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 و اإلتصال العلمي َمجلةُ أُريد الدَّوليةُ لقياسات المعلومات

 م  2022  تموز،  3، المجلد  5العدد 

 

 

 رسالة المحرر

  

  البلوك تشين وإدارة المعامالت البشرية ..... إلى أين؟  

 

قببد ونببوط ح بببلو التلببوي تمببوم  وبب  حه ببوم، حوبب  أببب  ح بببلو حببدو  بقببتو   بمبب  بمببوا  بب وع  ح   ببب  أصببت   

ب لتننولوجوبب  اا   ببو  اا بب :، حنببنت اوبت ببب  أ  ال و ببت  القبب  بو ،  ل ببد يبب ط منبب ي ت يوبب  بو ببب   حمبب ب   ا ببتم  

نبب ا التلببوي تمببوم تلبب    تووبب  ب يبب حوتو حوبب  تعببود النت وبب   اا   ببو  لت ،Bitcoin 1طببووق قتببن   ببو  التوتنببووم 

 عندح  بم  الو ق  التوض ا حول التوتنووم ااصلو . 2008ف  ع م 

 

( أ  » لقبببل  النتلببب   تعبببد أيتببب   بببجن  قمببب  حبببوزص  حهتبببو ، وقبببمو بن بببن أصبببن Blockchain»التلبببوي تمبببوم   

 جبب  ع لوبب  حببم ااحبب ط لعملوبب  الملنوبب  حببم طبب آ تلبب  ل بب  فبب  الوقبب  بهقبب ، د ط ال  جبب  تلبب    ببو ، حبب  ت  وبب  د

 
1

بمنن   عمل  تلنت  بو  ، لنم ح  عدة فوا ق أ   و ، حم أب زم  أط مذه العمل  م  الوو   أ  الد ال  ع لم  ومنم ح   بت   ب لعمق  اا  : حنن  بت م دف  عمل    م  

ت ف  له  .   موئ  تنتومو  ح يزو  ف   بت م وعمن د ط حقتودص ح يزي، أ   -الح يزو    عمل   قمو    م  أ ل .ف   حم د ط  جود فوزو ئ  ل    اوبت ب  ي حن تتدا ل عت 
دفت    المتن   تقجول   ف   عُ د  وتم الت    حم مذه المع حق  عم ط و    .و التمه بوم المقتخدحوم حت و ة د ط   و  حم  قل ا تخدام  الند للند   تتم المع حق  بمتن 

  (Wikipedia, the free encyclopedia, 2019) . لقل  النتن  ع م وقم   حق ب   حوزص 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9_%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%AF%D9%81%D8%B9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1_%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9_%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9_%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81_%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF_%D9%84%D9%84%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D8%AF%D8%A9_(%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%AA)
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1_%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1_%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D9%84
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الت ووببن فبب  حواج بب  ح بب  ال  التببب أ  التقعبب .  ومببت ي فبب  مببذا »القببجن  جموبب  اافبب اد حببول العبب لم.  ومنببم 

اعتتبب   »التلببوي تمببوم  ح لوبب ا أيتبب  ق عببدة بو ببب   حوزعبب  ع لموبب ا بببوم اافبب اد. حم الهوائببد ااصببول  فبب  مببذه الت نوبب  أب  بب  

عتبب  اوبت ببب  فبب  ال بب ل ت  وتبب ا حببم د ط أي تنلهبب ، يمبب  تقببمو بتقببوو  اا  اق الم لوبب  التبب   تببدعم تجبب اا المعبب حق 

وتعببوم تقببووت   فبب   ضببوط دقبب ئ  بببدال حببم أوبب م.  ال ت ت بب  وببتن  صببه    ابلببوي تمببوما علبب  تقببجون المببدفوع   

ا حببم تبتو  ت بب   حقبب ، ف لت نوبب  قبب د ة أوضببا  علبب  تمببهو  أبببواص بو ببب   أينبب  حبب  يببن صببه   وببتم تد  ل بب  ، حمبب  وزوببد ينوبب ا

 الممنن . 

 

 تطبيقات البلوك تشين

ت نوب  التلببوي تمببوم أصببت   حقببتخدح  فبب  أينبب  حببم عمبب وم حجبب ال حببم حجبب ال  ال وبب ة،  يببن حجبب ل تنتنبب  حنبب  العدوببد حببم 

ا ببتخدام مببذه الت نوبب  اال ببتخداح   المخ ببو  الخ صبب  ببب اف اد  المبب ي     و مبب ، فنجببد فومبب  وتعلبب  ببب احوال فببومنم 

فبب  التمووببن الجمبب ع  الموحبب ،  ت ووببن ااحببوال د لوبب ،  القببم   لل بب    القبب وع ،  حع لجبب  تببدا ل العمببق  ااجنتوبب  

بمببنن تجبب  ي فعبب ل،  بنبب ا  ببوق اا بب م علبب  التلببوي تمببوم،  زوبب دة حببدة تمببتون التنبب  الم يببزي،  ال ببد حببم التببب 

 ق  أ واق اا  م.التأحون ،  ب ن الوص و  ال قمو ،  تو

 

يمبب  ومنببم أط تقبب مم ت نوبب  التلببوي تمببوم فبب  حجبب ل الب قبب  فبب  ابخهبب   فببواتو  الن  ببب ا فبب  المنببزل،  تجبب  ة الب قبب  

الممقببو  حبب  الجوبب اطا أحبب  ال ع وبب  ال بب و  فببومنم ال  ببول علبب  تقببجوق  طتوبب  لحنبب ،  الت  بب  حببم ااد وبب  المزوهبب . 

  وتعلبب  ب لع بب  ا ،  فبب  حجبب ل القببو ح  فببومنم عبب   النوبوببب   القببو حو   ومنببم تبمبب ا  ببجن حلنوبب  اا ا بب  فومبب

 العبب   ،  حجببز  بب آ الهنبب دق اله   بب ، أحبب  المجبب ل االجتمبب ع  فببومنم جمبب  الن بب ط حببم ااصببدق ا،  تدا ة  ببمع  

لمقبب ح   المقببتخدم. مببذا  وبب د  اا ببواق أوضبب  تبببو ا  م ئلبب  ب  ببتخدام ت نوبب  التلببوي تمببوم حوبب  ومنببم بوبب   وبب اا ا

اوعقبوبب ،  حع فبب  المزوببد عببم الممببت و  ،  الببتخل، حببم اوعقببب  ،  ا ببتخدام المن بب   بببد ط   ببوما  حببم  ببقل 

 ت نو  التلوي تموم ومنم التعتو  عم ال وو  المخ و  بنلم   احدة،  يذا حن حمنق  ال و  و   المع دة.
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بببن بجببدم  فبب  الن ببن  المواصببق  حوبب  ومنببم التعبب آ علبب   لببم تتوقببف ا ببتخداح   ت نوبب  التلببوي تمببوم عنببد مببذا ال ببد، 

بو ببب   الموقبب ،  ا بببتئج   حنبب ط لوقببوآ القبببو  ا ،  المقبب عدة فبب  دفببب    ببوم  قببوآ القبببو  ا ،  تببأجو   بببو  ة، 

 حمبب  ي  ال يببوت التنبب   ي،  الببدف  أقببن لمبب م القببو  ا  الن  ب ئوبب ،  ال ببد حببم ااعمبب ل الو قوبب  أحنبب ا عملوببب   

فبب  وتعلبب  بو بب ئن الت فوبب  فببومنم الببدف  لنببن ا ببتخدام أي حمبب مدة حتبب  اة  احببدة لنبب ة ال ببدم علبب   ببتون المبب م. أحبب  

المنبب ل، مببذا فضببق عببم تحن بوبب  حم وبب  ال  ببوق حببم  ببقل حم وبب  العقحبب   التج  وبب ،  حم وبب  الهنببوط الجمولبب  التبب  

 ا ااوبببو ا النمونببب  ال ووببب  ال قموببب .  ب لنقبببت  ونتج ببب  الهنببب بوم المومبببوبوم،  حم وببب  ااحذوببب  ال و  بببو  الهببب   ة،  تعبببب

لل نوحبب   ف ببد  فبب   ت نوبب  التلببوي تمببوم المدونبب  الذيوبب ، يمبب   بب مم  فبب  تببب از ااصببوا  ال بب و   أحنبب ا االبتخ ببب  ، 

 يببذا فبب  حجبب ل ااعمبب ل الخو وبب  حوبب  ومنببم جمبب  المبب ل لمقبب عدة اله بب اا،  وبب د المجبب ل الت نبب  تحن بوبب  الببت نم فبب  

وتببب   عبببم باعبببد،  ا تضببب ف  حوقببب  وخ ببب  د ط أي  ببب دم ح يبببزي،  ا بببتئج   حقببب ح  علببب  ال ببب   ال بببل  ال  ب

الخبب   بببب ،  تبببوفو  أد ا  وبمببب ا تبتو ببب   التلبببوي تمبببوم،  تحن بوببب  طلببب    طووببب  حتببب  للب بعببب .  فومببب  وتعلببب  

علبب  حقبب عدة حببم العمبب ل  ببب لموا د التمبب و  فببومنم تو وببف الخبب وجوم الجببدد بن بب ،  تو وببف عمبب ل الختبب ة،  ال  ببول

 المعتمدوم ال  وتوم بق ع .

 

 بجبببد أوضببب  فببب  حجببب ل ال بببو   المو بببو    الهوبببدوو فبببومنم لت نوببب  التلبببوي تمبببوم حم وببب  حلنوببب  ال بببو ،  البببدف     

للمو ببو ووم فبب  الوقبب  الم ببدد،  الببدف  لمنمببئ  الم تببو: ال قمبب ،  توقببو  المببدفوع   لمببوزع  المو ببو  ،  فبب  حجبب ل 

واد التذائوبب   الممبب  ب   فببومنم ت ببدوم حن فببل  الببوالا التج  وبب ،  حببنو بب قبب  مببداو ،  تحن بوبب  ايتمبب آ حنمببأ تجبب  ة المبب

الل ببوم،  وبب اا التوتببزا، أحبب  فبب  حجبب ل ااعمبب ل فببومنم ت ببدو    ببوم لق تمبب  ا  بدقبب ،  حم وبب  ببب ااا  اال تبب اص، 

لتعلببوم وا  ال ببل ،  دفبب    ببوم الببد  ا .  الجببدو   جعببن الع ببود ال  بوبوبب  ويوبب ،  فبب  حجبب ل التعلببوم ومنببم تل بب  ا

ب لببذي  أببب  ومنببم لتننولوجوبب  التلببوي تمببوم أط تقبب عد المنتتبب   أوضبب  علبب  تو ببو   ببدح ت   عببم ط وبب  تبمبب ا أ وببوف 

م للتو بببب   الوصبببهو ،    ببب  ب  تويبببول لبببدعم المجموعببب   المجتمعوببب ،  تقببب ون تدا ة أينببب  ف علوببب  لل  بببوق  ح قببب 

و بب ف  تلبب  تببواف  تبتو بب   حتعببددة فبب  صببن ع  النمبب ، بداوبب ا حببم د ببول ال ببن ع  تلبب  تدا ة ال  ببوق ال قموبب ، مببذا ب  

الهن وبب   الم لوبب  ابت بب ا بمن ف بب  ال  صببن ،  يببذا تت حبب  حن بب   جدوببدة لتمببجو  التعبب  ط بببوم المبب لهوم،  الم بب  وم، 

  المت جموم  الن و وم.
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تتوبب ا جببذ و  فبب  أبمبب ط حوبب ة اافبب اد  طبب ق تدا ة الببد ل  الم  قبب    مببذا  وبب جو أط تمبب د ااعببوام ال لولبب  ال  دحبب 

 أوببن ل ال بب  ت  ال بب اع  ، حدفوعبب  بت نوبب   أينبب  ويبب ا  دقبب   يهبب اة فبب  حجمل بب  حببم قببد ا  اوبقبب ط، تتمنببن فبب  

ال وببب دة،  بتبببم البببذي ا االصببببن ع ،  الب بعببب   حقحوببب    ب عوببب  اابعببب د،  ت نوببب   تبت بببب  ااوبببو ا،  القبببو  ا  واتوببب 

  الب ئ ا  المقو ة،  ال   ت   النمو . 

 

 وضبب آ تلبب  مببذه الت نوبب   بتببم التلببوي تمببوم ال بب د ة علبب  تدا ة المعبب حق  التمبب و  ي فبب ،  وتوقبب  أط تنتقببو النببو ة 

مبب  الذيوبب  يببن المهبب موم  الببب ق الت لودوبب  التبب  ع فت بب  التمبب و  حنببذ بببدا الخلو بب ،  مببو حبب  وتبلبب   جببود   وبب  وبب حل  ل

 ببتنوط علوبب  حوبب ة اافبب اد فبب  القببنوا  ال  دحبب ،  يوببف ومنببم التع حببن حبب  الت ببدو    الت دوببدا  التبب  تب ح بب  النببو ة 

الذيوبب ،  ت دوببد االحتو جبب   الجدوببدة لافبب اد،  الت بب  عببم حببوا د جدوببدة ووببت ص مببذه ال  جبب  ، حتبب  ال و بب  اوبقبب ط 

 .    و  تبج زات  التننولوجو 
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Abstract 

This study aims to identify the available services in academic libraries that reduce 

plagiarism and to learn about the academic databases and tools for the identification of Plagiarism. 

It also aims to study and analyze the policies and procedures followed by the academic libraries to 

reduce plagiarism using some of these tools. The study was based on the descriptive-analytical 

approach and deliberate sample of academic library websites in the Arab world and Semi-

structured interviews with users (students/librarians/faculty members and researchers) to identify 

how academic libraries detect plagiarism. The study reached a set of conclusions, the most 

important of which is that the activation of the information awareness program in academic 

libraries through training courses and workshops on intellectual property rights and reasonable use 

will help in reducing plagiarism. Also, providing plagiarism detection software and citation tools 

will support the preservation of copyrights and intellectual property. 
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 المستخلص 

الدراسة إلى التعرف على الخدمات المتاحة في المكتبات األكاديمية التي تقلل من االنتحال العلمي والتعرف على  تهدف

قواعد البيانات األكاديمية وأدوات التعرف على االنتحال. كما هدفت الدراسة إلى تحليل السياسات واإلجراءات التي تتبعها المكتبات 

لمي باستخدام بعض هذه األدوات. استندت الدراسة إلى المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التحليلي األكاديمية للحد من االنتحال الع

واستخدمت مجموعة من القياسات ضمن األساليب اإلحصائية. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من االستنتاجات أهمها أن تفعيل 

ا خالل  من  األكاديمية  المكتبات  في  المعلوماتية  التوعية  الفكرية  برنامج  الملكية  حقوق  حول  العمل  وورش  التدريبية  لدورات 

فإن توفير برامج الكشف عن االنتحال العلمي وأدوات االقتباس   أيضا،واالستخدام العادل سيساعد في الحد من االنتحال العلمي.  

 .سيدعم في الحفاظ على حقوق الطبع والنشر والملكية الفكرية

 الكلمات المفتاحية: 

 قتباس، نتائج البحث النتحال العلمي، المكتبات األكاديمية، قواعد البيانات، االا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARID International Journal of Informetrics and Scholarly Communication (AIJISC) VOL: 3, NO 5, July 2022 

 

12 

 

 

 

Objectives: 

The study seeks to achieve the following objectives: 

1. To identify the databases in academic libraries that provide a service for detecting 

plagiarism, information evaluation, critical thinking, intellectual property, and copyright 

for research output. And the kind of these services  

2. To study and analyze the available policies and procedures used in academic libraries to 

protect the intellectual rights of authors and related rights. 

3. To endorse the information literacy programs digital in academic libraries used to combat 

plagiarism. 

 

Methodology: 

The study used the descriptive analytical-based method of research to achieve its goals of the 

study, academic libraries as platforms with tools and software to support detecting plagiarism in 

research outputs, to analyze the causes of the problem and their impacts in order to come up with 

the necessary solutions. The author used descriptive analysis to determine the types of services 

available for users of the academic library that help to detect plagiarism, Through opportunities 

and challenges academic libraries, to reduce scientific plagiarism as the platforms on which 

researchers and graduate students rely on information and data help them conduct their studies and 

research, as well as to assess the impact of using academic libraries tools in information awareness 

program and fair use in detecting and reducing plagiarism in research output, by used a deliberate 

sample of academic library websites in the Arab world and Semi-structured interviews. 

Literature review: 

Plagiarism practices are increasing day by day due to the increase in collecting, processing, and 

producing data in a digital form, as information technology has imposed tremendous development 

and transition to the knowledge age and information society. Digital information can easily be 

copied and transmitted fastly, causing inconveniences to original authors and distributors.  One of 

the most important problems facing academic libraries is to find appropriate legislation to protect 

intellectual property, digital entanglement, knowledge sharing, and free access to information with 

the complexity of computer-based systems and networks, resulting in the creation of gray areas. 

In some cases, the strict application of the Copyright Protection Act in its current form can lead to  



ARID International Journal of Informetrics and Scholarly Communication (AIJISC) VOL: 3, NO 5, July 2022 

 

13 

 

extreme restrictions that eliminate the advantages brought about by technology (Uzelac, A. 2008,p. 

61). 

Organizations and institutions often lack intellectual property rights and permissions for 

the material they hold. The request for permission for published material begins immediately after 

selection. One of the serious problems in creating digital libraries is copyright acquisition (Sahoo, 

B. B., & Rao, I. K. R., 2003, p.6). A WIPO study shows that libraries operate within a range of 

provisions and laws that vary in scope and impact from country to country, while digital 

transformation has allowed a much greater degree of control over what libraries and their users 

can and cannot do with the materials they can access. This may threaten their traditional roles in 

providing access to knowledge in the future (WIPO, 2017, p. 90). Therefore, the academic library 

has an important role in developing and supporting learning and research platforms such as 

learning management systems, digital assessment tools, and plagiarism identification tools.  

Moreover, academic libraries as electronic platforms also play a key role in raising awareness 

about intellectual property rights, licensing, copyright and open-source educational resources to 

ensure that learners have the extensive possible resources to support their learning and 

development (Anne Llewellyn, 2019, p. 136). 

Thus, academic libraries provide basic services to support learning, education, and research 

activities.  They also manage resources, digital and physical spaces and invest in its services to 

ensure that those resources are used well.  As academic institutions move towards a more digital 

approach, it is necessary to review the ways in which academic libraries increase the availability/ 

accessibility/ use of digital resources, and make sure they are in line with library mission 

(CostelloL, 2018). Information literacy program offered in many academic libraries can also 

contribute to reducing plagiarism in research output, because one of the most important objectives 

of these programs is to provide the university community with information handling skills. Also, 

they provide knowledge on how to use information resources, introduce the ethics of dealing with 

information and scientific honesty, as well as teaching how to acquire the skill of how to document 

information and cite information from its traditional and electronic (Michalak, R., et al., 2018). 

Academic libraries offer initiatives and services that support the reduction of phenomenon, 

which negatively affects research outcomes. Due to the important role of academic libraries in the 

authenticity of scientific research,  they represent one of the basic elements in the ranking of 

academic institutions, through their contribution to the achievement of the objectives of higher 

https://www.semanticscholar.org/paper/How-to-understand-digital-culture%3A-Digital-Culture-Uzelac/212767fe52ae0aeff85fca0d602b9b629d53bf00#related-papers
https://www.semanticscholar.org/paper/How-to-understand-digital-culture%3A-Digital-Culture-Uzelac/212767fe52ae0aeff85fca0d602b9b629d53bf00#related-papers
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.926.4460&rep=rep1&type=pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.926.4460&rep=rep1&type=pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/en/sccr_35/sccr_35_6.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/en/sccr_35/sccr_35_6.pdf
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13614533.2019.1678494
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13614533.2019.1678494
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education institutions (Oakleaf, M., 2010, p. 44). Therefore, academic libraries have to be actively 

involved in supporting educational and research activities to reduce plagiarism and to help in 

discovery through the provision of services and necessary software for scientific research and 

researchers, for example, some Saudi universities provide SafeAssign service within the 

Blackboard. This service helps faculty members to easily and quickly identify plagiarism, by 

students who have uploaded their research projects on Blackboard, without resorting to any of the 

plagiarism software. Also some academic databases such as Ebsco, Ebrary, … ect have specified 

limited number of pages that a user can print or copy from E-books or E -references, as well as 

they have protected text where citation is added automatically upon cut and paste.  All these 

services in academic libraries are used in order to reduce plagiarism. 

In recent decades, plagiarism has spread as a result of the expansion of electronic 

publishing, institutional digital repositories, and open access journals in the full text of research 

output on the Internet, where numerous researchers and authors faced plagiarism of their research 

and ideas (Cullen, R., & Chawner, B. , 2011,p. 467). During digital transformation and knowledge 

age the value and support of academic libraries have become more important than ever, especially 

in the presence of significant development of interest in scientific research that has imposed an 

increasingly complex information landscape. The significant increase in electronic information 

sources, the ease of information transmission over the Internet, as well as the availability of content 

editing software, has greatly facilitated the process of plagiarism (Tait, E., Martzoukou, K., & 

Reid, P., 2016, p. 4). 

Accordingly, plagiarism is one of the most common phenomena in literary and scientific 

communities, with significant effect on scientific honesty which is an essential element of 

scientific research (Masic I. , 2012, p. 1).  Plagiarism is a moral crime before it is a scientific one, 

but its importance varies from society to society. There are countries that do not such a crime” as 

“plagiarism”, and they impose serious penalties on violators including the destruction of scientific 

work, disqualification of privileges resulting from stolen scientific work, as well as compensation 

of the affected original author.  However, the legislation on intellectual property rights and their 

implementation is still weak in some countries, and some countries consider plagiarism neither a 

tort nor a crime. Plagiarism is a social wrong and is defined as extra-legal by different social groups 

(Brian L. Frye, 2016, p. 141). The most prominent issues of plagiarism in our societies were the 

copy and paste of texts from other languages that have been translated into Arabic and  modified  

http://www.ala.org/acrl/sites/ala.org.acrl/files/content/issues/value/val_report.pdf
http://www.ala.org/acrl/sites/ala.org.acrl/files/content/issues/value/val_report.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S009913331100156X?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S009913331100156X?via%3Dihub
https://www.nature.com/articles/palcomms201670#citeas
https://www.nature.com/articles/palcomms201670#citeas
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3558294/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3558294/
https://uknowledge.uky.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1531&context=law_facpub
https://uknowledge.uky.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1531&context=law_facpub
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to create some changes  of the title and content., Incidents of  plagiarism in direct translation or 

redrafting of the original work, or misleading references and citations,  reflect the important role 

of the academic libraries in the authentication of scientific research output of researchers,  students, 

or faculty members Michalak, R., et al., 2018). 

Researchers Emad Issa and Amani Sayed stated that there are two trends for the role of 

academic libraries in plagiarism. First, preventing plagiarism by raising Information literacy 

program among library users and methods of avoiding plagiarism, through holding of training 

courses and workshops within the Information literacy program on plagiarism and intellectual 

property rights and how to use the information sources, in addition to providing the necessary tools 

to formulate reference citations such as (Refworks, Endnote Application, Endnote Web, Citation 

machine, … ect).  Second discovering plagiarism especially, the Internet plagiarism or digital 

plagiarism. (Saleh, E. I., & Al Sayed, A. M. , 2013, p.9). 

In a study presented by Margaret on the new role of the librarian in plagiarism detection, 

the experience of The Hofstra University library in detecting the plagiarism of students using 

Turnitin software, where 29 faculty members participated in this study.   by the end of the two-

months test Margaret pointed out that the role of the library was not limited to providing the trial 

version of Turnitin software, but it extended to include the provision of awareness programs 

through the library to the faculty members, and presenting them the available databases in the 

library, and how to access and use them, also transaction with the available digital content so that 

they can share these experiences with their students. (Burke, M. (2005, July 13).  

Another experience presented by Dhiab Beni, Sasali Bassem and Behi Hassan from Algeria 

to measure the role of the university library in the development of scientific research in the digital 

environment from the students view of social sciences at The University of Mohamed Lemin 

Dabagen Setif 2. The results of this experiment concluded that the university library in the 

electronic environment for students affected the documentary and citation positively on the 

research process, and contributed to the support of scientific research in the electronic 

environment. (Dhiab Beni et. al.2016., p. 153) 

Another experiment presented by Hechler and Forde on exploring how plagiarism in higher 

education is affected by cultural values.  They conducted an exploratory online survey of five 

hundred thirty-seven undergraduate students from a public state university in the southern region 

of the United States to learn perceptions of plagiarism by students in an introductory sociology 

https://crl.acrl.org/index.php/crl/article/view/16827/18995
https://www.academia.edu/5324677/%D8%AF%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D9%86%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81%D9%87%D8%A7_%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D8%B4%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%83%D8%B4%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84
https://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1009&context=libphilprac
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course. Open questions explored perceptions of U.S. reach justifications and values that influence 

scientific plagiarism. The most important results of this study were that most students who 

participated in this study were able to justify behavior and identify American values that contribute 

to or deter plagiarism, and the study shows that 100 % of the students can define plagiarism and 

Internet plagiarism. Forty-six percent of libraries have developed an objective focus on preventing 

and detecting plagiarism within its training program or consider it in their future programs. 

(Hechler and Forde, 2015, p.66) 

Academic library services for detecting plagiarism in research output: 

Academic libraries aim to create a conducive learning environment that enriches the teaching-

learning process, its objectives, and purposes of the universities whether related to the process of 

teaching or conducting scientific research. Therefore, academic libraries are obliged to implement 

the university curriculum the scientific research.   They help universities develop their collections, 

control the information sources of the necessary knowledge, publish information resources and 

exchange publications such as professors' research, theses, and dissertations. This study analyzes 

a number of programs and available software in academic libraries which provide services to detect 

and reduce plagiarism in research output.  The following are examples of those services: 

1. Turnitin Software: Turnitin is one of the databases that academic libraries provide to 

identify research output plagiarism. It is an American commercial, Internet-based 

plagiarism detection service, which is a subsidiary of Advance. It was founded in 1997 and 

is used by more than 30 million undergraduate students at 15,000 institutions in 140 

countries. Universities and high schools typically buy licenses to use the software as a 

service (SaaS) website, which checks submitted documents against its database and other 

websites content to identify plagiarism. Results can identify similarities with existing 

sources (M. El Bachir Menai and M. Bagais, 2011.p.1380) 

Such as classroom integration service, the software allows students to typically 

upload their papers directly to the service for teachers and faculties to access. Teachers and 

faculties may also submit a student's papers to Turnitin.com as individual files, bulk 

uploads, or a ZIP file. Teachers can also set assignment-analysis options so that 

undergraduate students can review the system's "originality reports" before   finalizing their 

submission. A peer-review option is also available. Some virtual learning environments 

can be configured to support Turnitin so that student assignments can be automatically 

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10805-014-9221-3
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submitted for analysis. Blackboard, Moodle, ANGEL, in structure, Desire2Learn, Pearson 

Learning Studio, Sakai, and Study wiz integrate in some way with the software (Mustapha, 

B., 2020, p. 64) 

The software stores the essays submitted by students in a database used to check 

for plagiarism.  It prevents one student from using another student's paper by identifying 

matching text between papers. In addition to student papers, the database contains a copy 

of the publicly accessible Internet, with the company using a web crawler to continually 

add content to Turnitin's archive. It also contains commercial and/or copyrighted pages 

from books, newspapers, and journals. 

Turnitin respects privacy and vigorously protects personal data. It complies with 

the relevant security standards of the US, EU, and Switzerland. The Privacy Policy of 

Turnitin is reviewed regularly in line with changes in global legislation. this policy 

describes how Turnitin collects, uses, shares, and secures the personal data you provide. 

(Turnitin, LLC. 2021). Turnitin creates a culture of academic integrity, eliminates 

plagiarism, encourages original work, investigates authorship, saves instructors’ time,  

builds students’ critical thinking skills, safeguards institutional research, and ensures the 

originality of written work before publication (LC., T. 2021). 

2. E-Marefa Database: is a digital Arabic database that contains scientific and statistical 

periodicals and theses in full text, in addition to book presentations, Arabic reviews of 

scientific theses, and research abstracts from 340 institutions and destinations in 19 Arab 

countries.  E-Marefa Database is accessible in most academic libraries in the Arab world, 

because it provides approximately 225000 records in the Arabic language, including 

scientific research, Articles, dissertations, and theses. Also, also its provides a variety of 

services as well as the scientific plagiarism detection service for Arab research, which 

allows academic libraries to detect plagiarism for Arabic contents. The service of 

plagiarism detection in E-MAREFA Database benefits academic libraries to detect 

plagiarism with statistical reports showing the percentage of the full or partial conformity 

of the scientific production provided to the publisher. In addition E-MAREFA supports the 

protection of the intellectual property rights of the authors and publishers,  and contributed  

significantly to  plagiarism reduction in Arab academic libraries (E- Marefa, 2022). 

http://jilrc.com/%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84/
https://help.turnitin.com/Privacy_and_Security/Privacy_and_Security.htm#:~:text=Turnitin%20collects%20information%20under%20the,which%20personal%20data%20is%20collected.
https://help.turnitin.com/Privacy_and_Security/Privacy_and_Security.htm?Highlight=privacy+statement
https://emarefa.net/document-types-services/
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3. SafeAssign: This feature encourages graduate students to succeed by providing a powerful 

and effective tool to enhance academic integrity and assess the scientific authenticity of 

students’ projects submitted via The Blackboard. SafeAssign compares students’ 

assignments and research projects with a thousand academic papers to identify areas of 

joint and scientific plagiarism between student work and existing work in the digital 

academic databases. This service provides authenticity reports with detailed information 

about the matches found between the research projects or works provided by the student 

and the contents of the academic database. Both faculty members and students can use the 

report to review their assignments and research projects and create tasks to determine how 

their data sources are correctly identified. This service has also significantly helped 

academic libraries in reducing plagiarism. (SafeAssign, 2022) 

4. EBSCO research databases: The EBSCO database offers outstanding content, including 

e-books, scientific journals, and conference papers, and is also a multi-use office discovery 

tool for academic library users, researchers, faculty members, and students. The publishers 

in the EBSCO database have full right to control the content, even to withdraw full-text 

coverage from full-text databases.  Some full-text database vendors (not EBSCO) were 

calling for the cancellation of printing to reduce plagiarism. These vendors have 

experienced an enormous degree of disruption in their products, and this trend will 

continue.  Academic librarians who take the advice of other full-text database vendors are 

likely to end up in disarray with an electronic collection. Full-text databases offer many 

advantages, but they are not long-term alternatives to subscriptions to printed journals or 

online. (Sam Brooks, 2003) The return to publishers to participate in full-text databases is 

a fraction of what they earn from subscriptions. As a result, other possible limitations to 

full databases are exclusions and embargoes. Some publishers do not allow images to be 

part of full-text databases; others exclude articles by freelance authors because of rights 

issues.  To protect subscription income, some publishers impose embargo periods on their 

journals when they are made available through full-text databases. Embargoes usually 

range from one week to one year (according to the journal). Even if  a journal does not 

currently have an embargo period  in a database,  an embargo period could be applied in 

the future (Sam Brooks, 2003). 

https://www.blackboard.com/teaching-learning/learning-management/safe-assign
https://www.ebsco.com/m/ee/articles/thisTopic-dbTopic-226.pdf
https://www.ebsco.com/m/ee/articles/thisTopic-dbTopic-226.pdf
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5. Al Manhal database:  Al Manhal, the world’s first Arabic full-text database provider, is 

the result of 20 years' electronic publishing experience of Mohamad Al-Baghdadi who 

founded Al Manhal in 2010 to provide the Arab world with an Arabized, reliable, 

transparent, and efficient research platform. Al Manhal has policies and procedures to 

protect the intellectual rights of authors and related rights such as limitation of download 

and print services, it allows users to download and print only 10% for each resource. The 

allowed percentage of downloads and prints increase to 40% if the institution subscribes to 

the platform. These policies and procedures followed by Al Manhal helped reduce 

plagiarism and supported the preservation of copyrights and intellectual property (Al 

Manhal, 2022). 

Best practices in academic libraries for deducting plagiarism: 

 The academic library is the central place of providing reliable information for universities to 

conduct scientific research. It has the responsibilities as liaison with academic departments and 

faculty members to provide information about websites and software (Margaret Burke, 2005). 

Academic libraries are challenged to provide tools for preventing scientific theft and avoiding 

plagiarism not only by establishing legal procedures and technical measures, but also by tackling 

with faculty members and researchers the scientific theft as a moral phenomenon. Library 

experience has shown that neither legal texts alone nor technological alone can eliminate this 

phenomenon, especially in the digital environment. Thus, numerous academic libraries have 

sought to rely, in addition to the legal and technical protection mechanisms, on preventive 

protection by focusing on indoctrination of excellence academic practices and ethical awareness 

They also rely on training of students and researchers on how to avoid scientific theft, how to 

perform documentation or citation from the main information sources, and how to access 

information sources for the service of scientific research (Miguel Roig, 2015). 

To examine the contribution of academic libraries in reducing plagiarism, we used the following 

table which explains the availability of plagiarism software, procedures, copyrights policies, 

intellectual property issues which are linked to detecting plagiarism in research output. 

Table 1: Availability of different tools important for the detection of research output plagiarism in 

some universities in the Middle East.  

https://www.almanhal.com/
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 We used QS World University Ranking for selection of academic libraries in the Middle East and 

North Africa, as the most common measure of the universities ranking in the MELA region. 

Accordingly, 10 academic libraries were selected based on cluster sample we chose this method 

because of the large number of academic libraries in the region, which are difficult to be covered 

in the current study. 

Awareness services in academic libraries for deducting plagiarism: Information literacy 

programs can promote information awareness-raising and capacity enhancement in fair use of 

information to reduce plagiarism because they train the university community (faculty members, 

researchers and students) on the Ethics of academic writing and the best and most honest way in 

which stored documents may be utilized (Debbi & Sue, 2004). One of the Deanship of Library’s 

objectives in academic libraries is to promote information literacy skills and assist the academic 

community in making effective use of information in numerous formats. The academic libraries 

adopted several Strategic Objectives to provide information literacy programs, and to understand 

the needs of the community. To implement IL programs most academic libraries established the 

Information literacy unit, which help the university community with its information, learning, and 

research needs in an innovative way. Through information literacy programs librarians can play a 

key role in reducing plagiarism by guiding students on how to use and cite proper sources of 

information.  Also, effective teaching can illustrate how new technologies can be used to help 

students avoid accidental plagiarism, and to enhance their work.   Various of syllabi (or syllabuses) 

https://www.topuniversities.com/university-rankings/arab-region-university-rankings/2020
https://www.topuniversities.com/university-rankings/arab-region-university-rankings/2020
https://marketing-porg-statamic-assets-us-west-2.s3-us-west-2.amazonaws.com/main/Boden_fullpaper2006-1497302813.pdf
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in information literacy programs in academic libraries can help the university community and 

increase their understanding plagiarism by providing some workshops and lectures such as: - 

- How to avoid plagiarism and how to understand and make quotations, summarize, 

and paraphrase. 

- Managing literature and references with citation management software such as 

EndNote, RefWorks, Easy Bib, and Mendeley, and training with users/university 

community on how to use this software efficiently.  

- Writing strong research proposals is very important information literacy programs 

(ILP) because you’re listing lectures and workshops 

- How to select the proper citation style for each field of science (eg. APA for social 

science and IEEE for engineering, etc …). 

- Plagiarism detection software training.  

- Building researcher’s connections for research visibility and advancement 

- Raising awareness and providing guidance towards establishing mechanisms to 

raise the quality of the scientific publication, to avoid common mistakes for 

scientific publication, and to improve the correct scientific writing and methods of 

scientific martyrdom that would eliminate the phenomenon of scientific plagiarism. 

Data analysis:   

To examine the contribution of academic libraries for preventing plagiarism, A deliberate sample 

of academic library websites in the Arab world were used to generate the following table which 

explains the availability of plagiarism services, which linked to detecting plagiarism in research 

output. 

Table 2: Best practice in academic libraries in the Arabic world for preventing plagiarism 

Library name Plagiarism 

software 

Copyright 

policy 

Plagiarism 

Tutorial 

Citations 

Tools 

Plagiarism 

awareness (IL) 

 King Abdulaziz University Libraries KAU Yes Yes Yes No No 

 American University of Beirut -AUB Yes Yes Yes Yes Yes 

King Fahd University libraries - KFUPM Yes No Yes No Yes 

 Qatar University Library -QU No Yes No Yes Yes 

https://library.kau.edu.sa/Default-212-EN
https://library.kau.edu.sa/Default-212-EN
https://www.aub.edu.lb/libraries/Pages/default.aspx
http://www.kfupm.edu.sa/deanships/library/Pages/Online/Default.aspx
http://www.kfupm.edu.sa/deanships/library/Pages/Online/Default.aspx
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United Arab Emirates University -UAEU Yes Yes Yes Yes Yes 

 King Saud University Libraries - KSU Yes No Yes  Yes 

 American University of Sharjah -AUS No Yes No No Yes 

Sultan Qaboos University Libraries -SQU No Yes Yes Yes Yes 

 American University in Cairo -AUC No Yes Yes Yes Yes 

 University of Jordan Libraries - UJ No Yes No No No 

 

The table shows that most academic libraries in this study, which were selected based on the 

universities ranking in QS, provide plagiarism service programs, Number of three academic 

libraries the plagiarism software available on their website Some universities attach plagiarism 

detection software to the Deanship of research and graduate studies and not to the library affairs. 

Also, by visiting the websites of the selected academic libraries, it was found that all of them have 

copyright regulations, and information literacy programs.  Plagiarism Tutorial was not available 

in the American University of Sharjah Libraries and University of Jordan Libraries. Citation Tools 

were provided by 6 out of 10 libraries. Overall, this confirms that academic libraries provide tools 

that reduce the plagiarism in research output for the university community whether they are 

undergraduate students, graduate students, researchers, or faculty members. 

 

Conclusion 

Academic libraries are an important source of information resources and accessibility of research 

production in accordance with policies and regulations.  Plagiarism detection services for scientific 

research, articles, theses, and dissertations are important to academic institutions to implement the 

highest standards of research practice and to reflect the integrity and reliability of the researchers 

and their results. Plagiarism detection services in academic libraries helps researchers, faculty 

members, and graduate students to avoid exposing copyright and intellectual properties in their 

research articles, scientific reports, study work, or theses. 

The current study has found that providing a plagiarism detection service in academic 

libraries is an ideal approach for identifying research misconduct, dealing more effectively with 

researchers and students who fail to fulfill the guidelines of research output. Research Integrity 

Ethics at the academic institutions will benefit from making coordination among academic 

https://www.library.uaeu.ac.ae/en/
https://library.ksu.edu.sa/en/node/1595
https://library.ksu.edu.sa/en/node/1595
https://library.aus.edu/policies
https://www.squ.edu.om/libraries/Library-Services/Wireless-Computer
https://library.aucegypt.edu/home
https://library.ju.edu.jo/EN-library/ENLibraryDirector.aspx
https://library.ju.edu.jo/EN-library/ENLibraryDirector.aspx
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libraries with plagiarism detection services provided by academic libraries in achieving 

compliance.  One potential weakness is that providing plagiarism services through the platform in 

academic libraries may not have the desired impact unless there is sufficient publicity and 

promotion of these services. 

Ethical considerations: 

A deliberate sample of academic library websites in the Arab world and Semi-structured interviews 

were anonymous, and confidential. Data was collected strictly only for the research purpose and 

use of data conforming to confidentiality standards. Participation in this project was voluntary. All 

references cited in this proposal were appropriately referenced. 
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Abstract  

This paper aims to identify the role of social media in the digital transformation of the 

Omani society, as social media represents an essential source of information that many rely on 

to create and disseminate knowledge and digital transformation. The study focuses on Sultan 

Qaboos University students, who are consumers and producers through social networks. The 

study attempts to identify the contribution of the study sample to these sites and the quality of 

information shared through those networks. The study also sought to identify the possibility of 

relying on Arabic information available in those networks and employing it as a source of 

information. The purpose of this study is to identify the information practices of the study 

sample on social networks, which may affect Arabic digital content on the Internet. The result 

of this study shows that the social networks are a rich source of information and have a 

significant role in enriching the Arab digital transformation. However, despite being a source 

of digital content, many users treat their content with caution due to doubts regarding the 

credibility of the information. The study also finds that social networks can be exploited in 

disseminating digital Arabic knowledge content on the Internet through codified practices 

through which the information can be verified. 

 

Keywords: Digital content, Scholarly communication, Digital transformation, Social 

networks, Omani society. 
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 المستخلص 

حيث تمثل وسائل   للمجتمع العماني، الرقمي التحول  التعرف على دور وسائل التواصل االجتماعي في  إلىهذه الورقة    تدفه

الكثيرون إليجاد ونشر المعرفة، والتحول الرقمي.   ا التواصل االجتماعي مصدراً هاما من مصادر المعلومات التي يعتمد عليه

ن ومنتجين من خالل شبكات التواصل االجتماعي حيث طلبة جامعة السلطان قابوس كونهم مستهلكي   ىتركز الدراسة عل

عينة الدراسة في تلك المواقع ونوعية المعلومات التي يتم مشاركتها من خالل تلك    إسهام  ىتحاول الدراسة التعرف على مد

ت وتوظيفها  المعلومات العربية المتاحة في تلك الشبكا   علىإمكانية االعتماد    علىالتعرف    إلىالدراسة    سعت الشبكات. كما  

شبكات التواصل  على لعينة الدراسةالممارسات المعلوماتية  على التعرف إلىالدراسة أيضا  سعت و قد  كمصدر للمعلومات.  

مجموعة من النتائج أهمها   ىاألنترنت. وقد خلصت الدراسة إلشبكة    ىرقمي عربي عل   ىاالجتماعي والتي قد ينتج عنها محتو

صدر زاخر بالمعلومات وله دور كبير في إثراء التحول الرقمي العربي، لكن رغم كونه  أن شبكات التواصل االجتماعي م

الرقم  امصدر المحتو  ىللمحتوي  مع  يتعاملون  المستخدمين  من  الكثير  أن  فيهإال  الموجود  حول    ى  تحفظات  لوجود  بحذر 

الرقمي المعرفي العربي   ىشر المحتوالدراسة أنه يمكن استغالل الشبكات االجتماعية في ن  ىمصداقية المعلومات. أيضا تر

 شبكة األنترنت من خالل ممارسات مقننة يمكن من خاللها التأكد من صحة المعلومات.     ىعل

 

 ، شبكات التواصل االجتماعي، المجتمع العماني.يمي، التحول الرقمياألكاد لالرقمي، االتصا  ىالمحتو الكلمات المفتاحية: 
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 المقدمة  .1

وذلاك نتيجاة السااااتخادام تقنياة الحااسااااو     ،وضااااخماة في المعلوماات والرقمياات  اآلن ثورة عاارماةالعاالم من حولناا   يعيش

 ىبالمحتو اعد في تنشاةة وترقية ونشار ما يم مما يسا  ،المتقدمة وبصافة خاصاة منصاات التواصال االجتماعيوالشابكات  

 ىمنها. بالرغم من أهمية المحتو  ا أو فيديو أو مزيج   اوراو صا  أو شاكال ا مكتوب ا نصاكان شاكاله وأنواعه ساواء  أالرقمي بكل 

التحول الرقمي  ات التي حالت دون انتشاااار وتوفير قوطننا العربي هناك كثير من المعي الرقمي لكل مجتمعات العالم لكن في

معنية بدرجة بين أوساااط دول الوطن العربي الكبير بصاافة عامة والمجتمع المعرفي بصاافة خاصااة ألنها ال  ىبالصااورة المثل

أكبر. المحتوى الرقمي العربي على الشااابكة العنكبوتية أو ما يعرف بالمحتوي الرقمي العربي عبارة عن بعن من المواقع 

كما أن اللغة العربية رغم كونها في الترتي  الساااادس عالميا من حيث االنتشاااار لكنها  والصااافحات والمنتديات على الوي 

افتقار العر  السااتخدام شاابكة االنترنت    ىلإالرقمي في االنترنت، مما يشااير  ىحيث المحتوتأتي في مرتبة متأخرة جدا من  

( وهي تمثل نسابة بسايطة وقليلة جدا مقارنة بالعالم من حولنا وتعادل AICTO, 2017بالمقارنة مع رصايفاتها في العالم.  

العربي واالرتقاء   ىلفةة المساتهدفة النتشاال المحتوا ا للمجتمع العربي بصافتهكبير ا % من النسابة الكلية مما يضاع تحدي3فقط 

 مليون نسمة(. 300جل المجتمع العربي الكبير  أكثر من أفاق مستقبلية جيدة من آبه نحو 

ساااهلت على مساااتخدميها نشااار   YouTubeو   Facebookو  Bloggerال يخفى أن منصاااات التواصااال االجتماعي مثل 

حيث أصابحت منصاات التواصال االجتماعي    ا أو ترفيهي ا أو علمي ا ومشااركة المحتوى مع اآلخرين ساواء كان المحتوى عام

حيث يقوم المسااتخدمون بشنشاااء محتوى أو مشاااركته والتفاعل معه. منصااات التواصاال    ،جزًءا أساااساايًا من حياة األفراد

على نطاق واسااع لوصاا  أي عدد من األنظمة التكنولوجية المتعلقة بالتعاون والمجتمع االجتماعي هو مصااطلي يسااتخدم 

 Joosten, 2012  .)جعل من تلك المنصاات تربة خصابة لنمو التحول الرقمي. قدرة األشاخال على إنشااء ومشااركة   هذا

نترنت. المحتوى الرقمي  المحتوى من خالل تلك المنصااات ساااهم بشااكل كبير في نمو وتضاااع  المحتوى الرقمي على اإل

العربي لي  اساتثناًء، بل أيضاا انتشارت الكثير من المقاالت العربية من خالل وساائل التواصال االجتماعي بغن النظر عن 

نشاااطات التحول الرقمي على منصااات  مدى مصااداقية المعلومات التي تحتويها مما دعا إلى وجود دراسااات تسااتكشاا 

ن هذه الدراسااة سااعت لعمل مسااي على طال   ش ، لذا فمنصااات في دعم المحتوى وإثرائهال التواصاال االجتماعي ودور تلك

ى جامعة السلطان قابوس  عينة الدراسة( لمعرفة دور استخدام التواصل االجتماعي كأحد أهم مصادر صناعة ونشر المحتو

 ولية مشتركة بين القطاع العام والخال والمجتمع ككل.ؤالتحول الرقمي وألنها مسو

 لة الدراسة مشك .2

رغم التنوع الكبير في الدراسااااات التي تناولت التحول الرقمي من خالل الشاااابكات االجتماعية، إال أن تلك الدراسااااات لم 

تتعرض بشاااكل كاف لجان  هام من جوان  اساااتخدام اإلنترنت أال وهو دور الشااابكات االجتماعية كمصااادر من مصاااادر 

لها أن شابكات التواصال االجتماعي أصابحت  ىال يخف إنه. حيث (2016  ; وردة,2017; محمدي,  2012 أمين,   المعلومات

صاادق وصااحة المعلومات المتاحة من خاللها.   ىها بدون الوقوف على مدوكمنصااة معلوماتية ينهل منها مسااتخدم أهميتها 

أن   إلىورغم وجود العديد من المآخذ على اساتخدام منصاات التواصال االجتماعي كمصادر للمعلومات، إال أن الواقع يشاير 

نترنت. إلالرقمي ونشاره على شابكة ا  ىالمحتوونشااء التحول الرقمي  إشابكات التواصال االجتماعي تساتخدم بشاكل متزايد في 

الرقمي   ىالتعرف على واقع اساااتخدام الطال  لشااابكات التواصااال االجتماعي كمصااادر للمحتوإلى  هنا دعت الحاجة  ومن  

 لمجتمع عمان.

 أهداف الدراسة  .3

 الرقمي لمجتمع عمان.   ىالتعرف على دور شبكات التواصل االجتماعي في التحول الرقمي والمحتو ▪
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 استفادة رواد األعمال من التحول الرقمي المتاح عبر شبكات التواصل االجتماعي.  ىالتعرف على مد ▪

 الرقمي المتاح من خالل الشبكات االجتماعية.  ىاستكشاف مدي إمكانية اإلفادة من المحتو ▪

 أهمية الدراسة 

 تتحدد أهمية الدراسة الحالية في: 

 

 األهمية النظرية:  - أ

نظراً لما فرضااته التغيرات    -أول دراسااة علمية في الوطن العربي على حد علم الباحثين  وهي  -جدة الموضااوع في حد ذاته 

هناك حاجة   لتصااير  ،العالمي على الشاابكات االجتماعية ىنترنت واالزدياد المطرد في حجم المحتوإلالسااريعة في فضاااء ا

 ت.التحول الرقمي على تلك المنصا والرقمي العربي   ىملحة للتعرف على واقع المحتو

 األهمية التطبيقية:  -ب 

تساعد هذه الدراسة في الوقوف على معرفة الواقع الفعلي للتحول الرقمي من خالل شبكة اإلنترنت وعلى منصات  ▪

 التواصل االجتماعي. 

منصات   ىالرقمي العربي عل   ىتساعد نتائج هذه الدراسة في وضع التخطيط المناس  لكيفية اإلفادة من المحتو ▪

 التواصل االجتماعي. 

  ى المساهمة في التعرف على سلوك الطال  المعلوماتي على شبكات التواصل االجتماعي مما يسهم في رفع المستو ▪

 العلمي والمعلوماتي لديهم.

 منهجية الدراسة   .4

توظي  المنهج الكمي بغرض لى كافة جوان  موضاوع الدراساة تم من أجل الوصاول إلى تحقي  أهداف الدراساة والتطرق إ

 اإلفادة منها من قبل عينة الدراسة. ىدور أهمية الشبكات االجتماعية كمنصات في التحول الرقمي ومدالتعرف على  

طلبة قساام دراسااات المعلومات    ىقتصاار مجتمع الدراسااة علاونظًرا لصااعوبة توزيع االسااتبانة على جميع طلبة الجامعة 

لكتروني. وقد  اللكترونيا عليهم من خالل البريد اإاالساتبانة  تم توزيع    ا طالب  148بالجامعة. ويبلغ عدد الطلبة المنتسابين للقسام 

حصاائيا نظًرا  إ% من مجتمع الدراساة. وقد وجد أن العدد مناسا  69بنسابة   ا طالب 102االساتجابة على االساتبانة    لبلغ معد

نشاااء إطلبة في لطبيعة الدراسااة االسااتكشااافية والتي تهدف في المقام األول لتسااليط الضااوء على جان  جديد حول دور ال

 المحتوى الرقي.  

 أدوات جمع البيانات 

 عتمد الباحثون على عدد من أدوات جمع البيانات للوصول إلى تحقيق أهداف الدراسة، أهمها: ا

استخدم البحث الوثائقي للتعرف على ما كت  في الموضوع سواء باللغة العربية أو اإلنجليزية  البحث الوثائقي:   .أ

 التعرف على أهم الجوان  التي تم تغطيتها في الموضوع.باإلضافة إلى 

الباحثون في الدراساة على االساتبانة لتكون أداة أسااساية لجمع البيانات، وت عاد تاالساتبانة واحدة من   اعتمداالستتبانة:   .  

كما أنت  ،راسةأكثر طرق جمع البيانات استخداًما، وتم اللجوء لالستبانة نظراً لصعوبة مقابلة جميع أفراد مجتمع الد

لجمع البيانات التي تساااعد على اختبار الفرضاايات  األخضاار وبعلة،    ودقةاالسااتبانة من أكثر الطرق موضااوعية  

ت االستبانة بعدة مراحل وصوال العتمادها النهائي، وهذه المراحل هي:قد (، هذا و2017  مرت

 االستبانة وفقا ألهداف الدراسة وفرضيتاتها. أوالً: االستعانة ببعن الدراسات السابقة في بناء  ▪

 ثانيا: عرض االستبانة على مجموعة من المحكتمين لمراجعتها وتحكميها علميًا. ▪
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 ثالثا: إجراء التعديالت التي تم اقتراحها من قبل المحكمين، وتجهيز االستبانة ثمت توزيعها على العينة. ▪

 وتم تقسيم االستبانة إلى جزأين هما: 

ول: يجمع هذا الجزء المعلومات الشخصية عن المبحوث، مثل النوع، والعمر، باإلضافة إلى أسةلة عن الجزء األ ▪

 أسبا  استخدام وسائل التواصل االجتماعي ومعدالت استخدام اإلنترنت.  

الثاني: ناقش هذا الجزء ▪ رأي العينة حول المحتوى الرقمي العربي على شبكة اإلنترنت ومدى كفاية هذا   الجزء 

 محتوى الحتياجات العينة.  ال

وتم اسااتخدام مقياس ليكرت ذو التدرا الخماساايع لمعرفة آراء عينة الدراسااة، وقياس اسااتجاباتهم ودرجة موافقتهم، بحيث 

 ثم المقياس، يتم وضااع عبارة اتجاهاتهم نحوه، وأمام كل الذي يتم قياس بالموضااوع تتصاال عبارات عدة للمبحوثين ت قدم

دراساااات   إجمالية لكل محور. تم توزيع االساااتبانة على طلبة قسااام درجة إلى للتوصااال لكل نقطة المقابلة الدرجات ت جمع

للتعرف    Google formsلكترونيا من خالل  إمن الطلبة بجامعة السالطان قابوس   102على عدد   المعلومات وتم الحصاول

  الرقمي.  ىوفادتهم من شبكات التواصل االجتماعي كمنصات للمحتإ ىعلى مد

 مصطلحات الدراسة  .5

ل الرقمي    : تعددت الرقميالتحول   ، حيث يتضمن هذا المصطلي (Digital Transformationالمفاهيم حول مصطلي التحوت

مفهوم الرقمية التي تشكل أساس هذا التحول الرقمي ويقصد بالرقمية إمكانية تحويل جميع أنواع البيانات وأشكالها إلى الشكل 

 . (2021 إبراهيم, الرقمي الذي يمكتن من نقلها بين األجهزة 

وسيط تخزين رقمي  بوكرازة & غزال,   ىفظه عللكتروني وح إ: المعلومات التي يتم إصدارها في شكل  المحتوي الرقمي

2010 .) 

االجتماعي التواصل  الوي   :  شبكات  تطبيقات  من  مجموعة  ا  ىتستند في عملها عل  2"  من األس   ولوجية  ييدإلمجموعة 

 ( Kaplan & Haenlein, 2010, p. 61من قبل مستخدميها"   ىوالتكنولوجية، والتي تسمي بشنشاء ومشاركة المحتو

والتي تكون   ى شبكة الوي فةة من المواقع والتطبيقات المتاحة عل  ى أنه: يتم تعري  الوي  االجتماعي عل الويب االجتماعي

 . (Gruber, 2008فيها مشاركة المستخدم هي المحرك الرئيسي للقيمة  

 الدراسات السابقة  .6

ن اللغاة إهتماام البااحثين في علوم المعلوماات لفترة كبيرة، حياث ا نترنات باإلالرقمي على شاااابكاة ا  ىحظي موضااااوع المحتو

الرقمي في  ىلكنهاا تأتي في مرتباة متاأخرة جدا من حياث المحتو ،العربياة في الترتيا  السااااادس عالمياا من حياث االنتشااااار

(.  AICTO, 2017نترنت بالمقارنة مع رصااايفاتها في العالم  إلافتقار العر  الساااتخدام شااابكة ا  إلىنترنت مما يشاااير إلا

نترنت. ورغم أن الدراسااة الحالية  إلواقع التحول الرقمي على شاابكة ا ىالتعرف عل  إلىولذلك سااعت العديد من الدراسااات 

المتاح من  ىالرقمي أال وهو المحتو ىنوع مميز من المحتو ىالرقمي إال أنها تركز بشاااكل كبير عل ىتتناول أيضاااا المحتو

   خالل الشبكات االجتماعية.

 شبكات التواصل االجتماعي  تعريف  . أ

في المفهوم األساااسااي، ت عترف على أنها منابر للتواصاال    إنها التعريفات حيث   من منصااات التواصاال االجتماعي لها العديد

للتفاعل الثنائي االتجاه عبر فحاوى ينتجها الوصاائ  أنفساهم، فضاال عن   ي عادة تساتخدم اإلنترنت وملحقاتهاالجتماعي، وه

من أكثر تلك المنصااات  التشااارك في المعلومات ومصااادرها، وبين الوصاايفين عبر تلك المنابر لغرض التفاعل واالتصااال  

واسااااتخاادامااا   ،  Facebook  ،Instgram  ،YouTube  ،LinkedIn  ،Google Plus  ،Vimo  ،Twitterانتشاااااارا 

Blogger 



ARID International Journal of Informetrics and Scholarly Communication (AIJISC) VOL: 3, NO 5, July 2022 

 

32 
 

مجموعاة من األساااا    ىعملهاا عل  تسااااتناد في 2مجموعاة من تطبيقاات الويا   ى أنهاا "تعرف الشاااابكاات االجتمااعياة عل

 ,Kaplan & Haenleinمن قبل مساااتخدميها"   ىيدولوجية والتكنولوجية، والتي تسااامي بشنشااااء ومشااااركة المحتوإلا

2010, p. 61 ًرغم أن الشابكات االجتماعية أنشاةت خصايصاا لتحقي  التواصال بين مساتخدميها إال أنها أصابحت مصادرا .)

 & Boydخرين  آلمشااركته مع المساتخدمين انشاره، و ،ىنشااء المحتوإنها تمكن مساتخدميها من إغنياً بالمعلومات، حيث 

Ellison, 2007).  والمعلومات أثار مخاوف الكثيرين نتيجة ضاع   ىحتوإال أن اساتخدام الشابكات االجتماعية كمصادر للم

األصاالي   ىلى صاااح  المحتوإ، صااعوبة الوصااول  ىالذي تقدمه تلك الشاابكات، قلة المصااداقية، تكرار المحتو ىالمحتو

 ,.Kumar & Shah, 2018; Li & Suh, 2015; Rowlands et alمتعلقة بحقوق الملكية الفكرية   ىومعضالت أخر

2011). 

في  ىصاد  ىالق ىكمساتودع للمحتو ثمثارته الشابكات االجتماعية حول إمكانية اساتخدامها كمصادر للمعلومات  أذي الجدل ال

  بكات االجتماعية من قبل الباحثين فنجد العديد من الباحثين اتجهوا نحو اساااتكشااااف اساااتخدام الشااا  ،العديد من الدراساااات

 Nicholas & Rowlands, 2011; Shehata, 2015; Shehata. et al., 2015 ومن الجدير بالذكر أن العديد من .)

عليها للبحث    ة كمصادر للمعلومات األولية فقط ويعتمدونتلك الدراساات وجدت أن الباحثين يساتخدمون الشابكات االجتماعي

 Nicholasجتماعية مصادر مفيداً في عملية البحث العلمي  العن معلومات محكمة في قواعد البيانات مما يجعل الشابكات ا

et al., 2011أن مصاااادر المعلومات المحكمة هي المصااادر الوحيد الذي   ىأكدت تلك الدراساااات عل  فقد (، لكن رغم هذا

 (.Nicholas et al., 2015; Shehata, 2015يستخدمه الباحثون في كتابة دراستهم العلمية  

 . مفهوم التحول الرقمي:  ب 

ل الرقمي   ( الذي أصااابي ضااارورياً لجميع المجاالت  Digital Transformationتعددت المفاهيم حول مصاااطلي التحوت

بهدف التطوير والسعي لتحسين وتسهيل الخدمات، حيث يتضمن هذا المصطلي مفهوم الرقمية التي تشكل أساس هذا التحول 

  من نقلها بين األجهزة ويقصاد بالرقمية إمكانية تحويل جميع أنواع البيانات وأشاكالها إلى الشاكل الرقمي الذي يمكتن    ،الرقمي

. ولقاد اتف  أغلا  البااحثين على أن التحول الرقمي هو عملياة اسااااتخادام التكنولوجياا الحاديثاة في تقاديم (2021 إبراهيم,  

وذلك بهدف الوصاااول ألفضااال المميزات التي توفرها هذه التقنيات   ،الخدمات بشاااكلها الحديث والمغاير للشاااكل التقليدي

التحول الرقمي جااء نتيجاة للتقنياات الرقمياة التي تعمال بشااااكال متزامن كاالحااساااا  اآللي والاذكااء   نإالحاديثاة. ويمكن القول 

االصاطناعي والحوسابة الساحابية وإنترنت األشاياء وغيرها من التقنيات، والتي أصابي إلزاماً على المؤساساات العمل بها من 

للتحول الرقمي في المجال الصاااناعي حيث أشاااار أنه (  2021أجل البقاء في البيةة التنافساااية، وهو ما أكده تعري  مكي  

بهدف تحقي  التميز في أداء الشاااركات، وتعزيز قدرتها التنافساااية. كما يعمل التحول   ساااتخدام التكنولوجيا الرقميةالعملية 

لمهاام الرقمي على تعزيز االبتكاار واالسااااتثماار في الفكر وتغيير الساااالوك من أجل إحداث تغيير جذري في طريقاة إنجااز ا

سااتفيدين بشااكل وطريقة العمل من خالل تحسااين الثقافة السااائدة في بيةة العمل واالسااتفادة من التكنولوجيا الرقمية لخدمة الم

 .(2020ع الحارثي،  أسرع وأفضل  المفضي

أما على مسااتوى الحكومات، فقد اتجهت أغلبها إلى التحول الرقمي على اعتبار أنه "مشااروع حكومي يشاامل كافة خدمات 

المؤسااااسااااات والقطااعاات المختلفاة باالادولاة، ويتمثال في تحويال الخادماات الحيوياة واألساااااسااااياة المرتبطاة بخادماة األفراد،  

ي إلى الشااكل اإللكتروني الذكي، باالعتماد على التقنيات الحديثة  والمؤسااسااات، واالسااتثمارات المختلفة، من شااكلها التقليد

عملية انتقال وتحول المؤساااساااات  ( أن التحول الرقمي هو "2021يم  عرف إبراه، كما (2020 البلوشاااي,  والمتطورة " 

نياة التحتياة  ( والتي تعتماد على التكنولوجياا الرقمياة، والبBusiness Modelsالحكومياة للعمال وفقاا لنمااذا األعماال  

واإلباداع في تقاديم المنتجاات والخادماات للمتعااملين بكفااءة وفااعلياة   واالبتكاارالمعلومااتياة الاذكياة، والمبنياة على المعرفاة  
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وبأسالو  آمن، ومن خالل وساائل تكنولوجية رقمية، مثل الهات  المحمول والحاسابات اآللية وغيرها"، وهو ما ينتج عنه ما 

اإللكترونية والتي تسااعى إلى تعزيز العالقة بين الدولة والمواطن والوصااول إلى األساا  الداعمة تساامى به اآلن الحكومات 

 .(2017 العلوان,  لذلك كالسرعة، والشفافية، والمصداقية، والرضا عن الخدمات المقدمة.

مواكباة التطورات  مميزات التحول الرقمي: لقاد تميز التحول الرقمي بعادد من المميزات التي جعلات مناه وساااايلاة مهماة ل

أي التجدد المساتمر وف  التغيرات الحاصالة    باالساتمراريةالعصارية للثورة الصاناعية الرابعة، حيث يتميز التحول الرقمي  

إنتاا ما يسااامى باالقتصااااد التشااااركي، باإلضاااافة إلى إمكانية  فيفي قطاع تقنية المعلومات، وكذلك التفاعلية التي تساااهم  

 –ون وجود مادي للمؤسااسااة، ولقد أثبت التحول الرقمي قدرته على التقليل من انتشااار الوباء الوصااول إلى نطاق واسااع د

( إلى دور التحول الرقمي في 2020فريقي  كما أشاار االتحاد اإل  حفظ الصاحة العامة. وفي ،الفترة الساابقة خالل-19كوفيد  

توفير فرل العمل ومعالجة الفقر والحد من عدم المساااواة تحسااين المجتمعات والقضاااء على مظاهر الفساااد فيها من خالل 

 بين الجنسين.

ويمكن تقساايم هذه المميزات على ثالثة مسااتويات رئيسااة هي: الخدمات والمؤسااسااات والحكومات، ولعل أهم ما تميز به   

ة عالية وبأقل جهد تقديمها بكل سااهولة دون تكلفة وبساارع  هو- جميع المجاالت في-التحول الرقمي على مسااتوى الخدمات 

بين أعضاء  عملية التواصلن إممكن، األمر الذي ساهم وبشكل كبير في رفع مستوى كفاءة وفاعلية الخدمات المقدمةع حيث 

 فرق العمل أصبحت سهلة ومرنة، باإلضافة إلى تحسن إمكانية الوصول للمستفيدين المختلفين.

لمؤساساات، حيث يسااعد التحول الرقمي المؤساساات المختلفة على وتنعك  هذه المميزات المحصالة للخدمات على مساتوى ا

تساهيل عملية اتخاذ القرار، باإلضاافة إلى    وكذا  ،االساتفادة من التقنيات الحديثة في تطوير األداء والتنبؤ والتخطيط للمساتقبل

يم األعمال والخدمات، وللتحول  المسااهمة في تقليل األخطاء وتحساين جودة العملع وبالتالي زيادة اإلنتاجية واساتمرارية تقد

مباشاارة في مجال  الغير لى أنه من فوائد التحول الرقمي  ( إ2021الرقمي مميزات خصااوصااية لكل مجال، فقد أشااار مكي  

الملوثة للبيةاة نتيجاة للكشاااا  المبكر باسااااتخادام    االنبعااثاتصاااانااعة التكرير والبتروكيمااويات هي المساااااهماة في خفن 

 للخطط البديلة.   االنتقالإمكانية اتخاذ اإلجراءات الوقائية أو   التكنولوجياع وبالتالي

الدول نحو اقتصاااد مسااتدام، ويعمل    اسااتراتيجيةوهكذا يأتي تأثير التحول الرقمي على الحكومات بشااكل أوسااع، فهو يدعم 

السااااياسااااات    رساااامية من خالل وضااااعالغير  مال والنمو االقتصااااادي للقطاعات  على محو الفجوة الرقمية، وتعزيز األع

 والتشريعات المناسبة للتجارة اإللكترونية وبالتالي دخول هذه المؤسسات إلى أسواق جديدة مما ينتج عنه زيادة حجم السوق.

باد أن يكون هنااك آثاار جاانبياة للتحول الرقمي، ويجا  على جميع المسااااتوياات االسااااتعاداد لهاا  الفرغم كال هاذه المميزات  و

ومحاولة تخفيفها وإعداد الخطط لها، حيث "سااايكون المفتاح في السااانوات الخم  القادمة هو نشااار التكنولوجيات الجديدة  

 (.2017م،   د." ولكن بطريقة تحترم حقوق اإلنسان األساسية: مثل الخصوصية واألمن للمجتمع،

ع وبالتالي فشن -19كوفيد-استخدامات التحول الرقمي: لقد أصبي التحول الرقمي جزءاً من الحياة اليومية وخاصة بعد جائحة  

اساتخداماته ال تنحصار على مجال معين، وإنما تتوساع لجميع أنواع المجاالت كالصاناعة والنفط والغاز والتعليم واالتصااالت  

ت التمويلياة واالقتصاااااد واألمن والصااااحاة والنقال والتجاارة والزراعاة وكاذلاك البيةاة وغيرهاا من والمصااااارف، والخادماا 

المجاالت، فعلى مسااااتوى كل إدارة مجال فشن التحول الرقمي يسااااتخدم في تحليل البيانات بطريقة ذكيةع وبالتالي التخطيط  

لألنظمة وإمكانية تبادل البيانات بين المنظمات ذات  ضارورية  الغير   االزدواجيةوالتنظيم واإلشاراف والرقابة، وكذلك تقليل  

 والفساد عن طري  زيادة األمن وإمكانية تتبع المعامالت.  االحتيالالصلة، ومكافحة 
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ن التكنولوجياا الحاديثاة في تخليع معاامالتهم اليومياة، كادفع الفواتير المختلفاة، وتقاديم شااااكوى،  وكماا يسااااتخادم المواطن

أيضاااً معالجة التأشاايرات، والتصااويت اإللكتروني أو البرلمان اإللكتروني، من خالل النوافذ  والوصااول إلى المعلومات، و

 .(2020 البلوشي,  المختلفة التي توفرها الحكومات كالبوابة الموحدة اإللكترونية أو مراكز ساس في سلطنة ع مان

ويمكن أن نأخذ المجال االقتصاادي كمثال مفصال الساتخدامه للتكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات، حيث يتجه هذا المجال  

وترخيع المعامالت الرقمية  عبارة عن تقنية للتخزين والتحق  من صااااحة هي  إلى اسااااتخدام "تقنية البلوكتشااااين، والتي  

، وكذلك اساتخدام (2020 البلوشاي,  حيل كسارها في ظل التقنيات المتوفرة"  أمان وتشافير عاليتين قد يكون من المسات  بدرجتي

المالية الرقمية كتحويل األموال، والدفع اإللكتروني، وخدمات االساتثمار والتداول، باإلضاافة إلى طرح المناقصاات   الخدمات

 إلكترونياً لمختل  المستفيدين والتجارة اإللكترونية  كالبيع والشراء(.

 الرقمي:   االجتماعية كمصدر للمحتوى  . الشبكات  ت 

الرقمي المتاح بلغات  ىنترنت أقل بشااكل كبير عن المحتوى شاابكة اإلالرقمي العربي عل ىعن الكثيرين أن المحتو ىال يخف

نترنت  جوهري &  المحتوى العربي علي شاابكة اإلالتعرف على واقع   إلىذلك سااعت العديد من الدراسااات  ل، نتيجة ىأخر

الشاابكة    ىالرقمي العربي علالمحتوى (. وقد تنوعت الدراسااات العربية التي تناولت 2018الرحمان,   ; عبد2011ضااليمي, 

العربي الناتج من دولة عربية المحتوى  (،  2010هتمت بالشاااابا  والتحول الرقمي  الحمامي, االعنكبوتية، فنجد دراسااااات 

ى  الرقمي العربي علالمحتوى  (، مشااااكالت  2011الرقمي العربي  متولي,  والمحتوى  (، اللغاة العربياة  2010 غبرياال,  

الرقمي العربي ومجتمع المعرفة  ى(، باإلضاااافة للمحتوAbubaker et al., 2015; Hakak et al., 2019نترنت  اإل

 (. 2016 الرابغي, 

نترنت، قامت العديد من الدول والمؤسااسااات الدولية بشطالق ى شاابكة اإلالرقمي العربي عل ىهتمام بزيادة المحتوونتيجة لال

، مبادرة الجامعة العربية في 2003الشابكة العنكبوتية مثل مبادرة االساكوا في   ىالرقمي العربي علالمحتوى مبادرات لزيادة  

وأيضااااا جائزة   2015، مبادرة قطر في 2009بد هللا للمحتوى العربي في  ، مبادرة الملك ع2012وما تبعها في قمة    2008

(. هذا  2015 اللجنة االقتصاااادية واالجتماعية لغربي آسااايا,   نترنتى اإلالعربي اإللكتروني عل ىالكويت السااانوية للمحتو

دولي وأكااديمي باششااااكاالياة  ال نتيجاة اهتماامإالرقمي العربي ماا هو    ىالزخم في المباادرات والادراسااااات التي تنااولات المحتو

ى الرقمي  نشااء ومشااركة المحتوإهمال دور الشابكات االجتماعية في إالرقمي العربي، ورغم هذا الفين إال أنه تم  ىالمحتو

  نترنت.العربي علي شبكة اإل

الرقمي العربي ال يمثل غير قدر ضاةيل  ىنترنت إال أن المحتوين العر  لشابكة اإلورغم الزيادة المطردة في عدد المساتخدم

العالمي  الحافظ,  المحتوى % من حجم 3الشاابكة والذي يقدر في أفضاال التقديرات     ىالعالمي المنشااور عل  ىمن المحتو

ى شبكة  تاحتها علإعدادها في شكل رقمي وإالرقمي على أنه أي مواد معرفية تم المحتوى  (  2019(. ويعرف الحافظ  2019

تاحتها من إالمواد النصاية، السامعية، المرئية، قواعد البيانات وغيرها من المواد التي يمكن المحتوى ويشامل هذا نترنت. اإل

 خالل الشبكة العنكبوتية. 

المحتوى حد كبير في زيادة    إلىالتنوع في الشابكات االجتماعية وزيادة عدد مساتخدميها العر  في السانوات األخيرة أساهم  

ن المعلومات التي  أالرغم من أن الشااابكات االجتماعية أحد المصاااادر الهامة للمعلومات إال    ىبية.  لكن علالمتاح باللغة العر

 ى(. ومع هذا، ترWesterman et al., 2014يتم تداولها من خالل مواقع الشااابكات االجتماعية تتسااام بقلة المصاااداقية  

المسااتفيدين من حيث   ىت االجتماعية له تأثير إيجابي علالشاابكا   ىأن اإلغراق المعلوماتي عل (Zha et al  .2018دراسااة 

 باستخدام تلك المعلومات. ى األشخال الذين يقومونقناعتهم بمصداقية المعلومات وجودتها وإن كان له تأثير سلبي عل

 . المحتوي الرقمي  ث 
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وساااايط تخزين رقمي    ىوحفظاه عللكتروني  إالرقمي ي عترف على أناه المعلوماات التي يتم إصاااادارهاا في شااااكال المحتوى  

 انترنت عددى شااابكة اإلالرقمي العربي عل  ى(. وقد تناولت الدراساااات العربية المهتمة بالمحتو2010 بوكرازة & غزال,  

(، تقييم 2017(، حقوق الملكياة الفكرياة  علي & مصااااطفى,  2017الرقمي  الزهيري,    ىمن المحااور مثال تنظيم المحتو

(. إال أنه رغم هذا التنوع  2018الرقمي المتخصاع كمحتوي المتاح   الحليم,   ىيضاا المحتو( وأ2012المحتوي  محمد,  

 .اإلنترنت ىالعربي عل ىفي الدراسات فال نجد دراسة عربية تتناول دور الشبكات االجتماعية في دعم المحتو

كة اإلنترنت ممثال في المضاامون المتوفر على شااب ذلكالرقمي هو   ىن المحتوش ف  (Mahesh and Mittal  2009حساا   

لين القري  والبعيد، و حتى للمساتقبا أنساان في حياته اليومية ليها اإلإالكم الكبير والضاخم من المعلومات والمعرفة التي يحتاا  

غات عالمية وبلنات وبنوك معلومات ومواقع مختلفة ا نترنت في شاااكل منظم على قواعد بيوعادة فشنها تتركز عبر شااابكة اإل

  توجد بأشااكال مختلفة منها النصااية، الصااورية،   وهي  % تكون باللغة اإلنجليزية،68ال  بنساابة تفوقوغلبها  أال أن إ ،مختلفة

الشاااابكة العنكبوتية فهي تطل  عليها   ىو خليط بينها وطالما كانت موجودة علأشااااكال والخرائط، والرسااااوم  ألالمتحركة، ا

 الرقمي. ىالمحتو

كلمة أو تم يرجع أصاااالها إلى كونها نشااااأت لكتروني  إمادية في مضاااامون الرفة غير و المعأالمفردة  الرقمي هو ىالمحتو

لي بغرض تساهيل تداولها وتبادلها عن آللكتروني عن طري  أجهزة وملحقات الحاسا  اإ  إلىتقليدي مادي من أصال تحويلها  

ن تدخل في دورة جديدة متتالية من أنها يمكن أطري  تقنية االتصااالت وتقنية المعلومات بين المساتخدمين والمساتفيدين كما  

 (Viard, 2011)أجل توليد معرفة جديدة لكل المستهدفين والمعنيين في كل األنشطة المختلفة.

الرقمي  والمحتوى رقمي حكومي وعاادة تاأخاذ الطاابع الرساااامي أو الحكومي، محتوى    إلىالرقمي   ىوتنقساااام أنواع المحتو

الرقمي التجاري الذي يتضاااامن على كل ما هو مرتبط بالنشاااااطات التجارية  حتوى والماإلعالمي مثال التغطية اإلخبارية،  

كااديمياة مثاال ألفي المناابر ا  الاذي يوجادالرقمي األكااديمي التعليمي الثقاافي  والمحتوى  مثاال المنتجاات والساااالع والترويج،  

 والمنتديات الشخصية.الرقمي الشخصي مثال المدونات والمحتوى المجالت والكت  والدوريات، 

نشاااء وإدارة ذلك إالرقمي بشااكل عام تتلخع في القدرة على المحتوى أن إشااكالية   إلىوقد خلصاات العديد من الدراسااات 

  إلى إدارة ودراية بكيفية وصااافه لتساااهيل عملية اساااترجاعه واإلفادة منه باإلضاااافة    إلىالرقمي يحتاا  فالمحتوى . المحتوى

المحتوى (. ويختل   Van Tassel, 2016نترنت  إلشاااابكة ا  علىر الالزمة لحمايته من التخري   اتخاذ التدابي علىقدرة  ال

(. لكن رغم هذا أصاابحت  2017اسااتراتيجيات خاصااة  على,   إلىالرقمي العربي عن غيره بأن اللغة العربية معقدة تحتاا  

نترنات مثال إلشاااابكاة ا  علىلمتااح  االمحتوى  نترنات توفر أدوات يمكنهاا أن تسااااهال عملياة تنظيم واسااااترجااع  إلشاااابكاة ا

Folksonomy  2017 الزهيري, المحتوى تاحت للمستخدمين أن يكونوا مشاركين في عملية وص  وتنظيم أوالتي) 

 الرقمي العربي  ى. ما هو المحتو ج

و مادة باللغة العربية حيث تمكن  أنترنت في شااااكل نع إلمن المعلومات والمضاااامون المتوفر على شاااابكة ا ىهو المحتو

و مترجم مما يساهل عملية االساتفادة القصاوى منها في وقت وجيز أالمتحدثين باللغة العربية االساتفادة منها دون وجود وسايط  

الرقمي المحتوى  في كونالرقمي حس  اإلسااااااكوا وهي لجنة األمم المتحدة االقتصادية المحتوى دون عناء، وتكمن أهمية 

معرفي بين الرقمي الالمحتوى اس المتين الذي يعمل على تعزيز التنمية االقتصااادية واالجتماعية عن طري  تبادل  هو األساا

 .المهتمين والمعنيين به

 . دور وسائل التواصل االجتماعي في المعرفة  ح

نشااء ومشااركة  إفي مجال نها تلع  دورا كبيراً أهم الوساائط حاليا لنقل المعرفة كما أتعتبر وساائل التواصال االجتماعي من  

%  95في يومنا هذا، ألنها تصال المساتهدف حيث يوجد، وبما أن أكثر من   ىتلك المعرفة على المساتفيدين، فهي الوسايلة المثل
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على شبكات التواصل االجتماعي جل األوقات أصبحت المعرفة متنقلة بشكل دوري منتظم بين  يوجدونمن الطال  الشبا  

وبالتالي    ،ى تلك الحقائ  أصبحت تلك الوسائل أداة ناجزة ومناسبة لنقل وإنشاء المعرفة بين كل األوساطفةة الطال . بناًء عل

الثقاافي    ىعلى رفع المسااااتو  وتعمالالعصاااار الرقمي الحاديث   هذا تعلا  دوراً كبير في التحول الرقمي المعرفي العربي في

 .(Bradshaw, 2013) لديهم كما دعمت البحث العلمي للباحثين

 تحليل البيانات والنتائج  .7

 ،( الخاال باالبيااناات الاديموغرافياة لعيناة الادراسااااة نجاد أن حجم تجااو  الاذكور واإلنااث متقاار 1  رقم جادولالباالنظر إلى  

%.  51طالبة بنساابة   52% من حجم عينة الدراسااة بينما تجاو  مع االسااتبيان عدد  49بنساابة   50حيث تجاو  من الذكور 

ن نسابة إأن اساتجابة اإلناث تعتبر أقل حيث  ىغم تسااوي اساتجابة عدد اإلناث والذكور لالساتبيان إال أنه يمكن اإلشاارة إلور

أن مشااركة الذكور في االساتبيان كانت  ىمما يدل عل  1:2لذكور في مجتمع الدراساة الذي تم توزيع االساتبيان عليه لاإلناث 

 بشكل كبير عن اإلناث.   ىأعل

 (: البيانات الديموغرافية1رقم  الجدول 

 النسبة التردد  االستجابة  الفئة

 النوع
%49 50 ذكر   

ىأنث  52 51%  

 العمر 

18- 25 76 74.5%  

26-35 22 21.6%  

>35 4 3.9%  

 الجنسية
%90.2 92 عماني  

ىأخر   10 9.8%  

 

من المشااااركين   ى، ويالحظ أن الفةة العظما عام 35أكبر من  إلى  ا عام  18تراوحت أعمار المشااااركين في االساااتبانة من 

من المشااركين في االساتبانة هم طلبة  ىن الغالبية العظمإ% حيث 74.5بنسابة  ا عام  25-18من  ىتحت الفةة األول  نيندرجو

والفةة الثالثة  .%  21.6مشاااااركاً بنساااابة   22حوالي  35-26في مرحلة البكالوريوس والماجسااااتير. بينما عدد الفةة الثانية  

مشاااااركة طلبة ماجسااااتير ودكتوراه وباحثين في اإلجابة عن االسااااتبانة.  إلىعددهم أربعة فقط ويرجع هذا   35كثر من األ

حد كبير في رصاد الفروق في االساتخدام    إلىالعمري للمشااركين في االساتبانة أساهم   ىويمكن القول بأن التنوع في المساتو

 .  بين الشرائي العمرية المختلفة

التعليميع حيث شااارك في اإلجابة على    ى( يوضااي أيضااا التوزيع الجغرافي للمشاااركين في االسااتبانة والمسااتو1جدول  ال

 10 على% من العدد الكلي للمشاااركين، بينما اقتصاارت مشاااركة الجنساايات األخرى  90.2بنساابة   ا عماني  92االسااتبانة  

ن مع وجود تنوع ومن الطلبة المنتسابين للجامعة هم طلبة عماني ىمأن الفةة العظ  إلى%. ويرجع هذا    9.8مشااركات بنسابة  

% حيث اساتهدفت  72كانت  بكالوريوس من الجدير بالذكر أن نسابة المشااركين من طلبةوفي الجنسايات األخرى بنسا  أقل. 

حملة الماجساتير والدكتوراه االساتبانة بشاكل أسااساي هذه الفةة وذلك ألن الممارساات المعلوماتية لهذه الفةة أقل نضاجا من 

الماجستير، والدكتوراه  نسبة المشاركين من حملة الدبلوم:  الذين تلقوا تدريبا على الممارسات المعلوماتية السليمة. بينما كانت

 (.  1التوالي شكل   على% 14% و%10، 4
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 (: مؤهالت العينة 1شكل رقم  

ألكثر اسااتخداما من قبل عينة الدراسااة وجد أن جميع أفراد عينة بتحليل القساام الخال بمنصااات التواصاال االجتماعي او

كمنصة للتواصل والحصول على المعلومات، بينما حلت منصة انستغرام  WhatsAppاستخدام منصة  إلىالدراسة يميلون 

الث بنساااابة  %. من الجدير بالذكر أن كال من منصااااة اليوتيو  وتوتير كانا في المركز الث72.5في المركز الثاني بنساااابة  

المقدم من خاللهما. يالحظ   ىعينة الدراساااة نظراً لتنوع المحتو ى% مما يدل على أن كال المنصاااتين لهما شاااعبية لد56.9

%والذي يمكن أن يعود لضااع  اإلقبال عليها من   27.5أيضااا أن منصااة الفيساابوك رتبت في المركز قبل األخير بنساابة  

 ( يوضي معدالت استخدام الشبكات االجتماعية من قبل عينة الدراسة. 2المستخدمين في منطقة الخليج العربي. شكل  

 

 الشبكات االجتماعية من قبل عينة الدراسة (: معدالت استخدام2شكل  

حيث أوضاحت   ساتخدام منصاات التواصال االجتماعي،لوحظ من تحليل البيانات تنوع األغراض التي تدفع عينة الدراساة ال

من عينة الدراساااة قاموا باساااتخدام شااابكات التواصااال االجتماعي ألغراض تعليمية. ورغم تفوق   اكبير  االبيانات أن عدد

إال أن ذلك يعد طبيعيا   ،% على التوالي86.3% و98لتواصااال االجتماعي ألغراض ترفيهية واجتماعية بنسااابة  اساااتخدام ا

نظراً ألن الهدف الرئيساااي من منصاااات التواصااال االجتماعي هو الترفيه والتواصااال مع اآلخرين، أيضاااا لم يكن الهدف 

نصااات التواصاال االجتماعي أدوات إلنتاا  ورغم هذا أصاابحت م  على المعلومات،الرئيسااي لتك المنصااات هو الحصااول 

 المعلومات وتبادلها ألغراض عامة أو تعليمية. 

 األغراض التي تستخدم فيها وسائل التواصل االجتماعي :(2جدول  
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 النسبة التردد  االستجابة الفئة 

 األغراض التي تستخدم فيها وسائل التواصل االجتماعي 

%84.3 86 تعليمي  

%98 100 ترفيهي   

%86.3 88 اجتماعي  

ىأخر   10 10%  

 

 منصات التواصل االجتماعي   ىالرقمي العربي عل  ى المحتو

 بتحليل البيانات التي تم استخالصها من االستبانة وجد اآلتي: 

في  ا % على أن هناك شاااح 84.1كشااافت نتائج الدراساااة عن اتفاق غالبية عينة الدراساااة   –الرقمي العربي   ىكفاية المحتو

العربي يدل على وجود   ىمنصاااات التبادل االجتماعي. اإلجماع على وجود نقع في المحتو  ىالرقمي العربي عل ىالمحتو

 العربي وكيفية زيادته.  ىحاجة ملحة لالهتمام بالمحتو

حيث ظهر وجود تباين عند عينة الدراسااة حول هل يج  أن يتم  -نترنت ى اإلالعربي عل ىاسااتخدام المحتوالتشااجيع على 

% من عينة الدراساة موافقتهم على اساتخدام  30الشابكة العنكبوتية أو ال. حيث أبدى حوالي  ىالعربي عل ىاساتخدام المحتو

مه. ومن الجدير بالذكر أن نصااا  العينة تقريبا تجنبت % أعربوا عن رفضاااهم الساااتخدا 10العربي بينما حوالي   ىالمحتو

 أو ال.  ىإبداء رأيها في هذا الموضوع مما يدل على عدم وجود يقين حول إمكانية استخدام المحتو

لعينة الدراساة  ىكشافت نتائج الدراساة عن انحياز الغالبية العظم  -اساتخدام شابكات التواصال االجتماعي للتواصال العلمي 

% من العينة معارضاتهم 6حوالي   ى% بينما أبد82.5نصاات التواصال االجتماعي ألغراض التواصال العلمي الساتخدام م

في   ىخرأالساااتخدام المنصاااات االجتماعية للتواصااال العلمي. ومن الجدير بالذكر أن تلك النتائج مقاربة لنتائج دراساااات 

 .Abrizah, etالموضاوع أوضاحت قل  الباحثين والطال  من الشابكات االجتماعية كونها ليسات موثوقة للتبادل المعرفي  

al, 2017) 

 

 (: المحتوي الرقم العربي على منصات التواصل االجتماعي 3شكل                  
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أن شابكات التواصال  على  ها من االساتبانة وجود اتفاق أحد النتائج المهمة التي تم اساتخالصا -التحول الرقمي لمجتمع عمان

%. بينماا لم يشااااكاك أي من أفراد العيناة في دور  84.3االجتمااعي تساااااهم بشااااكال كبير في التحول الرقمي لمجتمع عماان 

 الشبكات االجتماعية كآلة تساهم في التحول الرقمي لمجتمع عمان بشكل متواصل رغم المآخذ التي يمكن رصدها عن نوعية

 موثوقيتها.  ىالمعلومات التي يتم مشاركتها من خالل تلك الشبكات ومد

يمكن إنكار دور الشبكات االجتماعية في التأثير على التحول الرقمي،   ال  -منصات التواصل االجتماعي أداة للتطور الرقمي  

متاح على شبكة اإلنترنت. وقد خلصت  الرقمي ال  ىفالعدد الهائل من المستخدمين لتلك المنصات مثل أداة لزيادة حجم المحتو

%  15.7بينما اختار    ،% من العينة أكدوا على أهمية الشااابكات االجتماعية كأداة للتطور الرقمي83أن   ىنتائج االساااتبانة إل

ن طبيعة الشاابكات االجتماعية كمنصااات ترفيهية إ% غير موافقين على دور الشاابكات االجتماعية. ويمكن القول 2و  الحياد،

 وجود آراء مختلفة حول دورها في خدمة التطور الرقمي كونها لم تنشأ في األساس لهذا الغرض.  ىإل ىمقام األول أدفي ال

% من 57.2أحد النتائج التي يمكن التوق  عندها أن حوالي    -عمال في الساالطنة  ى العربي الحتياجات رواد األكفاية المحتو

المعلومات التي يحتاجوها باللغة العربية على الشاابكات االجتماعية رغم وجود اتفاق   نة الدراسااة وافقوا على أنهم يجدونعي

%. ورغم هذا فقد أشااار 84.1الشاابكات االجتماعية   ىالرقمي العربي عل  ىفي المحتو  ا فراد العينة على أن هناك شااح أبين 

 المتاح على منصات التواصل االجتماعي.  % من عينة الدراسة أن احتياجاتهم المعلوماتية ال يلبيها التحول الرقمي  21.2

  ىالتي يتوق  عندها الكثير من المساتخدمين لوساائل التواصال االجتماعي هو مد  المهمةكذلك أحد النقاط  -صاحة المعلومات  

 المعلومة أو حتى امتالك القدرة على تتبع  مع عدم معرفة منشاش   والسايما موثوقية المعلومات المتاحة من خالل تلك المنصاات 

ى تلك المعلومات في البحث العلمي أو حت علىبحيث ال يمكن االعتماد  ةالمعلومات للمصادر األصالي، مما يمثل مشاكلة كبير

في المعلومات المتاحة من خالل شاابكات التواصاال   % من عينة الدراسااة فقط يثقون26.2 لفروض الدراسااية. فنجد أنفي ا

 صحة المعلومات لكونها ليست من مصدر موثوق به.% أشاروا لعدم ثقتهم في 43.1االجتماعي بينما 

 التوصيات  الخاتمة  .8

في بالذات نت في كثير من نشااطاتهم المختلفة، واساتخدامهم لننترالكبير للعر  على شابكة اإلنترنت، و  الوجودبالرغم من 

التحول الرقمي مما شاااكل عائقا  الرقمي و  ىأن هناك قلة في المحتو إلىليه الورقة أشاااار  إ  ما خلصاااتعمال إال أن  ريادة األ

العربي الكبير على شاااابكات   الوجودفي الرقي والتقدم، رأينا من خالل هذه الدراسااااة االسااااتفادة من    العمانيمجتمع  لدى ال

  إلى راساة بشاكل كبير عمال حيث أكدت الدالرقمي العربي في مجال ريادة األ حولتالتواصال االجتماعي من أجل ساد فجوة ال

على أن تكون فيها   يعمانى المجتمع الأهمية شابكات التواصال االجتماعي كأداة  في صاناعة المعلومات الرقمية على مساتو

اساتخدام شابكات التواصال االجتماعي في  ىوساائل الموثوقية، ويكون هناك حث للمؤساساات التعليمية بتشاجيع المجتمع عل

النتائج علي أن التواصال االجتماعي طريقة ناجحة للمسااعدة على التقدم والتطور الرقمي    أكدتكما  ،تبادل وصاناعة الرقمنة

 فيمن المواقع الموثوقاة    ان كثير، وذلاك ألعماال الرقمياة العربياةفي ساااااد فجوة رياادة األ  وهو ذو أهمياة فعلياةوالمعرفي  

 كما أن المعلومات المتاحة في الشبكات االجتماعية أسهل في االستيعا . ،الشبكات االجتماعية مصدر قيم للمعلومات

نهاء صاال المخصااصااة لألغراض التجارية واألعمال، والمخصااصااة إلمن التوصاايات أيضااا تشااجيع اسااتخدام وسااائل التوا

 ليات تحفظ جودة وصحة وموثوقية تلك المعلومات.ائل وآجارية المختلفة مع إيجاد وسالفروض واألعمال والنشطات الت

لكن  دقة النتائج المتوصال إليها في البحث،حد ما    إلىمن نقاط ضاع  الورقة قلة عدد العينة المشااركة في االساتبانة مما يقلل  

 عالقة بالموضوع مما يبرر قلة العدد. ياستهداف فةة معينة ذ
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Abstract 

Patents are among the scientific contributions that researchers are distinguished in 

from various aspects. The study aims to identify the scientific and research productivity 

in the field of patents at the University of Mosul. It also aims to measure the level of the 

university research productivity in the field of patents. In addition, analytical approach 

was used for-the years 2000-2019.   Results of  this shows that the level of productivity of 

researchers at the university of Mosul reached (85) patents during the period of research.  

Meanwhile, the years (2006 – 2019) recorded the lowest level of patent decline in the 

university. The patent researcher, Ihab Salem Ahmed completed (10) patents during the 

period of time researched with a percentage  of  10.3% of the total patents. 

 

Keywords: patents, information sources, University of Mosul, scientific 

productivity of universities, Information services 
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 المستخلص 

تعد براءات االختراع من اإلسهامات العلمية التي يتميز بها الباحثون من مختلف الجوانب، حيث تهدف الدراسة إلى 

التعرف على اإلنتاجية العلمية والبحثية في مجال براءات االختراع في جامعة الموصل، كما تهدف إلى قياس اإلنتاجية 

اتبع االختراع،  براءات  مجال  في  للجامعة  براءات البحثية  تحليل  خالل  من  التحليلي  الوصفي  المنهج  الدراسة  ت 

 (.  وقد خرجت الدراسة بجملة نتائج كان أهمها ما يأتي: 2019 – 2000االختراع في الجامعة لألعوام من )

 ( براءة اختراع. 85بلغ مستوى إنتاجية الباحثين في جامعة الموصل خالل الفترة الزمنية المبحوثة ) .1

 ( أدنى مستوى النخفاض براءات االختراع في الجامعة.2019-2006سجلت األعوام ) .2

ل الفترة المرتبة األولى إلنتاجية الباحثين في براءات االختراع كانت للباحث )ايهاب سالم احمد( إذ أنجز خال .3

 ‰( من إجمالي براءات االختراع. 3،10( براءات اختراع ومثلت النسبة )10الزمنية المبحوثة )

 

اإلنتاجية العلمية للجامعات، خدمات  ،جامعة الموصل ، مصادر المعلومات ،براءات االختراع : الكلمات المفتاحية

   .المعلومات
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   المقدمة

حصول على ميزة تنافسية بين مثيالها من الجامعات األخرى ومن تلك الميزات التنافسية لتتسابق الجامعات اليوم ل  

الصادرة عنها مست تعد براءة االختراع من المبتكرات المهمة في عالم المعرفة وأصبحت  ذ  إ،  وى براءات االختراع 

حماية حقوق الباحثين وتشجيعهم لالبتكار   ةنسان منذ القدم اليإلوقد عرف ا  ، تمثل مصدرا مهما من مصادر المعلومات

حما  خالل  والمعنويةمن  المادية  الحقوق  تلك  كما  ية  اأ،  نشاط  ومخرجات  مدخالت  تمثل  التكنولوجي  إلنها   ألي بداع 

البحث ليسلط الضوء    مؤسسة وخاصة مؤسسات التعليم العالي كونها تمثل الركيزة األساسية لتقدم المجتمعات وقد جاء

كاديمية العراقية وبيان اتجاهاتها العلمية االبتكارية في مجال براءات االختراع من حيث  ألحدى تلك المؤسسات اإعلى  

 العدد واإلنتاجية البحثية واالتجاه الموضوعي. 

 الدراسة: مشكلة 

الم جامعة  العريقتعد  العراقية  الجامعات  من  في  وصل  الجامعات    تأسيسها ة  بين  من  العلمية  ولها   العراقية،ومكانتها 

ا  العالمي،سهامات كبيرة في المجتمع على المستوى المحلي والمستوى  إ سهامات العلمية  إلوتعد براءة االختراع من 

مختلف   من  وباحثيها  الجامعة  تميز  التي  التسويق  أال  إ  الجوانب،الكبيرة  يتم  لم  الب أنه  بإنتاجية  التعريف  في   حثينا و 

ن مشكلة  إ عليه فو  و تطويرها من قبل المجتمع العلمي،أن يتم استثمارها  أالجامعة لبراءات االختراع والتي من الممكن  

 تية:آلافي اإلجابة على التساؤالت  تمثلتالبحث 

 . 2019-2000 من في جامعة الموصل للفترة الزمنية المبحوثة المثبتةما عدد براءات االختراع  .1

 الموصل.االختراع في جامعة  األعلى لبراءاتما التوجهات العلمية التي نالت المراتب  .2

 الموصل. الباحثين إنتاجية في مجاالت براءات االختراع في جامعة  أكثرما  .3

 الدراسة: أهمية 

القيمة تكمن أهمية البحث   ن إ لذا ف  ؛الكبيرة التي تحتلها براءات االختراع في المستوى المحلي والعربي والعالمي  في 

لم يتم   افريد ا تسليط الضوء على إنتاجية الباحثين العراقيين في جامعة الموصل لمجال براءات االختراع يمثل موضوع

الباحثين في التعرف على مستوى  من رغبة    تأتين أهمية البحث  إفضال عن ذلك ف  الباحثين،حسب علم    فيهالبحث  

 منية المبحوثة.زع خالل الفترة الاإلنتاجية لبراءات االخترا

 الدراسة: هداف أ

  تية: آليسعى البحث لتحقيق األهداف ا

 الموصل.التعرف على اإلنتاجية البحثية لمجال براءات االختراع في جامعة  .1

 االختراع.التعرف على التوجهات العلمية للباحثين في مجال براءات  .2

 االختراع.قياس مستوى اإلنتاجية البحثية لجامعة المصول في مجال براءات  .3
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 الدراسة: منهج 

 البحث.طبيعة لمته ءمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي لماللغرض حل إشكالية البحث وتحقيق األهداف فقد اعت

 الدراسة: حدود 

 االختراع.براءات  الموضوعية:الحدود  -

 وكلياتها.جامعة الموصل  المكانية:الحدود  -

 2000/2019الزمنية: الحدود  -

 العربية واإلنكليزية.  اللغوية:الحدود  -

 السابقة: الدراسات 

الباحثين العراقيين في جامعة ديالى باستخدام (2021)العزي،    هللا العزي  دراسة سالم جاسم عبد  .1 : قياس إنتاجية 

االختراع   براءات  باريتو:  جامعة أنموذجا  تقنية  في  العراقيين  الباحثين  إنتاجية  على  للتعرف  البحث  سعى  وقد    :

مستوى   وقياس  التي  إديالى  االختراع  براءات  مجال  في  عام أنتاجيتها  تأسيسها  تاريخ  منذ   الجامعة  في  جيزت 

ات كثر السنوات إنتاجية لبراءأوشملت الدراسة التعرف على   ،2020)يوليو( من عام   6غاية شهر    لىإم و  1999

، وقد استخدم الباحث المنهج ر إنتاجية فيها ، فضال عن التخصصات العلمية األكثأكثر الباحثين إنتاجيةاالختراع  و

، كما تم استخدام تقنية باريتو كأحد المقاييس من حيث جمع المعلومات وتحليليها  عداد البحثإمته في ءالتحليلي لمال

برزها  أ، وقد توصل البحث لجملة من األهداف كان من راءات االختراعلباحثين في مجال بالتي تبين نسبة إنتاجية ا

كثر التخصصات العلمية إنتاجية لبراءة أن  أ، و( براءة اختراع73الجامعة كانت )  ن إنتاجية الباحثين العراقيين فيأ

بنسبة   الرياضية   وعلوم  البدنية  التربية  هي تخصص  الهندسة    %26االختراع  ذلك  في  ن أكما  ،  % 17.87يليها 

 . %16.4براءة اختراع ومثلت نسبته  ( 12نتاجيته )إذ بلغت إ( أكثر الباحثين إنتاجية كان السيد )مهند كامل شاكر

دويس .2 الطيب  محمد  التعرف على(2005)دويس،  :  دراسة  البحث  حاول  ال  :  براءات اإلنتاجية  مجال  تنافسية في 

  وات الماضية. وتناول الحكومات خالل السنثل أولوية في البحث للمؤسسات ـ وباعتبارها موضوعا يم،  االختراع

الخصوص العامل التكنولوجي نظرا للدور وعلى  موضوع الدراسة تحليل العوامل المحددة للتنافسية بصفة عامة.  

تنافسية   تحديد  في  يلعبه  الذي  هذاالرئيسي  بتحليل  الدول،  حتما  يمر    التكنولوجي، بداع  إلاواالختراع    التحليل 

داة لحماية أن تكون  أيمكن لبراءات االختراع    لى التعرف على الكيفية التيإ، كما هدف البحث  والبحث والتطوير

الدول   يةمؤشر لقياس تنافس  نفس الوقت وكذلك   والبحث والتطوير في التكنولوجي    بداعإلوقياس االملكية الصناعية  

من خالل تحليل وضعية براءات   الجزائر،خير من هذا العمل لحالة  أل خصص الجزء ا  واحد.ن  آ  والمؤسسات في

 . والتطوير وكذا البحث بداع التكنولوجيإلوااالختراع 

هم االبتكارات أحدى  إ: تعد براءة االختراع  (41، صفحة 2019)ابراهيم،    تهاني عبد اللطيف السيد إبراهيم  دراسة .3

التكن التقدم  والتقنية كما لوجي وتمثل مصدرا زاخرا ل والعلمية التي تساهم في تحقيق  لمعلومات وخدماتها العلمية 
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لى توضيح براءات االختراع وبيان دورها في إ نها تساهم في نشر المعرفة وإتاحة المعلومات وقد هدف البحث  أ

هذه المعلومات من    ةتاح إليات  آمن معلومات وتوضيح    البراءاتهذه    تحتويه لتقدم التكنولوجي بما  تحقيق مستوى ا

بيان كيفية النفاذ فضال عن    ،من أحكام  2002لسنة    82لمصري رقم  خالل ما ورد بقانون حماية الملكية الفكرية ا

استخدإليها  وقد  التحليلي،  الوصفي  المنهج  الباحث  النتائج  م  من  لجملة  الباحث  وتوصل  براءات أبرزها  أ،  ن 

في   مهما  دورا  تلعب  والتإاالختراع  البحث  عملية  ودعم  التكنولوجي  التقدم  تحقحداث  وبالتالي  تنمية طوير  ق 

و  ، رقم  أاقتصادية  القانون  على  م    2002لسنة    82ن  شأنص  من  اال إنها  أ حكام  براءات  معلومات  ختراع تاحة 

 .تكنولوجيلتحقيق التقدم ال

 النشأة التاريخية لبراءة االختراع:   النظري: الجانب 

وبالتطور التاريخي   ،المعدن  نخذ يصنعها مأنسان سابقا يصنع لنفسه آلة من الحجارة كآلة الصيد والحرث ثم  إلكان ا

سر اختراعه فنتج عن ذلك حرمان المجتمع من االختراع حتى يتمكن مخترع   عالنإترع يحرص على عدم  بدأ المخ 

اآ من  بخر  ويقبل  االختراع  على  على  عالنهإ لوقوف  وحرصا  تشريعات  ،  وضعت  والمخترع  المجتمع  من  كل  فائدة 

وفرضت   اختراعه  خاصا الستغالل  امتيازا  وتمنحه  المخترع  تشجيع  تكفل  ينقله    رادعة  عقوباتخاصة  من  و أعلى 

 .   (1984)الفتالوي،  يستعمله دون موافقة صاحب االختراع

صدر   عام  أوقد  االختراع  لحماية  قانون  مجال    بإيطاليا،  فينسيا بمدينة    1472ول  في  التشريعات  بعدها  وتوالت 

ول قانون في أثم صدر    ؛الخاص بحماية االختراعات  1628االختراعات كقانون االحتكارات الصادر في انكلترا عام  

  1791متبنيا مبادئ القانون االنكليزي ونقل هذه المبادئ التشريع الفرنسي عام    1790مريكية عام  ألالواليات المتحدة ا

صدر اول قانون بعد ثورة اكتوبر فقد ما في روسيا أ  العالم،نحاء أئ هذا التشريع شيئا فشيئا في مختلف ثم انتشرت مباد

و في الدول المتقدمة مثل هولندا وبلجيكا أن طلبات الحصول على البراءات في الدول النامية  أوقد لوحظ    . 1917عام  

ساس ألوعلى هذا ا  ،خرىأ  قليمية لتشمل دوال إلود اولهذا استوجب حماية تتعدى الحد  أكثرلألجانب    ة وفرنسا مملوك

كما تأسس اتحاد   الصناعية.لحماية الملكية    1883  مارس(  20)برمت االتفاقيات الدولية كاتفاقية باريس الموقعة في  أ

لتنفيذ هذه االتفاقية و النشرة الخاصة بها وهي مجلة الملكية  أصدر  المكاتب الدولية لحماية الملكية الفكرية في جنيف 

 .  (2005)الكريم، صدر نموذجا لقانون االختراعات للدول النامية أالصناعية كما 

ن هذه الحقوق لم يتأكد كيانها ونظامها القانوني حتى منتصف القرن التاسع عشر حيث ازدادت االختراعات خالل أال  إ

الثاني   من هذا القرن وخالل القرن العشرين مما اقتضى معه قيام نظم قانونية مستحدثة تبلورت من خاللها النصف 

ن سنت التشريعات الخاصة بحماية االختراعات وعلى أحقوق الملكية الصناعية لدى الدول الصناعية التي ما لبثت  

التكنولوجية   نتاج الكبير فازدادت حركة التجارة الداخلية إللى قيام الثورة الصناعية وتدفق اإذلك دفعت االختراعات 

جديدة   عالقات  ظهرت  الواحدة  الدولة  داخل  وحتى  جديدة  اقتصادية  عالقات  ظهور  ذلك  عن  وترتب  والخارجية 

و المخترع  بين  العالقة  عن  فضال  الناس  وكافة  المخترع  بين  والتجارية أكالعالقات  الصناعية  المشروعات  صحاب 

ذه العالقات عن طريق تكريس حماية لهذا المخترع وهذه الحماية تكون عن طريق براءة وكان من الضروري تنظيم ه
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. ولما كانت االكتشافات العلمية واالختراعات التكنولوجية قد  نظاما معموال به لدى جميع الدول صبحتأاالختراع التي 

اأتركزت في بعض   البعض  دون  العالم  تركزت  آلجزاء  فقد  االختراعاتآخر  تلك  الدول   ثار  تلك  لدى  بوجه خاص 

، الصناعة والزراعة بأساليب علمية صبحت هي المالكة ألسر االختراعات الحديثة منأفتضاعفت طاقتها االقتصادية و

همية قانون الملكية الصناعية وخاصة قانون  أغلب االختراعات ومن ثم بدأت تظهر  أن الدول المتقدمة هي مالكة  إو

   .(1983)المنزالوي، براءات االختراع 

   االختراع:تعريف براءة 

وصافه ويمنح حائزه  أالشهادة أو السند الذي يبين ويحدد االختراع ويرسم  : " عدة تعاريف لبراءة االختراع منها هناك  

الوثيقة الحكومية التي تمنحها الجهة المختصة أو هي ""  ا والحق القاصر عليه في استغاللهالحماية المرسومة له قانون

   .(2012)النادي، " دةزمنية محدن يكون ذلك لفترة أبالدولة للمخترع وذلك ضمانا لحقه فيما قام باختراعه على 

و االكتشاف يستطيع ألى صاحب االختراع  إدارية مختصة في الدولة  إشهادة رسمية تصدرها جهة  بأنها "عرف  كما ت  

"    معينةد  صناعيا لمدة محددة وبقيوو  أو تجاريا  أو اكتشافه زراعيا  أ  بمقتضى هذه الشهادة احتكار واستغالل اختراعه

 .  (2012)الخولي، 

عرفت    الرسمية  بأنها كما  الشهادة  براءات  أ:  بسجل  ممثلة  المختصة  الحكومية  الجهات  عن  يصدر  الذي  الصك  و 

احتكار  في  الحق  القانون  بموجب  صاحبها  الشهادة  هذه  تخول  حيث  قانونا  الالزمة  الشروط  توافر  بعد  االختراع 

معلومات  و بواسطة الغير من خالل عقود الترخيص ولمدة محددة تتضمن هذه الشهادة كافة الأاستغالل اختراعه بنفسه 

وصافه وتمنح حائزها الحماية أو هي الشهادة التي تحدد االختراع وترسم  أ،  سية عن االختراع في مواجهة الغيرسا ألا

 .  ( 2008)سماوي، المرسومة قانونا 

   االختراع: همية براءة أ

   هما:همية على مستويين ألالفرد والمجتمع ويمكن تفصيل هذه انها تعود بالنفع على أهمية براءة االختراع في أتكمن 

   هي:وتشمل عددا من النقاط  المخترع:على مستوى الفرد  : ولألاالمستوى  

   منه. ذاعته بين الناس لالستفادة إتحفز المخترع على كشف اختراعه و-1

  وغيرها.و التقليد أقة نتاج الذهني للفرد بوضع عقوبات على من يتعدى عليه بالسرإل تحمي ثمرة ا-2

هذا  -3 من  باالستفادة  واستئثاره  اختراعه  على  ماليا  مكافأته  خالل  من  المخترع  الفرد  دخل  مستوى  رفع  في  تسهم 

  القانون.االختراع على الوجه الذي يشرعه 

   لالختراع.الزمة لشياء األالزم للمخترع لإلنفاق على التوفر المال ا-4
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االبتكار  -5 سبيل  في  الجهد  بذل  على  والعباقرة  النوابغ  منافعه ألتحفز  يحقق  االختراع  براءة  في  بحقه  االعتراف  ن 

   المشروع.ومصالحه على النحو 

  المخترعين.و التحايل واستغالل جهود أتمنع صور التالعب -6

 المخترعين.ي ثراء غير مشروع على حساب أتمنع -7

 وتشمل    المجتمع:على مستوى  الثاني:المستوى  

  العالم.في رفع مستوى التكنولوجيا والتقدم الصناعي في مختلف بالد  المساهمة-1

 .  (2012)النادي،  ضافة ابتكارات جديدة عليها إفي تطوير االختراعات الموجودة والمساهمة -2

   :( 2015)عاشور ونعيمه، تي آليجازها باإيمكن خرى أهمية أن لبراءات االختراع أكما 

مستوى   أثرذ يبرز إعن استغالل براءة االختراع تغير واضح على المستوى االجتماعي   ينجم االجتماعية:همية أل/ ا1

المعرفة من خالل طابع العمل وشروطه وكسب تقنيات الثورة الصناعية القائمة على العلم والتكنولوجيا والتقدم التقني 

لى التفوق على إنما يسعى  إذ ن كل مخترع لمنتجات جديدة  إن روح المنافسة تعتبر سمة مميزة للملكية الفكرية  أكما  

  الربح.كبر قدر من ألى جلب المستفيدين وتحقيق إغيره بقصد الوصول 

همية الملكية الفكرية بصفة عامة وبراءة االختراع بصفة خاصة متى استغلت استغالال  أتبرز    االقتصادية:همية  أل/ ا2

الذي اعتمد ذلك والنتائج التي قد تترتب   حداث قاعدة الثورة التكنولوجية في ميدان التنمية االقتصادية للبلدإ حكيما في  

فخلق قاعدة  ،في تفعيل التنمية االقتصادية وتراكم رأس المال والقضاء على البطالة ورفع مستوى المعيشة لكل مواطن

    الصناعية.مادية تكتيكية وتكنولوجية يمنح الدولة عصر الحضارة 

ا3 ل  القانونية: همية  أل/  قرينتان  والمنافسة  والنمو  االبتكار  االزدهار  عوامل  من  وألي  مجتمع  ألي  االقتصادي  لتقدم 

للدولة ومتكام  يتطلب  االقتصادي  قوي  قانوني  نظام  حماية  وجود  للمبتكرين  يكفل  القانونية ل  فالوظيفة  الختراعاتهم. 

والتقنية والعملية التي عرفها النظام الرأسماليأللبراءة االختراع قد تغيرت بتغير ا فلم تعد براءة    وضاع االقتصادية 

لى إلهذا قسم هذا الفرع     ( 2005)الكريم،    الحالي.االختراع تلعب الدور نفسه في بداية الثورة الصناعية وفي الوقت  

    هما:نقطتين 

داري يمكن المخترع من إو قرار  أبراءة االختراع وثيقة رسمية    تقدم فإنكما   االختراع:داة لحماية  أبراءة االختراع  -أ

ثناء مدة معينة وتمنح هذه البراءة أو من طرف الغير بموافقته ويتمتع بالحماية  أاستغالل اختراعه وحده دون غيره  

   هي:لعدة اعتبارات 

   الشخصي.و جهده الفكري أالحق الطبيعي للمخترع في اختراعه -1
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  أنفقها.للمجهودات التي بذلها االختراع والنفقات التي  التعويض العادل-2

   الجديدة.عطاء المخترعين دافعا لنشر اختراعاتهم وكشف معارفهم إ-3

   االختراعية.نشطة ألالحث على ممارسة ا-4

ثناء الثورة الصناعية حينما كان االختراع نتاجا فرديا  أوضاع السائدة قبل وألسباب تتوافق مع األن هذه االعتبارات واإ

التاريخية من ناحية   ذاتية المخترع وصفاته الخالقةأخرىتحكمه العبقرية من ناحية وعوامل الصدفة    .، وتتجسد فيه 

تعد  حاليا فلم    أما   ؛داة قانونية تقوم بوظيفة حماية المخترع الفردأمثل  ينما  إ  ختراعومنحه االمتياز المتمثل في براءة اال

من العملية الصناعية   اصبحت العملية االختراعية جزءأنما  وإو انتظار ظهور عبقرية فذة  أاالختراعات تترك للصدفة  

التكنولوجي المنظم يشكل اليوم قسطا مهما من نشاطات الشركات  أصبح البحث  تخضع لتخطيط علمي دقيق ومسبق و

صبح فيه التجديد التكنولوجي العنصر الحاسم أاستثماراتها المالية في عصر كبر من ألالصناعية الكبرى ويبتلع الجزء ا

 . (2004)عبدهللا، سواق ألفي المنافسة على ا

الوظيفة القانونية لبراءة االختراع تغيرت من حماية المخترع    التكنولوجي:داة لحماية االحتكار أبراءة االختراع  -ب 

ساسي لالحتكار التكنولوجي على المستويين الوطني والدولي فقد اعتبر البعض أللى حماية االختراع لتصبح السند اإ

صناعي ومن وكان يتم بين منتجين من نفس المستوى ال  ،كثر تفضيال لنقل التكنولوجيا ألن براءة االختراع الوسيلة اأ

التجديدخالله   مخترع  بتقديمه    يقوم  طرف  إالصناعي  تعتبر  آلى  التي  المهارات  بكل  مزود  وهو  ذلك أخر  ساس 

مم المتحدة خصوصا التقرير الذي يتعلق بدور نظام  ألصدرتها اأفحسب التقارير التي    الصناعي.التصنيع والتجديد  

وتعلل   ،مم المتحدة للتجارة والتنميةألالتقارير الصادرة عن مؤتمر ابراءات االختراع في نقل التكنولوجيا وهي نفس  

سرار اختراعه ومنها يستطيع الطرف الذي تلقى أفصاح المخترع عن  إن عملية تسليم البراءة تتم دائما مقابل  أ ذلك ب

 .   ( 1994)محمد،  إليها بنفسهسرار اكتساب معارف فنية جديدة لم يستطيع الوصول ألهذه ا

  هي:تتميز براءة االختراع بعدة خصائص  االختراع: خصائص براءة 

مرتبط  1 االختراع حق  براءة  القانون  إ  باالستغالل:/  وفق أن  محددة  لمدة  باستغاللها  االختراع  براءة  لزم صاحب 

و ثالث أيداع الطلب  إسنوات من تاريخ    أربعذا لم يباشر صاحب البراءة االستغالل بعد انقضاء  إ طبيعة هذا الحق ف

   للمجتمع.لى الغير تحقيقا للمصلحة االقتصادية إسنوات من تاريخ صدور البراءة يسقط حقه وينتقل جبرا 

تمنح حقا ذا خاصية مالية/براءة ا2 ي  :الختراع  خول صاحبه استغالل ابتكاره  لما كان حق ملكية براءة االختراع 

و خاصة  فيه  اأوالتصرف  الصناعي  والتقدم  التطور  في  فعال  دور  لها  االختراعات  يؤدي  ألن  الذي  شباع  إلى  إمر 

ن الجانب المالي يعد بحق ميزة من ميزات حق ملكية إ حاجات جديدة لإلنسان لم تكن في حوزته في فترة سابقة لهذا ف 

 .  (2002)انور، براءة االختراع  

نها حق مؤقت أن االختراع يقوم على التحديث والتجديد لهذا تتميز براءة االختراع بإ مؤقت:/ براءة االختراع حق  3

وفي إذ  إ االستغالل  في  الحق  على  يرد  واالنقضاء  معينة  مدة  بعد  االختراع  براءة  بانقضاء  تقر  القوانين  جميع  ن 

    دائم. حقلى المخترع فهذا يتعلق بشخصية المخترع وبالتالي فهو إ ن يرد على نسبة االختراع أالمكافأة دون 



ARID International Journal of Informetrics and Scholarly Communication (AIJISC) VOL: 3, NO 5, July 2022 

53 
 

نما لها مضمون  وإيعتبر الفقهاء البراءة من المنقوالت المعنوية وهي ليست ماال    معنوي: / براءة االختراع منقول  4

  واالنتقال.اقتصادي ومالي وهو الذي يجعلها قابلة للتصرف 

للتصرف  5 البراءة  قابلية  والرهن    فيها: /  كالبيع  القانونية  التصرفات  بجميع  البراءة  في  التصرف  القوانين  تجيز 

 والترخيص كما ينتقل الحق بها بالميراث والوصية. 

ليه  إال كان باطال وهذا ما ذهب  إن يكون مكتوبا وأ وانين لصحة الرهن  تشترط بعض الق  للرهن:/ قابلية البراءة  6

ن يكون أوالرهن الذي يرد على البراءة ال يمكن  الكتابة.المشرع الجزائري عكس المشرع المصري الذي ال يشترط 

البراءة للدائن المرتهن تحرم  ن تسليم  إذ  إن يكون رهنا حيا  أال على عقار مخصص كما ال يمكن  إتأمينيا ألنه ال يقع  

ا من عناصر  استغالل عنصر  من  ا  المهمةنتاج  إل المدين  المحل  أللهذا من  المطبقة على رهن  القاعدة  تطبيق  نسب 

االختراع   براءة  رهن  على  له  إذ  إالتجاري  المادي  التسليم  رهنه  لصحة  يشترط  ال  اإنه  اتخاذ  يكفي  جراءات  إلنما 

   (2005)الكريم، ية موال المعنوألالالزمة في رهن ا

  تية:آلانواع أللى اإتقسم براءة االختراع باعتبار مضمونها ومداها  االختراع: نواع براءة أ

   والشكلية( وهي الشروط الموضوعية مشددة )وتمنح عند توفر شروط معينة  الكاملة:البراءة الحقة -1

من التي تترتب على منح   ىأدنوتمنح بشروط ميسرة ولذا يترتب عليها حقوق    (:الصغرىشهادة المنفعة )البراءة  -2

  الكاملة.البراءة الحقة 

بلد  أستخدم اختراعا في بلد أجنبي  اوتمنح لمن    االستيراد:براءة  -3 ول مرة ويندر وجود هذا النوع من  ألخر  آو في 

  الحالي.البراءات في عصرنا 

 .  (2012)النادي، : وتمنح عند تحسين اختراع سبق منح البراءة عنه  إلضافة )شهادة العالوة(براءة ا-4

 تحليل البيانات ومعطياتها   التطبيقي:الجانب 

 والتأسيس: النشأة   الموصل:جامعة  أوال:

لمنطقة الشمالية والتي تقع في ا  1967حدى الجامعات العراقية العريقة التي يعود تأسيسها لعام  إتعد جامعة الموصل  

( ستة مراكز 6وعدد المراكز البحثية )  ،( كلية علمية منها وإنسانية23، وينضوي تحت الجامعة )لجمهورية العراق

( االستشارية  المكاتب  استشاريةست  (6وعدد  المستأ، فضال عن  ة مكاتب  من  الطبية شنها تضم عدد  والعيادات  فيات 

والمد واإلداريةوالمتاحف  الفنية  والوحدات  كما  يريات  )أ،  فيها  الدارسين  الطلبة  عدد  لطلبة 30000ن  بالنسبة   )

)الدراسات األولي جامعة الموصل وفق ، ويمكن استعراض المالكات  ( لطلبة الدراسات العليا 794ة و  التدريسية في 

 : آلتيالجدول ا
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 عداد تدريسي جامعة الموصل إ( 1جدول )

مدرس   المجموع 

 مساعد

ستاذ مساعد أ مدرس  ستاذأ   ت  اسم الكلية  

 1 الطب  15 46 13 32 206

سنانألطب ا 6 60 66 80 212  2 

 3 الصيدلة  1 6 41 54 102

 4 الهندسة  9 64 175 143 391

 5 العلوم  28 111 182 79 400

 6 علوم الحاسبات والرياضيات 10 51 100 91 252

 7 علوم البيئة  4 8 16 30 58

 8 الحقوق  6 34 51 15 106

 9 العلوم السياسية  2 14 18 22 56

 10 التمريض  1 9 19 19 48

 11 الطب البيطري  13 47 64 44 168

 12 الزراعة والغابات  40 76 90 79 285

دارة واالقتصاد إلا 10 56 98 58 222  13 

 14 التربية للعلوم الصرفة  25 81 151 57 314

نسانية إلالتربية للعلوم ا 31 91 108 41 271  15 

 16 التربية للبنات  12 30 52 39 133

 17 اآلداب  25 109 118 72 324

ساسية ألالتربية ا 14 64 88 44 210  18 

ثار آلا 10 21 29 21 81  19 

 20 هندسة النفط والتعدين  3 2 13 12 30

سالمية إلالعلوم ا 2 17 20 8 47  21 

 22 الفنون الجميلة  0 9 11 26 46

التربية البدنية وعلوم   34 40 38 12 124

 الرياضة
23 

 24 كلية العلوم السياحية  0 2 2 0 4

 25 رئاسة الجامعة  4 26 44 48 122

 المجموع  305 1074 1707 1126 4212

100%  26.7 %  40.5 %  25.5 %  7.3 %  % 

 

 :  ( 1)  تحليل الجدول

ن بين كليات الجامعة ومراكزها البحثية من حيث يفي اعداد التدريسي  ا ملحوظ  ا ن هنالك تفاوتأ(  1يتضج من الجدول )

ومن  العلمية  واإلنسانية  األلقاب  العلمية  الكليات  بلغت  إ،  حيث  وكان  أ ذ  مدرس  لقب  حملة  من  للتدريسين  نسبة  على 

ذ بلغ مجموعهم  إ، يلي ذلك التدريسين من لقب مدرس مساعد  المجموع الكلي% من  40.5( بواقع  1707مجموعهم )

(  1074% من المجموع الكلي يلي ذلك التدريسيين من حملة لقب أستاذ مساعد وبلغ مجموعهم )26.7( بواقع  1126)

المجم25.5بواقع   من  الكلي%  حين  وع  في  )أ،  مجموعهم  كان  أستاذ  بلقب  التدريسين  بنسبة  305ن  من  7.3(   %

 المجموع الكلي. 
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 ثانيا: براءات االختراع المنجزة في جامعة الموصل:  

لغرض التعرف على براءات االختراع في جامعة الموصل تم إحصاء وتبويب براءات االختراع في جامعة الموصل  

 باآلتي: يضاحها إوتفاصيل ذلك يمكن   ،2019عام  الى 2000للسنوات من عام 

 عداد براءات االختراع في جامعة الموصل إ( 2جدول )

تاريخ 

 البراءة  

 ت عنوان البراءة   اسم صاحب البراءة   الكلية / القسم  

 د. محمد جياد   طب نينوى / الفسلجة  2011

 د. سعد داؤود 

 د. عمر احمد 

 1 السماعات الطبية  

 ايهاب سالم احمد   العلوم / الكيمياء   2013

 شيماء سلطان  

 روسية يحيى 

Method of producing  grapheme , 

carbon Nano-dendrites Nano – 

hexatones and memo – structured 
materials using waste tyros   

2 

 ايهاب سالم احمد   العلوم / الكيمياء   2011

 شيماء سلطان  

 روسية يحيى 

Method of producing grapheme , 

carbon , nanomaterials and 

hydrocarbon fuels using waste 
tires and used engine oil  

3 

 ايهاب سالم احمد   العلوم / الكيمياء   2011

 شيماء سلطان  

 روسية يحيى 

Methods of producing , carbon , 

nanotubes from fruit shells 

4 

 ايهاب سالم احمد   العلوم / الكيمياء   2011

 شيماء سلطان  

 روسية يحيى 

Method of producing  grapheme , 

carbon Nano-dendrites Nano – 

hexatones and memo – structured 
materials using waste tyros   

5 

 6 الرطوبة رخيصة الثمنانتاج مواد مانعة  د. عبد الرحيم ابراهيم  الهندسة / مدني 2008

 تان أي جيو   الهندسة / مدني 2008

 د . عبد الرحيم ابراهيم  

البولي   مادة  لفرج  جديدة  لن    –طريقة  وانك 

 ستيارين مع االسفلت  

7 

هندسة   2008  / االلكترونيات  هندسة 

 الحاسوب والمعلوماتية  

 د. سحر عبد العزيز مجيد  

 د. برهان الدين محمد علي 

Multicast Router Controller 8 

هندسة   2009  / االلكترونيات  هندسة 

 الحاسوب والمعلوماتية 

 د. سحر عبد العزيز مجيد  

 د. برهان الدين محمد علي 

A fast packet forwarding Engine 9 

2010   

2011   

2011   

2013 

هندسة    / االلكترونيات  هندسة 

 الحاسوب والمعلوماتية  

 د. سحر عبد العزيز مجيد  

مجموعة باحثين من شركة 

للبحث   الماليزية  ميموس 

 والتطوير  

Wireless Network system  10 

هندسة   2010  / االلكترونيات  هندسة 

 الحاسوب والمعلوماتية  

 د. سحر عبد العزيز مجيد 

 د. مزالن عباس  

A methods of self-organized 

communication 

11 

هندسة   2011  / االلكترونيات  هندسة 

 الحاسوب والمعلوماتية 

 د. سحر عبد العزيز مجيد  

 د. مزالن عباس  

System and method for embedded 

mesh path management  

12 

هندسة   2012  / االلكترونيات  هندسة 

 وماتية الحاسوب والمعل

 د. سحر عبد العزيز مجيد 

 د. مزالن عباس 

A method of Distributing Data 13 

هندسة   2008  / االلكترونيات  هندسة 

 الحاسوب والمعلوماتية 

 د. سعد داؤد سليمان  

 د. سامي فتحي علي  
 د. منال سر الختم احمد  

النصوص   قراءة  على  الكفيف  مساعدة 

الحاسوب   من  االعربية  ثر  ألباستخدام 
 الحراري  

14 

هندسة   2011  / االلكترونيات  هندسة 

 الحاسوب والمعلوماتية 

 د. سعد داؤد سليمان  

 د. عمر احمد حردان  

 15 لكترونية إل السماعات الطبية ا

16 
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 د. محمد جياد النعيمي  

 م.م.د. ايهاب سالم احمد   العلوم / الكيمياء   2013
 م.م.د. شيماء سلطان  

روسية   . البروفيسور 

 يحيى 

Method of producing  grapheme , 
carbon Nano-dendrites Nano – 

hexatones and memo – structured 

materials using waste tyros   

17 

 د. ميادة فارس غانم   الهندسة / حاسبات   2013

 د. محمد فايز 

 ليو بن عبدهللا 

Novelty for Brand band Access 

Technology  

18 

/   هندسة االلكترونيات   2013 العزيز  عبد  سحر  د. 
 جامعة الموصل  

 د. برهان الدين محمد /  

جامعة    / سعيد  راشد  د. 
 الخرطوم  

/  / الوهاب  عبد  مزالن  د. 

 شركة ميموو   

حليم  شركة ميموو يحيى  د. 
/   

 

 19 نظام شبكة راديوية 

 د. ايهاب سالم احمد   العلوم  2014
 د. شيماء سلطان عبو  

 د. روسية يحيى 

A method of producing carbon 
nanotubes from fruit shells 

20 

 د. ايهاب سالم احمد   العلوم  2015

 د. شيماء سلطان عبو  
 د. روسية يحيى

A Method of producing grapheme 

, carbon , nanomaterials and 
hydrocarbon fuels using waste 

tires and used engine oil 

21 

الدين   هندسة / كهرباء الكترونيك   2017 شرف  عمر  أ.د. 

 يحيى 
 د. نور حافز عزيز 

Prof . chandima 

gomes  
Prof . mohd zinal 

abiding  

Dr . Mahdi Izadi 

A transformer core 22 

 د. ايهاب سالم احمد   العلوم   2014
 د. شيماء سلطان عبو  

 د. روسية يحيى 

A method of producing carbon 
nanotubes from fruit shells  

23 

2000   / الصرفة  للعلوم  التربية 
 الكيمياء  

حامد   ذنون  فارس  أ.د. 
 العباجي  

 أ.د. محمد سلمان عبد  

مثيل ثايو  -2كلور    7طريقة تحضير المركب  
(    –ن  )  -2 االثيل  ثنائي    3،2كاربازيت 

اوكسازين    3،1أى ( )-4،3هايدرو بايرونو )

انواع خاليا    5،4  – المضاد لبعض  دايون   )

 السرطان  

24 

الجبار   الصيدلة   2000 عبد  رعد  أ.د. 

 البكوع  

المائي   المستخلص  الجوز  ألاستخدام  وراق 

 س  أ لعالج قشرة الر 

25 

سيد   العلوم / علوم الحياة   2001 المطلب  عبد  أ.د. 

 محمد  

الحدباء منظم جديد للنمو مصنع مختبريا من 

زراعة   في  ودوره  السايتوكاينينات  نوع 
 االنسجة النباتية  

26 

 الصيدلة   2001

 جامعة بغداد / الصيدلة  

 هللا   د. احالم احمد خير 

 د. كزكب يعقوب ساعور  

( بيتيدين  مركبين  تحضير  ثبيط تطريقة 

 (  آلالما

27 

/ علوم   2001 الصرفة  للعلوم  التربية 
 الحياة  

 أ.د. مزاحم قاسم المالح  
ابراهيم   نجوى  د. 

المثبتة  العقد  لتكوين  جديدة  تقنية  ابتكار 
والشعير  الحنطة  في  الجوي  للنتروجين 

28 
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 والطماطة بواسطة الرايزوبيوم الطبيعية  البرهاوي  

عبد الهندسة / مدني   2001 محمد  عدنان  هللا    د. 
برهان   د.  الصفاوي 

 محمود احمد العلي  

محركات   لتبريد  الحراري  المبادل  تطوير 
 ميعة  السيارات يعمل بالطبقة الم

29 

2001   / الصرفة  للعلوم  التربية 
 كيمياء  

 الصيدلة 

 أ.د. خلف ابراهيم خلو  
 السيد سمير سعدهللا عزت  

 د. نهاد عبد الوهاب محمد  

زانثيو    2)  –الفا    –)اوثو انيسول(    بوتاسيوم
من  فينايل متعددة  النواع  المضاد  نايثرون   )

 خاليا السرطان  

30 

2001   / الصرفة  للعلوم  التربية 

 كيمياء  
 

 طب االسنان   

 أ.د. محمد سلمان  

 أ.د. جبار حسين كامل  
 السيد عمار عبد الغني  

 انتاج حشوة االسنان 

 CLASS Loner cementمحليا 

31 

 التربية للعلوم الصرفة /كيمياء   2001

 كيمياء   العلوم / 
 الصيدلة  

 أ.د. خلف ابراهيم خلو  

 السيد سمير سعدهللا عزت  
 د. نهاد عبد الوهاب محمد 

كلور    بوتاسيوم   2)  –الفا    –(  فيناي)يارا 

فينايل المضاد  زانثيو  نايثرون  نواع  أل( 
 متعددة من خاليا السرطان  

32 

 جامعة تكريت / العلوم   2001

 العلوم / علوم االرض  

 د. عاهد يونس المالح  

 أ.د. سالم محمود الدباغ  

معدن   في  اليوريا  ادخال  تفاعل  استخدام 

الجفاف   قوة  خاصيتي  لتحسين  الكاؤولينايت 
العراقية  واللد الكاؤولين  الطيان  ونة 

والجوراسي الصحراء  )البيرموكاربوني   )

 الغربية العراق  

33 

/
2001 

القادر  أ العلوم / الكيمياء   عبد  عماد  .د. 
 الدبوني  

 د. ايمان اسماعيل احمد  

تطوير عملية انتاج حامض السلفونيك اللكيل  
مع   المباشرة  السلفنة  بعملية  الخطي  البانزين 

 حامض الكبريتيك المركز  

34 

 العلوم / علوم االرض   2001

 جامعة تكريت / العلوم  

د.   الدباغ  أ.د. سالم محمود 

 عاهد يونس المالح  

في   العراقية  الكاؤولين  اطيان  استخدام 

زيواليتي مادة  قريبة تحضير  متبلورة  غير  ة 
تفاعل   باستعمال  الكارنيكايت  تركيب  من 

ادخال كاربونات الصوديوم واهميته في تنقية 

 المياه الملوثة من الرصاص  

35 

 أ.د. رباح علي خليل   العلوم / الكيمياء   2001

 السيد عالء حسين جليل  

ومباش  كهروكيمياويطريقة   رة مستمرة 

الرصاص   خالت  )لتحضير  تطوير  الثنائي 

 (  2674البراءة 

36 

مركز بحوث السدود والموارد   2001
 المائية  

 أ.م. ساطع محمود الراوي  
 هللا   أ. سالم قاسم عبد

عدنان   قحطان  السيد 

 النجار  

للمرشحات   بديلة  عراقية  مادة  النيفانينات 
 ثنائية الوسط  

37 

 كلية التربية للعلوم الصرفة   2002
 مديرية تربية محافظة نينوى 

 د. عامر جهاد احمد  
الرزاق    السيدة ميسون عبد 

 شاهين

جديدة   مركبات  لفايروس    مضادة تحضير 
)عترة  الدجاج  صناعة  في  نيوكاسل  مرض 

  HBI ( الشائع محليا  لقاح 

38 

 السيد حسين طاهر   الزراعة والغابات   2002
 د. ناطق صبري  

 السيد سعد الدين محمد 

الطراز   ذات  السمد  ناثرة  اقراص  تطوير 
 المركزي 

39 

/ علوم   2002 الصرفة  للعلوم  التربية 

 الحياة  

) ا.د. مزاحم قاسم المالح   الكهربائي  التحفيز  جهاز  (  1الجهاد  ابتكار 

 وتطبيقاته في زراعة االنسجة النباتية  

40 

 جامعة تكريت / العلوم  2002

 العلوم / علوم االرض  

 د. عاهد يونس المالح  

 أ.د. سالم محمود الدباغ  

في   العراقية  الكاؤولين  اطيان  استخدام 

الشكلي                                   التعدد  اطوار  تحضير 

الزجاج  صناعة  في  واهميتها 

 (Navision 

41 

بديل   أ.د. معاذ حامد مصطفى   علوم البيئة وتقاناتها   2002 كمخثر  االلمنيوم  هيدروكسيد  استخدام 

 لخالت الرصاص القاعدية في تحاليل السكر  

42 

 الجامعة المستنصرية / هندسة   2002

 

 د. حسين يونس سلمان  

 د. نبيل ابراهيم السراج  

اثيلين   البولي  مادة  لتكسير  جديدة  طريقة 

الخصائص   تطوير  في  واستخدامها  حراريا 

43 
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 الهندسية للمزيج االسفلتي   الرحيم ابراهيم    د. عبد الهندسة المدنية   

 كلية التربية للعلوم الصرفة   2002
 مديرية تربية محافظة نينوى 

 د. عامرة جهاد احمد  
السيدة ميسون عبد الرزاق  

 شاهين  

مضادة   جديدة  فلزية  معقدات  تحضير 
 لفيروس مرض نيوكاسل في صناعة  

(HBI  عتر لقاح  

 الشائع محليا       

44 

 طب االسنان   2002

 

 العلوم / كيمياء  

 أ.د. جبار حسين كامل  

 د. محمد احمد العراقي  

النعيمي   حسين  كوثر  د. 

 أ.د. علي حسين الخفاجي

ا االكريليألتبيض  الصفيحة  باستخدام  ة  سنان 

 الليلية  

45 

لمساحيق   د. لمياء طه رجب   طب االسنان   2002 المجهري  للفجص  جديدة  طريقة 

الضوئي   المجهر  بواسطة  السنية  المواد 

 االعتيادي باستعمال كاشف طه  

46 

 السيد معن سعدهللا الدباغ   كلية الهندسة   2002
 د. برهان محمود العلي  

 47 تصميم وفحص برج تبريد جاف  

عبد العلوم / الكيمياء  2002 عماد  القادر    أ.د. 

 الدبوني  
 االنسة نعم محمد طيب  

 السيد ايهاب سالم احمد  

المفلكن   االطارات  بمطاط  االسفلت  تحوير 

الطبيعي   للمطاط  طريقة أكبديل  الصناعي  و 
االسفلت   انظمة  مفلكن    –النتاج  مطاط 

 متجانسة 

48 

تحضير محلول منظف وساحب للرطوبة من   د. محمد احمد عبدالرزاق   العلوم / الكيمياء   2006

 (  2000اجهزة التبريد ) ثاوزن 

49 

 العلوم / علوم الحياة   2007

/علوم   الصرفة  للعلوم  التربية 

 الحياة  

سيد   المطلب  عبد  أ.د. 

 محمد  

رشيد   هزاع  جميلة  د. 

 البياتي  

محضرة   عراقية  سايتوكاينينات  االقصى 

في  القياسية  عن  ناجحا  بديال  مختبريا 

الخلوية   والمعلقات  الكالس  مزارع  استحداث 

 لنبات الخس  

50 

2007  

 علوم / علوم الحياة  

 
 

 العلوم / كيمياء  

 

 التربية االساسية  

سيد   المطلب  عبد  أ.د. 

 محمد  

 د. هناء سعيد الصالح  
 د. اميرة اسماعيل  

 أ.د. موفق ياسين  

 د. مؤيد سالم نوري  

 أ.د. مقداد توفيق  

محضرة   جديدة  نباتية  نمو  منظمات  الرماح 

عن   بدال  السايتوكاينينات  نوع  من  محليا 

زراعة   في  ودورها  المستوردة  القياسية 
 نباتية   االنسجة ال

51 

 الطب البيطري   2009

 الصيدلة  

 أ.د. فؤاد قاسم محمد  

الحكيم   عبد  عمر  السيد 

 حامد 

انزيم   نشاط  لقياس  وسريعة  سهلة  طريقة 

 الكولين استراز في دم االنسان  

52 

2010  
 

 جامعة البصرة  

 كلية الطب البيطري  

 أ.د. عبد الباري عباس  
 أ.د. ناديا حنا مرقص  

 أ.د. صالح شاكر  

 أ.د. حافظ ابراهيم  

فعاليتها   وتقييم  بوليمرية  غرسات  استخدام 
 الحيوية في التئام الجروح في االغنام  

53 

 جامعة الموصل   2011

 

الشركة العامة لصناعة االدوية  

 والمستلزمات الطبية / نينوى  

داؤد   قاسم  مزاحم  أ.د. 

 المالح  

 هللا يونس   واب وعد أالسيد 

من  إابتكار   والهايوسيامين  الهايوسين  نتاج 

الداتورة   النسيجية  المنتشرة المزارع  البرية 

 في البيئة العراقية  

Datura anoxia    

54 

2012  

 

 متحف جامعة الموصل  

سعيد   محمد  اسامة  أ.د. 

 النعيمي  

 د. زهير ابراهيم فتوحي  
داوود   خليل  رياض  د. 

 البرهاوي  

ديناصور   من  متميز  مجسم  ابتكار 

تغليفه  )استيجاسيريوس في  جديدة  وطريقة   )

 وتلوين السليكوني المستخدم في هذا التغليف  

55 

2013   / الصرفة  للعلوم  التربية  كلية 

 قسم علوم الحياة  

داؤد   قاسم  مزاحم  أ.د. 

 المالح  
 أ.م. د. سهلة محمد زيدان  

المعلقات   لزراعة  جديدة  مختبرية  طريقة 

 الخلوية النباتية بطمرها في قطاعات االكار  

56 
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2013   / الصرفة  للعلوم  التربية  كلية 
 قسم علوم الحياة 

النقار   بطرس  سحر  أ.د. 
 أ.د. اديبة يونس شريف  

للميثان   المولدة  االركيا  لعزل  محورة  طريقة 
 من روث االبقار  

57 

2013   / الصرفة  للعلوم  التربية  كلية 

 قسم علوم الحياة 

 هللا  د. خالد احمد عبد

 د. عمار احمد حمدون 

 د. خالد احمد عويد  

فائق   منشط  كاربون  النتاج  مبتكرة  طريقة 

 الجودة من مواد متوفرة محليا  

58 

جديدة   عبد الرحيم ذنون يونس  كلية العلوم / قسم علوم الحياة   2013 كمادة  المعدني  للطين  استخدام  اول 

بسبب  تحصل  التي  الثاليل  من  التام  للشفاء 

 االصابة بفايروس الحليمات البشرية 

59 

 أ.د. انور مصطفى عزت   العلوم / فيزياء   2013
 د. حازم صالح احمد  

هيدروكربوني  سائل  لجزيئات  تشكيل  اعادة 
 بالموجات الدقيقة 

60 

 كلية الصيدلة   2013

 العلوم / الكيمياء  

 الوهاب محمد   د. نهاد عبد 

 د. نبيل هادي بطرس  

ثنائي    المعقد  تحضير  طريقة    2حماية 

لخاليا المضاد  ذهب    Hep   ثايوليت 

    -2السرطان نوع 

61 

2014   / الصرفة  للعلوم  التربية  ملية 

 الكيمياء  

 أ.م.د. خالد احمد عويد  

 السيد همام طه سلطان  

من   عالية  بمواصفات  تبليط  اسفلت  انتاج 

 اسفلت القيارة باستخدام مواد متوفرة محليا  

62 

2014   / الصرفة  للعلوم  التربية  كلية 

 علوم الحياة  
الشركة العامة لصناعة االدوية  

 والمستلزمات الطبية  

 محمد بشير اسماعيل قاسم  

 
محمد   ابراهيم  زهراء 

 الدباغ 

المتعدد )البوليوالن السكر  ( الخالي من  انتاج 

عزله   بواسطة  السوداء  الميالنين  صبغة 
 محلية من الفطر  

Aureobasidium pollutants  

63 

الصرفة   2014 للعلوم  التربية  كلية 
 علوم الحياة  /

 كلية العلوم / علوم الحياة   

 محمد بشير اسماعيل قاسم  
 

مطر   رمضان  اخالص 

 البدراني 

عزلة   بواسطة  الكلوكونيك  حامض  انتاج 
 محلية من الخميرة 

Picher Kudriavzevil 

64 

2014  
والسيطرة   البيئة  بحوث  مركز 

 على التلوث  

 أ.م. طه احمد طه الطيار  
 مي عبد الحافظ عبد القادر  

انواع   باستخدام  الكونكريت  مقاومة  تعزيز 
 من البكتيريا  

65 

2014   / الصرفة  للعلوم  التربية  كلية 

 كيمياء  
 

 أ.م.د. خالد احمد عويد  

 م.م. احمد علي حمادي

متوفرة  إ مواد  من  فائق  منشط  كاربون  نتاج 

 محليا باستخدام تقنية المايكروويف  

66 

طاقات   2014 قسم   / العلوم  كلية 

 جدد جديدة ومت

 A METHOD of producing د. ايهاب سالم احمد  

carbonado tubes from fruit shells 

67 

2014  
طاقات   قسم   / العلوم  كلية 

 جديدة ومتجدد 

غالب   نشات  أ.م.د. 
 مصطفى  

القادر   عبد  عماد  أ.د. 

 الدبوني  
 الست مروة حسان التمر  

مزيج  من  متكون  اسفلتي جديد  رابط  تطوير 
 كبريت مستقر ثرمودايناميكية   –اسفلت 

68 

 كلية الطب البيطري /الفسلجة   2016

 

 كلية العلوم / جامعة زاخو  
 

 كلية العلوم / جامعة الموصل 

غالب   نشات  أ.م.د. 

 مصطفى  

 أ.د. انتصار نعمان وحيد  
 أ.م.د. سعد غانم صالح 

الخاليا   وزراعة  لعزل  مبسطة  طريقة 

 الجذعية العصبية من الدماغ  

69 

2018   / الصرفة  للعلوم  التربية  كلية 
 قسم الكيمياء  

 أ.د. خلف ابراهيم خلو  
 د. انتصار نعمان وحيد  

 االنسة ايمان محمود حسن 

التهاب   لعالج مرض  مبتكر  مركب  تحضير 
 الكبد الفايروسي نوع  

B 

70 

التربي 2017 /  كلية  الصرفة  للعلوم  ة 

 قسم الكيمياء  

 أ.م.د. عمار احمد خلدون  

رمضان   موسى  عمر  د. 
 زهراء عاصم محمود  

مبتكرة   فائق  إلطريقة  منشط  كاربون  نتاج 

 الجودة من زيوت السيارات المستهلكة  

71 

 كلية العلوم / علوم الحياة  2014

 مركز بحوث البيئة  

 أ.د. محمد بشير اسماعيل  

رمضان   اخالص  م.م. 

 مطر 

عزله  إ بواسطة  الكلوكونيك  حامض  نتاج 

 محلية من الخميرة 

Picher kUDRIAVZEVII 

72 
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 كلية الصيدلة   2014
والسيطرة   البيئة  بحوث  مركز 

 على التلوث  

 

 علوم / علوم الحياة  
 علوم / علوم الحياة  

 علوم / علوم الحياة  

 اة  علوم / علوم الحي

 د. اميرة محمود محمد  
 أ.م. طه احمد طه  

   

 ساهرة ادريس حميد  

 الرزاق محمد   د. غادة عبد 
عبد  مي  عبد   م.    الحافظ 

 القادر  

 شفق طارق برهان  

انواع   باستخدام  الكونكريت  مقاومة  تعزيز 
 من البكتيريا  

73 

 علوم / علوم حياة  2015
 جامعة تكريت   

 علوم / علوم حياة  

 أ.د. فارس ذنون حامد  
 أ.د. هناء سعيد الصالح  

الجبار   عبد  رحاب  م.د. 

 حامد  

 استخدام مزارع الكالس لنبات البندق  
Corylus avellana L.  

 للتاكسول 

74 

 كلية التربية للبنات   2015

 كلية العلوم / الكيمياء  

 د. ثائر عبد هلو  

عبد عماد  القادر    د. 

 الدبوني  

ازالة   حفاز  تحضير  من  المستعاد  البالتين 

 الهيدروجين البالتيني من الحفازات المستنفذة  

75 

2016   / الصرفة  للعلوم  التربية  كلية 
 قسم الكيمياء  

 أ.م.د. خالد احمد عويد  
 السيد محمد خزعل صابر 

تبليط   اسفلت  النتاج  مبتكرة  طريقة 
الموجا باستخدام  عالية  فوق  بمواصفات  ت 

 الصوتية  

76 

 كلية الصيدلة / جامعة الكتاب   2016
الموصل   /جامعة  الكيمياء  قسم 

 كلية العلوم / جامعة دهوك 

 نهاد عبد الوهاب محمد  
 عدنان عثمان عمر  

 محمد ياسين خلف  

  : حماية طريقة تحضير المركب
-1(P-nitro Phenyl)   

3-METHYL-4  Oxo-   

benzopyranyl (4،3   )PYrazoline 

الكيمياء    (3) باستخدام  للسرطان  المضاد 
 الخضراء   

77 

2016  

 هندسة / مدني  

عبد  ادريس  سهيل    أ.د. 

 القادر  

 أ.م.د. محمد قاسم الشمام 
 م.د. خولة احمد خليل  

Laboratory Model test to study 

the behavior of retaining wall  

78 

 هندسة / مدني   2017

 هندسة / مدني  
 هندسة / مدني  

 هندسة / مدني  

 هندسة / مدني  

 بيار جعفر سليفاني  

 سهيل ادريس عبد القادر  
 ربيع اياد محمد  

 عمر صالح الدين ذنون  

استقرارية  لدراسة  مختبري  موديل 

 المنحدرات المشبعة وغير المشبعة  

79 

2017  
 

الهندسة   قسم   / الهندسة  كلية 

 الميكانيكية  

 ر جعفر محمد  أ.د. بيا
عبد  ادريس  سهيل    أ.د. 

 القادر  

 د. ربيع اياد محمد  
 عمر صالح الدين  

Laboratory Model test to study 
stability of slopes of saturated 

and unsaturated soils  

80 

 كلية الصيدلة /جامعة الموصل   2017

جامعة    / الصيدلة  كلية 

 الموصل 
  / الصرفة  للعلوم  التربية  كلية 

 جامعة الموصل  

 أ.د. فارس ذنون حامد  

   

االختصاص   الصيدالنية 
 نور احمد  

 أ.د. هاشم جالل عزيز 

Preparation of ciprofloxacin _ 

oxadiazoie as Antimicrobial 

Agent  

81 

 كلية الصيدلة /جامعة الموصل   2018

جامعة    / الصيدلة  كلية 
 الموصل 

/  كلية   الصرفة  للعلوم  التربية 

 جامعة الموصل 

  أ.د. فارس ذنون حامد 

  
االختصاص   الصيدالنية 

  نور احمد

 أ.د. هاشم جالل عزيز 

Evaluation Of biological activity 

ofloxacin or Maxilla xacin with 
oxide Zola  

-2- 

Thionic as antimicrobial agents  

82 

 كتاب  كلية الصيدلة /جامعة ال 2018

  / الكيمياء  قسم   / العلوم  كلية 

 الوهاب محمد    نهاد عبد

 عدنان عثمان عمر 

 تصميم وتحضير سلسلة فعالة من مشتقات ال  

Acetyl coumarone  

83 
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 جامعة الموصل  
 كلية العلوم / جامعة دهوك 

   
 محمد ياسين خلف  

ضد   فعاليتها  ودراسة  للبيئة  صديقة  بطريقة 
 للسرطاني باستخدام التلؤلؤ البيولوجي لل  

A T P 

الرحيم ابراهيم    أ.م. د. عبد  كلية الهندسة / قسم المدني   2018

 جاسم  

جديد   كمطور  الستريك  حامض  استخدام 

 لمواد الرص السلكي  

84 

2019   / الصرفة  للعلوم  التربية  كلية 

 علوم الحياة  

 كلية العلوم / علوم الحياة   

 د. مزاحم قاسم داؤد  

 

 مجد عبد الهادي محمد  أد. 

لنباتات   الوراثي  التعديل  في  جديدة  طريقة 

 الجزر بواسطة الناقل  

Agrobacterium rhizogenic R  

85 

 

 : ( 2)  لجدولاتحليل 

( براءة اختراع 85)  2019ولغاية عام    2000بلغ عدد براءات االختراع المنجزة في جامعة الموصل للفترة من عام  

ولغرض االستفادة من    واإلنكليزية،توزعت على عدد من الباحثين واالختصاصات والكليات العلمية وباللغتين العربية  

 تي:آلاحصائيات وفق سنوات اإلنجاز وتفاصيل ذلك وفق إلبيانات الجدول أعاله تم تبويب ا

 السنوات: توزيع براءات االختراع وفق  ثالثا: 

 تي:آلاوكانت تفاصيل ذلك وفق  2019لى عام إ 2000تم فرز براءات االختراع وفق السنوات موضوع البحث 

 ( توزيع براءات االختراع حسب السنوات المبحوثة 3جدول )

براءات االختراع عدد  السنة  النسبة% 

2000 2  % 2.3 

2001 12 %14.1 

2002 11 %13.0 

2006 1 %1.2 

2007 2 %2.4 

2008 4 %4.7 

2009 3 %3.5 

2010 3 %3.5 

2011 8 %9.4 

2012 2 %2.4 

2013 10 %11.7 

2014 10 %11.7 

2015 3 %3.5 

2016 4 %4.7 

2017 5 %6.0 

2018 4 %4.7 

2019 1 
%1.2 

% 100   85 المجموع   
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 : ( 3)  تحليل الجدول

كثر  أ  2001ذ مثلت عام  إنتاجيتها حسب السنوات المبحوثة  إن براءات االختراع تراوحت في  أ(  3يتضح من الجدول )

، ( من المجموع الكلي% 14.1( براءة اختراع واحتلت نسبة )12ذ بلغ عددها )إالسنوات إنتاجية لبراءات االختراع  

%( من المجموع  13اع ومثلت )( براءة اختر11ذ بلغ عدد براءات االختراع )إ  2002في المرتبة الثانية كانت لعام  

(  10ذ بلغ عدد براءات االختراع لكل منها )إ( مناصفة  2014و  2013، يلي ذلك في المرتبة الثالثة كانت لعام )الكلي

اخت  )براءات  نسبة  ومثلت  منها 11.7راع  لكل  عام أما  أ،  %(  في  كانت  فقد  االختراع  براءات  إلنتاجية  مستوى  دنى 

 .%( من المجموع الكلي1.2لت نسبة )( براءة اختراع ومث1ذ بلغ عدد البراءات فيها )إ( 2019و عام  2006)

 الباحثين: رابعا: توزيع براءات االختراع حسب 

الباحثين العراقيين في جامعة الموصل إنتاجية لبراءات االختراع فقد تم تبويب ذلك لمن له   أكثرلغرض التعرف على  

 تي: آلوفق ايضاحها إمكن يوتفاصيل ذلك  فأكثر( براءات اختراع 2عدد )

 ( إنتاجية الباحثين لبراءات االختراع 4جدول )

 العدد  االسم ت

النسبة 

 العدد  االسم ت المئوية

النسبة 

 المئوية

% 10.3 10 إيهاب سالم احمد  1 %2 2 سمير سعد هللا عزت   16   

% 8.2 8 شيماء سلطان عبو  2  17 

ميسون عبد الرزاق  

 2 شاهين

2%  

% 7.2 7 سحر عبد العزيز   3 %2 2 نور احمد   18   

% 6.2 6 روسية يحيى  4 %2 2 عمر احمد   19   

% 5.1 5 نهاد عبد الوهاب   5 %2 2 عبد الرحيم   20   

% 4.1 4 برهان الدين محمد علي   6 %2 2 عاهد يونس المالح   21   

% 4.1 4 خالد احمد عويد   7 %2 2 محمد جياد   22   

% 4.1 4 مزاحم قاسم   8 %2 2 جبار حسين كامل   23   

% 4.1 4 فارس ذنون العبايجي   9  24 

سهيل ادريس عبد  

 2 القادر  

2%  

% 3.1 3 سعد داؤود سلمان   10 %2 2 محمد سلمان   25   

% 3.1 3 مزالن عباس   11 %2 2 هاشم جالل عزيز   26   

% 3.1 3 عبد المطلب سيد   12 %2 2 طه احمد طه   27   

% 3.1 3 عماد عبد القادر   13 %2 2 محمد بشير إسماعيل   28   

% 3.1 3 سالم محمود الدباغ   14 %2 2 محمد ياسين خلف   29   

%2 2 نشات غالب مصطفى   15      

%100 97 المجموع         
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    :( 4)  لجدولتحليل ا

 ( االتي: 4يتضح من خالل الجدول )

سالم   .1 )إيهاب  الباحث  المرتبةاحتل  في    احمد(  )  اإلنتاجيةاألولى  بلغت  التي  االختراع  براءات  10لبراءة   )

 الكلي.% من المجموع 10.3ومثلت ما نسبته  2000/2019اختراع خالل الفترة الزمنية المبحوثة 

2. ( الباحثة  )احتلت  بلغت  التي  االختراع  لبراءة  اإلنتاجية  في  الثانية  المرتبة  عبو(  سلطان  براءات 8شيماء   )

 .الكليمن المجموع  %( 8.2نسبة ) خالل الفترة الزمنية المبحوثة ومثلت

( براءات خالل 7سحر عبد العزيز( المرتبة الثالثة في اإلنتاجية لبراءة االختراع التي بلغت )احتلت الباحثة ) .3

 .الكليمن المجموع  %(7.2الفترة الزمنية المبحوثة ومثلت نسبة )

( براءات خالل  6اإلنتاجية لبراءة االختراع التي بلغت )روسية يحيى( المرتبة الرابعة في  احتلت الباحثة ) .4

 .الكليمن المجموع  %(6.2الفترة الزمنية المبحوثة ومثلت نسبة )

5. ( الباحثة  )احتلت  بلغت  التي  االختراع  لبراءة  اإلنتاجية  في  الخامسة  المرتبة  الوهاب(  براءات  5نهاد عبد   )

 .الكليمن المجموع  %( 5.1خالل الفترة الزمنية المبحوثة ومثلت نسبة )

)  أدنيلى  إ%(  4.1( براءات بنسبة )4تراوحت باقي براءات االختراع من ) .6 بمستوى  (  2براءات اختراع 

 %(. 2براءات اختراع بنسبة )

 النتائج: 

 تية: آلالى النتائج إمن خالل ما ورد توصل الباحثان 

 اختراع.( براءة 85بلغت مستوى إنتاجية الباحثين في جامعة الموصل خالل الفترة الزمنية المبحوثة )  .1

 %(. 14.1( براءة اختراع ومثل نسبة )12لى )إذ بلغ إبراءة االختراع  إلنتاجيةعلى مستوى أ 2001كان عام  .2

3. ( األعوام  جام  أدنى(  2019و  2006سجلت  االختراع في  براءات  الموصل  مستوى النخفاض  كل إعة  بلغت  ذ 

 واحدة. منها على معدل براءة اختراع 

األولى   .4 براءات    إلنتاجيةالمرتبة  مجال  في  احمد  سالم  إيهاب  للباحث  كانت  االختراع  براءات  في  الباحثين 

)أذ  إاالختراع   الفترة الزمنية المبحوثة  جمالي براءات إ%( من  10.3( براءات اختراع ومثلت )10نجز خالل 

 االختراع. 

( براءات خالل 8نتاجيتها )إذ بلغت  إشيماء سلطان عبو(  براءة االختراع كانت لباحثة )  إلنتاجيةالمرتبة الثانية   .5

 .الكليمن المجموع  %(8.2الفترة الزمنية المبحوثة ومثلت نسبة )

الثالثة   .6 )  إلنتاجيةالمرتبة  للباحثة  كانت  االختراع  العزيز(  براءة  عبد  )إسحر  بلغت  الفترة 7ذ  خالل  براءات   )

 .الكليمن المجموع   %(7.2الزمنية المبحوثة ومثلت نسبة )
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ABSTRACT 

This research aims to study the informatics statement from the point of view of the technical side to 

support Media’s performance in the Iraqi Media Network and the measurement of its role. The study 

utilized the descriptive method (the analytical method) in addition to many other statistical techniques 

which includes correlation, statistical regression, curve graph to represent the gap, and two way 

classification (ANOVA).Results show that the total improvement amount by the use of the technical 

support models for informatics in the ten areas of Media Performance in the directorates of the Iraqi Media 

Network has reached 86%, 67% and 59% . Integration Sequence Model and the Mair Model the best two 

models for the technical supporting informatics in the improvement. In addition, there is a significant 

effect with a statistical significance of 0.990 in the IT technical support variable in media performance 

according to the value of the interpretation coefficient (r2), which indicates the mortality of the hypothesis 

and that the choice of technical support for informatics by its dimensions as an independent variable is 

correct and explains the 99% of the media performance variance. The “T-TEST” has also proved that all 

values are significant and that continuous improvement is based on technical support for media 

performance. The necessity of organizational re-engineering and re-engineering of systems for the media 

network to serve the reuse of technical resources in a more efficient way to achieve a higher effectiveness 

of media performance in the network was recommended in the study. 

 

Keywords: Informatics, Media Performance, Iraqi Media Network (IMN), Continuous Improvement, 

Technical Support. 
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 المستخلص 

ذلك س  وقيا عالم العراقية  إلعالمي بشبكة اإلا  لألداء  ودعمها التقني    من الجانبدراسة حالة المعلوماتية    لىإيهدف البحث  

المنهج   البحث  اعتمد وقد  بالدعم التقني فيها.    ةداء باستخدام نماذج المعلوماتية الخاصألمكانية التحسين لهذا اإمدى  وبالتالي   ،دورال

حصائية متنوعة في القياس منها االرتباط البسيط وتحليل  إساليب  أواستخدمت    (.سلوب التحليليألا)و  (سلوب )دراسة الحالةبأ الوصفي  

البيانية عند تمثيل الفجوةواالنحدار.   التباين لمعيارينو  ،الخطوط  توصل لي  .Two-Way Classification(  ANOVA)  تحليل 

باستخدام نماذج الدعم التقني للمعلوماتية في المجاالت العشرة لألداء   -  بلغ مقدار التحسين الكلي  لى مجموعة نتائج منها:  إالبحث  

 ، % على التوالي59%،67%،  86قيما مقدارها    -،  ذاعة جمهورية العراق، صحيفة الصباحإقناة العراقية الفضائية،    :عالمي فيإلا

  (متسلسلة االندماج)كان لنموذج    ANOVAليل  عالمي باستخدام تح إلداء األفضل نموذجين للدعم التقني للمعلوماتية في تحسين اوأ

التقني للمعلوماتيةإمعنوي ذو داللة    يوجد تأثير، و(Mairونموذج  ) قيمة معامل وفقا لعالمي  إل داء األفي ا  حصائية لمتغير الدعم 

للمعلوماتية بأبعاده كمتغير مستقل صحيح  ن اختيار الدعم التقني  أي  أ  ،ن الفرضية معنويةأوهذا يعني    ،(0.990( بلغت )R2التفسير )

ن التحسين المستمر قائم في أن جميع القيم ذات داللة معنوية وأاثبت  Tن اختبار أ% من تباين األداء اإلعالمي. و99ويفسر ما نسبته 

نظمة للشبكة  ألعادة هندسة اإالتنظيمية وعادة الهندسة  إضرورة    وخرج البحث بمجموعة توصيات منها:  عالمي.إلالدعم التقني لألداء ا

التقنية بشكل  إعالمية )مجال الدراسة( بما يخدم  إلا عالمي في إلعلى لألداء اأفضل وأكفأ لتحقيق فاعلية  أعادة االستخدام للموارد 

 الشبكة. 

 

 .سين المستمرعالم العراقي، التح إلعالمي، شبكة اإلداء األالمعلوماتية، الدعم التقني، ا الكلمات المفتاحية: 
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 المقدمة  

االستراتيجية )األربعة  تنسجم مع باقي المكونات  عمال، إذ  ألساسية لمنظمات اأهم خمس مكونات  أحدى  إالمعلوماتية هي  

البيئة   ،فرادألوالوظائف وا التنظيمية( حيث تعمل على ضمان التوازن واالستقرار للمنظمة تحت ظل متغيرات  الخارجية  والثقافة 

واالجتماعية واالقتصادية  ال  أهميتها وتزداد    ،السياسية  التسويقية  الفرصة  منطلقات  التي  من  التكاليف جديدة  تقليل  تساهم في عملية 

و  ،االقتصادية ممارستها ألنشطتها  التقليدي عند  نطاقها  من  من    ، (Hicks, 1999, p. 17)  عمالها أوالخروج  كبير  وتطوير عدد 

كذلك و  ،نتاجإلويتعدى ذلك ليشمل مجاالت التصميم وا  عالمإلحصاء واالقتصاد واإلالبرمجيات والتطبيقات في مجال المحاسبة وا

 لكتروني إلساليب حديثة للتعامل والتفاعل اأدارة في المنظمات من خالل توفير طرق مبتكرة وإللى تحسين اإدى بدوره  أالتخطيط الذي  

خذ  أتجسد في تقنيات المعلوماتية واإللكتروني  هذا التفاعل    . (21، صفحة  2013)الشهربلي،    ( 326، صفحة  2001)السلمي و الدباغ،  

عالم العراقي إلعالمي للعاملين في شبكة اإلداء األدعم ا  التعامل مع همية في  ألعالمي من خالل اإلداء األعلى ا  ا تأثيره  البحث اتجاه

عالميين إلومساعدة ا عالمية من خالل زيادة كفاءتها وفاعليتها.إلزيادة رافعة المؤسسات ا و الحديثة. ةالتطورات التكنولوجي ةلمواجه

ومعالجتها و المطلوبة  المعلومات  الحصول على  بإفي  ومالأرسالها  وجهد  وقت  اأو  ،قل  في  وفنية  احترافية  ناهيك عن    داء.ألكثر 

عالمية حيث  إلعالمي في المؤسسات اإلداء األحدثتها التقنيات المعلوماتية الجديدة على اأالتغييرات والنتاجات غير المنتظرة التي  

 وتسويقها،نتاجها  إلى  إعالمي بدءا من الحصول على المادة وصوال  إلالمساعدة في التغيير الملحوظ في ظروف ومستويات العمل ا

عالمي  إلداء األحداث التطوير والتغيير في دعم اإلمساعدة متخذي القرار في اتخاذ قراراتهم من خالل دعمهم بالمعلومات المطلوبة  و

المساعدة في تحقيق ولقوة واالستمرار عليها.  نظار نحو نقاط الخلل ومحاولة تجنبها ونقاط األوتوجيه ا  عالم العراقيإلفي شبكة ا

     .دائها أعالمية والتميز لرفع مستوى إلالتنافسية بين المؤسسات ا

 :  البحثية من تساؤلين يمثالنها هما : انطلقت المشكلة مشكلة البحث   

وكيف    ؟(بوسائلها المرئية والمسموعة والمطبوعة)عالم العراقي  إلعالمي في شبكة ا إلداء األكيف تدعم التقنيات الحديثة للمعلوماتية ا

 عالم العراقي؟  إلعالمي بشبكة اإلداء األن تحسن األنماذج المعلوماتية بجانبها التقني 

 : فكانت موجهة نحو هدافألاما أ

الخاص    -1 والدعم  التقني  بجانبها  المعلوماتية  حالة  اإلا  لألداءدراسة  شبكة  في  المرئية إلعالمي  )بوسائلها  العراقي  عالم 

 والمسموعة والمطبوعة(. 

 .  نماذج المعتمدةالعالم العراقي باستخدام إلعالمي بشبكة اإلداء األتحسين ا  -2

 البحث عالمي في المؤسسة مجال إللألداء اقياس الدور التقني في المعلوماتية ومدى دعمه و -3

نحو   البحث  اتجه  القائلة:  إالفرضيات:  الفرضيات  تأثيرثبات  معنوية  يوجد  داللة  التقني  بين  حصائيةإبفروق  و  ذو  األداء و  الدعم 

 حصائية بينهما كذلك.إارتباط معنوي ذو داللة ويوجد  ،اإلعالمي

حسب حاجة ساليب  أمجموعة  وتم استخدام    ،حالةالدراسة  أيضا  كما واستخدم  سلوب التحليلي منه  ألاواعتمد البحث المنهج الوصفي   

 تي:آلا كالعمل نذكرها 

 (. Percentageالنسبة المئوية ). 1

(: يساوي قسمة الوسط الحسابي لكل عبارة على أعلى Relative Importanceاألهمية النسبية، الوزن النسبي للمتوسط ).  2

 الخماسي.  Likertدرجة يأخذها مقياس 



ARID International Journal of Informetrics and Scholarly Communication (AIJISC) VOL: 3, NO 5, July 2022 

69 
 

يتمثل بالمعادلة،(: Weighted Meanالوسط الحسابي المرجح ). 3


=
i

ii

w

wx
x

iw  ، إذ أن
 تمثل الوزن. 

(: ويتمثل بالمعادلة، Standard deviationاالنحراف المعياري ). 4


−

−
=

1

)( 2

n

xx
x i

 ،n .حجم العيّنة = 

r(: يستخدم لقياس قوة العالقة بين متغيرين ويعبر عنه بالمعادلة اآلتية:  Spearmanالرتب لسبيرمان )  ارتباطمعامل  .  5 =

1 −
6∑𝑑𝑖2

𝑛(𝑛2−1)
( مربع حاصل طرح رتبة المتغير األول من رتبة المتغيّر الثاني Differenceوهو رمز للفرق )  (𝑑𝑖2)حيث إن    

 = حجم العينة.  i، nللمشاهدة 

 لتعرف على ثبات فقرات االستبانة.: لCornbrash’s alpha كرو نباخاختبار الفا . 6

 . 100الخماسي ×  Likertعلى درجة يأخذها مقياس  أالوزن المئوي: عبارة عن قسمة الوسط الحسابي المرجح لكل فقرة على  .  7

   اختبار الفرضيات وتتضمن استخدام مصفوفة االرتباط البسيط وتحليل االنحدار.. 8

Ẏ=b0+b1x  ويمكن حسابb0 وb1 عن طريق 

∑𝑦

𝑛
− 𝑏1

∑𝑥

𝑛
= 0b =b1 

𝑛∑𝑥𝑦− ∑𝑥 ∑𝑦

𝑛∑x2−(∑x)2 

والخطوط البيانية عند تمثيل    ،داء العام لخدمات المعلوماتألعمدة البيانية لتوضيح نتائج األا  البحث  في  التمثيل البياني: استخدم.  9

 . الفجوة

جديد ألول  سلوب  أوهو  Two-Way Classification Analysis of Variance(  ANOVA) :تحليل التباين لمعيارين.  10

 مرة يتم التعامل معه في بحوث المعلوماتية. 

 وعينة البحث:    المجتمع

   :تكون مجتمع البحث مني

سست على  أ  ،عالم العراقي( الناطقة باسم الدولة العراقيةإل عالمية مهمة وهي )شبكة اإول: موجه نحو مؤسسة  ألالمجتمع ا -أ

ذاعة والتلفزيون والصحف الرسمية قبل تغيير نظام الحكم  إلالوريث الرسمي لدائرة اوتعد  (BBC) ذاعة البريطانيةإلا هيئةغرار 

 :  هي  ولوية بعد التغيير والصدارة في العملألوتم اختيار ثالث مديريات تابعة للشبكة بحكم القدم في التأسيس وا  ،2003عام  بالعراق  

%(  16.6( مديريات ومثلت نسبة )6عالم المرئي والبالغ عددها )إلمن المديريات التابعة لقطاع ا   ةعين  :قناة العراقية الفضائية ▪

 . من المجتمع

والبالغة )إلمن مديريات قطاع ا   ةعين  :ذاعة جمهورية العراقإ ▪ %( من  33.3( مديريات ومثلت نسب )3عالم المسموع 

 .  المجتمع

%( من  33.3مثلت نسبة )و  ( مديريات3لكتروني والبالغة )إلاو مقروءعالم الإلمن مديريات قطاع ا ةعين :صحيفة الصباح ▪

 المجتمع.

بالمديريات  والعامل  :الثاني  المجتمع -ب ا  البحثعينة  وهم  ن  شبكة  )إلفي  الكلي  عددهم  والبالغ  العراقي  ( شخصاً 329عالم 

 : دناهأمبين هو قسام والشعب بشكل ثالث طبقات كما  أل يتوزعون على ا

 (. 3والبالغ عددهم ) البحثعينة هم دارة العليا للمديريات إلمستوى االمدراء في  .1

 . ( 37دارة الوسطى والبالغ عددهم )إلقسام والشعب في مستوى األا رؤساء .2

 (. 289شرافي والبالغ عددهم )إلعالميون والفنيون في المستوى التنفيذي واإلا .3
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 حيث ( فردا  40والبالغ عددهم )  دارة الوسطىإلدارة العليا ومستوى اإلفي مستوى اهم الذين  بالنسبة للمدراء    المقصودةالعينة   .4

 (. 175من الحجم الكلي للعينة البالغ ) %( 23)يمثلون 

عينة طبقية عشوائية تتناسب وحجم الطبقة الواحدة لكل مديرية بالنسبة لإلعالميين والفنيين في المستوى التنفيذي واستخدمت   .5

 .%( من الحجم الكلي للعينة77يمثلون ) ( فردا والذين135والبالغ عددهم )

   البحث حدود  

المكانية .1 ا  :الحدود  وإلشبكة  العراقي  لها اعالم  التابعة  وهي:  لمديريات  بغداد  الشبكة   في  مقر  في  العامة  العراقية  قناة  مديرية 

 .(الوزيرية)مديرية جريدة الصباح  .(الصالحية)ذاعة جمهورية العراق في مقر الشبكة إمديرية  (.الصالحية)

الزمانية .2 مجال    :الحدود  المديريات  في  معها  التعامل  تم  التي  المعلومات  المدة    البحثكافة    ولغاية  (1/10/2020)في 

(1/10/2021 .) 

  ( مراجع  ،رسائل  ،دوريات  ، )كتب  مصادر المعلومات التقليديةتي:  آل دوات ومصادر معلومات نوضحها با أالبحث على مجموعة  اعتمد  

معلومات  و )إمصادر  البيانات  ،نترنتإلكترونية  األا  ،قواعد  المؤسسة  في  المستخدمة  اإللكترونية  المقابالت  و  عالمية( إلنظمة 

ا المقننةالشخصية:  المقابالت غير  المباشرة  . (75، صفحة  1995)التير،    عتمدت على    ( 48، صفحة  2005)مرسلي،    المالحظة 

 عياد الرسمية من مدة المالحظة. ألاستثناء العطل وامع  1/10/2021-1/10/2020للحصول على البيانات المطلوبة للمدة من 

تم توزيع نسخ االستبانة على العاملين    ،(84، صفحة  2019)ابو سمرة،    ذات البدائل المحددة  استخدمت االستبانة المغلقة  :االستبانة .3

ا شبكة  مديريات  اإلفي  ومدراء  والوسطى  العليا  القيادات  من  المدراء  وهي عينة عمدية شملت  العراقي  قسام والشعب  ألعالم 

ومثل حجم    ،( استبانة صالحة للتحليل162ردا من العاملين وتم استرجاع )( ف175ذ تم توزيع نسخ االستبانة على )إعالميين  إلوا

وكانت   ،زعت االستبانة على مرحلتين لضمان دقة المستجوبينقد وو  ،( فرداً 175% من مجتمع العينة الكلي البالغ )92.5  العينة

 : نتائج عدد االستبيانات الموزعة والمستلمة والصالحة للتحليل تبلغ قيما يوضحها الجدول اآلتي

 ( عدد االستبانات الموزعة والمستلمة والصالحة للتحليل ونسبتها 1جدول)
 النسبة المئوية  االستبانات الصالحة للتحليل النهائي  المستلمة  الموزعة  المديريات 

 % 95.7 90 92 94 العراقية الفضائيةقناة 

 % 92.3 36 39 39 العراق ذاعة جمهورية إ

 % 85.7 36 40 42 صحيفة الصباح 

 % 92.5 162 171 175 المجموع

عطيت عالمات  أو ،البحثالخماسي والثالثي في استكشاف توافر بعض متغيرات  Likertمدرج مقياس اعتمد البحث على 

 تية: آلوضحها الجداول ات

 الخماسي Likert( مدرج 2جدول )
 ال يوجد تأييد تام  ال يوجد تأييد  تأييد محايد  تأييد تأييد تام 

5 4 3 2 1 

 الثالثي  Likert( مدرج 3جدول )
 ال يوجد تأييد  تأييد محايد  تأييد تام 

3 2 1 

فضل صياغة علمية أ لى  إخرى لغرض الوصول  أكما تم عرض االستبانة على مجموعة من المحكمين فضالً عن اختبارات  

حصائية في عمليات تحليل ومعالجة البيانات إلساليب األفضالً عن استخدام العديد من المؤشرات والمقاييس وا ،تكون صالحة للقياس

   . (1) (SPSSحصائي )إلمن خالل البرنامج ا

 

 

 
1 Statistical Package for the Social Science 
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   الدراسات السابقة:

قربها  أ مجموعة من الدراسات السابقة وتم اختيار    وقفت علىبعد االطالع على مصادر النتاج الفكري المتنوعة وقواعد البيانات العالمية  

 تي:آلا كللموضوع ونعرضها 

 )شوكت محمد(  دراسة . 1

    Muhammad Shauket,(Shauket, 2009 ) طروحة دكتوراهأ

 الوصف  الموضوع 

 Impact of Information Technology on Management Efficiency عنوان الدراسة

 دارة إلتأثير تقنيات المعلومات على كفاءة ا

 2009/باكستان مكان الدراسة

الكفاءة والفاعلية( في قطاع التصنيع والقطاع المصرفي كونهم  )واألداء  يجاد العالفة بين تقنيات المعلومات  إ هداف الدراسة أ

 كثر القطاعات تقدما واستثمارا لتقنيات المعلوماتأيمثلون العمود الفقري في االقتصاد الباكستاني و

المنهج 

 المستخدم

 المسحي والتحليلي 

نظمة ألنها التزال غير قادرة على العثور على ا أال إخر آلنظمة تقنية مختلفة من وقت أعلى الرغم من تركيب  برز النتائج أ

المعلوماتية في الجانب التطبيقي من نظمة ألاكذلك تواجه هذه القطاعات صعوبة في تنفيذ هذه  ،المناسبة للعمل

 لدن المشغلين.  

االختالف عن 

 البحث الحالي 

المؤسسة  فيركز على    البحث الحاليما  أ  ،راسة السابقة في قطاع التصنيع والقطاع المصرفيماكن تطبيق الدأ

كذلك تسليط الضوء في الدراسة السابقة على تأثير التقنيات   ،عالمية بقطاعاتها المرئية والمسموعة والمقروءةإلا

 عالمي. إلالدعم التقني لألداء ا فيركز على الحاليالبحث ما أري في العمل المصرفي دا إلداء األعلى ا

التشابه مع  

 البحث الحالي 

النظري بالجانب  المعلوماتية  التقنيات  مفاهيم  الدراستكما    ،تغطية  في ا استخدمت  والفاعلية  الكفاءة  مقاييس  ن 

 داء ألا

 تي: آلا كتفصيلها وفضيل حمد عبد القادر القردوح دراسة . 2

 رسالة ماجستير  (  2007)القردوح،  فضيل حمد عبد القادر القردوح 

 الوصف  الموضوع 

 دراسة تطبيقية إلدارة ميناء بنغازي البحري. :داء الموارد البشريةأثر المعلوماتية في أ عنوان الدراسة

 2007 ،بنغازي/ ليبيا  مكان الدراسة

داء الموارد البشرية في المؤسسة ومعرفة الوسائل المعلوماتية المستخدمة من  أبراز دور نظم المعلومات في  إ هداف الدراسة أ

حاسوبأ) البيانات  ،شبكات  ،برمجيات  ،جهزة  معالجة  القرار  ،طرق  دعم  الخبيرةأل ا  ،نظم  الذكاء   ،نظمة 

 تأثير التقدم التكنولوجي وثورة المعلومات على قوة العمل. ،االصطناعي(

 المنهج الوصفي التحليلي  المنهج المستخدم

%( من المبحوثين لم يلتحقوا بدورات تدريبية في مجال استخدام الوسائل التقنية المتعددة وهذا  60)  ن نسبة إ برز النتائج أ

ومتوسطة(  ن نسبة معرفة المبحوثين باألجهزة التقنية )عالية  إو  ،عداد وتهيئة الموارد البشريةإثر سلبا على  أ

 نترنت والطابعة والفاكس.إلمثل الحاسوب وا

 وكانت الوسائل المستخدمة تقليدية في الغالب.

االختالف عن 

 البحث الحالي 

عالمي مع اختالف إلداء األعلى ا  يركز  البحث الحاليداء الموارد البشرية بينما  أتتركز الدراسة السابقة على  

وهنا   ،هناك ميناء بحريف  :مجال الدراسةواالختالف في مكان    وأيضا يقع  ،هما ليفي المقاييس المعتمدة في ك

 عالمية. إمؤسسة 

التشابه مع  

 البحث الحالي 

 داء وجزء من المعلوماتية التي تبحث بالبعد التقني وتأثيره في األداء المؤسسي. ألفي جانب ا التشابه

 الجانب النظري للبحث: 

طار الذي يحوي تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب ونظم المعلومات  إلنها ذلك اأ تعرف ب  ( Informatics)  : المعلوماتية -1

نساني المنظم، وتعرف أيضاً، بأنها مجموعة االتصاالت الكونية إلوالشبكات واالتصاالت وتطبيقاتها في مختلف مجاالت العمل ا

يمكن   التي  نفسها أواإللكترونية  اللحظة  في  المعلومات  تنقل  و  ن  الكونألى  إمن  في  مكان    (179، صفحة  2009)فاضل،    ي 

   Unpopularit  الالجماهيرية،  Interactive  (507، صفحة  2009)النجار،    التفاعلية :وللمعلوماتية مجموعة خصائص هي
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،  ( 228، صفحة    2008)ثامر،   (261، صفحة  2009)عبدالوهاب،   Asynchrony  الالتزامنية  (25، صفحة  2006)شطاح،  

)شيخاني،   التوصيل والتركيب ،  Mobility and conversion  ( 262، صفحة  2009)عبدالوهاب،    قابلية التحرك والتحويل 

 Delivery and installation ( 447، صفحة  2010

جهزة الحاسوب والبرمجيات أفي مجال    ،التحول التقني المتسارع والتطورات التكنولوجية المتالحقة  هي  ن المعلوماتيةأالبحث    ويرى

قوة داعمة التخاذ    المعلوماتية  وتعد   .قل تكلفةألغرض نقل المعلومات المتدفقة بسرعة هائلة بأقل وقت و  ،جهزة االتصال ووسائلها أو

 ي. داء والعمل التنظيمألوتحسين ا القرار

دوات التقنية والموارد المستخدمة لالتصال ألمجموعة متنوعة من ا  (: informatics technologiesالتقنيات المعلوماتية ) -1

ذاعي إلنترانت وتقنيات البث )اإلنترنت واإلجهزة الحاسوب واأدارة معلومات وتشمل هذه التقنيات  إ  ،تخزين  ،نشر  ، نشاءإ  من:

ساليب ألنها المهارات والمعارف والخبرات واأ وعرفت ب. (61، صفحة 2010)عيساني ر.،  والتلفزيوني( واالتصاالت الهاتفية

،  2012)الصواف،    بالميزة التنافسية  ويزوده  هدافهأنجاز العمل وتقديم المنتج بالشكل الذي يحقق  إوالمعدات التي يمكن من خاللها  

المعلومات    وهي  ( 122صفحة   نظم  من  تقني  البرمجيات"جانب  الحاسوب،  يتضمن تصميم  البيانات   ،الشبكات  ،الذي  قواعد 

الوس من  المنظـوغيرها  في  السائدة  تستعوائل  التي  المشـمة  حل  وتحقـمل في  أهدافها".  ـاكل  بيق  الت  ـ"تسهينها  أ ويعبر عنها 

 ، األساليب الحديثة والمتطورة للقيام بمعالجة، وتخزين  تستعملحيث   يفيـال وظـي أي مجـع وفـليات في أي موقـة للعمـضروري

المعلوماتية   التقنياتجرائيا مع  إوتم التعامل    صوتية أو صورية"  ،نصية  ،البيانات والمعلومات على أشكال رقمية  ،واسترجاع

عالمية  إليصاله من خالل الوسائل اإمعالجة المحتوى الذي يراد    دوات والوسائل والنظم المختلفة المستخدمة فيألا  نها أعلى  

و المسموعة المرئية أو المرسومة  أتم من خاللها جمع المعلومات والبيانات المسموعة والمكتوبة والمصورة  يوالتي    ،المختلفة

هداف بكفاءة ألعمال وتحقيق ا ألتسهيل اعالمية المختلفة بهدف  إلو الرقمية ومعالجتها وتخزينها واسترجاعها ونشرها بالوسائل ا أ

 وفعالية.

  عالمي متخصصإداري الذي له شخصية معنوية ويقوم بنشاط  إلذلك الكيان ا  (: Media institutionsعالمية )إللمؤسسات اا -2

  شخاص متخصصون يستخدمون وسائل معينة ويعملون بموجب نظام معلوم أمتنوع ويعمل طبقا ألهداف مخطط لها ينفذها  و

نها المؤسسة المسؤولة عن إدارة وسائل اإلعالم الجماهيرية التي لها المقدرة على نقل أ يضا ب أويشار لها    .(  2013)فتح هللا،  

أو   ميكانيكية  معدات  باستخدام  وذلك  والعامة  المتخصصة  الجماهير  إلى  والكتب إالرسائل  والمجالت  الصحف  مثل  لكترونية 

  ( 54، صفحة  2006)عبدالغني،    أنواع المؤسسات اإلعالمية تقسم .  (25، صفحة  2015)مكاوي،    والسينما والراديو والتلفزيون.

 عالنات. إنباء، دور النشر، شركات ألذاعية، المؤسسة التلفزيونية، وكاالت اإمؤسسات صحفية، مؤسسة  :إلى

شكالها )المرئية والمسموعة  أعالمية بكافة إل تعنى بنقل الرسالة االتي مؤسسة المفهوما يرتبط بـ  عالمية إلللمؤسسات ا واعتمد البحث

ماكن في حدود الدراسة أكل ما ذكر من    وتمثل في هذا البحث  .يذ مهامها والمطبوعة( وتستخدم تقنيات اتصالية ومعلوماتية في تنف

 . ينما وردت في هذا العمل البحثيأعالمية إات مؤسس وتعد جميعها  (عالم العراقي والمديريات التابعة لها إلشبكة ا)المكانية 

مجموعة من الوظائف والمهام والنشاطات المرئية والمسموعة والمطبوعة التي   :( media performanceعالمي )إلداء األا -3

ا وسائل  بها  في  إلتقوم  اإعالم  منظومة  األطار  فاعلية  وتتمثل  والقوانين  والمهام  ألنظمة  الوظائف  هذه  اتسام  بضرورة  داء 

، صفحة  2010)العزام،    يأللتعبير عن الر  حرة ومستقلةوالنشاطات بالموضوعية والمصداقية والتحليل العلمي وتوفير ساحة  

داًء  أن يطلق عليه  أعالم من خاللها مهامها الوظيفية المحددة بالشكل الذي يمكن  إلكذلك هو الطريقة التي تنفذ وسائل ا  ،(615

التصميم السليم   تي:آلعالمي مجموعة عناصر يمكن توضيحها با إلا  ولألداء  (12، صفحة  2018)حامد،    و غير مهنيأمهنياً  

المستلزمات المادية والتقنية التي   ،(125، صفحة 2001)السلمي ع.،  وطريقته والنتائج المتوقعةداء المطلوب ألللعمل لتحديد ا 

 والمحيطة بمكان العمل   المهيأةالظروف المالئمة    ،(3، صفحة  2006)تيشوري،    عالميةإلعالمي لتنفيذ الرسالة اإليحتاجها ا

)طبيقة،    داء العمل، رصد وتقييم النتائجأ، متابعة  الموارد البشرية المؤهلة(  )  المؤهل  المالك  ،(14، صفحة  2008)عيساني ر.،  



ARID International Journal of Informetrics and Scholarly Communication (AIJISC) VOL: 3, NO 5, July 2022 

73 
 

عالمية إلكافة المهام والوظائف المستخدمة إليصال الرسالة ا  :عالميإلجرائي لألداء اإل ما التعريف اأ  (153، صفحة  2018

 . عالميةإلالتي تتم داخل المؤسسة ا ،بأشكالها المختلفة )المرئية والمسموعة والمطبوعة(

تلبية احتياجات العاملين وزيادة االمتيازات للحفاظ   (55ص  ،2020  ،يالشهربل)  (:performance supportداء )ألدعم ا -4

سناد العالي للعمل المعلوماتي  إلتقنياً هو او  ،النجاح  فيالرغبة    وتناميمزيد من االلتزام والوالء للمنظمة  مع  على تفانيهم في العمل  

واسترجاع المعلومات    وتخزيننظمتها المتقدمة( إلدخال ومعالجة  أتقنيات الحاسوب وبرامجها و)باستخدام التقنيات المتطورة  

التفاعل المنظم الذي يتشارك به ا نسان والمعلومات والحاسوب إلبوسائط رقمية وحاسوبية وتقنيات اتصالية متقدمة يؤطرها 

  .مجيات في تأدية عمليات مختلفةلبروا

ا التكنولوجية الحديثة للعمل اإلهو مقدار حجم ا  :داءألجرائي لدعم اإلالتعريف  التقنيات  عالمي بوسائله المرئية  إل سناد الذي تقدمه 

 .هداف بكفاءة وفعاليةألوالمسموعة والمطبوعة لتحقيق ا

بمجال معين بل يدخل في اختصاصات مختلفة اقتصادية وسياسية واجتماعية وطبيعية وذلك    طال يرتبمصطلح    : (Role)  : الدور -5

  ،و بين مجموعات محددة من الظواهرأ  ،عملية تحديد النتائج الخاصة بطبيعة العالقات االرتباطية بين جزيئات ظاهرة ما   -ن  ضم

،  2019)هاشم،    ن يقود العمل في مؤسسة معينةأن  و طرف محدد وعن طريقها يمكأويقصد به العمليات التي يقوم بها عنصر  

ن تكون أويمكن للفرد    ،و فريق العمل القيام بها أنشطة والمسؤوليات التي يمكن للفرد  ألنه مجموعة اأ كذلك يعرف ب  ،(48صفحة  

أ.،    دوارأله عدة   ا  (12، صفحة  2017)الشهربلي  للدورإلالتعريف  ا  :جرائي  مقدار  استخدام ألهو  يحدثه  الذي  والفاعلية  ثر 

 .وفاعلية هداف المؤسسة بكفاءةألتحقيق  عالميإلداء األالتقنيات المعلوماتية في ا

ا  التحسين:  -6 ووسائل  التحتية  البنى  في  التحديث  مواكبة  على  المؤسسة  اإلقدرة  واإلنتاج  االتصال  وتكنولوجيا  عالم إلعالمي 

 يستهدف   الذيعالمية نتيجة السرعة الكبيرة في التغيير  إلهمية التحسين المستمر في المؤسسات اأوتبرز    ،والمقارنة المرجعية

 يحدث   يضا أوالتحسين المستمر    .عالم المعاصر نتيجة التطورات التكنولوجية المتسارعة والتي تتطلب السرعة في مواكبتها إلا

داء الفعلي والفجوة الحاصلة في العمل والبحث عن مسببات  أل داء المطلوب واألبعاداً ترتبط بمستوى اأعالمية  إلفي المؤسسة ا

ئج  وتطبيق نماذج الدعم التقني التي تحقق نتا   داء واختيار المعالجة المناسبة في العمل كاستخدام التقنيات المعلوماتيةألضعف ا

 . (20، صفحة 2015)عبدالرحمن،  يجابية في تطوير العمل وتحسينه من خالل المراقبة المستمرة والتقييم المتواصلإ

التقني  -7 الدعم  المعلوماتية  نماذج  يمكن   : في  لألداء  الداعم  التقني  ودورها  المعلوماتية  مجال  في  النماذج  من  مجموعة  توجد 

با  النموذج    (MPCU The Model of PC Utilization 1991)  نموذج  :تيآلتوضيحها  نظرية أاشتق  من   ساسا 

(Triandn,s   (1979- 197 مثل لتقنية الحاسوب ألاالستخدام ابشكل نموذج يوضح العوامل التي تؤثر في  1991قدم في عام

)  Perrow  (1999 )نموذج    .)يالشخص الداخلية Charles Perrowصنف  التنظيمية  الوحدات  مستوى  على  التكنولوجيا   )

  قدمه :(2000) ( Duffyنموذج ) لى مخرجات.إجراءات عمل متميزة بهدف تحويل المدخالت إساليب وأباعتبارها تعتمد على 

(Duffy Jan  في )وينطلق من كون المنظمة تحصل على المعلومات والطاقة والنشاط من البيئة الخارجية ومن    2000  عام

وا والتقنيات  العمليات  واالستراتيجياتألخالل  على    .Heisig& Vorbeck  (2001)نموذجأ  .فراد  يقوم  نموذج  ساس  أوهو 

وفعاليات تقوم بها المنظمة مثل القيادة وعمليات المنظمة والسيطرة  التوازن من خالل االستجابة والتوافق بين مجموعة أنشطة 

المنظمة.  وثقافة  المعلومات  وتقنية  البشرية  )  Maier  (2003 )نموذج    والموارد  في  Maierقدم  نموذجا  طلق عليه  أ  2003( 

 دارة المعلومات من وجه تقني.إنموذج دورة حياة 

 ,.Dailey & Et)  2005في    Dailey & Etمن لدن    وضع النموذج  Convergence Continuum نموذج متسلسلة االندماج

2005, p. 15)  عالمي على مستوى  إللتوضيح صحافة المنصات المتعددة من خالل استثمار الفرص التي توفرها تقنيات االندماج ا

 

  مثل نظم المعلوماتCBIS 
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تم تطوير نموذجين    Structural Equations Modeling(  SEMنموذج المعادالت الهيكلية )  .واستهالكها خبار وتوزيعها  ألنتاج ا إ

داء المؤسس كأداة  ألول على دراسة األثر المباشر لتكنولوجيا المعلومات في األيقوم ا(Hair, 2006) للمعادالت الهيكلية من لدن  

ضافة الميزة  إثر غير المباشر من خالل  ألما النموذج الثاني فيقوم على دراسة اأعمال داخلياً  ألالمعلومات وتنسيق امساعدة إلدارة  

 ,Qarri)  )الجودة(  بداع ويقلل من التكاليف ويحقق القيمة للزبونإلن االستثمار في تكنولوجيا المعلومات يزيد من اأي  أالتنافسية  

19)-2011, pp. 9   ،(27، صفحة  2011)اديب،   (50-47، الصفحات  2011)عكول   

على تساؤالت الدراسة التي تمثل المشكلة وفقا  لإلجابةهداف والفرضيات ألا قما يحقتعامل البحث مع الجانب العملي للبحث: 

 تية:آل للتفاصيل ا

 : عالم العراقيإلعالمي في مديريات شبكة اإلواقع المعلوماتية والدعم التقني لألداء ا •

ــبـكة ا  ـيأـخذ الـجاـنب العملي ــتـخدام التقنـيات المعلوـماتـية في ـمديرـيات شــ )مـجال   عالم العراقيإلوجوده من معرـفة واقع اســ

ة  :والأ  :( من خاللالبـحث داعـم ة اـل اتـي ات المعلوـم ث ا  التقنـي اتأللألداء من حـي دات ونظم المعلوـم د   جهزة والمـع ات وقواـع ــبـك والشــ

اـنات ا: واقع ا  ،البـي ة اـلداعـمة لألداء األـثانـي ــبـكة اإلدوار التقنـي نـماذج اـلدعم التقني ودورـها في    :خيراأو  ،عالم العراقيإلعالمي في شــ

 تي:آلا كعالم العراقي وتفاصيل ذلك إلمي في مديريات شبكة اعالإلداء األتحسين ا

  المعلومات   وأنظمة ، جهزة والمعدات ألا) : في هذه الفقرة تم تحديد ما بلي  ، عالميإلعمة لألداء ااالمعلوماتية الد   التقنيات -أوال

 تي: آلاك والشبكات وقواعد البيانات( وتفاصيل ذلك 

جهزة المستخدمة في عملية الحصول  ألجميع ا ما يأتي: ت وشمل ،عالم العراقي إلوالمعدات بمديريات شبكة اجهزة  ألا  ولى:ألالفقرة ا

  PCالتي تشكل بمجموعها المكونات المادية من الحاسبات الرئيسية والشخصية  والبث    دخال وعمليات المعالجةإلعلى المعلومات وا

 : (2) تيآلالجدول افي نعرضها  ،والماسحات الضوئية والشاشات والمكسرات والالقطاتوالكاميرات والطابعات الليزرية 

 عالم العراقي إلجهزة والمعدات في شبكة األ( ا4جدول )

 ددـالع تفاصيلها  األجهزة ت 

 قناة العراقية الفضائية 

 Hp Compaq 3,60GHZ 5 جهاز حاسوب رئيسي  .1

 PC 2,26GHZ HP 30حواسيب شخصية   .2

 10 شاشات عرض )بالزما(  شاشات طرفية  .3

 Sony 3 (STAND)كاميرات ثابتة  .4

 Sony 1 (كاميرات متحركة )عتلة  .5

6.  Intercom System 2 جهزة االتصال بين المخرجين وفريق العمل أ 

 HP Laser Jet 4700/LYpooo1  1 ماسحات ضوئية  .7

 HPlaserjet1300 10 سود أبيض وأطابعات   .8

 Canon 2 طابعات ملونة  .9

10.  UPS 2 عالي القدرة للحيلولة دون انقطاع البث 

 2 للبث المباشر والتحكم بالصوت والحاسبة  Visio Mixer مكسر صورة  .11

 1  معدات الصوت في األستوديو جهاز تصل إليه كل  Sound Mixer مكسر صوت  .12

13.  Autocue Unit  1 مام الكاميرا بأبسط طريقة أقراءة النصوص 

 1 سماء الضيوف والكوادر والمقدمينأخباري وإلضافة الشريط اإ CGجهاز   .14

15.  Telular phone 
يحمل بداخله شرائح شركات االتصال ويربط عن طريق 

 Telephone hybrid سالك الهاتف مع جهازأ
1 

16.  Telephone hybrid 
وبين مكسر الصوت لتحويل  telular phoneيربط بين جهاز 

 المكالمات الصوتية 
1 

17.  Logo Generator  1 جهاز لوضع اللوكو الخاص بالقناة 

18.  CVCAM 
لى هارج  إشرطة ألوتحويل المادة رقميا من اجهاز تسجيل 

 الحاسبة
1 

 
 فراد العينة.أجهزة والبرمجيات وزعت على جميع ألعدت لجمع البيانات عن عدد اأاستمارة  2
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 ددـالع تفاصيلها  األجهزة ت 

19.  remote control 1 يقافا إجهاز لعرض المادة تقديما و 

 76 المجموع

 ذاعة جمهورية العراق إ

 Hp Compaq 3,60GHZ 3 جهاز رئيسي  20

 2,26GHZ HP 20 حواسيب شخصية 21

 1 كيلو واط سيل 2 لبث المنهاج اليومي جهاز البث  22

 2 للبث المباشر والتحكم بالصوت والحاسبة  Sound Mixer مكسر صوت 23

24 digital camera  1 لنقل برامج البث المباشر 

 6 حداثألومواكبة ا خباريةإللعرض النشرات ا شاشات عرض )بالزما(  25

 HPlaserjet1300 6 سود أبيض وأطابعات  26

 1 المكالمات الصوتيةتحويل  Stackجهاز  27

28 Client Computer 1 مخصصة الستالم المنهاج اليومي من التنسيق 

29 Server Computer 1 مخصصة لعملية البث 

 42 المجموع

 صحيفة الصباح 

 2,26GHZ HP 65 حواسيب شخصية 30

 A3 Canon 2سود أبيض وأطابعات  31

 HPlaserjet1300 10 سود أبيض وأطابعات  32

 2 خبار  ألانشرات متابعة  شاشة عرض  33

 79 المجموع

 

حسب طبيعة    تعالم العراقي قد تفاوتإلجهزة المتوافرة في المديريات التابعة لشبكة األ ن اأ(  4يالحظ من خالل الجدول)  :التحليل

(  123بلغ مجموعها الكلي ) (لكترونيةإلن )الحاسبات اأو ،والمقروء(عالمي )المرئي والمسموع إل عمال والمهام الخاصة بالعمل األا

بينما كانت   من العدد الكلي  (%52.8( بنسبة )65كثر مديرية تحتوي عددا من الحواسيب كانت صحيفة الصباح وبلغ العدد )أن  أو

هي  ألا نسبة  العراق)إقل  جمهورية  )23ذاعة  بنسبة  العراقية  أ(%  18.6(  قناة  فكانت )ما  )35العامة  وبنسبة  (%، وتباينت 28.4( 

 . عمال المعالجة والمتابعة والبثألتتالءم مع  خرى لألجهزةألنواع األا

وهنا وظفت خدمة    ،جهزة المادية ألداء أعمالها ألوامر والتعليمات والتطبيقات التي توجه األا  :(3) نظمة والبرامجأل: االفقرة الثانية

التابعة للشبكة لضمان تدفق المعلومات بالشكل الذي يحقق احتياجات إلللعمل ا عالمي المرئي والمسموع والمقروء في المديريات 

)  ، طار النشاط الذي يقوم بهإمتخذ القرار ومتطلبات العمل ضمن   ساسية المستخدمة في  ألنظمة والبرامج األ( يوضح ا5والجدول 

 عالم العراقي.إلعالمي في مديريات شبكة اإلداء األا

 

 عالم العراقي إلقسام وشعب مديريات شبكة ا أنظمة والبرمجيات في ألا ( 5جدول)

 المديرية  

 

 نظمة والبرامج ألا

قناة  

العراقية  

 الفضائية 

ذاعة  إ

جمهورية  

 العراق 

صحيفة  

 الصباح 

 المجموع 

    3 لكترونيإل. نظم النشر ا1

    3 توفير المعلومات للمدراء للمساعدة في اتخاذ القرار /داريةإل. النظم ا2

    3 لكترونيا لسهولة استرجاعها الحقاإعالمية إلحفظ المواد ا/رشفةأل. نظام ا3

   - 2 لي للمنهاج المعد مسبقاُ  آلالبث ا Automation/. نظام4

 Magic Soft   - 2 برنامج البث .5

  1 - - برنامج التصميم الخاص بالصحف /CS5 In design . برنامج6

 Adobe Premiere   - 2. برامج المونتاج 7

 
 البحث.قسام والشعب في مديريات الشبكة مجال ألالبيانات جمعت من مسؤولي ا 3
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 Adobe Photoshop CC  -  2 . برامج معالجة الصور8

    3 لكترونية إلدارة المواقع اإ. برامج 9

    3 دارة مواقع التواصل االجتماعي إبرامج  .10

11. Graphic  - - 1 

 Office    3. تطبيقات الـ 12

    3 . محركات البحث13

 31 9 10 12 المجموع

  %69.2 %76.9 %92.3 النسبة المئوية 

 

قسام والشعب التابعة للمديريات أل ( نظاماً وبرنامجاً مستخدماً في ا13ن هناك )أ( تبين  5)  رقام في الجدولأل من خالل عرض ا  :التحليل

ذاعة جمهورية العراق إتلتها  ،(% 92.3كبر من تطبيق األنظمة والبرامج بلغت )ألوكانت لقناة العراقية العامة النسبة ا ،البحثمجال 

 . (% 69.2خيرا صحيفة الصباح بنسبة )أو  (%  76.9بنسبة )

عالمي. تم تـصميمها لتـسهيل اإلجراءات الوظيفية إلللبيانات الرئيـسة لألداء ا مـصدراً تعد   :لكترونيةإلقواعد البيانات ا  :ة  ثالثالفقرة ال

داء التشــغيلي كالتقارير  ألحصــائيات أو لدعم اإلأو لعمل ا  داري الخاص بالعاملينإلداء األلدعم ا إما وتحديد اإلجراءات ذات العالقة، 

 الم العراقي.عإلبقواعد البيانات في مديريات شبكة ا ما يأتي قائمة يوف ،. وغيرها .  والمنهاج والخزن واالسترجاع

 

 قسام مديريات الشبكة أعدد قواعد البيانات المستخدمة في  (6جدول )

عدد قواعد   المديرية  اسم قاعدة بيانات  ت 

قناة العراقية   البيانات 

 الفضائية 

ذاعة جمهورية  إ

 العراق 

صحيفة  

 الصباح 

    3 لكترونية إلباألرشفة اقاعدة بيانات خاصة  -1

    3 قاعدة بيانات خاصة بالتوصيف الوظيفي للعاملين بالقسم -2

   - 2 قاعدة بيانات لحفظ المنهاج اليومي  -3

   - 2 قاعدة بيانات خاصة بأجور نظام القطعة -4

 10 2 4 4 المجموع 

 
، ومجموع قواعد البيانات المستخدمة  نفا آتم رصد هذه القواعد ومسمياتها من خالل المالحظة المباشرة مع العاملين للمدة المذكورة  

 .( قواعد10بلغت ) (البحثعالم العراقي )مجال إلفي مديريات شبكة ا

 ،خرآلنظمة والحواســيب متصــلة بعضــها با ألن اأعالم العراقي إلوجد في مديريات شــبكة ا  :الشــبكات واالتصــاالت   :رابعةال  الفقرة

ــتخدام  ــبيك باس ــاالت مع وجود معداتأوتمثل بمجملها حالة التش ــالك اتص ــبكة على المعدات وا ،جهزةأو  س ــر الش جهزة ألوال تقتص

جهزة  أللالتصاالت مع بعضها بعضا، واتشمل الشبكات وسائل   نظمة برمجية إلدارة هذه المعدات، وبذلكأالمستخدمة فقط، بل توجد 

 نظمة الحواسيب.أوالبرمجيات الالزمة لربط  

 

 عالم العراقي إلقسام والشعب التابعة لمديريات شبكة األ( عدد ونوع الشبكات المستخدمة في ا7جدول )

 الشبكات واالتصاالت 

 المديريات 

شبكات 

LAN 

  شبكة

WAN 

لياف  أ كوابل 

 ضوئية 

خطوط 

 اتصاالت 

خطوط 

 سلكية 

شبكة  

 نترنت إلا

شبكة  

التواصل  

 االجتماعي 

 المجموع 

         8 قناة العراقية الفضائية

         8 ذاعة جمهورية العراق إ

  -       7 صحيفة الصباح 

 23 3 3 3 3 3 3 2 3 المجموع
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 ، (البحثعالم العراقي )مجال  إلوالبرامج المستخدمة في مديريات شبكة ان عدد الشبكات  أعاله  أيتضح من خالل الجدول    :التحليل

تلتها    ،ةمستخدم  وبرامج( شبكات  8وال بمجموع بلغ )أذاعة جمهورية العراق  إشبكة، وجاءت قناة العراقية الفضائية و  (23بلغت )

 (. 7المستخدمة فيها ) صحيفة الصباح حيث بلغ مجموع الشبكات والبرامج

2 

ال أن تكون ضمن إطار الدعم إن المعلوماتية ال تستطيع  إ  : عالم العراقيإلعالمي في شبكة اإلدوار التقنية الداعمة لألداء األواقع ا  -

  ،البحثعلى عينة  تعالمي وعرضإلدوار الدعم التقني لألداء اأحصاء إعالمي. وعليه تم إلالتقني في التنفيذ والتوجه المعاصر لألداء ا

   :تيآليتضمنه الجدول اسجابة وفقا لما إلكانت او

 

 عالمي إلدوار التقنية الداعمة لألداء األ( ا8جدول )

 ت 
 دوار التقنية الداعمة لألداءألفقرات ا

 عالميإلا
 المقياس 

ال 

تفق  أ

 تماما

ال 

 تفق أ
 تفق أ محايد

تفق  أ

 تماما

المتوسط  

 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري

األهمية 

 %النسبية
 االستنتاج

س
لم
ا

مة
ه
ا

 
ار 
قر
ال
ع 
صن
ي 
ف

 

1 
نظم يتال بناء  بما  مخرجات  م  ءوتجسيد 

 وحاجات متخذ القرار 

 43 47 21 22 29 التكرار
 محايد 66.60 1.45 3.33

 27 29 13 14 18 النسبة

2 

التقارير ذات المعلومات الوافية حول   نتاجإ

مختلف   بين  وتبادلها  معين  موضوع 

 داريةإلا المستويات

 45 41 22 28 26 التكرار

 محايد 66.20 1.45 3.31
 28 25 14 17 16 النسبة

3 

والدراسات من خالل تحليل   عدادإ البحوث 

حل   في  الشبكة  ومساعدة  المحتوى 

 المشكالت المختلفة 

 56 45 18 21 22 التكرار

 تفق أ 71.40 1.42 3.57
 35 28 11 13 14 النسبة

 تفق أ 68.07 1.44 3.40 في صنع القرار  فقرات المساهمةمجموع قياس  

ء 
ضا
لق
ا

 
ن 
تي
و
لر
 ا
ى
عل

 

4 

ا التوجه العمل  الكامل  إلنحو  لكتروني 

العمل  إ والتوصل   تجاه  مميزة  رؤية  لى 

 وتحديد العاملين فيه  لكترونيإلا

 48 49 23 24 18 التكرار

 تفق أ 70.40 1.35 3.52
 30 30 14 15 11 النسبة

5 
لكترونيا بوجود  إ نماذج تحقق تكامال   وضع

 عمال ألقواعد البيانات ومنظومات ا

 54 42 25 18 23 التكرار
 تفق أ 70.60 1.41 3.53

 33 26 15 11 14 النسبة

 لكترونية للمعلوماتإلا تاحةإلا 6
 54 42 22 25 19 التكرار

 تفق أ 70.80 1.39 3.54
 33 26 14 15 12 النسبة

 تفق أ 70.60 1.39 3.53 على الروتين  مجموع قياس فقرات القضاء

عة 
سر
ال
و
ة 
ري
س
ال

 

7 

عادة تركيب النظام في  إاالحتياطي و النسخ 

مفاجئ   فني  خطا  حدوث  توقف  أ حال  و 

 فجأة النظام

 45 56 18 26 17 التكرار

 تفق أ 70.60 1.33 3.53
 28 35 11 16 10 النسبة

8  
 المعلومات من خالل التأكد من كفاية سالمة

 المعلومات وسالمتها 

 53 47 21 24 17 التكرار
 تفق أ 71.80 1.35 3.59

 33 29 13 15 10 النسبة

9 

االتصاالت والشبكات لحل المشكالت   مينأت

بالسرعة   والمعلومات  البيانات  وتداول 

 الممكنة 

 47 49 29 19 18 التكرار

 تفق أ 70.80 1.32 3.54
 29 30 18 12 11 النسبة

10 
ا تدفق خالل  من  نظمة ألالمعلومات 

 لكترونية العاملةإلا

 44 51 23 25 19 التكرار
 تفق أ 69.40 1.35 3.47

 27 31 14 15 12 النسبة

 تفق أ 70.65 1.34 3.53 والسرعة  مجموع قياس فقرات السرية

ظم
ن

 
بة 
س
حو
لم
 ا
ت
ما
و
عل
لم
ا

 

11 
المحوسبة وتحديثها بشكل ألا تطوير نظمة 

 مستمر

 31 29 29 40 33 التكرار
 محايد 58.20 1.42 2.91

 19 18 18 25 20 النسبة

12 

بجمع  إلا التوثيق المرتبط  لكتروني 

ونشرها   واسترجاعها  وخزنها  المعلومات 

وسلوكها   المعلومات  خواص  في  والبحث 

 فادة منهاإلتجهيزها لغرض ا ووسائل 

 33 35 32 24 38 التكرار

 محايد 60.20 1.46 3.01
 20 22 20 15 23 النسبة

13 

فهم   تصميم خالل  من  المحوسبة  النظم 

في   الشبكة  أالتفاعالت  ومديريات  قسام 

 داء وتطويرهألتحسين ا والعمل على

 26 28 38 44 26 التكرار

 محايد 58.00 1.32 2.90
 16 17 23 27 16 النسبة

14 

قواعد بيانات داعمة للعمل مكونة من   عدادإ

البيانات لتنظيم   ملفات وتسجيالت وحقول 

 المعالجة

 29 28 38 27 40 التكرار

 محايد 57.40 1.43 2.87
 18 17 23 17 25 النسبة

15 
المعلومات   التنقية عبء  من  والتخلص 

 الزائدة عند الطلب 

 35 33 30 34 30 التكرار
 محايد 61.20 1.42 3.06

 22 20 19 21 19 النسبة

 محايد 59.00 1.41 2.95 المعلومات المحوسبة نظم مجموع قياس فقرات 
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ل 
عم
ال
ب 
لي
سا
 ا
ير
غي
ت

 

16 
شبكة اتصال داخلية وخارجية وربط   دارةإ

 نترنتإلجميع العاملين بشبكة ا

 47 63 44 3 5 التكرار
 تفق أ 77.80 0.95 3.89

 29 39 27 2 3 النسبة

17 
نتاجية في المهنة وكفاية  إلالكفاءة ا زيادة

 العمل من خالل العمل عن بعد

 47 37 59 14 5 التكرار
 تفق أ 73.20 1.08 3.66

 29 23 36 9 3 النسبة

18 

مستودعات رقمية للبيانات   بناء

والمعلومات تساعد في تحقيق متطلبات  

 العمل

 34 31 26 37 34 التكرار

 محايد 59.20 1.45 2.96
 21 19 16 23 21 النسبة

 تفق أ 70.07 1.16 3.50 ساليب العمل أ  تغييرمجموع قياس فقرات 

ة 
جي
تي
را
ست
ال

مة
قي
ال
و
ة 
سي
اف
تن
ال
و

 

19 

في تخطيط السياسة المعلوماتية  المساعدة

ا من  كجزء  المؤسسة  مستوى  داء  ألعلى 

 االستراتيجي

 35 39 27 38 23 التكرار

 محايد 63.00 1.38 3.15
 22 24 17 23 14 النسبة

20 
تعزيز القدرة التنافسية من خالل   تساهم في 

 دعمها فنيا وتقنيا وجعلها مقبولة ومؤثرة 

 31 37 35 32 27 التكرار
 محايد 61.60 1.36 3.08

 19 23 22 20 17 النسبة

 محايد 62.30 1.37 3.12 والتنافسية والقيمة الستراتيجيةامجموع قياس فقرات 

دة
و
ج
ال

 

21 
كثر تأثيرا أكبر وأدور المتلقي بصورة   تفعيل

 عالميإلشراكه في صناعة المحتوى اإو

5 36 25 34 37 30 
 محايد 60.00 1.42 3.00

 19 23 21 15 22 النسبة

22 

ا منح  لتعديل  إلالمتلقي  المحتوى مكانيات 

رغباتهم   على  بناءا  عرضه  وطريقة 

 الشخصية

 29 24 47 34 28 التكرار

 محايد 59.00 1.33 2.95
 18 15 29 21 17 النسبة

23 

ا ثراءإ مجال  في  الجمهور  عالم  إلتجربة 

مهنية  بطريقة  التفاعل  وسبل  الرقمي 

 وانتاجية 

 28 39 32 31 32 التكرار

 محايد 60.00 1.39 3.00
 17 24 20 19 20 النسبة

24 

سلوك   تحليل معرفة  في  الضخمة  البيانات 

محتوى   توفير  من  للتمكن  المستخدمين 

 بناءا على تفضيالتهم  مناسب لهم 

 29 29 35 39 30 التكرار

 محايد 58.60 1.37 2.93
 18 18 22 24 19 النسبة

 محايد 59.40 1.38 2.97 مجموع قياس فقرات الجودة 

ن
سي
ح
لت
ا

 
مر
ست
لم
ا

 

25 
كفاءة العمل من خالل تحسين جودة   زيادة

 المنتج

 31 22 31 32 46 التكرار
 محايد 55.00 1.48 2.75

 19 14 19 20 28 النسبة

 نتاج والهدر في النفقات إلتكاليف ا تخفيض 26
 40 26 36 28 32 التكرار

 محايد 61.80 1.45 3.09
 25 16 22 17 20 النسبة

27 
سباب انحراف العمل  أفي اكتشاف   المساعدة

 ومحاولة تجاوزه  وتشخيصه

 24 28 36 43 31 التكرار
 محايد 56.40 1.33 2.82

 15 17 22 27 19 النسبة

 محايد 57.73 1.42 2.89 المستمر لتحسين قياس فقرات  مجموع 

 محايد 64.41 1.37 3.22 المجموع الكلي 

 
(  3.22عالمي بلغت )إلدوار التقنية الداعمة لألداء األ( المثبت أن قيمة الوسط الحسابي لفقرات ا8)  خالل جدولنالحظ من    :التحليل

( الذي يمثل الحد الفاصل بين االتفاق بشكٍل كبير جداً واالتفاق بشكٍل قليل جداً، وهذا  3وهي قيمة قريبة من الوسط الفرضي البالغة )

( ما يشير إلى وجود تشتت للبيانات عن وسطها الحسابي، 1.37بانحراف معياري سجل ) ،الحياد جابات اتجهت نحوإل ن اأ إلى يشير

لَت األهمية النسبية ) التقنية الداعمة دوار  ألا  على فقرات  البحثجابات أفراد عيّنة  إ( والتي تشير إلى الحيادية في  64.41%في حين سجَّ

 . عالم العراقيإلعالمي في شبكة اإللألداء ا

 ( checklistلقيم الـ )  تم تحويل مقياس ليكرد الخماسي  ،عالمي في الشبكةإلداء األدوار التقنية للمعلوماتية في دعم األولقياس فاعلية ا 

وافق أ  ،4وافق=  أ  ،3محايد= ،2وافق=أ  ،1وافق بشدة=أال  )تي  آلعطاء ميزان للدرجات لإلجابات وفق اإلتالئم متطلبات البحث وتم  

 : ( يوضح ذلك9والجدول ) ،( وهي تعد الدرجة القصوى للموافقة135عالمي )إلوبلغت قيمة الدعم التقني الكامل لألداء ا ، (5بشدة =

 (  checklistعالمي وفق قيم الـ )إلدوار التقنية الداعمة لألداء األا (9جدول )

 عالمي إلا دوار التقنية الداعمة لألداء ألفقرات ا ت
تفق  أال 

 تماما

ال 

 تفق أ
 تفق أ محايد

تفق  أ

 تماما
 المجموع

التكرار 

المتجمع  

 الصاعد

مة 
ه
سا
لم
ا

 
ع  
صن
ي 
ف ار 
قر
ال

 

 في صنع القرار  المساهمة 

  م وحاجات متخذ القرار ءوتجسيد مخرجات بما يتال بناء نظم        

 
معين   نتاجإ موضوع  حول  الوافية  المعلومات  ذات  التقارير 

 داريةإلا المستويات وتبادلها بين مختلف 
       

 
البحوث والدراسات من خالل تحليل المحتوى ومساعدة   عدادإ

 الشبكة في حل المشكالت المختلفة
       

 على الروتين  القضاء 
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ء 
ضا
لق
ا

 
ى  
عل ن
تي
و
لر
ا

 

 
لى رؤية مميزة إ لكتروني الكامل والتوصل  إلنحو العمل ا التوجه 

 وتحديد العاملين فيه  لكتروني إلاتجاه العمل 
       

 
تكامال   وضع  تحقق  البيانات  إنماذج  قواعد  بوجود  لكترونيا 

 عمال ألومنظومات ا
       

 للمعلومات ة لكترونيإلا تاحةإلا        

 والسرعة  السرية 

ية 
سر
ال

 
عة 
سر
ال
و

 

 
فني  أ  عادة تركيب النظام في حال حدوث خط إ االحتياطي و النسخ 

 فجأة و توقف النظام أمفاجئ 
       

 
كفاية   المعلومات  سالمة  من  التأكد  خالل  المعلومات   من 

 وسالمتها 
       

 
البيانات   مينأت وتداول  المشكالت  لحل  والشبكات  االتصاالت 

 الممكنةوالمعلومات بالسرعة 
       

  لكترونية العاملةإلنظمة األالمعلومات من خالل ا تدفق        

 المعلومات المحوسبة  نظم

ظم
ن

 
بة 
س
حو
لم
 ا
ت
ما
و
عل
لم
ا

 

 نظمة المحوسبة وتحديثها بشكل مستمرألا تطوير        

 

بجمع  إلا التوثيق  المرتبط  وخزنها    المعلومات لكتروني 

واسترجاعها ونشرها والبحث في خواص المعلومات وسلوكها  

 فادة منهاإلتجهيزها لغرض ا ووسائل 

       

 
في   تصميم التفاعالت  فهم  خالل  من  المحوسبة  قسام  أالنظم 

 داء وتطويرهألتحسين ا ومديريات الشبكة والعمل على 
       

 
قواعد بيانات داعمة للعمل مكونة من ملفات وتسجيالت   عدادإ

 المعالجة وحقول لتنظيم البيانات 
       

 والتخلص من عبء المعلومات الزائدة عند الطلب  التنقية        

 ساليب العمل أ تغيير

يي
تغ

أ ر
ب 
لي
سا

ل 
عم
ال

 

 
جميع   دارةإ وربط  وخارجية  داخلية  اتصال  العاملين  شبكة 

 نترنت إلبشبكة ا
       

 
نتاجية في المهنة وكفاية العمل من خالل العمل  إلالكفاءة ا زيادة

 عن بعد
       

 
مستودعات رقمية للبيانات والمعلومات تساعد في تحقيق   بناء 

 متطلبات العمل
       

 والتنافسية والقيمة  االستراتيجية

ية
ج
تي
را
ست
ال
ا

 
وا مة
قي
ال
و
ة 
سي
اف
تن
ل

 

 
مستوى   المساعدة  على  المعلوماتية  السياسة  تخطيط  في 

  داء االستراتيجيألالمؤسسة كجزء من ا
       

 
تعزيز القدرة التنافسية من خالل دعمها فنيا وتقنيا   تساهم في 

  وجعلها مقبولة ومؤثرة 
       

 الجودة

دة
و
ج
ال

 

 
بصورة   تفعيل  المتلقي  وأدور  وأكبر  تأثيرا  في  إكثر  شراكه 

 عالمي إلصناعة المحتوى ا
       

 
مكانيات لتعديل المحتوى وطريقة عرضه بناءا  إلالمتلقي ا منح 

 على رغباتهم الشخصية
       

 
عالم الرقمي وسبل التفاعل  إل تجربة الجمهور في مجال ا ثراء إ

 نتاجية إبطريقة مهنية و
       

 
البيانات الضخمة في معرفة سلوك المستخدمين للتمكن   تحليل 

 بناءا على تفضيالتهم من توفير محتوى مناسب لهم 
       

 المستمر التحسين 

ن
سي
ح
لت
ا

 
س
لم
ا مر
ت

 

 كفاءة العمل من خالل تحسين جودة المنتج  زيادة        

  نتاج والهدر في النفقات إلتكاليف ا تخفيض        

 
اكتشاف   المساعدة  العمل أ في  انحراف    سباب 

 ومحاولة تجاوزه  وتشخيصه 
       

       الدعم التقني مجمل

بكة بلغت )إللألداء امقدار االتفاق على الدعم التقني   :يتضـح لنا من معطيات الجدول ما يأتي  :التحليل   ( وهي ناتج  44عالمي في الـش

ةإلعـدد ا درـج ة د اـل ار الموافـق ات على خـي اـب دار ا  بينمـا  (.44= )  4د11  ،ـج اد بلغـت )إلمـق ار الحـي ة على خـي اـب اتج 48ـج   ( وهي ـن

جابات على الموافقة  إلتم جمع ا  عالم العراقيإلعالمي في شــبكة اإلدوار التقنية الداعمة لألداء األالســتخراج فاعلية ا.  (48=)3د16

(  9عـند تمثـيل القيم الـمدرـجة في الـجدول )، و%68( =100د92/135)  تـية:آلثم تطبيق المـعادـلة ا ،(92=48+44)  والحـياد ـباإلـجاـبة

 :المتحققو  تي الذي يبين حجم الفجوة بين المخططآلبمنحنيات بيانية ينتج لنا الشكل ا
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 عالمي إلالداعمة لألداء ادوار التقنية  أل( الفجوة في ا1شكل )

  ن واقعأ%( بمعنى  68بلغت )  عالمي في الشبكةإلن مقدار فاعلية الدعم التقني لألداء اأيتضح من خالل الشكل والنسبة المتحصلة  

األا لألداء  متوسطة  بنسبة  داعمة  للمعلوماتية  التقنية  ا  عالمي فيإلدوار  العراقيإلشبكة  الممارس  عالم  واقعها  لى إوتحتاج    ضمن 

 .تحسين

 : يعالم العراقإلعالمي في مديريات شبكة اإلداء األودورها في تحسين ا  للمعلوماتية ي قياس نماذج الدعم التقن - ثانيا      

 :تيةآلتم االعتماد على الفقرات ا في قياس الدعم التقني لتحقيق هذه الطريقة

 . النظريكما تم توضيحه في الجانب  نماذج ( 7الخاصة بالدعم التقني للمعلوماتية والبالغ عددها )حصاء مجموعة النماذج إ -1

 ( فقرة 34لكل نموذج والبالغ عددها )التقنية لى مجموعة من الفقرات إ تحليل النماذج -2

. السرعة  3القضاء على الروتين.    .2.  . اتخاذ القرار1  :وفقا لما يأتي  عالميإلداء األتم تحديد مجاالت تطبيق الدعم التقني في ا -3

والقيمة  .6  ساليب العمل.أ. تغيير  5  نظمة المعلومات المحوسبةأ.  4،  والسرية .التحسين المستمر  8  .الجودة  .7  .االستراتيجية 

 لتقليل مساحة الجدول. 10-1ووضع لها رقما متسلسال من  .نتاجيةإل. المساهمة في ا10 كفاءة العمل. . 9 .خطاءوتجاوز األ

 . قياس فاعلية تطبيق كل فقرة من فقرات الدعم التقني للمعلوماتية الخاصة بالنماذج في المجاالت الوارد ذكرها  -4

القياسأتم تطبيق   -5 النماذج ثم على ا   داة  لإلداء األعلى  مديرية من مديرياتعالمي   ( البحثال  )مج  عالم العراقيإلشبكة ا  كل 

   خذ صفحات كثيرة جدا.أت ن الجداولألواستخلصت نتائج تطبيق النماذج 

ونتائج   ،عالمإلبمديريات شبكة ا  عالميإلداء األنتاج الفاعلية لهذه النماذج التقنية بأدائها وتطبيقها على اإو  األرقام تلك إحصاء -6

  دناه.أ في كما  جميع التفاصيل هذه التطبيقات بجدول موحد رئيسي يضم

والتحسين باستخدام هذه النماذج  عالمي الخاص بقناة العراقية الفضائيةإلتوضيح ترتيب النماذج المعتمدة وفق فاعليتها لألداء ا -والأ

للمعلوماتية توضيح الفارق بالتحسين لفاعلية تطبيقات نماذج الدعم التقني مع فاعلية واقع الدعم التقني  ، والجانب التقنيذات  لمعلوماتية  ا

 :تي آلكما يعرضه الجدول ا ،للمديريات الثالثة مجال الدراسةعالمي إلداء األفي ا

   عالم العراقيإلشبكة امديريات تطبيق نماذج الدعم التقني في والفارق بالتحسين بفاعلية  ال( 10جدول )

0
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المنجز الفعلي المنجز المثالي

فجوة 

منطقة كفاءة 
وفاعلية منخفظة

منطقة كفاءة 
وفاعلية عالية

الفاعلية لواقع الدعم   ت

التقني للمعلوماتية  

  والفارق بالتحسين 

لفاعلية تطبيقات النماذج  

 ذلك الواقع  على

 

 نماذج الدعم التقني 

قناة   فاعلية 

الفضائية   العراقية 

للدعم   كواقع 

لألداء   التقني 

 عالمي فيها إلا

% 

الفارق  

  بالتحسين

العراقية  ) لقناة 

 الفضائية(

استخدام   عند 

 النماذج

% 

ذاعة  إ  فاعلية

العراق   جمهورية 
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ا عالمي  إللألداء 

 فيها

% 
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 تي آلجماال بلغت قيماُ يمثلها الجدول اإعالمي باستخدام النماذج الخاصة بالدعم التقني للمعلوماتية إلن مقدار التحسين لألداء اإ

 

 المي باستخدام نماذج الدعم التقني للمعلوماتية عإلا لألداءجمالي التحسين إ( 11جدول )

 النماذج  

  المديريات 

 نموذج 

1 

 نموذج 

2 

 نموذج 

3 

 نموذج 

4 

 نموذج 

5 

 نموذج 

6 

 نموذج 

7 

 8 20 18 9 9 14 8 قناة العراقية الفضائية

 4 16 15 6 12 4 10 ذاعة جمهورية العراق إ

 7 12 12 9 2 7 10 صحيفة الصباح 

 
 : عالمي تم استخدام ما يليإل ثبات أي النماذج كان لها الدور في الدعم التقني لألداء اإل - ثالثا

 Analysisطريقة تحليل التباين    (ANOVAتحليل التباين باتجاهين )  .3النماذج.  بار ثبات التباين بين  اخت  .2  .. طريقة تحليل التباين1

of variance method : ولوصف العالقات  ،ثبات الفروق بين المجموعاتإو عدم أن تحليل التباين باتجاهين يستعمل ألجل إثبات إ

يمكن تقديم تحليل التباين بعد    ،المعقدة بين المتغيرات وهو أسلوب إحصائي يعتمد على تجزئة التباين الكلي إلى مصادر ثالثة للتباين

في  )يجب أن يكون التباين    ،تجانس التباينات للمجموعات  .2و البيانات  أالتوزيع الطبيعي لالستجابات  -1  تية:آلا  الشروطالتحقق من  

البيانات التي تمثل مجاالت تطبيق الدعم التقني جراء االختبار سيتم إعادة تبويب  إوألجل تحقيق    .البيانات في المجموعات هو نفسه(

ا في  األللمعلوماتية  الفقرة  المذكورة   مجاالتال  من   لعشرةلعالمي  إلداء  بداية هذه  التطبيق   في  فقراتها  من خالل  يتم  التي    والنماذج 

 لإلحاطة بجميع العالقات 

 لنماذج الدعم التقني ( تكرارات عينة البحث تبعا 12) جدول

 النماذج 
 عالمي إلداء األفي ا مجاالت التطبيق 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 MPCU The Model of PC Utilization 17 17 17 16 17 10 5 9 18 18نموذج أ

 Perrow 12 11 12 8 7 7 5 5 11 12نموذج أ

 Duffy 21 20 20 13 9 14 7 17 20 20نموذج أ

 Heisig &Vorbeck 18 16 17 11 10 11 8 15 16 16نموذج أ

 Maier 9 9 9 9 9 8 7 9 9 9نموذج أ

 13 14 10 6 11 12 11 15 12 14 متسلسلة االندماجنموذج أ

 14 14 15 11 6 6 4 6 11 15 ( SEMنماذج المعادالت الهيكلية )

 :اختبار طبيعية البيانات  -1

 لطبيعية البيانات  Shapiro-Wilk W( اختبار  13جدول )

 المعنوية   تهقيم P-Value االختبار  إحصاءقيمة  اختبار مربع كاي 

Shapiro-Wilk W 0.965498 0.0507296 

 
ن البيانات تأتي من التوزيع الطبيعي بثقة أأي  ،0.05تساوي أكبر من أو   Pن أصغر قيمةأعاله نالحظ أ( 13من خالل الجدول )

95٪. 

 اختبار تجانس التباين بين النماذج: -2

  نموذج متسلسلة 1

 االندماج 

88 88-68=20 84 84-68=16 80 80-68=12 

 Maier 86 86- 68=18 83 83- 68=15 80 80- 68=12نموذج  2

 Perrow 82 82-68=14 80 80-68=12 78 78-68=10نموذج  3

 Duffy 77 77-68=9 78 78-68=10 77 77-68=9نموذج  4

 &Heisigنموذج  5

Vorbeck 

77 77-68=9 77 77-68=6 75 75-68=7 

 MPCU)  ) 76 76-68=8 72 72-68=4 72 72-68=7 نموذج 6

نماذج المعادالت الهيكلية  7

(SEM ) 

76 76-68=8 72 72-68=4 70 70-68=2 

 59  67  86  مجموع التحسين الكلي 
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التباين    بشرطيقصد   في  مجموعة أالتجانس  كل  عند  ثابتاً  يكون  يطلق عليها  و  ن  الخطأ أالتي  تباين  تجانس  يضا فرضية 

حيان ال ألن تباين حد الخطأ العشوائي في الكثير من اأو قد ال تتحقق، من حيث أرض الواقع أالعشوائي. قد تتحقق هذه الفرضية على 

 يكون ثابتا

 ( يبين اختبار بارتليت للتجانس 14)جدول

 P-Value االختبار  ئهإحصاقيمة  اختبار بارتليت 

Bartlett's 1.91958 0.992676 

ونظًرا ( أعاله تختبر الفرضية الصفرية بأن االنحرافات المعيارية داخل كل نموذج.  14قيمة اختبار بارتليت المعروضة في الجدول )

المعيارية عند مستوى  لى عدم وجود فرق معتد به إحصائيًا بين االنحرافات  إفيشير ذلك    ،0.05أكبر من أو تساوي    Pلكون قيمة

 ANOVAتحليل التبيان باتجاهين وجراء االختبار إ  بعد تحقق فروض تحليل التباين باإلمكان .٪95.0الثقة 

 ANOVA( تحليل التبيان باتجاهين 15جدول )

 P-Value المحسوبة  Fقيمة   متوسط مربعات  درجة الحرية  مجموع المربعات  مصادر التباين 

 0.0000 17.68 81.6333 6 489.8 النماذج 

 0.0000 14.22 65.6508 9 590.857 مجاالت التنفيذ 

   4.61746 54 249.343 البواقي 

    69 1330.0 الكلي 

 
من بالتأكيد  صغر  أوهي    P  ((0.0000ذ بلغت قيمة  إداللة في النماذج    يتشير نتائج تحليل التباين إلى عدم وجود فرق ذ

صغر  أ( وهي كذلك قيمة 0.0000لمجاالت التنفيذ بلغت ) Pن قيمة أخر نجد آل% وباالتجاه ا95مقدارها وبثقة   0.05مستوى الداللة 

يكون من األفضل معرفة النماذج التي سن ظهرت قيمة االختبار معنوية أبعد  .% 95وبثقة مقدارها  0.05بالتأكيد من مستوى الداللة 

دناه يوضح المقارنات أوالجدول في    ،جراء مقارنات بين المتوسطات المتعلقة بالنماذج السبعإ وبذلك سنقوم ب  ،تسببت بتلك المعنوية

نه من المتوقع  إ )الفرق المعنوي األصغر( ف  ه االختبارئنقارن العديد من المتوسطات )الفرق بين كل متوسطين( مع إحصا   البعدية.

كثر النماذج التي  أن  إاين العيني العشوائي حتى لو كانت الفرضية الصفرية صحيحة.  الحصول على فروق بين المتوسطات كنتيجة للتب

 (  6،5ن النموذج هو )أ( نجد 16)تسببت بمعنوية الفروق فيما بينها هو النموذج األكثر تكرارا ومن مالحظة الجدول 

 صغر أل( مقارنة النماذج مع بعضها البعض باستعمال طريقة الفرق المعنوي ا16جدول )

 الفرق بين متوسطات النموذجين  .Sig النماذج 
 إحصاءقيمة 

 اصغر ألالفرق المعنوي ا

1 - 2 * 5.4 

1.92666 

1 - 3  -1.7 

1 - 4  0.6 

1 - 5 * 5.7 

1 - 6 * 2.6 

1 - 7 * 4.2 

2 - 3 * -7.1 

2 - 4 * -4.8 

2 - 5  0.3 

2 - 6 * -2.8 

2 - 7  -1.2 

3 - 4 * 2.3 

3 - 5 * 7.4 

3 - 6 * 4.3 

3 - 7 * 5.9 

4 - 5 * 5.1 

4 - 6 * 2.0 

4 - 7 * 3.6 

5 - 6 * -3.1 
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5 - 7  -1.5 

6 - 7  1.6 

 لى معنوية الفرق بين النموذجين إتشير 

 : ثبات الفرضياتإ-رابعا 

 عالميإلداء األوا بين متغير الدعم التقني للمعلوماتية إحصائيةذات داللة  ة تأثير معنويتوجد عالقة  :ولىألا ثبات الفرضية الرئيسيةإ 

 األداء اإلعالمي  و  الدعم التقني للمعلوماتية ( تأثير 17جدول )

قرار  

 االعتماد 

 المعنوية 

Sig. 

 اختبار 

t 

 المعنوية 

Sig. 

 اختبار 

F 

معامل  

 Rالتحديد

Square 

 التأثير 

Coefficients 
 المتغير المستقل 

 

 13.022 0.000 معتمد 

0.000 6829.330 0.990 

0.112 
المساهمة في صنع  

 القرار 

ي 
قن
الت

م 
ع

لد
ا

 

 0.113 13.294 0.000 معتمد 
القضاء على 

 الروتين 

 السرية والسرعة 0.098 11.107 0.000 معتمد 

 0.119 13.821 0.000 معتمد 
نظم المعلومات  

 المحوسبة

 0.131 15.677 0.000 معتمد 
ساليب أتغيير 

 العمل

 0.106 12.243 0.000 معتمد 
االستراتيجية 

 والتنافسية والقيمة

 

 

 الجودة  0.118 13.890 0.000 معتمد  

 التحسين المستمر 0.114 12.401 0.000 معتمد 

 :تيآل( يتضح ا17من خالل الجدول ) :التحليل

) إ .1 قيمة  بلغت )Fن  قد  الخطي  االنحدار  المحسوبة ألنموذج  معنوية  6829.330(  وبمستوى  وهو  0.000)(  من أ(  بالتأكيد  قل 

ن التغيير في الدعم التقني للمعلوماتية إو  ،مما يدل على ثبوت معامالت االنحدار  ،%(95( عند درجة ثقة )0.05مستوى الداللة )

 عالمي(.إلبأبعاده يؤثر بصورة طردية في )األداء ا

ن اختيار الدعم التقني للمعلوماتية بأبعاده أي  أ  ،ة معنوي  ن الفرضيةأيعني  وهذا    ، (0.990( بلغت )R2ن قيمة معامل التفسير )إ .2

 % من تباين األداء اإلعالمي.99كمتغير مستقل صحيح ويفسر ما نسبته 

ن التحسين المستمر قائم في الدعم التقني هي أو  للتأثيرات جميعها ظهرت ذات داللة معنوية.   (tمن خالل مالحظة قيم اختبار ) .3

 عالمي.إلا لألداء

 عالمي: إلداء األ: عالقة االرتباط بين متغير الدعم التقني للمعلوماتية واالفرضية الرئيسية الثانية 

 عالمي إلداء األالرتبي بين الدعم التقني للمعلوماتية وا Spearman)تم احتساب قيمة معامل االرتباط البسيط )

 عالمي بمتغيراته الفرعية إلاألداء ابين الدعم التقني للمعلوماتية و   ( العالقة18جدول )
 عالميإلداء األا                   

 عالمي إلمنجز األداء ا عالمي إلداء األالرضا ا بعاد( أالدعم التقني )

 القرار المساهمة في صنع 
 0.83 0.657 ارتباط سبيرمان 

 Sig. 0.003 0.008المعنوية 
 0.563 0.58 ارتباط سبيرمان  القضاء على الروتين 
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 Sig. 0.003 0.008المعنوية 

 السرية والسرعة
 0.829 0.973 ارتباط سبيرمان 

 Sig. 0.003 0.002المعنوية 

 نظم المعلومات المحوسبة 
 0.772 0.874 ارتباط سبيرمان 

 Sig. 0.003 0.008المعنوية 

 ساليب العمل أتغيير 
 0.834 0.512 ارتباط سبيرمان 

 Sig. 0.005 0.009المعنوية 
االستراتيجية التنافسية  

 والقيمة 
 0.786 0.518 ارتباط سبيرمان 

 Sig. 0.003 0.007المعنوية 

 الجودة
 0.94 0.902 ارتباط سبيرمان 

 Sig. 0.007 0.002المعنوية 

 المستمر التحسين 
 0.548 0.947 ارتباط سبيرمان 

 Sig. 0.001 0.006المعنوية 
الدعم التقني    تباط معنوية بين المتغير المستقلي وجود عالقة ار أ (  نالحظ تحقق الفرضية الثانية  18:من خالل الجدول )  التحليل

نظم المعلومات, ,  السرية والسرعة,  القضاء على الروتين  ,صنع القرار)  إلعالمي ضمن المجاالت العشرة لهداء األفي ا  للمعلوماتية
ضمن    األداء اإلعالميوالمتغير المعتمد    (التحسين المستمر,  الجودة,  االستراتيجية والتنافسية والقيمة,  تغيير اساليب العمل,  المحوسبة

 Spearmanظهر االرتباط البسيط  أذ  إن العالقات كانت ذات اتجاه طردي موجب,  أ تبين  (  )المنجز, الرضا عن المنجز  فقرات
 بعاد, مما يوكد قبول الفرضية. أل(  لجميع ا0.05قل من أالرتبي) القيمة الموجبة الطردية العالية ومستوى داللة 

 تي:آلاكيمكن توضيحها  النتائج من خرج البحث بمجموعة   : النتائج

ا -1 همية نسبية  أعلى  أبين    عالمي في عشرة مجاالت رئيسية ما إلداء األالتقنية الداعمة للمعلوماتية ضمن واقع ادوار  ألتتفاوت 

لى الروتين بوزن مئوي يبلغ علمجال سرية المعلومات والسرعة في تقديمها، ويليها القضاء    1.34بانحراف معياري    70.65

وبانحراف    59عالمي بوزن مئوي يبلغ  إلداء األالمحوسبة وتطبيقها في اقلها لنظم المعلومات  أ. و1.39وانحراف معياري    70.60

 معياري يبلغ   وبانحراف  40.  59عداد الخطط التنظيمية والقيمة بوزن مئوي مقدراه  إفي    ويليها االستراتيجية  ، 1.41معياري  

1.38 . 

، وكانت لقناة العراقية )بوسائله المرئية والمسموعة والمطبوعة  عالميإلا  ءالدعم التقني لألدا  ( نظاماً وبرنامجاً مستخدماً في13)  -2

تلتها  92.3كبر من تطبيق األنظمة والبرامج بلغت )ألالعامة النسبة ا خيرا أ%( و  76.9ذاعة جمهورية العراق بنسبة )إ%(، 

 %(. 69.2صحيفة الصباح بنسبة )

( بانحراف معياري 64.41عالمي كوزن مئوي قيمة مقدارها )إلا  داءألبلغ المجموع الكلي للدور الداعم التقني للمعلوماتية في ا -3

 . 1.37مقداره 

ما هو مطلوب  داء الفجوة وانحرافها عأ% من خالل  68عالمي قيمة مقدارها  إلبلغت فاعلية واقع الدعم التقني للمعلوماتية لألداء ا -4

 %. 32بمقدار 

عالمي في قناة العراقية الفضائية، إلللمعلوماتية في المجاالت العشرة لألداء ابلغ مقدار التحسين الكلي باستخدام نماذج الدعم التقني   -5

 % على التوالي. 59 %،67%، 86ذاعة جمهورية العراق، صحيفة الصباح قيما مقدارها إ
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  (ندماجمتسلسلة اال)كان لنموذج    ANOVAعالمي باستخدام تحليل  إل داء األجين للدعم التقني للمعلوماتية في تحسين اذفضل نموأ -6

 (. Mairونموذج )

(  R2ن قيمة معامل التفسير )أذلك    عالميإلداء األفي ا  حصائية لمتغير الدعم التقني للمعلوماتيةإمعنوي ذو داللة    يوجد تأثير -7

ن اختيار الدعم التقني للمعلوماتية بأبعاده كمتغير مستقل صحيح ويفسر ما  أو  ن الفرضية معنويةأوهذا يعني    ،(0.990بلغت )

ن التحسين المستمر قائم في الدعم أن جميع القيم ذات داللة معنوية وأثبت  أ  Tن اختبار  أ% من تباين األداء اإلعالمي. و99نسبته  

 عالمي.إلالتقني لألداء ا

 : اآلتية  خرج البحث بالتوصيات التوصيات: 

عادة االستخدام للموارد إعالمية )مجال الدراسة( بما يخدم  إلنظمة للشبكة ا ألعادة هندسة اإعادة الهندسة التنظيمية وإضرورة   -1

 عالمي في الشبكة.  إلعلى لألداء األتحقيق فاعلية  فضل وأكفأ أالتقنية بشكل 

عالم العراقي وخصوصا في المديريات إلعالمي لشبكة اإلداء األعلى في األتبني نماذج الدعم التقني ذات التطبيقات انوصي ب  -2

 . طالما هي داعمة للعمل المطلوب حسينقل استجابة للت ألا

 بعاد المعلوماتية في دعمها التقني.أعالمي مستثمرين إلداء األضرورة تفعيل نظم المعلومات المحوسبة، والجودة في ا -3
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Abstract: 

Based on its role as centers responsible for preserving the official memory of the state and 

society, the National Archives spare no effort to reach all categories of users (researchers, 

historians, genealogists, media professionals, and others). To achieve this, they seek to get benefit 

from technological developments to enhance their role in society, improve their services, and 

increase access and interaction with the public. This study explores smartphone applications in the 

National Archives, the reasons of its use, and its importance in enhancing services provided to 

users. The study also describes and analyzes the characteristics of these applications, and the 

challenges that the National Archives faced in developing them. It includes smartphone 

applications in the National Archives of the United Kingdom, the United States, and the United 

Arab Emirates. The study utilized the descriptive method, and a suggested points’ list to analyze 

the characteristics of these applications. The study has revealed that the National Archives in UK, 

USA and UAE developed eighteen applications for smartphones and mobile devices. 50% of these 

applications covered political topics, whereas 16.8% of them covered historical topics, and the 

remaining 33.2% constituted applications for distinct topics, such as old money, genealogies and 

web archives for government institutions. The study concludes with suggestions for Arab archives 

centers that plan to develop successful applications for smartphones and mobile devices. 
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 المستخلص 

مراكز مسؤولة عن حفظ الذاكرة الرسمية للدولة والمجتمع، ال تدخر األرشيفات الوطنية جهدًا للوصول كونها  من منطلق  

إلى جميع فئات المستخدمين )باحثين، مؤرخين، علماء أنساب، إعالميين، وغيرهم(. ولتحقيق ذلك، تسعى األرشيفات الوطنية 

المج  في  دورها  لتعزيز  التكنولوجية  التطورات  من  الجمهور. لالستفادة  مع  والتفاعل  الوصول  وزيادة  خدماتها،  وتحسين  تمع، 

تستكشف هذه الدراسة تطبيقات الهواتف الذكية في األرشيفات الوطنية، وأسباب استخدامها، وأهميتها في تعزيز الخدمات المقدمة 

ات الوطنية في تطويرها. وشملت  للمستفيدين. كما تصف الدراسة وتحلل خصائص هذه التطبيقات والتحديات التي واجهتها األرشيف

تطبيقات الهواتف الذكية في هذه الدراسة التطبيقات التي أطلقتها األرشيفات الوطنية في كل من المملكة المتحدة والواليات المتحدة 

كشفت  واإلمارات العربية المتحدة. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي وقائمة نقاط مقترحة لتحليل خصائص هذه التطبيقات. و

الدراسة أن األرشيفات الوطنية في المملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية واإلمارات العربية المتحدة طورت ثمانية عشر  

٪ منها غطت  16.8٪ من هذه التطبيقات غطت موضوعات سياسية، في حين أن  50تطبيقًا للهواتف الذكية واألجهزة الذكية.  

٪ تعلقت بموضوعات متميزة، مثل النقود القديمة، واألنساب، ومحفوظات الويب للمؤسسات  33.2موضوعات تاريخية، والباقي 

 الدراسة باقتراحات لألرشيفات العربية التي تخطط لتطوير تطبيقات ناجحة للهواتف واألجهزة الذكية. وختمت الحكومية. 

 

 الوثائق، وثيقة اليوم تطبيقات الهواتف الذكية، األرشيف الوطني، الوعي ب الكلمات المفتاحية: 
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Introduction: 

Smart devices have spread among all categories of society, and its platforms such as iOS 

and Android helped developers publish applications that make smart devices a formidable force 

and gateways to the electronic world and services available on information networks. A 

smartphone is a term given to a category of modern mobile phones that use an advanced operating 

system (such as iOS, Android), including the iPhone, Android, and BlackBerry devices. 

Smartphones provide the functionality of portable media players, built-in digital cameras, GPS, 

internet browsing features, email synchronization and office file opening. Smartphone applications 

are small programs that aim at promoting the mobile phone; to be more than just a device for 

sending text messages and calling, and to be used in other aspects. These applications are pre-

installed on phones during manufacturing or can be downloaded either for fees or for free by users 

from software stores or platforms such as the Apple App Store for IOS or Google Play Store for 

Android. 

Guillaume and Menerat (2015) indicate that modern mobile phone applications depend on 

cloud-based technologies, meaning that data is stored on Internet servers rather than locally on the 

phone itself. Therefore, applications that use the formula HTML5, for example, which is the 

current generation of markup language used in preparing web pages, may not require downloading 

any software (International Bank for Reconstruction, 2012). Smartphone applications may be 

developed for specific platforms; for example, the “iPhone app” does not work on Android phones 

and vice versa. Mobile applications are produced by other parties to cover various commercial 

activities or services, which people can install on their smartphones or mobile devices (Murphy, 

2010). One of the advantages of using smart applications is that they are used in the context of e-

government, to submit complaints and retrieve local data, plus the ability to download them easily 

at any time and place and follow-up news via social media, such as Twitter, Facebook, and 

YouTube. 

Statement of the Problem 

Smartphone applications are designed for mobile devices such as smartphones and tablets, 

each of which usually offers specific functions. The use of these applications and smartphones is 

growing at a steady rate, and there are more than 3.2 billion smartphone users worldwide (Statista, 

2020). According to the mobile app usage statistics for 2020, the Apple App Store has 1.96 million 
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apps available for download. Likewise, there are 2.87 million apps available for download on 

Google Play Store. In addition, 87% of smartphone users spend their time using apps (BuildFire, 

2020) 

Like other society institutions, archives centers have developed applications for 

smartphones to assist them in their archival activities and enhance the services provided to users. 

This study explores the phenomenon of using smartphone applications in archival work, 

identifying the reasons for their use, their most important characteristics, and the challenges faced 

by archives centers that have developed applications for smartphones and mobile devices versus 

traditional web services. 

Importance of the Study 

The importance of the study is highlighted in the fact that it deals with a recent topic in the 

archival literature, by describing and analyzing the phenomenon of using smartphone applications 

in archival activities and services. The results of the study assist those responsible for document 

and archives centers in the Arab world in planning and developing smartphone applications that 

serve Archives’ activities and services. 

Objectives of the Study 

The study aims to explore the reality of the archive’s centers using smartphone technology 

to enhance the Archives’ services provided to users, the most prominent of these applications, their 

objectives, their characteristics, and the most important challenges that the Archives faced during 

the development of these applications. 

Questions of the Study 

The study raises the following questions: 

- To what extent do archives centers use applications for smart devices to perform their 

activities and update the services provided to users?  

- What are the motives of archives centers for creating smart device applications? 

- What are the characteristics of smart device applications used in archives centers (name of 

the application, its objectives, operating platform, free or paid service, languages in which 

the application is available, target audience ...)? 
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- What are the challenges that archives centers faced in creating applications for smart 

devices? 

Delimitations of the Study  

- Subject delimitation: The study deals with the use of smart device applications in the 

National Archives. 

- Place delimitation: the study includes the National Archives of the United States, the United 

Kingdom, and the United Arab Emirates. 

- Time delimitation: The study data were collected and updated from February-June 2020  

Community of the Study  

Using the keywords "National Archives" and "documents”, and searching for smartphone 

applications implemented in the National Archives, three countries  are identified  to represent the 

community of this study: the United States, the United Kingdom, and the United Arab Emirates. 

The smartphone applications in these Archives are characterized by the diversity of their topics, 

objectives, and target audience. 

Methodology and Data Collection Tools 

The study used the content analysis method as a suitable method for analyzing the 

characteristics of smartphone applications in the National Archives; in preparation for extracting 

indicators that can be later used in developing applications for smartphones in the Arab National 

Archives. To enumerate the current applications in the National Archives, the researcher used the 

following tools: 

- Direct search on the Google Play Store for Android smartphones (Google Play, 2020), and 

the Apple Store (2020) which is a digital app distribution platform for iOS developed and 

maintained by Apple Inc company. Upon installing the application, the store provides 

information about the application and its basic features. 

- Direct search on Federal Government Mobile Apps Directory (2020) of USA to find 

smartphone applications for Archives. 

- The websites of the National Archives, which provide information on the smartphone 

applications that the Archives created to update its activities and services; For example, 
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the United States National Archives devoted a page on its website for its mobile 

applications (US National Archives, 2020). 

- A list of points suggested by the researcher to analyze the characteristics of smartphone 

applications used in the Archives, including: the name of the application, its objectives, 

operating platform, paid or free service, languages in which the application is available, 

application’s launch date and its category (political, educational, Archives’ services, 

historical documents, leaders / presidents). The researcher communicated via e-mail with 

the officials in the National Archives to learn about the most important challenges they 

encountered in planning, designing and implementing these applications.  

Previous Studies 

By searching online or in bibliographic databases for studies dealing with description and 

analysis of the characteristics of smartphone applications in information institutions, or their role 

in increasing awareness of the role of the National Archives and the importance of archival 

documents, the researcher has found a number of studies that dealt with the topic of smartphone 

applications and their effects on users. One of these studies was about the reality of using mobile 

phone technology in providing information services in Saudi university libraries (Al-Qarni, 2014). 

It revealed that 70.8% of Saudi university libraries do not use mobile phones to provide 

information services, and that this is due to the lack of training and awareness of the importance 

of technology and how to deal with it. Moreover, a study about Moving towards mobile phones in 

the library (Nowlan, 2013) indicates that students in the University of Regina (Canada) would like 

to interact with the library on their mobile devices, and that the library index is the most popular 

resource. Furthermore, considering the rapid evolution in the use of smartphones, it is important 

to analyze the characteristics of interactive applications, including high-definition audio, video, 

and high-quality multimedia, dynamic web content, user interfaces and responsiveness, and 

graphics (Gutierrez et al., 2011). 

However, smartphones have negative effects on students’ behavior, and that parents should 

observe their children, and not allow them to use smartphones excessively and for long periods 

(Al-Jamal, 2015). A study aimed to know how the Saudi university youth specialized in 

communication and media use smartphones. It found that 98% of these young people use 

smartphones, and that 48.4% of them have two smartphones. As for their motives of using phones, 
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they mentioned useful motives, meaning that smartphones enable them to browse the Internet; so, 

it gives them the ability to make phone calls, then ritual motives, the most important of which is 

that they use them to access social media, then to take photos and record videos. As for the 

satisfactions achieved, they included obtaining information quickly, saving time and effort, and 

developing culture and knowledge (Al-Otaibi, 2014). 

In light of previous studies, it is obvious that some of them focused on studying the impact 

of smart phone applications on users and that some information institutions do not use mobile 

phones to provide information services, and that students want to interact with the library on their 

mobile devices. Although smartphones have negative effects on students' behavior, they also have 

many benefits including quick access to information and saving time and effort. This study differs 

from the previous studies in that it focuses on analyzing the experience of using National Archives 

for smart applications to get benefit from them in enhancing services provided to users. 

1. The National Archives' Interest in Creating Smartphone Applications: A Brief History 

In the last two decades, the foreign and Arab National Archives have adopted strategies for 

digitizing documents and archiving them electronically in organizations, using Web 2.0 

applications, publishing documents, and making samples of them available on the archives’ 

website and its social platforms. Laptops, tablets, and smartphones have also grown in popularity. 

In the context of its insistent endeavor to update the services provided to users, the Archives sought 

to make their services more compatible with mobile devices, bearing in mind that many users on 

the internet  do not visit the National Archives in person, or do so rarely. Therefore, the National 

Archives have created applications for smartphones to help them modernizing and developing its 

activities and improving the services provided to users. 

According to Theimer (2014), Archives realized the capabilities of these applications as a 

fruitful way for public participation shortly after their availability to the public with the opening 

of the Apple App Store in 2008. The commonness of laptops, tablets, and smartphones increased, 

and they were used by the Archives’ users by bringing them during their visits to the Archives, as 

they used to print several pages from the Archives’ website and tag these pages on their devices 

as bookmark pages. That is why the National Archives of Australia (2013) acknowledges the 

increasing use of mobile technology; more than 50% of Australian adults use smartphones to 
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access the Internet, and they expect government to provide services on these devices, increase 

accessibility and operational efficiency. This increasing use is prompting the National Archives of 

Australia to reconsider its delivery methods for their products and services (National Archives of 

Australia, 2013). Through smartphone applications, images of documents and archival materials 

can be shared with a smartphone or a tablet. The abilities of these applications increase when they 

are combined with digitized content, as they contribute in increasing awareness of the richness and 

vitality of Archives’ resources (Theimer, 2014). 

In the United States, given the importance of useful applications for smartphones that can 

be used by the public for free at almost any time and place, the previous President of US Barack 

Obama (2009-2017) ordered all federal agencies to create at least two applications for mobile 

devices as a part of the digital government plan, in which the president called for the "21st century 

platform" to better serve the American people (Breeden, 2012).  One of the agencies that has begun 

launching mobile apps is the National Archives and Records Administration (NARA). The US 

National Archives believes that it is the honest guard of the documents of the American nation and 

believes that all Americans will understand the vital role that documents play in a democratic state. 

Part of that vision includes making sure that every American has access to documents. 

 

Figure (1): “Today’s Document” application in NARA 

 

Based on this vision, NARA created (7) applications for mobile devices: Congress Creates 

the Bill of Rights, DocsTeach, JFK and the Cuban Missile Crisis, Today's Doc, World War I, 

http://www.archives.gov/social-media/todays-doc-app.html
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Presidential Docs Mobile Site, and National Archives. The objectives of these applications vary; 

Today’s Doc application, which was released in January 2017 via iTunes and the Android Market 

as a free application, provides a history record displaying a historical document from the National 

Archives' properties for each day of the year. This makes it a valuable resource for teachers, 

historians and the general public. Therefore, the application was well received by the public. In its 

latest application World War I, the National Archives of the United States invites the public to 

participate, collaborate, and interact with the Archives’ vast collection of moving and still images 

of World War I, representing America's most important cultural heritage. 

The National Archives of the United States is keen to keep its smartphone applications 

available on more than one operating platform to be compatible with different devices and affirms 

its legal disclaimer or endorsement of any products or services offered on the Android 

Marketplace, Apple iTunes Store, or any sites related to it. In the United Kingdom, archivists 

believe that their documents are not just a first draft of history, and that they can be used in smart 

ways by developers to create innovative products and services for those who need immediate 

access to practical historical information. In January 2011, the National Archives, in cooperation 

with the historian Nick Barratt, began developing their application "Old Money” (RevelMob 

2020), which is an application for iPhones and iPads used to convert old money into today's values, 

that is, it can be used to find out the current value and purchasing power for historical price data 

from National Archives’ documents. The application allows users to understand the historical facts 

and figures contained in the historical documents so that they have meaning, such as the sale of 

Buckingham Palace for 21,000 pounds in 1761, or that the annual salary of the English writer 

William Shakespeare in 1599 was 100 pounds. This means that the application provides a historical 

background of what life was like at the time, and the living standards of British ancestors. 

http://m.gpo.gov/dcpd
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Figure 2: The “Old Money” application in the British National Archives 

 

In the United Arab Emirates, the increasing interest in the history of the state was a motive 

to provide services for smartphones that are the applications for the Archives and rulers in the 

country, including: the National Archives’ application which contains an integrated system for 

electronic publishing of Archives’ publications in addition to providing information on the 

services, activities, and news of the National Archives. Another service is the application of the 

audio library of Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, and the applications of diaries of leaders and 

sheikhs (Khalifa bin Zayed, Mansour bin Zayed Al Nahyan, Mohammed bin Rashid, Hamdan bin 

Mohammed, Mohammed bin Zayed). The diaries cover various fields (social, economic, media, 

security, political, and sports). 

2- Smartphone applications according to its creators 

By searching online and on the free Apple Store on Google Play for Android apps, and 

Archives’ websites, the study  has found the following applications: 
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Table 1: Smart device applications according to the Archives that created it. 

No. Application name National Archives Number % 

1.  Congress Creates the Bill of Rights  

 

US 

(Mobile Apps from 

the National 

Archives, 2020) 

 

 

 

7 

 

 

 

38.9 %  

2.  DocsTeach 

3.  Today's Doc 

4.  JFK and the Cuban Missile Crisis 

5.  Remembering WWI   

(2020) 

6.  Presidential Docs Mobile Site 

7.  National Archives 

8.  Old Money UK 1 5.6 

9.  National Archives VR  

 

 

 

Arab Emirates 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

55.5 

10.  The audio library of Sheikh Zayed bin Sultan Al 

Nahyan 

11.  Diary of Khalifa bin Zayed 

12.  Diary of Mansour bin Zayed Al Nahyan 

13.  Diary of Mohammed bin Rashid 

14.  Diary of Hamdan bin Mohammed 

15.  Diary of Mohammed bin Zayed 

16.  Diary of Zayed bin Sultan Al Nahyan 

17.  Al Nahyan 

18.  Web Archives 

 Total  18 100% 

 

From the previous table, we deduce the following indicators: 

- The National Archives of the United States, the United Kingdom, and the United Arab 

Emirates created (18) apps for smartphones and mobile devices. 

- The National Archives of the United Arab Emirates is the most one that created smartphone 

applications with a rate of 55.5%, with (10) applications, followed by the US National 

Archives with 38.9%, with (7) applications, and then the National Archives of the United 

Kingdom with 5.6%, with one application. 

https://itunes.apple.com/us/app/remembering-wwi/id1153610517?mt=8
http://m.gpo.gov/dcpd
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- The applications of leaders’ diaries in the UAE made up the largest percentage of 

applications in the Emirates’ National Archives. Out of (10) applications provided by the 

Archives, (7) apps. are devoted to diaries of leaders and rulers, at a rate of 70%. This 

means that more than two-thirds of the applications created by the Archives represent 

applications for leaders and rulers, and include diaries of Their Majesty Khalifa bin Zayed 

since 1968, Mansour bin Zayed Al Nahyan since 1994, Mohammed bin Rashid since 1969, 

Hamdan bin Mohammed, and Mohammed bin Zayed, Zayed bin Sultan Al Nahyan. 

3. The Archives seek the help of partners and sponsors in developing these applications 

The Archives of this study sought the help of technical designers and experts to plan, design 

and implement applications for smartphones and laptops. Here are some examples: 

- In 2005, the US National Archives sought the help of the company Accella (2020) to design 

and implement the Today’s Doc application, so that the application would be compatible 

with the requirements of users and employees of the National Archives. Accela designed 

a graphical interface and separate versions of the application for the iPhone and Android 

platforms, and for each document they created four images (Thumbnail, Small, Medium, 

Medium and Full-size) to achieve a balance between what is stored locally on the phone 

and what is withdrawn from a remote database. Storing images on the phone allows the 

application to run more smoothly but increases the file size significantly. While accessing 

images from the database reduces the file size, it causes a slower operation for the 

application. The application also allows you to zoom in on high-resolution images to get 

a closer look at the document and use the calendar to set a specific date. 

- AT & T Company (2020) worked with the US National Archives and the John F. Kennedy 

Presidential Library and Museum to create the application "JFK and Cuban Missile 

Crisis". 

4. Objectives of Smartphone Applications in the National Archives 

The objectives of smartphone and mobile devices’ applications in the Archives examined 

in this study varied as shown in the following table: 
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Table 2: The objectives of smartphone applications in the National Archives 

Objectives The Application/ National 

Archives 

An interactive learning tool that offers the user the suggestions, 
discussions, and reviews that made up the United States Bill of Rights, 

and allows the user to explore the proposals, discussions, and reviews that 

made up the first ten amendments of the United States Constitution. The 

application answers many questions including: why do the United States 

need a bill of rights? How did Congress pass the bill of rights ? 

Congress Creates the Bill of 

Rights 

(USA) 

A learning tool with primary materials and resources from the US 

National Archives to support learning activities with documents. Students 
can enter the class code and access the full activities, or choose from a list 

of educational activities according to the historical era. 

Docs Teach 

(USA) 

 

A tool for sharing and interacting with the large collection of World War 

I images in the US National Archives, which helps explore, interpret, and 

reuse America's most important cultural heritage . 

Remembering WWI 

(USA) 

An interactive document gallery that allows users to explore select items 

from the National Archives, containing 365 remarkable documents from 

American history with their descriptions. Users can access the calendar 
feature to see what happened on their birthday, and search documents by 

keyword. The document can be enlarged to check a high-resolution image, 

and read background information on it and links to related websites 

(Viderity Inc., 2011) . 

Today's Doc 

(USA) 

A mobile application created in cooperation between the National 

Archives, the Museum and the Presidential Library of John F. Kennedy, 

which is a gallery that contains many pictures, documents and recordings; 
This allows those who are unable to visit the real exhibition to see photos 

and zoom in the President’s remarks, read the actual secret diaries, and 

hear the president’s words as he alerts the nation about the crisis in Cuba . 

JFK and the Cuban Missile 

Crisis 

(USA) 

A web application to provide access to executive presidential documents; 

such as decisions, speeches, statements and communications of the 

president to Congress and federal agencies, nominations to the Senate, 

White House announcements, and press releases. The application includes 
a user-friendly search engine that allows searching by date, category, and 

topic . 

Presidential Docs  

(USA) 

An application that aims to help users search the National Archives index, 
databases and other online search tools, review teacher’s resources that 

the Archives suggest to instructors on subjects related to educational 

curricula, and view important documents related to the establishment of 

the United States 

National Archives 

(USA) 

An application based on data from the National Archives’ documents to 

convert old money in documents preserved in the National Archives to its 
Old Money 

(UK) 

http://m.gpo.gov/dcpd
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present value. The application can also be used to comprehend 

information in historical literature or history books . 

An application that contains an integrated system for electronic publishing 

of the National Archives' publications in both Arabic and English 
languages, and users can purchase, download and read books through the 

application itself. It also provides information about the Archives, its 

services, activities, and news. Among the advantages of the application is 

that it contains a developed browser that has the ability to specify 
bookmarks for several pages, display the e-book in a portrait or landscape 

orientation or two facing pages, and a gallery of images and multimedia . 

National Archives 

(Arab Emirates) 

An application that allows access to hundreds of audio recordings of 
Sheikh Zayed which deal with various local, Arab and international 

issues . 

The audio library of Sheikh 

Zayed bin Sultan Al Nahyan. 

(Arab Emirates) 

Applications that deal with the daily events and activities of the leaders 

and rulers of the United Arab Emirates in various fields (social, economic, 

media, political, sports ...) 

Leaders and Presidents’ 

Diary  

(Arab Emirates) 

An application for the genealogy of Al Nahyan, and includes hundreds of 

characters. The application is characterized by its interactive way; It is 

possible to move from one character to another, and its content can be 

shared via e-mail or social media . 

Al Nahyan 

(Arab Emirates) 

An application for archiving and indexing government websites and 

tweets of VIPs and officials to allow researchers to monitor and improve 

the digital services of government agencies in the UAE. 

Web Archives 

(Arab Emirates) 

 

From the previous table, it is concluded that the Archives included in this study aimed to 

create applications for mobile devices for the following reasons:  

- Providing users with the opportunity to browse and view examples of rare and well-known 

documents related to specific incidents; like “Today’s Doc” application in the US National 

Archives; which gives users access to a wide range of documents arranged by days of the 

year. 

- Highlighting a group of documents related to a specific event to attract users to it after 

realizing its value; such as the archival documents related to “Remember World War I” 

application in the US National Archives. 

- Enriching the educational process by using primary sources; such as the application of 

teaching with documents called “DocsTeach” in the US National Archives. 
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- Providing a quick access to the Archive’s information, services and published documents 

anywhere at any time; such as “The Archives” application in the UAE National Archives . 

- Follow up of documents and diaries of the presidents; such as the applications “presidential 

docs” in the US National Archives (figure 4), and “Leaders and Presidents’ Diaries” in the 

Arab Emirates. 

- Follow up of history by accessing important documents from the treasures of the National 

Archives arranged by the days of the year; such as “Today's Doc” application.   

- Improving reference services by text, e-mail, or phone. 

 

Figure 4: Application of “Presidential Docs” in USA 

 

5. Smartphone and mobile device applications according to the application category 

Smartphone and mobile device applications can be classified in the National Archives 

according to their subject and category, as shown in the following table: 
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Table (3): Smartphone and mobile device applications classified according to their category 

 

% Total National Archives Application name Application 

Category 
 UAE UK USA 

50% 9 7  2 Leaders and Presidents’ Diary, 
The audio library of Sheikh 

Zayed, Congress Creates the 
Bill of Rights 

Political 

5.5% 1   1 DocsTeach Educational 

16.8% 3   3 Today’s Doc., JFK and the 
Cuban Missile Crisis, 
Remembering WWI 

Historical - 

documentary 

11.2% 2 1  1 National Archives Archives and 

services 

5.5% 1  1  Old Money Old Money 

5.5% 1 1   Al Nahyan Genealogy 

5.5% 1 1   Web Archives Web Archives 

100% 17 10 1 6 Total 

 

 

Figure 5: Smartphone and mobile device applications classified according to their category 
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From the previous table and figure, we can conclude the following observations : 

- More than half of the applications created by the National Archives belonged to political 

category by 50%, and include applications such as: political documents, Congress creates 

the Bill of Rights, leaders and presidents’ diaries, and the audio library of Sheikh Zayed 

bin Sultan Al Nahyan. This high percentage is due to the fact that out of (10) applications 

developed by the UAE National Archives, (7) applications are devoted to political topics. 

- In the second place come apps belonging to historical category by 16.8%, and they provide 

images of documents related to historical topics such as apps: remembering WWI, John 

F. Kennedy and the Cuban missile crisis, or today's doc. in the National Archives of the 

United States. 

- Among the distinguished applications in the Archives, which reflect the value of 

information in documents, come the old money application, which helps in converting the 

amounts of money contained in the documents into the corresponding value in the present 

time, and Al Nahyan application which highlights the importance of documents and the 

information in it in tracing genealogy. 

6. Smartphone and mobile devices applications in the National Archives according to the 

application launch date: 

The following table shows the date on which the National Archives launched its applications 

for smartphones and mobile devices, and which years witnessed the launch of the largest 

number of apps: 

Table 4: Smartphone and mobile devices applications in the National Archives according to the 

application launch date 

Year of launch 

of the 

application 

Applications The 

number of 

applications 

% 

2009 Presidential documents 1 5.6 

2011 Old Money  1 5.6 

2012 John F. Kennedy and the Cuban Missile Crisis, 

Today's Document 
2 11.1 
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2013 Diary of Khalifa bin Zayed, Diary of Hamdan bin 

Mohammed, Diary of Mohammed bin Zayed 
3 16.6 

2014 The Audio Library of Sheikh Zayed, the diary of 

Mansour bin Zayed Al Nahyan 
2 11.1 

2015 Congress Creates the Bill of Rights, Mohammed 

bin Rashid Diary, National Archives (United Arab 

Emirates) 

3 16.6 

2016 Al Nahyan, Web Archives 2 11.1 

2017 Diary of Zayed Al Nahyan, Remember the First 

World War 
2 11.1 

2018 DocsTeach 1 5.6 

2019 National Archives (United States) 1 5.6 

 Total 18 100% 

 

From the previous table, we conclude the following: 

- The National Archives of the United States launched its first application for smartphones 

and mobile devices in 2009, which is the "Presidential Documents" application, then the 

National Archives of the United Kingdom launched in 2011 the "Old Money" application. 

- The latest smartphone applications in the Archives analyzed in this paper were the 

"DocsTeach" application in 2018, and the "National Archives" application in 2019 in the 

National Archives of the United States. 

- The biggest number of mobile device applications was launched in 2013 and 2015, at 16.6% 

for each year. The biggest share was for the National Archives of UAE; as it launched the 

applications of diaries of leaders Khalifa bin Zayed, Hamdan bin Mohammed, Mohammed 

bin Zayed, Mohammed bin Rashid, and the application of "National Archives ".  

- The National Archives of the United States suspended the “Today's Doc” application after 

its launch in 2016 because it did not fit the current operating systems, and the Archives 

does not have a timetable for any currently planned updates to this application (US 

National Archives, 2017). 
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7. Applications according to the fees of their services 

All services available in the applications included in this study are free of charge, with the 

exception of the application "National Archives VR" in the National Archives of the Emirates, 

which included digital purchases within the application. 

8. Applications according to the language 

With the exception of the "Congress Creates Bill of Rights" application, provided in the 

National Archives of USA in several languages (English, Dutch, French, German, Hungarian, and 

Japanese), the other applications of the US National Archives and the UK National Archives are 

available only in English. However, the National Archives of the Emirates was keen to make its 

applications available in both Arabic and English languages. 

9.  Applications according to operating platforms 

Among the most important platforms or operating systems currently widespread are: iOS, 

Android and Windows (Mobile Marketing Association, 2015). IOS was developed by Apple for 

Apple products only (iPod, iPhone, and iPad). However, Android was developed by Google as a 

"multi-party" operating system that every manufacturer (such as Samsung, HTC, Huawei, LG, 

Xiaomi ...) could customize for its smartphones and tablets, and as a free and open-source Linux-

based system. "It was established in Palo Alto, California in 2003” (Agarwal, 2020). The Windows 

Phone system was developed by Microsoft as an operating system for smartphones. The following 

table shows the smartphone and mobile applications of the National Archives categorized 

according to operating platforms: 

Table 5: Applications according to operating platforms 

The National 

Archives 

 

 

The name of the application 

Operating platforms 

Android 

devices  

iOS 

devices 

Mobile 

site 

 

 

 

United State 

 

Congress creates the Bill of Rights √ √  

Education with documents  √  

Today's document √ √  

Presidential documents   √ 

JFK and the Cuban Missile Crisis √ √  

Remember World War I  √  
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The National 

Archives 

 

 

The name of the application 

Operating platforms 

Android 

devices  

iOS 

devices 

Mobile 

site 

The National Archives √   

United kingdom Old Money  √  

The United Arab 

Emirates   

 

 

 

 

 

 

 

The National Archives √ √  

The Audio Library of Sheikh Zayed bin 

Sultan Al Nahyan 

√ √  

Diary of Khalifa bin Zayed √ √  

Diary of Mansour bin Zayed Al Nahyan √ √  

Diary of Mohammed bin Rashid Al 

Maktoum 
√ √  

Diary of Hamdan bin Muhammad √ √  

Diary of Mohammed bin Zayed √ √  

Zayed Diary √ √  

Al Nahyan √ √  

Web Archives √ √  

 Total 14/18  16/18  1/18  

 % 77.8 %  88.9 %  5.6 %  

From the previous table, we conclude that : 

- The Archives has been keen to diversify the operating platforms for the applications it 

launched to reach the largest number of users. In this context, the National Archives of the 

UAE was the first for its keenness on the presence of its applications in the iOs and 

Android operating platforms, whether for smartphones or tablets. It is followed by the 

National Archives of the USA, then the National Archives of the UK. 

- The National Archives of USA created a Mobile Site for presidential documents, a site 

designed specifically for mobile phones, and contains mobile-friendly features or content, 

and these features can be rearranged on mobile (Budiu, 2016) . 

- The commonly used operating platforms at the level of applications were iOs for iPad (2020) 

and iPhone by 88.9%, then Android platform by 77.8%, then mobile web application by 

5.6%. 
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 Results and discussions  

The National Archives are considered as the main repository for preserving the documents of 

cultural, historical, and archival importance. Rather, it became a component of national 

culture and is the first repository of research tools in national history. In its endeavor to 

apply information technologies in modernising and developing the services it provides, 

the Archives decided to use smartphone and mobile devices applications to contribute in 

achieving its goals as national information centers. The results of the study come up with 

the following conclusion: 
First:  There are (18) applications that have been developed in three National Archives in the 

United States, the United Kingdom, and the United Arab Emirates that help users to 

identify the Archives, its services and publications, and access its website and social 

platforms, which is a high number of applications in relation to the number of Archives. 

This indicates the awareness of the National Archives of the three countries of the 

increasing use of smartphone technology and mobile devices by the public who expects 

more services on these devices, and the desire of the National Archives to update and 

enhance the methods of providing their products and services to the public. The orientation 

of the National Archives to develop applications for smart devices to support the services 

provided is consistent with what Al-Otaibi’s study indicated of the importance of smart 

phones and their applications in obtaining information quickly, saving time and effort, and 

developing culture and knowledge (Al-Otaibi, 2014). On the level of the Arab countries, 

excepting of the National Archives of the United Arab Emirates, none of the other Arab 

Archives have so far tended to benefit from smartphone applications and mobile devices. 

Second: The National Archives in its use of smartphone applications aimed to modernize and 

enhance the services it provides. They aimed to enable the public to browse and review 

examples of rare and famous documents related to specific incidents and highlight a group 

of documents related to a specific event to attract the public towards it after discovering 

its importance. Moreover, they enrich the educational process by using primary sources; 

follow up the documents and diaries of the presidents; and accessing important documents 

from the treasures of the National Archives arranged by the days of the year, from 

anywhere at any time. The orientation of the National Archives to support the services 
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provided is consistent with the study of Nowlan (2013) of the importance of smart phones 

and their applications in accessing and interacting with the library through their phones 

and access to the library index, which is the most popular resource 

Third: The topics covered by smartphone and mobile device applications in the National 

Archives varied, including political, educational, historical, genealogies, ancient money, 

and web Archives for government institutions, in addition to providing information about 

the Archives and its services. 

Fourth: Half of the applications created by the National Archives covered political topics at 

50%, followed by applications of historical topics by 16.8%, and the remaining 33.2% 

constituted applications for distinct topics, such as "genealogies" and "web Archives for 

government institutions." 

Fifth: The National Archives were keen to cooperate with researchers and historians to seek 

their opinions on ideas for applications for smartphones and mobile devices. This is what 

the National Archives of the United States did in developing the "Today’s Doc." 

application, and what the National Archives of the United Kingdom did in developing 

"Old Money" application. 

Sixth: The Archives included in this study did not seek to prefer a smartphone platform over 

the other (Android or Apple iTunes), but rather aimed to reach the largest number of users. 

In this context, the National Archives affirm its neutrality and does not endorse products 

or opinions over others. 

Seventh: Among the challenges the Archives faced in designing, implementing and launching 

applications for smartphones and mobile devices were:  

1. Lack of sufficient experience or ideas for smartphone applications that are compatible with 

the needs of users, which prompted the National Archives of both the United States and 

the United Kingdom to cooperate with historians and beneficiaries. 

2. Lack of technical expertise to design and implement applications for smartphones and 

mobile devices, which prompted the National Archives to cooperate with specialized 

companies and technical experts in designing and implementing their applications. 

3. The Archives suspended one of its smartphone applications due to a conflict with the 

operating systems in achieving the design requirements while ensuring efficiency in the 
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application's performance. This case appeared in the National Archives of the United 

States, where it suspended the application "Today's Doc." after several years from its 

launch. The application is an interactive exhibition of mobile platforms for iPhone and 

Android which offers 365 wonderful documents written and photographed from the 

American history, in addition to metadata to identify them, as well as links to sites with 

additional information . 

4. The Archives’ keenness to search for sponsors to meet the cost required to develop distinct 

applications for smartphones and mobile devices. 

Eighth: Although the development of smartphone applications has become a very profitable 

business, the aim of the archives’ endeavor to implement such applications was not to 

obtain profit. 

Recommendations 

The Archives strive hard to provide more services via mobile devices to spread awareness 

about the Archives, their services, and their document possessions. The challenges that the 

Archives faced, which the study referred to in discussing the results, reveal that Arab Archives, in 

turn, need to plan to develop applications for smartphones and take advantage of the capabilities 

they offer. To achieve this, they can consider the following recommendations: 

First: The Arab Archives should include among its aims, using smartphones as information 

tools to raise awareness of its role and services, and to increase access to its possessions 

of documents. 

Second:   The Arab Archives should carry out a periodic survey of researchers, historians, and 

users who visit the Archives, its website, or its social platforms to find out their ideas for 

applications related to documents, to know the mobile devices they use, the operating 

platforms of their mobile devices, the services that deserve priority in developing 

applications for smartphones, and the support the Archives can receive from persons or IT 

companies. 

Third: The Arab Archives should search for sponsors or partners and study the types of mobile 

device services they want concerning the Archives’ activities, and benefit from their 
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support in planning, designing and implementing successful mobile applications in the 

Archives, and reduce costs especially with the use of an open-source program . 

Fourth: The Arab Archives should develop a comfortable user interface with a simple 

navigation system based on design instructions. The application should be user friendly, 

easy to navigate, as well as attractive in appearance. 

Fifth: iOS and Android are the most popular platforms and are important for the success of 

the smartphones and mobile devices applications. Therefore, the Arab Archives should 

keep its applications free of charge to ensure the success of application, increase the 

number of users, and to affirm that the archives is a non-profit organization. 

Sixth: The Arab Archives should benefit from media to make advertisements and promotion 

of the archives’ applications for smartphones and mobile devices on its website and social 

platforms. 

Seventh: Although the Internet is available almost everywhere, it is still important that the 

application works well without an internet connection and provides access to the features 

and content of the application . 

Eighth: The Arab Archives should test and improve its applications constantly to ensure high 

performance. 

Conclusion 

Based on the role of the National Archives as centers responsible for preserving the 

memory of the state and society, they do their best to reach the public of users, from researchers, 

historians, genealogists, media professionals, and others. To achieve this aim, the National 

Archives benefit from any technological developments to enhance their role in society, improve 

their services, and increase access and interaction with the public. This study analyzed how some 

national archives can benefit from the technology to develop smartphone and mobile devices 

applications. Arab archives that have not yet started planning and designing successful smartphone 

applications can benefit from the results and recommendations of this study to implement ones, 

and benefit from the experiences of the three national archives of the United States, the United 

Kingdom, and the United Arab Emirates. 
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Abstract 

Information institutions, especially university libraries, are facing the inevitability of dealing 

with the big data revolution that emerged as a result of the increasing digitalization in size and 

quality. Accordingly, university libraries are concerned with dealing big data in many activities in 

terms of acquiring various sources, making   available to search in databases available on 

knowledge banks, and statistical analyzes of the data used in addition to the tools for managing 

research data. In the light of the foregoing, the study sought to identify the significant role of 

university libraries in analyzing big data, and clarifying the ethics of its use in scientific research, 

as well as   making it accessible to researchers to help solve problems and analyze the difficulties 

that libraries, researchers, and library workers may face in this huge revolution. This study also 

aimed at confronting the big data revolution and addressing it, taking into consideration the 

proficiency in dealing with its use software so that workers can analyze big data using sound 

scientific methods. The descriptive approach was used in relation to the data for presenting and 

defining the basic concepts of big data ethics. In addition, a survey method was used by studying 

a sample of library and information specialists in the universities of the Kordofan sector, in 

addition to the questionnaire. The data collected was analyzed by the SPSS program and reached 

a number of results in which 90% of the surveyed sample proved the possibility of employing big 

data analytics to develop university library services and support decision makers in the library, 
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which is directly reflected on researchers and scientific research. The study recommends the need 

to develop an agreed upon scientific ethical standard to be adopted by the Sudanese Association 

for Libraries and Information with the Sudanese University Libraries Coalition approved by the 

Federation of Sudanese Universities and to be signed by the Ministry of Higher Education 

Scientific Research as a Sudanese scientific and legal specification on how to use big data and its 

analyzes in Sudanese university libraries. 

 

Keywords: Big Data, Ethics, Information and Internet Ethics, University Library,  Scientific 

Research. 
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 المستخلص 

البيانات الضخمة التي ظهرت نتيجة للطفرة    الجامعية حتمية التعامل مع ثورة  تواجه اليوم مؤسسات المعلومات والسيما المكتبات 

ونوعا  حجما  المتزايدة  البيا  ،الرقمية  مع  بالتعامل  معنية  الجامعية  فالمكتبات  األوعليه  من  العديد  في  الضخمة  ونات  مع  نشطة؛ 

اإلحصائية على بنوك المعرفة، والتحليالت  للمصادر الرقمية المختلفة، وإتاحة البحث في قواعد البيانات المتاحة ا هاقتنائضرورة 

على    للتعرفسعت الدراسة    .البحثية، وغيرها من أدوات البحث العلميباإلضافة إلى أدوات إدارة البيانات    ،للبيانات المستخدمة

بيانات الضخمة مع توضيح أخالقيات استخدامها في البحث العلمي وإتاحتها للباحثين،  الدور البارز للمكتبات الجامعية في تحليل ال

ه الثورة الضخمة من قبل  المكتبات في مواجهة هذمنها في كيفية حل المشكالت وتحليل الصعوبات التي قد تواجه    وسبل اإلفادة

خمة والتصدي لها مع األخذ في ثورة البيانات الض   مواجهةوالعاملين في قطاع المكتبات. هدفت الدراسة إلى    نالباحثين والمستفيدي

تتمثل   .ات الضخمة بالطرق العلمية السليمةالبيان  يتمكن العاملون من تحليل  التعامل مع برمجيات استخدامها حتىعتبار إجادة  اال

ية  ومواجهة التنمية العلم  عداد البيانات الضخمة لمواكبةل إومؤسسات المعلومات في مجا   الدور الرائد للمكتباتمشكلة الدراسة في  

التكنولوجية والباحثين ومدى دعم تطبيقات المكتبا   والبحثية والثورة  ت وتكنولوجيا المعلومات  وانعكاساتها على البحث العلمي 

في الدراسة المنهج الوصفي فيما يتعلق   استخدم  .ت المختلفةفي المجاال  وير البحث العلميعداد البيانات الضخمة لتطإ  لبرمجيات

األ المفاهيم  وتحديد  بعرض  الخاصة  الضخمةبالبيانات  البيانات  من  ساسية ألخالقيات  مبحوثة  بدراسة عينة  المسحي  والمنهج   .

المكتبات كردفان  اختصاصي  قطاع  بجامعات  االستبانة  والمعلومات  أداة  فيه  استخدمت  تحليله،  تم  برنامج  التي  بواسطة   ا 

SPSS  من العينه المبحوثة إمكانية توظيف  90ها نسبة  فيالدراسة لعدد من النتائج أثبتت    توصلت   .لمعالجة البيانات إحصائيا %

مما ينعكس بشكل مباشر على الباحثين    ،لتطوير خدمات المكتبات الجامعية ودعم متخذي القرار بالمكتبة  البيانات الضخمة  تحليالت

تتبناه الجمعية اوضع معيار علمي أخالقي  توصلت الدراسة للعديد من التوصيات أهمها    البحث العلمي.و لسودانية  متفق عليه 

ا باعتماد انية معتمد من قبل اتحاد الجامعات السودانية وأن يكون ممهورئتالف المكتبات الجامعية السودللمكتبات والمعلومات وا

العالي   التعليم  العلمي  وزارة  سودانية  والبحث  وقانونية  استخ كمواصفة علمية  كيفية  وتحليالتها  حول  الضخمة  البيانات  في دام 

 المكتبات الجامعية السودانية في ظل ثورة البيانات الضخمة.

 . البحث العلمي –لمكتبة الجامعية ا –أخالقيات المعلومات واإلنترنت  –األخالق  –البيانات الضخمة  : الكلمات المفتاحية
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 : المقدمة

، وهي تعبر في مفهومها البسيط عن ل تطور نظم المعلومات واالتصاالتمرحلة مهمة من مراح  تمثل البيانات الضخمة 

، ومعالجتها وتوزيعها كمية هائلة من البيانات المعقدة التي يفوق حجمها قدرة البرمجيات واآلليات الحاسوبية التقليدية على تخزينها  

ت الضخمة إمكانية تمتلك تقنية البيانا  .األمر الذي أدى إلى وضع حلول بديلة متطورة تمكن من التحكم في تدفقها والسيطرة عليها 

ستشعار وبيانات شبكات التواصل االجتماعي، حيث أن تحليل هذه البيانات يسمح بوجود  بيانات مواقع اإلنترنت وأجهزة االتحليل  

لتنبؤ للشركات ومكافحة الجريمة ا  :، ومنها على سبيل المثاليانات المستقلة لكشف جوانب عديدة ارتباطات بين مجموعة من الب

رات ألمني وغيرها. كما توفر هذه التنبؤات لصانعي القرار أدوات مبتكرة لفهم أفضل للظروف وبالتالي اتخاذ قراالمجال ا  في

تطورات تقنية متالحقة     قطاع المكتبات ومراكز المعلومات أحد القطاعات التي شهدتعل  ول  .صحيحة تحقق األهداف المطلوبة

لمعلومات، وسبل تنظيمها وتخزينها، في ظل تزايد وتراكم البيانات، خاصة فيما يتعلق بجانب إدارة البيانات وا في اآلونة األخيرة

، والذي أصبح حديث الساعة مما أحدث  ور مصطلح البيانات الضخمةالذي أدى إلى ظهوتعدد أشكالها وصيغها وأنماطها، األمر 

، وقد ركزت هذه  على البياناتمرتكزة  البعض أن الثورة الصناعية الرابعة    ، حيث اعتبرثيرا  كبيرا على خدمات المعلوماتتأ 

في ظل عصر سماته األساسية    حث العلميالقطاعات المهمة التي يعتمد عليها في الب  الثورة على قطاع المكتبات باعتباره أحد

ونتيجة لذلك   ؛مواكبة التطورات الحديثة بهدفالبيانات بكل أنواعها وأشكالها  مع االعتماد على تحليلوفرة المعلومات وغزارتها 

ع أهمية صياغة  لتواكب هذه الثورة التكنولوجية البيانية الضخمة م  ن تعمل على تحديث بنيتها التحتيةللمكتبات الجامعية أ  بد   كان ال

األقراص المدمجة وقواعد   تطوير أنظمتها اآللية وتقنياتبد للمكتبات ومراكز المعلومات من    كان ال  ولذلك،  القوانين لحمايتها 

 .سية جاذبة للدراسة وللبحث العلميالبيانات وشبكات اإلنترنت والنشر اإللكتروني وذلك لتوفير بيئة درا

   : أهمية الدراسة

تحليل البيانات الضخمة مع توضيح أخالقيات   في التعرف على الدور البارز للمكتبات الجامعية في  الدراسة  تكمن أهمية  

و تحليل الصعوبات حل المشكالت  تأثير ذلك على البحث العلمي، وإتاحتها للباحثين وسبل اإلفادة منها، مع كيفية    استخدامها ومدى 

الباحثينالمكتبات في مواجهة هذه الثورة  التي قد تواجه   قطاع المكتبات ومراكز   والعاملين فيوالمستفيدين    الضخمة من قبل 

إمكانية فتحها آفاق   المعلومات؛ للباحثين في  قطاع المكتباتج   اكما تتجلى أهمية هذه الدراسة في  ، حيث يمكن لمؤسسات  ديدة 

مات  تتمكن مؤسسات المعلولتاحة البيانات  ة عن إمعالجة المشكالت الناتج لسودان معرفة أوجه القصور والنقص لالمعلومات داخل ا
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موحد تلتزم به مؤسسات المعلومات وتكيف على ضوئه طريقة تحليل البيانات ( قانوني  شأن من صياغة معيار )أخالقيذات ال

 ثورة البيانات الضخمة.ولوجية وفرازات الثورة التكنوترصد من خالله تأثير ذلك على البحث العلمي باعتبار أنها واحدة من إ

 :  أهداف الدراسة

لهذ الرئيسي  الهدف  فييتبلور  الدراسة  إالدوالتعرف على    :ه  أخالقيات  حول  الجامعية  للمكتبات  الرائد  البيانات تر  احة 

وبناء  حية لمكتبات جامعات قطاع كردفان.  دراسة مسب  الضخمة وتحليالتها ومدى تأثيرها على البحث العلمي عن طريق القيام

لتخصص المكتبات ومراكز إعداد إطار نظري متواضع لمفهوم تحليالت البيانات الضخمة، وخصائصها بالنسبة  على ذلك تم  

ة حسب ما توصلت إليه هي من الدراسات القالئل، فالدراس  في البحث العلمي.  ديد مجاالت اإلفادة من تحليالتها وتح   .المعلومات

أن   بد من   لها  للبيانات الضخمة كمفهوم معاصر يكثر الحديث عنه فكان ال كما أن أهميتها تكمن في تناو  ،لسد هذا النقص  فجاءت

وجيا المعلومات والبيانات الضخمة، بالموازاة ثورة تكنولومات على المستوى المحلي والدولي إليه تماشيا مع  تتوجه مؤسسات المعل

في ال خالقيات استمع ضرورة سن القوانين التي لها عالقة  بأ أهداف    على ما تقدم تتمثل  وبناء  بحث العلمي،خدامها وإتاحتها 

  :الدراسة في النقاط اآلتية

مواجهة ثورة البيانات الضخمة والتصدي لها مع األخذ في االعتبار إجادة التعامل مع برمجيات إتاحتها حتى يتمكن العاملون    -

 .ات الضخمة بالطرق العلمية السليمةالبيان  من تحليل

بالباحثين والبحث العلمي   تحليل البيانات الضخمة المرتبطةوارتباطها بكيفية    ة الثورة التكنولوجيةأخالقي لمواجهوضع ميثاق   -

 على وجه الخصوص. المكتبات الجامعية والبحث العلمي في قطاع المكتبات بصفة عامة و

 .الجامعية السودانية أخالقيات إتاحتها في المكتبات التعرف علىالتي تمكن من اإلفادة من تحليل الثروة البيانية  -

 .في البحث العلمي مع التركيز على أخالقيات اقتنائها  بشتى أنواعها لالستفادة منها إتاحة المعلومات اإللكترونية  -

 العلمي.  لضخمة وكيفية استخدامها في البحثالبيانات ا خالقيات تحليلأمعرفة الضوابط التي تحكم  -

 : لدراسةمشكلة ا

ل إعداد ومؤسسات المعلومات في مجا  ما هو الدور الرئيسي للمكتبات؟ اآلتيل الرئيسي الدراسة في التساؤ تتمثل مشكلة 

إلى و ،وانعكاساتها على البحث العلمي والباحثين ية والبحثية والثورة التكنولوجيةومواجهة التنمية العلم البيانات الضخمة لمواكبة
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في المجاالت   تطوير البحث العلميانات الضخمة في  البي  برمجيات دعملمعلومات وتكنولوجيا اتدعم تطبيقات المكتبات  مدى  أي  

بشكل استخدامها وتحليلها  البيانات الضخمة و  إتاحةالمطلوب مراعاتها عند    القضايا األخالقيةعلى    وهل هناك تركيز  ،المختلفة

 أمثل من قبل الباحثين والمستفيدين في المكتبات الجامعية السودانية.

 : منهج الدراسة

الدراسة  استخدم  الوص  :في  الخاصة عند  المنهج  بالبيانات  يتعلق  فيما  األفي  المفاهيم  وتحديد  ساسية ألخالقيات عرض 

دور المكتبات الجامعية   تخصصي المكتبات والمعلومات حولي وذلك بدراسة عينة مبحوثة من  . والمنهج المسح البيانات الضخمة

ين بمكتبات جامعات قطاع وتأثيرها على البحث العلمي دراسة مسحية للعامل  امها في تحليل البيانات الضخمة وأخالقيات استخد

 جرى تحليل نتائجها االستبانة، ثماستخدمت فيه أداة  ، كما (كردفانشرق  –الدلنج  –السالم   – غرب كردفان –كردفان كردفان )

إتاحة البيانات الضخمة وتأثيرها    ياتأخالق   أمل الدراسة أن تقدم تصورا شامال ودقيقا حولوت  .SPSSببرنامج التحليل اإلحصائي  

 .المكتبات قطاععلى البحث العلمي وأن تخرج بنتائج وتوصيات تشكل إضافة للدراسات السودانية في 

 :  أدوات جمع البيانات 

تم )كأداة رئيسة في جمع البيانات    االستبانةالمصادر األولية التي تمثلت في أداة    اعتمدت الدراسة في جمع البيانات على

والرسائل العلمية (. بينما تمثلت المصادر الثانوية في المراجع والكتب ومقاالت الدوريات  ةتالف  استبانة  12تبانة منها  اس  50توزيع  

 والمواقع اإللكترونية وأوراق المؤتمرات العلمية. 

 : مجتمع الدراسة

كردفان الباحثين بجامعات قطاع كردفان )المكتبات والمعلومات و  المتخصصين فيعينة من    فييتمثل مجتمع الدراسة   

  . شرق كردفان( –الدلنج  –السالم  – غرب كردفان

 : حدود الدراسة 

البيانات    على  يقتصر موضوع الدراسة  : الموضوعيةالحدود    الضخمة مع التركيز على أخالقيات المكتبات الجامعية وتحليل 

 .ستخدامها وتأثيرها على البحث العلميا

  (.شرق كردفان –الدلنج  –السالم  – غرب كردفان -كردفان : مكتبات جامعات قطاع كردفان )الحدود المكانية

 . م2020/2022رة من الفت :الحدود الزمانية 
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 : الدراسات السابقة

1-Hussein Shahabad 2016,(Indexing for Improving Big data Analysis  إ لى مدى أهمية تحليل يشير فيها  

 بشكل كبير في حجم األبعاد   وتتزايد  ات تنموالبيان   ، ألنالبيانات الكبيرة التي تعتبر من أهم المهام الحاسوبية األكثر تعقيدا اليوم

أجهزة الهواتف الذكية وشبكات التواصل االجتماعي.   من من مصادر مختلفة بشكل متسارع وغير مسبوق    وتتجمع ،  واألشكال

 . ( Hussein Shahabad 2016) هذه البيانات  ة من البيانات تسبب مشكلة فهرسةوهذه األحجام الكبير

البيانات في تطوير المكتبات الرقمية العربيةدام تقنية  دراسة بعنوان "استخ  -2 : دراسة تجريبية ")وسام محمود،  التنقيب عن 

الرقمية العربية من أجل   تطوير المكتبات  في  لبياناتتخدام بعض أساليب تقنية التنقيب عن ا( سعت الباحثة فيها إلى اس2012

، ومن أبرز نتائج مية عربية متطورة في مجال الفنونتبة رق، واعتمدت الباحثة على المنهج التجريبي لتصميم تجربة مكتطويرها 

الدراسة أن التنقيب عن البيانات يقدم آلية جديدة لعملية البحث واالسترجاع ترفع من كفاءتها. ومن التوصيات ضرورة اهتمام 

اآللية لالستفادة   ي دعم األنظمة تفي بالغرض وينبغ  أصبحت الاإلحصائية  المكتبات المصرية باستخدام عملية التنقيب ألن األساليب  

 منها.

والبيانات  دراسة بعنوان "الحق الدستوري في -3   ،2018ياسر سيد حسنين سيد،  ) : دراسة مقارنةالحصول على المعلومات 

شير فيها إلى مدى أهمية الحق في الحصول على المعلومات والبيانات، فهو حق كانت تتجاهله الدول حتى ي طروحة دكتوراه("أ

،  ن أبجديات حقوق اإلنسان العالمية. وقد أصبح هذا الحق موالثابتة للفرد  أوائل القرن الماضي، ولم تعتبره من الحقوق األصيلة

يتضمن امتالك الفرد لوسائل الحصول على المعرفة، والمعلومات فهو  مثل الحق في الحياة، وحق تقرير المصير والحق في التعليم،  

ألمور المحظورة، كعدم التدخل ها بشكل مباشر، وتداولها، ونقلها دون قيد من الحكومات، إال في بعض اوالبيانات، واالطالع علي

المنظمات    وهذا ما يفسر اهتمام  .الدولة  وتمس كيانمنية  التي تتعلق بالشؤون العسكرية واأل  معلوماتالون الحياة الخاصة، أو  في شؤ

 ( 59نص قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم )حيث ي  ،لى المستوى الدوليول المعلومات عالدولية لحقوق اإلنسان بحق تدا

به"  بأن1946عام  الصادر   تقاس  التي  األساسية  الفرد  حقوق  من  المعلومات،  تداول  األمم    ا حرية  تكرس  التي  الحريات  جميع 

لرقابتها. جهودها،  الم  المتحدة  في  اإلنسان  لحقوق  العالمي  أكد عليها اإلعالن  كما  ...  (19)  ادة"  استيفاء   بأنه  في  الفرد  "حق 

بأنه حق    م2014  ، من دستور  (68)  المادة  20... ولم يغفل المشرع المصري أهمية هذا الحق فنصت عليه    المعلومات والبيانات."

 تكفله الدولة. 
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تمر والمعرض السنوي  المؤورقة علمية مقدمة في    :ستراتيجيفي دعم اتخاذ القرار والتخطيط االالضخمة ودورها    البيانات-4

العشري تحت عنوانالرابع  الخليج  فرع  المتخصصة  المكتبات  لجمعية  )  :ن  استثمارها  وآفاق  الضخمة  مطر  البيانات  بن  جمال 

لدراسة إلى استكشاف العالقة بين علم البيانات أو ما  اتهدف    .(: الطريق نحو التكامل المعرفي2018،  سعيد بني عرابة  ،السالمي

المعلومات الذين يتعاملون مع هذه البيانات ودورهم في تحليلها من أجل دعم عملية اتخاذ  ومتخصصييعرف بالبيانات الضخمة 

المؤسسات  ومنها مهنيا .  ستفادةنات الضخمة والمهارات الالزمة لالتجاهات الحديثة في البيا لقرارات. كذلك تسعى بالتعريف باالا

لتعامل مع هذه البيانات الضخمة، بينما المؤسسات التعليمية تحتاج لفهم هذا العلم من أجل تهيئة ل اتالمهنية تحتاج إلى خبراء بيان

من    وقد اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي  ،خبراء قادرين على استخدام هذه البيانات في التخطيط االستراتيجي واتخاذ القرارات

ارات على البيانات الضخمة« في التخطيط االستراتيجي واتخاذ القر »أي: ت بدور علم البيانا تحليل اإلنتاج الفكري المرتبط حيث 

المهنية المؤسسات  نتائج  ووالشركات.    مستوى  والمتعاظتشير  المهم  الدور  إلى  توجيه  الدراسة  في  الضخمة  للبيانات  ارات إدم 

صوى من  ستفادة القولال الشركات والمؤسسات الضخمة ودورها اإليجابي في تطوير اإلنتاج وزيادة كفاءة وأرباح هذه الشركات. 

ستعانة بخبراء البيانات المؤهلين في مجاالت مختلفة والقادرين على صياغة هذه البيانات بطريقة تساعد هذه البيانات ال بد من اال

يعتمد   حول نحو استخدام البيانات الضخمةة. يبقى التأكيد أن نجاح التيج طقية ودقيقة ووضع خطط استراتيقرارات من  على اتخاذ

ستراتيجي انات الضخمة في عملية التخطيط االرؤية إيجابية حول أهمية البي لمؤسسة للنجاح ووجود قيادة لديها أساسا  على رؤية ا

 واتخاذ القرارات.

استفا /  5 تحليالتدة  واقع  من  الجامعية  الضخمة  المكتبات  خدمات   فـي Data Big (Analytics (BDA) البيانات  تطوير 

الهدف الرئيسي   تبلوروقد    (. 2021  ، محمدأسماء حسين  )  (راسة حالة لمكتبة كلية الهندسة )ورقة علميةدواتخاذ القرار:  المعلومات  

تطوير خدمات المعلومات ودعم   ية من تحليالت البيانات الضخمة فيجامعالتعرف على واقع استفادة المكتبات ال  يلهذه الدراسة ف

 :ل تحقيق األهداف الفرعية التاليةاتخاذ القرار: دراسة حالة لمكتبة كلية الهندسة وذلك من خال

 .إعداد إطار نظري متواضع لمفهوم تحليالت البيانات الضخمة، وخصائصها بالنسبة لتخصص المكتبات والمعلومات -

 . ات الضخمة في مكتبة كلية الهندسةتحديد مجاالت اإلفادة من تحليل البيان  -

 دمة للمستفيدين ودعم اتخاذ القرار. التعرف على كيفية توظيف تحليالت البيانات الضخمة لتطوير خدمات المعلومات المق -

  ت البيانات الضخمة.تفادة من تحليالالمكتبات والمعلومات لالس التعرف على المهام التي يقوم بها أخصائيو -

 ات الضخمة.المكتبات والمعلومات للتعامل مع البيان  لمتخصصيالتعرف على المهارات الالزمة  -
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    .المكتبات والمعلومات عند التعامل مع البيانات الضخمة متخصصيتواجه  تحديد الصعوبات التي -

 : لتعليق على الدراسات السابقةا

امى  البيانات تتن  المهام الحاسوبية األكثر تعقيدا في هذا العصر، ألن  التي تعتبر من أهمأهمية تحليل البيانات الضخمة   -

 ، التي جمعت من مصادر مختلفة بشكل متسارع وغير مسبوق في العصر الحالي.بشكل كبير في حجمها وأشكالها وتتزايد البيانات

 .في أبحاثهم العلمية اإللكترونية المعلومات اعتاد الباحثين علىأكدت الدراسات  -

المعلومات   - حداثة  حول  الدراسات  ومتكاملة  اإللكترونيةاتفقت  ومتعددة  مختلفة  بطرق  مساعدتها   ، وعرضها    وكذلك 

 لمتطلبات الثورة البيانية التي نعيشها. نظرا والجهدوقت الفي توفير  للمستفيدين

كيفية  تعتمد على   التي  وهذه هي الشريحة  األساتذة والباحثين،  عدد من المكتبات و  متخصصي  ن لعينة مالدراسة  وجهت   -

العلمي    اإللكترونيةالمعلومات    استخدام البحث  الضخمة،في  البيانات  ثورة  مع  المكتبات   تماشيا   تجاوب  الدراسات  أكدت  كما 

المادية ألوعية المعلومات نسبة لضخامة البيانات   الجامعية مع التغيرات الجوهرية التي فرضتها التطورات الحديثة في األشكال

 حيث شكلت المعلومات اإللكترونية أهم مالمح هذا التجاوب.  لة في المكتبات ومراكز المعلومات،المتداو

 :وتلك الدراسات واألبحاث من حيث أوجه االتفاق واالختالف في النقاط التاليةلعالقة بين هذه الدراسة  ا

وأهميتها في دعم اتخاذ القرار،   الضخمة من حيث: إداراتها، للبيانات ها الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في تناولتتفق  •

 .ظل البيانات الضخمة ألخصائيي المكتبات والمعلومات في األدوار الجديدةوالمهام و

تحسين وتطوير خدمات  دة من البيانات الضخمة فياالستفا التعرف على أثر  ة الحالية مع الدراسات السابقة فيالدراس تتفق •

 .المعلومات بالمكتبات

 .المكتبات الجامعية االستفادة من البيانات الضخمة في الحالية عن الدراسات السابقة ألنها تركز على واقع ةتتفق  الدراس •

    .غالبية الدراسات السابقة عبارة عن دراسات مسحية ونظرية •

 : للدراسةاإلطار النظري 

يشار إلى البيانات بشكل عام بالمواد الخام التي يصبح لها قيمة عندما يضاف لها معنى لتتحول  :  مفهوم ونشأة البيانات الضخمة 

التكنولوجيا    ي عالم الثورة المعلوماتية وتطورفلمعالجة البيانات  المخرجات العملية    لومات مفيدة، وهي بذلك تمثل أيضا إلى مع

وأصبح يشار إليها بالبيانات الضخمة  بشكل كبير ومستمر،إلى التزايد في أحجامها مما أدى امل مع البيانات ومعالجتها، التي تتع
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التي تقاس سعتها بالتريليون بايت وأكثر، وأنها مثل التسونامي في قوة وحجم البيانات المتداولة التي تزداد تلقائيا بمرور الوقت 

  Terabyte  ،قياس عالية جدا مثل: التيرابايت  هي بيانات تقاس بوحدات  Big dataفالبيانات الضخمة  (  2021اء حسن محمد ،)أسم

تريليون جيجابايت كما تعرف البيانات   الذى يساوي  Zeta byteوالزيتابايت    Exabyteواإلكسابايت    Petabyteوالبيتابايت ،

البيانات المعقدة والمتداخلة بشدة مثل: التغريدات على تويتر،  مج " ( 2019  )يونس الشويكة،   :الضخمة بأنها  موعة ضخمة من 

باإلضافة إلى مشاركة الحالة أو فيديو مع األصدقاء    واإلعجابات بمنتج أو منشور معين،  والرسائل النصية،  ورسائل فيس بوك،

بالطرق التقليدية    أو  واحدة من أدوات إدارة قواعد البيانات،وغيرها الكثير...إلخ، مما يصعب معالجتها وإدارتها باستخدام أداة  

البيانات للغاية  لمعالجة  سريع  بشكل  تنمو  إنها  الذكية،   وفي  ،حيث  كالهواتف  البيانات  إلدخال  عديدة  أدوات  تضاف  يوم  كل 

 )"....الجغرافية ومحددات المواقع ومستشعرات الفضاء،

))عيارة عن الصورة الخام للمعلومات قبل عمليات   :تعّرف بأنها  هوم البيانات، التيوالباحثة تورد تعريف البيانات لتوضيح مف 

 (Data classification) تصنف البيانات  ا بصورتها األولية قبل المعالجة.ستفادة منهوالترتيب والمعالجة وال يمكن اال  الفرز

 Data).جداول أو قواعد بيانات البيانات المنظمة في  يوه (Structured Data) الخام إلى ثالثة أنواع. أوال، بيانات ُمهيكلة

Base)   ثانيا، بيانات غير مهيكلة (Unstructured Data) يتم الحصول  البيانات التي  يوه  مثل النسبة األكبر من البيانات،وت

مهيكلة شبه  بيانات  ثالثا،  اإلنترنت.  مواقع  على  ونقرات  ورسائل  وفيديو  وصور  نصية  كتابات  من  يوميا   -Semi)عليها 

structured data)   يمكننا اآلن و. صورة جداول أو قواعد بيانات وتُعد نوعا  من البيانات المهيكلة إال أن البيانات ال تكون في

خصائصها الفريدة    مععن مجموعة أو مجموعات من البيانات بمختلف تصانيفها  مفهوم البيانات الضخمة وهي عبارة  عن  الحديث  

باستخدام التكنولوجيا الحالية والتقليدية    بكفاءة   والتي ال يمكن ُمعالجتها  البيانات(  صحة  التباين،  )مثل الحجم، السرعة، التنوع،

 .منها  لتحقيق االستفادة

: هي أصول معلومات كبيرة الحجم، عالية (,Sharma. )2016)  بأنها   عرف جارتنر البيانات الضخمةالبيانات الضخمة:  تعريف  

 .جديدة من المعالجة لتعزيز عملية صنع القرار والفهم العميق وتحسين العملية السرعة، وعالية التنوع تتطلب أشكاال

لها خصائصها الفريدة )مثل الحجم، السرعة،   التي  مجموعة أو مجموعات من البيانات  فهي:أما تعريف المنظمة الدولية للمعايير   

 ستفادة منها( يا الحالية والتقليدية لتحقيق االتخدام التكنولوج يمكن معالجتها بكفاءة باس  لبيانات... إلخ(، والالتنوع، التباين، صحة ا

 (2020 ،)مدونة البيانات الكبيرة
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التعريفات  خالل  الباحث  من  تستنتج  بوتيرة    ةالسابقة  وتتضخم  تتزايد  التي  البيانات  على  يطلق  الضخمة  البيانات  مصطلح  أن 

الثانية، باإلضافة إلى تنوع أ نماطها وأشكالها، بحيث تكون معقدة، ويصعب السيطرة عليها متسارعة، في غضون أجزاء من 

 . ، تختصر الوقت والجهد في التحليلباألدوات والتقنيات التقليدية حيث تتطلب معالجتها وإدارتها استخدام برمجيات استثنائية وذكية

 :(2020وROBELNIK, Marko)ثالثة أنواع هي  يانات الضخمة في تتمثل الب : أنواع البيانات الضخمة

 .، أو قواعد بيانات تمهيدا  لمعالجتها البيانات المنظمة في صورة جداول وهي  بيانات مهيكلة: •

،  وصور، ها األشخاص يوميا من كتابات نصية، وهي تلك التي يولدتشكل النسبة  األكبر من البياناتو  :بيانات غير  مهيكلة  •

 .ورسائل.....إلخومقاطع  فيديو، 

 ، إال أن البيانات ال تصمم في جداول أو قواعد بيانات.تعتبر نوعا من البيانات المهيكلةو  بيانات شبه مهيكلة: •

 (  2020 ة)مقناتي، صبرية وشبيل  -أيضا من  أنواع البيانات الضخمة:

د البيانات، حيث يمكن البحث فيها واستخراج المعلومات منها منظمة: البيانات المصنفة والمرتبة والمخزنة في قواع بيانات -1

 ORACL- MySQL: مثل

بيانات غير منظمة: مقاطع الفيديو، رسائل الدردشة، ورسائل البريد اإللكتروني، وتغريدات وشبكات التواصل االجتماعي    -2

 Word - PDFوملفات ال 

 التنظيمية كالجداول وقواعد البيانات. يةبيانات شبه منظمة: خليط بين النوعين، وأقرب للبيانات المنظمة، لكنها تفتقر إلى البن-3

لخصتها   the four v"s of big dataهناك خصائص تتميز بها البيانات الضخمة ويطلق عليها  : خصائص البيانات الضخمة 

 - الباحثة في اآلتي:

ا بالصور ومقاطع الصوت والشكل•   فيديو، وانتهاء ببيانات األقمار ال: التنوع في الشكل في آن واحد، بدء ا من ملفات نصية مرور 

 .GPSالصناعية وأجهزة االستشعار عن بعد، وخرائط 

 .والسيطرة عليهمه في ضخ البيانات وتدفقها، بشكل يصعب فه السرعة• 

 يتم   لكي  البيانات  ماليةاحت  قيمة  تحديد  أساس  هو   وهذا  ما،  مصدر  من  استخراجها   يتم  التي  البيانات  حجم  وهي  :: VOLUMEالحجم

  األكثر   الخاصية  تكون  قدو  المصادر،  من  يوميا    جمعها   يتم  التي  البيانات  من  التيراباتيت  عدد  فهو  ؛الضخمة  البيانات  ضمن  من  تحديدها 
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  حيث  بايت. باإلكسا  أو بايت بالبيتا  عادة يقاس بل معينة؛ كمية يحدد ال بالضخمة وصفها  أن وكما  الضخمة، البيانات  تحليل في أهمية

 البيانات   وتعتبر   الناتجة،  والمعلومات  للتحليل  المتاحة  البيانات  من  ميتابايت  40.000  إلى  يصل   ما   على  اإللكتروني   العالم  يحتوي

  الموجودة   البيانات  من  90%  أن  ويقدر  البيانات،  وتحليل  مسح  خالل  من  ةالقيم  خلق على  تعمل  التي  التقنيات  من  القادم  الجيل  الضخمة

 .البيانات تزايد في كالهما  ساهم بشر أيدي وعلى أجهزة بواسطة األخيرتين، السنتين خالل استحدثت قد اليوم العالم في

  الباحثين  من والمهتمين ينالمستخدم جميع معاونة في تساهم التي ،الناتجة البيانات هذه في التنوع به والمراد  : :VARIETY التنوع

  أبحاثهم،   تلمجاال  المناسبة  البيانات  اختيار  على  للعمل  المحللين  أو  البيانات  من  الضخم  العدد  على  تعتمد  وهي  التقنيات،  مطوري  أو

  الصور مثل: الممنهج، غير طابعها  من تأتي مهيكلة ونصف بيانات قواعد في مهيكلة  وغير  مهيكلة بيانات بين ما  البيانات هذه  تنوعو

  وتتطلب   وغيرها؛ (GPS) الخرائط   وبيانات  المكالمات  وسجالت  القصيرة  والرسائل  الفيديو  وأشرطة  الصوت  وتسجيالت  ومقاطع

 .والتحليل للتجهيز مناسب شكل في  لتهيئتها  وجهدا   وقتا  

: الدقة، والجودة والموثوقية للبيانات ألصحاب القرار،  يعنيهذا البعد، و (IBM) لقد أضافت شركة ::Veracity الموثوقية -

 .شكاال  وطرق ا جديدة لمعالجة بياناتها بما يعزز صناعة القرار الصحيح في المؤسسات المختلفةلذلك فإن البيانات الضخمة تتطلب أ

ات ضخمة؟ اإلجابة عن هذا السؤال ( جيجابايت، بيان 100والسؤال المطروح في هذا الجانب: هل نعتبر البيانات التي حجمها )

( جيجابايت في الدقيقة 100يعتمد على صفتي التسارع والتنوع للبيانات الضخمة، فمثال  إذا كنا نريد الحصول على بيانات بمعدل )

 .فيمكن أن نطلق عليها بيانات ضخمةونحتاج إلى معالجتها أو تخزينها بالسرعة نفسها، 

 :مصادر البيانات الضخمة في

 .مثل: مشاهدات الصفحة، وعمليات البحث، وقراءة التعليقات...إلخWeb Data بيانات الويب •

 .ومنشورات فيس بوك....إلخ  ، واألخبار،البريد اإللكتروني مثل:Text Dataالبيانات النصية •

 .البيانات الضخمة؛ لذا تعد من لبياناتحيث تعد مصدرا متناميا لTime and Location  Dataبيانات الوقت والموقع   •

زينب   )الرباعي سليمان،  مثل: فيس بوك، ولينكد إن، وتويتر، وإنستجرام  Social Network Dataبيانات الشبكة االجتماعية   •

 . (2018 الطيب،

تتميز بكبر حجمها وتنوعها وسرعة إنتاجها وتدفقها، واالعتماد    الحقة ثورة  البيانات الضخمة التيومما سبق نؤكد على ضرورة م

  SAPو  Apache على البيانات ذات الثقة منها، وتحليلها من خالل األنظمة والتقنيات الخاصة بتحليل البيانات الضخمة مثل   

HANA  و  Hadoopمنها في االستفادة  أجل  ال  ؛ من  ودعم تقديم  أن    خدمات  إال  القرار،  هذه    Hadoopاتخاذ  أشهر  من  يعد 
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معالجة البيانات الضخمة بشكل موزع مثل نصة برمجية مفتوحة المصدر مكتوبة بلغة الجافا لتخزين ووهو برنامج أو م  ،التقنيات

 .ثم توزيع عملية المعالجة على هذه األجهزة لتسريع نتيجة المعالجة ن بيانات ضخمة على عدة أجهزة ومنتخزي 

إن البيانات الضخمة  :(2015، ، عز الدين بودربانناجية قموح) البيانات الضخمة في دائرة تخصص علم المكتبات والمعلومات 

ا والمعلومات  بينها تخصص المكتبات  ومن  والمهن،  التخصصات  من  العديد  مع  ومعالجة  تتقاطع  يقوم أصال على حصر  لذي 

  بالنسبة لمؤسسات المعلومات وكما حددها رانجانثان وتاحة المعلومات، وهو ما يجعله يتقاطع مع هذا المفهوم الحديث نسبيا.  وإ

لخارجي، وتتأثر بمختلف التطورات، وعلى هذا األساس يجب تحديد الرؤية الخاصة بمفهوم البيانات الضخمة تؤثر بالمحيط ا  فهي

كما  بحد ذاته على أساس أنه يفرض استخدام األدوات والتقنيات الجديدة،    ا قائم  ا ضمن هذا المجال، حيث يجب اعتباره تخصص 

ات والمعلومات في كونهما يعمالن على إدارة ومعالجة البيانات المتزايدة  يمكن تحديد نقطة التقاطع بين البيانات الضخمة والمكتب

من    التجميع-1  دراج أهم النقاط للتقاطع فيما بينهما كما يلي:ة االحتياجات الالزمة. كما يمكن إفي الوقت المناسب، من أجل تلبي

ما  المعالجة: من خالل تنظيم وتحليل هذه  -2  خالل تحديد أدوات وطرق االلتقاط. البيانات باستخدام معايير الوصف واستخدام 

 اإلتاحة: وذلك من خالل تشاطر هذه -3يعرف باألنطولوجيات، كل هذا لتحقيق الترابط بين البيانات وجعلها جاهزة لالستخدام.  

التي تطرحها   والبحث، والعمل الدائم على حفظ البيانات من خالل مواجهة مختلف التحديات  البيانات وتوفير واجهات المساءلة

 . تنظيم النفاذ ... وغيرها والخصوصية وملكية هذه البيانات، وأمن البيانات، وقضية تضخم البيانات، 

ا    يعتبر  شك أن تحليل األحجام الهائلة والمتنوعة من البياناتال    (2018،  سعد بن سعيد الزهري)البيانات الضخمة    تحليالت  أمر 

ا من األدوات التقنية التي تختصر الوقت والجهد   صعب ا للغاية، وقد يفوق مقدرة البشر، من هنا أفرزت الثورة التكنولوجية بعض 

في التحليل، وتستطيع تحويل البيانات الخام إلى معلومات ذات صبغة وقيمة يمكن اإلفادة منها، ومن أهم برامج تحليل البيانات 

Hadoop هرها إال أن أشMapReduce , GridGain, HPPCC, Storm, SAP HANA    حيث تعمل هذه البرامج على

البيانات   والتعلم ، وخوارزميات التحليل، وهندسباستخدام مبادئ الفهرسة الدالليةتحليل سمات وصفات  ة استخالص السمات، 

 . اآللي

بصورة عميقة، كما أنها تساعد على اتخاذ  الضخمة في فهم متطلبات العمالء تساهم البيانات: مكاسب تحليالت البيانات الضخمة

 المعلومات من قواعد البيانات. بح وتقليل الفقد في حالة استخالصالقرارات، ورفع الكفاءات، وتحقيق الر 

 أهمية تحليل البيانات الضخمة في المكتبات ومراكز المعلومات: 
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والمعلوما   المكتبات  أخصائيو  البحوث  يحتاج  على  تؤثر  أن  يمكن  وكيف  الضخمة  البيانات  أساسيات  معرفة  إلى  ت 

لقد  . وال تقتصر أهمية البيانات الضخمة على البحوث األكاديمية فحسب، بل على العمل اليومي ألخصائيي المكتبات  األكاديمية،

من    اء المكتبات في أعمال المكتبة اليومية؛أثرت التطورات الحديثة لتطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بالفعل على أمن

أجل توفير خدمات فاعلة للمستفيدين من المكتبة، فمع بداية ظهور البيانات الضخمة أصبح من المهم اآلن ألخصائيي المكتبات أن 

أساسيات البيانات   يكونوا على دراية بكيفية جعل البيانات الضخمة أكثر فائدة باإلضافة إلى تسهيل الوصول إليها، وكذلك معرفة

  من  البيانات الضخمة من أجل تطوير مجموعة  ضا استخدام تحليليمكن أيوواألدوات المستخدمة لتخزينها وتجميعها وتحليلها،  

همية البيانات الضخمة أ  ويمكن أن نستعرض فيما يلي  .وتتبع استخدام مواد المكتبة من قبل المستفيدين وما إلى ذلك  المكتبات،

 :مكتبات ومراكز المعلومات فيما يليال وتحليلها في

القصور، - أوجه  معالجة  طريق  عن  أفضل  بشكل  المجموعات  في  إدارة  الفرصة  القرار  متخذي  أمام  تقييم   ليصبح 

 .المجموعات وتنميتها بشكل جيد

 .تجاه مجموعات المكتبة د قواعد بيانات خاصة بالمستفيدين؛ لالستفادة منها في دراسة سلوكهمإعدا المساعدة في -

عن طريق توفير قاعدة بيانات واحدة تشتمل على كافة بيانات العاملين بالمكتبة من   ،تنمية الموارد البشرية بالمكتبة -

 إلخ( ...خبراتهم  -تخصصاتهم -االجتماعيةحاالتهم  -حيث: )أنواعهم

م القرار اكتشاف الموارد البشرية المتاحة لديهيمكن للمسؤولين ومتخذي    (2018)يونس الشوايكة،  وبتحليل هذه البيانات -

 .إعادة توزيعهم داخل أقسام المكتبة واألنشطة المختلفة بها  بصورة جيدة ومبتكرة، تساعدهم في

 والتخطيط الجيد لتقديم خدمات جديدة. مات المعلومات المتاحة بالمكتبةتطوير خد -

الباحثة أن   بيانات كبيرة الحجم  ضخمةالبيانات ال )وترى  البيانات   وتتولّد بسرعة عالية بنمط ال  هي عبارة عن    يناسب تركيبة 

أشخاص وسجالت البيانات وعمليات يدوية وغير يدوية   ومن) التقليدية، وتستوجب نظاما معقدا من البيانات مع نظم المعلومات

مجموعة من العناصر المتداخلة    فالبيانات الضخمة هي  .ويقوم هذا النظام بدوره بمعالجة البيانات والمعلومات في أي منظومة

لدعم اتخاذ التي تعمل مع بعضها البعض لجمع ومعالجة وتخزين وتوزيع المعلومات المتوفرة عن موضوع ما بشكل منهجي  

الحال الوقت  في  واضح  لبناء تصور  ككل  المنظمة  في  والتحليل  والتحكم  التنظيم  ولدعم  ومستقبالالقرار  البيانات   ،ي  توفر  كما 

الخدمات ولمعلومات واالتصاالت،  ا، وقطاع األموال، وتكنولوجيا  طاعات واسعة ومختلفة مثل التعليمالضخمة فرصا كبيرة لق

ل مجاال مهما للعلوم واالبتكار؛ فعلى سبيل المثال، تستخدم البيانات الضخمة في التجارب العلمية للحصول العامة، والتأمين، وتشك
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في اآلونة   ظ الباحثةوتالح   .على نتائج أفضل. وفي البحوث في مجال العلوم الطبيعية وفي الزراعة وصناعات الغاز والبترول

المتناميا االستخدام  الض   ألخيرة، زيادة  الباحثين في قطاع للبيانات  قبل  من  العلمي  البحث  في  وتحليالتها  والتركيز عليها  خمة 

 . ماتالمكتبات ومراكز المعلو

 :  * مفهوم األخالق

كما توجد كلمة   Moralأخالق( جمع )خلق( لكنها تستخدم للداللة على علم معين ويقابلها في اإلنجليزية كلمة تعني كلمة )

وكلمة آداب استخدمت للداللة   (واآلداب  –تربية كلمتان هما )األخالق  . وتوجد في ال مشتقة من اليونانية  وهي   Ethicأخرى هي

 .  م(1976)عبد الرحمن بدوي، على الحكم القصار والجمل التي تعبر عن المعاني األخالقية

دف اآلداب العامة  مة بمعنى واسع لترانسان في الحياة وهنا تستعمل الكلأيضا على قواعد السلوك وطريقة اإلوتدل كلمة أخالق  

التي تعني     Moralsالتي ترادف الكلمة ذات األصل الالتيني   Ethicsفي الكلمة األجنبية ذات األصل اليوناني    ونجد هذا المعنى

العرب )والخلق   الخلق( يقول ابن منظور في لسانفي اللغة العربية )األخالق( من )و  .د ت( )إمام عبد الفتاح أمام، اآلداب العامة

التنزيل )وإنك لعلى خلق عظيم  (وأعني الطبيعةالخليق   ، يقال لجمع أخالق وال يكسر على غير ذلك، والخلق السجية( واوفي 

ن الالم هو  والخلق بضم الخاء وسكو  .ليس شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق  ، وفي الحديثخالص المؤمن وخالق الفاجر

افها ومعانيها المختصة بها منزلة، ولها أوصاف وهي نفسه وأوص  ،، والحقيقة أنه لصورة اإلنسان الباطنةوالسجيةالدين والطبع  

. بن منظور، دا)، والثواب والعقاب يتعلقان بأوصاف الصورة الباطنة أكثر مما يتعلقان بأوصاف الصورة الظاهرة حسنة وقبيحة

 ت( 

ا فلوكييه فيعرف  أم  .ن األخالق هي تحديد السلوك اإلنسانيه في قوله )إن الذي يوجزتعريف آخر لألخالق هو تعريف لوس  وهناك  

   .( 10-9ص ،عبد الرحمن بدوي) (ي بمراعاتها يبلغ اإلنسان غاياتهالتاألخالق بأنها )مجموعة قواعد السلوك 

على ما تقدم )هو العلم الذي يبحث فيما ينبغي أن يكون عليه اإلنسان وما ينبغي أن يعمل    وعلم األخالق كما ترى الباحثة بناء

، فعلم  مجموع األفكار يشكل علم األخالقو   ،وعادة ما يستعين اإلنسان بالفكر لمعرفة القواعد والقوانين التي تنظم سلوكه وآماله

األ مصدر  في  يبحث  منها األخالق  والغاية  عليها  والبحث  أ  ،عمال  يبحث  األخالق  االختياريةوعلم  اإلنسان  أعمال  في  ، يضا 

   .(2000)الحاج كميل، ، وفي الحكم األخالقي وفي العواطف ومظاهرها في الحياةومصدرها 
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واإلنترنت  المعلومات  بدر،  أخالقيات  أنور  اإلنترنت    :م( 1998)أحمد  أصبحت  معلومات،  مجتمع  إلى  المجتمع  تحول  أن  بعد 

وتكنولوجيا المعلومات وثيقة الصلة بتخصص المكتبات والمعلومات، مما أوجب وضع أخالقيات تحكم التعامل مع هذه التكنولوجيا 

كالت التي تسببها والتي تتنافى  الحديثة ولم يقتصر اإلنتاج الفكري العربي بصياغة أخالقيات التعامل مع االنترنت بل تعرض للمش 

المواد وعتداء على الخصوصية،  واالالتجارة غير المشروعة،  ومع الدساتير والتشريعات األخالقية كالبيانات غير الصحيحة،  

 .نترنتوالتجسس، والسرقة، وغير ذلك من جرائم اإلمد،  والتخريب واإلهمال المتعمد وغير المتعالمشجعة على العنف والجريمة،  

يتلخص الدور التربوي والتعليمي للمكتبات في توفير مصادر المعرفة، وتدعيم المناهج الدراسية، :  التعريف  :لمكتبة الجامعية ا

طالع، وتنمية المهارات والقدرات التي تساعد على سرعة ثية، وتنمية عادة القراءة واالوتوفير المعلومات، وتدعيم األنشطة البح 

  التعلم.

وتلعب المكتبات على مستوى الجامعة دورا  محوريا  في النهوض بالتعليم والبحث العلمي، حيث تشارك هذه المكتبات بفعالية في 

وخادم  الجامعة،  أو  لألكاديمية  تابع  ككيان  وذلك  ككل،  األكاديمية  المنظومة  في  رئيسيا   وتمثل عصبا   التعليمية،  العملية  صلب 

التعليمية، وفي الوقت ذاته ككيان له ذاتيته وتفرده، واستقالليته كشريك فعال للمكتبات الوطنية، في   ألهدافها، وداعم لسياساتها 

 . ( 144ص ،أحمد بدر)منظومة أكبر تتعدى الدور المؤسسي إلى اإلطار القومي 

أن المكتبة الجامعية ليست  والباحثة تالحظ أنه على الرغم من تعدد تعريفات المكتبة الجامعية، إال أنها تتفق في مجموعها على   

،  ها مجموعة من األمناء والمعاونينالدوريات ...إلخ( يقوم عليها ويهتم ب-، أو مجرد مجموعات من المواد المكتبية )الكتبمكانا  

خدم مهمتها  رسالة  الجامعية  فللمكتبة  هذا،  من  وأشمل  أهم  العلميولكنها  والبحث  الجامعي  التعليم  المناهجة  مساندة  وهدفها   ،  

، ومن ثم يجب أن  وهو ما يسمى بـ "التعليم الذاتي"والمقررات الدراسية وغرس وتنمية القدرة على الحصول على المعلومات  

،  وب علمي وتنظم بطريقة فنية سليمةتختار بأسلو،  والمسموعة والمرئيةتتوافر فيها مجموعة من أوعية المعلومات المقروءة  

ويقوم عليها مجموعة من ذوي التخصص المؤهلين تأهيال  عاليا ، حتى تتمكن من تقديم خدماتها لروادها من الطالب والباحثين 

واقتدار بكفاءة  بالجامعة  التدريس  هيئة   Online Dictionary for Library and Information(ODLS))  وأعضاء 

Science2008و) . 

أوناديل   يشير  السياق،  هذا  ومراكز   (Onadell Bly) باليوفي  الجامعية  المكتبات  كانت  الماضية  الثالثين عاما   أنه في  إلى 

مركز الحاسب اآللي يطور فالحاسب، وهما من اإلدارات التقليدية المستقلة بأي جامعة، يسيران بشكل متوازن كل في مساره،  

ويستخدم التكنولوجيا إلنتاج المعلومات، والمكتبة الجامعية أو األكاديمية تنظمها وتخزنها، وتسمح بإمكان الرجوع لها والحصول 
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 في االختفاء، حيث بدأ المساران في  األخير اتجه التوازي في المسارينعليها لمتابعة االطالع على مختلف المعارف. وفي العقد  

االندماج في مسار واحد، وقد بدأ هذا االندماج في الحدوث ببطء، ثم تزايد بصورة كبيرة في السنوات األخيرة، كما تزايد أيضا 

 سرعة اإلحساس بأهمية وضرورة هذا االندماج. 

تنهض األمم والدول،  بالعلمفيمثل البحث العلمي ضرورة علمية حياتية سواء في حياة األفراد أم في حياة الدول.  : البحث العلمي 

العلم أسس ومناهج. وهو ما   وبالعلم أيضا  تباد أمم ودول. والوصول إلى العلم واالنتفاع به أمر يستوجب البحث عنه. وللبحث عن

 : سوف تتحدث عنه الورقة فيما يأتي

. وللوقوف على مفهوم البحث ينبغي أوال  تحديد المدخل الرئيسي لدراسة أي موضوع  هذا التعريف هو : مفهوم البحث العلمي

معنى البحث ومعنى العلم. فكلمة “البحث” تأتي في اللغة العربية من الفعل بحث، وبحث عن الشيء أي فتش عنه أو سأل عنه.  

تبين يش والتنقيب عن مسألة معينة حتى تفتوعلى ذلك فإن البحث يعني الت 1من باب قطع وبحث عنه أي فتش عنه.  وبحث عنه

بحث في المصطلح ودراسة لموضوع  حقيقتها على أي وجه كان. وال يخرج تعريف البحث كاصطالح عن معناه اللغوي. فهو أيضا   

 .تبين حقيقتهمعين حتى ت

الميدانية الدراسة  الرابع:  أسلوببالوصفي   المنهج استخدام تم  الدراسة أهداف لتحقيق:  المحور   التحليل أساليب من  ا اعتباره 

محدد أو  ظاهرة عن ودقيقة  كافية معلومات  على المرتكز جل أ من  وذلك معلومة زمنية فترات أو فترة خالل ومن موضوع 

أداة االستبانة للظاهرة، واستخدمت فيه   الفعلية المعطيات مع ينسجم وبما  موضوعية بطريقة تفسيرها  معملية ث نتائج على الحصول

 . كوسيلة لجمع البيانات

)المكتب  يتكون مجتمع الدراسة من اختصاصيي  :مجتمع الدراسة -1  – غرب كردفان  ات بمكتبات جامعات قطاع كردفان 

ائية من ما عينة الدراسة فقد تم اختيارها بطريقة عشوشرق كردفان( وعدد من الباحثين. أ  –الدلنج    –السالم    –  كردفان

( فردا  أي ما  38)  استبيان على المستهدفين واستجاب  ( استمارة50مجتمع الدراسة، حيث قامت الباحثة بتوزيع عدد )

 %(.   95نسبته )

 االستبانة كوسيلة لجمع البيانات من عينة الدراسة. الميدانية: استخدمت الباحثة داة الدراسة أ -2

 

 41. ص 1990ام حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي. طبعة دار املعارف: القاهرة ، خمتار الصحاح، للشيخ األم - 
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االستبانة:  -3 للمبح   أرفقت  وصف  خطابا   الدرالباحثة  بعنوان  تنويرهم  فيه  تم  االستبانةوثين  استمارة  من  والغرض  ، اسة 

 : هما  وتكونت االستبانة من قسمين رئيسين

األول البيا   :القسم  الدراسة  تضمن  الشخصية ألفراد عينة  التعليمي،  نات  والمستوى  العمر  في  تمثلت  الوظيفي، والتي  المسمى 

 وسنوات الخبرة. 

ما تصفه كل  ليحددوا استجابتهم عفراد عينة الدراسة  ( عبارة طلب من أ12هذا القسم على )  احتوى   القسم الثاني: -

، ال  )أوافق بشدة، أوافق، محايد  عبارة وفق مقياس "ليكرت الخماسي" المتدرج الذي يتكون من خمسة مستويات

  (5على )  المحور األول احتوىيأتي:    العبارات على محاور الدراسة كما   ال أوافق بشدة(، وقد تم توزيع هذهأوافق،  

 ( عبارات.7على )عبارات، المحور الثاني احتوى 

لي لها جراء االختبار القب داة )االستبانة( وثباتها تم إمن أجل تحسين صدق األ  الثبات والصدق الظاهري ألداة الدراسة:  -4

ا وسالمة ووضوح عباراتها ساتذة الجامعات بغرض التحقق من صالحيتهكاديميين من أعن طريق عرضها على بعض األ

 وقد تم تحديثها بتعديالتهم قبل توزيعها على المبحوثين. 

تم حساب الثبات والصدق ألداة الدراسة من هذه العينة بموجب معادلة ارتباط ألفا كرو نباخ   الثبات والصدق اإلحصائي: -5

   اآلتي:وكانت نتائج اختبار معامل ارتباط كرو نباخ لهذه الدراسة كما في الجدول 

 حصائي ( الثبات والصدق اإل1جدول رقم )

 التفسير  القيمة المعامل 

 الدراسة تتميز بدرجة صدق عاليةفراد عينة إجابات أ 0.9 الصدق 

 عينة الدراسة تتميز بدرجة ثبات عالية إجابات أفراد  0.8 الثبات

 : بيانات الدراسة الميدانية  المصدر 

. وعليه فإن إجابات 0.5وهي أكبر من    0.9للصدق تساوي  من الجدول أعاله نالحظ أن قيمة معامل ارتباط ألفا كرو نباخ  

لثبات ن قيمة معامل ارتباط ألفا كرو نباخ لز بدرجة صدق عالية، وكذلك نالحظ أالدراسة على عبارات االستبيان تتمي فراد عينة أ

 . ةفراد عينة الدراسة على عبارات االستبيان تتميز بدرجة ثبات عالي. وعليه فإن إجابات أ0.5وهي أكبر من  0.8تساوي 

ختصارا  ا  يشار له ، والذي  لمعالجة البيانات إحصائيا    SPSSبرنامج    دراسة: استخدم في الاألساليب اإلحصائية المستخدمة -6

األسلوب  و  زمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية.بالعربية الح   وتعني (Statistical Package for Social Sciences)بـ:  
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بات عبارات االستبيان اإلحصائي المستخدم في تحليل هذه البيانات هو اختبار معامل ارتباط ألفا كرنباخ لمعرفة صدق وث

لداللة   2  اختبار مربع كايوالوسيط، والنسب المئوية،  واالشكال البيانية،  و  إلجابات،ل، والتوزيع التكراري  بالفرضيتين

وهو أحد البرامج الموفرة ضمن حزمة أوفيس   ،للعمليات الحسابية  Excelبرنامج   دم استخ   كما   جابات،الفروق بين اإل

 للعمليات الحسابية.  ومخصص

 : خصائص عينة الدراسة: العمر ألفراد عينة الدراسة - أ

 ( التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة وفق متغير العمر 1الشكل رقم )

 

 المصدر: بيانات الدراسة الميدانية 

  نالذي، يظهر من خالله أن غالبية األفراد المبحوثين فراد عينة الدراسة حسب العمر( الذي يوضح أ1الشكل رقم )

سنة( حيث بلغ   40 -  31%، يليهم الفئة العمرية من )39( فردا  بنسبة  15سنة( بلغ عددهم )  50 - 41يمثلون الفئة العمرية )

أخيرا  و%، 13بنسبة  أفراد( 5سنة( حيث بلغ عددهم ) 30العمرية من )أقل من  %، ثم يليهم الفئة37( فردا  بنسبة 14عددهم )

 %. 10.53بنسبة  أفراد( 4( بلغ عددهم )51الفئة العمرية من )أكثر من 

 تمتاز بالنضج العقلي.  التي فئةالهم من فبالتالي وسنة  30فراد عينة الدراسة تتراوح أعمارهم أكثر من تالحظ الباحثة أن أغلب أ

 : لمؤهل العلمي ألفراد عينة الدراسةا -ب 

 ( يوضح التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة وفق متغير المؤهل العلمي 2الشكل رق )
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 : بيانات الدراسة الميدانية المصدر 

المؤهل  يهم فراد الدراسة لدعينة الدراسة حسب المؤهل العلمي أن غالبية أفراد لذي يوضح أاأعاله ( 2يتضح من الشكل رقم )

يليهم األفراد من ذوي المؤهل العلمي ماجستير حيث ثم %، 63( فردا  وبنسبة 24حيث بلغ عددهم ) "درجة الدكتوراهالعلمي "

وبنسبة   أفراد( 5%، ثم يليهم األفراد من ذوي المؤهل العلمي الدبلوم العالي حيث بلغ عددهم )22وبنسبة  أفراد( 8بلغ عددهم )

 %. 10.53وبنسبة  أفراد( 4ريوس حيث بلغ عددهم )و%، ثم يليهم األفراد من ذوي المؤهل العلمي بكال13.16

وق مما يدل على أنهم مؤهلون لإلجابة على موضوع  تالحظ الباحثة أن غالبية أفراد العينة مؤهلهم العلمي ماجستير فما ف

 الدراسة.   

 فراد عينة الدراسة. المركز الوظيفي أل -ج

 ( يوضح التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة وفق المركز الوظيفي. 3الشكل رقم )
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 : بيانات الدراسة الميدانية المصدر 

فراد عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي أن أفراد العينة الذين يشغلون ( أعاله الذي يوضح أ3)  يتضح من الشكل رقم

تي في المرتبة الثانية الذين %(، ثم يأ 50، أي بنسبة )( فردا  من أفراد العينة19إذ بلغ عددهم )  "؛مكتبةالمساعد أمين  "  :وظيفة

نائب  "يليهم األفراد الذين يشغلون وظيفة    ، ثم%(26بنسبة )أفراد، أي  (  10حيث بلغ عددهم )  "مكتبةالأمين  "يشغلون وظائف  

   %(. 24بنسبة )أي  ،من أفراد العينة أفراد( 9حيث بلغ عددهم ) "مكتبةالأمين 

دل على ممارستهم للعمل المكتبي ودرايتهم أفراد العينة يشغلون وظائف ت  تالحظ الباحثة من خالل هذه المعطيات أن غالبية

 التام لموضوع الدراسة.      

 : فراد عينة الدراسةسنوات الخبرة أل-د

 ( التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة وفق سنوات الخبرة4يوضح الشكل رقم )

 

 : بيانات الدراسة الميدانية المصدر 

أفراد لديهم الخبرة (  7ك )عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة أن هنا   فرادعاله الذي يوضح أأ(  4يتضح من الشكل رقم )

( فردا   16سنوات( بلغ عددهم )  10إلى    6، بينما الذين لديهم خبرة من )% من المجموع العام18، أي بنسبة  سنوات(  5قل من  )أ

%، والذين لديهم خبرة من 22بنسبة    أفراد، أي(  8سنوات( بلغ عددهم )  15إلى    11%، والذين لديهم خبرة من )42بنسبة  أي  

  فردين وهم (  2( عددهم )ةسن  21ثر من  كما بلغ الذين لديهم خبرة )أبين%،  13أفراد وهم بنسبة  (  5( بلغ عددهم )سنة  20إلى    16)

 %. 5بنسبة 

سبة ومعقولة في مما يؤكد أن أفراد العينة لديهم خبرة منا   ،سنوات  6فراد العينة خبرتهم أكثر من  تالحظ الباحثة أن أغلبية أ

 درايتهم لموضوع الدراسة. وسهم في مساعدتهم  العمل بالمكتبات ت
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 : الدراسةاقشة نتائج عبارات محاور عرض ومن -7

فراد عينة الدراسة حول كل عبارة من  ت محاور الدراسة إلى معرفة آراء أتهدف الدراسة من خالل تحليل ومناقشة عبارا

جتمعة،  العبارات المتعلقة بالمحور، ويتم حساب الوسيط وقيمة مربع كاي إلجابات أفراد عينة الدراسة لكل عبارة وللعبارات م

(  1،  2،  3،  4،  5( إلى متغيرات كمية )أوافق، محايد، ال أوافق، ال أوافق بشدةأوافق بشدة،  سمية )حيث تم تحويل المتغيرات اال

 : غ البيانات وكانت النتائج كاآلتيوتم تفري ،على الترتيب

 البيانات الضخمة( )  :ول المحور األ تحليل ومناقشة عبارات  -1

 .  تماشيا مع ثورة البيانات الضخمة  /المكتبات الجامعية تتيح برمجيات التعامل مع المعلومات اإللكترونية للباحثين1

 لمكونة للمحور األول. النسب المئوية الستجابات أفراد العينة عن العبارة األولى االتكرارات و: يوضح (1)شكل بياني رقم  

 

 المصدر: بيانات الدراسة الميدانية 

يوافقون بشدة على أن المكتبات   %،47  أي بنسبة  من جملة أفراد العينة( فردا   18)  ( يتضح أن1من الشكل البياني رقم ) 

(  6)  يوافقون على ذلك، بينما %  37  أي بنسبة منهم  ( فردا   14)كما أن    .الجامعية تتيح مصادر المعلومات اإللكترونية للباحثين

   .ن% محايدو16 أي بنسبة من جملة المبحوثين أفراد

 . تماشيا مع ثورة البيانات الضخمة  ية للباحثين المكتبات الجامعية تتيح برمجيات التعامل مع المعلومات اإللكترون  نإ

المعلومات  مع    ن على أن المكتبات الجامعية تتيح برمجيات التعاملوافق بشدة( يوافقو% )أوافق + أ  84مما سبق نستنتج أن  

بما يتماشى مع ثورة للتطورات التكنولوجية والتقنية    وهذا يدل على مواكبة المكتبات الجامعية السودانية  ؛اإللكترونية للباحثين

   .البيانات الضخمة
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بالمكتبة  البيانات الضخمةإمكانية توظيف تحليالت    /2 القرار  الجامعية ودعم متخذي  ينعكس    ، لتطوير خدمات المكتبات  مما 

 البحث العلمي. ى الباحثين وبشكل مباشر عل

 . للمحور األول ( يوضح التكرارات والنسب المئوية الستجابات أفراد العينة عن العبارة الثانية  2شكل بياني رقم )

 

 الميدانية. المصدر: بيانات الدراسة 

بشدة على إمكانية توظيف  يوافقون    %، 47  أي بنسبة   من جملة أفراد العينة( فردا   18عدد )  ( يتضح أن2من الشكل البياني رقم )

مما ينعكس بشكل مباشر على الباحثين    ،لتطوير خدمات المكتبات الجامعية ودعم متخذي القرار بالمكتبةالبيانات الضخمة  تحليالت  

 العلمي. البحث و

(  2) ، بينما %5 أي بنسبة من جملة المبحوثين محايدين فردان( 2) يوافقون على ذلك، بينما  %43 بنسبة منهم( فردا   16)كما أن 

لتطوير خدمات المكتبات البيانات الضخمة  إمكانية توظيف تحليالت  على  يوافقون بشدة    %5  بنسبةأي    من جملة المبحوثين  فردان

 القرار وفي أغراض البحث العلمي. ودعم متخذي الجامعية 

وافق بشدة( يوافقون بشدة على أنه يتم توظيف المعلومات اإللكترونية في أغراض البحث ق + أ% )أواف 90مما سبق نستنتج أن 

 العلمي.

الم/3 البيانات الضخمة وتحليالتها في  بالقيود األخالقية إلتاحة  الكافي  لديهم اإللمام  والباحثون  الجامعية وفي  الطالب  كتبات 

 البحث العلمي. 
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لمحور الفرضية  النسب المئوية الستجابات أفراد العينة عن العبارة الثالثة  : يوضح التكرارات و( 3)شكل بياني رقم  

 . ولىاأل

 

 المصدر: بيانات الدراسة الميدانية 

ن  فقون بشدة على أن الطالب والباحثي% من جملة أفراد العينة يوا 5 بنسبةوهم  فردين( 2) ( يتضح أن3من الشكل البياني رقم )

  بنسبةوهم    أفراد(  10)كما أن  تحليالتها في المكتبات الجامعية،  خالقية الستخدام البيانات الضخمة ولديهم اإللمام الكافي بالقيود األ

%  43  بنسبة وهم  ( فردا   16)ن، وأن  دووثين محاي% من جملة المبح 10  بنسبة  أفراد وهم(  4)  % منهم يوافقون على ذلك، بينما 26

تاحة البيانات إل  مية وضع وتفعيل القيود األخالقيةن لديهم اإللمام الكافي بأه يوافقون على أن الطالب والباحثيمن جملة المبحوثين ال

     .اإلفادة منها في المكتبات الجامعية والبحث العلمي سبلمع   الضخمة وتحليالتها 

  لقيودان لديهم اإللمام الكافي بأهمية   يوافقون على أن الطالب والباحثي% )ال أوافق + ال أوافق بشدة( ال59مما سبق نستنتج أن  

 اإلفادة منها في المكتبات الجامعية وفي البحث العلمي    تاحة البيانات الضخمة وتحليالتها مع سبل إل األخالقية

لديهم  /4 بالسودان  الجامعية  المكتبات  أمر  موحد القائمون على  معيار أخالقي  بأهمية وضع  التام  يكون   اإلدراك    بمثابة   وأن 

 . يتماشى مع ثورة البيانات الضخمة   بماا بشكل قانوني عليه مواصفات يلتزم الجميع بها ويعتمد

 . ولى الفرضية األ لمحور النسب المئوية الستجابات أفراد العينة عن العبارة الرابعة  : يوضح التكرارات و(4)شكل بياني رقم  
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 المصدر: بيانات الدراسة الميدانية 

ن القائمي/% من جملة أفراد العينة يوافقون بشدة على أن  58  بنسبة وهم  ( فردا   22عدد )ال  ( يتضح أن4من الشكل البياني رقم ) 

يكون بمثابة مواصفات يلتزم الجميع  اإلدراك التام بأهمية وضع معيار أخالقي موحد على أمر المكتبات الجامعية بالسودان لديهم

% منهم يوافقون على 26 بنسبةوهم  دأفرا( 10)كما أن  ؛بما يتماشى مع ثورة البيانات الضخمة بها ويعتمد   عليها بشكل قانوني

% من جملة المبحوثين ال  5  بنسبة  فردين وهم(  2)ن، وأن  % من جملة المبحوثين محايدو11  بنسبة  أفراد وهم(  4)  ذلك، بينما 

 .يوافقون على ذلك

ن على أمر المكتبات الجامعية بالسودان يؤمنون  شدة( يوافقون بشدة على أن القائمي% )أوافق + أوافق ب 84مما سبق نستنتج أن  

موحد وبأهمية   أخالقي  معيار  ويعتمد    ضع  بها  يلتزم الجميع  مواصفات  بمثابة  قانونيعليهيكون  بشكل  ثورة    ا  مع  يتماشى  بما 

 .البيانات الضخمة

من البيانات وتحليالتها تعمل بكفاءة  يرة  لمعالجة الكميات الكب ( برمجيات معالجة)  تتطلب البيانات الضخمة تقنيات استثنائية /5

 . لذلك  عالية ضمن الوقت المسموح به

لمحور الفرضية  النسب المئوية الستجابات أفراد العينة عن العبارة الرابعة  : يوضح التكرارات و(5)شكل بياني رقم 

 . ولىاأل
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 : بيانات الدراسة الميدانية المصدر 

 البيانات الضخمة  أن % من جملة أفراد العينة يوافقون بشدة على5 بنسبة فردين وهما ( 2) ( يتضح أن5من الشكل البياني رقم )

، كما  ضمن الوقت المسموح به لذلكوتعمل بكفاءة عليه  تقنيات استثنائية لمعالجة الكميات الكبيرة من البيانات وتحليالتها    تتطلب

( فردا  26)ن، وأن  % من جملة المبحوثين محايدو16  ) ( فردا  بنسبة  % منهم يوافقون على ذلك، بينما 11  بنسبة   أفراد وهم(  4)أن  

 .لة المبحوثين ال يوافقون على ذلك% من جم5 بنسبةوهم 

يرة من  تقنيات استثنائية لمعالجة الكميات الكب  تتطلب   البيانات الضخمة أن  % )أوافق + أوافق بشدة(  68مما سبق نستنتج أن  

   . ضمن الوقت المسموح به لذلكالبيانات وتحليالتها وتعمل بكفاءة عالية 

كتبات  في الم تاحة البيانات وسبل اإلفادة منهاالقوانين والمواثيق المنظمة إل:  يل ومناقشة عبارات المحور الثانيتحل-2

 . الجامعية وفي البحث العلمي

مع أخالقيات  ي المكتبات الجامعية بما يتناسب إلتاحة البيانات وسبل اإلفادة منها ف/هنالك قوانين توضح المواثيق المنظمة 1

 . يا مع الثورة البيانية الضخمةاستخدام هذه البيانات الضخمة للباحثين وفي البحث العلمي تماش

 للمحور الثاني. لمكونة األولى االنسب المئوية الستجابات أفراد العينة عن العبارة : يوضح التكرارات و(1)شكل بياني رقم  
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 بيانات الدراسة الميدانية المصدر:  

% من جملة أفراد العينة ال يوافقون بشدة على أن 53 بنسبة وهم ( فردا  18عدد )ال ( يتضح أن1من الشكل البياني رقم ) 

%  37 بنسبة وهم ( فردا  14)كما أن ية إتاحتها في المكتبات الجامعية، هنالك قوانين تنظم سبل اإلفادة من البيانات الضخمة وكيف

فادة ك قوانين تنظم كيفية اإلعلى أن هنال ،ن% من جملة المبحوثين محايدو5 بنسبة وهم  أفراد( 6) منهم يوافقون على ذلك، بينما 

 .الجامعية للباحثين والبحث العلميفي المكتبات  من تحليالت البيانات الضخمة

هنالك قوانين توضح المواثيق المنظمة إلتاحة البيانات وسبل  على أن وافق بشدة( % )ال أوافق + ال أ5بق نستنتج أن مما س

يا مع  في البحث العلمي تماشم هذه البيانات الضخمة للباحثين مع أخالقيات استخدا ناسب اإلفادة منها في المكتبات الجامعية بما يت

 .الثورة البيانية الضخمة

 . انين اإلنترنت والنشر اإللكترونيبالمكتبات الجامعية محمية بقو البيانات  فإن االنفجار في حجم البيانات على الرغم من /6

 ئوية الستجابات أفراد العينة عن العبارة الثانية المكونة للمحور الثاني. ( يوضح التكرارات والنسب الم2شكل بياني رقم )
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 المصدر: بيانات الدراسة الميدانية. 

البيانات  % من جملة أفراد العين10  بنسبة  أفراد وهم(  4عدد )ال  ( يتضح أن2من الشكل البياني رقم ) ة يوافقون بشدة على أن 

  بنسبة  أفراد وهم(  6)كما أن    ،ثورة البيانات الضخمةبالمكتبات الجامعية محمية بقوانين اإلنترنت والنشر اإللكتروني تماشيا مع  

%  53 بنسبةوهم ( فردا  20)ن، وأن % من جملة المبحوثين محايدو5 بنسبة أفراد وهم( 3) % منهم يوافقون على ذلك، بينما 16

بالمكتبات    يوافقون  بشدة على أن البيانات% من جملة المبحوثين ال13  بنسبة  أفراد وهم(  5)بينما    ،ال يوافقون  من جملة المبحوثين

 الجامعية محمية بقوانين اإلنترنت والنشر اإللكتروني. 

بالمكتبات الجامعية غير محمية  % )ال أوافق + ال أوافق بشدة( يوافقون بشدة على أن الوثائق اإللكترونية    66مما سبق نستنتج أن  

 .جود قوانين تنظم كيفية استخدامها بقوانين اإلنترنت والنشر اإللكتروني لعدم و

 . نات الضخمة في المكتبات الجامعية إلتاحة البيا / الباحثون لديهم دراية تامة بالجوانب األخالقية3

 الستجابات أفراد العينة عن العبارة الثالثة المكونة للمحور الثاني. النسب المئوية : يوضح التكرارات و(3)شكل بياني رقم  
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 المصدر: بيانات الدراسة الميدانية 

ن ة يوافقون على أن الطالب والباحث% من جملة أفراد العين11  بنسبة  أفراد وهم (  4عدد )  ( يتضح أن3من الشكل البياني رقم )

( فردا  14)ن، وأن  % منهم محايدو21  بنسبة   أفراد وهم(  8)، كما أن  البيانات الضخمةلديهم معرفة بالجوانب األخالقية إلتاحة  

أن  % من جملة المبحوثين ال يوافقون على31  ( فردا  بنسبة12) % من جملة المبحوثين ال يوافقون على ذلك، بينما  37  بنسبة وهم  

   .المكتبات الجامعيةلبيانات الضخمة في لدى الباحثين معرفة بالجوانب األخالقية إلتاحة ا

ونية إلتاحة البيانات القان  أن لدى الباحثين معرفة بالجوانب  % )ال أوافق + ال أوافق بشدة( يوافقون على  68مما سبق نستنتج أن  

  .ستخدامها في البحث العلميالضخمة وا

اإللكترونية في   يراعي األمانة العلمية في توثيقهم للبيانات  معظم الباحثين غم من ضخامة حجم البيانات إال أنعلى الر/4

 . أبحاثهم العلمية

: يوضح التكرارات والنسب المئوية الستجابات أفراد العينة عن العبارة الرابعة المكونة للمحور  (4)شكل بياني رقم  
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 بيانات الدراسة الميدانية   المصدر:

 % من جملة أفراد العينة يوافقون على أن معظم الباحثين  5 بنسبة  فردين وهم ( 2عدد ) ( يتضح أن4من الشكل البياني رقم )

 ن، بينما % منهم محايدو 11 بنسبة أفراد وهم ( 4)كما أن  عند استخدام وتوثيق المعلومات اإللكترونية األمانة العلمية، يراعي

ين ال يوافقون % من جملة المبحوث37 بنسبةوهم ( فردا  14)ال يوافقون، وأن  % من جملة المبحوثين  47 بنسبة وهم ( فردا  18)

في أبحاثهم العلمية على الرغم من وجود   معلومات اإللكترونيةعند توثيقهم للمعظم الباحثين باألمانة العلمية  بشدة على أن يتحلى

 .  ت ضخمة جدا على الشبكةبيانا 

  ى أن يراعي معظم الباحثين األمانة العلمية عند توثيقأوافق بشدة( ال يوافقون عل% )أوافق +  84مما سبق نستنتج أن 

 . في البحث العلميالمعلومات اإللكترونية 

 البيانات وتدفقها هناك لوائح داخلية بالمكتبات الجامعية تجرم مخالفي استخدامها في البحث العلمي.   لكبر حجم /5

النسب المئوية الستجابات أفراد العينة عن العبارة الخامسة المكونة  : يوضح التكرارات و(5)شكل بياني رقم  
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 بيانات الدراسة الميدانية   المصدر:

% من جملة أفراد العينة يوافقون بشدة على أن هناك لوائح  3  بنسبة   واحدا أي   ( فردا  1)  ( يتضح أن5ني رقم )من الشكل البيا 

% منهم يوافقون  11  بنسبة   أفراد وهم(  4)،  كما أن  لجامعية تجرم مخالفي استخدامها لضخامة حجم البياناتداخلية بالمكتبات ا

% من جملة المبحوثين  39 بنسبةأي ( فردا  15)ن، وأن % من جملة المبحوثين محايدو16 بنسبة أفراد وهم( 6) على ذلك، بينما 

ة % من جملة المبحوثين ال يوافقون بشدة على أن هناك لوائح داخلية بالمكتبات الجامعي31  بنسبة  أي  ( فردا  12)  ال يوافقون، بينما 

 .  خالفي استخدام المعلومات اإللكترونية على شبكة اإلنترنتتجرم م

لفي  هناك لوائح داخلية بالمكتبات الجامعية تجرم مخا  أن% )ال أوافق + ال أوافق بشدة( ال يوافقون على  70مما سبق نستنتج أن  

 في البحث العلمي.  استخدام البيانات وتحليالتها 

 اإللكترونية بالمكتبات الجامعية السودانية. قيات اإلتاحة القانونية للبيانات حول أخال /ال يوجد معيار موحد متفق عليه 6

 النسب المئوية الستجابات أفراد العينة عن العبارة السادسة المكونة للمحور الثاني : يوضح التكرارات و(6)شكل بياني رقم  
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 المصدر: بيانات الدراسة الميدانية 

ال يوجد معيار   ه% من جملة أفراد العينة يوافقون بشدة على أن  31  بنسبة أي  ( فردا   12عدد )  ( يتضح أن6من الشكل البياني رقم )

  ( فردا  بنسبة 16)موحد متفق عليه حول أخالقيات اإلتاحة القانونية للمعلومات اإللكترونية بالمكتبات الجامعية بالسودانية، كما أن  

%   11 بنسبة  أفراد أي( 4)فقون، وأن ايو % من جملة المبحوثين ال16 بنسبة  أفراد أي( 6)% منهم يوافقون على ذلك، وأن  42

القانونية إلتاحة المعلومات    هة المبحوثين ال يوافقون على أنمن جمل اإللكترونية ال يوجد معيار موحد متفق عليه حول األبعاد 

 بالمكتبات الجامعية السودانية.

ول أخالقيات الجوانب ال يوجد معيار موحد متفق عليه ح   ه% )أوافق + أوافق بشدة( يوافقون على أن  73مما سبق نستنتج أن  

 السودانية.  ية إلتاحة المعلومات اإللكترونية الضخمة بالمكتبات الجامعية القانونقية واألخال

الجامعية بالسودان لديهم   ن في قطاع المكتبات ضخمة جدا على الشبكة العنكبوتية إال أن العاملي  /على الرغم من وجود بيانات 7

 . استخدامها وتوثيقها في البحث العلميالقية إلتاحة البيانات عند بالجوانب األخمعرفة  

النسب المئوية الستجابات أفراد العينة عن العبارة السابعة المكونة للمحور  : يوضح التكرارات و( 7)شكل بياني رقم 
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 المصدر: بيانات الدراسة الميدانية 

البياني رقم )  ينة يوافقون بشدة على أن اختصاصيي % من جملة أفراد الع11  بنسبةوهم    أفراد(  4)  ( يتضح أن7من الشكل 

% منهم  13  بنسبة  أفراد وهم (  5)استخدام  المعلومات اإللكترونية، كما أن    معية بالسودان لديهم معرفة كافية بقوانينالمكتبات الجا 

% من جملة    34 بنسبةوهم ( فردا  13)ن، وأن % من جملة المبحوثين محايدو11 بنسبة أفراد وهم( 4) يوافقون على ذلك، بينما 

بينما  يوافقون عليه،  بنسبة 12)  المبحوثين ال  فردا   المبحوثي  31  (  من جملة  العاملين  %  أن  بشدة على  يوافقون  قطاع  ن ال  في 

 .  يدامها وتوثيقها في البحث العلم البيانات عند استخرفة بالجوانب األخالقية إلتاحة المكتبات الجامعية بالسودان لديهم مع

 

 :  النتائج

مع أخالقيات ي المكتبات الجامعية بما يتناسب  قوانين توضح المواثيق المنظمة إلتاحة البيانات وسبل اإلفادة منها ف.ال توجد  1

      .في البحث العلمي تماشيا مع الثورة البيانية الضخمةم هذه البيانات الضخمة للباحثين استخدا

 اإلفادة منها في المكتبات الجامعية وفي البحث العلمي. احة البيانات الضخمة وتحليالتها مع سبلإلت .تعزيز القيود األخالقية2

يكون بمثابة مواصفات   موحدأخالقي    اإلدراك التام بأهمية وضع معيار  القائمون على أمر المكتبات الجامعية بالسودان لديهم.3

 .اشى مع ثورة البيانات الضخمةيتم بما  ا بشكل قانونيعليه يلتزم   الجميع بها ويعتمد 

بشكل   مما ينعكس ،لتطوير خدمات المكتبات الجامعية ودعم متخذي القرار بالمكتبة البيانات الضخمة توظيف تحليالت إمكانية.4

 البحث العلمي. مباشر على الباحثين و

 .  الجامعية تتيح برمجيات التعامل مع المعلومات اإللكترونية للباحثين تماشيا مع ثورة البيانات الضخمة المكتبات.5
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دل على مواكبتها ولكن بدرجة متفاوتة وهذا ي  ية تتيح تحليالت البيانات الضخمةالدراسة أن المكتبات الجامعية السودان  بينت.6

 . الضخمة والثورة التكنولوجية لثورة البيانات

حثين والعاملين في ض البحث العلمي من قبل البا ايتم توظيفها في أغر  ات الضخمة وتحليالتها نتائج الدراسة أن البيان   أكدت .  7

 .قطاع المكتبات

در  حدى المصا ات الجامعية كإ اإللكترونية في المكتب  بينت أن الطالب والباحثين يدركون أهمية توفير وإتاحة البيانات  الدراسة.8

أن تعمل على تحليل هذه    الضخمة وعلى المكتبات الجامعية السودانية   ذات األهمية العالية لثورة البيانات والمعلومات   المرجعية

 .إلمكان ألهميتها في البحث العلميوفير البرمجيات التي تعين على ذلك بقدر االبيانات ومن ثم ت

قطا   المسؤولون.9 يؤمنون  في  بالسودان  المكتبات  الجامعية ع  بالمكتبات  وتحليالتها  الضخمة  البيانات  وإتاحة  اقتناء  بضرورة 

 .لمواكبة الثورة البيانية الضخمةللباحثين ويشددون على ذلك 

ولكن بدرجة متفاوتة  ة،  بدرجة كافية في المكتبات الجامعية السوداني  ال توجد معلومات إلكترونية متاحةالفئة المبحوثة أنه    أكدت .10

 . في المكتبات الجامعية السودانيةللعاملين في قطاع المكتبات و

أكدت الدراسة أنه ال توجد قوانين   ة للباحثين في المكتبات الجامعيةمن الضخامة الكبيرة في حجم البيانات المتاح   الرغم.على  11

وإنما هناك بعض االجتهادات من أمناء المكتبات    ،في المكتبات الجامعية السودانية  تنظم سبل االستخدام األمثلعتمدة  سودانية م

 في إتاحة لوائح داخلية تنظم العمل بالتركيز على قانون حق المؤلف.

 .نتانين النشر اإللكتروني واإلنترغير محمية بقو أن الوثائق اإللكترونية للبياناتالدراسة  أكدت . 12

اية التامة بتوثيق هذه المعلومات بناء على بعض الباحثين باألمانة العلمية في البحث العلمي ويرجع ذلك لعدم الدر  يتحلى. ال  13

   .(بيانات الدراسة )أيضا المالحظة من أمناء المكتبات

ة السودانية لعدم وجود القوانين التي تنظم  اإللكترونية بالمكتبات الجامعي ية تجرم مخالفي استخدام البيانات.ال توجد لوائح داخل14

 .  المكتبات وكذا كيفية توثيقها في البحث العلمي كيفية استخدامها في

ال يوجد معيار علمي موحد    من وجود بيانات ضخمة متاحة عبر شبكات المكتبات اإللكترونية أكدت الدراسة أنه  الرغم.على  15

 . حول معرفة الجوانب األخالقية للبيانات الضخمة وسبل استخدام المعلومات اإللكترونيةنية عليه بالمكتبات الجامعية السودامتفق 

الستخدام لديهم دراية بالجوانب األخالقية  من العاملين في قطاع المكتبات بالمكتبات الجامعية السودانية ليست    العظمى.الغالبية  16

 .وجود معيار متفق عليهالمعلومات اإللكترونية في البحث العلمي لعدم 
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   التوصيات: 

ضمن المرحلة الثانوية وأن تضاف كذلك  ضمن المقررات الدراسية في  معلوماتي بثورة البيانات الضخمة  الوعي ال  مادة. إدخال  1

 مطلوبات المرحلة الجامعية.

لكترونية في المكتبات اإل  المعلومات  ت وإتاحةبرمجيات تحليل البيانا   ودانية أن تعمل على اقتناءية السالمكتبات الجامع  جميع.على  2

ها الباحثين ولسهولة التعامل معها واقتنائألهميتها الكبيرة للطالب وماشيا مع ثورة البيانات الضخمة وتحليالت البيانات تالجامعية 

 . التقليدية تماشيا مع ثورة البياناتمع المعلومات المرجعية الى جنب  ا جنب

ئتالف المكتبات الجامعية السودانية  سودانية للمكتبات والمعلومات مع امتفق عليه تتبناه الجمعية ال  علمي أخالقي  معيار. وضع  3

حول  سودانية  كمواصفة علمية وقانونية  وزارة التعليم العالي    السودانية ويكون ممهورا باعتماد  معتمد من قبل اتحاد الجامعات

 .انية في ظل ثورة البيانات الضخمةفي المكتبات الجامعية السود حليالتها كيفية استخدام البيانات الضخمة وت

لوائح  السودانية للمكتبات والمعلومات تبني واعتماد قوانين و  من قطاع المكتبات في السودان بمشاركة الجمعية  المسؤولين.على  4

ة من قوانين المصنفات مستمد  اتها في المكتبات الجامعيةواستخدام  مةلقانونية إلتاحة البيانات الضخ ا  داخلية موحدة توضح الجوانب

 .اإللكترونية

القائمي  ومكتباتها   الجامعات. مواكبة  5 وكذا  التكنولوجية  بركبللثورة  للحاق  المكتبات  هذه  أمر  التكنولوجية    ن على  التطورات 

 نات المنشورة على شبكة اإلنترنت وصعوبة مالحقتها.  للتضخم الكبير في حجم البيا  المتسارعة

المق  إدخال.6 وكذلك  العلمي  البحث  لمناهج  الدراسية  المقررات  توثيقها ضمن  وكيفية  اإللكترونية  المرجعية  ررات المعلومات 

 .األكاديمية ألقسام المكتبات

دمة في  ذلك في تغيير وجه الخ  ي ألهميةمر التعليم العالالقائمين على أالضخمة وتحليالتها من قبل البيانات  إلدارة التحول.دعم 7

 حول فاعلية برمجيات التحليل وجودتها في تحقيق الغرض المطلوب منها. المكتبات وإجراء مزيد من الدراسات المعمقة

آلية التعامل مع  ستمراراال.8 الالبرمجيات التي ت  في تأهيل وتدريب الموظفين والمستفيدين على  البيانات  ضخمة دعم تحليالت 

 .تاحتها تماشيا مع ثورة البيانات بما يخدم البحث العلميومن ثم إوبرمجياتها 

وجيا الضخمة، ومستجدات تكنولص بمناقشة الوضع الراهن للبيانات  البرامج والندوات والمؤتمرات التي تخت  في. المشاركة  9

 .المعلومات في قطاع المكتبات
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Integrating Big Data in ”e-Oman“: Opportunities and(2016).Sharma, Sujeet Kumar on the link: 

http://www.emeraldinsight.com 2020/2/24 challenges« 

 : لرسائل العلمية واألوراق العلميةا

من   األنترنت على شبكة  اإللكترونية. القيم األخالقية الستخدام مصادر المعلومات  أكرم بوطورة )مشرف(- .بسمة مقراني )دراسة ماجستير(
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 م   2016الخرطوم : جامعة النيلين ،-مكتبة البنك المركزي االلكترونية .

علي بن محمد بن خميس بن فئة العريمي ، نبهان بن حارث الحراصي ، علي بن سيف العوفي )ورقة علمية  ( .طرق المكتبيون العمانيون  

 2016-عمان : جامعة السلطان قابوس.-لكترونية .واستراتيجياتهم في معالجة ارتفاع  أسعار مصادر المعلومات اال 

المؤتمر السنوي لجمعية   -.  االستراتيجيالضخمة ودورها في دعم اتخاذ القرار والتخطيط   عرابة البياناتسعيد بني  ، بن مطر السالمي مالج

  "البيانات الضخمة وآفاق استثمارها: الطريق نحو التكامل المعرفيالرابع والعشرون  -المكتبات المتخصصة فرع الخليج العربي  

 6م. ص 2018مسقط  -جامعة السلطان قابوس .

فـى تطوير خدمات   Data Big (Analytics (BDA) البيانات الضخمة   دة المكتبات الجامعية من تحليالت أسماء حسين محمد. واقع استفا 

المجلة العلمية للمكتبات والوثائق والمعلومات    -  (.علمية منشورةدراسة حالة لمكتبة كلية الهندسة )ورقة   :المعلومات واتخاذ القرار 

 112( ص.2021) 7. ع   3مج -.

استخدا 2102وسام محمود أحمد درويش)  " البيانات في  (  التنقيب عن  تقنية  العربيةم  الرقمية  المكتبات  اطروحة تطوير  دراسة تجريبية   :

 المكتبات والوثائق والمعلومات  .قسم  -كلية اآلداب   -جامعة القاهرة -)دكتوراه( 

كلية   -جامعة القاهرة  -: دراسة مقارنة. اطروحة )دكتوراه( الحصول على المعلومات والبيانات سيد حسين سيد / الحق الدستوري في ياسر 

 2018قسم القانون العام . -وق الحق
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