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البيئة العزبية واملعلومات يفتطبيقات اهلواتف الذكية يف املكتبات   

 
 ص:خـــــمل

ٓاث   الاجخار الزولي لالجكاالثبخػب جٞى

ّ
 
ـــأــٚاه ـــــ ـــ ٔ أن ي٥ىن الهــــــيخ 2020ه في حزور ـــ  خٜــــاــٞى

 ٢ر  اغخدزااا ْى  ؤلايالٝ لوىلى  ال  ألاراة ألا الش٣ي

 بمٓنى غيٟل ٢ثي ا اغخدزام الحىاغيب  .الاهت هذ

م بالهىاجٜاإلاخمىلت  ـــوالوىحالش٢يت  وغخٓى  ـــ ـــ ـــــ  . اثـ

اما هي  واخاحت أ٢رّ أ جىااي َاهضة الحىغبت السحابيت التي غخ٥ىن هاضجت  ويتزااً سل٦

ٓاث ججٓوىا أاامهشه اإلاإؾضاث  .ْويه آلان ت اً الدػاؤالث  والخٞى ن أ والتي ييبغياجمْى

ٜ اخكاتي اإلا٤خباث  هل ييبغي ْى  اإلا٤خباث الٓضبيت  الٓضبي: واإلآوىااث في الٓالمحػخٞى

الضابٔ )اإلا٤خباث  ئل  الجيلل اً ألاجيا٧ الثالزت الػابٟت ٞبل الاهخٟا٧ اغديٛاء ٣ل جي

 واا هياىاغبت؟  وهل البيئتاؿاصئ ٞاةمت في اإلا٤خباث الٓضبيت؟  وهل هىا١الش٢يت(؟ 

غىخاو٧ آالجت هشه اإلاػاةل بالت ٢يز ْى  اإلا٤خباث  إلهجاحها؟ وؤلاا٥اهاث اإلاخاحتالٛضف 

ويت هي ا٤خبت ربي الٓاات )ؤلاااصاث( باْخباصها ججضبت ْضبيت حالت ْم وغن اهً ْى الٓاات 

 صاةزة.

 

 الكلمات املفتاحية: 
 

اإلا٤خباث الش٢يت، الهىاجٜ الش٢يت، اإلا٤خباث الٓضبيت، اإلا٤خباث الٓاات، ا٤خبت ربي 
 .الٓاات

 د. يحي بكلي

 

 قسم المعلومات ومصادر التعّلم

جامعة طيبة بالمدينة المنورة. 

 السعودية
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ّ

 

 :إشكالية الدراسة .1

الهىاجــٜ جىًوـ٠ الىصٞـت اـً ٤ٚـضة بــضوط جيـل جزيـز اـً اإلا٤خبــاث ٞـاةم ْىـ  خـزااث 

حـــىالي ْؿــــض  وسلـــ٦ اىــــش( smart librariesالش٢يـــت أو اـــا يم٤ــــً حػـــميخه باإلا٤خبــــاث الش٢يـــت )

بٓـو رو٧  وأوصوبـا وحاليـا فـياهدؿضث فـي ٢ىـزا  ألااضي٤يت زماإلاخخزة  بزايت بالىالياثغىىاث، 

ا٧ فــــي اغــــخجىا أغــــيا. هــــشه اإلا٤خبــــاث جدــــيد ئا٥اهيــــت اغــــخدزام الهــــاجٜ  ٚهــــضع اإلا٤خبــــت  الجــــى 

ضاٚيــت   ار البياهــاثواغــخي ــاصة وزجــظ ال٤خــبالببويٖى ــاث وؤلْا د اإلاجمْى  ٛ ميــت.   وجكــ وبىــاء الٞض

ـذ الحـالي  1(ITUلالجكـاالث ) :آخـض جٟضيـض لالجخـار الـزولي ْىـ  ـه فـي الٞى
 
شـصل  واٟابـل ٣ـل ّٚاه

يــضجبٌ باإلهت هــذ ْــً يضيــ٠ الحاغــى  هىــا١ شصكــين يضجبًــان بالؿــب٤ت ْــً يضيــ٠ الهــاجٜ 

ــــٌ ْـــــال ي(.  ــــي حـــــزوراإلاخىٟـــــل )٢مخىغـ ـــــٔ أن ي٥ـــــىن الهـــــاجٜ الـــــش٣ي ألاراة ألا 2020 وفـ ـــ  يخٞى ٢رــ

ــــ   ــ ــــى  ال ـــالٝ لوىلــ ــ ـــ  ؤلايـ ــ ـــخدزااا ْىـ ــ ـــــذاغـ ل ٢ثيــــــ ا اغــــــخدزام الحىاغــــــيب  .الاهت هـ  ٟ بمٓنــــــى غــــــي

ـــــت.  م بـــــــالاإلاخمىلــ ــــت  هىاجٜوغـــــــخٓى  ـــــ٦الش٢يـــ ـــــيتزااً سلــ ـــــاث وغــ ـــ   والوىحــ ــ ـــٔ ه ــ ــ ص فـــــــياــ  وجًـــــــى 

ٓـاث هشه اإلاإؾضاث  .ج٤ىىلىجيا الحىغبت السحابيت التي اخاحت أ٢ر  اما هي ْويه آلان والخٞى

ت اً الدػاؤالث  ججٓوىا ٜ أخكـاتي اإلا٤خبـاث  والتي ييبغيأاام اجمْى واإلآوىاـاث ان حػخٞى

ّالٓالم الٓضبي:    في

صاث ئراا • يت في خزااث اا هي اب  
 
  اإلا٤خباث؟  الخًبيٟاث الش٢

الٛـــضف  واـــا هـــياىاغـــبت؟  وهـــل البيئـــتهـــل هىـــا١ اؿـــاصئ ٞاةمـــت فـــي اإلا٤خبـــاث الٓضبيـــت؟  •

  إلهجاحها؟ وؤلاا٥اهاث اإلاخاحت

حالـت ْمويـت  وغـن اهً ْىـ غىخاو٧ آالجت هشه اإلاػاةل بالت ٢يز ْى  اإلا٤خباث الٓاات 

هـا الىحيـزة  وه٥ار هجظمهي ا٤خبت ربي الٓاات )ؤلاااصاث( باْخباصها ججضبت ْضبيت صاةزة  أن 

ّال  جاصيذ اليىم.
ّ

 املنهجية املعتمدة .2
 

الٓضبــــي ل جــــىء لهــــشا الجيــــل الجزيــــز اــــً اإلا٤خبــــاث  وجاهظيــــت الٟــــاصّب والغــــخٟضاء الىنــــٓيت

التـــي ٞـــز ج٥ـــىن غـــ با فــــي  و٢ـــشا الٓىااـــلاإلاػـــاْزة ْىـــ  هجـــاج هـــشه الخجـــاص   واغـــخيباى الٓىااـــل

ّٚؿل الخجضبت اْخمزها اغوى  الاغخٟكاء الاجخماعي اً خال٧ اراة الاغدباهت.

ّ
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ّ
ىــت ٖيــ  احخماليــت اخ٥ىهــت اــً  الاغــدباهت ؾــموذ يالــب فــي يــىص البا٣ــالىصيىع اــً جاآــت  159ْي 

وسلـــ٦  الاغـــالايتوالزصاغـــاث اإلآوىاـــاث، الوٗـــاث الاجى يـــت  وهـــي ْوـــمييبـــت اـــً زالزـــت جدككـــاث 

رْــــىلهم لخخميــــل جًبيٟــــت ا٤خبــــت ربــــي الٓااــــت ْىــــ  الهــــاجٜ،  والــــشيً جــــم ّ 2015ؾــــهض اــــا   خــــال٧

زــــم الٟيــــام بخجضيــــب ٣اٚــــت خــــزااث ا٤خبــــت ربــــي الٓااــــت  .play storeالػــــٝى الش٢يــــت  وسلــــ٦ اــــً

ت اً الاغئوت  وبٓز سل٦الش٢يت  ّ: وهيالاجابت ْى  اجمْى
ّ

  ّج٦ٛ اً ٞبل؟ا٤خبت ْى  ها وان اغخدزاذهل غب٠

  ّْمىاا في الخًبيٟت الصاقت بم٤خبت ربي الٓاات؟ صأي٦اا

 ا٧؟ ّاا هي الصزااث التي هالذ اعجاب٦ في ا٤خبت ربي ْى  الجى 

  ّال٤مبيىجض؟ واغخدزااها ْى ْى  الجىا٧  اغخدزام اإلا٤خبتاا هى الٛٝض الش  جضاه بين

 ّاإلا٤خبت ْى  الجىا٧؟ اا هي الاؾياء التي جضاها ايجابيت في جًبيٟت

 ّاا هي الاؾياء التي جضاها غوبيت في جًبيٟت اإلا٤خبت ْى  الجىا٧؟

ــز جــم ص    159اغــدباهت اــً أقــل  108اغــت جاّ  ٞو  68جــم  جىطيٓهــا. أ  وػــبت اغــت جاّ جٟــز 

ّباإلااةت.
ّ

 :التطبيقات الذكية يف قطاع املكتبات .3
 

اا   جـــضهً هيمىـــت رصجـــت ج٥ـــار الـــ وهاضـــجا حؿـــ٥ل الهىاجـــٜ الش٢يـــت جـــيال ج٤ىىلىجيـــا اخٟـــز 

ـــــه حاليـــــا  الحاغـــــى ،
 
ـــصل  واٟابـــــل ٣ـــــل ّحيـــــر حؿـــــي  احكـــــاءاث الاجخـــــار الـــــزولي لالجكـــــاالث أه شــ

ـــب٤ت ـــ٠  يـــــضجبٌ بؿــ ـــً يضيــ ـــين يضجبًـــــان بالؿـــــب٤ت ْــ ــــى  هىـــــا١ شصكــ ـــ٠ الحاغـ ـــً يضيــ ــــذ ْــ الاهت هـ

ا٧.   بضطها:أْىاال ْزيزة هش٢ض اً  الهىاجٜ الش٢يت وخوٜ هيمىتالهاجٜ الجى 

 هدبىيــت ٚئــت ْىــ  ح٤ــضا الجمــاهي . ٚ ــي ليػــذ تــي اىخاهــا ؾــٓبيت ٢بيــ ة ْىــزاكــزاٞياها ال -

ىت
 
ىيـاء والكـٗاص ال٤بـاص سلـ٦ فـي الٛئـاث الاجخماْيـت بـال اغـخ،ىاء، بمـا ٣ـل ّ حؿـمل بـل آيــ  وألٖا

   .غىاء حز ْى  واإلاخٓومين وألاايين والٟٛضاء

 ًْ ال٥ىابل. واغخٟاللياها الخااتالالغو٥ي  ججػيزها ٤ٚضة -

قــــــٗض زجمهــــــا امــــــا يمىخهــــــا قــــــبٗت الحمىلــــــت التــــــي ٣اهــــــذ حػــــــاهى  الىــــــاع هخــــــى الحىاغــــــيب  -

 اإلاخمىلت. 
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ّ
 

ضهــاا٢دػــاحها لوػــٝى ب٤ميــاث ٢بيــ ة،  -  وسلــ٦ بٛٓــلجزيــزة  وأقــىاٙ ٢ثيــ ةبــأهىاّ  و٢ــشا جٚى

الاث. بخيـــر قـــضها وؿـــهز بـــضوطا ؾـــبه  اإلاىاٚػـــت الٟىيـــت بـــين الؿـــض٣اث ال٤بـــ ي اإلاكـــىٓت ل جـــى 

ـاةٜ والٓمويـاثالش٢يت هي الصزااث  واإلاٟكىر بالخًبيٟاثيىاي لوخًبيٟاث الش٢يت.   والَى

اا٥اهيت الاصجباى بؿب٤ت  ويؿمل سل٦س٢يت اخمىلت.  باغخدزام هىاجٜالتي يم٤ً جىٛيشها 

ضةالب اجياث  وبالخالي ادخوٜالاهت هذ  ّفي الؿب٤ت الٓاإلايت. والصزااث اإلاخٚى

اإلاإؾـضاث  ئلـ وبـالىُض بالٛٓـل  الُـاهضة.ْـً هـشه  واإلآوىااث بمىـأيًٞاّ اإلا٤خباث  ي٤ًولم 

ّ الػاب٠ س٢ضها الـت اإلا٤خبـاث االش٢يـتا أو ا اـً جزيـزا جـيال ٚـان   بـزأ "mobile libraries»الجى 

الـت  الهىاجـٜ ج٤ىىلىجيـاث فـي الثـىصة هـشه ئزـض ْىـ  الُهـىّص فـي الىاليـاث اإلاخخـزة  وسلـ٦ فـيالجى 

الخًبيٟـــاث اجـــاالث  وجدىـــاو٧ هـــشه. 2ألااضي٤يـــت اىـــش أواغـــٌ الٟٓـــز ألاخيـــ  اـــً الٟـــضن اإلاا ـــ ي

ا هي:  ول٤ً ألا٢رّ ْزيزة في ًٞاّ اإلا٤خباث  ّؾيْى
ّ

  ىاْز البياهاث.الٛهاصع  اغخجىا ّٞو

 اث ئجاحت ا٧ الهاجٜ ْب  ؤلال٤ت وهيت اإلاجمْى  .الجى 

  اصة.خزااث ّالْا

  أ اإلاػخٛيزيًخزااث الت اغل. 
 

 :وكواعد البياهاثاملكتباث  فهارص اضتجواب)أ(  

٧ّ أؾهض واًالصزااث ْى  ؤلايالٝ.  وهي أبضّط ضاٚيت الٛهاصع وأو   الهاجٜ ْى  اإلاخاحت الببويٖى

ا٧ ّ:هش٢ض الجى 
ّ

 ٚهـــــضعWorldCat Mobile    ـــصت الجىالـــــت ـــت ١  يالـــــزول اـــــً الٛهـــــضعأو اليســ اإلاؿــ

WorldCat)ؾـب٤ت اإغػـت أو  ( والـش  جديخـهOCLC. خـال٧ اـً باإلا٥ـان أقـبد ٟٚـز 

ا٧ الهـاجٜ ْىـ  حـيآلا الـضابٌ ٢خابـت  اـً (/http://www.worldcatmobile.org) الجـى 

 :3خزااث 4 اً الاغخٛارة

ضافي البخر -  · الزولي الٛهضع في الببويٖى

ّ

ّ
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ـٛد انـز٧ّ اـً ا٤خبـت أٞـض  جخزيـز -  الىاليـاث فـي ٟٚـٌ ام٤ىـت الطالـذ )وهـشه الصزاـت اإلاخك 

 هـى الٛهـضع فـي اؿـت ٢ت اخـضّي لبوـزان الخىغـٓت اؿـضوّ ول٤ـً ٢ىـزا،ّو ألااضي٤يـت اإلاخخـزة

 ؤلاهجاط(. ٞيز

 · جخزيزها يخم التي لوم٤خبت هاجٛيت ا٥اإلات ئجضاء -

 التـي اإلا٤خبـت لخخزيـز ٢ىـزا(ّو بأاضي٥ـا الهـاجٜ )خـاف فـي اإلازاجـت اإلاـزن خـضاةٌ اغـخدزام -

ّ  worldCat ٚهضع في جخزيزها جم التي الىزاة٠ بخىطلها

 والخ٤ؿـــيٜ ْىـــ  واإلا صـــل الٛهضغــيت اغــخٟبا٧ البياهـــاثالٟـــضاء  باا٥ـــان ولٟــز أقـــبد -

ّبضيزهم الال٤ت ووي. 
 

 ًــت اــً  ولٓــل اــ  بضهــاا هُــام أو  الٓااــت حػــخدزماإلا٤خبــاث اإلاٛيــز الاغدؿــهار بمجمْى

overdrive 4   اإلا٤خبـاث ْـًألاليـت لخوـ٦  الٛهـاصع اإلاخدكـل فـي جم٤ـين الٟـضاء اـً اغـخجىا 

ا٧ الهاجٜ يضي٠ ّالىُام:اإلا٤خباث التي جبيذ هشا  اثوتأواً  .الجى 

 ٣ىلىابيا ألااضي٤يت لىاليت الٓاات اإلا٤خبت District of Columbia Public Library (DCPL) 

ــٔٚ  قــٛخت الخًبيٟــاثيم٤ــً لوٟــاصب أن يخٓــٙض ْىــ   ؤلاهت هــذ ْىــ  اإلا٤خبــت ٓــً يضيــ٠ اٞى

 .     opendriveالٟاصب ال  بىابت  والتي جخيل. 5الاجخماْيتوالؿب٥اث الش٢يت 

  ا٤خبتToledo Lucas Public Library  في  أوهايى. 

  ا٤خبــتBroward County Library اــً  بــاراضي٤يينفــي الابخــار اإلاخٓوٟــت  اإلاخدككــت

 .اقى٧ اٚضيٟيت

 ا٤خبت   Indianapolis public library. 

 الٓاات  اإلا٤خبتNashwille · اإلاخخزة بالىالياث. 

ـــا خـــاص  الىاليـــاث اإلاخخـــزة ألااضي٤يـــت ٟٚـــز الحُىـــا أن هىـــا١ همـــاس  اإلا٤خبـــاث  اـــً ٢ثيـــ ة أا 

سل٦ في ٣ـىن  ولٓل  جٛػيّ خزاالها ْى  الهىاجٜ الش٢يت  ؤلاغ٤ىزهاٚيت جديد بالزو٧ّ اخىاجزة

ــــٜ هـــــشه الــــــزو٧ اىخجـــــت لخ٤ىىلىجيــــــا ــــت  الهىاجـ ــــزااهاالش٢يــ ــــي اٟــ ـــً  .ٚىوىـــــزا وفـ اثوـــــت هــــــشه أواـــ

ّاإلا٤خباث.

 بٛىوىزا لوًب الىيىيت اإلا٤خبت · 

 بالزهماص١ أبىصٕ ازيىت ا٤خباث · 
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 الٓاات اإلا٤خبت "Deichmanske Bibliotek" · بالن وي  أوغوى بمزيىت . 

هىا١ ايهـا  ّوالىيىيت خزااث يخم جٟزيمها ْب  الهىاجٜ الش٢يت. هىلىزا ٢ما وجزها في ا٤خبت

سخــاةض  باجاحــت Bibliottheque Nationale de France ججضبـت فــي اإلا٤خبــت الىيىيــت الٛضوػــيت

و سلــ٦ بالبخــر و جخميــل ال٤خــب و اإلاــىار الػــمٓيت  Gallica 6اإلا٤خبــت الاٚت انــيت اإلآضوٚــت  

ّ.iPadو  , iPhoneو سل٦ لجهاط   الؿهي ة iTunesالبكضيت اً خال٧ أراة 
ّ

 الجّوال الهاجف عبر إلالكتروهيت املجموعاث )ب( إجاحت
 

ــاث جدــيد ان الٓااــت اإلا٤خبــاث باا٥ــان الصاقــت، ٚهاصغــها الــ  ئنــاٚت  وا٤خبــاث اجمْى

ـاث هاجـه ج٥ـىّن أن أخـضي ؾـضى ال٤ت وهيـت ضة اإلاجمْى  الهـاجٜ لخ٤ىىلىجيـا اىاةمـت جضا٢يـب فـي اخـٚى

ا٧ ز .الجى  ـاث جيؿـض التـي اإلاإغػـاث اـً بزأث ٢ثيـ  ٞو ي  ؤلال٤ت وهيـت واإلا٤خبـاث اإلاجمْى  وسـ  بخـٚى

 اليؿـض ج٤ىىلىجيـا اغـخدزام بٛهـل وسلـ٦  .iPhone، iPod، BlackBerry جض٢يبـت فـي اىخىجهـا اـً

ـاث أاثوــت واـً XMLؤلال٤ت ووـي .  الهــاجٜ باغـخدزام جكـٛخها يم٤ـً التـي الال٤ت وهيــت اإلاجمْى

ّالىٟا٧

  ــــت ميــــت حــــى٧  اإلآًيــــاثالبياهــــاث ؤلال٤ت وهيــــت اخدككــــت فــــي    ePocratesاجمْى الٞض

  ألارويت.

 ت ت اىغْى ّ. WikiMobsوي٤يبزيا ْى  الهىاجٜ الش٢يت  اجمْى
 

 :الجّوال الهاجف طزيم عن إلاعارة وججدًد لإلعارة الكتب )ج( حجش
 

اإلاض٢ظيـت  ليـىّن ا٤خبـت وفـي ألااضي٤يـت اإلا٤خبـاث اـً ٢ثيـ  فـيؾـاتٓت  أغاغـيت جـز وهـشه خزاـت

ّ...الٓاات غىٗاٚىصة ا٤خباث بٛضوػا وفي
ّ

 :(References by SMSاللصيرة ) الزضائل طزيم عن مزجعيت )د( خدماث 

 الحكـى٧ّ اجـل اـً الٟكـي ة الضغـاةل يضيـ٠ ًْ واإلا٤خبي اإلاػخٛيز بين جضاغل اا٥اهيت بمٓنى 

اثباإلا٤خبت  اخٓوٟت جو٦ غىاء ادخكضة،ّو رٞيٟت ْى  آوىااث ـالٝ الاٚخخاج )أٞو  ...( أووالٖا

ّ.اليىايت اإلاػخٛيز اإلاخٓوٟت بخاجياث اإلآوىااث جو٦

ّ
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ـاصة ألااضي٤يـت اإلاخخـزة الىاليـاث فـي حاليـا ججضيبهـا يـخم التـي اإلاؿـاصئ واـً  اإلا٤خبـاث  بـين ؤلْا

(interLibrary Loan )ًْ  ّٜالش٢يت.يضي٠ الهىاج
 

 :الدراسات السابقة .4

ال٤ثيــ  اــً  وجــزهاواإلا٤خبــاث ئسا اغــخجىبىا ٞىاْــز اإلآوىاــاث الزوليــت فــي اجــا٧ اإلآوىاــاث 

البياها قارصةالزصاغاث في ألار  الاهجوىغا٢ػىوي   ويخ ح انهافي الىالياث اإلاخخزة ألااضي٤يت  ٖو

هـا لـمأن  اإلا٤خباث ألااضي٤يت ًٞٓذ أؾىايا ٢بي ة في هشه الخ٤ىىلىجيا  حٓـز جىـاٞـ ئؾـ٥الياث  وأن 

يـــت الجـــزوي اـــً ئراـــا  هـــشه الخ٤ىىلىجيـــا فـــي اإلا٤خبـــاث بـــل جدىـــاو٧ الخٛاقـــي .  ٚبٓـــز واإلااليـــتل الٛى 

ـا٧ فـي ًٞـاّ اإلا٤خبـاث و اإلآوىاـاث   ٟ ٧ اً الزصاغاث الىقٛيت لخجاص  جًبي٠ الهـاجٜ الى جيل أو 

و جيــــ    2008و ئيظيىبــــٕ  اايــــ٦ و جــــىر غــــبي ع  2006اـــً يــــٙض ٣ــــل  اــــً اــــا١ ٚاصالهــــز و اخــــضون 

و جًــىيض جًبيٟــاث جىالــذ رصاغــاث حٓنــى بجىاهــب و اؾــ٥الياث ٚىيــت اثــل جكــميم  2009اا٢ي هــان 

( ْـــً ججضبـــت 2010( أو رصاغـــت بضوغـــاصر و أخـــضون )2011اإلا٤خبـــاث ْىـــ  الهـــاجٜ )غـــ٥ىث ال٣ىهـــذ 

جاآــــت ج٤ػــــاع فــــي جًــــىيض هُــــام اجاحــــت ٚهــــضع اٟــــضوء هاجٛيــــا اخــــىاةم اــــٔ اإلايــــىالث الصصكــــيت 

( ْـــً واجهــاث الىيــب اإلاىجهـــت 2012لومػــخدزم و ٢ــشا رصاغــت هـــا  هــايجىو٘ و جيىوــ٘ ووغــى  )

ا٧ فــي اإلا٤خبــاث الا٣اريميــت و ٣اهــذ ْبــاصة ْــً رصاغــت اٟاصهــت لػــخت و غــبٓين واجهــت لوهــاج ٜ الجــى 

ويـــــب جىالـــــت إلا٤خبـــــت ا٣اريميـــــت. رصاغـــــاث اخـــــضي حٓنـــــى بجىاهـــــب االيـــــت اثـــــل ج٥وٛـــــت الصـــــزااث التـــــي 

ز وؿّض (.2012جٟزاها اإلا٤خباث ًْ يضي٠ الهاجٜ الجىا٧ )ٚوين غديٛان و ٢ضوهيتي جما٧  ٣ل  ٞو

ٞـزاا ٚههـا اىيجيـت لخكـميم اىاٞـٔ ا٤خبـاث  2011يٛيني و اصون جا  رصاغت فـي ْـام اً جضاٚيؼ ج

 واخـضون رصاغـتالػـياٝ وؿـض بضوغـاصر و طو  وفـي هٛـؼاىجهت لوهىاجٜ الجىالت ج٥ىن ٖيـ  ا٥وٛـت. 

ة حـى٧ الخ٥وٛـت  2010زاهيت في  لوخًبيٟـاث الش٢يـت اإلاىجهـت  والــمضروريت اإلااليـتراةما ل٤ً هشه اإلاض 

وجالــب اإلاٛيــز أيهــا ؤلاؾــاصة الــ  رصاغــت أوقــمان  ولٓــل  اــًاإلاٟــضوءة.  وبداقــت الٛهــاصعلوم٤خبــاث 

ول٤ــً الهىاجــٜ الصوىيــت فــي االيزيــا،  ويبــاتٔ اغــاهال١( حــى٧ اججاهــاث اغــخدزام 2006وآخــضون )

ّ .واإلا٤خباثاإلآوىااث  وليؼ ْوم٣اهذ اً وجهت هُض ادخكين في هىزغت الحاغب  اإلاٟاصبت
ّ

الاهخــا  ال٤ٛـــض  الٓضبــي فـــي اجــا٧ اإلا٤خبـــاث  وباغــخجىا  ٞاْـــزةبدكــىف الاهخــا  الٓضبـــي 

ّ  اإلاجالث اإلاخدككت اثل اجوت  واغخجىا  أحزرٞاْزة الهار ا اواإلآوىااث واإلاؿهىصة   

ّ
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ه  ٚاه

 
 واإلآوىااث الٓـض اليىم لم يخٓضم أخكاةيى اإلا٤خباث  وئل  جاصيذوػخيخ  أه

 ول٤ـً هـيجيل الجزيز اً اإلا٤خباث اإلابييت ْى  خزااث الهاجٜ الصوى  في البيئت الٓضبيت لهشا ال

ا٧ )او  رصاغــــاث فـــــي ٖالبهـــــا هُضيـــــت. و حتـــــى الزصاغـــــاث التــــي وجـــــزها ٚههـــــا س٢ـــــضا إلاٛـــــضرة الهـــــاجٜ الجـــــى 

ــــــا٧ او الصوــــــى ( لــــــم جخٓــــــضم لوهىاجــــــٜ الش٢يــــــت ٢بييــــــت جخخيــــــت   ٟ ـــــتاإلاخمــــــى٧ او الى ــــااين  إلجاحـ اهــ

م الال٤ت ووـي خزااث ا٤ّو
 
خباث بل حٓضنـذ الـ  الهىاجـٜ الش٢يـت باْخباصهـا اراة لخ٤ىىلىجيـا الـخٓو

ـــً 2013اثــــل رصاغــــاث  بيــــزان حىــــان الكــــارٝ ) ـــاص الهــــاجٜ الجــــىا٧ أراة لجيــــل جزيــــز اـ ( أو باْخبـ

م اإلاخىٟل 
 
( أو ٢2012مـا فـي رصاغـت غـويم جيػـي  اهـزصاوع )  mobile learningالخٓويم غ ي بالخٓو

ــــاي٠ )رصاغـــــــت الٗا ــ ٚـ ـــــز ،  م اإلاخىٟـــــــل فــــــــي جىميـــــــت اإلاهـــــــاصاث الٓمويــــــــت 2013اــ
 
( ْــــــــً اغـــــــخدزام الـــــــخٓو

ـت اـً الزصاغـاث جدىـاو٧ اىنـّى الهىاجـٜ ّو الخخكيل لزي يال  جاآت الباحت. ووجزها اجمْى

الش٢يت اً طاويت ٣ىنها اً اإلآايي  التي ييبغي ان جزْمها أهُمت اإلآوىااث ٢ما في رصاغت خٛاجت 

 ورصاغـت جبـاصة واضا٢ـظ اإلآوىاـاثًْ الب اجياث اإلاٛخىحـت اإلاكـزص لوم٤خبـاث ( 2014ااهض )أحمز 

والزصاغــخان ( ْــً الىُـام الالــي فـي ا٤خبـت الجاآــت الٓضبيـت الزوليــت بػـىصيا. 2014ايٛوـين ؾـٛي٠ )

ــــزجان ـــــاةٜ وخـــــزااث  الىحيـ ـــٜ َو ـــااوت إلادخوــ ــــت ؾــ ــــت جخخيـ ـــٜ الش٢يـــــت ٢بييـ ـــان حٓضنـــــخا لوهىاجــ الوخــ

ي هـــــااإلا٤خبـــــاث )اجاحـــــت الٛهـــــضع  ـــــاصة ٖو ـــي( 2010( ٥ٚاهـــــذ رصاغـــــتي يـــــال٧ الظهـــــض  )والْا  ويحـــــي ب٤ىــ

ـــــت(. ٚزصاغــــــــت يــــــــال٧ الظهــــــــض  ٣اهــــــــذ رصاغــــــــت هُضيــــــــت 2114و 2010) ــ ـــــاهى  بخثـ ــ ـــــا الىـ ــ ـــً ج٤ىىلىجيـ ــ ــ ْـ

ـــي و ـــا لوم٤خبــــاثالاا٥اهيــــاث التـ ـــ  اجهــــظة  جمىخهـ ـــال٧ اغــــخخزار خــــزااث جزيــــزة  ٓخمــــز ْىـ اــــً خـ

وهــي ااث اإلآوىاــاث ْىــ  الهــاجٜ اإلاخمــى٧ خمػــت اهــىاّ اــً خــز وبٓــز اٞت احــهالهــاجٜ اإلاخمــى٧. 

ـــــت ـــــــاصة والاؾـــــــٓاصاث الصاقـــــــتالجاصيـــــــت  الاحايــ ـــالم باإْل ــ ــ ـــــزااث الْا ــــت ألّا وخــ ــــئوتوخزاـــ ــــت  غـــ ــ اإلاضجٓيـ

ميـت  لإلجاحــتخـزااث الخٓــاون بـين اإلا٤خبــاث اٞتـ ج الظهــض  غـخت همــاس  اٟت حـت ّو  وهــي ٚهــاصعالٞض

ميـــت  ميـــت  وال٤خـــب اإلاضجٓيـــتاإلا٤خبـــاث الٞض  واٟـــاالث الـــزوصياثالجاآيـــت  ةلوا صكـــاث الضغـــاالٞض

ميــت اخت اــت ل٤ــً رون ان  وازــاص اؾــ٥الياث. واإلاٟــضصاث واإلاىــال  الخٓويميــتالؿــااوت  واإلا٤خبــاث الٞض

ر البيئــــت التــــي يخىجــــب رصاغــــت الاؾــــ٥الياث ٚههــــا 
ـــ٥الياث فــــي  وال قــــىٜيخــــز  اإلا٤خبــــاث بــــل يــــضج اؾـ

وحـــاو٧ خخمـــل ج٥ـــاليٜ الاجكـــا٧؟ اـــً ي وانهـــا اؾـــ٥اليت جـــزيضة باالغـــخوهامسلـــ٦  ول٤نهـــا اـــٔاإلاًوـــ٠ 

صاث لجـــىءاجابـــاث ٚىصيـــت رغـــئوت اثـــل ٚىاةـــز  جٟـــزيم اإلا٤خبـــاث لصـــزااث الهىاجـــٜ اإلاخمىلـــت  وابـــ  

ــضوٙ واخًوبــاث جٟــزيم وال ايزاهيــت  راصغــاثو أهــشه الصــزااث. ل٤ــً رون جمخيكــها بخجــاص   َو

ّالتي اْخمزها الحُىا لخجاص  روليت غابٟت. بل ٣اهذ جىجههاث ْاات. حتى اإلاضاجٔ  باإلؾاصة حتى

ّ
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ها جدىاو٧ في ٖالبياها اٛهىم ج٤ىىلىجيا الىاهى  يدىاوالن اىنّى جًـىيض الٓمويـت  واضجٓان ٌٟٚأن 

ـا رصاغـت يحـي  وأ سل٦الخٓويميت باغخدزام الهاجٜ اإلاخمى٧.  جبٟـ  رصاغـت الظهـض  اٛيـزة لىـا. أا 

ـــان اــــ٥ًٚاهــــذ صغـــــالت ر٢خــــىصاه حــــى٧ اؾـــــ٥اليت اإلا٤خبــــاث الٓااـــــت فــــي الجظاةــــض  2010ب٤ىــــي  ـــين  و٣ــ بــ

 وفــــي هــــشااإلاػـــاةل التــــي جىاولاهــــا الضغــــالت اىنــــّى اغــــخدزام الهـــاجٜ الىٟــــا٧ فــــي اإلا٤خبــــاث الٓااــــت. 

أوال باغـــخٓضام الخجـــاص  الزوليـــت فـــي اجـــا٧ اغـــخدزام الهـــاجٜ الجـــىا٧ فـــي  ٞـــام الباحـــرالكـــزر 

ًــــاّ اإلا٤خبـــــاث  ـــــظ ٚههــــا( 2008) ١آهـــــشاٞ
 
ْىـــــ  ججـــــاص  الىاليـــــاث اإلاخخــــزة الااضي٤يـــــت الضاةـــــزة فـــــي  وص٢

ـم ٣ـان غـب  OCLCؾـب٤ت  وبالصكـىف ججضبـتاإلاجـا٧   ؾـهض نهايـت فـي أجـضّ الـش   آلاصاء. و ل٤ـً الاه 

 اثـل الؿـٓبيت ألااـا٢ً فـي سلـ٦ و اـً اـىايىين جظاةـضيين ْؿـىاةيت ْيىـاث اـٔ 2008 غـىت ر ػـمب 

 فـي ٢ـشل٦ و اإلاـزاصع و الؿـٓبيت و اإلاٟـاهي لوبوـزياث اإلازهيـت الحالت ا٥اجب و الب يز ا٥اجب و ألاغىاٝ

ماص ادخوٜ اً هم ؾمواهم الزصاغت الشيً اإلاىايىين و الجاآاث و ؤلاهت هذ اٟاهي  اـً ٣ـل ّ في ألْا

و اـً . ٖضرايـت الجوٛـت، جيبـاطة، بجايـت، اإلازيـت، الـزٚى ، ْـين وطو، جيـزّ  البويـزة، الٓاقـمت، الجظاةـض

اهــم ألاغــئوت التــي يضحــذ ْوـــههم ٣اهــذ الٛىاةــز و اإلاىــاٚٔ اإلاخخموـــت اــً ال جــىء لهــشه الخ٤ىىلىجيـــا 

ـــاث و اإلاكــــاْب اإلاخخموـــت إلاثــــل هـــشه اإلاؿــــاصئ.   ووؿـــض الباحــــراـــً يــــٙض اإلا٤خبـــاث و ٢ــــشل٦ اإلآٞى

ـــاة  فــــي الكـــــٛخاث  ــــا  ػـــــخٛار اىــــه بدكــــىف الػـــــإا٧ الاو٧ الٓبــــاصاث التـــــي 382و 381الىخـ . و ام 

 ال" ،" اإلاكـارص جىىيـٔ"ٞها اإلاىايىـىن اإلاػـخجىبىن و هـي جـزوص فـي ٖالبهـا حـى٧ اإلاٛـضراث الخاليـت غـا

 صبـد" ،"الـ  اإلا٤خبـاث الىـاع جٟضيـب و لخخبيـب اراة" ،"ال ػـايت و الػـهىلت ،"ج٥ـىيً الـ  أحخـا 

ذ ت" ،"الٓكض نضوصة" ،"الٞى ـذ وفـي ٣ل في اخمى٧ّ"،" اإلآوىااث ْى  الحكى٧ّ غْض   اا٥ـان ٣ـل ٞو

وٜ ٖي " ،"اإلاػاٚت و الجهز اٞخكار "،
 
ين اٛيز" ،"ا٥  لوما٢ثاث اٛيز"،" اإلآظولت اإلاىاي٠ و لومٓٞى

 بـين الىـاع الخىاقـل" ،" البي وٞضاييـت جٛـار " ،"الًـىابي  جٛـار " ،"الالابـاالة جٛـار  " ،"البيىث في

ــاث لجــىء اإلا٤خبــاث لهــشه الخ٤ىىلىجيــا ٟٚــز  ."اإلا٤خبــاث و ــ٠ بمٓٞى
 
ــا بدكــىف الػــإا٧ اإلاخٓو و أا 

اهــــا و ٣اهـــذ ْىــــ  الؿـــ٥ل الاحــــي:
 
 قــــٓب ْمـــل" جـــاءث اٟت حـــاث اإلاــــىايىين اٛاجـــأة اــــً حيـــر رٞ

اإلاىاغـبت  الؿاؾـت الهـاجٜ، فـي ال٥اٚيـت الـشا٢ضة الخٟىيـت ) ؤلاا٥اهيـاث" ، "الخ٥وٛـت " ،"لوم٤خبـاث

ــم ( الصكىقــياث ٢ؿــٜ " ،"اإلاوخيميــزيا جخميــل اا٥اهيــتّو  البييــت" ،" الصصصــ ي( الهــاجٜ ٞص

ّ و نضوصيت الاجكاليت
 
 ال٤خا ، هٛػيت )لـمؼ ْىاة٠" ،"الهاجٛيت الؿب٤ت ا٢خُاٍ اؿ٥ل يخزر ئال

 اكــزاٞيت" ،" الالابــاالة( الجظاةــض ، اــظا  (زٟاٚيــت ْىاةــ٠ "،") ال٤ػــل باإلا٤خبــاث، الاحخ٥ــا١

ّاخانضة يحي ب٤ىي في اإجمض  ويم٤ً اْخباّص ."الزٞت ْزم و الؿمىليت "،"الثٟتّو اإلآوىااث

ّ
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ــــــذ 2014الخًــــــىصاث الحزيثــــــت فــــــي اإلا٤خبــــــاث )الضيــــــام، 
 
( هــــــي اإلاىاغــــــبت الٓوميــــــت الاولــــــ  التــــــي جبي

بخىقـيت ْوميـت جخمثـل  والتـي اهاهـذقضاحت اكً ح اإلا٤خبـاث الش٢يـت ٢جيـل جزيـز اـً اإلا٤خبـاث 

ـــ٥افــــي اٞتـــــ اج اجــــضاء رصاغـــــت  ـــي البيئـــــت الٓضبيــــت.  ليتلإلؾــ الحاليــــت اغـــــخجابت لخوـــــ٦  وجـــــأحي الزصاغـــــتفـ

ّالخىقيت. 
ّ

 ة:ــائج الدراســنت .5

  جاآت ييبت باإلازيىت 
 
ىت اً يال ْذ ْى  ْي 

ٚيما يىي وػخٓضم هخاة  الاغدباهت التي وط 

ّجٛاْوهم أ ا٤خبت ربي الٓاات الش٢يت.  وسل٦ لٟياع 2015اإلاىىصة خال٧ ؾهض اا  

ّ

 159 الاضتباهاث املوسعتعدد 

ّاغدباهت  108 عدد الاضتباهاث املطترجعت 

جوسع الاجاباث بحطب 

 التخصص

 

ْوىم 

ّاإلآوىااث

ّلٗت اهجويزيتّرصاغاث ئغالايت

45ّ55 08 

 

 احصاءاث الاضتباهت الجدول:
 

وىا ْى   باإلااةت.  68  جم جىطيٓها أ  وػبت اغت جاّ جٟزص  159اغدباهت اً بين  108اسن جخك 

و٣اهذ خزاالها أجابىا ْى  الاغدباهت  وججضيب ادخوٜالًال  لوم٤خبت في هىاجٛهم  وبٓز جخميل

ّالاجاباث بالؿ٥ل الاحي: هخاة 

ّ

 مكتبت على الهاجف الجوال من كبل؟ ن اضتخدمتأو ضبم  : هل1ص

 بال جواب ال وعم الجواب

41ّ62 05 

ّ
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ا٧    الـــــشيً خهـــــٓىا لالغـــــدباهت لـــــم  ػـــــب٠ لهـــــم أن حٓـــــااوىا اـــــٔ ا٤خبـــــت ْىـــــ  الجـــــى 
 
ٖالبيـــــت الًـــــال

ــ٠
 
هم لــم ي٥ىهــىا ْىــ  رصايــت يها...امــا يــز٧  ْىــ  أهميــت الدػــىي٠  وبٓهــهم ْو  والخٓضيــٜ باإلا٤خبــتبــأن 

ر  جىاجــزها فــي قــيٗت س٢يــت ٖيــ  ٣ــافي.  وأن  اجــض 
 
ــت الًــال ــزرهم اّل) وبٟي  ــه  ْو

 
ــزوا أه

 
 ػــاهان بــه( أ٢

ا٧  وأن اغخدزاىاغب٠  اـنهم س٢ـض أغـماء جوـ٦ اإلا٤خبـاث غـضر الٗالبيـت  وإلاا يوبىاا٤خبت ْى  الجى 

 وا٤خبـت هـىّنٟٚـٌ غـضروا حالـت ا٤خبـت جاآـت ييبـت  واـنهم ازىـين ا.م٤خبت الؿـااوتانهم حالـت االــ

وآالجاهـــا جٟـــىم بجمـــٔ ال٤خـــب  ٓىيىـــا هىـــا هـــى ا٤خبـــت بمٛهـــىم بىايـــت زٟاٚيـــت  ول٤ً الـــش الٓضبيـــت...

ـــــت ــ ــــزم اجمْى ـــــشا  وجٟـــ ــــزْم هــ ـــخٛيزيً.  و يـــ ــ ـــــضاء او اإلاػــ ـــً الٟــ ــ ـــــزرة اــ ـــــت اخــ ــ ـــــزااث إلاجمْى ـــــً الصــ اــ

( ْـً ا٤خبـاث play storeالاغـخيخا  اـا ٞمىـا بـه اـً ْمويـاث بخـر ادخوٛـت فـي غـٝى الخًبيٟـاث)

الــت ليػــذ ا٤خبــاث  ْضبيــت س٢يــت ٚىجــزها أن  ٖالبيــت اإلا٤خبــاث الٓضبيــت اإلاخاحــت ْىــ  الهىاجــٜ الجى 

ـــا  ـــي  ؿــــــخٗل ٚههــــــا أخكــــــاةيى ا٤خبــــــاث و يًــــــالٔ ٚههـــ ــــت التـــ ــــت الثٟاٚيــ ــــىم اإلاإغػــ ـــً بمٛهــ ــــــت اـــ اجمْى

يـــت آضوٚـــت اـــً ٞبـــل و التـــي ٣اهـــذ ْىـــ  ؾـــ٥ل اٞـــضاف اهـــٗىيت او زضاجاإلاػـــخٛيزيً بـــل ا٤خبـــاث 

 الؿـــااوت، ا٤خبـــت هـــىن و ا٤خبـــت اإلاخـــىن الٓوميـــت و ا٤خبـــت الٓوـــىم ٤خبـــتاإلااثـــل: اىاٞـــٔ فـــي الاهت هـــذ 

الػوٛيت و اإلا٤خبت الٓماهيت و ٢شل٦ ا٤خباث ايػىبت لصصكياث ْوميت اثل ْبز الٓظيظ ابً بـاط 

ّالصصص ي اً ال٤خب و اإلاإلٛاث. إلهخاجهمو ابضاهيم الٟٛي ْباصة ًْ ججمئ 
ّ

 رأًك حول جطبيم مكتبت دبي العامت؟ : ما2ص

 والدسجيل وغهىلت الخكٛدغهىلت الاغخدزام   ألاجوبت

  ّجٓل خزااث اإلا٤خبت في اخىاو٧ الىاع

 ذ ي  الٞى  جٚى

 جًبي٠ اميز 

 جميل واٛيز 

  أ  شصل يم٤ً  ػخدزاه لػهىلخه 

 ذ بزال الشها  لوم٤خباث  يدخكض الٞى

  جىاغ٠ ألىان الخًبيٟت 

 والخًىيضيها ل٤ً جخخا  لبٓو الاناٚاث  ال بأع 
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ز   ألاجوبت  ٟ ٧ بزاخل الخًبي٠ غوؼ ٖي  آ  الخجى 

  ض الجهز
 
 واإلاا٧يٚى

  وغهوتالىاجهت الضةيػيت واضحت 

  ماص واىاغبت لجمئاٛيزة جزا  الْا

 جمثل اإلاػخىي الثٟافي لزولت الاااصاث 

  يال  الٓوىم الاغالايت(وامخٓت )امخاطة 

  اإلاؿاص٢ين ٚهها وحػهيل لألْهاءاناٚت جميوت لوم٤خبت 

  تؾااوت ىي    ٖو

 حػخخ٠ الخخميل 
ّ

ــٜ الًــال  اــً الجيــل الجزيــز لوم٤خبــاث  ٣ــان ليــت ْــً اٞى واــا الهــزٙ اــً الػــإا٧ أخــش ٤ٚــضة أو 

ـــي ٛهم... هـــ ــــٞى ـــ جم اــ ــ ـــي جتـ ــــب التـــ ــــال٧الجىاهــ ــــت  واً خــ ــــام حماغــ ـــ٥ل ْــ ـــين بؿـــ ــ ـــــا  الاجىبــــــت يدبـ واعجـ

ـــ  الهـــــاجٜ.  الجمهـــــىّص ــــاث ْىــ ــــى ٞمىـــــااإلاػـــــخجى  ب٤ٛـــــضة اإلا٤خبـ بخ٤ؿـــــيٜ الٓبـــــاصاث التـــــي غـــــاٞها  ولـ

ظ ْوهها الٟضاء اإلاػخجىبىن الغخدضجىا اج
 
ت اً الجىاهب التي يض٢ ّ:واإلاػخٛيزون اإلاخخموىّنمْى

  الاغخدزام وألاصيخيت واإلاخٓت فيالػهىلت.ّ

 جماليت الىاجهت.ّ

  ي  الجهز ذ.جٚى ّوالٞى

 اا٥اهيت اغخدزااها في ٣ل ا٥ان.ّ

  الٓاريت.الٟيم اإلاهاٚت باليػبت لوم٤خبت 

 ؟أكثرهي الخدماث التي هالت اعجابك  : ما3ص

 واإلاخٟزمالبخر الٓام   ألاجوبت

  اغخٓاصة ال٤خب 

  ٞضاءة وال٤خب الا٢رّ ال٤خب الجزيزة 

  زجىطاث الٗٙض الزصاغيت 

  ض ٚهها ال٤خب  س٢ض ٚضوّ اإلا٤خبت التي جخٚى
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حيىيت فـي اإلا٤خبـت الش٢يـت.  ٣ان الهزٙ اً الػإا٧ الخٓض ٙ ْى  الصزااث التي يضاها اإلاػخجىبىّن

يٛخين: ّٚىجزها أن  ألاغاع في َو

ـا٧. وهـشا  ػـخوظمئا٥اهيت البخر ْـً الــمىار اـً خـال٧ ٚهـضع بػـيٌ  -ّأ  ٓ ْمـل ٚهضغـت ْـالي  ٚو

 ؤلاجٟان. 

 ئا٥اهيت اغخٓاصة ال٤خب. -ّ 

ــــزة.  والحُىــــا أيهــــا الػــــياٝ جميــــزث ا٤خبــــت ربــــي  وفــــي هــــشاجض٢يــــز اإلاػــــخدزاين ْىــــ  الصــــزااث اإلاخمي 

الهها اً ٢خب جزيزة أو خزات  اا وصربخم٤ين اػخٛيزيها اً الاياّل ْى  الٓىاويً أ٢ر  ٞضاءة أو 

يهـــا بدزاـــت ااوٛـــي الصصصـــ يا التـــي  ســـجل ٚههـــا أ أعجبـــىا وبٓـــو الًـــال زجـــظ ٖـــٙض رصاغـــيت. 

م اإلآياّص وخزات البخرالىُام ٣ل الٓموياث التي ٞام يها اإلاػخٛيز.  ّ. ISBN  بالٞض

ّ

 الكمبيوجز  واضتخدامها علىعلى الجوال  اضتخدام املكتبت: ما هو الفزق الذي جزاه بين 4ص

 أّيهما جفّضل؟

ا٧( الجواب ّبال جىا ّاليسصت الال٤ت وهيت )الحاغى (ّاليسصت الش٢يت )الجى 

49ّ45ّ14ّ
ّ

ــــىبيت  واليســــــصت الال٤ت وهيــــــتهالحــــــِ أن  اليســــــصت الهاجٛيــــــت الش٢يــــــت  ــــي  جخٟاصبــــــانالحاغــ ـــا فــ ــــــا اـــ هْى

ة ايجابياث ٣ل واحزة انها، أ ايل يٛيٜ لويسصت الش٢يت.  ّالاٚهويت لٟى 

  صوا سلـــ٦ ل٥ىنهـــا غـــهوت ا٧ بـــض  ـــوىا اليســـصت الش٢يـــت لوم٤خبـــت بىاغـــًت الهـــاجٜ الجـــى  الـــشيً ٚه 

ّاليسصت الال٤ت وهيت لوٓمل اً البيذ وغضيٓت وبيىما جخخا 

  ــــٔ الال٤ت ــــوىا اغــــخدزام اإلاٞى صوا سلــــ٦ ل٥ــــىن اليســـــصت الــــشيً ٚه  ووــــي بىاغـــــًت الحاغــــب بــــض 

ي  اا٥اهيـــت ٞىاْـــز البياهـــاث  ت الال٤ت وهيـــت أ٢رـــ  ؾـــمىليت اـــً حيـــر الصـــزااث اثـــل جـــٚى وغـــْض

ـــين خــــزااث  الخىٟــــل ـــي  بخثيــــت وخيــــاصاثاإلا٤خبــــت بـ ـــا ان اليســــصت الال٤ت وهيــــت حٓنـ انــــاٚيت. ٢مـ

ّاا٥اهيت الًباْت  

 ًا الشي ـزرهم لم يخػمىا في أحز الصياصيً  وأا  يالـب، ٚٗـالبياهم ٣ـاهىا يخكـىن ل٥ـل   14ْو

 واحزة اً الكيٗخين ايجابياث ال يم٤ً الاغخٗىاء ْنها. 
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 لت الذكيت؟يًجابياث التي لجهاها على التطب:ما هي إلا 5ص

 وغهىلت الاغخدزامونىج الايٟىهاث   ألاجوبت

  واوٛذ لوىاجهاثجكميم جميل 

 ٜقٗض اػاحت الخًبي٠ في سا٢ضة الهاج 

  ّي ذ لومػخدزمالجهز  جٚى  والٞى

 ال جخخا  لخ٥وٛت ااريت اْاليتا 

  واإلاخٟزمجخميل الخًبي٠ بكٛت اجاهيت البخر الٓام 

 جدكيل أيٟىهت لؿضج ٢يٛيت اغخدزام الخًبيٟت 

 اا٥اهيت الخىاقل أ اإلا٤خبت 

  اغخٓاصة ال٤خب 

  ٞضاءة وال٤خب ألا٢رّ ال٤خب الجزيزة 

 .زجىطاث الٗٙض الزصاغيت 

 والاهجويزيتبيت رْم الوٗخين الّٓض 

  الايخزات الاخباص  واإلاض٢ظ الْا

 ض ٚهها ال٤خب يت التي جخٚى  س٢ض اغماء اإلا٤خباث الْٛض

  البخر  ISBN  ّرٞت أ٢رّ اما يجٓل البخر
ّ

ــ٠هــشا الػــإا٧ جــاء لوخأ٢ــز اــً اكــزاٞيت الاجابــت ْىــ  الػــإالين الثــاوي 
 
باالهًبــاّ  والثالــر اإلاخٓو

  ْـــً اإلا٤خبـــت الش٢يـــت 
 
ـــظة ل جـــىء الههـــا. رن  حكـــض  والصـــزااث التـــيالـــش  يخموـــه الًـــال  ٛ يضونهـــا اخ

ىىــــــاالايجابيــــــاث 
 
ـــل  والصــــــزااث جم٤ ـــبٌ الٓىااـــ ــــياــــــً نـــ ــــدثماص  والــــــزواٚٔ التــ ــــأنها جب يــــــض الاغــ ـــً ؾــ اـــ

ّهشا الجيل اً اإلا٤خباث.  والاهخٟا٧ ال  ً الٓبـاصاث التـي ٖالبيت الاجاباث ٢ما يبزو ا وبالٛٓل ٚان 

هٟوىاها في الجزو٧ ًْ الايجابياث التـي يضاهـا الًـال  اإلاػـخجىبىن فـي الخًبيٟـت جـاءث ايسـجمت 

ي  اإلا٤خبـــت ْىـــ   والكــيٗت الجزيـــزةاـــً ال٤ٛـــضة  واإلاىاٞـــٜ اإلابزةيــتاــٔ الاهًباْـــاث  اإلاخمثوـــت فــي جـــٚى

ّغاغيين:أالاجاباث يم٤ىىا الخمييز بين ْىكضيً  واً خال٧الهاجٜ. 

ّ
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في  جنزيوها وفي آلياثجكميم اإلا٤خبت الش٢يت  والجماليت والػهىلت فيالخًبيٟت )ال ػايت ؾ٥ل  -ّأ

 (.ال حؿت ى اػاحت ٢بي ة في الشا٢ضة وفي ٣ىنهاالهاجٜ 

 .(والٟيم اإلاهاٚت والصزااث ؤلاناٚيتاهمىن الخًبيٟت )الصزااث ألاغاغيت  -ّ 

ّ

٣ان الهزٙ اً الػإا٧ هى اغخيباى الخخزياث التي يم٤ً ان جىاجهها اؿاصئ اإلا٤خباث الش٢يت. 

بأن  ج٤ؿيٜ الٓباصاث اإلاخٓوٟت بالػـوبياث يم٤ىىـا ٢ـشل٦ اـً الخمييـز بـين ْىكـضيً  ويم٤ً الٟى٧ّ

ّأغاغيين:

ت جخميــــل البياهــــاث، جـــــىرة الؿــــب٤ت، الضغــــىم اإلاٛضونــــت ْىــــ  بٓـــــو  -ّأ ٞــــاث ؾــــ٥ويت )غــــْض آى 

 صزااث(ال

ــاث اخٓوٟــت بمهــمىن الخًبيٟــت  -ّ  ي  ٞىاْــز البياهــاث التــي هــي اخاحــت فــي  وفــي اٟــزااهاآٞى جــٚى

ٔ اإلا٤خبت ْى  ؾب٤ت الاهت هذ  يّ وسصت اٞى  الىل ال٥اال لومىار.  و٢شا جٚى

ــاث الؿــ٥ويت ليػــذ اخٓوٟــت باإلا٤خبــت بخــز سالهــا بــل بالبييــت الاجكــاالجيت التــي  يبٓــا ٖالبيــت اإلآٞى

ض لومػـــخدزم فـــي بوـــزه.  باإلا٤خبـــت ان ججاهـــز فـــي جكـــميم الخًبيٟـــت بًضيٟـــت ججٓـــل  ول٤ـــً يجـــزّصجخـــٚى

. ٢مـــا وســـجل جموـــت اـــً اإلاالحُـــاث اـــً خـــال٧ الاجابـــاث  اإلاػـــخدزم يخوٟـــ  البياهـــاث بخـــز٠ٚ أغـــّض

ّالىاصرة:

 )ضة فــي الكــيٗت الال٤ت وهيــت فــي  يم٤ــً اْخبــاص غــوبيت ْــزم اجاحــت ٞىاْــز البياهــاث )٣ىنهــا اخــٚى

ها.
 
 اخو

 لت الذكيت؟يالطهبياث التي لجهاها على التطب هي : ما6ص

 بٌء جخميل هخاة  البخر  ألاجوبت

  ربي ل حكى٧ ْى  ال٤خا   والخىاجز فياؾت اى الهىيت ؤلاااصاجيت 

  بارهت هذنضوصة الاصجباى  

 رٚٔ بٓو الضغىم لالغخٛارة اً بٓو الصزااث 

 ي  ٞىاْز البياهاث ٢ما في الكيٗت الال٤ت وهيت  ْزم جٚى

 ض الىل ال٥اال لو٤خب في قيٗت اٟضوءة هاجٛيا ّْزم جٚى
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  ـــــاث ــــو الاجابــ ـــا  والػـــــــوبياث اإلاـــــــش٣ىصةبٓــ ــ ـــً جخويوهــ ــ ّال يم٤ــ
 
ــــت  وجٛػـــــــي ها ئال ـــــت اإلآوىااجيـــ بارايــ

  الشيً اٞت حىا جو٦ الػوبياث. 
 
 الت ٢يز ْوهها ب٤ر ة:  والتي جم واً أاثواهالوًال

ـــــاصة.  اإلاٛهــــــىم  -ّأ اؾـــــت اى الجيػـــــيت الاااصاجيـــــت او الاٞااـــــت ٚههــــــا لالغـــــخٛارة اـــــً خزاـــــت الْا

هت لػ٥ان الزّو  .والزولت واٟي ي البوزيتلي إلا٤خبت بوزيت  ٓني انها خزات اىج 

ْيب في الخًبيٟت ٢شل٦ حير اهه  ػخخيل اغخجىا  ٚهضع  بارهت هذاْخباص الاصجباى  -ّ 

 ا٤خبت ًْ بٓز رون الاصجباى الؿب٥ي. ٚالٛهضع ٞابل لوخٓزيل اً لحُت رخضي. 

 أروـيا٤خبـت فـي الٓـالم يٛتـ م ْوههـا جخٟيـ٠ حـز  ٚأيـتالضغىم الضاظيـت ْيبـا  و٢شا اْخباّص -ّث

ّاً اإلازاخيل لخًٗيت هٟٛالها.

  ّؾاص ال  نضوصة اجضاء حٓزيالث ْى  الخًبيٟت ل٤ً رون جىنيد ااهيت الخٓزيالث.أبٓههم

  اإلا٤خبـت الش٢يــت لــزبي  ن الدســجيل فــيأ اخٓبــت. اـٔؾــاص الـ  اجــضاءاث الدســجيل ٣ىنهـا أبٓهـهم

غخماصة زم جٛٓيل الدؿـٗيل اـً الب يـز الال٤ت ووـي( جـز  بػـيٌ يٟخكض ْى  خًىجين )حٓبئت ا

هه  ػخوظم الٓىرة لوب يز الال٤ت ووي لومػخدزم لخٛٓيل أهىال٦  و٣ل ااال  ػخٗٝض رٞيٟخين 

ــــت  يـــــىموهـــــشا صابـــــٌ حؿـــــٗيل الخًبيٟـــــت.  ــــزياث الكـــــيٗت الش٢يـ ــــ  جخـ ــــىرْىـ ـــخدزم  وهـــــي حٓـ اإلاػــ

ــــش٣ي  ـــ  الاغــــــخدزاملوهــــــاجٜ الــ ــــاث. لػــــــضئوالٛــــــىص  وااإلاباؾــــــض  ْىـــ ــــ  اإلا٤خبــ ىــ ــــاه لهــــــشه  ْو الاهدبــ

 الجظةيت اإلاهمت.  

  ْـــزرهم اّلبٓهـــهم ــــا  و  ػـــاهان بـــه اــــً اإلاػـــخجىبين الـــشيً ٢خبـــىا الــــم هجـــز غـــوبياثا ٚهـــى ئا 

وهـــشا لهـــض   اـــً الاغـــدباهت ٣ـــىن ٖالبيـــت اغـــئواها اٛخىحـــت او انهـــم ٚٓـــال لـــم يجـــزوا ْيبـــا يـــش٢ض 

ىة جًبيٟاحت اٚيت الٟاةمين ْى  ا٤خبت ربي الٓاات   ٓني  الش٢يت. لهااٞو

 :امتةــــخ
اـــً خـــال٧ الزصاغـــت اإلايزاهيـــت يبـــزو ان  الخًبيٟـــاث الش٢يـــت حٓخبـــ  ٚضقـــت ييبغـــي ْىـــ  أاىـــاء 

ـــــخٗاللها  ــــت اغـ ـــــاث الٓضبيـــ ـــــارةاإلا٤خبـ ــ ـــــضاء  إْل ـــــز الٟــ ـــــاث ْىـ ـــاص لوم٤خبــ ــ خبـ ــــبا الْا ــــت الؿـــ ــــنهم.  وبداقــ اـــ

ٚـاْت اٚهم بىٛٓياهـا ٢مـا جبــين اـً خـال٧ الاغــدباهت غيصـجٓهم ْىـ  اْخمــار اإلا٤خبـاث ٢مكـزص اــً 

صاث ئراا   ولٓل هشااكارص الاغخٓالم ٢دًىة اول  زم الثٟاٚت ٢دًىة زاهيت.  أهم اب ص اً اب  

يت في اإلا٤خباث.  
 
ّالخًبيٟاث الش٢

اث لــــىصؽ جم٤ىىــــا هــــشه الزصاغــــت اــــً الصــــضو  بجموــــت اــــً ألا٥ٚــــاص ا لتــــي يم٤ــــً ان ج٥ــــىن اىنــــْى

ّبخثيت اػخٟبويت:
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  والزصاغــاث ال٤ٛــض  الٓضبــي اإلاخدكــل ٚيمــا يخٓوــ٠ بمىنــّى اإلا٤خبــاث الش٢يــت  هــزصة الاهخــا

 .واإلآوىااثاإلاخٓوٟت بخًبيٟاث الهىاجٜ الش٢يت في اجا٧ اإلا٤خباث  ورصاغت الحاالث الٓمويت

  صاةـــزة وهـــارصة )واـــا يـــزْماْخبـــاص ججضبـــت ا٤خبـــت ربـــي الٓااـــت ْىـــ  الهـــاجٜ الـــش٣ي ججضبـــت ْضبيـــت 

ـــــي الٓااـــــت فـــــي غـــــٝى  اـــــزي جٛاجـــــأسلـــــ٦  الًـــــال  الـــــشيً ؾـــــمواهم الزصاغـــــت بخىاجـــــز ا٤خبـــــت رب 

ــــزيضة  ــــت( جـ ــــاث الش٢يـ ٟـ ىـــــاالـــــ  حـــــز   وهُـــــضا الحت اٚياهـــــاالخًبي
 
ــــاء اإلا٤خبـــــاث  ٢بيـــــ  ٚاه هىصـــــ ي أاىـ

ّ. والاٞخباع انهاكها الٓضبيت بهضوصة جٛخ

  ـــــؼ ــــبا لـــــيؼ هىـــــا١ اـــــً ؾـــــ٦  فـــــي جخم  ــــي٘ واهجـــــشا  الؿـ ـــال  لوكـ ــــت لوم٤خبــــــاث  والًــ الش٢يـ

وحتـــى وان حيىيــت.  وأ٢رــ  اــًباْخباصهــا ٞاةمــت ْىــ  جٟىيــت حؿــ٥ل ْىـــزهم أراة جىاقــل يىايــت 

أن  اإلاػـخٟبل يخجـه ٚٓــال  ول٤ـً يبــزّوالحاغـب اإلاخمـى٧ اــا يـظا٧ حانـضا بٟــىة فـي حيـالهم  ٣ـان

ٓــه الاجخــار الــزولي لالجكــا٧ اــً هيمىــت الهىاجــٜ الش٢يــت فــي أٚــ٠ الــ  اــ وبداقــت  2020ا جخٞى

ٚــــان  وجيــــ ة ااــــخال١  2014رو٧ الصوــــي . ٚبخػــــب احكــــاءاث الاجخــــار الــــزولي لالجكــــاالث  فــــي

ب٤ثيــ  فـــي رو٧  أ٢بــّ الهىاجــٜ الش٢يــت فــي جكــاْز واضــح فــي الٓـــالم الٓضبــي ْمىاــا ل٤ــً بيػــب 

ّولشاجوؼ الخٓاون الصويجي.  ـض.  ل٦ ٚان  احخماالث هجاج اإلا٤خباث الش٢يت فـي هـشه الـزو٧ أٚو

ــــت  ض ْىــــــ  الحــــــز الاروــــــ  اــــــً جــــــىرة البييــــــت الاجكــــــاالجيت  وأن  ٖالبيــــــتخاقــ هــــــشه الــــــزو٧ جخــــــٚى

 .  4Gجيل  والؿب٤يت اثل

  ل الػــــــهىلت
 
ـــححؿــــــ٥ ـــميم الىاضـــ ــــاااّل والخكـــ ا  واإلاــــــضيد ْــ ـــياهمــــــا جــــــز  ــــإزضا فـــ ـــل  واــ هجــــــاج أو ٚؿـــ

 اؿضوْاث اإلا٤خباث الش٢يت

  ل ئجاحــــت ٞىاْــــز البياهــــاث
 
لو٤خــــب اًوبــــا اهمــــا لومؿــــت ٢ين فــــي الكــــيٗت  والــــىل ال٥ااــــل ؿــــ٥

الكـــــزر ٞـــــز  ػـــــخوظم ألااـــــض الخ٤ٛيـــــ  فـــــي آليـــــاث لـــــضبٌ جػـــــىص بضاجيـــــت بـــــين  وفـــــي هـــــشاالش٢يـــــت. 

ٔ الال٤ت وويالٛهضع اإلاٟضوء هاجٛيا  ّلوم٤خبت ْى  ؾب٤ت الاهت هذ. واإلاٞى

   ّوهى ٢ما خوكذ الزصاغت ئل  ش يء جىهض ي  اإلا٤خباث الٓضبيت لكي٘ س٢يت لصزاالها  أن  جٚى

يا فــــي الدػــــىي٠  الخًبيٟــــاث  والخٓضيــــٜ يهــــشهٖيــــ  ٣ــــاٙ لىجاحهــــا، بــــل البــــز اــــً الاغــــدثماص جــــز 

ـــهيل ؤلاجـــــضاءاث ـــجيلؤلاراصيــــــت  والصـــــزااث وحػــ ــــىالث الدســ ـــا  وبضجى٣ـ ـــزص الاغـــــخًاْت. امـــ ـــا ٞــ ٚههـــ

والء اإلاػــخٛيزيً  ي٠ ل٤ػــبوالدػــّى ػــخىجب ْىــ  اإلا٤خبــاث اْخمــار اغــت اجيجياث الخىاقــل 

 هخى هشا الجيل الجزيز اً اإلا٤خباث. واغخًٟايهم أ٢رّ 

ّ
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 اا غب٠ هخجه هخى الخ٤ٛي  في ئْـارة ئجـضاء غـب  آصاء جزيـز اثـل الـش  اجـض  ْـام  واً خال٧

اـزي  والىُـض فـيفي الجظاةض بمىاغـبت صغـالت الـز٢خىصاه التـي ٞـام يهـا الـز٢خىص يحـي ب٤ىـي  2010

  فـــي اىاٞـــٜ الجمـــاهي  ئطاء ٤ٚـــضة ئجاحـــت خـــزااث اإلا٤خبـــاث ْىـــ  الهـــاجٜ حكــى٧ جًـــىص أو حٗيـــ

ها ال جظا٧ رون حٗي    ا٧ أم أن  ئجضاء اٟاصهت أ اا جىقوىا ئليه اً اىاٜٞ يـال   واً زمالجى 

ورو٧ جاآــت ييبــت ل صــضو  بىمــىس  أو همــاس  لخًــىيض ا٤خبــاث س٢يــت فــي رو٧ ؾــما٧ ئٚضيٟيــا 

 الٓضبي. الصوي 

 عـزاجــــامل
 

وصٞــت اٟزاــت فــي اإلاــإجمض  .الٓااــتاغــخدزام الخًبيٟــاث الش٢يــت فــي اإلا٤خبــاث  بكليييي ً.ييي  .1

٧ ا الخًـــىصاث الحزيثـــت فـــي  جاآـــت  "الخًوٓـــاث والخجـــاص  الضاةـــزة اإلا٤خبـــاث،الٓو ـــي ألاو 

  2014ر ػمب    17. الضيام-الضحمًألااي ة هىصة بيذ ْبز 

ـــــض بكليييييييييي ً.يييييييييي   2 ــ ــــي الجظاةـ ــ ــــت فـــ ــ ـــــاث الٓااـــ ــ ـــ٥اليت اإلا٤خبــ ــ ــ ــــاث وروصهـــــــــا فـــــــــيّئؾــ ــ ـــــت اإلآوىاـــ ــ  ئجاحــ

 ف. صغالت ر٢خىصاه. 437. 2010، 2ا٧ جظاةضجاآت الٓام.  وج٤ىىلىجيالها ل جمهىّص

يـــت: ٞـــضاءاث جخويويـــت لخـــأيي  صؤيـــت بيييي،اني حىيييان   .3 الجمٓيـــاث الــــمهىيت و اإلاخخىيـــاث اإلآٚض

 2013غ خمب   32ْزر  .cybrarians journalْضبيت اػخٟبويت. اجوت 

الىُام الالـي فـي ا٤خبـت الجاآـت الٓضبيـت الزوليـت بػـىصيا: رصاغـت يم  جبارةي اًفهين شف .4

 2014غ خمب   35ْزر  .cybrarians journalحالت. اجوت 

: آـايي  واضا٢ـظ اإلآوىاـاث. الب اجياث اإلاٛخىحت اإلاكـزص لوم٤خبـاث خفاجتي أحمد ماهز .5

ـــزص  ـــاص هُـــــام اٛخـــــىج اإلاكــ  cybrariansاإلا٤خبـــــاث الٓضبيـــــت. اجوـــــت  بـــــاراصةاٟت حـــــت الخخيــ

journal.  2014ر ػمب   36ْزر 

اغــــــخدزام الــــــخٓوم اإلاخىٟــــــل فــــــي جىميــــــت اإلاهــــــاصاث الٓمويــــــت  الغامييييييديي فيييييياًم بيييييين ضييييييعيد  .6

يىليـى  31ْـزر  .cybrarians journal(.  اجوـت 1يـال  جاآـت الباحـت ) والخخكـيل لـزي

2013 

ــــت اغــــــخدزام الــــــخٓوم اإلاخىٟــــــل فــــــي جىميــــــت اإلاهــــــاصاث االغامييييييديي فيييييياًم بيييييين ضييييييعيد   .7 لٓمويــ

ـــال  جاآـــــت الباحـــــت ) والخخكـــــيل لـــــزي ــــت 2يــ ــــزر  .cybrarians journal(.  اجوـ  32ْـ

 2013غ خمب  

ّ
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ـــً جًبيٟــــــاث داودي جيييييامز حىفييييييي .8 ـــخٛارة اـــ ـــي اجــــــا٧ اإلا٤خبــــــاث  جٟىيـــــت. اوجــــــه الاغـــ الىــــــاهى فـــ

 2013غ خمب   32ْزر  .cybrarians journal. اجوت واإلآوىااث

 cybrariansالــخٓوم اإلاخىٟــل: رصاغــت هُضيــت. اجوــت  ج٤ىىلىجيــا ضييهيمي جيطييير اهييدراوص  .9

journal.  2012ااصع  28ْزر 

ميــــت ْىــــ   الشهيييييريي طييييالل هييييا م   11 الىــــاهىج٤ىىلىفي أٚــــاٝ اػــــخٟبويت لبىــــاء اإلا٤خبــــاث الٞض

 2010، 1، ْزر 3الهاجٜ اإلاخمى٧. اإلاجوت الٓضاٞيت لخ٤ىىلىجيا اإلآوىااث. ا  
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