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 والتكويً يف دلال علوو املعلومات والتوثيق يف الوطً العربي الّتعليه
 بني املوروخ واحلديح وأدلة الكفاءات املهيية

 مختار بن هندة .د .أ

 حامٗت مىىبت، جىوـ

 مٗهض ٖلىم اإلاٗلىماث والاجها٫ بجامٗت بىعصو، ٞغوؿا

 ص:ّخلامل
 ٓمت خى٫ الاو٩ٗاؾاث التي جدضثها ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماثجخٗضص الُىم ألاصبُاث وجخىالى الضعاؾاث بىجحرة مىخ

ها٫ 
ّ
  .ٖلى جغ٦ُبت اإلاجخمٗاث اإلاٗانغة وهٓم حؿُحرها اإلاىعوزتوالاج

ّ
غا بةصعاج ولٗل مً ؤبغػ هظه اإلاجاالث جإز

تله الُىم مً ؤهمُت  هى مجا٫ الخىز٤ُ واإلاٗلىماث إلاا الّخ٨ىىلىحُاهظه  ُّ ٢هىي في جدضًض ع٧اثؼ  اؾتراجُج

 .الخىمُت الكاملتصٖم خهاص و الا٢

ُّ اهُال٢ا مً هظه الٟغيُت التي جىاولتها ٖضًض اإلاىخضًاث والّض  ولي إلاخابٗت ت ٖلى اإلاؿخىي الّض عاؾاث الٗلم

إلاٗاًىت  غ، هسهو هظه الىع٢تّخُىٍوال ثًدضخّ وؤؾالُب بصعاحها يمً اؾتراجُجُاث ال الخانلت الخٛحراث

ت  ه٣ُت ُّ ت مً مجمل الى٣اٍ التي حؿاؤؾاؾ ت الازخهام في ٖال٢خه م٘ اإلاٗٞغ هم في بٖاصة الىٓغ في هٍى

وه٣هض بظل٪ اهٟخاح ، ؤو اإلاخٟاٖلت مٗه مً هاخُت ؤزغي به  بُتجغ ملت مً هاخُت وم٘ الازخهاناث اإلاالكا

م٘ وا٢٘ ؾى١ الكٛل الٗغبي والٗالمي  ومضي جٟاٖله، اإلاجا٫ ألا٧اصًمي للخىز٤ُ واإلاٗلىماث ٖلى اإلادُِ اإلانهي

٣ٞض ؤٞغػث ج٣ىُاث اإلاٗلىماث الُىم  .الخإ٢لم م٘ اإلاخٛحراث الخ٨ىىلىحُت والا٢خهاصًت التي جدضصهه ٖلى ٢ضعجو 

 
ّ
لذ وال جؼا٫ في الٗالم مىاهج صعاؾُت حضًضة وازخهاناث مهىُت مدضزت واؾتراجُجُاث قغا٦ت مسخلٟت ق٩

ُّ الٗغبي ػزما مً الخىا٢ًاث والخ٣اَٗاث بحن اإلاٟاهُم اإلاهُلخُت والازخهان ُّ اث اإلاهى ت اعاث ال٨ٟغٍّ ت والخ

ُّ واإلاىاهج التربىٍّ  ت في الٗالم الٗغبي وججٗل ؽ الٟىاع١ ال٣ُغٍّ ٧ل هظه الخىا٢ًاث مً قإجها ؤن ج٨غّ  .تت والبدث

 ُّ ُّ ت والخّ مً ٢ُإ اإلاٗلىماث والاجها٫ مجاال جى٣هه الكمىلُت في اإلاٟاهُم الٗلم اث واإلاىاعص ٩امل في اإلاىهج

ُّ الخّ    .تُب٣ُ

 الُت:ى م مٗالجت هظه اإلاؿاثل مً زال٫ التر٦حز ٖلى الى٣اٍ اإلاجخو 

  ُّ ُّ ت الجضًضة الىّ الازخهاناث اإلاهى  اججت ًٖ ج٣ى
ّ
 ،هترهذها٫ وقب٨ت ؤلا اث اإلاٗلىماث والاج

  ت في مؿاًغة هظه الازخهاناث الجضًضة وجدضًث اإلاىعور مجها جماقُا م٘ ُّ الّخٗلُمصوع البرامج

 ،م٣خًُاث ؾى١ الكٛل

  الخّ الٗال٢ت ُّ   واإلانهيّ  يّ الّخٗلُماإلاجالحن  ت بحن٩امل
ّ
ُّ مً زال٫ ؤصل  ،تت ال٨ٟاءاث اإلاهى

  ت٢غاءة في وا٢٘ الا ُّ  .ىز٤ُ واإلاٗلىماثالٗغبُت وآٞا٢ها في مجا٫ الخّ  ؾتراجُج

 فتايية:املكلنات ال
 ، ٖلىم اإلاٗلىماث والخىز٤ُ

ّ
ًوالخّ  الّخٗلُم، ها٫مهً اإلاٗلىماث والاج  ، ٩ٍى

ّ
ُّ ت ال٨ٟاءاث اؤصل  .تإلاهى

**--** 
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 مقدمة
ُّ  دضزا الُىمؿخلم ٌٗض م اث اإلاٗلىماث وصوعها في بٖاصة نُاٚت اإلاٟاهُم الخىى في مجا٫ ج٣ى

 
ّ
ُّ ها٫ مً خُث البرامج الخوالخهىنُاث اإلاخٗل٣ت ب٣ُإ اإلاٗلىماث والخىز٤ُ والاج ب ُّ ت ؤو الخّ ضٍع ت ٛحراث اإلاهى

 عاؾاألاصبُاث والّض  ٞجّل  .التي هخجذ ًٖ اؾخسضامها
ّ
٣ت باإلاىيٕى ٢ض ؤَىبذ في ؾغص مؼاًا هظه ث اإلاخٗل

ُّ ال ُّ ، اثخ٣ى  .مجهات والتربىٍّ ت وحٗغيذ إلاسخل٠ ؤوحه اؾخسضامها في ٧اٞت ٢ُاٖاث اإلاجخم٘ وزانت الٗلم

هظه الٓاهغة م٘ مسخل٠ ال٣ُاٖاث ى لب في ج٣ُُم ؤلاياٞاث والخٟاٖالث اإلايؿىبت ٞالخجضًض الُىم ٨ًمً

ت مجها تُىّ والخّ  مّى مً الىّ صعحت  واإلاهىُت، لبلٙى الخُاجُت، ال٨ٍٟغ  ٞال ق٪ الُىم في ؤّن  .ع للمجخمٗاث البكٍغ

هظه الثىعة الخ٨ىىلىحُت للمٗلىماث ٢ض عسخذ الضٖاثم الثابخت للثىعة اإلاجخمُٗت الثالثت التي ؤٞغػث ما 

ت،  ٌٗٝغ بمجخم٘ اإلاٗلىماث ل٨ً ًب٣ى ؤن  .ب٣خهبٗض الجهًت الهىاُٖت واإلاجخمٗاث الؼعاُٖت التي ؾواإلاٗٞغ

ت في مىاهج ٖمل ال٣ُاٖاث الخُىٍّ يمً  بلى مضي اهضماج هظه الخ٣ىُاث، هظه ؤلاٞغاػاث في زًّم ، هىٓغ

 
ّ
٤ م٣خًُاث اإلاجخمٗاث وصعحت امخال٦ها والخم٨ ً مً ٢ضعاتها اإلادضزت إلاىا٦بت اإلاؿحرة الخىمىٍت الكاملت ٞو

 .الكغا٦ت واإلاىاٞؿت التي جٟغيها الٗىإلات الُىم

ؿإ مجا٫ ، هٓغا الل٨ً
ّ
هظا الخدلُل لضوع ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث وحكٗب زىاًاه، ه٣خهغ في هظه الىع٢ت ح

 في بىاء مجخم٘ اإلاٗلىماث ٖلى التر٦حز ٖلى ٢ُإ ٧ان مً الًغوعي ؤن ٩ًىن ؤخض ؤهم ال٣ُاٖاث الغاثضة

ت هى  ٞما .بيُت مخ٩املتباٖخباعه  ٢ُإ اإلا٨خباث والخىز٤ُ واإلاٗلىماثهى ها بَال٢ا، و ، بن لم ه٣ل ؤهّم واإلاٗٞغ

في بلىعة ألاصواع الجضًضة للمٗلىمت بىنٟها ؤصاة مدىعٍت للخُىع والىمى؟ بل ٣ُإ الضوع الظي لٗبه هظا ال

٤ في جدضًض ع٧اثؼ البيُت الجضًضة لىٓم اإلاٗلىماث  هل ٧ان زمت ٞٗال صوع خ٣ُ٣ّي  لهظا الًٟاء اإلاٗغفي الٍٗغ

ُّ ؤلا ُّ و ُت اإلاٟخىخت واإلاىػٖت؟ ت والكب٩اث اإلاٗٞغل٨تروه ت ٖلى هظا ال٣ُإ مً زال٫ ما مضي الخإزحراث ال٨ٗؿ

  اإلاّض 
ّ

هل في طل٪ تهضًض ؤم بزغاء ألخض ؤ٢ضم و الٗاعم لخ٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث ٖلى ٧اٞت ألانٗضة؟  مىليّ الك

 ُّ ُّ الازخهاناث اإلاهى ُت واإلاو ت مىظ ؾىمغ وبابل؟ ت واإلاٗٞغ ص الُىم الًىابِ اإلاٗٞغ دضَّ
ُ
هىُت لهظا ال٣ُإ ٠ُ٦ ج

اث٠ ومجاالث الازخهام الجضًضة التي ؤزًّم  في ٞغػتها قب٩اث اإلاٗلىماث هظا الؼزم الهاثل مً اإلاهً والْى

 الخضًثت؟

 
ّ
مً ٗمل ٖلى جىاو٫ اإلاؿإلت هظه الىع٢ت، ٞؿىخضوص  ٣ت ٖلى ٧ل الدؿائالث فيوبط جهٗب ؤلاحابت اإلاض٢

 
ّ
اإلا٨خباث والخىز٤ُ واإلاٗلىماث وبجاختها  بمجا٫طاث الّهلت  َبُٗت الازخهاناث الجضًضةىض ٖ ٠زال٫ الخى٢

غها ٖضًض ال٨ٟاءاث اإلاهىُت والازخهاناث الٗلمُت ألازغي  هترهذٖلى قب٨ت ؤلا  ٦ما  .٦سضماث حؿاهم في جٍُى

 ُّ حضًضة تهضٝ بلى جىخُض اإلاٟاهُم بحن ال٣ُاٖحن اإلانهي ت ؾجر٦ؼ ٖلى ْاهغة ؤصلت ال٨ٟاءاث اإلاخسههت ٦أل

اؾدكغاٝ الىا٢٘ مداولت لهظه اإلاؿإلت بجىاولىا  وؾىسخم .ج٩امل اؾتراجُجُاث الٗمل بُجهماجد٤ُ٣ و  يّ مالّخٗلُو 

 ، الٗغبي وآٞا٢ه في الخٗامل م٘ هظه اإلاخٛحراث اإلاهىُت والٗلمُت
ّ
ٗا إلاىا٦بت اإلاؿحرة الٗاإلاُت الكاملت في هظا جُل

 .هااإلاجا٫ الخُىي الخؿاؽ ال٢خهاصًاث الكٗىب وهمىّ 
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 ي التوثيق واملعلومات : دلال إقصاء أو دعه ألخصائّيىنرى كة اإلشب .1

داث اإلاجغصًض  ٖىيا ًٖ  ٨غّ الخهٍغ
ّ

ُّ عة لخمجُض الك حر اإلاٗلىماث امخضاح ت و ب٨ت الٗى٨بىج او٩ٗاؾاتها ٖلى جٞى

ت بل اإلاىنلت بلحها، ؾىدوحؿهُل الّؿ   ت بُٛت الخّ ه٣ضًّ ىاو٫ اإلاؿإلت مً ػاٍو
ّ
ُّ بٌٗ الخ٣اث٤ التي ىض ٖ ٠ى٢ بتها ٚ

ُّ  .كتها الضعاؾاثالخدالُل وهّم   ٞلئن ٞايذ ال٨خاباث بالىانٟاث ؤلاًجاب
ّ
م مً قإن قب٨ت ت واإلاضاثذ التي حٗٓ

تالازخُاعاث الا  ال٣ٗى٫ واؾخدىطث ٖلى حّل  وججٗل مجها ْاهغة سخغث ؤٚلب هترهذؤلا  ُّ ٓم في بىاء الىّ  ؾتراجُج

 هةّن هظوؾُلت وخُضة لالجها٫ والخىانل، ٞو  ٦مهضع عثِسخي للبدث وؤزظ ال٣غاع ، الخضًثت للمٗلىماث

ب٨ت 
ّ

الخ٣ُُم واٞترايُت ت الجىصة ونٗىبطاث الّهلت ب٠ًٗ  لم حٗض ٢اصعة ٖلى بزٟاء حىاهبها الؿلبُتالك

٣ضان الؿُُغة ت ضًمىمالاإلاغاح٘ ووؿبُت  حرها مً ؤلازٟا٢اث ٦ٗضم الخد٨م في الخض٤ٞ اإلاٍٟغ للبُاهاث ٞو ٚو

ُّ ٖلى ال٣غنىت ؤلا ل٨ً ٧ل هظا لً  .(2002خ٣ى١ اإلاالٟحن )بُىف، اهتها٥ ت وجغوٍج اإلاُُٗاث الؼاثٟت و ل٨تروه

ل، الخ٣ُ٣ت الثابخت باٖخباع قب٨ت ؤلا ًٟىّ  ، آلان ؤضخم عنُض وزاث٣ي في الٗالم بلى خّض  هترهذض، وبلى و٢ذ ٍَى

 ُّ م ؤن ؤلا٢غاع بهظه الخ٣ُ٣ت ٌك٩ل باليؿبت للٗضًض ٖىهغا ؾلب ُّ ٚع م في تهمِل الضوع ا لُاإلاا ؾاها بياٞ

تها الكب٨ت مىظ وكإتهاُىّ ي اإلاٗلىماث والخىز٤ُ في مؿحرة الخّ ألزهاثحّ  الُبُعيّ   بال ؤن الخُإ .ع التي ٖٞغ

ًّ ، ي اإلاٗلىماث والخىز٤ُال ٨ًمً في تهمِل الكب٨ت ألزهاثحّ الّغثِسخّي  عها هاالء ٣ت التي َىّ ُّ بل في الىٓغة ال

اء بيافي للمٗلىماث ًىؾ٘ ع٢ٗت البدث ًٖ وا٢خهاعهم ٖ، في جٟاٖالتهم م٘ الكب٨ت لى اٖخباعها مجغص ٖو

حرها بىاؾُت آلالُاث الخ٣لُضًت ٧األعنضة الىزاث٣ُت الىع٢ُت و٢ىاٖض البُاهاث اإلادلُت  البُاهاث التي اٖخاصوا جٞى

  ؤولى الخضماث،٧اهذ  هترهذمدغ٧اث البدث ٖلى قب٨ت ؤلا ، وهى ما ًّٟؿغ ؤّن ؤو اإلاباقغة ٖلى الخِ
ّ
ها ولٗل

لت ٢بل ؤن ج٨دك٠ ما  الىخُضة، التي ٦ثٟذ مغا٦ؼ الخىز٤ُ واإلاٗلىماث واإلا٨خباث مً اؾخسضامها إلاضة ٍَى

اث٠ الخّ ٖت ومخّٗض مً زضماث مخىىّ ها وعاء ُّ صة جخُاب٤ م٘ َبُٗت الْى ُّ ىز٣ُ ت ٧الٟهغؾت ت واإلاٗلىماج

حرها  .والخ٨ك٠ُ والخىػَ٘ الاهخ٣اجي للمٗلىماث وبىاء اإلا٩اهؼ آلالُت ٚو

 ج هترهذقب٨ت ؤلا  الىا٢٘ هى ؤّن ٞ
ّ
ًاء قاؾٗا مخدغ٧ا مً الخضماث ، الُىم هٓاما مخ٩امال للمٗلىماث لمث ٞو

ُّ اإلاخىىّ  ان ما قملذ في َ  ٣لُضًّ اتها مجمل الخضماث الخّ ٖت التي ؾٖغ
ّ
بياٞت ، بالبُاهاث واإلاٗلىماث ٣تت اإلاخٗل

  .تبلى جل٪ التي ؤٞغػتها ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث والاجها٫ الخضًث
ّ

ت الخانّ غ٧اث الخّ و٢ض ٧اهذ الك ا٢ت بلى ت ؾبّ جاٍع

اث ؤٖمالها ُٟها في ٧اٞت مؿخٍى مذ لؼباثجها ٞما مً قغ٦ت الُىم بال و٢ّض  .امخال٥ هظه الخ٣ىُت الجضًضة وجْى

زضماث جىز٣ُُت هامت مً ٢ىاٖض بُاهاث ٖلى الخِ، ووزاث٤ وجُب٣ُاث مخٗضصة الىؾاثِ خى٫ مىخىحها 

ُّ الخّ   (LAN/Intranets)ٞٓاهغة الكب٩اث اإلادلُت  .وزضماث اجها٫ وجىػَ٘ آلي للمٗلىماث اثجاعي، وبغمج

ت  وهٓم الخهٝغ  (Groupware)والٗمل اإلاكتر٥ الاٞتراضخي  (Workflow)وزضماث خىؾبت ؤلاحغاءاث ؤلاصاٍع

حرها مً الخضماث ؤلا (Electronic Document Management Systems)في الىزاث٤  ل٨ترووّي ؤلا ُّ ل٨ترٚو ت وه

ُّ عة التي حكمل الُىم ٧اٞت ال٣ُاٖاث الخانّ اإلاخُىّ   عث بٟٗل الّض جُىّ ٢ض ت، ت والٗمىم
ّ

غ٧اث ٞ٘ اإلاخىانل للك

ُّ عي ألاحهؼة ؤلااإلاخٗا٢ضة م٘ مغا٦ؼ البدىر ومهىّ    .تل٨تروه
ّ
ُّ خحّ  صون قّ٪ ه وفي هظا ٧ل اث ز ٦بحر مً الخهىن

ُّ الخّ   ىز٣ُ
ّ
ُّ غ ًٖ اإلاؿاهمت في نُاٚتها وجُت التي جإز غها ؤزهاث ه لظ .ى اإلاٗلىماث والخىز٤ٍُى

ّ
 مً البضًهيّ ل٪ ٞةه

ُّ ىز٤ُ واإلاٗلىماث ٖىهغا زاهىٍّ ؤن ًب٣ى ٢ُإ الخّ  وال ًؼا٫ هظا  .صةوزضماتها اإلاخّٗض  هترهذت قب٨ت ؤلا ا في صًىام٨ُ
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م جُىّ الترصّ  ُّ ع ألاهٓمت ؤلاي باعػا بلى الُىم ٖلى اإلاؿخىي الٗالمي ٚع ٗمل بمبضؤ ت مً هٓم مدىؾبت حل٨تروه

ُّ بلبُاهاث ا ٨ك٠ُ واؾترحإالٟهغؾت والخّ  ُّ اث البدث الخّ دؿب زىاعػم ت بلى هٓم حٗمل ٖلى زىى ٚماع ىز٣ُ

 
ّ

ُّ ب٩اث الّض الك ً ماإلا٣خبؿت  (Ontologies)هُىلىحُاث واؾدىاصها بلى جهامُم ألا  (Semantic Networks)ت الل

  .جغ٦ُباث اإلا٩اهؼ
ّ
ل، ي اإلاٗلىماثحّ ٣حن وؤزهاثوفي هظا ٦ؿب بيافي للمىز مَّ

َ
٣ا  ًا

َ
ل
َ
إلاكاهضة ؤن ٩ًىن ُمىُ

تُىّ خُا٫ هظه الخّ  الاؾتراجُجيّ هم وبٖاصة جمى٢ٗ، الصخىة اإلاغحىة ألهل الازخهام  .عاث الجاٍع

 ُّ ي اإلاٗلىماث والخىز٤ُ مً ألزهاثحّ  ت وهظا الاوسخاب اليؿبيّ ولى هٓغها بلى ؤؾباب هظه الؿلبُت الٗمل

 ٍاصّي وع الغّ ٗبىا ُٞه الّض مجا٫ ٧ان مً الًغوعي ؤن ًل
ّ
 في ٩ُىلىجيّ ٠ ٖىض الٗىهغ الّؿ ، لخبحن لىا، صون الخى٢

 ُّ  الخهضي الخل٣اجي ل٩ل حضًض مدضر، ؤن وؿبت ٦بحرة مً اإلاؿاول
ُ
ل٣ى ٖلى ٖاج٤ ؤصخاب الازخهام ت ج

اث ألاخضار مً ؤحل جثبُذ ؤصواعهم ججاه الخُىعاث الخانلت ف ي ؤهٟؿهم لٗضم مخابٗتهم اإلاؿخمغة إلاجٍغ

 وهى  مدُُهم الٗملي،
ّ
الم مً اخخال٫ هظه ألامغ الظي م٨ المُت وؤلٖا ً بٌٗ الازخهاناث ألازغي ٧اإٖل

ت  واإلاالمت .والخىز٤ُ ي اإلاٗلىماثاإلاىا٢٘ الغاحٗت باالؾخد٣ا١ بلى ؤزهاثحّ  ُّ هاالء  اإلاىحهت هىا بلىالّغثِؿ

ُّ ألا  وال٣ضعاث اإلاهىُت في بىج٣ت اإلا٨خباث ومغا٦ؼ صهم في الخهغ اإلاٍٟغ لل٨ٟاءاث الٗلمُت ج٨مً في حكّض ن حزهاث

صون الٗمل ٖلى اإلاكاع٦ت في تهُئت البُاهاث ، الخىز٤ُ مً زال٫ ٖملُاث الٟهغؾت والبدث واؾترحإ اإلاٗلىماث

غ الىؾاثل واإلاىاهج وال٨ٟاءاث اإلاخُدت لظل٪ لضي، وطل٪ وجدمُلها ٖلى الكب٩اث م جٞى ٢ض و  .ٖضص ٦بحر مجهم ٚع

  جّم ٧اهذ الىدُجت ؤن 
ّ
ي اإلاٗلىماث في هظا اإلاجا٫ ب٣ضعاث مهىضسخي ٣حن وؤزهاثحّ اؾدبضا٫ ٦ٟاءاث اإلاىز

ُّ الخىاؾِب وؤزهاثحّ  الم ُّ ي ؤلاٖالمُت، وفي خاالث ؤ٢ل بسضماث ؤلٖا ٟغ٢ت حن، صون الٗمل ٖلى الخّ حن والاجهال

مُت وؾُُغتها ٖلى ٢ُإ ومً هىا ًم٨ً ؤلا٢غاع بٗىصة حضًضة بلى "ص٦خاجىعٍت" ؤلاٖال  .بحن ألاحهؼة ومدخىٍاتها

 ُّ ُّ  .اثاإلاٗلىماث والخىز٤ُ ب٩ل ما ًدمله طل٪ مً ؾلب اث ٨ٞثحرا ما هالخٔ ٖضًض الى٣اثو في بٌٗ البرمج

ُّ ُب٣ُاث الخّ والخّ  ٦ُٛاب جغ٦ُباث البدث البىلُجي اإلاخ٣ضمت في بٌٗ هٓم بصاعة ٢ىاٖض البُاهاث، ؤو ، تىز٣ُ

ُّ  ...بٌٗ الخُب٣ُاث اإلادىؾبتٖضم مغاٖاة الترجِباث الهجاثُت في مسغحاث  ب ؤهل وهي ٧لها صالالث ٖلى حٛ

حرهم ممً اؾخٛلىا  المُت ٚو اتها مً ٢بل مهىضسخي ؤلٖا الازخهام ؤزىاء جهمُم الخُب٣ُاث ونُاٚت مدخٍى

ُّ ٞغاٙ الؿاخت الخّ   ٨ىىلىح
ّ
 هظا اإلاجا٫ الخضًثٖلى  ي اإلاٗلىماث لٟغى ؾُُغتهم٣حن وؤزهاثحّ ت مً اإلاىز

 
ّ
 .اجهإلا٣ّىم ٨هموجمل

  ال ًم٨ىىاو 
ّ
خيّ وع الخّ ي اإلاٗلىماث صون ؤلا٢غاع بالّض ٣حن وؤزهاثحّ الخٗغى بالى٣ض للمىز الظي لٗبىه مىظ  اٍع

 
ّ
 مىخه٠ الد

ّ
 ؿُٗىاث في خُاة الك

ّ
وججاوػها  هترهذؿإ ع٢ٗت هٟىط قب٨ت ؤلا ب٨ت، وهي ٞترة جؼامىذ م٘ اح

 ٣لُضًّ لخضوص الخضماث الخّ 
ّ

٣ٞض  .اإلاباقغة ٖلى الخِها بُاهات و٢ىاٖض (Telematics)ب٩اث الخلُماج٨ُُت ت للك

ُّ زال٫ جل٪ الٟترة  لذسّج  ُّ  ىز٤ُ واإلاٗلىماث الظي بضؤ ٌٗمل ٖلى مغاحٗتت في مجا٫ الخّ ه٣لت هٖى اجه اؾتراجُج

ُّ و   ، تؤؾالُب ٖمله اإلاُضاه
ّ
ُّ راث الخّ خا١ بغ٦ب اإلاخٛحّ ؾُٗا بلى الل ُّ ٣ى ُّ ت للىّ ت والخضم ت الخضًثت ٓم آلال

الّخٗامل م٘  إلاٗلىماث اإلاغحُٗت بلىٗامل م٘ ا٫ مً مبضؤ الخّ ىانٟاث الٗمل الكب٩ي اإلاخدىّ إلاللمٗلىماث و 

ُّ ، هىم ال٩املتبُاهاث الىّ  ُّ ت مىٗؼلت بلى مٟهىم ال٨خل الّض ومً مٟهىم الىز٣ُت ٧ىخضة صالل ؤة ت اإلاجؼّ الل

 ّٗ   ولٗل مً ؤبغػ اإلاباصعاث التي .بتواإلادك
ُ
جاالث ٖمله وؤؾالُبه، هي ىز٤ُ في جدضًث مدؿب ل٣ُإ الخّ ج

ُّ ججاوػه للىٓغة اإلادضوصة إلاٟهىم ٢ىاٖض البُاهاث ؤلا  ل٨تروه
ّ

ب٩اث ت في مٗالجت ٞهاعؽ اإلا٨خباث اإلاخاخت ٖبر الك



ة العربّية للمعلومات 
ّ
د  –املجل

ّ
5105 – خاص عدد – 55املجل    

89 
 

(Opac)  غاُٞت اإلا٣ىىت لها ٗتَرٝ للم٨خبُحن ) (Marc)وألاق٩ا٫ البِبلُٚى ٌُ هم ٧اهىا مً إجّ ب (Warren، 2004بط 

  (Full Text)ال٩امل  ّو ٨ك٠ُ مدخىٍاث الىّ ت جُّ ألاواثل في بصعا٥ ؤهّم 
ّ

هغؾتها بازخالٝ ٖلى الك ب٩اث ٞو

م جباًً ؤما٦ً جىاحضها ، ؤهماَها وجد٤ُ٣ ال٣ُمت اإلاًاٞت في البدث ًٖ الٗال٢اث التي جغبِ ُٞما بُجها ٚع

غ١ جهيُٟها ُّ  .َو  (Dublin Core Metadata Initiative)ت ولضث مباصعة بُاهاث الضبلً ٧ىع الكهحرة ٞبهظه ال٨ُٟ

ُّ ، وهي مكغوٕ مكتر٥ بحن ؤ٢ؿام البدىر الخّ 1995ؾىت  ى ُّ ت بالىالًاث اإلاخّ ابٗت للم٨خباث الَى ٨ ت دضة ألامٍغ

ُّ ، هترهذُُغة ٖلى ألاحجام الهاثلت للىزاث٤ ٖلى قب٨ت ؤلا هضٞه الّؿ ، واإلامل٨ت اإلاخدضة اث بةزًاٖها بلى ٖمل

هغؾت وجهي٠ُ م٣ىّ   في زًمّ ، ٖجها واؾترحاٖها ويبِ الغوابِ بُجها البدثمهّماث ل ىت حؿهّ ج٨ك٠ُ ٞو

 ُّ  اله٩ُل
ّ
ّٗ ت الد ُّ ك شالخّ  بال ؤّن  .هترهذضة لكب٨ت ؤلا ت اإلا٣ّٗ ب ه  ًبضو  اٍع

ّ
ى الّؿ و٦إه اب٤ م٘ بهضص بٖاصة هٟـ الؿِىاٍع

 
ّ

ُّ ب٩اث الّض الك ُّ الل  ، تت الخال
ّ
 بط ًخى٢

ّ
 ىض الّخىبُي اإلاٗلىماث ٣ٖحن وؤزهاثحّ ٠ صوع اإلاىز

ّ
صة في اإلاجّض  ىاهغ ه بلى الٓ

 صون الخّ ، ٗامل م٘ البُاهاث واإلاٗلىماث والىزاث٤الخّ 
ّ
غهاً مً لٗب ألاصواع الغّ م٨ بل هجض  .اثضة في نُاٚتها وجٍُى

  ؾاب٣ت ازخهاناث
ّ
ُّ ٧الل لم اإلاى٤ُؿاه غ لخ٣ضًم الخلى٫ والبضاثل ىاٖت والخّ بلى خلبت الهّ  مجخ٣ّض  اث ٖو ٍُى

 للىّ 
ّ
ُّ والا  ٧اء الانُىاعيّ ٓم الخبحرة والظ ُّ  (Ontologies)اث هُىلىح  والىاحهاث الخُب٣ُ

ّ
هت ت اإلاصخ

(Personalized Computer Interfaces)  
ّ
ُّ التي جخُل  بها بغمج

ّ
، ًٖ البُاهاث ومٗالجتها وجىػَٗها ٧ّي اث البدث الظ

 ىز٤ُ واإلاٗلىماث مؿتهل٩ا إلاىخىحاث ٧ان ؤوّ بِىما ًب٣ى ٢ُإ الخّ 
ّ
 .تهاُّ وؤقاع بلى ؤهّم بلحها  ٫ً مً جُٟ

ُّ عاث الخّ ُىّ ي اإلاٗلىماث والخىز٤ُ في ؾبا١ صاثم م٘ الخّ بطا، هغي ؤزهاثحّ  الىجحرةٖلى هظه  ت جدذ ٨ىىلىح

ُّ ت الخّ الاوٛال١ ٖلى الهىٍّ الّغٚبت في  دضوهم، جيِٛ اإلاؼاخمت مً ٢بل الازخهاناث اإلاجاوعة ت ٣لُضًّ ت الخّ ىز٣ُ

وفي هظا الايُغاب في جدضًض  .جاعة ؤزغي  ًغوعة الاهٟخاح ٖلى الازخهاناث ألازغي الا٢خىإ بو، جاعة

 
ّ
 ، ص بحن الاوٛال١ والاهٟخاحرصّ ال٨ٟاءاث والت

ّ
 ًب٣ى اإلاجا٫ ٧ل

ّ
ؿمُاث اإلاسخلٟت والازخهاناث ه ًخإعجح بحن الد

 
ّ
  تٞإصخاب هٓغٍّ : بت والهجُىتاإلاغ٦

ّ
ُّ ث باألنل ًهغّ كبّ الد ت ون مً حهت ٖلى الالتزام بالهىٍت اإلا٨خب

ُّ اإلا٨خباث ومغا٦ؼ الخّ  ًٞإ ٖالّض جضٞٗهم خمُت ، لالزخهام  ت ولى بضٖم ج٨ىىلىجيّ ىز٤ُ في جغ٦ُباتها ألانل

ُّ ع ٧اإلا٨خباث الغّ مخُىّ  ُّ ٢م دى٫ والاهضماج في مىٓىماث اإلاٗلىماث اإلاٟخىخت ت، وؤصخاب ٨ٞغة الخّ ت والاٞتراي

 
ّ
ُّ ت ًغون مً حهت ؤزغي يغوعة بصماج اإلا٨خباث ومغا٦ؼ الخىز٤ُ في جغ٦ُباث مغ٦ؼٍّ والال ُّ قب٨ ت ت وهٓم مٗلىماج

ُّ ا ٞحهااّصي ً، ؤوؾ٘  ى إلا٨خب
ّ
خيّ ن صوعهم الخّ ى ٣ن واإلاىز م٘ بم٩اهُت جىؾُ٘ آٞا١ ، في ٖال٢تهم اإلاىعوزت بالىز٣ُت اٍع

 . و ٖملهم بلى ازخهاناث مغجبُت
ّ
راث ٛحّ جاه ألازحر اإلاؿُُغ الُىم، وفي زًم هظه الخّ ٖلى ؤؾاؽ هظا الاج

اث٠ وحؿمُاث مخّٗض ٗلىماث ٩٦ّل ُىعاث التي ٌكهضها ٢ُإ اإلاوالخّ  ي اإلاٗلىماث صة ألزهاثحّ ، ْهغث ْو

ت، والخّ  ت، و ىز٤ُ ٦مهىضسخي اإلاٗٞغ حرها مً ، وؾُاء اإلاٗلىماثو مضعاء اإلاٗلىماث، و مؿدكاعي اإلاٗٞغ ٚو

ُّ  الدؿمُاث التي جىّم  ُّ ًٖ ؤعي ي ـّ ت ج٩ٍى  ىز٤ُاإلاٗلىماث والخّ  ٖضصا ٦بحرا مً اإلاجاالث التي لم ٨ًً إلاسخّو  ت جم

ٌٗٝغ ناخبه ، (2007إل٠ُ ناصع بصخُٟت الٟجغ الجضًض )مجهى٫، ٟٞي م٣ا٫ مجهى٫ الخّ  .بها تمخِى نلت

غها في ؤزهاجّي  اإلاهاعاث التي البّض  ؤهّم 
ّ
  مً جٞى

ّ
لخ ه٣ُت مؼج ٞحها بحن الجىاهب  16هها في اإلاٗلىماث ٍو

 ُّ  ألا٧اصًم
ّ
ُّ ت والخّ ٛىٍّ ت والل ُّ  مهامّ  8بلى  مهىٟا بًاها، تُّ ت والٟىّ ٣ى ي اإلاٗلىماث في ص ٖمل ؤزهاثحّ ت جدّض عثِؿ

حر الىنى٫ بلى  بياٞت بلى اإلاهامّ ، وهغ٦ؼ هىا ٖلى زالر مجها .هترهذٖهغ ؤلا  اإلاخٗاٝع ٖلحها ٦خٞى

 ىُٓمها وبعقاص اإلاؿخُٟضًً بلحها:وزضماث ال٣ُٓت واؾخ٨كاٝ اإلاٗلىماث وج اإلاٗلىماث
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 والخّ اث بضوع الخّ والخث٠ُ٣: ًجب ؤن ًًُل٘ ؤزهاثُى اإلاٗلىم الّخٗلُم ً ، وطل٪ ث٠ُ٣ للمؿخُٟض٩ًًٍى

٤ ب٢امت الّض  ُّ وعاث الخّ ًٖ ٍَغ ب  ضٍع
ّ
مً ؤحل ب٦ؿابهم  هترهذت لكغح ج٣ىُاث ؤلا ت ؤلاعقاصًّ ت وبٖضاص ألاصل

ت بًغوعة بإلاام ٣لُضًّ ت ًٖ هٓحرتها في اإلا٨خباث الخّ ُّ ز هظه الخانّ وجخمحّ  .مهاعاث اؾترحإ اإلاٗلىماث

ت ، جل٣ُىه للمؿخُٟضًً ًخّم  ٨ىىلىجي ٧ازخهام ٖلميّ بالبٗض الخّ ي اإلاٗلىماث ؤزهاثحّ  لِـ ٦مجمٖى

 ُّ ُّ ، ت ٞدؿببحغاءاث ج٣ى  .تت هٓغٍّ بل ؤًًا ٦ث٣اٞت ج٨ىىلىح

  ُّ لخِؿحر  (Webmaster)اإلاكٝغ ٖلى مىا٢٘ ؤلاهترهذ  ى اإلاٗلىماث بضوع اليكغ: ًم٨ً ؤن ٣ًىم ؤزهاث

٣ت آلُت ٣، وكغ اإلاٗلىماث للمؿخُٟضًً بٍُغ   ماث٣ىّ إلاا ٞو
ّ
 للمٗلىماث ل٨ترووّي ؤلا كغ الاهخ٣اجّي الي

(Push Technologies). 

  ّ٣ج٣ُُم اإلاٗلىماث: ل٣ض ٧ان الى ُّ ا إلااقغون ٣ًىمىن بخ٣ُُم اإلاٗلىماث التي ًيكغوجها ٞو ا ؤّم  .ىتٗاًحر مٗ

ًّ  ٞهي مٟخىخت ل٩ّل  هترهذقب٨ت ؤلا  ض ؤن ًيكغ ؤ  .اتهمٗلىماث صون ج٣ُُمها والخإ٦ض مً صّخ ت مً ًٍغ

 هترهذؤلا ٖلى  اإلاٗلىماث في مؿاٖضة اإلاؿخُٟضًً لخ٣ُُم اإلاٗلىماث اإلايكىعة وهىا ًبرػ صوع ؤزهاجّي 

ت مٗاًحر خؿب  .(Mahmoud & Ben Henda، 2005ها )ُمخٗاٝع ٖلح مىيٖى

 
ّ
ت ٢ُإ الخّ ٖلى ٖضم الاؾخ٣غاع في الخّ  ما جض٫ّ ٧ل هظه اإلااقغاث به ٠ بهٍى ىز٤ُ واإلاٗلىماث وفي جدضًض ٍٗغ

 الّخ٨ىىلىحُاماجه في ٖهغ ا٦دسخذ ُٞه ىّ م٣
ّ
ُّ ث الخضًثت ٧اٞ ت ؤلاوؿاه بلى ٦ظل٪  حكحر وهي  .تت مجاالث اإلاٗٞغ

رابِ  ٖضم يبِ
ّ
  لَب اإلاجاالث اإلاخ٣اَٗت مٗه نُ وبحن باقي  هظا اإلاجا٫بحن  ٩املخّ الو َمَىاًَ الت

ّ
ب٩اث الك

ُّ ؤلا  ل٨تروه
ّ
  .ت واإلاٟخىختمغ٦ؼٍّ ت الال

ّ
ت الٗىانغ في جدضًض هىٍّ  هدى ٖىهغ مً ؤهّم  جاهوهىا هغي يغوعة الاج

 الازخهام وصٖم زىابخه والخّ 
ّ
ب وه٣هض بظل٪ باب الخّ ، م في مهحرهد٨ ٞما هى  .ألا٧اصًميّ  الّخٗلُمو  اإلانهيّ ضٍع

 م٘ م٣خًُاث اإلاٗانغة والٗىإلات؟إ٢لم الخضازت والخّ ٞ٘ به هدى في صٖم ال٣ُإ والّض ب ٍضع والخّ  الّخٗلُمصوع 

 ة يف العامل العربي ومسايرتها للتغريات املهيية احلديجةّيالّتعلينر دور الربام .2

وج٨ىىلىحُا  هترهذىز٤ُ واإلاٗلىماث في ٖال٢خه بكب٨ت ؤلا اإلاًُغب إلاجا٫ الخّ  ؤمام هظا الىا٢٘ الٗالميّ 

 
ّ
ُّ اإلاٗلىماث، هخى٢ َبُٗت الخلى٫ خى٫ و ، اث الىا٢٘ الٗغبي في هظا الباب٠ ٖىض الدؿائ٫ خى٫ زهىن

ُّ ال٨ُٟل ت  ت في بىاء مجخم٘ اإلاٗلىماثت بضٖم هظا الازخهام لُلٗب صوعا ؤ٦ثر ٞاٖل ٤ٟ وهىا ًخّ  .الٗغبّي واإلاٗٞغ

ب والخّ  الّخٗلُمالجمُ٘ ٖلى صوع    ٦مىهج ؤؾاسخيّ ضٍع
ّ
هىى بهظا ال٣ُإ لُدبىؤ ت للجّ غ الخلى٫ الجظعٍّ ًم٨ً ؤن ًٞى

غ الخضماث اإلاغجبُت بهافي بىاء هٓم اإلاٗلىماث الخضًثت وجُها اإلا٩اهت التي ٌؿخد٣ّ  اا٫ بطا ًخمدىع ٞالّؿ  .ٍى

ُّ ت في مجا٫ الخّ ُّ الّخٗلُموع الظي جلٗبه البرامج خى٫ الّض  ت اإلاجخمٗاث الٗغبُت مً ىز٤ُ واإلاٗلىماث في صًىام٨ُ

ب والخّ  الّخٗلُمخُث مبضؤ الٗغى والُلب بحن   بحن إهُل مً هاخُت و والخّ ضٍع
ّ

 .ٛل مً هاخُت ؤزغي ؾى١ الك

ٞ ًُ ُّ ىٓغ بلى اإلاىاص الخّ ٠ُ٨ ناع   ٣لُضًّ ت الخّ ىز٣ُ
ُ
ُّ عَّ َض ت التي ال جؼا٫ ج ىز٤ُ واإلاٗلىماث اث الخّ ؽ في مٗاهض و٧ل

 ُّ ًُ ، ت وبلى حضواهاالٗغب  مٗٓم اخخُاح ُل ى٧ِ في ٖالم 
َ
  اجهجلبُت

ّ
ث الّخ٨ىىلىحُاها٫ بلى مً اإلاٗلىماث والاج

ُّ الغّ  ُّ  ِٓم الى   لَّ ُح  مىا ؤّن بن ٖلِ ، ؾت ب٩اٞت زهىنُاتها٧الٟهغ  ٖلى مىاصَّ  ا التر٦حزُ هل ماػا٫ يغوعٍ  و  ت؟٢م  ِت آلال

ُّ  البُاهاِث  ٫ بنضاعَ جسىِّ  الُىمَ    ِت البِبلُىٚغاٞ
ّ
 ىت والخغّ اإلا٣ىّ  ت ألاق٩ا٫ِ في ٧اٞ

ّ
، ٍر٦حز اإلاٟغَ ة؟ وما الجضوي مً الت

ًّ ال  هىا بلى ال٨ثاٞتوؤلاقاعة  ُّ  ٖلى مىاصَّ ، غوعةِ بلى ال البرمجُاث  حلَّ  ي خحن ؤنَّ ف، ٧البدث البىلُجي ت  حٗلُم
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 اوالى 
ّ
هل و زضماث البدث والاؾترحإ للبُاهاث باللٛاث الُبُُٗت؟  غ الُىمَ حهاث الخُب٣ُُت اإلادىؾبت جٞى

ُّ ت بضعاؾاث حضوي ل٨ثاٞت اإلااصّ ُّ الّخٗلُم٢امذ اإلااؾؿاث  ُّ ت خى٫ الٗضًض مً الخضماث الخّ ة الٗلم ت ىز٣ُ

 "الخ٣لُضًّ 
ّ
 باث ؾى ت" وم٣اعهتها م٘ مخُل

ّ
بيّ في الجاهب الخّ ؤّما  كُٛل الخضًثت؟١ الد دؿاء٫ ؤًًا ه ؤنٞلىا  ،ضٍع

يُت خى٫ الٟهغؾت والخّ  ٨ك٠ُ التي ج٣ىم بها ٖلى ؾبُل اإلاثا٫ ًٖ الجضوي مً وعاء ٦ثاٞت الضوعاث الخ٩ٍى

 
ّ
مممىٓ

ّ
ل اث ٧اإلاىٓ  2014ت الٗغبُت للتربُت والث٣اٞت والٗلىم، و٧اهذ آزغها جل٪ التي ٣ٖضث بخىوـ في ؤٍٞغ

ٖلى  ؤ٦ثر ٣ً٘ التر٦حزؤلِـ مً ألاهٟ٘ ؤن  ومماعؾاث الٟهغؽ الٗغبي اإلاىخض"؟خى٫ "الٟهغؾت الببلُىٚغاُٞت 

ُّ اث الخضًثت في مٗالجت اإلاٗلىماث والخىز٤ُ ٦مٗاًحر اإلاُخاصاجا الغّ الخىحهّ  ُّ ؤو قب٩اث اإلاٗلىماث الّض ، ت٢م ، تالل

 ُّ ُّ اث الغّ ؤو بىاء اإلا٩اهؼ وألاهُىلىح ُّ اء مؿخىصٖاث ألاعنضة ؤلاؤو بى، ت٢م حرها مً اإلاىاصّ ، تل٨تروه ُّ  ٚو ت الٗلم

ُّ والخّ  اث ع ُىّ ؟ بهظا البِء في اؾدبا١ الخّ ٣لُضّي الخّ  ىز٣ُّي والخّ  للٗمل اإلا٨خبيّ  ت اإلاؿخدضزت ٧امخضاص َبُعيّ ٣ى

ُّ الخّ  ُٕ  ٥ُ ًترُ ، ىز٤ُ واإلاٗلىماثفي مجا٫ الخّ ت ٨ىىلىح ُّ الباب مٟخىخا ل٣ُاٖاث ؤزغي  هظا ال٣ُا الم ت ٧اإٖل

الم والّص  حر هظا الىٕى مً الخّ وؤلٖا ب، ٞخاٞت ٧ي جىٟغص بخٞى ٤ خُ ضٍع
َ
 ٛل

ّ
 بظل٪ ٧اٞ

ُ
اإلاىاٞظ ٖلى ٢ُإ خ٨م ٖلى  ت

ُّ ٨ه اإلاٟغَ ٧ىص بخمّؿ هٟؿه بالغّ  ُّ ٍ بمغحٗ ُّ اث ٖلم  .دضًث واإلاغاحِٗت الخاحت بلى الخّ  ت هي في ؤقّض ت ومهى

 
 
ٖم لها هي ت" وج٣ضًم الّض ٣لُضًّ "الخّ  ًٖ الخٟاّ ٖلى اإلاىاصّ جج التي ٌؿى٢ها بٌٗ اإلاضاٞٗحن مً الُد  واخضة

ُّ  ًم٨ً ؤلا٢غاعُ  .ُٗض بَ  الّخ٨ىىلىحُاالخاحت بلحها في ٖضص مً الًٟاءاث التي لم جضزلها  ىانلج ت بهظه الٟغي

 ًّ ع ال٨ثاٞت التي ٧اهذ ٖلحها ٢بل اهدكاظاث ب اإلاىاصمثل هظه  الُىم بلى٢اثمت  لم حٗضالخاحت  بالخإ٦ُض، ل٨

 
ّ

ُّ ب٩اث ؤلاج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث والك  طل٪ مً  م٣ابل، بط ال بّض تل٨تروه
ّ
ر٦حز ٖلى ب٦ؿاب اإلاهاعاث بضال مً الت

ُّ مً ىٓحر، و الخّ  ٤ اإلاٗاًحر الضول ُّ ت الّؿ الٗمل ٞو  اثضة مً وحهت هٓغ مؿخ٣بل
ُ
إلاجا٫  ع اإلاؿخمغّ ُىّ غاعي الخّ ت ج

ب الخّ خخُاحاث الخّ ا ٞلئن ٧ان مً الىاضح ؤّن : الٟهغؾت والخ٨ك٠ُ مثال ال جؼا٫ ٢اثمت، ٞمً  ٣لُضّي ضٍع

ُّ ، ٗمُمو ولِـ الخّ ا مً باب الخسهّ الًغوعي ؤن ج٩ىن خؿب عؤًىا بّم  ت ؤو مً ٢بُل الاؾخجابت بلى ْٞغ

ُّ جدخّ  ُّ ت والخّ ُّ الّخٗلُمواثغ ًت في بٌٗ الّض اث اإلاترصّ مها بٌٗ الىيٗ آحال  ٨ىىلىجيّ الخّ  ها اإلاّض حت التي لً ٌؿخثىىز٣ُ

 الخّ هظا  مً قإنو  .ٖاحال ؤم
ّ
ٖلى بىاًء  اٍجحن ؾىىٍّ ُىع ؤن ًدىا٢ٌ ؤًًا م٘ الٗضص الهاثل مً الخغّ ٘ بلى الخّ ُل

ت ؤ٦بر لًغوعة ٣لُضًّ م٘ جمّؿ٪ اإلاضاعؽ بمىاهجها الخّ ، مىطج اإلاخ٣اصمهظا الىّ  ت الٗاحؼة ًٖ الاؾخجابت بؿٖغ

ُّ  يّ الّخٗلُمالاعج٣اء باإلاًمىن   اجه بلى مؿخىي َلباث وآل
ّ
  .والخاّم  لحن مً ال٣ُإ الٗامّ اإلاكٛ

ُ
 برَّ ٦ما ج

ُ
 ع يغوعة

 بت في هظا اإلاجا٫ ُّ الّخٗلُمالخُٛحر في اإلاىاهج 
ّ
ب بم في اعجٟإ ج٩ال٠ُ الخّ ىحىب الخد٨ اإلاىاهج اٖخماص ضٍع

ُّ ًم٨ً اؾدبضالها باإلاىاعص الخّ ، اثت التي حؿخضعي ٢ضعا ٦بحرا مً اإلاىاعص واإلاّٗض ٣لُضًّ الخّ   صةّض ت اإلاخج٨ىىلىح

ت ؤو مىسًٟت ال٩لٟت ُّ  .اإلاجاه

 ى بلى ه٣ُت حىهغٍّ ٗغّ ال ًٟىجىا هىا الخّ ٦ما 
ّ
 مضاعؽ ٚالبُتفي  تُّ الّخٗلُم٤ بُبُٗت اإلاىاهج ت ؤزغي جخٗل

م ؤلا٢غاع بخدضًث بٌٗ بغامجها اؾخجابت بلى ٖضص مً  ٖلىم اإلاٗلىماث والخىز٤ُ، بط ال جؼا٫ الٗضًض مجها، ٚع

 
ّ
ب ت بالخّ لحن، مهخّم اخخُاحاث اإلاكٛ ُّ ٣ىُاث الخّ ٖلى الخّ ضٍع  ال ت ىز٣ُ

ّ
 .٣ت بالىزاث٤ واإلاٗلىماثٖلى الخضماث اإلاخٗل

ُّ  هغي ، ٞىدً بٗباعة ؤزغي و   ٖلىم الخّ ازخهام  في ؾت الُىمَ ت اإلاىاص اإلاضعّ ٚالب
ّ
ؼ بةَىاب ىز٤ُ واإلاٗلىماث جغ٦

 ُّ حضوي اؾخسضامها وجدلُل ضعاؾت ٖىاًت ب صون ، ت اقخٛا٫ ألاصواث والخُب٣ُاث اإلادىؾبتٖلى جٟؿحر ٦ُٟ

ٗها ل ُٟها وجَُى ُّ الؾخجابت لَغ١ جْى ُّ خاح ِّ  الّخٗلُمٞ .ت والٗامتاث اإلاؿخُٟضًً الخهىن خه ال ًؼا٫ في ٚالب
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ّ
ُّ  غصّي ؿم بالُاب٘ الّؿ ًد ال٣اثمت  ىحهاث الخضًثتم٣اعهت بالخّ ، (Transmissive)ت ت ٖمىصًّ في ٢ىالب بُضاٚىح

ُّ ٖلى  اثمىاهج صًىام٨ُ ُّ ، و ت اإلاجمٖى دُجت والىّ  .(Constructivism)ت ٖلى بُضاٚىحُا ال٨ٟاًاث وؤلاصماج اإلابي

 ، بط ُلٗاثهىا َبٗا ال ج٩ىن ٖلى ٢ضع الخّ 
ّ

هاصاث صون اإلاؿخىي اإلاُلىب مً ٢بل ٚالبا ما ٩ًىن خاملى الك

 
ّ
 اإلاكٛ

ّ
ً ٖلى مؿاًغة بغامج الّض ، غ٧اثلحن والك ُّ ؤو ٚحر ٢اصٍع ليؿإ٫ ؤهٟؿىا ٞ .٣ت بؿهىلتت اإلاّٗم عاؾاث ألا٧اصًم

 حن في مجا٫ الخّ ضّعبؾحن ؤو ٦مهىا ٦مضعّ 
ّ
ة ؾمٗىا ؤو ٦م مً مغّ : اث الٗغبُتُّ ىز٤ُ واإلاٗلىماث باإلاٗاهض وال٩ل

ً لىا حٗل٣ُا ًُٟض بٗضم ج٣بّ  اثٟهم الجضًضة؟ و٦م مً مغّ ل ٍجُىازغّ مالءمت ج٩ٍى ُىا ة ؾمٗىا ؤو جل٣ّ ُبُٗت ْو

 
ّ
 في  مسخّو بٖضاص بحن رابِ حٗل٣ُا ًا٦ض ٖضم الت

ّ
هاصاث ألاؾاؾُت في مجا٫ الخىز٤ُ واإلاٗلىماث في بخضي الك

بلى ٖضة ٖىامل بال قّ٪  في بلضان ؤحىبُت؟ حٗىص ألاؾباب في طل٪اإلاٗخمضة  ٗم٣تاإلابرامج وبحن ال بلضاهىا الٗغبُت

مؿى٢هما بةًجاػ مً زال٫ ججغبت شخهُت أل٦ثر مً ٣ٖضًً ٦و نان م٣ترهمجها ٖامال 
ّ
زم ٦مضعؽ وباخث  مخٗل

غبُت مسخلٟت  ٌٗىص الٗامل ألاو٫ بلى زلل مجهجيّ : في مجا٫ الخىز٤ُ واإلاٗلىماث والاجها٫ في حامٗاث ٖغبُت ٚو

في اٞخ٣اع ؤؾالُبىا ٨ًمً ، الٗغبُت بهٟت ٖامت )م٘ بٌٗ الاؾخثىاءاث َبٗا( الّخٗلُمفي ؾُاؾاث ٖاّم 

 ُّ الّخٗلُم
ّ
اتها بلى جىمُت الٗم٤ الخّ ت في ٧اٞ ُّ  ٣ضّي والىّ  دلُليّ ت مؿخٍى غح الدؿائ٫ وؤصب م٣ابل ، اث اإلا٣اعهت َو

خماص ٖلى اإلاىهج الّؿ  بؿخمىلىحُا ببمجا٫ مٗغفي هام هى ؤمغ ًخٗل٤ هى و  .تُّ الّخٗلُمالبرامج  في حّل  غصّي الٖا

، وهى ٖلى نلت ؤما الٗامل الثاوي .بَاع هظه الىع٢ت ًخجاوػ  (Epistemology of sciences)الٗلىم واإلاٗاٝع 

 باٖخباع  مً الٗامل ألاو٫ ا مىدضع وبن ٧ان  ٖلىم الخىز٤ُ واإلاٗلىماث،ة بمجا٫ مباقغ 
ّ
ُّ ه ًمث ت ل خل٣ت مٗٞغ

ل فها٢هت في مجا٫ ازخهانىا
ّ
ً ي اٞخ٣اع ال، ُٞخمث جه٨ثحًر

ّ
م٨

ُ
إ٢لم مً الخّ م لث٣اٞت ج٨ىىلىحُت واؾٗت ج

ٞٛالبا ما ج٩ىن البرامج  .والابخ٩اع وبًجاص الخلى٫ اإلاىاؾبت ل٩ل ؤلاق٩الُاث وفي ٧اٞت الىيُٗاث والازخهاناث

ُّ ت والخُّ الّخٗلُم ب ُّ ت م٣خهغة ٖلى جل٣حن الخّ ضٍع ج ؤو بدُث ًهٗب ٖلى اإلاخسغّ تها، ٣ىُت ولِـ ٖلى جٟؿحر همُ

م بج٣اههضّعباإلاخ  الخّ اؾخٗما٫  ، ٚع
ّ
مها  الخ٣ىُاث رثٌٗخمض خلىال بضًلت ٧لما حٛحّ  مها، ؤن٣ىُاث التي حٗل

ّ
التي حٗل

ُّ ت لخاحتها باؾخجؤو ؤصع٥ ٖضم ا ت، ُّ الّخٗلُملهظا الؿبب، جب٣ى الٗضًض مً البرامج و  .ٖملهَغؤث ؤزىاء  تْٞغ

م الخّ   دضًثاث اإلاخ٨غّ ٚع
ّ
ُّ ٣اٞت الخّ عة، ٚحر صاٖمت بال٣ضع ال٩افي للث مت ٦ةَاع مٗغفي ٖام ًجض ُٞه اإلا٨ىىلىح

ّ
 خٗل

 .بدثيّ إ٢لم بإ٦ثر ؾهىلت ٖلى اإلاؿخىي اإلانهي والت للخّ اإلاٗاٝع الًغوعٍّ ضّعب واإلاخ

خباعاث جضٞٗهم في طل٪ خمُت الضٞإ ٖلى مهىتهم والخّ ٨غ ما ًىعبّ  ُّ مّؿ ال٨ثحرون هظه الٖا ت ٪ بال٣ُمت الٗلم

وا زجمحّ  سغج ؤواإلانهي بٗض الخّ م ٦ٟاءاث ٖالُت في مجالهوا ؤْهغ َلبت  مؿدكهضًً في طل٪ بداالث، الزخهانهم

ًّ  .اإلاٗم٣تم في صعاؾاته  الدؿب بهظه الخاالث  مثل في٣اؽ ًالىجاٖت مؿخىي  ل٨
ّ
 الىّ  ال ، لبتاؿب الٛي

َ
 ِب س

 آوفي هظا باب ، ثءاؾخثىاوالا 
ّ
ا الؾدكغاٝ الىا٢٘ ل مدىعا هاّم زغ للبدث واإلاخابٗت والخ٣ُُم ًم٨ً ؤن ٌك٩

 .في هظا اإلاجا٫ الخُىّي  الٗغبّي 

ؿدثجى في هظه اإلاٗاصلت الّض  ٌُ مجا٫ الخىز٤ُ  ىن فيضّعبؾىن واإلاالظي ًلٗبه اإلاضعّ  اإلادىعّي  وُع ٦ما ال 

ُّ  ٖلى اإلاٗى٢اث الهامت لل٣ُإ،في بَاع صعاؾت  ،التر٦حز بط ًم٨ً، واإلاٗلىماث ً الٗلميّ ت الخّ زلٟ وال٨ٟاءة  ٩ٍى

 ُّ ُّ و ًخمحّ سهّ في هظا الخّ  الّخٗلُمٞ: ؾحنت للمضعّ اإلاهى خحن ِّ ت ألازغي بسانّ ز ًٖ الٗضًض مً اإلاجاالث اإلاٗٞغ

اٖخباعا لضوعه ، (Interdisciplinarity)هاث الٗلمُت ألازغي سهّ ًض الخّ ت بٗضهما ٖال٢خه الًٗىٍّ خحن ؤوال هاّم 

خيّ الخّ  ُّ  اٍع هظ٦غ مً بُجهم ، و ؿىها ألاواثل لخىُٓم اإلاٗاٝع في مجاالث جسهههمت ويٗها ماّؾ ٦ماصة جُب٣ُ
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٩ي اإلاسخو في، (Paul Otlet : 1868-1944)بى٫ ؤوجلذ  ٦غحل ال٣اهىن البلج٩ُّي حن ؤٖالما مغمى٢ ٖلىم  وألامٍغ

اء الٟغوسخي ؤبغاهام مىلـ، (Melville Dewey : 1851-1931)التربُت ملُٟل صًىي  الم الٟحًز  ٖو

(Abraham moles : 1920-1992) ،ت ماعقا٫ ما٥ لىهان  والباخث ال٨ىضي في آلاصاب ؤلاهجلحًز

(Marshal McLuhan : 1911-1980) ، ّخي  الٟغوسخيَّ  ميَّ ىز٤ُ واإلا٨خباث، الٗهاللخّ  صون ؤن هيسخى ألاب الخاٍع

ا٫ هىصي  ر الؿُاسخيّ واإلااّع  ىز٤ُ مجا٫ الخّ  ٧ل هظه ألامثلت ٖلى ؤّن  جض٫ّ  .(Gabriel Naudé : 1600-1653)٢ابٍغ

 ُّ ت مً اإلاٗاٝع ؤلاحغاث  ال ج٣خهغ حضواها ٖلى الخّ ، تُّ ت والٟىّ واإلاٗلىماث ًيبجي ٖلى مجمٖى
ّ
م في ؤصواث د٨

 ؤًًا صعاًت ص٣ُ٢ت جخًّمً  جُب٣ُها ب٣ضع ما
ُ
ٞٗلى هظا ألاؾاؽ وكإث ٖلى ًض  .٤ ُٞهُبَّ باإلاجا٫ اإلاٗغفي الظي ج

لى هظا ألاؾاؽ جُىّ ماّؾ   .عاؾاثعث وؤُٖذ ؤخؿً ما لضحها مً البدىر والّض ؿحها، ٖو

 ؤّن  في هظا الهضصالّضعاؾاث و٢ض بُيذ الٗضًض مً 
ّ
٩ًىهىن  ىز٤ُ واإلاٗلىماثفي مجا٫ الخّ حن ٢خٟىّ اإلا لبتالُ

ًٖاصة مً  في هم جٍج٩ى الظًً ًىدهغ  ُلبتالم٣اعهت ب، وطل٪ مسخلٟت في مجاالث ؤزغي  ألاؾاسخيّ  طوي الخ٩ٍى

يسخب هظا الاؾخيخاج ؤًًا ٖلى اإلاضعّ  .ىز٤ُ واإلاٗلىماث صون ؾىاهمجا٫ الخّ  ظ البضاًت هىا مىؾحن الظًً ج٩ىّ ٍو

  ٗغفيّ مجا٫ م بإلاام بإّي ون ص٫، اجفي مجا٫ الخىز٤ُ واإلاٗلىماث وجسغحىا ٦مضعؾحن في هٟـ اإلا
ّ
جهم مً آزغ ًم٨

ُّ عاؾاث الخّ ٤ في الّض ّٗم و والخّ سهّ الخّ  ُّ ُب٣ُ  اث اإلا٣اعهت والبُضاٚىحُا الت وؤصب
ّ
ؤما  .(Active pedagogy) كُتي

ُّ الخانُت الثاهُت اإلاخٗل٣ت باإلاضعّ  ل في ؤّن ، ٞولىت ألا ؾحن، وهي هدُجت آلُت للخان
ّ
ُّ الُبُٗت الخّ خخمث ت ٣ى

ُّ والخّ  اء والهىضؾت والُحران، قإهه في طل٪ قإن واإلاٗلىماث ىز٤ُلخّ ا ت إلاجا٫ُب٣ُ المُت والٟحًز مثال، ال  ؤلٖا

بصةت اإلاجغّ ٓغٍّ اإلاٗاٝع الىّ ج٨خٟي ب
ّ
ُّ ا٦دؿاب  ، بل جخُل ُّ قاملت في اإلااؾؿاث الخّ اإلاُضاهُت ت ججغبت مهى ت ىز٣ُ

البرامج هملها با ما تبالى٢ٝى ٖلى الجؼثُاث الاختراُٞت الض٣ُ٢ت التي ٚال حؿمذمً قإجها ؤن  واإلا٨خباث

باث والتربهاث ٢هحرة اإلاضي يُت والخضٍع ُّ مً  لهظه الجؼثُاثا ًسٟى ما و  .الخ٩ٍى  ت٢ُمت ٦بري في اإلااهالث البدث

 .ىز٤ُ واإلاٗلىماثؾحن في مجا٫ الخّ وال٨ٟاءة البُضاٚىحُت للمضعّ 

ُّ  ٧ّل  خباعاث اإلاىهج ُّ ت والخّ هظه الٖا ُّ ٣ُُم ُّ ت بخت جًٗىا ؤمام الؿاا٫ ًٖ ٦ُٟ ت في بغامج ضار ه٣لت هٖى

ً ؾبل مىا٦بت هظه البرامج للمخٛحّ ، تفي مٗاهضها الٗغبُت اإلاسخهّ ب ٍضع الخّ و  الّخٗلُم ُّ ٖو ت الغاثجت راث اإلاهى

 لضي اإلاهىّ 
ّ
 لحن لظوي الازخهام في مجا٫ الخىز٤ُ واإلاٗلىماث؟ٗحن لخ٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث واإلاكٛ

 ً ٍم٨ً ؤلاحابت ٖو 
ّ
في  متلمجخمٗاث اإلاخ٣ّض ل هاث الخضًثتىّح هت ٖلى الخّ ٓغة مخّٟد ؿائالث بةل٣اء ههظه الد

٤ ب
ّ
تُّ الّخٗلُمهُاٚت البرامج ما ًخٗل ( هظه Floch ،2005ٍلخو ٞلىف )و  .ت اإلاسخهت وبىاء ع٧اثؼها الجىهٍغ

داوع ت الخضًثت في مجا٫ الخىز٤ُ واإلاٗلىماث ٖضصا مً اإلاُّ الّخٗلُماإلاؿإلت في بقاعجه بلى يغوعة اٖخماص البرامج 

 ، اثجت لضي اإلاكٛلحنالغّ 
ّ
 الّؿاثض جاهاثوالتي ح٨ٗـ الاج

ّ
 .ت اإلاُاصًًة في بىاء وبصاعة هٓم اإلاٗلىماث آلالُت في ٧اٞ

سو بالظ٦غ مجها زالزت مجاالث ؤؾاؾُت:  ٍو

  تال٣ُٓت الا ُّ ُّ وهي جل٪ الخضماث الخّ  (Strategic Intelligence) ؾتراجُج عة باؾخسضام ت اإلاخُىّ ىز٣ُ

ُّ ؤلا ُب٣ُاثالخّ  ً مً  تل٨تروه
ّ
ُّ التي جم٨  مخابٗت صًىام٨ُ

ّ
، ت ؤوحه ٖمل اإلااؾؿاثت اإلاٗلىماث في ٧اٞ

ُّ بما في طل٪  ُّ ٗخبر التي ٌ (Environmental Scanning) اث اإلاسح البُئيّ ٖمل  تها عوٍبذ في صعاؾت مُضاه

ُّ ٖامال  ُّ ا عثِؿ  ،(2001ت )عوٍبذ، للخهى٫ ٖلى محزة جىاٞؿ
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  بصاعة الّس 
ّ
  (Records Management)ث جال

ّ
٘ والّؿ الىنى٫ الّؿ تي جدُذ ت ؤلاحغاءاث الوهي ٧اٞ لـ َغ

 لّس بلى ا
ّ
تجال م٨ً الُىم جُب٤ُ ؾُاؾاث بصاعة الّس  .ث اإلادْٟى  ٍو

ّ
ُّ جال  ت ٖلى الّس ث الىع٢

ّ
ث جال

ُّ ؤلا ض ؤلا مما ٌؿمذ، تل٨تروه   ل٨ترووّي بدٟٔ البًر
ّ
ب ٦سجال اث الٍى ُّ ومدخٍى ٓغ بٌٛ الىّ ، تث وزاث٣

ّٟ مدامل جً ٖ جها ؤو ؤق٩ا٫ ه٣لها مثل ألاوعا١ واإلال ُّ اث ؤلاسٍؼ ُّ ل٨تروه ّٟ  ت ؤوت ؤو الؿمٗ اث الُٟضًى ؤو مل

 .ىع الهّ 

  ت م الؼّ وحٗغّ  (Knowledge Management)بصاعة اإلاٗٞغ ُّ بإّجها  املٞها ٍع  "الٗمل
ّ
ماث اث التي حؿاٖض اإلاىٓ

ت ل اإلاٗلىماث الهامت والخبراث  وؤزحرا ووكغها واؾخسضامها وجىُٓمها وازخُاعها ٖلى جىلُض اإلاٗٞغ جدٍى

 
ُ
ت اإلاسخلٟت ٧اجساط ال٣غاعاثيغوعٍّ  ٗخبرالتي جمخل٨ها والتي ح مو  اإلاك٨الث خّل و  ت لألوكُت ؤلاصاٍع

ّ
 الّخٗل

ت الجماٖاث  .(2003الاؾتراجُجي")الؼامل،  والخسُُِ ت في حم٘ مٗٞغ ٦ما حؿاهم ؤصواث بصاعة اإلاٗٞغ

غة للجمُ٘ ٖلى ها وجىُٓم  .ؤؾاؽ اإلاكاع٦توحٗلها مخٞى

ت  هظه الاججاهاث الثالزت اإلا٣ترختولئن ٧اهذ 
ّ
ها جستز٫ حملت مً ، ٞةجّ م٣ىماث الخضازتٚحر مدُُت ب٩اٞ

اث٠ الخضًثت للخىز٤ُ واإلاٗلىماث ٦سضماث ًم٨ً ؤن ٣ًاؽ مً زاللها جُاب٤ البرامج  ت الّخٗلُمالْى ُّ

 ُّ ب اع الخّ والّخضٍع ظ٦غ مً يمً هظه الخضماث الخضًثت يبِ وه .لالزخهام الٗامّ  ٨ىىلىجيّ ت م٘ ؤلَا

الٗضًض مً مهاّم الٗمل  خىؾبتٌؿاٖض ٖلى الظي  (Data Flow)اؾتراجُجُاث جض٤ٞ اإلاٗلىماث باإلااؾؿاث 

لى ه٣ل اإلاٗلىماث اإلاىاؾبت بلى ألاشخام اإلاىاؾبحن في الى٢ذ اإلاىاؾب، الُضو  ت ٖو بما ٌؿاهم في جدؿحن ٍّ

هظه الخضماث الخىز٣ُُت الخضًثت ؤًًا زضماث بحن  ٦ما هظ٦غ مً .خىُٟظالص٢ت ٍضٖم جىصة الٗامت و ال

 ث غ ْهالتي  (Data Mining)الخى٣ُب في البُاهاث 
ّ
 مىظ بضاًت الد

ّ
وال ، ب٩اث اإلادلُتؿُٗىاث ٣٦ُمت مًاٞت للك

ٖلى اإلاؿخىي  مت مخجضصة ٞغيها الٗمل الكب٩ي ال وؿدثجي ٦ظل٪ باب اإلاىانٟاث واإلاٗاًحر ٦ٓاهغة ٢ضً

ُّ هاّم ٦ظل٪ ٖلى مؿخىي اإلاو  بلدؿب، ٞ ٧الٟهغؾت والخ٨ك٠ُالّخ٣لُضّي  الخىز٣ُّي  دضزت ؿخت اإلاالخىز٣ُ

 
ّ
 ٧الُ

ّ
الم والخؼن كغ والخّ باٖت والي  .ىػَ٘ وؤلٖا

 ٢ض و 
ّ
  ذجبي

ّ
م٘ مجا٫  خ٣اَ٘ال هاؤٞغػ التي  هظه الخضماث الخضًثتاإلاسخلٟت  تُّ الّخٗلُمٗب الٗضًض مً الك

ُّ  مىاصّ ، ٞجٗلتها اإلاٗلىمت والىز٣ُت ُّ نبٛت طاث  تج٨مُل ً زّغٍجحهات ججىز٣ُ  و  ًمً مخاهت ج٩ٍى
ُ
الهخضاب  ؿدثمغح

ً مج با لجُخل٣ّىا ل، طوي ال٨ٟاءاث الخ٣ىُت والهىضؾُت الٗالُت مًالء ا ء هًخم اهخ٣اما  ٚالباهم، و اإلاخمحًز ٟترة ضٍع

 ؤلاصاعاث واإلااؾؿاث. وعٚم ألاصواع ألاولى في نُاٚت اؾتراجُجُاث اإلاٗلىماث فيلٗب وححزة ٖلى بصاعة البرامج و 

  ؤّن  جمُ٘الت مٗٞغ
ّ

ها ٞةجّ هاصاث ال جغقى بلى مؿخىي ؤلاخاَت الكاملت بث٣اٞت اإلاٗلىماث والىزاث٤، هظه الك

ما  خُلباث ؾى١ الكٛل الخضًثت وزاهحهاإلااؾخجابتها  جٟغى هٟؿها في اإلاغب٘ اإلانهي لؿببحن عثِؿُحن ؤولهما

ً ؤوليّ ، حن ٖلحهاالخانل ة٦ٟاءفي  اػصواحُتمً  جًمىه ٧الٗلىم الخ٣ىُت ؤو  في ازخهام ؤؾاسخيّ  بحن ج٩ٍى

 ُّ ًو ت الهىضؾ مٗٓم  جب٣ىوفي اإلا٣ابل،  ٓم آلالُت للمٗلىماث.في مٗالجت البُاهاث وبصاعة الىّ  زاّم  ج٩ٍى

، الخىز٤ُ واإلا٨خباث وألاعق٠ُ: مدكبثت باإلاباصت اإلاىدهغة في اإلاثلث الخ٣لُضي الٗغبُت اإلااؾؿاث الخىز٣ُُت

ت اإلاسخهت ٦هُا٧ل طاث ُّ الّخٗلُمجخجاوػ زُغ تهمِل اإلااؾؿاث  ٣ُإالٖلى  تهاّم  او٩ٗاؾاثوهى وي٘ له 

ت في  ـّ  الّخٗلُمؤولٍى ً في هظا الازخهام لخم بمؼاخمت خاملي هظه الكهاصاث  ؤًًا اإلاجا٫ اإلانهيّ  والخ٩ٍى

 .ب اإلاؿاولُاث والىٟىط في اإلااؾؿاثمىان، واهتزاٖهم ٞغم الاهخضاب والىنى٫ بلى ألصخاب اإلاهىت ألانلُحن
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همىطج ؤبلى في الٗالم الٗغبي زالنت الخضًث في هظا الباب هى ؤن ازخهام اإلاٗلىماث والخىز٤ُ ًٟخ٣غ 

ُ٘ جى ىّحه ًضٖمها ج في بَاع ؾُاؾت مٗلىماث مىخضة مخ٩امل غ ٨ٞغي عاثض وماؾؿاث ٖلمُت مً َغاػ ٞع
ّ
ٞ

 ُّ ُّ ّض٣ُ٢الاث اإلاغحٗ ُّ ت مىهج ت الٗغبُت في مجا٫ الخىز٤ُ واإلاٗلىماث ال جؼا٫ ُّ الّخٗلُمٚلب البرامج ٞإ .اا ومهى

ُّ ، بؿخمىلىحُا، بجٟخ٣غ  .لت بهاهث اإلاخّ الّخ٨ىىلىحُاخِىت مخٗل٣ت بإؾاؾُاث مهً اإلاٗلىماث و م تبلى ز٣اٞت مهى

ً ٚالبُت ل٪ لظ ؼة في اإلاخسغححن مً اإلاٗاهض الٗغبُت مبيُا ؤؾاؾا ٖلى جل٣حن الىنٟاث الجاه٩ًىن ج٩ٍى

جغ٦حز ًظ٦غ ٖلى  صون ؤّي ، (Documentary chain)الخٗامل م٘ الخضماث اإلاىعوزت ٧الؿلؿلت الخىز٣ُُت 

ُّ  ٣ضّي دلُل الىّ والخّ  ٨ٟحر اله٨ُليّ لخّ لبزغاء بُٗضا ًٖ ٧ّل ألاؾالُب واإلاىاهج و   لبىاء ز٣اٞت مهى
ّ
٤ٟ وهىا ًخّ  .٢تت زال

ع الخانل في ُىّ ت أل٢ؿام اإلا٨خباث بما ًخالءم م٘ الخّ الٗضًض ٖلى يغوعة "حُٛحر وحٗضًل اإلاىاهج الضعاؾُ

مٗٓم  لِؿذ، بط ىز٤ُ واإلاٗلىماثٖلى ٢ُإ الخّ ججّجي ُٞه  ال  خ٨موهى  .(2010مُضان اإلاٗلىماث" )الؿيباوي، 

ُّ الّضو٫ ت في ُّ الّخٗلُماإلااؾؿاث   ب ت في باقي الازخهاناثالٗغب
ّ
الٟاع١ بحن هظه وجل٪ هى  ؤّن  إخؿً خا٫، بال

المُت مثال جل٪  ؤّن  ذ ٠ُ٦ جدبىؤ م٩اهت عاثضة ٢ض  الازخهاناث ٧اإٖل  البٗض الاؾتراجُجيّ و٠ُ٦ ج٨دؿب ٖٞغ

  الُىم ؤخض ؤهّم  االظي حٗل مجه
ّ
ُّ ىعة الغّ ع٧اثؼ الث ت بسالٝ  ت في مجخم٘ اإلاٗلىماث٢م الخىز٤ُ  مٗاهضواإلاٗٞغ

ُّ بط  ؟والخا٫ ؤجهما ًخ٩امالن في بىاء الىٓم آلالُت للمٗلىماث، واإلاٗلىماث ُب٣ُاث اث والخّ ال حضوي مً البرمج

ُّ واإلاٗضاث ؤلا ه ، وفي اإلا٣ابلت مً صون بُاهاث ومٗلىماثل٨تروه
ّ
 ، ٞةه

ُ
ؾخسضام البُاهاث ال  ظ٦غ ال بياٞت ج

ث باليؿبت بلى خدّضًاوهىا ج٨مً خؿب عؤَي بخضي ؤهم ال .والٗمل بالىزاث٤ صون اللجىء بلى ج٣ىُاث اإلاٗلىماث

ً واإلاهىت إلاخُلباث الٗمل ازخهام اإلاٗلىماث وال خىز٤ُ وهي بٖاصة الىٓغ في مضي اؾخجابت الخ٩ٍى

ت مٗتٝر بها وقهاصاث ٖلمُت جَغوج ، اإلااؾؿاحي زم الاخخماء بإؾىاع مضاعؽ مهىُت عاثضة طاث جىحهاث ٨ٍٞغ

وهظا ًًٗىا مباقغة ؤمام مًٗلت ال٨ٟاءاث اإلاهىُت ومضي ؤهمُتها في يبِ  .لخهىنُاث اإلاهىت وحضواها

ُّ خض  .وم٣ىماجه مٟاهُمهً ت ٖوص الازخهام وبحالء الًباب

 دلالي التكويً واالختصاص املهين  مقومات احلداثة وأدلة الكفاءات بني .3
 ُّ ُّ ىّح ا بلى الخّ لى هٓغها مل ً في مجا٫ الخّ ٗلُم والخّ ٓم الخضًثت للخّ ت الُىم في بىاء الىّ هاث الٗاإلا ىز٤ُ ٩ٍى

ت ؤ، واإلاٗلىماث ُّ ثر ق٦وطل٪ مً ػاٍو سُت لالزخهامت وؤ٦ثر اهٟخاخا ٖلى ما وعاء الخضوص الخّ مىل ، اٍع

ُّ ُّ الّخٗلُمالؾخى٢ٟخىا حملت مً الٗىامل لم هإلٟها في ؤوؾاَىا   .تت الٗغب

عليمعوامل الحداثة بين املهنة و  0.3
ّ
 في قطاع التوثيق واملعلومات الت

ت ال٨بحرة لهظه الخّ ًخمثل  بدثا ًٖ اإلا٣اعهت بالٛحر  ت هدى الاهٟخاح الخاعجيّ ُّ هاث الٗاإلاىّح الٗامل ألاو٫ في الجٖز

  .ُاب٤ م٘ الىماطج ألا٦ثر بقٗاٖاعي بلى الخّ والّؿ 
ّ
 ؿم الُىم بالٗىإلات والىّ ٟٞي مىار ًد

ّ
ُّ ٓم الك ، ت اإلاترابُتب٨

 ُّ ُّ بؽ ت جضعّ ناعث ال٨ٟاءاث واإلاهاعاث اإلاهى ًّ ي اإلاٟاهُم ال٣ُغٍّ ت جخّٗض دؿب م٣اًِـ ؤ٦ثر قمىل  .٣تُّ ت ال

 و 
ّ
ت الّخٗلُمؿ٤ اإلادؿإع للٗىإلات، ال جؼا٫ هماطحىا عٚم هظا الي في الٗالم الٗغبي قضًضة الاعجباٍ بىا٢ٗها ُّ

ُّ ألاخُان  في ٦ثحر مً ٚحر ٢اصعة، ال٣ُغّي  ُّ ٖلى الاهضماج في الخغ٦  ت الٗاإلا
ّ
، ت الخضًثتُّ الّخٗلُمجاهاث ت لالج

٣ضان الهُاضىّخ اإلا ُاؾاث٢ها في طل٪ ُٚاب الّؿ ى ٌٗ ُّ ٧ل اإلاغ٦ؼٍّ ة ٞو  ت ال٣اصعة ٖلى جىخُض اؾتراجُج
ّ

غا٦ت اث الك

 .الث ألاهجلى ؾ٨ؿىهُت٨خّ ؤو في الخّ  ّي ٦ما ًدضر في الًٟاء ألاوعوبّ 
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يُت طاتها اث البرامج الخ٩ٍى اصي هظا الٗامل ألاو٫ بلى الخضًث ًٖ ٖامل زان مغجبِ بمدخٍى هالخٔ بط ، ٍو

 خضفي ؤ ىوًوالظي ، ة/ماحؿخحر/ص٦خىعاه(بحاػ ؾ٨ؿىوي )ى هجلمض" ألا بهمىطج "أل الُىم ػخٟا ٖاإلاُا هاثال 

ل عنُض الّض  ملل (Credit Transfer System)عحاث بىىصه ألاؾاؾُت ٖلى بم٩اهُت جدٍى
ّ
 حٗلُميّ  حن مً بغهامجمخٗل

٣، بلى آزغ ُّ ٗاًحر جًمً جد٤ُ٣ ألاهضاٝ الغّ ا إلاٞو ُّ ثِؿ ومً هظا  .ةت اإلاغحىّ ت في ا٦دؿاب ال٨ٟاءاث اإلاهى

غ ج٨دؿب البرامج الخ٩ىٍيُت ، ٞةّن اإلاىُل٤ خحزا هاما مً الاهٟخاح ٖلى الازخهاناث اإلاسخلٟت ألازغي التي جٞى

ملل
ّ
ُّ ؤلا  هاعاثاإلا مخٗل ب في الخهى٫ ٖلحهاالتي  تياٞ ىه ألانليً صون الخُاص ٖ، ًٚغ وفي هظا  .مؿاع ج٩ٍى

ُّ حان مِكا٫ ؤخض ؤٖالم الخّ ٗخبر ٌالؿُا١  ُّ حن و ىز٤ُ واإلاٗلىماث الٟغوؿ ُّ عثِـ ؾاب٤ للجمٗ ت ت الٟغوؿ

ت الّخٗلُممً ؤخضر اإلاىاهج " ىز٤ُ ؤّن ي اإلاٗلىماث والخّ ألزهاثحّ  ي ال٨ٟاءاث اإلاٟخىخت جل٪ التي جىّم هي الُىم ُّ

 
ّ
 ، ىت واإلاى٣ىلتُّ والل

ّ
ً مً مؿل٪ بلى آزغ صازل اإلااؾؿت الىاخضة ؤو لبت إلاىانلت الخّ والتي حؿمذ بدى٣ل الُ ٩ٍى

ُّ ، ع الجامٗت الىاخضة ؤو بحن الجامٗاثبحن اإلااؾؿاث في بَا  "ؤعنضة ا مًم٘ الاخخٟاّ بما ٨ًدؿبىهه جهاث

(Michel،1998).  ت الٗغبُت في مجا٫ الخىز٤ُ  اؾخٗضاصبمضي  ًخٗل٤ حؿائلىا هىا بّن ماؾؿاجىا التربٍى

ٖلى ها اهٟخاخطل٪ مً  هٟتريً ا، م٘ مالجضًضّي الّخٗلُمواإلاٗلىماث لخىى ججغبت هظا الىمىطج 

ٖلى حلب في اإلا٣ابل ٢ضعتها ، ومً هابغامجها و ؾخٟاصة مً مًامُجلخم٨حن َلبتها مً الا  الازخهاناث ألازغي 

٘ مً ؤهّم ان ٦بحر  وفي هظا ٞغنت وجدّض  .للّخ٩ّىن في مجا٫ الّخىز٤ُ واإلاٗلىماث الازخهاناثَلبت جل٪  ت ُّ للٞغ

ؼ ؤزغهااإلاهىت و   في  (Impact) حٍٗؼ
ّ

 .الازخهاناث ألازغي باقي  مخىاػهت م٘ مىاٞؿتبًجاص و ، ٛلؾى١ الك

٤ ألامغ بالّؿُا١ ؤما الٗامل الثالث في هظه الخىحهاث الٗاإلاُت الخضًثت، وهى ألا
ّ
ت خحن ًخٗل

ّ
الٗغبي، ٦ثر ص٢

ت ٦بحرة ت واإلاهىُت الخضًثت ٖلى بخضار زىعةُّ الّخٗلُمٞهى ٢ضعة هظه الخُاعاث  ُٗض الّىٓغ في حًم٨ً ؤن  ٨ٍٞغ

ُّ لٟاثضة  ٧اصًمُتلكهاصاث ألامجزلت ا بغامج الخإهُل واإلاهاص٢ت ٖلى الخبراث التي جثبتها ت ال٨ٟاءاث الٟٗل

ُّ  .(Acquired Experience Validation) اإلا٨دؿبت الٗغبُت  تُّ الّخٗلُمت و ٨ٞم هي الخاالث في ماؾؿاجىا اإلاهى

ُّ حكهض التي الُىم  ُّ  ت ؤ٢ّل خاملي قهاصاث ؤ٧اصًم ُّ ت وؤصوى ز٣اٞت هٓغٍّ زبرة مُضاه حن الظًً ال ت مً بٌٗ اإلاهى

 ُّ  ًدملىن هٟـ الكهاصاث الٗلُا؟ و٦م هي الخاالث التي ًب٣ى ٞحها بٌٗ اإلاهى
ّ
 م الاعج٣اء ؤلاصاعي حن في ؤصوى ؾل

م زبرتهم الىاؾٗت في مجا٫ ازخهانهم ٠ُ زبر ، في خحن ؤّجهم ٢اصعون ٖلى جى٣ههملكهاصة  ٚع تهم في اجْى

تزُُهم ٟى١ ب٨ثحر مجاالث ج ُّ ، اإلاؿخمغ بٍضع والخّ ألا٧اصًمّي  الّخٗلُمُغح مؿإلت الٗال٢ت بحن بّن هظا ً؟ الخال

 
ّ
اع واإلاىهج واإلادخىي مً خُث ً َاإلاا ق٨ال مدىعًٍ مخباٖضًً ًظالل ٤ ألامغ  بُجهما بِاغ جال ، ؤلَا

ّ
ؾىاء حٗل

ؾذ حملت مً و٢ض جُٟىذ الٗضًض مً الهُئاث الضولُت بلى هظه الٓاهغة ٞإع  .اإلاًمىن ب و ؤ اإلاىهجب و ؤالهضٝ ب

مها مبضؤ "ألاؾالُب البضًلت هظ٦غ مج
ّ
الُىم اإلاىٓماث  ي جضٖمهظال( Lifelong learning" )مضي الخُاة الّخٗل

غ اإلاماعؾاث اإلاهىُت بلى  بضٞ٘ اإلاٗىُحن وال٣اضخي، الضولُت اإلاسخهت ٦مىٓمت الُىوؿ٩ى ت وجٍُى بهخاج اإلاٗٞغ

غ مٗهض الُىوو  .(2002باؾخمغاع )الكُش،  ُّ بغبُه ب ؿ٩ى للتربُت هظا اإلاٟهىمَّٗغٝ ج٣ٍغ حن م٘ ًغوعة جإ٢لم اإلاهى

ماٖخباعه و ، جُىعاث ٖملهم
ّ
 هاعاثاإلااإلاٗغفي وجدُحن  غنُضالبزغاء ، تهضٝ بلى ٖملُت مؿخمغة مضي الخُاة الّخٗل

 عهان في هظا، و(Medel-Añonuevo،2001الظهىُت ٖلى الخل٤ وؤلابضإ وؤزظ ال٣غاع ) ٣ضعاثال إلاهىُت وجُىٍغ ا

ُغح ٖلى  آزغ  ت  ،مجا٫ الخىز٤ُ واإلاٗلىماث في الٗالم الٗغبيًُ ُّ ل في بجاخت ؤلام٩اه
ّ
 لظوي الخبراث اإلاخ٣اصمتًخمث

٤ الخىحهاث الخضًثت خدُحن عنُضهم اإلاٗغفي اإلاسخّو ل ، م٘ ججاوػ الّهٗىباث وبزغاء ٦ٟاءاتهم اإلاُضاهُت ٞو
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ب ت اإلاٗتٝر بها للمهاص٢ت ٖلى ماؾؿاث الخّ جدضًض الهُئاث ال٣اهىهُالتي ؾترا٤ٞ هظا اإلاؿاع مً خُث  ضٍع

تراٝ بال٨ٟاءاث اإلاهىُت التي جخسغج مجها، تُّ الّخٗلُمبغامجها ٖلى وبٖاصة الخإهُل و  اإلاؿخمغ ت ومٗاصل، زم الٖا

ب   .م٘ الكهاصاث ال٨الؾ٨ُُت اإلاٗهىصةقهاصاث الّخضٍع

ب اإلاهىُحن اإلاهم هىا هى ؤن جخم ؤلاقاعة بلى بٌٗ الى٣اٍ اإلابضثُت خى٫ الاج ىب اجساطها لخضٍع جاهاث اإلاٚغ

  .في مجا٫ اإلاٗلىماث والخىز٤ُ
ّ
بُت و  ٣تٞالخاحت الُىم لم حٗض مخٗل ت ُّ الّخٗلُمؤؾاؾا بهُاٚت البرامج الخضٍع

ُّ بل ؤنبذ مً الًغوعي اٖخماص البرمجت اإلاٟخىخت واإلاغهت التي حؿهّ ، الض٣ُ٢ت والكاملت إ٢لم ت الخّ ل ٖمل

٤ ازخُاعاُىّ والخّ  مث اإلاع ٞو
ّ
 حن وجىىّ خٗل

ّ
اخخُاحاث  دؿب ما ج٣خًُهبو٦ظل٪ ، ت اإلاخاخت لهمربىٍّ ٕ اإلاؿاعاث الت

٣ لم حٗض ج٣خهغ ٖلى  ٞالٛاًت الجهاثُت .اإلاجخم٘ا لخُّىع ؾى١ الكٛل مً ٦ٟاءاث ومهاعاث جخُىع بضوعها ٞو

ُّ  الّخٗلُمٞ٘ بالّض   بلى جل٣حن الخهىن
ّ
ب  ٗلُميّ ح ت، بل هي الُىم بَاع مهىت ابخت ألًّ اث الث ٣ً٘ مً زالله جضٍع

اتها بلى جىمُت ال٨ٟاءاث اٖخماص ٍجحن بالخغّ   مدخٍى
ُ

٠
َ
وخضاث مخىاؾ٣ت مً اإلاٗاٝع واإلاهاعاث حؿخجُب مسخل

مً هىا حاءث ٨ٞغة الكٗب اإلاهىُت في مجا٫ الخىز٤ُ واإلاٗلىماث لضي ؤٚلب اإلاٗاهض و  .اإلابرمجت مؿب٣ا

بُت ، خُث ناعث ز٤ُ واإلاٗلىماث مىُل٣ا لها٫ الخى واإلاضاعؽ ألاوعوبُت التي جإزظ مً مجا ج٣ترح مؿال٪ جضٍع

تمسخلٟت ٖاصة ما ج٩ىن مدضوصة اإلاّض  لى٣و ملخّى في بٌٗ ال٨ٟاءاث اإلاهىُت ت مجها باؾخج، اة والاؾخمغاٍع

 .في ؾى١ الكٛل

يُتل في حُٛحر اإلاىاهج الخ٣لُضًتهظه الخُىعاث  ٧ّل ؾاهمذ ل٣ض  ؿم التي ٧اهذ ج هُاٚت البرامج الخ٩ٍى
ّ
د

 ُّ  الضٞ٘ بإصخاب ال٣غاع بلى جبجّ في و، ت ًٖ بَاعها اإلانهي الٗامباالؾخ٣اللُت والاوٗؼال
ّ
ت ال٨ٟاءاث ٦مغاح٘ ي ؤصل

هظه  ىز٤ُ واإلاٗلىماث ؤخض ؤهّم ٗخبر ٢ُإ الخّ وَُ  .ت واإلاهىُت ٖلى خض الؿىاءُّ الّخٗلُمحٗخمضها ال٣ُاٖاث 

ضًض مً الازخهاناث اإلاٗخمضة ٖلى البُاهاث وج٣ىُاث الٖٗىضها  جخالقىه٣ُت ج٣اَ٘  باٖخباعه، اإلاجاالث

 .اإلاٗلىماث

عليمأدلة الكفاءات املوحدة بين  5.3
ّ
 واملهنة في قطاع التوثيق واملعلومات الت

اتها وؤوحه اؾخسضامها في مجا٫ الخىز٤ُ واإلاٗلىماث، لىدّض   صْ ٢بل الخىى في جغ٦ُبت ؤصلت ال٨ٟاءاث ومدخٍى

 و ، ٤ٟ ٖلُه في هظا الؿُا١إلاخّ دؿب ابؤوال مٟهىم ال٨ٟاءاث 
ْ
مهُلخاث مخ٣اعبت اإلاٗجى ٖال٢خه ب ىْٓغ فيىل

  .(Potentials) وال٣ضعاث( Experiences) والخبراث( Aptitudes) ٧اإلااهالث
ُ
( Competencies) ٝ ال٨ٟاءاثٗغَّ ح

ُّ اٖخباعها ٖاصة ب ا مً زال٫ هجاػاث، ًم٨ً مٗاًىتها وج٣ُُمهباث ؤو حملت مً اإلاماعؾاث، ؾىاء ٧اهذ ؾلى٦

لخد٤ُ٣ هدُجت ، اإلا٨دؿبت ج٨غاع اإلانهي لها ؤزىاء جُب٣ُه اإلاد٨م والخل٣اجي لؿلؿلت مً اإلاٗاٝع واإلااهالث

( Practical Know-How) ومً هظا اإلاىُل٤، ًم٨ً اٖخباع اإلاٗاٝع الخُب٣ُُت .مغؾىمت في بَاع منهي مدضص

 م٩ىّ  غَ واإلااهالث ٖىان( Behavioral Know-How) واإلاٗاٝع الؿلى٦ُت
ً
لل٨ٟاءاث صون ؤن ج٩ىن مىههغة  هت

غ ال٨ٟاءة شخو ؤن ًخمخّ  بط ًم٨ً ألّي ، ٞحها ٘ بماهالث ٖالُت صون ؤن ًمخل٪ ال٣ضعاث الالػمت ٖلى جٍُى

 ُّ ت لخُب٣ُها ٖمل ُّ جب٣ى ت هظه اإلا٣ىماث الثالزٞةّن لظا،  .االًغوٍع ت المخال٥ ال٨ٟاءاث صون ؤن ج٩ىن ؤؾاؾ

 ، افي جدضًض ال٨ٟاءاث إلاجهجيّ ا ٣ُٗضالخّ  اؤمام هظو  .٧اُٞت بمٟغصها لخد٤ُ٣ طل٪
ّ

غ٧اث ٖخاص ؤصخاب الك

بُت مسخل٠ اإلاهام التي  واإلااؾؿاث مىظ ؤمض بُٗض ٖلى اؾخٗما٫ ألاصلت اإلاهىُت ٦مغح٘ ًدضص بهىعة ج٣ٍغ

 جل٣ى بلى  وال جؼا٫ ألاصلت اإلاهىُت .منهيّ ٧ّل  جًبِ َبُٗت ٖمل
ّ
ؤلاحغاءاث  ّن إب ٖلما، لحنالُىم عواحا لضي اإلاكٛ
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بإ٢ل جغ٦حز ٖلى  الخضًثت ٢ض خاٞٓذ ٖلحها ٦مغخلت حؿب٤ نُاٚت ؤصلت ال٨ٟاءاث التي جخىلى خهغ اإلاهامّ 

ت لخُب٣ُها ٖلى  ُت الؿاب٣ت لها والؿلى٦ُاث الًغوٍع مؿمُاث اإلاهً ل٨ً بإ٦ثر ص٢ت في جدضًض اإلا٩اؾب اإلاٗٞغ

خ٤ٟ الجمُ٘ ٖلى ؤن ؤصلت ال٨ٟاءاث جهاٙ ٖام .ؤخؿً وحه ت بزغ ٖملُت حغص مض٤٢ إلاسخل٠ الٗملُاث التي ٍو

ال ج٨دسخي ؤبٗاصا ػمىُت و صاثمت  وؤؤصواث ٚحر زابخت  مً زّمتوهي  .هم٣ًىم بها اإلاهىُىن إلهجاػ مسخل٠ مهاّم 

م بم٩اهُت حُُٛتها لبٌٗ الخّ  ُّ مايُت ؤو مؿخ٣بلُت ٚع اإلاجا٫ يمً  صعاحهات اإلاغج٣بت جمهُضا إل ُىعاث اإلاهى

ب اث )و  .اإلانهي ال٣ٍغ   مجيّ دضًث الؼّ هظا الخّ  ؤّن  (Meyriat، 2004ٍغي محًر
ّ
اث ؤصل ت ال٨ٟاءاث اإلاخىانل في مدخٍى

 ُّ وزانت ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث التي جسً٘ لٗىامل ، ت الٗلىم واإلاهً في ٖهغها الخايغٌٗىص بلى صًىام٨ُ

٤ هٓغٍّ ت واإلاؿخمغّ وعٍّ دضًث واإلاغاحٗت الّض الخّ   .(Moore،1965ت مىع الكهحرة )ة ٞو

  مجا٫ الخىز٤ُ واإلاٗلىماث يٓخ ٢ضو 
ّ
ت اإلاهً وال٨ٟاءاث الخانت ٖاإلاُا باهخمام ؤهل الازخهام لبىاء ؤصل

ّٟ  .به ت في البلضان الٛغبُت ٖلى وحه الخهىم بهُاٚت ٖضص مً الضولُت و الهُئاث ًض اللذ ٖضو٢ض ج٨ ٣ٍُغ

 
ّ
ُّ ٖاجه الخانّ جٟغّ  ب٩ّل  ٣ُإالي ألاصلت حُٛ ُّ ت باألعقُٟ  ححن واإلا٨خب

ّ
 لئو  .٣حنن واإلاىز

ّ
ت ًٖ ن ازخلٟذ هظه ألاصل

ُّ بًٗها مً خُث اإلاهُلخاث الخّ   ت، مٗاهض زاهىٍّ ؿاث زانّ ت ومجاالث ٖملها اإلاُضاهُت )ماّؾ ٣ى
ّ
اث، ُّ ت، ٧ل

ُّ جّ ٞةم٨خباث، مغا٦ؼ جىز٤ُ(،  و٢ض  .ت التي حؿدىض بلحهاال٨ٟاءاث الٗاّم في ت وٓغٍّ اتها الىّ ها جب٣ى مدكابهت في مغحٗ

ذ هظه إة الخّ الهُئاث اإلاسخهّ  ؾاٖع ٛحراث التي ؤٞغػتها اإلاهً الجضًضة ت بًبِ ؤصلت ال٨ٟاءاث جدذ َو

ُّ ، م٘ ما عا٤ٞ طل٪ مً للمٗلىماث  مً ز بُجها و ت في الٟىاع١ التي جمحّ يباب
ّ
ؿمُاث اإلاسخلٟت التي ج٣اَ٘ في الد

ُّ الُىم وهي جٟي  .حٗٝغ بها ُّ ث والخّ ي اإلاٗلىمااث ٖضص هام مً اإلاؿخُٟضًً ٦مهىحّ بداح ، حنىز٤ُ اإلاُضاه

 
ّ
  لحن مً ؤصخابواإلاكٛ

ّ
بحن  ًجض ٩ّل : ٞوألاؾاجظة واإلا٩ىهحن، هحن بلى هظه الكٗبىّح والُلبت اإلا، غ٧اثالك

 ُّ َ 
ّ
ُّ ٤ لل٨ٟاءاث الخّ اتها الىن٠ اإلاض٢ ُّ ىز٣ُ ضة ومٟاهُم مهُلخاث مىّخ ، م٘ اؾخٗما٫ ت اإلاُلىبتت واإلاٗلىماج

ت  .والٗلميّ  اإلانهيّ ها مدُُ دؿب مخٛحراثب وؤلازغاء اإلاخىانل وعّي الّض ث ًضدالخّ بلى  هظه ألاصلتسً٘ وج .مًبَى

  إلبغاػ زانُاثو 
ّ
ُّ ؤصل هضعج هىا ، التر٦ُبت واإلادخىي مً خُث  ت ل٣ُإ الخىز٤ُ واإلاٗلىماثت ال٨ٟاءاث اإلاهى

ا للخجغبت ألاوعوبُت في نُاٚت صلُل ال٨ٟاءاث ألاوعوبي للمهىُحن في ٢ُإ اإلا٨خباث  والخىز٤ُ مثاال حاٍع

(Euroguide Library and Information Services-ECIA،2004 ) ّ٦ىمىطج ًم٨ً للخ ُّ ت ؤن جدظو جغبت الٗغب

ُّ جاعب ال٣ُغٍّ خظوه بخىخي ؤؾلىب مكابه في جىخُض الخّ  نضٕ عؤب  ضة ٢ض حؿاٖض ٖلىت مىّخ ت وبىاء مغحٗ

 .الٟىاع١ الٗغبُت في هظا اإلاجا٫ الهام

اث ألاوعوبي الظي ًيكغه اإلاجلـ ألاوعوبي لجمُٗاث اإلاٗلىماث زمغة حهىص َٗخبر مكغوٕ صلُل ال٨ٟاءو 

ٖضة َبٗاث مخخالُت مً  1998و 1995" التي وكغث بحن ADBSالجمُٗت الٟغوؿُت للم٨خبُحن واإلاىز٣حن "

ٖام آزغ مغة  جم جدُِىه) 1999خه بضلُل ؤوعوبي ٖام ؤعصٞ اليسخت الٟغوؿُت لضلُل ال٨ٟاءاث اإلاهىُت، زم

2004). 

ًّ  لُل ألاوعبّي ص هظا الّض ٍدّض و  بىّ ، ىز٤ُي اإلاٗلىماث والخّ ت ألزهاثحّ غوعٍّ ال٨ٟاءاث ال دؿب َبُٗت ب بهاٍو

( مجمىٖاث جخمدىع جباٖا خى٫ ٢ًاًا اإلاٗلىماث 05ٟذ في زمـ )ىِّ ( ٦ٟاءة نُ 33مًامُجها في زالزت وزالزحن )

ُت ألا  الّخ٨ىىلىحُاو  ً ) .زغي والاجها٫ والخهٝغ وبٌٗ اإلاخٟغ٢اث اإلاٗٞغ ( مً 20و٢ض جمذ بياٞت ٖكٍغ

اث حكمل ماهالث 06" بلى حاهب ال٨ٟاءاث جم جهيُٟها في ؾذ )Aptitudes“اإلااهالث اإلاهىُت  ( مجمٖى
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المُحن في الٗال٢اث الخانّ   ت والبدث والخّ ؤلٖا
ّ
٦ما جم بنضاع مجلض زان  .ىُٓمٝ والخّ هغّ ها٫ والخّ دلُل والاج

ُّ  إهُل اإلانهيّ ٍاث الخّ ص مؿخى مغا٤ٞ لضلُل ال٨ٟاءاث ًدّض  اث الخّ وٍُ  .حنلإلٖالم إهُل هىا َبُٗت ٣هض بمؿخٍى

 ُّ ُّ ت التي جهىِّ ال٣ضعاث اإلاهى اث٠ ألاعبٗت )٠ اإلاهى اث٠ ، ( التي ٌٗخمضها الضلُل04حن في واخضة مً الْى وهي ْو

ُّ جخٗل٤ جهاٖضا باإلاؿاٖضًً والخّ   .ىز٤ُ واإلاٗلىماثٞحن والخبراء في مجا٫ الخّ حن واإلاخهغّ ٣ى

 : العناصر الرئيسية في ثركيبة دليل الكفاءات ألاوروبي املوحد0جدول 

 Aptitudes )51( مؤهالت Competencies )33(كفاءات

 املعلومات: 0املجموعة 

اء .1  الٗال٢ت م٘ اإلاؿخُٟضًً والخٞغ

 ؤلاإلاام بالىؾِ اإلانهي .2

 جُب٤ُ ٢اهىن اإلاٗلىماث .3

اث واإلاٗاٝع .4  بصاعة اإلادخٍى

 ٗلىماث وجثبُتهاالخٗٝغ ٖلى مهاصع اإلا .5

غيها .6  جدلُل اإلاٗلىماث ٖو

 البدث ًٖ اإلاٗلىماث .7

 الخهٝغ في الؿالؾل وألاعنضة .8

 بزغاء الؿالؾل وألاعنضة .9

 اإلاٗالجت اإلااصًت للىزاث٤ .10

 التهُئت واإلاٗضاث .11

 جهمُم اإلاىاعص والخضماث .12

كنولوجيا: 5املجموعة 
ّ
 الت

 الخهمُم آلالي لىٓم اإلاٗلىماث الخىز٣ُُت .13

غ آلالي للخُب .14  ٣ُاثالخٍُى

 ؤلانضاع واليكغ .15

 هترهذج٨ىىلىحُا ؤلا  .16

 ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث والاجها٫ .17

 الاثصال: 3املجموعة 

 الاجها٫ الكٟىي  .18

 الاجها٫ ال٨خابي .19

 الاجها٫ الؿمعي والبهغي  .20

 الاجها٫ بىاؾُت الخاؾىب .21

 خظ١ لٛت ؤحىبُت .22

 الاجها٫ بحن ألاٞغاص .23

 في العالقات: 0املجموعة 

 عوح الاؾخ٣اللُت .1

 ال٣ضعة ٖلى الخساَب .2

 الاؾخٗضاص اإلاؿخمغ .3

ت الخٗا٠َه .4  ٖؼ

 اإلاُل بلى الٗمل الجماعي .5

 ال٣ضعة ٖلى الخىاع .6

 ألاؾلىب البُضاٚىجي .7

 في البحث: 5املجموعة 

إل ال٨ٟغي  .8  خب الَا

 في التحليل: 3املجموعة 

 ال٣ضعة ٖلى الخدلُل .9

 الخـ الى٣ضي .10

 ٢ضعة الاؾخيخاج .11

 في الاثصال: 4املجموعة 

 الخدٟٔ في اإلاٗامالث .12

 ال٣ُٓت الظهىُت .13

 تصرففي ال: 5املجموعة 

 عوح اإلاثابغة .14

ت الهغامت .15  هٖؼ

 في التنظيم: 6املجموعة 

 ال٣ضعة ٖلى الخإ٢لم .16

ت الاؾدبا١ .17  هٖؼ

 ال٣ضعة ٖلى ؤزظ ال٣غاع .18

 عوح اإلاباصعة .19

 الخـ الخىُٓمي .20
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 الاجها٫ في اإلااؾؿاث .24

 التصرف: 4املجموعة 

 إلاٗلىماثالخهٝغ الٗام في ا .25

26. ٤  الدؿٍى

 البُ٘ والخىػَ٘ .27

 الخهٝغ اإلاالي .28

٘ والخسُُِ .29  بصاعة اإلاكاَع

 اإلاٗاًىت والخ٣ُُم .30

ت .31  بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ب والٗملُاث البُضاٚىحُت .32  الخضٍع

 معارف أخرى : 5املجموعة  

 مٗاٝع ج٨مُلُت .33

 

 Qualifications( درجات التأهيل 14)

 مؿاٖض في الخىز٤ُ واإلاٗلىماث .1

 ج٣جي في الخىز٤ُ واإلاٗلىماث .2

 ثمخهٝغ في الخىز٤ُ واإلاٗلىما .3

 زبحر في الخىز٤ُ واإلاٗلىماث .4

 و 
ّ
ً واإلاهىتبحن ٢ُاعي الخّ ت في مجا٫ الخىز٤ُ واإلاٗلىماث ٍب٣ى الؿاا٫ هىا ًٖ ٦ُُٟت جُب٤ُ هظه ألاصل ، ٩ٍى

ُٟهاوال٣ُمت اإلاًاٞت الىّ   ًغي الٗضًض مً مهّم  .احمت ًٖ جْى
ّ
ت ال٨ٟاءاث بم٩اهُت اؾخسضمها مً ٢بل مي ؤصل

دت واؾٗت مً اإلاؿخُٟضًً لٟهم  ، واإلا٨خبيّ  ىز٣ُّي َبُٗت الٗمل الخّ  قٍغ
ّ
ها ؤصاوث جّ هى ؤ مً طل٪ ؤن ألاهّم  بال

ُّ وفي هظا الّؿ  .ؤهل الازخهام ؤهٟؿهم ٫ ألاوّ في اإلا٣ام  جُٟض ُّ ُا١ جغي الجمٗ ُّ ت الٟغوؿ  ت للم٨خب
ّ
٣حن حن واإلاىز

  ت ؤّن ُّ في ج٣ضًمها لضلُل ال٨ٟاءاث ألاوعوبّ 
ّ
ُّ ت جسىّ ألاصل ال٨ٟاءاث التي  ت ٖملهم وجدضًَض بُبُٗ حن ؤلاإلاامَ ٫ للمهى

غها مً ؤحل جدؿحن عجبهم ؤلاصاعٍّ  ُّ ٖلحهم ا٦دؿابها ؤو جٍُى اثٟهم اإلاهى   .تت ؤو ْو
ّ
ً اإلاكٛ

ّ
لحن مً ٦ما ؤجها جم٨

لبت ل ٖلى وهي ؤًًا الىؾُلت التي حؿهّ  .ؿاتهميبِ مىانٟاث الاهخضاب في ماّؾ 
ّ
م ازخُاع مؿال٪الُ

ّ
 همحٗل

 ، مجا٫ الخىز٤ُ واإلاٗلىماث في جدضًض مؿخ٣بلهم اإلانهيّ و 
ّ
ُّ ٦ما جم٨ ؾحن مً اث واإلاضعّ ً مضعاء اإلاٗاهض وال٩ل

 ُّ الّخٗلُمجدضًث بغامجهم 
ّ
 ؾى١  باثت جماقُا م٘ مخُل

ّ
تالك ِّ و  .ٛل الجاٍع  الي، حٗىص ٧ّل ى ؾم اإلاىه الغّ ٦ما ًب

 هظه الٟىاثض الىّ 
ّ
 هظه  تت ال٨ٟاءاث بلى مدىعٍّ احمت ًٖ اؾخسضام ؤصل

ّ
باليؿبت بلى الجاهبحن ت وجىخُضها ألاصل

 ، خُث ًاّصي يّ الّخٗلُمو  اإلانهيّ 
ّ
حناٖخماصها مً ٢بل الُ ىا٤ٞ ٖلى اإلاٟاهُم واإلاهُلخاث واوسجام لخّ ى الب ٞغ

بجى ألاهضاٝ ال
ُ
اث، بما ٌؿّهل الا الّخٗلُمالبرامج  ٖلى ؤؾؿهاتي ج ًبِ اإلادخٍى

ُ
ت وج  .هخضاباث اإلاهىُتُّ

  



ة العربّية للمعلومات 
ّ
د  –املجل

ّ
5105 – خاص عدد – 55املجل    

101 
 

 ايات متعددة لغ : استخدام هفس الكفاءات املهنية0رسم 

 

 ؤّما 
ّ
تؿائ٫ ألازحر مً هظه الؼّ الد ُّ ُاب٤ بحن هظه الّض مؿإلت الخّ ، ٞحهّم اٍو ُّ ًىام٨ُ بحن و  ت الجضًضةت الٗاإلا

تت جاح ألًّ ماث الىّ م٣ىّ  ُّ ُّ  اؾتراجُج ُّ ترّؾم ت ًم٨ً ؤن جٖغب ما لضحها مً ، مٗخمضة ٖلى تزُى الخجغبت ألاوعوب

  ٖىامل
ّ
 ٛبًجابُت صاٖمت ٧ىخضة الل

ّ
ُّ اإلااّؾ حىص وو ، ٣اٞتت والث  ت اإلاسخهّ ؿاث ؤلا٢لُم

ّ
ُّ ت ٧اإلاىٓ  مت الٗغب

ّ
ربُت ت للت

 
ّ
 ، ٣اٞت والٗلىموالث

ّ
، ولي لألعق٠ُللمجلـ الّض  الٗغبّي  والٟٕغ ؤلا٢لُميّ ، للم٨خباث واإلاٗلىماث داص الٗغبّي والاج

 
ّ
حرها مً اإلاىٓ ُّ ٚو ُّ ماث اإلاهى  ت اإلاكتر٦ت طاث الهّ ت والهُئاث الٗلم

ّ
ُّ ُّ لت ٧ل ىز٤ُ ا بمجخم٘ اإلاٗلىماث والخّ ا ؤو حؼث

ُّ الغّ  الّخ٨ىىلىحُاو    .ت٢م

 وثيق واملعلوماتسنراتيذيات العربية وآفاقها يف دلال الّتقراءة يف واقع اال .4

ُّ ال جسلى الخّ   جغبت الٗغب
ّ
م ٢هغ ٖمغ ؤصل ُّ ت مً مباصعاث في هظا اإلاُضان ٚع اخت ت ٖلى الّؿ ت ال٨ٟاءاث اإلاهى

  .الضولُت
ّ
ُّ  ؤٚلب ؤّن  بال ت ؤو ٖلى مؿخىي ُّ الّخٗلُمت في هظا الاججاه، ؾىاء ٖلى مؿخىي البرامج اإلاباصعاث الٗغب

٠ُ، جىدهغ في ُّ ت ٣لُضًّ الخّ ّىٓغة الخضوص  الخْى  (Functions)ىز٤ُ واإلا٨خباث وألاعق٠ُ خى٫ "مهً" الخّ ت اإلابي

ُّ و"ال٨ٟاءاث"  (Services)خى٫ "الخضماث" اهبىائها  ؤ٦ثر مً ٟٞي خضًثه ًٖ  .(Competencies) تاإلاهى

ٖلى  هي٠ُ لم ًىّو هظا الخّ  ًً ٖبض الىاخض خاٞٔ ؤّن للمهً، ًظ٦غ يُاء الّض  الٗغبّي  هي٠ُ اإلاُٗاعّي الخّ 

ُٟي في ٢ُإ الخّ   وزبراث  و٢ضعاث ومهاعاث ومٗاٝع ٖلميّ  جإهُل مً ىز٤ُ واإلاٗلىماث مخُلباث الكٛل الْى

ب مُلىبت اث٠ بحن جم٘ال  ٖلى ا٢خهغ بل الػم، وجضٍع اث٠ وبٌٗ وألاعق٠ُ الىزاث٤ ْو  في اإلاخاخت  الْى

اث ؤمحن م٨خبت، ؤمحن) ج٣لُضًت مؿمُاث في و واخضة ٞئت في واإلاٗاعى اإلاخاخ٠ جإزحر  ع ؤّي اٖخبا صون ( مسَُى

ُّ   ٖلى مهامّ  ٨ىىلىجيّ للخُىع الخّ  اث٠ جل٪ اثومؿاول                                                                                                                          .(2013 خاٞٔ، الىاخض ٖبض) الْى

 ُاث اإلاىاصّ ٖضًض اإلاباصعاث إليٟاء شخيء مً الخضازت ٖلى مؿّم  هىع ٣ْهحر، هالخٔ عٚم هظا الخّ ، و ل٨ً

٤  ىز٤ُت ؤو مهً الخّ ُّ الّخٗلُم  ًٖ ٍَغ
ّ

  .ب٩اثعبُها بخ٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث والك
ّ
هظه اإلاباصعاث ٖاصة ما  ؤّن  بال
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 ًّ حر  ،تج٩ىن ٞغص ُّ بلى اإلا٣ىّ ت يٗازٚو دالُل اإلا٣اعهت ومٗاًحر ؤلازباث لخّ الضعاؾاث الجضوي و  تماث الٗلم

ًّ بٞهى حجم ، هظه اإلاباصعاثؤمام  ا الٗاث٤ ألاهّم ؤّم  .والخ٣ُُم ؤلاخهاجي يؿ٤ُ ُٞما ٤ واوٗضام الخّ ُّ قٗاٖها ال

 ٢ىٍّ  بُجها لخ٩ىن ؤصاة
ّ
ها ّٖض دىّ جاه الخّ ت جضٞ٘ في اج  الث التي حٗٞغ

ّ
هاالث ة مجاالث ؤزغي ٣٦ُاٖاث البىى٥ والاج

ُّ وهىا ًب٣ى صوع الخّ  .توالهىضؾ ت يغوعة ٢اثمت الؾدثماع جل٪ الجهىص في بَاع يؿ٤ُ ٖلى ؤٖلى اإلاؿخىٍاث ؤلا٢لُم

 ُّ  .ت ٖلى مباصت الكغا٦ت والخ٩املؾُاؾت قاملت مبي

  ىالضً ال قّ٪ ٞ ،ل٪لظ
ّ
ُّ في يغوعة الغحٕى بلى اإلاباصعة التي ويٗتها اإلاىٓ  لت لمت الٗغب

ّ
 ت

ّ
٣اٞت والٗلىم ربُت والث

تجدذ ٖىىان " ُّ  ٦ةَاع اؾتراجُجيّ ، (1998" )ؤل٨ؿى، ىز٤ُ واإلاٗلىماث وزُِ الٗمل اإلاؿخ٣بليّ الخّ  اؾتراجُج

  هامّ 
ّ
 حؿخ٣ُب اإلاىٓ

ّ
ُّ مت مً زالله ٧اٞ  لىماث والخّ ٞ٘ ب٣ُإ اإلاٗت للّض ت الجهىص الٗغب

ّ
ُّ ىز٤ُ هدى الك ت مىل

تىِذ هظه الا ٣ٞض بُ  .٩املوالخّ  ُّ -2010/2011-2004/2005-1997في زالر زُِ ٖمل مغخلُت ) ؾتراجُج

 ، و (2016
ّ
غ الٗاّم ع٦ ُّ ، ت ومغا٤ٞ اإلاٗلىماث والخضماثؼث في مجملها ٖلى ألَا ت مغهت جخىخى مبضؤ في مىهج

ُّ اث ٖلى الّؿ بسضماث اإلاٗلىماث لخىا٦ب اإلاؿخجّض الاعج٣اء  ما حهّم  اإلاغاحٗت اإلاخىانلت ل٩ّل  ت اخخحن الٗغب

ُّ والّض   الو  .تول
ّ
تٓغ في هظه الا ٞذ للىّ ال ُّ   ؾتراجُج

ّ
تل عهاهاث هى بإلاامها بٗضًض الى٣اٍ التي حك٩ ُّ ُّ  اؾتراجُج ت وا٢ٗ

 
ّ
 ٗمل اإلاؿخ٣بليّ ما وعص في زُت البٌٗ  هظ٦غ مً طل٪، و في مجخم٘ اإلاٗلىماث الُىم لٗالم الٗغبّي بلى ا ؿبتبالي

ت )الهضٝ، 2005-2010  (3، اإلاىحه3/ الهضٝ 1، اإلاىحه2/ الهضٝ 1، اإلاىحه٨ٟ٦1غة الاعج٣اء بلى مٟهىم اإلاٗٞغ

( بما في 3اإلاىحه، 1و٦مبضؤ بٖاصة الخإهُل للمهىُحن )الهضٝ، بضال ًٖ الا٦خٟاء باإلاٗلىماث الغ٢مُت اإلاجغصة

تراٝ بسبراتهم اإلا٨دؿبت و  ، 1و٦ظل٪ ْاهغة الاجها٫ ًٖ بٗض )الهضٝ، اإلاهاص٢ت ٖلحهاطل٪ مً بم٩اهُت الٖا

ب و مغخلت ؤولى هدى بىاء هٓم الخّ باٖخباعها ( 6اإلاىحه ٦ما جخًمً هظه الخُت بقاعاث  .الاٞتراضخيّ  الّخٗلُمضٍع

 2اإلاىحه، 2بلى يغوعة جىخُض الاؾتراجُجُاث الٗغبُت )الهضٝ
ّ
ٗاث )الهضٝ( مً زال٫ صٖم الد ( 2اإلاىحه، 3كَغ

  .(5اإلاىحه، 1نٟاث الٗغبُت )الهضٝواإلاىا
ّ

مً زال٫ بٌٗ بىىص اإلاالمذ ألاؾاؾُت لخُت الٗمل  ٦ما وؿدك٠

ت 2016-2011اإلاؿخ٣بلي  ومً ؤبغػها ، بقاعاث بلى مبضؤ اإلاغاحٗت ومىا٦بت الخُىعاث ؤلا٢لُمُت والضولُت الجاٍع

غ قب٩اث اإلاٗلىماث ، (3يغوعة الاعج٣اء بلى ج٨ث٠ُ نىاٖت اإلادخىي الغ٢مي باللٛت الٗغبُت )البىض وجٍُى

ىُا وصولُا )البىض اتها َو ىُت وال٣ىمُت وبجاخت مدخٍى ُّ ( و٦ظل٪ جدضًث البيُاث الخّ 7و 5انالَى ُّ دخ اث ت والبرمج

ُّ 5)البىض مل  ( ٖو
ّ
 ؤّم  .(6ىػَ٘ )البىضكغ والخّ اث الي

ّ
ٞحرج٨ؼ ٖلى مؿإلت ، ت هظه اإلاغخلتا الجؼء ألا٦بر مً زُ

٤ بغهامج مغخليّ 2)البىض والاجها٫ ًٖ بٗض الّخٗلُممً بغهامج  الضزى٫ في اإلاغخلت الثاهُت   ًًّم  ( ٞو
ّ
ت ٧اٞ

ُّ اخت الّض ت ٦بري ٖلى الّؿ ُّ دٓى الُىم بإهّم ًُ  هامّ  وهى حاهب اؾتراجُجيّ  .و٫ الٗغبُتالّض  إلاا لضًه مً ، تول

ـّ   ٢ُاٖاث مخّٗض  او٩ٗاؾاث جم
ّ
ً اإلاؿخّم ، وبغامج الخّ الّخٗلُمربُت و صة ٦مىاهج الت  ؿاث ال٣ُإ الٗامّ إلااّؾ  غ ٩ٍى

 والخاّم 
ّ
اث الت ٣ا إلا تربىٍّ ، ومىانٟاث نُاٚت اإلادخٍى ُّ ٗاًحر الخّ ٞو ُّ ت والخّ ُاب٣ ُّ ٟاٖل اث ت، ونُاٚت البرمج

 ُّ الم  ؤلٖا
ّ

ًّ  .ب٩اثت وجهيُٗها، وبىاء هٓم اإلاٗلىماث الخضًثت ٖلى الك   غوعّي ومً ال
ّ
مت هظا اإلاجا٫ ؤن جىلي اإلاىٓ

الغنُض ؾخٛال٫ إلاا في طل٪ مً ٞىاثض ٦بحرة ٧ا، مُاب٣ت للمىانٟاث الٗاإلاُتها الٗىاًت ال٣هىي لجٗل ؾُاؾت

٘ اإلاُه الٗلمي والتربىي الهاثل الظي جىّم  مً زال٫ ألاعنضة اإلاٟخىخت للمىاعص  ًٖ بٗض لّخٗلُمل الٗاإلاُتكاَع

ت  هامّ  بيافيّ  مجا٫ ٣ُت بالخدضًضوفي هظه الىّ  .في مسخل٠ الٗلىم" Educational Repositories" التربٍى

ي جىز٤ُ ؤو م٨خباث ؤو ؤعق٠ُ ٣ِٞ، بل لِـ ٦مهىحّ ، ىز٤ُ واإلاٗلىماث لخبىء اإلا٩اهت ألاهّم ي الخّ ألزهاثحّ 
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المُت والاجهاالث وألالؿيُت ٦إزهاثحّ  ي مٗلىماث ع٢مُت ٌٗملىن في جىاؾ٤ م٘ البُضاٚىحُحن وؤزهاثحي ؤلٖا

اث الىزاث٣ُت الٗغبُت ُّ هُئت الغّ مً زال٫ التّ  مًاٞتت ٢ُمب٦ؿابها و  مً ؤحل بجاخت اإلادخٍى ُّ ٢م ت ت واإلاٗالجت آلال

 هي٠ُ والخّ دلُل والخّ والخّ 
ّ

  الّخٗلُمب٩اث ومىٓىماث ىػَ٘ ٖبر الك
ّ
ُّ ُّ ًٖ بٗض اإلادل  .تت والٗاإلا

ت٣ض لهظه الا ا ؤخض حىاهب الىّ ؤّم  ُّ ُّ  ؾتراجُج ُّ الٗغب م ؤلا٢غاع ؤلاًجابّي ت اإلاؿخ٣بل لل٣اثمحن ٖلحها بمبضؤ  ت، ٚع

 اإلاغ 
ّ
مجّي  غهااحٗت اإلاخىانلت، ٞهى ٨ًمً في جإز ًّ  ال

ّ
ىز٤ُ واإلا٨خباث اإلاىعور ًٖ مجاالث الخّ  ٣لُضّي اب٘ الخّ بالُ

ُّ  وألاعق٠ُ م ججاوػ ؤٚلب الاؾتراجُج المُت في الضو٫ اإلاخ٣ضمتٚع   اث ؤلٖا
ّ
ُّ للث ُّ ت الخّ الز س  اٍع

ّ
جاه ت اإلاظ٧ىعة والاج

 
ّ

اناث ألازغي في جدضًض ؾُاؾاث بىاء هٓم اإلاٗلىماث املت والاهٟخاح ٖلى الازخهؤ٦ثر هدى الخلى٫ الك

 ُّ تولٗل ُٚاب مهُلح ال٨ٟاءاث، باإلاٟهىم الظي عؤًىاه ؾاب٣ا، في هو الا  .اتهاالخضًثت واؾتراجُج ُّ  ؾتراجُج

 ُّ تال ل الخىحه اإلانهيلى ت هى صلُل ٖاإلاٗى ُّ بإصلت ال٨ٟاءاث في ع٢ت بلى اهخمامىا في هظه الى ى ما ًدُلىا وه .ؾتراجُج

يخٓغ مً  لىا٦ض ٖلى الضوع الهام الظي، جا٫ الخىز٤ُ واإلاٗلىماثم ًُ 
ّ
ُّ اإلاىٓ  مت الٗغب

ّ
 ت للت

ّ
٣اٞت والٗلىم ربُت والث

ُّ ؤن جلٗبه بىنٟها اإلااّؾ  في مجا٫  واإلانهيّ  ُاسخيّ الّؿ  ت ألا٦ثر بقٗاٖا واؾخ٣ُابا إلاهاصع ال٣غاع الٗغبّي ؿت الٗغب

خمثل هظا الضوع في جد .ىز٤ُ واإلاٗلىماثالخّ  ُّ ّم ٍو الث ض لل٨ٟاءاث واإلااّه لُل الٗغبي اإلاىّخ ت نُاٚت الّض ل مؿاول

ُّ الضٖم جىُٟظ  ُّ ؾتراجُج   ت مً هاخُت، وللّم تها اإلاؿخ٣بل
ّ

ووؿى١  .في هظا اإلاجا٫ مً هاخُت ؤزغي  خاث الٗغبّي الك

ُّ  في ٦ت طاث لل٨ٟاءاث اهُال٢ا مً مبضؤ اإلاكاع  لُل الٗغبّي ت لبىاء هظا الّض ما ًلي بٌٗ اإلا٣ترخاث الٗمل

 ُّ ت مً هاخُت والهُئاث والجمٗ  الاججاهحن بحن اإلاىٓمت ٦مدىع مغ٦ؼي حام٘ للمباصعاث ال٣ٍُغ
ّ
ماث اث واإلاىٓ

 ُّ  .٦ٗىانغ بؾهام في جىخُض اإلاباصعة الٗغبُت، ىز٤ُ واإلاٗلىماث مً هاخُت ؤزغي ت الٗاملت في مجا٫ الخّ الٗغب

 ِّ  ىه الغّ ٨ٞما ًب
ّ
ُّ مت باؾدكاعة ٖؾم اإلاىالي، ج٣ىم اإلاىٓ ُّ غب ُّ ت واؾٗت حكمل الجمٗ ُّ ت واإلااّؾ اث اإلاهى ت ؿاث الٗغب

 ُّ الّخٗلُم
ّ
ُّ ت ومهالح الد اث٠ واإلاهً اإلاىحىصةكُٛل في ألا٢ُاع الٗغب و٦ظل٪ ال٨ٟاءاث ، ت لخهغ مسخل٠ الْى

 
ّ
  .لحنواإلاهاعاث اإلاُلىبت مً ٢بل اإلاكٛ

ّ
مً  لت واإلاؿخيخجتمت بنضاع ٢اثمت ؤولُت لل٨ٟاءاث اإلاسّج زم جخىلى اإلاىٓ

 ُّ  ٖمل
ّ

ُّ ، املتت الجغص الك  ًخم بزغائها مً زال٫ ٖمل
ّ
ت الازخهاناث ألازغي التي ًم٨ً ؤن ت اؾدكغاٝ ل٩اٞ

 ُّ ت اإلاغج٣بت مً زال٫ حٗاملها اإلاتزاًض م٘ الىزاث٤ والبُاهاث وج٨ىىلىحُا ُّ ت وال٨ّم جدضر ؤلاياٞت الىٖى

ُّ  .تت ومماعؾاتها اإلاهىُُّ الّخٗلُماإلاٗلىماث الغ٢مُت في بغامجها  ت بلى ٦ما جخىلي اإلاىٓمت بزًإ هظه ال٣اثمت ألاول

حر  ُّ ىّح م٘ الخّ الّخىاؾ٤ صعاؾت م٣اعهت م٘ ؤصلت ال٨ٟاءاث الضولُت لخٞى وجسخمها ، ت في هظا اإلاجا٫هاث الٗاإلا

حن اإلانهيّ ازخباع ب  ، يّ الّخٗلُمو  حضوي ٖلى اإلاؿخٍى
ّ
ُّ سخ الجّ ٢بل بنضاع الي  ت وجدضًض ؾبل جدضًثها الضوعّي هاث

لىم اإلاٗلىماث بازخهاناتها اإلاخٟغّ  تها ٦مغح٘ ؤؾاسخيّ يماها الؾخمغاعٍّ ، وبزغائها اإلاىخٓم  .ٖتإلاهً ٖو
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 مً الخّ هىا والبض 
ّ
، ه الاؾتراجُجيّ ىّح ا الخّ في الخإزحر ٖلى هظ تُّ الّخٗلُمؿاث ٠ ٖىض َبُٗت مؿاهمت اإلااّؾ ى٢

ُّ ؿاث في الّؿ ٍجى هظه اإلااّؾ الظي ًلٗبه زغّ هاّم وع الهٓغا للّض وطل٪  لُل في بُٖاء هظا الّض ، ومً زّمت تاخت اإلاهى

 اإلاغج٣ب الىّ 
ّ
٣ُّي ػمت ختى ًلٗب صوعه الخّ جاٖت الال وبحن ازخهام الخىز٤ُ واإلاٗلىماث  الّخٗلُمبحن اإلاهىت و  ٞى

لى مؿخىي آزغ بحن اإلااؾؿاث الٗغبُت ، غي وب٣ُت الازخهاناث ألاز ُّ ٖو ت الّخٗلُمت و اإلاهى هٓحراتها ٖلى  بحنو ُّ

 .وليّ ّض الّهُٗض ال

ُّ ت واإلاِّؿ دًحرًّ مً بحن ؤلاحغاءاث الخّ و  ًُ  ت الاهضماج في هظا اإلاكغوٕ الٗغبّي غة لٗمل ٓغ مً هظه يخَ الُمىح، 

 :مً زال٫اإلاالثمت وطل٪  ؤعيِخه حٗمل ٖلى تهُئت ؤن

 اث٠ الخىز٣ُُت واإلا٨خبُت وألاعقُُٟت بمٗؼ٫ ًٖ الُاب٘ ألا٣ٞي  الخ٣لُو مً التر٦حز ٖلى اإلاهً والْى

 ُّ ُّ لهظه الازخهاناث في ٖال٢تها م٘ ٖضًض مً اإلاجاالث اإلاٗٞغ الم  ت ألازغي ٧اإٖل
ّ
الم والل ُّ ت وؤلٖا اث ؿاه

لىم ؤلاصعا٥ والخّ  ش والخّ ٖو  .ٝ بلخهغّ اٍع

  ُّ ُّ ججاوػ اإلاىاهج البُضاٚىح ُّ ت اإلابي اث ت ٖلى جل٣حن الىنٟاث الجاهؼة الؾخسضام ألاصواث والبرمج

 
ّ
ُّ اإلاٟغويت صون جىمُت ال٣ضعاث الظ ُّ هى م٨ً مً بٖاصة ت ٖملها ومباصت حكُٛلها للخّ ت ٖلى ٞهم ٦ُٟ

ُٟها في مجاالث مسخلٟت  ،جْى

  
ّ
 الت

ّ
ُّ ر٦حز ٖلى الث ُّ ت والخّ ٣اٞت اإلاٗلىماج ُّ ت ؤ٦ثر مً اإلاهاعاث الغّ ٨ىىلىح زال٫ ؤلاحغاءاث ت، مً وجُي

"Processes"  ّلخىمُت ٢ضعاث  دلُل والاؾخيخاج ٞحها صوع مدىعّي ٣ض والخّ ٨ٟحر والىّ ت التي ٩ًىن للخّ ُّ الٟى

مواإلا اإلانهيّ 
ّ
 ،إ٢لم والخل٤ وؤلابضإٖلى الخّ  خٗل

  الّخٗلُمجىحُه  ُّ ٘ الخُب٣ُ ت ال٩املت ولِـ بلى الخضماث اإلاىٗؼلت بلى مىاهج بُضاٚىحُت حٗخمض اإلاكاَع

ُٟها الُبُعيّ  ُّ في بىاء الىّ  ًٖ بَاع جْى  ٓم آلال
ّ
كغ ت مثال ؤو ٢ىاٖض البُاهاث اإلاترابُت ؤو ٖملُاث الي
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ض مً الاهٟخاح إلاٗاهض الخّ  .الاهخ٣اجي للمٗلىماث بلخ ضَعـ ٖلى اإلادُِ وفي طل٪ هضاء يغوعي إلاٍؼ

ُّ اإلااّؾ   ؿاحي مً زال٫ اجٟا٢
ّ

  .الخُب٣ُّي و  ٩امل بحن البٗضًً الىٓغّي غا٦ت والخّ اث الك

 الٗمل ٖلى بعؾاء ؾُاؾاث  ُّ ُّ حٗلُم حر اإلاىاعص  ت ًخّم ت طاث ؤهضاٝ مغخل يبُها واإلاهاص٢ت ٖلحها وجٞى

ُّ ت الهجاػها زال٫ الّض الًغوعٍّ   .جدضًضها ٖاصة مً زالر بلى زمـ ؾىىاث ت التي ًخّم وعاث الؼمى

تزالنت لهظا اإلادىع خى٫ الا  ُّ  ّن ؤًم٨ً الّخإ٦ُض  ٗلىماث،الٗغبُت في مجا٫ الخىز٤ُ واإلا ؾتراجُج
ّ
ت زُ

  الٗمل اإلاؿخ٣بليّ 
ّ
ُّ التي ويٗتها اإلاىٓ  مت الٗغب

ّ
 ت للت

ّ
٣اٞت والٗلىم مباصعة جدمل ٖضصا هاما مً م٣ىماث ربُت والث

تالخضازت والاهٟخاح في نُاٚت قمىلُت ججٗل مجها مىُل٣ا هاما لبىاء  ُّ ُّ  اؾتراجُج ضة ال صة ومىّخ ت مجّض ٖغب

ُّ مً اإلااّؾ  مً زبراث ألهل الازخهام وصٖم ؾُاسخيّ  ٖم الخاعجيّ جى٣هها بال مىاعص الّض  ى ت ؿاث الَى

 ُّ تالا  ت وعص في هّو ُّ بالٜ ألاهّم  ٖم اؾخجابت بلى هضاء يمجيّ وفي هظا الّض  .ت اإلاسخهتوال٣ىم ُّ ُّ  ؾتراجُج ت الٗغب

 "طاتها مٟاصه ؤن 
ّ
 الخُِ الُ

ّ
 ."حئً الىا٢٘ الّؿ ؾبب مً ألاؾباب هي ؤؾىؤ م ع جد٣ُ٣ها ألّي مىخت التي ًخٗظ

 اخلامتة
ُّ ضواث والىعقاث الخّ ة في الٗالم الٗغبي جىُٓم اإلااجمغاث والىّ ل٣ض اٖخضها مىظ مّض  ب ىز٤ُ ت في مجا٫ الخّ ضٍع

ػم  بال٣ضع ألاصوىوبن  واإلاٗلىماث
ّ
ُّ ُىّ الخّ مىا٦بت  للخدؿِـ بًغوعةالال  عاث الٗاإلا

ّ
 ت ُٞما ًخٗل

ّ
ىعة ٤ بثىابذ الث

ُّ الغّ  ت ىماثت ومجخم٘ اإلاٗل٢م ىنُاث وبؾضاء ٓاهغاث ٢غاءة الخّ ٦ما اٖخضها في زىاجم جل٪ الخّ  .واإلاٗٞغ

ُّ الخّ  مت و٫ اإلاخ٣ّض ؤؾىة بخجاعب الّض  في هظه ال٣ُاٖاث ىمىّي اث إلاىانلت اإلاكىاع الخّ ىححهاث وجدضًض الاؾتراجُج

ًّ  .تُّ الّخٗلُموالبرامج  مً زال٫ البدث الٗلميّ  ٨ىىلىجيّ والخّ  ىاعيّ ُىع الهّ ٞ٘ بعجلت الخّ في الّض  ب٣ى اا٫ ًالّؿ  ل٨

ُّ ٢اثما خى٫  ُّ هظه الخّ  ت مخابٗتمضي ٞاٖل في حن ٖلى الضٞ٘ بها ٢ضعة اإلاسخهّ خى٫ و ، اثىنُاث والاؾتراجُج

 ا
ّ
عّي وال ُاسخيّ ٖم الّؿ جاه مهاصع ال٣غاع الٗغبي ل٨ؿب الّض ج كَغ

ّ
ًّ د حر اإلاىاعص ال ت إلهجاخها ختى غوعٍّ لها ولخٞى

 
ّ
ت و  الث٨خّ ت والخّ ٟاٖالث الخًاعٍّ الخّ  زًّم  في بُعيّ جلٗب صوعها الُ ًّ  الا٢خهاص

ّ
ُّ اخت الّض ت ٖلى الّؿ ٛىٍّ الل  .تول

ُّ اخت الّض ىز٤ُ واإلاٗلىماث ٖلى الّؿ الٗغبي في مجا٫ الخّ  ؤلاهخاج ال٨ٟغّي مجزلت  ؤن هالخٔهىا  ٨ٍٟيو  ت م٣اعهت ول

 جّم ومىاٞؿت الخّ ، بهُمىت اإلاهاصع الاهجلىؾ٨ؿىهُت
ّ
ُّ ت الٟغه٩ٛىٍّ ٗاث الل ىه  ٞى

ّ
ُّ ت والال توالّص ، تجُي ، خىة آلاؾٍُى

 ً لىدؿاء٫ ٖ
ّ
م جىٞ غ الٗضًض مً الٗىامل الضاٖمت ه٣اٍ الخلل في الاؾتراجُجُاث الٗغبُت في هظا اإلاجا٫ ٚع

 وبحن  ؾتراجُجُاثالا  في جىخُضجسخل٠ الّخٟؿحراث بحن ي٠ٗ ؤلاعاصة  ٢ض .هابُاج جّم  التي
ّ
غ اإلاىاعص ٖضم جىٞ

ت ل٣ُإ لم ً ُّ الًغوٍع ت التي ججٗل مىه مدغ٧ا عثِؿا لعجلت الغقي الاحخماعي ٦باقي غ١ بٗض بلى صعحت ألاهم

ا ًيب٘ مً ال٣ُاٖاث الخؿاؾت مً ا٢خهاص وصخت وحٗلُم ُّ ، ٚحر ؤّن الّؿبب ألاهّم ًب٣ى بدؿب عؤًىا صازل

 ُّ ٞهي آلالُاث التي  ،ت وزُابه الٗلميّ الازخهام طاجه ومً جٟاٖالث م٩ىهاجه اإلااؾؿاجُت ومىاهج ٖمله اإلاُضاه

ت لالعج٣اء بلى ؤٖلى صعحاث ألاهمُت في الؿُاؾاث ها ًم٨ج ؤلاهماثُت التي هغحى ؤن جؼوص ال٣ُإ بالصخىت الًغوٍع

 وزاّنت مجها  وهىا ج٨مً مؿاولُت بٌٗ الجهاث ؤلا٢لُمُت .االىنى٫ بلحه
ّ
ُّ اإلاىٓ  مت الٗغب

ّ
 ت للت

ّ
٣اٞت ربُت والث

ُّ والٗلىم لخلٗب صوع الىؾُِ الٟاٖل ف ٪ ؤلاعاصاث ٖغب ُّ  وقّض  اي جدٍغ ا، مٗخمضة ٖلى ٖال٢تها ألاهٓاع صول

ت  ُّ ُضة بىٓحرتها ألامم والخبراث ، هان بطا مٗغوٝٞالغّ  .الخبرة الىاؾٗت في هظا اإلاجا٫ )الُىوؿ٩ى( طاثالَى

 
ّ
مت، غةمخٞى بىلىي٘ ال وال ًب٣ى بال نىث اإلاباصعة والٍٗؼ

ّ
٘ الخدّض ل ت لٞغ  .ياث الًغوٍع
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