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 و اإلتصال العلمي َمجلةُ أُريد الدَّوليةُ لقياسات المعلومات

 م 2022كانون الثاني  ،  3، المجلد  4العدد 

 

 

 رسالة المحرر

  

  البيانات الضخمة ومستقبل قياسات المعلومات  

اليببا انارببااا اا ببعا قببي  جببا  أصببت ا التنانبباض ال بب مل قببي الويببا ال ببالي داببود لببنب لدبببدا  بب  ال و ببتل،  عببد أن 

 ببوع لمببن دوجولولنببا المعلو بباض،  مببا أيببع للببن د ننبببع لملنببل ناببن التنانبباض ادنيببنع لملنببل الت بب  لج ببا  ابربببنع 

  إلببن التنانبباض الوتنببعأ لببدا أا اليببعبعل أا المعاببدأأ   نبب  بصببع  أا بيببا نن Big Data صببحلا التنانبباض ال بب مل  

بببل  اكانببا لملنببل الوصببو  إلببن الومنبباض الوتنببعأ  بب  المعلو بباض اد  بج ببا   ببعا   عالجا ببا  ا ببا دام الحببعع الاالند

الا لببنبض  ولببودأ  جببط ايببا كوبببن  الوبب  اكايبب   ا ببوم التنانبباض ال بب مل  امببام قببي أاا ببن العاببد ا ا   بب  الاببعن 

 Big مل أا  ال بببادا االعربببعب  لجبببد ا صبببان الم لبببن الصبببجالي  داا النبببي  الاععببببض اليبببا د ا ن للتنانببباض ال ببب

Data  

 بولد العدبد     صادا التناناض ال  مل  ج ا:

المصببادا الجاةببنل لبب  إدااأ أرببد التببعا ن  ببواج أكببان  عنببا ن روببو ي أا  نببع روببو ي، كاليببجبض الحتنببل  -

 اإللواعاننل ا باااض المياراناض ا جبض الاأ ن ، االيجبض المصعقنل، ا جوك الحعام، ا نعها  
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عببا بض  ببن  كنببانن ، المصببادا الاجاابببل أا ااض الصببلل  المعببا بض دعببد  صببداا تاببع كالتنانبباض الجاةببنل لبب    -

للببن  ببتنن المثببا   عببا بض التحايبباض اال اماننببل االمعببا بض الاببي دجببعب لبب  كعببب  اإلناعنببا  و ببا ن  ج ببا 

 ا ل  أ الم مولل  

كمببا أن هجبباك  صببادا  عامببدأ للببن ةببتواض أل بب أ اال ارببعاا األ بب أ الااتببا قعلببن  ببتنن المثببا ، الاصببوبع  -

الحبببعع، األ ببب أ ا اربببعاا المجببباا اداتبببا التنانببباض الميبببامدأ  ببب    ا يمببباا الصبببجالنل، األ ببب أ ا اربببعاا

 ال وادض الم مولل االجظام العالمي لا دبد الموايا ا نعها بمو  أن دوون أرد  صادا التناناض ال  مل  

هجبباك نببور تاببع  بب  المصببادا اهببو الماعلبب   يببلوك الميببا دم  ثببن  ببعاض الت بب  للببن اإلناعنببا لبب   جببان أا  -

 نور تاع    المعلو اض، ا عاض  راهدأ إردب الصا اض للن اإلناعنا   اد ل  ا أا أا

اأانببعا،  صببادا التنانبباض الماعلاببل  ببا ااج  ثببن الاعلنابباض للببن ا ببا   الاواصببن االلامببالي  ثببن قنيببتوك  -

 ادوباع ا نعها 

 

( ،  ا بببا دام Big Dataأصبببت ا دوجولولنبببا المعلو ببباض دوابببض أدااد بببا لا لنبببن ا عالجبببل التنانببباض ال ببب مل  لابببد 

أ ببالن  الا لنببن المااد ببل  ثببن د لنببن الببجآل، االبباعلي ا لببي، االا لببنبض الاجتابببل، اا ببا عاا التنانبباض، ااالرصبباجاض 

ا عالجببل الل بباض الحتنعنببل لل صببو  للببن إرصببا ناض اامب لدبببدأ  بب   صببادا التنانبباض الاببي لببي ببباي ا ببا بل ا  بب  يتببن 

 ببدإ إلببن ا بباعلال ا  بب  ا نظمببل الم الاببل قببي العدبببد  بب  المجبباالض ا ج ببا  رببون  يبباان أا  ببا  نانبباض أاببعب، رنبب  د

المجببا  العيببوعا االمجببا  الحتببي االاحببار ال وببو ي ااالياصببادا االاعلنمببي ا نعهببا  ا بب  يببي دبباي لملنببل ا بباعلار 

ض الب  ببل التنانبباض ا عالجا ببا اا ببا دا  ا   ببع  دحببوبع المجاجبباض أا ا ببا دا   جاجبباض لدبببد، أا دببوقنع المعلو ببا 

لميببالدأ  ا ببطا الاببعاا لصببجالل   ببعا  جا بب  ادحببوبع لملنببل الايببوب  اإللواعانببي ادحببوبع ا دابببل االميببالدأ قببي 

 اكاراإ ا  عا  اد ان  ا    الاو ي اد ين  العملنل الاعلنمنل 

 

ل، رنببب  دعمبببن ابا بببا أن  يبببااتن ينا ببباض التنانببباض االمعلو ببباض ببببعدت  اادتاكبببا اينابببا  ميبببااتن التنانببباض ال ببب م

التنانببباض ال ببب مل للبببن ا بببا بن التنانببباض انال بببا، ادجظنم بببا اد  بج بببا، اد لنل بببا اإناببباا ا بببو اض دعتبببع لج بببا 

 اإرصا ناض   الال ديالد قي اد اا الاعاا  الج اض الم الال االا صصاض الماجولل   
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ABSTRACT 

Throughout this work, the general characteristics of the Maghreb Journal of Documentation and 

Information have been introduced since its’ establishment in 1983 to 2020.  The Maghreb Journal of 

Documentation and Information is published annually by the Higher Institute of Documentation. The 

researchers have used the bibliometric approach in order to quantify the frequency of publications and 

to review the percentage of articles’ productivity and their distribution during the years of publications. 

The study found that there is an average of 447 articles published by 572 authors in 29 issues over a 

period of 24 years from the actual publications, without considering the years of interruption. It is 

worth to mention that the journal was resuming its activities and functions after each interruption, 

especially after the scientific events to publish their activities or after changing its directing members. 

Moreover, in order to clarify the direction of the journal and its editorial board, the bibliometric 

approach has also helped to extract the sub-topics presented by the publications, as it is the only journal 

specialised in the information science in Tunisia. In addition, besides studying of the linguistic writing 

choices of the authors; the study focused on the Influence of the French language in writings to 

understand the general cultural and social framework that made the Arabic language  ranked as a 

second language  in number of publications. 

 

Keywords: Maghreb Journal of Documentation and Information, Higher Institute of Documentation, 

Bibliometric study, Intellectual production, Scientific publications. 
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 الملخص 

للتوثيق والمعلومات، منذ ظهورها سنة   العاّمة للمجلّة المغاربيّة  عملنا من خالل هذه الدراسة على تقديم الخصائص 

عتمدنا من أجل ذلك المنهج البيبليومتري حتى نقف كميّا  إ، والتي يصدرها المعهد العالي للتوثيق سنويّاً.  2020إلى حدود    1983

تواترها، إضافة إلى اإلطالع على إنتاجيّتها للمقاالت وتوزيعها حسب األعداد، وخالل    على حجم إصدارات المجلّة وعلى نسبة

سنة من الصدور الفعلي،   24عددا على امتداد    29مؤلّف في   572مقالة نشرها    447سنوات الصدور الفعلي. لنقف على معدّل  

لنشاطها بعد انقطاع، سواء على إثر تظاهرة علميّة   دون اعتبار سنوات التوقف. حيث لوحظ في أغلب األحيان أّن المجلّة تعود

نتبيّن توجه المجلة وخطها التحريري، فقد مكننا المنهج البيبليومتري   و لكي لنشر فعالياتها أو بعد تغيير في اإلدارة القائمة عليها.

تخصص في علم المعلومات في تونس. أيضا على استخراج المواضيع الفرعيّة التي تطرحها المجلّة باعتبارها اإلصدار الوحيد الم

إضافة إلى دراسة التنوع اللغوي في الكتابة وفي عالقة لغة الكتابة بالمؤلفين، لنقف على سيطرة اللسان الفرنسي في الكتابات،  

 .اتمحاولين توضيح اإلطار الثقافي واالجتماعي العام والذي جعل من اللسان العربي يحتل المرتبة الثانية في عدد المنشور

 

، اإلنتاج الفكري،  دراسة بيبليومتريّة،  المعهد العالي للتوثيق،  المجلّة المغاربيّة للتوثيق والمعلومات  :الكلمات المفتاحية

 .المنشورات العلميّة
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   المقدمة

تُعتبر عمليّة الكشف عن خصائص اإلنتاج الفكري بالمجالت األكاديميّة، ترجمة للنشاط العلمي بشكل قابل للقياس واإلحصاء. في 

المجلّة المغاربيّة للتوثيق والمعلومات بما  نقدّم من خالله   تتنّزل هذه الدراسة البيبليومتريّة في إطار بحث بيبليولوجيهذا الصدد  

 نوّي يعود بالنظر والمسؤوليّة إلى المعهد العالي للتوثيق.هي إصدار علمّي س

المجلّة المغاربيّة للتوثيق والمعلومات، النشريّة األكاديميّة الوحيدة المختصة في علوم المعلومات بالبالد التونسيّة، ورغم  وتعتبر 

لمؤسسة الجامعية التونسية الوحيدة التي توفر  أّن المعهد العالي للتوثيق هو ا  إذهذا التفّرد في التخصص على الصعيد الوطني،  

التكوين في اختصاص المعلومات، وأيضا تدريب الموثقين وأمناء المكتبات واألرشيف. إالّ أّن إشعاعها قد تجاوز الحدود الوطنيّة 

انتباه األجوار والبالد العربيّة والغربيّة، حيث اختارت المجلّة سياسة طرح المستجدات المتع لّقة بتخصص المكتبات ليستقطب 

لتوسيع   التكنولوجية،  التطورات  على  االنفتاح  باب  من  وذلك  اإللكترونيّة،  البيئة  في  التطورات  لمتابعة  واألرشيف  والتوثيق 

 التخصص وليشمل امتدادات علوم المعلومات التي بدأت تدريجياً تتحرر من األسس الكالسيكية لمهنة الموثق والمكتبي واألرشيفي.   

 ة الدراسة: أهميّ 

، واإلطالع على نشأتها وتطورها، باعتبارها المنشور المجلّة المغاربيّة للتوثيق والمعلوماتالتعريف بتكمن أهميّة هذه الدراسة في  

األكاديمي الوحيد في البالد التونسيّة المتخصص في علم المعلومات بتفرعاته من ناحية، ونقاط اإللتقاء مع العلوم األخرى مثل  

محاولين الكشف على نقاط القوة ونقاط الضعف في نسبة إنتاجيّة ميّة والتراث وغيرها من المعارف من ناحية أخرى،  اإلعال

 .وخصائصها   المجلّة

 إشكاليّات الدراسة: 

 سنعمل على اإلجابة على جملة من التساؤالت مثّلت في الواقع تفصيالت البحث:  للوقوف على أهميّة الدراسة،

وما مدى استقرار تواتر   2020إلى    1983لصدور المجلّة المغاربيّة للتوثيق والمعلومات من  كيف يمكن وصف التوزيع الزمني    -

 صدورها ؟  

 ؟ار اإلنتاجيّة العلمليّة بالمجلّة المغاربيّة للتوثيق والمعلوماتماحجم اإلصدارات وإلى أي مدى يجوز لنا اإلقرار بأهميّة واستقر -

 ما هي المواضيع التي تطرحها المجلّة المغاربيّة للتوثيق والمعلومات؟ -

 ماذا يعكس التوزيع اللغوي للمقاالت بالمجلّة المغاربيّة للتوثيق والمعلومات؟  -
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 أهداف الدراسة: 

إلنتاج العلمي للمجلة المغاربيّة للتوثيق والمعلومات، وذلك حتى نتمكن من الكشف على تهدف الدراسة للتعرف على خصائص ا

ات، مع دراسة دائرة المؤلفين وتأثيراتهم المتبادلة علميّا وتوجهاتهم، إضافة إلى تحديد فترات بتوجهاتها وعلى مميزات وقيمة الكتا 

فترات استمرار الصدور والمحافظة على دوريّة ظهورها، باعتبارها إحدى قنوات اإلتصال العلمي، الركود العلمي للمجلّة، و

 إضافة على نسبة اإلنتاج وتوزيعها الموضوعي واللغوي وفي عالقته بالمؤلفين وبالخط التحريري العام. 

 منهجيّة البحث: 

 اسيّة، ليتفّرع عن كّل قسم جملة من العناصر التفصيليّة للبحث.وّزعنا العمل إلى ثالثة أقسام أس حتى يكون العمل متكامالً، فقد

حيث خصصنا القسم األّول من الدراسة لتقديم السياق العام للدراسة من أجل وضع البحث في إطاره النظري ولنتعّرف على نشأة  

تناولنا مصطلح البيبليومتريقا بما هو أساس كلمة مفهوم الدوريّة العلميّة ونحدد جملة العمليات المقترنة بها، وفي نفس اإلطار  

 مفتاحيّة للدراسة.

أّّما القسم الثاني، فقد كان تحديدا للمجال المؤسساتي الذي تصدر تحت إشرافه ومسؤوليته المجلّة المغاربيّة للتوثيق والمعلومات،  

. وفي نفس النسق تناولنا بالتعريف SILABت  وهو المعهد العالي للتوثيق ومخبره والمسّمى بمخبر البحث في علوم المعلوما 

م، والتي تعتبر سنة  2020إلى سنة  1983المجلّة المغاربية للتوثيق والمعلومات، بنا هي موضوع البحث منذ بداية ظهورها سنة 

 تطورها شكال مع التحول الرقمي.

رة للمجلّة المغاربيّة للتوثيق والمعلومات، والتثبت  القسم الثالث من العمل، ارتكز على دراسة ميدانية وتصفح لجميع اإلعداد الصاد 

اإلحصائي أو الطريقة اإلحصائية في البحث في فهارسها، وذلك حتى نقف على خصائصها، معتمدين على المنهج الببليومتري  

ويّة، عاملين على العلمي بتوظيف األساليب الحسابية والرياضية في تجميع البيانات والمعلومات وتنظيمها رقميّا وعبر نسب مئ

تحليل وتفسير تلك اإلرقام وتأويلها حسب ما يتوفر لنا من معرفة، تمكننا من تقييم النشر العلمي في المجلة المغاربيّة للتوثيق 

م، الستخالص المؤشرات البنائية إلنتاجها. دارسين من خالل ذلك نسبة 2020إلى سنة    1983والمعلومات منذ ظهورها سنة  

والمواضيع األكثر تناوال من الباحثين واللغة األكثر اعتمادا في الكتابة والتي تعتبر مؤشرا على التوجه الفكري تواتر صدورها  

 .ألصحاب الكتابات بالمجلّة
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 السياق العام للدراسة:   .1

 الدوريّة العلميّة:  1.1

  journal des savants ا مجلةيعود ظهور الدوريات العلمية بمفهومها الدقيق إلى كل من فرنسا وبريطانيا، حيث ظهرت به

سنة   الشهرية،1665بفرنسا  العلمية  مجلتها  لندن  في  الكيميائية  البريطانية  الملكية  الجمعية  وعن  التاريخ  نفس  في  ثم صدر   ،   

Philosophical transactions    ،(. توالى بعد ذلك وبشكل سريع صدور الدوريات العلمية سواء  2017)بوفجلين، وقشايري

 و غير المتخصصة حتى أصبحت مصدر من مصادر المعلومات. أالمتخصصة 

اليونسكو منظمة  أّن  نذكر  السياق  هذا  محددة   " UNESCO" في  فترات  أنها "مطبوع يصدر على  الدوريات على  قد عّرفت 

منتظمة، ولها عنوان واحد متميّز ينظم جميع أعدادها، ويشترك الكتابة فيه العديد من الكتاب، وقد تستمر إلى ما  منتظمة أو غير  

 .)1990أنواعها )برجس،   ويدخل ضمن هذا المفهوم الواسع الصحف والمجاالت بمختلف   (31، ص  2011نهاية" )النوايسة،   ال  

جات العلميّة التي تصدر بشكل تواتري. كما تستوجب فاعليّة المجلّة نفسها وقيمتها  تطلق الجهات العلمية لفظ الدوريات على اإلنتا 

العلميّة شروط، ولعّل أهمها: أن تتصف بالجودة، حيث تقوم الدوريّة بعملية النشر بشكل دوري وزمني منظم، كما تجد المجلة 

المنهجية فيما يُنشر بها من األوراق العلمية، يأخذ ما   نفسها وأمام تحديات جودة المنشور، ملزمة بأن تتبع المحددات والمقاييس

ينشر بالمجلة العلميّة من البحوث والدراسات والمناقشات، شكل مقاالت تقدّم دراسات أصلية، ومراجعة للمقاالت، واستعراضات 

   (. 2017المجالت العلمية الدولية المحكمة، )للكتب 

 العمليّات المقترنة باإلصدار العلمي الدوري:   2.1

ليست المجلّة العلميّة مجّرد منشور يسمح بإتاحة الكتابات واألفكار فقط، وإنما وحتى تتوثق صفتها العلميّة، البدّ من أن تتصل  

 بالمجالت العلمية الدولية المحّكمة جملة من المفاهيم األساسيّة وهي أساسا:

النشر إلى عمليّة تقييم علمي من محكمين، والنظر في   عمليّة التحكيم: وهو إجراء تقييمي يخضع بمقتضاه المقال المرسل قصد -

ما مدى مطابقتها لشروط النشر الضمنيّة والشكليّة، بالمجالت العلميّة الدوليّة المحكمة، وعلى ذلك األساس يقبل المقال أو يرفض  

 أو يرجع للتعديل قبل النشر. 

التأثير:  -  عاملتتنوع  عامل  مثال  منها  لنذكر  التأثير،  وعاملISI معامل   ، SJRوعامل  ، Hوعامل  ، JIFوعامل  ، G  ،

وعبارة عن قيمة رقمية   ضمن مجال تخصصها البحثي، المجالت العلمية المحكمة و مقياس ألهمية. وعامل التأثير هSIR وعامل

ويتم قياسها عن طريق القيام بقسمة عدد االقتباسات واالستشهادات من   .تُقاس بها جودة المجالت، وعلى أساس ذلك يكون ترتيبها 
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جميع موضوعات إحدى المجالت الدولية المحكمة خالل سنة ماضية، أو سنتين ماضيتين، وذلك على حسب أسس وقواعد الجهات  

 عامل التأثير.التي تصدر م

يتم ترتيب المجالت العلمية في القواعد اعتمادًا على قيمة المعامل، علما أّن لكل عامل تأثير قواعد     التصنيف في قواعد البيانات:-

 Google ، وقاعدة تصنيفScoups ، وقاعدة تصنيفWeb Of Science البيانات الخاصة به، ومن أشهرها: قاعدة تصنيف

Scholar  ،تصنيف تصنيفPlum X وقاعة  وقاعدة   ، Impact Storyتصنيف وقاعدة   ، Altmetricتصنيف وقاعدة   ،  

Crowdometer  ( ،2017المجالت العلمية الدولية المحكمة ) . 

  البيبليومتريقا: 3.1

تعّرف البيبليومتريقا أو البيبليوغرافيا  ، و,p.124)1934(Otlet ,أّول من وّظف عبارة القياسات البيبليومتريّة Paul Otlet كان 

اإلحصائيّة أوالدراسات الببليومترية أو القياسات الورقية، بما هي العلم والدراسة التي تنصرف إلى البحث في اإلنتاج الفكري، 

. كما تعرف البيبليومتريقا أيضا  )  1981عي، باإلعتماد على المناهج الرياضيّة )شعبان،  متخصصا كان أو عاّما، بشكل كمي و نو

وتستخدم  الفكري،  لإلنتاج  البنائية  الخصائص  دراسة  المستخدمة في  الكمية  والقياسات  األساليب اإلحصائية  مجموعة  هي  بما 

بالو المتعلقة  البيانات  تحليل  أجل  من  واإلحصائية  الرياضيّة  وأهم  األساليب  المعلومات  تداول  عمليات  خصائص  لمعرفة  ثائق 

 ( 146، ص1988الجوانب المشكلة لها.)الشامي، 

 أساسا من جزأين:    Bibliometrics  أو الببليومتركس  bibliométrieوتتألف عبارة  الببليومتري 

 وتعني الكتاب أو الوثيقة.   Biblio ببليو -

 إحصائية أو حسابية وهذا ما يؤكد تسميته باإلحصاء الوثائقي.و تعني المتري كوحدة قياس  Metrics متركس  -

ورغم تنّوع تسميات هذه العمليّة، إالّ أّن المؤكد هو أهميتها العلميّة وخاصة في مجال علم المكتبات والمعلومات، باعتبارها عمليّة 

ص  ، 2008عملية اإلتصال المكتوب )قنديلجي، تقدّم وصفا للعديد من األساليب الفنية التي تعمل على تقديم التفسيرات الفنية ل

 هّمها:  العمليات العلميّة وأ(، حيث توّظف الدراسات الببليومترية في العديد من 159

 تحديد الخصائص البنيائية لإلنتاج الفكري المتخصص. -

 إبراز مظاهر اندماج أو انشطار الموضوعات العلمية.   -

 تحديد أكثر المؤلفين إنتاجية في حقل موضوعي معين.    -

 تحديد خصائص التأليف المنفرد والمشترك.    -
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 (.   41- 69، ص2010تحديد الدوريات العلمية األكثر إنتاجية واألكثر تأثيرا )كلو، -

والجدير بالذكر أنّه قد ظهرت مفاهيم جديدة للدراسات البيبليومتريّة، حيث تجاوز مجال الدراسات البيبليومتريّة حدود المنشورات 

عليها  أطلق  والتي  الواب  على  الرقمي  الفكري  اإلنتاج  ودراسة  اإلنترنت  مواقع  تحليل  عبر  الرقمي  المجال  ليقتحم  الورقيّة، 

 (. 2، ص2010)كلو،Webometrics الوابومترية  بالدراسات 

 المجال المؤسساتي للدراسة وإنتاجها العلمي:  .2

 المعهد العالي للتوثيق:  1.2

المعهد العالي للتوثيق هو مؤسسة جامعية تونسية، تعود بالنظر لجامعة منوبة، وتخضع إلشراف وزارة التعليم العالي والبحث 

  11المؤرخ    63-81ة واالستقالل المالي. أنشأ المعهد بموجب القانون رقم  العلمي. يتمتع المعهد العالي للتوثيق بالشخصية المدنيّ

بتسمية المعهد األعلى للتوثيق، من أجل التدريب في اختصاص علوم المكتبات والتوثيق واألرشفة وتكوين أخصائيين    1981يوليو  

 مدير المعرفة  ...   في المعلومات الجديدة على غرار أمين مكتبة، مراقب المعلومات، مدير المعلومات،

معلومات   نظام  وتطوير  وإدارة  تحليل  القادرين على  الوثائقية  المعلومات  تدريب متخصصي  في  األساسيّة  المعهد  مهمة  تتمثل 

باستخدام تقنيات المعلومات واالتصاالت الجديدة وتحسين خدمات الوثائق والمكتبات. كما يعمل على تزويد المديرين التنفيذيين  

المستقبليين بالتقنيات والمعرفة الالزمة لحفظ وتعزيز وإدارة الوثائق التي تشكل جزًءا من التراث الوطني. لهذا الغرض، فقد اختار  

المعهد تحديث برامجه التعليمية والتدريبية المتخصصة، بشكل يستجيب لبرنامج التدريس في طبقاته النظرية والعملية المختلفة 

 .  (Institut Supérieur de Documentation)ت المهنية في التوثيق والمكتبات واألرشيفلتدريب مختلف الهيئا 

ويعتبر بعث معهد جامعي عالي متخصص في مجال التوثيق والمكتبات واألرشيف، تتويج لتقليد جّسدته سلسلة من برامج التدريب 

  Friedrichم من المؤسسة األلمانية فريدريش ناومانفي معهد علي باش حامبا بدع  1964والتعليم الظرفيّة والتي انطلقت سنة  

Naumann  Vaughan, 1982)(،  دورة تدريبية ألمناء المكتبات والتوثيق في تونس. ثّم ألحق هذا التخصص   حيث تم تشكيل أول

 .  )p.p.  Gdoura ,2008 ,4-12 (1979بالمدرسة الوطنية لإلدارة،  فمعهد الصحافة وعلوم المعلومات سنة   1969سنة 

وبمتابعة من المهنيين ولمواجهة التطور المستمر وأمام االحتياجات الملّحة لتأمين نشاط المكتبة ومعالجة المستندات، ُمنحت المهنة  

سنة1973سنة   ظهرت  القطاع  تعزيز  لمزيد  ثّم  واألرشيف.  والمكتبات  التوثيق  بمهنيي  خاص  أساسي  نظام  دعوات   1981، 

البكالوريا الجدد المخصصين لنهاية إصالحيّة تنص على إنشاء   دورة تدريبية لمدة عامين لثالث فئات من المرشحين: حاملي 

عامين من الدراسة كأمناء مكتبات مساعدين، وخريجي دورات أولى في تخصصات أخرى لدراسة عامين إضافيين في تخصص  
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لموثقين ودور األرشيف. والماجستير في التخصصات التوثيق والمكتبات واألرشيف، ويقع تعيينهم في وظائف أمناء المكتبات وا

األخرى، ال سيما في العلوم اإلنسانية، للحصول على درجة الماجستير في التوثيق والمكتبات واألرشيف بعد عامين من الدراسة 

 .  )(Vaughan, 1982لضمان مهام أمناء المكتبات أو مراكز التوثيق 

، ليقدّم نوعين من التدريب في العلوم الوثائقية:  1988بتعديل آخر بدأ سنة    1على للتوثيق في إطار هذا اإلصالح، أنشأ المعهد األ 

دورة لمدة عامين لنيل درجة جامعية بصفة مساعد مكتبي وموثق وأرشيفي مساعد، ودورة مدّتها أربع سنوات لنيل درجة األستاذيّة  

 .   )Benjelloun & Abid. 1985, p.p. 62-(67في التوثيق والمكتبات واألرشيف

، تم تفويض المعهد األعلى للتوثيق أيًضا بإصدار شهادة في الدراسات العليا المتخصصة في إدارة المكتبات 1997اعتباًرا من سنة  

 Mkada)-الثالثة من خالل برمجة ماجستير مهني في علوم المكتبات والتوثيقعن    2008-2007وعلوم األرشفة، ليعلن سنة  

162)-Zghidi, 2007, p.p.137  

التعليم حسب الوحدات في شكل دروس مندمجة، واتخذ دخل المعهد في منظومة أمد،    2009-2008وفي   تّم إدراج مبدأ  كما 

التدريب طابعًا تقنيًا بدرجة أكبر، وظهر ذلك في شكل تخصصات فرعيّة ) اإلجازة التطبيقيّة في إختصاص التوثيق والمكتبات 

فLA DBAواألرشيف   التطبيقيّة  واإلجازة  والوثائق،  للمعلومات  اإللكتروني  التصرف  اختصاص  وإجازة   LA GEIDي 

-2018ثّم وقع تعديل هذه المسارات سنة  ،   )(LF SI  )Mkadmi & Ben Romdhane. 2007األساسيّة في علوم المعلومات 

 بالحفاظ على تخصصين وهما المكتبات ومصادر المعلومات والتصرف في األرشيف.  2019

يؤّمن المعهد العالي للتوثيق خالل السنوات األخيرة، ماجستير بحث يمّهد لمرحلة الدكتوراه، إضافة إلى صنفين آخرين للماجستير 

 لتوثيق المؤسسي وأما الثانية فتتخصص في التصرف في المعلومات والوثائق الرقميّة.المهني : تتخصص األولى في ا 

 : SILABمخبر البحث في علوم المعلومات   2.2

يضّم المعهد العالي للتوثيق، مخبر بحث، وهو امتداد ألنشطة وحدة البحث السابقة: "المكتبة الرقمية والتراث" والتي تم إنشاؤها  

هتمام بقضايا متعلقة ببناء المعرفة ونقلها واستخدامها في فترة التحول الرقمي، وبعد بعث مرحلة دكتوراه  من أجل اال 1999سنة 

، خصص المخبر لدراسة البعد المعلوماتي لعلوم المعلومات SILABمختبر بحث في علوم المعلومات    2018بالمعهد، بعث سنة  

المستن لدراسة طفرات  تحديدًا  أكثر  وبشكل  الرقمي واالتصاالت،  التحول  وتحليل ظاهرة  الرقمي  العصر  في  دات والمعلومات 

وتأثيره على إنتاج المعلومات وحفظها وإدارتها وتداولها. إضافة إلى دراسة نماذج اإلنتاج الجديدة المرتبطة بمهن المعلومات  

 
 2007المعهد العالي للتوثيق سنة المعهد األعلى للتوثيق قبل أن يقع تعديلها إلى التسمية األولى للمؤسسة كانت    1
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الدولي والتونسي. وتتميّز البحوث التي والرهانات االجتماعية واالقتصادية والثقافية، وكذلك االجتماعية والمهنية على المستوى  

التفكير في الجوانب المعرفية أو المفاهيمية والعمل التجريبي من خالل االستطالعات والتجارب  المخبر بالجمع بين  يطرحها 

  والدراسات الميدانيّة، من أجل تطوير النظام المرجعي للمهارات ومهن المعلومات. 

الد والثقافة والتراث" بجامعة منوبةيعمل المخبر بتنسيق مع مدرسة  بالتعاون مع مؤسسات    -كتوراه "االتصال  تونس، وكذلك 

 )l’information. de science en recherche de Laboratoire وثائقيّة وطنيّة وأيضا مع مخابر وفرق بحث أجنبيّة.  

2021) . SILAB  توجهات المجلّة المغاربيّة للتوثيق والمعلومات والتي  . كما تتطابق سياسته ومحاور البحث التي يطرحها مع

 يصدرها المعهد. 

 المجلّة المغاربية للتوثيق والمعلومات: من البداية إلى التحول الرقمي:  3.2

  تعتبر مسؤوليّة تدريس علوم المكتبات واألرشيف والمعلومات، من أدّق المسؤوليات المناطة بالجامعات العربيّة ووظيفة أساتذتها، 

حيث ال تنحصر هذه المسؤوليّة في تكوين المكتبيين واألرشيفيين فقط، بل تتجاوز ذلك إلى العمل على تأطير المعرفة اإلنسانيّة 

والمساهمة فيها، فضال عن تقنينها ومعرفة أنجع السبل لحسن اإلستفادة منها. إضافة إلى ذلك يفرض علينا التفكير في االختصاص، 

 ى لتبليغ المعرفة، في شكل كتابات ومنشورات.بعث أشكال وأساليب أخر

للتوثيق والمعلومات، وهي دوريّة علميّة  أكاديميّة  1983في هذا اإلطار أصدر المعهد العالي للتوثيق سنة   ، المجلّة المغاربيّة 

صة في علوم متخص. وتعمل على تعزيز المجال، بنشر دراسات ومقاالت علميّة   9274-0330محكمة، أخذت رقم دولي معياري  

اإلسهامات التي تثير اإلشكاليات الحالية المطروحة في مجال المعلومات، وتناقش  وكّل أشكال المعلومات والمكتبات واألرشيف،

تولي المجلّة نتائج بحوث أنجزت في فضاءات معلوماتية مختلفة على الصعيد الوطني أو المغاربي أو العربي أو العالمي. كما  

نب النظرية والمنهجـيّة والتطبيقات في اللغة العربيّة أو الفرنسيّة أو اإلنجليزيّة. فضال على نشر الدراسات  عناية خاصة بالجوا

المعّربة من أجل تعزيز المراجع العربيّة في علوم المكتبات والتوثيق واألرشيف وأيضا المترجمة إلى لغات أجنبيّة، ومراجعات 

على تاريخ صدور الكتاب، وذلك لتعزيز حركة الحوار الحضاري والتقارب العلمي بين  الكتب الصادرة حديثا أي في أقل من سنة  

 وهذا ما يجعل المجلة تتصف بالثراء.   الشعوب،

، أصبحت المجلّة المغاربيّة للتوثيق والمعلومات، تصدر في طبعتين: ورقية وأيضا إلكترونية، وقد  2020-2019منذ السنوات  

ويعتبر ذلك شكال من أشكال انخراط المعهد العالي للتوثيق في نموذج وسياسة   .1737-0744أخذت رقم دوري معياري إلكتروني  
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للمجلّة . وقد حّملت مؤخرا على الخط، جميع مقاالت األعداد الثمانية األخيرة  Access Openالنفاذ المفتوح للمنشورات العلميّة

 على المنّصة، علما أنه سيسترسل مع نهاية كّل سنة ومع موفى شهر ديسمبر، العمل على تحميل األعداد الالحقة. 

معهد العالي للتوثيق، فإّن المجلّة تنخرط ضمن  وبالمقارنة مع محاور البحث التي يطرحها مخبر البحث في علوم المعلومات بال

نفس خطوط البحث التي تتناول كّل ما هو مستحدث في عالم المعلومات، حيث تتمثل المحاور التي تطرحها المجلّة المغاربيّة 

 للتوثيق في:  

 • المحور األّول: الوثيقة الرقمية والمكتبة الرقمية والوسائط المعرفية. 

 تحليل استخدامات المعلومات. • المحور الثاني: 

 • المحور الثالث: حرية الوصول إلى المعلومات العلمية والتقنية.  

 • المحور الرابع: المراقبة العلمية / تقييم البحث عن طريق الدراسات السينتومترية / قياس الويب. 

 • المحور الخامس: مراقبة المعلومات وإدارة المعرفة في المنظمات. 

 دس: األرشفة الرقمية والتعبيرات االجتماعية. • المحور السا 

 • المحور السابع: مهن التدريب والمعلومات. 

 )المجلّة المغاربيّة للتوثيق والمعلومات(   • المحور الثامن: توحيد التعليم عن بعد

 الشروط: يخضع قبول المقاالت بالمجلّة المغاربيّة للتوثيق كغيرها من المجالت العلميّة إلى جملة من 

 أن يتناسب المقال ومجال الدراسة مع تخصص المجلّة  وسياستها العامة.   •

 أن يكون لموضوع البحث القيمة واألهمية العلمية، ويتصف باألصالة، ولم يسبق نشره.  •

أو   • التاريخي،  أو  الحالة،  أودراسة  أوالوصفي،  )االستداللي،  العلمي  بالمنهج  الباحث  يلتزم  أو أن  التجريبي،  أو  االستنباطي، 

 االستقرائي، أو االستداللي(.

أن يعتمد الباحث في دراسته على االستشهادات، مع التزامه بتوثيق المصادر والمراجع اعتمادا على المعايير والمقاييس المتفق  •

 عليها، مع إمكانيّة إضافة رسوم بيانيّة وجداول إحصائيّة.

الشكل • بالشروط  الباحث  يلتزم  اللغوي أن  التنوع  للكلمات،  األدنى واألقصى  العدد  وحجمه،  الخط  )طبيعة  المجلّة  في  للنشر  يّة 

 للملخصات (. 

 أن تخضع المواد المقدّمة للنشر، للتحكيم العلمي من قبل الهيئة العلميّة.  •
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 العلميّة.التزام أصحاب األوراق العلميّة بإجراء التعديالت المطلوبة والتي اقترحتها الهيئة  •

     )2020 شروط النشر في المجالت العلمية المحكمة، (يحصل كل مؤلف على نسخة من المجلة أو المقال المنشور •

 الدراسة البيبليومتريّة:   3

 . 2020-1983التواتر الزمني لصدور المجلّة المغاربيّة للتوثيق والمعلومات:  1.3

إلفرنج "الصحف الدوريّة" أو الصحف الموقوتة"، ألنها تنشر شهريّة  لّما كانت المنشورات تصدر في آجال معلومة فقد سماها ا

دي طرازي، أو أسبوعيّة أو يوميّة، بل منها أيضا ما يصدر مرتين في الشهر أو األسبوع أو اليوم أو غير ذلك من المواعيد )

بالنسبة  . وبقدر ما تكون المدة الفاصلة بين األعداد من نفس النشريّة  (8، ص1، ج1913 طويلة، بقدر ما يكون المجال أوسع 

 (. 12، ص1989للكاتب إلبداء الرأي والتفكير بعمق في األحداث )حمدان، 

بذلك تكون أهمية أي عنوان دوري من حيث التأثير على الرأي العام، مرتبط بمقدار كثافة حضوره على الساحة الفكرية، رغم أّن 

 رات حياتها ثّم تعود للصدور، وربّما حتى في شكل عنوان جديد وبترقيم جديد لألعداد.نقطع عن الصدور في فترة من فتأغلبها ت

انطالقا من تاريخ صدور أول عدد وآخر عدد من كل نشريّة وانطالقا من دوريتها، يمكن استنتاج مدى اشعاعها ومدى كثافة  و

 تقّطع.  حضورها على الساحة اإلعالمية، رغم ما يمكن أن تتعّرض إليه من انقطاع و

ما استفردت به المجلة المغاربيّة للتوثيق والمعلومات هو اإلمتداد الزمني الواسع بين النشريّة واألخرى، حيث حددت لنفسها صفة  

(. وللنظر في 1913الظهور السنوي، وقد يكون ذلك دليل على عمق ما ينشر بها حسب مقياس ألفيكونت فيليب دي طرازي )

الجدول التالي ما استطلعنا عليه من  عبر المغاربيّة للتوثيق حسب ما حددته من ظهور سنوي، نقدّم مدى  استمرار صدور المجلة

 بمكتبة المعهد العالي للتوثيق وبالتثبت مع ما هو متوفر حقيقة على الرفوف.  kardexالكارديكس خالل 
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 للتوثيق والمعلومات (: يوضح التواتر الزمني ألعداد المجلة المغاربيّة 1الجدول )

 3المالحظات  العدد 2المسؤول  السنة 

 المجلة المغربيّة للتوثيق  1 م : عبد الجليل التميمي  1983

 بحوث المائدة المستديرة المغاربيّة األولى  2 م : عبد الجليل التميمي  1984

 والمعلوماتالمجلّة المغربيّة للتوثيق  3 م : عبد الجليل التميمي  1985

 م : عبد الجليل التميمي  1986

 ر.ت : وحيد قدوره

4  

  5 م: عبد الجليل التميمي  1987

 1989فعاليات ملتقى دولي في نوفمبر  7-6 م : خليفة الشاطر 1992

 المجلّة المغاربيّة للتوثيق  8 م : خليفة الشاطر 1993

 1997دولي في مارس فعاليات ملتقى  9 م : هندة الحجامي بن غزالة  1998

 م : هندة الحجامي بن غزالة  2000

 ر.ت : وحيد قدوره

 عدد خاص على شرف أ.د.عبد الجليل التميمي  10

 م : خالد ميالد  2001

 ر.ت : وحيد قدوره

 المجلّة المغاربيّة للتوثيق والمعلومات 11

 م : خالد ميالد  2002

 ر.ت : وحيد قدوره

 الفقيد د. عبد الحميد العجمي عدد خاص إلى روح  12

 م : خالد ميالد  2005

 ر.ت : سلوى محمود 

 فعليات الندوة الدوليّة  13-14-15

  16 م : خالد ميالد  2006

 م : منصف الخميري  2007

 ر.ت : وحيد قدوره

17  

 م : عز الدين زقروبه 2010 -2009

 ر.ت : وحيد قدوره  

18-19  

 م : وحيد قدوره 2011

 رجاء فنيش دواسر.ت : 

20  

  22-21 م  : خالد الحبشي  2013 -2012

 
 . ر.ت : المقصود به رئيس تحرير المجلّة المغاربيّة للتوثيق والمعلومات    2

 . م : المقصود به مدير المعهد العالي للتوثيق    
رشيف والمعلومات، كما تضّم  : األعداد الخاصة للمجلة والتي تنشر فعاليات الملتقى أو تكريم لشخصيّة خدمت مجال المكتبات واأل تضّم المالحظات   3

 جانب آخر التحويرات التي طرأت على تسمية المجلّة.  من  
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 ر.ت : الخنساء مكادة الزغيدي 

 م : خالد الحبشي  2014

 ر.ت : الخنساء مكادة الزغيدي 

 2013فعليات الندوة الدوليّة ديسمبر  23

 م : خالد الحبشي  2015

 ر.ت : الخنساء مكادة الزغيدي 

24  

 م : خالد الحبشي  2016

 وحيد قدورهر.ت : 

 2016فعليات الندوة الدوليّة ديسمبر  25

 م. محمد بن رمضان 2017

 ر.ت : وحيد قدوره

 إضافة إسم المعهد للعنوان 26

 م : رجاء فنيش دواس 2018

 ر.ت : وحيد قدوره

 إضافة إسم المعهد ومخبر البحث إلى العنوان  27

 م : رجاء فنيش دواس 2019

 ر.ت : وحيد قدوره

 خاص لروح الفقيد د. المنصف الفخفاخ. عدد  28

 م : رجاء فنيش دواس 2020

 ر.ت : وحيد قدوره

29  

 

( والمتعلق بالتواتر أو التوزيع الزمني لصدور المجلّة المغاربيّة للتوثيق والمعلومات، فأننا نطلع على فترات 1في قراءة للجدول )

،  1991-1987سنوات، امتدت بين    4. حيث دامت فترة التوقف األولى  تعّطلها أو توقفها على الصدور، والتي قد تمتدّ لسنوات 

 .  1989بنشر فعاليات ملتقى دولي انعقد سنة  1992لتظهر سنة 

.  1997بنشر فعاليات ملتقى دولي، انعقد سنة    1998سنوات لتعود سنة    5انقطعت مدّة    1993-1992وبعد صدور عددين للسنتين  

عدد خاص على شرف أ.د.عبد الجليل التميمي. كما انقطعت    2000، ولتنشر سنة  1999غياب لسنة    ثّم سجلت المجلّة للمرة الثالثة

بنشر فعاليات ندوة دوليّة، قد نشرت في ثالثة أجزاء. وكان آخر غياب للمجلّة، قد    2005وظهرت سنة     2004-2003للسنوات  

بذلك معدّل التوقّف الفعلي للمجلّة عن الظهور قد قدّر بـ  ، لتستقر بعد ذلك التاريخ في دوريّة صدورها. ويكون  2008سّجل سنة  

 سنة، األمر الذي أخّل بدوريتها السنويّة. 14

ما لوحظ حول اإلصدار التواتري للمجلة المغاربيّة للتوثيق والمعلومات أنها بشكل عام تعود بعد كّل غياب لتنشر فعاليات ملتقى  

ع عادة رجوع المجلّة للصدور بين أعداد لسنوات متواترة كانت قد تغيّبت فيها مثل دولي نظمه المعهد العالي للتوثيق. كما يجم

  22-21، وأيضا األعداد  2010-2009لسنتين    19-18، واألعداد  2005لسنة    15-14-13، واألعداد  1992لسنة    7-6العدد  
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أّن العشريّة األخيرة الممتدّة بين سنة  2013-2012للسنتين   ، كانت فترة االستقرار في  2020وسنة    2011. وبشكل عام يبدو 

 . 2013و  2012لتعود وقد جمعت بين سنتي  2012إصدار المجلّة بإستثناء غيابها سنة 

بتسميّة المجلة المغربيّة للتوثيق،   1984إلى    1983يصحب هذا التوقف في الغالب، تغييرا في تسمية المجلّة، حيث انطلقت سنة  

إلى المجلّة المغربيّة للتوثيق والمعلومات، ثّم إلى المجلّة المغاربيّة للتوثيق بين   1992وسنة    1985لتتغيّر هذه التسمية بين سنة  

للتوثيق والمعلومات. ومنذ    2001، ولتستقّر منذ  2000و  1993 ظهر مكّمل لعنوان    2007بتسميتها الحاليّة المجلّة المغاربيّة 

أضيف إلى العنوان، اسم المؤسسة التي تعود إليها المجلّة    2017ة للتحكيم، وفي  المجلّة ليحدد صفتها العلميّة ولكونها أيضا خاضع

يتبنى مخبر البحث في علم المعلومات مسؤوليّة إصدارها مع    2018بالنظر وهو المعهد العالي للوثيق بمنوبة. في إصدار سنة  

 . 2019لسنة  28المعهد العالي للتوثيق، وليقع حذفه مّرة أخرى في العدد 

جانب آخر وحسب ما يبينه الجدول، قد يتقاطع أحيانا صدور المجلّة من جديد وبعد توقفها المؤقّت مع تغير رئيس التحرير أو من 

 مدير المؤسسة، مع المحافظة على نفس الرقم الدولي المعياري للدوريات.

 اإلنتاجيّة العلميّة بالمجلّة المغاربيّة للتوثيق والمعلومات:  2.3

ية بصفة عامة، على أنه مقياس لقدرة المنشآت على تحقيق الُمخرجات من المدخالت، كما تعرف اإلنتاجيّة   عرف مصطلح اإلنتاج 

وإذا خصصنا القول في اإلنتاجيّة العلميّة: فهي   .أيضا على أنها إمكانية تحقيق أكبر كمية مخرجات ممكنة من كمية مدخالت معينة 

( . هذا  200-159، صص1991األعمال المنشورة من كتب ومقاالت وبحوث والتي تساهم في نمو المعرفة وتقدّم العلم )زيدان، 

، صص  9971التعريف يجعلنا نقف على مسألة مرتبطة أساسا بالكم والذي قد يكون مرتبط بالنوع أو قد ال يرتبط به )يونس،  

191- 221  .) 

التالي على   الجدول  من خالل  الضوء  سنسلّط  التعريف،  هذا  للتوثيق بناء على  المغاربيّة  للمجلّة  المحّكم  العلمي  اإلنتاج  معدّل 

أنتجتها كّل سنة، مع اعتبار بعض األعداد 2020إلى سنة    1983والمعلومات، منذ ظهورها سنة   لنتبيّن عدد المقاالت التي   ،

 في مجلد واحد، نتيجة التوقف عن الصدور والذي قد دام أحيانا وكما تعرضنا له لبضع سنوات. المجمعة 
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 2020-1983( : إنتاجيّة المجلة المغاربيّة للتوثيق والمعلومات  2الجدول )

 2020-1983إنتاجيّة المجلة المغاربيّة للتوثيق والمعلومات 

مجموع   السنة 

 المقاالت 

عدد 

المجلة  

وطبيعة  

 المنشورات 

عدد  السنة  

 المقاالت 

عدد المجلة  

وطبيعة  

 المنشورات 

عدد  السنة  

 المقاالت 

عدد 

المجلة  

وطبيعة  

 المنشورات 

 20عدد  13 2011  11عدد  17 2001    1عدد  16 1983

    2ددع 36 1984

 فعاليات

  -2012  12عدد  18 2002 

2013 

-21عدد   12

22 

-13عدد    74 2005  3دد ع 21 1985

14-15  

 فعاليات

  23عدد    12 2014 

 فعاليات

 24عدد  11 2015  16عدد  14 2006  4دد ع 26 1986

  25عدد    19 2016  17عدد  12 2007  5عدد  25 1987

 فعاليات

  7-6عدد   14 1992

 فعاليات

 2009-

2010 

 26عدد  13 2017  19-18عدد   10

 27عدد  14 2018      8دد ع 05 1993

  9عدد     18 1998

 فعاليات

 28عدد  11 2019     

 29عدد  11 2020      10دد ع 25 2000

  116 المجموع    145 المجموع    186 المجموع 

 

( أّن تاريخ ظهور المجلّة المغاربيّة للتوثيق والمعلومات يعود إلى ما يقارب ثماني 1والجدول السابق )  (2الجدول )تبينا من خالل  

( سنة. وعلى اعتبار دوريتها السنويّة، فمن المفروض أن يساير عمرها، عدد األعداد، أي أن يكون العدد الثامن 38وثالثين )

 . 2020في السنة  ( قد ظهر38والثالثون )
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( الجامع إلنتاجيّة المجلّة المغاربيّة للتوثيق والمعلومات إلى ثالث  2ولدارسة معدل اإلنتاجيّة الفعلي، عملنا على تقسيم الجدول )

  2000-1983فترات، حيث جمعت الفترة األولى المقاالت المنشورة خالل السنوات األخيرة من القرن العشرين أي بين السنوات  

 سنوات من الصدور الفعلي. 9مقالة على امتداد  186غ مجموع إنتاجها وقد بل

مقالة    145سنوات ظهر خاللها    6، لكن سنوات الصدور الفعلي هي  2010إلى السنة    2001أّما الفترة الثانية فقد امتدت من السنة  

مقالة. وليكون  العدد الجملي   116نوات،  س  9، لتتجمع على امتداد  2020إلى    2011علميّة. وامتدت الفترة الثالثة من السنوات  

 مقالة علميّة.   447للمقاالت المحّكمة المنشورة فقد بلغ 

،    2020إلى حدود سنة    1983توضح لنا هذه القراءة أّن اإلنتاج العددي للمجلّة المغاربيّة للتوثيق والمعلومات منذ ظهورها سنة  

ذكرنا إلى التقطعات وفترات التوقف على الصدور والتي قد امتدّت   ( عدد سنوي. وذلك يعود كما 29قد بلغ تسعة وعشرون )

 سنة  فقط.  24، في  2020لبعض السنوات، مما يحصر سنوات الصدور وإلى حدود 

وحتى ندقق في دراسة اإلنتاجيّة فإننا نلحظ تراوحا بين اإلرتفاع واإلنخفاض في نسبة المقاالت المنشورة، حيث بلغ أعلى معدل 

 ( في ثالثة أجزاء والعمل هو نتاج لفعاليات ندوة دوليّة.  15-14-13أعداد ) 3والذي جمع   2005الة ظهرت سنة مق 74نشر، 

مقالة منشورة، وهو أيضا نتاج لفعاليات بحوث المائدة المستديرة المغاربيّة   36بـ  1984لسنة    2بعد هذا المعدّل يظهر لنا العدد  

 ت حين تكون خالصة أعمال وندوات. األولى. وبشكل عام ترتفع نسبة المنشورا

/   2000-1983أّما بالنسبة لمدى ارتفاع أو انخفاض اإلنتاجيّة العلميّة بالمجلّة، فيوضح لنا الجدول ومقارنة بين الفترات الثالث )

أنقذ    (، تراجع هام في نسبة المنشورات، ولعّل ما نشر بالمجلة من فعاليات الندوات قد يكون قد 2011-2020/    2001-2010

 بعض الشيء مدى إنتاجيتها. 

ورقة، أي بنسبة   186، كان مجموع المقاالت المنشورة قد قدّر بـ  2000-1983وحتى نتبين هذا التراجع فإننا نذكر أنه بين الفترة  

 مقالة، رغم فترات االنقطاع التي شهدتها المجلّة في بداياتها.    447من مجموع   % 42

   %  26إلى نسبة    2020-2011،  لتنحدر أكثر بين  2010-2001مقالة نشرت بين    145، بمعدّل  %  32تراجعت هذه النسبة إلى  

هذا اإلنخفاض والذي قد ال نجد له مبررا علميّا، غير أنه يعود ربما إلى    (1)مقالة منشورة. ويوضح لنا الشكل    116أي بمعدّل  

 مدة مرئيّة ومقروئيّة المجلّة.  سياسة وقرارات المجلة في اختيار ما ينشر أو لعله متعلق أيضا ب
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 ( : يوضح تراجع إنتاجيّة المجلة المغاربيّة للتوثيق والمعلومات1شكل )

 2020-2010/2011-2001/ 2000-1983بالمقارنة بين الفترات 

 

معلومات الغاية منها تثمين  ال تقتصر إنتاجيّة المجلّة المغاربيّة للتوثيق والمعلومات على المقاالت المنشورة وإنما نجد كتابات أو  

الجهود العلميّة، حيث نجد النصوص التشريعيّة والمراسم وقوانين وأنظمة مكتبيّة مثل النظام األساسي لإلتحاد العربي للمكتبيين 

 وأخصائي المعلومات.

باللغتين الفرنسيّة واإلنجليزيّة   باللغة العربيّة أو  والتي ضمت منشورات المعهد  كما تنشر المجلّة موجز الدراسات التي نشرت 

العالى للتوثيق من كتب وأعمال وتقارير مؤتمرات وندوات وحلقات وأيام دراسيّة وقائمة الحلقات الدراسيّة األسبوعيّة التي نظمها 

المعهد، كما تدرج أيضا ملخصات المداخالت المقدمة في التظاهرات. وتعلن المجلّة أيضا عن األعمال تحت الطبع من كتب  

اليات باللغات الثالث والتي تهتّم بكل ما يتعلق بعلم التوثيق والمكتبات والألرشيف، إضافة إلى مراجعات الكتب مع إدراج وفع

فهارس وبيبليوغرافيات الكتب التي وصلت للمعهد العالي للتوثيق. تعلن المجلّة أيضا عن الرسائل الجامعيّة وأطروحات الدكتوراه  

ملخصات األعمال األكاديميّة في مختلف مراحل الدراسة: من رسائل ختم الدروس لدبلوم الدراسات  التي تمت مناقشتها، وتدرج  

 العليا المتخصصة في إدارة المكتبات أو رسائل الدكتوراه في لغتين في ما أطلق عليه بـ "حصاد السنة"، إضافة إلى ملفات التأهيل. 

وثيق والمكتبات واألرشيف فتضّم افتتاحيات وأوراق تقدم الشخصيّة بيوغرافيا  وأّما في األعداد الخاصة بتكريم أحد أعالم علم الت

 وأيضا مساره العلمي في التخصص، كما تعلن المجلّة عن اللجان العلميّة الخاّصة باألعمال والفعاليات المنشورة.
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 التوزيع الموضوعي للمقاالت بالمجلّة المغاربيّة للتوثيق والمعلومات:  3.3 

مقالة، تناولت    447،  2020إلى حدود شهر ديسمبر من سنة    1983جلة المغاربيّة للتوثيق والمعلومات منذ ظهورها سنة  نشرت الم

بالتوزيع  الخاص  العنصر  في  سنتبيّنها  والتي  واألرشيف،  والتوثيق  بالمكتبات  أساسا  والمتعلقة  المعلومات  علم  فروع  مختلف 

لعادي للمجلّة أو فعليات ملتقيات تنشر في أعداد للمجلّة، أو في أعداد خاصة بتكريم  الموضوعي، سواء كان ذلك في العدد الدوري ا

 أحد أعالم علم المكتبات والتوثيق واألرشيف. 

العامة التي رسمتها من خالل هذا العنصر، سنعمل على تبيّن توزيع المواضيع الفرعيّة لتخصص علم المعلومات، حسب التوجهات  

المجلة لنفسها، ومدى التزامها بالخط التحريري لها، من خالل ثالثة جداول، تشير إلى ثالث فترات، أطلقنا عليها بالعشريات 

إلى سنة   2011، ومن سنة 2010إلى سنة  2001، ومن سنة 2000إلى سنة  1983الثالثة، التي مّرت بها حياة المجلّة من سنة 

2020 . 

 2000-1983( : إنتاجيّة المجلّة المغاربيّة للتوثيق والمعلومات والتوزيع الموضوعي للمقاالت بين 3) الجدول

 

عدد  السنة  

 المقاالت 

فهرسة  

 وتصنيف  

أدب 

وترجمة  

 وإعالم

أرشيف  

وتوثيق  

وتاريخ  

وتاريخ الكتاب  

والمكتبات  

 وحفظ التراث  

العام   التكوين 

وتدريس  

المكتبات  

والتوثيق  

 واألرشيف 

مهن  

المعلومات  

ومصادرها  

والنشر  

 والقراءة 

تكنولوجيا  

 المعلومات 

 مالحظات 

1983 16 4 4 4 2 2   

 فعاليات    36    36 1984

1985 21 .4 1 8 3 4 1  

1986 26   7  8 2 8 1  

1987 25   12 6 5 2  

 فعاليات 14      14 1992

1993 05     4 1  

 فعاليات 9 4 4 1   18 1998

2000 25 1   5 9 10  

  38 36 58 33 5 16 186 المجموع
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مقاال وزعوا بين فروع علم المكتبات والتوثيق واألرشيف،    186والتي بلغت    2000-1983يبيّن لنا الجدول عدد إنتاجيّة المجلّة بين  

         التالي سيكون ركيزتنا لذلك:  (2)وحتى نقيّم نسبة التوزبع الموضوعي خالل هذه الفترة، فإّن الشكل 

 

 

 2000و 1983المنشورة بالمجلة المغاربيّة للتوثيق والمعلومات بين ( : توزيع المواضيع للمقاالت2شكل )

 

أّن أغلب الكتابات قد تناولت بشكل أساسي   (2)وما يمدّنا به الشكل    (3)نالحظ من خالل المعطيات الرقميّة بالجدول  

، ولعّل هذه النسبة المرتفعة نسبيّا،  %31مقالة وبنسبة    58مسألة التكوين العام وتدريس المكتبات والتوثيق واألرشيف وقد بلغت  

سنة   األولى  المغربيّة  المستديرة  المائدة  انعقاد  بالمغرب  1983تبررها  والمعلومات  واألرشيف  المكتبات  علوم  تدريس  حول   ،

سنة   أعمالها  نشرت  والتي  التخصص 1984العربي.  هذا  المعرفيّة في  الحركيّة  وتنشيط  تفعيل  إطار  في  المائدة  هذه  انعقدت   .  

 (.  1984وانفتاحه على الخبرات العربيّة والعالميّة. وأيضا لنشر الدراسات العلميّة األكاديميّة بمختلف اللغات )التميمي، 

، ثّم الدراسات التي  %20مقالة وبنسبة    38تلت النسبة األولى، الكتابات التي تناولت تكنولوجيا المعلومات، حيث بلغ كل منها   

وا المعلومات  مهن  بنسبة  تناولت  المواضيع    36)  %19لنشر والقراءة  إلى  المنسوبة  المقاالت  في  االرتفاع  هذا  مقالة(، ويبرّر 

المذكورة، إلى انعقاد الملتقى الدولي حول تدريس علم التوثيق والمكتبات واألرشيف إزاء تحديات التكنولوجيا الحديثة والذي انعقد  

 .  1989نوفمبر  27إلى  24من 
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حول مسألة التحديث التكنولوجي أمام متطلبات العصر، في زمن يرى فيه مدير المجلة حينها   1992لة سنة  مقا   14وأيضا لنشر  

أّن عهد المحافظ الذي يجمع ويحمي األرصدة الوثائقيّة وهو في برجه العاجي، قد ولّى. حيث تتجلى حسب رأيه القيمة الوثائقيّة 

ت المتشعبة في ميادين الحياة...وفي المؤسسة اإلقتصاديّة وفي مخابر البحث  في عهد اإلنفجار اإلعالمي في استجابتها للحاجيا 

 (.  1992وفي المكتبة وفي مراكز التوثيق وفي كل حقول المعرفة ومراكز اتخاذ القرار )الشاطر، 

في   انعقد  ذلك  الت1997مارس    17-16-15بعد  المعلومات:  وعلوم  المعلومات  "مجتمع  حول  الدولي  الملتقى  بتونس  حديات  ، 

سنوات. والمالحظ من خالل   5، بعد انقطاع المجلّة عن الصدور لمدّة  1998والمتطلبات الجديدة " والذي نشرت أعماله سنة  

 الكتابات أنها لم تخرج عن المسار الجديد والتوجه نحو تحديث أساليب التكوين وممارسة المهنة اعتمادا على التكنولوجيات الجديدة. 

التي اهتمت باألرشيف والتوثيق والتاريخ وتاريخ الكتاب والمكتبات وحفظ التراث أهميّة من حيث العدد، إذ    وال تقّل المقاالت 

ثم ّ  %18عنوانا ونسبة    33بلغت   بعض الكتابات حول األدب   ، %9مقالة اهتمت بمسألة الفهرسة والتصنيف أي بمعدّل    16، 

، % 3وحددها الرسم البياني بـ  السنوات األربع األولى لظهور المجلّة مقاالت نشرت خالل 5والترجمة واإلعالم والتي عدّت بـ 

وربما يفّسر قبول مقاالت بعيدة نوعا ما عن التخصص، ما هو إالّ سعيا لقبول ما يضيف معرفيّا، بغض النظر على مجاله ودعما 

 من القائمين عليها حتى تنطلق إصدارات المجلّة. 

( الذي يمدّنا بعدد إنتاجيّة 4، فإننا نطلع عليها من خالل الجدول )2010-2001للمجلّة والممتدّة بينأّما المرحلة العمريّة الثانية  

والتي بلغت   مقال وزعوا على فروع علم المكتبات والتوثيق واألرشيف، كما نلحظ أيضا تراوح في نسبة توزيع    145المجلّة 

 التالي: ( 3)مواضيع المقاالت من خالل الشكل 
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 2010-2001( : إنتاجيّة المجلّة المغاربيّة للتوثيق والمعلومات والتوزيع الموضوعي للمقاالت بين 4الجدول )

عدد  السنة 

 المقاالت 

فهرسة  

وتصنيف  

 اإللكتروني 

ودراسة  

المجموعات  

 الرقمية 

التوثيق   

واألرشيف  

التراث  

المخطوط  

 والمطبوع  

التكوين  

عن   والتعليم 

 بعد

مهن  

المعلومات   

والنشر  

 والقراءة 

الرقمنة   زمن 

والمصادر  

 المفتوحه 

تكنولوجيا  

 المعلومات 

 مالحظات 

2001 17 8   1 5 3  

مقاالت    4  8 2  2  2 18 2002

للعدد 

 الخاص 

 فعاليات 74      74 2005

2006 14 1   2 7 4  

2007 12     10 2  

2009-

2010 

10    3 4 3  

 4 94 28 6 2  11 145 المجموع
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 2010-2001( : توزيع المواضيع للمقاالت المنشورة بالمجلة المغاربيّة للتوثيق والمعلومات بين 3الشكل )

 

نالحظ سيطرة المنشورات التي تطرقت إلى مجال تكنولوجيا المعلومات بنسبة    ( 3الموضح في الشكل )  في قراءة للرسم البياني

مقالة، نشر أغلبها في إطار فعاليات الندوة الدوليّة حول "المعلومة الرقميّة ورهانات مجتمع المعلومات"   94وتعدّ باألرقام     %  67

لبالد التونسيّة القّمة العالميّة حول مجتمع المعلومات  بتونس، وذلك بمناسبة احتواء ا  2005أفريل من سنة    16-14والتي انعقدت  

 في شهر نوفمبر من نفس السنة. 

. وقد تعرضت  2004و  2003بعد انقطاع المجلّة عن الصدور خالل السنوات    15و 14و  13، األعداد  2005جّمع إصدار سنة  

تها ومستخدميها، وإلى مسألة الهندسة الرقميّة الكتابات في هذه األعداد المجمعة إلى علوم المعلومات في عصر الرقمنة وشبكا 

واستراتيجيات التنمية بالمعلومة الرقميّة. طرحت هذه المواضيع في إطار إنعقاد قّمة المعلومات بتونس والذي بّرر في نفس الوقت  

 ألعداد المذكورة.  موضوع الندوة الدوليّة حول المعلومة الرقميّة ورهانات مجتمع المعلومات والتي نشرت فعالياتها في ا

مقالة، حيث تبقى مقاربة   28أي     %20المست دراسات هذه الفترة بشكل مباشر أو غير مباشر مهنة أخصائي المعلومات، بنسبة  

السوق. حاجيات  وحسب  العلميّة  المستجدات  حسب  وتتحّور  تتغير  إذ  تطور،  في  المعلومات  مهنة  تطرحها  التي   اإلشكاليات 

أي بمعدل     %8أقل على موضوع الفهرسة والتصنيف اإللكتروني ودراسة المجموعات الرقمية بنسبة    تتوزع بقية النسب بشكل

، واحتلت المقاالت التي تناولت مسألة التوثيق واألرشيف %4مقاالت وبنسبة   6مقالة، ثّم مسألة التكوين والتعليم عن بعد بـ    11

 ، بمعدّل مقالين فقط.% 1والتراث نسبة 
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بالتوجه العالمي نحو قضايا متعلقةيعلل هذا   التقني، من فهرسة    التفاوت  البعد  بالتكنولوجيا، حيث الحظنا تراجع الكتابات في 

. وليعود مع العشرية  2007( مقال سنة  0، فصفر )2006مقال بعد سنة    1إلى    2001مقاالت سنة    8وتصنيف حيث تراوحت من  

التخصص وارتباطه بمبدأ التحديث العلمي والمتعلق أساسا بالمعلومة، وهذا ما يجعل   الثالثة لكن باحتشام. وقد يعود ذلك إلى طبيعة 

 تخصص علم المعلومات غير قادر أن يكون بمعزل عن هذه التطورات.

مقالة   116(، مجموع 5، فقد ظهر خاللها وحسب ما يقدّمه لنا الجدول )2020إلى سنة  2011أّما الفترة الثالثة والممتدّة بين سنة 

 زعت على التخصصات الفرعيّة لعلم المعلومات في عالقة بالتكنولوجيا. و

 

 2020-2011( : إنتاجيّة المجلّة المغاربيّة للتوثيق والمعلومات والتوزيع الموضوعي للمقاالت بين 5الجدول )

عدد  السنة 

 المقاالت 

فهرسة  

وتصنيف  

 اإللكتروني 

ودراسة  

المجموعات  

 الرقمية 

الوثائق  

غير  

 الورقيّة 

التوثيق  

واألرشيف  

التراث  

المخطوط  

 والمطبوع  

التكوين  

عن   والتعليم 

 بعد

مهن  

المعلومات   

والنشر  

 والقراءة 

الرقمنة   زمن 

والمصادر  

 المفتوحه 

تكنولوجيا  

 المعلومات 

 مالحظات 

2011 13 4  1 1 2     5  

2012-  

2013 

12 1  1 4 5 1  

 فعاليات     12  12 2014

2015 11 1 1 1 2 5 1  

 فعاليات  19     19 2016

2017 13 1  2 1 8 1  

 عدد خاص 3 5 2 3  1 14 2018

2019 11   1 2 7 1  

مقال    1  6 2 1 1  11 2020

خارج 
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توجهات 

 للمجلة 

 1 12 57 14 10 14 8 116 المجموع

 

 ولعّل الشكل التالي سيساعدنا على تقديم قراءة تحليليّة للمعطيات.

 

 

 2020-2011توزيع المواضيع للمقاالت المنشورة بالمجلة المغاربيّة للتوثيق والمعلومات بين ( : 4الشكل )

 

نلحظ أّن المنشورات التي اهتمت بمهن المعلومات والنشر والقراءة زمن الرقمنة والمصادر المفتوحة قد    ( 4)من خالل الشكل  

المقارنة مع غيرها في فروع التخصص األخرى، إلى نشر  مقالة. ويعود ارتفاع هذه النسبة ب  57، بمعدّل   %50حازت نسبة  

فعاليات الندوة الدوليّة حول النفاذ المفتوح "النفاذ المفتوح إلى المنشورات العلميّة بين االستخدام وحفظ الذاكرة الرقميّة" والذي  

غته حركة النفاذ المفتوح في بلدان  ورقة علميّة تقييميّة لما بل  19، حيث كانت حصيلة هذه الندوة  2016ديسمبر    3-1انعقد في  

الجنوب، وخاصة في الدول العربيّة واإلفريقيّة، إلى جانب تبادل األفكار والمواقف بين الباحثين حول النموذج الجديد لإلتصال  

ن، على العلمي، مع ما توفره من نظرة فاحصة للتطورات الراهنة وخاّصة التجارب الناجحة لدى الشركاء األوروبيين واألمريكا 
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(، الصادر عن جامعة لوند في السويد. إضافة 116-107، صص 2016( )بالهامل، DOAJغرار دليل دوريات النفاذ المفتوح )

 (. 20-11، صص2016إلى أّن هذا المفهوم مازال في اللغة العربيّة يستحق اهتماما خاص )هويسة، 

مقالة. وهي نتاج فعاليات الندوة الدوليّة حول   14وفي مجملها    ،  %12أّما النسبة الثانية للمنشورات خالل هذه العشريّة فقد بلغت 

  2014والتي نشرت سنة    2013ديسمبر    6و  5"األرشيف السمعي البصري والذاكرة في العصر الرقمي" والذي انعقد بتونس في  

عالقة مع التطور التكنولوجي والعصر الرقمي حيث تميّز موضوع الندوة بتناوله جزء من التراث والذاكرة الثقافيّة للمجتمع في  

وتأثيره على إنشاء األرشيف السمعي البصري ومعالجته وحفظه وتثمينه، ومدى تأثير تقنيات الرقمنة على أصليّة الوثائق السمعيّة  

 (.2014البصريّة ووفائها للذاكرة )الورفلي، 

ي مع المنشورات التي تناولت التعليم عن بعد، حيث حازت نسبة  تتساوى تقريبا المنشورات التي تناولت التراث السمعي البصر

مقالة. لتأتي في مرتبة بعدها الدراسات   12ومجموع    %10، ثّم نجد الدراسات التي اهتمت بالتكنولوجيا الحديثة بنسبة    .12%

ظ تراجع للدراسات التي تناولت مقاالت، ثّم ومّرة أخرى نالح   10وبمعدّل    %9التي تناولت التوثيق واألرشيف والتراث بنسبة 

 مقاالت والتي نلحظ تقريبا تراجعا هاما في التفكير حولها.   8ومجموع  .%7الجانب التقني للمهنة من فهرسة وتصنيف بنسبة 

  سنة   24ما نلحظه بشكل عام من خالل التوزيع الموضوعي للمقاالت المنشورة بالمجلة المغاربيّة للتوثيق والمعلومات على امتداد  

من الصدور الفعلي، أنه رغم تنوع الكتابات في كل فروع تخصص علم المعلومات، إالّ أّن الطابع الذي سيطر وبرز، هو ذلك  

الذي دفع نحو اعتماد التكنولوجيات الحديثة للمعلومات وسلط الضوء على أهميتها، سواء على مستوى التكوين أو على المستوى  

صر. ويبدو أنه توجه واختيار تدّعم بطبيعة األعمال والندوات التي انعقدت ونشرت في بعض  المهني، وذلك مسايرة لمتطلبات الع

 األعداد من المجلّة. 
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العدد   في  عليه  وقفنا  ما  مقال70-55بالصفحات    2020لسنة    29لكن  إدراج  هو  بعنوان: ،  الفرنسيّة   Travail et »باللغة 

construction de la santé mentale : pistes individuelles  et collectives pour limiter les risques 

4» psychosociaux (RPS) en entreprise  .  بالعمل العقليّة  قدّم هذا المقال طرحا لسبل اكتساب والمحافظة على الصّحة 

انحرافا قد خرج بالمجلّة عن  للحد من مخاطر اإلضطرابات النفسيّة األفراد والجماعات بالعمل. لم نجد تفسيرا لذلك، لكنه يبدو  

 مسارها وعن الخط التحريري الذي رسمته لنفسها باإللتزام بكل ما من شأنه أن يخدم علم المعلومات. 

 التوزيع اللغوي للمقاالت بالمجلّة المغاربيّة للتوثيق والمعلومات في عالقته بالمؤلفين:   4.3

علومات، إالّ أّن مؤسسيها قد التزموا بمبدأ التعدد اللغوي، حيث تستقبل مقاالت " للتوثيق والملمغاربيّةرغم صفة تسمية المجلّة بـ"ا

باللغة العربيّة أوغير العربيّة، من فرنسيّة أو انجليزيّة من أجل تأمين المناخ المناسب للثراء المعلوماتي واللغوي واستجابة لمبدأ 

 الحوار العلمي وحسن التواصل. 

أيض المجلّة  مؤسسو  اهتّم  المكتبات كما  علوم  في  العربيّة  المراجع  لتعزيز  سعيا  وذلك  أجنبيّة،  لغات  من  المعّربة  بالدراسات  ا 

واألرشيف والمعلومات، وحتى تكون البالد التونسيّة "همزة وصل" بين الوطن العربي والعالم الغربي بتفعيل الديناميكيّة المعرفيّة 

ن سنعمل من خالل الجدول التالي على تبيّن التوزيع اللغوي للمقاالت المنشورة (. في هذا الشأ1983والحركة الحضاريّة )التميمي،  

   محاولين تقديم تفسير لما سنخلص إليه من مالحظات.

 

 2020-1983(: التوزيع اللغوي للمقاالت بالمجلّة المغاربيّة للتوثيق والمعلومات 6الجدول )

 المالحظات  اللغة  العدد سنة النشر 

 أجنبيّة  عربية 

1983 1 08 08  

 مقاالت كتبت بالعربيّة والفرنسيّة  3بينهم  21 15 2 1984

 مقال كتب بالعربيّة والفرنسيّة  1بينهم  12 09 3 1985

 مقال كتب بالعربيّة والفرنسيّة  1بينهم  13 13 4 1986

1987 5 16 09  

 
pistes individuelles  et collectives pour  Travail et construction de la santé mentale :الترجمة العربيّة للعنوان الفرنسي:      4

limiter les risques psychosociaux (RPS) en entreprise    السبل الفردية والجماعية للحد من المخاطر النفسية  لعمل وبناء الصحة النفسية"ا :

 " العمل فيواالجتماعية 
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 فعاليات  10 04 6-7 1992

1993 8 00 05  

 فعاليات  15 03 9 1998

 مقال كتب بالعربيّة واإلنجليزيّة  1عدد خاص / من بين المقاالت  14 11 10 2000

2001 11 05 12  

 مقال بالعربيّة  والفرنسيّة 1عدد خاص / من بين المقاالت  12 06 12 2002

 فعليات  74 00 13-14-15 2005

2006 16 03 11  

2007 17 06 06  

2009- 2010 18-19 30 07  

2011 20 04 09  

2012- 2013 21-22 06 06  

 فعليات  11 01 23 2014

2015 24 06 05  

 فعليات  14 05 25 2016

2017 26 09 04  

     

 عدد  خاص 07 07 27 2018

2019 28 09 02  

     

2020 29 05 06  

 

بالعدد الجملي للمقاالت والدراسات المنشورة بالمجلة المغاربيّة للتوثيق والمعلومات، وهو كما    ( 6)تمدّنا قراءة سريعة للجدول  

من مجموع    %  34مقالة بنسبة    154مقالة، موزعة بين ما هو باللغة العربيّة، وقد بلغت     447ذكرناه في التقديم السابق قد بلغ  

 .    %66فقد قدّرت النسبة بـ  5مقالة. وحسب الشكل عدد  293المقاالت، ومنها ما هو باللغة األجنبيّة وتعدّ بـ 
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 2020-1983( : نسبة التوزيع اللغوي لمقاالت المجلّة المغاربيّة للتوثيق والمعلومات 5الشكل )                   

 

، نجد بعض الكتابات باللغة 2020إلى سنة  1983بتصفح مقاالت المجلّة وصفحات فهارس األعداد المنشورة منذ ظهور المجلّة 

لتي غلب عليها اعتماد الفرنسيّة كلغة كتابة سواء للتونسيين أو لغير التونسيين من عرب أو  اإلنجليزيّة تتخلل األعمال األجنبيّة ا

األعداد  اإلنجليزيّة حسب  أو  الفرنسيّة  باللغة  الكتابة  ونسبة  األجنبي  اللغوي  التوزيع  سنوضح  التالي  الجدول  أجانب. من خالل 

 والسنة. 

 

 2020-1983ليزي( للمقاالت بالمجلّة المغاربيّة للتوثيق والمعلومات انج –( : التوزيع اللغوي األجنبي )فرنسي7الجدول )

 المالحظات   اللغة  العدد سنة النشر 

 فرنسية  انجليزيّة 

1983 1 01 07  

1984 2  21  

1985 3  12  

1986 4  13  

1987 5 4 05  

 فعاليات  08 2 6-7 1992



ARID International Journal of Informetrics and Scholarly Communication (AIJISC) VOL: 3, NO 4, January 2022 

 

37 
 

1993 8  05  

 فعاليات 15  9 1998

 مقال كتب بالعربيّة واإلنجليزيّة في  11 3 10 2000

 عدد خاص

2001 11  12  

 عدد خاص 12  12 2002

 فعليات  71 3 13-14-15 2005

2006 16 01 10  

2007 17  06  

2009-2010    18-19 02 05  

2011 20  09  

2012-2013   21-22 01 05  

 فعاليات 10 01 23 2014

2015 24  05  

 فعاليات 12 02 25 2016

2017 26  04  

 عدد خاص 07  27 2018

2019 28  02  

2020 29  06  

 

أعداد من بينها ما هو أعداد    10، أن المجلّة قد استقبلت فعال الكتابات باللغة اإلنجليزيّة التي نلمسها في  (7)يثبت لنا الجدول  

( وبالسنة  19-18)العدد    2010-2009( وبالسنة  15-14-13)العدد    2005( وبالسنة  7-6)العدد    1992مجمعة والخاصة بالسنة  

منشور باللغة األجنبيّة، وبالتالي   293من     %7مقالة، ما قدره  20(. وتعدّ المقاالت اإلنجليزية بـ  22-21)العدد    2012-2013

 حسب الشكل التالي:  % 93مقالة أي بنسبة  273نحصر ما كتب باللغة الفرنسيّة 
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 (: الفارق النسبي بين الكتابات باللغة الفرنسيّة والكتابات باللغة اإلنجليزيّة6الشكل )

 2020-1983بالمجلة المغاربيّة للتوثيق والمعلومات 

 

، والتقسيم اللغوي الدقيق بين العربي والفرنسي واإلنجليزي فإننا 447وبالرجوع مّرة أخرى إلى مجموع المقاالت والتي عدّت بـ 

، في حيبن تأخذ اللغة العربيّة الموقع %  61ّن للغة الفرنسيّة الحظ األوفر في الكتابات حيث تحتل المرتبة األولى بنسبة  نلحظ أ 

 .  %  5، أّما اإلنجليزيّة فتحتل الترتيب الثالث بنسبة  %34الثاني بنسبة 

 

 والفرنسيّة اإلنجليزيّة الفارق النسبي بين الكتابات باللغة العربيّة (: 7الشكل )

 2020-1983بالمجلة المغاربيّة للتوثيق والمعلومات 
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ربيّة  تجعلنا هذه القراءة الجليّة نتساءل لماذا تغلب الدراسات الفرنسيّة المنشورة بالمجلّة المغاربيّة للتوثيق والمعلومات على اللغة الع

 بي ؟ بما هي اللغة األم للبالد التونسيّة والتي تعتبر بلد عر

تجعلنا ال نقف عندها، حيث إنها ال تعتبر ذات وزن مقارنة مع غلبة   %5إّن النسبة الضعيفة للمقاالت المنشورة باللغة اإلنجليزيّة 

المنشورات باللغة الفرنسيّة والتي تجد لها مبرر تاريخي في الحقيقة، حيث خضعت البالد التونسيّة إلى فترة استعمار فرنسي امتدّ  

عربيّة، تكّون بها جيل سابق وتخّرج منها إطارات ومفكرين، -، هذه السيطرة الفرنسيّة قد تركت مدارس فرنكو1956ى  إل  1881من

يغلب عليهم اللسان الفرنسي. من جانب آخر، فإّن اإلستعمار الفرنسي قد ترك آثاره وتبعاته والتي تجلت في طبيعة المعامالت بعد  

 لتكون مكثّفة مع األطراف الفرنكفونيّة. 1957 االستقالل ثّم إعالن الجمهوريّة في

لغة الكتابة ال تكون عادة بمعزل عن طبيعة المؤلف وتكوينه، وللتدقيق في هذه المسألة، فنحن أمام إجباريّة التبرير أو البحث في  

اتب، لعّل ذلك يمكننا من قراءة  طبيعة تكوين الباحث أو هويته، وحتى نتبيّن ذلك، فإننا نضع جدول نذكر فيه لغة الكتابة وهويّة الك

 إلنتماء المؤلفين سواء إلى مدارس أو إلى أصول وهويّة. 

 ( : المقاالت المكتوبة باللغة األجنبيّة وبيان هويّة المؤلف8الجدول )

 عدد المقاالت األجنبيّة وهويّة المؤلف  

  المؤلّف  انجليزيّة  السنة 

 

 المؤلف  الفرنسيّة 

 عرب6تونسي+ 1 07 أجنبي 1 1 1983

 عرب 8تونسي +  13 21   1984

 أجنبيان  2عرب+ 3تونسيون +  7 12   1985

 أجنبيان  2عرب + 6تونسيون +  6 13   1986

 أجنبي1عرب +  3تونسي +  1 05 أجانب4 4 1987

 أجانب 4عربي + 1تونسيون + 5 08 أجنبي 1عربي  + 1 2 1992

 أجنبي 1تونسيون +  4 05   1993

 أجانب 4عرب +  3تونسيون +  8 15   1998

)تونسي   1تونسيان+2 3 2000 مشترك 

 وأجنبي( 

 أجانب  6عربي +  1تونسيون + 10 11

 أجنبيان  2عرب + 5تونسيون +  8 12   2001

 عربي 1تونسيون +  11 11 عربي  1 1 2002
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)تونسي   1أجنبيان+2 3 2005 مشترك 

 وأجنبي( 

 أجنبي  62عربي +  14تونسي +  27 71

 أجنبيان  2تونسيون +  8 10 مشترك )تونسي وعربي( 1 1 2006

 عربي 1تونسيون +  6 06   2007

2009-

2010 

)تونسي    1 2 مشترك 

 تونسي 1وعربي(+

 أجنبي 1تونسيون +  6 05

 أجانب 4تونسيون +  10 09   2011

2012-  

2013 

 أجانب 4تونسيون +  4 05 تونسي1 1

 أجانب 7تونسيون +  9 10 عربي 1 1 2014

 عربي 1تونسيون +  4 05   2015

مؤلفين لمقال  5أجنبي )1أجنبي+1 2 2016

 واحد(

 أجنبي  21عرب +  9تونسيون +  4 12

 أجانب 3تونسي +  1 04   2017

 أجنبي 1عرب +  3تونسيون + 6 07   2018

 أجانب 2تونسي +  1 02   2019

 أجانب 5عربي + 1تونسي +  2 06   2020

  8 20 المجموع 

 تونسيون 

  162 273  أجانب  14 عرب  5

 تونسي 

 أجنبي  134 عرب  63

 

أّن مجموع المؤلفين للمقاالت باللسان الفرنسي (  8)طرحنا التساؤل حول ارتفاع نسبة المقاالت الفرنسيّة؟ ونتبيّن من خالل الجدول  

مؤلف أجنبي وأغلبهم   134مؤلّف عربي أغلبهم من الجزائر ثّم المغرب، و  63مؤلف تونسي، و  162، وزعوا بين  359قدّروا بـ   

 فرنسيين. 

  14تونسي و 27بل مؤلفا أجنبي، مقا   62، 2005، حيث بلغوا سنة 2016و 2005غلبت كتابات األجانب في المنشورات للسنتين 

عرب.    9تونسيون و  4كاتبا أجنبي لمقالة علميّة، مقابل    21، فقد بلغوا  2016كاتب مقال. وأّما في سنة    103عربي من مجموع  

ولعّل مبرر ذلك هو أّن المقاالت خالل هاتين السنتين هي نتاج فعاليات ندوات دوليّة، حيث إن طبيعة الموضوع ومستجداته قد  

وبمناسبة انعقاد قّمة المعلومات في تونس حيث طرحت الندوة حينها   2005هتمام األجانب، ونلحظ ذلك خاصة سنة  جلبت انتباه وا

موضوع المعلومة الرقميّة ورهانات مجتمع المعلومات، وتعتبر هذه المقاربة في ذلك التاريخ من المستجدات تونسيّا وعربيّا. وهذا  
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سبة األجانب في الكتابة حوله. إضافة إلى أّن معدل المقاالت العربيّة خالل هذه السنة  ما جعل نسبة التونسيون والعرب يقل عن ن

( مقال. وبتصفح األعداد، نلحظ أّن من المقاالت ما كتب بالشراكة بين تونسيون وعرب وخاّصة بين تونسيون وأجانب، 0قدّر بـ )

معي في اختصاص علم المعلومات بالمعهد العالي للتوثيق، قد ولعّل ذلك يبّرر طبيعة التكوين، حيث إّن أغلب أطر التدريس الجا

للكتابة   سواء  العلميّة  العالقات  استرسلت  هنا  ومن  األولى.  بالدرجة  فرنسا،  وخاّصة  فرنكفونيّة  ببلدان  العليا  دراساتهم  واصلوا 

 نسيون والعرب. الفردّيّة أو المشتركة باللغة الفرنسيّة. أّما الكتابات باللغة العربيّة فقد خّصت التو

 (: تعداد لمؤلفي المقاالت باللغة العربيّة9الجدول )

المقاالت  السنة 

 العربيّة 

 المقاالت المشتركة    المؤلّفين  

1983 08 08  

1984 15 15  

 ( عرب 2مقال مشترك بين مؤلفين ) 1 10 09 1985

 إنجليزي مقال لتونسي مترجم عن  1مقال لتونسي مترجم عن فرنسي+  1 15 13 1986

1987 16 16  

1992 04 04  

1993 00 00  

1998 03 03  

 ( تونسيين 2مقال مشترك بين مؤلفين ) 1 12 11 2000

2001 05 05  

2002 06 06  

2005 00 00  

2006 03 03  

 ( تونسي وعربي2مقال مشترك بين مؤلفين ) 1 07 06 2007

2009-

2010 

30 03  

(  2مقال مشترك بين مؤلفين ) 1( تونسيين +2مشترك بين مؤلفين )مقال  1 06 04 2011

 جزائريين 

2012-  

2013 

مقال مشترك بين  1( مؤلفين)تونسي وعربيان(+3مقال مشترك بين ) 1 09 06

 ( تونسيين 2مؤلفين)
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 ( مؤلفين جزائريين 3مقال مشترك بين ) 1 03 01 2014

( مؤلفين 3مقال مشترك بين ) 1عرب+( 2مقال مشترك بين مؤلفين ) 1 11 06 2015

 ( مؤلفين تونسيين 3مقال مشترك بين )  1جزائريين  + 

 مقاالت مشتركة بين جزائريين  3 10 05 2016

 مقاالت مشتركة بين جزائريين  3 12 09 2017

 ( مقالين مشتركين بين جزائريين 2) 09 07 2018

(  2مقال مشترك بين مؤلفين )  1تونسيين + ( 2مقال مشترك بين مؤلفين ) 1 12 09 2019

 (2مقال مترجم عن مؤلفين أجنبيين )  1جزائريين +  

مقال مشترك بين مؤلفين 1( تونسي وعربي + 2مقال مشترك بين مؤلفين )1 07 05 2020

 ( جزائريين  2)

  186 154 المجموع 

 

مؤلف، ويعود ارتفاع عدد المؤلفين على عدد المقاالت المنشورة الشتراك   186مقالة، قدّمها    154يعدّ مجموع الكتابات العربيّة بـ  

مقاال باللغة العربيّة، ومن المالحظ أّن نسبة ارتفاع  25العديد من المؤلفين بصفة ثنائيّة أو أكثر أحيانا في كتابة مقاالت، عدّت بـ  

الباحثين الجزائريين حيث تجمع أغلبها بين  ، خاصة من  2011لسنة    20ظاهرة الكتابة المشتركة قد تدعمت منذ العدد   طرف 

األستاذ وطالبه، إضافة إلى بعض المقاالت المشتركة بين األساتذة سواء كانوا جزائريون أو تونسيون أو تونسيون وعرب في  

 بعض األحيان. 

لفين فرنسيين وأّما المقال  منها عّرب عن اللغة الفرنسيّة لمؤ  2مقاالت معّربة من طرف تونسيين،    3كما تخللت بعض األعداد  

الثالث فقد عّرب عن اللغة اإلنجليزيّة لمؤلفة عربيّة األصل. وتعتبر هذه المبادرات رغم تواضعها مؤشر انفتاح على الكتابات 

 األخرى وتواصل وتفاعل معرفي إلتاحة المعلومة بأكثر من لغة. 

مّؤلف من بينهم    572بمجموع  (  9)و  (8)لمعلومات فقد مدّنا الجدولين  في تعداد عام لعدد المؤلفين بالمجلّة المغاربيّة للتوثيق وا

 . %63كاتب باللغة الفرنسيّة بنسبة    359و %5كاتب باللغة اإلنجليزيّة بنسبة  27، و  % 32كاتب باللغة العربيّة وبنسبة  186
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 (: توزيع نسبة المؤلفين حسب اللغات7الشكل )

رغم ارتفاع النسبة المئويّة للمقاالت المكتوبة باللسان الفرنسي سواء لمؤلفين عرب أو لغير العرب، إالّ أّن هذه النسبة قد بدأت في 

التالي، في تراجع نسبي، مقابل االرتفاع النسبي أيضا للمنشورات باللغة العربيّة والتي تعود    (8)السنوات األخيرة، وحسب الشكل  

 ن العرب. خاّصة للباحثي

 فكيف يمكن أن نفهم هذا التغيير النسبي في لغة الكتابة؟

 

 

 : ارتفاع نسبي للمقاالت العربيّة مقابل تراجع نسبة المقاالت باللغة األجنبيّة.(8) شكل
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النسبي   النمو  نحو  الطفيف،  المنعرج  هذا  تفسير  واللسانيين، على  للغويين  التفكير  تساعدنا بعض فرضيات  باللغة ربّما  للكتابة 

(  76، ص2007،  جوزيفعلى أّن اللغة حدث اجتماعي )  Ferdinand de Saussureفرديناند ديسوسور  العربية، حيث يؤّكد

اللغة والمجتمع تشاكال بنيويا. فما يحصل في بنية أحدهما ال يكون بمنأى على اآلخر. في نفس السياق، يذكر محمد   وأنه بين 

تقوم بين اللغة والمجتمع عالقة تأثير وتأثّر وإّما أن يكون لهما نفس المفعول في التكوين الموازي لتنسيق األوراغي أنه إّما أن  

 (. 19، ص2002اللغة وبنية المجتمع االثقافيّة. وفي كلتا الحالتين هناك تفاعل بين المجتمعات ولغاتها )األوراغي، 

ّوة اللغة وتقهقرها بقّوة أو ضعف المجتمع الذي تعيش فيه، وذلك تصديقا لقول  كما تذهب جّل الدراسات اللسانيّة واالجتماعيّة بين ق

(، حيث إّن كّل تغيير في توزيع القّوة يؤدّي إلى تغيير في توزيع 7، ص2007،جوزيفبن خلدون "أّن غلبة اللغة بغلبة أهلها " )

 عالم من أفكار وثقافات ومعارف جديدة. اللغات، وبذلك يعود جمود اللغة أو نموها إلى وضع أهلها، وما يجري في ال

اعتمادا على ما ذكر، ربّما ندرك أن أمرا قد جعل من المؤلفين التونسيين والعرب يتجهون أكثر اليوم  نحو اعتماد لغتهم األم، قد  

الفائدة على جمهور يكون ذلك من باب التنويع وإثراء رصيدهم من الكتابات، أو أن يكون اتجاه نحو التعريب، أو قد يكون لتعميم 

 القراء على الصعيد العربي. 

 نتائج الدراسة:  

انطلقنا في بداية الدراسة، بهدف الوقوف على خصائص اإلنتاج الفكري للمجلة المغاربيّة للتوثيق والمعلومات من خالل دراسة  

 بيبليومتريّة، وانتهينا إلى جملة من النتائج نسوقها على التوالي: 

وي للمجلة المغاربيّة للتوثيق والمعلومات، وهو أمد يعتبر بطويل، إالّ أّن الغريب أّن المجلّة لم تحافظ لسنوات  رغم الصدور السن   -

على تواترها واستقرارها، حيث شهدنا أنها تعود للصدور في العديد من المّرات، بعد انعقاد مؤتمر، وتغيير إدارة المعهد. ولعّل  

 لم تكن للمجلّة المرئيّة المطلوبة لتستقبل المقاالت إالّ بعد اإلعالن عن تظاهرة علميّة يليها النشر.  ذلك يعطينا شرعيّة الفهم أنه ربما 

سنة    24عددا من بينها ما هو مجّمع خالل    29مقاال علميّة، بعد صدور فعلي في    447أماّ انتاجيّة المجلّة عدديا، والتي بلغت    -

ثر نشر فعاليات مؤتمرات أو انخفاض في األعداد العاديّة. ولعلّه يعتبر نقيصة في  صدور فعلي، فقد تراوحت بين االرتفاع على إ

سياسة النشر بالمجلّة، لكن في كل األحوال فإّن ذلك قد يشير إلى مبرر النقطة األولى وهو ضعف مرئيّة المجلّة عالميّا، كما قد  

تخصصين في علم المعلومات، إذ اقتصرت كتابات التونسيين بها يكون مرتبطا بالعدد المحدود جدّا لطلبة الدكتوراه التونسيين الم

 على  بعض المدرسين بالمعهد. 
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بالنسبة للتوزيع الموضوعي للمقاالت بالمجلّة، فيمكننا القول بشكل عام: إنّها قد ألّمت بتناول جوانب علم المعلومات من تأريخ   -

مات والتدخل التكنولوجي، والتي طرحت بشكل ملحوظ خاصة أثناء انعقاد  إلى الممارسة التقنيّة إلى استشراف مستقبل مهنة المعلو 

 المؤتمرات، وكانت تهدف لطرح المستجدات في مجال المعلومات. 

تعتبر المجلّة المغاربيّة للتوثيق والمعلومات، متعددة اللغات. لكن الحظنا أن المنشورات باللغة الفرنسيّة تتجاوز العربيّة بكثير.   -

ذا الصدد أننا حاولنا تبرير ذلك بالمعطى التاريخي، ثّم التكويني. من جانب آخر ترتبط لغة المقاالت المنشورة بشكل  ونشير في ه

أثناء المؤتمرات الدوليّة وتناولت بشكل   النقطة السابقة إلى أّن أغلب المواضيع قد طرحت  بالمواضيع، حيث أشرنا في  مباشر 

الها وأبعادها. كانت نسبة هامة من المشاركين بالمؤتمرات، أجانب من الناطقين باللسان حصري تكنولوجيا المعلومات بمختلف أشك

الفرنسي، إضافة إلى أّن طبيعة المواضيع المستحدثة قد اعتمدت على مراجع غربيّة فرنسيّة الكتابة، فكان من األيسر إذن التحرير  

 بلسان فرنسي. 

إقباال عربيّا على النشر بها وبصفة خاّصة من الجزائريين، ولعّل هذا ما يبّرر    وبشكل عام شهدت المجلة خالل السنوات األخيرة

 االرتفاع النسبي للمنشورات باللغة العربيّة. 

 التوصيات والمقترحات:  

  ضرورة مراجعة إدارة المجلّة سياستها للكشف على أسباب التأخر في النشر وقلّة المنشورات بالعدد الواحد. -

 تشجيع الباحث بشكل عام، والتونسي بكل خاص على الكتابة ، بتوجيهه ليتمكن من آليات التحرير والنشر العلمي.  -

سنة   - من  الممتدة  للفترة  بالمجلة  المنشورة  للمقاالت  شامل  كشاف  سنة    1983إعداد  بالمؤلفين 2020إلى  مداخل  إعداد  مع   ،

 .كري الذي تزخر به المجلةوالعناوين والكلمات الدالة للتعريف باإلنتاج الف

 الحرص على رقمنة وتحميل كامل أعداد المجلّة. -

 تشجيع للمهنيين وفتح المجال لهم من أجل نقل تجاربهم ومعارفهم ونقديم مقترحاتهم في شكل أوراق مكتوبة.   -

 

 الخــــاتمة: 

للمجلّة المغاربيّة للتوثيق والمعلومات، فرغم أنها    من خالل الدراسة الببليومترية التي قمنا بها، خلصنا إلى أهميّة المكانة العلمية

أكاديميون   استقطبت  حيث  إشعاعها،  ننكر  أن  نستطيع  ال  أنّنا  إاّل  المعلومات  مجال  في  المتخصصة  الوحيدة  األكاديميّة  المجلّة 

لمي، كما ال تقتصر ومهنيون متخصصون في مجال المكتبات والتوثيق واألرشيف سواء على الصعيد الوطني أو العربي أو العا 
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على ما بلغها للنشر بعد التحكيم، وإنما كانت تنشر فعاليات الندوات الدوليّة وتهتم بتكريم أعالم ومؤسسي علم المعلومات في تونس 

 في أعداد خاّصة .

، إاّل  2020إلى    1983كما خلصنا إلى أننا ال نستطيع الحديث عن نشاط دوري سنوي مستقّر حسب ما حددته سياسة المجلة منذ  

  29. حيث لم يتعثر صدورها وحافظت على الظهور كّل نهاية سنة إداريّة. وفي حصر لألعداد النهائية فقد ظهر  2010بعد سنة  

سنة كإمتداد عمري للمجلّة منذ    38سنة من الصدور الفعلي، وعلى امتداد    24عددا من بينهم أعداد مجّمعة في مجلّد واحد خال  

 ظهورها. 

الت حول  والتوثيق  أّما  المكتبات  بعلم  يتعلق  ما  بكل  اهتمت  فقد  للمجلة  الضيق  االختصاصي  الطابع  فبحكم  الموضوعي،  وزيع 

واألرشيف، لكّن غلب على المقاالت توجهها نحو تحديث وعصرنة ممارسة المهنة وأساليب التكوين. فكثيرا ما تناول الباحثون  

 ن التركيز على طرح هذه المواضيع خاصة خالل الندوات الدوليّة.مسألة التكنولوجيا واألشكال الجديدة للوثائق. وكا 

اللغة   ثّم  الثانية،  المرتبة  لها  كان  التي  العربيّة  اللغة  حساب  على  األوفر  النصيب  الفرنسي  للسان  كان  فقد  اللغوي  الجانب  من 

االستعمار الفرنسي والتي أثرت على طبيعة التكوين حيث  اإلنجليزيّة. وبينّا أن ذلك يعود أساسا إلى طبيعة العالقات التي خلّفها  

كانت مواصلة الدراسة في مرحلة الماجستير والدكتوراه تستوجب االنتقال إلى دولة فرنكفونيّة وكانت فرنسا األكثر استقطابا. كما 

 ليف مزدوجة بين تونسي وأجنبي.الحظنا أّن الكتابات الفرنسيّة تعود إلى مؤلفين تونسيين وأجانب وأحيانا نجد مسؤوليّة التأ 

بشكل عام تعتبر نسبة المؤلفين العرب أو األجانب والذين تعاملوا مع المجلّة المغاربيّة للتوثيق والمعلومات هاّمة، ولعّل هذا ما  

نشر التجارب وتعمم  يجعل منها مجلّة مستقطبة للكتابات العلميّة من العالم ويجعلنا ندرك بأّن المجلة تمثّل أيضا حلقة وصل هاّمة، ت

الفائدة. لكن حسب األرقام التي حصلنا عليها، فإّن نسبة المؤلفين التونسيين في جميع األنماط اللغويّة تعتبر األكثر أهميّة عدديا،  

األمر الذي يجعلها حاضنة ألصحاب الفكر والتجربة المتخصصة من التونسيين من ناحية ومن ناحية أخرى، البرهنة على تفتح  

 عربي. -نسي على اآلخر بإمتالكهم عامل اللغة، فتكون بذلك كتاباتهم أكثر مقروئيّة في العالم الفرنكوالتو
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ABSTRACT 

Libraries institutions are responsible for collecting and organizing information resources, and 

simplifying the ways to get benefit from it through traditional and electronic tools. Nowadays, 

libraries face many technical challenges, such as open access initiatives. Therefore, to preserve its 

role and contribute to the development of its performance, this study employed some innovative 

marketing methods that are compatible with the requirements of the digital environment, especially 

those followed by social networks, and try to invest them in activating the role of libraries. We 

believe that the best marketing methods are related to the services themselves, especially those 

services that are difficult to obtain from the Internet. This study relied on the analytical method of 

marketing strategy on Facebook. Among the most important conclusions that have been concluded 

in this study, Governmental support for library institutions in our Arab countries was one of the 

most important factors reviewing the marketing policies of these institutions. Moreover, it is 

recommended to move away from the dichotomy of space and time, as the role of libraries and 

their objectives cannot remain within the boundaries of their walls and the time of their work. It 

also recommended the importance of enabling the beneficiaries to have an active role in supporting 

the libraries by developing their sense that they are part of the institutions and not only users. 

Keywords: Social marketing, Viral marketing, Information services, Open access initiatives, 

Information services marketing. 
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 الملخص 

واألدوات   بالطرق  منها  اإلفادة  سبل  وتسهيل  المعلومات  جمع وتنظيم مصادر  المسؤولة عن  هي  المكتبات  مؤسسات 

التقليدية واإللكترونية، لكنها اليوم تواجه تحديات تقنية كثيرة وفي مقدمتها مبادرات الوصول الحر. بالتالي، ومن أجل الحفاظ على  

ت هذه الدراسة، لتوظيف بعض األساليب التسويقية المبتكرة التي تتوافق مع متطلبات  دورها والمساهمة في تطوير أدائها، جاء

البيئة الرقمية، خاصةً تلك التي تتبعها شبكات التواصل االجتماعي، ومحاولة استثمارها في تفعيل دور المكتبات. وفي هذا اإلطار 

صة تلك الخدمات التي يصعب الحصول عليها من اإلنترنت.  يُرى أن أفضل سبل التسويق هي تلك التي ترتبط بالخدمات ذاتها خا 

لها  توصلت  التي  االستنتاجات  أهم  بوك. ومن  الفيس  موقع  التسويق على  التحليلي الستراتيجية  المنهج  الدراسة على  اعتمدت 

لتسويقية لهذه المؤسسات.  الدراسة: إن الدعم الحكومي لمؤسسات المكتبات في بلداننا العربية كان من أهم عوامل تراجع السياسات ا

ومن أهم التوصيات التي قدمتها الدراسة: الدعوة إلى التحرر من ثنائية المكان والزمان؛ فدور المكتبات وأهدافها ال يمكن أن يبقى 

في حدود جدرانها ووقت عملها. كما أوصت بأهمية تمكين المستفيدين من أن يكون لهم دور فاعل في دعم المكتبات من خالل 

 . مية الشعور لديهم أنهم جزء من المؤسسة وليسوا مستفيدين منه فقط تن

 

المفتاحية تسويق    : الكلمات  الحر،  الوصول  مبادرات  المعلومات،  خدمات  الفيروسي،  التسويق  االجتماعي،  التسويق 

 . خدمات المعلومات
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   المقدمة

مع بداية القرن الحادي والعشرين، واجهت مؤسسات المعلومات والمكتبات تحديات كبيرة في سبيل حفاظها على دورها  

التاريخي، بكونها المؤسسات المسؤولة عن جمع وتنظيم مصادر المعلومات وإتاحة استخدامها لعموم المستفيدين على اختالف 

ت في مقدمة المنافسين لهذه المؤسسات، خاصة مع تنامي الموارد الرقمية وتطور  فئاتهم. ولعل اإلنترنت ومواردها الرقمية، كان

تطبيقات الجيل الثاني للويب، لكن ما أثر فعالً على المكتبات وأسهم في تراجع دورها هو ضعف برامجها التسويقية واستمرار 

لقد وضعت هذه المؤسسات رهاناتها على عوامل  نمط عملها المعهود كما هو، حتى في ظل وجود منافسين لها في الدور واألداء. 

ومتغيرات لم يكن لها أن تستمر على حالها، على سبيل المثال، لم يعد تفضيل قراءة الكتب الورقية قائماً في ظل تنامي جيل كامل 

ية لتراجع دورها  تعود على التسمر أمام شاشات الحاسوب والهواتف الذكية، ولم تعد مؤسسات المكتبات تحظى بالحماية المجتمع

وتردي خدماتها، فضالً عن تراجع الدعم المالي المقدم لها من المؤسسات الحكومية. إن مستقبل هذه المؤسسات لن يستمر إلى  

فترة طويلة، مالم تجد لها مخرجاً يعيد لها دورها السابق وينميه بما يتالئم مع التحديات التقنية المحيطة بها. ويعتقد إن الفرصة ال  

ل قائمة، لكي تعود المكتبات إلى سابق عهدها، بشرط أن تراجع سياستها وتعمل على تطوير أدائها وتستحدث أنواع جديدة من  تزا

الخدمات، تنسجم مع رغبات المجتمع الذي تخدمه، وكل هذا قد ال يحقق الهدف مالم تمتلك المكتبات لبرامج تسويقية ناجحة تستثمر 

 إلدارية لزيادة تفاعلها في خدمة المجتمع.  فيها كل اإلمكانات التقنية وا

 مشكلة الدراسة 

مما ال شك فيه، إن تطور وتقدم المؤسسات على اختالف أنواعها وأحجامها وأهدافها وحدود عملها تعتمد في الغالب 

بتلبية االحتياجات   على تحقيق الرضا المجتمعي عنها ، األمر الذي يبرر وجودها في المقام األول، وقد ال يتحقق هذا الرضا إال

الضرورية لجميع شرائح المستفيدين منها في نطاق مسؤوليتها اإلدارية والخدمية. لذلك، ال يمكن ألي منظمة البقاء واالستمرار 

ما لم تضمن على األقل إرضاء غالبية المستفيدين من خدماتها. إن مؤسسات المكتبات المسؤولة عن جمع وتنظيم المعلومات  

الستفادة منها بالطرق واألدوات التقليدية واإللكترونية، تواجه اليوم تحديات حقيقية في تحقيق هذه األهداف. ربما وتسهيل سبل ا

تكون قضية االستدامة في مقدمة االهتمامات التي تواجه العاملين في هذه المؤسسات. والسبب في ذلك هو وجود منافس حقيقي 

مدى السنوات العشر الماضية، وهو مبادرات الوصول الحر إلى مصادر المعلومات  سيطر على اهتمام الباحثين والعلماء على  

المتاحة عبر اإلنترنت. وقد ساهمت هذه المبادرات في توفير قدر هائل من المعلومات في شكل مقاالت وبحوث ودراسات علمية  
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ب خاصة في المجالين العلمي واألكاديمي، مما منشورة في المجالت األكاديمية. مقابل تراجع سياسة النشر الورقي للمجالت والكت

أثر سلباً على دور المكتبات وساهم في تنامي ظاهرة العزوف عن استخدامها لدى شريحة واسعة من المستخدمين التقليديين. ولعل  

تفعيل دورها  ضعف األنشطة التسويقية لهذه المؤسسات مشكلة حقيقية يجب معالجتها وتصحيحها ودراستها لضمان استمراريتها و

 .في خدمة األنشطة الثقافية والعلمية للمجتمع

 أهمية الدراسة 

غالباً ما كان المزيج التسويقي بعناصره المختلفة عامالً مهًما في تفعيل دور المؤسسات والضامن الحقيقي الستمرارها، 

إلى تحقيق ربح مادي، إال أن بعض عناصره ورغم أن مفهوم التسويق كان مرتبًطا بشكل أساسي بالمنظمات التجارية التي تسعى  

 .دور مهم في تفعيل عمل المنظمات غير الربحية مثل المكتبات، التي تسعى دائًما لتحقيق رضا المستفيدين من خدماتها   كان لها 

فق مع متطلبات  بالتالي، يمكن مالحظة أهمية هذه الدراسة من خالل محاولتها توظيف بعض األساليب التسويقية المبتكرة التي تتوا

 .البيئة الرقمية، وخاصة تلك التي تتبعها شبكات التواصل االجتماعي، ومحاولة استثمارها في تفعيل دور المكتبات

 أهداف الدراسة  

 تهدف هذه الدراسة إلى:

 التعرف على االستراتيجية التسويقية لشبكات التواصل االجتماعي ضمن حدود الدراسة.  .1

 اإليجابية والسلبية لسياسية التسويق المتبعة في شبكات التواصل االجتماعي وأثرها على المستخدمين. تحليل الجوانب  .2

فهم آلية تنفيذ السياسة التسويقية في شبكات التواصل االجتماعي ومحاولة اإلفادة منها في وضع استراتيجية تسويق تتالئم   .3

 مع مؤسسات المكتبات. 

 ة التسويقية لموقع الفيس بوك. : تحليل السياسيالحدود التطبيقية

 الدراسات السابقة  

تم التركيز    . (Tiago, 2014)مقال بعنوان التسويق الرقمي ومواقع التواصل اإلجتماعي لماذا نهتم.؟نُشَر    2014عام  في  

التغييرات في سلوك المستهلك تتطلب من الشركات إعادة التفكير في استراتيجياتها التسويقية في المجال  في هذا المقال على أن  
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ذاتها. لذا تمت  الشركة  العميل أكثر من التركيز على  ُوجدَ أن هناك عدد كبير من األبحاث المصاحبة تركز على  الرقمي. إذ 

ل تطبيق االستراتيجية التسويقية من منظور الشركة، وذلك لتسهيل فهم  المحاولة في تلك الدراسة أن تصحح هذا القصور، من خال

التسويق الرقمي واستخدام الوسائط االجتماعية باإلضافة إلى فوائدها ومتطلباتها. إذ تعتقد الباحثة أن الجيل الثاني من تطبيقات  

م أشكال  بتنفيذ  للشركات  السماح  من خالل  التسويق  جهود  تحفيز  في  أسهمت  إنشاء الويب  في  والمشاركة  االتصال  من  بتكرة 

المحتوى مع عمالئها. ولقد توصلت الباحثة إلى أن الشركات تواجه ضغوًطا داخلية وخارجية لتبني وجود رقمي في منصات 

سويق التواصل اإلجتماعي. بالتالي يمكن تصنيف مشاركة الشركات في التسويق الرقمي وفقًا للفوائد المتحققة من خالل استخدام الت

الرقمي. وقدمْت الدراسة توصيات مهمة في هذا الشأن كان من أبرزها ضرورة أن يركز المسوقون على التفاعالت القائمة على 

العالقات مع عمالئهم في البيئة الرقمية كونها تعطي صورة واضحة عن رغبات وحاجات العمالء بالتالي توجه العملية التسويقية  

 نحو تحقيق أهداف الشركة.

دراسة بعنوان: دور التسويق عبر الوسائط الرقمية واإلجتماعية في   TStephen  (2016 )، فقد قدم 2016ما في عام  ا

سلوك المستهلك.  و قد استعرض الباحث في هذه الدراسة األبحاث المنشورة حول المستهلكين في إعدادات التسويق الرقمي  

ستجابات لإلعالن الرقمي،  ووسائل التواصل االجتماعي. و قد تم تحديد خمسة موضوعات هي الثقافة الرقمية للمستهلكين، اال

تأثيرات البيئات الرقمية على سلوك المستهلك، بيئات الهاتف المحمول، و الحديث الشفهي عبر االنترنيت. و تُلقي هذه المقاالت  

الضوء من عدة زوايا مختلفة حول كيفية تجربة المستهلكين وتأثيرهم وتأثرهم بالبيئات الرقمية التي يتواجدون فيها كجزء من 

، والتي المعلومات الشفهية  ال يزال يتعين فهم الكثير، وتميل المعرفة الحالية إلى التركيز بشكل غير متناسب على  .حياتهم اليومية

تم تطوير العديد من االتجاهات للبحث في المستقبل لتشجيع الباحثين على النظر في   .تعد جزًءا فقط من تجربة المستهلك الرقمية

 .ظواهرمجموعة أوسع من ال

مواقع (Felix  ،2017)نشر    2017وفي عام   االستراتيجي عبر  التسويق  لعناصر  الشامل  االطار  بعنوان:  دراسة   .

التواصل اإلجتماعي. حيث وّضح فيها أن التسويق الرقمي عبر مواقع التواصل اإلجتماعي هو من أهم السمات التي تميز بها 

ات الوقت يعتقد أن األدبيات المنشورة حول هذا الموضوع مشتتة وغالباً ما تركز على قضايا منعزلة، و بالتالي  ، في ذ21القرن 

جاءت هذه الدارسة لتقدم إطار عمل استراتيجي للعملية التسويقية عبر مواقع التواصل االجتماعي حيث تركز على أربعة أبعاد 

يتضمن إطاراً أساسية هي: نطاق التسويق، ثقافة التسويق، ه ياكل التسويق، وأخيرا حوكمة التسويق. وقدمت الدراسة مقترحاً 
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تكاملياً يتوسع إلى ما وراء نظرية التسويق الحالية. عالوة على ذلك، يمكن ِلمدراء المؤسسات تطبيق إطار العمل لوضع مؤسساتهم  

    .على هذه األبعاد األربعة بطريقة تتفق مع مهمة وأهداف الشركة الشاملة

أما على مستوى تسويق خدمات المعلومات في المكتبات فهناك عدد كبير من البحوث والدراسات التي اتخذت من هذا األمر  

المزيج التسويقى لخدمات المعلومات: نحو   و التي كانت بعنوان:  (2001)محورا موضوعيا لها، ولعل من أبرزها دراسة الطائي  

و قد هدفت الدراسة إلى دراسة عناصر  .  راتيجية لتطبيق المفاهيم التسويقية الحديثة فى المكتبات ومراكز التوثيق والمعلوماتإست

المزيج التسويقي وتحليل مفاهيمها التسويقية، كما هدفت إلى وضع استراتيجية لتسويق خدمات المعلومات في المكتبات ومراكز  

ذ األنشطة التوثيق والمعلومات. ولقد توصلت الدراسة إلى إمكانية توجيه بعض الخدمات التقليدية للمكتبات واإلفادة منها في تنفي

التوثيق   ومراكز  المكتبات  أداء مؤسسات  كفاءة  أجل رفع  من  االستراتيجية  هذه  تطبيق  بأهمية  الدراسة  وقد أوصت  التسويقية. 

 والمعلومات وتحقيق رضا المستفيدين منها.   

  (2012)ير قدمها نعمان يُعتقد أن أقرب تلك الدراسات هي رسالة ماجست ،وبقدر تعلق األمر باالتجاه الموضوعي للدراسة الحالية

يهدف البحث إلى وضع  إذ    ( في تسويق خدمات المعلومات في المكتبات الجامعية العراقية.2توظيف تطبيقات )الويب.  :بعنوان

تطبيق أنشطة تسويقية فعلية  . من خالل  2تصورات عملية لألنشطة التسويقية التي يمكن تنفيذها من خالل استثمار تطبيقات الويب

وهي   2ولقد اختبر البحث ثالث من تطبيقات الويب باالعتماد على تلك التطبيقات، لغرض التعرف على فاعليتها في هذا المجال.

نظم إدارة المحتوى، وشبكات التواصل االجتماعي، وموقع اليوتيوب. وأثبت فعالية هذه التطبيقات في إنشاء بيئة تسويقية منخفضة 

 الكلفة يمكن توظيفها لتحقيق أهداف المكتبات الجامعية العراقية مستقبالً.

 أوجه االختالف مع الدراسات السابقة 

بين مؤسسات المكتبات ومواقع التواصل االجتماعي. ما  معظم الدراسات السابقة كانت تعالج موضوع التسويق من منظار منفصل  

السياسية التسويقية لمواقع التوصل االجتماعي )الفيس بوك تحديداً( واستثمارها   في الوقت الذي تحاول فيه هذه الدراسة توظيف

 في مجال عمل مؤسسات المكتبات. 
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 اجتماعي شبكات التواصل من منظور 

وحتى اآلن اكتسبت مواقع التواصل االجتماعي   .2004كانون الثاني  من عام    4في    Facebookمنذ أن ظهر موقع  

هائالً على اختالف   التقنية التي ساعدت على انتشار اإلنترنت في عموم الكرة   أنواعها قدراً  من الشعبية، مستفيدة من الحلول 

األرضية، مع إمكانية تجاوز التعقيدات اللغوية التي لم تعد حاجزاً يمنع دخول عالم مواقع التواصل االجتماعي، خاصةً وإن تلك 

تلف اللغات العالمية لضمان االنتشار على أوسع نطاق، في ذات االتجاه، يمكن القول إن  المواقع كانت تحرص دائماً على دعم مخ 

تبسيط إجراءات التسجيل إلى الحدود التي ال تتطلب أي مهارات تقنية أو لغوية، وبشروط مخففة كانت بكل تأكيد عامل مساعد  

ن عوامل أخرى هناك جعلت من هذه المواقع ظاهرة  أيضاً على تنامي مشتركي شبكات التواصل إلى معدالت كبيرة. وال شك، إ

كونية، حتى إنها تغلغلت في عمق التكوين االجتماعي للمجتمعات البشرية، وليس هناك مبالغة إن قيل إنها أثرت في التكوين 

شبكات ومواقع  الشخصي والسلوكي للكثير من الناس على اختالف األجناس واألعمار. وفي هذا الصدد تم التوصل إلى أن استخدام  

الذاتي  العرض  إلى  والحاجة  االنتماء  إلى  الحاجة  هما:  أساسييتين  بحاجتين  مدفوعاً  يكون  ما  غالباً  االجتماعي  التواصل 

(Nadkarni, Ashwini; Hofmann, Stefan G  ،.2012 )  باالسم  . وهنا يمكن القول إن الرغبة في التخفي خلف ستار وهمي

أو الصورة هو حاجة مضافة إلى الحاجات السابقة. بل إن الكثير من مستخدمي شبكات التواصل االجتماعي يتخفون بأسماء 

مستعارة أو صور وهمية. والسبب يمكن تعزيته لكونه مرتبط بشكل عام بالعوامل االجتماعية والدينية والقانونية، التي لها تأثير 

 .لباً ما تسهم العادات والتقاليد االجتماعية في رسم مالمح الشخصية ضمن المنظور المجتمعي السائدمباشر في سلوك الفرد، وغا

بالتالي فإن السمات العامة للشخصية قد تكون متشابهة إلى حد ما في إطار المجتمع. ومع اإلقرار إن كل مجتمع هو في الواقع 

وتختلف كلما  لشخصية تزداد كلما تم االقتراب من النواة التي تمثلها العائلة،جزء من مجتمعا أكبر، بالتالي فإن مالمح التشابه في ا

ابتعد عنها. كما يؤدي النوع االجتماعي )ذكور، اناث( دوراً أخراً في إعطاء أبناء الجنس الواحد مالمح سلوكية تتشابه مع المثيل 

معية غالباً ما تختلف بإختالف الجنس، فما هو مسموح ومباح  وتختلف مع اآلخر. وذلك ألن محددات العادات والتقاليد والقيم المجت

للذكر قد ال يكون كذلك لألنثى، وما هو مشين لألنثى قد ال يكون كذلك بالنسبة للذكر. كما إن المرحلة العمرية قد تكون مؤثرة  

 فإن أوجه االختالف البيني و عموماً   .أيضاً إذ قد يرفض المجتمع سلوكيات معينة للشخص في عمر معين ويقبلها في عمر آخر

ضمن المجتمع الواحد غالباً ما تكون محددة في مالمح الشخصية العامة للفرد، لكنها قد تكون متماثلة على نطاق الديانة والمعتقد  

المالمح . لكن يبقى السؤال: ماهو الضاغط الحقيقي الذي يسهم في رسم   واألعراف االجتماعية السائدة في المجتمع الكبير )الوطن(

األخالقية للفرد في إطار المقبول االجتماعي؟ هل هو المعتقد الديني؟ أم الرادع القانوني؟ أم الرادع االجتماعي؟ ال شك أن علماء  
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االجتماع قد بحثوا في هذا الموضوع كثيراً، ولعلهم قد توصلوا إلى أن الرادع االجتماعي غالباً ما يكون صاحب التأثير األقوى 

لوك األخالقي للفرد. هذه العوامل مجتمعة هي التي أسهمت في تنامي عدد مستخدمي شبكات التواصل االجتماعي في ضبط الس

بشكل خاص. وهو بالضبط ما خططت له الشركات المسؤولة عن إدارة هذه الشبكات، التي لم تضع    Facebookبشكل عام و  

ن كانت توصي بها. ويمكن اإلقرار إن مواقع التواصل االجتماعي قيوداً على استخدام األسماء الحقيقية أو الصور الشخصية وإ

في العموم أصبحت مجتمعات افتراضية كبيرة تتداخل فيها كل القيم والعادات المجتمعية. وهي في المحصلة النهائية أفضل بيئة  

 للتسويق يمكن أن يجدها المعلنون. 

 التسويق االجتماعي 

مجموعة من العمليات أو األنشطة التي تعمل على اكتشاف رغبات  ال التسويق على أنه  يعرف المتخصصون في مجال إدارة األعم

    العمالء وتطوير مجموعة من المنتجات أو الخدمات التي تشبع رغباتهم وتحقق للمؤسسة أرباحاً خالل فترة زمنية مناسبة.

ما يتم وصف سلسلة العمليات تلك بعناصر المزيج التسويقي التي   ) المنتج ـ  وغالباً  حددها جيروم مكارثي أال وهي 

;  Waterschoot, Walter) المكان ـ السعر ـ الترويج ( ثم أُضيف إليها عناصر أخرى مثل )الناس ـ العمليات ـ الدليل المادي(.

Bulte ,Christophe ،1992 )  . 

التسويق هو مهمة  فإن    (KOTLER, PHILIP ; LEVY, SIDNEY J;, 1969)أما من وجهة نظر باحثين آخرين     

أنها مجموعة األنشطة الهادفة إلى تطوير المنتجات والتسعير والتوزيع   أي إيجاد المشترين وتحفيزهم على شراء منتجات الشركة

وفي الشركات األكثر تقدًما، االهتمام المستمر باالحتياجات المتغيرة للعمالء وتطوير منتجات جديدة، مع تعديالت   واالتصال؛

 .المنتج والخدمات لتلبية هذه االحتياجات

إن التسويق هو فلسفة قائمة على مبدأ فن اقناع المستهلك بأن المنتج المعروض هو الخيار  وكال المفهومين يمكن اختزالهما بالقول

األمثل له في ظل وجود منتجات أخرى مماثلة سواءاً كان االقناع على أساس معايير الجودة أو السعر أو خدمات ما بعد البيع.  

تمعات كبيرة ومتباينة وليس مجرد مجموعة من األفراد يمكن  واالقناع هنا مسألة في غاية التعقيد خاصة إن كان الحديث عن مج 

التنبأ برغاباتهم والعمل على إشباعها. فضالً عن وجود سوق تُحركهُ المنافسة المحتدمة بين الشركات للسيطرة عليه. بالتالي فإن 

والتي قد تأخذ أشكاال مختل والترويج  ما كان يتم من خالل اإلعالن  فة توظف فيها كل اإلمكانيات المادية  اقناع المستهلك غالباً 

والبشرية. ولعل مراجعة بسيطة لضخامة الميزانيات التي تخصصها كل مؤسسة لإلعالن والترويج تعكس أهمية هذه العناصر  
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للقنوات التي كانت تستثمر في تنفيذ عمليات التسويق لوحظ أنها تطورت   من المزيج التسويقي. وفي مراجعة تاريخية بسيطة 

ر وسائل االتصال الجماهيري مثل الصحف والبث اإلذاعي والتلفزيوني، وصوالً إلى اإلنترنت الذي يُعد اليوم أقوى قنوات بتطو

االجتماعي   االقتصاد  مفهوم  ظهور  في  األكبر  الدور  له  كان  اإلنترنت  ظهور  إن  والشك  تأثيراً.  وأكثرها  التسويق 

[Socialnomics]     تاب  عندما صدر ك  2009وتحديداً عام[Socialnomics]     لُمؤلفِهErik Qualman     أُستاذ علم إدارة

األعمال في كلية هالت الدولية في الواليات المتحدة األمريكية، والذي عبر من خالله على أهمية دور وسائل التواصل االجتماعي 

اآلن ليس لدينا خيار لنقوم بالتسويق عبر  في بيئة اإلنترنت في توجيه السوق والتأثير في قرارات وقناعات المستهلكين بالقول "  

. وفي هذا اإلطار (Qualman, 2009).  "مواقع التواصل االجتماعي أو ال، ولكن السؤال اآلن هو كيف نفعل هذا بشكل رائع

المنظمات الراغبة بالتسويق من خالل شبكات التواصل حدد كوالمان مجموعة من االعتبارات األساسية التي يجب إدراكها من قبل  

 االجتماعي  وهي كاآلتي:

نتيجة لذلك، يستخدم الجمهور  .    يثق األفراد في آراء أقرانهم أكثر مما يثقون في اآلراء التي تقدمها اإلعالنات التقليدية .1

 وسائل التواصل االجتماعي كوسيلة للبحث عن المراجعات حول منتجات وخدمات معينة.  

يجب أال تحاول المنظمات إخفاء أي تعليقات سلبية تم إجراؤها حول منتجاتها أو خدماتها. بدالً من ذلك، يجب عليهم   .2

ريف على الشبكات االجتماعية، والحرص على الحوار مع العمالء  الوصول إلى المستهلكين من خالل متابعة ملفات التع

 غير الراضين للبحث عن طرق يمكنهم من خاللها تحسين منتجاتهم أو خدماتهم.  

يجب على الشركات محاولة دمج أشكال مختلفة من أساليب التسويق عبر وسائل التواصل االجتماعي في حمالتها   .3

التعريف الخاصة بالمشاهير أو إنشاء تطبيقات وألعاب جذابة تعرض منتجهم أو  لفاتاإلعالنية. يمكنهم مثالً رعاية م

 خدمتهم. 

للقيام بذلك. كما أنه يسمح لألشخاص   .4 التباهي، وتخلق وسائل التواصل االجتماعي الفرصة المثالية لهم  يحب األفراد 

اتخاذ خيارات حياتية أكثر تشويقًا وإثارة. إذا كان بإلقاء نظرة على أنشطتهم اليومية، مما قد يشجع بعض األفراد على  

الفرد من المعجبين المخلصين للعالمة التجارية، فمن المحتمل أن يتفاخروا بشراء العالمة التجارية المرضية مؤخًرا  

 .والتباهي بها في ملفاتهم الشخصية
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 استراتيجية التسويق على مواقع التواصل االجتماعي 

الغالب إلى نوعين: ربحية وغير ربحية، والمواقع الربحية أو التجارية، وهي محور اهتمام هذه  تصنف مواقع الويب في  

الدراسة والتي تصنف بدورها إلى نوعين أيضا: األول أن يكون الموقع باألصل واجهة لنشاط تجاري يهدف إلى تحقيق الربح في 

إعالنية للمعلنين عن األنشطة التجارية. علماً أن السيطرة على    أو أن يوفر الموقع مساحات،  [Amazon]البيئة الرقمية مثل موقع  

أو    [Google]آلية نشر اإلعالنات إما تكون من خالل توجيه آلي ينفذه محرك البحث وفقاً لخوارزمية محددة كما هو الحال مع  

. ولفهم   [Facebook]مثل موقع  أن يكون للموقع سياسية تسويقية خاصة مبنية على سلسلة متداخلة من الخوارزميات التسويقية

المستويات   المتعدد  التسويق  التوقف عند مصطلح  بداية  بد  ال  االجتماعي،  التواصل  مواقع  تتم في  التي  التسويق  استراتيجيات 

[Multi-Level Marketing]   الذي وجد له مجال تطبيقي مقبول في بيئة اإلنترنت بعد أن كان يواجه الكثير من االنتقادات

 Albaum, Gerald; Peterson, Robert)راضات القانونية واألخالقية في مختلف دول العالم، و يعرفه بعض الباحثين  واالعت

A.;, 2011)    بأسماء أخرى مثل التسويق الشبكي أو الهرمي، وهو أسلوب من أساليب البيع بالتجزئة، والذي يقوم على فكرة

)البيع المباشر بعيداً عن موقع البيع بالتجزئة الثابت( والذي بحكم التعريف، له هيكل تعويض متعدد المستويات. و يعد بذلك قناة 

مستقلين، حيث يبيع    دوبو المبيعات أو الموزعون لحسابهم الشخصي ويعملون كمقاولينتوزيع خاصة للبيع بالتجزئة حيث يعمل من

ي، الذي يحصل فيه هؤالء الموزعون للمستهلكين. وبالتالي فإن التسويق متعدد المستويات هو شكل من أشكال التسويق االستهالك

ز مالمح النفور من هذا النظام التسويقي جاءت نتيجة ويعتقد أن من أبر  المسوق على أجر وحوافز مالية تتناسب مع كمية البيع.

القانونية األخرى فضالً عن ظواهر االحتيال وخداع المستهلك. مع هذا   شيوعه في مجاالت ترويج المخدرات واألعمال غير 

باشرة. وال يرتب عليهم  يفضله المنتجون كونه ال يرتب عليهم رواتباً وحوافزاً مالية ثابتة للمسوقين حيث يستوفونها من المستهلك م

 أيضاً كلف عالية ألغراض اإلعالن والترويج. 

إن مفهوم التسويق متعدد المستويات حاضر وبقوة في مواقع التواصل االجتماعي بطريقة قد تكون مدركة أو غير مدركة من  

عي لكي يتم اختيار ما يناسب مجال المستخدمين. و لذلك تم في هذه الدراسة توضيح استراتيجيات التسويق لمواقع التوصل االجتما 

اختالفها تشترك في األطر العامة الستراتيجية   بداية إن مواقع التواصل االجتماعي على  عمل المكتبات. وقبلها يجب اإلقرار 

مو التسويق في  الرئيسية الستراتيجية  المالمح  بالتالي  الفرعية.  المفاصل  في  أو  األدوار  أو  باألدوات  تختلف  وقد  اقع التسويق 

 التواصل االجتماعي يمكن أن تمر من خالل مجموعة من المراحل وكاآلتي:
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: ويقصد به محاولة مواقع التواصل االجتماعي أن تسوق نفسها بداية إلى جمهور المستخدمين، إذ  أوال: مرحلة التسويق الذاتي

ين، بالتالي هذه المواقع في بدايتها قد تتخلى يعد عدد المشتركين في أي موقع للتواصل االجتماعي جاذب حقيقي للمنتجين والمعلن

عن فكرة استقبال اإلعالنات حتى اللحظة التي يبدأ الناس بتقبل الموقع واالنضمام إليه. فكثرة اإلعالنات قد تكون عامالً منفراً  

سويق الذاتي والتي يمكن للمستخدمين ما لم تتم إدارتها بشكل احترافي. وتنتهج مواقع التواصل االجتماعي طرق شتى ألغراض الت

 إجمالها باآلتي:

.  يمكن القول إن آلية هذا النوع من التسويق ظهرت مع اإلنترنت ثم امتدت إلى  Viral Marketing  التسويق الفيروسي .1

استمد هذا النوع اسمه    مواقع التواصل االجتماعي لتأخذ أشكاال متنوعة ومحاولة التعريف بها في حدود موضوع الدراسة.

من الطريقة التي ينتقل بها الفيروس من شخص إلى شخص آخر بنظام العدوى، بالتالي يعد انتقال الرسالة التسويقية من  

فز  استراتيجية تسويقية تح   (2020)هو من وجهة نظر غريب  شخص إلى شخص آخر مثال يتقارب مع مفهوم العدوى. و

زبائنك على نشر رسالتك اإلعالنية وتزويد أصدقائهم بالمعلومات عن منتجاتك عن طريق اإلنترنت، حيث يقوم زبائنك 

بالتسويق لمنتجاتك بدالً عنك. هذا على مستوى األفراد، أما من منظور تقني فهناك وجه أخر لمفهوم التسويق الفيروسي 

ذ ال بد أن يستذكر مستخدمو اإلنترنت المرات المتكررة إ  [Disguised Ads]يطلق عليه مصطلح اإلعالنات المقنعة  

التي وجدوا فيها برامجاً وتطبيقات على حواسيبهم لم يقوموا فعالً بتحميلها شأنها شأن )الفيروسات( إال أنها هنا ال تشكل 

أي ن جاءت هذه البرامج؟ أي تهديد أو ضرر على برامجهم، وإن كان األمر ال يخلو من االزعاج. ويبقى السؤال من 

ببساطة إنها أدمجت بقصد مع برامج وتطبيقات أخرى، خاصة تلك البرامج المجانية الشائعة مثل المتصفحات وغيرها 

سوف تنصب معها البرامج المرافقة من من خارج مواقعها الرسمية بالتالي بمجرد تحميل وتنصيب أي من هذه البرامج 

فتح إطارات منبثقة. هذا ال يعني أن المسوق لم يضع خيارات تسمح بتجاهلها تجنباً   خالل التالعب بواجهة المستخدم أو

للمسائلة القانونية لكنه بكل تأكيد حاول أن يضعها بطريقة ال تسمح للمستخدم قليل الخبرة في اكتشافها بسهولة. أما في 

يروسي فكانت تتم من خالل الرسائل المتبادلة بين  إطار التسويق الذاتي لمواقع التواصل االجتماعي وفقاً آللية التسويق الف

 األفراد حول وجود موقع أو تطبيق آثار اهتمامهم بالتالي ينصح بعضهم البعض في االشتراك فيه. 

األسلوب اآلخر للتسويق الذاتي لمواقع التواصل االجتماعي كان يعتمد بشكل    [Famous figures]تسويق المشاهير   .2

خاصة أصحاب الشهرة العالمية مثل نجوم السينما والرياضة والسياسة الذي يشكل تواجدهم    مباشر على جذب األفراد

على أي موقع للتواصل االجتماعي عنصر جذب لمتابعيهم ومحبيهم للتواجد معهم على الموقع نفسه وبالتأكيد إن ظهور  
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يكون إعالن ضمني يرغب المتابعين   صورة لتلك الشخصية بنوع من النظارات الشمسية أو الساعات اليدوية...الخ سوف 

  . تقليدهم  المتابعين في  عدد  زيادة  وإن  خاصة  الحساب،  على صاحب  تعود  شخصية  منفعة  من  يخلو  ال  األمر  وهذا 

 والمعجبين في شخصية عامة رياضية أو فنية أو سياسية غالباً ما ترفع من مكاسبه المادية والمعنوية. 

. مع ظهور تطبيقات الهواتف الذكية ظهرت طريقة أخرى لهذا النوع  [Recommendation Style]أسلوب التوصية  .3

من التسويق تعتمد على ترشيح تطبيقات وبرامج للمستخدم عند قيامه بتحميل أي من البرامج والتطبيقات المتاحة من 

الوظيفة.  ولوجود تشابه أو تقارب في النوع    [Recommendation]خالل مخازن التحميل كنوع من أنواع التوصية   

 Facebookوبشكل عام استثمرت مواقع التواصل االجتماعي هذه اآللية لتسويق نفسها ففي حال حمل المستخدم تطبيق 

 سوف يالحظ وجود توصيات بتطبيقات لمواقع تواصل اجتماعي أخرى. 

المشتركين فيه والذين يملكون حسابات شخصية  : قوة أي موقع للتواصل االجتماعي تأتي من عدد  ثانيا: مرحلة بناء المجتمعات 

 عليه. بالتالي تحرص إدارة هذه المواقع إلى جذب أكبر عدد من المستخدمين ويتم ذلك من خالل :

تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمستخدم وفتح مجال أوسع للتعبير عن الذات من خالل النص والصورة والصوت.   .1

 ي بين المشتركين. فضالً عن إمكانية التراسل البين

قتل المنافسين، ليس بالمعنى الحرفي، وإنما محاولة الهيمنة على أوسع نطاق من جمهور المستخدمين والذي يمكن أن  .2

وحقق جذب      [Instagram]يتم من خالل محاولة التفوق على المنافس أو احتوائه. على سبيل المثال عندما ظهر موقع  

جمهور   إدا  [Facebook]لمعظم  تطبيق سارعت  على  ينطبق  والحال  منها.  جزءا  ليكون  شرائه  إلى  األخير  رة 

[WhatsApp] علما أن خدمات كال التطبيقين موجودة أصال في موقع .Facebook  إذن الغاية ليس إضافة خدمات ،

  أو وظائف لم تكن موجودة، وإنما تجنب خطر هجرة جمهورها إلى مواقع أخرى، فضالً عن كسب المزيد من الجمهور.

هي في    [WhatsApp]( مليار دوالر تقريبا ثمن شراء  16مبلغ )  Facebookعلى سبيل المثال عندما دفعت إدارة  

الذي يدعمه الفيس   Messengerالحقيقية لم تدفع هذا المبلغ الضخم لشراء تطبيق للمراسلة ال يختلف كثيراً عن تطبيق 

( مليون مشترك ليضافوا  450بالغ عددهم في حينها أكثر من )فوك. وإنما دفعت هذا المبلغ لشراء مستخدمي التطبيق ال

لم تلغِ هذه التطبيقات أو تدمجها مع الفيس كما هو الحال مع    Facebook، علما أن إدارة  Facebookإلى مستخدمي  

Messenger  وإنما تحكمت بقواعد بياناتها وسجالت مستخدميها وجعلتها متناغمة معFacebook   ل بالتالي يمكن القو

 .   (Shead, 2019) دوالر فقط عن كل مشترك.  16إن صفقة الشراء تمت بدفع 
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تبسيط إجراءات التسجيل والدخول، فضالً عن إصدار تطبيقات تتوافق مع الهواتف الذكية التي شاع استخدامها من قبل   .3

مواقع التواصل االجتماعي بشكل كبير جداً. عند هذا الحد أصبحت فئات عمرية مختلفة بالتالي توسع نطاق مستخدمي  

 تلك المواقع مهيئة لتنفيذ استراتيجيتها التسويقية وجذب الشركات والمنظمات لإلعالن من خاللها.

: ال شك إن المحصلة النهائية لما سبق يصب في صالح تحويل مواقع التواصل االجتماعي إلى ثالثا: جذب الشركات والمنظمات 

بيئة جاذبة لإلعالن والترويج للسلع والخدمات، ولقد وظفت تلك المواقع خوارزميات تسويق متطورة لتحقيق هذا األمر. ولعل في 

يع الشركات والمنظمات على إنشاء صفحات خاصة بها لعرض  مقدمة االهتمامات التي توليها مواقع التواصل االجتماعي هي تشج 

منتجاتها وسلعها واإلعالن عنها بكلفة منخفظة جداً مقارنة مع وسائل اإلعالن األخرى مع ميزة مضافة قد ال توجد في أي وسيلة  

 أخرى وهي التحكم بحجم ونوع الجمهور المستهدف وذلك من خالل:   

 التجارية فرصة إلنشاء صفحة خاصة بهم وفق تصنيف مهني كما في الشكل ألصحاب المنظمات    Facebookيقدم   .1

 اآلتي :  (1)

 

 خاصة بهم وفق تصنيف مهني اتألصحاب المنظمات التجارية إلنشاء صفح  Facebook(: الفرصة التي يقدمها 1شكل )

 

. إذ أن ما يميز  Facebookهذه الصفحات تختلف عن الصفحات الشخصية التي يمكن ألي شخص بالغ إنشائها على موقع 

يوفرها   التي  اإلمكانات  الصفحات  وفقا   Facebookهذه  المستهدف  الجمهور  إلى  الوصول  من  الصفحات  تلك  لمديري 



ARID International Journal of Informetrics and Scholarly Communication (AIJISC) VOL: 3, NO 4, January 2022 

 

64 
 

ب النشاط التجاري طبقات خاصة من الجمهور على الختيارات مدير الصفحة. على سبيل المثال يمكن أن يستهدف صاح 

 أساس العمر أو المنطقة الجغرافية أو النوع االجتماعي. 

نوع    Facebookيقدم   .2 على  والتعرف  المستخدمين  بيانات  إلى  الوصول  إمكانية  التجارية  الصفحات  ألصحاب 

رف برؤى أو أفكار الجمهور. التي أو ما يع  [Audience Insights]واهتمامات الجمهور من خالل استخدام االداة  

تقدم تحليل دقيق للمعلومات الديموغرافية والسلوكية للمستخدم بناء على طبيعية بيانات صفحته الشخصية ليتم توظيف  

 هذه البيانات ألغراض التسويق الموجه.  

يرتب   .3 يستو  Facebookال  لكنه  الصفحة  إنشاء  حدود  والمنظمات في  الشركات  مادية على  عن  أي كلف  مبالغاً  في 

 اإلعالنات الممولة تتناسب مع عدد الجمهور الذي سوف يظهر اإلعالن في صفحاته. 

وفقا لهذه االعتبارات والميزات التي يمكن أن تتحقق للشركات والمنظمات على اختالف أهدافها وتوجهاتها من النادر أن تجد 

ن تكون له صفحة على مختلف مواقع التواصل االجتماعي  شركة أو منظمة أو صاحب أي نشاط تجاري اليوم ال يحرص على أ

بشكل خاص. وبشكل عام مصطلح )شبكات األنشطة التسويقي( أصبح أكثر داللة وتطابق من مصطلح    Facebookبشكل عام و  

 )شبكات التواصل االجتماعي(.

 Facebookخوارزميات التسويق في 

بشكل خاص متطورة جداً قد تصل إلى    Facebookتعدّ خوارزميات التسويق في مواقع التواصل االجتماعي عموما وموقع  

  Facebookمستوى خوارزميات الذكاء الصناعي إذا لم تكن هي كذلك. وهنا يمكن توضيح هذه االستراتيجية الخاصة بموقع  

يعتقدون  Facebookاالجتماعي األخرى، حتى بات الكثير من مستخدمي   كونها األكثر فاعلية وتطور من باقي مواقع التواصل

 أن إدارته تراقبهم وتتجسس عليهم أو حتى تقرأ أفكارهم. في واقع األمر هو كذلك! لكن بطريقة مختلفة يمكن توضيحها باآلتي: 

ها. ورغم إنها ليست حقوالً  سوف تجد أن هناك حقوالً كثيرة عليك أن تدرج بياناتك في  Facebookعند انشاء صفحة على  .1

إجبارية في معظمها إال أن إدراج البيانات فيها يمكن أن يعود بالنفع عليك. مثال سوف يرشح لك أصدقاء يتقاربون معك  

التعليم،  )العمر،  مثال  كثيرة  أمور  في  معك  المتقاربين  لألشخاص  كصديق  يرشحك  سوف  وبالمقابل  كثيرة،  أشياء  في 

ة، االهتمامات، الهوايات...الخ( كل هذه األٌمور وغيرها هي سمات شخصية قد تتشابه بين الكثير  التخصص، البلد، المدين

 ، بالتالي يمكن أن نحقق التواصل االجتماعي المنشود من خاللها.  Facebookمن المستخدمين المتواجدين على 
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بال إعالنات الشركات التجارية. وقد  إن السمات الشخصية التي تكلمنا عنها هي سمات قد تجعل منك زبون مرشح إلستق .2

تصبح كل سمة من سماتك الشخصية هدف مباشر لإلعالن التسويقي خاصة وأن الصفحات التجارية سبق لها أن حددت 

نوع الجمهور الذي تستهدفه. فإذا كان هناك تطابق بين إحدى سماتك الشخصية مع خيارات الجمهور المستهدف عندها 

النات تلك الشركات. على سبيل المثال متجر لبيع األحذية الرجالية سوف يستهدف الذكور في ستكون مرشح إلستقبال إع

( والساكنين في رقعة جغرافية محددة بلد أو مدينة، بالتالي إذا كنت ضمن هذه المحددات ستكون مرشح  60-18إعمار )

 إلستقبال إعالنات هذا المتجر.

ب السماح للوصول إلى بياناتك على الهاتف أو الحاسوب. وغالباً ال يتم تحميل واحدة من شروط استخدام التطبيقات أنها تطل .3

 Facebookالتطبيق ما لم تعَط اإلذن بذلك. بالتالي سوف يصبح كل ما يحتويه هاتفك أو حاسوبك من بيانات متاح لتطبيق  

 يقية. وهنا يمكن تقديم بعض األمثلة: وضمن قاعدة بيانات أعدت لهذا الغرض، بالتالي يتم تحليل تلك البيانات ألغراض تسو

عمليات البحث التي تقوم بها على محركات البحث مرصودة بالكامل ويتم تحليلها ومطابقتها من األنشطة التجارية  .أ

للشركات، فإذا فكرت في شراء ساعة يدوية أو عطر أو أي شيء آخر وقمت بالبحث عنه في اإلنترنت. عندها سوف  

صفحات المتاجر والمعارض المتخصصة   هذا األمر لتعرض عليك  Facebookتلتقف خوارزمية التسويق على  

 ببيع الساعات والعطور بمجرد أن تفتح صفحتك الشخصية. 

مثال متجر لأللبسة الجاهزة وقمت باإلعجاب في الصفحة   Facebookإذا ظهرت لك صفحة لنشاط تجاري على   . ب

 اجر األلبسة األخرى. عندها ستكون زبون دائم إلستقبال إعالناتهم. كما سيتم ترشيحك لتكون متلقي إلعالنات مت

إذا نشرت محتوى حول سلع أو خدمات معينة أو شاركته أو أُعجبت به أو علقت عليه ستكون داخل دائرة االهتمام   . ت

 التسويق للشركات المنتجة ومرشح الستقبال إعالناتهم.

تبادلَت رسائل أو صور مع صديق عبر   . ث فإن مضمون هذه   Instagramأو    WhatsAppأو    Messengerإذا 

الرسالة والصورة سوف تتم فلترته وتحويله إلى قاعدة بيانات المستخدمين لألفادة منه ألغراض التسويق. على سبيل  

المثال إذا أرسلت صورة لجهاز تلفزيون تنوي شراءه إلى صديق عندها ستكون أنت وذلك الصديق مرشح إلستقبال  

 إعالنات معارض بيع األجهزة الكهربائية.

د الموقع الجغرافي في الجوال تعد أهم أدوات خوارزمية التسويق فتواجدك في محل للتجهزات  تفعيل خاصية تحدي .ج

 الرياضية مكانياً سوف يجعل منك مرشح إلستقبال إعالنات صفحات هذا النوع من المتاجر. 
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ر، على نشر المحتوى والصور أيضا من األشياء التي ترشحك لتكون متلقي لإلعالنات وفقا لنوع المحتوى المنشو .ح

سوف يجعل منك زبون لمتاجر بيع أدوات   Facebookسبيل المثال نشرك لصورة لك في رحلة لصيد السمك على 

 ومعدات خاصة بهذه الهواية. 

يقرأ افكارك حتى يجزم الكثير من المستخدمين أنهم لم    Facebookأما أكثر األٌمور غرابه هي تلك التي تشعر أن  .خ

بظهور  يتفاجئوا  حتى  معين  شيء  شراء  فكرة  حول  خاطرهم  في  يجول  ما  عن  صفحاتهم  على  صراحة  يعلنوا 

اإلعالنات عنه في صفحاتهم. أو أن يتبادل الزوج والزوجة حديث حول فكرة السفر لى مكان ما ليظهر لكالهما  

 والسياحة. قد يكون هذا األمر غريبا نوعا ما لكنه يحصل بطريقة أو بأخرى.  إعالنات شركات السفر

يبقى السؤال لماذا يختلف ظهور هذه اإلعالنات من الشخص إلى شخص آخر في نفس السمات واالهتمامات؟ الجواب هو فاعلية 

ستخدم أيضا من التحكم باإلعالنات من مكنت الم  Facebookالزبون ومدى تفاعله مع اإلعالنات. ومن الجدير بالذكر إن إدارة  

خالل إيقاف تلقيها كل إعالن بحالته. مثالً عندما تتوقف عن االهتمام بالسيارات ال ألنك اشتريت سيارة فعالً، عندها يمكن أن  

كل الشكوك  تختار من أعدادات إيقاف ظهور اإلعالن خيار تم الشراء فعالً أو أي شيء آخر.  في الختام ال بد من القول إن مع  

و كل االزعاجات التي تسببها كثرة اإلعالنات إال أن المستخدمين لم يعد بمقدورهم التخلي عنه وال شك أن في   Facebookحول 

التام استمر العمل والنشاط وحركة السوق التجاري بفضل خدمات التوصيل واإلعالنات للمتاجر   ظل أزمة كورونا واإلغالق 

 لتجارية.  والمطاعم ومختلف األنشطة ا

 مؤسسات المعلومات والتحديات التقنية 

مؤسسات المعلومات والمكتبات كانت تواجه تحديات فرضتها عليها البيئة التقنية المتمثلة باإلنترنت وتطبيقاتها    الكثير من

مات االلكترونية، فضالً  المختلفة، التي ازدادت شعبيتها كثيراً خالل العقدين األخيرين من هذا القرن، بسبب تنوع التطبيقات والخد

عن شيوع استخدام الهواتف الذكية للدخول إلى عالم اإلنترنت وتطبيقاتها المختلفة، يقابل ذلك، تراجع كبير في عدد زوار المكتبات 

اظ ومستخدميها الفعلين والمحتملين. وال شك إن إدارات هذه المؤسسات أدركت هذه الحقيقية وحاولت أن تتعامل معها من أجل الحف 

على مكانة وأهمية مؤسسات المكتبات من خالل ابتكار خدمات جديدة تعتمد على اإلنترنت وتطبيقاتها مع هذا ال تزال األنشطة  

التسويقية لهذه الخدمات ال ترتقي إلى تلك التي تنفذها مواقع التواصل االجتماعي، وعليه فيمكن طرح بعض األفكار التسويقية 

والبحث في مدى إمكانية تطبيقها في مجال تسويق خدمات المعلومات بعد التعرف فعلياً على احتياجات لمواقع التواصل االجتماعي  
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الباحثين إلى أنه بمجرد أن يتم تحديد احتياجات المستفيدين، يتم   (Nicholas  ،1998)  المستفيدين. وفي هذا الصدد يشير احد 

والموارد المستقبلية المتاحة، يكون أمين المكتبة في وضع يمكنه من تخطيط أهداف التسويق والموارد التي سيتم تحديد االتجاهات  

ستخدم عملية تحديد األهداف والغايات عدداً   حيث  استخدامها والمكان والنطاق الزمني للعملية واالستراتيجيات المطلوبة لتحقيقها.

و     .مة مركزة على خدمة المكتبة، و إعطاء التوجيه واإلرشاد في تحقيق األهدافمنها الحصول على نظرة عا  من األغراض

الفعال. التقييم  لضمان  أمكن  إذا  الكمي  للقياس  قابلة  األهداف  تكون  أن  التخطيط     يجب  يمكن  األهداف،  تحديد  بمجرد  حيث 

 .تحتاج خطة السوق إلى التحديثوفي حال تغير أي من األهداف بمرور الوقت، فس لالستراتيجيات الالزمة لتحقيقها.

والسؤال الذي يمكن طرحه هو لماذا توجد حاجة إلى تبني استراتيجية تسويقية ألنشطة وخدمات المكتبات؟ الجواب بالتأكيد هو   

 لمواجهة التحديات اآلتية: 

 خدماتها.انخفاض مستوى الدعم المادي وتراجع ميزانيات المكتبات بسبب تراجع دورها وضعف  .1

 ظهور الموارد الرقمية وشيوع مبادرات الوصول الحر كمنافس قوي للمكتبات. .2

التغير في طبيعة النظام التعليمي في المؤسسات األكاديمية من خالل التحول التدريجي إلى التعليم اإللكتروني المعتمد  .3

 على الموارد التعليمية اإللكترونية. 

ت من خالل تفضيل الموارد الرقمية على المصادر الورقية العتبارات سهولة  تغير في نمط استخدام مصادر المعلوما  .4

 الوصول واالستخدام.

وعليه يمكن االقتراح أن تتبنى المكتبات استراتيجية تسويقية غير تقليدية تتناغم مع تلك التي تعمل عليها مواقع التواصل االجتماعي 

ي للخدمة ثانياً. ولنجاح أي استراتيجية من هذا النوع على مؤسسات المكتبات أن  لتحسين خدماتها أوالً، والخروج من النمط التقليد

 تدرك اآلتي: 

 مفهوم الزمان والمكان الذي يقيد المكتبات بجدول زمني لتقديم الخدمة وتحديد مكان تقديمها يجب أن يتغير.   .1

 المرونة والتبسيط.قيود ومحددات استخدام مصادر المعلومات يجب أن تتم مراجعتها لمصلحة  .2

 النمط التقليدي إلدارة موارد المكتبات باإلعتماد على األدوات التقليدية يجب أن يتحول إلى األساليب التقنية. .3

 العمل على تغير النظرة المجتمعية التقليدية للمكتبات على أنها مكان للقراءة واالستعارة.  .4
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 استراتيجية التسويق المقترحة 

استراتيجي تمر  أن  بشكل  يمكن  أو  بتتابع  تنفذ  التي  الخطوات  من  بسلسلة  المكتبات  في  المعلومات  لخدمات  التسويق  ة 

متوزاي حسب اإلمكانات المادية والموارد البشرية المتاحة، وهنا يمكن رسم مالمح هذه االستراتيجية انطالقاً من مبدأ ما الذي 

نافسها فيه اإلنترنت؟. و قد تبين أن أفضل استراتيجية تسويق يمكن  يمكن أن تقدمه المكتبات للمستفيدين من خدماته وال يمكن أن ي

 أن تتبعها هذه المؤسسات هو في استحداث خدمات غير تقليدية تجذب جمهور المستفيدين بها وإليها من خالل اآلتي: 

تتم إتاحتها رقم .1 من الكتب التي لم  أن المجموعات المكتبية تحتوي على أعداد كبيرة  من خالل اإلنترنت اإلدراك تماماً  ياً 

إلعتبارات الملكية الفكرية. بالتالي تبقى هذه المجاميع مطلوبة من المستفيدين ما لم يجدوا بديالً مناسباً لها من خالل مصادر 

الوصول الحر. وعليه فإن أفضل طريقة أمام المكتبات هي العمل على رقمنتها بالتدريج وإتاحتها من خالل شبكة محلية، وقد  

هذا العمل قد قامت به بعض المكتبات، لكن الجديد في األمر هو العمل على تسويق هذه المجموعة من خالل فهرس  يكون  

وصول عام يتيح الوصول إلى بياناتها الببليوغرافية. على أن تتكفل المكتبة عند طلب النص الكامل إرسالها إلى المستفيدين 

تبة بشكل شخصي عبر البريد اإللكتروني على أن يتعهد المستفيدون في بيانات المسجلين في قاعدة بيانات المستفيدين في المك

 التسجيل بعدم إعادة إرسالها أو مشاركتها بأي شكل من األشكال.  

 تطوير فهارس الوصول العام للمكتبات بإستخدام خوارزميات تسويقية يمكن من خاللها تحقيق اآلتي:  .2

 ن يرشح له الفهرس مصادر معلومات قريبة من الموضوع أو متكاملة معه. في حالة طلب المستفيد ألي مصدر ال بد أ .أ

تحويل الفهارس العامة إلى شبكات اجتماعية تتيح للمستفيدين التحاور والتعليق والتعريف بمضامين الكتب التي اطلعوا   . ب

 عليها. 

المسجلين من أجل بناء مجاميع   يجب أن تدعم تلك الخوارزمية مبدأ التوصية المتبادلة ببناء عالقات بين المستفيدين . ت

 افتراضية تشترك بالتخصص الموضوعي أو المواد القرائية أو االهتمامات المشتركة. 

الحرص على متابعة طلبات المستفيدين غير المتوفرة في المكتبة ومحاولة توفيرها من مكتبات أخرى تشترك معها في  . ث

 برنامج اإلعارة المتبادلة.

 شاركة في اختيار مصادر المكتبة وتقييمها بشكل دوري. إعطاء المستفيد فرصة الم .ج

يجب أن تحرص المكتبات على إدخال مواد فلمية تعليمية ضمن مجامعيها على أن تنشأ لهذا الغرض قناة فيديو خاصة يمكن   .3

 ربطها بالفهرس العام أو يتم الوصول إليها مباشرة من خالل الموقع الرسمي للمكتبة. 
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 ة المكان والزمان ال بد للمكتبة من تقديم خدماتها على مدار الساعة وبطريقة آلية. لضمان التحرر من ثنائي .4

على المكتبات أن تسمح لدور النشر بإدخال بيانات الكتب الجديدة إلى فهارس المكتبات وبطريقة متفق عليها لضمان قيام دور   .5

أن يكون موقع المكتبة مساحة تسويقة لدور النشر  النشر في الترويج للمكتبة لوجود منفعة مشتركة. وفي هذا اإلطار يمكن  

 تقدم من خاللها إعالناتها عن االصادرات الجديدة بمقابل مادي مناسب. 

تفعيل خاصية الحجز األكاديمي في نظم إدارة المكتبات وتفعيل خصائص دعم برامج التعليم اإللكتروني من خالل توفير   .6

 يغة رقمية.المناهج الدراسية والمصادر الداعمة لها بص

آلخر   .7 دائمة  معارض  جعلها  في  تستثمر  للناشرين  تؤجر  خاصة  أركان  المكتبات  تخصص  أن  يمكن  البناية  مستوى  على 

 اإلصدارات مقابل تزويد دور النشر بنسخ من مطبوعاتهم. 

بإقامة ندوات ثقافية ومعارض من المهم أن تتفاعل المكتبات مع مجتمع المستفيدين بتقديم الرعاية والدعم لآلدباء والفنانين   .8

 فنون، فضالً عن إقامة حفالت توقيع الكتب للكتاب البارزين في المجاالت الموضوعية المختلفة.

من المهم أيضا أن تسمح المكتبة بعقد االجتماعات والندوات والمؤتمرات العلمية فيها لما لهذه األنشطة من أهمية تسويقية   .9

 للمكتبة.

 ى مواقع التواصل االجتماعي بصفحات تفاعلية لتعزيز العالقة مع مجتمع المستفيدين. دعم تواجد المكتبة عل .10

 وبشكل مجاني للمستفيدين المسجلين.   Wi-Fiاالهتمام بقاعات المطالعة والحرص على توفير خدمات  .11

تعليمية بتجهيزات تقنية من المهم أيضا أن تتوفر في المكتبات قاعات للمطالعة الحرة ونوادي اجتماعية فضالً عن فصول   .12

 متطورة.

المجال   .13 وفتح  العالمية  البيانات  قواعد  في  االشتراك  خالل  من  الرقمية  والمصادر  الورقية  المصادر  بين  التكامل  تحقيق 

 للمستفيدين من الدخول واإلفادة منها. 

ئم مع البيئة الرقمية مثل خدمات فضالً عن كل ما تقدم، من المهم أيضا الحفاظ على بعض الخدمات التقليدية وتطويرها للتال .14

 اإلحاطة الجارية والبث االنتقائي واالشعارات الدورية..الخ. 

 المناقشة 

قد يكون كسب تفاعل المجتمع على اختالف فئاته وطبقاته، هو في مقدمة أهداف العمليات التسويقية في أي مؤسسة،  

ذ على مكتباتنا اليوم، هو ارتباطها المادي بالتخصصيات الحكومية سواًء أكانت ربحية، أو غير ربحية مثل المكتبات. لكن ما يؤخ 
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التي وإن كانت قليلة نسبياً وال تتناسب مع أهمية ودور تلك المؤسسات، إال إنها تضمن في كل األحوال استمرار رواتب العاملين  

ثابتة وال تتأثر فيها، وعدم تأثرها بوجود أو عدم وجود مستفيدين من خدماتها، فضالً عن ذلك تبقى الت خصيصات المالية غالباً 

بفاعلية أو عدم فاعلية المؤسسة. هذا األمر جعل من أغلب العاملين فيها غير مكترثين بممارسة األنشطة التسويقية لجذب المزيد  

عية. وكثيراً ما من الجمهور. على العكس من ذلك نجد المكتبات في الدول الغربية يتم تمويلها من الضرائب باعتبارها خدمة مجتم

أغلقت بعض المكتبات هناك عندما تراجع دورها وضعف تفاعل المستفيدين معها. بالتالي، لم يعد هناك ما يبرر استمرار الدعم 

المقدم لها. هذا االختالف بين مكتباتنا والمكتبات في الدول المتقدم أدى إلى تراجع خدمات المكتبات لدينا إلى الدرجة التي تحولت  

والسبب من وجهة نظري هو إننا تمسكنا بالغاية على حساب الوسيلة، وقاتلنا  ظمها إلى مخازن للكتب والدوريات المتقادمة.  في مع

للحفاظ على المكان ونسينا أهمية العنوان، قدسنا الكتاب وتجاهلنا المعرفة، إنشغلنا في البحث عن أدوات ووسائل تيسر لنا عملنا 

بالتالي   .نا، راهنّا على حاجة الباحثين والدارسين لمصادرنا ولم نفكر إنها يمكن أن تُتاح من مكان آخرأكثر من تلك التي تخدم رواد

فشلنا في كسب المزيد من الرواد، ولم نكترث لظاهرة العزوف التي شخصناها دون أن نحلل أسبابها بنوايا صادقة، ولم نجتهد 

سينما في مكتباتنا باختالف نوعية األفالم التي تعرض؟ لماذا عجزنا أن  للبحث عن حلول لها. لماذا عجزنا أن نفتح صاالت لل

نؤسس ألنشطة وفعاليات ثقافية وفنية ومهرجانات دورية؟ لماذا كان علينا أن ننتظر قدوم المستفيد إلينا ولم نفكر في الذهاب إليه؟  

   إلنتشار؟ لماذا ال يزال البعض ينظر إلى اإلنترنت على إنها المنافس وليس الوسيلة ل

لكن هذا ال يعني انعدام بعض الممارسات والجهود التي يبذلها بعض مديري المكتبات بدوافع ورغبات شخصية يحركها التزامهم 

المهني إلى محاولة اإلرتقاء بمكتباتهم وتحسين خدماتها. لهذا يمكن القول إن ما قدم من أنشطة وفعاليات تدخل في إطار العمليات 

تهدف من خاللها هذا النوع من اإلدارات. ال شك إننا كمتخصصين نطمح دائماً أن يكون للمكتبات دور مهم في التسويقية، يُس

 مجالها الخدمي لكن الطموح والنوايا ال تكفي إذا لم تتحول إلى تطبيق وممارسة تسويقية مدروسة لإلرتقاء والنهوض من جديد.   

 التوصيات 

 فعيل دور المكتبات وتحسين أدائها وإعادة جمهورها إليها يُوصى باآلتي: لنجاح أي برنامج تسويقي هادف إلى ت

 التحرر من ثنائية المكان والزمان فدور المكتبات وأهدافها ال يمكن أن يبقى في حدود جدرانها ووقت عملها.  .1

إنهم جزء من المؤسسة  تمكين المستفيدين من أن يكون لهم دور فاعل في دعم المكتبات من خالل تنمية الشعور لديهم   .2

 وليسوا مستفيدين منه فقط. 
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تخفيف القيود على طريقة استخدام مصادر المعلومات واالنفتاح على العالم الرقمي من خالل التركيز على االشتراك   .3

 بقواعد البيانات لمصادر المعلومات الرقمية بدرجة أكبر من اهتمامها بالمصادر الورقية. 

 ليدية للخدمات واستحداث خدمات ثقافية وتعليمية وفنية هادفة. االبتعاد على األنماط التق .4

 تشجيع العاملين فيها على رفع كفاءة األداء من خالل التحفيز المادي والمعنوي.  .5

 استثمار أمثل لألجهزة والمعدات التقنية بالطريقة التي تسهم في تحسين الخدمات. .6

 يل المزيد من الدعم.توجيه أنظار المسؤولين إلى أهمية دور المكتبات لتحص .7

 تحسين المواقع الرسمية للمكتبات لتكون واجهات تسويقية تفاعلية من خالل إتاحة خدمات معلومات متنوعة.  .8

مراجعة برامج التأهيل األكاديمي للمتخصصين في مجال المعلومات والمكتبات وتوجيهها نحو اكتساب المهارات التقنية  .9

 الرقمية لمصادر المعلومات. التي تتالئم مع الطبيعة 
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ABSTRACT 

Social networking is one of the most recently used technologies because of its advantages, spread and 

interaction. It is one of the most prominent applications of the second generation Web 2.0, which has 

effectively imposed itself on the users of the internet. Facebook network comes second after search 

engine at the global level, "Google". It is noted that they are highly efficient in providing information 

services and representation of information institutions and facilities in the virtual world.  it is agreed 

that the progress of the societies is measured according  to their ability to free and fast access to 

information and to use it to generate knowledge that reaches wisdom, progress and excellence.  At this 

point, the importance of studies of information is shown  in general and Webometrics in particular, 

which means that the set of statistical methods and measurements used to study the quantitative and 

qualitative aspects of information resources, structures, uses and techniques on the web, is found to be 

bibliometric studies designed to study and analyze reference citations, can be applied to the information 

resources available on the web such as the links of web pages and the use of those sites. Therefore, the 

study aims to monitor students' attitudes towards the use of social networking sites in general, and the 

Facebook page of the department of information studies of the Libyan Academy particularly. To 

identify the view of the students of the information management division and the management of the 

archive to their identify satisfaction with the information services provided by the page, and the extent 

of knowledge of the links of electronic sources of information, and the extent to meet  their  needs and 

scientific desires, and to what extent related to academic and research interests. 

The study concluded a number of results, which can be summarized in the following points: 
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• Students use social networking sites on a daily basis, and the most preferred sites are compatible 

with international of students  orientation (Facebook, Twitter, YouTube). 

• The section page  on Facebook has a significant and positive impact on improving academic and 

research performance. The modes of benefit were improving the level of academic performance, 

fast access to electronic articles, and sharing of links only. 

• Do not exceed their knowledge to achieve communication and interaction from a distance and to 

share knowledge, because they overlooked the characteristics of social networks. 

• All that is available on the page is compatible with the research needs and research interests, but 

it is not enough to meet the needs. 

 

Keywords: Information Metrics, Webometrics, Social Networks, Facebook, Usage and Benefit. 
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 الملخص 

المستخدمة في اآلونة األخيرة  (، من أكثر التكنولوجيات  social networksتُعد تكنولوجيا شبكات التواصل االجتماعي )

(، حيث فرضت  Web 2.0لما لها من مميزات وانتشار وتفاعل، فهي من بين أهم التطبيقات البارزة في الجيل الثاني من الويب )

نفسها بشكل فعال على مستخدمي اإلنترنت. وتأتي شبكة الفيسبوك في المرتبة الثانية بعد أشهر محرك بحث على المستوى العالمي 

جوجل"، فمن المالحظ استخدماتها بكفاءة عالية في تقديم خدمات المعلومات، وتمثيل المؤسسات والمرافق المعلوماتية في العالم "

االفتراضي. إذ ال خالف في القول إن المجتمعات تقاس درجة تقدمها وفقاً لمقدرتها على النفاذ الحر والسريع للمعلومات وتوظيفها  

م التي  المعرفة  وااللتفات لتوليد  المعلومات  توظيف  البُعد عن  يعني  تأخرها  وأن  والتميز،  التقدم  وتحقيق  الحكمة  إلى  نها تصل 

وفي هذا المنعطف تبرز أهمية  .  (2019اإلعالمية,    و للماضي وإعادة المشاهد الماضية وإهمال استشراف المستقبل.)محمد حسني  

العنكبوتيه   الشبكة  بشكل عام وقياسات  المعلومات  قياسات  تعني    Webometricsدراسات  التي  بشكل خاص،  الويبومتريكس 

مجموعة األساليب والقياسات اإلحصائية المستخدمة في دراسة األوجه الكمية والنوعية لموارد المعلومات وبنياتها واستخداماتها  

ا الموجودة على الويب، حيث وجد أن الدراسات الببليومترية المصممة في دراسة وتحليل اإلستشهادات المرجعية، يمكن  وتقنياته

 أن تطبق على الموارد المعلوماتية المتاحة على الويب كروابط ووصالت صفحات الويب واستخدام تلك المواقع واإلفادة منها.  

ب نحو استخدام مواقع التواصل االجتماعي بشكل عام، وصفحة قسم دراسات  لذا تستهدف الدراسة رصد اتجاهات الطال  

المعلومات باألكاديمية الليبية على )الفيسبوك( بصورة خاصة. بالوقوف على وجهة نظر طالب شعبتي إدارة المعلومات وإدارة 

مصادر المعلومات اإللكترونية،  األرشيف نحو رضاهم عن خدمات المعلومات التي تقدمها الصفحة ومدى إفادتهم من روابط  

 ومعرفة مدى تلبيتها الحتياجاتهم ورغباتهم العلمية، وإلى أي مدى ترتبط باهتماماتهم الدراسية والبحثية.
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 وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج تتلخص في النقاط اآلتية: 

وأن   • يومياً،  متواصل  بشكل  االجتماعي  التواصل  مواقع  يستخدمون  مع  الطالب  متوافقه  جاءت  تفضيال  المواقع  أكثر 

 التوجهات الطالب على المستوى الدولي)الفيسبوك وتويتر ويوتيوب(. 

في   • اإلفادة  أنماط  وتمثلت  والبحثي.  الدراسي  اآلداء  تحسين  على  وإيجابياً  ملحوظاً  أثراً  لها  الفيسبوك  القسم على  صفحة 

 ت اإللكترونية، والتشارك في الروابط فقط.تحسين مستوى األداء الدراسي، والوصول السريع للمقاال

 ال تتعدى إفادتهم إلى تحقيق التواصل والتفاعل عن بُعد ولتقاسم المعرفة، بسبب إغفالهم عن خصائص الشبكات االجتماعية.   •

 . حتياجاتإن كل ما يتاح على الصفحة يتوافق مع االحتياجات الدراسية واالهتمامات البحثية، إال أنه غير كاٍف لتلبية اال  •

 

 .قياسات المعلومات، الويبومتركس، الشبكات االجتماعية، الفيسبوك، االستخدام واإلفادة : الكلمات المفتاحية
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 أوال : وقفة تمهيدية منهجية: 

 أهمية الدراسة:  -

 صارت بأطيافها، المجتمعيّ  التواصل اإللكتروني، إذ أن مواقع الصعيد على قوياً  حضوراً  ومعها  حلّت علينا هذه األلفية لقد    

 النشر ويزحف الفت، بشكل العنكبوتية للشبكة العالميّ  االستخدام شك، حيث ينمو  أدنى دون للحياة االفتراضية الحقيقة النكهة

 جعل الذي الحد إلى المكتوب، عليها  يسيطر القريب، باألمس كانت جديدة، مساحات على يوم، بعد يوماً  اإللكتروني ليستولي

)أبوصعيليك   الورق من خالياً  عالًما  سيشهدون  أطفالنا  بأنّ  إلى التنبؤ، الباحثين، ويدفع الكثيرين من متسارع، بشكل يتقادم الورق

 . (2013والزبون ،

أ     أحٍد  يخفى على   اآلونة   في  المستخدمة  التكنولوجيات  أكثر  من  (social networks)  االجتماعي  التواصل  شبكاتن  وال 

، حيث  (Web 2.0)  الويب أهم التطبيقات البارزة في الجيل الثاني من بين من فهي وتفاعل، وانتشار مميزات من لها  لما  األخيرة

على المستوى    فرضت نفسها بشكل فعّال على مستخدمي اإلنترنت. وتأتي شبكة الفيسبوك في المرتبة الثانية بعد أشهر محرك بحث

العالمي "جوجل"، فمن المالحظ استخدامها بكفاءة عالية في تقديم خدمات المعلومات وتمثيل المؤسسات والمرافق المعلوماتية في 

العالم االفتراضي. ولعل هذا ما يدعم ويؤكد أهمية الدراسة، كما سيتضح الحقاً في وقفات الورقة البحثية سواء كانت االستقرائية 

 ية أو حتى التحليلية واالستنباطية. أو الوصف

إذ ال خالف في القول إن المجتمعات تُقاس درجة تقدمها وفقاً لمقدرتها على النفاذ الحر والسريع للمعلومات وتوظيفها لتوليد      

لتفات للماضي المعرفة التي منها تصل إلى الحكمة وتحقيق التقدم والتميز، وأن تأخرها يعني البُعد عن توظيف المعلومات واال

 وإعادة المشاهد الماضية وإهمال استشراف المستقبل.

 Webometricsقياسات الشبكة العنكبوتيه  بشكٍل عام ووفي هذا المنعطف الحرج تبرز أهمية دراسات قياسات المعلومات      

الويبومتريكس بشكل خاص، التي تعني مجموعة األساليب والقياسات اإلحصائية المستخدمة في دراسة األوجه الكمية والنوعية 

لموارد المعلومات وبنياتها واستخداماتها وتقنياتها الموجودة على الويب، حيث وجد أن الطرق والدراسات الببليومترية المصممة  

اإلستشهادات وتحليل  دراسة  كروابط ووصالت   في  الويب  المتاحة على  المعلوماتية  الموارد  تطبق على  أن  يمكن  المرجعية، 

 صفحات الويب واستخدام تلك المواقع واإلفادة منها.  
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هي أحد األساليب التقييمية للنشاط العلمي والتقني المتاح على الويب، إن  Webometrics لذا تُعَد قياسات الشبكة العنكبوتية   

)في مقابل مصادر المعلومات  Web pages المظهر الجديد هنا والذي أدى إلى نشوء هذه القياسات، هو نشوء صفحات الويب

، والمعلوم أن الشبكة العنكبوتية تشتمل على مجموعة   .external and internal links التقليدية( بروابطها الداخلية والخارجية

التي أنشأها معدو   Hyper links ببعضها البعض من خالل الروابط الفائقة connected رتبطةهائلة من الوثائق اإللكترونية الم

ذات     citations   صفحات الويب. ويمكن القول بأن معظم هذه القياسات تنبني أساساً على االستشهادات المرجعية اإللكترونية

 .الصلة بوثائق الويب

 مشكلة الدراسة:  -

 التواصل مواقع شعبية استخدام تقتصر فلم كبيراً، معرفياً  يشهد انفجاراً  الذي الواقع ظلّ  في دارسةال مشكلة تبرز مالمح     

ُجل الدراسات وبخاصة سريع، العربية بشكل المجتمعات في تزداد إنّها  بل المتقدمة، الدّول على االجتماعيّ  أجريت  التي أن 

 ويزداد شخص،  مليون (15) إلى يصل  )بوك الفيس( وخاصة المواقع لهذه العرب المستخدمينعدد   أنّ  نتائجها على مؤخراً، دلت

 يفوق  العرب بوك(  الفيس(مستخدمي   عدد أنّ  الالفتة، المفارقات ومن شهر، لكل  شخص مليون  بمعدل العرب عدد المستخدمين

 المستوى العالمي يفوق ربع سكان العالم.العربّي، في حين أن مستخدمي الفيسبوك على  العالم في الصحف قراء عدد

تتمحور      الدراسةلذا  استخدام    مشكلة  مدى  معرفة  دراسات  في  بقسم  األرشيف  وإدراة  المعلومات،  إدارة  بشعبتي  الدارسين 

 صفحة القسم على الفيسبوك لخدمة أغراضهم العلمية )الدراسية والبحثية(.المعلومات للروابط الموجودة ب

ْينَْصب على األغراض الترفيهية، جلَّها  مالحظتها الستخدامات الطالب    الباحثة على اختيار دراسة هذا الموضوع  إن ما ّحفَز   

كإرسال واستقبال الصور والتعارف على األصدقاء، فضالً عن تبادل اآلراء والحوارات ووجهات النظر العامة من خالل الدردشة  

 مع إهمال أو إغفال استثمارها في االرتقاء بالمستوى العلمي.  

   :الدراسة تساؤالت  −

 :اآلتية تالتساؤال على لإلجابة الدراسة هذه  تسعى

 ؟ وصفحة القسم على الفيسبوك تحديداً االجتماعية عامة  الشبكات لمواقع طالبال استخدام معدالت  ما  .1

 قسم دراسات المعلومات؟  طالبقبل ال من استخداماً  األكثر االجتماعية المواقع ما  .2

 العلمية؟ مصادر المعلومات المتاحة على صفحة القسم الحتياجاتهم ورغباتهم  كفايةما مدى   .3

 فادة ورضاء عن خدمات المعلومات التي تقدمها الصفحة؟ تحقيق لإلما مدى  .4
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 إلى أي مدى تتوافق مصادر المعلومات اإللكترونية المتاحة مع اهتماماتهم الدراسية والبحثية.  .5

 

 أهداف الدراسة:   -   

وصفحة قسم دراسات المعلومات باألكاديمية  رصد اتجاهات الطالب نحو استخدام مواقع التواصل االجتماعي بشكل عام،    -1

 الليبية على الفيسبوك بصورة خاصة.

الوقوف على وجهة نظر طالب شعبتي إدارة المعلومات وإدارة األرشيف نحو رضاهم عن خدمات المعلومات التي    -2

 تقدمها الصفحة ومدى تلبيتها وكفايتها الحتياجاتهم ورغباتهم العلمية. 

م من روابط مصادر المعلومات اإللكترونية المتاحة، وإلى أي مدى تتوافق مع اهتماماتهم الدراسية معرفة مدى إفادته  -3

 والبحثية. 

 

 حدود الدرسة:  -   

الطلبة والطالبات بشعبتي إدارة المعلومات، وإدراة األرشيف بقسم دراسات المعلومات في مدرسة العلوم اإلنسانية باألكاديمية    

 تشتمل على الدارسين في مرحلة التمهيدي، ومرحلة البحث بالمستويين الماجستير والدكتوراه.الليبية، حيث 

 منهجية الدراسة:  -

استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، لكونه المنهج المناسب لمثل هذا النوع من الدراسات فهو يّركز على جمع البيانات     

الببليومتري باعتبار   ت التي من شأنها أن تفيد في التوصل للحقائق، إضافة لالستعانة بالمنهجالميدانية واستطالع اآلراء واالتجاها 

لذا    ( المتاحة بصفحة قسم دراسات المعلومات على الفيسبوك،Linksأن الدراسة قياسية تقييمية تتمحور حول جدوى الراوبط )

     :اآلتية باألدوات استعانت الباحثة

o الدراسة موضوع في المنشور الفكري اإلنتاج مراجعة. 

o الموضوع بما فيها صفحة القسم على الفيسبوك تفيد التي اإللكترونية المواقع وتحليل تفحص. 

o الحقاً  إليها  اإلشارة سيتم التي االستبانة إلى إضافة. 
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 مصطلحات ومفاهيم الدراسة:  -

يستخدم كمصطلح واسع يضم كل مقاييس الدراسات المتعلقة بعلم المعلومات بما في    :Informetricsقياسات المعلومات     .1

األنشطة   Scientometrics)الببليوغرافيات(،    Bibliometricsذلك،   البحوث،  وتقييم  االقتباس،  وتحليل  العلوم  )سياسة 

، وبمعنى أكثر دّقة هو دراسة الجوانب  )يشتمل على شبكة اإلنترنت وغيرها من الشبكات االجتماعية(  Webometricsالبحثية(،  

 -Barالكمية من المعلومات بأي شكل من األشكال، وليس فقط السجالت أو الببليوغرافيات، وليس مقتصراً على العلماء فقط.)

llan, 2008 ) 

   

المستخدمة في مصطلح عام يشير إلى مجموعة األساليب والقياسات اإلحصائية    Webometrics :مفهوم الويبومتركس   .2

حيث وجد أن الطرق والدراسات الببليومترية المصممة في دراسة وتحليل   Web دراسة األوجه الكمية والنوعية بشبكة الويب

 Raw )اإلستشهادات المرجعية للمقاالت يمكن أن تطبق على الموارد المعلوماتية المتاحة على الويب ودراسة البيانات الخام  

data) ّالت البحث التجاريةالتي تجهزها مشغ( Commercial search engines )،  ًوقد اتسعت دراسات الويبومتريكس حاليا

لتصبح واحدة من أهم أساليب الدراسات المنهجية لالتصال العلمي، ويمكن أن تقسم إلى ما يعرف بالويبومتريكس التقييمية وتشمل  

وكذل والديناميكية،  الوصفية  والويبومتريكس  البحث،  وتحليل  محركات  الراوبط  تحليل  وتشمل  التحليلية  الويبومتريكس  ك 

 ( 2011، ، غندور وعطيهاالستشهادات على الويب.)عبد الهادي

 

كل ما هو متعارف عليه من مصادر تشمل    :Electronic Information Sources مصادر المعلومات اإللكترونية   .3

المختلفة، سواء كانت  أو ليزرية بأنواعها  إلكترونياً على وسائط سواء ممغنطة المعلومات التقليدية الورقية وغير الورقية، مخزنة 

على اإلنترنت أو على  (  onlineتلك المصادر وجدت إلكترونياً حال إنتاجها أو ورقية وتمت رقمنتها بهدف اإلتاحة للمستفيدين )

 المعلومات عن طريق منظومة األقراص المكتنزة افق داخلياً في مر حتى أوفي مواقع التواصل االجتماعي،  Linksهيئة روابط 

(CD-ROM) األقراص المتعددة وأ (Multimedia )و أقراص أ(DVD) . 

   

اإلنترنت ظهرت مع   هي مصطلح يُطلق على مجموعة من المواقع على شبكة  : Social Network شبكات االجتماعية  ال .4

التواصل بين األفراد في بيئة مجتمع افتراضي يجمعهم حسب مجموعات   تتيح  2.0الجيل الثاني للويب، أو ما يعرف باسم ويب  
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خدمات التواصل المباشر مثل إرسال الرسائل   شبكات انتماء )بلد، جامعة، مدرسة، شركة ... الخ( كل هذا يتم عن طريق اهتمام أو

للعرض، فهي حلقات اجتماعية كما في  لآلخرين ومعرفة أخبارهم ومعلوماتهم التي يتيحونها   أو االطالع على الملفات الشخصية

 ( 2009،ال عبد العوالسيد   )أنها عبر اإلنترنت وهي تضم مواضيع خاصة وعامة. الحياة الواقعية، إنما الفرق

 

المعلومات Facebook : الفيسبوك   .5 وتبادل  الشخصية،  بياناتهم  إدخال  لمستخدميها  تتيح  اإلنترنت  اجتماعية على  شبكة 

.  فيسبوك  عاماً فأكثر الدخول على  13غيرهم مع مستخدمي الموقع، حيث يُسمح ألي شخص يبلغ من العمر  والتشارك فيها مع  

ويضم الموقع حالياً أكثر من مليار مستخدم على مستوى العالم. وقد وجهت انتقادات كثيرة للفيس بوك كمخاوف بشأن الحفاظ على 

 (    2013)سبتي، .الخصوصية

 

الليبية   .6 عليا،    : Academy Libyanاألكاديمية  شهادات  تمنح  طرابلس  مدينة  في غرب  تقع  العالي  للتعليم  ليبية  مؤسسة 

كاإلجازة العالية الماجستير، واإلجازة الدقيقة الدكتوراه في عدة تخصصات علمية: إنسانية واجتماعية وبحثية وتطبيقية يرجع  

 م. 2000م وتم تطويرها في 1988تاريخ تأسيسها إلى 

 

   ( وشبكات التواصل االجتماعي Web 2.0) لتطورات الويب  وقفة استقرائية ثانيا : 

واختلفت التعريفات والمفاهيم فهو يشير إلى مجموعة من التقنيات   2.0لقد ْكثَر الحديث في اآلونة األخيرة عن ما يسمى بالويب     

سمعت في دورة نقاش ألول مرة بين    0.2الجديدة والتطبيقات الشبكية التي أدت إلى تغيير سلوك شبكة اإلنترنت، وكلمة الويب  

في مؤتمر تطوير الويب الذي عُقد في سان فراسيسكو في عام  MediaLive ة ميديا اليف  ومجموع  O’Reillyشركة أورلي  

في محاضرة الدورة للتعبير عن مفهوم جيل  (Dale Dougherty) ، حيث ذكر نائب رئيس شركة أورلي، دايل دويرتي2003

 ".  0.2جديد للشبكة العالمية. ومنذ ذلك الحين، اُعتبر كل ما هو جديد وتشعبي على الشبكة العالمية ُجزءاً من "ويب 

 :على المواقع التي تُبنى وفق المواصفات اآلتية 2.0حيث يطلق الويب  

 ، والتي بدورها تسهل عليك تصفّح الموقع. Java Scriptوالتي أساسها   AJAXاعتماد تقنيات  -

 في هذه المواقع، بما يؤدي إلى إمكانية أوسع للتصفح. RSSاعتماد خدمة النشر  -

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Dale_Dougherty&action=edit&redlink=1
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ها عن "ويب معتمدة على الشبكة العالمية( تحمل عدداً من الخصائص التي تميز  -هو ببساطة )تطبيقات  0.2بمعنى أن الويب     

 :( أدناه، وتلك  الخصائص يمكن أن تُلَخَّص في اآلتي1". كما هو موضح في الجدول رقم )0.1

ع  السماح للمستخدمين باستخدام برامج تعتمد على .1 لموق فقط. لذلك هؤالء المستخدمين يستطيعون امتالك   المتصفح/ا

 .كم بها قاعدة بيناتهم الخاصة على الموقع باإلضافة إلى القدرة على التح 

 .السماح للمستخدمين بإضافة قيم لتلك )البرنامج المعتمدة على المتصفح( .2

 .السماح للمستخدمين بالتعبير عن أنفسهم، اهتماماتهم وثقافتهم .3

ة لبيئاتهم الحاسويبية من خالل تزويدهم بميزات، وتطبيقات مشابه أنظمة التشغيل المكتبية تقليد تجربة المستخدمين من .4

 .الشخصية

 .تزويد المستخدمين بأنظمة تفاعلية تسمح بمشاركتهم في تفاعل اجتماعي .5

 .من خالل إضافة، تغيير أو حذف المعلومات قاعدة البيانات السماح للمستخدمين بتعديل .6

 

 2.0والويب   0.1الويب  :مقارنة بينال (1جدول رقم )

 2.0الويب  1.0الويب 

 Google AdSenseخدمة  Double Clickخدمة 

 Flickrموقع   Ofotoموقع 

 ويكبيديا((الموسوعه المفتوحة   Britannicaموقع     

 (Blogs)المدونات  المواقع الشخصية 

 Upcomingخدمة  eviteخدمة 

 تكلفة اإلعالن لكل نقرة  تكلفة اإلعالن بعد المشاهدة 

 Participationالمشاركة  Publishingالنشر 

 Wikisالويكي  أنظمة ادارة المحتوى 

البناء مع     الثقة بالمستخدم، وقدرته على  )الويكي( بدالً عن برامج إدارة المحتوى، والشرط األساسي هنا هو  لذا فإنه بفضل 

المراقبة للمحتوى، وتسهيل إمكانية تخصيص الموقع حسب رغبة الزائر وبما يناسب ذوقه ويتم عن طريق اعتماد عدة ملفات 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
http://ahelmasry.wordpress.com/2009/02/22/%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a9-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a5%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%8a%d8%a8-10-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%8a%d8%a8-20/
http://ahelmasry.wordpress.com/2009/02/22/%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a9-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a5%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%8a%d8%a8-10-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%8a%d8%a8-20/
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ء صفحات ذكية، تعتمد على بحث المستخدم وتعرض الصفحة الخاصة له أكثر األمور  ( مثالً أو عن طريق إنشا CSSستايل )

بحثك  تاريخ  تهمك حسب  التي  المشتريات  أكثر  يعرض في صفحتك  الذي  األمازون  الحصر  المثال ال  سبيل  تهمه، على  التي 

 (.  2009)الخثعمي، 

 ع التي تتصف باآلتي: مصطلح يطلق على المواق  2.0بشكٍل عام يمكننا القول بأن الويب     

استخدام شكل مبْسط وليس معقد في التصميم، اعتماد تقنيات من أجل تسهيل التصفح وتجميل الجزء الذي يهم المستخدم من الموقع  

( ملخص مكثف للموقع، بما يؤدي إلى إمكانية Rich site summary)  RSSدون تحميل كل الصفحة، واعتماد خدمة النشر  

عبارة عن واجهات جديدة وطرق جديدة للبحث والوصول إلى المحتوى،    2.0ريع لهذه المواقع. بشكل عام الويب  التصفح والنفاذ الس

  .(2009)الخثعمي،    فمن بين أهم خصائصه التحديث المستمر لتعزيز الجودة واآلداء، وثقافة االنفتاح ومشاركة المحتوى والتفاعل

 وتقنياته أصبح يفوق االهتمام بالحديث عن استخدام التقنيات األخرى. 2.0لذا فإن االهتمام باستخدام تطبيقات الويب 

ويتضح للقارئ عند إستقراء نشأة وتطور هذه التكنولوجيا، أن ظهور المرحلة األولى لمواقع التواصل االجتماعي يرجع إلى      

المثال ال سبيل  التسعينات على  ميتس( عام  آواخر  )كالس  موقع  الحصر   1995    ( وموقع سكس  الدراسة،  زمالء  بين  للربط 

حيث رّكز الموقع على الروابط المباشرة بين األشخاص، وكانت تقوم فكرته أساساً على فكرة بسيطة،   1997دجريزس ( عام  

عليها   لالنفصال–يُطلق  الست  لل  -الدرجات  الشخصية  الملفات  المواقع  تلك  في  الرسائل ، وظهرت  إرسال  وخدمة  مستخدمين 

الخاصة لمجموعة من األصدقاء، وظهر أيضاً عدة مواقع أخرى مثل "اليف جورنال" وموقع "كايوورلد" الذي أنشئ في كوريا 

 ، وكان أبرز ما رّكزت عليه مواقع التواصل االجتماعي في بدايتها، خدمة الرسائل القصيرة والخاصة باألصدقاء 1999سنة  

 . (2009بد العال ،السيد و ع)

المرحلة الثانية تتضح معالمها في مطلع هذه األلفية بظهور مجموعة من التطبيقات على الويب )كالمدونات، مواقع  بينما كانت      

التفاعل  من  كبيرة  درجة  على  مرّكزة  االفتراضية  التجمعات  بتطوير  اهتمت  حيث  وغيرها...(  المتعددة  الوسائط  المشاركة، 

وال الشبكات  واالندماج  اكتمال  مرحلة  وتعد  االنترنت،  شبكة  خدمات  بتطور  أساسي  بشكل  المرحلة  هذه  ارتبطت  ولقد  تعاون، 

األمريكي المشهور، ثم موقع الفيسبوك. حيث تشهد هذه    -ماي سبايس  – االجتماعية، والتي يمكن أن يؤرخ لها بانطالقة موقع  

تزايد من قبل المستخدمين لمواقع الشبكات العالمية، ويتناسب ذلك مع تزايد  المرحلة من تطور الشبكات االجتماعية على اإلقبال الم

 . (2009السيد و عبد العال،  ) مستخدمي األنترنت على مستوى العالم
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الذي تفوق على "غوغل" في عدد مشاهدات   2005وبشكل أكثر تحديداً ظهر موقع "ماي سبايس" األمريكي الشهير مع بداية    

 موقع "ماي سبايس"  من أوائل الشبكات االجتماعية وأكبرها على مستوى العالم ومعه منافسه الشهير "فيسبوك  صفحاته، ويعتبر  

facebook  بإتاحة تكوين تطبيقات   2007" والذي كان قد بدأ في االنتشار المتوازي مع "ماي سبايس"، حتى قام "فيسبوك" في

بوك" بشكل كبير على مستوى العالم، ونجح بالتفوق على منافسه اللدود  للمطورين، وهذا أدى إلى زيادة إعداد مستخدمي "فيس

"، لتستمر ظاهرة مواقع الشبكات االجتماعية twitter " "youtube، أيضا ظهرت عدة مواقع أخرى "2008"ماي سبايس " عام  

 . ( 2013)معتوق،  في التنوع والتطور

الويب       مفهومي:  من  كل  بين  التمييز  ضرورة  أو  بالمقاربة  القارئ  تذكير  المفيد  من  السياق  هذا    Web))  في 

، ألنهما شيئان مختلفان ولكنهما يرتبطان ببعضهما. فاإلنترنت عبارة عن شبكة ضخمة وبنيتها التحتية هي  (Internet)واإلنترنت

عالم معاً مكونة شبكة يستطيع أي حاسوب فيها أن يتواصل مع أي حاسوب آخر، شبكات الحاسوب، فهي تربط ماليين الحاسبات بال

 .بشرط أن يكونا متصالن باإلنترنت. والمعلومات تنتقل على اإلنترنت عن طريق لغات متعددة تعرف بالبروتوكوالت

   ( الويب  بصفحات  تُعرف  التي  الوثائق  من  شبكة  فهو  الويب،  روابط web pages) بينما  بواسطة  مرتبطة 

، وهو وسيلة للوصول إلى المعلومات عبر وسائط اإلنترنت. والويب هو نموذج للمشاركة في المعلومات (hyperlinks) متشابكة

لنقل   (Hypertext Transfer Protocol) ( HTTP) شعبيةمبني فوق اإلنترنت. ويستخدم الويب بروتوكول نقل النصوص الت

لتسمح للتطبيقات بالتواصل فهي تستخدم الويب للمشاركة في المعلومات. كما   (HTTP) البيانات. أما خدمات الويب التي تستخدم

مثل متصفحات،  الويب  وثائق   (Internet Explorer, Netscape, or Fire fox) يستخدم  إلى  للوصول 

. كما تشتمل هذه الصفحات على النصوص hyperlinks)التشعبية )  المرتبطة ببعضها من خالل الروابط    (webpages) الويب

جبر (  اإلنترنتوالصوت والصور والفيديو. وهكذا يكون الويب من طريق مواقع التواصل وسيلة سريعة لنشر المعلومات على  

 . ( 2010و كلو، 

 العالم افتراضياً عبر بعضها  مع  أن تتفاعل قد سّهلت للمجتمعات  التكنولوجيا  مما تقدم أعاله لم يعد هنالك مجاالً للشك في أنَّ هذه   

أصبح  والمجانية، حيث الخدمات المميزة أكثر االجتماعية الشبكات زمانيه، وقدمت  أو لغوية أو جغرافية حدود اإللكتروني دون

حيث  الخدمات، وتقديم في التأليف، والنشر المشاركة إلتاحة الشبكات  تلك صفحات على إنشاء والمؤسسات األفراد بإمكان اآلن

 الذي األمر لمستخدميها. تقدمها  التي والمعارف ووفرة المعلومات البشر، بين االتصال والتفاعل عصور من جديداً  عصراً  فتحت

http://www.elshami.com/Terms/W/web%20page.htm
http://www.elshami.com/Terms/H/hyperlink.htm
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 الطالب األكاديميين أحد يعد  (، والذي2013المجتمع )معتوق،   أفراد والتفاعل بين التواصل كبيرة من  قفزة حدوث  على ساعد

 المجتمع حيث سيتضح للقارئ الحقاً مدى توظيفها واإلفادة منها لخدمة األغراض العلمية على أرض الواقع. هذا فئات

كل مبسط هي عملية التواصل مع عدد من الناس )أقارب، زمالء، أصدقاء،...  إذاً ماذا يعني مصطلح التواصل االجتماعي؟ بش   

( عن طريق مواقع، وخدمات إلكترونية توفر سرعة توصيل المعلومات على نطاق واسع فهي مواقع ال تعطيك معلومات فقط بل 

لت أسلوب  تكون  وبذلك  شبكتك،  نطاق  في  المعلومات  بتلك  إمدادك  أثناء  معك  وتتفاعل  فوري تتزامن  بشكل  المعلومات  بادل 

المدونات،  2013)المقدادي،   إنشاء  المستخدمين من  تُمكن  التقاسم، كما  أو  والتبادل  المشاركة  إمكانية  لمتصفحيها  تتيح  فهي   ،)

وإجراء المحادثات الفورية، وارسال الرسائل، وتصدرت الشبكات االجتماعية هذه ثالثة مواقع هامة ورئيسية هي: "الفيسبوك" 

(، بشكل عام قد أصبحت الوسيلة األساسية لتبادل 2012تر"، "اليوتيوب". وهذا األخير كموقع يقدم مقاطع الفيديو)المنصور،  "توي

 المعلومات الفورية ومتابعة مسار وتطورات األحداث في معظم المجاالت.

 من االجتماعية الشبكات يستخدمون صشخ  بليون من أكثر األرقام توضح جلياً للمتتبع أن  وعند الحديث بدقه أكثر فإن لغة   

 اإلنترنت نصف مستخدمي من أكثر على واضحاً  مؤشراً  تعطينا  األرقام وهذه  العالم، في اإلنترنت يستخدمون بليوني شخص أصل

االجتماعي، شبكات مع يتعاملون  عدد  ، أن" emarketer " موقع األوسط وأفريقيا أوضح الشرق  مستوى وعلى التواصل 

 هذه في اإلنترنت مستخدمي إجمالي من % 70 إلى تصل بنسبة  مستخدم مليون 146.4االجتماعية يبلغ   الشبكات مستخدمي

 من حيث األولى المركز وأفريقيا  األوسط الشرق منطقتي تحتل وبهذا قد  2014 عام في % 80 وإلى م  2012بنهاية عام المنطقة

 . ( 2013)معتوق،  عالمياً  االجتماعية الشبكات استخدام انتشار

إذ أّن تصنيفها أصبح يأتي بالنظر إلى جماهير المستخدمين، متصدر القائمة حيث تأتي على رأس القائمة  "الفيسبوك" حيث     

الشخصية  الصور  لعرض  مكان  مجرد  من  الموقع  تحول  وقد  الحالي  الوقت  في  االجتماعي  التواصل  مواقع  أهم  بين  من  يعد 

صل مع األصدقاء والعائلة إلى قناة تواصل بين المجتمعات اإللكترونية ومنبراً لعرض األفكار واآلراء في معظم المجاالت والتوا

ومصدرا وقناة تواصل تسويقية تعتمدها اآلالف من الشركات للتواصل مع جمهورها، ليتعدى موقع الفيسبوك وظيفته االجتماعية 

  أصبح أكبر تّجمع إلكتروني بشري على وجه األرض. إلى موقع تواصل متعدد األغراض، فقد

وهي   أنواع ثالثة إلى التي تقدمها،  والخدمات إنشائها  من  الهدف بشكل عام حسب  االجتماعية الشبكات وبصورة أكثر دقة تصنيف 

 :على النحو اآلتية
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 Facebook) .  مثل بينهم، صداقاتوإنشاء   التعارف من تمكنهم أصدقاء ومجموعة أشخاص أو ألفراد  :شخصية مواقع 1.

/Twitter) 

مثل تخصص أو بموضوع  المهتمين وتربط معين فني بنشاط تختص ثقافية: مواقع 2.  The  .European معين، 

Library/Library thing/ 

 . (2013عتوق،  )م (linkedin) بمهنيه معينة، المهتمين تجميع بغرض المهنية المؤسسات بواسطة تنشأ  التي وهي: مهنية مواقع 3.

اآلراء، والتواصل،   وإبداء وساحة لتغيير العالم على مطلة نافذة االجتماعي التواصل من خالل العرض يمكن القول تُعد شبكات    

 عالقات إقامة إلى دائماً  الناس يسعى بأسره، حيث العالم وثقافات ولغات على أفكار واالطالع حياتهم تفاصيل األصدقاء ومشاركة 

االفتراضي،   العالم خالل من سحري كحل االجتماعي التواصل شبكات  فجاءت العالقات القديمة مع والتواصل جديدة اجتماعية

 بوك الفيس في نفسه  يجد الشبكات مستخدم لهذه فأي اإللكتروني النشر عملية في كثيرا االجتماعي التواصل شبكات  ساهمت  حيث

الخيرية، فهي   والنشاطات الحمالت ودعم  المشاركة على المستخدمين وتساعد   .معدل قراءته ثَمْ ومن   كتابته معدل  ازداد قد مثال

 التواصل ثقافة خالل من وذلك . وسائط دون مباشرة المجتمع في والمؤثرين واإلعالميين واألدباء العلم وطلبة لالتصال وسيلة

المستوى  على تقارب فكري إلى يؤدي مما  المتخلف العالم وأبناء المتقدم العالم أبناء من الشبكات تلك بين مستعملي المشتركة

 في زالت ما  إنها  القول نستطيع فإننا  األجنبية بالمواقع العربية المواقع هذه قورنت ما  (، وإذا2015الفردي والمجتمعي )حسين، 

 الخدمات.  أفضل لتقديم تتطور أن لها  األجنبية، والبد الشبكات مع  المنافسة مستوى في بداياتها وليست

شهدت مواقع التواصل االجتماعي على اإلنترنيت انتشاراً واسعاً خالل السنوات األخيرة وتعددت وتنوعت محاولة تقديم    لذا فقد   

 من بين أهم الخصائص التي ساهمت بانتشار هذه المواقع على مستوى كبير ما يأتي: وتعدالخدمات في مختلف المجاالت، 

 .لمية: وذلك من خالل إلغاء الحدود المكانية والزمانية، حيث يتواصل أبناء الشرق مع أبناء الغرب بانسيابية عاليةالعا  ▪

 .التفاعلية: فالمستخدم يتفاعل مع اآلخرين من خالل الحوارات عبر صفحات مواقع التواصل، وإرسال واستقبال المشاركات ▪

تنوعة كالتعليم، ونشر األفكار، والتعارف، والقراءة، ومتابعة األحداث وأخبار التنوع في االستخدام: فاستخدامات المواقع م ▪

 .األصدقاء والشركات والمؤسسات

 .سهولة االستخدام: فتستخدم الرموز والكلمات والصور والفيدوهات التي تساعد على التفاعل بين المستخدمين ▪

والتسجيل، وبإمكان أي فرد تكوين صفحته الشخصية دون قيود  التوفير واالقتصادية: حيث إن هذه المواقع مجانية االشتراك   ▪

 . (2014)العودات،  أو رسوم 
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، يعمل على تكوين األصدقاء ويساعدهم على تبادل المعلومات، والصور  2.0مما تقدم نخلص إلى أن "الفيسبوك" موقع ويب       

ات في فترة قصيرة، فمثالً بمجرد التسجيل يسحب الموقع الشخصية، ومقاطع الفيديو، والتعليق عليها، ويسهل إمكانية تكوين عالق

عناوين إيميلك )بعد موافقتك بطبيعة الحال( ويزودك بأسماء المسجلين في الموقع منهم، وفي حالة أن أضفت أحدهم أيضا يزودك 

جدا، وهنالك من استثمره  تلقائياً بأسماء أصدقائه وبهذه الطريقة تتكون العالقات والصداقات بشكل سريع وتتنمى بصورة ضخمه 

 في جوانب سلبية وغير سوية، هناك من أحسن استخدامه واستفاد منه للتواصل العلمي والتشارك المعلوماتي المعرفي.

المتعددة    الروابط  من خالل  متنوع  معلوماتي  لمحتوى  للوصول  البوابة  بمثابة  الموقع  تُعد هذه  خدمات    Linksإذ  تقدم  التي 

معلومات متنوعة لفئات عريضة من المستفيدين. وكما نعلم جميعاً أن المجتمع األكاديمي يتكون من األساتذة، الموظفين )العاملين( 

لفئات يحتاج ويطلب محتوى، ومعلومات وخدمات تختلف عن غيره، حيث يتم تحديد نوعية المحتوى،  والطلبة. كل نوع من هذه ا

 المعلومات والخدمات المقدمة حسب الدور لهذا المستفيد من خدمات المعلومات التي تقدمها الصفحات والمواقع اإللكترونية.

ال     لألستاذ  العلمية  االحتياجات  الحصر  المثال ال  سبيل  تختلف فعلى  والذي  الدكتوراه  مرحلة  الباحث في  تختلف عن  جامعي 

حاجاتهم واهتماماتهم البحثية عن طالب المرحلة الجامعية األولى بطبيعة الحال، كما أن العاملين في الجامعة لديهم حاجات أخرى. 

بط على صفحات مواقع التواصل (. هذا االختالف في الدور يفرض تقديم روا2009وخذ على ذلك أمثلة كثيرة ومتعددة )الطيار، 

واتجاهاته  دوره  حسب  كالً  مختلفة  ومعلومات  وخدمات  محتوى  ذات  تكون  تحديدا  الفيسبوك  وعلى  عامة  بصفة  االجتماعي 

 واهتماماته العلمية والدراسية بطبيعة الحال.

محركات البحث نسبياً في اإلجابة من الطرح أعاله قد تعقدت حاجات المستفيدين وتنوعت، وتعددت أشكالها ومع عدم كفاية      

كوسائل    Subject Directories   على بعض االستفسارات وتلبية الحاجات المعلوماتية، ظهرت بعد ذلك األدلة الموضوعية

لتنظيم وإتاحة المعلومات على األنترنت، وبدأت البوابات العامة بالظهور واالنتشار على الشبكة في التسعينات. أما من الجانب 

مؤسسي والمنظمي، فقد اعتادت المنظمات في السابق على معالجة البيانات والمعلومات تنظيماً وخزناً واسترجاعاً على استخدام ال

أنظمة يدوية تقليدية، إال أنها تحولت إلى األنظمة اآللية مع تطور الحواسيب ونظم االتصاالت وخصوصاً خالل الثمانينات. وزاد 

األنظم إلى  المنظمات  االتصاالت توجه  تكنولوجيا  في  جذرية  تطورات  شهد  الذي  التسعينات  بمطلع  والرقمية  اإللكترونية  ة 

 وظهور مواقع الشبكات االجتماعية.  2.0والمعلومات لم يسبق لها مثيل، وصوالً إلى هذه األلفية وتطور الويب 
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والمصاحب لثورة المعلومات وكثرتها وتنوعها )االنفجار  إلى أن التطور التكنولوجي السريع،   (Dias, 2001) حيث يشير دايس   

المعلوماتي( وضع المنظمات على اختالف مستوياتها أمام حالة زيادة في حجم المعلومات كماً وكيفاً عن الحد المطلوب أو مايعرف 

مع   Information Overload بـ للتعامل  والمعلومات  المعرفة  إدارة  تطبيق  إلى  بالمنظمات  حدا  فوضى  مما  بـ  يوصف  ما 

في العالم الرقمي، األمر الذي مّكن النظر إلى البوابات على أنها عبارة عن أنظمة أو قنوات   Information chaos المعلومات

توفر إتاحة ونفاذ سريع للمعلومات، أيضاً كوسيلة للعمل الجماعي وتطوير االتصال والتعاون بين العاملين في المنظمة وجمهور  

 . (2009)الطيار،  المستفيدين

      (Webometricsثالثا  : وقفة وصفية ألهمية القياسات المعلوماتية والويبومتريقا ) 

إليها، ظهر االجتماعية الشبكات الويب، وانتشار واآلن بعد تطور  لتطوير خدمات المعلومات على   اتجاه التي سبق اإلشارة 

فعالً بعض   وبدأت  العلمي، البحث تدعم بإمكانات غنية بحثية لهم بيئة توفر بحيث والباحثين، باألكاديميين خاصة اجتماعية شبكات

 والباحثين األكاديميين من لمنتسبيها  دعوات  توجيه خالل من هذه الشبكات داخل تواجدها  تعزيز إلى باالتجاه العربية الجامعات من

العلمي بين أعضائها. األمر الذي  لتشارك في األنشطة الفكرية واالنتاجوالتفاعل وا الشبكات بهذه االشتـــــــراك إلى والطالب

    أعضائها. تفاعل المواقع وواقع  بمثل هذه االكاديمية العربية المؤسسات  تواجد مدى ويبين يضبط قياسي حصر يتطلب وجود

األكاديمية  االجتماعية الشبكات باعتبار أن مواقع  .التوجه هذا  وقياس  ضبط إتمام في رئيسة حلقة العربي التواجد دراسة  تُعد  لذا   

 الشبكات االجتماعية وهي شمولية أكثر ضمن منظومة  وتقع ،  Academic Social Network Sites العنكبوتية الشبكة على

 (. 2016)المصري والصادق،  للويب الثاني الجيل مظلة تطبيقات تحت تقع والتي

ومن الجدير بالذكر أنه مع دخول التكنولوجيا مجال المكتبات والمعلومات برزت ضرورة استحداث مقياس لقياس األنشطة      

التكنولوجي في المكتبات أوجد مصطلح   بالقياسات   Technometricsالعلمية، وأن هذا التطور  كأحد المصطلحات التي تهتم 

التكنولوجيا الحديثة المستجدة. إضافة إلى ظهور قياسات التكنولوجية في المكتبات والتي تنشأ أدو هذه  ات قياس تصلح لقياس 

اإللكتروني   الويب  Cypermetricsالفضاء  وقياسات   ، Webometrics  األنترنت من    Netmetricsوقياسات  ذلك  إلى  وما 

 . ( 2009)محجوب،  ةمصطلحات مرتبطة بشبكة اإلنترنت العنكبوتي

ومعلومات والتي   Metrics مصطلح مكون من كلمتين: قياسات والتي تترجم بـ  Informetricsومات  وباعتبار قياسات المعل   

، لعل هذا ما يجعل منها مجاالً عاماً ينضوي تحته موضوعات في مجاالت عدة، فهي معتمدة على  Informationتترجم إلى  



ARID International Journal of Informetrics and Scholarly Communication (AIJISC) VOL: 3, NO 4, January 2022 

 

90 
 

الها  العنكبوتية)عبد  الشبكة  وقياسات  العلمي  النشاط  وقياسات  الكمية  2013دي،  القوانين  الجوانب  دراسة  بأنها  تعرف  لذلك   ،)

للمعلومات في أي شكل لها وليس الببليوغرافيات أو التسجيالت الببليوغرافية فحسب، وفي أي قطاع اجتماعي وليس فقط بين 

 الويب لوجيا تكنو قدوم فمع  للورقة، views المشاهدات عدد القياسات هو المشتغلين بالبحث العلمي فحسب. وتعد أنواع أول

 للتاثير أسره تم ما  لعدد كقياس إليه النظر يمكن ما، لورقة النقاش وإن  .ما  ورقة مرات مشاهدة  لعدد الفعلي اإلمكان العد في أصبح

 (،2016للورقة )عبد الهادي،     Bookmark مفضالت عملوا الذين الناس عدد به ويقصد  Save والحفظ    .لورقة المحتمل

 عمله. على قليل تأثيرها  لورقة ما فإن هذا يعني أنها  تفضيل يعمل ال أن أي شخص هي القياس هذا وراء  من والفكرة

 بالبيانات ارتبط ولكنه المعلومات بمرافق مرتبط يكن لم البداية في القياس مصطلح استخدم أن المتتبع وال يخفى على القارئ     

 الوراقية القياسات الببليوغرافية أو مصطلح القياسات فظهر المكتبات علم فروع كأحد الببليوغرافية التسجيلة أو الببليوغرافية

Bibliometrics علماء جانب من أوسع بصورة استخدم ذلك بعد  ثم هذا العلم، لقياس كأدوات وجدت التي قوانينه له  وظهرت 

جاءت   ومنها  (2009 محجوب،)  ببليوغرافيا  قياسها  مجرد من أكبر العلوم بصورة لقياس استخدموه حيث والمعلومات المكتبات

 القياسات. األنواع المتعددة من 

(   (Tague, 1992األكثر شموالً حيث يغطي جمع الحقول األخرى ويتناول حسب دراسة تاجو  Informaticsإن حقل  لذا ف   

أو ببليوجرافيات وفي أي مجتمع وليس فقط في مجتمع    دراسة الجوانب الكمية للمعلومات في أي شكل كانت وليس فقط كتسجيالت

فهو يتناول أيضاً دراسة الجوانب الكمية لإلنتاج الفكري غير أنه ينحصر في توزيع واستخدام   Bibliometricsالعلماء، أما حقل  

فقط. ويتناول   المسجلة  اقتصاد  Scientometrics  حقلالمعلومات  نشاط  أو  للعلم كموضوع  الكمية  وكما يوضح  الجوانب  ي، 

والسبب في ذلك يعود إلى أن وثائق شبكة    Bibliometricsقد تم شموله كليا من قبل حقل  Cybermetricsالنموذج إن حقل  

 Web)سواء كانت نصوص أو وسائط متعددة تعد معلومات مسّجلة ومّخزنة على خوادم الويب    (Web Documents)الويب

Servers).  ويوضح النموذج أيضا إن حقلWebometrics   حقلقد تمت تغطيته جزئياً من قبل  Scientometrics  على أساس

يغطي أغلب    Bibliometricsأن هناك العديد من األنشطة العلمية متاحة على شبكة الويب، إضافة إلى ذلك يالحظ أن حقل  

  Cybermetricsألن بعض األنشطة في  Bibliometricsوأن هذا األخير يتجاوز حدود حقل    Cybermetricsجوانب حقل  

 ( 2010جبر وكلو، ) عادة ال تسجل ولكن تكون على شكل حوارات اتصالية في غرف الحوار
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 فضاء تشكل جميعاً  إلخ... والويبومتريقا  والببليومتريقا  وسيانتومتريقا  االنفومتريقا  مثل المقاييس مجاالت تنوع أو تقاطع إذ أن   

 من العديد في متجدر علمي مجال النتائج أنها  أظهرت فقد البحوث، مجاالت في المعلومات مقاييس أو قياسات لتطبيق فكري

 كتوجه تتشكل بدأت الستينيات إطاللة مع القرن الماضي، ولكن وخمسينيات عشرينيات بين ما  الفترة منذ الفردية، المساهمات

ملموس  فكري  كأدوات الببليوغرافية (الحصر ال المثال سبيل  على موضوعات حول  دراسات توجه ظهور خالل من بشكل 

 المعلومات وعلم العلمية الدراسات بين روابط وتطوير والصلة تأسيس التقارب يبرز مما  ،) االستشهاد وتكشيف العلمي، للتواصل

 . (  (Leydesdorff et al, 2014المعلومات مجلة قياسات ظهور عند أكثر تعززت والتي

وقياسات   Bibliometricsمن المالحظ من األدبيات أن القياسات المتعلقة بعلم المعلومات وهي تشمل القياسات الببليوغرافية       

العلمي   العنكبوتيه     Scientometricsالنشاط  الشبكة  وقياسات   ،Webometrics    جميع المعلومات  قياسات  تشمل  وهكذا   ،

بما فيها الدراسات عن سلوك المستفيد من المعلومات والتأثير العلمي للدوريات األكاديمية الدراسات الكمية في علم المعلومات  

من  ناشئاً  وعن وصالت صفحات الويب واالستدعاء والدقة في نظم استرجاع واستخدام مواقع الويب، وهو يعد مجاالً فرعياً 

 . ( 2011مجاالت علم المعلومات )عبد الهادي، غندور وعطيه، 

هما األحدث ظهوراً واستخداماً وأن العالقة بينهما   (Cybermetrics) و  (Webometrics) تقدم يتضح أن المصطلحينمما       

دراسة الجوانب الكمية لبناء واستخدام مصادر المعلومات     (Webometrics)تكاد تكون عالقة الترادف حيث يتناول مصطلح

باالستعانة بالطرق واألساليب الببليومترية، والمعلوماتية   (WWW)للمعلومات والهياكل والتقنيات المتاحة على الشبكة العالمية  

إضافة إلى ما تقدم دراسة األنشطة االتصالية المتمثلة بالحوارات الدائرة في غرف   (Cybermetrics) في حين يتناول مصطلح

 . ( 2010جبر وكلو،  (الحوار

بين دراسات الويب والتطبيقات األخرى   (Bjorneborn&Ingwersen1997)وقد ميز كل من بيجورنبورن وإنجويرسين      

الويبومتركس مصطلح  بإستخدامهما  االنترنت  شبكة  )دراسة Webometrics) على  على  للداللة  المعلومات  علم  مجال  في   )

العالمية   الشبكة  على  المتاحة  والتقنيات  والهياكل  المعلومات  مصادر  واستخدام  لبناء  الكمية  )الجوانب   ( WWWللمعلومات 

 . (2010كلو، و جبر) باالستعانة بالطرق واألساليب الببليومترية والمعلوماتية

والذي يعني قياسات الويب، وهذا على الرغم من اقتصار     webometricsإن مصطلح القياسات اإللكترونية مرادف لمصطلح   

عدم توافر جميع المصادر والخدمات االلكترونية الشبكية المتاحة قياسات الويب بقياس المعلومات المتاحة على الشبكة العنكبوتية ل
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بالمكتبة، والمراد قياسها على الشبكة العنكبوتية فمن غير الصحيح اعتبار القياسات اإللكترونية مرادفا لقياسات الويب وإن كان  

 (.   2012)الجوهري،  هناك اشتراك بينهما من حيث بعض األدوات المستخدمة للقياس

وتقع قياسات اإلنترنت في ثالث فئات هي: الحجم المادي لإلنترنت ومؤشرات النشاط على اإلنترنت باإلضافة إلى مؤشرات      

الفئات تتضمن، هي األخرى أساليب وقياسات كما أن قياسات االنترنت تشمل أيضا معظم الدراسات  الويب وكل فئة من هذه 

وغيرها من أنماط االتصال على اإلنترنت التي     Mailing Listوالقوائم البريدية    Discussionاإلحصائية بمجموعات المناقشة  

تتصف بأنها خليط من المصادر، ومن هنا فإننا نجد أن هناك جانب بنائي وجانب استخدامي ويحتاج الجانبان إلى قياسات كمية  

الزيارات يشتمل  ما  بين  من  يشتمل  االستخدامي  الجانب  الجوانب،  مختلف  عددها   Visits  لتغطي  بإحصاء  قياسها  يتم  والتي 

القياسات كل هذه الجوانب وضمتها في أربع   وتوزيعاتها ودورتها الزمنية، وقد عالجت االستخدامات التطبيقية لهذا النوع من 

 . (2009)المحجوب،  قطاعات أساسية تغطي كل من الجانبين )الجانب البنائي والجانب االستخدامي(

إن نموذج المشاركة في المعلومات مبنى على اإلنترنت وهو الحامل لمصادر المعلومات داخل بيئة اإلنترنت، وهو المشتمل      

على األنشطة القائمة على هذه المصادر من تنظيم واسترجاع وخدمات، كما أن  تحليل محتوى صفحات الويب يرى )نبيل علي( 

كة حيث يقول: "إن مجتمع المعلومات هو ثنائية مكونة من بنية تحتية قوامها شبكة االتصاالت المحتوى بأنه: الماء يسري خالل الشب

ومحتوى المعلومات التي يجري عبر الشبكة وتشبه شبكة االتصاالت بشبكة المواسير، أما شق المحتوى فيشبه بالماء الذي يسري  

جميع، كما تشبه شبكة االتصاالت بشبكة األوعية الدموية ويناظر خالل هذه الشبكة من حيث حجمه وتفاوته ومعدل تدفقه وإتاحته لل

 . ( 2009)المحجوب،  المحتوى بالدماء التي تسري داخل األوعية"

إن تحليل استخدام الويب يقصد بها تحليل سلوك المستفيدين في البحث والتصفح واالستخدام ومدى اإلفادة اعتماد على سجالت     

فيتم تحليل كيفية تعامل المستفيدين مع الويب، وما هي أكثر الموضوعات جذبا للمستفيدين    Log files usersاستخدام المستفيدين  

وما شابه ذلك من سلوك واهتمامات وربما اتجاهات للمستفيدين من الويب، وباختصار أن هذا القطاع يقوم على دراسة عالقة  

التفاعلي للم ستفيدين أثناء استخدامهم للويب، فعلى سبيل المثال إذا كان تحليل اإلنسان بالويب وذلك من خالل دراسة السلوك 

واالستخدام واالستفادة،  Accessاستخدام الويب بهدف تقييم موقع ما أو فئه محددة من المواقع فيكون التحليل لمعدالت الوصول 

كما   الخ،  التحميل...  أو  الطباعة  مرات  وعدد  المواقع  من  المستخدمين  استفادة  التحليلية وأنماط  الوقفه  في  الحقا   سيتضح 

 . (2009)المحجوب،
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ومواقع الشبكات االجتماعية. ولقد كان النمو المتزايد للمواقع التي أنشأها   2.0وهنالك دراسات ركزت على ما يعرف بالويب     

يانات ألفكار المستخدمين المستخدمون العاديون على الويب سببا في تأصيل هذه الفكرة والفكرة الكامنة وراء هذا هي تحليل الب

دردشة   مدونات وغرف  من خالل  مختلفة  أشكال  في  الويب  بشكل غير رسمي على  أفكارهم  يسجلون  األفراد  من  الكثير  ألن 

ولوحات إعالنات وشبكات اجتماعية، وهذا بدوره يمكن أن يعطي نتائج مفيدة عن أنماط استهالك منتجات أو يعكس ردود أفعال 

بانتاج برمجيات يمكن من     IBM ,Microsoftداث التي تجري في العالم ولقد قامت شركات كبرى مثل  المستخدمين عن األح 

 . (2011)عبد الهادي، غندور وعطيه ، خاللها تسجيل تلك األفكار والسلوكيات ومن ثم قياسها 

ن وجاءت البيانات عن المواقع للتعرف على نشاط المستخدمي   Facebookلقد كان النصيب األكبر في السنوات األولى لمواقع    

، تبين أنه شبكة اجتماعية على وجه الحصر لطالب الكليات في الواليات المتحدة  2006إلى مارس    2004في الفترة من فبراير  

وهذا يشير إلى أن الطالب يستخدمون الشبكات االجتماعية كبديل الستخدام الحاسوب فيما يتعلق بدراستهم، أما على مستوى  

يستخدمون الموقع للتواصل أساساً مع زمالئهم في  Facebookت والصداقة في المحيط الجغرافي فقد تبين أن مستخدمي العالقا 

نفس الكلية وليس في الكليات والجامعات األخرى البعيدة، وهذا يشير إلى أن الشبكات االجتماعية هي امتداد لوسائل االتصال  

.)عبد الهادي، غندور وعطيه  Facebookرافياً، رغم إن هذا متاح بشكل كبير من خالل الداخلية وليس تعزيزاً لعالقات بعيدة جغ

 ،2011 ) 

في حين أن أبسط  أشكال القياسات االلكترونية عموماً هي قياس زيارات المستفيدين للمواقع المتاحة على الشبكة العنكبوتية     

ذا الشكل عدة أوجه للقياس مثل عدد مرات زيارات صفحة ما،  بمعنى حصر معدالت ترددهم أو استخدامهم، ويمكن أن يتضمن ه 

وحجم االطالع على صفحة ما خالل يوم محدد أو أسبوع ما، وتنعكس فائدة التقييم في البيئة الشبكية بشكل ايجابي على توضيح  

 . (2012)الجوهري،  نيةالرؤية الخاصة بتفاعل المستفيدين واستخداماتهم للمعلومات أو الخدمات المقدمة في أشكال إلكترو

ويعد قياس اإلنتاج العلمي عبر مقاييس االستشهادات التقليدية هو األسلوب التقليدي العريق لقياس النجاح األكاديمي. ولكنها      

تستغرق وقتاً طويالً. حيث تواجه انتقادات الشديدة لمعامل التأثير، والتي تفاقمت مع ظهور قواعد البيانات الجديدة، مثل: سكوبس  

Scopus،   العلميوالباحثGoogle Scholar.   إدارة المرجعية،  االلتقاطات  البديلة:  القياسات  ساعدت  منصات  وظهور    .

المصغر   التدوين  المقاالت،  على  التعليقات  التوصية،  خدمات  فإن  ،microbloggingالمراجع،  لذا  والمدونات.   الويكيبيديا، 

التغييرات التي طرأت على نظام االتصال العلمي. تبرز القياسات البديلة التي ال تقف كقياس بديل فحسب ولكنها مقياس مكمل،  
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  وال يمكن أن يحل محل القياسات التقليدية. وتتبع القياسات البديلة نهجاً مختلفاً وهو قياس التأثير خارج النطاق األكاديمي. إذْ أنَّ 

 . (2016)هيكل،    ا يهتم بشكل أساسي ما الذي يمكن االستفادة به من التحليل الكمي للمعلومات المتعلقة باإلنتاج والنشر العمليكالهم

تعد القياسات البديلة من الحقول الدراسية الجديدة، إذْ أنَّ حركة الوصول الحر كانت اختراع ساعد في تمهيد الطريق للتطور       

الب للقياسات  الويب الالحق  من  تلقائي  وبشكل  واسع  نطاق  على  البيانات  من  االستفادة  سهولة  في  البديلة  القياسات  وتفيد  ديلة. 

. وتقييم تأثير األوراق خارج إطار المصدر المنشور. وإمكانية استخدامها (APIs)االجتماعي من خالل واجهة برمجة التطبيقات  

ت كدليل مسبق بالتأثير. كما أنها توفر فهم أكثر دقة لكيفية استخدام المنشورات للتنبؤ بعدد االستشهادات في المستقبل على المقاال

أو المنتجات وبين فلسفة التأثير، والتي تبين أي المنتجات البحثية قد قرأت أو نوقشت أو حفظت أو موصى بها بجانب ما استشهد  

    .( 2016)هيكل،  به

أكثر   عليه يمض  لم الذى المجال جدة  بسبب ربما  موحد، محدد تعريف على طعقا  بشكل  االتفاق يأتي: عدم ما  مالحظة يمكن     

 االجتماعي الويب على متاحة جديدة مصادر على تعتمد لمقياس جديدة طرقا  يتضمن التعريف كما أن  .قليال إالّ  سنوات خمس من

 من أخرى عديدة أشكال على تنطبق أن يمكن وإنما  فحسب الدوريات مقاالت على تنصب ال البديلة القياسات وأن .بصفة خاصة

 المصادر على االعتماد إلى تميل القياسات تلك وأن .وغيرها  البيانات ومجموعات والبرمجيات التطبيقات مثل العلمية المنتجات

) عبد   التقليدية القياسات في الحال كما هو  أساسية  بصفة  المرسمة البيانات في قواعد المقاالت وليس االنترنت على المتاحة الحرة

 . (2016الهادي، 

القياسات  تلك نشأت أنَّ  و Webometrics العنكبوتية  الشبكة قياسات أو الويب قياسات فروع أحد البديلة فالقياسات وعموماً،    

 وبناء على  Scientometrics العلمي النشاط قياسات فروع أحد أنه  الباحثين بعض ويرى  .االجتماعي الويب نشأة قبل كانت

 من فرعي مجال فإنه أقرب، إلى األول وهو العلمي، النشاط قياس أو العنكبوتية الشبكة قياسات إلى ينتمي كان إن فإنه ذلك

لتتبع   جديدة  طرق ونشأت  للباحثين للمعلومات  والبث  البحث طريقة غيرت قد االجتماعية الوسائط  إن  .المعمومات قياسات مجاالت

 . (2016) عبد الهادي،  يحدث ما 

 آخر جانب وفي السابقة، منها بالقياسات جانب في ارتبطت التى العوامل من العديد بسبب كان البديلة القياسات ظهور أن الشك   

 وخاصة العلمي البحث وطبيعة بيئة للتغيرات في االستجابة في التقليدية القياسات المتغيرة، كما إن قصور العلمي وبيئته باالتصال

 اإلنتاج من جديدة أشكال حوله، األمر الذي أدى لظهور الحادث والنشاط العلمي البحث تأثير على التعرف يتعلق بسرعة فيما 
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 إضافة إلى الحاجة  .وغيرها  والتعليقات والتغريدات المدونات مثل المنشورة الذاتية قبل: المداخالت من  معروفة تكن لم الفكري

 بالمحتوى االهتمام ذات الفئات األخرى من العديد األقران ليشمل أو الخبراء من معينة فئة نطاق ليتعدى التقييم إطار توسيع إلى

)    العمل  أو للورقة البحثية التأثير من  أجزاء متعددة  التي تضم القياسات من  جدا عريضة مجموعة  البديلة العلمي. إذ أّن القياسات

 . (2016عبد الهادي، 

 :اآلتية النحو على البديلة القياسات فوائد إيجاز ويمكن

 والبرمجيات، البيانات، مجموعات مثل (البحثية المنتجات من  أعرض لنطاق التأثير حول معلومات تقدم حيث ،االتساع-1

 .العلمية األوراق فقط وليس) والملصقات والفيديوهات،

 أن يمكن التي تلك االستشهادات  بجانب البيانات من  كثيرة أنواع تستخدم حيث التأثير، من مختلفة أنواع عن معلومات  تقدم-2

الصفحات مثل البيانات مصادر من عدد  فهناك المقاالت، أهمية  عن تخبرنا   مرات وعدد والتعليقات والتنزيالت مشاهدات 

 أفضل صورة يعطى  متعددة مصادر من البيانات من مختلفة بين أنواع والربط االجتماعية. والوسائط المدونات في التنويهات

 .المقال لتأثير

 مفيدة أدلة تكون أن يمكن أنها  تعني البديلة للقياسات النسبية السرعة إن سنوات. من بدالً  أيام في التأثير على شاهداً  تظهر-3

 .الحق لتأثير مبكر مؤشر بمثابة البعض ويعتبرها  الفكري الجاري، لإلنتاج

 .العام والجمهور والممارسون والمعلمون األكاديميون  ومنهم مختلفة، جماهير أو  أعرض جمهور من االهتمام  أو االنتباه تعكس-4

 . ( 2016)عبد الهادي،  المعلومات عن البحث في وتساعد للفلترة كآلية تخدم -5

 العلمي الفكري اإلنتاج من التي تؤخذ البيانات على تعتمد التقليدية القياسات فهي كانت البديلة القياسات عيوب أبرز في حين أن    

 االتصال دورها في أن إال المتزايدة أهميتها  من الرغم على وتويتر، والتي المدونات مثل مصادر على تعتمد القياسات البديلة فإن

 . (2016)عبد الهادي ، الجدل أو للنقاش ويخضع متغيراً  مايزال العلمي

التأثير، فلم تعد االستشهادات المرجعية الطريق الوحيد      وباعتبار أنَّ االستشهادات المرجعية لم تعد المصدر الوحيد لقياس 

نقيب  لقياس تأثير المقاالت، ولكن هناك عدد قليل من المؤشرات البديلة كالقياسات الببليومترية والويبومترية. ويمكن للويب الت

. تم استبدال األدوات التقليدية بأدوات اإلعالم االجتماعي. Webometricsللحصول على مؤشرات التأثير وبدأت بقياسات الويب  

تكشف عن مدى الوعي واإلحاطة بالمقاالت والمنتجات البحثية األخرى التي تظهر في وسائل التواصل االجتماعي وتخبرنا عن 

 . ( 2016)هيكل،  مدى تأثير ونفوذ تلك البحوث
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 من تُستخدم تُزار، أو التي االجتماعي التواصل أدوات األكاديمية، والتي منها  غير البديلة القياسات ومصادر فقد وجدت أدوات   

 فإنها  ذلك  خاصة. ومع  بصفة أكاديمي بتركيز حتى أو البديلة القياسات بغرض نشأ  المواقع ما  من هذه  شخص، وليس  كل جانب

 ,You Tube, Twitter : األدوات  هذه  ومن  الجمهور. على باألثر يتعلق ما  خاصة العلمي التأثير قدراً من تعطينا  أن يمكن

Facebook, Git Hub, Slide Share, Good reads, Amazon .النظراء التي هي وشبكات األكاديمية ، وهنالك األدوات 

 القياس من  نوع اعتباره القياس يمكن من  نوع  يُولد  منها  وكل المعلومات  ومشاركة لتنظيم تستخدم المباشر الخط على أدوات

 السابقة.  األدوات وبين بينها  والفرق  البديل،

 التأثير حول بالكثير تخبرنا  أن يمكن  األدوات  من هذه المولدة القياسات فإن لجمهور أكاديمي ولهذا نشأت األدوات هذه إن    

 المشاهدات مثل قياسات يحوي منها  المؤسسية فالكثير المستودعات  :المجالت. ومنها  مقاالت مثل للمساهمات أو العلمي األكاديمي

 . (2016) عبد الهادي،  والتنزيالت

للباحثين  يمكن  أكاديمية حيث اجتماعية شبكة موقع  العموم هي على Research Gate االجتماعية مثل الشبكات  إذْ أنَّ مواقع      

 االجتماعية الشبكات مواقع ومن  .ناله الباحث الذي التأثير ومعرفة البحث النظراء، ومناقشة مع واالتصال أبحاثهم، ركة ومشا  إتاحة

المعركة الجديد والوافدAcademia.edu .األخرى  هو األكاديمية االجتماعية الشبكات بين في 

Loop(http:loop.frrontiersin.org)  وحسب منشئيها Frontiers  المجالت كل في للتكامل متاحة بحث شبكة أول فإنها 

مكتشفين لجعل األكاديمية، والمواقع من . والمنظمات الناشرين حدود  عبر dicoverabe الباحثين   الشبكات مواقع  بين ولكن 

يعد   بالتأكيد هو  2014 .عام في شهريا  بليون 1.35 نحو حيث يستخدمه العمالق Facebook الفيسبوك   يأتي العامة االجتماعية

 . (2016)عبد الهادي،  البديلة للقياسات غنياً  مصدراً 

   : وقفة تحليلية التجاهات الطالب نحو استخدام صفحة القسم على الفيسبوك رابعا  

 :  قسم دراسات المعلومات نبدة عن تأسيس  •

م تحت مسمى قسم المعلومات، جاء كاستجابة 2001يرجع تأسيس القسم إلى مطلع العقد األول من األلفية الثالثة، تحديدا في عام     

واعية للتطورات والتغييرات التي اتسم بها سوق العمل في ليبيا، ونتيجة طبيعية لتغيرات البيئة المعلوماتية، وضرورة تطوير 

المطلوب والكفايات  للكوادر  المهارات  المهارات  وصقل  للقدرات،  الفّعال  البناء  يستهدف  كان  حيث  المعلومات،  الختصاصي  ة 

 خالل اشتماله على البرامج األكاديمية اآلتية:  المعرفي منالبشرية، باعتبارهم رأسمال فكرية في ظل االقتصاد 



ARID International Journal of Informetrics and Scholarly Communication (AIJISC) VOL: 3, NO 4, January 2022 

 

97 
 

 برنامج دكتوراه الفلسفة في المعلومات.  -1

 ـشعبتين: برنامج الماجستير المعلومات: ويتكون من   -2

 نظم المعلومات.  شعبة  - 2.1 

 تكنولوجيا المعلومات.  شعبة  - 2.2 

القادرين على قيادة مهنة المعلومات بالتفاعل مع متطلبات المرحلة      حيث كان البرنامج يستهدف: تأهيل جيل من المتميزين 

 . (2001)الهوش،  نواع مرافق المعلوماتالراهنة والمستقبلية، وإدارة معظم أ

ومن الجدير بالذكر اتسمت مسيرة قسم دراسات المعلومات على وجه التحديد خالل السنوات الست األولى بالتميز والفعالية      

عربي من خالل تنظيمه للندوات والمؤتمرات كأنشطة علمية، فقد نظم ندوتين ومؤتمر علمي، واستضاف أحد مؤتمرات لالتحاد ال

للمكتبات والمعلومات في دورته الرابعة عشر )المؤتمر االتحاد العربي للمكتبات والمعلومات حول هندسة المعرفة في الوطن 

  23-18من  طرابلس-العربي تنظيم لالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات بالتعاون مع قسم المعلومات بأكاديمية الدراسات العليا 

/12/2003 .) 

م ، وتم إيقاف الشُعب السابقة، واستحداث شعبتين جديدتين: "إدارة 2007ر مسمى القسم إلى دراسات المعلومات عام  وقد تغي    

%، وعلى الرغم من أنَّ المساقات الدراسية لبرنامج الشُعب،  90المعلومات، إدارة األرشيف" وتم اعتماده من قبل الجودة بمعدل 

 تمدة من تجارب دولية، إالَّ أنَّه لم يحَظ بالقبول بالصورة المرجوة في تلك الفترة.وكانت معدة من قبل أساتذة متخصصين ومس

م انطلق قسم دراسات المعلومات بصورة جديدة بعد أَْن تم تحديث البرنامج ومساقاته 2012م ومع مطلع عام  2011مع نهاية     

ئز التنمية على المستويين الفردي والمجتمعي من طريقها الدراسية، من واقع أنَّ المعلومات ثروة، وأنها ركيزة أساسية من ركا 

أضالعه   أول  مثلث  تعد  الهيكلية  الناحية  من  المعلوماتية  أَنَّ  وإذْ  االجتماعي.  والرفاه  االقتصادي  التقدم    Softwareيتحقق 

 المحتوى.Content وثالثهم العتاد أوالتجهيزات،  Hardwareالبرمجيات، وثانيهم 

ونشراً      وتسجيالً  إنتاجاً  المعلوماتي:  بالمحتوى  القسم  المعلومات الرتباط  دراسات  قسم  اهتمام  محور  يعد  األخير  هذا  ولعل 

وتجميعاً وتنظيماً وتوثيقاً واسترجاعاً واستثماراً، لذا يستهدف ضمن رسالته البناء الفعّال للمتخصصين في دراسـات المعلومات 

ائيين بمستوى علمي وعملي عـاٍل لرفـد المجتمع بالمهارات المطلوبة، وإعـداد باحثيـن متمرسين لحـل  بشكـل عـام، وإعداد أخص
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لهـذه الرسالة يعمـل على تحقـيـق   التـي تواجههـا المؤسسات بشكل عام ومرافـق المعلومات بصـورة خاصة، ووفقـاً  المشاكـل 

 جملة أهـداف مـن بيـن أهمهـا:

وتأهيل   -1 "إعداد  معرفة  عمال  ليكونوا  لمهنة  Knowledge Workers الطلبة  وقادة  والدكتوراه.  الماجستير  حملة  من   "

 المعلومات بالبلد.

 المساهمة في تلبية احتياجات الجامعات الليبية من أعضاء هيئة التدريس األَْكفَاْء في تخصص المعلومات.   -2

 في حل قضايا المجتمع والبيئة الليبية.  توجيه بحوث ورسائل وأطروحات الطلبة نحو موضوعات تساهم  -3

 المساهمة في خلق رأسمال فكرية وطنية قادرة على حل المشاكل التي تواجهها مؤسسات المجتمع.  -4

 

 :    Faecbookقسم دراسات المعلومات على الفيسبوك   صفحة نبدة عن   •

م بهدف خلق تواصل وتفاعل 2012ومن الجدير بالذكر أَنَّ صفحة القسم على الفيسبوك تأسست مع بداية انطالقته في عام     

علمي متميز مع المتخصصين بشكل عام والدارسين بالقسم بصورة خاصة، ولتحقيق مزيد من التوصل تم مؤخرا إنشاء مجموعة  

 ات.  مغلقه خاص بالدارسين بقسم دراسات المعلوم

الروبط       جدوى  حول  تتمحور  تقييمية  قياسية  الدراسة  أَنَّ  على   Linksوباعتبار  المعلومات  دراسات  قسم  بصفحة  المتاحة 

الفيسبوك وما مدى توافقها وكفايتها مع اتجاهات واهتمامات الطالب الدارسين بالقسم، فقد اعتمدت الدراسة في هذا الجانب على 

 ليومتري، كما سبق وأوضحنا في مطلع الدراسة.البب أساليب وأدوات المنهج

ووصالت صفحات الويب، واستخدام تلك   Linksالتي يمكن أن تطبق على الموارد المعلوماتية المتاحة على الويب كروابط      

أو   الويـب ساتقيا  فروع المواقع واإلفادة منها. والتي تندرج تحت قياسات المعلومات بشكل عام، حيث تعد القياسات البديلة كأحد

Webometrics الجمهور المستفيدين. على باألثر يتعلق ما  خاصة العلمي التأثير تعطينا مؤشراً عن أن التي يمكن 

معجب، والمتتبعين لما    3808وفي هذا الصدد وصل عدد المعجبين بالصفحة من بداية تأسيسها وحتى وقت إجراء الدراسة    

يونيو إلى    11( أدناه يوضح حركة الصفحة باألسبوع  2متتبع على المستويين الوطني الدولي، والجدول رقم )  3801ينشر عليها  

 حصر. على سبيل المثال ال ال 2017يونيو  18
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إجمالي مشاهدات ما  ( أيضاً  1من حيث الزيارات للصفحة والمعجبين والمتفاعلين مع ما ينشر عليها. كما يوضح الشكل رقم )    

، والتي بلغت أقصاها في منتصف شهر  2017ينشر ويتاح من روابط مصادر المعلومات على الصفحة بالفصل الدراسي ربيع  

 أبريل وأول شهر مايو.  

 

 .يونيو  18يونيو إلى  11لألسبوع  المعلومات   قسم دراساتيوضح حركة صفحة  2م والجدول رق

METRIC  االتجاه األسبوع الماضي  األسبوع الماضي 

  %61.8↓  123 47 زيارات الصفحة

 العدد اإلجمالي لألشخاص

 الذين تم الوصول إليهم أسبوعياً 

  %88.8↓  ألف  1.11 124

  %66.7↓  87 29 األشخاص المتفاعلون

  %32.2↑  %88.2 %116.7 معدل االستجابة للرسائل

 إجمالي تسجيالت اإلعجاب

 بالصفحة

  %0.4↑  ألف  3.78 ألف  3.80

 

 

 

 2017( يوضح اجمالي مشاهدات الصفحة لمدة الفصل الدراسي ربيع 1شكل رقم )

https://www.facebook.com/n/?%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-194537867324568%2F&medium=email&mid=5523135302e48G2cbb9ec7G0G3d1&bcode=1.1497747408.AbmHR6gni-_sCBw2&n_m=hanbezan%40yahoo.com
https://www.facebook.com/n/?%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-194537867324568%2Funanswered_messages%2F&medium=email&mid=5523135302e48G2cbb9ec7G0G3d1&bcode=1.1497747408.AbmHR6gni-_sCBw2&n_m=hanbezan%40yahoo.com
https://www.facebook.com/n/?%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-194537867324568%2Funanswered_messages%2F&medium=email&mid=5523135302e48G2cbb9ec7G0G3d1&bcode=1.1497747408.AbmHR6gni-_sCBw2&n_m=hanbezan%40yahoo.com
https://www.facebook.com/n/?%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-194537867324568%2Funanswered_messages%2F&medium=email&mid=5523135302e48G2cbb9ec7G0G3d1&bcode=1.1497747408.AbmHR6gni-_sCBw2&n_m=hanbezan%40yahoo.com
https://www.facebook.com/n/?%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-194537867324568%2Funanswered_messages%2F&medium=email&mid=5523135302e48G2cbb9ec7G0G3d1&bcode=1.1497747408.AbmHR6gni-_sCBw2&n_m=hanbezan%40yahoo.com
https://www.facebook.com/n/?%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-194537867324568%2Funanswered_messages%2F&medium=email&mid=5523135302e48G2cbb9ec7G0G3d1&bcode=1.1497747408.AbmHR6gni-_sCBw2&n_m=hanbezan%40yahoo.com
https://www.facebook.com/n/?%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-194537867324568%2Funanswered_messages%2F&medium=email&mid=5523135302e48G2cbb9ec7G0G3d1&bcode=1.1497747408.AbmHR6gni-_sCBw2&n_m=hanbezan%40yahoo.com
https://www.facebook.com/n/?%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-194537867324568%2Funanswered_messages%2F&medium=email&mid=5523135302e48G2cbb9ec7G0G3d1&bcode=1.1497747408.AbmHR6gni-_sCBw2&n_m=hanbezan%40yahoo.com
https://www.facebook.com/n/?%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-194537867324568%2Funanswered_messages%2F&medium=email&mid=5523135302e48G2cbb9ec7G0G3d1&bcode=1.1497747408.AbmHR6gni-_sCBw2&n_m=hanbezan%40yahoo.com
https://www.facebook.com/n/?%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-194537867324568%2Funanswered_messages%2F&medium=email&mid=5523135302e48G2cbb9ec7G0G3d1&bcode=1.1497747408.AbmHR6gni-_sCBw2&n_m=hanbezan%40yahoo.com
https://www.facebook.com/n/?%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-194537867324568%2Funanswered_messages%2F&medium=email&mid=5523135302e48G2cbb9ec7G0G3d1&bcode=1.1497747408.AbmHR6gni-_sCBw2&n_m=hanbezan%40yahoo.com
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 :الدراسة مجتمع •

بما أَن المنهج العلمي المتبع وصفي تحليلي كما سبق وأوضحنا في مطلع الدراسة، لذا فإنَّ مجتمع الدراسة يتكون من الطالب     

باألكاديمية الليبية أثناء القيام بالدراسة، حيث يتألف من جميع الطالب الملتحقين للدراسة  دراسات المعلومات  الدارسين في قسم

 قبل الرسالة وطالب بحث رسالة الماجستير وبحث أطروحة الدكتوراه.في مرحلة دراسة مواد 

أَنَّ عددهم   الطلبة عدد تم حصر حيث    أثناء إجراء الدراسة، وتبين  بالقسم   وبعد وطالبة، ( طالب85) والطالبات الدارسين 

 جميع وهم أفراد المجتمع كل على الدراسة تشتمل عينة أن الضروري من أنه إلى الباحثة توصلت المهتمين بعض استشارة

 ( أدناه.  3بالجدول رقم ) اإلحصائيةالدارسين بالمرحلتين الدراسية والبحثية كما هو موضَّح في 

 

 لطالب قسم دراسات المعلومات  إحصائية( 3الجدول رقم )

عدد  المراحل 

 الطالب 

  النسبة 

% 

 %  33.0 28 الرسالة لما قبمواد 

 57.6 49 الماجستير بحث رسالة 

 9.4 8 بحث أطروحة الدكتوراه 

 100 85 المجموع

 

 :البيانات  جمع أداة •

اتجاهات الطالب نحو استخدام مواقع التواصل    لقياس البيانات لجمع كأداة الدراسة على االستبانة هذه في الباحثة اعتمدت  

االجتماعي ومدى استخدامهم لصفحة قسم دراسات المعلومات على الفيس بوك ومدى رضاهم عن خدمات المعلومات المقدمة،  

   وإفادتهم من الروابط عليها، وتلبيتها الحتياجاتهم ورغباتهم العلمية الدراسية والبحثية.

اتجاهات الطالب نحو استخدام مواقع التواصل االجتماعي وصفحة القسم، الثة محاور رئيسة: أولهم عن  ث االستبانةفقد تضمنت     

ل الصفحة  تقدمها  التي  الخدمات  عن  الرضا  حول  مصادر توثانيهم  روابط  من  اإلفادة  تضمن  وثالثهم  العلميةـ  االحتياجات  لبية 

 البحثية. المعلومات على الصفحة وتوافقها مع االهتمامات الدراسية و
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 التي اإلمكانيات من  االستفادة بغرض اإللكتروني االستبيان الباحثة نظام واستخدام مغلقه، وأخرى مفتوحة  أسئلة  بين تنوعت     

 على إلكترونياً، والتيسير البيانات وتفريغ  .والتجميع التوزيع عمليات في والجهد الوقت كتوفير اإللكترونية االستبيانات توفرها 

 .االستبانة تعبئة في الدراسة مجتمع

 :االستبانة صدق وثبات  •

 االستبانة تصميم في يكون  عما  * للكشف1عدد من األساتذة من داخل القسم وخارجه  على عرضت االستبانة مصداقية الختبار   

ا عن   .وإضافة من حذف المناسبة إجراء التعديالت وصدق. وتم موضوعية في تؤثر منهجية أو علميَّة أخطاء أو قصور من أَمَّ

النهائية على عينة عشوائية من أفراد مجتمع الدراسة، ذلك  لغة  مناسبة مدى  لمعرفة الثبات فقد تم توزيع االستبانة بصورتها 

معادلة كرونباخ ألفا تم حساب ثبات األداة الكلي وثبات كل فقرة    موباستخدالهم   االستبانة وفقرات بنود  ومدى مناسبة  لهم، االستبانة

ولعل هذا يعد معامل ثبات جيد يبرر استخدام األداة لتحقيق أهداف    %،81من أجل التوصل إلى معامل الثبات الذي كانت قيمته  

 الدراسة.

 خصائص العينة:   •

الطلبة باالمتحانات،  انشغال قبل مناسبة م، وهي فترة2017ربيع   الدراسي النصف األول من الفصل خالل الدراسة تطبيق تم وقد   

من خالل تحميلها من مجموعة قسم دراسات المعلومات على الفيسبوك، وقد جاءت   إلكترونياً  االستبانة بتعبئة الطلبة يقوم حيث

 من مجموعة الطالب الدارسين بالقسم.  (%48.2)نسبة االستجابة 

( أهم سمات خصائص أفراد العينة من حيث الجنس  7( وحتى الجدول رقم )4ويتضح من الجداول أدناه، من الجدول رقم )   

والعمر والتخصص العلمي والمستوى الدراسي الحالي الذي يوضح الطالب الدارسين في مرحلة ما قبل الرسالة من الطالب  

 ث الماجستسر أو الدكتوراه. مرحلة بح 

 

 

 

 . ستاذ علم المعلومات والمكتبات االكاديمية الليبيةاالستاذ الذكتور ابوبكر محمود الهوش ا -1* 

 . االكاديمية الليبيةستاذة علم المعلومات والمكتبات االستاذة الدكتورة مبروكة عمر محيريق ا -2   

  ستاذ علم المعلومات الجامعة المستنصرية.االستاذ الدكتور طالل ناظم الزهيري ا -3   
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 ( يبين توزيع أفراد العينة حسب الجنس 4جدول )

 النسبه%  عدد الطالب  الجنس 

 78.1 32 الذكور

 21.9 9 اإلناث 

 100 41 المجموع

 

 

 ( يبين توزيع أفراد العينة حسب العمر5جدول )

 النسبه%  عدد الطالب  العمر 

 41.4 17 عام.  30أقل من  -

 48.9 20 عام.  40–31من  -

 9.7 4 عام.  50–41من  -

 - - عام.  51من  أكثر -

 100 41 المجموع

 

 ( يبين توزيع أفراد العينة حسب التخصص العلمي 6جدول )

 النسبه%  عدد الطالب  التخصص العلمي 

 53.7 22 إدارة المعلومات

 46.3 19 إدارة األرشيف 

 100 41 المجموع

 

 

 توزيع أفراد العينة حسب المستوى الدراسي الحالي( يبين 7جدول )

 النسبه%  عدد الطالب  المستوى الدراسي 

 48.8 20 ما قبل الرسالة  مواد-دراسة 

 46.3 19 الماجستير  رسالة-البحث 

 4.9 2 الدكتوراه   أطروحة-البحث 

 100 41 المجموع
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 مناقشة وتحليل البيانات:  •

 الطالب نحو استخدام مواقع التواصل االجتماعي وصفحة القسم: المحور األول اتجاهات  •

( أدناه، أَن أغلب استجابات أفراد عينة الدراسة تستخدم شبكات التواصل االجتماعي  8ويتضح للقارئ من مالحظة الجدول )   

ستخدام بشكل متقطع  %، بينما اال65.8بشكل متواصل يومياً إلى  شبكات التواصل االجتماعي  استخدام  معدل  نسبة  حيث تصل  

% في المعدل الشهري، وهذا إْن دّل على شيء  9.7في حين جاءت استجابات أفراد عينة الدراسة    %،   24.5أسبوعيا بلغت  

 إنَما يدل على أنَّ معَّدل استخدام أفراد عينة الدراسة لشبكات التواصل االجتماعي بشكٍل عام عالي جدا. 

 

 شبكات التواصل االجتماعي بشكل عاماستخدام ( يوضح معدل 8جدول )

 النسبه%  عدد الطالب  االستخدام  معدل 

)عالي جدا(   استخدمها بشكل متواصل يومياً   27 65.8 

 24.5 10 )متوسط(  أسبوعيا استخدمها بشكل متقطع 

 9.7 4 )منخفض( نادراً ما استخدمها شهرياً 

 100 41 المجموع

 

معرفة أي المواقع التواصل االجتماعي األكثر تفضيال لالستخدام لدى طالب قسم دراسات المعلومات باألكاديمية أما فيما يتعلق ب    

من قبل أفراد عينة   وتفاعالً ( يتبين أَنَّ مواقع التواصل االجتماعي األكثر تفضيالً واستخداماً  9الليبية، فإنه بالنظر للجدول رقم )

وثانيهما يوتيوب  %، 97.6بنسبة  Facebook  الدراسة قد تركزت استجاباتهم بنسبة ملحوظة على النحو اآلتية: أولهما الفيسبوك

YouTube  ثم جاء ثالثهم التويتر %90.3بنسبة ،Twitter  طالب التعليم الواقع يتوافق مع توجهات  هذا، ولعل %82.9بنسبة

قبالهم على مواقع شبكات التواصل االجتماعي مثل )الفيسبوك وتويتر ويوتيوب( لما لهم من  نحو إتوى الدولي  العالي على المس

 داء العلمي.يٍر وتأثيراً في إثراء وتحسين االدوٍر كب

 

 

 

 



ARID International Journal of Informetrics and Scholarly Communication (AIJISC) VOL: 3, NO 4, January 2022 

 

104 
 

 ( يوضح مواقع التواصل االجتماعي األكثر تفضيال واستخداًما 9جدول )

 النسبه%  الطالب عدد  مواقع التواصل االجتماعي 

 My space 2 4.8ماي سبيس 

 Linked in 5 12.2 لينكد إن    

 Twitter 34 82.9التويتر 

 Slide share 15 36.6ساليد شير 

 Viber 25 61.0الفايبر  

 YouTube 37 90.3 يوتيوب    

 Facebook   40 97.6       فيسبوك

 Skype 21 51.2 السكايبي 

 

 دراسات المعلومات على الفيسبوك قسم صفحة استخدام  دوافع( يوضح 10جدول )

 

 النسبه%  عدد الطالب  دوافع

 87.8 36 والمحاضرات   البحث عن مصادر معلومات تدعم المقررات الدراسية

 85.4 35 أو تأدية الواجبات البحثية اليومية إعداد ورقة عمل أو بحث 

 68.3 28 دكتوراه(-)ماجستيرإعداد بحوث أكاديمية 

 51.2 21 على موضوعات شتى إلثراء الحصيلة المعرفية والثقافة العامة   االطالع

 75.6 31 التدريس  هيئة وأعضاء الطالب مع السريع والسهل التواصل

 80.5 33 متابعة أحدث األخبار في مجال التخصص 

 24.4 10 الواقع في أعرفهم ال والتواصل مع أشخاص التعارف

 19.5 8 قضاء أوقات الفراغ مسلية

   

، ويعد أول  قسم دراسات المعلومات على الفيسبوك صفحة( أعاله لدوافع استخدام أفراد عينة الدراسة ل10ويشير الجدول رقم )  

وتساعد في االستعداد   االستخدام بدافع البحث عن مصادر تدعم المقررات الدراسية  تلك الدوافع وأهمها من وجهة نظر الطالب: 

%، ثم  85.4وإعداد ورقة عمل أو بحث جاءت نسبتها    تأدية الواجبات البحثية اليومية%، ويليها دافع  87.8للمحاضرات بنسبة  

 السريع والسهل الستخدام من أجل التواصل%، إضافة لدافع ا80.5جاء دافع متابعة أحدث األخبار في مجال التخصص بنسبة  
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%، في حين أَنَّ قضية الثقافة العامة وقضاء أَوقات الفراغ مسلّية والتعارف ...الخ 75.6التدريس بنسبة   هيئة وأعضاء الطالب مع

اٍم وصفحة القسم جلها جاءت في الحد األدنى. لعل هذا قد يشير إلى أَنَّ الطالب يستخدمون شبكات التواصل االجتماعي بشكٍل ع

 بشكل خاص من أجل سد أغراضهم العلمية في المقام األول، ثم تأتي األغراض الترفيهية والثقافية في المرتبة الثانية.

   لبية االحتياجات العلمية. ت المحور الثاني الرضا عن الخدمات التي تقدمها الصفحة ل •

يوضح مدى ضرورة وجود صفحة للقسم مماثلة على مواقع التواصل االجتماعي األخرى، ( أدناه الذي 11ومن الجدول رقم )    

مواقع  ، حيث يقترح بعضهم أن تكون على  ضرورة وجود صفحة للقسم مماثلةل%  56.1حيث يشير أفراد عينة الدراسة بنسبة  

 واالنستقرام  Twitter أن الضرورة تقتضي بوجود صفحة للقسم على التويتر، والبعض اآلخر يرى بViberالتواصل كالفايبر 

Instagram . 

على تحسين اآلداء الدراسي والبحثي، حيث أثٍر ملحوٍظ وإيجابيٍ لصفحة القسم في الفيسبوك،  إذْ يشير معظم أفراد العينة لوجود      

     (.12وأهميتها، كما هو موضح بالجدول رقم )% من أفراد عينة الدراسة بضرورتها 70.7يُشيد 

 

 ( يوضح ضرورة وجود صفحة للقسم مماثلة على شبكات التواصل االجتماعي  11جدول )

 ضرورة صفحة  

 للقسم مماثلة  

 النسبه%  عدد الطالب 

 56.1 23 نعم

 43.9 18 ال

 100 41 المجموع

 

 الفيسبوك للقسم على وجود صفحة وضرورية ( يوضح أهمية 12جدول )

أهمية صفحة القسم على  

 الفيسبوك 

 النسبه%  عدد الطالب 

 70.7 29 مهمة وضرورية جداً 

 26.8 11 إلى حد ما

 2.5 1 غير مهمة وضرورية

 100 41 المجموع
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أفراد عينة الدراسة من حيث تلبيتها الحتياجاتهم    من وجهة نظركفاية خدمات المعلومات المتاحة  ( أدناه ل13ويشير الجدول رقم )  

مؤشرات   أعلى  اقتصرت  فقد  الصفحةالعلمية،  تقدمها  التي  الخدمات  للدوريات   الرضا عن  من إصدرات  يستجد  ما  إتاحة  في 

كافية تماما   يةالبث االنتقائي لمصادر ذات العالقة بالمقرارات الدراس  ، يلي ذلك%2.73اإللكترونية الحديثة كافية تماما بنسبة  

 %. 7.70بنسبة 

في حين لم يعبر أكثر من  ،  %51.2بما يستجد من إنتاج فكري في المجال كافية إلى حد ما بنسبة    جاءت خدمة اإلحاطة  بينما     

اإلعالن عن مناقشات  عن رضاهم لخدمة اإلعالم عن المؤتمرات واللقاءات العلمية ومتابعتها، وكذلك  الدراسةنصف أفراد عينة 

فقد جاءت جميعها غير كافية في تلبيتها الحتياجاتهم  سائل الماجستير بالقسم، وأيضا نشر اإلعالنات المهمة والتعليمات اإلداريةر

 العلمية.

 على الصفحة من حيث تلبيتها لالحتياجات العلمية كفاية خدمات المعلومات المتاحة ( يوضح 13جدول ) 

 

 المحور الثالث اإلفادة من روابط مصادر المعلومات بالصفحة وتوافقها مع االهتمامات الدراسية والبحثية.  •

 

( أدناه ألنماط إفادة أفراد عينة الدراسة من صفحة قسم دراسات المعلومات على الفيسبوك، فقد تمثلت 14ويشير الجدول رقم )   

جاءت كل من الوصول    يلي ذلك%،    92.7داء العلمي في المحاضرات بنسبةفي: التحسين واالرتقاء بمستوى األأول أنماط اإلفادة  

 غير كافية  كافية الى حد ما  ً  كافية تماما العبارات 

 النسبه%  العدد النسبه%  العدد النسبه%  العدد

العالقة بالمقرارات البث االنتقائي لمصادر ذات 

 الدراسية 
29 70.7 10 24.4 2 4.9 

 63.4 26 12.2 5 24.4 10 اإلعالم عن المؤتمرات واللقاءات العلمية ومتابعتها

 4.9 2 51.2 21 43.9 18 بما يستجد من إنتاج فكري في المجال  اإلحاطة

للدوريات اإللكترونية  تإصداراإتاحة ما يستجد من 

 الحديثة 
30 73.2 9 21.9 2 4.9 

 56.1 23 19.5 8 24.4 10 اإلعالن عن مناقشات رسائل الماجستير بالقسم 

 58.5 24 12.2 5 29.3 12 نشر اإلعالنات المهمة والتعليمات اإلدارية 
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%   87.8التشارك في روابط مصادر المعلومات اإللكترونية بذات النسبة والدراسات بالدوريات اإللكترونية، والسريع للمقاالت 

 من استجابات أفراد عينة الدراسة. 

   

من صفحة قسم دراسات المعلومات على الفيسبوك ولكنها مقتصرة ولعل هذا إْن دَلَّ على شيء فإنما يدل على حدوث اإلفادة     

ال    اإلفادةإذْ أَنَّ هذه  ألداء بالمحاضرات من خالل النفاذ السريع للمحتوى والتشارك في روابط مصادر المعلومات،  على تحسين ا

اإلبداع في طلب  من أجل    ا افتراضيالعلمية والتحاور والنقاش    والمشاركة باالهتماماتتتعدى للتواصل مع اآلخرين والتفاعل معهم  

 لك بسبب تدني مستوى الوعي المعلوماتي لدى أفراد عينة الدراسة. ربما يكون ذالعلم وتقاسم المعرفة 

 

 أنماط اإلفادة من صفحة قسم دراسات المعلومات على الفيسبوك( يوضح 14جدول )

 النسبه %  العدد أنماط اإلفادة

 43.9 18 التواصل مع اآلخرين للمشاركة باالهتمامات العلمية

 87.8 36 اإللكترونية الوصول السريع للمقاالت والدراسات بالدوريات 

 10 24.4 (chatالحوار) -المشاركة في المجموعات النقاشية

 24.4 10 التفاعل مع األساتذة والزمالء على المستوى الدولي

 87.8 36 اإللكترونية التشارك في روابط مصادر المعلومات 

 92.7 38 بمستوى األداء العلمي في المحاضرات التحسين واالرتقاء 

 29.3 12 اإلبداع في طلب العلم وتقاسم المعرفة 
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 المتاحة على الصفحة لتلبية االحتياجات الدراسية واالهتمامات البحثية الروابط مدى توافق ( يوضح 15جدول )

متوافقه الى حد   متوافقه  العبارات 

 ما 

 غير متوافقه

النسب العدد

 ه%

النسب العدد

 ه%

النسب العدد

 ه%

 4.9 2   14.6 6     80.5 33 روابط الكتب العلمية المتخصصة

روابط أعداد الدوريات والمجالت العلمية  

 المحكمة

35 85.4 5 12.2 1 2.4 

 17.1 7 26.8 11 56.1 23 روابط اإلعالن على أعمال المؤتمرات والندوات

 19.5 8 26.8 11 53.7 22 الماجستير اإلعالن عن مناقشات رسائل 

 12.2 5 29.3 12 58.5 24 منشورات عامة من إدارة الصفحة 

 

 

(  15جدول )المتاحة على الصفحة لتلبية االحتياجات الدراسية واالهتمامات البحثية فإن  الروابط  فيما يتعلق بمدى توافق    أما     

وأعداد الدوريات والمجالت العلمية المحكمة المتاحة على    روابط الكتب العلمية المتخصصة   Linksأن كل من  أعاله يوضح

صفحة قسم دراسات المعلومات على الفيسبوك متوافقة بنسبة عالية مع االحتياجات الدراسية واالهتمامات البحثية ألفراد عينة 

اجستير، والمنشورات العامة  روابط اإلعالن على أعمال المؤتمرات والندوات، واإلعالن عن مناقشات رسائل المبينما الدراسة. 

 %. 60.0من إدارة الصفحة جميعها متوافقه مع االحتياجات الدراسية واالهتمامات البحثية ولكنها بنسبة أقل حيث ال تتجاوز 

على كفاية خدمات المعلومات المتاحة  ( الذي يوضح  12وبالنظر لمؤشرات الجدول أعاله ومقارنتها بمؤشرات الجدول رقم )    

االحتياجات الدراسية الصفحة من حيث تلبيتها لالحتياجات العلمية، نستنتج بشكل عام أَن كل ما يتاح على الصفحة يتوافق مع  

كاٍف، ولعلَّ هذا يتطلب مع إدارة الصفحة بدل المزيد من االهتمام لجعلها كافية لتلبية االحتياجات اّل أنَّه غير  واالهتمامات البحثية إ

 واالهتمامات العلمية والبحثية.    

( أدناه يوّضح  16فإن الجدول رقم )صفحة قسم دراسات المعلومات على الفيسبوك  وبخصوص تجاوب وتفاعل أفراد العينة مع      

تجاوب وتفاعل أفراد العينة مع ما ينشر ويتاح على الصفحة من روابط ومصادر إلكترونية، حيث يتضح    إلى أي مدى تصل درجة

يقومون بتحميل المحتوى المعلوماتي للروابط على حواسيبهم الشخصية حيث جاءت نسبة    غالبا    الدراسةمعظم أفراد عينة    أنَّ 

   %.85.4قاء في رسالة خاصة بنسبة قيامهم بإرسال الرابط لألصد%، ويلي ذلك 90.3استجاباتهم 
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ما ينشر من روابط، وهذا قد يدل بطبيعة الحال   باإلعجاب فقط على% من أفراد عينة الدراسة نادراً ما يكتفون  70.7في حين   

بط، ومشاركة  على إيجابية تجاوبهم وتفاعلهم مع الصفحة، إاّل أَنَّ نسبة من يقومون غالباً بكتابة التعليقات والمالحظات على الروا

% من أفراد عينة الدراسة    65.8% من أفراد عينة الدراسة، إذْ أَنَّ  30.0أو نشر الرابط على صفحاتهم الشخصية ال يكاد يصل  

نادراً ما يقومون بمشاركة الرابط على صفحات والمجموعات األخرى من أجل تقاسم المعرفة، وما يؤكد ضعف الوعي المعلوماتي 

طباعة أو استنساخ المحتوى المعلوماتي للروابط نصف أفراد عينة الدراسة على التعامل التقليدي المتمثل في هو اعتماد أكثر من 

 على ورق، فمن الواضح أنه يتم ذلك بعد قيامهم بتحميله على حواسيبهم الشخصية.

ما   أنَّ تدني التجاوب والتفاعل مع بشكل عام يتضح أَنَّ درجة تجاوب وتفاعل الطالب ليست بالصورة التي ينبغي أن تكون، إذَّ     

لصقل المهارات  البرامج التدريبية  الصفحة، قد يكون ذلك راجعاً لضعف مهارتهم وقدراتهم من جهة، وقلة االهتمام ببنشر ويتاح على  

المشاركة في المجموعات النقاشية والتواصل مع اآلخرين    الذي يمكنهم مناكتسابهم مهارات التعامل الكفء  والقدرات التكنولوجبة و

العلمية   باالهتمامات  والتحاورللمشاركة  المعرفة،  الوطني لتواصل  وا  وتقاسم  المستويين  على  والزمالء  األساتذة  مع  والتفاعل 

 والدولي.

 تجاوب وتفاعل أفراد العينة مع الصفحة ( يوضح مدى درجة 16جدول )

 

 نادرا   احيانا   غالبا   العبارات 

 النسبه%  العدد النسبه%  العدد النسبه%  العدد

ما ينشر من روابط تكتفي باإلعجاب فقط على  4 9.8 8 19.5 29 70.7 

 43.9 18 26.8 11 29.3 12 تقوم بكتابة التعليقات والمالحظات على الروابط 

 51.2 21 21.9 9 26.9 11 تقوم بمشاركة الرابط على صفحتك الشخصية 

تقوم بمشاركة الرابط على صفحات والمجموعات 

 األخرى 

6 14.6 8 19.5 27  65.9  

 2.4 1 12.2 5 85.4 35 تقوم بإرسال الرابط لألصدقاء في رسالة خاصة

تحميل المحتوى المعلوماتي للروابط على حاسوبك 

 الشخصي 

37 90.3 1 2.4 3 7.3 

استنساخ المحتوى المعلوماتي للروابط على   طباعة أو

 ورق

28 68.3 11 26.8 2 4.9 
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 خامسا : وقفة استنباطية حول النتائج والتوصيات الختامية  

ب الدراسات العليا في الحصول على خدمات معلومات إلكترونية في الوقت    ك ال ش أَنَّ االهتمام باحتياجات واهتمامات طالَّ

المناسبة وبالشكل المناسب يعد غايةً في األهمية ينبغي إدراكها. حيث يتسنى توافرها من طريق توسيع قاعدة الخدمات المعلومات 

والقواعد المتخصصة لتلبية الحاجات العلمية والبحثية لهذه الفئة من  اإللكترونيةالمعلومات على اإلنترنت. كما أن إتاحة مصادر  

 المستفيدين يعد أمراً ضرورياً وتوجهاً عالمياً.   

 االجتماعي في التواصل توظيف مواقع من المجدي االعتراف والتسليم بحقيقة واقعه ال يمكن إنكارها، أال وهي قلة  

 والتحاور بالمتخصصين والعلماء بالمجال، ولعل هذا ما يجعل من ضرورة االتصال مهارات ديداً من أجل تعزيزالعالي تح  التعليم

 األساتذة يدرب حتى "الفيسبوك" وخاصة االجتماعّي   وسائل التواصل على وجه الخصوص الستخدام األساتذة بتدريب االهتمام

   وتعزيزه. التعليم في الوسائل تلك استخدام على طالبهم

قسم دراسات المعلومات،   للطالب  الدراسة منهجية  ضمن 2.0 الويب لذا كمطلب أولي يفترض إضافة مقرر علمي عن   

من أجل تحقيق اإلفادة والسعي لحل   2.0زيادة الوعي المعلوماتي للطالب وألعضاء الهيئة التدريسية، فاالهتمام بالويب من أجل 

الناجحة لتوظيف المشكالت والعوائق ومعالجة الت حديات التي يمكن أن تحول دون اإلفادة منه، لذا ال بد من تدارس التجارب 

 في المجاالت األخرى.   2.0تطبيقات الويب 

 الشبكات، مع اتجاهات الطالب نحو استخدام تلك يتوافق بما  الجامعية التدريس واستراتيجيات مناهج تطوير  لذا فإن  

 والصور البيانات أو المعلومات أو بالمراجع العلمية المتعّلقة الروابط خالل من دافعيتهم وزيادة التعّلم تعزيز في منها  لإلفادة

( 2013أبوصعيليك، الزبون،    )االفتراضي.  لها فوائد على إكسابهم مهارات التفاعل والتواصل    .والبصرية السمعية والمقاطع

   ون.وتقاسم وتشارك المعرفة بالصورة التي ينبغي أن تك

اتجاهات الطالب نحو استخدام صفحة قسم دراسات المعلومات باألكاديمية الليبية على الفيسبوك وتم  مناقشة تحليل وبعد 

الوقوف على وجهة نظر الطالب نحو رضاهم عن خدمات المعلومات التي تقدمها الصفحة ومدى تلبيتها الحتياجاتهم ورغباتهم 

روابط مصادر المعلومات اإللكترونية المتاحة ومدى ارتباطها باهتماماتهم الدراسية والبحثية، العلمية. حيث اتضح مدى إفادتهم من  

 :اآلتية في النقاط تتلخص النتائج من إلى عدد الدراسة َخلَُصتْ 
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جداً، إذْ أنَّ   عاليةوصفحة القسم بصورة خاصة، بشكل عام اتجاهات الطالب نحو استخدام مواقع التواصل االجتماعي  .1

 %.  24.5%، بينما االستخدام بشكل متقطع أسبوعياً بلغت 65.8بشكل متواصل يومياً تصل نسبة معدالت استخدامهم 

طالب  توجهات مواقع التواصل االجتماعي األكثر تفضيالً لالستخدام لدى طالب قسم دراسات المعلومات متوافقه مع  .2

المستوى   العالي على  في  )الدولي  التعليم  وتأثيٍر  كبيٍر  دوٍر  من  لهم  لما  ويوتيوب(،  وتويتر  األ  إثراءالفيسبوك  داء وتحسين 

 العلمي.

التواصل االجتماعي بشكل عام وصفحة القسم بشكل خاص من أجل تلبية أغراضهم إْن الطالب يستخدمون شبكات   .3

متابعة أحدث أخبار  تأدية الواجبات البحثية اليومية ولو العلمية في المقام األول كالبحث عن مصادر تدعم المقررات الدراسية

 ، ثم تأتي األغراض الترفيهية والثقافية العامة في المرتبة الثانية. التخصص

المعلومات  شير  ي.4 دراسات  قسم  ب  ل%  56.1بنسبة  طالَّ الدراسة  عينة  مماثلة  من  للقسم  وجود صفحة  مواقع  على  ضرورة 

 . Instagram واالنستقرام   Twitter ، التويترViberالفايبر ، حيث يقترحون التواصل االجتماعي األخرى

على تحسين اآلداء الدراسي والبحثي، حيث على الفيسبوك لها أثٌر ملحوظٌ وإيجابٌي  دراسات المعلومات  صفحة قسم   .5

 % من أفراد عينة الدراسة بضرورتها وأهميتها. 70.7يُشيد 

غير كافية من وجهة نظر الطالب    من حيث تلبيتها لالحتياجات العلميةخدمات المعلومات المتاحة على الصفحة  إن   .6

للدوريات   تإصدارافي إتاحة ما يستجد من  الرضا عن الخدمات  ، حيث اقتصرت أعلى مؤشرات  بالصورة التي ينبغي أن تكون

 البث االنتقائي لمصادر ذات العالقة بالمقرارات الدراسية. اإللكترونية الحديثة، يلي ذلك

أنماط .7 واإلفادة    إّن  المحاضرات  في  العلمي  األداء  بمستوى  واالرتقاء  التحسين  في  للمقاالت الوصول  تمثلت  السريع 

و اإللكترونية،  بالدوريات  ووالدراسات  فقط،  المعلومات  مصادر  روابط  في  تحقيق التشارك  مستوى  إلى  إفادتهم  تتعدى  ال 

اإلبداع في طلب العلم وتقاسم من أجل    افتراضيا التواصل والتفاعل عن بُعد والمشاركة باالهتمامات العلمية والتحاور والنقاش  

  .االجتماعية الشبكات وإمكانيات خصائصسبب تدني مستوى الوعي المعلوماتي بيكون ب المعرفة، قد

إالَّ أنه غير كاف، ولعل هذا يتطلب االحتياجات الدراسية واالهتمامات البحثية،    إنَّ كل ما يتاح على الصفحة يتوافق مع .8

   من إدارة الصفحة بَذل المزيد من االهتمام لجعلها كافية لتلبية االحتياجات واالهتمامات العلمية والبحثية.  

ما ينشر ويتاح إنَّ درجة تجاوب وتفاعل الطالب ليست بالصورة التي ينبغي أَْن تكون، إذ أَنَّ تدني التجاوب والتفاعل مع  .9

لصقل المهارات البرامج التدريبية  لصفحة، قد يكون ذلك راجعاً لضعف مهارتهم وقدراتهم من جهة، وقلة االهتمام باعلى  
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المشاركة في المجموعات  الذي يمكنهم مناكتسابهم مهارات التعامل الكفء من جهة أَخرى، من أَجل  التكنولوجيةوالقدرات 

والتفاعل مع األساتذة  لتواصل  وا  وتقاسم المعرفة، والتحاورتمامات العلمية  النقاشية والتواصل مع اآلخرين للمشاركة بااله

 والزمالء على المستويين الوطني والدولي. 

للحياة الحالية، حيث  الحقيقة النكهة صارت التي المجتمعيّ  التواصل في هذا المقام الختامي من المجدي التذكير بأهمية مواقع     

إليها، فمن خالل ما سبق من مقدمات وما أعقبها من   بشكل العنكبوتية للشبكة العالميّ  االستخدام ينمو الفٍت كما سبق اإلشارة 

 إلى:  الدراسة عنها، حيث خلصت أسفرت التي النتائج ضوء  معطيات يمكننا بلورة توصيات الدراسة وفي

 

 :اآلتية المقترحات والتوصيات 

ال بد أن تقوم األكاديمية الليبية كمؤسسة علمية بإتخاذ اإلجراءات التي من شأنها أن تأخذ بأيدي الطالب على مختلف أعمارهم  -1

 كما ينبغي أَْن يكون. أجل االرتقاء بالمستوى العلمي  من 2.0Webالستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وخاصة تطبيقات  

والتفاعل معها لالرتقاء أساسيات الدراسة والبحث  يجب من إدارة القسم العمل على جعل شبكات التواصل االجتماعي من   -2

 بمستوى اإلبداع العلمي والبحثي. 

 يفترض على القائمين على إدارة الصفحة بذل المزيد من االهتمام لجعلها كافية لتلبية االحتياجات واالهتمامات العلمية والبحثية. -3

على سبيل المثال ال الحصر مثل    األخرىمواقع التواصل االجتماعي  على  توافر صفحة للقسم مماثلة    العمل علىضرورة   -4

 ...الخ. Instagram واالنستقرام   Twitter ، التويترViberالفايبر 

التدريس حّث وتشجيع الطالب على استخدام شبكات التواصل االجتماعي و -5  خصائص  من دةاإلفا بنبغي على أعضاء هيئة 

   اعتباره مسانداً للمقررات الدراسية.و  Web  2.0واإلفادة من محتوى تطبيقات    التواصل العلمي، عمليات في الشبكات االجتماعية

العلمية وإتاحة  -6 المواد  وتوصيف  الفعال  للتواصل  كمنابر رسمية  وتفعيلها  االجتماعي  التواصل  شبكات  استثمار  العمل على 

 . الدراسية، على سبيل المثال ال الحصر في قنوات اليوتيوب المقررات

علومات بشكل عام، وتتبع  قياسات المتوجيه اهتمام وعناية المتخصصين إلعداد دراسات وبحوث تهتم بالجوانب التقييمية ك -7

   بشكل خاص. Webometrics قياسات القياسات البديلة وإجراء
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ABSTRACT 

This study aims to emphasize the importance of developing the scientific communication system 

in line with the successive technological developments. Thus,  this theoretical study deals with the 

concept of scientific communication in regard to various related points. These points are: the 

elements of communication, the types and forms of scientific communication, the concept of social 

networks, the emergence and development of social networks, the types of social networks. It also 

considers the most popular social networking sites, the use of social networks in scientific 

communication, knowledge of the advantages of using social networks in scientific 

communication, the obstacles to scientific communication within social networks, ways to 

overcome these obstacles, the role of free access in developing the process of scientific 

communication in the digital environment, the role of social networks and the free access usag in 

supporting scientific communication during the pandemic of Covid-19.  Finally, this study found 

a variety of social networking services that support the process of scientific communication, which 

must be used, and to overcome any obstacles that may result from the use of these networks. 

 

Keywords: Social Networks - Scientific Communication - Open Access - Cybersecurity - 

Covid-19. 
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 الملخص 

تهدف هذه الدراسة إلى التأكيد على أهمية تطوير نظام االتصال العلمي بما يتناسب مع التطورات التكنولوجية المتالحقة، 

المواضيع وهذه  العلمي في ضوء مواضيع متنوعة ذات صلة،   االتصال  لمفهوم  النظرية  الدراسة  هذه  هي: عناصر   وتتناول 

االتصال، وأنواع وأشكال االتصال العلمي، ومفهوم الشبكات االجتماعية، ونشأت الشبكات االجتماعية وتطورها. وأيضا تتناول  

الدراسة  أنواع الشبكات االجتماعية، وأشهر مواقع التواصل االجتماعي، واستخدام الشبكات االجتماعية في االتصال العلمي، 

م الشبكات االجتماعية في االتصال العلمي، ومعوقات االتصال العلمي داخل الشبكات االجتماعية، وسبل  ومعرفة مزايا استخدا

التغلب على هذه المعوقات، ودور الوصول الحر في تطوير عملية االتصال العلمي في البيئة الرقمية، ودور الشبكات االجتماعية 

كو جائحة  خالل  العلمي  االتصال  دعم  في  الحر  الشبكات    19  -فيدوالوصول  خدمات  تنوع  إلى  الدراسة  هذه  توصلت  قد  و   .

االجتماعية التي تدعم عملية االتصال العلمي، والتي يجب االستفادة منها، والتغلب على أي معوقات قد تنتج من استخدام هذه 

 .الشبكات

 

 . 19-كوفيد - األمن السيبرانى -الوصول الحر - االتصال العلمى - الشبكات االجتماعية: الكلمات المفتاحية
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   المقدمة

، تسعى هذه الدراسة إلى الوصول لمقترحات لتطوير نظام االتصال العلمي بما يتناسب مع التطورات التكنولوجية المتالحقةإ

االجتماعية في واالستفادة من امكانيات الشبكات االجتماعية في االتصال العلمي، والتعرف على مزايا استخدام الشبكات 

، دور الوصول الحر في تطوير نظام االتصال العلمي في البيئة الرقميةاالتصال العلمي والمعوقات وسبل التغلب عليها، و

 والتعرف على دور الشبكات االجتماعية والوصول الحر في دعم االتصال العلمي خالل جائحة كورونا.

 الدراسة الى: هذه  تهدف أهداف الدراسة: 

 رصد مزايا استخدام الشبكات االجتماعية في االتصال العلمي.  •

 رصد معوقات استخدام الشبكات االجتماعية في االتصال العلمي وسبل التغلب عليها. •

 التعرف على دور الوصول الحرفي تطوير نظام االتصال العلمي في البيئة الرقمية. •

 االجتماعية والوصول الحر في دعم االتصال العلمي خالل جائحة كورونا.التعرف على دور الشبكات  •

 منهج الدراسة: 

اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي في إعداد هذه الدراسة، ويعد المنهج الوصفي طريقة لدراسة الظواهر أو المشكالت       

يرات منطقية لها دالئل وبراهين تمنح الباحث القدرة  العلمية من خالل القيام بالوصف بطريقة علمية، ومن ثم الوصول إلى تفس

 على وضع أطر محددة للمشكلة، ويتم استخدام ذلك في تحديد نتائج البحث. 

 مفهوم االتصال العلمي: 

 (: 2016وفيما يلى تعريف االتصال العلمي لغة واصطالًحا )محمد،

إيجاد عالقة من نوع معين تربط طرفين كائنين أو شخصين، أما مشتقة من وصل والتي تحمل معنيين األول  كلمة اتصال :لغة

 المعنى الثاني فهو البلوغ واالنتهاء إلى غاية معينة إذن فاالتصال هو الصلة والعالقة والبلوغ إلى هدف معين . 
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العلميين المنغمسين على جبهة تلك األنشطة الخاصة بتبادل المعلومات والتي تحدث أساًسا في أوساط الباحثين  اصطالًحا:

البحث، وتغطى هذه األنشطة االتصال العلمي بدًءا بما يدور بين اثنين من الباحثين من مناقشات في ظروف أبعد ما تكون عن  

 الرسمية إلى أن تصل إلى الدوريات والمراجعات العلمية والكتب وغيرها.

الفكرية واالجتماعية، إذ ترجع أصولها إلى قدم الوجود البشرى، وتطورت   تعد العناية بعملية االتصال من أقدم االهتمامات     

 وسائل االتصال عبر العصور إلى أن وصلت إلى وسائط تكنولوجية متعددة بل ويمتد انتشارها على نطاق عالمي. 

 عناصر االتصال: 

ارتباطها ببعضها البعض والنماذج التي وضع علماء االتصال نماذج عديدة توضح عناصر عملية االتصال وتعبر عن كيفية      

 shannon نقصدها هنا هي األشكال التخطيطية التي تمثل الظاهرة وتوضح مكوناتها، ومن هذه النماذج نموذج شانون وويفر

and wever مستقبل   -إشارة  -المرسل  -وهو يعتبر من أكثر النماذج شهرة ويضم هذا النموذج خمسة عناصر هي ) المصدر

 (: 2016( كما بالشكل التالي )الصالل، ثم هدف

 

 ( : يوضح عناصر االتصال 1شكل رقم )

 

 

 



ARID International Journal of Informetrics and Scholarly Communication (AIJISC) VOL: 3, NO 4, January 2022 

 

120 
 

 : أنواع االتصال العلمي

 (: 2016وفيما يلى أنواع االتصال العلمي )بيوض،

الرسمي:   العلمي  القنوات والوسائل الرسمية لبث نتائج البحوث العلمية وتتمثل أساسا في الدوريات  االتصال  والكتب  يمثل كل 

 واالستشهادات المرجعية وغيرها. 

تشير كثير من الدراسات حول سلوك المستفيدين في البحث عن المعلومات بأن معظم أنشطة تبادل  االتصال العلمي غير الرسمي 

اعد الباحثين  المعلومات العلمية تبدو في المراحل المبكرة لدورة االتصال العلمي ويمثل كل القنوات والوسائل غير الرسمية التي تس

للوصول الى ما يحتاجونه من معلومات بسرعة كتبادل المعرفة بين زوار المؤتمرات، ومجموعات الحوار ومجموعات النقاش،  

 والشبكات العامة لمعرفة ما يحدث في فرع محدد من فروع المعرفة. 

 أشكال االتصال العلمي 

 االتصال العلمي الشفهي  .1

ته يعتمد األساليب الشفوية والتي الزالت تعتبر مصدرا أساسيا لالتصال العلمي فمناقشات الباحثين كان االتصال العلمي في بدايا     

تحتل المرتبة األولى في الحصول على المعلومات ذات العالقة بالتخصص العلمي فأغلبية الباحثين يتحدثون عن أعمالهم العلمية 

الباحثين الذين ينتمون لنفس التخصص وذلك في إطار قبل الكتابة عنها أو حتى قبل انجازها ويتم االتصال ا لشفوي عادة بين 

 اللجان العلمية.  و الحلقات الدراسيةو  منتديات الدوريات  ملتقيات ولقاءات علمية مثل:

 : االتصال العلمي المكتوب  .2

رغم الدور الذي يلعبه االتصال الشفوي في تداول المعلومات العلمية إال أن االتصال المكتوب يفرض نفسه في المحصلة      

النهائية وذلك عبر األساليب التي يعتمدها في تداول المعلومات العلمية عبر النظامين الرسمي)مثل: مقاالت الدوريات( وغير  

 (. الجامعية واألطروحات  الرسائل الرسمي )مثل: التقارير و
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 مفهوم الشبكات االجتماعية: 

 (:2014هناك العديد من التعريفات لمفهوم الشبكات االجتماعية منها اآلتي )حامد،

 تعريفين هما: OXFORD: قدم قاموس لغة

 شبكة من التفاعالت االجتماعية والعالقات الشخصية .  -

التواصل مع بعضهم البعض من خالل نشر المعلومات والتعليقات والصور موقع على االنترنت يمكن المستفيدين من  -

 وغيرها.

اإلنترنت  :اصطالًحا المواقع على شبكة  من  الويب   هي مجموعة  باسم  يعرف  ما  أو  للويب  الثاني  الجيل  مع  تتيح 2.0 ظهرت 

نتماء، وكل هذا يتم عن طريق خدمات  افتراضي يجمعهم حسب مجموعات اهتمام أو شبكات ا التواصل بين األفراد في بيئة مجتمع 

يتيحونها  المباشر مثل إرسال الرسائل أو االطالع على الملفات الشخصية لآلخرين ومعرفة أخبارهم ومعلوماتهم التي التواصل

 للعرض.

 نشأة الشبكات االجتماعية وتطورها: 

بدأت الشبكات االجتماعية في الظهور في منتصف التسعينيات من القرن الماضي، وكانت فكرتها بسيطة للغاية، بحيث يقوم       

المشترك بإضافة ملفه الشخصي للموقع وصوره كي يتمكن أعضاء الموقع من التعرف عليه، ولكن في ذلك الوقت كانت أغلب  

ما  بمقابل  خدماتها  وتقدم  تجارية  المواقع  المواقع  تلك  تلك  أوائل  ومن  سنة    Friend Finderدي،  في  وموقع  1997وظهر   ،

Match.com    ثم أصبحت الشبكات االجتماعية أكثر تفاعلية بين األعضاء، فلم يعد الموقع االجتماعي مجرد 1998وظهر في ،

عمل أو الجامعة التي تعلم فيها، ملف بيانات المستخدم فقط، بل أمكنه االنضمام لشبكات عديدة وهذه الشبكات قد تكون لجهة ال

  2002في    Friendsterوأصبح باإلمكان مشاركة االصدقاء في الصور والفيديو واألحداث والمناسبات الخاصة، وأنشئ موقع  

ظهور  وقد حقق الموقع نموا كبيرا في بداية نشأته إال أن نجم الموقع بدأ يخفق بعد  Johnathan Abramsعلى يد جوناثان أبرام  

 (. 2009)خليفه، 2004في فبراير   Facebookو 2004في يناير  MySpaceمالقين الع
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 أنواع الشبكات االجتماعية: 

 (:2019تعددت تقسيمات الشبكات االجتماعية ومنها ما يلي)العتيبى،

 شبكات شخصية أو محلية:  .1

  Facebookتستخدم شخصيات محددة أو أفراد أو مجموعة أصدقاء تمكنهم من التعارف والتواصل االجتماعي فيما بينهم مثل: 

 شبكات خاصة بفئات موضوعية محددة: .2

 LibraryThingتختص بتجميع المهتمين بموضوع أو علم معين مثل: شبكة مهتمة بالكتب والمكتبات 

 شبكات مهنية:  .3

 Linkedinب المهن المتشابهة لخلق بيئة تعليمية وتدريبية فعالة واستقبال سير ذاتية وطلبات توظيف مثل: تهتم بتجميع أصحا 

 : أشهر مواقع التواصل االجتماعي 

 من أشهر مواقع التواصل االجتماعي كالتالي:

Facebookعلى يد مارك زوكربيرغ    2004: ظهر فيMark Zuckerberg  صفحة شخصية  ، ويمكن مستخدميه من بناء

مليار مستخدم نشط شهريا من جميع أنحاء العالم في   2،5أكثر من   Facebook وإمكانية تبادل المحتوى فيما بينهم، لدى شبكة 

 .  Statista، حسب احصائيات موقع   2019عام 

Youtube  ومشاركتها   على يد عدد من موظفي شركة باي بال ويمكن مستخدميه من مشاهدة مواقع الفيديو  2005: ظهر عام

مليار مستخدم نشط   1،68إلى     YouTube  وتحميلها والتعليق عليها واإلعجاب بها أو عدم اإلعجاب، وصل عدد مستخدمي

 .2019شهريا من جميع أنحاء العالم في عام 

Twitter  على يد جاك دورسي 2006: ظهر في Jack Dorsey دد ، ويسمح لمستخدميه بإرسال وقراءة تعليقات من خالل ع

 في جميع أنحاء العالم. مليون مستخدم نشط يوميًا  152لدى تويتر   وتسمى بالتغريدات، حرف( 280) محدد من الحروف
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Instagram    يمكن المستخدمين من نشر مقاطع الفيديو والصور    2010: يعتبر أحد تطبيقات الهواتف الذكية التي ظهرت في

 .  2019في عام من جميع أنحاء العالم أكثر مليار مستخدم نشط شهريا  Instagram ، لدىبواسطة حساب شخصي

 استخدام الشبكات االجتماعية في االتصال العلمي: 

شهدت مواقع التواصل االجتماعي استخداما واسعا منذ بدايات ظهورها األولى ونجحت هذه المواقع في كسب المزيد من       

تتيحها، هذا االستخدام يختلف حسب اختالف أنواع هذه الشبكات االجتماعية ومن  المستخدمين من خالل تنوع الخدمات التي  

 (:2014الخدمات التي تقدمها في مجال االتصال العلمي )مصيبح،

 : الشبكات االجتماعية التواصلية واالتصال العلمي  .1

ة أو مجرد وسيلة للتواصل االجتماعي  فحين نتحدث عن الفيسبوك مثال تذهب أذهان الكثيرين منا إلى اعتبارها أداة ترفيهي     

متناسيين فكرة غاية في األهمية أال وهي قدرة هذه المواقع على ايصال المعلومات في ذهن المتلقي بكل سهولة وبساطة. ومن أهم  

 الخدمات التي يقدمها الفيسبوك والتي تساعد في عملية االتصال العلمي نجد:

• : Flash Card   بناء تدريبات للطالبمساعدة المعلم في. 

 .: تساعد الطالب لتبادل الكتب وإعارتها فيما بينهمBook Tagتيجان الكتب )المساهمة في التكشيف( •

البحث اآللي   • بعملية  القيام Do Research for meالقيام  : مع ضغط الواجبات والمشاريع قد ال يستطيع الطالب 

 .عن موضوع معينببحث معين، وهذه اإلضافة ستساعد في جمع معلومات 

 : توفر مجموعة من الخدمات المهمة إلدارة المادة الدراسية. Coursesالمقررات التعليمية  •

باإلضافة إلى إمكانية إضافة المقررات، واإلعالنات والواجبات وتكوين حلقات نقاش ومجموعات للدراسة، كما أن استخدام      

فيسبوك   موقع  يستخدمها  التي  المغلقة  ينشئ المجموعات  أن  لألستاذ  يمكن  حيث  التعليم  تعزيز  في  الناجحة  الوسائل  أهم  كأحد 

مجموعة فيسبوك خاصة فقط بطالب فرقة دراسية معينة أو المادة التي يدرسها ويدعو طالبه لالنضمام إليها فيتيح لهم من خاللها  

التفا  بالمادة الدراسية مما يشجعهم على  عل والمبادرة واالعتماد على النفس دون أن النقاش والحوار حول مواضيع لها عالقة 

هذه   وستكون  فيسبوك  يستخدمون  الطالب  جميع  أن  المؤكد  من  سيكون  حيث  معينة  إلكترونية  برامج  تعلم  إليهم عبء  يضيف 
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ش المجموعة ضمن متابعاتهم اليومية على فيسبوك، كما أن ذلك سيساعد األستاذ على تقييم الطالب من خالل مشاركاتهم في النقا 

 مما يحفزهم أكثر على التفاعل والمشاركة وهي البديل المثالي للتلقين.

 الشبكات االجتماعية اإلعالمية واالتصال العلمي:  .2

يعتبر تويتر هو المكان األمثل اليوم للحصول على المعرفة من أشهر المتخصصين في مجاالت مختلفة وبالتالي فإن مجرد      

به على متابعته سيمكنهم من الحصول على معارف من أستاذهم خارج حدود المنهج الدراسي  تواجد األستاذ على تويتر وحث طال

مما يعزز المعرفة لدى الطالب وال يحصرهم بصفحات الكتاب المقرر فتغريدات األستاذ سوف تكون فرصة كبيرة لتعزيز المعرفة  

طالب نحو متابعة متخصصين آخرين في ذات المجال  لدى الطالب واالتصال العلمي مع األستاذ كما أن تويتر سيفتح آفاق ال

 سيتعرفون عليهم من خالل بحثهم في تويتر أو من خالل "إعادة التغريد" لتغريداتهم من قبل األستاذ نفسه.

 : الشبكات االجتماعية السمعية البصرية واالتصال العلمي .3

الي وال يمكن ألي محتوى علمي أن ينجح في الوصول  إن الصوت والصورة هما أهم عنصر من عناصر التعلم في عصرنا الح      

للطالب دون استخدامها، فيمكن لألستاذ أن يستغل ذلك بأن يطلب من طالبه إعداد مقاطع فيديو أو رسوم توضيحية أو عروض  

بالمادة الدراسية ثم يطلب منهم مشاركتها عبر "يوتيوب" فهذا يع زز المهارات  تقديمية لها عالقة بشكل مباشر أو غير مباشر 

 التعلم.اإلعالمية لدى الطلبة حيث إن عرضها أمام اآلخرين يمثل أعلى درجات 

 : الشبكات االجتماعية المهنية واالتصال العلمي .4

ظهرت وانتشرت مثل هذه الشبكات في اآلونة األخيرة لتواجه البطالة واحتياج دول العالم لتنشيط العمل واستخدام هذه التقنية       

لخلق بيئة عمل وبيئة تدريبية تفاعلية مفيدة وحرفية واستقبال سير ذاتية للمشتركين مع استقبال طلب توظيف من جانب  المتطورة 

كما أنه لها أثرها على عملية   Linked inالشركات وتقدم خدمات على مستوى المهن المختلفة وغيرها وأشهر هذه الشبكات  

ضائها حيث تقوم بفتح عالقات عمل بين األعضاء الذين لديهم نفس االهتمامات االتصال العلمي فهي تنمي مهارات ومستقبل أع

تبادل الخبرات والمنفعة وإيجاد فرص عمل وتحدد المستقبل   والتخصص من خالل مناقشة مستقبل تخصصهم ويعملون على 

 الخاص بهم. 
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 استخدام الشبكات االجتماعية األكاديمية:  .5

تجمع        مختلفة  وبطرق  واسع  نطاق  متاًحا على  البحثي  أو  التعليمي  المحتوى  بجعل  تسمح  إلكترونية  مواقع  هي عبارة عن 

الباحثين واألكاديميين ذوى االهتمامات المشتركة في الجامعات ومراكز البحوث، كما تسهل العمل التعاوني بينهم وتزيد نسبة 

العلمية منشوراتهم  خالل  من  ومهنهم    مرئيتهم  المؤسساتية  انتماءاتهم  على  تحتوى  علمية  بطريقة  مفرعه  لحسابات  وامتالكهم 

 . Research Gateو  Academia.eduواهتماماتهم العلمية، ومن أشهر تلك الشبكات 

 : academia.eduاستخدام الشبكة االجتماعية األكاديمية  ▪

دكتور الفلسفة   Richard Braceمن طرف ريتشارد بريس  2008الموجهة للباحثين في سنة  أنشئت هذه الشبكة االجتماعية     

استخداما  وهي أكثر شبكة أكاديمية  San Francisco ب ،    valley siliconتسكينها في واحة السيلكون   ، وتمOxfordبجامعة  

مليون دوالر  17،7حين حصلت على   مليون مستخدم حسب الرئيس التنفيذي ريتشارد بريس، في11من طرف الباحثين بأكثر من  

خدماتها على تقاسم و تشارك المصادر كما تهدف إلى إعادة بناء النشر العلمي من األلف  أمريكي من رواد األعمال وتركز في

 وهي أكثر استخداما من طرف أساتذة العلوم اإلنسانية واالجتماعية.، إلى الياء

 :  research Gate األكاديميةاستخدام الشبكة االجتماعية   ▪

طبيب من برلين، تمتلك ماديش   طرف إيجادمن    2008أنشأت هذه الشبكة االجتماعية الموجهة للباحثين واألكاديميين سنة       

من  أكثر  في  4,5 الشبكة  االنخراط  في  الراغبين  للعلماء  ملتقى رئيسي  تصبح  أن  إلى  وتهدف  باحث  تعاونية،   مليون  نقاشات 

واألوراق العلمية التي يستعرضها أعضاء الشبكة وهدفها حسب مؤسسها هو الفوز بجائزة نوبل، كما حصلت على دعم مالي يقدر 

عدة قواعد بيانات وهي   يبحث فيبمحرك بحث  تتميز  Bill Gates سمثل بيل جيت مليون دوالر أمريكي من مستثمرين 35ب 

 .لعلوم التقنية والطبيةأكثر استخداما من طرف المختصين في مجال ا

 المشاركة في أحداث علمية مباشرة من خالل وسائل التواصل االجتماعي:  .6

توفر خدمة البث المباشر تغطية مباشرة لألحداث وإتاحة الفرصة للجمهور للمشاركة في هذه األحداث الحية مثل: توفر شبكة       

لنباتات وحيوانات ومناظر طبيعية من إستونيا )كاميرات الطبيعة(، وتوفر وكالة ناسا  ( بثًا حيًا  EENetالتعليم والبحث اإلستونية )

( والفضاء  الجوية  للمالحة  الوطنية  الكواكب    ( NASAاإلدارة  وعبور  الخسوف  مثل:  كثيرة  فلكية  ألحداث  متواصل  حيًا  بثا 
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الشبكات االجتماعية تم متابعة الجمهور للعديد من األحداث  والمذنبات والكويكبات وتغطية بعثات وأحداث ناسا وكذلك من خالل

وهو يحلق بالقرب من األرض، وهبوط    DA14والكويكب    ، ومراقبة المذنب آيسون، 2012مثل: الكسوف الكلي للشمس عام  

ور تنتج ( مثاالً آخر لخدمة تلسكوب روبوتي متاح للجمهSloohمسبار كيوريوسيتى روفر على سطح المريخ، ويعتبر سلو )

 (. 2014)بطراوى،  ( توفر من خالله تغطية حية لألحداث العلميةCommunity Observatoryمرصدًا اجتماعيًا )

 : مزايا استخدام الشبكات االجتماعية في االتصال العلمي

 إن استخدام الشبكات االجتماعية في االتصال العلمي له العديد من المزايا منها:ترى الباحثة 

خفض اإلنفاق على القاعات الدراسية والمباني الجامعية واألدوات  مجانية وقد يساهم استخدام الشبكات االجتماعية في  •

 والوسائل التعليمية.

 سهولة االستخدام وتوفر الوقت والجهد.  •

 زيادة التفاعل بين أعضاء هيئة التدريس وطالبهم.  •

 Tweet Activeمشاركة والتفاعل مثل: تويتر تقدم بعض الشبكات االجتماعية إحصائيات عن نسبة ال •

 (. 2020)الراوى,

 عرض ومناقشة تكاليف الطالب. •

 بين الطالب.نشر الثقافة التقنية   •

 .توسيع مدارك الطالب باطالعهم على أحدث المستجدات في مجال دراستهم •

 . Feedback التغذية الراجعة الفورية •

، في شكل تغريدة على »تويتر« بدالً من إرسال إيميل)بسهولة وسرعة وعلى نطاق واسع( خبر هام تساهم في نشر  •

 .مقاطع صوتية أو فيديولروابط من خالل متابعة المؤتمرات .# «hashtag» من خالل تتبع االتجاهاتوكذلك 

 (. 2018إجراء استطالعات لمعرفة آراء الطالب )حسين، •

 في المجال.  التواصل مع المتخصصين •

 . إثراء تعلم اللغات األجنبيةالمقررات الدراسية على سبيل المثال  دعم •

 تعزيز المستقبل المهني للطالب وقد توفر فرص وظيفية في المستقبل. •
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إعطاء الفرصة لبعض الطالب الذين يعتريهم الخجل عند مواجهة األستاذ للتعبير عن آرائهم كتابة مما قد يساعدهم   •

 استعمال الرموز )االيقونات( للتعبير عن المشاعر بدل الكلمات والجمل. أو من خالل على اإلبداع 

 : معوقات االتصال العلمي داخل الشبكات االجتماعية

 ات االتصال العلمي داخل الشبكات االجتماعية وسبل التغلب عليها:فيما يلي بعض معوق

 ضعف الثقافة التقنية لدى بعض الطالب .  •

 صعوبة تحميل الملفات ذات األحجام الكبيرة.  •

 بطء االتصال باإلنترنت. •

 عدم توفر االنترنت لدى بعض الطالب.  •

الخصوصية وانتحال الشخصيات، ونشر أفكار هدامة، وعرض االستخدامات السلبية للشبكات االجتماعية مثل: انتهاك   •

العامة  الحقوق  وانتهاك  والتزوير،  واالبتزاز  والتحايل  والمضايقات،  الشائعات  ونشر  والتشهير  إباحية،  مواد 

 (.2014والخاصة)الزهيرى،

 انتشار الوباء المعلوماتي والمعلومات المضللة والخاطئة عبر مواقع االتصال االجتماعي.  •

 : ل التغلب على معوقات االتصال العلمي داخل الشبكات االجتماعيةسب

تقديم دورات تدريبية للطالب لتنمية مهارتهم التكنولوجية، وكذلك تقديم إرشادات لحماية الخصوصية على   •

 االنترنت)المعداوى(. 

 والمعلوماتية بضخ المعلومات الصحيحة في الحد من الوباء المعلوماتي عناية المؤسسات المجتمعية يمكن أن تسهم  •

المجتمع المختلفة، وعلى رأسها  المعلوماتية التي تقدمها مؤسسات والموثوقة، إضافة إلى االهتمام ببرامج الثقافة

 .والمكتبات مرافق المعلومات

  .الحرص دائًما على استخدام كلمات سر آمنة في شبكات التواصل االجتماعي •

 كلمة السر دوريًا.المواظبة على تغي ِّير  •
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 فهم إعدادات الخصوصية في شبكات التواصل االجتماعي وتعلم كيفية تغييرها. •

والمعلومات    //:httpsاستخدام   • السر  وكلمة  المستخدم  اسم  لحماية  االجتماعي  التواصل  شبكات  مواقع  على  للدخول 

يضيف طبقة أخرى من الحماية، فهو   //:httpبداًل من  //:httpsفاستخدام   ا،ًً األخرى التي ترسلها، إن كان ذلك متاح

 يعمي البيانات التي يتبادلها متصفحك وموقع تواصلك االجتماعي.

يسهل جدًا على الحكومات حظر االتصال بمواقع شبكات    إلى مدى أمان ملفاتك في موقع التواصل االجتماعي،تنبه   •

التواصل االجتماعي في حدودها الجغرافي إن لم ترَض عن محتواها، كما قد تقرر إدارة موقع شبكات تواصل اجتماعي  

 والمقاضاة في دولة ما. أن تزيل بنفسها محتوى تعده خالفيا حتى ال تواجه الحجب 

تتيح أغلب شبكات التواصل االجتماعي مزامنة معلوماتك بين شبكات التواصل االجتماعي، فيمكنك مثاًل أن تضع رسالة  •

التواصل  شبكات  في  حساباتك  توحيد  عند  احذر  كذلك،  فيسبوك  في  حسابك  في  آليًا  وتُوضع  يتر  تو  في  حسابك  في 

 وقع ما ومكشوفًا في آخر. االجتماعي! فقد تكون مجهواًل في م 

والجدير بالذكر في هذا الصدد جهود الدولة في جمهورية مصر العربية في وضع االستراتيجية الوطنية لألمن السيبراني:  

 (:2021-2017وفيما يلي أهم البرامج االستراتيجية في المرحلة الحالية )

 وحماية الخصوصية.برنامج لتطوير اإلطار التشريعي لمكافحة الجرائم السيبرانية  •

 برنامج تطوير وتأمين البنى التحتية لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.  •

 برنامج لحماية الهوية الرقمية لدعم الثقة في التعامالت اإللكترونية. •

 برنامج إلعداد الكوادر البشرية لتفعيل منظومة األمن السيبراني في مختلف القطاعات. •

 تطوير وتنمية صناعة األمن السيبراني.برنامج لدعم البحث العلمي وال •

 برنامج للتوعية المجتمعية بمزايا الخدمات الحكومية االلكترونية. •

 دور الوصول الحر في تطوير نظام االتصال العلمي في البيئة الرقمية: 

 (:2011فيما توضيح لمفهوم الوصول الحر ودوره في تطوير االتصال العلمي )نابتى،
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 :Open access الوصول الحر أوالً : مفهوم 

 لغة: 

 بمعنى المفتوح أو الحر أو المطلق. Openالشق األول : 

 بمعنى اإلتاحة أو الوصول. Accessالشق الثاني : 

ومستمرة، بدال من   وصول مجاني لبحوث المقاالت العلمية، والمتاحة على الخط المباشر ألي شخص بصورة فورية  اصطالًحا:

 . الدوريات التقليدية ذات االشتراكات المالية المنتشرة حاليا حجزها في 

 تمثل دوريات الوصول الحر والمستودعات الرقمية أحد أهم األدوات التي تساهم في تطوير االتصال العلمي مثال:     

الحر   الوصول  دوريات   :DOAJ  دليل 

لجامعة        العلمي  االتصال  معجم  وتناول  الحر،  للوصول  الذهبي  الطريق  هي  الدوريات  -Illinois at Urbanaتعتبر 

Champaign  لــــ  تعريفDOAJ     إنه فهرس قواعد بيانات على الخط المباشر للدوريات العلمية المجانية، ذات النص الكامل

فهو   2013 مقال خالل عام1066733دورية و   8940يضم    DOAJودليل دوريات الوصول الحر ؛  ومضبوطة الجودة العلمية

على عاتق مدير مكتبات DOAJتقع مسئولية إعداد، واستضافة، وصيانة  ح  رعايته من طرف معهد المجتمع المفتو مشروع تمت

جامعة لوند، وهي واحدة من أقدم وأكبر مكتبات البحث في السويد مهمتها األساسية هي دعم البحث والتعليم بالجامعة بواسطة  

مات، وقد أوصى مجلس جامعة  تقوم بدور مركزي في توزيع وحفظ، وتداول مصادر المعلو تمهيد طرق الوصول للمعلومات، كما 

قيام الباحثين في "جامعة لوند" بنشر أعمالهم في دوريات تتاح مجاناً للقراء كلما كان ذلك ممكناً؛   بضرورة  2005لوند في نوفمبر  

ث والدولي، كانت "جامعة لوند" في مقدمة من قاموا بالنشر العلمي لمصادر معلومات الوصول الحر، حي وعلى المستويين القومي

على االنترنت عام    Directory of Open Access Journal ( DOAJ ) قامت بإعداد وإتاحة دليل دوريات الوصول الحر

  DOAJ بهدف زيادة الوصول إلى دوريات الوصول الحر العلمية واألكاديمية من أجل زيادة استخدام هذه الدوريات، ويتلق 2002

 ,Swedish Library Association, INASP, Open Society Institute, SPARC تمويال من هيئات متعددة وهي: 

SPARC Europe, BIBSAM, Axiell  
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:ArXiv  آلية الوصول الحر لتطوير االتصال العلمي 

هو مستودع رقمي "أرشيف أوراق علمية إلكترونية ArXivيطلق على المستودعات الرقمية مسمى الطريق األخضر، و      

هذه   واإلحصاء وغيرها ، يمكن الوصول إليها عبر اإلنترنت،، الحاسوب علم، الفلك، الرياضيات ،في مجاالت الفيزياء

  ArXiv. Org.األرشيفات موجودة على موقع  

 )كورونا المستجد( :  19 -دور الشبكات االجتماعية والوصول الحر في دعم االتصال العلمي خالل جائحة كوفيد 

فيما يلي عرض لدور كال من الشبكات االجتماعية والوصول الحر في خدمة االتصال العلمي خالل فترة انتشار فيرس كورونا 

 (: 2020المستجد)فراج،

المعلومات دون قيود، قبل الجائحة،   والعربية في القيام بدورها بإتاحة مصادر ل الحر العالميةفضال عن قيام منصات الوصو     

المنزلي، وإثراء للحياة اإلنسانية  المعلومات أثناء الجائحة وبصفة خاصة دعم الحجر  اتضح مدى أهمية هذا األسلوب في إتاحة فقد

في بيتك( لتصفح أكثر من   أطلقت جامعة المجمعة مبادرة )وقتك   ،علميال المعلومات المختلفة، ودعما للبحث بإمدادها بمصادر

وغيرها وعلى صعيد   ومقاالت علمية وكتب سمعية ورسائل جامعية علمية إلكترونية موزعة بين كتب إلكترونية مليون مادة   800

 إصدارات الهيئات التابعة لها مجانا على اإلنترنت  المؤسسات الثقافية على سبيل المثال: أتاحت وزارة الثقافة المصرية مجموعة من

اإلشارة إلى قائمة مركز المكتبات المحوسبة   يمكن19-بمصادر معلومات حرة عن كوفيد   وعلى صعيد البحث العلمي وتوفير قوائم

 ودار نشر ويلي. Online Computer Library Center(OCLC) الخط المباشر على

قام      ا  وكذلك  مشاركة  الوثائققسم  وتوصيل    Document Delivery and Resource Sharing (DDRS)لموارد 

Section ( )اإلفال( التابع لالتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتباتIFLA)International Federation of Library  

Associations and Institutions  19-، بتقديم خدمة جديدة تسمى مشاركة الموارد الخاصة ب كوفيد  Resource sharing  

19(RSCVD)-COVID (Tammaro,2020  .) 

اتقاء شر هذا الوباء وحفاظا على   يزيقيةفضال عن قيام المكتبات في دول العالم عامة، والعالم العربي خاصة، بإغالق مقارها الف

المكتبات والمعلومات دور مهم في هذه الجائحة؛ ومن ذلك توفير  ورعاية للمستفيدين منها؛ فقد كان الختصاصي العاملين بها 

المعلومات برامج وخدمات  الصحية  المعلوماتية  مصادر الثقافة  وتوفير  المستفيدين،  لعموم  لأل اإللكترونية  طباء المعلومات 

العربي خاصة، على سبيل المثال: قامت مكتبة اإلسكندرية بتفعيل  مجال العلوم الطبية، وفيما يتصل بالعالم والباحثين والعاملين في
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 مع اختصاصي الخدمات المرجعية عبر البريد والتي يتم فيها التواصل ، Ask a librarianخدمة أسأل اختصاصي المكتبة  

صفحة   عن  فضال  وتطبيقاإللكتروني،  المكتبة فيسبوك  بخدمات  الخاص  فيسبوك   .ماسنجر 

لمساعدة   COVID-19  Discussion Board منتدى مناقشة بعنوانOCLC والجدير باإلشارة في هذا الصدد، إقامة مركز     

المنتدى مفتوحا لجميع   حول كيفية مواجهة الوباء، وال يزال هذا مشاركة المعلومات واألفكار وأفضل الممارسات  المكتبات على

        .المكتبات ومرافق المعلومات في أنحاء العالم  من OCLCمنسوبي 

 وقد كانت فعاليات  االجتماعي الحد من التقارب البشري واإلسهام في التباعد وقد ساهمت وسائط التواصل االجتماعي في     

نشطت في هذه الجائحة، وبصفة خاصة عبر   حد أبرز الفعاليات التيالثقافة المعلوماتية، والتي تمثل ما يسمى بالتعليم المستمر، أ

تقدم بصورة تفاعلية على اإلنترنت بين المحاضر أو المحاضرين وبين جمهور  التي Webinarsاإللكترونية يسمى بالندوات  ما 

من مثل:  المستفيدين  والتطبيقات  البرمجيات  من  اإللكترونية عديد  الندوات  واستخدم في عقد هذه  أنفسهم،  والباحثين  الدارسين 

Microsoft Teams  وGotomeeting و ،Zoom رها وغي  . 

رعاية، حول أماكن تلقي ال والثقافة الصحية تم استخدام الشبكات االجتماعية كقنوات لبث المعلومات في مجال الصحة العامة     

 العالج وغيرها من األغراض. ومواعيد التشخيص، وتقييم األعراض عن بعد وتحديد أنسب طرق 

 نتائج الدراسة: 

 توصلت هذه الدراسة إلى: 

 تعددت خدمات ومزايا الشبكات االجتماعية التي تدعم عملية االتصال العلمي.  ▪

وجود بعض المعوقات التي تنتج عن استخدام الشبكات االجتماعية، وأهمها ضعف الثقافة التقنية لدى بعض الطالب   ▪

 .  اإلنترنتوسلبيات استخدام الشبكات االجتماعية وانتشار الوباء المعلوماتي على هذه الشبكات وضعف 

علمي حيث يوفر لجميع الباحثين  إنصافيساهم الوصول الحر في تطوير االتصال العلمي من خالل ما يحققه من  ▪

 مصادر عديدة ومتنوعة في جميع المجاالت بشكل مجاني في أي وقت وفي أي مكان.  
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 توصيات الدراسة: 

للشبكات االجتماعية في دعم عملية االتصال العلمي والبعد عن االستخدام السلبي    اإليجابيتوصى الدراسة الحالية باالستخدام       

غلب على معوقات االتصال العلمي داخل الشبكات االجتماعية من خالل تدريب الطالب على كيفية استخدام التقنيات  ومحاولة الت

الحديثة بشكل صحيح يدعم العملية التعليمية واالتصال العلمي، كما توصى بإعداد دراسات مستقبلية تطبيقية الستخدام الشبكات  

 االجتماعية في االتصال العلمي.

 المصادر: 

التواصل االجتماعي.  2015بطراوي، بيسان، المحتسب، رامي. ) القطان  رؤى تربوية(. االتصال والتواصل العلمي عبر وسائط  : مركز 

 .  185- 182 ، 46,47للبحث والتطوير التربوي، ع

دراسة ميدانية بمركز البحث    الباحثين: الوصول الحر للمعلومات العلمية ودوره في تفعيل االتصاالت العلمية بين   (. 2015)  بيوض، نوجود 

 دكتوراه. رسالة   . 2جامعة قسنطينة  .بومرداس في االعالم العلمي والتقني وجامعة 
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ABSTRACT 

Open access is one of the topics that attracts researchers’ interest as it is a turning point for the recovery 

of technical and scientific information’s recovery which requires a set of tools and technical skills. 

This study aims to discover the main problems of information’s recovery within open access in addition 

to the inventory of the most important smart search engines and to know the strategies of information’s 

recovery. The study adopted the descriptive analytical approach, and came out with a number of 

important conclusions, the most important are: searching for scientific and technical information in the 

open access environment has become very difficult and the researcher does not know which of them 

is more useful, technical and scientific information's difficult recovery using traditional search engines 

that their algorithms is to discover, gather, reveal, search and recover the information's sources, relying 

on the common ranking of sites, smart search engines in its work, depends on semantic web 

applications, most notably XML, RDF and ontology, users can quickly find specific search results 

through smart search engines without the need of being experts in searching tools or having a well-

defined strategy for searching within the open access environment. The study also showed that the 

semantic scholar search engine deals with open sources more efficiently than traditional search 

browsers through its ability to discover these sources and display them to the beneficiary in a distinctive 

way.  

Keywords: Digital scientific and technical information, Open access, Smart search engines, 

Information’s recovery, Semantic scholar. 
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 الملخص 

يعد الوصول الحر للمعلومات من المواضيع التي شدت اهتمام الباحثين باعتباره نظام جديد لالتصال العلمي داخل بيئة 

الويب جاء بهدف تعزيز مبدأ النفاذ للعلم دون قيد أو شرط، كما تعد المعلومات العلمية والتقنية واجهة البحث العلمي إذ تشكل  

قطة تحول في سبيل تعزيز استرجاع المعلومات العلمية والتقنية، وفي ظل ما نشهده من عالمية الوصول لمصادر المعلومات ن

تطورات تكنولوجية متسارعة تعددت أدوات الوصول إلى المعلومات واسترجاعها، كما شكلت محركات البحث في ظل نظام 

رف على أبرز إشكاالت استرجاع المعلومات الوصول الحر أحد المواضيع التي القت االهتمام، لذلك تهدف هذه الدراسة إلى التع

في ظل نظام الوصول الحر، باإلضافة إلى محاولة حصر أهم محركات البحث الذكية الموائمة ونظام االتصال العلمي الجديد، 

ن  والتعرف على استراتيجيات استخدامها، وقد اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتوصلت لجملة من االستنتاجات كا 

من أهمها ما يلي: البحث عن المعلومات العلمية والتقنية في بيئة الوصول الحر عملية معقدة جدا، فعند استعراض نتائج بحث 

واسعة، يجد الباحث صعوبة في إفادة بحثه، باإلضافة لصعوبة استرجاع المعلومات العلمية والتقنية باستخدام محركات البحث 

تها تواجه تحديات كبيرة في اكتشاف مصادر المعلومات وتجميعها وتكشيفها وقابلية البحث عنها التقليدية التي أصبحت خوارزميا 

دالالت   على  العتمادها  وذلك  الباحثين،  باستفسارات  وارتباطا  صلة  أكثر  نتائج  الذكية  البحث  محركات  تقدم  واسترجاعها، 

يعتمد البحث الذكي في عمله على تطبيقات الويب الداللي،  مصطلحات البحث بدال من االعتماد على الترتيب الشائع للمواقع، كما 

واألنطولوجيا، بإمكان المستخدمين العثور بسرعة   RDFوإطار وصف المصادر    XMLومن أبرزها لغة الترميز القابلة للتوسع  

البحث أو أن يمتلكوا  على نتائج البحث المحددة من خالل محركات البحث الذكية دون الحاجة إلى أن يصبحوا خبراء في محركات  

يتعامل مع المصادر المفتوحة بشكل أكثر   semantic scholarاستراتيجيات للبحث، كما بينت الدراسة أن محرك البحث الذكي 

 .كفاءة من محركات البحث التقليدية من خالل قدرته على اكتشاف هذه المصادر واستعراضها للمستفيد بشكل يحمل عالمة مميزة

 

، استرجاع المعلومات، محرك المعلومات العلمية والتقنية، الوصول الحر، محركات البحث الذكية  :احيةالكلمات المفت

 .Semantic scholarالبحث 
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   المقدمة

أدى تفاقم حجم المعلومات العلمية والتقنية المتاحة في بيئة الوصول الحر إلى بروز ظاهرة ما يعرف بالزخم المعلوماتي  

تتمثل   يلبي التي  الذي  بالشكل  المعلومات  استرجاع  على  القدرة  وعدم  المعلوماتي  التدفق  في  الصحيح  التحكم  عدم  في  أساسا 

المعلومات العلمية يمكن اعتبار  ، هذا واحتياجات الباحثين باإلضافة إلى عدم مصداقية جزء غير قليل من المصادر المسترجعة

والتقنية واجهة البحث العلمي إذ تشكل عالمية الوصول لمصادر المعلومات نقطة تحول في سبيل تعزيز استرجاع المعلومات  

العلمية والتقنية، وفي ظل ما نشهده من تطورات تكنولوجية متسارعة وظهور ما يعرف بفلسفة الوصول الحر وما صاحبها من 

ومات المتاحة في بيئة الويب تعددت محركات البحث في ظل النموذج الجديد لالتصال العلمي المرتكز  زيادة في مصادر المعل

على أبرز إشكاالت استرجاع  للتعرفالدراسة أساسا على حق الوصول إلى المعرفة دون قيد أو شرط، لهذا الغرض جاءت هذه 

والتقنية في ظل نظام الوصول الحر، أهم محركات البحث الذكية الموائمة وبيئة الوصول الحر،   وتحديد     المعلومات العلمية 

باإلضافة إلى دراسة المتطلبات الالزمة لتطبيق واستخدام هذه المحركات بما يضمن مصداقية، شمولية، فاعلية وحداثة نتائج  

 البحث المسترجعة.   

    : مشكلة الدراسة

ا وتكيفا مع متطلبات بيئة الوصول الحر، بحيث يتمثل ظهرت مؤخرا قيمة وأهمية التعامل مع محركات بحث أكثر تقدم

المحور الرئيس لتلك المحركات في القيام بدور الوساطة المعلوماتية بين المستفيد من جهة ومحركات البحث التقليدية من جهة  

تط إلى  باإلضافة  الويب،  بيئة  في  المرئية  وغير  المرجعية  المواقع  من  العديد  في  بحثها  عن  فضال  إلى أخرى،  الباحثين  لع 

وحداثة نتائج البحث المسترجعة، وفي  االستراتيجيات الالزمة للتعامل مع هذه المحركات، بما يضمن مصداقية، شمولية، فاعلية

هذا النطاق تظهر مشكلة الدراسة المتمثلة أساسا في محاولة حصر أبرز إشكاالت استرجاع المعلومات العلمية والتقنية في بيئة 

الحر استخدام  الوصول  أهمية  كذلك دراسة مدى  الويب،  بيئة  داخل  المستخدمة  الذكية  البحث  محركات  أبرز  والتعرف على   ،

المعلومات المختلفة، باإلضافة إلى التعرف على المتطلبات   تلبية احتياجاتهم من مصادر  الباحثين لهذه المحركات بما يضمن 

 ل محركات البحث الذكية في ظل نظام الوصول الحر.الالزمة السترجاع المعلومات العلمية والتقنية من خال

 بناء على ما تقدم فإن مشكلة الدراسة يمكن أن تتبلور من خالل التساؤالت التالية:        

 ماذا نعني بالوصول الحر؟ وفيما تكمن فلسفته؟ •



ARID International Journal of Informetrics and Scholarly Communication (AIJISC) VOL: 3, NO 4, January 2022 

 

138 
 

 ماذا نقصد بالمعلومات العلمية والتقنية، وما دورها في ظل نظام الوصول الحر؟  •

 فيما تكمن أبرز صعوبات استرجاع المعلومات العلمية والتقنية في بيئة الوصول الحر؟  •

 ما هي محركات البحث الذكية؟ وما هي أبرز متطلبات تطبيقها في بيئة الوصول الحر؟    •

 لذكية المستخدمة السترجاع المعلومات العلمية والتقنية في بيئة الويب؟ ما هي أبرز محركات البحث ا •

 فيما تكمن االستراتيجيات الالزمة الستخدام محركات البحث الذكية في ظل نظام الوصول الحر؟   •

 أهمية الدراسة:  

الوصول الحر، من   تظهر أهمية الدراسة في تناولها لموضوع إشكاالت استرجاع المعلومات العلمية والتقنية في بيئة

خالل محاولة حصر محركات البحث الذكية األكثر تكيفا وهذا النموذج الجديد لالتصال العلمي، باإلضافة إلى استعراض مدى  

 أهمية استخدام هذه المحركات داخل بيئة الوصول الحر بما يضمن مصداقية، شمولية، ودقة نتائج البحث المسترجعة.

 أهداف الدراسة:  

 سة إلى: تهدف الدرا

 دراسة إشكاالت استرجاع المعلومات العلمية والتقنية في بيئة الوصول الحر.  ▪

 التعرف على أبرز محركات البحث الذكية المستخدمة في بيئة الويب.   ▪

 حصر محركات البحث الذكية الموائمة السترجاع المعلومات العلمية والتقنية في بيئة الوصول الحر.  ▪

االستراتيجيات الالزمة الستخدام محركات البحث الذكية في ظل نظام الوصول التعرف على أبرز   ▪

 الحر.

 منهج الدراسة:  

اعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي الستعراض موضوع استرجاع المعلومات العلمية والتقنية في بيئة الوصول الحر، 

زيارتها والبحث في محتوياتها لالطالع واستقراء ما نشر من   وقد تم جمع بياناته من بعض المواقع العربية واألجنبية التي تمت 

دراسات وأبحاث تحت موضوع محركات البحث الذكية داخل بيئة الويب، وقد ركز البحث على تجربة استخدام هذه المحركات 

 في ظل نظام الوصول الحر بما يضمن مصداقية، شمولية، ودقة نتائج البحث المسترجعة.
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   الدراسات السابقة:

)لحواطي و بودربان عزالدين، استراتيجيات استرجاع المعلومات العلمية  دراسة للباحثين  (:    2012الدراسة األولى )  -

استراتيجيات  تناولت الدراسة موضوع :    (2012والتقنية عبر االنترنت و استخدامها من طرف األساتذة الباحثين الجامعيين،  

الجامعيين، حيث هدفت إلى توضيح   استرجاع المعلومات العلمية والتقنية عبر اإلنترنيت واستخدامها من طرف األساتذة الباحثين

على الشبكة وكيفية صياغة استراتيجية البحث عبر األنترنت وكذا أهم األدوات    مفهوم نظم استرجاع المعلومات اآللية المتوفرة

فيها من أجل الوصول إلى المعلومات المطلوبة، وتم توظيف المنهج الوصفي واالعتماد على   خدامها والتحكمالتي ينبغي است

االستبيان كأداة لجمع البيانات حيث تم توزيعها على عينة من األساتذة الباحثين، وتوصلت الدراسة لجملة من النتائج من  استمارة

إلى اعتماد معظم  ة، باإلضافة لى شبكة األنترنت في تحصيل المعلومات العلمية والتقنيأبرزها: اعتماد أغلبية األساتذة الباحثين ع

العوائق التكنولوجية  ، كما توصلت الدراسة إلى أن  المبحوثين على البحث وفق الكلمات المفتاحية التي تعبر عن احتياجاتهم البحثية

 .التكوين نت وذلك راجع إلى نقصال تزال تتصدر قائمة العراقيل التي تعترض الباحث عبر األنتر

استخدام أدوات البحث الذكية المتاحة على بعنوان:    ( 2015)الجوهري،  دراسة للباحث    (:   2015الدراسة الثانية )    -

أن تزايد مصادر   أظهرت الدراسةالويب في البحث العلمي: دراسة استكشافية مقارنة لطالب الدراسات العليا بجامعة المنيا، حيث  

المعلومات المتاحة في بيئة الويب أدى إلى التفكير في إنشاء العديد من التطبيقات والخدمات التي من شأنها تيسير وصول المستفيد  

لذكية،  للمعلومات، ومن بين هذه التطبيقات محركات البحث المتعددة، باإلضافة إلى محركات البحث الذكية والبرامج الوكيلة ا

ومن ثم هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى استخدام أحد الفئات الهامة من الباحثين المتمثلة في فئة طالب الدراسات العليا لهذه 

األدوات ألغراض البحث العلمي، ونظراً لطبيعتها االستكشافية، اقتصرت الدراسة على عينة قصدية من طالب الدراسات العليا 

% من عينة الدراسة محركات    98.5، وتوصلت لجملة من النتائج من أبرزها: يستخدم  العملية بجامعة المنيا بالكليات النظرية و

% بشكل يومي أو شبه يومي، ويمثل البحث العلمي أهم    88.2يستخدمها    تالبحث التقليدية مثل جوجل وياهو بكثافة عالية حي

يليه متابعة األخبار     97.9%مجاالت االستخدام بنسبة % من عينة الدراسة على محركات    66.7%، ويعتمد    71.8بنسبة  ، 

% ،    88.2البحث التقليدية ألغراض البحث العلمي، بلغت نسبة عدم استخدام محركات البحث المتعددة من قبل عينة الدراسة  

نسبة الوقت    11.8االستخدام على   واقتصرت  اختصار  في  االستخدام  دوافع  أبرز  وتمثلت  فقط،  النتائج  %، ش  %8.7  مولية 

%، كما أظهرت الدراسة أن عدم المعرفة بمحركات البحث الذكية  6.7%، والسرعة في إجراء البحث بنسبة    7.2المسترجعة  

 %.    86.2أبرز أسباب عدم استخدامها من قبل طالب وطالبات الدراسات العليا محل الدراسة بنسبة 
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بعنوان: سلوكيات األساتذة الباحثين للوصول إلى المعلومات  (2015)هتهات،  دراسة للباحث  (:    2015الدراسة الثالثة )  -

في البيئة الرقمية: األساتذة الباحثين بجامعتي الجلفة واألغواط أنموذجا، تناولت الدراسة وصف وتحليل سلوكيات الباحثين عند 

ومعرف الرقمية  البيئة  في  المعلومات  عن  التي البحث  الصعوبات  أهم  عن  الكشف  إلى  باإلضافة  يعتمدونها،  التي  األساليب  ة 

تعترضهم عند البحث عن المعلومات في البيئة الرقمية والتي تحول واسترجاعهم للمصادر التي تخدم اهتماماتهم البحثية، وقد 

أهمه من  كان  النتائج  من  مجموعة  الى  وتوصلت  المسحي  الوصفي  المنهج  الدراسة  الباحثين اعتمدت  األساتذة  غالبية  إن  ا: 

يستخدمون األنترنيت للوصول إلى المعلومات ولتحقيق ذلك يعتمدون على محركات البحث في البيئة الرقمية وفق استراتيجيات 

لبيئة محددة، كما بينت الدراسة وجود العديد من العراقيل والمعوقات التي تواجه األساتذة الباحثين عند البحث عن المعلومات في ا

 الرقمية.

 مصطلحات الدراسة:  

 المعلومات العلمية والتقنية:    -

يوجد العديد من التعاريف للمعلومات العلمية والتقنية حيث هناك من عرفها على أنها " بيان معقول أو رأي أو حقيقة أو 

للبيانات، أو اآلراء أو األفكار، والمعل ومات مرتبطة بالمعرفة ألنـه عندما يتم مفهوم أو فكرة، كما قـد تكون تجميعا مترابطا 

 ( 1988)بدر، .   " هضمها ومقارنتها وفهمها، تصبح معرفة، أي أن المعلومة هي التي تساهم فـي تغيير الحالة المعرفية لإلنسان

على أنها عبارة عن معلومات موضوعية وقيمة وعملية، يتم إنتاجها إثرعملية بحث علمي “كما يعرفها مجيد دحمان  

وتقني، وتعني أيضا المعلومات المتعلقة باألدوات والمنتوجات والمنشآت الفنية، ولذلك فهي تعتبر موردا أساسيا في اإلدارة وفي  

الصناعة والتعليم والعلم، ويتم تداولها بواسطة بعض أصناف اإلنتاج والنقل، وإن حقلها االتصالي يتمثل في قطاعات الهندسة و

 ( 2006)قدورة ، من النصوص المكتوبة المفضلة مثل براءات االختراع والفهرس الصناعي والواصفة " 

دراسات وأبحاث علمية معدة  ومنه يمكن تعريف المعلومات العلمية والتقنية على أنها كل معلومة يتم نشرها انطالقا من  

 لإلجابة على فرضيات محددة ومعالجة إشكاالت مطروحة في مختلف المجاالت االقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية. 

 الوصول الحر:   -

الحر جديد  الوصول  نظام  إلى  الثانية لإلشارة  األلفية  وبداية  الماضي  القرن  التسعينات من  نهاية  في  تداوله  بدأ  مفهوم 

لالتصال العلمي، الذي يقوم أساسا على مبدأ النفاذ المفتوح للعلم دون قيود أو عوائق قانونية أو تقنية، ليشهد هذا المفهوم اتساعا 
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من خالل  شارها السريع ما أعطى حركة الوصول الحر زخم أكبر وأخرجها للوجود  من حيث التداول مع ظهور اإلنترنت وانت

 ( 2014)بهلول، بروز العديد من المبادرات واآلليات التي مكنت بشكل كبير لها. 

أحد الحلول الالزمة ا كويمكن تعريفه أيضا على أنه عبارة عن آليات انبثقت عن مجموعة من المبادرات التي نشأت أساس

لالتصال العلمي، وتحقيق الوصول إلى البحوث العلمية في وقت نشرها أو بعد فترة قصيرة من ذلك، باإلضافة إلى التغلب على  

وعدم قدرة األفراد والمؤسسات على تحمل الزيادة المطردة في هذا مشكالت ارتفاع تكاليف االشتراك في الدوريات التقليدية  

 ( 2019)الدهشان، المجال. 

 محركات البحث الذكية:    -

أدوات بحث تستخدم آليات للبحث بالتفويض عن االحتياجات المعلوماتية   يمكن تعريف محركات البحث الذكية على أنها 

الداللي البحث  محرك  علية  يطلق  ما  وتتضمن  األنطولوجيات Semantic search engines للمستفيد  بحث   ومحركات 

Ontology Search engines  ومن ثم يمكن تصنيف هذه األدوات إلى فئتين رئيسيتين هما  : 

 وثائق الويب الداللي ويطلق عليها محركات بحث األنطولوجي. محركات مخصصة ل  -

 ( 2015)الجوهري، محركات تحاول تحسين نتائج البحث باستخدام اللغات المعيارية للويب الداللي.   -

   :بيئة الوصول الحر هي مستودع رقمي ضخم للمعلومات العلمية والتقنية

إلى وقت قريب كانت مهمة تحقيق الوصول إلى المعلومات العلمية والتقنية واسترجاعها تقتصر حصرا على المكتبات 

ومراكز المعلومات من خالل اطالعها بدور ضبط ومعالجة المعلومات، ومن ثم تصميم الفهارس، الكشافات واألدلة، التي تمكن  

التطورات التكنولوجية المتسارعة وظهور ما يعرف ببيئة الويب أصبح التوجه   الباحثين من الوصول إليها واإلفادة منها، ومع

المعلومات  منصب أكثر نحو االشتراك في بنوك وقواعد البيانات المدفوعة بهدف التمكن من تلبية احتياجات الباحثين المتزايدة من  

، إلى أن ظهرت مند سنوات قليلة بيئة (2012ين، )لحواطي و بودربان عزالدالتي تخدم مجاالت اهتماماتهم البحثية ومصادرها 

جديدة مغايرة تماما عن سابقتيها في فلسفتها القائمة على حق الوصول إلى المعلومة دون قيد أو شرط، والتي تتمثل في نظام 

خالل    الوصول الحر للمعلومات، حيث أظهرت دراسة علمية أن المنشورات ذات الوصول المفتوح ارتفع عددها بشكل مستمر

في مجاالت البحوث الطبية ذات الصلة مثل   2018السنوات العشر الماضية عبر التخصصات العلمية  باستثناء انخفاض في عام  

بالمئة كما   50العلوم الصحية والطب السريري، حيث أشارت ذات الدراسة إلى أن نسبة المنشورات المفتوحة تبلغ حاليا حوالي 

، كما تدعم سياسات الدول المختلفة االتجاه المتزايد للنشر العلمي المفتوح، Unpaywallو    Scopusيتضح من تحليل بيانات  
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تبنيها من قبل اتحاد دولي يتكون من ممولي األبحاث ومجلس البحوث Plan Sأحد أهم هذه السياسات هو   ، وهي مبادرة تم 

فصاعدا، يجب نشر جميع المشاريع العلمية    2021على أنه اعتبارا من عام    Sاألوروبي والمفوضية األوروبية، تنص الخطة  

الممولة من القطاع العام في شكل يمكن الوصول إليه مجانا، كما أوضحت الدراسة أيضا أنه وفقا الستراتيجية الوصول المفتوح 

، تسمح  Sطة  يجب أن تكون جميع المنشورات الممولة من القطاع العام متاحة مجانا، على عكس الخ   2024لسويسرا، بحلول عام  

هذه االستراتيجية إضافة إلى" الطريق الذهبي" " بالنموذج الهجين " الذي من خالله يتم إتاحة األبحاث العلمية مجانا بعد فترة 

 (Julian Hirt & Thomas , 2020)من الحظر. 

في ظل كل المعطيات السابق سردها يمكن اعتبار بيئة الوصول الحر في يومنا هذا بمثابة مستودع رقمي ضخم للمعلومات  

 العلمية والتقنية المتاحة مجانا على الويب في مختلف المجاالت والميادين العلمية والتقنية. 

 :  إشكاالت استرجاع المعلومات العلمية والتقنية في بيئة الوصول الحر

آخر   تشير  حيث  يوم،  بعد  يوما  نموا متسارعا  الحر  الوصول  بيئة  في  المتاحة  والتقنية  العلمية  المعلومات  حجم  عرف 

مجانا بالنص  الف مجلة علمية محكمة متاحة  16أكثر من  يحصر حاليا  (DOAJ)اإلحصائيات أن دليل دوريات الوصول الحر 

كما أكدت    ،   ( https://doaj.org/  ،2021)  من التخصصات المعرفية  من جميع أنحاء العالم شاملة مجموعة متنوعة الكامل  

مستودع رقمي   2000أيضا دراسة علمية أن مؤسسات التعليم العالي، ومنشآت البحث، والممولين، والحكومات صممت أكثر من  

حول العالم توفر آلية مهمة لضمان إمكانية إيداع المقاالت البحثية، إلى جانب بيانات البحوث ومخرجات البحث األخرى مثل 

لشبكات وتنظيمها وأرشفتها على نحو مستدام، بهدف ضمان إمكانية الوصول إليها ليس فقط بواسطة  األدب الرمادي، وإرفاقها با 

 (Joseph, 2013) .هذا الجيل من الباحثين، ولكن من قبل األجيال القادمة أيضا 

الم إلى  الحاجة  في  المطردة  والزيادة  االستخدام  أن  ثانية  دراسة  بينت  أدى كما  للمستفيدين  اتاحتها  وسرعة  علومات 

بالضرورة إلى زيادة الطلب على المعلومات العلمية والتقنية المتاحة على الويب، كما أوضحت ذات الدراسة أن التطورات التي  

رقمية.   شهدتها بيئة الويب طول السنوات الماضية ساهمت بشكل كبير في تغير أنماط الوصول وإتاحة المعلومات داخل البيئة ال

 .  (2018)بن ضيف هللا ، 

وقد صاحب هذا النمو الهائل في حجم المعلومات العلمية والتقنية المتاحة في بيئة الويب بشكل عام وبيئة الوصول الحر 

على التعامل مع حجم المعلومات المتعلقة أساسا بمدى قدرة نظم االسترجاع ومحركات البحث الكثير من التحديات بشكل خاص 
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تلبية   تضمن  بطريقة  يوم  بعد  يوما  علمية  احتياجات  المتزايد  دراسة  أظهرت  الصدد  هذا  في  المعرفية،  )لحواطي، الباحثين 

https://www.univ-constantine2.dz/files/Theses/Bibliotheconomie/Doctorat/Lehouati-atika.pdf ،

أن المعوقات اللغوية والتكنولوجية تعتبر من أبرز اإلشكاالت التي تحول واسترجاع المعلومات العلمية والتقنية داخل   (2014

أن الدول التي تتيح هذه  اللغة تشكل عائقا في سبيل الحصول على المعلومات خاصة    البيئة الرقمية، حيث أظهرت الدراسة أن

العوائق التكنولوجية كما اشارت ذات الدراسة فهي تتمثل أساسا في عدم  المعلومات هي نفسها من تتحكم بها وتفرض لغتها، أما  

اإللمام باستخدام التقنيات الحديثة السترجاع المعلومات، باإلضافة إلى غياب استراتيجيات واضحة المعالم الستخدام أدوات البحث 

 داخل البيئة الرقمية.  

في ضوء ما سبق وفي ظل اتساع بيئة الوصول الحر وتعدد آلياتها وأدواتها فإن البحث عن المعلومات العلمية والتقنية  

وهنا يجد الباحث نفسه أمام كم هائل من  واسترجاعها بالشكل الذي يلبي االحتياجات الفعلية للباحثين أصبح عملية معقدة جدا،  

المعلومات المسترجعة ال يعرف أي منها أكثر إفادة لموضوع بحثه، باإلضافة إلى عدم دقة ومصداقية الكثير منها، لذا فإن اكتساب  

بحث الذكية في ظل بيئة الوصول الحر مهم جدا، باإلضافة إلى امتالك استراتيجيات بحث واضحة معرفة باستخدام أدوات ال 

دقتها، شموليتها،   بشكل يضمن  والتقنية  العلمية  المعلومات  استرجاع  من  التمكن  بهدف  الالزمة  والتقنيات  بالمهارات  واإللمام 

  .ومصداقيتها 

 محركات البحث الذكية في بيئة الويب      

دراسة علمية أن بدايات محركات البحث الذكية في بيئة الويب كانت بظهور محركات البحث المتعددة أو ما    أظهرت

ويتمثل المحور الرئيس لهذه المحركات في القيام بدور الوساطة بين المستفيد من جهة   ،    Meta Crawlersيصطلح عليها بـ  

في العديد من المواقع المرجعية وغير المرئية في بيئة الويب بحيث من جهة أخرى فضال عن بحثها    ومحركات البحث التقليدية

يتم توظيف خوارزميات معينة لترتيب نتائج البحث المسترجعة بناء على مجال اهتمام الباحث وتوظيف الشبكات االجتماعية 

بحث وفقا لألولويات ذات عالقة للوصول إلى مفضالت الباحثين ومهاراتهم واهتماماتهم وتنظيمها في شكل يسمح بتصنيف نتائج ال

مباشرة باهتمامات الباحث مما يساهم في تقليص وتركيز المعلومات المسترجعة، ومن ثم ظهرت محركات بحث أكثر تقدما وهي 

بين والتي كان من أبرز أهداف تطويرها معالجة اشكال الفجوة الداللية   Semantic Search Engines محركات البحث الداللية
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لتكشيف مواقع الويب ومعانى المصطلحات التي يستخدمها المستفيد في استفساره.  عانى الكلمات المفتاحية المستخدمةكل من م

   (2015)الجوهري، 

بحيث   األذكياء  العمالء  أو  الوكيلة  الذكية  بالبرامج  يعرف  ما  ظهور  بعد  فيما  يسمى  لنشهد  شخصي  وكيل  تقديم  يتم 

Personal Searcher يساعد الباحث  في العثور على المعلومات التي تهمه في بيئة الويب، يقوم هذا البرنامج الوكيل بإجراء ،

ويقوم بتصفية نتائجها، ومن تم يسرد للباحث عددا أقل من النتائج تكون ذات  بحث مواز في أكثر محركات بحث الويب شيوعا  

صلة أكبر بموضوع بحثه،  تستند هذه التصفية إلى ملف تعريف المستخدم الذي ينشئه البرنامج الوكيل من خالل مراقبة سلوك  

جل اكتشاف موضوعات محددة يهتم بها المستخدم  الباحث على الويب، يستخدم الوكيل منهجا منطقيا يستند إلى الحالة الداللية من أ

 ( Amandi ،2000و  Godoy)وينظمها في تسلسل هرمي. 

 البحث الداللي:    . أ

، semantic webالويب الداللي    ال بد أوال من معرفة مفهوم semantic search قبل أن نتناول التعريف بالبحث الداللي

الشبكة العنكبوتية )الويب(،   ويمثل والمقصود بذلك هو اعتماده على برمجيات ذكية يمكنها تعريف المقصود بالبيانات التي تقدمها 

الويب الداللي على أنه أحد فروع الذكاء االصطناعي ويعد ثورة في عالم المفاهيم، كما يعرف  وذلك باالستعانة بما يعرف بخرائط  

أو البرامج الوكيلة الذكية بالبحث عن المعلومات، بحيث تتم عملية معالجة المعلومات اعتمادا على   حالويب حيث يسمح للمتصف

المعلومات   والبحث الداللي هو أحد التوجهات الحديثة التي تعتمد على تطبيقات الويب الداللي السترجاع،  الذكاء االصطناعي

والتقنية، وذلك اعتمادا على داللة المصطلحات على نتائج حولها، فبدال من أن يسترجع    التي يرغب الباحث الحصول  العلمية 

التركيز في البحث الداللي يكون على تقديم نتائج تتفق مع معاني   النظام نتائج بحث اعتمادا على الترتيب الشائع للمواقع، فإن

تهدف إلى    رة فإن آلية البحث الدالليعندما يوجه استفسارا إلى محرك البحث يتضمن كلمة أو عبا   الكلمات، وبذلك فإن الباحث

 (2021)بامفلح، . بالبحث عنها  تقديم النتائج األكثر صلة داللية باستفساره، وذلك وفقا لمعاني الكلمات التي يقوم المستفيد

 

 

 متطلبات الويب الداللي:  •
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التقنيات التي تعد بمثابة أدوات تساعد على فعالية استرجاع المعلومات  يتطلب تطبيق الويب الداللي استخدام مجموعة من  

اآلتي في  وتتمثل  الداللي،  الويب  لعمل  متطلبات الزمة  أربع  يأتي نوضح  وفيما  الويب،  بيئة  في  والتقنية   ,Davies)  :العلمية 

John; ،2002 ) 

 Extensible Markup Language (XML) لغة الترميز القابلة للتوسع: -

وتستخدم لوصف   SGML: Standard Generalized Markup Languageتتفرع من اللغة المعيارية العامة لتهيئة  

 بنية النصوص ومحتوى الوثائق اإللكترونية المتاحة على الويب. 

 Resource Description Framework (RDF) :إطار وصف المصادر  -

الويب   إطاريحتاج  ويعد  البيانات،  تبادل  عملية  لتنسيق  ميتاداتا  نظام  استخدام  إلى  األدوات RDF الداللي  أبرز  أحد 

وتكون   XML لتعمل مع لغة المستخدمة مع تطبيقات الويب الداللي، وقد تم تطوير هذا اإلطار من قبل اتحاد الشبكة العنكبوتية

 . من معايير ميتاداتا بشكل متكامل مع بعضهم البعض بمثابة إطار عمل يسمح باستخدام أكثر من معيار مختلف

 خرائط المفاهيم )األنطولوجيا(:   -

موضحة   وتنظمها،  والعلمية،  المعرفية  الموضوعات  عن  تعبر  التي  المصطلحات  تحصر  المعرفة  لتمثيل  أدوات  هي 

واألوسع، واألضيق، كما تحلل الصيغ   العالقات المختلفة التي تربط بينها، حيث يتم توضيح المصطلحات المترادفة، وذات الصلة،

وتحقق خرائط المفاهيم )األنطولوجيا( المختلفة من المصطلحات، بما في ذلك: األسماء واألفعال والصفات والظروف وغيرها،  

 :عديد من أغراض الويب الداللي والمتمثلة في اآلتي

 .تقلل من درجة الغموض الداللي للمصطلحات إلى الحد األدنى •

 .انية التشغيل التبادلي بين األنظمة في ميادين المعرفة المختلفةتعزز إمك •

 .تستخدم إلنشاء البرامج الوكيلة الذكية التي تعمل على استرجاع المعلومات العلمية والتقنية •

 

 لغة أنطولوجيا الويب:   -
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والمصطلحات والعالقات التي تربط بينها هي بمثابة مخطط للعالقات يعمل على تسهيل وصف وتمثيل خرائط المفاهيم  

العالقات وتأسيس  بعضها،  المعلومات مع  اللغة على ربط  تعمل هذه  محدد،  مجال  بين   ضمن  تركز  حيث  المفاهيم،  تمثيل  في 

لتي المعلومات والمفاهيم التي تجمعها عالقة ما، وذلك اعتمادا على قوانين مقتبسة من علوم فلسفية، وهذه العالقات والروابط ا

تؤسس بين المعلومات، تستفيد منها محركات البحث الذكية في فهم معانيها وبالتالي تحليل ومعالجة المعلومات طبقا للعالقات التي  

 تربطها.  

 البحث الذكي:   .ب 

البحث الذكي، عبارة عن محرك بحث ذكي السترجاع المعلومات من مواقع الويب، بحيث تنظم المعلومات باستخدام 

ي، ويتم تزويد المستخدمين بنتائج البحث منظمة وفقا لمعاني الكلمات وعالقاتها، بحيث يمكن اعتباره مزيج من تقنيات نموذج دالل

محركات البحث والتكنولوجيات المعتمدة على الويب الداللي، من خالل القدرة على استرجاع نتائج أكثر دقة وقائمة على اللغة 

  (SUN, 2009) نطولوجيات لوصف النموذج الداللي، ويمكن أن تتجلى أبرز أهدافه في:البشرية، البحث الذكي يستخدم علم األ

البيانات  - عن  النظر  بصرف  الداللية،  المعاني  حسب  اإللكترونية  المواقع  على  الموجودة  المعلومات  تنظيم  إعادة 

 .اإلحصائية

 فحص تلقائي ومنتظم بواسطة متتبع ارتباطات الويب للحصول على أحدث صفحات ومعلومات الويب.   -

 نماذج لمحركات البحث الذكية المستخدمة في بيئة الويب:    .ت 

• EURECA : 

والمواقع  واألبحاث  والدراسات  والتقارير  والمطبوعات  الوثائق  لماليين  سريعا  وصوال  يوفر  داللي  بحث  محرك 

(، وتتم إدارته بواسطة مؤسسة   /http://eureka.cc/en/searchاإللكترونية والسير، إلخ،  يمكن الوصول إليه عبر الرابط )

(EUERCA)  دة،  الكندية، يوفر المحرك خيارات بحث واسعة من خالل البحث في كل المحتوى بنقرة واحدة، حقول بحث متعد

المسترجعة.  البحث  نتائج  تحليل  إلى  باإلضافة  المحتوى  ونوع  والمواضيع  القطاعات  حسب  المسترجعة  النتائج   تقسيم 

(EURECA search, 2021) 

• Open Semantic Search    : 

http://eureka.cc/en/search/
http://eureka.cc/en/search/
http://eureka.cc/en/search/
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وتحليالت   الوسائط،  ومراقبة  المستندات،  من  كبيرة  مجموعات  الكتشاف  يستخدم  البحث،  لمحركات  مجاني  برنامج 

، Elasticsearchأو    Apache Solrالنصوص الكاملة، من خالل تحليل المستندات وتعدين النصوص استنادا إلى منصتي البحث  

(، من أبرز خدماته، البحث واسترجاع  /(https://www.opensemanticsearch.orgيمكن تحميله من خالل الرابط التالي  

 ,Open Semantic Search)معلومات مؤسسية مفتوحة المصدر تعتمد على معايير مفتوحة قابلة للتشغيل البيني أو المتبادل. 

2021) 

• Watson Discovery : 

عبارة عن منصة بحث وتحليالت نصية تعمل باستخدام تكنولوجيا الذكاء االصطناعي تعمل على التخلص من صوامع 

البيانات واسترداد المعلومات غير المرئية في بيئة الويب، يستخدم معالجة اللغة الطبيعية المبتكرة للكشف عن رؤى معرفية ذات 

والبيانات   الويب  المستندات وصفحات  من  من  مغزى  بأكثر  البحث  وقت  يقلل  مما   ,watson-discovery)٪.  75الضخمة، 

2021) 

• Wolframalpha   : 

 يعد من أحدث محركات البحث الذكية التي انطلقت علي شبكة االنترنت حيث تم تطويره من قبل شركة ولفرام لألبحاث

(Wolfram Research) إلى تطوير تطبيقات الحاسب، ويعتبر محرك البحث  ، وهي منظمة عالمية تهدف wolframalpha  

أحد مشاريعها الرئيسية، ويعتمد هذا المحرك على إجابة أسئلة مستخدميه مهما كانت طبيعتها )معادالت كيميائية، أسئلة حسابية،  

، 15/5/2009انطلق هذا المحرك يوم أسئلة عن أشخاص، أسئلة جغرافية، إحصائيات ورسوم بيانية ، مقارنات   ... الخ (، وقد 

وكما يذكر الموقع فإنه يهدف إلي تقديم وتوصيل المعلومات بشكل فوري إلى أي شخص، ويحتوي الموقع في الوقت الحالي على 

تريليون تسجيله معلومات، وخمسين ألف نوع من المعادالت والنماذج، وقدرة لغوية لحوالي ألف نطاق، ومحرك   10حوالي  

، والذي كما يذكر مطورو الموقع أنه نظام ناتج حصيلة عشرين Mathematicaمبني على نظام يدعي    Wolframalphaالبحث  

عاما من التطوير، ويتطلع مطورو المحرك في الوقت الحالي إلى زيادة حجم قاعدة البيانات المتاحة لديهم أضعاف ما هو موجود  

 (wolframalpha, 2021)محرك البحث نسخة تجريبية حتى اآلن.  في الفترة القادمة حيث تعتبر النسخة الحالية من

• Semantic Scholar   : 

https://www.opensemanticsearch.org)/
https://www.opensemanticsearch.org)/
https://www.opensemanticsearch.org)/
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عن    إليهعبارة  الوصول  يمكن  االصطناعي  الذكاء  على  قائم  علمي  بحث  التالي    محرك  الرابط  خالل  من 

 ) https://pages.semanticscholar.org(  تم إطالقSemantic Scholar    كمشروع رائد في معهد   2015في عامAllen  

لى لتطوير الذكاء االصطناعي الذي يعود بالفائدة ع Paul G. Allen للذكاء االصطناعي ، وهو معهد أبحاث غير ربحي أسسه 

الصالح العام، الباحث الداللي مفتوح ومجاني للجميع، يتمثل هدفه الرئيسي في مساعدة الباحثين على زيادة تأثيرهم، يعتمد ماليين 

لتحقيق الوصول المفتوح في الوقت المناسب إلى المعلومات العلمية والتقنية ذات الصلة،    العلماء اآلن على المحرك كل أسبوع

كة مباشرة مع الناشرين ومجمعي وموفري البيانات، يوفر الباحث الداللي وصول مباشر لمحتوى علمي شرا   50انطالقا من  

من   :   500ألكثر  مميزاته  أبرز  من  العالمي،  مستوى  العلمية على  والجمعيات  الجامعية  النشر  األكاديمية ودور  المجالت  من 

(semantic scholar ،2021)   

 توفير طريقة ذكية للبحث واكتشاف البحث العلمي.  •

يطبق الباحث الداللي الذكاء االصطناعي الستخراج المعنى من المنشورات العلمية مما يسمح للعلماء   •

 من البحث بشكل أكثر كفاءة من محركات البحث التقليدية.

 ستشهادات.  بحث سريع باستخدام االستخراج التلقائي للملخصات والجداول واألشكال واال •

من   • والغرض  الحجم  على  الضوء  تسلط  التي  اإلحصاءات  خالل  من  العلمية  األبحاث  تأثير  فهم 

 اقتباسات الورقة، وإلقاء الضوء على تأثير البحث.

ذات الصلة وبيانات التجارب، والعروض التقديمية ومقاطع الفيديو    GitHubعرض مستودعات   •

 في إعادة إنتاج نتائج البحث ووضعها في السياق.  والمحتويات التكميلية األخرى للمساعدة 

 استخدام محركات البحث الذكية في بيئة الوصل الحر:   (9

وقت قريب اقتصر استخدام محركات البحث الذكية على بيئة الويب الداللي، ومع نمو حركة النشر العلمي المفتوح   إلى

وتنوع أشكال مصادر المعلومات المتاحة في ظل نظام الوصول الحر بدأ الحديث عن صعوبة استرجاع المعلومات العلمية والتقنية 

حت خوارزمياتها تواجه تحديات كبيرة في اكتشاف مصادر المعلومات وتجميعها باستخدام محركات البحث التقليدية التي أصب 

ذكر تيم بيرنرز لي مطور الويب الداللي في إطار إجابته على تساؤل وتكشيفها وقابلية البحث عنها واسترجاعها، في هذا الصدد 

استفسارات المستفيدين، أشار إلى أن جوجل تعد  عن الحاجـة للويـب الداللي في ظل وجود جوجل بإمكانياته الهائلة في الرد على

أداة رائعة للبشر، في حين أنها ال تخدم اآللة، والمقصود بذلك أنها من مواقـع الويب المفهومة للبشر، أما بالنسبة لآللة فهي عبارة 

https://pages.semanticscholar.org/
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ي فيجعل اآللة تفهم محتويات  عن صفحات ممثلة باللغة الثنائية )الصفر والواحد( دون أن يكون لها أي معنى، أما الويب الدالل

 ( 2008)رجب، ويب وما تعنيه الروابط في الصفحة. الصـفحات 

كما بينت دراسة أن الويب الداللي ساهم بشكل كبير في تحويل بيئة الويب من مجرد مستودع معلومات ضخم إلى بيئة 

قات بشكل يمكن اآللة من فهمها وتفسيرها باإلضافة إلى فهرسة وتكشيف وتصنيف معلوماتية منظمة ومبنية على فهم المعاني والعال

المعارف لتصبح بذلك عملية استرجاع المعلومات عملية أقل تعقيدا من خالل استخدام محركات بحث ذكية واستعمال مجموعة  

ي المساعدة على اكتشافها واسترجاعها من المعايير واألدوات المفتوحة والموحدة لوصف مصادر المعلومات وتكشيفها وبالتال

، وتعتبر هذه األدوات معايير مفتوحة المصدر ومتاحة  احتياجات الباحثين من المعلومات ومصادرها بالشكل الذي يضمن تلبية  

والوصول بشكل مجاني للجميع بحيث يسمح استخدامها في المساعدة على التبادل والتشغيل البيني للبيانات وبالتالي تعزيز اإلتاحة  

 ( 2018)بن ضيف هللا ، للمعلومات العلمية والتقنية دون الحاجة إلعادة وصفها أو تحويلها. 

في ضوء ما سبق وباعتبار بيئة الوصول الحر جزء ال يتجزأ من بيئة الويب فإن الحديث عن استرجاع المعلومات العلمية 

الوصول الحر بما وآليات  ر من خالل محركات البحث الذكية ال بد أن يمر أوال بتصميم أدوات  والتقنية داخل بيئة الوصول الح

 يتوافق وتقنيات الويب الداللي وال يأتي ذلك إال عن طريق توظيف مجموعة من المعايير المفتوحة والموحدة المتمثلة أساسا في:  

 لغة الترميز الموحدة.  ▪

 خرائط المفاهيم أو األنطولوجي.  ▪

 المعايير العامة لوصف المصادر.  ▪

 لغة أنطولوجيا الويب.   ▪

بحيث يسمح توظيف هذه المعايير في المساعدة على تشغيل تبادل البيانات بين مختلف نظم استرجاع المعلومات، باإلضافة  

اني ومدلوالت  إلى تسهيل اكتشاف مصادر المعلومات المتاحة في بيئة الوصول الحر من طرف محركات البحث الذكية وفهم مع

 استفسارات الباحثين واالستجابة لها بشكل يضمن تلبية احتياجاتهم البحثية. 

 استراتيجيات استخدام محركات البحث الذكية في بيئة الوصول الحر:   
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المعلومات العلمية والتقنية في بيئة الوصول الحر هي تنظيمها    لتصنيفإلى وقت قريب كانت أفضل الممارسات التقنية  

هذه    بشكل فمعظم  وبالفعل  اإلنترنت،  معلومات شبكة  للبحث في  المتاحة  الحالية  البحث  محركات  معظم  يحدث في  كما  متسق 

المحركات تتبنى فكرة التنظيم الهرمي كخطط التصنيف، إلى أن الزيادة الهائلة في حجم المعلومات المتاحة في سياق الوصول  

ع هذا الكم الهائل من المعلومات بطريقة تعبر فعال عن احتياجات الباحثين، الحر صعب على محركات البحث التقليدية استرجا 

، غير أنها وفي   Page Rankمثل تستخدم تكنولوجيا فائقة ومجموعة من الخوارزميات المنطقية ورغم أن معظم محركات البحث

لذكية، حيث يتمثل هدفها الرئيسي في  معظم األحيان ال تعطي نتائج بحث عالية الجودة، وهذا ما تركز عليه محركات البحث ا

 ( 2015)الجوهري،  .تحسين نتائج البحث داخل بيئة الويب

وباعتبار محركات البحث الذكية أحد تطبيقات استرجاع المعلومات الناتجة عن الويب الداللي الذي يسمح بعمليات وصف 

والبيانات   التدفق أو األنطولوجيات، فالهدف الرئيسي من  الموضوعات  وتخزينها، وتأسيس الخطوط العامة لما يسمى بخرائط 

تطبيق تقنيات الويب الداللي في بيئة الوصول الحر هو إتاحة قابلية التشغيل المتبادل، أي سهولة تبادل المعلومات والبيانات بين  

نات والمعلومات الرقمية بصورة جيدة وتوزيع هذه البيانات عبر أماكن التخزين أكبر عدد من المستفيدين، كالقدرة على إتاحة البيا

 .المختلفة على شبكة اإلنترنت

كما أن الهدف الرئيسي لمحركات البحث الذكية هو توفير نتائج بحث ذات عالقة داللية مباشرة مع موضوع البحث أو  

ستخدمين العثور بسرعة على نتائج البحث المحددة دون الحاجة إلى أن الكلمات المفتاحية الممثلة له، وبالتالي فإن بإمكان الم

يصبحوا خبراء في محركات البحث أو أن يمتلكوا استراتيجيات واضحة المعالم للبحث داخل بيئة الويب على عكس ما كان موجود  

دقة وانسجام مع الموضوع المبحوث مع محركات البحث التقليدية التي كانت تتطلب مهارات محددة للحصول على نتائج بحث أكثر  

عنه، يتم إنشاء البنية الداللية المستخدمة في محركات البحث الذكية بشكل شبه تلقائي باستخدام خوارزميات آلية، تشمل المكونات  

الرئيسية في محرك البحث الذكي مفهرس صفحات الويب ونظام االسترجاع ومحرك البحث، كما أن محركات البحث الذكية 

استخدامها،  مشا  سهولة  إلى  باإلضافة  وكفاءة،  دقة  أكثر  تكون  من خاللها  البحث  نتائج  ولكن  التقليدية  البحث  لمحركات  جدا  به 

وبالتالي يمكن استخدام محركات البحث الذكية في بيئة الوصول الحر والتي تتضمن العديد من واجهات االستخدام، والواجهات  

إلضافة جملة من المعايير المفتوحة المستخدمة في وصف وتكشيف المعلومات العلمية والتقنية با التفاعلية بين الحواسيب واإلنسان

من خالل   الحر  الوصول  بيئة  في  والتقنية  العلمية  المعلومات  استرجاع  استراتيجيات  للتعرف على  وفي محاولة  بثها،  ثم  ومن 

 semanticأنماط البحث واسترجاع المعلومات في محرك بحث  محركات البحث الذكية  بطريقة تطبيقية قام الباحثان بالمقارنة بين
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scholar   ،من أبرز خدماته، البحث واسترجاع معلومات مؤسسية  ، الذي يمثل أحد محركات البحث الداللي أو البحث الذكي

ل النمط التقليدي  الذي يمث  Googleومحرك بحث  مفتوحة المصدر تعتمد على معايير مفتوحة قابلة للتشغيل البيني أو المتبادل،  

 :  واستخدم الباحثان خمس مصطلحات مختلفة هي .ثلمحركات البح 

• Scientific information's  

• Open Access 

• Moroccan Gate 

 الوصول الحر  •

• Search Engines 

 : وتبين من العملية التطبيقية نتائج البحث التالية             

 Openبشكل متكامل، حيث جاءت نتيجة البحث عن     semantic scholarجاء عرض نتائج البحث في   .أ

Access     ونوع الملف  وشكل  النشر  وتاريخ  الدراسة،  تخصصات  لآلتي:  وفقا  فئات  إلى  مقسمة  المثال،  سبيل  على 

ؤلف، وعنوان المجلة أو المؤتمر، وقد يضاف إليها تحديد خيار عرض النتائج حسب العالقة أو حسب  المنشورات والم

عدد االستشهادات المرجعية أو حسب معامل تأثير األبحاث أو حسب الدراسات األحدث، أما في محرك جوجل فإن نتيجة 

البحث فيها، ومن ذلك الويب أو الصور أو    البحث حول المصطلح الواحد تتطلب من المستفيد اختيار الفئة التي يرغب

  Open Access( يوضحان نتيجة البحث عن مصطلح    2و    1رقم )والشكلين  األخبار أو أسئلة وإجابات حول الموضوع،  

 . Googleو    semantic scholarفي كل من 
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 (1)الشكل رقم 

 Semantic scholarفي  Open Accessنتيجة البحث عن 

 

 

 (2)الشكل رقم 

 Googleفي  Open Accessنتيجة البحث عن 
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من حيث العدد، وذلك راجع   Googleأقل من نتائج محرك بحث  semantic scholarجاءت نتائج البحث في محرك  . ب

إلى ضخامة قاعدة بيانات جوجل، باإلضافة إلى تركيز نتائج الباحث العلمي الداللي أكثر حول موضوع االستفسار وما  

 Scientificق به من مدلوالت في شكل مقاالت ومنشورات علمية، فعلى سبيل المثال بلغت نتيجة البحث عن كلمة  يتعل

information’s    4.860.000.000تسجيله، بينما بلغت في محرك بحث جوجل    9,490,000في الباحث الداللي  ،

 (.   4و  3وهذا ما يوضحه الشكلين رقم )

 (3)الشكل رقم 

 semantic scholarفي  Scientific informationحجم نتيجة البحث عن 

 (4)الشكل رقم 

 Googleفي  Scientific informationحجم نتيجة البحث عن 
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عند استرجاع معلومات باستخدام مصطلحات تحتمل أكثر من مدلول، فإن دقة محرك الباحث الداللي تتضح بشكل جلي،   . ت

، فإن األمر يحتمل وفقا لمدلوالت مصطلح البحث Moroccan Gateاع معلومات حول فعلى سبيل المثال عند استرج

أن يكون المطلوب هو معلومات عن باب المغاربة الموجود بالقدس، كما يحتمل أيضا أن يكون االستفسار حول معلومات  

في محرك الباحث الداللي عن المغرب بشكل عام، الفرق بين استخدام محرك الباحث الداللي وبين نظيره التقليدي، ف

اقتصرت النتائج التي استرجعها النظام حول المغرب كبلد، حيث تمت مراعاة السياق الذي جاءت فيه الكلمتين وترتيبهما 

ضمن مصطلح البحث، بينما جاءت النتيجة شاملة بباب المغاربة وقد تصدرت المعلومات العامة حوله نتائج البحث في  

 ( يوضحان ذلك.  6و  (5جوجل، والشكلين رقم 

  (5) الشكل رقم

 Semantic scholarفي  Moroccan Gateحجم نتيجة البحث عن 
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  (6) الشكل رقم        

 Google في  Moroccan Gateحجم نتيجة البحث عن 

، وذلك بهدف معرفة قدرة الباحث الداللي على اكتشاف مصادر semantic scholarقام الباحثان بالبحث في محرك   . ث

المعلومات المفتوحة مقارنة مع محرك جوجل، حيث تبين أن نتائج البحث المسترجعة على مستوى الباحث الداللي  

جاءت بشكل يظهر المصادر المفتوحة بعالمة مميزة من خالل ظهور وسم قفل مفتوح أسفل نتيجة البحث التي يمكن 

صول إلى نصها الكامل بشكل مجاني وهذا غير موجود على مستوى محرك جوجل، وبالتالي يمكن القول إن محرك الو

semantic scholar   يتعامل بشكل أكثر كفاءة مع المصادر المفتوحة من خالل قدرته على اكتشافها وإيضاحها للمستفيد

 ( يوضح ذلك.   7بشكل مميز،  والشكل رقم )

  (7) الشكل رقم

 Semantic scholarترجاع المصادر المفتوحة من خالل محرك اس
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البحث باللغة العربية في    ، وذلك لمقارنة إمكانياتsemantic scholarقام الباحثان بالبحث باللغة العربية في محرك   .ج

لمثالي، فمثال العربية بالشكل ا  الباحث العلمي الداللي مع محرك جوجل، تبين أن محرك البحث الذكي ال يتعامل مع اللغة 

إال   البحث  عملية  تسترجع  لم  الحر"،  "الوصول  مصطلح  عن  البحث  البحث ،  نتيجة  2,220عند  نتائج  بلغت  بينما 

وهذه ربما الميزة التي تفوق فيها جوجل على محرك الباحث الداللي من خالل   12,700,000المسترجعة في جوجل  

 لويب باللغة العربية.   قدرته الكبيرة على استرجاع المعلومات المتاحة في ا

 النتائج والتوصيات:  

 توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: 

تعد المعلومات العلمية والتقنية واجهة البحث العلمي إذ تشكل عالمية الوصول لمصادر المعلومات نقطة   ▪

  تحول في سبيل تعزيز استرجاع المعلومات العلمية والتقنية.

الوصول الحر بمثابة مستودع رقمي ضخم للمعلومات العلمية والتقنية المتاحة مجانا يمكن اعتبار بيئة   ▪

 على الويب.

البحث عن المعلومات العلمية والتقنية في بيئة الوصول الحر عملية معقدة جدا، فيتم الوصول إلى نتائج  ▪

 .بحث واسعة ال يعرف الباحث أي منها أكثر إفادة لموضوع بحثه

الم ▪ استرجاع  أصبحت صعوبة  التي  التقليدية  البحث  محركات  باستخدام  والتقنية  العلمية  علومات 

البحث  وقابلية  المعلومات وتجميعها وتكشيفها  اكتشاف مصادر  في  كبيرة  تحديات  تواجه  خوارزمياتها 

 عنها واسترجاعها.

لتقليدية الزيادة الهائلة في حجم المعلومات المتاحة في سياق الوصول الحر صعب على محركات البحث ا ▪

 . استرجاع هذا الكم الهائل من المعلومات بطريقة تعبر فعال عن احتياجات الباحثين

تقدم محركات البحث الذكية نتائج أكثر صلة وارتباطا باستفسارات الباحثين، وذلك العتمادها على دالالت   ▪

 مصطلحات البحث بدال من االعتماد على الترتيب الشائع للمواقع.

محركات البحث الذكية نتائج أقل عددا، ولكنها أكثر ارتباطا بمصطلحات البحث، خصوصا في ظل  تقدم  ▪

 استخدام مصطلحات تحمل أكثر من معنى. 
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 XMLيعتمد البحث الذكي في عمله على تطبيقات الويب الداللي، ومن أبرزها لغة الترميز القابلة للتوسع   ▪

 واألنطولوجيا.  RDFوإطار وصف المصادر 

دون   بإمكان ▪ الذكية  البحث  محركات  من خالل  المحددة  البحث  نتائج  بسرعة على  العثور  المستخدمين 

الحاجة إلى أن يصبحوا خبراء في محركات البحث أو أن يمتلكوا استراتيجيات واضحة المعالم للبحث 

 داخل بيئة الوصول الحر. 

كل أكثر كفاءة من محركات  مع المصادر المفتوحة بش  semantic scholarيتعامل محرك البحث الذكي   ▪

البحث التقليدية من خالل قدرته على اكتشاف هذه المصادر واستعراضها للمستفيد بشكل يحمل عالمة  

 مميزة.  

 توصي الدراسة بما يلي: 

تطوير محركات بحث ذكية السترجاع المعلومات العلمية والتقنية المتاحة في بيئة الوصول الحر باللغة  -

 العربية. 

ات لتقييم قدرات محركات البحث الذكية على استرجاع المعلومات العلمية والتقنية المتاحة إجراء دراس -

 .في بيئة الوصول الحر

تبني تطوير وتصميم أدوات الوصول الحر بما يتوافق ومعايير الويب الداللي لتسهيل استرجاع المعلومات   -

 الذكية.العلمية والتقنية المفتوحة من خالل محركات البحث 
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ABSTRACT 

The research aimed to study and analyze the best global University institutional repositories, which 

were selected by the search engines and the Spanish website Metrix.  A descriptive  approach has 

been used to carry out the research (survey) and a deliberate sample has been taken (ten university 

repositories) from a community of 500 repositories mentioned in the directory of free access 

repositories (open Dora), in terms of content, types of digital content management systems, 

number of recordings, language used and methods of storage and retrieval. The study found that 

70% of university institutional repositories used the open source Dspace system. Press articles 

have been ranked first with a percentage of 100%, while theses came in second rank with regard 

to the substantive content of the repositories. Moreover, it is found that the position of the 

repository does not depend on the number of existing recordings as much as it depends on the 

quality, usage and the links of these recordings. 

 

Keywords: Digital repositories, University institutional repositories, Analytical study, Free access, 

Digital libraries . 
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 الملخص 

يهدف البحث إلى دراسة وتحليل أفضل المستودعات المؤسسية الجامعية العالمية، والتي تم اختيارها عن طريق محركات 

)المسحي( و تم اخذ عينة عمدية مقدارها )عشر البحث وموقع الويب متركس   اإلسباني. وقد استخدم البحث المنهج الوصفي 

(،  Open Doraمستودع تم ذكره ضمن دليل مستودعات الوصول الحر)  500مستودعات جامعية( من المجتمع والمكون من  

المستخدمة وأساليب الخزن واالسترجاع. و   وذلك من حيث المحتوى وأنواع نظم إدارة المحتوى الرقمي وعدد التسجيالت واللغة

( المفتوح  Dspace% من المستودعات المؤسسية الجامعية استخدمت نظام ديس بيس )70قد تم التوصل إلى نتائج عدة أهمها: إن  

للمحتوى   % والرسائل الجامعية في المرتبة الثانية بالنسبة100المصدر، وأن المقاالت الصحفية جاءت بالمرتبة األولى وبنسبة  

الموضوعي للمستودعات. كما بيّنت النتائج أن مكانة المستودع ال تعتمد على عدد التسجيالت الموجودة بقدر ما تعتمد على الجودة  

 .واالستخدام والروابط لهذه التسجيالت

 

الوصول الحر، المكتبات المستودعات الرقمية، المستودعات المؤسسية الجامعية، دراسة تحليلية،    : الكلمات المفتاحية

 .الرقمية
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   المقدمة

إن المستودعات الرقمية المؤسسية في المؤسسات األكاديمية شهدت تطورات عديدة في معظم أنحاء العالم بازدياد ونمو  إن  

لمية المبادرات المفتوحة المصدر في التواصل العلمي وتطوير البرمجيات، وفي هذا الصدد قامت العديد من الجامعات العا 

والعربية والعراقية باالستناد إلى مبادرات األرشفة المفتوحة المصدر عن طريق جمع وأرشفة ونشر المواد العلمية، وإتاحتها  

من أجل إدارة الوثائق بالطريقة اإللكترونية التي تخدم شريحة الباحثين، ومن أبرز تلك البرمجيات المؤسسية األكاديمية برنامج 

DSPASE ( التابع لمؤسسة ماساتشوستسMIT .) 

 مشكلة البحث:

تعد المستودعات الرقمية المؤسسية إحدى أنواع المستودعات التي تتيح الوصول الحر إلى مصادر المعلومات الرقمية المتوفرة  

لذا فإن الدراسة ستتناول أفضل عشرة مستودعات مؤسسية جامعية عالمية تم   اختيارها من تصنيف على شبكة اإلنترنت، 

من حيث نوع المحتوى وسنة التأسيس والبرمجيات المستخدمة في إدارة المحتوى الرقمي وعدد    (1) الويب متركس اإلسباني

التسجيالت وسياسة المستودعات المتبعة في االيداع  واإلتاحة، ومنا هنا تتمثل مشكلة البحث من خالل اإلجابة على األسئلة 

 اآلتية: 

 عات الرقمية المؤسسية؟ ما المستود .1

 ما أنواع برمجيات نظم إدارة المحتوى المستخدمة في إدارة المستودعات؟ .2

 ما أنواع المحتوى التي اشتملت عليه تسجيالت المستودعات؟ .3

 ما سياسة الحفظ واإلتاحة المتبعة في المستودعات؟ .4

 ما اللغات المستخدمة في المستودعات؟ .5

 

 

 

 
  : وهو تصنيف للمستودعات الرقمية تابع لوزارة التربية االسبانية وفق شروط وضوابط محددة وهو متاح عبر الرابط  - 1

http://www.webometrics.info/en 

http://www.webometrics.info/en
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 أهمية البحث: 

البحث من أهمية المستودعات الرقمية الجامعية موضوع البحث وفي توفير مصادر علمية موثوقة سواء للمكتبات  تنبع أهمية 

أو الباحثين وأهميتها في الحفظ طويل األمد للنتاج الفكري للجامعة وكذلك أهميتها في دراسة أفضل المحتوى والذي يمكن  

 االقتداء به عند بناء المستودعات الجامعية.

 البحث: أهداف 

 يسعى البحث إلى تحقيق األهداف اآلتية: 

 بيان أفضل أنواع برمجيات نظم إدارة المحتوى المستخدمة في إدارة المستودعات.  .1

 إجراء مقارنة بين أنواع المحتوى التي اشتملت عليه تسجيالت المستودعات.  .2

 عمل مقارنة بين سياسة الحفظ واإلتاحة المتبعة في المستودعات. .3

 المستخدمة في المستودعات.اللغات  .4

 معرفة البلدان التي تنتمي إليها المستودعات الرقمية.  .5

 منهج البحث:

لغرض حل مشكلة البحث وتحقيق األهداف استخدم البحث المنهج )الوصفي التحليلي( لمالئمته وطبيعية إعداد البحث في 

شر مستودعات جامعية عالمية من مجتمع مؤلف  الجانب النظري والجانب التطبيقي للبحث، مع أخذ عينة قصدية ألفضل ع

 (.  Open Doraمستودع ضمن تصنيف الويب متركس ودليل مستودعات الوصول الحر) 500من 

 :أدوات جمع المعلومات 

 محركات البحث عبر الويب. -1

 المصادر الرقمية المتعلقة بموضوع الدراسة.  -2

 حدود البحث: 

 ة الجامعية حسب تصنيف الويب متركس(.  الحدود المكانية: )المستودعات المؤسسي .1

 الحدود الموضوعية: جميع ما يتعلق بالمستودعات الجامعية.  .2
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   2019الحدود الزمانية:  .3

 الدراسات السابقة: 

1-  ( العربي  أحمد عبادة  المستودعات2011دراسة  والبحثية  التعليمية العملية  في ودورها  األكاديمية للمؤسسات  الرقمية ( 

 )194-149ص مكتبة الملك فهد، (العربية للجامعات رقمي مستودع إلنشاء آلية عدادإو

 The cybermetricsLabهدفت الدراسة إلى فحص أفضل خمسين مستودعا وتحليليها وفقا لترتيب  الهدف  

 وتوزيع محتوياتها عدديا ونوعيا وزمنيا وموضوعيا، وتحديد أساليب البحث واالسترجاع. 

منهج الدراسة  

 والعينة 

 . اختار عينة عمدية للدراسةمنهج البحث الوصفي التحليلي و استخدم حيث إن الباحث

النتائج  

 والتوصيات  

 أهم النتائج التي خرجت بها الدراسة: 

من المستودعات موضوع الدراسة لم تحدد تاريخ إنشائها وامتد تاريخ إنشاء المستودعات   33%إن -1

بين   ما  الدراسة  عام    1991موضوع  مستودع    2009وحتى  أقدم    -Arxiv .org  eوكان  هو 

 1991 عام ظهر حيث ؤها  إنشا  تم التي المستودعات

الدراسة    -2 موضوع  المستودعات    من %75استخدمت حيث إنشائها، في برمجيات عدةاعتمدت 

 البرامج أكثر هو Eprints برنامج وكان المصدر مفتوحة برمجيات راسة الد موضوع المستودعات

 Dspaceو راسة،دال موضوع المستودعات إجمالي من .%45.83عليه اعتمدت فقد استخدامها،  تم التي

 %. bepress 4.16و   % Invenio 4,7% و 25% وأنظمة محلية 16.67

 أما أهم توصيات الدراسة فكانت:

  العملية لخدمة اإلنترنت على لها  رقمية مستودعات إنشاء على العربية الجامعات تحرص أن ضرورة  -1

 إليها توصل التي ةباآللي االسترشاد ويمكنها  لمنسوبيها، الفكرية األعمال وحفظ بها  والبحثية التعليمية

 .الباحث

 .بالمستودع المدرجة اإللكترونية للمصادر الحر الوصول إتاحة على الحرص ينبغي -2

 خالل  من له، واالنتشار الذيوع تحقيق على الحرص المستودع إدارة عن المسؤولين على ينبغي  -3

 تسجيله ومحاولة للمؤلفين، به. الخاص الرابط وإرسال ،والمحاضرات العلمية، اللقاءات في به التعريف

األدلة    DOAR Directory of Open Access Repository دليل: وخاصة المتخصصة في 

 (2011)العربي،  ROAR: Registry of Open Access Repositoryودليل
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 ( بعنوان المستودعات الرقمية بجنوب إفريقيا: جسور لتقاسم المعرفة.    Van Devanter  and  Pienaar  2008دراسة )    -2

إلى   2000هدفت إلى تحليل المستودعات الرقمية التي أنشئت بجنوب إفريقيا في الفترة الممتدة من سنة   الهدف  

ودورها في دعم تبادل المعارف والوصول الحر للمعلومات، والمقدر عددها بعشرة مستودعات    2008

 اتية. مؤسس

 المسحي )الوصفي(  المنهج  

النتائج  

 والتوصيات 

 النتائج التي توصلت اليها الدراسة هي:أهم 

،   Ahero Platformثم نظام    Eprintsهو أكثر البرامج استخداما، يليه نظام    Dspaceأن برنامج   

ومن أهم التوصيات التي أوصى بها الباحث هي ضرورة دعم استراتيجيات ومشاريع بناء المستودعات  

  .الرقمية المؤسساتية وحث الباحثين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات على المساهمة في نشر المعرفة

(Deventer, Martie van ;Pienaar, Heila ،;2008 ) 

 

 مقارنة الدراسة مع الدراسات السابقة:

( هو األول من حيث النظم المستخدمة في المستودعات موضوع الدراسة يأتي بعده   Eprintsأن ) أثبتت دراسة أحمد عرابي -1

(Dspace ثانيا بينما أثبتت )( 2008دراسة Van Devanter  and  Pienaar ( أنDspace هو األول ترتيباً من حيث )

 ثانياً(.  Eprintsامة وهو مطابق لما جاء في هذه الدراسة أيضاً و )أي  االستد

اعتمدت الدراسة الحالية على مستودعات الوصول الحر فقط بينما اعتمدت دراسة أحمد عرابي على أنها مختلفة من نظم   -2

 إدارة المحتوى الرقمي. 

 إن المستودعات موضوع الدراسة الحالية هي أحدث من حيث التأسيس مقارنة بالمستودعات موضع الدراسة السابقة.   -3

 

 تعريف المستودعات الرقمية المؤسسية: 

 عدة تعريفات عن المستودعات الرقمية كان أهمها: (2015)الجواد،   وقـد ذكر سامح زينهم
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المستودع الرقمي هو: المكان الذي يتم فيه تخزين المحتوى الرقمي والذي يمكن أن يبحث ويسترجع لالستخدام الالحق، فالمستودع 

 يدعم تقنيات الستيراد وتصدير وتعريف واسترجاع الممتلكات الرقمية. 

 :(2012)احمد فرج، وقد عرفها 

هي عبارة عن قاعدة بيانات متاحة على الشبكة العنكبوتية، تشتمل على اإلنتاج الفكري الرقمي الذي يودعه الباحثون والذي يصدر  

ت مثل  عن المؤسسة وعادة تتبع الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية بدون قيود وعوائق، وقد تشمل أنواعاً أخرى من المؤسسا 

 الدوائر الحكومية أو الوكاالت واتحادات الجمعيات والكيانات التجارية والتي ترغب في حفظ ونشر منتجاتها مجانا. 

 

ويرى الباحث أن المستودع ليس مؤسسة ولكن هو نظام أو برنامج يتم من خالله أرشفة النتاج الفكري لمؤسسة معينة وقد يكون  

متخصصا في فرع من فروع المعرفة ويتم إتاحته على النت لفئة معينة أو للجميع خارج المؤسسة وذلك بعد عمليات الخزن واإلدارة  

 طويل ودون مقابل مادي.   للمحتوى الرقمي وعلى المدى ال

 فوائد المستودعات المؤسسية الرقمية:  

تتمــتع المــستودعات المؤســسية الرقمية بعدة مميزات وتمتلك إمكانيات وخدمات كثيرة ذات قيمة مضافة لكل من المجتمع العالمي 

 والتعليمية والباحثين والمجتمع العلمي بصفة عامة، ومن أهم تلك الفوائد:والمؤسسات البحثية 

يمكن الجامعة أن تتفاعل مع أنظمة الجامعات األخرى وزيادة الكفاءة والفاعلية بينها من خالل تبادل   المســتودع المؤسسي .1

 ومشاركة المعلومات. 

 )اعتماداً على محتوى المستودع(.  االرتقاء بسمعة وهيبة الجامعة وإبراز مكانتها  يعــمل على   .2

يسمــح للجامعة أو المؤسسة بإدارة حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها من خالل رفع الوعي بقضايا حقوق النشر وتسهيل    .3

 تسجيل معلومات الحقوق ذات الصلة. 

 ألعضاء هيئة التدريس ومن أهمها اآلتي: مجــموعة من الفوائد  (15، صفحة 2010)كرثيو،   و يذكر

 ازديــاد معدالت االطالع والمشاهدة لألعمال الفكرية للباحثين. .1

 ـتـزيد فرص التواصل العلمي وتبادل الخبرات والمعارف بين مصممي المحتوى لرفع مستواه.  .2

االستخدام التي تمت على كل ورقة من أوراقه  تـــتيح للباحث معرفة معدل االطالع أو التحميل بواسطة إحصاءات  .3

 العلمية المودعة في المستودع. 

https://www.blogger.com/null
https://www.blogger.com/null
https://www.blogger.com/null
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 محتويات المستودعات الرقمية المؤسسية: 

المستودعات الرقمية المؤسساتية يمكن أن تضمن المستودعات الرقمية معدل واسع من المحتويات لنوع  األغراض والمستخدمين،   

ومجال وهدف كل مستودع وبالتالي طبيعة المحتويات التي سوف تخزن فيه سوف تعتمد على قرارات سياسية تتم بواسطة كل  

المستودعات المؤسساتية بشكل خاص فإن سياسة اإلتاحة الحرة للمؤسسة يجب أن تحدد  مستودع أو مدير على حدة، وفيما يتعلق ب

المواد التي سوف يتم قبولها أو تلك التي ال يتم قبولها لإليداع في المستودع المؤسسي، حيث تركز بعض المستودعات على المسودات  

 واع األخرى من البيانات التي تبدو مرغوبة للمتطلبات المحلية.المحكمة وغير المحكمة لألبحاث بينما األخرى تمد المحتوى إلى األن

 وهناك عدة أنواع من المحتويات الرقمية التي يمكن إيداعها في المستودعات الرقمية، ومنها: 

العروض التقديمية، أوراق العمل، الكتب   الخطط والبرامج ومحتوى الدورات والمحاضرات، الرسائل/ األطروحات الجامعية:   

السير الذاتية ألعضاء المؤسسة التي  مخطوطات الكتب،  النشرات الدورية، منشورات الجامعة، إللكترونية، الدوريات والصحف،ا

 يتبعها المستودع الرقمي.

 برمجيات المستودعات الرقمية مفتوحة المصدر: 

ية تطوير البرمجيات مفتوحة المصدر تــعد البرمجيات مفتوحة المصدر رائدة في ميدان تطوير البرمجيات، كما أصبحت عمل   

ي البرامج على القيود القانونية التي تفرضها حقوق الطبع والنشر، وأصبحت البرمجيات مفتوحة   رِّ رد فعل قويًّ من جانب مطّوِّ

 ( 2017، )حسين المصدر وسيلة فعالة إلنشاء المشروعات الرقمية دون إضافة أعباء مالية على المؤسسات. 

، 2013)قباني،  (: نورد منها تعريف لنسرين.    Open source software وتوجد العديد من التعاريف لبرمجيات مفتوحة المصدر

 (2صفحة 

وهي برمجيات تم إتاحة الكود الخاص بها من خالل اإلنترنت مجانًا وبدون أي رسوم من المالك األصلي أو المطور مما يشجع    

 (Reitz, 2016) تطوير تلك البرمجيات وفقًا الحتياجاتهم وإصالح األخطاء الناتجة عن االستخدام. ىالمستخدمين عل

 شهر نظم ادارة المستودعات الرقمية والمفتوحة المصدر هي: ومن بين أ

 : Dspaceنظام  -أ

إلى المستودع الرقمي للمخرجات الفكرية لمعهد ماساتشوستس، وهو كذلك اسم لبرنامج مفتوح المصدر Dspace يشير مصطلح  

وجيا ولكن أيضا اتحاد من المؤسسات  يستخدم لتشغيل هذا المستودع، وهذا المشروع ال يتضمن فقط معهد ماساتشيستوس للتكنول

ألجل دعم تشغيل مستودعاتها الرقمية. ويعتبر   Dspaceمثل جامعة كامبريدج وكولومبيا وكورتل والتي قامت بتجهيز برنامج  
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(، يستخدم كمستودع رقمي لحفظ وتكشيف وإعادة توزيع المخرجات الفكرية للمنظمة بتنسيقات platformمنصة )  Dspaceنظام  

 ، الفلسفة.رقمية

 (:E-printsنظام إي برنتس )  -ب

م، وقد  2000حيث أطلق في أواخر عام    EPrints، بتطوير نظام  University of Southamptonقامت جامعة ساوثامبتون   

هو تسهيل اإلتاحة المجانية للبحوث العلمية المشتركة، ويعد بمثابة أرشيف للوثائق االلكترونية   EPrintsكان الهدف من وراء إيجاد  

 (4، صفحة 2013)قباني،   مؤسسة.] 190اآلن من أكثر من EPrints األخرى، مثل الصور والسمعيات، ويستخدم 

 الجانب التطبيقي للبحث: 

 شرة مستودعات عالمية وترتيبها حسب تصنيف الويب متركس، وهذه المستودعات هي: يـتـضمن استعراض ع

   ( Kyoto University Research Information Repositoryأوال : مستودع المعلومات األكاديمية لجامعة كيوتو)

(OpenDOAR, Kyoto University Research Information Repository, 2020) : 

  وهو مستودع مؤسسي يتيح الوصول الحر إلى المصادر الرقمية مجانًا وهو متاح عبر الرابط:

u.ac.jp/dspace/-http://repository.kulib.kyoto 

 ( معلومات عن المستودع الرقمي لجامعة كيوتو: 1ويتضمن الجدول رقم )

 

 ( معلومات مستودع جامعة كيوتو 1جدول )

كيوتو  اسم المستودع  لجامعة  األكاديمية  المعلومات   Kyoto University Research)مستودع 

Information Repository ) 

 اللغة اليابانية واإلنجليزية واجهة الموقع 

 2006 سنة التأسيس

 2019احتل المركز الخامس لعام تصنيف الويب متركس

 ,Universities R. W., World)عالميا ضمن نفس التصنيف للويب متركس103 ترتيب الجامعة

2020) 

 اليابان  البلد  

 المفتوح المصدر ( Dspaceبرنامج دس بيس) البرنامج المستخدم 

http://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/
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) (OAIمبادرة األرشيف المفتوح) سكولر  جوجل  بيانات  باستخدام  المحتوى  تكشيف  طريقها  عن   Googleيمكن 

Scholar.وإمكانية تصدير واستيراد التسجيالت الببليوغرافية لمصادر المعلومات ) 

المراجع البحوث   أنواع المحتوى  صحفية،  مقاالت  واألطاريح،  والرسائل  التعليمية  والنتائج 

 الببليوغرافية، تقارير غير منشورة، وأوراق عمل في مواضيع متعددة التخصصات.

يعمل المستودع على الحفظ طويل المدى لمحتوياته ومسئولية المؤلف عن المحتوى  سياسة الحفظ

لف، وعدم السماح بتوزيع أو استنساخ  المنشور مع ضمان جميع حقوق الملكية للمؤ

 المصادر ألغراض تجارية. 

   201022 عدد التسجيالت

 

 ( Belarusian State University Digital Libraryثانيا :المكتبة الرقمية لجامعة بيالروسيا ) 

(OpenDOAR, Digital Library Belarusian State Economic University, 2020) 

 وهو مستودع يتيح الوصول الحر إلى المصادر الرقمية ألي شخص مجانًا وهو متاح عبر الرابط:

http://edoc.bseu.by:8080/?locale=en، 

 لجامعة بيالروسيا: ( معلومات عن المستودع الرقمي 2ويتضمن الجدول رقم )

 ( معلومات مستودع جامعة بيالروسيا 2جدول )

)   اسم المستودع  بيالروسيا  لجامعة  الرقمية   Belarusian State University Digitalالمكتبة 

Library .) 

 الروسية واإلنجليزية.اللغة  واجهة الموقع 

 2014 سنة التأسيس

 2019لعام  السادساحتل  المركز  تصنيف الويب متركس

 ,.Universities R. W)عالميا ضمن نفس التصنيف للويب متركس للجامعات.  765 ترتيب الجامعة

2020) 

 بيالروسيا البلد  

 المفتوح المصدر. ( Dspaceبرنامج دس بيس) البرنامج المستخدم 

http://edoc.bseu.by:8080/?locale=en
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طريقها   (OAIمبادرة األرشيف المفتوح) عن  )يمكن  سكولر  جوجل  بيانات  باستخدام  المحتوى   Googleتكشيف 

Scholar.وإمكانية تصدير واستيراد التسجيالت الببليوغرافية لمصادر المعلومات ) 

جامعية وأطاريح في مجال العلوم االجتماعية العامة،  أنواع المحتوى  يحتوي المستودع على رسائل 

 القانون والسياسة. األعمال واالقتصاد،

يعمل المستودع على الحفظ طويل المدى لمحتوياته ومسئولية المؤلف عن المحتوى  الحفظ سياسة

المنشور مع ضمان جميع حقوق الملكية للمؤلف وعدم السماح بتوزيع أو استنساخ 

 المصادر ألغراض تجارية. 

   42266 عدد التسجيالت

 

 ( Universitas Gadjah Mada Repositoryجامعة جادجا مدى )   مستودعثالثا : 

لتنبيه المستخدمين بالمحتوى  RSS يوفر هذا الموقع الوصول إلى مخرجات البحث في جامعة جادجا مدى، وتحتوي على موجزات

 (OpenDOAR, Repository Universitas Gadjah Mada, 2020)الجديد 

 /  http://repository.ugm.ac.idمتاح عبر الرابط:وهو مستودع مؤسسي 

 جادجا مدى:( معلومات عن المستودع الرقمي لجامعة  3ويتضمن الجدول رقم )

 

 جادجا مدى ( معلومات مستودع جامعة 3جدول )

 (.Universitas Gadjah Mada Repositoryمستودع جامعة جادجا مدى )   اسم المستودع 

 اإلنجليزية واإلندونيسية.اللغة  واجهة الموقع 

 2019 سنة التأسيس

   2019المركز التاسع لعام تصنيف الويب متركس

 ,.Universities R. W) عالميا ضمن نفس التصنيف للويب متركس للجامعات  880 ترتيب الجامعة

World, 2020) 

 إندونيسيا  البلد  

 المفتوح المصدر. : 3.3.15 اإلصدار EPrints  البرنامج المستخدم 

http://repository.ugm.ac.id/
http://repository.ugm.ac.id/
http://repository.ugm.ac.id/
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) (OAIمبادرة األرشيف المفتوح) سكولر  جوجل  بيانات  باستخدام  المحتوى  تكشيف  طريقها  عن   Googleيمكن 

Scholar  ).وإمكانية تصدير واستيراد التسجيالت الببليوغرافية لمصادر المعلومات 

 أوراق المؤتمرات، وورش العمل، الكتب والفصول واألقسام.، مقاالت صحفية أنواع المحتوى 

المحتوى  سياسة الحفظ المؤلف عن  ومسئولية  لمحتوياته  المدى  الحفظ طويل  المستودع على  يعمل 

ضمان   مع  استنساخ  المنشور  أو  بتوزيع  السماح  وعدم  للمؤلف  الملكية  حقوق  جميع 

 المصادر ألغراض تجارية. 

 غير مذكور.  عدد التسجيالت

 

 (Utrecht University Repository) مستودع جامعة اوترخت  رابعا : 

(OpenDOAR, Utrecht University Repository, 2020) 

وهو   .مستودع جامعي يوفر الوصول إلى مخرجات منشورات جامعة أوترخت وغيرها من الموارد، مثل الخرائطوهو 

مستودع يتيح الوصول الحر إلى بعض المصادر الرقمية ألي شخص مجانًا وقسم آخر يكن الوصول مقيد لفئة معينة وهو  

  متاح عبر الرابط:

http://dspace.library.uu.nl 

 : اوترخت  ( معلومات عن المستودع الرقمي لجامعة4ويتضمن الجدول رقم )

 اوترخت  ( معلومات مستودع جامعة 4جدول )

 (Utrecht University Repository) مستودع جامعة اوترخت  اسم المستودع 

 الهولندية واإلنجليزية اللغة  واجهة الموقع 

 2006 التأسيسسنة 

 2019لعام  العاشرالمركز  تصنيف الويب متركس

 ,Universities R. W., World) عالميا ضمن نفس التصنيف للويب متركس  60 ترتيب الجامعة

2020) 

 ( Netherlandsهولندا ) البلد  

 المفتوح المصدر ( Dspaceبرنامج دس بيس ) البرنامج المستخدم 

) (OAIمبادرة األرشيف المفتوح ) سكولر  جوجل  بيانات  باستخدام  المحتوى  تكشيف  طريقها  عن   Googleيمكن 

Scholar.وإمكانية تصدير واستيراد التسجيالت الببليوغرافية لمصادر المعلومات ) 

http://dspace.library.uu.nl/
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جامعية )ماجستير ودكتوراه(،  مقاالت صحفية أوراق المؤتمرات، وورش العمل رسائل   أنواع المحتوى 

 الكتب والفصول واألقسام كائنات التعلم أنواع العناصر الخاصة األخرى.

يعمل المستودع على الحفظ طويل المدى لمحتوياته ومسئولية المؤلف عن المحتوى  سياسة الحفظ

المنشور مع ضمان جميع حقوق الملكية للمؤلف وعدم السماح بتوزيع أو استنساخ 

 المصادر ألغراض تجارية. 

 (1652النص الكامل: 167621)البيانات الوصفية:  167621 عدد التسجيالت

 تابعة إلدارة مكتبة الجامعة  إدارة المستودع

 

 National Chiao Tung University Institutional)المستودع المؤسسي الوطني لجامعة تشياو تونغ خامسا : 

Repository) 

(OpenDOAR, National Chiao Tung University Institutional Repository, 2020) 

يوفر إمكانية الوصول إلى نتائج البحوث الخاصة بالمؤسسة، وبعض العناصر غير متوفرة كنص كامل،.   وهو مستودع مؤسسي

 لتنبيههم إلى محتوى جديد.  RSS يمكن للمستخدمين إعداد قنوات

   /http://ir.lib.nctu.edu.twوهو متاح عبر الرابط: 

 : تشياو تونغ( معلومات عن المستودع الرقمي لجامعة  5ويتضمن الجدول رقم )

 تشياو تونغ ( معلومات مستودع جامعة 5جدول )

 National Chiao Tung)المؤسسي الوطني لجامعة تشياو تونغ المستودع  اسم المستودع 

University Institutional Repository) 

 اإلنجليزية والصينية والصينية )المبسطة(اللغة  واجهة الموقع 

 2008 سنة التأسيس

 2019لعام  الثامن عشرالمركز  تصنيف الويب متركس

 ,.Universities R. W) التصنيف للويب متركس للجامعاتالميا ضمن نفس  ع369  ترتيب الجامعة

World, 2020) 

 Taiwan (Province of China) تايوان )مقاطعة الصين( البلد  

http://ir.lib.nctu.edu.tw/
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 المفتوح المصدر ( Dspaceبرنامج دس بيس) البرنامج المستخدم 

طريقها   (OAIمبادرة األرشيف المفتوح) عن  )يمكن  سكولر  جوجل  بيانات  باستخدام  المحتوى   Googleتكشيف 

Scholar.وإمكانية تصدير واستيراد التسجيالت الببليوغرافية لمصادر المعلومات ) 

 مقاالت صحفية رسائل جامعية )ماجستير ودكتوراه(، أنواع العناصر الخاصة األخرى.  أنواع المحتوى 

طويل المدى لمحتوياته ومسئولية المؤلف عن المحتوى يعمل المستودع على الحفظ  سياسة الحفظ

المنشور مع ضمان جميع حقوق الملكية للمؤلف وعدم السماح بتوزيع أو استنساخ 

 المصادر ألغراض تجارية. 

 85681 عدد التسجيالت

 

 (University of Sumatera Utara Repository )  سادسا : المستودع الرقمي لجامعة سومطرة او تارا

(OpenDOAR, Repositori Institusi Universitas Sumatera Utara, 2020)   

 لتنبيهها بالمحتوى الجديد. RSS يوفر هذا الموقع الوصول إلى مخرجات البحث للمؤسسة. يمكن للمستخدمين إعداد خالصات

 .بعض العناصر متاحة فقط للمستخدمين المحليين

    /http://repository.usu.ac.idمتاح عبر الرابط:وهو 

 : سومطرة او تارا( معلومات عن المستودع الرقمي لجامعة  6ويتضمن الجدول رقم )

 سومطرة او تارا( معلومات مستودع جامعة 6جدول )

 University of Sumatera Utara )  سومطرة او تاراالمستودع الرقمي لجامعة  اسم المستودع 

Repository) 

 اإلنجليزية واإلندونيسية.اللغة  واجهة الموقع 

 2010 سنة التأسيس

 2019لعام  الثامن والعشرونالمركز  تصنيف الويب متركس

للجامعات.ع1872 ترتيب الجامعة متركس  للويب  التصنيف  نفس   .Universities R) الميا ضمن 

W., World, 2020) 

 (Indonesianإندونيسيا) البلد 

 .6إلصدار المفتوح المصدر ( Dspaceبرنامج دس بيس) البرنامج المستخدم 

http://repository.usu.ac.id/
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) (OAIمبادرة األرشيف المفتوح) سكولر  جوجل  بيانات  باستخدام  المحتوى  تكشيف  طريقها  عن   Googleيمكن 

Scholar .وإمكانية تصدير واستيراد التسجيالت الببليوغرافية ) 

ودكتوراه(، أنواع المحتوى  )ماجستير  جامعية  رسائل  صحفية  غير   مقاالت  عمل  وأوراق  تقارير 

 كائنات التعلم. منشورة،

المحتوى يعمل المستودع على الحفظ طويل المدى لمحتوياته ومسئولية المؤلف عن  سياسة الحفظ

المنشور مع ضمان جميع حقوق الملكية للمؤلف وعدم السماح بتوزيع أو استنساخ 

 المصادر ألغراض تجارية. 

 64987 عدد التسجيالت

 

 Digital Repository Nanyang Technological) سابعا : المستودع الرقمي لجامعة نانيانغ التكنولوجية

University) 

(OpenDOAR, DR-NTU Open Access, 2020)   

يوفر هذا المستودع إمكانية الوصول إلى نتائج البحوث الخاصة  وهو مستودع رقمي مؤسسي تابع لجامعة نانيانغ التكنولوجية

 بالمؤسسة. 

  /http://dr.ntu.edu.sgوهو متاح عبر الرابط:

 :نانيانغ التكنولوجية( معلومات عن المستودع الرقمي لجامعة  7الجدول رقم ) ويتضمن

 نانيانغ التكنولوجية ( معلومات مستودع جامعة 7جدول )

 Digital Repository Nanyang) المستودع الرقمي لجامعة نانيانغ التكنولوجية اسم المستودع 

Technological University) 

 اإلنجليزية اللغة  واجهة الموقع 

 2006 سنة التأسيس

    2019لعام  التاسع والعشرون تصنيف الويب متركس

 ,.Universities R. W) الميا ضمن نفس التصنيف للويب متركس للجامعات.ع 91 ترتيب الجامعة

World, 2020) 

 ( Singaporeسنغافورة) البلد 

 6. 2اإلصدارالمفتوح المصدر ( Dspaceبرنامج دس بيس) البرنامج المستخدم 

http://dr.ntu.edu.sg/
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) (OAIمبادرة األرشيف المفتوح) سكولر  جوجل  بيانات  باستخدام  المحتوى  تكشيف  طريقها  عن   Googleيمكن 

Scholar.وإمكانية تصدير واستيراد التسجيالت الببليوغرافية لمصادر المعلومات ) 

ورش   ـ،أوراق المؤتمرات   :ورش العمل مقاالت صحفية  ـ،أوراق المؤتمرات   :مقاالت صحفية أنواع المحتوى 

 ورش العمل. ـ،أوراق المؤتمرات :العمل، مقاالت صحفية

المستودع على الحفظ طويل المدى لمحتوياته ومسئولية المؤلف عن المحتوى يعمل  سياسة الحفظ

المنشور مع ضمان جميع حقوق الملكية للمؤلف وعدم السماح بتوزيع أو استنساخ 

 المصادر ألغراض تجارية. 

 27382 عدد التسجيالت

 

 ( Diponegoro University Institutional Repositoryثامنا : المستودع المؤسسي بجامعة ديبونيجورو)

(OpenDOAR, UNDIP -IR, 2020)   

وهو مجموعة رقمية من مخرجات جامعة ديبونيجورو الفكرية يوفر هذا المستودع إمكانية الوصول إلى المواد العلمية التي 

وهو متاح   للمستخدمين لتنبيههم إلى المحتوى الجديد. RSSتعرض مخرجات البحث الخاصة بالمؤسسة، ويوفر المستودع خدمة

       http://eprints.undip.ac.idعبر الرابط: 

 ديبونيجورو( معلومات عن المستودع الرقمي لجامعة  8ويتضمن الجدول رقم )

 ديبونيجورو( معلومات مستودع جامعة 8جدول )

 Diponegoro University Institutionalالمستودع المؤسسي بجامعة ديبونيجورو) اسم المستودع 

Repository) 

 اإلندونيسية واإلنجليزيةاللغة  واجهة الموقع 

 2009 سنة التأسيس

    2019لعام  الرابع والثالثون تصنيف الويب متركس

 ,.Universities R. W) الميا ضمن نفس التصنيف للويب متركس للجامعات.ع  2036 ترتيب الجامعة

World, 2020) 

 (Indonesiaإندونيسيا) البلد 

 المفتوح المصدر.   3.1.1اإلصدار   EPrintsبرنامج  البرنامج المستخدم 

http://eprints.undip.ac.id/
http://eprints.undip.ac.id/
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األرشيف مبادرة  

 (OAIالمفتوح)

(  Google Scholarيمكن عن طريقها تكشيف المحتوى باستخدام بيانات جوجل سكولر )

 وإمكانية تصدير واستيراد التسجيالت الببليوغرافية لمصادر المعلومات. 

ودكتوراه(، أنواع المحتوى  )ماجستير  جامعية  رسائل  صحفية  غير    مقاالت  عمل  وأوراق    منشورة،تقارير 

كائنات التعلم، الكتب والفصول واألقسام، أوراق المؤتمرات وورش العمل، أنواع البنود الخاصة 

 األخرى. 

مع   ال يتم حذف العناصر المسحوبة في حد ذاتها، ولكن تتم إزالتها من العرض العام طريقة السحب

 إلى أجل غير مسمى.URL االحتفاظ بعنوان

 55307 عدد التسجيالت

 

 (Deep Blue at the University of Michigan)تاسعا : المستودع ديب بلو في جامعة ميشيغان

(OpenDOAR, Deep Blue at the University of Michigan, 2020)   

، وهو مستودع وثائق المؤسسة ويوفر الوصول إلى  DS pace وهو موقع يشتمل على مستودعين: األول، الذي يعمل حاليًا على  

، وهو مستودع بيانات لبيانات البحث الرقمي التي تم تطويرها   Fedora والثاني الذي يعمل على مخرجات المنشورات للمؤسسة، 

 / http://deepblue.lib.umich.eduية في المؤسسة. وهو متاح عبر الرابط:  أو استخدامها في عملية األنشطة البحث

 :جامعة ميشيغان( معلومات عن المستودع الرقمي لجامعة  3ويتضمن الجدول رقم )

 ميشيغان( معلومات مستودع جامعة 9جدول )

 (Deep Blue at the University of Michigan)في جامعة ميشيغانالمستودع ديب بلو  اسم المستودع 

 اإلنجليزية اللغة  واجهة الموقع 

 2006 سنة التأسيس

    2019لعام  السادس واالربعون تصنيف الويب متركس

 ,Universities R. W., World) الميا ضمن نفس التصنيف للويب متركس للجامعاتع  6 ترتيب الجامعة

2020) 

 الواليات المتحدة االمريكية البلد 

 والثاني  الذي يعمل على  DS pace يشتمل على مستودعين: األول، الذي يعمل حاليًا على البرنامج المستخدم 

Fedora 

http://deepblue.lib.umich.edu/
http://deepblue.lib.umich.edu/
http://deepblue.lib.umich.edu/
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األرشيف   مبادرة 

 (OAIالمفتوح)

طريقها   عن  )يمكن  سكولر  جوجل  بيانات  باستخدام  المحتوى  (  Google Scholarتكشيف 

 وإمكانية تصدير واستيراد التسجيالت الببليوغرافية لمصادر المعلومات. 

مقاالت صحفية، فصول كتاب، أوراق المؤتمرات وورش العمل، فيديوهات، أطروحات، أوراق   أنواع المحتوى 

م تجمعها وتحللها لبحث والتدريس والتعلم ومشاركتها المؤتمرات، وورش العمل، والبيانات التي ت

 أو الوصول إليها.

يعمل المستودع على الحفظ طويل المدى لمحتوياته ومسئولية المؤلف عن المحتوى المنشور  سياسة الحفظ

مع ضمان جميع حقوق الملكية للمؤلف وعدم السماح بتوزيع أو استنساخ المصادر ألغراض  

 تجارية.

 120116 التسجيالتعدد 

 

 (University of New México Digital Repository)المستودع الرقمي لجامعة نيو مكسيكوعاشرا : 

(OpenDOAR, University of New Mexico Digital Repository, 2020) 

مخرجات   إلى  الوصول  يوفر  جامعي  مستودع  هو  الموقع  للمؤسسة،هذا  بمسح   النشر  خاص  بشكل  غنيًا  المستودع  هذا  ويعد 

التصوير المجهري اإللكتروني واألطياف، والتي تضم حاليًا ثالثة أرباع العناصر المتاحة، ويمكن للمستخدمين إعداد تنبيهات 

بادرة تعاونية ترعاها مكتبات البريد اإللكتروني إلبالغهم بالمحتوى ذي الصلة المضافة حديثًا، والمستودع الرقمي للبعثة هو م

القانون، وتستضيف هذه الخدمة عماًل علميًا من قبل أعضاء هيئة   الجامعة ومكتبة العلوم الصحية ومركز المعلوماتية ومكتبة 

 التدريس والباحثين في بعثة األمم المتحدة. 

   /:repository.unm.edu//httpsوهو متاح عبر الرابط:  

 : نيو مكسيكو( معلومات عن المستودع الرقمي لجامعة 10ويتضمن الجدول رقم )

 نيو مكسيكو ( معلومات مستودع جامعة 10جدول ) 

 University of New México Digital)المستودع الرقمي لجامعة نيو مكسيكو اسم المستودع 

.Repository) 

 اإلنجليزية اللغة  واجهة الموقع 

 2005 سنة التأسيس

https://repository.unm.edu/
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    2019لعام  التاسع واالربعون تصنيف الويب متركس

 ,Universities R. W., World) الميا ضمن نفس التصنيف للويب متركس للجامعاتع  152 ترتيب الجامعة

2020) 

 ( United States of Americaالواليات المتحدة االمريكية) البلد 

 برنامج )المشاع الرقمي(. البرنامج المستخدم 

األرشيف  مبادرة 

 (OAIالمفتوح)

( سكولر  جوجل  بيانات  باستخدام  المحتوى  تكشيف  طريقها  عن  (  Google Scholarيمكن 

 وإمكانية تصدير واستيراد التسجيالت الببليوغرافية لمصادر المعلومات. 

مقاالت صحفية، الرسائل الجامعية، أ وراق المؤتمرات، وورش العمل، تقارير وأوراق عمل غير   أنواع المحتوى 

 منشورة، كائنات التعلم.

 المتطلبات القانونية واالنتهاكات المثبتة.و في حالة انتهاك حقوق الطبع والنشر أو االنتحال أسباب االنسحاب 

المسحوبة في حد ذاتها، ولكن تتم إزالتها من العرض العام واالحتفاظ  ال يتم حذف العناصر  طريقة السحب

في  URL إلى أجل غير مسمى وصفحة العناصر المسحوبة ستستمر وعناوينURL بعنوان

على مالحظة توضح أسباب  URL وستحتوي عناوين ."اإلشارة إلى اقتباسات "عالمة مميزة

 االنسحاب والعنصر المسحوب قابل للبحث.

مع   سياسة الحفظ المنشور  المحتوى  عن  المؤلف  ومسئولية  لمحتوياته  المدى  طويل  الحفظ  على  المستودع  يعمل 

 ضمان جميع حقوق الملكية للمؤلف وعدم السماح بتوزيع أو استنساخ المصادر ألغراض تجارية.

الوصول وإمكانية  القراءة  إمكانية  استمرار  المستودع ضمان  العناو  ويحاول  ترحيل  إلى  سيتم  صر 

قد ال يكون من الممكن ضمان سهولة قراءة بعض تنسيقات و تنسيقات الملفات الجديدة عند الضرورة

 الملفات غير العادية.

 27217 عدد التسجيالت

 

 النتائج والتوصيات: 

 أوال : النتائج: 

  ى جادجا مدثانيا، ومستودع جامعة  بيالروسيا يتبين أن مستودع جامعة كيوتو جاء بالمرتبة األولى يليه مستودع جامعة  .1

جامعة سومطرة او تارا سادسا، ومستودع  ثالثا، ومستودع جامعة اوترخت رابعا، ومستودع جامعة تشياو تونغ خامسا،  

التكنولوجية نانيانغ  جامعة  ومستودع    ومستودع  ديبونيجوروسابعا،  ميشيغانومستودع    ثامنا،  جامعة  تاسعا،    جامعة 

 عاشرا. نيو مكسيكووستودع 
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%، تلتها أميركا باثنين  30وبالنسبة ألعداد المستودعات حسب الدول فقد جاءت أندونوسيا بثالث مستودعات وبنسبة   .2

% وهذا يدل على تنوع الدول التي حصلت على مراكز  10%، ثم بقية الدول لكل منها مستودع واحد، وبنسبة  20وبنسبة  

 وأوربا واليابان.  متقدمة وال يقتصر على الدول المتقدمة عالميا كأمريكا 

% ويليه  20وبنسبة     Eprint% ويليه  70جاء أوال وبنسبة    (Dcpase)تبين أن نظام إدارت المحتوى الرقمي  دسبيس   .3

( وانتشار استخدامه عالميا وبدون  Dcpase%وهذا يدل على مكانة ومميزات نظام دسبيس )10 المشاع الرقمي وبنسبة

صدر، وكذلك احتل مراكز متقدمة بين بقية النظم التجارية والمحلية عالميا، وحسب  منازع من بقية األنظمة المفتوحة الم

 ترتيب الويب متركس اإلسباني.

هي األكثر سنة تكرارا فقد تأسس أربع مستودعات تلتها    2006بالنسبة لسنوات التأسيس فقد تباينت ولكن كانت سنة   .4

التأسي س ال تدل على جودة المستودع فقد حصل المستودع الذي  باقي السنوات بمستودع واحد، ورغم ذلك فإن سنة 

 على المركز الثاني في الترتيب. 2019تأسس عام 

وبواقع    .5 األكبر  النسبة  مثلت  الصحفية  المقاالت  فإن  المواضيع  وباقي 100بالنسبة ألنواع  الجامعية  الرسائل  تلتها   %

 المواضيع من أوراق مؤتمرات وأوراق عمل وكائنات تعلم. 

 ن اللغة اإلنكليزية هي األولى من حيث االستخدام في جميع المستودعات. تبين أ .6

 ثانيا :التوصيات: 

 إنشاء مستودع رقمي لكل جامعة وذلك للحفاظ على نتاجها الفكري وإتاحته للمستفيدين.  -1

 ( وهو أفضل نظم إدارة المحتوى الرقمي مفتوحة المصدر.dspaceاستخدام نظام دس بيس )  -2

 إقامة الورش والمحاضرات للتعريف بأهمية المستودعات الرقمية للجامعات والمكتبات والباحثين.  -3

 إقامة الورش والمحاضرات تبين كيفية استخدام المستودعات الرقمية من لدن المستفيدين. -4

بإعطائهم نقاط تقيم لكل بحث تشجيع الباحثين على نشر أبحاثهم في المستودعات الرقمية وذلك عن طريق دعمهم معنويا  -5

 .  ينشر في المستودع 
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 المصادر: 

رمجيات المستودعات الرقمية مفتوحة المصدر بالمكتبات الجامعية المصرية ودورها في دعم التنمية  ب(.  2017إيمان رمضان محمد حسين. )

 .سايبريناالقتصادية: الواقع والمأمول . 

 . 14، صفحة RIST(. المكتبات االكاديمية والمستودعات الرقية المؤسسية مهام وادوار جديدة. 2010ابراهيم كرثيو. )

المستودعات الرقمية للمؤسسات األكاديمية ودورها في العملية التعليمية والبحثية واعداد آلية إلنشاء مستودع    (.2011احمد عبادة العربي. )

 . 194-149، الصفحات مكتبة الملك فهد مكتبة الملك فهد.  رقمي للجامعات العربية،

 .سابيرين(. نشاة وتطور المستودعات الرقمية المفتوحة. 2011, 12ايمان فوزي عمر. )

. مجلة مكتبة الملك فهد  (. المستودعات المؤسسية الرقمية ودورها في دعم المحتوى العربي وإثرائه على اإلنترنت. 2012حنان احمدفرج. )

 . 104، صفحة 18الوطنية، 

 تاب الحديث. بنها: دار الك المستودعات الرقمية استراتيجيات البناء واالدارة والتسويق والحفظ. (. 2015سامح زينهم عبد الجواد. )

 الخصائص األرشيفية بين الشبكات المحلية ومبادرة األرشيفات المفتوحة . (.  2005مختار بن هندة. )

ً  Dspace نظام (. نظم بناء المستودعات الرقمية:2013نسرين عبد اللطيف قباني. )  . 4، صفحة سايبرين. نموذجا
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ABSTRACT 

Information is normally considered as a mean to a desired end. However, a growing theoretical and 

experimental literature suggested that information may directly enter the agent’s utility function. This 

can create an incentive to avoid information, even when it is useful, free, and independent of strategic 

considerations. In this study, the researchers have reviewed information avoidance, as well as 

theoretical and empirical researches that discussed the reasons why people avoid information, 

depending on the economical researches, psychological researches, and other disciplines. The study 

also discussed some of the diverse (and often costly) individual and societal consequences of 

information avoidance. 

Keywords: Information, Information avoidance, Information studies, Information evaluation, 

Information behavior. 
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 الملخص 

عادةً ما نفكر بشأن المعلومات كونها وسيلةً لتحقيق غايٍة مرجوة. بيد أن الدراسات النظرية واإلمبريقية المتنامية تشير 

المهام النفعية المنوطة بالعمالء أو المستفيدين. وهذا ما يمكن أن يكون دافعًا نحو  إلى أن المعلومات قد تتدخل بشكل مباشر في  

المقالة بمراجعة  ومجانيةً ومستقلةً عن أية اعتبارات استراتيجية معينة. نقوم في هذه  تجنب المعلومات، حتى وإن كانت مفيدةً 

إلى األبحاث النظرية واإلمبريقية التي ناقشت األسباب التي األبحاث العلمية التي تناولت ظاهرة "تجنب للمعلومات"، باإلضافة  

الناس على تجنب المعلومات، استنادًا إلى ما كُتب في قطاعي االقتصاد وعلم النفس وبعض التخصصات األخرى ذات   تحمل 

ق )والتي  المختلفة  والمجتمعية  الفردية  العواقب  أو  اآلثار  بمناقشة بعض  المراجعة  وتختم هذه  بعض  العالقة.  في  ُمكلفةً  تكون  د 

 .األحيان( فيما يتصل بسلوك تجنب المعلومات

 

المفتاحية المعلومات  :الكلمات  المعلومات  ،المعلومات،  تجنب  المعلومات  ،دراسات  عن   ،تقييم  البحث  سلوكيات 

 . المعلومات
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   المقدمة

المعلومات تبدو قيمةً إلى حٍد ما، بالقدر الذي يجعلها تؤكد التحليالت االقتصادية القياسية المتعلقة بعمليات اتخاذ القرار أن  

مؤهلةً ألن يُعتمد عليها عند اتخاذ أفضل القرارات. إن النتيجة المترتبة على ذلك أنه ال ينبغي على اإلطالق تجنب المعلومات 

ان. وفي حالة ما لم يكن للمعلومات  الصحيحة، باستثناء تلك المواقف التي يمكن للتجاهل أن يُقدم ميزةً استراتيجيةً في بعض األحي

أن يتجاهلها أو يتجنبها من غير    -وفقًا لالفتراضات االقتصادية القياسية  -دوٌر ملحوظٌ في تغيير عملية صنع القرار، يمكن للمرء

أيًضا. وهناك،  تكلف. ووفقًا لوجهة النظر االقتصادية هذه، هناك حاالٌت ال حصر لها تكون فيها المعلومات مفيدةً، بل ومطلوبةً  

في واقع األمر، مواقٌف متفاوتة يحتاج فيها الناس إلى المعلومات، بل ربما يدفعون أمواالً مقابل الحصول عليها، حتى وإن كانت 

 Eliaz and Schotter 2007, 2010; Loewenstein 1994; Powdthavee and Riyantoمعلومات عديمة الفائدة )

2015 .) 

ي نركز عليه في هذه المراجعة العلمية إنما ينصب على "الظاهرة المضادة"؛ حيث يتجنب رغم ذلك، فإن الطرح الذ

الناس، في كثيٍر من المواقف، التعامَل مع المعلومات، حتى وإن كانت مجانية وتساهم في صنع القرار. ووفقًا لما سنناقشه الحقًا،  

من المعتقدات أو يحدث سلوك تجنب المعلومات ليس فقط عندما يكون هناك مبرٌر  تَتخذُ  طقي لحدوث ذلك، ولكن أيًضا عندما 

 التصورات سبيلها مباشرةً نحو المواقف الراهنة.

تشير المالحظات العارضة والبحوث الميدانية المعتبرة التي نعمل على مراجعتها إلى أن تجنب المعلومات يعد ظاهرةً  

يتجنبون النظر إلى محافظهم المالية في حالة انخفاض أسواق األسهم،   شائعةً، ومما يؤكد ذلك أن المستثمرين، على سبيل المثال،

(. وغالبًا ما Karlsson, Loewenstein, and Seppi 2009; Sicherman et al. 2016)  (1) مما يُدعى بـ "تأثير النعامة"

الطبية الالزمة )مثال ذلك: األمراض  يمتنع األفراد المعرضون لخطر ما يتعلق بظروفهم الصحية عن القيام بعمل الفحوصات  

الوراثية الخطيرة أو األمراض المنقولة عن طريق االتصال الجنسي(، حتى وإن كانت المعلومات غير مكلفة، وقد تساعدهم،  

 ,Ganguly and Tasoff (2017); Lerman et al. 1996)بطريقة منطقية، في اتخاذ قرارات أفضل في حياتهم الصحية

1999; Lyter et al. 1987; Oster, Shoulson, and Dorsey 2013; Sullivan, Lansky, and Drake 2004; 

 
في االقتصاد السلوكي إلى قيام المستثمرين بتجنب معرفة المعلومات المالية السلبية،    ostrich effectيشير مفهوم تأثير النعامة   1

 النعامة تدفن رأسها في الرمال في حال الشعور بالخوف. )المترجم(.  وقد اقتُبس المصطلح نفسه من فكرة أن
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Thornton 2008) الجدليات المختلفة التي ربما تتعارض مع قراراتهم يتجنب المديرون االستماع إلى  ما  . وكذا، فإنه غالبًا 

(، حتى وإن كان بعض هذه  Deshpande and Kohli 1989; Schulz-Hardt et al. 2000; Zaltman 1983األولية )

 المناقشات أو الجدليات قد يساعدهم في تجنب اتخاذ تدابير معينة، ال أساس لها من الصحة.

إننا لن نركز على مراجعة معظم المواقف التي يخفق فيها األشخاص في الحصول على المعلومات على نطاق واسع  

المعلومات، ولكن سوف نركز الحديث على نطاق أضيق فيما يتعلق بالظاهرة التي  المدى، بينما يكون في مقدورهم تأمين مثل تلك  

نطلق عليها "التجنب النشط للمعلومات". ورغم أنه غالبًا ما يفشل الناس في جمع أو تحصيل القدر المحتمل من المعلومات المفيدة، 

ط التجنب النشط للمعلومات. إنه يمكن أن نضع معيارين فإن قسًما صغيًرا من هذه الحاالت يبدو مؤهالً ألن يكون نمًطا من أنما 

(  2( عندما يدرك الفرد أن المعلومات متاحة، و)1مهمين يمكن في ضوئهما تصنيف التجنب على أنه "نشط" على هذا النحو: )

 عندما يتمتع الفرد بحرية الوصول إلى المعلومات أو يتجنبها، حتى وإن كانت متاحةً بشكل مجاني.

 ن سلوك تجنب المعلومات "نشًطا": ولكي يكو

بالفعل. ذلك أنه ال يكاد يكون تجنب المعلومات   • أوالً: يجب على الفرد أن يكون على دراية بكون المعلومات موجودةً 

خياًرا مناسبًا بالنسبة للفرد الذي ال يعرف أنها متاحةٌ وأنها في متناوله. رغم ذلك، فإن غاية المعرفة بأن المعلومات  

و مالئمة بالنسبة إليه، فضالً عن طبيعة محتواها المتخصص وماهيته. وإذا لم  موجودةٌ ال يعني، بالطبع، أنها مناسبة أ

يعرف الناس محتوى المعلومات، فقد يختارون تجنب النظر إليها رأًسا )وهو أحد األساليب المتعلقة بتجنب المعلومات،  

رقتك البحثية المقدمة للنشر قد  وسوف يكون موضوًعا للنقاش الحقًا(. وقد يبدو هذا غير منطقي، فإذا كنَت تعرُف أن و

رفضت، فقد تنأى عن االطالع، كليةً، على مالحظات المحكمين. وفي سياق الحديث عن سلوكيات التماس المعلومات،  

يقوموا    ( 2016)  وآخرون  Sichermanوجد أن  للمستثمرين  بالنسبة  المرجح  فمن  األسهم،  أسواق  ترتفع  عندما  أنه 

اية العطالت األسبوعية، رغم أن عمليات الدخول أول مرة لم تكشف عن معلومات  بتسجيل الدخول عدة مرات في نه

جديدة، بسبب أن السوق قد كان مغلقًا. وفيما يبدو أن المستثمرين يشعرون بالبهجة عند مراقبة األرباح عندما ال يتم 

قد تكون مغايرةً. إنه في مثل تلك    الكشف عن أية معلومات جديدة، كما يفضلون كذلك عدم لفت االنتباه إلى النتائج التي

األنواع من المواقف السلوكية، يمكن للمرء أن يدرك على وجه اليقين ماهية المعلومات التي سيتم الكشف عنها من خالل 
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النظر، ولكن ال يزال بإمكانه، ألسباٍب تتعلق بمتعته الشخصية، أن يكون مدفوًعا تجاه عدم النظر إلى المعلومات أو  

 تجنبها. 

ثانيًا: يجب على الفرد أال يختار سبيل الحصول على المعلومات، حتى وإن كان الحصول عليها غير مكلف من جهة،   •

أو كان تجنب الحصول عليها مكلفًا من جهة أخرى. في معظم المواقف، يكون الحصول على المعلومات أمًرا مكلفًا، 

ة ما إذا كان جزٌء معين من المعلومات قد تم تجنبه فعليًا أم ال. ولذلك غالبًا ما يكون من الصعب من الناحية العملية معرف

وبفرض أن كانت الفحوصات الطبية باهظة الثمن، فقد يتخلى المرء عن إجرائها، بسبب تكلفتها، أو قد يفضل عدم معرفة 

التكلفة كي يبرروا،   المعلومات المرتبطة بها، أو قد يجمع بين األمرين في آن. وفي الواقع، قد يعول الناس على عامل

ألنفسهم أو لآلخرين، قرارهم الخاص بتجنب الخضوع للفحوصات الطبية، بينما قد يعود هذا القرار بالفعل إلى دوافع  

هذه   اجتياز  في  الفشل  فإن  مكلفًا،  أمًرا  إجرائها  تجنب  كان  أو  مجانيًا،  الطبية  الفحوصات  إجراء  كان  وإذا  أخرى. 

ضوح عن حالة التجنب النشط للمعلومات. وعندما يكون الحصول على المعلومات أمًرا الفحوصات من شأنه أن يعبر بو

مكلفًا، ولكن الفرد يختار أال يحصل عليها، فإنه يستمر في فعله ذلك كي يتجنبها بالضرورة، سواٌء أصبح الحصول عليها 

ن التجنب النشط للمعلومات. ونظًرا ألن ما مجانيًا أم بمقابل، ومن ثمَّ يمكننا تصنيف هذا الموقف على أساس أنه حالةٌ م

تبقى من هذه المقالة يركز، بشكل حصري، على التجنب النشط للمعلومات، فقد حرصنا على إسقاط كلمة "النشط" هذه 

 من السياق، من أجل اإليجاز في الطرح، بحيث نشير فيما هو آٍت، ببساطة، إلى ظاهرة "تجنب المعلومات" إجماالً.

يحظى تجنب المعلومات باهتمام رجال االقتصاد؛ بحسبها ظاهرة شخصية واقتصادية. ومن الواضح كثيًرا إنه يجب أن 

أن هذه الظاهرة تحرم الناس من المدخالت ذات القيمة المحتملة المساعدة على اتخاذ القرار. إن الشخص الذي يسعه الخضوع 

ينقله إلى إلجراء فحٍص لمرٍض قابل لالنتقال، لكنه ال يفعل ذلك، ال   البتة، بل قد  يمكنه الحصول على عالج لحالته المرضية 

 آخرين.

كما يؤدي تجنب المعلومات إلى حرمان األشخاص من تلقي التغذية الراجعة المفيدة والمحتملة التي تساعدهم على ضبط 

تقييمات   على  االطالع  في  المعلمون  يفشل  حين  المثال،  سبيل  وعلى  مسارها.  وتعديل  المتعلقة  سلوكياتهم  التدريسية  العملية 

بمقرراتهم، يفوتهم تحصيل بعض المعلومات التي يمكن أن تساعدهم في تحسين مسار العملية التعليمية على نحو أفضل. إن هؤالء  

مات التي المديرين التنفيذيين والقادة الذين ال يبدون تسامًحا مع النقد الموجه إليهم، إنما يحرمون أنفسهم، في المقابل، من المعلو
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يمكن أن تساعدهم على إحداث تغييرات ذات قيمة في سلوكياتهم. وفي الحقيقة، ولعدٍد من األسباب التي سنناقشها الحقًا، أنه من 

 المفارقات أن األشخاص األكثر إفادةً من التغذية الراجعة هم من يحرصون على تجنبها، على األرجح.

ير، أن يرخص للناس أو يحملهم على اتخاذ تدابير أنانية أو أفعال غير ومن الممكن لتجنب المعلومات، على أقل تقد

(. وخير مثال Dana, Weber, and Kuang 2007أخالقية، وذلك وفقًا لما ورد بدراسة بعنوان "غرفة المناورات األخالقية" )

األحياء الفقيرة، فقد تؤدي مالحظة  على هذا النمط من التأثير يمكن أن يظهر من خالل ميل األشخاص األثرياء إلى تجنب زيارة

هؤالء   بها  يتمتع  التي  النسبية  باالمتيازات  يتعلق  فيما  بالذنب،  الشعور  معنى  إثارة  إلى  األحياء  هذه  لسكان  المعيشية  الظروف 

 ,Cain, Dana, and Newman 2014; Dana, Cainاألثرياء، مما قد يحملهم، اضطراًرا، على القيام بأعمال خيرية معينة )

and Dawes 2006; McGoey 2012 وقد يساهم تجنب المعلومات في تعزيز التحيز في مجال اإلعالم؛ فإذا كان الناس .)

يُعنون فقط بالمنافذ اإلعالمية التي تقدم لهم المعلومات المتوافقة مع معتقداتهم الخاصة، فإن هذه المنافذ لن تحرص أبدًا على بث  

 (. Gentzkow and Shapiro 2010تلفة في المقابل )القضايا التي تمثل وجهات نظر مخ 

رغم ذلك، فإن تجنب المعلومات ليس باألمر السيئ على الدوام. وفي الواقع، سيتجنب الناس التماس المعلومات إلى  

، قد يختار  درجة كبيرة، ما لم يحصلوا على الفوائد المرجوة فوريًا وبشكل مباشر، في حال قيامهم بهذا السلوك. وعلى سبيل المثال

للتحمية   نظاًما  يتبعون  السعرات   Dietersمن  بكمية  المتعلقة  المعلومات  تجنبوا  ما  إذا  أكثر،  بشكل  الحلوى  بتناول  االستمتاع 

  الحرارية التي يتناولونها؛ وقد يحظى المعلمون السيئون، الذين ال يلتفتون إلى تقييمات العملية التعليمية المتعلقة بمقرراتهم، بمستوٍ 

ى من المنافع )وهو ما قد ال يحصل بالنسبة للطالب أنفسهم(؛ وأما األشخاص المعرضون لخطر اإلصابة بأمراض معينة، مثل  أعل

االضطرابات الوراثية، فقد يكونوا قادرين على العيش بحياة سعيدة، حتى مع ظهور األعراض المرضية عليهم أو خضوعهم 

لنظر إلى مقياس المنفعة )أو عدم المنفعة( التي يستمدها الناس من معتقداتهم على  إلجراء الفحوصات الطبية الالزمة. إنه يجب ا

 أنه يعد مكونًا شرعيًا في تحقيق رفاهيتهم.

ويمكن لتجنب المعلومات أن يقدم فوائد عملية تساعد على صنع القرار وإدارة وظائف الحياة اليومية. وعلى أقل تقدير،  

جنب االطالع على تقييمات العملية التعليمية قد يقوم بأنشطته التدريسية بشكل أفضل، على فإن المعلم ضعيف المستوى الذي يت

المدى القصير. أما بالنسبة للطالبة التي تعاني بالفعل من القلق بسبب أدائها الدراسي، فقد يسوء أداؤها فقط إذا ما تأكدت مخاوفها 

 منخفض.  بعد تعرضها الختبار تدريبي تحصل فيه على معدل تقييمي
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إن تأثير النعامة قد يساعد المستثمرين أيًضا على عدم الذعر من خوض عملية البيع في حالة االنخفاض التي تشهدها  

األسواق المالية. إن اللجوء إلى أسلوب عدم التأكد من المعلومات بهدف تبرير سلوك التقاعس عن العمل قد يُمكن الشخص المخادع 

لُمرضية في مجال عمله وتحقيق المنافع المرجوة، وذلك من خالل تجاهل المعلومات التي قد تجعله من المحافظة على العالقات ا

 يشعر، عند حصوله عليها، بأنه مضطٌر إلى القيام بالمهام المنوطة به وامتثالها تباًعا، على خير وجه.

التكتيكات أو األساليب المختلفة التي يستخ  الثاني من هذه الورقة  دمها الناس من أجل تجنب المعلومات.  يناقش القسم 

ورغم أن المرء قد يتصور أن تجنب المعلومات إنما هو مجرد مسألة مباشرة تتمحور حول عدم النظر في األمور باهتمام، بيد أن  

ثالث، فنقوم هناك الكثير من التكتيكات أو األساليب األخرى التي يمكن للناس استخدامها من أجل تجنب المعلومات. أما في القسم ال

باستعراض نتائج األبحاث اإلمبريقية والنظرية في مجال االقتصاد وعلم النفس وبعض التخصصات األخرى التي تناولت ظاهرة 

الناس إلى تجنب المعلومات.   وفقًا لألسباب التي تدفع  تجنب المعلومات. وقد قمنا بتنظيم عرض اإلنتاج الفكري، محل النظر، 

وافق بعض هذه األسباب مع النظرية االقتصادية القياسية. مثال ذلك: قد يتم تجنب المعلومات بسبب عدٍد  وعلى نطاق واسع، قد تت

(. ولكن األهم  Schelling 1960من األسباب االستراتيجية الواضحة؛ إذ يمكن أن يعمل التجاهل كوسيلة إلزامية مفيدة للغاية ) 

ة )إيجابية أو سلبية(، بصرف النظر عما تحويه من فوائد. كما يمكن للنظريات من ذلك أن المعلومات يمكن أن يكون لها قيمة مباشر

السلوكية التي تنضوي على مفهوم "المنفعة القائمة على المعتقد" أن تساعد على تفسير أسباب تجنب الفرد للمعلومات التي لها 

ت وآثارها على األفراد والمجتمعات، والتي عادةً ما  قيمة مادية. وفي القسم الرابع، نناقش النتائج المترتبة على تجنب المعلوما 

تكون سلبيةً في معظمها، ولكن بعًضا منها قد يكون مفيدًا بالفعل. وفي القسم الخامس، نخلص إلى طرح بعض المالحظات الختامية  

 حول سلوك تجنب المعلومات والتوجهات المستقبلية ذات الصلة بهذه الظاهرة.

 المعلومات: أساليب تجنب 

رغم أنه أمر طبيعي أن يتم التفكير في تجنب المعلومات بحسبه يعني عدم الحصول على المعلومات وحسب، إال أنه في 

الواقع، هناك عددٌ من التكتيكات أو األساليب المتنوعة التي يستخدمها الناس من أجل تجنب المعلومات. وإننا سوف نحلل ظاهرة 

اسع، بحيث تشمل أية عملية سلوكية أو معرفية، يستطيع الفرد من خاللها أن يتجنب الوصول إلى تجنب المعلومات على نطاق و

 استنتاجات معينة، قد أدى إليها فهٌم أو تحليٌل غير متحيز للمعلومات. 
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 التجنب الجسدي: -1

تلفزيونية محددة، أو النظر إلى  الناس قراءة صحٍف أو مجالٍت معينة، أو االستماع إلى برامج إذاعية أو  قد يتجنب 

تقييمات العملية التدريسية، أو إجراء محادثاٍت مع أشخاص معينين، بل وفي بعض الحاالت، يمكنهم دفع بعض األموال كي يتجنبوا 

بعض    Rao  (2011 )و    Eilاقف. ولرصد هذا النمط من التأثير بشكل واضح، أخضع  التعرض لمثل هذه المعلومات وتلك المو

مقارنةً   للمعلومات  انجذابهم  معدالت  تقييم  خالل  من  أو  الذكاء  اختبارات  على  اعتمادًا  إما  التجريبية،  للفحوصات  األشخاص 

راجعة أولية بشكل خاص، استنادًا إلى مجموعة  بمجموعٍة أخرى من المفحوصين. وكذا، تلقى المشاركون في هذه الدراسة تغذية 

من التساؤالت الفرعية القائمة على اختبار الذكاء، حيث أسفرت النتائج عن أن األشخاص الذين تلقوا في البداية معلومات غير 

لومات الكاملة، فيما  متوافقة مع مظهرهم أو مستوى ذكائهم، وفقًا لتوقعاتهم، كانوا هم األقل إقباالً على خيار الحصول على المع

 كان البعض مستعدًا لدفع بعض األموال ليتجنب الحصول على هذه المعلومات بالكلية. 

فريقًا من المشاركين الذين أبدوا استعدادًا للخضوع إلجراء فحص لفيروس   Tasoff   (2017) و  Gangulyاختبر  

ين كانا عضاالً، بيد أن األخير لم يكن قابالً . كال المرض(HSV-2)  2، وفيروس هربس الخطير  (HSV-1)  1هربس البسيط  

للشفاء، حيث إنه مرض ينتقل عن طريق االتصال الجنسي، حيث كان ينظر إليه من قبل معظم األشخاص الخاضعين للتجربة 

لى دوالرات في مقابل تجنب الحصول ع 10% من المشاركين أبدوا استعدادهم للتنازل عن 5على أنه األكثر خطورةً. اتضح أن 

% من المشاركين استعدادهم للتنازل عن نفس المبلغ نظير عدم الحصول على نتائج اختبار  16، فيما أبدى  1نتائج اختبار الفيروس  

على تجنب نتائج    1. وفضالً عن ذلك، حرص جميع المشاركين الذين تجنبوا الحصول على نتائج اختبار الفيروس  2الفيروس  

كان العكس هو الصحيح بالنسبة لثلثي المشاركين في هذه الدراسة. إن هذا السلوك اإلنساني يتوافق أيًضا، بينما    2اختبار الفيروس  

 الذي يعد أكثر تهديدًا.  2بالطبع مع نتائج اختبار الفيروس 

 Sexually Transmittedإن الخضوع إلجراء فحوصات حول األمراض التي تنتقل عن طريق االتصال الجنسي  

Diseases (STD)   ُلزم األشخاص بالمتابعة من أجل الحصول على النتائج الحقًا، ولكنهم قد يرغبون في تجنب المعلومات  قد ي

شخص، ممن    2.200مسًحا ميدانيًا ألكثر من    Sullivan, Lansky, and Drake (2014)في مثل هذه المواقف. وقد أجرى  

تم إخضاعهم الختبار فيروس اإليدز، وقد اتضح أن    كانوا أكثر عرضة لخطر اإلصابة بفيروس نقص المناعة )اإليدز(، حيث 
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% من  23% منهم قد أخفقوا في العودة إلى مراجعة مركز الفحوصات من أجل الحصول على نتائج االختبار، فيما أعرب  18

 ت.هؤالء أنهم لن يعودوا أدراجهم إلى مراكز الفحوصات، ألنهم كانوا يخشون حقيقةً من الحصول على نتائج هذه الفحوصا 

 الغفلة أو عدم االنتباه:  -2

إنه عندما يحصل الناس فعليًا على المعلومات، أو أن تكون في متناول أيديهم، فغالبًا ما تتوافر لديهم القدرة على عدم 

توظيفه  التركيز في االنتباه إلى وجودها. ولقد أطال علماء النفس المعرفي حديثهم في وصف االنتباه بكونه موردًا محدودًا، إذ يتم 

( المعلومات  معالجة  تسهيل  أجل  من  انتقائية   Broadbent 1958; Schneider and Shiffrin 1977; Simonبصورة 

ة دراسة أجراها علماء االقتصاد بناًء على هذا التصور، إذ اقترحوا أن االنتباه، مثُل أي مورد نادر، ينبغي أن يحظى 1971 (. وثمَّ

 Caplin andخل في ذلك إمكانية عدم االنتباه المنطقي، بصورة جزئية، لبعض المعلومات )بدرجة كافية من االهتمام، وقد يد

Dean 2015; Sallee 2014; Sims 2003 ورغم أن هذه األبحاث تسلط الضوء على حقيقة أن الناس لديهم القدرة على .)

النادرة، بحيث ال يمكن اعتبار ذلك نوًعا من "التجنب  التوجيه المتعمد نحو الغفلة العقالنية، بغرض المحافظة على الموارد المعرفية  

 النشط للمعلومات" بموجب التعريف الذي قدمناه في هذه المقالة.

وبمجرد أن يدرك المرء أن تلك المعلومات تعد مصدر منفعة مباشرة، في حد ذاتها، فقد يعمل الناس على توجيه انتباههم  

دوافع االستمتاع بالحصول عليها. مثال ذلك: قد يحرص الناس على اختيار إثارة  إلى تلك المعلومات، بطرق شتى، استجابةً ل

انتباههم إلى المعلومات التي يُحتمل أن تكون إيجابية، بينما يبقون في حالة من الغفلة أو التجاهل تجاه المعلومات غير المناسبة، 

لومات أكثر نفعًا(. ورغم أن أسلوب "الغفلة" قد يكون مدفوًعا أو تلك التي قد تشكل تهديدًا بالنسبة لهم )حتى وإن كانت هذه المع

باعتبارات تتعلق بالسعادة، بحيث ال يتم التعامل معه بحسبه نمًطا من أنماط "الغفلة العقالنية"، فإننا نالحظ أنه ال يوجد شيٌء غير  

 ادة. ضروري فيما يتعلق بتجنب المعلومات التي قد يتوهم الفرد أنها تقوض شعوره بالسع

إن الغفلة يمكن أن تتخذ عدة أشكال، بعٌض منها يتماشى مع التجنب الجسدي. وعلى سبيل المثال: إذا نظر المرء إلى  

أحد العناوين الرئيسية، فقرر عدم االلتفات إليه، كأن يقرأ مثالً المقال المرتبط به، فإن هذا السلوك يمكن تصنيفه على أنه إما أن  

التجنب الجسدي. رغم ذلك، لو أن أحد األفراد قام بقراءة المقال، ثمَّ اختار، عن عمد، عدم إعمال التفكير   يكون حالةٌ من الغفلة أو

 فيه بالكلية، فهذه تعد حالةً من الغفلة، بال ريب. 
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لألفراد المشاركين في إحدى التجارب العملية بعض الخطابات الرسمية التي     Balloun (1967)و  Brockقدم  ولقد  

ترفض فكرة وجود صلة واضحة بين مرض السرطان والتدخين، ومن هذه الخطابات ما كان متوافقًا مع تعاليم المسيحية  تدعم أو 

وما كان مخالفًا لها. لقد أخفيت تلك الخطابات بواسطة الضوضاء، بحيث يمكن للمشاركين إزالة ذلك األثر من خالل الضغط على  

إليها  االستماع  أثناء  متكرر  بشكل  معين  تلك  زر  من  جوالت  أربع  وخالل  بدا.  إزالة   التجارب،  على  حرًصا  أكثر  المدخنون 

الضوضاء عن تلك الخطابات التي ترفض وجود رابط واضح بين التدخين والسرطان مقارنةً بالخطابات األخرى التي تدعم فكرة 

 وجود عالقة بين المتغيرين، والعكس تماًما بالنسبة لألفراد غير المدخنين. 

 المتحيز للمعلومات:  التفسير  -3

عندما يتم الحصول على المعلومات، وإن كان مضمونها سلبيًا، يصبح بمقدور الفرد أن يتجنب استخالص النتائج األكثر  

منطقية منها. ولطالما اعتقد علماء النفس أن الناس قد يحرصون على فلترة المعلومات السلبية بغية المحافظة على صحتهم العقلية 

ة مجموعةٌ من الدراسات، في مجالي علم النفس )مثل:  Taylor and Brown, 1988تهم المزاجية )واستقرار حال   ,Lord(. وثمَّ

Ross, and Lepper 1979 :( وعلم االقتصاد )مثلBabcock et al. 1995  أوضحت أن الناس يعملون على تقييم وتفسير ،)

قدات، وأنهم يميلون إلى تشويه جودة األدلة التي تتعارض مع معتقداتهم  األدلة، بطريقة تعزز ما هو ثابٌت لديهم من تصورات أو معت

 أو تخالف ما يرغبون في االحتفاظ به من تلك التصورات. 

، حيث قام المفوضون Babcock et al. (1995)ومن أبرز ما يؤكد بقوة تأثير هذا النمط من األساليب ما جاء في دراسة  

قبل أو بعد تكليفهم بالدور المنوط بهم بشأن التفاوض في هذه القضية )لصالح المدعي أو باالطالع على أوراق إحدى القضايا،  

المدعى عليه(. ومن ثمَّ، تنبأ المفوضون بما سيكون عليه حكم القاضي في هذه القضية، كما دُفع لهم نظير دقتهم في التنبؤ بهذا 

طريقة معينة. في الواقع، إنه عندما تم تكليف هؤالء للقيام بدورهم  الحكم، وفي النهاية، حاول المفوضون عمل تسوية لهذه القضية ب

قبل االطالع على أوراق القضية، ظهر أنهم كانوا أكثر تحيًزا بدرجة كبيرة، مقارنةً بما كانوا عليه عندما تم تكليفهم بهذه المهمة  

تحليل الميداني، قام المشاركون في الدراسة بتقييم الحقًا، لذا، كانوا أكثر عرضةً للوقوع  في الزلل. وفي مستوى آخر من هذا ال

درجة أهمية ثمانية دليالً لصالح المدعي، وثمانية أخرى لصالح المدعى عليه. وهذه الدراسة تعضد الفكرة التي تم تجسيدها الحقًا  

وفقًا لما اقترحه   للتفسير المتحيز،  صول ببساطة إلى هذا ، بأن الناس ال يسعهم الو Rabin and Schrag  (1999)كنموذج 
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المستوى من القناعة الذاتية التي تخدم معتقداتهم، بل يصبحون متحيزين بسبب تحديث معتقداتهم، بشكل مختلف، عندما تعزز 

 المعلومات ما يوجد لديهم من معتقدات مسبقة )أو المعتقدات المرغوب فيها(، مقارنةً بالمعلومات التي تفشل في دعم هذه المعتقدات. 

بتجنيد بعض األشخاص ممن لديهم وجهات نظر ثابتة، لتأييد أو معارضة    Lord, Ross  (1979)و    Lepper  وقام

عقوبة اإلعدام، حيث قدم لكال المجموعتين اثنتين من الدراسات البحثية، تؤكد إحداهما أن عقوبة اإلعدام فعالة من أجل ردع 

طُلب، بعد ذلك، من األشخاص المشاركين في هذه التجربة أن يقوموا بتقييم الجريمة، بينما تقترح األخرى أنها ليست كذلك. وقد  

جودة الدراستين كلتيهما من حيث مدى اقتناعهم بكل منهما. لقد اتضح أن األبحاث التي تتعارض مع معتقداتهم السابقة قد سجلت  

عتقداتهم السابقة. ونتيجة لذلك، تبين أن تقديم نفس درجات أقل بالنسبة لكال الدراستين محل التقييم مقارنةً باألبحاث التي تدعم م

 المعلومات لكال المجموعتين أدى إلى زيادة معدل استقطاب المعتقدات السابقة، بدالً من نقصان ذلك.

تجربة   اكتشفوفي  اإلنترنت،  عبر  أجريت  المتحيز    (2016)وآخرون   Sunsteinممثلة  التفسير  من  جديدًا  جانبًا 

التجربة، يقوم المشاركون بتقديم إفادة حول الزيادة المتوقعة في درجات الحرارة في الواليات المتحدة بحلول للمعلومات. في هذه 

، في حين يُقدم لهم تقديٌر آخر لدرجات الحرارة يستند إلى أخبار جيدة )مثل: سيكون هناك زيادة في درجة الحرارة أقل  2100سنة  

ر سيئة )مثل: أن الزيادة في درجة الحرارة ستكون أكبر(. وعليه، يقوم المشاركون في  مما كان متوقعًا(، أو قد يستند إلى أخبا 

الدراسة بتسجيل تصوراتهم تجاه التغير المناخي المتوقع، ويقدرون الزيادة الحاصلة في درجات الحرارة بعد كل بيان يتلقونه في  

لمناخي قد زاد من معدل تقديرهم عندما تلقوا أخباًرا سيئة مقارنةً  هذه التجربة. أفاد المستجيبون أن اعتقادهم الكبير بشأن التغير ا

بما كان عليه الوضع عند تلقي األخبار الجيدة. هذا، رغم أن هذه األخبار تعد سيئةً بالنسبة لكوكب األرض، إال أن المعلومات ذاتها 

 مرغوبة إلى الحد الذي يعزز االعتقاد الحالي بشأن مسألة التغير المناخي.

االختفاء،   إن وحاالت  الحروب،  في  المفقودون  )مثال:  أحبائها  فقدان  إزاء  البالغة  المآسي  من  عانت  الالتي  العوائل 

وعمليات االختطاف، وغيرها(، غالبًا ما ال يتقبلون حقيقة موت أحد أفراد العائلة، حتى وإن وجدت األدلة الدامغة التي توثق هذه 

هذه العوائل تختبر نوًعا من التطهير الترقبي، حيث يواجهون فقدانًا ال يسعهم التأقلم معه    (. وفيما يظهر أنBoss 1999الحاالت )

(Frederick and Loewenstein 1999:317  إن إنكار الواقع في مثل هذه المواقف يمكن أن يشكل نمًطا من أنماط تجنب .)

 المعلومات، مع ما يترتب عليه من نتائج سلبية بالغة.
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لمرء أن األشخاص األكثر ذكاًء قد يكونون أقل عرضةً للتفسير السيئ للمعلومات بأسلوب دفاعي، غير وبينما يتوقع ا

مثال ذلك: أن يوظف الناس ذكاءهم بهدف تصديق ما يريدون اعتقاده لمجرد أنهم   -أن هناك دراسات أشارت إلى عكس ذلك تماًما 

أن الزيادة في الخبرات البحثية ال تفضي إلى تضافر اآلراء في القضايا (2012) وآخرون  Kahan  يريدون ذلك. وقد اكتشف  

العلمية، مثل قضية التغير المناخي. ولكن في الواقع، فإن العكس هو الصحيح؛ فقد تبين أن معتقدات األشخاص ذوي المستويات  

،   Ariely (2012) و   Gino  ى لـ األعلى من الوعي العلمي تُظهر أنهم يحظون بأقصى درجات االستقطاب. وهذه دراسة أخر

أظهرت أن الباحثين الذين حصلوا على درجات أعلى في مقياس اإلبداع )وليس الذكاء(، كانوا أقدر على التوصل إلى مبررات 

 أخالقية لتفسير السلوكيات غير النزيهة، ونتيجة لذلك، فقد تصرفوا بطريقة غير جديرة بالثقة.

 النسيان أو التغافل:  -4

م تلقي المعلومات، فإن االستراتيجية النهائية المتاحة لألفراد من أجل تجنب المعلومات هو نسيانها أو التغافل عندما يت

 عنها. ورغم أنه قد يُنظر إلى هذه االستراتيجية كونها سلبيةً، فقد يفشل الناس عمدًا وبطريقة انتقائية في التمرس بالمعلومات السلبية 

(. إن النسيان المستند إلى دوافع معينة قد يساعد الناس على التعامل Bénabou and Tirole 2002ونسيانها مع مرور الوقت )

 Akerlof and Dickens(، أو تقليل التنافر المعرفي )Anderson and Huddleston 2012مع تجارب الحياة غير السارة )

1982 .) 

أربع تجارب مختبرية، حيث أكمل المشاركون في هذه التجارب ما طرح عليهم من )Gino (2016و  Shuأجرى  لقد  

، وقد دفُع لهم من المال بحسب أدائهم. لقد صممت المهمة الموكلة  ability-based taskمهام معتمدة على مستوى القدرة لديهم  

)وهذا ما أدى إلى زيادة أرباحهم عن طريق   إليهم من أجل منحهم الفرصة، في بعض األحيان، للتعبير عن أدائهم بصورة مفرطة

الغش(. إنه عندما أتيحت لهم الفرصة للغش، أصبح الذين قاموا بذلك يتذكرون عددًا أقل من العناصر الخاصة بالميثاق األخالقي  

ستمر هذا التفاوت عندما  المتفق عليه في السابق قبل إجراء التجربة، وهذا ما بات يتوافق مع حالة النسيان الموجه أو التغافل، كما ا

 دُفع لهؤالء المشاركين من أجل تذكر العناصر األخرى بصورة من الدقة.

تجربة معملية الختبار ما إذا كان الناس يتجنبون المعلومات التي تشكل تحديًا   (1957) وآخرون  Ehrlich كما أجرى

ب الباحثون من األشخاص المشاركين ممن يملكون سيارات  أمام الفلسفة المتعلقة باختيار وقع في السابق. في هذه التجربة، طل

قاموا بشرائها أن يتذكروا ما تعرضوا له من إعالنات حول هذه السيارات. إن المشاركين الذين اشتروا بالفعل سيارات جديدة  
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ترّوج لسياراتهم، مقارنةً )ولكنهم لم يملكوا سيارات قديمة من قبل(، كانوا على األرجح يتذكرون قراءتهم لتلك اإلعالنات التي  

بتذكر اإلعالنات التي ترّوج للموديالت األخرى من السيارات. كما قدم الباحثون لهؤالء المشاركين إعالنات لثمانية طرازات 

مختلفة من السيارات، ثمَّ طلبوا منهم تسجيل بعض التعليقات حول اثنتين من تلك الطرازات. لقد فضل مالكو السيارات الجديدة  

لقديمة تقييم اإلعالنات الخاصة بسياراتهم بدالً من اإلعالنات الخاصة بالطرازات المختلفة من السيارات. رغم ذلك، كان هناك وا

موقٌف أقل تناغًما مع مسألة تجنب المعلومات، فلم يكن المشاركون الذين أبدوا انطباًعا ما نحو الطرازات األخرى من السيارات  

 قل اهتماًما بإبداء النظر والتعليق على اإلعالنات الخاصة بتلك الطرازات.التي فكروا في شرائها، أ

إنه عندما يكون الناس غير قادرين على، أو يفشلون، ألسباب متفاوتة، في االعتماد على طريقة النسيان الموجه أو 

بالمعلومات التي يفضلون نسيانها في   التغافل، فال يزال بوسعهم بذل جهد كبير في تذكر المعلومات التي يريدون تذكرها مقارنةً 

أن األشخاص الذين لديهم ذاكرة غير منحازة،   Thomadsen  (2005) و  Bernheim  المقابل. وعلى سبيل المثال، فقد اقترح

ولكنها غير كاملة، قد يتركون أنفسهم ألسباب التذكر التي تعيد إلى أذهانهم الذكريات الممتعة، ولكنهم يفضلون عدم النظر إلى 

 األسباب التي تذكرهم باألحداث السابقة التي تستدعي أفكاًرا غير سارة بالنسبة إليهم.

 اإلعاقة الذاتية:  -5

الذاتية نمًطا متخصًصا للغاية من بين أنماط تجنب المعلومات، إذ يصعب تصنيفه من فرٍد آلخر، بشكل   تعد اإلعاقة 

أشمل، إلى عدٍد من التصنيفات. يشير مفهوم اإلعاقة الذاتية إلى األشخاص الذين يميلون إلى اختيار القيام بالمهام التي ال تتوافق  

أو يميلون إلى اتخاذ إجراءات معينة تضعف   -واٌء أكانت هذه المهام سهلة للغاية أم صعبة للغايةس  -مع قدراتهم الخاصة بشكل جيد

،  Bénabou and Tirole 2002من مستوى أدائهم، بحسبها استراتيجية لتجنب المعلومات المتعلقة بقدراتهم الخاصة )انظر:  

 (. Alaoui 2012كإطار نظري، وأيًضا: 

بتحديد مجموعة من المشاركين   Jones   (1978)و  Berglas  قاموفي إحدى الدراسات التقليدية حول اإلعاقة الذاتية،  

في الدراسة بطريقة عشوائية، من أجل استكمال اختبار يتكون من أسئلة قابلة لإلجابة عنها وأخرى غير قابلة. وبعد االنتهاء من  

اجعة إيجابية بشأن عدد األسئلة التي أجابوا عنها بصورة صحيحة )بغض النظر عن كيفية هذا االختبار، أعطي للمشاركين تغذية ر

الثاني، تم إخبارهم بأنه سيكون مماثالً لالختبار األول، حيث عرض على المشاركين  قيامهم بذلك(. وقبل القيام بأداء االختبار 

ئلة غير القابلة لإلجابة عنها )حيث يعتقد األشخاص أن أداءهم  االختيار بين مخدر يحسن األداء وآخر يضعف األداء. بالنسبة لألس 
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القوي إنما كان على سبيل الحظ، ومن غير المحتمل أن يتكرر ثانيةً(، أفاد عددٌ كبير من المشاركين، بشكل ملحوظ، أنه يفضل 

 المخدرات التي تعزز مستوى األداء. 

ال الذاتية أيًضا في حالة قيام مدير  بتقييم أداء العاملين، فبينما يعمل نظام الحوافز على تحفيز  وقد تظهر اإلعاقة  عمل 

العاملين نحو بذل المزيد من الجهد في بيئة العمل، فقد ال يحقق مستًو عال من األداء بالقدر الكافي الذي يساعد في التغلب على 

قف كثيًرا على قدرة الفرد، مثل تقييم أداء فريق التهديدات التي قد يتلقاها العامل بسبب أدائه السيء. ولكن عملية التقييم ال تتو

 (.Ishida 2012العمل، فقد يقلل من تداعي فكرة اإلعاقة الذاتية، ومن الممكن أن يعزز من متوسط الجهد المبذول في بيئة العمل )

 رؤى مختلفة حول ظاهرة تجنب المعلومات: 

بظاهرة تجنب المعلومات، فضالً عن األبحاث اإلمبريقية التي  في هذا القسم، سوف نقوم بعرض النظريات التي تنبأت  

هذه النظريات في هذا السياق. لقد قمنا بترتيب هذا القسم من   قدمت األدلة المؤيدة أو المعارضة لآلليات الخاصة التي طبقتها 

المعلوما  بتجنب  المتعلقة  األسباب  تناول  )مثال:  المطروحة  للقضايا  وفقًا  العلمية  تجنب  المراجعة  على  الدالة  األمثلة  إن  ت(. 

المعلومات التي ذكرناها بالفعل، باإلضافة إلى الكثير من المسائل األخرى التي نناقشها في هذا القسم، يمكن تصنيفها إلى فئتين  

في تجنب األخبار  أساسيتين: تركز الفئة األولى على االعتبارات المرتبطة بمفهوم المتعة أو اللذة )وتتمثل عادةً  في مفهوم الرغبة  

 السيئة ألنها تجعل المرء يشعر بالسوء(، بينما تركز الفئة األخرى على االعتبارات االستراتيجية. 

وفي سياق الحديث عن االعتبارات االستراتيجية، حرصنا على وضع عالمٍة فارقة بين االعتبارات التي تشمل متخذ  

يوضح ما ذكر آنفًا، قد يميل الشخص الذي كان على وشك إلقاء خطاب   القرار فقط، وتلك التي تشمل األطراف األخرى. كمثال

جماهيري إلى اختيار عدم مشاهدة الفيديو السابق الخاص به عندما كان يجري حديثًا له من قبل، وذلك بدافع منع االنغماس الكلي 

 (. Schelling 1956; 1960في ذلك العرض التقديمي الضعيف بغية تعزيز الثقة وإدراك الذات )

 أوال: تجنب المعلومات بدافع اللذة أو المتعة: 

إن هذه الفئة المتعلقة بأسباب اللذة أو المتعة عند تجنب المعلومات تنضوي بنفسها على مجموعة متنوعة من الدوافع  

بالطريقة    المختلفة، كما تضم مجموعة واسعة من النظريات التي تدمج هذه الدوافع جميعها وتجعل من الممكن دراسة آثارها 
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العلمية. وعليه، سوف نناقش هنا ثماٍن من الحيل النفسية البارزة التي يمكن أن تؤدي إلى حدوث تجنب المعلومات، على النحو 

 اآلتي: 

 التجنب بدافع المفاضلة:  -1

هب أن شخًصا أوشك على الحصول على الترقية، وأن هناك سلسلةً من اللجان التي يجب عليها الموافقة، بحيث يمنح 

الترقية المنشودة في نهاية األمر. هل يفضل هذا الشخص معرفة قرارات اللجان الوسيطة، أم يفضل االطالع على القرار النهائي؟  

إن تجنب المعلومات المرتبطة بمدى دقة المراحل الوسيطة، كما في هذا المثال، يمكن أن ينشأ بسبب تفضيل المخاطرة التي قد 

 Grant, Kajii, and Polakيختار الفرد عدم معرفة نتائج المرحلة األولى بالضرورة )انظر:  تضر بالمنفعة المتوقعة، حيث  

1998; Hoy, Peter, and Richter 2014; Snow 2010 .) 

إطاًرا رياضيًا لتحديد فرص حل اليانصيب بحسب الوقت المخصص لحلها، مقارنةً     Porteus(1978)و Krepsقدم 

عة، حيث إن الرهان الذي يحقق نتيجة في الغد معتمدًا على نقرة العملة اليوم سوف يختلف عن الرهان بالنتائج واالحتماالت المتوق

المماثل الذي يعتمد على قلب العملة غدًا. إن هذا النموذج المقترح يقدم عرًضا تمثيلياً لعمليات المفاضلة بين الحلول المبكرة أو 

المتأخر هو المفضل، فسيختار الفرد تجنب المعلومات المرتبطة بنتيجة اليانصيب   المتأخرة حول ألعاب اليانصيب، فإذا كان الحل

 حتى يتم استالم المكافأة. 

وصفًا للتفضيالت الخاصة بالحصول على أو تجنب المعلومات المترتبة على Grant, Kajii(1998  ) و Polak وقدم

إن اإلطار الذي قدمه هؤالء ينطلق في األساس من اإلطار مجموعة واسعة من التفضيالت المتعلقة بألعاب اليانصيب المعقدة.  

  Grant, Kajii(1998 ) وPolak  آنفًا. بيد أنه في النموذج الذي اقترحه  Kreps and Porteus (1978)الرياضي الذي اقترحه  

يتعذر التمييز بين تفضيل تجنب المعلومات إبقاًء على حالة عدم اليقين في اليانصيب مقارنةً بتفضيل تجنبها، بهدف كسب هذا  

 (. Strzalecki 2013اليانصيب البسيط. وفي الواقع، فإن تجنب المعلومات يقلل من فرصة كسب اليانصيب المعقدة )

أن التفضيالت المتعلقة   Dillenberger   (2010)وPalacios-Huerta (1999) وعلى غرار هذا االستنتاج، يقترح

(.  Li 2015بألعاب اليانصيب المعقدة يمكن أن تنبع من التفضيالت المهتمة بحلها تدريجيًا، أو كلها في مرةٍ واحدة )انظر أيًضا  

االطال يتجنبوا  فقد  واحدة،  محاولٍة  على  اعتمادًا  اليانصيب  حل  يفضلون  األفراد  كان  المتعلقة إذا  الجزئية  المعلومات  على  ع 

التدريجية،  النهائية فقط. وبالمثل، فإذا كان األفراد يفضلون الحلول  النتيجة  بتوقعاتهم، وبدالً من ذلك فسوف ينتظرون معرفة 
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من   أجزاٍء  بتجميع  يقومون  ذلك  من  وبدالً  مؤقت،  بشكل  المعقدة  اليانصيب  حلول  حول  الكاملة  المعلومات  تجنب  هذه  فيمكنهم 

 المعلومات.  

أن الناس لديهم تفضيالت غير متجانسة فيما يتصل بالحل التدريجي   Zimmermann (2014)وفي الواقع، اكتشف  

حول هذه    Zimmermannفي التجربة التي أجراها    -لليانصيب أو حلها في محاولٍة واحدة؛ فقد اختار نحو نصف األشخاص

تائج اليانصيب، فيما اختاروا في المقابل الحصول على هذه المعلومات مجزأةً خالل تجنب تلقي المعلومات المتعلقة بن  -المسألة

 بضعة أيام.

 التجنب بدافع المجازفة والخسارة وخيبة األمل:  -2

إذا افترضنا أن هذه اآللية تعتمد بشكل مباشر على المعتقدات أو التصورات، فإن مفهوم تجنب المعلومات يمكن أن  

ات البسيطة، فإذا كانت الوظيفة النفعية قائمةً، يجب تجنب المعلومات بوجه عام في حالة غياب العواقب  يُستمد من بعض االفتراض 

المادية المناوئة للقيام بهذا الفعل. وبشكل منطقي، يمكن القول إن الجانب السلبي للمنفعة المتعلقة بالتخلص من االحتماالت يعد  

يت تأثيًرا  بحسبه  اإليجابي،  الجانب  من  )أكبر  الخسارة  تجنب  تتضمن  التي  النماذج  باستخدام  به  التنبؤ   ;Ko˝szegi 2010م 

Ko˝szegi and Rabin 2009 .) 

إن الحصول على المعلومات والتخلص من حالة عدم اليقين سيكون متجانًسا مع قبول المخاطر المرتبطة بخيبة األمل  

أن تجنب    Gul (1991)المحتملة أو اإلعجاب بالنفس، بدالً من االقتصار على الحفاظ على التوقعات السابقة. وبوجه عام، أوضح  

النف حالة  وأن  األمل،  خيبة  يعني  تجنب المجازفة  إلى  بالضرورة  تؤدي  ديناميكية،  وضعية  في  المتكررة،  األمل  خيبة  من  ور 

 Andries and Haddad 2014; Artstein-Avidanالمعلومات حتى يمكن التخلص من جميع حاالت الشك مرةً واحدة )

and Dillenberger 2015; Asch, Patton, and Hershey 1990; Dillenberger 2010يحظى بها    (. إن القوة التي

تعد أيًضا نقطة ضعف رئيسية. وعلى أي حال، فإن هذه اآللية تتنبأ بتجنب   -عندما يكون التنبؤ قويًا للغاية  -سلوك تجنب المعلومات

 المعلومات األكثر انتشاًرا مقارنةً بما هو ُمشاهد في الحقيقة.
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 التجنب بدافع القلق:  -3

اقترح   فقد  إليه؛  بالنسبة  مفيدةً  تكون  أن  المحتمل  من  التي  المعلومات  تجنب  في  الفرد  لدى  القلق  مشاعر  تتسبب  قد 

Maslow (1963)    أن األشخاص قد يتجنبون، في بعض األحيان، استكشاف المخاطر؛ مثل الخوف من التعرض لمرض معين

طة بتلك األحداث. ولكن في الواقع، يجد الكثير من المرضى أن هناك  أو كارثة ما، وذلك بهدف اإلقالل من مشاعر القلق المرتب

 Miller and Manganصعوبةً في الحصول على مزيٍد من المعلومات حول أحد اإلجراءات غير السارة وشيكة الحدوث )

ص حالة (. وقد يتجنب بعض مرضى السرطان الحصول على معلومات حول حالة مرضية معينة، أو التعرف على تشخي1983

(. إنه  Case et al. 2005; Leydon et al. 2000; Nosarti et al. 2000المرض حفاًظا على األمل المتوقع في الشفاء )

 Caplinيمكن تمثيل هذه الدوافع من خالل نموذج المنفعة المتوقعة، حيث يستمد الناس المنفعة عبر توقع األحداث المستقبلية )

and Leahy 2001; Ko˝szegi 2003 .) 

وعندما يؤدي الحصول على معلومات غير مكتملة إلى حدوث أزمة تتعلق بإثارة مشاعر القلق إزاء المواقف التي يتعذر 

حلها، قد يميل الفرد إلى تجنب مثل هذه المعلومات في األساس. مثال ذلك: قد يؤدي الخضوع لفحص طبي من أجل تشخيص  

هذا المرض بالفعل، إذا كان الفحص إيجابيًا، ال بسبب معرفة الفرد بإصابته بهذا  مرض معين إلى احتمالية تعرض الفرد لإلصابة ب

المرض، وإنما لما يساوره من قلق وتوتر بشأن مسار هذا المرض في المستقبل. إن تجنب تشخيص المرض ال يمكن أن يساهم،  

قد يساعد الفرد على تجنب التوتر والقلق  قطعًا، في تجنب اإلصابة بالمرض )بل قد يقضي على فرص عالج هذا المرض(، ولكنه  

 بهذا الشأن.

ومع ذلك، يجب مالحظة أنه غالبًا ما يكون حدس الناس خاطئًا؛ فيما يتعلق بمدى تأثير المعلومات في اإلصابة بالقلق  

ج معين في المرحلة  عليها تقديم عال  منفعة يترتبفعليًا. ورغم أن التعرف على الحالة الصحية السيئة للمريض قد يؤدي إلى تحقيق  

 التالية، ولكنه قد يتسبب في عدم القدرة على تغيير معتقدات الفرد )بمعنى أن يعتقد المريض أنه لم يعد يتمتع بصحة جيدة(. 

وفي الواقع، يميل الناس إلى الشعور بمزيد من القلق عندما يشتبهون في احتمالية وقوع نتائج سيئة للغاية، بحيث يصبح  

المعلومات سلوًكا أكثر شيوًعا عندما يكون لدى األفراد معتقدات سابقة أكثر سلبية. وعلى سبيل المثال: إن النساء المصابات تجنب  

بأعراض سرطان الثدي التي تزداد سوًءا، قد ينتظرن وقتًا أطول لزيارة الطبيب، مقارنةً بأولئك الالتي تكون لديهن أعراٌض ثابتة 

(، رغم ما يترتب على هذا السلوك من تدمير للذات. كما أن النساء اللواتي لديهن  Caplan 1995بالفعل )  أو بدأت تأخذ في الزوال
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خبرة مباشرة مع إحدى أفراد العائلة المصابات بسرطان الثدي يكن أكثر عرضةً لإلصابة بالمرض نظًرا لتأخرهن في إجراء 

 (. Meechan, Collins, and Petrie 2002الفحص الطبي الالزم )

إلى أن األشخاص الذين تزيد أعمارهم عن الخمسين عاًما هم األكثر عرضةً   Ferrer(2014  ) و   Persoskie لقد توصل

لتجنب زيارة الطبيب، عندما يكونون أكثر قلقًا بشأن اإلصابة بالسرطان، فضالً عن وجود تفاعل إيجابي مع االحتمال الشخصي 

الهم عما إذا كانوا "يتجنبون زيارة الطبيب حتى في حالة أنه يجب عليهم القيام بالزيارة"،  لإلصابة بالسرطان في المستقبل. وعند سؤ

 % ممن تزيد أعمارهم فوق ذلك أنهم قاموا بهذا السلوك بالفعل.29.4% ممن تقل أعمارهم عن الخمسين عاًما و40.4أفاد 

عة عند اكتشاف المعلومات غير المالئمة  أن االستجابة العاطفية المتوق(2015) وآخرون Ferrer وقد أظهرت دراسة

تقلل بشكل كبير من رغبة الفرد في الحصول على المعلومات، ويستثنى من ذلك ما يعتقده األشخاص بأن هناك إجراءات معينة  

يمكنهم اتخاذها بهدف التقليل من المخاطر التي تم الكشف عنها. هذا، ويتوقف اتخاذ قرار إجراء فحص مخبري لمرض وراثي 

معين على عدٍد من العوامل، فقد يساعد فحص المرض الذي تم تشخيصه على إزالة القلق تماًما، في حالة ما إذا كانت النتيجة 

 سلبية، ولكنه ال يترك مساحةً لألمل، أيًضا، إذا كانت النتيجة إيجابية. 

الفرد في حالة ما إذا كانت النتيجة ومن جهة أخرى، فإن الفحوصات التي تؤدي إلى توقعات أكثر دقة قد تترك أمالً لدى  

فإن إلمكانية العالج   (2015) وآخرون Ferrerإيجابية، بيد أنها ال تزيل الشعور بالقلق إذا كانت النتيجة سلبية. ووفقًا لدراسة  

المناسب  % دون توفر العالج47-33تأثيًرا كبيًرا في هذا الصدد؛ حيث تزداد نسبة األشخاص المستعدين للخضوع لالختبار من 

% في حالة توفر العالج المالئم. ومن الواضح أن تجنب المعلومات بسبب القلق يمكن أن يأتي بنتائج عكسية، 93-80لتصل إلى 

 إذا كان هذا السلوك يؤدي إلى التأخر في القيام بما هو مفيدٌ بالفعل. 

 التجنب بدافع الحرص على المنفعة:  -4

الجديدة إلى أن تكون مفاجئةً بالنسبة للمتلقي، ما يعني أنها تجذب االنتباه، وأن لها تأثيًرا متفاوتًا  عادةً ما تجنح المعلومات  

( للفرد  الحاصلة  المنفعة   Golman and Loewenstein 2015,; Karlsson, Loewenstein, and Seppiعلى 

2009;Tasoff and Madarasz 2009غير متوافقة مع المنفعة المرجوة، فقد يتوافر    (. إذا كان من المتوقع أن تكون المعلومات

 Karlsson, Loewenstein, and Seppiلدى الناس حوافز معينة لتجنب االطالع على المعلومات في هذه الحالة. ولقد اقترح  

تأثيٌر أكبر  (2009) على المنفعة   نموذًجا ما، بحيث يكون لألخبار أو المعلومات المتصلة بالمحفظة االستثمارية ألحد األفراد 
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الحاصلة له في حالة ما إذا كان الفرد منتبًها إلى الموقف الراهن. ونظًرا للتأخر في تحديث التوقعات لدى الفرد، يكون هناك دافع 

 لعدم االنتباه عندما يعتقد المستثمر نفسه أن المعلومات الناجمة عن عملية البحث ربما تكون غير مناسبة.  

م المؤلفون بيانات تجريبية حول تكرار تسجيل الدخول إلى حسابات استثمار التقاعد عندما وفي نفس هذه الدراسة، قد

الحاصلة؛ فعندما ترتفع األسواق بوجه عام، يمكن لألسهم الفردية التي يحتفظ بها   يحقق السوق مكاسب معينة مقابل الخسائر 

لتحقق من مدخرات الفرد إلى تقديم أخبار أو معلومات جيدة.  المستثمرون أن ترتفع كذلك. عندئٍذ، فقد يؤدي تسجيل الدخول بهدف ا

وعلى الجهة األخرى، إذا انخفضت األسواق، فيمكن لتسجيل الدخول في هذه الحالة أن يكشف عن أخبار سيئة. وعليه، يالحظ أن  

خول في األيام التي ترتفع فيها سلوك المستثمرين يتناغم مع الرغبة في تجنب المعلومات السيئة، ما يعني أنهم يقومون بتسجيل الد

األسواق، للحصول على المعلومات الجيدة. وعند قيامهم بذلك، فإنهم يتجنبون المعلومات المتصلة بالخسائر الحالية التي قد تكون 

 مرتبطة باستراتيجيتهم المتبعة في عملية التداول. 

مات وتجنبها، عندما تكون المعلومات مفاجئةً نموذًجا للتزود بالمعلوLoewenstein  (2014  )و    Golman   كما اقترح

للدرجة التي تؤدي إلى توليد المزيد من المراجعات الصارمة إزاء التصورات أو المعتقدات الراسخة لدى األشخاص. إن تأثير  

فعي على الفرد المعلومات المفاجئة، على المدى القصير، ينتج نوًعا من الحرص على التمسك بتلك المعتقدات، بما يعود أثره الن

 بشكل أكبر. ومن ثمَّ، فإن المعلومات التي يُتوقع أنها تنتج معتقدات سلبية، يمكن أن تقلل من المنفعة الحاصلة للفرد. 

المعلومات، سيُجرى تحفيز  تم الكشف عنها من خالل  وعندما يوجد شٌك بشأن عدم الرغبة في معرفة األخبار التي 

معلومات، وتجنب زيادة الحرص على طلبها. لقد قدمت الدراسات التجريبية دعًما آللية  األشخاص لتجنب الحصول على هذه ال

أن كثيًرا   Miller (1987)الحرص على تجنب المعلومات، وذلك عند االشتباه في وجود أخبار يُتوقع أن تكون سيئة. لقد وجد  

التع مثل  بالمعلومات،  المتعلقة  التهديدات  عن  أنفسهم  يحجبون  األشخاص  )من  وشيكة  كهربائية  لصدمة   Averill andرض 

Rosenn 1972  أو االطالع على اإلشارات التنبيهية المتعلقة بضعف األداء األكاديمي. كما وجد ،)Falk  و Zimmermann 

أن الناس يميلون بشكل أكبر إلى تجنب المعلومات إذا ما كانوا سيتعرضون لتلقي صدمات كهربائية )إذا كانت األخبار    (2014)

 سيئة(. 
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 التجنب بدافع النفور من الندم:  -5

يقع الندم عندما يحاول الناس المقارنة بين نتائج القرارات التي اتخذوها بالفعل مع ما كان من الممكن أن يحدث لو أنهم  

(. وقد يفضي النفور من الندم إلى تجنب المعلومات، ولكن في Loomes and Sugden 1982, 1987اتخذوا خيارات مغايرة )

حالة النفور من الندم هذه فإن المعلومات المتجنبة تبدو على صلة بالمخرجات التي كان باإلمكان حدوثها، إذا ما اتخذ الفرد مساًرا  

لومات في سياق االختيار، بينما ينعدم أن الندم يعد سببًا لتجنب المع  Stone   (2013)و  Krähmerتوقع  بديالً في سلوكه. وقد  

 اليقين المعرفي لدى الفرد.

وفضالً عن ذلك، هناك عددٌ من الدراسات التجريبية الريادية في علم النفس التي عالجت مسألة تجنب المعلومات من  

الدافع،   لهذا  المختلفة  المنتجات  شراء  يقبلون على  فقد ال  الندم،  من  النفور  بدافع  العمالء  متعلقةً  جانب  المعلومات  تكون  أن  أو 

( بالفعل  اختاروها  التي  بالمنتجات  الخاصة  سبيل  Frey and Stahlberg 1986; Jonas et al. 2001بالمخاطر  وعلى   .)

أن مالكي السيارات الجدد يولون اهتماًما أكبر باإلعالنات الخاصة بالطراز الذي   Ehrlich et al. (1957)المثال، لقد اكتشف  

  Balloun   (1967) و  Brockارنةً بالنماذج األخرى التي أخذت في االعتبار، بيد أنهم لم يشتروها بالفعل. كما الحظ اشتروه مق

أن المدخنين يميلون بشكل أكبر إلى الرسائل المروجة للتدخين، أما غير المدخنين فيميلون إلى رسائل مكافحة التدخين في المقابل، 

 نفور من الشعور بالندم على الفعل. حيث يتجنبون المعلومات بدافع ال

 التجنب بدافع اإلبقاء على حالة التفاؤل:   -6

( االقتصادية  النظريات  من  كالً  النفس Brunnermeier and Parker 2005إن  علم  في  الموضوع  وأدبيات   )

(Sharot 2011التفاؤل. وفي دراسة  (2005) وBrunnermeier ( تؤكد على األسس النظرية والفوائد المرجوة من وراء 

Parker   .للفرد المزاجية  الحالة  تحسين  ثمَّ  ومن  االستباقية،  للمنافع  بحسبها مصدًرا  التفاؤلية،  المعتقدات  تبني  إلى  الناس  يميل 

وعليه، فقد يحدث تجنب المعلومات في هذا السياق ألن مجرد الحصول على المعلومات يمكن أن يعارض القدرة على اإلبقاء على 

ة التفاؤل غير المبررة. ولكي يتم تحفيز الناس نحو اإلبقاء على التوقعات التفاؤلية، سيكون لديهم دوافع مماثلة لتجنب المعلومات  حال

 التي قد تحملهم على التنازل عن تلك التوقعات.

لتفاؤل من قبل  دليالً على تجنب المعلومات الذي يتوافق مع اإلبقاء على حالة ا Shoulson (2013) وDorsey لقد قدم

. يخفق الكثير من الناس المعرضين لإلصابة Huntington’s diseaseاألشخاص المعرضين لخطر اإلصابة بمرض هنتنغتون  
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بهذا المرض في الخضوع للفحوصات الطبية الالزمة، رغم الفائدة الواضحة لمثل هذه المعلومات من أجل اتخاذ قرارات معينة،  

 مثل إنجاب األطفال.

ثمَّ  لتجنب  إن  األخرى  التفسيرات  بخالف  هنا،  التفاؤل  حالة  على  اإلبقاء  بدافع  التجنب  سلوك  مع  يتوافقان  دليلين  ة 

( أن األشخاص الذين يفشلون في الخضوع للفحص الطبي )وإن كانوا على دراية بكونهم في حالة خطر( يتخذون 1المعلومات: )

ن خضعوا للفحص الطبي بالفعل واكتشفوا أنهم ال يحملون المرض، وأنها  قرارات حياتية، ال يمكن تمييزها عن موقف أولئك الذي

( أن األشخاص المعرضين لخطر 2مختلفة تماًما عن موقف الذين خضعوا للفحص الطبي واكتشفوا أنهم يحملون المرض، و)

 مرض. اإلصابة بمرض هنتنغتون يبدون متفائلين بشكل عام، فيما يتعلق بـ )عدم( أو احتمال إصابتهم بال

 التجنب بدافع التنافر المعرفي:  -7

أن الناس ال يرغبون في التعرض للمعلومات التي  Festinger (1957) (2) يقر علماء النفس الذين تبنوا نظرية فستنغر

(. ولقد توصلت األبحاث المتعلقة باتخاذ القرارات اإلدارية Abelson et al. 1968تتعارض مع المعتقدات الراسخة لديهم )انظر:  

 (. Schulz-Hardt et al. 2000إلى أن المديرين يتجنبون تعريض أنفسهم للحجج التي قد تتعارض مع قراراتهم األولية )

طبيعة    Smith(2013 ) و   Scherer, Windschitlوفي دراسة حول سلوكيات التماس المعلومات المتحيزة، راقب  

الحصول على المعلومات المؤكدة عندما يتم اتخاذ القرار األولي بصورة تعسفية، حيث رأوا أنها مدفوعةً برغبة معينة، بحيث  

ي هذه الدراسة، خضع مجموعة من مديري بعض الشركات األلمانية لتجربة معملية،  تكون متوافقةً مع تنبؤ أو اعتقاد معين. ف

تقوم على افتراضية معينة تقضي باتخاذ قرار يتعلق بشركة تفكر في االنتقال إلى موقع آخر. لقد قُدم لهم عدد متساٍو من الحجج 

ب بهذا الشأن. تشير النتائج إلى ميل هؤالء المديرين إلى  المؤيدة والمعارضة للقيام بهذه الخطوة، حيث طُلب منهم اتخاذ قرار مناس

تجنب المعلومات التي قد تتعارض مع القرارات السابقة، وإن كان من الممكن النظر إلى هذه المعلومات كونها ذات قيمة، فقد  

 تؤدي إلى اتخاذ قرارات مغايرة.

ة دافعًا يحمل ا  Chater  (2016) و  Loewenstein كما أفاد لناس على تجنب المعلومات التي قد ال تتناسب مع  أن ثمَّ

فهمهم للمجتمع المحيط. وعلى سبيل توضيح هذا التصور، يمكن القول إن الشيوعيين الغربيين في منتصف القرن العشرين قد 

 
 . )المترجم(. صاحب نظرية التنافر المعرفي، فستنغر ليون هو  2
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تحصى على مدار التاريخ  فشلوا في قبول الدليل المؤكد على الجرائم التي قام بها ستالين، وأن هذا واحدٌ من األمثلة التي ال تعد وال  

 اإلنساني التي توضح هذا المعنى.

 التجنب بدافع حفظ المكاسب االعتقادية:  -8

كثيٌر من أنماط تجنب المعلومات التي تحركها غريزة اللذة أو المتعة ينضوي على دافع ال يُعنى بالتركيز على االعتقادات 

، -مثل االعتقاد بأن فردًا ما قد أصيب بمرض خطير  -سارة في جوهرها غير السارة. وحيث  إن بعض هذه المعتقدات تبدو غير 

فيبدو اآلخرون منزعجين؛ بسبب أن هذا الفرد قد ألزم نفسه بتبني معتقد مخالف. في كثير من المواقف، يحرص الناس على  

 استثمار الوقت والمال والجهد بناًء على ما رسخ لديهم من معتقدات. 

الشخصي الكاثوليكي المتدين كثيًرا من وقته في الذهاب إلى الكنيسة، وإنفاق المال لدعمها، وعلى سبيل المثال: يقضي  

وبذل الجهد في االمتثال لمبادئها ومعتقداتها. في مثل هذه المواقف، يمكن للمعلومات أن تتعارض مع المعتقدات الكامنة وراء القيام 

. وإذا كان الجانب السلبي يشير إلى أن المعلومات الجديدة يمكنها أن تقوض بهذه العمليات النفعية، بما يهدد هذه المنافع نفسها 

المعتقدات الراسخة مقارنةً بالجانب اإليجابي المعني بتعزيز هذه المعتقدات، فعندئٍذ قد يختار الناس تجنب المعلومات؛ ألنها سوف  

 تضطر بالمكاسب العقدية بالنسبة إليهم. 

أن الناس يوظفون هذه المكاسب االعتقادية بهدف اإلشارة إلى قيمهم األساسية    Tirole   (2011) و   Bénabouيرى  

والتأكيد على هويتهم االجتماعية أمام أنفسهم. إن تجنب المعلومات التي قد تهدد تصور اإلنسان حيال هويته الشخصية يساعد  

 Golman  اء بنفسه إلى المستويات العليا. لقد تتبع  المرء على مواصلة االستمتاع بإحساسه بذاته والحفاظ على دافعيته نحو االرتق 

والتي تفيد أن الناس يهتمون كثيًرا بحفظ مكاسبهم االعتقادية   Tirole و  Bénabouهذه الفرضية التي أرساها    (2015)وآخرون  

ًء على معتقداتهم، إذ  ويرتبطون بها. لقد اقترحوا أن الناس يتجنبون المعلومات التي قد تتعارض مع المكاسب التي أحرزوها بنا 

أنهم يواجهون نوًعا من التحيز، وال يريدون النظر إلى المعتقدات التي أوصلتهم إلى تحقيق هذه المكاسب على أنها ربما كانت 

 خاطئة.
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 ثانيًا: تجنب المعلومات وفقًا لالعتبارات االستراتيجية: 

التعهد بتجنبها، ألنهم يتوقعون أن هذه المعلومات قد تؤثر ربما يتجنب بعض األشخاص المعلومات كنوع من االلتزام أو  

على سلوكهم المستقبلي أو سلوك اآلخرين. إننا سوف نشير إلى هذا السلوك على أنه تجنب للمعلومات وفقًا العتبارات استراتيجية  

وجود تفاعالت شخصية بين أكثر  معينة. ومن المثير للدهشة أن بعض هذه المواقف قد تظهر مع أفراد بعينهم، أي في حالة عدم  

الداخلي عندما يحاول المرء أن يكبل يديه    -من فرد واحد، وفقًا لما سيرد في القسم الفرعي التالي. وقد ينشأ التجنب االستراتيجي

على    أثناء مواجهة صراع داخلي معين. إن الشخص الذي يتاح أمامه االختيار بين تناول قطعة من الكعكة الجذابة وبين الحفاظ

صحة أفضل في المستقبل قد ال يرغب في معرفة مدى الضرر المترتب على تناول هذه الكعكة، ولذلك يكون في وسعه/وسعها أن 

يبرر تناوله للكعكة واالستمتاع بها في هذه اللحظة. وقد نفكر في مثل هذا الصراع الداخلي بحسبه صراًعا بين الحاضر والمستقبل. 

 من مجموعة متنوعة من الميكانزمات النفسية.  وقد ينشأ الصراع الداخلي

 التجنب بدافع التنافر الديناميكي:  -1

كيف أنه يمكن لصانعي القرار، الذين ال تتوافق خياراتهم مع المنافع المتوقعة، أن يدركوا   Wakker (1988)أوضح  

لقبول أو الرفض في المرحلة الثانية. يؤكد  حقيقة أن دقة المرحلة األولى من اليانصيب المعقدة قد تؤثر على تغيير خيارهم نحو ا

ذلك أنهم إذا كانوا متمرسين في هذا المجال، فقد يضطرهم ذلك إلى تجنب المعلومات المتعلقة بمخرجات المرحلة األولى، في 

 حين يلتزمون باتباع سلوك معين في المرحلة الثانية. 

 التجنب بدافع مقاومة اإلغراء: -2

لومات كأداة إلزامية للمشكالت األخرى المتصلة بضبط النفس. وفي حالة إذا ما كان الناس كما يمكن استخدام تجنب المع

( المثال  سبيل  على  الراهن،  الوقت  في  المناسبة  غير  الخيارات  بانتقاء  يمكن  Carrillo and Mariotti 2000متمرسين   ،)

ر في القرارات المتخذة بالمستقبل، وذلك حينما لألشخاص اإلفادة من سلوك تجنب المعلومات بهدف منع أنفسهم من إعادة النظ

يقعون في شبهة اإلغراء. إن غير المدخنين، على سبيل المثال، الذين يقنعون بأن النيكوتين يسبب اإلدمان، ربما بالغوا في تقدير 

فًا من أن المعلومات المخاطر الصحية ذات الصلة، وربما يتجنبون المعلومات التي تجعلهم يعيدون النظر في هذه المخاطر، خو

 Carrillo andقد تغريهم حقيقةً بالبدء في ممارسة التدخين بالفعل ) -فيما يتعلق بالمخاطر الصحية للتدخين -األقل إثارة للخوف

Mariotti 2000 .) 
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 التجنب بدافع اإلبقاء على الدافعية:  -3

بعض أنواع هذه المعلومات إلى تثبيط   قد يتجنب الناس، في بعض الحاالت، االطالع على المعلومات؛ خشية أن تؤدي

  أن هناك ما يمكن أن يبرر حدوث هذا الخوف. كما اختبر   Goulas  (2015)و    Megalokonomou العزائم والهمم. ولقد أفاد

Huck, Szech    و Wenner   (2015)مدى تأثير المعلومات على التحفيز في إحدى الدراسات التجريبية. واقترح Bénabouو 

Tirole  (2012)  نموذًجا لتجنب المعلومات بحسبه استراتيجية مناسبة للتعامل مع المشكالت الناجمة عن التحيز الراهن الذي قد

يدفع األشخاص إلى بذل القليل من الجهد فيما يتعلق بالمهام ذات المردود المرتفع. ووفقًا لهذا النموذج، يتجنب الناس المعلومات 

 قيقية، بهدف الحفاظ على الثقة المفرطة بغية تعويض هذا النقص التحفيزي.المتعلقة بقدراتهم الح

 التجنب بدافع التحيز االستعراضي:  -4

ربما يكون مفيدًا للمرء، في بعض المواقف مثل التدريس، أن يتكهن بما يعتقده اآلخرون. مثال ذلك: قد يرغب بائع  

المنتج المعيب في تحديد سعر ثابت له، ليعرف ما إذا كان المشترون المحتملون سيالحظون عيوب هذا المنتج. وبالمثل، يستطيع 

لية إذا ما تسلح بالمعرفة التي تؤكد ما يعرفه الطالب بالفعل. في ضوء هذه المواقف، المدرس أن ينقل المعلومات بشكل أكثر فعا 

استطاع البحث العلمي أن يوثق لنا ظاهرةً ما، يقوم فيها األفراد األكثر درايةً بالمعلومات بـ "استعراض" ما لديهم من معرفة  

 ,curse of knowledge( "Camerer, Loewensteinعرفة   متميزة على األفراد الذين هم أقل معرفةً. ونظًرا ألن "لعنة الم

and Weber 1989 ،هذه تشوه القرارات الفردية، وتجعلها ضارةً بشكل عام، عندئٍذ يجب أن يتجه الناس إلى تجنب المعلومات )

 ومن ثمَّ تجنب التعرض لهذه "اللعنة المعرفية".

يمكن للمعلومات أن تحدثه من تشويه لهذه القرارات، وبالتالي قد رغم ذلك، هناك قرائن تثبت أن الناس قد ال يقدرون ما  

( المالية  للخسارة  تعرضهم  وقد  المختلفة  قراراتهم  تشوه  معلومات   Loewenstein, Moore, and Weberيحصلون على 

القليل من  (. وعليه، فإن تجنب المعلومات بغرض تقليل التحيز االستعراضي هو مجرد احتمال نظري، وإن كان هناك  2006

األدلة التي تشير إلى أن الناس يتجنبون المعلومات بالفعل لهذا السبب. ويمكن أن يكون تجنب المعلومات عالًجا فعااًل ألي نوع  

من التحيز االستعراضي الذي ينضوي على معلومات. وعلى سبيل المثال: اكتشف الباحثون أن تقييمات قرارات اآلخرين تكون  

)قاسيةً بشكل مفرط نت النتيجة المتوقعة للقرار المتخذ   Baron andيجةً للتحيز اإلدراكي المتأخر: أي التصور الخاطئ تجاه 
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Hershey 1988 إن تقييم القرار قبل معرفة ما إذا كان سيترتب عليه نتيجة مناسبة أو غير مناسبة من شأنه القضاء على هذه .)

 المشكلة. 

 التجنب بدافع التخلي عن المسؤولية:  -5

عض المواقف، قد ال يرغب الناس في الحصول على المعلومات، ألنهم يخشون من أن حصولهم عليها قد يجعلهم  وفي ب

يشعرون بالتعرض للمساءلة، بسبب اإلهمال أو السلوك غير األخالقي المتلبس بهم، ما يؤدي بهم إلى إنكار الذات. ورغم أننا قد 

الداخلية، إال أن حالة اإلنكار هذه قد تساعد على حماية المرء من اإلدانة،   -صنفنا هذا النمط ضمن فئة االستراتيجيات الشخصية

الذي يعتقد يقينًا أنه يحق له الحصول على خصم   -أو تفادي الخوف والعقوبة من جانب اآلخرين. وقد يفضل الفرد الدافع للضرائب

ية. وفي الحقيقة، قد يساهم القانون في التشجيع  أال يتشاور مع محاسٍب ال يسعه سوى الحديث عن أخذ القيمة الضريب  -ضريبي

على تجنب المعلومات من خالل تحمل الفرد المسؤولية الجنائية عن اإلهمال فقط، وذلك في حالة إذا كان الشخص يعرف أو  

 يٌتصور أنه يعرف بوجود خطر على حياة اإلنسان أو سالمته. 

انية إزاء اآلخرين، فإن األشخاص الذين هم على وشك االستسالم  ومثلما يتجنب الناس المعلومات كي يتصرفوا بطريقة أن

لإلغراء قد يتجنبون المعلومات التي قد تشعرهم بالذنب بسبب موقفهم من االستسالم للفعل أو تقاعسهم عن القيام بهذا الفعل. وقد  

في سلوك معين بدافع الرغبة الشديدة في  يختار الفرد، مثالً، عدم التعرف على العواقب الصحية على المدى الطويل حال انغماسه  

هذا الفعل. مثال ذلك: قد يفضل مدخنو السجائر عدم معرفة المخاطر الصحية المرتبطة بالتدخين، ما لم تكن لديهم دوافع راسخة  

 لإلقالع عن التدخين. 

ريد الحصول على  وعلى غرار ذلك، قد يرغب الشخص الجائع في االستمتاع بوجبة عالية السعرات الحرارية، وال ي

(. في هذا الموقف، يعد عدم االنتباه Loewenstein and O’Donoghue 2006معلومات غذائية معينة قبل طلب العشاء )

إلى    -فيما يتصل بالسعرات الحرارية  -للمعلومات سلوًكا عقالنيًا تماًما، في حين قد يؤدي فرض المعلومات على رواد المطعم

التي يطمحون إليها عند زيارته. وهذا يشير إلى أن المعلومات قد يتم تجنبها إذا كانت تدفع الشخص   التقليل من مستوى الرفاهية

 إلى تغيير رأيه أو انطباعه.
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 التجنب بدافع االحتفاظ بالمعلومات لوقت متأخر:  -6

ت الراهن. وقد تنشأ  يعد التجنب االستراتيجي للمعلومات بمثابة الوسيلة المناسبة للتأثير على اإلجراء المتخذ في الوق

حالةٌ مثيرة لالهتمام عندما يكون القرار المتخذ في الوقت المتأخر هو الحصول على المعلومات أو تجنبها، فإذا كانت المعلومات  

أكثر متعة الكتشافها من جانب الشخص في وقت الحق، فسوف يحرص على حفظها بشكل استراتيجي، حيث يتطلب مثل هذا 

سبة، تجعل المعلومات أكثر قيمة في المستقبل مما هي عليه اآلن في الوقت الحاضر. ومن األسباب المحتملة أن  الدافع أسبابًا منا 

 المعلومات المتأخرة قد تأتي مع أجزاء أخرى من المعلومات، بحيث يكمل بعضها بعًضا.

 ,Elyاكتشاف المعلومات )  وثمَّ سبٌب آخر يتمثل في الجهل الذي يخلق التشويق، وما يترتب عليه من تعزيز تجربة

Frankel, and Kamenica 2015  وعلى سبيل المثال، ربما ال يرغب شخٌص ما، يشاهد مباراة كرة قدم مسجلة، في معرفة .)

تجنب  يؤدي  الحاالت،  هذه  مثل  في  إليه.  بالنسبة  متوقعة  للمباراة  النهائية  النتيجة  سيجعل  ذلك  ألن  األهداف،  تسجيل  تم  متى 

وقٍت معين إلى الحصول عليها في وقٍت الحق. بمعنى أنه إذا اتضح أن النتيجة غير المؤكدة إيجابية )كأن يفوز أحد المعلومات في  

األشخاص بواحدة من الجائزتين المرغوب فيهما، لكنه لم يعرف بعد أيًا منهما(، فإن تأخير القرار هنا قد يزيد من شوقه الناتج عن  

 (.Loewenstein 1987التوقع )

ت في إن  باالستمرار  للشخص  يسمح  أن  شأنه  من  اليقين،  حالة عدم  الحفاظ على  من  به  يتصل  المعلومات، وما  جنب 

االستمتاع بالتفكير في مجموعة من النتائج الجيدة المحتملة الحدوث في المستقبل. إن مثل هذا السلوك قد يكون نادًرا، ألنه يجب  

ية، بحيث يكون مستعدًا للبعد عن حالة اإلثارة العاجلة كي يحقق نتائج جيدة  على المرء أن يكون متطوًرا وصبوًرا بدرجة كاف 

توافق توقعاته. ومن بين األمثلة المألوفة لدى البعض أن يتجنب اآلباء المعلومات المتعلقة بجنس/ نوع أطفالهم حتى يحين موعد  

اب ولد، وقد يستمتعون بشكل خاص بحل هذا الشك ساعة الوالدة؛ إذ أنهم، طوال فترة الحمل، قد يتوقعون متعة إنجاب فتاة أو إنج 

 الوالدة.

وفي سياق التفاعالت الشخصية، قد يتم تجنب المعلومات في األماكن العامة كاستراتيجية للقيام ببعض األدوار االستثنائية 

جعلها متاحةً أمام  األخرى. إن هذا السلوك قد يتخذ عدة أنماط، وفي بعض المواقف، قد يؤدي الحصول على المعلومات   إلى 

اآلخرين، ما قد يمثل مشكلة فعلية )مثال: أن تسمح إحدى المؤسسات الخيرية للباحثين الخارجيين بتقييم فعاليتها(. في هذه المواقف،  
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 Brocasيعد تجنب المعلومات نتيجة عرضية لما يريده اآلخرون من اإلبقاء على حالتهم الخاصة بعدم االطالع على المعلومات )

and Carrillo 2007 .) 

وفي حاالت أخرى، قد يعلن الشخص عن أنه لم يحصل على معلومات خاصة، كنوع من التعهد أو اإللزام، حتى ال 

يستند اآلخرون إلى ما لديه من معارف معينة حال تعاملهم معه. إن هذا التعهد قد يؤدي إلى تغيير مثالي في استراتيجية التعامل  

بالنسبة للفرد نفسه ) مع اآلخرين، بينما يف (. كما يمكن للتجنب Schelling 1960; Ponssard 1976ضي إلى نتيجة أفضل 

 (. Schelling 1956; 1960االستراتيجي للمعلومات أن يعزز من الموقف التفاوضي للفرد )

 اآلثار المترتبة على تجنب المعلومات:

 القرار: التأثيرات المفيدة وغير المفيدة في مجال صنع  -1

ربما تبرز العاقبة األكثر وضوًحا فيما يتعلق بتجنب المعلومات في أنها سلوٌك يحرم الناس من الحصول على المعلومات  

التي قد تكون مفيدةً أو تساعدهم في تعزيز ما يتخذونه من قرارات في المستقبل. وعلى سبيل المثال: حينما يعجز المعلمون عن 

العمل تقييمات  في  االطالع على  التدريسي  أدائهم  المعبرة عن  المرتدة  التغذية  الحصول على  في  يخفقون  التدريسية، فسوف  ية 

 المقابل، والتي من شأنها أن تعزز هذا األداء في المستقبل.

وكذا الحال بالنسبة للمستثمرين الذي ال يرغبون في المغامرة في حالة ركود األسواق المالية، ذلك أنهم ربما يُحرمون 

حصول على المعلومات المفيدة. ولكن بشكل عام، يالحظ أنه عند تقييم ما إذا كان تجنب المعلومات قد ينتج عنه مكاسب أو  من ال

خسائر معينة، يحتاج الفردُ أن يدرك أن الناس غالبًا ما يتجنبون المعلومات ألسباب مقنعة تماًما؛ إذ أن الحصول على المعلومات  

،  Leahy (2015)و  Caplinأدرك واضح، ضمن حسابات الرفاهية التي يسعى إليها اإلنسان. لقد أو تجنبها يجب أن يقع، بشكل 

Schweizer   (2013) وSzech   ،Lipnowski  و Mathevet   (2015)   هذه الحقيقة عندما اقترحوا بعض اآلليات المناسبة

 السياق. لتقديم المعلومات للمرضى المصابين بالقلق، على سبيل المثال، في هذا 

 االنتهاكات األخالقية:  -2

السلوك غير    Sezer  (2016) و  Bazerman الحظ فشلوا في مالحظة  الذين  كم األشخاص  تخيل  الصعب  من  أنه 

األخالقي الذي يقومون به، بيد أن المواقف غير األخالقية غالبًا ما تكون غامضة، إذا ما كان هناك دافٌع وراء القيام بها، حيث  
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ع الناس لعدم النظر في السلوكيات الغامضة يمكن للمرء أن يحافظ على اعتقاده إزاء هذه السلوكيات بشكل خاص. وبذلك يكمن داف

في تجنب احتمالية كشف الجانب غير األخالقي في السلوك المتخذ. ويجادل الباحثون، هنا، بأن الفشل في تحديد السلوك المشكوك  

الفشل في معرفة  فيه، وما قد يترتب عليه من تمكين السلوك غير األخالقي المحتمل، يعد بحد ذاته موقفًا غير أخالقي. وقد يؤدي

 السلوك غير األخالقي )عن طريق تجنب المعلومات( إلى التقليل من مدى صرامة حكم اآلخرين على الفعل. 

وعلى سبيل المثال: ربما تقوم شركات األدوية، التي تمتلك براءة اختراع عقار بدون بدائل، ببيع حقوق تسويق الدواء  

قد تقوم برفع سعر بيع هذا الدواء الحقًا. وهذا ما قد يؤدي إلى غضب الجماهير،  إلى شركة صغيرة بسعر مرتفع، والتي بدورها  

وفي بعض   باألساس.  المصنعة  الشركة  سمعة  المقابل  في  ويحمي  التسويق،  حقوق  تملك  التي  الشركة  إلى  الغضب  يوجه  مما 

ستوجب إبالغ اآلخرين. مثال ذلك: قد  المواقف، قد يترتب على اكتشاف المعلومات تحمل نوعٍ من المسؤولية األخالقية التي ت

يكون األشخاص المصابون بأمراض جنسية مجبرين أخالقيًا على مشاركة المعلومات مع شركائهم المحتملين. وقد يفضل الشخص  

الذي يخشى اإلصابة بمرض جنسي عدم الخضوع للفحوصات الطبية، كي ال يقع في أزمة أخالقية تتمثل في مشاركة األخبار 

 التي سوف تكشف عنها نتائج تلك الفحوصات.السيئة 

 تفشي األمراض:  

هذه  انتشار  في  يساهم  أن  يمكن  اإليدز،  مثل  المعدية،  األمراض  حول  الالزمة  الطبية  الفحوصات  إجراء  تجنب  إن 

 ,Brashersباإلثارة )األمراض. وحيث إن المرء قد يفكر بطريقة عقالنية، ويختار عدم إجراء هذه الفحوصات، ما يعطي شعوٌر  

Goldsmith and Hsieh 2002  تخوفًا من الحصول على نتيجة إيجابية، ولكن هذا النمط من تجنب المعلومات قد يترك آثاًرا ،)

سلبية على اآلخرين، وعلى المجتمع ككل. وقد يخفق الفرد الذي لم يخضع للفحص الطبي في اتخاذ التدابير الالزمة لمنع تفشي  

 (. Caplin and Eliaz 2003اآلخرين، بما يؤثر على الصالح العام بين أفراد المجتمع ) المرض وإصابة

 التفكير الجماعي:  -3

قد يؤثر سلوك تجنب المعلومات على اتخاذ القرارات الجماعية، ذلك أن الكثير من القرارات األكثر أهمية غالبًا ما يتم 

، ولكن التفاعالت الشخصية قد تزيد من الدوافع المؤدية إلى تجنب اتخاذها بصورة جماعية، أي من قبل مجموعات من األشخاص

نموذًجا رائعًا حول هذه التأثيرات في ورقة بحثية نشرها بعنوان "التفكير الجماعي"،     Bénabo (2013)المعلومات. لقد قدم  

جماعي نحو اإلجماع، غالبًا ما  عندما يميل الرأي ال، حيث تدور حول أنه  Janis(1972)وهي ظاهرة نوقشت ألول مرة من قبل 
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يجد الناس أنه من المنطقي أن يتبنى كٌل منهم المعتقدات المشتركة فيما بينهم، باعتبارها معتقدات خاصة بهم وتمثلهم بالفعل، بدالً  

قية، ولكنهم  من االهتمام بجمع المعلومات المرتبطة بهذه المعتقدات والبحث في شأنها، حتى وإن كانت المعتقدات نفسها غير منط

يكتفون بفكرة اإلجماع على اعتقادها والتمسك بها. رغم ذلك، فإن ندرة المعلومات تجعل من الصعب بمكاٍن على أفراد المجموعة 

 تصحيح معتقداتهم غير العقالنية بالضرورة.

 التحيز المؤكد:  -4

بنظرية التعرض االنتقائي وتجنب   ( نمًطا شائعًا للمعتقدات المشوهة المرتبطةNickerson 1998التحيز المؤكد )يعد  

(، حيث ينضوي هذا النمط على الكثير من المظاهر السلبية المتنوعة،  Jonas et al. 2001; Hart et al. 2009للمعلومات )

العالج  فقد يتسبب هذا السلوك، على سبيل المثال، في قبول الناس للعالج الطبي غير الفعال )وقد يحكمون الحقًا على فعالية هذا  

(، وربما يؤدي ذلك أيًضا إلى حدوث حالة من الجمود العلمي، وذلك  Nickerson 1998على خالف ما يبدو عليه في الحقيقة( )

 عندما يفشل العلماء في مواجهة تصوراتهم أو تجديدها استجابةً للتحديات الصحيحة من جانب اآلخرين. 

الجديدة ال تنتصر اعتمادًا على إقناع الخصوم بشأنها، بل في  ، فإن "الحقيقة العلمية  Max Planckوبحسب ما أفاد  

الواقع يفنى هؤالء الخصوم في النهاية، وينشأ جيٌل جديد يصبح متآلفًا مع تلك الحقيقة". وقد يبرر الباحثون، الذين يعانون من 

م الخاطئ، ويُقنعون أنفسهم بتكرار  سلوك التحيز المؤكد، ما يمرون به من تجارب فاشلة استنادًا إلى عامل الصدفة أو التصمي

 ,Simmonsالتجارب المماثلة حتى الوصول للنجاح، ثم يستنتجون بمزيد من الثقة أن فرضياتهم األولية كانت صحيحة )انظر: 

Nelson, and Simonsohn 2011 .) 

عاون فيها الباحثون، أو وبالنسبة لحاالت التأليف المشترك في الوسط األكاديمي، وغيرها من المواقف األخرى التي يت

يفوضون هذه المهمة إلى من هم خارج الوسط األكاديمي، إذ يعتمدون على نزاهة من يعملون معهم ومدى حسن نواياهم. رغم  

ذلك، وبعد تفويضهم في القيام بمهام أكاديمية مشتركة، ربما تجنبوا التعامل مع المعلومات التي تكشف عن الثقة الزائفة حيالهم. 

من   المتعلقة إن  التحذيرية  اإلشارات  مالحظة  عن  عمدًا  يتغافل  قد  بحثية  مشروعات  في  العليا  الدراسات  طالب  مع  يتعامل 

 Bazerman and Sezerبالممارسات الغامضة أو االحتيالية الواضحة بجالء بين أوساط الطالب )انظر، على سبيل المثال،  

2016 .) 
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 التحيز اإلعالمي:  -5

المع الناس  تجنب  ما  هذه  إذا  تدعم  التي  المعلومات  على  االطالع  فقط  وطلبوا  الحالية،  معتقداتهم  تهدد  التي  لومات 

التصورات، فمن الطبيعي لوسائل اإلعالم المختلفة أن تسعى إلى توفير المعلومات التي يطلبها الجماهير. وفي سبيل المنافسة نحو 

ليب تحفيزية معينة لتقدم تغطيةً متحيزةً لألحداث المختلفة، بحيث جذب المزيد من القراء والمشاهدين، تعتمد وسائل اإلعالم أسا 

تتناغم مع انطباعات الجمهور المستهدف الذي يسعى لالطالع على هذه المعلومات المتوافقة مع معتقداته. وفي كتابه بعنوان 

"Republic.com 2.0  أشار  ،"Sunstein   (2007, p. 16)  كبيرة وعودًا  حملت  اإلنترنت  أن  طابع   إلى  إضفاء  نحو 

الديمقراطية، وذلك من خالل السماح بنشر المعلومات المتنوعة بصورة غير مسبوقة من قبل. رغم ذلك، فقد نوه إلى أن التنوع 

 األكبر في المعلومات يحدث أيًضا عندما يُعرض الناُس أنفسهم بشكل انتقائي لوجهات نظر تتوافق مع وجهات نظرهم الحالية.

أن قراء الصحف اليومية ربما يميلون إلى معرفة األخبار التي تتوافق  Shapiro  (2010)و Gentzkowاكتشف لقد 

مع أيديولوجيتهم السياسية، بحيث تستجيب المؤسسات الصحفية بقوة لما يفضله هؤالء القراء. وبالمثل، ربما يتعرض مستخدمو 

(  Bakshy, Messing, and Adamic 2015ع معتقداتهم السياسية )الشبكات االجتماعية للقصص اإلخبارية التي تتوافق م

 بطبيعة الحال.

 االستقطاب السياسي:  -6

يرتبط مفهوم االستقطاب السياسي ارتباًطا وثيقًا بمشكلة التحيز اإلعالمي. ويحدث هذا االستقطاب ليس فقط بسبب اهتمام  

الراسخة، بل ألنهم ينخرطون في مجموعة واسعة من السلوكيات التي تساهم في  الناس بانتقاء وسائل اإلعالم التي تدعم آراءهم  

التعرض االنتقائي للمعلومات. وخير مثال على هذا السلوك يحدث عند انتقال الناس للعيش في منطقة جغرافية يشاركون فيها  

 السكان وجهاَت نظرهم وسلوكياتهم. 

ليالً واضًحا على هذا النمط من العزل السكني المبني على القيم. وكما  وهناك اتجاه حديث في الواليات المتحدة، يقدم د

ذكرت صحيفة اإليكونوميست، "يميل الشعب األمريكي بشكل متزايد إلى العيش بين جيران لهم نفس نمط التفكير"، حتى عندما 

دثات أو مناقشات تبرز مثل هذه  ال يستطيع الناس تجنب مقابلة أشخاص آخرين يختلفون معهم، فإنه يمكنهم تجنب إجراء محا 

(. وبينما يؤدي تجنب  Bishop and Cushing 2008" )The Big Sortاالختالفات فيما بينهم، وفقًا لما ذُكر بكتاب بعنوان "
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أن االستقطاب    Druckman, Peterson, and Slothuus (2013)المعلومات المخالفة إلى حدوث حالة االستقطاب، يوضح  

 جنب المعلومات في المقابل. نفسه يؤدي إلى ت

 إنكار التغير المناخي:  -7

يعد التغير المناخي قضية استقطابية ذات أهمية خاصة، قياًسا إلى التهديد الذي يشكله على اإلنسانية جمعاء. ورغم أن 

مكن التخفيف من حدته الغالبية العظمى من العلماء يعتقدون أن تغير المناخ أمر حقيقي بالفعل، يحدث بفعل البشر، وإن كان من الم

هذه   مثل  يرفضون  المتحدة  الواليات  في  األشخاص  من  كبيرة  أعدادًا  أن  إال  المنظمة،  البشرية  االستجابة  خالل  من  وآثاره 

كانت لوقت   التي-المتحدةاالستنتاجات. إن رفض واقع التغير المناخي يجعل من الصعب، إن لم يكن مستحيالً بالنسبة للواليات  

 تسن سياسات معينة للحد من هذه االنبعاثات في المستقبل. أن-العالم دٍر النبعاثات غازات االحتباس الحراري في قريب أكبر ُمص

  Kahan, Jenkins- Smith    إن رفض اإلجماع العلمي على هذا النحو يعني تقريبًا تجنب المعلومات ذات الصلة. وجد

متباينة يختلفون بشدة حول مدى خطورة التغير المناخي، وأن   أن األشخاص الذين لديهم مواقف سياسية  Braman(2011  ) و

(.  Kahan et al. 2012كال الفريقين يميل إلى تشويه سمعة نتائج األبحاث التي تتعارض مع وجهات نظر كٍل منهما )انظر أيًضا:  

لى درجة الدكتوراه، وهو عضو  وعلى سبيل المثال، اختلف المؤيدون والمعارضون لنظرية المناخ حول أحد الباحثين الحاصلين ع

في األكاديمية الوطنية األمريكية للعلوم، إذا ما كان بالفعل "خبيًرا" في مجال اهتمامه، حيث كان وجه االختالف يعتمد على مدى  

(، وعلى هذا األساس،  Kahan, Jenkins-Smith, and Braman 2011توافق وجهة نظره العلمية مع آراء كٍل من الفريقين )

 تقييمه من حيث المعرفة والخبرة.يتم 

ومن المثير للدهشة بالنسبة لمؤيدي نظرية المناخ أن االعتقاد بالتغير المناخي ال عالقة له بمستوى الفرد من الناحية 

 Don’t Even Think(. وفي كتاٍب، حول إنكار التغير المناخي، بعنوان "Kahan et al. 2012المعرفية أو الخبرة الميدانية )

About It  سعى ،"Marshall (2014)    إلى فهم السبب وراء تجاهل دول العالم إلى حد كبير لمشكلٍة تمثل تهديدًا على األجيال

الباقية على قيد الحياة اليوم، حيث انضوى هذا التفسير على ما يخص ظاهرة تجنب المعلومات، ذلك أننا ال نقبل االعتقاد بالتغير  

في تجنب القلق الذي يولده والتغيرات العميقة التي يوجبها تباًعا. وفي هذا السياق، ال تختلف هذه الظاهرة    المناخي؛ إذ ال نرغب

 أو هذا السلوك عن أي تهديد محوري آخر، ربما يحدق بالعالم في المستقبل.
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 مالحظات ختامية: 

ومات، اعتدنا على النظر إلى المعلومات رائدًا في التحليل االقتصادي للمعل  George Stiglerستجلر   منذ أن كان جورج

كونها وسيلة لتحقيق غاية )عادةً ما تكون مادية(، ذلك أنه يُنظر إلى المعلومات على أنها ذات قيمة إلى مدى معين، بالقدر الذي 

مفاداها أن الناس    يعزز عملية اتخاذ القرار. وتشير األبحاث الريادية في مجاالت االقتصاد وعلم النفس وعلم األعصاب إلى نتيجة

 ال يحصلون على المنفعة فقط مما يملكونه من ممتلكات وخبرات، وإنما أيًضا من واقع ما يعتقدون من تصورات وآراء. 

عام   Thomas Schellingهذا، وتشمل اإلسهامات البذرية من هذا المنظور ما جاء في بحث بقلم توماس شيلينج  

، بواسطة عالم النفس روبرت 1986"، وورقة بحثية نشرت عام  The Mind as a Consuming Organبعنوان "  1987

"   Robert Abelsonأبيلسون   دراسة  Beliefs are Like Possessionsبعنوان  )مثل  األعصاب  علم  أبحاث  وتشير   ."

Knutson and Peterson 2005العاجلة المنافع  يستمدون  الناس  أن  إلى  واأللم  –(  بالمتعة  ال  -كالشعور  من  من خالل  تعلم 

(. إن معظم األمور المهمة تحدث  Berns et al. 2006; Loewenstein 1987المواقف التي يشهدون فيها المكاسب والخسائر )

"داخل أدمغتنا"، وحيث يوجد الكثير من الوسائل التي غالبًا ما تُتَّبع عند تفسير نفس المعلومات، فإن كيفية تفسير المعلومات ربما  

 لمحتوى الموضوعي للمعلومات. تحظى بنفس أهمية ا

إن تجنب المعلومات يقدم رؤية أكثر وضوًحا فيما يتعلق بالتعقيدات الحقيقية التي تُضني العقل اإلنساني وتهلكه، فمن  

ناحية يتجنب الناس المعلومات ألسباب اقتصادية مألوفة، تعزز النتائج المادية في النهاية، كما يتجنب الناس المعلومات من ناحية 

أخرى ألسباب متفاوتة لم ترصدها التحليالت االقتصادية الشائعة. وفي بعض المواقف، يتجنب الناس المعلومات ليحظون برخصة 

التصرف وفق ما يرغبون، استنادًا إلى قاعدة "اإلنكار الظاهري" للسلوكيات غير األخالقية، ليس فقط من أجل اآلخرين، ولكن 

الناس غ  ما يتجنبون المعلومات لمجرد أن الحصول عليها سوف يجعلهم يشعرون بالسوء، ألن  أيًضا من أجل أنفسهم. إن  البًا 

 المعلومات تقدم فوائد مباشرة، وغالبًا ما تكون سلبية بالنسبة إليهم.  

وكما أوضحنا آنفًا، هناك الكثير من االتجاهات البحثية في مجاالت االقتصاد وعلم النفس التي إما عالجت بشكل مباشر، 

و، ارتبطت بظاهرة تجنب المعلومات. وفيما يتصل بأساليب تجنب المعلومات، لم يكن اإلنتاج الفكري منظًما بطريقة متماسكة  أ

عند معالجة هذا الموضوع. وبالنظر إلى اآلثار المترتبة على تجنب المعلومات، ركزت األبحاث على تناول الجوانب السياسية 

راد المعرضين لخطر اإلصابة بالعدوى على إجراء فحوصات طبية حول فيروس نقص المناعة  الهامة والعاجلة، مثل: تشجيع األف
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البشرية بشكل متكرر، أو التغلب على األدلة العلمية المرتبطة بظاهرة التغير المناخي. إننا ال نأمل أن تساهم هذه المراجعة العلمية  

اد وحسب، بل أن تساعد كذلك في طرح خطوط جديدة في  في عرض موضوع بحثي غير معروف نسبيًا من جانب رجال االقتص

 مجال الدراسات النظرية واإلمبريقية ذات الصلة بهذا الموضوع من جانب الباحثين، في المستقبل. 
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ABSTRACT 

Despite the availability of millions of information resources on the internet, the Arabic digital content 

represents a relatively small percentage compared with the information available in other languages. 

The size of Arabic content, the lack of an adequate number of Arabic databases that organize this 

content and make it available to the Arab reader, and the lack of novelty and originality are the main 

issues that feature the Arabic content on the internet. The aim of the current study is to clarify the Arab 

scholars’ perception regarding the quality, reliability, and suitability of Arabic digital content that is 

available on the internet.  A quantitative approach was adopted in this study in order to answer the 

research questions. A questionnaire was distributed online among a sample of Arab scholars to 

determine the quality and reliability of the Arabic digital content. Moreover, the questionnaire tried to 

identify the extent to which the current Arabic digital content meets the growing information needs, to 

identify the Arab scholars’ uses of Arabic content, and to discover the criteria that determine the digital 

content suitability. The findings of this study revealed that Arab scholars believe that Arabic digital 

content is weak and there is a lack of originality.  In addition, the results indicated that Arabic digital 

content on the internet does not satisfy the scholars' needs which enforce them to use English 

information resources to compensates for the lack of Arabic resources. The study recommended the 

necessity of establishing mechanisms to support Arabic digital content and increase the academic 

institutions' role in enhancing Arabic digital content by encouraging and supporting scholarly research 

in the Arabic language. 

Keywords: Digital content, Information needs, Information resources , Arabic language, Scholarly 

content . 
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 الملخص 

المعلومات المتاحة على شبكة اإلنترنت إال أن المحتوى الرقمي العربي يمثل قدًرا ضئيال بجانب رغم ماليين مصادر  

غيث المعلومات المتوافرة بلغات أخرى. ونظًرا ألن المحتوى الرقمي العربي يعاني من مشكالت متعددة منها أنه ال يمكن أن  

للقارئ العربي، باإلضافة إلى عدم يقارن بالمحتوى المتاح بلغات أخرى وعدم وجود منافذ متعددة   تنّظم هذا المحتوى وتتيحه 

الباحثين العرب حول جودة وموثوقية ومالءمة المحتوى الرقمي  حداثته وضعفه فقد سعت الدراسة الحالية للتعرف على رأي 

أداة االستبانة لتحقيق أهداف  العربي المتاح على شبكة اإلنترنت. قامت الدراسة الحالية باستخدام المنهج الكمي من خالل استخدام

الدراسة والتي تمثلت في تحديد مدى جودة وموثوقية المحتوى الرقمي العربي، التعرف على مدى تلبية المحتوى الرقمي العربي 

تحدد الحالي لالحتياجات المعلوماتية المتنامية، التعرف على استخدامات الباحثين العرب للمحتوى العربي واكتشاف المعايير التي  

مشاركا. وقد خلصت الدراسة إلى ضعف   98مدى مالءمة المحتوى الرقمي للباحثين العرب. وقد بلغ عدد المشاركين في االستبانة  

الرقمي   المحتوى  توظيف  مجاالت  قلة  إلى  باإلضافة  العرب  للباحثين  العربية  باللغة  المتاحة  المعلومات  وعدم مالءمة مصادر 

وى المتاح باللغة اإلنجليزية كونه بديال لضعف المحتوى العربي. وأوصت الدراسة بضرورة وضع  العربي وحاجة الباحثين للمحت

آليات لدعم المحتوى الرقمي العربي وزيادة اهتمام المؤسسات بتفعيل دور البحث العلمي في تعزيز المحتوى المعرفي الرقمي 

 . العربي بتشجيع ودعم البحوث العلمية العربية

 

 . المحتوى الرقمي، االحتياجات المعلوماتية، مصادر المعلومات، اللغة العربية، المحتوى العلمي: المفتاحيةالكلمات 
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   المقدمة

ساهمت ثورة اإلنترنت في تعزيز الفهم العالمي المشترك للقضايا المعلوماتية من خالل المحتوى الذي ينشر باللغات العالمية في 

صيغة مقاالت علمية أو تقارير وحوارات أو غيرها من أشكال المعلومات المختلفة. ونتيجة لهذا الدور الكبير للمحتوى المنشور 

من الدول المتقدمة وضعت استراتيجيات واضحة لتعزيز حضورها على اإلنترنت من خالل تعزيز   على اإلنترنت، فإن العديد

والمجتمعية،  والبحثية  العلمية  والمؤسسات  الجامعات  بادرت  وكيفاً. ولذلك  كماً  ثقافاتها  والمعبر عن  بلغاتها  المنشور  المحتوى 

ة على اإلنترنت. ونتيجة لهذه الجهود نجد أن المحتوى المنشور  باإلضافة إلى األفراد في نشر المحتوى الرصين وإتاحته للعام

نوعية   ينعكس على  وهو ما  والثقافات  الدول  بين  تتفاوت  المبذولة  الجهود  هذه  أن  إال  متسارع.  باضطراد  ينمو  اإلنترنت  على 

لصينية نجد ضعفاً ملحوظاً في المحتوى المحتوى المنشور. فبينما نجد كماً هائالً باللغة اإلنجليزية واللغات األوروبية والروسية وا

العربي المنشور. يضاف إلى ضعف المحتوى العربي افتقاده إلى الدقة والموثوقية والتنوع في المجاالت العلمية المختلفة. ولذلك  

مته  تهدف هذه الدراسة إلى استطالع وجهات نظر الباحثين العرب حول المحتوى العربي المنشور من حيث جودته ومدى مالء

 الحتياجاتهم.  

 أهمية الدراسة:  

يكتسب موضوع المحتوى الرقمي العربي أهمية كبيرة نتيجة وجود حاجة ماسة من قبل الباحثين العرب إلى إيجاد محتوى علمي 

 يخدم احتياجاتهم البحثية ويغطي موضوعات متنوعة باللغة العربية. وفي الحقيقة رغم وجود محتوى علمي هائل باللغات األخرى 

إال أن اللغة العربية كونها لغة يتحدث بها ماليين البشر مازالت تعاني من عدم االهتمام بها كلغة رئيسية للبحث العلمي في الوطن 

العربي، ولذلك تسعى الدراسة الحالية إلبراز تصورات الباحثين العرب حول المحتوى الرقمي العربي المتاح على شبكة اإلنترنت 

 على واقع المحتوى الرقمي العربي على شبكة اإلنترنت.   وذلك في مسعى للتعرف

 :وتساؤالتها الدراسة مشكلة

المحتوى الرقمي   مع األهّمية المتزايدة للمحتوى الرقمي، ورغم وجود ماليين مصادر المعلومات على شبكة اإلنترنت إال أن 

العربي يمثل قدًرا ضئيال بجانب غيث المعلومات المتوافرة بلغات أخرى. وال يعد حجم المحتوى الرقمي العربي المنشور على  

لمرتبطة به، بل يرتبط المحتوى الرقمي العربي بإشكاليات أخرى متنوعة منها: جودة المحتوى، شبكة اإلنترنت اإلشكالية الوحيدة ا 
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إمكانية الوصول إلى المحتوى، أصالة المحتوى، وأيضا دقة ذلك المحتوى واحتوائه على معلومات خاطئة وعدم موثوقية بعض  

 مصادر المعلومات.  

ى شبكة اإلنترنت إال أننا نجد تنوًعا في المحتوى ما بين محتوى تثقيفي وتعليمي  عل ورغم حجم المحتوى العربي الضئيل نِْسبِيًّا 

وبحثي وترفيهي مما يجعله مفيدًا لفئات مختلفة من مستخدمي الشبكة العنكبوتية. ورغم ذلك التنوع، إال أن عددًا ليس بالقليل من 

لشبكة ويفضلون اللجوء إلى مصادر المعلومات المتوافرة مستخدمي الشبكة العنكبوتية يتجنبون استخدام المحتوى العربي على ا

باللغة اإلنجليزية نظًرا لتنوعها ووفرتها وسهولة الوصول إليها مما يجعل اإلقبال على استخدام المحتوى العربي ضئيال مقارنة 

( وحتى 2011الكلي )محمود،    % من المحتوى3بالمحتوى المتوافر باللغة اإلنجليزية حيث يمثل المحتوى العربي نسبة تعادل فقط  

 من هذه النسبة البسيطة نصفها تقريبا يفتقر الموثوقية مما يؤثر سلبًا على اعتمادها واستخدامها من قبل الباحثين العرب. 

ورغم إحجام عدد كبير من الباحثين عن اللجوء إلى المحتوى الرقمي العربي كمصدر للمعلومات، إال أنه ال يوجد دراسات تناولت  

وافع الباحثين العرب لتجنب المحتوى العربي واللجوء لمصادر بلغات أخرى، مما يدعو إلى إجراء دراسات عربية تهدف للتعرف د

وإمكانية  واإلتاحة  واألصالة  الجودة  حيث  من  اإلنترنت  شبكة  العربي على  الرقمي  المحتوى  حول  العرب  الباحثين  آراء  على 

 ألغراض بحثية. استخدام ذلك المحتوى واالعتماد عليه 

 تساؤالت الدراسة:  

العلمي الرقمي العربي واستخدامهم لذلك المحتوى  تتناول الدراسة الحالية آراء الباحثين العرب حول جودة ومالءمة المحتوى

 كداعم لعملية البحث العلمي. وتطرح الدراسة عدد من التساؤالت أهمها: 

 ى شبكة اإلنترنت من وجهة نظر عينة الدراسة؟ ما مدى جودة وموثوقية المحتوى الرقمي العربي عل .1

 ما مدى تلبية المحتوى الرقمي العربي لالحتياجات والخدمات المعلوماتية المتنامية للباحثين العرب؟  .2

 ما استخدامات عينة الدراسة من الباحثين للمحتوى الرقمي العربي على شبكة اإلنترنت؟  .3

 ما هي المعايير التي تحدد مالءمة المحتوى الرقمي لالعتماد عليها كمصدر للمعلومات للباحثين العرب؟ .4
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 أهداف الدراسة: 

 مدى جودة وموثوقية المحتوى الرقمي العربي من وجهة نظر الباحثين العرب. تحديد .1

 معرفة مدى تلبية المحتوى الرقمي العربي الحالي لالحتياجات والخدمات المعلوماتية المتنامية للباحثين العرب.  .2

 التعرف على استخدامات الباحثين العرب للمحتوى العربي الرقمي على شبكة اإلنترنت. .3

 المعايير التي تحدد مدى مالءمة المحتوى الرقمي لالعتماد عليها كمصدر للمعلومات للباحثين العرب.اكتشاف  .4

 الدراسات السابقة:  

يشير اإلنتاج الفكري العربي إلى وجود عدد من الدراسات الموجهة لقياس واستطالع المحتوى الرقمي العربي وأنواعه ومدى اإلفادة منه،  

تلك   الغالب على  أن  ومالءمته  إال  المحتوى  جودة  التركيز على  دون  التخزين  ومنصات  واإلتاحة  النشر  جوانب  التركيز على  الدراسات 

لألنشطة العلمية والبحثية للجامعات ومؤسسات البحث العلمي. وعلى الرغم من تنوع الجوانب التي استكشفت فيها الدراسات هذا الموضوع 

لعربي على اإلنترنت مقارنة بعدد المتحدثين باللغة العربية. فعلى الرغم من أن عدد المتحدثين  إال أنها اتفقت على ضعف المحتوى الرقمي ا

إال   (2017% من سكان العالم وفق إحصاءات مستخدمي اإلنترنت في العالم )5,6مليون نسمة مشكلين نسبة    421باللغة العربية يزيد عن  

من المحتوى الرقمي العالمي، ولم يرتفع أكثر من ذلك منذ عام % 3علومات لم يتجاوز المحتوى الرقمي العربي على الشبكة العالمية للمأن 

أصبح بمقدور أكثر من  ٢٠١٧بحلول عام  ، وذلك على الرغم أنه  (2019م ، وأغلبه محتوى مكرر أو منسوخ كما يراه )الحافظ،  ٢٠١٥

، واحتلت اللغة العربية المرتبة ٢٠١٢% عن عام ّ    ٣٢بزيادة بنسبة    نصف سكان العالم العربي النفاذ إلى الشبكة العالمية للمعلومات أي

(. وعلى الرغم من وجود تفاوت في الكم واإلتاحة بين  2019)الحافظ،    ٢٠١٣الرابعة بين اللغات العشرة األكثر استعماال على الشبكة عام  

واالستخدام، إال أن التطور السريع واالنفتاح والعولمة، مع ما  المحتوى ّ الرقمي العربي وأنواع المحتوى األخرى مما أثر على االنتشار ّ  

لضرورة وجود المحتوى الرقمي العربي على الخريطة أصبحت من العوامل الملحة  يصاحبها من مردود اقتصادي وتنموي للمجتمعات،  

 (.   2020العالمية )بادي وبادي، 

حيث انعقدت القمة العالمية لمجتمع المعلومات في    2003رقمي العربي يعود إلى  ( إلى أن االهتمام الجاد بالمحتوى ال2012ويشير السالم )

جنيف، وكان من ضمن توصياتها لبناء مجتمع المعلومات، أنه البد من تعزيز المحتوى الرقمي والسعي لتطوير محتوى محلي يتالءم مع  

حتوى في التنمية االقتصادية واالجتماعية، وذلك انطالقا من ضرورة االحتياجات المحلية من حيث اللغة والثقافة نظرا للتأثير اإليجابي للم

مي بناء مجتمع المعلومات على أساس احترام الهوية الثقافية والتنوع الفكري واللغوي. وتسهم الدول العربية في إنتاج وصناعة المحتوى الرق
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المحتوى محدود جدا وليس متاحا للجميع ويفتقد أكثره إلى   من خالل الجامعات ومراكز البحث العلمي ومؤسسات المعلومات، إال أن ذلك

 (.2012الصبغة العلمية والتقنية )السالم، 

ولعل تأخر اللغة العربية في مسايرة التطور العلمي للنشر الرقمي وبناء محتوى علمي يوصل إلى مجتمع المعرفة المنشود مرده تهميش   

ير من مجاالت الحياة في التجارة والصناعة والتعليم والبحث العلمي إلى لغات أخرى حتى اللغة من أصحابها الذين انصرفوا عنها في كث

 (. 2017وجدنا بلدانا عربية تتجه نحو لغات أجنبية في التعليم العالي، خاصة في مجال التخصصات العلمية والتقنية )جمعة، 

ونظرا للواقع الذي يعيشه العالم العربي من ضعف المحتوى الرقمي العربي الذي يسهم به في المحتوى الرقمي العالمي، وانصراف عدد  

كبير من الباحثين العرب إلى التراث الفكري للغات أخرى للبحث والتطوير، فقد اتجهت كثير من الدراسات العربية إلى تشخيص هذا الواقع 

عوبات التي أدت إليه. واختلفت تلك الدراسات في تعرضها لإلشكاالت التي تواجه المحتوى الفكري العربي على اإلنترنت والمشاكل والص

بن ؛  2018وسبل تطويره إلى مسارات شتى، فمنها ما اتجه إلى الجانب التقني وتأخره في العديد من الدول العربية )حسني وبن السبتي،  

التعليم وضعف مساهمته في تكوين شخصيات علمية ناقدة قادرة على 2011سالم،  ؛ ال2017السبتي وبن السبتي،   (، ومنها ما أشار إلى 

في   التحليل والتفكير العلمي، إضافة إلى انتشار األمية في الكثير من البالد العربية. ثم تحول كثير من الجامعات ومؤسسات التعليم العالي

البحث العلمي مما يجعل الباحثين العرب مدفوعين إلى الكتابة والنشر بتلك اللغات مما يضعف الدول العربية إلى لغات أخرى للتدريس و

 (.  2017مساهمتهم في اإلنتاج الفكري الرقمي العربي )جمعة، 

لى  ومن أبرز المشكالت التي اتفقت عليها أغلب الدراسات هي: غياب استراتيجية عربية لصناعة المحتوى الرقمي العربي، حيث تغلب ع

المشاركات العربية على اإلنترنت الجهود الفردية ألفراد أو مؤسسات مختلفة دون االسترشاد بضوابط أو معايير لنوع المحتوى الرقمي أو 

حدوده أو طرق إتاحته. ونتج عن ذلك ضعف كفاءة المبادرات الحكومية في مجال الرقمنة وتطوير المحتوى الرقمي على المستويين العربي 

(. وربما مرد ذلك إلى إشكالية أخرى تطرق إليها بعض الباحثين  2011؛ السالم،  2018؛ حسني وبن السبتي،  2020ي )بادي وبادي،  واإلقليم

 (.  2018؛ حسني وبن السبتي، 2017تتمثل في ضعف التشريعات والقوانين المتعلقة بالملكية الفكرية وحقوق النشر والتأليف )جمعة، 

لى الرغم من وجود العديد من التجارب والمشاريع والمبادرات في مجال إثراء المحتوى الرقمي العربي، إال ( أنه ع2011ويرى السالم )

أنها تواجه بعض التحديات التي تعوق انطالقها مثل ترجمتها إلى مشاريع فاعلة وملموسة، األمر الذي يستدعي وجود خطة استراتيجية 

ت وجعلها أكثر فاعلية في التواصل العلمي. وعلى الرغم من مرور عقد من الزمن على تاريخ  موحدة لدعم اللغة العربية في شبكة اإلنترن

( المنشورة  2020دراسة بادي وبادي )نشر الدراسة أعاله إال أن بعض هذه المشاكل والتحديات مازال موجودا حتى اآلن وهذا ما أكدته  
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سباب عدة من أهمها: غياب رؤية استراتيجية عربية للمحتوى الرقمي؛ ضعف حديثا والتي أكدت أن تأخر المحتوى الرقمي العربي يعود أل

ويره، البنيةّ التحتية والتكنولوجية لدى الكثير من الدول العربية؛ وقصور البنية التشريعية والتنظيمية الالزمة لحماية المحتوى الرقمي وتط 

نتاج المحتوى اإلبداعي. وبالنسبة لخصوصية اللغة العربية وقدرة إضافة إلى ضعف االستثمار في البحوث والتطوير، وضعف الحوافز إل

( أن اللغة العربية بتركيبتها المعقدة تستدعي تعامال خاصا من قبل 2018البرمجيات المختلفة على التعامل معها أظهرت دراسة زايدي )

ة وتنوعه إال أنه ما زال يواجه صعوبات قضايا  برمجيات البحث واالسترجاع. فعلى الرغم من تزايد حجم المحتوى العربي على الشبك

قا من المعالجة والتنظيم من قبل برامج التخزين واالسترجاع. فآليات بناء اللغة العربية ودالالت التراكيب اللغوية والنحوية تتطلب فهما عمي 

 المبرمجين ومطوري محركات البحث.

ومات اإللكترونية: دراسة من خالل التجارب العربية والدولية" أنه على الرغم "صناعة المعل( في دراستهما 2019وبين بن جامع وسهيلة )

 من تطور المحتوى الرقمي على اإلنترنت إال أن العديد من دول العالم الثالث والدول العربية مازال معتمدا على استيراد المحتوى الرقمي 

لصناعة المعلومات في هذه الدول. ولّخصا أسباب ذلك في أربعة عوامل:   وتقنيات المعلومات، وذلك بسبب تأخر الجهود والمشاريع المنجزة

الفجوة االقتصادية، فعلى الرغم من قدرة الدول ذات االقتصاد المرتفع على توفير متطلبات صناعة المعلومات وإتاحتها تبقى العديد من  

صاداتها ووجود مجاالت أخرى في الرعاية االجتماعية قد تكون أكثر الدول التي ال تضع ذلك في مقدمة أولوياتها نظرا لكلفته العالية على اقت

تي إلحاحا منها. ويأتي المستوى التعليمي في المرتبة الثانية من العوامل وذلك لضعف بنية التعليم في دول العالم الثالث وهجرة العقول ال

ضعف المنظمات المعلوماتية المختصة في هذه الدول. والعامل  يمكن أن تساهم في رقي المحتوى العلمي منها. والعامل الثالث هو غياب أو

 األخير هو ضعف مراكز المعلومات في هذه الدول على تقديم خدمات معلومات متميزة.        

منه ضعف   واالستفادة  اإلنترنت  على  العربي  المحتوى  انتشار  تواجه  التي  المعوقات  المحتوى ومن  وضعف  بالمواقع  والعناية  التصميم 

لمنشور فيها وعشوائيته، وركاكة اللغة وضعفها في محتويات كثير من المواقع. فالتصميم الذكي وسهولة النفاذ للموقع يعتبر من العوامل  ا

األساسية لالستفادة من محتوياته، وبغياب ذلك يخسر الموقع عددا من متابعيه والمستفيدين من خدماته. كما أن جودة المحتوى ومالمسته  

المستفيدين وكتابته بلغة عربية سليمة خالية من األخطاء، يرفع من ثقة الباحثين والراغبين في اإلفادة من المحتوى الرقمي العربي   الحتياجات

 (.   2019)الحافظ، 

ويالحظ بشكل واضح من استعراض الدراسات أعاله أن التحليل الذي قدمه أغلب الباحثين للمحتوى الرقمي العربي خلص إلى نتيجة مفادها 

ل العلم أن اللغة العربية، رغم غناها بالمفردات وسعة انتشارها وقوة بنيتها وأصالة وجودها وبعدها التاريخي مما يؤهلها لقيادة العالم في مجا

لمعرفة، إال أنها تواجه العديد من التحديات لفرض نفسها في الواقع الرقمي ألسباب بعيدة عن جوهرها، كالتراجع التقني واالقتصادي وا
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انبرت   فقد  هنا  ومن  والمعرفة.  العلم  مجاالت  وتخلفها في  العربية  للدول  منوالسياسي  لرفع   كثير  والمقترحات  الحلول  لتقديم  الدراسات 

( أن المحتوى  2020،  2017ي على اإلنترنت وتحسين مساهمته في المحتوى الرقمي العالمي. حيث يرى علوي ومسروة )المحتوى العرب

ت الرقمي العربي بحاجة إلى استراتيجيات ومبادرات لمواجهة التحديات التي تواجد اللغة العربية على شبكة اإلنترنت، ومن ذلك تطوير بوابا 

ن أهم قنوات التوزيع للمحتوى الرقمي وإدارته، ولذلك فإنه على هذه المؤسسات وخاصة األكاديمية منها  مؤسسات المعلومات باعتبارها م

التشارك على المستوى المحلي واإلقليمي إلنشاء بوابة عربية تدعم نشر المحتوى الرقمي العربي على شبكة اإلنترنت والعمل على تشجيع  

البد من تضافر الجهود لضمان حماية حقوق المؤلف والملكية  تتبنى هذه األفكار. ولتنفيذ ذلك  مبادرات اإلبداع في المجال وإيجاد حاضنات  

( أن هناك إمكانيات كبيرة 2018ويؤكد بادي وبوخالفة، .  (2018حسني و بن السبتي، الفكرية للمصنفات العربية على الشبكة المعلوماتية )

عربي التي شملتها دراستهما، في مجال تكنولوجيا المعلومات والتواصل لو تم تجميعها  للتعاون بين الدول العربية، خاصة بلدان المغرب ال

 والتوفيق بين حاجياتها المختلفة ستوفر كثيرا من الجهد والمال مع ضرورة إيجاد آليات التنفيذ. 

 منهج الدراسة:  

ع استبانة على أعضاء هيئة التدريس في خمس تم توزي  استخدمت الدراسة المنهج الكمي اإلحصائي لجمع البيانات وتحليلها حيث  

مثل  االجتماعي  التواصل  وسائل  استخدام  من خالل  الكليات  بجميع  واإلمارات( عربية  الكويت  األردن،  )عمان، مصر،  دول 

 Google Formsاالستبانة من خالل البريد اإللكتروني. وتم تصميم االستبانة باستخدام   الواتساب والفيسبوك باإلضافة إلى إرسال

. وقد تم االعتماد على الدراسات السابقة باللغة العربية واللغة 2020إلى شهر ديسمبر    2020وتم توزيع االستبانة من شهر سبتمبر  

اإلنجليزية في تصميم االستبانة وروعي أن تكون محاور االستبانة متوافقة مع الدراسات السابقة في الموضوع وقام بمراجعة 

 خصصين في المكتبات والمعلومات.  االستبانة مت

مجموعات   العمانية،  الجامعات  في  التدريس  الجامعي ألعضاء  البريد  من خالل  االستبانة  بتوزيع  الباحثون  قام  الثانية  المرحلة 

  الواتساب للباحثين في دول الخليج العربي، ومن خالل مجموعة أعضاء هيئة التدريس في الجامعات العربية على الفيسبوك وقد

مشاركا. أيضا تّم استخدام مقياس ليكرت الخماسي في جميع محاور الدراسة كونه يعطي    98بلغ عدد المشاركين في االستبانة  

 بيانات أكثر دقة في التحليل. 

 سؤااًل، مقسمة على ستة محاور:( 12)وقد اشتملت االستبانة التي وجهت لعينة الدراسة على   

 غرافية. : البيانات الديمو المحور األول
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 : مصادر المحتوى الرقمي العلمي المتاح باللغة العربية على شبكة اإلنترنت.المحور الثاني

 : موثوقية المحتوى الرقمي العلمي العربي على شبكة اإلنترنت من وجهة نظر عينة الدراسة.  المحور الثالث 

 : تلبية المحتوى الرقمي العربي لالحتياجات والخدمات المعلوماتية المتنامية للباحثين العرب. المحور الرابع

 : استخدامات المحتوى الرقمي العربي على شبكة اإلنترنت.المحور الخامس

 : المعايير التي تحدد مالءمة المحتوى الرقمي لالعتماد عليها كمصدر للمعلومات.  ور السادس المح

)  SPSSوقد تم استخدام برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية     للبيانات وقد تم  26اإلصدار  ( في المعالجة اإلحصائية 

المعياري، واالنحراف  الحسابية  والمتوسطات  التكرارات  "    استخدام  ت   " واختبار  المئوية،   عمل   بعد    T-testوالنسب 

Normality test  العينة حول    وتصوراتلمعرفة أي فروق ذات داللة إحصائية في استجابات عينة الدراسة وفقا لمتغير النوع

االتجاه   أحادي  التباين  تحليل  واختبار  المختلفة،  في   One Way ANOVAالمحاور  داللة إحصائية  ذات  أي فروق  لمعرفة 

و والتخصص،  األكاديمية  الدرجة  لمتغيرات  وفقاً  الدراسة  عينة  االستبانة  قام الباحثون بترتيب استجابات المشاركين في  استجابات 

 المتوسط الحسابي، وفي حالة تساوي قيمة المتوسط الحسابي ألكثر من عبارة تم االعتماد على قيمة االنحراف المعياري. قيمة    حسب تَنَاُزِليًّا 

 مجتمع وعينة الدراسة:  

  ل اشتمل مجتمع الدراسة على الباحثين في خمسة دول هي عمان واألردن ومصر واإلمارات والكويت. وقد تّم اختيار تلك الدول نظًرا ألنها تمث 

مجموعات مختلفة من الدول العربية أفريقية وخليجية وبالد الشام. وقد تم اختيار عينة الدراسة بشكل عشوائي لضمان فرص حصول جميع  

 أفراد مجتمع الدراسة على فرص متساوية في اإلجابة على االستبانة. ومن المالحظ أن جمع البيانات مر بثالث مراحل:  

: وقد تم في هذه المرحلة اختبار االستبانة على مجموعة عشوائية صغيرة    Pilot questionnaireنة  المرحلة األولى تجربة االستبا  -

 (n=9  .من أفراد العينة للتأكد من مدى كفاءة استمارة االستبيان، ومدى صالحيتها كأداة بحثية ) 

المرحلة الثانية توزيع االستبانة على عينة الدراسة في شهر سبتمبر. وقد تم في هذه المرحلة توزيع االستبانة على عينة الدراسة في   -

 كاًل من مصر وسلطنة عمان. 

ستبانة على عينة الدراسة في األردن والكويت واالمارات وإعادة توزيع االستبانة على عينة المرحلة األولى  المرحلة الثالثة توزيع اال  -

 لضمان الحصول على أكبر عدد من االستجابات.  
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أن العدد يعتبر  مستجيبا. ورغم    98ويالحظ أنه رغم استخدام عدد متنوع من األدوات لتوزيع االستبانة إال أن عدد االستبانات المسترجعة كان  

 قليل نسبًيا إال أن الفريق البحثي ُوجد أنه مالئم كون الدراسة تسعى الستكشاف الظاهرة وليس تعميم النتائج.   

 التحليل والنتائج: 

لتحليل البيانات التي تّم جمعها باالستبيان، حيث تّم تطبيق عدد من االختبارات اإلحصائية مثل     SPSS26تم استخدام برنامج

للمقارنة بين المتوسطات بين المجموعات المختلفة من أجل التعرف    T testالتكرارات واإلحصاءات التحليلية وتحليل التباين  

 الدراسة.   المستفيدين والتباين بينها واإلجابة على أسئلة على آراء

 البيانات الديموغرافية:  

 البيانات الديموغرافية للمشاركين في االستبانة  (1) جدول

 النسبة  العدد البيانات الديموغرافية 

 58.2 57 ذكر النوع 

 41.8 41 أنثى 

 37.8 37 عمان  الدولة 

 35.7 35 مصر

 5.1 5 األردن 

 17.3 17 الكويت

 4.1 4 اإلمارات 

 14.3 14 30-21 العمرية الفئة  

31-40 34 34.7 

41-50 32 32.7 

51-60 11 11.2 

61- 7 7.1 
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 12.2 12 باحث  الدرجة العلمية 

 28.6 28 دراسات عليا

 35.7 35 أستاذ مساعد

 13.3 13 أستاذ مشارك

 10.2 10 أستاذ

 19.4 19 أقل من خمس سنوات  الخبرة 

 24.5 24 من ست لعشر سنوات 

 23.5 23 15 -11من 

 32.7 32 أكثر 

 100 98  المجموع 

 

 

( جدول  نسبة  1يوضح  الذكور  مثّل  حيث  الدراسة؛  لعينة  الديموغرافية  البيانات  اإلناث  58.2(  مثل  بينما  الدراسة  من عينة   %

باحثا   37% من عينة الدراسة. بينما تقدمت سلطنة عمان في عدد الباحثين الذين قاموا باإلجابة على االستبانة حيث أجاب  41.8

 %.  4.1% و5.1%، 17.3% ثم الكويت واألردن واإلمارات بنسب 35.7ا مصر بنسبة % تاله37.8على االستبانة بنسبة 

كانتا أكثر الفئات مشاركة في االستبانة حيث مثلت نسبتهم    50-  41عام وأيضا من    40-31يتضح أيضا أن الفئة العمرية من  

 هي أقل الفئات استجابة على االستبانة.  عام فأكثر 61من عدد المشاركين في االستبانة بينما كانت الفئة العمرية من  67.4

فيما يخص الدرجات العلمية للمشاركين في االستبانة فقد مثل طلبة الدراسات العليا وفئة األساتذة المساعدين أكبر فئة في عدد 

لرد على  % من مجموع المشاركين في ا64.2فردا بنسبة    98فردا من أصل    63المشاركين حيث كان مجموع من ينتمون للفئتين  

سنوات   10االستبانة. كما لوحظ أن عددا كبيرا من المشاركين لديهم خبرة كبيرة في البحث حيث كان عدد من لديهم خبرة أكثر من  

 مشاركا.   55في البحث العلمي 

( تصدر المشاركين في االستبانة من كليات اآلداب حيث شارك منهم أكثر من نصف المشاركين في الدراسة 2يوضح جدول )

من العدد الكلي، ثم كليات    18.4% من إجمالي المشاركين، بينما تلتها كليات التربية في عدد المشاركين بنسبة %    57.1بنسبة  
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% من العدد الكلي 2جمالي العينة. أيضا لوحظ قلة عدد المشاركين من كليات الحقوق  % من إ 13.3االقتصاد والمحاسبة بنسبة  

 % من العدد الكلي.  9.2وكليات العلوم 

 

 توزيع المشاركين وفقًا للكلية (2)جدول 

 النـــسبة  العـــدد الكــــلية 

 57.1 56 اآلداب

 18.4 18 التربية

 2.0 2 الحقوق 

 9.2 9 العلوم

 13.3 13 االقتصاد 

 100.0 98 المجموع 
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 محركات البحث المستخدمة للبحث عن المعلومات العربية  

 

 

 محركات البحث المستخدمة للبحث عن المعلومات العربية(1) شكل 

 

( الشكل  من  العينة )1يتضح  أفراد  كبير من  قبل عدد  من  المستخدم  األساسي  البحث  هو محرك  محرك بحث جوجل  أن   )67  

الباحث األكاديمي   حل  باللغة العربية، أيضا  كأحد Google Scholar مستخدما( في البحث عن المحتوى اإللكتروني المتاح 

توى الرقمي العربي، يليها قواعد البيانات العربية ثم في النهاية الباحث محركات البحث الهامة المستخدمة في البحث عن المح 

 األكاديمي الخاص بشركة مايكروسوفت.  
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 المتاح باللغة العربية على شبكة اإلنترنت: العلمي مصادر المحتوى  

وفقا للمتوسط حيث لوحظ أن جميع  ( مصادر المحتوى العلمي المتاح باللغة العربية على شبكة اإلنترنت مرتبة  3يوضح جدول )

مصادر المعلومات حصلت على قيم متوسطة إلى ضعيفة مما يدل على أن مصادر المعلومات المتاحة باللغة العربية ضعيفة في 

ها  ت، تل3.78مجملها. بالنظر إلى الجدول نجد أن أعلى تلك المصادر من حيث المتوسط هي الصحف حيث حصلت على متوسط  

 على التوالي.   3.40و  3.64مقاالت العلمية بمتوسطات المدونات وال

أيًضا المتمعن في الجدول يالحظ أن كال من المجالت، الرسائل الجامعية، عروض الكتب، الكتب وقواعد البيانات حصلت على 

لكن أفراد العينة لم يتفقوا بشكل كامل أن تلك المصادر متاحة بشكل مرض على شبكة اإلنترنت مما يدل على   3متوسط أعلى من  

غ فإنها  متوافرة  كانت  وإن  حتى  مثل  أنها  مصادر  أن  نجد  آخر  جانب  من  المستفيدين.  احتياجات  مع  يتناسب  بشكل  متاحة  ير 

مما يدل على أن   2.96إلى    2.47المراجعات العلمية، القواميس، المخطوطات والموسوعات حصلت على متوسطات ضعيفة من  

 توافرها على شبكة اإلنترنت ضئيل أو معدوم.  

حول مصادر المعلومات  ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث لالطالع على آرائهم  لكشف وجود فروق   T-testوبعمل اختبار  

عند    -T  2.620المتاحة باللغة العربية وجدت فروق ذات داللة إحصائية في خمس عبارات وهي "الموسوعات" حيث بلغت قيمة  

  T  -2.096والمجالت حيث بلغت قيمة    0.001عند مستوى معنوية    -T  3.413والقواميس حيث بلغت قيمة    0.011مستوى داللي  

والمخطوطات حيث بلغت    0.002عند مستوى داللي    T  -3.231ومراجعات الكتب حيث بلغت قيمة  0.039عند مستوى داللي  

 0.047عند مستوى داللي  T -2.015قيمة 

 مصادر المحتوى العلمي المتاح باللغة العربية على شبكة اإلنترنت (3) جدول 

االنحراف   المتوسط المعلومات مصادر 

 المعياري  

 1.021 3.78 الصحف 

 1.151 3.64 المدونات 

 1.146 3.40 المقاالت العلمية 

 1.167 3.29 المجالت 

 1.045 3.14 الرسائل الجامعية 

 1.131 3.09 عروض الكتب 
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 1.096 3.07 الكتب 

 1.153 3.01 قواعد البيانات 

 994. 2.96 المراجعات العلمية 

 1.071 2.81 القواميس 

 1.063 2.72 المخطوطات 

 1.010 2.62 الموسوعات 

 997. 2.47 الوثائق 

 984. 2.58 أخرى

 

 موثوقية المحتوى الرقمي العلمي العربي على شبكة اإلنترنت:  

( أنه هناك توجه إيجابي من أفراد العينة نحو مصداقية مصادر المعلومات األجنبية وتفوقها على مصادر  4يالحظ من جدول رقم )

وهو    4.17المعلومات العربية حيث حصلت عبارة " المصادر العملية األجنبية أكثر موثوقية من المصادر العربية" على متوسط 

لخاصة بمصداقية المعلومات. أيضا يالحظ أن هناك بعض العبارات التي حصلت على عالي يعتبر أعلى متوسط في العبارات ا

إلى حد ما مثل عبارة " كثير من ناشري المحتوى الرقمي العلمي العربي ال يهتمون بفحص المحتوى لكشف االنتحال وأصالة 

ن خالل شبكة اإلنترنت قبل استخدامها في دراساتي  وعبارة " أراجع المعلومات العلمية العربية المتاحة م  3.9المحتوى" بمتوسط  

 مما يدل أن عينة الدراسة متحفظة على جودة وأصالة المحتوى الرقمي العربي.   3.79العلمية" التي حصلت على متوسط 

  3.79أيضا عبارات مثل " أعتمد على مصادر عربية بعينها وأتجنب المصادر التي ال أعرف مدى موثوقيتها" حصلت متوسط  

باإلضافة   3.78وعبارة "أراجع المعلومات العلمية العربية المتاحة من خالل شبكة اإلنترنت قبل استخدامها في التدريس" بمتوسط  

إلى عبارة "مصادر المعلومات العربية على اإلنترنت يكثر فيها االنتحال العلمي" وعبارة " كثير من المصادر العربية يتم نشرها 

التأكد من موثوقي الباحثين يقومون بمراجعة اإلنتاج الفكري العربي قبل    3.74تها" بمتوسط  دون  والتي تدل على أن كثير من 

 استخدامه نتيجة عدم ثقتهم فيه.  

من جانب آخر نجد أن عبارة "يمكن التأكد من صحة المعلومات العلمية العربية المنشورة على شبكة اإلنترنت بسهولة" حصلت 

مما يدل    2.66" أثق في جميع مصادر المعلومات العربية العلمية على شبكة اإلنترنت" بمتوسط  وعبارة    2.82على متوسط  
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والتي تشكك في   3على عدم اتفاق عينة الدراسة مع كلتي العبارتين وتأكيدهم للعبارات التي حصلت على متوسطات أكثر من  

 جودة وموثوقية المحتوى الرقمي العربي. 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث حول مصداقية مصادر المعلومات المتاحة   لكشف T testوبعمل اختبار  

باللغة العربية وجد فروق ذات داللة إحصائية في عبارة واحدة وهي " مصادر المعلومات العربية على اإلنترنت يكثر فيها  

   0.023عند مستوى داللي  T0.105االنتحال العلمي" حيث بلغت قيمة 

 موثوقية المحتوى الرقمي العلمي العربي على شبكة اإلنترنت   (4)دول ج 

االنحراف   المتوسط العبارة

 المعياري 

 1.046 4.17 المصادر العملية األجنبية أكثر موثوقية من المصادر العربية

كثير من ناشري المحتوى الرقمي العلمي العربي ال يهتمون بفحص المحتوى لكشف  

 وأصالة المحتوى االنتحال 

3.90 .891 

أراجع المعلومات العلمية العربية المتاحة من خالل شبكة اإلنترنت قبل استخدامها في  

 دراساتي العلمية

3.79 1.008 

 1.058 3.79 أعتمد على مصادر عربية بعينها وأتجنب المصادر التي ال أعرف مدى موثوقيتها 

المتاحة من خالل شبكة اإلنترنت قبل استخدامها في  أراجع المعلومات العلمية العربية 

 التدريس 

3.78 .936 

 1.008 3.74 مصادر المعلومات العربية على اإلنترنت يكثر فيها االنتحال العلمي

 1.048 3.74 كثير من المصادر العربية يتم نشرها بدون التأكد من موثوقيتها 

 1.133 3.70 وثوق به إلى اللغة العربيةألجأ إلى ترجمة المحتوى الرقمي غير العربي الم

 982. 3.60 كثير من المصادر العلمية المتاحة باللغة العربية مترجمة من لغات أخرى 

 955. 3.52 أجد صعوبة في تحديد المنشئ األصلي للعمل العربي المتاح على شبكة اإلنترنت

 1.002 3.08 اإلنترنت بموثوقيتها العالية تتميز مصادر المعلومات العلمية العربية على شبكة 

 1.078 2.82 يمكن التأكد من صحة المعلومات العلمية العربية المنشورة على شبكة اإلنترنت بسهولة 

 973. 2.66 أثق في جميع مصادر المعلومات العربية العلمية على شبكة اإلنترنت
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 الباحثين العرب: تلبية المحتوى الرقمي العربي الحتياجات 

(  5نجد أن العبارات الخاصة "تلبية المحتوى العربي الحتياجات الباحثين العرب" قد تباينت من جانب المتوسط. فنجد في جدول )

أن العينة اتفقت مع عبارات مثل " المحتوى الرقمي المتاح بلغات أخرى كاإلنجليزية أكثر وفرة وتنوًعا عن المحتوى العلمي 

المحتوى العربي في قواعد البيانات العربية قليل مقارنة بقواعد البيانات األجنبية" بمتوسط    وعبارة "  4.42العربي" بمتوسط  

وأيضا عبارتي " ألجأ إلى المحتوى المتاح بلغات أخرى لعدم وجود ما أحتاجه باللغة العربية على شبكة اإلنترنت ويوجد   4.34

. بينما حصلت العبارة الخاصة بقلة قواعد 4.08ية" بمتوسط  ندرة في المحتوى العربي العلمي في كثير من التخصصات العلم

.  3.69وأيضا العبارة الخاصة بتراجع المحتوى الرقمي العربي العلمي    3.92البيانات العربية على متوسط عالي نسبيا بقيمة  

لى شبكة اإلنترنت  نالحظ أيضا وجود اتفاق بنسبة متوسطة حول أن هناك صعوبة في الوصول إلى المحتوى الرقمي العربي ع

. من المالحظ أن العبارات الخاصة بتنوع المحتوى الرقمي العربي وتلبيته لالحتياجات البحثية قد حصلت على متوسطات  3.57

لكشف وجود فروق ذات داللة إحصائية بين  T testمن الجدير بالذكر أنه بعمل اختبار  .  2.59إلى    2.17ضعيفة تراوحت بين  

أي فروق إحصائية ذات داللة بين  الذكور واإلناث حول   الباحثين العرب لم تسجل  تلبية المحتوى الرقمي العربي الحتياجات 

 المتوسطات.  

 

 تلبية المحتوى الرقمي العربي الحتياجات الباحثين العرب (5)جدول 

االنحراف   المتوسط  العبارة

 المعياري  

كاإلنجليزية أكثر وفرة وتنوًعا عن المحتوى العلمي  المحتوى الرقمي المتاح بلغات أخرى 

 العربي 

4.42 .962 

 984. 4.34 المحتوى العربي في قواعد البيانات العربية قليل مقارنة بقواعد البيانات األجنبية 

ألجأ إلى المحتوى المتاح بلغات أخرى لعدم وجود ما أحتاجه باللغة العربية على شبكة  

 اإلنترنت

4.08 1.090 

 1.137 4.08 يوجد ندرة في المحتوى العربي العلمي في كثير من التخصصات العلمية

 1.137 3.92 قواعد البيانات العربية في تخصصي قليلة وال تغطي كافة احتياجاتي المعلوماتية

 1.059 3.69 واقع المحتوى الرقمي العربي يشهد تراجعاً ظاهًرا في اكتساب المعرفة
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وجود المحتوى الرقمي العربي الذي أحتاجه على شبكة اإلنترنت إال أنني أجد صعوبة  رغم 

 في الوصول إليه واستخدامه

3.57 .897 

 1.044 2.59 يمتاز المحتوى العلمي العربي على اإلنترنت بالتنوع في الشكل والمواضيع

 974. 2.43 البحثية يلبي المحتوى الرقمي العربي كافة احتياجاتي المعلوماتية 

 931. 2.17 أجد كل المعلومات التي أحتاجها متاحة باللغة العربية 

 

 مجاالت استخدام المحتوى الرقمي العربي على شبكة اإلنترنت: 

( أن جميع العبارات الخاصة بمجاالت استخدام المحتوى الرقمي العربي حصلت على قيم متوسطة مما يدل على 6يوضح جدول )

دراسة لم تتفق بشكل كبير مع العبارات فنجد أن عبارة استخدام المحتوى العربي لدعم نتائج الدراسات حصلت على  أن عينة ال

بينما حصدت العبارات الخاصة بزيادة المعرفة والورش العلمية وزيادة نسبة المحتوى على المركز    3.76أعلى متوسط بقيمة  

 .  3.6إلى  3.56الثاني والثالث والرابع بمتوسطات تراوحت بين 

بينما  3.54ياُلحظ أيضا وجود اتفاق بشكل متوسط في استخدام المحتوى الرقمي العربي في التدريس حيث حصلت على متوسط 

حلت العبارات الخاصة بمتابعة التطورات في المجال وتأليف الكتب ودعم نتائج الدراسات األجنبية على الثالث مراكز األخيرة 

 .  3.42إلى  3.28بقيم تتراوح بين 

لكشف وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث حول استخدامات المحتوى الرقمي العربي  T testوبعمل اختبار  

على شبكة اإلنترنت وجد فروق ذات داللة إحصائية في عبارة واحدة وهي " أستخدم المحتوى الرقمي العربي لمتابعة آخر  

 . 0.001عند مستوى داللي  T-3.502المستجدات في المجال" حيث بلغت قيمة  
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 مجاالت استخدام المحتوى الرقمي العربي على شبكة اإلنترنت   (6)جدول 

االنحراف   المتوسط  العبارة  

 المعياري 

 931. 3.76 أستخدم المحتوى الرقمي العربي لدعم نتائج دراساتي العلمية العربية

 905. 3.60 قواعد عربية بحتة أستخدم المحتوى العربي لزيادة المعرفة وزيادة المحتوى العربي في 

 951. 3.59 أستخدم المحتوى الرقمي العربي للورش العلمية 

أستخدم المحتوى الرقمي في تمكين وزيادة نسبة المحتوى الرقمي بالعربية على شبكة  

 اإلنترنت

3.56 .886 

 965. 3.54 أستخدم المحتوى الرقمي العربي في التدريس 

 1.226 3.42 العربي لمتابعة آخر المستجدات في المجالأستخدم المحتوى الرقمي 

 1.125 3.31 أستخدم المحتوى الرقمي العربي في تأليف الكتب 

 1.072 3.28 أستخدم المحتوى الرقمي العربي لدعم نتائج دراساتي العلمية اإلنجليزية 

 

 

 معايير مالءمة المحتوى الرقمي:  

( جدول  بمعايير  7بتحليل  الخاص  على (  عبارات  ثالث  حصول  نجد  الباحثين  الحتياجات  العربي  الرقمي  المحتوى  مالءمة 

( وأيضا 4.10( والعبارة الخاصة بجهة إصدار المحتوى )4.10متوسطات عالية وهي العبارات الخاصة بصلة النشاط البحثي )

 ( 4.07العبارة الخاصة باسم المجلة العلمية المنتجة لذلك المحتوى )

(  3.97( وأصالة المحتوى في المركز الخامس )3.99لمركز الرابع سمعة قاعدة البيانات التي تنشر ذلك المحتوى )أيضا حل في ا

( سمعة طيبة  ذات  لمؤسسة  العمل  منشئ  انتساب  السادس  المركز  مرتفعة 3.96وفي  قيم  على  أخرى  معايير  حصلت  بينما   .)

(. بينما حصلت العبارة الخاصة بإجادة اللغة اإلنجليزية 3.36المحتوى )  ( وتخصص الباحث عن3.72مثل اسم منشئ العمل ) نِْسبِيًّا 

 (.  2.88على متوسط ضعيف وحلت في المركز األخير مما يدل على عدم اتفاق العينة مع العبارة )

لمحتوى  لكشف وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث حول المعايير التي تحدد مالءمة ا T testوبعمل اختبار  

الرقمي لالعتماد عليها كمصدر للمعلومات وجد فروق ذات داللة إحصائية في عبارة واحدة وهي " حداثة الموضوع وعدم وجود  
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عند مستوى    T-3.000بديل له باللغة اإلنجليزية يؤثر بشكل كبير على استخدامي للمحتوى الرقمي العربي" حيث بلغت قيمة  

 . 0.003داللي 

 الءمة المحتوى الرقمي معايير م  (7)جدول 

االنحراف   المتوسط العبارة

 المعياري 

مدى صلة المحتوى بنشاطي البحثي أحد المعايير الهامة التي تدفعني لالعتماد على  

 المحتوى الرقمي العربي 

4.10 1.070 

صدور المحتوى عن جهة لها ثقلها في المجال له تأثير على مدى اعتمادي على المحتوى 

 العربي 

4.10 1.060 

 1.048 4.07 اسم المجلة العلمية يؤثر بشكل كبير على استخدامي للمحتوى الرقمي العربي 

 979. 3.99 اسم قاعدة البيانات يؤثر بشكل كبير على استخدامي للمحتوى الرقمي العربي 

 1.144 3.97 العربي أصالة المحتوى أحد المعايير الهامة التي تدفعني لالعتماد على المحتوى الرقمي 

 1.004 3.96 انتماء منشئ العمل لمؤسسة لها سمعة طيبة أعتبره معيارا لجودة أعماله البحثية 

حداثة الموضوع وعدم وجود بديل له باللغة اإلنجليزية يؤثر بشكل كبير على استخدامي  

 للمحتوى الرقمي العربي 

3.96 1.102 

 1.129 3.72 ر على استخدامي للمحتوى الرقمي العربي اسم منشئ المحتوى )المؤلف( يؤثر بشكل كبي

 1.254 3.36 تخصصي العلمي يؤثر بشكل كبير على استخدامي للمحتوى الرقمي العربي 

 1.310 2.88 عدم إجادتي للغة اإلنجليزية يجعلني أعتمد على المحتوى الرقمي العربي بشكل أكبر

 

 مناقشة النتائج والتوصيات:  

 أوالً مناقشة النتائج: 

 جودة وموثوقية المحتوى الرقمي العربي من وجهة نظر الباحثين العرب: 

أفضت الدراسة إلى نتائج مختلفة حول جودة وموثوقية ومالءمة المحتوى الرقمي العربي مما قد يساعد في صناعة واستدامة 

والثقافية واألدبية واالقتصادية. حيث   ةمن أهمية قصوى على مستويات مختلفة تشمل البحثي  المحتوى الرقمي العربي عموما لما له

أوضحت النتائج الديموغرافية أن غالبية العينة من الباحثين العمانيين الشباب من األساتذة المساعدين، وأن معظمهم لديهم خبرة 

سانية، كما أشارت أيضا إلى أن محرك البحث جوجل هو محرك بحثية تزيد عن العشر سنوات في تخصصات اآلداب والعلوم اإلن
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( التي تشير إلى 2016)  Zookوهي نتائج تطابقت مع نتائج الدراسة الخاصة بـ   البحث األساسي المستخدم من قبل غالبية العينة

 حاثهم لثقتهم الكبيرة فيه.أن جّل الباحثين الشباب يلجؤون إلى محرك البحث جوجل بالذات المتخصص في األدب العلمي في كل أب

توصلت الدراسة إلى ضعف مصادر المعلومات المتاحة باللغة العربية على كل المستويات واألنواع سواء كانت رسائل جامعية،  

كتب علمية، المراجع العلمية، القواميس، المخطوطات والموسوعات، أو قواعد بيانات، وهو ما يعاني منه كل الباحثين العرب 

( حيث ذكر أنها ال ترقى لمستوى ترتيب اللغة العربية والعرب في استخدام تكنولوجيا  2018الباحث نبال ) حسب ما توصل إليه

 تقنية المعلومات واالتصال حيث إنهم األكثر استهالكا لها.  

فيما يخص موثوقية المحتوى الرقمي العلمي العربي على شبكة اإلنترنت أشارت النتائج إلى تفوق المصادر األجنبية على العربية 

ث الموثوقية، حيث ذكر عدد كبير من عينة الدراسة أن ناشري المحتوى الرقمي العلمي العربي ال يهتمون وال يدققون في من حي

فحص المحتوى لمعرفة أصالة وموثوقية ونسبة االنتحال في المحتوى العربي كما تحفظ العديد من أفراد العينة على جودة وأصالة 

لبا على مدى اعتماد الباحثين والمهتمين بتلك المصادر. أيضا كان هناك عدم اتفاق من  المحتوى الرقمي العربي مما ينعكس س

عينة الدراسة حول صحة المعلومات العلمية العربية المنشورة على شبكة اإلنترنت وثقتهم في معظم مصادر المعلومات العربية  

( الذي يؤكد ندرة مصادر المعلومات باللغة العربية  2012العلمية على شبكة اإلنترنت. هذه النتائج تتطابق مع تقرير اإلسكوا )

نتيجة لعدم ثقة الباحثين العرب على اعتماد تلك المصادر مما أدى إلى قلتها وندرتها.  ويؤكد الباحثون أنه من الضرورة وضع  

كل الدول العربية لالنخراط    استراتيجية عربية شاملة لصناعة المحتوى الرقمي العربي وإعادة الثقة إلى المستفيدين منها، وحث

بشرية وأدبية وعلمية وثقافية واقتصادية مهولة. وما يعطي قيمة كبيرة لهذا العمل،   في هذا المشروع الضخم، بما تملك من إمكانات

 كون اللغة العربية تعد لغة رسمية في جميع األقطار العربية دون استثناء وذات صيت كبير بين لغات العالم.  

 توى الرقمي العربي الحالي لالحتياجات والخدمات المعلوماتية: تلبية المح

تلبية  الباحثين العرب، توصلت الدراسة إلى أن جل العينة أكد على عدم  تلبية المحتوى الرقمي العربي الحتياجات  في جزئية 

ت أخرى كاإلنجليزية أكثر وفرة  المحتوى الرقمي الحتياجاتهم البحثية حيث ذكر عدد كبير منهم أن المحتوى الرقمي المتاح بلغا 

وتنوًعا عن المحتوى العلمي العربي لتلبية احتياجات الباحثين العرب كما أشار عدد منهم إلى أنه يوجد ندرة في المحتوى العربي 

لعرب. العلمي في كثير من التخصصات العلمية بالذات الحديثة منها مما يؤكد عدم تلبية المحتوى العربي الحتياجات الباحثين ا

  –هذه النتائج تتوافق مع توصيات ورشة العمل االفتراضية حول صناعة محتوى رقمي عربي التي أدارها د. نبيل علي الصالح  
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2007  ( نبيل  دراسة  الباحثين 2018وأيضا  وتطلعات  احتياجات  يلبي  ال  الرقمي  العربي  المحتوى  أن  على  ركزت  والتي   )

 ها أو وعدم موثوقية ما يتاح منها.والمستفيدين العرب إما لقلتها أو لندرت

 استخدامات الباحثين العرب للمحتوى العربي الرقمي على شبكة اإلنترنت: 

أظهرت النتائج أن هناك قلة في مجاالت استخدام المحتوى الرقمي العربي على شبكة اإلنترنت حيث أظهرت النتائج أنها تتلخص  

ئج الدراسات، وزيادة المعرفة ودعم الورش العلمية وزيادة نسبة المحتوى العربي،  عدد من المجاالت منها أنها تستخدم لدعم نتا في

واستخدام المحتوى الرقمي العربي في التدريس واستخدام المحتوى الرقمي العربي لمتابعة آخر المستجدات في المجاالت المختلفة، 

األسباب منها عدم التقييم   لعدد من   ام المحتوى العرب( يشير إلى قلة استخد2007وتتفق هذه النتيجة مع بحث أجرته القبالن )

الصحيح لمصدر المعلومات بسبب عدم الثقة بالوسيط، ويضيف الباحثون أن عدم اهتمام القائمين على األمر ومتخذي القرار فيما  

   يخص تجويد وانتشار المحتوى العربي الرقمي عموما يضعف من جودة المحتوى العربي المتاح للباحثين. 

 المعايير التي تحدد مالءمة المحتوى الرقمي لالعتماد عليها كمصدر للمعلومات: 

كشفت الدراسة أن معايير مالءمة المحتوى الرقمي العربي رغم قلتها تتركز في اسم منشئ العمل وتخصص الباحث، إال أن معيار  

م معيار صدور المحتوى عن جهة لها ثقلها في المجال مدى صلة المحتوى بالنشاطات البحثية العلمية يأتي في المقام األول ومن ث

لذلك  المنتجة  البيانات  وقاعدة  العلمية  المجلة  اسم  ثم معيار  ومن  العربي  المحتوى  اعتماده على  مدى  تأثير على  وله  المختص 

محتوى وأصالتها، المحتوى. هناك معايير أخرى أشارت إليها الدراسة بنسب أقل وهي سمعة قاعدة البيانات التي تنشر ذلك ال

وانتساب منشئ العمل لمؤسسة ذات سمعة طيبة بينما حصل معيار إجادة اللغة اإلنجليزية على متوسط ضعيف وحل في المركز 

( حيث أشارت إلى أن أهم المعايير 2012اإلسكوا ) هذه النتيجة مدعومة من قبل األخير مما يدل على عدم اتفاق العينة مع العبارة.

مالءمة المحتوى الرقمي العربي تتلخص في مدى موثوقية واسم الجهات التي تصدر عنها تلك المصادر باإلضافة  التي تستخدم ل

إلى اسم المصدر وتثقله بين الجهات األكاديمية ويؤكد الباحثون على تلك النتائج أن معايير مالءمة المحتوى الرقمي تعتمد على  

 ة اإلنجليزية يؤثر بشكل كبير على استخدامي للمحتوى الرقمي العربي.مدى حداثة الموضوع وعدم وجود بديل له باللغ

 التوصيات: 

في ضوء ما تّم التوصل إليه من نتائج نشير بأن الدراسة توصلت إلى عدد من النتائج الهامة والتي تتلخص أن المحتوى العربي  

 بلغات أخرى. وتوصي الدراسة باآلتي: على شبكة اإلنترنت مازال غير قادر على منافسة المحتوى المتاح  
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على القائمين بأمر المحتوى الرقمي العربي االهتمام ببناء مجتمع معلوماتي عربي قوي من خالل التركيز على   .1

 استخدام تقنية المعلومات واالتصاالت وتأسيس صناعة عربية رقمية بحتة.  

ص  جهات االختصاالعربي الرقمي ويمكن أن تقوم    والموثوقية للمحتوىآلية لزيادة الخصوصية    ضرورة وضع .2

 من الوزارات المعنية وشركات االتصاالت بهذا الدور.  

ب .3 لها  األكاديمية والمساعدة  المؤسسات  تقوم  أن  المعرفي ضرورة  المحتوى  تعزيز  في  العلمي  البحث  تفعيل دور 

 . بتشجيع ودعم البحوث العلمية العربية الرقمي العربي

بية مطالب ومقتضيات العصر، بشرط أن ال يلقى االعتراف بحاجتنا الماسة لنهضة لغوية شاملة، القادرة على تل .4

 ذلك على عاتق اللغويين فقط، بل البد من اشتراك كل المعنيين.

ضرورة وضع استراتيجية عربية شاملة لصناعة المحتوى الرقمي، وحث كل األقطار العربية للمشاركة بفاعلية  .5

ة واقتصادية. وما يعطي قيمة كبيرة لكل ذلك،  في هذا المشروع الضخم، بما تملك من معطيات أدبية وعلمية وثقافي

 كون اللغة العربية تعد لغة رسمية في جميع األقطار العربية.

 يجب وضع معايير قياسية مالءمة خاصة بالمحتوى الرقي العربي أسوة بالمعايير العالمية المماثلة. .6
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ABSTRACT 

This study aims to find out the role of the public libraries in the Sultanate of Oman in achieving 

knowledge awareness as one of Oman’s Sustainable Development Goals. To achieve the study’s main 

objective, several questions regarding the public libraries’ role were proposed. To answer these 

questions, the study adopted a descriptive analytical-qualitative method. Twelve public libraries were 

covered in this study. Moreover, two qualitative tools were used: interviews with representatives from 

the public libraries and analyzing the contents of these libraries’ programs. The study found that public 

libraries’ awareness about sustainable development is medium, as some have no idea about the topic. 

The study also revealed that the public library focuses on sustainable development as educational 

aspects by providing databases and facilitating access. Moreover, besides the technical aspects, most 

public libraries provide the services of public computers and the internet. In addition, some of these 

public libraries had played a role in disseminating health awareness for society through providing First 

Aid training courses. However, the public libraries’ role in enhancing society’s awareness of the 

available job opportunities was very week. In addition, public libraries in Oman have a critical role in 

preserving Oman’s Documentary Heritage and provide its accessibility as most of the public libraries 

have a huge number of these documents. The most important recommendation of the study is that the 

Omani libraries’ authority should focus on developing the awareness of the specialists of the public 

library about sustainable development and the role of public libraries in achieving it. 

Keywords: Public Libraries- knowledge awareness - Sustainable Development Goals- Sultanate of 

Oman, Omani libraries. 
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 الملخص 

أهداف تهدف الدراسة إلى التعرف إلى دور المكتبات العامة في سلطنة عمان في تحقيق الوعي المعرفي في ضوء  

التنمية المستدامة في سلطنة عمان، ولتحقيق هدف الدراسة الرئيسي طرحت الدراسة مجموعة من األسئلة تدور حول دور المكتبات  

العامة في تسهيل الوصول للمعلومات وتنمية الوعي المعرفي في سلطنة عمان في ضوء أهداف التنمية المستدامة؟ ولإلجابة عن  

% من  16.2مكتبةً عامة مثّلت عينة الدراسة بنسبة    12اسة المنهج المزجي، وقد طبقت الدراسة على  أسئلة الدراسة اتبعت الدر

إجمال عدد المكتبات العامة بالسلطنة، وقد استخدمت الدراسة أداتين من أدوات المنهج النوعي تمثلت في المقابلة مع المسئولين  

د أظهرت الدراسة أن وعي المكتبات العامة بموضوع التنمية المستدامة  عن المكتبات العامة وتحليل محتوى برامج المكتبات. وق

متوسط، حيث إن بعض المكتبات ال يوجد لديها معرفة بموضوع التنمية المستدامة. كما اتضح أن أكثر المجاالت التي تساهم فيها 

نب التعليمي من حيث توفير مصادر المعلومات المكتبات العامة في تحقيق الوعي المعرفي كأحد أهداف التنمية المستدامة كانت الجا 

وإتاحة الوصول إليها، باإلضافة إلى الجانب التقني فمعظم المكتبات توفر استخدام الحاسبات باإلضافة إلى توفير خدمة اإلنترنت، 

المكتبات العامة كان  كما كان لبعض المكتبات دور في التوعية الصحية للمجتمع بتقديم دورات في اإلسعافات األولية، ولكن دور 

ضعيفا جدا في مجال تعريف أفراد المجتمع بفرص العمل المتاحة بالمجتمع، وللمكتبات العامة في السلطنة دور هام في الحفاظ 

على التراث العماني المخطوط وإتاحته، فمعظم المكتبات األهلية العامة تقتني عددا كبيرا من المخطوطات. ومن أهم توصيات  

ورة أن تتولى جمعية المكتبات العمانية تعريف أخصائي المكتبات العامة بأهداف التنمية المستدامة ودور المكتبات الدراسة: ضر

 . العامة في تحقيق الوعي المعرفي للمجتمع العماني

 

 انية.، المكتبات العُممانسلطنة عُ  ،الوعي المعرفي ،أهداف التنمية المستدامة ،المكتبات العامة : الكلمات المفتاحية
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   المقدمة

والبيئية  واالجتماعية  االقتصادية  جميع األصعدة  األخيرة، على  السنوات  في  العالم  اهتمام  المستدامة  التنمية  استحوذ موضوع 

والتقنية بل أصبح مصطلح التنمية المستدامة يفرض نفسه على أجندة الخطط المستقبلية ألي دولة وفي مختلف المجاالت. وأصبح 

هذا المصطلح هيئات رسمية وشعبية سواء على مستوى العالم النامي أو المتقدم. وللتنمية المستدامة أبعاد متعددة هي: البعد  يتبنى 

(، ولتحقيق هذه األبعاد تتضافر جهود مؤسسات  2021البيئي والبعد االقتصادي والبعد التكنولوجي والبعد المعرفي )اليونسكو،  

يرها. وتعرف التنمية المستدامة بأنها التنمية التي تعمل على تلبية حاجات الحاضر دون المساس  المجتمع مع الجهود البشرية وغ

(. وبمعنى آخر هي االستعمال 2015بمقدرات األجيال القادمة وتلبية حاجاتهم أي المساواة العادلة بين األجيال )األمم المتحدة،  

تماعية واالقتصاد للمستقبل البعيد مع التركيز على حياة أفضل ذات قيمة عالية المثالي الفعّال لجميع المصادر البيئية والحياة االج 

لكل فرد من أفراد المجتمع في الحاضر والمستقبل. وقد وضعت األمم المتحدة أهداف التنمية المستدامة والتي عرفت أيضاً باسم 

من أجل القضاء على الفقر واألمية وحماية البيئة،    ، وهي بمثابة رؤية عالمية تتضافر فيها جهود الدول2030األجندة العالمية  

يطمح العالم لتحقيقها،   هدفا   17، وقد تمثلت هذه األهداف في  2030وضمان تمتع شعوب العالم بالسالم واألزدهار بحلول عام  

مؤشر    233اية، وغ  169مواضيع رئيسية وهي: المواضيع البيئية، واالجتماعية، واالقتصادية، والشراكات وتشتمل    4وتسير في  

 (. 2015)األمم المتحدة، 

وقد تمثلت هذه األهداف في: القضاء على الفقر، والقضاء على الجوع، وضمان الحياة الصحية الطيبة للجميع، وتوفير التعليم 

والو الصحية،  الحياة  وتوفير  النظيفة  وتوفيرالمياه  الجنسين،  بين  المساواة  وتحقيق  للجميع،  والعادل  الشامل  للطاقة الجيد  صول 

والتنمية االقتصادية وتحقيق التشغيل المنتج للجميع، وتحقيق بنية تحتية وتشجيع الصناعة واالبتكار،   النظيفة بأسعار معقولة، 

والحد من عدم المساواة، وبناء مدن وتجمعات بشرية آمنة، وتحقيق االستهالك الجيد وأنماط اإلنتاج المستدام، ومواجهة التغير 

على موارد المياه وحسن استخدامها، والحفاظ على الحياة البرية على كوكب األرض، وتحقيق السالم والعدل  المناخي، والحفاظ  

وتكوين المؤسسات، وعقد الشراكات لتحقيق األهداف. وهنا نجد حرص األمم المتحدة على ضرورة تشارك جميع الدول في إنهاء  

ر والتقدم على كوكب األرض، ولذا سارعت المنظمات واالتحادات المختلفة مشكلة الفقر وتحقيق الصحة والتعليم واألمن واالستقرا 

 (.  2015لتأخذ دورها في تحقيق التنمية المستدامة )األمم المتحدة، 
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  ( المعلومات  ومؤسسات  المكتبات  لجمعيات  الدولي  لالتحاد  كان  وقد   International Federation of Libraryهذا 

Association and Institutions( )IFLA    التنمية المستدامة بإبراز دور المكتبات ( دور في المشاركة في تحقيق أهداف 

ومؤسسات المعلومات كشريك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خالل خدماتها في توفير المعلومات والمعرفة التي تعد هي  

أفراد وصول  وتسهيل  المجاالت،  كل  في  المستدامة  التنمية  تحقيق  تكنولوجيا    ركيزة  وسائل  تقدمه  مما  مستفيدة  إليها  المجتمع 

االتصاالت والمعلومات من تسهيالت ساعدت على اتساع قاعدة استخدام المعلومات وسرعة الوصول إليها؛ مما يؤدي إلى تحقيق 

ود لتحقيق ذلك (. ومن الجهIFLA, 2014أهداف التنمية المستدامة والتي تنعكس على تطور حياة أفراد المجتمع ورفاهيتهم )

في المؤتمر العالمي للمكتبات والمعلومات المنعقد   (The Lyon Declaration(  )IFLA, 2021أطلقت االفال إعالن ليون )

والذي يدعو الدول األعضاء في األمم المتحدة إلى اإلعتراف بالحاجة إلى تداول المعلومات    2014في مدينة ليون الفرنسية عام  

والذي يتحقق من خالل: االعتراف بحق الجمهور في تداول    2015ي استخدامها بكفائة في خطة تنمية ما بعد  والمهارات الالزمة ف

المعلومات والبيانات مع الحفاظ على حق الخصوصية الفردية، واالعتراف بحق السلطات المحلية ووسطاء المعلومات والبنية 

نت المفتوح، وتبني سياسات ومعايير وتشريعات تضمن استمرار التمويل التحتية مثل: تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واإلنتر

جمعية ومؤسسة من داخل قطاع   125الكامل وتكفل الحكومات بتقديم المعلومات وحفظها وإتاحتها للناس. وقد وقعت أكثر من  

لمعلومات، وأصحاب حمالت  المكتبات والمعلومات منها: وكاالت تنمية ووكاالت صحفية، ووكاالت تكنولوجيا االتصاالت وا

( ليون  إعالن  جاء  ) The Lyon Declarationاإلعالنات. وقد   )IFLA, 2021    حق ليدعم  للمعلومات  الحر  التداول  حق   )

الجميع في الوصول للمعلومات والمعرفة، فالمجتمعات التي لديها القدرة على الوصول إلى المعلومات المناسبة في الوقت المناسب  

لقدرة على إصدار القرارات السليمة في الوقت المناسب وبالتالي فهي لديها القدرة على القضاء على الفقر والمرض  هي التي تملك ا

وتحقيق المساواة بين أفراد المجتمع في الحصول على التعليم والصحة وزيادة فرص الحصول على العمل المناسب والقدرة على  

 إجراء البحث واالبتكار.     

وقد أولت سلطنة عمان االهتمام الكبير بموضوع التنمية في المجتمع العماني على مختلف األصعدة سواء من الجانب البيئي، أو 

االجتماعي أو االقتصادي، أو التعليمي وقد تمثل هذا في إصدار العديد من القوانين والتشريعات، ووضع االستراتيجيات وإيجاد 

التن لتحقيق  الالزمة  )اآلليات  السلطاني رقم  فقد صدر المرسوم  السلطنة،  في  المستدامة  الخمسية  1/2016مية  الخطة  باعتماد   )

( لتحقيق التنمية االجتماعية، والعمل على تحقيق التطوير العلمي والمعرفي للمجتمع العماني، والعمل على  2020-2016التاسعة )

ل على رفع كفاءة ومهارات المواطن العماني ورفع كفاءته اإلنتاجية، إيجاد مزيد من فرص العمل وتوفير التأهيل المناسب بما يعم
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  2030وقد جاء في ذات المرسوم العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة  

ة هامة توليها السلطنة اهتمام عالي، (. ومن هنا نجد أن قضية التنمية المستدامة قضية محوري2017)المجلس األعلى للتخطيط،  

ولذا فهي تحتاج إلى تضافر معظم جهود المنظمات والمؤسسات في المجتمع لتحقيقها. وهذا يلزم توفير المعرفة التي هي أساس 

توفر تحقيق التنمية المستدامة. والمكتبات في أي مجتمع هي شريك مؤسسي في تحقيق هذه التنمية باعتبارها هي المؤسسات التي 

المعلومات وتعمل على تحقيق إمكانية الوصول إليها، كما أنها داعم أساسي في تحقيق التنمية من خالل خدماتها المتمثلة في محو 

األمية المعلوماتية وسد الفجوة في تسهيل الوصول إلى المعلومات، يضاف إلى ذلك دورها في حفظ التراث اإلنساني وإتاحة 

 ا الداعم األساسي للبحث العلمي واألكاديمي وكل ذلك يصب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.  الوصول إليه، فضال عن أنه

تعتبر المكتبات روافد الثقافة والمعرفة وعنوانا لتقدم الشعوب والحضارات، والشعب العماني شعب ذات رافد علمي ومعرفي وقد 

ات. وقد حرصت الكثير من األسر العمانية لتكوين مكتبات خاصة، كما اهتم العمانيون بالثقافة والمعرفة وتأليف الكتب والموسوع

اهتمت السلطنة منذ النهضة المباركة بإنشاء المكتبات ورعايتها على اختالف أنواعها سواء األكاديمية أو المدرسية أو العامة  

الدو أو  األفراد  من  بالغ  باهتمام  وتتمتع  بالسلطنة  العامة  المكتبات  وتنتشر  يعرف وغيرها،  ما  منها  نوعين  نجدها على  ولذا  لة 

 بالمكتبات األهلية، أو المكتبات التابعة لمركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم. 

وقد تكونت المكتبات العامة األهلية ونشأت بمجهود فردي فهي في األصل مكتبة خاصة. وعادة ما تزخر هذه المكتبات بالنفائس  

أو الصور والخرائط وأحيانا بعض اآلثار مثل مكتبة السيد أحمد البوسعيدي ببركاء، أو تنشأ من    من المخطوطات أو الوثائق

تبرعات األهالي لتكوين مكتبة تتاح ألفراد المجتمع المحلي، وتتولى وزارة التراث والثقافة اإلشراف على المكتبات األهلية ضمن 

( مكتبةً منتشرة  49م ويبلغ عددها )۱۹۹۷ظهور لهذه المكتبات في عام  الئحة خاصة تنظم عمل المكتبات األهلية. وقد كان أول  

 في أنحاء عُمان، منها مكتبة الندوة ببهالء ومكتبة بدية، ومكتبة فدا بضنك )البوابة اإلعالمية سلطنة عمان، د.ت.(. 

لمركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم  المكتبات التابعة لمركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم: وتُعدّ المكتبات التابعة  

بديوان البالط السلطاني من أوائل الصروح الثقافية والعلمية في السلطنة. وتحوي هذه المكتبات كنوزا معرفية وثقافية متعددة في 

ت الجوامع السلطانية ومكتبات  ( مكتبةً تتوزع بين المكتبات العامة ومكتبا 25شتى مجاالت العلوم اإلنسانية والعلمية. ويبلغ عددها )

 معاهد العلوم اإلسالمية )ديوان البالط السلطاني، د.ت.(. 
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ومما سبق عرضه من اهتمام السلطنة بالتنمية المستدامة، والحرص على إنشاء مؤسسات المعلومات وبخاصة المكتبات العامة   

عرف على دور المكتبات العامة في سلطنة عمان لتحقيق كرافد ثقافي ومعرفي في المجتمع العماني؛ فقد جاءت فكرة الدراسة للت

 الوعي المعرفي كأحد أهداف التنمية المستدامة.

 مشكلة الدراسة: 

تتمتع المعلومات والمعرفة باالستدامة والتنامي خالف المواد األخرى الذي يؤدي استخدامها إلى تقلصها وفنائها؛ لذا فهي تعد أحد  

إليها كعامل مؤثر في تحقيق التنمية المستدامة؛ ومن هنا فإن توفير المعلومات والمعرفة هما السبيل   أهم الموارد التي ينبغي النظر

تدعم  فعّالة  إنمائية  أداة  فالمعلومات  المستدامة؛  التنمية  أهداف  جّل  وتحقيق  الفقر  على  والقضاء  العمل  فرص  وتوفير  للتعليم 

و اإلنمائية  أهدافها  تحقيق  في  والمنظمات  توفير  المؤسسات  في  يدعمها  لمن  الحكومية  المنظمات  حاجة  تظهر  ولذا  تطورها، 

المعلومات، وباعتبار مؤسسات المعلومات هي أماكن جمع وتنظيم المعلومات ومصادرها فهنا يأتي دورها الفعّال كداعم أساسي  

ها، وتحقيق الوعي المعرفي في في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خالل مسئوليتها عن توفير المعلومات، ومصادر

 المجتمع.

المجتمع على  أفراد  وأيضا  والخاصة  الحكومية  المنظمات  لجميع  والمعرفة  المعلومات  تقديم  العامة  المكتبات  أهداف  أهّم  ومن 

ا فعاال في اختالف مستوياتهم الثقافية واالجتماعية والعلمية وغيرها؛ ومن هذا المنطلق فإن المكتبات العامة يمكن أن تؤدي دور

نجاح خطط التنمية في أي دولة. وقد أظهرت بعض الدراسات ضعف الوعي لدى مؤسسات المعلومات وبخاصة في العالم العربي 

مؤسسات  تكمن في أن  (، ومن هنا نجد أن مشكلة الدراسة  2017؛ المسند،  2017بدورها كشريك في الخطط التنموية )قدورة،  

عن أهمية دورها في تحقيق الوعي المعرفي بإعتباره أحد أهداف التنمية المستدامة؛ ولذا  المعلومات ليس لديهم رؤية واضحة  

 هدفت الدراسة إلى التعّرف على دور المكتبات العامة في تحقيق الوعي المعرفي في المجتمع العُماني.   

 أهداف الدراسة وتساؤالتها:  

تهدف الدراسة إلى التعّرف إلى واقع دور المكتبات العامة في سلطنة عمان في تحقيق الوعي المعرفي في ضوء أهداف التنمية 

المستدامة في سلطنة عمان، وعلى اعتبار أن للتنمية أطراف وجوانب متعددة تتغلغل في معظم مناحي الحياة البشرية الحاضرة  

ا التي تمتد إلى كافة أفراد المجتمع دون تمييز أو تفضيل لها دور فاعل في تسهيل الوصول إلى والمستقبلية، فإن المكتبة بخدماته
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( بإصدار بيانها لتوّضح فيه كيف يمكن  IFLA, 2014المعلومات والمعرفة، وهو ما تضمنه إعالن ليون والذي أتبعته اإلفال )

 المجتمع.  للمكتبات العامة أن تأخذ دورها في تحقيق التنمية المستدامة ب

ولذا كان سؤال البحث الرئيسي: ما دور المكتبات العامة في تسهيل الوصول للمعلومات وتنمية الوعي المعرفي في سلطنة عمان 

 في ضوء أهداف التنمية المستدامة؟ والذي سيتفرع إلى مجموعة من األسئلة اآلتية: 

 يون، وأهداف التنمية المستدامة؟  ما مدى معرفة المكتبات العامة في سلطنة عمان بكل من إعالن ل -1

 ما األنشطة والبرامج والخدمات التي تساهم بها المكتبات العامة في تحقيق الوعي المعرفي ألفراد المجتمع العُماني؟  -2

 ما أنشطة المكتبات العامة في المجتمع العماني للحفاظ على التراث الوطني؟  -3

تحقيق الوعي المعرفي، والتنمية المعرفية ألفراد المجتمع؛ ليكون شريكا  ما التحديات التي تواجه المكتبات العامة في -4

   في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في سلطنة عمان؟

 أهمية الدراسة: 

تلعب المكتبات العامة دوًرا هاًما في دعم المجتمع المعرفي والثقافي واألكاديمي، وتعليم المجتمع المهارات التقنية ودمج أفراده 

لتطور الرقمي، كما لها دور هام في الحفاظ على التراث اإلنساني، وتسهم بدور فعّال في سدّ الفجوة الخاصة بإتاحة المعلومات في ا

وتوفيرها لجميع مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحكومية لمساعدتها في صنع القرار وتنفيذه، وبهذا تحقق نتائجاً جيدةً في 

دامة، لذا تأتي أهمية الدراسة فيما ستكشفه من نتائج حول مدى معرفة المكتبات العامة في سلطنة عمان  دعم أهداف التنمية المست

المستدامة   التنمية  الوعي 2030بأهداف  تحقيق  في  المكتبات  دورهذه  حول  الضوء  وتسليط  المعلومات  لتداول  ليون  وإعالن   ،

التنمية المستدامة؛ وذلك من خالل التعريف بأنشطتها وجهودها في المعرفي ألفراد المجتمع الذي يعدّ من ركائز تحقيق أهداف  

 إتاحة المعلومات وضمان وصولها ألفراد المجتمع، وحفظ التراث الفكري للسلطنة.

وتتمثل األهمية العملية في لفت انتباه متخذي القرار بدور المكتبات الهام كشريك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خالل   

الوعي المعرفي وتوفير المعلومات التي يحتاجونها، وتأتي األهمية التطبيقية في توعية القائمين على المكتبات العامة بأهمية   تحقيق

المستدامة. كما تسهم هذه الدراسة فيما ستسفر عنه من نتائج حول التحديات   دور المكتبات العامة كشريك في تحقيق أهداف التنمية

تفعيل دورها في تحقيق الوعي المعرفي، ومن ثم اقتراح بعض الحلول ووضع بعض التوصيات التي تعمل  التي تواجه المكتبات ل

 على النهوض بدور المكتبات العامة في تفعيل دورها كشريك في تحقيق التنمية المستدامة وتحقق الوعي المعرفي للمجتمع العماني.   
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 حدود الدراسة: 

تحقيق الوعي المعرفي والذي يندرج تحت البعدين الثقافي    الحالية دور المكتبات العامة في: ستتناول الدراسة  الحدود الموضوعية

 واالجتماعي ألهداف التنمية المستدامة.

من المكتبات العامة وقد تنوعت بين المكتبات التابعة لديوان البالط    12تقتصر الدراسة على عدد  الحدود النوعية والمكانية:  

التابعة للمساجد في سلطنة عمان، وقد جاء اختيار هذه المكتبات باعتبارها األقدم في السلطاني أو المكتبات   العامة األهلية أو 

 .السلطنة وإلى جانب دورها البارز في خدمة المجتمع العماني

 في سلطنة عمان.   : تقتصر الدراسة على المسئولين عن المكتبات العامةالحدود البشرية 

 . 2020-2019معلومات الدراسة في العام األكاديمي  تم تجميع الحدود الزمنية: 

 مصطلحات الدراسة:  

كلمة الوعي في التعريف اللغوي هي كلمةٌ تدلُّ على ضِمّ شيء، وفي القواميس اللغوية َوَعْيُت الِعْلَم أِعيِه َوْعياً، الوعي المعرفي:  

وفي التعريف    قَبِلَه، فهو واعٍ، وفالن أَْوَعى من فالن أَي أَْحفَظُ وأَْفَهُم.ووَعى الشيء والحديث يَِعيه َوْعياً وأَْوعاه: َحِفَظه وفَِهَمه و

 (.  2011؛ المعجم الوسيط، 2010االصطالحي فالوعي بأمر ما يتضمن معرفته والعمل بهذه المعرفة )ابن منظور، 

عليه، وحصيلة التَّعلُّم عبر العصور   وكلمة معرفة في التعريف اللغوي: جمعها معارُف، والمعرفة هي إدراك الشَّيء على ما هو

 ( ويشيرمصطلح المعرفة إلى الخبرة المكتسبة وكمية المعلومات التي يمتلكها الفرد.2005)الفيروز أبادي، 

وفي سياق البحث فإن الوعي المعرفي له جوانب متعددة فهو توفير المعلومات وتوفير سهولة الوصول إلى مصادرها المختلفة، 

ة على التعامل مع المعلومات واستغاللها لحّل مشكلة او اتخاذ قرار، وأيضا تلبية الحاجات البحثية، باإلضافة إلى وتنمية القدر

إليها  الوصول  وتحديدها وكيفية  المناسبة  للمعلومات  تحديد حاجتهم  تعينهم على  التي  المختلفة  التقنية  المهارات  األفراد  إكساب 

 والتعامل معها. 
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يعرف مصطلح التنمية المستدامة بأنه االستخدام األمثل لجميع الموارد المتاحة البشرية أو المالية أو المادية   التنمية المستدامة:

والمعنوية وغيرها للحاضر وللمستقبل البعيد من أجل تحقيق حياة أفضل ذات قيمة عالية لألجيال الحاضرة والمستقبلية )قموح  

 ( 2017وبادي، 

 الدراسات السابقة:  

تعراض الدراسات التي تناولت دور المكتبات ومؤسسات المعلومات كشريك لتحقيق التنمية في المجتمع ولتحقيق أهداف سيتم اس

الدراسة سيتم عرض الدراسات التي تناولت أنشطة المكتبات في إتاحة المعرفة والتثقيف والوصول للمعلومات، وإتاحة فرص 

ث الوطني، وأخيًرا التحديات التي تواجه المكتبات العامة كشريك في تحقيق التعلم، والوعي الصحي، وفرص العمل وحفظ الترا

وسيغطي هذا الجزء من الدراسة كال من الدراسات المنشورة في اللغتين العربية واإلنجليزية مع التركيز على    الوعي المعرفي.

 الدراسات الحديثة وتلك المرتبطة بالموضوع. 

 الوعي بأهداف التنمية المستدامة:  

إن التنمية المستدامة هي مشروع مجتمعي يعمل على تحسين األوضاع المعيشية لكافة أفراد المجتمع وترتكز على جانبين أساسيين 

هما تلبية احتياجات الحالية لألفراد، مع حماية واستدامة الموارد البشرية والطبيعية لألجيال المستقبلية من أجل توليد التنمية وذلك 

( وهذا يوجب  Mohamed & Masrom, 2016خالل األنشطة والبرامج المتواصلة التي تلبّي هذه االحتياجات )يتحقق من  

على جميع مؤسسات المجتمع الوعي بأهداف التنمية المستدامة والعمل على تحقيقها، وقد تناولت دراسات متعددة موضوع التنمية 

( في دراسته إلى تعريف التنمية المستدامة واهتمام اإلسالم بالتنمية، ومسئولية  2019المستدامة والتعريف بها فقد أشار البلوشي )

تحقيقها باعتبار العالقة الوطيدة بين مؤسسات المجتمع وأهداف التنمية المستدامة الرتكازهما على نفس المحاور التي   المجتمع في

والدور الذي تلعبه مؤسسات المجتمع في    17تؤدّي إلى تحقيق أهداف الدول، وأن هناك ارتباط بين أهداف التنمية المستدامة الـ

( الضوء على دور مؤسسات المعلومات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في سلطنة 2018)تحقيقها. وسلّطت دراسة النبهانية 

عمان، وأظهرت أن هناك إسهامات لبعض مؤسسات المعلومات في هذا الجانب ولكن بدون تخطيط مسبق وأن إسهامات كل  

ؤسسات المعلومات في تحقيق أهداف التنمية  مؤسسة تأتي بنسب مختلفة لبعض األهداف، وأن أهم المعيقات التي تحدّ من مساهمة م 

 المستدامة كانت عدم وعي العاملين بموضوع التنمية المستدامة، باإلضافة إلى المعيقات المالية واإلدارية. 
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 دور المكتبات في تحقيق الوعي المعرفي:  

شطة الثقافية تعمل على إحياء التراث المحلي  تلعب المكتبات العامة دوًرا ثقافيًا في المجتمع فهي إلى جانب تقديم المعرفة واألن

الثقافة في تنمية المجتمع في نيجيريا. وقد ناقشت دور  إلى  Ugwoke,Omekwu  (2014  )للمجتمع فقد أشارت دراسة   دور 

ع البيجيري، المكتبات العامة في إبراز ثقافات المجموعات العرقية النيجيرية المختلفة، وأنشطة المكتبات العامة لدعم ثقافة المجتم

وتقديم صورة جيدة للنيجيريين من خالل أنشطتهم الثقافية. وتساهم مكتبة الملك عبد العزيز العامة في التنمية المعرفية للمجتمع 

التأليف والنشر والترجمة والبحث العلمي والتدريب، وإلى  السعودي والعربي والدولي وذلك من خالل ما تساهم به في مجال 

سائل التثقيف والتوعية للمجتمع السعودي من خالل تزويده بالمعرفة المستدامة، وعرض الحكايات الشعبية،  جانب ذلك توفر و

 (. 2015)أحمد، والكتب المصورة، 

وللمكتبات دور هام في التعليم فباعتبارها مؤسسة ثقافية فلها دور هام مساند للعملية التعليمية، وفي هذا اإلطار كشفت دراسة أدلي 

دور المكتبات العامة وخدمات المعلومات في تحقيق األهداف اإلنمائية للتعليم في والية   )  (Adeleye ,Et Al, 2012وآخرون

أويو في نيجيريا، وذلك من خالل ما قدّمته من أنشطة مثل: إدراج حصة المكتبة في الجدول الدراسي، ومساعدة المعلمين في 

يمية، وتوفير المواد السمعية والبصرية للعملية التعليمية، وتشجيع عادة القراءة عند الحصول على المواد ذات الصلة بالعملية التعل

الطلبة، وقيام المكتبات بحمالت التوعية للمجتمع بأهمية التعليم ودوره في تنمية الموارد البشرية. وهذا يكشف أن للمكتبات دور  

 هام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال التعليم. 

في تحقيق برنامج التعليم والتنمية الريفية في نيبال؛ حيث عملت المكتبات   ( دورا فاعال(Shrestha, 2013ان للمكتبات العامة  وك

على تلبية احتياجات المجتمع للمعرفة والتعليم والعمل على استدامتها، فلم تكن هذه المكتبات مجرد أماكن للقراءة وإعارة الكتب 

الريفي في نيبال، ومساعدة المجتمع في مختلف مجاالت وإنما كانت مراكز تنمية ترّكز على التعليم والتمكين االقتصادي للمجتمع  

الحياة، باإلضافة لدورها الفعّال في مجال محو األمية. وقد مثلت المكتبات العامة في نيبال تجربة شعبية في صنع مكتبة المجتمع  

ة الريفية في نيبال يحصل على التي تعمل على تلبية احتياجات المجتمع المحلي المتغيرة؛ وهذا ما جعل برنامج التعليم والتنمي

 . 2006من مؤسسة بيل وميليندا جيتس عام   (the Bill and Melinda Gates Foundation)جائزة التعليم 

( إلى أن المكتبات العامة بحاجة إلى أن تعزز دورها في التنمية الثقافية للمجتمع وذلك باقتناء مصادر  2015ناجي )وقد أشارت  

واالستفادة من اإلمكانات الهائلة لتكنولوجيا المعلومات، وتقديم دورات تدريبية في المجال التقني للمستفيدين    المعلومات المتنوعة،
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والتربوية التي تخدم  الثقافية  من أفراد المجتمع، واستقطاب أكبر عدد من شرائح المجتمع؛ ليساهموا بشكل فعّال في األنشطة 

وتع االجتماعية،  الروابط  وتدعم  والبيئية، مجتمعهم،  اليدوية  الحرف  إحياء  على  والعمل  اإلنسانية.  العالقات  أواصر  زز 

والمشروعات اإلنتاجية، والتراث الشعبي، والحكايات الشعبية، والكتب المصورة، كوسيلة من وسائل التثقيف والتوعية للمجتمع،  

ة مع فئات المجتمع، وقلة اندماج األدباء والمثقفين  وإن افتقار المكتبات لعناصر الخدمة المكتبية الناجحة، وضعف العالقات العام

والمشاهير وغيرهم ممن يمكنهم أن يشتركوا في ندوات أو محاضرات أو أنشطة مختلفة تساهم مع المكتبات في رفع الوعي  

 المعرفي للمجتمع ال يساعدها على القيام بدورها في تنمية الوعي المعرفي للمجتمع.

االت التأثير الكبير على ثقافة المجتمع، وكما أوجد تغير ثقافي في التعامل مع الحياة، أثر على أسلوب  كان للتقدم التقني واالتص

تعامل المستفيدين مع المعلومات وطرق الحصول عليها، ومن هذا المنطلق أصبحت المكتبات في تحد كبير الستيعاب التكنولوجيا  

( إلى ضرورة 2014)  Ugwoke,Omekwuاستخدامها؛ لذا أشارت دراسة  الحديثة واالستفادة منها، وتدريب المستفيدين على  

النيجيرية لدعم ثقافة المجتمع وإحداث التغير االيجابي في   استخدام تقنيات االتصاالت السمعية والبصرية في المكتبات العامة 

ة الشباب منهم في األلفية الجديدة الذين . ومن هنا فإن المكتبات أصبحت في تحٍد كبير نظًرا لتغير طبيعة المستفيدين وبخاصثقافته

اإللكترونية  القراءة  أجهزة  إلى  الوصول  بإمكانية  وتمتعهم  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  استخدام  جيداً  يدركون  أصبحوا 

لومات الرقمية. واستخدامها بشكل متكرر، واعتيادهم استخدام اإلنترنت باستمرار؛ ولذا أصبح على المكتبات تلبية احتياجاتهم للمع

وأن تتيح لهم مجموعة كبيرة من المواد القرائية في شكل رقمي، والعمل على محو األمية المعلوماتية لدى الشباب، ودعم البحث 

من المكتبة عن بعد. ومن هنا يمكن للمكتبات استخدام البيئة الرقمية كفرصة لمواجهة التحديات وهو ما يدفع المكتبات في االتجاه  

ى تغير دور المكتبات العامة  إل  Leorke, El al  (2018 )(. وقد نبهت دراسة  Soroya, Ameen, 2018وسبة السحابية )نحو الح 

في عصر الرقمنة والمدينة الذكية في إستراليا، وإن هذا التغير أصبح حتميا مما يفرض على المكتبات أن تلبّي االحتياجات المتغيرة  

المكتبات أن تجري التغييرات الالزمة وأن تتطور استجابة للتكنولوجيا الجديدة. وأن تعمل فعلى  والسريعة للمستفيدين. ومن هنا  

والتعلم الهادف،   على إعادة اختراع نفسها فتصبح مراكز إنتاج، ومراكز مجتمعية مشتركة توفر وسائل األنشطة االجتماعية، 

 االبتكار.وأشكال جديدة لإلنتاج اإلبداعي بما في ذلك النشاط الريادي و

تلعب المكتبات دوًرا في الحفاظ على البيئة بالتعاون مع خبراء ومهندسون وأعضاء الجمعيات البيئية؛ إذ يمكن للمكتبات أن تقتصد 

في الطاقة بتوفير اإلنارة الطبيعية واستخدام الطاقات البديلة أو المتجددة، كما يمكنها ترشيد استخدام التجهيزات المضرة بالبيئة 

ل تخفيض عدد المصاعد الكهربائية وأجهزة التكييف وغيرها من األجهزة التي يمكن إيجاد بدائل لها صديقة للبيئة، كما  من خال
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(؛ ففي المملكة 2017يمكن االستعاضة بمواد البناء المحلية أو الطبيعية والتقليل من اإلسمنت والمواد الضارة األخرى )قدورة؛  

مبنى مكتبة الملك فهد الوطنية أن يكون صديقًا للبيئة ومراعيًا للجوانب الصحية من خالل   العربية السعودية روعي في تصميم

تصميم المبنى بشكل يساعد على تخفيض درجة حرارته وحمايته من أشعة الشمس خاصة في فصل الصيف، كما أن واجهة المبنى 

تمكن المكتبة من توفير كميات كبيرة من الطاقة    صممت بطريقة تسمح باالستفادة من اإلضاءة والهواء الطبيعي بصورة جيدة

الالزمة لتهوية وإضاءة المبنى، كما قامت المكتبة بوضع خطة لحفظ المخطوطات وإتاحتها بشكل رقمي مما يؤدي إلى تقليل  

ن ودربي  (. وفي المملكة المتحدة يستطيع المستفيدون في مكتبات كرويدو2017استخدام الورق والحفاظ على البيئة )مصطفى،  

 وغيرها من مدن المملكة المتحدة.

إن إتاحة المعلومات والمصادر المتعلقة بالبيئة والتغير المناخي والتنوع البيولوجي من شأنها أن تسهم في البحوث البيئية والمناخية 

ومات والبحوث من شأنها  والتي تسهم في اتخاذ القرارات ورسم السياسات المتعلقة بحماية كوكب األرض، كما إن إتاحة هذه المعل

أن تساهم في رفع مستوى وعي األفراد بضرورة المحافظة على البيئة ومواردها المختلفة والحد من استنزاف الموارد والعمل 

ألبحاث   (Smithsonian)على استدامتها، ففي الواليات المتحدة توجد مكتبة تراث التنوع البيولوجي الرقمية والتابعة لمكتبات  

مليون صفحة بحثية بما يتعدى األربعين لغة. يستخدم    46لبيولوجي والتي تتيح مقتنياتها للجميع؛ إذ تحتوي على أكثر من التنوع ا

العلماء هذه البيانات في تطوير النظام البيئي، والتنبؤ بالتغيرات المناخية المستقبلية وعمل الخرائط السكانية؛ مما يساهم في وضع 

ة والتنمية المستدامة وإدارة الموارد إدارة مسؤولة؛ إذ أن هذه البيانات تُمّكن الجميع من الحصول على سياسات الحفاظ على البيئ

 .(IFLA, 2014)المعلومات التي يحتاجونها من أجل الدراسة وحفظ النظم البيئية الموجودة على كوكب األرض 

لمجتمع، فقد لعبت دورا هاما في تنمية الوعي الصحي في وللمكتبات العامة دور في تحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة ل

(، مما جعل المجتمع يقبل على المكتبات العامة للحصول على المعلومات ,Emojorho,Ukpebor 2013المجتمع النيجيري )

ة في المجال  الصحية وبخاصة في مجال رعاية األمومة والطفولة، إضافة إلى ما أتاحته للمجتمع من مصادر المعلومات المختلف

الصحي، وتحاول بعض المكتبات العامة في سلطنة عمان رفع الوعي الصحي ألفراد المجتمع والذي تمثل في توفير عدد قليل من 

مصادر المعلومات الصحية، وتوفير نشرات وملصقات تحصل عليها المكتبات من المؤسسات الصحية، باإلضافة  إلى إقامة 

وعات الصحية مثل مكافحة األوبئة، أو تطعيم األطفال، كما قدمت بعض المكتبات دورات  محاضرات وندوات حول بعض الموض

في االسعافات األولية؛ ولكن لم تستغل المكتبة إمكانيات اإلنترنت في تقديم بعض األنشطة لنشر الوعي الصحي بين األفراد في  

عامة أو إنشاء مدونات في موضوعات صحة عامة أو سلطنة عمان، أو توفير روابط لمواقع طبية تقدم معلومات في الصحة ال
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(. ولذا يجب على المكتبات العامة Salem, 2017لتقديم ورش تدريبية في المجال الصحي عبر مواقع المكتبات على اإلنترنت )

جب أن تكون  ( العمل على أن تكون لها دورا في تحقيق التنمية الصحية بالمجتمع ولذا ي2009والمسئولين عنها )السيد، صالح  

والتقنيات الحديثة من   لديها الجاهزية واالستعداد التنمية الصحية للمجتمع، وأن يتوفر لها كل اإلمكانيات المادية  للمساهمة في 

الحاسبات وشبكة اإلنترنت لتتمكن المكتبات من تقديم برامج وأنشطة تساهم في رفع الوعي الصحي ألفراد المجتمع. وأن يكون  

المكتبات العامة والمؤسسات الصحية لتقديم مجموعة من البرامج التدريبية لتأهيل أخصائي المكتبات العامة في    هناك تعاون بين

 مجال المعلومات الصحية والوعي الصحي.

( الطرق والوسائل التي يمكن للمكتبات العامة أن تساهم بها في خفض معدالت Oyeronke, 2012ناقشت دراسة ايرونك )

شباب وتذهب الدراسة إلى أن قيام المكتبات العامة بتزويد هؤالء الشباب بالمعلومات الدقيقة الصحيحة في الوقت البطالة بين ال

المناسب سيساعدهم في أخذ القرار المناسب تجاه اختيار الوظيفة المناسبة أو اتخاذ التدابير إليجاد عمل ناجح؛ ومن هنا فإن دور  

املة دوًرا هاًما. والذي يتمثل في مساهمة المكتبات في قضايا محو األمية، وتعزيز محو األمية المكتبات في التنمية االقتصادية الش

والتعليمية واالقتصادية المقدمة ألفراد المجتمع، وال يقتصر األمر على ذلك ولكن  والثقافية  المعلوماتية والخدمات االجتماعية 

ي التنمية االقتصادية وذلك من خالل تنظيم ورش عمل مقدّمة للشباب  فهناك أنشطة أخرى يمكن للمكتبات أن تعزز بها دورها ف

حول كيفية إنشاء مشاريع صغيرة، وتوفير مكاتب خاصة لخدمة رجال األعمال تزودهم بالمعلومات التي تهمهم على المستوى  

 المحلي والدولي.

 دور المكتبات العامة في حفظ التراث:

وطني واإلنساني للبشرية وبخاصة الوطنية منها؛ ففي الوطن العربي مثال مكتبة الملك  وللمكتبات دور كبير في حفظ التراث ال

فهد الوطنية التي تقوم على جمع كتب التراث والمخطوطات والكتب النادرة وبخاصة ما يتعلق منها بالحضارة العربية واإلسالمية  

ل إليها بمختلف الطرق سواء التقليليدية أو الرقمية، وتقوم  وإعداد األدوات المختلفة للتعريف بها والعمل على إنتاحتها والوصو

بنفس الدور مكتبة الكويت الوطنية من حيث جمع التراث واالنتاج الفكري الوطني المتعلّق بالكويت خاصة وما هو أيًضا يخص  

قه وحفظه، وإتاحته بمختلف  الخليج والجزيرة العربية وما هو مرتبط بالحضارة العربية اإلسالمية، والعمل على تنظيمه وتوثي

والسريحي،   )العثيمين  والرقمية  التقليدية  ) 2017السبل  للمخطوطات  الوطنية  البعثة  الهند  أسست  وقد    .)The National 

Mission for Manuscripts)  أكثر من  ل جمع  جهودها عن  أسفرت  وقد  وحفظه وإتاحته.  الهند  في  المخطوط  التراث  جمع 
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( مخطوطة، بل وأعدت لها الفهارس وقواعد البيانات الرقمية، واهتمت بتكوين مكتبة رقمية تضم اإلصدارات الرقمية 50000)

بالمخطو للتوعية  ومحاضرات  برامج  بإعداد  المكتبات  واهتمت  المخطوطات،  هذه  عليه من  الحفاظ  وأهمية  الهندي  ط 

(Gopalakrishnan, 2008  ،بإصدار  2016(. وقد اهتمت سلطنة عمان بالحفاظ على التراث الوطنى العماني المخطوط )سالم )

( والذي نّص في المادة الثانية منه على إنشاء مكتبة خاصة 70/1977التشريع الخاص بالمخطوط العماني )مرسوم سلطاني رقم 

واالتاحة    بالمخطوطات والترميم،  والصيانة  الفنية،  والعمليات  والحفظ،  الجمع،  حيث  من  المخطوطات  تجاه  خدماتها  وتحديد 

( في مساعدة المكتبات على جمع وحفظ المخطوطات وتقديم الخدمات 2016واالستفادة منها. وقد ساهم التشريع العماني )سالم،  

جانب جهود السلطنة في رقمنة الم )الزهيمي،  من خاللها. إلى  (، فظهرت عدة مشاريع لرقمنتها سواء على  2010خطوطات 

( مثل مشروع كوكب المعرفة الذي اهتم برقمنة المخطوطات وبخاصة خارج 2005المستوى الحكومي أو الفردي وذلك منذ عام )

، باإلضافة إلى مشروع جامعة  ( وإتاحة بياناتها على موقع مكتبة كوكب المعرفة على النت3000السلطنة وقد تّم رقمنة أكثر من )

 ( مخطوطة. 6000السلطان قابوس والذي يبلغ حجمه )

 تحديات المكتبات العامة في تحقيق التنمية المستدامة بالمجتمع:  

على الرغم من جهود المكتبات في تحقيق التنمية بالمجتمع إال أن هناك تحديات تواجهها المكتبات في القيام بدورها في تحقيق  

ال أنشطتها الوعي  تنفيذ  عن  العامة  المكتبات  تعيق  التي  التحديات  أكبر  من  يعدّ  الذي  التمويل  ضعف  منها:    معرفي 

(Ugwoke,Omekwu, 2014( وأضافت ناجي ،)مشكالت أخرى مثل: ضعف عالقة المكتبات مع فئات المجتمع، 2015 )

 ,Emojorho,Ukpebor) من اموجورهو واكبيبور  كل    وقلة اندماج األدباء والمثقفين والمشاهير مع المجتمع المحلي، ويرى

أن ضعف اإلنترنت كان من أهم المشكالت التي تواجه المكتبات ألداء أنشطتها في الوعي الصحي في نيجيريا، ويؤيد  (  2013

هّم  ( في أن عدم امتالك بعض المكتبات العامة المصرية موقعا على شبكة اإلنترنت كان من أ2009ذلك كل من السيد، وصالح )

المشكالت التي أعاقتها عن تنمية الوعي الصحي لدى المجتمع تجاه وباء األنفلوانزا، إضافة إلى ضعف تأهيل أخصائيي المكتبات 

 العامة في المجال الصحي. 

 : يتضح من العرض السابق أن: خالصة الدراسات السابقة

 علومات للجميع.  هناك عدد من الدراسات التي توضح جهود المكتبات في إتاحة مصادر الم -
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جوانب الوعي المعرفي سواء    وجود ثراء في الدراسات التي تتناول دور المكتبات العامة في تحقيق جانب واحد من -

 العملية التعليمية أو التنمية المعرفية الصحية. 

وجود عدد من الدراسات التي عرفت بموضوع التنمية المستدامة والتعريف بأهدافها، ولكن تتناول جوانب مختلفة منها  -

 دون إبراز كيفية تحقيق الوعي المعرفي في ضوء أهداف التنمية المستدامة.  

ض - في  المعلومات  على  الوصول  في  ليون  بإعالن  العامة  المكتبات  معرفة  تتناول  دراسة  نجد  التنمية  لم  أهداف  وء 

 المستدامة.  

التنمية   - أهداف  ضوء  في  المعرفي  الوعي  تحقيق  في  العامة  المكتبات  دور  تناولت  عمان  سلطنة  في  دراسة  نجد  لم 

المستدامة، وما تناولته دراسة النبهانية اختص بعينات من أنواع متعددة من مؤسسات المعلومات ما بين مكتبات وجمعيات  

 فية.  مهنية أو مؤسسات أرشي

الوعي  - جوانب  معظم  عمان  سلطنة  في  العامة  المكتبات  تحقيق  مدى  على  تركيزها  في  الحالية  الدراسة  تختلف  ولذا 

 المعرفي في ضوء أهداف التنمية المستدامة، والتحديات التي تواجهها في تحقيق ذلك.

 منهج الدراسة وإجراءاتها:  

المكتبات   دور  التعرف على  إلى  الدراسة  وذلك  هدفت  المستدامة،  التنمية  أهداف  المعرفي في ضوء  الوعي  تحقيق  في  العامة 

بالتعرف على مدى معرفة اخصائي المكتبات العامة بأهداف التنمية المستدامة وأنشطة المكتبات العامة للمساهمة في تحقيق أهداف  

اجه المكتبات، ولذا يتطلب تحقيق أهداف الدراسة التنمية الخاصة بالوعي المعرفي، باإلضافة إلى التعّرف على التحديات التي تو

استخدام عدة أدوات كمية ونوعية؛ ومن أجل ذلك اتبعت الدراسة المنهج المزجي وهو المنهج الذي تستخدم فيه البيانات الكمية  

للتعرف على مدى  والنوعية التي تساعد على وصف موضوع الدراسة وتفسيره تفسيرا دقيقا، فقد استخدمت الدراسة المنهج الكمي  

التنمية المستدامة وإعالن ليون للوصول للمعلومات، والتحديات التي تقابل األخصائيين في  معرفة أخصائي المكتبات بأهداف 

وقد استخدمت الدراسة االستبانة لتجميع البيانات الكمية، باإلضافة إلى المنهج النوعي باعتباره يوفر وصفا    تحقيق الوعي المعرفي

لموضوع الدراسة لما يقدمه من بيانات تحليلية تفسيرية للموضوع ويعطي نتائجا ممثلة للواقع؛ ولذا اعتمدت الدراسة عليه  تفصيليًا  

للمجتمع العماني، وقد استخدمت الدراسة أداتين من أدوات المنهج    الوعي المعرفيللتعرف على دور المكتبات العامة في تحقيق  

 مقننة مع المسئولين عن إدارة المكتبات العامة، وتحليل محتوى برامج المكتبات. النوعي تمثلت في المقابلة شبه ال
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يتمثل مجتمع الدراسة في المكتبات العامة في سلطنة عمان مابين مكتبات تابعة لمركز السلطان قابوس العالي  مجتمع الدراسة:  

 مكتبة عامة:  74 للثقافة، وبعضها تشرف عليه وزارة التراث والثقافة والبالغ عددها إجمااًل 

 : تمثلت في المكتبات العامة، وأخصائيها. عينة الدراسة

( مكتبة عامة في 12المكتبات العامة: اعتمدت الدراسة على عينة طبقية قصدية من المكتبات العامة والتي بلغ عددها ) -

مناطق متعددة في السلطنة:   % من إجمال عدد المكتبات العامة بالسلطنة، وقد غطت هذه المكتبات16.2السلطنة بنسبة 

وقد تم اختيارها العتبارات منها: أنها تعدّ األقدم واألبرز مثل مكتبة المعرفة العامة ومكتبة جامع السلطان قابوس ببوشر،  

( مخطوط 3000أو لدورها في حفظ التراث العماني مثل مكتبة السيد أحمد األهلية ببركاء التي تضم ما يزيد على )

( كتاب. أو لما لها من نشاط مؤثر وكبير في المجتمع المحيط بها مثل مكتبة مركز  7000العمانيين و)  يدوي للمؤلفين

 سناو الثقافي. 

اخصائي لإلجابة   48أخصائي المكتبات العامة: وقد توجهت الدراسة إلى جميع األخصائيين بهذه المكتبات والبالغ عددهم   -

ب معرفتهم  حول  الدراسة  من  األول  السؤال  وأيضا على  للمعلومات،  للوصول  ليون  وإعالن  المستدامة  التنمية  أهداف 

(  2( أسماء المكتبات العامة محل الدراسة، ويعرض جدول رقم )1السؤال الرابع حول التحديات ويعرض الجدول رقم )

 أعداد األخصائيين بالمكتبات محل الدراسة.

 ( المكتبات العامة محل الدراسة1جدول )

 نوع المكتبة  المنطقة التي تتبعها المكتبة  المكتبة  الترقيم 

 مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم مسقط محافظة-القرم مكتبة المعرفة العامة 1

 مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم مسقط  محافظة-بوشر مكتبة جامع السلطان قابوس األكبر  2

تيمور مكتبة جامع السيد طارق بن  3  مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم مسقط محافظة-الخوض  

 والثقافة  وزارة التراث محافظة جنوب الشرقية  مكتبة صور العامة  4

 والثقافة  وزارة التراث الداخلية  محافظة-إزكيوالية  مكتبة الصحوة العامة بإمطي 5

 والثقافة  وزارة التراث ظفار  محافظة-صاللة مكتبة دار الكتاب العامة 6

 وزارة التراث والثقافة  محافظة شمال الشرقية  مكتبة التل الثقافية العامة 7

 وزارةالتراث والثقافة  شمال الشرقية محافظة-سناو مركز سناو الثقافي  8

 والثقافة وزارة التراث  الداخلية محافظة-والية مكتبة وقف الحمرا ء األهلية 9
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10 
مكتبة العالمة محمد بن مسعود  

 البوسعيدي األهلية العامة 
 وزارة التراث والثقافة  الداخلية  محافظة-منح

 وزارة التراث والثقافة  محافظة البريمي  مكتبة البريمى العامة  11

 وزارة التراث والثقافة  مسقط محافظة-السيب مكتبة السيد محمد بن أحمد البوسعيدي  12

 

 ( أعداد أخصائي المكتبات العامة محل الدراسة2جدول )

 العدد الكلي لألخصائيين  المكتبة الترقيم 

 7 مكتبة المعرفة العامة 1

 4 مكتبة جامع السلطان قابوس األكبر  2

 3 مكتبة جامع السيد طارق بن تيمور  3

 4 مكتبة صور العامة  4

 3 مكتبة الصحوة العامة بإمطي 5

الكتاب العامةمكتبة دار  6  5 

 3 مكتبة التل الثقافية العامة 7

 5 مركز سناو الثقافي  8

 4 مكتبة وقف الحمرا ء األهلية 9

 5 مكتبة العالمة محمد بن مسعود البوسعيدي األهلية العامة  10

 3 مكتبة البريمى العامة  11

 2 مكتبة السيد محمد بن أحمد البوسعيدي  12

األخصائيين اإلجمالي لعدد   48 

 

 أدوات الدراسة: 

 من أجل تحقيق أهداف الدراسة اعتمدت الدراسة على عدة أدوات:

: المقابلة أداة بحثية لجمع المعلومات التي يتم الحصول عليها من خالل المقابلة، وقد أجريت مع المسئولين  المقابلة شبه المقننة

عن المكتبات العامة محل الدراسة بواقع مقابلة واحدة مع المسئول عن إدارة المكتبة العامة، وذلك من خالل اللقاء المباشرة مع  

مقابلة،   12ة أومن خالل الهاتف إذا ما تعذر إجراء المقابلة المباشرة وقد بلغ عددها  المشاركين بالبحث في مقار عملهم بالمكتب
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األنشطة والبرامج التي تقدمها المكتبات  -وأعدت أسئلة المقابلة وفق أهداف الدراسة وبما يتناسب مع أسئلتها. والتي دارت حول: 

يم أو التدريب، أو التكنولوجيا، أو الوعي الصحي، أو التشغيل العامة سواء في توفير الوصول للمعلومات، ومصادرها، أو التعل

العمل،   الوطني،    -3وفرص  التراث  العماني   -4حفظ  المجتمع  وصول  وتسهيل  المعرفة  توفير  في  العامة  المكتبات  تحديات 

 للمعلومات.  

اإللكترونية للمكتبات العامة عينة   : اعتمدت الدراسة على تحليل الوثائق الورقية أوتحليل محتوى برامج المكتبات، وأنشطتها 

الدراسة مثل: تحليل برامج المكتبات والتقارير السنوية والتي تّم الحصول عليها مباشرة من المكتبات أو من خالل موقعها على 

علومات؛  اإلنترنت، باإلضافة إلى تحليل محتوى المواقع اإللكترونية لهذه المكتبات التي تتيح الوصول الكامل إلى مصادر الم

 للتعرف على ما تسهم به المكتبات العامة في تنمية الوعي المعرفي بالمجتمع المحلي بعُمان. 

: دارت أسئلته حول مدى معرفة أخصائي المكتبات العامة محل الدراسة بأهداف التنمية المستدامة، وبإعالن ليون استبيان قصير

 العامة في تحقيق الوعي المعرفي.للوصول للمعلومات، والتحديات التي تواجه المكتبات 

 نتائج الدراسة، ومناقشتها:  

التنمية المستدامة؛  هدفت الدراسة وصف دور المكتبات العامة في سلطنة عمان في تحقيق الوعي المعرفي في ضوء أهداف 

 ولتحقيق هذا الهدف طرحت الدراسة عددا من األسئلة تّم التوصل إلى نتائجها كاآلتي:  

دار السؤال األول حول مدى معرفة األخصائيين بالمكتبات العامة بأهداف التنمية المستدامة وإعالن ليون ولإلجابة   السؤال األول: 

على هذا السؤال توجهت الدراسة باستبيان قصير لجميع اخصائي المكتبات محل الدراسة وذلك لالستفسار عن نقطتين: مدى  

بموضو المدروسة  العامة  المكتبات  اخصائي  الوصول معرفة  في  ليون  بإعالن  معرفتهم  حول  والثانية  المستدامة،  التنمية  ع 

للمعلومات، والثالثة مدى امتالك المكتبات العامة لخطة سنوية مكتوبة لتقديم أنشطتها لرفع الوعي المعرفي للمجتمع العماني. وقد  

   جاءت النتائج كاآلتي:

 امة بأهداف التنمية المستدامة: مدى معرفة األخصائيين بالمكتبات الع  -1السؤال األول/

توجهت الدراسة من خالل االستبيان بسؤال اخصائي المكتبات العامة عينة الدراسة عن مدى معرفتهم بموضوع التنمية المستدامة  

 ( 3%(، وهو ما يظهره الجدول )25%(، يليها المعرفة المتوسطة بنسبة )58.3فكانت اإلجابات األعلى للمعرفة الضعيفة بنسبة )
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 ( مدى معرفة األخصائيين بالمكتبات العامة بأهداف التنمية المستدامة 3الجدول )

المعرفة   المكتبة 

 التامة 

المعرفة  

 المتوسطة

ضعف  

 المعرفة 

 3 2 2 مكتبة المعرفة العامة

  1 3 مكتبة جامع السلطان قابوس األكبر 

 1 2  مكتبة جامع السيد طارق بن تيمور 

 4   مكتبة صور العامة 

 3   مكتبة الصحوة العامة بإمطي

 3 2  مكتبة دار الكتاب العامة

 3   مكتبة التل الثقافية العامة

 2 2 1 مركز سناو الثقافي 

 4   مكتبة وقف الحمرا ء األهلية

 1 2 2 مكتبة العالمة محمد بن مسعود البوسعيدي األهلية العامة 

 2 1  مكتبة البريمى العامة 

 2   محمد بن أحمد البوسعيدي مكتبة السيد 

 8 المجموع والنسبة

16.6% 

12 

25% 

28 

58.3% 

 

بأهداف التنمية المستدامة، ويفسر ذلك لكونه من الموضوعات الجديدة   ( ضعف معرفة اخصائي المكتبات3ويوضح الجدول )

دراسة   إليه  أشارت  ما  وهذا  الوطني،  المستوى  وعلى  العالمي  المستوى  على  )المطروحة  مؤسسات  2018النبهانية  أن  من   )

 ,IFLAالمعلومات لم يكن لها دراية بموضوع التنمية ولم يسمعوا عن الموضوع من قبل. وبسؤال المكتبات عن بيان اإلفال )

( اتضح أن المكتبات ال تدركه، ولكن بمراجعة أنشطة المكتبات نجدها تقدم العديد من األنشطة التي تساهم بها في التنمية 2014

مصطلح تحت  يندرج  ما  هو  المحلي  لمجتمعها  تقدمه  ما  أن  منها  مقصود  تخطيط  دون  المحلية  لمجتمعاتها  التنمية   المستدامة 

المستدامة، ولذا فمؤسسات الدولة وبما فيها المكتبات بحاجة إلى المزيد من ورش العمل التي تعرف بموضوع التنمية المستدامة 

 ار. وأهدافها ودورها الهام في هذا اإلط

التنمية المستدامة، وقد قام مجلس الوزراء العرب  إن التحدي الكبير أمام المجتمع الدولي وبالتالي المجتمع العربي هو تحقيق 

( والذي تضمن اإلعالن العربي للتنمية المستدامة  2011)األنباري،  2001المسؤولون عن البيئة بإصدار إعالن أبو ظبي في شباط/
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دامة في المنطقة العربية، وفي سلطنة عمان هناك اهتمام كبير بتحقيق التنمية المستدامة في جّل المجاالت ومبادرة التنمية المست

   (IFLA,2014)(، وقد أصدرت اإلفال 2014سواء بتجميع وحفظ التراث، أو التعليم، أو الحرف الصناعية وغيرها )البوعلي، 

يق التنمية المستدامة بالمجتمع وكيف يمكنها أن تشارك المجتمع في كل  بيانها والتي أوضحت فيه دور المكتبات العامة في تحق

مجاالت التنمية المستدامة؛ حيث إن العالقة وطيدة بين مؤسسات المجتمع وأهداف التنمية المستدامة الرتكازهما على نفس المحاور 

لمكتبات أن يكونوا على معرفة بهذا البيان (. ومن ثم فيجب على مسئولي ا2019التي تؤدي إلى تحقيق أهداف الدول )البلوشي،  

 والتفاعل معه وتهيئة المكتبات العامة لتأخذ دورها الجديد الفاعل في هذا الميدان.

وقد يشير الجدول  حاولت الدراسة أن تتعرف إلى مدى معرفة األخصائيين بإعالن ليون للوصول للمعلومات:    - 2السؤال األول/

المكت4) اخصائي  معظم  أن  إلى  إلى  (  المعرفة  عدم  وصلت  حيث  للمعلومات  للوصول  ليون  بإعالن  معرفة  لديهم  ليس  بات 

(83.4  .)% 

 معرفة األخصائيين بالمكتبات العامة بإعالن ليون للوصول إلى المعلومات  (4جدول )

لديهم   لديهم معرفة  المكتبة ليس 

 معرفة

 7  مكتبة المعرفة العامة

األكبر مكتبة جامع السلطان قابوس   3 1 

 1 2 مكتبة جامع السيد طارق بن تيمور 

 4  مكتبة صور العامة 

 3  مكتبة الصحوة العامة بإمطي

 5  مكتبة دار الكتاب العامة

 3  مكتبة التل الثقافية العامة

 4 1 مركز سناو الثقافي 

 2 2 مكتبة وقف الحمرا ء األهلية

البوسعيدي األهلية العامة مكتبة العالمة محمد بن مسعود    5 

 3  مكتبة البريمى العامة 

 2  مكتبة السيد محمد بن أحمد البوسعيدي 

 8 المجموع

16.6 % 

40 

83.4 % 
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( خطة موجهه لجميع الدول التي تحاول أن تتخذ منهجا The Lyon Declarationيعد إعالن ليون للوصول إلى المعلومات )

( لتحقيق 2030لتحسين حياة الناس، ووضع اإلعالن إطاًرا لمجموعة من األهداف والمبادئ التي يتم الوصول إليها في نهاية عام )

أن ترسم خططها السنوية  التنمية المستدامة. ولذا كان على المكتبات أن تتخذ دورها في التعرف على هذه األهداف والمبادئ و

( عدم معرفة الغالبية العظمى من اخصائي المكتبات بإعالن 4لتشارك المجتمع في تحقيق التنمية المستدامة. وقد أظهر الجدول ) 

ليون للوصول إلى المعلومات فقد أجابت عشر مكتبات بعدم معرفتهم بهذا اإلعالن. وهذا ما قد يؤثر على مفهوم تقديم الخدمة  

ماتية بالمكتبات واألساليب التي يمكن أن تتخذها المكتبات في تقديم المعلومات، كما أن المعرفة بهذا اإلعالن يدعم المكتبات المعلو

في طلب العون من المؤسسات المختلفة لالرتفاع بمستوى ما تقدمه من خدمات للمجتمع ويعطي الثقة للمكتبات في أهمية ما تقدمه  

 . من خدمات لمجتمعها المحلي

، وقد  حاولت الدراسة التعرف إلى مدى امتالك المكتبات لخطة سنوية لإلسهام في تزويد المجتمع بالمعرفة  - 3السؤال األول/

 %( ليس لديها خطة مكتوبة.  33.3%( من المكتبات تعد خطة، بينما نسبة )66.6أظهر الجدول أن نسبة )

 معرفية امتالك المكتبات لخطة سنوية لرفع التنمية ال (5جدول )

 ال نعم المكتبة

  ■ مكتبة المعرفة العامة

 ■  مكتبة جامع السلطان قابوس األكبر 

  ■ مكتبة جامع السيد طارق بن تيمور 

  ■ مكتبة صور العامة 

  ■ مكتبة الصحوة العامة بإمطي

  ■ مكتبة دار الكتاب العامة

 ■  مكتبة التل الثقافية العامة

  ■ مركز سناو الثقافي 

  ■ مكتبة وقف الحمرا ء األهلية

 ■  مكتبة العالمة محمد بن مسعود البوسعيدي األهلية العامة 

  ■ مكتبة البريمى العامة 

 ■  مكتبة السيد محمد بن أحمد البوسعيدي 
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 8 مجموع

66.6 % 

4 

33.3 % 

   

تحديد الرؤية المستقبلية لها وتحديد األولويات تعد المكتبات الخطط السنوية لما لها من أهمية كبرى في مساعدة المكتبات على  

واإلجراءات والعمليات )االستراتيجيات( الضرورية لتحقيق هذه الرؤية، كما أنها تساعدها على تقييم أدائها وتطويره. وقد أفادت 

حجمها باإلضافة إلى أن  ( مكتبات بعدم اإلعداد وهذا يعود لصغر4( مكتبات بإعداد خطط سنوية لتقديم خدماتها بينما أفادت )8)

 ما يقوم على إدارتها ليس لديه تأهيل مكتبي.

حاولت الدراسة من خالل السؤال الثاني التعرف إلى الدور الذي تلعبه المكتبات العامة في تحقيق الوعي المعرفي السؤال الثاني/ 

سؤال عدة نقاط هي: الوصول للمعلومات،  وتسهيل الوصول للمعلومات في المجتمع العماني، وقد اشتملت اإلجابة على هذا ال

 (. 9، 8، 7، 6التنمية المعرفية التقنية، برامج التنمية المعرفية، ودعم المكتبة للعملية التعليمية؛ وهذا ما تعرضه الجداول )

: الوصول إلى المعلومات  مات والعمل %( تعمل على توفير مصادر المعلو100( أن جميع المكتبات بنسبة )6: يظهر الجدول )أوالا

%( للمكتبات التي تقدم مساعدة في كيفية البحث في قواعد  25على تزويد كافة أفراد المجتمع بالمعلومات، لكن كانت أقل النسب ) 

 البيانات والوصول للمعلومات. 

 ( أساليب المكتبة في توفير الوصول للمعلومات وتحقيق التنمية المعرفية.6جدول )

توفير  المكتبة

مصادر 

مات  المعلو

بكافة 

 أنواعها

العمل على 

التزويد  

 المتنوع 

تزويد كافة 

أفراد المجتمع 

بالمعلومات 

والمعرفة 

المطلوبة دون  

 تفرقة 

توفير قواعد 

البيانات 

العامة 

 للجميع 

كيفية البحث 

في فهارس  

 المكتبة

كيفية البحث 

في قواعد 

البيانات 

والوصول 

 للمعلومات

 √ √ √ √ √ √ مكتبة المعرفة العامة

مكتبة جامع السلطان قابوس 

 األكبر 

√ √ √ √ √ √ 

مكتبة جامع السيد طارق بن  

 تيمور

√ √ √ × √ × 
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 × × √ √ √ √ مكتبة صور العامة 

 × × √ √ √ √ مكتبة الصحوة العامة بإمطي

 √ √ √ √ √ √ مكتبة دار الكتاب العامة

 × √ × √ √ √ مكتبة التل الثقافية العامة

الثقافي مركز سناو   √ √ √ √ × × 

 × √ × √ √ √ مكتبة وقف الحمرا ء األهلية

مكتبة العالمة محمد بن  

مسعود البوسعيدي األهلية  

 العامة

√ √ √ √ × × 

 × √ √ √ √ √ مكتبة البريمى العامة 

مكتبة السيد محمد بن أحمد  

 البوسعيدي

√ × √ × √ × 

 12 المجموع

100% 

11 

91.6 % 

12 

100% 

8 

66.6 % 

8 

66.6 % 

3 

25% 

 

أن زيادة إتاحة المعلومات هي ركيزة التنمية الُمستدامة ويأتي دور المكتبات   (The Lyon Declarationجاء في إعالن ليون )

كوسيط في تيسير وإتاحة الوصول للمعلومات في الوقت المناسب لُمساعدة الحكومات والمؤسسات واألفراد على التواصل وتنظيم 

 نات األساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وتتعدد سبل ووسائل إتاحة الوصول للمعلومات. وهيكلة وفهم البيا 

( أن جميع المكتبات تعمل على توفير جميع مصادر المعلومات المختلفة بها سواء باالطالع على الفهارس أو 6وقد بين الجدول ) 

أو في صورة رقمية، كما تعمل على االقتناء في أنواع الوصول إلى النصوص الكاملة وإعارتها واستخدامها سواء المطبوعة  

االفال   متعددة من مصادر المعلومات وإتاحة تقديم المعلومات ومصادرها لجميع أفراد المجتمع دون تمييز، وهذا ما نص عليه بيان

(IFLA,2014  ولكن بعض المكتبات لديها قصور في إتاحة قواعد البيانات، وبالتالي قصور في عمليات )  البحث فيها مثل: مكتبة

مكتبة العالمة محمد بن مسعود، والبعض لديه قواعد بيانات   مركز سناو الثقافي، جامع السيد طارق، ومكتبة التل الثقافية العامة،

مثل مكتبة البريمي ولكنه ال يدرب الجمهور على كيفية البحث فيها أو مساعدتهم على البحث في هذه القواعد. وعلى اعتبار أن  

لوصول للمعلومة لم يعد يقتصر فقط على إتاحة مصادر المعلومات وإنما إتاحة الوصول للمعلومة في حد ذاتها ومن هنا فإن  ا

توفير قواعد البيانات وتعليم المستفيدين وتدريبهم على البحث فيها أحد األساليب الهامة في إتاحة المعلومات وعليه فيجب على 
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مة وإقناع المسئولين عن تلك المكتبات بتوفير سبل االشتراك في قواعد البيانات وتوفير اخصائي  المكتبات اتخاذ التدابير الالز

( ساهمت المكتبات  Radijeng, 2013المعلومات القادرين على استخدامها ومساعدة المستفيدين على استخدامها. وفي بوتسوانا )

وانا من حيث خلق مجتمع متعلم مستنير وذلك بإدخال التكنولوجيا العامة في دعم أجندة الحكومة في تحقيق الرؤية الوطنية لبتس

وتمكين   المعلومات  إلى  الوصول  كيفية  في  استخدامها  المستفيدين على  وتدريب  اإلنترنت  وخدمة  الحاسبات  وتوفير  بالمكتبات 

 المجتمع من المعرفة واالستفادة من المعلومات.  

د التي ينبغي النظر إليها كعامل مؤثر في تحقيق التنمية المستدامة؛ لما تتمتع به من  إن المعلومات والمعرفة تعدّ أحد أهم الموار 

فإن  ذلك  ونضوبها؛ فضالً عن  استنزافها  إلى  المستمر  استهالكها  يؤدي  الذي  األخرى  الموارد  والتنامي على عكس  االستدامة 

(، والمكتبات العامة بحاجة إلى أن تعزز 2017ى،  االستثمار في الموارد األخرى ال يتأتى بدون المعلومات والمعرفة )مصطف

لتكنولوجيا  الهائلة  اإلمكانات  من  واالستفادة  المتنوعة،  المعلومات  مصادر  باقتناء  وذلك  للمجتمع  الثقافية  التنمية  في  دورها 

التنمية المعرفية ا 2015(. وتساهم مكتبة الملك عبد العزيز العامة )أحمد،  2015)ناجي،    المعلومات لمستدامة لمجتمعها  ( في 

المحلي بما توفره من مصادر المعلومات وخدمات في مجال النشر والترجمة والتدريب وغيرها. وبذلك فإن مؤسسات المعلومات  

ومن خالل ما تقدمه من معلومات ومعرفة تسهم وبشكل فاعل في المساهمة في تحقيق جميع جوانب التنمية المستدامة اقتصاديًا 

 ا. واجتماعيًا وبيئيً 

%( ولكن ما  66.6( أن معظم المكتبات تتوفر بها الحواسيب وشبكة اإلنترنت بنسبة )7: يظهر الجدول )ثانياا: التقنية المعرفية 

 .%( 33.3تقدمه من تدريب على استخدام الحاسب أو كيفية البحث في شبكة اإلنترنت بنسبة أقل )

 التقنية ألفراد المجتمع( دور المكتبات العامة في تحقيق التنمية 7جدول )

عدد كاف   المكتبة

من  

 الحواسيب 

إتاحة شبكة  

االنترنت  

 بالمجان 

القدرة على  

الوصول إلى كافة  

المواقع االنترنت  

 وشبكات التواصل 

برامج تدريبية  

على  مهارات  

استخدام  

 الحاسوب 

برامج تدريبية على   

كيفية البحث في  

شبكة االنترنت  

 واستخدام شبكات 

المعرفة العامةمكتبة   √ √ √ × √ 

مكتبة جامع السلطان 

 قابوس األكبر 

√ √ √ √ √ 
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مكتبة جامع السيد  

 طارق بن تيمور 

√ √ √ √ √ 

 × × × × × مكتبة صور العامة 

مكتبة الصحوة العامة 

 بإمطي 

× × × × × 

مكتبة دار الكتاب  

 العامة

√ √ √ × × 

مكتبة التل الثقافية 

 العامة

× × × × × 

 ×  √  √  √  √  مركز سناو الثقافي 

مكتبة وقف الحمرا ء  

 األهلية

√ √ √ √ √ 

مكتبة العالمة محمد  

بن مسعود البوسعيدي  

 األهلية العامة

× × × × × 

 × × √ √ √ مكتبة البريمى العامة 

مكتبة السيد محمد بن  

 أحمد البوسعيدي

√ √ × × × 

 8 المجموع

66.6 % 

8 

66.6 % 

7 

58.3 % 

4 

33.3 % 

4 

33.3 % 

 

( أن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت هي  The Lyon Declarationجاء في إعالن ليون الخاص بإتاحة المعلومات والتنمية )

التي ساعدت على زيادة إتاحة المعلومات والوصول إليها من قبل أفراد المجتمع، ولذا فإن توفيرها بالمكتبات العامة أصبح ضرورة 

ات بها. وبسؤال المكتبات العامة موضوع الدراسة عن مدى ما تقدمه للمجتمع لدعم التنمية التقنية للمعلومات إلتاحة مصادر المعلوم

( مكتبات لديها عدد كاف من الحواسيب المتاحة للمستفيدين، كما توفر استخدام شبكة اإلنترنت وإتاحة الوصول 8فقد تبين أن )

( مكتبات فقط تدريب على استخدام الحاسب وكيفية البحث على شبكة  4وتقدم )لشبكات التواصل االجتماعي ومواقع اإلنترنت،  

اإلنترنت وشبكات التواصل االجتماعي، وبفحص أنشطة وبرامج المكتبات تبين قيام بعض المكتبات بإعداد دورات يعلن عنها 

)مركز سناو الثقافي(، وينظم   بصورة منتظمة تستقطب لها بعض المتخصصين ليقدموا هذه الدورات كمتطوعين كما في مكتبة 
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أخصائيو مكتبات كل من المعرفة العامة وجامع السلطان قابوس األكبر، وجامع السيد طارق بن تيمور تدريب منظم وأحيانا تقديم  

( على The Lyon Declarationوقد أكد إعالن ليون )   المساعدة للمستفيدين في استخدام شبكة اإلنترنت للبحث وقت طلبها.

التدريب الذي تقدمه المكتبات على تقنية المعلومات واستخدام شبكة اإلنترنت للوصول للمعلومات، فالمستقبل ينبئ بأن حلقة    أهمية

 االتصال لألجيال القادمة عبر شبكة األنترنت.

لمعرفة المصري ومن هنا فهناك تجارب متعددة في كثير من الدول في هذا الصدد؛ فنجد تجربة مصر التي تمثلت في تدشين بنك ا 

والذي يحتوي على مصادر ومراجع وقواعد بيانات تعليمية وتثقيفية وبحثية من أشهر دور النشر واإلنتاج العالمية؛   2015في عام  

وذلك بغرض إتاحة المعلومات لجميع األفراد وتمكين الوصول إليها على المستوى القومي بالمجان؛ مما يعمل على نشر الثقافة  

استخدام تقنيات االتصاالت السمعية والبصرية    (. وتتجه المكتبات في نيجيريا إلى2017عرفة للمصريين )عبد الهادي،  أو العلم والم

النيجيرية لدعم ثقافة المجتمع وإحداث التغير اإليجابي في ثقافته ) (. ومع  Ugwoke,Omekwu, 2014في المكتبات العامة 

إلى تغير دور المكتبات العامة مما   (Leorke, et all,2018ة ليورك وآخرون )عصر الرقمنة وإنشاء المدن الذكية أشارت دراس

استخدام  جيداً  يدركون  أصبحوا  الذين  منهم  الشباب  وبخاصة  للمستفيدين  والسريعة  المتغيرة  االحتياجات  تلبية  عليها  يفرض 

لكترونية واستخدامها بشكل متكرر، واعتيادهم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتمتعهم بإمكانية الوصول إلى أجهزة القراءة اإل 

استخدام اإلنترنت باستمرار؛ ولذا أصبح على المكتبات تلبية احتياجاتهم للمعلومات الرقمية. وأن تتيح لهم مجموعة كبيرة من 

 ,Soroyaبعد )  المواد القرائية في شكل رقمي، والعمل على محو األمية المعلوماتية لدى الشباب، ودعم البحث من المكتبة عن

Ameen, 2018  .) 

( على أن رفع مهارات تقنية المعلومات واستخدام شبكة اإلنترنت حق للكبار والصغار فهو (IFLA, 2014وقد أكد بيان االفال  

 يعمل على زيادة فرص العمل لديهم كما يساعدهم على التقدم المهني في أعمالهم لذا يجب على المكتبات أن تأخذ دورها في تعزيز 

 ( المكتبة الوطنية في أوغندا Beyond Access, 2012استخدام التكنولوجيا وتمكين فئات المجتمع على استخدامها. وقد نظمت )

( ونفذته المكتبات العامة لتدريب المزارعات على استخدام شبكة اإلنترنت ICTبرنامج تدريب تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت )

ة والتنبؤ بها، وأسعار المحاصيل، ومساعدتهم على إنشاء أسواق عبر شبكة اإلنترنت في الترويج في التعرف على األرصاد الجوي

لمحاصيلهم وهذا وفّر للمرأة في أوغندا تنمية اقتصادية من خالل استخدام تكنولوجيا المعلومات، وقدمت المكتبات العامة في 

 & Jowaisasة الكمبيوتر واإلنترنت للوصول إلى المعلومات )إندونيسيا تجربة جيدة بتدريب المستفيدين على استخدام أجهز
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Fellows, 2017( من خالل برنامج )Perpuseru  ؛ ومن هنا فإن على المكتبات العامة أن تأخذ دورها كشريك في تحقيق)

 مجتمع العُماني.  أهداف التنمية المستدامة من خالل تبنّي برامج لمحو األمية الرقمية وتعزيز المهارات الرقمية ألفراد ال

( أن أعلى البرامج المقدمة من جانب المكتبات كانت في المجال الصحي بنسبة  8يظهر الجدول )ثالثاا: برامج التنمية المعرفية:  

 %( أما البرامج األخرى فقد كانت النسبة )صفر%( 25%( تليها التعريف بالتشريعات بنسبة )50)

 ( دور المكتبة العامة في رفع التنمية المعرفية ألفراد المجتمع  8جدول )

برامج  تعريفية  المكتبة

لرفع  وعي  

المواطنين  

 بالبيئة

برامج  تعريفية 

لرفع وعي 

المواطنين  

بالتشريعات التي  

 تصدرها الدولة 

برامج  تعريفية 

لرفع الوعي  

 الصحي للمواطنين 

برامج  تعريفية 

بكيفية البحث عن 

الوظائف المناسبة 

والمهارات التي  

يتسلح بها طالب 

 الوظيفة

 ×  √  √  × مكتبة المعرفة العامة

 × × × × مكتبة جامع السلطان قابوس األكبر 

 × × × × مكتبة جامع السيد طارق بن تيمور 

 × × × × مكتبة صور العامة 

 × √ × × مكتبة الصحوة العامة بإمطي

العامةمكتبة دار الكتاب   × √ √ × 

 × × × × مكتبة التل الثقافية العامة

 √  √ × مركز سناو الثقافي 

 

× 

 × √ × × مكتبة وقف الحمرا ء األهلية

مكتبة العالمة محمد بن مسعود  

 البوسعيدي األهلية العامة 

× × √ × 

 × × × × مكتبة البريمي العامة 

 × × × × مكتبة السيد محمد بن أحمد البوسعيدي 

 
 صفر 

3 

25% 

6 

50% 
 صفر 
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توفره  ما  على  التعرف  على  األفراد  فيساعد  للمجتمع  المستدامة  التنمية  يدعم  للمعلومات  الوصول  إتاحة  أن  ليون  إعالن  ذكر 

الحكومات من خدمات عامة أو خدمات صحية، أو الحفاظ على البيئة، والتعريف بالمهارات الالزمة للبحث عن الوظائف؛ ويشير 

المكت أن  والمؤسسات  إلى  الحكومات  لُمساعدة  الالزمة  والمصادر  والقدرة  المهارات  لديها  المعرفة  وسطاء  أحد  باعتبارها  بات 

واألفراد على التواصل وتنظيم وهيكلة وفهم البيانات األساسية لتحقيق التنمية؛ وللتعرف على دور المكتبات العامة في السلطنة 

مة للمجتمع من خالل ما تبثه من وعي لدى أفراد المجتمع حول عدة نقاط أو ما تقدمه  في تحقيق أهداف التنمية المعرفية المستدا

 من برامج حول التوعية بالحفاظ على البيئة أو الوعي بالتشريعات، أو الوعي الصحي.  

ويرجع ذلك لعدم    جاءت إجابة المكتبات حول ما تقدمه المكتبة من أساليب لرفع الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع بنسبة )صفر%(؛ 

إدراك المكتبات بأهمية هذا الدور الذي يمكن أن يساهموا به في حماية البيئة والحفاظ عليها من خالل تقديم بعض األنشطة والبرامج  

مثل: دورات تدريبية حول التلوث والحفاظ على البيئة، أو إعداد نشرات صغيرة تعرف بالبيئة وأهمية الحفاظ عليها، أو تقديم 

( من  14،  13،  12حول البيئة والتعريف بأهميتها وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة؛ فقد جاء في بعض غايات األهداف )  ندوات

( على وجوب الحفاظ على البيئة من التلوث، والحفاظ على البحار والمحيطات 2015أهداف التنمية المستدامة )األمم المتحدة،  

إتاحة المعلومات والمصادر المتعلقة  وغيرها. لذا فعلى المكتبات أن تأخذ دورها من خالل والغابات، باإلضافة إلى تقليل النفايات

بالبيئة والتغير المناخي والتنوع البيولوجي مما يساهم في رفع مستوى وعي األفراد بضرورة المحافظة على البيئة ومواردها 

ئة يعين الباحثين والدارسين والعلماء من االستفادة منها في تطوير المختلفة، كما إن إتاحة البيانات والمعلومات والمعرفة حول البي

 النظام البيئي، والتنبؤ بالتغيرات المناخية المستقبلية، ووضع سياسات سليمة في الحفاظ على البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

( قيام عدد  تبين  التشريعي  المجال  التعر3وفي  في  بالمساهمة  مكتبات عامة  التي تصدرها  (  الجديدة  والتشريعات  بالقوانين  يف 

%( وهي نسبة ضئيلة ولكنها تشير إلى وعي هذه المكتبات بدورها كوسيط لنقل المعرفة ألفراد المجتمع  25السلطنة وذلك بنسبة )

لقوانين وقد تركزت  ومن خالل تحليل برامج هذه المكتبات وجد أنها قامت بعقد ندوات دعت إليها شخصيات قانونية للتعريف بهذه ا

حول التعريف بقوانين المرور الجديدة بالسلطنة، وقدمت مكتبة مركز سناو الثقافي ندوات حول الدفاع المدني والحرائق وكيفية  

 وأخرى حول حوادث السيارات والسيول واألودية.  مكافحتها،

مكتبات بمساهمتها في نشر الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع   6وفي مجال الصحة كان للمكتبات العامة دور واضح حيث أفادت  

( أحد 50وبنسبة  بدعوة  وذلك  األطفال،  بتطعيمات  والتوعية  األولية،  تدريبية لإلسعافات  دورات  إعداد  حول  تركزت  %( وقد 
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لمحاضرات أو عقد هذه الدورات؛ ومن أمثلة ذلك ما قدمته مكتبة مركز سناو من  المتخصصين بالمراكز الصحية إللقاء هذه ا

دورات تدريبية في رفع التوعية الصحية للمواطنين بأهمية التطعيمات لألطفال وطرق مكافحة حدوث األمراض الموسمية وذلك  

تبات إسهاماتها في التوعية الصحية للمجتمع بالتعاون مع مستشفى سناو العام ومديرية الصحة بوالية المضيبي. ويحسب لهذه المك

 المحلي. 

( إلى أن المكتبات العامة بالسلطنة لم تستغل إمكانيات اإلنترنت في تقديم بعض األنشطة لنشر 2017)  Salemوتشير دراسة  

و إنشاء مدونات في الوعي الصحي بين األفراد في سلطنة عمان، أو توفير روابط لمواقع طبية تقدم معلومات في الصحة العامة أ

موضوعات صحة عامة أو لتقديم ورش تدريبية في المجال الصحي عبر مواقع المكتبات على اإلنترنت؛ ولذا على المكتبات أن 

تأخذ دورا أكثر قوة كشريك في نشر الوعي الصحي ألفراد المجتمع وذلك بالتعاون مع الجهات الصحية بالمجتمع والعمل على 

صحية ولكن يشابه الوضع في عمان ما يوجد في بعض البالد العربية والتي أظهرتها دراسة كل من السيد،  إنشاء شبكة معلومات 

( قصور المكتبات العامة في أدائها تجاه التوعية الصحية للمجتمع نتيجة ضعف التعاون بين المكتبات والمؤسسات  2009وصالح )

في   العامة  المكتبات  تأهيل أخصائي  بمصر، وضعف  )الصحية  االفال  بيان  وقد أوضح  الصحي.  دور  IFLA,2014المجال   )

المكتبات العامة في تحقيق هدف التنمية الشاملة في ضمان حصول جميع أفراد المجتمع على الرعاية الصحية الجنسية واإلنجابية، 

( كوبا  ففي  الوطنية.  والبرامج  االستراتيجيات  في  اإلنجابية  الصحة   Advancing Sustainableوإدماج 

Development,2016( تكّونت أول شبكة للمعلومات الصحية اإللكترونية والمعروفة باسم )Informed  كجزء من مشروع )

تسهيل التبادل اإللكتروني للمعلومات الصحي بين مجموعة من المكتبات ومراكز المعلومات وغيرها من الكيانات التي تشكل 

صحة والخدمات الطبية الصحية، بما في ذلك تنظيم األسرة. وأكدت دراسة كل من  النظام الوطني للمعلومات الطبية في وزارة ال 

Emojorho,Ukpebor   (2013  وعي رفع  وضرورة  نيجيريا،  في  الصحية  التنمية  تحقيق  في  العامة  المكتبات  دور  على   )

 المواطنين باالستفادة مما تتِحه المكتبات العامة من معلومات صحية.  

تبات العامة حول مساعدة األفراد على الحصول على فرص عمل أو تأهيلهم للحصول على فرص عمل  وقد كانت إجابات المك

جيدة سلبية حيث أجابت معظم المكتبات بأنها ال تمارس هذا الدور وأنه ليس من شأنها وال يمكن أن تحققه ولكن حاولت مكتبة  

ش حول التاجر الصغير، والمهارات الالزمة للحصول على  المعرفة العامة أن تساهم في حل مشكلة الباحثين عن عمل بعمل ور

فرص عمل جيدة. وقد أشار إعالن ليون إلى أن ضمان إتاحة وظائف ُمالئمة للجميع تحفظ كرامة أفراد المجتمع وهي ركيزة من  

التنمية المستدامة؛ وقد أكد تقرير االفال ) العمل التي    ( على دخول المكتبات كشريك في توضيح فرصIFLA, 2014ركائز 
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Oyeronke  (2012  )يوفرها المجتمع ألفراده والمهارات التي يجب التسلح بها للحصول على فرص جيدة. وقد أكدت دراسة  

على دور المكتبات العامة في نيجريا في مساعدة الباحثين عن عمل وذلك بتوفير المعلومات المناسبة لهم في الوقت المناسب،  

 وتقديم دورات تدريبية للشباب في كيفية إنشاء مشاريع صغيرة.   

التعليمية:   العملية  دعم  )رابعاا:  الجدول  وبارز  9يظهر  هام  العامة  للمكتبات  أن  للطلبة (  تقدم  حيث  التعليمة؛  العملية  دعم  في 

إعداد  والمدارس العديد من األنشطة والبرامج التي تساند العملية التعليمية ومنها توفير مصادر المعلومات ودعم إعداد البحوث، و

)  إعداد برامجالزيارات العلمية، و تعليمية، أو إتاحة   %(، وأقلها كانت إتاحة ألعاب83.3صيفية للطلبة بنسبة عالية تصل إلى 

 %(. 16.6ساعة القصة وذلك بنسبة )

 دعم العملية التعليمية في المجتمع ( دور المكتبة العامة في9جدول )

توفر   المكتبة 

مصادر  

المعلومات  

لجميع  

الطلبة  

على  

اختالف  

مستوياتهم  

 التعليمية 

دعم 

البحوث  

العلمية  

على كافة  

 مستوياتها 

 تتعاون  

 التعاون 

مع 

الجهات  

يمية  التعل 

في إعداد  

الزيارات  

 العلمية 

إعداد  

برامج  

صيفية  

للطلبة  

لشغل  

أوقات  

 فراغهم 

توفر  

للطلبة  

كافة  

أشكال  

وأنواع  

األلعاب 

التعليمية  

والتثقيفية  

 االلكترونية 

توفر  

كتب 

لألطفال  

تتناسب 

 معهم 

إتاحة  

ساعة  

القصة  

 لألطفال 

 √ √ √ √ √ √ √ مكتبة المعرفة العامة

السلطان قابوس األكبر مكتبة جامع   √ √ √ √  ×  √  × 

 ×  √  × × × × √  مكتبة جامع السيد طارق بن تيمور 

 ×  √  ×  √ √ √ √ مكتبة صور العامة 

 √ √ ×  √ √ √ √ مكتبة الصحوة العامة بإمطي

 ×  √  ×  √ √ √ √ مكتبة دار الكتاب العامة

 ×  √  ×  √  × × √  مكتبة التل الثقافية العامة

 

الثقافي مركز سناو   

√ √ √ √ √ √ × 

 ×  √  ×  √ √ √ √ مكتبة وقف الحمرا ء األهلية
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مكتبة العالمة محمد بن مسعود  

 البوسعيدي األهلية العامة 

 × √ √ √  ×  √  × 

 × √ × √ √ √ √ مكتبة البريمى العامة 

مكتبة السيد محمد بن أحمد  

 البوسعيدي

× √ √ × × × × 

 10 االجمالي 

83.3 % 

10 

83.3 % 

10 

83.3 % 

10 

83.3 % 

2 

16.6 % 

11 

91.6 % 

2 

16.6 % 

 

يعد دور المكتبات العامة في دعم العملية التعليمية للمجتمع المحلي كدور أساسي بل يعد من أوائل األدوار التي تبنتها المكتبات  

أهمية التعليم ومحو أمية  ( على  IFLA, 2014العامة ضمن أنشطة خدماتها المقدمة للمجتمع منذ البداية، وقد أكد بيان االفال )

القراءة والكتابة والحساب والمساواة في ذلك بين النساء والذكور ولجميع فئات األعمار وجميع أفراد المجتمع كضرورة لتحقيق 

  ( الذي أنشأته هولندا والذي يرتكز على دور مراكز المعلوماتBookstartالتنمية المستدامة للمجتمع، وأشار البيان إلى برنامج )

( طفل سنويا. وتدعم الحكومة الوطنية والمحلية 57000والمكتبات العامة لتوفير الكتب لدعم محو األمية لألطفال والذي يدرب )

 هذا البرنامج بهدف استمراره على المدى الطويل. 

نسب هذا الدعم بوسائل    في السلطنة والذي تبين منه ارتفاع  ( وسائل المكتبات العامة لدعم العملية التعليمية9ويظهر الجدول )

متعددة منها توفير مصادر معلومات لخدمة العملية التعليمية والبحث العلمي حيث تحرص بعض المكتبات العامة مثل مركز سناو  

الثقافي ومكتبة المعرفة العامة على اقتناء الرسائل العلمية وقواعد البيانات والتعاون مع الباحثين بتخصيص أماكن بالمكتبة خاصة  

( من المكتبات العامة محل الدراسة مع  10بهم للدراسة والبحث ومساعدتهم في البحث عما يريدونه من معلومات، كما تتعاون )

المدارس والجهات التعليمية في تنظيم زيارات علمية لطلبة المدارس والجامعات للتدريب أو للتعرف على المكتبات وما تقدمه من  

وتساهم بعض المكتبات مثل مكتبة المعرفة العامة ومركز سناو الثقافي   من مصادرها وخدماتها.خدمات وكيفية استفادة الطلبة  

 بتقديم محاضرات في مجال التربية ألولياء األمور لرفع الوعي التربوي لديهم. 

وتقدم مكتبة العالمة محمد البوسعيدي دروس تقوية في مختلف المواد يقوم بها متطوعون من أصدقاء المكتبة في عدة مواد مثل  

واللغة العربية، وتقدم برامج دورية لتحفيظ القرآن الكريم وتعقد المكتبات العامة برامج صيفية لشغل أوقات فراغهم  الحساب 

طات الصيفية عقد مسابقات بين المستفيدين في عمل بحوث كما في مكتبة وقف الحمراء، وتوفر كل  وتدريبهم ومن أمثلة هذه النشا 
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المكتبات العامة كتبا لألطفال وتخصص قاعة خاصة بهم، وال تهتم المكتبات العامة محل الدراسة بتوفير األلعاب اإللكترونية أو 

والتعليم ولها جاذبيتها التي تغري األطفال والكبار على ارتياد المكتبات التقليدية والتي تعدّ في هذا العصر وسيلة هامة للترفيه  

الثقافي، وتقدم كل من مكتبة المعرفة العامة، ومكتبة الصحوة العامة ساعة   سوى مكتبتي المعرفة العامة، ومكتبة مركز سناو 

 مخصصة لرواية القصص لألطفال في ركن األطفال بالمكتبة.  

أصبحت في تحٍد كبير نظًرا لتغير طبيعة المستفيدين وقدرتهم على استخدام تكنولوجيا المعلومات    ة الجديدةإن المكتبات في األلفي

تلبية احتياجاتهم للمعلومات    واالتصاالت وتمتعهم بإمكانية الوصول إلى أجهزة القراءة اإللكترونية؛ ولذا أصبح على المكتبات 

لدى الشباب، ودعم البحث من المكتبة عن بعد، وأن تتيح لهم مجموعة كبيرة من    الرقمية، والعمل على محو األمية المعلوماتية

 (. Soroya, Ameen, 2018المواد القرائية في شكل رقمي )

ومع سيادة عصر الرقمنة أصبح حتميا على المكتبات أن تلبي االحتياجات المتغيرة والسريعة للمستفيدين. فعلى المكتبات إجراء 

وأن تتطور استجابة للتكنولوجيا الجديدة. وأن تعمل على تكون مركز للتعلم الهادف، وتساهم في إنتاج أشكال التغييرات الالزمة  

في    (. وفي نيبال ساهمت المكتبات العامةLeorke, El al, 2018جديدة لإلنتاج اإلبداعي بما في ذلك النشاط الريادي واالبتكار )

 (.  Shrestha, 2013في مجال محو األمية وتمكين المجتمع من القراءة والكتابة )تحقيق التنمية المستدامة بالمجتمع المحلي 

الوطني   السؤال الثالث/ حاولت الدراسة من خالل السؤال التعرف إلى الدور الذي تلعبه المكتبات العامة في الحفاظ على التراث 

 العُماني. 

ي الحفاظ على التراث ومن أهمها جمع المخطوطات وإتاحة ( أن للمكتبات العامة مساهمات بنسب متوسطة ف10يظهر الجدول )

%(، وأقل المساهمات كانت إعداد برامج تعريفية بأهمية  66.6%(، وجمع الكتب النادرة والمهاديات بنسبة )50فهارسها بنسبة )

 . %(16.6التراث، والرقمنة وذلك بنسبة )
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 التراث في الحفاظ على  ( دور المكتبة العامة10جدول )

جمع  المكتبة

المخطوطات   

 وحفظها 

جمع الكتب  

النادرة و  

 المهاديات 

مشاريع   

رقمنه   

المخطوطات   

الكتب  

النادرة و  

 المهاديات 

تتيح  

المكتبة  

االطالع 

على   

المخطوطات  

و  الكتب  

النادرة و  

المهاديات   

من خالل  

 فهارسها 

برامج  

تعريفية  

بأهمية  

التراث  

المخطوط  

والوثائق   

والحفاظ  

ليهما  ع

والتشريعات  

 الخاصة بهم 

اقتناء مختلف أشكال  

التراث سواء آثار أو  

 خرائط أو صور 

 × × × × × × مكتبة المعرفة العامة

مكتبة جامع السلطان 

 قابوس األكبر 

 √ × × × × × 

مكتبة جامع السيد  

 طارق بن تيمور 

× √ × × × × 

 × × √  ×  √  ×  مكتبة صور العامة 

العامة مكتبة الصحوة 

 بإمطي 

 ×  √  × √ √ √ 

مكتبة دار الكتاب  

 العامة

√ √ × × ×  √ 

مكتبة التل الثقافية 

 العامة

× × × × × × 

 × × √  ×  √ √ مركز سناو الثقافي 

مكتبة وقف الحمرا ء  

 األهلية

√ √ √ √ √  

مكتبة العالمة محمد  

بن مسعود البوسعيدي  

 األهلية العامة

√ √ √ √ × × 

 × × × × × × البريمى العامة مكتبة 
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مكتبة السيد محمد بن  

 أحمد البوسعيدي

√ √ × √ × √ 

 6 

50% 

8 

66.6 % 

2 

16.6 % 

6 

50% 

2 

16.6 % 

2 

16.6 % 

 

وبسؤال المكتبات حول دورها في حفظ التراث القومي وإتاحته للمستفيدين تبين مساهمة المكتبات في هذا الجانب بنسبة متوسطة  

( مكتبات لديها مخطوطات وتعمل على جمعها، و  6( مكتبات على جمع الكتب النادرة والمهاديات و)8إلى حد ما؛ حيث تقوم )

 عن هذه المخطوطات.  ( مكتبات تتيح البحث في فهارسها 6)

وقد أشار إعالن ليون إلى دور المكتبات كوسيط للمعرفة في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع وذلك من خالل ضمان استمرارية 

إتاحة وصول الجمهور للتراث الثقافي والسجالت الحكومية والمعلومات سواء ما تملكه أو ما يوجد تحت إدارة المكتبات األخرى  

ائق الوطنية وغيرها من المؤسسات الثقافية وذلك من خالل التعاون مع هذه المؤسسات بالمجتمع. هذا وقد أكد بيان  ودور الوث

وللمكتبات العامة في    .على ضرورة تعزيز الجهود الرامية إلى حماية وصون التراث الثقافي في العالم ( IFLA, 2014االفال )

من المخطوطات والوثائق والخرائط التاريخية وغيرها من التحف األثرية وبخاصة سلطنة عمان دور بارز في حفظ تراث السلطنة  

المكتبات األهلية بالسلطنة والتي قامت بجهود فردية وقد تعاون معها بعض أفراد المجتمع المحلي وقد كانت بداية إنشاء المكتبات  

المكتبة من مخطوطات ووثائق وغيرها من التحف واآلثار والتي العامة األهلية في السلطنة قائمة إلتاحة ما يملكه القائم على إنشاء  

حوالي  المكتبة  تحوي  حيث  السيب  والية  في  البوسعيدي  أحمد  بن  محمد  السيد  مكتبة  في  نجده  ما  وهذا  ألسرته،  إرثا  تعدّ 

ت ينقصها الوعي  مخطوط( )البوابة اإلعالمية سلطنة عمان، د.ت.(. وعلى الرغم من بعض هذه الجهود إال أن المكتبا 3000)

بدورها في التعريف بالتراث العماني القومي أو التشريعات التي أصدرتها الدولة بحق هذا التراث، فقد اهتمت السلطنة منذ بداية  

( والذي نص في المادة الثانية 70/1977نهضتها الحديثة في إصدار التشريع الخاص بالمخطوط العماني )مرسوم سلطاني رقم  

إنشاء   على  الفنية، منه  والعمليات  والحفظ،  الجمع،  حيث  من  المخطوطات  تجاه  خدماتها  وتحديد  بالمخطوطات  خاصة  مكتبة 

(، وال يوجد للمكتبات دور أو مشاركة في عمليات رقمنة ما لديها من  2016والصيانة والترميم، واإلتاحة واالستفادة منها )سالم، 

مة محمد بن مسعود البوسعيدي األهلية العامة وذلك ضمن مشروع كوكب  مخطوطات سوى مكتبتي وقف الحمراء األهلية، والعال

( مخطوطة، وإتاحة بياناتها على موقع مكتبة كوكب المعرفة على شبكة  3000المعرفة ذاكرة عمان. الذي قام برقمنة أكثر من )

 (. 2010اإلنترنت )الزهيمي، 
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( أن أكثر التحديات التي تواجه  11وعي المعرفي: يظهر الجدول )التحديات التي تواجهها المكبات في تحقيق ال  السؤال الرابع:

( بنسبة  واإلدارية  المالية  الموارد  كانت  بنسبة  100المكتبات  المستدامة  التنمية  وأهداف  ليون  بإعالن  الوعي  عدم  يليها   )%

 %(. 66.6بنسبة ) %(، تليها الموارد البشرية66.6)

 لتحديات التي تواجه المكتبات في تحقيق الوعي المعرفي: توزيع تكرارات والنسب المئوية ل (11جدول )

التحديات التي تواجه المكتبات في 

 تحقيق الوعي المعرفي 

النسبة   تكرار 

 المئوية 

عدم الوعي بإعالن ليون وأهداف 

 التنمية المستدامة وسبل تحقيقها 

32 66.6 % 

 %100 48 الموارد المالية

 % 66.6 32 الموارد البشرية 

 % 39.5 19 األسباب اإلدارية 

 % 35.7 18 أخرى 

 

أعرب أخصائيو المكتبات أن المعيقات المالية تعد من أبرز المعيقات التي تحد من قدرة المكتبات ألن تأخذ دورا أساسيا في تحقيق  

الوعي المعرفي، وتتفق هذه النتيجة مع الدراسات التي أشارت إلى أن المعيقات المالية هي أبرز التحديات التي تواجه المكتبات 

(Ugwoke,Omekwu, 2014) ،(؛ وذلك يرجع إلى ضعف التمويل المالي التي تخصصه الحكومات للمكتبات 2015، )ناجي

العامة، ففي مصر كان للضعف الشديد في الموازنات المالية المخصصة للمكتبات العامة في مصر أثر سلبي على مساهمتها في  

 (.  2017تحقيق أهداف التنمية المستدامة )عبد الهادي، 

ومن المعيقات األخرى عدم معرفة المكتبات بإعالن ليون وأهداف التنمية المستدامة وسبل تحقيقها؛ باإلضافة إلى ضعف الموارد  

البشرية، ويرجع ذلك لضعف التدريب الذي يتلقاه األخصائيون للتعرف بكل المستجدات التي ينبغي على األخصائيين أن يحيطوا 

مج تأهيل وتدريب لألخصائيين لتساعدهم في تحسين أنشطة وبرامج المكتبة وأن يكونوا على بها، ولذا فإن ضرورة توفير برا

(  2009وعي باألدوار التي يجب أن تتخذها المكتبات لتساهم في تحقيق الوعي المعرفي للمجتمع، فقد أشار كل من السيد، وصالح )

اهمة المكتبات العامة في مصر لتوعية المجتمع بوباء  ضعف تأهيل اخصائي المكتبات العامة في المجال الصحي أدى لضعف مس

أنفلوانزا الطيور. كما أشارت المكتبات إلى قلة عدد األخصائيين المتخصصين وبخاصة في المكتبات األهلية، باإلضافة إلى غياب 
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، كما أن هناك تحديات أخرى  الحوافز المادية أو المعنوية التي تعمل على خلق روح المبادرة لديهم للقيام بمهام جديدة ومبتكرة

تعاني منها المكتبات مثل المعيقات اإلدارية من ناحية الجهات المسئولة عن المكتبات، وأيضا عدم وضوح أهداف المكتبة وعدم  

اتباع خطة سنوية مكتوبة ألنشطة المكتبة وبخاصة في المكتبات األهلية، ومن التحديات األخرى مشكلة اإلنترنت سواء من عدم  

ضعف اإلنترنت من أهم المشكالت    أنUkpebor    &Emojorho  (2013  )رها أو ضعفها. وهذا ما تشير إليه دراسة كل من  توف

( في أن  2009التي تواجه المكتبات ألداء أنشطتها في الوعي الصحي في نيجيريا، وتتفق معهما دراسة كل من السيد، وصالح )

ا على شبكة اإلنترنت كانت من المشكالت التي أعاقتها عن تنمية الوعي الصحي عدم امتالك بعض المكتبات العامة المصرية موقع

 لدى المجتمع تجاه وباء األنفلوانزا.

 خالصة نتائج الدراسة والتوصيات:  

تقدمه من  خلصت الدراسة إلى أن المكتبات العامة تلعب دورا في تحقيق التنمية المعرفية المستدامة بالمجتمع العُماني؛ ولكن ما  

أنشطة غير مقصود بها أن يكون لها دور مباشر في التنمية المستدامة للمجتمع وإنما يأتي كاجتهاد من جانب المكتبات في تقديم 

خدمات معرفية متنوعة للمجتمع العُماني وتتفاوت المكتبات فيما بينها في مستوي ما تقدّمه من خدمات فبعضها يؤدي خدمات  

( لدور المكتبات في تحقيق التنمية المستدامة  IFLAوانب التي أدرجها إعالن ليون وأقرها بيان االفال )متنوعة تغطي معظم الج 

 للمجتمع مثل مكتبة مركز سناو الثقافي ومكتبة المعرفة العامة.  

لديها معرفة    وقد أظهرت الدراسة أن معرفة المكتبات العامة بموضوع التنمية المستدامة متوسط حيث إن بعض المكتبات ال يوجد

بموضوع التنمية المستدامة وال تدرك بأن للمكتبات دور مباشر في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع. كما اتضح أن أكثر المجاالت  

التي تساهم فيها المكتبات العامة في مجال التنمية المستدامة كانت الجانب التعليمي من حيث توفير مصادر المعلومات وإتاحة 

يها، ومساعدة الطلبة في دراستهم بتقديم بعض دروس التقوية أو عقد ندوات ومحاضرات ألولياء األمور في الجوانب الوصول إل

التربوية، باإلضافة إلى الجانب التقني فمعظم المكتبات توفر استخدام الحاسبات كما توفر خدمة اإلنترنت وبعضها يقدم دورات  

شبكة اإلنترنت ولكنها ال تقدم لمستفيديها إمكانية االستفادة مما تتِحه الشبكة من معلومات  تدريبية على استخدامها وكيفية البحث في  

لتحقيق تنمية اقتصادية أو تنمية مهارات محددة للحصول على فرص عمل، كما ُوجد في بعض المكتبات العامة بدول أخرى مثل  

 نيجيريا أو بتسوانا وغيرها. 
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وعية الصحية للمجتمع بتقديم دورات في اإلسعافات األولية وندوات توعية بأهمية التطعيمات  كما كان لبعض المكتبات دور في الت

لألطفال، كما قدمت مكتبة المعرفة العامة ومكتبة مركز سناو محاضرات حول تشريعات المرور الجديدة، ولكن دور المكتبات 

بفرص العمل المتاحة بالمجتمع والمهارات الالزمة للحصول    العامة كان ضعيفا جدا بل يكاد ينعدم في مجال تعريف أفراد المجتمع

 على فرص عمل. 

وللمكتبات العامة في السلطنة دور هام في الحفاظ على التراث العماني المخطوط وإتاحته حيث إن معظم المكتبات األهلية العامة 

أسرته، ولكن يعد دور المكتبات العامة ضعيفا تقتني عددا كبيرا من المخطوطات والتي تعد إرث خاص بمنشئ المكتبة األساسي و

من حيث التعريف بالتراث القومي أو التشريعات التي أصدرتها الدولة بحق هذا التراث، كما نجد أن قليل من المكتبات التي تعمل 

 على رقمنة مخطوطاتها ضمن مشروع ذاكرة عمان.  

 التوصيات:  

 وصي الدراسة: وبناء على ما توصلت إليه الدراسة من نتائج فت

ضرورة أن تتولي جمعية المكتبات العمانية والجهات المسئولة عن الثقافة والمكتبات العامة تعريف اخصائي المكتبات  -

العامة بما جاء في إعالن ليون للوصول الحر للمعلومات، وأهداف التنمية المستدامة ودور المكتبات العامة في تحقيقها، 

 يبية أو الورش التعريفية.  وذلك من خالل الدورات التدر

ضرورة تعديل الئحة تنظيم المكتبات األهلية العامة وإصدار قانون موحد كل المكتبات العامة سواء المنشأة بجهود أفراد  -

المجتمع أو التابعة لديوان البالط السلطاني وغيرها، ويشمل في مواده القانونية مواد خاصة بدور المكتبات العامة كشريك 

 حقيق أهداف التنمية المستدامة للمجتمع العماني لتحقيق الوعي المعرفي بالمجتمع العُماني. أساسي لت

على المكتبات العامة إنشاء وبناء تعاون مشترك مع جّل الهيئات والمؤسسات التعليمية، أو االقتصادية، أو االجتماعية  -

 التنمية المستدامة. وغيرها لمساندتها في جهودها تجاه المجتمع العماني لتحقيق أهداف 

الصحية في - والمؤسسات  العامة  المكتبات  بين  تعاون  الوعي   تنسيق  نشر  تساعد على  التي  والنشرات  الدورات  تقديم 

الصحي بالمجتمع مثل: نشر الوعي بالوسائل المناسبة للوقاية من األوبئة أو الوعي بأهمية التطعيمات المختلفة الضرورية 

 العمرية، وغيرها. لإلنسان على اختالف مراحله 
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أن تعمل المكتبات العامة على إيجاد مصادر للدعم المالي، سواء من القطاع الخاص أو من الجمعيات األهلية أو من   -

استخدام   كيفية  في  المحلي  لمجتمعها  المختلفة  الدورات  وتقديم  التقنية  الوسائل  وجميع  اآللية  الحاسبات  لتوفير  غيرها 

 فادة منها في حل مشكالته المختلفة. التكنولوجيا الحديثة واالست

يجب على المكتبات العامة أن تأخذ دورا أكثر قوة إلحياء الحرف اليدوية والبيئية بالمجتمع العُماني، وتقديم ورش حول   -

 كيفية إنشاء المشروعات اإلنتاجية لتحقق نوع من التنمية االقتصادية للمجتمع.  

راث الشعبي العُماني والعمل على إحيائه، وجمع الحكايات الشعبية، والتعريف يجب على المكتبات العامة أن تعرف بالت  -

بالشخصيات العُمانية المؤثرة في التاريخ لتكون قدوة لألجيال الصغيرة لتنمي عندهم الدافعية للعمل واالنتماء الوطني. 

 وأيضا كوسائل للتثقيف والتوعية للمجتمع.  

بتعر - العامة  المكتبات  تعمل  أن  تدعو  ضرورة  وأن  المختلفة  حياته  جوانب  تهّم  التي  التشريعات  بكل  المجتمع  يف 

 المتخصصين القانونيين لشرح هذه القوانين ألفراد المجتمع لخلق تنمية قانونية يعرف فيها المواطن واجباته وحقوقه.  

التراث   - الحفاظ على  في  للمعرفة  كوسيط  دورها  تأخذ  أن  العامة  المكتبات  استمرارية وصول  على  العُماني وضمان 

الجمهور للتراث الثقافي والسجالت الحكومية والمعلومات سواء ما تقتنيه أو ما يوجد بالمكتبات األخرى ودور الوثائق 

 وغيرها من المؤسسات الثقافية وذلك من خالل التعاون مع هذه المؤسسات بالمجتمع. 
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أبادي، مج الدين محمد بن يعقوب )الفيروز  التراث في مؤسسة الرسالة. لبنان: مؤسسة القاموس المحيط(.  2005د  . تحقيق: مكتب تحقيق 

 . 1الرسالة. ج.
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ABSTRACT 

This study aims to identify the role of Omani academic libraries in supporting knowledge economy, 

through Bryson's five indicators appeared in 2001: library infrastructure, information services and 

activities carried out by the libraries for creative ideas and for supporting innovation and building 

collections that are capable to keep up with the new requirements of knowledge management. The 

study adopted the questionnaire as a tool of the descriptive method to collect and analyze data. The 

results indicated that Omani academic libraries has a good infrastructure in communications and 

information technology that supports research and facilitates the use of electronic services. Moreover, 

the catalogues and databases of the libraries have been indicated by respondents as sufficient tools for 

exploring relevant information, especially in libraries which are continuously organizing training 

programs in new developments of knowledge economy. On the other hand, the results showed a 

weaknesses of Omani academic libraries in supporting creative ideas, and in encouraging their 

employees to find out creative solutions for various problems facing them. The study recommended 

that the need for Omani academic libraries to keep up with developments in the fields of knowledge 

management and economy, supporting the creative ideas through collaboration with local and 

international professional associations and to encourage creative thinking with collaboration with 

organizations concerned with innovation in the country. 

 

Keywords: knowledge economy, knowledge management, academic libraries, Information services, 

Innovation. 
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 الملخص 

المكتبات األكاديمية العمانية في دعم اقتصاد المعرفة وفقًا لخمسة مؤشرات  هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور  

وتتمثل في: البنية التحتية للمكتبات، خدمات المعلومات، األنشطة التي تقوم بها المكتبات لتعزيز   2001وضعها برايسون عام  

إدارة   لمواكبة متطلبات  المجموعات  وتنمية  اإلبتكار،  دعم  اإلبداعية،  المنهج األفكار  الدراسة على  اعتمدت  المعرفة.  واقتصاد 

الوصفي الذي يصف الظاهرة كماهي للحصول على بيانات تلبي أهداف الدراسة وتجيب على تساؤالتها، حيث اعتمدت االستبانة  

ئج الدراسة أن أداة لجمع البيانات التي تم تحليلها، ومعالجتها؛ الستخالص داللتها، والوصول إلى النتائج المطلوبة. أظهرت نتا 

المكتبات األكاديمية العمانية تملك بنية تحتية جيدة في مجال االتصاالت وتقنية المعلومات تدعم البحث العلمي وتسهل االستفادة  

من الخدمات اإللكترونية. وأن فهارس المكتبات اإللكترونية وقواعد البيانات التي تشترك بها تعمل على تحديد المعلومات المالئمة  

ستفيدين. إضافة إلى أنها تنظم ورش عمل ودورات تدريبية في التقنيات والبرامج الحديثة. ومع ذلك فقد لوحظ من خالل النتائج  للم

ضعف اهتمام المكتبات األكاديمية العمانية بتحفيز األفكار اإلبداعية، وضعف العاملين في االبتكار وتوظيف خبراتهم في حل 

طريقة إبداعية. وخرجت الدراسة بعدد من التوصيات أهمها: ضرورة متابعة المكتبات األكاديمية المشكالت المرتبطة بالمجتمع ب

العمانية للتطورات العالمية في مجاالت إدارة واقتصاد المعرفة، وتحفيز األفكار اإلبداعية من خالل التعاون مع الجمعيات المهنية 

ت في التفكير اإلبداعي. والتعاون مع المؤسسات المعنية باالبتكار  واستقطاب الخبراء والمفكرين وتنظيم ورش عمل ومحاضرا

واالستثمار في البلد، وتنظيم ورش عمل للموظفين والمستفيدين المهتمين بمجاالت االبتكار لمساعدتهم على تحويل أفكارهم إلى 

 .منتجات قابلة لالستخدام

 

 .تبات األكاديمية، خدمات المعلومات، االبتكاراقتصاد المعرفة، إدارة المعرفة، المك : الكلمات المفتاحية
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   المقدمة

ظهرت في اآلونة األخرة الكثير من المصطلحات والمفاهيم المرتبطة بالمعرفة إنتاجا ومعايير وخدمات، وكلها تنطلق من اعتبار  

المؤسسات المهنية واألكاديمية للمعلومات  المعرفة المحور الذي تدور حوله مصادر وخدمات المعلومات. ومن هذا المنطلق سعت  

للبحث في كل العناصر المكونة للمعرفة من بيانات فمعلومات وصوال إلى اإلطار الفكري الذي ينظم النظريات والتجارب الميدانية 

المعرفة وتنظيمها   التي تشكل هيكلها وتعرف حدودها. ويدخل في ذلك المقررات التي تبنتها المؤسسات األكاديمية في مجاالت إنتاج

والتعريف بخدماتها، والسياسات والبرامج التي اعتمدتها المؤسسات المهنية لربط المجاالت المعرفية المختلفة باهتمامات روادها 

من الباحثين وطلبة العلم. وإذا كان ذلك يتعلق بالمعرفة الصريحة المترجمة إلى كتب ومقاالت وسياسات وأطر عمل مكتوبة، فإن  

جانب آخر من المعرفة نال حقه من االهتمام أيضا، وهو الجانب الضمني )أو ما يعرف بالمعرفة الضمنية( ويتكون من  هناك  

مجموعات المعارف والمهارات التي تكون مخزنة في ذاكرة األفراد ولها ارتباط وثيق بأعمالهم والمهام الموكلة إليهم. ويتمثل  

الم تلك  تحويل  في  الجانب  بهذا  المؤسسة ويعكسونها على االهتمام  في  األفراد  يتشاركها  معارف صريحة  إلى  الضمنية  عارف 

سلوكهم المهني وأدائهم لوظائفهم، وذلك من خالل اللقاءات المتكررة بين هؤالء األفراد والبرامج التدريبية التي تنظمها مؤسساتهم  

عرفة ال يمكن اإلفادة منها ما لم تترجم إلى أعمال (. ونظرا إلى أن المPaschek, Ivascu, & Draghici, 2018لهذا الغرض )

تالمس واقع الناس وتحسن مستوى حياتهم، فقد ظهر مصطلح "اقتصاد المعرفة" الذي يشير إلى الجانب العملي للمعرفة المتمثل 

امل مع مصادر المعرفة في إنتاج خدمات أو منتجات جديدة أو تحسينها. ونظرا ألن المهمة األساسية للمكتبات بجميع أنواعها التع

التعامل والربط بين صانعي المعرفة ومستهلكيها، وهم في   الباحثين والقراء فقد وجدت نفسها في مركز  وإتاحتها لروادها من 

الحقيقة نسيج واحد. فال يمكن صناعة المعرفة إال من خالل مجموعة من العمليات تبدأ من رصد وتتبع للمعارف التي سبقتها، 

مكن حصره ووجوده في المكتبات ومراكز المعلومات. وإذا كانت المكتبات بصفة عامة تتعامل مع المعرفة من باب  وهو ما ال ي

بث المعرفة وإتاحتها لجمهور القراء، فإن المكتبات األكاديمية تعتبر أكثر أنواع المكتبات نشاطا لخدمة اقتصاد المعرفة، وذلك 

عات التي تسعى للربط بين إنتاج المعرفة وتحويلها إلى منتجات وخدمات من خالل الرتباطها بمراكز البحث العلمي في الجام

)Smadi, 2018; Mohammadi, Yeganegi, -Alارتباطها بكثير من مؤسسات المجتمع التي تهتم بجميع جوانب اإلنتاج  

& Sadri, 2018)  وقد تنبه برايسون .Bryson (2001)    لهذا الدور فوضع مقياسا لخدمات المكتبات وفق خمسة مؤشرات يمكن

من خاللها التعرف على مدى دعم المكتبات القتصاد المعرفة، وتتمثل المؤشرات الخمسة في البنية التحتية للمكتبات وخدمات  

ال تقيمها  التي  األنشطة  إلى  إضافة  واإلبداع،  االبتكار  في  ومساهمة  ومجموعاتها  بالباحثين المعلومات  عالقتها  لتعزيز  مكتبات 
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والقراء. وتأتي هذه الدراسة للمساهمة في هذا الجانب بالبحث والتقصي عن دور المكتبات األكاديمية العمانية في دعم اقتصاد  

 المعرفة بناء على المعايير الخمسة التي وضعها برايسون.   

 مشكلة الدراسة: 

دائم حول اآلليات واألسس التي تبني عليها المكتبات على الرغم من وضوح أهداف المكتبات وخدمات ها، إال أن هناك تساؤل 

خططها لتقديم تلك الخدمات، وعن مدى ربطها بالتطورات الحديثة في مجاالت العلم والتقنية. وهذا يوجب على أمناء المكتبات 

ية اعتادوا القيام بها في مختلف األحوال، وإنما بذل الكثير من الجهد إلثبات أن الخدمات التي يقدمونها ليست فقط خدمات روتين

هي خدمات متقدمة وضعت إجراءاتها وبنيت سياساتها لتوازن بين رغبات المجتمع وتطور العلوم لتحقق لكل باحث بغيته ولتساهم  

يث ألنه ينظر  في تقدم المجتمعات وتطورها. ويعتبر موضوع اقتصاد المعرفة من الموضوعات البالغة األهمية في العصر الحد

بناء   ناحية  من  المكتبات  عمل  في صميم  يدخل  نفسه  الوقت  في  وهو  الحديث،  لالقتصاد  األساسي  المحرك  بأنها  المعرفة  إلى 

المجموعات المكتبية وتيسير خدماتها بما يحقق للعاملين في مجاالت اقتصاد المعرفة بغيتهم للربط بين المصادر العلمية لصناعة  

لى منتج على أرض الواقع. وإذا كان ذلك مهمة المكتبات بأنواعها المختلفة، فإن المكتبات األكاديمية تعتبر المعرفة وتحويلها إ

أكثر المكتبات اهتماما به الرتباطها بالباحثين في مختلف مجاالت العلم والمعرفة، ولوجودها في مؤسسات تربط واقعها األكاديمي 

دور المكتبات األكاديمية في دعم اقتصاد المعرفة. وتركز    الدراسة تنطلق من تساؤل عن  بأنشطة المجتمع المختلفة. ولذلك فإن هذه 

 في جمع بياناتها وبناء نتائجها على المكتبات األكاديمية العمانية. 

 أهداف الدراسة:  

كون النتائج أكثر دقة فإن هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على دور المكتبات األكاديمية العمانية في دعم اقتصاد المعرفة، ولت 

 ( لتكون كاآلتي: 2001) Bryson األهداف وضعت وفق مؤشرات اقتصاد المعرفة التي ذكرتها دراسة برايسون

 التعرف على جاهزية البنية التحتية للمكتبات األكاديمية العمانية في دعم اقتصاد المعرفة. -

 المكتبات األكاديمية العمانية لتعزيز التعلم المستمر ومشاركة المعرفة. التعرف على خدمات المعلومات التي تقدمها  -

 التعرف على األنشطة التي تقدمها المكتبات األكاديمية العمانية لتعزير الثقافة وتعزيز األفكار اإلبداعية.  -

 ي المجتمع.التعرف على جهود المكتبات األكاديمية العمانية لدعم االبتكار واستثمار رأس المال الفكري ف -

 التعرف على جهود المكتبات األكاديمية العمانية لضمان مواكبة مجموعاتها لمتطلبات اقتصاد المعرفة.  -



ARID International Journal of Informetrics and Scholarly Communication (AIJISC) VOL: 3, NO 4, January 2022 

 

302 
 

 ومن هنا فإن أسئلة الدراسة تتمثل في اآلتي: 

 ما مدى جاهزية البنية التحتية للمكتبات األكاديمية العمانية في دعم اقتصاد المعرفة؟  -

 التي تقدمها المكتبات األكاديمية العمانية لتعزيز التعلم المستمر ومشاركة المعرفة؟ ما مدى مساهمة خدمات المعلومات -

 ما مدى مساهمة األنشطة التي تقدمها المكتبات األكاديمية العمانية في تعزير الثقافة وتعزيز األفكار اإلبداعية؟  -

 تثمار رأس المال الفكري في المجتمع؟ما الجهود التي تبذلها المكتبات األكاديمية العمانية لدعم االبتكار واس -

 ما الجهود التي تبذلها المكتبات األكاديمية العمانية لضمان مواكبة مجموعاتها لمتطلبات اقتصاد المعرفة؟ -

 اإلطار النظري:  

 مفهوم اقتصاد المعرفة: 

السريع للتكنولوجيا الحديثة وزيادة يعد مصطلح اقتصاد المعرفة من المصطلحات حديثة النشأة التي ظهرت بعد االنتشار  

الكفاءات اإلنتاجية، ويشير إلى مناخ العمل حيث تتجاوز الموجودات غير الملموسة فيه الموجودات المادية في قيمتها وأهميتها،  

 ( العمل  أساس وبؤرة  هي  المعرفة  إلى عام  Idubor  &Anyira  ،(2020وتكون  المصطلح  ترجع أصول  بدأ    1950.  عندما 

Fritz Machlup   بحثه حول إطار اقتصاد المعرفة في الواليات المتحدة، إال أن المعرفة كمحرك أساسي للنمو االقتصادي تم

إدراكها قبل ذلك بكثير بالرغم من عدم ظهور مصطلح اقتصاد المعرفة في ذلك الوقت، حيث بدأ العديد من االقتصاديين يدركون 

 (. 2016)محمد،  أهمية المعرفة في أواخر القرن التاسع عشر

(  OECDتطرقت العديد من الدراسات والمنظمات لمفهوم اقتصاد المعرفة فعرفته منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )

. كما يشير إلى االقتصاد (OECD ,1999)على أنه اقتصاد يقوم بشكل مباشر على إنتاج وتوزيع واستخدام المعرفة والمعلومات  

األفراد المعرفة وتخلقها وتنشرها وتستخدمها بشكل أكثر فعالية من أجل تنمية اقتصادية واجتماعية الذي تكتسب فيه المنظمات و

. فهو إذن االقتصاد الذي يقوم على أساس دراسة وفهم عملية إنتاج المعرفة  ( Anyira & Idubor ,2020؛ 2016أكبر )محمد، 

مع ومن رفاهيته االجتماعية وتساهم في رفع حوافز األفراد الكتشاف واستخدام نتائجها وثمارها فتشكل جزءا أساسيا من ثروة المجت

( بأنه اقتصاد 2002(. بينما عرفه التقرير االستراتيجي العربي )2016وتعلم المعرفة والحصول على ما يعرفه اآلخرون )محمد،  

ومن أهم مالمحه التعامالت التجارية   حديث فرض طائفة جديدة من ألوان النشاطات المرتبطة بالمعرفة والتكنولوجيا والمعلومات
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التي تتم عن طريق اإلنترنت، فقطاع االقتصاد يعتمد بشكل متزايد على األنشطة كثيفة المعرفة، مما يخلق اعتمادًا أكبر على رأس 

 (.  Anyira & Idubor ,2020المال الفكري بدالً من المدخالت المادية )

 خصائص اقتصاد المعرفة: 

العامل الرئيس في اإلنتاج، فيتم التركيز فيه على األفكار والعالمات التجارية بدالً من اآلالت واألصول المالية. المعرفة هي  

بأنه اقتصاد افتراضي وشبكي يعتمد على تطور وسائل االتصاالت الجديدة واإلنترنت بما يلغي قيود   يوصف اقتصاد المعرفة 

مع تطور التكنولوجيا، وهو ما يقود إلى خاصية الرقمنة والتأثير الهائل على حجم الزمان والمكان ويساهم في انخفاض التكلفة  

المعلومات عن  تدفق  بسرعة  تمتاز  الجديدة  اإللكترونية  األسواق  أن  المعرفة  اقتصاد  يميز  ما  إن  المعلومات.  ومعالجة  وخزن 

اإللكترونية يؤسس لوعي أكبر بالقضايا األخالقية    المنتجات وخاصة األسعار، وما يترتب على التدفق الحر للمعلومات عبر الشبكة

 (. Grand ،1996لدى األفراد والمؤسسات )

أن أبرز خصائص اقتصاد المعرفة هي خفض معدالت البطالة واالعتماد المتزايد لتكنولوجيا    OECDوقد أكدت منظمة  

التنافسية ويحقق االستدامة في  المعلومات واالتصاالت، باإلضافة إلى كونه نمو اقتصادي قوي غير تضخمي يزيد   من القدرة 

 (.  2016مجاالت التعليم والبحث والتطوير )محمد، 

( إلى أن أهم ما يميز اقتصاد المعرفة هو إمكانية استخدام المعرفة مراًرا وتكراًرا 2020)Idubor وAnyira أشارت دراسة  

من األفراد في نفس الوقت ومن مواقع مختلفة، كما يمكن أن    دون أن يستهلكها هذا االستخدام، ويمكن استخدامها من قبل العديد 

تنتج المعرفة قيمة اقتصادية ليس فقط لمنشئها، ولكن أيًضا للمستخدمين النهائيين. اخترع الكثير من الناس أشياء جديدة من خالل  

القيمة اإلجمالية للمعر فة للمجتمع عندما يتشاركها اآلخرون قراءة كتب المخترعين اآلخرين والمواد األخرى. وبالتالي، تزداد 

 ويستخدمونها.  

 أهمية اقتصاد المعرفة: 

برزت أهمية اقتصاد المعرفة من خالل الدور الواضح الذي تؤديه المعرفة في تحديد طبيعة االقتصاد، ونشاطاته، وفي 

تجه، وتلبيه من احتياجات، وما توفره تحديد الوسائل واألساليب والتقنيات المستخدمة في هذه النشاطات، وفي توسعها، وفيما تن

التي  العلمية  المعرفة  تعتبر  ونموه.  لالقتصاد تطوره  يحقق  وبما  والمجتمع،  لألفراد  وعوائد  منافع  من  تحققه  خدمات، وما  من 

إلنتاج،  يتضمنها اقتصاد المعرفة األساس في توليد الثروة وتراكمها، حيث تسهم في تحسين األداء ورفع اإلنتاجية وتخفيض كلف ا
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من خالل استخدام الوسائل واألساليب التقنية المتقدمة وبالذات في المجاالت الصناعية التي تبرز فيها صناعات األجهزة والمعدات 

اإللكترونية الدقيقة وأجهزة الحاسوب وبرمجياته. كما تسهم كذلك في خلق فرص عمل جديدة للعاملين الذين لديهم مهارات وقدرات  

في المجاالت التي يتم استخدام التقنيات المتقدمة التي يتضمنها اقتصاد المعرفة. كما يسهم في تحقيق تغيرات علمية متخصصة  

هيكلية واضحة وملموسة في االقتصاد مثل األهمية النسبية لإلنتاج المعرفي، وزيادة االستثمار في المعرفة لزيادة رأس المال  

في مجاالت المعرفة المرتبطة باستخدام التقنيات المتقدمة، وزيادة األهمية للصادرات   المعرفي، وزيادة األهمية النسبية للعاملين

 ( 2007؛ خلف، 2007من المنتجات المعرفية. )خلف، 

يوفر اقتصاد المعرفة إمكانات كبيرة للدول لتعزيز تطورها االقتصادي واالجتماعي من خالل توفير طرق أكثر كفاءة إلنتاج 

مها بشكل أكثر فعالية وبتكاليف أقل لعدد أكبر من الناس الذين يستخدمون المعرفة كمواد خام. وذلك ألن  السلع والخدمات وتقدي

 ( Anyira & Idubor ,2020المعرفة متاحة بسهولة ولم تُمنح مكانتها الكاملة. )

 دور المكتبات في اقتصاد المعرفة: 

ت في جعل دور المكتبات أكثر فعالية في دعم المعرفة،  ظهرت العديد من التطورات المتزامنة في مجال المعلومات ساهم 

والتي كان أبرزها ظهور وسائل التواصل والشبكات االجتماعية التي ساهمت في    2.0ومن أبرز تلك التطورات استخدام ويب  

تسهيل في  االجتماعية  الشبكات  من  االستفادة  للمكتبات  يمكن  المعرفة.  إدارة  لدعم  الكاملة  االستفادة  مجتمع    تحقيق  مع  التعاون 

 ( 2016المستفيدين وجعلهم شركاء في تصميم وتطوير مختلف الخدمات والبرامج. )محمد، 

ذكر تقرير مجلس المتاحف والمكتبات واألرشيف البريطاني أن المكتبات تعتبر عناصر توليد لرأس المال غير المادي 

والتنافسية في العمل، حيث إن الخدمات القائمة على المعرفة والتي تقدمها والمتمثل في المعرفة التي تعد المصدر الرئيسي للنمو 

المكتبات للمستفيدين تعد خدمات أساسية لتنمية المهارات المختلفة والتعليم. كما ذكر أن المكتبات البريطانية تعمل على تطوير 

 ( Clayton & Hepworth, 2006آليات جديدة في ظل ازدياد إدراكها لدور خدماتها في االقتصاد. )

التعليم  2013كما أشار محمد ) ( إلى أن المكتبة اإللكترونية تعتبر أحد تطبيقات اقتصاد المعرفة، حيث تعد أحد جوانب 

اإللكتروني وتشمل جميع األنشطة التعليمية واإللكترونية بما فيها التعليم والتدريب ضمن مختلف القطاعات االقتصادية بما يسمح  

قلم مع اقتصاد المعرفة والمجتمع الرقمي. وتشكل هذه المكتبات مصدر أساسي للمعلومات في دعم فهم واطالع التالميذ  للمستفيد التأ 

 لتعليمهم وتطبيق المهارات الالزمة لتقييم واستخدام المعلومات.
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 المكتبات األكاديمية بسلطنة عمان: 

سلطنة عمان من حيث المجموعات، والمساحة، وعدد أكبر مكتبة في  تعد  المكتبة الرئيسية بجامعة السلطان قابوس:  

؛ لدعم برامج التدريس والدراسة والبحث في الجامعة، كما وسعت  1986المستفيدين، تم تأسيسها مع تأسيس الجامعة في العام  

الباحثين وطلبة العلم والمعرفة من خارج المجتمع الجامعي، فضال عن منح المكتبة عضويتها  لجميع   نطاق خدماتها لتشمل 

 ( 2021المواطنين والمقيميين بالسلطنة لالستفادة من خدماتها.)المكتبة الرئيسية، 

تعد أحد أهم مكتبات العلوم الصحية في سلطنة عمان، التي تقدم للباحثين في المكتبة الطبية بجامعة السلطان قابوس:  

رامج األكاديمية لكلية الطب بالجامعة وتخدم المستشفى  مجال العلوم الصحية مجموعة من المواد الطبية المعرفية التي تساند الب

في مبنى مستقل مكون من طابقين بجوار كلية الطب   1986الجامعي والمجتمع الصحي في سلطنة عمان. تم إنشاءها في عام  

 ( 2021والمستشفى الجامعي. )المكتبة الطبية، 

السلطان قابوس  السياسية بجامعة  والعلوم  تم افتتاح المكتبة مع االفتتاح الرسمي للكلية في :  مكتبة كلية االقتصاد 

. توفر المكتبة مجموعة من مصادر المعلومات المطبوعة واإللكترونية التي تدعم البرامج األكاديمية ومناهج  1993نوفمبر  

واإلدارة والعلوم  التدريس بالكلية لمختلف التخصصات مثل المحاسبة، واالتصاالت التجارية، واالقتصاد والتمويل، والتسويق، 

 ( 2021السياسية وغيرها. )مكتبة كلية االقتصاد والعلوم السياسية، 

تدعم المكتبة عملية التدريس والتعلم، إذ تسعى إلى زيادة مكتبة الكلية التقنية العليا بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية:  

شتراك في مجموعة من قواعد البيانات التي تقدم مصادر  مواردها وإثراء التخصصات الرئيسية بالكلية. تحرص المكتبة على اال

 (2021المعلومات اإللكترونية المختلفة مثل الكتب والدوريات واألطروحات الجامعية. )مكتبة الكلية التقنية العليا، 

الطب   تزخر الجامعة الوطنية بأربع مكتبات ومراكز للمعلومات فيمكتبات الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا:  

والهندسة والصيدلة والدراسات التأسيسية، تغطي مجموعة واسعة من الموضوعات لتلبي احتياجات الطالب بأحدث مصادر 

المعلومات. توفر مكتبات الجامعة الوطنية للطالب وأعضاء هيئة التدريس مساحات تعليمية مرنة مثل مناطق الدراسة الهادئة 

لرقمي المجهز بأجهزة الكمبيوتر للوصول إلى قواعد البيانات والموارد اإللكترونية.)مكتبة  ومناطق الدراسة الجماعية والمختبر ا

 ( 2021الجامعة الوطنية، 
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: يوفر مركز مصادر التعلم الدعم للطلبة والباحثين والموظفين، من إتاحة جميع الموارد والخدمات  مكتبة جامعة صحار

التعلمية األهداف  تحقيق  في  تسهم  اإللكترونية،    .التي  الكتب  من  عدد  تضم  اإللكترونية،  المصادر  من  مجموعة  يوفر  كما 

البيانات، والمقاالت اليومية للنصوص والفهارس وذلك لدعم المستفيدين من المركز لتحقيق   والصحف، والمجالت، وقواعد 

 (2021النجاح والتميز األكاديمي. )مركز مصادر التعلم بجامعة صحار، 

، تعمل على خدمة المستفيدين من  2004أنشئت المكتبة تزامناَ مع افتتاح جامعة نزوى في عام  وى:  مكتبة جامعة نز

أعضاء هيئة التدريس، والطلبة، والموظفين، إذ تضم مجموعة من المصادر التقليدية واإللكترونية، كما تقدم خدمات اإلعارة 

جهاز كمبيوتر للبحث في مصادر   12بفهرس المكتبة، وعدد  والمراجع، باإلضافة إلى خدمات النسخ وأجهزة البحث المباشر  

 ( 2021المعلومات اإللكترونية.)مكتبة جامعة نزوى، 

، وتعد أحد الركائز 2010وانتقلت إلى مبناها الجديد عام  2004تأسست مكتبة جامعة ظفار عام مكتبة جامعة ظفار: 

لوماتية من مصادر مختلفة مثل الكتب والمراجع والدوريات والمصادر األساسية للعملية التعليمية في الجامعة؛ إذ تقدم خدمات مع

( المكتبات  (.)مكتبة  RFIDو  Virtuaاإللكترونية األخرى. تستخدم المكتبة أنظمة إلكترونية لحوسبة مقتنياتها وأنظمة إدارة 

 (2021جامعة ظفار، 

اف الجامعة لتحسين مرافقها وخدماتها، ويتمثل تم بناء المكتبة كجزء من أهدمكتبة الجامعة األلمانية للتكنولوجيا:  

وخدمات  للقراءة،  توفر مساحة كبيرة  إذ  وتدعمها،  األكاديمية  الجامعة  برامج  تثري  التي  المعلومات  تقديم موارد  في  دورها 

الدراس والكتب  المرجعية  المجموعات  أقسام  إلى  باإلضافة  والدوريات،  المتعددة،  الوسائط  تقديم  وخدمة  ية.)مكتبة  اإلنترنت، 

 (2021الجامعة األلمانية للعلوم والتكنولوجيا، 

يهدف مركز مصادر التعلم بالجامعة إلى دعم البرامج األكاديمية للجامعة وتلبية    مركز مصادر التعلم بجامعة البريمي: 

بالتعلم والبحث من خالل توفير مجموعة شاملة من ا لكتب والمجالت  احتياجات أعضاء هيئة التدريس والطالب فيما يتعلق 

 (2021وقواعد البيانات وغيرها من الموارد لجميع التخصصات العلمية. )مركز مصادر التعلم بجامعة البريمي، 

، ويقع داخل الحرم الجامعي الجديد. تغطي 2010تم إنشاء المركز في عام  مركز مصادر التعلم بجامعة الشرقية:  

كاديمية مثل: دراسات األعمال، واإلدارة، وعلوم الغذاء والتغذية، والتصميم مجموعات مركز مصادر التعلم مختلف المجاالت األ
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الهندسي وغيرها. يخطط مركز مصادر التعلم لتقديم خدمات متقدمة لجميع المجتمعات األكاديمية واألفراد المحليين في إبراء 

 (2021بمحافظة شمال الشرقية. )مركز مصادر التعلم بجامعة الشرقية، 

المفتوحة:  المكتبة   العربية  بالجامعة  التعلم  مصادر ومصادر  لتوفير  للطالب  الدعم  تقديم  على  المركز  يحرص 

المعلومات، ومساعدة الباحثين في الحصول على المعلومات المطلوبة بدقة وسرعة وسهولة من المصادر المختلفة والمتاحة 

رشاد والتوجيه بهدف توعية المستفيدين بخدماتها ومجموعاتها  بالمكتبة بالشكل الورقي والشكل اإللكتروني. كما تقدم خدمات اإل

وإرشادهم وتدريبهم على كيفية استخدام الفهارس اآللية وقواعد المعلومات. )المكتبة ومصادر التعلم بالجامعة العربية المفتوحة، 

2021) 

على توفير الدعم التعليمي لطالب   يقع المركز في الطابق الثاني بالجامعة، ويعمل مركز مصادر التعلم بجامعة مسقط:  

الجامعة من خالل إتاحة الوصول لمصادر المعلومات والخدمات المختلفة، كما يمتلك هناك أيًضا مساحات مخصصة للدراسة 

تعاوني. )جامعة مسقط،   بشكل  العمل  للمجموعات  يمكن  حيث  والرابع  الثاني  الطابقين  في  المناقشة  مثل غرف  الستخدامها، 

2021) 

 اسات السابقة: الدر

أشارت العديد من الدراسات إلى الدور المتغير لمؤسسات المعلومات في عصر اقتصاد المعرفة لتقديم أفضل الخدمات 

البنية التحتية  للمستفيدين. وقد تم تناول المواضيع ذات العالقة بأهداف الدراسة وفقا لثالثة محاور، تناول المحور األول دور 

المعلومات في دعم اقتصاد المعرفة، بينما تناول المحور الثاني خدمات المعلومات في عصر اقتصاد المعرفة، في حين  لمؤسسات  

 أن المحور الثالث تناول عالقة مؤسسات المعلومات بمؤسسات البحث والتعليم.

 دور البنية التحتية لمؤسسات المعلومات في دعم اقتصاد المعرفة:

الدور البارز في دعم المجتمع بالمهارات الالزمة لتبني اقتصاد المعرفة، إذ تعد إتاحة الوصول  تلعب مؤسسات المعلومات

الوقت وفي  للجميع  المعلومات  المعرفة    ، إلى  مجتمع  ركائز  أهم  المناسبة  وبالتكلفة  المناسب،  والمكان   &Ghosh)والشكل، 

Ghosh, 2009) . 
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بنية تحتية متطورة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، واستخدامها    ( إلى أهمية امتالك2017أشارت دراسة علي وصديق )

( اللتان 2015( ودراسة السمير وجبارة )2017في المؤسسة مع امتالك موقع إنترنت دائم وفعال. اتفقت معها دراسة الزلباني )

يدين بمجموعاتها وخدماتها المعلوماتية، أشارتا إلى أهمية امتالك المكتبة لموقع إلكتروني على الشبكة العالمية وتعريف المستف

حيث أشارت نتائج   احتياجات المستفيدين،  واتخاذه كأداة تسويقية هامة وتقديم خدمات ومنتجات تعليمية متطورة وحديثة تلبي 

هزة حواسيب  % من المشاركين اتفقوا على أهمية امتالك المكتبة البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات من أج 41الدراسة إلى أن 

وشبكات الحاسوب وأجهزة إدارة قواعد البيانات التي تدعم تدفق المعلومات ومعالجتها ومدى سرعة نقلها وإتاحة الوصول إليها 

% من العاملين في المكتبات موضع الدراسة إلى أن استخدام الحاسوب يمكن من توفير المعلومات  60من قبل المستفيدين. كما أشار  

ستفيدون وفي الوقت المناسب، وإن استخدام الحاسب اآللي في العمليات الفنية وخدمات القراء هو أمر في غاية التي يطلبها الم

األهمية، لما سيعود به الحاسب على المكتبة ومستخدميها من فوائد أبرزها السرعة والدقة في التعامل مع المعلومات وتحسين  

 عمل وتقديم خدمات أفضل بتكاليف أقل. مجاالت المسؤولية واالشراف وتحسين إنتاجية ال

 خدمات المعلومات في عصر اقتصاد المعرفة: 

في عصر اقتصاد المعرفة اختلفت احتياجات المستفيد الذي أصبح يتوقع خدمات أفضل من المكتبة، نظًرا لطبيعة التقنيات 

البارزة التي تساهم في تطوير    إلى أن المكتبات تعد من المؤسسات  Ghosh& Ghosh (2009)المستخدمة. أشارت دراسة  

مجتمع قائم على اقتصاد المعرفة، إذ تسهم في إكساب المستفيدين للمهارات األساسية في التعلم والمعرفة والقدرة على الوصول  

المعلومات، دراسة علي وصديق    إلى  أشارت  مستفيديها، وقد  بما يرضي  خدماتها  لتطوير  المكتبة  حاجة  إلى  أدى  الذي  األمر 

( إلى أهمية تدريب الطلبة وأعضاء هيئة التدريس على االستخدام الفعال للتكنولوجيا، وتشجيع عملية البحث والتطوير 2017)

( إلى أن برامج التدريب ال تشمل الطلبة وأعضاء 2020)  Xuezhaoلتحسين وتنمية معارف الموظفين. وهو ما أكدته دراسة  

المع اختصاصي  وإنما شملت  التدريس فحسب  احتياجات  هيئة  تلبية  والقدرة على  المهنية  الجودة  تحسين  أجل  من  أيًضا  لومات 

 المستفيدين في ظل التطور التقني والتكنولوجي المتسارع.

% من العاملين يوافقون على أن المكتبة توفر في الوقت الحاضر 55( إلى أن  2015توصلت نتائج دراسة السمير وجبارة )

دمات المعلومات التقليدية، وهذا يعني أن إدارة المكتبات على يقين من أهمية إدخال تكنولوجيا  خدمات معلوماتية متطورة بجانب خ 

المعلومات في أعمالها المكتبية وخدماتها، نظرا لما لها من مزايا في مجاالت كثيرة مثل تنوع الخدمات وتسويقها، وتطور النوعية 

رت النتائج إلى ضرورة امتالك اختصاصي المعلومات لمهارات جديدة وال والتقنيات المستخدمة، واستقطاب المستفيدين. كما أشا 
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بد من تطوير معارف ومهارات اختصاصي المكتبات بغرض تنمية كفاءاتهم وتحسين خدماتهم الحالية وإعدادهم للقيام بأدوار 

متفقة معها، إذ أشارت   Begum (2018) كما جاءت دراسة  جديدة تفرضها عليهم الساحة المعلوماتية في عصر اقتصاد المعرفة.

المعرفة  اكتساب  على  وقدرتهم  العلمية  معرفتهم  مستوى  لرفع  المعلومات  الختصاصي  المستمر  والتعلم  المهني  التدريب  إلى 

 وابتكارها.

( إلى دور مؤسسات المعلومات كمراكز مجتمعية تساعد في تعزيز تنمية المهارات  2020)  Loو    Starkأشارت دراسة  

الشخصية والمهنية لألفراد كجزء من عملية التعلم مدى الحياة، إذ كشفت نتائج الدراسة أن غالبية المستخدمين لمكتبة شنغهاي  

يعتبرونها مرجعًا أساسيًا في تطوير مهارات التعلم وتعزيز المهارات الوظيفية من خالل ما توفره من مصادر معلومات حديثة  

 تساعدهم في صقل مهاراتهم.

 قة مؤسسات المعلومات بمؤسسات البحث والتعليم. عال

بالمراكز  المعلومات  ومراكز  مؤسسات  ربط  خالل  من  التنمية  بعجلة  المعرفة  ربط  أهمية  إثبات  تم  السنين،  مر  على 

واعتبارها   العلمي،  والبحث  التدريس  في  المعرفة  ربط  بضرورة  األفريقية  للجامعات  نداءات  ووجهت  التعليمية،  والمؤسسات 

 ( Moahi, 2012سيلة الالزمة في معالجة وجهات النظر المختلفة كمستهلك للمعرفة وليس كمولد لها. )الو

( على ضرورة استشارة الخبراء لالستفادة من معارفهم وخبراتهم 2017اتفق معظم أفراد العينة في دراسة علي وصديق )

لدعم عملية التطوير، كما أشار البعض إلى تكوين قاعدة بيانات إلكترونية بالتنسيق مع الجامعات المحلية والعربية، والتعاون مع  

ى الجامعات العربية واإلقليمية ودعم  الشركات في تحويل نتائج البحوث لمنتجات اقتصادية، وزيادة التعاون المشترك على مستو

إلى استثمار الحكومة الهندية في المكتبات ومؤسسات المعلومات   Ghosh & Ghosh  (2009)التعليم االلكتروني. وتطرق  

كجزء من األنشطة البحثية للدولة، األمر الذي أدى إلى تطوير الخدمات وزيادة فرص الوصول إلى المعلومات للباحثين، وقد 

  Potluri  Johnson  (2020) &ذلك في زيادة اإلنتاجية االقتصادية للدولة، وانخفاض مستويات األمية. وأضافت دراسة  ساهم  

في تقديم جميع أنواع الدعم للمجتمع البحثي من خالل إلى الدور الذي لعبته المكتبات األكاديمية في دولة اإلمارات العربية المتحدة  

فور في مختلف العلوم، األمر الذي ساهم في تعزيز المكانة االقتصادية للدولة وفتح أبواب االستثمار  توفير الموارد المطلوبة على ال

( إلى أهمية استثمار الموارد البشرية وبناء رأس المال الفكري، فبات  2015في حين أشارت نتائج دراسة السمير وجبارة )فيها.  

ورد البشري وتطويره واالحتفاظ به حتى تعزز من قوتها وتنافسيتها وبناء  على المكتبات موضع الدراسة السعي لالستثمار في الم



ARID International Journal of Informetrics and Scholarly Communication (AIJISC) VOL: 3, NO 4, January 2022 

 

310 
 

رأس مال فكري متجدد من األفكار والمعرفة البشرية والموجودات الفكرية بشكل عام، وأصبح المورد البشري مصدرا للفكر 

ن منافسيها. اتفقت معها دراسة عبدهللا  الخالق والمعرفة اإلبداعية والمؤثر في نجاح المكتبات وهو الذي يصنع الفارق بينها وبي

التي أشارت إلى ركيزة االستثمار في رأس المال البشري كأحد الركائز المحورية التي يدور اقتصاد المعرفة في فلكها،  (2019)

ية مساعدة. وفي هذا  والتي يتم توفيرها من خالل تعليم الموارد البشرية وتدريبهم في بيئة االبتكار واالبداع مع توافر بنية تكنولوج 

(   377( أن المكتبة الرئيسية بجامعة السلطان قابوس وفرت للعاملين بها والمستفيدين من خدماتها  2017اإلطار أشار الحجي 

في مجاالت إدارة المعرفة وتقديم خدمات المعلومات، األمر الذي أدى إلى رفع كفاءة    2017  -2015فرصة تدريبية في األعوام  

 فادة من التقنيات الحديثة في المجال، ورفع مكانة المكتبات بالجامعة لدى المجتمع الجامعي.   العاملين لالست

 منهجية الدراسة وإجراءاتها: 

لتعرف على دور المكتبات األكاديمية العمانية في دعم ل  Quantitative Methodاعتمدت الدراسة على المنهج الكمي  

الجغرافي   لالتساع  نظرا  الدراسة  هذه  لطبيعة  األنسب  هو  الكمي  المنهج  يعد  المعرفة.  اقتصاد  لمؤشرات  وفقًا  المعرفة  اقتصاد 

البي جمع  من خالل  الظاهرة  ودقيقة عن  واضحة  المنهج صورة  ويقدم  األكاديمية.  المؤسسات  وتنوع  وتحليلها، للمجتمع  انات، 

 ومعالجتها؛ الستخالص داللتها، والوصول إلى النتائج المطلوبة.  

 مكتبة،  12ا  تكون مجتمع الدراسة من جميع المكتبات األكاديمية في الجامعات العمانية الحكومية والخاصة وبلغ عدده

 (1وموظفة كما يظهر في الجدول رقم )موظفا   155ووزعت أداة الدراسة على جميع العاملين في المكتبات المعنية وعددهم 

 : توزيع مجتمع الدراسة(1) جدول

 عدد الموظفين المكتبة الجامعة

 جامعة السلطان قابوس

 57 المكتبة الرئيسية 

 14 المكتبة الطبية 

 17 مركز نظم المعلومات 

 6 مكتبة الكلبة التقنية العليا جامعة التقنية والعلوم التطبيقية 
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 2 البرنامج التأسيسي بكلية العلوم التطبيقية بنزوى مكتبة 

 الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا 

 6 مكتبة كلية الطب والعلوم الصحية

 6 مكتبة كلية الهندسة 

 3 مكتبة كلية الصيدلة

 9 مركز مصادر التعلم  جامعة صحار 

 7 مكتبة الجامعة جامعة نزوى

 10 ظفارمكتبة جامعة  جامعة ظفار 

 5 مكتبة الجامعة األلمانية للتكنولوجيا الجامعة األلمانية للتكنولوجيا

 3 مركز مصادر التعلم  جامعة البريمي 

 5 مركز مصادر التعلم  جامعة الشرقية 

 3 مركز مصادر التعلم  الجامعة العربية المفتوحة

 2 مركز مصادر التعلم  جامعة مسقط 

 155 المجموع

 

واالمتداد الجغرافي لمواقع المكتبات قيد الدراسة التي انتشرت في كل ربوع السلطنة، وجد أن االستبانة هي األداة األنسب  وللتنوع  

والقيود المفروضة أحيانا على السفر والتجمعات البشرية. صممت   واألكثر مالءمة لالستخدام، خاصة في ظل جائحة كورونا 

رتبت أسئلتها وفق األقسام لدراسة وروجعت لغويا وتقنيا قبل إرسالها لكافة أفراد المجتمع. واالستبانة لتتوافق مع أهداف وأسئلة ا

 اآلتية: 

 القسم األول: اشتمل على البيانات العامة لعينة الدراسة وهي: النوع، المستوى التعليمي. 
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 س فقرات.(، واشتمل على خمInfrastructure and Accessالقسم الثاني: البنية التحتية والوصول )

 (، واشتمل على ست فقرات.People and Lifelong Learningالقسم الثالث: األشخاص والتعلم مدى الحياة )

 (، واشتمل على خمس فقرات.Culture and Ideas Generationالقسم الرابع: الثقافة وتوليد األفكار )

(، واشتمل  Innovation, Intellectual and Social Capitalالقسم الخامس: االبتكار ورأس المال الفكري واالجتماعي )

 على خمس فقرات.

 (، واشتمل على ثالث فقرات. Information Renewal and Investmentالقسم السادس: تجديد المعلومات وإعادة االستثمار )

( ليكرت  مقياس  من  Likertواستخدم  والمتدرج  الدراسات  هذه  مثل  في  الشائع  الخماسي  إلجابات (  كمعيار  خمسة  إلى  واحد 

 المستهدفين في الدراسة:

 درجات سلم ليكرت  : (2)جدول 

 درجة الموافقة  المتوسط الحسابي 

 غير موافق بشدة  1-1.80

 غير موافق  1.81-2.60

 محايد  2.61-3.40

 موافق 3.41-4.20

 موافق بشدة  4.21-5

، للوصول إلى أبرز األرقام والمؤشرات SPSSتمت المعالجة اإلحصائية في هذه الدراسة باستخدام برنامج التحليل اإلحصائي  

 . دعم اقتصاد المعرفةالدالة على دور المكتبات األكاديمية العمانية في 
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 سمات مجتمع الدراسة: 

موظف وموظفة، استرجع    155كما أوضحنا سابقا أن االستبانة أرسلت إلكترونيا إلى جميع أفراد مجتمع الدراسة البالغ عددهم  

٪ من حجم مجتمع الدراسة، ويعود سبب انخفاض استجابة 20استبانة مكتملة و صالحة للتحليل وهي تشكل نسبة    33منها  

نة من جراء انتشار حاالت اإلصابة بكورونا، مما أدى إلى إحالة معظم الموظفين عينة الدراسة إلى الوضع الذي تمر به السلط

للعمل من المنزل وهو ما أثر سلبا على عدد االستجابة، ومع ذلك تعتبر نسبة االستجابة جيدة بحكم انسجام مجتمع الدراسة 

والمهام التأهيل  ناحية  الدالوظيفية  من  مجتمع  سمات  التحليل  نتائج  من  واتضح  التخصص،  .  ومجال  النوع،  وفق  راسة 

 (. 2و )  (1)والمستوى التعليمي، كما يتضح من الشكلين 

 

 

 

 

 

 توزيع أفراد العينة حسب النوع (1)الشكل 

 

    %.30بنسبة بلغت  10، في حين بلغ عدد الذكور 23% من أفراد العينة هم من اإلناث وبلغ عددهم 70إلى أن  1الشكل  يشير

 ت األكاديمية العمانية من فئة اإلناث.وهذه النتيجة تعتبر طبيعية إذا علمنا أن أكثر العاملين في المكتبا 

 

 

 

 

 

70%

30%

النوع

انثى

ذكر

https://www.qscience.com/content/journals/10.5339/jist.2020.8#F0001
https://www.qscience.com/content/journals/10.5339/jist.2020.8#F0001
https://www.qscience.com/content/journals/10.5339/jist.2020.8#F0001
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 : توزيع أفراد العينة حسب المستوى التعليمي(2)الشكل 

 

من حملة   12، يليه 14هم من حملة شهادة الماجستير وبلغ عددهم   %42.4أن غالبية أفراد العينة بنسبة  (2)الشكل  يشير

منهم حملة شهادة    3حملة شهادة دبلوم التعليم العام، ومن أفراد العينة هم من   4%، في حين أن  36.3شهادة البكالوريوس بنسبة  

الدبلوم. وهذه النتيجة تعتبر مؤشرا جيدا على مستوى أمناء المكتبات المناط بهم تقديم خدمات المعلومات في المكتبات العمانية، 

إن أحسن تدريبهم على –% منهم يحملون مؤهالت تخصصية من البكالوريوس فأعلى، وهو ما يجعلهم قادرين 75حيث إن أكثر 

 تقديم أفضل الخدمات المؤدية إلى ربط إدارة المعرفة باقتصاد المعرفة وتطوير االبتكار. 

 نتائج الدراسة ومناقشتها:  

يعرض هذا الفصل أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة، وتفسيرها في ضوء أهداف وأسئلة الدراسة، كما تم مقارنتها  

راسات السابقة للوصول إلى تفسيرات أكثر عمقًا ووضوًحا. تم تقسيم هذا الفصل إلى محاور وفقًا ألهداف مع ما توصلت إليه الد

 الدراسة.

 المحور األول: البنية التحتية والوصول: 

يشير  حيث  .  أشارت نتائج الدراسة إلى دور البنية التحتية لمؤسسات المعلومات والمكتبات األكاديمية في دعم اقتصاد المعرفة 

 ( أن المكتبات األكاديمية العمانية تمتلك بنية تحتية جيدة في مجال االتصاالت وتقنية المعلومات، فقد بلغ المتوسط 3الجدول رقم )

0

10

20

دبلوم دبلوم التعليم العام بكالوريوس ماجستير

3 4

12 14

المستوى التعليمي

https://www.qscience.com/content/journals/10.5339/jist.2020.8#F0002
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 : البنية التحتية والوصول(3)جدول 

 المقياس  الفقرة  م

غير 

موافق 

 بشدة

غير 

 موافق
 موافق محايد 

موافق 

 بشدة
 المتوسط

االنحراف  

 المعياري 
 النتيجة 

1 

تمتلك المكتبة بنية تحتية 

في مجال االتصاالت  

 وتقنية المعلومات 

 7 17 3 5 1 التكرار 

 موافق 1.06 3.72
 %21.2 %51.5 %9.1 %15.2 %3 النسبة

2 

تمتلك المكتبة موقعا  

إلكترونيا للتعريف 

بمجموعاتها وخدماتها 

 والتسويق لها 

 12 16 2 3 0 التكرار 

 موافق  0.89 4.12

 %36.4 %48.5 %6.1 %9 %0 النسبة

3 

تمتلك المكتبة معامل  

وشبكة حواسيب آلية تدعم  

البحث وتوصيل 

 المعلومات لروادها 

 10 15 2 5 1 التكرار 

 موافق 1.12 3.84

 %30.3 %45.4 %6.1 %15.2 %3 النسبة

4 

تمتلك المكتبة قواعد 

بيانات وفهارس إلكترونية 

الربط بين احتياجات تسهل 

المستفيدين والمصادر  

 العلمية التي تلبيها

 15 15 3 0 0 التكرار 

4.36 0.65 
موافق 

 %45.5 %45.5 %9 %0 %0 النسبة بشدة

5 

تقدم المكتبة وسائل 

لمساعدة الباحثين في 

تحديد أفضل المعلومات  

المالئمة لرغباتهم، 

 وتسهيل الوصول إليها 

 14 17 2 0 0 التكرار 

4.63 0.60 
موافق 

 %42.4 %51.5 %6.1 %0 %0 النسبة بشدة

 موافق 0.57 4.08 النتيجة 

 

( على امتالك المكتبات موضع الدراسة  4,12% بمتوسط حسابي  84,9، واتفق معظم أفراد العينة )3,72الحسابي لهذا المحور 

% من عينة الدراسة على امتالك مكتباتهم 75موقعاً إلكترونياً يعّرف المستفيدين بمجموعات المكتبة وخدماتها. كما اتفق أكثر من  
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تدعم البحث العلمي، وتسهل للمستفيدين االستفادة من الخدمات اإللكترونية. وانعكس أثر هذه  معامل حواسيب وشبكات انترنت  

التسهيالت على قدرة المكتبات على امتالك وإدارة عدد من قواعد البيانات والفهارس اإللكترونية التي تسهل الربط بين احتياجات 

%(. ونتيجة لكل ذلك فقد أشار الغالبية العظمى 91إليه معظم أفراد العينة )  المستفيدين والمصادر العلمية التي تلبيها، وهذا ما أشار 

%( إلى أن مكتباتهم تقدم وسائل مختلفة لمساعدة الباحثين في تحديد أفضل المعلومات المالئمة لرغباتهم، 94من عينة الدراسة )

راسات السابقة في هذا المجال، نجد أن هناك توافقا مع وتسهيل الوصول إليها. وبمقارنة هذه النتائج بما توصل إليه العديد من الد

( عن أهمية توفير أجهزة 2015نتائجها إلى حد بعيد، حيث جاءت هذه النتيجة متوافقة مع ما ورد في دراسة السمير وجبارة )

 قل. الحواسيب في المكتبة لما تتيحه من سرعة ودقة في التعامل مع المعلومات وتقديم خدمات أفضل بتكاليف أ 

اتفقت عينة الدراسة على أن المكتبات األكاديمية العمانية توفر خدمة الفهارس اإللكترونية لمستفيديها مما يسهل ربط احتياجاتهم 

البيانات  قواعد  في  االشتراك  الدراسة على  المكتبات موضع  كما تحرص  تلبيها،  التي  العلمية  المعلومات  بمصادر  المعلوماتية 

فر أحدث المصادر الموثوقة في المواضيع المختلفة، كل هذه الجهود بطبيعة الحال تعد وسائل تبذلها المكتبات اإللكترونية والتي تو

لمساعدة الباحثين في تحديد أفضل المعلومات المالئمة لرغباتهم، وتسهيل الوصول إليها، وهو ما أشارت إلية األكاديمية العمانية 

المكتبات للمجتمع بالمهارات الالزمة لتبني اقتصاد المعرفة، من خالل إتاحة    إلى أن دعم   Ghosh& Ghosh  (2009)دراسة  

 الوصول إلى المعلومات للجميع يُعدّ أحد ركائز مجتمع المعرفة.

 المحور الثاني: التعلم المستمر ومشاركة المعرفة: 

الحياة للمجتمع المستفيد كأحد ركائز اقتصاد أكدت نتائج الدراسة إلى دور المكتبات األكاديمية في دعم مبدأ التعلم مدى  

، حيث وافق معظم أفراد العينة بدرجات متفاوتة على خمسة من أصل ستة محاور لهذا الجانب تراوحت المتوسطات  المعرفة

، وحصل العنصر السادس وهو "تنظم المكتبة ندوات وورش عمل تسهم في رفع مستوى  3,84  –   3,42الحسابية إلجاباتهم بين  

بموافقة  ال محايد،  تقدير عام  لها" على  المناسبة  الحلول  إيجاد  في  وفهمها والمساهمة  المجتمع  بقضايا  % من عينة  33,3وعي 

% الحياد. وهذه النتيجة تعتبر جيدة بصفة عامة، فهي توضح أن المكتبات األكاديمية  45,5%، واختيار 21.2الدراسة ومعارضة 

%( وافقوا على 66,6ومشاركة المعرفة، وللتأكيد على ذلك فإن نسبة كبيرة من أفراد العينة )في عمان تولي أهمية للتعليم المستمر  

تنظم المكتبة برامج تدريبية لمساعدة المستفيدين على البحث والوصول إلى مصادر المعلومات   التي تنص على "  3الفقرة رقم  

تحديد وتقييم المعلومات الالزمة لدراساتهم وأبحاثهم" كما التي يرغبونها" وبذلك فهي "تساهم في رفع مهارات المستفيدين في  

 %( من أفراد العينة.  63,3أشار )
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 : التعلم المستمر ومشاركة المعرفة(4)جدول 

 م

 الفقرة 

 المقياس 

غير 

موافق 

 بشدة

غير 

 موافق
 موافق محايد 

موافق 

 بشدة
 المتوسط

االنحراف  

 المعياري 
 النتيجة 

1 

تنظم المكتبة دورات  

تدريبية مستمرة 

لتعريف المستفيدين 

بالتقنيات الحديثة التي  

تستخدمها لتقديم 

 خدماتها

 11 10 2 7 3 التكرار 

 موافق 1.39 3.57
 %33.3 %30.3 %6.1 %21.2 %9.1 النسبة

2 

تساهم المكتبة في رفع  

مهارات المستفيدين في 

تحديد وتقييم المعلومات  

الالزمة لدراساتهم 

 وأبحاثهم 

 9 12 9 3 0 التكرار 

 موافق 0.95 3.81

 %27.3 %36.3 %27.3 %9.1 %0 النسبة

3 

تنظم المكتبة برامج 

تدريبية لمساعدة 

المستفيدين على البحث 

والوصول إلى مصادر  

المعلومات التي 

 يرغبونها

 12 10 5 6 0 التكرار 

 موافق 1.12 3.84

 %36.3 %30.3 %15.2 %18.2 %0 النسبة

4 

تنظم المكتبة ندوات  

وورش عمل تسهم في  

رفع مستوى الوعي 

بقضايا المجتمع وفهمها  

والمساهمة في إيجاد  

 الحلول المناسبة لها

 2 9 15 5 2 التكرار 

 محايد  0.96 3.12

 %6 %27.3 %45.5 %15.2 %6 النسبة

5 

توظف المكتبة 

مجموعاتها من مصادر 

المعرفة لتعزيز مستوى  

 4 10 15 4 0 التكرار 

 موافق 0.86 3.42

 %12.1 %30.3 %45.5 %12.1 %0 النسبة
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الفهم بقضايا الوطن 

ومواكبة التطورات في 

 المجتمع

6 

تكرس المكتبة جهدها  

لتبادل المعرفة بين 

أفراد المجتمع لتحفيز  

 المستمر التعلم 

 3 20 6 4 0 التكرار 

 موافق 0.81 3.66

 %9.1 %60.6 %18.2 %12.1 %0 النسبة

 موافق 0.77 3.57 النتيجة 

 

ويظهر من النتائج أعاله أن الغالبية من أفراد عينة الدراسة اتفقوا على دور لمكتباتهم في تزويد المستفيدين بالمهارات 

الالزمة للبحث والوصول للمعلومات وتعزيزها من خالل تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية في التقنيات والبرامج الحديثة التي 

ستفيدين مهارات تقييم المعلومات وتحديد احتياجاتهم منها، وهو ما يرفع الوعي المعلوماتي تستخدمها، كما تركز على إكساب الم

( مؤكدة لذلك، إذ يعتقد المستفيدون أن المكتبات 2020)  Loو    Starkلديهم ويسهل تبادل المعرفة ومشاركتها. وجاءت دراسة  

ز تنمية المهارات الشخصية والمهنية لهم، وتعد جزء من  ومؤسسات المعلومات هي المكان المعني بتطوير مهارات التعلم وتعزي

 عملية التعلم مدى الحياة كأحد ركائز اقتصاد المعرفة للمجتمع. 

كما وضحت عينة الدراسة الدور الذي تقوم به المكتبات األكاديمية العمانية في دعم تبادل المعرفة بين أفراد المجتمع  

ف مستوى  وتعزيز  المستمر،  التعلم  توظيف لتحفيز  خالل  من  المجتمع  في  التطورات  ومواكبة  الوطن  بقضايا  المستفيدين  هم 

والورش  البرامج  في  قصور  وجود  إلى  أشاروا  أنهم  إال  المستفيد،  للمجتمع  وإتاحتها  المعرفة  مصادر  من  العلمية  مجموعاتها 

إيجاد الحلول المناسبة لها، وهذا أيضا يتفق   التدريبية التي تهدف لرفع مستوى وعي األفراد بقضايا المجتمع وفهمها والمساهمة في

( من أهمية التدريب في رفع مستوى المعرفة العلمية للمجتمع وقدرتهم على اكتساب المعرفة  2018)  Begumمع ما أشار إليه  

مجاالت وابتكارها. ومما سبق يتبين ضرورة تركيز المكتبات على توفير مجموعة من البرامج والورش التدريبية في مختلف ال

 من أجل المساهمة في تعزيز اقتصاد المعرفة.
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 المحور الثالث: الثقافة وتوليد األفكار:  

أشارت نتائج الدراسة المتعلقة بهذا المحور إلى أن المكتبات األكاديمية العمانية تلعب دورا في دعم الثقافة وتوليد األفكار كأحد  

 كثير من أفراد العينــة أقل من المتوقع، ويتضــح ذلك من إجابة أكثر من نصـف  ركائز اقتصاد المعرفة، إال أن هذا الدور يراه

 : الثقافة وتوليد األفكار (5)جدول 

 م

 الفقرة 

 المقياس 

غير 

موافق 

 بشدة

غير 

 موافق
 موافق محايد 

موافق 

 بشدة
 المتوسط

االنحراف  

 المعياري 
 النتيجة 

1 

تنظم المكتبة فعاليات 

تحفيز  وأنشطة تساهم إلى 

األفكار اإلبداعية  

 وتنميتها 

 3 10 11 7 2 التكرار 

 محايد  1.06 3.15
 %9.1 %30.3 %33.3 %21.2 %6.1 النسبة

2 

تنظم المكتبة حلقات 

نقاش تجمع المفكرين 

ورواد األعمال لتبادل 

 األفكار ونشر الثقافة 

 1 7 9 13 3 التكرار 

 محايد  1.01 2.69
 %3 %21.2 %27.3 %39.4 %9.1 النسبة

3 

توظف المكتبة الثقافة  

السائدة في المجتمع  

لتنمية التعاون وتبادل  

األفكار بين أفراده من 

خالل المشاركة في 

المناسبات االجتماعية  

 والوطنية

 2 13 6 9 3 التكرار 

 محايد  1.14 3.06

 %6.1 %39.4 %18.2 %27.3 %9.1 النسبة

4 

توظف المكتبة 

مجموعاتها وخبرة 

كوادرها البشرية في 

إيجاد حلول مبتكرة 

لبعض المشكالت التي 

 يعاني منها المجتمع

 1 10 10 10 2 التكرار 

 محايد  0.99 2.93

 %3 %30.3 %30.3 %30.3 %6.1 النسبة
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5 

تشجع المكتبة أنشطة  

أفراد المجتمع الرامية 

 لنشر المعرفة ومشاركتها 

 4 14 8 6 1 التكرار 

 موافق 1.03 3.42
 %12.1 %42.4 %24.2 %18.2 %3 النسبة

 محايد  0.86 3.05 النتيجة 

 

، كما  3.05العينة لكل األسئلة في هذا الجانب بـ "عدم موافق" أو "محايد" ليبلغ المتوسط الحسابي لمحور الثقافة وتوليد األفكار  

%( أن مكتباتهم تعمل على تشجيع المستفيدين 54,4(.  ومع ذلك يرى أكثر من نصف عينة الدراسة )5يتضح من الجدول رقم )

ألمر الذي ينعكس إيجابًا على زيادة وعي المجتمع بالقضايا المحلية والعالمية في إطار تحقيق على نشر المعرفة ومشاركتها، ا

% من عينة الدراسة أن مكتباتهم  45,5أقصى استفادة من المعرفة ونشرها ألكبر شريحة من المجتمع. كما يرى ما يقرب من  

األفكا وتبادل  التعاون  لتنمية  المجتمع  في  السائدة  الثقافة  االجتماعية "توظف  المناسبات  في  المشاركة  خالل  من  أفراده  بين  ر 

% منهم أن مكتباتهم "تنظم فعاليات وأنشطة تساهم في تحفيز األفكار اإلبداعية وتنميتها". وتشير  40والوطنية، ويرى ما يقرب من  

ة وتحفيز األفكار اإلبداعية. ويعزز هذه النتائج إلى أن أكثر من نصف المنتمين لهذه المكتبات ال يشعرون بدورها في نشر الثقاف

النتيجة التي حصلت عليها الفقرة الثانية لهذا المحور" تنظم المكتبة حلقات نقاش تجمع المفكرين ورواد األعمال لتبادل األفكار  ذلك  

 ، وهو أقل متوسط حسابي لكل فقرات هذا الجزء من الدراسة.    %24.2ونسبة موافقة   2.69ونشر الثقافة" وهي 

ويتضح مما سبق أن اهتمام المكتبات األكاديمية العمانية بدعم ثقافة اإلبداع واالبتكار مازال دون المستوى المطلوب، وهو  

ما يؤثر سلبًا على نمو اقتصاد المعرفة في السلطنة؛ مما يتطلب مزيدا من الجهود لفهم متطلبات إدارة المعرفة، ودورها الجوهري  

 االقتصاد المبني على المعرفة وزيادة العائد منها. في تنمية المجتمع، وتعزيز 

 المحور الرابع: االبتكار ورأس المال الفكري واالجتماعي: 

  3.05( إلى أن المتوسط الحسابي لمحور االبتكار ورأس المال الفكري واالجتماعي هو  6تشير النتائج في الجدول رقم )

ذلك إشارة إلى قصور معرفة معظم أفراد العينة بالدور الذي تقوم به مكتباتهم  وجاء بتقدير محايد حسب تقديرات أفراد العينة، وفي  

في تعزيز االبتكار ورأس المال الفكري واالجتماعي، ويمكن تفسير ذلك بما يالحظونه من ضعف اهتمام مكتباتهم بمجال االبتكار 

العودة إلى فقرات هذا المحور نالحظ أن الفقرة األولى واستثمار الفرص البحثية، وتحويل األفكار إلى منتجات قابلة لالستخدام. وب

"توفر المكتبة للمستفيدين مصادر المعلومات التي تساعدهم على تحويل أفكارهم النظرية إلى منتج قابل لالستخدام" حصلت على 
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تحليل سوق العمل وفرص  ، بينما حصلت الفقرة الرابعة " تقدم المكتبات تقارير  %51.5ونسبة موافقة    3.33أعلى متوسط حسابي  

األعمال التي يمكن أن تفيد الباحثين في فهم السوق وتحديد احتياجاتهم لتطوير المنتجات والخدمات " على أقل متوسط حسابي  

. وتعتبر هذه النتيجة طبيعية إذا علمنا أن توفير مصادر المعلومات للباحثين هي المهمة األساسية  %27.2ونسبة موافقة    2.75

ومراكز المعلومات، فال بد للمنتمين إليها من فهم ذلك واالطالع على آلياته. أما الجانب اآلخر وهو تقارير تحليل سوق    للمكتبات

 العمل فيتطل ب تحليال موضوعيا قد يصعب على غير المتخصصين أو الباحثين فهمه.  

 : االبتكار ورأس المال الفكري واالجتماعي (6)جدول 

 المقياس  الفقرة  م

غير 

موافق 

 بشدة

غير 

 موافق
 موافق محايد 

موافق 

 بشدة
 المتوسط

االنحراف  

 المعياري 
 النتيجة 

1 

توفر المكتبة للمستفيدين 

مصادر المعلومات التي 

تساعدهم على تحويل 

أفكارهم النظرية إلى منتج  

 قابل لالستخدام 

 3 14 9 5 2 التكرار 

 محايد  1.05 3.33

 %9.1 %42.4 %27.3 %15.2 %6.1 النسبة

2 

تساعد المكتبة الباحثين في  

االستفادة من الفرص البحثية  

وفرص االستثمار لتحويل 

األفكار إلى منتجات ذات  

 عائد مادي

 2 6 15 8 2 التكرار 

 محايد  0.96 2.93

 %6.1 %18.2 %45.5 %24.2 %6.1 النسبة

3 

تقدم المكتبة معلومات عن  

التشريعات والتغيرات 

االقتصادية التي يمكن أن 

تؤثر على تحويل األفكار  

 إلى منتجات تجارية.

 1 9 12 9 2 التكرار 

 محايد  0.96 2.93

 %3 %27.3 %36.4 %27.3 %6.1 النسبة

4 

تقدم المكتبات تقارير تحليل 

سوق العمل وفرص األعمال 

التي يمكن أن تفيد الباحثين 

في فهم السوق وتحديد  

 1 8 11 8 5 التكرار 

 محايد  1.09 2.75

 %3 %24.2 %33.3 %24.2 %15.2 النسبة
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احتياجاتهم لتطوير المنتجات 

 والخدمات

5 

تقدم المكتبة البث االنتقائي 

اهتماماتهم لما  لروادها وفق 

يؤدي إلى دعم قدرتهم على 

االبتكار ومتابعة تطوير  

 أعمالهم 

 3 14 8 6 2 التكرار 

 محايد  1.07 3.30

 %9.1 %42.4 %24.2 %18.2 %6.1 النسبة

 محايد  0.85 3.05 النتيجة 

 

كما أشارت النتائج إلى وجود قصور في تقديم مصادر المعلومات المعنية بتوفير المساعدة الالزمة للمستفيدين لتعزيز 

أفكارهم وتحديد احتياجاتهم لتطوير الخدمات والمنتجات. ويتضح من الجدول أعاله أن جميع الفقرات جاءت بتقدير محايد وقد  

لفعل بتفعيل االبتكار وتحويل اآلفكار إلى منتجات جديدة أو تطوير منتجات سابقة، باإلضافة يعود السبب إلى أن المكتبات لم تبدأ با 

إلى ضعف في معرفة الموظفين بالدور الذي تقوم به مؤسساتهم في الجانب المتعلق باستغالل مهارات االبتكار وتحفيزها في  

هناك دراسات ركزت على هذا الجانب وأوضحت جوانب القوة  المجتمع. وبمقارنة نتائج هذه الدراسة بالدراسات السابقة نجد أن 

والقصور فيه، فالنتيجة التي توصلت إليها هذه الدراسة من قصور بعض العاملين في المكتبات األكاديمية من فهم جوانب هامة  

( التي أشارت إلى أهمية 2015أكدت عليه نتائج دراسة السمير وجبارة )لربط مصادر المعرفة والعلم بسوق العمل واإلنتاج  

استثمار الموارد البشرية وبناء رأس المال الفكري، فبات على المكتبات ضرورة السعي لالستثمار في المورد البشري وتطويره  

ي متجدد من األفكار والمعرفة البشرية واالحتفاظ به حتى تعزز من قوتها وتنافسيتها. كما أصبح من الضروري بناء رأس مال فكر

والموجودات الفكرية بشكل عام، إذ أصبح المورد البشري مصدرا للفكر الخالق والمعرفة اإلبداعية والمؤثر في نجاح المكتبات 

ميع ج ذلك من خالل توصيتها بتقديم    Potluri  Johnson  (2020) &الذي يصنع الفارق بينها وبين منافسيها. وقد دعمت دراسة  

أنواع الدعم للفرص البحثية واألفكار، وتوفير الموارد المطلوبة على الفور في مختلف العلوم، األمر الذي من شأنه أن يساهم في  

 فتح أبواب االستثمار ويعزز االقتصاد المبني على المعرفة.
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 المحور الخامس: تجديد المعلومات وإعادة االستثمار: 

وجاء   3.75( إلى أن المتوسط الحسابي لمحور تجديد المعلومات وإعادة االستثمار هو  7تشير النتائج في الجدول رقم )

بتقدير موافق حسب تقديرات أفراد العينة. حصلت الفقرة األولى " تهتم المكتبة بتجديد مجموعاتها وخدماتها باستمرار" على أعلى  

المكتبة مجموعاتها المكتبية بما يتوافق مع  %84.8ونسبة موافقة    4.18متوسط حسابي   الثانية "تنتقي  الفقرة  ، وجاءت بعدها 

. بينما حصلت 3.93% بمتوسط حسابي بلغ 72,8التطورات الحديثة في مجال العمل وإعادة االستثمار" التي حصلت على تأييد 

ار وتوفير قيمة مضافة للمنتجات والخدمات " على الفقرة الثالثة " تقدم المكتبات مصادر وخدمات معلومات لدعم إعادة االستثم

 .  %45.4ونسبة موافقة   3.15أقل متوسط حسابي 

 : تجديد المعلومات وإعادة االستثمار(7)جدول 

 المقياس  الفقرة  م

غير 

موافق 

 بشدة

غير 

 موافق
 موافق محايد 

موافق 

 بشدة
 المتوسط

االنحراف  

 المعياري 
 النتيجة 

1 
بتجديد مجموعاتها تهتم المكتبة 

 وخدماتها باستمرار 

 11 17 5 0 0 التكرار 
 موافق 0.68 4.18

 %33.3 %51.5 %15.2 %0 %0 النسبة

2 

تنتقي المكتبة مجموعاتها المكتبية 

بما يتوافق مع التطورات الحديثة 

 في مجال العمل وإعادة االستثمار 

 9 15 7 2 0 التكرار 

 موافق 0.86 3.93

 %27.3 %45.5 %21.2 %6.1 %0 النسبة

3 

تقدم المكتبات مصادر وخدمات  

معلومات لدعم إعادة االستثمار 

وتوفير قيمة مضافة للمنتجات 

 والخدمات

 4 11 8 6 4 التكرار 

 محايد  1.22 3.15

 %12.1 %33.3 %24.2 %18.2 %12.1 النسبة

 موافق 0.73 3.75 النتيجة 

 

وتعتبر هذه النتائج مؤشرا إلى اهتمام المكتبات األكاديمية العمانية بتجديد مصادر المعلومات واالستثمار فيها بشكل مستمر كركن  

أساسي في دعم وتعزيز اقتصاد المعرفة، وذلك بانتقاء مجموعاتها المكتبية بشكل يتناسب مع التطورات الحديثة وخاصة التقنية 

ن خدماتها بشكل مستمر من خالل إتباع مجموعة من المعايير واألسس لتعزيز عملية االقتناء بما يتوافق  في العصر الحالي، وتحسي
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( التي توصلت  2015دراسة السمير وجبارة )مع التطورات في مجال العمل وإعادة االستثمار. وهذا يتفق مع ما أشارت إليه نتائج  

اتية متطورة بجانب الخدمات التقليدية، مما يعكس وعي إداراتها بأهمية  إلى أن المكتبة توفر في الوقت الحاضر خدمات معلوم

 تطوير وتجديد خدماتها الستقطاب أكبر عدد من المستفيدين. 

وفي المقابل، اتضح من خالل النتائج السابقة أن أكثر من نصف أفراد العينة ال يمكنهم تحديد ما إذا كانت مكتباتهم تهتم بتقديم  

ية لدعم إعادة االستثمار وتوفير قيمة مضافة للمنتجات والخدمات المعلوماتية. وقد يفسر ذلك بضعف اهتمام  خدماتها المعلومات

المكتبات االكاديمية العمانية بهذا المجال أصال أو بقصور برامج الوعي المعلوماتي ومشاركة المعرفة بين موظفيها. وفي ظل  

سلطنة في معظم المجاالت االقتصادية والتقنية وغيرها قد تسهم في تضمين  التي تسعى إلى تمكين وتعزيز ال  2040رؤية عمان  

مصادرها  تعزيز  المكتبات  من  يتطلب  الذي  األمر  بالسلطنة،  العالي  التعليم  مؤسسات  في  المضافة  بالقيمة  متعلقة  تخصصات 

 وخدماتها لدعم تلك التخصصات. 

 خالصة النتائج والتوصيات: 

   النتائج: 

 الدراسة إلى مجموعة من النتائج وهي:توصلت 

تمتلك المكتبات األكاديمية العمانية بنية تحتية جيدة في مجال االتصاالت وتقنية المعلومات، تمثلت في امتالكها   -

لمواقع إلكترونية تعّرف المستفيدين بمجموعاتها وخدماتها، ومعامل حواسيب وشبكات أنترنت تدعم البحث العلمي؛ 

 ة من الخدمات اإللكترونية.وتسهل االستفاد

تمتلك المكتبات األكاديمية العمانية فهارس إلكترونية تعمل على ربط االحتياجات المعلوماتية للمستفيدين بمصادر  -

ساعدت   الجهود  وهذه  اإللكترونية،  البيانات  قواعد  في  اشتراكها  إلى  باإلضافة  العالقة،  ذات  العلمية  المعلومات 

 المعلومات المالئمة لرغباتهم، وتسهيل الوصول إليها.الباحثين في تحديد أفضل 

وتقييمها،   - للمعلومات،  والوصول  البحث  بمهارات  المستفيدين  تزويد  على  العمانية  األكاديمية  المكتبات  تحرص 

وتحديد احتياجاتهم منها من خالل تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية في التقنيات والبرامج الحديثة، بهدف رفع 

 علوماتي لديهم.الوعي الم
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يوجد قصور في البرامج والورش التدريبية التي تنظمها المكتبات األكاديمية العمانية التي تسهم في رفع مستوى   -

 وعي األفراد بقضايا المجتمع وفهمها وإيجاد الحلول المناسبة لها.

ينعكس  - الذي  األمر  المعرفة ومشاركتها،  نشر  المستفيدين على  العمانية  المكتبات  وعي   تشجع  إيجابًا على زيادة 

 المجتمع بالقضايا المحلية والعالمية. 

ضعف اهتمام المكتبات األكاديمية العمانية بتحفيز األفكار اإلبداعية من خالل تنظيم الفعاليات واألنشطة التي تجمع   -

 دى أفراد المجتمع. المفكرين ورواد األعمال، األمر الذي قد يؤثر سلبًا على نشر وتنمية ثقافة االبتكار واإلبداع ل

ضعف تشجيع المكتبات األكاديمية العمانية للموظفين على االبتكار وتوظيف خبراتهم في حل المشكالت المرتبطة   -

 بالمجتمع بطريقة إبداعية.  

إلى  - األفكار  وتحويل  البحثية،  الفرص  واستثمار  االبتكار  مجال  في  العمانية  األكاديمية  المكتبات  اهتمام  ضعف 

فة إلى وجود قصور في تقديم مصادر المعلومات المعنية بتوفير المساعدة الالزمة منتجات قابلة لالستخدام، باإلضا

 للمستفيدين لتعزيز أفكارهم في تطوير الخدمات والمنتجات. 

إتباع   - من خالل  الحديثة،  التقنية  التطورات  مع  يتناسب  بما  مجموعاتها  بانتقاء  العمانية  األكاديمية  المكتبات  تهتم 

سس التي تعزز عملية االقتناء بما يتوافق مع التطورات في مجال العمل وإعادة االستثمار،  مجموعة من المعايير واأل

 في حين تبين ضعف اهتمامها في مجال القيمة المضافة.

 التوصيات: 

 في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها، خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات وهي: 

العالمية في الدول المتقدمة في مجال اقتصاد المعرفة، لالستفادة من مساهماتهم في  االطالع على تجارب المكتبات  -

 دعمها، وتطبيقها على أرض الواقع.

ضرورة اهتمام المكتبات األكاديمية العمانية بتحفيز األفكار اإلبداعية من خالل التعاون مع الجمعيات المهنية مثل  -

استقطاب الخبراء والمفكرين وتنظيم ورش عمل ومحاضرات في التفكير  الجمعية العمانية للمكتبات والمعلومات في  

 اإلبداعي.

التعاون مع المؤسسات المعنية باالبتكار واالستثمار في السلطنة مثل مجمع االبتكار مسقط، وتنظيم ورش عمل   -

 قابلة لالستخدام.للموظفين والمستفيدين المهتمين بمجاالت االختراع لمساعدتهم على تحويل أفكارهم إلى منتجات 
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