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 ص:خـالمل
 

تتبعتتتته اتتتتسة رحلةراتتتتا ة وتتتتا رملعلبتتتتفي  رتبرطتتتتش رملعولتتتتتفي  تتتت   ةتبتتتتف   فح تتتتبعا رحع عبلت تتتتا 

ٍّ عبفه إلانسفن  ح لم رحترطيت  عىتس ات في ت تلة World Wide Webرحعفمل ا 
؛ ره  أطبر  ن فن تعولتفتي 

رح تتتبعا رحع عبلت تتتا رحعفمل تتتا  تتتتإ ى ولتتتف لرا ع،تتتس رن  تتتر رحبرقتتتس  ببتتتر أن تست تتتب   فتتتف  رملستتتل بر 

 تإ رحليب  رتل وبفي  العلرد حه    تجفا رملعلبفي ررملعولتفي.   حل  ر رح فدم 

)إلانترنته  ررح تتبعا رحع عبلت تتا رحعفمل تاو حولبتتل  عىتتس رح تتفة   فتستلعب  رحلةراتتا تحتت ل 

  نه تتتتتف  حت تتتتتب  قعتتتتتلاف  تتتتت  تتبتتتتتس ت تتتتتلة أى تتتتتفا توتتتتت  رح تتتتتبعا؛   تتتتت  رتحتتتتت  رن  تتتتتر لرا   نتتتتته ى تتتتتر 

تتتتت  رن  تتتتر رح تتتتفني تتتتتإ توتتتتت    ةتبتتتتف   تتتتفمللربس عىتتتتس التتتتبعا إلانترنتتتتته حاتتتتترىف  رملعولتتتتتفي   تتتت   تتتتين ت ي 

  نتته اتت ر دفتتبرد تجل عفلهتتف  فحل فعتتر ررمل تتفةطا تتتس تتتف  ن تتب عىتتس توتت   رح تتبعا رحع عبلت تتا رحعفمل تتا

ع،تتتتتس رملعبفتتتتتا عىتتتتتس  رح تتتتتبعا   تتتتت   تتتتتين رتحتتتتت  رن  تتتتتر رح فحتتتتت    نتتتتته ى تتتتتر رحتتتتتل عإ تتتتتتإ رحل تتتتتلا  ،تتتتت 

ر رح تتبعا؛ تتتتإ  تتت ا ر حلعتتتب  عىتتس دححتتتا رتعتتتفني رحب فنتتتفي ررملعولتتتفي رمللتتتلرفًب عىتتتس رح تتتبعا  رأ يتتتر 

يتت   تتفحبرر ذ رحسط تتا حول تتلا ع،تتس رملعولتتتفي  ررملعبفتتا  ررح تتلًة عىتتس ت تتل م تتتف فتت ن رن  تتر رحبرقتتس تل 

ف   للرفق تإ رملعفة  تس ر ل فىفي رملسل  ل    تى ببر أن  بح  عنهف.رأ  فن 

ثتتتم تست تتتب  رحلةراتتتا رن  تتتر رح تتتفدم تتتتإ رحليتتتب؛ ررحتتتسو  لتتتبي    عتتته تتتتإ  تتت ا رحل تتتلة 

ستتتتتبي تجتتتتتفرا رن تتتتتلرىش رحواليتتتتتا  تتتتت  رملحلتتتتتل  رملعولتتتتتتفتي فتتتتتفذق رحتتتتتسرفج  تتتتت  رحبرتج تتتتتفي رن ل  تتتتتا رحتتتتتت   

رمللعتتتتتف م   عتتتتتلحي  يتتتتتر تستتتتتبلبا عىتتتتتس رحليتتتتتب  رت تتتتتل م رملعولتتتتتتفي  ررن وتتتتتلا رملعولتفت تتتتتا رحتتتتتت  تو تتتتت  

ر ل فىفت تتتف طتتت فبرد  تتت  تيلوتتت  ت تتتف   أن تتت ل ف  درن رن فىتتتا ع،تتتس  ح  تتتف عنهتتتف   ف  تتتففا ع،تتتس رنت تتتفة 

 ف  فحليب ق كر  ير تسبل .راليلرم رحللرت  رحسط ا  ررةتبف ل
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  د:ـتمهي
 

تعلبتتتتتر رح تتتتتبعا رحع عبلت تتتتتا رحعفمل تتتتتا )رحليتتتتتبو ع تتتتتل  أ تتتتتبا راتتتتتفذر ن تتتتتب رملعولتتتتتتفي رن فةيتتتتتا  

رحل فعتر رملبفالتب  تين ت لات  رملعولتتفي ررملستل  ل إ رل بفة رن ل  ا  ط ف تعلبر ع ل  أ با أافح ب 

 تنهف.

ر ق تتتبعا )رحليتتتبو؛   تتت  عن  فتتت  التتت  أن عوتتتلم رملعلبتتتفي ررملعولتتتتفي تتتتإ أطتتتتر رحعوتتتلم ررملعتتتفة  تتتت ثب 

عىتتتتتس اتتتتتسر -تحتتتتفدة رملعولتتتتتتفي  رافحلتتتتتف،  بفتتتتته رملعلبتتتتتفيأاتتتتتم  اتتتتسة رح تتتتتبعا تعلبتتتتتر رح تتتتلم رر تتتتتلً تتتتتتإ

  رعنجتتتتفا (OPAC)تنهتتتتف  تتتت  عن تتتتفج فلفةاتتتتلف  ح تتتتا رمللتتتتلرفًب عىتتتتس رن تتتتذ رملبفالتتتتب   فحاتتتتل فدً-لاتتتتف 

  يراف تإ رحع و في رح   ا  ر لتفي رملعولتفي رملل لعا.

رتإ نف  ا أ ب ؛ ف ل رال فدي رملعلبفي تإ البعا )رحليبو    ت ليب  تلتفلهف رحل و ل تا  

 عتإ ت تل م  تلتفي تعولتفت تا ىل تلً  ط تف رتجلته رمل
 

علبتفي نحتل عن تفج تلربتس عحعتررن تا حلتتف فضت 

عىتتتتتتس رح تتتتتتبعا حلتتتتتتل عإ تتتتتتتإ ر تتتتتتس ن ستتتتتتلف عىتتتتتتس رن بي تتتتتتا رحعفمل تتتتتتا  رراتتتتتتليلرتلف رلاتتتتتت وا حتستتتتتتليق 

 أن  تهف  ر لتفلهف تإ   ا رمللبس رن فص بهف.

راجفنتتتب تلربتتتس رملعلبتتتفي عىتتتس التتتبعا )رحليتتتبو  لتتتبي تلربتتتس أ تتتب  تليححتتتا؛ ت تتتر تلربتتتس 

في  ررمل ظ تتتتتتتتتتتفي رملحو تتتتتتتتتتتا رإلابو   تتتتتتتتتتتا ررحعفمل تتتتتتتتتتتا رمللل تتتتتتتتتتتا  فملعلبتتتتتتتتتتتفي ى ع تتتتتتتتتتتفي رملعلبتتتتتتتتتتتفي ررملعولتتتتتتتتتتتت

 عتتتتإ رحتتتتلرةيفي إلاحعتررن تتتتا رملليححتتتتا  تتتت  رملجتتتتفا  ررمللربتتتتس رحعفتتتتتا رحتتتتت  تيتتتتلم 
 

ررملعولتتتتتفي  فضتتتت 

تيحتتتل عوتتتلم رملعلبتتتفي ررملعولتتتتفي  ط تتتف  لتتتبي  تتت حفي ل حتتت ا حو لل تتتين  تتت  تجتتتفا رملعلبتتتفي 

 ر يراف.   (Facebook)  (Twitter)  ىل فع ؛ ت رررملعولتفي عىس البكفي )رحليبو 

اتتتسر؛ ربتتتل تتتتلرفبي  تتت  اتتتل  رحتتتت ظم  ح تتتا رمللكفتوتتتا حو علبتتتفي ت لجتتتفي رابتج تتتفي تستتتتفعل 

رملعلبتتتتتتفي  تتتتتت  اتتتتتتبعا  نتتتتتتلتف   تتتتتت    تتتتتتتا التتتتتتبعا )إلانترنتتتتتتهو  ر اتتتتتتل فدً تتتتتتتإ ت ب  فلهتتتتتتف؛ رتتتتتتتإ اتتتتتتسة 

تعلبتتتر طتتت درً ر لتتتتا  أفتتتفدي رملعلبتتتفي  تتت     رحتتتت LibGuides ”(www. libguides.com)“رحبرتج تتفي 

 )رحليبو.تلربس  تكفتر أن  تهف  ر لتفلهف تس رحل ب  في رن ل  ا   
 

 :أهمية الدراسة
 

  رحلةراا  فملحت ل في لافات ا  ت  رملل تل ؛ ط تبعا إلانترنته  ِّ
عب 

ُ
رالتبعا رحليتب  رت يت   ت

  ين أى فا رحليب  رتلض   حفذل رر تنهف.

  رتتلرع فلهف  رت ثيررلهتف رحتت  نو ستلف حوليتب-رن تف، – حتفذل رن  تر رحبرقتستبطش رحلةراتا عىتس  

    رففا رملجفحي  رتو ي  ظ حلف عىس تجفا رملعلبفي ررملعولتفي  ف ا.

  تست ب  رحلةراتا رن  تر رح تفدم تتإ رحليتب؛ ررحتسو  لتبي    عته تتإ  ت ا رحل تلة فتفذق

 ت تحه ررحلعبي  بهف.رحسرفج    رحبرتج في رن ل  ا  فلحفرا ةام أام 
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رح ال  أن ت ر اسة رحلةراا تو ت   فىتا رحبتف  ين رحعتبا  ررمللل تين  ت  تجتفا رملعلبتفي ررملعولتتفي 

ع،تتتس رملشيتتتل تتتتإ رحلعتتتب  عىتتتس اتتتسر رملل تتتل  رن  تتتلو رمللتتتم؛ ملتتتف  ح  تتته اتتتسر رح تتتل  تتتتإ رحلةراتتتفي تتتتإ 

ةري ررحللىلتتفي رحتتت   ح ولتتف ت  تت ر حل  تتفذق  رتعبيتت  ررات تتبر  تفتتف  رملستتل بر  رأ تتل  رحل تتل 

    تجفا رملعلبفي ررملعولتفي.      ح ف
 

 الفرق بين شبكة االنترنت وشبكة الويب:
 

ر تتتتتتف  ستتتتتليلم تحتتتتت ل  إلانترنتتتتته ) و  رتحتتتتت ل  رح تتتتتبعا رحع عبلت تتتتتا )رحليتتتتتبو Internetط يتتتتتر 

(World Wide Web( ر رن    تا أن و عىتس أهه تف يت  ج رر تل؛ حعتإ  wwwو؛ ررحتت    وتق عواهتف ر لحتفة 

لىلتتتتتًش  ررحعلتتتتتفد رملتتتتتفدو  تج لعتتتتتا افذوتتتتتا تتتتتتإ  اتتتتتل  إلانترنثثثثث  إن حيثثثثث  رملحتتتتت ل ين  يتتتتتر تتتتتتترردفين؛

ف عبتتتر  برتلرتتتلحي تع  تتتا   الحاسثثث ا   ماليثثث ن تتضثثث   شثثث    فثثث  ررحبن تتتا رحلحل تتتا رحتتتت  تلعفتتتتر اتتتليت

 .العالم هذا أرجاء ج يع ف  املنتشرة الذكي  وألاجهزة

ر  تحتتفا  رحليتتبتتتإ نف  تتا أ تتبو فتت ن  ستتل 
ُ
هتت   التتبعا تتتإ رحل ب  تتفي ررحبررتلرتتلحي رحتتت  ت

 يثثوم   بشثث   وتا يلهثثا تصثثهاها  يثثتم مل وسثث  غ ثثر  معنويثث  شثث    فهثث  عىتتس إلانترنتته  ررحللر تتر

 يوم. ك  مذهل  ب عدال  وتن و 

ر هتتتت 
 
رحبن تتتتا رحلحل تتتتا رحتتتتت  ت عتتتتإ أىلتتتتًش رن فاتتتتبفي  ح تتتتا  ررحللرتتتتت  رحسط تتتتا   فف نترنتتتته عه

 يراتتتف  تتتلا رحعتتتتفحم تتتتإ  تحتتتتفا  بعضتتتلف  ريتتتلم رحليف تتتتب  تتتين توتتتت  لىلتتتًش تتتتإ  تتتت ا تتتتف  عتتتتب  ر 

تجعتتر رح تتبعا رحع عبلت تتا رافحلتتف،  فتت ن التتبعا إلانترنتته  تت  رربتتس لتتتب هتت  رحتتت    بررتلرتتلحي إلانترنتته 

تتتتتتف  أر رحليتتتتتتب رحعفمل تتتتتتا  ر ت ع   ف  تتتتتت ر إلانترنتتتتتته  تتتتتت إ  لتفتتتتتتته رح تتتتتتبعا رحع عبلت تتتتتتا أر رحليتتتتتتب  أتتتتتتتب 

 .(FTP)رت   في رحليف ب  ررحبر ل إلاحعتررني  رابرتلرلحي ن ر رملو في 

أتتتتتف رح تتتتبعا رحع عبلت تتتتا فرتتتت  راتتتت وا حن تتتتب رملعولتتتتتفي ررن حتتتتلا عواهتتتتف عبتتتتر إلانترنتتتته  رهتتتت  

ع تتتتتل  رح تتتتتب    رحتتتتتسو    تتتتتر )http( بي تتتتتا حلبتتتتتفدا رملعولتتتتتتفي عبتتتتتر إلانترنتتتتته    تتتتت  تتبتتتتتس  برتلرتتتتتلا 

أ تتتتتتتل أاتتتتتتتم أدرري توتتتتتتت   ررحواتتتتتتتفي رملللررحتتتتتتتا عبتتتتتتتر إلانترنتتتتتتته ح  تتتتتتتر رحب فنتتتتتتتفي  رتعلبتتتتتتتر تحبرتتتتتتتفي رحبحتتتتتتت 

حول تتتتلا ع،تتتس رملستتتتت لري رمل ولاتتتا  أر  تتتت حفي رحليتتتتب رمللحتتتوا  بعضتتتتلف عتتتإ  بيتتتتق ةرر تتتتذ  رح تتتبعا

 ن  ا.

ر هتتتتت   تج لعتتتتتا تتتتتإ رحلثتتتتتفذق  ففح تتتتبعا رحع عبلت تتتتتا أر رحليتتتتب
 
   بعضتتتتتلفررملحتتتتفدة رمللحتتتتتوا عه

ررملبتب تتتتا تتتتتس قعضتتتتتلف رحتتتتبعش عتتتتتإ  بيتتتتق ةرر تتتتتذ ن تتتت ا  رع تتتتتفريإ عنترنتتتته؛ ت تتتتتف  ع تتتت  أن رح تتتتتبعا 

رحع عبلت تتا هتت  رر تتلً تتتإ رن تتلتفي رحتتت    عتتإ رحل تتلا عحاهتتف تتتإ  تت ا إلانترنتته  ت ولتتف ت تتر رحبر تتل 

عتتتتتل  ع تتتتتل  رحل ب  تتتتتفي إلاحعتررنتتتتتي  رت تتتتتفةطا رملو تتتتتفي ر يرا تتتتتف
ُ
  راتتتتتفد ب ؛ ففح تتتتتبعا رحع عبلت تتتتتا ت

     تسليلم رحبررتج رحت    عنهف رحل لا رحعبيًر حإلنترنه  رىشج ت ه  ررحععس ح س  ص  ر؛ 
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ع،تتس تحتتفدة رحليتتب ط لحتت حفي رحليتتب ت تتر )عنترنتته عطستتبولةةو  أر )فيتتر فتتلطسو أر )ىلىتتر طتتبرمو  

رحليتب  رت عتإ رملستليلم تتإ رحلجتلا تتإ  ت حا د تب  عتإ أر  يراف حل لم  فحل لا ع،تس  ت حفي 

 بيتتتتق رحتتتتبرر ذ رحن تتتت ا؛   تتتت  بتتتتل تلضتتتت إ  تتتت حفي رحليتتتتب تتتتتلردر تل لعتتتتا   تتتتف فاهتتتتف رح حتتتتلص  

تلضتتتتت إ رملحلليتتتتتفي  رمللعتتتتلدً ط تتتتتفرححتتتتلة  رحباتتتتتلم  رملو تتتتتفي رححتتتتلت ا  رملو تتتتتفي رملبذ تتتتتا  رحلاتتتتتفذذ 

 رحل فعو ا   ف    هح  لحعفا ر يراف.
 

 ألول للويب في المكتبات:الجيل ا
 

 تتتتبكفي رملعولتتتتتتفي  تتتت  رن  تتتتر لرا حو تتتتتبعا رحع عبلت تتتتا رحعفمل تتتتتا رتتتتفن راتتتتليلرم رملعلبتتتتتفي ح

م ط تبعا 0191عتفم  Tim Burners-Leeرحسو ر لعبة ر   ه "ت م  يرنتبا ،ت " و web 1.0أر  0,1)ريب 

تف اتل  حباذ رن فابفي  قاب  عتف ا رملعولتفي ررحب فنفي حو سل  ل إ  ررتفن درة رملستل  ل إ أافا 

  ررحتتتتتت  0,1درة رمللو تتتتي حو عولتتتتتتفي تتتتتتإ رمللربتتتتس رحتتتتتت  تتتتتتت ر رملعولتتتتتفي عىتتتتتس رح تتتتتبعا  تتتت    تتتتتتا رحليتتتتتب 

فعتتتر     تتتي    تتته راتتتين  ححتتتر فاهتتتف رملستتتل  ل عىتتتس تتتتف  بيتتتلة تتتتإ تعولتتتتفي  حتتتلةً اتتتوب ا  درن ت 

ت  تلربس إلانترنه   إ رح و تر تتإ رحللر تر  تين رملستل  ل إ رتستليلتي توت  رمللربتس رحتت  ت ي  رعن تض  

 تعظم تحللراف   نه تج لعا تإ رحلثفذق رمللف ا عىس رمللبس.

تكتتتتليإ   تتتتتا عىتتتتس رح تتتتبعا  اتتتتل -رحافحتتتتب تتتت  -ر  تتتت  رتتتتفن رحاتتتتب  تتتتتإ   تتتتفج تلبتتتتس عىتتتتس إلانترنتتتته

رحعفمل تتتتا تستتتت ر  ن تتتتب رملعولتتتتتفي رحتتتتت   ب تتتتب  تتتتف ب رمللبتتتتس  تتتت  ن تتتتباف  حلكتتتتلن تلف تتتتا  رحع عبلت تتتتا

حل   تتس  عىتتس ر تتل   أتتتفطنهم رأربتتفلهم؛ عح عههتتف رفنتته تعولتتتفي ثف لتتا ح   عتتإ حو ستتل  ل إ عد تتفا 

ف تتتإ تحتتل    تتا تعتتل  ي عواهتتف؛   تت  ت لحتتب  تت   في رحلعتتل ر عىتتس  تتف ب رمللبتتس  ريل طتتل  تتلريت أ  

 ا رحبرر ذ رحت   لضت نهف  ريلضت إ رمللبتس   فنتفي رحللر تر تتس  تف به عبتر رحبر تل إلاحعتررنتي  رففعو

 .أر)رح فطسو  أر رحلفت   أر رحع لرن رحبر لو

 

 

 

 

 

 

 

 (1)4  3  2  1(: التطور ف  ط يع  تهاع  املستهيد مع الويب ف  أجياله 1ش   رقم )

                                                 
 و,Nicole Nische, (2014 أرض ه رحلةراا  ب عا ت فعر رملسل  ل تس أى فا رحليب ع ل ت فرا رر تإ تو  لى فا. و1)
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 الجيل الثاني للويب في المكتبات:
 

 Dale Doughertyدر تر دريبتتي"عىتس  تل " 0110   عفم  وweb 2.0أر  0,1)ريب  لب تح ل  

Aghaei, 2012)(  ب  ق تتتكر أد  ع،تتتس  تتت  رحبرتج تتتفي ررحل ب  تتتفي عىتتتس رحليتتترحعبيتتتر ح عبتتتر عتتتإ رحل تتتلة

رنل فا تحلة رحترطي     رحليب تإ رملؤاسا  ف با رمللبتس ع،تس تجل تس رملستل  ل إ أن ستلم  حتست ر 

يلتاهف   ستتتف ا أطبتتتتر تتتتإ رن تتتلرة ررمل تتتتفةطا ررحل فعتتتر  تتتتين أفتتتبرد رملجل تتتس  راتتتتين اتتتؤحج لفتتتتبرد ملستتتل

 ررمللربس حح فعا رملحلل  رملعولتفتي    اسر رح ل  تإ رح بكفي.

رتحلحتته  تتلتفي رملعلبتتفي  رتبرطتتش رملعولتتتفي تتتإ  تت ا ت ب  تتفي رالتتبكفي اتتسر رن  تتر تتتإ 

ولم تإ تلبعلم رحل و لو ط جبد تلو تين حل تلتفي ررملعولتتفي  رح بعا رحع عبلت ا رحعفمل ا   ف    

تتتتتتتف د تتتتتتتل   تتتتتتتف  فلع تتتتتتتى توتتتتتتت  رملعلبتتتتتتتفي  ل  تتتتتتت م رتحتتتتتتتل    تتتتتتتلتفلهف  ب   ع،تتتتتتتس تل تتتتتتتفعوين رت تتتتتتتفةطين أ ض 

رحل ب  تتتفي رحل   تتتا؛ حلوب تتتا   ل فىتتتفي رمللايتتتًر حو ستتتل  ل إ تتتتإ اتتتسة رملعلبتتتفي؛ فضتتت  عتتتإ دعتتتًل 

  ت تتتليب ر تتت فنا رت  تتت م  تتتلتفي رملعلبتتتفي  را تتتفج ع بتتتا ت فعو تتتا اتتتؤحج رملستتتل  ل إ ع،تتتس رمل تتتفةطا  تتت

 رفتوا رع جف  ا  ين رح بفين.

و بتتتتتل رعل تتتتتلي عىتتتتتس رحع يتتتتتر تتتتتتإ رحل ب  تتتتتفي رحل   تتتتتا ت تتتتتر  0,1راحتتتتتلةً عفتتتتتتا فتتتتت ن )رحليتتتتتب 

  ررملو  تتفي (Facebook)رح تتبكفي  ىل فع تتا ت تتر    ر (Wiki)رملتتلرنفي  رت لتتل في رن تتلرة  ررحتتتليكي 

(RSS). 

هتتت   تلبتتتس عىتتتس التتتبعا رحليتتتب  تبتتتتب ف تتته رمللر تتت س  ستتتب تتتتفةي  (Blog)   تتت  عن رمللرنتتتا 

ع تتتتففتهف   ح تتتتت  تظلتتتتتب رمللر تتتت س ل تتتتتل   تتتتت  لعىتتتتس  رلبتتتتتلم  تتتتت  لاتتتت ر  ري عتتتتتإ دو لتتتتت ل أن 

ر  ري لو  تلرنله رن ف ا  ط ف   تلم عتلد طبيتر تتإ رمللربتس  ل تل م  تلتفي رالضتففا  ة  ِّ
 حبر تحب 

ف ملسليلتي إلانترنه.رمللر   نفي تجفن 

تلرة فرت  ت ب  تفي تحت  ا  درًة رن تلرة  رع تففا   (Discussion Forums)أتتف ت لتل في رن ِّ

تتتتتلرةو  ح ُ ضتتتتتت    رح  رملحلليتتتتتفي رن ف تتتتتا  فملستتتتتليلتين عىتتتتتس التتتتتبعا رحليتتتتتب  ر تتتتتف ب رمل لتتتتتل  رن ِّ

ا؛ رعن تتتتتف  تتتتتترد اتتتتتسر لتتتتتتب دعضتتتتتفج رمل لتتتتتل  رمل تتتتتترطين  ف تتتتته  أر حوتتتتتشررة  تتتتتتس رح  تتتتتفم  حتتتتتس   رح  عتتتتتل 

ر تتتتإ تستتتتليلتي رمل لتتتتل    تتتبعش رحببف تتتتا تتتتإ ببتتتتر رمل تتتب  عىتتتتس رمل لتتتتل ؛ ررحتتتسو  كتتتتلن عتتتفدً رر تتتتل 

 أن سلم.

فلتتتل تلبتتتس بتتتتفذم عىتتتس تبتتتلأ رمل تتتتفةطا رن  فع تتتا  ر ستتت ر مل تتتتترط ه أن (Wiki) رأتتتتف رحتتتتليكي 

اهتتتف  ستتتب ف  تتتب  رملستتتليلتلن أر  تتتسفلف  أر إلا تتتففا عح   لتتتتلر  حتتتلةً ى فع تتتا  لعتتتل ر تحلليفتتتته 

و اتتتتتل تلبتتتتتس تلاتتتتتلعا 0,1أن ستتتتتلم  رتتتتتتإ أالتتتتتلب رحل ب  تتتتتفي عىتتتتتس اتتتتتسر رح تتتتتل  تتتتتتإ  تتتتتلتفي )رحليتتتتتب 

إ ت  تتتتتتتتين  (Wikipedia)رحليع ب تتتتتتتتل ف" " رحتتتتتتتتت  تتتتتتتتتم ت ليباتتتتتتتتف تتتتتتتتتإ  تتتتتتتت ا رن لتتتتتتتتلد رحل لع تتتتتتتتا؛ ح لضتتتتتتتت  

 و حاا  رتعل  رمللالعا لر،س    رحعفحم تإ اسر رح ل .050رحح حفي   حل تإ )
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ط  تتتتتتفا حو تتتتتتبكفي  ىل فع تتتتتتا؛ فرتتتتتت  التتتتتتبعا تستتتتتتفعل  (Facebook)أتتتتتتتف عتتتتتتإ "رح تتتتتت س  تتتتتتلد" 

لعضتتتتتفج عىتتتتتس رمل تتتتتفةطا  فملعولتتتتتتفي رل بتتتتتفة تتتتتتتس   تتتتتبيإ  تتتتت  دررذتتتتتبام  ىل فع تتتتتا ررحعتتتتتفحم قستتتتتتبعا 

رفعفح تتا  ري عتتإ ن تتب  تتلة لعضتتفج رن ف تتا  ر   لتتم رن ف تتا  رأ  تلتتم  رأ بتتفةام تتتس  تتتلة 

إ يهل تتتتتتتلن بهتتتتتتتم اتتتتتتتلرج  تتتتتتت  درذتتتتتتتبلهم رأفتتتتتتت م رت فاتتتتتتتبفي له لتتتتتتتم  تتتتتتتتس  وتتتتتتتب ت تتتتتتتفةطا رىل فع تتتتتتتا ت تتتتتتت

  ىل فع ا  أر عىس تسلل  رحعفحم.

و  رتستتتت فاف اتتتتل 0,1تتتتتإ ت ب  تتتتفي )رحليتتتتب  (RSS Feeds)تو  تتتتفي " ة ع  ع " ط تتتتف تعلبتتتتر 

 رتتإ أاتم تشر تفررحتت  تع ت  )رحن تب رملتت رتإ رحبست ذو   (Really Simple Syndication)ر لحتفة حوعبتفًة

عب تلر اسة رحل   ا رمل ت ًب عىتس  ت  حفي رمللربتس إلا بفةيتا أههتف تتت ر د ت فا تلربتس إلانترنته أن   

ر تإ تلربس أ ب ؛  ح   تلاير ل بفة رملعبر ا حل ته   جتبد أن ت تلم  عىس   حفي تلربعلم أ بفة 

رٍّ (RSS Feeds)ررفحتتا لنبتتفج رحتتت  ت تتلم   عتتلرد رملوتت  ل تتى   لا يتتر توتت  
 
  رهحتت  تتتإ درن أو تتتل 

  و.0101)ح ب   ستإ  ف ب رمللب

رح التتتت  أن اتتتتسر رحل فعتتتتر  تتتتين تستتتتليلتي توتتتت  رحل ب  تتتتفي بتتتتل أد  ع،تتتتس ن تتتتل تتستتتتفة  ر يتتتتر 

تتتتتم  رملعولتتتتتتفي رملن تتتتتلةً  ر لتتتتتلة ط  تتتتتا  يتتتتتر تستتتتتبلبا تتتتتتإ  طت تتتتتفففي  ر  تررعتتتتتفي 
 
تستتتتتبل   تتتتت  ط

تتتشي رح ب عتتتا رملبنتتتا حلوتتت   رن ل تتتلً رحتتتت  أ تتتبحه تضتتتف  ع،تتتس ة تتت ل إلانستتتفن ا  تتت  رتتتر  تتتلم  ف تتتل    

رحل ب  في ت  ين رملسليلتين عىس إلا تلر   رع تففا تكلنتفي رابتج تفي ىل تلً ع،تس تلربتس إلانترنته 

و ع،تس تستتل ر ع و تتا راتل بفا رتب تت  اتتسة 0,1رملبن تا عىتتس اتسر رمل لتتلم  ربتتل أدي رحبن تا رملبنتتا )حوليتتب 

تجتتتتفحي  رحل   تتتفي  حتتتتلةً التتتتبه  ح تتتا  رمستتتتبعا ففذ تتتتا  حتتتتم تعتتتإ تلف تتتتا تتتتتإ ببتتتتر  تتت  أو تجتتتتفا تتتتتإ

 رملعبفا.

ربتتتتتتتتتتل أفتتتتتتتتتتفدي رملعلبتتتتتتتتتتفي تتتتتتتتتتتإ توتتتتتتتتتت  رحل ب  تتتتتتتتتتفي ق تتتتتتتتتتكر طبيتتتتتتتتتتر  رتتتتتتتتتتتإ أت وتتتتتتتتتتا هحتتتتتتتتتت  تتتتتتتتتتتلررا 

تتتتتف عىتتتتتتس عتكفنتتتتتفي رففعو تتتتتتفي رملعلبتتتتتا  رتعتتتتتتب  ن تتتتتفه  تتتتتتتإ  رححتتتتتلة  ررمل تتتتتف س رحتتتتتتت  تبتتتتتين رتتتتتتتلةا أ  فن 

رمل لجتتتفي ررن تتتلتفي رمليلو تتتا رحتتتت  ت تتتلتلف رملعلبتتتا  أر  تتتلةر د و تتتا رحعلتتتب ررملحتتتفدة رحتتتت   تتتلةي 

 تت    تل  ف  فملعلبتتا  أر لطتتر تتتلررح      تف   عتتإ حو علبتتا إلافتفدً تتتإ  ف ت ا تتتلررا ح  تفي رح  تتل ل

تح  تتتتر ح  تتتتفي رح  تتتتل ل رن ف تتتتا بهتتتتف  ررحتتتتت  ت تتتتبا عىتتتتس اتتتتب ر رمل تتتتفا  بي تتتتا راتتتتليلرم رملستتتتل  ل 

بتتتتس  تتتت  رملعلبتتتتا  أر التتتتبا ط   تتتتا ت تتتتل م  تتتتلتفي رملعولتتتتتفي  فملعلبتتتتا  رتتتتت لفير قعتتتتش حو ظتتتتفم  ،تتتت  رملل 

لفتتت م رحلثفذ  تتتا رمللف تتتا  رعتف تتتا ح  تتتفي ف تتتل ل تتتتإ قعتتتش رح تتتلرري ررملحف تتتبري ررح فعو تتتفي رحتتتت  

 تتتتتتتتتلم ع تتتتتتتتتلاف  فملعلبتتتتتتتتتا حتتتتتتتتتلعم رح فذتتتتتتتتتلً بهتتتتتتتتتف  ط تتتتتتتتتف ت تتتتتتتتتلم رملعلبتتتتتتتتتفي  ف فتتتتتتتتتفدً تتتتتتتتتتإ  ف تتتتتتتتت ا تكتتتتتتتتتليإ 

تفي رملعولتتتفي رحتت  ت تتلتلف  رتلضتت إ التتبا لتكتتليإ تج لعتفي  ف تتا ن تت تت   (Groups) رملج لعتفي

رتتتتتر  لتتتتتتا  ر تتتتتب  رن حتتتتتلا عواهتتتتتف  رربترر تتتتتفي ت ليباتتتتتف  رعن تتتتتفج تج لعتتتتتا حكتتتتتر فتتتتتتا تتتتتتإ فتتتتتتفي 

رملستتتل  ل إ تنهتتتف؛ طتتت ن ت تتتلم تتتت     ن تتتفج تج لعتتتا  ف تتتا  فد  تتتفا تعتتتب  تتتتإ   حلتتتف رن تتتلتفي 

 فة رحسإ رهرو   ل فىفي ررحلافذر رحت  تلفباف حلم  أر أن ت لم   علرد تج لعا  ف ا  عب
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أر  يتتتتتترام تتتتتتتإ رح تتتتتتتفي ل تتتتتتب   ط تتتتتتف ت  تتتتتتل رملعلبتتتتتتا تتتتتتتإ  ف تتتتتت ا إلاعتتتتتت ن عتتتتتتإ ل تتتتتتلر    رن ف تتتتتتا

ر يراتتتتف  رطتتتتسح  إلافتتتتفدً تتتتتإ   تتتت  إلاعتتتت ن عتتتتإ ففعو فلهتتتتف؛ رفح تتتتلرري ررملعتتتتفة   (Events)ررح فعو تتتتفي 

يلو تا  أر  تتى حاتب  إلاعت ن  ت  رن حتلا عىتس رحعلتب ررملتلرد رمل (Market place)إلاع نتفي ف ت ا 

 عإ رحل فذ  رح ف ًب  فملعلبا.

و حوللر تتتر رعتتتب  لفكتتتفة؛   تتت   لتتتلرفب بهتتتف Blogs) طتتتسح  بفتتتته قعتتتش رملعلبتتتفي   ن تتتفج رملتتتلرنفي

 تإ رحبرر ذ رحت  حلف ع با  فحليحل رملل لع   ت ف    ل رملسليلم    رن حلا عىس ثبرً علد

رأفتتتتتتفدي رملعلبتتتتتتفي تتتتتتتإ تل  تتتتتت  اتتتتتتسر رح تتتتتتل  تتتتتتتإ رحل ب  تتتتتتفي  تتتتتت  عثتتتتتتبرج تتتتتتإ رملعولتتتتتتتفي إلاحعتررن تتتتتتا  

تعولتفي رملسل  ل إ تنهف  لا رمللربس    تجفحلهم رحليحح ا  رتجفحي رال فتلم  رن تب تو تفي 

 . لة رف ل ل  رعتف ا رملجفا حلم حل ل م رحعلن ملعلبتهم    تسليق  لتفلهف  رففعو فلهف رمليلو ا
 

 
 

 

 

 الجيل الثالث للويب في المكتبات:
 

اتتتتتتبعفن تتتتتتتف ت تتتتتتلةي رحبرتج تتتتتتفي ررحل ب  تتتتتتفي  تتتتتت  رففتتتتتتا رملجتتتتتتفحي؛ رتنهتتتتتتف تجتتتتتتفا رملعولتتتتتتتفي 

 0112و ررحتتتسو  لتتتب  تتت  عتتتفم Web 3.0أر  0,1ررملعلبتتتفي حلنل تتتر ع،تتتس رن  تتتر رح فحتتت  تتتتإ رحليتتتب )ريتتتب 

Aghaei, 2012)( راتتل رن  تتر رحتتسو راتتليلته ف تته ت   تتفي ت تتر؛ رحليتتب رحتتلح،   أر رح تتبكفي هري  

رحتتتتتت    عتتتتتإ حبررتجلتتتتتف رحلعتتتتتب  عىتتتتتس دححتتتتتا أر تعتتتتتفني رحب فنتتتتتفي  (Semantic web)و ظ تتتتتا رحلححتتتتتا رح

ررملعولتتتتتفي رمللتتتتلرفًب عىتتتتس رح تتتتبعا ق تتتتكر  ،تتتت  حاتتتتليلرتلف  ررحبحتتتت  فاهتتتتف  رت ظ  لتتتتف تتتتتإ ببتتتتر توتتتت  

رحبررتج  رت تل  لف ط عولتتفي ت  تلً حوبف ت   ربتل رنل تر تحتلة رحترطيت   ت  اتسر رن  تر تتإ رح تبكفي 

فتتتتبرد حولعتتتب  عىتتتتس ر ل فىتتتتفلهم رتوب تهتتتف تتتتتإ  تتت ا رحبحتتتت   تتتت  رملحلتتتل  رملكتتتتلن  تتت  رحافحتتتتب تتتتتإ ع،تتتس ل 

 بلرعل حوب فنفي.

 بالويخدام أجيال مااور الترك ز ف  است

 4,1  3,1ويب  2,1ويب  1,1ويب 

ح اليلرم رحش ص   رملل  ر تس  حو برجً ررحعلف ا حو برجً

 رح بد

 بطش عىس رملؤاسا  ف با 

 رمللبس

  بطش عىس رح بد  بطش عىس رملجل س

 رمل فالً  ررمللفقعا رن  ا رمللرنفي  ررحليعي  رنحلاف تإ رحل ب  في تلربس إلانترنه

 بطش عىس دعم ردتج رملحلل  تإ   بطش عىس رمل فةطا    رملحلل   عىس رتل د رملحلل    بطش 

 لفبرد

 رحل ب  في رحسط ا رحل ب  في رح  فه  رن فاًش
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تتف  تت ن رحبحتت   تت  اتتسر رح تتل  تتتإ رح تتبكفي ح   لحتتب عىتتس راتتترىف  أو  تت حفي تلتتلرفًب  عو  

ع،تتتتس عىتتتتس رح تتتتبعا تضتتتت  ه رملحتتتت ل في رحتتتتت  أد ولتتتتف رحبف تتتت   تتتت   ح تتتته؛ رعن تتتتف  لي تتتت  اتتتتسة رملب وتتتتا 

تب وا ت حت ل توت  رح لتفذج  ت   تلج ر ل فىتفي رحبف ت  ن سته  ررملعولتتفي رن ف تا  ته  ررحتت   تلم 

ف   فضر رح لفذج رملحلدً ررمل فابا حلوب ا تو    ل فىفي.  ى علف ر  ل فظ بهف  حل بر  درت 

ربتتتتل تحتتتتلا تبطتتتتش  ال تتتتفم أث تتتتفج اتتتتسر رحل تتتتتلة  تتتت  أى تتتتفا رحليتتتتب تتتتتإ رحترطيتتتت  عىتتتتس رملؤاستتتتتا 

 تتتتف با رمللبتتتتس هرلهتتتتف  رتتتتتف تب تتتتب  تتتت  عب تتتته تتتتتإ تعولتتتتتفي حو ستتتتل  ل إ تنهتتتتف تتتتتإ  تتتت ا ت ب  تتتتفي 

و ع،تتتس أن أ تتتبر تحتتتلة رحترطيتتت  اتتتل رملجل تتتس رملستتتل  ل  تتت  رن  تتتر رح تتتفني 0,1رتلربتتتس رن  تتتر لرا )ريتتتب 

ع  و تتتإ  تت ا ت تتفةطله  تت    تتفج رملحلتتل  رملعولتتتفتي  ر ةتبتتف  ق تتبكفي رحللر تتر  ىل تتف0,1)ريتتب 

ف )ريتتتب 0,1رت ب  فلهتتتف  أتتتتف  تتت  رن  تتتر رح فحتتت  )ريتتتب  و ف تتتل 0,1و  ررن  تتتر رحبرقتتتس رم تتتكر أطتتتتر ر تتتل  

رنل تتتر تحتتتلة رحترطيتتت  ع،تتتس رح تتتبد  رر ل فىفتتتته رملعولتفت تتتا رح بيتتتلً  ررحبحتتت  عتتتإ رملعولتتتتفي رحتتتت  تو تتت  

تتتف-توتتت    ل فىتتتفي  رت تتتل  لف عح تتته
 
حل ب  تتتفي رحسط تتتا ببتتتر أن   وتتتب توتتت  رملعولتتتتفي ط تتتف  تتت  ر-أ  فن

 و.0,1حل  ر رحبرقس )ريب 

ربتتتتتل رفنتتتتته حكتتتتتر توتتتتت  رحلحتتتتتلحي  ثفةاتتتتتف رحعبيتتتتتًر  تتتتت  راداتتتتتفة رحعلتتتتتب  ررحتتتتتلرةيفي إلاحعتررن تتتتتا  

ب  ربلرعتتتتل رحب فنتتتتفي  ر يراتتتتف تتتتتإ رملحتتتتفدة ررملحلليتتتتفي إلاحعتررن تتتتا رمللف تتتتا حو علبتتتتفي  تتتتتس تتتتتف  تتتتف  

رًة إلاحعتررن تتا؛ تتتإ أىتتر رحلعفتتتر ق تتكر أفضتتر هحتت  تتتإ رال تتفم أطبتتر  تت  رملعلبتتفي  تب تت  أنظ تتا إلاد

تتتس ةرر  توتت  رملحلليتتفي رن ل تتلً  رت ستتير  تجتتفة رمللحتتفعل نحتتل تعتتفرن أطبتتر  تتين رملعلبتتفي؛   ن تتفج 

رحتتتتتت  تعتتتتتين رملعلبتتتتتفي عىتتتتتس تلرىلتتتتتا رحع يتتتتتر تتتتتتإ رحع بتتتتتفي  (Library consortia)رحلج عتتتتتفي رملعلب تتتتتا 

بتتفي رحتتت  فب تتتهف  ب عتتا توتت  لالتتكفا إلاحعتررن تتا  رط   تتا ررحلحتتل في رحتتت  تلرىللتتف؛   تتف فاهتتف رحع 

 رحلعفتر تعلف  رت ع ي بحلة رملي رن في    تلرىلا رح  ل رحلفذر    رملحلل  رملعولتفتي.
 

 الجيل الرابع للويب في المكتبات:
 

 

      مرحلة انتقال محور التركيز المعلوماتي من المحتـو  المعلومـاتي إلـى كيفيـة

 :المعلوماتالوصول إلى 
 

ب أطبتتر            
 
تم رملحلتل  رملعولتتفتي  رتتسط

 
ف تل رنل تر تحتلة  ال تفم رملعولتتفتي تتإ رحترطيت  عىتس تعو

تتتم  ت عتتتإ تتتتإ رملعولتتتتفي ع،تتتس رحترطيتتت  عىتتتس تعبفتتتا ط   تتتا رحل تتتلا ع،تتتس توتتت  رملعولتتتتفي ربتتته رن فىتتتا 
 
ط

رح تتبكفي رن ل  تتا حو عولتتتفي رحتتت  تعل تتل عىتتس عحاهتتف  رتعبفتتا اتتبر راتتليلرتلف  ع تتفجً  رحاتت  ف  تت  

 ن تتتا ىل تتتلً حو عولتتتتفي تبتعتتتش  فداتتتف  عىتتتس رحتتتباذ  تتتين تع تتتى رت لتتتلم رملعولتتتتفي    بي تتتا تلحتتت  

تتتتإ تتتتتإ رحل فعتتتتر  تتتتين إلانستتتتفن ر حتتتتا قستتتتللحا  رتتتتتل عإ فاهتتتتف لىلتتتتًش تتتتتإ 
 
 فحتتتتسرفج رملل تتتتلة رحتتتتسو   ع

ف تته  ت تتف  تتت ر عتكفنتتفي ر تتلتفي تعولتتتفي ىل تتلً بتتبرجً رملحلتتل  رملعولتتتفتي عىتتس رحليتتب  ررحبحتت  

 أطتر 
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تتتف رففعو تتتا حلوب تتتا   ل فىتتتفي رح بيتتتلً رن ف تتتا  كتتتر تستتتل  ل رتستتتليلم حلوتتت  رح تتتبعا؛ 
 
 تتتر  رةتبف 

تتتس توتتت    ل فىتتتفي ببتتتر  وذهتتتف تتتتإ رملستتتل  ل هرتتتته  رهحتتت  تتتتإ  تتت ا رحلعتتتب   رحتتتسري عىتتتس 
 
تتتس رتلب رتتب 

 رن ف ا  را فج تحلة تلكفتر حلف تإ أىر رحع ر عىس توب تهف.ا فته  رر ل فىفته رملعولتفت ا 
 

  الهواتف الذكية وتأثيرها على الجيل الرابع للويب، وتطبيقاته في مجال المكتبات

 والمعلومات بعامة:
 

 لثه ثتلةً ضت  ا  ت    تم رراتليلرم ت ب  تفي رحللرتت  رحسط تا  رم تكر ررضت   ت  عتفم           

و   تتتى ت لبتتته تعتتلحي راتتليلرم رحليتتتب (Fox, 2014 %005ع تتلتف ارد راتتليلرتلف  نستتتبا  0100

 0100تتتتإ  تتت ا رحللرتتتت  رحسط تتتا عىتتتس  اتتتليلرم رحل و تتتلو تتتتإ  تتت ا رن لراتتت ب  ح تتتا  تتت  عتتتفم 

, 2015)Bosomworth( رح تتتتًر رحتتت    عتتإ رعلبفةاتتف رن  بتتا اتتتسر رن  تتر رحبرقتتس تتتإ رحليتتب؛ ملتتتف رهتت  

رتح ه  ه تإ تا يرري تعولتفت ا  عف   فاف رأدي ع،تس رعل فدنتف ق تكر أطبتر عىتس التبكفي رملعولتتفي 

   ت ف   عل لً تإ رن  فً  رأدي ع،س تاير اولط ف رملعولتفتي  رابر تلر و ف تتس   تبيإ تتإ  ت ا 

 ب  في رحللر ر  ىل فع .البكفي  رت 

حاتتليلرم رن  تتر رحبرقتتس تتتإ رحليتتب اتتل ف  تتف ح التت  ف تته أن تتتإ أاتتم رن حتتفذل رحلرضتت ا           

اتتتتتليلرم أىلتتتتتًش رحللرتتتتتت  رحسط تتتتتا  ررحل   تتتتتفي رملح لحتتتتتا  رت ب  فلهتتتتتف رحشيتتتتفدً رحلرضتتتتت ا ررملت ر تتتتتلً ح 

؛ ملتتتف أتف لتتته توتتت  لىلتتتًش ملستتتليلتاهف تتتتإ تبرنتتتا  تتت   رحل فعتتتر تتتتس رحل ب  تتتفي رحتتتت   تتتلأي ق تتتكر عتتتفم 

 فحاداتتتفة ت تتتس  لتتتلة رن  تتتر رح فحتتت  تتتتإ رحليتتتب  رراداتتتبي ق تتتكر أطبتتتر  تتت  رن  تتتر رحبرقتتتس تتتتإ رح تتتبعا 

رحع عبلت ا رحعفمل ا   ف   سبة تإ تبرنا راللحا    رحللر ر تتس   تبيإ  ررحل تلا ع،تس رملعولتتفي  

فج   تتتتت  فع  رملل تتتتتل   ررحتتتتتسو   ع تتتتته ردعتتتتتم حو ستتتتتل  ل  تتتتت  رففتتتتتا أن تتتتت له    بي تتتتتا تلحتتتتت   فحتتتتتسر

ت تتتتتتل م أفضتتتتتتتر رحب فنتتتتتتتفي  ررملعولتتتتتتتتفي رمل فاتتتتتتتبا حلوب تتتتتتا ر ل فىتتتتتتتفي رملستتتتتتتل  ل؛  تتتتتتتر رربتتتتتتتتررا رت ب تتتتتتته 

ع،تتس رحب فنتتفي ررملعولتتتفي رحتتت  بتتل  -رحتتسو بتتل  كتتلن تستتليلتف حلتتف تتتإ  تت ا رحلتتفت  رحتتسري-رملستتل  ل

  حلف  عحاهف ببر أن  بفدة ال ع،س  وذهف.

م طبيتتتتر  تتتت  نظتتتتم عدرًة  -اتتتتف  ا رحتتتتسطب -ر اتتتتسة رحل تتتتلةريربتتتتل رتتتتفن حكتتتت أثباتتتتف  تتتت   تتتتلر  ت تتتتل 

بتتر رففتتا رملستتل  ل إ  قستتللحا  فحاتتا  تتتس عتكفن تتا  تتب راتتليلرتلف تتتإ بِّ رملعلبتتفي ررملعولتتتفي  ت تتف  س 

رحل تتتتتلا ع،تتتتتتس رففتتتتتتا تحتتتتتتفدة رملعولتتتتتتتفي رمللف تتتتتتا در تتتتتر رملعلبتتتتتتا ر فةىلتتتتتتف  تتتتتتتإ  تتتتتت ا رحلرىلتتتتتتا رحتتتتتتت  

ح ظتتتتفم عىتتتتس تلبتتتتس رملعلبتتتتا  ررحتتتتسو ةرعتتتت   تتتت  تحتتتت   ه تلرف تتتته تتتتتس  اتتتتليلرم تتتتتإ  ستتتتليلتلف اتتتتسر ر

 تتت ا رحللرتتتت  رحسط تتتا  رلىلتتتًش رملح لحتتتا  راتتتل تتتتف دفتتتس رملعلبتتتفي ع،تتتس تحتتت  م ت ب  فلهتتتف رن ف تتتا 

 فحللرت  رحسط ا ملف تل ي   ه تإ ابعا أطبر     اليلرم  تس عففدلهف  ت  رحلبته ن سته تتإ عتكفنتفي 

 ت ف  س   (GPS)لبس تحل ل رمل
 
ٍّ طبير  اليتتتت

 فة  تتتتتتتتر أر  تتتتتتتتتتلرم    أو ربه  رتإ أو تكفن در تتتتب ع،س  ل 
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رملعلبتتتتتا؛ حإلفتتتتتفدً تتتتتتإ عتكفنتتتتتفي ر تتتتتلتفي رملعلبتتتتتا رملل لعتتتتتا    تتتتتف فاهتتتتتف رح لتتتتتب  رملبفالتتتتتب  ررن تتتتتلتفي 

ررحباتتفذر رح حتتيًر  ررح تتبكفي رملبىع تتا  ررحبحتت   تت  بلرعتتل رحب فنتتفي  ر تتلتفي إلاةالتتفد ررحلتتلةيب  

 ىل فع تتتتتا  ررن تتتتتلحي رح عو تتتتتا در تتتتتر رملعلبتتتتتا   حتتتتتف با رح تتتتتبا عىتتتتتس رحلتتتتتفت  رحتتتتتسري  رت تتتتتتفالً 

 ح  في رح  ل ل  ر يراف رحع ير.

 

 ش   رقم )2(: شهرة الاستجاب  السريع  QR للدخول إلى موقع الوي يبيديا العربي 

 )ةتش  الجف ا رحسب س  0105و  
 

ط ف ت ه إلاففدً تإ رحع ير تإ رحل ب  في رن ل لً  رحتت   لتبي  ت  تيلوت  رملجتفحي  رتنهتف 

  Quick)رملعبرفتا  فاتم  تجتفا رملعولتتفي ررملعلبتفي؛ تتإ ت تر راتليلرم الت ًب  اتلجف ا رحستب عا

Response code)أر (QR code)  ررحتتتتتت  رفنتتتتته بتتتتتل ر لعتتتتتبي  تتتتت  رح ف تتتتتفن  رأ تتتتتبر حلتتتتتف رحع يتتتتتر تتتتتتإ

رحل ب  تتتتفي رح تتتتلم  تتتت  رففتتتتا رملجتتتتفحي رحتستتتتلي  ا  ررحعو  تتتتا  ررححتتتت فع ا  ررملعولتفت تتتتا ر يراتتتتف  تتتتتإ 

 تتتإ رحب فنتتفي  ط تف أههتتف تتتت ر  نل
 

تف اتتفذ   تفا ع،تتس رملشيتتل تتتإ  ت ا عنلتتف  توتت  رح ت بري رحتتت  تيتتت ن ط ت

عىتس  -رحب فنفي ررملعولتفي تإ   ا ببرجً تو  رح  ًب  كفتيرر ىلفا رحلتفت  رحتسري  ف  تبر  ف تكتفن

ع تتففا توتت  رح تت ًب ع،تتس   فنتتفي تحتتفدة رملعولتتتفي  تت  فلتتب  رملعلبتتا ح تتل عإ رملستتل  ل  -اتتب ر رمل تتفا

   رحتتتسو  حتتتلد تكفنتتته رملحتتتلد تتتتإ ر تتتت رن   فنتتتفي تؤحتتت  تحتتتلة رملعولتتتتفي  رع لرنتتته  رةتتتتش رحلحتتتن

عىتتس أةفتت  رملعلبتتا  ط تتف   عتتإ راتتليلرته حوتتتل لا ع،تتس تلبتتس رملعلبتتا رن تتفص  تتفحللرت  رحسط تتتا  أر 

رحل لتتتس  جلحتتتا  تتت  رملعلبتتتا  أر رحلعتتتب  عىتتتس رملشيتتتل تتتتإ رملحتتتفدة رن ل تتتلً رحتتتت  أ تتت  ه ع،تتتس تج لعتتتفي 

 بحتت  عنهتتف رملستتل  ل  ريتتلم هحتت   حتتلةً رملعلبتتا  أر رحتتل لا ع،تتس تلربتتس قع نهتتف ت تتلم رملعولتتتفي رحتتت  

قستتتتتت  ا  تتتتتتتإ  تتتتتت ا راتتتتتتليلرم رتتتتتتفتيرر ىلتتتتتتفا رحلتتتتتتفت  رح  تتتتتتفا رحتتتتتتسري رن تتتتتتفص ح تتتتتتبرجً توتتتتتت  رح تتتتتت ًب 

 . فاليلرم رحبرنفتج رمل فاب عىس رحلفت  رحسري رملسليلم
 

     تأثيرات الجيل الرابع للويب، والهواتف الذكية، واألجهزة المحمولـة فـي مـدمات

  المعلومات

؛  تتتتتتتلثه ن وتتتتتتتا طبيتتتتتتتًر  تتتتتتت   تتتتتتتلتفي رملعولتتتتتتتتفي رحتتتتتتتت  ت تتتتتتتلتلف رملعلبتتتتتتتفي رتبرطتتتتتتتش            ٍّ
ق تتتتتتتكر عتتتتتتتفم 

 رملعولتفي؛     عههف رنل وه ق كر  ير تسبل  ع،س عتف ا  لتفلهف حو سل  ل إ؛    أتفطإ 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Ar.wikipedia.comQRcode.png
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لم رحسط تتتتتا  ر يراتتتتتف تتتتتتإ تتتتتتتتتتتتتتتتتتفةىلف  تتتتتتإ  تتتت ا أىلتتتتتًش الرت تتتتتتتتتتتتتتتتبا أر  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلرىتتتتلام اتتتتتلرج در تتتتتر رملعل

 لحا   لح تتإ  بلحتفة عىتس  تلتفي رملعولتتفي رحل و ل تا در تر رملعلبتا؛ ت تف أ تل  تتتتتتتتتتتتتتتلىلًش رملح

رحتتتت  ة تتتل  رملل لتتتتا رهتتت ايتتتفدً افذوتتتا  تتت    تتتم رملحتتتفدة إلاحعتررن تتتا رملللررحتتتا  تتت  رملعلبتتتفي  تتت  رحتتتلرا 

 نت تتتتتفة  -(Kozlowski, 2015) 0105  تتتتتا  تتتتت  رملعلبتتتتتفي حعتتتتتفم  ستتتتتب ت بيتتتتتب  تجفاتتتتتفي رن ل -فاهتتتتتف

 تتتتتتت  تعظتتتتتتتم رملعلبتتتتتتتفي لتبيع تتتتتتتا )اردي نستتتتتتتبا  (e-Books)رحلراتتتتتتتس ملج لعتتتتتتتفي رملحتتتتتتتفدة إلاحعتررن تتتتتتتا 

تتتتتتتإ توتتتتتت   %15حلحتتتتتتبر تلتتتتتتلرفًب  تتتتتت   0100 تتتتتت   %91رملعلبتتتتتتفي رحتتتتتتت  تلضتتتتتت إ توتتتتتت  رملج لعتتتتتتفي تتتتتتتإ 

رملعلبتتتتتفيو  ط تتتتتف أن ا تتتتتفد ايتتتتتفدً طبيتتتتتًر  تتتتت  راتتتتتلعفًة رملحتتتتتفدة إلاحعتررن تتتتتا   تتتتتتى عن   تتتتتم إلاعتتتتتفةري 

بتتل  -تعلبتتفي أتبيع تتا رط ل تتا تتتم ة تتلاف 01رن فةى تتا حلوتت  رملحتتفدة إلاحعتررن تتا  تت  رتتر رر تتلً تتتإ 

  اتتتسر رحعتتتتلد  تتتت  رحعتتتتفم رن تتتتف،  ف تتتتذ  رتللبتتتتس رحلةراتتتتا تضتتتتفعُ  0100فتتتف  تو تتتتلن راتتتتلعفًة  تتتت  عتتتفم 

ع ًر عىتس ر لضتفن رملعلبتفي حلوت  رملحتفدة  -  ربل أدي رحل لةري رحلع لحلى ا رحت  ت فرح فاف0105

ررحتتتتت  ر تتتتوه  (Audiobooks)ع،تتتتس رنلعتتتتفي طبيتتتتر  تتتت  اتتتتل  رملحتتتتفدة إلاحعتررن تتتتا رملستتتت لعا  -رتبريجلتتتتف

عتتتل أفتتتلا نجتتتم أبتتتبرص رحويتتت ة  رلالتتتب ا  و تتتلن درحة  رايف تتتا ق 0,2ب  تهتتتف رحستتتلب ا ع،تتتس نحتتتل تتتتإ 

 .(Kozlowski, 2015)رملس لعا 

ط تتف تع تته رحل ب  تتفي ففذ تتا رحتتسرفج رملستتليلتا  تت  اتتسر رن  تتر تتتإ رحليتتب تتتإ  تت ر  تتلةً          

ررض ا مل تر ا في رملسل  ل إ تتإ  ت ا إلافتفدً تتإ تتفةي  رملعولتتفي رحتت   ح تلر فاهتف  أر ر وعتلر 

م  رحلفذتر تتإ رحب فنت (Bookmarks)عواهف  أر ر علر حلف ع تفي تبىع ا 
 
ف؛  ر رتإ   ا رحع في اف   

و رتنهتتف (Big dataGartner IT Glossary, 2015رحتتت   تتفي   وتتق عواهتتف تحتت ل  )رحب فنتتفي رح تت  او 

رحب فنفي رحت   لم عنلفىلف تإ ببر لفبرد  رلىلًش رحش حت ا رحتت   ستليلتلههف  رتفدىلًش رحتت   تلم 

 Activity)  رأىلتتًش ة تتتل لن تت ا رن ستتت  ا (Smart watches)رةتتتلرااف؛ ت تتر رحستتتفعفي رحسط تتا 

trackers)  ررحللرتتت  رحسط تتا رت ب  فلهتتف  ر يراتتف رحع يتتر تتتإ لىلتتًش رحتتت   تتلم ةا لتتف ق تتبعا رحليتتب  

 رلىلًش رحسط ا.
 

        تطور تقنيات امتزان المعلومـات، واسـترجاعها كنتيجـة لزيـادة كاـمي البيانـات

 والمعلومات:

ضتتتتت  ا ح تتتتتت رن رحب فنتتتتتفي رح تتتتت  ا  ررتتتتتفن تتتتتتإ تبعتتتتتفي توتتتتت  رحل تتتتتلةري أن رفللحتتتتته تبرطتتتتتش          

ررحلعفتر تعلف    أنحفج تيلو ا تإ رحعفحم؛  لم تإ   حلف ر ت رن ط  في افذوا  ر ير تسبلبا تتإ 

 و    NSAتبطش رحب فنفي رحلفقس حلرفحا لتإ رح لتي لتبيكي) 0100رحب فنفي؛ ف ل رفللر    عفم 

تتتتتتتتتإ  Exabyteو2) عطستتتتتتتتف ف ه 00سو ُ  ع تتتتتتتته تيتتتتتتتتشيإرح تتتتتتتتا " لتتتتتتتتتف"  فحلح تتتتتتتتفي رمللحتتتتتتتتلً لتبيع تتتتتتتتا  ررحتتتتتتتت

 حليشيإ   Terabytesو3) تيرر  ه 011تس رحعوم   ن ف نحلف  ع،س نحل تإ   (IFLA,2013)رملعولتفي 

                                                 
(2)Exabyte (1 000 000 000 000 000 000 Bytes)  

http://goodereader.com/blog/author/michael-kozlowski
http://goodereader.com/blog/author/michael-kozlowski
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تتتم  رحلفذتتر تتتإ رملعولتتتتفي ى  تتس رحعلتتب رحتتت  ن تتتباف رحب تتب عىتتس تتتتب رحلتتفةي   
 
ح تتتس رحعوتتتم  تت ن هحتت  رحع

 اتتتت عف  ا حوتتتسرطًب رمللف تتتا  تتت  تبطتتتش رحب فنتتتفي  لرفحتتتا لتتتتإ رح تتتلتي تتتتإ رح تتتلًة  %0 كتتتفد  حتتتر ع،تتتس 

طب؛ NSA) لتبيكتتي ِّ
 
  تت   تتلم ر تتت رن توتت  رحب فنتتفي  تت  توتت  رملبرطتتش حوتتباذ   نهتتف  رتحو ولتتف و اتتف ق رحتتس

تتتتتف ت   تتتتتفي )رحلحتتتتت  ا رحت تتتتتفةط ا رحسط تتتتتاو ف  تتتتتف  عتتتتتب   فاتتتتتم  حإلفتتتتتفدً تنهف رتستتتتتليلم  تتتتت  هحتتتتت  أ  فن 

(Social Semantic Collaborative Filtering (SSCF) profile ؛ ررحتت  ت عتتإ أ حتف ي رملعولتتتفي تتتإ

إلافتتفدً تنهتتف  تت   تت ر  رتبت تتب أرحليتتفي رحب فنتتفي ررملعولتتتفي  ر تتلتفلهف  ستتب  فىتتا رتتر تستتل  ل  

 -GPS)رتلبعه رن ف،  رحسو  لم رحلعتب  عو ته تتإ  ت ا رةتبتف  افت ته رحتسري   ظتفم تحل تل رمللربتس 

Global Positioning System)   ت تتتتف    تتتتل  تتتت  ت تتتتل م  تتتتلتفي أفضتتتتر تتتتتلرذم ر ل فىتتتتفي رتتتتر فتتتتبد

 ف  ففا ع،تس عتكفن تا راتليلرم رحب فنتفي ررملعولتتفي رن  ع تا  ت  ة تل رحظتلراب  رتلبتس   ل فىتفي 

رن  ع تتتتتتا حو تتتتتتتفي  ررملجل عتتتتتتفي  ررحلي تتتتتت ذ رملستتتتتتتل بى  ن لتتتتتتتا أاتتتتتتلر  رحنهضتتتتتتا ررحل تتتتتتليب  ط تتتتتتتف 

 يق رملعولتفي ررحسوس عىس ر ل فلف.تسليلم    تسل 
 

 التوقعات المستقبلية للجيل القادم من الويب، ودور المؤسسات المعلوماتية: 
 

   املزيد م  الانتشار الستخداما  الهواتف الذكي  (1)

تتته بتتتلو  نحتتتل رملشيتتتل تتتتإ  اتتتليلرم رح فعتتتر حوللرتتتت  رحسط تتتا  تتت  عنجتتتفا تتتتف  رحلرضتتت تتتتإ  أن ا تتتفد تلى 

ر عتتإ  تتتب   نب تتب ف تته تتتإ تلتتفم تتتتإ  تت ا رحليتتب  رتتتإ رحلرضتت  أن توتتت   اتتليلرتفي تلجتته قع تتل 

 اليلرتفي رحستف  ا حوليتب  ررحتت  رتفن رملستل  ل  بتسا فاهتف رحع يتر تتإ رن لتل  ت  رحبحت  ررحل تلا 

عولتتتتتفي ررملعبفتتتتا رحتتتتت   ب تتتتب  تتتت  تححتتتت ولف  ررحتتتتسو  ستتتتللىب ت تتتته رطتستتتتفا رمللتتتتفةري رح اتتتتتا ع،تتتتس رمل

 حاليلرم ت   في رحليب.

 التاول ف  تقنيا  الويب م  )الجذب( إلى )الدفع(: (2)

ف أطتتر هرتفج  ربتلًة  ف أن رحل تلة رحعبيتر رحتسو    لته ت   تفي رحليتب  جعولتف تتلةيج ت تإ رمل  ظ تتلةيج ت

ه  رن  لري رحع  وا  ل ل م رملعولتفي رحت  نحلف  عحاهتف  ت  رحلبته رمل فاتب  درن أن  عىس أن تي ل 

ن تتتتتلم نحتتتتتإ  فحبحتتتتت  عنهتتتتتف   ح تتتتت  ت تتتتتلم عح  تتتتتف  تتتتت   تتتتتلةً  وتتتتتلا راتتتتتلرذر تعولتفت تتتتتا ت تر تتتتتا حلوب تتتتتا 

ر ل فىفت تتتتف  ريكتتتتلن درةنتتتتف أن ن تتتتلم  فتيتتتتفه رح تتتتبرة رمل فاتتتتب   تتتتفج عىتتتتس رحبتتتتلرذر ررمل تر تتتتفي رمليلتتتتفًة 

 عىس اسر رحللىه    ت   في رحليب أنه  وBuytaert (4" ف لفةي" لتا عح  ف  ربل أ وق رمل 

 

                                                                                                                        
(3)Terabyte (1 000 000 000 000 Bytes) 

رحع  با رحت  تعلبر رملستلحا عإ نحل تو لن تلبس عىس  (Drupal)ال تؤاس البطا "دةرافا"  (Dries Buytaert)اف لفةي" و"دةر ش 4)

 .(Prestipino, 2014)تإ رملفذا أح  تلبس ريب    رح  ا  سب  %00رحليب؛ تنهف 

http://buytaert.net/the-big-reverse-of-the-web
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    ت    حتل  تت )رن تساو رن لتل رحتسو  بسحته و5) (from pull to push)تحلا تإ )رن سا ع،س رحتلفسو 

رملستتل  ل حول تتلا ع،تتس رملعولتتتفي رحتتت   حلتتف  عحاهتتف تتتإ رحليتتب      تتف )رحتتلفسو اتتل أن  تتلفس ح تتف رحليتتب 

تتتتف  تتتتفن ولا رملعولتفت تتتتا رحتتتتت  نحلتتتتف  عحاهتتتتف  تتتت  رحلبتتتته ررملكتتتتفن رمل فاتتتتب    تتتت   للبتتتتس أن  عل تتتتر  تو فذ ت

اتتتتتسر رن  تتتتتر رن ل تتتتتل رحتتتتتسو نست تتتتتبفه  تتتتت ا رحع تتتتتب اتتتتت لري  نل تتتتفا تتتتتتإ )رن تتتتتسا ع،تتتتتس رحتتتتتلفسو  تتتتت  

ر عتإ ل تلرج حلحتبر ط تبعا رملتفج  رح فدتا  حلنل ر تإ قعلة التبعا رحليتب ع،تس  و  تا رححتلةً قع تل 

أر رحعلباتفج رحتت  نعل تل عواهتف ق تكر   تلو  رحع  تف ح نكتفد نلتسطباف عح عهر ر ت باه أر رن  عته ع تتف 

 ي. لتفلهف رحت  أ بحه تإ رملسو ف

راتت  التت  ف ن تتف نعتت ب رح تتلم ق تتفذب اتتسر رملستتل بر؛ ع تتلتف نلو تت  ةاتتفحا ل حتت ا تتتإ  تت ا الرت  تتف 

رحسط تا تتسطبنف   لرع تل رحست ب  رت ف تت ر رحب وتا   تفج عىتس تبت بتفي رحستت ب رحتت  اتبق رأنجشنفاتف تتتإ 

اتتسر رن  تتر  علبتر تتتإ لت وتتا رملبعتتًب ح   تتس  (Facebook) ت ا رحلتتفت  رحتتسري  ط تتف أن "فتت س  تتلد" 

ً حكتتتتر فتتتتبد  حتتتتلةً ل حتتتت ا   ح تتتت  ت ع تتتته تتتتتإ تتبتتتتس  رح تتتتفدم؛ فلتتتتل   تتتتلم مل تتتتترط ه تعولتتتتتفي ُتعتتتتل 

رملستتلجلري رن ف تتا    تتلبفذه رأبفةاتته عىتتس توتت  رح تتبعا؛ عح أن ريتتب رملستتل بر رح بيتتب بتتل ت تتلم 

 حو  تتتتتع ي رحتتتتتت  بتتتتل تلرىل تتتتتف؛ طتتتتت ن ت تتتتتلم ح تتتتتف ت ف
 

 تتتتت ر ح تتتتف أطتتتتتتر تتتتتتإ هحتتتتت  ع تتتتتلتف ت تتتتلم ح تتتتتف  وتتتتتلح

رحتتب  ي رحبل وتتا عن نحتتإ أ    تتف  تت  رحل تتف   ب ول تتف  أر رح  تتفد  رح بيبتتا رمل فاتتبا ح تتف ح ضتتفج رحو وتتا 

 بهف  تى  لم تبت ب   ا ا ب  ل وا.
 

 :تخط  حاجز اختالف اللغا  على الويب (3)
 

 %5تتتإ رمل  تتظ أنتته عىتتس رحتتب م تتتإ أن  تتتإ  لحتتل  رحواتتا إلانجوي  تتا  تت  رحعتتفحم رح تتلم رواتتا أر،تتس اتتم 

ف تتذ تتتإ رحب تتب حتتليهم بتتلًة عىتتس فلتتم توتت  رحواتتا   %00ف تتذ تتتإ اتتكفنه  رأن ا تتفد ت تتل بري  تت ن 

تتتتإ تحلتتتل   %55ف ن تتتف ن  تتتظ  ا تتتفن توتتت  رحواتتتا عىتتتس تحلليتتتفي رحليتتتب عهر تتتتف عو  تتتف أن نحتتتلر تتتتإ 

ف تتتذ تتتتإ  %1,9حليتتتب تعلتتتلا  لوتتت  رحواتتتا   فمل فةنتتتا  واتتتفي أ تتتب  رفحعبا تتتا رحتتتت  ت تتتكر نحتتتلر تتتتإ ر

تج تتتل  تتتتف  علتتتب عىتتتس رحليتتتب  رتتتتس رحعوتتتم  تتت ن رحعتتتفحم  لحتتتل    حتتتل تتتتإ اتتتبعا  ح  حاتتتا تيلو تتتا 

ر  يتتتر تلتتتلران تتتتتإ  %91رح تتتلم فتتت ن 
 
تتتتإ تحلتتتلرة تستتتت  ب عو تتته ع تتتب حاتتتفي ف ذ؛ف حلتتتتل  رحليتتتب عه

 ,Mercado)ملستتليلتا ف تته  ت فةنتتا  لعتتلرد رحستتكفن رحتتس إ  لحتتلثلن  لوتت  رحواتتفي   تت  رحواتتفي ر

   ربل أدي تو  رحظفاًب ع،س  للة رتجفة ررض  عىس رحليب  سعس ع،س تي ي  فىش رحواا  (2014

 

                                                 
بهسر رحللىه أنه رحلحلا تإ رحبح  عإ رملعولتفي ررحت  الذهلف  فن سا  ع،س رحلفس ره  دفس رحليب عح  ف  فملعولتفي  و رمل حلد5)

 و.(Buytaert, 2015رمل فابا درن رن فىا حوبح  عنهف 
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رحترى تا تتإ  رح لةيتا رعتكفنتفيربل  لبي  لردة هح     رحلبه رن ف،   تإ   ا ت ب  في رحترى ا 

 .و6) ر رحلفت  رحسري  ا رفتير 

رحتتتتسو يهتتتتل  ع،تتتتس  و7) ط تتتتف أعو تتتته "ىلىتتتتر"  تتتت إ اتتتتسر رحللىتتتته عتتتتإ )تحتتتتفح  إلانترنتتتته حواتتتتا رحل ل تتتتاو

و   تتتف ت تتتكوه 0102تو تتتلن تستتتليلم ا تتتلو ىل تتتل حاتتتليلرم رحليتتتب تتتتس  وتتتلا عتتتفم ) 511رىلتتتسرا 

في ت تتتتر توتتتت  رحللىلتتتتفي تتتتتإ ع تتتتففا تعولتفت تتتتا افذوتتتتا  راتتتتفح بس فتتتتبص تستتتتلي  ا ىل تتتتلً حو ؤاستتتت

ر تتتإ  رملعولتفت تا  رالتتبرفي  تتلتفي رحللرتت  رح  فحتتا؛ رايف تتا تتس تتتف ررىللتته توت  رملؤاستتفي تتتؤ ب 

ٍّ    رح  ل  دفعلف ع،س رحللىه ع،س لالر  رن ل لً رن حبا    أتتفطإ أ تب  حارحته نفت تا 
تبف ؤ تحى  

 تإ رحعفحم.

ملعولتتتفي ررحعتتتفتوين بهتتتف  تتت  رتعلبتتر رتتتر توتتت  رحل تتلةري رحلرعتتتلً تب تتتًب  تتتلرة طبيتتر رففعتتتر ملؤاستتتفي ر

رن  تتتر رح تتتفدم تتتتإ رحليتتتب درة اتتتلكلن  ففبتتته رراتتتعا عهر تتتتف ت ع تتتف تتتتإ تجتتتفةرً رحل   تتتفي رححتتتفعلً  

ررحلايتترري رحتتت  أالتتفةي عحاهتتف اتتسة رحلةراتتا تتتإ  تت ا ت ا تتر رحلرةاتتين  ت فههتتف  تت إ  تتبرتج إلاعتتلرد 

تتتتتفي  رهحتتتت   تتتتتى تتتتتل عإ رملؤاستتتتفي لرتتتتفد ا  ررحلتتتتلةيب أث تتتتفج رن لتتتتتا  تتتت  تجتتتتفا رملعلبتتتتفي ررملعول 

رملعولتفت تتا ررحعتتفتوين بهتتف تتتإ ت تت ير توتت  رحل   تتفي  تت  دتتتج  بررلهتتف ر تتلتفلهف رتحتتفدةاف رملعولتفت تتا 

تتتف  رمليلو تتتا   حلليفلهتتتف؛ حلكتتتلن تللرف تتتا رتلف تتتا درذ تتتف تتتتإ  تتت ا رحليتتتب رن ل تتتل  رحتتتسو  لعتتتب  هرت ت

هتف تتإ  ت ا تستليق رملعولتتفي  رت تل م  تلتفلهف  عىس ات في ر ل فىفت تف رملعولتفت تا  ري تلم تتف  وب ا 

ررحبتتتتت   نل تتتتتف ي حو عولتتتتتتفي   تتتتتف  للرفتتتتتق ر  ل فىتتتتتفي رح بيتتتتتلً حكتتتتتر فتتتتتبد تتتتتتإ رملستتتتتل  ل إ ق تتتتتكر 

 ع تتنهم عىتتس تح  تتق أاتتلرفلم  رعنجتتفا أع تتفحلم  ع تتفجً عفح تتا  ررتيتتفه رح تتبرةري رححتتفذبا رملبن تتا عىتتس 

 . ولا تعولتفت ا رفف ا رت فابا راو  ا

 

 

 

 

 

 

                                                 
ف   إ ت ب  في رحلفت  رحسري  ري لم ع (Google Translate)و ت ر ت ب ق "ىلىر" حوترى ا 6) تكفنفي رحسو  للرفب تجفن 

 حاا تيلو ا. 11رحترى ا رح لةيا  ين 

) Indian Language Internet Alliance (Chawla, 2014).7( 
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 المصادر:
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