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 املشتخلص

٘ الخ٨ىىلىحُا  تىا٢كمبىدى عةِس ي ئلى لبدث حهضٝ َظا ا ٦ُُٟت جَُى

اإلاإؾؿت اإلاٗىُت بدٟٔ  ،(اإلاغ٦ؼ ال٣ىمي للمؿغحألاعق٠ُ اإلاؿغحي )ٖلى  الحضًشت

 وجُٟٗل آلُت الخدى٫ الغ٢مي للترار اإلاؿغحي ونىن الترار اإلاؿغحي في مهغ،

في ْل وحىص زُت اؾتراجُجُت إلصاعة ال٨تروهُت  اإلادّٟى باإلاغ٦ؼ)ألاعق٠ُ اإلاؿغحي(

ا ه٣ُت الاهُال١ للمغ٦ؼ ،حُضة ُت ج٣ىٍمُت ألصا ،باٖخباَع
ُ
 ، ةهوز

ً
 مخُلباثمىضحا

جد٤ُ٣ الجىصة  لمً أح ،وم٣ترخاث جٟاصحهاومك٨الث الخُب٤ُ ،  ،الغ٢مي الخدى٫ 

في مىٓىمت مخ٩املت لىيٗه  ،لى٢ٝى ٖلى ماَى مُلىب ومىص ى بهوا الكاملت باإلاغ٦ؼ،

لخأؾِـ حؿغ  يمان الاٞاصة مً وزاة٣ه اإلاؿغخُت،و لخُب٣ُاث الخ٨ىىلىحُا الحضًشت 

 طل٪ مالخىانل بحن ألاحُا٫ في أٖما١ الش٣اٞت الٟىُت اإلاؿغخُت صون ٢ُىص، 
ً
ؼوصا

لضٖم ٖملُت الخدى٫ الغ٢مي  ،اإلاُخاصاجا اإلاُاب٣ت إلا٣خيُاث طل٪ ألاعق٠ُ مٗاًحر ب

ت إلبغاػ ، و إلا٣خيُاث اإلاغ٦ؼ صوعٍ الح٣ُ٣ي في اؾدشماع مىاصٍ ووزاة٣ه أصاة جىمٍى

ت تجغوٍج ، ٦ىٕى مً اإلاؿغخُت اإلاخىٖى  .ا٢خهاص اإلاٗٞغ
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 مقدم٘

في صاةغة اَخمامه  )ألاعق٠ُ اإلاؿغحي( َل مً اإلام٨ً أن ًً٘ اإلاغ٦ؼ ال٣ىمي للمؿغح

غ أؾالُب اصاعجه إلاالخ٣ت الخُىعاث الخ٣ىُت، بدُث ًخد٤٣ له اإلاغوهت  حٗضًل وجٍُى

 ال٩اُٞت في الخٗامل م٘ اإلاىاص الترازُت وئخُائها والحٟاّ ٖلحها؟

وِٗل في ػمً الخ٣ىُت، ومً الًمل٪ الخ٣ىُت وئصاعتها بك٩ل مإزغ في ألاصاء هدً 

 
ً
اإلاإؾس ي لً ٌؿخُُ٘ مىاحهت الخدضًاث ومساَغ اإلاىاٞؿت مً أحل الخمحز، زهىنا

اجاخت اإلاٗلىماث م٘ ؾُاصة ألاعقٟت الال٨تروهُت في الى٢ذ الغاًَ، والتي جمخاػ بؿهىلت 

ضم اخخال٫ خحز م٩اوي، والغبِ اإلاٗلىماحي بحن أحؼاء اإلاإؾؿت ئلحهاالىنى٫ و  ، ٖو

 (2010بحزان، خىان،)الىاخضة وئن جباٖضث. 

اصعا٥ ل٨ترووي، والخ٨ىىلىحُا الحضًشت جبرػ يغوعة لالجها٫ ؤلاوفي ْل الغواج ال٨بحر 

غ مٛؼي الخٛحراث الخ٨ىىلىحُت ل  للمؿغحلمغ٦ؼ ال٣ىمي لالخ٣لُضي الىٓام ؤلاصاعي خٍُى

له ُلٗاث اإلاجخمٗاث الحضًشت، ئلى ئصاعة ال٨تروهُت، بما ًخالةم م٘ أَضاٝ وج وجدٍى

٘ مؿخىي أصاةهل   ٞغ
ً
وجد٤ُ٣ الجىصة الكاملت، ٞالخدى٫ لئلصاعة الال٨تروهُت لِـ صعبا

اَُت، بل خخمُت جٟغيها الخٛحراث الٗاإلاُت.   ،(2010الٟاعؽ،ؾلُمان،)مً صعوب الٞغ

ظا ماحٗلىا  ، لغنض وكأة ٣ترح مكغوٕ جأؾِـ أعق٠ُ ع٢مي للمؿغحُغح ُم هَو

و٧اٞت اإلاسخلٟت اإلاؿغح اإلاهغي، وأَم مدُاجه، وما مغ به مً جُىعاث ٖبر الىزاة٤ 

، مً ههىم مؿغخُت، و٦خب، ومجالث، اإلا٣خيُاث ألاعقُُٟت اإلاىحىصة باإلاغ٦ؼ

غاُٞت لبٌٗ الل٣ُاث  اث، ومله٣اث، ونىع ٞىجٚى وصعاؾاث، ولىخاث، ومٍُى

اإلاؿغخُت، ونىع لٗضص مً عواص اإلاؿغح اإلادلي مً الغاخلحن، و٦ظل٪ ٖضص ٦بحر مً 

كغ خى٫ اإلاؿغح اإلاهغي ال٣ىمي مً مىاص في 
ُ
الدسجُالث الؿمُٗت والُٟضًى، وماو

 الصح٠ واإلاجالث، وجظا٦غ اإلاؿغخُاث، وبُاٞاث الضٖىة لحًىعَا.

 مما ؾب٤، جخدضص ئق٩الُت ُم٣ترح جأؾِـ أعق٠ُ ٞ
ً
 ع٢مي للمؿغح، مً زال٫اهُال٢ا

، )ألاعق٠ُ اإلاؿغحي( ال٣ىمي للمؿغح ل٨تروهُت باإلاغ٦ؼ وا٢٘ ؤلاصاعة ؤلا حؿاؤلىا ًٖ

لُه اعجأث أن ج٨ىن مداوع الٟهل  ٧الخالي: ٖو
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اع اإلاٟاَُمي والخُب٣ُي للخ٨ىىلىحُا الحضًشت  .1  ل٨تروهُتصاعة ؤلاوؤلا الَا

  .عق٠ُ اإلاؿغحي باأل 

ؼو  الغ٢مي خدى٫ لل الخسُُِ الاؾتراجُجي .2 في صاعة ؤلال٨تروهُت ؤلا صوع  حٍٗؼ

 .باألعق٠ُ اإلاؿغحي جد٤ُ٣ الجىصة الكاملت

غ الىٓام ؤلاصاعي الحضًشت وأق٩الها صوع هٓم اإلاٗلىماث  .3 عق٠ُ لؤل  في جٍُى

 .اإلاؿغحي

 االطاز املفأٍنٕ ّالتطبٔقٕ للتليْلْجٔا احلدٓج٘ ّاإلدازٗ االللرتّىٔ٘. 

؟ و٠ُ٦ حؿاَم ألاعق٠ُ اإلاؿغحيل٨تروهُت لضي ؤلا َل َىا٥ جهىع واضح ًٖ ؤلاصاعة

غ   ؟ٍفي جٍُى

 

، والػالذ في ُٚاب وجأزغث ئق٩الُت الخ٣ىُاهجض  األعق٠ُوبالىٓغ ئلى الىي٘ الغاًَ ب

 أن 
ً
ما بظ٫ ٖلُىا جدخم ْغوٝ الٗهغ الغ٢مي التي وِٗكها ال٣ٗلُاث مخسلٟت، ٚع

ما٫  إلحغاء جدىالث قاملت في ألاؾالُب والهُا٧ل مجهىصاث ٦بحرة في ئهجاػ ألٖا

ٗاث التي ج٣ىم ٖلحها ؤلاصاعة الخ٣لُضًت، إلجاخت الٟغم لخُب٤ُ  ت والدكَغ أهماٍ ئصاٍع

وال٣ضعة ن ألاصاء ؤلاصاعي حًإصي ئلى جدؿ، ٧ي خضًشت جىا٦ب َظا الخُىع الخ٨ىىلىجي

ت ؤلاهجا حر الى٣ٟاثجىصةالجد٤ُ٣ ، و ػٖلى ؾٖغ ش ي،ٖبض ) .، وجٞى  ،(2011الىانغ، ٢َغ

جدضًض ٦ُُٟت ألازظ بخُب٣ُاث ؤلاصاعة ؤلال٨تروهُت مً َظا اإلاىُل٤ ْهغث الحاحت ئلى و 

غ الٗمل ؤلاصاعي باإلاغ٦ؼ ال٣ىمي للمؿغح في  مىا٦بت مخُلباث  له مً أح٦مضزل لخٍُى

  ٖلى الىدى الخالي: الٗهغ الغ٢مي

ٌٗخمض ٖلى ٢ُام  مٗلىماحي ي هٓامه، ماَُت ؤلاصاعة الال٨تروهُت ومٟهىمها -

ت  اإلاإؾؿت باؾخسضام الىؾاةل ؤلال٨تروهُت في ئحغاء مٗامالتها ؤلاصاٍع

ُُٟت غ ال٩امل والخدى٫ مً الىٓام الخ٣لُضي ئلى  والْى  ئلى الخٍُى
ً
ونىال

٘ مؿخىي أصاء، بهضٝ ؤلال٨ترووي ؼ صوع ؤلاصاعة ؤلاؾتراجُجُت اإلاإؾؿت ٞع ، وحٍٗؼ

حر اإلاغوهت جىحُه ؾُاؾت واحغاءاث اإلا في إؾؿت هدى جد٤ُ٣ أَضاٞها وجٞى

ىا ًجب ٖلى اإلاغ٦ؼ ال٣ىمي  ،(2004عيىان،).الالػمت لالؾخجابت ؤلال٨تروهُت َو
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غ للمؿغح  ٠ُ جٍُى د٤٣ ج٩امل البيُت اإلاٗلىماجُت صازله بهىعة ج وجْى

 .ه وعؾالخهأَضاٞما٫ بهىعة مؿخمغة مً أحل جد٤ُ٣ وحىصة ألٖا ،الغؤٍت

ٍم٨ً لئلصاعة ؤلال٨تروهُت أن جد٤٣ و ، ؤلاصاعة الال٨تروهُتأَضاٝ وممحزاث  -

ت مً ألاَضاٝ مً زال٫ الاؾخسضام ألامشل لخ٣ىُت اإلاٗلىماث  مجمٖى

 مشل والاجهاالث، 
ُ
ُت الخضماث اإلا للمؿخُٟضًً بك٩ل ٖام، ٣ضمت جدؿحن هٖى

حر و  الى خىؾبت ٖملُاتهٖإؾؿت ومؿاٖضة اإلا ٘ جٞى ليكغ َا بك٩ل ؾَغ

ت  والخٗلُماثاإلاٗلىماث  اث ؤلاصاٍع ٦جها في أ٢ل امأازخالٝ بٖلي ٧اٞت اإلاؿخٍى

ت  بما ًخىا٤ٞ م٘ (1994.)ٖلي،و٢ذ مم٨ً وبأ٢ل الخ٩ال٠ُ أمً وؾٍغ

 ًٖالىزاة٤ واإلاٗلىماثخٟٔ أَضاٝ اإلاٗلىماث، و 
ً
ججمُ٘ البُاهاث  ، ًٞال

ا اإلاسخلٟت بك٩ل مىخض، الحض مً اؾخسضام ألاوعا١ ٖالوة ٖلى  مً مهاصَع

تفي  ما٫ ؤلاصاٍع ت ُُٟ، وما ًترجب ٖلى طل٪ مً أٖما٫ أعقوالٟىُت ألٖا

مضي أَمُت ًٖ ، وبىاًء ٖلُه ًىص ى باٖالم اإلاغ٦ؼ (2009الحؿً،).وع٢ُت

 الىؾاةل ؤلال٨تروهُت الحضًشت جُب٤ُ ؤلاصاعة ؤلال٨تروهُت 
ً
اصة فيمؿخسضما  ٍػ

وج٣ضًمها  زضماجهجُىٍغ و  ًمان ؾالمت الٗملُاث ألاعقُُٟت،لأوكُخه 

وعٞ٘ به، جدؿحن وئزغاء ماَى مىحىص  ل، مً أح بؿهىلت وفي أ٢ل و٢ذ مم٨ً

 .ةهمؿخىي أصا

 

خُٛحر ببأجها ج٣ىم خُث جخمحز ؤلاصاعة الال٨تروهُت زهاةو ؤلاصاعة الال٨تروهُت،  -

ت الخ٣لُضًت ئلى  اة٠ الٗملُت ؤلاصاٍع ت مدىؾبت مًامحن ْو اة٠ ئصاٍع ْو

تفي اجساط ال٣غاعاث خضًشت  ُٟهاباصاعة اإلاٗلىماث  ؤلاصاٍع ولِـ  ،وجْى

مً زال٫ قب٩اث الاجها٫ والخباص٫ الال٨ترووي  الاخخٟاّ بها

 ًٖ طل٪ أجها بام٩اجها مخابٗت ومغا٢بت مىا٢٘ ، (2009)الحؿً،.للبُاهاث
ً
ًٞال

، ، وئخضار الكٟاُٞتخهلُذ البيُت الخُٓمُت للمإؾؿتلٖملها اإلاسخلٟت 

ت والخهىنُت إلاٗلىماتها ٖالوة ٖلى ماجمخاػ به مً ٢ ضعة ٞاة٣ت في الؿٍغ

 بالٜ 
ً
ت لضحها مما ًجٗل ازترا٢ها والىنى٫ الحها أمغا اإلادْٟى
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لى أزغ َظٍ الخهاةو ٌٛضو اإلاغ٦ؼ أ٦ثر ٞاٖلُت (2010)م٩اوي،.الهٗىبت ، ٖو

، خُث الىٓام  ٖلى الخىاٞؿُت الغ٢مُت بحن اإلاإؾؿاث ألازغي  ٍوأَمُت و٢ضع 

ؤلاصاعي ؤلال٨ترووي ًغبِ حمُ٘ م٣اع اإلاغ٦ؼ وأوكُخه بى٣ُت واخضة لخهبذ 

له حمُ٘ أوكُت اإلاغ٦ؼ ُمجمٗت في هٓام مخ٩امل  اجساط ئلى جِؿحر مما ًَإ

 ًٖ ٢غاعاجه، 
ً
حرًٞال ت جٞى جدُذ حمُ٘ لخل٪ ألاوكُت  ال٨تروهُت  ئصاعة مغ٦ٍؼ

ٌؿاٖض ٖلى ؾهل ومغن ك٩ل الخضماث وألاوكُت للمؿخُٟضًً والٗاملحن ب

ت في ألاصاء  بحن اإلاإؾؿاث الؿٖغ
ً
ٗض أ٦بر مىاٞؿا ٌُ حر الى٢ذ الظي    .وجٞى

وألن جُب٤ُ ؤلاصاعة ؤلال٨تروهُت ٌٗني ، مخُلباث جُب٤ُ ؤلاصاعة الال٨تروهُت -

 ،باإلاإؾؿت ل٨تروويئئلى همىطج الخ٣لُضي الخدى٫ مً الىمىطج ؤلاصاعي 

ت مً ئلى طل٪ ِؿدىض ٞ  آلاليأحهؼة الحاؾب اإلاخُلباث مشل الخ٣ىُت ٦مجمٖى

لٛغى جدضًثها بما ًدىاؾب م٘  ،وقب٨ت الاهترهذ ،والبرمجُاث ،واإلاٗضاث

ت ؤلال٨تروهُت  ،ل٣ًاء ٖلى مك٩لت الخ٣اصم الخ٨ىىلىجيل ج٣ضًم الخضمت ؤلاصاٍع

ت أما ًٖ  لتج٨ىن  ًجب أناإلاخُلباث البكٍغ لخٗامل م٘ لُٖت واو  مَإ

غ١  ئصزا٫ البُاهاث واؾترحاٖها وخٟٓها وه٣لها الحاؾب، َو

حر ًخم اإلاخُلباث ألامىُت ًٖ و  ،(2008الهغاًغة،الٗؿاٝ،.)وأعقٟتها بغامج جٞى

وئحغاءاث أمىُت حؿاٖض ٖلى خماًت اإلاٗلىماث والبُاهاث مً وأؾالُب 

 مخُلباث مالُت ٞو ، الازترا١
ً
حر الخمىٍل ال٩افي للخدى٫ هدى أزحرا البض مً جٞى

ل٨تروهُت ٧ي ًخد٤٣ الاؾخمغاع والىجاح وبلٙى ألاَضاٝ ؤلاصاعة ؤلا

وفي َظا الاَاع هىص أن وكحر ئلى أن امضاص اإلاغ٦ؼ  ،(2008صخىان،).ٍاإلايكىص

ىه مً اؾخسضام الخ٨ىىلىحُا وهٓم 
ّ
م٨ ًُ بهظٍ اإلاخُلباث والٗمل ٖلى جد٣ُ٣ها 

اإلاٗلىماث بمشالُت، مما ٌؿاٖضٍ ٖلى ج٣ضًم زضمت ممخاػة جغجبِ بال٣ُم 

 .، وخٟٔ م٣خيُاجه ألاعقُُٟت بك٩ل ؾلُماللحُٓت للخ٨ىىلىحُاث

ٌٗترى جُب٤ُ ؤلاصاعة ؤلال٨تروهُت  خُث ،صاعة ؤلال٨تروهُتم٣ُٗاث جُب٤ُ ؤلا  -

التي ًيبغي ويٗها في الاٖخباع ٖىض الخىحه هدى جُب٣ُها في ك٨الث بٌٗ اإلا

 ؤلال٨تروهُتالش٣اٞت الىعي باإلاغ٦ؼ ال٣ىمي للمؿغح، وجخلخو أَمها في ي٠ٗ 
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اإلاٗلىماث مما ًإصي ئلى الى٣و في الخٗاون بكأن ج٨ىىلىحُا  لضي الٗاملحن

وز٣اٞت اإلاإؾؿاث وجًاعب اإلاهالح بحن مىخجي الىزاة٤ واإلاٗلىماث وبحن 

خباعاث الش٣اُٞت الجهاث اإلاٗىُت بدٟٓها وم٣ُٗاث ال٣اهىهُت ، ومغاٖاة الٖا

 ،ض٢ت البُاهاث وئم٩اهُت ئزباث أنالت الىزاة٤ والسجالثوألازال٢ُت الخانت ب

ضم الش٣ت في الىؾاةل ؤلال٨تروهُت هم  ٖو مً أزغ الخ٣ىُت الحضًشت ٖلى وزٞى

، (2012)الُىوؿ٨ى،. وي٠ٗ اإلا٩اٞأث مهالحهم وماًترجب ٖلحها مً الٗمالت

اإلاخمشل في أن مٗٓم البرمجُاث  جضوي مؿخىي الىعي اللٛىي  ئلى حاهب

ت وي٠ٗ الحاٞؼ اإلاٗىىي الؾخٗما٫  ،ؤلال٨تروهُت حٗخمض ٖلى اللٛت ؤلاهجلحًز

٢لت اإلاىاعص اإلاالُت اهسٟاى باإلياٞت ئلى ، (2005)ٖبُض،.الخ٣ىُاث الحضًشت

٦خ٩ال٠ُ اإلاسههت للبيُت الخدخُت الالػمت لخُب٤ُ ؤلاصاعة الال٨تروهُت 

غ ألاحهؼة والبرامجحُا ى الخ٨ىىل ؛ زانت الكب٩اث وعبِ اإلاىا٢٘ وجٍُى

ب، وج٩ال٠ُ أوكُت الغ٢مىت  والخ٩ال٠ُ الالػمت ال٦دؿاب الخبراث والخضٍع

الى٣و في الٗىهغ البكغي مً اإلابرمجحن ٖلى  ٖالٍو، (2010)م٩اوي،.والهىن 

ً طوي ؤلام٩اهُاث اإلادضوصة للخدى٫ هدى  والٟىُحن، وم٣اومت بٌٗ اإلاضًٍغ

 للؿلُت ؤلاصاعة ؤلال٨تروهُت
ً
 .مً مىٓىع أن الخُٛحر ٌك٩ل تهضًضا

باإلياٞت ئلى ج٣اصم الخ٨ىىلىحُاث واإلاساَغ التي تهضص ، (٢2014ىبر،خامض،)

  .صحت البُاهاث

ت ، َغ١ الخٛلب ٖلى اإلاك٨الث - ممشلى ًيبغي ٖلى حمُ٘ أًٖاء الهُئت ؤلاصاٍع

، أن ًمخل٨ىا الش٣اٞت ؤلال٨تروهُت ختى غ٦ؼ ال٣ىمي للمؿغحالؿلُت في اإلا

، (1994)ٖلي،.ًخم٨ىىا مً اإلاكاع٦ت الٟاٖلت في الٗمل ؤلاصاعي ؤلال٨ترووي

ت مً اإلاهاعاث التي  ًيبغي ٖلحهم ئج٣اجها وجخًمً الش٣اٞت ؤلال٨تروهُت مجمٖى

الخٗامل م٘ ٢ىاٖض مهاعة و ، مهاعة اؾخسضام الحاؾب آلالي وؤلاهترهذ :ومجها

لخدومهاعة خٟٔ البُاهاث واؾترحاٖها ب، البُاهاث ؤلال٨تروهُت  مً وزاة٤ هاٍى

ا مهاعة و ئل٨تروهُت، ملٟاث وع٢ُت ئلى  ت البُاهاث وحكٟحَر أمً اإلاٗلىماث وؾٍغ

 ًٖالحماًت ؤلال٨تروهُت وآلُاث ٖملهابغامج بالخٗٝغ ٖلى 
ً
الخٗٝغ  ، ًٞال
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ٗت التي جُغأ ٖلى الىٓم ؤلال٨تروهُت: مما ٌؿخضعي ئٖاصة ٖلى  الخٛحراث الؿَغ

ت أزُاء (2000اللبان،.)اؾخيؿار صاةم للىزاة٤ م٘ حٛحر ألاهٓمت ، ومٗٞغ

٦برامج الٟحروؾاث،  البرامج والخُب٣ُاث التي ٢ض جإصي ئلى ٣ٞضان اإلاٗلىماث

 ًٖ 
ً
اإلاسجلت ٖلى  مهاعاث أؾالُب اليسخ الاخخُاَي للمٗلىماثًٞال

ت جدٟٔ في م٩ان أمحن زاعج  الحاؾىب بك٩ل ًىمي ٖلى أ٢غام أو أقَغ

 (2005ٖبُض،).الحاؾىب أو الىٓام الحاؾىبي ٧له

اإلاإؾؿاث بٗامت ن جُب٤ُ ؤلاصاعة ؤلال٨تروهُت في حمُ٘ ، أووؿخيخج مما ؾب٤

اصة وجحرة ؤلانالح بسانت  (اإلاغ٦ؼ ال٣ىمي للمؿغحألاعق٠ُ اإلاؿغحي )و ٌؿاٖض ٖلى ٍػ

، ٖىهغ بكغي ٠٦ء ٢اصع ٖلى الخٗامل في ؤلاصاعة ؤلال٨تروهُتفي ْل جىاٞغ ؤلاصاعي 

 .للمغ٦ؼ ؿهم في صٖم اإلاحزة الخىاٞؿُتحة، حُضمالُت وج٨ىىلىحُت ماصًت و عص وجىاٞغ مىا

 

التخطٔط االسرتاتٔجٕ للتخْل السقنٕ ّتعزٓز دّز اإلدازٗ اإلللرتّىٔ٘ يف حتقٔق اجلْدٗ الشامل٘ 

  .باألزشٔف املشسحٕ

 ماهي اإلابرعاث التي جضٖى ئلى جُب٤ُ الخسُُِ الاؾتراجُجي في اإلاإؾؿاث؟

 ٖلى اإلاإؾؿاث أن حعي بأَمُت الخُٛحر ومىا٦بت الخُىعاث الٗلمُت 
ً
أنبذ لؼاما

واؾدكغا١  ،والٗمل ٖلى جُٟٗلها للخمحز والىماء بحن اإلاإؾؿاث ألازغي  والخ٣ىُت،

ظا، مؿخ٣بل ٢اصع ٖلى اإلاىاٞؿت خباع َو الخسُُِ أن  ًدخم ٖلُىا ألازظ بٗحن الٖا

األاؾتراجُجي  ، ٞالًم٨ً جُب٤ُ الخ٨ىىلىحُاث والغ٢مىت في ْل ُٚاب يغوعة ولِـ جٞغ

مبرعاث جُب٤ُ الخُِ الاؾتراجُجُت ٞ (،2008)صخىان،ٖبضهللا،.زُِ مخ٩املت 

ٗض باإلاغ٦ؼ ال٣ىمي للمؿغح، 
ُ
 مح

ً
 مٗانغ  ضزال

ً
٣ت ٖلمُت الحضًشت للخُىعاث ا ٍغ ، َو

٣ضمت ُٞه والاعج٣اء بمؿخىي الخضماث ال٨ٟاءة في ألاصاءجد٤٣ 
ُ
ُما ًلى ٖغى ، اإلا ٞو

 ومخُلباث هجاخه ،وزهاةهه ،َضاٞه وأَمُخهأو  ،الخسُُِ الاؾتراجُجىٟهىم إلا

  .اإلاغ٦ؼفي خد٤ُ٣ الجىصة الكاملت ل
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ٗٝغ بأهه الخسُُِ اإلاؿخ٣بلي، الخسُُِ الاؾتراجُجىمٟهىم  - لمإؾؿت ل َو

 ، للحا١ بغ٦ب اإلاجخمٗاث اإلاخ٣ضمت
ً
 اإلاؿخ٣بلُتوالغؾالت الغؤٍت مخًمىا

 ًٖ جىا٤ٞ ؾُاؾاث ولىاةذ وام٩اهُاث اإلاإؾؿت م٘ 
ً
للمإؾؿت، ًٞال

الخسُُِ اإلاؿخ٣بلي لها، ٞمً الجضًغ بالظ٦غ أن الخسُُِ الاؾتراجُجي َى 

ت خد٤ُ٣ ل جُب٣ُهاوأَمُت  أخض الٗىامل الغةِؿت في مٟهىم ئصاعة اإلاٗٞغ

لُه ًجب ٖلى ، (2015ٖبُض،). باإلاإؾؿتالجىصة الكاملت  اإلاغ٦ؼ مؿئىلي ٖو

٠ُ عؤٍت وعؾالت اإلاغ٦ؼ وبلىعة مً جى٣ُذ   ه،الجضًض ل اإلادخىي الغ٢ميلخْى

ت الاوؿاهُت ألن اإلادخىي الغ٢مي  ٗض و ًداٞٔ ٖلى الهٍى حؿغ الخىانل بحن َُ

  الحًاعاث. 

 ألن الخسُُِ الاؾتراجُجي ، أَضاٝ وأَمُت الخسُُِ الاؾتراجُجي -
ً
وهٓغا

 للمؿخ٣بل
ً
غ  مدا٦ُا  في حمُ٘ اإلاإؾؿاث في الخُٛحر والخٍُى

ً
 ٞأنبذ أؾاؾُا

 
ً
خىُٓم اإلاٗامالث وجدؿُجها بك٩ل مؿخمغ، ل ئٖاصة ٩َُلتها ئل٨تروهُا

ا٫ والخضماث ّٗ ض مً ٢ضعتها ٍو، أصائهاحىصة مً ً دّؿ ًُ ، بك٩ل آلي ٞو ٍؼ

المي،.)الخىاٞؿُت وبابغاػ جل٪ ألاَمُت في اإلاغ٦ؼ ًخم ، (2011مغ٦ؼ ؤلاهخاج الٖا

غ ئم٩اهُاج ٗٝغ لخوا ،ه٣اٍ ال٣ىة وجدضًض أوحه ال٠ًٗ لضًه ضُٖملخ هجٍُى

ٍغ غ عؾالت اإلام٘ ، ٖلى مخُلباث جدؿِىه وجٍُى وأَضاٞه، غ٦ؼ نُاٚت وجٍُى

ؾُاؾاث ضٝ وما ًخم ويٗه مً الهغؾاله و الخأ٦ض مً جد٤ُ٣ الترابِ بحن وال

،  (2010.)٢ضوعي،خد٤ُ٣ ئصاعة أ٦ثر ٦ٟاءٍل به ٗملجىٓم الو٢ىاٖض وأهٓمت 

 
ً
لخٗٝغ ٖلى ٞغم الاؾدشماع في اُٟض ًُ الخسُُِ الاؾتراجُجي ً ًٖٞال

غ أصواث بوجدضًض ؾبل ومخُلباث الاؾخٟاصة مجها غ٦ؼ باإلا الجضًضة خٍُى

ت والبرامج اإلاالُت للم الخسُُِ ، ٞغ٦ؼوأؾالُب ئٖضاص اإلاىاػهاث الاؾدشماٍع

 .الخىمُت اإلاؿخضامت والا٢خهاص اإلاٗغفيَى أخض ٖىانغ الاؾتراجُجي 

 (2010،بحزان)
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بما أن الخسُُِ الاؾتراجُجي َى ممحزاث الخسُُِ الاؾتراجُجي، زهاةو و  -

ت خُىعاث اؾخجابت لو ، إلاؿاٖضة اإلاإؾؿت في أصاء ٖمل أًٞل أصاة ئصاٍع

 لخُت وؾى١ الٗمل  اإلاجخم٘
ً
٣ا لت ألاحلٖلمُه مىهجُه مخىاػهه ٞو  ٍَى

ما٫ وؤلاحغاءاث ىُٓم خآلُت ل خهمُم بغامجب لخد٤ُ٣ أًٞل الىخاةج ألٖا

ت باإلاإؾؿت تب ، ووي٘ اإلاىاػهاث الخانتؤلاصاٍع غ اإلاىاعص البكٍغ ، وػٍاصة خٍُى

٤ُ٣ أَضاٝ اإلاإؾؿت بهىعة اإلاهاعاث في ألاصاء ؤلال٨ترووي لخد

الت. ّٗ  اإلاغ٦ؼ بالخُٛحر اإلاؿخمغ ًخمخ٘ ألامغ ألن ُخُلب ٞ (2010ؾٗاص،ؾىَام،)ٞ

غ  ت اؤلال٨تروهُت اؾخجابت لؿُاؾت جىحه الخُٛحر والخٍُى مً  في الجهىص ؤلاصاٍع

ؼ م٩اهخه وآٞا٢ه َظا الخُىع في  واؾدشماع ، جد٤ُ٣ ال٣ضعة ٖلى الخمحزأحل  حٍٗؼ

   .اإلاؿخ٣بلُت

ئن هٓام الخسُُِ الٟٗا٫ َى  ،مخُلباث هجاخه لخد٤ُ٣ الجىصة الكاملت -

اله٩ُل الخىُٓمي م٘ الخُِ جىا٤ٞ ُٞه ًجب طل٪ الىٓام الظي 

 ٖلى مكاع٦ت الجمُ٘ باإلاإؾؿت  تالاؾتراجُجُ
ً
 بما ًإصي ئلى جدؿحنُمٗخمضا

ىإ ا٢ ولخد٤ُ٣ طل٪ ًخُلب ،(2015)أخمض،.اؤلاعج٣اء بهمىانلت و ، ألاصاء

ت اهجاػ الٗمل،وممحزاجه  ُِأَمُت الخسُ مضياإلاؿئىلحن باإلاإؾؿت ب  في ؾٖغ

ا وبىاء ال٣ضعة اإلاإؾؿُت َغ ٘  الخسُُِ ي جُٟٗلفوالض٢ه والجضًت  ،وجٍُى لٞغ

 ًٖ  ، اإلاإؾؿتب ٦ٟاءة الٗمل ؤلاصاعي 
ً
 لباث الخُتمخُىمُت جًٞال

حرم٘ ، توج٣ىُ توجىُٓمُ تمً مىاعص مالُت وبكٍغ الاؾتراجُجُت أهماٍ  جٞى

له٢ُاصًت مىاؾبت  هٓم جُٟٗل ، ئط أن مؿألت (2012)عيىان،.و٦ىاصع مَإ

ٗض الجىصة الكاملت و٢ُاؽ ألاصاء الجىصة  ُُ مً باإلاغ٦ؼ ال٣ىمي للمؿغح ؾ

ت في اجساط ال٣غاع هجح ألا أ  مً  ٍلتر٦حز ؾالُب ؤلاصاٍع
ً
ٖلى الى٢اًت بضال

 ( 2005الٗؼاوي،).الٗالج
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الخسُُِ خاولىا في الؿُىع الٗالُت لٟذ الاهدباٍ هدى جضبحر الالػم بكأن و 

للخٛلب ٖلى مٗى٢اث   باإلاغ٦ؼ ال٣ىمي للمؿغح ال٨تروهُت حُضةالاؾتراجُجي إلصاعة 

ٍغ ٚم مً ، ٞبالغ وجدضًاث الخدى٫ الغ٢مي، مً أحل الجهىى باإلاغ٦ؼ وجىمُخه وجٍُى

وئجاخت الترار اإلاؿغحي، ئال أجها الجؼا٫ لحٟٔ اإلاداوالث الخ٣ىُت التي ٢ام بها اإلاغ٦ؼ 

 م٘ َبُٗت البِ
ً
ئت الغ٢مُت الحضًشت التي وِٗكها، مداوالث مدضوصة، الجدىاؾب مُل٣ا

ُت اإلا٣خيُاث ألاعقُُٟت الشمُىت التي ٌكملها، ومً َىا  وال  ٓهغ لىا ٢ُمتجم٘ هٖى

ئلى الاٖخماص ٖلى  ، مما ًإ٦ض خاحخىا في ألاعق٠ُوأَمُت الخسُُِ الاؾتراجُجي

اثالضعاؾاث الاؾتراجُجُت للخدى٫ الغ٢مي   .اإلاغ٦ؼ إلادخٍى

 

 للنسكز يف تطْٓس اليعاو اإلدازٖ  احلدٓج٘ ّأشلاهلا دّز ىعه املعلْمات

 ؟زشٔف املشسحٕيف األ)اليعه اآللٔ٘( إىل أٖ مدٖ ٓصل استخداو اسالٔب التقئ٘ احلدٓج٘ 

 

ا٫ في جُىع وجهًت اإلاجخم٘ ل٨ىجهم الغ٦حزة  ّٗ للخ٨ىىلىحُا والاهترهذ صوع عةِس ي ٞو

 خُث ألاؾاؾُت لخ٣ضم وعقي أي مجخم٘ بٗامت واإلاإؾؿاث ألاعقُُٟت بسانت، 
ُ
ٗض ح

الٗهغ  يـً زماع اإلاىجؼاث الخ٣ىُت ٞـموالخدى٫ الغ٢مي ل٨تروهُت ؤلا ؤلاصاعة

خي،.الحضًث ً ج٨ىىلىحُا هدى الاؾخٟاصة مالخ٣ني ولٗل جىحه الضولت  ،(2009)الًٍى

ٖغى ئلى ًضٞٗىا  ،٢مىت أعنضتها وئجاختها ٖبر قب٨ت الاهترهذع في الاجهاالث الحضًشت 

٣ترخت جُب٣ُاث و الخدى٫ الغ٢مي أق٩ا٫ 
ُ
بٗث ج، خُث للمغ٦ؼؤلاصاعة ؤلال٨تروهُت اإلا

له لال٨شحر مً الُمأهِىت  حر وجَإ ًدباص٫ ُٞه الش٣اٞت  ،مؿخ٣بل مٟٗم بثراء وجىٕى خٞى

ني ألهه ؾ، بك٩ل ع٢مي وأمً اإلاسخل٠ الٟىُت والترار اإلاؿغحي ٨ُىن هىاة ألعق٠ُ َو

 
ُ
خٟٓها الٗمل ٖلى و  وزاة٤ وم٣خيُاث اإلاغ٦ؼ اإلاؿغخُت٧ل  هب ُٞهع٢مي للمؿغح ج

سُت جغازُتقىاَض بمشابت ٞهي ، وئٖاصة ئخُاء ال٨شحر مجهاوخماًتها مً الًُإ،  ، جاٍع

 لئلبضإ الٟني 
ً
  .ٖلى مغ الٗهىع و٦جزا

 

 



 في ألاعق٠ُ اإلاؿغحي جُب٣ُاث الخ٨ىىلىحُا الحضًشت                   غوة ٖهام مدمض   م. أ

 

 
ت لٗلىم اإلاٗلىماث   م2019 ٦خىبغ أ، 2، 6ٕمج              184          اإلاجلت اإلاهٍغ

  امُلقرتح٘ أشلال التخْل السقنٕ ّتطبٔقات اإلدازٗ اإلللرتّىٔ٘

، و٠ُ٦ ًم٨ً (عق٠ُ اإلاؿغحيلمغ٦ؼ ال٣ىمي للمؿغح )ألا ل الخدى٫ الغ٢ميما صواعي 

 ؟إلبغاػ أَمُخه ٍاؾدشماع 

 

 مً أنٞ
ً
 وؤلاصاعة ؤلال٨تروهُت ٖملُت الغ٢مىت الاهضماج في  اهُال٢ا

ً
ا  يغوٍع

ً
في خٟٔ أمغا

صأبىا ٖلى  ،(2008صخىان،).مً الاهضزاع واجاخخه بك٩ل آمًعر الحًاعي ؤلا وخماًت 

غ الخىُٓمي  وئبغاػ  ،في اإلاغ٦ؼ ال٣ىمي للمؿغح جُب٤ُ جل٪ الخ٣ىُت مؿاَمت الخٍُى

مكغوٕ خٟٔ الترار اإلاؿغحي والظا٦غة  فيلخُب٤ُ ؤلاصاعة الال٨تروهُت ٦مضزل 

ت   لئلعج٣اء ،اإلاؿغخُت اإلاهٍغ
ّ

وفي ؾبُل ، ألاعقُٟاث اإلاخسههت الحضًشت به ئلى مهاٝ

احغاءاث وآلُاث و ئلى ئبغاػ صوع الغ٢مىت في خٟٔ ووكغ الترار اإلاؿغحي، وؿمى طل٪ 

يىء  جضاو٫ اإلاٗلىماث التي جًمجها الىزاة٤ فيهُل حؿٖملُت الىٟاط الحغ و جىُٓم 

ٗاث التي حؿمذ بظل٪ الغ٢مي اإلاٗلىماث مجخم٘ ٗىانغ خُغ١ لمً زال٫ ال الدكَغ

٣اٖضة بُاهاث لىطج همجهمُم و  ،ألاعقٟت السحابُتو اإلاؿخىصٖاث الغ٢مُت،خمشلت في اإلا

  آلُت
ُ
٦ىمِ مً  ،بكتى أق٩اله خٟٔ الترار اإلاؿغحيُٟض في عنِىت ومىزى١ بها ج

وصٖم  ،ٖغى في عجالت إلاؿألت التروٍج اإلاؿغحي، م٘ ؤلال٨تروهُتأهماٍ ؤلاصاعة 

 . ا٢خهاص الضولت اإلاٗغفي

لمؿغح ل الغ٢مُتظا٦غة الآلُت ئوكاء الغ٢مىت ومكغوٕ خٟٔ الترار اإلاؿغحي ) .1

 اإلاهغي( 

ش   ألَمُت الىزاة٤ في جأنُل وجأٍع
ً
ٗض الغ٢مىت ئخضي أق٩ا٫ الخىز٤ُ ؤلال٨ترووي، وهٓغا

ُ
ح

سُت ت الاوؿاهُت والخاٍع ىُت، ٞىحب ٖلُىا خٟٔ وئجاخت َظا ال٨جز التراسي  الهٍى والَى

َبُٗت وأهىإ الغ٢مُت و  اإلاإؾؿُت مخمشلت في اإلاؿخىصٖاث بأخضر الُغ١ وآلالُاث

ؿغ ا، لالؾخٟاصة مجها ٖلى الاهترهذمئجاختهاإلادخىي اإلاضٕ ٞحها و  في أي و٢ذ  ،بؿهىلت َو

   .   (2002)ئٞال، .م٩انأي و 
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ٗـض ٖم ٍنٔةة٘ السقنيةة٘ أ
ُ
ــل لُــت الغ٢مىـت مــً الٗملُـاث ح التــي ًـخم بم٣خًــاَا جدٍى

اإلاٗلىمــاث الخ٣لُضًــت ب٩اٞــت أقــ٩الها ئلــى ملٟــاث م٣ــغوءة آلُــا، لخدؿــحن  مهــاصع 

)ٖبـــــــض . ومٗالجتهـــــــا تحـــــــىصة اإلاٗلىمـــــــاث التـــــــي جًـــــــمجها جلـــــــ٪ ألاقـــــــ٩ا٫ الخ٣لُضًـــــــ

الىزــاة٤ وحؿــحر جــىٓم خُــث ، اإلاترجبــت لخلــ٪ ألاقــ٩ا٫إلاكــا٧ل امــً  (2013الجــىاص،

ـا بكـ٩ل أؾـٕغ وأص١ ،بك٩ل أ٦ثـر ٞاٖلُـتواإلاٗلىماث  حَر لهـا لخٞى ، وآمـً ممـا ًَإ

 ٖـــــــً 
ً
صون اإلاؿـــــــاؽ بضًلـــــــت يســـــــخت ع٢مُـــــــت ئٖـــــــاصة ئخُـــــــاء ووكـــــــغ التـــــــرار بًٞـــــــال

ض مً الحٟاّ ٖلحها وب٣ائهـا إلاـضص أَـى٫ ويـمان ٖـضم  باليسخت ألانلُت مما ًٍؼ

 (2015)خمؼة،. يُاٖها

بكـــتى أقــــ٩الها جاخــــت اإلاـــىاص ألاعقـــُُٟت ئلـــى ئالغ٢مىـــت  هـــضٝ، ت السقنيةةةة٘ أٍةةةدا  

ــا حَر ت، ٚو فــي ْــل جــىاٞغ ٢ــىي خضًشــت ئلــى أقــ٩ا٫ ع٢مُــت  ،الىع٢ُــت والؿمٗبهــٍغ

لت مـً أحـل ؾـالمت  و٢ضع مخىاػن مً اإلاىاعص اإلاالُت وألاحهؼة اإلااصًـت ،ٖاملت مَإ

لـت ألاحـل  وبـالخُب٤ُ ،(2005ابـغاَُم،. )اإلاـىاص ألاعقـُُٟت  وخٟٓهـا ئلـى مـضص ٍَى

ج٣ُـــُم ويــ٘ اإلاغ٦ـــؼ ًجــب ،  اإلاؿــغحي لحٟـــاّ ٖلــى مهــاصع التـــرارامكــغوٕ ٖلــى 

)احغاءاث بٗـــــضص مـــــً الخُـــــىاثال٣ـــــىمي للمؿـــــغح بـــــحن ألاعقـــــُٟاث اإلاخسههـــــت 

الخدــــى٫ الغ٢مــــي جىُٟــــظ ٖملُــــت للخىنــــل ئلــــى آلُــــت  ،(ؾــــاةل الخدــــى٫ الغ٢مــــيوو 

ـــــــاث الىـــــــاصعة للتـــــــرار اإلاؿـــــــغحي اإلاسخلٟـــــــت ألاقـــــــ٩ا٫  همخًـــــــمى للىزـــــــاة٤ واإلادْٟى

ا،  اإلاســــــــح الخسُــــــــُِ للغ٢مىــــــــت، ازخُــــــــاع اإلاــــــــىاص اإلاــــــــغاص ع٢مىتهــــــــا، نــــــــُاهتها ًــــــــضٍو

برهــــامج لحٟــــٔ وجــــغمُم وزــــاة٤ ا٢خىــــاء ججهحــــزاث وبغمجُــــاث الغ٢مىــــت ٦الًــــىتي، 

م٣خيُـــاث اإلاغ٦ـــؼ ال٣ـــىمي ًًـــم ٨ترووـــي ألعقـــ٠ُ ئلبغهـــامج و الـــظا٦غة اإلاؿـــغخُت، 

ـــــــب، مخـــــــاح للمؿـــــــغح و  عقـــــــُُٟت ألا اإلاـــــــىاص رحإ حٟـــــــٔ واؾـــــــتلبغهـــــــامج و ٖلـــــــى الٍى

حَرباإلاغ٦ؼ بأًٞـل جغار اإلاغ٦ؼ  خٟٔالتي تهضٝ ئلى  ُاث الخ٣ىُتمً بغمج ا، ٚو

ؿـمذ ل٩ل اإلاؿخُٟضًً  خهئجاخ، وؾهىلت مم٨ىت وأَى٫ ٞترة الُغ١  ٌُ في يـىء ما

جلــــ٪ الخٟهــــُالث الٟىُــــت لخ٣ىُــــاث جلــــ٪ خدــــضر ٖــــً لــــً ه، ئال أهىــــا ال٣ــــاهىن  بــــه

ني الؿــــمعي البهــــغي،الغ٢مىت ٖلــــى ٣ٞــــِ ، وئهمــــا ه٣خهــــغ (2011.)اإلاٗهــــض الــــَى

ٗ ،٦ُُٟـــــــت الاؾـــــــخٟاصة مجهـــــــا ٦ُُٟـــــــت و ، ٖلـــــــى أقـــــــ٩ا٫ الىزـــــــاة٤ اإلاسخلٟـــــــت هـــــــاوجَُى
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ُٟ ً وخٟــٔ واؾــترحإ لخ هــاجْى  الىزــاة٤ ســٍؼ
ً
ىضــح فــي الؿــُىع الخالُــت هو ،آلُــا

 .طل٪

 يف تشَٔل عنلٔ٘ اليفاذ احلس ّتداّل املعلْماتالسقني٘  دّز

 و 
ً
بأن ؤلاصاعة ؤلال٨تروهُت الجُضة هي التي حٗمل ٖلى جىُٓم وجغجِب ومٗالجت مىا ئًماها

 لؤلهٓمت 
ً
٣ا ألاعقٟت زضمت التي ج٣ىم ٖلى الٗلمُت اإلاىاؾبت، آلالُت والبرامج وزاة٣ها ٞو

ؿعى لئلٞاصة مً الىؾاةل الخ٨ىىلىحُت وًجٗلىا  ،الحالُت واإلاؿخ٣بلُت الغ٢مُت

 ل٣، الىزاة٤البُاهاث و جل٪ الحضًشت في مٗالجت 
ً
ت مؿخسضما حؿهل اٖضة بُاهاث مغ٦ٍؼ

ت، واؾترحاٖها ،وجِؿحر جضاولها ،خٟٔ الىزاة٤مً ٖملُت  اتها  بؿٖغ وؤلاٞاصة مً مدخٍى

الت ّٗ ٣ت ئًجابُت ٞو لى َظا ال، (2009)الٗمىصي،.بٍُغ ًخ٨ىن هٓام ؤلاصاعة ؿُا١ ٖو

 : مً إلاجخم٘ اإلاٗلىماث الغ٢مي ؤلال٨تروهُت
 

 (للرتّىٔ٘ اليت تعتند علٕ اللنبْٔتستطبٔقات اإلدازٗ اإل) املشتْدعات السقنٔ٘

 لالججاَــاث والــغؤي اإلاخض٣ٞــت هدــى الخ٣ىُــاث الغ٢مُــت وأَمُــت اؾــخسضام ال٨مبُــىجغ 
ً
هٓـغا

اإلاخمشلــــت فــــي  َــــغح َــــظٍ الغؤٍــــت الخ٣ىُــــتوحــــضها مــــً ألاَمُــــت  ،فــــي وكــــغ الش٣اٞــــت الغ٢مُــــت

 اإلاؿــخىصٖاث الغ٢مُــت
ً
 اًجابُــا

ً
كــ٩ل اججاَــا

ُ
 فــي مجــا٫ الاجهــاالث ، خُــث ح

ً
  ،حضًــضا

ً
هٓــغا

ٗــــض وؾــــُلت واٖــــضة للىنــــى٫ ئلــــى البُاهــــاث واإلاٗلىمــــاث
ُ
وػٍــــاصة اليكــــغ  ألن اإلاؿــــخىصٖاث ح

ؼ الخىانل بحن اإلاؿخُٟضًً واإلاإؾؿاث طاث الهلت. ل٩ـي و ، (2012ٞـغج،)الٗلمي ، وحٍٗؼ

ْـت فـي ٖلـى وزـاة٤ اإلاؿـغح اإلادٟى ٣هـا ُُبِخم جؾ ،جهبذ الغؤٍت واضحت والاؾخٟاصة مجها

، هــــاوأهىاٖ ،َاٞىاةــــضو  ،هاضاٞوأَــــ ،هــــاٖــــغى مٟهىم، مــــً زــــال٫ اإلاغ٦ــــؼ ال٣ــــىمي للمؿــــغح

    ٖلى الىدى الخالي: وجدضًاث الخُب٤ُ

٣ت جم٘ و ؾُلت لو  ىَ، اإلاٟهىم - خٟٔ واؾترحإ الىزاة٤ واإلاٗلىماث بٍُغ

ٖضة أق٩ا٫ مشل الىهىم  خُث جدىٕى َظٍ الىزاة٤ واإلاٗلىماث في ،ع٢مُت

. ألٞالم أو الُٟضًى٧اأو ملخُمُضًا ،وأوعا١ اإلاإجمغاثال٣غاعاث اإلا٣االث و ٧

اإلاإؾؿاث اإلاٗلىماجُت الغ٢مُت ٖلى قب٨ت أخضر ٗض مً َُ و  (،2011)ٖمغ،

ىحىص ٞ ، للمؿخُٟضًً الظي ٌؿهم في ؤلاعج٣اء بسضماث اإلاإؾؿت الاهترهذ

 مؿخىصٕ ع٢مي مإؾس ي مً أَم مٗاًحر ج٣ُُم جل٪ اإلاإؾؿت
ً
 مىز٣ا

ً
، وصلُال
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 ، وجىُٟظ لجىصة زضماتها
ً
والىٟاط  ٗلىماثاإلاٗملُت اجاخت ل ا

 ألن  ،(2011الٗغبي،)الحغ.
ً
ت وهٓغا اإلاؿخىصٕ الغ٢مي سجل صاةم للحُاة ال٨ٍٟغ

اط مً الًغوعي جُب٣ُه ٖلى اإلاغ٦ؼ ال٣ىمي  والٗلمُت والش٣اُٞت للمإؾؿت،

ت ئخُاء الظا٦غة اإلاؿغخُ ، مما ًًمً لهللمؿغح ل  ،تاؾخمغاٍع والحٟٔ الٍُى

   . وصٖم زُِ الخىمُت الش٣اُٞت في اإلاجخم٘  اإلاضي للترار اإلاؿغحي،

ِؿمذ و٧امل لالىزاة٤ بك٩ل آمً و  اإلاٗلىماث هضٝ ئلى اٖضاصحو  ،الهضٝ -

 اجاختها ب
ً
 ًٖ مً صون ٢ُىصع٢مُا

ً
جغؾُش ز٣اٞت أهه ٌؿاٖض ٖلى ، ًٞال

اصة الىنى٫ الحغ للمٗلىماث  عةِس ي في ٍػ
ً
٘، وؾببا حجم اإلادخىي  بك٩ل ؾَغ

 الغ٢مي الش٣افي 
ً
ا  وهٖى

ً
لى أزظها بأَضاٝ جل٪ ، و (2015ُٚضٍ،). ٦ما

٣ُت إلا٣خيُاجه، و ؾخهبذ أصاة صٖاًت  غ٦ؼٖلى اإلااإلاؿخىصٖاث وجم جُٟٗلها  حؿٍى

ل ومىذ.    ومهاصع جمٍى

ل ٧اٞت أق٩ا٫ حٗمل اإلاؿخىصٖاث الغ٢مُت ٖلى  الٟىاةض، - الىزاة٤ جدٍى

واإلاٗلىماث مً الك٩ل الخ٣لُضي ئلى ؤلال٨ترووي للحٟاّ ٖلحها ونىجها مً 

ً واؾخسضام الىزاة٤ خٟٔ و ما حٗمل ٖلى، ٦(2010)أخمض،. الاهضزاع  جسٍؼ

ؿغ   .مً صون حجب أو ج٣ُض بم٩ان مٗحن ئجاختهاصًمىمت و بؿهىلت َو

 ًٖ جدضًثها بك٩ل  ،(2011الٗغبي،)
ً
ًٞال

ىا ًبرػ أَمُت جُب٤ُ جل٪  ،(Mike,jon,jenn,2008).اؾخمغاعي  َو

اإلاؿخىصٖاث الغ٢مُت ٖلى اإلاغ٦ؼ ال٣ىمي للمؿغح، خُث جسل٤ َظٍ الخ٣ىُت 

ً ،عق٠ُ اإلاؿغحيالحضًشت عؤٍت حضًضة لؤل  وئجاخت الترار  وهي خٟٔ وجسٍؼ

ً اإلاؿخُٟضًً مً الىنى٫ ئلى طل٪ الترار اإلاؿغحي بك٩ل آمً
ّ
م٨ ًُ ، مما 

ؿغ.   بؿهىلت َو

 لخىٕى أَضاٝ ألاهىإ، -
ً
مابحن اإلاإؾؿاث جدىٕى اإلاؿخىصٖاث، وم٣خيُاث  وهٓغا

ى الظي ًخمخ٘ باإلاإؾس ي،  خي الخجؿُضَو ت للحُاة الىا٢عي والخاٍع  ال٨ٍٟغ

شُت والٗلمُت ٧الجامٗاث دباإلاإؾؿاث البًسخو ٞهظا الىٕى  للمإؾؿت،

  جخسظ يلتا ،واإلاٗاَض
ً
  َابٗا

ً
 ألا٢ؿام بحن الخٗاون واإلاكاع٦ت فى ًخمشل مإؾؿُا
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 خهفي حمُ٘ اإلاجاالث، وئجاخ الٗلمي ال٨ٟغي  ؤلاهخاج ٖلى للحهى٫  الٗلمُت

 صازل اإلاإؾؿت أو زاعحها، واإلاؿخىصٕ اإلاىيىعي أوللمؿخُٟضًً ؾىاء 

اث اإلا ى اإلاؿخىصٕ الخام بمىيٕى مدضص أو ٖضة مىيٖى  خسهو، َو
ً
٣ا ٞو

دُذ م٣خيُاجه خُث ، إلاجا٫ الخُُٛت اإلاىيىُٖت للمؿخىصٕ ومىاصٍ ًجم٘ ٍو

مت،)ٖلى اإلاؿخىي ال٣ىمي والضولي.  ل، (٦2007ٍغ
ً
٣ا ىٕى ومؿخىصٖاث ٞو

، أو طاث الىمِ الىاخض مً ٧ال٨خب ، بغاءاث الازترإ، اإلاإجمغاث إلادخىي ا

ىا هجض أن أًٞل  (،2011ٖمغ،). مهاصع اإلاٗلىماث اإلاؿخىصٖاث أهىإ َو

اإلاؿخىصٕ التي ًم٨ً جُب٣ُها ٖلى اإلاغ٦ؼ ال٣ىمي للمؿغح َى الغ٢مُت 

ى بالترا٦مُت دؿماإلاىيىعي ألن اإلاغ٦ؼ ً ت َو  اإلادخىي  حم٘ ٌٗنى ما والاؾخمغاٍع

ل بٛغى الحٟٔ . ٌؿخٛنى ٖىه وال اإلاضي ٍَى
ً
  مُل٣ا

ىا ًم٨ىىا َغح جدضًاث الخُب٤ُ،  - التي جىاحه اإلاغ٦ؼ في  أَم الخدضًاثَو

للمغ٦ؼ  دى٫ جد٤ُ٣ يمان حىصة اإلادخىي الغ٢ميمؿخىصٕ ع٢مي، وجئوكاء 

حر ، والتي  (2013)البؿام،الُامي، .ال٣ىمي للمؿغح جخلخو في نٗىبت جٞى

حر الخجهحزاث اإلااصًتصٖم مالي زام ب إلوكاء  والخجهحزاث البرمجُت  خٞى

ضي ٖضم ويىح ٨ٞغة وأَمُت اإلاؿخىصٖاث الغ٢مُت لم٘ ، اإلاؿخىصٕ الغ٢مي

 ًٖ اإلاهاعاث الخ٨ىىلىحُت والجهلٗاملحن باإلاغ٦ؼ، ا
ً
 ظيض اإلابظو٫ الًٞال

ل أهه ًيبغي ٖلى اإلاغ٦ؼ وفي َظا الؿُا١ هإ٦ض ب، ؤلال٨ترووي ًخُلبه الخدٍى

ال٣ىمي للمؿغح مىاحهت جل٪ الخدضًاث ختى ًدؿنى له الىجاح وجد٤ُ٣ 

الغ٢مي للترار اإلاؿغحي، وصٖم أصاء  الٟاةضة اإلاغحىة مً ئوكاء اإلاؿخىصٕ

  ويبِ حىصجه. ٞاٖلُخه

 

للمؿغح أن اإلاغ٦ؼ ال٣ىمي  اله٨ىن مخجاوػًٍ الح٣ُ٣ت ئطا ٢لىاماط٦غهاٍ أن  لٗلو 

ل٨تروهُت تهضٝ ئلى ئوكاء ي خاحت ماؾت ئلى وي٘ اؾتراجُجُت ئف)ألاعق٠ُ اإلاؿغحي( 

 للترار اإلاؿغحي ٖلى 
ً
 ع٢مُا

ً
 ألن ًهبذ مؿخىصٖا

ً
أعق٠ُ ع٢مي للمؿغح، ونىال

 مىا بأَمُت  لىا ًدٟٔ ،اإلاؿخىي ال٣ىمي
ً
ل، ووُٖا طل٪ الترار ٖلى اإلاضي الٍُى
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 ًُ ىص ى بأن ٨ًىن طل٪ اإلاكغوٕ مً أو٫ مكغوٕ ئوكاء أعق٠ُ ع٢مي للمؿغح 

ت اإلاكغوٖاث التي ًجب الخسُُِ لها مً ٢ِبل اإلاؿئىلحن في اإلاغ٦ؼ،  م٘ جأمحن اؾخمغاٍع

في اإلاؿغحي، الضٖم اإلاالي الالػم لخىُٟظ اإلاكغوٕ لًمان الحٟاّ ٖلى اإلاىعور الش٣ا

 مً وحىص اوؿاهُتها 
ً
 مهما

ً
ٗض حؼءا ٌُ ٞاجاخت أعق٠ُ مشل طل٪ ألاعق٠ُ في الضولت 

ىُت،  ت الَى  إلاا ًدخىٍه مً وزاة٤ ومؿدىضاث ونىع جغازُت جدٟٔ الهٍى
ً
وز٣اٞتها، هٓغا

٘ مؿخىي أصاء  ٗالت حؿهم في ٞع ت ٠٦ء ٞو  ًٖ مؿاَمخه في ئٖضاص ٢ُاصاث ئصاٍع
ً
ًٞال

 .الحا٫ ؾدى٨ٗـ ٖلى الا٢خهاص الىَني اإلاغ٦ؼ التي بُبُٗت

 

 س(طبٔقات اإلدازٗ االللرتّىٔ٘ اليت ال تعتند علٕ اللنبْٔتاألزشف٘ الشخابٔ٘ )ت

 ؟ّكٔف ىشتخدمُ ؟)املسكز القْمٕ للنشسح(األزشٔف الشخابٕ بأزشٔفياّمشتقبل ماٍْ ّاقع 

٣ض ٞ ،ألاعق٠ُالىزاة٤ و ص اؾخسضام الخ٨ىىلىحُا الحضًشت ًٖالًم٨ً اؾدبٗا

 ؾُُغث 
ً
ألاعقٟت  وهيألاعق٠ُ ؤلال٨ترووي مجا٫ ٖلى ج٨ىىلىحُا خضًشت حضا

ٗض 
ُ
هي ه٣لت ٞ،  Cloud Computing خض ٞغوٕ الحىؾبت السحابُتأالسحابُت التي ح

ت اؾدكغا٢ُتو مخُىعة  لٛت اإلاؿخ٣بل الغ٢مي و  ث،ىلىحُاىفي ٖالم ؤلاجهاالث والخ٨ عٍؤ

 حؿهم في ئخضار جىانل أوؾ٘ وأؾٕغ وأ٦ثر جٟاٖلُت ألجها  ،الجضًض
ً
 ومؿخ٣بال

ً
 خايغا

ا،). هجضَا الخ٣ىُت  يفمىخاث اإلاغ٦ؼ ال٣ىمي للمؿغح ئلى َولى هٓغها ، (2012ػ٦ٍغ

وفي  ،حضًشتللآللُاث ا والجهىص مخباَأٍ ويُٟٗت الاؾخجابتمخُىعة،  ٚحرمإحلت و 

زُت الخٗٝغ ٖلى مداولت َى في الؿُىع الخالُت ماهىضحه لٗل ٞ خاحت ئلى الخُٛحر،

ألاعقٟت  جُب٤ُ أَمُتمضي إلبغاػ  ،في َظا الخىحهاإلاؿخ٣بلي غ٦ؼ اإلا ووُْٟت صوع و 

خٟٔ وئجاخت الترار اإلاؿغحي وخماًخه مً في الحاؾم وصوعَا  ،ٖلُه السحابُت

 وزهاةهها، أعقُُٟت ٦سضمت مً زال٫ ٖىانغ أؾاؾُت، وهي مٟهىمها الاهضزاع 

ى جل٪ ٦ُُٟت ال٣ًاء ٖلو  ها،وأَم جدضًاث جُب٣ُمخُلباث جُب٣ُها، و ، وممحزاتها

 الش٣اُٞت والخ٣ىُت اإلايكىصة. خىمُتالصٞ٘ وجحرة مً أحل الخدضًاث 

ال٢تهــــــا بالىزــــــاة٤ وألاعقــــــ٠ُالحىؾــــــبت الســــــحابُتمــــــاهي ، فَةةةةةةْوامل كــــــحر مهــــــُلح ٌ ،، ٖو

بكــ٩ل ٧امــل  الســحابُتالحىؾــبت ٦سضمــت ئلــى اؾــخسضام جُب٣ُــاث  عقــٟت الســحابُتألا 

http://www.new-educ.com/%D8%A3%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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٤ وئصاعة  ٖبـــــــر ؤلاهترهــــــذ، صون خاحــــــت ئلـــــــى جدمُــــــل البــــــرامج ٖلـــــــى ألاعقــــــ٠ُ لبىــــــاء وحؿــــــٍى

ُـــ٠ جُب٣ُـــاث الحىؾـــبت  الخـــىاصم أو ألاحهـــؼة الخانـــت، وئهمـــا ًـــخم طلـــ٪ مـــً زـــال٫ جْى

ً والحٟــٔ وؤلاجاخــت الســحابُت بهــضٝ مماعؾــت ٖملُــاث الخ  بكــ٩ل ئل٨ترووــي مباقــغ ســٍؼ

عقــُٟاث ض ألا خــأل ئل٨ترووــي همــىطج هدــاو٫ ج٣ــضًم و  (،2010حــه،زٟا).وصاةــم صون اه٣ُــإ

ُــــتاإلاخسههــــت    والىٖى
ً
 صٖمــــ، فــــي اإلاغ٦ــــؼ ال٣ــــىمي للمؿــــغح مخمــــشال

ً
هدــــى لخىحــــه الٗــــاإلاي ل ا

 في ، و ؤلال٨تروهُتعقُٟاث ألا 
ً
اصة أمال   .عقُٟاثَظا الىٕى ؤلال٨ترووي مً ألا عواج ٍػ

دخملـت لؤل لُـت مـا هـى الٟىاةـض الحا، املنٔةزات ّ اخلصةاٜص 
ُ
السـحابُت،  عقـٟتواإلاؿـخ٣بلُت اإلا

 فـــي ٦ـــىن عقـــ٠ُ الســـحابي زهـــاةو همـــىطج ألا جخمشـــل  ُٞمـــا ًخٗلـــ٤ باألعقـــ٠ُ اإلاؿـــغحي؟

مـــً البـــرامج آلالُـــت اإلاؿـــخسضمت و  بنـــى بكـــ٩ل أؾاىـــ ي ٖلـــى الخ٣ىُـــاث الغ٢مُـــتًُ  ألاعقـــ٠ُ

 زــــال٫ 
ً
  مــــً قــــغائها اؾــــدئجاع الخــــىاصم بــــضال

ً
حرا ت ى٣ٟــــاث والخ٩ــــال٠ُحجــــم اللجــــٞى ، وؾـــٗـ

يُت ٚحر مدـضصة  ـؼ البِئـت الغ٢مُـت(2015)٧لـى،.جسٍؼ ب٣ٗـض اإلاـإجمغاث ٖبـر الاهترهـذ  ، وحٍٗؼ

 
ً
، ج٣لُـــل مهـــاٍع٠ الاهخ٣ـــا٫و ، ٧ـــي حؿـــهل ٖملُـــت مكـــاع٦ت الىزـــاة٤ واإلاٗلىمـــاث ال٨تروهُـــا

 ٖـــً 
ً
ـــاصة الخٗـــاون الـــضولي بـــحن اإلاىٓمـــاث فـــي حمُـــ٘ أهدـــاء الٗـــالم، ًٞـــال باإليـــاٞت ئلـــى ٍػ

جدـــضًث ، ئط ًخُلـــب (2012)مٗـــىى، .هخـــاةج اإلاـــإجمغاث مـــً زـــال٫ الاهترهـــذؾـــهىلت وكـــغ 

 البــرامج 
ً
ت ؤلاجاخـــت الفــي ؾــهىلت ىحــىص هٓــام ئصاعي ٞٗـــا٫ ب، و الخ٣ىُــت صومــا حٟــٔ، وؾــٖغ

بكــــ٩ل  فــــي أي و٢ــــذ وأي م٩ــــان ئلــــى اإلاٗلىمــــاث واإلالٟــــاث والىنــــى٫ ٖلــــى قــــب٨ت الاهترهــــذ 

ـــــت، ٣ـــــت أمىـــــه مجـــــاوي أو بأؾـــــٗاع عمٍؼ ،  (2016)ٖبُـــــض،.جدـــــاٞٔ ٖلحهـــــا مـــــً الًـــــُإ وبٍُغ

 ًٖ اؾخسضام 
ً
ىا ؾـِخمحز  ،بغمجُاث ًٞال همـىطج ألاعقـ٠ُ السـحابي للمغ٦ـؼ جُبُـ٤ َو

حر ٖــضص مــً ال٣ــىمي للمؿــغح  التــي لــم ٨ًــً واإلا٣خيُــاث ألاعقــُُٟت ىزــاة٤ اإلاؿــغخُت لابخــٞى

ا  حَر ـض مـً عواحهـا ٖبـر اإلاإؾؿـاث اإلاٗىُـت، ،بك٩ل آمـًمً ٢بل باؾخُاٖخه جٞى  ممـا ًٍؼ

 أًٞــــل لمغ٦ــــؼ ال٣ــــىمي للمؿــــغح هــــظا ٨ًٟــــل لبو 
ً
 بخ٩لٟــــتل أ٢ــــلوزضماجــــه  هألَضاٞــــجد٣ُ٣ــــا

مـــً ِخُلب ؾـــألاعقـــُٟي الحـــضًث الىمـــىطج ئال أن َـــظا ، وػٍـــاصة فـــي مـــىاعصٍ الا٢خهـــاصًت

والض٢ــت الاجهــاالث لخد٣ُــ٤ اإلاغوهــت ٣ىُــاث ؤلاإلاــام بأؾــالُب اؾــخسضام جٗــاملحن بــاإلاغ٦ؼ ال

 .ؾخسضامال٩املت في الا 
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األعقٟت السحابُت مشل أي هٓام أو زضمت ًخُلب لها ٖضة ٞ ،تطبٔقالمتطلبات 

مخىؾُت أو جدذ مخىؾُت  هئم٩اهُاج٧اهذ أي آلي حهاػ خاؾب  اخخُاحاث جخمشل في

ًٍٟل و هٓام حكُٛل ٌؿمذ باالجها٫ باالهترهذ  ،٨ًٟي ٣ِٞ لالجها٫ بكب٨ت الاهترهذ

ت ٖالُت ٞهى خل٣ت الىنل بحن اإلاؿخسضم وبحن ٧ل بُاهاجه و٧ل  أن ٨ًىن طو ؾٖغ

ال ًىحض قٍغ ٖلى هٕى اإلاخهٟذ اإلاؿخسضم و  مخهٟذ اهترهذ، البرامج التي ٌؿخسضمها

 .(Das,2013.)في الحىؾبت السحابُت َاإلاا أن اإلاىا٢٘ ال٨بحرة مخىا٣ٞت مٗه

ماهي الخدضًاث التي حٗى١ جُب٤ُ ألاعقٟت السحابُت باإلاغ٦ؼ ، أٍه حتدٓات التطبٔق

ل ٢ُمت الٟىاةض ؤلاحمالُت للحىؾبت السحابُت ؾِخجاوػ ال٣ىمي للمؿغح؟ َو

ا اإلادخملت؟ غ ألاعقٟ مساََغ ًض مً الٟىاةض اإلادخملت ت السحابُت الٗضجٞى

٠ُ زضماث ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىمللمإؾؿاث ، ٦سضمت ع٢مُت اث، مً زال٫ جْى

ً البُاهاث،  ٞالخٗا٢ض ٖلى الخضماث السحابُت مشل الخُب٣ُاث، البرمجُاث، جسٍؼ

 و٢ضعاث 
ّ
م٨ ًُ اث مً جدؿحن ٦ٟاءتها و٢ضعتها ٖلى الاؾخجابت ً اإلاإؾؿاإلاٗالجت، 

ت أ٦بر وبك٩ل مىزى١ الخخُاحاث  مؿخُٟضحها، ل٨ً فى الى٢ذ هٟؿه، ًىحض بٌٗ بؿٖغ

خباع، بما فى طل٪ الحٟاّ ٖلى أمً وزهىنُت لتى البض مً ويٗالٗىاة٤ ا ها فى الٖا

، الىٓم واإلاٗلىماث، ًٞال ًٖ يمان ؤلاهٟا١ الغقُض إلاىاعص ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث

الٗمل بىٓام ألاعقٟت السحابُت مغجبِ باالجها٫ باإلهترهذ ولى لم ٨ًً َىا٥ خُث 

ما٫ ،ئهترهذ باإلياٞت ئلى ئطا ٧اهذ ، ٞلً ٨ًىن َىا٥ أي اجها٫ ولً حؿخُُ٘ أصاء ألٖا

ت ؤلاهترهذ مىسًٟت ٞلً جخٟٗل ألاعقٟت السحابُت بهىعة حُضة  (2013ؾُض،). ؾٖغ

ىا باإلاغ٦ؼ لؤلؾ٠ ٌؿىص ، ئط ًخُلب مً ٍ مك٩لت جىاٞغ الاهترهذ بك٩ل حُض، َو

اإلاؿئىلحن مً جُٟٗل زضمت الاهترهذ باإلاغ٦ؼ بك٩ل حُض ٧ي هًمً جُٟٗل زضمت 

  ألاعقٟت السحابُت ٖلُه.  

ا مً الخ٣ىُاث جدخىي  ئن جُب٣ُاث ألاعقٟت السحابُت ٫ وفي الجهاًت ه٣ى   ٖلى ٦ٛحَر

ٗض  ، ئال أجهائًجابُاث وؾلبُاث
ُ
ئلى ؿعى والتي الخ٨ىىلىحُت أخض أبغػ الخُب٣ُاث مً ح

ُٟها و الاؾخٟاصة مً زضماتها  ٞهي الحل ألامشل  في ألاعقُٟاث اإلاخسههت،جْى

 وؤلاجاخت باألعقُٟاث ومغا٦ؼ اإلاٗلىماثالحٟٔ  ٖملُاثمكا٧ل لخدؿحن 
ً
، وعاٞضا
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الخُُٛت الكاملت لخضمت الىنى٫ في ْل أؾاؾُا للحٟاّ ٖلى ألاعقُٟاث وم٣خيُاتها 

٘ لئلهترهذ    .الؿَغ

 ْذج قاعدٗ البٔاىات )أمناط آلٔ٘(من

 ملاذا قْاعد البٔاىات؟

ّإتاح٘ مقتئات املسكز ٍل ميلييا استغالل ّساٜل التليْلْجٔا يف حتدٓح ّتطْٓس طسق حفغ 

 املشسحٔ٘؟

 

اث اإلاإؾؿاث أ يخى الخٛحر ؤلاصاعي والخدى٫ الغ٢مي يغوعة خخمُت مً يغوٍع

ت، ومً صون طل٪ ا ، وأصاء الاؾخمغاع في الٗمل اثال حؿخُُ٘ اإلاإؾؿلخُٛحر الٗهٍغ

ً والاؾترحإ مما ، أٖمالها بك٩ل حُض جخُلب ٣ٞض جتزاًض مكا٧ل الحٟٔ والخسٍؼ

الى٢ذ َى الٗامل ، وألن (2013ٖخ٣ُت،.)٫ ى َأو٢ذ أٖلى واؾخٛغا١ حهض وج٩لٟت 

ما٫ في َظا   ٞ، الٗهغألاؾاى ي والحاؾم لجمُ٘ ألٖا
ً
الخ٣ضم َظا مىا لغ٦ب  مؿاًغة

في خٟٔ الىزاة٤ اؾدشماع ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث هداو٫ ، الخ٨ىىلىجي والٗلمي

٣ت ا٢تراح  في ؾبُل حؿهُل الىنى٫ ئلى اإلاٗلىماث مً زال٫ والىهىم اإلاؿغخُت ٍَغ

مً خٟٔ وئجاخت الترار اإلاغ٦ؼ ال٣ىمي للمؿغح  فيجضٞ٘ ال٣اصة واإلاؿئىلىن اٍ آلُت وأص

 
ً
المي،.)بك٩ل آمً وؾلُمو اإلاؿغحي ع٢مُا في  تمؿاَم٦، (2011مغ٦ؼ الاهخاج الٖا

 
ً
 وئ٢خهاصًا

ً
ا الحا٫ ؾدى٨ٗـ ٖلى الا٢خهاص  التي بُبُٗتجدؿحن أصاء اإلاغ٦ؼ ئصاٍع

ني طاث أَمُت ٦بحرة، لخ٣ضم أي مجخم٘ ًسُِ لبىاء ٣ٞىاٖض البُاهاث ، الَى

ٞٗىض الجم٘ بحن الخ٣ىُت والترار ه٨ىن ٢ض  لى أَغ ٖلمُت وج٣ىُت ؾلُمت،ٖمؿخ٣بله، 

٣ىا في الىنى٫ ئلى َضٝ خٟٔ  وه٣له مً الخل٠ والًُإ وخماًت الترار اإلاؿغحي ٞو

 
ً
 ،مٟهىموفي ؾبُل طل٪ ؾيخُغ١ ئلى ، (2005الُىوؿ٨ى،. )لؤلحُا٫ ال٣اصمت٧امال

 هٓم  وأهىإ ،ووْاة٠ وأَمُت
ً
ٖغًيا إلاٗاًحر اإلاُخاصاجا ٢ىاٖض البُاهاث، وزخاما

ىاؾبت إلا٣خيُاث ألاعق٠ُ اإلاؿغحي اإلاخىٕى 
ُ
٢اٖضة  لىمىطج جهمُمللىنى٫ ئلى اإلا

 اإلاؿغحي اإلاىحىص باإلاغ٦ؼ ال٣ىمي للمؿغحالترار ئجاخت خٟٔ و ى لحهضٝ ئع٢مُت  بُاهاث
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 مىضح ،بك٩ل أمً
ً
خُٟٗل الاجها٫ زانت ب في وي٘ عؤٍت حضًضة للمغ٦ؼ ت طل٪أَمُا

٣ي  .للضولت هاصيالىمى الا٢خوػٍاصة  ،الدؿٍى

تهي  ،مفَْو قاعدٗ البٔاىات التي ًخم جىُٓمها اث أو البُاهاث ٦بحرة مً اإلاٗلىم مجمٖى

غيها  ٣ت ٖو  لىٖ ٖالوة ،واؾترحاٖها في أي و٢ذ لدؿهل الاؾخٟاصة مجهابأ٦ثر مً ٍَغ

وجخ٨ىن ٢اٖضة البُاهاث مً حضو٫ واخض أو ، (2013)ٖبض الجىاص،.اجهاٞها بالض٢ت

خ٨ىن الجضو٫ مً سجل أ٦ثر، خ٨ىن السجل مً خ٣ل (Record)ٍو أو  (Field)أو أ٦ثر ٍو

٠ مٗحن ًخ٨ىن مً ٖضة خ٣ى٫  مشل"ع٢م أ٦ثر. ومشا٫ ٖلُه السجل الخام بمْى

٠ ٠ -اؾم اإلاى٠ْ -اإلاْى ش الخُٗحن -صعحت اإلاْى وال٣ؿم الخاب٘ له"،  -الغاجب -جاٍع

م
ّ
لى هدى مىٓ َٖ حر طل٪ مً بُاهاث اإلاى٠ْ جسؼن في حهاػ الحاؾىب   (2005،ًىوـ) .ٚو

ت مً  أَمُتجٓهغ ، قْاعد البٔاىاتّّظاٜف أٍنٔ٘  ٢اٖضة البُاهاث في جىُٟظ مجمٖى

اة٠ و  ً و  ٟٔخهي الْى التي بُاهاث أوكُت اإلاإؾؿت ٦م َاةل مً مٗلىماث و جسٍؼ

ت في جظ٦غ جٟانُلها  غبِ بحن دُث جب بُغ١ مخ٩املت وص٣ُ٢هجخجاوػ ؤلام٩اهُاث البكٍغ

ُاث اإلاسخلٟت للبُاهاث ًٖ ٧اٞت ألاوكُت ، م٘ جهي٠ُ وجىُٓم َظٍ البُاهاث الىٖى

٣ت ب ، ت واإلاؿخُٟضٞهي خل٣ت الىنل بحن اإلاإؾؿ ،ٌؿهل اؾترحاٖها في اإلاؿخ٣بلٍُغ

خُث ج٣ىم باؾخ٣با٫ مخُلباث اإلاؿخُٟض وه٣لها ئلى ال٣اٖضة وجىُٟظ البرهامج الالػم 

 ًٖ مخابٗت الخٛحراث التي جدضر في البُاهاث اإلاسؼهت وئصزا٫  لٗغيها،
ً
ًٞال

 في الهىعة اإلاالةمت الؾخسضامها ٞىع َلبها
ً
، الخٗضًالث الالػمت ٖلحها، ختى ج٨ىن صاةما

ت ال٩املت للبُاهاث اإلاسؼهت بها بدُث ال جخاح أًت ٦ما حؿاٖض ٖلى  جد٤ُ٣ الؿٍغ

إل ٖلحها اإلاإؾؿت الٗامت للخٗلُم الٟني ) .مٗلىماث ألي شخو لِـ له الح٤ في ؤلَا

ب اإلانهي ىا ٖىض جُب٣ُها باإلاغ٦ؼ هًمً ، (،ص.ثوالخضٍع ت الىنى٫ وؤلاؾترحإ َو ؾٖغ

ً، للبُاهاث، ج٣لُل التي هجضَا ٖىض  مً أَم الٟىاةضو  اإلاؿاخاث اإلاؿخسضمت في الخسٍؼ

غ، مما ٌؿهل ٖلُه  صعاؾت مً ئٖخماصها ٖلى ٢ىاٖض البُاهاث في اإلاغ٦ؼ زانُت الخ٣اٍع

غ ه٣اٍ ال٠ًٗ وال٣ىة في ٖمل اإلاغ٦ؼ لُخم٨ً أصاءٍ ٖلى مسخل٠ اإلاؿخىٍاث  مً جٍُى

ت أو الٟىُت غ ،ؤلاصاٍع   ٖامل أؾاى ي جدخاحه اإلاإؾؿاث لخ٣ىم بهظٍ الٗملُاث. ٞالخ٣اٍع
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جى٣ؿم ٢ىاٖض البُاهاث لشالزت أهىإ عةِؿت مً خُث ، أىْاع ىعه قْاعد البٔاىات

ُت ُٟت والىٖى ُُٟت جى٣ؿم ئلى ىجض في واإلاىيىُٖت، ٞ ،الخُُٛت الْى الخُُٛت الْى

هاصع اإلاٗلىماث إلاغاُٞت لبُاهاث الببلُىحكمل ٖلى اوهي ح ت،بِبلُىحغا٢ُٞىاٖض 

 جى٣ؿم بضوعَا ئلى بُاهاثو  تٚحر بِبلُىحغا٢ُٞىاٖض ، و بمسخل٠ أق٩الها وأهىاٖها

تأوههُت، أ، ع٢مُت ٍغ بالخُُٛت ُٞسخو ، أما الىٕى الشاوي (2011َال٫ٖلي،. )وجهٍى

ُت، وه  ُٛي هٕى واخض مً اإلاهاصع أو ح ي التيالىٖى
ُ
 ٢اٖضة ُٛي ٧اٞت ألاهىإح

ً
، وأزحرا

ُتال اث الاحخماُٖت،  بُاهاث مً خُث الخُُٛت اإلاىيٖى ٞىجضَا حكمل ٖلى اإلاىيٖى

ىا باإلاغ٦ؼ ال٣ىمي للمؿغح هجض (ص.ث.)حامٗت ٦غصٞان، أو الاوؿاهُت، أو البدخت ، َو

أًٞل أهىإ ٢ىاٖض البُاهاث التي ًم٨ً جُب٣ُها ، هي ٢ىاٖض البُاهاث الٛحر 

اث اوؿاهُتبِبلُىحغاُٞت، ل٩اٞت أهىإ مهاصع     .اإلاٗلىماث والتي حُٛي مىيٖى

ُىة وهي، تصنٔه قْاعد البٔاىات
ُ
ٗض أَم اإلاغاخل في هٓام ٢اٖضة البُاهاث الخ

ُ
، التي ح

 هاٞهي الٗامل ألاؾاى ي لىجاخ
ُ
ض مً ٞاٖلُت ، ألن ال٣اٖضة اإلا  جإصي ئلى مٍؼ

ً
هممت حُضا

غ الىماطج  ض مً مىزى٢ُت والخ٣اٍع ىحىصة ٞحها ٖىض اإلاٗلىماث اإلااإلاؿخٗملت، ٦ما أجها جٍؼ

غ خ٤ الىنى٫ إلاٗلىماث  آلالي وجد٤ُ٣ ألاَضاٝ اإلاغحىة مً الىٓام ،اؾترحاٖها وجٞى

البض ٖىض جهمُم ٢اٖضة البُاهاث مغاٖاة بٌٗ ألامىع، وهي ولهظا  ،ص٣ُ٢ت ومدضزت

جها في ال٣اٖضة  جدضًض الهضٝ مً ئوكاء ال٣اٖضة، جدضًض اإلاٗلىماث اإلاغاص جسٍؼ

 إلاٗالجته
ً
لخدضًض ٖضص الح٣ى٫  ، زم جدضًض الٗال٢اث بحن جل٪ اإلاٗلىماثا ع٢مُا

(، ول٨ُُٟت جهمُم طل٪ في اإلاغ٦ؼ ال٣ىمي للمؿغح ًيبغي 2009ًٞل هللا،) .اإلاؿخسضمت

 مىاحي اإلاىيىٖاث والبُاهاث اإلاغاص 
ً
حُٗحن الهضٝ مً جهمُم ٢اٖضة البُاهاث مىضحا

اث جها ٞحها مً زال٫ ج٣ؿُم جل٪ اإلاىيٖى والبُاهاث في حضاو٫ مؿخ٣لت بدُث  جسٍؼ

 في ٢اٖضة البُاهاث، ومً زم ه٣ىم بخدضًض الٗال٢اث بحن 
ً
ًأزظ ٧ل مىيٕى حضوال

اث وطل٪ بمالخٓت ٧ل حضو٫ وا٦دكاٝ ٦ُُٟت اعجباٍ البُاهاث في ٧ل حضو٫  اإلاىيٖى

لُه ًخم جدضًض الٗال٢اث بحن الجضاو٫  ا في الجضاو٫ ألازغي ، ٖو  .ئلى ٚحَر



 في ألاعق٠ُ اإلاؿغحي جُب٣ُاث الخ٨ىىلىحُا الحضًشت                   غوة ٖهام مدمض   م. أ

 

 
ت لٗلىم اإلاٗلىماث   م2019 ٦خىبغ أ، 2، 6ٕمج              195          اإلاجلت اإلاهٍغ

ؼ ٞ ،(2010الؿبُعي،) ٗملُت جىز٤ُ اإلاٗلىماث ب٣اٖضة البُاهاث َام حضا في حٍٗؼ

ض مالمذ ًجدضالخُِ الاعقاصًت واإلاٗاًحر اإلاىخضة ل٣اٖضة البُاهاث، مً أحل 

، ويمان مؿخىي وصٖم ٖملُاث أوكُت ألاعقٟت والحٟٔ،  اإلاٗلىماث وزهاةو َظٍ

مٗحن مً الجىصة واإلاغوهت جم ازخُاع زالزت مٗاًحر مً مٗاًحر اإلاُخاصاجا اإلاسخلٟت، التي 

ٖلى أؾاؽ ُخؿً جُب٣ُها ه٣ىم با٦دكاٝ اإلاهضع، وؾهىلت الىنى٫ للمٗلىماث طاث 

الهلت، ٞهي بمشابت وؾُلت ئًجاص ألاعقُٟي التي حؿاٖضٍ في جىيُذ ٦ُاهاث اإلاٗلىماث. 

 إلاا ٣ًخيُه اإلاغ٦ؼ مً 2010ص،)ٖبض الجىا
ً
٣ا (، ولخأَحر خ٣ى٫ جل٪ البيُت الغ٢مُت ٞو

 
ً
م أوال ت، جم خهغ جل٪ ألاق٩ا٫ في زالزت أهىإ َو ما٫ الٟىُت أق٩ا٫ مخىٖى اإلاىاص وألٖا

غاُٞت واللىخاث الٟىُت، و زىاةُت ألابٗاص ٧الىهىم اإلاؿغخُت  الهىع الٟىجٚى
ً
، وزاهُا

ت ٦كغاةِ  جمشلذ في الدسجُالث الهىجُت واإلاغةُت والتي اإلاىاص الؿمُٗت والبهٍغ

 
ً
اإلاىاص زالزُت ألابٗاص والتي جمشلذ في الخمازُل واإلاجؿماث الُٟضًى وال٩اؾِذ، وزالشا

لى أزغ طل٪ و٢٘ ازخُاعها ٖلى مُٗاع مباصعة واإلاىدىجاث  ( TEI) جغمحز )حكٟحر( الىو، ٖو

The text encoding initiative ٗض ٌُ  ٖ، الظي 
ً
غ زُىٍ ئعقاصًت مكغوٖا  لخٍُى

ً
اإلاُا

، واإلاؿغخُاث، وال٣هاةض لئلقاعة ئلى الىهىم ؤلال٨تروهُت مشل الغواًاث

ت،  ,Magdalena (. والهضٝ اإلابضتي َى صٖم البدث في الٗلىم ؤلاوؿاهُتالكٍٗغ

James, 2014 ،) 

 البُان والخٍٗغ٠ به الٗىهغ

 الٗىىان

Title 

، أو 
ً
ا  أو مىاٍػ

ً
ظ٦غ ٖىىان الىو والبض مً ط٦غ ئن ٧ان ٖىىان أنلُا ًُ

،أو... 
ً
 مترحما

 اإلاإل٠

Author 

ظ٦غ اإلاؿئى٫ ًٖ الىو ؾىاء اإلاإل٠/ اإلامى٫/ اإلاترحم/..... ًُ ىا   َو

الؿٗت/ 

 الحجم

ىا ًخم ٦خابت ٖضص ٧لماث أوبغاحغاٞاث الىو، ٖضص الباًدـ لى هو  َو

 ال٨ترووي
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 البُان والخٍٗغ٠ به الٗىهغ

Extent 

 الُبٗت

Edition 

 

 بُاهاث اليكغ

Publication 

خم جىيُذ ان ٧ان الىو ٚحر ميكىع، او اؾم الىاقغأو اإلاىخج/ اإلاسغج /  ٍو

ش  ا مً البُاهاث الهامت الخابٗت للح٣ل ٦م٩ان اليكغ، جاٍع حَر اإلاىػٕ، ٚو

ش وكٍغ ًىضح طل٪ في بُان  ش الىو ًٖ جاٍع اليكغ، وفي خالت ازخالٝ جاٍع

٠ الٓاَغي للمل٠  الخٍٗغ

 الؿلؿلت

Series 

 

 اإلاالخٓاث

Notes 

ًخم ٦خابت بُاهاث بِبلُىحغاُٞت أزغي جُٟض في جىيُذ الىو ٧الحالت 

 اإلااصًت له

 اإلاهضع

Source 

 أو جم ججمُٗه 
ً
 ان الىو أنلُا

ً
ىا هه٠ اإلاهضع الغتس ي للىو ٦مشال َو

 مً...، وجم حٗضًله ئلى...، 

 الىن٠ اإلاغمؼ

Encoding 

description 

ىا ًجب  ، أم َو
ً
 أنلُا

ً
، ئطا ٧ان هها

ً
ون٠ الىو بك٩ل أ٦ثر جىيُدا

 ًخم ون٠ مجا٫ الىو 
ً
 مً هو أزغ، وأًًا

ً
 ، أو حؼءا

ً
 أو مترحما

ً
ا٢خباؾا

 ٦م٣االث 
ً
، أو اٖالمُا

ً
 ، صعامُا

ً
ا  أو قٍٗغ

ً
 أو ٞىُا

ً
حهُا والٛغى مىه ئن ٧ان جٞغ

 وجم حس
ً
ا  قٍٟى

ً
 ٦مسُىٍ أو وز٣ُت أو وهىٖه ئن ٧ان هها

ً
جُله ، صعاؾُا

ش الدسجُل، وم٩اهه، وهىٖه  سجل، م٘ جدضًض جاٍع
ُ
بىاؾُت ، ُٞظ٦غ اؾم اإلا

 ًٖ مضجه، 
ً
 لىىٖه، ًٞال

ً
٣ا ، وأصواث الدسجُل ٞو

ً
، أو مغةُا

ً
ئن ٧ان نىجُا

لُه ًخم جدضًض ٖىىاهه   ٖو
ً
 ال٨تروهُا

ً
٠ به، أو هها و٧لماث مٟخاخُت للخٍٗغ

ش وكأجه ومى٢٘ الىنى٫ ئلُه  ، مإلٟه، وجاٍع

 ٠ الخٍٗغ

الٓاَغي 

 للمل٠

Profile 

description 

ا في  ٗض بُاهاث بِبلُىحغاُٞت مىحؼة ًٖ الىو لم ًخم ط٦َغ ٌُ ظا الٗىهغ  َو

الٗىانغ الؿاب٣ت ٧لٛت الىو، اإلاكاع٦ُحن أؾاؾُحن في الىو، مٗلىماث 

 ًٖ وكأة الىو ٦م٩ان، أو ػمان



 في ألاعق٠ُ اإلاؿغحي جُب٣ُاث الخ٨ىىلىحُا الحضًشت                   غوة ٖهام مدمض   م. أ

 

 
ت لٗلىم اإلاٗلىماث   م2019 ٦خىبغ أ، 2، 6ٕمج              197          اإلاجلت اإلاهٍغ

 البُان والخٍٗغ٠ به الٗىهغ

 اإلاغاحٗت

Revision 

description 

ٖلى الىو ؾىاء ألانلي أو الال٨ترووي وزانت  ًخم ٦خابت أًت حٛحراث َغأث

ش اإلاغاحٗت التي جمذ، الانضاعة ألازحرة له  الال٨ترووي ٦خاٍع

 

ما٫ الٟىُت )  CDWA )Categories for the description of worksومُٗاع ون٠ ألٖا

of art  ، ، ت ٧لىخت عؾم ما٫ الٟىُت التي جه٠ ال٩اةىاث البهٍغ الخام بأوناٝ ألٖا

 ، (Pawl 2014).. الخ ...ُت ، ٖمل مىدىث، مبنينىعة ٞى

 البُان والخٍٗغ٠ الٗىهغ

 الخهي٠ُ

Classification 

ىا ًخم جدضًض هٕى الٗمل ئن ٧ان ٖمل بهغي ٦هىعة ، لىخت ٞىُت ،  َو

 جمشا٫ ،...

غ ، هدذ، ٞىجىٚغافي ، مُبىٖت ، ع٢مُت Type الىٕى  ظ٦غ هٕى الٗمل عؾم، جهٍى ًُ 

 /Title الٗىىان

Name 

ظ٦غ اؾم الٗمل، ٖىىاهه، أو ختى الٗىىان البضًل له ًُ 

م٣اؽ 

 الاججاَاث

measurements 

دضص َىا م٣اؽ الٗمل الٟني ئن ٧ان زىاتي ألابٗاص، أو زالسي  ًُ

 بالؿىدُمغاث

اإلاىاص 

 اإلاؿخسضمت

materials 

ظ٦غ َىا اإلاىاص اإلاؿخسضمت في الٗمل ئن ٧ان أوعا١، خبر ، ألىان ، م ىاص وٍُ

ا مً إلاىاص حَر  زانت بالىدذ والى٣ل، .... ٚو

الخ٣ىُت/ٖالماث 

 الىن٠

Techniques/ 

Inscriptions 

marks 

ىا ًخم جىيُذ ئن ٧ان الٗمل مىدىث، مجؿم ، به ه٣ىف، لىخت  َو

دُت ، مهىعة ، مغؾىمه  ٍػ

 ناخب الهىعة / الٗمل ، وصوعٍ  Creator اإلايش ئ 

ش  ش الٗمل/  Date الخاٍع  الهىعةجاٍع
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 اإلاى٢٘ 

Locations  

ظ٦غ م٩ان الحٟٔ الحالي للٗمل  باالؾم ، الٗىىان، وم٩ان اليكأة  ًُ ىا  َو

ٝغ ُٖ  لى 

ع٢م الحٟٔ  أو 

 الخٍٗغ٠

ID.NO. 

ظ٦غ ع٢م الدسجُل/ الحٟٔ الخام بالٗمل  وٍُ

سُت  الٟترة الخاٍع

Period / style 

سُت التي ٌُٛحها الٗمل   الٟترة الخاٍع

ي هٕى الش٣اٞت الت

 Culture حُٛحها

 أن الٗمل 
ً
اصاجه ٦مشال  مً خُث اإلاجخم٘ ٖو

ً
دضص هٕى الٗمل ز٣اُٞا ًُ

 ًىاقض الحُاة الاؾباهُت 

  اإلاىيٕى 

Subject 

ون٠ إلاىيٕى الهىعة / الٗمل الٟني ، م٘ ط٦غ ٧لماث مٟخاخُت 

 للمىيٕى

 الٗال٢اث 

Relations  

ٗض الٗمل ًدضص َىا ألاحؼاء الخابٗت للٗمل ، أو جدضًض  ٌُ ما٫ التي  ألٖا

 حؼء مجها

 الىن٠ 

Description 

ون٠ مسخهغ إلادخىي الٗمل/ الهىعة م٘ جدضًض لىجها، والٗاَٟت 

 الٛالبت ٖلحها، وألاشخام بها 

 ط٦غ اؾم اإلاهضع الظي جم خهى٫ الٗمل مىه  Source اإلاهضع 

 ما٨ًىن اإلاهضع وناخب Rights الح٣ى١ 
ً
البا   مً له الح٤ في الٗمل ٚو

ً
 الح٤ واخضا

 

الم والىؾاةِ اإلاخٗضصة  مُٗاعو   The public broadcastingون٠ وؾاةل الٖا

metadata initiative core (PB Core)   غى وئجاخت اإلاٗلىماث الخام بدٟٔ ٖو

 ( Alison, Alan, 2003الخانت بهم بك٩ل آمً وؾلُم.)

 البُان والخٍٗغ٠ الٗىهغ

 الٗىىان

Title 

ظ٦غ  ًُ ىا   َو
ً
 ئن ٧ان ٖىىاها

ً
الٗىىان الغةِس ي للىؾُِ اإلاخٗضص ، مدضصا

 أو بضًل، مترحم، ؾلؿلت ، خل٣ت،...
ً
 أؾاؾُا

 اإلايش ئ

Creator 

 أو مىٓمت، 
ً
ظ٦غ ناخب الٗمل،أو اإلاؿئى٫ ًٖ الٗمل ئن ٧ان شخها ًُ

 وصوعٍ الغةِس ي
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 البُان والخٍٗغ٠ الٗىهغ

 اإلاىيٕى

Subject 

ظ٦غ اإلاىيٕى الغةِس ي ، م٘ ٧لماث مٟخاخُت صالت ًٖ   اإلاىيٕىًُ

 الىن٠

description 

ى ٖباعة ًٖ ون٠ للمدخىي بك٩ل مسخهغ  َو

 الىاقغ

publisher 

 ، 
ً
، مىخجا

ً
ى اإلاؿئى٫ ًٖ وي٘ الٗمل ، م٘ جدضًض صوعٍ ئن ٧ان هاقغا َو

 أو اإلايش ئ هٟؿه

اإلاكاع٦حن في 

 الٗمل

Contributors 

سجل، اإلاىخج ، الؿِىاَعؿذ، ال٩اج
ُ
ظ٦غ ٧ل مً ؾاَم في الٗمل ٧اإلا ب، ٍو

 اإلاهىع لخغوج الٗمل في أ٦مل نىعٍ

ش الاوكاء  جاٍع

Date created 

غيه، ولى  ش ئطاٖخه ٖو ش الٗمل، ومً اإلام٨ً ط٦غ جاٍع واإلا٣هىص به جاٍع

 
ً
ظ٦غ أًًا ًُ  إلهتهاء ٞترة ٖغيه 

ً
سا  ٧ان َىا٥ جاٍع

 ،  type  الىٕى
ً
، ٞىُا

ً
سُا ىا ًخم جدضًض هٕى الٗمل والٛغى مىه ئن ٧ان جاٍع َو

....،
ً
 حٗلُمُا

   الك٩ل

format 

 
ً
ىا ًخم جدضًض َبُٗت الك٩ل اإلااصي التي ٖلحها الىؾُِ ئن ٧ان ؾمُٗا َو

، م٘ جدضًض اإلاٗلىماث الخانت بالدكُٛل مً خُث مضة 
ً
أو مغةُا

 الدكُٛل وأصواث الدسجُل والٗغى

ٗٝغ
ُ
 اإلا

identifier 

٠ باإلال٠ ٦أهه مل٠ نىحي  هي٠ُ له ، أو ع٢م ج Uriَىبُان ًىضح حٍٗغ

ً له  ، أو جسٍؼ

ىضح َىا أًت بُاهاث أزغي ًٖ الىؾُِ هٟؿه والتي ًم٨ً أن ٌؿخمض  source اإلاهضع ٍو

 مجها البُاهاث

اللٛت 

 اإلاؿخسضمت

language 

usage 

٣ضم ، والتي ٖلحها الىؾُِ
ُ
 اللٛت ألانلُت للٗغى اإلا

 الٗال٢اث

relation 

ىا بض مً ط٦غ اإلاهاصع ألازغي التي لها ٖال٢ت باإلاهضع الغةِس ي، وجدضًض  َو

 هٕى الٗال٢ت
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 البُان والخٍٗغ٠ الٗىهغ

الخُُٛت 

 والكمىلُت

coverage 

ىا ًخم جدضًض الٛغى مً الىؾُِ والخُُٛت التي ُسجل مً أحلها  َو

٦مىٓىع حٛغافي ، جغاسي، م٘ جدضًض مكخمالث الىؾُِ ٦أن الىؾُِ 

 ألؾماء مىا٤َ،...
ً
 نىعا

ً
 لخغاةِ ًدمل مشال

إل  خ٤ الَا

Rights 

ىيُذ البُاهاث الىنُٟت الخانت بؿهىلت الاجاخت واإلا٣هىص بها ج

إل واجاختها ال٨تروهُا ٖبر  إل م٘ ط٦غ بُاهاث اإلاؿئى٫ ًٖ الَا والَا

 
ً
 الاهترهذ مشال

اإلاكاَضًً 

 والجمهىع 

audience 

٣ضم ئلحهم اإلاىاص اإلاٗغويه م٘ جىيُذ هٕى الٗغى 
ُ
ظ٦غ هٕى الجمهىع اإلا وٍُ

٣ضم
ُ
 اإلا

 الكغح

annotation 

ىماث ًٖ اإلاؿئى٫ ًٖ ٖملُت الترمحز والدكٟحر للىؾُِ اإلااصي ٦خابت مٗل

 اإلاخٗضص

 ئياٞاث أزغي 

Special 

extension 

 ٦خدضًض لىن الىؾُِ ئن ٧ان ابٌُ واؾىص، أوملىن 

تطبٔق ٍرا الينْذج السقنٕ مً األزشٔف املتخصص ّخنلص مما سبق إىل التشاؤل عّنا ميلً 

 ؟يف املسكز القْمٕ للنشسح 

هدُجت الػصًاص الىعي بأَمُت اإلاٗلىماث وجُب٣ُها في مىاحي أهه مً الجضًغ بالظ٦غ ٞ

بل لحٟٔ وئجاخت ًغوعة ئًجاص ُؾ ب ُىاالحُاة بك٩ل ج٣ني مخُىع ٨ٖـ طل٪ ٖل

٨ٞغة وي٘ هٓام حضًض ٣ًىم ٖلى لىا بغػث ، لظا ومٗالجت البُاهاث بك٩ل ع٢مي 

شلى مً الخ٣ىُاث والخ٨ىىلىحُا 
ُ
الحضًشت في ٖملُت الحٟٔ والخىز٤ُ الاؾخٟاصة اإلا

و جدؿحن ألاصاء  والاجاخت، ل٣ضعجه الهاةلت ٖلى جىُٟظ جل٪ الٗملُاث بك٩ل آمً وؾلُم

التي حؿاَم في ئخضار مٗض٫ جىمىي ٦بحر في ٣ىاٖض البُاهاث هي ، ٞاإلاإؾس ي للمغ٦ؼ

اإلاٗلىماث مؿخ٣بل لى الضزى٫ في ئال٣اٖضة اإلاؿدىحرة ل٩ل أمت حؿعى ألجها اإلاجخم٘، 

 حىؾبت غ٢مُت وال٨ٞغة الاؾخٗاهت بالوبىاًء ٖلُه وكأث ، الغ٢مي
ً
ٖلى  ل٩ي ج٨ىن مُٗىا

هدى اؾتراجُجُت ٖلمُت إلاىاةمت ج٣ىُاث اإلاجخم٘ الخ٨ىىلىجي الحضًث، ٖلى و ، ٩َُلتها



 في ألاعق٠ُ اإلاؿغحي جُب٣ُاث الخ٨ىىلىحُا الحضًشت                   غوة ٖهام مدمض   م. أ

 

 
ت لٗلىم اإلاٗلىماث   م2019 ٦خىبغ أ، 2، 6ٕمج              201          اإلاجلت اإلاهٍغ

ًيبغي ٖلى ، مما و٦مخُلب أو٫ الؾدكغا١ أٞا١ اإلاؿخ٣بل هدى مجخم٘ مٗلىماث ج٣ني

هغؾت وجهي٠ُ غح اإلاغ٦ؼ ال٣ىمي للمؿ بالخٗاون ىزاة٤ اإلاؿغخُت ال٧اٞت بخجمُ٘ ٞو

لٛغى بىاء ٢اٖضة طاث الهلت والخيؿ٤ُ م٘ اإلاإؾؿاث الش٣اُٞت والٗلمُت ألازغي 

جخًمً اإلاٗلىماث ال٩املت ل٩ل ما َى مخىاٞغ مً ؿغحي ترار اإلالمٗلىماث قاملت ل

ش٣افي الٟني الترار البها، مً أحل أَمُت خهغ وما ًخهل أق٩ا٫ لىزاة٤ مؿغخُت 

٠ به ،واإلاداٞٓت ٖلُه  مً الىٓام  وبظل٪ ،والخٍٗغ
ً
ؾ٨ُىن بىاء َظٍ ال٣اٖضة حؼءا

ني للمٗلىماث يمً ئَاع الخٗاون والخيؿ٤ُ م٘ اإلاإؾؿـاث اإلاهخمت بالترار  الَى

ا ٖلى ا٢خهاص الضولتالٗـغبي ىا جٓهغ لىا أَمُت جُب٣ُها وجأزحَر  ، ٖلى الىدى الخالي، َو

 

 الْثاٜق املشسحٔ٘ يف التينٔ٘ االقتصادٓ٘ ّدعه اقتصاد الدّل٘تطبٔق اليعه اآللٔ٘ علٙ أٍنٔ٘ 

 املعسيف

ٍّل تلم املشاٍن٘  ؟ّبياٛ اجملتنع يف حتقٔق الينْ االقتصادٖ ٕللنشسح مامدٚ مشاٍن٘ األزشٔف

 كنا جيب أٌ تلٌْ؟

صٖم ا٢خهاص الضولت مً صوع اإلاغ٦ؼ في ىضح ًالق٪ في أن ؤلاحابت ٖلى َظا الؿإا٫ 

ؼ الىي٘ الا٢خهاصي للضولتو اؾدشماع اإلاىخج اإلاؿغحي زال٫  ٞلم ٌٗض ا٦خىاػ  ،حٍٗؼ

، ئط ًدخم يغوعة جىمُت واؾدشماع الغأؾما٫ 
ً
اإلاٗلىماث والىزاة٤ وخضَما ُمجضًا

واإلاهضع الح٣ُ٣ي لغأؽ اإلاا٫  ،ال٣ىي الىاٖمت ماوالابضإ َٞالًٟ  اإلاٗغفي،الىزاة٣ي 

في الضولت، وأنبذ جىُٓمهما وجغوٍجهما مً أَم الٗىانغ ألاؾاؾُت في الخُٛحر  الش٣افي

ومهاصع زغواتها اإلاؿخ٣بلُت، ؤلاحخماعي، والىمى ؤلا٢خهاصي إلاىاعص الضولت، بل ٢ىتها 

 ٌُ اإلاغ٦ؼ ال٣ىمي الق٪ أن ، ٞ(2015الٗامغي،).أ٦بر م٣اًِـ الخ٣ضم والغقي واٗضخُث 

لىماجُت وألاعقُٟاث اإلاخسههت، ًخُل٘ ئلى جشمحن للمؿغح ٦ٛحٍر مً اإلاإؾؿاث اإلاٗ

ت ني واؾدشماع وزاة٣ه اإلاؿغخُت، وؤلاٞاصة مجها في ا٢خهاص اإلاٗٞغ  ئلى مجخم٘  الَى
ً
ونىال

ىا وؿعى حاَضًً باجساط مٗلىماحي  يترار اإلاؿغحالالخضابحر الالػمت للمداٞٓت ٖلى  ، َو

الاؾدشماع ألامشل الظي ًًمً ب٣اةه  عأؽ اإلاا٫ الش٣افي اإلاؿغحي ، والٗمل ٖلى اؾدشماع 

ت جض٣ٞه الش٣اُٞت للمغ٦ؼ لتزاًض اإلاهاصع وكُت الخضماث وألامً زال٫  ،واؾخمغاٍع
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خُغ١ ئلى اإلاداوع الخالُت ، ومً زم هاإلاالُت في الضولت بهٟت ٖامت واإلاغ٦ؼ بهٟت زانت

ت،  اع اإلاٟاَُمي والىٓغي اإلاخٗل٤ با٢خهاص اإلاٗٞغ  بدىاو٫ ؤلَا
ً
٠ ماَُت بضءا وحٍٗغ

٤ ٤أَمُ، الدؿٍى اإلاٗى٢اث التي ٌٗاوي مجها اإلاغ٦ؼ في في أَم و ، ت، وأَضاٝ الدؿٍى

٤ مىخ ت ،حاجهى حؿٍى  ئلى ٢غاءة ج٣ُُمُت وجىنُُٟت لحا٫ ا٢خهاص اإلاٗٞغ
ً
في  ونىال

 بٗغى حملت مً الخىنُاث واإلا٣ترخاث ُب٣ُهاج وجدضًاث ،اإلاغ٦ؼ
ً
الخ٣ىُت ، زخاما

ؼ صوع ٢اٖضة البُاهاث ألاعقُُٟت في لللىزاة٤ اإلاؿغخُت  اصة اؾدشماع الترار خٍٗؼ ٍػ

 .باإلاغ٦ؼ ال٣ىمي للمؿغح والش٣اٞت اإلاؿغخُت

َى الا٢خهاص الظي جد٣٣ه الىزاة٤ ، قتصاد املعسة٘االطاز املفأٍنٕ ّاليعسٖ ال

ُت  واإلاٗلىماث اإلاٗٞغ
َ
ألاوكُت اإلاخمشل في عجبِ به مهُلح عأؽ اإلاا٫ الش٣افي م ا، ومً ز

ت، وآلاصاب، واإلاىؾ٣ُى واإلاؿغح٧الش٣اُٞت   مهُلح، ألهه الٟىىن البهٍغ
ً
٣ًىم ٖلى  ا

٠ُ اإلاٗاٝع واإلاٗلىماث ب٨ٟاءة في حمُ٘ مجاالث وكاَاث اإلاجخم٘ لخٍٗغ٠ أٞغاص  جْى

إلاجغص َىا و  ،(2008)٢ىلضهج،.جها٫ باألزغمً وؾاةل الاوؾُلت باٖخباٍع  ،اإلاجخم٘ به

 مً الاؾدشماع أوكُت اإلاغ٦ؼ واإلاؿخُٟضًً  الغبِ بحن
ً
والتروٍج لخل٪  ًد٤٣ هىٖا

ؼ الهلت اإلاباقغة ٞألاوكُت،  مً ألن الضولت،  ا٢خهاصبو غ٦ؼ إلابحن اُإصي ئلى حٍٗؼ

ٗض ألاعقُٟاثاإلاٗغوٝ أن 
ُ
  ح

ً
جًم ٧اٞت مهاصع  خُث لليكاَاث الدؿى٣ٍُت، مؿخىصٖا

  .عأؽ اإلاا٫ الش٣افي

ت مً ألاوكُت اإلاخ٩املت  ،التشْٓقّتعسٓف مأٍ٘  جخم في ئَاع  التياإلاىٓمت َى مجمٖى

ؼ تروٍج مىخجاتل اإلاإؾؿتمً ٢ِبل  ئصاعي مدضص . هاجاإلا٣ضمت إلاؿخٟضًالخضماث  ها، وحٍٗؼ

ٗض مٟهىم الدؿى٤ٍ ، (2005)بامٟلح، ٌُ ىا بالخُب٤ُ ٖلى اإلاغ٦ؼ ال٣ىمي للمؿغح  َو

ومىخىحاجه الٟىُت زضماجه اؾدشماع ن أصاةه و حلخدؿ ٖباعة ًٖ مضزل جسُُُي

ؾِى٨ٗـ مما  ،لخد٤ُ٣ أَضاٞهجلبُت اخخُاحاث اإلاؿخُٟضًً، ووؾُلت في اإلاؿغخُت 

  هجغوٍج، و وجىمُخه ،ى حىصة اصاعجهٖل
ً
 وأعقُُٟا

ً
 .بحن اإلاإؾؿاث طاث الهلت ز٣اُٞا

 (2011)ٖلي،

غ  ،ّأٍداةُ أٍنٔ٘ التشْٓق ٤ مً صوعٍ ألاؾاى ي في ٖملُت جٍُى أصاء جيب٘ أَمُت الدؿٍى

ت اإلاىاقِ اإلاىاٞؿت زضماث وأوكُت اإلاإؾؿت ، و  جدؿحن ال٣ضعة الخىاٞؿُت بمٗٞغ
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، وفي بٌٗ  (2014مدمض،).بٛغى جد٤ُ٣ الغبذ لضي اإلاإؾؿاث وألاعقُٟاث ألازغي 

٤ ٖلى الغبذ ُت ووكغ الش٣اٞت اإلااصي ألاخُان ال٣ًخهغ الدؿٍى ، بدؿب، بل ٌٗني الخٖى

ُت ٠ُ (2009)مغاص،خؿً،.مً أحل الخٛظًت اإلاٗٞغ ىا باإلاغ٦ؼ ًم٨ً جْى أَمُت ، َو

٤ في وكغ الش٣اٞت اإلاؿغخُت،  خُث ًخمخ٘ اإلاغ٦ؼ ب٨ىىػ جغازُت ًى٣هها أ٩ٞاع الدؿٍى

٣ُت  ا بك٩ل ج٣ني ؾلُم نىجهامباصب خٟٓها و ًٖ حؿٍى   .ووكَغ

َىا٥ الٗضًض مً ال٣ٗباث التي حٗى١ جُب٤ُ  ،، وجدضًاث الخُب٤ُمعْقات التشْٓق

ؿغ  الخُت ٣ُت بؿهىلت َو خ٣ىُت، الش٣اُٞت، و الٗىامل ال٧ اإلاإؾؿاث في الدؿٍى

 ، (2005بامٟلح،ؤلام٩اهاث اإلااصًت.)، وضًمىحغاُٞتالو 
ً
ً أَم الٗىامل اإلاإزغة ؾلبُا ٖو

٣ي للمغ٦ؼ ج َمُت الدؿى٤ٍ ماالىعي اإلاٗغفي بشمت زلل في ل غح٘في اليكاٍ الدؿٍى

إلًجاص مىٓىمت مخ٩املت  والخُت الاؾتراجُجُت ُٚاب الغؤٍت اإلاؿخ٣بلُت، و اإلاٗلىماحي

 مٗلىماث لل
ً
 واؾترحاٖا

ً
، زؼها

ً
ُٟا  وجْى

ً
 ئهخاحا

ً
٣ا ه٣و خاص في ، ئياٞت ئلى وحؿٍى

ت الالػمت الؾخسضام وؾاةل ج٣ىُت الاجهاالث الحضًشت للتروٍج ُاب ، اإلاىاعص البكٍغ ٚو

ب اإلاؿخمغ لهم،  اإلااصًت لخ٣ىُت  الخدخُتٖالوة ٖلى ي٠ٗ البيُت جىحه خ٣ُ٣ي للخضٍع

غ ، ٞالجؼا٫ مٗٓم قب٩اث الاجهاالث في اإلاغ٦ؼ اإلاٗلىماث والاجهاالث  بداحت ئلى جٍُى

هي البيُت الخدخُت ، ٞخٗامل ب٨ٟاءة م٘ الخ٨ىىلىحُا الغ٢مُت الحضًشتالخم٨ً مً ل٩ي ً

 ًٖ التي حؿهل في وكغ اإلاٗلىماث واإلاٗاٝع لضٖم اليكاٍ الا٢خهاصي له
ً
، ًٞال

ٗض أ٦بر ٖاة٤ ، الخ٨ىىلىحُاأصواث كغاء الخام بى مؿخىي الضزل اهسٟا
ُ
ٞهي التي ح

أؾـ ا٢خهاصًت  ٣ىمج الحاٞؼ الا٢خهاصيبخىاٞغ  ، ألنلخد٤ُ٣ ا٢خهاص مٗغفي باإلاغ٦ؼ

غ ال٣اهىهُت والؿُاؾُت التي  حر ٧ل ألَا ت حؿخُُ٘ جٞى اصة ؤلاهخاحُت ٢ٍى تهضٝ ئلى ٍػ

ؿغلىماث حٗل ج٨ىىلىحُا اإلاٗو  والىمى . والاجهاالث أ٦ثر ئجاخت َو

 (2010)مىهىعي،زلُٟى،

 

باليؿبت  عق٠ُ اإلاؿغحيأًً ًم٨ً جهي٠ُ الا٢خهاص اإلاٗغفي لؤل  ًجضع الؿإا٫ َىاو 

 
ُ
ت والخ٣ىُاث الحضًشت اإلا ت، بىاًء ٖلى وي٘ اإلاٗٞغ  ؟ُٞه ؿخسضمتال٢خهاص اإلاٗٞغ
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ال٣ىمي  ىحىصة باإلاغ٦ؼ اإلااإلاٗلىماث والاجهاالث  بالىٓغ ئلى الخ٣ىُت الغ٢مُت وهٓمٞ

في بضاًاث ا٢خهاص اإلاٗلىماث، ٞهى  اإلاٗغفي ، وا٢خهاص اإلاغ٦ؼ هجضَا لم ج٨خمل، للمؿغح

 مً أن ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث والاجهاالث هي ألاصواث 
ً
ما في حملخه ج٣لُضي، ٚع

 الخأؾِـ ألن ، ٖلى الا٢خهاص اإلاٗغفي تاإلاإؾؿ الخىمُت الكاملت ألاؾاؾُت لخد٤ُ٣

ًُ لبٗض  غي ٢ىامه الا٢خهاص اإلاٗغفي  حخماُٖت ؾاى ي في الخىمُت ؤلا مشل اإلاغج٨ؼ ألا حَى

 ٢خهاصًت اإلايكىصة.وؤلا

٘ أصاء اإلاغ٦ؼ  ،تْصٔات ّمقرتحات غ زضماجه وويٗه  ال٣ىمي للمؿغح ومً أحل ٞع وجٍُى

ماَى صوع الخ٣ىُت في دؿاء٫ هوالٟني إلاىاصٍ ألاعقُُٟت،  ٖلى أَغاٝ الخ٣ضم الخ٣ني

في ْل ز٣اٞت مٛاًغة ونٗىباث وكغ وئجاخت  عق٠ُ اإلاؿغحيالخىمُت باأل جد٤ُ٣ 

 ؟للترار

ق٣حن ج٣ؿُم ٖىامل اؾدشماع الىزاة٤ واإلا٣خيُاث اإلاؿغخُت ئلى ئن ؤلاحابت جىهٝغ ئلى 

م ُما ًلي أوحه أعقُٟي  ج٣ني ق٤، و ز٣افي ٞني ق٤ا َو  : الاؾدشماعطل٪ ، ٞو

ت . يفاجقال االستجناز الفين .أ  (2011باخشحن،)مجمٖى

اصة الىعي ألاعقُٟي بالش٣اٞت اإلاؿغخُت ًجب أن :  ومً أحل ٍػ

  ٣ترح أن ٣ًىم اإلاغ٦ؼ بيكغ م٣الت أو ؾلؿلت مً اإلا٣االث ًٖ  ال٣ىمي للمؿغح ًُ

٘ ٖغى مبؿِ ماإلاغ٦ؼ باٖخباٍع اإلاإؾؿت اإلاٗىُت بدٟٔ الترار اإلاؿغحي ، 

ما٫ وأوكُت اإلاغ٦ؼال٣ىمي للمؿغح ي اإلاٗلىماحي بأَمُت غ الىع، ليكالحُت أٖل

 .وماًدخىٍه مً ٦ىىػ جغازُت ألاعق٠ُ اإلاؿغحي

  ًٖ 
ً
غ الجمهىع م٘ الٗغوى اإلاؿغخُت، وجِؿحر اجاختها لهم ، ًٞال جهٍى

ا في الصح٠ مما ٌصج٘ الب٣ُت مً الجمهىع  اصة صزل وكَغ  لٍؼ
ً
خذ بابا ، ٞو

 .اإلاغ٦ؼ مً زال٫ ٞاٖلُاجه الٟىُت

  مً  وم٣خيُاجه ألاعقُُٟت ال٣ىمي للمؿغح ًٖ اإلاغ٦ؼ وكغاث  مداولت ئنضاع

ما٫ اإلاؿغخُت اإلاىحىصة ُٞه، أبغػ اإلا٣خيُاث  خُث اليكأة، أقهغ ألٖا
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، م٘ وي٘ بٌٗ اإلاله٣اث والهىع ًٖ أهجح  ألاعقُُٟت التي ًمخل٨ها

 الٗغوى اإلاؿغخُت وأًٞل ألاوكُت الش٣اُٞت التي ًماعؾها.

  اإلاغ٦ؼ، لٗمل اؾدباهت ًٖ أعاء ٖمل خهغ بالٗغوى اإلاؿغخُت اإلاؿئى٫ ٖجها

خ  الجمهىع ٞحها، واؾخسالم أٖالَم جهٍى
ً
، وئٖاصة ٖغيه مٍغ أزغي  ا

اصة  للجمهىع بؿٗغ مىسٌٟ أو مجاوي م٘ الٗغى اإلاؿغحي الجضًض، لٍؼ

 الضزل الخام بالٗغى الجضًض، ويمان مكاَضجه.

  ًلى م ئنضاع ئٖالن ًٖ مداوالث إلوكاء أعق٠ُ ع٢مي حضًض للمغ٦ؼ ، ٖو

بً ، أو مً له الضعاًت بٗملُاث الحٟٔ مً اإلاخسههحن في الاهًمام  ٚغ

٣ضمت مً 
ُ
والترجِب والهُاهت، ؾ٨ُىن له محزاث في الٗغوى اإلاؿغخُت اإلا

٢ِبل اإلاغ٦ؼ ٦خظا٦غ ُمسًٟت ل٩ل مً ؾاَم في ٖملُاث الترجِب والخىُٓم 

اإلاكاع٦ت في الٗغوى زانت الُلبت الباخشحن ولضًه إلا٣خيُاث اإلاغ٦ؼ، 

به،..ا ٣ضمتإلاَى
ُ
 لؤلوكُت اإلا

ً
٣ا ا مً اإلامحزاث ٞو حَر ، واخخُاحاتهم الضعاؾُت ٚو

وبهظا هًمً ٖضم ع٦ىص الٗغوى اإلاؿغخُت، وئخضار عواج مً اإلاغ٦ؼ، 

اٖلُت  تكُألو  .خضماجهأ٦ثر لاإلاغ٦ؼ ٞو

  الحغم ٖلى وكغ صٖىة مكاع٦ت الباخشحن اإلاسخهحن بمجاالث اإلاغ٦ؼ الشالزت

كاع٥ ٞحها اإلاغ٦ؼ،  ٌُ للٗبىع وباإلاجا٫ ألاعقُٟي في الاقترا٥ باإلاإجمغاث التي 

ٗض باألحُا٫ ال٣اصمت هدى مؿخ٣بل ز٣افي خ٣ُ٣ي بدُث ًسضم البالص، خُث 
ُ
ح

 في بىاء اؾتراجُجُت الضولتاإلاإجمغاث 
ً
 أؾاؾُا

ً
وجىمُت ا٢خهاصًاث  حؼءا

 .اإلاؿغح
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 (2006)مٗهض البدىر والاؾدكاعاث،.األزشٔفٕ االستجناز التقين

٣ترح جُب٣ُها ٖلى اإلاغ٦ؼ ال٣ىمي )ألاعق٠ُ 
ُ
ولًمان الاٞاصة مً الخ٣ىُاث الحضًشت اإلا

 اإلاؿغحي( ًىص ى بــ:

  غ اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي للمغ٦ؼ ، بدُث ًدؿم ال٣ىمي للمؿغح الؿعي ئلى جٍُى

، لؿهىلت الخىنل ئلُه والخٗٝغ بالىيىح وؾهىلت الاؾخسضام صون ح٣ُٗضاث

ٖلى م٣خيُاجه ٖلى نُٗض الجهاث البدشُت واإلاإؾؿاث اإلاٗىُت بدٟٔ الترار 

 
ً
، ؾُٗا

ً
 وصولُا

ً
   لحهى٫ ٖلى الخ٩امل ألاعقُٟي.هدى ا٢ىمُا

 لغ٢مىت الىزاة٤ اإلاؿغخُت برمجُاث الال٨تروهُت الحضًشت اؾخسضام ال

اؾخٛال٫ ٢اٖضة البُاهاث ألاعقُُٟت الجضًضة في وكغ ٢ىاةم بم٣خيُاث اإلاغ٦ؼ ٧

 .ؿهىلت الخٗٝغ ٖلُهفي خضوص اإلاؿمىح به ل ٖبر الاهترهذ

  وجيكُِ الٗال٢اث صٖم اؾخسضام ج٨ىىلىحُا وؾاةل الاجها٫ الحضًشت في

اإلاإؾؿاث اإلاٗىُت بدٟٔ الترار للحهى٫ و عق٠ُ اإلاؿغحي الخٗاوهُت بحن ألا 

، وؤلاٞاصة مً زبراتهم اإلاخ٣ضمت في ئ٢امت صوعاث  الاؾدكاعاث اإلاهىُتٖلى 

ب ٟي اإلاغ٦ؼ ٖلى ٦ُُٟت جى٠ُْ إلا ُتجضٍع  ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث والاجهاالثْى

ُٟي وأؾالُب أوكُتهم، ل حهى٫ ٖلى لالحضًشت في حُٛحر همُُت أصائهم الْى

٘ أصاء في  وأصواتها٣ىُت اإلاٗلىماث الحضًشت مً مسغحاث جاإلاشلى ؾخٟاصة الا  ٞع

ٍغ  (2011)ٖلت، .اإلاغ٦ؼ وجٍُى

  ٘الن ًٖ ألاعق٠ُ الغ٢مي الجضًض للمغ٦ؼ ال٣ىمي للمؿغح ٖلى مى٢ الٖا

ض مً عواحه. ٍؼ ، ٍو
ً
 ال٨ترووي جٟاٖلي لُهبذ أ٦ثر جٟاٖال

  مً بٌٗ الٗغوى اإلاؿغخُت طاث الا٢با٫ الجماَحري 
ً
اؾخسضام وسخا

أو بُٗها مً ٢ِبل  ٖلى البىاباث اإلاٟخىختفي اإلاٗاعى ؤلال٨تروهُت ها تإلجاخ

 اإلاغ٦ؼ.

  لٟتراث  ال٣ىمي للمؿغحئٖاصة بث ٖغوى مؿغخُت ُمسجلت ٖلى مى٢٘ اإلاغ٦ؼ

، وعواج لخد٤ُ٣ جىمُت ئل٨تروهُت جىا٦ب مؿخجضاث وج٣ىُاث الٗهغ مدضصة 

 لٟاٖلُاث اإلاغ٦ؼ.
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٘ مؿخىي  أصاء اإلاغ٦ؼ ٞالى حاهب ماج٣ضمه وؾاةل الخ٣ىُت مً أؾالُب خضًشت لٞغ

  ال٣ىمي للمؿغح
ً
غ في ج٣ضًم زضماجه، وخٟٔ وئجاخت جغازه اإلاؿغحي آلُا ؛ ٞان جٍُى

 في الخىمُت الالٗب صوع جالخ٣ىُت 
ً
 ٞٗاال

ً
إلا٣خيُاجه مما ٌؿاٖضٍ  حخماُٖتوالا  ٢خهاصًتا

اةٟه في أخؿً نىعَا عج٣اء به لدكُِض بيُت أؾاؾُت حؿمذ وؤلا ، ٖلى ال٣ُام بأٖباء ْو

ت  ٖلى جىُٟظ اإلاكغوٕ لظا مً الًغوعي الاه٨باب ، و٢ىمُت ز٣اُٞت ٞىُتبترؾُش ٍَى

بت في الخٟى١ وا٢ىإ اإلاؿئىلىن بًغوعة الخىُٟظ لخد٤ُ٣ أوحه الاؾدشماع  ٚع

 ٢خهاصي.الا

 

شاع بٌٗ الدؿاؤالث:
ُ
 وفي َظا الهضص ًم٨ً أن ج

َل ًم٨ً للمغ٦ؼ ال٣ىمي للمؿغح اُٖاء ال٣ضع ال٩افي مً التر٦حز ٖلى أمىع 

جضع بىا الاقاعة ئلى  ىا ٍو الخىمُت في ْل الخُىعاث الخ٣ىُت الش٣اُٞت التي وِٗكها؟ َو

 ،
ً
، ولِـ اهٟا٢ا

ً
ٗض اؾدشماعا ٌُ أن مكغوٕ اوكاء أعق٠ُ ع٢مي للمغ٦ؼ ال٣ىمي للمؿغح 

ت ًُ ًجابُت، لم ج٣خهغ ٖلى الٗىاةض اإلااصًت رحم الخ٩ال٠ُ اإلاالُت الو٩ٗاؾاث ئخُث 

ؼ خٟٔ واؾترحإ م٣خيُاث اإلاغ٦ؼ ٞدؿب، بل ئجاخت أٞا١ عخب ال٣ىمي  ت حضًضة لخٍٗؼ

٣ت آلُه مً صون جلٟها ٖلى الهُٗض الش٣افي والخجاعي.  للمؿغح  بٍُغ
ً
 ومؿخ٣بال

ً
 خالُا

 

َل ؾُٓل مكغوٕ ع٢مىت الترار اإلاؿغحي وخٟٓه بأًٞل الؿبل لهىهه مً 

ذ ئلى الؿفي مهب ُخلم ؾُأحي أو ال ًأحيالاهضزاع  عي والخخُل٘ ٖلى ؟ ئن ؤلاحابت اههٞغ

 ئلى 
ً
ت والخ٨ىىلىحُا الحضًشت في الخدى٫ الغ٢مي ونىال لهىضو١ امٟخاح وؾاةل اإلاٗٞغ

لتاإلاٗغفي اإلاىٛل٤   في ئجاخت الظي حجب اإلاٗلىماث وأزٟى ٖىا الترار لٟتراث ٍَى
ً
، أمال

ٗلً الترار اإلاؿغحي
ُ
بك٩ل آمً وأ٦ثر  مً خحز اإلاٗلىماث الخٟي ئلى خحز اإلاٗلىماث اإلا

 
ً
 جىؾٗا

ً
ىُا  َو

ً
  ألهه مكغوٖا

ً
ٗض َظا ال، ا٢خهاصًا ٌُ مشابت صلُل ٖمل في بدث بلظا 

 مجها ٌٗمل ٖلى
ً
 جدؿِب وع٢مىت م٣خيُاتها اإلاإؾؿاث ألاعقُُٟت ، الؾُما أن ٦شحرا

ؿدىض ٖلُهوأعقٟته ٌُ  .ا ٖلى ٚحر أؾاؽ ٖلمي 
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الهضٝ الغةِس ي مً وعاء َظا ولٗلىا بما ٢ضمىاٍ ه٨ىن ٢ض أُُٖىا نىعة واضحت ًٖ 

 للمؿغح  اإلاغ٦ؼ ال٣ىمي اؾخجهاىمً أحل بدث ال
ً
 جىمىٍاؾخجهايا

ً
مً ٢بُل يغوعة  ا

ت والخ٣ىُت ؤلا  هجىمُت ٢ضعاج ت التي ح٣ُٗوألاعقُُٟت لصاٍع مً  هؿض الٟجىاث الحًاٍع

، ، ٞمؿألت الخىى في الخىحهاث الخ٨ىىلىحُت
ً
 وج٣ىُا

ً
ئخُاء جغار اإلاؿغح أعقُُٟا

ىا خ٣ُ٣ت صوع اإلاٗىحن بدٟٔ الترار الحًاعي والش٣افي، ئبان جهًتهم ومضي ٦ك٠ ل

ئخُاء  أههبت والش٣اُٞت، وهسغج مً َظا البدث مكاع٦تهم في مؿحرة الحًاعة ؤلاوؿاهُ

 مداولت لبىاء و  ،ماض يلل
ً
 و مجخمٗا

ً
 إلاؿخ٣بل مكغ١ خايغا

ً
٣ترح ُم مً زال٫ ، مخُىعا

 ،ؾُٛضو هخاج لؿُاؾت مؿدىحٍر ، الظي مكغوٕ ألاعق٠ُ اإلاؿغحي الغ٢مي الجضًض

٨غ عاجح  ألع٧ان الجهًت الش٣اُٞت اإلاؿغخُت في ، ألهه و٢ُاصة خ٨ُمت ٞو
ً
ٌٗمل جضُٖما

ؼ مهغ و   إلاهاصع جغاثها وحٍٗؼ
ً
ت  ،الا٢خهاصي هاصٖماؾدشماعا مً أحل بىاء ز٣اٞت ومٗٞغ

 للمؿغح اإلااض ي والحايغ واإلاؿخ٣بل.
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ت واإلاماعؾت(. 2010ٖبض الجىاص،ؾامذ. ) ش والىٍٓغ . اإلاُخاصاجا والحٟٔ الغ٢مي : الخاٍع

 (. ال٣اَغة : قغ٦ت هاؽ للُباٖت1)ٍ

الخسُُِ والبىاء  : وألاعقُٟاث الغ٢مُتاإلا٨خباث (. 2013ٖبض الجىاص،ؾامذ. )

ضة ومى٣ده)(. 2. )ٍوالاصاعة  . ال٣اَغة : صاع ال٨خاب الحضًث.(مٍؼ
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ش ي،مدمض.) ؛ٖبض الىانغ،مىى ى  غ صاعة ؤلا(. مؿاَمت ؤلا ٢2011َغ ل٨تروهُت في جٍُى

الٗمل الاصاعي بمإؾؿاث الخٗلُم الٗالي : صعاؾت خالت ٧لُت الٗلىم والخ٨ىىلىحُا 

 100 -87 ،9مجلت الباخث. ؼاةغ. بؿ٨غة الجبجامٗت 

جُب٤ُ مباصب اصاعة الجىصة الكاملت في اإلا٨خباث (. رصٌؿمب،  2005ٖبُض،ٖهام.)  

في اإلالخ٣ى الٗغبي ألاو٫ خى٫ ألاؾالُب الحضًشت إلصاعة ٣ضم . بدث ُم ومغا٦ؼ اإلاٗلىماث

ت : م٨خبت ا٦ؼ اإلاٗلىماث بالجىصة الكاملتاإلا٨خباث ومغ  ت. ألاؾ٨ىضٍع  ألاؾ٨ىضٍع

ُُِ الاؾتراجُجي في مإؾؿاث اإلاٗلىماث: صعاؾت سالخ(. 2015ٖبُض،ٖهام.) 

ت . جم اؾترحاٖه في جسُُُُت في ألاؾـ واإلاٗاًحر للغؤٍت والغؾالت في مجخم٘ اإلاٗٞغ

 . www.academia.eduغابِ مخاح ٖلى الو  10/5/2016

ج٣ىُاث الحىؾبت السحابُت وصوعَا في اإلا٨خباث ماعؽ(. ، 2016ٖبُض،ٖهام. )

. بدث ُم٣ضم في اإلاإجمغ واإلاٗغى الضولي إلصاعة الغ٢مُت وهٓم ألاعقٟت ؤلال٨تروهُت

 الىزاة٤ وألاعقٟت ألال٨تروهُت. ال٣اَغة

اؾترحإ اإلاٗلىماث الٗلمُت والخ٣ىُت في ْل البِئت الغ٢مُت (. 2013ٖخ٣ُت،لحىاَي.)

ج٣ىُاث جسهو  .. عؾالت ص٦خىعاٍالاجها٫ الٗلمي بحن الباخشحن وصوعٍ في صٖم

 .2حامٗت ٢ؿىُُىت  ،مٗهض ٖلم اإلا٨خباث والخىز٤ُ ،اإلاٗلىماث في ألاهٓمت الىزاة٣ُت

(. اإلاؿخىصٖاث الغ٢مُت للمإؾؿاث ألا٧اصًمُت وصوعَا في 2011الٗغبي،أخمض. )

ع٢مي للجامٗاث الٗغبُت.  الٗماًت الخٗلُمُت والبدشُت وئٖضاص آلُت إلوكاء مؿخىصٕ

 .194-149. (1).18مج مجلت م٨خبت اإلال٪ ٞهض الىَىُت

جم اؾترحاٖه  . ٖمان : صاع الُاػوعي .ئصاعة الجىصة الكاملت(. 2005الٗؼاوي،مدمض.)

   www.arabproject.net>doaa ٖلى الغابِ  2016في ماًى 

،مغاص. )
َ
ت الضو٫ صٌؿمبر(. ، 2011ٖلت ت : حاٍَؼ الٗغبُت لالهضماج في ا٢خهاص اإلاٗٞغ

ت جدلُلُت ل صعاؾت هٍٓغ . بدث ُم٣ضم في اإلاإجمغ الٗاإلاي الشامً لال٢خهاص والخمٍى

 الاؾالمي. الضوخت: ٢ُغ .

http://www.academia.edu/
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صوع ٢ىاٖض البُاهاث في جضاو٫ اإلاٗلىماث ًىهُى(. ، 2011َال٫،ئًمان. ) ؛ٖلي،زالض 

ت : صعاؾت خالت ٖلى م٨  Cybrarians. خبت اإلاٗاصي الٗامتباإلا٨خباث الٗامت اإلاهٍغ

Journal   .25. 

هغ اإلاٗلىماث(. 1994ٖلي،هبُل. ) تفي . الٗغب ٖو اإلااةت والغابٗت  ؾلؿلت ٖالم اإلاٗٞغ

ني للش٣اٞت والٟىىن وألاصاب.والشماهىن  ذ : اإلاجلـ الَى  . ال٨ٍى

٤ زضماث اإلاٗلىماث باإلا٨خباث ومغا٦ؼ اإلاٗلىماث : صعاؾت(. 2011ٖلي،هىن. )  حؿٍى

٧لُت  ،٢ؿم ٖلىم اإلاٗلىماث واإلا٨خباث .. بدث ب٩الىعٍىؽخالت م٨خبت حامٗت ألاخٟاص

ىم. ،ألاصاب  حامٗت الخَغ

كأة وجُىع اإلاؿخىصٖاث الغ٢مُت اإلاٟخىخت. (. و، صٌؿمبر2011ٖمغ،اًمان. )

Cybrarians Journal .27 

ؾخسضام صٌؿمبر(. ألاعقٟت ؤلال٨تروهُت : همىطج جُب٣ُي لال ، 2009الٗمىصي،َضي. )

ؼ.  ىُت. مجلضالخ٣ني بجامٗت اإلال٪ ٖبض الٍٗؼ -65( 1) 16مجلت م٨خبت اإلال٪ ٞهض الَى

112. 

(. وكأة خغ٦ت الىنى٫ الحغ للمٗلىماث الٗلمُت ، صٌؿمبر2015ُٚضٍ،وؾام. )

 .Cybrarians Journal  .40والخ٣ىُت.

٘ ٦ٟاءة أصاء اإلاىٓماث : صعاؾت 2010الٟاعؽ،ؾلُمان.) ت في ٞع (. صوع ئصاعة اإلاٗٞغ

لُت الخانت بضمك٤.  مجلت حامٗت صمك٤ مُضاهُت ٖلى قغ٧اث الهىاُٖت الخدٍى

  85-59(. 2)26ااٖلىم الا٢خهاصًت وال٣اهىهُت. مجلض

ي الٗغبي (. اإلاؿخىصٖاث اإلاإؾؿُت الغ٢مُت: وصوعَا في صٖم اإلادخى 2012ٞغج،خىان.)

 132-93. (2)18لضمجلت م٨خبت اإلال٪ ٞهض الىَىُت. مجوئزغاةه ٖلى الاهترهذ. 

جهمُم وئٖضاص هٓم إلصاعة ٢اٖضة البُاهاث الخانت (. 2009هللا،حان.) ًٞل

 . مغ٦ؼ بدىر الؿى١ وخماًت اإلاؿتهل٪ : حامٗت بٛضاص. بالٗاملحن في حامٗت بٛضاص
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(. ؤلاصاعة ؤلال٨تروهُت وام٩اهُاتها في جد٤ُ٣ الجىصة الكاملت. ٢2010ضوعي،سحغ. )

 .175-157(. 14)زام  1الجؼء مجلت اإلاىهىع. 

(.مٗى٢اث جُب٤ُ الاصاعة الال٨تروهُت في اإلا٨خباث 2014خامض،مِؿىن. )؛ ٢ىبر،َضي 

 .
ً
ت همىطحا -321. (210) 2اإلاجلضمجلت الاؾخاط. الجامُٗت حامٗتي بٛضاص واإلاؿدىهٍغ

352. 

. )جغحمت ًىؾ٠ ِٖس ى اإلا٨خباث وعأؽ اإلاا٫ الش٣افيصٌؿمبر(. ، ٢2008ىلضهج،آن.) 

لىم اإلاٗلىماث. اإلاجلض ٖبضهللا(.  237-235(. 11) 40مجلت اإلا٨خباث ٖو

مت،بً ٖال٫. ) مؿاَمت إلهجاػ همىطج أعق٠ُ مٟخىح مإؾؿاحي زام (. ٦2007ٍغ

الم الٗلمي والخ٣ني:  . مظ٦غة م٣ضمت  archive algباإلهخاج الٗلمي إلاغا٦ؼ البدث في ؤلٖا

٢ؿم ٖلم اإلا٨خباث  ،للحهى٫ ٖلى قهاصة اإلااحؿخحر في ٖلم اإلا٨خباث والخىز٤ُ

 حامٗت الجؼاةغ. ،٧لُت الٗلىم الاوؿاهُت والاحخماُٖت ،والخىز٤ُ

الحىؾبت السحابُت : مٟهىمها وجُب٣ُاتها في مجا٫ ماعؽ(. ، ٧2015لى،نباح. )

 Theالحاصي والٗكغون الؿىىي . بدث ُم٣ضم في اإلاإجمغ اإلا٨خباث ومغا٦ؼ اإلاٗلىماث

SLA-AGC 21st  أبى ْبي : الاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة . 

والخأزحراث ج٨ىىلىحُا الاجها٫ : اإلاساَغ والخدضًاث (. 2000اللبان،قٍغ٠. )

ت اللبىاهُت.1. )ٍؤلاحخماُٖت  (. ال٣اَغة : الضاع اإلاهٍغ

ت باخشحن. ) . الكاع٢ت : مكغوٕ الاؾتراجُجُت الٗغبُت للخىمُت اإلاؿغخُت(. 2011مجمٖى

 الهُئت الٗغبُت للمؿغح.

ت زضمت 2009مغاص،هبا٫ ؛ خؿً،مدمض.) ج التروٍجي في حؿٍى (. صوع ٖىانغ اإلاٍؼ

صعاؾت اؾخُالُٖت ألعاء ُٖىت مً اإلاؿخُٟضن مً زضمت اإلاٗلىماث للمؿخُٟضًً: 

ت في حامٗت  مجلت اإلاىنل وم٨خبت اإلاٗهض الخ٣ني. اإلاٗلىماث في اإلا٨خبت الٗامت اإلاغ٦ٍؼ

 . 53-35( 94) 31جىمُت الغاٞضًً. مجلض
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تٌ(. 2011/1433. )مغ٦ؼ ؤلاهخاج الاٖالمي . في ؾلؿلت صعاؾاث الشالزىن . ٞجىة اإلاٗٞغ

ؼ.حضة : حامٗت   اإلال٪ ٖبض الٍٗؼ

٣ُت لخضماث اإلاٗلىماث ؤلال٨تروهُت بم٨خبت (. 2014مدمض،ٖماص.) ألاوكُت الدؿٍى

مُت ت : صعاؾت جدلُلُت ج٣ٍى ت ألاؾ٨ىضٍع ت : صاع اإلاٗٞغ . )ج٣ضًم ٚاصة مىى ى(. ألاؾ٨ىضٍع

 الجامُٗت  

غ الخ٣ىُت وصوعَا في جد٤ُ٣ الخىمُت (. 2006مٗهض البدىر والاؾدكاعاث. ) جٍُى

ىُت ت الؿابٗتفي . الَى . حضة : م٨خبت اإلال٪ ٞهض ؾلؿلت صعاؾاث هدى مجخم٘ اإلاٗٞغ

ىُت.  الَى

ني الؿمعي البهغي  ٦خِب جىحُه: خٟٔ ألاعق٠ُ الؿمعي ina. (2011 . )اإلاٗهض الَى

ني الؿمعي البهغي البهغي وع٢مىخه  .ina. اإلاٗهض الَى

. وجُب٣ُاتها في بِئت اإلا٨خباثالحىؾبت السحابُت ؾبخمبر(. ، 2012مٗىى،مدمض. )

بدث ُم٣ضم في اإلاإجمغ الؿاب٘ لجمُٗت اإلا٨خباث واإلاٗلىماث الؿٗىصًت. جدذ ٖىىان 

اى. ت : الخٛحراث والخدضًاث في اإلاجخم٘ اإلاٗغفي . الٍغ  اإلاٗلىماجُت واإلاٗٞغ

ؤلاصاعة ؤلال٨تروهُت في ٢ُإ الكغ٧اث بالخُب٤ُ ٖلى ًىهُى(. ، 2010م٩اوي،مدمض. )

. . بدث ُم٣ضم في اإلاإجمغ الٗاإلاي ألاو٫ لئلصاعة ؤلال٨تروهُتت الٗغبي جىقِبامجمٖى

 .َغابلـ

ا٢خهاصًاث البلضان الٗغبُت في  ضماج(.اه2010مىهىعي،٦ما٫ ؛ زلُٟي،ِٖس ى. )

ت ٣ُا.: اإلا٣ىماث والٗىاة٤.  اإلاٗٞغ   70-49 ،4مجلت ا٢خهاصًاث قما٫ أٍٞغ

ب  . خاب162جهمُم ٢ىاٖض البُاهاث : . اإلانهياإلاإؾؿت الٗامت للخٗلُم الٟني والخضٍع

ش اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت.  بضون جاٍع

. ال٣اَغة : ٢ىاٖض البُاهاث : اإلاك٩لت عؤٍت الحماًت اإلاؿخ٣بلُت(. 2005ًىوـ،ٖمغ. )

ت ل٣اهىن الاهترهذ  الجمُٗت اإلاهٍغ



 في ألاعق٠ُ اإلاؿغحي جُب٣ُاث الخ٨ىىلىحُا الحضًشت                   غوة ٖهام مدمض   م. أ

 

 
ت لٗلىم اإلاٗلىماث   م2019 ٦خىبغ أ، 2، 6ٕمج              216          اإلاجلت اإلاهٍغ

ُت اإلاٗىُت بالخ٨ىىلىحُا. ) الىزاة٣ي: نىن جغازىا (. 2005الُىوؿ٨ى، اللجىت الٟٖغ

 . الُىوؿ٨ىبغهامج طا٦غة الٗالم

. بدث طا٦غة الٗالم في الٗهغ الغ٢مي : الغ٢مىت والهىن ؾبخمبر(. ، 2012الُىوؿ٨ى.)

غ : ٦ىضا   ُم٣ضم في اإلاإجمغ الضولي الٗكغون. ٞاه٨ٞى

 اإلاغاح٘ ألاحىبُت 
ً
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