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 و اإلتصال العلمي  َمجلةُ أُريد الدَّوليةُ لقياسات المعلومات
 م 2021كانون الثاني  ،  2، المجلد  3العدد 

 

 

 رسالة المحرر 

  

 الحمدُ هلل وحده، والصَّالة والسَّالم على َمْن ال نبيَّ بعده، أما بعد:

ريد الدولية لقياسات المعلومات واالتصال أُ فيسرنا أن نزف للسادة المتخصصين والقراء الكرام صدور العدد الثالث من مجلة )

لناطقين باللغة العربية، والمتزامن مع انعقاد المؤتمر  الِمنصة العالمية األولى للباحثين ا-ريد أُ ة تحت ِمظلة ِمنصة العلمي( الصادر

الدولي الثالث لقياسات المعلومات واالتصال العلمي تحت شعار االتصال العلمي والمسؤولية المجتمعية على هامش المحفل الدولي  

 الثامن لمنصة أريد. 

سن  مرتين  الصادرة  الحّر  الوصول  ذات  العلمية  المجالت  أولى  من  المجلة  بقياسات  وتعد  يتعلق  ما  كّلِ  بنشِر  تُعنى  والتي  ويًّا، 

بحاث األمن موقع المجلة أو تحميل    (، ويمكن تحميل العدد كامالا DOIالمعلومات واالتصال العلمي، ويخصص لكل بحث معرف )

 .  منفردبشكل 

المعلومات فمنها   أنواع متنوعة من دراسات قياسات  أبحاث تتناول  الثالث على ستة  العدد  الببليومترية  هذا ويشتمل  الدراسة   :

أُريد بعد أربع سنوات من تأسيسها ) القيمة 2021-2016لمنصة  المعلومات فيما يتعلق بتقنية تحليل  (، وقياس تأثير تكنولوجيا 

دراسة   العلمي  االتصال  أوجه  ومن  المعلومات،  مجتمع  مؤشرات  على  يركز  ما  ومنها  المعلومات،  خدمات  بتطوير  ونجاحها 

تاحة الوصول الحر ألعمال المؤتمرات لوضع مقترح مشروع منصة رقمية جزائرية إلدارة التظاهرات العلمية، مشكالت تحكيم وإ
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عن   فضال  المهذا  المال  رأس  بين  العالقة  التنافسيةدراسة  الميزة  وتحقيق  عن    وكذا   ،عرفي  البحث  لسلوك  استكشافية  دراسة 

 .  المعلومات بواسطة طالب الدراسات العليا العرب في مجال العلوم االجتماعية اإلنسانية

المرتبطة     المتنوعة  التخصصات  في  الباحثين والزمالء  بتلقي مشاركات  الغامرة  الفرصةَ لإلعراب عن سعادتنا  وننتهُز هذِه 

 . بموضوع المجلة، سواء كانت أبحاث أكاديمية، أو مشروعاٍت بحثية، أو أبحاٍث مرجعية، أو عروِض ُكتب، أو توصياِت مؤتمرات

ه بكّلِ الشُّكر والتقدير إلى كّلِ َمْن أسهم بأّيِ جهٍد لخروج هذا العدد للنور، من القائمين على منصة "أريد"،       وفي النهايِة أتوجَّ

مين، والسادة الباحثين، على أمل أن يتكلّل مسعانا هذا بالنجاح، والتقدم واالستمرار،    وأعضاء هيئة تحرير المجلة، والسادة الُمحّكِ

  الُموفِّق .وهللا
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ABSTRACT 

After five years of the official opening of ARID (Arabic Researcher ID) platform, the number of its 

users exceeded 70 thousand who can speak Arabic from all over the world. ARID platform is the first 

Arabic platform to serve scientific research in a way that keeps pace with technical development, which 

made the access to the scientific research available to all users. The study aims to introduce ARID 

platform using numerical indicators to transmit a statistical picture for the scientists, experts and 

researchers on the first digital platform for Arabic speakers and how to make full use of this experience 

and data analysis in other digital platforms that serve the Arabic language. The study used the 

descriptive analytical method, and some methods of bibliographic measurements. The information was 

extracted from ARID platform database on 12th of May 2021, and transferred to Excel to facilitate data 

analysis. The study concluded several results, however, the most important of which is that the number 

of users on ARID platform is increasing dramatically, and their numbers vary in different countries 

and universities. The platform included a wide range of various disciplines, most notably the 

specializations of educational sciences, sciences, arts, and political sciences, with a large number of 

holders of higher degrees (masters and doctorate), as they exceeded eleven thousand users. 

Participation in conferences is on the top of the list of academic activities, followed by the participation 

in scientific courses. Meanwhile, the number of scientific publications on the platform exceeded 16 

thousand, and on top of them were the articles that published in scientific journals, where the number 

exceeded ten thousand research papers. In addition, 36 types of academic activities have been keyed 
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in, including publishing books and participating in conferences and seminars. In conclusion, the 

researchers recommended that the awareness of joining the platform should be spread among Arabic-

speaking researchers in all countries of the world to preserve the Arab identity, share scientific 

interests, and enrich Arabic content with scientific research. Based on these results, a number of 

recommendations were presented, including the need to target minimal  ARID members registered 

disciplines, and to encourage similar disciplines to join the platform, as well as encouraging researchers 

from the minimal ARID registered countries to join the platform. 

 

Keywords: ARID Platform, Bibliometrics, scientific platforms, Scholarly communication, online 

education . 
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 الملخص 

( ألف مستخدم ناطق باللغة العربية من مختلف دول 70)  والذي تجاوزعداد المستخدمين في منصة أُريد،  أمع تنامي  

وتعدّ "أُريد" أول منصة رقمية عربية تخدم البحث العلمي بطريقة مواكبة للتطور التقني مما    بعد خمس سنوات من تأسيسها.  العالم

حصائية إرقام لنقل صورة  ريد بلغة األألى التعريف بمنصة  إي متناول الجميع. وتهدف الدراسة  جعل من الوصول لألبحاث العلمية ف

رقمية تخدم اللغة  ة  في منصالموجودة  من هذه التجربة وتحليل المعطيات  للعلماء والخبراء والباحثين عن المنصة وكيفية االستفادة  

قد  و  ساسي.بشكل أ  تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وعلى بعض أساليب القياسات الوراقية )الببليوجرافية(والعربية.  

برنامج  تحويل النتائج إلى  ثم  ،  2021مايو    12من قاعدة بيانات "منصة أُريد" بتاريخ  المعلومات الالزمة للدراسة    استخراج  تم

Excel  .البيانات تحليل  الدراسة    وقد  لتسهيل  أهمها:  إ توصلت  نتائج عدة  في منصةإلى  المستخدمين  ارتفاع   ن أعداد  في  أريد 

وتتفاوت   تجأمستمر،  تضم  المنصة  وأن  والجامعات،  الدول  مختلف  بين  أبرزها  عدادهم  التخصصات  مختلف  من  واسعاً  معاً 

)الماجستير   العليا  الشهادات  حملة  من  كبيراً  عدداً  وتضم  السياسية،  والعلوم  واآلداب  والعلوم  التربوية  العلوم  تخصصات 

ا المشاركة كاديمية، ثم تليهنشطة األالمشاركة في المؤتمرات قائمة األ  مستخدم، وتتصدر  ألف  (11) والدكتوراه(، إذ بلغ عددهم نحو  

( ألف منشور، وتأتي في مقدمتها المقاالت المنشورة في  16في الدورات العلمية، كما تجاوز عدد المنشورات العلمية في المنصة )

( نمًطا من 36تم التوصل إلى ) آالف ورقة بحثية. ومن حيث األنشطة األكاديمية، فقد  عشرةعددها  تجاوزالمجالت العلمية حيث 

لى  إنوصي بضرورة نشر ثقافة االنضمام  كاديمية من ضمنها: تأليف الكتب والمشاركة في المؤتمرات والندوات. و نشطة األاأل

ظ على الهوية العلمية العربية واالرتقاء باالهتمامات العلمية  الناطقين باللغة العربية في جميع دول العالم للحفاالمنصة بين الباحثين  

استناداً على هذه النتائج، فقد تم تقديم جملة من التوصيات  و  وإثراء المحتوى العربي بالبحوث العلمية والسيما التخصصات البينية.

التي فيها   الدول  الباحثين من  كذلك تشجيعولمنصة  لنضمام  وتشجيعهم على االالقليلة  لتخصصات  منتسبي ااستهداف    ضرورةمنها  

 عداد الباحثين المنضمين للمنصة قليل نسبياً على االنضمام للمنصة.أ

 

، االتصال العلمي المنصات العلمية،  ،منصة أُريد، الدراسات الببليومترية، القياسات الببليوجرافية  :الكلمات المفتاحية

 التعليم عن بُعد.
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   المقدمة .1

ن انتشر استخدام الحواسيب أمن سمات المجتمعات العصرية بعد    المنصات العلمية والتعليمية وما توفره من خدمات جزءاً أصبحت  

يدي الذي يتطلب تواجد المعلمين ن يغيُر مفهوم التعليم التقلأكل كبير، حيث استطاع هذا التطور  الشبكات بشوالهواتف الذكية و

 متنوعة. مكانيات عديدة وإ، كما استطاع توفير ن والزمانالمتعلمين في نفس المكاو

لى اكتساب مهارات  إالحاجة و  الحواسيب التطور في تقنيات االتصاالت و همها أسباب ألى عدة إلكتروني  ويُعزى تطور التعليم اإل

لكتروني  يمكن تحقيقه من خالل للتعليم اإل  هم مامن ألعل  و.  لى تقليل كلفة التعليمإالحاجة  و  جديدة دون تعطيل الحياة العملية للمتعلمين

لى العالمية، كما يتمتع  إمن العالم، والخروج من المحلية    متنوعةماكن  أوسع نطاق ممكن من المستخدمين في  لى أإهو الوصول  

  يتبعات وما  المعلوملى  وسهولة الوصول إدوات التعليم،  ألى تفاعلية  إضافة  نترنت، باإلالمتاح على اإلبسهولة تطوير المحتوى  

باء  لكتروني ضرورة ُملحة بعد انتشار وستخدام التعليم اإلاصبح وبصفة خاصة، أ  .(2020 ،)جبور الجهدذلك من توفير الوقت و

 ،العتيبي  ،)العراقيتقليل فرص انتشار الوباء  وإغالق المدارس والجامعات أبوابها لتجنب االختالط و  2020كورونا في بداية عام  

 (2021 ،العصيمي

 platformsنشاء المنصات  إ بيئة عمل افتراضية واحدة فقد تم  طالب في  ساتذة وأولكي يتم تجميع المواد العلمية والعاملين بها من  

عبارة عن بيئة تعليمية تفاعلية توظف تقنية الويب وتجمع بين مميزات أنظمة إدارة المحتوى اإللكتروني   نهاإوالتي يمكن تعريفها  

وتمكن المعلمين من نشر الدروس ووضع الواجبات وتطبيق اإلنشطة   -الفيس بوك وتويترك  -شبكات التواصل االجتماعيوبين  

م إلى  تقسمهم  متعددة،  تقنيات  خالل  من  بالمتعلمين  واالتصال  األالتعليمية،  تبادل  على  وتساعد  عمل،   ،)محمدفكار  جموعات 

2019). 

بعد أن كان الوصول   المنشورات العلمية بحرية ودون قيودنشر لى إمؤخراً  Open Accessصول الحرالوأدى تبني مفهوم وقد 

تعريف الوصول الحر بأنه إطالق اإلنتاج الفكري وإتاحته على اإلنترنت، والسماح ألي   حيث يمكنليها بيد دور النشر التجارية إ

، والنسخ، والتوزيع، والطباعة، والبحث، أو الربط بالنصوص الكاملة لتلك المقاالت، وتتبعها  ن المستفيدين باالطالع، والتحميلم

 (2017 ،)فراج، أو اإلفادة منها ألي غرض من األغراض المتنوعةبغرض التكشيف، ونقلها كبيانات إلى البرمجيات 

 

ً مكونات المنصات   وتتنوع  ويمكن . (2020قيس، السويدي، فراج، ) ستفيدين منهاوظائفها وفئاتها وجمهور الم بتنوعكبيًرا   تنوعا

ً إ   دارتهإو  ثري  محتوى  نشاءإ  يمكن  حيث  المحتوى  دارةإ  هي  العلمية  المنصات  خصائص  همأ  من   نالقول إ  ذلك   وتخزين  لكترونيا
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  حيث   المحتوى  تطوير  في  شراكهمإو  المتعلمين  تقييم  المنصة  خالل  من  يمكن  كما.  المقدمة  والدروس  للمناهج  والتخطيط  المحتوى

ً   دوراً   التقييم  يلعب  توفر  كما.  المقدمة  العلمية  المادة  مدى استفادتهم منو  المتعلمين  استجابة  مدى  لقياس  التعليمية  العملية  في  مهما

 .(2021 ،)جادهللاالتكنولوجيا  من عالي مستوى ستخدامبا والمتعلمين المعلمين بين التفاعلية المنصات

 

 

المعلوماتوتقدم   خدمات  من  عديدًا  وفئاتها،  أشكالها  اختالف  على  الرقمية،  ونشرها  مثل    المنصات  الملفات  تحميل 

، والبحث عن المعلومات المحتواة فيها؛ وذلك بهدف دعم أواصر التواصل العلمي بين الباحثين، وتطوير  عضاءاألوتقاسمها بين  

 .المتنوعةالنشاط العلمي في التخصصات الموضوعية 

شهرها منصة ومن أ لغات العالم الحيةقد ظهرت في اآلونة األخيرة بعض المنصات الرقمية التي تدعم الباحثين بشتى  و

ResearchGate    وAcademiaمنصة عربية علمية   نشاءلمثل هذه المنصات إلى إالباحث الناطق بالعربية  قد أدى افتقار  . و

هي والحضور والتواصل العلمي من خاللها وتبادل المعلومات واألفكار فما بينه وبين نظرائه من الباحثين،  تُمكن الباحث العربي  

 . هي موضوع هذه الدراسة، وريدمنصة أُ  طلق عليها اسمأُ ما 

 

 منصة أُريد:   .2

أبريل   25يوم  ها  افتتاح. وقد تم  ARID SCIENTIFIC LTDمسجلة في بريطانيا بإسم  هي منصة علمية غير ربحية  

قد  ، وماليزيا  -، في جامعة الماليا في كوااللمبورباللغة العربيةالناطقين    والباحثين  لعلماء والخبراءلكأول منصة رقمية    2016

لى منصة تخدم الباحث العربي بشكل يواكب التطور ات مستفيضة عن المنصات العلمية ومدى الحاجة إسبق تدشين المنصة دراس

ملتقيات    ةقد تم مناقشة ذلك في ثالثو،  فضال عن النشاط العلمي المتنامي في العالم العربي في السنوات األخيرةالتقني المتسارع  

اعد ذلك . والهدف العام للمنصة هو َجْمُع الباحثين الناطقين بالعربية في دَائرةٍ ِعلميٍة واِحدةٍ، حيث يسعلمية سبقت ذلك التدشين

بهة والمتقاربة على التواصل فيما بينهم ومتابعة بعضهم البعض لغرض مشاركة االهتمامات  المتشا  الباحثين أصحاب التخصصات

ٍف خاص  إوالعلمية، وتوفير فرصة عرض أعمالهم وسيرهم الذاتية وجهودهم العلمية في صفحة شخصية خاصة،   عطاء رقٍم ُمعَّرِ

 (. 2016 ،ريدألى ضياع حقوق الباحث )ماهي منصة بكّلِ باحٍث لتجنب مشاكل تداخل وتشابه أسماء الباحثين مما قد يؤدي إ

كما تهدف المنصة إلى تعزيز حضور الباحثين الناطقين باللغة العربية في العالم االفتراضي للمساهمة في تطوير البحث  

   تصنيف لكّلِ باحٍث وُمؤسسٍة أكاديميٍة على ِغرار التصانيِف العالميِة المعتمدة.  (، وإعداد نظام2019 ،العلمي )سلمان
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وتعد منصة أُريد شبكة اجتماعية أكاديمية، تخدم الباحثين الناطقين باللغة العربية، وتتيح مشاركة األنشطة األكاديمية 

لكترونية للبحوث تساعد في ن زيادة النسخ اإلإ حيث ر،مثل مشاركة األوراق والبيانات وبالتالي فإنها تدعم سياسات الوصول الح

( الدراسات  إحدى  عنه  كشفت  كما  البحوث  لهذه  االقتباسات  إمكانية   & ,Ebrahimy, Mehrad, Setarehزيادة 

Hosseinchari, 2016  .) 

اتهم. كما أنها  إضافة إلى ذلك، يمكن للباحثين متابعة أقرانهم المتخصصين في المجال نفسه ومعرفة عدد متابعي صفح

جابة عنها، وتمكن الجامعات من البحث عن أعضاء طاقم تدريسي كانية اإلتتيح نشر أسئلة عامة على هذا التجمع االفتراضي وإم

  منصة   في  التواصلي  العلمي  النشاط  نقاطو C-Index قد تم مؤخراً تفعيل معامل التواصل العلمي  و  جدد في كافة التخصصات.

 و يعتمد احتساب معامل التواصل العلمي على عدة معايير منها  ، Score ARID أُريد

 Followers المتابعين عدد •

 Likes عجاباتاإل عدد •

 Posts المنشورات •

 Comments المتميزة التعليقات •

 Badges وسمةاأل •

 Research Published كاملة  بملفات المنشورة البحوث •

 Certificates الشهادات عدد •

 Visitors الزيارات عدد •

 ، Registered Users ريدأ منصة في الباحث حساب عبر المسجلين عدد •

  والجامعات  الباحثين  تصنيففي  يعد هذا المعامل مهماُ  اخفاء بعض المعايير األخرى حفاظاً على جودة المعامل . وفي حين تم   

 يمكن   كما   الباحثين،  لتصنيف  2021الصادرة في    أُريد  منصة  موسوعة  في  قد تم استخدامه بدايةوفقاً لمدى تواصل الباحث، و

 .(2021 ،أُريدمنصة )للتواصلية العلمية لكل جامعة  وفقا الجامعات وترتيب لتصنيف استخدامه
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 أهداف الدراسة  .3

للباحثين  تهدف هذه الدراسة إلى محاولة التعرف على بعض الخصائص البنيانية لمنصة أريد كمنصة بحثية وتعليمية  

 الناطقين بالعربية. وبصفة خاصة تهدف هذه الدراسة إلى: 

 والتوزيع الجغرافي لهؤالء الباحثين.نمو عدد الباحثين المشتركين في المنصة خالل السنوات الماضية، رصد  •

 الجامعات والمؤسسات األكاديمية حضوًرا على المنصة.  تصنيف •

 المنصة، وأكثرها تواتًرا عن غيرها. األنشطة األكاديمية للباحثين المسجلين برصد  •

 حضوًرا على المنصة. ها برزوأالتخصصية،  لباحثينااهتمامات التعرف على  •

 الشهادات األكاديمية، والمهارات العلمية، وغيرها من المالمح ذات الصلة لمنصة أريد. رصد  •

 بعض األنظمة التي ابتكرتها المنصة، مثل نظام منح األوسمة، ونظام عليم للتعليم اإللكتروني. توضيح  •

 

 منهج الدراسة  .4

تعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وبصفة أساسية على بعض أساليب القياسات الوراقية )الببليوجرافية( 

Bibliometrics  (Rehn, Kronman, Gornitzki, Larsson, & Wadskog, 20081980  ،; قاسم2000  ،; تاجيو) ،

ص مصادر المعلومات في أي مجال علمي تخصصي، وتحليلها في األساس بقياس خصائ   ىعنوهي تلك األساليب الكمية التي تُ 

وتفسيرها، وبيان عناصره األكثر نشاًطا وإنتاًجا من غيرها. وتهدف الببليومتريقا، على العموم، إلى تقييم آليات البحث العلمي 

 . (2016 ،)فراججتمع المتخصص، وتوفير البيانات الالزمة لمتخذي القرار والقائمين على رسم السياسات العلمية في الم 

وتكشففف مراجعة اإلنتاج الفكري أن الباحثين الذين اهتموا بدراسففة اتجاهات البحث في اإلنتاج الفكري وخصففائصففه،  

في تحليل البيانات. كما تكشففف هذه   Bibliometric techniquesاعتمدوا في األسففاس على اسففتخدام األسففاليب الببليومترية  

المراجعة أن هذه األسففاليب هي أفضففل المناهج المسففتخدمة في هذا النوع من الدراسففات، والذي يعد مسففتخدماً بكثافة في قياس 

 ، وبخاصة في العقود األربعة األخيرة. المتنوعةاإلنتاج الفكري في التخصصات 

دراسفففات التحليلية التي تنبني عليها، طريقة شفففائعة لقياس إنتاجية البحوث والواقع أن تلك األسفففاليب الببليومترية وال

، أو المنشفورة  (2015)ع. فراج,   ؛ تلك البحوث الصفادرة في هيئة رسفائل جامعيةالمتنوعةوخصفائصفها في التخصفصفات العلمية 
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 (Kademani, Kalyane, Kumar, & Science, 2001)، أو الناتجة عن األفراد  (Mowafi, 2012)  في الدوريات العلمية

 (Kirby, 1991)أو المؤسسات أو المجتمعات األكبر حجماً كالدول واألقاليم الجغرافية على سبيل المثال 

وفيما يتصل بالبيانات التي تّم االعتماد عليها في هذه الدراسة، فقد تم استخراجها من قاعدة بيانات "منصة أُريد" بتاريخ 

، وتم هنا استخدام التحليالت اإلحصائية والببليومترية المالئمة بما يحقق أهداف الدراسة، كما تم استخدام برنامج  2021مايو  12

Excel ا الغرض. بصفة خاصة ألجل هذ 

 

 :الدراسات السابقة .5

  معلومات عن تخصصاتهم واألنشطة  و الباحثين بإتاحة  العلماء  أحد أبرز المنافذ التي يقوم فيها   تمثل المنصات العلمية

.  (Martín-Martín, Orduña-Malea, & López-Cózar, 2018) بهم  الخاصة  األكاديمية  المساهماتو  الجارية  والمشاريع

التخصصات والبلدان واألعمار   في كبيرتنوع  التي قامت بدراسة المواقع الشخصية للباحثين وجود   الدراسات السابقةقد كشفت و

لى الكثير من اقع شخصية خاصة بهم لكنها تفتقر إذلك، يوجد عدد ال بأس به من الباحثين الذين لديهم مو  إلى  باإلضافة.  جناسواأل

 ;Barjak, Li, Thelwall, & Technology, 2007)  تفاصيلهاالتي تتحدث عن طبيعة تخصصاتهم و   المعلومات األساسية

Mas-Bleda & Aguillo, 2013; Mas-Bleda, Thelwall, Kousha, & Aguillo, 2014) . 

  االجتماعية  للمنصات  متزايد  استخدامنه يوجد  أ  Nature Publishing Group  مجموعة  أجرته  استطالع  نتائجفقد بينت  

 . (Van Noorden, 2014)الباحثين العلماء و قبل من

 

ستكشاف مدى تبني الباحثين في قياسات المعلومات  ا  (Martín-Martín et al., 2018)حاولت إحدى الدراسات قد و

وهي   والبحثية  العلمية  المنصات  أشهر   ,Google Scholar Citations, ResearcherID, ResearchGate)لبعض 

Mendeley and Twitter)   ،أ الدراسة   شارتحيث  هذه  لديهم  الباحثين   من  مهًما  عددًا  أن   إلى  نتائج    في   تعريف  ملف  كان 

Google Scholar Citations،  في  تعريف  ملف  أيًضا  لديهم٪(  67)  منهم  العديد  فإن  كذلكو  ResearchGate  ،  جعله  مما 

 .  البيانات جمع وقت في  استخداًما المنصات أكثر ثاني
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أن القياسات الناتجة عن هذه المنصات تقع في فئتين رئيستين هما: القياسات الدالة على مدى االرتباط والتفاعل وهي كما  

، والقياسات الدالة على مدى اإلفادة من المعلومات وهي بدورها تنقسم إلى نمطين؛  followersالتي تنصب على عدد المتابعين  

 بينما ينصب الثاني على قياسات اإلشارات المرجعية. يختص أوالهما بمدى القراءة واالطالع، 

من قبل الباحثين في   Google Scholar Citationsكما حاولت دراسة أخرى الكشف عن مدى اإلفادة من منصة  

مجال المكتبات والمعلومات في باكستان، وتوصلت الدراسة إلى أن إجمالي حضور هؤالء الباحثين لهذه المنصة يعد منخفًضا  

  ة نسبية، كما أن هذه النسبة لم تعمل على تعظيم الفرص التي توفرها المنصة بغرض التألق البحثي والعلمي على اإلنترنتبصور

(Ali & Richardson, 2019). 

، حاولت إحدى الدراسات فحص أحد القياسات الحديثة لهذه المنصة وهي ما    ResearchGateواعتمادًا على منصة  

االستشهادات المرجعية، والتوصيات، وعدد   وزن. ويعتمد هذا المقياس على  Research Interestية  تسمى باالهتمامات البحث 

  .(S. J. S. Copiello, 2019)هذه المنصة  ات األخرى ألعضاءالقراءوالنصوص الكاملة،  قراءات

أيًضا، حاولت إحدى الدراسات الكشف عن مدى العالقة بين عدد النصوص   ResearchGateواعتمادًا على منصة  

. وأسفرت  RG Scoreالكاملة المرفوعة لباحث معين على المنصة، ومعدالت قراءة هذه النصوص، وما يعرف بمؤشر )آر جي(  

هو ما يحتاج إلى مزيد من الدراسة عن أن النتائج المستخرجة من مجموعة البيانات محل البحث تؤدي إلى نتائج متضاربة. و

  اجتماعية   كشبكة  نفسها  تأكيد  إلى  تهدف  ألن المنصة  نظراً و  .(S. Copiello & Bonifaci, 2018)  الدراسات في هذا المضمار

المؤشر  تتأثر  رائدة،  علمية  ,Orduna-Malea, Martín-Martín)المستخدمين    بين  التفاعالت  ونوعية  بكمية  RG  نقاط 

Thelwall, & López-Cózar, 2017)،  العلمية    السمعة  لمفهوم   الجوهرية  والتعاونية  االجتماعية  للطبيعة  وفقًا(Jamali, 

Nicholas, & Herman, 2016). 
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 : نتائج الدراسة .6

 : التوزيع الجغرافي والزمني لمستخدمي المنصة.  1.6

 ( باحثاً 70,000بلغ عدد مستخدمي المنصة )فقد  ،  2021مايو    12وفقاً للبيانات التي تم استخراجها من المنصة بتاريخ  

 ً الماضية،    الخمس  ( نمو عدد المستخدمين خالل السنوات1( دول حول العالم. ويوضح الشكل )105من )  وخبيراً   وعالما

المستخدمين كس هذا النمو في عدد  يعو.  طراد من فترة زمنية إلى أخرىإومنه يتضح زيادة عدد هؤالء المستخدمين ب

( فيوضح 2أما الشكل )  اهتمامهم بما تقدمه من نشاطات علمية.هذا النوع من المنصات العلمية و  لى اقبال الباحثين علىإ

 التوزيع الجغرافي لعدد المسجلين في المنصة وذلك بحسب كل دولة. 

 

 

 (2021-2016المستخدمين للمنصة ) النمو في عدد :(1الشكل )
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 على الدول عضاء منصة أريد ا توزيع (2شكل )

 

ً باحث  21,430ولى في عدد المسجلين في المنصة بواقع  ظ هنا أن العراق تبوأ المرتبة األويالح %( أي  30.6)حوالي    ا

توجيهات  لى  المسجلين في العراق إيُعزى هذا االرتفاع في أعداد  على المنصة، و  الباحثينما يقرب من ثلث مجموع  

ستفادة من المواد العلمية والدورات  التسجيل في المنصة واالبضرورة  وزارة التعليم العالي العراقية ورؤساء الجامعات  

)أحد النشاطات العلمية للمنصة(،    قامة نسخة من المحفل العلمي السادس فيهإلى ذلك، فقد تم  . باإلضافة إالمقامة فيها

 اللجنة التنسيقية الفرعية في العراق.  عمال شاطات وأنوكذلك 

ً   7,652في المرتبة الثانية برصيد    مصروتأتي   تفاعلهم مع  الى جهود أعضاء المنصة في مصر و  ، و يعزى ذلكباحثا

 نشاطاتها المتنوعة.

ً   6,908كما احتلت الجزائرالمرتبة الثالثة، فقد بلغ عدد األعضاء المسجلين من الجزائر في المنصة   حد  أ  ولعل.  باحثا

فضال  ،  2020عام  في شهر أبريل    قامة نسخة من المحفل العلمي الدولي السادس  في الجزائرإأسباب هذه الزيادة هو  

 إنشاء بوابة المجالت العلمية الجزائرية.   كان من ضمنها  لنهضة بحثية في اآلونة األخيرة  ينالجزائرالباحثين    جهودعن  
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ً   4,023فقد كانت في المرتبة الرابعة بواقع  السعودية  ما المملكة العربية  أ   بواقع  ثم فلسطين في المرتبة الخامسة،  باحثا

2,962   ً لكن ،  120ن الحد األدنى هو  ، على اعتبار أ( التوزيع الجغرافي للمسجلين في العالم3ويوضح شكل )،  باحثا

ً باحث 120قل من عض الدول كان فيها عدد المسجلين أتوجد ب  .لم تظهر في الشكلو كنداكالدول األوربية وأمريكا و ا

 

 

 2021لسنة  (: التوزيع الجغرافي للمسجلين في منصة أُريد في العالم 3الشكل )

 

 

 :أبرز الجامعات حضوًرا على المنصة .7

كاديمية موزعة على كثير من دول أ( جامعة ومركز بحثي ومؤسسة  17,736لى )إينتمي جميع المسجلين في المنصة  

( أسماء الجامعات الخمس األُولى في الدول الخمس األُولى مع اإلشارة إلى عدد المسجلين في  1العالم. ويوضح جدول )

 كل جامعة.
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 أسماء الجامعات الخمس األُولى للدول الخمس األُولى  :(2جدول )

 مع عدد المسجلين في كل جامعة 

 عدد المسجلين الجامعة 

ق
را

لع
ا

 

 1,370 جامعة بغداد

 743  جامعة الموصل

 677 الجامعة المستنصرية

 489 جامعة القادسية

 397 الجامعة العراقية 

ر
ص

م
 

 401  جامعة األزهر

 278 القاهرةجامعة 

 207  جامعة أسيوط 

 179   جامعة عين شمس

 171   جامعة اإلسكندرية 

ر 
زائ

ج
ال

 

 287   تبسة  –جامعة العربي التبسي 

 150   3جامعة الجزائر 

 145   بسكرة  –جامعة محمد خيدر 

 139 جامعة المسيلة

 131 ورقلة  –جامعة قاصدي مرباح 

 107 2جامعة الجزائر 
ة 

بي
ر
لع

 ا
كة

مل
لم

ا
ية

ود
سع

ال
 

 117 جامعة أم القرى 

 108 جامعة الملك سعود

 92 جامعة الملك عبد العزيز

 80 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 59 جامعة الملك خالد 

ن
طي

س
فل

 

 382 غزة -الجامعة اإلسالمية 

 171 غزة –جامعة األزهر 

 107  جامعة القدس

 105 النجاح الوطنيةجامعة 

 100 غزة  –جامعة األقصى 
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زهر على رأس  جامعة األ  تأتيثم  ( أن جامعة بغداد تتصدر الجامعات العراقية في عدد المسجلين،  1ونالحظ في جدول )

العربية واإلسالمية كما هو معلوم الجامعات  المصرية وهي أحد أعرق  الجزائر، فتتصدر جامعة   .الجامعات  أما في 

خرى في عدد المسجلين في المنصة وربما كان السبب أن هذه الجامعة كانت أحد  تبسة الجامعات األ  –لعربي التبسي  ا

المرتبة األولى في المملكة العربية السعودية وهي إحدى  م القرى أوتحتل جامعة  الرعاة للمحفل العلمي الدولي السادس.

واحدة وهي  ،  جامعات في فلسطينالغزة المرتبة األُولى بين    –العربية، وأخيراً تحتل الجامعة اإلسالمية  أبرز الجامعات  

 أنشط الجامعات العربية بالرغم مما يمر به قطاع غزة من ظروف ضاغطة يعرفها الجميع. من

 

 :األنشطة األكاديمية .8

( المنصة  في  الموجودة  األكاديمية  األنشطة  كتب (  36تضمنت  من  فصول  كتابة  أو  الكتب  تأليف  ضمنها  من  نوعاً 

المؤتمرات وغيرها. في  )  والمشاركة  بلغت   فقد  المنصة  أعضاء  قِبل  من  المسجلة  المدخالت  ( مدخالً.  39,277أما 

 . ( نشاطا أكاديمياً 15( أعداد الُمدخالت ألعلى )4ويوضح الشكل )

 

 

ً ( 15(: أعداد الُمدخالت ألبرز )4الشكل )  أكاديمياً.  نشاطا
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للشكلو مالحظة  (، 4)  وفقاً  )  يمكن  األكاديمية  األنشطة  جميع  تتصدر  المؤتمرات  في  المشاركة  تليها  9,286أن   ،)

ألنشطة (، ومن الُمرجح أن السبب في ذلك هو سهولة المشاركة في هذا النوع من ا7,254العلمية )  المشاركة في الدورات

تأليف الكتب  و  (2,291ي تقديم الدورات )ى ذلك، ياُلحظ أن ارتفاع عدد المدخالت في مجالإلمقارنة بغيره. باإلضافة  

على اإلبداع الفكري وقدرته على التأليف  ه  إقبالالدورات العلمية و  تقديمقدرة الباحث العربي على  ( وهذا يعكس  2,256)

 والكتابة. 

مرات هي أحد أبرز األنشطة العلمية والبحثية التي تقدمها )أريد(، وذلك استجابة لالحتياجات  والحقيقة أن إقامة المؤت

وما استتبعها من إجراءات   19-العلمية والبحثية للعالم العربي؛ وبصفة خاصة في العام المنصرم الذي شهد جائحة كوفيد

لى المؤتمرات والفعاليات االفتراضية وهو ما كانت حدت من إعداد الملتقيات العلمية بصورة مباشرة وتحول العالم كله إ

 )أريد( حاضرة فيه بصورة قوية وملموسة. 

 

 :التخصصات العلمية .9

(  20,080ومن حيث التخصصات العلمية التي وسمت االهتمامات الموضوعية للباحثين، فقد بلغ عدد الُمدخالت فيها )

 ً  منها في المنصة. ( التخصصات العلمية ونصيب كل 5. ويوضح شكل )تخصصا
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 (: التخصصات الموضوعية و أعدادها في المنصة 5الشكل )

 

وكما هو واضح، هناك تداخل بين بعض التخصصات الموضوعية، كما أن بعضها عريض للغاية مثل اآلداب والعلوم 

وسم   في  الباحثين  سلوكيات  ذلك  ويعكس  البيئة.  علم  مثل  للغاية  دقيق  وبعضها  على  اإلنسانية،  الدالة  المصطلحات 

 تخصصاتهم الموضوعية.

 

 :المنشورات العلمية .10

تنبغي اإلشارة هنا إلى أنه يوجد قسم مستقل للمنشورات العلمية يُحسب بشكل مستقل عن األنشطة العلمية. وقد بلغ عدد  

العلمية ) الشكل )16,669المنشورات  أ6( مادة. ويوضح  العلمية في كل نمط من  المنشورات  نماط مصادر ( توزيع 

 المعلومات.  
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 (: المنشورات العلمية وأعدادها 6الشكل )

 

  تتجاوز نصف ( بحوث، وذلك بنسبة  10,623ونالحظ أن أغلب المنشورات كانت في المجالت العلمية والتي بلغ عددها )

القناة الرئيسة لالتصال  %(. وهذا شيء طبيعي في ضوء أن الدورية العلمية هي  63.7المنشورات جميعًا )حوالي   عدد

وتأتي المؤتمرات في المرتبة الثانية بين أنماط مصادر المعلومات   .العلمي في كثير من تخصصات المعرفة البشرية

ً ( بحث1,720برصيد ) الكتب برصيد  ا تليها   ،1,613   ً العلمية )  كتابا المقاالت  الحقيقة هي  ( مقالة1,412ثم  . وهذه في 

. وتمثل بقية أنماط مصادر المعلومات أقل من  فيه مصادر المعلومات في العالم المعاصر الذي نعيشبعض أبرز أنماط 

% من مجموع المنشورات المثبتة على المنصة، وإن كان من بينها ما يمثل أهمية بالغة في النشاط العلمي وبصفة  8

لقياسية. وال يمكن تفسير هذه النتيجة سوى ضعف خاصة في العلوم والتقنية مثل التقارير وبراءات االختراع والمعايير ا

المسجلين في   الباحثين  الصادر من هذه األنماط لدى  العربي في هذه األنماط بصفة عامة، أو ضعف  العلمي  النشاط 

 المنصة.  

 

 :الشهادات االكاديمية

( شكل  عدد  7يوضح  أن  يتضح  ومنه  اكاديمية،  شهادة  لكل  الُمدخالت  عدد  األكاديمية (  الشهادات  عن  الُمدخالت 

(18,612( منها   ،)6,112( الشهادات  مجموع  ثلث  حوالي  بنسبة  الماجستير  لشهادة  ُمدخالً  و)30.6(   ،)%5,486  )

 مدخالً. ( 4,801أما شهادة البكلوريوس فقد بلغ عدد الُمدخالت فيها ). ُمدخالً لشهادة الدكتوراه
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 أعداد الُمدخالت الُمسجلة في المنصةاألكاديمية و(: الشهادات 7الشكل )

 :المهارات العلمية .11

ثراء الجدارات العلمية   حيث يوضح هذا العدد الغزيرمهارة،    1,143المهارات المسجلة في "منصة أريد"  بلغ عدد  

التدقيق اللغوي، وإدارة  والبحثية للباحثين المسجلين بالمنصة، ومن هذه المهارات: البحث العلمي، والكتابة األكاديمية، و

 ( المنصة  في  أُدخلت  التي  المهارات  بلغ مجموع سجل  وقد  البيانات، وغيرها.  وإدخال  . ( مدخالً 27,775المشاريع، 

 .ألبرز خمس مهارات علمية( عدد الُمدخالت المسجلة 8ويوضح شكل )
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 مهارة. (: المهارات العلمية وأعداد الُمدخالت المسجلة في كل  8الشكل )

 

 : نظام منح األوسمة .12

اصيل الموضحة في المنصة.  كنوع من التشجيع والتكريم بحسب التفنوعاً من األوسمة، تُمنح للباحثين    20توفر المنصة  

وأعداد الباحثين وسمة األ( أنواع 7يبين الجدول )( باحثاً، و10,679قد بلغ عدد الباحثين الذين حصلوا على األوسمة )و

وسام وسام المسؤولية المجتمعية واستحداث وسام مقدم خدمات بحثية ووسام عالم وقد تم  و  حصلوا على كل وسام.الذين  

 وسمة الحديثة قليل نسبياً من تاريخ استخراج البيانات. اصلين على هذه األيعتبر عدد الحمية مؤخراً، والقيادة العل

 

 ورصيد الباحثين الحاصلين عليها ( أنواع األوسمة المقدمة من المنصة 7جدول )

 عدد الباحثين الحاصلين على الوسام نوع الوسام 

 4067 وسام باحث مبادر

 93 وسام ناِشط في جامعة 

 292 وسام ُمْبِدع 

 30 وسام ناِشط دوليّ 

 13 وسام إعالمي متميز 

 55 ُمحّكم 

 19 وسام ُمستَشار 

 37 وسام دَاِعم فضي 

 96 ُمتميِّز وسام نَاِشر 

 285 وسام الصفحة المتميزة 

 126 وسام "مشروع عالم"

 420 ناشط في فعاليات منصة اريد العلمية

 136 باحث مبتدئ 

 6 وسام التحدي 

 2978 2020ناشط في فعاليات منصة اريد العلمية لسنة 

 1 مقدم خدمات بحثية

 1988 2020وسام الصفحة المتميزة للعام 
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 5 وسام عاِلم 

 2 وسام المسؤولية المجتمعية 

 30 وسام القيادة العلمية

 10,679 المجموع 

 

 

 : نظام عليم للتعليم األلكتروني .13

نتشار جائحة كورونا امع بدء    2020  مارس  1تاريخ  ب  أُطلق عليه "نظام عليم"  تم استحداث نظام جديد داخل المنصة

التعليمية،   للمؤسسات  وأغالق  صحي  حظر  من  رافقها  وإصدار تم    قدووما  التعليمية  والمحاضرات  الدورات  رفع 

ِلدعم التعليم عن بُعد للناطقين باللغة العربية. وقد بلغ عدد المحاضرات في "نظام    على هذا النظام  الشهادات الخاصة بها

( مستخدماً، أما عدد الشهادات المصدرة منذ تاريخ إفتتاح النظام لحد اآلن 86,007فيها )سجل    محاضرة،  265عليم"  

 فيها   سجلمحاضرة،    58في حين بلغ عدد المحاضرات في دراسة تم نشرها العام الماضي    ( شهادة.41,022فهي )

هذه    .(2020. ع. فراج,  )م. ق. س. اشهادة    (222,8)  المصدرة فقد كانت  الشهادات  عدد  أما   مستخدماً،  (659,16)

مام المنصة بتطوير هذا النظام، وكذلك اهتمام  ن اهتت )اربع اضعاف تقريباً( تدل على أالزيادة الكبيرة في المحاضرا

 قبال على هذا النوع من أساليب التعليم.المتعلمين واإل

 

 : مالمح إحصائية أخرى لمنصة أريد .14

ريد"، نود اإلشارة إلى أن عدد السير الذاتية المرفوعة على المنصة  إضافة إلى ما سبق من سمات وخصائص "منصة أُ 

ذاتية.    15,507بلغ   المقدمة  كما  سيرة  البحوث  السإبلغ عدد  بنسخِه  الدولي  العلمي  المحفل  في 1,238)  بعلى  بحثاً   )  

  بحوث (  505مة فقد بلغ عددها )المحكّ  الخمسة. أما البحوث المقدمة إلى مجالت منصة أُريد متنوعةال علميةاللمجاالت ا

 %. 33( بحثاً أي أن نسبة القبول 167عدد البحوث التي اجيزت للنشر )ن  في حين أ

للمنصة  ( مشروعاً، في حين بلغ عدد الخبرات التدريسية المضافة  2,322وبلغ عدد المشاريع البحثية المضافة للمنصة )

( متابعة.  28,469( بين األعضاء في منصة أُريد فقد بلغ )Followsما ما يتعلق  بعدد المتابعات ) أ( خبرة. و7,667)

كما بلغ  ( مدونة،  7,482)  العلميةبلغ عدد المدونات  حيث    المدونات  عدد  في  وملحوظة  كبيرة  كما ياُلحظ وجود زيادة
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م، في حين    2021مايو    12قراءة حسب البيانات التي تم استخراجها بتاريخ    847,901للمدونات    القراءات  مجموع

  لى إ  . و تُعزى هذه الزيادة(2020)م. ق. س. ا. ع. فراج,  مدونة في العام الماضي حسب دراسة سابقة    2,100كانت  

  الفائزين  وتكريم  مدونات  3  ضلأف  ختياربا  شهر  كل  تقوم   التي تقيمها منصة أُريد للمشتركين حيث  التحفيزية  المسابقات

أما عدد .  22,502,412كما بلغ عدد الزيارات لصفحات األعضاء    النشر في مدوناتهم. ن على الكتابة وشجع الباحثي  مما

ال التواصل االروابط  الباحثون  صفحات الشخصية لمواقع  المنصة  إجتماعي التي أضافها  كروابط    -لى صفحاتهم في 

 ( رابط. 1,620فقد بلغ ) -لمي لجوجل وغيرها صفحات الفيسبوك والباحث الع

 

كانت بنسبة ضعيفة جداً لغاية العام الماضي بحسب ثقافة المجموعات البحثية والتعاون العلمي المشترك    في حين كانتو

دراسة سابقة   لتشكيل مثل هذه  (2020  ،آخرونقيس و)نتائج  االلتفات  الباحثون بضرورة  المجموعات ، وقد أوصى 

البحثية في المجموعات  اإلعالن عن بدء تشكيل  ذ بتلك التوصية وخ األوأهميتها في مجال البحث العلمي. وعليه فقد تمّ 

نوفمبر   في  السابع  الدولي  وقد2020المحفل  األ  البحثيةالمجموعات    عدد  بلغ  .  خمس لحد  ويقصد .  مجموعات  ن 

بالمجموعات البحثية "مجموعات تُعنَى بالعمل البحثي المشترك بين عدٍد من الباحثين، من أجل إنجاز أبحاث متميِّزة  

كماً ونوعاً وذات فائدة للمجتمع، وتتكون المجموعة البحثية من مجموعة من الباحثين من تخصصات متنوعة ومتكاملة 

جودة وكثافة اإلنتاج، إلى جانب باحثين ناشئين، وطالب دراسات عليا؛ إلكسابهم  وإمكانات وخبرات بحثية، تضمن ال

س" )المجموعات البحثية  عدد  في  ن هناك زيادةباإلضافة إلى ما سبق، فيالحظ أ  (.2020  ،المهارات البحثية، والتمرُّ

  لسنة   اإلصدارات نفي حين أ  2016 التأسيس  من األول العام خالل اصدار  أي للمنصة يكن لم  حيث المنصة  إصدارات

 صدى  ما مجلةأ  النشر.ع المنصة الباحثين على التأليف وتشجيلى  ، حيث يُعزى السبب في ذلك إامؤلف  12  بلغت   2021

  عداد أ  مجموع   بلغ  منها بواقع عدد واحد في الشهر وقد  اعدد  12  صدارإ  ، تم2020مايو    15التي تم اطالقها في  و  أُريد

 ئ. قار 688,000 القراء

 

 : الخالصة

 عامي  بين  أي)  إنشائها  من   األولى  الخمس  السنوات  في  أُريد  منصة  أنشطة  على  الضوء  إلقاء  لىإ  الدراسة   هذه  هدفت

 . العربي  المجتمع  في  العلمي  لالتصال  بالنسبة  ذلك  ودالالت   البنيانية،  وخصائصها  مالمحها  وبعض  ،(2016-2021
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ويمكن القول إن أعداد المستخدمين في "منصة أُريد" في تزايد مستمر، وهو ما يدل على أهمية دورها الذي أنشئت من 

تائج أن العراق  وكشفت النأجله، كما يدل على حاجة المجتمع العلمي العربي لمثل هذه المنصات البحثية الناطقة بالعربية.  

األ المرتبة  أعداد  يتبوأ  في  بغدادولى  المنصة، وأن جامعة  في  العراقية    - المسجلين  الجامعات  أبرز  بين  تتبوأ    -من 

ذلك    الصدارة ويعزى  المسجلين،  أعداد  الجامعات  إلفي  ورؤساء  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزارة  تشجيع  ى 

 األكاديميين في العراق على التسجيل في المنصة وفاعلية اللجنة التنسيقية.  

الم الباحثين فيها    تجاوزشاركة في المؤتمرات قائمة األنشطة األكاديمية، حيث  وتتصدر  آالف باحث، كما    تسعةعدد 

التخصصات  ن بعضكما أ ،يميل أكثرها إلى العلوم االجتماعيةو، المتنوعة تجمع المنصة طيفًا واسعاً من التخصصات

مهًما  اً  ريد( دورأُ لعبت )  قدو.  العلوم التربويةو  نسانيةاآلداب والعلوم اإل( باحث مثل  2,000تجاوز أعداد المسجلين فيها )

ذلك من إجراءات احترازية    تبع، وما  19-في العام المنصرم الذي شهد أحد أبرز الجوائح واألزمات الصحية وهي كوفيد

ً وتباعد اجتماعي وتحول الملتقيات العلمية في معظم أنحاء العالم إلى الصيغة االفتراضية بصورة كاملة تقريب باإلضافة   .ا

( ألف منشور، وهو عدد كبير ويعد نقطة 16تجاوز عدد المنشورات العلمية الموجودة في منصة أُريد )  الى ذلك، فقد

للباحثين وال المجاالت  جذب  في    المتنوعةدارسين في  المنشورة  للمقاالت  األكبر  النصيب  لدراساتهم، وكان  كمصادر 

آالف مقالة؛ وهو شيء طبيعي في ظل أن المجالت أو الدوريات العلمية هي   عشرةالمجالت العلمية حيث تجاوز عددها  

 المحرك الرئيس لالتصال العلمي في معظم تخصصات المعرفة البشرية.

 

، وهو  باحث  لفأ  (11)وتضم المنصة كماً كبيراً من حملة الشهادات العليا )الماجستير والدكتوراه(، حيث تجاوز عددهم  

شيء طبيعي في ظل أن المنصة في األساس تعد منصة بحثية. أما بالنسبة للمهارات العلمية فقد تصدرت مهارة البحث 

القائمة.   فالعلمي  اإللكتروني  التعليم  حيث  وعلى صعيد  مهماً  إنجازاً  األلكتروني "عليم"  التعليم  يعد نظام  المنصة،  ي 

، سنة من تاريخ انطالق النظام( ألف متدرب حضور المحاضرات الموجودة في النظام خالل مدة  86استطاع  أكثر من )

 االجتماعي الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد في أرجاء العالم.  التباعدوبصفة خاصة في ظل ظاهرة  

 

ي وبالرغم من جميع هذه اإلنجازات الكبيرة للمنصة إال أن أعداد المسجلين في بعض التخصصات يعد قليالً، لذلك يوص

استهداف  الباحثون   ابضرورة  هذه  اإلنضمام  منتسبي  على  وتشجيعهم  ومشاركإلتخصصات  المنصة  نشاطاتهم  لى  ة 
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لى المنصة  إنضمام  وصى بضرورة نشر ثقافة االالعلمية. كما أن عدد المسجلين في بعض الدول العربية يعد قليالً، لذلك يُ 

بدمج األنشطة العلمية مع المنشورات لتكون المنشورات  لى ذلك، يوصي الباحثون  باإلضافة إبين الباحثين في هذه الدول.  

 لحصول على نتائج أكثر دقة.  جزءاً من األنشطة العلمية ل
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ABSTRACT 

This research aims to measure the impact of using information technology in developing information 

service. Also, it measures the role of the relationship between the effectiveness of information services 

development and the efficiency of the success using information technology, based on value analysis 

technique. In order to carry out this study, the researchers employed a descriptive approach (namely 

the analytical method).The sample reached (70) individuals of the beneficiaries. A qualitative 

measurement was adopted to analyze the value via a form dedicated to the information technology 

variable prepared for this purpose, and to know the level of success in developing information services. 

The research used many statistical methods as well, such as the weighted arithmetic mean, standard 

deviation, percentage weight, Pearson correlation method, determination coefficient;(R2), and (F&T) 

tests, through Microsoft Excel Office Program to analyze the results.  The research came out with a set 

of results, including: Information technology, using the technique of value analysis, has an impact on 

increasing the efficiency of information services by a value of (49%), and an increase in efficiency by 

a value of (51%). It also showed that the beneficiaries were satisfied with the information services 

provided using information technology by (81%). Additionally, the results reflected a statistically 

significant moral correlation between the efficiency of using IT successfully and the effectiveness of 

developing information services. A set of recommendations have been adopted, including: the need to 

use the value analysis technique in information measurements as a qualitative measure of quality as a 

new direction in this field. 

Keywords: Measurement and Effect, Information Technology, Value analysis technique, 

Information Services, Development and Success . 

A R T I C L E  I N F O  

Article history: 

Received  13/11/ 0202  

Received in revised form   20/12/ 0202  

Accepted  25/01/ 1202  

Available online  15/ 70 /2021 



ARID International Journal of Informetrics and Scholarly Communication (AIJISC) VOL: 2, NO 3, July 2021 

 

35 
 

 الملخص 

يهدف البحث إلى قياس أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات في تطوير خدمات المعلومات، وقياس دور العالقة بين فاعلية 

العتماد على تقنية تحليل القيمة، واستخدم المنهج  تطوير خدمات المعلومات والكفاءة في نجاح استخدام تكنولوجيا المعلومات با 

( فردا من المستفيدين، واعتمد القياس النوعي لتحليل القيمة في استمارة مخصصة  70الوصفي ) األسلوب التحليلي (، بلغت العينة )

ستخدم البحث العديد لمتغير تكنولوجيا المعلومات أعدت لهذا الغرض، ومعرفة مستوى النجاح في تطوير خدمات المعلومات، ا

من الوسائل اإلحصائية أيضا كالوسط الحسابي المرجح واالنحراف المعياري والوزن المئوي ومعامل ارتباط  بيرسون ومعامل 

( لتحليل النتائج. خرج البحث بمجموعة Excel - Microsoft Office(، من خالل برنامج )F(و) T( واختباري )R2التحديد)

%(،  49نتائج منها: إن تكنولوجيا المعلومات وباستخدام تقنية تحليل القيمة أثّر على زيادة كفاءة خدمات المعلومات بقيمة مقدارها )

ات المقدمة باستخدام %(. كما أظهرت النتائج توفر قناعة للمستفيدين ورضا عن خدمات المعلوم51وزيادة الفاعلية بقيمة مقدارها )

بنجاح    IT%(. إضافة إلى وجود عالقة ارتباط معنوية ذات داللة إحصائية بين كفاءة استخدام  81تكنولوجيا المعلومات بنسبة )

وبين فاعلية تطوير خدمات المعلومات، وتّم تبني مجموعة من التوصيات منها: ضرورة استخدام تقنية  تحليل القيمة في قياسات 

 .بوصفها قياساً نوعياً ذو جودة كاتجاه جديد في االختصاص المعلومات

 

 . القياس والتأثير، تكنولوجيا المعلومات، تقنية تحليل القيمة، خدمات المعلومات، التطوير والنجاح :الكلمات المفتاحية
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   المقدمة

للنهوض بمستوى خدماتها في ظل الكم الهائل من  إن استخدام تكنولوجيا المعلومات في مؤسسات المعلومات أصبح مطلبا أساسيا 

المعلومات والتطورات المتسارعة في إنتاج التكنولوجيا الحديثة من حواسيب، وبرمجيات، ووسائل اتصال، وشبكات معلومات  

ي تطوير بوجود اإلنترنت، وأنترنت األشياء، كل هذه التقنيات أضافت تغيرا جذريا في بيئة العمل المعلوماتي، حيث ساهمت ف

تغير مفهوم العمل ذاته في    خدمات المعلومات وتقدمها بأسلوب تقني، ليس هذا وحسب إنما أدى استخدام تكنولوجيا المعلومات إلى

مؤسسات المعلومات، بحكم التطورات المصاحبة في هندسة المعلومات وإعادة الهيكلة والثقافة التنظيمية وتحليل العمل اإلداري  

ستفيدين ورضاهم في مجال خدمات المعلومات واسترجاعها وبثّها، وظهر تبعاً لذلك خدمات ووظائف جديدة وتغيير قناعات الم

أيضا، وأصبحت معطيات التكنولوجيا الحديثة بدائل ضرورية لتقديم أفضل الخدمات، وزيادة مستوى اآلداء واإلنتاجية، وظهور 

س مما  اإللكتروني  التخاطب  مجال  في  حدثت  التي  بين  التطورات  وأشكالها  أنواعها  بكافة  المعلومات  ونقل  تبادل  عملية  هل 

المستفيدين، ومن هذا المنطلق اتجه البحث نحو  قياس تأثير تكنولوجيا المعلومات ومدى نجاحها في تطوير خدمات المعلومات  

قة من معايير اآلداء القائم والجودة بمؤسسات المعلومات باستخدام تقنية جديدة في المجال ومتقدمة هي تقنية تحليل القيمة الُمنُطل  

والقناعة في تنفيذ تكنولوجيا المعلومات ومدى تحقيقها في نجاح خدمات المعلومات وتطويرها. وبناًء على ما تقدم تم استقراء 

. التي عبرنا  واقع عمل خدمات المعلومات )كمتغير تابع( بالمؤسسات المعلوماتية وتكنولوجيا المعلومات العاملة فيها من المشكلة

عنها بالتساؤالت التالية: كيف يمكن لخاصية استخدام تكنولوجيا المعلومات عند تحليل القيمة وقياسها إن تطور خدمات المعلومات  

وتُحد ث التأثير المطلوب؟ وكيف يمكن تحقيق القناعة لدى المستفيدين بنوع خدمات المعلومات المقدمة بناء على النجاح في استخدام  

 وجيا المعلومات؟تكنول

القيمة،  المعلومات باالعتماد على تحليل  المعلومات ونجاحها في تطوير خدمات  وتوجهت األهداف نحو قياس تأثير تكنولوجيا 

    تكنولوجيا المعلومات.تطوير خدمات المعلومات والكفاءة في نجاح استخدام  وقياس دور العالقة بين فاعلية

 أما الفرضيات المعتمدة هي: 

 ارتباط معنوي ذو داللة احصائية بين كفاءة استخدام تكنولوجيا المعلومات بنجاح وبين فاعلية تطوير خدمات المعلومات.  يوجد -1

 توجد فروق معنوية ذات داللة احصائية بين استخدام تكنولوجيا المعلومات وتأثيرها بـ:  -2

 زيادة كفاءة خدمات المعلومات.-أ 

 المعلومات.زيادة فاعلية خدمات -ب
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 تحقيق القناعة بنوع الخدمة المقدمة.-ج

اتبع الباحثان المنهج الوصفي في محاولة للوصول إلى المعرفة الدقيقة لعناصر المشكلة، كما وتبنى البحث األسلوب التحليلي من  

   يمكن توضيحها بما يأتي:   المنهج الوصفي؛ ألن الوصف أحد العمليات األساسية في البحث العلمي، واعتمد البحث أساليب متعددة،

النسب   اختبار  استخدم:  الكمية  األساليب  أما  المقابالت،  خالل  من  الرأي  واستطالع  القيمة،  تحليل  استمارة  النوعية:  األساليب 

التحديد، اختبار )  النسبي، معامل ارتباط بيرسون، معامل  المعياري، الوزن  (،  Tالمئوية، الوسط الحسابي المرجح، االنحراف 

) واخت )  (،Fبار  الترتيب  أوزان محددة وعلى  القيمة  تحليل  استمارة  في  يمثل 1.2.3واستخدم  األرقام  ( بحيث كل رقم من هذه 

 األوزان )عالي، متوسط، منخفض( على التوالي وحسب الجدول اآلتي:

 

 أوزان إجابات عينة البحث :(1جدول )

 منخفض متوسط عالي البدائل

 1 2 3 االوزان

 

( 1.6( هو دال وأقل من )1.6( ليبين أن كل ما هو أعلى من قيمة )2درجة داللة إجابة عينة البحث من خالل الجدول )تم تحديد  

 غير دال، وكما موضحة الجدول اآلتي:

 درجة داللة إجابة عينة البحث :(2جدول )

 منخفض متوسط   عالي  المستوى 

 1 – 1.6 1.7 – 2.3 2.4 - 3 المتوسط الحسابي

 

مجتمع البحث والعينة تم اختيار عينة عمدية من المستفيدين الفعليين ) الموظفين والباحثين بمختلف فئاتهم أي المستفيد الداخلي  

العينة   المعلومات وقت إنجاز البحث ) بسبب الحجر الصحي لوباء كورونا أجبرنا على  المتواجدين في مؤسسات  والخارجي( 

( فردا. استخدمت 70دين فعليا من الموظفين والباحثين بذات الوقت في مكان البحث( البالغ عددهم )القصدية أو العمدية للمتواج

البحث  الشخصية والمالحظة وتم تأطير حدود  للعمل والمقابالت  الميدانية والمعايشة  المشاهدات  البيانات:  أدوات متعددة لجمع 

 باآلتي:  

 المعلومات التي تم التعامل معها باللغة العربية واألجنبية.  . الحدود اللغوية :2020الحدود الزمانية: عام 
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عملها   المؤسسات ضمن ظروف  تلك  لخصوصية  تذكر  )لم  سبعة  عددها  المعلومات  مؤسسات  من  مجموعة  المكانية:  الحدود 

 الخاصة(.

رات البحث وعلى النحو اعتمد في عرض الدراسات السابقة التخصص الموضوعي الذي له عالقة بمتغي  أما الدراسات السابقة: 

 اآلتي: 

 The technology-oriented leadership at the organizational level in the)بعنوان  (Urban, 2010)دراسة لـ 

Johannesburg area)    في منطقة جوهانسبرغ(. صدرت عن مجلة التنظيمي  المستوى  الريادي على  )التكنولوجيا والتوجه 

الموارد البشرية من جامعة ويتواترسراند في جنوب أفريقيا، أهم أهداف الدراسة معرفة مفهوم ريادة األعمال وعالقته بالتكنولوجيا  

المنهج التحليلي الوصفي،   لتوجه الريادي والتوجه التكنولوجي، استخدمعموما وتكنولوجيا المعلومات خصوصا، التي يعبر عنها با

للتنبؤ في نجاح   )اإلبداعية، االستباقية، والمخاطرة(هي مفيدة  الريادي  التوجه  أبعاد  إلى أن كل بعد من  النتائج أشارت  أهم  أما 

أن يكّونوا رؤية حول التأثيرات البيئية الديناميكية    األعمال التجارية التي تكون متوقفة على البيئة ومتغيراتها، ويستطيع المديرون

 عن طريق التوجه الريادي والتوجه التكنولوجي واستكشاف أثر هذه التأثيرات على مؤشرات اآلداء المختلفة للمنظمة.

م تكنولوجيا حساب مقدار النجاح المتحقق في استخدا  أوجه التشابه في موضوع تكنولوجيا المعلومات نظريا، أما االختالف هو

 المعلومات لتطوير خدمات المعلومات من خالل تطبيقات تقنية تحليل القيمة.

 Logistics service quality anew way)بعنوان    (Saura, Francés, Contrí, & Blasco , 2008)ودراسة أخرى لـ  

to loyalty)   جودة الخدمات اللوجستية طريقة جديدة للوالء( صدرت عن مجلة اإلدارة الصناعية وأنظمة البيانات من جامعة(

المعلومات في   لديهم، ودور تكنولوجيا  الوالء  المستفيدين، ومستوى  إمكانية تحقيق رضا  أهم األهداف هي  إسبانيا،  فالنسيا في 

الدراسة أشارت إلى وجود تأثير واضح وإيجابي على رضا المستفيدين من خدمات  تحقيق جودة خدمات المعلومات، أما أهم نتائج  

المعلومات المقدمة إليهم، وأنه توجد عالقة إيجابيه بين كثافة استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وبين خدمات المعلومات،  

 وإن لتكنلوجيا المعلومات دور عاٍل في تحسين خدمات المعلومات. 

تشابه هو تناول المتغير خدمات المعلومات من الجانب النظري وعمليا ناحية الجودة والتعامل مع تكنولوجيا المعلومات  أوجه ال

التحسين . هنا تم عرض درجة نجاح استخدام  التطوير وهناك نحو  البحث يتوجه نحو  المعلومات، أما االختالف هنا  بخدمات 

ومات اضافة الى قياس التأثير باستخدام هندسة تحليل القيمة. وفي دراسة اخرى لـ  تكنولوجيا المعلومات في تطوير خدمات المعل

(Clark, 2009)  بعنوان(Value Analysis for small transportation projects)    استعمال تحليل القيمة في مشاريع(
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الواليات المتحدة األمريكية، توجهت األهداف -التطبيقية في جنيفير أن كالرك  النقل الصغيرة( صدرت عن معهد ورستر للفنون 

نحو تطبيق تحليل القيمة على مشاريع النقل الصغيرة التي من شأنها أن تجعل االستخدام فعال للموظفين، ثم بيان آلية التدريب 

ستخدم المنهج التطبيقي، أما أهم نتائج التي تم التوصل  على أسلوب تحليل القيمة ووضع اإلرشادات العامة لدراسات تحليل القيمة. ا

إليها هي تطبيق تحليل القيمة في مشاريع النقل الصغيرة يحقق التحسينات من خالل استبعاد الوظائف التي ال تضيف قيمة ودعم  

 الوظائف التي تضيف قيمة.

على مش لكن  القيمة  تحليل  تقنية  استخدام  الدراسة هو  لهذه  التشابه  في أوجه  القيمة  تحليل  استخدمت  الصغيرة وهنا  النقل  اريع 

 تكنولوجيا المعلومات لتطوير خدمات المعلومات وهذا ما اختلفت فيه عن الدراسة السابقة إضافة إلى قياس التأثير ودرجة النجاح.  

 الجانب النظري:

دث؛ إذ يتم إجراء القياس عن طريق مقارنة القياس : مجموعة من البيانات الكمية أو العددية  تصف خاصية معينة أو ح  -أوال  

، تبدأ مراحل عملية القياس بالتعرف على نوع (Helmenstine, 2019)  كمية مع وحدة قياسية، ويعتمد على المعطيات المنطقية

الخدمة والمستفيد من هذه الخدمة، ثم تحديد االحتياجات الواقعية والمحتملة، وتحديد الجوانب المراد قياسها يأتي بعد ذلك تطبيق  

دها القياس وتتم قياسات  المعيار أو الطريقة التي سوف يتم بها القياس ومن ثم وضع المواصفات للخدمة المراد تقديمها، ويتم بع

(، والقياس له دورة استرجاعية تولد في  166، ص2014اإلجراءات والسياسات لنخرج في نهاية األمر بالنتائج )القدال ورضية ،  

 ( اآلتي:   1كل مرة معايير جديدة وتحسن الموجود أصالً، يمكن توضيحها في الشكل)

 

 

 (167، صفحة 2014)القدال و رضية ،  دورة تولد معايير جديدة :(1شكل)
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: تعني األنشطة والعمليات والوظائف التي تقوم بها )مؤسسات المعلومات(  Information servicesخدمات المعلومات    - ثانيا

(، وتعرف Kumar, 2018المعلومات )لتوفير موارد ومصادر المعلومات لمجتمع معين من أجل إشباع حاجاته ورغباته من  

 ,Harrodsأيضا بأنها مختلف التسهيالت التي تقدمها المؤسسات ومراكز المعلومات من أجل استخدام مصادرها استخداماً أفضل )

2005, p. 353وتعرف اجرائيا أنها مجموعة من األنشطة والعمليات تقوم بها مؤسسات المعلومات لتلبي احتياجات المستفيدين ) 

 وتوقعاتهم من خالل ما يتم توفره من المعلومات من أجل الحصول على أعلى جودة من الخدمات.

 تصنيف أنواع خدمات المعلومات بما يأتي: يمكن: Types of information servicesأنواع خدمات المعلومات   -ثالثا

 ,Chatterjee)ة احتياجات المستفيدين  تعني القدرة على تلبيوالتي    خدمات المعلومات بحسب النشاطات التي تقدمها -1

2017) 

 خدمات المعلومات )الداخلية( المتمثلة باإلجراءات الفنية، وخدمات المعلومات )الخارجية( التي لها اتصال مباشر بالمستفيدين.-2

خدمات المعلومات بحسب الفئات للتخصص الموضوعي ) فئات المجموعة اإلنسانية واالجتماعية، فئات العلوم الصرفة   -2

  (Noh, Kwak, & Shin, 2019)والتطبيقية، فئات المجموعة التاريخ والجغرافية واللغوية، فئات المجموعات الدينية ( 

سب النظام المفتوح )من الناحية التقليدية تقديم خدمات الرف المفتوح والسماح للمستفيد باالستفادة  خدمات المعلومات بح -3

واالطالع على رفوف المكتبة، أما الناحية التكنولوجية، فتستخدم المكتبة النظام مفتوح على شبكة االنترنيت؛ إذ يمكن ألي شخص  

ماتية(، وخدمات المعلومات المقدمة حسب النظام المغلق حيث ال يستطيع  المشاركة ويتضمن موقع الفهارس في المؤسسة المعلو

معلومات   خدمات  مثال  المعني  القسم  في  العاملين  خالل  من  إال  عليها  والحصول  المعلومات  مصادر  إلى  الدخول  المستفيد 

 )االسترجاع، الحجز، خدمة الفهارس، اإلعارة وغيرها(.

4- ( الجاري  المأتى  حسب  المعلومات  )الحاجة  خدمات  الراجع  المأتى  حسب  الجارية،  اإلحاطة  مثال  الجارية(  الحاجة 

الراجعة( مثال خدمات التكشيف واالستخالص، حسب المأتى الشامل )الحاجة الشاملة( مثال تزويد المستفيد بمعلومات شاملة مثال 

مات منتقاة حسب حاجة المستفيد مثال الدورات  معلومات عن التدريب للمستفيدين، والمأتى االنتقائي )الحاجة المنتقاة( تقديم معلو 

 (Peter, 2011)التدريبية لشهر معين دون أشهر اخرى. 

المرن -5 الوقت  المعلومات بحسب  اليومية     أي  خدمات  العمل  الحرية في اختيار ساعات  العاملين درجة معينة من  منح 

 ( 2018)المجدوب،   ية وموافقة اإلدارةالخاصة بهم، وفقا لالحتياجات التشغيل

 خدمات المعلومات التقليدية وشبه اإللكترونية واإللكترونية.  -6
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المرضى،   -7 السن،  كبار  البكم،  الصم  واألطفال،  سجناء،  األمية،  محو   ( الخاصة  للفئات  موجهة  المعلومات  خدمات 

 ( 2012)الفهرست،  المعوقين، المكفوفين، الموهوبين (

  (83، صفحة 2019)العزي س.، خدمات المعلومات المكثفة وغير المكثفة.  -8

 ويمكن توضيح خدمات المعلومات التي تقدمها مؤسسات المعلومات وفقا لما يعرضه الجدول اآلتي:

 أنواع خدمات المعلومات   :(3جدول )                                             

 وصف الخدمة  الخدمة  ت

 خدمة اإلعارة  1

 

السماح للمستفيدين بأخذ مصادر المعلومات خارج المكتبة لمدة زمنية معينة وتحت  

 (124، صفحة 2010)عليان، شروط معينة 

 توجيه المستفيد كيفية استخدام األجهزة والفهارس عند البحث وتوفير األدلة المساعدة  خدمة االرشاد والتوجيه  2

 (Hunt, 2014)  . 

، صفحة  2012)العزاوي،  ترجمة مصادر المعلومات الى اللغة التي يجيدها المستفيد خدمة الترجمة العلمية  3

6) 

إعداد قوائم بمصادر المعلومات في موضوعات بناًء على احتياجات المستفيدين  الخدمات البيبليوغرافية 4

 (162، صفحة 2013)الشهربلي و ابو رقيقة ،  بطريقة تنظيمية. 

خدمة تدريب  5

 المستفيدين 

ة وإكساب  برامج تعد بهدف تنمية المهارات األساسية للتعامل مع المؤسسة المعلوماتي

المستفيدين الحاليين والمحتملين القدرة على تحقيق اإلفادة الفعالة من مصادر  

 (22، صفحة 2002)النوايسة غ.، المعلومات واالستفادة من خدمات المعلومات.  

خدمة البث االنتقائي   6

 للمعلومات 

صادر الحديثة التي لها صله بموضوع البحث،  الطريقة التي يتم تعريف المستفيد بالم

ويتم ذلك بناء على معلومات جمعت من المستفيد و تشكل بواسطة استبيان أو مقابلة 

 . (47، صفحة 2016)اللحام، حدد فيها المستفيد احتياجاته العلمية  

ــا    7 ــتنســـ خــدمــة االســ

 والتصوير

، ـصفحة 2014)العريـضي،   المـصادر التي يكثر عليها إقبال المـستفيدينتوفير نـسخ من 

45) 

المـساعدة المقدمة للمـستفيدين  في الـسعي للحصـول على المعلومات، وتتضـمن المعرفة  الخدمة المرجعية 8

تخدام أحد أو التوصـيات أو الترجمة الفورية أو التعليمات من قبل أحد العاملي ن حول اـس

 (ST.LOUIS, 2020) مصادر المعلومات اإلضافية 

نظام السـتعراض المواد الثقافية المتوفرة حديثا واختيار المواد وثيقة الصـلة باحتياجات   خدمة االحاطة  الجارية 9

عارهم بذلك.  تفيدين ألغراض إـش جل احتياجات المـس ، صـفحة 2013)عيتاني، فرد وتـس

97) 
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1

0 

ــة   ــهــرســــ ــف ال خــدمــة 

 والتصنيف

ــرة وتتوـجه نحو   ــنيف من أهم ـخدـمات المعلوـمات غير المـباشــ ــة والتصــ تـعد الفهرســ

اإلجراءات الفنية لتنظيم الكم الهائل من مصــادر المعرفة بكافة أشــكالها وموضــوعاتها  

 .  (81، صفحة 2018)الهوش،   المختلفة لجمهور المستفيدين

1

1 

ــرجــاع   اســـــت خــدمــة 

 المعلومات

 (collins, 2019)عملية استرداد معلومات محددة من البيانات المخزنة 

1

2 

ــول إلى محتوياتـها وإدارتـها وتـحديدـها   خدمة قواعد البيانات مجموعة من البـيانات المنظـمة التي يمكن الوصــ

ــهولة وتتكون من ملف واحد أو عدة ملفات تمثل قاعدة المعلومات مع واجهه عامه  بســ

 (49، صفحة 2014)العاطي، بوسعيد، و تهامي،  لتسهيل استرجاع المعلومات.  

1

3 

ــ  ــتــكشـــــيــف  خــدم ال ة 

 واالستخالص

ــتفـيد، التي تـعالج  فنـيا  ــادر المعلوـمات ، التي يحـتاجـها المســ اجراءات للبـحث في مصــ

 (55، صفحة 2010)الدباس،  وتحليل محتوياتها وتنظيمها بشكل يسهل استخدامها .

1

4 

ــة   اإللكتروني الخــدمــات 

 وتشمل :(1)

الخدمات األخرى بما في ذلك الخدمات التقليدية مع فارق أـساـسي أنها  خدمة ـشأنها ـشأن  

بكات بماقيها اإلنترنيت. بات والـش تخدام الحاـس ن،    خدمات تقدم باـس ، 2014)محمد الحـس

  (125صفحة 

خــــــدمــــــة   أ

ــة   ــب اـلـحوســ

 السحابية

ــات المعلومات في البحث عن و  ــسـ ــعي الدؤوب لمؤسـ ــائل لخفض السـ سـ

ال على البـحث العلمي  ادة االقـب ة ومواجـهة  انخـفاض الموازـنات وزـي التكلـف

فأنها وجدت ضـالتها في التوسـعة في الحوسـبة السـحابية كحل فريد ينقذها  

ــتخدام تكنولوجيا المعلومات  ، 2018)الناصــر، من المصــاعب وتكلفة اس

 (227صفحة 

خــــــدمــــــة   ب

ــويـق   الـتســـ

 اإللكتروني

خدمة تـستهدف المـستفيدين والتواـصل معهم، حيث تعتبر وـسيلة تـسوقيه أقل  

في تكلفتها من التـسويق التقليدي وتعطي فرـصة متـساوية للمنافـسة مهما كان 

 (Girard, 2019) حجم الموقع

خدمة النشـر  ت

 اإللكتروني

نـشر المعلومات بواـسطة تقنيات جديدة تـستخدم الحواـسيب 

ــات  المعلوم ــة  ــاع طب في  ــة  اإللكتروني ــر  النشــ وبرامج 

 . (2010)كردي،  وتوزيعها ونشرها 

ـخدـمة  الـعالم  ث

 االفتراضي

ــي يعي  خاللـه الفرد حيـاة  عبـارة عن مجـال افتراضــ

افتراـضية يحاكي فيها الحياة الواقعية في العمل، ويمارس  

فيها ما يريد من نشــاطات، ويؤدي أدواراً قد ال يســتطيع  

 ( 2009)بامفلح،  القيام بها في العالم الواقعي الذي يعيشه. 
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خــــــدمــــــة   ج

ــافة  ــتضـ اسـ

 المواقع

ات   اـن د البـي ات من قواـع ل المعلوـم ــتخـدم تحمـي تتيح للمســ

)ابو العافية، والمعلومات المتاحة للمؤسـسـات المعلومات  

 (301، صفحة 2012

خــــــدمــــــة   ح

تــديــات   ـمـن اـل

 اإلكترونية

تســمح لدور النشــر والتوزيع بعرض أوعيتها على شــبكة  

ــادر  ــواق تخيلية مصــ ــمح ببناء أســ االنترنيت حيث تســ

، صـفحة 2015)األتربي،  المعلومات لصـالح المسـتفيدين  

194)  

ـخدـمة مواقع   

التواصــــــل  

 االجتماعي 

ــة   ــمم مصــ ــب(  الوي على  ــدة  )معتم ــة  إلكتروني ــة  ــدم خ

للمســتخدمين تســمح لهم بأنشــاء ملف تعريفي واالتصــال  

باألفراد لغرض التواصـــل، والتعاون، وتبادل المعلومات  

وـتوـتـير.   ـبوك  اـلـفـيس  ـمثــل  ــي،  ـمـعـهم،  ، 2012)اـلـبـلوشــ

  (23صفحة 

خدمة البحث   ذ

خـط  اـل ى  عــل

 المباشر

ات على الخط  ــترجـاع لمصـــــادر المعلوـم ينطوي االســ

المباشـــر اســـتخدام  قواعد بيانات مقروءة آليا أو أقراص  

ــبكات المعلومات   )الطراونة، ليزرية متاحة من خالل شــ

  (81، صفحة 2013

ة   ر اـع ة ـق دـم ـخ

الـــنـــقـــاش  

ــة   ــواري ــح ال

 عن بعد

تســـتخدم في خدمات بث المحاضـــرة وندوات التعليم عن 

ائل االتصـال المختلفة  )المدادحة و الحاللمة،  بعد عبر وـس

 (52، صفحة 2010

ـخدـمة المواد   ز

يــة  ـع الســــــم

 والبصرية

مجموعة خدمات تلفزيونية  موجهه للمـستفيد عبر األقمار 

 (ACRL, 2019)الصناعية وعبر االنترنيت  

خــــــدمــــــة   س

الـــهـــواتـــف  

 الذكية 

ــيب   ــمل الهواتف الذكية والكتب اإللكترونية والحواسـ تشـ

ــتخدامات إلى عالم   اللوحـية وغيرها وقد امـتدت تلك االســ

 (198، صفحة 2014)الغامدي، مؤسسات المعلومات.  

1

5 

تعد من خدمات المعلومات التي تهتم باألساليب واألنشطة  الخدمات اإلعالمية

ــســــات المعلوـماتـية   والبرامج الموجـهة نحو آداء المؤســ

 (105، صفحة 2008)ميساء علي، 

1

6 

ــول على   خدمة االقتناء والتزويد التوفير و الحصــ خـدمـة معلومـات تتجـه نحو 

ــة لمجتمع   ــب ــاســ ــة والمن المختلف المعلومــات  مصـــــادر 
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ــراء أو  ــتفـيدين منـها ـباعتـماد  الطرق اآللـية أو الشــ المســ

ة  داع أو جميعهم، بغرض تنمـي ادل أو اإلـي داء أو التـب اإلـه

)العماري،   المجموعة وتقديم خدمات أفضــل للمســتفيدين

2009)  

1

7 

تمارس هذه الخدمة في مكتبات المـستـشفياتو ولقد نجحت   العالج بالقراءة

ــية  هذه الخدمة في تخفيف كثير من آثار األمراض النفســ

ــخيص الحالة وهو  واالجتماعية، ويقوم أمين المكتبة بتشـ

ه خبرة  دـي ة وـل الـي ة ـع اـف درب ومثقف ثـق ــخص ـم ادة شــ ـع

 . (2019)الثقافة، نفس  واسعة بعلم ال

1

8 

يقصــد بها تقديم  الخدمة عن طريق االطالع على أوعية   خدمة قاعات المطالعة

  المعلومات ومصــادرها داخل القاعة المخصــصــة لذلك

، صــــفحة  2014)العريضــــي، أنواع المكتبات الحديثة،  

44) 

1

9 

ـــخة منـها   إيصال الوثائق ــال الوـثائق أو نســ تـهدف ـهذه الـخدـمة إلى إرســ

، صـفحة  2010)العمران،  للمـستفيدين مقابل رـسوم مالية

10) 

2

0 

ــمـمة من أـجل   خدمة الباثفايندر ــتفـيدين المـحددةـهذه الـخدـمة مصــ  تلبـية احتـياـجات المســ

أـنواع  ـجـمـيع  ـخالل  ـمن  ـعنــه  واـلـبحــث  ـمـعـين  ــوـعي  ـموضــ ـبـمجــال 

طريق يـسمح للمـستفيدين برجراء البحث بـشكل مـستقل  المـصادر، وتعد  

بــة   ـمـكـت اـل ـفي  أو  ـترنــت  اإلـن ـعـبر  ســــواء  اـلوقــت  ـنـفس  ـب وواســــع 

(Wulansari, 2017) 

2

1 

ــاء في عملهم البرلـماني عن طريق   نيخدمة البحث البرلما ــاـعدة األعضــ وتتمـثل مهمتـها في مســ

ــاـيا   ــوعي موثوق ـبه، والبـحث في قضــ ــتـقل وموضــ تزوـيدهم بتحلـيل مســ

ــاء   ــمم لزيادة قدرة أعض ــة المتعلقة في ذلك البرلمان. كما أنه مص ــياس الس

اللجان واللجان البرلمانية على التدقيق واإلشراف على المفوضية والهيئات 

  (Hansen, 2019) يذية األخرى .التنف

2

2 

ــوـعات متنوـعة ـبدءاً من  خدمات الدوريات ـخدـمة تـعد وتـقدم تقلـيدـياً أو الكترونـياً تغطي موضــ

المحكمــة   ــة  العلمي ــاالت  المق إلى  ــة  ــاري اإلخب ، 2008)الترتوري،  المواد 

 (307صفحة 

2

3 

يســـمح لجميع القراء والمســـتفيدين بالدخول والتجوال بين الرفوف بعد أن   خدمة الرفوف المفتوحة 

ــهل  ــتخدمة ليس ــتخدمون الفهارس للحصــول على أرقام التصــنيف المس يس
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ب على الرفوف   ــول الى مواقع الكـت دير ،  عليهم الوصــ ،  2007)جمـال ـب

 (120صفحة 

2

4 

موجه بالدرجة االولى للمعاقين بصـريا، فمن خاللها يمكنهم التعرف على   ة التسجيالت الصوتيةخدم

ــوات الطيور والحيواـنات   ــوات الظواهر الطبيعـية ـكالمطر، أو أصــ أصــ

وأـصوات وـسائل النقل والتفرقة بينها كـصوت القطار أو ـصوت الـسيارة، 

م هذه الخدمة من فضـال عن كونها تفيد في تعلم النطق السـليم للغات، وتقد

خالل قراءة النص المطبوع وتسجيله على شرائط كاسيت بواسطة أجهزة 

 (146، صفحة 2014)الحاسي،  وهذه ما يعرف بالكتاب الناطق.

2

5 

ــكل عام والمعاقين   خدمة استفسارات الحقائق ــتفيدين بشــ خدمة لها أهمية في تلبية احتياجات المســ

بصـــريا من المعلومات بشـــكل خاص وتقدم المعلومات باســـتخدام كافة 

ــال طلباته   ــتفيد من إرســ ــال، حتى يتمكن المســ ــائل االتصــ أنواع وســ

 (144حة ، صف2014)الحاسي، واستفساراته وتلقيها وهو في مكانه 

2

6 

هناك ثالث مســــتويات كأســــاس للبحث عن وثائق وأوعية المعلومات،   خدمة استفسارات الوثائق

وأبســط هذه المســتويات البحث عن وعاء بعينه ويليه المســتوى الخاص 

بالبحث عن أعمال مؤلف معين ثم المستوى الخاص بالبحث عن الوثائق 

  (308، صفحة 2007)حشمت قاسم ،  في موضوع معين.  

2

7 

خـدمـة البحـث الراجع  في اإلنتـاج 

 الفكري

ــيد اإلنتاج   ــة برصـ ــترجاع البيانات الورقية الخاصـ تهدف إلى تتبع واسـ

لهــذا  المــدى الزمني  ــوع معين، ويختلف  المتراكم  في موضــ الفكري 

ــتفيد، وقد تطورت من نظم البطاقات  ــيد المتراكم تبعا لحاجة المس الرص

ــر   ــترجاع على الخط المباشـ التقليدية إلى النظم اإللكترونية، ونظم االسـ

 .(336، صفحة 2007)حشمت قاسم ، عنكبوتية  والشبكة ال

 

هي استخدام أي من أجهزة الكمبيوتر والتخزين والشبكات واألجهزة    :Information Technologyتكنولوجيا المعلومات  -رابعا  

 ,Rouse)المادية األخرى والبنية التحتية والعمليات إلنشاء ومعالجة وتخزين وتأمين وتبادل جميع أشكال البيانات اإللكترونية  

  238)الالمي و البياتي ،    وتصنيفها وتحليلها وخزنها أو توزيعها.  ، أيضا هي أدوات ووسائل تستخدم لجمع المعلومات(2019

 والبحث متفق معهما.  (238، صفحة 2019ادارة االنتاج والعمليات ) مرتكزات معرفية وكمية (، 

  أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات في تطوير خدمات المعلومات:  -خامسا 

أثرت تكنولوجيا المعلومات على بيئة عمل المؤسسات التي تقدم خدمات المعلومات وأدت إلى تغيرها ومن ثَّم تطويرها، ونعني   

ات،  القادر بالفعل على تطوير خدمات المعلوم  ITبأنه النفوذ الفاعل الستخدام    (10، صفحة  2010)بيوض،  عرفها  باالثر: كما  
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( ويمكن  Cambridge, 2019والتطوير نقصد به )العملية التي ينمو أو يتغير فيها شخص ما أو شيء ما ويصبح أكثر تقدًما. )

 توضيح أبعاد الفقرة إجماال باآلتي:

أن التطبيق الفعّال لقياس األثر في   (Paletta, 2008)و    (Gnanvo, 2010)  ذكر كل من  التغيرات في تقديم خدمات المعلومات: -1

في تقديم خدمات المعلومات في مؤسسات المعلومات،    ITتطوير خدمات المعلومات، يتحقق باآلتي: فهم مقدار التطوير الذي تحدثه

، اتخاذ قرارات أكثر فعالية بكيفية تطوير الخدمات المتوفرة، إدارة نشاطاتها بنحٍو أفضل بهدف تحقيق قيمة مضافة للخدمات المقدمة

 التواصل مع األطراف المعنية بخصوص القيمة المضافة المقدمة. 

التغيرات في االستراتيجيات الكلية للمؤسسات التي تقدم خدمات المعلومات: التوجهات االستراتيجية لتكنولوجيا المعلومات هي   -2

القدرا وبناء  لتطوير  على  قاعدة  تحتوي  التي  األوعية  توفير  مجرد  على  المعلومات  خدمات  تقتصر  تعد  لم  إذ  التنظيمية؛  ت 

)نصر،  المعلومات، ولكن أيضا أصبح من المهم تطوير خدماتها لتشمل خدمات المعلومات المتواكبة مع التغيرات الرقمية الهائلة.  

  (19، صفحة 2014

التغيرات المتعلقة بطرق البحث: أصبح من السهل الوصول إلى المعلومات داخل مؤسسات المعلومات، إذ أتاحت أنظمة المعلومات  -3

المصادر واستبدال  المعلومات وتحديد  إلى  الوصول  المعلومات، وكذلك سهولة  الخاصة بخدمات  البيانات  قواعد  داخل  البحث 

الب بقواعد  التقليدية  التكشيف  المستفيدين. أساليب  قبل  من  المعلومات  إلى  الوصول  سرعة  إلى  يؤدي  مما  اإللكترونية  يانات 

(Wenborn, 2018) 

التأثير على آداء المستفيد: أثر تكنولوجيا المعلومات على المستفيد بوجود حاسبات وقواعد البيانات إنترنت األشياء وطرق البحث   -4

 . (United Nations, 2019) الخدمات التي وفرت الوقت والجهد بالنسبة إلى المستفيدين.اآللي وكثير من 

واالستخالص   -5 والتكشيف  والتصنيف  التحليل  عمليات  نتائج  وبث  والتناقل  المعالجة  عمليات  في  أثرت  الخدمات:  تقديم  طريقة 

 (353، صفحة 2017)صالح و اخرون، للمعلومات وتوجيها للمستفيدين 

، وزيادة معدل االستخدام واستثمار الموارد المتوفرة، إن التكنولوجيا خلقت فرًصا جديدة للعمل بسرعة   التأثير على قوة العمل -6

تعادل سرعة تطور كفاءة العمل؛ إذ إنها تحقق قـوة العمل اإلداري والمؤسسي للمنشأة، وتُضيُف ألصحاب األعمال ث ـقَـةَ بنجاحاتهم 

 (39، صفحة 2018)عبد العزيز، الفاعلة واإلفادة من الفرص الجديدة. 

 الجانب العملي:
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بوصفها قياساً نوعياً لمدى استخدام تكنولوجيا    اعتمد البحث في قياس استخدام تكنولوجيا المعلومات على استمارة تحليل القيمة

 الباحثان وفقا لألبعاد اآلتية:المعلومات في تطوير خدمات المعلومات، تم تفسيرها واعتمادها من قبل 

 تحويل القياس النوعي فيها إلى قياس كمي وعددي.  -1

 اعتماد قوانين االرتباط والتأثير.  -2

( فقرة تخص تطوير خدمات المعلومات وكل فقرة لديها ثالثة مستويات، وقد أعطى 31تمثيل المحتوى فيها بما يساوي )  -3

 كما موضح في استمارة تحليل القيمة اآلتية: منخفض(البحث وزنا لكل مستوى )عاٍل، متوسط، 

 

 

 استمارة تحليل القيمة :(2شكل )

 استخدام تكنولوجيا المعلومات وتحليل استمارة القيمة واستجابات المبحوثين: -اوال 

المعلوما التعرف على أي الفقرات لها تأثير كبير في تطوير خدمات  القيمة ألجل  ت، من خالل صممت فقرات استمارة تحليل 

 استخدام تكنولوجيا المعلومات، إذ تم تنفيذ آلية لتحليل استمارة القيمة من خالل اآلتي: 

( فقرة كما تم ذكره آنفا وكل فقرة لديها ثالثة مستويات، وقد أعطى البحث وزن لكل مستوى:  31تتكون استمارة تحليل القيمة من )  -1

 )عاٍل، متوسط، منخفض(. 
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إجابات عينة البحث على محتويات اسئلة استمارة تحليل القيمة بتفاصيل اتجهت نحو ما يلي: خاصية العمل باستخدام تناولت فقرات   -2

 (IT  تمثلها )12   ( فقرة، والبدائل المنتجة لتنفيذIT  بلغت)فقرات(، أما نوع المعالجة    3فقرات، وعن درجة آداء البديل المختار )  7

ى االستخدام، والوقت المستغرق، وسرعة التنفيذ، ودرجة التطوير والنجاح، وتطوير خدمات  فهي )كلية، أو جزئية(، والقدرة عل

 فقرات(.  4المعلومات )

اعتمدت الجداول التي توضح اتجاهات اجابات العينة لكل فقرة ولكل متغير من متغيرات البحث ولجميع الفقرات وبحسب عينة 

نحرافات المعيارية واألوزان المئوية لها، مع تحليل الجداول وما خلص إليها البحث، من خالل األوساط الحسابية المرجحة واال

 من إجابات وقيم توضح بالفقرات القادمة. 

فقرة( لمعرفة مدى   12والمؤلفة من )  IT: تناولت إجابات عينة البحث على فقرة استخدام  ITنوع الخاصية في استخدام    -ثانياً  

في تطوير خدمات المعلومات، وجاءت اإلجابات على فقرات هذه الخاصية وفقا لما يطرحه  قدرة استخدام تكنولوجيا المعلومات  

 ( اآلتي:5الجدول )

 اجابات عينة البحث لفقرات متغير تكنولوجيا المعلومات :(5جدول )

  ت

ــية  اســـتخدام   المرتبطة    ITخاصـ

 بتطوير خدمات المعلومات  

الـــوســــــط   مستوى التنفيذ 

ــابي   الحســــ

 المرجح

ــحــراف  االن

 المعياري

ــوزن   الـ

 المئوي

    المجموع منخفض   متوسط عالي

 2.31 70 10 28 32 انشاء شبكة االنترنيت 1

 

0.71 

 

77% 

 

تبني نظام آلي إلدارة مؤســـســـات   2

 المعلومات  

38 24 8 70 2.42 

 

0.69 

 

81% 

 

مــعــلــومــات   3 خــدمــات  تــكــويــن 

 اإللكترونية

24 34 12 70 2.17 

 

0.70 

 

72% 

 

 2.05 70 20 26 24 البوابات اإللكترونية 4

 

0.80 68% 

 

ــال إلكترونـية   5 ــاء نقـطة اتصــ إنشــ

ن،   ـي ـل عــاـم اـل  ( ع  ـم ــل  واصــــ ـت ـل ـل

 والمستفيدين(

52 18  70 2.74 

 

0.44 

 

91% 
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 2.02 70 18 32 20 إنترنيت األشياء 6

 

0.74 

 

67% 

 

 2.57 70 2 26 42 برامج وتطبيقات   7

 

0.55 

 

86% 

 

 2.42 70 10 20 40 الهواتف الذكيةتطبيقات   8

 

0.73 

 

81% 

 

 0.70 2.51 70 8 18 44 مواقع التواصل االجتماعي 9

 

84% 

 

التكاملية الكلية في استخدام   10

 تكنولوجيا المعلومات 

46 22 2 70 2.62 

 

0.54 

 

87% 

 

 2 70 26 18 26 الحوسبة السحابية  11

 

0.87 

 

67% 

  

 2.2 70 14 28 28 االنظمة المدمجة 12

 

0.75 

 

73% 

 

 2.33 0.62 78% 

 

 (:5تحليل الجدول ) 

( التي جرى بموجبها قياس مدى استخدام تكنولوجيا المعلومات في تطوير خدمات المعلومات  12يوضح الجدول  الفقرات الـ )

المئوية؛ إذ بلغ   المعيارية واألوزان  الوسط الحسابي المرجح لمجمل وقد تباينت فيها األوساط الحسابية المرجحة واالنحرافات 

( الذي   0.62(، في حين سجل االنحراف المعياري )2.33فقرات متغير خاصية استخدام تكنولوجيا المعلومات في عينة البحث )

المعلومات )   تكنولوجيا  لمتغير  المئوي  الوزن  بلغ  العينة، بينما  إلى مدى تجانس إجابات  %  (، ومن خالل مالحظة  78يشير 

( نقاط حصلت على مستوى )متوسط( من التنفيذ،  6( نقاط حصلت على مستوى )عاٍل(من التنفيذ، مقابل )6بين أن هناك )الجدول يت

 ويمكن بيانها بالترتيب اآلتي:

جاءت كل من )تبني نظام اآللي ألداره مؤسسات المعلومات، إنشاء نقطة اتصال اإللكترونية للتواصل مع )العاملين، والمستفيدين(،   -1

مواقع التواصل االجتماعي، التكاملية الكلية في استخدام تكنولوجيا المعلومات( على   تطبيقات الهواتف الذكية،  وتطبيقات،  برامج

 (. %93-  %79( وبوزن مئوي )2.37-8 .2مستوى عاٍل من التنفيذ بوسط حسابي مرجح يتراوح ما بين )
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ا -2 إنترنيت  االلكترونية،  المعلومات  خدمات  )تكوين  من  كل  البوابات جاءت  المدمجة،  األنظمة  اإلنترنيت،  شبكة  إنشاء  ألشياء، 

( وبوزن 2.31  -  2.02اإللكترونية، والحوسبة السحابية( على مستوى متوسط من التنفيذ بوسط حسابي مرجح يتراوح ما بين )

 ( . 67%-77%مئوي )

 

تناولت إجابات    المعالجة المستخدمة لتطوير خدمات المعلومات:ثالثا: خاصية البدائل المنتجة لتنفيذ تكنولوجيا المعلومات ونوعية  

فقرات( لتطوير خدمات المعلومات،    7عينة البحث مدى تنفيذ تكنولوجيا المعلومات ونوعية المعالجة المستخدمة والمؤلفة من )

الجة كانت )جزئية( لجميع فقرات  واعتمدت التكرارات والنسب المئوية لكل فقرة من فقرات البدائل المنتجة، علما إن نوعية المع

 (: 6البدائل المنتجة للتنفيذ على هذه الفقرات، والتفاصيل بما يعرضه الجدول )

 

 تكنولوجيا المعلومات مع المعالجة الخاصة بهاالبدائل المنتجة لتنفيذ  :(6جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( ما يأتي:  6يالحظ من الجدول )

( المورد األساسي للعمل ITجعل )   -% تمثلها )اعتماد الجودة في تطوير العمل  60بلغت أعلى نسبة من البدائل المنتجة للتنفيذ < -1

 تجنب الخطأ في اآلداء نتيجة التطوير )الجودة(.  -انشاء شبكة معلومات  -

 % التكرارات البدائل المنتجة مع المعالجة الخاصة بها ت

 %88 62 الجودة في تطوير العمل .اعتماد  1

 %51 36 استخدام تطبيقات إدارة المعرفة. 2

 %71 50 جعل التكنولوجيا المورد األساسي للعمل. 3

 %54 38 استخدام تكنولوجيا األبنية الذكية. 4

 %74 52 انشاء شبكة معلومات. 5

 %74 52 تجنب الخطأ في اآلداء نتيجة التطوير )الجودة(. 6

 %48 34 عدم القيام بأي شيء هو الخطأ األكبر. 7
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عدم القيام -استخدام تطبيقات إدارة المعرفة  -% تمثلها )استخدام تكنولوجيا األبنية الذكية  60بلغت نسبة البدائل المنتجة للتنفيذ > -2

 ثل النسب المئوية للبدائل المنتجة للتنفيذ:  بأي شيء هو الخطأ األكبر(، والشكل اآلتي يم 

 

 النسب المئوية للبدائل المنتجة للتنفيذ  :(3شكل )

 

درجة آداء البديل المختار لتكنولوجيا المعلومات في تغيير آداء خدمات المعلومات وتطويرها وتحقيق جودتها من خالل   -رابعا  

رق والسرعة في تنفيذ تكنولوجيا المعلومات جاءت نتائج اإلجابات على النحو (والوقت المستغITمعايير القدرة على االستخدام لـ )

 ( اآلتي:7الذي يطرحه الجدول )

 

 اجابات العينة نحو استخدام تكنولوجيا المعلومات في تغيير خدمات المعلومات وتحقيق جودتها  :(7جدول )         

 تكنولوجيا المعلومات ت

 تغير وتطور وتحقق:   

 السرعة في التنفيذ الوقت المستغرق القدرة على االستخدام

عالية
رة 
قد

 

طة
س
رة متو

قد
ضة 
خف
رة من

قد
 

ي
عال

ط 
س
متو

ض 
خف
من

 

ي
عال

ط 
س
متو

ض 
خف
من

 

  20 32 18 التغيير والتطوير لخدمات المعلومات   1

12 

 

50 

 

8 

 

12 

 

52 

 

 26 24 20 آداء أفضل  لخدمات المعلومات   2 6

 10 34 26 جودة أعلى في اآلداء لخدمات المعلومات 3

 2.08 2.05 2.03 الوسط الحسابي المرجح

 0.50 0.53 0.52 االنحراف المعياري

 % 69 % 68 %68 الوزن المئوي

 

0%

50%

100%

اعتماد الجودة 
ل في تطوير عم
تكنولوجيا 
المعلومات

استخدام 
ارة التطبيقات إد
المعرفة

جعل 
التكنولوجيا 

المورد األساسي
للعمل

استخدام 
تكنولوجيا 
األبنية الذكية

انشاء شبكة 
معلومات

ي تجنب الخطأ ف
األداء نتيجة 

) التطوير 
(الجودة

عدم القيام باي
شيء هو الخطأ 

األكبر

88%

51%
73%

54%
76% 74%

50%
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 (7)تحليل الجدول 

( أن تكنولوجيا المعلومات تطور خدمات المعلومات وتحقق لها ذلك من خالل )التغيير والتطوير لخدمات  7يتضح من الجدول )

المعلومات(، )آداء أفضل لخدمات المعلومات( و)الجودة أعلى في اآلداء لخدمات المعلومات(، إذ تباينت فيه األوساط الحسابية  

 رافات المعيارية، وتفاصيل ذلك يمكن توضيحها باآلتي:  المرجحة واألوزان المئوية واالنح

يشير الجدول إلى أن متغير كل من )القدرة على االستخدام والسرعة في التنفيذ والوقت المستغرق( وضفت لتطوير الفقرات آنفة   -1

ت عينة البحث نحو اتفاق  ( وهذا ما يؤكد اتجاه إجابا-2.08  (2.03الذكر، إذ تراوحت فيها األوساط الحسابية المرجحة ما بين  

 ( ما يشير إلى مدى تجانس اإلجابات.  0.50( و)0.53)متوسط( وبانحراف معياري تراوح ما بين )

تمثلت جميع فقرات البدائل المنتجة لتطوير خدمات المعلومات نقاط قوة حسب األوزان المئوية إذ حصلت جميع فقرات المتغير   -2

%( وبالنتيجة فرن جميع فقرات هذه المحور تمثل جوانب قوة ولها دور كبير في تطوير  69-%68على وزن مئوي تراوح ما بين )

 خدمات المعلومات، بمعنى أن جميع فقرات المتغير الخاصة بتطوير خدمات المعلومات تحقق ما يهدف آليه هذا البحث في التطوير. 

 

 ً  م تكنولوجيا المعلومات: : نتائج تحليل القيمة ودرجة تطوير خدمات المعلومات باستخدا-خامسا

المعلومات باستخدام  القيمة حققت نتائج متفاوتة حسب إجابات عينة البحث على فقرة درجة تطوير خدمات  إن استمارة تحليل 

 ( التالي: 8تكنولوجيا المعلومات على النحو الذي يعرضه الجدول )

 ام تكنولوجيا المعلومات نتائج تحليل القيمة ودرجة تطوير خدمات المعلومات باستخد :(8جدول )

 

 ت

ــتـخدام تكنولوجـيا المعلوـمات تطوير   يحقق اســ

 لخدمات المعلومات من خالل :

الــوســـــط  درجة التطوير

 الحسابي

حـراف  االـن

 المعياري

ــوزن   الــ

 منخفض متوسط عالي المئوي

1 

 

   26 44 زيادة الكفاءة في خدمات المعلومات

2.62 

 

0.48 

 

87% 

2 

 

آداء خدمات المعلومات توفير الوقت في   

  

38 18 14  

2.34 

 

0.80 

 

78% 

3 

 

 زيادة الفاعلية في خدمات المعلومات

 

34 36   

2.48 

 

0.50 

 

83% 

   40 30 زيادة القناعة بنوع خدمات المعلومات المقدمة 4

2.42 

 

0.49 

 

81% 

 2.46 0.65 82% 
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 (8) تحليل الجدول

تكنولوجيا المعلومات ما يأتي: إن الوزن المئوي   يوضح الجدول أن النتائج ذات الصلة بمتغير تطوير خدمات المعلومات باستخدام 

( يشير إلى مستوى )عالي( وفقا لتحليل قيم المجبيين لنتائج  2.46%( وبوسط حسابي مرجح عام يبلغ )82العام لمجمل الفقرات )

 استمارة تحليل القيمة، مما يدل على أن استخدام تكنولوجيا المعلومات تطور خدمات المعلومات وداللة التفصيل على ذلك باآلتي:  

المعلومات:- 1 الكفاءة في خدمات  الحسابي  زيادة  الوسط  القيمة أن مقدار  ( واالنحراف 2.62المرجح يبلغ )  ظهرت نتائج تحليل 

%( مما يشير إلى اتفاق عالي وتجانس في عينة البحث واالتفاق على فقرات المتغير  87( والوزن المئوي )0.48المعياري يبلغ )

 يؤدي إلى تحقيق الكفاءة لخدمات المعلومات بالمؤسسات مجال البحث. ITعلى التوالي لتعطي الداللة إن استخدام 

( ما يؤكد اتجاه إجابات عينة 2.34: إن قيمة الوسط الحسابي المرجح لهذا المتغير في الجدول المذكور آنفا بلغت )توفير الوقت 2

البحث نحو اتفاق )متوسط ( بخصوص تكنولوجيا المعلومات توافر الوقت في آداء خدمات المعلومات، مقابل انحراف معياري 

% ( ليبين اتفاق معظم 78نة البحث، في حين سجل الوزن المئوي قيمة مقدارها )(  ليشير إلى التجانس في إجابات عي0.80يبلغ )

 أفراد عينة البحث على ذلك، وهذه الفقرة تؤكد القدرة على استثمار الوقت في تنفيذ خدمات المعلومات.

3 ( بلغت  المرجح  الحسابي  الوسط  قيمة  إن  الخدمة:  في  الفاعلية  الب2.48زيادة  عينة  إجابات  يؤكد  مما  )عاٍل( (  اتفاق  نحو  حث 

المعلومات تزيد فاعلية خدمات المعلومات مقابل انحراف معياري مقداره )  ( ليؤكد تجانس إجابات  0.50بخصوص تكنولوجيا 

 %( لييببن اتفاق أفراد عينة البحث على ذلك. 83العينة في حين سجل الوزن المئوي قيمة مقدارها )

المقدم 4 المعلومات  القناعة بنوع خدمات  القيمة أن قيمة الوسط  تحقق  الفقرة ظهرت نتائج تحليل  ة: عند تحليل قيم المجبيين لهذه 

%( مما يشير إلى اتفاق عالي وتجانس في  81( والوزن المئوي )0.49( واالنحراف المعياري يبلغ )2.42الحسابي المرجح يبلغ )

ستخدام تكنولوجيا المعلومات يؤدي إلى تحقق القناعة عينة البحث واتفاق على فقرات المتغير على التوالي لتعطي داللة على أن ا

 بنوع الخدمة المقدمة.

 

 ً  عرض درجات النجاح في استخدام تكنولوجيا المعلومات لتطوير خدمات المعلومات -سادسا

انت  تناولت هذه الفقرة إجابات عينة البحث عن درجة النجاح في استخدام تكنولوجيا المعلومات لتطوير خدمات المعلومات وك

 اإلجابات وفقا لما يطرحه الجدول اآلتي: 
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 درجة النجاح في استخدام تكنولوجيا المعلومات لتطوير خدمات المعلومات  :(9جدول )

 درجة النجاح  في التطوير

الوسط الحسابي  مستوى النجاح 

 المرجح 

االنحراف 

 المعياري

 الوزن المئوي 

 منخفض  متوسط  عالي 

36 34  2.51 0.50 84% 

 

(، وبانحراف 2.51( أن قيمة الوسط الحسابي المرجح لمتغير درجة النجاح في التطوير بلغت )9تحليل الجدول: يتبين من الجدول ) 

%( مما يشير إلى اتفاق عاٍل وتجانس في عينة البحث واتفاق عينة البحث تعطي   84(، وبوزن مئوي يمثل )0.50معياري سجل )

تحقيق النجاح في تطوير خدمات المعلومات، وبالنتيجة فرنها تحقق ما قام إلى    المعلومات يؤديداللة على أن استخدام تكنولوجيا  

خدمات   تطوير  في  المعلومات  تكنولوجيا  استخدام  نجاح  مدى  توضيح  ويمكن  المعلومات،  خدمات  تطوير  في  البحث  ألجله 

 المعلومات بالشكل اآلتي:

 

      

 نجاح استخدام تكنولوجيا المعلومات  : (4)  الشكل

 

 اختبار عالقة االرتباط بين متغيرات البحث وإثبات فرضية العالقة  -سابعًاً 

تناولت هذه الفقرة اختبار فرضية عالقة االرتباط بين استخدام تكنولوجيا المعلومات بمحاورها وتطوير خدمات المعلومات، ولبيان  

معا قيمة  حساب  تم  العالقة  هذه  )قوة  برنامج  باستخدام  )بيرسون(،  البسيط  الرتب  ارتباط  (  Microsoft Office Excelمل 

 وكانت النتائج على النحو اآلتي: 2016اإلصدار 

 

0

2

4

6

ITدرجة النجاح في استخدام 

نجاح استخدام تكنولوجيا 
المعلومات 

مات استخدام تكنولوجيا المعلو
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 درجة االرتباط بين متغيرات البحث  :(10جدول )

 درجة االرتباط متغير االرتباط 

الكفاءة في نجاح استخدام  فاعلية تطوير خدمات المعلومات 

 تكنولوجيا المعلومات 

0.74 

 

( وجود عالقة ارتباط طردي ذات داللة معنوية بين محور فاعلية تطوير خدمات المعلومات  10تحليل الجدول : لوحظ من الجدول )

الكفاءة في استخدام تكنولوجيا    ( وهو ارتباط قوي، أي كلما زادت0.74لعينة البحث بدرجة ارتباط )  ITوالكفاءة في نجاح استخدام  

ي تطوير خدمات المعلومات، مما يؤكد وجود ارتباط طردي معنوي بينهما على وفق عينة البحث،  المعلومات زادت الفاعلية ف

ومنه نستدل أن عينة البحث تؤكد على الكفاءة كأحد المعايير المؤثرة في استخدام تكنولوجيا المعلومات الالزمة لتطوير خدمات  

بنجاح وبين    ITمعنوي ذو داللة إحصائية بين كفاءة استخدام    ( التي نصت يوجد ارتباط1المعلومات وهذا ما تثبته الفرضية )

 فاعلية تطوير خدمات المعلومات. 

 

 قياس األثر واختبار فرضيات االثر   -ثامنا  

( أدناه نتائج االرتباط بحساب قيمة معامل ارتباط الرتب البسيط )بيرسون(، ومعامل االنحدار وفيه يظهر  11يوضح الجدول )

ذات داللة إحصائية بين استخدام تكنولوجيا المعلومات وتأثيرها بـكل من )زيادة كفاءة خدمات المعلومات    وجود فروق معنوية

 زيادة الفاعلية في خدمات المعلومات، وتحقيق القناعة بنوع الخدمة المقدمة(، نوضحها باآلتي: 

 

 نتائج االرتباط واالنحدار بين استخدام تكنولوجيا المعلومات وتأثيرها بتطوير خدمات المعلومات  :(11جدول )

 االختبارات 

 

 تطوير خدمات المعلومات

T F R R2 

 المحسوبة الجدولية المحسوبة الجدولية

 0.49 0.70 0.907 0.564 1.995 -1.525 زيادة كفاءة خدمات المعلومات

 0.51 0.71 0.848 0.564 1.996 -0.407 الفاعلية في خدمات المعلوماتزيادة 

 0.68 0.82 0.865 0.564 1.995 0.219 تحقيق القناعة بنوع الخدمة
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 تحليل الجدول:

(  %95( وبدرجة ثقة )-1.525( أكبر من الجدولية )1.995( المحسوبة )Tزيادة كفاءة خدمات المعلومات: نالحظ أن قيمة )-1

( وهي أكبر من  0.907( المحسوبة )Fتؤيد ما ذهب إليه البحث في الفرضية ولغرض التأكد من االختبار أعاله تم إجراء اختبار )

 ( وهذا ما يؤكد قبولها االحصائي   %95( وبدرجة ثقة )68( وبدرجة حرية )0.564الجدولية )

( أي أن المتغير )استخدام  0.49( على أنها قدرة تفسيرية جيدة ) R2)  تكنولوجيا المعلومات وتظهر القدرة التفسيرية لمتغير استخدام  

 ( في زيادة )كفاءة خدمات المعلومات(. %49تكنولوجيا المعلومات( يؤثر بما مقداره )

( وبدرجة -0.407( أكبر من الجدولية )1.996( المحسوبة )Tزيادة الفاعلية لخدمات المعلومات: تشير الفقرة إلى أن قيمة )-2

(  0.848( المحسوبة )F( تؤيد ما ذهب إليه البحث في الفرضية ولغرض التأكد من االختبار أعاله تم اجراء اختبار )%95ثقة )

 ( وهذا ما يؤكد قبولها االحصائي  %95( وبدرجة ثقة )68( وبدرجة حرية )0.564وهي أكبر من الجدولية )

( أي أن المتغير استخدام 0.51( على انها قدرة تفسيرية جيدة ) R2)  ت تكنولوجيا المعلوماوتظهر القدرة التفسيرية لمتغير استخدام  

 ( في زيادة الفاعلية لخدمات المعلومات. %51تكنولوجيا المعلومات يؤثر بما مقداره )

(  %95( وبدرجة ثقة )0.219( أكبر من الجدولية ) 1.995( المحسوبة )Tتحقيق القناعة بنوع الخدمة المقدمة: نالحظ أن قيمة )-3

( وهي أكبر من  0.865( المحسوبة )Fتؤيد ما ذهب إليه البحث في الفرضية ولغرض التأكد من االختبار أعاله تم اجراء اختبار )

 ( وهذا ما يؤكد قبولها االحصائي.  %95( وبدرجة ثقة )68( وبدرجة حرية )0.564الجدولية )

( أي أن المتغير استخدام 0.68( على أنها قدرة تفسيرية جيدة ) R2وتظهر القدرة التفسيرية لمتغير استخدام تكنولوجيا المعلومات )

 ( في تحقيق القناعة بنوع الخدمة المقدمة.%68تكنولوجيا المعلومات يؤثر بما مقداره )

 

 النتائج:

لتعطي داللة على أن    (  %84 أثبتت نتائج البحث الخاصة بتحليل القيمة أن درجة نجاح استخدام تكنولوجيا المعلومات بلغت )   .1

 يؤدي إلى نجاح وتطوير خدمات المعلومات.  تكنولوجيا المعلوماتاستخدام 

زيادة كفاءة خدمات المعلومات بالمؤسسات  أظهرت النتائج المرتبطة بتحليل قيمة استخدام تكنولوجيا المعلومات أنها تؤثر على   .2

 %(.68%(، وعلى تحقيق القناعة بنوع الخدمة المقدمة بمقدار )51%(، وعلى زيادة الفاعلية بمقدار )49مجال البحث بمقدار )

 %( 81أثبتت نتائج البحث أن هناك قناعة لرضا المستفيد عن الخدمة المقدمة باستخدام تكنولوجيا المعلومات وبنسبة ) .3
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بنجاح وبين فاعلية تطوير خدمات   ITأكد البحث في نتائجه وجود عالقة ارتباط معنوية ذات داللة إحصائية بين كفاءة استخدام   .4

 ( وهو ارتباط قوي. 0.74المعلومات بدرجة ارتباط تبلغ )

 %(. 78نسبة )أثبتت نتائج البحث أن استخدام تكنولوجيا المعلومات في مؤسسات المعلومات يؤدي إلى توفير الوقت ب .5

 

 التوصيات: 

المعلوماتية   .1 المؤسسات  آداء  القيمة ضمن  تحليل  استمارة  في  الواردة  المعلومات  تكنولوجيا  خاصية  مؤشرات  استخدام  مراعاة 

 والبدائل المنتجة منها وتنفيذها في خدمات المعلومات لتحقيق الزيادة في قناعات المستفيدين بنوع الخدمات المقدمة.

إعمام استخدام تحليل القيمة في قياسات المعلومات واآلداء المؤسسي المعلوماتي وتقويمه بوصفه قياساً نوعياً ذو جودة ضرورة   .2

 وباتجاه جديد في االختصاص. 

اعتماد تكنولوجيا المعلومات واعتبارها ضرورة ملحة في تطوير خدمات مؤسسات المعلومات بما يضمن زيادة الكفاءة بشكل عام  .3

 ا.كما ونوع

المعلومات وأن يكون لخدمات   .4 التي تقدم خدمات  المؤسسات  العمل اإللكتروني في  العليا نحو  التوجه من قبل اإلدارة  ضرورة 

 المعلومات اإللكترونية الريادة في العمل. 

 لمعلومات. تدريب المالكات العاملة في مؤسسات المعلومات تدريبا تقنيا ونشر ثقافة التعامل اإللكتروني في تقديم خدمات ا .5
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 المصادر: 

 .(. طربلس : دار حميثرا للنشر والترجمة2(.  أدوات البحث عن المعلومات في البيئة الرقمية. )ط 2018الهوش، ابو بكر محمود. )

عمان : مكتبة (. تكنولوجيا المعلومات والشبكات في المكتبات ومؤسسات التعليم .  2013المدادحة واحمد نافع ، السريدي و محمد عبد. )

  .المجمع العربي

  (. عمان : دار المعتز للنشر1(. تسويق الخدمات المعلوماتية في المكتبات. )ط 2010المدادحة و أحمد نافع، الحاللمة و محمد عزات. )

(. مؤشرات اعلم لقياس اداء المكتبات، االتحاد العربي   2014اسامة غريب عبد العاطي ، احمد امين بوسعيد ، ومصطفى محمد تهامي. )

 .للمكتبات والمعلومات. جدة 

( . للعلوم والتكنولوجيا . مجل2014اقبال محمد صالح نصر  السودان  المعلومات في مكتبات جامعة  . تطبيقات تكنولوجيا  العلوم (  ة 

 السودان . . 15االنسانية مج  

البحوث الطبية في الجامعة المستنصرية :  دراسة 2012. )  العزاوي واكرام محمود المكتبات مراكز  ( . واقع الخدمات التي تقدمها 

 .مقارنة . بغداد : الجامعة المستنصرية 

ونية . المؤتمر الخامس والعشرين لالتحاد العربي للمكتبات    ( . جودة خدمات المعلومات االلكتر2014العوض احمد محمد الحسن . )

 .والمعلومات اعلم . تونس : النسيج

( وادي.  فريال حسن   ، عباس  فاضل  الجامعية 2014امل  المركزية  المكتبات  في  االلكترونية  المراجع  خدمة  وتطوير  استحداث   .  )

 .: الجامعة المستنصرية  بغداد العراقية.

( .  عمان :   1تقنيات وتطبيقات . )ط    – (. صناعة المعلومات نظريات وتحديات  2013انعام على ، ابو رقيقة و محمد. )الشهربلي و  

 .دار الوراق للنشر

 .( .  عمان : الوراق للنشر والتوزيع1( . تقويم نظم المعلومات باستخدام بحوث العمليات . )ط 2009الشهربلي و انعام على توفيق. )

 .( . عمان : دار الوراق للنشر والتوزيع1( . اساليب قياس قيمة المعلومات . )ط 2010و انعام علي توفيق . )الشهربلي 

 .( . الجيزة : مركز الدراسات العربية 1( . المسؤولية المدنية عن اإلعالنات التجارية عبر اإلنترنت. )ط 2017الجنيد و بسام فنوش . )

  . ( . عمان : دار المناهج للنشر2( . التجارة اإللكترونية .)ط 2009)العالق و بشير عباس . 

(.  عمان : دار  1( . اتجاهات المستفيدين نحو استخدام الفهارس اإللكترونية في المكتبات .)ط  2017. )  العكيلي و جمال أحمد عباس

 .أمجد للنشر 

 .( . عمان : دار الحامد للنشر1لمعلومات . )ط ( . المدخل لدراسة علم المكتبات ومراكز ا2007جمال بدير . )

 .( . عمان : األكاديميون للنشر 1( . أنواع المكتبات الحديثة . )ط 2014العريضي و جمال توفيق . )

لقوانين را ( . إبستومولوجية القياس والمعايير  : قراءة بين السطور 2014القدال و حسام الدين عوض هللا احمد ، وادم محمد رضية . )

معايير جودة األداء في المكتبات    -نجاثان الخمس . المؤتمر الخامس والعشرون لالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات )اعلم(  

 . الحمامات : نسيج –ومراكز المعلومات واألرشيفات" . تونس 

 .  : مكتبة غريب ( .  القاهرة4( . مدخل لدرسة المكتبات وعلم المعلومات . )ط 2007شمت قاسم . )ح
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( . تقويم خدمات المعلومات في المكتبات الجامعية : دراسة حالة  لمكتبة جامعه الملك فهد للبترول 2010العمران و حمد بن ابراهيم . )

  .10 ، صفحة  1، ع  16والمعادن . مجله مكتبة الملك فهد الوطنية ، مج  
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 . اإللكترونية . المنصورة : دار الفكر( . مسئولية الموظف العام فى إطار تطبيق نظام اإلدارة 2014صفاء فتوح جمعة. )

(  عمان : 1( . نظم ذكاء األعمال : لوحات عدادات األعمال كمعمارية متكاملة . )ط2018عامر عبد الرزاق عبد المحسن الناصر . )

 . دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع

تكنولوجيا المعلومات : دارسة ميدانية بمكتبات كلية جامعة عبد الحميد بن ( . ادارة المكتبات الجامعية في ظل  2017عبد هللا بختة . )

 . كلية العلوم االجتماعية- رسالة ماجستير . الجزائر : جامعة عبد الحميد بن باديس -باديس 
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 .اكاديمية الدراسات العليا 
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 .  ( . عمان : دار صفاء2( . خدمات المستفيدين من المكتبات ومراكز المعلومات .)ط 2002النوايسة و غالب عوض . )

( . امير شكر  و  البياتي   ، قاسم  ادارة االنتاج والعمليات )مرتكزات معرفية وكمية( . )ط  2019الالمي و غسان  : دار   ( .2(.  عمان 

   .اليازوري للنشر

 . ( . خدمات المعلومات في ظل البيئة االلكترونية . القاهرة : الدار المصرية اللبنانية2009فاتن سعيد بامفلح . )

ن ( . أثر الفجوة الرقمية على الجودة في المكتبة العربية المعاصرة . المؤتمر الخامس والعشرو2014لغامدي و فوزية بنت صالح . )ا

في   االداء  "معايير جودة  اللطيف صوفي  عبد  الدكتور/  االستاذ  الراحل  اعلم مؤتمر  والمعلومات  للمكتبات  العربي  لالتحاد 

 .حمامات : النسيج  –( . تونس 198المكتبات ومراكز المعلومات واالرشيفات" )صفحة 
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ABSTRACT 

This research deals with the indicators of information society issue due to the importance of 

relying on statistical standards to measure the development of any field of knowledge. As 

societies’ developments are heading towards the information society type that were set by 

international bodies specialized in this field., the research aims to identify the indicators for 

Arab countries with a focus on the Algerian case. Thus, the research is based on the reports 

issued by the International Telecommunication Union, specified to measure information 

society. These reports are utilized in this study to attain its aims and final goals. This study falls 

within the framework of descriptive studies. 

The study reveals that progress has been reached in the Gulf countries in the field of orientation 

towards the information society. However, some other Arab countries including Algeria, are 

late. The study ends with a set of proposals submitted, on top of which is the adoption of an 

Arab cooperative strategy to move towards the information society to eliminate the digital 

divide. 

Key words: Information society, Infrastructure, Cost, Arab world, Algeria. 

 

 ملخصال

ناول هذا البحث موضوع مؤشرات مجتمع المعلومات ألهمية االعتماد على المعايير اإلحصائية لقياس تطور أي مجال من يت

أن تطور المجتمعات يتجه نحو نوع مجتمع المعلومات الذي وضعته هيئات دولية متخصصة في    حيثمجاالت المعرفة. و

البحث على الحالة الجزائرية. وعليه فإلى التعرف على مؤشرات الدول العربية مع التركيز    يهدف  هذا البحث  نفا  المجال،هذا  

التقارير    مت استخد  وقدة لقياس مجتمع المعلومات.  المخصصيستند إلى التقارير الصادرة عن االتحاد الدولي لالتصاالت و

إلى    توصلت الدراسة    وقدتندرج الدراسة في إطار الدراسات الوصفية. و لتحقيق أهدافها وغاياتها النهائية.    الحالية  في الدراسة

وتنتهي الدراسة    الجزائر لعربية األخرى ومنها  تقدم دول الخليج في مجال التوجه نحو مجتمع المعلومات وتأخر بعض الدول ا 

بمجموعة من المقترحات المقدمة على رأسها اعتماد استراتيجية عربية تعاونية للتحرك نحو مجتمع المعلومات إلزالة الفجوة 

          الرقمية.

 الجزائر. ، العالم العربي ، التكلفة،البنية التحتية، مجتمع المعلومات  الكلمات المفتاحية:
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 مقدمة:

مجتمع المعلومات الشكل الحديث للمجتمع اإلنساني ما بعد الثورة الصناعية، بالنظر لما أفرزته تكنولوجيا المعلومات  يعتبر  

الحياة   في مختلف مجاالت  المجتمعية، وهذا  العادات  العمل، فضال عن  تأثيرات عميقة في طرق وأساليب  واالتصال من 

التكنولوجيا الحديثة هي وسي لة العصر وأداته الرئيسية، فال مكان ألي فرد أو مؤسسة أو مجتمع لم  اإلنسانية، حيث غدت 

اس مؤشرات  ، فالدول تصنف على أس...الخمادية، التقنية، البشرية  يتحكم في استخدام التكنولوجيات الحديثة بكل أبعادها، ال

  الحديثة. استخدام التكنولوجياتخاصة بمجتمع المعلومات من أجل قياس جاهزيتها وتطورها في مجال 

يحاول هذا البحث التطرق إلى مؤشرات مجتمع المعلومات في العالم العربي مع التركيز على الحالة الجزائرية من خالل  

، ومن ثم تقديم مجموعة من المقترحات  ستراتيجيالتكلفة والجانب البشري واالمعرفة واقع البنية التحتية التكنولوجية فضال  

ز الصعوبات وحل المشكالت التي تعيق التوجه الحقيقي نحو مجتمع المعلومات من طرف الدول  من شأنها المساهمة في تجاو

 العربية.

 اإلشكالية: -أ

التكنولوجيات الحديثة هو أمر أساسي في عصر المعلومات، وهذا ما يدعو المجتمعات والدول استخدام  ال شك أن التوجه نحو  

في هذا التوجه، لكن الموضوع ال يقف عند مجرد الرغبة وإنما بتوفير جملة من المتطلبات  العالم إلى التفكير بجدية    هذافي  

الم الدولية  الهيئات  المعلومات، ولعل االتحاد الدولي األساسية التي من خاللها تصنف الدول من قبل  تخصصة في مجتمع 

الدولية،  لالتصاالت   الهيئات  أهم هذه  لتكنولوجيا  وهذا بهو من  التنمية  المؤشرات مثل مؤشر  االعتماد على مجموعة من 

ع  تقارير قياس مجتم وهذا من خالل، IPB، ومؤشر أسعار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  IDIالمعلومات واالتصاالت  

 صدر سنويا عن االتحاد الدولي لالتصاالت.تي تالمعلومات ال

 يسعى هذا البحث إلى تسليط الضوء على هذا الموضوع الجد هام من خالل السؤال الرئيسي التالي: 

 ؟   هل يحقق العالم العربي وبخاصة الجزائر متطلبات الوصول إلى مجتمع المعلومات وفقا للمعايير الدولية

 تساؤالت البحث:  -ب

 انطالقا من التساؤل الرئيسي للبحث نطرح التساؤالت الفرعية التالية:

 ؟المعلومات والمؤشرات المرتبطة بهما مفهوم مجتمع  -

 كيف تصنف التقارير الدولية الخاصة بمجتمع المعلومات الدول العربية ؟ -

 ما هي مؤشرات مجتمع المعلومات الخاصة بالجزائر ؟  -
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 رتبة الجزائر الدولية ضمن تقارير قياس مجتمع المعلومات ؟ما هي م -

   ؟مجتمع المعلوماتللتوجه الحقيقي نحو ما هي اإلجراءات الضرورية لتحسين وضعية الجزائر ودول العالم العربي  -

 أهداف البحث: -ج

 تهدف هذه الورقة العلمية إلى تحقيق األهداف التالية: 

 المعلومات ومؤشرات مجتمع المعلومات. تحديد مفهومي مجتمع  -

 التعرف على مؤشرات مجتمع المعلومات في العالم العربي مع التركيز على الحالة الجزائرية.  -

مجتمع    - نحو  للتوجه  العربي  العالم  يواجهها  التي  الصعوبات  تجاوز  شأنها  من  للتنفيذ  وقابلة  موضوعية  مقترات  تقديم 

 المعلومات. 

 المعلومات:مجتمع  -1

يعرفه بأنه    (2002)  هناك العديد من التعريفات لمجتمع المعلومات حسب زاوية نظر كل باحث أو أكاديمي، فنجد مثال بدر

  52ص. مجتمع رأسمالي تعتبر فيه المعلومات سلعة أكثر منها موردا عاما.مجرد 

جميع األنشطة والتدابير والممارسات المرتبطة بالمعلومات إنتاجا ونشرا    بأنهمجتمع المعلومات    (2002)  الهوش   ويعرف

ويشمل إنتاج المعلومات أنشطة البحث والجهود اإلبداعية والتأليف الموجه لخدمة األهداف    ،استثمارااستخداما ووتنظيما و

   14ص. التعليمية والتثقيفية.

بل هو البيئة األساسية   ،جرد مجموعة تطبيقات لتكنولوجيا المعلوماتمجتمع المعلومات ليس موهناك من الباحثين من يرى أن  

أو االندماج في التطورات الحاصلة في التقدم الحضاري لأللفية الجديدة، والتي أساسها التي تتيح للمجتمع فرصة االنتقال  

   (328،ص.2008)الغريفي، المعلومات كقوة اقتصادية استراتيجية متعددة األبعاد.

المعلومات القمة العالمية لمجتمع  المعلومات نظاما اقتصاديا واجتماعيا وفلسفيا تشكل المعرفة فت  (2005)  أما  عتبر مجتمع 

الفكرية مصدرا رئيسيا فيه لتحقيق التقدم، فضال عن احترام حقوق األفراد والمؤسسات وحماية البيئة وكافة الحريات، وأن 

     المعلومات على تحديد الفجوة الرقمية ووضع االستراتيجيات والسياسات المختلفة من أجل سد هذه الفجوة. يعمل مجتمع

انطالقا مما سبق يمكن تعريف مجتمع المعلومات بأنه المجتمع الذي يعتمد على تكنولوجيا المعلومات واالتصال في إنتاج  

بهدف    المتطلبات واالستراتيجياتإطار منظومة شاملة من حيث    المعلومات واستخدامها ونشرها في جميع المجاالت، في

 تطوير وترقية حياة الفرد والمجتمع.
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 :OECD القياسية لمنظمة مؤشراتال -2

فريق   الخاصحسب  المعلومات  العمل  مجتمع  مؤشرات  بـ  بوضع  اختصارا  التعاون   WPIIS  والمعروف  لمنظمة  التابع 

فإن مؤشرات مجتمع المعلومات تتغير وفق أربع مراحل متداخلة هي الجاهزية،    OECD  االقتصادي والتنمية في الميدان  

 كثافة االستخدام، أثر االستخدام والمحصلة النهائية.

 الجاهزية:  -أ

اإللكترونية، مجموع المتطلبات األساسية للبنية التحتية لدعم بناء مجتمع المعلومات، سواء تعلق األمر بالتجهيزات  في  تمثل  تو

 فضال عن تكوين األفراد والعاملين في المؤسسات المختلفة على استخدام التكنولوجيات الحديثة.  ...الخالشبكاتالبرمجيات، 

 كثافة االستخدام:  -ب

إلى شبكة اإلنترنت من خالل   من األفراد وخصوصا  محددة  إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصال لمجموعة  وتقيس نسبة النفاذ

استخدام المواقع اإللكترونية، التطبيقات والمنصات في إطار الحكومة اإللكترونية، التعليم اإللكتروني، التجارة اإللكترونية 

 وغيرها.

 أثر االستخدام: -ج

 بالتغييرات التنظيمية التي تصف: وتتعلق أساسا  

 الطرق الجديدة في تنظيم العمل فيما يتعلق بالعالقة بين األفراد والمؤسسات. -

 الطرق الجديدة لإلنتاج فيما يتعلق بالعالقات داخل منشآت اإلنتاج وفيما بينها.  -

 رأس المال البشري باعتباره قاعدة معرفية.تثمين االستثمارات البشرية و -

 درة على الحركة بين المجتمعات والتنافس. الق -

 االبتكار والبحث والتطوير باعتبارها أساس المستقبل.  -

 المحصلة النهائية:  -د

  وهي النتيجة النهائية لما يحدث على مستوى منشآت اإلنتاج فيما يخص اإلنتاجية واألثر االجتماعي، ومؤشرات المحصلة 

 ترتبط أساسا بالمستوى االجتماعي وتصف: التي

 اإلنتاجية والتنافسية. -

 التوظيف وسوق العمل. -

   (83-82،ص.2008)علوي، تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة االجتماعية بين جميع فئات المجتمع. -
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 :2019 بالتنمية الرقمية العربية اإلسكوا الخاص تقرير -3

التنمية   اللجنة االقتصادية    العربية هو جزءالرقمية  تقرير  واالجتماعية لغربي آسيا والمعروفة اختصارا من برنامج عمل 

الرقمية2019-2018للفترة    ( ESCWA)   باإلسكوا التنمية  الوضع    ، وهو يدرس  ناحية  العربية، ويحلل من  المنطقة  في 

القائمة   التاويتفحص من ناحية أخرى روابط تكنولوجيا المعلومات واالتص  ،الحالي لقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

الروابط بين   إلى تعزيز  التقرير  المختلفة، حيث يهدف هذا  السياسية واالستراتيجية  بأبعادها  المستدامة  التنمية  حاليا بعملية 

لموجودة واتخاذ مجموعة إجراءات من أجل  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وأهداف التنمية المستدامة، وتحديد الثغرات ا

تسعى للتقدم في عملية التنمية الرقمية الشاملة والتي تضم التحول  تحقيق هذه األهداف، باإلضافة إلى وضع خطة مستقبلية  

م  التي وضعتها األم 2030الرقمي للحكومات والمجتمعات واالقتصاديات، في إطار المفهوم الشامل لخطة التنمية المستدامة 

   المتحدة.

دول عربية شاركت في هذه العملية، من    10هذا التقرير جاء بناء على االستعراضات الوطنية للتنمية الرقمية من طرف  

خالل مأل نموذج توجيهي وهو أحدث نسخة من استبيان األمم المتحدة حول الحكومة اإللكترونية، وهذه الدول هي: األردن،  

نس، الجمهورية العربية السورية، السودان، العراق، عمان، دولة فلسطين، الكويت وموريتانيا، اإلمارات العربية المتحدة، تو

 فرعية كالتالي:مجموعات تندرج ضمنها عناصر  5ويتألف هذا النموذج من 

 : األطر االستراتيجية الرقمية.1المجموعة 

 االستراتيجيات الرقمية الوطنية. -

 ت في المنطقة العربية.القمة العالمية لمجتمع المعلوما  -

 األطر الدولية واإلقليمية األخرى. -

 نحو تعزيز األطر االستراتيجية الرقمية والسياسات ذات الصلة.  -

 : البنية األساسية والحوكمة والبيئة القانونية. 2المجموعة 

 البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.  -

 الحوكمة. -

 الخالقيات وبناء الثقة.البيئة القانونية وا -

 والبيئة القانونية والسياسات ذات العالقة. نحو تعزيز البنية األساسية والحوكمة  -
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 : االقتصاد الرقمية والتنمية االقتصادية3المجموعة 

 تعزيز قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بصفته واجهة العرض لالقتصاد الرقمي. -

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على االقتصاد. األثر العام لقطاع  -

   نحو تعزيز االقتصاد الرقمي والتنمية االقتصادية والسياسات ذات العالقة. -

 : التحول الرقمي والتنمية االجتماعية. 4المجموعة 

 التحول الرقمي وشمول الجميع والتمكين.  -

 الرقمية.  واالتصاالت من أجل التنميةبناء القدرات في تكنولوجيا المعلومات  -

 الحكومة اإللكترونية والخدمات اإللكترونية والصحة اإللكترونية. -

 نحو تعزيز التحول الرقمي والتنمية االجتماعية والسياسات ذات الصلة.  -

 : الثقافة واإلعالم.5المجموعة 

 الهوية الثقافية والتنوع اللغوي.  - 

 السياسة اإلعالمية. -

 نحو تعزيز الثقافة واإلعالم والسياسات ذات العالقة. -

 وأهم ما تم تسجيله من نتائج في هذا التقرير نجد: 

 زيادة استخدام االتصاالت الهاتفية وخاصة باستخدام الهواتف الذكية من الجيلين الثالث والرابع.  -

 بين الجنسين في استخدام اإلنترنيت أقل بكثير في بلدان مجلس التعاون منها في باقي البلدان العربية األخرى.  الفجوة -

 تطبيقات وسائط التواصل االجتماعي هي األكثر استخداما عبر شبكة اإلنترنيت.  -

  المنطقة العربية أقل من المتوسط.  استخدام تطبيقات الحكومة اإللكترونية التجارة اإللكترونية والمعامالت المالية في  -

           (2019)اإلسكوا،تكلفة اإلنترنيت منخفضة إلى حد ما في معظم الدول العربية. -

والصادر سنة  2015 – 2003إلسكوا حول المالمح اإلقليمية لمجتمع المعلومات في المنطقة العربية للفترة اتقرير  بينما في

 صنف تنفيذ استراتيجيات الدول العربية في التوجه نحو مجتمع المعلومات كما يلي: 2016

مجال تنفيذ سياسات واستراتيجيات مجتمع المعلومات، مع    في  والمالحظ بالنسبة لهذا التصنيف هو تقدم دول الخليج العربي

تونس،  قبل كل من  بذل مجهودات من  التصنيف  يظهر  كما  والمغرب،  األردن  هما  أخريين  دولتين عربيتين  تقدم  تسجيل 

اضطرابات   تعيش  التي  الدول  مع  حيث صنفت  الجزائر  وتأخر  ومصر،  سورياالسودان  مثل  السياسي  االستقرار    وعدم 

 ين واليمن، ولم يتم تصنيف كل من العراق، ولبنان وليبيا لعدم توفر المعطيات الخاصة بهذه البلدان. وفلسط
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 واالتصال تحتوي على نقاط قوة ونقاط ضعف:  المعلومات وتشير اإلسكوا إلى أن سياسات واستراتيجيات تكنولوجيا

 نقاط القوة:  -أ

ضع السياسات واالستراتيجيات الوطنية لتكنولوجيا المعلومات واالتصال توفر القدرات الالزمة لدى معظم الدول العربية لو  -

 وتحديثها. 

 بين القطاعين العمومي والخاص في وضع هذه االستراتيجيات. التعاون بشكل أو بآخر  -

 نقاط الضعف:  -ب

 ضعف الربط بين وضع االستراتيجيات وتطبيقها. -

االستراتيجيات واألولويات الوطنية في معظم الدول العربية، باإلضافة إلى ضعف التعاون بين ضعف االنسجام بين هذه    -

 الدول العربية عموما. 

 المعنية بتنفيذ الخطط والمشاريع مستوى التشاركية.عدم بلوغ التعاون بين الجهات الوطنية  -

لمؤشرات العملية والبيانات الدقيقة ذات التوقيت المناسب  افتقار أنظمة الرصد والمتابعة لتنفيذ االستراتيجيات والخطط إلى ا  -

 والشفافية الالزمة لتقييم هذه االستراتيجيات. 

عدم تجانس منهجية العمل في القطاعات المختلفة المنفذة لالستراتيجيات وخطط العمل المنبثقة عنها، وضعف التنسيق فيما    -

    بينها.

مستوى نضج البلدان العربية في مجال سياسات واستراتيجيات تكنولوجيا المعلومات واالتصال يرتبط    وتجدر اإلشارة إلى أن

بمدى توفر رؤية واضحة أو استراتيجية وطنية لتكنولوجيا المعلومات واالتصال، وكذا وجود الخطط والبرامج التنفيذية فضال  

 ( p.18,ESCWA,2016-21) الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص.عن 

  2019و    2016العربية الصادرين على التوالي سنتي    للدول  مقارنة كل من تقريري اإلسكوا حول التنمية الرقمية  إجراء  عندو

 نسجل المالحظات التالية:

 ي تم تسجيل حضور معظمها. الذ 2016عكس تقرير   2019في تقرير غياب معظم الدول الدول العربية  -

في المجاالت االستراتيجية سواء تعلق    2016لم تبرز إحراز تقدم كبير على ما تم رصده في تقرير    2019تقرير  النتائج في    -

 األمر بالبنية التحتية أو تطوير السياسات وتنفيذها على أرض الواقع.

 بين الجنسين مع تفاوتها من بلد آلخر. وحتى بين البلدان العربية الفجوة الرقمية بقيت موجودة -

في بلدان مجلس التعاون الخليجي أفضل من غيره في الدول    في مجال التنمية الرقمية  التنسيق والتعاون الدولي واإلقليمي  -

 العربية األخرى. 
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وتمكين    إلى وجود عدد من المبادرات الرامية إلى تحقيق خطة عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات    2019أشار تقرير    -

    المرأة والشباب وذوي االحتياجات الخاصة في بناء مجتمع المعلومات.المجتمع ككل بإشراك 

تقرير    - الذكية   2019تطرق  المواصالت  السيبراني، حركة  األمن  العريضة،  الحزمة  لخطط عمل  التام  شبه  الغياب  إلى 

 والذكاء االصطناعي.   

 :2019مؤشر اإلنترنيت الشامل تصنيف الدول العربية ضمن  -4

لعام   الشامل  اإلنترنيت  مؤشر  لمجلة    2019حسب  التابعة  االقتصادية  البحوث  وحدة  تصدره  دليلي  مؤشر   Theوهو 

Economist    التكاليف المعايير ترتكز على مدى توفر شبكة اإلنترنيت، وانخفاض  حيث يستند هذا المؤشر إلى عدد من 

مسة منها من مجلس التعاون الخليجي، فعلى المستوى اإلقليمي خ  بلدا عربيا  11بلد بما فيهم    100والمالءمة والجاهزية لـ  

التعاون الخليجي    37العربي تحتل قطر المرتبة األولى لكنها تحتل المرتبة   من مجموع الدول المغطاة، تليها دول مجلس 

مغرب إلى المراكز  األربع األخرى، ويحتل السودان المرتبة األخيرة على المستوى اإلقليمي، في حين وصل كل من تونس وال

  03العشرة األولى في بلدان الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط، ولدى معظم الدول العربية فجوة بين الجنسين تتراوح بين  

    (128،ص.2019في السودان.)اإلسكوا، % 53في قطر و  %

 

 .2019(: ترتيب الدول العربية ضمن مؤشر اإلنترنيت الشامل  1جدول )

رتبة بين الدول العربية مال

11  

  100الدولي )من  المرتبة

 بلد(

 ة المئويةالنسب البلد 

 % 75.5 قطر 37  .1

 % 75.4 الكويت  38  .2

 % 75.3 المملكة العربية السعودية 39  .3

 % 74.2 اإلمارات العربية المتحدة  43  .4

 % 72.2 عمان 49  .5

 % 70.8 األردن  52  .6

 % 68 تونس  60  .7

 % 67.4 المغرب 62  .8

 % 63.5 مصر 69  .9

 % 59.6 الجزائر  73  .10

 % 44.8 السودان  90  .11

 

وتظهر هذه المعطيات أن البلدان العربية اإلحدى عشر المذكورة لم تحتل أي مرتبة ضمن الثلث األول من القائمة، واحتلت 

في النصف الثاني،   افي النصف األول منها، واحتلت البلدان العربية غير الخليجية مراتب  ابلدان مجلس التعاون الخليجي مراتب
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وال إلى    ،2019ولم يصل أي من البلدان العربية إلى المراتب العشرة األولى في العالم في مؤشر اإلنترنيت الشامل لسنة  

 البلدان العشرة األولى في الشريحة العليا من الدخل المتوسط، وال إلى البلدان العشرة األولى في فئة الدخل المنخفض.

وهذا يعني أن الفجوة الرقمية ال زالت قائمة بين العالم المتقدم والعالم النامي الذي يشمل معظم الدول العربية، مع وجود بعض  

ل الخليج وباقي الدول األخرى، ورغم أن النتائج أظهرت بعض المجهودات من طرف الدول العربية  الفوارق خاصة بين دو

 في التوجه نحو مجتمع ىالمعلومات إال أنه يتعين عليها بذل مجهودات أكبر للوصول إلى مستوى الدول المتقدمة.

 

 اإلسكوا: االستراتيجية العربية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت حسب رؤية  -5

الدعم لجميع النشاطات والمشاريع والمبادرات التي في إطار التعاون بين اإلسكوا وجامعة الدول العربية فيما يتعلق بتقديم  

التي وضعتها األمم المتحدة واعتمدتها الجمعية العامة   2030تستهدف تسريع عملية تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة  

مقترح األجندة العربية الرقمية: مخطط تمهيدي لالستراتيجية العربية لتكنولوجيا المعلومات    ، أعدت اإلسكوا "2015سنة  

حامال عنوان " رؤية   2020ه النهائية في شهر يونيو  تليخرج في صور  2019واالتصاالت من أجل التنمية المستدامة " سنة  

 لوجيا المعلومات واالتصاالت )األجندة الرقمية العربية( ".اإلسكوا لمنهجية إعداد وتطوير وتفعيل االستراتيجية العربية لتكنو 

 وهذه الوثيقة هي تتويج لمجموعة من الدراسات قامت بها اإلسكوا في السنوات األخيرة مثل: 

 خارطة الطريق العربية لحوكمة اإلنترنيت.  -

 منظور االقتصاد الرقمي في المنطقة العربية. -

 .2030التنمية: اآلفاق العربية في عام التكنولوجيا الرقمية من أجل  -

 . 2019تقرير التنمية الرقمية في المنطقة العربية لعام  -

تقدم وثيقة األجندة الرقمية العربية مقترحا شامال الحتياجات المنطقة العربية فيما يخص تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،  

لعام   المستدامة  التنمية  المتحدة،   2030بما يخدم تحقيق أهداف خطة  وهي عبارة عن تحيين وتطوير    التي وضعتها األمم 

وتتوزع تحليالت  في إطار العمل التشاركي بين اإلسكوا وجامعة الدول العربية،    2016للمنهجية السابقة التي تم وضعها سنة  

 ودراسات األجندة الرقمية على ثالثة محاور رئيسية:

 ا المرتبطة بالدولة: الحوكمة والبنى التحتية. تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والقضاي -

 واالتصاالت والقضايا االقتصادية: االقتصاد الرقمي والتجارة اإللكترونية.تكنولوجيا المعلومات  -

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والقضايا االجتماعية والثقافية اإلعالمية. -

    فيما يلي: هالوتضم هذه االستراتيجية مجموعة من الخطوات نجم
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شهرا من تاريخ تكليف فريق    12تكون مدة إعداد األجندة واالستراتيجية    :األطوار والمراحل الزمنية المختلفة المقترحة    -أ

سنوات من تاريخ   5سنوات، تطبق كمرحلة أولى لمدة    9، وهي تتطلع إلى فترة زمنية تصل إلى  بالمنهجية المعنيالعمل  

الوزراء العرب لالتصاالت والمعلومات، لتتم مراجعة اإلنجاز في العام الخامس من اعتمادها، ثم تحدث  اعتمادها من مجلس  

 .2030سنوات أخرى إلى غاية  4وتعتمد 

سبتمبر    29لفريق العمل يوم    31في االجتماع    اعتماد المقاربة والمنهجية  تم  والشروط المرجعية:وصف إطار العمل    -ب

، وهذه هي الخطوة التمهيدية األولى لبناء إطار العمل والشراكة وتفعيلهما، كما أنها الخطوة األولى التي ينبني عليها  2020

التنفيذ،   وبدء  الموارد  التعبئة  المحتوى  بتطوير  المعنية  والفني  البحثي  للتعاون  المركزية  اآللية  خالل  لألجندة  من  علمي 

والدوليين   اإلقليميين  الفنيين  الباحثين  من  عدد  وبمشاركة  التنفيذية،  العمل  وخطة  العربي الواالستراتيجية  للفريق  داعمين 

 وبالتعاون مع الخبراء والباحثين في اإلسكوا.

لقيام بإدارة عملية التأليف تتحمل اإلسكوا تكلفة تخصيص كوادر للمشروع ل  تقديرات التكلفة المتوقعة للموارد المطلوبة:  -ج

،  الخاص بالمشروع  فضال عن تصميم وإدارة محتوى الموقع اإللكتروني  وصوال إلى الطباعة  واإلعداد وتصميم ورش العمل

وتتحمل الدول العربية المشاركة تكلفة المشاركة في الفريق العربي لبلورة االستراتيجية العربية وفي اللجنة الفنية، كما يساهم  

   الشركاء والمنظمات والجهات الداعمة في األعمال اإلضافية حسب رغبتهم.  

تقوم إدارة المشروع  حة والجهات المساهمة:  وصف أدوار ومهام المنظمات المشاركة في المشروع وحصر الموارد المتا  -د

بالتعاون مع اللجنة الفنية المشتركة ببذل الجهد لتوفير الفرص المناسبة لكل منظمة مهتمة باالنضمام إلى المشروع في الموقع 

تخصصها حسب  المشروع  في  البحثية  مساهمتها  من  استفادة  أعظم  يحقق  الدولي  الذي  لالتحاد  العربي  المكتب  مثل   ،

 التصاالت، االتحاد العربي لالقتصاد الرقمي وقطاع األعمال والمنظمات األخرى.ل

ستحدد نهائيا الهوية المقترحة وما ستتضمنه    توصيف الهوية المقترحة والهيكل المبدئي المقترح لإلستراتيجية المنشودة:  -ه

للفريق أو بالتزامن مع هذا االجتماع، ويمكن  وما لن يدخل في اختصاصها خالل ورشة العمل التأسيسية قبل االجتماع القادم 

المتابعة    –خطة العمل    –محاور العمل    –األهداف الرئيسية والفرعية    –رؤية عامة    -أن تحتوي هذه االستراتيجية على:  

 فيذ. نسياسات الت –والتقييم 

سيتطلب من كل دولة   الفريق ومداها الزمني:تحديد التعاون الفني الضروري والمدخالت المطلوبة من ممثلي الدول في    -و

عربية راغبة في االنضمام إلى المشروع تسمية باحث أو مساعد باحث كنقطة ارتكاز وطنية تعمل بصفة متواصلة مع الخبراء 

صياغة  الفنيين اإلقليميين المنضمين إلى المشروع في إطار بحثي تحدده اإلسكوا بصفتها بيت الخبرة الذي كلف بإدارة عملية  

 وثيقة االستراتيجية.  
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يكون التنسيق البحثي بين اإلسكوا والمنظمات والدول المشاركة ضمن إطار المشروع المزمع    تحديد آلية التنسيق البحثي:   -ز

حيث تقوم اللجنة الفنية المشتركة بتعزيز التواصل البحثي بين إطار تنفيذه ومن خالل الباحثين والخبراء من جميع األطراف،  

العامة  الفريق والمشروع، وبالتشاور مع األمانة  التفاعل بين  العربي من جهة أخرى لتيسير  المشروع من جهة، والفريق 

العامة لإلسكوا   الفنية لمجلس الوزراء العرب لالتصاالت والمعلومات، ومع األمانة  لجامعة الدول العربية بصفتها األمانة 

 (11-4،ص.2020كوا،اإلس)بصفتها المشرف على الفريق البحثي.

        م:2013استراتيجية الجزائر اإللكترونية  -6

في    "  م2013استراتيجية الجزائر اإللكترونية    قامت الجزائر بوضع استراتيجية خاصة بمجتمع المعلومات تمت تسميتها بـ "

م، وتعرف أيضا بمشروع الجزائر 2013م إلى غاية  2008إطار تبني مشروع الحكومة اإللكترونية في الفترة الممتدة من  

االقتصاديين  2013اإللكترونية   العمومية والمتعاملين  المؤسسات واإلدارات  العديد من  التشاور مع  تم  الصدد  م، وفي هذا 

ال والجامعات ومراكز  والخواص،  اإلعالم  العموميين  وتكنولوجيات  العلوم  مجال  في  تنشط  التي  المهنية  والجمعيات  بحث 

من   أكثر  شارك  وقد  لمدة    300واالتصال،  االستراتيجية  هذه  حول  النقاش  إثراء  في  ولعرج   أشهر،  6فرد    )بلعربي 

على عدة مؤشرات وقد تم تقييم وضعية قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصال في الجزائر باالعتماد  (  7،ص.2012،مجاهد

 وهي:

 نشر تكنولوجيا المعلومات واالتصال. –الجاهزية اإللكترونية  – النفاذ الرقمي  –مؤشر الجدوى 

وخلصت النتائج إلى تصنيف الجزائر ضمن البلدان ذات النتائج المتوسطة مقارنة بما هو مسجل في الدول المتقدمة، وهذا ما 

   (130،ص.2016)شاهد وعرابة، كومة اإللكترونية.استدعى وضع استراتيجية وطنية إلنشاء الح

 تتضمن هذه االستراتيجية ثالثة عشر محورا وهي:

 تسريع استعمال تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في اإلدارة العمومية. -

 تسريع استعمال تكنولوجيا اإلعالم واالتصال على مستوى المؤسسات. -

المواطنين من االستفادة من تجهيزات وشبكات تكنولوجيا اإلعالم  تطوير اآلليات واإلجراءات    - الكفيلة بتمكين  التحفيزية 

 واالتصال.

 تطوير االقتصاد الرقمي.  -

 تعزيز البنية األساسية لالتصاالت ذات التدفق السريع وفائق السرعة.  -

 تطوير القدرات البشرية.  -

 تدعيم البحث في مجال التطوير واإلبداع.  -



ARID International Journal of Informetrics and Scholarly Communication (AIJISC) VOL: 2, NO 3, July 2021 

 

75 
 

 ل اإلطار القانوني ) التشريعي والتنظيمي (. تأهي -

 المعلومة واالتصال. -

 تثمين التعاون الدولي.  -

 وضع آليات التقييم والمتابعة.  -

 تحديد اإلجراءات التنظيمية.  -

 ( 2013،السفارة الجزائرية بموسكو) التخطيط والموارد المالية. -

نها لم تهمل تقريبا أي عنصر له عالقة بموضوع تطبيق الحكومة إيجية كما هو مالحظ بالشمول، حيث  وتتميز هذه االسترات

اإللكترونية إال وتمت اإلشارة إليه، ولكن تجسيد مشروع بهذا الحجم يتطلب بالدرجة األولى ثورة في األفكار والذهنيات التي  

الطرق البيروقراطية في التسيير اإلداري للمؤسسات على اختالف  ألفت أساليب العمل التقليدية، وربما هي منتفعة من بعض  

أنواعها، وبالتالي يصبح االنتقال إلى استخدام النظم الحديثة في التسيير باالعتماد على تكنولوجيا المعلومات واالتصال مسألة 

نية التحتية خاصة ما يتعلق  حاسمة، خاصة أنها تعني الشفافية وتقليص دور العامل البشري، فضال عن ضرورة تجهيز الب 

بالتجهيزات والشبكات وتأهيل الموظفين، وعلى الرغم مما بذل في هذا المجال على غرار تحويل الشبكة الهاتفية التناظرية  

إلى شبكة رقمية، إال أن المؤشرات الدولة تشير إلى تأخر البنية التكنولوجية الجزائرية، مما يستدعى بذل المزيد من الجهود 

حدد موقع "سبيد تست"  " فقد  ،  تكنولوجية أفضل على كافة األصعدةير هذه البنية التحتية والعمل للوصول لجاهزية  لتطو

الفائق السرع الترتيب العالمي للدول من حيث سرعة خد ، حيث احتلت الجزائر المرتبة  ADSL ةمة اإلنترنت األرضي 

أصل    174 ا  177من  بعد  عربيا  األخيرة  المرتبة  وهي  بلغت  دولة  تدفق  بسرعة  )عربي    3.92ليمن   " ميغابايت. 

 (  2020سبوتنيك،

 مؤشرات مجتمع المعلومات الخاصة بالجزائر:  -7

،  IDIتصنف الدول على أساس مؤشرات خاصة بمجتمع المعلومات، مثل مؤشر التنمية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  

، وذلك باالعتماد على تقارير قياس مجتمع المعلومات الذي يصدر  IPBومؤشر أسعار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  

بالنظر   وهذا  لالتصاالت،  الدولي  االتحاد  عن  المعلومات  سنويا  تكنولوجيا  خدمات  وتكلفة  التكنولوجية  التحتية  البنية  إلى 

واالتصال، فضال عن نسبة االستخدام والولوج إلى شبكة اإلنترنت وكذا ارتفاع الدخل القومي اإلجمالي للفرد، مع العلم أنه  

 دولة.    169خرى التي يصل عددها إلى  فإن الدولة تتأخر في المرتبة مقارنة مع مثيالتها من الدول األ  IPBكلما يرتفع مؤشر 

، 2017-2010ومن خالل الشكلين البيانيين التاليين يتضح تطور مؤشرات مجتمع المعلومات الخاصة بالجزائر خالل الفترة  

 وكذا مرتبتها الدولية باالعتماد على هذه المؤشرات. 
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 2017إلى غاية  2010: تطور مؤشرات مجتمع المعلومات الخاصة بالجزائر من (1)شكل

 

 

 

 International) 2017-2010: تطور مرتبة الجزائر الدولية باالعتماد على مؤشرات مجتمع المعلومات (2)شكل 

Télécommunication Union,2018) 

 

مرتبة   في  استقرار  هناك شبه  أن  المعلومات، نالحظ  على مؤشرات مجتمع  باالعتماد  الجزائر  مرتبة  لتطور  تتبعنا  وعند 

، مع تراجع نسبي  IDIبالنسبة لمؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات واالتصال    114-102الجزائر الدولية فهي ضمن نطاق  
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، حيث انتقلت الجزائر من المرتبة IPBر تكنولوجيا المعلومات واالتصال بالنسبة لمرتبة الجزائر باالعتماد على مؤشر أسعا

 . 98إلى المرتبة  71

استخدام   محدودية  وكذا  التكنولوجية  التحتية  البنية  تهيئة  مجال  في  الجزائر  تأخر  على  تدل  المؤشرات  هذه  فإن  وعموما 

  تب امرنة مع دول أخرى، فالجزائر تحتل كنولوجيا مقار التكنولوجيا ال سيما شبكة اإلنترنيت، فضال عن ارتفاع تكلفة هذه الت

، وقد يرجع هذا التأخر إلى المستوى االقتصادي للدولة  رير قياس مجتمع المعلوماتاتق  كل  في  ا ودولياعربي  متأخرة نسبيا

المركزي  بشكل عام، فالجزائر ال تزال تصنف ضمن الدول النامية، باإلضافة إلى ضعف السياسات المنتهجة على المستوى

والمحلي، دون أن ننسى نقص الثقافة التكنولوجية لدى أفراد المجتمع عموما، ال سيما لدى مسؤولي المؤسسات ومن يملكون  

 سلطة القرار في الدوائر الحكومية.

 

 النتائج العامة للبحث:  -8

 من خالل ما سبق تم التوصل إلى النتائج التالية: 

 المعلومات أهمية بالغة في معرفة تطور أي دولة في مجال التوجه نحو مجتمع المعلومات. لمؤشرات مجتمع  -

 هناك فوارق في الفجوة الرقمية بين الدول العربية وحتى في الدولة الواحدة.  -

ي العديد المعتمدة في مجال التوجه نحو مجتمع المعلومات ف  واالستراتيجيات  ضعف البنية التحتية التكنولوجية والسياسات  -

 من الدول العربية ومنها الجزائر. 

يرجع بالخصوص لضعف البنية التحتية والذهنيات التقليدية ونقص الثقافة    2013عدم نجاح استراتيجية الجزائر اإللكترونية    -

 المعلوماتية. 

  .2017-2010الفترة  في تأخر مرتبة الجزائر في تقرير قياس مجتمع المعلومات الذي يصدره االتحاد الدولي لالتصاالت -

 

 المقترحات:  -9

 من أجل تحسين وضع الدول العربية في التوجه نحو مجتمع المعلومات نقترح ما يلي:

 ضرورة تبني استراتيجية عربية للتوجه نحو مجتمع المعلومات والتعاون للقضاء على الفجوة الرقمية. -

 وخصوصا لدى صناع القرار.نشر الثقافة المعلوماتية بين أفراد المجتمع،  -

 ضرورة توفر اإلرادة السياسية لتجسيد مشاريع التحول الرقمي في مختلف المؤسسات.  -
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تهيئة البنية التحتية التكنولوجية الضرورية ال سيما شبكة اإلنترنيت والعمل على التحكم األفضل في تكلفة اقتناء واستخدام    -

 التكنولوجيات الحديثة. 

 األفراد وتحسين المنظومة التعليمية لتأهيل الموارد البشرية في المجال التكنولوجي.تكوين  -

 االستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال.  -

 

 خاتمة:

نخلص في النهاية إلى أن االعتماد على مؤشرات مجتمع المعلومات هو من األهمية بمكان لتقييم وضعية توجه الدول نحو 

رها للوصول إلى مجتمع المعلومات،  فاالمنظومة المعلوماتية الواجب تومجتمع المعلومات، فضال عن تحديد نقاط الضعف في  

المنا والسياسات  االستراتيجيات  ثم وضع  في ومن  والمجتمعات  الدول  نجاح  لضمان  الثغرات  األخطاء وسد  لتصحيح  سبة 

 االستفادة من تكنولوجيا واالتصال في تحقيق التنمية الوطنية إلى أبعد مدى.   
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ABSTRACT 

Conferences proceedings are among the most important access methods of scientific 

communication. The development of IT applications in addition to open access caused the 

appearance of new diffusion vessels that suggest the right to access to their content with the least 

restrictions possible. Conferences' sponsors were obliged to make their publications available on 

these new vessels. In the other hand. However, there are many problems that may face these 

proceedings, the most important is the quality of arbitration of these proceedings and the difficulty 

faced to track them. This paper aims to confirm the obligation of making these conferences' 

proceedings of different scientific events available in addition to studying the most important 

problems that may arise.  Moreover, it puts and visualizes a recommendation of an Algerian digital 

platform to manage these scientific events in order to overcome the above mentioned problems. 

The study relied on a descriptive methodology and came up with the conclusions below: 

Conferences proceedings are considered to be one of the main outcomes of scientific 

communication which must be available and open access to users. The study also recommends 

encouraging the development of digital platforms to manage the scientific events because of its 

contribution to raise the quality of researches' arbitration and providing its proceedings to a wide 

range of users. 

 

Keywords: Free access, conference’ proceedings, arbitration, manage scientific events, Algeria 
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 الملخص 

ن ليس كل ما ينشر من مخرجات البحث يصدر في إحيث    ،االتصال العلمي  أهم منافذ  من بين  تعد أعمال المؤتمرات

التطور في مجال تطبيقات تكنولوجيا المعلومات  شكل أطروحات جامعية أو كتب أو مقاالت بدوريات علمية محكمة، وقد أثر  

على العديد من أنماط النشر العلمي من خالل ظهور أوعية نشر جديدة تستند في  ه نحو ما يعرف بحركة الوصول الحروالتوج

التكنولوجيات الحديثة  التأثيرات لم  ،بنائها على  منها    تستثن    وعلى مبدأ الحق في اإلفادة من محتوياتها بأقل قيود ممكنة، هذه 

المؤتمرات حيث وضعت الجهات الراعية لها أمام حتمية إتاحة أعمالها ضمن هذه األوعية الجديدة، إال أن هناك العديد من 

المشكالت التي تواجه هذه األعمال والتي قد تحول وإتاحتها، أهمها جودة تحكيم بحوثها باإلضافة الى صعوبة وتعقد عملية تتبع  

لذلك تهدف هذه الورقة إلى التأكيد على حتمية إتاحة أعمال المؤتمرات باإلضافة الى دراسة أهم    .انعقادهاوضبط أعمالها بعد  

يهدف  تصور مقترح لمنصة جزائرية إلدارة التظاهرات العلمية    ت الدراسةضعقد  و.  اإلشكاالت التي قد تواجه وتصعب من ذلك

:  االستنتاجات كان من أهمها ما يليج الوصفي، وتوصلت لجملة من  اعتمدت الدراسة المنه  .تغلب على هذه المشكالتإلى ال

تم وضع تصور مقترح  وقد    .تعد أعمال المؤتمرات من بين أهم مخرجات نظام االتصال العلمي التي تستوجب التثمين واإلتاحة

ف المشروع المتمثلة أساسا في  ضمن تحديد رؤية ورسالة وأهدايلبناء منصة رقمية إلدارة التظاهرات العلمية الجزائرية، الذي  

رفع كفاءة عملية تنظيم المؤتمرات، وإدارتها عن طريق تيسير عملية تقديم األبحاث للمشاركة، والسماح بتتبع جميع مراحل 

الدراس   .العمل بشكل إلكتروني : التشجيع على تطوير منصات رقمية متكاملة  ة بمجموعة من التوصيات من أبرزهاوتقدمت 

في االرتقاء بجودة تحكيم بحوث المؤتمرات، وإتاحة أعمالها وتعزيز   متنوعةسهامات  إمن    االتظاهرات العلمية، لما له إلدارة  

 اإلفادة القصوى منها.

 

 .الوصول الحر، أعمال المؤتمرات، التحكيم،  إدارة التظاهرات العلمية، الجزائر : الكلمات المفتاحية

 

 

 



ARID International Journal of Informetrics and Scholarly Communication (AIJISC) VOL: 2, NO 3, July 2021 

 

84 
 

 مقدمة 

وتبادل وتشاطر المعارف بين   هم المنافذ التي يعتمد عليها في تفعيل نظام االتصال العلميأالمؤتمرات من بين    تعتبر

التي تستوجب التثمين    العلمي  أهم مخرجات البحث  أحدعقادها  ن األعمال التي تعقب ا  تعدالباحثين على اختالف توجهاتهم، كما  

قصد   لى عقد المزيد من المؤتمراتإعقد إشكاالت البحث زادت الحاجة تشتى المجاالت و فيواإلتاحة، ومع تسارع التطورات 

 جديدة   أوعية معرفيةمن هذا المنطلق بدأ التفكير في    ،المعرفة اإلنسانية  تطويرفي  الفاعلة  المساهمة  واألبحاث  نتائج  ن  يتحس

إلدارة    تقنية  حلوالن التطورات التكنولوجية المتسارعة أفرزت  أمرونة، ويمكن القول  ة وودج المؤتمرات أكثر    أعمالإلتاحة  

في تبني    األكاديميةبأقل قيود ممكنة، في هذا اإلطار بدأت العديد من المؤسسات    ألعمالها  الوصول  إتاحةضبط والمؤتمرات و

 ، ولعل  لها بعد انعقادهاعماألالحر  الوصول وإتاحة  مؤتمراتهادارة إل متكاملة لغرض تصميم وبناء منصات رقميةهذه التقنيات 

وضعه حيز الخدمة من    مع  سيمكن   األخيرا  هذ لتظاهرات العلمية  دارة اشروع منصة جزائرية إلمقترح م  ،هذه المشاريعأبرز  

 الحر  الوصول  تمكينو  هامما سيسهم في االرتقاء بجودة تحكيم بحوث،  ة متكاملةرقميبيئة    داخلالجزائرية    المؤتمراتإدارة كافة  

 . منها القصوى اإلفادةتحقيق و ألعمالها

    الدراسةمشكلة  (1

توسع وتعقد مشكالت البحث، األمر الذي جعل التوجه ينصب  ل  راجعةيشهد المحيط األكاديمي اليوم حركية علمية كبيرة  

االتصال العلمي، من هذا المنطلق   بهدف تحقيقمخرجاتها    إتاحةتثمين و  ت محاولةثممن  أكثر نحو عقد المزيد من المؤتمرات و

فالجزائر ومن خالل مؤسساتها للتعليم العالي والبحث العلمي تشهد سنويا عقد العديد من المؤتمرات في شتى المجاالت والميادين 

الرأل  الوصول الحر  وإتاحة  تثمينو ، وتوسيع مرئيتها،  بإدارتهاالبحثية، فهي بذلك مكلفة   انعقادها، وعلى  غم من عمالها بعد 

ذلك، أبرزها االنتقادات الموجهة لجودة    تصعب منالضرورة العلمية إلتاحة هذه األعمال إال أن هناك العديد من االشكاالت التي  

للتأكيد على حتمية     الدراسةهذه    في ضوء ما سبق جاءت،  أعمالها بعد انعقادها  تتبعو  رصدتحكيم بحوثها، باإلضافة إلى مشكلة  

براز مشروع منصة ذلك، مع إو  مكن أن تحولمن الم التي    المشكالتعمال المؤتمرات وأيضا دراسة أهم  أل  الحر  الوصولتاحة  إ

.  بناء على ما تقدم فإن مشكلة الدراسة يمكن أن  المشكالتللتغلب على هذه مقترح  كنموذجالعلمية تظاهرات  دارة الجزائرية إل

 تتبلور من خالل التساؤالت التالية:  
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 ؟ ا دورها ضمن نظام االتصال العلميم؟ و عمال المؤتمراتأل بالوصول الحرماذا نعني  •

 هي أبرز آلياته؟  ؟ وماتحكيم بحوث المؤتمراتماذا نقصد ب •

 ؟ والوصول الحر ألعمال المؤتمراتل شكاالت التي يمكن أن تحوأهم اإلهي ما  •

 ؟  م بحوث المؤتمرات وإتاحة أعمالهاما هي أبرز اآلليات التكنولوجية المستخدمة في تحكي •

تحكيم بحوث  تظاهرات العلمية في االرتقاء بجودة  دارة المشروع منصة جزائرية إلمقترح  كيف يمكن أن يسهم   •

 ؟  هادوره في تعزيز الوصول الحر ألعمال ما؟ والمؤتمرات

   الدراسةأهمية   (2

يمكن أن اإلشكاالت التي  دراسة أهم  الحر ألعمال المؤتمرات، وكذا    الوصول  آلليات  افي تناولهالدراسة  تتجلى أهمية  

التحكيم العلميالمتعلقة  خاصة تلك  تحقيق ذلك  وتحول   مقترح  استعراض  باإلضافة إلى  ،  تتبع هذه األعمال  وضبط و  بجودة 

في سببا    امن كونه  التظاهرات العلمية كنموذج للتغلب على هذه اإلشكاالت، كما تأتي أهميتهدارة ا مشروع منصة جزائرية إل

 تصال العلمي.اال في تحقيق سهامات مهمةإ من المؤتمرات لما لهاتثمين مخرجات 

 منهجهاو الدراسةأهداف  (3

 :  إلى  الدراسةهدف ت

 التعرف على دور أعمال المؤتمرات ضمن نظام االتصال العلمي. •

 . أعمال المؤتمرات في سياق نظام الوصول الحر للمعلوماتتاحة التأكيد على حتمية إ •

 الوصول الحر ألعمال المؤتمرات.ل والت التي  تحو اشكدراسة أهم اإل •

 . وإتاحة أعمالها بحوث المؤتمراتفي تحكيم التكنولوجية المستخدمة التعرف على أبرز اآلليات  •

امشروع منصة جزائرية إلمقترح  براز  إ • العلمية كنموذج  دارة  أهم  للتغلب  لتظاهرات  التي اكشاإلعلى  الت 

 الوصول الحر ألعمال المؤتمرات. وتحول 

ومعرفة    ،العلميةتظاهرات  الدارة  مشروع منصة جزائرية إلمقترح  الستعراض نموذج  المنهج الوصفي    البحث  اعتمد

، وقد تم جمع بياناته في ضبط جودة تحكيم بحوث المؤتمرات وتعزيز الوصول الحر ألعمالهامدى فاعليته وقابلية استخدامه  
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األجنبية التي تمت زيارتها والبحث في محتوياتها لالطالع واستقراء ما نشر من دراسات وأبحاث  و  العربية  المواقع  بعضمن  

في    الحديثة  التكنولوجياتالبحث على مجاالت ومناحي استخدام    ركزأعمال المؤتمرات، وقد    شر نإشكاالت  تحت موضوع  

 . منها القصوى اإلفادة بهدف تحقيقتحكيم بحوث المؤتمرات وإتاحة أعمالها 

 الدراسات السابقة  (4

نظم إدارة المؤتمرات العلمية ودورها في  تناولت الدراسة    (2010)السيد،  دراسة للباحثة    :(  2010)    األولىالدراسة    -

وتبلورت مشكلة الدراسة في بحث ظاهرة نظم إدارة المؤتمرات ، دراسة للمواصفات الوظيفية :تحكيم ونشر بحوث المؤتمرات

المواصفات أو الشروط التي جودة تحكيم بحوث المؤتمرات ونشرها، كما ركزت على    والدور المتوقع أن تقوم به في ضبط

بحيث يدعم أداء وظيفة إدارة المؤتمر، وإرسال البحوث    ،المؤتمرات العلمية  تحدد أو تصف المتطلبات الوظيفية في نظام إدارة

الدراسة لجملة من النتائج   من جانب المؤلفين، وإدارة عملية التحكيم، ونشر أعمال المؤتمر، وتسجيل المشاركين، كما خلصت 

صادرة عن (  57% )  ، من بينها نسبة  (نظاما(35   2010وحتى    1997عدد نظم إدارة المؤتمرات الصادرة منذ    بلغ:  أهمها

إلى  مؤسسات تجارية الدراسة  العربية األكاديمية والتجارية عن تصميم نظام عربي إلدارة  ، كما توصلت  المؤسسات  غياب 

من إجمالي    (%   74)النظم بمقابل مادي نسبة    ثمثلكما  ،  ةالمصدر محل الدراس تعريب أي من النظم مفتوحة    المؤتمرات، أو

 . ةاللغة العربية ليست من بين اللغات التي تدعمها جميع نظم إدارة المؤتمرات بالدراس، باإلضافة إلى أن النظم مجتمع الدراسة

كما  تناولت هذه الدراسة الملتقيات والمؤتمرات العلمية،    (2020)بوسمينة،  دراسة للباحث  :  (  2015)  الدراسة الثانية  -

بشكل عام مع التفصيل في أحد أنواعها، وهو نظام المؤتمرات    استعرضت هذه الدراسة النظم التي تتولى إدارتها على الخط  

، يتولى هذا النظام تسيير مختلف المراحل التي (PKP)، وقد ثم إنتاجه من طرف مشروع المعرفة العامة  (OCS)المفتوحة  

العلمية بدء التظاهرة  الكاملة لجمهور المستفيدينإمن اإلعالن عنها إلى غاية    اتمر بها  الدراسة  ،تاحة أعمالها  في    وتوصلت 

عبد الحميد مهري على الخط، حيث   2ات والمؤتمرات العلمية بجامعة قسنطينة  إلى انتاج بوابة رقمية تتولى إدارة الملتقي  نهايتها

، وهذا بهدف تسهيل العمل ((OCSتم من خاللها إدارة ملتقى علمي وتوفير أعماله النهائية في شكل وصول حر باستخدام نظام  

ها على الشبكة وبالتالي إضفاء الصبغة  والمستفيدين منها، وكذا زيادة حضور أعمال  إدارتهاعلى مختلف األطراف الفاعلة في  

 . العالمية عليها مما يساعد في تحسين تصنيف الجامعة الحقا.
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المصدر إلدارة التظاهرات تناولت الدراسة النظم المفتوحة    (2019)ناجي،    ة دراسة للباحث:  (  2018الدراسة الثالثة )  -

ونظرا ألهمية تلك النظم في تنظيم  : دراسة تقييمية مع اقتراح رؤية متكاملة إلدارة أعمال المؤتمرات بجامعة القاهرة،  العلمية

التي تعوق تحقيق اإلفادة القصوى منها، باإلضافة إلى ضرورة توفير    تلك الفئة من مصادر المعلومات، والتغلب على المشكالت

المؤتمرا أعمال  إلدارة  متكامل  جاءت    تنظام  إليها،  الوصول  وتيسير  المؤتمرات  أعمال  حفظ  على  يعمل  القاهرة،  بجامعة 

بجامعة   النظم مفتوحة المصدر إلدارة أعمال المؤتمرات العلمية والتخطيط لنظام متكامل إلدارة المؤتمرات العلمية  الدراسة لتقييم

بالمالمح الفنية لنظم إدارة المؤتمرات العلمية، مما يعكس  ضعف اإللمام  :  الدراسة لجملة من النتائج أبرزها، وقد خلصت  القاهرة

النظم، وتفوق نظام الفنية لدعم  النظم تهتم بتقديم اإلمكانيات  التقييم بقائمة  (OCS) حقيقة مفادها أن ليست كل  وفقا لعناصر 

تضمن تحديد رؤية ورسالة   القاهرة، الذيتم وضع مقترح لبناء نظام متكامل إلدارة المؤتمرات العلمية بجامعة  ، كذلك  المراجعة

المؤتمرات، وإدارتها عن طريق تيسير عملية تقديم األبحاث بالمؤتمرات،    وأهداف المشروع المتمثلة في رفع كفاءة عملية تنظيم

 ..جميع مراحل العمل والسماح بتتبع

 مصطلحات الدراسة  (5

 مفهوم الوصول الحر   -

أحد الحلول الالزمة   آليات انبثقت عن مجموعة من المبادرات التي نشأت أساسا ك  عن  الوصول الحر كمفهوم عام عبارة

على    باإلضافة إلى التغلبو بعد فترة قصيرة من ذلك،  ألالتصال العلمي، وتحقيق الوصول الى البحوث العلمية في وقت نشرها  

اد والمؤسسات على تحمل الزيادة المطردة في هذا  وعدم قدرة األفرمشكالت ارتفاع تكاليف االشتراك في الدوريات التقليدية  

 .(2019بين التأييد والرفض،  Open-Access Publishing)الدهشان، النشر العلمى المفتوح المجال. 

 تعريف إجرائي للمؤتمرات   -

هي كل النشاطات العلمية التي تنظم من قبل المؤسسات مثل الجامعات، المراكز، والشركات وغيرها في إطار البحث 

العلمي وهدفها إلقاء البحوث العلمية وعرضها للوصل إلى حلول وتكون إما ملتقيات وطنية أو دولية أو ندوات أو أيام دراسية. 

 . (2019)بوكبشة ، 

على أنها عبارة عن لقاءات علمية وطنية أو اقليمية   ( 2019)الدهشان، المؤتمرات العلمية ما لها وما عليها،    كما يعرفها 

وراق عمل  أو و موضوع معين مع تقديم بحوثأفي جميع المجاالت بهدف دراسة عنوان  تخصصونليها المإيدعى   و عالميةأ
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على غرار   األكاديميةوتقديم حلول لمعالجة قضية ما من قضايا المؤتمر وغالبا ما يتم تنظيمه من خالل المؤسسات العلمية و

  .و الجمعيات العلميةأالجامعات والمراكز البحثية 

 مفهوم التحكيم   -

من قبل خبراء ومتخصصين في المجال، وبذلك   جعةاوالمريعرف التحكيم بأنه عملية إخضاع عمل علمي معين للتقييم 

 . (2017)برني، . للتعميم على مجتمع الدراسة فهو طريقة منهجية للنظر في مصداقية بحث ما ومالئمة النتائج المترتبة عليه

 المؤتمرات   أعمال  أهمية (6

دراسة   األساليب بينت  العلمي    المستخدمة  حول  االتصال  "علومفي  بكلية  التدريس  هيئة  أعضاء  اآللي    بين  الحاسب 

 الباحثين وورش العمل تعد أحد أكثر الوسائل استخداما لالتصال العلمي بين   بجامعة ويسكنسون" أن المشاركة في المؤتمرات

لمؤتمرات لها قيمة علمية في المجال  في مجال علوم الحاسب اآللي، يليها الدوريات العلمية، كما ذكرت الدراسة أن أعمال ا

 .(Shen, 2006) التخصص خاصة بحوث المؤتمرات التي قبلت في مؤتمرات بؤرية فيوتفوق النشر في دوريات علمية،  

من   الكثير  في  الجديدة  للمعلومات  الرئيسية  المصادر  أحد  كونها  في  المؤتمرات  أعمال  أهمية  تتجلى  أن  يمكن  ومنه 

من  و  ثأكثر الوسائل استخداما لالتصال العلمي بين العلماء بحي  اعتبارهاالتخصصات العلمية خاصة التقنية منها، كما يمكن  

الباحثين لتوثيق آخر الدراسات العلمية باإلضافة إلى المساهمة في بناء قواعد بيانات إليصال نتائج  خاللها يتم فسح المجال أمام  

 االكتشافات والبحوث العلمية الحديثة إلى المجتمع المعرفي.

 ألعمال المؤتمرات   لمنصات الوصول الحرنماذج  (7

الرقمي  نوعتت األرشيفات  بين  ما  المؤتمرات  ألعمال  الحر  الوصول  المفتوحةمنصات  إلدارة وا  ة  المتكاملة  لنظم 

 :  تاليالك هذه النماذجويمكن عرض أبرز ، المؤتمرات

• Econf : 

يمكن   فيزياء الطاقة العالية والمجاالت ذات الصلةلوقائع المؤتمرات في  كامال    أرشيفا إلكترونيا  يوفرمستودع رقمي  

الويب عبر  إليه  بواسطة  و ،  (  https://www.slac.stanford.edu/econf/index.html)  الوصول  إدارته  مختبر  تتم 

لصالح وزارة الطاقة    جامعة ستانفوردبإشراف من    ( the SLAC National Accelerator Laboratoryالتسريع الوطني )

إلكترونيكخدمة  األمريكية،   المنشورة    ، وذلك بهدفامجانية للمجتمع العلمي، هدفها توفير مستودع رقمي لوقائع المؤتمرات 

https://www.slac.stanford.edu/econf/index.html
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بما يتماشى والتغييرات ذات الصلة على مستوى نظام   نشر أعمال المؤتمرات والوصول إليها  قتعزيز التغيير الدائم في طر

 (Electronic Conference Proceedings Archive, 2020) .االتصال العلمي

 :  Web of conferencesشبكة المؤتمرات  •

الناشر األكاديمي    2008مشروع تم إطالقه سنة   إلكتروني   (EDP Sciences)من طرف  وهو عبارة عن أرشيف 

امل لوقائع المؤتمرات، يوفر سجال آمنا طويل المدى ( مخصص بالك  https://www.webofconferences.orgمفتوح )

لألبحاث المنشورة، ويقدم حلوال فعالة لنشر وفهرسة أعمال المؤتمرات في مجال الفيزياء وعلم الفلك والهندسة والتكنولوجيا  

ووال المرئية  من  قدر  أقصى  يعطي  كما  الكمبيوتر،  وعلوم  والرياضيات  والكمياء  والبيولوجيا  الصحية  زيادة    علوم  بالتالي 

 . (web of conferences, 2020) .االستشهادات المرجعية من األبحاث المنشورة

• Proceedings of Science : 

، يتم تزويد منظمي المؤتمر به  صا لمتطلبات نشر أعمال المؤتمراتاالستخدامات مصمم خصينظام إلكتروني متعدد  

: الوصول  أبرزها   العديد من المزايا ره  ، يوفر النشر عببشكل إلكتروني  نشر البحوث  تعلى شبكة اإلنترنت لغرض إدارة عمليا

معالجة منخفضة التكلفة لألبحاث على أساس غير هادف للربح مما يؤدي إلى  والمشاع اإلبداعي،    تراخيصالمفتوح بموجب  

معرفات الكائنات   إرفاقإلى لمنظمين، باإلضافة على اعدم فرض رسوم على القراء أو المؤلفين مع فرض رسوم نشر معقولة 

(، تساعد هذه المعرفات خدمات   https://pos.sissa.itعلى الويب )  PoSللقراء على موقع    كل بحث متاحب   (DOIs)الرقمية

أيضا على    ضبط األبحاث بشكل دقيق، وتسهل على القراء العثور على األبحاث التي يبحثون عنها، وتساعدهمعلى  الفهرسة  

 في، المدرسة الدولية للدراسات المتقدمة ومقرها   (SISSA )قبلمن   PoS يتم تشغيل  .ضمان االقتباس منها بشكل صحيح

Trieste مستفيدة من خبرتها الطويلة في مجال النشر عبر اإلنترنت، وإنشاء وتشغيل المجالت اإللكترونية مثل ، JHEP و 

JCAP و JSTAT و JINST و JCOM.،  يشمل PoS   الفيزيائية والفيزياء  جميع العلوم األساسية والتطبيقية، من بينها العلوم

لضمان  تحرير مختصة  لتقييم لجنة    أعمال المؤتمراتتخضع جميع مقترحات نشر  ،  الفلكية والعلوم الرياضية والعلوم اإلحصائية

 (Proceedings of Science, 2020) .عالية الجودة التي تهم المجتمع العلمي أبحاثنشر 

 

https://www.webofconferences.org/
https://pos.sissa.it/
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• EasyChair : 

عن   لنماذج  الدارة  إل  إلكترونينظام  عبارة  مناسبا  لجعله  الميزات  من  العديد  وله  االستخدام  وسهل  مرن  مؤتمرات 

وهي   (EasyChair Ltd)مصمم ومدار بالكامل من قبل    ،أنظمة إدارة المؤتمرات استخداما  ويعد من أكثر  المؤتمرات المختلفة

تم تنفيذ اإلصدار  وتخصصات معرفية،    يشمل المؤتمرات البارزة في عدة مجاالت    2006شركة تأسست في إنجلترا وويلز سنة  

مؤتمرا في عام    66  ، وصوال إلى2004و  2002  ما بينمؤتمرا    12  من طرف  وقد استخدم  ،2002في عام     النظاماألول من  

  EasyChair، يحتوي  األبحاث المنشورةد في عدد المؤتمرات والمستخدمين ورقم واح  النظام  أصبح  2006عام    ومنذ  ،2005

إلى تقديم طلبات المشاركة  تطلبها عملية إدارة المؤتمر، من إدارة لجان المؤتمر )التنظيم، التحكيم(  تعلى جميع المكونات التي  

(  /https://easychair.orgإلى نشر وقائع المؤتمر بعد انعقاده، ويتم تجميع هذه المكونات معا في نفس البيئة على الويب )  

 . مؤتمر تم إدارته من خالل النظامألف    87  أكثر من  مليون مستخدم و  3وباستخدام نفس المنطق، يظم النظام حاليا أكثر من  

(easychair, 2020).   

 العربية  شبكة المؤتمرات  •

متخصصة في نشر وفهرسة وقائع (  /http://arab.kmshare.netمتواجدة على الويب )  منصة إلكترونية  عبارة عن

في بلوك تشين بالتعاون مع بوابة الباحث العربي وبرنامج    وسط وتوثيقها العربية والشرق األ  المؤتمرات التي تعقد في المنطقة

والهندسة والطب   واإلدارةعالية الجودة في مجاالت متعددة مثل االقتصاد    باألبحاثوتختص الشبكة    »ايداع« لتقنية البلوك تشين

وتقوم الشبكة    ،األخرىوالشريعة والتربية والفنون وغيرها من التخصصات    واآلداب  والصيدلة وتكنولوجيا المعلومات والحقوق

لية سريعة وغير آوتوفر الشبكة لمنظمي المؤتمرات    ،بحاث باللغة االنجليزية والعربية والفرنسية والتركيةبنشر وفهرسة األ

ميع الباحثين والمهتمين  وبإمكان ج  مفتوحة المصدروبحاث مفهرسة  بحيث تكون األها  ع مؤتمراتهم من خاللمكلفة لنشر وقائ

كما يمكن اعتبارها الخطوة  قليميا ودولياإو بما يساعد في سرعة انتشارها ووصولها للباحثين عربيا، ى الوقائع مجاناإلالدخول 

 : ، تتجلى أبرز خدمات الشبكة فيالعربيةمعامل تأثير للمؤتمرات بناء نحو األولى 

 فهرسة وقائع المؤتمرات.  •

 خدمات األرشفة لوقائع المؤتمرات. •

 (.  DOIترميز األبحاث المنشورة وإعطاءها رقم )  •

https://easychair.org/
https://easychair.org/
https://easychair.org/
http://arab.kmshare.net/
http://arab.kmshare.net/
http://arab.kmshare.net/
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 (.QRاحصائيات ومتابعة األبحاث باستخدام رمز التحقق السريع ) •

 نشر وقائع الجلسات والتوصيات.  •

 (2021)شبكة المؤتمرات العربية، اإلعالن عن المؤتمرات من خالل خوادم الشبكة.  •

   إشكاالت الوصول الحر ألعمال المؤتمرات  (8

،  تحكيم بحوثهاأبرزها تلك المتعلقة ب  لعل    و،  الصعوباتبالكثير من    إشكاالت الوصول الحر ألعمال المؤتمرات  ترتبط

التحكيم  إحيث   الموجهة أل تعد  ن مدى جودة  االنتقادات  أبرز  يتم  من  وبالتالي ال  بعد  إعمالها  إلى  تاحتها  باإلضافة  انعقادها، 

ه في هذ  ويمكن التفصيل أكثرعملية ضبطها وبثها،     مما يصعب من  ،وتتبع هذه األعمال  رصدب  أساسا    الصعوبات المتعلقة

 : كالتالي  اإلشكاالت

 المرتبطة بجودة تحكيم بحوث المؤتمرات  اإلشكاالت -

 Stanford Academic Council اللجنة الفرعية للمجلس العلمي لجامعة ستانفورد الخاصة بالمكتباتأظهر تقرير 

Committee on Libraries (1999)   الذي جاء فيه أنه لوحظ من الدوريات الجديدة والمجلدات التي تضم مجموعة مؤلفين 

edited volumes وسجالت وقائع المؤتمرات التي تتم إضافتها أن معايير التحكيم قد تضاءل دورها وأصبحت في خطر ، .  

(Committee on Library : Annual Report 1998-1999, 2020)  

من  التحكيم تعد    جودةقد أشارت دراسة حول نظم إدارة المؤتمرات ودورها في تقييم ونشر بحوث المؤتمرات، أن  هذا و

توجه    أبرز التي  ليست جميعها    الوطنيةبالمؤتمرات    المؤتمرات، خاصة  لبحوثاالنتقادات  البحوث  عددا من  تتلقى  قد  التي 

باإلضافة إلى ضعف ارتباطاتها المؤتمر،    تستحق اإلدراج ضمن برنامجوربما ال    المطلوبة  شروط العلمية والمنهجيةلمستوفية ل

  سال الكثير منها من طرف مؤلفيهارقد يتم امن البحوث    بموضوع المؤتمر، أما المؤتمرات الدولية فتتلقى عددا كبيرا  البحثية

 .(2010)السيد،  .جودتهيؤدي إلى ضغط في الوقت المحدد للتحكيم ويؤثر على  ، مماقبل انقضاء اآلجال بفترة وجيزة

الدراساتب  (Meadows, 1998)  الباحث  قاموهذا   ناقشت موضوع  السابقة    استعراض  العلمي    التي  حيث  التحكيم 

، وعدم اكتشاف النتائج  من هيئات بحثية صغيرةفيما يلي: التحيز في التحكيم ضد المؤلفين  تتلخص    مشكالت التحكيم    أنأظهرت  

 .السرقات العلمية أو تأخير النشر إلى أن ينشر المحكمون نتائج أبحاثهم همكذلك صعوبة ضبط المزورة، و
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  برز األسباب التي أمن   يمكن اعتبارهاوالتي  االنتقادات الموجهة لجودة تحكيم بحوث المؤتمرات    ومنه يمكن إجمال أهم

 :  في النقاط التالية ألعمالها بعد انعقادها الحر إتاحة الوصولوتحول 

 .المقابل وجود عدد محدود من المحكمينوفي استقبال عدد كبير من البحوث للمشاركة  •

 .عادل للبحوث بين المحكمين، وإمكانية تعارض المصالح لدى بعضهمالغير التوزيع  •

 .ضعف االرتباطات البحثية بين المحكمين وبين مواضيع البحوث المقدمة للمشاركة •

 .إدارة عملية التحكيم في معظم األحيان بواسطة شخص واحد هو مدير المؤتمر •

 .طرف بعض المحكمينتوظيف الذاتية واالبتعاد عن الموضوعية من  •

 واالنحياز لجنس الباحث أو هويته.  محكمينبعض ال التقلب وعدم تبات •

 بين المحكمين.  نشر أعمال المؤتمرات االختالف في شروط وضوابط  •

 أعمال المؤتمرات  بتتبع المشكالت المرتبطة  -

عبر    يتمال    ن نشرهاإحيث    ، (Grey literature) الرماديمن فئة اإلنتاج الفكري    ضمنتصنف أعمال المؤتمرات  

ما    ، وهذا بدورهالعالميةخدمات التكشيف    من طرف  كشفهايتم  نادرا ما  بالتالي  يتم توزيعها، و   ، لذلك القنوات النشر التقليدية

 .اإلفادة منهاتتبعها، والوصول لها ويؤدي إلى صعوبة 

أنها   حيث أشار إلىتتبع أعمال المؤتمرات ترتبط بمجموعة من المشكالت  عملية  أن    (1988)حشمت،    بين  هذا وكان قد 

في شكل ينشر  منها بينما البعض اآلخر بعض بحوث المؤتمرات ال تنشر على اإلطالق  كذلك ، ةمصدر للفوضى الورقيتعتبر 

تعقد سبل نشرها، كما و  انعقادهابعد   تقارير المؤتمرات ظهورإلى تأخر  ، باإلضافة  يختلف تماما عما قدمت به للمؤتمر فيما بعد

مما يصعب من عملية   أعمال المؤتمرات التي تصدر في شكل كتب تفتقر إلى الكشافات الموضوعية أو كشافات المؤلفينأن  

 التالية:   النقاطفي  يمكن إجمالها المشكالت المواجهةومنه فإن أبرز  استرجاعها واإلفادة منها.

 .تاحة أعمالها الحقاإوث المؤتمرات مما يعقد من عملية ضعف عملية ضبط جودة تحكيم بح •

أهدافها األساسية،   ن النشر ليس منإفئة اإلنتاج الفكري الرمادي حيث  تصنف أعمال المؤتمرات على أنها من   •

 .بعد انعقادها ة الوصول إليهاتاحإلذلك ال يتم 

 .طالق مما يؤدي إلى فقدانهابعض بحوث المؤتمرات ال تنشر على اال •
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 نشر بعض أعمال المؤتمرات في شكل يختلف تماما عما قدمت به للمؤتمر فيما بعد.  •

 افتقار أعمال المؤتمرات التي تصدر في شكل كتب إلى كشافات موضوعية أو كشافات المؤلفين. •

عقد من عملية ضبط أعمالها  عدم توافر البيانات البيبليوغرافية متضمنة مع كل بحث من أبحاث المؤتمر مما ي •

 لتكون صالحة للنشر. 

 (2010)السيد،  مشكالت أخرى متعلقة بالسرقات العلمية وكذلك حقوق الملكية الفكرية. •

  لتظاهرات العلميةدارة اإل جزائريةمشروع منصة مقترح  (9

علم المكتبات   طار متطلبات نيل درجة الدكتوراه فيإ المتوقع تجسيده في و ينالباحث من مقدم مشروعمقترح عبارة عن 

ببناء وتنفيذ منصة رقمية متكاملة تدار من خاللها التظاهرات العلمية الجزائرية، بحيث سيسهم هذا   أساسا  والمعلومات، يتعلق 

، كذلك حلول تكنولوجيةالل وتوظيف  المشروع في االرتقاء بجودة التحكيم العلمي والعمل على حل مشكالته من خالل استغ

 ، بع أعمالهاتعلى ت مما يساعدا  مع كل بحث من بحوثه متضمنة اتالمساعدة على توافر البيانات البيبليوغرافية الكاملة للمؤتمر

 . للمعلومات وبالتالي تحقيق اإلفادة القصوى منهالتكون صالحة للنشر في سياق نظام الوصول الحر وضبطها 

 المقترحالمشروع أهداف ورؤية ورسالة  -

تتجلى أساسا في   المقترح فهيجزائرية إلدارة التظاهرات العلمية  المنصة  ال  مشروع  بخصوص  لكل مشروع رؤية و 

إلدارة المؤتمرات المنظمة من طرف مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي    متاح على الخط المباشر  بناء نظام متكامل  محاولة

عملية تقديم األبحاث    خالل العمل على رفع كفاءة عملية تنظيم المؤتمرات، وإدارتها عن طريق تيسير  وذلك منالجزائرية،  

وهرية فهي تتجلى في السعي إلى تثمين ، أما رسالة المشروع الجبشكل إلكتروني  جميع مراحل العمل  ، والسماح بتتبعللمشاركة

أعمال المؤتمرات بعد انعقادها من خالل توفير حلول تكنولوجية تمكن من تتبعها وضبطها ومن تمت بثها، وبخصوص أهداف 

 كالتالي:  المشروع فهي متعددة ويمكن إجمال أهمها 

 ة.العمل على خلق بيئة رقمية متكاملة إلدارة التظاهرات العلمية الجزائري •

 رقمنة كل اإلجراءات والعمليات المتعلقة بتنظيم التظاهرات العلمية الجزائرية.   •

 نجاز كل المهام المتعلقة بتنظيم التظاهرات العلمية الجزائرية.إالكفاءة في بلوغ  •

 االرتقاء بجودة تحكيم بحوث المؤتمرات العلمية الجزائرية. •
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 تثمين أعمال المؤتمرات الجزائرية من خالل تعزيز مرئيتها وتوسيع دائرة اإلفادة منها.    •

ومحركات    األكاديمية   والشبكات  المنصاتالعمل على فهرسة وتكشيف أعمال المؤتمرات الجزائرية في مختلف   •

 البحث العالمية.

ال • في  العلمي  المساهمة  والبحث  العالي  التعليم  مرئية رفع من تصنيف مؤسسات  زيادة  الجزائرية من خالل 

 أعمال باحثيها.  

 المقترحتصور عام للمشروع   -

جوانب  تقييم الاستقراء مختلف الدراسات التي ناقشت موضوع  نظم إدارة المؤتمرات، خاصة تلك المتعلقة بمن خالل  

توزيع مختلف  ب تسمح    تيالو  بداخلها  آليات تصميم مخططات تدفق العمليات  دراسةبال  التي تناولت  الوظيفية لهذه النظم، وكذلك

خاصة تلك المتعلقة   المؤتمرات  إدارةوكذلك دراسة أهم اإلشكاالت التي تواجه  ،  على األطراف الفاعلة في إدارة المؤتمر  المهام

 لمنصة رقمية متكاملة متاحة عام    تصور  لورةبالباحثان بتاحة أعمالها بعد انعقادها، من هذا المنطلق قام  إبجودة تحكيم بحوثها و

، يتجلى هذا التصور  سمح برقمنة كل العمليات واإلجراءات المتعلقة بإدارة وتنظيم التظاهرات العلمية الجزائريةت  الويبعلى  

، من  بالمؤتمر  المتعلقة  اإلجراءات  كل  لكل مؤتمر علمي مدرج بالمنصة، يسمح بمتابعة  كاملموقع إلكتروني    تخصيصفي  

نشر    صوال إلىالتحكيم، ووإدارة عملية    ،الكاملة  والنصوصتقديم الملخصات  ب   مرورا  ،اإلعالن عن استقبال طلبات المشاركة

انعقاده وفهرستها  وتكشيفها في قواعد   المؤتمر بعد  لتسهيل استرجاعها واإلفادة لالستخدام األكاديم  مفتوحة  بياناتأعمال  ي 

،  المسؤولو  والمحكمالمستخدمين: المؤلف  مع ثالثة أصناف محتملة من    المقترح  التصورعلى أن تتعامل المنصة وفق  منها،  

المنوط به،    مستخدميتم تخصيص واجهة استخدام لكل   للمؤلفينحسب الدور  إرسال  تقديم طلبات المشاركة من خالل    يمكن 

، بخصوص األبحاث المقدمة وأراء المحكمينوقراءة اقتراحات باإلضافة إلى استالم ، ص الكاملة لألبحاثوالنصوالملخصات 

 مكانية كتابة إراجعتها وتقييمها، باإلضافة إلى  والنصوص الكامل لألبحاث المرسلة، ومقراءة الملخصات    للمحكمينيمكن  كما  

الرفض أو  القبول  لتبرير  والتوصيات  المسؤول    بينها   ،التعليقات  داخل يقوم  للمؤتمر  المخصص  اإللكتروني  الموقع  بإدارة 

والتواريخ ومن خالل  ،  المنصة والصور  والشعارات  المظهر  ذات    المحكمينتحديد  والروابط  الراعية  والجهات  والمنظمين 

  أعمال المؤتمر بعد انعقاده  ضبط إمكانية  ، وفي األخير  لكل المهام المنجزةية  مل نسخ احتياطضافة إلى إمكانية ع، باإلالصلة

 .لتكون جاهزة لإلتاحة في سياق نظام الوصول الحر للمعلومات

 ألعمال المؤتمرات  الوصول الحرفي االرتقاء بجودة التحكيم العلمي وتعزيز  المقترح للمشروعالمتوقع  دور ال  -
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العام للمشروع في محاولةيمكن أن يتجلى هذا   جودة تحكيم  ضبط    تمكن من  تقنية  تطوير آليات  الدور وفق التصور 

 . اوإتاحة أعما لها بعد انعقاده ضبط،و ،رصد من كذلكبحوث المؤتمرات و

تخصيص نظام فرعي إلدارة عملية      فيأبرز هذه اآلليات  التحكيم العلمي يمكن أن تتجلى  ضبط جودة  في ما يتعلق ب

للمشاركة المقدمة  البحوث  النظام واجهتحكيم  المشفر  ويوظف  للمحكميناستخدام    ة، يضم هذا  التحكيم  توجيه  و  خوارزميات 

الضبط  اآللي الدقيق للوقت  ، باإلضافة إلى  مجاالت البحوث المقدمة للمشاركةللمحكمين وفق ارتباطاتهم البحثية با  البحوث آلي

 .المخصص لعملية التحكيم

تجهيز أعمال  بعد انعقادها فهي تتجلى في إمكانية  عمال المؤتمرات  أل  تعزيز الوصول الحرآليات ضبط وأما بخصوص  

الكاملة لهذه األعمال  ، من  المؤتمرات وضبطها بيبليوغرافيا لتكون صالحة للنشر الفهرسة والتكشيف اآللي للنصوص  خالل 

، وبالتالي تحقيق أقصى حد من الوصول  PMH)-(OAI  مبادرة األرشيف المفتوح لحصاد الميتاداتا   لوربطها بـ بروتوكو

 البحثية. إمكانية ارفاق ملفات الصوت والفيديو للجلساتواالطالع، باإلضافة إلى  

   النتائج (10

 من النتائج، من أبرزها ما يأتي: جملةعن   الدراسة تأسفر

إلى   • توصلنا  المؤتمرات  الحر ألعمال  الوصول  ناقشت موضوع  التي  الدراسات  استقراء  على  هذه بناء  أن 

 .تاحةالتثمين واإل تستوجبأهم مخرجات نظام االتصال العلمي التي  بين من تعداألعمال 

ها بعد انعقادها وبالتالي إمكانية بأعمالتعتبر جودة التحكيم في المؤتمرات عامل رئيسي في االعتراف  بشكل عام   •

 .في سياق نظام الوصول الحرصالحة للنشر لتكون من عدمه تجهيزها 

الذي تضمن تحديد رؤية   • الجزائرية،  العلمية  التظاهرات  لبناء منصة رقمية إلدارة  تم وضع تصور مقترح 

وأه تيسيورسالة  عن طريق  وإدارتها  المؤتمرات،  تنظيم  عملية  كفاءة  رفع  في  أساسا  المتمثلة  المشروع  تقديم  ر  داف  عملية 

 .إلكترونياألبحاث للمشاركة، والسماح بتتبع جميع مراحل العمل بشكل 

المقترح في التغلب على مشكالت تحكيم   زائرية إلدارة التظاهرات العلميةجال منصة التوقع أن يسهم مشروع ن •

 .الحر للمعلومات ي سياق نظام الوصول، وفي تثمين أعمالها بعد انعقادها وإتاحتها فبحوث المؤتمرات
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أعمال    ضبطفي رصد و  المقترح  لتظاهرات العلميةدارة اجزائرية إلال  منصةاللمشروع  سهامات متعددة  إتوقع  ن •

 .الشبكات والمنصات األكاديمية العالميةتكشيفها ضمن  المؤتمرات و

 التوصيات  (11

 ، من أبرزها ما يأتي: التوصيات عن جملة من  لدراسةا تفي ضوء ما سبق عرضه أسفر

العمل على استخدام نظم إدارة المؤتمرات في تنظيم التظاهرات العلمية الجزائرية واستثمارها، من أجل ضبط  •

 .الخطعلى   أعمالهاة جودة تحكيم بحوث المؤتمرات وإتاح

العمل وفق التصور المقترح  والمنصة  الحرص على توفير اإلمكانيات الالزمة لبدء العمل على تجسيد مشروع   •

 . بعد وضعه حيز الخدمة ديمومته استمراره و   على ضمان

وضعه    فورالمقترح  المنصة    على استخدام مشروع  مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية  تشجيع   •

  .إتاحة أعمالها بعد انعقادهاو ،المؤتمرات تحكيم بحوث رتقاء بجودة الا لدوره المتوقع فينظرا ، حيز الخدمة

من ها  لما ل  للمعلومات  الوصول الحرنظام  تاحة أعمال المؤتمرات في سياق  إل  التحسيس بالضرورة العلمية •

 .في تحقيق االتصال العلميأهمية كبيرة 

تثمين  في    متنوعةمن اسهامات  ا  تظاهرات العلمية، لما لهالمنصات رقمية متكاملة إلدارة    تطويرالتشجيع على   •

 . المؤتمرات وتعزيز اإلفادة القصوى منها أعمال
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ABSTRACT 

 

The study tackled the relationship between intellectual capital and competitive advantage 

achievement through attaining  total quality. Additionally, the significance of the current 

study is evident in light of different aspects such as:  the challenges of globalization and 

openness to the world, the increasing number of organizations and their large size, and the 

resulting intense competition between institutions and companies at all levels. In order to be 

able to reach to a high competitive advantage, the study used the analytical method, which 

relies on deconstructing the basic elements of the topics in question, and then studying them 

in an in-depth manner. The study concluded that knowledge capital is a major resource for 

the organization, and that total quality is the method of management in the organization. It 

aims to achieve cooperation and continuous participation of the organization’s employees in 

order to improve goods or service and activities that achieve customer satisfaction, employee 

happiness and community requirements by controlling inputs and processes. 

The study came out with several recommendations: Firstly, there is a need to understand and 

realize the importance of knowledge capital in today's world. Secondly, there is a need to 

give priority to provide all the necessary requirements for its preservation, development and 

appropriate incentives. Thirdly, there is a need for an informed diagnosis of what constitutes 

knowledge capital from its working human resources. Finally, this will be resulted in 

observing these resources carefully, developing and utilizing them to create sustainable 

competitive advantages. 

Keywords: Relationship, knowledge capital, Achieve, Competitive advantage. 
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 ص ملخال

التعرف و  بين رأس المال المعرفي وتحقيق الميزة التنافسية من خالل الوصول إلى الجودة الشاملة    العالقة  الدراسة  تناولت

 ،  تحديات العولمة واالنفتاح على العالم  المثالعلى سبيل    ،عدد من الحقائق  في ظل    اهمية الدراسة الحالية  وتتجلى.  عليها

وكبر   المنظمات  عدد  منافس   ها،حجم تزايد  ذلك من  نجم عن  األصعدة  ةوما  كافة  على  والشركات  المؤسسات  بين   . شديدة 

عاليةلو تنافسية  ميزة  إلى  الوصول  من  التحليلي  ،  تتمكن  المنهج  الدراسة  العن  والذياستخدمت  تفكيك  على  اصر  يعتمد 

نباط أحكام أو قواعد؛ يمكن  است  يتم  األساسية للموضوعات محل البحث، ومن ثَمَّ دراستها بأسلوب متعمق، وفي ضوء ذلك

 .المشاكل مختلف عن طريقها إجراء تعميمات تساعد في حل

 ،هافي  اإلدارة طريقة  الجودة الشاملة هيأن  و  ،  ي منظمةال  رأس المال المعرفي مورد رئيس    أنوقد خلصت الدراسة إلى  

العاملين المستمرة والمشاركة التعاون تحقيق إلى وتهدف الخدمة السلعة تحسين  لجامن   فيها    من   التي واألنشطة أو 

السيطرة على المدخالت من خالل    سبق  جميع مايمكن تحقيق  و .  المجتمع العاملين ومتطلبات وسعادة رضا العمالء تحقق

ا والعمليات   الوقت  التوقعات  لمناسبفي  وتفوق  بل  تحقق  منتجات  إلى  هامو  .للوصول  دوراً  الشاملة  الجودة  إدارة  اً تلعب 

ً ومحو التنافسية  ريا الميزة  تحقيق  وفي  المنتجات    المعرفي  المال  يمثل رأس،  في  الشاملة  الجودة  تحقيق  في  األساس  حجر 

ضرورة فهم وإدراك أهمية    عدة توصيات منها:بة  الدراس   وخرجت.  دمها المنظمات على مختلف أنواعهاوالخدمات التي تق

اليوم عالم  في  المعرفي  المال  المعرفيالما  سرأب  تمامهاالضرورة  ،  رأس  المتطلبات    ل  كافة  لتوفير  األولوية  وإعطاء 

للحفاظ   لهعليه  الضرورية  المالئمة  الحوافز  لما يشكل رأس مال معرفي من ،  وتنميته وتقديم  الواعي  التشخيص  ضرورة 

 .ةمتداافسية مساالستفادة منها لخلق ميزات تنودها البشرية العاملة لغرض العناية بهذه الموارد وتطويرها موار

 

 إدارة المعرفة ، رأس المال العرفي، الجودة الشاملة، األصول المعرفية ، الميزة التنافسية.: الكلمات المفتاحية
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 مقدمة 

 مما حداث،والعشرين تسارعت األ الواحد القرن  بداية ومع الشديدة، والديناميكية بالتغير تتسم بيئة إلى اليوم مؤسسات تنتمي

 المعلومات نظم في الحادة والثورة والمنافسةوالعولمة   المعرفة اقتصاد ظل وفي المؤسسات، في كمحالت في صعوبة خلق

 جديدة تنظيمية أنماط نحو تتحول المؤسسات أن على حداث كاناأل فرضتها هذه التي للضغوطات ونتيجة واالتصاالت،

هي  المؤسسات هذه فأصبحت المعرفة، دارةإومبادرات   مشروعات عليها بتبني وتؤكد المعرفة، على وتركز مرنة تكون

يمل ومن المنافسة سوق في الرائدة المنافسة،  من يخرج المعرفة  هذه كال  إ سوق   على تركز اليوم ؤسساتم نوحيث 

المال   إلى ظهور أدى مما الملموسة صولاأل بدال من الملموسة غير األصول  القرن هذا تسعينيات في المعرفي رأس 

 .أهدافها على تحقيق المؤسسة قدرة على حقيقيا شراً ؤم ينظر إليه فأصبح

 المادية  ألن األصول  ذلك الحقيقية، الثروة رهاباعتبا الملموسة غير األصول  إدارة الى  اليوم اتالمؤسس أنظار توجهت لقد

هيكلية سواء المعرفية األصول عكس السوقية  القيمة وتنخفض الوقت مرور مع تتآكل بشرية،  فهييعالقات أو كانت   ة 

 .مؤسسةلل قيمة قلخو التنافسية راتالقد وتنمية بناء في األساس

المعرفة إوحيث   التي عنها غنى ال رئيسية أصول والمعلومات ن  استثمار أن ينبغي للمؤسسات  الرصيد  تتعلم كيفية   هذا 

 أجل من الخارجية  لظروفلنقلها بسرعة   كيفية وتعلم بكفاءة، داخليا المعرفة هذه ثم مشاركة ومن جديدة، بطرق المعرفي

 عامال وأصبحت رة،اإلدا في  الحديثة األساليب من المعرفة إدارة عدوت .(2007وي، وحسين، ببال)ال التميز وتحقيق التنافس

وتميزها، وذلك في مؤثرا المنظمات  المرتبطة المعرفة وتنسيق وتنظيم تخطيط خالل من نجاح   المال برأس واألصول 

كأسلوبالمعرفي المنظمة، معرفية قاعدة بناء أساس على يقوم  إداري ،  التيوالخب المعلومات بتحويل لكوذ لدى   رات 

 كافة بكل سهولة المستويات اإلدارية على األفراد بين والنقل للتخزين قابلة رقمية إلى صيغة بها والعاملون تمتلكها المؤسسة

الكفاءة نكيم ما بأقصى منها واالستفادة المعرفة هذه توظيف ثم ومن ويسر، الشهراني،    والفاعلية من   وبهذا،  (2010) 

إلى  ميمقد من يتغير قد بالمنظمات العاملين دور  بأن القول نستطيع التوجه أن  خدمة  يمكن   معارفهم تشكل مبدعين 

 الجهود هذه وضع وكذلك وحفظها ونشرها واستخدامها، وتصنيفها  يجب جمعها  للمنظمة حقيقية أصوال ومهارتهم وخبراتهم

 وهذا اإلبداع من الوتيرة على نفس دافهاأه وتحقيق أداء مهامها في  االستمرار على قدرتها للمنظمة يحفظ إطار تنظيمي يف

 بالغة ميةهأ تكتسي التي المواضيع مهأ من تحقيق الجودة الشاملة ويعتبر،  (2010،  المليجي)  المعرفة إدارة مضمون هو

ً  تحأصب  بل االقتصادية المؤسسات في زايدةومت  هام ومورد كمصدر يالمعرف المالرأس    موضوع وبربط ،هإلي تسعى هدفا

المدخالت   مع ةبالمؤسس في  الشاملة  الجودة  الوصولإحيث  والعمليات والمخرجات. وتحقيق  تعني  الشاملة  الجودة    إلى   ن 

خاليةال مخرجات  إلى  للوصول  والعمليات  المدخالت  على  السيطرة  يتطلب  بدوره  والذي  صفري،  المعيبات،    معيب  من 
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المدخالت   هو المتحكم الرئيس في  ي رأس المال المعرفن  إلخدمية. وحيث  نتاجية واؤسسات االوالذي هو الهدف الرئيس للم

ت للوصول إلى مخرجات ونتائج خالية من المعيبات، لذا وجب دراسة هذا األمر وتوضيح قوة وطبيعة العالقة وفي العمليا

 الجودة الشاملة.    بين رأس المال المعرفي وتحقيق

 مشكلة البحث:

المال   البارزة في    يعرفالميعد رأس  السمات  المعرفـمن  الحالي، عصر ثورة  التكنولوجيـاالعصر  الذكية، حيث    ة وثـورة 

ظـل   فـي  القوميـة  الموجـودات  مـن  المـال  الجديـد  االقتصادأصبح  رأس  وأصـبح  قـو  المعرفي،  يمثـل    تتسـمة  باعتبـاره 

وفي ظل    ،األصعدةوالمجاالت  فـة  داث تغييـر ايجـابي علـى كامؤهلـة يسـاهم إلـى حـد كبيـر فـي إحـالمهـارة الوبالموهبـة  

الثو ظل  وفي  والمعرفية،  االقتصادية  المجاالت  في  واالنفتاح  العولمة  من  رنظام  تتطلبه  وما  المتسارعة،  التكنولوجية  ة 

ال بين  المنافسة  اشتداد  ظل  وفي  معرفية،  المختلفممهارات  أعمالها  ومجاالت  أنواعها  مختلف  على  وحاجة    ة،نظمات 

والشركات تنافسي  المؤسسات  ميزة  تحقيق  يوفرهإلى  ما  وهذا  عالية،  المتقدمة   ة  المعرفة  يمتلك  الذي  البشري  العنصر 

رأس أهمية  على  التعرف  في  تنحصر  الدراسة  مشكلة  فإن  لذا  الت   والمتطور،  الميزة  تحقيق  في  المعرفي  من نالمال  افسية 

 خالل تحقيق الجودة الشاملة.

 : إلىالتعرف هذه الورقة البحثية تهدف  :البحث أهداف

 ل المعرفي.أس المامفهوم ر .1

 خصائص رأس المال المعرفي. .2

 مفهوم الجودة الشاملة. .3

 الجودة الشاملة.  فوائد إدارة .4

 .سيةفأهمية إدارة الجودة الشاملة ودورها في تحقيق الميزة التنا .5

 مفهوم الميزة التنافسية. .6

 .التنافسيةوالميزة  لجودة الشاملةعرفي وإدارة ارأس المال المالعالقة بين  .7

 باآلتي:  البحث ايمكن تلخيص أهمية هذ :البحثأهمية  

 . توضيح مفهوم رأس المال المعرفيالمساعدة في  .1

 نواعها.أ فال المعرفي للمنظمات على اختالأهمية رأس المالمساعدة في فهم  .2

 لشاملة. المساعدة في التعرف على مفهوم الجودة ا .3
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 افسية في ظل نظام العولمة.ملة في خلق الميزة التنعلى أهمية الجودة الشا المساعدة في التعرف .4

 التعرف على العالقة بين رأس المال المعرفي وتحقيق الجودة الشاملة. المساعدة في  .5

 س المال المعرفي للتمكن من المنافسة.  ار في رأماالستث علىالمساعدة في حفز المؤسسات   .6

 : البحث هجيةنم

التحاستخدمت الدرا المنهج  العلمية، من أجل    ليلي، والذي يعتبرسة الحالية  الدراسات  أحد المناهج المتخصصة في تفصيل 

عل وذلك  الواقع،  لمواجهة  لة،  ُمَؤص ِّ لنظريات  ووفقًا  اإلشكاليات،  أو  الظواهر  عن  الغموض  نوعيات    ىإجالء  اختالف 

ْن ثَمَّ توضيح األبحاث العلمية، بما ينظم ترتيب     .اهرةج التي توضح َمكنون الظاألسباب، وبلوغ النتائ المهام، ومِّ

 رأس المال المعرفي:أوال: مفهوم 

ماضي  لفي التسعينات من القرن ا  )Intellectual Capital (IC)( يلقد شاع استخدام مفهوم رأس المال الفكري أو المعرف

مثل  انت المصادر الطبيعية توتحقيق النجاح بعد أن كقدرة المنظمة على المنافسة  باره ممثالً حقيقياً لوأصبح ينظر إليه باعت

 .) P.5 ,1994 ,Stewart  (الثروة الحقيقية للشركات قبل هذا التاريخ

والتي ال يمكن تقليدها بسهولة من قبل المنظمات    ولقد تطور استخدام هذا المفهوم ليمثل القدرة العقلية التي تمتلكها الشركات

المستويات    معظميتمثل بامتالك المنظمة نخبة متميزة من العاملين على    يالمعرفأس المال  ن رإ  Spinderلمنافسة، ويرىا

ا النظام ذوهذه النخبة لها القدرة على التعامل المرن في ظل نظام إنتاجي متطور ولها القدرة على إعادة تركيب وتشكيل ه

 . (p.64, et.al, 1Quinn ,996)  اإلنتاجي بطرق متميزة

الالذي وضع حدوداً   April  وقد وضع المادية والموارد المعرفية )الفكرية(، فقد أشار إلى أن الموارد   فاصلة بين  موارد 

العقارات   المثال  سبيل  على  منها  المنشأة  ميزانية  في  تظهر  التي  الموارد  تلك  كل  تشمل  والمكائن والمادية  التجهيزات 

أ حين  في  وغيرها،  في  والبرمجيات  تمثل  المعرفية  الموارد  المنظمة  ن  التكنثقافة  التجارية  والمعرفة  والعالمات  ولوجية 

المتراكم   التعليم  المنظمة، وكذلك  العاملون في  التي يتقاسمها  العملية  وبراءات االختراع )للعمليات والتصاميم( والمعارف 

 .) P2002,  ,April. 448( والخبرة

 ي: المعرف  المالخصائص رأس ثانياً: 

 :(et.al, Wiig(1997 , ا ويجددهلمعرفي والتي حمن أهم خصائص رأس المال ا

 .غير ملموس .1

 .صعوبة قياسه بدقة .2



ARID International Journal of Informetrics and Scholarly Communication (AIJISC) VOL: 2, NO 3, July 2021 

 

105 

 

 .سريع الزوال والفقدان .3

 .يتزايد باالستعمال. 4

 .قتويمكن االستفادة منه في مراحل وعمليات مختلفة في نفس ال . 5

 .يتجسد في أشخاص لديهم االستعداد لحمله .6

 .له تأثير كبير على المنظمة .7

 ً  ة:الشامل الجودة وم: مفهثالثا

 هذا ونظراتهم إلى تبعا لخلفياتهم آرائهم والمختصين فتتعدد للباحثينُ  بالنسبة المعاني من الكثير الشاملة يحمل مفهوم الجودة

مفهوم ل وقبل التطرق والمبادئ، ماتاإلسها العديد من تقديم في  الخاص أسلوبه منهمل  كل كان الحديث، فقد اإلداري المدخل

 .(2009)الطائي، والعالق،  الشاملة إدارة الجودة  مفهوم تحليل إلى اإلشارة تجدر الشاملة دةجوال إدارة

 أيضا  تصل أو خدمات بل سلع نم تقدمه المنظمة مما وتوقعاتهم والمستفيدين الزبائن رغبات تحقيق بها يقصد:  . الجودة1

 .تلك التوقعات من أعلى ىتومس تقديم إلى محاولة

الشامل2 الدقيق التحديد في بالمنظمة كلها العمل عناصر إدخال بها ديقصة:  .  أو لحاجات والتعريف   المستفيد الزبون 

 .الغايات تلك يققسبيل تح في ممكن وفردي جماعي جهد على بذل والعمل وخدماتها المنظمة سلع ورغباته من

 :يلي ما انذكر منه الشاملة الجودة ارةبإد  الخاصة التعاريف تعددت كما

 :W.Edwarde deming   فتعري

المنظمة اإلدارة هي طريقة العاملين المستمرة والمشاركة التعاون تحقيق إلى وتهدف في   جل تحسينأمن   بالمنظمة من 

 (.2008نصر، )أبو ال المجتمع العاملين ومتطلبات وسعادة مالءعرضا ال تحقق التي واألنشطة أو الخدمة السلعة

 :  N.Chornتعريف

 رضا االلتزام الكامل تجاه مفهوم الشاملة في تعزيز الجودة إدارة المنظمات، وان بإدارة يتعلق فيما للتفكير جديد هي أسلوب

 . (2010، ة)الحراحش العمل مناحي كافة واإلبداع في المستمر التحسين خالل من العميل

نخلص خالل من تقدم  واألسالوا المدخالت تفاعل هي شاملةلا الجودة أن إلى ما  جودة  يب ألفراد  لتحقيق   واألجهزة 

 .للمخرجات

التوقعات،   وتفوق  بل  تحقق  منتجات  إلى  للوصول  بأول  أوال  والعمليات  المدخالت  على  السيطرة  تعني  الشاملة  والجودة 

 :(1لشاملة من خالل الشكل )اويمكن توضيح مفهوم إدارة الجودة 
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 ارة الجودة الشاملة.وم إد: مفه(1) شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.2019)الجمل، المصدر: 

 

 . (2019 ،الجمل)المصدر: 

 ( يتبين أن إدارة الجودة الشاملة تتضمن اآلتي:1من خالل الشكل )

ا1 مدخالت  على  والشاملة  التامة  السيطرة  االنتقالعل.  يتم  المطابقة  تحققت  فإذا  مع  ملية،  وهي  الثانية  المرحلة  الجة إلى 

 دخالت غير مطابقة، يتم تعديلها. وإذا كانت الم المدخالت،

التالية، وهي الحصول  2 المرحلة  إلى  المطابقة يتم االنتقال  فإذا تحققت  المعالجة،  التامة والشاملة على عمليات  السيطرة   .

 الخلل.  أو الرجوع إلى المدخالت لفحصانت المعالجة غير مطابقة، يتم تعديلها، ك على النتائج، وإذا

مرح3 الن.  إلى  لة  الوصول  وتم  المطابقة،  تحققت  فإذا  األداء،  وجودة  التصميم،  لجودة  المنتج  مطابقة  فيها  يتم  والتي  تائج 

تتحق لم  وإذا  الشاملة.  الجودة  قد تحققت  الصفري، تكون  المن  قالمعيب  يتم فحص خطووشالجودة  العملية من جديد، دة  ات 
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 الشاملة: ةالجود إدارة فوائدرابعا: 

)الطائي،   أهمها اآلتي ومن الجودة الشاملة إدارة فلسفة تطبيق وراء من تحققها أن للمنظمة يمكن الفوائد من جموعةك مهنا

 :(2009والعالق، 

 إحداث دون ار أعلىالبيع بأسع من الجودة يمكن في يتحقق الذي نفالتحسي  :سةالمناف  على والقدرة الربحية في تحسين .1

ويزيد الزبائن لدى يفعن فعل رد التسويق،  ثم كمية من وتكاليف  ومن  ربحية  المبيعات،   على والقدرة المنظمة تزداد 

 .التنافس

زيادة 2  العمل أكبر قدرة تفرز الشاملة الجودة إدارة نإ حيث:  التنظيمية الفعالية .  تحسينا يماعجل ا على   في لتحقق 

 دوران معدل يقل وبهذا اإلدارة والعاملين، بين العالقة لمشاكل، وتحسينحل ا في العاملين لجميع   أكبر  وإشراكا االتصاالت

 ة. المنظم إلى وانتمائهم ويزداد والء العاملين العمالة

 من  جزء هم وإشباعها والذين لزبائنات ابغور احتياجات معرفة على تركز الشاملة الجودة إدارة إن  :الزبون رضا . كسب3

 . العامة  الصحةالبيئة و على ةالمحافظ في كذلك وتعمل تمعمجال

 في المستقبلية دائما رغبات الزبائن وتطلعاتهم يتبنى متكامل نظام الشاملة الجودة إدارة التنافسي للمنظمة: المركز . تقوية4

وبالوقت   المناسب وبالسعر ئنالزبا طلب جودة عالية وفق ذات منتوجات يمدقعليه ت يترتب  والذي تقوم بتصنيعه الذي المنتج

 عن المنافسين، تميزاً  أكثر المنظمة ويجعلها ايجاباً على المنتوج والذي ينعكس  بهذا التصاقا أكثر  ا يجعلهممم الذي يناسبهم

 .حصة سوقية أكبر على والحصول

التوالمنظ محطة وصول وليست رحلة هي  الشاملة ةدالجو إدارة إن:  المنظمة  حيوية على . المحافظة5  وفق تعمل يمة 

 جودة  وكذلك اإلنتاجية العمليات التجديد في دائما  منها يتطلب بل محطة معينة عند الوقوف عدمدائما   منها لبيتط الشعار

 .منتجاتها

 أهمية إدارة الجودة الشاملة ودورها في تحقيق الميزة التنافسية:  خامساً:

إدا ال  ةرتلعب  فيالجودة  ومحوريا،  هاماً  دوراً  بح  شاملة  التنافسية،  الميزة  أليتحقيق  يمكن  ال  ا  يث  تحقيق  لميزة  منظمة 

النقاط  في  التنافسية  الميزة  تحقيق  في  الشاملة  الجودة  أهمية  ويمكن توضيح  الشاملة،  الجودة  إلى  الوصول  دون  التنافسية، 

 التالية: 

مهم1 عنصر  الشاملة  الجودة  األ  ،.  وتطبخيجب  به  إدذ  عمل  وأن  اإلنتاج،  لتحسين  التيقه  مع  يتنافى  ال  الجودة  دقيق  ارة 

 .بل يؤكد عليها والمراقبة
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 ن يقومون بالتعرف على حاجات ورغبات العمالء. و. المدير2

 الوقت واألداء الوظيفي. من إدارة كل وفاعلية الشاملة الجودة إدارة أبعاد بين عالقة . توجد3

 لعاملين. ا رة الجودة الشاملة والشركات على طبيق إدات . وجود عالقة بين4

منظمات  5 تمتاز  التحو.  بأسبقياتالصناعات  لتطبيقها    يلية  نتيجة  عالية،  التنافسية  تنافسية  العناصر  استراتيجيات  جميع 

 المهمة وهي: )الجودة الشاملة، مرونة األداء، التكلفة المنخفضة، التسليم على الوقت، دعم االبتكار(.

 لتنافسية.ا األسبقيات تحقيق في ملينعاال لدى التنظيمي وجود أثر إيجابي للوالء .6

 التنافسية. األسبقيات في تحقيق يجابي لتطبيق مشاركة العاملينإ أثر جود. و7

 وبنسب متفاوتة. بالمؤسسة الوظيفي األداء على الشاملة الجودة دال ألبعاد إدارة . وجود أثر8

 التنافسية. زةالمي وتحقيق للبيئة االستراتيجي التحليل  نبي دالة .  وجود عالقة9

 وسياسات وبرامج( وتحقيق خطط رئيسة، أهداف رسالة،  (:  االستراتيجي التخطيط عناصر فروت بين دالة قةعال . وجود10

 التنافسية. الميزة

 ةالتكلف التمايز، اإلبداع، )  في: لمتمثلةا وتحقيق الميزة التنافسية االستراتيجي التخطيط ممارسة بين دالة عالقة ووجود .11

 للشركات. األقل(

فاعليته   وزيادة وتنظيم األداء التنافسية، الميزة تعزيز على اتالشرك تساعد عامة فلسفة إدارية تعد الشاملة لجودةا إدارة .12

 .التنافسية المستويات أفضل تحقيق بهدف

الجودة تطبيقات نإ .13 من في  تساعد الخدمية تاالشرك في  الشاملة إدارة  واالحتفاظ الضغوطات التخفيف   التنافسية 

 والعمالء.  الخدمية بين الشركة االتصال وتوثيق العمل، أداء وتحسين وتقليل التكلفة بالعمالء،

 والتوزيع.  تكلفة اإلنتاج وتخفيض جودة اإلنتاج في تهتم فإنها التصنيع شركات الشاملة في الجودة إدارة تطبيقات .14

 حيث تتأثر واألداء التنظيمي، التنافسية اياالمز من كل تحسين على إيجابي ثيرتأ لها الشاملة الجودة إدارة . ممارسات15

  الشاملة. إدارة الجودة ممارسات تطوير وتنمية أهمية تكمن هنا ومن الشاملة، الجودة إدارة استراتيجيات في  التنافسية المزايا

 المتسارعة فيالتغييرات   لمواجهة بد منه  ال ريعص متطلب يعد الجودة الشاملة إدارة رساتاومم . اعتماد استراتيجيات 16

 البيئة التسويقية. 

المزايا على إيجابية أثار لها الشامة الجودة إدارة . ممارسات17  ضمان جودة اإلنتاج، خالل  من التنافسية، وذلك تعزيز 

 ة. المزايا التنافسي الشركة منح في يساهم يذرضا العمالء ال وتحقيق التنظيمي، األداء وتحسين
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 وزيادة تعظيم األرباح بهدف  الجودة الشاملة الجديدة إلدارة الممارسات تبني الحجم طةوالمتوس رةالصغي . المؤسسات18

 .الشركة نظامها في هيكلة وإعادة األداء، وتحسين اإلنتاجية،

 قيقوتح في المؤسسة، نظيميالت األداء، وإدارة الهيكل تحسين بير فيك. استراتيجيات إدارة الجودة الشاملة كان لها دور 19

 وتجاوز توقعاته. عمالءال رضا

ً  دوراً  تلعب الجودة الشاملة . إدارة20  وتعظم لها، من العالمة التجارية للمؤسسة، وتحسن تنافسية ميزة تحقيق في جوهريا

  .أرباحها

 ياسةس وتبني المدى الطويل، العمالء على  خدمة على تركز التي عملياتلتطوير ا على  تنطوي الشاملة الجودة . إدارة21

 الكمية األساليب وتطبيق الجماعي، وديناميكية وتشجع العمل إيجابية بيئة عمل وتخلق والتطوير المستمر، التحسين ةوثقاف

 كل الموظفين. من والبراعة اإلبداع من واالستفادة والتقنيات التحليلية،

 الميزة التنافسية:  ممفهوسادساً: 

 .أصحاب االختصاص مختلف وجهات نظر تقدم التعاريف  بعض بعرض مسنقو التنافسية الميزة مفهوم على للتعرف

 في تجعلها  التي  االستراتيجيات  صياغة وتطبيق على المنظمة إلى قدرة التنافسية الميزة مصطلح يشير  األول: التعريف-

حيث نفس في لعاملةااألخرى   للمنظمات بالنسبة أفضل مركز االستغاللخال من تتحقق الشروط   مختلفل األفضل ل 

 .المؤسسة بها تتمتع التي واإلمكانيات الكفاءاتورات القد

إلى بمجرد التنافسية الميزة تنشأPorter  الكاتب   حسب  الثاني: التعريف- المؤسسة   أكثر طرق جديدة اكتشاف وصول 

 .(2002)حيدر، بداع لعملية اإل المؤسسة أي بمجرد إحداث ين،سالمناف قبل من المستعملة بتلك فعالية

 المناسب، الوقت وفي المناسب وبالسعر بالنوعية الجيدة الصحيحة والخدمات  السلع إنتاج على القدرة هي ثالث:ال التعريف-

 مجموع تمثل لتنافسيةاالميزة   أن كما األخرى، كفاءة مقارنة بالمؤسسات أكثر بشكل المستهلكين تلبية طلبات يعني وهذا

المنت يتصف التي تالصفا أو الخصائص أوبها  ويعطيالعال وج  المباشرين  منافسيها على التفوق بعض المؤسسة مة، 

 . (2004)الداوي، 

 المؤسسة، التميز الذي تملكه والتقنيات ومظاهر المهارات عن تعبير هي التنافسية الميزة أن  من التعريفات السابقة    يتضح

 المؤسسة ويؤهل المنافسون، ما يقدمهأكبر م  افعوالمن اإلشباع من ستوىم  تحقق للعمالء وخدمات منتجات  في بلورتت والتي

 سوقية حصة على الحفاظ مع منخفضة،  اجد مرتفعة وتطبيق أسعار ربح هوامش على الحصول منها عدة مزايا إلى تحقيق

 .يمكن ما أطول والبقاء والنمو أكبر



110 

 

ل تبوأ مركز متقدم بين  وذلك من أجعلى اختالف أنواعها،    ميزة التنافسية أصبحت هدف كل المنظمات لأن ا  مما تقدميتضح  

 مثيالتها في نفس المنظمات المماثلة، وخصوصا في ظل نظام العولمة واالنفتاح، وشيوع االتصاالت الرقمية بشكل واسع.

 :والميزة التنافسية الشاملة  )الفكري( وإدارة الجودة سابعا: العالقة بين رأس المال المعرفي

المنظمات على تحقيق الجودة الشاملة في المنتجات والخدمات التي تقدمها  األساس في  حجر    (الفكري)  المعرفييمثل رأس  

و أنواعها،  وكذلك   بمامختلف  المدخالت،  على  الشاملة  السيطرة  يتطلب  معيبات،  دون  الشاملة  الجودة  إلى  الوصول  أن 

عمليات والسيطرة  فإن هذه الة عالية )معيب صفري(،  العمليات، للحصول على مخرجات ذات جود  ىالسيطرة الشاملة عل

يمتلك  الذي  البشري  العنصر  يوفره  ما  وهذا  مبدعه،  ومعرفية  فكرية  مهارات  تتطلب  مستمر  بشكل  وتحسينها  وتطويرها 

 المعرفة المنشودة.

بدوره   فهذا  المخرجات،  في  الشاملة  الجودة  تتحقق  ويوعندما  منافسة  مرتبة  المنظمة  تبوأ  إلى   بين  ؤدي  مرتفعة  مرتبة 

منظمات المنافسة، حيث أكدت العديد من الدراسات التي أجريت األثر اإليجابي الذي تحدثه الجودة الشاملة في  تها من المثيال 

فلسفة   تعد الشاملة دةوالج إدارة أن إلى(  Al-Qudah, 2012)  الكوده  تحسين الميزة التنافسية للمنظمات، فقد بينت دراسة

أفضل   تحقيق فاعليته بهدف وزيادة األداء وتنظيم التنافسية، الميزة زتعزي ة علىتصنيع األدوي  شركات عدتسا عامة إدارية

دراسةالتنافسية المستويات وبينت  أن  (Korankye, 2013)  كورانكي  ،  إلى  الجودة إدارة إلى  تسعى   تحقيق الشاملة 

 المقارنة أن أظهرت وقد  والفاعلية،والكفاءة   واالبتكار ةوالجود والموثوقية التكلفة في مجاالت  ر المستم والتقدم التحسين

الجودة تطبيقات الضغوطات في تساعد الخدمية الشركات في الشاملة  إدارة  من   بالعمالء، واالحتفاظ التنافسية التخفيف 

 الشاملة في الجودة إدارة تطبيقات  أما والعمالء،  الخدمية ة بين الشرك وتوثيق االتصال العمل، أداء وتحسين  وتقليل التكلفة

،  (Ware, 2014)  وير  ، كما أظهرت دراسةوالتوزيع اإلنتاج تكلفة وتخفيض جودة اإلنتاج في تهتم فإنها عكات التصنيشر

 خالل من وذلك ،تعزيز المزايا التنافسية على إيجابية أثار لها الشامة الجودة إدارة أن ممارسات   (2017،حسن)ودراسة  

، كما التنافسية المزايا الشركة منح في يساهم العمالء الذي وتحقيق رضا التنظيمي، األداء سينوتح جودة اإلنتاج، ضمان

في    الشركات تنافسية مستدامة لدى ميزة تولد أن الشاملة، يمكن الجودة إدارة أن  (Gitangu, 2015)  جيتانجو  بينت دراسة

 تحسين ور كبير فيكان لها د  إدارة الجودة الشاملة  أن استراتيجيات  (Daru, 2016)  دارو  اسةرنيروبي، وأخيراً بينت د

 دوراً  تلعب الجودة الشاملة إدارة وأن وتجاوز توقعاته، العمالء رضا وتحقيق المؤسسة، في الهيكل التنظيمي وإدارة األداء،

 ً  أن إلى النتائج أشارت كما   .أرباحها وتعظم لها، تجاريةل من العالمة ا وتحسن للمؤسسة، تنافسية ميزة تحقيق في جوهريا

 وثقافة وتبني سياسة الطويل، المدى العمالء على خدمة على  تركز التي تطوير العمليات تنطوي على  شاملةال الجودة إدارة
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المستمر،  التحسين وتشجع إيجابية عمل بيئة وتخلق والتطوير  الكمية  يبلاألسا وتطبيق الجماعي، العمل وديناميكية 

 (:2، ويمكن توضيح ذلك من خالل الشكل )الموظفين  كل من راعةوالب من اإلبداع تفادةواالس  التحليلية، والتقنيات

 

 وتحقيق الميزة التنافسية المعرفي ل(: العالقة بين رأس الما2) شكل

 

 

 

 

 

 

 (.2020المصدر: اعداد الباحث )

نواعها، فهو  أسية للمنظمات على مختلف في هو أساس الحصول على الميزة التنافعر( أن رأس المال الم2يتضح من الشكل)

إلى   الوصول  في  القصور  أو  النقص  حال  وفي  التنافسية،  الميزة  تحقيق  وبالتالي  الشاملة  الجودة  إلى  المنظمة  يقود  الذي 

 تعديل والتحسين المستمر. الالجودة الشاملة أو الميزة التنافسية يتم العودة إلى رأس المال المعرفي إلجراء 

 

 : نتائجال

استعراض المتاح من األدب اإلداري حول مفهوم المعرفة ورأس المال المعرفي وإظهار أهمية كون   تمفي إطار هذا البحث  

المعاصرة  للمنظمات  تنافسية  ميزات  يمثل  المعرفي  المال  الشاملة  رأس  الجودة  تحقيق  خالل  من من  االنتقال  ويالحظ   .

داع  بيدي قائم على تحقيق تميز نوعي وإافسي تقلنلسلع والخدمات في إطار تلى المنظمات كوحدات تنافسية تقدم اعالتركيز  

ملموسة  غير  أسس  على  قائمة  تنافسية  ميزات  تخلق  أن  تحاول  معرفية  نظم  المنظمات  هذه  اعتبار  إلى  مستمر  وابتكار 

  كن استخالص االستنتاجات التالية:موجديدة وهو أمر غير معهود في الفترات السابقة. وهكذا ي

المستويات وهذه النخبة لها القدرة على   معظمنخبة متميزة من العاملين على في بامتالك المنظمة ر. يتمثل رأس المال المع1

 التعامل المرن في ظل نظام إنتاجي متطور ولها القدرة على إعادة تركيب وتشكيل هذا النظام اإلنتاجي بطرق متميزة. 

 

 رأس المال المعرفي

 

 الجودة الشاملة

 

 الميزة التنافسية
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المال المعرفي مورد رئيس للمنظمر.  2 صعب قياسه بدقة، ويتجسد في أشخاص لديهم ية وهو مورد غير ملموس، و أس 

 .االستعداد لحمله، وله تأثير كبير على المنظمة

 بالمنظمة من العاملين المستمرة  والمشاركة التعاون تحقيق إلى وتهدف في المنظمة اإلدارة . الجودة الشاملة هي طريقة3

 المجتمع. وهي أسلوب  العاملين ومتطلبات  عادةس و رضا العمالء تحقق التي واألنشطة أو الخدمة السلعة تحسين  لجأمن  

 من العميل رضا االلتزام الكامل تجاه مفهوم الشاملة في تعزيز الجودة إدارة نإالمنظمات، و بإدارة يتعلق فيما للتفكير جديد

واألجهزة   واألفراد واألساليب خالتالمد تفاعل ، وهي عبارة عنالعمل حيامن كافة واإلبداع في المستمر التحسين خالل

 .للمخرجات لتحقيق جودة

 . .الجودة الشاملة تعني السيطرة على المدخالت والعمليات أوال بأول للوصول إلى منتجات تحقق بل وتفوق التوقعات4

 تحسين مها:)أه ومن الجودة الشاملة إدارة فلسفة تطبيق وراء  من تحققها أن للمنظمة يمكن الفوائد من . هناك مجموعة5

 المنظمة(.  حيوية على التنافسي للمنظمة، المحافظة المركز الزبون، تقوية رضا التنظيمية، كسب الفعالية دةاالربحية، زي

 ..تلعب إدارة الجودة الشاملة دوراً هاماً ومحوريا، في تحقيق الميزة التنافسية6

التنافس  أصبحت  .7 أنوايالميزة  اختالف  المنظمات على  أم خدماتي:  عهاة هدف كل  تبوأ مركز ة)انتاجية  أجل  (، وذلك من 

الرقمية  االتصاالت  وشيوع  واالنفتاح،  العولمة  نظام  في ظل  المماثلة، وخصوصا  المنظمات  نفس  في  مثيالتها  بين  متقدم 

 بشكل واسع. 

المنظمات  تقدمها  لشاملة في المنتجات والخدمات التي  ا( حجر األساس في تحقيق الجودة  الفكري)  المعرفي يمثل رأس  .  8

أن الوصول إلى الجودة الشاملة دون معيبات، يتطلب السيطرة الشاملة على المدخالت، وكذلك    بماف أنواعها، ولعلى مخت

صفري(،   )معيب  عالية  جودة  ذات  مخرجات  على  للحصول  العمليات،  على  الشاملة  والسيطرة  والسيطرة  العمليات  هذه 

تتطلبو مستمر  بشكل  وتحسينها  م  تطويرها  ومعرفية  فكرية  يمتلك بمهارات  الذي  البشري  العنصر  يوفره  ما  وهذا  دعه، 

 المعرفة المنشودة.

س المال المعرفي هو أساس الحصول على الميزة التنافسية للمنظمات على مختلف أنواعها، فهو الذي يقود المنظمة  .رأ9

ى الجودة الشاملة أو الميزة لص أو القصور في الوصول إيق الميزة التنافسية، وفي حال النق قإلى الجودة الشاملة وبالتالي تح

 التنافسية يتم العودة إلى رأس المال المعرفي إلجراء التعديل والتحسين المستمر. 

   :توصيات البحث

 .ضرورة فهم وإدراك أهمية رأس المال المعرفي في عالم اليوم.1
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المنظم2 اهتمام  ضرورة  المال  ا.  برأس  أنواعها  اختالف  على  األولويت  وإعطاء  المتطلبات    ة المعرفي،  كافة  لتوفير 

 الضرورية للحفاظ على رأس المال المعرفي وتنميته، وتقديم الحوافز المالئمة له. 

العاملة  .3 البشرية  من مواردها  معرفي  مال  رأس  يشكل  لما  الواعي  التشخيص  أهمية  المنظمة  إدارة  تدرك  أن    ضرورة 

 .ميزات تنافسية مستدامة ها واالستفادة منها لخلقلغرض العناية بهذه الموارد وتطوير

استقطاب رأس  4 في  أهمية  لها من  لما  للمعرفة،  إدارة خاصة  بإيجاد  أنواعها  المنظمات على اختالف  تقوم  أن  . ضرورة 

 .المؤسسي المال المعرفي المطلوب للوصول إلى الميزة التنافسية والتميز
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ABSTRACT 

 

The purpose of this paper is to report the findings of a study of information-seeking behavior 

among a group of Arab postgraduate students in social science and humanities disciplines. The 

paper also explores information-seeking styles and examines how information seeking is 

affected by external factors. The study employed a qualitative approach to explore information-

seeking behavior in the sample and the sources of information used to obtain scholarly 

information. A sample of 33 participants was interviewed to elucidate the information-seeking 

behavior of the Arabic language speakers. The analysis of the interviews revealed that the 

participants use different methods to find information on the internet. These methods vary from 

using search engines to using sites that provide pirated scholarly papers. The data showed that 

most of the sample students use search engines and databases provided by their universities, 

but they should be trained in research ethics to avoid unacceptable research practices. The 

results also indicate that searching in other languages represents a challenge for Arab 

postgraduates in the social sciences and humanities. This study was conducted with social 

science and humanities postgraduates as part of a series of studies aiming to explore Arab 

language speakers' scholarly practices. The information-seeking behavior of science disciplines 

may differ, as the teaching language is mainly in English. This study contributes to the field by 

expanding our understanding of how non-English language speakers seek scholarly 

information and what sources are used to obtain the scholarly papers.  

Keywords- Information Seeking, Arab postgraduates' information-seeking behavior, 

Searching practices, Information needs.    
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 ص لخالم

تهدف هذه الدراسة  استعراض  سلوك البحث عن المعلومات بين مجموعة من طالب الدراسات العليا العرب في تخصصات 

أيًضا أساليب البحث عن المعلومات وتفحص كيفية تأثر البحث عن العلوم االجتماعية والعلوم اإلنسانية. تستكشف الورقة  

من أجل تحقيق أهداف الدراسة استخدمت الدراسة المنهج النوعي حيث تم إجراء مقابالت مع    المعلومات بالعوامل الخارجية.

كشف تحليل المقابالت  مشارًكا من الطالب  لتوضيح سلوك البحث عن المعلومات لمتحدثي اللغة العربية. وقد    33عينة من  

أن المشاركين يستخدمون طرقًا مختلفة للعثور على المعلومات على اإلنترنت. تختلف هذه األساليب من استخدام محركات 

البحث إلى استخدام المواقع التي تقدم أوراقًا علمية مقرصنة. وأظهرت البيانات أن غالبية طالب العينة يستخدمون محركات  

انات التي توفرها جامعاتهم، ولكن مع ذلك وجدت الدراسة أنه يجب تدريبهم على أخالقيات البحث لتجنب  البحث وقواعد البي

الممارسات البحثية غير المقبولة. كما تشير النتائج إلى أن البحث بلغات أخرى يمثل تحديًا لطالب الدراسات العليا في العلوم  

ب الدراسات العليا في العلوم االجتماعية واإلنسانية كجزء من سلسلة أجريت هذه الدراسة مع طال  االجتماعية واإلنسانية.

في  المعلومات  عن  البحث  سلوك  يختلف  قد  العربية.  باللغة  للمتحدثين  العلمية  الممارسات  استكشاف  إلى  تهدف  دراسات 

لدراسة الحالية تساهم تخصصات العلوم، حيث أن لغة التدريس تكون بشكل أساسي في اللغة اإلنجليزية. ويمكن القول أن ا

العلمية وما هي   المعلومات  باللغة اإلنجليزية عن  الناطقين  المتحدثين غير  لكيفية بحث  المجال من خالل توسيع فهمنا  في 

 المصادر المستخدمة للحصول على األوراق العلمية. 

 

لبحث عن المعلومات ، ممارسات البحث عن المعلومات ، سلوك طالب الدراسات العليا العرب في ا  -الكلمات المفتاحية  

 البحث ، احتياجات المعلومات.  
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Introduction  

Searching and locating scholarly information are necessary skills for postgraduates to progress 

in their research and writing. Thus, studies have focused on academics and researchers' 

information-seeking behavior to understand information needs, ways of seeking information, 

strategies used to find relevant information, and methods of retrieving information resources 

(Ellis, 1989; Foster, 2004; Gunasekera & Balasubramani, 2019; Wilson, 1981).  

Studies focused on information seeking have explored different categories of researchers, such 

as social science, science, humanities, distance learners and postgraduates (Buchanan et al., 

2005; Mai, 2016; Spezi, 2016; Tury et al., 2015); the factors that affect information seeking 

behavior (Desta et al., 2019; El-Maamiry, 2020; Kuhlthau, 1991; Robson & Robinson, 2013); 

the ways that researchers evaluate and assess retrieved information (Nicholas et al., 2015); and 

the types of resources used by researchers (Khan et al., 2019; Nicholas, Boukacem‐Zeghmouri, 

et al., 2017; Shehata. et al., 2015a). As a result, these studies have provided a better 

understanding of the different approaches that individuals use to seek information and of the 

resources they use in scholarly research.  

Arab scholars' information-seeking behavior has not received the same attention; in the 

literature in the field, few studies have explored the information-seeking behavior of Arabic 

language speakers (Al-Wreikat et al., 2015; Elgllab. & Shehata., 2017; Mansour, 2017; 

Mansour & Alkhurainej, 2011; Shboul & Issa, 2016). These studies attempted to understand 

how Arabic language speakers seek information, but none of them aimed to explore where 

those users find information or how they obtain it.  

The current study is mainly focused on Egyptian postgraduate students in the social science 

and humanities disciplines. The study aims to understand what methods Arabic-speaking 

postgraduates use to find information and how they obtain papers. The study is part of a series 

of studies that explore the reading behavior, information-seeking behavior and publishing 
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behavior of social science and humanities scholars and postgraduates in Egyptian universities  

in order  to expand our knowledge of current scholarly practices in the Arab region.  

Literature review  

Information seeking behavior has been a subject of many studies aiming to understand, 

describe and model the behavior of different segments of the information community (Bukhari 

et al., 2020; Foster, 2003; Mawby et al., 2015; Wilson, 1981, 1999). Research has found that 

information seeking behavior arises as "a consequence of a need perceived by an information 

user, who, in order to satisfy that need, makes demands upon formal or informal information 

sources or services, which result in success or failure to find relevant information" (Wilson, 

1999p.251). information seeking is identified as The user's constructive activity of finding 

meaning from information in order to extend his or her state of knowledge on a particular 

problem or topic (Kuhlthau, 1991p.361). 

Studies exploring how and where scholars find information have revealed differences between 

various types of scholars. For instance, a study by Tahir et al. (2010) found that humanities 

scholars tend to rely on print sources of information. The study confirmed the results of earlier 

studies that explored humanities scholars' information-seeking behavior (Barrett, 2005; 

Bronstein & Baruchson-Arbib, 2008; Talja & Maula, 2003; Tibbo, 2003). In contrast, studies 

in science disciplines found that scholars working in scientific disciplines tend to use electronic 

resources over print resources (Gunasekera & Balasubramani, 2020; Kumar & Singh, 2011). 

Additionally, those scholars prefer to read and share informal resources rather than the formal  

equivalents (Mohammed, 2020; Shehata. et al., 2015a, 2015b; Tahira & Ameen, 2016; Tenopir 

et al., 2017).     

Regarding the information sources used by early career researchers, a recent study by Nicholas, 

Rodríguez‐Bravo, et al. (2017) found that early career researchers tend to use different methods 

to locate scholarly information. Google, Google Scholar, ResearchGate and Web of Science 

were found to be the most common methods used by the sample. Interestingly, sites such as 
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Sci-Hub were reportedly used to download papers if researchers cannot download papers from 

the original source. Similarly, a study by Shehata. et al. (2015b) found that postgraduates and 

early career researchers use various information resources to locate scholarly information. The 

study found that social networking sites play an important role in locating scholarly literature. 

However, the study sample revealed that online databases and Google Scholar are the primary 

tools used to satisfy the information needs of those in the sample. The study sample indicated 

that formal information resources such as peer review journals and conference proceedings are 

more important than informal information resources, as the former are the only information 

resources accepted by the academic community.  

Arab scholars' information-seeking behavior 

Despite the low number of studies that have investigated the information-seeking behavior of 

Arabic language speakers, these studies have explored different areas related to the topic. For 

example, a study by Marouf and Anwar (2010) investigated the information-seeking behavior 

of social science researchers at Kuwait university and revealed that those scholars prefer 

obtaining information from formal resources such as journals and books. The study also 

showed that social science researchers prefer print materials over electronic materials. 

Additionally, the study sample had problems accessing Arabic resources because Arabic 

content on the web is of lower quality than English content. Al-Abbasi (2007) found that social 

science and humanities scholars at Bahrain University prefer print over electronic resources. 

The study revealed that many factors demotivate researchers in using electronic resources; such 

factors include language barriers, awareness of resource availability and IT skills.  

A later study by Al-Muomen et al. (2012) developed a model of Kuwaiti graduates' information 

seeking behavior, and the study revealed that many factors affect students' information seeking 

behavior: library awareness, organizational and environmental issues, source characteristics, 

and demographics. Elgllab. and Shehata. (2017) confirmed the previous results, finding that 

many factors affect the information-seeking behavior of scholars at Shaqra University. These 
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factors ranged from linguistic barriers to search skills. The study revealed that Arabic-speaking 

scholars prefer searching Arabic content on the web and try to avoid English content.  

Al-Wreikat et al. (2015) explored information-seeking behavior in Arabic and English to 

understand and describe scholars' behavior when seeking information in different languages. 

Their study revealed that the sample used more search tactics with the tasks designed to retrieve 

the relevant information in Arabic. The study showed that language plays a key role in 

determining search strategies, and the authors developed a new theoretical model that describes 

the information-seeking behavior of Arabic language speakers. However, the study did not 

address the type of materials used and preferred by the study sample.   

Methodology  

A qualitative research approach was adopted to map the information behavior of the study 

sample. Semi-structured interviews were conducted with a sample of 33 participants 

representing eight social science and humanities disciplines (Table 1). Interviews were 

conducted to obtain rich data on how the sample locates information and where they find 

information required for their research. The sample was informed of the purpose of the 

interviews, and the participants agreed to be asked questions regarding their information 

behavior and reading behavior. The structure and scope of the interview and the nature of the 

questions to be used were provided to the participant in a meeting with the whole sample held 

prior to starting the interviews. This study is concerned with analyzing data obtained regarding 

the information seeking behavior of the sample. Each interview lasted approximately 15-30 

minutes. The interviews were recorded, and notes were taken during the interviews.  
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Table 1 The sample distribution 

The academic discipline  Number of students  

Arabic language studies  2 

Library and information science  11 

Islamic studies  2 

Philosophy  3 

Theater  2 

Media and communication  8 

English language  3 

Geography  2 

 

The interviews contained 20 questions that explore both information seeking behavior and 

reading behavior. However, for the purposes of this article, this paper focuses on questions 

surrounding the following: 

• How do postgraduates find the scholarly information they need? Do they use Google, 

Google Scholar libraries catalogs, social networks, and so on? 

• Do postgraduates use the same tools to find Arabic and English papers? 

• Do postgraduates use social media in their scholarly activities to find scholarly 

information, and if so, how? 

All interviews were recorded, transcribed, and imported into Nvivo software. The 

transcriptions were coded, and codes were organized. The results were then compared with 

other findings in the literature.  

Data analysis  

Analysis of the interview data indicated that the Egyptian postgraduates use six main tools to 

locate and download the scholarly research they need: 

• Google services  

• Egyptian Universities' Libraries Consortia portal (EULC) 

• Egyptian Knowledge Bank (EKB) 
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• Sci-Hub 

• Social network research groups 

• ResearchGate 

These tools were reported to be used by the postgraduates. However, the level of use varies 

between different tools. Search engines, especially Google and Google Scholar are used the 

most for finding scholarly information. In contrast, EULC and EKB are used the most when 

researchers need to download scholarly papers. Figure 1 shows the importance of the 

information resources used by Egyptian postgraduates. 

 

Figure )1( The importance of the information resources used by the Egyptian postgraduates 

 

Search engines  

The data retrieved from the interviews revealed that search engines are heavily used by the 

participants when they need to find scholarly research and download relevant papers. All the 

participants said that they use Google as the primary tool to find research papers. However, 

only 51% of the sample revealed that they find search engines useful for downloading scholarly 

papers.  
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The following are the main reasons that the sample found search engines to be suitable for 

locating scholarly research, as mentioned in the interviews: 

• Search engines (Google and Google Scholar) are easy to use and faster.  

• Search engines cover an enormous amount of scholarly data and are not limited to 

geographical boundaries.  

• Google Scholar contains services that allow users to save searches and receive alerts 

about new scholarly papers.  

• The participants revealed that they also use Google Scholar to import citations.  

• Google Scholar is useful to find papers relevant to the topic they are interested in. 

In addition, a number of participants said that they frequently use Google Translate to read 

papers in English, which reduces the time they spend reading scholarly literature. For example, 

participant 11 said, 

 I heavily rely on Google Translate to understand the text in English. I use it to translate 

everything, even the title. 

Many postgraduates believe that search engines, including Google Scholar, are essential at the 

start of searching and for identifying the main literature on the topic. Additionally, they use 

search engines to find general information and to find new keywords that can be used in their 

search. However, they revealed that they have failed many times to download or read the 

retrieved search result because they were not subscribed to the database that provides this paper 

or because the retrieved link did not work. This is illustrated in participant 1's comment:  

I start with Google, and I retrieve a huge amount of results that are not necessarily 

related to my search. The problem is, often when I try to access a paper, I find that I do 

not have the right to download it. 

Part of the interviews explored the reading and searching preferences of the postgraduates. The 

data showed that the participants prefer searching for information using the English language,  
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but they also give priority to reading texts available in the Arabic language because of their 

lack of English language proficiency (Shehata., 2017). 

 

Figure )2( Reading preference versus searching preference (Shehata, 2017, p. 4) 

 

The previously mentioned results were found to be consistent with prior findings discussed in 

the literature. In particular, studies have found that scholars prefer using search engines because 

they provide important capabilities in retrieving relevant scholarly literature. Additionally, 

search engines do not require a subscription and are not limited to a single database (Borrego 

& Anglada, 2016; Hemminger et al., 2007; Nicholas, Boukacem‐Zeghmouri, et al., 2017). 

EULC and EKB 

The Egyptian universities are subscribed to 15 databases that allow access to thousands of 

research papers in all scholarly fields. The EULC portal provides a search engine that searches 

databases available through the portal. Accessing these databases requires one to be an 

academic staff member or a postgraduate student. The data showed that 87.8% of those in the 

sample use these databases to find scholarly papers. However, most of the sample does not use 

the search engine provided by the portal. In the interviews, two reasons for not using the portal 

search engine were mentioned: the lack of accuracy and the slow searching speed.  
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The participants revealed that they prefer to use EULC databases because they allow them to 

download the full text of scholarly papers that they cannot download through Google Scholar. 

Another reason is that the portal gives access to Arabic databases that provide access to a 

reasonable number of Arabic journals and allow the users to download the full text of Arabic 

papers. For example, as one participant stated,  

I frequently go to the central library and access the databases through the EULC portal. 

It allows me to download most of the papers I need. […] Also, sometimes I visit the 

knowledge embassy in the central library, where they provide access to the full text of 

thousands of Arabic books (P11). 

Similarly, EKB provides access to 27 scholarly resources, which include six Arabic scholarly 

resources and one French scholarly resource. Additionally, EKB provides access to some 

Arabic journals. The portal allows any person who is using the internet in Egypt to access these 

databases free of charge.  

The data showed that the same number of participants is using EKB databases. The participants 

mentioned that EKB is easy to use, free and available for everyone, all of which encourage 

them to use it. Only two participants indicated that they use databases because of the high 

quality and trustworthiness of retrieved papers. Two participants showed awareness of the 

importance of checking the quality and credibility of scholarly papers. These findings are 

consistent with the literature, as studies have confirmed that researchers prefer databases, 

second only to search engines (Borrego & Anglada, 2016; Liyana & Noorhidawati, 2014; 

Nicholas, Boukacem‐Zeghmouri, et al., 2017). 

 

Sci-Hub 

The interview data revealed that eleven participants use Sci-Hub as a platform to download 

scholarly research papers that are not accessible to them. Sci-Hub provides access to more than 

51 million pirated scholarly papers in all disciplines. The website claims that it tries to remove 
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barriers faced by scholars and to challenge the publisher model that depends on payment to 

read articles (Bohannon, 2016; Machin-Mastromatteo et al., 2016). 

The participants who mentioned using Sci-Hub justified their use of the website by citing ease 

of use; they said that they could download almost any paper from the website. Participant 8 

reported that he is heavily dependent on Sci-Hub because it is easier than using the EULC 

portal:  

I frequently download papers from Sci-Hub. All I need is the DOI of the paper, and I 

insert it into the search box. It is even easier than logging into the library portal.  

Discussions of research ethics with the participants and the fact that Sci-Hub gives them access 

to pirated papers revealed that the participants do not mind using pirated scholarly papers even 

if they know that this use is illegal. The participants argued that they have no alternative to 

download scholarly papers using legal methods. According to the participants, neither EULC 

nor EKB provides access to all the scholarly papers they need. For example, participant 23 

said,  

Often, I cannot download papers through EULC and EKB. I do not have another 

alternative; Sci-Hub is easy, and I always find what I need through it. 

Social networks  

The data showed that four participants rely on social networks to obtain scholarly papers that 

they cannot download through their library's subscriptions. The participants mentioned two 

Facebook groups that are used to request scholarly papers from other peers who have access to 

these papers. Additionally, three participants indicated that they use ResearchGate to find new 

research in the field by following scholars who have the same research interests or by 

requesting a copy of the papers from authors who subscribe to ResearchGate. For example, 

participant 23 said,  
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If I cannot find a research paper and really need it, I use many approaches to get access 

to this paper. I ask other peers in research groups on Facebook, and I also use 

ResearchGate to request the paper from the author if the author is subscribed there; so 

far, this is working for me. 

Interestingly, participant 17 mentioned that he has an account on ResearchGate and that he has 

received requests to send the full text of the papers he has published. The participant said,  

I frequently receive requests to send the full text to other peers on ResearchGate. I 

usually send them the full text, but I never share the full text in public because of 

copyright issues.  

The data revealed that the participants use social networks to find and download papers, but 

only one of them shares research he published through ResearchGate. These results were found 

to be consistent with other studies finding that scholars tend to be consumers of information in 

the informal scholarly sphere and that they fear sharing their research through these channels 

(Gruzd & Goertzen, 2013; Gruzd et al., 2012; Shehata. et al., 2015a, 2015b, 2017). 

Searching styles  

Consistent with prior evidence that Arab scholars use similar searching styles while seeking 

information in the Arabic and English language (Al-Wreikat et al., 2015; Elgllab. & Shehata., 

2017; Shehata., 2017), the current study results showed that the participants use almost the 

same methods to seek, locate and download scholarly information. Google and Google Scholar 

were found to be the primary tools used by the participants to seek information and download 

scholarly papers. Additionally, the participants expressed that Google is a stepping stone for 

further reading and generating new keywords that could be used to retrieve more relevant 

results.  

The participants' search techniques included selecting suitable keywords, examining results by 

reading the title, browsing the results that they find relevant, refining keywords, and searching 
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by using new keywords. The sample expressed that they have difficulty reading scholarly texts 

in the English language, which affects the amount of time that they spend searching for English 

scholarly papers.    

For the study sample, two main methods are used to track scholarly information if they fail to 

retrieve useful data through Google (Figure 3). The two paths used by most of them are the 

EULC and EKB portals, which provide access to a relevantly large number of scholarly 

databases. The participants' responses revealed that they are reluctant to use Arabic databases, 

as they do not contain recent scholarly Arabic papers. Interestingly, the participants prefer 

reading Arabic papers if available, but they rarely search for Arabic papers on the internet and 

always search for English resources.  
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Figure (3)  Searching styles of information 

The participants were found to use Sci-Hub and social networks as the last resort if they fail to 

download the papers through the popular channels. Those two methods were found to be used 

to download papers identified through search engines and scholarly databases. The results 

showed that when the participants fail to obtain scholarly papers through the previous methods 
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and social networks, they stop trying to access these papers and find alternative scholarly 

papers discussing the same topic. However, two participants revealed that if they cannot 

download the full text, they use information in the abstracts in their studies. 

 

Conclusion  

This study contributed to explaining the information-seeking behavior of Arab-speaking 

postgraduates. The study revealed that postgraduates seek information from different 

resources, yet physical libraries were not mentioned during the interviews. Physical libraries' 

importance has declined, and they are no longer considered a suitable source of information.  

The study also revealed that the participants' information seeking is affected by language 

barriers. Thus, most participants face difficulties while searching for and reading scholarly 

resources in the English language. Lack of English language proficiency affects the speed of 

the search and the quality of the results retrieved. However, the study participants expressed 

that they prefer searching for scholarly papers in the English language because there is more 

English scholarly content on the web than Arabic content. These results are consistent with the 

results presented in previous studies (Al-Wreikat et al., 2015; Elgllab. & Shehata., 2017; 

Shehata., 2017). 

Interestingly, the study revealed that the participants who use illegal scholarly sites such as Sci-

Hub do not care about copyright issues and research ethics, as their primary focus is obtaining 

the scholarly papers they need for their research. This finding emphasizes the need to educate 

young scholars about research ethics and acceptable scholarly practices. However, a recent 

study by Nicholas, Boukacem‐Zeghmouri, et al. (2017) showed that scholars from France and 

Malaysia also use Sci-Hub to obtain scholarly papers, which means that scholars in other 

countries also exhibit this behavior in using such sites when they have difficulty downloading 

scholarly papers.   
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This study was conducted with social science and humanities postgraduates as part of a series 

of studies aiming to explore Arab language speakers' scholarly practices. The information-

seeking behavior of science disciplines may differ, as the teaching language is mainly in 

English. This study contributes to the field by expanding our understanding of how non-English 

language speakers seek scholarly information and what sources are used to obtain scholarly 

papers. This study contributes to the field by expanding our understanding of how non-English 

language speakers seek scholarly information and what are the sources used to obtain scholarly 

papers.  

Further studies are needed to explore cross-language information seeking in Arabic and English 

languages. Additionally, there is a need to explore other scholarly disciplines' information 

behavior. Further studies would extend our understanding of the information needs and 

behavior of Arab postgraduates, which would help tailor information literacy programs that 

would help them gain skills that allow finding quality sources of information.  

 

List of abbreviations  

EKB - Egyptian knowledge bank  

EULC- Egyptian universities libraries consortium 
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