم الرشكة بجمعها بانتظام

نوع املعلومات
النعم

النسبةالتكرارالنسبةالتكرار
20%804%16معلومات التحكم

50%5010%10معلومات التأثري
85%1517%3املعلومات اجلزئية أو اإلشارات الضعيفة

ثالثًا: حتليل فرضيات الدراسة وإجابة تساؤالهتا

3. 1 - هل يوجد اختالف يف معرفة مصطلحات املسح البيئي بني الرشكات الصغرية والكبرية؟ 

بني  البيئي  املسح  معرفة مصطلحات  ذا داللة إحصائية يف  اختالف  فرضية وجود  اختبار  أجل   من 
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 Kolmogorov-Smirnov الرشكات الكبرية والصغرية فقد تم إجراء اختبار كوملجروف  سمرنوف 
ملعرفة هل كل عينة من عينات مصطلحات  املسح البيئي العرشة موزعة توزيعًا طبيعيًا (Normal( فقد 

تم الوصول إىل ما ييل: 

أقل من  العرشة  املصطلحات  املعنوية (Sig( جلميع  احتامل  قيم  أن   من اجلدول رقم (12( نالحظ 
بالتايل ملعرفة وجود  الطبيعي  التوزيع  تتبع  البيئي مجيعها ال  بيانات مصطلحات املسح  0.05 أي أن 
تم  الكبرية والصغرية  الرشكات  بني  البيئي  املسح  ذا داللة إحصائية يف معرفة مصطلحات  اختالف 

.Mann-Whitney استخدام اختبار مان- ويتني الال معلمي

 جدول رقم )12(: مصطلحات املسح البيئي يف الرشكات الصغرية والكبرية

Mann املصطلحK.Sاملصطلح
WhitneysigSig

32.50.6150.022نظام المعلومات االحترازي1.5نظام المعلومات االحترازي

350.7920.002المراقبة اإلستراتيجية1.85المراقبة اإلستراتيجية

32.50.5830.001المسح البيني التجاري1.96المسح البيئي التجاري

350.7920.002الذكاء التنافسي1.85الذكاء التنافسي

250.2060.011المسح البيئي1.61المسح البيئي

250.0780نظام اإلنذار المبكر2.28نظام اإلنذار المبكر

37.51.50.005الذكاء التجاري1.73الذكاء التجاري

32.50.5830.001المسح البيئي اإلستراتيجي1.96المسح البيئي اإلستراتيجي

350.7920.002اليقظة اإلستراتيجي1.85اليقظة اإلستراتيجية

17.50.040.005المسح التكنولوجي1.73المسح التكنولوجي

 من اجلدول السابق نالحظ أن قيم احتامل املعنوية (Sig(الختبار مان ويتني جلميع املصطلحات أكرب 
من 0.05 أي أنه ال يوجد اختالف معنوي يف معرفة مصطلحات املسح البيئي بني الرشكات الكبرية 
والصغرية ماعدا مصطلح املسح التكنولوجي حيث قيمة احتامل املعنوية الختبار مان ويتني له أقل من 
0.05 أي أنه فقط يوجد اختالف معنوي يف معرفة مصطلح املسح التكنولوجي بني الرشكات الصغرية 
والكبرية، بمعنى أن حجم الرشكة يتأثر بوجود املسح التكنولوجي ويتضح االختالف من اجلدول التالي: 
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جدول رقم )13(: حجم الرشكة ومفهوم املسح التكنولوجي

الرشكات
املجموعكبرية صغرية

املسح التكنولوجي
088 معروف

5712 غري معروف

51520املجموع

املسح  بمصطلح  معرفة  أي  لدهيا  يوجد  ال  الصغرية  الرشكات  أن  اجلدول  من  مالحظ  هو  كام   
التكنولوجي بينام الرشكات الكبرية يف عينة البحث تقريبًا نصفها لديه معرفة هبذا املصطلح والنصف 

اآلخر ليس لديه معرفة به. 

3. 2 - هل يوجد اختالف يف الوعي بمفاهيم املسح البيئي بني الرشكات الصغرية والكبرية؟ 

 ملعرفة وجود اختالف يف الوعي بمفهوم املسح البيئي واملعلومات اإلسرتاتيجية بني الرشكات الصغرية 
والكبرية تم استخدام اجلدول التايل: 

جدول رقم )14(: قياس االختالف يف الوعي باملسح البيئي بني الرشكات الصغرية والكبرية

الشركات الكبيرةالشركات الصغيرةالدراية بمواضيع املسح البيئي

73%20%الدراية بمفهوم املسح البيئي

73% 80% الدراية بمفهوم املعلومات اإلسرتاتيجية

40%0%الدراية بمفهوم املعلومات اجلزئية أو اإلشارات الضعيفة

 من اجلدول السابق نالحظ أن الدراية باملسح البيئي (73%( وباملعلومات اجلزئية (40%( أكثر انتشارًا 
بني املشاركني الذين ينتمون إىل الرشكات الكبرية بينام الدراية باملعلومات اإلسرتاتيجية (80%( أعىل 
ينعدم يف  اجلزئية  باملعلومات  الوعي  نسبة  أن  إال  الصغرية،  للرشكات  ينتمون  اللذين  املشاركني  بني 

الرشكات الصغرية وينخفض يف الرشكات الكبرية عن نسبة املفهومني اآلخرين.

البيئي  املسح  بمفاهيم  الوعي  يف  إحصائية  داللة  ذي  اختالف  وجود  فرضية  اختبار  أجل  من   
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كل  هل  ملعرفة  سمرنوف  كوملجروف  اختبار  إجراء  تم  فقد  والصغرية  الكبرية  الرشكات  بني 
ييل:  ما  إىل  التوصل  تم  طبيعيا  توزيعا  موزعة  الثالثة  البيئي  املسح  مفاهيم  عينات  من  عينة 

جدول رقم )15(: الوعي بمفاهيم املسح البيئي يف الرشكات

Mann مفاهيم املسح البيئيK.SSigمفاهيم املسح البيئي
WhitneySig

17.50.004مفاهيم املسح البيئي1.730.005مفهوم املسح البيئي

مفهوم املعلومات 
مفاهيم املعلومات 2.0710اإلسرتاتيجية

350.771اإلسرتاتيجي

180.137مفاهيم املعلومات اجلزئية 1.8740.002مفهوم املعلومات اجلزئية 

 من اجلدول السابق نالحظ أن قيم احتامل املعنوية (Sig(جلميع املفاهيم أقل من 0.05 أي أن بيانات 
داللة  ذي  اختالف  وجود  ملعرفة  بالتايل  الطبيعي  التوزيع  تتبع  ال  مجيعها  البيئي  املسح  مصطلحات 
إحصائية يف الوعي بمفاهيم املسح البيئي بني الرشكات الكبرية والصغرية تم استخدام اختبار مان- 

ويتني الال معلمي.

 من اجلدول السابق أيضًا نالحظ أن قيم احتامل املعنوية (Sig(الختبار مان ويتني جلميع املفاهيم أكرب 
الكبرية  الرشكات  بني  البيئي  املسح  بمفاهيم  الوعي  اختالف معنوي يف  يوجد  أنه ال  أي  من 0.05 
والصغرية ماعدا الوعي بمفهوم املسح البيئي قيمة احتامل املعنوية الختبار مان ويتني له أقل من 0.05 
أي أنه فقط يوجد اختالف معنوي يف الوعي بمفهوم املسح البيئي بني الرشكات الصغرية والكبرية 

ويتضح االختالف من اجلدول التايل: 

من  البيئي  املسح  بمفهوم  وعيا  أكثر  الكبرية  الرشكات  أن   )16) رقم  اجلدول  من  مالحظ  هو  كام   
الرشكات الصغرية.

جدول رقم )16(: مفهوم املسح البيئي يف الرشكات الصغرية والكبرية

الرشكات
املجموعكبرية صغرية

مفهوم املسح البيئي

11112نعم

448ال

51520جمموع
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3. 3 - هل يوجد اختالف يف جتميع أنواع املعلومات بني الرشكات الصغرية والكبرية؟

الرشكة  تقوم  التي  املعلومات  نوعية  إحصائية يف  اختالف ذي داللة  فرضية وجود  اختبار  أجل  من 
تم  ما  إذا  ملعرفة  اختبار كوملجروف سمرنوف  إجراء  تم  والصغرية  الكبرية  الرشكات  بني  بتجميعها 

توزيع كل عينة من عينات أنواع جتميع املعلومات الثالثة توزيعًا طبيعيًا تم التوصل إىل ما ييل: 

 من اجلدول رقم (17( نالحظ أن قيم احتامل املعنوية (Sig(جلميع املعلومات أقل من 0.05 أي أن 
بيانات املعلومات التي تقوم الرشكة بتجميعها مجيعها ال تتبع التوزيع الطبيعي وملعرفة وجود اختالف 
ذي داللة إحصائية يف نوعية املعلومات التي تقوم الرشكة بتجميعها بني الرشكات الكبرية والصغرية 

تم استخدام اختبار مان- ويتني الال معلمي.

 من اجلدول السابق أيضًا نالحظ أن قيم احتامل املعنوية (Sig(الختبار مان ويتني لسلوك جتميع أنواع 
املعلومات أكرب من 0.05 أي أنه ال يوجد اختالف معنوي يف سلوك جتميع أنواع املعلومات الثالثة 

للمسح البيئي بني الرشكات الكبرية والصغرية.

جدول رقم )17(: اختالف يف جتميع أنواع املعلومات بني الرشكات الصغرية والكبرية

نوعية املعلومات التى تقوم 
نوعية املعلومات التى K.Sالرشكة بتجميعها

تقوم الرشكة بتجميعها
 Mann

WhitneySigSig

37.510معلومات التحكم2.178معلومات التحكم

32.50.650.022معلومات التأثري1.499معلومات التأثري

املعلومات اجلزئية أو اإلشارات 
املعلومات اجلزئية أو 2.276الضعيفة 

390.7250اإلشارات الضعيفة 

 3. 4 هل توجد عالقة بني مستوى الوعي بمفاهيم املسح البيئي ومستوى جتميع املعلومات: 

 الختبار وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني مستوى الوعي بمفاهيم املسح البيئي ومستوى جتميع 
املعلومات تم استخدام معامل كرامر ملعرفة وجود عالقة إحصائية ومدى قوة هذا العالقة واجلدول 

التايل يبني قيم االختبار.
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 نالحظ من اجلدول رقم (18( أن مجيع قيم احتامل املعنوية p-value أكرب من 0.05 أي أنه ال توجد 
مستويات  وبني  البيئي  املسح  بمفاهيم  الوعي  مستويات  من  أي  بني  إحصائية  داللة  ذات  عالقة 
سلوك جتميع املعلومات، أي أن سلوك جتميع املعلومات من قبل املديرين مل يتأثر بنوعية مفاهيم 

املسح البيئي.

جدول رقم )18(: مستوى الوعي بمفاهيم املسح البيئي ومستوى جتميع املعلومات

اختبار العالقة بني
جتميع املعلومات اجلزئيةجتميع معلومات التحكمجتميع معلومات التأثري

معامل 
معامل Sigكرامر

معامل Sigكرامر
Sigكرامر

0.3570.110.2040.3610.2290.306معرفة املسح البيئي

0.001.000.3460.1210.0810.718معرفة املعلومات اإلسرتاتيجية

0.0730.7500.2630.2520.3270.154معرفة املعلومات اجلزئية 

مناقشة النتائج والتوصيات: 
 هدفت الدراسة التعرف عىل مدى معرفة عينة من مسؤويل الرشكات ومؤسسات األعامل السعودية يف 
مدينتي مكة املكرمة وجدة بمصطلح املسح البيئي واستخدام أسلوب املعلومات اإلسرتاتيجية، وقد 
أظهرت نتائج الدراسة أنه ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني أي من مستويات الوعي بمفاهيم 
املسح البيئي وبني مستويات سلوك جتميع املعلومات، أي أن سلوك جتميع املعلومات من قبل املديرين 
مل يتأثر بنوعية مفاهيم املسح البيئي، وكذلك عدم وجود فروق يف سلوك جتميع املعلومات بأنواعها 
البيئي  املسح  أّن درجة معرفة  الّدراسة  الكبرية والصغرية احلجم. كام أظهرت  الرشكات  الثالثة بني 
واملعلومات اإلسرتاتيجية متوسطة من قبل تلك الرشكات، وأّن معرفة املعلومات اجلزئية قليلة من قبل 
عينة الدراسة مل تتعدى%30 مقارنة بمعرفة املعلومات اإلسرتاتيجية وبالتايل انخفضت نسبة جتميعها، 
ويمكن اعتبار أّن املديرين التنفيذيني املشاركني ال يعرفون بالّتحديد مفهوم املسح البيئي بسبب عدم 
وجود فرق بني الوعي بمصطلحات املسح البيئي ما عدا بالنسبة ملصطلح املسح التكنولوجي الذي 
وجد أن هناك عالقة بني وعي الرشكة بذلك املصطلح وبني حجم الرشكة، وأن الدراية باملسح البيئي 
)73%( وباملعلومات اجلزئية (40%( أكثر انتشارًا بني املشاركني اللذين ينتمون إىل الرشكات الكبرية 
بينام الدراية باملعلومات اإلسرتاتيجية (80%( أعىل بني املشاركني اللذين ينتمون للرشكات الصغرية، 
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الكبرية  باملعلومات اجلزئية ينعدم يف الرشكات الصغرية وينخفض يف الرشكات  إال أن نسبة الوعي 
عن نسبة املفهومني اآلخرين. كام تشري الّنتائج إىل أّن ثقافة املعلومات غري منترشة بشكل واسع بني 

املشاركني يف عينة الّدراسة، وبناء عليه يمكن أن نفرس قلة الطلب عىل املعلومات بسببني: 

عدم  � من  املؤسسة  أو  الرشكة  واقع  يف  موجود  هو  ما  بني  التمييز  أو  التفريق  عىل  القدرة  عدم 
قراءة  أّن  يعتقد  ذهنه، حيث  املجيب يف  يتصوره  وما  فاعل  بشكل  البيئي  املسح  نشاط  ممارسة 
بعض املعلومات يف الصحف اليومية قد يمثل عملية املسح البيئي بشكل كامل، وإن كان املسح 
البيئي يشمل االطالع عىل أكرب عدد ممكن من مصادر املعلومات، إاّل أّنه أوسع وأشمل حيث 
يتعدى ليشمل كل أنواع مصادر املعلومات املكتوبة واملسموعة بام فيها »الدعاية واإلشاعة«، 
املعلومات وغري ذلك، وهو  واملقابالت الشخصية والتقارير وبحث شبكة اإلنرتنت وقواعد 
عملية إدارية مستمرة. ويف اللحظة التي يعتقد فيها املدير التنفيذي أّنه عىل اطالع واسع بام جيري 
يف حميط الرشكة، فإّن العديد من احلقائق تشري إىل عكس ذلك، كون حميط الرشكة يتغري برسعة، 
التجارة  منظمة  قوانني  عىل  بناء  السعودي  السوق  إىل  أجنبية  رشكات  بدخول  اطالعه  كعدم 

العاملية.
غياب االنتشار الواسع لثقافة املعلومات بني املشاركني يف الدراسة ما يفرس بعدم تشجيع وحتفيز  �

االهتامم  عىل  وجدة  املكرمة  مكة  مدينتي  يف  السعودية  املؤسسات  أو  الرشكات  يف  املوظفني 
واالنتباه هلا. إن رسعة وجدة املعلومات التي تولدت يف العامل االفرتايض أصبح حيتم رضورة 
التعامل معها بكفاءة وفاعلية، إاّل أّن نتائج البحث أظهرت أّن الرّشكات السعودية بمكة املكرمة 

مل تدرك بعد تلك التغريات يف اإلدارة والتكنولوجيا معًا.
 كام أظهرت مراجعة الدراسات السابقة ونتائج الدراسة أن مسميات املسح البيئي يف بيئة عربية ختتلف 
عن تلك املستخدمة ىف الرشكات الغربية. إن أقل نسبة من معرفة مفردات العينة بمصطلحات املسح 
نسبة  ارتفعت  بينام  اإلسرتاتيجية،  اليقظة  واإلسرتاتيجي،  التجاري،  البيئي  املسح  يف:  متثلت  البيئي 
التنافيس،  والذكاء  اإلسرتاتيجية،  واملراقبة  املبكر،  اإلنذار  نظام  مثل:  األخرى  املصطلحات  معرفة 
والذكاء التجاري، ونظام املعلومات االحرتازي، بينام بلغ مصطلح املسح البيئي واملسح التكنولوجي 

نسبة متوسطة ما بني االثنني.



سوسن طه حسن ضليمي

71

تعترب معرفة ودراية املسؤولني بأمهية املعلومات اإلسرتاتيجية البيئية مرتفعة وبالتايل فهي تتامثل مع   
األعامل  ومؤسسات  الرشكات  مسؤويل  وعي  مدى  إىل  أشارت  التي  الغربية  الدراسات  من  العديد 
بأمهية املعلومات اإلسرتاتيجية واملبالغ الطائلة التي تستثمر من أجل إنشاء أنظمة معلوماتية متطورة. 
 )50%) التأثري  معلومات   )  %  80) الّتحكم  معلومات  جتميع  نسبة  أن  الدراسة  نتائج  أظهرت  بينام 
واملعلومات اجلزئية (15%(، وبالّتايل فإن جتميع معلومات من اخلارج إىل داخل الرشكة حول السوق أو 
الزبائن أو حول املنافسة ال تتوفر بشكل كايف من أجل اختاذ قرارات مهمة بالرشكة، فإّنه من الرضوري 
يف هذا السياق أن يأخذ املسؤولني عىل عاتقهم توعية املوظفني وتدريب الكوادر وإشعارهم بأمهية 

املوضوع لضامن استمرارية حياة الرشكات.

تغذي  التي  البيئية  املعلوماتية  األنظمة  إنشاء  إىل  تفتقر  السعودية  األعامل  ومؤسسات  الرّشكات  إن   
املستمر  الضامن  عوامل  من  عامل  أهم  وهذا  والبعيد،  القريب  املدى  عىل  اإلسرتاتيجية  القرارات 

لوجودها أو غياهبا.

التوصيات: 

توىص الّدراسة مسؤويل املنظامت برضورة: 

االنفتاح عىل البيئة اخلارجية واإلنصات إيل املعلومات اإلسرتاتيجية واجلزئية لكي تتفاعل وتتأقلم . 1
مع متغرياهتا. 

تبني فكرة املسح البيئي لربط املنظامت بالبيئة اخلارجية. . 2
تسيري املعلومات اإلسرتاتيجية كعامل من عوامل نجاح املنظامت بنفس درجة أمهية موارد املؤسسة . 3

املالية والبرشية واستخدام نظم معلوماتية خاصة بتسيري املعلومات اجلزئية. 
تغذية القرارات اإلسرتاتيجية بمعلومات ذات جودة بعد جتميعها وحتليلها. . 4
توفري الرّشوط املساعدة عىل عملية املسح البيئي كاملوارد الالزمة إلدارة املعلومات اإلسرتاتيجية . 5

ونرش ثقافة االستامع إىل البيئة اخلارجية، ومشاركة اإلدارة العليا يف هذه العملية. 
حث الرشكات االستشارية عىل االهتامم بمشكالت املنظامت السعودية ومساعدهتا عىل احتضان . 6

وزيادة وعي املديرين باملسح البيئي. 
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اخلّرجيني . 7 وعى  لزيادة  املعلومات  ونظم  اإلسرتاتيجية  اإلدارة  مقررات  يف  البيئي  املسح  تدريس 
باملعلومات اإلسرتاتيجية وأمهيتها سواء عىل مستوى البكالوريوس أو الدراسات العليا. 

حميط . 8 يف  يدور  ما  بكل  تعتني  إسرتاتيجية  معلوماتية  أنظمة  تصميم  عىل  الربامج  مطوري  حث 
الرشكة، والعمل عىل استخدامها يف تدريب املسؤولني. 

شكر وتقدير 

أتقدم بالشكر لكل من: آالء طاشكندي - فاطمة منيس - عبري املباركي - ندى الشاميس- مرام الثبيتي 
- هيفاء املغاميس- هتاين اجلهني، الآليت قمن بتوزيع اإلستبيانات عىل الرشكات وجتميع املعلومات 

منها.
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د. مشعان بن سهو العتيبي*
أستاذ علم املعلومات املساعد ورئيس قسم املعلومات

 بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية - جامعة طيبة
motaibi@hotmail.com

املستخلص:
اإلثراء  مدى  اكتشاف  إىل  الدراسة  هتدف 
األداء  يف  التحضريية  السنة  لربنامج  املعريف 
األكاديمي والتحصيل العلمي عىل مقررات 
اإللكرتونية  املعلومات  خدمات  برنامج 
التعلم من خالل  املعلومات ومصادر  بقسم 
األداء  عنارص  يف  املعريف  اإلث��راء  حتديد 
)احلضور  من  تتكون  والتي  األكاديمي 
وكذلك  الدراسية(،  والتكاليف  واملشاركة 
التحصيل  عنارص  يف  املعريف  اإلثراء  حتديد 
العلمي والتي تتكون من )االختبار الدوري 
واالختبار النهائي والنتيجة النهائية للمقرر(.
وتعتمد الدراسة عىل املنهج التحلييل املقارن 
وطالبة،  طالباً   1084 درج��ات  لتحليل 
حصلوا  اللذين  الطالب  درجات  ومقارنة 
يلتحقوا  مل  والذين  التحضريية  السنة  عىل 
األكاديمي  األداء  عنارص  خالل  من  هبا 

والتحصيل العلمي. 

تمهيد:
يشهد التعليم العايل باململكة العربية السعودية 
مجيع  يف  ملموسًا  تطورًاُ  األخرية  اآلونة  يف 
تأسيس  التطور  هذا  مظاهر  ومن  القطاعات 
لفروع  امتدادًا  جديدة  حكومية  جامعات 
جامعات قائمة يف بعض املناطق واملحافظات، 
لالبتعاث  احلرمني  خادم  برنامج  وإطالق 
العلمي  البحث  ودعم  وتشجيع  اخلارجي، 

من القطاعني العام واخلاص.

السنة  برنامج  تطبيق  بدأ  1428ه�،  عام  ويف 
كليات  يف  ضيقة،  نطاقات  عىل  التحضريية 
فيها  وخضع  حمدودة.  وجامعات  وبرامج 
إىل  تعديالت  لعدة  التحضريية  السنة  برنامج 
أن وصل إىل وضعه احلايل. وكان هناك اتفاق 
عام عىل رضورة ونجاح فكرة ختصيص سنة 
يف  االختالف  مع  املبدأ،  حيث  من  حتضريية 
جوانب مزايا الربنامج وكيفية تطبيقه وأوجه 
القصور التي تتطلب معاجلة وتدخاًل. وهناك 
بني  التحضريية  السنة  مقررات  يف  تفاوت 

اعلم: العدد الثاني عشر 
جمادى األولى 1434هـ / إبريل 2013م

جامعة  يف  العلمي  البحث  لعامدة  والتقدير  بالشكر  الباحث  يتقدم   *

هذا  إلنجاح  واملتابعة  اإلداري  واالهتامم  املايل  لدعمها  طيبة، 
البحث.
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ومسار  اإلنجليزية  اللغة  مسار  مها:  رئيسني،  مسارين  عىل  تركز  مجيعًا  ولكنها  السعودية  اجلامعات 
مهارات واستخدام احلاسب اآليل، ومما ال شك فيه أن كل الربامج األكاديمية باجلامعات حتتاج إىل 

تنمية مهارات الطالب يف هذين املسارين لكن بنسب متفاوتة.

برنامج”  طيبة  بجامعة  اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  كلية  يف  التعلم  ومصادر  املعلومات  قسم  ويقدم 
خدمات املعلومات اإللكرتونية”الذي وصل عدد مقررات التخصص فيه إىل أربعني مقررًا إجباريًا 
واختيارًا، وبلغ عدد املقررات التي تعتمد اعتامدًا كليًا عىل مهارات احلاسب اآليل واللغة اإلنجليزية 
)28( مقررًا بنسبة 70%من إمجايل مقررات التخصص، لذا حرص القسم عىل دخول طالبه وطالباته 

السنة التحضريية ) املسار اإلنساين( بجامعة طيبة.

وطالبات  طالب  مجيع  يدرسها  التي   )INFO101(  101 املعلومات  يف  مقدمة  مادة  تدريس  وأثناء 
الباحث  سجل  كلية(،  )كمتطلب  طيبة  بجامعة  اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  كلية  يف  العلمية  األقسام 
اختالفًاً ملحوظًاً يف األداء األكاديمي لطالب وطالبات السنة التحضريية والتزامهم باحلضور وأداء 
الواجبات، كام الحظ أيضًا فرقًا يف التحصيل العلمي وظهر ذلك يف نتائج االختبار الدوري والنهائي 
إضافة إىل النتيجة النهائية ملقرر مقدمة يف املعلومات، واختالفًاً ملحوظًاً يف املهارات احلاسوبية واللغة 
اإلنجليزية. فهل كان برنامج السنة التحضريية هو السبب يف هذا التباين امللحوظ يف اإلثراء املعريف 
يف األداء األكاديمي والتحصيل العلمي بني الطالب؟. هذا التساؤل ما حتاول أن جتيب عليه الدراسة 

احلالية.

أهداف الدراسة:

برنامج  مقررات  عىل  التحضريية  السنة  لربنامج  املعريف  اإلثراء  مدى  اكتشاف  إىل  الدراسة  هتدف 
خدمات املعلومات اإللكرتونية بقسم املعلومات ومصادر التعلم من خالل حتديد اإلثراء املعريف يف 
عنارص األداء األكاديمي والتي تتكون من )احلضور واملشاركة والتكاليف الدراسية(، وكذلك حتديد 
النهائي  الدوري واالختبار  )االختبار  تتكون من  والتي  العلمي  التحصيل  املعريف يف عنارص  اإلثراء 
والنتيجة النهائية للمقرر مقدمة يف املعلومات(. وألغراض الدراسة يمكن حتليل هذا اهلدف إىل عدة 

أهداف فرعية هي:
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التعرف عىل أهداف وخصائص السنة التحضريية باجلامعات السعودية.. 1
التعرف عىل خصائص وأهداف ومقررات برنامج »خدمات املعلومات اإللكرتونية« املقدم من . 2

قسم املعلومات ومصادر التعلم بجامعة طيبة.
حتديد ومقارنة اإلثراء املعريف للسنة التحضريية عىل االلتزام األكاديمي يف )احلضور، املشاركة . 3

التحضريية  بالسنة  التحقوا  الذين  للطالب  املعلومات  يف  مقدمة  ملقرر  الدراسية(  والتكاليف 
والطالب الذين مل يلتحقوا هبا.

الدوري، . 4 العلمي يف)االختبار  التحصيل  التحضريية عىل  للسنة  املعريف  اإلثراء  حتديد ومقارنة 
بالسنة  التحقوا  الذين  للطالب  املعلومات  مقدمة يف  ملقرر  النهائية(  والنتائج  النهائي  االختبار 

التحضريية والطالب الذين مل يلتحقوا هبا.
األكاديمي . 5 االلتزام  عىل  التحضريية  للسنة  املعريف  اإلثراء  مدى  تبني  مؤرشات  إىل  التوصل 

والعلوم  اآلداب  كلية  يف  التعلم  ومصادر  املعلومات  قسم  مقررات  يف  العلمي  والتحصيل 
اإلنسانية جامعة طيبة. 

تساؤالت الدراسة:

ولتحقيق أهداف الدراسة، ستعمل الدراسة عىل اإلجابة عن التساؤالت اآلتية:

ما خصائص السنة التحضريية، وأهدافها، ونظام الدراسة هبا؟. 1
ومصادر . 2 املعلومات  قسم  يف  اإللكرتونية  املعلومات  خدمات  برنامج  مقررات  خصائص  ما 

التعلم وعالقتها بمقررات السنة التحضريية؟.
ما مدى اإلثراء املعريف للسنة التحضريية عىل األداء األكاديمي) احلضور، املشاركة والتكاليف( . 3

للطالب والطالبات يف مادة مقدمة يف املعلومات؟.
االختبار . 4 الدوري،  العلمي)االختبار  التحصيل  التحضريية عىل  للسنة  املعريف  اإلثراء  ما مدى 

النهائي، والنتيجة النهائية( للطالب والطالبات يف مادة مقدمة يف املعلومات؟.
ما مدى اإلثراء املعريف للسنة التحضريية عىل االلتزام األكاديمي والتحصيل العلمي يف مقررات . 5

قسم املعلومات ومصادر التعلم يف كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة طيبة؟.
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منهج الدراسة:

ألغراض وطبيعة الدراسة سوف يعتمد الباحث عىل منهج التحليل املقارن ومنهج حتليل املضمون 
إلجراء اخلطوات التالية لتحقيق أهداف الدراسة، واالستجابة لتساؤالهتا:

حتليل املضمون للتعرف عىل مقررات برنامج السنة التحضريية يف جامعة طيبة.. 1
يف . 2 التعلم  ومصادر  املعلومات  قسم  يف  اإللكرتونية  اخلدمات  برنامج  ومضمون  حمتوى  حتليل 

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة طيبة.
مقرر . 3 درسوا  وطالبة  طالبًا   1084 ل��  العلمي  والتحصيل  األكاديمي  لألداء  املقارن  التحليل 

السنة  عىل  حصلوا  الذين  الطالب  نتائج  بمقارنة  وذلك   ،)INFO101( املعلومات  يف  مقدمة 
التحضريية واللذين مل يلتحقوا هبا.

عينة الدراسة:

 ،)INFO101(1084 طالبًا وطالبة املسجلني يف مادة مقدمة يف املعلومات تتكون عينة الدراسة من 
واملقررة كمتطلب كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة طيبة خالل العام اجلامعي 1431/1432ه�، 
وبلغ عدد الشعب الدراسية 18 شعبة دراسية منها 13 شعبة يف الفصل الدرايس األول ومخس شعب 
يف الفصل الدرايس الثاين. ووصل عدد الطالب من العينة 184 طالبًا، بينام بلغ عدد الطالبات 900 

طالبة بنسبة 83.03% كام الشكل رقم )1(.
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ويمثل أفراد العينة أربعة أقسام علمية كام يبينها اجلدول رقم )1( حيث بلع عدد طالب العينة من قسم 
اللغات والرتمجة411 طالبًا وطالبة بام نسبته 37.92%، يف حني بلغت نسبة طالب قسم الدراسات 

اإلسالمية 24.63%من إمجايل عينة الدراسة.

اجلدول رقم )1(:  توزيع عينة الدراسة عىل األقسام العلمية بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

النسبة %املجموعالفصل الثاينالفصل األولاألقسام العلميةم
25915241137.92اللغات والترجمة1
24.63 21453267الدراسات اإلسالمية2
34.41 35518373اللغة العربية3
3.04 33033العلوم االجتماعية4
8612231084100اإلمجايل5

العلوم االجتامعية3.04% من  العربية 34.41% وقسم  اللغة  بلغت نسبة طالب وطالبات قسم  كام 
إمجايل أفراد العينة.

وبتوزيع عينة الدراسة حسب احلصول عىل السنة التحضريية، بلغ عدد الطالب الذين التحقوا بالسنة 
التحضريية 411 من الطالب والطالبات منهم 81 طالبًا و330 طالبة، كام بلغ عدد طالب وطالبات 
بنسبة 62.08% من إمجايل  التحضريية 673 من الطالب والطالبات  بالسنة  يلتحقوا  الذين مل  العينة 

أفراد العينة. انظر الشكل رقم )2(
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اخلطوات واإلجراءات التنفيذية للدراسة:

مرت  لتساؤالهتا،  واالستجابة  الدراسة  هدف  لتحقيق  الالزمة  واملعلومات  البيانات  توفري  لضامن 
الدراسة بسٍت خطواٍت رئيسٍة وإجراءات تنفيذية، وتتمثل تلك اخلطوات يف املراحل التالية:

املرحلة األوىل: اختيار عينة الدراسة.

كام أشري سابقًا، تم اختيار عينة الدراسة مجيع طالب مادة مقدمة يف املعلومات )INFO101( خالل 
الشعب  عدد  بلغ  حيث  1431/1432ه�،  األكاديمي  للعام  والثاين  األول  الدراسيني  الفصلني 
الدراسية يف هذه املادة 22 شعبة دراسية تم استبعاد أربع شعب دراسية لعدم توافر البيانات الكاملة عن 
درجات وتقديرات الطالب، وبذلك وصل العدد الفعيل ملجموع الشعب الدراسية يف عينة الدراسة 
 )INFO101( 10118 شعبة دراسية هبا 1084 طالبًا وطالبة.كام تم اختيار مادة مقدمة يف املعلومات

لتطبيق الدراسة، لعدة مربرات هي:

أن مادة مقدمة يف املعلومات )INFO101(، متطلب عىل مجيع طالب وطالبات كلية اآلداب . 1
والعلوم اإلنسانية بجامعة طيبة خالل العام اجلامعي 1432/1431ه�.

أن طبيعة مفردات املادة املقدمة يف املعلومات تتطلب احلد األدنى من مهارات استخدام احلاسب . 2
اآليل.

االتصاالت . 3 وتقنية  املعلومات  جمال  يف  واملصطلحات  املفاهيم  من  كبري  قدر  عىل  حتتوي  أهنا 
والشبكات.

بتكنولوجيا . 4 املرتبطة  اإلنجليزية  واملصطلحات  اإلنجليزية  اللغة  يف  مهارات  تتطلب  أهنا 
املعلومات.

أهنا توفر العينة والعدد الكايف من الطالب والطالبات إلجراء وتطبيق الدراسة.. 5
أهنا تعترب مقررًا أساسيًا ونموذجًا ملقررات قسم املعلومات ومصادر التعلم.. 6
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املرحلة الثانية: حتليل برنامج السنة التحضريية:

التحضريية )املسار اإلنساين( وهو برنامج خمصص  السنة  يف هذه املرحلة تم حتليل مقررات برنامج 
سبعة  من  ويتكون  طيبة.  بجامعة  التعليمية  اخلدمات  عامدة  بتقديمه  وتقوم  األدبية،  للتخصصات 

مقررات تتكون من 18 وحدة دراسية.

املرحلة الثالثة: حتليل برنامج خدمات املعلومات اإللكرتونية يف قسم املعلومات ومصادر التعلم:

يف هذه املرحلة تم حتليل مقررات )برنامج خدمات املعلومات اإللكرتونية( املقدم من قسم املعلومات 
ومصادر التعلم يف كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية الذي وصل عدد مقرراته إىل أربعني مقررًا متخصصًا 

يف جمال املعلومات وخدماهتا، باإلضافة إىل ستة مقررات جامعية وأربعة مقررات متطلبات كلية.

املرحلة الرابعة: جتميع درجات وتقديرات الطالب.

بعد حتديد الُشعب الدراسية، كعينة للدراسة ُطِلَب من السادة أعضاء وعضوات هيئة التدريس الذين 
يقومون بتدريس مجيع شعب مادة مقدمة يف املعلومات بتوفري بيانات الطالب ودرجات تقديراهتم يف 
األداء األكاديمي والتحصيل العلمي خالل الفصلني الدراسيني األول والثاين. وكام يوضح اجلدول 

)2( توزيع درجات والتقديرات جلميع عنارص التقييم.

اجلدول رقم )2(: توزيع درجات عنارص التقييم لطالب العينة

النسبة املئويةالدرجةعنارص التقييمم
01%10احلضور1
01%10املشاركة2
01%10التكاليف3
02%20االختبارات الدورية4
05%50االختبار النهائي5
001%100النتيجة النهائية6
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النحو  عىل  واملشاركة  احلضور  تقديرات  وحساب  التحليل  تم  وجتهيزها  البيانات  معاجلة  وخالل 
التايل:

نسب احلضور أو املشاركة مابني 80% -100% تعني:حضورًا أو مشاركة )مرتفع(، نسب احلضور 
أو املشاركة مابني50% -79% تعني حضورًا أو مشاركة) متوسط(، نسب احلضور أو املشاركة أقل 
من50% تعني حضورًا أو مشاركة )ضعيف(، وأخرياW إذا مل يكن هناك حضور عىل اإلطالق تعني 

)منقطعًا(، ومل يشارك عىل اإلطالق تعني )ال يشارك(.

كام تم حساب تقديرات التكاليف واالختبار الدوري والنهائي والنتيجة النهائية عىل النحو التايل: من 
90 إىل 100 تعني )ممتاز(، من 80 إىل 89 تعني )جيد جدًا(، من 70إىل 79 تعني )جيد(، من 60 

اىل69 تعني )مقبول(، أقل من 60 تعني: )راسب(.

املرحلة اخلامسة: معاجلة ووصف البيانات.

خالل هذه املرحلة وبعد مجع البيانات متت االستعانة بربنامج اجلداول الرياضية )إكسل( يف جدولة 
للُشعب  جدواًل   18 منها  جدواًل   21 اإلكسل  يف  اجلداول  عدد  وصل  حيث  ومراجعتها،  البيانات 
الدراسية بواقع جدول لكل ُشعبة، موزع عىل الدرجات والتقديرات جلميع عنارص التقييم.وجدول 
 )SPSS( برنامج  يف  وتعريفها  ترميزها  بعد  البيانات  إدخال  تم  ثم  للعينة،  وجدوالن  للمتوسطات 

الستخراج اجلداول واألشكال البيانية واملؤرشات حسب متطلبات الدراسة.

املرحلة السادسة: مناقشة وحتليل النتائج:

 ،)SPSS( اإلحصائي  الربنامج  من  واجلداول  البيانات  خمرجات  من  وباالستفادة  املرحلة  هذه  يف 
الكتشاف والتعرف عىل تأثري االلتحاق بالسنة التحضريية عىل االلتزام األكاديمي لطالب والطالبات 
والذي يشمل احلضور واملشاركة والتكاليف، وكذلك تأثريها عىل التحصيل العلمي لدرجات الطالب 
النهائية، ومقارنتها حسب احلصول عىل  الدوري والنهائي والنتيجة  والطالبات يف كل من االختبار 

السنة التحضريية وعدم احلصول عليها، وأيضًا مقارنتها حسب النوع.
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الدراسات السابقة:

كام  الورقية،  للمصادر  إضافة  العالقة  ذات  الرقمية  املعلومات  قواعد  مجيع  يف  بالبحث  الباحث  قام 
أقسام  مقررات  التحضريية عىل  السنة  وأثر  املعريف  اإلثراء  تتناول  دراسة  أي  بمراجعتها ومل جيد  قام 

املعلومات. ورصد الباحث بعض الدراسات العلمية ذات العالقة غري املبارشة وهي.

دراسة )السلويل، 2010م( التي هدفت إىل حتديد واقع اجتاهات الطالب نحو الدراسة بعامدة السنة 
الدراسة  نحو  الطالب  اجتاهات  بني  إحصائية  داللة  ذات  ارتباطية  عالقة  وجود  ومدى  التحضريية 
املتضمنة  الكليات  من  ممثلة  عينة  عىل  الدراسة  وطبقت  األكاديمية،  وإنجازاهتم  التحضريية  بالسنة 
لربنامج السنة التحضريية والتي بلغ عددها ثامين كلياٍت، ووزعت االستبانة عىل 700 طالب خالل 
قبول  رضورة  إىل  الدراسة  توصلت  -1430ه�،   1429 اجلامعي  للعام  األول  الدرايس  الفصل 
الطالب يف عامدة السنة التحضريية دون تقسيمهم مسبقًا عىل الكليات، حيث تفرز الدراسة بالعامدة 

نوع الدراسة املناسب لكل طالب.

وقام )اجلابري 2009م( بدراسة األدوار األكاديمية وفق منهجية دراسات اقتصاديات التعليم وتم 
اختيار العينة والتي متثل 3000 طالب وطالبة من جامعة طيبة باملدينة املنورة وتوصلت الدراسة إىل 
تفوق الطالبات عىل الطالب يف املعدل الرتاكمي، وتأثر أداء الطالب والطالبات بالظروف األرسية 
واالقتصادية وانخفاض أداء الطالب والطالبات املتخرجني من مدارس ثانوية أهلية أو من مدارس 
اجلهد  بزيادة  إجيابيًا  الطالبات  أداء  وتأثر  الغياب  كثريي  الطالب  أداء  وتراجع  املنورة  املدينة  خارج 

الدرايس يف املنزل ووجود فروق كبريه يف األداء األكاديمي عرب التخصصات املختلفة.

وهتدف دراسة )الشهري 2009( إىل التعرف عىل أنامط التعلم والتفكري التي يفضلها طالب وطالبات 
التعلم  أنامط  يف  الدراسية  واملستويات  والكلية  النوع  متغريات  بني  الفروق  ودراسة  طيبة،  جامعة 
والتفكري وتكونت عينة الدراسة من 1291 طالبًا وطالبة من املستويات الدراسية األوىل والنهائية يف 
ثالث كليات من جامعة طيبة وتوصلت الدراسة إىل وجود فروق ذات دالة إحصائية بني طالب كلية 
الدرجات  الطالب والطالبات يف متوسط  دالة إحصائية بني  العلوم والرتبية، كام يوجد فروق ذات 

لصالح الطالبات.
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وتناول )العلوان 2009م( يف دراسته إىل استقصاء أثر استخدام إسرتاتيجية تدريس ما وراء املعرفية 
يف حتصيل طالب اجلامعة وتنمية مهارات التفكري الناقد لدهيم وتكونت عينة الدراسة من 120 طالبة 

وتوصلت الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني جمموعتي العينة يف االختبار البعدي.

دراسة )السلمي 2008( التي هتدف إىل استكشاف واقع الوعي املعلومايت لدى الباحثات من طالبات 
لطبيعته وحتديد هويته، ودراسة  رؤية واضحة  وتقديم  العزيز،  عبد  امللك  بجامعة  العليا  الدراسات 
مستواه يف املجتمع األكاديمي بتحديد مظاهره ومهاراته لدى الطالبات، وحتديد الصعوبات البحثية 
بجامعة  األكاديمية  املكتبة  ودور  باجتاهات  والتعريف  املعلومات،  عن  البحث  عند  تواجههن  التي 
الباحثات. وقد ُاستخدمت  العزيز شطر الطالبات يف دعم وتنمية الوعي املعلومايت لدى  امللك عبد 
املنهج املسحي للحصول عىل البيانات واملعلومات التي حتدد مهارات ومظاهر الوعي املعلومايت لدى 
طالبات الدراسات العليا من خالل استبانة وزعت عىل عينة عشوائية من طالبات مرحلتي املاجستري 
35%( من  والدكتوراه يف كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بنسبة )45.5 %( ويف كلية العلوم بنسبة ) 
إمجايل العدد الكيل للطالبات، وقد أظهرت الدراسة مدى توفر مهارة احلاجة للمعلومات ومهارة تقويم 
واستخدام املعلومات بشكل واضح بني طالبات الدراسات العليا يف الُكليتني عينة الدراسة، يف حني 
ظهر افتقار غالبية الطالبات للمهارات املكتبية والبحثية والتكنولوجية، كام أتضح أن أكثر الصعوبات 
التي تواجه الباحثات تركزت حول مصادر املعلومات وطرق استخدامها واستخدام املكتبة وخدماهتا 

وإمكانياهتا مما يقتيض رضورة إعداد برامج موحدة لتعليم الطالبات عىل أسس علمية سليمة. 

الدول  يف  املعامرية  الربجمة  لدور  املتزايدة  األمهية  أظهرت  التي   )Al-Dakheel. 2006( دراسة 
املعامري  التعليم  برامج  عىل  خاص،  بشكل  السعودية  العربية  اململكة  ويف  عام،  بشكل  النامية 
التوفيق  يتم  ومل  السابقة،  الفرتة  يف  ملحوظ  تطور  أي  تشهد  مل  الربجمة  فمقررات  املحلية؛ 
التنمية. خطط  واحتياجات  املحيل،  السوق  متطلبات  وبني  الربامج  هذه  خمرجات  بني   ما 
جوانب  وحتدد  املعامرية،  الربجمة  تعليم  ووسائل  املنهجيات  رصد  الدراسة  هذه  حتاول 
امللك  جامعة  يف  البناء  وعلوم  العامرة  برنامج  يف  الربجمة  مهارات  الطالب  إكساب  يف  القصور 
املمكنة. التطوير  وسائل  حتدد  ثم  العاملية،  الربامج  ببعض  املحلية  الربامج  وتقارن   سعود، 
أظهرت الدراسة بعض جوانب قصور أسلوب تعليم الربجمة لطالب العامرة يف جامعة امللك سعود 
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التي أبرزها قلة الساعات املقررة، وقلة التنسيق والتكامل مع باقي مقررات اخلطة الدراسية، وعدم 
توفر قاعدة معلومات شاملة تساعد الطالب يف إعداد الربنامج. وقد خلص البحث ملعاجلة جوانب 

القصور واالرتقاء بأسلوب تعليم الربجمة من خالل جمموعة من التوصيات، ووسائل التطوير.

)Hong. 2003( التي هدفت إىل حتديد اجتاهات الطالب نحو استخدام تكنولوجيا املعلومات  دراسة 
يف التعليم، وحتديد العالقة بني خربة الطالب واستخدامهم لإلنرتنت ومستوى حتصيلهم الدرايس، 
وتم اختيار عينة عشوائية من طالب جامعة ماليزيا بلغ عددهم 88 طالبًا، وأظهرت الدراسة وجود 
تأثري إجيايب لنجاح العملية التعليمية الغنية بالتكنولوجيا واإلنرتنت، وكذلك وجود اجتاهات إجيابية 

لدى طالب املرحلة اجلامعية نحو استخدام احلاسب وتقنياته يف دعم العملية التعليمية.

دراسة )Lemke & E.. 2000( التي هدفت إىل قياس تأثري استخدام اإلنرتنت عىل فاعلية تدريس 
مقررات اجلغرافيا يف مؤسسات التعليم العايل، واهتمت الدراسة بتقييم العديد من املصادر التعليمية 
حاجة  الدراسة  وأظهرت  التعليم،  يف  استخدامها  فاعلية  ومدى  اإلنرتنت  عىل  املتاحة  املتخصصة 
الدرايس،  التحصيل  وزيادة  التعليمية  العملية  لدعم  اإلنرتنت  مع  التعامل  مهارات  لتعلم  الطالب 
وحاجة املعلمني إىل اكتساب مهارات التعامل الفعال مع اإلنرتنت واإلفادة من إمكاناهتا لتعزيز عملية 
التدريس ونقل املعارف ليس فقط بالفصول الدراسية التقليدية وإنام تطبيقها يف جماالت التعليم عن 

بعد.

دراسة )JAMAL. 1993(التي هتدف إىل وضع نموذج تصوري لربنامج درايس يتضمن عدة 
اململكة  بجامعات  اإلعالم  أقسام  طالب  مستهدفًا  واإلعالم  التعليم  تكنولوجيا  يف  مقررات 
وحدوده،  وأمهيته،  الربامج،  أهداف  للربامج:  املقرتح  النموذج  وتضمن  السعودية،  العربية 
واإلعالمية،  التعليمية،  واخلربات  املعارف،  من  وحمتواه  املستهدف  ومجهوره  ومصطلحاته، 
والتي تضمنت كل من )تكنولوجيا االتصال احلديثة واستخدام الكمبيوتر يف التعليم واإلعالم 
الفوتوغرايف  التصوير  وفن  امللصقات  وفن  التلفزيوين  واإلنتاج  اإلخراج  وتقنيات  ومهارات 
التعليمية  املعينات  الشفافيات واستخدام  الرسوم وإنتاج  واختيار األفالم واستخدامها وإنتاج 
واإلعالمية( وانتهى النموذج بأساليب التعليم وطرقه وأساليب التقويم، وخلص الباحث إىل 
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جمموعة من التوصيات الصاحلة للتطبيق يف تعليم تكنولوجيا التعليم واإلعالم لطالب أقسام 
اإلعالم.

درجة  مستوى  عىل  واملعلومات  املكتبات  تعليم  واقع  تناولت  )1992م .ALY(التي  دراسة 
البكالوريوس أو الليسانس يف اجلامعات العربية، حيث ضم 17 قساًم ومعهدًا ومدرسة من 9 دول 
عربية، وتتبع تاريخ وتطور هذه املؤسسات خالل فرتة زمنية امتدت من 1951م إىل 1991م. وقد 
ركزت الدراسة عىل دوافع إنشاء أقسام تعليم املكتبات واملعلومات، وانتامء هذه املؤسسات وأسامئها 
البحث  تناول  ثم  املوجودة،  املتبع واملقررات والربامج  الدرايس  النظام  ومدلوالهتا وتأثري ذلك عىل 
هذه املقررات والربامج بالتفصيل ومقدار شموهلا لكل إطار علم املكتبات واملعلومات، وقد تبني من 
هذا البحث أن أقسام املكتبات واملعلومات افتتحت مواكبة لظروف التنمية االقتصادية واالجتامعية 
والبحرين ولبنان  واليمن واإلمارات  باستثناء موريتانيا  وأنه  العربية،  الدول  والثقافية يف  والتعليمية 
ف الطالب كيفية أداء  وسوريا واألردن، وتبني أن تركيز الربامج الدراسية كان عىل املقررات التي تعرِّ
املكتبات  علم  خارج  من  املقررات  وأن  ذلك  بعد  املعلومات  ومراكز  املكتبات  داخل  حمددة  وظيفة 
الطالب،  يدرسه  مما  النصف  إىل  الثلث  مابني  ترتاوح  اجلامعة  أو  الكلية  من  املفروضة  واملعلومات 
تساند عملية  التي  واملكتبات  واملعامل  والتجهيزات  التدريس  هيئة  أعضاء  نقص يف  تبني وجود  كام 

التعليم.

خصائص وأهداف السنة التحضريية:

تأسس برنامج السنة التحضريية يف جامعة طيبة عام 1426ه� حتت إرشاف مركز اللغة اإلنجليزية 
السنة  برنامج  تقديم  عن  كاملة  مسؤولية  املسؤولة  هي  التعليمية  اخلدمات  عامدة  أصبحت  ثم 
اجلامعة  فروع  مجيع  يف  مساراته  بجميع  والطالبات  الطالب  جلميع  وإداريًا  أكاديميًا  التحضريية 

منذ عام 1428ه�.

    وقد صمم الربنامج بحيث يتم إكامله يف فصلني دراسيني وفصل صيفي إذا ما دعت الرضورة لذلك 
ويشتمل عىل ثالثة مسارات رئيسة هي:املسار التطبيقي، واملسار الصحي، واملسار اإلنساين.
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ويسعى برنامج السنة التحضريية إىل حتقيق كثري من األهداف أمهها:

التزود بمهارات التحصيل الدرايس مثل االنضباط يف احلضور، الدقة، إدارة الوقت، التخطيط، . 1
مهارات استخدام املكتبة، التعامل مع االمتحانات، العمل حتت الضغط، استخدام احلاسب، 

االلتزام باألنظمة والقوانني اجلامعية، واألمانة العلمية.
رفع كفاءة األداء األكاديمي والسلوكي للطالب والطالبات الراغبني يف االلتحاق بجامعة طيبة . 2

يف مرحلة البكالوريوس.
بمستوياهتم . 3 لالرتقاء  والطالبات  الطالب  لدى  الناقد  والتفكري  الذايت  التعليم  مهارات  تنمية 

التعليمية يف املرحلة اجلامعية.
تزويد الطالب باملهارات األساسية التي حيتاجها للتأقلم يف بيئة الدراسة اجلامعية.. 4
صقل احلياة الشخصية للطالب وترسيخ مبادئ االنضباط وااللتزام والشعور باملسؤولية.. 5

 حتقيق بيئة أكاديمية تعزز املهارات القيادية والثقة بالنفس وغرس روح املبادرة عند الطالب.6. 
تعويد الطالب عىل البيئة املعرفية والتعلم اإللكرتوين من اجل زيادة قدرته للمنافسة عىل املهن . 7

والوظائف عند إهنائه الدراسة اجلامعية.
إكساب الطالب املهارات احلاسوبية األساسية.. 8
تطوير مهارات الطالب يف اللغة اإلنجليزية وتقنية املعلومات واالتصال.. 9

القضاء عىل . 10 مما يسهم يف  بدقة،  له  األنسب  والتخصص  قدراته وإمكاناته  الطالب عىل  ف  تعرِّ
ظاهرة تعثر الطالب يف التخصصات املختلفة

يف جامعة طيبة استقرت مجيع كليات اجلامعة )الطبية واهلندسية والعلمية واألدبية( عيل تدريس 
اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  كلية  ألقسام  اجلامعة  وتركت  طالهبا.  جلميع  التحضريية  السنة 
حرية االختيار بني دخول الطالب السنة التحضريية من عدمه ونتج عن ذلك أن هناك أقسامًا 
العلمية  األقسام  برامج  طالهبا  يدخل  أخرى  وأقسامًا  التحضريية  السنة  طالهبا  يدخل  علمية 

والتخصصات مبارشة.

ويلتحق طالب وطالبات أقسام اللغات والرتمجة واإلعالم واملعلومات ومصادر التعلم بالسنة 
العلمية  األقسام  التحضريية طالب  السنة  برنامج  يدخل  بينام ال  اإلنساين(،  )املسار  التحضريية 
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ويصل  القرآنية.  والدراسات  االجتامعية،  العلوم  العربية،  اللغة  اإلسالمية،  الدراسات  التالية: 
عدد الوحدات الدراسية التي حيصلون عليها 18 وحدة دراسية، موزعة عىل فصلني دراسيني مع 

الرتكيز عىل مهارات اللغة اإلنجليزية واحلاسب اآليل كام يوضحها اجلدول التايل:

اجلدول رقم )3(: املقررات والوحدات الدراسية للسنة التحضريية بجامعة طيبة)املسار اإلنساين(

الفصل الدرايسعدد الوحداتاسم املقررم

األول2مهارات احلاسب اآليل )1(1
األول4حتضريي لغة إنجليزية )1(2
األول2مهارات احلياة اجلامعية3
األول2تربية صحية وترويح )1(4
الثاين2مهارات احلاسب اآليل )2(5
الثاين4حتضريي لغة إنجليزية )2(6
الثاين2تربية صحية وترويح )72

يتضح من اجلدول رقم )3( أن طالب السنة التحضريية حيصلون عىل 8 وحدات دراسية يف مقرر 
التحضريية و4 وحدات يف كل من  السنة  بنسبة 44.44% من إمجايل مقررات  اللغة اإلنجليزية 
احلاسب اآليل والرتبية الصحية والرتويح ووحدتني دراسيتني يف مهارات احلياة اجلامعية.)عامدة 

اخلدمات التعليمية2011م(.

خصائص وأهداف برنامج خدمات املعلومات اإللكرتونية:

يقدم قسم املعلومات ومصادر التعلم بكلية اآلداب ومصادر التعلم جامعة طيبة، برنامج خدمات 
املعلومات اإللكرتونية الذي بدأت الدراسة فيه يف الفصل الدرايس األول عام 1432/1433ه� 
املعلومات  خدمات  جمال  يف  وتقنّيًا  ومهنّيًا  علمّيًا  مؤهلني  خرجيني  إعداد  إيل  الربنامج  وهيدف 

اإللكرتونية قادرين عىل تلبية احتياجات سوق العمل يف هذا املجال.

ويتكون الربنامج من 128 وحدة دراسية موزعة حسب اجلدول رقم )4( وتندرج هذه الوحدات 
املعلومات،  مصادر  املعلومات،  تنظيم  املعلومات،  نظم  إدارة  هي  رئيسة  قطاعات  تسعة  حتت 
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وخدمات املعلومات، وترشيعات ونرش املعلومات، وتقنيات املعلومات، واملهارات املعلوماتية، 
ومؤسسات املعلومات، وأخريًا التدريب امليداين ومرشوعات التخرج.

اجلدول رقم ) 4(:  مكونات برنامج خدمات املعلومات اإللكرتونية بقسم املعلومات ومصادر التعلم

باتم عدد الوحداتاملتطلَّ

بات اجلامعة1 14متطلَّ

بات الكلّية2 8متطلَّ

بات القسم والتخصص3 100متطلَّ

6املقّررات االختيارّية احلّرة4

128جمموع الوحدات املعتَمدة5

وبتحليل مقررات الربنامج يتضح أن عدد مقررات التخصص وصل إىل 40 مقررًا متثل %81.63 
من إمجايل املقررات، وتبلغ نسبة املقررات التي تتطلب مهارات يف احلاسب اآليل واإلنرتنت واللغة 
اإلنجليزية إىل 70% من إمجايل مقررات التخصص، لذا حرص قسم املعلومات ومصادر التعلم 
مهارات  طالب  اكتساب  ألمهية  وذلك  التحضريية،  السنة  برنامج  وطالباته  طالبه  دخول  عىل 
التعامل مع احلاسب اآليل ومفاهيم املصطلحات يف تقنية املعلومات واالتصال وتطوير مهارات 
برنامج  مقررات  لدراسة  الربنامج  طالب  لتأهيل  رضورية  مهارات  وهي  اإلنجليزية.  اللغة 

التخصص “خدمات املعلومات اإللكرتونية.)قسم املعلومات ومصادر التعلم2011(.

حتليل ومناقشة النتائج:

لتحقيق هدف الدراسة واالستجابة لتساؤالهتا، متت معاجلة وحتليل بيانات نتائج مجيع الطالب عينة 
الدراسة يف مادة مقدمة يف املعلومات بناء عىل عنارص القسمني الرئيسني املتكونة من:
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 أواًل: األداء األكاديمي )احلضور، املشاركة، والتكاليف(.

 ثانيًا: التحصيل العلمي )االختبار الدوري، االختبار النهائي، والنتيجة النهائية للمقرر(.

وحتت كل عنرص تم حتليل ومقارنة البيانات والنتائج لعينة الدراسة كاملة يف جداول مستقلة حسب 
احلصول عىل برنامج السنة التحضريية أو اجلنس )طالب طالبات(، وذلك هبدف التأكد من الفروق 
اإلحصائية لإلثراء املعريف للسنة التحضريية عىل مجيع طالب وطالبات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 
املسجلني يف مادة مقدمة يف املعلومات. مع استخدم التكرار والنسب املئوية إضافة املتوسط احلسايب 

خالل حتليل ومقارنة البيانات.

أواًل: األداء األكاديمي:

أداء احلضور  .1

 بتحليل ومقارنة عدد التكرار والنسب املئوية اللتزام حضور الطالب يف كامل عينة الدراسة، يوضح 
اجلدول )5( بتميز وفارق كبري جدًا يف حضور والتزام الطالب الذين حصلوا عىل السنة التحضريية 
مقارنة بالطالب الذين مل حيصلوا عىل السنة التحضريية. حيث يوضح اجلدول أن ما يقارب 80% من 
الطالب احلاصلني عىل السنة التحضريية نسبة التزامهم باحلضور مرتفع. بينام نجد أن الطالب الذين 

مل حيصلوا عىل السنة التحضريية نسبة احلضور املرتفع ال تتجاوز %37.

ومن اجلانب األخر يشري اجلدول بأنه ال يوجد أي انقطاع من الطالب احلاصلني عىل السنة التحضريية، 
بينام انقطع 3.1% من الطالب بدون سنة حتضريية. )انظر شكل 3(. 
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اجلدول رقم)5(: مقارنة معدالت احلضور لعينة الدراسة 

يف مادة مقدمة يف املعلومات )مع/ وبدون السنة التحضريية(

البيان

معدالت احلضور

اإلمجايلمنقطعضعيفمتوسطمرتفع

النسبة التكرارالنسبة %التكرار
النسبة %التكرارالنسبة %التكرارالنسبة %التكرار%

مع السنة 
0411100 32779.6822020.50التحضريية

بدون السنة 
24736.736654.4395.8213.1673100التحضريية

5745344841.3413.8211.91084100اإلمجايل

وبتقسيم العينة حسب اجلنس، تبقي الفروق التكرارية والنسب املئوية واضحة يف متيز نسب وارتفاع 
)جدول6(  )انظر  التحضريية  السنة  عىل  حصلوا  الذين  والطالبات  الطالب  لدى  احلضور  نسبة 

و)جدول7(. مع متيز ملحوظ لدى الطالبات وبفارق أكثر من %17 يف التزامهن وحضورهن.
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اجلدول رقم)6(: مقارنة معدالت حضور الطالب من عينة الدراسة يف مادة مقدمة يف املعلومات 

)مع/ وبدون السنة التحضريية(

البيان

معدالت احلضور

اإلمجايلمنقطعضعيفمتوسطمرتفع

النسبة %التكرارالنسبة %التكرارالنسبة %التكرارالنسبة %التكرارالنسبة %التكرار

مع السنة 
5365.42632.122.50008144.02التحضريية

بدون السنة 
34334947.61110.798.710355.98التحضريية

اإلمجايل
8747.37540.8137.194.9184100

اجلدول رقم )7(:  مقارنة معدالت حضور الطالبات من عينة الدراسة يف مادة مقدمة يف املعلومات 

)مع/ وبدون السنة التحضريية(

البيان

معدالت احلضور

اإلمجايلمنقطعضعيفمتوسطمرتفع

النسبة التكرارالنسبة %التكرارالنسبة %التكرار
النسبة %التكرارالنسبة %التكرار%

مع السنة 
27483.05617.000000.033036.67التحضريية

بدون السنة 
21337.431755.6284.9122.157066.33التحضريية

48754.137341.4283.1121.3900100اإلمجايل
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أداء املشاركة  .2

يوضح  الدراسة،  عينة  كامل  يف  الطالب  ملشاركات  املئوية  والنسب  التكرار  عدد  ومقارنة  بتحليل 
التحضريية  السنة  الذين حصلوا عىل  بتميز وفارق كبري جدًا يف مشاركة الطالب  اجلدول )8( أيضًا 
مقارنة بالطالب الذين مل حيصلوا عىل السنة التحضريية. حيث يوضح اجلدول أن %89.3 من الطالب 
احلاصلني عىل السنة التحضريية نسبة مشاركتهم مرتفعه. بينام نجد أن الطالب الذين مل حيصلوا عىل 
40%. ويوضح الشكل رقم)4( تلك الفروق  السنة التحضريية نسبة مشاركتهم املرتفعة ال تتجاوز 

اإلحصائية.

اجلدول رقم )8(:  مقارنة معدالت املشاركات لعينة الدراسة يف مادة مقدمة يف املعلومات 

)مع/ وبدون السنة التحضريية(

البيان

معدالت املشاركة

اإلمجايلال يشاركمشاركة ضعيفةمشاركة متوسطةمشاركة مرتفعة

النسبة %التكرارالنسبة %التكرارالنسبة %التكرارالنسبة %التكرارالنسبة %التكرار

مع السنة 
100 0.2000411 10.51 89.343 367التحضريية

بدون السنة 
100 2.7673 7.418 50.250 39.7338 267التحضريية

100 1.71084 4.718 35.151 58.5381 634اإلمجايل
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وتبقى الطالبات أفضل من الطالب يف عنرص املشاركة، حيث نالحظ يف اجلدولني )جدول9( و)جدول10( 
الذين  الطالبات  لدى  املشاركة  نسب  وارتفاع  نسب  متيز  املئوية واضحة يف  والنسب  التكرارية  الفروق  أن 

حصلوا عىل السنة التحضريية مقارنة بالطالب، وبفارق أكثر من 17% يف نتائج مشاركتهن.

اجلدول رقم )9(:  مقارنة معدالت مشاركة الطالب من عينة الدراسة يف مادة مقدمة يف املعلومات 

)مع/ وبدون السنة التحضريية(

البيان
معدالت املشاركة

اإلمجايلال يشاركمشاركة ضعيفةمشاركة متوسطةمشاركة مرتفعة
النسبة %التكرارالنسبة %التكرارالنسبة %التكرارالنسبة %التكرارالنسبة %التكرار

مع السنة 
6175.31923.511.200.08144.02التحضريية

بدون السنة 
43.96159.23029.187.810355.98التحضريية

6535.38043.53116.884.3184100اإلمجايل
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اجلدول رقم )10(:  مقارنة معدالت مشاركة الطالبات من عينة الدراسة يف مادة مقدمة يف املعلومات 

)مع/ وبدون السنة التحضريية(

البيان
معدالت املشاركة

اإلمجايلال يشاركمشاركة ضعيفةمشاركة متوسطةمشاركة مرتفعة
النسبة %التكرارالنسبة %التكرارالنسبة %التكرارالنسبة %التكرارالنسبة %التكرار

مع السنة 
30692.7247.300.000.033036.67التحضريية

بدون السنة 
26346.127748.6203.5101.857066.33التحضريية

56963.230133.4202.2101.1900100اإلمجايل

أداء التكاليف.  .3

ويف إنجاز التكاليف يف مادة مقدمة يف املعلومات نجد أيضًاً التميز الواضح يف إنجاز تلك التكاليف 
التي قام هبا الطالب الذين حصلوا عىل السنة التحضريية. وحيث رصدت وحللت نتائج التكاليف 
الطالب لكامل عينة الدراسة يف اجلدول )11(، الذي يبني بفارق كبري جدًا أن ما يقارب %90 من 
نتيجة التكاليف التي قام هبا الطالب الذين حصلوا عىل السنة التحضريية حصلت عىل ممتاز وجيد 
جدًا مقارنة بالطالب الذين مل حيصلوا عىل السنة التحضريية حيث مل تتجاوز %48. كام يوضح اجلدول 
بن ما نسبته %14 من الطالب الذين مل حيصلوا عىل السنة التحضريية قد رسبوا أو حصلوا عىل ضعيف 
يف نتائج التكاليف، بينام نجدها ال تتجاوز %4 لدى الطالب احلاصلني عىل السنة التحضريية. ولتمثيل 

تلك البيانات شكليًا انظر الشكل رقم )5(.
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اجلدول رقم )11(:  مقارنة معدالت التكاليف لعينة الدراسة يف مادة مقدمة يف املعلومات 

)مع/ وبدون السنة التحضريية( 

البيان

تقديرات التكاليف

)A( ممتاز)B( جيد جدًا)C( جيد)D( مقبول)F( راسب

النسبة %التكرارالنسبة %التكرارالنسبة %التكرارالنسبة %التكرارالنسبة %التكرار

مع السنة 
2305613933.8276.60112.7041التحضريية

بدون السنة 
155231682521131.40517.68813.1التحضريية

38535.4530728.2723821.92625.71928.47اإلمجايل
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وتستمر حمافظة الطالبات اآليت حصلن عىل سنة حتضريية عىل متيزهن يف جودة ومستوى التكاليف، 
حيث نالحظ يف اجلدولني )12(، )13( أن النسب املئوية بارزة وواضحة جدًا يف حصول أكثر من 
%61 من الطالبات عىل تقدير ممتاز يف التكاليف، بينام الطالب أقل من %34 منهم حصلوا عىل نفس 

التقدير.

اجلدول رقم )12(:  مقارنة معدالت تكاليف الطالب من عينة الدراسة يف مادة مقدمة يف املعلومات 

)مع/ وبدون السنة التحضريية(

البيان

تقديرات التكاليف

) A (ممتاز) B (جيد جدًا) C ( جيد) D ( مقبول) F ( راسب

النسبة %التكرارالنسبة %التكرارالنسبة %التكرارالنسبة %التكرارالنسبة %التكرار

مع السنة 
2733.35264.211.200011.2التحضريية

بدون السنة 
76.832.97572.821.91615.5التحضريية

3418.55529.97641.321.1179.2اإلمجايل



مشعان بن سهو العتيبي

99

اجلدول رقم )13(:  مقارنة معدالت تكاليف الطالبات من عينة الدراسة يف مادة مقدمة يف املعلومات 

)مع/ وبدون السنة التحضريية( 

البيان

تقديرات التكاليف

) A (ممتاز) B (جيد جدًا) C ( جيد) D ( مقبول) F ( راسب

النسبة %التكرارالنسبة %التكرارالنسبة %التكرارالنسبة %التكرارالنسبة %التكرار

مع السنة 
30.9 20361.58726.4267.9113.3التحضريية

بدون 
السنة 

التحضريية
1482616528.913623.9498.67212.6

351392522816218606.7758.3اإلمجايل

ملخص األداء األكاديمي:

كملخص عام جلميع عنارص األداء األكاديمي، تم حساب املتوسط احلسايب العام لكل من احلضور 
واملشاركة كالتايل: الطالب ذو احلضور أو املشاركة املرتفعة حصل عىل 4 نقاط، وصاحب احلضور أو 
3 نقاط، وصاحب احلضور أو املشاركة الضعيف حصل عىل نقطتني  املشاركة املتوسطة حصل عىل 
واملنقطع أو الذي ال يشارك حصل عىل نقطة واحدة فقط. بينام تم حساب املتوسط احلسايب للتكاليف 
كالتايل: الطالب احلاصل درجة ممتاز حيصل عىل 5 نقاط واحلاصل عىل جيد جدًا 4 نقاط، واحلاصل 
حساب  تم  ثم  فقط،  واحدة  نقطة  عىل  والراسب  نقطتني  مقبول  عىل  واحلاصل  نقاط   3 جيد  عىل 
املتوسط العام بحساب حاصل رضب كل فئة يف معدهلا مع مجع حواصل الرضب وقسمتها عىل عدد 

الطالب.

 ويف اجلدول )14( يبني متيز نواتج املتوسط احلسايب يف مجيع عنارص األداء األكاديمي لصالح الطالب 
الذين حصلوا عىل السنة التحضريية.
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اجلدول رقم )14(: املتوسط العام ملعدالت لطالب يف األداء األكاديمي
التكاليفاملشاركةاحلضورالبيانم

3.793.894.4مع السنة التحضريية1

3.243.263.37بدون السنة التحضريية2

ثانيًا: التحصيل العلمي.

االختبار الدوري  .1

يف مستوى التحصيل العلمي لالختبارات التحصيلية الدورية يف مادة مقدمة يف املعلومات، ينخفض 
مستوى نتائج االختبار الدوري للطالب احلاصلني عىل السنة التحضريية، ولكنه يبقى حمافظًا عىل نسبة 
أعىل بسيطة ال تتجاوز %5. حيث يبني اجلدول )15( أن أكثر من %75 من الطالب احلاصلني عىل 
السنة التحضريية كانت نتائجهم مابني ممتاز وجيد جدًا، بينام الذين مل حيصلوا عىل السنة التحضريية 

حصل %70 منهم عىل نفس النتائج. وتلك البيانات يوضحها ويمثلها الشكل )6(. 

اجلدول رقم )15(: مقارنة معدالت نتائج االختبارات الدورية لعينة الدراسة يف مادة مقدمة يف املعلومات

)مع/ وبدون السنة التحضريية(

البيان

تقديرات االختبارات الدورية

)A(ممتاز)B(جيد جيدا)C(جيد)D(مقبول)F(راسب

النسبة %التكرارالنسبة %التكرارالنسبة %التكرارالنسبة %التكرارالنسبة %التكرار

مع السنة 
20750.410425.38220112.771.7التحضريية

بدون سنة 
31246.416424.410115426.2548التحضريية

51947.926824.718316.9534.9615.6اإلمجايل
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بالنظر إىل اجلدول)16( واجلدول )17( يظهر أن التميز أيضًاً مازال يف نتائج الطالبات، وهو ما نسبته 
%56 من الطالبات الاليت حصلن عىل السنة التحضريية، حصلوا عىل تقدير ممتاز يف االختبار التحصييل 
الدوري، بينام يظهر أن ما نسبته %58 من نتائج الطالب الذين حصلوا عىل السنة التحضريية تتمركز 

نتائجهم يف االختبار الدوري يف مستوى جيد فقط.
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اجلدول رقم )16(: مقارنة معدالت نتائج االختبارات الدورية لطالب من عينة الدراسة

يف مادة مقدمة يف املعلومات )مع/ وبدون السنة التحضريية( 

البيان

تقديرات االختبارات الدورية

) A (ممتاز) B (جيد جدًا) C ( جيد) D ( مقبول) F ( راسب

النسبة %التكرارالنسبة %التكرارالنسبة %التكرارالنسبة %التكرارالنسبة %التكرار

مع السنة 
2328.478.6475822.522.5التحضريية

بدون السنة 
1211.71514.62322.32423.32928.2التحضريية

3519221270382614.13116.8اإلمجايل

اجلدول رقم )17(:  مقارنة معدالت نتائج االختبارات الدورية لطالبات من عينة الدراسة

يف مادة مقدمة يف املعلومات )مع/ وبدون السنة التحضريية( 

البيان

تقديرات االختبارات الدورية

) A (ممتاز) B ( جيد جدًا) C ( جيد) D ( مقبول) F ( راسب

النسبة %التكرارالنسبة %التكرارالنسبة %التكرارالنسبة %التكرارالنسبة %التكرار

مع السنة 
18455.89729.43510.692.751.5التحضريية

بدون السنة 
30052.614926.17813.7183.2254.4التحضريية

48453.824627.311312.6273.0303.3اإلمجايل
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االختبار النهائي  .2

النهائي يف مادة مقدمة يف املعلومات، تظهر فروق  نتائج االختبار  ويف مستوى التحصيل العلمي يف 
من   %70 أن   )18( اجلدول  يبني  حيث  جدًا،  وجيد  ممتاز  تقديرات  يف  املئوية  النسب  يف  جدًا  كبرية 
الطالب احلاصلني عىل السنة التحضريية كانت نتائجهم مابني ممتاز وجيد جدًا، بينام الطالب الذين مل 
حيصلوا عىل السنة التحضريية كانت نتائجهم يف التقديرات نفسها يف االختبار النهائي أقل من %31، 

تلك البيانات يوضحها ويمثلها أيضًا الشكل)7(

اجلدول رقم )18(:  مقارنة معدالت نتائج االختبار النهائي لعينة الدراسة يف مادة مقدمة يف املعلومات

)مع/ وبدون السنة التحضريية( 

البيان

تقديرات االختبار النهائي

) A (ممتاز) B (جيد جدًا) C ( جيد) D ( مقبول) F ( راسب

النسبة %التكرارالنسبة %التكرارالنسبة %التكرارالنسبة %التكرارالنسبة %التكرار

مع السنة 
16740.612129.46916.8358.5194.6التحضريية

بدون السنة 
8612.812118.016424.414922.115322.7التحضريية

25323.324222.323321.51841717215.9اإلمجايل
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والنظر يف اجلدول)19( واجلدول )20( يظهر أن استمرار التميز أيضًاً يف نتائج الطالبات يف االختبار 
النهائي، وهو أن ما نسبته تقرتب من 76% من الطالبات الاليت حصلن عىل السنة التحضريية، حصلن 
عىل تقدير ممتاز أو جيد جدًا يف االختبار التحصييل النهائي، بينام يظهر أن ما نسبته 46.9% من نتائج 
الطالب الذين حصلوا عىل السنة التحضريية تتمركز نتائجهم يف االختبار النهائي يف مستوى جيد أو 

مقبول.
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اجلدول رقم )19(: مقارنة معدالت نتائج االختبار النهائي لطالب من عينة الدراسة

 يف مادة مقدمة يف املعلومات: )مع/ وبدون السنة التحضريية( 

البيان

تقديرات االختبار النهائي

) A (ممتاز) B (جيد جدًا) C ( جيد) D ( مقبول) F ( راسب

النسبة %التكرارالنسبة %التكرارالنسبة %التكرارالنسبة %التكرارالنسبة %التكرار

مع السنة 
2227.21214.81518.52328.4911.1التحضريية

بدون السنة 
32.965.82120.42928.24442.7التحضريية

2513.6189.83619.65228.35328.8اإلمجايل

اجلدول رقم )20(:  مقارنة معدالت نتائج االختبار النهائي لطالبات من عينة الدراسة

يف مادة مقدمة يف املعلومات )مع/ وبدون السنة التحضريية( 

البيان

تقديرات االختبار النهائي

) A (ممتاز) B (جيد جدًا) C ( جيد) D ( مقبول) F ( راسب

النسبة التكرارالنسبة %التكرارالنسبة %التكرارالنسبة %التكرارالنسبة %التكرار
%

مع السنة 
14443.610632.15416.4123.6144.2التحضريية

بدون السنة 
8414.711820.714325.112021.110518.4التحضريية

22825.322424.919721.913214.711913.2اإلمجايل
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النتيجة النهائية يف املقرر  .3

وعند هناية الفصل الدرايس ورصد النتائج النهائية ملادة مقدمة يف املعلومات، نجد أن ما نسبته %44.5 
يف  ممتاز  هنائي  تقدير  عىل  حصلوا  الدراسة  عينة  كامل  من  التحضريية  السنة  عىل  حصلوا  الذين  من 
املقرر. بينام يف املقابل نجد أن 8% فقط من كامل عينة الدراسة ممن مل حيصلوا عىل السنة التحضريية 
حصلوا عىل تقدير ممتاز يف النتيجة النهائية للمقرر. كذلك يظهر اجلدول )21( أن ما يقارب 9% من 
الطالب الذين مل حيصلوا عىل سنة حتضريية حصلوا عىل نتيجة راسب، ويف املقابل نجد فقط الراسبني 
أقل من 2% لدى الطالب احلاصلني عىل السنة التحضريية. انظر الشكل رقم )8( والذي يظهر ذلك 

بيانيًا.

اجلدول رقم )21(: مقارنة معدالت النتيجة النهائية لعينة الدراسة يف مادة مقدمة يف املعلومات

)مع/ وبدون السنة التحضريية( 

البيان

تقديرات النتيجة النهائية

)A(ممتاز)B(جيد جيدا)C(جيد)D(مقبول)F(راسب

النسبة %التكرارالنسبة %التكرارالنسبة %التكرارالنسبة %التكرارالنسبة %التكرار

مع السنة 
1.5 6.86 16.828 30.469 44.5125 183التحضريية

بدون السنة 
8.8 16.659 33.4112 33.1225 548223التحضريية

6.0 12.965 27.1140 32.194 21.9348 237اإلمجايل
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واجلدوالن )22( و)23( يظهران الفرق واألثر املعريف للسنة التحضريية لدى النتائج النهاية للطالبات، 
حيث رصدت النتائج النهائية للمقرر ممتاز أو جيد جدًا ألكثر من 98% من الطالبات الاليت حصلن 
النهائية  النتائج  من   %54.3 نسبته  ما  أن  يظهر  بينام  فقط،  طالبتان  ورسوب  التحضريية،  السنة  عىل 
للطالب الذين حصلوا عىل السنة التحضريية تتمركز نتائجهم النهائية يف مقرر مقدمة يف املعلومات يف 

مستوى جيد أو مقبول.
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اجلدول رقم )22(:  مقارنة معدالت النتيجة النهائية لطالب من عينة الدراسة يف مادة مقدمة يف املعلومات

)مع/ وبدون السنة التحضريية( 

البيان

تقديرات النتيجة النهائية

) A (ممتاز) B (جيد جدًا) C ( جيد) D ( مقبول) F ( راسب

النسبة %التكرارالنسبة %التكرارالنسبة %التكرارالنسبة %التكرارالنسبة %التكرار

مع السنة 
22.21518.52935.81518.544.9 18التحضريية

بدون السنة 
1.921.91716.55351.52928.2 2التحضريية

10.9179.2462568373317.9 20اإلمجايل

اجلدول رقم )23(: مقارنة معدالت النتيجة النهائية لطالبات من عينة الدراسة يف مادة مقدمة يف املعلومات 

)مع/ وبدون السنة التحضريية( 

البيان

تقديرات النتيجة النهائية

) A (ممتاز) B (جيد جدًا) C ( جيد) D ( مقبول) F ( راسب

النسبة %التكرارالنسبة %التكرارالنسبة %التكرارالنسبة %التكرارالنسبة %التكرار

مع السنة 
16565.011033.34012.1133.920.6التحضريية

بدون السنة 
529.122138.820836.55910.4305.3التحضريية

21724.133136.824827.6728.0323.6اإلمجايل
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ملخص التحصيل العلمي:

كملخص عام جلميع عنارص التحصيل العلمي تم حساب املتوسط احلسايب العام لكٍل من االختبار 
الدوري، والنهائي، والنتيجة كالتايل: الطالب احلاصل عىل درجة ممتاز حيصل عىل 5 نقاط، واحلاصل 
عيل جيد جدًا حيصل عىل 4 نقاط، واحلاصل عىل جيد حيصل عىل 3 نقاط واحلاصل عىل مقبول حيصل 
عنرص  لكل  احلسايب  املتوسط  حساب  تم  ثم  فقط،  واحدة  نقطة  عىل  حيصل  والراسب  نقطتني  عىل 

برضب كل فئة يف معدهلا مع مجع حواصل الرضب، وقسمتها عىل عدد الطالب.

ويف اجلدول )24( يبني متيز نواتج املتوسط احلسايب يف مجيع عنارص التحصيل العلمي أيضًا لصالح 
الطالب الذين حصلوا عىل السنة التحضريية.

اجلدول رقم )24(: املتوسط العام ملعدالت لطالب عينة الدراسة يف اإلثراء العلمي

املتوسط العامالنتيجة النهائيةاالختبار النهائياالختبارات الدوريةالبيانم

4.193.924.094.06مع السنة التحضريية1

بدون السنة 2
3.942.753.153.28التحضريية

ملخص نتائج التحليل:

يف امللخص النهائي لنتائج التحليل نجد أن مجيع الطالب والطالبات عينة الدراسة الذين حصلوا عىل 
السنة التحضريية متيزوا بنسب متفاوتة يف مجيع العنارص الرئيسة للتقييم وهي 1. احلضور 2. املشاركة 
3. التكاليف 4. االختبار الدوري 5. االختبار النهائي وأخريا W يف النتيجة النهائية للمقرر. كام نجد 

أن الطالبات حافظن عىل متيزهن خالل نتائج والنسب املئوية يف مجيع عنارص البحث الرئيسة
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ويف الشكل رقم )9( والذي يقارن بني النتائج املميزة للفئتني، نجد الفارق الكبري يظهر يف احلضور 
ممن  العينة  أفراد  نسبة  إن  حيث  الدوري،  االختبار  يف  ضئيل  فرق  مع  النهائية،  والنتيجة  واملشاركة 
حصلوا عىل السنة التحضريية وكانت نسبة حضورهم مرتفعة وصلت إىل 79.6%، يف حني وصلت 
نسبة  عىل  احلاصلني  نسبة  وصلت  كام  فقط،   %36.7 إىل  التحضريية  السنة  عىل  احلاصلني  غري  نسبة 
مشاركة )مرتفع( ممن حصلوا عىل السنة التحضريية إىل 89.3% والذين مل حيصلوا عليها كانت نسبتهم 
39.7% فقط.ويف االختبارات النهائية وصلت نسبة احلاصلني عىل تقدير ممتاز ممن حصلوا عىل السنة 
التحضريية 40.6%، والذين مل حيصلوا عليها كانت نسبتهم 12.8% فقط، ويف النتيجة النهائية وصلت 
نسبة احلاصلني عىل تقدير ممتاز ممن حصلوا عىل السنة التحضريية 44.5%، والذين مل حيصلوا عليها 
كانت نسبتهم8% فقط. ويف املقابل كانت نسبة الراسبني ممن حصلوا عىل السنة التحضريية 1.5% يف 

حني وصلت هذه النسبة إىل 8.8% ممن مل حيصلوا عىل السنة التحضريية. 
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د عزة فاروق جوهري
أستاذ مشارك قسم علم املعلومات

جامعة امللك عبد العزيز
azzagohary@yahoo.com

املستخلص: 
 يف عرص اإلنرتنت وتكنولوجيا املعلومات وانتشار 
املتعددة  بالوسائط  املعلومات  وتداول  نقل  تقنيات 
نشهد تغريات يف امليل والتوجه للقراءة، فهل أهنت 
تصفحات اإلنرتنت خاصية القراءة؟ أم زادت من 
بث املعلومات وحب القراءة يف نفوس األفراد؟ أم 
اختلفتالرؤية واالهتاممات بني الفئات املختلفة؟ من 
توجهات  تعكس  أهنا  يف  الدراسة  أمهية  برزت  هنا 
ودورها  اإلنرتنت  ظل  يف  العربية  البيئة  يف  القراءة 
العريب.  املعرفة  املعرفية وبناء جمتمع  الفجوة  يف سد 
والتوجهات  امليول  عن  الكشف  يف  هدفها  وجتسد 

القرائية للمجتمع السعودي _كمجتمع للدراسة.

متهيد:
املعلومات  وتكنولوجيا  اإلنرتنت  عرص  يف 
املعلومات  وتداول  نقل  تقنيات  وانتشار 
امليل  يف  تغريات  نشهد  املتعددة  بالوسائط 
بعضهم  يصفها  قد  للقراءة،  والتوجه 
بعضهم  جيزم  وقد  القراءة  عىل  باإلقبال 
الكتب  عرص  أهنى  اإلنرتنت  بأن  اآلخر 
حتققها  التي  املتعة  عن  ناهيك  والكتاب، 
يف  حضارية  عادة  فهي  واملطالعة،  القراءة 
وثقافة  ثراء  وتزيد  عقواًل  تضيف  املجتمع 
وتنمية املدارك وتفتح اآلفاق أمام املعارف 
واخليال  لإلبداع  العنان  وتطلق  اجلديدة، 
وتشجع عىل استغالل أوقات الفراغ لتساير 
ختترص  إهنا  حيث  وحضاراهتا  األمم  تطور 
جتارهبا وخرباهتا وأعامهلا يف رسائل قصرية، 
حتى  األف��راد  تناسى  ولألسف  ولكن 
املكتبات  ارتياد  واقترص  البيوت  مكتبات 
فهل  فقط،  احلاجات  أصحاب  عىل  عامة 
أهنت تصفحات اإلنرتنت خاصية القراءة؟ 
اهلواية  هذه  احل��ايل  عرصنا  طمس  وهل 

اعلم: العدد الثاني عشر 
جمادى األولى 1434هـ / إبريل 2013م
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املمتعة واملفيدة أم أهنا أصبحت عادة قديمة؟ أم هل زادت اإلنرتنت من بث املعلومات وحب القراءة 
يف نفوس األفراد؟ ام اختلفت الرؤية واالهتاممات بني الفئات املختلفة؟

أواًل: الدراسة املنهجية:

مشكلة الدراسة:

املاضية  السنوات  يف  أجريت  التي  والتقارير  للدراسات  واملتابع  العربية  املجتمعات  لواقع  املتأمل 
العربية  البلدان  يف  رهيب  بشكل  القراءة  تشهده  الذي  الرتاجع  يدرك  وتأثرياهتا  القراءة  واقع  عن 
الدراسات  من  العديد  النرش. وقد ظهرت  دور  أعداد  املكتبات وتضاؤل  قلة عدد  إليه  كافة يضاف 
القراءة. وقد أرجع بعضهم السبب يف هذه املشكلة للنظام  التي ناقشت أسباب عزوف العرب عن 
التعليمي بالدرجة األوىل ومنهم من اهتم املثقفني ودور النرش. ومهام اختلفت األسباب فاملشكلة ما 
احلوار،  وغرف  الربيدية  والقوائم  فاملنتديات  اإلنرتنت.  ظهور  مع  ما  بصورة  ولكن  موجودة  زالت 
والشبكات االجتامعية وغريها من معطيات الويب 2 سامهت حلد ما يف جعل بعض القراء يقرأ خارج 
الرؤية  مشكلة  القنوات  هذه  يف  املعلومات  مصادر  سببت  ذلك  مع  التقليدي… فإن  الكتاب  نطاق 
بدائرة ضيقة، فالقراءة يف عرص اإلنرتنت تغريت مع دخول الشبكة العنكبويتة للعامل العريب فالكتب 
اإللكرتونية العربية عىل اختالف علومها ومع قلتها نجدها تتداول بني بعض القراء لقراءهتا. … قد 
يقول بعضهم إن اإلنرتنت فقري من ناحية املحتوى العريب املفيد فمن أين له أن يقرأ؟…هذا القول وإن 
كان صحيحًا ولكن هل فكرنا بمحتوى اللغات األخرى، فاإلنرتنت يف ذات الوقت غني باملحتوى 
املفيد وبلغات أخرى … مع وجود مثل هذه املشكالت التي نعتقد أنه يمكن جتاوزها متى ما توفرت 
العزيمة والنية الصادقة للتعلم … علينا أن نعيد السؤال مرة أخرى هل مازلنا ال نقرأ؟ ومن هنا تتمثل 

مشكلة الدراسة يف السؤال التايل:

هل هناك ميول قرائية عند العرب من خالل اإلنرتنت؟ وما هي الفئات القارئة؟ وماذا يقرؤون؟ وهل 
زاد اإلنرتنت من عاداهتم القرائية؟ 

أمهية الدراسة:

كفقدان  املستقبل  بحدوث عواقب خطرية يف  األمة  الذي هيدد  القراءة  نحو  السلبي  االجتاه   يف ظل 
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اهلوية وضياع املوروث التارخيي األصيل والقصور يف إنتاج املعرفة والوصول إىل القدرات العالية يف 
الفاعلة يف شتى جماالت احلياة.أصبحت احلاجة ملحة لعوامل دعم  الرموز  التصنيع واإلنتاج وفرز 
للقراءة، وحيث إن اإلنرتنت قد أصبح ذو تواجد قوي يف حياتنا، ففي هذه التقنية تتقارب وتتالقى 
مالمح التطوير يف املجاالت كافة، فاجلميع مدعوون ألن يقوموا باستكشاف اإلمكانات واالحتامالت 
املهارات، فكيف كان  تعريف وصياغة  دائاًم وبصورة مستمرة  تعيد  فالتقنية  اإلنرتنت.  التي يضيفها 
اإلنرتنت مع القراءة، وميول اجلمهور جتاهه، وحماولة معرفة كيفية استخدامه يف هذا املجال بنجاح، 
وإىل أين يمكن أن يؤدي باملجتمعات، يف ظل السعي ملجتمع املعرفة. ومن هنا تربز أمهية الدراسة يف 
وبناء  املعرفية  الفجوة  اإلنرتنت ودوره يف سد  العربية يف ظل  البيئة  القراءة يف  توجهات  تعكس  أهنا 

جمتمع املعرفة العريب.

فروض الدراسة:

هناك قراءة من خالل اإلنرتنت.. 1
هناك عالقة بني اإلنرتنت وزيادة معدل القراءة.. 2
أزال اإلنرتنت بعض الصعوبات التي جتابه رغبة القراءة لدى األفراد.. 3
مصادرها . 4 واستخدام  القراءة  ومعدل  اإلنرتنت  مع  التفاعل  خربة  بني  ما  عالقة  وجود 

باإلنرتنت.
وجود عالقة ما بني القراءة عىل اإلنرتنت ومتغريات منها: )العمر- اجلنس- املستوى التعليمي- . 5

التخصص واملهنة(.
إثراء اإلنرتنت ملفهومي جمتمع املعرفة والوعي املعلومايت بني أفراد املجتمع.. 6

أهداف وتساؤالت الدراسة:

اإلنرتنت  خالل  من  السعودي  للمجتمع  القرائية  والتوجهات  امليول  عن  للكشف  الدراسة  هتدف 
وعليه يتبلور اهلدف يف طرح األسئلة التالية:

هل هناك قراءة يف املجتمع السعودي؟ وما نسبة تواجدها؟. 1
هل هناك قراءة من خالل اإلنرتنت بمجتمع الدراسة؟. 2
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هل هناك دور لإلنرتنت يف زيادة معدل القراءة يف جمتمع الدراسة؟. 3
ما الفئات األكثر قراءة؟. 4
ما املواد املعلوماتية التي تقرأ؟ . 5
ما أكثر املوضوعات قراءة؟. 6
ما املصادر والقنوات التي يتم القراءة من خالهلا عىل اإلنرتنت؟. 7

منهج الدراسة:

تعتمد الدراسة عىل املنهج الوصفي التحلييل الذي يقوم عىل دراسة ووصف الظاهرة موضوع الدراسة 
يف واقعها لإلجابة عىل تساؤالت الدراسة.

جمتمع وعينة الدراسة:

يتألف جمتمع البحث من مستفيدي اإلنرتنت من املجتمع السعودي، وأخذ عينة عشوائية من سكان 
جدة - حيث تضم جدة مواطنني من أنحاء اململكة كافة - من فئات عمرية وجنسية وعلمية ومهنية 
الدراسة،  تساؤالت  عن  استجابتهم  خالل  من  لإلجابة  فردًا.   250 عىل  الدراسة  وطبقت  خمتلفة 

والكشف عن مدى صحة الفروض املقرتحة.

أدوات الدراسة:

لتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عىل تساؤالهتا تم: 

أواًل: مراجعة اإلنتاج الفكري العريب واألجنبي فيام يتعلق باملوضوع. •
ثانيًا: طرح استبانة عىل جمتمع الدراسة ممثاًل يف عينة الدراسة التي قدرت بمئة أرسة سعودية تم  •

اختيارها عشوائيًا طرح عليها مخسامئة استبانة، ثم تم إعطاء كل أرسة مخس نسخ من االستبانة 
تضمنت  وقد  خمتلفة  وختصصية  وجنسية  وتعليمية  عمرية  مستويات  الدراسة  تغطي  حتى 
االستبانة ثالثني سؤااًل يف حمورين: أواًل املحور العام وتضمن ثالثة عرش سؤااًل حيث يغطي 
املعلومات العامة عن جمتمع الدراسة، ثانيًا املحور الثاين تضمن سبعة عرش سؤاال غطت عادة 
القراءة وتوجهاهتا وعقباهتا بصفة عامة وعىل اإلنرتنت بصفة خاصة واقرتاحات بدعم توجه 
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املجتمع هلا. وبعد توزيع االستبانة ومجعها ومراجعة االستامرات تكونت العينة الفعلية من 250 
استامرة صحيحة تم حتليلها لغرض الدراسة.

مصطلحات الدراسة:

Orientations :امليول

امليل هو نزعة سلوكية عامة لدى الفرد جتذبه نحو نوع معني من األنشطة.

ومن حيث التعريف اإلجرائي فيمكن أن يكون امليل هو االستجابة لرغبة يف يشء معني أو استجابة 
لعدم الرغبة فيه.

Trends :االجتاهات

هو استعداد وجداين مكتسب ثابت نسبيًا، حيدد شعور الفرد وسلوكه جتاه موضوعات معينة.

Skill :املهارة *

هي القدرة عىل أداء األشياء أداًء جيدًا، ويطلق عىل الفرد أنه ماهر إذا علم ماذا ومتى وكيف يؤدي 
العمل، ويكون ملاًم باخلطوات التي تساعده يف ذلك، وقادرًا عىل تطبيقها وتنفيذها )2( )1(.

The knowledge society:جمتمع املعرفة

هو املجتمع الذي يقوم عىل إنتاج املعرفة وتنظيمها ونرشها وتوظيفها يف جماالت احلياة كافة من خالل 
استخدامه للتقنية الرقمية. )3(

The digital divide :الفجوة الرقمية

املعرفة واستيعاهبا وتوظيف هذه  النفاذ إىل مصادر  القدرة عىل  الرقمية عدم  الفجوة  يتضمن مفهوم 
املعرفة لتوليد معرفة جديدة يف ضوء توافر البنية التحتية هلذه الدورة املعرفية.)4(
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The knowledge gap:الفجوة املعرفية

 هي تلك اهلوة اهلائلة التي تفصل بني من يملك املعرفة وأدوات استغالهلا وبني من ال يملكها، أي بني 
الدول املتقدمة والدول النامية.)5(

الدراسات السابقة:

الدراسات العربية:

حيث تعد القراءة العامل الرئيس يف عملية التنشئة االجتامعية والرتبية والتعلم الذايت بالنسبة ألفراد 
املجتمع نجد من الدراسات العربية التي استهدفت واقع القراءة وتوجهاهتا بني األفراد نامذج عدة وإن 
ركزت بعضها عىل الشباب والبيئات التعليمية لكوهنا بيئات تتجانس فيها التوجهات، فضاًل عن كون 
الفعيل  التقويم  النتائج يف  واستثامر  توجهاهتم  الدراسات لكشف  فتسعى  املستقبل  الشباب هم عامد 

ومن هذه الدراسات.

دراسة ريام سعد اجلرف عام2004م يف الواقع اخلليجي كانت بعنوان )ماذا يقرأ شبابنا يف عرص   -
اجلامعة،  طالبات  لدى  القرائية  االهتاممات  عىل  التعرف  إىل  الدراسة  هذه  العوملة؟()6(هدفت 
داخل  القراءة  كتب  يف  والثانوية  املتوسطة  املرحلتني  طالبات  تقرأها  التي  القراءة  وموضوعات 
املدرسة. وأظهرت نتائج الدراسة أن 77% من طالبات اجلامعة يقرأن املجالت النسائية الرتفيهية. 
املوضوعات   ،%77 واألزياء  الزينة  فهي  اجلامعة  طالبات  تقرأها  التي  للموضوعات  بالنسبة 
 ،%4 الدينية  املوضوعات   ،%20 العامة  الصحة   ،%20 القصص   ،%24 الشعر   ،%66 الفنية 
والتكنولوجيا  واحلاسب   ،%2 والسياسية  واألدبية %2.6،   ،%3 التعليمية/الرتبوية  املوضوعات 
التي  واملوضوعات  املجالت  بقراءة  الطالبات  اهتامم  النتائج  من  ويظهر  والتارخيية%1.   ،%1.5
تركز عليها وتروج هلا القنوات الفضائية والتي تؤدي إىل تسطيح ثقافة الشباب ورصف انتباههم 
عن قضايا األمة. وقدمت الدراسة توصيات إلعادة اختيار موضوعات القراءة يف كتب القراءة، 
وإعادة تصميم وإخراج وتنمية عادة القراءة لدى الطالب يف مجيع املراحل، وتدريبهم عىل القراءة 
وإلكرتونية،  ورقية  مصادر  عدة  من  والقراءة  الرسيعة،  والقراءة  احلرة،  والقراءة  اإللكرتونية، 

وتعريفهم باملجالت ودوائر املعلومات واملصادر األخرى. 
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2009م  باجلزائرعام  واالستطالع  االقتصادية  لالستشارات  العاملي  املركز  أعدها  دراسة  ويف   -
الرشائح  خمتلف  فيها  مثلت  عشوائية  عينة  خالل  من  اجلزائري  باملجتمع  القراءة  توجهات  عن 
االجتامعية من عمر 15-50 سنة كشفت الدراسة أن املواطن اجلزائري ال تكاد تربطه أي صلة 
باإلنتاج الثقايف سواء كان حمليًا أو دوليًا فوجد أن نسبة من يقرؤون باستمرار 6.8% من العينة، 
ومن ال يقرؤون أكثر من 56%، وترجع أسباب تدهور نسبة القراء إىل انتشار نسبة أجهزة اإلعالم 
اآليل ونسب االنتساب إىل الشبكة العنكبوتية والتليفزيون، فضاًل عن غياب اسرتاتيجية دور النرش 
وقصور حتفيز املؤلفني واملثقفني، وكانت هذه الدراسة مؤكدة لدراسة أخرى بنفس املجتمع أعدهتا 

املؤسسة الوطنية لالتصال والنرش واإلشهار)7(
-  ويف الواقع السعودي أجريت دراسة بحثية بعنوان ))استخدامات اإلنرتنت يف املجتمع السعودي(()8( 
أعدها مركز أسبار للدراسات والبحوث واإلعالم بواسطة نخبة من الباحثني واخلرباء عام 2004م، 
املجتمع  رشائح  لدى  استخدامه  وانتشار  اإلنرتنت  نفوذ  مدى  عن  الكشف  إىل  الدراسة  هدفت 
املختلفة، وبالتايل معرفة موقع اإلنرتنت بني وسائل االتصال األخرى. للتعرف عىل دوافع االستخدام 
الدراسة  واستخدمت  املوضوعات  حسب  وتوزيعه  وأنواعه،  االستخدام،  أنامط  وأسباهبا. ومعرفة 
2160 مبحوثًا سعوديًا، نصفهم  العام وصممت استبانة وزعت عىل عينة تكونت من  منهج املسح 
من الذكور، والنصف اآلخر من اإلناث، وقد غطى االستقصاء املناطق اخلمس باململكة: الوسطى، 
الغربية، اجلنوبية، الرشقية، الشاملية.وقد أسفرت الدراسة عن كثري من النتائج كان من أمهها أن نسبة 
استخدام اإلنرتنت قدرت بنسبة 51.2% من املجتمع، كان منها 56.6% من الرجال واإلناث%45.6، 
وأقل نسب االستخدام بني من اليعملون، ونسبة من يستخدمون اإلنرتنت أعىل بني األعامر من 25-
34وأقالستخدام للفئة العمرية 45 عام فأكثر، ووجدت نسبة 68% تستخدماإلنرتنت لالطالع عىل 
واملاسنجر،  اإللكرتوين  بالربيد  و69.7%للتواصل   ،%47.4 والدردشة  للصحف،  و%70  األخبار 
والتسوق 50.1%واستحوذت املوضوعات الدينية عىل أكرب نسبة اطالع 92.3%، والثقافية %89.6، 

والطبية 75.7%والتعليم60%، والرتفيه 68.1%، والرياضة 53% واالقتصاد %48
طرحت  والسعودي  اخلليجي  وغري  اخلليجي  العريب  املجتمع  تناولت  التي  الدراسات  هذه  ومن 
الراهن  الواقع  ملعرفة  احلالية  الدراسة  تسعى  هنا  ومن  اآلخر  واختلف  بعضها  اتفق  نظر  وجهات 
للقراءة، والقراءة عىل اإلنرتنت يف املجتمع السعودي اآلن بوصفه جمتمعًا عربيًا تتوافر لديه إمكانات 

بيئة رقمية ملعرفة توجهاته القرائية يف هذه البيئة وجدواها ودورها يف امليل القرائي.
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الدراسات األجنبية:

كيانج )Qiang 1996( حتسنًا يف خدمات املكتبات وارتفاعًا يف األنشطة القرائية  الصني وجد  يف   _
التي تقدمها. حيث أجرت إحدى املكتبات اإلقليمية دراسة عىل 5147 من األطفال واملراهقني، 
وتبني أن 79% منهم قد استعاروا كتبًا يف األدب والفنون، وتبني أن أكثر الكتب شعبية هي كتب 
اللغات والثقافة والعلوم الطبيعية والرياضيات والكيمياء والتاريخ واجلغرافيا. وشكلت قصص 

 )9(.%90 Kung fu املشاهري 5%، وقصص احلب ورياضة الكونج فو
املكتبة نشاطًا  القراءة وزيارة  القراء. وتشكل  70% من  الشباب  يشكل  روسيا،  مثل  دولة  ويف    _
 Bachmutskaya and Yankova ويانكوفا  باتشموتسكايا  فقد وجدت  للطالب.  أساسيًا  تعليميًا 
(10))1996( أن الطالب والطالبات يذهبون إىل املكتبة إلعداد واجباهتم وكتابة تقاريرهم. وأظهر 

كثري منهم اهتاممًا بموضوعات مثل الديموقراطية واإلنسانيات والتاريخ والتواصل بني األفراد. 
ويف هونج كونج، الحظ )Kwong 1996( أن نسبة األطفال الذين يزورون املكتبات ويقضون   -
وقت فراغهم يف القراءة قد ارتفعت عاماّ كانت عليه قبل عرش سنوات، وأفاد %71.6 أهنم يقرؤون 

للمتعة)11(
وأجرى ماشيت )Machet 2001( دراسة عىل عينة من الطالب وقورنت النتائج بنتائج دراسة   -
أجريت يف معهد روهامبتون يف لندن )Roehampton Institute in London )1996(، فوجد أن 

ميول الطالب القرائية يف جنوب إفريقيا ال ختتلف كثريًا عن ميول الطالب القرائية يف بريطانيا)12(
وفيام يتعلق بالقراءة عىل اإلنرتنت

كانت دراسة وول ميشيل )Wole Michael )13( عام 2008م التي هدفت إىل معرفة أنامط استخدام   -
اإلنرتنت بني طالب مدارس الثانوية يف نيجرييا واعتمدت عىل املنهج املسحي واإلحصاء الوصفي 
لنتائج استبانة طرحت عىل جمتمع الدراسة، وكشفت النتائج أن لإلنرتنت دورًا يف حتسني عادات 
القراءة واألداء األكاديمي، وأوصت بأمهية دور الدولة واملدرسة وأولياء األمور يف توفري خدمات 
اإلنرتنت للمستخدمني مع دعم توجه استثامرها اإلجيايب حلياة األفراد بوضع ضوابط لالستثامر 

اإلجيايب هلا.
شبكة  خالل  من  التوسعية  القراءة  برامج  عن  م   Juan Pino )14(2009 بينو  جوان  دراسة  ويف   -
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مهارات  لبث  العامل  باإلنجليزية حول  الربامج  استثامرها يف دعم هذه  أتى وقت  اإلنرتنت وهل 
القراءة لدى اجلدد للمساعدة عىل القراءة بطالقة أكدت الدراسة أن دعم برامج القراءة ومهاراهتا 

هو نافذة لتعلم أشياء أخرى كثرية تتعدى القراءة ذاهتا.
أنامط  2010م)15(  عام   Erict Ofre أوفر  وإركت   Margaret Eden إيدن  مارجريت  دراسة  وبحثت   -
وعالقات القراءة وأنشطة استخدام اإلنرتنت ملا للقراءة من دور يف عملية التعلم وخاصة يف العرص 
الرقمي الذي يعتمد عىل اإلنرتنت يف البحث عن املعلومة، ويف ضوء عدم التوازن بني كمية الوقت 
يتعلق  فيام  حتصيلهم  عىل  سلبًا  هذا  أثر  واإلنرتنت  القراءة  ألنشطة  الطالب  خيصصه  الذي  واجلهد 
200 مفردة، استجابت  املنهج الوصفي وعينة عشوائية قوامها  بالتعلم وقد اعتمدت الدراسة عىل 
منها 133 مفردة من خالل استبانة وزعت عليهم، ومن أهم نتائج الدراسة أن نسبة 65% أجابت أن 
للقراءة عىل اإلنرتنت دور مهم يف حتصيلهم الدرايس، ونسبة 61.5% يقرؤون بالفعل عىل اإلنرتنت 
خارج الدراسة من كتب وجمالت وصحف، وأبدت نسبة 36.8% أن لإلنرتنت دورًا يف نزع الكسل 
عنهم جتاه القراءة، وأوصت الدراسة بدعم التسهيالت للوصول لإلنرتنت ودعم الربامج يف اجلامعات 

النيجريية لتشجيع القراءة بني الطالب واستثامر البيئة الرقمية ومعطياهتا حلشد امليول القرائية.
2010م  )Arda Arikan )16 عام  أريكان  Erdgan Kartal، وأردا  إردوجان كارتل  وكانت دراسة   -
اإلنرتنت  يلعبه  وما  واملعلومات  االتصاالت  تكنولوجيا  من  احلايل  العرص  أفرزه  ما  تناول  حول 
من دور مهم بتوفر املعلومات بوسائط النص والصوت والصورة، واستثامر هذا يف تغيري املواقف 
لدعم  املعطيات  هذه  باستثامر  الدراسة  أوصت  هنا  ومن  بالقراءة،  املتعلقة  والعادات  التقليدية 

مهارات القراءة وحمو األمية املعلوماتية لدى األفراد.
دور  تناولت  والتي  2011م)17(  عام   Julie Coiro كويرو  جويل  دراسة  الدراسات  أحدث  ومن   -
القراءة يف البيئة اإللكرتونية يف دعم التفكري من خالل توفريها ألربع عمليات أساسية لفهم املقروء 
عىل اإلنرتنت وهى وضوح رسم االسرتاتيجيات للتفكري من خالل التعرف والتصنيف والتفاعل 

ودمج الرصيد املعريف السابق وهذا ما توفره القراءة عىل اإلنرتنت ببنيتها متعددة الوسائط.
وما  اإلنرتنت  عىل  والقراءة  بالقراءة،  يتعلق  فيام  األجنبية  أو  العربية  سواء  كافة  الدراسات  هذه  من 
طرحته بعض الرؤى من أدوار خمتلفة لتأثري اإلنرتنت عىل امليول القرائية سواء بالسلب أو باإلجياب 

تطرح الدراسة احلالية نفسها ملعرفة هذا الدور يف الواقع العريب السعودي.
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ثانيًا:  الدراسة النظرية:

مفهوم القراءة:

تعرف القراءة بأهنا  عملية فكرية عقلية يتفاعل معها القارئ فيفهم ما يقرأ وينقده ويستخدمه يف حل 
ما يواجهه من مشكالت واالنتفاع هبا يف املواقف املختلفة. ومن هنا يمكن حتديد مخسة أبعاد ملفهوم 

القراءة وهي :   

تعرف احلروف والكلامت واجلمل والعبارات والنطق هبا. •
فهم املادة املقروءة. •
نقد املادة املقروءة. •
استخدام القراءة يف حل املشكالت. •
االستمتاع باملادة املقروءة، وحسن تذوقها.)18( •

أنواع القراءة: 

  قسم العلامء القراءة إىل نوعني أوهلام من حيث األداء وثانيهام من حيث الغرض 

أواًل: من حيث األداء:

]1[- القراءة اجلاهرة:

ويقصد هبا نطق القارئ الكلامت أو اجلمل بصوت مسموع، وهي تتطلب جهدًا أكرب مما تتطلبه القراءة 
الصامته وتتميز القراءة اجلاهرة بالتايل:

أ- تعني القارئ عىل تذوق نواحي اجلامل يف النص املقروء وخاصة ما يتعلق باإليقاع املوسيقي.

ب- تنمي لدى القارئ اإلحساس املرهف والتذوق األديب واالستمتاع بالقراءة.  
ج- حتقق لدى القارئ هدفًا نفسيًا هو معاجلة اخلجل واالنطواء وبث الثقة بالنفس.

د- حتقق هدفًا اجتامعيًا عن طريق التفاعل مع اآلخرين والتأثري فيهم باألداء الراقي.
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]2[- القراءة الصامتة:

ويقصد هبا رؤية القارئ الكلامت وإدارك معانيها، واالنتقال منها إىل الفهم بأنواعه، وإيل سائر املهارات 
واألنشطة القرائية من تذوق وحتليل وتقويم وغريها دون إرشاك أعضاء النطق.

وحيتاج هذا النوع من القراءة دافع داخيل ينبع من ذات الطالب وإحساسه واحتياجه وشوقه إىل القراءة 
وتتميز القراءة الصامتة بالتايل 

أ- حتقق هدفًا اقتصاديًا، حيث حتقق الفهم واالستيعاب يف وقت قصري وبجهد قليل.
ب- إدارك القارئ املعاين املقروءة والعناية البالغة باملعني.

ج- هدفًا نفسيًا، يتمثل يف القراءة اهلادئة التي حتقق التسلية واملتعة.
د- زيادة حصيلة القارئ اللغوية والفكرية وتنمية ميوله وتزويده باملعارف الرضورية يف حياته. )19(

ثانيًا: من حيث الغرض:

1 - القراءة الوظيفية:

ويقصد هبا القراءة التي يوظفها القارئ حسب ختصصه، وهتدف القراءة الوظيفية إىل تنمية القدرات 
عىل الفهم وعىل استخالص الفكرة األساسية يف املادة التي يتم قراءهتا.

2 - القراءة التثقيفية:

يف  فتسهم   مايقرأه  استيعاب  عن  وأدبيًافضاًل  واجتامعيًا  ذهنيًا  القارئ  تكوين  من  النوع  هذا  يُمكن  
تكوين شخصية الفرد وتساعده عىل إثراء فكره ووجدانه وقدراته الذهنية وتساعده عىل بناء قاعدة 

معلومات عريضة. 

3 - القراءة الرتوحيية: 

   وهي مرتبطة بالقراءة السابقة ومكملة هلا وتساعد عىل قضاء وقت الفراغ فيام يعود بالنفع ومتكن 
الفرد من اكتساب ثقافته وتكوين عادة حسنة، وهي ال ترتبط بموضوعات حمددة ويغلب عليها توجه 

القارئ)20(
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باإلضافة إىل هذه األنواع نجد قراءة االستطالع. القراءة العابرة أو التصفح وغريها من األنواع.

املهارات املكتسبة من القراءة:

ومجيع انواع القراءة تنمي معارف الفرد إذا مارس نشاطها وتصقله بمجموعة من املهارات فيصبح 
لديه مهارات عدة منها:

بأمهية  واإلحاطة  املعرفة  بأنه  يعرف  والذي   Information Literacy املعلومايت  الوعي  مهارة   -  1
املعلومات واستغالهلا وإمكانية التعامل معها يف الوقت املناسب وبالقدر املناسب حلل املشكالت 
إىل  للوصول  العرصية  املتطلبات  مع  تتناسب  ذاتية  بقدرات  البحثية  احلاجات  وتلبية  املعلوماتية 

مرحلة النضج املعلومايت.
إىل  جديدة  معلومات  إضافة  إمكانية  يعني  الذي   ،Knowledge Literacy املعريف  الوعي  مهارة   -  2

املعرفة السابقة واستخدام هذه املعرفة لالستجابة لالحتياجات املعلوماتية )21(.
3 - مهارة التعلم الذايت Self Learning الذي يعرف بأنه عملية حياول فيها املتعلم أن يكتسب بنفسه 
القدر املقنن من املعارف واملفاهيم واملبادئ واالجتاهات والقيم واملهارات مستخدمًا أو مستفيدًا 

من التطبيقات التقنية )22(.
4 - مهارة التعلم مدى احلياة Lifelong Learning التي تعني إمكانية اسرتجاع املواقف التعليمية التي 
مر هبا الفرد خالل مراحل التعليم لالستفادة من اخلربات املكتسبة باستقاللية تامة مع وجود أشخاص 
بإمكاهنم الوصول إىل املعرفة ولدهيم مهارات معاجلة املعلومات، فهو مكون رضوري للحياة التنظيمية 
واالجتامعية، وهذا يتطلب مستوى عاٍل من التعليم األويل فضاًل عن عملية تعليم مستمرة ومتجددة 
)23(، لكسب هذه املهارات والتي عرفها العمران )24( بأهنا القدرة عىل تأدية مهمة معينة بإتقان وفق 

أساليب وإجراءات حمددة.

أهداف القراءة: 

القراءة نشاط فاعل يثري خربة الفرد بنفسه والعامل، وجيعله أقدر عىل مواجهة مشكالت احلياة، من 
خالل االستفادة من هذه اخلربة يف نسج منظومة عالقات معرفية اجتامعية قوية قوامها حسن الفهم، 
وسالمة اإلدراك لطبيعة الوجود البرشي. ولذلك وجه اخلطاب القرآين نظر اإلنسان إىل إعامل الفكر 
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والبرص والعقل يف ملكوت اهلل وتدبر آياته واستنباط السنن الكونية منها)25( ولعل من أهم أهداف 
القراءة ما ييل:

تكوين جمتمع معريف.. 1
تنمية القدرات الفكرية واللغوية والتعبريية لدى القراء.. 2
استخدام القراءة يف التعرف عىل صور األدب املختلفة وتذوقها واستشعار اجلامل فيها.. 3
توسيع املدارك العقلية بسبب املعلومات املكتسبة من خالل القراءة واالطالع.. 4
هتذيب السلوك واستغالل الوقت بام يعود عىل اإلنسان بالنفع والفائدة.. 5
االرتقاء بأسلوب الفرد وإظهار القدرات واملواهب.. 6
أفكار . 7 عىل  بالتعرف  والفكرية  واخللقية  االجتامعية  قدراهتم  وتنمية  الناشئة  خربات  إثراء 

اآلخرين.
استخدام القراءة يف تكوين اهتاممات وميول جدية وحل املشكالت الشخصية.)26(. 8

أمهية القراءة: 

تعد القراءة من أهم وسائل كسب املعرفة، فهي متكن اإلنسان من االتصال املبارش باملعارف اإلنسانية يف 
حارضها وماضيها، وستظل دائاًم أهم وسيلة التصال اإلنسان بعقول اآلخرين وأفكارهم، باإلضافة 
أمور  القراءة حتتوي عىل  إن  املختلفة، حيث  بأبعادها  الشخصية اإلنسانية  البالغ يف تكوين  أثرها  إىل 
القراءة  تأيت شمولية  املعرفة(. ومن هنا  الذايت عن  – البحث  – االستكشاف  ثالثة مهمة )املالحظة 
واالطالع.فهي الركيزة األوىل لعملية التثقيف واكتساب مهارات الوعي املعلومايت واملعريف والتعلم 
الذايت، لالندماج يف العرص املعلومايت، فهي مكملة لدور اجلامعة أو املدرسة ووسيلة من أهم وسائل 
التعلم، ومما ال شك فيه ازدياد احلاجة إىل تعلم مهارات القراءة نتيجة النمو اهلائل يف املعرفة البرشية. 
فيجب أال نغفل ثورة املعلومات وما طرحته من فيض معلومايت، وتعدد وسائط  املعلومات يف عرصنا 
احلارض بتقنياهتا املختلفة مع احتفاظ الكتاب بخصائصه املتفردة من بني تلك الوسائط، وظهور شبكة 

اإلنرتنت كساحة واسعة يطرح من خالهلا كم هائل من مصادر املعلومات وقنواهتا.

العالج بالقراءة:

تعتمد فكرة العالج بالقراء ة يف كثري من األحيان عىل ما تقدمه للقارئ أو املستمع واملتلقي من عزاء 
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وختفيف عن النفس، أو خلق للدافعية والتشجيع والتعزيز ألفكار أو سلوكيات أو مفاهيم من خالل 
مضموهنا الذي يتم اختياره من قبل املختص حسب ظروف وطبيعة كل حالة يتعامل معها، بام حيث 
ذلك املتلقي للتفاعل مع مضمون املادة املستخدمة يف العالج بالقراءة بسبب التشابه يف الظروف أو 
أو  التي يامرسها،  العادات  أو  اجتاهاته،  أو  تغيري سلوكه،  أو غريها، بغرض  أو األحداث  الشخصية 
تغيري فهمه لألمور ورؤيتها من منظور جديد، أو الوصول لنتائج وحلول مقصودة ملشكالته الواقعية 
املتلقي من خالل العالج  التي يمكن حتقيقها لدى  التي يعاين منها، وبشكل عام فإن أهم األهداف 

بالقراءة يكون الوصول لواحد أو أكثر من النتائج التالية: )27(. 

التعرف عىل طبيعة ومصداقية املشاعر الشخصية.. 1
زيادة مساحة ومدى االهتاممات الشخصية.. 2
زيادة احلس بحاجات اآلخرين واملجتمع.. 3
إدراك أن هناك بدائل، وأكثر من حل واحد ملعظم املشكالت.. 4
التعرف عىل املشكالت احلياتية التي يواجهها اآلخرون، للتعلم منها واكتساب اخلربات اجلديدة . 5

ومهارات الوصول للحلول املناسبة.
تنمية وتطوير الشخصية، والتعرف عىل القدرات لدى األطفال والناشئة.. 6
تنمية الفهم والوعي بالدوافع وراء السلوكيات.. 7
تنمية التقييم الذايت األمني لدى الفرد.. 8
ختفيف الضغوط النفسية والذهنية.. 9

التوعية بحاالت مشاهبة تعاين من الظروف واملشكالت نفسها التي عاين منها املتلقي.. 10
إتاحة الفرصة ملناقشة مشكلة أو وضع معني بحرية.. 11
تقديم الدعم يف التخطيط االجيايب ملواجهة وحل املشكالت ومواجهة العقبات والصعوبات.. 12

القراءة واإلبداع:

قد يرجع بعض الباحثني أزمة التخلف املستدامة إىل غياب فعل اإلبداع الناجم عن ضعف القراءة، 
وغياب البحث اجلاد املفيض إىل اإلبداع، حيث تعد القراءة من املهارات األساسية التى تركز عليها 
تسهم  كام  األخرى،  املهارات  واكتساب  املعرفة  عىل  احلصول  من  الفرد  متكن  فهي  احلديثة؛  النظم 
الفرد وتدعم ثقته بنفسه وتساعد عىل تنمية لغته.كام أن للقراءة أمهية عىل املستوى الفردي  يف صنع 
النقد  القدرة عىل  الفهم واملراجعة والتمحيص، وتنمي  الفكر عىل سالمة  واملجتمعي، فهي تروض 
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وإصدار احلكم. كام تسهم يف تكوين الشخصية النامية املبدعة املبتكرة، وتشكيل الفكر الناقد للفرد 
وتنمية ميوله واهتامماته، فضاًل عن أهنا من أهم وسائل استثارة قدرات املتعلم وإثراء خرباته وزيادة 
تشكيل عقل  األهم يف  العامل  تعد  الدراسية مجيعها.و  املواد  معلوماته ومعارفه ومتكينه من حتصيل 
وتنميته.  الفكرية خلدمة جمتمعه  الفرد  اجتاهات  والتعبري، وتنمي  الفهم  القدرة عىل  املتعلم، وُتكسبه 
فالقراءة تعد قاعدة لكل علم ومفتاح يفتح للفرد ملكات الفكر الغنية. فهى بال شك العملية األساسية 
يف فهم الرتاث الثقايف والوطني، واالتصال برتاث اآلخرين، ووسيلة لالتصال بباقي العلوم، وعن 

ع آفاقه. )28( طريقها يشبع الفرد حاجاته، وينمي قدراته ويوسِّ

شكل رقم )1(: تطور مستويات القراءة

القراءة ومنظومة التعليم:

لعل القراءة املطلوبة اليوم هي تلك التي تساعد القارئ عىل النجاح يف احلياة وليس النجاح يف الدراسة 
فحسب، وما دامت النظم الرتبوية والتعليمية العربية تكرس االمتثالية وتشيع الكسل الفكري وقمع 
سبيل  يف  استهالكه  عليه  للمعلومات  وعاء  بوصفه  للكتاب  الطالب  ينظر  حيث  بالتلقني،  اإلبداع 
حصوله عىل الدرجة، وما أن ينال الدرجة حتى تفقد املعلومات مربر وجودها داخله وهو ما ساعد 
عىل بلورة ظاهرة األميات بأنواعها املختلفة، وهو أيضًا أحد أهم األسباب وراء انحسار القراءة لدى 
الشباب العريب )29(، فمن دراسة أجريت عىل طالب إحدى اجلامعات العربية أظهرت نتائجها أن %20 
التخصص،  مراجع يف  يقرؤون  الدراسية، و%20  مقرراهتم  باستثناء  يقرؤون مطلقًا  الطالب ال  من 
و26% يقرؤون أقل من ساعة يوميًا.)30( فإن احلاجة ملحة يف الوقت الراهن لنظم تعليمية غنية تسلح 
خرجييها بمهارات تساعدهم عىل النجاح يف احلياة، ولن حيدث هذا إال ببث مهارات القراءة والقراءة 

املستمرة واالطالع الدائم عىل املستجدات التي حيفل هبا املجتمع العاملي املعارص.
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العزوف عن القراءة وتنامي الفجوة املعرفية:

بالتعليم  النهوض  اعتمدت  أهنا  األوىل  للوهلة  ملسنا  اليوم،  الصاعدة  األمم  واقع  يف  النظر  أمعنا  إذا 
 _ الكتاب  عامدها  كان  التي  كافة  احلياة  جوانب  يف  احلضاري  لتقدمها  أساسًا  التثقف  سبل  وتيسري 
قدروا  أناس  ظل  يف  اإلسالمية  احلضارة  عاشتها  التي  والريادة  التفوق  _ من  ذلك  عىل  أدل  وليس 
القراءة والعلم ففتحوا دروب النور للعامل بأثره يف عرصهم _ ويف املقابل فإن الشعوب التي توصف 
اليوم بأهنا متخلفة، تشرتك مجيعًا يف أهنا ال متلك بنية معرفية صحيحة، كام أن بني معظم أفرادها وبني 

الكتاب نوعًا من اجلفاء.

إن املرء ليشعر باخلجل واألسف وهو يطلع عىل تلك النتائج اهلزيلة التي حتققها أمته عىل سلم القراءة 
العاملي يف وقتنا الراهن، ومن تقرير صادر عام 2008م كشف أن الشعب األمريكي هو أكثر الشعوب 
الثاين  الرتتيب  بريطانيا يف  فرد، وجاءت  العام لكل  كتابًا يف   )11( بمعدل أحد عرش  العامل  قراءة يف 
يقرأ  حيث  القائمة  ذيل  يف  العريب  العامل  التقرير  صنف  بينام  للفرد،  العام  يف  كتب   )7( بمعدل سبعة 
العرب جمتمعني من املحيط إىل اخلليج ربع صفحة يف العام لكل فرد، بينام يشري التقرير الرتفاع ثقافة 
أكثر  من  واحدًا  يعد  القراءة  عن  العزوف  أن  شك  وال  العربية.)31(  املجتمعات  داخل  االستهالك 
الظواهر واإلشكاالت االجتامعية تعقيدًا بالنظر الرتباطها بخلل وظيفي يف املجتمع، وعىل الرغم من 

تعدد التشخيصات املتصلة هبذه الظاهرة، إال أن هناك من حيرصها يف اجلوانب التالية:)32(

ال يلعب الكتاب دورًا مهاًم يف حياة أكثر األفراد، لذا ال ختصص له األرس جزءًا من ميزانياهتا.. 1
يعتمد التعليم عىل التلقني ال عىل االستقصاء والبحث.. 2
ضعف التسويق والدعاية للكتاب بجانب السلع األخرى.. 3
االفتقار إىل املكتبات العامة والتعليمية بكافة أنواعها.. 4
االفتقار إىل سياسات وطنية متكاملة لدعم النرش والتوزيع ونرش ثقافة القراءة.. 5

القراءة وسد الفجوة املعرفية:

املعرفة وأدوات استغالهلا  التي تفصل بني من يملك  اهلائلة  املعرفية تلك اهلوة  الفجوة  يعني مفهوم 
وبني من ال يملكها، أي بني الدول املتقدمة والدول النامية والتي تنعكس أقوى مظاهرها يف الفجوة 
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الرقمية، وهي عدم القدرة عىل النفاذ إىل مصادر املعرفة واستيعاهبا وتوظيف هذه املعرفة لتوليد معرفة 
جديدة يف ضوء توافر البنية التحتية هلذه الدورة املعرفية. وتتمثل عنارص هذه الفجوة يف: 

النفاذ إىل مصادر املعرفة.. 1
استيعاب هذه املعرفة.. 2
اإلبداع وتوليد املعرفة اجلديدة.. 3

ومتثل هذه الفجوة بعنارصها التحدي األكرب اليوم أمام العامل العريب يف التوجه نحو بناء اقتصاد 
املعرفة القائم عىل كثافة املعرفة وكثافة رأس املال البرشي املؤهل، فالبد من جتاوز هذه الفجوة 
الرقمية وتداعياهتا من فجوات أصغر تولدت عنها متثلت يف فجوة االتصاالت، وفجوة املحتوى 
خالل  من  مهاراهتا  واستثامر  القراءة  ومتثل  اللغة.)33(  وفجوة  والتعلم،  العقل  وفجوة  الرقمي، 
املصادر  الغزيرة  البيئة  املعرفة حيث تساعد هذه  االنتقال ملجتمع  أهم جسور  اإلنرتنت من  بيئة 
واملعلومات عىل النفاذ للمعرفة واستيعاهبا وتوليد معرفة جديدة، تدفع القائم هبا إىل جمتمع املعرفة 

ال حمالة.

تداعيات الفجوة الرقمية عىل العامل العريب: 

الرقمية سواء  الفجوة  بسبب  الدوالرات  من  باملليارات  تقدر  العريب خسائر سنوية  االقتصاد  يتلقى 
عدت هذه األسباب مبارشة أو غري مبارشة ومن مظاهر هذه اخلسائر:

هجرة العقول العربية، حيث بلغت هجرة حاميل شهادات الدكتوراة يف التخصصات املختلفة، . 1
نحو مليونني ومئة ألف فرد، ما يكبد العامل العريب خسارة تقدر ب 200 مليار دوالر سنويًا)34(

أن 54%من الطالب العرب الذين يدرسون يف اخلارج ال يعودون إىل بلداهنم، وهذا يكبد الدول . 2
العربية خسائر أخرى أكثر فداحة يف فقدان العنرص الشبايب املؤهل الذي تعٌول عليه الدول يف 

بنائها وتطورها.
كالتعليم . 3 حيوية  قطاعات  عىل  بظالله  ألقى  الذي  العريب  للوطن  والتقني  العلمي  التخلف 

والصحة والصناعة والسياحة وغريها من القطاعات التي دخلت عليها التكنولوجيا وغريت 
نشاطها وحمتواها.)35(
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معاجلة الفجوة الرقمية والولوج ملجتمع املعرفة:

يمكن اجلزم اليوم بأن الفجوة الرقمية هي املشكلة الرئيسة التي جيب معاجلتها، ويمكن اجلزم أيضًا 
يؤهلنا  توطينًا  واالتصاالت،  املعلومات  تكنولوجيا  توطني  رضورة  يف  يكمن  املشكلة  هذه  حل  أن 
النفاذ  يف  بدايته  يف  هذا  ويتجسد  توليدها  وكذا  املجاالت  خمتلف  يف  وتوظيفها  للمعرفة  للوصول 
والبحث  التعليم  خلدمة  اخلاص  أو  العام  هدفها  ىف  سواء  القراءة  وهي  وسائله  أهم  عرب  للمعرفة 
العلمي والتي وفرها اإلنرتنت بمصادر وفئات وأدوات متعددة، ومن ثم استيعاب املعرفة وتوظيفها 

لتوليد معرفة جديدة)36(كام يوضحها الشكل التايل رقم )2(

شكل رقم )2(: منظومة الولوج ملجتمع املعرفة من منظور الدورة الكاملة الكتساب املعرفة

والتي متثلت يف  املعرفة،  املهارات األساسية ملجتمع  األورويب  قد حدد االحتاد  السياق  ويف هذا 
واالتصاالت،  املعلومات  تقانة  يف  املتقدمة  واملهارات  والرياضيات(،  )اللغة  أساسية  مهارات 
جماالت  يف  واإلبداع  االجتامعية،  واملهارات  للتعليم،  التعلم  ومهارة  هلا،  الفعال  واالستخدام 

األعامل والثقافة العامة )37(

النفاذملصادر املعرفة

توليد املعرفة



عزة فاروق جوهري

131

معطيات اإلنرتنت ملجتمع القراءة:

توفر اإلنرتنت للقارئ خالهلا ميزات منها: )38(

حرية الوصول للمحتوى عرب الشبكة جلميع املستفيدين. 4
أكثر فاعلية يف إيصال املعلومة بوسائط متعددة . 5
للخط . 6 والتعديل  والرتمجة  واحلفظ  بالنسخ  وإدارهتا  املعلومات  من  اإلفادة  يف  فاعلية  أكثر 

واللون...إلخ
يعمل اإلنرتنت عىل إلغاء احلواجز املادية واجلغرافية للوصول للمعلومات.. 7
يعمل عىل إلغاء احلواجز القانونية للوصول للمعلومات.. 8
يمكن من احلفظ طويل املدى للمعلومات عن طريق األرشفة واملستودعات الرقمية ومن ثم . 9

يتيح رسعة الوصول للمحتوى املعلومايت.
التوفري االقتصادي من خالل الوصول احلر للمصادر املعلوماتية . 10

سلبيات القراءة عىل اإلنرتنت:

 هناك العديد من الدراسات العلمية والنفسية حول هذا املوضوع والتي أدت إىل استنتاجات مثرية للقلق
وتشري بعض الدراسات التي تتبعها الكاتب الربيطاين نيكوالس كار املتخصص يف التقنية إىل أن:-

من يقرؤون نصًاً مليئًا بالروابط يستوعبون أقل بكثري ممن يقرؤون نصًا مطبوعًا عىل الورق.. 1
املعلومات . 2 يتلقون  بكثري ممن  أقل  يتذكرون  والصورة  بالصوت  يشاهدون عروضًامدعمة  من 

بطريقة أكثر تركيزًا وأقلِّ هبرجة..
من يتشتت انتباههم دومًا برسائل الربيد اإللكرتوين والتحديثات والرسائل اإللكرتونية يفهمون . 3

أقل بكثري ممن يمكنهم الرتكيز عىل ما يتلقون.
_ من يتعاملون مع مهام متعددة أقل إبداعًا وأقل إنتاجية ممن يركزون عىل أمر واحد.. 4

األسايس  العامل  يفتقد  مستخدمه  جيعل  اإلنرتنت  أن  العلمية  الدراسات  خالصة  حسب  والسبب، 
يتلقاه وما ترسخ يف الذاكرة من معرفة، ويعتمد عىل قدرة الذهن عىل  الربط بني ما  التفكري وهو  يف 

الرتكيز.)39(.
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ثالثًا: الدراسة التطبيقية:

يف  اإلنرتنت  انتشار  نسبة  أن  السعودية  املعلومات  وتقنية  االتصاالت  هيئة  أعدهتا  دراسة  كشفت 
اململكة ارتفع بمعدالت كبرية خالل السنوات املاضية، من نحو 5% يف عام 2001م إىل حوايل %41 
بنهاية 2010م، فيام يقدر عدد مستخدمي اإلنرتنت يف اململكة حاليًا بحوايل 11.2 مليون مستخدم. 
وأوضحت الدراسة أن نسبة انتشار احلاسوب )الكمبيوتر( يف القطاع احلكومي وصلت حاليًا إىل نحو 
97%، وأصبح بإمكان معظم املوظفني الدخول إىل اإلنرتنت.ولفتت الدراسة إىل أن اململكة العربية 
السعودية احتلت املرتبة ال� 52 عىل املؤرش العاملي لتنمية وتقنية املعلومات، وفقًا لتقرير االحتاد الدويل 

لالتصاالت، كام أن اململكة حافظت عىل مقعدها ضمن دول االحتاد الدويل لالتصاالت.)40(

ويف حني ذكر بأن عدد السكان وصل 25.4 مليون نسمة كان استخدام اإلنرتنت بينهم يقدر ب%70 
وملكية اجلوال الذي يوفر خدمات اإلنرتنت تقدر ب�%69 )41(

جمتمع الدراسة:

ويف إطار الدراسة الراهنة ومن خالل عينة البحث التي طبقت عليها الدراسة، متثلت العينة املستجيبة 
التايل رقم )1(من حيث اجلنس والعمر واملؤهل  250 مفردة كان توزيعها كام يوضحها اجلدول  يف 

وحالة العمل ولغة القراءة )األسئلة 1، 2، 3، 5، 6 باالستبانة(

جدول رقم )1(: توزيع عينة الدراسة وفقًا للجنس والعمر واملؤهل وحالة العمل ولغة القراءة
لغة القراءةحالة العملاملؤهلالعمراجلنس

أنثيذكر
أقل 
من 
18

من 
30-18

من 
-31
50

أكرب 
من 
50

فوق جامعي ثانويمتوسط
ال أعمل اجلامعي

لغات االنجليزيةالعربيةأعمل
أخرى

108
%43.2

142
%56.8

49
%19.6

108
%43.2

77
%30.8

16
%6.4

44
%17.6

65
%26

119
%47.6

22
%8.8

126
%50.4

124
%49.6

250
%100

102
%40

13
%5.2

%100%100%100%100
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متثل  تكاد  وبنسبة  واإلناث  الذكور  متثيل  اتضح  عشوائي  بأسلوب  اختريت  التي  العينة  توزيع  ومن 
الواقع الفعىل فدائاًم عدد اإلناث يفوق الذكور ومتثيل الرشائح العمرية أقل من 18 سنة والتي قصدت 
فيها الباحثة املرحلة املتوسطة حتى تستوعب ما جتيب عنه وحتى أكرب من 50 سنة، كام شملت العينة 
العاملني، والقارئني بلغات أخرى غري  املتوسط حتى فوق اجلامعي، والعاملني وغري  املؤهالت من 
الدراسة  لعينة  عدة  ختصصات   4 رقم  السؤال  عىل  اإلجابة  خالل  من  االستبيان  غطى  كام  العربية. 
غطت رشائح كثرية بداية من الطالب واملعلم واملهندس واألستاذ اجلامعي وحتى ربة املنزل واملتقاعد 

سنًا.

تفاعل جمتمع الدراسة مع احلاسب واإلنرتنت:

من خالل اإلجابة عىل التساؤالت أرقام )7، 8، 9، 10، 13( باالستبانة وكام يوضح اجلدول التايل 
رقم )2( تبني أن 96% من عينة الدراسة لدهيا جهاز حاسب آيل باملنزل، ونسبة 75.2% لدهيا جهاز 
حاسب خاص الب توب، فضاًل عن أن نسبة 90.8% لدهيا اتصال دائم باإلنرتنتوهذا ما يتوافق مع 
عدد  تطور  من  أعلنته  وما  السعودية  املعلومات  وتقنية  االتصاالت  هيئة  أعدته  الذي  البحث  نتيجة 
اململكة  واحتالل  املاضية  القليلة  السنوات  خالل  كبرية  بطفرات  واإلنرتنت  احلاسب  مع  املتفاعلني 

العربية السعودية املرتبة 52 عامليًا لتنمية وتقنية املعلومات.)42( 

جدول رقم )2(: مدى توافر بيئة احلاسب واإلنرتنت لعينة الدراسة

املجموعالنعمالسؤال
100% )250(10 )4%(240 )96%(هل هناك جهاز حاسب باملنزل؟

100% )250(62 )24.8%(188 )75.2%(هل لديك جهاز حاسب خاص بك )الب توب(؟

93.2%)250(100 )40%(133)53.2%(هل لديك جهاز حاسب بالعمل أو املدرسة؟

100% )250(23 )9.2%(227)90.8%(هل لديك اتصال دائم باإلنرتنت؟

عملك  أو  دراستك  تفرضها  رضورة  هناك  هل 
الستخدام اإلنرتنت يوميًا؟

)%54(135)%39.2( 98)250(%93.2
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وفيام يتعلق بتوافر جهاز حاسب آىل بالعمل أو املدرسة أجابت نسبة 53.2%بأهنا لدهيا جهاز حاسب 
كبرية  نسبة  أن  يعنى  وهذا   %50.4 ب  قدرت  بالعمل  أجابت  التي  العينة  نسبة  أن  العلم  مع  آيل، 
التعليمية  املؤسسات  ولدى  باملدارس  نسبة  توافر  مع  بالعمل  احلاسبات  لدهيم  تتوافر  يعملون  ممن 
للدارسني، كام أشارت نسبة 40% أنه ليست لدهيا أجهزة حاسب آيل وهذه النسبة تقع يف نطاق من 
ال يعملون والطالب.، كام وجدت نسبة 6.8% مل جييبوا عىل هذا السؤال وتعتقد الباحثة أهنا النسبة 
التى متثلت يف فئات املتقاعدين وربات البيوت. كام أشارت نسبة 54% أن هناك رضورة لدهيا من قبل 
لدهيا يف  أنه ال رضورة  نسبة %39.2  أبدت  يوميًا، يف حني  اإلنرتنت  الدراسة الستخدام  أو  العمل 
استخدام اإلنرتنت، وهنا جيب الوضع يف االعتبار فئة الدارسني باملدارس، وبعض املهن التى أحصتها 
السؤال  هذا  عىل   %6.8 نسبة  جتب  مل  كام  باإلنرتنت،  اليومي  االتصال  تتطلب  ال  ربام  التي  الدراسة 
أيضًا، وهي تعد النسبة غري العاملة وال الدارسة يف الدراسة كام توقعت الباحثة سلفًا. ويف ضوء ما 
يتوافر باململكة من تقدم تقني وجدت نسبة 90.8% من عينة الدراسة لدهيا اتصال دائم باإلنرتنت يف 
مقابل 9.2% فقط ليس لدهيا اتصال دائم، كام أكدت نسبة 92.4% أن اتصاهلا باإلنرتنت عرب احلاسب 
اآليل، ونسبة 60% اتصاهلا عرب اهلاتف اجلوال ومجعت نسبة 36.4% بني الطريقني ما يدعم توافر البيئة 
الرقمية باملجتمع السعودي إلقامة جمتمع املعلومات ودعم روافد املجتمع املعريف املأمول. ويف إطار 
حماولة معرفة الوقت املنرصم يف التواصل الفعيل مع اإلنرتنت من قبل عينة الدراسة كانت النتيجة كام 

يوضحها اجلدول التايل رقم )3( والشكل رقم )3(

جدول رقم )3(: مدة االتصال باإلنرتنت لدى عينة الدراسة

النسبةالعددالوقت املنقيض
5.2%13أقل من ساعة
24.8%62من1-2ساعة
18%45من 2-3 ساعة
16.8%42من 3-5 ساعة

16.8%42أكثر من 5 ساعات
18.4%46وفقًا للحاجة

100%250املجموع
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شكل رقم )3(: مدة االتصال باإلنرتنت لدى عينة الدراسة

ومن اجلدول رقم )3( والشكل رقم )3( يتضح أن نسبة التواصل األعىل باإلنرتنت توافرت يف الوقت 
األكرب  للفرتات  بعد  فيام  النسب  وتقاربت  الدراسة  عينة  ربع  من  يقرتب  بام  وساعتني  ساعة  بني  ما 
واألعامر  الفئات  تعدد  مع  اإلنرتنت  مع  التواصل  يف  البحث  عينة  من  كبري  وقت  استقطاع  يؤكد  ما 
املجتمع  يف  ممثلة  نسبة  أقل  هي  ساعة  من  أقل  تقيض  التى  النسبة  أن  ذلك  يؤكد  ما  والتخصصات. 

وقدرت ب%5.2 أي 13 مفردة من 250 مفردة كلية.

القراءة وتوجهاهتا لدى جمتمع الدراسة:

باستطالع رأي جمتمع الدراسة وجدت نسبة 72% حمبة للقراءة ونسبة 28% غري حمبة للقراءة، ووجد 
 %5 ونسبة  أسبوعيًا،  يامرسوهنا  منهم   %38.9 بينام  يوميًا،  يامرسوهنا  القراءة  حيبون  ممن   %56.1 أن 
يامرسوهنا مرة بالشهر وهذا التوجه يؤكد أن الشعب السعودي شعب قارئ وبنسبة جيدة، أما حول 
القراءة عىل اإلنرتنت فقد أجابت نسبة أعىل من حمبي القراءة بأهنا تقرأ عىل اإلنرتنت حيث كانت نسبة 
االستجابة بنعم 84.8%، يف حني متثلت نسبة من ال يقرؤون عىل اإلنرتنت ب115.2 % ويتضح ذلك 

من الشكلني التاليني رقمي )4، 5(
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شكل)4(: حب القراءة والقراءة عىل اإلنرتنت لدى جمتمع الدراسة

شكل رقم )5(: تردد مرات القراءة لدي جمتمع الدراسة

وحول توجهات القراءة لدى اجلنسني بمجتمع الدراسة كشفت النتائج أن الذكور أكثر حبًا للقراءة من 
اإلناث وبنسبة %75.9 من عدد الذكور بالعينة يف مقابل 24.1 % غري حمبني هلا، وفيام يتعلق باإلناث كانت 
القراءة عىل  بالعينة حمبات للقراءة يف مقابل %31 غري حمبات هلا، كام أن نسبة  نسبتهم %69 من عددهن 
اإلنرتنت لدى الذكور كانت أعىل من نسبة اإلناث فكانت بنسبة %87 يف مقابل غري القارئني منهم بنسبة 

%13 ومن اإلناث نسبة %83.1 يف مقابل %16.9 نسبة غري قارئة عىل اإلنرتنت شكل رقم )6(

شكل رقم )6(: توجهات القراءة والقراءة عىل اإلنرتنت لدى جمتمع الدراسة وفقًا للجنس
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الدراسة من  التي جتسد فيها هدف  التساؤالت األوىل  السابقة تتضح اإلجابة عىل  النتائج  ومن هذه 
الكشف عن دور اإلنرتنت يف القراءة وتوجهاهتا بأن املجتمع السعودي به قراءة بنسبة 72%، وهناك 
قراءة من خالل اإلنرتنت بنسبة 84.8%، فضاًل عن تفوق الذكور عىل اإلناث يف حبهم للقراءة عامة 
ومن خالل اإلنرتنت أيضًا، وحيث وجدت نسبة 5% فقط تقرأ مرة يف الشهر ما يؤكد أن مجيع الرشائح 

العمرية والتخصصية مقبلة عىل القراءة وبنسب أعيل للفرتات األطول.

جدول رقم )4(: توزيع غري املحبني للقراءة وفقًا للجنس والعمر واملؤهل وحالة العمل

حالة العملاملؤهلالعمراجلنساملتغري

أقل من إناثذكورالفئات
18

-18
أكرب من 3050-31

فوق جامعيثانويمتوسط50
ال يعملجامعي

يعمل

2644143518314134123238العدد

54%46%3%59%19%20%4.3%25.7%50%20%63%37%النسبة

70707070املجموع

وحول معرفة أكثر الفئات بعدًا عن القراءة كانت النتائج كام يوضحها اجلدول السابق رقم )4( حيث 
 30 سجلت اإلناث النسبة األعىل من حيث اجلنس يف البعد عن القراءة، والفئة العمرية من 18إىل 
وهي قئة الشباب وربام يفرس هذا ارتفاع نسبهم يف العينة، كام أن هناك روافد جذب أخرى ربام تستنفد 
من ميوهلم وهواياهتم وتعد أكثر جذب هلذه الفئة العمرية من القراءة، كام سجلت فئة اجلامعيني أيضًا 
أكثر الفئات بعدًا عن القراءة وربام لالنشغال وضيق الوقت، الذي ذكرته بعض املفردات كسبب يف 
بعدها عن القراءة حيث ربام تعد منهم الفئة األكرب العاملة، وفيام يتعلق بالعمل سجلت نسبة من ال 
يعملون الفئة األكرب يف البعد عن القراءة، حيث تضم هذه الفئة الطالب والدارسني من أقل من 18 

وحتى 30 وهي رشحية كبرية بالدراسة.

وهذا يبني أن أكثر الفئات قراءة هم الذكور، ومن هم دون الشباب، ومحلة املؤهالت فوق اجلامعية، 
وتقاربت نسبة حاميل الشهادات املتوسطة والثانوي، ومن يعملون أكثر قراءة ممن ال يعملون.
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جدول رقم )5(: توزيع غري القارئينعىل اإلنرتنت وفقًا للجنس والعمر واملؤهل وحالة العمل

حالة العملاملؤهلالعمراجلنساملتغري

أقل من إناثذكورالفئات
18

-18
أكرب من 3050-31

فوق جامعيثانويمتوسط50
ال يعملجامعي

يعمل

1424918921181901523العدد

60%40%_50%21%29%5%24%47%24%63%37%النسبة

38383838املجموع

وحول معرفة أكثر الفئات بعدًا عن القراءة عىل اإلنرتنت كانت النتائج كام يوضحها اجلدول السابق 
رقم )5( حيث سجلت اإلناث النسبة األعىل من حيث اجلنس يف البعد عن القراءة عىل اإلنرتنت، 
والفئة العمرية من 18إىل 30 وهي قئة الشباب وربام يفرس هذا ارتفاع نسبهم يف العينة، كام أن هناك 
سجلت  كام  اإلنرتنت،  عىل  القراءة  من  العمرية  الفئة  هلذه  جذب  أكثر  تعد  ربام  أخرى  استخدامات 
فئة اجلامعيني أيضًا أكثر الفئات بعدًا عن القراءة وربام لالنشغال وضيق الوقت، الذي ذكرته بعض 
املفردات كسبب يف بعدها عن القراءة حيث ربام تعد منهم الفئة األكرب العاملة، يف حني مل تسجل أي 
اإلنرتنت  بيئة  توفري  اإلنرتنت ويفرس هذا  القراءة عىل  اجلامعية عدم  املؤهالت فوق  مفردة من محلة 
للوصول احلر للمعلومات وتوفري املصادر خلدمة الباحثني، وفيام يتعلق بالعمل سجلت نسبة من ال 
يعملون الفئة األكرب يف البعد عن القراءة عىل اإلنرتنت، حيث تضم هذه الفئة الطالب والدارسني من 

أقل من 18 وحتى 30 وهي رشحية كبرية بالدراسة وكذا ربات البيوت واملتقاعدين.

ومحلة  الشباب،  دون  هم  ومن  الذكور،  هم  اإلنرتنت  خالل  من  قراءة  الفئات  أكثر  أن  يبني  وهذا 
أكثر  يعملون  ومن  والثانوي،  املتوسطة  الشهادات  حاميل  نسبة  وتقاربت  اجلامعية،  فوق  املؤهالت 

قراءة ممن ال يعملون.

 وملعرفة طبيعة املصادر التي يفضلها قراء جمتمع الدراسة أتت الصحف يف املقدمة بنسبة 60.5% من 
أصل 180 مفردة، والكتب 59.4%، واملجالت 49.4 % بينام يدل ذلك عىل أن هناك توازن تقريبي 
بني املصادر الثالثة يف التناول وتناسبها مع عينة الدراسة القارئة من حيث طبيعتها العمرية واجلنسية 

والتخصصية.
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شكل رقم )7(: أنامط املصادر التي يفضلها جمتمع الدراسة

اإلنرتنت والتوجه للقراءة:

مع وجود نسبة قراء عىل اإلنرتنت فاقت نسبة حمبي القراءة من عينة البحث كان البحث املبارش من 
خالل السؤال رقم 19 باالستبانة عن دور اإلنرتنت يف تغيري امليول القرائية لدى جمتمع الدراسة والتي 
نسبة قدرت ب 69.2% يف  القراءة فرتى  امليول جتاه  تغيري  دورًا يف  هلا  اإلنرتنت  بأن  نتائجه  كشفت 
مقابل نسبة 30.8 % أقرت بعدم وجود تغيري. وحول نوع التغيري هل كان باإلجياب أم بالسلب جتاه 
ي التغيري بأن التوجه أصبح بشكل زيادة يف القراءة  القراءة _ سؤال 20_  أقرت نسبة 80.9% من ُمقرِّ
أما نسبة 19.1% قد أقرت أن التغيري سلبي أي بقلة القراءة وكان لكل مربراته يف ذلك وفقًا لنتائج 

اجلداول التالية أرقام )6، 7(

شكل رقم )8(: دور اإلنرتنت يف تغيري امليول القرائية لدى جمتمع الدراسة 
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شكل رقم )9(:  نوع التغيري يف امليول القرائية لدى جمتمع الدراسة

ومن خالل الشكلني السابقني أرقام )8، 9( ثبت صحة الفرضني األولني للدراسة بأن هناك قراءة من 
خالل اإلنرتنت وأن اإلنرتنت له دور يف تغيري امليول القرائية لدى املجتمع املدروس وبشكل إجيايب.

أسباب العزوف عن القراءة:

حول أسباب العزوف عن القراءة كان السؤال - رقم 16 باالستبانة - وكانت نتائجه مرتبطة ب�70 
القراءة يف  للقراءة، وجتسدت أسباب عزوفهم عن  بأهنا غري حمبة  أقرت  مفردة ونسبتها 28% والتي 

املربرات التالية كام وضحها اجلدول رقم )6(

جدول رقم )6(: أسبابالعزوف عن القراءة لدى بعض القراء من جمتمع الدراسة

النسبةاملفردات السببم
75%53ليس لدي ميل للقراءة1
72.9%51االنشغال وعدم توفر الوقت2
25.7%18الكسل3
14.3%10إحساس بعدم أمهية القراءة بالنسبة يل4
14.3%10عدم وجود املادة اجلاذبة للقراءة 5
8.6%6عدم القدرة عىل استيعاب املقروء6
4.3%3إجياد صعوبة يف احلصول عىل الكتب7
1.4%1عدم توافر املصادر الرتفاع ثمن الرشاء8
1.4%1عدم توافر أماكن عامة للقراءة9
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ومن اجلدول يتضح أن عدم امليل للقراءة يف مقدمة هذه األسباب، ما يلفت النظر للجهات املعنية ببث 
العادات القرائية لدى أفراد املجتمع والتشجيع عليها بالوسائل كافة ومن اجلهات كافة التي يمكن أن 
تدعم هذه العادة كاألرسة واملدرسة واملؤسسات الثقافية يف املجتمع، ثم كان السبب اآلخر واألكثر 
ظهورًا وبنسبة 72.9% لالنشغال وعدم توفر الوقت، حيث وجدت من العينة نسبة عاملني قدرت 
بقية األسباب  تتالت  4_ ثم  _ سؤال  مفردة   97 بواقع  ب�%38.8  ب�50.4%، ونسبة طالب قدرت 
وبنسب قليلة من قبل العينة غري القارئة كان يف مقدمتها الكسل 25.7% ومجيعها ترى الباحثة أسباب 
يمكن التغلب عليها بغرس ثقافة حب القراءة يف املجتمع ونرش هذه الثقافة من قبل األرسة واجلهات 

املعنية ببناء املواطن من مؤسسات التعليمية والثقافية واإلعالمية واجتامعية.

وحول معرفة أسباب العزوف عن القراءة من خالل اإلنرتنت لدى النسبة التي أقرت بذلك وقوامها 
15.2% واملمثلة لعدد 38 مفردة كانت أسباهبم كام يوضحها اجلدول التايل رقم )7( وكان يف مقدمة 
به  تتميز  ما  التايل  القراءة من خالله، والسبب  أكثر عند  بالرتكيز  املطبوع  الكتاب  هذه األسباب متيز 
املصادر املطبوعة من سامت خاصة وهذا يتفق مع ما أشار إليه نيكوالس كار ووفقًا خلالصة الدراسات 
العلمية أن اإلنرتنت جيعل مستخدمها يفتقد العامل األسايس يف التفكري وهو الربط بني ما يتلقاه وما 

ترسخ يف الذاكرة من معرفة، ويعتمد عىل قدرة الذهن عىل الرتكيز)43()44(

وكان  األسباب  توالت  ثم  يقرأ.  ما  لطبيعة  وفقًا  وأنامطها  القراءة  مهارات  لتعلم  الدعوة  جيب  وهنا 
يف مقدمتها عدم موثوقية اإلنرتنت، وهذا الرأي ربام اصدرته فئة الباحثني وطالب اجلامعة، وهناك 
يف  نضع  أن  جيب  وهنا  معني  جسدي  بوضع  والتقيد  الصحية  للمضار  اإلنرتنت  عن  عزفت  نسبة 
العينة الكلية وعددهم ما يقارب مدعي  6% من  االعتبار نسبة ختطى عمرها اخلمسني عامًا شكلت 
هذا السبب 16 مفردة، ثم جاءت قلة املهارات يف التعامل مع اإلنرتنت بعدد 9 مفردات وهنا ال يفوتنا 
العاملني  املختارة كان عددهن 8 مفردة، فضاًل عن  العينة  البيوت مثلت يف  ننوه بعدد من ربات  أن 
الدراسة كأقل مستوى  املتوسط والذي وضعته  التعليمي  البسيطة أصحاب املستوى  يف بعض املهن 
تعليمي يمثل طبيعة املشاركني هبا كعينة، ثم كان السببان اآلخران بعدم توافر االتصال الدائم وجتنبًا 
للمفاجئات اإللكرتونية كأقل األسباب متثياًل يف العزوف لدى فئة قليلة جدًا مع توافر البيئة الرقمية 

والبنية األساسية القوية للمجتمع الرقمي باململكة العربية السعودية كام يتضح من العرض السالف.
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جدول رقم )7(: أسباب العزوف عن القراءة عىل اإلنرتنت لدى جمتمع الدراسة

النسبةاملفردات السببم
63.2%24القراءة من الكتاب املطبوع أكثر تركيزًا1
55.3%21أفضل القراءة من خالل املصادر املطبوعة لسامهتا اخلاصة2
47.4%18اإلنرتنت مصدرغري موثوق يف كثري من األحيان 3
39.5%15التقيد بوضع جسدي معني.... واملضار املصاحبة له4
23.7%9قلة مهارايت يف التعامل مع احلاسب واإلنرتنت5
18.4%7عدم توفر جهاز حاسب دائم وشبكة6
2.6%1جتنبًا للمفاجئات اإللكرتونية7

عوامل زيادة القراءة من خالل اإلنرتنت:

مع بروز األسباب التي أفردهتا العينة غري القارئة عىل اإلنرتنت كان البحث عن أسباب ازدياد القراءة 
نسبة  من  زاد  اإلنرتنت  وأن  اإلنرتنت  عىل  تق��رأ  أهنا  أقرت  التي  األخرى  الفئة  لدى  اإلنرتنت  عىل 
رقم )8(  التايل  اجل��دول  النتائج كام يوضحها  مفردة وكانت   140 النسبة  قوام ه�ذه  القراءة وكان 

والشكل رقم )10( 

جدول رقم )8(: أسباب زيادة القراءة عن طريق اإلنرتنت لدى جمتمع الدراسة

النسبةاملفردات السببم
96.4%135سهولة البحث يف املصادر1
55%77اإلتاحة للمصادر بوسائط فيها متعة أكثر2
51.4%72حفظ فقرة معينة وطباعتها3
47.1%66كثرة املصادر ورسعة احلصول عيل املعلومات4
40.7%57سهولة الرتمجة للنصوص اإللكرتونية5
25%35قلة التكلفة املادية عن الرشاء للمصادر املطبوعة6
22.9%32التحكم يف النص بالبنط واللون واخلط7
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شكل رقم )10(: أسباب زيادة القراءة عن طريق اإلنرتنت لدى جمتمع الدراسة

ومن اجلدول والشكل السابقني يتضح أن سهولة البحث عن املصادر يف قمة األسباب، ثم اإلتاحة 
للمصادر بوسائط فيها متعة أكثر، ومن هنا نجد هذين السببني يكونان دافعًا فعليًا لدى الفئة العازفة 
عن القراءة وتيرس األسباب هلذه الفئة أن تقرأ ردًا عىل االحتياجات التي عرضت يف جدول رقم )6(
الثغرات لدى  أن اإلنرتنت سوف يسد  9( وبمربرات واقعية نجد   ،8 ،7  ،6 أرقام )5،  واألسباب 
العازفني عن القراءة وجيذهبم وهبذا جييب السؤال رقم 3 من أسئلة الدراسة. ثم كانت هناك أسباب 
داعمة منها التحكم يف النص والرتمجة اآللية وما يرسته عىل فئات قارئة كثرية ووفرة املصادر وكلها 

عوامل موضوعية حيتاجها الباحث والطالب والقارئ املثقف. 

يف حني سجلت نسبة 19.1% وبواقع 33 مفردة أن لإلنرتنت دورًا يف التغيري جتاه القراءة ولكن بالسلب 
100% من جانب كل النسبة ومها أن لإلنرتنت  أي بقلة القراءة وكانت مربراهتم يف عاملني وبنسبة 
استخدامات أخرى تبعد األفراد عن القراءة، كام أنه أتاح املعلومات بوسائط أغنت عن القراءة، وإن 
كانت الباحثة ترى أن العاملني مدعمون لزيادة الفهم واالستيعاب للقارئني عىل اإلنرتنت خاصة أن 
هناك من ذكر يف العينة غري القارئة انه ليس لديه القدرة عىل االستيعاب للمقروء دائاًم فربام ساعدت 

الوسائط عىل طرح النصوص بصورة أوضح. 

املوضوعات املفضلة للقراءة لدى جمتمع الدراسة:

ويف استقصاء حول معرفة أهم املوضوعات التى تستميل القراء هلا يف جمتمع الدراسة فقد طرح من 
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خالل السؤال رقم 24 باالستبانة 27 خيارًا كام أضاف هلا املستجيبون ثالث خيارات أخرى وكانت 
يف ترتيب تنازيل كام يوضح اجلدول التايل رقم )9(:

جدول رقم )9(: االهتاممات املوضوعية لدى القراء من جمتمع الدراسة

%العدداملوضوع املرتبة%العدداملوضوعاملرتبة

4726.1الرياضة10457.814األحداث العربية والعاملية1

4525ديكور املنزل9653.315الدين2

4525التاريخ9452.215القصص والروايات3

4323.9اجلرائم 7642.216الثقافة العامة4

4022.2الشعر6837.817اجلامل5

3821.1السياسة6636.718قضايا الرجل واملرأة6

3318.3نفسية6536.119أخبار املجتمع7

3016.7املوضوعات الفنية 633520املشكالت األرسية8

2413.3األدبية6133.921احلاسب واإلنرتنت9

2212.2القضايا االجتامعية6033.322الصحة العامة 10

1810تربية األطفال 5731.723األزياء واملوضة11

137.2اجلغرافيا563124العلوم12

52.8السيارات563125اخليال العلمي12

21.1الطبخ4927.226تعليمية /تربوية13

21.1الزراعة4726.126االقتصاد14

وبرؤية فاحصة للجدول وجدت أعىل نسبة متمثلة يف متابعة األحداث العربية والعاملية، وهذا منحى جديد 
فيه من حراك سيايس  2010م وما حدث  أواخر عام  العريب منذ  العامل  يعيشها  التي  الراهنة  الفرتة  فرضته 
واجتامعي شمل الدول العربية بل واملجتمع الدويل بأثره واجتذب أنظار مجيع الفئات واألعامر بل واملستويات 
التعليمية املتفاوتة ملا أفرزته هذه الفرتة من إرهاصات استثارت مشاعر اجلميع باحلامسة تارة للعدل اإلنساين 
واالجتامعي، وبالشفقة تارة أخرى عىل الضحايا واملقهورين، وبالتعجب مرة ثالثة عىل ما آلت له بعض من 
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الثانية الدين وهذا اجلانب دائاًم ما يتميز به القراء  الدول العربية وتداعيات الثورات هبا، ثم كان يف املرتبة 
يف العامل العريب بصفة عامة واملجتمع السعودي بصفة خاصة، ثم تأيت القصص والروايات يف املرتبة الثالثة 
وهي من اجلوانب األكثر تفضياًل دائاًم يف جمتمعات كثرية وال يفوتنا هنا أهنا من أكثر املجاالت املفضلة لدى 
الشباب وأن عينة الدراسة تضمنت أكثر من 60% أعامرهم ما بني أقل من 18-30 عامًا ثم توالت الرتب 
فيام بعد حتى الرتبة العارشة بموضوعات مهمة جدًا لنسب تقاربت من ثلث العينة، منها ما يتعلق باملجتمع 
والثقافة والصحة واجلامل وموضوعات تفرض نفسها عىل الساحة الفكرية لتغلغلها يف مناشط احلياة كافة 
كموضوعات احلاسب واإلنرتنت وهي موضوعات هتم الفئات املشاركة بكافة أنامطها وهذا ما يؤكد التغري 
الذي حلق بتوجهات املجتمع السعودي نحو الروح العلمية، وبالدليل تفند اآلراء التي ترسم صورة القراء 
يف املجتمع السعودي، بأهنم يمتلكون عددًا حمدودًا من الكتب وغالبًا ما تكون كتبًا دينية. مل تشجع املجتمع 

السعودي عىل االبتعاد عن املايض، وال اإلحساس باملفارقة التارخيية بني العصور واملراحل.

دون  األوىل  العرشة  للرتب  املوضوعات  توزيع  تناسب  اجلدول  أيضًا يف هذا  املهمة  املؤرشات  ومن 
فجوات بني النسب وكذلك للرتب العرشة التالية ما يؤكد تنوع االجتاهات عىل مستوى العينة بشكل 
موضوعي أما وجود قفزات يف الرتب السبعة األخرية ربام لكوهنا تنفرد هبا مفردات خاصة من عينة 

الدراسة لوقوعها يف هناية القائمة.

الدراسة أجابت نسبة 65.1%من أصل  القارئ بعينة  القراءة وأسلوهبا لدى املجتمع   وحول طبيعة 
212 مفردة تقرأ عىل اإلنرتنت بأهنا متيل للقراءة العشوائية، بينام 50.9% متيل للقراءة املمنهجة ونسبة 
الشباب  هبا  يتسم  ربام  العشوائي  القراءة لألسلوب  نسبة  أن  الباحثة  وتقرتح  متيل لألسلوبني،   %16
الذين شكلوا أكرب قطاع يف العينة من أقل من 18 وحتى 30 عامًا الذين يميلون للبحث والتصفح أكثر 

من غريهم بينام متيل الفئات العمرية األكرب والتي متيل لتخصصات بعينها إىل القراءة املمنهجة
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شكل رقم )11(: نمط القراءة املفضل من جانب جمتمع الدراسة

الوعي بمصادر اإلنرتنت لدى جمتمع الدراسة:

وبطرح السؤالني رقمي 27، 28 باالستبانة عىل جمتمع الدراسة للتعرف عىل مدى وعيهم بأدوات 
اإلنرتنت، والتعرف عىل الفروق بينها باختيار ما يمكن معرفته منها نوهت نسبة 69.6% أهنا تعرف 
_ شكل رقم )12(_، وهذا يدعمه وجود  أدوات اإلنرتنت، ونسبة 30.4% أقرت بعدم معرفتها 
نسبة من العينة أقل من 18 سنة ربام مل تدرس اإلنرتنت يف مراحلها الدراسية األوىل، كام توجد فئة 
من العينة كذلك من ربات البيوت وذوي التعليم املتوسط، ورغم هذه النتيجة وجدت نسبة %80 
تعرف ما هو حمرك البحث بوصفه أكرب أدوات اإلنرتنت انتشارًا وتعاماًل مع املستفيدين، كام وجدت 
احلكومة  قنوات  إحدى  لكوهنا   ،%30.8 املجتمع  من  معرفة  وبنسبة  البوابات  التايل  الرتتيب  يف 
والكهرباء  واخلارجية  كالتعليم  السعودية  العربية  باململكة  كثرية  قطاعات  يف  املطبقة  اإللكرتونية 
واألحوال املدنية والصحية وغريها من اخلدمات اخلاصة يف الطريان واالتصاالت والبنوك...إلخ 
الرقمية  املكتبات  عىل  التعرف  كان  ثم  اإلنرتنت،  عىل  بالبوابات  الوعي  هذا  توافر  يدعم  ما  وهذا 
 %50 نسبتهم  التى ختطت  فوقه  وما  اجلامعي  املستوى  لعينة  تعد مالئمة  نسبة  وبنسبة 28% وهذه 
فمنهم بالطبع من عارص من فئات الشباب هذه الدراسات املستحدثة خالل دراسته الراهنة أما بقية 
العينة فلم يتح هلا معرفة هذه األدوات إال بتعلم ذايت أو من روافد عشوائية وهذا ما يفرس ضعف 
نسب الوعي باألدوات األخرى األقل استخدامًا ومعرفة من جانب املجتمع املدروس كام يوضحها 

اجلدول رقم )10( والشكل رقم )13(
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جدول رقم )10(: أدوات اإلنرتنت كام يعرفها جمتمع الدراسة

النسبةداملفردات املصدرم
ط>

80%200حمركات البحث1

30.8%77البوابات2

28%70املكتبات الرقمية3

18.8%47قواعد املعلومات4

15.6%39األدلة5

12%30حمركات البحث املدجمة6

شكل )12(: مدى معرفة أدوات 
اإلنرتنت من قبل جمتمع الدراسة

شكل )13(: نسب معرفة أدوات اإلنرتنت 
لدى جمتمع الدراسة

ويف إطار هذا الوعي ببيئة اإلنرتنت كان الكشف عن القنوات التي يتم التواصل من خالهلا بالقراءة 
وأفادت العينة القارئة وقوامها 212 مفردة بأهنا تقرأ من خالل قنوات تم ترتيبها تنازليًا كام يوضحها 

اجلدول التايل رقم )11( والشكل رقم )14(
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جدول رقم )11(: مصادر اإلنرتنت التي يقرأ منها جمتمع الدراسة

النسبةاملفردات املصدرم
73.6%156الوارد من الربيد1
48.1%102الصحف اإللكرتونية2
44.3%94الشبكات االجتامعية3
42.9%91البحث يف حمركات البحث4
42.5%90املنتديات5
32.1%68تصفح املواقع6
16%34جمموعات النقاش7
14.2%30املدونات8

شكل )14(: مصادر اإلنرتنت التي يقرأ منها جمتمع الدراسة

الصحف  تلته  للقراءة  رافد  أكرب  يمثل  الربيد  من  الوارد  أن  اتضح  السابقني  والشكل  اجلدول  ومن 
اإللكرتونية، إال أنه جيب أن ننوه أن القناة الثانية يسعى هلا القارئ يف حني أن القناة األوىل املمثلة للنسبة 
األكرب تأيت للقارئ وما عليه إال االختيار بأن يقرأ أم ال ومن هذا يؤكد ما ذكرته النسبة األكرب من القراء 
الثالثة  للقنوات  متقاربة  وبنسب  التواصل  قنوات  بقية  توالت  ثم  العشوائية،  للقراءة  متيل  أهنا  سابقًا 
البحث عن موضوع ما  املبادرة يف  يتطلب  البحث يف املحركات  والربعة واخلامسة باجلدول، إال أن 
ولكن الشبكات االجتامعية واملنتديات للتواصل مع اآلخرين واالطالع عىل كتاباهتم وربام املشاركة 
بالرد أو إضافة اجلديد، وتأيت الروافد الثالثة الباقية وبرتتيب تنازىل والتي كان يف آخرها املدونات التي 

ترى الباحثة أن هذا الرتتيب هلا ربام الرتباطها بجوانب شخصية أكثر منها عامة هيتم هبا كثريون.
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أوجه اإلفادة من القراءة عىل اإلنرتنت لدى جمتمع الدراسة:

وبحثًا عن هدف الدراسة وأمهيتها بأن لإلنرتنت دور مؤثر يف القراءة لدى املجتمع كان السؤال رقم 
والشكل   )12( رقم  التايل  اجلدول  يوضحها  كام  نتائجه  وكانت  املضمون  هذا  حول  باالستبانة   29
رقم)15( والذي أقرت من خالله 212 مفردة من جمتمع الدراسة تقرأ عىل اإلنرتنت أن هناك أوجه 
إفادة كان يف مقدمتها وبنسبة 73.1% يف حل بعض املشكالت التي جتاهبهم وهذا يعني دعم مهارة 
الوعي املعلومايت لدهيم، وهو املعرفة واإلحاطة بأمهية املعلومات واستغالهلا وإمكانية التعامل معها 
يف الوقت املناسب وبالقدر املناسب حلل املشكالت املعلوماتية وتلبية احلاجات البحثية بقدرات ذاتية 
فائدة قضاء  املعلومايت. )45(، ثم كانت  النضج  املتطلبات العرصية للوصول إىل مرحلة  تتناسب مع 
وقت الفراغ وبنسبة 66.5% وهذا يعد جانبًا اجتامعيًا جيدًا يف أمهية القراءة للمجتمع، والنسبة التالية 
التعلم  ملفهوم  القارئ ويف هذا دعم  يدرسها  مل  للتعلم ألمور  العينة %53.3  بأكثر من نصف  كانت 
الذايت Self Learning وهو عملية إجرائية مقصودة حياول فيها املتعلم أن يكتسب بنفسه القدر املقنن 
التطبيقات  أو مستفيدًا من  املعارف واملفاهيم واملبادئ واالجتاهات والقيم واملهارات مستخدمًا  من 
التقنية. )46( كام تقاسمت متعة االطالع كفائدة نفس النسبة السابقة وهذا جانب اجتامعي وثقايف مهم 
ثم دعم  املجتمع،  لدى  الثقايف  اجلانب  الرابعة دعم  املرتبة  املجتمع مجيعًا، وكان يف  ومتطلب ألفراد 
التخصص، فالدراسة، ثم كانت يف املرتبة السابعة وبنسبة 22.6% لدعم مهارة الكتابة وهنا تبدو بوادر 
املجتمع املعريف والذي يقوم عىل إنتاج املعرفة وتنظيمها ونرشها وتوظيفها يف جماالت احلياة كافة من 

خالل استخدامه للتقنية الرقمية.)47(

و تعد بيئة اإلنرتنت من أهم أدواته التي وفرت القراءة واالطالع لألفراد بثراء يف املصادر واإلتاحة 
بالوصول احلر، كام أتاحت أيضًا فرص للتأليف احلر بام وفرته من تقنيات الويكي وروافد التواصل 
بالكتابة للجميع، وهبذا ترفع نسبة الوعي املعريف Knowledge Literacy باملجتمع الذي يعني إمكانية 
إضافة معلومات جديدة إىل املعرفة السابقة واستخدام هذه املعرفة لالستجابة لالحتياجات املعلوماتية.
)48( ثم عد التوفري املادي وبنسبة ليست بالقليلة 17% يف هناية القائمة ملا يوفره اإلنرتنت من مصادر 
عرب اإلتاحة احلرة وهو جانب ال يعد ذا ضغط يف جمتمع ذي وفرة مادية كاملجتمع السعودي ولكن 
يمثل جانبًا ذو قيمة يف بعض املجتمعات العربية ذات الضغوط االقتصادية ربام يتقدم فيها يف صدارة 

الفوائد للقراءة عىل اإلنرتنت.
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جدول رقم )12(: مظاهر االستفادة من القراءة عىل اإلنرتنت لدى جمتمع الدراسة

النسبةاملفردات املظهرم

73.1%155حل بعض املشكالت...1
66.5%141قضاء وقت الفراغ2
53.3%113التعلم يف أمور مل أدرسها3
53.3%113متعة يف االطالع4

52.4%111ثقافة بمجريات األمور5
43.4%92دعم ختصيص6
33.5%71دعم دراستي 7
22.6%48إصقال مهارة الكتابة...8
17%36توفري مادي...9

شكل رقم )15(: مظاهر االستفادة من القراءة عىل اإلنرتنت لدى جمتمع الدراسة

الدراسة وبنسب ليست  القراءة عرب اإلنرتنتالتي أقرهتا عينة  القول إن مجيع أوجه اإلفادةمن  وجممل 
بالضعيفة يف جوانبها كافة تدعم مفهوم سد الفجوة الرقمية الذي يتضمن عدم القدرة عىل النفاذ إىل 
مصادر املعرفة واستيعاهبا وتوظيف هذه املعرفة لتوليد معرفة جديدة يف ضوء توافر البنية التحتية هلذه 

الدورة املعرفية.)49(
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طرق التحفيز للقراءة:

وباستطالع عينة الدراسة عن أهم العوامل التي يمكن أن تدعم التشجيع عىل القراءة وجذب 
الفئات غري القارئة باملجتمع كان السؤال األخري رقم 30 باالستبانة والذي توفر من خالله 
أن العبء األكرب واملسؤولية األوىل تقع عىل عاتق املجتمع يف نرش ثقافة القراءة وأمهيتها يف 

بناء الفرد واملجتمع وبنسبة %67.6 وبروافد عدة اقرتحتها عينة الدراسة منها 

1 - تفعيل دور املكتبات العامة ونرشها باملجتمع بصورة أكرب كثافة.
2 - إقامة املسابقات يف جمال القراءة بكافة املؤسسات التعليمية والعامة واملتخصصة.

3 - إبراز دور املثقفني يف املجتمع والتقدير املادي واألديب هلم.
4 - التسويق اجليد ملصادر املعلومات واملعرفة.

5 - االهتامم باإلعالن عن الكتب ومصادر املعلومات كالسلع األخرى.
الدينية  املوضوعات  وليست  املعرفة  موضوعات  كافة  يف  والتوزيع  النرش  قطاع  دعم   -  6  

فقط.
7 - تفعيل دور مكتبة الطفل ومكتبة املدرسة وإثرائهام بمصادر املعلومات واالختصاصيني 
القادرين عىل غرس قيمة القراءة واجلذب هلا، خاصة للفئات الناشئة. وكان يف الرتتيب 
التايل من حيث األمهية وبنسبة 62.8% املسؤولية التي تقع عىل عاتق األرسة يف تشجيع 
القراءة  ملكة  وتنمية  القارئ،  الفرد  صناعة  يف  األرسة  دور  عىل  الرتكيز  فيجب  األبناء، 
يف  سبقه  العينة،  من   %47.2 وبنسبة  الرابع  الرتتيب  يف  املدرسة  دور  يأيت  ثم  بالتدريج 
من  اجليل  هذا  أبناء  لدى  وتنميتها  القراءة  عادة  تعهد  يف  املجتمع  دور  الثالث  الرتتيب 
خالل نرش أندية القراءة والكتب يف املجتمع وبنسبة تعدت 50% كام يتضح من الشكل 
رقم )16(، كام أنه قد أمجعت عىل رضورة توافر العنارص األربعة لدعم تشجيع القراءة 

نسبة 24.4% من عينة الدراسة. 
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شكل رقم )16(: الطرق املقرتحة لتشجيع القراءة من وجهة نظر جمتمع الدراسة

وأخريًا يمكننا أن نؤكد أن الوعي املجتمعي بمسؤولياته إزاء اجليل احلارض من شأنه أن جيعل من هذه 
الفكرية،  الشهية  ويفتح  املعريف  املجتمع  رصيد  يثري  مهام  رافدًا  العارمة  واملعلوماتية  الرقمية  الثورة 

ويزيد من مستوى اإلقبال عىل القراءة واملطالعة.

النتائج والتوصيات:

أواًل: النتائج

أسفرت الدراسة عن مجلة من النتائج، من أمهها 

توافر عنارص البيئة الرقمية القوية يف املجتمع السعودي وبنسب عالية حيث وجد 96% لدهيم . 1
جهاز حاسب آيل باملنزل، و75.2% لدهيم جهاز الب توب خاص هبم، 53.2% لدهيم جهاز 
باإلنرتنت  اتصال  لدهيم   %60 باإلنرتنت،  دائم  اتصال  لدهيم  و%90.8  املدرسة،  أو  بالعمل 

عرباهلاتف اجلوال بجانب احلاسب اآليل.
أن املجتمع السعودي جمتمع قارئ وبنسبة جيدة حيث وجدت نسبة 72% حمبة للقراءة ونسبة . 2

28% غري حمبة للقراءة، ووجد أن 56.1% ممن حيبون القراءة يامرسوهنا يوميًا، بينام 38.9% منهم 
يامرسوهنا أسبوعيًا، ونسبة 5% يامرسوهنا مرة بالشهر. 

نسبة القراءة عىل اإلنرتنت 84.8%، يف حني نسبة من ال يقرؤون عىل اإلنرتنت ب15.2 %.. 3
الذكور أكثر حبًا للقراءة من اإلناث وبنسبة 75.9% من عددهم بالعينة يف مقابل 69% من عدد . 4
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أيضًا فكانت  اإلناث  الذكور كانت أعىل من  اإلنرتنت لدى  القراءة عىل  نسبة  أن  اإلناث، كام 
بنسبة 87% من عدد الذكور يف مقابل اإلناث نسبة 83.1% من عددهن.

 ثبت أن لإلنرتنت دورًا يف تغيري امليول جتاه القراءة وترى نسبة قدرت ب�69.2% يف مقابل نسبة . 5
30.8 % أقرت بعدم وجود تغيري. 

ي التغيري بأن التغيري إجيايب بشكل زيادة يف القراءة أما نسبة %19.1 . 6 أقرت نسبة 80.9% من ُمقرِّ
أقرت أن التغيري سلبي أي بقلة القراءة.

نسبة 75% من العازفني عن القراءة كانت بسبب عدم امليل هلا، ثم كان السبب اآلخر واألكثر . 7
ظهورًا وبنسبة 72.9% لالنشغال وعدم توفر الوقت. 

كان من أسباب العزوف عن القراءة من خالل اإلنرتنت وبرأي 63.2% _ من النسبة العازفة _ . 8
متيز الكتاب املطبوع بالرتكيز أكثر عند القراءة، والسبب التايل األكثر ظهورًا ما تتميز به املصادر 

املطبوعة من سامت خاصة وبرأي %55.3.
أن سهولة البحث عن املصادر، ثم اإلتاحة للمصادر بوسائط فيه متعة أكثر، كانا أهم دافعني . 9

ة بالتغيري. لزيادة القراءة عرب اإلنرتنت وبنسبة 96.4%، و55% عىل التوايل من النسبة امُلقرِّ
أكثر املوضوعات قراءة يف جمتمع الدراسة وبنسب عالية كانت عىل الرتتيب لألحداث العربية . 10

والعاملية ثم الدين، ثم القصص والروايات، ثم توالت املوضوعات ال�27 املطروحة وبنسب 
تنازلية تتقارب يف ترتيبها ما يؤكد تنوع االجتاهات عىل مستوى العينة بشكل موضوعي وبالدليل 

تفند اآلراء التي ترسم صورة القراء يف املجتمع السعودي،، بأهنم اليقرؤون سوى كتبًا دينية.
كام . 11 معرفتها،  بعدم  أقرت   %30.4 ونسبة  اإلنرتنت،  أدوات  تعرف  أهنا   %69.6 نسبة  نوهت 

وجدت نسبة 80% تعرف ما هو حمرك البحث، كام وجدت يف الرتتيب التايل البوابات وبنسبة 
معرفة من املجتمع 30.8%، ثم كان التعرف عىل املكتبات الرقمية وبنسبة %28.

أن الوارد من الربيد يمثل أكرب رافد للقراءة تلته الصحف اإللكرتونية عىل اإلنرتنت. 12
 أن هناك أوجه إفادة من القراءة من خالل اإلنرتنت كان يف مقدمتها وبنسبة 73.1% يف حل . 13

بعض املشكالت التي جتابه املجتمع، ثم يف قضاء وقت الفراغ وبنسبة 66.5% ونسبة 53.3 % 
للتعلم ألمور مل أدرسها، ومتعة االطالع كفائدة بنفس النسبة السابقة، وعد التوفري املادي وبنسبة 

ليست بالقليلة 17% يف هناية األسباب ملا يوفره اإلنرتنت من مصادر عرب اإلتاحة احلرة.
أن املسؤولية األوىل تقع عىل عاتق املجتمع يف نرش ثقافة القراءة وأمهيتها يف بناء الفرد واملجتمع . 14
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وبنسبة  الرابع  الرتتيب  املدرسة يف  دور  يأيت  ثم  وبنسبة %62.8،  ثم األرسة  وبنسبة %67.6، 
47.2% من العينة، سبقه يف الرتتيب الثالث دور املجتمع يف تعهد عادة القراءة وتنميتها لدى 

أبناء هذا اجليل من خالل نرش أندية القراءة والكتب يف املجتمع وبنسبة تعدت ال�%50.

ثانيًا التوصيات:

يف ضوء ما أسفرت عنه الدراسة من نتائج تويص الباحثة بالتايل:

رضورة استثامر توافر عنارص البيئة الرقمية يف املجتمع السعودي لدعم مهارة القراءة.. 1
وزيادة . 2 الفكرية،  الشهية  لفتح  احلارض  اجليل  إزاء  بمسؤولياته  املجتمعي  الوعي  دور  تفعيل 

القراءة كانت  العازفني عن  75% من  نسبة  القراءة واملطالعة خاصة وأن  اإلقبال عىل  مستوى 
بسبب عدم امليل هلا.

توجيه الفرد بدعم مؤسيس جمتمعي لكيفية القراءة وطرقها وأساليبها ومهارات الوعي املعلومايت . 3
ومن ثم االلتحاق بأحد أندية القراءة املوجودة باإلنرتنت.

األساسية . 4 الطرق  خالل  من  متعددة.  بوسائل  القراءة  ثقافة  ونرش  القراءة  أندية  ودعم  توجيه 
لتأسيس األندية وأساليب النقاش يف هذه األندية.

إنشاء قاعدة بيانات حتوي إحصاءات ودراسات موثقة عن القراءة يف العامل العريب وإحصاءات . 5
التوجهات القرائية.

واملدرسة . 6 األرسة  هي  متعددة  جهات  أدوار  فيها  تتكاتف  شاملة  إسرتاتيجية  وضع  رضورة   
واإلعالم واملراكز الثقافية واجلهات احلكومية لغرس عادة القراءة يف املجتمعات العربية.

القراءة . 7 بأمهية  الوعي  بنرش  أهدافها  لتحقيق  العربية  باملجتمعات  العامة  املكتبات  دور  تفعيل 
ودعم الوصول هلا باالتصال الرسيع باإلنرتنت وتوعية املستفيدين باستخدام أدوات اإلنرتنت 

واملكتبات الرقمية، وما تقدمه من خدمات معلوماتية متقدمة.
استثامر املكتبات العامة لنرش الوعي املعلومايت والرقمي لكافة أفراد املجتمع ملا له من دور يف بناء . 8

الفرد واملجتمع والسعي نحو جمتمع املعرفة املنشود.
نرش الوعي الرقمي عند مجيع فئات املجتمع عرب جهات متعددة لطرح فرص التعلم ملن ختطى . 9

مراحل الدراسة النظامية.
وإصالح . 10 تطوير  منظومة  برامج  ضمن  والرقمية  املعلوماتية  األمية  حمو  برامج  دمج  رضورة 

التعليم ككل.
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ملحق الدراسة

)االستبيان(
أواًل معلومات عامة:

1( اجلنس: * ذكر * * أنثى *

2( العمر: *أقل من 18 * * من 18_30 * * 31_50 * * أكرب من 50 *

) 3( املؤهألو املرحلة الدراسية إن وجد: ) 

) 4( التخصص أو املهنة: ) 

5( حالة العمل: * أعمل * * ال أعمل *

6( اللغات التي جتيد القراءة هبا:

 * اللغة العربية * * اللغة اإلنجليزية * * لغات أخرى *

7( هل هناك جهاز حاسب باملنزل؟ نعم *ال*

8( هل لديك جهاز حاسب خاص بك )الب توب(؟ نعم * ال *

9( هل لديك جهاز حاسب بالعمل أو)املدرسة(؟ نعم *ال *

10( هل لديك اتصال دائم باإلنرتنت؟ نعم *ال*

11( هل هذا االتصال باالنرتنت عرب جهاز احلاسب أم اجلوال )يمكن اختيار اخليارين(؟
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جهاز احلاسب *جهاز اجلوال*

12( كم من الوقت تقيض يوميًا يف االتصال بشبكة اإلنرتنت 

 * أقل من ساعة * * من 1-2 ساعة * * من 2-3ساعة *

 * من 3-5 ساعة* * أكثر من 5 ساعات ** وفقًا للحاجة *

13( هل هناك رضورة تفرضها دراستك أو عملك الستخدام اإلنرتنت يوميًا؟نعم* ال *

ثانيًا عادة القراءة وتوجهاهتا:
14( هل أنت من حمبي القراءة بصفة عامة؟ نعم * ال*

15( إذا كنت من حمبي القراءة كم جتلس للقراءة؟

 * مرة يوميًاَ * * مرة يف األسبوع * * مرة يف الشهر*

 16( إذا مل تكن من حمبي القراءة فالسبب يعود إىل )يمكن اختيارات متعددة(

* ليس لدي ميل للقراءة * * إحساس بعدم أمهية القراءة بالنسبة يل* * الكسل *

* االنشغال وعدم توفر الوقت * * عدم وجود املادة اجلاذبة للقراءة *

* عدم القدرة عىل استيعاب املقروء * * إجياد صعوبة يف احلصول عىل الكتب * *عدم توفر املصادر الرتفاع 
ثمن الرشاء هلا *

* أخرى )...............................................................(

17( هل تقرأ عىل اإلنرتنت؟ نعم * ال*

18( إذا مل تكن تقرأ عىل اإلنرتنت فالسبب يف ذلك يعود إىل:

* عدم توفر جهاز حاسب آيل دائم لدي وشبكة *

* قلة مهارايت يف التعامل مع احلاسب اآليل وشبكة اإلنرتنت *

*أفضل القراءة من خالل املصادر املطبوعة لسامهتا اخلاصة *

*جتنبا للمفاجئات اإللكرتونية *

* التقيد بوضع جسدى معني أثناء القراءة واملضار الصحية املصاحبة له *

* اإلنرتنت مصدر غري موثوق يف كثري من األحيان *
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*القراءة من الكتاب املطبوع أكثر تركيزًا وفهاًم بالنسبة يل *

* أخرى ).............................................................................(

19( هل وجود اإلنرتنت غري من ميولك جتاه القراءة؟ * نعم * * ال*

20( إذا كانت اإلجابة بنعم فكان التغيري باإلجياب أم السلب؟

 * زيادة القراءة * * قلة القراءة *

21( إذا كان التغيري باالجياب فالسبب يف ذلك يعود إىل )يمكن اختيارات متعددة(

* االتاحة للمصادر بنص وصورة وحركة وصوت فيه متعة أكثر للقراءة *

* سهولة البحث يف املصادر * * كثرة املصادر ورسعة احلصول عيل املعلومات *

*حفظ فقرة معينة وطباعتها * * قلة التكلفة املادية عن رشاء املصادر املطبوعة *

*سهولة الرتمجة للنصوص اإللكرتونية * * التحكم يف النص بالبنط واللون واخلط *

* أخرى تذكر )..........................................................................................(

22( إذا كان التغيري بالسلب فالسبب يف ذلك يعود إىل: 

*لإلنرتنت استخدامات أخرى تبعد االنسان عن القراءة *

* أتاح اإلنرتنت املعلومات بأشكال مرئية ومسموعة فأغنت عن القراءة *

* أخرى تذكر )................................................................................(

23( إذا كنت من حمبي القراءة فأي املصادر تقرأها أكثر؟

* كتب * * جمالت * * صحف *

24( إذا كنت من حمبي القراءة فأي املجاالت التي تقرأ فيها؟)يمكن اختيارات متعددة(

 *  * الشعر  والروايات**  القصص   * والعاملية*  العربية  العلمي**األحداث  اخليال   * العلوم*   *
 *  * *السياسة  العامة*  الثقافة   * اجلامل*   * الرياضة*  اجلغرافيا**   *  * التاريخ   * األدبية* 

االقتصاد ** الدين** األزياء واملوضة*

* املوضوعات الفنية ** الصحة العامة* * القضايا االجتامعية** املشكالت األرسية*

* اجلرائم** ديكور املنزل**قضايا الرجل واملرأة**نفسية ** أخبار املجتمع*

* تعليمية/تربوية** احلاسب واإلنرتنت* * تربية األطفال*
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* أخرى )...............................................(

25( ما مصادر اإلنرتنت التي تقرأ من خالهلا عادة؟)يمكن اختيارات متعددة(

*الوارد يل من رسائل **الربيد اإللكرتوين**املنتديات*

*جمموعات النقاش* *الشبكات االجتامعية * *من تصفح املواقع *

*الصحف اإللكرتونية * *املدونات * *البحث يف املحركات* 

غري ذلك يذكر )......................(

تسري  وكيفام  تبحث  أم  معروف  مصدر  حمدد يف  تبحث عن شئ  )أي  العشوائية؟  أم  املمنهجة  للقراءة  متيل  26( هل 
األمور؟( * املمنهجة ** العشوائية *

27( هل تعرف ما هي أدوات اإلنرتنت التي توفر لك املصادر؟ نعم * ال *

28( هل سمعت وتعرف الفرق بني أدوات اإلنرتنت التالية؟ )ما تعرفه فقط يتم اختياره(

* حمركات البحث * * حمركات البحث املدجمة * *األدلة *

* البوابات ** قواعد املعلومات ** املكتبات الرقمية *

29( استفدت من قراءايت عرب اإلنرتنت بصفة عامة )يمكن اختيارات متعددة(

*حل بعض املشكالت التي جتاهبني * * قضاء وقت الفراغ * *التعلم يف أمور مل أدرسها *

* دعم ختصيص وعميل * * دعم دراستي * *إصقال مهارة الكتابة والتأليف *

* ثقافة بمجريات األمور من حويل * * توفري مادي ملعرفتي من قراءايت عرب مصادر اإلنرتنت *

* املتعة يف االطالع*

* أخري )................................................................................(

30( ما هي الطريقة املثىل لتشجيع الناس عىل القراءة من وجهة نظرك؟)يمكن اختيارات متعددة(

* نرش ثقافة أمهية القراءة يف بناء الفرد واملجتمع * * تشجيع األباء لألبناء *

* تشجيع املعلمني للدارسني * * نرش أندية القراءة والكتب *

* أخرى تذكر ).........................................................................................(

ttttt
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د. خالد بن سليامن معتوق
قسم علم املعلومات -جامعة أم القرى

ksmatook@uqu.edu.sa

املستخلص: 
استخدام  قياس  إىل  احلالية  الدراسة  هتدف 
املعلومات  علم  قسم  وطالبًات  طللاب 
بجامعة أم القرى ملواقع التواصل االجتامعي، 
تم تطبيق الدراسة عىل جمتمع الدراسة خال 
-2012 1433-1434هل،  الدرايس  العام 
استخدم  اهلدف  هذا  ولتحقيق  2013م، 
مستعينًا  التحلييل  الوصفي  املنهج  الباحث 
نتائج  من  وكان  اإللكرتونية،  باالستبانة 
 )%  94( الدراسة  جمتمع  غالبية  أن  الدراسة: 
وقد  االجتامعي،  التواصل  مواقع  تستخدم 
بينت النتائج أن ثلثي العينة يستخدمون مواقع 
وباألخص  االجتامعية  الشبكات  من  خمتلفة 
الدراسة  توصلت  كام   ،)YouTube( موقع 
إىل أن اهلواتف الذكية جاءت يف املرتبة األوىل 
التواصل  مواقع  استخدام  أدوات  كأحد 
االجتامعي، أما عن أغراض استخدام مواقع 
التواصل االجتامعي فكانت اغراض الغالبية 

هو التواصل مع األصدقاء.

2/ املقدمة:

لقد حققت الثورة املعلوماتية يف جمال تداول 
رسيعًا،بعدما  تطورًا  املعلومات  وانتقال 
أهم  أحد  اإلنرتنت  خدمات  أصبحت 
التطور  ومع  الناس،  بني  االتصال  وسائل 
بواسطة  تقدم  التي  اخلدمات  يف  احلاصل 
التي  بالتفاعلية  تتميز  2(والتي  )الويب 
يسمى  ما  أفرزت  املعلومات،  تبادل  تسهل 
 )2012 )الطيب،  التفاعيل"  "املجتمع 
أن  للمجتمعات  التقنية  هذه  وسهلت 
اإللكرتوين  العامل  عرب  بعضها  مع  تتفاعل 
زمانيه،  أو  لغوية  أو  جغرافية  حدود  دون 
وقدمت الشبكات االجتامعية أكثر اخلدمات 
باإلمكان  أصبح  واملجانية،حيث  املميزة 
صفحات  إنشاء  واملؤسسات  لألفراد  اآلن 
يف  املشاركة  إلتاحة  الشبكات  تلك  عىل 
حيث  اخلدمات،  وتقديم  والنرش  التأليف 
االتصال  عصور  من  جديدًا  عرصًا  فتحت 
املعلومات  ووفللرة  البرش  بني  والتفاعل 

اعلم: العدد الثاني عشر 
جمادى األولى 1434هـ/ إبريل 2013م
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خالد بن سليمان معتوق

واملعارف التي تقدمها ملستخدميها. األمر الذي ساعد عىل حدوث قفزة كبريه من التواصل والتفاعل 
بني أفراد املجتمع الذي يعد طاب اجلامعات أحد فئات هذا املجتمع.

تلعبه  الذي  والدور  التقليدي،  باإلعام  مقارنة  )البديل(  اجلديد  باإلعام  يسمى  ما  ومع ظهور 
املواقع االجتامعية كوسيطه إعامية جديدة، مقارنة بام تقدمه املواقع اإللكرتونية من دور إعامي 
متطور عىل حساب الصحف الورقية، ومل يعد بإمكان متصفحي اإلنرتنت االستغناء عنها، ملا توفره 
مع األصدقاء  )دردشة(  ومتنوعة، وحمادثة  مفيدة  وتغطية رسيعة وعاجلة ومعلومات  أخبار  من 
واألهل وزماء العمل والدراسة وتبادل الصور وامللفات ومقاطع الفيديو، وأصبحت هي العمود 
الفقري للتواصل بني الناس، وكان من الازم عىل كل اجلهات التي لدهيا من اخلدمات أو املنتجات 

ما حتتاج ألجله أن تتواصل مع مجهورها أن يكون هلا تواجد وحضور عىل هذه الشبكات.

ولقد تطورت األطر السابقة واكتسبت زمخًا كبريًا بظهور عدد كبري من مواقع التواصل االجتامعي 
مثل فيسبوك وتويرت حيث قدمت سبًا جديدة للتواصل االجتامعي وتكوين الشبكات االجتامعية 

خمتلفة املشارب ومتباينة األهداف.

وبلغة األرقام نجد أن أكثر من بليون شخص يستخدمون الشبكات االجتامعية من أصل بليوين 
شخص يستخدمون اإلنرتنت يف العامل، وهذه األرقام تعطينا مؤرشًا واضحًا عىل أكثر من نصف 
األوسط  الرشق  مستوى  عىل  وأما  االجتامعية،  الشبكات  مع  يتعاملون  اإلنرتنت  مستخدمي 
االجتامعية  الشبكات  يبلغ عدد مستخدمي  أن   ((("emarketer ماركرت  "إي  موقع  يتوقع  وأفريقيا 
146.4 مليون مستخدم بنسبة تصل إىل 70 % من إمجايل مستخدمي اإلنرتنت يف هذه املنطقة بنهاية 
)2012م( وإىل 80% يف عام 2014 وهبذا حتتل منطقتا الرشق األوسط وأفريقيا املركز األوىل من 

حيث انتشار استخدام الشبكات االجتامعية عامليًا.

وأما عىل مستوى اململكة العربية السعودية فجاء يف تقرير مدار لألبحاث والتطوير )2012()))، 
من   )%70( مستخدمًاً،   )  5.240.720( بلغ  )2012م(  عام  يف  الفيسبوك  مستخدمي  عدد  أن 

الذكور، ويف املقابل فبلغ عدد مستخدمي تويرت يف نفس العام )830.291( مستخدمًا.

(((  http://www.emarketer.com/Article.aspx?R=(0094(5#90rvZMCYMgdYG(i8.99
(((  http://www.mediafire.com/?r8rhdzm35ht0agc
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3/أمهية البحث:

تتمثل أمهية الدراسة يف أهنا أول دراسة عربيه ُتعنى بالتعرف عىل توجه املجتمع األكاديمي يف جامعة 
تسعى  كام  القرى،  أم  جلامعة  األكاديمي  للمجتمع  االجتامعية  الشبكات  استخدام  نحو  القرى  أم 
التي  اخلدمات  من  واالستفادة  استخدام  إىل  باملستخدمني  دفعت  التي  األسباب  حتليل  إىل  الدراسة 
تقدمها الشبكات االجتامعية، وهذا يساعد يف التعرف عىل مدى إقبال املستفيدين عىل استخدام مواقع 
الوطن  يف  اجلامعي  التعليم  عن  املسؤولني  تزويد  يف  الدراسة  هذه  تساهم  االجتامعية.كام  الشبكات 
العريب بتوجهات الطاب نحو استخدامًات خدماهتا عىل الشبكات االجتامعية، وأخريًا هي استكامل 

للدراسات السابقة التي أجريت عىل بعض املجتمعات األكاديمية باململكة العربية السعودية.

4/مشكلة الدراسة:

كان لوجود الشبكات االجتامعية األثر الكبري يف منظومة التعليم اجلامعي التي يعنى الباحث هبا هنا: 
)األستاذ، الطالب، املقرر، املكتبة( ومن ثم أصبح هناك حضورًا إلكرتونيًا للفئات األربعة السابقة من 

حيث:

•وجود صفحات ألعضاء هيئة التدريس عىل مواقع التواصل االجتامعي. 	
•وجود صفحات للطاب أيضًا عىل تلك املواقع. 	

•أما الرابط بني الطالب واألستاذ فقد متثل أيضًا يف وجود صفحات لبعض املقررات. 	
العلمية ومساندة  املادة  التي تساعد األستاذ يف دعم  العلمية  التعزيزات  ومل خيرج عن سياق 
املعلومات  ملؤسسات  كان  فقد  املقرر  حول  املعلومات  من  املزيد  عىل  احلصول  يف  الطالب 

حضورًا واضحًا عىل مواقع التواصل االجتامعي.

كل ما سبق أثار لدى الباحث دافعًا لدراسة توجهات طاب وطالبًات قسم علم املعلومات 
بجامعة أم القرى نحو استخدام الشبكات االجتامعية.
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5/أهداف الدراسة:

هتدف الدراسة احلالية إىل حتقيق هدف رئيس هو: التعرف عىل اجتاه طاب وطالبًات قسم علم 
املعلومات بجامعة أم القرى نحو استخدام الشبكات االجتامعية من خال معرفة نسبة استخدام 
هي  وما  استخدامًا،  املواقع  تلك  وأكثر  والطالبًات،  الطاب  بني  االجتامعية  الشبكات  مواقع 

أغراض االستخدام؟.

6/تساؤالت الدراسة:

تسعى هذه الدراسة لإلجابة عىل التساؤالت التالية:

علم  قسم  وطالبًات  طاب  بني  االجتامعية  الشبكات  مواقع  استخدام  نسبة  هي  •ما  	
املعلومات يف جامعة أم القرى؟

•ما هي األسباب وراء عدم استخدام الطاب ملواقع الشبكات االجتامعية؟ 	
•ما هي املواقع االجتامعية األكثر استخدامًا من قبل جمتمع الدراسة؟ 	

•هل هناك فروق بني اجلنسني يف نسبة استخدام مواقع الشبكات االجتامعية؟ 	

7/ جمتمع الدراسة:

طبقت هذه الدراسة عىل جمتمع طاب وطالبًات قسم علم املعلومات بجامعة أم القرى بمكة املكرمة، 
بعض  استشارة  وبعد  وطالبة،  طالب   )1400( يف  والطالبًات  الطاب  عدد  الباحث  حرص  وقد 
مجيع  وهم  املجتمع  كل  هي  الدراسة  عينة  تكون  أن  الرضوري  من  أنه  إىل  الباحث  توصل  املهتمني 
طاب وطالبًات قسم علم املعلومات بجامعة أم القرى. طلب منهم زيارة املوقع اإللكرتوين لتعبئة 

االستبانة، استجاب عدد )466( منهم بنسبة )30%( موزعة عىل النحو التايل:
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شكل رقم )1(

8/ منهج الدراسة:

عىل  واإلجابة  الدراسة  هدف  لتحقيق  وذلك  التحلييل  الوصفي  املنهج  عىل  الدراسة  تعتمد 
واستخدام  واقع  لنا  تعكس  مؤرشات  إىل  للوصول  وذلك  إليها،  اإلشارة  سبق  التي  تساؤالهتا 
القرى، وقد استعان  أم  املعلومات بجامعة  الشبكات االجتامعية بني طاب وطالبًات قسم علم 

الباحث بعدد من أدوات مجع البيانات ومنها:

•مراجعة اإلنتاج الفكري املنشور يف موضوع الدراسة. 	
•تفحص وحتليل املواقع اإللكرتونية التي تفيد املوضوع. 	

•إضافة إىل االستبانة التي تم اإلشارة إليها سابقًا. 	
الدراسة مع  إليها  التي توصلت  النتائج  الباحث خال تدريسه مناقشة  •لقد استفاد  	

الطاب والطالبًات.
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9/ أدوات مجع البيانات:

استخدم الباحث يف هذه الدراسة االستبانة كأداة جلمع البيانات لقياس مدى االستخدام وتضمنت 
)9( أسئلة تنوعت بني أسئلة مفتوحة وأخرى مغلقه، واستخدم الباحث نظام االستبيان اإللكرتوين 
عىل موقع ttp://goo.gl/159U3، بغرض االستفادة من اإلمكانيات التي توفرها االستبيانات 

اإللكرتونية للباحث وأفراد العينة،ومنها:

•توفري الوقت واجلهد يف عمليات التوزيع والتجميع. 	
•تفريغ البيانات إلكرتونيًا. 	

•التيسري عىل جمتمع الدراسة يف تعبئة االستبانة. 	

بقسم  التدريس  هيئة  أعضاء  من  عدد  أراء  أخذ  طريق  عن  االستبانة  مصداقية  درجة  اختبار  تم 
علم املعلومات بجامعة أم القرى، وقد تم تطبيق الدراسة خال منتصف الفصل الدرايس األول 
من العام اجلامعي 1433-1434هل/2012-2013 م، وهي الفرتة املائمة قبل انشغال الطلبة 
بالقسم  التدريس  هيئة  أعضاء  الزماء  بزيارة  الباحث  وقام  )الدورية(،  الفصلية  باالختبارات 
الستئذاهنم بأن يقوم الطلبة بتعبئة استبيان الدراسة اإللكرتوين مبارشة وتواجد الباحث يف القاعة 
وذلك لإلجابة عىل استفسارات املستجيبني، كام طلب من الزميات عضوات هيئة التدريس بقسم 
الدخول عىل موقع  املستويات  الطالبات يف مجيع  يطلبوا من  أن  الطالبات  بشطر  املعلومات  علم 

االستبانة اإللكرتونية لإلجابة عىل األسئلة، وقد حقق هذا األسلوب أهدافه.

10/اخللفية النظرية ملوضوع الدراسة:

1/10 قسم علم املعلومات بجامعة أم القرى:

نشأ قسم علم املعلومات خال عام 1404 هل 1985م، حيث صدرت املوافقة السامية بإنشاء كلية 
العلوم االجتامعية لتضم عددًا من األقسام األكاديمية ومن بينها قسم علم املكتبات واملعلومات 
بخطة  واملعلومات  املكتبات  جمال  يف  متخصصني  جامعيني  حاليًاً(،لتخريج  املعلومات  )علم 
دراسية تكونت من )130( ساعة معتمدة للحصول عىل درجة البكالوريوس يف ختصص املكتبات 
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واملعلومات يف ختصصني مها: األول: يف جمال املكتبات املدرسية ومصادر التعلم، والثاين: يف جمال 
العمليات الفنية وخدمات املعلومات.

يف بداية العام الدرايس )1408هل( بدأت الدراسة يف القسم بقبول أحد عرش طالبًا، واستمر القسم 
يف تطوير اخلطة الدراسية وكان التغيري األخري يف عام )1425هل(، إذ أعقبه تغيري مسمى القسم. 
القسم من )قسم  تعديل مسمى  للقسم مع  الدراسية اجلديدة  اعتمد جملس اجلامعة اخلطة  حيث 

املكتبات واملعلومات( بجامعة أم القرى ليصبح )قسم علم املعلومات(.

وحاليًاً مسجل بالقسم حتى الفصل الدرايس األول 1434/1433 هل - 2013/2012م 
)1509( طاب وطالبات )1076( طالبة )433( طالبًاً، والرسم البياين رقم )2( يبني عدد 

الطاب حسب مستواهم الدرايس.

شكل رقم )2(

2/10 الشبكات االجتامعية:

من  العديد  هناك  أن  اتضح  الدراسة  موضوع  يف  الفكري  اإلنتاج  وقراءة  البحث  خال  من 
املصطلحات املستخدمة للداللة عىل الشبكات االجتامعية يف اللغة اإلنجليزية ومنها:
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من  هو  • 	 " االجتامعية  "الشبكات  مصطلح   Online Social Networks )OSN(
املصطلحات املستخدمة يف علم االجتامع.

• خدمات الشبكات االجتامعية. 	Social Networking Services

• مواقع الشبكات االجتامعية عىل الويب، 	Social Networking Web Sites )SNWs(
• 	Social Graph اخلارطة االجتامعية

وقد حرص موقع أليكسا إنرتنت وموسوعة ويكيبيديا عدد مواقع الشبكات االجتامعية الرئيسة يف 
حدود )164( موقعًا مسجًا فيها حوايل ربع مليار مستخدم، منهم )264( مليون فقط عىل موقع 
Myspace، يليها شبكة Qzone وهي شبكة اجتامعية باللغة الصينية حيث بلغ عدد مستخدميها يف 

مطلع عام ) 2009م( أكثر من )200( مليون مستخدم.

1/2/10 املواقع االجتامعية:

بطريقة  االجتامعية  الشبكات  مواقع  أهم  تقديم  خاله  من  يستطيع  منهج  إجياد  الباحث  حاول 
)Online College Degrees((3( اختارت فيه  به  البحث توصل إىل تصنيف قامت  مصنفة، وبعد 

)25( شبكة اجتامعية هتم املكتبيني وصنفتهم إىل )3( فئات عىل النحو اآليت:

 Facebook،:وهي شبكات   )6( واملوظفني،وتضمنت  املستخدمني  مع  للتواصل  االتصاالت: 
Myspace، Ning، Bloh، LinkedIn، Twitter

 • 	 Wikipida، PBwiki،وهي شبكات   )10( وتضمنت  املعلومات  لتبادل  التوزيع: 
 Footnote، commnityWlak، SlideShaer، Digg.StumbleUpon، Daft DoggyFilckr،

YouTube، Teacher Tube، Second Life،
وهي  شبكات   )  • 	6  ( وتضم  اخلاصة،  والبيانات  للمعلومات  الوصول  تسهيل  التنظيم: 

aNobil، Del.icio، Netvibes، Connotea، LibraryThing، lib.rario.us

كام خلص اخلليفي )2009م( املجاالت التي تستخدم مواقع الشبكات االجتامعية يف ثامنية جماالت 
وهي:

(3(  http://www.collegedegree.com/library/financial-aid/(5-useful-social-networking-tools-for-librarians (
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التعارف والصداقة. 1 .“
إنشاء شبكات للجهات واملؤسسات املختلفة. 2 .

إنشاء جمموعات اهتامم. 3 .
إنشاء صفحات خاصة باألفراد واجلهات. 4 .

الربجميات املتوفرة داخل الشبكة االجتامعية. 5 .
استخدامًات ترفيهية. 6 .

وسائل االتصال بني أفراد املجتمع. 7 .
الدعاية واإلعان)4). 8

التي  واخلدمات  إنشائها  من  اهلدف  حسب  االجتامعية  الشبكات  أنواع  نصنف  أن  يمكن  وكام 
تقدمها، إىل ثاثة أنواع وهي:

مواقع شخصية:ألفراد أو أشخاص وجمموعة أصدقاء متكنهم من التعارف وإنشاء  1 .
.)Facebook /Twitter( صداقات بينهم، مثل

مواقع ثقافية: ختتص بنشاط فني معني وتربط املهتمني بموضوع أو ختصص معني،  2 .
) The European Library/Library thing/ ( مثل

مواقع مهنية:وهي التي تنشأ بواسطة املؤسسات املهنية بغرض جتميع املهتمني بمهنيه  3 .
.)linkedin( معينة، مثل

ويف تصنيف آخر هلند البلويش ) 2012م( التي صنفت أنواع مواقع التواصل االجتامعي إىل مخس 
فئات عىل األسس التالية:

•اللغة: من املواقع التي تدعم اللغة العربية مثل الفيسبوك. 	
•التكلفة: باإلضافة إىل املواقع املجانية، هناك بعض مواقع التواصل االجتامعي تتطلب  	

االشرتاك املدفوع.
•التخصص: وقسمتها إىل نوعني: عامة ومتخصصة. 	

(4(  Cybrarians journal، 18 ع، (http://journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=382:—
———— 20—20——-&catid=164:2009-05-20-10-02-29
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النصوص،  يف  تتعدد  التي  حمتواها  حيت  من  االجتامعية  املواقع  ختتلف  •املحتوى:  	
الصور، الفيديو.

•حجم النص: تتحكم بعض املواقع االجتامعية بحجم النص املتاح للمشرتك املساهم  	
.Twitter فيه به مثل

2/2/10 مواقع التواصل االجتامعية األجنبية:

من خال املتابعة املستمرة ملوضوع الدراسة وجد الباحث أن مواقع التواصل االجتامعية يف ازدياد 
مستمر وخاصة املتفرعة من املوقع األصيل حسب اللغات وبعضها حسب مسمياهتا وحمتوياهتا، 
وهناك العديد من املسامهات كام ذكرنا سابقًا يف تصنيف تلك املواقع، وقام الباحث بتقسيم تلك 

املواقع حسب الغرض من االستخدام عىل النحو التايل:

• 	Google+، Twitter،Myspace ،Facebook :التواصل االجتامعي
• 	Wordpress ،Blogger :التدوين
• 	 Flicker، Google Picasa:مشاركة الصور
• 	 Dailymotion،YouTube :مشاركة الفيديو
• 	Scripped ،Slideshare :مشاركة الوثائق
• 	Yahoo Colander ، Google Colander:تنظيم املواعيد

وقد استخدم الباحث هذا التصنيف يف حتليل نتائج الدراسة.

3/2/10 مواقع التواصل االجتامعية العربية:

أنشأت بعض الشبكات االجتامعية العربية بعضها منها مازال مستمرًا يف تقديم خدماته وبعضها 
اآلخر أوقف خدماته، وفيام ييل نستعرض بعضًا من أشهر املواقع العربية املستمرة يف تقديم خدماهتا 

إىل تاريخ إعداد هذه الدراسة ومن أمثلتها:

(: أتيح من قبل الرشكة األم تويرت بغرض دعم النص العريب  • 	artwitter.com (تويرت العريب
واجتاهه من اليمني إىل اليسار بداًل من اليسار إىل اليمني مما يسبب ظهورًا مشوهلًا للروابط 

واجلمل العربية.
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الشبكات  أشهر  ِمن   ، • 	:)http://maktoob.yahoo.com( مكتوب  أصحاب  موقع 
االجتامعية العربية وهي خدمة التشبيك االجتامعي املقدمة من املوقع العريب الشهري 
والذي تم دجمه مع رشكة "ياهو" يف أغسطس ) 2009م(، وقد ساهم  "مكتوب"، 
عىل إتاحة عدد من األدوات واخلدمات باللغة العربية. إىل جانب طرح نسخ عربية 

Yahoo Mail وخدمات Yahoo! Messenger من برنامج الرتاسل الفوري
خدمات  يقدم  عربية،  اجتامعية  شبكه  هو  • 	: )friendawy.com( فرينداوي موقع 
متعددة: اجتامعية، ثقافيه، سياسيه، رياضية وإنشاء مدونات وجمموعات، ومشاركة 

الصور وامللفات.
هو موِقع اجتامعي عريب،تم أطاق املوقع يف نوفمرب من  • 	: )ikbis.com( موقع إكبس
عام )2006م( من قبل رشكة تووت ومقرها األردن، وهو متخصص ملنتجي مقاطع 
الفيديو ويتيح تبادل وحتميل، ومشاركة وعرض مقاطع الفيديو، والتي يتم حتميلها 
من ِقبل األعضاء أو املستخِدمني، ويعترب من أقوى املواقع االجتامعية العربية يف نرش 

YouTube وحتميل ومشاركة الفيديوهات، ويرشح كموقع بديل عربيًا ملوقع
• موقع اجتامعي بتقنية متخصصة، تضم  	)arabcrunch.net(:شبكة عرب كرنش نت
بني أعضائها التقنيني، وأصحاب الريادة من املستخِدمني العرب، وقد أنطلق املواقع 
العربية  املرشوعات  تغطي  اإلنجليزية  باللغة  احرتافية  بمدونة   ) )2008م  عام  يف 
التقنية وهي بذلك تقدم خدمة يف دعم اإلبداع من خال ربط وتشبيك الرياديني من 

الوطن العريب لدهيا عرب املوقع االجتامعي.
الفيديو  موقع يعمل عىل نرش ومشاركة مقاطِع  • 	:)naqatube.com( النقي اليوتيوب 
اخلالية ِمن املحاذير الرشعية بني أعضائها، مكونًا شبكة اجتامعية عربية )جمتمع نقاء( 
ملشاهدة الفيديوهات املحملة من ِقبل األعضاء، وهو يقوم بجلب مقاطع الفيديو من 

YouTube موقع )يوتيوب( نفسه، معتربًا نفسه بديًا رشعيا عن موقع
وإذا ما قورنت هذه املواقع العربية باملواقع األجنبية فإننا نستطيع القول إهنا ما زالت يف بداياهتا 
لتقديم أفضل اخلدمات،  الشبكات األجنبية والبد هلا أن تتطور  املنافسة مع  وليست يف مستوى 
وحماولة من الباحث ملعرفة أكثر املواقع االجتامعية استخدامًا ومن خال البحث بني الدراسات 
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أن  Alexa،Revenue،Wikipediaعىل  )مثل:موقع  املواقع  كل  تقريبًا  أمجعت  املنشورة  واملقاالت 
شبكة Facebook حتتل املركز األول عامليًا من حيث عدد املستخدمني )بليون( مستخدم يف )فرباير 

2013م(.

كذلك أفاد موقع Alexa بتاريخ 2012/12/21م عن أكثر مواقع التواصل االجتامعية استخدامًا 
 ،twitter والثالث موقع Facebook، جاء يف املركز األول يليه موقعYouTube يف السعودية هو موقع
يف حني أن الرتتيب الدويل يضع Facebook يف املركز األول ويليه YouTube، وشبكة twitter يف 

املركز العارش.

11/ الدراسات السابقة:

معدل  قياس  وهو  رئيس  هدف  حتقيق  إىل   – سابقًا  أشار  – كام  الدراسة  هذه  يف  الباحث  هدف 
استخدام مواقع التواصل االجتامعي املتاحة عىل اإلنرتنت، وتم حرص الدراسات السابقة ملوضوع 
الدراسة من خال البحث يف قواعد البيانات املتاحة عىل الويب مثل الدليل الببليوغرايف لإلنتاج 
الفكري العريب يف جمال املكتبات واملعلومات حلرص الدراسات العربية، إضافة إىل البحث يف بعض 
قاعدة   ،Cybrarian  ،3000 العربية  الوطنية،  فهد  امللك  مكتبة  جملة  مثل  اإللكرتونية  الدوريات 
املعلومات الرتبوية وغريها من الدوريات الورقية. وأما فيام يتعلق باإلنتاج الفكري األجنبي فقد 

تم االستعانة بقواعد املعلومات مثل:

خال  ومن   ،LISA, UMI Dissertation Abstracts Library Literature/ FT First Search  
البحث يف قواعد معلومات املكتبة الرقمية السعودية، وقد أظهرت نتائج البحث توفر عدد جيد من 

الدراسات عن الشبكات االجتامعية، ويمكن تقسيم الدراسات السابقة وفقًا للمحاور التالية:

دراسات تتعلق باجتاهات الطاب نحو استخدام اإلنرتنت بشكل عام.)5). 1

الشبكات  استخدامات  واقع  معرفة  إىل  الوصول  هبدف  الدراسات  من  الفئة  هذه  إدراج  الباحث  آثر   )5(
بيئة الويب منذ بداية استخدامها حوايل )2005( يف الوطن العريب ومن ثم  االجتامعية كأحد تقنيات 

التعرف عىل واقع وبداية استخدام الطاب ملواقع التواصل االجتامعية.
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دراسات تتعلق باجتاهات الطاب نحو استخدام مواقع التواصل االجتامعي. 2 .
دراسات تتعلق بتطبيقات مواقع التواصل االجتامعي يف جمال املكتبات واملعلومات. 3 .

وجد الباحث العديد من الدراسات املتعلقة هبذه املحاور، كام الحظ أن هناك توجه جيدًا من قبل 
طاب الدراسات العليا والباحثني يف تناول موضوع الشبكات االجتامعية سواء كان ذلك اإلنتاج 
الفكري باللغة العربية أو األجنبية، وستتناول الدراسة يف هذا االستعراض بعض من الدراسات 
يف املحور الثاين، وأما الدراسات يف املحور األول التي تناولت توجه طاب التعليم العايل نحو 
بموضوع  املبارش  التوسع الرتباطها  استعرضها بيشء من  فسيتم  االجتامعية  الشبكات  استخدام 

الدراسة، وفيام ييل عرض الدراسات السابقة:

1/11 املحور األول: دراسات تتعلق باجتاهات الطالب نحو استخدام اإلنرتنت:

أجرى احلريب )2012م( دراسة عن استخدامًات عدد )105( من الطاب السعوديني املبتعثني 
نسبة  أن  إىل  الباحث  وتوصل  الدرايس،  حتصيلهم  يف  لإلنرتنت  بأمريكا   West Virginia بجامعة 
استخدام اإلنرتنت عالية بني جمتمع الدراسة، ومع ذلك أفادت النتائج بحاجتهم التدريبية لتطوير 
مهاراهتم،وأوصت الدراسة بأن يتلقى الطاب املبتعثني دورات تدريبية يف استخدام اإلنرتنت قبل 
العام والتعليم  التعليم  الدراسية، مع رضورة تفعيل استخدام اإلنرتنت يف مراحل  بداية بعثاهتم 
إقامة  يف  أكرب  بدور  الثقافية  وامللحقيات  السعودية  األندية  تقوم  بأن  الدراسة  وأوصت  العايل، 

الدورات التدريبية.

وقام الصلييل )2011م( بإجراء دراسة للتعرف عىل واقع مهارات طاب كلية التجارة بجامعة 
أن  لتؤكد  الدراسة  نتائج  جاءت  وقد  إلكرتونية،  تعليمية  كأداة  اإلنرتنت  استخدام  يف  الكويت 
استفادة  أن  كذلك  النتائج  وأظهرت  الدرايس،  التحصيل  مستوى  من  ترفع  اإلنرتنت  استخدام 
الدراسة  أكرب، وأوصت  اإلنجليزية  اللغة  متقدم يف  لدهيم مستوى  للذين  اإلنرتنت  الطاب من 
إىل رضورة تبني خطط تطبيق نظم التعليم اإللكرتوين، إدراج مقرر متهيدي لطاب السنة األوىل 

يتضمن تعلمهم مهارات استخدام اإلنرتنت والتعليم اإللكرتوين.
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وأجرى إسامعيل )2009م( دراسة هدفت إىل معرفة استخدامًات طاب اجلامعة لإلنرتنت يف 
يمثلون  وطالبة  طالب   )402( من  الدراسة  جمتمع  ن  وتكوَّ األكاديمية،  العلمية  املعرفة  اكتساب 
املعتمدة  التدريس  للباحث أن طريقة  الدراسة أتضح  نتائج  أربع كليات بجامعة السويس، ومن 
عىل التلقني حتول دون االستفادة من اإلنرتنت، أن اعتامد أستاذ املادة عىل "الكتاب املقرر" جيعل 
الطالب حيجم عن التوسع يف القراءات اإلضافية ملصادر املعلومات املتوفرة عىل اإلنرتنت، باإلضافة 
إىل املعوقات التي تواجه الطاب نحو االستفادة من اإلنرتنت ومنها االنقطاع املستمر يف خدمة 
االتصال باإلنرتنت مع ضعف يف رسعته، وأوصت الدراسة إىل رضورة تغيري الفلسفة التعليمية 
املعلومات  مصادر  استخدام  عىل  الطاب  تدريب  الذايت،  التعليم  إىل  التلقيني  األسلوب  من 

اإللكرتونية.

ويف دراسة قام هبا الغديان )2007م( عن استخدام طاب جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسامية، 
تم اخذ عينة من طاب أربع كليات باجلامعة بلغ عددهم )145( طالبًاً، وأظهرت نتائج الدراسة 
أفراد  الذايت، )92%( من  التدريب  العينة تعلموا استخدام اإلنرتنت من خال  أن حوايل نصف 
ومن  الكليات،  يف  احلاسب  أجهزة  توفر  عدم  بسبب  اجلامعة  يف  اإلنرتنت  يستخدمون  ال  العينة 
أهم التطبيقات التي يستخدموهنا يف احلاسب هو برنامج معاجلة النصوص، واستخدام حمركات 
تكثيف  مع  بالكليات  اآليل  احلاسب  أجهزة  توفري  إىل  الدراسة  وأوصت  اإلنرتنت،  يف  البحث 
االستخدام  عىل  للطاب  التدريس  هيئة  أعضاء  تشجيع  ورضورة  للطاب،  التدريبية  الدورات 

والتفاعل مع التقنيات احلديثة.

حيصلون  التي  والفوائد  لإلنرتنت  ُبعامن  قابوس  السلطان  جامعة  طاب  استخدام  أسباب  وعن 
نتائج  وبينت  طالبًاً،   )420( من  عينتها  كونت  دراسة  )2005م(،  ونجم  الرواس  أجرى  عليها 
الدراسة أن حوايل )63%( بدأوا استخدام اإلنرتنت فقط عند دخوهلا اجلامعة، واألوقات املفضلة 
لدهيم الستخدام اإلنرتنت هي مابني املحارضات ألهنم يفضلون استخدام اإلنرتنت من اجلامعة، 
والدردشة.  اإللكرتوين  والربيد  العلمي  البحث  بني  تراوحت  فهي  استخدامًاً  املواقع  أكثر  وعن 
أجهزة  تأمني  مع  اجلامعة  داخل  وإتاحته  للطاب،  اإلنرتنت  تدريس  برضورة  الدراسة  أوصت 

احلاسب اآليل الازمة لتمكني الطاب من االستفادة من وقتهم أثناء تواجدهم باجلامعة.
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2/11 املحور الثاين: دراسات تتعلق باجتاهات الطالب نحو استخدام مواقع التواصل االجتامعية:

أجرى عصام عبيد )2011م( دراسة هتدف إىل معرفه توجهه عدد )306( من طاب وطالبًات 
كلية احلاسب اآليل واملعلومات بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسامية نحو استخدام الشبكات 
أهم  ومن  رأهيم،  يف  الشبكات  وأهم  استخدامهم،  ونسبة  هبا  إملامهم  مدى  ومعرفة  االجتامعية، 
النتائج التي توصل إليها الباحث: احتل موقع الفيسبوك املركز األول بني بقية املواقع األخرى، 
وأن غالبية أفراد العينة كان استخدامهم للشبكات االجتامعية ال يتعدى العاقات االجتامعية،كام 

كشفت الدراسة عن ضعف املحتوى العريب يف مواقع الشبكات االجتامعية.

وبحث سلطان الدهاين )2010م( يف دراسته عن توجه الطاب املنتظمني وطاب التفرغ اجلزئي 
يف مرحلة املاجستري يف جامعتي الكويت وWisconsin-Milwaukee بالواليات املتحدة األمريكية 
نتائج الدراسة التي أجريت عىل عينة مكونة من  نحو استخدام الشبكات االجتامعية، وأظهرت 
)132( طالبًا من اجلامعتني أن معظم أفراد العينة)89%( يتعاملون مع الشبكات االجتامعية، كام 
وجد الباحث أهنم يستخدمون التطبيقات التالية: مشاركة الفيديو، والتأليف التعاوين هي األعىل 
الباحث  امللفات، وقد أرجع  الصور ومشاركة  تبادل  التطبيقات مثل  ببقية  يف االستخدام مقارنة 
السبب وراء ذلك هو ضعف التدريب عىل مثل هذه التطبيقات، ومن النتائج املهمة التي توصل 
إليها الباحث أيضًا وجود فروق كبرية بني الطاب عىل أساس االنتامء املؤسيس، وقد أفادت عينة 
الدراسة أن السبب وراء هذه الفروق يرجع إىل بعض العقبات مثل القيود املفروضة عىل الوصول 

إىل بعض املواقع االجتامعية ألسباب أمنية وسياسية وتقنية.

ومن خال عينه مكونة من )22( من طاب وأعضاء هيئة التدريس بكليات ومعاهد العلوم التطبيقية 
كمصدر  اإللكرتونية  املدونات  استخدام  عىل  دراسة  2009م(  )منصور،  أجرى  الكويت،  بدولة 
رقمي، وقد كشف الدراسة إىل االستفادة من املدونات يف االستشهاد املرجعية يف أبحاثهم، كام أفادت 
عينة الدراسة إىل إمكانية أن تصبح املدونات مصدرًا رقميًا للمعلومات وذلك لسهولة الوصول إليها، 

وإمكانية حتميلها وطباعة حمتواها.

هبدف  املتلقني،  مجهور  عىل  االجتامعي  التواصل  شبكات  تأثري  دراسة  )2012م(  املنصور  أجرى 
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إهنام  املوقعني،  حمتوى  حتليل  عمليه  أسفرت  وقد  نت(  والعربية.  )الفيسبوك  موقعي  حمتوى  حتليل 
يقدمان مادة إخبارية متنوعة )سياسية، اقتصادية، اجتامعية، ثقافية، رياضية( جتعلهام من املواقع التي 
تركز  املواقع  إن  النتائج  بينت  كام  العربية،  جمتمعاتنا  يف  متعددة  رشائح  من  والرضا  بالقبول  حتظى 
صور  الرياضية،  الصور  الصحفية،  الصور  الفوتوغرافية،  )الصور  مثل:  الصورة  عىل  كبري  بشكل 

الكاريكاتري، والرسوم الساخرة(.

يف  البكالوريوس  مرحلة  طاب  قبل  من  االجتامعية  الشبكات  موقع  استخدام  عن  دراسة  ويف 
اجلامعات الرتكية أجرى الباحثان Argan ،Akyıldız )2011م( دراسة عىل عدد )1300( طالب، 
للتعرف عىل أغراض استخدام الفيسبوك، وقد أظهرت نتائج دراستهام أن حوايل )7%( فقط ليس 
ويستغرق  يوميًا  مرة  من  أكثر  الشبكة  هذه  يستخدمون  العينة  وبقية  الفيسبوك،  يف  حساب  لدهيم 
نسبة  أعىل  األصدقاء  مع  والتواصل  االتصال  سجل  وقد  دقيقة(،   30-15( حوايل  استخدامهم 

استخدام.

واملامرسني  الطاب  استخدامًات  عن   ،Sandars، Schroter، )2007( من  لكل  دراسة  ويف 
التعليم  الويب 2.0 يف  لتقنية  الربيطانية  ليدز  )االستشاريني وأطباء االمتياز( بكلية الطب بجامعة 
الطبي، وذلك لتحديد العوائق التي تواجههم، وتكونت عينة الدراسة من )3000( مستجيب، وقد 
توصا إىل أن هناك إحاطة عالية يف خمتلف تقنيات الويب 2.0 لدى مجيع أفراد العينة مع ارتفاع نسبة 
استخدامًات الشبكات االجتامعية لدى الطاب املتوقع خترجهم عن بقية فئات العينة، وقد أفادت 
نتائج الدراسة بنقص يف مهارات استخدام التقنيات احلديثة للتعليم الطبي، ورغبة أفراد العينة يف 
تعلم تلك املهارات، ومن أهم توصيات الدراسة زيادة توعية الطاب واملامرسني بفاعلية الشبكات 

االجتامعية مع تنظيم دورات تدريبية يف هذا املوضوع.

3/11 املحور الثالث:دراسات تتعلق بتطبيقات مواقع التواصل االجتامعي يف جمال املكتبات واملعلومات

اجلامعية  املكتبات  مواقع  تقدمها  التي  اخلدمات  )2012م( عن  البلويش  هلنادي  دراسة  يف أحدث 
سعودية  جامعية  مكتبة   )33( بني  من  مكتبات   )7( أن  الدراسة  توصلت  الفيسبوك،  صفحة  عىل 
لدهيا صفحة عىل الفيسبوك، أقدمها صفحات مكتبة جامعتي امللك سعود وامللك عبدالعزيز، مل جتد 
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الدراسة التفاعل املطلوب من قبل املكتبات للرد عىل أسئلة املستفيدين، مما نتج عنه انخفاض يف عدد 
التعليقات عىل احلوائط، متحورت أسئلة املستفيدين عىل اخلدمات املرجعية، باإلضافة إىل أن )6( 
مكتبات تعتمد اللغة العربية عىل صفحاهتا ومع هذا تبقى عناوين بعض املكتبات باللغة اإلنجليزية 
أن عدد  الباحثة  للنظر وجدت  امللفتة  النتائج  الفيسبوك، ومن  البحث عنها عىل  مما يصعب عملية 
متابعي صفحات املكتبات اجلامعية السعودية فقط )960( شخصًا وهو عدد منخفض جدًا إذا ما 

قورن بأعداد طاب وأعضاء هيئة التدريس باجلامعات.

علم  قسم  من  طالبًا   )250( عىل  دراسة  بإجراء   Emmanouelu الباحث  قام  )2011م(  عام  ويف 
املكتبات واملعلومات Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki باليونان 
حول معرفتهم بتطبيقات ويب 2.0 ومنها شبكات التواصل االجتامعية، وقد وجد أن غالبية أفراد 
وقد  حمدودة،  كانت  وأدواته  وخدماته  بخصائصه  معرفتهم  ولكن  التطبيق  هذا  عن  سمعوا  العينة 
إلعداد  للطاب  الدراسة  منهج  ضمن   2.0 الويب  عن  مقرر  إضافة  برضورة  الدراسة  أوصت 

مكتبيي املستقبل.

بجامعة  املستجدين  الطاب  من   )366( عدد  وانطباعات  آراء   ،)Connell، 2009( واستطلع 
،Valparaiso نحو أمهية وجود واستخدام صفحات للمكتبة عىل الشبكات االجتامعية مثل الفيسبوك 
ومايسبيس، وأظهرت النتائج أن نسبة من أفراد العينة رفضوا أن يكون استخدام صفحة املكتبة من 
خال هذه املواقع، نظرًا الحتامل التعدي عىل خصوصية الطاب، وأوصت الدراسة برضورة أن 
الشبكات  اإللكرتونية عىل  مواقعها  بإتاحة  البدء  املستفيدين عند  املعلومات رأي  تأخذ مؤسسات 

االجتامعية.

وأجرت كّل من أمنية وهبة )2009م( دراسة شاملة عن الشبكات االجتامعية وتأثريها عىل أخصائيي 
املكتبات واملكتبة، وقد ركزتا يف دراستهام عىل تواجد مؤسسات املعلومات عىل تلك الشبكة، وقد 
اآلراء  لتبادل  الفيسبوك  موقع  يلعبه  الذي  الدور  أمهية  التالية:  النتائج  أهم  إىل  الباحثتان  توصلت 
بني املكتبة ومستفيدهيا وبني األخصائيني وذلك من خال مشاركاهتم وتواجدهم، وأن استخدام 
املكتبات للتقنيات احلديثة متكن األخصائي من تقديم خدمات أكثر تطورًا، كام كشفت الدراسة عن 

حمدودية استفادة املكتبات العربية لإلمكانيات الكبرية التي يوفرها الفيسبوك.
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إضافة إىل املرشوعات البحثية العديدة يف جمال استخدام الشبكات االجتامعية ولعل من أمهها مرشوع 
 )Joint Information Systems Committee of the UK )jisc بعنوان الشبكة االجتامعية األكاديمية، 
وهيدف هذا املرشوع إىل ربط األكاديميني والطاب من خال إنشاء وتصميم شبكة اجتامعية بينهم 

مفتوحة املصدر، حتتوي عىل أكثر االستخدامًات والتطبيقات والتي تعزز عملية التعليم والتعلم.

ومن خال هذا االستعراض للدراسات السابقة العربية واألجنبية واملهتمة بموضوع الدراسة احلالية، 
التي اهتمت بدراسة واقع استخدام الشبكات االجتامعية يف عدد من الدول.

استخدام  نحو  الطاب  اجتاهات  بدراسة  يعنٌى  والذي  األول  املحور  دراسات  لنا  •كشفت  	
أو  الطاب  جانب  من  الواسع  باالستخدام  حتظ  مل  االجتامعية  الشيكات  بأن  اإلنرتنت 
الطاب كام أظهرت دراسات احلريب  انعدام استخدامها متامًا من جانب  بأنه  القول  يمكن 
)2012م(، الصلييل )2011م(، إسامعيل )2009م(، الغديان )2007م(، ومن ثم جاءت 
الدراسة احلالية للتعرف عىل واقع استخدام مواقع التواصل االجتامعية كأحد مكونات بيئة 

اإلنرتنت.
•اهتمت بعض الدراسات باستخدامًات أنواع الشبكات املختلفة. 	

 • 	)Akyidiz دراسة  مثل  الفيسبوك:  مثل  واحدة  شبكة  استخدام  واقع  بدراسة  بعضهم  اهتم 
)2011 التي أجريت عىل طاب اجلامعات الرتكية.

وتربز لنا أمهية الدراسة احلالية كوهنا من الدراسات احلديثة املهتمة بموضوع حتليل توجه استخدامًات 
مبارشة  املرتبطة  امليدانية  الدراسات  من  جيدًا  عددًا  هناك  أن  )الحظنا(  فكام  االجتامعية،  الشبكات 
باملوضوع، فاهتامم الدراسة احلالية باجلانب امليداين ودراسة واقع استخدام الشبكات االجتامعية من 
قبل طاب قسم علم املعلومات بجامعة أم القرى، هو ما ُيكسبها القيمة احلقيقية كإضافة علمية إىل 

اإلنتاج الفكري يف جمال املكتبات واملعلومات، كذلك أفادت الدراسات السابقة الباحث يف:

بناء اإلطار النظري. 4 .
بناء أدوات مجع البيانات. 5 .

اإلفادة يف حتليل النتائج من الدراسات ذات العاقة. 6 .
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12/ حتليل النتائج:

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف عىل مدى إفادة طاب وطالبًات جامعة أم القرى من اخلدمات التي 
قام  البيانات،  جتميع  وبعد  هلم،  املوجهة  االستبانة  خال  من  وذلك  االجتامعية،  الشبكات  توفرها 
البيانات وفقا ملنهج الدراسة، ووفقا ألهداف الدراسة، وتبعا لتساؤالت الدراسة،  الباحث بتحليل 

وقد قسمت إىل ) 7 ( حماور:

1/12 العمر:

توزعت أعامر عينة الدراسة من 18-36 سنة، وسجل أصحاب األعامر من 18-22 النسبة األكرب 
)75%(، يليهم األعامر من 23-27 بنسبة )22%(، وهذه األعامر الطبيعية لطاب وطالبًات مرحلة 

البكالوريوس، الرسم البياين رقم )3( يبني توزيع أفراد العينة حسب أعامرهم وجنسهم:

شكل رقم )3(

2/12 توزيع جمتمع الدراسة حسب املستوى التعليمي:

البياين  حرص الباحث عىل استخراج بيانات توزيع عينة الدراسة حسب املستوى الدرايس )الرسم 
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رقم )4((، وذلك بغرض إظهار الفروق بني أفراد العينة واستخدامهم للشبكات االجتامعية حسب 
مستواهم الدرايس، وقد تبني من خال حتليل الرسم البياين رقم )5( إن جمتمع الدراسة يف املستويات 
املتقدمة مثل املستوى السابع هم أكثر استخدامًاً ودخواًل عىل مواقع التواصل االجتامعي من طاب 
املستويات األوائل وذلك لدى الطاب والطالبات، ويمكن تفسري ذلك بأن الطاب يف املستويات 
األخرية باجلامعة يكونون أكثر استخدامًاً لإلنرتنت وخدماته، وذلك بطبيعة مقررات هذه املستويات 
النتيجة مع دراسة  ما تكون مقررات ختصصية وحتتاج إىل مرشوعات بحثية، وتتفق هذه  التي عادة 
)Sandars، Schroter، )2007 عندما وجدوا أن نسبة استخدام طاب الطب للشبكات االجتامعية 

املتوقع خترجهم أكثر من غريهم.

شكل رقم )4(
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شكل رقم )5(

3/12 استخدام الشبكات االجتامعية:

أم  بجامعة  املعلومات  علم  قسم  وطالبًات  طاب  توجه  قياس  هو  الدراسة  هلذه  األسايس  اهلدف 
القرى يف استخدام املواقع االجتامعية ومن ثم حياول الباحث معرفة أسباب عدم استخدام الشبكات 
االجتامعية موزعة حسب أعامر أفراد العينة، ومن خال إجابات العينة اتضح أن الغالبية العظمى ) 
94%( يستخدمون الشبكات االجتامعية عىل اختاف إغراض االستخدام، ومن الطبيعي أن نجد نسبة 
العينة ال يستخدمون الشبكات االجتامعية ألسباب خمتلفة، )4%( من الطاب و)2%( من  من أفراد 
الطالبات، )انظر الرسم البياين رقم )6(، وكان البد للدراسة أن تتعرف عىل أسباب عدم االستخدام، 
البياين رقم )7(، )مع ماحظة أن لبعضهم أكثر من سبب وهلذا ناحظ  ويتبني لنا من خال الرسم 
أن التكرارات مرتفعة ( وقد كان السبب األول يف عدم استخدام الشبكات هو االعتقاد »باهنا ترسق 
الوقت«، والسبب الثاين هو عدم القناعة بأمهية تلك املواقع، ومن ضمن األسباب، االعتقاد بأهنا انتهاك 
للخصوصية الفردية،ومن أفراد العينة الذين ال يستخدمون املواقع االجتامعية بسبب عدم معرفتهم ما 
هي تلك املواقع، وماذا تقدم، وأما األسباب التي تتعلق بالضوابط االجتامعية ناحظ أن نسبة )%11( 
من العينة ال يستخدموهنا بسبب منع أرسهم من استخدامها، وهذه نجدها لدى الطالبات أكثر منها عند 
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الطاب بسبب العادات االجتامعية يف األرسة السعودية، وتعتقد نسبة من العينة أن املواقع االجتامعية 
حتتاج إىل مهارات يف اللغة اإلنجليزية، وتأيت يف املرتبة قبل األخرية ممن ال يستخدم املواقع بسبب ارتفاع 

االشرتاك يف خدمة اإلنرتنت وأن الدخول وحتميل املوقع بمحتوياته حيتاج إىل وقت طويل.

شكل رقم )6(

شكل رقم )7(
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4/12 استخدام املواقع االجتامعية:

بعرضها يف  وقام  الدراسة  إجراء  استخدامًا وقت  األكثر  االجتامعية  التواصل  مواقع  الباحث  حرص 
االستبانة وترك ألفراد العينة حرية االختيار ألكثر من موقع يفضلون استخدامه، ومن خال حتليل 
املواقع استخدامًاً حسب اجلنس،  العينة عىل أكثر  أفراد  لنا توزيع  الذي يبني   )8 البياين )رقم  الرسم 
 )3(  Facebook،)2(YouTube،)1( التايل  بالرتتيب  جاءت  االستخدام  يف  األوائل  اخلمس  أن  يبني 

5(،Google+ )4(،Twitter(Flicker، وجاءت بقية املواقع شبه متقاربة مابني )%6-4(.

شكل رقم )8(

أقسام  ستة  إىل  االستخدام  أغراض  حسب  االجتامعية  الشبكات  مواقع  بتصنيف  الباحث  قام  ولقد 
وهي:

• 	Google+، Twitter My space، Face book :التواصل االجتامعي وتضمن
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• 	

• 	Word press ،Blogger :التدوين
• 	 Flicker، Google Picas:مشاركة الصور
• 	 Daily motion،YouTube:مشاركة الفيديو
• 	Scripped ،Slide share :مشاركة الوثائق
• 	Yahoo Colande ، Google Colander:تنظيم املواعيد

وناحظ من خال الرسم البياين )9( أن أكثر املواقع استخدامًا تدخل ضمن فئة مشاركة الفيديو، وهذا 
يعكس أن كل الدراسات واإلحصائيات التي تفيد بأن املنافسة حاليًا بني Face bookالذي حيتل املركز 
 ،Twitter األول بأعىل نسبة مستخدمني بني املواقع االجتامعية األخرى )300()6( مليون مسجل وبني
وGoogle+وأما YouTube فيحتل املركز الثالث بل)285( مليون مستخدم)7(، كام احتل املركز األول 
يف االستطاع الذي جيريه موقع )social-networking-websites-ToP Ten Reviews()8( وقد يكون 
سبب ارتفاع نسبة استخدام موقع)YouTube( عن بقية املواقع األخرى إىل عدة أسباب منها: سهولة 
االستخدام، ال يطلب املوقع التسجيل الستخدامه، وال يتطلب توفر برنامج معني عىل احلاسب اآليل 
أية أغراض  أكثر من  الرتفيه  إىل  التي متيل كثريا  املحتويات  املوقع، إضافة إىل عنرص مهم وهو  لفتح 

أخرى.

(6)  - http://youtubereport(009.com/category/youtube-statistics/
(7(  - http://www.facebook.com/press/info.php?statistics
(8(  -http://social-networking-websites-review.toptenreviews.com
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شكل رقم )9(

5/12 عدد مرات االستخدام:

يبدو أن استخدام الشبكات االجتامعية وزيارة مواقعها كٌل حسب رغبته أصبحت من الرضوريات 
مثل  السابقة  الدراسات  بعض  إليه  توصلت  وما  الدراسة  هذه  نتائج  تؤكده  ما  وهذا  اليومية 
أكثر من  املواقع  الدراسة يزورون  ثلثي عينة  أكثر من  بأن   ،)Akyıldız، 2011( )Zakaria،2010(
مرة يوميًا، يليهم من يزورون املواقع مرة واحدة يوميًا بنسبة )18%(، وتقل النسبة إىل )8%( للزيارة 
يوميًا إىل سببني مها: أن نسبة  املتكررة  الزيارات  العالية من  النسبة  األسبوعية، ونستطيع تعليل هذه 
كبرية من العينة يستخدمون اهلواتف الذكية يف الدخول عىل املواقع االجتامعية )أنظر7/12( خاصة 
إىل  أضف  احلارض،  وقتنا  يف  انتشارًا  األكثر  هي  أصبحت  التي  اهلواتف  تلك  إمكانيات  تذكرنا  إذا 
ذلك التسهيات والعروض التي تقدمها رشكات االتصال من ناحية االشرتاك بخدمات اإلنرتنت 
وهذا مما يسهل عملية الدخول، السبب الثاين هو القناعة والفائدة التي وجدها املستخدم من املواقع 
االجتامعية، مما جعلهم حريصني عىل أن يكونوا عىل اتصال متكرر إما ملتابعة ما يصلهم أو ما يكتب 

أو للمشاركة.
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شكل رقم )10(

6/12 الغرض من استخدام الشبكات االجتامعية:

كان الباحث يتوقع عند حتليل نتائج االستبانة أن جيد الغرض من استخدام الشبكات االجتامعية هو 
الدراسة والبحث يف املراكز األوىل، ولكن جاء هذا الغرض يف املرتبة السادسة كام هو مبني يف الرسم 
املعلومات  علم  بقسم  التدريس  هيئة  أعضاء  استخدام  أن  الباحث  علم  )11(،وحسب  رقم  البياين 
بجامعة أم القرى للشبكات االجتامعية يف عملية التعليم حمدودة جدًا والصفحات املنشئة هي للتواصل 
العام، وهلذا نجد تلك النتيجة، وأما األولوية األوىل من استخدام مواقع الشبكات االجتامعية ألكثر 
نتائج  مع  متوافقة  النتيجة  وهذه  والرتفيه،  األصدقاء  مع  التواصل  هي  كانت  العينة  أفراد  ثلثي  من 
دراسة )أمينة وهبة 2009م(، وإذا ما متت مقارنة هذه النتيجة بنتيجة خصائص أكثر املواقع استخدمًا، 
والذي كان موقع ،YouTube نجد أن هناك مفارقه ألن هذا املوقع ال يدخل ضمن مواقع التواصل 
االجتامعي، وقد يرجع ذلك إىل ضعف يف اإلحاطة بمميزات وخصائص كل املواقع، وأن االستخدام 
يأيت بناء عىل توجيه يصل عرب إحدى وسائل االتصال مثل  Blackberry أو WhatsApp لرابط مشهد 

حممل عىل YouTube، ويؤكد هذا التحليل أن الرتفيه جاء يف املرتبة الثانية.
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شكل رقم )11(:
يبني توزيع أفراد العينة حسب الغرض من االستخدام

7/12 واسطة الدخول عىل مواقع الشبكات:

من خال إجابات العينة عىل سؤال االستبانة عن الواسطة التي يستخدموهنا للدخول عىل مواقع الشبكات، وقد 
تضمن السؤال عدد )4( وسائط وهي الكمبيوتر املحمول، أجهزة التابلت، الكمبيوتر املكتبي، واهلواتف الذكية، 
تبني من خال إجاباهتم املوضحة يف الرسم البياين رقم )12( أن الدخول بواسطة اهلواتف الذكية واحلواسيب 
املحمولة هي األكثر استخدامًا بني الطاب، يليه كل أجهزة التابلت والكمبيوتر املكتبي مع ماحظة قلة العدد 
عرب  االجتامعية  الشبكات  عىل  فالدخول  الطالبات  عند  وأما  التابلت،  أجهزة  يستخدمون  الذين  الطاب  من 
الكمبيوتر املكتبي جاء يف املركز األول،يليها بنسبة )17%( اهلواتف الذكية فقط، وأما الكمبيوتر املحول فسجل 
نسبة استخدام )12%(، ومن أفراد العينة من يستخدم ثاث وسائط وهي اهلواتف الذكية، الكمبيوتر املحمول، 

وأجهزة التابلت بنسبة )9%(، وأخريًا سجل جهاز التابلت أقل نسبة بني أفراد العينة بأقل من )%1(.

ويعتقد الباحث أن هذه نتيجة طبيعية ألفراد العينة حسب الفروقات الشخصية يف اإلمكانيات املادية أواًل 



خالد بن سليمان معتوق

189

فليس الكل لدهيم أجهزة ذكية وإن توفرت فبعضهم ال حيبذ الدخول إىل اإلنرتنت من جهاز اهلاتف ألنه أكثر 
تكلفة من استخدام اإلنرتنت عرب الكمبيوتر املحمول إال إذا أتيحت خدمة  wi-Fiوهي خدمة أصبحت 

اآلن متوفرة يف غالبية املنازل واألماكن العامة كذلك وفرت اجلامعة هذه اخلدمة داخل الكليات.

شكل رقم )12(:
توزيع جمتمع الدراسة عىل عدد مرات الدخول اليومية إىل الشبكات االجتامعية

13/النتائج والتوصيات:

بعد حتليل ومناقشة النتائج، خلصت الدراسة إىل العديد من النتائج تتلخص يف اآليت:

استخدام  يفوق  الطالبات  لدى  االجتامعية  الشبكات  استخدام  نسبة  أن  النتائج  •أظهرت  	
الطاب بنسبة )%60(.

•كان االعتقاد بأن الشبكات االجتامعية ترسق الوقت هو السبب األول لدى أفراد العينة من  	
ناحية عدم االستخدام.

•الغرض األول من استخدام مواقع الشبكات االجتامعية هو التواصل مع األصدقاء. 	
•أكثر من ثلثي عينة الدراسة يزورون املواقع أكثر من مرة يوميًا. 	



اتجاهات استخدام طالب قسم علم المعلومات بجامعة أم القرى 
لمواقع التواصل االجتماعية: »دراسة تحليلية«

190

وبني  املجتمع  أفراد  بني  االتصال  قنوات  من  جديدة  قناة  يمثل  أصبح   • 	YouTube موقع 
األخصائيني فيام بينهم.

%( يف  • احتل مواقع  YouTubeاملركز األول بنسبة )81% و Face bookاملركز الثاين بنسبة )77	
نسبة استخدام مواقع التواصل االجتامعي.

•تنوع أشكال الوسائل املستخدمة للدخول عىل مواقع التواصل االجتامعية. 	
مواقع  إىل  للدخول  استخدامًا  الوسائل  أكثر  مها  املحمول  والكمبيوتر  الذكية  اهلواتف  •تعد  	

التواصل االجتامعي.
•ضعف الوعي لدى جمتمع الدراسة عن خصائص وإمكانيات الشبكات االجتامعية. 	

•زيادة مضطردة يف عدد مستخدمي الشبكات االجتامعية. 	
•ارتفاع عدد الشبكات االجتامعية خاصة الشبكات التي تقدم خدماهتا بأكثر من لغة. 	

ويف ضوء النتائج التي أسفرت عنها الدراسة ومقارنتها بنتائج الدراسات السابقة،ولتفعيل االستخدام 
األمثل خلدمات مواقع الشبكات االجتامعية، خلصت الدراسة إىل التوصيات التالية:

شبكات  استخدام  نحو  الكبري  االهتامم  هذا  تسخري  يف  أكرب  دورًا  اجلامعة  تلعب  أن  •أمهية  	
التواصل االجتامعي يف العملية التعليمية.

الشبكات  عىل  هلا  مواقع  إنشاء  عىل  العربية  العايل  التعليم  مؤسسات  تعمل  أن  •رضورة  	
االجتامعية.

•أمهية تشجيع األقسام العلمية ألعضاء هيئة التدريس إىل االستفادة من خصائص الشبكات  	
االجتامعية يف عمليات التواصل مع الطاب.

•تشجيع وتوعية الطاب بخصائص وإمكانيات الشبكات االجتامعية. 	
•عىل مؤسسات املعلومات العربية مسؤولية إنشاء صفحات هلا عىل الشبكات االجتامعية. 	

•رضورة انعقاد مؤمتر خيصص ملناقشة كيفية االستفادة من خدمات الشبكات االجتامعية يف  	
العملية التعليمية.

دراسات مستقبلية:

•حتليل حمتوى صفحات أعضاء هيئة التدريس بمواقع التواصل االجتامعي. 	
• احلضور اإللكرتوين للمكتبات األكاديمية عىل مواقع التواصل االجتامعي.	
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14/ املراجع
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التعليم والبحث العلمي يف جمال عامرة املعلومات مع خريطة تعليمية يف دول العامل

د. زهري بن سليامن مالكي
 أستاذ تقنية املعلومات املساعد قسم املعلومات 

ومصادر التعلم - جامعة طيبة، املدينة املنورة

املستخلص: 

تطور  مدى  عىل  التعرف  إىل  الدراسة  هتدف 
املختلفة  الدول  املعلومات يف  مقررات عامرة 
واملعلومات  املكتبات  أقسام  يف  ومكاهنا 
العربية من خالل التعرف عىل بدايات التعليم 
القريبة،  والتخصصات  املعلومات  عامرة  يف 
بني  والربط  اجلارية  للبحوث  نموذج  وأهم 
هذا  الرقمية،  واملكتبات  املعلومات  عامرة 
عامرة  تعليم  خريطة  عىل  التعرف  عن  فضاًل 

املعلومات بدول العامل.

أواًل: مقدمة منهجية: 

1/1 أمهية الدراسة: 

 Information( املعلومات  عامرة  برزت 
أواخر  منذ  كمجال   Architecture: IA)
استخدامات  أصبحت  عندما  التسعينيات 
ويتضمن  لإلنرتنت  أساسيًا  أمرًا  الويب 
مواقع  داخل  اإلبحار  نظم  تصميم  املقرر 
األفراد  ملعاونة  وذلك  واإلنرتنت  الويب 
بنجاح  وإدارهتا  املعلومات  عىل  للعثور 

(Morville & Rosenfeld. 2007م(.

املعلومات يف ختصص  مقرر عامرة  بدأ  لقد 
أساسًا  لالهتامم   LIS واملعلومات  املكتبات 
يف  وإتاحتها  املعلومات  تنظيم  بكيفية 
وكان   Web architecture الويب  عامرة 
ضمن  برناجمًا   11 التعليمية  الربامج  عدد 
 Chu. H.( واملعلومات  املكتبات  مقررات 
2006م( منها اجلامعة الكاثوليكية ودرجة  اعلم: العدد الثاني عشر 

جمادى األولى 1434هـ/ إبريل 2013م
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 Graduate GCIA علمية ىف جامعة كنت، كام متنح جامعة إنديانا الشهادة العالية يف عامرة املعلومات
املتعلقة  املعرفة  من  شامل  جسد  لتقديم  صممت  التي   Certificate in Information Architecture

واملهارات املحورية الالزمة يف التطبيق يف املواقف الفعلية.
.)http: //www.slis.indiana.edu/dgrees/arch.php(

أما يف عام 2012م. وطبقًا ملسوحات معهد عامرة املعلومات، فقد وصل عدد اهليئات واجلامعات التي 
18 دولة،  64 هيئة يف  املعلومات إىل  الشهادات والدبلومات واملاجستري والدكتوراه يف عامرة  تقدم 
عامرة  معهد  مسوحات  تتبع  طريق  عن  بحرصها  الباحث  قام  وقد  املتحدة.  الواليات  يف  ومعظمها 
مقررات  بروز  والعرشين  احلادي  القرن  من  األول  العقد  شهد  وقد  املتحدة.  بالواليات  املعلومات 
iSchools وأقسام ومدارس املكتبات  جديدة أضيفت لتطوير التعليم يف كل من مدارس املعلومات 

واملعلومات السيام يف الواليات املتحدة، وهذه املقررات هي: 

أ- عامرة املعلومات.  ب- املكتبات الرقمية. 

ج- إدارة املعرفة )أمحد أنور بدر، 2012م(.

كام أن هذه املقررات الثالثة كانت من بني ما يسمى بالرتكيزات Concentrations يف كثري من مدارس 
املقررات  هذه  عن   )Chu. Heting. 2010( شو  هيتنج  للباحث  دراسة  وىف  واملعلومات  املكتبات 
اجلديدة والرتكيزات وعدد مرات تكرارها التي تصل إىل 45 جامعة فكانت النتيجة بالنسبة للتكرارات 

للعرشة األوائل كام ييل: 

تكرار املقرر 
يف مناهج 

علم املكتبات 
واملعلومات

اسم املقرر باللغة العربيةاسم املقرر اجلديد )أو املضاف(

27Digital Librariesاملكتبات الرقمية

24Web Site design. Web applicationتصميم موقع الويب / تطبيقات الويب

22Computer / Information / Internet / Networkشبكات اإلنرتنت / احلاسبات / املعلومات

12Digitization. Digital Preservationالرقمنة / احلفظ الرقمي والتصميم
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تكرار املقرر 
يف مناهج 

علم املكتبات 
واملعلومات

اسم املقرر باللغة العربيةاسم املقرر اجلديد )أو املضاف(

11 Information architecture عامرة املعلومات

11Cyber Space Law & Policyسياسة وقوانني الفضاء اخلارجي

10Knowledge Management إدارة املعرفة

10Competitive intelligence / HCIالذكاء التنافيس / التفاعل بني اإلنسان واحلاسب

9Interface. User interfaceالتفاعل مع املستفيد

9Metadata امليتاداتا

2/1 مشكلة الدراسة وتساؤالهتا: 

 ترتكز هذه املشكلة يف التعرف عىل مدى تطور مقررات عامرة املعلومات يف الدول املختلفة ومكاهنا يف 
أقسام املكتبات واملعلومات العربية، ويمكن بلورة املشكلة يف التساؤالت التالية: 

ما هي أهم تعاريف عامرة املعلومات؟ 1 .
ماذا عن بدايات التعليم يف عامرة املعلومات وارتباطه بعلم املكتبات واملعلومات؟ 2 .

ماذا عن البحوث العلمية يف عامرة املعلومات والتخصصات القريبة؟ 3 .
. 4 ما هو أهم نموذج للبحوث اجلارية والربط بني عامرة املعلومات واملكتبات الرقمية؟

ماذا عن خريطة تعليم عامرة املعلومات بدول العامل؟ 5 .

3/1 الدراسات السابقة: 

 ليس هناك رسائل ماجستري ودكتوراه أو برامج حمددة عن عامرة املعلومات باللغة العربية وإن كانت 
اللهيبي  مبارك  بن  العيل وحممد  بن سعد  الربنامج طرحها كل من عيل  هذا  بإدخال  توصيات  هناك 
األمناء واختصايص  الويب ودور  مواقع  2007م( عن  )أكتوبر  2005م( وعىل كامل شاكر  )فرباير 

املعلومات يف إدارة هذه املواقع كام ييل: 
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* عيل كامل شاكر )أكتوبر 2007( اختصاصيو املكتبات واملعلومات كمديري مواقع: »دراسة حتليلية 
العربية  واملعلومات  املكتبات  جملة  العمل«،  سوق  احتياجات  ضوء  يف  األكاديمي  التأهيل  ملتطلبات 

س27، ع4، ص104-77.

التقنية  Web-masters واملهارات  Tasks املنوط هبا مديرو مواقع الويب  حيث أوضح الباحث املهام 
التي تدعم هذه املهام، ومدى توافرها يف برامج أقسام املكتبات واملعلومات العربية، واستخدام املسح 
)املنهج امليداين( ومنهج حتليل املحتوى للتعرف عىل الوضع الراهن لإلعداد األكاديمي الختصايص 
املكتبات واملعلومات عن طريق التعرف عىل مواقع أقسام املكتبات واملعلومات العربية عىل اإلنرتنت 
لتحليل حمتوى الربامج الدراسية، وانتهت الدراسة إىل أن وظيفة مدير موقع املكتبة عىل الويب من 
الوظائف التي تتنوع فيها املهام وغالبًا يتوالها فريق عمل، واملهارات ليست مهارات تقنية فقط وإنام 
الشخصية  املهارات  املعلومات وإدارة املرشوعات( فضاًل عن  تنظيم  العامة )مثل  املهارات  جمموعة 
)مثل التواصل بفاعلية مع اآلخرين، هذا إىل جانب ضعف اإلعداد األكاديمي اإلحصائي للعاملني 

يف جمال تطبيقات الويب.

2005م(:  )ف��راي��ر  اللهيبي  م��ب��ارك  ب��ن  وحم��م��د  ال��ع��يل  سعد  ب��ن  ع��يل   * 
املناهج وتطويرها«،  لتقييم  نموذج  واملعلومات  املكتبات  برامج  احلديثة يف  »االجتاهات 

جملة مكتبة امللك فهد الوطنية، مج10، ع2، ص256-196.

أوضح الباحثان أن مشكلة الدراسة هي أن كثريًا من أقسام املكتبات واملعلومات العربية يمكن وصفه 
الحتياجات  التخصص  خمرجات  مالءمة  عدم  إىل  أدى  الذي  األمر  التخصص،  جمال  يف  بالتقليدية 
التطورات  مع  بالتعامل  يتعلق  ما  وخاصة  املطلوبة  باملهارات  متتعهم  وعدم  ناحية  من  العمل  سوق 
التقنية املستخدمة )ص198(، وقد أوصت الدراسة بأن خترج األقسام األكاديمية املتعلقة باملعلومات 
من تبعية كليات العلوم االجتامعية واإلنسانية وأن تعمل ضمن الكليات املتعلقة بالتقنية واملعلومات 
العامة للربنامج )دراسات املعلومات أو علم املعلومات ص237( وما جتدر  التسمية  بحيث تكون 
)بجامعة  والتقنية  املعلومات  إدارة  برنامج  مها  أمريكيني  برناجمني  أوردا  الباحثني  أن  إليه  اإلشارة 
الباحثان  فيها  خترج  التي  األخرية هي  واجلامعة  فلوريدا(  )جامعة  املعلومات  ودراسات  سرياكيوز( 
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وقد اشرتك الربناجمان يف املقررات التالية: 

.)  -HCI( تفاعل اإلنسان واحلاسب
بنية  أو  عامرة  )أي    -Information Architectures اإلنرتنت  خلدمات  املعلومات  تصميم 

املعلومات(.
للمهنيني. احلوسبة املوزعة - 

اإلنسان  بني  التفاعل  واستكشاف  املعلومات  »عامرة  )2011م(:  شيخ  هزيا  شاخ،   *
دكتوراه،  رسالة  تويرت«،  أدوات  وباستخدام  التاجية  الرشاكة  طريق  عن  واملعلومات 

جامعة الباين بنيويورك، قسم األنفورماتيكا.

Rehashing Information Architecture: “Exploring Human – Information tagging Using 
Twitter Hash tags”. a dissertation Published by the University of Albany. New York. 
Department of Information.

ييل:  ما  وتطورها  وخصائصها  كمهنة  املعلومات  عامرة  “أصل  عنوان:  حتت  الباحث  أشار  حيث 
يعترب مفهوم عامرة املعلومات فكرة قديمة يف رداء جديد New Garbوقد استطاع املهندس املعامري 
ريتشارد ورمان Richard Wurman أن يدخل العامرة بمعنى جديد يف البيئة املعلوماتية وقام بصياغة 
املعقد  البيانات وجعل   Patterns “تنظيم أطر  بأنه  املعلومات )IA( وعرف املصطلح  مصطلح عامرة 
منها واضحًا )Dillon Turnbull 2005( أما املهندس املعامري ورمان Wurman فذهب إىل أن مهنة 

معامري املعلومات: 

هو شخص ينظم األطر الكامنة ىف البيانات وجيعل املعقد منها واضحًا. 1 .
طريقهم  عىل  بالعثور  لآلخرين  يسمح  بام  وخريطتها  املعلومات  تركيب  يبتكر  شخص  هو  2 .

الشخيص للمعرفة.
تركز عىل  التي  العرص  احتياجات  لتعكس  والعرشين  احلادي  القرن  بزغت يف  التي  املهنة  هي  3 .

الوضوح والتفاهم اإلنساين وعلم تنظيم املعلومات.
عملية  ط��ري��ق  ع��ن  ال��وي��ب  مل��وق��ع  ن��م��وذج  »ت��ط��وي��ر  )2005م(:  أرن��وراي��ش��ن��اور 
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ارن��وراي��ش��ن��اور  م��ن  مقدمة  فلسفة  دك��ت��وراه  رس��ال��ة  ال��ش��ام��ل��ة«،  املعلومات   ع���امرة 
(Reichenaur. Arni. 2005( جلامعة Regenburg بأملانيا.

لقد أدت جوانب النقص يف استخدام مواقع الويب إىل تأثريات متعددة، فاملستفيدون النهائيون قد 
عانوا من مدخالت املعلومات الزائدة Overload عند التفاعل مع نظم املعلومات الضخمة مما أدى إىل 
فقد كبري يف النواحي املالية Monetary Losses للمؤسسات املالكة، وبالتايل فإن املؤسسة التي تقوم 
بتشغيل عدد ألف من عامل املعرفة قد أظهرت الدراسة أن املؤسسة تفقد حوايل )205( ماليني دوالر 

أمريكي كل عام بسبب عدم قدرة العاملني عىل اسرتجاع املعلومات عىل مواقع الويب لإلنرتنت.

يف  املوجودة  النتائج  مع  املعلومات  عامرة  لنظام  نموذج  بدمج  الدراسة  عىل  القائمون  استطاع  وقد 
)بواسطة  العمليات  يف  النقص  وجوانب  املعلومات  عامرة  عمليات  عىل  الفكري  اإلنتاج  مراجعات 
 ،Model نموذج  أو  مرشوع  ووضع  املتحدة،  والواليات  أملانيا  من  كل  يف  املعلومات(  عامرة  خرباء 
وجذورها  الويب  عىل  املعتمدة  املعلومات  نظم  يف  النقص  جوانب  رشح  النموذج  هذا  واستطاع 
وأسباهبا وبالتايل القيام بوضع آلية قوية وفريدة ملعاجلة التحديات املستقبلية عىل تطوير نظم املعلومات 

املعتمدة عىل الويب 

ثانيًا: عن تعاريف عامرة املعلومات: 

ما  اعتامدًا عىل   :)Morville. Peter and Rosenfeld. Louis. 2007( تعريف مورفيل وروزنفيلد *
جاء من معهد عامرة املعلومات.

التصميم الرتكيبي للبيئات املعلوماتية املشرتكة. أ-  

مواقع  داخل   Navigation اإلبحار  ونظم  والبحث   Labeling العالمات  ووضع  التنظيم  ربط  ب-  
الويب واإلنرتانت.

 Find والبحثية   Usability االستخدامية  لدعم  املعلومات  منتجات وجتارب  تشكيل  فن وعلم  ج-  
.ability
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الرقمية  بالطبيعة  والعامرة  بالتصميم  اخلاصة  املبادئ  ربط  حموره  ممارسة  وجمتمع  بارز  ختصص  د- 
.Digital Lands cape

وقد أشار الباحثان يف كتاهبام أنه ليس هناك تعريف واحد لعامرة املعلومات تكون له كل القوة وحيقق 
كل اهلدف ألنه من العسري تصميم مواقع ويب جيدة، فضاًل عن التحديات املوجودة يف اللغة ومتثيلها، 
وليس هناك وثيقة يمكن أن متثل بطريقة حاسمة وكافية ودقيقة للمعنى الذي قصده املؤلف للوثيقة، 
وال يتفق قارئان عىل فهم وحتديد املصطلحات التي متثلها بنفس الطريقة. فالعالقة بني الكلامت واملعنى 

هي عملية خمادعة عىل أحسن تقدير.

 :  *Wikipedia تعريف املوسوعة احلرة ويكيبيديا

يمكن اعتبار عامرة املعلومات كفن للتعبري عن نموذج أو مفهوم معلومات لنظم معقدة ومن بني هذه 
املستفيد وتطور قواعد  – تفاعالت  الويب  – تطورات  املحتوى  إدارة  – نظم  املكتبات  النظم: نظم 
البيانات والربجمة والكتابة الفنية ورشكات العامرة وتصميم الربامج للنظم – وعامرة أو تركيب وبنية 
املعلومات.  تكنولوجيا  أو  املعلومات  علم  عامرة  فروع  خمتلف  يف  خمتلفة  معان  هلا  التي  املعلومات 
أو  املشرتكة  للبيئات  بنائي  أو  تركيبي  تصميم  مشرتكة وهي  هلا صفات  التعاريف  معظم  كانت  وإن 
عىل   Community املحلية  واملجتمعات  واإلنرتنت  الويب  مواقع   labeling توصيف  أو  تنظيم  طرق 
فئات  إىل  املعلومات  حتويل  هي  املعلومات  عامرة  أن  أيضًاً  احلرة  املوسوعة  يف  جاء  كام  املبارش  اخلط 
Categorization يف تركيب متامسك، ويفضل فهم الناس له برسعة، وهذه الفئات تكون عادة ذات 

طابع هرمي ويمكن أن تتخذ تركيبًا آخر أي متحد أو مشرتك يف املركز Concentric أو حتى تركيب 
فوضوي Chaotic. وىف هذا السياق أيضًاً ففي تصميم املعلومات فإن عامرة املعلومات تشري إىل حتليل 
وتصميم البيانات املختزنة يف نظم املعلومات مع الرتكيز عىل الكيانات Entities واجتاهاهتا وعالقاهتا 

املتداخلة، أي أهنا تشري إىل نمذجة البيانات Modeling يف قواعد البيانات.

http: //en.wikipedia.org/wiki/Information_architecturedownloadedon 9/15/2012
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 * :)Barker. Lauin. 2005( تعريف ليان باركر
عامرة املعلومات هو مصطلح يستخدم لوصف تركيب النظام Structure of a System أي أنه يعكس 
من  الباحثني  متكن  املعلومات  وعامرة   Navigation اإلبحار  وطرق  املعلومات  وتنظيم  جتميع  كيفية 
عادة  ترتبط  املعلومات  وعامرة  حيتاجوهنا،  التي  املعلومات  إىل  للوصول  النظام  يف  املنطقي  الدخول 
احلاسبات  نظم  أو  معلومايت  تركيب  يف  أيضًاً  تستخدم  أن  يمكن  ولكنها  واإلنرتنت  الويب  بمواقع 

ويعترب خطوة رضورية يف تطوير مجيع النظم املحسبة.

وإطار عامرة املعلومات بجامعة وين بالواليات املتحدة Wayne State University يف رشحها إلطار 
دراسة املاجستري بقسم املكتبات واملعلومات يف ختصص عامرة املعلومات كان العرض التايل للطالب 
 Context املتن  اعتبارها  يف  تأخذ  بطريقة  املعلومات  ببث  التعريف  املعلومات  عامرة  مقرر  يتضمن 
حمورية  فهي  الويب  مواقع  بتطوير  أساسًا  ترتبط  املعلومات  عامرة  كانت  وإذا  واملستفيد،  واملحتوى 
التقارير، وقد كان األمناء منذ مئات السنني يامرسون  الفنية وتقديم وإعداد وتوليد  الكتابة  أيضًاً يف 
ويطورون األدوات املحورية لعامرة املعلومات يف التصنيف والتنظيم، وهيدف هذا املقرر إىل التعريف 
بتاريخ عامرة املعلومات وتأثري املكتبات التقليدية عىل املامرسة املعارصة لعامرة املعلومات ودورها يف 

تصميم الويب وفرق إعادة التصميم فضاًل عن تركيبات التنظيم والتوصيف Labeling وغريها.

ثالثًا: تعليم عامرة املعلومات وارتباطه بعلم املكتبات واملعلومات: 
إذا كان املهندس املعامري ريتشارد ورمان )Wurman. Richard( قد صاغ مصطلح عامرة املعلومات يف 
منتصف السبعينيات، فإن فكرته هذه قد ظلت نائمة حتى ظهور الويب WWW يف أوائل التسعينيات 
كان  وإذا   ،Design and Structure of the WEB الويب  وتركيب  تصميم  جمتمع  دخول  مع  أى 
الثالثة  طبعته  ىف  وروزنفيلد  مورفيل  كتاب  يعتربون  املعلومات  عامرة  ملجال  والدارسون  املشتغلون 
(Morville. P. Rosenfeld. L. 2007( بعنوان: “عامرة املعلومات من أجل )WWW( هو الكتاب 
األسايس ىف املجال، فقد ذكر الباحثان يف كتاهبام بعض البيانات عن حالة حقل التعليم يف هذا التاريخ 

وكام ظهرت يف االستبيان واملسح اللذين قاما هبام: 
بالكليات  )أي  باملجال  املشتغلون  تلقاه  الذي  الرسمي  »التعليم«  عن  اخلاص  السؤال  يف  • 
أو  واحلاسب  اإلنسان  بني  التفاعل  أو  املعلومات«  »عامرة  مسمى:  حتت  واجلامعات...( 
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Usability ومدى عالقتها بعلم املكتبات واملعلومات أو أي حقل متصل فكانت  االستخدامية 
اإلجابة بنعم )%48.6( وبال )%48.6( وبسؤال الذين قالوا “نعم” عىل التعليم الرسمي أجاب 
املاجستري وكان معظمهم من احلاصلني عىل هذه  حوايل )%70( منهم أهنم حصلوا عىل درجة 

الدرجة يف املكتبات واملعلومات كام ييل: 
 علم املعلومات )3.9%(.- علم املكتبات واملعلومات )%40.3(

تصميم التفاعل )2.6%(.- التفاعل بني اإلنسان واحلاسب )%12.3( 

االتصال الفني )2.6%(.- إدارة املعلومات )%8.4(

هندسة احلاسب )1.3%(.- عامرة املعلومات )%4.5(

ختصصات أخرى )––(.

كام سجل املؤلفان يف كتاهبام أن اجلامعات التي تقدم درجة املاجستري يف جمال عامرة املعلومات ثالث 
جامعات  وأن املدارس التي تقدم مقررات عن عامرة املعلومات ومخس مدارس وكلها يف الواليات 
عامرة  معهد  هبا  يقوم  التي  الدورية  للمسوحات  وطبقًا  2012م(  )عام  يف  أي  اآلن  أما  املتحدة. 
املعلومات يف أمريكا عن الشهادات والدبلومات واملاجستري والدكتوراه املمنوحة يف عامرة املعلومات 
واملوضوعات املتصلة فتصل إىل )74( هيئة غري ربحية أو كلية أو جامعة عىل مستوى العامل. منها 64 
هيئة وكلية وجامعة )47 منها أمريكية + 17 يف دول أخرى(. باإلضافة إىل قيام عرشة جامعات يف 
الواليات املتحدة بتقديم الدرجات نفسها عىل اخلط املبارش. وستقوم هذه الدراسة احلالية بتجميعها 
عن طريق إصدارات معهد عامرة املعلومات الدورية يف هناية الدراسة فضاًل عن مؤمترات القمة التي 
تنعقد سنويًا برعاية اجلمعية األمريكية لعلم وتكنولوجيا املعلومات )Annual Asist Summit(، وأخريًا 
يشري مورفيل وروزنفيلد أن اإلنتاج الفكري يف عامرة املعلومات خاصة من الكتب واملقاالت وتقارير 

.)IA Literature is staggering( البحوث ونتائج املسوحات وغريها هو إنتاج متزايد بدرجة هائلة

رابعًا: البحوث يف عامرة املعلومات والتخصصات القريبة: 
من  فريقًا  تتطلب  املعقدة  الويب  مواقع  تصميم  ألن  ذلك  فراغ،  من  املعلومات  عامرة  حتدث  ال 
Graphics ومطورو الربامج  Interdisciplinary تتضمن مضمون الرسومات  التخصصات املتداخلة 
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ومديرو املحتوى ومهندسو االستخدام Usability وغريمها من اخلرباء يف املجاالت السلوكية، والتعلم، 
والتنظيم، والعالمات والرتقيم Labeling، واإلبحار Navigation، وتصميم واجهات التعامل فضاًل 

عن املكانز واملصطلحات املحكومة وغريها من التحديات العلمية املتصلة باملجال.

ففي املراحل األوىل لتصميم الويب، قامت العديد من الرشكات بتطبيق عملية اخلطوة الواحدة والتي 
يطلقون عليها )Code HTML( وذلك للقفز نحو بناء املواقع برسعة وسهولة، وبعد عدة سنوات من 
الدروس املستفادة أصبح هناك اقتناع بأن تصميم مواقع الويب هو عمل عسري يتطلب مرشوعًا أو 
لتطور  اإلدارة كعملية رضورية   ← التطبيق   ← التصميم   ← ← اإلسرتاتيجية  البحث  برناجمًا من 
تكون  ما  نادر  العملية  هذه  ومراحل  مكونات  خمتلف  بني  الواضحة  واخلطوط  املعلومات،  عامرة 
من  إطارًا  تتطلب  وهذه  واملناسبة  الصحيحة  األسئلة  وضع  يتطلب  اجليد  والبحث  خاصة  موجودة 
املفاهيم يف البيئة الواسعة ويمثلها كل من مورفيل وروزنفيلد )P.233( والشكل التايل الذي يعكس 

مدخاًل متوازيًا للبحث: 

املستفيدون

العالقات والسياق
 

املحتوى
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وقد فصل املؤلفان مورفيل ورزنفيلد ذلك يف عدد )26( صفحة يف كتاهبام ويمكن اإلشارة هنا فقط 
للمقصود بكل من الدوائر الثالث: 

مع  العالقات  من  التحقق  للبحث  العملية  األغراض  يف  هبا  يقصد   :)Context( والسياق  العالقات 
والبيئة  لألهداف  الواضح  بالفهم  املرشوع  يبدأ  حيث  البداية،  يف  األعامل  وإدارة  التجارة 
واملوقع  املستفيدين  إمهال  مثل  مثله  واألعامل،  التجارة  حقائق  وإمهال  املناسبة،  السياسية 
الذي لن يستمر طوياًل، ولعل  إدارة األعامل  أهداف  يفشل يف دعم  أنه  أي  بدقة  املستخدم 
مصطلح التصميم الذي يتمحور حول املستفيد هو مصطلح له قيمته وهو أفضل من املصطلح 
 User Centered design VS executive Centered التصميم الذي يتمحور حول املنفذين«
design والسياق هنا ال يعكس السياسية وحدها، ولكننا جيب أيضًاً أن نتعرف عىل األهداف 

وامليزانية واخلطط والتكنولوجيا )البنية التحتية ICT( واملصادر اإلنسانية والثقافة املصاحبة 
هلذا كله، كام أن القضايا القانونية ذات أمهية السيام مع الصناعات وهذه مجيعًا متثل عوامل 

جيب أن تؤخذ يف االعتبار عند صياغة إسرتاتيجية عامرة املعلومات.

أما بالنسبة للمحتوى: فاملقصود هنا املواد والقائمني عىل موقع الويب، وهذا يشمل الوثائق والبيانات 
الويب  والتطبيقات واخلدمات اإللكرتونية والصور وامللفات الصوتية واملرئية فضاًل عن صفحات 
الشخصية والرسائل األرشيفية والربيد اإللكرتوين وغريها فضاًل عن شمول املحتوى للمواد واألفراد 

السابقني واحلاليني.
هذا واملستفيدون حيتاجون إىل العثور والتعرف عىل املحتوى قبل استخدامها، أي إجياد املصادر قبل 
االستخدام Find ability before usability، والعثور عىل األشياء املصدرية بأخذ وقت بالقطع قبل 
دراسته، هذا ومن الرضورة بمكان التمييز بني يشء وآخر وتركيب الوثيقة وتأثري امليتاداتا ووجودمها، 
Top- والنظرة الفوقية Bottom up research فضاًل عن رضورة التعرف عىل التوازن بني بحوث القاع

 .Content Analysis بالنسبة ملواقع عامرة املعلومات، وهذا جزء من حتليل املحتوى down Look

وثالث هذه الدوائر هي عن املستفيدين Users وهؤالء يمكن أن تطلق عليهم املستجيبني أو الزائرين 
 Clicks أو املمثلني أو املوظفني أو غري ذلك، وهؤالء يتم حرصهم عن طريق نقرة املاوس يف احلاسب
أو االنطباعات أو عائد اإلعالن أو املبيعات، وهؤالء هم املصممون النهائيون للويب، وذا كان بناء 
موقع الويب ملتبس أو حمري للمستخدمني فسيذهب هؤالء إىل مكان آخر، وبالتايل ينرصف اجلميع 
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عن استخدام املوقع، وعىل ذلك فإن إعادة التصميم للموقع بعد عدة شهور من دفعها يف األصل، 
سيؤدى ذلك إىل تكاليف كبرية وعدم رضاء املستخدمني.

الصحيح  الطريق  عىل  للتعرف  واحد  مدخل  هناك  وليس  املستفيدين،  لدراسة  عديدة  طرق  وهناك 
وكل  املعلومات،  عن  البحثي  والسلوك  العقالنية  والنامذج  وأولوياهتم  واحتياجاهتم  عنهم  للتعرف 
يمكن  املستفيدين  أن  دائاًم  نذكر  أن  وجيب  الوقت،  مع  العائدات  انخفاض  لقانون  معرض  مدخل 
أن يكونوا حلفاء أقوياء فبحوث املستفيدين ورضائهم يعترب ذات أمهية كبرية لتأثريها كأداة سياسية 

فعالة.

 Focus Groups وأخريًا فإن استخدام طرق ومناهج البحث بام يف ذلك املسوحات واجلامعات املحورية
واملقابالت وغريها هي من الدراسات املتبعة، فضاًل عن اختيار اهليئات املمثلة للمستفيدين للمشاركة 

يف دراسة البحوث، وباستثناء املسوحات، فمن النادر دراسة كل مستخدم ملوقع الويب.

خامسًا: نموذج للبحوث اجلارية والربط بني عامرة املعلومات واملكتبات الرقمية: 

كانت  املعرفة  وإدارة  الرقمية  واملكتبات  املعلومات  عامرة  الثالثة  املقررات  أن  الباحث  الحظ  لقد 
جامعة  )مثل  اجلامعات  بعض  وضعت  حيث  واملعلومات،  املكتبات  مدارس  يف  املستحدثة  الربامج 
املعرفة  وإدارة  املعلومات  عامرة  بني  جيمع  للامجستري  برنامج   )Kent State University كنت  والية 
الرقمية  املعلومات واملكتبات  نادرة جتمع بني عامرة  أيضًاً دراسات  52 باجلدول( فهناك  )أنظر رقم 

(Simon. Scott. 2007( وهي التي نتناوهلا يف الصفحات التالية: 

مستخلص: 

حتاول هذه الدراسة التعرف عىل عامرة املعلومات يف إطار املكتبات الرقمية، وقد تم تعريف وحتديد 
تم  كام  عامة،  بصفة  املعلومات  لعامرات  املشرتكة  اخلصائص  عن  فضاًل  املجال  يف  املفتاحية  املفاهيم 
تناول معايري االتصاالت – بام يف ذلك خدمات اهلجني TCP/IP. CORBA. OST وخدمات الويب، 
الرقمية مع  املكتبة  املرتبطة هبا، فضاًل عن حتليل مرشوعات  املعلومات والنامذج  تناول عامرة  كام تم 
لعامرة  املفتاحي  الدور  بتفصيل  القيام  Distinct architectures، وأخريًا  املتميزة  الرتكيز عىل عامراهتا 
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املعلومات يف تصميم وتطوير املكتبة الرقمية يف القرن احلادي والعرشين.

مقدمة: 

لقد ظهرت عىل السطح قضايا معقدة عديدة، مع استمرار نزوح املكتبات يف القرن احلادي والعرشين 
نحو الويب، وقد طرحت هذه القضايا عدة تساؤالت منها: 

ما املكتبة الرقمية حتديدًا؟ • 
ما املعايري والتكنولوجيات التي تستخدم يف مثل هذه املكتبات؟ • 

ما الدور الذي تلعبه أثناء التشغيل؟ • 
هل يمكن أن يساعد التخصص املتنامي لعامرة املعلومات أن يقدم للمستفيدين بعض العون  • 

واملساعدة؟
املعلومات  عامرة  تستخدم  التي  الرقمية  املكتبات  عىل  للتعرف  الالزم  اإلطار  األسئلة  هذه  وتشكل 
بحوث  عن  بعيدًا  كله  وذلك  واالتصاالت  التكنولوجيا  معايري  منظور  من  خاصة  العامرة  ونامذج 
املكتبات الرقمية يف إدارة املجموعات ونظم التصنيف ونامذج التوزيع والبث، ومع ذلك فهناك ظاهرة 
قريبة نسبيًا يف بحوث املكتبات الرقمية والتي تبعد عقدًا عىل األقل مع مبادأة مؤسسة العلوم الوطنية 
NSF للمكتبات الرقمية )1994م - 2004م(، ذلك ألن مبادأة املكتبات الرقمية كانت متول عددًا 

فاملكتبات  اختلفت بشكل كبري،  التي كانت تستخدم  العامرة  أن  الرقمية، كام  املكتبة  من مرشوعات 
الالمركزية  عىل  املعتمدة  ميتشجان  جلامعة  الرقمية  املكتبة  تشمل  قرب  عن  سنتناوهلا  التي  الرقمية 

.Decentralized agent based Unit Michigan Digital library

وجيب منذ البداية التمييز بني املكتبات الرقمية )والتي يمكن أن نسميها أيضًاً مكتبات إلكرتونية أو 
التعامل  الرقمي فقط )مثل واجهات  Hybrid( والتي تزودنا بخدمات املحتوى  افرتاضية أو مهجنة 
الدوريات  بمقاالت  مبارشة  بطريقة  ترتبط  التي  البحث  وحمركات  املبارش  اخلط  عىل   interface

اإللكرتونية( واملكتبة الرقمية التي تزودنا بكل من اخلدمات واملحتوى الرقمي واملادي )وهي عىل سبيل 
املثال واجهات التعامل عىل اخلط املبارش وحمركات البحث التي ترتبط مبارشة بمقاالت الدوريات 
اإللكرتونية باإلضافة إىل املعلومات إلتاحة املجموعات املادية(، وهذا التمييز هو يف الواقع معامري 
بالدرجة األوىل، ويتضمن بالرضورة ختصص عامرة املعلومات، فهي التي حتدد اخلدمة وتوضح الرؤيا 
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وحتدد املحتوى والوظيفة وتدلنا عىل كيفية عثور املستفيدين عىل املعلومات وترسم خريطة لكيفية أداء 
.)Simon. Scott. 2007( وتقديم اخلدمة للتغيري والنمو عرب الزمن بناء عىل احتياجات املستفيدين

هذا وتعترب املعلومات عنرصًا أساسيًا يف مكونات املكتبات الرقمية شأهنا يف ذلك شأن املتن واملستفيدين 
واخلدمات، والعالقة الرتكيبية Structural relation بني هذه املكونات رضورية يف عامرة املعلومات، 
والصفة املشرتكة للعامرة تكمن يف املعايري، ولعل أهم هذه املعايري املنظورة املعتمدة عىل العامرة اليوم 
 Modular Design ذلك ألن اإلنرتنت هي تصميم قيايس .TCP/IP-OSI هي معايري اإلنرتنت املنهجية

يؤدي إىل التوصيل بني العتاد hardware والربامج Software ويعمل يف التشغيل بني النظم.

املفاهيم: 

هناك بعض العنارص املتفقة عىل تعريف املكتبات الرقمية وهي: 

املكتبة الرقمية ليست كيانًا واحدًا. • 
تتطلب املكتبة الرقمية تكنولوجيا للربط )مصادره متعددة(. • 

للمستفيدين  املعلومات هي روابط واضحة  املتعددة وخدمات  الرقمية  املكتبات  بني  الروابط  • 
النهائيني.

اإلتاحة العاملية للمكتبات الرقمية وخدمات املعلومات هي اهلدف األسايس. • 
جمموعات املكتبة الرقمية ليست حمدودة بالبدائل الوثائقية ولكنها متتد لتشمل املنتجات الرقمية  • 

التي ال يمكن متثيلها أو توزيعها بالشكل املطبوع.
أما بالنسبة لعامرة املعلومات فهي طبقًا ملا يراه الباحث ويللز )Wyllys.R.E. 2000( هي فن وعلم 

بناء الرتكيبات Building Structure، فهي تشرتك يف تارخيها مع ختصص العامرة.

وىف واقع األمر فقد كان رئيس املعهد األمريكي للمعامريني American Institute وهو ريتشارد سول 
ورمان (Wurman. R.S. 1976( هو أول من صاغ هذا املصطلح، فقد رأى أن عامرة املعلومات هي 
علم وفن تصميم البناء الذي سيخدم احتياجات الشاغلني له وبالتايل فاملعامري البد أن يقوم بام ييل: 

تأكيد هذه االحتياجات )جتميع املعلومات عن هؤالء الشاغلني(. • 
تنظيم هذه االحتياجات يف نموذج متامسك يوضح طبيعتها وتفاعالهتا. • 



زهير بن سليمان مالكي

209

واألدوات  واآلالت  احلجرات  الحتياجات شاغليه عن طريق  يستجيب  الذي  املبنى  تصميم  • 
وختطيطها ورسمها.

إن جتميع وتنظيم وتقديم املعلومات خلدمة هذا الغرض – أو جمموعة األغراض – هو عمل معامري 
أساسًا، وهو عمل يعترب فريمان هو أول من دعي إليه فاملعامري املعلومايت يف نظر فريمان هو: 

الشخص الذي ينظم النامذج املتالزمة يف البيانات، وجعل املعقد منها واضحًا. • 
الشخص الذي ينشئ الرتكيب أو خرائط املعلومات التي تسمح لآلخرين بالعثور عىل طريقهم  • 

الشخيص للمعرفة.
لتعاريف  مكونات  عدة   )Morville & Rosenfeld. 2007( وروزنفيلد  مورفيل  من  كل  ويقرتح 

عامرة املعلومات، وىف تقديرهم أهنا: 

مزج خطط التنظيم والرتقيم Labeling. 1 واملالحة داخل نظام املعلومات.
واإلتاحة  االستكامل  مهمة  لتيسري  املعلومايت  للفضاء   2 .Structural Design الرتكيبي  التصميم 

للمحتوى.
فن وعلم تركيب وتصنيف مواقع الويب واإلنرتنت ملعاونة األفراد يف إجياد وإدارة املعلومات. 3 .

هو ختصص بارز Emerging. 4 وهو ممارسة ملجتمع حميل يركز عىل مجع مبادئ التصميم والعامرة 
للتطور الرقمي.

Information Architect عند كل من مورفيل وروزنفيلد  هذا ويالحظ أن مهام املعامري املعلومايت 
جيب أن تتضمن ما ييل: 

إعداد تعريف ملا يمكن أن تكون عليه »اخلدمة« وكيف ستعمل هذه اخلدمة. • 
بحيث يمكن توازن بني االحتياجات اخلاصة باملؤسسة  توضيح مهمة Mission ورؤيا “اخلدمة”  •

الراغبة واحتياجات اجلامهري.
حتديد املحتوى وصصالوظيفية التي ستقدمها »اخلدمة«. • 

تنظيمها  نظم  حتديد  طريق  عن  »اخلدمة«  هبذه  املعلومات  عىل  املستفيدين  عثور  كيفية  حتديد  • 
ومالحتها وترقيمها Labeling وبحثها.

وضع خريطة لكيفية مالئمة التغيري والنمو عرب الزمن. • 
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أي أننا نالحظ أن املهام التي وضعها كل من مورفيل وروزنفيلد قد وضعت مصطلح »اخلدمة« بداًل 
من »املوقع« Site وإن كان معظم اإلنتاج الفكري لعامرة املعلومات يركز عىل مواقع الويب وأن التغيري 

قد حول حمور املهام إىل “اخلدمات” بالنسبة لصميم املكتبات الرقمية.

أما الباحث ميلر )Miller. 2001( فهو يصف ثالثة أنواع من العامرة التي تشكل اإلطار األكرب لعامرة 
املعلومات وهي: 

وهي التي هتتم باملواصفات التفصيلية للفرد أو لنظم املعلومات املتعددة ومكوناهتا  العامرة الفنية:  •
وبروتوكوالهتا من أجل حتقيق االتصال بني هذه املكونات. ومتثل هذه القضايا املرتابطة هدف 

النظام أو تفاعل املستفيد عىل اعتبار أهنا متضمنة عىل أحسن تقدير.
التي  بالوظائف  تتعلق  وهذه  العمليات،  وعىل  أو/  بالنظم  هتتم  التي  وهي  الوظيفية:  • العامرة 
يطلب من النظام أن يقوم هبا أو الوظائف التي قد يطلبها املستفيد من النظام، وسواء كان املحور 
عىل النظام أو عىل املستفيدين أو عىل كليهام فإن األمر البد من أن يكون واضحًا Explicit وليس 

ضمنيًا.
وهي هنا توضح حدود النظم وترشح العالقات  •  :Landscape architecture العامرة وحدودها
عىل  تتحقق  أن  العالقات  هلذه  يمكن  مدى  أي  وإىل  والتكنولوجيا.  واملصادر  املستفيدين  بني 

املستوى املعامري وهذا املدى مازال أمرًا غري حمسوم.
وبناًء عىل هذا احلوار كله فإن عامرة املعلومات هي التوافق واالمتزاج Combination بني عامرات ثالثة 
هي الفنية والوظيفية واحلدود املنظورة Landscape أي أن عامرة املعلومات توثق للنظم والعمليات 

والعالقات يف ارتباطها بالبيئة املحيطة.

تبادل  املحتوى، إال أن املصطلحني ال يمكن  إدارة  املعلومات قد تتضمن  الرغم من أن عامرة  وعىل 
 ،Multidisciplinary أحدمها باآلخر، ذلك ألن عامرة املعلومات هي يف أصلها متعددة التخصصات

كام رآها الباحث اندرو ديلون )Dillon. Andrew. 2000( كام ييل: 
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علم احلاسبالتعليم
علم النفس التنظيمي

العلم املعريف

Cognitive 
علم املعلوماتعامرة املعلومات

التصميم الصناعي 
هندسة الرامجاملختص بالرسم علم االجتامع واألنثربولوجيا 

بني  العالقة  تعكس  ديلون  اندرو  يراها  كام  املعلومات  عامرة  يف  تسهم  التي  التخصصات  أن  أي 
أنفسهم،  للمعامريني  املحىل  واملجتمع  والدور  التخصص  وهي:  املعلومات  لعامرة  الثالثة  املكونات 
حيث تستخدم عامرة املعلومات هذه املكونات لتصميم بيئات املعلومات والتي حتتوى عىل املستفيدين 
واملتن Context فضاًل عن املحتوى وتطبيقاته؛ واملتن يمكن أن يشمل األهداف والسياسات والثقافة 
مع  بينها  والعالقات  املعلومات  عامرة  مكونات  توضيح  هو  النموذج  رسم  من  والغرض  واملصادر 

جذب االهتامم إىل أن عامرة املعلومات تتضمن أكثر من جمرد املعلومات كام تظهر يف الشكل التايل: 

املجتمع

التخصص

الدور
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)Morville. 2007( 3.0 الدوائر الثالث لعامرة املعلومات

 :Standard املعايري

تعترب املعايري واحدة من أهم جوانب العامرة وقواعد التشغيل ذلك ألن االتصال بني النظم هو أمر 
 Hybrid TCP/IP-OSI CORBA التي تشمل  تلك  املعايري يف عامرة االتصال  أمثلة  رضوري، ومن 
إىل جانب خدمات الويب. إن املعرفة هبذه املعايري وكيفية التشغيل الداخيل Interoperate هو أمر ال 
يمكن البعد عنه لفهم عامرة املكتبات الرقمية. هذا وتعترب اإلنرتنت مثااًل متفوقًا للمعايري املعتمدة عىل 

العامرة، فمعايري االتصاالت اخلاصة باإلنرتنت ترجع أصوهلا لعدة معايري حتكم مكوناهتا وهي: 

 • Internet Engineering Task Force )IETF) اإلنرتنت  هلندسة  متحدة  قيادة  املتمثلة يف  القوة 
واملنظمة العاملية للمعايرة (International Organization for standardization )ISO واالحتاد 
املعايري  وهذه   )ITU-T( بعد  عن  لالتصاالت  املعايري  وقطاع  بعد  عن  لالتصاالت  العاملي 

املختلفة متثل اهليئات احلاكمة التي تعترب النموذج املهجن السائد اليوم.

طبقات املعايري املهجنة لعامرة اإلنرتنت: 

Hybrid TCP/IP-OSI Standards Architecture 
وهذه تتشكل من مخس طبقات للمعايري تنبثق من )Transmission Control Protocol )TCP والربط 
الداخيل للنظم املفتوحة Open Systems Interconnections ويدلنا الشكل التايل عىل هذه العالقات 

بني الطبقات اخلمس.
طبقات الروتوكوالت املهجنة اخلاصة بعامرة املعايري: 

TCP/IP-OSI (Panko. 2006)

Application Layer )Hypertext Transfer protocol( HTTPطبقة التطبيق
Transport Layer Transmission Control Protocol TCPطبقة النقل
Internet Layer )IP( Internet Protocol طبقة اإلنرتنت
Data Link Layer Point to Point Protocol PPPطبقة ربط البيانات
Physical Layer 56K/DSL/Cable/Fiber Modemالطبقة املادية
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هذا وتعترب الربوتوكوالت أنواعًا حمددة للمعايري اخلاصة باالتصاالت بني العمليات املتناظرة، وتقوم 
الربوتوكوالت بتبادل الرسائل للطبقات اخلمس لعامرة املعايري املهجنة )TCP/IP-OSI( التي تعمل معًا 

إلعطاء القوة لإلنرتنت وتسمح بربامج التطبيق عىل خمتلف أنواع احلاسبات ليتم االتصال بفاعلية.

أما الكوربا )Corba( التي تدل عىل Common Object Request Broker Architecture فهي عامرة 
معيارية تتيح إمكانية االتصاالت بني خمتلف احلاسبات.

املكتبات  إطار  Web Services، وىف  الويب  تنمو شعبيته وهو خدمات  العامرة  آخر من  نوع  وهناك 
الرقمية فإن خدمات الويب متكن املستفيدين من وصل طلبات الويب مع غريها من تطبيقات الويب، 

وتقوم خدمات الويب بأدوار ثالثة وهي تقديم اخلدمة وطلب اخلدمة وتسجيل اخلدمة.

ومما سبق يتضح أن عامرة املعلومات جزءًا مالزمًا لعملية تصميم وتطوير املكتبات الرقمية حيث تضم 
تركيبة  تشكل  الثالث  العامرات  هذه  أن  أي   ،Landscape الربى  واملنظر  والفنية  الوظيفية  العامرات 
املكتبة الرقمية، والدور األسايس لعامرة املعلومات هنا هو حتديد وتوثيق هذه الرتكيبات، وعىل الرغم 
ولعل  مشرتكة،  صفات  يف  مجيعًا  تشرتك  أهنا  إال  خمتلفة،  عامرات  تستخدم  الرقمية  املكتبات  أن  من 

أوضحها خدمة تلبية احتياجات املستفيدين.

قواعد  أو   – املعايري  هذه  فإن  لإلنرتنت  وبالنسبة  املعايري،  طريق  عن  تسهيلها  يتم  اخلدمات  وهذه 
التشغيل – تلعب دورًا متكاماًل مع العامرة ومتثل هجني عامرة الويب TCP/IP-OSI of the web عدة 

طبقات من املعايري التي تتحد فيام بينها لتقديم وظيفة متخصصة.

وبينام  حمورية،  عامرة  يف  تتم  أن  يمكن  والتحسينات  التصميمية  التغيريات  من  العديد  فإن  وبالتايل 
مجيعها  فتستخدم  الرقمية  املكتبة  تصميم  يف  االختالفًات  بعض  هنا  املعامرية  النامذج  حتليل  يكشف 
معايري مشرتكة فعامرة املعلومات هلا دور حمدد يف تصميم املكتبة الرقمية وهو الدور املتزايد يف القرن 

احلادي والعرشين.

سادسًا: خريطة تعليم عامرة املعلومات يف دول العامل: 

هناك العديد من الكليات واجلامعات واملؤسسات التي تقدم مقررات يف عامرة املعلومات وقد قام 
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الباحث بمحاولة حرص املعاهد عن طريق معهد عامرة املعلومات بالواليات املتحدة عىل مستوى العامل 
التي تقدم هذه املقررات ومتنح شهادات أو دبلومات أو درجات املاجستري أو الدكتوراه وال يشمل 
هذا احلرص أي مقررات تقدم بصفة جتارية، وقد تم هذا احلرص يف البداية بالنسبة للمقررات التي تقدم 
»عامرة املعلومات« أو تصميم املعلومات بوضوح يف العنوان، أما بالنسبة للمقررات التي ال تستخدم 
هذا املصطلح بوضوح يف العنوان فاملقررات يتم احلكم عليها باعتبارها ذات عالقة بعامرة املعلومات، 
ضمن  جاءت  أو  التنظيم  عن   Theme متصل  موضوع  أو  الرقمية  املعلومات  تصميم  تضمن  ما  إذا 

اإلنتاج الفكري.

 http: //wwwiainstitute.org/en/learn/education/schools_teaching_ia.php 

وقد تم ترتيب القائمة طبقًا ألسامء الدول باحلروف اهلجائية اإلنجليزية: 

املؤهل )التخصص(الدولة ) اجلامعات واهليئات (

Australia أواًل: اسرتاليا

1- جامعة شارلز سترين.
ماجستري يف عامرة املعلومات ويمكن أن يتفرع منها دبلوم عال وشهادة عالية يف 

عامرة املعلومات )متاحة عىل اخلط املبارش(

2- جامعة كانربا
ماجستري يف دراسات املعلومات يف اتصال اإلنرتنت )عىل اخلط املبارش( وفيها 

مقررات عن تصميم الرسومات والكتابة وتصميم الويب واسرتجاع املعلومات 
.Usability واالستخدامية )HCl( والتفاعل بني اإلنسان واحلاسب

الشهادة العالية يف تصميم التفاعل Interaction ماجستري يف تصميم التفاعل.3- جامعة كوينزالند

Brazil ثانيًا: الرازيل

4- شهادة نموذجية يف عامرة املعلومات Web Para Designers مساعد مصمم الويب.
5- مقرر عىل اخلط املبارش باللغة الربتغالية من رشكة برازيلية ولدهيا وحدة عامرة معلومات )مقدمة( 

Canada ثالثًا: كندا

Alberta 6- جامعة ألربتا

عامرة املعلومات: تصميم الويب لالستخدام.
مدرسة دراسات املكتبات واملعلومات يتناول مبادئ وممارسات استخدامات الويب 

مع دراسة حمورية عن عامرة املعلومات واإلخراج والتصميم وامليتاداتا وغريها من 
املوضوعات املرتبطة لتحقيق تصميم الويب الفعال واإلدارة وحيتو عىل مقدمة عن 

CSS ،XHTML وغريها من أكواد الويب.
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املؤهل )التخصص(الدولة ) اجلامعات واهليئات (

Toronto 7- جامعة تورونتو

مركز التعلم املهني  • 
املقرر اإلجباري: عامرة املعلومات  • 

فهم أساسيات عامرة املعلومات وأمهيته ومفاهيمه. • 
كيفية تصميم عامرة معلومات، مؤرش يعكس الثقافة التنظيمية والنامذج  • 

األساسية جلامعات املستفيدين.
اهلدف: املديرون / مصممو مواقع الويب والبورتال واإلنرتنت / نظم اإلدارة  • 

للمحتوى.

Toronto 8- جامعة تورونتو

مركز التعلم املهني: عامرة املعلومات – متقدم دراسة موضوعات يغطيها املقرر 
األول، النظر لقضايا االستخدامية Usability املحددة، اسرتجاع املعلومات 

وكيفية استخدام عامرة املعلومات عند تطبيقه عىل نظم إدارة املحتوى، فضائيات 
املعلومات.

Toronto 9- جامعة تورونتو

برنامج مشرتك مع قسم دراسات امليديا اجلديدة 
I اإلبحار والتفاعل ،Interface تصميم واجهات التعامل

II اإلبحار والتفاعل ،Interface تصميم واجهات التعامل
يركز الربنامج عىل التفكري العلمي، البحث، التصميم ومهارات االتصال وممارساته 

املطلوبة لتحليل تأثري امليديا عىل الثقافة املعارصة، يدرس الطالب األساليب الفنية 
الالزمة لتحويل العامل يف جمتمع يعتمد عىل املعرفة، االهتامم باملقدرات اإلبداعية 

واخلربة األكاديمية ومستعدون للعمل يف أي مؤسسة تتطلب التفكري االبتكاري.
Denmark رابعًا: الدانامرك

Aarlborg 10- جامعة أرلبورج
ماجستري يف عامرة املعلومات، وهو برنامج دراسات عليا، خمصص لتعليم معامري 
املعلومات Information Architects واملحور هو دراسة الفئات والتنظيم وتقديم 

املعلومات.
India خامسًا: اهلند

11- املعهد الوطني للتصميم 
)NID)

دبلوم دراسات عليا يف املعلومات وتصميم واجهات التعامل Interface املعهد 
الوطني للتصميم كان املتخصص يف التصميم الصناعي وجزء من االتصال املرئي 
كتصميم الرسوم، ويمنح املعهد تصميم املعلومات كمقرر ملدة سنتني للامجستري، 

وىف اهلند فإن الصناعة ليست متطورة بدرجة كافية للتمييز بني وظائف عامرة 
املعلومات )IA( والتصميم )VI( ويركز هذا املقرر عىل تفاعل اإلنسان مع احلاسب، 

وتصميم التفاعل مع االستخدامية Usability كمحور له، ولكن ليس هناك 
وظيفة مستقلة ملعامريي املعلومات عىل الرغم من وجود وظائف متعددة ملصممي 

 UXD والذين يقومون بعمل عامرة املعلومات فضاًل عن Interface الواجهات
.Usability وخرباء االستخدامية
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املؤهل )التخصص(الدولة ) اجلامعات واهليئات (

Ireland سادسًا: ايرلندا

12- جامعة كلية دابلن

مدرسة دراسات املعلومات واملكتبات. عامرة املعلومات: تصميم الويب 
(IS30050( وتقدم هذه الوحدة Module إطارًا عامًا ملفاهيم وممارسات عامرة 

املعلومات يف ارتباطه بالويب www / اإلنرتنت، وكام يسعى املعامريون التقليديون 
إىل االرتفاع بفاعلية وكفاءة االستخدامية ملساحات العمل واملعيشة فإن معامريي 

املعلومات يسعون إىل إنشاء بيئات معلومات تقلل من احلواجز لالتصال واإلتاحة 
بام يف ذلك املؤسسات ومستخدميها ومصممو النظم واملستفيدون، وبؤرة هذه 
الوحدة هو تدعيم أفضل املامرسات لعامرة املعلومات عن طريق تقويم وتطوير 

تصميامت مواقع الويب.

Italy سابعًا: إيطاليا

13- دوماس أكاديمي
Domms Academy 

ماجستري يف تصميم التفاعل، ونشأت هذه الدرجة من التحدي الذي واجهته إيطاليا 
إلجياد األصالة إىل عامل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )ICT( يف ماجستري 

ثقافة التصميم اإليطايل، واملقرر إجباري لتدريب املصممني عىل األدوات العملية 
واملفاهيم الالزمة لتطوير املفاهيم واإلسرتاتيجيات لعامل تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت.
Poland ثامنًا: بولندا

14- جامعة التعليم
معهد علم املكتبات واملعلومات باجلامعة الرتبوية 

عامرة املعلومات: مواقع الويب وإدارة املعلومات هذه دراسة بعد اجلامعية يف عامرة 
املعلومات.

Sweden تاسعًا: السويد

15- ميامو هوجسكوالن 
MalmoHogskolan

دبلوم عامرة املعلومات وهو برنامج مدته ثالث سنوات يف عامرة املعلومات يؤدي 
إىل دبلوم يف علم احلاسب أو يف تكنولوجيا املعلومات.

 Boras 16- بورس هوجسكوالن
Hogskolan

مدرسة إدارة األعامل واالنفورماتكس ويشمل عامرة املعلومات يف الربنامج 
)دراسات عليا(.

عارشًا: بريطانيا
17- كلية اجلامعة بلندن

University College London

 Ergonomics and Master التفاعل بني اإلنسان واحلاسب HCI ماجستري علوم يف
programs

إحدى عرش: كاليفورنيا – أمريكا 



زهير بن سليمان مالكي

217

املؤهل )التخصص(الدولة ) اجلامعات واهليئات (

18- جامعة كاليفورنيا – بركىل 
 University of California

– Berkeley

 School of Information Ph.D. and Master of information management

and systems

يعترب عامرة وتصميم املعلومات واحدًا من املجاالت اخلمسة لربامج الرتكيز 
Concentration يف مدارس املعلومات iSchools للامجستري والدكتوراه.

 California 19- كاليفورنيا ستيت
state-Fullerton

شهادة يف خربة املستفيد واالستخدامية Usabilityوتركيز الربنامج عىل خربة 
املستفيد عىل االستخدامية، وهذا املقرر هو ليوم واحد فقط ويراه كثريون فرصة 

للتعلم أكثر منه موضوع Topic ويمكن أن حيصل عليه الشخص بطريقة مستقلة 
وهو خيترب عملية تدور حول املستفيد داخل مؤسسته.

20- جامعة كاليفورنيا – لوس 
 University of أنجلوس

California. Los Anglos

توسيع يف املعرفة Extension ويتضمن تصميم خلربة املستفيد عىل الويب وهو جزء 
من تصميم فنون االتصال يف برنامج تنويري Extension وهي شهادة يف التفاعل 

.Advanced web & Interactive والويب املتقدم

21- أمريكا كونيكتيكيت 

جامعة والية جنوب كوينك U.S.A. Connecticut قسم علوم املعلومات 
واملكتبات: عامرة املعلومات: هذه دراسة معمقة للمفاهيم واملامرسات اخلاصة 

بعامرة املعلومات )IA( فعىل الطالب استيعاب اإلنتاج الفكري املتوفر عن املجال 
ثم بناء مواقع للويب لتناول قضايا حمددة يف علم املعلومات واملكتبات اعتامدًا عىل 

أفضل املامرسات.
22- كولورادو- أمريكا 

 U.S.A. Colorado: University

 of Colorado at Denver

& Health Sciences

مقرر يف اختبار االستخدامية Usability كجزء من شهادة يف الدراسات العليا يف 
االتصال الفني واملهني: ويعد هذا الرتكيز الطالب لتناول االحتياجات املعلوماتية 

للمستفيدين مع تطور وإدارة تكنولوجيات املعلومات بام ىف ذلك الشبكات 
واملصادر املعتمدة عىل الويب وهناك برنامج مقرتح لعامرة املعلومات يقدم ضمن 

هذه الدراسة.

23- جورجيا- أمريكا مدرسة 
األدب واالتصال والثقافة 

اإلنسانية

 Georgia Tech School of Literature Communication and Human

)Culture )HCl ماجستري العلوم يف التفاعل بني اإلنسان واحلاسب ويقدم الربنامج 
املامرسات واملهارات املتعددة التخصصات والفهم األسايس والنظري الذي حيتاجه 

الدارس للوصول إىل القيادة يف التصميم والتطبيق والتقييم لواجهات التعامل مع 
احلاسب للمستقبل.

24- جورجيا- أمريكا مدرسة 
األدب واالتصال والثقافة 

اإلنسانية

Georgia tech School of Literature Communication and Human Culture

ماجستري ودكتوراه للربامج العلمية يف جمال امليديا الرقمية.

25- كلية سافانا للفنون والتصميم
متنح الدرجات التالية B.A/B.F.A/M.A/M.F.A ومتنح هذه الدرجات 

والشهادات يف برنامج التصميم التفاعيل وتطور األلعاب والتفاعل )التخصص 
الفرعي هو التصميم التفاعيل ويشمل عامرة املعلومات(.
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26- معهد البوليتكنيك اجلنويب 
للوالية

 Southern Polytechnic State

ماجستري العلوم يف التصميم واالتصال للمعلومات وهذا برنامج شامل عىل اخلط 
املبارش ويسمح للطالب يف السيطرة عىل املهارات التي حيتاجها تصميم املعلومات 

إلدارة األعامل والتكنولوجيا املعارصة واستخدام الرسومات وتكنولوجيا االتصال 
بفاعلية، مع التخطيط وإنشاء مرشوعات إدارة األعامل واالتصال والتصميم 

ملحتوى الويب ويضم املقرر دراسات عن عامرة املعلومات.

27- معهد البوليتكنك اجلنويب 

 Southern Polytechnic State

شهادة متقدمة يف تطوير املحتوى، ومتنح هذه الشهادة ملن سبق احلصول عىل درجة 
متقدمة يف االتصال الفني أو أي حقل قريب، وتتطلب هذه الشهادة عدد )18( 

ساعة معتمدة يف برنامج كامل باخلط املبارش ومعرتف هبا يف حقل عامرة املعلومات 
وإدارة املحتوى وتصميم املحتوى، وحيتوي املقرر عىل دراسات يف عامرة املعلومات.

28- جامعة فالدوستاستيت 

Valdosta State university

ومتنح هذه اجلامعة ماجستري يف علم املكتبات واملعلومات ختصص عامرة املعلومات 
وحيتوي املنهج عىل النظرية والتطبيق لتصميم مواقع الويب لتوصيل املعلومات 

الفعالة، مع دراسة التنظيم والتوصيف Labeling واملالحة والتكشيف.

29- الينوى – أمريكا جامعة ديبول 
كلية احلاسبات وامليديا 

الرقمية

Depaul University. College of Computing and digital Media

عامرة املعلومات وتصميم صفحة التفاعل، استخدام القوائم Menus والتوصيفات 
Labels وضوابط االستخدام، تركيب املعلومات من أجل املالحة والتمثيل، اختيار 

ووضع الضوابط للمستفيد من تدفق املهمة املناسبة عىل صفحات الويب.

30- معهد الينوي للتكنولوجيا

Illinois Institute of Technology

ماجستري العلوم يف عامرة املعلومات، وهو برنامج يزيد ويعظم من حمور االتصال 
الفني باملفاهيم املتخصصة، واملهارات وأدوات التصميم باستخدام وإدارة مواقع 

.CD-Rom الويب وامليديا املرتبطة مثل األقراص املكتنزة

31- إنديانا: أمريكا جامعة إنديانا 
 يف بلومنجتون 

مدرسة االنفورماتيكا

 Indiana University Bloomington School of Information>s. Master of

Science in )HCL(
ماجستري علوم يف تفاعل اإلنسان مع احلاسب حيث جيمع الربنامج بني معرفة 

تفاعل احلاسب واإلنسان مع الرتكيز القوي عىل التصميم.

 32- جامعة إنديانا بلومنجتون 
مدرسة علم املكتبات 

واملعلومات مقررات عامرة 
املعلومات

 Indiana University Bloomington

ماجستري يف علم املكتبات واملعلومات مع التخصص يف إدارة تكنولوجيا املكتبات 
والربنامج لديه واحدًا من أطول املقررات يف عامرة املعلومات حيث يتم تدريسه كل 
عام منذ عام 2001م، عامرة املعلومات من أجل الويب فضاًل عن مقررات التفاعل 

بني احلاسب واإلنسان.
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 33- إيوا: أمريكا 
جامعة إيواستيت

 Iowa State University

برنامج تفاعل اإلنسان واحلاسب )برامج ماجستري وشهادة( احلصول عىل الشهادة 
واملاجستري يف نفس الوقت.

 34- ماريالند: أمريكا
جامعة بالتيمور

University of Baltimore

دكتوراه يف تصميم االتصال تتطلب معظم املقررات يف ماجستري تصميم التفاعل 
عامرة املعلومات والدراسة يف نفس القسم.

35- جامعة بالتيمور
University of Baltimore

ماجستري يف تصميم التفاعل وعامرة املعلومات.

36- ماساشو ستس: أمريكا 

U.S.A. Massachusetts

ماجستري العلوم يف تصميم املعلومات للعوامل اإلنسانية حيث يتعلم املهنيون 
مداخل ابتكارية )MSHF ID( لتطوير املنتجات وتكامل األهداف بني إدارة األعامل 

واملستفيد النهائي.

37- كلية بنتىل 
شهادة خربة املستفيد 

 User Experience Certificate / UX Certificate

38- كلية بنتىل 
شهادة خربة للمعسكر

 User Experience Boot Camp

39- سيمونز، بوسطن املدرسة 
العليا لعلم املكتبات 

)G.SLIS( واملعلومات

Simmons College. Boston. MA

يتضمن املقرر تطوير الويب وعامرة املعلومات كمقرر اختياري كجزء من درجة 
ماجستري العلوم.

40- جامعة ميتشجان مدرسة 
املعلومات 

University of Michigan. State. Master of Science

ماجستري العلوم يف املعلومات.

41- أمريكا مدرسة املعلومات 
 جامعة ميتشجان

 State برنامج متعدد التخصصات للدكتوراه بني جامعتي ميتشجان وجامعة والية
University Wayne عن التصميم الذي يدور حول احلوافز.

Incentive – Centered Design

 Game وهذا برنامج جديد متعدد التخصصات يستخدم نامذج نظرية املالعبة
Theory كنقطة بداية لتحليل التفاعالت اإلسرتاتيجية، ويأخذ أعضاء هيئة 

التدريس نظرة واسعة للحوافز الذاتية مستعينة بالنظريات االقتصادية والنفسية 
واالجتامعية وعلم احلاسب بالنسبة للنظم اهلنديس

42- جامعة وين للوالية ديرتويت

Wayne State University. Detroit

ماجستري علم املكتبات واملعلومات يف عامرة املعلومات بث املعلومات عن تأثريات 
املتن Context واملحتوى واملستفيد وربطة بتطور مواقع الويب باستخدام الكتابة 

الفنية وتقديمها وإعدادها.
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 43- نيوجرييس
معهد تكنولوجيا نيوجرييس

New Jersey Institute of Technology

شهادة يف تطبيقات االتصاالت الفنية وهذا الربنامج يشمل مقرر يف إدارة املحتوى 
وعامرة املعلومات ومتاح عىل املوقع وعىل اخلط املبارش.

44- جامعة راجترز

 Rutgers University

Mini-MSE human Computer Interaction

برنامج يف تفاعل اإلنسان مع احلاسب وهي شهادة جديدة يف تفاعل اإلنسان مع 
احلاسب )HCL( حيث يقدم املعرفة املحورية واملهارات للمهنيني املعارصين ويبني 

دور هذا التفاعل يف عملية الربجمة وما وراءها من علم النفس واالجتامع والذي 
يرشد يف تصميم املستفيد ويبني األساليب الفنية املشرتكة يف صناعة واجهات 

التعامل.

45- جامعة راكريس

 Rutgers University

ماجستري يف إدارة األعامل ويتناول إدارة تكنولوجيا املعلومات من منظور املدير 
اإلسرتاتيجي وحتليل نظم تكنولوجيا املعلومات التنافسية والتعاونية والعالقات 

بني تكنولوجيا املعلومات والرتكيب الصناعي ومنتجات املؤسسة وخدماهتا وبيئتها 
التنظيمية فضاًل عن تصميم عامرة املعلومات وإدارة املعلومات وتقييم استثامرات 

تكنولوجيا املعلومات.

46- جامعة راكريس

 Rutgers University

ماجستري إدارة أعامل والعلم ويتناول تركيز تصميم خربة املستفيد ويستخدم عامرة 
املعلومات كموضوع رئيس يف وصف الرتكيز واهلدف من ماجستري إدارة األعامل 

والعلم مع الرتكيز عىل تصميم خربة املستفيد )UXP( هو تدريب الطالب عىل 
املهارات األساسية لتصميم واجهات التعامل املعتمدة عىل احلاسب سواء بالنسبة 

لصفحات الويب أو اجلوال وغريها.

47- نيويورك: أمريكا معهد برات

Pratt Institute

يقدم ماجستري علم املكتبات واملعلومات وتتضمن املقررات عامرة املعلومات 
وتصميم التفاعل اعتامدًا عىل مبادئ عامرة املعلومات وتصميم التفاعل ومن جماالت 

علم املعلومات والتصميم والفن وامليديا وعلم النفس وذلك لتزويد الطالب 
بمنهجه موحدة يف التفكري لتصميم املعلومات والتفاعل مع االهتامم بامليديا اجلديدة 

بصفة عامة والويب بصفة خاصة أما املقررات القريبة فهي
املعلومات. سلوك اإلنسان –  •

االستخدامية للمعلومات الرقمية. • 
تنظيم املعرفة. • 
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48- معهد بولتكنيك رينسالر

Rensselaer polytechnic Institute

ماجستري العلوم يف تفاعل اإلنسان واحلاسب )HCL( تقديم مقررات عامرة 
املعلومات عىل املستوى اجلامعي يف مرحلة البكالوريوس ويقدم قسم اللغة واألدب 

واالتصال درجة املاجستري يف تفاعل اإلنسان مع احلاسب )HCl( وهناك مقرران 
يف مرحلة البكالوريوس بعنوان: كفاءة عامرة املعلومات لبكالوريوس االتصال 

مع الرتكيز عىل تصميم الويب والتحليل لتطور املحتوى من أجل الويب وتصميم 
التفاعل، ودراسة نظرية وتطبيق اهليربميديا، كام أن مدرسة اإلنسانيات والفنون 

والعلوم االجتامعية تقدم مقرر عامرة املعلومات يف برنامج البكالوريوس لالتصال.

49- مدرسة الفنون املرئية 

School of Visual Arts

ماجستري الفنون اجلميلة يف تصميم التفاعل حيث يتدرب الطالب عىل البحث 
والتحليل ومفاهيم التصميم يف إدارة األعامل واإلطار الثقايف واالجتامعي والفنون 

اجلميلة )MFA( يف برنامج تصميم التفاعل لتشكيل احلياة اليومية.

50- جامعة الوالية يف نيويورك 
أوسوجيو

State University of New York. Oswego

حيتوي برنامج تصميم امليديا املتعددة واهليربميديا مقدمة يف عامرة املعلومات.

51- نورث كارولينا: أمريكا

University of North Carolina

مدرسة علم املعلومات واملكتبات 
مقرر تصميم واجهات التعامل مع املستفيد سيقدم املبادئ األساسية املتصلة 

بتصميم واجهات التعامل اإلنساين لنظم املعلومات املعتمد عىل احلاسب، 
واملوضوعات الرئيسة تشمل خصائص املستفيدين لنظم املعلومات وكذلك طرق 

تقويم تصميم التفاعل واملقرر حيتوي وحدة “عامرة املعلومات”.

52- أوهايو – أمريكا جامعة والية 
ِكْنت

Kent State University

ماجستري العلوم يف عامرة املعلومات وإدارة املعرفة.
هذا برنامج يقدم عىل اخلط املبارش )online( منذ أبريل عام 2001م وقد تم افتتاح 

أكرب خمترب SlIS يف والية ِكْنت خلدمة البحث يف ماجستري عامرة املعلومات وإدارة 
املعرفة بالعتاد والربامج الالزمة.

53- أورجيون: أمريكا جامعة 
أورجيون، ايوجني 

The University of Oregon. Eugene

درجة ماجستري العلوم يف إدارة املعلومات التطبيقية وهو مصمم إلكساب املهنيني 
املهارات يف إدارة املعلومات وتصميم املعلومات وإدارة األعامل والبحوث 

التطبيقية.

54- جامعة كارينيجى ميلون مركز 
تفاعل اإلنسان مع احلاسب 

Carnegie Mellon University. Human Computer Interaction Institute

يقدم ماجستري يف تفاعل اإلنسان واحلاسب )HCl( فضاًل عن مقرر رئيس يف 
مرحلة البكالوريوس ويَدرس يف الربنامج أعضاء هيئة تدريس من علم احلاسب / 
التصميم / علم النفس / علوم اجتامعية واختاذ القرار / الروبوت وإدارة األعامل 

كام يركز الربنامج عىل وجوه التطبيق اإلسرتاتيجي والبحث والتصميم.
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55- جامعة كارينيجى ميلون 
مدرسة التصميم

Carnegie Mellon University. School of Design

ماجستري يف تصميم التفاعل والنموذج املتبع باملدرسة يضم فروق متعددة 
التخصصات للعمل يف ختطيط وتصميم وتطبيق ودعم املنتجات واخلدمات والنظم 
التي تستجيب لرغبات واحتياجات األفراد وهذا النموذج املطبق يف كارنيجي يعترب 

رائدًا ومطبق يف أنحاء خمتلفة من العامل كمعيار للتصميم.

56- جامعة كارينيجى ميلون 
 مدرسة التصميم 

ماجستري تصميم يف ختطيط 
االتصال وتصميم املعلومات

 Carnegie Mellon University. School of Design: Master of Design in
Communication Planning & Information Design

مدة دراسة املاجستري سنتان، حيث حياول الطالب التعرف عىل فنون جديدة 
لالتصال والتعامل بني الكلامت والصور يف امليديا التقليدية واالبتكارية، التي جتمع 

بني اجلوانب املرئية واجلاملية.

57- سوث داكوتا. أمريكا جامعة 
سوث داكوتا

 South Dakota State University

متنح بكالوريوس علوم يف الفنون الرقمية والتصميم لعامرة املعلومات، ومقرر عامرة 
املعلومات إجباري لتصميم الويب واإلنتاج.

58- تكساس: أمريكا مدرسة 
املعلومات بجامعة تكساس 

يف أوستن 

 The School of Information of the University of Texas at Austin.
Master of Science in Information Studies

ماجستري العلوم يف دراسات املعلومات حيث تركز الدراسة عىل عامرة املعلومات 
فضاًل عن اسرتجاع املعلومات وإدارة املعرفة والويب الداليل.

59- واشنطن د.س: أمريكا 
مدرسة علم املكتبات 

واملعلومات

 Catholic University of America

دراسة عامرة املعلومات التي تعتمد عىل عدة جوانب بام يف ذلك علم املكتبات، علم 
احلاسب، واالنفورماتيكا االجتامعية وتصميم املعلومات والتصميم املرئي وعلم 

النفس اهلنديس ويعكس مقرر عامرة املعلومات التعدد التخصيص 

60- واشنطن: أمريكا جامعة 
واشنطن للوالية برنامج 

امليديا االبتكارية والثقافة 
الرقمية

Washington State University

بكالوريوس اآلداب يف التكنولوجيا الرقمية والثقافية ويتضمن أهداف املقرر ما ييل: 
رشح املبادئ الرئيسة لعامرة املعلومات، إدارة املعرفة لكل من اسرتجاع املعلومات 

واألغراض اإلرشيفية واختيار عامرة املعلومات املناسبة لألوضاع املختلفة.

61- جامعة واشنطن مدرسة 
املعلومات

The University of Washington )i school(
ماجستري يف علم املكتبات واملعلومات وعامرة املعلومات يتضمن الربنامج أيضًاً 

برنامج يف إدارة املعرفة كام يتضمن مقررًا عن عامرة املعلومات، ويقدم هذا الربنامج 
بصفة دورية.
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املؤهل )التخصص(الدولة ) اجلامعات واهليئات (

62- جامعة وسكونسن مدرسة 
ماديسون لدراسة املكتبات 

واملعلومات

 The University of Wisconsin Madison library and Information studies

& Information Architecture

هذا ويبني الربنامج كيفية حتويل مفاهيم علم املكتبات التقليدي عن تنظيم 
املعلومات واملستفيدين إىل التحول إىل تطبيق تصميم وتقييم الويب فضاًل عن 

التعرف عىل االستخدامية Usability واملالحة وختطيط وإدارة املرشوع.

63- جامعة وسكونسن ميلوكى 
مدرسة دراسات املعلومات

The University of Wisconsin. Milwauki

تقدم بكالوريوس العلوم يف علم وتكنولوجيا املعلومات ومن بينها ثالثة مستويات 
.I. II. III لعامرة املعلومات

64- جامعة وسكونسن ميلوكى 
مدرسة دراسات املعلومات

The University of Wisconsin. Milwauki

تقدم أيضًاً ماجستري علم املكتبات واملعلومات ويعترب عامرة املعلومات وتنظيم 
املعرفة جزءًا من هذه الدرجة.

نتائج الدراسة: 

هذه النتائج هي إجابة عن التساؤالت التي وضعها الباحث يف بداية دراسته: 

عن تعريف عامرة املعلومات فقد تبني من خالل الدراسة أنه ليس هناك اتفاق بني خمتلف الباحثني  1 .
يف املجال عىل تعريف واحد، ويمكن أن يسجل الباحث بعض ما يراه يف تعريف هذا املصطلح 
وبخاصة تعريف مورفيل وروزنفيلد Morville& Rosenfeld حيث عرفا عامرة املعلومات بأهنا 
 Find والبحثية ،Usability فن وعلم تشكيل منتجات وجتارب املعلومات لدعم االستخدامية
والعامرة  بالتصميم  اخلاصة  املبادئ  ربط  حموره  ممارسة  وجمتمع  بارز  ختصص  أهنا  كام   ،ability

.Landscape Digital بالطبيعة الرقمية

ومن تعريف املوسوعة احلرة يرى أن عامرة املعلومات كفن للتعبري: 
عن بدايات التعليم يف عامرة املعلومات وارتباطاهتا، ويرى الباحث أن هذه البداية كام جاءت  - 
يف كتاب مورفيل وروزنفيلد أن املتقدمني لنيل الدرجات يف عامرة املعلومات كان معظمها من 

احلاصلني عىل الدرجة العلمية يف ختصص املكتبات واملعلومات.
وبالنسبة للبحوث العلمية فعامرة املعلومات ال حتدث يف فراغ ألن تصميم مواقع الويب املعقدة  2 .
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تتطلب فريقًا من التخصصات املتداخلة تضم مضمون الرسومات، ومطورو الربامج، ومديرو 
املحتوى، ومهندسو االستخدام وغريهم.

ويظهر ذلك يف ما انتهى إليه الباحث أندرو ديلون Andrew Dillon.2000 من أن التخصصات التالية 
أساسًا تتصل بعامرة املعلومات مثل التعليم، علم احلاسب، علم املعلومات، هندسة الربامج، التصميم 

الصناعي املختص بالرسم، علم النفس التنظيمي، علم االجتامع واألنثروبولوجيا، والعلم املعريف.

هذه  يف  جاء  كام  للباحث  تبني  فقد  الرقمية  واملكتبات  املعلومات  عامرة  بني  الربط  حيث  من  3 .
الدراسة أن هناك ثالثة مقررات حديثة أمجعت عليها معظم اجلامعات املتطورة وهي: 

املكتبات الرقمية وإدارة املعرفة وعامرة املعلومات، وكام كانت الدراسات عديدة يف اإلنتاج الفكري  - 
للربط بني عامرة املعلومات وإدارة املعرفة فقد فضل الباحث اإلشارة إىل بحوث فريدة تتصل بالربط 

بني عامرة املعلومات واملكتبات الرقمية وبيان األبعاد املختلفة للعالقات والربط بينهام.
أما بالنسبة خلريطة اجلامعات واهليئات التي تقدم مقرر عامرة املعلومات فقد تبني من اجلداول  4 .
 ،) والدكتوراه  للامجستري   ( العلمية  الرسائل  ضمن  يدخل  املعلومات  عامرة  مقرر  أن  السابقة 

فضاًل عن بعض الدبلومات التي تقدمها بعض اجلامعات املختلفة.
التي  والدول  األمريكية،  املتحدة  الواليات  جانب  إىل  دول  عرشة  اجلداول  هذه  تناولت  وقد  - 

تضمنتها اجلداول وعدد اجلامعات التي تقدم الربنامج فيها كام ييل: 
اسرتاليا ) 3 - جامعات وهيئات (.

(، السويد  الربازيل )2(، كندا)4(، الدانامرك )1(، اهلند )1(، أيرلندا )1(، إيطاليا)1(، بولندا )1 -
(2(، بريطانيا )1(، أي أن الدول العرش لدهيا عدد )17( برناجمًا يف اجلامعات واهليئات، هذا إىل 

جانب الربامج عىل اخلط املبارش التي تقدمها بعض هذه اجلامعات.
برنامج عامرة  تقدم  التي  اجلامعات واهليئات  العدد األكرب من  األمريكية  املتحدة  الواليات  حتتل  - 

املعلومات إذ وصلت إىل عدد )47( برناجمًا داخل هذه اجلامعات واهليئات.
( جامعة وهيئة باإلضافة إىل أن  أي أن عدد اجلامعات التي تقدم هذا الربنامج يف العامل هي )64 -

بعض هذه اجلامعات تقدم الربنامج عىل اخلط املبارش وعددها )10( جامعات.
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توصيات مهمة: 

تويص الدراسة أقسام املكتبات واملعلومات باجلامعات والكليات العربية، برضورة متابعة وجماراة  - 
اهتامم اجلامعات والكليات األجنبية بمتابعة التطورات احلديثة يف جمال عامرة املعلومات إىل جانب 

املجاالت املعلوماتية املستحدثة.
الحظ الباحث أن بعض السعوديني واملرصيني الذين حصلوا عىل الدكتوراه من الواليات املتحدة  - 
للمهنيني،  املوزعة  واحلوسبة   ،)HCI( واحلاسب  اإلنسان  كتفاعل  جديدة  بمقررات  أوَصوا  قد 
وتطورات اسرتجاع املعلومات، وإدارة مواقع الويب وغريها، إىل جانب عامرة املعلومات، سواء 
اسمها  تغيري  أو  االجتامعية  الدراسات  داخل  احلايل  باسمها  واملعلومات  املكتبات  أقسام  ظلت 
األقسام ضمن وحدات  “ وإعادة هيكلة هذه  املعلومات  أو” دراسات  املعلومات”،  “ علم  إىل 
أكاديمية أكرب مثل كليات علوم احلاسبات، أو اإلدارة، أو الرتبية، أو اإلعالم واالتصال كام حدث 
يف الواليات املتحدة األمريكية وهذه التوجهات والتطورات احلديثة واضحة يف اململكة العربية 

السعودية كمقدمة للتطور يف خمتلف الدول العربية.
املراجع العربية: 

»تطوير تعليم علم املعلومات يف بداية األلفية الثالثة: والرصاع املستمر عىل مشكلة  أمحد أنور بدر )2012(: . 1
اهلوية«، جملة مكتبة امللك فهد الوطنية، الرياض.

» اخصائيو املكتبات واملعلومات كمديري مواقع: دراسة حتليلية ملتطلبات  2 . :)2007 )أكتوبر  عىل كامل شاكر 
التأهيل األكاديمي يف ضوء احتياجات سوق العمل«، جملة املكتبات واملعلومات العربية، س27، ع4، ص47-

.104
»االجتاهات احلديثة ىف برامج املكتبات واملعلومات:  عىل بن سعد العىل وحممد بن مبارك اللهيبى )فرباير 2005(: . 3

نموذج لتقييم املناهج وتطويرها«، جملة مكتبة امللك فهد الوطنية، مج15، ع2، ص256-196.

املراجع األجنبية: 

Chu Heting )2010(. Library and Information Science Education in the digital Age. 1. Advances in 

librarianship. 32. p.77-111.

Eskins. R.. & Willson. J. )2003(. Rebuilding with information architecture. 2. Library and. Information 

Update. 2)10(. 44-45.

Dillon. A. & Twnbull. D. )eds.( )2003(. Information Architecture. 3. Encyclopedia of library and 

information Science. N. Y. Marcel Dekker.
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Dillon. A )2000(. 4. Information architecture I why. what and when? 

http: //www.asis.org/conferencews/Summit2000/dillon/ondex.htm)accessed27nov.2008( 

Dillon. A and Morris. A )2005(. Crying wolf: An examination and reconsideration of the Perception 5. 

of crisis in US education. Journal of education for library Information science 46 )4(. 280-298.

Indiana University School of Informatics. )2006. January 24(. 6. What is informatics? Retrieved August 

19. 2006. from 

www.informaton.Indiana.edu/ovej-view/what_is_ informatics.asp 

Kazmer. M. M. )2002(. Distance education students speak to the library: Here’s how you can help 7. 

even more. The Electronic Library. 20)5(. 395-400.

Khoo. C. Majid; S.. & Chaudhry. A. S. )2003(. Developing an accreditation sys-tern for US 8. 

professional education programmes in Southeast Asia: Issues and perspectives. Mlalaysian Journal of 

Library & Information. Science. 8)2(. 131-149.

King. J. L )2006( Identity in the i school movement. 9. Bulletin of the American for Information 

science and Technology 32 )4( Retrieved from

http: //www.asis.org/Bulletin/apr-06/king.html. 

Koenig. M. E. B. )2003(. Knowledge management. user education. and librarian-ship. 10. Library 

Review. 52)1(. 10-17.

Larsen. R. L. )2008( History of the i schools retrieved from. http: //www.ischools.Org/site/history 

Latham. )2002(. Information architecture: Notes toward a new curriculum. Journal of the American Society 

for Information Science and Technology 53)10(. 824-830.

Mezick E. M.. and Koenig. M. B. D. )2008(. Education for information science. In Annual Review of Information 

Science and Technology )B. Cronin. ed.(. vol. 42. pp. 593-624. Information Today. Medford. NJ.

Miller. P. )2001(. Architects of the Information age. Ariadne. issue 29 at 

http: //www.dlib.org/dlib/december98/leiner/12leiner.htmlaccessed27nov.2008 

Milne. P. )1999(. Knowledge management and LIS education. 11. Education for Library and Information 

Services: Australia. 16)3(. 31-38.

Morville. P and Rosenfeld. L )2007( 12. Information Architecture for the world wide web. 3rd ed. 

O’Reilly. Sebasropol. CA.

Panko. R. R. )2006(. 13. Busines data communications and networking 6thed. Upper Saddle River. N. 

J.: Prentice Hall.

Robins. D. )2001/2002(. Information architecture in library and information science curricula. 14. 

Bulletin of the American Society for Information Science & Technology 28)2(-. 20-22.

Simon. Scott )2007(. 15. Information architecture for digital libraries. School of library and information 

sciences at the University of south florida.
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املستخلص:
أفراد  جلميع  للمعلومات  الوصول  حق  مبدأ  من  انطالقًا 
اخلاصة،  االحتياجات  ذوي  من  أو  كانوا  أسوياء  املجتمع 
ملختلف  املعلومات  م��واد  توفري  املكتبات  عىل  وجب 
واملعرفية،  العلمية  احتياجاهتم  لتلبية  مراعاة  املستفيدين 
حيث نجد فئة املكفوفني يف مقدمتهم نظرًا ملا تتطلبه إعاقتهم 
كانت  سواء  خاصة  معلومات  مصادر  توفري  رضورة  من 
السمعية  كالكتب  حديثة  أو  الربايل  كمطبوعات  تقليدية 
والكتب الناطقة التي ظهرت كنتيجة حتمية للتطور املستمر 
إجيابية  آثار  من  هلا  وما  املعلوماتية  للتقنيات  واملتواصل 
ذوي  من  وغريهم  للمكفوفني  املعلومات  خدمات  لتطويع 
بعرص  عليه  يطلق  أصبح  عرص  يف  اخلاصة  االحتياجات 
الرقمنة. نتطرق يف هذه الدراسة إىل وضعية الطالب الكفيف 
اجلزائري وإىل معاناته يف الوصول إىل املعلومات واالستفادة 

من اخلدمات املتخصصة.

الكلامت املفتاحية:
أجلزائري،  الكفيف  الطالب  أخلاصة،  االحتياجات  ذوي   
خدمات  متخصصة،  معلومات  مصادر  احتياجات، 

معلومات متخصصة، التقنية الرقمية.

مقدمـــة

مصادر  من  بالعديد  املكتبات  تزخر   
الفكرية  املجاالت  خمتلف  يف  املعلومات 
لتحقيق  ولغات  أشكال  وبعدة  والعلمية، 
احتياجات  تلبية  أمهها  أهداف  عدة 
بدورهم حسب  يتباينون  الذين  املستفيدين 
االجتامعية،  العلمية،  منها  مستويات  عدة 
فنجد  الفردي��ة،  والفروق��ات  العمري��ة، 
ومن  اخلاصة  االحتياجات  ذوي  من  فئة 
عدة  تواجههم  الذين  املكفوفني  بينهم 
وغريها  الكتب  مع  التعامل  يف  مشكالت 
سلبًا  ينعكس  مما  املعلومات،  مصادر  من 
مصادر  من  واستفادهتم  استخدامهم  عىل 

املعلومات التي حتوهيا املكتبات.

تلك  من  يعاين  اجلامعي  الكفيف  فنجد   
عدم  مع  خاصة  غريه  من  أكثر  املشكالت 
توفر مكتبة متخصصة، وإن توفرت فهناك 
نظرًا  احتياجاته،  تلبية  يف  صعوبات  عدة 
بإعداد  مطالب  جامعي  طالب  أي  لكون 
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بحوث ودراسات يف إطار دراسته سواء بالنسبة ملا يعينه يف استيعاب املحارضات املقررة، أو إعداد 
بحوث وعرضها يف احلصص التطبيقية، أو بالنسبة ملذكرة هناية التخرج.

 من خالل ما سبق فورقتنا هذه تلقي الضوء عىل معاناة الكفيف اجلامعي مع الكتاب سواء يف صورته 
)كتاب  امللموس  الكتاب  أمهها  املكفوفني،  كتب  ومميزات  خصائص  إبراز  مع  احلديثة،  أو  التقليدية 

الربايل( والكتاب الناطق، مع اقرتاح حلول لتفادي أو معاجلة تلك املشكالت.

 »إن عظمة كل حضارة تقاس بام توفره لألشخاص املعوقني«، انطالقًا من هذه املقولة للرئيس األمريكي 
السابق “فرونكلني روزفلت” نلتمس أمهية األشخاص املعوقني ومدى فاعليتهم يف املجتمع، ليكونون 

مع أقراهنم املبرصين جمتمع متني وقوي يؤسس حلضارته مستقباًل.

 وباعتبار املكفوفني جزءًا ال يتجزأ من صانعي حضارة جمتمعهم، نظرًا للدور الذي يقومون به بالرغم 
من إعاقتهم، وجب عىل الدول إحاطتهم بعنايتها ورعايتها منذ نشأهتم، خاصة يف املجال التعليمي، 

فامذا أعدت اجلزائر للطالب اجلامعي الكفيف؟ 

أقرانه  مثل  مثله  الكتاب  توفري  خالل  من  املعلومات  يف  الكفيف  حق  تكفل  اجلزائرية  اجلامعة  هل   
املبرصين.

 قبل اإلجابة عىل هذا التساؤل، وجب أواًل التعريف باملكفوفني ووضعهم باجلزائر، ثم التطرق لعرض 
املشكالت التي تواجههم فيام يتعلق بالكتاب، واقرتاح احللول املناسبة جلعل الكتاب يف متناول هذه 

الفئة.

 1. مفاهيم حول املكفوفني:

1.1. التعريف اللغوي:

 لقد تعددت املفردات واأللفاظ يف اللغة العربية التي تطلق عىل املعاق برصيًا، بحيث نجد األعمى، 
مكفوف  أو  كفيف  كلمة  برشح  هنا  وسنكتفي  واألكمه،  الكفيف،  أو  املكفوف  العاجز،  الرضير، 
واستعامهلا يف الدراسة، نظرًا لكثرة تداوهلا يف املجتمع، كام أن التعريف اللغوي للكفيف مستمد من 

الكف، ومعناه حجب البرص، أي بمعنى أن الكفيف هو ذلك الشخص الذي فقد برصه كليًا)1(.

النامس، أمحد فايز. اخلدمة االجتامعية الطبية. بريوت: دار النهضة العربية، 2000، ص.402.  )1(
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 2.1. التعريف القانوين:

 ونشري هنا إىل أن هذا التعريف ظهر قبل التعريف الرتبوي، حيث وضع سنة  1931م من قبل اجلمعية 
الطبية األمريكية، ثم تم اعتامده كتعريف قانوين يعمل به يف مجيع أنحاء الواليات املتحدة األمريكية، 

ومن ثمة خمتلف بلدان العامل)2(.

عن  إبصاره  حدة  تزيد  ال  الذي  الشخص  ذلك  أنه  عىل  األطباء  نظر  وجهة  من  الكفيف  ويعرف   
العدسات  أو  كالنظارات  البرصية  املعينات  باستعامل  حتى  أو  العينني،  أحسن  يف  قدم   200/ 20 
الطبية)3(ومعنى هذا أن اليشء الذي يراه الشخص العادي من عىل بعد 200  قدم ال يراه املكفوف إال 

إذا اقرتب من مسافة  20 قدم.

3.1. التعريف الرتبوي:

 ويشري هذا التعريف، إىل أن الكفيف هو ذلك الشخص الذي ال يستطيع القراءة والكتابة إال بطريقة 
برايل)4(.

4.1. التعريف االجتامعي:

قدرته عىل  يثبت عدم  الذي  الشخص  ذلك  أنه  االجتامعية، عىل  النظر  الكفيف من وجهة   ويعرف 
عديمة  اإلبصار  عىل  قدرته  كانت  من  أو  يعرفها،  ال  منطقة  أو  مكان  يف  مساعدة  دونام  طريق  إجياد 
القيمة اقتصاديًا، أو من كانت ضعف قدرة اإلبصار لديه حتول دون مراجعة العمل العادي، وكذلك 
ال يستطيع عد أصابع يديه عن قرب)5(، وبذلك فهو ذلك الشخص الذي ال يستطيع عمل أي يشء 
د عليها، والتي  دونام مساعدة من قبل أشخاص آخرين، وخاصة يف مكان آخر غري األماكن التي تعوَّ

أصبحت مألوفة بالنسبة له.

)2(  النوايسة، غالب عوض. خدمات املستفيدين من املكتبات ومراكز املعلومات. عامن: دار صفاء، 2000، ص. 271. 
((( Canuti, Thibaut. Les services aux personnes aveugles et malvoyantes en bibliothèques municipales : Etat des lieux et 

perspectives. Mémoire d’étude : Diplôme de conservateur de bibliothéque : Paris : ENSSIB : 2004, p10.
[En ligne ] : http://memsic.ccsd.cnrs.fr/docs/00/33/48/74/PDF/mem_00000246.pdf.
Consulter le : 25/03/2010 .

)4( عبيد، ماجدة السيد. تعليم األطفال ذوي احلاجات اخلاصة: مدخل إىل الرتبية اخلاصة. عامن: دار صفاء، 2000، ص.142.
)5( النامس، أمحد فايز. املرجع السابق، ص.439.
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5.1. التعريف االصطالحي يف جمال املكتبات واملعلومات:

 انطالقًا من كل التعريفات السابقة، والتي وضعت مفاهيم للكفيف أو املكفوف من عدة جوانب، 
وجب أن نعرفه من وجهة نظرنا نحن كمختصني يف علم املكتبات واملعلومات، خاصة وأن موضوع 
بحثنا ودراستنا هذه ستسلط الضوء عىل هذه الفئة اخلاصة من املستفيدين من املكتبات واملعلومات، 
عىل  القدرة  لديه  ليست  الذي  الشخص  ذلك  هو  البرص  ضعيف  أو  الكفيف  أو  فاملكفوف  وبذلك 
قراءة أوعية املعلومات التقليدية املطبوعة، وبالتايل فهو من املستفيدين املحتملني من أوعية املعلومات 
بطريقة  املطبوعة  والكتب  التكبري،  وأجهزة  الكبرية،  باحلروف  املطبوعة  كالكتب  اخلاصة  والوسائل 

برايل، والتسجيالت السمعية، وغريها)6(.

2. تعليم القراءة والكتابة للمكفوفني وضعاف البرص:

 يعتمد تعليم القراءة والكتابة هلذه الفئة عىل توافر اإلمكانيات املناسبة ملستويات الرؤية لكل فرد، إذ 
ختتلف هذه اإلمكانيات لدى املكفوفني اختالفًا كبريًا مقارنة بام جيب أن يوفر لضعاف البرص، والذي 
طريقة  ييل  فيام  وسنستعرض  املبرصين،  لدى  والقراءة  الكتابة  لطريقة  جذري  بشكل  بدوره  خيتلف 

تعليم كل من القراءة والكتابة عىل حدة.

1.2. تعليم القراءة:

 إن احلقيقة املهمة املسلم هبا، هي أن طريقة برايل للقراءة تتطلب وقتا وجهدا أكثر من القراءة  العادية، 
مما يؤدي إىل البطء فيها نظرًا العتامدها عىل حاسة اللمس التي تتطلب تركيب اخلصائص الفردية مع 
التي متثل  البارزة  النقاط  الفردية، هي  للكلمة؛ ويقصد هنا باخلصائص  الكيل  املعنى  بعضها إلعطاء 
احلرف الواحد، وقد أشارت الدراسات إىل أن أقىص رسعة تسجل يف القراءة اللمسية لدى املكفوفني 
تصل إىل180  كلمة يف الدقيقة، يف حالة ما إذا توفرت لدى القارئ قدرة احلدس أو التنبؤ بالكلامت قبل 
االنتهاء من ملس كافة حروفها، وهناك رأي آخر يقول بأن الرسعة اجليدة واملقبولة للقراءة هي البالغة 
القراءة يعتمد عىل توفري عدة عوامل أساسية،  الدقيقة، إال أن اختالف الرسعات يف  100  كلمة يف 
نذكر منها استخدام االختصارات يف نظام برايل، قدرة القارئ عىل استخدام اإليامءات املحيطة به، 

رايث، كيث يس، ف. ديفي، جوديت. خدمات املكتبات واملعلومات للمعوقني/ ترمجة: متراز، أمحد عيل. الرياض: جامعة اإلمام حممد   )6(
بن سعود اإلسالمية، 1997، ص.73.
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حمتوى النص، توقعات القارئ، مع خزن املعلومات املقروءة؛ إذن كل هذه العوامل، من شأهنا أن تؤثر 
يف قياس رسعة قراءة املكفوفني ألي نص أمامهم)7(.

2.2. تعليم الكتابة:

للتأقلم  متهيدًا  أولية،  مرحلة  يف  نشاطات  بعدة  القيام  رضورة  برايل  بطريقة  الكتابة  عملية  تتطلب   
م اخلاص بربايل، أو  والتكيف مع التعامل مع أدوات ووسائل برايل للكتابة، كاللوحة والقلم أو املرقَّ

اآللة الكاتبة اخلاصة بربايل، والتي ختتلف عن الوسائل العادية 

املستخدمة من قبل املبرصين، وتتمثل هذه النشاطات فيام ييل:)8(

بالتعرف عىل األشياء عن طريق  السامح لألصابع  اليدين من خالل  باستخدام  تتعلق  أ. نشاطات 
حتريكها بغية معرفة شكلها وملمسها ووزهنا،... إلخ. 

ب. تعرض الطالب الستكشاف خمتلف املواد من أجل التمييز بينها وإجراء خمتلف املقارنات.
األشياء،  حتت  والزحف  األسفل،  إىل  كامليل  اجلسم،  مفهوم  لتشكيل  النشاطات  خمتلف  إجراء  ج. 

التسلق، والتعرف عىل أجزاء اجلسم وحركتها.
د. إجراء نشاطات تتطلب متييز اجتاهات حركة اجلسم كاليمني واليسار.

ه�. إجراء نشاطات تتعلق باحلركات املختلفة للجسم، كالتشقلب والقفز بغية تطوير الوعي اجلسمي 
من خالل مالمسة خمتلف األشياء.

و. إجراء متارين تتطلب بناء عالقات بني خمتلف أجزاء اجلسم، كلمس األذن اليمنى باليد اليرسى، 
وغريها.

ز. إجراء نشاطات يدوية تعتمد عىل حاسة اللمس من أجل التمييز بني التشابه واالختالف.
الشكل  حسب  األشياء  بني  والتصنيف  التوفيق  تتطلب  ومعقدة،  دقيقة  حركية  نشاطات  إجراء  ح. 

واحلجم والوظيفة.

م الكتابة بطريقة برايل، يعتمد بصفة أساسية عىل النشاطات املبدئية، واملستعملة   وخالصة القول إن تعلُّ
األشياء  بني  التمييز  أجل  من  اللمس،  حاسة  عىل  أساسًا  واملعتمدة  الكتابة،  م  لتعلُّ لتأهيله  خصيصًا 

وإجراء املقارنات بينها من خالل احلجم والشكل،... وغريها. 

احلديدي، منى صبحي. مقدمة يف اإلعاقة البرصية. عامن: دار الفكر، 1998م، ص.224-223.  )((
املرجع نفسه، ص.226.  )8(
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 أما بالنسبة لتعلم الكتابة عن طريق اآللة الكاتبة اخلاصة بربايل، فإن ذلك يتطلب توفر رشوط أساسية 
من أجل التعلم بطريقة صحيحة، وتتمثل هذه الرشوط يف النقاط التالية)9(: 

أ. معرفة اآللة ومفاتيحها األساسية.
ب. معرفة كيفية إدخال الورقة وتثبيتها بطريقة صحيحة.

ج. معرفة كيفية ترك الفراغات املناسبة عىل الورقة.
د. معرفة كيفية ترقيم الورقة، ووضع العنوان يف منتصفها.

ه�. رضورة اجللوس بشكل مستقيم ومريح.
و. وضع اآللة يف مكان الئق ومريح بالنسبة للمكفوف.

ز. رضورة دفء اليدين.
ح. استخدام األصابع املناسبة للكتابة، مع رضورة تصحيح وضعها أثناء الكتابة مبارشة.

ط. رضورة الرتكيز أواًل عىل ميكانيكية استخدام اآللة الكاتبة، ثم الرتكيز عىل كتابة احلروف 
والكلامت والعبارات واألرقام وغريها.

ي. التدرب أواًل عىل كتابة الكلامت كاملة ثم االنتقال إىل االختصارات.
ك. الرتكيز عىل الكتابة منذ الصف الثالث االبتدائي.

م الكتابة. م )القلم( يف بداية تعلُّ ل. ال ينصح باستخدام اللوحة واملرقَّ

م الكتابة وإجادهتا عن طريق اتباع اخلطوات والرشوط   من خالل ما سبق ذكره، يستطيع املكفوف تعلُّ
املذكورة أعاله وتنفيذها، مما يغنيه عن االعتامد عىل اآلخرين يف هذه املرحلة، من خالل االعتامد عىل 

نفسه وقدراته اخلاصة.

العلمية  املناهج والطرق  البرص وفق  املكفوفني وضعاف  تعليم  انطالقًا من كل هذه االعتبارات يف   
البرص، وتغنيهم عىل االعتامد عىل  الالزمة، وجب االعتامد عىل وسائل خاصة تعوضهم عن حاسة 
اآلخرين يف مجيع مراحل حياهتم الدراسية والعلمية، أمهها وسائل برايل املعتمدة عىل حاسة اللمس، 
هلم  وفرهتا  التي  األخرى  الوسائل  خمتلف  إىل  إضافة  السمع،  حاسة  عىل  املعتمدة  السمعية  الوسائل 

التكنولوجيا احلديثة.

احلديدي، منى صبحي. مقدمة يف اإلعاقة البرصية. عامن: دار الفكر، 1998م، ص.)228-22.  )9(
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3. وضع املكفوفني باجلزائر:

 بلغ عدد املكفوفني باجلزائر مع مطلع سنة 2009م: 120 ألف مكفوف حسب ترصيح من السيد 
ع  “أمحد حيونة” رئيس اجلمعية الوطنية للمكفوفني، وأن هذا العدد يف تزايد كلام سجلت والدات لرضَّ
النامجة عن احلوادث  أو  بالعمى سواء كانت إصابات طبيعية  ارتفاع حلاالت اإلصابة  أو  مكفوفني، 

املختلفة كام سبق ذكره)10(.

جهة  من  العمل  فرص  لقلة  نتيجة  اجتامعي  بؤس  يف  يعيشون  نجدهم  الكبري،  العدد  هلذا  وبالنظر   
وانعدام دخل الئق بالنسبة ملعظمهم من جهة أخرى، فبالرغم من كل الظروف التي متر هبم يوميًا، إال 
أهنم أبوا إال أن يواصلوا تعليمهم ويثبتوا قدرهتم عىل العيش واالندماج يف املجتمع – أحسن من كثري 
من املبرصين- وأصبحنا نراهم يف املدارس واجلامعات، يف املكتبات ومرافق املعلومات، يف العديد من 

املهن األخرى، هذا كله مثااًل للتحدي وإثبات الذات. 

 إن اهتامم اجلزائر بفئة املكفوفني يندرج حتت االهتامم بذوي االحتياجات اخلاصة بصفة عامة، وذلك 
ليس وليد اليوم، وإنام منذ فرتة ما بعد االستقالل مبارشة، نتيجة ما خلفته حرب التحرير من ظهور 
الكثري من ذوي اإلعاقات والعاهات املختلفة، وهذا ما زاد يف ارتفاع نسبتهم باجلزائر، مما اضطرها إىل 

وجوب االهتامم هبم ومعاجلتهم والتكفل بمصريهم كمواطنني كاميل احلقوق.

 وسنستدرج فام ييل وضع املكفوفني باجلزائر من عدة جوانب: 

1.3. الترشيعات القانونية: 

 لقد صدر أول قانون بخصوص املكفوفني كان سنة 1963م أي غداة االستقالل، وهو القانون رقم 
63/200 الصادر بتاريخ 8 جوان 1963م حول احلامية االجتامعية للمكفوفني باجلزائر، وقد نرش 
باجلريدة الرسمية رقم 39 الصادرة بتاريخ 14 جوان 1963م، ويف سنة 1964م تم اعتامد املنظمة 
الوطنية للمكفوفني، وذلك حسب املرسوم رقم 64/55 الصادر بتاريخ 31 جانفي 1964م واملنشور 

باجلريدة الرسمية رقم 16 الصادرة بتاريخ 21 فيفري 1964م.

)10(  حواس، سهام. مجعيات املكفوفني جتدد مطلبها إلدراجها ضمن فئة املعاقني. يومية احلوار، 2009، ع. 797.
/105/http://www.elhiwaronline.com/ara/content/view/14426 :متاحة عىل اخلط

)متت الزيارة يوم: 2009/10/31م(. 
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 كام نجد اجلزائر قد أنشأت وزارة متخصصة يف احلامية االجتامعية سنة 1984 - حيث كانت فيام سبق 
جمرد كتابة للدولة - مكلفة عن طريق توجيهات القيادة السياسية باختاذ إجراءات واضحة وبذل اجلهود 
الرضورية من أجل حتقيق املشاركة الكاملة والفعالية لذوي االحتياجات اخلاصة يف احلياة االقتصادية 
واالجتامعية للبالد، إضافة إىل مهام مماثلة وشبيهة كلفت هبا وزارة الصحة والشبيبة والرياضة والرتبية 
الوطنية والتكوين املهني والعمل، تطبيقًا لنص امليثاق الوطني الذي يقول: “ إن تدخل الدولة لصالح 
املصابني بعاهات جسامنية أو عقلية هتدف بصفة خاصة إىل إعادة إدماجهم االجتامعي بفضل التعليم 

والتكوين املتاميش مع وضعيتهم الوظيفية”)11(.

خالل  انعقدت  وطنية  ندوة  يف  قرار  عىل  الوطني  التحرير  جبهة  حزب  أرشف  1981م  عام  ويف   
ثالثة أيام من املناقشات واملداوالت، املصادقة عىل أربع لوائح حول أنواع اإلعاقة، وكذلك احللول 
التي تلتزم اجلزائر بتحقيقها، وتأكدت إرادة الدولة من جديد يف إطار مرسوم 29 ديسمرب  العاجلة 
الرتقية واحلامية االجتامعية لألشخاص  البلديات والواليات فيام خيص  باختصاص  املتعلق  1981م 
املعوقني واملرسوم رقم 82/180 الصادر بتاريخ 15 ماي 1982م، املتعلق بالتوظيف وإعادة التأهيل 
االجتامعي واملهني لألشخاص املعوقني؛ فحصل ذوي االحتياجات اخلاصة عىل بعض املكاسب عىل 
صعيد التنمية الوطنية، كاملنح وختفيضات النقل والتأمني والسكن والشغل والتكوين الطبي والتعليم 

وجمانية العالج وما إىل ذلك. 

مواطنًا  للقانون  طبقًا  املعاق  الشخص  اليوم  أصبح  حيث  الزمن،  مرور  مع  املفاهيم  تبلورت  وقد   
الرؤية ألول مرة يف اجلزائر من  الواجبات جتاه وطنه وجمتمعه، واتضحت  كامل احلقوق وعليه كل 
 8 يف  املؤرخ   02-09 رقم  القانون  وهو  املعوقني  باألشخاص  خاص  أسايس  قانون  إصدار  خالل 
2002م بعد املصادقة  ماي 2002م، واملنشور باجلريدة الرسمية رقم 34 الصادرة بتاريخ 15 ماي 
عليه يف الربملان بفقرتيه، واملتعلق بحامية األشخاص املعوقني وترقيتهم، حيث يكرس مجيع احلقوق 
املقررة يف املواثيق الدولية - عىل رأسها منظمة األمم املتحدة التي تعكف عىل إعداد مرشوع االتفاقية 
الدولية الشاملة واملندجمة حلقوق وكرامة األشخاص املعوقني - والتي تعنى بتغطية كل جوانب الوقاية 

واخلدمات التي تستلزم التكفل واإلدماج املهني واالجتامعي ووضع آليات الرقابة والتنفيذ.
)11( ترايب، حممد. واقع املعوقني يف اجلزائر بني األمس واليوم، اليوم الوطني لألشخاص املعوقني، 14 مارس 2009م.

 http://www.t7di.net/vb/showthread.php?t=24101 :متاحة عىل اخلط
)متت الزيارة يوم: 2008/05/12م(. 



الطالب الكفيف بالمكتبة الجامعية الجزائرية وتحديات الرقمنة

236

 وقد تم مؤخرًا من خالل تعليمة صادرة عن وزارة التضامن الوطني بإخراج فئة املكفوفني من فئة 
للمعاقني،  املمنوحة  االمتيازات  من  االستفادة  عنهم  يسقط  مما  فقط  عجز  ذوي  واعتبارهم  املعاقني 
وهذا ما أثار حفيظة هذه الفئة وعملت عىل االحتجاج لدى الوزارة من أجل تدارك الوضع وإعادة 

األمور حلالتها الطبيعية)12(. 

2.3. التعليم والتكوين املهني: 

تأسيس مدارس خاصة هبم، تعرف بمدارس  املكفوفني من خالل  بفئة  اهتاممها  لقد أولت اجلزائر   
صغار املكفوفني، بلغ عددها 21 مدرسة، 17 منها بواليات الوسط حيث سجل هبذه األخرية 164 

تلميذًا مكفوفًا يف خمتلف أطوار التعليم، مع تطبيق نظام اإلدماج يف املرحلة الثانية من التعليم)13(.

 ويالحظ هنا عدم توافر مدارس املكفوفني بكافة الواليات خاصة باجلنوب اجلزائري الذي يفتقر هلا، 
مما يطرح مشكل بعد املسافة وحرمان الكثري من سكان هاته الواليات من حقهم يف التعليم والتعلم.

 وتضم أقسام هذه املدارس عىل األكثر 5 تالميذ فقط، لتسهيل عملية التعليم التي تتطلب متابعة خاصة 
هلم إلكساهبم مهارات الكتابة والقراءة بطريقة برايل خاصة يف املراحل األوىل من التعليم، إضافة إىل 
مع  وتكيفهم  اندماجهم  يؤثر عىل  مما  الداخيل،  الداخيل ونصف  النظام  تعتمد عىل  املدارس  أن هذه 

املجتمع اخلارجي.

 كام يالحظ كذلك نقص كبري يف الكتب التعليمية، وإن وجدت فهي غري فعالة خاصة بالنسبة للمواد 
العلمية التي تفتقر لوصف األشكال والصور، مما يؤثر عىل تلقيهم واستيعاهبم للمعلومات – هلذا نجد 
غالبية املكفوفني يتجهون لدراسة العلوم اإلنسانية واالجتامعية بداًل من العلوم الطبيعية والتطبيقية - كام 
أنه هناك جانب آخر يتعلق بكرب حجم الكتب الدراسية التي تضم عدة أجزاء مقارنة بالكتب املطبوعة 

بطباعة عادية، وذلك راجع لشكل احلروف املطبوعة بطريقة برايل والتي تتخذ أحجامًا أكرب. 

)12(  ندوة صحفية حتسيسية من تنظيم املنظمة الوطنية للمكفوفني باجلزائر بنزل السفري. اجلزائر: 2009/12/23. 
بآالت  مدرسة   40 جتهيز  يرصح..نحو  عباس"  "ولد  معوز،  طفل  ماليني  ل�3  دج  آالف   3 منحة  تقديم  أكد  فاطمة.  ش.،   )13(
http://209.85.129.1(2/ اخل��ط:  عىل  متاحة  2009م.  اجلزائرية،  ــام  سنتيم. األي مليار  ب���0)  للمكفوفني  رقمية  سمعية 

 search?q=cache:NBHBgS8V5sAJ:www.elayem-dz.com/index.php.
)متت الزيارة يوم: 2009/09/14م(.
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 وفيام خيص عميلة الدمج يف التعليم، فهي ال تزال يف مراحلها التجريبية باجلزائر إلثبات مدى نجاعتها 
السمعية  املكتبات  تأسيس  مرشوع  تنفيذ  عىل  بالعمل  التضامن  وزارة  قامت  وقد  للطلبة،  وفائدهتا 
لصغار املكفوفني، لكنه ال يزال حبيس األدراج ومل ينفذ بعد رغم توفر الوسائل واإلمكانيات املادية 

الالزمة.

املعلومات  تلقي  خالل  من  أنفسهم  عىل  لالعتامد  املكفوفني  يضطر  العايل،  التعليم  جمال  ويف   
واملحارضات باجلامعة التي ال يوجد فيها استثناء بني شخص سوي وآخر كفيف، مما يطرح ذلك عدة 
مصاعب يف تسجيل املحارضات، وهنا نشري إىل أنه هناك بعض األساتذة الذين ال يقبلون باستعامل 
اآللة الكاتبة اخلاصة بربايل وحتى جهاز التسجيل باملدرج، وفيام خيص االمتحانات – سواء باجلامعة 
وحتى امتحانات شهادة البكالوريا - يضطرون إىل إحضار مرافق يستلزم قبول اإلدارة به مسبقًا من 
أجل إمالء األسئلة وكتابة األجوبة للطالب الكفيف، ويسجل هنا غياب سياسة واضحة للتكفل هبذه 

الفئة. 

الدراسة من أجل  يوفقوا يف  الذين مل  املكفوفون  إليه  فيتوجه  املهني والتمهني،  التكوين  أما يف جمال   
اكتساب مهارات متكنهم من خوض جمال العمل، وما يالحظ يف هذا املجال أن التخصص املتاح هلم 
هو “موزع اهلاتف” الذي يتاح يف 3 واليات فقط هي اجلزائر العاصمة بالقبة ووهران وباتنة، ويالحظ 
القبة، إال أن ما يعاب عليه هو اعتامده عىل  هنا أن املركز الوحيد الذي يعمل بصفة عادية هو مركز 
النظام اخلارجي وليس الداخيل، مما حيرم كثري من املكفوفني االنتساب له، أما بالنسبة لوهران وباتنة 
مما  التقاعد  املختصني، وذلك لكرب سنهم وإحالتهم عىل  املؤطرين  فيسجال غياب  اجلزائر  وحتى يف 
يؤدي مستقباًل لزوال هذا التخصص، ناهيك عن التطور امللحوظ يف جمال االتصاالت وغزو اهلاتف 
استخدام  يغني عن  مما  اإلنرتنت  لشبكة  واخلاصة  العمومية  واإلدارات  املؤسسات  واستعامل  النقال 

اهلاتف هبا، كل هذا يزيد من تأزم الوضع لدى فئة املكفوفني. 

 3.3. العمل: 

 يكفل القانون اجلزائري حق األشخاص املعاقني بام فيهم املكفوفني يف العمل، إذ تنص املادة )2 من 
قانون رقم 02/09 اخلاص بحامية األشخاص املعوقني ومحايتهم، والصادر بتاريخ 08 ماي 2002م 
واملنشور بالعدد 34 من اجلريدة الرسمية، عىل وجوب ختصيص كل مستخدم نسبة 1٪ عىل األقل من 
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مناصب العمل لألشخاص املعوقني املعرتف هبم بصفة عامل، وعند استحالة ذلك يتعني عليه دفع 
اشرتاك مايل يرصد يف حساب صندوق خاص لتمويل نشاط محاية املعوقني وترقيتهم.

 لكن بالرغم من وجود النص القانوين الواضح والرصيح حول العمل، إال أن هذه الفئة تبقى مهمشة 
يف هذا املجال وتستبعد من التوظيف، يف حني نجد أن املادة 24 من نفس القانون تنص عىل أنه ال جيوز 
إقصاء أي مرتشح من مسابقة التوظيف أو اختبار أو امتحان مهني لاللتحاق بوظيفة عمومية أو غريها 
بسبب إعاقته، ويف املقابل الحظنا تواجد بعض املوظفني املكفوفني خاصة يف املكتبات باعتبارهم أهم 

من يمثل هذه الفئة من خالل تقديم خدمات تتناسب وإعاقتهم.

4.3. املكتبات واملعلومات: 

الوطنية للمكفوفني  املنظمة   أما يف جمال املكتبات واملعلومات، فقد أنشئت أول مكتبة سمعية بمقر 
األجنبية،  واجلمعيات  املنظامت  من  كهبة  وصلتها  التي  الكاسيت  برشائط  زودت  حيث  اجلزائريني، 
كام انه اختذت سياسة تسجيل الكتب من خالل تطوع أشخاص ذوي أصوات إذاعية – واملقصود هنا 
أصوات واضحة ومفهومة مع مراعاة الفصاحة وسالمة اللغة – ومن بني أهم املتطوعني سابقًا زوجة 
اإلمام الغزايل التي قدمت خدمة كبرية هلذه املكتبة، إال أن هذه املبادرة قلت مع مرور الزمن وأصبحت 
املكتبة يف حاجة ماسة ملتطوعني جدد، وقد نقلت هذه املكتبة يف منتصف 1993م لقرص الثقافة بعد 
التوقيع عىل اتفاقية بني املنظمة والوزارة، حيث فتحت املكتبة أبواهبا رسميا سنة 1994م حتت إسم “ 
مكتبة النور واألمل الناطقة” تعاقب عىل تسيريها مكفوفون غري خمتصني يف علم املكتبات، وما يعاب 
عليها أهنا تتوفر عىل حيز مكاين ضيق بالرغم من وجود رصيد ال بأس به من املواد السمعية، إضافة 

إىل جهاز قارئ ومسجل.)14(

– حيث  بقسنطينة سنة 1997م  منتوري  املركزية جلامعة  باملكتبة  للمكفوفني  نادي  أول  ُأنشئ   وقد 
سبق ظهور وتأسيس اجلمعية الوطنية للمكفوفني املتواجدة باجلزائر العاصمة- لتكون بذلك والية 
قسنطينة السباقة يف االهتامم باملكفوفني اجلامعيني، حيث عكف هذا النادي عىل إنشاء قاعة وخمرب براي 
باملكتبة، اعتامدًا عىل مساع وجهود فردية كللت بمباركة إدارة اجلامعة التي منحت هلم مقرًا لذلك، 
كام وفرت هلم بعض املعدات من أجهزة التسجيل ملساعدهتم يف تسجيل دروسهم وحمارضاهتم، كام 

)14(  مقابلة مع السيد عبد القادر بن زايد مسؤول مكتبة النور واألمل الناطقة بتاريخ: 2009/4/24م.
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العادية  بالطريقة  تم إصدار جملة تطبع  برايل، كام  بطابعة  إمدادهم بجهاز حاسوب مزود  تم مؤخرًا 
وبطريقة برايل، تضم مقاالت من إعدادهم حول موضوعات عامة، إضافة إىل طرح انشغاالهتم وغري 

ذلك، وقد صدر العدد األول التجريبي، وبعدها صدر العدد الثاين مؤخرًا.)15(

 أما عىل املستوى الوطني، فقد تم إنشاء قسم خاص باملكفوفني باملكتبة الوطنية اجلزائرية، بتاريخ 16 
بالطابق األول  يتواجد  باحلامة،  الوطنية  للمكتبة  للمقر اجلديد  الرسمي  االفتتاح  أبريل 1998م مع 
يتوىل مسؤوليته شخص مكفوف، متحصل عىل شهادة الليسانس يف االقتصاد، لكنه استطاع أن يثبت 
قدرته عىل إدارة هذا القسم من خالل تعلمه خدمات املكتبات واملعلومات سواء املبارشة منها وحتى 
ديوي  تصنيف  حسب  برايل  بطريقة  املطبوعة  الكتب  رصيد  صنف  املثال  سبيل  فعىل  املبارشة،  غري 
العرشي، كام قام بإعداد فهرس بطاقي بالعناوين، إضافة إىل القيام بخدمة اإلحاطة اجلارية وخمتلف 
اخلدمات األخرى خاصة بعد إدخال تكنولوجيا املعلومات للقسم، إذ يعكف عىل تدريب املستفيدين 

من استخدام التكنولوجيا والولوج لعامل اإلنرتنت.)16(

 لقد عرف رصيد هذا القسم تطورًا ملحوظًا مع مرور الزمن مقرونًا بتزايد مستمر للمستفيدين، حيث 
يبلغ عدد املنخرطون هذه السنة 240 منخرطًا، أما عن عدد الرصيد الوثائقي فيقدر بحوايل 1508 

عناوين يف 4016 جملدًا، و1775 عنوان رشيط سمعي.

 وإذا ما تطرقنا للخدمات التي يقدمها هذا القسم فتتمثل يف النقاط التالية: 

اإلعارة  املفتوحة،  الرفوف  نظام  وفق  الداخلية  اإلعارة  والتوجيه،  االستقبال  االشرتاك،  جمانية 
استعامل  اإلنرتنت،  بشبكة  االرتباط  برايل،  بخط  والعناوين  املؤلفني  فهرس  يف  البحث  اخلارجية، 
الطباعة  قراءهتا،  من  والتمكن  املطبوعة  الوثائق  مسح  املضغوطة،  واألقراص  اإللكرتونية  األوعية 

بخط برايل والطباعة العادية.

 كام تربط املكتبة الوطنية من خالل هذا القسم عالقات تعاون مع خمتلف اجلمعيات النشطة يف جمال 
اإلعاقة البرصية واملؤسسات الرتبوية للمكفوفني عىل املستوى الوطني والدويل.

)15(  مقابلة مع أعضاء نادي املكفوفني بجامعة منتوري بقسنطينة بتاريخ: 2008/4/15م.
)16(  مقابلة مع السيد مطاري دمحان مسؤول فضاء رابح بلعمري للمكفوفني وضعاف البرص باملكتبة الوطنية اجلزائرية بتاريخ: 

2009/12/21م.
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 وقد تم إنشاء العديد من األقسام ضمن املكتبات اجلامعية خلدمة هذه الفئة وحماولة تلبية احتياجاهتم، 
وذلك نظرًا لتزايد عدد املكفوفني باجلامعة سواء كانوا طلبة أو حتى أساتذة. 

 أما يف جمال تكنولوجيا املعلومات، فأبرز دليل عىل تطبيقها باجلزائر هو جتسيد مرشوع متعدد الوسائط 
الذي أطلق عليه اسم "بصيص ضوء يف أطراف األصابع" لفائدة املكفوفني، حيث أعلن الدكتور "نبيل 
بن ونيش" رئيس مجعية "أسود اجلزائر" أن هذا املرشوع يعد األول من نوعه عىل املستوى الوطني، 
حيث يوجه لفائدة املكفوفني وضعاف البرص من طلبة وباحثني ومثقفني باملكتبة الوطنية العامة، من 
أجل تسهيل استغالل أجهزة اإلعالم اآليل املزودة بلوحات التوجيه والتسجيل بتقنية برايل، إضافة 
إىل الناسخة والطابعة، بمعنى أجهزة إعالم آيل مكيفة للمعاقني برصيًا، وعىل هذا األساس تم اقتناء 
مخس أجهزة حواسيب من فرنسا بتكلفة 500 مليون سنتيم، وقد بلغت تكلفة الربنامج الذي جهزت 
به األجهزة لوحدها 2500 أورو، واملالحظ هنا ارتفاع ثمن جتهيزات مكتبات املكفوفني، مما يعني 
أن التفكري يف تعميم هذه التجربة عرب املكتبات اجلامعية املنتظر قيامها يف كل من بوزريعة واجلامعة 
املركزية، جامعة وهران وقسنطينة، وكذا املكتبات اجلهوية الكبرية، فإن ذلك حيتاج لدعم مايل كبري 
سعيًا نحو حتقيق هذا املرشوع املهم، الذي تطلب فرتة 3 سنوات كاملة للتحضري له منذ 2006م إىل 
استغالل  تسهيل  إىل  ترمي  امللتقيات،  أحد  يف  طرحها  مكفوف  ملحام  فكرة  عىل  بناء  2009م،  غاية 

أدوات وأجهزة إعالم آيل خاصة مزودة بتقنية الربايل)17(.

 ومن خالل زيارتنا هلذا الفضاء، التمسنا اهتامم فئة املكفوفني وضعاف البرص وسعيهم نحو استغالله 
واالستفادة منه قدر اإلمكان، حتت إرشاف مسؤول الفضاء الذي مل يكلف عناء يف تقديم يد املساعدة 
األجهزة هي  هبا  التي زودت  الربامج  بأن  األخري  أفادنا هذا  كام  االستخدام،  لتدريبهم عىل  والعون 
استخدامه  لصعوبة  وذلك  فقط  واحد  جهاز  يف  يتوفر  الذي  إبصار  وبرنامج   JAWS اجلاوز  برنامج 

مقارنة بالربنامج األول وذلك لعدة أسباب سيتم ذكرها يف جانب آخر من هذه الدراسة. 

5.3. كتب املكفوفني من عرص الطباعة إىل عرص الرقمنة: 

أهم  لفقداهنم  نظرًا  املتحدة  األمم  توصيف  حسب  للمعلومات  عوزًا  الفئات  أكثر  املكفوفون  يعد   
)17(  مقابلة مع مطاري دمحان مسؤول فضاء رابح بلعمري للمكفوفني وضعاف البرص باملكتبة الوطنية اجلزائرية: 2009/12/21م.
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حاسة تربطهم بالبيئة املحيطة هبم، لذلك فهم بحاجة إىل تلقي املعلومات من خالل خمتلف الوسائل 
التي متكنهم من التعامل معها واكتساب املعرفة باالعتامد عىل حاستي السمع واللمس بداًل من حاسة 
البرص التي يفتقدوهنا، هلذا فمع مرور الزمن مل يعد حتويل املعلومات وتطويع التقنيات بشكل يناسب 

إعاقتهم أمرًا صعبًا إذا ما توفر الوعي بأمهية هذه األخرية.)18(

 وكنتيجة ملا سبق قوله، فقد انعكس هذا املوضوع عىل الكتب املوجهة للمكفوفني، من خالل التطور 
املالحظ يف شكلها املادي وحتى يف امليزات التي متنحها لتسهيل استخدامها واإلفادة منها، وفيام ييل 

ندرج هذه الكتب: 

1.5.3. كتب الربايل: 

 وهي تلك الكتب التي تعتمد يف إنتاجها عىل طريقة برايل املعروفة باسم مكتشفها »لويس برايل«)19(، 
يف  املكفوفني  طرف  من  املعتمدة  املعلومات  مصادر  بني  من  األوىل  املرتبة  الكتب  هذه  حتتل  حيث 
احلصول عىل املعلومات)20(، وهذا ما تؤكده دراسة حديثة أعدهتا مجعية إبصار مفادها أن 98 % من 
املكفوفني يطالبون باعتامد تدريب برايل كعنرص مساعد للتحصيل العلمي للطلبة وكذا تعليم القراءة 

والكتابة لضعفاء البرص ضمن برامج إعادة التأهيل وحمو األمية.)21(

 وخمترص طريقة برايل أهنا تتكون من ست نقاط أساسية بارزة: ثالثة عىل اليمني وثالثة عىل اليسار، 
حيث تتشكل منها كل احلروف اهلجائية واالختصارات واألرقام وحتى الرموز، وقد تطورت هذه 
الطريقة مع استخدام احلواسيب، فأصبحت تتكون من ثامن نقاط إلعطاء املجال الستيعاب أكرب قدر 

ممكن من اإلشارات والرموز، ولكن مل يطبق هذا النظام إال يف احلاسوب)22(. 

)18( اليارسي، أروى عيسى. الفئات األكثر عوزا للمعلومات يف ظل تقنيات املعلومات. العربية.. 3000، 2003م، ع. 43، ص. 85.
)19(  لويس برايل: هو موسيقي ومعلم فرنيس )1809م - 1852م( فقد برصه يف سن الثالثة عندما كان يلعب بمثقاب اجللود اخلاص بوالده، 
ففقأ إحدى عينيه ثم ما لبث أن فقد عينه األخرى بعد أيام قليلة نتيجة العدوى وقد كان ذلك املثقاب هو نفسه الذي اكتشف به طريقة 

القراءة والكتابة التي اشتهرت بإسمه.
)20(  خلف، دعاء أمحد. قراءات الكبار املعاقني برصيًا ومدى وفاء املكتبات بها. اإلسكندرية: دار املعرفة اجلامعية للطبع والنرش والتوزيع، 

2012، ص. 225-224. 
http://www.aleqt.com/2011/01/24/ اخلط:  متاحة عىل  برايل.  تدريب  باعتامد  يطالبون  املكفوفني  دراسة: 89 % من  أمل.  احلمدي،    )21(

article_495447.html
)متت الزيارة يوم: 2011/10/09م(.

(22( http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Braille#L.E2.80.99alphabet_braille 
Consulté le : 10/09/2012 .
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توسع  يف  السبب  ويعود  البارزة،  للكتابة  الوحيدة  الطريقة  تكن  مل  برايل  طريقة  أن  بالذكر  واجلدير   
انتشار استخدامها لسهولتها وتوفريها لوقت وجهد املكفوفني)23( .  

2.5.3. الكتب الناطقة: 

 وتعنى بتسجيل الكتب أو الدوريات أو غريها من املعلومات عىل أرشطة تسجيل خاصة متثل أحد 
باملبرصين  االستعانة  من  بداًل  املسجلة  املادة  يسمعون  حيث  املكفوفني،  يستخدمها  التي  البدائل 
ليقرؤون له، ويمكن أن تسّجل هذه الكتب من قبل رشكات متخصصة أو من قبل مجاعات تطوعية، 
وقد تستخدم هذه الكتب ملساعدة بعض الطالب ذوي اإلعاقات اجلسمية الذين يفتقرون إىل املهارات 
احلركية الالزمة لفتح الكتاب أو محله، وبعض الطالب ذوي الصعوبات التعلمية الذين يعانون من 
عرس القراءة ومن أخرى ذات عالقة )24(، وتعترب هذه الكتب ذات أمهية كبرية للمكفوفني نظرًا ملزاياها 

العديدة، منها)25(:

أ. رسعة نقل املعلومات بالطريقة املناسبة للكفيف يف حالة تعذر طباعتها بالربايل.
ب. عدم شغل حيز كبري يف احلفظ.

ج. قلة التكلفة.
د. تسهيل وتيسري تقديم فروع املعرفة للمكفوفني الذين ال توجد لدهيم حاسة ملس مناسبة.

 وباملوازاة مع ما تم ذكره ،إذا أمكن حتويل كل كتاب يتم نرشه اليوم إىل إحدى أو عدة صيغ من 
الكتب اإللكرتونية بتكلفة ضئيلة أو معدومة ،فإن إنتاج كتاب صويت يتطلب زيادة كبرية يف التكاليف 
(تكاليف تسجيل امللف الرئيس :)سعر السوق بالنسبة لألستوديو والصوت ،فتسجيل كتاب صويت 
جتاري عىل سبيل املثال يمكن أن يكلف ما بني 10000 و 15000دوالر ،يف حني أن هذه التكلفة 

)23(  مصطفى، عصامء. مكتبات املكفوفني يف فلسطني: واقعها وأساليب تطويرها. املؤمتر الدويل حول املكتبات من منظور حقوق اإلنسان: رام 
اهلل 31 مارس – 02 أبريل 2008م.

)24( الدليل املوحد ملصطلحات اإلعاقة والرتبية والتأهيل اخلاصة.
http://www.josece.com/htdocs/pages.php?page=199 :متاح عىل اخلط

متت الزيارة بتاريخ: 20/)2011/0م.
)25(  احلمدي، أمل. دراسة: 98 % من املكفوفني يطالبون باعتامد تدريب برايل.

http://www.aleqt.com/2011/01/24/article_495447.html :متاحة عىل اخلط
)متت الزيارة يوم: 2011/10/09م(. 
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يمكن ختفيضها إىل النصف تقريبًا يف حالة وجود رشاكة بني النارشين واستوديوهات التسجيل ،أما 
بالنسبة للخواص املنتجني غري التجاريني ،واملهتمني بإنتاج الكتب الصوتية لألشخاص الذين ليس 
باستطاعتهم قراءة الكتب املطبوعة ،فإن بإمكاهنم تسجيل عنوان بتكلفة ترتاوح بني 1500 و2000 

دوالر باستخدام معدات داخلية باالعتامد عىل متطوعني لقراءة النصوص املطبوعة)26(. 

 1.2.5.3. أشكال الكتب السمعية )الصوتية(: تصدر الكتب السمعية يف عدة أشكال هي(27): 

أ. رشائط الكاسيت: فبالرغم من ختيل بعض النارشين عنها تدرجييًا، إال أهنا أظهرت استمرارًا مدها 
يف السوق االستهالكية والسوق املكتبية وذلك لسهولة استخدامها سواء يف املنازل أو السيارات، 

فضاًل عن استخدامها لقراءة الكتب الصوتية.
، والتي نالت حصة األسد يف االستخدام نظرًا للميزات  األقراص املدجمة: بام يف ذلك أقراص MP3ب. 

التي متنحها للمستهلك ومالءمتها الحتياجاته خاصة ما يتعلق بسهولة االستخدام.
من  األول  املقام  يف  تباع  حيث  السوق،  يف  نموًا  األكثر  امللفات  وهي  للتحميل:  الرقمية  ت. الصيغ 

طرف جتار التجزئة عىل اإلنرتنت.
ث. الصيغ الرقمية املسبقة: وهي الكتب التي تم حتميلها مسبقًا عىل جهاز قارئ حممول.

 وقد تطور إنتاج الكتب الناطقة عرب مرور الزمن، إىل أن وصلت أحدث التقنيات الستخدام 
نظام ديزي الرقمي، الذي يتيح السهولة واملرونة يف التسجيل واالستخدام.

:BOOKS DAISY 2.2.5.3. كتب ديزي

 وهي تلك الكتب التي نرشت باالعتامد عىل نظام ديزي، الذي يتيح إصدار كتب ناطقة من 
السهل تشغيلها عىل أجهزة خاصة، وهذا النظام يعترب من بني األنظمة القياسية العاملية املوحدة 
إلنتاج النسخ الرقمية من الكتب وخمتلف الوثائق بشكل يمكن املكفوف من قراءهتا والتنقل 
بني أجزائها بسهولة ويرس، إما كنصوص صوتية مقروءة أو كملفات نصية إلكرتونية، ومن بني 

مميزات هذه الكتب نذكر ما ييل:)28( 

(22( Riggs , Turner. Le livre sonore et l’édition de livre électronique au Canada. Canada : Bibliothèque et Archives Canada, 
2008, p. 15 . [En ligne] : http://www.collectionscanada.gc.ca/obj/005002/f2/005002-2100-f.pdf
Consulté le : 15 /09/2012 .

(27( IBID, p. 24- 25.
(28( The daisy project . [En ligne] : http://www.daisy.org/history consulter le: 11/10/2012. 
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- متكن املكفوف من تصفح الكتاب والتنقل بني أجزائه وفصوله باالعتامد عىل فهرس تسلسيل 
هرمي.

- إمكانية إضافة مواضع توقف للرجوع إليها.
- تدوين املالحظات يف مواقع معينة من الكتاب سواء كتابة أو لفظًا.

- التزامن بني عرض النص عىل الشاشة وسامعه.
- التحكم يف رسعة القراءة. 

هي  املضغوطة،  األقراص  وحتى  املسموعة  الكتب  عن  ديزي  كتب  هبا  تنفرد  التي  وامليزة 
بل  املبتدئني  للقراء  فقط  ليس  إجيايب  أثر  من  هلا  ملا  وذلك  الروابط  خالل  من  املثالية  املالحة 
الذايت، فالكتاب  حتى للمحرتفني، حيث تتيح هلم احلصول عىل أكرب قدر ممكن من التحكم 
املسموع بتقنية ديزي يمنح إمكانية التنقل بني أجزاء الكتاب سواء بني الفصول أو الصفحات 

أو العناوين أو حتى الفقرات، وتصدر كتب ديزي حسب 3 أصناف هي:)29( 

•كتب ناطقة صوتية فقط: ال حتتوي عىل نص مكتوب، وال تضم من امللفات إال ملف التصفح  	
الذي يقسم الكتاب.

•كتب ناطقة كاملة النص: باإلضافة إىل ملف التصفح، وهي أفضل األنواع. 	
•كتب نصية فقط غري ناطقة: تضم ملف التصفح، وحتتاج لسامعها رضورة توفر أجهزة وبرجميات  	

خاصة لنطق الكلامت إلكرتونيًا.

أصبح  الذي  للكفيف،  وممتعة  مرحية  قراءة  تتيح  مجيعها  فهي  الكتب،  هلذه  أصناف  من  يكن  ومهام   
بإمكانه تعديل رسعة التشغيل بسهولة ويرس من خالل ترسيع أو إبطاء معدل الصوت، االنتقال بني 
فصول الكتب واملجالت، الرجوع واالستئناف يف التشغيل التلقائي بعد االنقطاع، وخالصة القول 
إن هذه التقنية أحدثت ثورة يف الكتب الناطقة مثلام أحدثها غوتنمربغ للكتب املخطوطة بعد اخرتاعه 

للطباعة.)30(
(29( Schmutz, Sophie. Rapport de stage : Bibliothèque Braille Romande et livre parlé : 17 Aout au 9 Octobre 2009 : Partie A. 

[En ligne] : http://campus.hesge.ch/labodoc/stages/doc/2009/Schmutz.pdf
Consulté le : 17/10/2012 .

((0( Projet du déploiement de la technologie DAISY en France : Une révolution pour le livre sonore. [En ligne] : http://www.
giaasudest.com/pdf/PLAQUETTE_DAISY.pdf
Consulté le : 21/10/2012 .
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6.3 . صعوبات وعراقيل استخدام الكتب من طرف املكفوفني: 

الصعوبات  خمتلف  ييل  فيام  ندرج  املكفوفني وكتبهم،  حول  معطيات  من  ذكره  سبق  مما  انطالقًا   
التمسناها من خالل  والتي  اجلامعية،  باملكتبات  الكتب  استخدام  تواجههم يف جمال  التي  والعراقيل 

مالحظاتنا الشخصية يف املكتبات، وكذا مقابالتنا العديدة معهم:

	 النقص الكبري يف الكتب التعليمية، وإن وجدت فهي غري فعالة خاصة بالنسبة للمواد العلمية 
التي تفتقر لوصف األشكال والصور، مما يؤثر عىل تلقيهم واستيعاهبم للمعلومات.

العلوم  من  بداًل  واالجتامعية  اإلنسانية  العلوم  لدراسة  يتجهون  املكفوفني  غالبية  نجد  هلذا    	
الطبيعية والتطبيقية.

	 كرب حجم الكتب الدراسية التي تضم عدة أجزاء مقارنة بالكتب املطبوعة بطباعة عادية، وذلك 
راجع لشكل احلروف املطبوعة بطريقة برايل والتي تتخذ أحجامًا أكرب. 

	  مشكلة اللغة: فمعظم الكتب تكون بلغات أجنبية، والقلة القليلة منها باللغة العربية.
املعلومات  تلقي  خالل  من  أنفسهم  عىل  لالعتامد  املكفوفون  يضطر  العايل،  التعليم  جمال  	 ويف 
استثناء بني شخص مبرص وآخر كفيف، مما يطرح  فيها  يوجد  التي ال  باجلامعة  واملحارضات 
ذلك عدة مصاعب يف تسجيل املحارضات، وهنا نشري إىل أنه هناك بعض األساتذة الذين ال 

يقبلون باستعامل اآللة الكاتبة اخلاصة بربايل وحتى جهاز التسجيل باملدرج. 
سواء باجلامعة وحتى امتحانات شهادة البكالوريا - يضطرون إىل  وفيام خيص االمتحانات – 	 
إحضار مرافق يستلزم قبول اإلدارة به مسبقًا من أجل إمالء األسئلة وكتابة األجوبة للطالب 

الكفيف، ويسجل هنا غياب سياسة واضحة للتكفل هبذه الفئة. 
اإلسالمية  العلوم  يف  فأغلبها  املكفوفني،  لتخصصات  الكتب  موضوعات  مالئمة  	 عدم 

واألدب.
	  عدم وجود سوق لنرش الكتب اخلاصة باملكفوفني باجلزائر، خاصة كتب الربايل.

 أما بالنسبة للمشكالت التي تواجههم باملكتبة، فيمكن إمجاهلا يف النقاط التالية:
	 عدم وجود سياسة لتنمية املجموعات املكتبية اخلاصة باملكفوفني.

	 نقص يف املكتبيني املؤهلني خلدمتهم.
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	 اعتامد املكتبة بشكل كبري عىل اإلهداءات.
	  عدم توفر فهارس بالربايل: مما يؤدي إىل اضطرار الكفيف الصطحاب املرافق، الذي يقرأ له ما 

هو مكتوب بالفهرس.
	  قلة التجهيزات واإلمكانيات: والتي تتعلق بمكتبات املكفوفني.

	  ارتفاع تكلفة إنشاء مكتبات املكفوفني.
	 نقص املتطوعني الذين يقومون بمساعدة املكفوفني يف استخدام وسائل البحث باملكتبة، وكذا 
قراءة الكتب واملراجع، أو حتى فيام يتعلق بتسجيل الكتب عىل أرشطة سمعية بمخابر املكتبة 

اجلامعية.
ارتفاع أسعار كتب الربايل، وطول مدة نرشها، وإذا نرشت فهي تكون يف نسخة فريدة.	 

7.3. احللول املمكنة:

 من أجل تقديم خدمات أفضل للمكفوفني باجلامعات، وضامن حقهم يف املعلومات سواء ما يتعلق 
بالوصول إليها أو استخدامها، خاصة يف ظل املشكالت والصعوبات والعراقيل املذكورة آنفًا، ندرج 

فيام ييل جمموعة من احللول التي تساعد املكفوفني يف استخدام الكتب:

	 رضورة إنشاء مكتبات متخصصة خلدمة املكفوفني، أو أقسام أو فضاءات باملكتبات اجلامعية، 
تضم  خمابر  يف  واملحارضات  الدروس  تسجيل  إمكانية  عىل  واملساعدة  الكتاب  توفري  مهمتها 

التجهيزات الالزمة.
	 توفري الكتب املطبوعة بالربايل والكتب الناطقة.

	 توفري اإلمكانيات والتجهيزات الالزمة، من أجهزة تسجيل وقراءة: برجميات ناطقة، وحواسيب 
مكيفة.

	 توفري مطابع الربايل، مهمتها طبع الكتاب اجلامعي، وحتى املحارضات.
بالتقنيات  والعارف  اخلاصة،  االحتياجات  ذوي  خدمة  عىل  القادر  املتخصص  املكتبي  	 توفري 

التكنولوجية اخلاصة هبم.. 
	 التعاون بني املكتبات، حول توفري الكتب وتبادهلا، وكذا االستفادة من جتارب غرينا.

	 التوعية بأمهية كتب املكفوفني يف مسارهم التعليمي.



سعاد بن شعيرة - عزالدين بودربان

247

االحتياجات  تلبية  عن  عاجزة  اجلزائرية  اجلامعات  تبقى  ذكره،  سبق  ما  كل  من  بالرغم   
املنتهجة  السياسة  يف  أو  املحارضات،  إلقاء  طريقة  خالل  من  سواء  للمكفوفني،  التعليمية 
حاجيات  تلبية  يف  نقص  من  تعانيه  وما  باملكتبات  يتعلق  ما  حتى  أو  االمتحانات،  سري  يف 

املبرصين، فام بالك باملكفوفني.
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املستخلص: 

وتأكد  الرتبية،  علوم  يف  مهاًم  عنرصًا  القراءة  تعترب 
العديد من العلوم عىل أمهية غرس حب القراءة فـي 
نفس الشخص، وتربيته عىل حبها حتى تصبح عادة 
له يامرسها ويستمتع هبا. وقد أثبتت البحوث العلمية 
أن هناك ترابطًا مرتفعًا بني القدرة عىل القراءة والتقدم 
الدرايس، وحسب تقرير التنمية البرشية لعام 2003م 
فإن األورويب يطالع سنويًا ما معدله 8 كتب يف العام 
)أي ما يوازي 12000 دقيقة( بينام ال يطالع العريب 
22 سطرًا أو صفحة واحدة  إال  الفرتة  خالل نفس 
من كتاب عىل أقىص تقدير )أي ما يوازي 6 دقائق(، 
ومنه فإن هذه الدراسة التي نحاول تقديمها ما هي 
القراءة  الطلبة عن  إال دراسة ملعرفة أسباب عزوف 
عن  تبعدهم  التي  واألفكار،  العوائق،  أهم  ومعرفة 
جمال القراءة، إضافة لنظرهتم هلذه العملية وأنواعها.
برصية  عملية  هي  القراءة  وجدنا  أن  بعد  خاصة 
إىل  حتتاج  فهي  والتدبر،  واخليال  بالتأمل  مصحوبة 
تقنية،  علمية،  أساليب  إىل  إضافة  مهارات  تنمية 

وسيكولوجية.

املقدمـــــــة: 

القراءة، أهنا  إن من أعظم األدلة عىل أمهية 
كانت أول أمر إهلي ينزل عىل رسول اهلل صىل 
وجـــل:  عز  اهلل  يقــول  وسلم،  عليه  اهلل 

ڇ  چ  چ  چ  زب  الرحيم:  الرمحن  اهلل  بسم 
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 

صدق  گرب  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 

القراءة  العلق.وتعترب  سورة   - العظيم  اهلل 
متكن  فهي  املعرفة،  كسب  وسائل  أهم  من 
باملعارف  املبارش،  االتصال  من  الطالب 
اإلنسانية يف حارضه وماضيه، باإلضافة إىل 
البالغ يف تكوين الشخصية اإلنسانية  أثرها 
 - باتنة  جامعة  وتعرب  املختلفة،  بأبعادها 
بالقراءة  طلبتنا  اهتامم  مدى  عن  باجلزائر- 

بجميع صفاهتا وإجيابياهتا.

املجتمعات  يف  القراءة  أمهية  ينكر  أحد  فال 
املعرفة  نوافذ  أهم  من  فهي  املعارصة، 
الفكر  عىل  الفرد  منها  يطل  التي  اإلنسانية 
ومستقبل  مايض  عن  تعرب  فهي  اإلنساين، 

وآفاق الوجود اإلنساين.
اعلم: العدد الثاني عشر 

جمادى األولى 1434هـ/ إبريل 2013م
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1.ضبط املصطلحات: 

1.1 القــــــــراءة: 

أصوات  إىل  البرصية،  الصورة  حتويل  فيها  يتم  األول  املقام  يف  إدراكية  عقلية  »عملية  القراءة:  تعترب 
وكلامت منطوقة، كذلك إدراك داللة هذه األصوات والكلامت«)1).

ويقال إن القراءة » فن ومهارة »، تعتمد عىل عمليتني أساسيتني مها: )2(

عملية ميكانيكية: تتمثل هذه العملية يف تعرف القارئ عىل الكلامت واجلمل، والعبارات تعرفًا  yy

برصيًا، أي ما يسمى بحيز التوقف أو التعرف، أي املدى الذي تستطيع العني رؤيته من الكلامت 
واجلمل، والعبارات يف السطر الواحد، أو كمية الكلامت وعددها التي تستطيع العني التقاطها يف 

الوقفة الواحدة.

هذا  ويتوقف  املكتوبة،  والرموز  الكلامت  عىل  املخ  تعرف  يف  العملية  هذه  تتمثل  عقلية:  عملية  yy

املعنى عىل عدة متغريات منها: 

- خربة القارئ بموضوع القراءة         - طبيعة املوضوع القرائي.

- سهولة وصعوبة املادة املقروءة         - السياق القرائي.

- البيئة القرائية.

2.1 العزوف عن القراءة: 

بعد إجراء عدة مقابالت مع أساتذة علم النفس، قمنا باستنتاج تعريف لعملية العزوف عن 
القراءة عىل أهنا: » حالة نفسية وشخصية يف نفس الوقت، ويعنى هبا انعدام الرغبة يف القراءة، أو عدم 
امليول للقراءة، واختيار ميول وطريقة أخرى لتجنب القراءة، كاالعتامد عىل املصادر اإللكرتونية، من 

بينها اإلنرتنت كوسيلة للبحث«.

عورتاين، سناء طيبي،…وآخرون . مقدمة يف صعوبات القراءة. األردن: دار وائل للنرش.2009م. ص215.  )1(
عبد الباري، ماهر شعبان .سيكولوجيا القراءة وتطبيقاهتا الرتبوية.األردن: دار املسرية للنرش.2009م. ص 22.  )2(
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3.1 تنمية امليول القرائية: 

 يعترب امليل جانب نفيس، وهو يربز التفاعل املستمر بني حاجاته األساسية والوسائل التي يتبعها إلشباع 
هذه احلاجات)))، وامليل يف القراءة مواز متاما لتعلن كيف تقرأ، وهي أمور مكتسبة يكتسبها اإلنسان، 
من خالل خرباته، واحتكاكه املستمر مع اآلخرين ومع البيئة املحيطة به، ويقصد بامليل القرائي هو 
ما ينبغي أن يقرأ يف سياق أو موقف ما، وتشري بعض الدراسات إىل املواد التي نقرأها بشكل فعيل، 

وتتمثل يف بعض املؤرشات: 

قراءة الكتب واملجالت. yy

االشرتاك يف مكتبة مدرسية. yy

رشاء الكتب واملجالت. yy

االشرتاك يف مجاعات القراءة. yy

االشرتاك يف املسابقات القرائية. yy

2. أمهية املوضوع: 

 قد يظن الفرد من أول وهلة أن القراءة هي عملية بسيطة وسهلة، لكــن الواقع غري ذلك، ومنه 
وهي  اجلزائرية،  باجلامعات  وعالقته  املوضوع  هذا  أمهية  تبني  نقاط  عدة  وضع  إىل  ارتأينا  فقد 

كالتايل: 

_ إبراز أمهية القراءة بغرض زيادة كفاءة البحث العلمي، خاصة مع تواجد عدة ندوات وملتقيات 
حول موضوع، القراءة واملقروئية وتشجيعهام يف وسط الطلبة اجلامعيني.

مهارات  عىل  باالعتامد  عنها  العزوف  ظاهرة  ومعاجلة  اجلزائرية،  باجلامعات  القراءة  تنمية  كيفية   _
علمية، واختبارات نفسية، باالعتامد عىل دراسة مسحية لطالب جامعة باتنة.

عبد الباري، ماهر شعبان .سيكولوجيا القراءة وتطبيقاهتا الرتبوية.املرجع نفسه.ص194.  )3(
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).إشكالية املوضوع: 

لقد أصبحت املجتمعات تعتمد عىل املعلومات، يف نموها وتطورها لتحقيق التقدم واالزدهار، 
هلذا تكتيس القراءة أمهية قصوى بالنسبة للفرد وللمجتمع، فمن خالل مصادر املعلومات الورقية 
أن  نعتقد  لذلك  اآلخرين،  خربات  من  ويستفيد  معارفه  وينمى  املعلومات،  عىل  الفرد  حيصل 
العزوف عن املطالعة هو سلوك جيب التوقف عنده ودراسته، وحتليله، واالهتامم بتحقيق نتائج 
فعالة لتنمية امليول القرائية، خاصة امليول للمصادر الورقية، ما يزيد االهتامم باملكتبة ومما سيدعم 
ختصص علم املكتبات، ويساعد الطلبة عىل الرغبة يف حتصيل النجاح وإنجاز البحوث العلمية، 
ويمكن القول إن مشكلة الدراسة تتحدد من خالل إبراز أمهيـــة القـــراءة باجلامعات اجلزائرية، 
والتعرف عىل أسباب عزوف الطلبة عن القراءة، والوصول إىل حلول علمية لتنمية املهـــارات 

القرائية للطلبة اجلامعيني؟

4.فرضيات املوضوع: 

املوجــودة،  احلقيقة  لكشـف  األساسيـة  العلميـة  األمـور  مـن  الدراســة  فرضيات  تعتبــر 
من  أبعادها  وتغطي  للمشكلة،  صادقًا  تعبريًا  وتقدم  للدراسة،  دقيقة  صورة  عن  وتعربالفرضية 
كافة اجلوانب، وانطالقًا من أن القراءة هي سلوك حضاري، وطريقة علمية يف نفس الوقت، فقد 

ارتأينا لوضع الفروض التالية: 

1/4. الفرضية األوىل: تعترب القراءة ركيزة أساسية بجامعاتنا اجلزائرية، وال يقاس هذا إال بمدى 
من  القرائية  املهارات  تنمية  عىل  باالعتامد  ذلك  واألساليب،  الطرق  بمختلف  لطلبتنا  تشجيعنا 

خالل مكتباتنا اجلامعية.

2/4. الفرضية الثانية: إن انتشار التكنولوجيات احلديثة باختالف أنوعها، وما تقدمه من وسائل 
وطرق ختترص الوقت واجلهد، ساهم يف عزوف الطالب عن القراءة مما أدى إىل زيادة الفجوة بني 

الطالب اجلامعي وبني املكتبات التقليدية.
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5.منهج وعينة الدراسة: 

- يعترب املنهج املسحي من أهم املناهجاألساسية يف الدراسات الوصفية امليدانية)4( خاصة أنــه يعتمد 
كام  احلاضـر،  الوقـت  وتفسيـر ظاهـرة يف  وحتليـل  البيانات  جلمع  منظمـة  شاملـة،  دراسة  عىل 
العلمية،  احللول  بعض  إلجياد  مستقباًل،  منها  االستفادة  يمكن  بيانات  إىل  الوصول  إىل  هيدف 

باالعتامد عىل أساليب مجع البيانات: كاملقابلة، املالحظة، واالستبيان)5).
 _  ُأجريت الدراسة امليدانية بجامعة احلاج خلرض- باتنة – الكائن مقرها بوالية باتنة الواقعة رشق 
رقم  املرسوم  بموجب   ،1977 سنة  جامعي  كمركز  األمر  أول  يف  اجلامعة  )تأسست  اجلزائر، 
اإلنسانية،  العلوم  قسم  يف  بالضبط  الدراسة  وأجريت  1977/06/20م(،  يف  املؤرخ   79/77

شعبة علم املكتبات والعلوم الوثائقية.
اعتمدنا عىل بعض املقابالت مع أساتذة علم نفس، ملعرفة بعض أسباب عزوف الطلبة عن القراءة،   _

وحماولة إجياد طرق لتنمية مهاراهتم القرائية.
حول  الطلبة  انطباعات  عىل  للحصول  االستامرات،  توزيع  عند  خاصة  املالحظة،  عىل  اعتمدنا    _

موضوع الدراسة.

وزعت االستامرات عىل 85 طالبًا بالسنة الثالثة، ختصص علم مكتبات وعلوم وثائقية، أي ما يمثل 
نسبة: 100% من العينة.

6. االستعداد القرائي: 

 هـو حالة من التهيؤ لعمل ما حاليًا، كام تتضمن العمر العقيل، والعمر الزمني، وتتضمن كذلك نمو 
الشخص اجلسمي والعصبـي، وصحته ونظره، وسمعه واألداء احلركي، ويعترب االستعداد القرائي 
جمموعـة من العمليات، واألنشطة الرتبوية واالسرتاتيجيـات التعليمية املصممة بمنهج علمي، وهو 
والصفوف،  املراحل  بجميــع  مرتبطـة  حمــــددة،  صفـــة  أو  بمهمة  للقيام  مسبـق  إعـداد  مرحلة 

ويرتبط االستعداد القرائي بعدة عوامل منها:)6(

أبو شنــب، مجــال حممد. أصـــول الفكــر والبحث العلمــي. اإلسكندرية: دار املعرفة اجلامعيـــة، 2002م.ص. 52.  )4(
حسيــن، عبد احلميد رشوان.أصــول البحـــث العلمــي .اإلسكندريــة: مؤسســة شباب اجلامعــــة، 2003م.ص.23.  )5(

فراج، عز الدين. فن القراءة. القاهرة: دار الفكر العريب. 2002م. ص117.  )6(
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الذكاء. yy

النضج. yy

اخلربة. yy

العوامل األرسية )اقتصادية، اجتامعية، وثقافية(. yy

 إضافة ملجموعة أخرى من العوامل منها: 

العوامل املعرفية: ويعتمد عىل حماولة فهم طريقة التواصل مع القارئ. yy

العوامل اللغوية: تساعد للتعرف عىل اجلمل املعقدة، وتبسيطها لتسهيل القراءة. yy

العوامل السمعية والبرصية: التي تلعب دورًا أساسيًا يف عملية القراءة. yy

العوامل الفيزيائية: التي تتاميش مع العامل السمعي البرصي. yy

العوامل الوجدانية واالجتامعية: تساعد عىل حل مشكالت االستعدادات القرائية. yy

7.دور املكتبة اجلامعية يف معاجلة العزوف عن املطالعة عند الطلبة

 تعترب املكتبة من أهم األماكن التي تسعى إىل خدمة أكرب عدد من املستفيدين، مع تقديمها اجلو املناسب، 
واملكان اهلادئ املريح، إضافة حلسن املعاملة من طرف مكتبييها وعامهلا، بمختلف فئاهتم، ويمكن ذكر 

أهم النقاط التي تقوم هبا املكتبة اجلامعية ملحاربة ظاهرة العزوف عن القراءة: )7(

عىل  والتعرف  وواعيـــة،  كاملــة  معرفة  املكتبـة  خدمات  من  املستفيدين  جمتمع  عىل  التعرف   -1
ميوهلم، اجتاهاهتم، وقدراهتم القرائيــة، ذلك بوجـود أمني مكتبة لديــه الرغبـة لدراسة جمتمع 

املستفيدين.

عليوات، حممد عدنان. تعليم القراءة ملرحلة رياض األطفال واملرحلة االبتدائية. عامن: اليازوري للنرش والتوزيع، 2007م. ص128.  )7(
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إرشاد وتوجيه الطالب إىل أفضل املواد يف كل موضوع.  -2

االهتامم بالطلبة املوهوبني واملتميزين وتنمية ميوهلم.   -3

8.دور املجتمع واألرسة يف معاجلة ظاهرة العزوف عند الطلبة

مع  املسار،  تصحيح  وحماولة  الظاهرة،  هذه  ملعاجلة  أسايس  واألرسة،  املجتمع  عنرصي  تواجد  إن 
توجيه وإرشاد طلبتنا خاصة أن عنرص الشباب يمثل نسبة كبرية يف املجتمع اجلزائري، فعملية التوعية 
والتحسس بمشكالت املجتمع واإلسهام يف وضع حلول إجيابية وصادقة، يساعد الطالب عىل تفهم 
أكرب لطبيعة جمتمعه واحتياجاته، وعىل األرسة املسامهة يف هذا الدور الفعال لتنمية امليول القرائية منذ 
فرتة مبكرة من حياهتم، فيجب أن يكون الكتاب جزءًا أساسيًا من احلياة العامة لألرسة، كاحتياجاهتم 

للغذاء واملاء.

9. عوامل تنمية مهارات القراء

القراءة عملية نفسية تتوقف عىل عوامل منها ما هو داخيل، وما هو خارجي: )8)

1.9 العوامل الداخلية: 

نسبة ذكاء الفرد. yy

اخللفية املعرفية والثقافية املرتبطة بالفرد. yy

النضج اجلسمي للفرد. yy

امليول والرغبات واالهتاممات. yy

مزاجية القارئ وانفعاله باملوضوع. yy

عبد الباري، ماهر شعبان. سيكولوجيا القراءة وتطبيقاهتا الرتبوية. مرجع سابق. ص. 80.  )8(
)2(Bazin .Patrick.Vers une Metaclecture.Bulletin des bibliothéque de France.V41.N01.1996 .P .8_15.
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الفروق الفردية بني القراء. yy

2.9 العوامل اخلارجية: 

قابلية املادة للقراءة. yy

طبيعة الربنامج القرائي. yy

اإلخراج اخلارجي للكتاب، ونوعية أوراقه، واملحتوى الشكيل. yy

10. اختبارات الذكاء: 

 يرجع االهتامم بالذكاء والقدرات العقليـــة إىل العصور واحلضارات القديمة، وتعترب اختبارات 
دورًا  الذكــاء  اختبــارات  وتلعب  كبرية،  وفوائـــد  ميـــزات  وذات  مقننة،  تطبيقات  الذكاء 
الرتبوية  األنظمــة  من  العديـــد  وهناك  للطـــالب،  العقلية  القدرات  تقويم  عملية  يف  رئيسًا 
عــدة  حتقيق  أجل  من  الذكاء  اختبارات  تطبيــق  عىل  تعتمد  التــي  القانونية  والترشيعــات 

أهدافمن بينهــا: )9)

تساعد اختبارات الذكاء املقننة يف معرفة العمر العقيل للقارئ. yy

الربنامــج  ووضــع  القارئ،  عقل  نضــج  رسعة  تقديـــر  يف  الذكــاء  اختبارات  تساعـد  yy

القرائـي اخلاص به.

تساعد اختبارات الذكاء يف تشخيص مشكالت الطالب القرائية. yy

تساعد اختبارات الذكاء يف حتصيل ونجاح علمي أكيد. yy

تساعد يف إجياد منهجية تربوية تعليمية خالل السنوات الدراسية بجميع مراحلها. yy

عورتاين، سناء طيبي، والرسطاوي، عبد العزي، وآخرون . مقدمة يف صعوبات القراءة. املرجع نفسه. ص. 124.  )9(
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1.10 أنواع اختبارات الذكاء: 

اختبار حقيقي  أول  لكونه  ذلك  االختبارات،  أشهر  يعترب من  املعدل:  بيني  مقياس ستاندفورد  yy
ومقياسًا علميًا متدرجًا يتناسب مع السن، والقدرات العقلية.)10(

الذكاء من  تقيس مظاهر  التي  اجلامعية  االختبارات  العقيل: وهو من  للنضج  كاليفورنيا  اختبار  yy
الناحية اللغوية، وغري اللغوية، إضافة للتوافق احلركي.

تقيس  فرعية  اختبــارات  مخسة  عىل  يعتمـــد  والذي  الراشدين:  لذكاء  وكسلــر  مقيــاس  yy

األداء اللفظــي، ومخسة تقيـــس األداء العميل، مرتبة حســب درجة الصعوبــة وتكرارعدد 
األخطاء.

اختبار كاملان وندرسون للذكاء: يعتمد عىل ثامنية مستويـات منفصلة ومجاعية. yy

2.10 اختبارات االستعداد القرائي: 

تعتمد عىل حتديد وقياس مدى امتالك الطالب مهارات قرائية، إضافة ملعرفة ميوله واحتياجاته، ونوع 
املوضوعات املفضلة، ومن أمهها: )11)

درجات  وتقدير  تطبيقه  يف  اختبار  أسهل  وهو  للقراءة:  االستعداد  لقياس  مرتوبوليتان  اختبار  yy
الشخص وهو اختبار مجاعي.

اختبار كالرك لقياس االستعداد القرائي: وهو اختبار قصري وسهل التطبيق. yy

اختبار ستيفنز لقياس االستعداد القرائي: هو اختبار مجاعي وفردي، متعلق بسلوك الشخص yy

وختتلــف هذه االختبــارات يف طريقــة تطبيقها حسب: عمر القارئ، العمل الفردي واجلامعي، 
وعدة عوامل أخرى تساعد عىل نجاح هذه االختبارات.

)10( طيبة، حممد لييل. القراءة الناشئة.األردن: رياض األطفال. 2010م. ص. 12.
)11( عيسى سعد، مراد عىل.الضعف يف القراءة وأساليب التعلم.ط.1.اإلسكندرية: درا الوفاء. 2006م.
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11.العوامل املؤثرة يف تكوين امليول القرائية: 

هناك عدة عوامل تؤثر تأثريًا مبارشًا يف تكوين امليول القرائية ومن هذه العوامل ما ييل: )11)

وهو قدرة عقلية تؤثر تأثريًا جوهريًا عىل امليول القرائية لدى الطلبة. yy :الذكاء

هلا تأثري بالغ عىل األبناء. yy :مهن الوالدين

إن ملستوى دخل األرسة دور كبري يف تكوين امليول القرائية. yy :املستوى االقتصادي

فللفتيات اهتاممات قرائية ختتلف جذريًا عن الفتيان. yy :النوع

عمرية،  مرحلة  لكل  خصائص  تفرض  والتي  العمرية،  املرحلة  أي  yy :الزمني العمري 
وختتلف عملية التفضيل يف القراءة اختالفًاً واسعًا.

الذي ينمي امليول القرائية. yy :اجلو املدريس

املسموعة، واملقروءة التي تؤثر تأثريًا كبريًا، يف امليول القرائية. yy :وسائل اإلعالم

أشخاص، طبيعة، ومناخ. yy :البيئة املحيطة

سهولـة املوضوعات، وأساليب الفهم، التي تنفر وتقرب  yy :درجة صعوبة املادة القرائية
امليول القرائية.

11.عملية استخدام مهارات القراءة: 

لقد حددت مهارات القراءة باستخدام عمليات التفكري، وتوضع يف جمموعة من النقاط وهي:)13(

التأمل.   الرتكيب. التحليل.  التنظيم.   yy

مقارنة البيانات.  النقد. التحكم.  االنتقاء.   yy

االستدالل.  الربط. الفهم.   االستنتاج.   yy

)12(  رشيف، سليم حممد، أبو رياش، حسني حممد. تعلم القراءة الرسيعة. ط1. عامن: درا الثقافة. 2009م. ص. 17.
)13(  صالح، سيد يونس. تنمية بعض املهارات القرائية وآداب القراءة واملعرفة. القاهرة: كلية الرشيعة، عني شمس. 2002م.ص.54
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)1.نتائج حتليل االستامرات: 

نص  يف  النتائج  استخدام  وبعد  االستامرات،  حتليل  عند  امليدانية  الدراسة  النتائج  أهم  كانت  وقد   
الدراسة كالتايل: 

%، كعنرص أسايس يف مسارهم العلمي. يعتمد الطلبة عىل املطالعة 100. 1

تم تعريف الطلبة للقراءة. 2 كالتايل: 

فوا القراءة عىل أهنا عملية ميكانيكية تعتمد عىل نطق اجلمل والكلامت. - نسبة 10% عرَّ

فوا القراءة عىل أهنا عملية عقلية تعتمد عىل الذكاء. - نسبة 25 % عرَّ

فوا القراءة عىل أهنا عملية ميكانيكية تعتمد عىل نطق اجلمل والكلامت، إضافة  - نسبة 65 % عرَّ
ألهنا عملية عقلية تعتمد عىل الذكاء.

3. إن أمهية القراءة حددت حسب الطلبة كالتايل: 

-25% وسيلة تكوين معارف.

-25% االطالع عىل ثقافات األمم.

-25% تساعد يف تكوين شخصية الفرد.

-25% تدريب الفرد عىل البحث والتنقيب.

4.لقد كانت الدوافع احلقيقية للمطالعة كالتايل: 

-02% توقعات مستقبلية.

-08% ميول نفسية.

-15% كان الدافع احلقيقي هو احلاجة للنجاح.

-75% اكتساب اخلربة واالطالع.
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5.أسباب عزوف الطلبة عن القراءة وهي كالتايل: 

- 65% أسباب اجتامعية: خاصة األسباب النفسية، العائلية، الشخصية.

- 15% أسباب مالية.

- 15% أسباب تكنولوجية حديثة، خاصة بعد ظهور اإلنرتنت.

- 05 % أسباب لغوية: تعدد اللغات العاملية.

6. أهم احللول لتنمية املطالعة وهي كالتايل: 

- 15% االعتامد عىل اختبارات الذكاء.

- 20 % مساعدة من طرف األرسة.

- 10% مساعدة من طرف األساتذة.

- 55% ختفيض أسعار الكتب.

7.أهم احللول املقرتحة لتحسني نسبة املطالعة للطلبة: 

- توعية الفرد من خالل املعارض والندوات وامللتقيات.

- توفري اجلو املالئم: كتوفري املصادر الورقية، وزيادة حتفيز الطلبة عىل املطالعة، توفري قاعات جمهزة.

- املساعدة املادية واملعنوية والتشجيع املتواصل عىل املطالعة.

- عدم استخدام التكنولوجيا احلديثة.

- رضورة التوعية األرسية.

- تشجيع اهليئة التدريسية، خاصة األساتذة لتحفيز الطلبة عىل املطالعة.

- تدريب اجليل الصاعد أو النشىء اجلديد عىل املطالعة.
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- مرونة تعامل املكتبيني مع الطلبة اجلامعيني.

- حتسني عمليات تزويد واختيار الكتب واملصادر باملكتبات عىل حسب ميول واحتياجات الطلبة.

- ختصيص مقاييس جامعية حول القراءة.

- فتــح أبواب املكتبة طيلـــة األسبوع، باالعتمـــاد عىل طريقة تنــاوب العامل، بغرض االستفادة 
من املكتبة.

 اخلامتة: 

تعترب القراءة عنرصًا أساسيًا يف تطور املكتبات اجلامعية، وعنرصًا أهم للمحافظة عىل املصادر الورقية، 
التقليدية، ولقد اتضح بشكل جيل من خالل دراستنا أنه من خالل مصادر املعلومات  وعىل املكتبة 
امليول للمصادر  القرائية، خاصة  امليول  لتنمية  الالزمة والفعالة  املعلومات  الفرد عىل  الورقية حيصل 
الورقية، ما يزيد االهتامم باملكتبة ومما سيدعم ختصص علم املكتبات، وإجابة عن إشكالية الدراسة 
فقد تم إبراز أمهيـــة القـــراءة باجلامعات اجلزائرية، والتعرف عىل أسباب عزوف الطلبة عن القراءة، 
والوصول إىل حلول علمية لتنمية املهـــارات القرائية للطلبة اجلامعيني، من خالل الدراسة امليدانية، 

ومن خالل املقابالت واملالحظات املطبقة يف الدراسة.

القراءة ركيزة أساسية بجامعاتنا اجلزائرية كام  بالنسبة للفرضيات فقد حتققت الفرضيتني، لكون  أما 
أكدت العينة أنه جيب االعتامد عىل تنمية املهارات القرائية من خالل مكتباتنا اجلامعية، إضافة لكون 
التكنولوجيا احلديثة سامهت يف عزوف الطالب عن القراءة بنسبة كبرية مما أدى إىل زيادة الفجوة بني 

الطالب اجلامعي وبني املكتبات التقليدية.

ويف ضوء هذه الدراسة وضعنا بعض التوصيات والتي نأمل أن ختدم فئة الطلبة الذين يعزفون عن 
املطالعة وهي كالتايل: 

حتسني عمليات تزويد واختيار الكتب واملصادر باملكتبات عىل حسب ميول الطلبة باالعتامد عىل  1 .
دراسات ميدانية، تبني مدى احتياجات طلبة جامعاتنا اجلزائرية.
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بغرض  العامل،  تنــاوب  طريقة  عىل  باالعتمـــاد  األسبوع،  طيلـــة  املكتبة  أبواب  فتــح    .	
االستفادة من املكتبة يف مجيع األيام والساعات، مع توفري اجلو املناسب للقراءة.

توعية وإرشاد األرسة واملجتمع بمدى أمهية القراءة، وتقديم مجيع املساعدات لتنمية القدرات  3 .
واملهارات القرائية.

املراجع واملصادر باللغة العربية: 

أبو شنــب، مجــال حممد. أصـــول الفكــر والبحث العلمــي. اإلسكندرية: دار املعرفة اجلامعيـــة، 2002م.   )1(
اجلامعــــة،  شباب  مؤسســة  اإلسكندريــة:  العلمــي.  البحـــث  أصــول  رشوان.  احلميد  عبد  حسيــن،   )1(

2003م. 
رشيف، سليم حممد، أبو رياش، حسني حممد. تعلم القراءة الرسيعة. ط1. عامن: درا الثقافة. 2009م.   )3(

العلمية.  املعرفة  كنوز  دار  األردن:  واملعلومات.  املكتبات  علوم  مفاهيم  يف  الكايف:  عبده .  خالد  الرصايره،   )4(
2009م. 

صالح، سيد يونس. تنمية بعض املهارات القرائية وآداب القراءة واملعرفة. القاهرة: كلية الرشيعة، عني شمس.   )5(
2002م. ص. 54

عبد الباري، ماهر شعبان . سيكولوجيا القراءة وتطبيقاهتا الرتبوية. األردن: دار املسرية للنرش. 2009م.   )6(
عليوات، حممد عدنان. تعليم القراءة ملرحلة رياض األطفال واملرحلة االبتدائية. عامن: اليازوري للنرش والتوزيع،   )7(

2007م. 
عيسى سعد، مراد عىل. الضعف يف القراءة وأساليب التعلم. ط. 1. اإلسكندرية: درا الوفاء. 2006م.   )8(

عورتاين، سناء طيبي، الرسطاوي، عبد العزيز…وآخرون . مقدمة يف صعوبات القراءة. األردن: دار وائل للنرش.   )9(
2009م. 

طيبة، حممد لييل. القراءة الناشئة. األردن: رياض األطفال. 2010م.   )10(
فراج، عز الدين. فن القراءة. القاهرة: دار الفكر العريب. 2002م.   )11(

النوايســـة، غالــب عوض. مصــادر املعلومات يف املكتبات ومراكز املعلومات. عامن: دار صفـــاء، 2003م.   (11(
Listes des ouvrages et sites Web

(13) Bazin. Patrick.Vers une Metaclecture.Bulletin des bibliothéque de France.V41.N01.1996 .

(14) WWW.Alwatan.com/KW.Article details.aspx?d47110

(15) WWW.The international Association PromotingLitteracythroughreasearcheducation .Dystexia .

(16) www.Gulfkids.com

(17) WWW.KingABDLAZIZ.University.Jeddahteachers.coleg
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استامرة بحث علمي

إن هذه االستمارة هي مشاركة يف دراسة عالمية وعلمية حول موضوع: « أسباب عزوف الطلبة عن 
المطالعة- بقسم علم المكتبات« ونعدكم أن كل المعلومات المعطاة ستكون سرية، وال تستعمل إال 

ألغراض علمية بحتة.
أنثى   	 بطاقة تعريفية: 1.الجنس: ذكر		

2.التخصص:............................3. المستوى العلمي:..................................
األسئلة حول موضوع عزوف الطلبة عن المطالعة تخصص علم المكتبات 

4.هل تعتمد عىل المطالعة يف مسارك العلمي؟ نعم        ال
5.كيف يتم تعريف القراءة بالنسبة لكم؟

عملية عقلية ) الذكاء(     عملية ميكانيكية+ عملية عقلية  عملية ميكانيكية)نطق (   
6.ما أمهية القراءة بالنسبة لك؟

وسيلة تكوين معارف                 االطالع عىل ثقافات األمم               تكوين شخصية الفرد 
 تدريب عىل البحث 

7.ما هي الدوافع الحقيقية للمطالعة بالنسبة لك؟
الحاجة للنجاح    توقعات المستقبلية     ا لميول النفسية         

اكتساب الخبرة واالطالع
8.ما هي األسباب التي تبعدك عن المطالعة؟

أسباب اجتماعية نفسية            أسباب اقتصادية مالية            أسباب تكنولوجيا علمية  
أسباب لغوية

9.ما هي أهم الحلول لتنمية المطالعة؟
اختبارات الذكاء      مساعدة من طرف األساتذة     مساعدة من طرف األسرة 

تخفيض أسعار الكتب 
10.ما هي أهم الحلول المقترحة لتحسن نسبة المطالعة للطلبة؟

..................................................................................................
ttttt



تطبيقات إدارة املعرفة يف القطاعني العام واخلاص يف اململكة العربية السعودية: 
دراسة مقارنة عىل اهليئة امللكية للجبيل ورشكة كيان السعودية للبرتوكيامويات

 أ. عبداهلل بن عوض الرسحاين
طالب دكتوراه يف قسم علم املعلومات

 جامعة امللك عبد العزيز بجدة 
alsirhani@hotmail.com

املستخلص: 
تطبيقات  واقع  عىل  التعرف  إىل  الدراسة  هذه  هتدف 
للجبيل،  امللكية  اهليئة  الدراسة:  املعرفة يف جمتمعي  إدارة 
وآراء  اجتاهات  حيث  من  للبرتوكيامويات  كيان  ورشكة 
جمتمعي الدراسة، ومصادر املعرفة املستخدمة، وممارسات 
التقنيات  توافر  ومدى  املنفذة،  املعرفة  إدارة  عمليات 
والوسائل واستخدام النظم، ومعرفة معوقاهتا وإجيابياهتا 
ومعرفة  تنفيذها،  تستدعي  التي  واألسباب  ومتطلباهتا، 
مدى رضا املوظفني يف جمتمعي الدراسة عن هذا الواقع، 
الفوارق بني جمتمعي الدراسة، وتقديم  إضافة إىل حتديد 
قواعد إرشادية لتقاسم املعرفة قابلة للتطبيق يف جمتمعي 
الدراسة واملجتمعات األخرى املشاهبة. كام هتدف أيضًا 
السبل  أفضل  لتحديد  وتوصيات  مقرتحات  تقديم  إىل 
لتطبيقات إدارة املعرفة يف جمتمعي الدراسة. إضافة إىل ذلك 
املرجعية من خالل استعراض  املقارنة  فقد تم استخدام 
خالل  ومن  املعرفة  إدارة  تطبيقات  لتنفيذ  الطرق  أفضل 
استعراض جتارب بعض املنظامت العاملية وطرق تنفيذها 
وعدم  الفجوات  مكامن  لتحديد  كأداة  التطبيقات  هلذه 
تناسق األداء وكذلك من أجل حتسني وتطوير العديد من 

العمليات واالسرتاتيجيات يف املنظامت وتطويرها.

املقدمة

يرتكز جل اهتامم إدارة املعرفة عىل األصول 
البعد  املختلفة ومنها  أبعادها  املعرفية وعىل 
والنفيس  واالجتامعي  والتقني  الفكري 
املعرفة  إدارة  تطبيقات  وتقوم  والعميل. 
اإلدارة  حسن  عىل  عملياهتا  خالل  من 
سواء  املعرفة  من  القصوى  واالستفادة 
املوجودة منها يف املنظمة أو يف البيئة العاملية 
التقنيات  بفضل  جدًا  قريبة  باتت  التي 
املعرفة  إهنا  االتصاالت،  وثورة  احلديثة 
اإلنتاجية،  من  وتزيد  األداء،  حتسن  التي 
غري  العمليات  ومن  اخلسائر  من  وتقلص 
وترفع  اإليرادات،  من  وتزيد  الرضورية، 
والكفاءات  والقدرات  اجل��ودة  مستوى 
واخل��رات  واالبتكارات  واإلب��داع��ات 
وغريها.  الناجحة  والتجارب  الرتاكمية 
وواقع احلال أن معظم هذه املعارف تقطن 
سميت  ولذلك  املنظمة  أف��راد  عقول  يف 
 .)Individual Knowledge( الفرد  بمعرفة 
وقد صنفت هذه املعرفة إىل نوعني: معرفة 

اعلم: العدد الثاني عشر 
جمادى األولى 1434هـ/ إبريل 2013م
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ضمنية )Tacit( وهي خرات ومهارات تتكون يف سياق وبيئة حمددين ال يمكن التعبري عنها أو تدوينها. 
ومعرفة ظاهرة )Explicit( يمكن توثيقها ونقلها ومعاجلتها، ومتى ما قامت إدارة املعرفة من خالل 
عملياهتا بتحويل معرفة الفرد إىل معرفة املنظمة )Organizational Knowledge( فإهنا هبذا حتافظ عىل 
أو  بتقاعدهم  منها،  األفراد  انتقال  بعد  وتنميها حتى   )Intellectual Assets( الفكرية  املنظمة  أصول 

انتقاهلم إىل مواقع أخرى، كام أهنا ترفع من مستوى االستفادة منها.

1. مشكلة الدراسة

تغيري  أجل  من   ،)Knowledge Economy( املعرفة  اقتصاد  عرص  يف  حثيثة  بخطًى  املنظامت  تتسارع 
األشكال النمطية التي اعتادت عليها إلدارة مواردها وموجوداهتا امللموسة وغري امللموسة، كام تسعى 
إىل إجراء تغيريات جوهرية يف طرق تنفيذ عملياهتا وحتقيق أهدافها متشيًا مع متطلبات عرص العوملة 
كقيم  جديدة  معارف  تكوين  يف  تساعد  املعرفة  إدارة  تطبيقات  إن  واملعلومات.  االتصاالت  وثورة 
مضافة للمنظمة، كام تعزز وتنمي القدرات والكفاءات واملعارف لدى األفراد، األمر الذيسيكون له 
إىل هذا  املنظامت  منتجاهتا وخدماهتا. ولكي تصل  املنظمة بشكل عام ويف  أداء  األثر يف حتسني  بالغ 
إدارة  تطبيقات  بتحقيق  الكفيلة  والتقنيات  بالطرق واألساليب  العناية  عليها  يتحتم  املتقدم  املستوى 
املعرفة الفّعالة من خالل حسن تنفيذ عملياهتا. وألن األصول الفكرية يف املنظمة وعملية التعلم التي 
تتم من خالل تطبيقات إدارة املعرفة هي من أهم أسباب امليزة التنافسية املستدامة للمنظامت عىل املدى 
البعيد، فقد حظيت تطبيقات إدارة املعرفة يف املنظامت العاملية بنصيب وافر من االهتامم والعناية. فهل 
أعطت اهليئة امللكية للجبيل ورشكة كيان للبرتوكيامويات االهتامم نفسه لتطبيقات إدارة املعرفة ضمن 
والتنظيمية  اإلدارية  اهلياكل  للمنظمتني وبعد االطالع عىل  امليدانية  الزيارة  سياساهتام؟بناًء عىل واقع 
هلام عىل اإلنرتنت، أتضح للباحث قصور يف تطبيق إدارة املعرفة واستيعاهبا وتكييفها مع االحتياجات 
املحلية للمنظمتني وتأخر عن االستفادة من فوائدها املتنامية أسوًة باملنظامت العاملية املتطورة يف املجال 

ذاته.

2. أسئلة الدراسة

سرتكز الدراسة عىل البحث عن إجابات لألسئلة البحثية اآلتية: 
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ما واقع تطبيقات إدارة املعرفة يف جمتمعي الدراسة؟ 1 .
ما اجتاهات وآراء جمتمعي الدراسة نحو تطبيقات إدارة املعرفة؟ 2 .

ما مصادر املعرفة املستخدمة يف جمتمعي الدراسة؟ 3 .
ما ممارسات عمليات إدارة املعرفة املنفذة فعليًا يف جمتمعي الدراسة؟ 4 .

ما التقنيات والوسائل اخلاصة بتطبيقات إدارة املعرفة املستخدمة يف جمتمعي الدراسة؟ 5 .
ما النظم اخلاصة بتطبيقات إدارة املعرفة املستخدمة يف جمتمعي الدراسة؟ 6 .

ما معوقات تطبيقات إدارة املعرفة يف جمتمعي الدراسة؟ 7 .
ما إجيابيات إدارة املعرفة يف جمتمعي الدراسة؟ 8 .

ما املتطلبات الواجب توفرها لتطبيق إدارة املعرفة يف جمتمعي الدراسة؟ 9 .
ما األسباب التي تستدعي تنفيذ تطبيقات إدارة املعرفة يف جمتمعي الدراسة؟ 10 .

ما مدى رضا املوظفني عن واقع تطبيقات إدارة املعرفة يف املنظمة لكال املجتمعني؟ 11 .

3. أهداف الدراسة

امللكية  اهليئة  الدراسة:  املعرفة يف جمتمعي  إدارة  تطبيقات  واقع  إىل  التعرف  إىل  الدراسة  هدفت هذه 
للجبيل ورشكة كيان للبرتوكيامويات من خالل: 

التعرف إىل واقع وممارسات إدارة املعرفة املنفذة فعليًا يف جمتمعي الدراسة. 1 .
املستخدمة يف جمتمعي  املعرفة  إدارة  بتطبيقات  اخلاصة  واملصادر  والنظم  التقنيات  إىل  التعرف  2 .

الدراسة.
التعرف إىل متطلبات وإجيابيات ومعوقات تطبيقات إدارة املعرفة يف املجتمعني. 3 .

التعرف إىل اجتاهات وآراء جمتمعي الدراسة نحو تطبيقات إدارة املعرفة. 4 .
حتديد الفوارق بني جمتمعي الدراسة يف تطبيقات إدارة املعرفة. 5 .

تقديم مقرتحات وتوصيات لتحديد أفضل السبل لتطبيقات إدارة املعرفة يف جمتمعي الدراسة. 6 .

4. منهج الدراسة

قامت هذه الدراسة عىل منهجية متعددة من أجل الوصول إىل أهدافهاواإلجابة عن تساؤالهتا والتحقق 
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من فرضياهتا، معتمدة عىل املنهج الوصفي باستخدام الطرق املسحية، واملنهج املقارن. هذا وقد تم 
استخدام أربعة مقاييس حتليلية كمعايري لقياس إجابات أفراد العينة عىل حماور الدراسة.

5. جمتمعا الدراسة

كيان  ورشكة  العام،  القطاع  متثل  التي  باجلبيل  امللكية  اهليئة  من  كل  يف  الدراسة  جمتمعا  يتمثل 
للبرتوكيامويات التي متثل القطاع اخلاص، وحيث أن تطبيقات إدارة املعرفة نشأت يف البيئة الصناعية 
كبيئتي اهليئة ورشكة كيان للبرتوكيامويات، فإن جدوى هذه التطبيقات سيكون له أكر األثر عىل هاتني 
البيئتني، ذلك ألن املعرفة يف هاتني البيئتني عىل درجة كبرية من األمهية وهذا ما يستوجب عليهام تنفيذ 
املعرفة عىل كافة مستوياهتام؛ بل إهنام أوىل من غريمها يف ذلك. ولعل األسباب  إدارة  مجيع تطبيقات 
التي تدعو هذين املجتمعني إىل تنفيذ تطبيقات إدارة املعرفة كثرية ومنها أن املعرفة تفيض إىل معارف 
أخرى، وأهنا ال تستهلك، وال تنضب، بل تنمو، وتتطور باالستخدام واالنتفاع، وذلك عىل عكس 

املوارد املادية التي البد أن يأيت عليها يوم تنتهي فيه.

وقد قامت اهليئة امللكية بتطوير وإنشاء عدد من املرافق والتجهيزات لتوفري اخلدمات الالزمة للمنطقتني 
الصناعية والسكنية وغريها وباستثامر بلغت قيمته )84( مليار ريال، وقد أثمر ذلك عن قيام ما يربو 
عىل )233( صناعة بلغ إمجايل استثامراهتا حوايل )244( مليار ريال. وبذلك تبلغ جممل االستثامرات 

حوايل )328( مليار ريال، توفر فرص عم�ل ألكثر من )107( أالف موظف وعامل)١(.

العديد من  تنتج  فهي  ريال سعودي  مليار   )15( يبلغ رأسامهلا  التي  للبرتوكيامويات  كيان  أما رشكة 
السعودية،  العربية  اململكة  مستوى  عىل  مرة  ألول  منها  بعض  ينتج  التي  املتخصصة  الكياموية  املواد 
قيمة  اململكة ذات  أمام صناعات حتويلية يف  آفاقًا واسعًة  بطبيعتها سوف هتيئ  املنتجات  ومجيع هذه 

مضافة عالية)2(.

6. عينة الدراسة

يتكون العدد الكيل ملجتمعي الدراسة من )5143( فردًا، يعمل )٣٥٥٧( منهم يف اهليئة امللكية باجلبيل 
و)١٥٦٨( يف رشكة كيان للبرتوكيامويات، ونظرًا لكر هذا العدد وضيق الوقت املحدد إلنجاز هذه 
الدراسة باإلضافة إىل رغبة الباحث يف تغطية املستويات اإلدارية املختلفة يف كال املجتمعني فقد تقرر 
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استخدام العينة العشوائية الطبقية البسيطة، التي ستشتمل عىل الطبقات–املستويات اإلدارية–التالية 
)مديرو العموم، مديرو اإلدارات، رؤساء األقسام، املوظفون(. وقد تم تقدير احلد األدنى حلجم لعينة 

الواجب سحبها من جمتمعي الدراسة باستخدام القانون اإلحصائي التايل: 

2

2 )1(
d

ppzn −=

وقدر احلد األدنى الواجب سحبه من جمتمعي الدراسة ب� )323( موظفًا يمثلون )6.28٪( من جمتمعي 
 )z( متثل احلد األدنى حلجم العينة الواجب سحبها من جمتمعي الدراسة، أما )n( الدراسة. حيث إن
فتمثل القيمة اجلدولية للتوزيع الطبيعي عند مستوى ثقة )95٪(، أي أن )z( تساوي )1.96(، يف حني 
أن )p( متثل نسبة عدم االستجابة، وهذه النسبة قدرت ب� )30٪( بناًء عىل نتائج العينة االستطالعية. 
ب� )0.05(. تم إجراء مقابلة  التي قدرت  املطلوبة(،  الدقة  للتقدير )درجة  أما )d( فتمثل أكر خطأ 
مديري  )50٪( من  إلكرتونية عىل  استبيانات  توزيع  تم  العام يف كل جمتمع، كام  املدير  مع  شخصية 
اإلدارات و)40٪( من رؤساء األقسام و)7٪( من املوظفني يف جمتمعي الدراسة وبعدد استبيانات بلغ 
)458( استبانة وذلك لضامن احلصول عىل احلد األدنى من العينة املقدرة، هذا ويوضح اجلدول رقم 

)1( التايل تفاصيل العينة املشاركة يف الدراسة من كال املجتمعني.

جدول )1(: تفاصيل العينة املشاركة يف الدراسة من كيل املجتمعني

الطبقة )الرشحية(أداة البحث
املجتمع

املجموع اهليئة امللكية 
باجلبيل

رشكة كيان 
للبرتوكيامويات

112مديرو العموماملقابالت شخصية
112املجمــــــــــــوع

االستبانة اإللكرتونية
18927مديرو اإلدارات

462268رؤساء األقسام / الشعب
16371233املوظفون

101عدد االستبيانات املستبعدة
226102328املجموع
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7. وسائل مجع البيانات واملعلومات

قام الباحث باستخدام املنهج العلمي جلمع نوعني خمتلفني من البيانات/املعلومات الالزمة للتحليل 
مها: 

( التي تم مجعها من خالل:  1 .Qualitative Data( )البيانات النوعية )الكيفية 
إجراء مقابلة شخصية مع مدير عام واحد من كل جمتمع. • 

عمل زيارة ميدانية واحدة لكل منظمة. • 
مجع املعلومات من املنشورات الورقية واإللكرتونية عن املجتمعني من عدة مصادر. • 

( التي تم فيها استخدام االستبانة اإللكرتونية كأداة جلمع  2 .Quantitative Data( البيانات الكمية
أعضاء  من  حمكمني  أربعة  عىل  عرضها  عر  لألداة  الظاهري  الصدق  من  التأكد  بعد  البيانات 
 )69( قوامها  بلغ  استطالعية  عينة  عىل  وتوزيعها  عبدالعزيز،  امللك  جامعة  يف  التدريس  هيئة 
موظفًا يف جمتمعني مشاهبني ملجتمعي الدراسة مها )اهليئة امللكية بينبع، ورشكة برتو رابغ للتكرير 
والبرتوكيامويات(، واستخدام معامل ألفا كرونباخ يف استبيانات العينة االستطالعية للتأكد من 

ثبات أداة البحث.
8. تعريف مصطلحات الدراسة

 :)Knowledge( 8. 1 املعرفة

واملعرفة   ،)Explicit Knowledge( الظاهرة  أو  الرصحية  املعرفة  مها  شقني  من  املعرفة  تتكون 
 :)Tacit Knowledge( الضمنية

املعرفة الظاهرة هي »املعرفة الرسمية واملنظمة التي يمكن ترميزها وكتابتها ونقلها إىل اآلخرين  • 
بواسطة الوثائق واإلرشادات العامة، وتشري إىل ما له صلة باملعرفة حول موضوع معني«)3(.

املعرفة التي تعتمد عىل اخلرة الشخصية والقواعد االستداللية واحلدس  املعرفة الضمنية هي” •
واحلكم الشخيص وعادة ما يصعب وضعها يف رموز أو كلامت، وتشري إىل ما له صلة بمعرفة – 

.)Know – How(.”)4( كيف
تطبيقية  أم  كانت  نظرية  متأصلة  فنية  معرفة  كل  أهنا  عىل  إجرائيًا–  •  - باملعرفة  الدراسة  تقصد 
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وذات قيمة مادية أومعنوية تؤدي إليت حسني املنتجات واخلدمات والعمليات وزيادة إيرادات 
املنظمة من خرات ومهارات وإبداعات وابتكارات واخرتاعات وأفكار تطويرية بناءة.

 :)Knowledge Management( 8. 2 إدارة املعرفة

عىل الرغم مّما حظيت به إدارة املعرفة من اهتامم بالغ تناول كافة جوانبها وبخاصة يف العقدين املاضيني، 
إال أن اإلمجاع عىل تعريف موحد هلا أمر مل يتحقق بعد، فقد قدم كثرٌي من الباحثني واملهتمني العديد من 
التعريفات، تناول كل تعريٍف النظر إىل إدارة املعرفة من منظور خمتلف. وقد ذهب بعض الباحثني إىل 
القول بأن عدد تعريفات إدارة املعرفة يصعب حرصها لدرجة أهنا قد تساوي عدد املهتمني والباحثني 

يف هذا العلم)5(، ومن هذه التعريفات ما ييل: 

التعريف الذي اقرتحته املدرسةالعليا إلدارة األعامل يف جامعة تكساس يف أوستن:  • 
بطريقة  وعرضها  وتنقيتها،  وتنظيمها،  واستحصاهلا،  املعلومات،  إلجياد  النظامية  العمليات  • ”

حتسن قدرات الفرد العامل يف املنظمة يف جمال عمله«)6(.
جمموعة من املداخل والعمليات الواضحة واملحددة  ف وييج )Wiig( إدارة املعرفة بأهنا ” • كام عرَّ
عىل نحو جيد، هتدف إىل اكتشاف وظائف املعرفة احلرجة، اإلجيابية منها والسلبية، يف خمتلف 
أنواع العمليات، وإدارهتا، وحتديد املنتجات أو االسرتاتيجيات اجلديدة، وتعزيز إدارة املوارد 

البرشية، وحتقيق عدد آخر من األهداف األخرى املراد حتقيقها”)7(.
بأهنا اإلدارة الفّعالة للمعرفة الفنية النظرية والتطبيقية  ف الدراسة هذا املصطلح – إجرائياً –  • ُتعرِّ
والعمليات املصاحبة هلا من تكوينواقتناء، وتنظيم،وتقاسم،وتطبيقمن أجل رفع مستوى أداء 

املنظمة وتعزيز صنع القرار.

 :)Knowledge Sharing Process( 8. 3 عملية تقاسم املعرفة

شخص  من  نقلها  خالل  من  املعرفة  استخدام  إعادة  به  يتم  الذي  املتعمد  »الفعل  هبا  يقصد  • 
آلخر«)8(.

بأهنا العملية التي يتم فيها تقاسم املعرفة )املعلومات،  ف الدراسة هذا املصطلح – إ جرائيًا –  • ٌتعرِّ
ما  استخدام  املنظمة، ويمكن  املوظفني يف  إلخ( بني  املامرسات..  أفضل  املهارات، واخلرات، 

يعرف بتقنيات إدارة املعرفة من برامج ونظم وغريها لرفع مستوى تقاسم األفرادل معارفهم.



عبداهلل بن عوض السرحاني

271

 :)Learning Organization( 8. 4 املنظمة املتعلمة

التي  ”املنظامت  أهنا  عىل  املتعلمة  املتعلمة–املنظامت  املنظمة  فكرة  )Senge(–مبتكر  سينج  بيرت  عرف 
يعمل األفراد فيها باستمرار عىل زيادة قدراهتم يف حتقيق النتائج التي يرغبون فيها، التي يتم فيها مساندة 
وتشجيع وجود نامذج جديدة وشاملة للتفكري، كام يطلق فيها املجال لطموحات اجلامعة والتعلم من 

بعضهم كمجموعات”)9(.

لدعم  )1975م(،  1395ه�  وينبع يف عام  للجبيل  امللكية  اهليئة  أنشئت  باجلبيل:  امللكية  اهليئة   5  .8
وتوسيع القاعدة الصناعية للمملكة العربية السعودية ضمن خطة التنمية اخلامسة،التي هتدف إىل إنشاء 
اقتصاد متنوع، وتقليل االعتامد عىل إيرادات الزيت اخلام، ومنذ تقرر إنشاء اهليئة امللكية وإعطاؤها 
صالحيات  منحت  الصناعيتني،  وينبع  اجلبيل  مدينتي  وتشغيل  وإنشاء  لتطوير  الكاملة  السلطات 
استثنائية تتمثل يف ختصيص ميزانية مستقلة هلا، ومنحها استقالاًل إداريًا لتمكينها من حتقيق األهداف 

املنوطة هبا، مما جعلها مؤسسة فريدة من نوعها يف اململكة العربية السعودية.

8. 6 رشكة كيان السعودية للبرتوكيامويات: أنشئت رشكة كيان السعودية للبرتوكيامويات يف مدينة 
اجلبيل عام 1427ه� )2006م(، وهي رشكة مسامهة سعودية مدرجة يف سوق املال السعودي، تم 
السعودية وبرأسامل قدره )15( مليار ريال سعودي، وقد  العربية  اململكة  أنظمة  تأسيسها بموجب 
بدأت الرشكة مزاولة نشاطها التجاري يف األول من أكتوبر 2011م. ويعد جممع رشكة كيان السعودية 
للبرتوكيامويات من أكر املجمعات يف العامل ويقع يف مدينة اجلبيل الصناعية، وتتمثل أغراض الرشكة 
يف املقام األول يف تشييد وإدارة وتشغيل جممع صناعي عمالق وهو يعد أكر مرشوع صناعي يف العامل 

يشيد دفعة واحدة.

9. الدراسات السابقة

قام الباحث بالرجوع إىل العديد من الدراسات املنهجية السابقة التي تناولت جوانب تطبيقات إدارة 
املعرفة واملوضوعات ذات العالقة بموضوع هذه الدراسة باللغتني العربية واإلنجليزية. وقد ذكرت 
العديد من الدراسات أن سبب تفوق العديد من املنظامت وبقاءها كٌصنَّاع للسوق هو اهتاممها البالغ 
باملعرفة وإدارة عملياهتا بالشكل الصحيح، األمر الذي ساعدها يف حتقيق أهدافها وتقليل خسائرها 
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وزيادة إيراداهتا بشكل كبري.فقد ذكرت دراسة )ليفيت()Leavitt( )10( الصادرة عن املركز األمريكي 
لإلنتاجية واجلودة )American Productivity & Quality Center) )APQC( أن صناعة النفط والغاز 
قد بادرت باألخذ بتطورات إدارة املعرفة ملا يزيد عن عقد من الزمن. خالل هذه الفرتة رصدت هذه 
املنظامت  هذه  عمليات  جعل  يف  دورًا  املعرفة  إدارة  ولعبت  رسيعة،  واندماجات  حتوالت  الصناعة 
أكثر كفاءًة وفاعليًة. وتركز إدارة املعرفة دائاًم عىل املراجعة الدورية للعمليات واإلجراءات والقوانني 
اخلاصة باملنظمة من أجل حتسينها وتطويرها وإلغاء غري الرضوري منها. وقد برزت أمهية إدارة املعرفة 
يف هذه الصناعة–بحسب ما ذكرته الدراسة–يف نجاح فرق إدارة املعرفة التابعة للمنظمة يف مواجهة 
التحديات العرصية اجلديدة واملتمثلة يف التقنيات احلديثة، واملوارد اخلارجية، والرشاكات اجلديدة، 
والتنظيامت احلكومية. كام ترز أمهيتها يف الدور املهم الذي تلعبه كإطار عام لإلبداع واإلنتاجية املتميزة، 
وحتفيز التعلم، وحتسني أداء املنظامت، والتسوق من املوارد اخلارجية بحثًا عن املعرفة اجلديدة القّيمة، 

وتقاسم اخلراء واملوظفني للمعارف فيام بينهم، والتطور امللموس يف كافة عمليات املنظمة وغريها.

ُتعدُّ عملية تقاسم املعرفة من أهم عمليات إدارة املعرفة، فهي املحرك الكبري لعملية اإلبداع. وبالرغم 
من أمهيتها إال أن العديد من الدراسات يف أدبيات املوضوع تعتقد بأن األفراد ما زالوا حيجمون عن 
املشاركة يف هذه العملية عىل وجه اخلصوص وبعض أنشطة إدارة املعرفة األخرى. فقد هدفت دراسة 
األفراد يف  أسباب عدم مشاركة  إىل دراسة   )Okyere-Kwakye and Nor( )11()أوكريكواكي ونور(
عملية تقاسم املعرفة من جانبني مها: »نية الفرد والقوى االجتامعية« و»درجة اإلحجام أو االستعداد 
باجتاه تقاسم املعرفة«. وأثبتت الدراسة صحة فرضياهتا القائلة »توجد عالقة إجيابية بني الثقة وسلوك 
بني  إجيابية  عالقة  و»توجد  املعرفة«،  تقاسم  عىل  إجيابية  عالقة  هلا  باملثل  و«املعاملة  املعرفة«،  تقاسم 
الكفاءة الفردية وسلوك الفرد نحو تقاسم املعرفة«. ومما أوصت به الدراسة أن تراعي املنظامت هذه 

العوامل الفردية املهمة لتكوين معارف جديدة مفيدة للمنظمة وإنجاح عملية تقاسم املعرفة.

القيادة  مناخ  تأثري  كيفية  معرفة  إىل  هدفت  فقد   )Liua and Phillips()12()وفيليبس )ليوا  دراسة  أما 
التحويلية )TFL( يف هوية فريق العمل من املوظفني ويف عزمهم عىل تقاسم املعرفة، وبالتايل معرفة 
كيف يؤثر تصميم فريق العمل عىل تقاسم املعرفة االبتكارية لدهيم؟. وكان من أهم نتائج هذه الدراسة 
صحة الفرض القائل ”بوجود عالقة ذات داللة إحصائية بني مناخ القيادة التحويلية وعزم املوظف 
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إجيابية  عالقة  ”بوجود  القائل  الفرض  وصحة  العمل”.  فريق  هوية  خالل  من  املعرفة  تقاسم  عىل 
بني عزم فريق العمل عىل تقاسم املعرفة واالبتكارية لدى الفريق عىل مستوى املجموعة”. وأوصت 
الدراسة بالرتكيز عىل الدور الرئيس الذي تلعبه القيادة يف حتفيز األفراد عىل املشاركة يف عملية تقاسم 

املعرفة.

وهدفت دراسة )جيون وآخرون()Jeon et al()13.( إىل حتديد العوامل املحفزة وذات التأثري يف أنشطة 
 )Triandis Model( تقاسم املعرفة لدى أعضاء جمتمع املامرسة. استخدمت الدراسة نموذج ترايندس
التي هلا  املنظمة  الدراسة من خالله عىل صحة عوامل  يف تشكيل االجتاهات لدى األفراد، وحتققت 
تأثري عىل عملية تقاسم املعرفة منها: النتائج املتوقعة، والتأثري، والعوامل االجتامعية. كام تم التحقق من 
صحة فرضيات الدراسة ومنها: ”إذا كان اإلحساس العام لدى أعضاء جمتمع املامرسة إجيابيًا فانعكاس 
ذلك يكون أكثر إجيابيًة عىل رفع مستوى تقاسم املعرفة”. وكان مما أوصت به أن حتسن املنظامت من 

توقع األعضاء للتقدير.

وقد كان اهلدف الرئيس لدراسة)هانج وآخرين()Hung et al( )14.( هو تعميق فهم إمكانية التأثري عىل 
اجتاهات الفرد نحو االنخراط يف سلوك تقاسم املعرفة مع فريق العمل مستخدمًة املنهج التجريبي. 
وكان من أهم نتائج هذه الدراسة التجريبية أن إنشاء نظام إلدارة املعرفة متضمن عىل خاصية إظهار 
نتائج السمعة احلسنة ألفضل املشاركني يف عملية تقاسم املعرفة هو أمر حيوي من أجل دعم نجاحاهتا، 
وكذلك احلال بالنسبة للتغذية الراجعة، حيث سيشعر األفراد بأن تقاسمهم للمعرفة ساعد اآلخرين، 

وباملقابل سيزيد من إحساسهم بأنفسهم وتقدير الزمالء اآلخرين هلم.

ويعتمد نجاح املؤسسات االفرتاضية بشكل كبري عىل مستوى التعاون بني أعضائها يف تنسيق وتقاسم 
التنافسية واالستجابة األفضل لفرص  املعرفة واملهارات والكفاءة واملوارد من أجل حتفيز القدرات 
العمل بحسب وجهة نظر دراسة )ليوا وآخرين()Liua et al( )15.( التي كان من ضمن أهدافها تقديم 
مقرتح نموذج افرتايض ملوارد املعرفة من أجل حل مشكلة عدم التجانس يف متثيل املعرفة يف الرشكات 
دراسة  منهج  الدراسة  استخدمت  األعضاء.  بني  املعرفة  مورد  فهم  وضوح  من  والتأكد  االفرتاضية 
احلالة، وتكونت عينتها من )100( موظف يعملون يف رشكة )CNBMEEC( الصينية املتخصصة يف 
تشييد مصانع اإلسمنت حمليًا ودوليًا. وأوضحت الدراسة أنه يمكن للمداخل املختلفة مثل األفراد، 
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واملجموعات، وأقسام املنظمة، عىل الرغم من تشتتها يف مواقع جغرافية بعيدة، أن تتشارك وتتعاون 
استغالل  املشرتكة، وذلك من خالل  أهدافها  أجل حتقيق  األساسية من  باملتطلبات  للوفاء  بينها  فيام 
التطورات احلديثة لتقنيات الشبكات وآليات خزن مواردها وكفاءهتا وقدراهتا. وخلصت إىل أن إعادة 
متثيل املعرفة الظاهرة يف املنظمة يمكن أن يكون باستخدام القوانني، وخرطئة املفاهيم )األنطولوجيا(، 
واحلاالت، والنامذج، والبيانات، وكتب اإلرشادات وغريها. وأوصت الدراسة برضورة تكامل نظم 

إدارة املعرفة املستخدمة يف املنظامت.

متكني  عوامل  بني  العالقة  معرفة  إىل  هدفت  فقد   ).Allameh et al( )عالمةوآخرين()16(  دراسة  أما 
إدارة املعرفة )التقنية وثقافة املنظمة واهليكل اإلداري( كمتغريات مستقلة وتطبيقات إدارة املعرفة ممثلًة 
يف عملياهتا كمتغري تابع. طبقت الدراسة عىل رشكة مصفاة، باستخدام منهج دراسة احلالة. وتكون 
جمتمع الدراسة من )977( من املوظفني. حتققت الدراسة من فرضيتها القائلة بأن »هناك عالقة ذات 
أمهية بني املمكنات وعمليات إدارة املعرفة«، و»أن حتسني ظروف هذها ملمكنات يف املنظمة يؤدي إىل 
كفاءة يف عمليات إدارة املعرفة«، كام أثبتت الدراسة بأن »هناك عالقة ذات أمهية بني متغريات التقنية 
والثقافة وعمليات إدارة املعرفة«، و»عدم وجود عالقة ذات أمهية بني متغري اهليكل وعمليات إدارة 
املعرفة«. وأوصت الدراسة بأن تقوم املنظامت بتحسني وتطوير حالة عوامل متكني إدارة املعرفة فيها 

ألن هذا من شأنه أن يطور عمليات إدارة املعرفة.

هدفت دراسة )الفارس()17( إىل معرفة مدى إدراك القيادات اإلدارية يف الرشكات الصناعية التحويلية 
عنارص  استخدام  من  االستفادة  كيفية  ومعرفة  األداء،  كفاءة  يف  وأثرها  املعرفة  إدارة  وأمهية  ملفهوم 
إدارة املعرفة يف رفع كفاءة أداء هذه الرشكات؟. استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحلييل جلمع 
البيانات وحتليله اوتفسريها، وأسلوب املقابالت مع ذوي االختصاص واملديرين يف املستويني األعىل 
واألوسط. وتألف جمتمع الدراسة من )42( رشكة صناعية، أما عينة الدراسة فقد تكونت من )180( 
واألداء«.  املعرفة  إدارة  بني  ارتباط  عالقة  »بوجود  القائلة  فرضيتها  من  الدراسة  وحتققت  مشاركًا. 
وخلصت إىل أن الرشكات تعتمد يف خزن املعرفة الظاهرة عىل السجالت والوثائق واحلواسيب، وال 
هتتم بالقدر الكايف بخزن املعرفة الضمنية. وأوصت اإلدارات العليا بإعطاء أمهية أكر إلدارة املعرفة 

لتطوير مستوى إنتاجية األفراد ومستوى أداء املنظامت.
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أما رسالة الدكتوراه املقدمة من )ساسرتواردويو()Sastrowardoyo()18( فقد هدفت إىل دراسة إدارة 
من  يمكن  منظامتية  اجتامعية  لشبكة  متامسك  بناء  وتصميم  االجتامعية  الشبكات  منظور  من  املعرفة 
خالله متكني وتقاسم وتكوين املعرفة. وكان من ضمن أسئلتها: هل إدارة املعرفة عىل درجة كبرية من 
 Grover( األمهية بالنسبة لتحسني أداء املنظمة؟. واستعرضت الدراسة ما أبرزه جروفر ودافينبورت
املامرسة.  املعرفة يف جمتمعات  تقاسم  املعرفة هي عملية  إدارة  أن أهم جوانب  and Davenport( من 

استخدمت هذه الدراسة التطبيقية أسلوب املالحظة واملقابالت املبارشة جلمع القرائن من )32( من 
كبار املديرين يف عدد من املنظامت املهتمة بإدارة املعرفة يف القطاعني العام واخلاص. وقد أظهرت بعض 
نتائج هذه الدراسة أن املديرين عىل إدراك بأهنم يعملون يف بيئة متغرية، ال يمكن التنبؤ بمتغرياهتا، وأن 
املستجدات  بآخر  اطالع  البقاء عىل  عليهم  وأن  بمهامهم،  قيامهم  مبارش يف طريقة  بشكل  يؤثر  هذا 
كاماًل  نظامًا  ها  يمكن عدُّ املعرفة  االجتامعية إلدارة  الشبكات  وأن  االجتامعية،  الشبكات  من خالل 
الدراسة  به  أوصت  ومما  املنظمة.  أداء  حتسني  يف  املعرفة  إلدارة  إمكانيات  يقدم  أن  يمكن  للمنظمة، 

األخذ بمميزات ”املعرفة” الثامن وهي: 

املعرفة أساسية ألداء املنظمة 1 .
مفهوم معقد ومتعدد األوجه 2 .

تقبع يف أذهان األفراد 3 .
بناء اجتامعي يتم بواسطة اللغة 4 .

خمزون ومتدفق 5 .
مرتبطة بالبيانات واملعلومات والذكاء واخلرات والتعلم ومتميزة عنها 6 .

تشييد إبداعي يتشكل من اخلرات والقيم 7 .
هلا بعدين ضمني وظاهر 8 .

وقد كان مما هدفت إليه دراسة )جريينر وآخرين()Greiner et al()19.( هو معرفة تأثري بيئة املنظمة عىل 
اختيار اسرتاتيجيات إدارة املعرفة. استخدمت هذا الدراسة منهج دراسة حالة إلحدى عرشة رشكة 
أملانية وسويرسية. صنفت الدراسة أنشطة إدارة املعرفة إىل ستة معايري وهي: األهداف، العمليات، 
املشكالت، املحتوى، االسرتاتيجية، ونوع املعرفة ومدى مالءمتها فيام خيص اسرتاتيجيات املنظمة. 
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تركز  الكفاءةالتي  لتحسني  املعرفة  إدارة   )1 مها:  املعرفة  إلدارة  رئيسيني  هدفني  الباحثون  طور  وقد 
وإدارة   )2 الظاهرة  املعرفة  ونرش  وختزين  مجع  يف  املتمثل  التنظيم  خالل  من  وتنفذ  العمليات  عىل 
األفكار  لتبادل  األفراد  التشبيك بني  األفراد، وتنفذ من خالل  التيرتكزعىل  االبتكار  لتحسني  املعرفة 
اسرتاتيجية  بني  العالقة  الدراسة  نتائج  حتليل  دعم  كام  الضمنية.  املعرفة  تناقل  وبالتايل  واخلرات، 
إدارة  واسرتاتيجية  أهداف  تكون  أن  الدراسة  أوصت  الرئيسة.  املعرفة  إدارة  واسرتاتيجية  األعامل 

املعرفة متوافقة مع أهداف واسرتاتيجية أعامل املنظمة.

رضا  مستوى  لقياس  وسيلة  تطوير  إىل  هدفت  فقد   )Ong and Lai( وآلي()20(  )أونج  دراسة  أما 
املعرفة  إدارة  نظم  من  املستخدمني  رضا  بأن  الدراسة  وتعتقد  املعرفة.  إدارة  نظم  من  املستخدمني 
املعرفة. وقد  إدارة  بتصميم وتنفيذنظم  املهتمني  للباحثني واملامرسني  قيمة كبرية  )USKMS( هو ذو 
قامت هذه الدراسة بتجميع البيانات من )147( مشاركًا يعملون يف أربع رشكات عاملية لتصنيع شبه 
املوصالت. وقدمت الدراسة إطار عمل يصف األبعاد الرئيسة لرضا املستخدمني )املحتوى، سهولة 
االستخدام، العوامل الشخصية، واملشاركون( من نظم إدارة املعرفة. وقد خلصت إىل أن هذا املقياس 

الذي أثبت نجاحه هو عىل درجة عالية من املوثوقية يف قياس مستوى رضا املستخدمني.

وكانت أهم النتائج التي استفاد منها الباحث يف تعميق فهمه ملوضوع الدراسة ما ييل: 

أثبتت الدراسات السابقة أن عمليات إدارة املعرفة هلا أثر كبري يف حتسني أداء املنظامت وزيادة  1 .
إيراداهتا.

كشفت أغلب الدراسات السابقة عن أن أهم عمليات إدارة املعرفة هي عملية تقاسم املعرفة  2 .
بشقيها الضمني والظاهر، وأوصت أن تويل املنظامت هذه العملية االهتامم األكر.

تطبيقات إدارة املعرفة حتقق امليزة التنافسية املستدامة للمنظامت. 3 .
التنفيذ الصحيح إلدارة املعرفة يف املنظمة يؤدي إىل حتقيق أهداف إدارة املعرفة، وبالتايل حتقيق  4 .

أهداف املنظمة.
رضورة مواءمة اسرتاتيجيات املنظمة مع اسرتاتيجيات إدارة املعرفة لتحقيق النتائج املرجوة. 5 .

أن نظم وتقنيات إدارة املعرفة عىل درجة كبرية من األمهية يف تيسري تنفيذ عمليات إدارة املعرفة  6 .
يف املنظامت.
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يف  األهم  والعامل  الزاوية  حجر  هو  البرشي  العنرص  أن  عىل  السابقة  الدراسات  جل  اتفقت  7 .
تطبيقات إدارة املعرفة يف املنظامت.

10. نتائج الدراسة

قامت الدراسة باإلجابة عن أسئلتها والتحقق من فرضياهتا، وكان من ضمن نتائجها ما ييل: 

أظهرت كل من اهليئة امللكية باجلبيل ورشكة كيان السعودية للبرتوكيامويات  إجابة السؤال األول:  •
اهتاممًا بتطبيقات إدارة املعرفة وإن كان هذا االهتامم مل يشتمل عىل كافة عمليات إدارة املعرفة 
بشكل مؤسسايت كام مل يتم إدراجها ضمن اهلياكل اإلدارية اخلاصة هباتني املنظمتني. فمن خالل 
امليدانية وكذلك  والزيارات  للباحث  توافرت  التي  واملعلومات  واملنشورات  منظمة  بوابة كل 
يطبقا  الدراسة  أن جمتمعي  للباحث  واحد من كل جمتمع ظهر  عام  ملدير  الشخصية  املقابالت 
بعض عمليات إدارة املعرفة وإن مل يكن تطبيقًا كاماًل. كام يستخدم جمتمعا الدراسة بعضًا من 
بتدريب  االهتامم  إىل  إضافة  املعرفة.  إدارة  أنشطة  بعض  تنفيذ  تساعد  التي  املعرفة  إدارة  نظم 
وتطوير املوظفني من خالل الرامج والدورات وورش العمل املكثفة التي تنفذها بشكل دوري 

لكافة املستويات اإلدارية.
بلغت قيمة املتوسط العام املعدل الجتاهات أفراد عينة اهليئة امللكية باجلبيل  إجابة السؤال الثاين:  •
العام  املتوسط  قيمة  بلغت  فيام  )إجيابية(،  اجتاه  وبدرجة   )4.10( املعرفة  إدارة  تطبيقات  نحو 
املعدل الجتاهات أفراد عينة رشكة كيان للبرتوكيامويات نحو تطبيقات إدارة املعرفة )4.13( 
وبدرجة اجتاه )إجيابية(، حسب مقياس التحليل املستخدم يف الدراسة.كام بلغت قيمة االنحراف 
املعياري ملتوسطات اجتاهات أفراد عينة اهليئة امللكية باجلبيل )0.31( مقابل )0.46( ملتوسطات 
اجتاهات أفراد عينة رشكة كيان للبرتوكيامويات. وظهر للدراسة أن توزيع متوسطات اجتاهات 
األفراد نحو تطبيقات إدارة املعرفة يف كال املجتمعني يتبع التوزيع الطبيعي. ويوضح اجلدول 
رقم )2( توزيع أفرد العينة حسب فئات االجتاه. ويعزو الباحث هذه النتيجة اإلجيابية إىل ارتفاع 
العينة يف كال املجتمعني ألمهية تطبيقات إدارة املعرفة. كام تتفق هذه  درجة الوعي لدى أفراد 
النتيجة مع ما أكدت عليه دراسة كيدويل)21( وآخرين )Kidwell et al.(من أن هناك جمموعة 
من االجتاهات سامهت يف تشكيل التوجه العام نحو إدارة املعرفة منها: ما أبرزته التكنولوجيا 
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استخدام  وزيادة  اإللكرتونية،  التجارة  مع  املعرفة  إدارة  وتالقي  لألعامل،  ناجحة  حلول  من 
إدارة املعرفة من أجل تعزيز االبتكارات، واالستخدام املتزايد للمعرفة الضمنية بداًل من املعرفة 

الظاهرة وغريها.
جدول رقم )2(: توزيع أفرد العينة حسب فئات االجتاه

درجة االجتاهالفئة
عينةرشكةكيانعينةاهليئة

النسبةاملئويةالعددالنسبة املئويةالعدد
00.0021.96سلبيةاألوىل
93.9843.92حمايدةالثانية
21796.029694.12إجيابيةالثالثة

226100102100املجموع

باجلبيل  امللكية  اهليئة  عينة  أفراد  يستخدمها  التي  املعرفة  مصادر  كانت  الثالث:  • السؤال  إجابة 
بدرجة استخدام )عالية( حسب مقياس التحليل املستخدم هي: اخلرات الشخصية، ثم املهام 
إنشائها اكتسب  يقارب من )38( سنة منذ  اهليئة هلا ما  الباحث ذلك إىل أن  الوظيفية، ويعزو 
املوظفون خالل هذه السنوات خرات كبرية ودراية بسبل تنفيذ األعامل عىل الوجه املطلوب. 
وكان مصدر املعرفة الذي احتل املرتبة الثانية وبدرجة استخدام »عالية« من قبل عينة اهليئة هو 
مصدر »املهام الوظيفية« وبمتوسط استخدام بلغ )3.70(. ويعزو الباحث تركيز املوظفني عىل 
استخدام هذا املصدر بعد مصدر »اخلرات الشخصية« إىل ما قامت به اإلدارة من تعميم دليل 
اهليئة. كام  تنفيذ أعامل  املوظف عند  به  الوظائف يسرتشد  لبعض  الوظيفية  املهام  ورقي حيوي 
يمكن القول بأن األعامل يف اهليئة تنفذ بطريقة حمددة وثابتة وفق ما خطط هلا.أما أفراد عينة رشكة 
كيان للبرتوكيامويات فيستخدمون املصادر: اخلرات الشخصية، ثم املهام الوظيفية، ثم اللوائح 
واألنظمة، ثم التقارير، ثم الرامج التدريبية، ثم االجتامعات، وذلك بدرجة استخدام )عالية( 
حسب مقياس التحليل املستخدم.ويعزو الباحث ذلك إىل أن رشكة كيان للبرتوكيامويات قد 
استقطبت عددًا من الكفاءات وذوي اخلرة لالستفادة منهم نظرًا حلداثة نشأهتا. ويعزو الباحث 
حصول مصادر املعرفة الستة عىل درجة استخدام )عالية( يف رشكة كيان إىل الرامج التطويرية 
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النظرية والتطبيقية التي قدمتها الرشكة ملا يزيد عن )500( من موظفيها السعوديني منذ نشأهتا 
إىل عام )2010م( يف رشكات سابك املختلفة، واستقطاهبا للخرات العاملية للعمل كمدربني 

للكوادر السعودية.ويوضح اجلدول رقم )3( التايل هذه النتيجة.

جدول رقم )3(: التحليل اإلحصائي ملصادر املعرفة املستخدمة يف جمتمعي الدراسة

مصادر املعرفةالرقم
رشكة كيان للبرتوكياموياتاهليئة امللكية باجلبيل

متوسط املنوال
االستخدام

درجة 
االستخدام

الرتتيب 
حسب 
املتوسط

متوسط املنوال
االستخدام

درجة 
االستخدام

الرتتيب 
حسب 
املتوسط

1عالية154.34عالية43.74اخلرات الشخصية1

3عالية343.87متوسطة33.42اللوائح واألنظمة2

4عالية443.80متوسطة33.14التقارير3

6عالية543.58متوسطة33.13االجتامعات4

الدراسات 5
7متوسطة943.29متوسطة32.53والبحوث العلمية

8متوسطة843.26متوسطة32.99اخلطط التنفيذية6

2عالية243.96عالية43.70املهام الوظيفية7

5عالية743.70متوسطة33.03الرامج التدريبية8

املعارف غري 9
9متوسطة633.25متوسطة33.12الرسمية

إجابة السؤال الرابع: • حصلت مجيع ممارسات عمليات إدارة املعرفة املنفذة يف بيئة عمل اهليئة 
ثالث  أعىل  وكانت  )متوسطة(،  استخدام  درجة  عىل  املوظفني  إفادة  حسب  باجلبيل  امللكية 
ويعزو  املعرفة،  نرش  ثم  املعرفة،  تقاسم  ثم  املعرفة،  تطبيق  العمليات:  نصيب  من  متوسطات 
الباحث ذلك إىل أن موظف اهليئة ينفذ األعامل حسب ما تطلبه اإلدارة وحسب املهام الوظيفية 
التي ال حييد عنها. باإلضافة إىل أن مفهوم عمليات إدارة املعرفة حديث نسبيًا. أما فيام خيص أفراد 
عينة رشكة كيان للبرتوكيامويات فقد أفادوا بأن العمليتان: تقاسم املعرفة، ثم تطبيق املعرفة، تتم 
ممارستهام بدرجة ممارسة )عالية(، ويعزو الباحث هذه النتيجة اإلجيابية إىل اإلدراك بأمهية هذه 
 Jeon()22(العملية، واالهتامم بتوفري سبل نجاحها. وتتفق هذه النتيجة مع دراسة جيون وآخرين
منها  مراعاة عوامل كثرية  اإلدارة  املعرفة وأن عىل  تقاسم  أمهية عملية  تؤكد عىل  التي   ).et al

الفردية واملنظامتية واالجتامعية وغريها من أجل رفع مستوى تقاسم املعرفة بني املوظفني. كام 
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تتفق هذه النتيجة مع رسالة الدكتوراه املقدمة من زادجباري)Zadjabbari()23( التي أكدت عىل 
أن عملية تقاسم املعرفة هي من أهم عنارص املجتمع املبني عىل املعرفة، وأن تقاسم املعرفة بني 
أفراد املجتمع جيب أن يتم بشكل رسمي، وداليل، وظاهر. وتتفق كذلك مع ما أكدته رسالة 
أمهية  تثمن  دراسته  جمتمع  يف  السائدة  الثقافة  بأن   )Oyekan()24(أويكان من  املقدمة  الدكتوراه 
أكدته دراسة تشويويل)25( ما  النتيجة مع  تتفق هذه  املعرفة ودورها احليوي. كام  تقاسم  عملية 

)Choi and Lee( يف بعدها الثاين عىل أمهية االسرتاتيجية البرشية التي تركز عىل تقاسم املعرفة من 
خالل التفاعالت بني الناس عن طريق تبادل اآلراء واألفكار من خالل الشبكات االجتامعية، 
وبالتايل يمكن اكتساب املعرفة من مشاركة اخلراء واملهرة يف حقل ما. وكذلك تتفق مع دراسة 
باوثيلريوشيرير)Bouthillier and Shearer()26( التي أشارت من خالل إجابات مشاركني من 
ست منظامت يعملون يف القطاعني العام واخلاص أن ممارسة إدارة املعرفة يف هذه املنظامت تعني 

تسهيل عملية تقاسم املعرفة الضمنية. ويوضح اجلدول رقم )4( التايل هذه النتيجة.

جدول رقم )4(: نتائج التحليل اإلحصائي ملامرسات عمليات إدارة املعرفة يف جمتمعي الدراسة

عمليات إدارة املعرفةالرقم
رشكة كيان للبرتوكياموياتاهليئة امللكية باجلبيل

متوسط املنوال
املامرسة

درجة 
املامرسة

الرتتيب 
حسب 
املتوسط

متوسط املنوال
املامرسة

درجة 
املامرسة

الرتتيب 
حسب 
املتوسط

6متوسطة532.75متوسطة32.70تكوين وإنتاج املعرفة1

4متوسطة432.82متوسطة32.75تنظيم املعرفة2

5متوسطة632.77متوسطة32.69خزن املعرفة3

3متوسطة332.96متوسطة32.78نرش املعرفة4

1عالية233.06متوسطة32.81تقاسم املعرفة5

2عالية133.04متوسطة32.92تطبيق املعرفة6

أظهرت الدراسة أن أهم التقنيات والوسائل التي يستخدمها أفراد عينة  إجابة السؤال اخلامس:  •
فيام  اإلنرتنت،  ثم  اإلنرتانت،  ثم  اإللكرتوين،  الريد  هي:  أعامهلم  لتنفيذ  باجلبيل  امللكية  اهليئة 
لتنفيذ  للبرتوكيامويات  كيان  عينة رشكة  أفراد  يستخدمها  التي  والوسائل  التقنيات  أهم  كانت 
أعامهلم هي: الريد اإللكرتوين، ثم اإلنرتانت، ثم بوابة املنظمة اإللكرتونية، ويعزو الباحث هذه 
النتيجة يف املجتمعني إىل اهتامم اإلدارة بتنفيذ كثري من املهام اإلدارية من خالل هذه التقنية وأن 
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العديد من املخاطبات بني املوظفني بعضهم بعضًا وبني املوظفني واإلدارة تتم بشكل إلكرتوين 
أهنا ختترص  اجليدة حيث  نظرًا ملميزاهتا  التقنية  الدراسة هذه  رسمي وموثق. ويستخدم جمتمعا 
املوظف من االطالع عىل جمريات األعامل من أي مكان. ويوضح اجلدوالن،  الوقت ومتكن 

رقم )5( و)6(، التاليان هذه النتيجة.

جدول رقم )5(: التقنيات والوسائل املستخدمة يف تطبيقات إدارة املعرفة يف اهليئة امللكية

رقم 
اإلجابة

التقنيات والوسائل املستخدمة
يف تطبيقات املعرفة

الرتتيب حسب غري مستخدممستخدم
االستخدام النسبةالعددالنسبةالعدد

٣)E-mail( 22097.362.71الريد اإللكرتوين

21394.2135.82اإلنرتانت )The Intranet( )داخلية(٢

209٩٢.٥177.53اإلنرتنت (The Internet( )خارجية(١

جدول رقم )6(: التقنيات والوسائل املستخدمة يف تطبيقات إدارة املعرفة يف رشكة كيان

رقم 
اإلجابة

التقنيات والوسائل املستخدمة
يف تطبيقات املعرفة

الرتتيب حسب غري مستخدممستخدم
االستخدام النسبةالعددالنسبةالعدد

3)E-mail( 9593.176.91الريد اإللكرتوين

9391.298.82اإلنرتانت )The Intranet( )داخلية(2

بوابة منظمتي اإللكرتونية 4
)The Organization Portal(8785.31514.73

املعرفة  إدارة  بتطبيقات  اخلاصة  النظم  أهم  أن  الدراسة  أظهرت  السادس: •  السؤال  إجابة 
واملستخدمة يف بيئة عمل اهليئة امللكية باجلبيل حسب إفادة أفراد عينتها هي: نظم تقنية املعلومات 
 Document Management( نظمإدارةالوثائق  ثم   ،)Information Technology Systems(
النظم  أهم  كانت  فيام   ،)Data Management Systems( نظمإدارةالبيانات  ثم   ،)Systems

اخلاصة بتطبيقات إدارة املعرفة التي يستخدمها أفراد عينة رشكة كيان للبرتوكيامويات يف بيئة 
عملهم هي: نظم تقنية املعلومات )Information Technology Systems(، ثم نظمإدارةالبيانات 
 .)Document Management Systems( ثم نظم إدارة الوثائق ،)Data Management Systems(
ويوضح اجلدوالن رقم )7( ورقم )8( التاليان هذه النتيجة. ونالحظ من النتيجة السابقة قلة 
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عدد النظم املستخدمة وضعف استخدام كثري من النظم املهمة مثل: حمركات البحث املتقدمة، 
دعم  وأدوات  املعرفة،  مستودع  ونظم  العاملة،  املجاميع  دعم  ونظم  األعامل،  تدفق  ونظم 
االبتكارات، وجمموعة أدوات ذكاء األعامل، والنظم املعتمدة عىل الذكاء االصطناعي، ونظم 

الشبكات وغريها.

جدول رقم )7(: النظم اخلاصة بتطبيقات إدارة املعرفة املستخدمة يف اهليئة امللكية

رقم 
نظم إدارة املعرفة املستخدمةاإلجابة

الرتتيبغري مستخدمةمستخدمة
حسب 

االستخدام النسبةالعددالنسبةالعدد

نظم تقنية املعلومات13
)Information Technology Systems( 17677.95022.11

نظم إدارة الوثائق11
)Document Management Systems(13760.68939.42

12)Data Management Systems( 12957.19742.93نظم إدارة البيانات

جدول رقم )8(: النظم اخلاصة بتطبيقات إدارة املعرفة املستخدمة يف رشكة كيان

رقم 
نظم إدارة املعرفة املستخدمةاإلجابة

الرتتيب حسبغري مستخدمةمستخدمة
االستخدام النسبةالعددالنسبةالعدد

نظم تقنية املعلومات 13
)Information Technology Systems(7876.52423.51

نظم إدارة البيانات12
)Data Management Systems(7169.63130.42

نظم إدارة الوثائق 11
)Document Management Systems(6361.83938.23

تواجه  معوقات  ثالث  أهم  بأن  باجلبيل  امللكية  اهليئة  عينة  أفراد  يعتقد  السابع: •  السؤال  إجابة 
تطبيقات إدارة املعرفة يف منظمتهم هي: ضعف احلوافز املادية / املالية، ثم عدم وجود برامج 
إلدارة التفاعالت االجتامعية بني املوظفني، ثم عدم وجود قسم خاص بتطبيقات إدارة املعرفة 
تواجه  معوقات  ثالث  أهم  أن  للبرتوكيامويات  كيان  رشكة  عينة  أفراد  يعتقد  بينام  املنظمة.  يف 
تطبيقات إدارة املعرفة يف منظمتهم هي: ضعف احلوافز املادية / املالية، ثم عدم متكني املوظفني 
برامج  موجود  عد  ثم  ينفذوهنا،  التي  باألعامل  العالقة  ذات  والندوات  املؤمترات  حضور  من 
احلوافز  )ضعف  النتيجة  هذه  الباحث  ويعزو  املوظفني.  بني  االجتامعية  التفاعالت  إلدارة 
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بينه  املرم  التوظيف  عقد  بحسب  وظيفته  مهام  كامل  يؤدي  املوظف  أن  إىل  املالية(   / املادية 
وبني املنظمة، ولكي يساهم بفاعلية يف مهام إضافية غري مهام وظيفته، فإنه فينبغي عىل اإلدارة 
املثال مسامهة  فعىل سبيل  نظري جهوده اإلضافية.  واملعنوي  املادي  بشقيها  املكافأة  له  تقدم  أن 
أو  اجلدية  بعدم  األحيان  كثري من  تقابل يف  أشكاهلا  بمختلف  املعرفة  تقاسم  األفراد يف عملية 
بالرفض ألسباب خمتلقة. ومن هذه األسباب أن األفراد يف املنظامت يرون برضورة أن يعطوا 
وأفضل  وجتارب  خرات  من  العملية  سنواهتم  خلالصة  نقلهم  مقابل  ومعنويًا  ماديًا  تعويضًا 
املامرسات لزمالئهم. كام أن للحوافز دور يف زيادة عطاء ومسامهة املوظفني يف تنفيذ األعامل. 
وتتفق هذه النتيجة مع رسالة الدكتوراه املقدمة من شينج وآنج)Sheng Wang( )27( التي ذكرت 
ضمن إطارها املفاهيمي الذي قدمته ملجتمع الدراسة أمهية التقدير املعنوي إضافًة إىل احلوافز 
واملكافآت املادية بالنسبة للموظفني ودورها املهم يف زيادة إنتاجيتهم وحتفيزهم عىل العمل بكل 
جدية من أجل حتقيق أهداف املنظمة. ويوضح هذه النتيجة اجلدوالن، رقم )9( ورقم )10(، 

التاليان.

جدول رقم )9(: معوقات تطبيق إدارة املعرفة حسب رأي أفراد عينة اهليئة امللكية

رقم 
الرتتيب حسب النعممعوقات تطبيق إدارة املعرفةاإلجابة

األكثر اختيارًا النسبةالعددالنسبةالعدد
231٪7752٪174ضعف احلوافز املادية / املالية2

عدم وجود برامج إلدارة التفاعالت 8
302٪7068٪158االجتامعية بني املوظفني

عدم وجود قسم خاص بتطبيقات إدارة 11
333٪6775٪151املعرفة يف منظمتي

جدول رقم )10(: معوقات تطبيق إدارة املعرفة حسب رأي أفراد عينة رشكة كيان

رقم 
معوقات تطبيق إدارة املعرفةاإلجابة

الرتتيب حسب النعم
األكثر اختيارًا النسبةالعددالنسبةالعدد

311٪6932٪70ضعف احلوافز املادية / املالية2

عدم متكني املوظفني من حضور املؤمترات والندوات 10
402٪6041٪61ذات العالقة باألعامل التي ينفذوهنا

عدم وجود برامج إلدارة التفاعالت االجتامعية بني 8
453٪5546٪56املوظفني
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إجابة السؤال الثامن: • يرى أفراد عينة اهليئة امللكية باجلبيل بأن أهم إجيابيات إدارة املعرفة هي 
دراسة  مع  النتيجة  هذه  وتتفق  القرارات«،  صنع  عملية  حتسني  يف  »تساعد  أهنا  التوايل:  عىل 
التواصل  فيا جلامعة، هيدف إىل حتقيق  إنشاء مركز للمعرفة والتعلم  التي اقرتحت  العرفج)28( 
وتسهيل عمليات التعلم بني الوحدات واألفراد داخل وخارج اجلامعة لتحسني صنع القرار، 
التي  الفارس)29(  دراسة  مع  النتيجة  هذه  وتتفق  املوظفني«،  أداء  مستوى  من  »ترفع  إهنا  ثم 
املعرفة واألداء، كام أكدت ضمن  إدارة  ارتباط بني  القائلة بوجود عالقة  حتققت من فرضيتها 
الدراسة، )42( رشكة صناعية، بإعطاء أمهية أكر إلدارة  العليا يف جمتمع  توصياهتا لإلدارات 
املعرفة لتطوير مستوى إنتاجية األفراد ومستوى أداء املنظامت. ثم إهنا »تزيد يف مستوى التعاون 
بني املوظفني«، أما أفراد عينة رشكة كيان للبرتوكيامويات فهم يرون بأن أهم إجيابياهتا هي عىل 
التوايل: أهنا »تساعد يف حتسني عملية صنع القرارات«، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة سكايرم)30(
)Skyrme( وأداة تقييم إدارة املعرفة التي اقرتحها التي أشارت إىل رضورة توفر متخصصني يف 
الالزمة  لتوفرياملعلومات  اتصال  كجهات  يعملون  باملنظمة  اخلاصة  املعرفة  ووحدات  مراكز 
لدعم صنع القرارات يف املنظمة. ثم إهنا »ترفع من مستوى أداء املوظفني«، وتتفق هذه النتيجة 
أن  إىل  أشارت  التي   )Sastrowardoyo( ساسرتواردويو)31(  من  املقدمة  الدكتوراه  رسالة  مع 
أمهية إدارة املعرفة تكمن يف أمهية املعرفة التي ُتعد بمثابة العامل األسايس ألداء املنظامت، وأن 
تنفيذ تطبيقات إدارة املعرفة يساهم يف رفع مستوى أداء املنظامت، ثم إهنا »تساعد يف التحول إىل 
اإلدارة اإللكرتونية«. ويعزو الباحث النتائج السابقة إىل إدراك املوظفني بأمهية هذه اإلجيابيات 

يف املنظامت. ويوضح هذه النتيجة اجلدوالن، رقم )11( ورقم )12(، التاليان.

جدول رقم )11(: إجيابيات تطبيق إدارة املعرفة حسب رأي أفراد عينة اهليئة امللكية

رقم 
إجيابيات تطبيق إدارة املعرفةاإلجابة

الرتتيب حسب النعم
األكثر اختيارًا النسبةالعددالنسبةالعدد

191٪8142٪184تساعد يف حتسني عملية صنع القرارات1

232٪7751٪175ترفع من مستوى أداء املوظفني12

263٪7458٪168تزيد يف مستوى التعاون بني املوظفني14
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جدول رقم )12(: إجيابيات تطبيق إدارة املعرفة حسب رأي أفراد عينة رشكة كيان

رقم 
إجيابيات تطبيق إدارة املعرفةاإلجابة

الرتتيب حسب النعم
األكثر اختيارًا النسبةالعددالنسبةالعدد

111٪8911٪91تساعد يف حتسني عملية صنع القرارات1

232٪7723٪79ترفع من مستوى أداء املوظفني12

243٪7624٪78تساعد يف التحول إىل اإلدارة اإللكرتونية4

إجابة السؤال التاسع: • كانت أهم ثالث متطلبات يرى أفراد عينة هيئة امللكية باجلبيل برضورة 
توفرها لتطبيق إدارة املعرفة يف منظمتهم هي: كفاءات برشية مؤهلة يف إدارة املعرفة، ثم وعي 
إلبداع  تشجيعا  أجل  من  للحوافز  نظام  ثم  املعرفة(،  ثقافة   ( املعرفة  إدارة  حول  املوظفني  بني 
واالبتكار، أما أهم ثالث متطلبات رضورية بحسب إجابة أفراد عينة رشكة كيان للبرتوكيامويات 
هي: وعي بني املوظفني حول إدارة املعرفة )ثقافة املعرفة(، ثم نظام للحوافز من أجل تشجيع 
اإلبداع واالبتكار، ثم كفاءات برشية مؤهلة يف إدارة املعرفة. ويوضح هذه النتيجة اجلدوالن، 

رقم )13( ورقم )14(، التاليان.

جدول رقم )13(: املتطلبات الرضورية لتطبيق إدارة املعرفة حسب رأي أفراد عينة اهليئة امللكية

رقم 
متطلبات تطبيق إدارة املعرفةاإلجابة

الرتتيب حسب النعم
األكثر اختيارًا النسبةالعددالنسبةالعدد

121٪8828٪198كفاءات برشية مؤهلة يف إدارة املعرفة2

142٪8632٪194وعي بني املوظفني حول إدارة املعرفة ) ثقافة املعرفة(4

153٪8534٪192نظام للحوافز من أجل تشجيع اإلبداع واالبتكار7

جدول رقم )14(: املتطلبات الرضورية لتطبيق إدارة املعرفة حسب رأي أفراد عينة رشكة كيان

رقم 
متطلبات تطبيق إدارة املعرفةاإلجابة

الرتتيب حسب النعم
األكثر اختيارًا النسبةالعددالنسبةالعدد

161٪8416٪86وعي بني املوظفني حول إدارة املعرفة ) ثقافة املعرفة(1
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رقم 
متطلبات تطبيق إدارة املعرفةاإلجابة

الرتتيب حسب النعم
األكثر اختيارًا النسبةالعددالنسبةالعدد

202٪8020٪82نظام للحوافز من أجل تشجيع اإلبداع واالبتكار7

223٪7822٪80كفاءات برشية مؤهلة يف إدارة املعرفة2

تستدعي  أسباب  ثالثة  أهم  بأن  باجلبيل  امللكية  اهليئة  عينة  أفراد  يعتقد  العارش: •  السؤال  إجابة 
رضا  حتقيق  ثم  اخلدمات،  جودة  مستوى  رفع  هي:  منظمتهم  يف  املعرفة  إدارة  تطبيقات  تنفيذ 
العمالء، ويعزو الباحث هاتني النتيجتني إىل ارتفاع درجة الوعي ووضوح بعض أهداف إدارة 
املعرفة لدى العديد من أفراد عينة اهليئة. وتتفق هاتان النتيجتان مع األدب النظري الذي احتوته 
الدراسة الذي يشري إىل أن من أهم أهداف إدارة املعرفة هو رفع مستوى اخلدمات واملنتجات 
والعمليات وكذلك حتقيق رضا العمالء. كام تتفق هذه النتيجة مع التجربة الناجحة لتطبيقات 
 )IBM Global Services( العاملية)32(  للخدمات  إم  يب  أي  رشكة  نفذهتا  التي  املعرفة  إدارة 
فتحقق هلا زيادة بنسبة )400٪( يف إيرادات اخلدمات.ثم »جماراة التطورات اجلديدة يف إدارة 
رفع  األسباب هي:  أهم  أن  للبرتوكيامويات  كيان  عينة رشكة  أفراد  يرى  الرشكات«، يف حني 
مستوى جودة اخلدمات، ثم جماراة التطورات اجلديدة يف إدارة الرشكات، ثم مواجهة املنافسة 

احلادة مع الرشكات واملنظامت األخرى. ويوضح هذه النتيجة اجلدول رقم )15( التايل.

جدول رقم )15(: أسباب تنفيذ تطبيقات إدارة املعرفة حسب رأي أفراد العينة يف جمتمعي الدراسة

األسبابالرقم
رشكة كيان للبرتوكياموياتاهليئة امللكية باجلبيل

النعمالنعم
النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد

20٪8020٪٢٨82٪٧٢64٪162جماراة التطورات اجلديدة يف إدارة الرشكات1

مواجهة املنافسة احلادة مع الرشكات 2
22٪7822٪٤٠80٪٦٠91٪135واملنظامت األخرى

41٪5942٪٣٨60٪٦٢86٪140خفض النفقات3

16٪8416٪٧86٪٩٣15٪211رفع مستوى جودة اخلدمات4

30٪7031٪٢١71٪٧٩47٪179حتقيق رضا العمالء5
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أظهرت الدراسة أن متوسط رضا أفراد عينة اهليئة امللكية باجلبيل  إجابة السؤال احلادي عرش:  •
حسب  )حمايدة(  رضا  وبدرجة   )2.70( مبلغ  منظمته  يف  املعرفة  إدارة  تطبيقات  واقع  عن 
رضا  متوسط  يقابلها   ،)1.13( مقداره  معياري  بانحراف  وذلك  املستخدم  التحليل  مقياس 
مقياس  حسب  )حمايدة(  رضا  وبدرجة  للبرتوكيامويات  كيان  رشكة  عينة  ألفراد   )2.95( بلغ 
التحليل املستخدم وذلك بانحراف معياري مقداره )1.10(. ويعزو الباحث ذلك إما إىل أن 
لدى املوظفني يف جمتمعي الدراسة تصور بواقع أفضل من الواقع احلايل لتطبيقات إدارة املعرفة 
إدارة  لتطبيقات  احلايل  الواقع  يف  النقص  أو  القصور  جوانب  بعض  هناك  أن  أو  منظامهتم،  يف 
البيئة  هتيئة  خالل  من  له  املناسبة  احللول  إجياد  عىل  والعمل  دراسته  اإلدارة  عىل  ينبغي  املعرفة 
املناسبة بكافة متطلباهتا. ويوضح اجلدول رقم )16( التايل توزيع أفراد عينة جمتمعي الدراسة 

حسب فئات مدى الرضا.

جدول رقم )16(: توزيع أفراد عينة جمتمعي الدراسة حسب فئات مدى الرضا

رشكة كيان للبرتوكياموياتاهليئة امللكية للجبيلفئات الرضام
النسبةالعددالنسبةالعدد

4.9٪4.05٪9راض جدًا1

35.3٪28.836٪65راض2

17.7٪12.818٪29ليس يل رأي3

34.3٪42.035٪95غري راض4

7.8٪12.48٪28غري راض إطالقًا5

كام حتققت الدراسة من فرضياهتا )12 فرضيًة( وكان من نتائجها ما ييل: 

( بني متوسطات اجتاهات  »ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى املعنوية )0.05 •
أفراد العينة يف جمتمعي الدراسة نحو تطبيقات إدارة املعرفة.«

متوسطات  بني  للفروقات   )Mann Whitney( ويتني  مان  اختبار  التايل   )17( رقم  اجلدول  يوضح 
اجتاهات أفراد العينة يف اهليئة امللكية باجلبيل ورشكة كيان للبرتوكيامويات نحو تطبيقات إدارة املعرفة.
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جدول رقم )17(: اختبار مان ويتني للفروقات بني متوسطات اجتاهات
أفراد العينة يف جمتمعي الدراسة نحو تطبيقات إدارة املعرفة

عدد أفراد العينةاملنظمة
)N(

قيمة إحصاء االختبار
)Mann-Whitney U(

 Z قيمة
املحسوبة

قيمة الداللة املحسوبة
)P-value(

226اهليئة امللكية باجلبيل
10259.51.594-0.111

102رشكة كيان للبرتوكيامويات

أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي صحة الفرضية القائلة بعدم وجود فروقات ذات داللة إحصائية 
عند مستوى املعنوية )0.05( بني متوسطات اجتاهات أفراد العينة يف جمتمعي الدراسة نحو تطبيقات 
إدارة املعرفة. وهذا يدل عىل عدم وجود تباين معنوي يف متوسط ات اجتاهات أفراد العينة يف املجتمعني 
نحو تطبيقات إدارة املعرفة، مما يعني أن متوسطات إجابات أفراد العينة يف جمتمعي الدراسة )متوسط 
إجابات كل فرد عىل مجيعا لعبارات( متقاربة ويدعم هذه النتيجة ما أظهرته نتائج التحليل اإلحصائي 

التي أشارت إىل: 

»إجيايب«  اجتاه  هو  املعرفة  إدارة  تطبيقات  نحو  املجتمعني  يف  العينة  ألفراد  العام  االجتاه  أن  • 
بأنه  ويتضح  كيان  لرشكة  و)4.13(  امللكية  للهيئة   )4.10( بلغت  معدلة  عامة  وبمتوسطات 
فارق ضئيل جدًا، وبانحرافات معيارية بلغت )0.31( للهيئة و)0.46( لكيان، ومها انحرافان 

معياريان منخفضان.
العينة يف كال املجتمعني نحو تطبيقات إدارة  التوزيع االحتاميل ملتوسطات اجتاهات أفراد  وأن  • 

املعرفة يتبع التوزيع الطبيعي.
( بني جمتمعي الدراسة يف  ”ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى املعنوية )٠.٠٥ •

مدى رضاهم عن واقع تطبيقات إدارة املعرفة يف املنظمة.”

بني  للفروقات   )Mann Whitney( ويتني  مان  اختبار  نتائج  التايل   )18( رقم  اجلدول  يوضح 
جمتمعي الدراسة يف مدى رضاهم عن واقع تطبيقات إدارة املعرفة يف منظامهتم عند مستوى املعنوية 
نتائجه عدم وجود فروقات يف مدى الرضا بني املجتمعني، حيث إن قيمة  )0.05(، الذي أظهرت 
التي تساوي  الداللة املحسوبة لالختبار تساوي )0.055( وهي أكر من مستوى املعنوية لالختبار 
الدراسة عن  املوظفني يف جمتمعي  تباين معنوي يف مدى رضا  )0.05(، وهذا يدل عىل عدم وجود 
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واقع تطبيقات إدارة املعرفة يف املنظمة، وبالتايل فإننا نقبل هذه الفرضية القائلة بعدم وجود فروقات 
ذات داللة إحصائية عند مستوى املعنوية )0.05( بني املجتمعني يف مدى رضاهم عن واقع تطبيقات 
نتائج  أظهرهتا  التي  املوظفني  رضا  مدى  متوسطات  النتيجة  هذه  ويدعم  املنظمة.  يف  املعرفة  إدارة 
التحليل اإلحصائي، حيث كان متوسط رضا أفراد عينة اهليئة امللكية باجلبيل يساوي )2.70( يف حني 
بني هذين  الفارق  وُيعد  يساوي )2.95(  للبرتوكيامويات  كيان  عينة رشكة  أفراد  متوسط رضا  كان 
املتوسطني فارقًا ضئياًل نوعًا ما، إضافة إىل ارتفاع االنحراف املعياري ملتوسط رضا املوظفني عن واقع 
تطبيقات إدارة املعرفة يف جمتمعي الدراسة، الذي بلغ )1.13( للهيئة و)1.10( لكيان، مما يدل عىل 

ارتفاع التشتت يف متوسطات الرضا لكال املجتمعني.

جدول رقم )18(: اختبار مان ويتني للفروقات بني جمتمعي الدراسة يف مدى رضاهم عن 
واقع تطبيقات إدارة املعرفة

عدد أفراد العينةاملنظمة
)N(

قيمة إحصاء االختبار
)Mann-Whitney U(

 Z قيمة
املحسوبة

قيمة الداللة املحسوبة
)P-value(

226اهليئة امللكية باجلبيل
10037.01.922-0.055

102رشكة كيان للبرتوكيامويات

الدراسة  جمتمعي  يف  تطبيقها  يمكن  املعرفة  تقاسم  لعملية  إرشادية  قواعد  بتطوير  الباحث  قام  وقد 
التطبيقية وباالستعانة باجلزء اخلاص  الدراسة  النهائية هلذه  النتائج  واملجتمعات املشاهبة، استنادًا إىل 
اآلسيوية  املنظمة  طورته  الذي  املعرفة«  إدارة  وتقنيات  أدوات  »دليل  يف  املعرفة  تقاسم  بعملية 

لإلنتاجية)33(.

11 توصيات الدراسة

تويص هذه الدراسة عىل ضوء نتائجه اامليدانية واستنادًا إىل ماتوصلت إليه بعض الدراسات التطبيقية 
السابقة بام ييل: 

تبني ودعم اإلدارة العليا يف جمتمعي الدراسة ألسس ومبادئ وعمليات إدارة املعرفة.  .1

ختصيص املوارد املالية الكافية حلسن تنفيذ تطبيقات إدارة املعرفة يف جمتمعي الدراسة.  .2
إنشاء قسم خاص بإدارة املعرفة يف كل جمتمع من جمتمعي الدراسة.  .3
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االستعانة باملنظامت املتقدمة يف تطبيق إدارة املعرفة لضامن حسن تنفيذ هذه التطبيقات.  .4
تشجيع ودعم مراكز البحوث يف جمتمعي الدراسة لالستفادة من التطورات واالبتكارات احلديثة.  .5

غرس الوعي لدى العاملني يف املنظمتني عىل أساس ثقافة املعرفة.  .6
زيادة االهتامم بالقوى البرشية من تدريب وتأهيل ومتكني، وحتفيزهم ماديًا ومعنويًا.  .7

 Learning( متعلمة  منظامت  إىل  التحول  إىل  تؤدي  التي  العوامل  لتحقيق  املناسبة  البيئة  توفري   .8
.)Organizations

زيادة االهتامم بنظم وتقنيات إدارة املعرفة بتطوير وترقية املوجود منها وتأمني املناسب ألهداف   .9
وعمليات املنظمتني وتأهيل الكوادر البرشية عىل استخدامها.

10. أن تويل اإلدارة عملية تقاسم املعرفة بشقيها الظاهر والضمني بمختلف صورها وأنواعها االهتامم 
األكر لترسيع عجلة اإلبداع واحلفاظ عىل رأس املال البرشي يف املنظمتني.

الدراسة  جمتمعي  جماالت  يف  املتقدمة  املنظامت  مع   )Benchmarking( املرجعية  املقارنة  تطبيق   .11
وإنشاء أقسام خاصة هبا يف كل جمتمع.

يف  األفراد  حقوق  لضامن  املعرفة  بإدارة  اخلاصة  والسياسات  والترشيعات  القوانني  وضع   .12
املنظمتني.
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املؤمتر الثالث والعرشون لالحتاد العريب للمكتبات واملعلومات
بالتعاون مع وزارة الثقافة والفنون والرتاث القطرية

الدوحة )قطر ( 18-20 نوفمرب 2012م

البيان اخلتامي والتوصيات
اهلل  حفظه  قطر  دولة  أمري  ثاين  آل  خليفة  بن  محد  الشيخ  السمو  صاحب  حرضة  من  كريمة  برعاية 
واملعلومات  للمكتبات  العريب  االحتاد  نظم  القطرية،  والرتاث  والفنون  الثقافة  وزارة  مع  وبالتعاون 
مؤمتره الثالث والعرشين يف العاصمة القطرية الدوحة، خالل الفرتة مابني 18-20 نوفمرب 2012 م، 
حتت عنوان »احلكومة واملجتمع والتكامل يف بناء املجتمعات املعرفية العربية«، متزامنًا مع مرور 50 
عامًا عىل إنشاء دار الكتب القطرية وإالعالن عن مرشوع مكتبة قطر الوطنية. وقد سبق ذلك بتنظيم 

ورشة عمل بعنوان »مشاركة املعرفة يف عامل 2.0« يف يوم 17 نوفمرب قدمها دكتور جون جريارد.

وقد شارك يف املؤمتر 450 مشاركًا يمثلون الدول العربية اآلتية ومرتبة هجائيًا:

األردن – اإلمارات العربية املتحده – البحرين – تونس – اجلزائر – السعودية – السودان – سوريا 
– مرص، باإلضافة إىل االحتاد الدويل  – لبنان- ليبيا  – قطر- الكويت  – فلسطني  – عامن  – العراق 
والتقدير  الشكر  املؤمتر  ويسجل  برينت،  إنجريد  الدكتورة  برئيسته  ممثاًل   IFLA املكتبات  جلمعيات 

للوفد الفلسطيني الذي حرض بالرغم من الظروف الصعبة جدًا وخاصة يف غزة.

سعادة  بحضور  الدوحة  هيلتون  فندق  يف  2012م  نوفمرب   18 األحد  يوم  االفتتاح  حفل  ُأقيم  وقد 
املؤمتر حيث  الكواري مندوبًا عن راعي  العزيز  الدكتور محد بن عبد  الثقافة والفنون والرتاث  وزير 
للمكتبات  العريب  الدكتور حسن الرسحيي رئيس االحتاد  ألقى األستاذ  املناسبة، كام  ألقى كلمة هبذه 
جلمعيات  الدويل  االحتاد  كلمة  برينت  انجرد  الدكتورة  القت  ثم  ومن  االحتاد،  كلمة  واملعلومات 

املكتبات واملعلومات وألقى الدكتور إبراهيم خرض من فلسطني كلمة املشاركني يف املؤمتر 

بعد ذلك قام سعادة وزير الثقافة واألستاذ الدكتور حسن الرسحيي بتسليم جوائز االحتاد للعام 2012م 
وكانت عىل النحو التايل:
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جائزة نسيج للرواد وفاز هبا معايل األستاذ الدكتور عيل النملة )السعودية(

هبا  وفازت  واملعلومات  املكتبات  يف  املتميز  للمرشوع  واملعلومات  للمكتبات  العريب  االحتاد  جائزة 
فلسطني  يف  املكتبات  ودعم  بانشاء  اخلاص  مرشوعها  عن  )األردن(  شومان  احلميد  عبد  مؤسسة 

واألردن وتسلمها مدير املكتبة األستاذ غالب مسعود 

عبود  رامي  الدكتور  هبا  وفاز  جامعية  رسالة  ألفضل  واملعلومات  للمكتبات  العريب  االحتاد  جائزة 
)مرص( عن رسالته “نحو إسرتاتيجية عربية لصياغة املحتوى الرقمي العريب”

جائزة جيل أعلم ألفضل مرشوع وفاز هبا مناصفة مرشوع مستودع املعلومات ومرشوع جروب أعلم 
عرب الفيس بوك وإدارته الناجحة ملحمد مهدي أمحد )مرص(

بحثها  عن  متويل  إسامعيل  ناريامن  الدكتورة  االستاذة  هبا  وفازت  املؤمتر  يف  بحث  أفضل  جائزة 
“القطاع اخلاص ودوره يف بناء جمتمع املعرفة يف السعودية بتوفري جماالت العمل والتوظيف: الواقع 

والتحديات” 

االحتاد  رئيسة  برينت  إنجريد  للدكتورة  واملعلومات  للمكتبات  العريب  االحتاد  تقديم درع  تم  كذلك 
الدويل جلمعيات املكتبات IFLA واألستاذ عبد اهلل األنصاري مدير دار الكتب القطرية وسعادة السيد 
مبارك بن نارص آل خليفة األمني العام لوزارة الثقافة وسعادة وزير الثقافة الدكتور محد بن عبد العزيز 

الكواري.

ويف مساء يوم 19 نوفمرب حرض املشاركون حفل اإلعالن عن مرشوع مكتبة قطر الوطنية الذي ُأقيم 
والعلوم  للرتبية  قطر  مؤسسة  يف  ُأقيم  والذي  نارص،  بنت  موزة  الشيخة  السمو  صاحبة  رعاية  حتت 
وتنمية املجتمع وشارك رئيس االحتاد وسمو الشيخة موزة ومديرة املكتبة الربيطانية ومديرة مرشوع 
العريب  االحتاد  جائزة  عن  اإلعالن  سبقت  اآليباد  زمن  يف  املكتبة  حول  ندوة  يف  الوطنية  قطر  مكتبة 
2012م  للعام  الثقايف  والشأن  واملعلومات  للمكتبات  الداعمة  للشخصية  واملعلومات  للمكتبات 
حيث فازت هبا هذا العام سمو الشيخة موزة بنت نارص وقد قدم رئيس االحتاد يف هناية احلفل جائزة 
االحتاد العريب للمكتبات واملعلومات للشخصية الداعمة للمكتبات واملعلومات والشأن الثقايف للعام 

2012م لسموها.
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18 نوفمرب بعد اجللسة االفتتاحية وافتتاح املعرض املصاحب  وكانت جلسات املؤمتر قد بدأت يوم 
العريب  االحتاد  رئيس  قدم  األوىل  العلمية  اجللسة  هناية  ويف  متخصصة.  رشكة   14 فيه  شارك  الذي 

للمكتبات واملعلومات األستاذ الدكتور حسن الرسحيي درع االحتاد التذكاري لكل من:

- الدكتور حون جريارد )أمريكا(

- الدكتورة كلوديا لوكس )مدير مرشوع املكتبة الوطنية لدولة قطر(

ثم تم تكريم فكر وجهود ثالثة من البارزين يف الشأن األكاديمي وقطاع النرش وهم:

- األستاذ الدكتور عبد املالك بن السبتي )اجلزائر(

- الدكتور حممد جعفر عارف )السعودية(

- األستاذ حممد رشاد صاحب الدار املرصية اللبنانية للنرش والتوزيع

كذلك اجتمع رئيس االحتاد وأعضاء املكتب التنفيذي مع الدكتورة إنجريد برينت رئيسة االحتاد الدويل 
IFLA وAFLI واملرشوعات  التعاون مابني االحتادين  IFLA وبحثوا معها أوجه  املكتبات  جلمعيات 
التي يمكن أن تقوم »االفال« بدعمها ومن بينها مرشوع معايري املكتبات ومرشوع دعم االعتامد لربامج 
التدريب والتأهيل الختصاصيي املكتبات واملعلومات وتنظيم مؤمتر اقليمي مشرتك بني االحتادين، 
وسيتواصل االحتاد العريب للمكتبات واملعلومات مع »االفال« لوضع هذه املرشوعات موضع التنفيذ

وقد نوقشت يف املؤمتر خالل أيامه الثالثة )95( ورقة بحثية عىل النحو اآليت:

- اليوم األول - األحد 2012/11/18م وقدمت فيه 27 ورقة علمية 

- اليوم الثاين - االثنني 2012/11/19م وقدمت فيه 34 ورقة علمية 

- اليوم الثالث - الثالثاء 2012/11/20م وقدمت فيه 34 ورقة علمية 

باإلضافة إىل اجللسة اخلتامية للمؤمتر
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التوصيات:

األساسية  التحتية  البنى  توفري  مبادرات  لدعم  اخلاص  القطاع  وتشجيع  الدول  حث  رضورة  1 .
ملجتمع املعرفة، املتمثلة يف املوازنات الكافية ومراكز البحوث والدراسات وشبكات االتصاالت 

والقوى العاملة وغريها.
لتبادل  مؤسسات  إنشاء  خالل  من  واخلاص  الرسمي  املستوى  مع  عريب  تعاون  قيام  رضورة  2 .

اخلربات يف جمال متطلبات جمتمع املعرفه وآلياته
العمل عىل تطوير برامج أقسام علوم املكتبات واملعلومات يف الوطن العريب لتواكب التجديدات  3 .
يف املجال بشكل عام ويف جمال جمتمع املعرفة بشكل خاص من خالل طرح مقررات ذات عالقة 

بمجتمع املعرفة.
العلمي  البحث  ودعم  مراحله  كافة  يف  التعليم  هيكلة  إلعادة  قصوى  أمهية  إعطاء  رضورة  4 .

وتشجيع اإلبداع واالبتكار من خالل سياسات وطنية شاملة 
رضورة التوسع يف إنشاء بوابات جمتمع املعرفة يف العامل العريب سواء عىل املستوى الوطني أو  5 .
االقليمي وأن هتتم هذه البوابات بتقديم خدمات مبارشة للمواطنني يف جماالت الصحة والتعليم 

واحلكومات اإللكرتونية وغريها 
العربية  والرقمية  اإللكرتونية  املكتبات  املشاركة ودعم مرشوعات  العربية عىل  املكتبات  حث  6 .

ومنها املكتبة الرقمية التي تسعى مكتبة امللك عبد العزيز العامة إىل إنشائها 
العمل عىل إزالة العوائق وحل املشكالت التي حتول دون وصول املعرفة إىل األفراد واملؤسسات  7 .

واحلكومات يف البالد العربية 
إعداد اخلطط والسياسات لتدريب القيادات اإلدارية يف جمال إدارة املعرفة وتطبيقها هبدف دعم  8 .

القرارات املستندة إىل املعرفة 
رفع كفاءة العاملني يف جمال املكتبات واملعلومات ليتمكنوا من القيام بدور فعال ومؤثر يف جمتمع  9 .

املعرفة من خالل تأهيلهم هلذا الدور اجلديد
العمل عىل حمو األمية التكنولوجية يف الوطن العريب من خالل برامج تثقيف املواطنني بأساسيات  10 .

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومكونات جمتمع املعرفة 
توسيع مبادرات احلكومة اإللكرتونية يف الوطن العريب وتبادل اخلربات يف هذا املجال 11 .
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رضورة تطوير بيئة ترشيعية مالئمة ملجتمع املعرفة والتأكيد عىل أخالقياته 12 .
وقد قرر املشاركون يف هناية املؤمتر رفع برقيات شكر وتقدير إىل كل من:

- حرضة صاحب السمو الشيخ محد بن خليفة آل ثاين أمري دولة قطر حفظه اهلل 

- صاحبة السمو الشيخة موزة بنت نارص حفظها اهلل 

- سعادة وزير الثقافة والفنون والرتاث الدكتور محد بن عبد العزيز الكواري 

وبناء عىل ما تم االتفاق عليه يف مؤمتر اخلرطوم عام 2011م فقد تقرر عقد املؤمتر الرابع والعرشين 
لالحتاد العريب للمكتبات واملعلومات يف املدينة املنورة باململكة العربية السعودية.

الدوحة – قطر )20 نوفمرب - 2012م(
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