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 مطتخلص:

مهاساث الشلافت اإلاّلىماجُت و  ئلى الخّشف ِلى الهىاجف الزهُت هذفذ الذساظت

ف، فلامذ بخلذًم ئواس هٍشي  لذي الباخشحن وأِماء هُئت الخذَسغ بجامّت بجى ظٍى

ودساظت اججاهاث مجخمْ  ًدلل اإلافاهُم اإلاشجبىت بالهىاجف الزهُت والشلافت اإلاّلىماجُت،

ف هدى اظخخذام الهىاجف الزهُت، ض مهاساث و  ظامّت بجي ظٍى دوس الهىاجف الزهُت في حٍّض

ف، وجدذًذ  الشلافت اإلاّلىماجُت لذي الباخشحن وأِماء هُئت الخذَسغ بجامّت بجي ظٍى

الخدذًاث والفّىباث التي جىاظهم في اظخخذام الهىاجف الزهُت، باإللافت ئلى ولْ 

ش مهاساث الشلافت اإلاّ  لىماجُت.الخلٌى والخفىساث واإلالترخاث التي حعاِذ في جىٍى

فا وجدلُا، واظخخذام  واِخمذث الذساظت ِلى اإلاىهج اإلاعحي اإلاُذاوي ـو

الاظدباهت هأداة أظاظُت لجمْ البُاهاث وكذ جم جىبُم الذساظت ِلى ُِىت ِؽىاةُت مً 

ف، وبلغ ئظمالي الُّىت  غ بجامّت بجي ظٍى مفشدة،  389الباخشحن وأِماء هُئت الخذَس

في جدلُل البُاهاث وخعاب الخىشاساث واليعب  SPSSواظخخذام البرهامج ؤلاخفاتي 

ت، وألاهمُت اليعبُت )الشجب(، وأخخباس  لذساظت الفشوق بحن اإلاجمىِخحن. T-testاإلائٍى

أن ظمُْ ُِىت الذساظت وهخج ًِ هزه الذساظت مجمىِت مً الىخاةج مً أهمها: 

ساء اكخىاء أن العبب و و  مً الباخشحن وأِماء هُئت الخذَسغ ًمخلىىن هىاجف رهُت،

وظىد فشوق راث %، 85.2بيعبت الهاجف الزوي ًىىن بؽيل أهثر في الخىاـل مْ الغحر 

تي الذساظت خٌى دوافْ البدض ًِ اإلاّلىماث، خُض ظاءث  داللت ئخفاةُت بحن مجمِى

كُمت )ث( دالت ِىذ خل مؽيلت ِلمُت أو بدشُت، ودالت ِىذ مخابّت أخذر الخىىساث 

ت في مجاٌ الخخفق  غالجاٍس وهزلً وظىد فشوق  ،ورلً لفالح أِماء هُئت الخذَس

راث دالالت ئخفاةُت بحن مجمىِتي الذساظت خٌى العبل التي جىمي مهاساث الشلافت 

جىافش  اإلاّلىماجُت بىاظىت اظخخذام الهىاجف الزهُت، فلذ ظاءث كُمت )ث( دالت ِىذ

ما ًفذس في مجاٌ  الخىبُلاث ِلى الهىاجف الزهُت للبدض ِلى اإلاّلىماث ومخابّت ول

ذ الذساظت في الجهاًت بالّمل ِلى ول ما ٌّضص  الخخفق ورلً لفالح الباخشحن، وأـو

ئظخخذام الهاجف الزوي في الخفٌى ِلى اإلاّلىماث وجىمُت الشلافت اإلاّلىماجُت لذي 

ض ئظخخذام  مجخمْ الجامّت، وئكامت وسػ ِمل وهذواث ِلمُت للبدض في هُفُت حٍّض

 ؤلاظخماعي في الهاجف الزوي في الخفٌى ِلى اإلاّلىماث.جىبُلاث الخىاـل 

 اإلاّلىماجُتالشلافت  –: الهىاجف الزهُت املفتاحيةالهلنات 
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 -مكدمة :

مش الّالم بّذة زىساث أزشث في الىىاحي الخُاجُت، فياهذ الشىسة الفىاُِت 

زم الشىسة الالىتروهُت التي أدث ئلى ٌهىس زىسة مّشفُت وجىىىلىظُت غحر معبىكت، 

مً أبشص اإلاعخدذزاث لزا ٌّذ ؤلاهترهذ والهىاجف الزهُت واإلادىاث الفماةُت 

الخىىىلىظُت التي فشلذ هفعها ِلى اإلاعخىي الّاإلاي ختى أـبدذ أظلىبا للخّامل 

 الُىمي، وهمىا للخبادٌ اإلاّشفي بحن ؼّىب الّالم.

وكذ ؼهذث اإلاجخمّاث اإلاّاـشة جلذم في جىىىلىظُا اإلاّلىماث والاجفاالث 

لت  الاظخخذام، ومجها اللذسة ِلى الخذًشت، والتي أظهمذ في حغُحر وبُّت الخُاة ووٍش

ٌى ئلحها وهُفُت  جدذًذ الاخخُاظاث مً اإلاّلىماث، والخّشف ِلى اإلاّلىماث والـى

ض اإلاّلىماث والاجفاالث الخذًشت،  ّذ مً اإلاخىلباث ألاظاظُت لخٍّض الاظخفادة مجها َو

ُت في (1)وجمشل رلً في ٌهىس الهىاجف الزهُت ، مما أدي ئلى خذور هللت هِى

ادة هم ما ًيؽش مً مّلىماث اظخخذام اتها لبض وجشاظل البُاهاث، ورلً هدُجت لٍض

ادة اظخخذام الهىاجف الزهُت في  شظْ العبب في ٍص بأهىاِها وأؼيالها وافت، ٍو

العىىاث ألاخحرة ؛ في أنها جمىً معخخذمحها مً الخىاـل اإلاعخمش مْ اإلاجخمْ 

 (2)ان.ومّشفت اإلاّلىماث وألاخباس أزىاء الخىلل ئلي أي مي

وفي ِفش الشىسة اإلاّلىماجُت الزهُت ٌل ول شخئ مخاخا لذي أِماء هُئت 

ت  غ والباخشحن مْ اهدؽاس الهىاجف الزهُت وؤلاهترهذ، مما ٌّىغ حغحراث ظزٍس الخذَس

ٌى ئلى اإلاّلىماث وبزلً جدخل الشلافت اإلاّلىماجُت  في وشق الخّلم والخّلُم والـى

لاط جىىس جلً اإلاجخمّاث بمذي كذستها ِلي مياهت باسصة في اإلاجخمّاث ؤلاوعاهُ ت ٍو

ظمْ اإلاّلىماث وجىٍُمها ومّالجتها وئخشاظها في ؼيل ًخذم الفئاث اإلاعتهذفت، 

 (3)هما حّذ الشهحزة ألاظاظُت لخلذم اإلاجخمْ ألاوادًمي.

ض مهاساث  لُه جأحي هزه الذساظت للىؽف ًِ جأزحر الهىاجف الزهُت في حٍّض ِو

ف. الشلافت اإلاّلىماجُت غ بجامّت بجي ظٍى  لذي الباخشحن وأِماء هُئت الخذَس
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 أوال: اإلطاز امليَجي:

 -مشهلة الدزاضة:-1

ئن الخلذم الّلمي والخىىس الخىىىلىجي ادخل الّالم ئلى الّفش اإلاخىلل، 

الزي أـبدذ فُه وظاةل الخىىىلىظُا جدىلل مْ ألافشاد وجدمل بالُذ لفغش 

أحى الهاجف الزوي في م ْ ظذا حجمها، ٍو لذمت هزه الىظاةل التى اهدؽشث بؽيل ظَش

غ فلم جدَ أي  وخاـت بحن والب الجامّاث والباخشحن وأِماء هُئت الخذَس

جلىُاث أخشي بهزا الاهدؽاس هما خٍُذ جلىُت الهىاجف الزهُتبغن الىٍش ًِ 

الّمش أو الجيغ أو اإلاعخىي الاكخفادي، ومً زم أـبدذ اإلاّلىماث مخاخت بحن 

، نأهت ـاس وظُلت ظهلت لحخفٌى ِلى اإلاّلىماث أًىما وان أًذيهم أوال   بأٌو

 (4)الصخق، ختى أن ِذد الهىاجف الزهُت في بّن الذٌو ًفىق ِذد ألافشاد فحها.

وئن الخلذم اإلازهل في جلىُاث اإلاّلىماث واِخماد الىشحر مً ظىاهب الخُاة 

تي ٌِّؽها الّالم الُىم، ِلى اإلاّلىماث باإللافت ئلى الشىسة اإلاّلىماجُت الهاةلت ال

خخم رلً ِلى اإلاجخمْ مىاهبت الخىىساث لحخفٌى ِلى اإلاّلىماث بىشكها وجلىُاتها 

اإلاخخلفت خاـت في البِئاث الخّلُمُت التي ًفترك جىافش ملىماث الىعي الشلافي بها، 

وبخىىس الهىاجف الزهُت وجلىُاتها الّالُت وجىافشها بىثرة بحن أًذي الىالب 

غ، وظب ِلُىا دساظت مذي جأزحرهاواظخغاللها في  والباخشحن وأِماء هُئت الخذَس

ض مهاساث الشلافت اإلاّلىماجُت لذيهم ومً هىا جىمً مؽيلت الذساظت في حعاٌؤ  حٍّض

 سةِسخي وهى :

ض مهاساث الشلافت اإلاّلىماجُت لذي الباخشحن  " ما جأزحر الهىاجف الزهُت في حٍّض

غ بجامّت بجي  ف"؟وأِماء هُئت الخذَس  ظٍى

 -أهمُت الذساظت ومبرساث أخخُاسها:-2

ا لم ٌعبم  ها، ئرا جدىاٌو مىلِى جخمشل أهمُت الذساظت فى خذازت مىلِى

جىاوله مً كبل الذساظاث الّلمُت الّشبُت ألاخشي ِلي خذ ِلم الباخشت، وهى الشبي 
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بحن الهىاجف الزهُت، ومهاساث الشلافت اإلاّلىماجُت لذي الباخشىن وأِماء هُئت 

ف، ومذي جأزحر اظخخذام الهىاجف الزهُت ِلحها.ا غ بجامّت بجي ظٍى  لخذَس

 -أٍداف الدزاضة:-3

ًخمشل الهذف الشةِسخي للذساظت في جدذًذ مذي جأزحر الهىاجف الزهُت في 

غ بجامّت بجي  ض مهاساث الشلافت اإلاّلىماجُت لذي الباخشىن وأِماء هُئت الخذَس حٍّض

ف، ورلً مً خالٌ جدلُم ألاهذا ُت الخالُت:ظٍى  -ف الفِش

 جلذًم ئواس هٍشي ًىؽف اإلافاهُم اإلاشجبىت بالهىاجف الزهُت والشلافت اإلاّلىماجُت. -1

ف هدى  -2 غ بجامّت بجي ظٍى دساظت اججاهاث الباخشحن وأِماء هُئت الخذَس

 اظخخذام الهىاجف الزهُت.

ض مهاساث الشلافت اإلاّلىماجُت لذي الباخشح -3 ن جدذًذ دوس الهىاجف الزهُت في حٍّض

ف. غ بجامّت بجي ظٍى  وأِماء هُئت الخذَس

غ بجامّت  -4 جدلُل الخدذًاث والفّىباث التي جىاظه الباخشحن وأِماء هُئت الخذَس

ف في اظخخذام الهىاجف الزهُت.  بجي ظٍى

ض مهاساث الشلافت اإلاّلىماجُت لذي ول مً  -5 ملاسهت جأزحر الهىاجف الزهُت فى حٍّض

غ بجامّت ف. الباخشحن وأِماء هُئت الخذَس  بجي ظٍى

ش مهاساث الشلافت  -6 ولْ الخلٌى والخفىساث واإلالترخاث التي حعاِذ في جىٍى

 اإلاّلىماجُت مً وظهت هٍش اإلابدىزحن أهفعهم مً خالٌ اظخخذام الهىاجف الزهُت.

 -تطاؤالت الدزاضة:-4

 -ومما ظبم ِشلت ًمىً ـُاغت مؽيلت الذساظت في الدعاؤالث الخالُت:

 ىت بالهىاجف الزهُت والشلافت اإلاّلىماجُت؟ما أبشص اإلافاهُم اإلاشجب -1

 ما مهاساث الشلافت اإلاّلىماجُت؟  -2

غ  -3 ما الاججاهاث هدى اظخخذام الهىاجف الزهُت لذي الباخشحن وأِماء هُئت الخذَس

ف؟  بجامّت بجي ظٍى

ض مهاساث الشلافت اإلاّلىماجُت لذي الباخشحن وأِماء  -4 ما جأزحر الهىاجف الزهُت في حٍّض

غ  ف؟هُئت الخذَس  بجامّت بجي ظٍى
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غ بجامّت بجي  -5 ما الخدذًاث والفّىباث التي جىاظه الباخشحن وأِماء هُئت الخذَس

ف في اظخخذام الهىاجف الزهُت؟  ظٍى

غ في   -6 هل هىان فشوق راث داللت ئخفاةُت بحن ول الباخشحن وأِماء هُئت الخذَس

 ئظخخذام الهىاجف الزهُت؟

ش مهاساث ا -7 لشلافت اإلاّلىماجُت مً وظهت هٍش الباخشحن ما ألاظباب التي حعاِذ في جىٍى

ف هدى اظخخذام الهىاجف الزهُت؟ غ بجامّت بجي ظٍى  وأِماء هُئت الخذَس

 -حدود الدزاضة:-5

ُت: ًخمشل في الهىاجف الزهُت - مهاساث الشلافت اإلاّلىماجُت لذي و  الخذود اإلاىلِى

ف. غ بجامّت بجي ظٍى  الباخشحن وأِماء هُئت الخذَس

ف.الخذود اإلاي -  اهُت: جم جىبُم الذساظت ِلى ولُاث ظامّت بجي ظٍى

ُت: جم جىبُم الذساظت ِلي: -  -الخذود الىِى

ف.-1 غ بجامّت بجي ظٍى  أِماء هُئت الخذَس

-وب بُىشي -دهخىساه ( في اليلُاث آلاجُت: ) وب بؽشي -الباخشىن ) ماظعخحر-2

الُت-حّلُم ـىاعي-آداب -خلىق -ججاسة-جشبُت-ِلىم-ـُذلت الذساظاث  -جشبُت ٍس

 -ِلىم روي الاخخُاظاث الخاـت -جشبُت وفىلت مبىشة -الّلُا للّلىم اإلاخلذمت

ف. ت( بجامّت بجي ظٍى  الخذمت الاظخماُِت الخىمٍى

ئلي  15/9/2018الخذود الضمىُت: جم ئظشاء الذساظت اإلاُذاهُت خالٌ الفترة مً  -

30/11/2018. 

 ميَج الدزاضة وأدوات مجع البياىات: -6

 -ج الدزاضة:ميَ 6/1

الذساظت ِلى اإلاىهج اإلاعحي اإلاُذاوي لجمْ البُاهاث الالصمت مً  أِخمذث

ب هزه البُاهاث ومّالجتها  الىاكْ وفم حعاؤالث الذساظت وخذودها، زم جبٍى

ف والخدلُل والخفعحر مً أظل ؤلاظابت ًِ الدعاؤالث وجدلُم ألاهذاف.  بالـى
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فمُمها بىاء ِلى أهذاف وكذ جمشلذ أدواث الذساظت في اظدباهت جم ج 

وحعاؤالث الذساظت ووفم مخغحراتها وخذودها اإلاخخلفت وكذ جم جدىُم الاظدباهت مً 

ت مً اإلادىمحن اإلاخخففحن في اإلاجاٌ خماد ِلى اإلالابلت  كبل مجمِى ، هما جم الِا

 الصخفُت أزىاء جىصَْ الاظدباهت  ورلً لذِم الخفٌى ِلى  بّن البُاهاث.

 -ئية:املعادتة اإلحصا6/2

جم جدلُل البُاهاث وئًجاد الّالكاث بحن اإلاخغحراث ئِخمادا  ِلى أخذ البرامج         

ؤلاخفاةُت اإلاخخففت والؽاتْ ئظخخذامها في جدلُل البُاهاث للّلىم الاظخماُِت، 

فخم جشمحز أظئلت  Statistical Package For Social Science(SPSS),وهى بشهامج 

ؤلاخفاتي، ومً زم جدلُلها ئخفاةُا،  SPSSالبرهامج  الاظدباهت، وئدخالها فى

ت. -1باظخخذام ألاظالُب ؤلاخفاةُت آلاجُت:  ألاهمُت اليعبُت -2الخىشاس واليعب اإلائٍى

غ. T-testأخخباس -3)الشجبت(.   لخىلُذ الفشوق بحن الباخشحن وأِماء هُئت الخذَس

 -زتتنع الدزاضة والعيية:-7

 -مجخمْ الذساظت:7/1

 مجخمْ الذساظت في: ًخمشل   

ف وكىام هزا اإلاجخمْ هى غ بجامّت بجي ظٍى ِمى هُئت  1367أِماء هُئت الخذَس

غ ف )ماظعخحر ، و (5)جذَس دهخىساه ( وكىام هزا اإلاجخمْ  –باخشىن ظامّت بجي ظٍى

 .(6)باخض وباخشت 2542هى

 -عيية الدزاضة: 7/2

ءهُئت ُِىت الذساظت ممشلت لجمُْ أفشاد مجخمْ الذساظت مً أِما

لت الّؽىاةُت الىبلُت بيعبت  غ وباخشحن، وجم اخخباس ُِىت الذساظت بالىٍش الخذَس

 % مً مجخمْ الذساظت، وجخمشل الُّىت في آلاحي:10

                                                           
 :أ.م.د/ أخمذ ئبشاهُم ؼاهحن.-3     أ.د/ ِضة فاسوق ظىهشي.-2      أ.د/ ئًىاط خعحن ـادق. -1 -اإلادىمىن هم 

 د/ أماٌ وت مدمذ.-4
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ف: كىام هزا اإلاجخمْ -1 غ بجامّت بجي ظٍى ِمى هُئت  1367أِماء هُئت الخذَس

غ وجمشل الُّىت  خالُت: ولُت مفشدة، فلذ جم اظدبّاد هال مً اليلُاث ال135جذَس

ِلىم الاسك، ومّهذ أبدار وجىبُلاث اللحزس، وولُت اإلاالخت وجىىىلىظُا الفماء، 

غ في هزه اليلُاث ال ٌّذي   .0.5ورلً نأن أِماء هُئت الخذَس

ف ) ماظعخحر ودهخىساه(: وكىام هزا اإلاجخمْ -2  2542الباخشحن بجامّت بجي ظٍى

 مفشدة. 254باخض وباخشت، وجمشل الُّىت 

فاث ؤلاظشاةُت إلافىحخاث الذساظت:الخّ-8  -ٍش

 :Smart Phonesاهلواتف الرنية 

الهاجف الزوي هى الهاجف اإلادمٌى مْ اإلامحزاث اإلاخلذمت غحر الخللُذًت، 

خُض جم ججهحز الهاجف الزوي بلذساث لّشك الفىس وألالّاب والفُذًى واإلاالخت، 

ذ الالىترووي، وجففذ  ودمج اليامحرا بالفىث، باإللافت الظخلباٌ وئسظاٌ البًر

ب ومىاكْ الخىاـل الاظخماعي.  (7)الٍى

 -:Information Cultureالجكافة املعلوماتية

هي مجمىِت اللذساث اإلاىدعبت مً ظاهب ألافشاد الظخغاللها ِىذ الخاظت 

ٌى ئلى اإلاّلىماث اإلاىلىبت، وجلُُمها،  ئلى اإلاّلىماث، وامخالن اللذسة ِلى الـى

 (8)ت.واظخخذامها بفىسة فّال

  community Beni-suef University:-زتتنع جامعة بين ضويف

غ والىالب والباخشحن اإلااظعخحر والذهخىساه  وهى ٌؽمل أِماء هُئت الخذَس

ف.  اإلاىدعبحن ئلى اليلُاث اإلاخخلفت بجامّت بجي ظٍى

 -الدزاضات الطابكة:-9

ًدخىي هزا الجضء ِلى مجمىِت مً الذساظاث راث الّالكت بمىلُى  

لذساظت الخالُت، فلذ وظذث الباخشت ـّىبت في الخفٌى ِلى دساظاث ظابلت أو ا

ض مهاساث الشلافت  مشُلت جلِغ مذي جأزحر اظخخذام الهىاجف الزهُت في حٍّض

، ولهزا العبب  اإلاّلىماجُت، ورلً لللت الذساظاث ألاوادًمُت في هزا اإلاىلُى
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ّالكت بمىلُى الذساظت اظتهذث الباخشت في الخفٌى ِلي بّن الذساظاث راث ال

الخالُت، مً خالٌ ؤلاواُل ِلى ألادبُاث الّلمُت العابلت، مً اإلاشاظْ والشظاةل 

الّلمُت اإلايؽىسة وغحر اإلايؽىسة ، والذوسٍاث الّلمُت اإلاخخلفت اإلاخاخت مً خالٌ 

اإلافادس الخالُت: كاِذة الشظاةل الّلمُت اإلاجاصة، وجللً التي كُذ الذساظت اإلاخاخت 

ت، وداس اإلاىٍىمت، وكاِذة مً خال ، ProQuestٌ اجداد مىخباث الجامّاث اإلافٍش

، وفُما ًلي ِشك نأهم هزة الذساظاث التى جم جشجُبها جشجِبا صمىُا Google scholarو

 مً ألاكذم ئلى ألاخذر.

 أوال الدزاضات العسبية:

اجُت ( بّىىان الشلافت اإلاّلىم2014دساظت )الّبُذي، مجي فمل هللا العىىسخي  -

-باإلاجخمْ الجامعي: دساظت مُذاهُت ِلى ظامّت ِمش اإلاخخاس. ) أوشوخت دهخىساه (

 ظامّت وىىا. ولُه آلاداب. كعم اإلاىخباث والىزاةم واإلاّلىماث.

وكذ خاٌو فحها حعلُي المىء ِلى واكْ زلافت اإلاّلىماث باإلاجخمْ الجامعي 

هاساث التي ًمخلىها في مً خالٌ الخّشف ِلى ماهُت زلافت اإلاّلىماث وما هي اإلا

جدلُل وجلُُم وجىزُم اإلاّلىماث وما العبل الىاظب ئجباِها لشفْ هفاءة الشلافت 

في الخدلُلي  اإلاّلىماجُت باإلاجخمْ الجامعي، واِخمذث الذساظت ِلى اإلاىهج الـى

ورلً لخدلُم ألاهذاف اإلاشظىمت وؤلاظابت ًِ الدعاؤالث اإلاىشوخت، هما 

ت جخىافم مْ وبُّت الذساظت، وكذ خشظذ بجملت مً اظخخذمذ أظالُب ئخفاةُ

الىخاةج أهمها: ِذم جىافش اإلافادس الالىتروهُت التي جفي باإلاخىلباث البدشُت، كلت 

خذماث اإلاّلىماث التي جلذمها اإلاىخباث خُض جلخفش فلي ِلي خذماث ؤلاِاسة 

ّلىماث، فلي بِىما جلل الخذماث الاخشي،  هلق اإلاّشفت باظخخذام جىىىلىظُا اإلا

بُت لخىمُت الشلافت اإلاّلىماجُت. ذم كُام اإلاىخبت بّلذ دوساث جذٍس  ِو

ًخطح مً هزه الذساظت اجفافها مْ الذساظت الخالُت في أظخخذام مفىحح 

الشلافت اإلاّلىماجُت، وحؽابه الُّىت خُض أنها وبلذ ِلي ظامّت اإلاخخاس، وهزه 

ف ولىجها جخخلف   في ألاهذاف واإلاىهج.الذساظت وبلذ ِلي ظامّت بجي ظٍى
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( بّىىان اظخخذام الهىاجف الزهُت في جلذًم 2017دساظت )صهش، ظىصان مدمذ بذس-

خذماث اإلاىخباث الجامُّت: دساظت ملاسهت بحن مىخباث جىخل اإلاىخباث ألاوادًمُت 

ظامّت بحروث الّشبُت.ولُت الّلىم ؤلاوعاهُت. كعم  -اللبىاهُت.)أوشوخت دهخىساه(.

لى   م اإلاّلىماث.اإلاىخباث ِو

هذفذ هزه الّذساظت ئلى حعلُي الّمىء ِلى واكْ خذماث اإلاىخباث 

ت الاظخفادة مً جىبُلاث الهىاجف  ُّ ت وهُف ُّ ه
ّ
ت في البِئت الز ُّ ت اللبىاه ُّ ألاوادًم

ت في جلذًمها، ئلافت ئلى الخذماث التي ًشغب الىالب في جلً الجامّاث أن  ُّ ه
ّ
الز

في اإلاعحي واإلاىهج جدُدها لهم مىخباتهم. وكذ اِخمذ ث الّذساظت ِلى اإلاىهج الـى

ت في جلً اإلاىخباث؛  ُّ ه
ّ
اإلالاسن، لحخفٌى ِلى البُاهاث التي حؽحر ئلى الخذماث الز

فذ مً أسبّت و  ورلً مً خالٌ  اإلاالخٍت
ّ
اإلالابلت باإللافت ئلى الاظدباهت التي جأل

 مجاالث اهذسط جدذ ول مجها ِذد مً ألاظئلت. 

 مً أـل زماوي ظامّاث أجاخذ مجخمّت زالر وكذ أٌهشث الىخا 
ً
 أسبّا

ّ
ةج أن

لذ بشابي الفهشط ؤلالىترووي بؽيل 
ّ
ت، جمش ُّ ه

ّ
-QRخذماث مً خالٌ الهىاجف الز

Code)  ت التي ظعى ئلحها الىالب وسغبىا باجاختها في خاٌ و ُّ هي مً الخذماث ألاظاظ

 ِذم وظىدها.  

ت في بحروث، باإللافت ئلى رلً،  كّذمذ  ول مً مىخبت الجا  ُّ مّت ألامحره

ت  ـّ ت الخا ُّ ه
ّ
ضة خذماتها مً خالٌ الخىبُلاث الز ذة اللٍى ُّ ومىخبت ظامّت ظ

الىعلًُ، ومىخباث  –بالجامّت هفعها، وكّذمذ مىخبت ظامّت الشوح اللذط 

ضة خذماتها مً خالٌ ـفدت  ذة اللٍى ُّ ت، ومىخبت ظامّت ظ ُّ ظامّت بحروث الّشب

ذ 
ّ
ت كابلت للخفف ُّ ت. ئلىتروه ُّ ه

ّ
 مً خالٌ الهىاجف الز

ًخطح مً هزه الذساظت اجفافها مْ الذساظت الخالُت في أظخخذام مفىحح 

الهىاجف الزهُت، واإلاىهج اإلاعخخذم، ولىجها جخخلف في ألاهذاف والُّىت، واإلاىلُى 

ئرا جىاولذ خذماث اإلاىخباث الجامُّت بِىما جشهض الذساظت الخالُت ِلي الشلافت 

 اإلاّلىماجُت.
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( بّىىان بشهامج كاةم ِلى الخّلم 2017دساظت)ِبذالشخمً، أظماء مدمىد ظُذ -

اإلاللىب لخىمُت مهاساث الشلافت اإلاّلىماجُت والخفىحر الىاكذ لذي والب الذساظاث 

ُت. كعم جىىىلىظُا  –الّلُا.) أوشوخت ماظعخحر (  ظامّت اإلاىُا. ولُت التربُت الىِى

 الخّلُم.

ُت مهاساث الشلافت اإلاّلىماجُت والخفىحر الىاكذ هذف البدض الخالي ئلي جىم

لذي والب الذساظاث الّلُا الفشكت ألاولي جخفق جىىىلىظُا الخّلُم بيلُت التربُت 

ُت ظامّت اإلاىُا في الّام الجامعي  م ورلً مً خالٌ اظخخذام 2016-2015الىِى

في في بشهامج كاةم ِلي الخّلم اإلاللىب، ولخدلُم أهذاف البدض اجبْ اإلاىهج  الـى

بي في كُاط أزش اإلاخغحراث  الاواُل ِلي الذساظاث وألادًباث، واإلاىهج ؼبه الخجٍش

ت مً ) ( والبا، وجمشلذ أدواث 25اإلاعخللت ِلي اإلاخغحراث الخابّت، وجىىهذ مجمِى

البدض في اخخباس مّشفي إلاهاساث الشلافت اإلاّلىماجُت، وبىاكت مالخٍت إلاهاساث الشلافت 

خباس واوعىن وظلِعش للخفىحر الىاكذ، وكامذ الباخشت بخىىٍش اإلاّلىماجُت، واخ

بشهامج كاةم ِلي الخّلم اإلاللىب بؽلحها الالىترووي والخللُذي، وجمشل الؽم 

الالىترووي في ئهخاط ملاوْ فُذًى إلادخىي الخّلم واظخخذمذ مىفت الخّلم 

خابّت أوؽىت لشفْ اإلادالشاث الالىتروهُت ِلي ؼبىت الاهترهذ وم Edmodoؤلادمىدو

ش بِئت حّلم وظها لىظه  الخّلم وجيلُفاجه، وجمشل الؽم الخللُذي جفمُم وجىٍى

كاةمت ِلي ألاوؽىت الخفاِلُت في اللاِت الذساظُت، ووبلذ أدواث اللُاط كبل 

  -الخّلم وبّذه، وكذ أٌهشث هخاةج البدض فاِلُت البرهامج اللاةم ِلي الخّلم اإلاللىب

ول مً الخدفُل اإلاّشفي إلاهاساث الشلافت اإلاّلىماجُت، وجىمُت  ِلي -) ئهخاط الباخشت (

 مهاساث الشلافت اإلاّلىماجُت، والخفىحر الىاكذ لذي والب مجمىِت البدض.

ًخطح مً هزه الذساظت اجفافها مْ الذساظت الخالُت في أظخخذام مفىحح 

ُا ولِغ مهاساث الشلافت اإلاّلىماجُت فلي، ولىجها وبلذ ِلي والب الذساظاث الّل

غ، وهذفذ ئلي جلُُم بشهامج حّلُمي ،  ِلي والب وباخشحن وأِماء هُئت الخذَس

بي وبالخالي جخخلف ًِ الذساظت الخالُت.  وئِخمذث ِلى اإلاىهج الخجٍش
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 ثاىيا الدزاضات االجيبية:

-Everett, Julia Brookshire(2010)A study of faculty teaching of information 

literacy in Alabama's public associate's colleges.( Ed.D.) .- The University 

of Alabama.US. 

اظخخذمذ هزه الذساظت أظلىب الاظخلفاء لخدذًذ ما ئرا وان اإلاذسبىن اإلاخفشغىن 

الزًً ًذسظىن دوساث الخّلُم الّام في ولُاث الضمُلت الّامت في والًت أالباما ِلى 

ت بالعُاظاث الىوىُت وهزل ً اإلاإظعُت اإلاخّللت بمدى ألامُت اإلاّلىماجُت، داٍس

وباإللافت ئلى رلً بدشذ هزه الذساظت في مذي مّشفت اإلاذسبحن بمهاساث مدى ألامُت 

اإلاّلىماث للىالب في دوساث الخّلُم الّام، هما بدشذ هزه الذساظت في بّن 

غ والخلف ُت الّىامل اإلاشجبىت باإلاذسب مشل الّمش وظىىاث الخبرة في الخذَس

عه إلاّشفت ما ئرا واهذ جلً الّىامل جإزش ِلى ما  الخّلُمُت واإلاىلُى الزي جم جذَس

ئرا وان اإلاّلمىن ًذسظىن مهاساث مدى ألامُت اإلاّلىماجُت وباإللافت ئلى رلً، 

اظخىؽفذ هزه الذساظت أوؽىت الخّاون بحن اإلاذسبحن وأمىاء اإلاىخباث بؽأن حّلُم 

، وأخحرا ظّذ هزه الذساظت ئلى الخأهذ مً ظبب مدى ألامُت اإلاّلىماجُت للىالب

 حّلُم مهاساث مدى ألامُت اإلاّلىماجُت.و  اخخُاس اإلاذسبحن

ًخطح مً هزه الذساظت اجفافها مْ الذساظت الخالُت في أظخخذام مفىحح 

مدى ألامُت اإلاّلىماجُت وهى مفىحح مشادف إلافىحح الشلافت اإلاّلىماجُت، ولىجها 

 ىهج والُّىت.جخخلف في ألاهذاف واإلا

-Miller, Rebecca (2012) Mobile Information Literacy: using tablets to 

promote inquiry skills students need to succeed. ( Masters ).- Virginia 

tech, US. 

ذ في ظامّت  في الىالًاث  Virginia Techأؼاسث هزه الذساظت التي أظٍش

ىُت، ئلي دوس  الهىاجف اإلادمىلت والخىاظِب اللىخُت في جدعحن اإلاخدذة ألامٍش

ٌى ئلي اإلاّلىماث، هما أؼاسث ئلي بّن الفّىباث  مهاساث الىعي اإلاّلىماحي والـى
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لذ خخاما ئلي سغبت الىالب في الىـٌى ئلي اإلاّلىماث مً خالٌ  في هزا اإلاجاٌ. وجـى

 الهاجف اإلادمٌى أهثر مً أي شخئ أخش.

مْ الذساظت الخالُت في أظخخذام مفىحح ًخطح مً هزه الذساظت اجفافها 

مهاساث الىعي اإلاّلىماحي والهىاجف اإلادمىلت، ولىجها جخخلف في ألاهذاف واإلاىهج 

 والُّىت، واظخخذام مهاسة واخذة فلي مً مهاساث الشلافت اإلاّلىماجُت

-Walsh, Andrew(2012) Mobile information literacy: preliminary outline 

of information behavior in mobile information. ( Masters ).- 

Loughborough university. UK. 

ذ في ظامّت لفبرا في اإلاملىت اإلاخدذة  أؼاسث هزه الذساظت التي أظٍش

ٌى ئلي مفادس اإلاّلىماث  ىُت ئلي أهمُت ودوس الهىاجف اإلادمىلت في الـى ألامٍش

ًشجىض ِلي اظخخذام الهىاجف الزهُت في  الالىتروهُت، الظُما وأن اإلاعخلبل الخّلُمي

ت اجفاله باالهترهذ، وواهذ هزه  ٌى ئلي اإلاّلىماث لعهىلت اظخخذامه وظِش الـى

ُت وكذ كام باظشاء ملابالث مْ خمعت مً معخخذمحن للهىاجف اإلادمىلت  دساظت هِى

ادة الىٍش في هُفُت ظلىن  ولذيهم خبرة وزُلت في الجىاٌ، فهى ًىفش هلىت اهىالق إِل

 اإلاّلىماث التي كذ جخغحر بحن الهىاجف اإلادمىلت وبِئاث الخّلُم.

ًخطح مً هزه الذساظت اجفافها مْ الذساظت الخالُت في أظخخذام مفىحح 

الهىاجف الزهُت، واظخخذام مهاسة واخذة مً مهاساث الشلافت اإلاّلىماجُت وهي 

ٌى الي اإلاّلىماث، ولىجها جخخلف في ألاهذاف واإلاىهج والُّ  ىت.الـى

 

خطح مً الّشك العابم ِذم وظىد دساظت ِشبُت ظابلت جىاولذ جأزحر  ٍو

ض مهاساث الشلافت اإلاّلىماجُت لذي الباخشىن  اظخخذام الهىاجف الزهُت في حٍّض

ف، وبالخالي حّذ هزه الذساظت مً وظهت  غ بجامّت بجي ظٍى وأِماء هُئت الخذَس

كت بحن الهىاجف الزهُت ومهاساث هٍش الباخشت هي الذساظت ألاولى التى جىاولذ الّال

ف، وجامل الباخشت أن جىىن هخاةج هزه  الشلافت اإلاّلىماجُت فى ظامّت بجى ظٍى

لذ ئلحها الذساظاث العابلت في الىوً  الذساظت ئلافت ظذًذة للمّشفت التى جـى
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جب ألاؼاسة هىا ئلى أن الباخشت اظخفادث مً الاواُل ِلى الذساظاث  الّشبي، ٍو

ها في وافت مشاخل الذساظت الخالُت فُما ًخّلم باإلواس الىٍشي العابلت وغحر 

 والخىبُلى. 

 ثاىيا: اإلطاز اليظسي:

 اهلواتف الرنية 2/1

ٌؽهذ اإلاجخمْ الخالي الّذًذ مً الخىىساث الخىىىلىظُت الخذًشت في مجاٌ 

جلىُاث الاجفاالث ومً أهم هزه الخلىُاث ٌهىس الهىاجف الزهُت، التي أخذزذ 

مً الخغحراث في مخخلف مجاالث الخُاة ظىاء الاظخماُِت أو الاكخفادًت أو  الّذًذ

الشلافُت أو الّلمُت، واهدؽش اظخخذام الهىاجف الزهُت بفىسة هبحرة هٍشا لعهىلت 

خملها وما جدُده مً جىبُلاث مخّذدة ومخخلفت لم جىً مخىفشة غحر و  اظخخذامها

هترهذ ألاولي هدُجت اجفالها الذاةم في الخاظىب، وأـبدذ الهىاجف الزهُت أداة ؤلا 

بؽبىت الاهترهذ التي حعهل ِملُت الخىاـل بحن ألاشخاؿ  والاظدشماس الجُذ للىكذ 

ب البُّذ، فلذ اظخمذ الهاجف الزوي أهمُخه مً هثرة ما  واخخفاس اإلاعافاث وجلٍش

ئلي –ًىفشه مً خذماث وجىبُلاث ِذًذة، فلذ أغىذ الهىاجف الزهُت ألاشخاؿ

ذة أو اظخخذام وظاةل الاجفاالث -خذ ما ًِ مؽاهذة الخلفاص وجففذ الجٍش

 (9)الخللُذًت.

 تعسيف اهلواتف الرنية:

ٌّشف الهىاجف الزهُت بأنها: ِباسة ًِ أظهضة همبُىجش بحجم الُذ، جدخىي ِلي  -

ِذد هبحر مً البرامج والخىبُلاث التي جىفش مشوهه إلاعخخذمحها مً خالٌ اإلاعاِذة 

هام الُىمُت لهم ، هما جدُذ لهم خفىـُت جامت فُدفَ ملفاتهم الخاـت إلهجاص اإلا

والفىس وملاوْ الفُذًى واإلازهشا جىغحرها ِبر ئمياهُت حؽفحرها باظخخذام بشامج 

 (10)خماًت جدُدها جلً الهىاجف الزهُت.

ّشفها أًما بأنها: ِباسة ًِ ظهاص ٌّمل بىٍام حؽغُل مخىىس ٌعمذ إلاعخخذمُه  - َو

اإلاهام ِبر ؼاؼت حّمل باللمغ مً خالٌ أوامش خعابُت مىىلُت ومّلذة غحر بدىفُز 
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ٌاهشة للمعخخذم، وئمياهُت سبىت مْ الّالم باظخخذام ؼبىت الاهترهذ التي جىفشها 

دت بُاهاث الاجفاٌ للمعخخذم أو مً خالٌ الاجفاٌ بخلىُت اٌ  Wifiؼٍش

 Bluetooth.(11)باإللافت الي جلىُت  NFCوجلىُت

( :أن اإلاّجي الخلُلي للهاجف الزوي هى الهاجف اإلادمٌى الزي Sarwarاس )وكذ أؼ-

ًخمخْ بممحزاث مخلذمت غحر جللُذًت، خُض جم ججهحز الهاجف الزوي بامياهُاث لّشك 

الفىس وألالّاب والفُذًى والخففذ، ودمج اليامحرا بالفىث، باإللافت الظخلباٌ 

ب ومى  ذ الالىترووي، وجففذ الٍى  (12)اكْ الخىاـل الاظخماعي.وئسظاٌ البًر

 ٌهىس وجىىس الهىاجف الزهُت:

مً ئهخاط ؼشهت Simonم ٌهش أٌو هاجف روي باظم ظاًمىن 1992فى ِام 

IBM ْفلم ًلخفش مهامه ِلي جللي اإلاياإلااث فلي بل وان مً مهامه أًما ول ،

ذ ؤلالىتر ً واإلافىشة والبًر ووي، ووان الجذاٌو الضمىُت والخىكُذ الّاإلاي ودفتر الّىاٍو

ىُت الزي ًلىم بهزه اإلاهام، وفي ِام  هى الجهاص الىخُذ في الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

وفي أواخش  Newton،(13)بخفيُْ هاجفها الزوي Appleم كامذ ؼشهت 1993

ت مً الهىاجف وواهذ مىظهت 1996الدعُّيُاث ِام  م أهخجذ ؼشهت هىهُا مجمِى

ماٌ فيان ظهاص هىهُا  ـذاسة هزه اإلاجمىِت، وفي الىاكْ وان  في 9000لشظاٌ ألِا

ىعىن ووان ٌعمي بِىلىب 1997أٌو هاجف روي ِام  ،  Penelopeم أهخجخه ؼشهت أٍس

ىعىن هاجف بِىلىب في ِام  لُخم  R380م وأهخجذ ظهاص 2000زم وىسث ؼشهت أٍس

له ِلي أهه أٌو هاجف روي ًجمْ بحن الاجفاٌ الفىحي ووٌاةف اإلاعاِذ  حعٍى

ىعىن ِام الشكمي واظخخذا م ظهاص بالم 2002م ؼاؼت اللمغ، وأوللذ ؼشهت أٍس

ى  ، وان ًدخىي ِلي الّذًذ مً ؤلامياهُاث الجذًذة لعىق Palm Treo P800جٍش

ىعىن 2005الهىاجف الزهُت، وفي ِام  م اهذمجذ ؼشهت ظىوي مْ ؼشهت أٍس

ىعىن  وجىلذ ؼشواث أخشي  N،(14)وأوللذ ظلعت هىاجف رهُت مً وشاص ظىوي أٍس

هما ألابشص في هزا  I-Phoneوؼشهت  Nokiaُْ الهىاجف الزهُت فياهذ ؼشهت جفي

-Nهخجذ ؼشهت هىهُا ظلعت مً الهىاجف الزهُت وأوللذ ِلحها أظموأ (15)اإلاجاٌ،

Series،(16)  م بّذ ٌهىس 2007اهخللذ ظىق الهىاجف الزهُت ئلى مشخلت ظذًذة ِام و
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م 2008للذ ؼشهت ظىظل ِام وأوApple Iphone،(17)ظهاص آلاًفىن مً ؼشهت أبل

دخلذ ؼشهت و (18)(،Androidهٍام حؽغُل ظذًذ مفخىح اإلافذس ِشف باظم )

م في مىافعت ظىق الهىاجف الزهُت، وأهخجذ ظهاصها الزي 2009ظامعىهج ِام 

دمل سكم  وأوؽأث الّذًذ مً الؽشواث i7500،(19)وان ٌّمل بىٍام أهذسوٍذ ٍو

م 2010ت الاهترهذ، وأِلىذ ؼشهت أبل ِام مخاصن الخىبُلاث الخاـت بها ِلى ؼبى

ىلها ئلى  هىس ئـذاساث  3ًِ ـو ملُاس جدمُل لخىبُلاتها مً خالٌ مخجشها، ٌو

ّذ ِام  ذاس الشابْ، َو ل ئلى الـا م 2012م و2011ِذًذة مً ظهاص الاًفىن ختى ـو

ت وحّذد  هى معخلبل الهىاجف الزهُت خُض جضداد الؽاؼاث حجما واإلاّالجاث ظِش

 (20)ووٌاةف الؽشواث اإلافىّت. جىبُلاث

 

 -خصائص اهلواتف الرنية:

ت صخضخذ الهىاجف الخللُذًت مً  كامذ الهىاجف الزهُت بخىظُه لشبت كٍى

ِلي ِشوؼها وأًما ئلافت مهام ظذًذة للهىاجف الزهُت واهذ مخاخت فلي ِلي 

أظهضة الخاظب آلالي والخاظباث اإلادمىلت، لزلً وظب ِلُىا مّشفت الخفاةق 

لها وعخىُْ أن هىلم ِلي الهاجف للب هاجف رويوال  :(21)عماث التي ًِ وٍش

ٌّذ هٍام الدؽغُل مً أهم خفاةق -:(Operating System)هٍام الدؽغُل -1

ت ألاوامش والخّلُماث  وظماث الهىاجف الزهُت اإلاشبخت ِلُت، وهى ِباسة ًِ مجمِى

اجه اإلاخخلفت مً مّالج التي حّمل مّا لدؽغُل وئداسة الهاجف بجمُْ أظضاةه ومىىه

ل بحن مىىهاث  (22)ووامحرا وؼاؼت وغحرها مً ألاظضاء ألاخشي، أو هي همضة الـى

، وجىىن هٍام (Software)والخىبُلاث الخاـت به  _Hardware)الهاجف الفلبت 

ً وألاوامش.  (23)الدؽغُل أداة الخدىم في الجهاص مً خُض الزاهشة والخخٍض

َّخبر هى الّلل اإلاذبش للهاجف الزوي، نأهه ٌعاِذ ِلي و  -: (Processor)اإلاّالج-2

حؽغُل الهاجف والخىبُلاث اإلاخخلفت وجللي ول اإلاّلىماث والخفشف ِلي 

ت أو التردد الخاؿ باإلاّالج وجلاط  (24)أظاظها، فهىان مّادلت جىاظبُت بحن العِش
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ت الجهاص وكذسجه ِلي جىفُز ألا  ت أو التردد بالجُجا هشجض وبحن ظِش وامش واإلاهام العِش

ت.  (25)بعِش

حّخبر الزاهشة مً اإلاىىهاث ألاظاظُت في الهىاجف الزهُت  -: (Memory)الزاهشة-3

والجضء اإلاعئىٌ ًِ خفَ البُاهاث واإلاّلىماث، وجىلعم الزاهشة ئلي كعمحن: 

اللعم الاٌو راهشة داخلُت: وهي ِباسة ًِ راهشة مىظىدة بالفّل داخل الهاجف 

، اللعم (26)شبُذ وخفَ أهٍمت الدؽغُل والخىبُلاث اإلاخخلفتالزوي، وحعخخذم لخ

دت ئلافُت ًخم جشهبحها في الهاجف الزوي  الشاوي راهشة خاسظُت: وهي ِباسة ًِ ؼٍش

 (27)ِلى خعب سغبت اإلاعخخذم.

حّخبر مً اإلاىىهاث ألاظاظُت في الهاجف الزوي وهي التي جخدىم في ظّش  -الؽاؼت:-4

هاالهاجف مً خُض هبر حجم ا ، وجخمحز الؽاؼاث في الهىاجف (28)لؽاؼت وهِى

ت الاظخجابت لخشهت أـابْ الُذ.  (29)الزهُت: بذكتها ودسظت ولىخها، وظِش

ليل هاجف روي مخجش خاؿ به ًدخىي ِلي ظمُْ الخىبُلاث والبرامج  -اإلاخجش:-5

 (30)التي جىىن بّمها مجاوي والبّن ألاخش مذفُى ألاظش.

ًِ بشامج ًخم جفمُمها بىاظىت الؽشواث اإلافىّت  وهي ِباسة -الخىبُلاث:-6

لها  لىم اإلاعخخذم بخجًز للهىاجف أو الؽشواث اإلاخخففت في ـىاِت الخىبُلاث، ٍو

ِلي هاجفه ِبر مخاظش ؼشواث الهىاجف الّاإلاُت بىاء ِلي هُى وهٍام الدؽغُل للهاجف 

 الزوي.

ت مً ؼبياث هى ِباسة ًِ مجمىِت ضخم tp/tcpؤلاهترهذ -ؼبىت ؤلاهترهذ:-7

الاجفاٌ التي جشجبي مْ بّمها البّن أو أظهضة الىمبُىجش التي جشجبي مّها ِبر 

 (31)الخي الهاجفي.

هي مً الخلىُاث التي جمىً اإلاعخخذمحن مً الىلىط الي ؼبىت  -ممحزاث الاجفاٌ:-8

ت وئسظاٌ اإلاّلىماث والبُاهاث اإلاخخلفت،  الاهترهذ وئظشاء الاجفاالث ِالُت العِش

ذ الهاجف ـفت الزواء نأنها جذِم ؼبياث الجُل الشالض أو الشابْ، باإللافه ئلي وجمى

ب أو  دِمها لخذاماث الىاي فاي وبّن الخلىُاث مشل جلىُت الاجفاٌ اإلاذي اللٍش

 GPS.(32)وأهٍمت اإلاالخت اإلاّشوفت بـ  NFCاإلاّشوف بـ 
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 -مصايا اهلواتف الرنية وضلبياتَا:

 مصايا اهلواتف الرنية:

مخّذ الهىاجف الزهُت بالىشحر مً اإلامحزاث والخىبُلاث التي ظّلتها ظضءا ج 

ت اهدؽاسها وئنها ججمْ بحن (33)ال ًخجضأ مً الخُاة ، فخمحزث الهىاجف الزهُت بعِش

،فأـبذ الهاجف (34)ِذة أظهضة في ظهاص واخذ وهزه اإلامحزاث جضداد ًىما بّذ ًىم

ب اإلاعافاث وغحرها مً  الُىم مخىلب لشوسي ًلىم ِلي اخخفاس الىكذ وجلٍش

ت ـغحرة ، فلم ًلخفش (35)الخذماث ألاخشي التي ًلذمها، مما ظّل مً الّالم كٍش

ِملها ِلي هىنها وظُلت ئجفاٌ بل أـبذ ئظخخذامها هجهاص خاظب مدمىٌ 

 ، فمً مضاًا الهىاجف الزهُت آلاحي:(36)بالُذ

ملخفشة ِلي فئت مُّىت بل مفذاكُتها التي أِىتها ؼّبُت هبحرة، فهي آلان لِعذ -1

ؼملذ ول الفئاث الاظخماُِت بال ئظخصىاء، بما في رلً الىباس والفغاس وألاغىُاء 

 (37)والفلشاء واإلاخّلمحن وألامُحن.

 (38)ئظخلاللُتها الخامت ًِ الىىابل وججعُذها فىشة الالظليي.-2

 (39)ـغش حجمها وظهىلت خملها والخىلل بها.-3

جف الزوي: ئمياهُت الاجفاٌ بانأفشاد، ووامحرا للخفىٍش حّذد ئظخخذاماث الها-4

ىسي،  ذ ـىحي وهصخي ـو الفىجىغشافي والفُذًى، ظاِت مخىللت ومىبت، سادًى، بٍش

هؽاف أو مفباح لإللاءة، مفىشة للمىاُِذ واإلاالخٍاث الهامت، سجل للهىاجف 

ىشحر مً اإلاىلىبت والشظاةل اإلاخبادلت...ئلخ، مما ظّلها وظُلت مهمت لخلبُت ال

 (40)ؤلاخخُاظاث.

ً، بل أـبذ الهاجف الزوي -5 لم ٌّذ الهاجف وظُلت لالجفاٌ والخىاـل مْ آلاخٍش

ماٌ،  بخىبُلاجه ظهاص ٌِّؾ فُه ول فشد خُاجه الخاـت ومىخبا مخىلال جىجض ِبرة ألِا

 (41)وراهشة لخفَ أظشاس الفشد واإلاّلىماث وحسجُل اإلاىاُِذ والخزهش بها.
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 -الرنية: ضلبيات اهلواتف

أخذزذ الهىاجف الزهُت وفشة هبحرة في ِالم الاجفاالث فهي حعاِذ 

عش،(42)ؤلاوعان في وافت مجاالث الخُاة خُض  (43)وجِعشها وججّلها أهثر ظهىلت َو

حّخبر الخىىىلىظُا وما أهخجخه مً جلىُاث ظالح رو خذًً أخذهما ئًجابي وألاخش 

لذمها ئال أنها حعبب خىشا ِلي ظلبي، فّلي الشغم مً هثرة فىاةذها التي ج

فمً  (45)وظىء اظخخذامها ًجّل لها آزاس ظلبُت،(44)معخخذمُه في هفغ الىكذ،

 ظلبُاث الهىاجف الزهُت ألاحي:

أزشث الهىاجف الزهُت ِلي الّالكاث الاظخماُِت ووشق الخىاـل مْ ألاظشة  -1

ب البُّذ وفي هفغ الىكذ كام  ِلي ئبّاد واإلادُىحن، فلذ كام الهاجف ِلي جلٍش

ب.  (46)اللٍش

ـغش حجم الؽاؼت وكلت اإلاّلىماث الٍاهشة ِلُه، فّلي الشغم مً أهه ٌّذ محزه له  -2

 إلاشوهخه وظهىلت هللت واظخخذامت.

ه جىىسها، أدي ئلي كذم  -3 هثرة أهىاُ ألاظهضة الزهُت وحّذد ئمياهُاتها الفىُت وظِش

اإلاعخمشة لصخً  الجهاص الزي بحن ًذي اإلاعخخذم، واسجفاُ أظّاسها والخاظت

ت.  (47)البىاٍس

ت حّىله بعبب الّبض به مً كبل ألاوفاٌ أو ظلىوه. -4  (48)ظِش

 مخابّت اإلاعخخذمحن للهىاجف الزهُت كذ جإدي ئلي:  -5

  ؤلادمان ؤلالىترووي للهىاجف ورلً مً خالٌ وظاةل الخىاـل الالىتروهُت وانألّاب

 والفِغ بىن.

  لت ًإدي ئلي ئهذاس الىكذ والابخّاد ًِ اظخخذام الهاجف الزوي لعاِاث وٍى

الُت واإلاصخي والعباخت وغحرها.  (49)ألاوؽىت الٍش

  ئهماٌ الجاهب الذساسخي والخدفُل اإلاّشفي والاوؽغاٌ بانألّاب ؤلالىتروهُت وجففذ

 مىاكْ ؼبىت الاهترهذ وغحرها.

  جللُق بّن اللذساث اإلاّشفُت والخزهحر وخل الّملُاث الخعابُت، ورلً هدُجت

خماد   (50)الىبحر ِلي الهىاجف الىُت.الِا



 زهُت ومهاساث الشلافت اإلاّلىماجُتأ.الؽُماء ـفىث، أ.د. ظهحر ِبذ الباظي، أ.م.د. سخاب فاًض. الهىاجف ال

 

 
ت لّلىم اإلاّلىماث  ل ، 1، 6ُمج              132          اإلاجلت اإلافٍش  م2019ابٍش

اسجفاُ وعبت الخىادر أزىاء اللُادة ِىذ اظخخذام الهاجف الزوي أسبّت ألّاف  -6

 (51)وعبتها بذون اظخخذامه.

 الشلافت اإلاّلىماجُت 2/2

وهٍشا للخغحراث الىشحرة التى خذزذ في هزا الّفش، ٌّخبر مفىحح الشلافت 

ُت ألافشاد بّفش اإلاّلىماجُت مً اإلافاهُم الجذًذة التي ج إهذ ِلى أهمُت جِى

ت للخّلُم الزاحى واإلاعخمش ولخل اإلاؽىالث  اإلاّلىماث، وئهدعابهم اإلاهاساث المشوٍس

وأجخار اللشاساث الفاةبت، ئال أن الشلافت اإلاّلىماجُت لِعذ كمُت جىىىلىظُت بل 

ت إلًجاد اإلاّلىماث وجلُُمه ا كمُت حّلُمُت، ال جذٌ فلي ِلى اإلاهاساث المشوٍس

لت حعاِذ ِلى اهخلاء اإلاّلىماث الصخُدت واإلاىاظبت وجشن  وأظخخذامها، بل هى وٍش

 (52)اإلاّلىماث غحر اإلاىاظبت.

 

 تعسيف الجكافة املعلوماتية:

ٌّخبر مفىحح زلافت اإلاّلىماث واخذ مً أهم اإلافىحخاث التي ًخم جذاولها 

ث الللُلت اإلاالُت، في الاهخاط الفىشي في مجاٌ اإلاىخباث واإلاّلىماث خالٌ العىىا

فاث ـادسة ًِ  فاث ًِ الشلافت اإلاّلىماجُت فهىان مجمىِت حٍّش فخّذدث الخٍّش

فاث التي أِذها الباخشىن أهفعهم، فمً  الهُئاث واإلاىٍماث الذولُت، بجاهب الخٍّش

فاث هزهش ألاحي:  هزه الخٍّش

 Presidential Committee ofكذ ِشفذ الحجىت الشةاظُت للشلافت اإلاّلىماجُت ) -

Information Literacy ىُت  ALA(American(الخابّت لجمُّت اإلاىخباث ألامٍش

Library  Association)  شها الجهاتي لحجىت الشةاظُت ِام م أن الشلافت 1989في جلٍش

اإلاّلىماجُت هي:  ئمياهُت الخّشف ِلي وكذ ئخخُاط الفشد للمّلىماث وجدذًذ ميانها  

 (53)لُت وهفاءة.زم اظخخذامها وجلُُمها بفاِ

ىُت - شفذ ظمُّت اإلاىخباث ألامٍش  American Library(ALA)ِو

Association اإلاشلفىن مّلىماجُا بأنهم هم أولئً ألاشخاؿ الزًً حّلمىا هُف:
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ًخّلمىن، ورلً نأنهم ٌّشفىن هُفُت جىٍم اإلاّلىماث، وئًجادها واظخخذامها 

ً ًخّلمىهمجهم.  (54)بأظلىب ججّل آلاخٍش

الشلافت  NFIL(National Forum on Information Literacy)خذي اللىميِشف اإلاى-

اإلاّلىماجُت بانها: " اللذسة ِلي مّشفت متي جىىن هىان خاظت للمّلىماث أو اإلاؽيلت 

التي في مخىاوله لُىىن كادسا ِلي جمُحز وجدذًذ ميان اإلاّلىماث وجلُُمها 

 (55)واظخخذامها".

 -مسات الفسد املجكف معلوماتيا:

ت  حّخبر الشلافت اإلاّلىماجُت أظاظا لخّلُم مذي الخُاة نأنها الصمت ولشوٍس

، فُىظذ الىشحر مً (56)ليافت الخخففاث ومعخىٍاث الخّلُم في ول بِئاث الخّلم

الخفاةق التي ًمىً أن جفف الفشد بأهه مشلف مّلىماجُا، فالفشد اإلاشلف 

إلاّلىماث وجدذًذ اإلاّلىماث مّلىماجُا لذًت اللذسة ِلي مّشفت متي ًدخاط الي ا

اإلاىلىبت وئظخخذامها بفاِلُت وهفاءة، فأفمل ألافشاد في الخّلم اإلاّلىماحي هم 

الزًً حّلمىا هُف ًخّلمىن النهم ٌّشفىن هُف جىٍم اإلاّشفت واًجاد واظخخذام 

ً أن ًخّلمىا مجهم، فهم أفشاد معخّذون  اإلاّلىماث باالظلىب الزي ٌعخىُْ الاخٍش

الخُاة وئًجاد اإلاّلىماث اإلاالةمت نأي مهمت ًإدونها، او أي كشاس  للخّلُم مذي

مىً (58)، وأًما امياهُت اظخخذام الخاظب إلاّالجت اإلاّلىماث(57)ًخخزوهه ،ٍو

 جحخُق ظماث الفشد اإلاشلف مّلىماجُا فُما ًلي:

ُت وهمُت اإلاّلىماث اإلاىلىبت، والخدلم مً الخاظت ئلي -1 اللذسة ِلي جدذًذ هِى

 (59)ماث.اإلاّلى 

فهم وئدسان ئن اإلاّلىماث الصخُدت والذكُلت والياملت هي ألاظاط في اجخار -2

ىاِت اللشاس.  (60)ـو

 (61)ـُاغت ألاظئلت الصخُدت التي حّخمذ ِلي اخخُاظاث الفشد مً اإلاّلىماث.-3

 (62)مّشفت وجدذًذ مفادس اإلاّلىماث التي ًجب البدض فحها.-4

ٌى ئلحها الخفٌى ِلي مفادس اإلاّلىماث -5 بما فحها اإلاخضهت ؤلالىتروهُت والـى

لت فّالت وصخُدت. ت وبىٍش  (63)بعِش
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لت صخُدت لإلظخفادة مجها إلهجاص اإلاهام اإلاىلىبت-6  (64)جىٍُم اإلاّلىماث بىٍش

م اإلاّلىماث التي جم الخفٌى ِلحها.-7  (65)جلُُمأ وجلٍى

شجبىت باظخخذام الاإلاام باللماًا اللاهىهُت والاكخفادًت والاظخماُِت اإلا -8

 (66)اإلاّلىماث والخفٌى ِلي اإلاّلىماث واظخخذامها بأظلىب أخالقي وكاهىوي.

 -مَازات الجكافة املعلوماتية:

ًمىً جىلُذ مهاساث الشلافت اإلاّلىماجُت بأنها ِباسة ًِ مجمىِت مً 

تي وال (67)اللذساث والىفاءاث ؤلادساهُت اإلاىلىبت لخدلُم الشلافت اإلاّلىماجُت للفشد،

جخمشل في اللذسة ِلي فهم خاظت الفشد اإلاّلىماجُت والخّبحر ِجها بذكت وولىح، 

وئمياهُت الخّامل مْ الخلىُاث اإلاّلىماجُت مً ججهحزاث وبشمجُاث باإللافت الي 

والتي حؽخمل ِلى خل  (68)ئمياهُت جىٍُم اإلاّلىماث واظخخذمها بأظلىب أخالقي،

الزاحي واإلاهاساث الصخفُت واللذساث الاظخماُِت اإلاؽىالث والخفىحر الىاكذ والخّلُم 

اث التي ًدخاط  واإلاىاكف واللُم، فخّخبر مهاساث الشلافت اإلاّلىماجُت مً أهم المشوٍس

 (69)الحها ألافشاد.

 -ومً أهم مهاساث الشلافت اإلاّلىماجُت ما ًلي:

 ئدسان مذي الخاظت ئلى اإلاّلىماث. -

 ألاخخُاط مً اإلاّلىماث. الخمحز بحن الىشق اإلاخخلفت إلاىاظهت -

 جدذًذ ميان مفادس اإلاّلىماث ومّشفت أهىاِها وخفاةفها. -

ش ئظتراجُجُاث بدض مخّذدة للبدض ًِ اإلاّلىماث اإلاىلىبت  - بىاء أو جىٍى

 واظتراظاِها.

 (70)جلُُم اإلاّلىماث اإلاعترظّت وملاسهتها، وجىٍُمها وجىبُلها. -

باإلاّلىماث ورولً اللماًا اإلاخّللت باإلالىُت مّشفت اللماًا ألاظخماُِت اإلاخّللت  -

ت وهلل ووؽش اإلاّلىماث وأخالكُاث ئظخخذامها.  (71)الفىٍش

أظخخذام اإلاّلىماث بأظلىب مبخىش وبفاِلُت وهفاءة ورلً لخدلُم ألاهذاف  -

 (72)اإلادذدة وأجخار اللشاساث الفاةبت ولخل اإلاؽىالث.
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 ثالجا: ىتائج الدزاضة امليداىية

ا الجضء مً الذساظت ِلى جدلُل البُاهاث الىاسدة في الاظخبُان لخدلُم ٌّخمذ هز

 ألاهذاف وئظابت الدعاؤالث الىاسدة في اإلالذمت اإلاىهجُت.

 : الخفاةق الذًمىظشافُت لُّىت الذساظت مً والباخشحن وأِماء هُئت اإلادىس ألاٌو

ف: غ بجامّت بجي ظٍى  الخذَس

 يوع:توشيع عيية الدزاضة طبكا ملتغري ال 1/1

 ( جىصَْ ُِىت الذساظت وبلا إلاخغحر الىُى 1ظذٌو )

 

الخفاةق 

 الذًمىظشافُت

 

بذاةل 

 الاظخجاباث

 ُِىت الذاظت

أِماء هُئت  الباخشىن  ألاظمالى

 الخذَسغ

 % الّذد % الّذد % الّذد

 

 الىُى

 %55 214 %60 81 %52.4 133 رهش

 %45 175 %40 54 %47.6 121 أهثى

 %100 389 %100 135 %100 254 ؤلاظمالي

الخالت  

 الخّلُمُت

 %35.2 137 %0 - %53.9 137 ماظعخحر

 %64.8 252 %100 135 %46.1 117 دهخىساه

 %100 389 %100 135 %100 254 ؤلاظمالي

 

 

اإلاعمي 

 الىٌُفي

باخض مً 

 الخاسط

 %24.7 96 ـــــــــ ـــــــــ 24.7% 96

 %22.6 88 ـــــــــ ـــــــــ %22.6 88 مُّذ 

مذسط 

 معاِذ

 %18 70 ـــــــــ ـــــــــ 18% 70

 %17.7 69 %17.7 69 ـــــــــ ـــــــــ مذسط

أظخار 

 معاِذ

 %7.5 29 %7.5 29 ـــــــــ ـــــــــ

 %9.5 37 %9.5 37 ـــــــــ ـــــــــ أظخار

 ( في الاظدباهت.1،4(، )1،3(، )1/2* ئظابت العإاٌ سكم )
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 ًخطح مً الجذٌو العابم أن:       

جىصَْ ُِىت الذساظت وبلا إلاخغحر الىُى وظىد جفىق محخًى في أِذاد الزهىس ًِ 

% ملاسهت بّذد ألاهار الزي 55بيعبت  214ألاهار ُِىت الذساظت، فجاء ِذد  الزهىس 

%، ففى ُِىت الباخشىن وظذ جفىق محخًى في أِذاد 45بيعبت 175ظاء ِذدهم

% ملاسهت 52.4بيعبت  133س ًِ الباخشحن ألاهار، فجاء ِذد الزهىس الباخشحن الزهى 

%، ووظذ في ُِىت أِماء هُئت 47.6بيعبت  121بّذد ؤلاهار الزي ظاء ِذدهم 

غ جفىق محخًى في أِذاد الزهىس ًِ ألاهار، فجاء ِذد الزهىس  بيعبت  81الخذَس

 .%40بيعبت  54% ملاسهت بّذد ألاهار الزي ظاء ِذدهم 60

ىذ جىصَْ ُِىت الذساظت وبلا إلاخغحر الخالت الخّلُمُت الخالُت كذ مشلذ ُِىت        ِو

% ماظعخحر، 35.2% مً ئظمالي ُِىت الذساظت، فمجهم 65.3بيعبت 254الباخشُىن 

غ بّذد 30.1و بيعبت  135% دهخىساة،  بِىما ظاءث ُِىت أِماء هُئت الخذَس

 % مً ئظمالي الُّىت اإلاخخاسة.34.7

ىذ ج       ُفي كذ مشلذ ُِىت ِو ىصَْ ُِىت الذساظت وبلا إلاخغحر اإلاعمي الٌى

% باخض 24.7% مً أظمالي ُِىت الذساظت، فمجهم 65.3بيعبت  254الباخشحن بّذد

% مذسط معاِذ، بِىما ظاءث ُِىت أِماء هُئت 18% مُّذ، و22.6مً الخاسط، و

غ بّذد  % 17.7هم % مً أظمالي الُّىت اإلاخخاسة، فمج34.7بيعبت   135الخذَس

 % أظخار.  9.5% أظخار معاِذ، و7.5مذسط، و

 -اإلادىس الشاوي: ئظخخذاماث الهىاجف الزهُت:

ف هاجفا رهُا:  2/1 غ بجامّت بجي ظٍى  ئمخالن الباخشحن وأِماء هُئت الخذَس

غ بمجخمْ ظامّت بجى   بعإاٌ ُِىت الذساظت مً الباخشحن واِماء هُئت الخذَس

ف ئرا واهىا ًمخلىىن هىاج ف رهُت أم ال ظاءث ئظاباتهم باإلًجاب )وّم( وهزه ظٍى

ا  الىدُجت واهذ مخىكّت هىن الهىاجف الزهُت مً أهثر ألامىس ظزبا للىاط وخفـى

ت  غ، وكذ جبحن لىا أن الهاجف الزوي اهدؽش بعِش الباخشىن وأِماء هُئت الخذَس

في مذة هبحرة ظذا في مجخمّىا خُض أخترق هزا الجهاص ظمُْ فئاث اإلاجخمْ ِمىما 

كفحرة وجشظْ هزه الخىكّاث لىىن الهىاجف الزهُت أـبدذ مً أهم ألاؼُاء التى 
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ا بّذ أهدؽاس الخىبُلاث الزهُت، ورلً ًذٌ ِلي  ججزب اإلاعخفُذًً ئلحها وخفـى

ادة معئىلُت  غ باظخخذامها مما ًإهذ ِلي ٍص ؼغف الباخشىن وأِماء هُئت الخذَس

ُل اإلا % 100ّلىماث الصخُدت، خُض أفادث وعبت الععي وساء ؤلافادة مجها فى جـى

 بامخالههم هىاجف رهُت.

معدل اضتخداو الباحجني وأعضاء ٍيئة التدزيظ جبامعة بيى ضويف للَاتف  2/2

 الرني يوميا للبحح عً املعلومات: 

 ( ما مّذٌ ئظخخذامً الهاجف الزوي ًىمُا للبدض ًِ اإلاّلىماث2ظذٌو )

 

 

بذاةل 

 الاظخجاباث

  ُِىت الذساظت

 ؤلاظمالي

 ( 389)ن= 

 

 الشجبت
 الباخشحن

 (254)ن= 

أِماء هُئت 

الخذَسغ 

 (135)ن=

  % ن % ن % ن

 4 %16.2 63 %20.7 28 %13.8 35 أكل مً ظاِت

 3-1مً 

 ظاِاث

96 37.8% 67 49.6% 163 42% 1 

 6-4مً 

 ظاِاث

75 29.5% 20 14.8% 95 24.4% 2 

 3 %17.5 68 %14.8 20 %18.9 48 أهثر مً رلً

 ( في الاظدباهت.3* ئظابت العإاٌ سكم )

 ًخطح مً الجذٌو العابم أن:

ظاِاث  3-1مّذٌ اظخخذام الهاجف الزوى ًىمُا للبدض ًِ اإلاّلىماث بمّذٌ 

لحها فى اإلاشجبت الشاهُت مً 42ظاءث فى اإلاشجبت ألاولى بيعبت  ظاِاث فجاءث  6-4%، ٍو

%، وأخحرا 17.5هثر مً رلً بيعبت %، زم في اإلاشجبت الشالشت ظاءث أ24.4بيعبت 

%، هما ًخطح أًما أجفاق هال 16.2ظاءث في اإلاشجبت الشابّت أكل مً ظاِت بيعبت 
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ف في اظخخذام الهاجف الزوى  غ بجامّت بجى ظٍى الباخشحن وأِماء هُئت الخذَس

ظاِاث ًىمُا للبدض ًِ اإلاّلىماث ِلى الشغم مً وظىد جباًً في  3-1بمّذٌ 

ُفُت، وهزا ًدملىا معئىلُت الععى لالظخفادة مً اإلاشخلت الخّلُم ُت والٌى

اإلاّلىماث التي ًخم الخفٌى ِلحها مً خالٌ الهىاجف الزهُت اظخفادة اهثر ظذًت 

ُل اإلاّلىماث الصخُدت.  والاظخفادة مىه في جـى

غ ( داللت الفشوق بحن3ظذٌو ) في مّذٌ ئظخخذام  الباخشىن وأِماء هُئت الخذَس

  T-testُا للبدض ًِ اإلاّلىماث باظخخذام أخخباس )ث( الهاجف الزوي ًىم

 
 

 بذاةل

 ظخجاباثالا 

غ الباخشحن  أِماء هُئت الخذَس
كُمت 

T 
 معخىي الذاللت

 2ُ 2م ن 1ُ 1م ن

أكل مً 

 ظاِت
254 0.137 0.35 135 0.207 0.41 1.77 0.08 

غحر 

 داله

 3-1مً 

 ظاِاث
254 0.378 0.48 135 0.496 0.50 2.26 0.02 

 دالت* 

 6-4مً 

 ظاِاث
254 0.295 0.457 135 0.148 0.356 3.25 0.001 

 * دالت

أهثر مً 

 رلً
254 0.189 0.392 135 0.148 0.356 1.01 0.31 

غحر 

 دالت

 (0.05≥ ) *الذالت     

 )ن=ِذد الُّىت(      )م=اإلاخىظي الخعابي(      )ُ=ؤلاهدشاف اإلاُّاسي(      

 

تي  ًخطح مً الجذٌو العابم وظىد فشوق راث دالالت ئخفاةُت بحن مجمِى

غ( خٌى مّذٌ ئظخخذام الهاجف الزوي  الذساظت ) الباخشحن وأِماء هُئت الخذَس

ظاِاث ورلً لفالح أِماء هُئت  3-1ًىمُا، خُض ظاءث كُمت )ث( دالت مً 

غ، وبِىما ظاءث كُمت )ث( دالت مً   ظاِاث ورلً لفالح الباخشحن. 6-4الخذَس
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 تى تدفع الباحجني وأعضاء ٍيئة التدزيظ إلقتياء ٍاتف ذنى: األضباب ال 2/3

 ( ما ألاظباب التي دفّخً إلكخىاء هاجف روي4ظذٌو )

 بذاةل الاظخجاباث

 ُِىت الذساظت

 ؤلاظمالي

 ( 389)ن= 

 

 

الش 

 جبت

 الباخشحن

 (254)ن= 

أِماء هُئت 

 الخذَسغ

 ( 135)ن= 

 % ن % ن % ن

 1 %87.4 340 %87.4 118 %87.4 222 الخىاـل مْ الغحر

لخدمُل الىخب 

والفُذًىهاث 

 والفىس 

117 46.1% 44 32.6% 161 41.4% 5 

الىظاهت 

 ؤلاظخماُِت

35 13.8% 22 16.3% 57 14.7% 7 

 2 %69.7 271 %75.6 102 %66.5 169 الخففذ وؤلاواُل

اإلاؽاسهت وجبادٌ 

 الشظاةل

151 59.4% 84 62.2% 235 60.4% 3 

 4 %51.2 199 %55.2 74 %49.2 125 البدض والخّلم

 6 %33 128 %22.2 30 %38.6 98 الدعلُت والترفُت

 ( في الاظدباهت.4* ئظابت العإاٌ سكم )

 ًخطح مً الجذٌو العابم أن:       

هىان اجفاكا خٌى ظبب اكخىاء الهاجف الزوى بحن أفشاد ُِىت الذساظت ِلى الشغم 

ُفُت فىجذ أن ول الباخشحن وأِماء هُئت مً وظىد جباًً فى اإلاشخلت الّلمُت وال ٌى

غ ِلى خذ ظىاء ًشون أن العبب وساء اكخىاء الهاجف الزوى ًىىن بؽيل أهثر  الخذَس

فى الخىاـل مْ الغحر مشلها مشل وظاةل الاجفاٌ الخللُذًت فلذ ظاءث في اإلاشجبت 

لحها في اإلاشجبت الشاهُت الخففذ وؤلاواُل بيعبت87.4ألاولى بيعبت  %، زم في 69.7%، ٍو

%، زم في اإلاشجبت الشابّت البدض 60.4اإلاشجبت الشالشت اإلاؽاسهت وجبادٌ الشظاةل بيعبت 

%، زم في اإلاشجبت الخامعت جدمُل الىخب والفُذًىهاث والفىس 51.2والخّلم بيعبت 
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%، وأخحرا في 33%، زم في اإلاشجبت العادظت الدعلُت والترفُت بيعبت 41.4بيعبت 

 %.14.7لىظاهت ؤلاظخماُِت بيعبت اإلاشجبت العابّت ا

غ5ظذٌو ) ألاظباب التي في  ( داللت الفشوق بحن الباخشحن وأِماء هُئت الخذَس

  T-testباظخخذام أخخباس )ث(  جذفّهم إلكخىاء هاجف روي
 

بذاةل 

الاظخجا

 باث

غ  الباخشحن كُم أِماء هُئت الخذَس

 Tة 

 معخىي الذاللت

   2ُ 2م ن 1ُ 1م ن

الخىاـل 

 غحرمْ ال
254 0.874 0.332 135 0.874 0.333 0.002 0.99

9 

غحر 

 دالت

لخدمُل 

الىخب 

والفُذًى 

هاث 

 والفىس 

254 0.460 0.499 135 0.325 0.470 2.583 0.01

0 

 *

 دالت

الىظاهت 

ؤلاظخماع

 ًت

254 0.137 0.340 135 0.163 0.370 0.667 0.50

5 

غحر 

 دالت

الخففذ 

 وؤلاواُل
254 0.665 0.473 135 0.756 0.431 1.846 0.06

6 

غحر 

 دالت

اإلاؽاسهت 

وجبادٌ 

 الشظاةل

254 0.595 0.492 135 0.622 0.487 0.531 0.59

6 

غحر 

 دالت

البدض 

 والخّلم
254 0.492 0.501 135 0.552 0.499 1.125 0.26

1 

غحر 

 دالت

الدعلُت 

 والترفُت
254 0.386 0.488 135 0.222 0.417 3.306 0.00

1 

 *

 دالت

 (0.05≥ ) *الذالت

 )ن=ِذد الُّىت(          )م=اإلاخىظي الخعابي(                )ُ=ؤلاهدشاف اإلاُّاسي(

تي  ًخطح مً الجذٌو العابم وظىد فشوق راث دالالت ئخفاةُت بحن مجمِى

غ( خٌى ألاظباب التى جذفّهم إلكخىاء  الذساظت ) الباخشحن وأِماء هُئت الخذَس
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ذ جدمُل الىخب والفُذًىهاث والفىس، هاجف روي، خُض ظاءث كُمت )ث( دالت ِى

 ودالت ِىذ الدعلُت والترفُت ورلً لفالح الباخشىن.

اإلادىس الشالض: مهاساث الشلافت اإلاّلىماجُت باظخخذام الهىاجف الزهُت لذي ُِىت 

 -الذساظت:

 -حتديد طبيعة املعلومات التى ختدو أٍداف عيية الدزاضة: 3/1

( مً جدذًذ وبُّت اإلاّلىماث التى جخذم  ( مذي اظخىاِت ُِىت الذساظت6ظذٌو

 أهذافهم

بذاةل 

 الاظخجاباث

 ُِىت الذساظت

 ؤلاظمالي

 ( 389)ن= 
 الباخشحن

 (254)ن= 

أِماء هُئت 

 الخذَسغ

 ( 135)ن= 

 % ن % ن % ن

 %91 354 %97.8 132 %87.7 222 هشحرا

 %8.7 34 %2.2 3 %12.3 31 أخُاها

 %0.3 1 %0 0 %0.4 1 كلُال

 %100 389 %100 135 %100 254 اليؤلاظم

 ( في الاظدباهت.5* ئظابت العإاٌ سكم )

 ًخطح مً الجذٌو العابم أن:       

هىان اجفاكا بحن أفشاد الُّىت ِلى الشغم مً وظىد جباًً في اإلاشخلت الّلمُت 

خمشل هزا الاجفاق فى اظخجاباتهم خٌى اظخىاِتهم هشحرا أن  ُفُت بُجهم ٍو والٌى

ّت اإلاّلىماث التى جخذم أهذافهم فلذ ظاءث فى اإلاشجبت ألاولى بيعبت ًدذدوا وبُ

%، وأخحرا ظاءث 8.7%، وظاءث فى اإلاشجبت الشاهُت أنهم أخُاها ٌعخىُّىن بيعبت 91

 %.0.3فى اإلاشجبت الشالشت أنهم ٌعخىُّىن كلُال بيعبت 
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 دوافع البحح عً املعلومات لدى الباحجني، وأعضاء ٍيئة التدزيظ:  3/1/1

( دوافْ البدض ًِ اإلاّلىماث مً وظهت هٍش الباخشىن  وأِماء هُئت  7ظذٌو )

 الخذَسغ

 بذاةل الاظخجاباث

 ُِىت الذساظت
 ؤلاظمالي

 ( 389)ن= 

 

 الشجبت

 الباخشحن

 (254)ن= 

أِماء هُئت 

 الخذَسغ

 ( 135)ن= 
  

 % ن % ن % ن

 1 %70.4 274 %64.4 87 %73.6 187 نأغشاك الذساظت

لخل مؽيلت ِلمُت 

 أو بدشُت

91 36.0% 66 48.9% 157 40.4% 5 

إلِذاد بدض أو 

 سظالت ِلمُت

121 47.6% 60 44.4% 181 46.5% 4 

إلاخابّت أخذر 

ت  الخىىساث الجاٍس

 في مجاٌ جخفصخي

150 59.1% 94 69.6% 244 62.7% 3 

 6 %31.4 122 %36.3 49 %28.7 73 والىلاػلحخىاس 

لإلواُل والشلافت 

 الّامت

154 60.6% 95 70.4% 249 64% 2 

 ( في الاظدباهت.5/1* ئظابت العإاٌ سكم )

 

 ًخطح مً الجذٌو العابم أن:       

هىان اجفاكا خٌى جخفق ألاوصان اليعبُت الهخماماث اظخجاباث أفشاد ُِىت 

ًِ اإلاّلىماث فّلى الشغم مً وظىد جباًً فى اإلاشخلت  الذساظت خٌى دوافْ البدض

ُفُت بحن أفشاد ُِىت الذساظت ئال ئنهم ِلى خذ ظىاء ًشون أن أهم  الخّلُمُت والٌى
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دوافْ البدض ًِ اإلاّلىماث جخمشل في البدض نأغشاك الذساظت وكذ ظاءث في اإلاشجبت 

لحها في اإلاشجبت الشاهُت ؤلاواُل وا70.4ألاولى بيعبت %، زم 64لشلافت الّامت بيعبت %، ٍو

ت فى مجاٌ جخفصخى بيعبت  في اإلاشجبت الشالشت مخابّت أخذر الخىىساث الجاٍس

%، وفي اإلاشجبت 46.5%، زم في اإلاشجبت الشابّت ئِذاد بدض أو سظالت ِلمُت بيعبت 62.7

%، وأخحرا  في اإلاشجبت العادظت 40.4الخامعت لخل مؽيلت ِلمُت أو بدشُت بيعبت 

 %.31.4الىلاػ بيعبت لحخىاس و 

غ8ظذٌو ) دوافْ بدثهم ًِ في  ( داللت الفشوق بحن الباخشحن وأِماء هُئت الخذَس

  T-testباظخخذام أخخباس )ث(  اإلاّلىماث
 

بذاةل 

 الاظخجاباث

غ  الباخشحن كُمت  أِماء هُئت الخذَس

T 

 معخىي الذاللت

 2ُ 2م ن 1ُ 1م ن

نأغشاك 

 الذساظت

غحر  0.064 1.892 0.480 0.644 135 0.441 0.736 254

 داله

لخل مؽيلت 

 ِلمُت أو بدشُت

254 0.360 0.481 135 0.489 0.502 2.483 0.013  *

 دالت

ذاد بدض أو  إِل

 سظالت ِلمُت

غحر  0.549 0.600 0.499 0.444 135 0.500 0.476 254

 دالت

إلاخابّت أخذر 

الخىىساث 

ت في مجاٌ  الجاٍس

 جخفصخي

254 0.591 0.493 135 0.696 0.462 2.059 0.040  *

 دالت

غحر  0.127 1.530 0.483 0.363 135 0.453 0.287 254 لحخىاس والىلاػ

 دالت

لإلواُل والشلافت 

 الّامت

غحر  0.63 1.909 0.458 0.704 135 0.490 0.606 254

 دالت

 (0.05≥ ) *الذالت

 شاف اإلاُّاسي()ن=ِذد الُّىت(        )م=اإلاخىظي الخعابي(          )ُ=ؤلاهد    
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تي  ًخطح مً الجذٌو العابم وظىد فشوق راث دالالت ئخفاةُت بحن مجمِى

غ( خٌى دوافْ البدض ًِ اإلاّلىماث،  الذساظت ) الباخشحن وأِماء هُئت الخذَس

خُض ظاءث كُمت )ث( دالت ِىذ خل مؽيلت ِلمُت أو بدشُت، ودالت ِىذ مخابّت 

ت فى مجاٌ الخخفق ورل غ.أخذر الخىىساث الجاٍس  ً لفالح أِماء هُئت الخذَس

 حتديد مصطلحات البحح التى تعرب عً إحتياجات عيية الدزاضة: 3/2

(  ( جدذًذ مفىحخاث البدض التى حّبر ًِ ئخخُاظاث ُِىت الذساظت9ظذٌو

 

بذاةل 

 الاظخجاباث

 ؤلاظمالي ُِىت الذساظت

 الباخشحن (389)ن= 

 (254)ن= 

أِماء هُئت 

 الخذَسغ

 ( 135)ن= 

 % ن % ن % ن

 %71.2 277 %89.6 121 %61.4 156 هشحرا

 %28.3 110 %10.4 14 %37.8 96 أخُاها

 %0.5 2 %0 0 %0.8 2 كلُال

 %100 389 %100 135 %100 254 ؤلاظمالي

 ( في الاظدباهت.6* ئظابت العإاٌ سكم )

 ًخطح مً الجذٌو العابم أن:       

وظىد جباًً في اإلاشخلت الّلمُت  هىان أجفاكا بحن أفشاد الُّىت ِلي الشغم مً

خمشل هزا الاجفاق في اظخجاباتهم خٌى جمىجهم هشحرا مً جدذًذ  ُفُت بُجهم ٍو والٌى

مفىحخاث البدض التي حّبر ًِ اخخُاظاتهم فلذ ظاءث فى اإلاشجبت ألاولى بيعبت 

%، وأخحرا فى 28.3%، وظاءث فى اإلاشجبت الشاهُت أنهم أخُاها ًخمىىىن بيعبت 71.2

 %.0.5جبت الشالشت أنهم ًخمىىىن كلُال بيعبت اإلاش 
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 الوصول الي املعلومات املطلوبة بهفاءة وفاعلية: 3/3

ٌى ئلي اإلاّلىماث اإلاىلىبت بىفاءة 10ظذٌو ) (مذي جمىً ُِىت الذساظت مً الـى

 وفاِلُت

بذاةل 

 الاظخجاباث

 ؤلاظمالي ُِىت الذساظت

 ( 389)ن=

 الباخشحن

 (254)ن= 

أِماء هُئت 

غالخذ  َس

 ( 135)ن= 
 

 % ن % ن % ن

 %46.5 181 %52.6 71 %43.3 110 هشحرا

 %53.2 207 %47.4 64 %56.3 143 أخُاها

 %0.3 1 %0 0 %0.4 1 كلُال

 %100 389 %100 135 %100 254 ؤلاظمالي

 ( في الاظدباهت.7* ئظابت العإاٌ سكم )

 

 ًخطح مً الجذٌو العابم أن :      

اد الُّىت ِلى الشغم مً وظىد جباًً في اإلاشخلت الّلمُت هىان اجفاكا بحن أفش 

خمشل هزا الاجفاق فى اظخجاباتهم خٌى جمىجهم أخُاها مً  ُفُت بُجهم ٍو والٌى

ٌى الي اإلاّلىماث اإلاىلىبت بىفاءة وفاِلُت التى كذ ظاءث فى اإلاشجبت ألاولى  الـى

%، وأخحرا 46.5بيعبت %، وظاءث فى اإلاشجبت الشاهُت انهم ًخمىىىن هشحرا 53.2بيعبت 

 %.0.3فى اإلاشجبت الشالشت أنهم ًخمىىىن كلُال بيعبت 
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 طسم البحح عً املعلومات لدي الباحجوٌ وأعضاء ٍيئة التدزيظ: 3/3/1

وشق البدض ًِ اإلاّلىماث التي حعخخذمها الباخشحن وأِماء هُئت ( 11ظذٌو  )

غ وفم الاهمُت مً وظهت هٍشهم  الخذَس

 

 

 ثبذاةل الاظخجابا

 ُِىت الذساظت
غ )ن= (254)ن= الباخشحن  (135أِماء هُئت الخذَس

 الترجِب % ن الترجِب % ن

البدض فى الاهترهذ بففت 

ِامت مً خالٌ مدشواث 

اهى  البدض ظىظل ٍو

150 28.2% 1 82 31.6% 1 

فهاسط اإلاىخباث 

 الالىتروهُت

106 20% 4 45 17.4% 3 

الاجفاٌ باإلاخخففحن في 

 اإلاجاٌ
68 12.8% 3 43 16.6% 4 

 5 %14.7 38 5 %18 96 اإلاىخباث الخللُذًت

 2 %19.7 51 2 %21 111 البدض في كىاِذ البُاهاث

 ( في الاظدباهت.7/1* ئظابت العإاٌ سكم )

 ًخطح مً الجذٌو العابم أن:        

غ خٌى اخخالٌ  هىان اجفاكا بحن أفشاد ُِىت الذساظت الباخشحن وأِماء هُئت الخذَس

جبت ألاولى للبدض فى الاهترهذ بففت ِامت مً خالٌ مدشواث البدض مشل ظىظل اإلاش 

ّلبها فى اإلاشجبت  ُفُت، َو اهى، ِلى الشغم مً وظىد جباًً فى اإلاشخلت الّلمُت والٌى ٍو

الشاهُت البدض فى كىاِذ البُاهاث، واخخلفىا فى اإلاشجبت الشالشت والشابّت فالبيعبت 

غ ظاءث فها ماء هُئت الخذَس سط اإلاىخباث الالىتروهُت فى اإلاشجبت الشالشت زم اِل

الاجفاٌ باإلاخخففحن فى اإلاجاٌ ظاءث فى اإلاشجبت الشابّت، وباليعبت للباخشحن ظاءث 

فى اإلاشجبت الشالشت الاجفاٌ باإلاخخففحن فى اإلاجاٌ وفى اإلاشجبت الشابّت فهاسط 

جبت الخامعت ِلى أخش اإلاىخباث الالىتروهُت، بِىما أجفلذ ُِىت الذساظت أًما فى اإلاش 

لت ًحجىا فحها للبدض ًِ اإلاّلىماث وهى اإلاىخباث الخللُذًت.   وٍش
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 -تكييه املعلومات التى يته اذتصول عليَا: 3/4

 ( مذي جلُُم ُِىت الذساظت للمّلىماث التي ًدفلىن ِلحها وجلىمها12ظذٌو )

بذاةل 

 الاظخجاباث
 ؤلاظمالي ُِىت الذساظت

غ (254= )ن الباخشحن ( 389)ن=   (135)ن=  أِماء هُئت الخذَس

 % ن % ن % ن
 %34.7 135 %44.4 60 %29.5 75 هشحرا

 %48.3 188 %49.6 67 %47.6 121 أخُاها
 %17 66 %5.9 8 %22.8 58 كلُال

 %100 389 %100 135 %100 254 ؤلاظمالي
 ( في الاظدباهت.8* ئظابت العإاٌ سكم )

 أن:ًخطح مً الجذٌو العابم        

هىان اجفاكا بحن أفشاد الُّىت ِلى الشغم مً وظىد جباًً في اإلاشخلت الّلمُت 

خمشل هزا الاجفاق فى اظخجاباتهم خٌى جلُمهم أخُاها للمّلىماث  ُفُت بُجهم ٍو والٌى

%، وظاءث فى اإلاشجبت 48.3التى ًدفلىن ِلحها وجلىمها التى كذ ظاءث فى اإلاشجبت ألاولى

% ، وأخحرا ظاءث فى اإلاشجبت الشالشت انهم كلُال 34.7ىن بيعبت الشاهُت انهم هشحرا ًلُم

 %.17ما ًلُمىن بيعبت 

 -حتكيل املعلومات اهلدف املسجو ميَا: 3/5

 ( مذي جدلُم اإلاّلىماث التى ًدفل ِلحها ُِىت الذساظت الهذف اإلاشظى مجها13ظذٌو )

بذاةل 

 الاظخجاباث

 ؤلاظمالي ُِىت الذساظت
 (135أِماء هُئت الخذَسغ)ن=  (254)ن= الباخشحن ( 389)ن= 

 % ن % ن % ن
 %49.4 192 %33.3 45 %57.9 147 هشحرا

 %48.6 189 %65.9 89 %39.4 100 أخُاها
 %2.1 8 %0.7 1 %2.8 7 كلُال

 %100 389 %100 135 %100 254 ؤلاظمالي
 ( في الاظدباهت.9* ئظابت العإاٌ سكم )
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 أن:ًخطح مً الجذٌو العابم        

هىان اجفاكا بحن أفشاد الُّىت ِلى الشغم مً وظىد جباًً في اإلاشخلت الّلمُت 

خمشل هزا الاجفاق فى اظخجاباتهم خٌى جدلم اإلاّلىماث التى  ُفُت بُجهم ٍو والٌى

 %،49.4ًدفلىن ِلحها هشحرا الهذف اإلاشظى مجها فلذ ظاءث فى اإلاشجبت ألاولى بيعبت 

%، وأخحرا فى اإلاشجبت 48.6ا ما جدلم اإلاّلىماث بيعبت ظاءث في اإلاشجبت الشاهُت أخُاهو 

 %.2.1الشالشت كلُال ما جدلم اإلاّلىماث بيعبت

 -الكضايا املستبطة بإضتخداو املعلومات وإتاحتَا: 3/6

( ( مذي امخالن ُِىت الذساظت  خلفُت ًِ اللماًا اإلاشجبىت باظخخذام 14ظذٌو

لت أخالكُت وكاهىهُت  اإلاّلىماث وئجاختها بىٍش

بذاةل 

 الاظخجاباث

ؤلاظمالي )ن=  ُِىت الذساظت

الباخشحن )ن=  ( 389

254) 

أِماء هُئت 

غ)ن=   ( 135الخذَس

 % ن % ن % ن

 %40 155 %56.3 76 %31.1 79 هشحرا

 %19.5 76 %11.9 16 %23.6 60 أخُاها

 %40.6 158 %31.9 43 %45.3 115 كلُال

 %100 389 %100 135 %100 254 ؤلاظمالي

 ( في الاظدباهت.10ئظابت العإاٌ سكم ) *

 ًخطح مً الجذٌو العابم أن:       

هىان اجفاكا بحن أفشاد الُّىت ِلى الشغم مً وظىد جباًً في اإلاشخلت الّلمُت 

خمشل هزا الاجفاق فى اظخجاباتهم خٌى ئنهم ًمخلىىن كلُال خلفُت  ُفُت بُجهم ٍو والٌى

لت أخالكُت وكاهىهُت التى ًِ اللماًا اإلاشجبىت باظخخذام اإلاّلىم اث وئجاختها بىٍش

%، وظاءث فى اإلاشجبت الشاهُت انهم ًمخلىىن 40.6كذ ظاءث فى اإلاشجبت ألاولى بيعبت 

%، وأخحرا ظاءث فى اإلاشجبت الشالشت انهم ًمخلىىن أخُاها بيعبت 40هشحرا بيعبت

19.5.% 
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غ15ظذٌو ) ى ئظخخذام هد ( داللت الفشوق بحن الباخشحن وأِماء هُئت الخذَس

ض مهاساث الشلافت اإلاّلىماجُت باظخخذام أخخباس )ث(    T-testالهىاجف الزهُت في حٍّض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (0.05≥ *الذالت )

 )ن=ِذد الُّىت(          )م=اإلاخىظي الخعابي(              )ُ=ؤلاهدشاف اإلاُّاسي(   

 

تي  ًخطح مً الجذٌو العابم وظىد فشوق راث دالالت ئخفاةُت بحن مجمِى

غ( خٌى ئظخخذام الهىاجف الزهُت في  الذساظت ) الباخشحن وأِماء هُئت الخذَس

ض مهاساث الشلافت اإلاّلىماجُت، خُض ظاءث كُمت )ث( دالت ِىذ جدذًذ وبُّت حٍّض

اإلاّلىماث التى جخذم أهذاف ُِىت الذساظت، ودالت ِىذ جدذًذ مفىحخاث الباخض 
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التى حّبر ًِ ئخخُاظاث ُِىت الذساظت، ودالت ِىذ جلُُم اإلاّلىماث التي ًخم 

خذام اإلاّلىماث وئجاختها ورلً الخفٌى ِلحها، ودالت ِىذ اللماًا اإلاشجبىت باظخ

غ، بِىما ظاءث دالت ِىذ جدلُم اإلاّلىماث الهذف  لفالح أِماء هُئت الخذَس

 اإلاشظى مجها ورلً لفالح الباخشحن.

 -تطاعد اهلواتف الرنية يف خدمة األحتياجات املعلوماتية: 3/7

 ماجُتحعاِذ الهىاجف الزهُت ُِىت الذساظت في خذمت ئخخُاظاتهم اإلاّلى (16ظذٌو )

 

 داةل الاظخجاباث

 ُِىت الذساظت

 الباخشحن

 (254)ن=

غ  أِماء هُئت الخذَس

 (135)ن=

 الترجِب % ن الترجِب % ن

 9 %16.5 42 8 %14.1 59 وؽش اإلاّلىماث

 3 %9.4 24 7 %12 50 جبادٌ اإلاّلىماث

جلُُم اإلاّلىماث 

 اإلادفل ِلحها

43 10.3% 4 23 9% 8 

ً البُاهاث  خفَ وجخٍض

 لىماثواإلاّ

41 9.8% 3 33 13% 4 

ٌى ئلى كىاِذ  الـى

البُاهاث واإلاجالث 

 والىخب

40 9.5% 1 22 8.6% 5 

 6 %12.5 32 5 %11 46 جدذًض اإلاّلىماث

ش جلىُاث البدض  7 %9.8 25 9 %8.4 35 جىٍى

 2 %11 28 6 %11.2 47 خل اإلاؽىالث الّلمُت

مخابّت ول ما هى ظذًذ 

 فى مجاٌ جخففً

58 13.8% 2 26 10.2% 1 

 ( في الاظدباهت.11* ئظابت العإاٌ سكم )
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 ًخطح مً الجذٌو العابم أن:       

هىان اخخالف في الاخخُاظاث اإلاّلىماجُت بىاظىت اظخخذام الهىاجف الزهُت بحن 

ُفُت،  غ هدُجت اخخالفهم في اإلاشخلت الّلمُت والٌى والباخشحن وأِماء هُئت الخذَس

ٌى الي كىاِذ البُاهاث ٌو للباخشحن وهى فلذ وان الاخخُاط اإلاّلىماحي ألا  الـى

ورلً مخىافم مْ وبُّتهم النهم ماصالى فى مشخلت الخّلُم والذساظت  واإلاجالث والىخب

غ الزي وان الاخخُاط الاٌو مخابّت  ول والبدض وهزا ِلي ِىغ أِماء هُئت الخذَس

الى ورلً ًخىافم مْ وبُّتهم النهم فى خاظت  ما هى ظذًذ في مجاٌ جخففً

مل أبدار الترقي وأن ًىىهىا ِلى دساًت  مّشفت ما هى ظذًذ في مجاٌ جخففهم نِأ

بيل ما ظذًذ في مجاٌ جخففهم، وهزا ًذٌ ِلي ظهىلت اظخخذام الهاجف الزوى 

لذي ُِىت الذساظت وجىفحرة للىكذ، فيلما كلذ دسظت جشجِب الاخخُاظاث اإلاّلىماجُت 

 اظخخذامها بىاظىت الهىاجف الزهُت.لذي ُِىت الذساظت ولما كلذ أو اوّذمذ 

 التطبيكات التى يطتخدمَا الباحجني وأعضاء ٍيئة التدزيظ فى ٍواتفَه الرنية: 3/8

 ( الخىبُلاث التي ٌعخخذمها ُِىت الذساظت فى هاجفهم الزهُت17ظذٌو )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( في الاظدباهت.12* ئظابت العإاٌ سكم )

 



 زهُت ومهاساث الشلافت اإلاّلىماجُتأ.الؽُماء ـفىث، أ.د. ظهحر ِبذ الباظي، أ.م.د. سخاب فاًض. الهىاجف ال
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 ًخطح مً الجذٌو العابم أن:       

هىان اجفاكا خٌى الخىبُلاث التى ٌعخخذمها أفشاد ُِىت الذساظت ِلى هىاجفهم 

ُفُت، فلذ ظاءث اإلاشجبت الزهُت ِلى الش  غم مً وظىد جباًً فى اإلاشخلت الّلمُت والٌى

ألاولى وبيعبت ِالُت ظذا جىبُلاث الخىاـل الاظخماعي والذسدؼت هىنها مً أهثر 

غ خالٌ هزه الفترة بيعبت  ا الباخشثن وأِماء هُئت الخذَس ألامىس ظزبا وخفـى

%، زم في اإلاشجبت الشالشت 53.5يعبت %، ًلحها في اإلاشجبت الشاهُت جىبُلاث الترظمت ب91.8

اث 43.2جىبُلاث كىامِغ اللغت بيعبت  %، زم في اإلاشجبت الشابّت جىبُلاث اإلاىظِى

%، وأخحرا فى 30.3%، زم في اإلاشجبت الخامعت جىبُلاث الالّاب بيعبت33.4بيعبت 

 %.0اإلاشجبت العادظت جىبُم خاؿ بجامّخً أو ولُخً بيعبت 

غ ( داللت الفشوق18ظذٌو ) هدى ئظخخذام  بحن الباخشثن وأِماء هُئت الخذَس

  T-testجىبُلاث الهىاجف الزهُت باظخخذام أخخباس )ث( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 (0.05≥ ) *الذالت

 )ُ=ؤلاهدشاف اإلاُّاسي(     )م=اإلاخىظي الخعابي(      )ن=ِذد الُّىت(       
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تي ًخطح مً الجذٌو العابم وظىد فشوق را ث دالالت ئخفاةُت بحن مجمِى

غ( خٌى الخىبُلاث التى ٌعخخذمىها في  الذساظت ) الباخشحن وأِماء هُئت الخذَس

هىاجفهم الزهُت، خُض ظاءث كُمت )ث( دالت ِىذ جىبُلاث الترظمت ورلً لفالح 

غ، بِىما ظاءث دالت ِىذ جىبُلاث ألالّاب ورلً لفالح  أِماء هُئت الخذَس

 الباخشحن.

 لسابع: صعوبات ومعوقات اضتخداو اهلواتف الرنية:احملوز ا

 الصعوبات التى تواجُ الباحجني وأعضاء ٍيئة التدزيظ عيد اضتخداو اهلاتف 4/1

 الرنى:

(  (  الفّىباث التي كذ جىاظه ُِىت الذساظت ِىذ ئظخخذام الهاجف الزوي19ظذٌو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( في الاظدباهت.13* ئظابت العإاٌ سكم )
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 ًخطح مً الجذٌو العابم أن:       

ُفُت لُّىت الذساظت ئال أن  ِلى الشغم مً وظىد أخخالف فى اإلاشخلت الّلمُت والٌى

ق ِلى هفغ الفّىباث التى ًىاظهها ول أفشاد الُّىت، وأن أهثر هىان اجفا

الفّىباث التى جىاظه ُِىه الذساظت ِىذ اظخخذام الهاجف الزوى واهذ بيء 

%، 69.2ِملُت الاجفاٌ باالهترهذ أو ئهلىاِت فلذ ظاءث فى اإلاشجبت الاولى بيعبت 

ذم اللذسة ِلى لحها فى اإلاشجبت الشاهُت ـغش ظّت الهاجف ِو ً هم هبحر مً  ٍو جخٍض

%، زم فى اإلاشجبت الشالشت لّف البيُت 56.5الىخب واإلالاالث والشظاةل وغحرها بيعبت 

%، زم فى اإلاشجبت الشابّت ئسجفاُ جيلفت الاجفاٌ بيعبت 48ألاظاظُت في مىىلتى بيعبت 

%، زم فى اإلاشجبت الخامعت ـّىباث مخفلت بدؽغُل وئظخخذام الهاجف الزوى 30.3

%، زم فى اإلاشجبت العادظت ِذم اإلاّشفت بىُفُت البدض ِبر 29.3بيعبت وجىبُلاجت 

%، وأخحرا فى اإلاشجبت العابّت 25الهاجف الزوى واإلاىاكْ التى ًمىً البدض فحها بيعبت 

 %.20ِذم جىافش جىبُلاث ِلى الهاجف الزوى بيعبت 
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غ20ظذٌو ) اث التى هدى الفّىب ( داللت الفشوق بحن الباخشحن وأِماء هُئت الخذَس

  T-testباظخخذام أخخباس )ث(   جىاظهم ِىذ اظخخذام الهاجف الزوي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (0.05≥ ) *الذالت

 )ُ=ؤلاهدشاف اإلاُّاسي(      )م=اإلاخىظي الخعابي(           )ن=ِذد الُّىت(   

 

تي ًخطح مً الجذٌو العابم وظىد فشوق  راث دالالت ئخفاةُت بحن مجمِى

غ( خٌى الفّىباث التى جىاظهم ِىذ  الذساظت ) الباخشحن وأِماء هُئت الخذَس

اظخخذام الهاجف الزوي، خُض ظاءث كُمت )ث( دالت ِىذ لّف البيُت ألاظاظُت 

غ.  للؽبىت في مىىلتى ورلً لفالح أِماء هُئت الخذَس
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تينية مَازات الجكافة املعلوماتية بواضطة احملوز ارتامظ: مكرتحات عيية الدزاضة يف 

 اضتخداو اهلواتف الرنية:

الطبل التى ميهً أٌ يطخدمَا الباحجني وأعضاء ٍيئة التدزيظ لتينية مَازات 5/1

 الجكافة املعلوماتية بواضطة اضتخداو اهلواتف الرنية:

ُت مهاساث ( العبل التى ًمىً  أن ٌعخخذامها  ُِىت الذساظت في جىم 21ظذٌو ) 

 الشلافت اإلاّلىماجُت بىاظىت ئظخخذام الهىاجف الزهُت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ( في الاظدباهت.14ئظابت العإاٌ سكم ) *
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 ًخطح مً الجذٌو العابم أن:        

ُفُت لُّىت الذساظت ئال أن ِلي الشغم مً وظىد أخخالف في اإلاشخلت ا لّلمُت والٌى

هىان ئجفاق ِلى أهم العبل التى حعهم فى جىمُت مهاساث الشلافت اإلاّلىماجُت 

بىاظىت اسخذام الهىاجف الزهُت باإلاجخمْ الجامعى، وهى جىافش الخىبُلاث ِلى 

الهىاجف الزهُت للبدض ِلى اإلاّلىماث ومخابّت ول ما ًفذس في مجاٌ الخخفق 

لحها في اإلاشجبت الشاهُت الاسؼاد والخىظُت 79.2ث في اإلاشجبت ألاولى بيعبت فلذ ظاء %، ٍو

غ اإلاخمشظحن بيعبت  %، زم فى اإلاشجبت الشالشت 63.5مً ظاهب أِماء هُئت الخذَس

ب 55مىاكْ ِلى الاهترهذ لخذمت هزا الغشك بيعبت  %، زم في اإلاشجبت الشابّت الخذٍس

%، زم في اإلاشجبت 48الزهُت وجىبُلاتها بيعبت  الّلمي ِلي هُفُت اظخخذام الهىاجف

بُت لشفْ هفاءة الشلافت اإلاّلىماجُت باظخخذام الهاجف  الخامعت ِلذ دوساث جذٍس

%، زم فى اإلاشجبت العادظت ولْ ملشساث مّلىماجُت ًِ هُفُت 47الزوي  بيعبت 

اظخخذام الهىاجف الزهُت لخىمُت مهاساث الشلافت اإلاّلىماجُت في مشخلتي 

%، واخحرا فى اإلاشجبت العابّت ئللاء 39بيالىسٍىط والذساظاث الّلُا بيعبت ال

مدالشاث ِامت ًِ هُفُت ئظخخذام الهاجف الزوي لخىمُت مهاساث الشلافت 

 %.36.5اإلاّلىماجُت بيعبت 
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هدى العبل التي جىمي مهاساث  ( داللت الفشوق بحن الباخشحن وأِماء هُئت الخذَسغ22ظذٌو )

  T-testّلىماجُت بىاظىت ئظخخذام الهىاجف الزهُت، باظخخذام أخخباس )ث( الشلافت اإلا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (0.05≥ ) *الذالت 

 )ن=ِذد الُّىت(            )م=اإلاخىظي الخعابي(             )ُ=ؤلاهدشاف اإلاُّاسي(  

تي  ًخطح مً الجذٌو العابم وظىد فشوق راث دالالت ئخفاةُت بحن مجمِى

غ( خٌى العب ل التي جىمي مهاساث الشلافت الذساظت ) الباخشحن وأِماء هُئت الخذَس

 اإلاّلىماجُت بىاظىت اظخخذام الهىاجف الزهُت، فلذ ظاءث كُمت )ث( دالت ِىذ

جىافش الخىبُلاث ِلى الهىاجف الزهُت للبدض ِلي اإلاّلىماث ومخابّت ول ما ًفذس 

 في مجاٌ الخخفق ورلً لفالح الباخشحن.
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 اليتائج والتوصيات:

غ أؼاسث الىخاةج أن ظمُْ ُِىت -1 الذساظت مً الباخشحن وأِماء هُئت الخذَس

تي الذساظت  ًمخلىىن هىاجف رهُت، وظىد فشوق راث دالالت ئخفاةُت بحن مجمِى

 3-1خٌى مّذٌ ئظخخذام الهاجف الزوي ًىمُا، خُض ظاءث كُمت )ث( دالت مً 

غ، وبِىما ظاءث كُمت )ث( دالت مً   6-4ظاِاث ورلً لفالح أِماء هُئت الخذَس

 لفالح الباخشحن. ظاِاث ورلً

تي الذساظت خٌى ألاظباب التى  -2 ووظىد فشوق راث دالالت ئخفاةُت بحن مجمِى

جذفّهم إلكخىاء هاجف روي، خُض ظاءث كُمت )ث( دالت ِىذ جدمُل الىخب 

 والفُذًىهاث والفىس، ودالت ِىذ الدعلُت والترفُت ورلً لفالح الباخشحن.

تي الذساظت خٌى دوافْ البدض ًِ وظىد فشوق راث دالالت ئخفاةُت بحن م -3 جمِى

اإلاّلىماث، خُض ظاءث كُمت )ث( دالت ِىذ خل مؽيلت ِلمُت أو بدشُت، ودالت 

ت فى مجاٌ الخخفق ورلً لفالح أِماء  ِىذ مخابّت أخذر الخىىساث الجاٍس

غ.  هُئت الخذَس

تي الذساظت خٌى ئظخخذام -4 ووظىد فشوق راث دالالت ئخفاةُت بحن مجمِى

ض مهاساث الشلافت اإلاّلىماجُت، خُض ظاءث كُمت )ث( دالت الهىاجف ال زهُت في حٍّض

ِىذ جدذًذ وبُّت اإلاّلىماث التى جخذم أهذاف ُِىت الذساظت، ودالت ِىذ جدذًذ 

مفىحخاث الباخض التى حّبر ًِ ئخخُاظاث ُِىت الذساظت، ودالت ِىذ جلُُم 

إلاشجبىت باظخخذام اإلاّلىماث التي ًخم الخفٌى ِلحها، ودالت ِىذ اللماًا ا

غ، بِىما ظاءث دالت ِىذ  اإلاّلىماث وئجاختها ورلً لفالح أِماء هُئت الخذَس

 جدلُم اإلاّلىماث الهذف اإلاشظى مجها ورلً لفالح الباخشحن.

حؽحر الىخاةج أن هىان اخخالف في الاخخُاظاث اإلاّلىماجُت بىاظىت اظخخذام -4

غ هدُجت اخخالفهم في اإلاشخلت الهىاجف الزهُت بحن الباخشحن وأِماء هُئت الخ ذَس

ىٌ الي  ُفُت، فيان الاخخُاط اإلاّلىماحي ألاٌو للباخشحن وهى الـى الّلمُت والٌى
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غ الزي وان  كىاِذ البُاهاث واإلاجالث والىخب وهزا ِلي ِىغ أِماء هُئت الخذَس

 الاخخُاط الاٌو مخابّت ول ما هى ظذًذ في مجاٌ جخففً.

تي الذساظت خٌى الخىبُلاث التى وظىد فشوق راث دالالت ئخفا -5 ةُت بحن مجمِى

ٌعخخذمىها في هىاجفهم الزهُت، خُض ظاءث كُمت )ث( دالت ِىذ جىبُلاث 

غ، بِىما ظاءث دالت ِىذ جىبُلاث  الترظمت ورلً لفالح أِماء هُئت الخذَس

 ألالّاب ورلً لفالح الباخشحن.

تي الذساظت خ -6 ٌى الفّىباث التى وظىد فشوق راث دالالت ئخفاةُت بحن مجمِى

جىاظهم ِىذ اظخخذام الهاجف الزوي، خُض ظاءث كُمت )ث( دالت ِىذ لّف 

غ.  البيُت ألاظاظُت للؽبىت في مىىلتى ورلً لفالح أِماء هُئت الخذَس

تي الذساظت خٌى العبل التي جىمي  -7 وظىد فشوق راث دالالت ئخفاةُت بحن مجمِى

ام الهىاجف الزهُت، خُض ظاءث كُمت مهاساث الشلافت اإلاّلىماجُت بىاظىت اظخخذ

جىافش الخىبُلاث ِلى الهىاجف الزهُت للبدض ِلي اإلاّلىماث  )ث( دالت ِىذ

 ومخابّت ول ما ًفذس في مجاٌ الخخفق ورلً لفالح الباخشحن.

  -توصيات الدزاضة:

لذ ئلُت الباخشت مً هخاةج خٌى الهىاجف الزهُت وجأزحرها في        بىاء ِلى ما جـى

ض  ف، فلذ ئظخخلفذ  حٍّض مهاساث الشلافت اإلاّلىماجُت لذي مجخمْ ظامّت بجى ظٍى

ُاث ألاجُت:  -الباخشت الخـى

الّمل ِلى ول ما ٌّضص الهاجف الزوي فى الخفٌى ِلى اإلاّلىماث وجىمُت الشلافت -1

 اإلاّلىماجُت لذي مجخمْ الجامّت.

ض ئظخخذام -2 جىبُلاث ئكامت وسػ ِمل وهذواث ِلمُت للبدض في هُفُت حٍّض

ُت مجخمْ  الخىاـل ؤلاظخماعي في الهاجف الزوى في الخفٌى ِلى اإلاّلىماث، وجِى

 الجامّت بمّشفت اإلاّلىماث الصخُدت وغحر الصخُدت والعلىن اإلاىاظب خُالها.

ِلذ دوساث جشلُفُت حؽاسن فحها الجامّاث جلىم ِلى جشلُف وئسؼاد مجخمْ -3

 الزهُت وججىب ظلبُاتها. الجامّت ِلي ؤلاظخخذام ؤلاًجابي للهىاجف
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 -اهلوامش:

ض هدى اظخخذاام 2014اللاةذ، أؼىاق كاًذ )( 1) ( اججاهاث والباث اإلالً ِبذالٍّض

الهىاجف الزهُت في اجاخت مفادس اإلاّلىماث الالىتروهُت، مجلت مىخبت اإلالً فهذ 

 .292-291، ؿ2، 20ُالىوىُت، مج 

لاث الهىاجف الزهُت مً كبل ( جىب2016ُالخشّمي، معفشة بيذ دخُل هللا )( 2)

والباث ولُت ِلىم الخاظب واإلاّلىماث بجامّت ؤلامام مدمذ بً ظّىد ؤلاظالمُت: 

فُت، اإلاجلت الاسدهُت في الّلىم الاظخماُِت، مج  .76-75، ؿ9ُ،1دساظت ـو

( الىعي اإلاّلىماحي لذي ولبت الذساظاث الّلُا بجامّت 2016مشسخي، هادًت ظّذ )( 3)

ت  -ذاهُت، اإلاجلت الذولُت لّلىم اإلاىخباث واإلاّلىماثوىىا: دساظت مُ الجمُّت اإلافٍش

 .229، ؿ 3ُ،1مفش، مج-للمىخباث واإلاّلىماث

 .293ؿ -(اللاًذ، أؼىاق كاًذ. مشظْ ظابم.4)

ت( 5) ف. (mis)  مشهض هٍم اإلاّلىماث ؤلاداٍس  بجامّت بجي ظٍى

ظاث الّلُا ًِ الّام (ؤلاداسة الّامت للذساظاث الّلُا والبدىر. بُان بالذسا6)

ف.2018-2017الجامعي   .ظامّت بجي ظٍى

(7)Sarwar, Muhammad (2013) Impact of Smartphone’s on Society, 

European Journal of  Scientific Research, Vol. 98, No2,p216 . 

( الشلافت اإلاّلىماجُت باإلاجخمْ  2014( مجي فمل هللا العىىسخي الّبُذي ) 8)

-: دساظت مُذاهُت ِلي اإلاجخمْ ظامّت ِمش اإلاخخاس.) أوشوخت دهخىساه(.الجامعي

 .5ؿ -ظامّت وىىا. ولُت آلاداب. كعم الىزاةم واإلاىخباث.

                                                           
 :أ.د/ إيناس حسين صادق. -1 -المحكمون هم 
 أ.د/ عزة فاروق جوهري.-2
 أ.م.د/ أحمد إبراهيم شاهين.-3
 د/ أمال طة محمد.-4
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الكخه بالىؽف ًِ 2008( أبى ظذي، أمجذ)9) ( ؤلادمان ِلي الهاجف الىلاٌ ِو

مان ألاهلُت. اإلاجلت ألاسده ُت في الزاث لذي ُِىت مً ولبت الجامّخحن ألاسدهُت ِو

ت.  .137ؿ  -.2. 4ُمج -الّلىم التربٍى

(10 ) Lin, Feida& Ye, Weiguo (2009) Operating System Battle in The 

Ecosystem OfSmartphone Industry.- IEEE International Conference, 

VOL2, Issue11.- p617.            

(11) Masoud, Nosrati (2012) Mobile Computing: Principles, Devices and 

Operating Systems.- World Applied Programming, VOL2,Issue7.- p400. 

(12 ) Sarwar, Muhammad, OP.cit. p216. 

( مهاساث الىالب في اظخخذام الهىاجف الزهُت 2016( صهش، ظىصان مدمذ بذس )13)

ٌى الي مفادس اإلاّلىماث: دساظت ملاسهت بحن ولُتي الىب والادا ب في ظامّت للـى

 .14ؿ -.Cybrarians Journalُ ،43بحروث الّشبُت، 

( اظخخذام الصخفُحن الفلعىُيُحن لخىبُلاث 2016( صكىث، هؽام ظمحر)14)

الخىاـل الاظخماعي مً خالٌ الهىاجف الزهُت: دساظت مُذاهُت ) أوشوخت 

 .48ؿ -الجامّت الاظالمُت)غضة(. ولُت آلاداب. -ماظعخحر(.

 .14ؿ -مدمذ بذس. مشظْ ظابم. ( صهش، ظىصان15)

( ؤلاظخفادةمً الهىاجف الزهُت هىظُلت 2016( ِبذالخالم، أخمذ ظُّذ )16)

ب العمْ. ب الىالب في مادة جذٍس ظمُّت أمعُا مفش)التربُت ًِ -حّلُمُت لخذٍس

م الفً(.  .159ؿ -وٍش

 .48ؿ -( صكىث، هؽام ظمحر. مشظْ ظابم.17)

 .159ؿ -ابم.( ِبذالخالم، أخمذ ظُّذ. مشظْ ظ18)

 .48ؿ -( صكىث، هؽام ظمحر. مشظْ ظابم.19)

( دوس الهىاجف الزهُت في حغُحر الشلافت 2018( اإلاخبىلي، هبه أخمذ مدمذ)20)

اإلاّلىماجُت لذي والب الذساظاث الّلُا بجامّت وىىا: دساظت جىبُلُت. الاججاهاث 

 .382ؿ-.49، 25ُالخذًشت فى اإلاىخباث واإلاّلىماث. مج
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 .160ؿ -لخالم، أخمذ ظُّذ. مشظْ ظابم.( ِبذ ا21)

 .53ؿ -( صكىث، هؽام ظمحر. مشظْ ظابم.22)

 .160ؿ -( ِبذالخالم، أخمذ ظُّذ. مشظْ ظابم.23)

 .53ؿ -( صكىث، هؽام ظمحر. مشظْ ظابم.24)

 .160ؿ -( ِبذالخالم، أخمذ ظُّذ. مشظْ ظابم.25)

 .53ؿ -( صكىث، هؽام ظمحر. مشظْ ظابم.26)

 .383ؿ-، هبه أخمذ مدمذ. مشظْ ظابم.( اإلاخبىلي27)

 .53ؿ -(صكىث، هؽام ظمحر. مشظْ ظابم.28)

 .160ؿ -( ِبذالخالم، أخمذ ظُّذ. مشظْ ظابم.29)

 .53ؿ -( صكىث، هؽام ظمحر. مشظْ ظابم.30)

 .161:160ؿ -( ِبذالخالم، أخمذ ظُّذ. مشظْ ظابم.31)

 .54ؿ -( صكىث، هؽام ظمحر. مشظْ ظابم.32)

 .79ؿ -معفشة بيذ دخُل هللا. مشظْ ظابم. ( الخشمي،33)

( اظخخذاماث الؽباب الجامعي للهىاجف 2014(الّخُبي،أمحرة بيذ فاسط )34)

الزهُت وؤلاؼباِاث اإلاخدللت مجها: دساظت مسخُت ِلي ُِىت مً ولبت الاجفاٌ 

ض. )أوشوخت ماظعخحر(. الم في ظامّت اإلالً ِبذ الٍّض ظامّت الحرمىن. ولُت  -وؤلِا

ال   .32ؿ-م.ؤلِا

م ِلي؛ اللماة، مدمذ فالح) 35) ( 2014( واهاث، صهحر ًاظحن؛ الذبِسخي، ِبذالىٍش

وؤلاؼباِاث اإلاخدللت مجها.  SMSاظخخذاماث ولبت ظامّت البترا للشظاةل اللفحرة

 .3ؿ -.32ُ -مجلت الباخض ؤلاِالمي. بغذاد.

 .79ؿ -( الخشمي، معفشة بيذ دخُل هللا. مشظْ ظابم.36)

 .384ؿ -ىلى، هبه أخمذ مدمذ. مشظْ ظابم.اإلاخب( 37)

( جىبُلاث الهىاجف الزهُت في اإلاىخباث واإلاّلىماث في البِئت 2015( بىلي، ًدحي)38)

 .85ؿ -.15ُ -الّشبُت. ئِلم. العّىدًت.
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ٌ 2010( الذهؽان، ظماٌ ِلي خلُل)39)  Mobile( ئظخخذام الهاجف اإلادمى

Phone ب إلاارا؟ وفي مار ا؟ وهُف؟. الىذوة ألاولي في جىبُلاث في الخّلُم والخذٍس

ب. ظامّت اإلالً ظّىد. ولُت التربُت.  جلىُت اإلاّلىماث والاجفاٌ في الخّلُم والخذٍس

 10ؿ –كعم جلىُاث الخّلُم. 

( مجاالث اظخخذام الهاجف الىلاٌ مً كبل 2012( بذاسهه، باظمه خعً باًش)40)

ظخخذامه مً وظهت هٍشهم ) ولبت الذساظاث الّلُا في ظامّت الحرمىن ومُّلاث ا

 .14ؿ -أوشوخت ماظعخحر(. ظامّت الحرمىن. ولُت التربُت.

( ئظخخذام الؽباب الجضاةشي للهىاجف الزهُت: 2016( خففت، بً غىسي )41)

ً )أوشوخت ماظعخحر(. ظامّت  -دساظت مُذاهُت ِلي ُِىت مً ؼباب داةشة اإلالاٍس

ظخماُِت، كعم جىىىلىظُا كاـذي مشباح وسكلت، ولُت الّلىم ؤلاوعاهُت وؤلا 

 .33ؿ -ؤلاجفاٌ الجذًذة.

الكتها 2016( أبى مىذًل، وظام ًىظف ظلُمان )42) ( اإلاؽىالث العلىهُت ِو

بالخىاـل ألاظشي لذي اإلاشاهلحن معخخذمي الهىاجف الزهُت مً وظهت هٍش 

الجامّت ؤلاظالمُت)غضة(. ولُت التربُت. كعم الصخت  -الىالذًً )أوشوخت ماظعخحر(.

 .77ؿ -الىفعُت واإلاجخمُّت.

 .32ؿ -( خففت، بً غىسي. مشظْ ظابم.43)

 .77ؿ -( أبى مىذًل، وظام ًىظف ظلُمان. مشظْ ظابم.44)

ت، مجلت الخغحر 2017ظّفش، ـباح )( 45) ( جأزحر ألاظهضة الزهُت ِلي الخيؽئت ألاظٍش

 .165ؿ -.2ؤلاظخماعي، ُ

 .76ؿ -.( أبى مىذًل، وظام ًىظف ظلُمان. مشظْ ظابم46)

شي، خالذ مدمذ فالح)47) ( فاِلُت الهاجف الىلاٌ في جدفُل ولبت 2014( الغٍى

الُاث واججاهاتهم هدىه)أوشوخت ماظعخحر( الجامّت  الجامّت الهامؽُت في الٍش

 .12-11ؿ -الهاؼمُت. ِمادة البدض الّلمي والذساظاث الّلُا.

الم الجذًذ ؼبياث الخىا2014( ؼلشة، ِلي خلُل)48) ـل الاظخماعي. ِمان. ( ؤلِا

 .87ؿ-داس أظامت لليؽش والخىصَْ.
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 .34ؿ -( الّخُبي، أمحرة بيذ فاسط. مشظْ ظابم.49)

 .167:166ؿ -( ظّفش، ـباح. مشظْ ظابم.50)

 .35ؿ -( الّخُبي، أمحرة بيذ فاسط. مشظْ ظابم.51)

( الىعى اإلاّلىماحى وما ًشجبي به فى ؤلاهخاط 2018( ُِذ، ظهحر ِبذالباظي)52)

ؿ  -.38ُ،1الفىشي الّشبي: دساظت جدلُلُت. مجلت اإلاىخباث واإلاّلىماث الّشبُت. ط

148. 

(53 ) ALA Presidential Committee on Information Literacy, Final 

Report(1989) Washington: DC. Available 

at:http://www.ala.org/acrl/publications/whitepapers/presidential, Visited 

at: 30/3/2018. 

( مذي وعي ولبت الذساظاث الّلُا في 2009( ابً ًدحي، مِعىن خعحن واهش)54)

الجامّت ألاسدهُت إلافهىم الخىىس اإلاّلىماحي ودسظت امخالههم إلاهاساجه) أوشوخت 

 .19ؿ -سدهُت. ولُت الذساظاث الّلُا.الاسدن.ماظعخحر(. الجامّت الا 

( الىعي اإلاّلىماحي 2009ظىهشي، ِضة فاسوق، الّمىدي، هذي مدمذ أخمذ)( 55)

ض ؼىش الىالباث دساظت جلُمُت للىلْ الشاهً واظدؽشاق  بجامّت اإلالً ِبذالٍّض

لم اإلاّلىماث  -.3، 14ُمج -مفش. -آفاق اإلاعخلبل. دساظاث ِشبُت في اإلاىخباث ِو

 .30ؿ

ً. 2006ِضمي، هؽام مدمىد )( 56) ( زلافت اإلاّلىماث في اللشن الخادي والّؽٍش

Cybrarians Journal.- ُ8:استها . http://www.journal.cybrarians.org. جمذ ٍص

خ:   .11/3/2018بخاٍس

(57 )Asher, Curt(2003) Separate But Equal: Librarians Academics and 

Information Literacy. Australian Academic& Research Libraries.- Issue34, 

Vol 1.- p53-54. 

 .240ؿ -( مشسخي، هادًت ظّذ. مشظْ ظابم.58)

http://www.ala.org/acrl/publications/whitepapers/presidential
http://www.journal.cybrarians.org/
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( اإلاىخباث 2016ِبذهللا، الفادق ِبذالشخمً، ِلي، مدمذ مفىفي)( 59)

ض الشلا فت اإلاّلىماجُت:دساظت خالت مىخباث مذاسط اإلاذسظُت ودوسها في وؽش وحٍّض

اإلاىهبت والخمحز بجمهىسٍت العىدان. اإلاإجمش العابْ والّؽشون لالجداد الّشبي 

للمىخباث واإلاّلىماث بّىىان: الشلافت اإلاّلىماجُت في مجخمْ اإلاّشفت الّشبي: 

 .11ؿ -.مفش -الاكفش -جدذًاث الىاكْ وسهاهاث اإلاعخلبل

( كُاط مذي هفاًت مهاساث مدى ألامُت 2014ِبذالّاٌ) ( مدمذ، ِبحر هال60ٌ)

اإلاّلىماجُت لىلبت ولُت آلاداب والّلىم بجامّت اإلاشكب واوّياظاتها ِلي دِم مبادب 

 .105ؿ -.13ُ -العّىدًت. -الخىىمت ؤلالىتروهُت. اِلم

حن هدى دوس ؤلاِالم 2015خىسة، هبُل)(61) ( اججاهاث ألاظاجزة الجامُّحن الجضاةٍش

ًذ في حؽىُل الىعي اإلاّلىماحي: دساظت مسخُت ِلي ُِىت مً أظاجزة ظامّت الجذ

باجىت. ولُت الّلىم ؤلاوعاهُت -باجىت)أوشوخت ماظعخحر( ظامّت الخاط لخمش

 .114ؿ -.وؤلاظخماُِت والّلىم الاظالمُت. كعم الّلىم الاوعاهُت

 -م.(ِبذهللا، الفادق ِبذالشخمً، ِلي، مدمذ مفىفي مدمذ. مشظْ ظاب62)

 .11ؿ

 .114ؿ -( خىسة، هبُل. مشظْ ظابم.63)

 -( ِبذهللا، الفادق ِبذالشخمً، ِلي، مدمذ مفىفي مدمذ. مشظْ ظابم.64)

 .11ؿ

( الشلافت اإلاّلىماجُت 2016( مدمذ، الهام ِمش أخمذ، ِلي، إلاُاء مدمذ ِشمان)65)

لّؽشون اإلاإجمش العابْ واوأزشها ِلي والب اإلاشخلت الجامُّت بجامّت الىُلحن. 

لالجداد الّشبي للمىخباث واإلاّلىماث بّىىان: الشلافت اإلاّلىماجُت في مجخمْ اإلاّشفت 

 .1664ؿ -.مفش -ألاكفش-الّشبي

( جأزحر الخدٌى الشكمي ِلي الشلافت اإلاّلىماجُت 2016مدمىد، أمل ـالح)( 66)

غ بيلُت  للمخخففحن في مجاٌ ألاداب والّلىم الاوعاهُت مً أِماء هُئت الخذَس

 .10ؿ -.Cybrarians Journal.- ُ43آلاداب بلىا. 
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( الىعي اإلاّلىماحي: دساظت جىبُلُت ِلي اإلاجخمْ 2011( الخمىد، نهالء داود)67)

ذ. مجلت مىخبت اإلالً فهذ الىوىُت  ألاوادًمي في ولُت التربُت ألاظاظُت في الىٍى

 .3ؿ -مج. -العّىدًت.

ض ِبذالخمُذ ِامش) 68) ماء 2015( ابً ِامش، ِبذالٍّض ( الىعي اإلاّلىماحي نِأ

ت دساظت للىاكْ مْ الخخىُي  ت: ظامّت الضاٍو غ بيلُت آلاداب الضاٍو هُئت الخذَس

 .157ؿ -.5ُ-اإلاجلت الّشبُت للذساظاث اإلاّلىماجُت. العّىدًت. -للمعخلبل.

( الشلافت اإلاّلىماجُت همخغحر في 2015( دساص، باهش مدمذ العُّذ مدمىد)69)

ش  اًت الؽباب ) أوشوخت ماظعخحر ( ظامّت خلىان. ولُت  الخخىُي لخىٍى خذماث ِس

 .262ؿ -.الخذمت الاظخماُِت. كعم الخخىُي الاظخماعي

غ 2016ًىوغ، ِبذالشاصق مفىفي )( 70) ( ملشساث زلافت اإلاّلىماث في بشامج جذَس

ِلم اإلاىخباث واإلاّلىماث بالجامّاث الّشبُت: الجامّاث ألاسدهُت همىرظا. اإلاإجمش 

لعابْ والّؽشون لالجداد الّشبي للمىخباث واإلاّلىماث بّىىان: الشلافت اإلاّلىماجُت ا

 .1690ؿ  -مفش.-ألاكفش -فى مجخمْ اإلاّشفت الّشبي

( دوس اإلاىخباث اإلاخخففت فى جىمُت الىعي 2016( أخمذ، واسق خعً)71)

اث اإلاّلىماحي لذي اإلاإظعت. اإلاإجمش العابْ والّؽشون لالجداد الّشبي للمىخب

 -مفش .-ألاكفش -واإلاّلىماث بّىىان: الشلافت اإلاّلىماجُت فى مجخمْ اإلاّشفت الّشبي

 .1812ؿ 

( الشلافت اإلاّلىماجُت لىالب ظامّت أم اللشي 2018( مّخىق، خالذ بً ظلُمان)72)

فُت جدلُلُت.  هدى الخىبُلاث الزهُت فى اإلاإظعاث الخىىمُت العّىدًت: دساظت ـو

 .47ؿ -.1، 38ُىماث الّشبُت. طمجلت اإلاىخباث واإلاّل
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 (1محخم سكم )

ف غ بجامّت بجي ظٍى  ؤلاظدباهت اإلاىظهت للباخشحن وأِماء هُئت الخذَس

 

 العُذ ألاظخار  الفالل / ألاظخارة الفاللت ............................................

 

 جدُت وُبت وبّذ،،،

ف هدى تهذف الذساظت الخالُت ئلى الخّشف ِلى ئججا هاث مجخمْ ظامّت بجي ظٍى

اظخخذام الهىاجف الزهُت، ومذي جىافش مهاساث الشلافت اإلاّلىماجُت لذًُّىت الذساظت، 

ض مهاساث الشلافت اإلاّلىماجُت لذي مجخمْ ظامّت بجي  وجدذًذ دوس الهىاجف الزهُت في حٍّض

غ. ف باخشحن وأِماء هُئت الخذَس  ظٍى

 لزا:

ظابت ِلى أظئلت هزا الاظدباهت، بما ٌعاِذ ِلى هشظى مً ظُادجىم الخىشم باإل  

ت  ئهجاص الذساظت. مْ اإلاالخٍت أن ظمُْ البُاهاث التي ظترد بشدهم ظخداه بالعٍش

 الخامت،ولً حعخخذم ئال في أغشاك البدض الّلمي فلي.

 

 فُما ًلي مجمىِت مً اإلافاهُم التي كذ حعاِذن في حّبئت هزه الاظدباهت:

 

باسة ًِ  أخذ وظاةل الاجفاالث الخذًشت، وعخىُْ مً خالله هى ِ-الهىاجف الزهُت:

ئسظاٌ وئظخلباٌ الشظاةل ؤلالىتروهُت وئظخخذام بّن الخىبُلاث والخذماث 

وؤلامياهُاث اإلاخفلت بؽبىت ؤلاهترهذ لّشك الفىس والفُذًىهاث وجففذ اإلاىاكْ 

 ؤلالىتروهُت لحخفٌى ِلى اإلاّلىماث.

ًِ مجمىِت مً اإلاهاساث واللذساث التي ًىدعبها الفشد  هى ِباسة-الشلافت اإلاّلىماجُت:

للخّشف ِلي خاظاجه اإلاّلىماجُت، وجدذًذ ميان اإلاّلىماث وجلُُمها وهلذها زم اظخخذامها 

لت فّالت ورلً لخىٌُفها الجخار اللشاساث الفاةبت وخل اإلاؽىالث التي جىاظت الفشد.  بىٍش

 ٌى فاةم الاخترام والخلذًش،،،وجفملىا بلب                              
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:البُاهاث الّامت:  -اإلادىس ألاٌو

 ؤلاظم )ئخخُاسي(: ................................................. 1/1

1/2  :  الىُى

 أهثي )       ( -رهش)       (                                                   -          

 جمهُذي ماظعخحر)       (       -والب )       (                          -لخالُت:     الخالت الخّلُمُت ا1/3

 جمهُذي دهخىساه   )       ( -ماظعخحر )       (                        -                                     

 دهخىساه   )       (-                                     

ُفي:           اإلا1/4  مُّذ   )        ( -والب  )        (                              -عمي الٌى

 مذسط  )        ( -مذسط معاِذ )        (                               -                             

 أظخار    )        ( -                   أظخار معاِذ  )        (            -                            

 -اإلادىس الشاوي: ئظخخذام الهىاجف الزهُت:

 هل جمخلً هاجفا رهُا؟-2

 ال )       ( -وّم  )       (                                    -

 لهاجف الزوي ًىمُا للبدض ًِ اإلاّلىماث؟اما مّذٌ ئظخخذامً -3

 ظاِاث)       ( 3-1مً  -                    أكل مً ظاِت     )       (      -

 أهثر مً رلً      )       ( -ظاِاث )       (                          6-4مً  -

 ما ألاظباب التي دفّخً نأكخىاء هاجف روي؟ ) ًمىً أخخُاس أهثر مً بذًل( -4

 فُذًىهاث والفىس)        (لخدمُل الىخب وال -الخىاـل مْ الغحر)       (                       -

 الخففذ وؤلاواُل         )        ( -الىظاهت ؤلاظخماُِت     )        (                -

 البدض والخّلم              )        ( -اإلاؽاسهت وجبادٌ الشظاةل )        (               -

 الدعلُت والترفُت    )        (   -

 ...........................................................أخشي) أرهش( ...........  -



 زهُت ومهاساث الشلافت اإلاّلىماجُتأ.الؽُماء ـفىث، أ.د. ظهحر ِبذ الباظي، أ.م.د. سخاب فاًض. الهىاجف ال

 

 
ت لّلىم اإلاّلىماث  ل ، 1، 6ُمج              170          اإلاجلت اإلافٍش  م2019ابٍش

اإلادىس الشالض: مهاساث الشلافت اإلاّلىماجُت باظخخذام الهىاجف الزهُت لذي ُِىت 

 -الذساظت:

 هل حعخىُْ جدذًذ وبُّت اإلاّلىماث التي جخذم أهذافً؟ -5

 كلُال)       ( -                            أخُاها )        (  -هشحرا )       (                     -

 ما دوافْ البدض ًِ اإلاّلىماث مً وظهت هٍشن؟ ) ًمىً أخخُاس أهثر مً بذًل ( 5/1

 لخل مؽيلت ِلمُت أو بدشُت )       (        -           نأغشاك الذساظت )       (                      -

ذاد بدض أو سظالت ِلمُت ) - ت في مجاٌ  -(                   إِل إلاخابّت أخذر الخىىساث الجاٍس

 جخفصخي )       (

 لإلواُل والشلافت الّامت )       ( -لحخىاس والىلاػ )        (                          -

 أخشي )أرهش( ...................................................................... -

 مً جدذًذ مفىحخاث البدض التي حّبر ًِ اخخُاظاجً؟ هل جخمىً -6

 كلُال)       ( -أخُاها )        (                              -هشحرا )       (                     -

ٌى ئلي اإلاّلىماث اإلاىلىبت بىفاءة وفاِلُت؟ -7  هل جخمىً مً الـى

 كلُال)       ( -)        (                              أخُاها -هشحرا )       (                     -

 سجب وشق البدض ًِ اإلاّلىماث التي حعخخذمها وفم الاهمُت مً وظهت هٍشن؟ 7/1

البدض في الاهترهذ بففت ِامت مً خالٌ  

اهى  مدشواث البدض مشل ظىظل ٍو

 اإلاىخباث الخللُذًت 

 ذ البُاهاثالبدض في كىاِ  فهاسط اإلاىخباث ؤلالىتروهُت 

   ؤلاجفاٌ باإلاخخففحن في اإلاجاٌ 

 هل جلىم بخلُُم اإلاّلىماث التي جدفل ِلحها وجلىمها؟-8

 كلُال)       ( -أخُاها )        (                              -هشحرا )       (                     -

 هل اإلاّلىماث التي جدفل ِلحها جدلم الهذف اإلاشظى مجها؟ -9

 كلُال)       ( -أخُاها )        (                              -هشحرا )       (                     -

لت أخالكُت وكاهىهُت؟-10  هل لذًً خلفُت ًِ اللماًا اإلاشجبىت باظخخذام اإلاّلىماث وئجاختها بىٍش

 كلُال)       ( -                    أخُاها )        (          -هشحرا )       (                     -
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 حعاِذن الهىاجف الزهُت في خذمت ئخخُاظاجً اإلاّلىماجُت مً خالٌ: )سجب( -11

 جدذًض اإلاّلىماث  وؽش اإلاّلىماث 

ش جلىُاث البدض  جبادٌ اإلاّلىماث   جىٍى

 خل اإلاؽىالث الّلمُت  جلُُم اإلاّلىماث اإلادفل ِلحها 

ً البُاهاث واإلا   مخابّت ول ما هى ظذًذ في مجاٌ جخففً  ّلىماثخفَ وجخٍض

ٌى ئلي كىاِذ البُاهاث واإلاجالث   الـى

 والىخب

  

 ماالخىبُلاث التي حعخخذمها ِلي هاجفً الزوي؟ )ًمىً أخخُاس أهثر مً بذًل( -12

 جىبُلاث كىامِغ اللغت )       ( -    جىبُلاث الخىاـل ؤلاظخماعي والذسدؼت )      (         -

اث )         ( -       جىبُلاث الترظمت )      (                                     -  جىبُلاث اإلاىظِى

 جىبُلاث ألالّاب     )        ( -جىبُم خاؿ بجامّخً أو ولُخً )        (                       -

 ...............أخشي) أرهش(......................................................... -

 اإلادىس الشابْ: ـّىباث ومّىكاث اظخخذام الهىاجف الزهُت:

 ما الفّىباث التي كذ جىاظهً ِىذ ئظخخذام الهاجف الزوي؟ )ًمىً أخخُاس أهثر مً بذًل( -13

 ـّىباث مخفلت بدؽغُل وئظخخذام الهاجف الزوي وجىبُلاجه )        ( -

 )        (بيء ِملُت الاجفاٌ باالهترهذ أو ئهلىاِه  -

 ِذم اإلاّشفت بىُفُت البدض ِبر الهاجف الزوي واإلاىاكْ التي ًمىً البدض فحها )         ( -

 ِذم جىافش جىبُلاث ِلى الهاجف الزوي )         ( -

ً هم هبحر مً الىخب و  - ذم اللذسة ِلى جخٍض  (اإلالاالث والشظاةل وغحرها)     ـغش ظّت الهاجف ِو

 ت فى مىىلتي )       ( لّف البيُت ألاظاظُت للؽبى -

 ئسجفاُ جيلفت ؤلاجفاٌ                     )       ( -

 أخشي) أرهش(...................................................................... -

اإلادىس الخامغ: ملترخاث ُِىت الذساظت في جىمُت مهاساث الشلافت اإلاّلىماجُت بىاظىت 

 ت:اظخخذام الهىاجف الزهُ

أي العبل الخالُت ًمىً اظخخذامها في  جىمُت مهاساث الشلافت اإلاّلىماجُت بىاظىت ئظخخذام الهىاجف  -14

 الزهُت؟ )ًمىً أخخُاس أهثر مً بذًل(

غ اإلاخمشظحن )       ( -  ؤلاسؼاد والخىظُت مً ظاهب أِماء هُئت الخذَس
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 مىاكْ ِلى ؤلاهترهذ لخذمت هزا الغشك )       ( -

 (  لشلافت اإلاّلىماجُت) ِامت ًِ هُفُت ئظخخذام الهاجف الزوي لخىمُت مهاساث ا ئللاء مدالشاث -

بُت لشفْ هفاءة الشلافت اإلاّلىماجُت باظخخذام الهاجف الزوي )          ( -  ِلذ دوساث جذٍس

ولْ ملشساث مّلىماجُت ًِ هُفُت اظخخذام الهىاجف الزهُت لخىمُت مهاساث الشلافت  -

 في مشخلتي البيالىسٍىط والذساظاث الّلُا )         (اإلاّلىماجُت 

ب الّملي ِلى هُفُت اظخخذام الهىاجف الزهُت وجىبُلاتها )          ( -  الخذٍس

جىافش الخىبُلاث ِلى الهىاجف الزهُت للبدض ِلي اإلاّلىماث ومخابّت ول ما ًفذس في مجاٌ  -

 الخخفق )         (

 .............................................................أخشي)أرهش(...................... -

. 


