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 رؤية ورسالة وأهداف المجلة 

 الرؤية:

للباحثين    - األول  الخيار  تكون  ألن  العلمية  البحوث  مجلة  تسعى 

المحلية  المستويات  كافة  على  البحثية  مقاالتهم  بنشر  الراغبين 

 ليمية والدولية. قوالعربية وال 

 الرسالة:

وتمكين   - واألصيلة  المتميزة  العلمية  والدراسات  األبحاث  نشر 

على  العلمي  البحث  بمستوى  والرقي  إليها  الوصول  من  الباحثين 

 كافة األصعدة المحلية والعربية والقليمية والدولية. 

 األهداف: 

في  - العلمي  النشر  وتعزيز  العلمية  والدراسات  األبحاث  نشر 

منها  ت  مختلف لالستفادة  والتطبيقية  االجتماعية  العلوم  خصصات 

 محلياً وعربياً وإقليمياً ودولياً.

العالقة   المختصوناستهداف   - ذات  المجاالت  في  الباحثين  من 

 بتخصص الجامعة األكاديمي.

في  - ودولياً  وإقليمياً  وعربياً  محلياً  رائد  كنموذج  المجلة  تقديم 

 طبيقية.لت مجاالت تخصص العلوم النسانية وا
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 مجلة )البحوث العلمية(

  السابعةالسنة  من األولالنصف  من 13مجلة )البحوث العلمية( العدد 

 م 2022

إفريقيا للعلوم اإلنسانية  العلية( جامعة)البحوث  منشورات مجلة

 والتطبيقية 

 أسعار المجلة 

 الجهات 
سعر النسخة داخل  

 ليبيا 

سعر النسخة خارج  

 ليبيا 

 ةدوالرات أمريكي 4 د.ل  3 الطلبة

 ةأمريكي دوالرات  6 د.ل  5 المشتركون

 ةدوالرات أمريكي 6 ةدوالرات أمريكي 7 األفراد

الوزارات والهيئات  

 وما في حكمها  والمؤسسات
 دوالرات أمريكية 10

 ا  أمريكي دوالرا   12

 : تنويه

ال   الصفحات  ترتيب  في  تأخيرها  أو  المنشورة  البحوث  تقديم  إن 

المفاضل هذا  ة  يعني  في  تتحكم  التي  هي  الفني  التنسيق  متطلبات  لكن 

أو  المجلة  بالضرورة عن رأي  تعبر  ال  المنشورة  البحوث  الترتيب. وإن 

 الجامعة. 
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 )البحوث العلمية( مجلة تحرير  هيئة

 اإلنسانية والتطبيقية إفريقيا للعلومجامعة 

 

 شينة مفتاح أبو المبروك د.: المشرف العام

 د. عابدين الدردير الشريف أ.  :رئيس التحرير

 التحرير:  هيئةأعضاء 

 صالمقرو ي علالحميد  د د. عب

 الوصيف  أمحمد الهادي  د: هاجر

 أكرم الهادي محمد أ.

 م. أشرف القماطي 

 :للغة العربية المراجعة والتصحيح اللغوي

 د. محمود عمار المعلول

 : للغة اإلنجليزية المراجعة والتصحيح اللغوي

 ريفلشد. انتصار علي ا
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 الهيئة االستشارية للمجلة 

 الدولة الجامعة الكلية القسم االسم  ر.م

 السعودية جامعة أم القرى  كلية العلوم االجتماعية قسم اإلعالم أ.د. أسامة بن غازي المدني. 1

 ليبيا  المرقب جامعة كلية اآلداب قسم التاريخ  أ.د. أمطير سعد غيث 2

 األردن جامعة البتراء كلية اإلعالم قسم الصحافة جةأبو عرأحمد محمد أ.د. تيسير  3

 قسم الترجمة عبد للا أ.د. جمال محمد جابر  4
و   اإلنسانيةكلية العلوم 

 االجتماعية

جامعة اإلمارات  

 العربية المتحدة 
 اإلمارات 

 ليبيا  األكاديمية الليبية مدرسة اللغات قسم الترجمة الديب د. زكية علي  5

 ليبيا  جامعة طرابلس  كلية اآلداب والمعلومات قسم المكتبات  لي االدوك  علىأ.د.  6

 ليبيا  جامعة طرابلس  كلية القانون  فسم القانون الخاص  أ.د. عمر إبراهيم حسين 7

 ليبيا  جامعة طرابلس  واإلعالم كلية الفنون  قسم الفنون التشكيلية  هاشم أبوبكر أ.د. عياد  8

 ليبيا  جامعة طرابلس  كلية الهندسة ة المدنيةسقسم الهند د. فتحي خليفة اليعقوبي.  9

 قسم العلوم السياسية د. فرج محمد نصر بن المة 10
كلية االقتصاد و العلوم  

 السياسية
 ليبيا  سجامعة طرابل

 ليبيا  جامعة سرت كلية اآلداب قسم اللغة العربية  بشر  عبد للاد. فرحة مفتاح  11

 العراق جامعة أربيل كلية الفنون الجميلة م المسرحسق  المقدادي إبراهيم محمد أ.د. فيصل 12

 قسم العلوم اإلنسانية  د. لبنى رحموني  13
نسانية كلية العلوم اإل

 والتطبيقية
 الجزائر  جامعة أم البواقي

 مصر جامعة الزقازيق  كلية اآلداب قسم اإلعالم د. محمد عبد الفتاح عوض  14

 ليبيا  جامعة طرابلس  كلية اآلداب يا اف قسم الجغر المة  عبد للاأ.د. محمد  15

 السعودية جامعة أم القرى  كلية العلوم االجتماعية قسم اإلعالم أ.د. محمد علي غريب 16

 ليبيا  جامعة طرابلس  كلية اآلداب قسم الجغرافيا  أ.د. مفتاح دخيل  17

 أكاديمية الدراسات العليا  قسم علم النفس  د. وجدان ميالد الشتيوي  18
راسات الدية أكاديم

 العليا بنغازي 
 ليبيا 

 األسماء تم ترتيبها هجائيا  
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 قواعد النشر وشروطه 

 بمجلة )البحوث العلمية( 

 بجامعة إفريقيا للعلوم اإلنسانية والتطبيقية 

 نبذة عن المجلة:

جامعة   عن  تصدر  سنوية  نصف  محكمة  اإلنسانية  مجلة  للعلوم  باللغ-  طرابلس-والتطبيقيةإفريقيا  العربية   تينليبيا 

جانـب عرض ملخصات الكتب والدوريات، والرسائل    إلى  وتهتم المجلة بنشـر البحوث والدراسات العلميـة،    ،واإلنجليزية

 العلمية )الماجستير والدكتوراه(، والتقارير الصادرة عن المؤتمرات والندوات وورش العمل من داخل ليبيا وخارجها.  

 أهداف المجلة:

 وإثراؤه في كافة المجاالت العلمية ذات العالقة بالتخصصات العلمية في الجامعة. مي تفعيل البحث العل

 االهتمام بقضايا التنمية الشاملة في ضوء المتغيرات المحلية واإلقليمية والدولية.

دى الباحثين ة لإتاحة الفرصة للباحثين لنشر بحوثهم ودراساتهم العلمية، ونقل أفكارهم العلمية من أجل توسعة دائرة المعرف

 وصانعي القرارات والممارسين في داخل ليبيا وخارجها.  

خلق حوار علمي بنّاء بين الباحثين والمهتمين بالموضوعات المستجدة في كافة المجاالت العلمية ذات العالقة بالتخصصات 

 العلمية

 وط اآلتية: لشرتباع القواعد وااقواعد النشر: يشترط في الموضوعات المقبولة للنشر بالمجلة 

 يشترط في البحوث والدراسات المقدمة للنشر في المجلة أن تتصف باآلتي:البحوث والدراسات: 

ا من رسالة ماجستير  أصالة أفكار البحث وموضوعه، وكونه لم يسبق نشره أو تقديمه للنشر في مجلة أخرى ولم يكن جزء 

 أو أطروحة دكتوراه.

 حث. سالمة المنهج العلمي المتبع في الب

 ج. سالمة لغة البحث ووضوح أفكاره وترابطها. 

عند التوثيق تتم اإلشارة إلى مصادر البحث ومراجعه بأرقام متسلسلة وفقا  لترتيب ورودها فيه، وكذلك اإلشارة إلى المرجع: 

 -التالي: وعلى الباحث أن يلتزم باألسلوب  ،األمر في ثبت المصادر والمراجع

 ف كامال ، عنوان الكتاب، مكان النشر، سنة النشر، ورقم الصفحة أو الصفحات.مؤلفي حالة الكتب يذكر اسم ال

في حالة البحوث أو المقاالت المنشورة في دوريات متخصصة، يذكر اسم الكاتب كامال ، واسم الدورية، ورقم العدد، وتاريخ 

 النشر، ورقم الصفحة أو الصفحات التي يشغلها المقال أو البحث. 

 ير مباشر، يذكر صاحب المصدر األصلي. ل غإذا كان النق

استخدام الهوامش على شرح أو توضيح بعض النقاط الغامضة التي ال يتسع المجال لتناولها في المتن، أو  الهوامش: يقتصر 

 بهدف تسليط الضوء عليها، وترقم كل صفحة بشكل مستقل، ويظهر الهامش في أسفل الصفحة.  
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والمصادر:   المراجع  أن    في  يراعىقائمة  على  األجنبية،  ثم  أوال ،  العربية  المراجع  كتابة  والمصادر  المراجع  قائمة  كتابة 

 ، وأن تكتب على النحو اآلتي:هجائيا   تتضمن فقط ما اعتمد عليه الباحث وأشار إليه في متن البحث، ويرتب كل منها ترتيبا  

 

 أوال : المراجع العربية:

 (.(. 2002الجامعة المفتوحة ) لس:المهدي غنية "مبادئ التسويق"، )طراب -

 (. 1998قحف "مقدمة في إدارة األعمال الدولية"، )اإلسكندرية: مطبعة اإلشعاع الفنية ) عبد السالم أبو -  

المصرفية(،    - الخارجي"، )طرابلس: مجلة دراسات في اإلدارة واألعمال  للمراجع  الداخلية  المراقبة  المكي "أهمية  محمد 

 . 18  – 5 ص: (، ص1984) 6العدد 

 : المراجع األجنبية:ثانيا  

Drury،Colin (2000)   ،Management and Cost Accounting ،edition th5  ،(London: Thomson  

Learning).  

Kaplan، Robert (2000)  ،” Balance without profit” ، Financial Management، (January) ، 23 26. 

 : مصادر ومراجع اإلنترنت: ثالثا  

Andersen، Arthur، (1997)، Learning about professional development: Our commitment to 

training، 

.. Arthurandersen.com/careers/training.asphttp://WWW:  

 الشروط العامة والفنية:  

لصفحة األولى من بحثه، مع ضرورة ذكر العنوان الذي  ي اأن يكتب الباحث اسمه ودرجته العلمية ووظيفته وجهة عمله ف

 تتم مراسلته عليه، ورقم الهاتف والفاكس والبريد اإللكتروني. 

أن تكون البحوث والدراسات العلمية مكتوبة باللغة العربية، كما تقبل باللغة اإلنجليزية بشرط إرفاقها بملخص باللغة العربية 

 كلمة.  150ال يتجاوز 

 ( صفحة، بما فيها الجـداول والمراجع واألشكال التوضيحية من صور ورسومات. 20 (الصفحات عندد أال يزيد ع

العلمية مطبوعة على برنامج   البحوث والدراسات  ( مع  A4، وتقدم في شكل ورقي بحجم )Microsoft Wordأن تكون 

( بين األسطر  إلى  وعلى وجه(،  Single Spacedترك مسافة مفردة  باإلضافة  ليزري  نس  واحد،  خة مخزنة على قرص 

(CD)، .مع إرفاقها بنسخة من السيرة الذاتية للباحث 

( بالخط:)  العربية  باللغة  المكتوبة  البحوث  كتابة  تكون  باللغة   أما  (.(.  Times New Romanأن  المكتوبة  البحوث 

 (. Times New Romanاإلنجليزية فتكتب بالخط المعروف باسم )

 التالي:حو أن يكون حجم الخط على الن

 داكن للعناوين الرئيسة.  18بنط 

 داكن للعناوين الفرعية. 16بنط 

 للمتن.  14بنط 

 للمستخلص بخط مائل.  12بنط 

   للهوامش والحواشي 10بنط 

 تكون الهوامش على النحو التالي: 

 سم.  2.5أعلى وأسفل 

 سم. 3أيمن 

 سم. 2.5أيسر 

ل المجلة  في  للنشر  المقدمة  العلمية  المواد  التحرير لتقتخضع  أساتذة متخصصين تحددهم هيئة  قبل  واللغوي من  العلمي  ويم 

إجراء   للمجلة  يحق  كما  المقومين،  الواردة من  التعديالت  بإجراء  العلمية  المادة  للمجلة مطالبة صاحب  يحق  بشكل سري، 

التحرير االستعانة بأكثر  ئة  اإلذن المسبق من الباحث، كما يجوز لهي  دون أخدالتعديالت الشكلية فقط متى تطلب األمر ذلك  

 ويبلغ الباحث بقبول البحث من عدمه أو تعديله وفقا  لتقارير المحكمين.  الضرورة،من محكم عند 

 ال يحق للباحث الذي لم يقبل عمله العلمي للنشر أن يطالب باسترجاعه. 

 رور سنتين من تاريخ النشر.د معلى الباحث أن يتعهد كتابيا  بعدم نشر البحث أو الدراسة بأية وسيلة أخرى إال بع

http://www/
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 ، وال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المجلة أو الجامعة. أصحابهاجميع اآلراء الواردة في المجلة تعبر عن آراء 

 تلتزم المجلة بإشعار الكاتب بوصول عمله وإحالته إلى هيئة التحرير في موعد غايته أسبوعان من تاريخ استالمه.

 ة عمله للنشر خالل أسبوعين من استالم ردود المحكمين.حيتُشعر المجلة الكاتب بصال

 تعلم المجلة الكاتب في أّي عدد سيتّم نشر بحثه.

 عند إعالم صاحب البحث المقبول للنشر بقبوله.  المجلّةإلى تنتقل حقوق طبع البحث ونشره 

ا للمجلة، وال عالقة لها بأهمية البحث أو  يمهيتم ترتيب نشر البحوث في أعداد المجلة وفقا  العتبارات فنية بحتة وأولوية تسل

 مكانة الباحث. 

 يحصل الباحث على ثالث نسخ من عدد المجلة عند نشر بحثه أو دراسته. 

المراسل  –  6 والدراسات    ةكاف  :ةعناوين  مجلة  البحوث  تحرير  رئيس  باسم  ترسل  بالمجلة  المتعلقة  المراسالت  وجميع 

 وذلك على العنوان التالي:  ،ليبيا --طرابلس – م اإلنسانية والتطبيقيةعلو )البحوث العلمية( جامعة إفريقيا لل

 . ليبيا-طرابلس، -جامعة إفريقيا للعلوم اإلنسانية والتطبيقيةمجلة  العنوان:)البحوث العلمية(

 . ليبيا- طرابلس-الزاويةبريد شارع   83060بريد: صندوق البريدي التالي:  العنوانإلى أو ترسل 

 Info@africaun.edu.Ly اإللكتروني: دالبري الي:التأو ترسل على 
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 كلمة المشرف العام للمؤتمر ) رئيس الجامعة(

  مفتاح أبو شينة  كد. المبرو 
 بسم هللا الرحمن الرحيم

سليناوالصالة و السالم على اشرف االنبياء و المر   
 وعلى اله و صحبة اجمعين وبعد ،،

.......السادة و السيدات االفاضل  
ين يشاركوننا ذبداية يسرني ان ارحب بجميع الحاضرين ال  

اليوم العظيم    في للعلوم االنسانية و التطبيقية . ومنذ انطالق   الدوليانعقاد المؤتمر العلمي    في هذا  االول لجامعة افريقيا 
عام   افريقيا  المخرجات   2000جامعة  تحسين  بهدف  المستويات  كافة  على  التعليمية  برامجها  تطوير  الى  دوما   سعت 

المح التميز  الجودة و  لمعايير  الى  التعليمية وفقا  العالمية و مضت في مسيرتها  تحقيق هذه االهداف .  لية و االقليمية و 
سباقه   كانت  و  العلمي  بالبحث  الجاد  اهتمامها  الى  ويأتي    في اضافة  المجال  المؤتمر    هذا  جاء    الدولي هذا  الذي  االول 

المجال التربوي    فيالعلمي  مية البحث  ايمانا بأه  ((  المعرفةظل تكنولوجيا    فيبعنوان )) تطور العلوم االنسانية و التطبيقية  
 تقدم المجتمعات البشرية . فيلدورة المهم 

وانه لمن دواعي الفرح و الفخر و االعتزاز ان تقييم جامعة افريقيا مؤتمرها االول و الحمد هللا الذي امدنا بالقوة و الصبر و 
و بشهادة الجميع   لما حصلنجاح و التفوق و هذا  االصرار لتخطى الظروف الصعبة وتحويلها الى طاقات ايجابية لتحقيق ا

الجامعة    معو  ان مسيرة  اال  القاهرة  الظروف االستثنائية    مركز متصاعد حيث حققت     بيانيالعلمية كانت على خط  تلك 
م  و االستقرار وفى هذا السياق فأن الجامع ل  باألمانجامعات تنعم    تحققهى مستوى الجامعات الليبية وهو مالم  لمتقدمة ع

طلبتها   على  واحدة  سنه  ا  فيتضيع  كل  فالشكر   . العلمي  مشوارهم  ضمان  اكمال  ومركز  العالي  التعليم  وزارة  الى  لشكر 
على مختلف الجهات و   المضيئةدود حيث استطاعت رئاسة الجامعة بتحركاتها محدعمها الالمجلس ادارة الجامعة ل الجودة و 

مثااال عنه  نقول  ان  نستطيع  ماال  تؤهل  ان  المقبولة  صعدة  المعايير  ضمن  ولكن  و    التيليا  العلمية  المسيرة  مع  توافق 
 وهو    الجامعة هنحن نطبق شعارا اطلقت الى المجتمع . و ها ااالكاديمية للجامعة و راسلته

ئمين على هذا المؤتمر من رئيس المؤتمر و  . الشكر كل الشكر للقا  "العلمي تقدم خدمة معتمدة للجميعالجامعة بالبحث    "
اثراء المؤتمر وصول لسادة الباحثين لمشاركتهم و هذا المؤتمر المهم . والشكر م  زال نجاائبة و اللجان العلمية و التحضرية  ن

ان    التيالقيمة    ببحوثهم التطبيق    نأخذتدعو  الى  تبقي  طريقها  ال  و   ، منها  الك  حبيسةواالستفادة  و  مع ،  تب  المجالت 
المؤتمر   لنجاح هذا  الصادقة  تعالى ان يحفظكم  االمنيات  بالدعاء  هلل سبحانه و  الى ما يحويأخذ  ممزوجة  و    ببأيديكم 

بان يخرج بنتائج و توصيات تكون لها االنعكاس االيجابي على تطور المجتمع و    المؤتمرن من هللا نجاح  يرضي ، متمني
 البشرية لخدمة الصالح العام   التنمية

 حفظ هللا ليبيا و اهلها الطيبين 
كم ورحمة هللا والسالم علي  
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ر ـــــــــــــتمؤ ـــــــــــــــيس المـــــــة رئـــــــــــــــكلم  
 ف الشري الدردير عابدين .د.أ

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 السيد رئيس الجامعة

 السادة مدراء اإلدارات والمكاتب ورؤساء األقسام العلمية بالجامعة 
 بالسادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والطال

 السادة الحضور 
 السالم عليكم

حمدًا هلل تعالى على نعائمه التي ال تحصى، ونشكره على أفضاله العديدة ، فهي التي وفقتنا إلى الوصول إلى هذا اليـوم 
ي الذي نفتتح فيه أعمال هذا المؤتمر العلمي األول الذي ننظمه العلمي األول جامعة إفريقيا للعلوم اإلنسانية والتطبيقية والذ

 (م 2021/ 12/12ان:)تطور العلوم اإلنسانية والتطبيقية في ظل تكنولوجيا المعرفة( يوماألحد يعقـد تحت عنو 
فعلى هللا االعتماد ومنه العون والتوفيق، وأصلي وأسلم على من ال نبي بعده ، سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آلهوصحبه  

  . ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين
التحية لكافة الضيوف الكرام الذين شرفونا بحضورهم، وإلى كافة المشاركين في هذا المؤتمر ـالكريـم، أج  أيهـا الحضور دد 

ببحوثهم ومداخالتهم، وأحي كذلك كافة الذين ساهموا في إعداد وإنجاح هذا المؤتمر، أعضاء اللجنة العلمية وأعضاء اللجنة  
رتها ، فقد جندت الجامعة كافة اإلمكانيات المتاحة لها عة، ومجلس إداالتحضيرية، وكل اللجان األخرى، كما نشكر الجام

في ظل هذه الظروف الصعبة لخدمة هذا المؤتمر وذلك نظرًاألهمية موضوعه. وكذلك نشكر كافة الجهات التي ساعدت  
 .في قيام ونجاح هذا المؤتمر العلمي، راجيًا لهم التوفيق والسداد،وأن تكلل أعمالهم بالنجاح

ذا المؤتمر األول من نوعه لدراسة موضوع مهم جدًا بعد مناقشات عديدة و مطولة مع بعض أعضاء  كرة عقد هت فجاء
هيئة التدريس بالجامعة دون استثناء وبعض األساتذة في الجامعات الليبية وأنا هنا أحي فيهم طموحهم ورغبتهم الشديدة في  

 .هم وبلدهمي بناء جامعتالبناء والتطور وشغفهم للبحث العلمي الذي يسهم ف
 .كما أشكر كل أعضاء اللجنة العلمية لما قدموه من إستشارات وتقييم لألبحاث والدراسات العلمية التي قدمت للمؤتمر

اللجنة   واستلمت  بموضوعه  المهتمين  كافة  من  العلمية  المؤسسات  من  واسعة  استجابة  المؤتمر  هذا  إلى  الدعوة  لقيت  لقد 
ي ستعرض من خالل الجلسات العلمية المقررة في برنامج المؤتمر، وهذه األوراق قدمت  البحوث التالعلمية عدد كبير من  

من أغلب الجامعات الليبية، وخارجها، وفي ذلك الدليل على أن األكاديمي الليبي يقع عليه عبء بناء الوطن إذا أتيحت له  
 .الفرصة وتمكن من ذلك

ات وتطلعات نحو تقديم تعليم جامعي خاص حر ومسئول وفي وقت ق مع توجهويأتي هذا المؤتمر في وقت مهم جدًا يتس
للجودة   والدولية  المحلية  التصنيفات  في  والتطبيقية مكانة علمية عالية جدًا  اإلنسانية  للعلوم  أفريقيا  أصبحت تحقق جامعة 

  .وضمان استمرارها وعقدها اتفاقيات تعاون علمي مع كبريات الجامعات المحلية والدولية
سب رئيسية وفي  ومحاور  تفصيلية  أهداف  وضع  على  والعلمية  التحضيربة  اللجان  عملت  المؤتمر؛  هذا  رسالة  تحقيق  يل 

ومواضيع بحثية للمؤتمر نابعة من الحاجة المحلية ومراجعة األدبيات النظرية واستقصاء آراء الخبراء و الممارسين في هذا  
  .المجال
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إيجا إلى  العلمية  اللجنة  سعت  توازن  كما  هذا د  في  المميزة  العملية  واإلضافات  الرصينة  العلمية  المشاركات  بين 
المؤتمر،ويأتي ذلك عن طريق تنويع فعاليات المؤتمر واحتوائه على جلسات لمتحدثين محليين وعرب بارزين في موضوع 

اإلقل و  المحلية  التجارب  لعرض  وجلسات  المحكمة،  العلمية  األعمال  لعرض  وجلسات  وال المؤتمر،  في  يمية  الناجحة  دولية 
 .موضوعات العلوم اإلنسانية والتطبيقية في ظل تكنولوجيا المعرفة

 . أيها الحضور الكريم، نأمل التوفيق والسداد لهذا المؤتمر والخروج بنتائج وتوصيات مفيدة لخدمة بالدنا
مقترحاتهم وتوصياتهم إلى لجنة  يقدموا  حرصًا على نجاح المؤتمر نأمل من األخوة المشاركين بورقات بحثية أن    كوكذل  .

الصياغة المشكلة عقب االنتهاء من إلقاء البحث أو المداخلة، علمًا بأن الجامعة تعتزم طباعة كافة أعمال هذا المؤتمر في 
  .كتاب يصدر في المستقبل إن شاء هللا تعالى أو نشرها في عدد خاص من مجلة البحوث العلمية الصادرة عن الجامعة

أرجو ، وآمل أن نستفيد جميعًا من حضور الجلسات العلمية التي ستبدأ بعد هذه الجلسة االفتتاحية، وأن يحقق   تامالخفي  
لكافة   الشكر  يتم طرحها، وأكرر  التي  المشاكل  الكثير من  المسؤولة في عالج  الجهات  فعالة تساعد  نتائج طيبة  المؤتمر 

 . ت ليبيا، وعاشالحاضرين وللجميع التوفيق والسداد بعون هللا
 

 وهللا ولي التوفيق والسالم عليكم ورجمة هللا وبركاته
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للمؤتمر العلمية  اللجنة  رئيس كلمة    

 اشتيوي  سالم إبراهيم. د 

  م اهتس  مقومات  من  تملكه  لما  نظرا  المجاالت  جميع  في  ضروريًّا  أمًرا   منها  االستفادة  وحتمية  التكنولوجيا  توظيف  أصبح    

 . التكنولوجيا توظيف نحو التسابق ظل في المجتمعات تطور في

 اإلنسانية   بالعلوم  وعالقتها  المعرفة  تكنولوجيا  بينها  ومن  مجاالتها  وتعددت  الحياة  جوانب  جميع   التكنولوجيا  شملت  لقد    

 ثقافة  تغيير  في  تهااهمومس  العالي   التعليم  مؤسسات  في  والتطبيقية  اإلنسانية  الدراسات  تطور  في   ودورها  والتطبيقية

  أمام   المجال  لفتح  األول  العلمي  مؤتمرها  والتطبيقية  اإلنسانية  للعلوم  أفريقيا  جامعة  تنظم  المنطلق  هذا  ومن  المجتمعات،

  .المعرفة اتكنولوجي ظل في والتطبيقية اإلنسانية العلوم تطور حول العلمية دراساتهم لتقديم الباحثين

 وهللا ولي التوفيق
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 ( المجتمع  في الثقافية  القيم  تغير في ودورها المعرفة  تكنولوجيا)
 فلسفية دراسات-مشارك أستاذ-مراد  علي محمد فوزية

 ليبيا -سالخم-االجتماع وعلم الفلسفة قسم -اآلداب كلية -المـــرقب جــامعة
 : مقدمة ال

  أمام   مشكلة   أو  عائًقا  اماألي  من  مو ي  في  تشكل  ولم   اليومية  حياتنا   في  الشائعة  المفاهيم  من  القيم  تعد 
  التي   التكنولوجية  الثورة   ولكن.  ومنطقي  سلس  بشكل    األمور  تسير  كانت   فقد   العربية؛  المجتمعات   تقدم

 المجتمعات،   لهذه  القيمية  المنظومة  في  رت أث  خطيرة  تغيرات   إلى  أدت   العشرين  القرن   أواخر  في  ظهرت 
  أثر   بدوره  وهذا  األخالقية،  القيم  حساب   على  المادية  مقي ال  على   كيز كالتر   بية السل  القيم  لتبني   اإلنسان   وقادت 

 . واإلنساني التنموي  حتواهام من المعرفة فرغأ و بداع،اإل  عن فأعاقه الفكر على
  مما   الصناعية  للمجتمعات   القيمية  المنظومة  في   كامل  ير تغي  أحدثت   قد   التكنولوجية   الثورة  كانت   وإذا

 ما  هذا .    الخطيرة  التغيرات   هذه  تقبل  العربية  المجتمعات   كانمإ  في  فهل   ،التغيرات   هذه  مع  تنسجم  جعلها
  القيم   تغير  على  عرفةالم  تكنولوجيا  آثار  أبرز  عرض :  هوو   هذه  دراستنا  خالل  من  فيه  البحث   حاولسن

 . المجتمع في الثقافية
 

 

 : البحث  مشكلة
 نمط  وما  المعرفة؟  كنولوجياتب  نعنيه  الذي  ما :  اآلتية  األسئلة  عن  اإلجابة  في  بحث ال  مشكلة  تتمثل

  قيم ال  على  التكنولوجية  الثورة  هذه  انعكاسات   مدى  وما  ؟المفهوم  ذاك  يخفيها  التي  والرهانات   التجاذبات 
 . عليها؟  المترتبة والنتائج اآلثار وما ؟ثقافية ال

 : حث الب أهداف
 : اآلتي تحقيق  إلى المقدمة في مالمحه برزناأ الذي البحث  هذه هدفي
  يسعى   التي  واألبعاد   والواقع،  المفهوم،  باالعتبار  األخذ   مع  المعرفة،  وجياتكنول   هومفم  وتحليل  وصف (1

 .  لتحقيقها
 .  ثقافيةال قيمال على  الثورة هذه انعكاسات  بيان  (2
 . التكنولوجية ةالثور  خلفتها التي  والنتائج اآلثار توضيح  (3

 

 :البحث  هميةأ
 القــيم وتغيــر تــدني علــى نولوجيــةتكال الثــورة أثــر علــى التعــرف إلــى يســعى أنــه فــي البحــث  أهميــة تبــرز  
 .راهنال الوقت  في ونتائجها آثارها بيانو , ثقافيةال
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 : لبحث ا نهج م
  أن   وبما   وم،العل  فالسفة   ذلك  يؤكد   كما   المنهج  نوعية   تفرض   التي   هي  الموضوع   طبيعة  أن  بما   

 إلى  للوصول  -ظواهر  مأ  أحكاًما  أكانت   سواء–  بعضها  أو  كلها  الجزئيات   تتبع  علينا  حّتمي    الدراسة  موضوع
  الحكم   إلى  الجزئي  على  الحكم  من  الفكر  انتقال  يستدعي   الذي  االستقرائي  المنهج  سنعتمد   فإننا  الكليات،

  والمقارنة   التحليل)بمناهج  انةستعاال  عدم  يعنى  ال   وهذا  .تحته  الجزئي  يدخل  الذي  الكلي  على
 . ذلك الموضوع فرض كلما( الخ...والوصف

  النحو   على  كانت   والخاتمة  المقدمة  بعد   مباحث   ثالثة  إلى  البحث   مقس  فقد   حث والب  اسةدر ال  ولتسهيل
 : اآلتي
 . المعرفي والمكون   المفاهيمي مضمون ال: األول المبحث -1
 .كنولوجيا المنعكسات القيمية لمجتمع التالمبحث الثاني:  -2
 . يالمبحث الثالث: اآلثار والنتائج المترتبة على التغير القيم -3

 

 المعرفي   والمكون  المفاهيمي ون م ض مال: األول  المبحث  
  (Technology) تعريف التكنولوجيا (1

  -البعض   عليها  يطلق  كما  -  المعلومات   أو  المعرفة  وتكنولوجيا  عام  بشكل   التكنولوجيا  مفهوم  عد ي
  كان   وقد   والباحثين،  المفكرين  من  العديد   والبحث   بالدراسة   تناولها  التي  الشائكة  يمالمفاه  من  خاص   بشكل

  العلوم  في  تداوله  من  أكثر  والفنية  والقانونية،  االقتصادية،  الخطابات   في  كبير  بشكل  متداوالً   مالمفهو   هذا
  داللة   يدلنا  وإنما  ؛هومالمف  بهذا  العلوم  هذه  اهتمام  عدم  يعنى  ال  وهذا  والتطبيقية،  واالجتماعية  االنسانية 
  الدور   هذا  بتنظيم  االهتمام  يد ا ز ت  يعكسه  ما  وهذا  التنموي   جانبها   في  بها   العلوم  هذه  اهتمام   على   واضحة
 .أخرى  جهة من فاعليته وبزيادة
 لغة   التكنولوجيا -أ

النوازل  في  تكنولوجيا  كلمة  جاءت  فقه  مصد )  »بمعنى  كتاب  وهي  )ِعْلِميَّة(  وزن  على  ر ِتْقِنيَّة( 
دنا هذا المفهوم وأر ل  ا رجعناا موإذ .  (1)«والتقن: الرجل الذي يتقن عمله   صناعي من )التََّقْن( بوزن )الَعَلْم( .

الغربية المعاجم  في  اللغوية  جذوره  عن  "تكنيك    » وجدناه  البحث  لفظ  جنب  إلى  جنًبا  الفرنسية  اللغة  في 
Technique    "تكنولوجيا" قديTechnologieولفظ  لفظ  فاألول  الثاني حديث .  و  هو    م،  التكنيك  نسبًيا، 

الذي)التي(يستخدمه)ها(   الطريقة(  فياألسلوب)أو  عمل  إ  اإلنسان  التكنولوجياـ نجاز  أما  ما.  عملية  أو 

 

النوازل    -  1 فقه  أبوزيد،  عبدهللا  بكر  معاصرة"بن  فقهية  بيروت،  1مج:،  "قضايا  الرسالة،  مؤسسة  ،  1996،  1ط:، 
 . 190ص
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ـ الفنون و المهن      بمعناها األصلي  ودراسة    La science des arts et Metiers       فهي "علم 
 .(  2) «دات ها اآلالت و المعخصائص المادة التي تصنع من

ا التكنولوجيا -ب  اصطالح 
  األكثر   برازإ  حاولنا  تعريفات،  عّدة  له  ادنالمفهوم وجوإذا ما انتقلنا إلى التعريف االصطالحي لهذا  

 .للدراسة الموضوعية الوحدة فتغيب  الدائرة تتسع  ال حتى هااوأوجزن بحث ال لموضوع وفائدة أهمية
(  means)     وسائل  خالل  من  اإلنسان  لخبرة  عالالف  التنظيم»  أنها  على  التكنولوجيا   رفت ع  

  الربح   في  منها  لالستفادة  بنا  المحيطة  البيئة  في   الكامنة  ى القو   وتوجيه  عالية،  كفاية  ذوات   منطقية
  وضع   كيفية  دراسة  إنها.  منظمة  بطريقة  يةمالعل  األغراض   في  المعرفة  تطبيق   »  علم   هيأو .   (3) «المادي
  كذلك   وتعرف  (4) «ورفاهيته  اإلنسان   لمعيشة   ضروري   هو   ما  لتوفير   عمليلا  االستخدام  في  العلمية  المعرفة

  (5).«منظمة أي في العمل إلتمام المتاحة التيسيرات  و والمعرفة ليب ساألاو  لعمليات او  الطرق  »بأنها
بأن    إن  إليه   اإلشارة  يجب   ومما     القول  إلى  تقودنا  التكنولوجيا  العلم و  بين  للتفرقة   »أول محاولة 

"لماذا  م هوالعل "الكيف"  " Know _whyمعرفة     Know _ how، في حين أن التكنولوجيا هي معرفة 
بالنظيأالعلم  . تطبيقات خاصة في مختلف  تي  و  أساليب  إلى  تحولها  والتكنولوجيا  العامة،  والقوانين  ريات 

فتحول خالصتها إلى    النشاطات االقتصادية واالجتماعية. العلم يقوم على البحوث المبتكرة، أما التكنولوجيا 
قد توصلت إلى    الفضائية مثالً   ومكانت العل  وبهذا المعنى، إذاابتكارات عملية في ميادين الحياة المختلفة.  

نظريات محددة عن طبيعة القمر وتنبأت بإمكانية إنزال اإلنسان على سطحه، فإن التكنولوجيا الفضائية قد 
بته وتعيدها إلى األرض ليتم فحصها من قبل العلماء  استطاعت إن تصل إليه و تحصل على عينة من تر 

 . (6)«غيرهم من العلماءأو نظريات  همقعته نظرياتتو صها مع ما  فة مدى تطابق خصائالمختصين لمعر 
  األنماط،   من  مجموعة   يضم  شمولي  مفهوم  إنه  التكنولوجيا  لتعريف  السابق  العرض   من  لنا  يتبين

  للتغير   قابلة  وهي  الصناعية  مهامها  ألداء  النشاطات   هذه  وتستخدم  والخبرة،  المعرفة  تضم  التي  والنشاطات 
 الدول   خبرات   على  االنفتاح :  مثل  وتطويرها  الكتسابها  المصادر  من  يد العد   اقهقيتح  وتتطلب   والتقدم،

 . معهم والخبرات  األفكار وتالقح وتبادل األخرى،

 

،  م1978،  1، ط:قافة و الفنون و اآلداب، الكويتثمجلس الوطني للس كرم، العرب أمام تحديات التكنولوجيا، النيو انطو   -2
 .  26،  25ص
 . 16،ص 2002،  2تصميم وإنتاج الوسائل التعليمية، دار المسيرة، عمان، ط:محمود الحيلة، محمد  - 3
 . 26، ص1988  ،1ط: دار الشروق، عمان، يم، كنولوجيا في عملية التعلر عبد الرحيم الكلوب، الت شيب - 4
علمحم-  5 محمد،  على  دار  د  والمنهج،  والموضوع  والمشكالت  للتراث  "مدخل  التنظيم  االجتماع  الجامعم  ية،  المعرفة 

 . 396ص   ،2003 ،1ط: االسكندرية،
 . 27 ،26 ذكره، سبق مرجع كرم، انطونيوس - 6
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  التقني   الجانب   تشمل  إنها  أو(  الصناعة  علم)  عليها  يطلق  أو  البعض   يراها  كما  ليس  فالتكنولوجيا 
  من   وغيرها  واإلدارة،  والقيادة،  ل،عمال  وعملية  كالتنظيم،  عديدة  ات موضوع  تضم  وإنما  فحسب،   المادي  أو

  واألفكار،   السلوك،  يضم   اجتماعي   نتاج   التكنولوجيا  تعد   وذاك  لهذا  وباإلضافة.  التنظيمية  األمور
  أن   قبل  فالتكنولوجيا.  مجتمعه  مع  الفرد  تعامل  خالل  من  تستمد   التي  والتصورات   القيم  وجميع  والمعتقدات،

 .  معينة اجتماعية رغبة   أو حاجة نع تولدت  رةفك كانت  جهاًزا  أو آلة تكون 
 

 (Knowledge)  تعريف المعرفة (2
  نكّون   جعلنا   الذي  األمر   وأهميتها،  المعرفة،  طبيعة   تناولت   التي   الفلسفية   النظريات   من  العديد   ناكه

  واالصطالحية   اللغوية  معانيها  على  للوقوف  دفعنا  ما  وهذا  المفهوم،  لهذا  المختلفة  الرؤى   من  مجموعة
 :لها دد مح تعريف ضعو ل

 

 لغة  المعرفة-أ
: الِعرَفان    عرف»  الفعل  من  اشتقت   المعرفة  لفظة  أن(  العرب   لسان)  كتابة   في  منظور  ابن  أشار

  َفاَنا ِعرْ -الشيءَ   ًعَرفَ »  بمعنى  جاءت   الوجيز  المعجم  وفي  .(7) «وَمْعِرَفةَ   وِعْرفاًنا  ِعْرفة  َبْعِرف ه  َعَرَفه  العلم؛
ة   َأْدركه: َوَمْعِرفةَ  وفٌ  عاِرٌف،  فهو. وِإحساَنه َنَعَمه   أي َفْضله، هلل َعَرفَ : ويقال. حواسه نم  بحاسَّ  .  ( 8) «وَعر 

 

ا المعرفة-ب   اصطالح 
كل العمليات   »هي المعرفة ؛الحصر ال المثال سبيل على منها نذكر تعريفات  عّدة المعرفة لمفهوم

هي . أو ( 9) «فاعل مع عالمه الخاص يت الفرد وهو  العقلية عند الفرد؛ من إدراك وتعلم وتفكير وحكم يصدره  
ثباتها وتعميمها وترقيتها،  إموضوًعا معيًنا، تمت معالجتها و   معلومات موجهة ومختبرة تخدم  »عبارة عن  

.  (10) «ة متخصصة في موضوع معينتها على معرفبحيث نحصل من تراكمية هذه المعلومات وخصوصي
  نتلقى  فنحن  الحكم،  على  والقدرة  الحسية  لمدركات او   والخبرة  ات المعلوم  بين  الخفي  االمتزاج  حصيلة  »أوهي

  على   نطبق  ثم   الّسابقة  الخبرة  واقع  من  عقولنا  تختزنه  بما  ونقارنها  حواسنا  تدركه  بما  ونمزجها  المعلومات 
  استخالصنا   وأ  والقرارات،  ج النتائ  لىإ  وصوالً   األشياء  على  الحكم  أساليب   من   بحوزتنا  ما  المزيج  هذا

 .  ( 11) «جديدة لمفاهيم
 

 . 194ص ، 2003 ، 1:ط رة،القاه الحديث،  دار ،3:مج العرب، لسان منظور، ابن .1
 . 415ص  ،2004  بدون،: ط مصر، والتعليم، التربية وزارة بعةمط الوجيز، عجمالم العربية، اللغة مجمع .2
 . 24ص ، 2004  ،1: ط عمان، صفاء،  دار اإلدارية، المعلومات نظم الزغبي، على هيثم السامرائي،  فاضل إيمان .3
  ، 1:ط  ،عمان  الحديث،  الكتاب  دار  ،-عام  مائة  خالل  لفكرا  تطوير  في  دراسة-منظماتال  تنظيم  السالم،  سعيد  يدمؤ  .4

 . 184ص  ،2002
  ، 1998  ،1: طعمان،  والتوزيع،  للنشر  الثقافة  دار  تبةمك  لحاسوبية،ا  المحاسبية  المعلومات  نظم  قاسم،  محمد  الرزاق  عبد .5

 . 15ص
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الفرد،  وهو  المتعلم  األول  جانبين  من  تستمد  المعرفة  أن  السابقة  التعريفات  خالل  من  يالحظ 
تراك نعلم  كما  والمعرفة  المعرفة،  المتعلم  منها  يستمد  التي  المحيط  أو  المؤسسة  بتجميع  والثاني  تبدأ  مية 

شكل معارف يستفاد منها  ى  ليخرجها علدور المهارات التي يمتلكها المتعلم  المعلومات والبيانات ثم يأتي  
العلمي العلوم والبحوث  والبيانات وإنما هي قدرة  في  المعلومات  المعرفة ليس هي  لنا أن  يؤكد  ة، وهذا ما 

 ها لتنج معارف ذات معاني ودالالت علمية.المتعلم على اكتساب هذه المعلومات وربطها فيما بين
 من  موضوع  أي  تخص   التي  هيممفالاو   الحقائق  من  مجموعة  »عن  عبارة   المعلومات  كانت   وإذا 
  أو   أشياء  أو  أماكن  تكون   أن  ويمكن  اإلنسان،  معرفة  وزيادة  تنمية  منها  الغاية  تكون   التي  الموضوعات 

 لوسائ  من  ذلك  شابه  ما   أو  االتصال  أو  القراءة  أو  البحث   خالل  من  عليها  الحصول  يمكن  أنه  كما  أناس،
 يمكن  معلومات المعرفة هي    فإن  (   12)   «قيمة  تحمل  أن  يشترط  كما  عليها،  والحصول  المعلومات   اكتساب 
  أو  الحياة  واقع  في  تستخدم  معارف  إلنتاج  الفعال  االستثمار   الستثمارها  منها  واالستفادة   استخدامها  للمتعلم

  ن أ  يمكنها   فال  والتطبيق  لالستخدام  تخضع  لم  إذا  المعلومات   بأن  القول  يمكننا   هذالو   .العلمية  البحوث   في
 . رفاعم إلى حولتت
 تعريف تكنولوجيا المعرفة  (3

  في   المفاهيم  هذه  استخدام  كثر  المعرفة،  مجتمع   أو  التكنولوجية،   المعرفة  أو  المعرفة،  كنولوجيا ت
 الغموض،  يكتنفه  المفهوم  هذا يزال ال  ذلك  ومع  لعلماءاو   ينوالباحث  المفكرين  بين  العلمية  والبحوث   الدراسات 

  البحوث   في  التكنولوجيا   الستخدام  يسعى  من  كل  تحفيز   ىلإ  يشير  هوممفال  هذا  أن  يرى   البعض   كان  وإن
 هذا  أن  على   يدل  إنما  شيء  على  دل  إن  وهذا  العلمية،  بحوثه  في  التكنولوجية  التنمية  يستخدم  أو  العلمية
  جانبها   في  وخاصة  القطاعات   جميع  لتنمية  المعرفة  صنوف  جميع  يضم  فهو  قعمي  أو  شمولي  المفهوم
 .العلمي

 السليمة،  القرارات   واتخاذ   أموره  تسيير  في  المعرفة   »يستخدم  الذي  المجتمع  هو   ةالمعرف  عتم مج  إن
  . وأنواعها  جوانبها  بمختلف  األمور،  وأبعاد   وخفايا  خلفيات   لمعرفة  المعلومة  ويوظف  ويستهلك  ينتج   والذي
  ة ياسيلسوا  اعيةجتماال  أبعادها  بكل  المعلوماتية  ثورة   اشتراطات   يوفر  إذ   البشرية  التنمية  أساس  واليوم

 .  (13) «اديةواالقتص والثقافية

 

12 . 15، ص 2006 ،1ط: للنشر والتوزيع، عمان،  ومات اإلدارية، دار مناهجملالعالء السالمي، أساسيات نظم  -   
إدار -  13 الطاهر،  إبراهيم  عال نعيم  المعرفة،  للكتاب  ة  وجدارا  والتوزيع  للنشر  الحديث  الكتب  والتوز م  للنشر  ،  العالمي  يع 

 . 30، ص2009، 1عمان، ط:
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  جميع   في  بكفاءة  وتوظيفها   وإنتاجها  المعرفة  نشر»  لــ  األولى   بالدرجة  فتسعى  المعرفة  تكنولوجيا  ماأ
  لالرتقاء   وصوالً   الخاصة  والحياة  والسياسة،  المدني،  معوالمجت  االقتصاد،:  المجتمع  نشاطات   مجاالت 
 .(14) «اإلنسانية بالحالة

لح مجتمع المعرفة أرقى من مجتمع المعلومات؛ ألن  مصط  »أن  مد السيد سعيد محى الكاتب  ر يو 
بدون منظومة فكرية ما فليس هناك معلومات خام تسير  المعلومات غامض  المعرفة فهي -مصطلح  أما 

معنى  انات ذات داللة ومعنى. ألننا ال ننشد المعلومات بذاتها وإنما لما فيها من داللة و منظومة من البي
أتي مجتمع المعلومات بعد مراحل متعددة مر بها التاريخ اإلنساني وتميزت المعلومات والمعرفة" يع  "مجتم
م اإلمن  شهدت  حيث  ومميزات  بخصائص  تكنولوج رحلة  ثم  الصيد،  تكنولوجيا  قبل  من  الزراعة  نسانية  يا 

"بالتركيز    ت تميز   يرت هذا األخي رسمت المالمح األولى لمجتمع المعلوماوبعدها تكنولوجيا المعلومات الت
استثمارها   يتم  التي  المعلومة  هي  به  األساسية  الخام  والمادة  المعلومات  فيها  تعالج  التي  العمليات  على 

 .  (15)«يدةد بحيث تولد المعرفة معرفة ج
  االتصال   وشبكات   الحاسبات   والبيانات   المعلومات   تستعمل  التي  هي  المعرفة  يافتكنولوج  بالنتيجة

  التعليم   في  وتسويقها  المعارف  هذه  تفعيل  على  الوقت   ذات   في  وتعمل  طريقها  نع  معارف  اجنتبإ  وتقوم
 .المجتمع داخل والثقافة والعلوم

 

 (Value )تعريف القيمة (4
 القيمة لغة  -أ

  ثمن :  والِقيمة.  الشيء  مقام  يقوم  ألنه  الواو  أصله  القيم،  واحدة  :الِقيمة  »    إن  منظور  ابن  يقول
  قدره، :  الشيء  قيمة  »  تعني  الوجيز  المعجم  وفي.  (  16)   «بلغت   كم:  َأي   ؟ كت  ناق  قامت   مك:  يقالو ...  الشيء
 (17) .«ِقَيم ( ج)ثمنه،:  المتاع وقيمة
ا القيمة-ب  اصطالح 

غيرات  على تماسكه ، وتساعده على مواجهة التدوًرا كبيًرا في المجتمع فهي  تحافظ  تلعب القيم  
تمع ألنها هي التي تعطي النظم االجتماعية أساسًا  جملثقافة في االتي تحدث، كما أنها تربط بين أجزاء ال

بالصيغة الطائشة، وتزوده  المجتمع من األنانية، والدونية  يت  عقليًا، وهي كذلك تحمي  بها مع  التي  عامل 
ف متفق عليه لهذا المفهوم، لدخوله  ه. وتشير الدراسات إلى عدم وجود تعريالمجتمعات األخرى من حول

 

االقتص-  14 الدعمي،  مخلف  زوير  وهدى  العذارى  محمد  داود  وانعكاا  ادعدنان  اللمعرفي  على  دار  ساته  البشرية،  تنمية 
 . 79، ص2016 ،1ط:  ، عمان،شر والتوزيعللن جرير
 . 30، ص1990 ،1ط:القاهرة،، مجتمع المعلومات، دار المشرق، حمد السيد سعيدم - 15
 . 547، ص  7نظور، مصدر سبق ذكره، مج:ابن م - 16
 . 521الوجيز، مرجع سبق ذكره، ص المعجم  - 17
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وقد الحظتنا ثراء هذا المفهوم وتعدد معانيه وحقولها الداللية إال إن ما يهمنا    ت من التخصصافي العديد  
 تي نحن بصدد الحديث عنها. لفكرة الهو المعنى االصطالحي حتى ال تتسع الرؤى فتضع منا ا

 ،ة، والفلسفيب استعماله نظرًا ألنه يدخل يف كثري من اجملاالت االجتماعية، والسياسيةل القيم حسخيتلف مدلو

وارد عند واالقتصادية؛ فقد تنوعت املعاني االصطالحية له حبسب اجملال الذي يدرسه ومن هذه التعريفات، التعريف ال

وهي صفة للشيء جتعله ما ذا قدرة على إشباع رغبة إنسانية، ى أن القيمة هي» االعتقاد بأن شيئًا علماء االجتماع؛ والذي ير

  (18) .يف العقل البشري وليست يف الشيء اخلارجي نفسه« نمعة، وهي تكذا أهمية للفرد أو للجما
، ا ُمقًّدرة أو مرغوبة نسبيَّا لدى شخصهي حسب التعريف الوارد يف موسوعة الالند الفلسفية» طابع األشياء الكامن يف كونهأو

 (   19) .«اًدمة رفيعة ج. " النُّبل يف نظر أرستقراطي مقتنع، هو قيأو عموًما لدى مجاعة أشخاص  معيَّنني
صفة أو طبيعة في األشياء تستحق أن يقدرها اإلنسان ألنها في نظره    »إن مفهوم القيمة يدل على   

نرغ ألشياء  صفة  هي  أو  أعلى،  مثاًل  تبين  أو  طموًحا،  ترضي  أو  غاية  لبلوغها،  تحقق  ونسعى  فيها  ب 
ي عالم االقتصاد  هو الشأن ف امك  -منها  فالقيمة معنى من معانيها ال تتوقف على ما يمكن أن يوضع بدالً 

وج  - إن  نوعً بل  عليها  تضفي  التي  األخرى  المعنوية  االعتبارات  من  بعدد  مرهون  القيمة  من  ود  ا 
   (20).«الموضوعية التي تجعلها مستقلة عن األهواء والرغبات 

ال المبادئ والمعتقدات  القيمة تتمثل في مجموعة من  السابقة أن  التعريفات  تيتضح من    ؤاط و تي 
الجماعة واألفراد وتصف هذه المبادئ والمعتقدات ما هو صحيح ومتعارف عليه في المجتمع وما    اهيلع

مثل ذلك  في  مثلها  اإلنسانية  الشخصية  سمات  من  سمة  القيم  وتعتبر  مقبول؛  وغير  خاطئ  الميول   هو 
اعي إال أنها  متجاالت الضبط  وما يجب اإلشارة إليه هنا أن القيم بالرغم من كونها أحد آليا  .واالتجاهات 

 قابلة للتغيير وهذا ما نالحظه في المجتمعات الحديثة . 
 

 تعريف القيم الثقافية  (5

الثقافية ي بالقيم  م»قصد  اجتماعية  بجماعة  المرتبطة  الواقعي  المحتوى  ذات  والتي  المعطيات  عينة 
ني أو  اإلنسا  ط اشتوجه الني  هي الغايات المرغوبة الت تنطوي على معاني تجعل منها موضوًعا للنشاط أو  

  (21).«القضايا العامة للغايات الشرعية الموجهة للفعل االجتماعي

 

 . 40، ص  1996،  1العربي، مصر، ط:فكر ي القصص القرآني، دار الطهطاوي، القيم التربوية فد حمسيد أ -18
موسوع  أندريه  -  19 خليل  الالند،  تر:  الفلسفية،  الالند  خليل،ة  بيروت1:جأحمد  عويدات،  منشورات  ،  2،2000ط:،  ، 
 .   1522ص
 . 230، ص2012 ،1ط:ية، القاهرة،ربلعمحمود حميدة محمود، الفلسفة مباحثها ومشكالتها، دار النهضة ا  - 20
اإلسكندرية، ط:ب، ت:د، جامعية،  دار المعرفة الي، دراسات في المجتمع والثقافة والشخصية،  جلب  على عبد الرزاق  -  21
 . 130ص
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في ذاته ألنها تنبع    وهي متغلغلة  ،القيم الثقافية هي التي تتجسد في سلوك الفرد داخل مجتمعهف
المن   التعلمداخله  المؤسسات  طريق  عن  الثقافية  القيم  هذه  وتتحقق  الخارجية.  األشياء  استنادً من    ا ية 

وتنمي  وتطويرها  القيم  لخلق  وتسعى  بينها  فيما  والمرتبطة  المتسقة  المفاهيم  من  خالل  لمجموعة  من  تها 
من خدمات  ب عليها  وهذا بدوره يساعد على نمو الشخصية البشرية وما يترت  ، ممارسة األنشطة بالمجتمع

 للفرد والمجتمع.  
القيم  ف  النفس.نه الداخلي، وخاصة  وكيا  ،نسانطن اإل ية هي: القيم التي تخاطب باالثقاف إذن القيم 

الثقافية هي: معرفة األخالق مثل: الكرامة اإلنسانية، والوالء للدولة، والشجاعة والبسالة والدعوة الكتسابها  
ما يترتب عليها من االنجراف وراء الترف، وملذات الدنيا وتجنبها  رذائل، و لتسمو بها النفس وتعرض عن ال

. 
 

 القيمية لمجتمع التكنولوجيا نعكساتمل اي: الثان المبحث
ال القيمية أود اإلشارة  حديث  قبل  المنظومة  آثار على  التكنولوجية وما خلفته من  الثورة  آثار  عن 

هدف الإن    في أشياء وأخالفها في أشياء أخرى.أوفقها  فأنا    ؛إلى أنني لست ضد التكنولوجيا والتقدم العلمي
الليه  التنبهو:  لبحث  ل  األساسِ  الاخمبعض  هذه طر  في  للتفكير  والدعوة  التكنولوجي،  التقدم  عن  ناجمة 

والعمل قدر المستطاع على تحويل هذا التطور التكنولوجي    آثارها،لتالفي أكبر قدر ممكن من    مخاطرال
 . المستطاعقدر ونافع لإلنسان فيد معمل والعلمي إلى 

  جانبها الثورة التكنولوجية في    اهتت التي خلف لهذا وغيره سنحاول في هذا المبحث توضيح المنعكسا
الثورة    متغيرات االجتماعي وتحديًدا )الجانب القيمي( ألن الحديث بشكل عام يوحي لسامع إننا نتحدث عن  

ا التطرق لكل ما يتعلق بالثورات العلمية الثالث)اإللكترونية  التكنولوجية بشكل عام وهذا موضوع يحتاج منّ 
 . ية(والجينية والمعلومات 

  التكنولوجيا   ظهور  بعد   وخاصة   لإلنسان   الراحة   وسبل  الرفاهية  لتحقيق  التكنولوجيا  م اد ختاس  إن
  جانب لا  على  آثرت   قوية  ضريبة  هل  ت كان  المجتمع  في  وانتشارها  واالتصاالت   المعلومات   وتقنية  ،الرقمية
 : يلي ما التأثرات  هذه ضمن   من و  لإلنسان القيمي
 األخالقية  القيم تفكك  -1

  الثقافية   والقيم  والتقاليد   العادات   على  الحفاظ  في  الغربية  المجتمعات   عن  العربية  ت االمجتمع  يزتتم 
  نولوجيا تك ال  غزو  مع  أنه   إال  ؛بيةالغر   بالحضارات   التأثر  من  خوًفا  اإلسالمي  الدين  من  المستمدة  والمبادئ
  بالتالي   وقادت   ني والمراهق  ب الشبا  عقول  على  سيطرت   ووسائل   قنوات   عّدة  عبر   العربية  مجتمعات لل  الحديثة

  أصبحت   العائلة  وحماية  والتعليم،  باالستقامة،  تتحدد   النجاح  قيم   كانت   فبعدما  والمبادئ؛  القيم  هذا  لتغير
  طريق   بالضرورة  وليس  طريقة،  بأي  والثروة  ماللا  بتكوين  أساًسا  لمرتبطا  المادي  النجاح  »في  تتمثل  اليوم
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  طريق   عن  أي  ،المنظمة  غير  وربما  الهامشية  ارة جتلا  طريق  عن  وإنما  والتعليم  واالبداع  والكد   العمل
  ( 22) .«والنسب  والحسب  الناجحة االجتماعية والعالقات  والحظ الصفقات 

الشباب    وخاصة  معالمجت  فئات   من  كبير  عدد   على   كامل  بشكل  سيطرت   التكنولوجيا   إذن
خمول العقل والجسد  وقاد إلى  ت هذه الفئا ، وهذا آثر سلًبا علىاألخالقية وآثرت في تغيير القيموالمراهقين، 

 وقلة االحترام والتقدير خاصة لكبار السن. 
 االجتماعية تفكك القيم  -2

القول   أوإيمكن  األشياء  أول  التي    ن  الروابط  االمور  تفكك  هي  التكنولوجيا  االجتماعية  طالت 
  من    وفرته  ا مب  جتماعيال ا  جانبها  في  لإلنسان   الكثير   حققت   التكنولوجيا   أن   من  وبالرغم  ؛بالمجتمع
  المجتمع   بين  والتوازن   التوافق  يتم  لم  إذا  »  الحوات   علي  الدكتور  يقول  كما  أنها   إال  آالت   و  اختراعات 
  االجتماع   علم  في  يعرف  ما  فسيحدث   الجديدة  التكنولوجيا   استعمال  ساعد ي  أو  الجديد   الفني  واالختراع

  (23).«تكنولوجي لا التقدم ةئد فا من يقلل الذي قافيالث بالتخلف اواألنثروبولوجي 
أنها في  ف إال  المجتمع،  أفراد  تقريب  قد ساعدت في  االتصال  أو  التواصل  أن وسائل  بالرغم من 

اشر الذي تقوى به أواصر اء المبعد اللقوب    ،فقد أدت إلى قطع صلة الرحم  ؛ذات الوقت قد خلقت هوة بينهم
انتفت  انتفاء الواجب االجتماعي؛ أي    ةلأب وإنما مسليست مسألة لقاء فحس  المشاعر بينهم،  فالمسألة هنا

 الواجبات القيمية بين أفراد المجتمع الواحد. 
انتهت  والترحيب وأداء الواجبات سواء أكانت أفراح أم أحزان  هذه اللقاءات التي كانت تبدأ باللقاء  

وصلنا في مجتمعنا    د ق الالتها. فالقيم االجتماعية ود   تغير منظومة  »اليوم مع الثورة التكنولوجية لتقودنا إلي
ى اآلن، إلى حد التخلي عن هذه الواجبات االجتماعية واالستعاضة عنها برسالة إلكترونية  ومجتمعات أخر 

   (24).«اتف أو حاسوب من ه
 قيم األسرية تفكك ال-3

ا و للمؤسسات  مداركه    لتعليمية  وتكوين  اإلنسان  تربية  في  كبير  دور  والثقافيةلألسرة    ، الفكرية 
أيًض تسو  الم  ااهم  تشكيل  لديهفي  القيمية  أسرته  ،نظومة  في  حياته  طريق  بها  يحدد  عالقته   ،والتي  وفي 

آلخر في ضعف الحوار والنقاش والرأي ا  »، أما اليوم في ظل هيمنة التكنولوجياداخل المجتمع مع األفراد 
 (   25) .«طفال والخدمألاو ون النساء ر الكبار من الرجال د . فهي محكومة غالًبا بآراء الذكو حوار األسرة العربية

 

التعل  -  22 الحوات،  الهادي  والنشر علي  للطباعة  الفسيفساء  دار  العربي،  المجتمع  في  "دراسات  والتنمية  والمعرفة  يم 
 . 183، ص2007، 1طرابلس، ط:، يعوالتوز 

ال  -  23 نقل  الحوات،  النامية"تكنو على  البالد  في  "دراسة  والمجتمع  جامعلوجيا  منشورات  ط:،  التربية،  كلية  طرابلس،  ،  1ة 
 . 99ص ، 1981

 .  470ص  2013، 4+3ة التكنولوجية وأثرها في تغير القيم، مجلة جامعة دمشق، العدد:عزت السيد أحمد، الثور - 24
 .  211مجتمع العربي، مرجع سبق ذكره، صي العرفة والتنمية "دراسات فادي الحوات، التعليم والملها  علي - 25
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نترنت والهواتف النقالة واأللعاب اإللكترونية  األ  شبكات انتقل جزء كبير من هذا الدور إلى    »  لهذا  
االفتراض التواصل  من  أنماط  أمام  الباب  فتح  الذي  أفراد  األمر  بين  والمحادثة  الحوار  محل  حل  الذي  ي 

إن هذه التحوالت    .بناءبين جيلي اآلباء واأل راع  صلاكريس  وة وتا ساهم في توسيع الفجاألسرة الواحدة مم
أفر  بين  التكنولوجية  والتنافر  العزلة  تعزيز  إلى  أدت  األسرة  صعيد  على  للعالقات  جديدة  تفاعالت  زت 

   (26).«أفرادها
الص هذا  يكونالحظ  ما  أوضح  واألبناءراع  اآلباء  بين  آبائ  ؛ون  يتهمون  ال  فاألبناء  بأنهم  هم 

بالسطحية    عدم سماع أبنائهم لهم ويتهمونهم  في لسماعهم، واآلباء يشتكون مناكلهم الوقت ايخصصون ل
 .   تفككها  وبالتالي أفراد األسرة الواحدةورفض قيم وأفكار الكبار؛ وقد خلق هذا الصراع  فجوة تفاهم بين 

 ( الحيادية)الموضوعية-4
  فالمجتمعات   ، اديةحيال  أو  عية وضو المب  يسمى   ما   كنولوجيات  ثورةل  القيمية  متغيرات ال  ضمن  من

  بنفس   كون ت  ال  حيادي  بموقف  االحتفاظ  على  اقدرته  فإن  تقنية  أدوات  استيراد   خيار   أمام  نفسها  جد ت  عندما
 المستوردة   المجتمعات   ضطرت  وهنا  التقنية،  الصفقة  هذه  في  طرًفا  كون ت  ال   عندما  ملكهات  التي  القوة

  الذي  االجنبي  البلد   إلرضاء  إال  لشيء  ال  »قافيةلثوا  تمعيةمج ال  لقيمها  منافي  موقف  التخاذ   للتكنولوجيا
  (27) .«لها الحاجة أمس في هي  التي التقنية يبيعها

ه األمر لتخلي  وسيقود   للمجتمع الذي يعيش فيهواألخالقية    وهذا بطبيعة الحال منافي للقيم االجتماعية 
 التي تربى عليها.والقيم عن المبادئ 

 ي الثقاف تغيرالـــ  5
ويكون في ذات الوقت إما مؤقًتا او    ،يكون إما بشكل فردي أو بشكل جماعيافي  ثقالالتغير    إن 

كبير  أو  شاسعة  ثقافية  تغيرات  مالحظة  يمكننا  ال  البسيطة  للمجتمعات  وبالنسبة  اختالط    ةدائًما،  بعكس 
الثقافية واضحة جداً ثقافتين مختلف  التغيرات    » نإ  جديدة؛  فيةثقا  خصائص   الكتساب   سعىت  ألنها  تين فإن 

ثقافات   لهم  األفراد  من  مجموعة  يدخل  عندما  تنتج  التي  الظواهر  كل  هي  الثقافية  الخصائص  اكتساب 
الثق األنماط  في  تغيرات  من  ذلك  على  يترتب  وما  مستمرة  أو  مباشرة  صالت  في  األصلية  افية  مختلفة 

   ( 28).«للمجموعتين أو لواحدة منهما 

 
 

عثما  -  26 بن  التكنولوجيا    ، نفهيمة  وتأثيرات  المعاصرة  القيماألسرة  منظومة  على  التي   الحديثة  مؤتمر)التحديات  األسرية، 
 . . 10تواجه األسرة المعاصرة(، الجزائر، ص

 . 88ص  ذكره، سبق رجعم ،"النامية البالد  في دراسة" والمجتمع التكنولوجيا   لنق ،الحوات على - 27
 . 107، صذكرهمرجع سبق لبي، على عبد الرزاق ج - 28
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الو  نجبواسطة  المتطورة  اتكنولوجيا  الدول  المحيربلغحت  عبر  ثقافتها  نشر  في  والقارات، ية  طات 
والترويج ألفكارها وقيمها الثقافية واألخالقية على حساب الثقافات الوطنية، وطمس الهوية الثقافية للدول 

 . الفقيرة أو النامية
 كبير   كلشب  أثرت   حيث   القيمي  بهاجان  في  التكنولوجيا  آثار  من  العربية  مجتمعاتنا  تعاني  القول  صفوة

 البد   والتكنولوجي  العلمي  فالتغير  ،الحالي  وقتنا  في  موجودة  تعد   لم  التي  المجتمع  وقيم  وتقاليد   عادات   ىلع
  أن   يرى   البعض   كان  وإن  االجتماعية،  والعالقات   االجتماعي،  والبناء  الحياة،  نمط  في  تغير  يرافقه  أن

  يتقبل   أن  السهل  »فمن  طبيعًيا،  اشيئً   وهذا  جنب   إلى   جنًبا  القيمي  التغير  مع  يسير  ال  التكنولوجي  التغير
  أو   اجتماعية  قيمة  الناس  يتقبل  أن  جًدا  الصعب   ومن  الصعب   من  ولكنه  حديثة،  آلة  أو  تقنًيا مخترًعا  الناس
  (29).«جديدة ثقافية

  ائج ؟ وما النتمداهاتسير أو ما  و إلى أين    ؟القيمية  التغيرات   هذه  على  المترتبة  النتائج  ما   هنا  ونتسأل 
 . ؟اعليه بةرت ار المتآلثوا

 

 المبحث الثالث: اآلثار والنتائج المترتبة على التغير القيمي 
تقدم لإلنسانية جمعاء يعتبر  التكنولوجي  التقدم  لقدراته    ،إن  ذاته وإثبات  وإنجاز لإلنسان في حد 

ر فو ينفسها قد    الل ثورة التكنولوجياتواصلية العالمية من خزيادة ال  »ة؛ والبعض ينظر إليه على أنهالعقلي
والقدر  التعليم  لتحسين  نمًوا وسيلة  واألقل  فقًرا  األكثر  المناطق  تساعد  أن  يمكن  التي  المحلية  التقنية  ات 

 ( 30).«واالستفادة من التقدم التكنولوجي
 ذات( )فقدان الاإلنسان اغتراب -1

الترابط بين أفراد المجتمع يجعل من اإلن  قد  في  ، أي بمعنىسان شيًئا ال إنساًناإن تفكك أواصر 
يته وإنسانيته     عن   االستغناء  إلى  قادت   والتقنية  العلمية  الثورة»ألن  آلةأو    ؛كأنه شيًئا مادًيا صرًفا  ويصبحهو 

  التقنية   والمركبات   اآللة  تنافس   أن  على  درةاق  تعد   لم  التي  القوى   تلك  الجسدية  قواه   البسيطة،  اإلنسان  قوى 
».(31  ) 

ب  نقول  أوقد  تقبله  استحالة هذا األمر  واقًعا متجالإ   عدم  أمامنا وهذا ما   أن هذا األمر بات  سًدا 
الحالي وقتنا  في  ذلك  ؛نعيشه  على  مثال  وخير  فريستها،  اإلنسان  ووقع  اإلنسان  مكان  أخذت   : فاآللة 

ية الثمانيات لتأكد منها حتى بدا  ناكرتاخرج مذ نرقام من دون أن  كبير من األا نحفظ عدد  كنّ فقد    (الهاتف)
القر  المنصرفمن  الهاتف  لو   ،ن  أدلة  وانتجت  الموضوع  هذا  الطباعة  حلت  التكنولوجي  التقدم  مع  كن 

لنقال  بأحجام مختلفة وتمكن اإلنسان من التخلص من العبء الكبير في حفظ األرقام، ومع ظهور الهاتف ا

 

 . 100مرجع سبق ذكره، صلبالد النامية"، نقل التكنولوجيا والمجتمع "دراسة في اعلى الحوات،  - 29
 .  478صعزت السيد أحمد، مرجع سبق ذكره،  - 30
 . 41، ص 1981، 3للماليين، بيروت، ط:ية، دار العلم لعربلتكنولوجية في التربية ا عبد الدائم، الثورة ادهللاعب - 31
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 : وهو  مهًما  يًئاولكن غاب عًنا ش  عباء عن اإلنسان وهذا جميل جًدا،حمل الهاتف كل هذه األ  خليوي أو ال
إن هذه األمور أو التطورات التكنولوجية قد شلت قدرات العقل وجعلته عاجًزا   هل اختفى عقل اإلنسان؟

د أن كان  د عائلته بعأو رقم أفرا   ،عن القيام بدوره لتصل باإلنسان لعدم قدرته على حفظ رقمه الشخصي
 يحفظ مئات األرقام.  

ذاكرته    ل قن ام بن قد قاإلنسا »إليه هنا إن    ومما تجدر اإلشارة  الحاسوب، أي صارت  جزء من  إلى 
القدرة   اإلنسانية  الذاكرة  فقدت  ثم  المعلومات، ومن  هذه  يحمل  الذي  الحاسوب هو  أن  مبنية على  ذاكرته 

استحضار بل حتى   اعلى  المعلومات  الحاتخزين  إلى  أوكل  أن  لتي  باإلطالق  والحاسوب  الهاتف  سوب؛ 
   (32).«يستحضرها ويقدمهايحفظها و 

  بداعلى التطوير واإلع رةالقد -2
وخطيرة   جسيمة  مشكلة  أمام  إننا  هنا  ذكره  يجب  على  اإلنسان    يءتشهي:  ومما  قدرته  وعدم 

ا قيام  بفعل  العقلية  ملكاته  ذلتكنولوجيا  استعمال  وأكل  أدواره  البجميع  قدراته  الثورة  اكرته وشل  بفعل  عقلية 
 التكنولوجية. 

تعطي العقل  إن  ملكات  باال اإلنسانل  األدوات  ع  اد عتمية  اإلنسان التكنولوجية  لى  قاد  المستوردة 
ردة ألنه  ا إلى جنب مع التقنيات المستو تقنيات وطنية تنمو وتتطور جنبً   » إنتاج  لنتيجة حتمية هي استحالة

طريق تخفيف    ن خلق المناخ المناسب لها عننمو وتتطور تقنيات وطنية البد ممعروف أنه لكي تولد وت
 (  33).«قبله بقليل نحو التقنيات الوطنيةج واالتجاه في نفس الوقت أو ار لختيراد من امعدل االس

االستفادة واالقتداء بداًل من  للتكنولوجيا الغربيةإننا أمام منعطف خطير جًدا منعطف استعمال اإلنسان 
ال  ؛ابه ع وقوهذا ما أ  ه،عقل األداتي محل عقلأصبح اإلنسان يتخلى عن استخدام عقله شيًئا فشًيا ليحل 

وكان اإلنسان في أمس الحاجة إليه    توقف األدوات التكنولوجيةماذا لو    :ان في التشيؤ  والسؤال هنااإلنس
 أن نقف عنده طوياًل. مّنا ؟ سؤال يستحق  هابما يستعيض في حالة توقفو ؟ 

   يةاإلبداعتضاءل القدرات  -3
يل  بأول ولتحفيز ذاكرته وتشغ  الً أو   ع األخبارالمجالت والجرائد ليتتب كان اإلنسان يقرأ الكتب و لقد  

ومع التقدم التكنولوجي أصبح    ،أو تالقح األفكار  ، وتحصيل المعارف والعلوم والمعلومات واألفكار  ،عقله
المعلومات بالضغط على زر واحد أو زرين   يديك بجميع  ضخ  بين  المعلومة  تكون  الحاسوب  من أزرار 

التكنولوجي  تفاصيلها،   التطور  المومع  تل  مات و لعتحولت  مدمجة  ألقراص  ماوالمعارف  كل  يتعلق    خص 
بالموضوع المراد البحث والتقصي فيها، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على سعة التطور التكنولوجي أو  

 ما يسمى بثورة المعلومات.

 

 .  472صالسيد أحمد، مرجع سبق ذكره،   عزت - 32
 . 89، صمرجع سبق ذكرها والمجتمع "دراسة في البالد النامية" على الحوات، نقل التكنولوجي -2
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هذ صحيح   البيانات  إن  جمع  وسائل  اإلنسان  على  سهل  األمر    ابتعاد   »    في  ساعد و   عشج   ولكنها 
  من   والخوف  والماضي،  المألوف،  إلى  دائًما  والركون   المجهول،  واكتشاف  التحليل   عن  يبالعر   عقللا

  (34) .«الجديد 
سان تتضاءل شيًئا  ويمكن القول بأن هذا التدفق الكبير للمعلومات والمعارف جعل القدرة اإلبداعية لإلن 

لحقل المعرفي وكل ما  ا لهتفلمفكر إضاللباحث أو المبدع أو ا  فما اإلضافات المعرفية التي يمكن   ،فشيًئا
إن ما يصنع هذه اإلبداعات مبدعون    البحث فيه حلت التكنولوجيا مشكلته، قد يعترض أحد ما قائالً   يريد 

 بين الخطة والتنفيذ. فصل دائم  ولكن هناك ؛صحيح وعلماء ومفكرون وباحثون وهذا فعالً 
 البطالة انتشار -4

وبالرغم من    ؛ اآللة إلى العملف للبشرية مع دخول  رِ ع  ة  الم البطن مفهو إ  در اإلشارة إليهتجمما  
أنه خففت العبء على اإلنسان ألنها حلت مكانه في العديد من الجوانب وكان بذلك نصًرا للبشرية؛ إال 

زمات كبيرة د بسبب تطوير اآلالت الصناعية مما ترتب عليها الوقوع في أأنها سببت مشكلة ظلت تتصاع
 مي.  لعالا وى لى المستت الدول ععمّ 

التغيرات القيمية حدث تغير آخر خطير جًدا وهو تزايد انتشار البطالة بالمجتمع وعلى    ومع كل هذه
 ، والتعليم  ،والزراعة  ،ل الصناعةالصعيد العالمي وذلك بسبب حلول التكنولوجيا محل أفراد المجتمع في مجا

وفجوة   ،الفقراء واألغنياءرة بين  كبي  وةفجالة خلق  ن انتشار البطإصصات، بل  واالقتصاد وغيرها من التخ 
النامية وهذا ما سيجر إلى تغيرات قيمية على مختلف المستويات   ،بين الدول المتقدمة والدول الفقيرة أو 

 بين أفراد المجتمع. 
و منفصلة عن البيئة    ةظاهرة التكنولوجيا نفسها غريب  »  أنه ستصبحهي:  هذا  بة على  المترت  ةالنتيجو 

بلد جانب غير الوطنيين بينما يواجه أبناء الا األدام التكنولوجيا يقوم به دائمً أن استخ  عنىبم  ؛جتماعيةاال
التكنولوجيا وبعد ذلك عدم قدرتهم وتأهيلهم الفني للعمل في المجاالت التي تعتمد على  لبطالة مقنعة   النامي

  (35).«مطلًقاصهم خصت بط بمجالأي عمل إداري قد ال يرت يضطرون تحت ضغط العيش والحاجة لقبول
العلمية تؤكد أن تطورات استخدام التكنولوجيا ستقود لمؤشرات و نتائج خطيرة    ت التنبؤاصفوة القول إن  

عليها   الوقت    ،نياإلداريبالموظفين    اإلداريةاألجهزة  في  تضخم  سيترتب  نفس  األجهزة  وفي  في  تضخم 
 .ذات الصبغة التكنولوجية  عمالألا طنيين في االجانب من غير الو نيين عدد الف  ةد ياز الفنية ل
 
 

 

 . 209ذكره، صسبق رجع ات في المجتمع العربي، موالمعرفة والتنمية "دراس  يمعلعلي الهادي الحوات، الت - 34
 .84مع "دراسة في البالد النامية" مرجع سبق ذكره، صنولوجيا والمجتعلى الحوات، نقل التك - 35
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 ( 36)اإلنسانية  العلوم اختالل -5
بالغانية التي   (37)مما تجدر اإلشارة إليها هنا إن التكنولوجيا أصبحت بمثابة ظاهرة كونية شبيهة 

ضوحها وتقنياتها وتناسى  عجاب بدقتها وو عجب أشد اإلأ جميع فروع العلوم؛ واإلنسان  ي  ف  نجدها متربعة
 ولم يعد أمامه إال أن يطبقها على جميع مناحي العلوم .   ،فقدته ذاته وسلبته عقلهأها ي إنا وهمً أمًرا مه

علم التقني أو  إن ما تدعو إليه الحركات الجديدة والجمعيات الدولية المشجعة للتكنولوجيا هو جعل ال
سيطر األول على  لما  تيدالعقل األوهذا ما سيقود إلى جعل ا  ،التكنولوجي الدين الجديد لإلنسان المعاصر

األداتي التسييد  هذا  أفرز  وقد  قيمِ تميِّ   »اإلنسان.  من  اإلنسان  أفرغ  ومعانِ يعًا  فأنتجَ ه    ا اجتماعيً   اراهنً   يه، 
ت لوجيه شكلدو و تت الجانب األنطولوجي للكائن، وصعوبات ميمسّ   ةإشكاليات فلسفيّ   فِ لّ ا خَ دً سوِ ا م  وإنسانيً 

   (38) .«انية، وافتقارا لألنموذج المنطقي الدقيق لتلك العلوماإلنسم لو لعطور ام تأما ًا عائقًا ابستيميّ 
  العلماء   جميع  من  جعل  دقتها  وسيادة  العلوم  جميع  على  التقني  العلم  أو  التكنولوجيا  سيطرة  إن

  حيث   من  اإلنسانية  لعلوم ا  على  سلًبا  أثر  الحال  بطبيعة  وهذا  ،واليقين  الدقة  لتحقيق  سعًيا  يطبقونها
  ها، من  تستفيد   اإلنسانية  العلوم  من  جعل  التطبيقية  بالعلوم   االحتاك  أو  االندماج  ولكن  ،جنهلموا  الموضوع

  من  العديد   فخلّ   يةراث الو   وبالتحديد   الجينية   الثورة  في  حدث   ما  اإلنسانية  العلوم  وفاعلية   أهمية  من  زاد   ومما
اإلنسان من  بإحداث مناهج تمنع    ةنيسااإلن  لومالع  فاعلية  لتجديد   علماءبال  دفع  ما   وهذا  ،اإلنسانية  المشاكل

البنيوية منهج في إدراك الظواهر اإلنسانية    »ليفي ستراوس أن  يقول  ،االنصهار في العقل األداتيالذوبان و 
على  بعض األنظمة الواقعية الخالية من المنظمات العلمية، وهذا  خارج الوعي الذي لدينا عنها، مع اختيار

  (39)  .«سةرالد مفضلة ل األقل ظاهر كميادين
في   لها  همإن تأثير التكنولوجيا على سلوك األفراد نجده واضًحا من خالل استخدا  :صفوة القول
ذاكرة  فرأينا    في اآللة، وكمابل هي موجودة    ؛فلم يعد للعقل وال لملكة الذكاء أي وجود   ،معظم شؤون حياته

متصل بشبكة معلومات الالذكي    لنز لمل  اإلنسان  وأيًضا استخدام   إلنسان .الحاسوب قد حلت مكان ذاكرة ا

 

التكنو   ،حدثةود بالدرجة األولى إلى انزالقات العقالنية الم  يمة العلوم اإلنسانية يع  » أن تراجع ق-  36 فرطة، هذه ا الم  جيلو و 
آثرت  العقالني التي  التقنية  الر    حديثالتة  التجديد  على  انت المادي  قد  نراها  اإلن وحي  القيم  التكنولوجيا هكت  وجعلت  سانية، 

لمعرفة المزيد ينظر: إلى وسائل نفعية تنتهي صالحيتها بعد أداء وظيفتها«    يلهاحِ تضفي على األشياء صفة األدوات و ت  
 . 327ص ،  7ب، العدد:لمغر ، اام التقدم التكنولوجيواقع العلوم االنسانية أم، ينمغربي زين الد

بالغانية  -  37 اليقصد  ا:  الحسناء  الَحْلى  لتي ت طلب  وال َتطل بمرأة  ْسِنها وجمالها عن  َغِنيْت بح  التقانة  والتي  ، وجاء تشبيه 
تخ جميع  طرف  من  وإعجاب  انبهر  من  التكنولوجيا  حققته  ِلما  ين  العلم.  اتصصبالغانية  المزيد    منظور،   ابن  ظر:لمعرفة 

 . 690، ص6:مج
 . 322مغربي زين الدين، مرجع سبق ذكره، ص - 38
شركة البيادر للنشر والتوزيع، اوس، حوار معه ضمن كتاب حوارات في الفكر المعاصر، تر: محمد سبيال،  ليفي ستر   -  39

 . 13، ص 1991،  1الرباط، ط:
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متمثل في الخدمات    :متكاملة  العديد من  توفر  إنها  والميكروفونات، صحيح  العرض  الكاميرات وشاشات 
و تواصله    لوكه بالسلب حيث تقلل من نشاطه وحركته لإلنسان وتسهل له رغد العيش إال أنها تؤثر على س

لى  أدى إفيا على نطاق أكثر شمولية بين الجماعات  لوجنو تك الاستخدام    أما  .بين أفراد مجتمعه  االجتماعي 
، فإن زيادة مسطحات  الواحدة  عد المسافات حتى بين أفراد األسرةوب    ،فراد قلة االحتكاك والتواصل بين األ

والتكنولوج االتصاالشاشات  إلى  أدت  المسكن  داخل  الرقمية  بع يا  في  إلكترونيًا  من  ل  بداًل  األنشطة  ض 
 . ييفصال الوظاالت

 

 نتائج البحث 
 : التالي النحو على  سقتها مهمة، للنتائج البحث  هذا خالل من توصلت  وقد 

  يضم   اجتماعي   نتاج  هوو   والنشاطات   األنماط،  من  مجموعة  يضم  شمولي  مفهوم   التكنولوجيا  مفهوم  إن -1
 مع  الفرد   تعامل  خالل   من  تستمد   تيال  والتصورات   القيم  وجميع  والمعتقدات،  واألفكار،  السلوك،

  اجتماعية   رغبة  أو  حاجة  عن  تولدت   فكرة  كانت   جهاًزا  أو  آلة   تكون   أن  قبل  فالتكنولوجيا .  تمعهجم
 .  معينة

  تقوم  هيو  االتصال كات وشب الحاسبات و  ات والبيان المعلوماتو  المعارف كل: المعرفة تكنولوجيا تتضمن -2
  التعليم   في  سويقهاتو   المعارف  هذه  تفعيل  على  الوقت  ات ذ   في  وتعمل  ،طريقها  عن  معارف  بإنتاج

 .المجتمع داخل والثقافة والعلوم
اإلالثقاف القيمإن    -3 باطن  تخاطب  التي  القيم  هي:  الداخلي،  ية  وكيانه  فينسان،  تتجسد  معرفة إنها   :

ها لتسمو بها النفس  جاعة والبسالة والدعوة الكتسابانية، والوالء للدولة، والشاألخالق مثل: الكرامة اإلنس 
 ئل، وما يترتب عليها من االنجراف وراء الترف، وملذات الدنيا وتجنبها . اذ ض عن الر وتعر 

  فجوةات الوقت خلقت  وسائل التواصل ساعدت في تقريب أفراد المجتمع، إال أنها في ذ   بالرغم من أن    -4
  ر تغي لت ية  تهت مع الثورة التكنولوجان   ة؛ والمباشر   ات عد اللقاءفقد أدت إلى قطع صلة الرحم وب    ؛بينهم

منظومة القيم االجتماعية ودالالتها. فقد وصلنا في مجتمعنا اآلن، إلى حد التخلي عن هذه الواجبات  
 .حاسوب الاتف أو هالاالجتماعية واالستعاضة عنها برسالة إلكترونية من 

  ة ة القيمي تشكيل المنظوم  وهي من ية  ر في تربية اإلنسان وتكوين مداركه الفكرية والثقافدور كبيلألسرة    -5
التكنولوجيا  ،لديه الثورة  و   ومع  األسرة  أفراد  بين  والنقاش  الحوار  من  ضعف  أنماط  أمام  الباب  فتح 

هم في توسيع  التواصل االفتراضي الذي حل محل الحوار والمحادثة بين أفراد األسرة الواحدة مما سا
 بينهم. الفجوة 

للمعلومات  إن  -6 الكبير  اإلالتدفق  القدرة  جعل  لوالمعارف  فشيًئاإل بداعية  شيًئا  تتضاءل  فما    ،نسان 
أ للباحث  يمكن  التي  المعرفية  يريد اإلضافات  ما  وكل  المعرفي  للحقل  إضافتها  المفكر  أو  المبدع  و 

  .البحث فيه حلت التكنولوجيا مشكلته
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اإلن-7 الغربيةسان  استعمال  من    للتكنولوجيا  به بداًل  واالقتداء  ع   ا؛االستفادة  يتخلى  اإلنسان  ن  أصبح 
فقد  إنه في التشيؤ  أي  وهذا ما أوقع اإلنسانه، عقله شيًئا فشًيا ليحل العقل األداتي محل عقل ماستخدا

يته وإنسانيته   .هو 
التنبؤا  -8 ست  ت إن  التكنولوجيا  استخدام  تطورات  أن  تؤكد  سيترتب العلمية  خطيرة  نتائج  و  لمؤشرات  قود 

وذلك بسبب حلول التكنولوجيا محل أفراد    يد العالمطالة بالمجتمع على الصعيتزايد انتشار الب  عليها
 .واالقتصاد وغيرها من التخصصات  ،والتعليم ،والزراعة ،المجتمع في مجال الصناعة 

 

 :   التوصيات
 : تياآل  النحو على ندرجها  بها األخذ و  النقاط من مجموعة مراعاة من البد   الفائدة تعم  لكي أنه الباحثة ترى      

 مستوى  على ال البشرية مستوى  على القيمية والمنظومات  القيم في تنهش نولوجيةتكال التغيرات  إن  -1
 التكنولــوجي التطــور مــن النابعــة العصــيبة التحــديات  هــذه ولمواجهــة بعينــه؛ مجتمــع أو واحــدة أمــة
 :اإلذاعيـــة المحطـــات  بـــرع ،متخصصـــين قبـــل مـــن المجتمـــع أفـــراد  بـــين الـــوعي نشـــر ضـــرورة أرى 

 فـي المتخصصـة والمجـالت  الصـحف طريـق عـنو  والنـدوات  رات متالمؤ  امةقإو   ،والمسموعة  المرئية
 .  ذلك

 وفحصـها السـلبية آثارهـا علـى الوقـوف مـن البد  التكنولوجية الثورة آثار من ممكن قدر أكبر  لتفادي -2
 القدرة   ون يمتلك  متخصصين قبل  من  عالجها محاولة  ثم ومن  ونتائجها  دهاوأبعا  أسبابها في والبحث 

 .ثارآلا هذه عالج على
 قـيم علـى ءشالـن تأهيـلل دورهابـ القيـامو  المجتمـع فـي تـأثيًرا األكثـر  التنشئة  مصادر  تكاثف  من  بد ال-3

 يشــوه أن شـأنه مـن كلـي أو جزئـي ابتـذال أي رافضـة و ودينـة، قداتـهمعت مـع تتوافـق التـي مجتمعـه
 .المجتمع في القيمية المنظومة

  و   ،العربية  الشعوب   مستوى   على  ت اسراالد   هذه  بمثل  والمهتمين  الباحثين  ودعم  تشجيع  من  البد   -4
 .التكنولوجي االتصال عمليات  في  ومعايير قوانين و تشريعات   لوضع همبين التواصل تأكيد 

 
 ادر والمراجع صائمة المق
 .م2003 ،األولى :بعةطال ،القاهرة الحديث،  دار ،ث لثاال :لد مجال  العرب، لسان منظور، ابن .1
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 . م1978األولى، :بعةطالالكويت، 
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  نتاج إ  في  البحثية  والمراكز الليبية اتالجامع كفاءة ،العلمي   والبحث التعليم
 .المعرفة  تكنولوجيا
 مال ميالد حديدانأ ، ابتسام ميالد حديدان

 طرابلس  –  لكترونيةاإل  التقنية كلية - مسالته داب آلا كلية - المرقب  جامعة
 

 :    المستخلص
 ، بالجامعــات  التــدريس هيئــة ألعضــاء لكترونــياإل التــدريب  هميــةأ  علــى وفوقــال ىلــإ الدراســة تهــدف  

 الجامعيــة بالمؤسســات  التــدريس هيئــة عضــاءأ  لتــدريب  توافرهــا الواجــب  يــةتدريبال االحتياجــات  علــى والتعــرف
 يتـــلا الجــودة رمعــايي تحديــد  وكــذلك ، التعليميــة العمليــة للتجويــد  كســبيل لكترونــياإل لــيمتعال اســتخدام ىعلــ

 نتـائج إلـى التوصـل تـم وقـد . يـدةج مخرجـات  تحقيـق مـن يمكنه حتى اإللكتروني  التعليم  بها  متعيت  أن  بغيني
 .  الدراسة تساؤالت  على تجاوب 

 :  المقدمة
 ويختصـــر المســافات  يلغــي أن اإلنســان اســتطاع الت االتصــا وتكنولوجيــات  المعلومــات  ثــورة فضــلب   
 وتبـــادل الكترونيًـــ إ االتصـــال بإمكانـــه أصـــبح ث حيـــ ، يرةصـــغ ونيـــةلكتر إ بشاشـــة أشـــبه العـــالم ويجعـــل الـــزمن

 العلــم مراكــز إلــى الوصــول وســهولة ســرعة لــه أتــاج امــ وهــو ؛ الحواســيب  شــبكة بــين والمعلومــات  خبــاراأل
 يـزال وال مـر التـي المختلفـة المجتمعيـة الظروف إطار فيو . مستجدات لا على واالطالع بات والمكت  والمعرفة

 الجامعيـة المؤسسـات  طلبـة مومـنه مسـتوياتهم كافـة علـى العلـم متلقـي اقـت أع تـيوال يالليبـ  المجتمع  بها  يمر
 في عليها االعتماد  كنيم التي اإليجابية العوامل أحد  لكترونياإل التعليم يعد  ، الدراسة بمقاعد   االلتحاق  من

 هيئــة أعضــاء ريب د تــ جعــل الــذي األمــر ، خرجاتهــامل جــودة وتحقيــق التعليميــة العمليــة فــي هــؤالء اســتمرار
 .الواقع يتطلبه حتمي مرأ والمعارف والخبرات  المهارات  كسابهموإ بالجامعات  التدريس
 :  الدراسة  مشكلة
 غـالقإ  ىإلـ ىأد  الـذي األمـر اكورون بجائحة ياً حال ويمر  المسلحة  النزاعات   بفترة  الليبي  المجتمع  مر   

 ،طويلـة لفتـرات  األخـرى  التعليميـة حـلمرابال ةميـعليالت  بالمؤسسـات   إسـوة  الجامعيـة  التعليميـة  المؤسسـات   كافة
 المعرفـة تكنولوجيـا ىعلـ االعتمـاد  ضـرورة ىإلـ يـدعو األمر وهذا ، الدراسة عن الطالب  من العديد   وانقطاع
 لبــةللط بالنســبة وخاصــة ، الجامعيــة بالمؤسســات  التعليميــة العمليــة اســتمرار مــن لــتمكن كترونــيلاإل التعلــيم
 الجامعيـــة بالمؤسســـات  االلتحـــاق فيهـــا يتغـــدر أمـــاكن ىلـــإ قـــامتهمإ اكنمـــأ مـــن نـــزوحلا ىعلـــ اضـــطروا الـــذين

 مــن الجامعيــة المؤسســات  تــتمكن وحتــي لكترونــياإل التعلــيم إلــى التوجــه إطــار فــي عليــه. مختلفــة لألســباب 
ــيم تجويــد  علــى العمــل مــن البــد  ةالمهمــ هــذه قيــقتح  هيئــة أعضــاء تــدريب  ىعلــ والعمــل ، لكترونــياإل التعل
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 نإفـــ ثـــم مـــن.  المقدمـــة لكترونيـــةاإل التعليميـــة الخـــدمات  لجـــودة اييرمعـــ وضـــع ، هعليـــ معـــات بالجا سيدر تـــال
 : التالية التساؤالت  على اإلجابة في تتمثل الدراسة مشكلة

 .؟الجامعية مؤسسات بال التدريس هيئة عضاءأل لكترونياإل التدريب  أهمية هي ما. 
 علــي الجامعيــة بالمؤسســات  التــدريس هيئــة ءعضــاأ  دريب تــل رهــاتواف الواجــب  يــةتدريبال االحتياجــات  مــاهي 

 .؟ التعليمية العملية للتجويد  كسبيل لكترونياإل التعليم استخدام
 مخرجـات  تحقيـق نمـ يمكنـه حتـي لكترونياإل التعليم بها يتمتع أن ينبغي يالت الجودة معايير هي  ما 

 ,؟ جيدة
 :   أهمية الدراسة

 ،لكترونـياإل التعلـيم على بالجامعات  التدريس هئية عضاءأ  ب ريتد  يةلعمل العلمية القيمة إلى  اإلشارة (1
 فعاليتهــا زيــادة علــى القــدرة الجامعيــة المؤسســات  يكســب  بمــا والقــدرات  األداء تطــوير فــي تهومســاهم

 . اتهاجر خم جودة مستوى  من  والرفع
 سسـات بالمؤ تمر مسال  ب التـدري ىعلـ قائمـة المعرفـة لتكنولوجيـا تحيتـة بنيـة تـوفير ضرورة  ىعل  التأكيد  (2

 .الجامعية
 الجامعيــة بالمؤسســات  التــدريس هيئــة أعضــاء تــدريب  الواجــب  لكترونــياإل التــدريب  أشــكال توضــيح (3

 .عليه
 .ت امعابالج التدريس هيئة ألعضاء لكترونياإل التدريب  أهمية علي  الوقوف (4
ــى التعـــرف (5 ــات  علـ ــةتدريبال االحتياجـ ــب  يـ ــا الواجـ ــدريب  توافرهـ ــاءأ  لتـ ــة عضـ ــدري هيئـ ــامؤسبال سالتـ  ت سـ

 . التعليمية العملية للتجويد  كسبيل لكترونياإل التعليم استخدام ىعل امعيةالج
 مخرجـات  تحقيـق مـن يمكنـه حتي لكترونياإل التعليم بها يتمتع أن  ينبغي  يالت  الجودة  معايير  ديد حت (6

   .ةجيد 
 

 :    للدراسة  اإلجرائية  المفاهيم
ــدريب  علــى الجامعيــة بالمؤسســات  دريسالتــ ةهيئــ ءأعضــا مهــارات  وتطــوير لتحســين فعالــة وســيلة:  الت

 . بذلك الكفيلة والكفايات  المهارات  كسابهمإ خالل من اإللكتروني التعليم
 خاللهــا مـن يمكــن والتـي تعلــيملا الجـم فـي الحديثــة لكترونيـةاإل الوســائل اسـتخدام : لكترونــياإل  التعلـيم

 لنظـــام  والفاعليـــة الكفـــاءة يـــققلتح والً صـــو  ؛ ةتلفـــمخال الدراســـية بـــالمواد  المتعلقـــة المعلـــوات  وتجميـــع تجـــزين
 .التعليم

 هيئـــة أعضــاء معرفـــة فــي حــداثهاوإ تنميتهـــا مطلــوب  تقنيـــة ومهــارات  ت معلومــا :يـــةتدريبال االحتياجــات
 لكترونيــةاإل التعليميــة العمليــة لتطــوير ؛ لكترونــياإل التعلــيم بمجــال المهنيــة جامعيــةال بالمؤسســات  التــدريس
 .هاجودت معايير وتحقيق
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  اللهــاخ مــن لكترونــياإل التعلــيم نظــام يقــوم المعلنــة واألســس اإلجــراءات  مــن مجموعــة :الجــودة اييرعــم
 .لها النهائي التعليمي الناتج يفي أن إلى

اسـتخدمته تـم سلوب االرتباطي الذي األباستخدام الوصفيــة  ات الدراسمـــن  الدراسة    ههذ عد  ت:    المنهجية
 ىعلــ الجامعيــة بالمؤسســات  التــدريس هيئــة أعضــاء تــدريب  حتياجــات ا قلةالمســتة راســالد للـربط بــين متغيــرات 

 .الجودة معايير تحقيقالمتغير التابع وهي كسبب لتحقيق النتيجة  لكترونياإل التعليم
 :  السابقة  الدراسات

  : لكترونياإل  التعليم على التدريب باحتياجات المتعلقة  الدراسات : أوال  
 لتحقيــق لكترونــياإل للتعلــيم التربويــة المتطلبــات :  بعنــوان ( م2020)  لــوالح نســليما بســمة دراســة •

 لكترونـياإل للتعلـيم التربويـة المتطلبـات  د تحدي إلى الدراسة تهدف  حيث   ،  العالي  التعليم  في  التعلم  نواتج
 يتــواللا علـى تتمثــل المتطلبـات  هـذه أن إلــى النتـائج وخلصـت  ، العــالي تعلـيمال فـي الــتعلم اتجو نـ لتحقيـق

ــيم األساســية المعلومــات  وبنيــة التقــويم فــي موليةالشــ:  فــي  والتخطــيط لكترونــياإل المحتــوى  وتنفيــذ  للتعل
 .40التعلم لنواتج الجيد 

 التعلــيم تطــوير فــي لكترونــياإل مالتعلــي دور:  بعنــوان ( م2019)  الــدين صــالح محمــد صــفاء دراســة •
ــر بجمهوريــــة ــدف تــــيوال ، العربيــــة مصــ ــرف إلــــى تهــ ــرية ديــــةالما بــــات طلالمت علــــى التعــ  للتعلــــيم والبشــ
 الدراسـية والقـرارات  المـواد  إعـداد  ، لكترونـياإل التعلـيم إدارة:  فـي  تتمثـل  نهاأ  إلى  وخلصت   ،  اإللكتروني

ا ــً ــات  ، إلكترونيـ ــائط التقنيـ ــتخدمة والوسـ ــيوال المسـ ــمل تـ ــم تشـ ــائط نظـ ــددة الوسـ ــرامج ، المتعـ  التعليميـــة البـ
 .41 لكترونيةاإل ةكتبالم ، ونيةالتلفزي لبرامجا ، تريةالكمبيو 

 وإنتـاج تصـميم ت مهـارا لتنمية تدريبي برنامج فاعلية بعنوان: (م2017) الزين  أسعد  بنت  حنان  دراسة •
ــيم أدوات  ــي التقيـ ــدى اإللكترونـ ــاء لـ ــة أعضـ ــدريس هيئـ ــق ، التـ ــدفلا لتحقيـ ــة مـــن هـ ــة قامـــت  الدراسـ  الباحثـ

 أدوات  ثـالث  شـملت  اإللكترونـي يـيمتقال ات أدو  جوإنتـا وتصـميم المهـارات  لتنميـة تـدريبي برنامج  بتصميم
 التــدريبي البرنــامج فاعليــة النتــائج وأظهــرت . التقنــي والجانــب  التعليمــي والجانــب  المعرفــي الجانــب  تقــيس

 كمـا ،  الكترونيًـ إ ونشـرها وتصـحيحها اإللكترونـي مقيـيالت أدوات   بعض   وإنتاج  ميمتص  رات مها  تنمية  في
 الدراســـة أوصـــت  النتـــائج ضـــوء وفـــي ، ذلـــك علـــى سدريالتـــ ةهيئـــ ءأعضـــا رضـــا ارتفـــاع النتـــائج كشـــفت 

 
ن بيـة ، جامعـة عـيلتعلم في التعليم العالي ، مجلـة كليـة الترم اإللكتروني لتحقيق نواتج المتطلبات التربوية للتعليا  ،   م (2020بسمة سليمان الحلو: )  40

 .  198،   159، ص:  44شمس ، العدد 
امعـة  عـين ج ،  اإللكتروني في تطوير التعلـيم بجمهوريـة مصـر العربيـة ، مجلـة كليـة البنـات،  دور التعليم    م(2019صفاء محمد صالح الدين: )41

 .446،  597، ص:  44شمس ، العدد 
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 واالســتفادة لكترونيــةاإل االختبــارات  اســتخدام حــول التــدريس هيئــة ألعضــاء تدريبيــة دورات  عقــد  بضـرورة
 .42 التعليمية العملية في امنه
 فــي لكترونــياإل التعلــيم اســتخدام متطلبــات  بعنــوان: ( 2013)  الســاعدي طعمــ  عمــار ســةدرا  •

 متطلبـات  أن انتائجهـ بينـت  والتـي ، التدريسـية الهيئـة أعضـاء  نظر  وجهة  من  ميسان  معةاج  ت ياكل
 مطالــب  وعشــر ،كترونــيإللا للمقــرر امطلبًــ  وعشــرون  اثنــي: فــي تتمثــل لكترونــياإل التعلــيم اســتخدام

 .43التدريسية الهيئة أعضاء لتدريب  امطلبً  وعشرون  وأربع ،الفيزيقية ليميةتعال للبيئة
 :  لكترونياإل  التعليم بجودة علقةالمت  اتراسالد : اثاني  
 ضـــوء يفـــ لكترونـــياإل التـــدريب  جـــودة مســـتوى  بعنـــوان: (  2019)  قجـــام عمـــار نجـــوي  دراســـة •

 تهــدف وقــد  ، المتــدربين نظــر وجهــة مــن الزاويــة جامعــة فــي لكترونــياإل التعلــيم ومؤشــرات  معــايير
 اإللكترونـــي، التـــدريب  ت شـــراومؤ  رعــاييمل ائمـــةق نشـــاءإ الجـــودة مســتوى  قيـــاس جانـــب  إلـــى الدراســة

 التعلــيم ومؤشــرات  معــايير ضــوء فــي لكترونــياإل التــدريب  جــودة وى مســت ارتفــاع إلــى كشــفت  حيــث 
 جـــودة اإللكترونـــي ب دريالتـــ ومؤشـــرات  لمعـــايير ائمـــةق تكونـــت ,  ، ويـــةالزا جامعـــة فـــي لكترونـــياإل

 .44رب مد ال يموتقو  المخرجات  وتقويم التدريبي البرنامج وتصميم والتصميم المحتوى 
ــة • ــمير دراسـ ــدي سـ ــوان (م2018) النجـ ــويم: بعنـ ــودة تقـ ــيم جـ ــيلاإل التعلـ ــي كترونـ ــة فـ ــدس جامعـ  القـ

 معــايير جــودة مطابقـة ىمــد  علــى الوقـوف إلــى تهــدف حيـث  ، الجــودة المعــايير ضـوء فــي المفتوحـة
 ، اريــــةواإلد  والفنيــــة التربويــــة مجــــاالت  فــــي العالميــــة الجــــودة لمعــــايير المقبولــــة لكترونــــياإل تعلــــيملا

 الدارسين ومساندة لكترونياإل للمقرر التعليمي والتصميم المحتوى  جودة  معايير  أن  النتائج  ت فوكش
 .45موجودة اإلدارية  والخدمات 

 أعضــاء فتوظيـ فـي الجـودة معـايير : بعنــوان ( م2012)  خطـوة أبـو المــولي عبـد السـيد دراسـة •
 هيئـة أعضـاء توظيـف فـي جـودةال يرمعـاي تحديـد  استهدفت  التي ، لكترونياإل  للتعليم  التدريس  هيئة

 لتعلـــــيما منظومـــــة تحليـــــل:  هـــــي المعـــــايير هـــــذه أن إلـــــى خلصـــــت  ،لكترونـــــياإل لتعلـــــيمل التـــــدريس
ــادر تصـــميم ، ونـــيلكتر اإل ــيما مصـ ــياإل لتعلـ ــاجإ ،  لكترونـ ــادر نتـ ــيما مصـ ــويم ، لكترونـــياإل لتعلـ  تقـ

 
،  رات تصميم وإنتاج أدوات التقييم اإللكترونـي لـدى أعضـاء هيئـة التـدريسيبي لتنمية مهام ( ، فاعلية برنامج تدر2017سعد الزين: ) حنان بنت أ42

 .45،  1، ص:   3اإلسالمية  بغزة ، العدد مجلة الجامعة  
أعمـال ان من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسـية ، لكتروني في كليات جامعة ميسطلبات استخدام التعليم اإلمت،  م(  2013عمار طعمه الساعدي: )43

 اإلقليمي الثاني للتعليم اإللكتروني بالكويت.المؤتمر 
الزاويـة مـن وجهـة ة معـة التدريب اإللكتروني في ضوء معايير ومؤشرات التعلـيم اإللكترونـي فـي جا( ، مستوى جود  1920نجوي عمار قجام )  44

 م .2021.  6.  5األنترنت ،  دربين ، بحث منشور على شبكة  نظر المت
منشـور علـى شـبكة  يير الجـودة ، بحـثيم جودة التعلـيم اإللكترونـي فـي جامعـة القـدف المفتوحـة  فـي ضـوء المعـام ( ، تقو2018)سمير النجدي  45

 م.2021,  7. 25األنترنت ، 



 م 2022 السابعةالسنة   من لاألوالنصف  من  13مجلة )البحوث العلمية( العدد 

40 
 

ــتخدام ، لكترونـــياإل لتعلـــيما ــيما اسـ ــا ارةد إ ، لكترونـــياإل لتعلـ ــيما أخالقيـــات  ، لكترونـــياإل يملتعلـ  لتعلـ
 .46لكترونياإل
 : التعليمية العملية تطوير في لكترونياإل  التعليم دورب المتعلقة  الدراسات  - ثالثا
 التــــدريب   بعنــــوان: ( م2020)  راتيالمصــــ مفتــــاح ســــالمة ء،ضــــو  عبدالســــالم صــــالح دراســــة •

 إلــــى تهـــدف وقــــد  ، لعـــاليا لــــيمالتع سســـات ؤ م فــــي التعليميـــة العمليــــة تطـــويرل كمــــدخل لكترونـــياإل
 تطــــوير فــــي لنجاحــــه الالزمــــة االحتياجــــات  علــــى والتعــــرف اإللكترونــــي التــــدريب  بمفهــــوم التعريــــف
ــة ــيم منظومـ ــ التعلـ ــا فـــي اليالعـ ــت  ، ليبيـ ــائج وخلصـ ــدريب  نأ إلـــى النتـ ــى التـ ــيم علـ  لكترونـــياإل التعلـ

ــاءألع ــة ضـ ــدريس هيئـ ــات  التـ ــد  بالجامعـ ــيلة يعـ ــة وسـ ــورة تعليميـ ــعي متطـ ــى لمـ ــةمج تحقيـــق علـ ــن لـ  مـ
 العمليــة تطــوير لــىع ســتعكس التــي التطبيقيــة لمهــارات ا وتطــوير القــدرات  وبنــاء رفــع مثــل األهــداف
 .47العالي التعلم مؤسسات  في التعليمية

ــة • ــالح دراسـ ــدين صـ ــن الـ ــال  حسـ ــوان ( م2018)  صـ ــات ا : بعنـ ــدربين تجاهـ ــو المتـ ــدريب  نحـ  التـ
ــة ، اإللكترونـــي ــيمالتع مركـــز فـــي اســـتطالعية دراسـ  اتجاهـــات  علـــى التعـــرف إلـــى هـــدفت  يوالتـــ ، لـ

 حيـــث  ، لكترونـــياإل التـــدريب  نحـــو العراقيـــة للجامعـــة التـــابع المســـتمر التعلـــيم مركـــز فـــي المتـــدربين
 مــن لــديهم التــدريب  مهــارة طــويرتب رغبــتهم نــةعيال أفــراد  كافــة إبــدا أهمهــا:  نتــائج عــدة لــىإ توصــلت 

 لـــدى واضـــح اكوإدر  تفهـــم النتـــائج شـــفت ك كمـــا ، نـــيلكترو اإل التـــدريب  وبـــين بينـــه ةالمتمازجـــ خـــالل
ــاحثين ــة البـ ــدريب  ألهميـ ــياإل التـ ــي لكترونـ ــادة فـ ــة زيـ ــع المعرفـ ــتوى  ورفـ ــارات  مسـ ــدرات  المهـ ــدى والقـ  لـ
 .48المتدربين

 المواءمة  إمكانية  بعنوان:    (  م2010)    حسين  طفيصم  محمد،  يوسف  عبدالرحمن  بسام  دراسة •
  التعرف   إلى  الدراسة  تهدفو   ،  لكتروني اإل  تعليم لل   ة تقنيلا  مات والمستلز   التعليمية  المرتكزات   بين

  إلى   النتائج   وأشارت   ،  والطلبة   سيةالتدري  الهيئة  التعليمية   العملية  عناصر  جاهزية  مستوى   على
 مؤشرات   ووجود   ،   لكترونياإل  يد والبر   المكتبية  البرمجيات   داماستخ  حول  التقنية  المقدرات   انخفاض 

  فضاًل   ،  التقنية  المعارف  محدودية  بسبب   وملحقاتها  ة شخصيلا  سيب الحوا   باستخدام  تتعلق   سلبية
  من   مرتفعة  نسبة  ووجود   ،  التعليمية  العملية  في   التقنيات   لتلك  موسع  الستخدام  الحاجة  قلة  عن

  نظام   طبيعة  مع   انسجام  أقل   تعد   التي  تبرات مخ  تستلزم  عملية  بيقات طت   بوجود   تتسم  الدراسية  المواد
 .49ني لكترو اإل التعليم

 
ان جـودة للتعلـيم اإللكترونـي ، المجلـة العربيـة لضـم في توظيـف أعضـاء هيئـة التـدريسم ( ، معايير الجودة 2012) ة السيد عبد المولى أبو خطو46

 . 10م اإللكتروني ، العدد التعلي
الي ، لعـا التدريب اإللكتروني كمدخل لتطوير العملية التعليمية في مؤسسات التعلـيم(،    2020راتي ) مصالح عبدالسالم ضوء ، سالمة مفتاح المص47

 م.2012. 7. 21األنترنيت ،   بحث منشور على شبكة
نير، العـدد  لتدريب اإللكتروني ، دراسة استطالعية فـي مركـز التعلـيم ، مجلـة الـدنالمتدربين نحو ام( ، اتجاهات ا2018صالح الدين حسن صالح )48

 .374،  345،ص:
لكترونـي للتعليم اإل والمستلزمات التقنية عليمية مواءمة بين المرتكزات التالة  ( ، إمكاني  م2010حسين )    بسام عبدالرحمن يوسف ،  محمد مصطفى49

 .23، المجلد    100ن ، العدد لة تنمية الرافدي، مج
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  لكتروني اإل  التعليم  على  التدريب   احتياجات   في  األول  المحور  تمثل  رو محا   ةثالث  تناول  تم:  لتعقيبا:    اثالث  

  ،   لكترونياإل  للتعليم   يسالتأس  يمكن  حتي  رهاتوف  ينبغي  التي  المتطلبات   أهم  الدراسات   هذه  تناولت   حيث   ،
  في   الحالية  الدراسة  مع  سات الدرا  تلك  كتشتر   حيث   لكترونياإل  لتعليما  جودة  الثاني  المحور  تناول  حين   في

  في   لكترونياإل  التعليم  دور  الثالث   محورال  تناول  وأخيراً   ،  لكترونياإل  التعليم  لجودة  معايير  لتأسيس  سعيها
 تدريب  أن في الحالية الدراسة  مع المحور هذا تناول التي الدراسات  تشترك حيث  ، التعليمية العملية تطوير

  تحقيق   ىعل  تعمل  متطورة  تعليمية  وسيلة  د يع  لكترونياإل  التعليم  ىعل  عات لجاماب  ريسالتد   هيئة  أعضاء
  العملية   تطوير  ىعل  ستعكس   التي  التطبيقية  لمهارات ا  وتطوير  القدرات   وبناء  رفع  مثل  األهداف  من  جملة

 .زمات األ مواجهة في المساهمة  يمكنهاو  ، العالي التعلم  مؤسسات  في ةالتعليمي
 

   : الجامعية المؤسساتب التدريس هيئة ءألعضا  يترون كلاإل  التدريب أهمية
 جدري  تغيير حداث إ إلى ةالحديث والتقنيات  والتكنولوجيا المعلومات  عصر في  المذهلة التطورات  أدت   

  عن  التعليمية  المؤسسات   تبحث   أن  البديهي  من  صبح أو   ،  ميعليالت  الجانب   وخاصة  ياةحال  جوانب   في
  على   ماد باالعت  وذلك  ؛  للجميع  ممكن  أمر  ليهاإ  صولالو   علجو   فيةالمعر   واألساليب   الوسائل  أفضل

  التعليمية   العملية   تخدم  التي  األنظمة  وابتكار  المتعددة  والوسائط   الحديثة  والتقنيات   والمعلومات   التكنولوجيا
  ة عام   م تعليلا  قطاعل  البد   والتي  الحياة  جوانب   مختلف  في  المعرفة  تكنولوجيا  فرزتهاأ  التي   جدريةلا  والتغيرات 

 أخرى   لقطاعات   مدخالت   الإ  هي  ما  التعليم  مخرجات   ألن  ذلك  ،  لها  االستجابة  خاص   بشكل  ليوالعا
  وفير ت  خالل  من  الإ  استخدامه  يمكن   ال  الذيو   لكترونياإل  التعليم  استخدام   في  التوسع   يستدعي  الذي  مرألا

 .50ي رونلكتاإل التعليم  تكنولوجيا استخدام على التدريس هيئة عضاءأل تدريب 
  التعليم   على  الجامعية  لمؤسسات با  التدريس  هيئة   ألعضاء  المهنية  القدرات   تطوير  نأ  الشك     

  التعليم   في  المهنية  قدراتهم  تطوير  أن  كما  ،   التعليم  تحسين   جهود   في  احاسمً   ا عنصرً   يشكل   لكتروني اإل
  امعات بالج   يسالتدر   هيئة  أعضاء  سلوك  في  محددة  ت تغييرا  علي  يركز   مالم  أثر   أي  يترك  لن  لكترونياإل

  التعليمي   النظام  نمض  أخرى   تغييرات   مع  هنيةمال  القدرات   تطوير  مواصلة  حال  في  وخاصة  ت القاعا  داخل
 التعليم   المعرفة  تكنولوجيا  بيئة  في  التدريس  هيئة  أعضاء  دور  ويعد .  الجودة  من   نوع  ىلإ  سعياً   الجامعي

  شبكة   مع  للتعامل  جيدة  مهارات   ملديه  فريتو   نأ  ب طليت  الذي  مرألا  التعليمية  للعملية   ميسر  لكترونياإل
  عمل   وورش  تدريبية  بدوات   تدريس  هيئة  عضو  كل  التحاق  ضرورة  ثمة  من  ،   الحديثة  والتقنيات   ت األنترن

 . 51متعليمها  وحاجات  الجامعة سياسة مع يتناسب  بما هاتطبيق يةوكيف المعرفة تكنولوجية  فلسفة لفهم

 
الفكــري ، المجلــة اإللكترونيــة لمراكــز التمييــز والتعلــيم المســتمر ، الجامعــة لرأســمال لكترونــي وتنميــة ام ( ،  التــدريب اإل2014فــراف عــودة ) 50

 .54:بغزه ،  ص  يةماإلسال
 .2012.  7.  7ترنت ، بتاريخ علي شبكة االن ت استخدام التدريب اإللكتروني ، بحث منشور( ، مبررا  2014سن الغذيان ) عبد المح51
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 المؤشــرات  أهــم مــن أشــكالها كافــةب المعرفــة جيــاتكنولو  توظيــف علــى التــدريس هيئــة أعضــاء تــدريب  يعــد 
 االعتمـاد  إمكانيـة علـى تسـاعد  ، متطـورة معلوماتيـة تعليميـة مؤسسـات   إلى  الجامعية  المؤسسات   تحول  على
 الثقـــافي المســـتوى  رفـــع فـــي والمســـاهمة العلمـــي والتعـــاون  المعلومـــات  تبـــادل فـــي المتطـــورة لتكنولوجيـــاا علـــى

 لهـــم ســـيوفر الـــذين التـــدريس هيئـــة أعضـــاء ومــنهم التعليميـــة العمليـــة صـــرانع فـــةاك لـــدى يعلمـــوال والمعرفــي
 : واستمراريته التدريب 
 بـرامج تقـديم خـالل مـن التقليـدي التدريب  مؤسسات  أحدتها التي األخطاء  وتصحيح  النقص   معالجة •

 ةتفاد ســاال ىإلـ ضـافةباإل ، والمجتمـع التعليميـة لعمليـةا عناصـر حاجـات  تشـبع جديـدة وتخصصـات 
 . نترنت األ شبكة على تاحةمال المعرفة ادرمص من

 العمليــة أطــراف لــدى لكترونــياإل التعلــيم نحــو ت ااالتجاهــ وتنميــة المهــارات  نقــل فــي الكفايــات  زيــادة •
 . الرقمي التعليمي والمحتوى  لبهوالط التدريس هيئة أعضاء ليمةعالت

 لطلبـة تتـيحو  المرونـة تتيح ب بأسالي يمهامصتو   ةالدراسي  والمقرارات   المناهج  في  المتسارع  التحديث   •
 . 52قدراتهم وتطوير المعلوماتية الثورة ظل في التعليمية العملية في العمل

 

   لكترونياإل  يمالتعل على  الجامعية لمؤسساتبا التدريس هئية أعضاء تدريب حتياجاتا
 بالجامعـات  يسالتـدر  ةهئي ءأعضا لتدريب   الجامعية  المؤسسات   في  لكترونياإل  التعليم  تقنية  دمج  إن   

 حاســمة نجــاح عوامــل تــوفر ينبغــي حيــث  ، لتطبيقهــا الالزمــة الضــرورية االحتياجــات  تــوفير يتطلــب  هــاعلي
 :  التالية االحتياجات  في تتمثل
 التـدريس هيئـة عضـاءأل المستقبلية االحتياجات  تقدير  ذلك  ويتطلب :    لكترونياإل  التدريب   تخطيط  •

 االسـتراتجيات  ووضـع للتـدريب  والخاصـة العامـة األهـداف وتحديـد  ، اعهاشـبا علي للعمل  المتدربين
 خطـــط تـــوفير يتطلـــب  وهـــذا ، المتـــدربين التـــدريس هيئـــة أعضـــاء أداء لتطـــوير الالزمـــة واإلجـــراءات 

 ماليــة ارد مــو  مــن تحتــاح وكــم مراحلهــا هــي ومــا التقنيــة هــذه دمــج يمكــن كيــف تبــين المعــالم واضــحة
 . لتشغيلها

 واإلجـراءات  االسـتراتجيات  ترجمـة خاللهـا مـن يـتم  التـي  الكيفيـة  به  يقصد :    افيثقال  يب التدر   تصميم •
 الـــدورات  شـــطةنتصميمأ إلـــي باإلضـــافة ، التـــدريب  لتحقيـــق التخطـــيط مرحلـــة فـــي وضـــعها تـــم التـــي

 :   يتطلب  وهذا .االنترنت  شبكة علي تقديمه واعداد  التدريبي هجمنال وتصميم التدريبيية
 ويـةمالتن والخطـط التوجهـات  توافـق االلكترونـي التعليم عملية تقيس ئحولوا  نظمةأو   احتياجات   توفير •

 .والخاصة العامة أهدافها مع وتتتماشي
 بـرامج إلـي باإلضـافة ، قـوي  وخادم عالية نظاق سعة ذات  التكنولوجية  للموارد   تحتية  ةبني  تأسيس- •

 . المحتويات  وإدارة المقرارات  إدارة

 
 .87وتنمية الموارد البشرية ، مجلة التعليم االلكتروني ، العدد الرابع ، ص  لكتروني( ، التدريب اال  2009شوقي محمد حسن ) 52



 م 2022 السابعةالسنة   من لاألوالنصف  من  13مجلة )البحوث العلمية( العدد 

43 
 

 التعلـيم ليـةمع مـع التعامـل علـي القـدرة لهمـم ممـن تقنيـةوال ظـيموالتن ب دريالتـ خبـراء  مـن  نخبة  تواجد  •
 . 53االلكنروني

 :  في خطواته وتتمثل:  التدريب  تنظيم .
 ، الخاصــــة التدريبيــــة ألنشــــطةاو  المــــواد  أســــبوع كــــل يتضــــمن بحيــــث  للتــــدريب  الزمنيــــة المــــدة تحديــــد  -

 .االثرائية والمصادر ةتدريبيلا رات باختواال االلكترونية المحادثة وموضوعات  التدريبي كالمحتوي 
 متابعــة للمــدرب  يتــيح لتــدريب ا علــي لإلشــراف فعــال ونظــام الموقــع يتضــمن والــذي التــدريبي االشــراف-

 .التقارير وكتابة البيانات  واستخراج الراجعة التغذية علي والحصول التدريبي العمل
 بـدون  النظـام عمـل يةاسـتمرار  مانضـل ندةوالمسـا الـدعم خدمـة الموقـع يضـمن  بحيـث   والمساندة  الدعم  -

 العملية الناحية من التعليمي المحتوى  لتطوير الراجعة التغذية من االستفادة يتم حيث   ،  مشكالت   أي
 المتاحــــة الـــدعم طـــرق  وتتمثـــل. ألســـاليب او  واألنشـــطة األهـــداف تطـــوير إلـــي باإلضـــافة ، والتدريبيـــة

 . االلكترونية حادثةلموا نيرو لكتاال بالبريد  والدعم بالهاتف الدعم في بالموقع
 ناريوسـي وتنفيـذ  االلكترونـي التدريب  نظام ليإ التحول  خالل  من:  التفاعلي  االلكتروني  التدريب   تنفيذ  -

 . التصميم مرحلة في وضعه تم كما التدريب 
 التعـديالت  اجـراء خاللهـا مـن كـنمي التي والمعايير األسس  علي  باالستناد   االلكتروني  التدريب   تقويم -

 .54المستقبلية استراتيجياته ورسم تدريب ال نظام طويرتل
 :  في االلكتروني التعليم نظام جودة معايير تمثلت:  العالمية المعايير حسب الجودة معايير

ــتراتيجية اإلدارة.  ــام االسـ ــ أن عنـــيت:  للنظـ ــام إلدارة ون يكـ ــيم نظـ ــات  االلكترونـــي التعلـ ــتراتيجية سياسـ  اسـ
 تحتاجـه وما التحتية البنية االعتبار بعين تأخذ  ، ككل يملتعال امنظ نمض متكاملة وتنفيذية  تطويرية

 جـدول ضـمن األهـداف لتحقيـق التكنولوجيـة التطـورات   ومتابعـة  وبحـوث   وتـدريب   وبـرامج  معـدات   من
 .وواضح معلن زمني

 عمليــات  خاللهــا مــن داريــ التــي التعليمــي ررللمقــ النهائيــة العــرض  واجــه بــه يقصــد :  ررالمقــ إيصــال. 
 األهــداف تــدعم تقنيــة ريقـةبط التربــوي  العلمــي المحتـوي  تقــديم علــي القـدرة وتشــمل ، نيعلمــللمت لـيمتعال

 شــات للنقا فرصـة تتـيح وميسـرة أمنـة افتراضـية بيئـة فــي تـتم التـيو  ، العلمـي للمحتـوي  المعلنـة التربويـة
 ئيةإحصــا اءات ر قــ تــوفير إضــافةإلي ، أدائهــم رصــد  علــي القــدرة مــع والمتعلمــين المعلــم بــين والتواصــل
 .المختلفة لنشاطاتهم

 التعلـيم في عنه االلكتروني التعليم في التعليمي المحتوى  تصميم  يختلف:    التعليمي  المحتوي   تصميم.  
 عرفـةمال بمسـتويات  المسـاس دون  لمكـاناو  الوقـت  فـي المرونـة بين يجمع أن يفترض   حيث   ،  التقليدي

 
 مصطفي  يوسف كافي ) 2001 ( التعليم االلكتروني واالقتصاد المعرفي ، دار ومؤسسة رسالن ، دمشق ، ص 54 .53
 أحمد السيد الكردي ) 2013  ( ، أهمية التدريب االلكتروني في تنمية الموارد البشرية ، دار الهدي ، بغداد ، ص ص  76 – 54.77
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 المتعلمــين فروقــات  تصــميمها فــي ياعــر ي أن ينبغــي كمــا ، المحتــوى  أهــداف تعالجهــا التــي والمهــارات 
 55.التعليم تسير هرمية او تسلسل في منظمة تكون  وأن ، والمتنوعة الفردية

 التعلـــــيم نبنظـــــامامليوالع المتفـــــرغين وغيـــــر المتفـــــرغين المشـــــرفين دعـــــم بـــــه يقصـــــد :  المـــــوظفين دعـــــم. 
 : إلي ينقسم وهو ، عالية جودة ذي تعليمي نظام إلي للوصول االلكتروني

 المتفــرغين للمشـرفين األوقـات  جميــع فـي التكنولـوجي عموالــد  المرافـق تـوافر بــه يقصـد :  التقنـي مدعلـا -
 مــات المعلو  تكنولوجيــا فــي خبــراء يصــبحوا بــان المطالبــة غيــر مــن ســواء حــد  علــي المتفــرغين وغيــر

 .الفكرية الملكية وحقوق  االكاديمي العبء العتبار بعين آخذين ، واالتصاالت 
 التـدريس صـولأو  عليأسـاليب  االلكترونـي التعلـيم نظـام فـي المشـرفون  يـدرب  أن يجـب  :  ي تربو لا  مدعال-

 .متقاطعة مهنية مجموعات  عبر أو مباشرة فردية بطرق  النظام بهذا الخاصة ويةالترب
 وبــرامج مقررات تطــوير  فــي المشــاركين المــوظفين لجميــع الفعــال الــدعم تــوفير ينبغــي : اإلداري  الــدعم-

 عبـــر المتعلمـــين مـــع التفاعـــل تســـهل التـــي اإلداريـــة الخـــدمات  وتـــوفير وتنفيـــذها ، ونـــيكتر لاال يمالتعلـــ
 .العمل أعباء مع يتالءم امب االنترنيت 

 في ساعة والعشرين ربعةألا وخالل بوعاألس مدار علي التقنية الطلبة دعم خدمات   تعد :    الطلبة  مدع.  
 ، مرنـة زمنيـة جـداول ضـمن يعمـل ذيالـ مالنظـا هـذا إلنجـاح جوهريـا عـامال االلكترونـي التعلـيم بيئـة

ــذه بـــأن علمـــا ــدمات  هـ ــون  قـــد  الخـ ــرية آليـــة تكـ ــزود  أن ينبغـــي كمـــا ، أوبشـ  الـــتعلم بيئـــة فـــي المـــتعلم يـ
 مـن يتقنهـا أن يجـب  التي المهارات  وما ، منه قعيتو  ما بالتفصيل خالله من  له  يشرح  بدليلااللكتروني

 وتــوفير العلميــة والكتــب  االلكترونيــة كتبــات الم إلــي لالــدخو  خدمــة تــوفير ينبغــي كمــا ، النجــاح أجــل
 معــه يتــابع دائــم مشــرف وتــوفير ، وحلهــا تنشــأ قــد  صــعوبات  يــةأ لمعالجــة إداريــةو  استشــارية خــدمات 

 تكنولوجيا ،(    2008)  عزمي جاد   نبيللمقرراتا  اختيار  بشأن  والمشورة  النصح له  ويقدم دراسته  خطة
 .56لقاهرةا ، عربيلا رفكال دار ، االلكتروني التعليم

 

 :    النتائج
 :  في الجامعية بالمؤسسات  التدريس هيئة االلكترونيألعضاء التدريب  أهمية تكمن. 1

 المــورد  تطــوير يفــ التكنولوجيــة المســتحدثات  علــي يعتمــد  اســلوب  يعــد  االلكترونــي التــدريب  أن ✓
 لهــا ن يكــو  ســوف ، ونــيااللكتر  التعلــيم نحــو توجــه لــديها التــي الجامعيــة والمؤسســات  ، البشــري 
 تحنيــة بنيــة وجــود  أهمهــا والتــي االلكترونــي للتعلــيم جاهزيتهــا نجــاح عوامــل تكفــل التــي الفرصــة

 .االلكتروني للتعليم
 االلكتروني التعليم علي ةمعيجاال بالمؤسسات  التدريس هيئة ألعضاء المهنية القدرات  تطوير  ✓

 
 415لفكر العربي ، القاهرة ، صتطبيقات متحدية ، دار ا 0ي ون( ، التعليم االلكتر 2011وليد سالم الحلفاوي ) 55
 . 165ني ، دار الفكر العربي ، القاهرة  ، ص تعليم االلكترو( ، تكنولوجيا ال 2008نبيل جاد عزمي ) 56
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 معلوماتيـة تعليميـة ات سسؤ م إلي معيةالجا المؤسسات  تحول علي المؤشرات   أهم  من  تعد   أنها  ✓
 العمليــــة عناصــــر كافـــة لــــدي والعلمــــي والمعرفـــي الثقــــافي المســــتوي  رفـــع فــــي تســــهم ، متطـــورة

 . االلكتروني والمحتوي  والطلبة التدريس هيئة أعضاء التعليمية
 يـــةالجامع بالمؤسســـات  التـــدريس هيئـــة عضـــاءأ  لتـــدريب  وافرهـــات يـــةالواجب تدريبال االحتياجـــات  تتمثـــل. 2

  :في التعليمية العملية للتجويد  كسبيل االلكتروني التعليم مخدااست يعل
 . االلكتروني التدريب  تخطيط ✓
 رونـي،االلكت التعليم عملية تقيس ولوائح وأنظمة احتياجات  توفيرعبر  الثقافي التدريب   تصميم  ✓

 .يةقنوالت يمتنظوال التدريب  خبراء من نخبة وتوفير ، التكنولوجية موارد لل تحتية بنية وتأسيس
ــيم ✓ ــدريب  تنظــ ــن التــ ــد  خــــالل مــ ــدة تحديــ ــة المــ ــدريب  الزمنيــ ــه واالشــــراف للتــ ــدعم ، عليــ  وتقديمالــ

 . استمراريته لضمان والمساندة
 .   التفاعلي االلكتروني التدريب  تنفيذ   ✓
 . لكترونيالا التدريب  تقويم  ✓

 مخرجـات  تحقيـق من كنهمي حتي االلكتروني التعليم بها يتمتع أن ينبغي التي  الجودة  معايير  تتمثل.  3
  :في جيدة
 . للنظام االستراتيجية اإلدارة  ✓
 .المقرر إيصال  ✓
 .التعليمي المحتوي  تصميم  ✓
 .واإلداري  والتربوي  التقني الدعم خالل من الموظفين دعم  ✓
 الطلبة دعم.  ✓

 

 :    اتوصيالت
 .الليبية الجامعات  في االلكتروني التعليم تحتية بنية تأسيس علي العمل. 1
 االلكترونـــي التعلـــيم اســـتخدام علـــي الليبيـــة بالجامعـــات  التـــدريس هيئـــة أعضـــاء تـــدريب  علـــي مـــلعلا. 2
 .الرقمي

 :    المراجع
 دار ، البشـــرية رد المـــوا تنميـــة فـــي االلكترونـــي التـــدريب  أهميـــة ،(  2013)  الكـــردي الســـيد  أحمـــد  .1
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 لكترونييم اإل ت التعلستخداماا األداء الوظيفي لألستاذ الجامعي في ظل  
 

 حمية راشد 
 . ورقلة الجزائر قاصدي مرباح جامعة

 
 :         ملخص الدراسة

تحديات التي غيرت معالم الحياة اإلنسانية في مختلف جوانبها بفعل  لوجي من أهم الالتحدي التكنو   د يع   
الدراس هذه  انطلقت  لذا  المتالحقة،  والعلمية  التكنولوجية  واإلنجازات  استخدامات ة  التطورات  للتعرف على 

منهج  تخدمنا فيها الاذ الجامعي، اسلألستء الوظيفي  لكتروني في التعليم العالي، وتأثيره على األداالتعليم اإل
  ( 17)الوصفي باعتباره أنسب المناهج البحثية لمثل هذه الدراسات، كما استخدمنا االستبيان الذي شمل  

أوالً   : بعدين  على  موزعة  األاستخدا  :  فقرة  اإلمات  التعليم  تكنولوجيا  نحو  العساتذة  في  ملية  لكتروني  
الحديثة،    الوظيفي  ا   توى مس  :  ثانياالتعليمية  التعليم اإل  لدى األساتذةألداء  بتكنولوجيا  لكتروني،  العاملين 

وتمثل مجتمع الدراسة في أساتذة جامعة قاصدي مرباح ورقلة )الجزائر( بمختلف تخصصاتها، بلغت عينة  
ت  اءي جلكتروناإل  األساتذة لتكنولوجيا التعليم  ا، وأظهرت نتائج الدراسة أن استخدامات أستاذً   (50)سة  الدرا

تع  إيجابية، كما الوظ  د أنها  األداء  وترقية وتحسين  لتطوير  الالزمة  واآلليات  السبل  يفي لألستاذ،  من أهم 
ختلف الوسائل المادية  حديثة بمتشجيع وتكثيف التدريس بالتكنولوجيات ال  ما يلي :  وأوصت الدراسة على

م الوسائل  اينية على استخد بالدورات التكو ديثة  ولوجيا الحاالهتمام بزيادة فعالية التدريس بالتكن  ،  والبرمجية
توفير شروط وظروف ومستلزمات التدريس بالتكنولوجيا الحديثة للرفع وتحسين من    ،التكنولوجية الحديثة  

 الجامعيين. مستوى األداء الوظيفي لألساتذة 
 وظيفي .لكتروني،  األستاذ الجامعي، األداء الالتعليم اإل  :الكلمات المفتاحية

 

   : دمـــــــةقم
شهد العالم في العقود األخيرة تطورات عديدة، تمثلت في جملة التغيرات التكنولوجية المتسارعة  ي         

تكنولوجيا استخدام  وفي  والتقني،  العلمي  التطور  عن  على  الناجمة  انعكست  بدورها  التي  المعلومات،  ت 
خص والتعليم  التربية  سيما  ال  المجاالت  الم  هذا  وسميا،  وًص مختلف  بعصر  للتدفق  العصر  علومات 

ي الهائل وزيادة سرعة االتصال والتوسع في استخدام الوسائل الحديثة لتكنولوجيا المعلومات، ولقد  المعلومات
حيزً  الحديثة  التعليم  تكنولوجيا  كبيرً شغلت  المؤ   اا  ولقد  داخل  والتعليمية،  التربوية  الدولة   أسسات  دمجتها 

ية أو تعميم استعمالها على جميع  ى مستوى المناهج التعليمالتعليم سواء علفي    يجية رة تدر الجزائرية بصو 
مطلبً  فأصبحت  والتعليمية،  التربوية  المنظومة  في  وإدخالهما  التعليمية،  التربوية  أساسيً المؤسسات  فا  ي  ا 

العديم حل  في  بدورها  ساهمت  والتي  والتعليم  التربية  فيها  بما  الحياة  قطاعات  اختلف  من  الت لمشكد 
والتعل األالتربوية  اآلونة  في  خاصة  أصبح  يمية  اليوم  العالم  عرفه  الذي  الكبير  التكنولوجي  فالتقدم  خيرة، 
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استخ يدعي  بما  عامة  التربوية  التعليمية  للعملية  جديدة  أسس  إضافة  التكنولوجية  يفرض  التطبيقات  دام 
صبح حاجة أي الذي  التعليم الجامع  جودةية و عين نو واإلفادة منها في إدارة وتنظيم العملية التعليمية وتحس

والتكنولوجية االقتصادية  المتغيرات  من  العديد  تطرحها  منبع    ملحة  التزال  كمؤسسة  فالجامعة  والتعليمية، 
واإل أرفع مستو الفكر  اإلنساني في  واألدبية  بداع  العلمية  تنمية ر ياته  المسؤولة عن  المال  أوالفنية وهي  س 

الم وأمل  ذات دادهإلم  جتمعات البشري،  باإلطارات  والفني   ا  العلمية  ارتبطت  الكفاءة  كتنظيم  والجامعة  ة، 
وعليه    ،مكانتها بمكانة أساتذتها وقد صارت قوة الجامعات اليوم تقاس بارتفاع وانخفاض مستوى أساتذتها

  والنظر ن ينطلق من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة  أيث أو تطوير لهذه المؤسسة ال بد  ي تحد فإن أ
يم بالتكنولوجيات التعليم الحديثة لتحسين مهارات الموظفين  تهم اإليجابية نحو التعلداداتهم واتجاها استعفي  

استخدام  نحو وظائفهم ونحو  واالرتقاء بمستوى األداء الوظيفي لديهم و اتجاهاتهم وسلوكهم بشكل إيجابي  
اإل في  لكتروني  التعليم  المتعددة  الوسائط  االتعلواستخدام  ا  انطالقيم،  هذه  جاءت  ذلك  لمعرفمن  ة  لدراسة 

 .    لألستاذ الجامعيوتأثيرها على األداء الوظيفي  الجامعي في التعليملكتروني ستخدامات التعليم اإلا
 

 إشكالية البحث : 
ا         األستاذ  و لجامعي  يمثل  عليه  تقوم  التي  األساسي  تعظ المحور  وال  الجامعة  مواصفات    د ائف 

،  ب، بل مقياس لنجاح أو فشل الجامعة في تحقيق وظائفها لنجاحه أو فشله فحس  امعي مقياس األستاذ الج
ة التعليمية في  س العمليأامة في منظومة التعليم الجامعي وهو ر ومنه فإن األستاذ الجامعي يحتل مكانة ه

ا  ألستاذ فيهقيقية أهمية ومكانة اصالح جزئي أو كلي سطحي أو جدري في الجامعة يغفل حإجامعة وأي  ال
يركز على و   ي ي يجر ذ النقاش ال   في الواقع كثيرمن"  جني الفشل وفي هذا يقول فخرو  فال ينظر منه إلى  

حقق في العملية  يتن  أ دري أوحتى يسير  صالح جإاء ومواد وكتب ولكن في الواقع اليمكن ألي  المدرسة بن
ال  إدخرة  خيفي اآلونة األ  التعليمهد  يش  ذ ، وإ(18،ص 1986رو،)فخ  "التربوية أن لم يكن األستاذ مهيأ لذلك

هور تقنيات جديدة، أو ما يسمى بتكنولوجيا التعليم الحديثة أو ما أصطلح عليه  ظنظريات تعليمية حديثة و 
ي الذي  المتكامل  التنظيم  ذلك  اإل"  واآلضم  واإلدارةاأل  لة،نسان  العمل  وأساليب  واآلراء   " فكار 

ستراتيجيات تعليمية حديثة إ  لىإكثر من ذي قبل  أ ليوم بحاجةفالتعليم الجامعي ا  ،(50،ص 2004)السايح،
تنمية مهاراتهم، وتدريبهم على  تمدنا بأفاق تعليمية واسعة ومتنوعة تساعد الطالب على إثراء معلوماتهم و 

مااإل الجديد،  وإنتاج  التكنولوجي  بداع  هذه  في  تضمنته  ووسائل  برامج  من  الحديثة  بدأ ا  التعليمية  العملية 
اسائبو  اإلل  واستخدام  لعرض  من  لكترونية  التعليمي  المحتوى  لتقديم  المختلفة  بمكوناتها  المتعددة  الوسائط 

ب ثابتة ومتحركة، وتأثيرات وخلفيات متنوعة سمعية وبصرية،  شكل  لغة مكتوبة ومنطوقة، عناصر مرئية 
بأعلى كفاءة وبأق  التعلم  أقل وقت وبجودة  شيق وجذاب مما يساعد على  أن    عالية، غيرل مجهود وفي 

ال يمكن أن تتحقق إال في حالة ما إذا كان األستاذ واع    لكتروني التعليم اإلمن استعمال    الفوائد المرجوة
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 هذاا من  نطالقً استخدامها،  اظل  في    حول ما يمكن أن يكون عليه التعليم العالي في المستقبلو بأهميتها،  
   لكتروني.م اإلستخدامات التعلياظل في  امعيلجا ألساتذ األداء الوظيفي لفة جاءت هذه الدراسة لمعر 
 تساؤالت الدراسة :  

 ؟.  لكتروني الحديث استخدام التعليم اإلما اتجاهات األساتذة الجامعيين نحو  .1
 ؟. لكتروني الحديث التعليم اإلباستعمال  ستوى األداء الوظيفي لدى األساتذ الجامعيما م .2

 الدراسة : أهداف 
 . لكتروني الحديث اإل التعليمستخدام انحو   لجامعياألساتذ ا لتعرف على طبيعة اتجاهات ا .1
 .  لكتروني الحديث بالتعليم اإلالكشف عم موقف األستاذ الجامعي من التدريس  .2
 .   لكتروني الحديث التعليم اإلاستعمال معرفة مستوى األداء الوظيفي لألستاذ الجامعي من خالل  .3

 أهمية الدراسة  :
التي      لكتروني الحديث بالتعليم اإلاذ الجامعي  ت موضوع عالقة األستونها تناولتكمن أهمية الدراسة في ك

ب تتمتع  والتي  الحديثة  العالمية  التدريسية  الطرق  أهم  أساسً تعد  تتمثل  اإليجابيات  من  اتجملة  في  احتها  ا 
سرعة    مر الذي يساعد علىلومات باستخدام الرسوم والصور األكبر من المعأدر  لتعمق بتوفير قالفرصة ل

     .من الجهد والوقت  تيعاب وتوفير الكثيراالس
 مصطلحات الدراسة : 

 االتجاه :•
سلوك    - في  يظهر  مكتسب  ميل  أو  استعداد  أو  هو  شيء  تقييم  بصدد  يكون  عندما  الجماعة  أو  الفرد 

 ليه على أنه تعبير محدد عن قيمة أو معتقد ولهذا يشمل على إتميزة وقد ينظر  منسقة ومبطريقة    موضوع
     تقييم اإليجابي نوع من ال

م     أو  لموضوعات  االستجابة  نحو  واالستعداد  السلبي  بطريأو  )محمد وقف  مسبقا  ومعروفة  محددة  قة 
 . (43،ص 2011السيد،

نظر    - تظهر محصلته في وجهة  نفسي  استعداد  المواضيع سواء كان هو  الشخص حول موضوع من 
بالا لفظيً تعبيرً   ذا االتجاها، ويعبر عن ها، سياسيً ا، اقتصاديً ماعيً اجت و الحياد )أبو  أو المعارضة  أ فقة  مواا 

 . (23:،ص م1985النيل،
ا من بعض عوامل البيئة  االتجاه بأنه الميل الذي ينحو بالسلوك قريبً (  Bogardusتعرف بو جاردوس )  -

ب تبعً عيدً أو  سالبة  أو  موجبة  معايير  عليها  ويضفي  عنها  نفوره  ا  أو  لها  النجذابه   )عبد   منها.ا 
  .(8:،ص م1984يز،العز 
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 األستاذ الجامعي :• 
األ  - جالل  أحمد  الفتاح  عبد  "  يعرف  أنهم  على  الجامعيين  للمعرفة ساتذة  الناقلين  األشخاص  مجموعة 

البيد  للعملية  الحسن  السير  على  مثل  والمسؤولون  مختلفة  وواجبات  بوظائف  والقائمين  بالجامعة  اغوجية 
 .( 76:ا )عبد العزيز،ب س،ص شراف عليه ء البحوث العلمية واالإجراطالب و لمي للالتدريس والتوجيه الع

العملية التعليمية، حامل لشهادة ماجيستير أو دكتوراه من مهامه  ستاذ الجامعي هو عنصر فعال في  األ  -
ى ومات للطلبة الجامعيين بمختلف مستوياتهم وتخصصاتهم، كما يؤدي في النهاية إلنقل المعارف والمعل

  .(73:،ص م0152ان،)رضو . لجامعي أو فشلهيم االتعل  نجاح
 
 :   تكنولوجيا التعليم الحديثة• 
" هي تنظيم متكامل يضم اإلنسان واآللة، األفكا واآلراء  charles haubaneيعرفها شارلز هوبان   -

    (50:،ص م2004مل جميعا داخل إطار واحد. )السايح،لعمل واإلدارة بحيث تعوأساليب ا
التكن  - النهي  التكولوجيا  التعاضد  عن  المعلومات  اتجة  تكنولوجيات  بين  معالجة  نولوجي  )تكنولوجيا 

عن طريق شبكات االتصال الحديثة المتمثلة  تصال)تكنولوجيا نقل المعلومات(،المعلومات(، وتكنولوجيا اال 
 . (270:،ص م2018)حجاب وآخرون، األنترانت في 

 
   األداء الوظيفي  :• 
بأنه   - تايلور  إنت  يعرفه  خالزيادة  من  العامل  الاج  والزمن دراسل  للحركة  العلمية  ة 
 . (76:،ص م1975السلمي،)

و يشبع بها  تمام المهام المكونة لوظيفة الفرد وهو يعكس الكيفية التي يحقق أ ا تحقيق و لى درجة  إيشير    -
 . (16:،ص م2000راوية،ظيفة )رد متطلبات الو الف
ها مثل ساعات العمل، التي أسندت إليه مهامات وظيفته ستاذ بمتطلب هو ذلك االلتزام من طرف األ -

ا، اإلشراف على بحوث الطلبة ونشاطاتهم العلمية، القيام بواجبه  ا وخلقيً التدريس، توجيه الطالب علميً 
.  إلداري وكذا االلتزام بأنظمة الجامعة ولوائحهاالعلمي في ميادين البحث والتوجيه ا 

    .(74:،ص م2015)رضوان،
   

 ة : جراءات الميدانيواإل البحث منهجية
استخدم    : البحث  ما   منهج  وهذا  المشكلة   لطبيعة  المالئم  المسحي  باألسلوب  الوصفي  المنهج  الباحث 

تبر المنهج الوصفي من أكثر مناهج  ( في تعريفه للمنهج الوصفي حيث قال:" يعم2000أشار إليه باهي)
يهتم بجمع أوصاف  و االجتماعية ، حيث   والنفسية   استخدامًا و خاصة في مجال البحوث التربويةالبحث  
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تحليلها تحليال  دقيق الحقائق، و  و  البيانات  تصنيف  الباحث  لذا يجب على  المدروسة،  للظاهرة  ة وعلمية 
 .(83:،ص م2000. )باهي، موضوع الدراسةدقيقًا وكافيًا للوصول إلى تعميمات بشان 

األساتذة الجامعيين    لذي تتمثل في عينة منالباحث وا  عينة البحث : لقد تم تحديد عينة البحث من طرف
 . ا  للدراسة األساسيةأستاذً   (50)نة لجامعة قاصدي مرباح ورقلة ، ويقدر حجم العي 

 مجاالت البحث :  
 ا من جامعة قاصدي مرباح ورقلة  ذً ( أستا50المجال البشري : استهدفت المختبرين )

امعيين بجامعة قاصدي مرباح  عينة من األساتذة الجعلى مستوى  المجال المكاني : لقد تم إجراء الدراسة  
 ورقلة . 

 .  م2021 ماي لى غاية نهاية شهر م إ2021مارس المجال الزمني : حيث بدأت الدراسة شهر 
س ثالثي التقدير وهو  فقرة موزعة على محورين على شكل مقيا(  17)  ة الدراسة : اشتمل االستبيان علىأدا 

وهذا خاص    ،نقطة  01=    أنقاط  ،  أبد   02=      احيانً أنقاط  ،     03  =  دائما     التالي :على النحو  
أوالً  شمل  السالبة،  للعبارات  بالنسبة  والعكس  البعد  اتجاه  في  التي  وهي  الموجبة  اتجاهات  :  بالعبارات 

نحو   بالتكنولاألساتذة  التعليمية  التدريس  ثانيً وجية   ، األ  :  االحديثة  لدى  الوظيفي  األداء  ساتذة  مستوى 
الالعا بالتكنولوجيا  عملين  االستبيان،  بإعداد  البداية  في  الباحث  قام   ، الحديثة  مقترح  تعليمية  شكل  لى 

ن األسئلة  هداف مول األلى مجموعة من المختصين بغرض األخذ بآرائهم وتوجيهاتهم العلمية حإقديمه  وت
جاإالموضوعة   وقلى  ترتيبها  حسن  وكذا  واضح  علمي  بأسلوب  صياغتها  انب  استجاب  آلراء  د  لباحث 

بيان في  وقام بإجراء ما يلزم من حذف وتعديل في ضوء المقترحات المقدمة بعد ذلك خرج االست  المحكمين
 صورته النهائية . 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 قيمة الثبات بالتجزئة النصفية

 تصحيح ال بعد  قبل التصحيح  

 0.59 0.74 

درجة  قيمة ت  االنحراف المتوسط 
 الحرية

مستوى  
 الداللة

 8.181 2.50 37.00 لدنيا المجموعة ا

 

16 0.000 

   2.45 46.55 المجموعة العليا 
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 الخصائص السيكومترية ألدوات الدراسة  :  

متو  بلغ  والذي   : التمييزي  الصدق  الدنيا  الصدق:  المجموعة  ا  37.00سط  المجموعة  لعليا  ومتوسط 
،    2.45وعة العليا  المعياري للمجمنحراف  واال. ،  02.50، واالنحراف المعياري للمجموعة الدنيا  46.55

، وهذا يدل على القدرة التمييزية    0.00بمستوى الداللة    16عند درجة الحرية    8.181وبلغت قيمة ت  
 لألداة مما يؤكد صدقها.

والتي    -، والتجزئة النصفي    0.72نباخ؛ والذي بلغت قيمته  مدنا فيه على الفا كرو ثبات: أما الثبات فاعتال
 ( ، وهذا مايؤكد ثبات االختبار. 074. /0.59ين )ت قيمتها ببلغ

 الصدق التمييزي :  
 

 الثبات : 
 
 
 

 

 ساليب اإلحصائية المعتمدة في الدراسة : األ
  يةكمدراسة ال( لدراسة داللة الفروق بين المتوسطات لكونه األنسب لمعالجة بيانات الاد اختبار )ت تم اعتم     

لى أنه تمت المعالجة اإلحصائية لبيانات الدراسة باستخدام برنامج الحزمة  إتها ونشير والتحقق من فرضيا
 .  spssاإلحصائية للعلوم االجتماعية 

 ة :المتعلقة بأسئلة الدراسعرض النتائج 
:أوالً  األول    بالسؤال  المتعلقة  األس:  النتائج  اتجاهات  است   تاذ ما  نحو  التعلالجامعي  اإلخدام  لكتروني  يم 

 ث ؟.الحدي
للتحقق من هذا التساؤل تم استخدام اختبار )ت( لعينة واحدة ، وذلك بحساب الفروق بين استجابات أفراد 

 : ج كما يلي ( وكانت النتائ 18النظري المقدر ب )العينة والمتوسط 
 

 لكتروني ليم اإلخدلم التعتس استاذ الجامعي نحو  تائج اختبارات )ت( في اتجاهات األ( ن01الجدول )
 شرات المؤ 

 اإلحصائية 
متوسط افراد 

 العينة 
االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 النظري 

قيمة  
 )ت( 

درجة 
 الحرية

 مستوى 
 الداللة

 0.00 49 17.04 18 2.03 22.90 ولالمحور األ

 قيمة ألفاكرونباخ  عدد البنود 

17 0.72 
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ري متوسط النظ(  وهو أكبر من ال22.90الجدول أن متوسط أفراد العينة على أداة الدراسة بلغ )  ن منيتبي 
( عند درجة  0.000( بمستوى داللة قدره )17.04(، كما يتبين أن قيمة "ت" بلغت ) 18ـ )لألداة المقدر ب

جاءت  الحديثة    لكترونيإلستخدام التعليم اانحو    ذ الجامعيتااألس اتجاهات  ( ومنه نستنتج أن  49الحرية )
 إيجابية . 

ذ الجامعي باستعمال التعليم  اتسلدى األ  داء الوظيفيمستوى األ  اما : النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني :  ثانيً 
 لكتروني الحديث ؟. اإل

تبار )ت( لعينة واحدة ، وذلك بحساب الفروق بين استجابات أفراد للتحقق من هذا التساؤل تم استخدام اخ
 : ( وكانت النتائج كما يلي 16ينة والمتوسط النظري المقدر ب )الع

 

اذ الجامعي  بإستخدلم التعليم  الوظيفي لالست ( في مستوى األداءختبارات )ت ( نتائج ا02الجدول )
 لكتروني اإل

المؤشرات 
 اإلحصائية 

متوسط افراد 
 العينة 

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 النظري 

قيمة  
 )ت( 

درجة 
 الحرية

 مستوى 

 الداللة

 0.00 49 7.44 16 3.36 19.54 ثاني المحور ال

       
(  وهو أكبر من المتوسط النظري 19.54الدراسة بلغ )  د العينة على أداة متوسط أفرايتبين من الجدول أن  

( عند درجة 0.000( بمستوى داللة قدره )7.44يتبين أن قيمة "ت" بلغت ) (، كما  16لألداة المقدر بـ )
لكتروني  التعليم اإلباستعمال    ذ الجامعياتستوى األداء الوظيفي لدى األسم( ومنه نستنتج أن  49الحرية )

 مرتفع .  حديث ال
 

 الدراسة ومناقشتها  :  ئج نتا
األ        التساؤل  نتائج  خالل عرض  من  لألسول  يتضح  إيجابية  اتجاهات  الجامعيات وجود  ستخدام  ا  ذ 

نولوجيات في التدريس مكن  ه النتيجة تؤكد أن استخدام هذه التك ذ الحديث بالتدريس وه  لكترونيالتعليم اإل
عباء  ن تقديم خدمات أفضل للطالب كما قللت من أ كانت تقف عائقا دو وائق التي  من تخطي الع  ذ اتاألس

يلة مساعدة في حل مشكلة االنفجار المعرفي والطلب المتزايد على التعليم،  العمل واستغالل الوقت، ووس
تزيد ك أنها  ا  ما  فاعلية  وتتفإلتعليم  من  والطالب،  األستاذ  بين  تفاعلية  بيئة  وتوفر  كبيرة  درجة  هذه لى  ق 

)الشالنت دراسة  مع  فيها  م2010ناق،يجة  توصل  التي  استخدام  أ(  نحو  والطلبة  المعلمين  اتجاهات  ن 
بتكنالت ا مع  أيًض فق  ويتن العمل بها يزيد من فاعليته التعليم،  إو   ،ولوجيا المعلومات جاءت إيجابيةدريس 

ا   وإيجابيً متعلم فعاالً جعل الحيث ي  ديث،لكتروني الحباستخدام التعليم اإللتربويين للتعليم  جابية ليالنظرة اإل 
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ل، ويرى الباحث أن هذه  هارات االتصاطول الوقت وينمي مهارات البحث واالستقصاء والتعلم الذاتي وم
الحديثة الذي مكن من  ستراتيجيات  يس بهذه اإللتدر عي لانعكاس لحسن استثمار األستاذ الجام  النتيجة هي

ب طبعت  التي  النمطية  الصورة  الجامعةتغيير  تغييرً   ها  شاماًل الجزائرية  لألساتذة  ا  سمح  بها  العمل  وأن   
مع   بالتعامل  بها  هو  العاملين  ما  وتقديم  للعمل  أداء  وحسن  أكبر  بسهولة  وظائفهم  تفرضها  التي  المهام 

 أفضل للطالب. 
الوظيفيتض وي        األداء  مستوى  أن  الثاني  التساؤل  نتائج  عرض  خالل  من  التعليم    ح  باستخدام 

في التدريس الحديثة    بهذه التكنولوجيا  ه النتيجة تؤكد أن العمل  ذ معي عال وهلدى األستاذ الجا   لكترونياإل
ألداء الوظيفي  يسمح بارتقاء وتطور مستوى األستاذ وتحسين وتطور مستوى العملية التعليمية  لتحسين ا

  ( التي م2012)عطية، مع دراسة    بالمؤسسة الجامعية ألعضاء هيئة التدريس الجامعي، وتتفق هده النتيجة
واألداء الوظيفي للعمال، وهذا ما أيدته    على وجود عالقة إيجابية بين استخدام التكنولوجيات الحديثةتؤكد  

وبين  ابية بين استخدام التكنولوجيات الحديثة  ( التي تؤكد وجود عالقة إيج1997نتائج دراسة )النويصر، 
األ كفاءة  افراد مستوى  هذه  سمحت  وقد  بتح ،  النتيجة  الفروض  إحدى  العمل  قيق  النفس  علم  ألساسية في 
 أداء عال. لىإيؤدي ا الوظيفي  والتنظيم أن الرض

ا فتدور ا ومدربً ا ومجربً ا ومطلعً ا وباحثً ويرى الباحث أن هذه النتيجة تعكس درجة االرتياح لديه فيندفع قارئً  
 يها.      أساتذتها ال بمبانالعلمية ب بذلك عجلة التقدم ويعود ذلك على الجامعة بارتقاء سمعتها

    

 الخالصة العامة  : 
لى ضهور مستحدثات تكنولوجية  إولوجيا المعلومات، والتعليم أدى  ن التطور الحاصل في مجال تكنإ     

التعليمية، ومن  تعليمية ضرورة ملحأصبح توظيفها في العملية ال ة لالستفادة منها في رفع كفاءة العملية 
يق  ي تحق ضرورة ال غنى عنها ف  صبح استخدامهأ حديث التي  ني اللكترو التعليم اإل  المستحدثات بين هذه  

 مام هذاأت ومفاهيم علمية سليمة ومفيدة، و قدمه من مساعدة في تكوين مدركاهداف التعليمية، لما ما ي األ
العمل  الوضع   اإلفإن  أبالتعليم  الحديث  مر لكتروني  جميع  في  الجوهرية  المهام  من  العملي صبح  ة  احل 

من    ن  ستاذ الجامعي الخبرات العلمية ويحسا يكسب األأيًض   اد وتقديم وتقويم، ومن خالله د عإ   التعليمية من 
األ وي  همهارات بمستوى  لديهرتقي  الوظيفي  التدريس  ف،  داء  لألفزَ مح  بهأصبح  و ستاا  المنافسة  على  التميز  ذ 

ال الروتينية وما  معألالكثير من اطي  تخ  لمن خاليه د لداء الوظيفي  األمن  ن  والعمل بكفاءة وفعالية، وحس
 . نجاز األعمال بسرعة وكفاءة ودقة متناهية وتكلفة قليلةإمن  يترتب عليه

 

 النتائج المتحصل عليها:   أهم
 . لكتروني الحديث اإل التعليمبودوافع إيجابية نحو التدريس   األستاذة الجامعيون يمتلكون اتجاهات  -
ضيفها  يجابيات التي ي لكتروني الحديث واإلاإل  ليمتعالأهمية التدريس بوعي تام ب  األستاذ الجامعي على  -

 العملية التعليمية .إلى 
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تطوير وترقية وتحسين  من أهم السبل واآلليات الالزمة ل  لكتروني الحديث عليم اإلاألستاذ الجامعي الت  د يع  -
 في له .األداء الوظي

 األستاذ الجامعي إلدراكها .  ىيسع عبر عن حاجات تدريس يال في لكتروني الحديث التعليم اإلاستخدام  -
 

 التوصيات :  
 ليها يوصي الباحث بما يلي   :إى النتائج المتوصل لإبالنظر 

 ائل المادية والبرمجية . ف الوسبمختل لكتروني الحديث التعليم اإلتكثيف التدريس بو تشجيع  ✓
ائل ة على استخدام الوسبالدورات التكويني  الحديث   نيرو تيادة فعالية التدريس بالتعليم اإللكاالهتمام بز  ✓

 التكنولوجية الحديثة . 
ظرو  ✓ شروط   اإل توفير  بالتعليم  التدريس  ومستلزمات  الحديث لف  مستوى    كتروني  من  وتحسين  للرفع 

 الجامعيين . األداء الوظيفي لألساتذة
واستخد  ✓ الحديثة  التدريس  طرق  على  الجامعي  األستاذ  وتدريب  تكوين  التقنياضرورة  الحديث ام  ة  ت 

  .لكترونية المتعددة اإل للوسائط
 المختلفة. ضرورة تزويد الجامعات بتقنيات التعليم والمعلومات بأشكالها  ✓

 

 قائمة المراجع : 
 . (م1986، الخليج ، )فخرو علي ، من قضايا التعليم، مكتبية التربية -1
والمعل -2 التعليم  وتكنولوجيات  التكنولوجي  المنهج  مصطفى،  الالسايح  في  د ومات  الرياضية،  ار تربية 

 (. م2004، اإلسكندرية، ، مصر)1الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ط
علي،   -3 السيد  ط محمد  والطباعة،  والتوزيع  للنشر  المسيرة  دار  التربوي،  المصطلحات    1موسوعة 

 .( م2011) ،األردن،
ال -4 دار  الصناعي بحوث عربية وعالمية،  النفس  النيل. علم  أبو  السيد  بيروت،   ، ،4نهضة طمحمود 

 . (م1985)
سل -5 المدرسية،  باإلدارة  المرتبطة  المتغيرات  لبعض  ميدانية  دراسة  العزيز.  عبد  الدراسات  عرفات  سلة 

 . (م1984السعودية. ) مركز البحوث التربوية النفسية، مكة المكرمة،10والبحوث العلمية  
 . ، بدون سنة، مصر3صالح عبد العزيز، التربية وطرق التدريس، دار المعارض،ج -6
األ -7 رضوان،  واالبواب  الوظيفي  )داء  األمدي  نضام  في  الجامعي  لألستاذ  مجلة  LMDجتماعي   ،  )

 . (م2015نسانية واالجتماعية، الجزائر، العدد الواحد والعشرون )العلوم اإل
ومزي -8 خيرة  اتجحجاب  فتيحة،  التكنولوجيات  اني  على  التدريب  نحو  العدالة  قطاع  في  العاملين  اهات 

 .(2018النفسية والتربوية، الجزائر، العدد الثامن ) لجامع في الدراسات ثة، مجلة االحدي
   .(1975التنظيمي، وكالة المطبوعات الكويت، )السلمي علي، تطور الفكر  -9



 م 2022 السابعةالسنة   من لاألوالنصف  من  13مجلة )البحوث العلمية( العدد 

57 
 

 . (م2000)، ( الجزائر2لة، دار النهضة )ط حسن، محمد، راوية، إدارة القوى العام -10
 .(م2000قاهرة، )للنشر، ال الكتاب ي، مركز شر لبمصطفى حسن باهي، اإلحصاء وقياس العقل ا -11
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 اتــــــــــــاهيم وتطبيقــــــــــــــمفي ــــــــــــــــاألدب الرقم
 د . خديجة البدوي 

ة جنزور كلية التربي  -جامعة طرابلس   
 

 ملخص البحث :  
من  مجاالت الحياة كافة ، و ة في عميق  ت حوالحداث ت؛ إكان من نتائج التحوالت الكبرى للتقنية الحديثة  

وترتب عن ذك   ، اة مزواجة بين األدب والتكنولوجيأحدثت ثورة المعلوماتي فقد ،  تأليف اإلبداعيلابينها 
س األدبية واألشكال المستحدثة والمصطلحات من األجناظهور عدد و  اإلبداعي ، تغير في أنماط التفكير

   الجديدة .
رصـــدها ، و والنقـــديبـــداعي مـــن مظـــاهر التـــراكم اإل،علـــى الســـاحة  يجـــري  بـــة مـــامواك ضـــرورةمـــن  اوانطالقًـــ 

ثـراء الدراسـات الفكريـة ساليب تقييمهـا وإأسبابها ومظاهرها و أ  وبحث   وإحاطتها بالدراسةواستيعابها    وتصنيفها
واالنخــراط  ،هــذا الواقــعخــوض غمــار  ا علــى البــاحثين والدارســين لزامًــ  قــد بــات ؛ ف والبحثيــة حولهــا والنقديــة

والوســائل  ألدوات والتقنيــات ا مــتالكاســتعداد ال، مــع الشــاملةت بــالرؤى الواضــحة والتصــورا ززالــواعي المعــ
وتقنينهـا  ،ه الظـواهرهـذ  ضـبطي المشـاركة الفعالـة فـ  كلـهومن شأن ذلك  .واحتوائها والتفاعل معها   الحديثة

 ،ثــم  لـى الــنص لقــارئ إع إلـى ان المبــد مــي وتوظيفهـا فــي تطــوير عناصـر العمــل اإلبـداعوتوجيههــا وتوطينهـا 
ــوعي  ــر الـ ــنشـ ــا وحســـن اسـ ــاملتخدامها و بهـ ــب الشـ ــة ا لهـــا ؛ الترتيـ ــة بتهيئـ ــا  المالئمـــةلبيئـ ــدها وتطويرهـ ورصـ

     ترتب عنها.التبعات التي تا عن المزالق و كسابها مشروعية التداول اآلمن بعيدً ،إل
   لتكنولوجي: األدب ، الرقمي ، التفاعلي ، ا الكلمات المفتاحية

 

 المقدمة :  
ال هو  أمة  أي  في  األدب  وانتماءاتإن  هويتها  عن  ووجداناهمعبر  ومقوماتها  خصوصياتها   ، وآمالها  ا  ها 

المعرفي الهائل ،في تية ، والتفجر  ا في عصر  المعلوماا كبيرً وآالمها . وقد قطعت الحضارة الحديثة شوطً 
أساليب و أنماط  وأجناس وأشكال جديدة ذلك ظهور    إحداث مزاوجة بين األدب والتكنولوجيا ، ونتج عن

؛ نظرا لعوامل ة في الوطن العربيا بعد يوم ، خاصتتسع يومً   كبيرة الزالت لى إحداث فجوة  إ، أدت  تلفةخم
الز  و امختلفة  نفسها  تطرح  من  لت  ؛  غياب  بقوة   اإلالر بينها  وما ؤية   ، مخططات    ستراتيجية  من  يرافقها 

وأد   ، وأساليب   ، ال  وات،،وبرامج  المستجدات  تعامل  في  هذه  ت إا  سعيً ،  مع  الحاصلة  الهوه  قليص  لى  
الذ   واستثمار ،وتأكيد  الخصوصية  تعزيز  في   ، والتقنية  العلمية  اإلنسان  القيم  إنجازات  عن  المعبرة  اتية 
لتعبير عن خصوصيات األمة وهمومها  وتكثيف  المشاركة بين األدب داع في اة اإلبومشارك  ،اإلنسانية

،والت نشره  كنولوجيا  إلى  الإسهامً ،  والسعي  تحقيق  في  الثقافيا  اإلنساني  ،    تفاعل  والتعايش  ،  والحوار 
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األو  في  الدائر  الحوار  في  ،والمساهمة  الحديثة  الحضارة  صنع  في  الفعالة   اإليجابية  ساط والمشاركة 
 في هذا المجال .  األكاديمية

 

 دوافع البحث وأهميت      -ا 
 العالمية . التصاالت كنولوجي الحاصل من وجود ثورة االتطور التالمساهمة الجادة في  ✓
 .بداع الثقافة الرقميةإج و نتاإليف األدبي الرقمي واالنخراط في المشاركة في التأ ✓
 الحاصلة وفتح آفاق جديدة لإلبداع واالبتكار.ة توطين الثقافة الرقمية وتقليص الفجوة الرقمي ✓
اركة فـي التحـدي عـل معهـا والمشـاركة اإليجابيـة فيهـا المشـيثـة والتفامواكبـة الحضـارة المعلوماتيـة الحد    ✓

ــه  ــروط احترامـ ــرض شـ ــداعي ليفـ ــي واإلبـ ــاري التقنـ ــه  الحضـ ــياته وهويتـ ــه وخصوصـ ــدير ريادتـ إظهـــار وتقـ
  .الرقمي دب مقومات التجربة الليبية في مجال األ

 

   أهداف البحث  -ب
 .التعريف باألدب الرقمي   ✓
 ة العصر .  ي في مواكبتأكيد أهمية الوسيط الرقم ✓
 صدارات والدوريات المعنية .حوث النقدية المتخصصة واإلتشجيع اإلبداع الرقمي والب ✓
 دعم إدراج الثقافة المعلوماتية واألدب الرقمي في المقررات الدراسية . ✓
 .س ومذاهب نقدية جديدة تالئم خصائص النص الرقميار مد نشاء إدعم  ✓
 .نافع  المعلوماتية وتفادي مزالقهاالستغالل مامتالك المهارات الصحيحة تشجيع  ✓
  .التجربة الليبية في مجال الكتابة الرقميةوتقييم وتصنيف  رصد  ولةمحا ✓

 

  تساؤالت البحث   -جـ
 : سوف يجيب البحث عن التساؤالت اآلتية

 ؟.ما مقوماته؟ و دب الرقمي د باألذا يقصما ✓
  ؟.ص ، المتلقي  (، الن منتج) ال ما العالقة بين األدب الورقي واألدب الرقمي ✓
 ؟.ن  الهوية والذاتية  وروح العصرنة تجمع بيعن تحقيق رؤية متواز ما مدى تعبير أدبنا  ✓
ة تواكـب تطـورات إبداعيـ التكنولوجيـا إلنتـاج أنمـاطما مدى قدرة المبـدع العربـي علـى اسـتثمار معطيـات  ✓

 ؟.الحياة المعاصرة
 ؟.استيعابهاوكيف يمكن ب الرقمي ، األد  ما التحديات التي تواجه ✓
  .واكب كل هذه التغييرات بالدراسة والبحث؟ي أنهل استطاع النقد العربي  ✓
 ؟.التجربة الليبية في األدب الرقميمقومات  ما ✓
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 منهجية البحث  
 ت  القسم النظري : مفاهيم وتعريفا

 : مفهوم األدب الرقمي  ومقوماته : أوال  
 ا واصطالحً  ةمفهوم األدب : األدب  لغ ✓

 الورقي واألدب الرقمي : دب األ ثانيا :
 المبدع  ✓
 رئ قاال ✓
 النص  ✓

 ا : األدب الرقمي بين رأيين رابعً  
 القسم التطبيقي : نماذج  من األدب الرقمي في ليبيا 

  لكترونية إ: مواقع  أوالً         
 ا : صفحات التواصل االجتماعيثانيً         

 ة ا : منتديات أدبية  تفاعليثالثً         
  

 مفاهيم وتعريفات ري : النظ القسم
 :األدب الرقمي  ومقوماته وم مفه:  أوالً 

 اواصطالحً  ،لغة األدب مفهوم األدب : 
  بتتبع لفظ  األدب في المعاجم اللغوية تبين أنها تفيد المعاني اآلتية  :

:األـ  ل، َأد بَ  َدب  ــاو  ن  التَّنـ ــْ ، وح سـ ْرف  ــَّ ــو اأَدبًـــ  الظـ ــع فهـ ــٌب، الجمـ ــاء    :أِديـ ــاِم.  .أ َدبـ ــى الطعـ ــداِعي ِإلـ : الـ واآلِدب 
 ،ا صنع مأدبة ) آدب ( اْلَقْوم دعاهم ِإَلى مأدبتهبً يإد   )آدب )

َطَرَفة    :  قال 
 57  َب فينا َيْنَتِقرى اآلدِ ال َترَ         َنْحُن في الـَمْشتاِة َنْدُعو الَجَفلى،       

م عوج َب المسيَء: عاقبه وجازاه على إساءته وقوَّ  58  ،هأدَّ
     : وفنون  دبباألَ  والحاذق اآلخذ بمحاسن األخالق :يباألدو 
                59 إن  الجمال جماُل العلم واألدِب   الجمال بأثواب ُتزيِ ننا  ليس 

 

 ،أدب. هـ1414  ،3 ط ،  بيروت ،صادر دار ، العرب لسان ،رمنظو  ابن ، مكرم بن محمد .1
 أدب . ،بيروت  م،2005،  8ط  ،مؤسسة الرسالة   ، المحيطموس القا ،مجد الدين محمد الفيروزبادي .2
 أدب . .  م2088، هـ 1429 ،   1القاهرة  ط ،لكتب عالم ا  ،عاصرة معجم العربية الم، خرون آأحمد مختار عمر و  .3
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الكاتب   َب  وأجاد  :أد  األدب  فنون  حديثه"،   هاحَذق  في  ث  المتحدِّ بأدب    -أد ب  أساتذته  الطالب   عامل 
 .60واحترام
َو أديب سه على المحاسن وحذق فنون اأْلَدَ ض َنف ا َراأدبً   فاَلن )أدب( َب الرَّجل  .    ب َفه  نت أخالق ه  :أد  حس 

 .61واع المعرفةما أنتجه العقل اإلنساني من أن . تعلم اللياقة والذوق العام  . تهذيب األدب : .  وعادات ه
َب الغالمَ   .62األدب  ون عّلمه فن - 2هّذبه ورّباه على محاسن األخالق -  1 : أدَّ

األاق حدِّ  في  األدباء  عن  خلدون  ابن  وأخباَل  العرب  أشعار  "ِحفظ  أنَّه:  علم   دب  كل  من  واألخذ  رها 
 63بطرف".

 مــــن تتخـــذ شــــكاًل عــــن تجربــــة   انثـرً ا أو  الفـن اللغـوي الجميـل الـذي يعـبر شـعرً   "  :  واألدب في المصطل "
 64."والمسرحية يـــةهــــا كالشــــعر والقصــــيدة والرواـــارف علياألشــــكال األدبيـــة المتعـ

  " نص معرفي تتالقى فيه جملة من المعارف اإلنسانية أهمها على :    وهناك تعريف عام يرى أن األدب
ها ولذلك فإن قارئ األدب الذي يكتفي بمعرفة األدب  ، لكنها ليست كافية وحد   اإلطالق المعرفة األدبية

  أخرى   إلى معارفينزع    ن أ  فعليهكافية    ريغ ا  ي أيًض هبالنص    ومعرفته    ،65"كافية  ريغ   قراءتهف  فقط تكو 
قد  األدبي  نج"    ألننا  النص  في  وحتى    التاريخية عرفة  المد  والسياسية  واالجتماعية   المعرفة والنفسية 

وغ  قتصاديةالا من    يروالعلمية  إضافية    وهو  ،  اإلنسانية   المعارفذلك  مسؤولية  يلقي  ل  كاه على  ما 
في قراءة النصوص   بها لالستعانة اإلمكانقدر   المعارفذه همن  كتابة وقراءة في التزود باألدب مشتغل  لا

 66. األدبية وكتابتها «
،  والخلق    الجمال في النفسيعني اجتماع ألوان  ا تتفق في أن األدب  ومع اختالف التعريفات فإنها جميعً  

  تربية وتهذيب .حسن مع  ، فات علوم والثقالوان المعارف الأواجتماع 
 : ي ومقومات األدب الرقم مفهوم

المعنى    إلى  ل  بالنظر  "  اللغوي  رقم   " العربية    لفعل   اللغوية  المعاجم  بوجوه    يتبين  ،في  استخدم  أنه 
وفه.     (قم  ) ر ورد :  فقد     ؛  متعددة يْ   (ورقمَ )اْلكتاب ، َوَعِليِه ، َوِفيه ، رقما:  كتبه، ونقطه ،َوَبين ح ر  ء: الشَّ

 

   .م . س  .4
 . م . س .5
   .م . س .6
 .  553ص:،م1981، 4عبدالرحمن بن خلدون: مقدمة ابن خلدون. دار القلم، بيروت، ط .7
   مجمــع اللغــة العربيــة، , 1ب، جمصــطلحات األد كــي: معجــم شوشــة، محمــود علــي م اروق فــ -8

 . 6م،ص:2007 ـر،مصـ ،لقــاهرة ا     
 م 1995، 524 :عددالمملكة العربية السعودية . ة المنهل، السيميائية وتبليغ النص األدبي، مجل برير، إبشير  -9

    .29ص: ،       
 .   . ن م . س ، ص -10
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الخـط الغلـيظ. والـرقم العالمـة. والـرقم الخـتم. والـرقم في عـالم   ):قمالـر )، وشاه ،وطرزه ،وخططه . ونقشه  
 67ة: وهي األعداد التسعة األولى والصفرالحسـاب: هـو الرمـز المسـتعمل للتعبـير عن أحد األعداد البسيط

 68  .والرقم هو رمز يستعمل للتعبير عن العدد 
ايطلق مصطل  األدب  عامة علىح  أدبي    "  لرقمي  بال  كل نص  وبعبارة   69"تقنية على أي وجهارتبط   ،

" األدب الذي يعتمد على خصائص وتقنيات تكنولوجية في إنتاجه وتلقيه بحيث  :  هو  ا  أخرى أكثر تحديدً 
ر والصو   ومات استخدام الرسال يمكن طباعته على الورق دون أن يفقد من خصائصه. ومن هذه التقنيات:  

 .70وغير ذلك"  الحركة والصوت وإدراج الروابط،  وتوغرافية ولقطات الفيديو، وتوظيفالف
ب  ومصطلح األدب الرقمي يقع بين مصطلحات متعددة  تستخدم في التعبير عن العالقة بين األد       

ومنها:   المترابط  والتكنولوجيا   ، اإللكتروني  ال  التقني  ،الشبكي    ،التفاعلي    ،األدب  ومصطلح   . خ  ... 
يدخل فيه كل نص    ، حيث "   71سائر التعبيرات األدبية المرقمنة "   األدب الرقمي " مفهوم عام يشمل

  ل حرف أو صورة تتصل ، إذ كنا نعلم أن كا(، فأصبح رقميً 01بترميز)  أدبي تحول فيه الحرف إلى رقم
    72" .وتدخل إلى بوابة الرقميةبجهاز الحاسوب تتحول إلى رقم 

ويبدو األمر      73، "ا حين تهاجر إلى لغة أخرى ضطرابً واا  " تزداد تقلبً   روفة ولكنها  مشكلة مع  المصطلحات و 
حديثً واضحً  انتقلت  التي  المصطلحات  في  العربية   إا  ا  اللغة  الباحثون  "  ،  لى  واجهها  العرب حيث 

  -حتما    -لتي تنعكس مستوى الحدود اروح التنسيق االصطالحي على  د انفرادية تعوزها  المعاصرون بجهو 
  74"  .على مستوى المفاهيم 

     " الحقيقية   المشكلة  هو  ليس  المصطلح  تعدد  فإن  ذلك  وقتها   ومع  في  المستجدة  النظريات  فكل 
" األدب الرقمي هو أن      ، ومن المهم أن ندرك75(   وقعت في قلق المصطلح حتى استقر  مثاًل   لسيمائيةكا

مي إلى النظرية  ينت  ا الا غريبً أو شيئً ا  ، وال يخلق نشازً   ظرية األدب استمرار وليس قطيعة ، ويندرج ضمن ن
 

    .الدعوة  دار( .   المؤلفين من  مجموعة) رةبالقاه العربية اللغة مجمع.   الوسيط المعجم  -11
 رقم .  .م 2008،هـ 1429،    1القاهرة  ط ،عالم الكتب  ،معجم العربية المعاصرة ، ار عمر وأخرون أحمد مخت -12 

    -10 -  26،ية المجلة العرب ،س  ،م  ،ة تقنيالتوجه العصري لألدباء واندفاعهم لل  ،عبد الرحمن المحسني  -13
 المجلة العربية .  ملف العدد .   م،2019          

  العدد ،والفكرية ألدبيةا الدراسات جيل مجلة، اآلفاق التحديات، الواقع،: العربي الرقمي  دباأل، يونس إيمان  -14
  http://journals.jilrc.co                                                   .26: ،ص58

 . س ،،م سئلة ثقافية وتأمالت مفاهيمياألدب الرقمي، أ ،زهور كرام -15
 . س ،م ،التوجه العصري لألدباء واندفاعهم للتقنية ي عبد الرحمن المحسني.الرحمن المحسن عبد-72
   وم للعلر العربية االد   ،النقدي العربي الجديدشكالية المصطلح في الخطاب  إ ،يوسف وغليسي -73

 . 281: ص م،1،2008ط ،الجزائر ، ناشرون     
 ن .   ،س ، ص  ،م   - 74
 س .   ،م  ،باء واندفاعهم للتقنية جه العصري لألدالتو  ،عبد الرحمن المحسني -75
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، وسوف  يسمح تراكم األعمال اإلبداعية والكتابة األدبية     76األدبية التي ترافق تحوالت النص األدبي "  
ه النص  ا نتيجة مبدأ التحول الذي يعيشا زئبقيً بتوحيد الرؤية االصطالحية التي تظل شيئً   "   الرقمية  العربية

  77 .فهوم في وعي القراءة بناء على النصوص وتراكمها "ح الم، وضو دبي ، ولكننا نعني بتوحيد الرؤية األ
فــي اســتغالل كـــل   لقــد انطلقــت فكــرة األدب الرقمــي مـــن رغبــة مبــدعي هــذا اللــون مـــن الكتابــة األدبيــة    

،  رحــب ت أوسـع وآفــاق ألــى مجــاالة إضـيقالظـروف المتاحــة للخـروج بــالنص األدبــي مـن الــدائرة التقليديــة  ال
الــذي يكــاد يســيطر علــى  اســتخدام أســاليب تنســجم مــع الطــابع الرقمــيهــذا اللــون األدبــي ب فلجــأوا إلــى تقــديم

ن المبــدع الرقمــي والمتلقــي ت تفاعليــة بــيبوجــود عالقــا  كمــا يســمح ،العصــر أغلــب منــاحي الحيــاة فــي هــذا 
ا علـى باشـرً مقـات المختلفـة ، وقـد يكـون هـذا التفاعـل ات والتعليبتبادل المالحظـات واالنتقـاد "    الرقمي وذلك  

  78" .ر مباشر بحضور أحد الطرفينصفحة النص بحضور الكاتب والمتلقي ، وقد يكون غي
  :وأنواع   األدب الرقمي خصائص

 يمكن حصرها فيما يلي :  خصائص من ال عدد  ىلإلرقمي األدب ا رتكزي 
إلى    يستند و   ،نساني يستخدم اللغة  إهو نشاط    ،األصل  ، في    داعياإلب    عمل إن ال  :  العنصر اللغوي  -1

 79.خلفية فلسفية أو نظرية في المعرفة
  -  1ي ) التقنية الرقمية المعتمدة على مكون ثنائبمرتبط    أنهمن أهم خواص األدب الرقمي  :    الرقمنة -2

: يتكون من  ذهنية ، أيوالرياضية والمنطقية وال  بمعنى أن األدب هو نتاج العمليات الحاسوبية  ".  (0
 .80" في حين ، تمثل األرقام العمق  تمثل الظاهرواألرقام . فالحروف الحروف 

العمق الذي    ، فإن  اهر في األدب الرقمي باعتباره يمثل الجانب اإلنساني اإلبداعيظمع تأكيد أهمية الو    
األرقام   األدب؛  تمثله  النص  في  ا  "   ييتحقق  العمليات  من  مجموعة  ابواسطة  :  لتحويلية  مثل   ، لرقمية 

ا وعملية   ، الحذف  و عملية  الترتيب لزيادة  وعملية  االستبدال  مجتمعة    81عملية  العمليات  وهذه  تشكل  ، 
 ا للمفهوم المتعارف عليه .  منظومة األدب الرقمي وفقً 

ه  وتوثيق العالقة بين العملية األدبية ،يسمح األدب الرقمي للقارئ بالحضور الفاعل في    :  التفاعلية -3
ا وفقً ،  ثراء معاني النصوص إل بغية التفاعل  ا وتقويمً   ا  ا ونقدً   وتعليقً تحلياًل   وبينه وبين النص   بدع  وبين الم

 

 .  94 ص:س ،  ،م  مفاهيمه،لة ثقافية وتأمالت األدب الرقمي، أسئ، زهور كرا  -76
  . 57،ص: س  ،م    -77
 1 ،ط، نحو المقاربة الوسائطية ،قمي بين النظرية والتطبيقالر  األدب ،جميل الحمداوي  -78

 . 12،ص:   PDFم،2016      
 وما بعدها.  1:ص  م،2013،دار التنوير ،مقدمة في نظرية األدب  ،المنعم تليمة عبد : ينظر -79
  ص:،  PDF.  م2016،  1ط   ،حو المقاربة الوسائطيةتطبيق . نبين النظرية والقمي جميل الحمداوي . األدب الر  -80

18 . 
  .   22س ،   ،م     81

http://www.ektab.com/publishing-house/26480/


 م 2022 السابعةالسنة   من لاألوالنصف  من  13مجلة )البحوث العلمية( العدد 

64 
 

المتلقين   النفسية  لشخوص  وتوجها   وحاالتهم  االجتماعية  وانتماءاتهم  والسياسية  وثقافاتهم  الدينية  ،    تهم 
ي اختيار ما  الذاتية وحرية المتلقي فواإلرادة    لمنطق الرغبة  "  الإ كل ذلك بصورة تلقائية وال يخضع    ويتم 
وشبكات يش ومواقع  صفحات  من  يناسبه  وما  ليست  .  82" اء   " أنها  على  التفاعلية  إلى  ينظر  من  وثمة 

تعامل مع األمور المختلفة  نها نمط حياة ، ووسيلة لل أو تكنولوجيا وحسب ... إ  نترنت أا أو  ا أدبيً مصطلحً 
د له أن يتفاعل ن شأنه التفاعل مع كل تفاصيل حياته البة ، فمن كا التي تمر على الفرد بصورة يومي

  83. لكترونية "إو غيرها ، ورقية كانت أ   يقدم له من نصوص أدبية أو على نحو ال إرادي مع ما
، ذلك ألن  تمنح القارئ الحرية في اختيار القراءة المناسبة  الخاصية    ذهوه  :  الترابطية أو النص المترابط -4

النص  ت التفاعليةب  الإتتحقق    الالمترابط  قنية  خال   القراءة  الوعمن  بوظيفةل  الرابط    ي  ودوره      انتقاء 
المعلومات   بين  الربط  في  المختلفة  المحوري  مصادرها  بتنشيط    ،في  يقوم  أن  إال  القارئ  على  ويبقى 

ينتجه    ذي يصبح النص ال  "  ونتيجة لذلك    84منها ،    ابط التي تسمح له باالنتقال السريع  بين كلالرو 
نما نص آخر يتشكل في عالقة تفاعلية فوق الشاشة  إقارئ .  مؤلف ليس هو الذي يتم تلقيه من طرف اللا

  85"  .بين القارئ ... وبين النص المترابط
 أنواع  :

   مقوماته ونماذجه ، ولكل وجه منها مظهر مختلف،  وله    متعدةجه  و أاألدب الرقمي في    مفهومتشكل  ي 
  :   كما يليته وتقنياوآليات عمله 

 : (  haeprtext )النص الرقمي التفاعلي أو المترابط:أن يسمى  ويمكن:    األول: التوظيف العالي للتقنية 
، ولذلك  ا الكاملة  ناصر الميديعلى توظيف ع،  اإلبداعية  مع مقوماته  األدبية    ،النص األدبي  وفيه يعتمد 

التقنية ال القيميةمتوازية ف تأتي على هامش النص، بل    فإن "  من مكوناته ال  مع النص ذاته، وجزء    ي 
عنها"   يمكن ومن    86فصله  روايات   نماذجه،  العربي  المستوى  األردني    على  سناجلة   مالكاتب   ،حمد 

ت المصري أحمد خالد  البويحياوي إشويكة ،و وفيق ، والمغربيان محمد  والكاتب  الشاعر وقصائد    ،سماعيل 
    87 . العراقي عباس مشتاق

 
 .   23  س ،  ، م    82
 . 66  ص:، م2006  ،الدار البيضاء ،  1ط  ،عربي  المركز الثقافي ال ،مدخل األدب التفاعلي  ،فاطمة البريكي  83
ربي، الدار  المركز الثقافي الع ،لتفاعليخل إلى جماليات اإلبداع امد، سعيد يقطين: من النص إلى النص المترابط  84

 .  9ص:  ،م2005  ، 1المغرب ، ط ،البيضاء
 .    48ص:س ، ،م ،القاهرة ، ميةياألدب الرقمي، أسئلة ثقافية وتأمالت مفاه  ،كرامر زهو   -85
 .  س ،م ،التوجه العصري لألدباء واندفاعهم للتقنية،  عبد الرحمن المحسني -86
      باألد ،، إيمان يونس 75 ، ص: س ،م  ،اهيمية مي، أسئلة ثقافية وتأمالت مفاألدب الرق، زهور كرام  -87
 .   27،ص: ن ،م ،  مي العربي: الواقع، التحديات، اآلفاقالرق     
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  ؛ العاليةواللغة  األدبية  ،  ساني  عد األدبي اإلنويتجلى فيه الب،      :  اجزئي    ي المتفاعلالنص الرقم:  الثاني  
المقومات  ر باعتبا التقنية    ،األدبيللنص    األساس ها  العناصر  لبعض  جزئي  استثمار  صورةمع     ، نص   ،) 
الفكرة    بحيث يؤدي مهمته في   (،رابط  ،مقطع ا  دعمو   تعزيز  تلقيهالأستفعيل  و   ،  ص لنشاعرية  ومن    ،  يب 

 88  .صوص ج بعض النر في إنتاجهد لبيبة خما نماذجه 
النصوص القديمة    إحياءفي    الحديثة    عناصر التقنية :  وهو الذي يستثمر    األدب الرقمي التراثي  الثالث: 

  ا في والسعي إلى نشره إسهامً ،    محببةونقلها إلى األجيال الالحقة بصورة    حياة فيها  وبث روح الوتفعيلها  
اهمة  كة اإليجابية الفعالة  في صنع الحضارة الحديثة ،والمسالحوار اإلنساني والمشار فاعل الثقافي و يق الت تحق 

  .في الحوار الدائر في األوساط األكاديمية
ا  تراثً باعتباره ؛ لتراث العربي لالدولية  منظمات بعض الي توليها الت نايةإلى الع 89وتشير بعض الدراسات    

وابالتح  ايرً ا  جد انسانيً  المقدمة    ام"لتفعيل ، ومن األمثلة على ذلك  ديث  المؤتمر   إلى  ظهر في األوراق 
في جامعة    ELOي نظمته منظمة األدب اإللكتروني العالميةذ العالمي عن )األدب اإللكتروني العربي( ال

ل العالم  و لتكنروتشستر  في  اإللكتروني  األدب  أقطاب  أهم  وضم  كة  ر حوراق  األ  هذهتناولت    وقد   ،لوجيا، 
توظيف التقنية في نصوص تراثية كورقة    ناولت بعض األوراقما ت، كمثاًل   األدب على فيس بوك وتويتر

)الشعريات  األلباحث  ل عن  لمتحدثة  مريكي  وثانية  المعلقات،  في  في    يرلندية إالمعطلة  الخيام  عمر  عن 
      90. "الكهف بتقنية ثالثية األبعاد 
البسي  الرقمي  النص  ما   :طالرابع:  يصو   وهو  أو  الشبكة  على  مباشرة  المبدع  ،يكتبه  إنتاجه  من  ومن    ره 

مواد النماذجه ما يعرض على صفحات التواصل االجتماعي والمنتديات األدبية والمدونات الشخصية من  
شيف  ار أضمن  جديرة بالحفظ    عميقة ،  تعبر عن تجارب إنسانية  التي  ة أو المصورة و القيمة المكتوب دبية  األ

مبادرة  ،    م2019عام  دة  ي جالعربي بناد   األدب الرقميمنصة مشروع حفظ    إطالق كرة  ، وتمثل ف  خاصة
حماية النص الرقمي األدبي المعاصر وحفظه "وتتمثل رؤية المشروع ورسالته في  ،  جيدة في هذا المجال  

الرقمي  على النص    ن مرجعية الكترونية للباحثين ؛ لالطالعرائق األرشفة اإللكترونية المتطورة ، وتكويبط
 91" .بصورته الحالية لألجيال القادمةا  متاحً  العربي المعاصر ودراسته ، وجعله

 
        . س ،م ،التوجه العصري لألدباء واندفاعهم للتقنية ،ن المحسنيعبد الرحم- 88
 س .  ،م    -89
 س .  ،م   - 90
     2021/   10/  26ي  بصحيفة المدينة عدد:  شروع د . عبد الرحمن المحيسنمن حوار مع صاحب الم - 91
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 األدب الورقي واألدب الرقمي  ا : ثاني  
واسعة  اإلنسانية     خطت   لقد       الدائب خطوات  سيرها  الم  في  اكتساب  مراحل  ععرفة  نحو  جميع  بر 

ت بدأت بالصور والكتابا  ، حيث   المعرفة    لوسائ  أهمن  م   األبجديات ، وكان اكتشاف    الحضارة اإلنسانية
 الحروف األبجدية ،كما مر تاريخ الكتابة بمراحل مختلفة ،بإلى المقاطع الصوتية ثم  والرموز ثم تطورت  

ق حيث بدأت مرحلة جديدة  ب والخيزران ، إلى أن تم اكتشاف الور حيث استخدمت الجلود والعظام واألخشا
ي ذ لي أنشأ هذا االهتمام الكبير االعربية بالنص القرآني هو الذ ط  اللغة  ان "ارتباكو   .في تاريخ الكتابة  

  92.أنواع كثيرة منه " وبإبداعنجده  بتشكيل الخط العربي ، 
نجازات التي حققتها البشرية في تاريخها الطويل  أعظم اإلأن اكتشاف الكتابة كان "  ومما الشك فيه       

لى أن ينتهي بالكتابة  دراج  الصورة ضمن الكتابات" إإثم  ،  ة   الطباع   شافاكت لى أن وصلت إلى   إ،    93"
  94".المتعددة وتكنولوجيا الكمبيوترالوسائط اإلعالمية في عصر 

بتالشي الوسيط الورقي ، وفنائه مع اقتحام    ول"   ن القإو   ألدب الورقيعن اواألدب الرقمي ليس بدياًل     
ورقي الكتاب الضطلع بها  يفإن ثمة مهمة    ،95المالحظة"    ول فيه بعض الرقمي منطق الكتابة والتعبير ، ق

ه ؛  ذ في  المرحلة  وسيطً   ه  يعد   " أنه  أساسيً وهي  واألا  القارئ  بين  ومنتج  ثقافي  تواصل  لخلق  ب د ا 
في صورتها  األدبية  لألشكال    أنه امتداد طبيعيلى الشكل الرقمي على  إينبغي النظر    ولذلك    ،96" الرقمي

المتط التي  الرقمية   التي نشأ النص في ظالورة   البيئة  الواقع     ا ،لهظهرت في  التحوالت   هتفرضوهذا 
كافة  العالمية   اإلنسانية  المجتمعات  ضرورةعلى  صار  معها  والتفاعل   ،    ، تصبحملحة  ثقافة    لكي 

 .هتمام من الخطط البرامج الوطنية دائرة اال  يفالتكنولوجيا 

 :  كما يلي التاليةي العناصر ص الرقمي فوتتجلي الفروق بين النص الورقي والن 

ا على  اعتمادً ذلك الذي يؤلف نصه    فقط  هولم يعد المبدع للنص الرقمي      :، المؤلف الرقمي   المبدعـ  1
ا  وفقً العبارات  رصف  لكلمات وتأليف الجمل و في نسج اوبراعة    إلهامية  بداعية ومخيلةإكه من مقدرة  لما يم

ص بل   ، المطبوع  النص  يتطلبه  إضافة ار  لما  ذل  ـ  ـ  إلى  معتمدً ك  الرقمي  نصه  عليؤلف  الا  ائط  وسى 
الحديثة بمختلف   المعلومشكالها ،عالمً أالتكنولوجية  بثقافة  البرمجة  ا  ا بمتخصصين أو مستعينً   ،ات ولغة 

 
  مكتبة  ،القاهرة  م،2005،لى الوسائط المتعددةإمن التعبير الصوري تاريخ الكتابة،  ،مجموعة من المؤلفين  -92

 .  17،ص:اإلسكندرية    
 ن .  ، س ، ص، م  -93
 ن .  ، ، ص س ، م  -94
   .،2928 ص: س، ،م ،دب الرقمي أسئلة ثقافية وتأمالت مفاهيميةاأل ،زهور كرام  -95
 . ن  ،ص  ،س ،م -96
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ا وتقنية  البرمجة  لغة  ،علوملم في  مقومات    صارلقد    ات  أهم  مؤلفً   األدبي  اإلنتاجمن  يكون  "  أن  بين  ا 
، ومن شأن هذا   97"  البرامج المعلوماتية وثائق ، لغة  لغة ، الصوت ، الصورة ، اللمواد : المجموعة من ا

ئ  ال مع القار إنوعها وجنسها التعبيري    يتحقق  ية ، اللية غير خط نصية تخير في صورة "  اإلنتاج أن يتبلو 
.. إلى ط الرابط .ا على الشاشة ، تتحول عناصره مع عملية تنشيا يبدو منسجمً القراءات . يضع نظامً   ،

 ، الترميزية  العالمات  من  القارئ    مجموعة  مع  تقاطعية  عالقة  في  تشتغل  تدبير  ،  والتي  على  القراءات 
  98. نتاج الدالالت المفتوحة عليه"إ المعنى ، ثم 

القارئ :2 طبيعة     ـ  الرقمتتطلب  الثقافة  بآل اإللمام    ياألدب  توظيفها  يات  على  المقدرة  وامتالك  الرقمية 
الالع يع  لجم القارئ  مل األدبي الرقمي ، مما يمشاركة في العناصر  من    اا أن يكون متمكنً أيًض حتم على 

الرقمية   يمتلكها  المقومات  الرقمي    مؤلفالتي  أبرز ما   .النص  الرقمي ه   وألن  القارئ في األدب  و  يميز 
؛    دب الرقمي هم عنصر في األأ من صور التفاعل لذلك فإنه يعد "  ورة  تفاعله مع النص الرقمي بأي ص

، وال  تعليقاته ، وانتقاداته ، وبصماتهنص وإثرائه بمالحظاته ، و روري إلغناء الألن حضوره التفاعلي ض
 99  ".يمكن تصور أدب رقمي دون قارئ متفاعل 

نتاجه ال  إعملية   و ة ،  تيبدو في صورة خطية ثاب أنه  قي هو  نص الور يميز ال   برز ما أإن    :  ـ النص  3 
المعرفة سوى  ال  تتطلب  وتقنياتهابقواعد  القرا؛  كتابة  طريقة  فإن  الكتا لذلك  بمتابعة  تتم  وفقً ءة  لتسلسل  بة  ا 

مؤلفها حددها  كما  المؤل  األفكار  ارتباط  أن  كما  فال،  مطلقة  خصوصية  لها  بنصه  أو  ي  ف  تعديله  مكن 
تنقيحه    تصحيحه الحقة  إ أو  طبعات  في  بكثير  وإ،  ال  يلتزم  مؤسساتي  بجهد  ترتبط  نشره  آليات  من  ن 
في  " المعرفـة بقواعد   تمثلت  نتاجه  إمقومات عملية  بأن    النص الرقمي    والقيود ، في حين يتميز  الضوابط

الرقمي لن قي للنص أن المتلو   ،100" ت وما يصاحبها من عتاد وبرمجيات ابالمعلومالكتابة وتقنياتها، معرفة 
القراءة  يتمك  الحاسوب متصاًل من خالل جه  الإن من  فإنه    لذلك  ت  رننت بشبكة األ از  إلى  يبقى منتبهً "  ا 

مع النص    يحفزه إلى التفاعلما  وهذا    101،وأصوات لم تسمع "مسارات لم تطرق  نيعة ، و ستراتيجيات مإ
)   األول :    ،لى تحقيقهماإاألدب الرقمي    ن ثمة مقصدين يسعىإ.  والتصحيح والتدقيق  التعليق والتعديلب

 
 . 35، ص:س ،م، الت مفاهيميةاألدب الرقمي أسئلة ثقافية وتأم ،زهور كرام -97
  ن .  ، م . س ، ص -98
    . 20 ،ص:س  ،م  ،الوسائطية  نحو المقاربة ،والتطبيق  ظريةاألدب الرقمي بين الن،جميل الحمداوي  -99

 . م 2016  ،11العدد    ،مجلة الكلمة  ،قارنة دراسة م ،رقمي األدب الورقي واألدب ال ،محمد العنوز -100
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ي القائمة على  ير والتسنين والتبليغ ، ومقصدية المتلقتاج والتشفمقصدية المؤلف القائمة على اإلبداع واإلن
جديد رصد  ال من  النص  وبناء  األنساق  والتفاعل  من  مجموعة  على  المبرمج  النص  يحتوي   ، وبالتالي   .

  102.اتها بغية بناء نص تفاعلي جديد اعلي يفك رموزها وعالمالرمزية التي تحتاج إلى قارئ تف

الرفـاه االقتصــادي و ســي  االسـتقرار  السيا تـدلل علــى أنالتــاريخ  أن قـراءة 103بعـض الباحــث ويـرى          
مثلمــا حصــل للعــرب فـي العصــور الذهبيــة ، ومــا يحصــل اآلن ازدهــار حركــات الفـن واإلبــداع، مـن مقومــات 

الشــعوب العربيــة واالســتقرار السياســي . وألن  االقتصــادي غلبــه بــاألمن أ يــنعم فــي  فــي العــالم الغربــي الــذي
علـى جميـع  اسـوف تـنعكس سـلبً  األزمات المختلفـة القتصادية فإن هذهاألزمات السياسية وا  ي اليوم منتعان

وائف قراءة في عصر ملوك الطف ؛   يصح فإن التعميم الرأي ؛ ا الذ ومع وجاهة ه.  104فيه    بداعأشكال اإل
ار حركة شف عن ازدهوالفتن ،  تكوالحروب  مليئة باالضطرابات   عصيبة ؛ ، وهي فترة كانت في األندلس  
 ،ويات في عصر الخالفة السابقة لهـا بـالرغم مـن اسـتقرارها علـى كـل المسـتيف يفوق ما ظهر  اإلبداع والتأل

المبـدعين الكتـاب و  تشـمل ،بالهويـة واالعتـزاز  والرغبة في التطـويروالنضج الفكري  هي قوة اإلرادة  نما  إو 105
          النوايا . إذا تكاثفت الجهود وصدقت  ، وغيرهم  وأصحاب الرأي

  يين أر األدب الرقمي بين ا : ثالث  

ــذا العصـــر يتعـــرض لمـــا مـــن شـــك أن    ــالم فـــي هـ ــان العـ ــاتيطوفـ ؛حيـــث تكدســـت المعلومـــات  كبيـــر معلومـ
جيـا جـزء مـن وألن " التكنولو  .استخدمت في المجاالت كافة وانتشرت التقنيات المتعددة و  وتنوعت مصادرها

ــددة ، ذات أ ــة متعـ ــة اجت بعـــاد منظومـ ــماعيـ ــية وثقافيـ ــة ، وبوسياسـ ــن ة واقتصـــادية وتقنيـ ــة مـ ــتويات مختلفـ مسـ
 : لى قسمين إحيالها انقسم الرأي العام قد ف 106األهمية "

من مظاهر  يةتوفره لإلنسان ا لمانظرً ، حفظ ويقرر ضرورة االنخراط فيها بال ت؛قسم يندفع اليها بقوة         
ول والســـرعة واختصـــار الوقـــت والجهـــد فـــي الحصـــ المعلومـــات  والســـهولة فـــي البحـــث عـــن الرفاهيـــة والحريـــة

 
 .  20، ص: س ،م ،طية نحو المقاربة الوسائ ،ين النظرية والتطبيقاألدب الرقمي ب ،ل الحمداوي جمي -102

                                 . 37 ،ص: س  ،م ، قاألدب الرقمي العربي: الواقع، التحديات، اآلفا ،إيمان يونس -103
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ــا ــا  ،عليهـ ــنيفها، وتنظيمهـ ــتخدامها  ،وتصـ ــاواسـ ــل معهـ ــال  والتفاعـ ــتح المجـ ــاق ، وفـ ــراق اآلفـ ــدة ، الختـ  الجديـ
 107.وغير ذلك  ت بين األمم والحضارا الثقافيلتواصل وا

فإنه ينتقـد ؛ نجزتها  المعلوماتيةإثيرة التي الجليلة والفوائد الك الخدمات اعترافه ب اآلخر ، ومعقسم  الو         
، األفـراد والجماعـات على مستوى  حدثتهاأ التياإلنسانية والقيمية والسلوكية واالجتماعية   التبعات ا من  كثيرً 

ــكافـــة ؛  المجـــاالت  علـــى ويســـري ذلـــك  ــذا  ، فـــي ذلـــك موضـــوع بحثنـــا ـ األدب الرقمـــيا بمـ ــة هـ وفـــي مواجهـ
التـوازن الـالزم بـين تحقيـق من المقومـات والضـوابط  ل حة إليجاد عدد حاجة ملال فإن؛العارم الرقمي لطوفان  

ــة ــلبية للمعلوماتيــ ــة والســ ــواهر اإليجابيــ ــدرة علــــى   . الظــ ــب القــ ــتتبع فحســ ــول للتكنولوجيــــا ال يســ وإن " الوصــ
منـافع   ا امتالك المهـارات الصـحيحة السـتغاللنما أيًض إالتحتية والمعدات الحاسوبية ، و  بنيةالوصول إلى ال

  108.ا "لقهمزاه الطريقة الجديدة في العيش وتفادي هذ 

المتعددة    لقد      التقنيات  توظيف  بين  "  أدى  تجمع  جديدة  أدبية  أجناس  ظهور  إلى  األدبية  الكتابة  في 
ناحية من  التكنولوجية  الرواية ،    الخصائص  عن  نسمع  فبدأنا  ثانية،  ناحية  من  األدبية  والخصائص 

 109. "  وغيرها  بة الجماعيةكتاوال تفاعليوالشعر ال التفاعلية

المنتقدون أ   منو        اليها  يستند  التي  المآخذ  يرو هم   التي  المستقبل  أدب  ،    البعض   اله   ج  ؛ هي فكرة 
ألدب، أو أدب المستقبل الذي  غة المنشودة لعولمة ا" يمكن أن يكون الصي  والتي ترى أن أدب المستقبل  

اطب جميع الثقافات  ا غير محدد الهوية، يخكون أدًبا مفتوحً أسلوبه، فيسيتم من خالله توحيد شكل األدب و 
  110. دون تمييز"من 

   لصاحبه ومعبّرا عنه، فإذا أصبح البشر ال بدَّ أن يكون إبداًعا ممثاًل   -كل أدب   -" األدب    وألن       
والتعبير الفن  في  متشابهين  واحدة  متميز   نسخة  إبداع  هناك  يكون  فلن  كثيرً ف    ".111والهوية،  عقول الا  إن 

تنا صارت   ، وهناك  هنا   ، التطورات الرصينة  من  الهائل  الزخم  هذا  وسط  في  الوعي      دي   " ،بضرورة 

 
 .    129،   73،ص:س   ،م  ،تفاعلي لى األدب الإل مدخ  ،ينظر:  فاطمة البريكي  -107

 كنولوجيا الرقمية في التمكين من تطوير المهارات لعالم مترابط  .دور الت  ،أكسال دوفو  وزمالؤه  - 108
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 . 27 ص:س ،  ،م  ،  لتحديات، اآلفاقربي: الواقع، االرقمي العاألدب  ،إيمان يونس  -109
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ي نطاق " العولمة " باختالف الجنس اإلنساني ، وحقه في االختالف الثقافي الذي يهدده تغريب العالم ف
     112  ." ةومثالية االنسانية المتصالحة مع نفسها ومع الطبيع

التي هي إحدى  في اآلراء واألحكام ،  واالختالف  ،    االتساع والتكدس والتداخل  جهة حالةموافي  و        
همية " تقويم  أر ب من الشعو   ا وانطالقً ،  في مجال الثقافة األدبية  التي خلفها توظيف التقنية  السلبية  التبعات  

  ألدبية حص العلمي للنصوص الف. وهو ا  ساس علميأا على   قائمً األعمال األدبية والفنية وتحليلها تحلياًل 
تنادي ؛  113ها وتاريخها "  نشاؤها ، وصفاتإا ، و ها ، وصحة نصهمن حيث مصادر  فقد ظهرت أصوات 

الر "    بالحاجة   النص  خصائص  تالئم  جديدة  نقدية  ومذاهب  مدارس  آخذ  إلى  الرقمي  األدب  ألن  قمي، 
مدارس نقدية تعنى به، وتحدد أصوله ن نظريات و بعد يوم، لكن ال توجد حتى اآل  باالنتشار والتطور يوًما

أن يشارك بشكل    يود االنخراط فيها " ولكن هذه المهمة تفرض على من      114."  هيمه ومصطلحاتهومفا
 115."من هو خارج هذه الثقافة أن يقدم نقًدا لها فعال في الثقافة الرقمية، ويسهم فيها، إذ ال يستطيع

ن تنخرط في  لورقي يصعب عليها أ بة الخطية والكتاب اعلى الكتا  إن أغلب األجيال التي نشأت وترعرعت 
ا  لالنكفاء واالنغالق ، وإن األجيال  يمكن أن يكون مبررً  ولكن ذلك البداع اإللكتروني بأدواته وتقنياته ،  اإل

ي ؛ لن  التفاعل والحوار اإللكترون ت على الثقافة اإللكترونية ، التواصل الرقمي ، وأساليب الجديدة التي نشأ
 116د إلى الوراء .تعو 
التكنولوجيا   ب  العلوم اإلنسانية التي ارتبطت في بعض وجوهها    منكغيره    ،لرقميلقد صار األدب ا      
واقعً أمرً     - ،  ا الا  منه  اإل  مفر  كل  إلى  الوبالنظر  يوفرها  يجابيات  مجاالت  تي  في  التكنولوجيا  توظيف 

تتكا  المختلفة ؛ فإن من الضروري أن  الجه  ثفالحياة  النقد األدبود فكل  لتوجيه  العربي  الوطن  في  ي  ي 
وااللتزام  ،  قيات خالألا  ، بحيث تتبوأ العمل األدبي بصورة متوزانة    النظر إلىالوجهة السليمة التي يمكنها  

  ا على الفطرة السليمة حفاظً ها الالئق ضمن مقومات الرؤية النقدية الجديدة ،  انمك ،بمنظومة القيم اإلنسانية  

 
   الحروب  ي ممارساتقي فزمة الفكر اإلنساني بين البحث العلمي والوازع األخالأعبد الكاظم العبودي .  - 112
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 .  82 م،ص:2005،تونس     
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 .  40 ص:س ، ،م: الواقع، التحديات ، األدب الرقمي العربي ،يونس  إيمان   -114
 ن .   ،س ، ص   ، م  -115

 . 132ص:س ،  ،م   لى األدب التفاعلي ،إمدخل  ،فاطمة البريكي   -60



 م 2022 السابعةالسنة   من لاألوالنصف  من  13مجلة )البحوث العلمية( العدد 

71 
 

ا عن  عيدً ب،في المجتمعات اإلنسانية    والجماعات فراد  سالمة األل  ا؛ ضمانً الوجهة اآلمنة    إلى  اإلبداع   يهوتوج
  .   واالندفاعالشطط والتهور ، وعن االنغالق واالنكفاء والتقوقع

 

 نماذج  من األدب الرقمي في ليبيا  ،طبيقيالقسم التا : ثاني  
فــي أوجــه  يمكــن لــألدب اســتثمارها ،وإمكانيــات فســيحة ،ا واســعةتاحــت التكنولوجيــا الحديثــة فرصــً ألقــد       

، والتصـــنيف والتقيــــيم التوجيــــه بومـــن المهــــم أن يحظـــى هـــذا األدب باالهتمــــام والمتابعـــة وذلـــك   .متعـــددة 
مواكبـــة لحركـــة التطـــور التـــي ؛ والمقاربـــات الفنيـــة والجماليـــة المتعـــددة ،  وإخضـــاع نماذجـــه للقـــراءات النقديـــة

 . يمكن تجاهله  على واقع الفرضت نفسها 
المواقع سهمت في انطالق الحركة الثقافية واألدبية الرقمية في ليبيا أن ألجهود التي ويستفاد من رصد ا    

التــي ظهــرت فــي الــداخل والخــارج  بــدأت فــي نهايــة القــرن الثقافيــة واألدبيــة الليبيــة  المعنيــة بالثقافــة واألدب 
دايات ع بــومــ 117بشــكل دقيــق  حصــاؤهاإ يتعــذرا ، بحيــث ات انطالقهــوكانــت متعــددة فــي بــداي،  الماضــي

ق لـــم يلـــ، حيـــث وغيرهـــا   اإللكترونيـــةاأللفيـــة الجديـــدة ظهـــرت بعـــض المواقـــع الثقافيـــة واألدبيـــة  والمجـــالت 
ألسباب مختلفة يرجع بعضها إلى بعض النخب الثقافية الليبية ية ترحيبا لدى نترنت في البداالتعامل مع األ

اإللمـام  موعـدم االقتنـاع بالوسـائل الجديـدة ، ولعـد تقليدية المطبوعة والمسموعة والمرئيـة ،الوسائل الالتمسك ب
طاوعهــا يلــج هــذه الشــبكة ويســتطاع أن الــذي الجيــل ا ، ولــذلك "فــإن ات واســتخدام الحواســيب بلغــة المعلومــ

لـت حيـث تج   118،"لليبـيها بحرفيـة، كـان جيـل المثقفـين الشـباب األحـدث فـي المشـهد الثقـافي اويتعامل مع
 فيما يلي :    بعضهايمكن تصنيف   ،متعددة في أوجه  نترنت األ نكبوتية ومواقعمع الشبكة الع التعامل  مظاهر

 خـارج الـبالد بجهـود شخصـية   م1999عـام  الـذي تأسـس    119المحطـةشـكل موقـع    :: مواقع الكترونيـة    أوال  
واحتضـن عـددا تابات النقدية وغيرهـا قاالت والك، حيث نشر كثيرا من النصوص األدبية والمانطالقة رقمية  

عـام   الـداخلموقـع أدبـي ثقـافي مـن  أول  ظهـور ثـم كـان ،لمعـروفين فـي تلـك الفتـرة  ألدبـاء والكتـاب امن ا
األدبــي  باإلنتــاج  يهــتم و إلــى ) طيــوب (  م2019م اعــتغيــر اســمه  والــذي،)بلــد الطيــوب(  هــو  م2000

ن مقالـة وقـراءة فـي يبـموزعـة  األدبيـة مـن المنشـورات   اعـددً   ضـموي  120.يبيـينوالثقافي للمبـدعين والمثقفـين الل
، وهـــو مـــن المواقـــع الخصـــبة مـــن حيـــث  المـــادة األدبيـــة  بداعيـــة وشـــعريةإونصـــوص  أدبيـــةات كتـــاب وحـــوار 

تهـتم بالشـأن الثقـافي األدبـي التـي مواقع ال ثم توالت ،  تاب واألدباء عدد الك  ، ومن حيث وتجددها  وتنوعها  
مجلة )كراسي ( التي ، و وتوقف بعد عامين  المشواش مجلة ، حيث ظهر موقع  م2002م يبيا في عافي ل

 
م.  2021 -10-21 ،يوان ليبيا إموقع  ،نترنت قع الثقافية الليبية على شبكة األالموا ،رامز النويصري  -117

http://ewanlibya.ly › news › news                                
 . س ،م    -118
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منها ظهرت مواقع الهيئات والمؤسسات الثقافية كما   ،121ثم توقفت ا تسعة وثمانين عددً   (  89صدر منها)  
حكوميــة لــم لالمواقــع ا، غيــر أن ، جليانــة، والصــياد الثقــافي، وغيرهــاوموقــع )رابطــة األدبــاء والكتــاب(  موقــع 

، فـي حـين مية الدور الـذي تقـوم بـه ولضـعف التمويـل والمتابعـة واإلشـراف   لغياب الوعي بأهتصمد طويال
ول وبحرفيـة راريتها لفتـرات أطـثبـات وجودهـا واسـتمإفـي  التـي اعتمـدت علـى التمويـل الـذاتي نجحت المواقع  

  122 .واقتدار  
ة صــفحات ثقافيــخصــية ، و نات فــي شــكل صــفحات شدو ر مــن المــظهــرت كثيــ:   األدبيــة المــدوناتا : ثانيــ  

 المهمــة  إدارتهــا، ومــن المــدونات وســهولة  لمجانتيهــا ا ا ملحوظًــ وحققــت انتشــارً ، بداعيــة إثقافيــة و  تقــدم مــادة
ومدونــة )الخروبـــة( للقــاص أحمــد يوســف عقيلــة ومدونــة )الحديقـــة(  ،وري مدونــة )ســريب( للناقــد أحمــد الفيتــ

 124.غازي القبالوي لألديب  (امتداد  )دونة مو  123نقو.قريللشاعر عبدالوهاب 
 فقد تمثلت في :  ةالنخب بتفاعلوأما المدونات الثقافية األدبية  التي حظيت 

تصـلة باللغـة دبيـة واألبحـاث الممدونـة للكتابـة األفـي شـكل  م2010في عام  ظهرت  مجلة الرقيم : -1
قـة األولـى فـي د عشـر سـنين مـن االنطالثـم عـادت بعـربـع سـنوات، أواسـتمرت نحـو ،  العربية وأدبها وتراثها  

ويشير القائمون عليها إلى أنهم ينشـرون المقالـة التأمليـة والشـعر والقصـة والتعريـف بالكتـب ،    م2020  سنة
   125.مواد متنوعة من القديم والحديث ينة مفيدة تتضمن مجلة رص، وهي  واألدبي والتاريخيوالبحث اللغوي  

خبار  أعمال و أ متابعة  :فيقد حددت سياستها و  قافية(.المستقبل الثة ليبيا اببو )  مدونة السقيفة  -2
  126. ولينبروائع األ  والتذكيرالمبدعين 

 تفاعلية   لكترونية اا : منتديات أدبية ثالث  
في شكل مجالس أدبيـة أو مؤسسـات ونـواد ثقافيـة  ،  ؛أن عرف األدب    منذ ،  األدبية  المنتديات  عرفت      

، ولكــن صــبغتها اإللكترونيــة اضــفت  فــي كــل العصــور وداعمــة إلبــداعاتهم  دبيــةلمواهــب  األوكانــت راعيــة ل
أي فــرد مهــتم بــاألدب أن يكــون  بإمكــانأنهــا أصــبحت متاحــة للجميــع ، وأصــبح عليهــا وجهــا جديــدا  هــو " 

وية والثقافة ، في أي مكان فـي العـالم ، دون أن تحتـاج منـه هـذه العضـ باألدب منتدى يعنى   عضوا في أي
كاد معظم المستخدمين يلتزون بها بشكل تلقائي وذاتي . كما ينترنت التي  االلتزام بأدبيات األثر من  إلى أك
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الثقـــافي الليبـــي فـــي المشـــهد  وقـــد ظهـــرت ،   127تتطلـــب هـــذه العضـــوية تقـــديم أي أوراق ثبوتيـــة رســـمية "  ال
والتفاعــل المشــاركة هــا : ضــعف مأه عــدة ، ولكنهــا لــم تحقــق النجــاح المنتظــر لعوامــل مختلفــة مــننتــديات م

 5(ومنتـدى ) اجـدابيا نــت  لقلـم (،ية ، ومـن أهـم المنتـديات األدبيــة ، منتـدى ) نـبض ابسـبب األميـة الحاسـوب
 128 .يان "سفبو أشاعر : مسعود الرقيعي " بإدارة ال م2005انطلق في   الذي
 الصفحات الشخصية  )التواصل االجتماعي(  : ارابع  
تتحــدث اإلحصــائيات  يــث ح ،ا علــى الســاحة الليبيــة ا ملحوظًــ رً حضــو ي االجتمــاعالتواصــل ققــت وســائل ح  

 حيـث  السـكان، عدد  إلى فيسبوك مستخدمي عدد  بنسبة عالمياً  العاشر المركز تحتل ليبيا أنّ    "الرسمية عن
 عـدد  نسـبة ووصـلت  ،اشـهريً  نشـط فيسـبوك مسـتخدم  ماليـين  (5)  ليحوا  إلى  المنصة  مستخدمي  عدد   لوص

 129.لبالد"ا في العام السكان عدد  من %74 من أكثر إلى لتطبيقا مستخدمي
 عــن للتعبيــر لليبيــين بــدياًل  أصــبحت   "ر وســائل التواصــل االجتمــاعي هــو أنهــا وممــا شــجع علــى ازدهــا    

ــم ــد  آرائهـ ــالم لوســـائل ارً ومصـ ــ ســـواء لتقليديـــةا اإلعـ ــة،يونالتلفز  المحطـــات  أو اإلذاعـــات  أو حفالصـ  حيـــث  يـ
      130 .الرقمي" لعالما في تحدث  التي األحداث  أهم على بناءً  ترتب  الميةاإلع األجندة حت أصب
قــدم الشــعراء  حيــث ا مــن األعمــال األدبيــة ،لقــد اســتوعبت الصــفحات الشخصــية علــى )الفيســبوك( كثيــرً      

م كانت صـفحة المرحـو فالذي حظي باالهتمام و التفاعل من القراء والمتابعين  ،   إلبداعيتاجهم اإنالليبيون  
 ،محمـــد المزوغـــي     :كـــان شـــعر، وكـــذلك المعلقـــين المتـــابعين و عبـــد المـــولى البغـــدادي مقصـــد  . الشـــاعر

  .كثيروغيرهم ، ورضا جبران ، وفاطمة العويمري   ،بوعائشة األندلسي ( أ) وعالء األسطى
بــة الكتاط فــي النخــراا ليًــ كافيعــد دبــي رقمــي واضــح وثــري فــي التجربــة الليبيــة الحديثــة  أظهــور نتــاج ن وإ   
 ؛ ومدارســـته بالرصـــد والنقـــد والتقيـــيم النظـــر فـــي هـــذا اإلنتـــاج ةمســـألوإن ،  الرقميـــة  افـــي صـــورته دبيـــة األ

 .وعرضه وتقديمه  إظهاره  من أجل اكتسب أهميتهت
 أن األدب الليبــي فــي الواقــع الرقمــي قــد تعــرض  "  هــوالمتتبــع  بشــكل عــام ؛ وممــا يمكــن أن يالحظــه      

ســواء  ،ب وصــدر عــن الثقافــة الليبيــة....بســبب عــدم وجــود أرشــفة حقيقيــة لكــل مــا كتــ ؛ا ل كثيــرً إلــى اإلهمــا
  131.رة أو األشرطة القصيرة والطويلة"للمواد المكتوبة أو الصو 
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والعمـل وفـق  ،يتطلب تكثيـف الجهـود  ؛دبي الرقمي في المشهد الليبيولذلك فإن التحدي األهم للواقع األ    
وضـع بـرامج ل الالزمـة تجهيـزات مكانيـات والاإل كافـة ، وتـوفيرد الوجـوه تستوعب رصـ ،ستراتيجيةإمخططات  

   وأساليب مدروسة .  مقننةالرفع من مستوى األداء من خالل برامج تدريبية تستهدف  ،تنفيذية
   

 نتائج وتوصيات : 
ات والتحـوالت بتكار باال يضج متغيرفي عالم  ،للثقافة المعلوماتيةكل يوم نتائج مذهلة في     تطالعنا         

لقـد ، سـتحدث فجـوة رقميـة بـين المجتمعـات  التـي ،لمصـطلحات ألوان الثقافـات واويزخر بالمعارف و   ،لكبرى ا
 عصـر مـا بعـد اإلنسـانية لعصر مثـل:صرنا نسمع مصطلحات جديدة في وصف هذا العصر وإنسان هذا ا

ومجتمــع مــا بعــد الحداثــة ،  ناإلنســا بعــد مــا عصــر المعلومــات واإلنســان الرقمــي و لثــورة الرقميــة و عصــر او 
وغيــر ذلــك ، كمــا تــروج مصــطلحات : نهايــة العصــر الــورقي ، نهايــة الكتــاب ،  تمــع اإلعــالمالمعرفــة ومج

التفكير العميق  في  ، فإن من الضروري  لكبرى التحوالت ا  ذه. وفي ضوء هالورقي  نهاية المثقف  وغيرها  
خططـات مو ، سـتراتيجية إك مـن خـالل وضـع تصـورات لـذ لعربيـة ، و مستقبل األفراد والجماعات فـي الـبالد ا

ثم وضع برامج في المستقبل القريب والبعيد .  في المجاالت كافة  حالنا   إليه  يؤوللما يمكن أن    ؛استشرافية
يمكـن بواسـطتها تحقيـق التكيـف  بمختلف جوانبـه  ودراسـة األسـاليب التـيالواقع    ا من رصد انطالقً   ؛تنفيذية  

خلصـت الدراسـة إلـى بعـض التوصـيات  د قـو وفقا للهوية والخصوصيات ، ،  تحوالت ال  هذهيعي مع  بشكل طب
   يمكن إيجازها فيما يلي :

 

 ستراتيجي االستشرافي المستوى اإلعلى  :  أوال  
  . في المجاالت كافةمقننة  ، وأساليب وبرامج عمل مدروسة ،ستراتيجيات شاملةإالعمل وفق  

 

  لكتروني وتشجيع ثقافة التدريبال اة الوسيط التوعية بأهميا : ثاني  
ــدارإ .1 ــدور  صـ ق فـ ــّ ــا يتحقـ ــة تعنـــى بمـ ــات ومجـــالت علميـ ــات يـ ــي الخـــاص بالمعلومـ ــال المعرفـ  ،ي المجـ

 .نقدية علمية وقراءته قراءة  نجازه في الشبكة المعلوماتيةم اومتابعة ما يت
ية نحو  مجتمـع الت العالمالرؤي في فهم التحو تشجيع إجراء المزيد من البحوث والدراسات لتعميق   .2

 المعرفة .
ن الكتـــاب والمشـــتغلين بـــاآلداب والفنـــون، واقعيـــة وافتراضـــية  لمحـــو أميـــة لعمـــل بـــيورشـــات ل تنظـــيم .3

  .الفريق  اعي وثقافةمجالعمل ال ، وتشجيع الحاسوب وتعليم الكتابة اإلبداعية الرقمية
 

 في المناهج الدراسية  الرقميا : إدراج ثقافة األدب ثالث  
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ذلــك  ؛ه فــي المــدارس والجامعــات إنتاجــه وتلقيــوعلــى كيفيــة  تــدريس األدب الرقمــي ضــرورة العمــل علــى  -1
 . ظاهرة حديثة باعتباره هذا األدب  تقنينألن البحث العلمي يضمن 

 ،حوســـبة التعلـــيم التـــدريجي لتطبيـــق تمهيـــدا للتحـــولقنيـــة نموذجيـــة التعـــاون علـــى وضـــع منـــاهج تعلـــيم ت -2
 .حاصلة لاالتقنية وجسر الهوة  

ــت -3 ــة طـ ــى التحتيـ ــدارس وا،وير البنـ ــز المـ ــالموارد وتجهيـ ــات بـ ــجيع لجامعـ ــة الالزمـــة، وتشـ نشـــاء إالتكنولوجيـ
ــا  ــة بهـ ــلو تـــدر ، المختبـــرات المعلوماتيـ ــأهيلهم مـــن أجـ ــين وتـ ــات  يب المعلمـ ــة  التكيـــف مـــع المتطلبـ التقنيـ

 تعديل أساليب التدريس .الجديدة ، و 
 

  دبيوالنقد األ اإلبداع األدبيا :  رابع  
اإلبداعي  التر   تشجيع .1 ال  الرقمياكم  مجاالت  األدبيةفي  والنقدية    افه؛ك  كتابة  والشعرية  السردية 

 . وزيادة الوعي بها خصيص مواقع ومجالت أكاديمية وعلمية لنشرها  وت،
في األدب المقارن ومواكبة التطورات والمستجدات  الدولية في هذا   الدراسات البحوث و تشجيع إعداد  .   .2

    .المجال
 

 مراجع الو  مصادرال

 : الكتب :  أوال  
  4ط   ،عمان  ،دار المسيرة    ، لى التفكيك  إلنقد األدبي الحديث من المحاكاة  ا  ،د خليل  مو محبراهيم  إ .1

 .    م2011،
 .،  1981، 4 ت، طلم، بيرو دار الق ،المقدمة  ،ابن خلدون عبد الرحمن  .2
  ،المهارات لعالم مترابط  وير  ن تطمكين موزمالؤه .  دور التكنولوجيا الرقمية في الت   أكسال دوفو .3

 (  (EUROPE  RAND     PDFالخبراء بشأن قضايا السياسة اآلنية .  ليلي , رؤى منظور تح
بالنتيا  آنخيل جن .4 الثقافة الدينية .    ،نس  ترجمة .حسين مؤ   ،تاريخ الفكر األندلسي    ،ثالث  مكتبة 

                                                                                                                                                                                                                                                                 القاهرة .                                        
البريرإبشير   .5 النص األدبي، مجلة،  السعودية  المنهل،    سيميائية وتبليغ  العربية   :عدد   ،المملكة 

 .   م524،1955
  م 2016  1ط  ،نحو المقاربة الوسائطية    ،دب الرقمي بين النظرية والتطبيق  األ  ،جميل الحمداوي   .6

  .PDF    . 
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رة  القاه ،  1ط  ،والتوزيع  ة للنشر  ؤير   ،أسئلة ثقافية وتأمالت مفاهيمية    األدب الرقمي  ،زهور كرام   .7
 .  م2009،

المترابط، ،يقطينسعيد   .8 النص  إلى  النص  المرك من  التفاعلي،  اإلبداع  جماليات  إلى  ز مدخل 
  م.2005، 1بيروت، ط ،الثقافي العربي، الدار البيضاء

العبودي  لاعبد   .9 العلمي والوازع األخالقي في ممارسأ  ،كاظم  البحث  الفكر اإلنساني بين  ات زمة 
عربية للتربية والثقافة  المنظمة ال،  وجيا  علمية والتكنولاألخالقيات ال  ،ة  الكيمائية والبيولوجي الحروب  

 .  م2005،تونس ،والعلوم 
 .  م2013 ،دار التنوير ،مقدمة في نظرية األدب  ،عبد المنعم تليمة  .10
   ،ا باألخالق والسلوكيات والعقائد همفاهيم العلم والتكنولوجيا وعالقات  ،ر  شهى بن االعلي مصطف  .11

  عربية للتربية والثقافة المنظمة ال  ،ألخالقيات العلمية والتكنولوجيا  ا،  األخالق العلمية والتكنولوجيا  
 .  م2005،تونس ،الكسو  ،والعلوم

 المغرب ،  -  عربي ،الدار البيضاءالثقافي الفاطمة البريكي :مدخل إلى األدب التفاعلي ،المركز   .12
 .  م2006

المؤلفين   .13 من  الصوري  تا   ،مجموعة  التعبير  من  الكتابة،  المتعددةإريخ  الوسائط    م، 2005،  لى 
 .مكتبة اإلسكندرية ،القاهرة

الدرار العربية للعلوم    ،في الخطاب النقدي العربي الجديد  لمصطلح  ية اشكالإ  ،يوسف وغليسي   .14
 . م2008، 1ط ، زائرالج ،ناشرون 

 

 جم  المعاا :ثاني  
مختا  .1 وأخأحمد  عمر  المعاصرة  ،  رون   ر  العربية  الكتب    ،معجم    ،   1ط   ،القاهرة  ،عالم 

 .م2008،هـ1429
مكـ .2 علــي  محمــود  شوشــة،  مصــطلفــاروق  معجــم  جـي:  األدب،  اللغ،    1حات  العربيــة،  مجمــع  ــة 

 .م2007،القــاهرة 
   .بيروت  م،2005، 8ط  ،لة مؤسسة الرسا ، القاموس المحيط ،يروزباديمجد الدين محمد الف .3
  .هـ 1414 ،3بيروت ، ط  ،، دار صادرلسان العرب  ،ابن منظور ،محمد بن مكرم  .4
  دار الدعوة  ،عة من المؤلفين ( ة )مجمو بالقاهر مجمع اللغة العربية  ،المعجم الوسيط   .5

 

http://www.ektab.com/publishing-house/26480/
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 مجالت ومواقع الكترونية   ا : ثالث  
م.  2010- 10 -21 موقع إيوان ليبيا ، ألنترنت ،لى شبكة اية الليبية عالمواقع الثقاف ،ويصري الن رامز  .1

http://ewanlibya.ly                                                     
 العدد  ،ات األدبية والفكرية سل الدرامجلة جي  ، الرقمي العربي: الواقع، التحديات، اآلفاقاألدب  ،إيمان يونس  .2

http://journals.jilrc.com    2021.10.3          
ملف    م،  2019-10 - 26المجلة العربية  ،التوجه العصري لألدباء واندفاعهم للتقنية  ،عبد الرحمن المحسني   .3
 م. 2021-10-31العدد .
  28 ، م 2016 ، 111،العدد  مجلة الكلمة ، رنة ،دراسة مقا  محمد العنوز ، األدب الورقي واألدب الرقمي ، .4

http://www.alkalimah.net                                        2021.10.28           
 م. 2021 – 10 - 26ة المدينة عدد: صحيف عبد الرحمن المحسني  ، .5
6. https://www.al-madina.com › article 

  http://imtidadblog.com LibyanBlogs.        نة امتدادمدو  ، غازي القبالوي  .7
 .   https://tieob.com         .  2021.  10.  31: طيوب  .8
    http://www.libyanet.com       .      2021 . 10. 31المحطة:   .9

    https://daamdth.org › archives  2021 .  10  .23 . نساندعم التحول الديمقراطي وحقوق اإل مركز .10

                 
  https://www.culture.gov.ly.  31.  10.  2012 . المعرفيةموقع و زارة الثقافة والتنمية  .11
                          https://www.arraqeem.comمجلة لآلداب العربية -الرقيم  .12
 www.facebook.com/Assaqeefa2                          2021.10.31    . السقيفة   .13
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 لية التعليميةة في العمية الحديث جأهمية استخدام الوسائل التكنولو 
 )اإنموذج    التعليم العالي) 

 فاطمة غاي
 الجزائر  -عبد الحميد مهري  جامعة

 : الدراسة  ملخص
قطاعاتهـا خاصـة مؤسسـات نتيجة للتطورات التكنولوجيـة السـريعة التـي تشـهدها المؤسسـات بمختلـف  

لتقنيـــة الحديثــة مـــن أجهـــزة الوســائط ا ، والتــي أصـــبحت تعتمـــد علــى مختلـــفوالبحــث العلمـــي التعلــيم العـــالي
كمـا أن هـذه التحـوالت التقنيـة أدت ، في مختلف نشاطاتها البيداغوجية والعلميةعلوماتية  ومعدات وشبكات م

وسـائل التكنولوجيـة ى الممارسـات الحديثـة المعتمـدة علـى الاالنتقال من الممارسات التعليمية التقليدية إلـإلى  
الوسـائل دام اسـتخ يـةهمإلـى إبـراز أ  يباالعتمـاد علـى المـنهج الوصـفدراسـتنا و   لذا نهدف من خاللالحديثة،  

التكنولوجية الحديثة فـي مؤسسـات التعلـيم العـالي، إضـافة لـذلك تحديـد أهـم المقومـات والمتطلبـات األساسـية 
  .التعليمية بالمؤسسات الجامعيةية في العمل واستخدامها هذه التقنيات لنجاح تطبيق 

 .ية، التعليم عن بعد، الجامعةيمعللية التلوجيا، االستخدامات التكنولوجية، العمكنو التتاحية: الكلمات المف

 مقدمة:
 ولوجيـــة هائلـــة كـــان لهـــا انعكـــاسلقـــد عـــرف الربـــع األخيـــر مـــن القـــرن العشـــرين تطـــورات علميـــة وتكن

ر سـاعد التطـو االت، خاصـة مجـال العمليـة التعليميـة بكـل أبعادهـا، حيـث جوهري وفعال على مختلف المجـ
لها في الممارسات التعليمية، ممـا يشـكل تحـديا اج استعماثة على رو المتسارع في الوسائل التكنولوجية الحدي

ي سياســيات التعلــيم فــي مختلــف ، وحــافزا للتطــوير والتغييــر فــكبيــرا للمنــاهج وطــرق التــدريس وأســاليب الــتعلم
جيـة هتمـام بالوسـائل التكنولو لضـروري االحيث أصبح مـن ا، (74م، ص 2015)دويس، جويلية    دول العالم

التعلــيم، ذلــك أن التعلــيم لعــالي العتبارهــا وســيلة مهمــة لتحســين جــودة التعلــيم افــي قطــاع  الحديثــة خاصــة
را أساسيا يجعل المتعلم متعلما نشطا وفعاال وباحثا عن اإللكتروني أو الرقمي لم يعد بديال وإنما أصبح خيا

صــــل اء والتواعلــــى اكتســــاب مهــــارات حــــل المشــــكالت واالستقصــــ ادراعلم وقــــيــــة الــــتالمعلومــــة ومــــدركا ألهم
 اع.واإلبد 

سائل التكنولوجية الحديثة أصبح ضـرورة مهمـة فـي مؤسسـات التعلـيم وعليه فإن االهتمام بنشر استعمال الو 
ــة فـــ ــأثير علـــى الجوانـــب األخـــرة لهـــا مـــن العـــالي خاصـ ــا مـــن تـ ــا لهـ ــة التعليميـــة والبحثيـــة لمـ تحقيـــق ي العمليـ
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م، ص 2020)فاطمـــة، ث العلميدعيم البحــالعديــدة مــن جهــة ســق العمـــل، ومــن جهــة أخــرى تــبــات للمتطل
217). 

 فمــن خــالل هــذا نطــرح التســاؤل التــالي: "فمــا تتمثــل أهميــة اســتخدام الوســائل التكنولوجيــة الحديثــة فــي
ة نوجزهــا اء أساســيجــز أ أربعــةمؤسســات التعلــيم العــالي؟"، لإلجابــة علــى هــذا التســاؤل تــم تقســيم الدراســة إلــى 

 ا يلي:فيم
 الوسائل التكنولوجية الحديثة.سيات ض أهم أساخصص لعر : األولالجزء  -
 سيتم فيه طرح أهم عموميات التعليم العالي.: نيالجزء الثا -
ئل التكنولوجيــــة فــــي العمليــــة التعليميــــة فــــي ميــــة اســــتخدام الوســــاســــيتم فيــــه إبــــراز أه: الثالــــث الجــــزء -

 المؤسسات الجامعية

 دراسة:ف الأهدا
 : ف علىللتعر  تنافي دراس االعتماد على المنهج الوصفيتم  
 ماهية كل من التكنولوجيا الحديثة، التعليم العالي. -
 أساسيات الوسائل التكنولوجية الحديثة. -
 أهم عموميات التعليم. -
 لجامعية.المؤسسات ابنولوجية في العملية التعليمية التكأهمية استخدام الوسائل  والكشف عني التقص -
 مية الدراسة:هأ

فـي  متعلـق بأهميـة اسـتخدام الوسـائل التكنولوجيـة الحديثـةع، والالموضو ية  تنبع أهمية الدراسة من أهم
مـــن أهـــم المرتكـــزات  اليـــوم أصـــبحت فالممارســـات التقنيـــة  العمليـــة التعليميـــة خاصـــة بالمؤسســـات الجامعيـــة،

ل التعلـيم، كمـا أن اسـتعماالتها نـتج اصـة فـي مجـااألساسية التي يعتمد استخدامها في مختلف المجـاالت خ
انتقالهــا إلـــى التنظيميـــة للجامعــة مـــن خــالل التغييـــر فــي نمـــط الممارســات التقليديـــة و لبنيــة ر فـــي اغييــعنــه ت

إنجـــاز المهــام بكـــل مرونـــة بالتيســـير فــي  والتـــي تتميــزالحديثـــة  علـــى التقانــة ةد المعتمــالممارســات الحديثـــة  
 وفعالية.

 نولوجيا الحديثةلتكت حول اأساسيا :أوال  
 تعريف التكنولوجيا:  -1

ــ ــزين وتحليـــل وتوصـــيل لوجيـــا بأنرف التكنو تعـ ــا األنظمـــة واألدوات التـــي يـــتم اســـتعمالها لتلقـــي وتخـ هـ
 تنا.المعلومات بكل أشكالها وتطبيقاتها لكل جوانب حيا
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وتخـــزين  لتشـــغيل ونقـــ التقنيـــة المســـتخدمة فـــيجميـــع أنـــواع الوســـائل  أنهـــا" تعـــرف نـــوال مغزلـــي التكنولوجيـــا
ا الحواسيب اآللية ووسائل االتصال وشبكات الـربط ًض ولوجيا أيشمل التكنالمعلومات في شكل إلكتروني، وت

 . م(2018، جــانفي 12 ، العــدد )مغزلـي نجــاز النشـاطات المختلفــة"إيرهـا مــن المعـدات التــي تسـتخدم فــي وغ
سـائل التقنيـة التـي تتضـمن جملـة مـن عـن تلـك الو هذه التعاريف يتضح لنا أن التكنولوجيـا تعبـر   ن خاللفم

مــة والمتاحــة التــي تضــمن جمــع ونقــل ومعالجــة وتخــزين المعلومــات واســترجاعها ت المتراكف والخبــراالمعــار 
 ة.ونشرها وتسهيل تبادلها بين األجراء داخل المؤسس

األدوات الوسـائل و  سـنعتمد فـي دراسـتنا هـذه علـى التعريـف التـالي: التكنولوجيـا هـي تلـكفي ضوء ما سـبق و 
نية نتيجـة التطـورات الحاصـلة فـي الوسـائل التقنيـة، ات اإلنسـاة المجتمعـالتي ظهـرت إلـى الوجـود، وإلـى حيـا

مبتكرات جديدة ل دقيقة وكل ثانية وهذا نتيجة زيادة حاجيات اإلنسان ومتطلباته اليومية، فنحن نعيش في ك
 في جل الميادين.

 :تعريف االستخدام التكنولوجي -2
ديـــد العالقـــة بـــين مصـــطلح لتحتوظيـــف ال جيـــا المعلومـــات واالتصـــال وقـــعســـريع لتكنولو لتطـــور الا مـــع

)المســتخدم والتقنيــة(، ومــا يميــز هــذه العالقــة مــن تفاعــل ومشــاركة، حيــث يشــير هــذا المفهــوم إلــى الغمــوض 
ال، االسـتعم م،ت مختلفـة تؤكـد االلتبـاس الحاصـل بـين األلفـاظ التاليـة: االسـتخداألنـه يعبـر عـن دالال  وذلك
ونـه يوظـف فـي ذات الوقـت الكتشـاف ووصـف المفهـوم كض فـي هـذا  يعود هذا الغمو . و بيق، الممارسةالتط

التصــــال وات اإزاء مجموعــــة غامضــــة، وهــــي التكنولوجيــــات الحديثــــة للمعلومــــ ت مثــــيالو وتحليــــل ســــلوكيات 
ة اســتعمال ســة عــن عبــار ويفضــل بعــض البــاحثين عبــارة ممار  واالختيــار بــين قبــول أو رفــض التفاعــل معهــا.

ــتخدام حيـــث تركـــز مقاربـــة اال ســـتخدام االجتمـــاعي لتكنولوجيـــات المعلومـــات مالحظـــة االتصـــال علـــى واسـ
 وقــت تقنيــة واجتماعيــةفــي بيئتهــا، إذ تكــون االســتعماالت فــي وســاطة مــزدوج فــي نفــس الواالتصــال الحديثــة 

 .(168، ص 2020، جويلية 4، العدد  7)القريوي، المجلد  

بـين التكنولوجيـا العالقـة  يشـير إلـى سـتعمال أو االسـتخدامضـح لنـا أن مفهـوم االيتما تقدم  من خالل  
 والمستخدمين، والتي تحدث من خالل الفعل الذي تحدثه التقنية في البيئة االجتماعية والثقافية.

 :الحديثة ةنولوجيالتك وسائلال -3
لحاضر، وهي بمثابـة في عصرنا اأصبحت وسائل التكنولوجيات الحديثة مرتبطة بتطور المجتمعات 

شأنها تسريع التنمية وإعادة هيكلتها عبر تأمين  األداة التي من   كما أنها  المؤسسات،القلب النابض لمختلف  
. وفــي هــذا الجــزء ســوف يــتم توضــيح (130م، ص 2018. 2017)محمــد،  منافــذ أكثــر تناســقا للمعلومــات 

 لتالي:أنواع الوسائل التكنولوجية الحديثة في الجدول ا



 م 2022 السابعةالسنة   من لاألوالنصف  من  13مجلة )البحوث العلمية( العدد 

81 
 

 يبين نوع الشبكات المحلية ( :1) قمل ر جدو

 حليةلشبكة الما

 العيوب  المزايا الشكل الهندسي اسم الشبكة

شـــــبكة محليـــــة 
LAN  

 سرعة تراسل عالية •

سهولة االتصـال و تبـادل  •
مي البيانـــــــات بـــــــين مســـــــتخد 

 الشركة

تمتــــــــد هــــــــذه الشــــــــبكة إلــــــــى  •
 كيلومتر. 10مسافة أقل من 

 تصنيفات الشبكة المحلية
لخطيـة الشبكة ا

BUS 
 
 
 
 

اإلشـــــــــارات ترســـــــــل فـــــــــي  •
بــــــداخل التجاهــــــات جميــــــع ا

 بكة.الش
الشــــــبكة ال تعتمــــــد علــــــى  •

 حاسوب مركزي.
ــيطة  • ــرامج بســــــ ــق بــــــ تطبــــــ

 تحدد من يستلم اإلشارة

توقــــف الشــــبكة عــــن العمــــل  •
لك أو فــــــــي حــــــــال قطــــــــع الســــــــ
 انفصاله في أحد أطرافه.

الشبكة الدائرية 
 الحلقيةأو 

 
 

PC3 

PC2 

PC1 

PC4  

موقــع البيانــات تنتقــل مــن  •
 لموقع الموالي.إلى ا

الشــــــبكة ال تعتمــــــد علــــــى  •
 وب مركزي.حاس

البيانــــات تنقـــــل فــــي قنـــــاة  •
ــهولة  ــط و ســـــــــ ــدة فقـــــــــ واحـــــــــ

 التعامل معها

ــف الشــــبكة عــــن العمــــل  • توقــ
 بسبب عطل أحد األجهزة.

إيقــــاف عملهــــا أثنــــاء عمليــــة  •
 توسيعها.

 

P
C 

P
C 

P
C 

P
C 
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 الشبكة النجمية
STAR 

 

 

 

 

 

االتصاالت تمر عبـر كل   •
 الحاسوب المركزي.

أحــد  خلــل فــيحصــل إذا  •
الطرفية فال يؤثر الحواسيب  

 ة  الشبكةعلى بقي

ــن  • ــوع مـــــــ ــذا النـــــــ ــة هـــــــ تكلفـــــــ
التصــــــــــاميم تعتبـــــــــــر مرتفعـــــــــــة 

 خاصة في حالة كبر الشبكة

 الشبكة الهرمية
 

وحــدة تحكــم  تحتــوي علــى •
ــة تــــتحكم فــــي جميــــع  مركزيــ

 ع الشبكةو فر 

تكلفــــــــــة هــــــــــذا النــــــــــوع مــــــــــن  •
مرتفعـــــــــــة التصــــــــــاميم تعتبـــــــــــر 

 ة في حالة كبر الشبكةخاص
الشـــــــــــــــــــــــــبكة 
 الالســــــــــــــــــلكية
WI-FI 

 

 

تـــوفير درجـــة مـــن الحريـــة  •
 في التنقل

توفير األسـالك و تسـهيل  •
عمليــــــــة توصــــــــيل األجهــــــــزة 

 .المختلفة
 اتساع منطقة التغطية •

 

ضعيفة   الالسلكيةالشبكة  •
الناحية األمنية و يمكن   من

 اختراقها وتعرضها للتشويش 
ر  تتأثر بالطقس حيث يؤث •

 الشبكات  على تنقل
لها العديد من التأثيرات   •

 ة اإلنسان ية على صحالسلب
 و الحيوان و البيئة 

دراســة حالــة مؤسســة مقــران رفــاع وفــاروق حريــزي: تكنولوجيــا اإلعــالم واالتصــال فــي التكــوين، "المصــدر: 
لتشـغيل تحقيـق اة و بشـرية فـي ظـل التنميـة المسـتداممداخلة في  ورشة "تكوين المـوارد ال،  "تصاالت الجزائرا

 .4:م، ص 2011ظاهرة البطالة، امة و ية المستد محور الثالث التنمالكامل" تحت ال
 الشبكة الواسعة  ع: يبين نو ( 2رقم ) جدول

 الشبكة  الواسعة

الشبكةاسم   العيوب  المزايا الشكل الهندسي 

ــبكات  الشـــــــــ
ــعة  الواســـــــــــ
WAN 

 

تعتمــد علــى قنــوات اتصــال الســلكية  •
 ق كاألقمــــــارو غيــــــر محــــــدودة النطــــــا

 الصناعية و الموجات القصيرة

طة ال يوجــــــــــــد ســــــــــــل •
 شبكة.تتحكم بالوحيدة 

 أمن الشبكة •
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 تصنيفات الشبكة الواسعة 
ــبكة  الشـــــــــــــ
الواسعة عن 
طريق موج  
routeur  

يــــربط بــــين مجموعــــة مــــن الشــــبكات  •
 .ليةالمح

ــد  • ثقــــــل الشــــــبكة عنــــ
ــدة  اســــــــــــــــــــتعمال عــــــــــــــــــ

 موجهات.

 عن طريق األقمار الصناعية 

ــبكة  شـــــــــــــــــ
انتاالنتر   

 
 ROUTEUR 

 

ــد  • ــتخدمين  خولالــ بــــرقم ســــري للمســ
 فقط
ــين االت • اخلي فـــي صـــاالت الـــد تحسـ
 لمؤسسة.ا
ــم للحصــــــــــول علــــــــــى  • لوحــــــــــة تحكــــــــ

 اإلحصائيات.

سوء استخدامها من   •
 قبل الموظفين. 

 مخطط الشبكة  •
يختلف من مؤسسة  

 إلى أخرى 

ــبك ة شـــــــــــــــــ
الكسترانتا  

 

تحــافظ علــى خصوصــية كــل شــبكة  •
 إنترانت.

 خدمات التوظيف. •
التعامـل   اإلداريـة وتسهل العمليات   •

 ركات الش في والموردين   مع العمالء

 كة.الشبأمن  •
تنفيـــــــــــــــذها مكلـــــــــــــــف  •

 للشركة
التقليــــــــل مــــــــن لقــــــــاء  •

ــا و  المؤسســـــــة بزبائنهـــــ
 مورديها

شبكة  
 االنترنت 

 

 

نقـل  خدماتها المختلفة مثل البحـث، •
 لكتروني...البريد اإل فات،المل
اســـــتخدام الشـــــبكة فـــــي العديـــــد مـــــن  •

 ةحكوم المجالت اقتصاد،
 صول إليهامكنه الو أي شخص ي •

ال يوجـــــــــــــد ســـــــــــــلطة  •
 بكة.تحكم بالشوحيدة ت

ال يضــــــــــمن ســــــــــرية  •
الرســــــــالة مــــــــن خــــــــالل 

 استخدام أدوات األمن

 .5:م، ص 2011 مقران رفاع وفاروق حريزي: المرجع نفسه"المصدر: 
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 ئل التكنولوجية الحديثة:الوسا مميزات -4
فوائـد عديـدة لمختلـف القطاعـات  ديمهـو تقـ ديثـةإن ما يمكن تحقيقه مـن اسـتخدام الوسـائل التقنيـة الح

خدم المدراء تكنولوجيا المعلومـات واالتصـال لغـرض اتخـاذ القـرارات الفاعلـة فـي ، لذا يستة والخاصةالعمومي
يـرة التـي تتفاعـل وتتكامـل مـن خـالل تـوافر التقانـة الحديثـة فـي أداء مختلف العمليات والوظـائف، وهـذه األخ

)محمـد،   :لـيفيمـا ياف األهـد  نـوجزالمؤسسـة، وعلـى هـذا األسـاس  اخلللطاقات د  مجال االستخدام األمثل
 .(135المرجع السابق، ص 

 تحقيق انسيابية المعلومات والبيانات الضرورية لحسن سير العمل داخل الحكومة.  -
  سليمة يتمكنوا من اتخاذ قرارات  دقيقة في مواقع التنفيذ حتى    ونه من معلومات ين بما يحتاجتزويد العامل -

 سبة ومنا
 سة.التنسيق بين جهود العاملين في المؤس -
أ  - ودعم هداف  نقل  كسب  أجل  من  المؤسسة  خارج  بمجهوداتها  فيها  العاملين  إلى  المؤسسة    وخطط 

 دهم. يتأي 
 نفسه. ي الوقت تها وأفكارها وخصائصها إلى العاملين فتمكين القيادة العليا من إيصال توجيها  -
 طاتهم. كالت التي تواجه مستخدميها في مختلف نشالى حل المشتهدف التكنولوجيات المختلفة إ -
 االتصال أسرع وأكثر كفاءة وأداء أقل تكلفة.ل جع -
 توفير المعلومات الدقيقة والحديثة لدعم اتخاذ القرار. -

 سمات منها: وجية في الوقت الحاضر بعدةكما تميزت الوسائل التكنول
ستقبل، أي هناك أدوار مشـتركة بينهمـا فـي لمرسل والموهي إمكانية تبادل األدوار بين ا  الفاعلية: -

 ما يسمح بخلق نوع من التفاعل.التصالية العملية ا
تعنــي أنــه ســتتم عمليــة تبــادل المعلومــات بدرجــة كبيــرة مــن الــتحكم فــي معرفــة  تحديــد المســتفيد: -

 غيرها. المستفيد الحقيقي من معلومات معينة دون 
ــل ا الالتزامنيـــة: - ــن د لمعلومـــات بـــتعنـــي إمكانيـــة تراسـ ــة االتصـــالية مـ ــراف العمليـ ون شـــرط ين أطـ

 الها، بمعنى استقبالها في الجهاز وتفحصها واستعمالها في وقت الحاجة.ي وقت إرستواجدها ف
 إلــى آخــر أثنــاءت واســتقبالها مــن أي مكــان بمعنــى إمكانيــة بــث معلومــا قابليــة التحــرك والحركــة: -

 حركة المرسل والمستقبل.
 مكان إلى آخر.المعلومات من ية نقل كانإم قابلية التحول: -
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ســتعمال أجهــزة مصــنعة مــن طــرف شــركات مختلفــة، والتوصــيل فيمــا نيــة اإمكا صــيل:قابليــة التو  -
 بينهما بغض النظر عن المكان الذي تم الصنيع فيه.

ــا - ــيوع واالنتشـ ــائل اال ر:الشـ ــأكثر لوسـ ــة التوســـع أكثـــر فـ ــالم، وفـــي الطبقـــات قابليـ ــال حـــول العـ تصـ
 مجتمع.المختلفة لل

تتيح قواعد البيانات الضخمة يات، كما ات والمعطالسماح بالنقل اللحظي للمعلوم  الوقت:يص  تقل -
 الوصول إلى المعلومات المخزنة بيسر وسهولة وفي أقل وقت.

التقدم في العصـر الحـالي، ويـرى البـاحثين جية الحديثة  من أبرز مظاهر وعليه يعد تطور الوسائل التكنولو 
ث بواسـطتها ولـوجي، حيـانجـاز تكنأن تطور صـناعة تكنولوجيـا جديـدة يعـد أهـم ذا المجال المختصين في ه

استطاع اإلنسان أن يلغي المسافات ويختصر الزمن. كما أن هذه الوسائل لها مكانة في كل نواحي الحيـاة 
يــرت مــن لتكنولوجيــا الرقميــة ســمة العصــر الحــالي، فهــذه الوســائل غلكثيــر مــن البلــدان، وأصــبحت ا اليوميــة

  .(137. 136)محمد، المرجع السابق، ص  يثة.رسات الحد رسة مختلف النشاطات التقليدية إلى الممامما

 : عموميات حول التعليم العالياني  ثا

  أهدافتعريف التعليم العالي، أسباب تطوره، وأهم  -1
 تعريف التعليم العالي  -1.1

عليم الجامعي، ويحوي ثالثة أصناف تي بعد التالتعليم العالي أو الدراسات العليا، التعليم الذي يأ  د يع
ي: الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه، كما تتراوح فترة الدراسة في كـل مسـتوى تعليمية هستويات المن الم

ت، وبمختلف االختصاصات األكاديمية منها، والعملية، والتي واسن 4 – 2تعليمي من هذه المستويات من 
ث الي والبحــتعلــيم العــتياجــات التنميــة فــي مجــال تطــوير وتحــديث البيــرة مــن احتمثــل هــي األخــرى حاجــة ك

 .(33، ص 1م، ط2008)العبادي،   العلمي.
 :أسباب تطور التعليم العالي -2.1

)الطلحـي،  تـي أدت بـه إلـى التطـور نوجزهـا فيمـا يلـي:كما أن للتعليم العالي مجموعة من األسباب ال
 (13. 12م، ص 2011ماي  12 - 10يومي 

غط مـن أسـفل أعـداد متزايـدة ى إلـى الضـر الـذي أد التعليم األساسي والثانوي، األم  في فرص   الزيادة -
 الطلبة إلى مرحلة التعليم الجامعي.من 

 له المختلفة، والمتطورة والحاجة إلى تلبية زيادة الطلب المجتمعي المستمر للتعليم الجامعي بأشكا -
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 رغبات الجمهور المتنوع.    
والمتنوعــة، األمــر الجديــدة  للتخصصــات  اتــه المتغيــرة باســتمرارزديــاد احتياجلعمــل، واا وق اتســاع ســ -
 يتطلب توفير التدريب المستمر في مجاالت مهنية، تكنولوجية وإدارية حديثة، ويحتم على الجامعة  الذي

 ث أساليبها، أنشطتها، وبرامجها الجامعية.ديتح     
هــــور كاديميـــة، وظتنـــوع التخصصــــات األر و ليـــه تطــــو ترتــــب ع االنفجـــار العلمـــي المتواصــــل الـــذي -

 ت تخصصا
 فرعية جديدة.     

 التحول الحاصل في التركيبة الطبقية لطالب الجامعة. -
 وظائف التعليم العالي مع التطور الهائل لتكنولوجيا المعلومات واالتصال، وانسجامها الكامل  -
 .واحتياجاته    
 العالي:أهداف تطور التعليم  -3.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لي عليم العاتطور الت : يوضح أهداف01شكل رقم 

 لتعليم العاليأهداف تطور ا

 األهداف الخاصة داف العامة األه

ب • كفايات  ف إعداد  المستوى  عالية  ي  شرية 
 مختلف المجاالت. 

 الطالب ببعادها المختلفة  تنمية شخصية •
للمجتمع، م • والتقدم  النمو  خالل  ن  تحقيق 

 تطوير االنفتاح على الخبرة اإلنسانية. 
 ت االجتماعية. تلبية الحاجا •

 

ع  • الحصول  على  المعرفة  القدرة  لى 
من ويسر  بسهولة،  خالل   المرغوبة 

الالز  المهارات  على إتقان  للحصول  مة 
 ة. المعرف

ا • في  العلمي  المنهج  لتفكير، استخدام 
 والمقدرة على التطوير، اإلبداع والتجديد.
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ا على مرجع هشـام يعقـوب مريزيـق وفاطمـة حسـين الفقيـ : قضـايا من إعداد الباحثة، اعتماد  "المصدر:  
 .27:م، ص2008، 1الراية للنشر والتوزيع، عمان، طمعاصرة في التعليم العالي، دار 

التعليمية، الطرق الوسائل و لتعليم العالي تسهم في تحديد داف تطور ايتضح لنا من خالل هذا الشكل أن أه
كمــا تشــكل نقطــة البدايــة للعمــل المــتقن البعيــد عــن العشــوائية واالرتجاليــة، وهــي مقســمة إلــى أهــداف عامــة، 

 خيرة تتحقق بتحقق األهداف العامة.وأخرى خاصة، وهذه األ

 ليم العاليتعالديثة في : أهمية استخدام الوسائل التكنولوجية الحاثالث  

 التكنولوجية الحديثة في التعليم العالي:الوسائل  متطلبات استخدام -1
لمتطلبـات مـن ايتطلب استخدام التكنولوجيا الحديثة وبوسـائلها المختلفـة فـي التعلـيم العـالي، مجموعـة 

 نوجزها فيما يلي:األساسية 

 ئمة.م خدمات دانترنت لتقديم موقع للمؤسسة التعليمية على اإلجودة تصمي -
 ة قاعدة البيانات.ديثه وجود تشغيل الموقع وديمومة تح -
 جودة إدارة شبكة المعلومات، وتصميم خدمات جديدة وتنفيذها. -
شــفير للبيانــات المتداولــة مــن تأســيس موقــع محكــم ضــد الهجمــات اإللكترونيــة والمتضــمنة جــودة الت -
 خالل 
 شبكة االنترنت.      

ر األساســية فــي مــن العناصــالتقــدم، و لــإلدارة الجامعيــة إحــدى ســمات  يــة الحديثــةوبعــد إدخــال الوســائل التقن
تقيـــيم الجامعـــات ومـــدى قـــدرتها علـــى االســـتمرار واالرتقـــاء، وأنـــه فـــي ضـــوء التقـــدم المتزايـــد فـــي اســـتخدام 

، وضـــرورة تـــوفير البنيــــة التحتيـــة األساســــية يثـــة ستصــــبح إدارة الجامعـــات أكثـــر فاعليــــةالتكنولوجيـــات الحد 
رية والفنيـــة والماديـــة، باإلضـــافة إلـــى دور ريـــة والبشـــالت اإلداائل التقنيـــة الحديثـــة فـــي المجـــاتخدام الوســـالســـ

 التثقيف والتوعية الجماهيرية في نشر ثقافة تكنولوجيا التعليم واإلدارة التعليمية.

مسـاعد فـي  نمـاذج حديثـة للتعلـيم مدفوعـة بالوسـائط الجديـدة وصـار دور األسـتاذ والمـدرب مجـرد   برزت وقد  
ائل التقنيــة الحديثــة فــي تحســين وتفعيــل جــودة التعلــيم خدام الوســأهميــة اســتوتبــرز عمليــة التحصــيل العلمــي، 
 بالجامعة تتمثل فيما يلي:
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ير استجابة إلى ضرورات التطور لجامعات للتغيتحتاج بنية ا التغير في البنية التنظيمية للجامعة: -
بنيــــة يثــــة فــــي الت الحد التكنولوجيــــا لمــــين، ودمــــجطــــالب ومتع التقنـــي والتغيــــر فــــي حاجــــة المســــتهلكين مــــن

اســية للجامعــة، فعصــر المعلومــات يجلــب العديــد مــن المفــاهيم المعاصــرة مثــل: العمــل عــن بعــد، حيــث األس
ل األســاتذة فـي مجموعـات لفتـرة زمنيــة كافيـة إلتمـام المهمــة أو يعـين الموظـف عنـد الحاجــة إليـه فقـط، ويعمـ

ريس علـى أسـاس الـدعم هيئـة التـد تم تعيـين ين، ويـلمـادة العلميـة لمقـرر معـل: إنتـاج االمهام المناطة بهـم مثـ
 من مقدم للمادة العلمية، وبالتالي تتمتع الجامعات بمزايا وليس إللقاء المحاضرات أي ميسرا للتحصيل بدالً 

 جم الصغير والكبير في ذات الوقت.الح
ــاون: - ــلوب التعـ ــاج أسـ ــلوب الت انتهـ ــاج األسـ ــدون انتهـ ــيكو وبـ ــاوني سـ ــألة عـ ــل مسـ ــعب حـ ــن الصـ ن مـ

بالجامعــة، والتــي تتطلــب مــوارد  ، فالمكتبــة هــي إحــدى اإلمكانيــات األساســيةالمكتبيــة المقتنيــات محالل اضــ
تهــــا يصــــبح مــــن الضــــروري رقمنــــة هــــذه مشــــتركة، وفــــي ظــــل القــــدرات التخزينيــــة العاليــــة للحواســــب وملحقا

 المحتويات...إلخ.
ب فــإن داد الطــالادة فــي أعــحثين أنــه نتيجــة للزيــاد بعــض البــحيــث يعتقــ التحــول فــي دور األســتاذ: -

فـي ظـل هـذه التطـورات غيـر مـن أسـاليب  األسـتاذ ساتذة بحاجة إلى التكيف مـع الوضـع الجديـد، كمـا أن األ
ط التدريســـي الحـــديث المعتمـــد علـــى التدريســـي التقليـــدي إلـــى الـــنممـــن خـــالل االنتقـــال مـــن الـــنمط  التـــدريس

 .(330ص  لى،)لي حديثة.ولوجية الالوسائل التكن
 تفعيل جودة التعليم العالي:حديثة في لتقانة الاستخدام اأهمية   -2

يتطلـــب تحســـين جـــودة التعلـــيم العـــالي تـــوفر نظـــام الجـــودة مـــن خـــال العناصـــر األساســـية المعروفـــة للعمليـــة 
التعلـيم،  يميـة وبيئـةوالمتمثلة في الطالب واألستاذ وكذا المـادة والوسـائل التعليمية في أي مرحلة كانت، التعل

بيئــات متطــورة كمؤشــرات لتحســين مســتوى التعلــيم، والتــي يمكــن ة وســائل و يــا الحديثــحيــث وفــرت التكنولوج
 إجمالها فيما يلي:

الخـدمات لـى الحاسـوب و ادة الطلـب عظهـر أثـر زيـ االتجاه نحو استخدام وسـيلة سـريعة وممتعـة: -
معلومـات  ت التعلـيم العـالي مـن خـالل نشـرعـات ومؤسسـاالمرتبطة به على التعليم العـالي بتزايـد عـدد الجام

 مج ومحتويات المواد التعليمية.حول البرا
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استخدام التقنيات الحديثة في التعليم يجعـل الطالـب متصـال مـع البـرامج  توفير بيئة تعليمية مرنة: -
اصـة للطلبـة، خ ب هل، مما يساهم في خلق بيئـة تعليميـة جديـدة ومرنـة ومسـتقلةتعليمية في الوقت المناسال

 ة من خالل حصص المناقشات اإللكترونية.بالمناقش يسمح لهم الذين يتسمون بالخجل، حيث 
ــيم: - ــدة للتعل ــق مجــاالت جدي إن عــرض ونشــر البــرامج التعليميــة عبــر شــبكة المعلومــات وتعــدد  خل
تهـا فـرض ف مصـداقيتها ومالئمر هذه المعلومات وكثافة حجمها المنشور من قبـل العديـد، مـع اخـتالمصاد 

معلومـات وتقيـيم مـا هـو ذو مصـداقية ومالئمـة، فيـد مـن الر مـا هـو مى مسـتخدمي هـذه التكنولوجيـا حصـعل
 المشكالت.ذلك، مما يدفع التفكير الفعال لدى الطالب مما يكسبه مهارات حل والتخلي عن ما هو دون 

بــين  جــال للنقــاشالتعلــيم عبــر شــبكة المعلومــات يفــتح المإن اســتخدام  توســيع شــبكة االتصــاالت: -
للـتعلم ثقافات، مما يوسع مداركهم ويفتح أمـامهم آفاقـا جديـدة  ار أو عدةلعدة أقط مجموعة قد ينتمي أفرادها

اتي يمكنه تحقيـق كفـاءة عاليـة مـن والحوار ومعرفة الثقافات عبر مختلف أنحاء العالم لينشئ مجتمع معلوم
 الجودة.

 بح بفضلهاد، حيث أصلحديثة في مجال التعليم عن بعالتقنية ا  هذه المؤشرات تبين أهمية استخدام الوسائل
أماكن مختلف داخل وخـارج البلـد الواحـد، وتوصـيل نقل المعلومات والمحاضرات والندوات....، وغيرها إلى 

ة إلــى الدارسـين أينمــا وجــدوا بســرعة فائقـة وعلــى أكمــل وجــه، هـذا مــا ســاهم فــي الخـدمات التعليميــة والتدريبيــ
لمواقـع الخاصـة بكـل جامعـة، وهـذا مـن خـالل الجزائرية د في مؤسسات التعليم العالي ابع  عليم عنزيز التتع

ــ ــح أن التكنولوجيـ ــا يوضـ ــة مـ ــاعدة ات الحديثـ ــة المسـ ــع الجغرافيـ ــافات والمواقـ ــى المسـ ــي التغلـــب علـ ــاهمت فـ سـ
 .(63. 62م، ص 2018)فيسة، مارس  حدود السياسيةوال

 خاتمة:ال
معيـة لهـا أهميـة جاالمؤسسـات امات التكنولوجيـة الحديثـة بالأن لالسـتخد من خالل ما تقدم يتضح لنـا  

جوهرية وتأثير فعال على مختلـف النشـاطات التعليميـة، حيـث أدى اسـتعمالها إلـى االنتقـال مـن الممارسـات 
مـن أجهـزة ومعــدات وشـبكات معلوماتيــة،  ات الحديثـة المعتمـدة علــى التقنيـات الحديثــةالتقليديـة إلـى الممارســ

 ا يلي:يمف نوجزها استنا إلى مجموعة من التوصيات ا توصلت در لهذ 
 االهتمام أكثر بمواكبة التطور التكنولوجي. -
 ضرورة اقتناء وإدماج واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة بالمؤسسات الجامعية. -
تقنيـة فـي فير البرامج التعليمية والتكوينيـة لألعضـاء التـدريس لسـهولة اسـتخدام الوسـائل الة تو ضرور  -

 لعملية التعليمية.ا
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 نية وسوسيو ثقافية بالمؤسسات الجامعية.وسيو تقطواقم سر ضرورة توفي -
 توفير أجهزة الحاسوب، والتوسع في استخدام  الشبكات المعلوماتية. -
 .الحديثة ناسبة لتوظيف التكنولوجياتوفير البنية التحتية الم -

 قائمة المراجع:
لجــودة يــق التحقيميــة مليــة التعلالمعلومــات فــي الع جيــاتكنولو  مســاهمة ،م(2020) ،حســناوي فاطمــة .1

الملتقـى الـوطني الموسـوم بــ: دور الرقمنـة فـي الجـودة فـي التعلـيم العـالي  لأعمـا ،في التعلـيم العـالي
علـــــوم القانونيـــــة . المجلـــــة الجزائريـــــة لل2020مـــــارس  1يـــــوم ، 1كليـــــة الحقـــــوق، جامعـــــة الجزائـــــر 

 .225 .215 ص:،  عدد خاص ، ال57 م:والسياسية، 
ــد  .2 ــا دور ،م(2018. 2017) ،داودي محمـ ــرية، وسـ ــة المـــوارد البشـ ــة فـــي تنميـ ــا الحديثـ ئل التكنولوجيـ

 دراســـة حالـــة مؤسســـة ســـونلغاز، توزيـــع شـــرق قســـنطينة، أطروحـــة مقجمـــة لنيـــل شـــهادة دكتـــوراه فـــي
ات القــية والعالسياسـ ميـدان الحقـوق والعلـوم السياسـية. تخصـص إدارة المـوارد البشـرية: كليـة العلـوم

 .3 ،عة الجزائرداري، جامياسي واإللتنظيم السالدولية، قسم ا
مجلـة الحكمـة  ،االسـتخدام، قـراءة مفاهيميـة نظريـةإسـهامات سوسـيولوجيا    ،(م2020)  ،ريم القريوي  .3

 .4:، العدد 7، م:تصاليةللدراسات اإلعالمية واال
ملة الجــودة الشــادور إدارة  ،م(12،2011 - 10) ،عمــر عبــد النبــي الطلحــي ،علــي محمــود فــارس .4

 العالي، المؤتمر العربي الدولي لجودة التعليم العالي.  ت التعليملية مخرجافي تأكيد فاع
مجلــة  ،يــة والتربويــةوير العمليــة التعليمتكنولوجيــا التعلــيم وأثرهــا فــي تطــ ،م(2015) ،محمــد دويــس .5

 .85 ،74 ص:،7:، العدد 3 م: التعليمية،
شــخيص ؤشـرات، وتدراسـة المل فـي الجزائـر: عـالم واالتصـاوجيـا اإلنولتك ،م(2018) ،نـوال مغزلـي .6

 .12 :العدد  ،المجلة الجزاية لألمن والتنمية ،للمعيقات 
ر وم حــديث فــي الفكــإدارة التعلــيم الجــامعي: مفهــ ،(م2008) ،بــادي وآخــرون هاشــم فــوزي دبــاس الع .7

 يع.ز دار الوراق للنشر والتو  ،1، طعمان، األردن ،اإلداري المعاصر
فـــي تحســـين جـــودة التعلـــيم العـــالي. ت ودورهـــا المعلومـــا تكنولوجيـــا ،م(2018) ،ةان فيســـة ســليمد ور  .8

 .58،69 ص: ،1:مجلة الفكر للدراسات القانونية والسياسية، العدد 
أهميــة اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــال فــي تحســين  ،(د.ت ) ،يحيــاوي إلهــام، بوحديــد ليلــى .9

 .321،333 :ص  ، 6 :دد مجلة تاريخ العلوم، الع ،ةريمعة الجزائجودة التعليم العالي بالجا
 فـــاروق حريـــزي: تكنولوجيـــا اإلعـــالم واالتصـــال فـــي التكـــوين، دراســـة حالـــة مؤسســـة، مقـــران رفـــاع  .10

 المـوارد البشـرية فـي ظـل التنميـة المسـتدامة و تحقيـق  مداخلـة فـي  ورشـة "تكـويناتصاالت الجزائر،  
 م.2011، ظاهرة البطالةالمستدامة و  يةنمثالث التالتشغيل الكامل" تحت المحور ال
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فاطمة حسين الفقيه: قضايا معاصرة في التعليم العـالي، دار الرايـة للنشـر ، هشام يعقوب مريزيق   .11
 .م2008، 1والتوزيع، عمان، ط
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واقع واآلفاق  اإللكتروني في الجامعة الجزائرية ، ال نحو تفعيل منصات التعليم 
 وذجَ منللعلوم اإلسالمية إير عبد القادر األمجامعة 

 نادية سخان .د 
 الجزائر ير عبد القادر للعلوم اإلسالمية، قسنطينة ،جامعة األم 

 
 ملخص  ال  

وبخاصة في زمن  ،  فادة من  التطورات التكنولوجية على أرض الواقع  ت سا في االشهد العالم سباقَ ي       
إلى  الجامعات الجزائرية  فسعت    ،  لتدريس اى تطوير وعصرنة طرق  بظاللها عللتي ألقت  كورونا  اجائحة  

تكنولوجية و  علمية  مستحدثات  ا  ،  توظيف  الحلمجابهة  التيألزمة  حاًل   الية  سريعً تطلبت    ، جهة  من  ا 
و عفا ل  اتحقيقً و  للتعليم  لية  أفضل  ومستقباًل   جودة   ، أخرى  جهة  من  منصات      إدراج  ذلك  للتعليم  من 
الذي فّعلته جامعة األمير عبد القادر للعلوم  "      moodeleنامج " مودل  ر رزها بأب  كانوالتي  لكتروني  إلا

   . ا وتحصياًل ديات حقيقية تكوينً سريع ، مما أحدث تح اإلسالمية بشكل
 شكالية المحورية التي يثيرها موضوع هذه الورقة البحثية كما يلي:اإل طرحمن هنا ت     

 ؟   الجامعي وجودة التعليمفي تحسين  لكترونياإل يم تعلال منصاتهم ستدى إلى أي م     
 وهنا تثار أسئلة فرعية عدة أهمها :       
   في الجزائر؟ ترونيك لاإلتعليم و واقع الما ه -
وبخاصة جامعة األمير عبد   ا الجامعات الجزائرية  واجههتتي  لاالتعليم عن بعد  ما هي تحديات   -

  ؟القادر 
 ؟ النتائج المرجوة  روني تحقيقصات التعليم اإللكتنمهل استطاعت  -
 ما هي سبل تطوير وتحسين جودة التعليم عبر الوسائط الحديثة .  -

المفتاحية:الك ،  امعالج  لمات  الجزائرية  التعل،    لكترونياإل  تعليمالة  اإللكتر منصات  " ر ب،    ونييم   نامج 
 واآلفاق  .  التحديات  الواقع و "  moodeleمودل 

 :   المقدمة
لنقل الخبرات  العلمية والمعرفية،   ا حيويً كات المجتمعات ، كونه مجاالً أحد محر   العاليتعليم  يشكل ال   

ون الجامعة الجزائرية  الذي ينبغي أن يتميز بالجودة ، وبالنظر لكام التعليمي  كل الجامعة قمة النظكما تش
الذي يعد السمة  ذلك الفضاء الرقمي  إلى مواكبة العصر بمختلف مستجداته ، ومنمؤسسة خدماتية تسعى 

  ت بشكل سريع خطواخطت    عليم العالي والبحث العلمي الجزائرية ، قد البارزة لهذا العصر، فإن وزارة الت
 .   تعليم العالي رتقاء بمستوى اللاليمي ، على المستوى اإلداري أو التعلالقطاع إما   لرقمنه هذا
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أبرزها  كان  والتي  لكتروني  إدراج منصات للتعليم اإل  تمّ   ذلكل  مستقباًل   جودة أفضل للتعليم  لية و فاعل  اتحقيقً و 
بشكل سريع ، مما    در للعلوم اإلسالميةمعة األمير عبد القاالذي فّعلته جا"      moodeleدل  و نامج " مر ب

   .  ا وتحصياًل ية تكوينً أحدث تحديات حقيق
 : ز في التساؤل التالي  بر ت  ذه الورقة البحثيةالمحورية التي يثيرها موضوع ه: إن اإلشكالية  اإلشكالية 

 ؟ العالي  موجودة التعليفي تحسين   لكترونياإل تعليم ال منصاتساهم تمدى إلى أي 
 همها :  ضمن سؤال اإلشكالية تندرج عدة أسئلة فرعية أ : الفرعية األسئلة 

 . في الجزائر؟ االلكترونيتعليم ما هو واقع ال -
وبخاصة جامعة األمير عبد   زائرية  عات الجا الجامواجههتالتي    التعليم عن بعد ما هي تحديات   -

  ؟القادر 
 .؟ النتائج المرجوة  يقمنصات التعليم اإللكتروني تحق هل استطاعت  -
 الحديثة ؟   ما هي سبل تطوير وتحسين جودة التعليم عبر الوسائط  -

 
 :   هذه الورقة أهمية  

 ي وآفاقه .ستقبل التعليم الرقمواقع التعليم العالي ،  وبيان م دراسة وتصنيف -
رة  سنوات األخيحداثة موضوع الدراسة بالنظر إلى أن منصة التعليم اإللكتروني قد تم تفعيلها في ال -

 بلية . ث المستقفي البحو منها أرضية لالستفادة  بحوث التقييميةيجعل ال ، مما
يد في  ف تقد  بنتائج  األخرى    الجامعات محل الدراسة، و الجامعة    د يسهم في تزويد صناع القرار في ق -

 تفادي اإلشكاالت ، وتحسين المخرجات . 
 

 أهداف الورقة البحثية : 
 لبحثية إلى : هذه الورقة اهدف ت

واقالوقوف   - الجز على  في  اإللكتروني  التعليم  تع  جدوى  ومدى   ، " مو ائر  منصة  على    دلفعيل   "
 التعليم العالي .   جودة، من أجل تحسين تفادي السلبيات  ا لا لإليجابيات وسعيً أرض الواقع ، تقييمً 

عملية   - اقتراحات  واقع  تقديم  التعليم   تجربة  من  بهيئة  باعت ،    اإللكترونيمنصات  عضوا  باري 
 ينة . سالمية  قسنطجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلفي  يسالتدر 

 المنهج المعتمد :  
ا  الجامعة الجزائرية عمومً   إللكتروني على مستوى تعتمد الباحثة على المنهج الوصفي لتحليل واقع التعليم ا

ا من خالل تجربة  يً ق ا وتطبيالتعليمي عمليً فاعلية هذا النمط    الدراسات النظرية المتاحة ، ومدى  ، من خالل
 ى وجه الخصوص .  لعإليها الباحثة  الجامعة التي تنتمي 
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  : مفهوم التعليم اإللكتروني  أوال  
 تعريف التعليم اإللكتروني   .1

، جميع أساليب التدريب   e-learningلى تدريب عبر اإلنترنت أو روني، الذي ي ترجم إيجمع التعليم اإللكت
 .سائل اإللكترونيةلو بال من الممكن التعلم التي تجع

آليات االتصال الحديثة من حاسب وشبكات ووسائط متعددة صورة ام  طريقة للتعليم باستخد يعّرف بأنه :  
و  ورسومات  في ،  نيةلكترو إومكتبات    بحث   ليات آوصوت  أو  بعد  عن  كان  سواء  األنترنت  بوابات  كذلك 

اس هو  المقصود  والمهم   ، الدراسي  أنتالفصل  بجميع  التقنية  في  خدام  في  اواعها  للمتعلم  المعلومة  يصال 
 .   (1) أقصر وقت 

  عله وج  اا وجماعيً ذاتيً   تسخيرها لتعلم الطالب هو استعمال التقنية و الوسائل التكنولوجية في التعليم و  ف     
بدءً  المحاضرة،  للعرض  محور  المستخدمة  التقنيات  وانتهاءً إلكترون من وسائط متعددة وأجهزة  ،  ا من    ية، 

االفتراضية التي من خاللها يتم التفاعل  ات المادية للتعليم: كالمدرسة الذكية والصفوف  عن المكونبالخروج 
 يو التفاعلي. نترنت وتقنيات الفيد د العملية التعليمية عبر شبكة اإلرابين أف

 اسب اآللي أو بواسطتها ائط الحوس  اعتبار أي شيء يتعلمه اإلنسان عبر   و من الناحية التقنية يمكن    
م عن طريق  التي تقد   الدروسالمصطلح على  وفي السنوات األخيرة اقتصر هذا  ،  (1)هو تعلم إلكتروني  

أو الويب  اإل  شبكة  و  لكتر الخط  المباشر،  اوني  البريد  ومجموعة  تر لكإلتستخدم  المرئية  والمؤتمرات  وني 
 .  (1) لى األنترنت لكترونية عغرف الدردشة واأللواح البيضاء اإلو   المناقش

ا من الدرجة  كما أنه ليس بالضرورة تعليمً ،  ا له  ال تصحيحً روني تعليما بديال للموجود و لتعليم اإللكتليس ا  
 ات المستقبل.  لمواجهة تحديلموجود إضافة لالثانية ولكنه نوع جديد و 

مختلفة  ئط ال، حيث توفر الوساستاذ  األلمحتوى أو مع  بالنسبة لسواء    اتفاعليً   اتعليمً   يعد التعليم اإللكتروني 
عملية التربوية ) كقبول الطلبة وتسجيلهم وإصدار شهاداتهم، لالتي يستفيد منها أطراف ا  ا من الخدمات عددً 

التعل  أثناء  و ومتابعتهم  عنم  البيانات  الدراسي،  كافة  إدارة  و   تقدمهم  لهم،  إرسالها  و  الواجبات 
 ...(.حانات االمت

 : لكترونيأنواع التعليم اإل  - 2

طريقة تنفيذها،   طة االختالف هيق ألن ن،    الحضوري    ا أنماط التعليم عن بعد عن التعليميرً ال تختلف كث 
تتميز اوفقً (   e-learning )  أساليب    حيث  للحضور  األكا  أقللمادي  أو  وتقنيات    ثر  للمدرب  أهمية 

 كما يلي : المفضلة االتصال
وهو التعليم على الهواء  (Synchronous learning) ،  (  اشرمبالمتزامن )ال    اإللكترونيالتعليم    -أ

المباشر، وال البث  اأو  إلى وجود  يحتاج  النقاش    لطلبةذي  الحاسوب، إلجراء  أمام أجهزة  الوقت  في نفس 
ويتم هذا النقاش بواسطة مختلف أدوات التعليم    ،  (1)ألستاذ بينهم وبين اهم، و أنفس   طالب دثة بين الوالمحا



 م 2022 السابعةالسنة   من لاألوالنصف  من  13مجلة )البحوث العلمية( العدد 

95 
 

وه  األبيض   ياإللكتروني  الصوت(    -االفتراضية  صول  الف  -  :اللوح  )الفيديو،  عبر   غرف   -المؤتمرات 
 .  الدردشة

  ناء عن االستغ،  فيلاالتكيل  تقل،    فوريةعلمية  على تغذية    طالبحصول الوله إيجابيات متعددة منها :   
 .الدراسةالذهاب إلى مقر 

عن    في    سلبياته أما  وشبكة  :فتظهر  حديثة  أجهزة  إلى  جيدة  حاجته  والااللتز و ،   اتصال  بالوقت ام  تقّيد 
  .(1) بنفس الوقت  لب األستاذ والطاالمحّدد للدروس لوجود  

ال  ا النمط  هذ ،  (Asynchrones e-Learning) ، (متزامن )غير مباشرالغير  التعليم اإللكترونيب : 
الوقت   نفس  في  المتعلمين  وجود  إلى  على  ،  يحتاج  الحصول  من  المتعلم  يتمكن  حسب  حيث  الدراسة 

 والويب  ،  البريد اإللكترونيت مثل  يستعمل أدوا، و ذي يرغب في تقديمه  لمناسبة له وبالجهد الاألوقات ا
    . واألقراص المدمجة وبروتوكول نقل الملفات  ، النقاش ومجموعات ،  والقوائم البريدية

إيجابي :ومن  للمت  أنه    اته  الفرصة  الوق  يقليتيح  في  يتعلم  يريدهأن  الذي  يفضله   ،  ت  الذي  والمكان 
االستيعاب و  على  قدرته  تناسب  التي  التو ،    بالسرعة  الذيتلقي  المجهود  حسب  ا  عليم  في   لطالب يرغب 
 . ا حسب الحاجةوالرجوع إليها إلكترونيً ة التمكن من إعادة دراسة الماد و حصيله ، ت
يؤدي إلى  ألستاذ ،  اجعة فورية من  على تغذية را  طالبالعدم حصول  فتتمثل في :     سلبياتهأما عن   

المجتمع   عن  بعزله  يقوم  ألنه  التعليم  في  التلقي   صدقاءواألاالنطوائية  ميدان  إل،    في  حرمان    ىيؤدي 
  بما معه من معلومات   ا التعليمية، مما يجعله  مقيدً داخل العملية  عن نقطة ما ب  أستاذه  من سؤال  طالب  ال
(1).         

اإللكترونيلا  -ج   فيه التعليأو     : Le blended-learningالمختلط      تعليم  ويتحقق   ، المدمج    م 
لذلك فإن هذا    ،صة للتعليم اإللكترونيالتدريب المخص  لوجه مع وحدات   اب وجهً الجمع بين لحظات التدري

  في إيجابياته   جمع وي  ،    ، وهو خليط بين التعليم المتزامن وغير المتزامندد الوسائطوع من التدريب متعالن
التكوين    في الحاالت الطارئة ، أو حسب طبيعة  ا ما يلجأ إليه  ًً السابقتان ،وكثيرتان  قاته ، الطريلبيوس

   .(1)ومتطلباته 

 : مميزات التعليم اإللكرتوين    -3
 :أهمها عدة مميزات ب رونيلكتاإل التعليم يتميز  

 مجالس   خالل  نم والجامعة ، لبةالط وبين بينهم، فيما لبةالط بين االتصال وسهولة التفاعل •
 .. .الحوار غرف اإللكتروني، البريد  النقاش،

ما الحصول فرصة طالب  لكل يتيح التعليم  من لنوع ا هذا  أن حيث  بالمساواة  إلحساسا •  على 
 .عللجمي  متكافئ وبشكل يناسبه

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%B9%D9%86%D9%83%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84_%D9%86%D9%82%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B5_%D9%85%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7
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 الطالب   نأل ،  الرسمية العمل خارج أوقات  وذلك ، وقت  أسرع في المعلومة إلى الوصول سهولة  •
 .اإللكتروني البريد خالل  من لألستاذ  استفساراته يرسل أن رهبمقدو  أصبح

تناسب   التي ريقة بالط العلمية المادة تلقي الممكن من حيث  سالتدري طرق  في والتنوع التعدد  •
    .(1) .... والمقروءة، المسموعة، وأ المرئية، الب،الط

 لألشخاص الذين مفيدة ميزةي  ه،ف األسبوع أيام كل وفي اليوم طوال موالتعل التعليم مصادر رتوف •
كذلك  معين وقت  في التعليمب يرغبون   تتيح قد ف شخصية ليات ومسؤو  أعباء يتحملون  للذين ، 

 .يناسبهم الذي في الزمن مالتعل  جميعلل
وتوزيع متنوعة اطرقً ستاذ  لأل الفوري  التقييم أدوات  رت وف   :تقييملا طرق  وتعدد  سهولة •  لبناء 

   .التقييم يب وأسال وطرق  تبارات خ اال وتصنيف
 مثل محاضرة  كل في ارً كبي ا وقتً  منه تأخذ  التي كانت  ستاذ ، ولأل بالنسبة اإلدارية األعباء تقليل  •

   .(2) وغيرها الواجبات  استالم
 :   وينأهداف التعليم اإللكرت   -4

 : ما يليفيلكتروني اإل التعليم  يحققهااألهداف التي  تتمثل 
 . العملية التعليمية بجميع محاورهام مصادر تخد متعددة المية غنية و توفير بيئة تعلي •
الطري • في  األدوار  صياغة  تت إعادة  التي  و قة  التعليم  عملية  بها  مستجدات م  مع  يتوافق  بما  التعلم 

 . الفكر التربوي 
 . تقديمه في صورة معياريةليم و نمذجة التع •
من تبادل المجال  اب  أصحمنتديات تمكن  ل و من خالل إيجاد قنوات اتصا  عليمية تناقل الخبرات الت •

 1). )لمسافات المناقشة عبر موقع محدد يجمعهم في غرفة افتراضية رغم بعد ااآلراء و 
التقنية و على التع   اقادرً   األساتذة ،الطالب و ل من  إعداد جي • التطورات  مهارات العصر و   امل مع 

 .  التي يشهدها العالم
 . (1)حوله ا لما يدور مواكبً ا و نيً كترو ا إلبح مثقفً تمع ليصفي المجالمساعدة على نشر التقنية  •

   "MOODELدل  مو  ة "منصمن خالل اجلزائرية ا : واقع التعليم اإللكرتوين يف  اجلامعة  اثني  

 اجلزائرية : امعة  جلالكرتوين يف  التعليم اإل  منطلقات -1   

في    حصيلة بأن التالدولا من  نموية ، إيمانً في الجزائر باألولوية في المشاريع الت لعالي  ا  يحظى التعليم   
استثمار  المرحلة    هذه وإو ،  خير  التقدم  أساس  هو  المتعلم  الفرد  متغير    ن  مجتمع  في  متطور  الرقي   ،

 . منفتح على كل ما هو جديد و 
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أن      إلى  المتقدم    وبالنظر  العالم  في  الجامعات  ا  إلىتتجه    معظم  اإلاستخدام  ا  نظرً   لكترونيلتعليم 
التي  هميلأل البالغة  التقلية  التعليم  عن  تزامنً تميزه  ذلك  و   ، مع  دي  و التدفق  الا  غير المعلوماتي   معرفي 

، اإلشكّ حيث    مسبوق  التعليم  يميزل  لما   ، أوجهه  إحدى  م  لكتروني  التقليدي  غير  النمط  يسر    نهذا 
التحاقه الصعب  من  يكون  قد  ألشخاص  التعليم  فرص  توفير  و   ، خدماته  من  التعليم  االستفادة  بنظام  م 

  .  رته التقليدية ، هذا إلى جانب إسهامه في تجاوز بعض مشكالت التعليم العاليبصو 
ا  لذلك     التعليم  العلميقامت وزارة  والبحث  للتعبالجزائر    لعالي  الوطني  المشروع  بعد، بإطالق  ليم عن 

جهةقصد   من  التأطير  نقائص  تماشيً و ،  تخفيف  التكوين،  نوعية  تحسين  أجل  ضمان  من  متطلبات  مع  ا 
هذ  ويندرج  إطار  النوعية،  في  المشروع  والتعليما  للتكوين  جديدة  طرائق  مراحل    إدماج  عبر   ،  ، ثالث 

وفي   ة للمتعلمين،داد المتزايد المتصاص األع،    نولوجيا كالمحاضرات المرئية  استعمال التك   يتقدمها مرحلة
، التعلم عبر الخط    وهو    " ،واب لا"  جية الحديثة خاصةاعتماد التكنولوجيات البيداغو تم    :  المرحلة الثانية

أما   المتوسط،  المدى  على  النوعية  ضمان  تحقيق  قصد  ااوذلك  التكامل،   مرحلةفهي    :   لثالثةلمرحلة 
بواسطة قناة المعرفة، التي يتعدى مجال استعمالها واالستفادة ،    نظام التعليم عن بعد  تم تفعيل  وخاللها  

 .  (1)جامعي  منها بكثير النطاق ال
وني موزعة  اإللكتر ا على شبكة منصة للمحاضرات المرئية والتعليم  حاليً   اإللكتروني  رتكز التعليم  ا  د قل     

 ريق الشبكة الوطنية للبحث ، والدخول إلى هذه الشبكة ممكن عن طمؤسسات التعليم العاليعلى غالبية  
»ARN« ن واحد، في حين أن الستقبال في آسال واا لإلر ًً مؤسسة للتعليم العالي موقع 13)) كانت ، حيث

استقبال،  كانت  مؤسسة أخرى    64 )) التعليم  حيث غطى  موقع  بعد   مشروع  التعليم  كل    عن  مؤسسات 
 اإلسالمية بقسنطينة .  القادر للعلومة األمير عبد التراب الوطني، منها جامع عالي المنتشرة عبرال

لمنظومة تعليمية معلوماتية جامعية ،  ث العلمي ، قد أسست  وبذلك تكون وزارة التعليم العالي والبح      
 .(1)قيقية اللبنة األساسية النطالقة ح وبذلت ما يمكن أن يشكل

، ها تشهد في الوقت الراهن  أن  غير،    كثير من الجامعات الجزائريةفي    قبطء وتيرة التطبين  بالرغم مو  
،  و  الوتيرة  تسريع  فرضت  التي  كورونا  جائحة  ملفتً   -هد نش  -بسبب  لتسارعا  التكوين  لنظا  حيث  من  ر 

لكتروني   يم اإليبين أن استخدام التعلا ما  ، و هذ   مي  قوالتأطير والتدريب على استعمال وسائل التعليم الر 
ى إعداد البنية التحتية ، تهيئة الكوادر البشرية ، كما  عمل علبدأ الهدف تسعى له ، حيث هو بمثابة غاية و 

المعلومات في جميع مواقع الكليات  ومراكز الحوسبة و   نترنت ألا بخطوط    ات يد الجامععمدت الدولة إلى تزو 
توفر لء هيئة التدريس و الطلبة ،  ا بين أعضاضعيفً  إال أن التواصل مازال  على الرغم من ذلك كلهولكن  ،  

هيئة  نترنت في كل وقت و بشكل يشجع على الدراسة ، فمازال كثير من أعضاء  األلمقررات على  محتوى ا
يعتمدو  تقديمالتدريس  التقليدي في  التعليم  و   ن  يستدعي معرفة  المحاضرات  للتعليم ،وهذا  الدروس كطريقة 

   . امعات الجزائريةن التعليم في الجع استخدام هذا النوع م واق
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فاعلية         اإللكتروني    ةمنصإن  للتخالتعليم  بالنسبة  التخصصات  جلّية  من  أكثر  العلمية  صصات 
ون إلى مدوناتهم  ى وضع الدروس على المنصة، بل يلجؤ من األساتذة عل  والمالحظ عزوف كثير  األدبية ،

 .  (1) المجال.في هذا  ة لضعف تكوينهمالجامع عق من مو الخاصة بدالً 

  :(  MOODELدل  ، ني ) مو التعليم االلكترو  التعريف بمنصة -2

التعلم اإللكتروني من أهم مكونات ال  د تع      ولة  ؤ منظومة متكاملة مسي  فه،  تعلم اإللكترونينظم إدارة 
ال  العملية  إدارة  األ عن  شبكة  عبر  اإللكترونية  النظم  ،  نترنت  تعليمية  تلك  أحد  العملية    ريةاإلداو  في 

نظام   نظام    (  Moodleدل  مو )التعليمية  أو  التعل،   Learning Management Systemsيم  إدارة 
(LMSs)مجاني يتم تحميله على خادم    ،فتوح المصدروهو نظام م  ،ترونية  نظام إدارة المقررات اإللك  ( أو

لتي يتم تحديدها من  ل مستخدم وا ا لصالحية كة منه وفقً ، يمكن للمستخدمين الدخول إليه واالستفاد   شبكة
( للتعامل مع النظام، فمن الممكن  Username, Passwordكل مستخدم )  قبل مدير النظام الذي يمنح 

الفرد،استخدامه بشكل شخ  الطلبة ، كما يمكن أن يخدم جامعة تضم    صي على مستوى    عدد هائل من 
 . ينه على مجتمع من المطور وهو نظام يتطور كل يوم بفضل اعتماد  

للجملة   اختصار  )بيئة    Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environmentهو 
القياسية( التطويرية  الكائنات  موجهة  ت  التعلم  نظام  المص عليم  وهو  مفتوح  تعلحر  وبيئة  افتراضية  در،  م 

بي  ليساعد على توفير  تعليمية  التعلم ، صمم على أسس  إلكترونية، تدعم عملية  الممكن    ئة تعليمية  ومن 
، كما أن  اأن يخدم جامعة تضم أربعين ألف طالبً   بشكل شخصي على مستوى الفرد كما يمكناستخدامه  

لغة سبعين  من  أكثر  يضم  النظام  اللغة  مختلف  موقع  منها  وأكثر ة  العالم.   138))من    العربية  في  دولة 
 مليون مادة (  8) م علم، ويقدم  ون  ملي 1)،5 ى)اإلضافة إلحول العالم، ب   ا مليون طالبً (  7) وتخدم أكثر من  

(1)  . 

تعليمصمم على    فقد        إنشاء  ،  ية  أسس  إلكترونية وإمكانية  تعليمية  بيئة  توفير  ليساعد األستاذ على 
يمكن المتعلمين من الوصول إلى مقرراتهم الدراسية المتاحة    هولةكل يسر وسخاص به ب  صميم موقعتو 

التعّلم (، أو أنظمة إدارة n fإدارة الفصل )ام، معروف كذلك بنظام من األنشطة داخل النظ وممارسة العديد 
(ietأو بيئة التعّلم االفتراضية ، ) (1 ). 

 LCMS-Learning Content Management Systemتعليم ات المحتويأحد أنظمة إدارة    فهو    
التعليم     إدارة  أنظمة  أحد  إلى  إضا  LMS-Learning Management Systemوكذلك  أحد فة   أنه 

 e -Learning Platformلكتروني  منصات التعليم اإل
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 Martinيوجماس فكرة وتطوير عالم الكمبيوتر والمربى مارتين د   يه"  دل  و ما  فإن منصة "  تاريخيً      
Dougiamas   دارة  إن كل النظم الخاصة بأستراليا. بدأ تفكيره في هذا النظام حينما وجد  إ  -بجامعة برز

تكال  ذات  بعملهاالمحتوى  ويقوم  باهظة  ال  يف  تعليمية    مهندسون  خبرات  وجد  يمتلكون  من أولهذا  نه 
في  ،    ي الضرور  والتقنية  التعليمية  خبراته  الم  ةإلدار نظام    إنشاءتوظيف  مفتوح  ويعنى  ،  صدر  المحتوى 
ألي متاح للجميع يمكن  الكود المستخدم في عملة    نوإتاحته للجميع  إلى  إضافة  إل اب  أنهالمصدر  مفتوح  

استخدامه تم نشره ألول مرة في    ،2002  ت  و أ  20))منه في    ا وأطلق إصدارً (    (open source  فرد 
 .   2008و ماي

التعليم اإللكتروني، بتسريع    ىتعليم، إلقليدي للسلوب التل من األحوّ قوم على التتالنظام  هذا  فكرة    إن      
 دة القصوى من الموارد. عمليات التعليم، ورفع جودتها، واالستفا

له من معلومات. يكون  م من خالل ما يقدم  تقوم فلسفة مودل على أن المعرفة تنبني في عقل المتعل    
   .( 1) و مؤهالتهفه من خالل تجاربه المتعلم  يبني معار  هو خلق بيئة بيداغوجية تجعل مندور المكون 

 مودل: نظام   مميزات  -3
 . والطالب  لألستاذ   هل استخدامه  سهل التنصيب والتكيف مما يس ✓
 جات.ليفات املنجزة على املوقع وحتديد املهام والدر إدارة حمتوى املقرر، والسماح للطلبة برفع التك ✓
 ونية للتعلم الذايت. ختزين وتسليم املقررات اإللكت  ✓
 الفصول الدراسية ، وتسجيل نتائج التقييم، وتقدمي تقارير لإلدارة.إدارة   ✓
, ا النظام منها: ملفن املصادر إىل هذ من إضافة عدة أنواع م  ر البياانت : حيث ميكندعم تعدد مصاد  ✓

 نتنت, صفحة, سكورم. رابط على األ
للب ✓ مستودعات  عدة  من  بياانت  إضافة  النظام  منها:يدعم  احلقيبة جوجل,    تطبيقات  ياانت  نظام 

 .   Alfresco  –, الفريسكو  Mahara , Flickr, Youtube  –   ت اإللكتونية مهارا
ابلتعديل   ت من طرف اثلث يسمح للتطبيقاو يؤمن نظام املودل بروتوكول    جمة التطبيقات: توفري واجهة بر  ✓

 على الوظائف األساسية يف النظام. 
 قابل للتطوير من قبل مطورين آخرين.   نظام أي أن النظامإمكانية تطوير تصاميم لل ✓
 .   (1)  العاملية  SCORMيدعم النظام معايري سكورم   ✓

 دل: عيوب نظام مو   -4

الشركات  ىا للعمل يف مستو جوجل ليس جاهز  ام نظ أننظمة مفتوحة املصدر ابلتبعية،  دل، واألنظام مو  و قد نتم  رىي
 ميزات بعض امل  يفتقر إىلنه  أل Enterprise-levelواملنظمات األضخم  
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 دارة املوارد البشرية.إبنظام     دلال ميكن ربط املو  ✓
 ملتقدمة. مة التعليم املعقدة وانظأدعم بعض  ال ميكن للمودل   ✓
 دل. ونظام الطلبة داخل املو   الب، الط  بربط جيد ما بني نظام إدارة دل  ال يقوم املو  ✓
  .  (2)يف عمل النظام   ءالبط ✓

 

  .واقع وتقييم،   ادر للعلوم اإلسالميةقاألمير عبد الجامعة بم يلفي دعم التع دل "و م  منصة " دور ا :ثالث  
 جامعة : دل " على مستوى ال"مو   نبذة عن تفعيل منصة -1

ذات طــابع إداري تتمتع  ، اإلسالمية كمؤسسة عمومية تم إنشاء جامعة األمير عبد القادر للعلوم       
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بموجب  المالي وتخضع لوصاية بالشخصية المعنوية واالستقالل 

 :ث كليات ، وتضم ثال1984 أوت 4  الصادر بتاريخ 182 /84المرسوم الرئاسي رقم 
لدعوة واإلعالم  نة، العقيدة ومقارنة األديان، ا: تضم ثالثة أقسام: الكتاب والس كلية أصول الدين -

 .واالتصال

 .اإلدارةلشريعة والقانون، الفقه وأصوله، االقتصاد و تضم ثالثة أقسام: ا لية الشريعة واالقتصاد:ك -
 .اللغة العربية، اللغات والترجمة ريخ،التا:  ضم ثالثة أقساملية اآلداب والحضارة اإلسالمية: تك -
اإلسهام في تطوير البحث العلمي وتنمية الروح  ، مع ا يتماشى مع متطلبات العصرعلميً   الطلبة تأهيل
،  وخارجها جزائرلاالعناية بالتراث اإلسالمي في و  ، دراسات واألبحاث اإلسالميةية ونشر المعارف والالعلم

التربية   الطاعات إلى مختلف  ، وتوجيههم تكوين إطارات ال سيما المتخصصة في العلوم اإلسالميةو 
 .ة والعدلالوطنية والشؤون الدينية واألوقاف، واالتصال والثقاف

، إلى أخرى من كلية  تختلف    طبيعة التقديم والتكوين والتقييم  فإن    معةيم اإللكتروني في الجاالتعلواقع  أما  
لتبني    في االستعدادات   تظهرا ،  ترجع لألستاذ والطالب أساسً   وذلك لعدة اعتبارات ،  بل من قسم إلى آخر

ي المحاضرات الجاهزة، ألنه يرغب ف، قلة رغبة الطالب في هذا النوع من التعلم  فالمالحظ  الفكرة أصالة ،  
ل جهد من طرف الطالب الذي يكتفي فقط ذ بحيث أن هذه األخيرة تتميز بعدم  ية بويفضل الطريقة التقليد 

 .لتقليديلكونهم من جيل التعليم انوع من التعليم ا البهذ  بعض األساتذة اهتماموكذا قلة ، بالتلقي
 

 :قات إنجاح التحول الرقمي و مع  -2
اإلنصا      من  إر ليس  توافر  بعدم  القول  التعف  مشروع  إلنجاح  يمكن  ادة  ما  وهذا  اإللكتروني   ليم 

ر أّن  غي،  جامعة األمير عبد القادر    على مستوى   اإلطار  ته من خالل الجهود  المبذولة في هذامعاين 
 يصطدم بجملة من العوائق منها:  اف المنشودةتحقيق األهد 

 : قات التقنيةو المع -أ
تشغيل   - والتي  صعوبات ومشكالت   ، اآللي  العالحاسب  هذه  تصاحب  ما  تكملة    ،  ملية عادة 

 لعمل األستاذ .

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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، وذلك بسبب فجائية التطبيق بحلول   الستقبال مثل هذه التقنية  ة لجامعالتحتية لنية  الب  نص  -
 . جائحة كورونا 

االتصال  البن ضعف   - لشبكات  التحتية  كل  ية  غرار  على  اإلسالمية  الجامعة  مستوى  على 
 . جامعات الوطن 

تجدهم ال  من الطلبة   من األحيان ، حتى أّن الكثير    وتذبذبه في كثيرتدفق األنترنت    نقص  -
 مما يؤدي إلى  عدم تكافؤ الفرص في التعليم . ، نترنت تعملون األيس

قتابعالم  قلة - والتنسيق من  لتطبية  العليا  السلطات  إدارة بل  المستوى  على  الرقمنة   ق مشروع 
  الجامعة

صين في هذا المجالبسبب قّلة ، م بشكل دائ   تحيينهوعدم   ةضعف موقع الجامع -  .  متخصِّ

 :    ةلبشريقات او المع -ب 
 والموظفين .ذة بين الطلبة واألساتى فئة واسعة من المستخدمين غياب الثقافة الرقمية لد  -
اء فجائيته بسبب كورونا دون تلقي أي تكوينات مسبقة تعداد للتحول الرقمي ، جرّ االسضعف   -

 قنية الحديثة .بية في مجال الت الدورات التدري صعوبة ، مع 
و  - األستاذ  وعي  اهتمقلة  بهذاقلة  نظرً   امه  التعليم  من  طرف  النوع  من  االهتمام  لنقص  ا 

 .لتعليم التقليديالمسؤولين لكونهم من جيل ا 
هذا  ة  قل - في  الطالب  ل  رغبة  ويفضِّ الجاهزة،  المحاضرات  في  يرغب  ألنه  التعلم  من  النوع 

  .(1) الطالب الذي يكتفي فقط بالتلقي ز بعدم بذل جهد من طرفة التقليدية التي تتميالطريق
ظفين  لمو والخوف الذي يمتلك بعض األساتذة  وا  ،هذا النظام  ضعف المعرفة الكافية بتقنيات   -

قلة المعرفة الحاسوبية لدى اإلداريين الذين يتولون متابعة  هذه ه ، إضافة إلى   عند استعمال
فة  ية يركز على التكوين للموظفين في كاألساسي للوظيفة العموم،  لذلك نجد القانون ا التقنية

 . (1) القطاعات 

  :سالميةلعلوم اإلالقادر لبجامعة األمير عبدمتطلبات تفعيل التعليم اإللكتروني    -3
األستاذ    :هي أركان ثالثة من تكون ت  أن العملية التعليمية التعليم بحقل والمختصون  الباحثون  يجمع  

هو  ،و  عرفة،لموا ،  والطالب  المثلث  تكامل  ،    المعاصرة التعليمية العملية في الرحى قطب هذا  وألجل 
 :   قلى في تحيوالذي يتج تدارك النص البد من بجامعتنا ا  الخدمة التعليمية إلكترونيً 

د ، حيث تشهة التعليمية وهو اللبنة األساسية في العملي ا وفّعاالً وهذا العنصر مهم جدً :  تقنيةمتطلبات  -أ
 خالل توفير:وذلك من للجانب التقني والمسمى بمركز الحسابات ا تطويرً  الجامعة
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عة تقتني  رت الجام، حيث صا الحاسوب  أجهزة  بها ويقصد :  : HARD WORE الحاسوب عتاد -
األجهزة  أح أجل  سن  و الصيانة وتكاليف المستمر التطوير تكاليف توفيرمن   العتاد  واكبةم ، 

  .عةالمتسار  البرمجية ورات للتط
 أنظمة إلكترونية و ترونية إلى إدارةالخدمة التعليمية اإللك   تحتاج:  : SOF WOR البرمجيات -

 هذا في الحاصلة ورات والتط تزامنا آلخر ت من وق األنظمة هذه تطوير حيث صار يتمبرمجية،  
 .للمتلقي المقدمة والخدمات  يتوافق وما المجال

 األهم هو د يع العنصر  هذا لعل:    : COMMUNICATION NETWORK االتصال شبكات -
 تنظم الحاسبات  من مجموعة تتضمن وهيلكتروني ،إ تعليم    يوجد  ال فبدونه تقنية  ال  الناحية من
 . المعلومات  وتبادل نقل  هاخدميلمست يمكن صال بحيث تا  بخطوط وترتبط امعً 

 يمثلون  الذين ن و المختصو  الخبراء هنا والمقصود : : KMONLEGE WORKY المعرفة صناع -
ظة  اإللكتروني   التعليم   لمنظومة والوظيفية اإلنسانية البنية ف عدد من اإلطارات الشابة  ، حيث و 

 والمتمكنة في مجال االختصاص . 
 إدارية : و شرية  متطلبات ب -ب

لعملية ل النجاح تحقيق في لاعالف األثر له يكون  أن يمكن التي الموارد  أهم من البشري  المورد  د يع   
هذا المجال     فيأصاًل   تمكنون م   األساتذة المتمكنون من العملية التعليمية ، وهم  هنا  ونعني،   التعليمية  

لألساتذة بالنسبة  نشهده  ما  يخضعو   الجدد   وهذا  بحيث  خال،  األول  ن  عامهم  لدو ل  التدريس  رة  من 
م من  ياز امتحان يثبت تمكنه مناصبهم إال بعد اجت   تولون ة في التعليم الرقمي ، وال يواصلتتكوينية م 

ا لهم من مواكبة المستجدات لكل األساتذة تمكينً ، هذا إضافة إلى دورات تكوينية منتظمة   التقنية  هذه  
 .  

 ّوتدريب  تعليم  ا إلىاسً مية بشكل كبير ، وتنصرف أسلعملية التعليتدعم افإنها  اإلدارية  المتطلبات  أما  
 مع الطالب واألستاذ .  رة مباشرةتبارهم المتعاملين بصو في المصالح البيداغوجية باع  العاملين

 
 الحديثة: ة التعليم عبر الوسائط سبل تطوير وتحسين جود -4

لتي ال غنى عنها، بعضها ذو طابع  مات اجملة من المقو  ال بد من توافرهذه العملية التعليمية لنجاح      
 التشريعي. ذو طابع تنظيمي، دون إهمال الجانب وبعضها  ي وتقني، فن

بنية   - البريد    تحتية توفير  وزارة  عاتق  على  يقع  حيث  لالّتصاالت:  اإلعالم  متطورة  وتكنولوجيا 
 جامعة  .على مستوى ال  وضمان وجود شبكة اتصاالت متطورة واالّتصال توفير

 نترنت باعتبارها تشكل اللبنة األساسية في التدريس عن بعد . لشبكة األفق العالي توفير التد  -
من    اكبيرً   ا إذا كان جانبً   تعليم إلكتروني   يمكن الحديث عن  ث ال حي  إتاحة الحاسب اآللي ضرورة   -

 .ال يمتلك جهاز كمبيوتر الطلبة
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لتطوير   - لمستمر  التقنية  المرافقة  تواأل  لطلبةهيئات  والبحث ع ساتذة مهمتها   ، الصعوبات  ن  ذليل 
 . بأول  عملية التعليمية أوالً لأطراف ل يوجههامشكالت التي لالحلول ل

الخبرات  - لتعز   تبادل  ،  العلمية  التعليمية   العملية  التشاركي في  النهج  االستفادة من  يز  من خالل 
 ة في هذا المجال . تجارب الجامعات الرائد 

التعلترسي - ثقافة  مخ  المستدام  خاليم  ثقافة    لن  زرع  و  بعد  عن  التعليم  بأهمية  الطلبة  تحسيس 
 التفاعل االفتراضي .  

 يم عن بعد وتسهيل الولوج إليها.نصة التعلالتي تواجه م التقنية معالجة المشاكل -
معرفية بشكل  التكنولوجية ، حتى يتمكنوا من تعديل المحتويات ال ساتذة للتطورات ضرورة مواكبة األ -

  مر.مست
 .  من الوسائط التعليمية المبتكرة  دل " والسعي للتنويعلمتجددة منصة "مو لميزات اادة من ااالستف  -
 لطة ( . تراعي المقاربات التعليمية الجديدة ) المخت  لمية المختلطةبالمناهج الع  االهتمامضرورة  -
 . (1)االستفادة من وسائل التواصل االجتماعي لتقريب الطالب باألستاذ  -

 خاتمة :  لا  
  نتائج: ال أوال

لذي صاحب مجتمع  وجي اا للتطور التكنولا طبيعيً ا وامتدادً ا ملموسً التعليم اإللكتروني أضحى واقعً  ✓
 ت العملية التعليمية .استخدام تكنولوجيا المعلومات يمّكن من تذليل عقبا نإة، و المعرف

مسعً  ✓ تشكل  اإللكتروني   التعليم  مهمً منصات  تطويرا  طريق  في  العالي  ا  ب  التعليم  كفاءة  ،  زيادة 
 جودة التعليم المرجوة .   األستاذ والطالب وتحصيل

ال ✓ الجهود  من  الوصمبذولبالرغم  الوزارة  قبل  من  الجامعة  ية  ة  شؤون  على  القائمين  لتجسيد وكذا 
عديد المكاسب إال م اإللكتروني ، وعلى الرغم من تحقيق  ة لمشروع تجسيد التعلي األهداف المسطر 

   .بدايته بل ما زلنا في زال طوياًل لمشوار الأّن ا
اتذة سواألموظفين ،  والبة ،  طلال-  ذهنيات   ي تحديات على مستوى النتقال الرقمي ها  تحديات إّن   ✓

الوعي بحتمية    يرجع إلى ضرورةر ذلك  تحتية، وتفسيال بنى  ال  تحدي على مستوى قبل أن يكون    -
طاع  قسعة من المنتسبين لمترسخ لدى فئات وار  غيالذي يعد  التحول  إلى هذا النمط من التعليم  

 . التعليم العالي
التعليم اإل ✓ تسخير  إلى  مل، يحتاج  ستراتيجي متكاإع وطني  ر مشرو لكتروني في الجزائإّن مشروع 

والولوج إلى عالم  هيل الكادر البشري لمواكبة ثورة المعلومات  بنية تحتية تقنية ومعلوماتية ، مع تأ 
 .  المعرفة
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 التوصيات  ا : ثاني  

نترنت مع  تحسين جودة األالتحتية المتعلقة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال    ير البنيةضرورة تطو  ✓
 التدفق العالي.  ذات 

الالكو   تأهيل ✓ وتكنولوجيا  واالتصال  اإلعالم  مجال  في  البشرية  دورات ادر  خالل  من  معلومات 
 تكوينية. 

 يمية. وار التعلكافة األط إدخال تكنولوجيات اإلعالم في المناهج الدراسية في ✓
 

 : قائمة المراجع 
ي، مجلة  امه في التعليم الجامعبراهيم محمد أبو عقل، واقع التعليم اإللكتروني و معيقات استخد إ .1

 .  2014ةجويلي، 8لألبحاث و الدراسات، العدد جامعة فلسطين 
ر ، مؤسسة الوراق للنشن عبد المولى ، الدراسات االجتماعية والتعليم اإللكتروني أسامة عبد الرحم .2

 .2014ن ،عمان  ،  والتوزيع ، األرد 
 ني للحاسوب في التعليم ر الملتقى الوطني الثا بغدادي خيرة ، تجربة التعليم اإللكتروني في الجزائ .3

 .2014 لجزائر ، مارس، الة قاصدي مرباح، ور قالعالي ،جامعة 
الجوال .4 والتعليم  اإللكتروني  التعليم   ، عبدالحميد   ، العلمي  بسيوني  الكتب  دار  للنشر  ,  والتوزيع  ة 

 .2007القاهرة ، 
5.   ، الحالية  ابلبكاي  التحوالت  ظل  في  اإللكتروني  المستلتعليم  مدابلية  ق والرهانات  ض،  من  خلة 

 2015مارس18 ، 17، 16ليجي ، ي المجتمع الخايا التنمية فصالمؤتمر الدولي حول التربية و 
.  

مع .6 برنامج  فاعلية  مازن.  عثمان  بنظام  دحالن،  األساسي  ساب  إلك  Moodleزز  التعليم  طلبة 
التربية    ستير. كليةرسالة ماج  ،ط اليومي للدروس واتجاهاتهم نحوهبجامعة األزهر مهارات التخطي

   .2012فلسطين، ،غزة ،امعة األزهرج
، دار  1والتعليم اإللكتروني ، ط  وسى سرحان ، تكنولوجيا التعليم  تيتية ، عمر مدالل ملحسن أس .7

 .ردن مان ، األللنشر ، ع وائل
اإلع .8 اإلدارة  دور  الكريم،  عبد  الواليااشور  في  العمومية  الخدمة  ترشيد  في  المتحدة  لكترونية  ت 

و  ماجست األمريكية  مذكرة   ، الالجزائر  والعالقات  السياسية  العلوم  في  الحقوق  ير  كلية   ، دولية 
 . 2010/ 2009طينة ، السنة الجامعية ية ، جامعة منتوري، قسنوالعلوم السياس

العا .9 أعبد  حسن  الطي  اإللكتروني  التعليم   ، خطوة  ، بو  اإلنتاج    ، التصميم   ، النظرية   ، رمي 
 .2009ديدة للنشر ،رية،  دار الجامعة الجاإلسكند 
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ائده ، عوائه ،  يم اإللكتروني ، مفهومه ، خصائصه  ، فو عبد هللا بن عبد العزيز الموسى ، التعل .10
 .2002أوت ، 17 ، 16ة الملك سعود ، رسة المستقبل ، جامعورقة عمل مقدمة إلى ندوة مد 

التعليم المفتوح  تروني في تحقيق أهداف  ية التعليم اإللك مسماعيل ، دور تنإالعجب محمد العجب   .11
ريل  بأ23   -21ني ، مدارس الملك فيصل السعودية ،ورقة عمل مقدمة لندوة التعليم اإللكترو ،  
،2003 . 

(  Moodle لد مو اإللكتروني ) ال عهود الصائغ ، نظام التعليم  .12
//:sites.google.com/site/ohoodalsaigh/home/nzam-altlym-mwwdlmoodel 

 . 5\10\2021: الزيارة تاريح  .13
اإل .14 التعليم   ، محمد  إيمان  مدخل  الغراب  التدريلكتروني  التقإلى  غير  المنطس  العربية  قليدي،  ة 

 .، القاهرة  2003للتنمية اإلدارية ، 
إبراه  .15 الراشد  فارس  التعليميم  ورقة  ،   ، وطموح  واقع  التعليم    اإللكتروني  لندوة  مقدمة  عمل 

   .2003ل ،ير بأ 23  -21السعودية ، اإللكتروني ، مدارس الملك فيصل
ت في النظرية التعليم اإللكتروني مستحدثا  إسماعيل عبد الرؤوف ، محمد ، ،فارس نجالء محمد   .16

   .2017اهرة ،ق، عالم الكتب ، ال واإلستراتيجية
محم .17 عوض  اإلمحمد  ثغرات   ، مو د  لنظام  البيانات  واعد  في  جامعة  دخال  في  المستخدم  دل 

   .5،2016، المجلد 10د ، العد  طينية للتعليم المفتوحمايتها ، المجلة الفلسالسودان المفتوحة وح
ري ، إطالق مشروع التعليم عن بعد عبر مؤسسات التعليم العالي ، جريدة النهار  م معممري   - .18

  ، الين  ا   www.ennaharonline.com،  2013  نوفمبر  4أون  تاريخ   لزيارة   ، 
   .2021أكتوبر 5

اإللك .19 للتعليم  التربوية  األسس   ، المالح  الكريم  عبد  ط  محمد   ، الثقافة 2021  ،1تروني  دار   ،
 للنشر والتوزيع ، عمان األردن  

الهادي، .20 عبد  اإللكتر   محمد  اإللونيالمدرسة  التعليم  مجلة  المستقبل،  مدرسة  العدد  ة  ، 5كتروني، 
 المنصورة.وني بجامعة ، وحدة التعليم اإللكتر 2010مارس 

21. ، لموشي  مؤسإنايلي  في  اإللكترونية  اإلدارة  تفعيل  ، سترايجية  الجزائر  في  العالي  التعليم  سات 
 .  2020خبر إيكوفيما ، جامعة سكيكدة ،منشورات م

فحد  .22 مازن.  عثمان  بنالن،  معزز  برنامج  األساسي    Moodleظام  اعلية  التعليم  طلبة  إلكساب 
كلية التربية    ، رسالة ماجستير  ،تجاهاتهم نحوهط اليومي للدروس واخطيبجامعة األزهر مهارات الت

   .2012فلسطين، ،غزة ،جامعة األزهر

 
 

http://www.ennaharonline.com/
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تحقيق  الليبية ل المؤسسات الصناعيةاالدارة البيئية في   تطبيق ومعوقات واقع 
 تدامة نمية المسالت

  د.فوزي محمود الالفي الحسومي
 للعلوم والتقنية المعهد العالي 

 : خص لملا
عية الليبية لتحقيق  ارة البيئية في المؤسسات الصنا واقع ومعوقات تطبيق االد علي  هدفت الدراسة التعرف  

استخدمت    ,  الليبية   بالمؤسسات الصناعية  التعرف علي معوقات تطبيق االدارة البيئية ,    مستدامةالتنمية ال
التحليلي الوصفي  المنهج  نتائ   الدراسة  عدة  الي  الدراسة  وتوصلت   ,  : اهمها  كبيرة  ج  مالية  اعباء  يوجد 

,    ة من المخلفات الصناعية في صناعات اخري ستفاد يتم اال, ال    ت البيئية للمؤسسةللتعامل مع المخلفا
تطبيق االدارة  ل  معوقات هناك    هان,    يةاعية الليبية في المؤسسات الصنهناك قصور في تطبيق االدارة البيئ 
  صناعات اخري يتم االستفادة من المخلفات الصناعية في  ال    هان,    بيةالبيئية في المؤسسات الصناعية اللي

تساه ,   ال  البعالمؤسسة  تحقيق  في  للتنمية  م  البيئي  من  المستدامة  د  مجموعة  إلي  الدراسة  وخلصت   ,
مخلفات المؤسسات  شروعات صناعية تعمل علي اعادة تدوير  م  كون هناكيجب ان تات اهمها :  التوصي

يالت الجمركية في مجال  توفير المساعدات المالية والتسه   و  ات الصناعية المؤسس  يجب دعم,    الصناعية
 .  لتحقيق التنمية المستدامةعلي االيزو  لبيئة وتسهيل االجراءات للحصولحماية ا

 المؤسسات الصناعية , التنمية المستدامة , ليبيا .البيئة , االدارة  :لمفتاحية الكلمات ا
 

 :   المقدمة
التلوث ي في المؤسسات من اجل الحد من  من النظم المهمة الي يتم االعتماد عليها فرة البيئية  تعتبر االدا

ما يساهم ئي لدي العاملين , بلداخلية والخارجية في المؤسسات , وزيادة الوعي البي البيئي وتحسين البيئة ا
استهالكها لتحقيق  ة والحد من  ية االنتاجيفي المحافظة علي الموارد الطبيعية والمواد المستخدمة في العمل

 . التنمية المستدامة 
الموارد  اد  استهالك  في  التمادي  البيئيي  التلوث  مخاطر  زيادة  السامة   الي  الغازات  من  تتكون  والتي   ,

والفضالت  القابل  والمضرة  وغير  ماالصلبة  وهو   , للتحلل  طرق    ة  في  التفكير  الي  رشيدة   وأساليب يدفع 
مخ  في  التلوث  للتحكم  واالاطر  قوانين  البيئي  ووضع   , الحراري  طريق  لمع  وإجراءات حتباس  عن  الجته 

 .  في المؤسسات الصناعية  االدارة البيئية
وارد المتاحة بالدول , وترشيد  لسليم والمستدام للمان التنمية المستدامة قضية عالمية تتمثل في االستغالل ا

والطاقات   المواد  التقنيةاستخدام  والتطورات  لد   والثروات  تحتاج  التنمية  فعملية  الطبيعية  ,  الظروف  راسة 
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ات والخارجية , ومواكبة التغيرات والتطور   جتماعية والثقافية , الداخليةوامل السياسية واالقتصادية واالوالع
  ,لتحقيق التنمية المستدامة  .الحديثةالتكنولوجيا التقنية و 

, من خالل المعايير  حقيق التنمية البيئية المستدامة ت لة البيئة والمحافظة عليها  المؤسسات إلي حماي  تحتاج
ال اصبحت  التي  الدولية  التصديريالبيئية  الشروط  اهم  تضعها  و دول   , العالمية  االسواق  من  للعديد  منع  ة 

االهتمام  رضت علي المؤسسات  باإلجراءات البيئية المطلوبة , حيث ف  هاالدول لعدم التزامالتصدير لبعض  
البي  البعد ئية  بنظم اإلدارة  ادماج  الحالية اصبح ضروريا  الظروف  المؤسسات    , وفي ظل  البيئي في هذه 

 دارة البيئية في المؤسسات .ق التنمية المستدامة بواسطة االلتحقي 
ابعادها من خالل التركيز علي البعد  لتنمية المستدامة , وتحسين  مة اهتمام متزايد بالقد شهدت الدول المتقد 

واالهتمام بأبعاد التنمية    اإلجراءات ومعالجة والتعرف علي اسباب التعثر والتركيزالبيئي ووضع الخطط و 
 132ستدامة علي المستوي البعيد . الم
 

 :   دراسةمشكلة ال
من  مشكلة  تعتبر   البيئية  االساسيةالحماية  الصناعية    المسؤوليات  االول    للمؤسسات  المسئول  باعتبارها 

النات المخلفات  نتيجة  البيئة  تلوث  هذه  عن  منتجات  عن  في جة  وضعها  يتم  حيث  المختلفة   المؤسسات 
والخشبية والمعدنية وهو    لورقية والبالستكيةمنها والمتمثلة في النفايات ا  مكبات القمامة وحرقها والتخلص 

يعد   الطبيعيما  للموارد  و هدر  بها  المحيطة  البيئة  علي  وتأثيرها  وندرتها  للدولة  اضرار  ة  من  تسببه  ما 
وا وبيئيةاجتماعية  المس  قتصادية  المؤسسات في  هذه  تحقيق  وعليه يجب اشراك  بما يضمن  البيئية  ؤولية 

المستدام للتنمية  البيئي  االلتز ة  البعد  خالل  من  واالهتم,  البيئة  علي  والمحافظة  التنمية  ام  بمفهوم  ام 
تنحصر  , ومن هنا  بيئيةالدولية واإلصدارات المهنية اللمستدامة والوعي البيئي من خالل االلتزام بالمعايير  ا

التسا االجابة  في  الدراسة  :  مشكلة  التالي  تؤل  ومعوقات  واقع  البيما  االدارة  المؤسسات  طبيق  في  ئية 
 التالية  : تفرع منه التساؤالت يو  ية لتحقيق التنمية المستدامة ؟الصناعية الليب

 الليبية ؟  الصناعية   سات واقع تطبيق االدارة البيئية في تحقيق التنمية المستدامة في المؤسما  -
 ؟  ارة البيئية بالمؤسسات الليبيةما هي المعوقات لتطبيق االد  -
 ؟ للتنمية المستدامة  ابعاد تحقيق ما مدي مساهمة المؤسسات الصناعية الليبية في   -

 
   -: دراسةأهداف ال

علي التعرف  إلي  الدراسة  هذه  المؤسسات    تسعي  في  البيئية  االدارة  تطبيق  ومعوقات  الصناعية واقع 
 -الل األهداف التالية :  وذلك من خالليبية لتحقيق التنمية المستدامة 

 
المستدامة , مجلة  غراض التنمية البيئية كأداة لتوفير معلومات الالزمة لأل نية استخدام تقارير المراجعة, امكا 2010محمود صابر , د , محم 132

 297عدد الثاني , ص التجارة والتمويل , كلية التجارة جامعة طنطا , ال
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 .   علي واقع االدارة البيئية بالمؤسسات الصناعية الليبيةف ر التع -1
 . الليبيةبالمؤسسات الصناعية   بيق االدارة البيئيةالتعرف علي معوقات تط -2
 ليبية لتحقيق التنمية المستدامة لالتوصل الي نتائج وتوصيات تساهم في تطوير المؤسسات ا -3

 

 -:  دراسةأهمية ال
 -تي : تمكن أهمية الدراسة من خالل األ

 .والتنمية المستدامة باإلدارة البيئيةتهتم الدراسة بالتعريف  -1
 تطبيق االدارة البيئية في المؤسسات الصناعية الليبية   عوقات واقع وم التعرف علي تبين الدراسة -2
 مة.لتنمية المستدااليبية في تحقيق المؤسسات الصناعية ال التعرف علي مدي مساهمة -3
بالمؤسسات تحقيق التنمية المستدامة   في  هذه الدراسة ان تساهم    يأمل الباحث أن تضيف نتائج -4

 بليبيا . الصناعية  
 

 :   دراسةمنهج ال
تبيان كأداة لجمع  س االخدم الباحث المنهج الوصفي , المنهج التحليلي ، المنهج التاريخي , واالستعانة بستا 

 اسة .ية التي لها عالقة بموضوع الدر لكتب والدوريات والرسائل العلمالمعلومات , كما استعان الباحث با
 

 حدود الدراسة :  
 . صرمانمدينة الصناعية في  الحدود المكانية : المؤسسات 

 .  2021الحدود الزمنية : فترة اجراء الدراسة بالمؤسسات الصناعية 
 لعاملين بالمؤسسات الصناعية . بشرية : االحدود ال

 

 :  سابقةالدراسات ال
بموضوع الدراسة , وفيما يلي عرض بالدراسات السابقة  سات السابقة ذات الصلة  تناول الباحث بعض الدرا

 : 
)  دراس الواقع    (   2021  ,  وآخرون لعبيدي  ة  بين  الجزائرية  الصناعية  المؤسسات  في  البيئية  االدارة 

ة  ناع ة صاالدارة البيئية بمؤسستبني   معالجة اشكالية واقعهدفت الدراسة إلي  مية المستدامة  ومتطلبات التن
في  ا النوع من االدارة  السلبية علي البيئة , وتبني هده المؤسسة لمثل هد   االسمنت بسطيف نتيجة لآلثار

نهج الوصفي التحليلي  , استخدمت الدراسة الما التنظيمي الذي يساعد علي تحقيق التنمية المستدامة  هيكله
ان المؤسسة محل الي عدة نتائج أهمها  لجمع البيانات , توصلت الدراسة  كما استخدمت االستبانة كأداة    ,

التنظيم هيكلها  ضمن  بيئية  ادارة  تبنت  الو   إال ي  الدراسة  المهمة  تسيير    ئوللمسحيدة  ان  هو  فيها  البيئة 
 مبادئ التنمية المستدامة من خالل ابعادها   إلي تحقيق  انها تسعي  إالالنفايات دون اي تدخل في كميتها ,  
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% بعد ما كان يصل إلي    6ث إلي  , وقد استطاعت تخفيض نسبة التلو االقتصادي والبيئي واالجتماعي  
 % . 400حدود 

( االقتصادية  اال  نظم  (    2017,    عالب  دراسة  المؤسسات  في  تطبيقها  ومعوقات  واقع  البيئية  دارة 
ر ة مدي تنفيذ االجراءات والتدابيعلي الواقع البيئي في الجزائر , معرفلتعرف  اسة الي اهدفت الدر   بالجزائر

المعوقات  اهم  تحديد   , استخد   البيئية   , البيئية  االدارة  نظم  تطبيق  دون  تحول  المنالتي  الدراسة  هج مت 
أ لوصفا نتائج  الي عدة  الدراسة  البيانات , توصلت  المؤسسات  ي والتجريبي , االستبانة كأداة لجمع  همها 

االيزو   علي  المتحصلة  تحمل 14000االقتصادية  هناك   , الشروط  مستوفية  من    للمسؤولية  غير  البيئية 
اهتمام الزبائن    لضغوط الحكومية وعدماهم المعوقات غياب اطرف المؤسسات االقتصادية في الجزائر ,  

 ياب ضغوط الجمعيات البيئية . ونقص الوعي المجتمعي وغ
هدفت الدراسة للتعرف    الصناعية(  اثر االدارة البيئية علي كفاءة المشاريع    2017,    دراسة ) شراف

بني في الوصول الي  الذي يلعبه هذا الت  البيئية في المشاريع الصناعية , والدورلي واقع تطبيق االدارة  ع
,  ت الكفاءة  من  مقبولة  معدالت  بمعدالحقيق  وعالقتها  البيئية  لإلدارة  نظري  اطار  في  تقديم  الكفاءة  ت 

عل الضوء  تسليط   , الصناعية  ضالمشاريع  عل ي  الصناعية  المشاريع  تخلي  االدارية رورة  الممارسات  ي 
و  و القديمة  الجديدة  االساليب  نحو  االتوجه  االدارة  تمثل  اشكاالتي  اهم  احد  اهم  لبيئية  علي  الوقوف   , لها 

سات خاصة الصناعية منها , الوصول الي امام تفعيل انظمة االدارة البيئية في المؤسالعوائق التي تقف  
لمشاريع الصناعية , ا في تحسين معدالت الكفاءة في اهذه الدراسة يمكن االستفادة منهنتائج من خالل  

ة الي عدة انة كأداة لجمع البيانات , توصلت الدراسوالتجريبي , االستب   دراسة المنهج الوصفياستخدمت ال
لحما الدولة  تدخل  ان  أهمها  ومنح  نتائج  البيئية  الجباية  فرض  طريق  عن  البيئة    والتصاريح   د االعتماية 

ال شانه  من  االالبيئية  من  قدمت ثتقليل   , البيئة  علي  الصناعية  للمشاريع  السلبية  العالمية   ار  المنظمة 
بما يساعد المشاريع    لإلدارةطلبات االخري  دارة بيئية فعال يمكن ان يتكامل مع المتلتقييس عناصر نظام ال
الصناعية يتطلب   الحديث للمشاريع البيئيالتوجه  هداف االقتصادية والبيئية , انلصناعية علي تحقيق االا

ومات ظام للمعلان تبني نللتلوث ,    طرق تكنولوجية جديدة تكون اقل احداثا  بإدخال تغيير وسائل االنتاج  
ب مما يزيد من درجة كفاءة االستخدام  البيئية يساعد في اتخاذ القرارات البيئية المناسبة وفي الوقت المناس

. 
دامة البيئية للمؤسسات الصناعية  ي في تحقيق االستمة التدقيق البيئ ( مساه   2021,    دراسة ) فضيلة

حقيق االستدامة البيئية , وباعتبار ان المؤسسات  التدقيق البيئي في ت هدفت الدراسة لمعرفة مدي مساهمة  
التي  الصن المؤسسات  اكبر  للمؤسسا  تؤثراعية  حراري  واحتباس  صناعية  نفايات  من  البيئية  ت علي 

لجانب البيئي للشركة , توصلت الدراسة الي ان معظم  احات المتعلقة باحليل مختلف االفصالصناعية , ت
ظام االدارة البيئية كان تقرير متحفظ الن الشركة لم تحصل علي شهادة  ية باستثناء تقرير ن التقارير ايجاب

ول  ,  14001االيزو   البيئية  والسياسات  االحصائيات  مختلف  عرضت  المالشركة  تعرض  لم  علومات  كن 
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المالالبيئية ض القوائم  بالمن  بالحصيلة السنوية لمختلف المؤشرات ولم تصرح  حدود ية , صرحت الشركة 
 . انبعاتات الغازات المسببة لالحتباس الحراري  المسموح بها من

ن  2013دراسة ) حياة ,   اثر تطبيق  ال (  المؤسسات الصناعية علي استراظام االدارة  تيجية  بيئية في 
نظ  فت هد منتجاتها   االدارة  الدراسة  استراتيجية  ام  علي  تطبيقه  واثر  الصناعية  المؤسسات  في  البيئية 

ناعة االسمنت , باعتباره من بين االدوات المعول عليها في الحد من دراسة حالة مؤسسة ص  منتجاتها مع
التفاعل  وتخفيضها والتقليل منها , هذا    فعالة لتسيير النفايات الصناعية  وكآلية,  اء والتربة  وث الهواء والمتل

تبارات  ي " الذي يراعي االعيعرف " بالمنتج البيئ  منتجات المؤسسة ينتج عنه ما   وإستراتيجيةبين النظام  
البيئي , توصلت ة والتغليف  لبيئية والتعبئالتصميم البيئي والعالمة ا  البيئية في مكوناته وجودته من حيث 

اه نتائج  عدة  الي  بسبب  الدراسة  انه  المؤسس  حداثةمها  وبستبني  للنظام  للتشريعات  ة  احترامها  عدم  بب 
ؤسسة علي تطبيق النظام في جوانب العملية لهوائي , وتركيز الموالقوانين البيئية , فيما يتعلق بالتلوث ا

عد  ل جانب التعديل في خصائص المنتج وفق بج االنظف وإغفانولوجيا االنتااالنتاجية من خالل ادخال تك
 لية ونجاعة منتجها بيئيا .وعدم فعا 14001لي شهادة االيزو  بيئي عكس عدم حصول المؤسسة ع

مدخل لترشيد استهالك الموارد االقتصادية  دارة البيئية ك( استخدام اال  2016  دراسة )شراف و قويدري ,
الصناعية المشاريع  تحالدراهدفت    في  الي  المستدامة  سة  التنمية  البيئية  نظم  ب  باألخذ قيق اهداف  االدارة 

لي ن شانه ان يساهم في تحقيق اهداف التنمية المستدامة , عمن طرف المشاريع الصناعية م المتكاملة  
اخل حلقة الربط بين التشريعات البيئية واليات السوق , التي تعد من اهم المد   بمثابة نظم  تبار ان هده الاع

وزيادة االولويات  تحديد  علي  المشاريع  تساعد  التكال  التي  وتقليل  االستخدام  الي  كفاءة  يؤدي  مما   , يف 
دارة  ات استخدام االالضوء علي الي  دراسة , تسلط الك الموارد االقتصادية للمشاريع الصناعية  ترشيد استهال

اسة الي ان المؤسسة تعمل علي ترشيد  البيئية من اجل ترشيد استهالك الموارد االقتصادية , توصلت الدر 
 د االقتصادية .استهالكها للموار 
ا الدراسة  بالدراساعالقة  :لحالية  السابقة  واق  ت  دراسة  في  السابقة  الدراسات  مع  الدراسة  هذه  ع  تتشابه 

االوقات  ومع البي تطبيق  فيدارة  الليبية  ئية  الصناعية  هذه   المؤسسات  واختلفت  المستدامة  التنمية  تحقيق 
 عينة ومجتمع الدراسة .ان والزمان و لدراسة عن الدراسات السابقة من حيث المكا

 بيئية :  دارة المفهوم اال
التنظيمي   - الهيكل  يتضمن  الذي  الشامل  االداري  النظام  من  جزء  والمسؤوليات لتواهي  خطيط 

اتها ومراجعتها  والعمليات والموارد المتعلقة بتطوير السياسة البيئية وتطبيق  والممارسات واإلجراءات 
  133والحفاظ عليها . 

 
 . 122ص ,  2007, سيرة , عمان , االردن دار الم,  ISO14000بيقات وتط نظم ومتطلبات –ادارة البيئة ,  هللا العزاوي , نجم والنقار , عبد 133
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الصحي  - - التعرف  والتخطيطهي  المتاحة  الموارد  علي  الترشيد    ح  مع  الستغاللها  في  السليم 
ف  كما تحقق االنتاج االنظة افراد المجتمع  صح   علياستهالك الموارد الطبيعية للدولة , والحفاظ  

و  والزراعية  الصناعية  النشاطات  عن  الناتج  التلوث  من  بما والحد  والخدمية  والتجارية  السياحية 
  134ل الحالية والمستقبلية .يضمن رفاهية االجيا

ايعرف - المؤسسات ها  علي  يجب  التي  االدارية  والسياسات  االجراءات  من  مجموعة  بأنها  لباحث 
العمل بها للحفظ علي البيئة والمحافظة علي الموارد البيئة لتحقيق اهداف   المنظمات المختلفة ,و 

 لمستدامة . التنمية ا

اجل وضع وتحقيق اهدافها  من    عليه لتي يمكن للمؤسسة االعتماد  هو احد الطرق العملية ا  األداء البيئي :
اكثر تكون  ان  المؤسسة  وتشجيع   , البيئي  ادائها  مجال  ابتك  في  وأكثر  علي  تنافسية  اكثر  ومسؤولية  ار 

البيئي , يكون باحترام التشريعات والقوانين وتحسين ط الناحية  المستوي  رق االنتاج لتحقيق ايجابيات من 
 135الناحية البيئية. المالية ومن 

مجموعة من الموصفات الخاصة بكيفية عمل المؤسسات في القضاء علي التلوث  ة :البيئي االدارةنظام 
 136مي وقاعدة بيانات من اجل متابعة األداء البيئي . عن طريق وضع نظام رس

 سات الصناعية : اهداف االدارة البيئية في المؤس
 ومنع التلوث فيها . الحفاظ علي البيئة وحمايتها وتطويرها -
 من االخطار الناتجة عن االنشطة واألفعال المضرة بالبيئة .   ة العامةاية الصح حم -
 تنميتها وترشيد استخدامها .بيعية و الموارد الط المحافظة علي -
 ت المختصة بالسالمة البيئية تشجيع المؤسسات في الحصول علي شهادة المطابقة من الجها -
االت الزراعية والعمرانية  ميع المجمية في جمن التخطيط الشامل للتنجعل التخطيط البيئي جزء  -

 والصناعية .  
 االداء البيئي في مجال التصنيع   يني السوق من خالل تحستحسين الميزة التنافسية للمؤسسة ف -
 سواق . اداة مهمة لتمكين المؤسسات من الدخول السريع لأل -
ها وتشجيع  ا وتحسينفظة عليهلشعور بالمسؤولية للمحارفع مستوي الوعي بالقضايا البيئية وترسيخ ا -

  137الجهود التطوعية في المجال البيئي . 
 

 . 3ص  , 2005, المنظمة العربية للتنمية االدارية , مصر ,  املةالبيئية المتك االدارة ,  جالل , سامية سعد 134
 

 الجزائر   -سطيف  مؤسسات االقتصادية ,جامعةم للوبقة , الشريف ,قراءة في دور الدولة لتحسين األداء البيئي المستدا نالعايب , عبد الرحم 135
للبحوث  دمج القرار البيئي في المؤسسة االقتصادية , مجلة االدارة والتنمية  ئية ودورها في , نظام االدارة البي 2018 ,تار , دريد حنانعيواج مخ 136

 . 18, ص   13ع والدراسات , 
, الطبعة العربية   والخدمية لجودة في المنظمات االنتاجيةنظم ادارة ا,  2009,  يم ي حك يوسف , حجيم الطائي , محمد عاصي العجيلي , ليث عل 137

 .  ان , االردني العلمية , عم, دار اليازور
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 :وظائف االدارة البيئية 
 يات حديثة تزيد من كفاءتها . وارد باستخدام تقن ترشيد استخدام الم -
 يعية . البيئي والمحافظة علي الموارد الطب العمل وضع خطط شاملة للحد من التلوث  -
بيئية وزيادة الوعي البيئي  التزامها بالقوانين واللوائح الوضع البيئي للمؤسسة والتأكد من متابعة ال -

 138لدي العاملين . 
 المؤسسات الصناعية :  ارة البيئية فياالد اهمية
 بالتنسيق مع المنظمات المختلفة .تراقب مستويات التلوث وتحديد مدي انتشاره واتخاذ االجراءات  -
 يل . كاليف الرأسمالية وتكاليف التشغ تحقيق وفرات في الت -
 القدرة علي التحكم في التلوث وتحقيق ربحية للمشروع الصناعي .  -

 برامج االنتاج النظيف . تنفيذ ت الخارجية في مشاركة الكفاءا -
 خلية . وضع االرشادات الخاصة بالنظافة العامة وحماية البيئة الدا -
يات في حالة  المشروع الصناعي وتحديد المسؤولة نوعية البيئة في متابعة مصدر التلوث وحماي  -

 139  التقصير.
 معوقات االدارة البيئية : 

 المشاكل البيئية . ادارات متخصصة تعالجضعف في بنية التنظيم وعدم وجود  -
 ضعف المنظمات غير الحكومية المهتمة بالبيئة .  -
ت والوسائل  ت والتوجهات واألدواصة لوضع السياسا ت البشرية المتخصعدم توفر الكفاءا -

 تنفيذ .البيئية واإلجراءات الي حيز ال والمقاييس والمعايير
 القرار البيئي . نقص المعلومات التي يعتمد عليها في صناعة  -
 لتخطيط البيئي . ب اغيا -
درتها وفاعليتها للتعامل مع  النقص في االمكانيات المالية المخصصة للمشروعات البيئية وعدم ق -

  140ية .لفات والمشاكل البيئالمخ
 فوائد االدارة البيئية : 

 تحسين استخدام وتوظيف راس المال . -
 تسهيل الحصول علي التصاريح والتراخيص . -
 ية والحد من الحوادث .السالمة المهنلصحة و ضمان ا -

 
 75والممارسات , منشورات المنظمة العربية للتنمية االدارية , القاهرة, ص مبادئ , االدارة البيئية : ال2003, صالح , نادية حمادي  138
 .  523مة العربية للتنمية االدارية , مصر , ص , المنظ ة البيئية المتكاملةاالدار  ,  2005مية سعد , , ساجالل  139
,  استهالك الموارد االقتصادية في المشاريع الصناعية استخدام االدارة البيئية كمدخل لترشيد2016راهيمي و قويدري , محمد, شراف , ب 140

 .  44ص,  15صادية والقانونية , ع , قسم العلوم االقت سانيةاإلنواالكاديمية للدراسات االجتماعية 
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 الحفاظ علي عالقات جيدة مع المجتمع .  -
 . كة في الحلول البيئية تشجيع التطوير والمشار  -
 اد والطاقة .الحفاظ علي المدخالت من المو  -
 141سوقية .ة وتحسين الحصة التعزيز صورة المؤسس -

 
 المؤسسات الصناعية باإلدارة البيئية :  اهتمام  دوافع
نتيجة للتغيرات والتعقيدات والمنافسة الشديدة والقيود المفروضة علي    :  متطلبات سوق التصدير -

االسو  لدخول  دولية  وقياسات  بمواصفات ومعايير  الصناعية  يجعل المؤسسات  , مما  العالمية  اق 
 تصدير منتجاتها للخارج .  سسات تقوم بأتباعها حتى تتمكن منهده المؤ 

ت التي تقوم الدول بوضعها وتعديلها وفق التغيرات  ساتعمل السيا  للوائ  :االلتزام بالتشريعات وا -
تحقيق االلتزام  , باستخدام اساليب المراقبة والسيطرة والمتابعة المستمرة من اجل  في المجال البيئي  

 جيال المستقبلية . البيئي لصالح اال
- : المحلية  االسواق  في  بش  المنافسة  يرتبط  المحلية  المؤسسات  انجاح  بالمستهلك  كبير  ي  لذ كل 

 يفرض علي المؤسسات متابعة التوجهات والتغيرات التي يحتاجها المستهلك . 
عية ومقاطعتها في التعامل  ساهم في الضغط علي المؤسسات الصنا   زيادة الوعي االجتماعي : -

 ن اجل حماية البيئة من التلوث .معها م
تحقيق العوائد المالية   ليالسياسات الصناعية ايساهم دمج البعد البيئي في    االعتبارات المالية : -

  الكبيرة للمؤسسات الصناعية نتيجة االعتماد علي التوجه البيئي في صناعتها الحالية والمستقبلية . 
142 

 ر المشاكل البيئية : اسباب ظهو 
لطبيعة رد البيئية كالماء والهواء وابالبيئة عن تلويثها , حيث ان تلوث الموا  فة المتعلقةاهمال التكل -

ارجية يتحملها المجتمع , حيث انها موارد تستهلك في العمليات االنتاجية او  خ تعتبر تكاليف
 اليف عوامل االنتاج  مثلها مثل تكالخدمية , وعليه يجب تحميلها كتكاليف داخلية 

جوانب االجتماعية واألخالقية  تمام بالجوانب الفنية واالقتصادية علي الات علي االهتعمل المؤسس -
مزيد من االنتاج والتسويق واالستهالك دون االهتمام بمصادر الموارد  ي والبيئية , وتسعي ال

 وخصائصها دون النظر في مخلفات المنتجات االستهالكية . 

 
وق والعلوم االنسانية , مج قالبيئية كالية لتحسين األداء البيئي للمؤسسة االقتصادية , مجلة الحيدة , االدارة بن الطاهر , محمد لمين وشعبان , رش 141

 .  30,  2021,  3, ع 14
 82, ص  3200لتنمية االدارية , مصر , , بحوث المنظمة العربية لئية صالح , نادية حمدي , االدارة البي 142



 م 2022 السابعةالسنة   من لاألوالنصف  من  13مجلة )البحوث العلمية( العدد 

114 
 

ي عائد متجدد يلة االجل دون التفكير والعمل علصالح قصيرة االجل علي المصالح طو النظر للم -
 . ومستمر

يعية الغير متجددة ساهم في زيادة حده التلوث  طبلي استنفاد موارد الاستخدام التكنولوجيا ادي ا -
 وثقب االوزون وظاهرة الدفء الحراري .

 .  المنة النظيفة لبيئة خضراء نظيفةاغلب المؤسسات ال تهتم بالتحول الي التكنولوجيا ا -
حاق الضرر بالبيئة  للموارد الطبيعية وبالتالي الالزيادة السكانية في الدول التي يصاحبها استنزاف  -

.  
اصبحت المؤسسات تهتم بالتلف تحت تأثير الجودة , ال تنظر الي التلوث علي انه عيب من   -

 143عيوب االنتاج وتقديم الخدمات . 
 مشكالت البيئية : طرق الحد من ال

 تمر بثالث مراحل هي : نظيف : ية االنتاج الاستخدام تقن  -1
من الهذر اتناء عملية التصنيع   قةالمواد الخام والطا عملية االنتاج : من خالل المحافظة علي  -

وبها يتم ازالة المواد السامة والخطرة والعمل علي تقليل النفايات واالنبعاث ومراجعة سير عمليات 
 المواد والتقليل من النفايات. تاج وظروف التشغيل والرقابة علي االن

من حيث التخزين والنقل  ج مات المرتبطة بالمنت اعاة االعتبارات البيئية في تقديم الخد الخدمات : مر  -
 الي االسواق المحلية والعالمية وصوال للمستهلك النهائي .

تفسير  االثار البيئية والصحية كطريقة ل المنتج : معرفة دورة حياة المنتج والعمل علي تقليل  -
ا يجعل المنتج يحتل  مواد الالزمة لمختلف خيارات المنتج , ممتطلبات الومقارنة االنبعاث البيئي و 

 . ة كبيرة من السوق وتحقيق زيادة في االرباح حص
 التخلص من النفايات والمخلفات :  -2

 زجاجية واالستفادة منها . اعادة االستخدام : مثل القارورات البالستكية او ال  -
 لتدفئة وتسخين المياه .  لفات كطاقة كهربائية وحرارية : مثل ام المخاستخدا -
 ر كمدافن للنفايات إلخصابها وتسميدها . بو اضي ال: يتم في االر دفن النفايات  -
ردم االرض : يتم االستفادة من النفايات ومخلفات الباء في ردم االراضي المنخفضة إلعدادها   -

 ناء والمستنقعات الرخوة .للب
 لدخان والغازات السامة .في محارق خاصة بحيث ال يتصاعد منه ا : يكون الحرق  -

 
   .    االردن ن, دار الوراق , عما 1, ط  ( ال ) المسؤولية البيئية لشركات األعمالد االخضر لألعمالبع , 2008 ,  نجم , عبود نجم 143
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بعض مواد القمامة او المخلفات الصلبة ) ورق كرتون , زجاج ,  م اعادة استخدا ايات :ادارة النف -3
التسويق وتحويلها الي  بالستيك , معادن ( كمواد خام في إنتاج سلعة جديدة , ويكون من خالل فرز و 

 االستفادة من تدويرها .   فايات وعدمدة واالبتعاد عن عملية الحرق للنمنتجات مفي
قتصادية واجتماعية وصحية والسالمة المهنية والبيئية من خالل  ا تحقيق فوائد  لنظيف :المنتج ا – 4

 استراتيجية تشمل عمليات االنتاج والخدمات . 
 يئية في المؤسسات الصناعية : دوافع تبني نظم االدارة الب

دها وزيادة رد مالية نتيجة االستخدام االمثل لموار نظام االدارة البيئية بالمؤسسة يوفر موا نيتب  -
 حسين جودته باإلضافة الي انخفاض تكاليف التخلص من النفايات . وتانتاجها 

النطبق نظام    يحسن صورة المؤسسة ويكسب منتجاتها ميزة تنافسية مقارنة بالمؤسسات التي -
 االدارة البيئية . 

في البيئة  العاملين من االصابة باألمراض المتعلقة بأضرار التلوث يحمي نظام االدارة البيئية  -
 الداخلية 

ضمن نظام االدارة البيئية تحسين االلتزامات القانونية البيئية وعدم وقوع المؤسسة في تجاوزات  ي -
 وغرامات وأعباء اضافية. 

ين بتوفير البيئة  سين األداء البيئي والعامللي المؤسسة من العمالء بضرورة تحزيادة الضغوط ع -
 144والطوارئ .  ر ة وتوفير خطط لألخطاعمل تضمن توفير االمن والسالمة المهني

 
 االجراءات واألدوات لحماية البيئة : 

للمساهمة تعتمد علي تقديم الخدمات والموارد الطبيعية بالسعر الحقيقي , سياسة خفض الدعم :  -
 دات الزراعية والحد من االنبعاتات الملوثة .ة والمياه واألسمدة والمبيفي ترشيد استهالك الطاق

لمالية التي تخصصها الحكومة لمكافحة التلوث وحماية الموارد  ا تلك الموارد حكومي : االنفاق ال -
التنقية والبرامج   الطبيعية وتتمثل في اصالح االراضي وتجديد الغابات وشبكات التطهير ومحطات 

 تجة منها . ة والصناعة والنفايات الناالخاصة بالطاق
علي تلوث البيئة , ويكون  ه علي المنتج كعقوبة لتقوم الحكومة بفرض ضريبة الجباية البيئية :   -

مساعد للدولة علي حماية البيئة وحافزا للمؤسسة علي المحافظة علي البيئة واستخدام تكنولوجيا  
بالنفايات الصلبة , الرسوم لرسوم الخاصة رسوم باختالف انواع النفايات ) انظيفة وتكون ال

 
,  ي للمؤسسة ة البيئية ودعم االداء البيئادة فعالية ممارسة االدارلزي كآليةبرنامج االنتاج االنظف ,    2016, برا هيمي , شراف مجاهدي فاتح 144

 ئر., الجزا 1, ع  مجلة اداء المؤسسات الجزائرية
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عاثات الجوية , الضريبة علي  نبرسوم الخاصة علي االالمتعلقة بالنشاطات الملوثة والخطرة , ال
 145. االنبعاتات الصناعية السائلة (

 

 مفهوم التنمية المستدامة : 
عنوية وغيرها للمستقبل لموامتاحة سواء البشرية أو المالية  تعني االستخدام االمثل لجميع الموارد ال -

  146المستقبل . و القادمة في الحاضر  البعيد مع التركيز علي حياة أفضل ذات قيمة عالية لألجيال
ايجابي   - تغيير  احداث  للعمل علي  المجتمع  افراد  يشترك في جميع  المستدامة هي عملية  التنمية 

وتحقيق الرفاهية في    راد الفالمختلفة لتحسين مستوي معيشة اشامل ومستمر في جميع القطاعات  
 147المجتمع .  

ار بيئية اقل  ثت كفاءة مع ااوخدمات لها موارد ذ  هي التي يجب ان توفر سلعالمؤسسة المستدامة : 
الخضراء والتي   االستراتجيات وجودة مرتفعة , برؤية مستقبلية للحصول علي اعلي فوائد من خالل اعتماد 

ة مع مراعاة االعتبارات البيئية  اصلة تحقيق الربحية دون قيود بيئي لي فكرة االستدامة والقدرة علي مو تركز ع
 148البيئي للمؤسسة .  التي تعمل علي تحسين األداء بعيدة المدي و   ا ومخططاتها البيئيةفي استراتيجياته 

 

 ابعاد التنمية المستدامة : 
نسبة المواليد , فرة الخدمات الصحية المتو , ي المجتمع البعد االجتماعي : نسبة التعليم واألمية ف -1

ة المتوفرة  يجتماعية االهلات االالخدم, عدد منظمات المجتمع المدني وخاصة االهلية , والوفيات 
 الخدمات االجتماعية الحكومية المتوفرة.  , الوعي الثقافي ومدي تقبل االخر , 

ظة علي  حافالم,  ها وزيادة المساحات الخضراءالبعد البيئي : زراعة االشجار والمحافظة علي -2
تحول نحو استخدام  لا, مكافحة التصحر , المحافظة علي االراضي الزراعية , المسطحات المائية 

التخفيف من استهالك , حماية الكائنات الحية , طاقة النظيفة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لا
ا المعلومات تدوير المعدات الخاصة بتكنولوجي,  تطبيق فكرة المدن الخضراء والذكية, الورق 

 .  ةئ نشر ثقافة المحافظة علي البي,  بية تتم الكترونيا وجعل االعمال المكت 

 
, كلية   بسكرة -محمد خضير جامعة ريع الصناعية , رسالة دكتوراه غير منشورة , , اثر اإلدارة البيئية علي كفاءة المشا 2017شراف , براهيم ,  145

 يير , الجزائر .دية والتجارية وعلوم التس قتصا العلوم اال
عدن : جودة , المؤتمر الرابع لجامعة لعالي وأثرها في تحقيق التنمية المستدامة ة في التعليم امتطلبات ادارة الجودة الشامل , 2010,  أغاالطويل ,  146

 .  86, ص   التعليم العالي نحو تحقيق التنمية المستدامة
المؤتمر  , لتحقيق التنمية المستدامة غري والمتوسطةتجارية في دعم المشروعات الصدور المصارف ال ,الالفي  حمودالحسومي , فوزي م 147

 . 4ص  , 2021   ,ي المغاربي األول لمستجدات التنمية المستدامة , تونس الدول
تدامة , الملتقي الدولي  دامة وتحقيق التنمية المسلمستمنصوري , كمال محمد ورمزي , جودي محمد , المراجعة البيئية كأحد متطلبات المؤسسة ا  148

 .   599ص ,   2008,  1لية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير سطيف الجزائر , جرد المتاحة , كوالكفاءة االستخدامية للموا مية المستدامةالتن
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حجم  , حجم قطاع الصناعة , متوسط الدخل الفرد , : متوسط الدخل القومي  يالبعد االقتصاد  -3
معدالت التصدير , جم االستهالك ح, مدي وفرة الموارد الطبيعية ,  حجم االنتاج , قطاع الزراعة 

لة المحلية  معالقيمة الشرائية لل, حجم الدين الخارجي , حجم الدين الداخلي ,  معدالت االستيراد , 
 .149 

 ل نجاح  التنمية المستدامة في المؤسسات  : معوا
 وجود المناخ المالئم لقبول التغيير وعدم مقاومته .  -
 ية التغيير والتطوير .دعم القيادة االدارية في المنظمة لعمل -
 ة والمادية والتقنية التي تساعد علي التغيير والتطوير .ارد البشريتوافر المو  -
الكفاءة الذين يمتلكون المهارات الالزمة للتغيير والتطوير   اصحاب سة التغيير من تكوين فريق هند  -

 . 
  150مشاركة العاملين في التغيير . -
لكي تتمكن من  تكنولوجيا المعلومات في المنظمات ضرورة أن يكون هناك تخطيط استراتيجي ل  -

المؤسسات بالتفكير   ولتحقيق هذا يجب أن تقومسية والحفاظ علي مركزها تطوير ميزتها التناف
 151لتحقيق ميزات مستقبلية للمنظمة البداعي ويتضمن فهم قدرات النظام الحالي والتطلعا

 مؤشرات قياس االداء البيئي :
 ة االوزون . الناتجة عن المؤسسة وتأثر علي طبقمعدل انبعاث الغازية  -
 معدل انبعاث التي تلوث الهواء .  -
 للتربة والمياه .  السائلة والصلبة الملوثة معدل انبعاث  -
 دل استهالك الطاقة والمياه والمواد الخام .عم -
 تكاليف ازالة او تنظيف اثار التلوث والفضالت الضارة بالبيئة ومعالجتها .  -
 واستخدام التكنولوجيا النظيفة .  تكاليف التطوير -
 تكاليف لتحسين استنفاد الموارد الطبيعية .  -
 152ة البيئة .  مات والتعويضات بسبب حمايالرسوم والغرا -

 االدارة البيئية في تحقيق التنمية المستدامة : مساهمة
 التأكد من ان المؤسسة ملتزمة بالقوانين والتشريعات المتعلقة بالبيئة .  -

 
 .92ص  , 7201,  ب والنشر , القاهرةتدري, المجموعة العربية لل التنمية المستدامة,  أبو النصر , مدحت , ياسمين مدحت 149
 .25ص  , 2017,  للتدريب والنشر , القاهرة  مجموعة العربية, ال التنمية المستدامة,  ياسمين مدحتت , أبو النصر , مدح 150
  ,2018, درمان االسالمية  ة أم, رسالة دكتوراه غير منشورة , جامع أثر االدارة االلكترونية في أداء العاملين الالفي ,الحسومي , فوزي محمود  151

 .   106ص  

 
, رسالة ماجستير غير   ؤسسة االقتصادية لتحقيق التنمية المستدامةلعالمية في الماالستخدام المتكامل للمواصفات ا,  0112,  طارق , راشي  152

 .  سطيف –ورة , كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير , جامعة فرحات عباف منش
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ير البيئة  ل تعظيم الرفاهية االجتماعية وتوفالمسؤولية البيئية للمؤسسة من خالتحديد وتوضيح  -
 ها . النظيفة ضمانا الستمرار المؤسسة ونجاح

البيئية للمؤسسة ودراسة تأثيرات انتاجها علي بيئة العمل وأساليب الحد من  ت اعداد المراجعا -
دامة  نتائج بيئية اقل تكلفة وأكثر است التلوث من خالل انتهاج نظام لإلدارة البيئية من اجل تحقيق

 . 
توفر الحماية  والعمل علي إنتاج منتجات خضراء ألنها  العمل علي تعديل المؤسسة لمنتجاتها  -

 لعامة وتنشر الرخاء االقتصادي وتؤكد علي حماية البيئة . اللصحة 
طبيعة بتجديدها بما  تراعي حق االجيال المستقبلية في الموارد الطبيعية واستغاللها بمعدل يسمح لل -

 153ستدامة . يحقق شروط اال
 البيئية في اطار التنمية المستدامة :  لإلدارةخطوات تصميم منظومة 

لتحسين األداء البيئي وتحقيق التنمية المستدامة يتعين علي المؤسسة  سياسة البيئية :ة الصياغ -
ل تطبيق محدد   صياغة سياسة بيئية واضحة ومفهومة وشاملة وموضوعية ومرنة وذات مجا

 لبيئة .  فة دورية بحكم التغيرات والظروف اوقابلة للمراجعة بص
السياسة البيئية   لتنفيذ متناسقة و خطط وبرامج متكاملة  بإعداد تقوم المؤسسة  التخطيط البيئي : -

المتطلبات  تحديد  في ) تحديد وتعريف الجوانب البيئية للمؤسسة ,   متمثلةوفق عناصر محددة 
ديد برامج االدارة  في برامج التنمية المستدامة , تح لقانونية , تحديد االهداف البيئيةالتشريعية وا

 مستدامة ( .البيئية وفق اهداف التنمية ال
السياسة البيئية في المؤسسة يلزم توفر ) التزام افراد منظومة االدارة  تنفيذ يتم   حتى : التنفيذ -

التوعية   البيئية ,السياسة  لتنفيذ الموارد والوسائل البيئية باحترام المسؤوليات البيئية , توفير 
 ة (ي نظومة االدارة البيئللموارد البشرية , نظم اعالم واتصال خاصة بم  والتأهيلوالتدريب 

يتم مراجعة منظومة االدارة البيئية باستمرار وموضوعية بغية التحسين   الفحص والتصحي  : -
وتقويمها.  لجتها لضبط ومعرفة االنحرافات ومعا عمالواأل األداء البيئي من خالل تقييم االنشطة 

154 
 
 

 
الف للبحوث , مجلة مت دامةاالدارة البيئية لتحقيق التنمية المستنظم اج االنظف كإستراتيجية لدعم االنت  , 2017 ,  ظالم علية , كافي فريد 153

 , الجزائر . 5والدراسات , ع 

 
  185, ص 1, طاالردن  ان ,دار المسيرة , عم,  ISO14000نظم ومتطلبات وتطبيقات  –, ادارة البيئة  2007, عبدهللا , العزاوي , نجم والنقار  154
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 الدراسة الميدانية : 
تطبيق االدارة البيئية في المؤسسات   ومعوقات رف علي واقع سعت الدراسة للتع مجتمع وعينة الدراسة :

في  المؤسسات الصناعية الصغيرة منمجتمع الدراسة  يتكون  الصناعية الليبية لتحقيق التنمية المستدامة ,
( استبانة صالحة  46،حيث استرد منها ) (  53 ئية بحجم)هم عينة عشواتم اختيار منحيث   صرمانمدينة 

 لتحليل . 
واقع ومعوقات تطبيق االدارة البيئية في المؤسسات تطوير االستبانة لمعرفة ب قام الباحث  دراسة :اداة ال

 ث محاور تتمثل في : , تتكون من ثال الصناعية الليبية لتحقيق التنمية المستدامة
 رة  فق 15يقيس واقع تطبيق االدارة البيئية في المؤسسات الصناعية الليبية ويتكون من  :المحور االول 

 فقرة   17يقيس معوقات تطبيق االدارة البيئية في المؤسسات الصناعية الليبية ويتكون من   المحور الثاني :
 فقرة . 17ن من لمستدامة بالمؤسسات الصناعية ويتكو يقيس البعد البيئي للتنمية ا المحور الثالث :

 مقياس الدراسة : 
غير موافق , محايد , موافق ,  ر موافق بشدة , : غيجات تم اعتماد مقياس لكالرت الخماسي االبعاد بدر 

 ( .4, 2,3, 1موافق بشدة , وقد اعطيت لها االوزان التالية ) 
 

 مقياس لكالرت خماسي االبعاد ( 1جدول ) 
مة  القي

 الترتيبية 
 التقييم سبة الن الدرجة المعيارية

 ضعيف جدا 20%اقل من  1اقل من  1
 ضعيف  % 50ن  الي اقل م20% 2.5الي اقل من  1من  2
 متوسط  % 65% الي اقل من 50من  3.5اقل من  2.5من  3
 جيد  % 85% الي اقل من 65من  4.5اقل من  3.5من  4
 عالي  % فأكثر 85من  فأكثر  4.5من  5

 : ت اداة الدراسة تبا
 تم استخدام معامل كرونباخ الفا كاألتي :  بات اداة الدراسةلغرض التحقق من ث 

 

 ثبات محاور الدراسة منق لتحقرونباخ الفا لنتائج معامل ك(2جدول )
 معامل كرونباخ الفا   عدد الفقرات المحور

 % 89 15 واقع تطبيق االدارة البيئية في المؤسسات الصناعية الليبية 
 % 91 17 لمؤسسات الصناعية الليبية معوقات تطبيق االدارة البيئية في ا

 % 86 17 المستدامة بالمؤسسات الصناعية البيئي للتنمية 
 % 88 49 ئي لجميع المتغيرات صاحالمتوسط اال
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% وهده النسبة تمثل المتوسط االحصائي لجميع الفقرات ,  88بلغت نالحظ بان قيم معامل كرونباخ الفا 
الدراسة وبالتالي تعتبر  ة تساق داخلي بدرجة عالية بين افراد عين هي تعتبر مرتفعة مما يشير الي تبات واو 

 اض الدراسة .مناسبة لتحقيق اغر 
 الدراسة :  نة عي  وصف

 .  ( توزيع أفراد العينة حسب المجال الوظيفي 3جدول ) 
 النسبة المئوية  التكرار الفئة المتغير 
 26% 12 المؤسسةمالك  المجال الوظيفي 

 74% 34 عامل بالمؤسسة 
 

% من  74بة  ( توزيع أفراد العينة حسب المجال الوظيفي يتضح من الجدول ان نس 3يعرض جدول ) 
 % من اجمالي أفراد العينة مالك المؤسسة .26العينة من العاملين بالمؤسسة ونسبة   راد أف اجمالي

 
 ملين.( توزيع أفراد العينة حسب عدد العا 4جدول ) 

 لمئوية النسبة ا التكرار الفئة المتغير 
 

 العاملين عدد 
 39% 18 5اقل من 

 35% 16 10اقل من  5 – من 
 17% 8 20من اقل 10 – من 

 9% 4 20من  بر أك
% من  39يتضح من الجدول ان نسبة حسب عدد العاملين  ( توزيع أفراد العينة  4يعرض جدول ) 

 من  من اجمالي أفراد العينة    35%من العاملين ونسبة    5مل بها اقل من  مؤسسات يعاجمالي أفراد العينة  
 المؤسسة .عاملين ب10اقل من  5 –

 

 لمؤسسة .ط انشاة حسب  فراد العين( توزيع أ 5جدول ) 
 النسبة المئوية  التكرار الفئة المتغير 

 
 

 نشاط المؤسسة 

 39% 18 صناعات معدنية 
 15% 7 صناعات كيماوية  

 17% 8 بناء  صناعات مواد 
 7% 3 صناعات بالستكية 

 22% 10 صناعات خشبية 
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من   39%ة جدول ان نسبمن اليتضح نشاط المؤسسة ( توزيع أفراد العينة حسب 5يعرض جدول )
 . صناعات خشبية 22%ونسبة صناعات معدنية اجمالي أفراد العينة 

 
 ( توزيع أفراد العينة حسب نوع المخلفات البيئية . 6جدول ) 

 النسبة المئوية  التكرار  الفئة  لمتغير ا
 
 

 نوع المخلفات البيئية 

 15% 7 مخلفات سائلة 
 15% 7 غازات وأبخرة  
 50% 23 مخلفات صلبة 

 20% 9 هتزاز االء و الضوضا
 

من   50%يتضح من الجدول ان نسبة نوع المخلفات البيئية ( توزيع أفراد العينة حسب  6يعرض جدول ) 
 .االهتزازالضوضاء و % 20ونسبة  مخلفات صلبة عينة اجمالي أفراد ال

 

 وجود مخلفات بيئية للمؤسسة .  ( توزيع أفراد العينة حسب 7جدول ) 
 بة المئوية نسال التكرار الفئة ير المتغ

 85% 39 نعم  للمؤسسة مخلفات بيئية يوجد 
 15% 7 ال 

يتضح من الجدول ان نسبة    لمؤسسةوجود مخلفات بيئية ل( توزيع أفراد العينة حسب  7يعرض جدول ) 
مؤسسات ال يوجد بها   15%ونسبة   مؤسسات يوجد بها مخلفات بيئية ي أفراد العينةجمالمن ا %85

 .خلفات بيئيةم
 عدد مرات تعرض العاملين لحادث بيئي . ( توزيع أفراد العينة حسب 8 ل )جدو

 النسبة المئوية  التكرار الفئة المتغير
 

 حادث بيئيعدد مرات التعرض ل
 35% 16 ال يوجد

 30% 14 مرة واحدة
 24% 11 مرتان

 11% 5 ثالث مرات فأكثر 
 

لعاملين لحادث بيئي يتضح من الجدول ض اتعر نة حسب عدد مرات ( توزيع أفراد العي 8يعرض جدول ) 
  30%من اجمالي أفراد العينة مؤسسات ال يوجد بها تعرض لحوادث بيئية ونسبة   35%ان نسبة 

 حدة.ؤسسات عدد مرات التعرض لحادث بيئي مرة وام
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 تحليل متغيرات الدراسة :
ية ومستوي الموافقة لتحليل ئو لملمعيارية والنسب ااستخدمت الدراسة المتوسطات الحسابية واالنحرافات ا

 متغيرات الدراسة والجداول التالية توضح النتائج :
 

البيئية في  اد عينة الدراسة المتعلقة واقع تطبيق االدارة( االحصائيات الوصفية إلجابات افر 9جدول )
 المؤسسات الصناعية الليبية 

 لصناعية الليبية واقع تطبيق االدارة البيئية في المؤسسات ا

المتوسط  الفقرة  ر
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

النسبة 
 المئوية

مستوي  
 الموافقة 

 محايد 61.4 1.36 3.07 سة .متابعة مستمرة للمخلفات البيئية للمؤسهناك  1
 محايد 59.6 1.34 2.98 والسالمة المهنية .برامج الحماية تتابع المؤسسة  2
 محايد 66 1.5 3.3 لصناعية . ا سةي قبل انشاء المؤستمت دراسة األثر البيئ  3
 محايد 56.6 1.37 2.83 المؤسسة الصناعية .يوجد قوانين وسياسات ادارية بيئية تعمل بها  4
ة تدوير ويمكن االستفادة النفايات الناتجة عن المؤسسة بحاجة الي اعاد 5

 موافق 80 1.16 4 منها . 
 محايد 60.4 1.39 3.02 ث . لو لت حماية البيئة من اتمتلك المؤسسة اجهزة ومعدات ل  6
 غير موافق  46.6 1.32 2.33 المنتجات .تقوم المؤسسة بوضع البطاقات البيئية علي  7
 غير موافق  47 1.27 2.35 ث . مؤسسة امكانيات مالية لحماية البيئة من التلو تمتلك ال 8
الي مكبات  تقوم المؤسسة بتحمل مصروفات نقل المخلفات الصناعية 9

 موافق 69.6 1.38 3.48 .ة القمام
 محايد 63 1.35 3.15 هناك وضوح للسياسة البيئية بالمؤسسة .  10
 موافق ر غي 46 1.14 2.3 تقوم علي مخلفاتها الصناعية . تساهم المؤسسة في دعم مشروعات   11
 ر موافق يغ 43 1.18 2.15 يتم االستفادة من المخلفات الصناعية في صناعات اخري . 12
 موافق 68.2 1.36 3.41 ؤسسة علي معالجة مخلفاتها للحد من التلوث البيئي . لما تحرص 13
 محايد 67 1.35 3.35 ادة تصنيعها هناك طلب علي مخلفات المؤسسة الصناعية إلع 14
 غير موافق  44.8 1.13 2.24 ادة تدوير مخلفاتها الصناعية .ؤسسة بإعتقوم الم 15

 دايمح 58.6 1.42 2.93 لجميع الفقرات 
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الجدول رقم )   التي تقيس     9تشير معطيات  العبارات  إلي ان متوسط  البيئية في  (  واقع تطبيق االدارة 
 1.26 – 0.92 } قدره معياري  وانحراف{ 3.52 – 1.98 } يبية تتراوح ما بين   المؤسسات الصناعية الل

قدره    { للفقرات  العام  المعدل  بلغ  وقد  أغلب   1.45مقداره  معياري    وانحراف  2.84,  كانت  حيث   ,
ال االولي  المتوسطات  بالمرتبة  جاءت  حيث  محايد   درجة  بمستوي  للعبارات  المالي حسابية  العبء  زيادة 

  1.26وانحراف معياري    3.52وسطها الحسابي  الناتج عن حماية البيئة للمؤسسة والتي بلغ مت االضافي  
جاءت   , موافق  الموافقة  مستوي  عند  تقع  ال  وهي  تقوم  المخلفات سة  مؤسالعبارة  نقل  مصروفات    بتحمل 

عند  وهي تقع    1.36وانحراف معياري    3.48الصناعية الي مكبات القمامة والتي بلغ متوسطها الحسابي  
يئية للمؤسسة والتي د اعباء مالية كبيرة للتعامل مع المخلفات البمستوي الموافقة موافق , جاءت العبارة يوج

الحس متوسطها  حيث    1.37ي  يار مع  وانحراف  3.78ابي  بلغ   , موافق  الموافقة  مستوي  عند  تقع  وهي 
من التلوث بأقل متوسط    جاءت العبارة تحصلت المؤسسة علي مساعدات ودعم من الدولة لحماية البيئة

وهي تقع عند مستوي الموافقة غير موافق , وجاءت العبارة يتم   0.92ي ف معيار وانحرا  1.98حسابي بلغ  
وانحراف معياري   1.98ناعات اخري بأقل متوسط حسابي بلغ  ة في ص اعيلصندة من المخلفات ااالستفا
علي   1.11 يدل  ما    , موافق  غير  الموافقة  مستوي  عند  تقع  االدارة    وهي  تطبيق  في  قصور  هناك  انه 

 المؤسسات الصناعية الليبية .البيئية في 
 

االدارة البيئية   تطبيق  قاتعو بم الدراسة المتعلقةاالحصائيات الوصفية إلجابات افراد عينة  :(10جدول )
 في المؤسسات الصناعية الليبية 

 معوقات تطبيق االدارة البيئية في المؤسسات الصناعية الليبية 

المتوسط  الفقرة  ر
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

النسبة 
 المئوية

مستوي  
 الموافقة 

 موافق 80.4 1.09 4.02 مؤسسة الصناعية .ال يوجد اماكن مخصصة تقبل المخلفات البيئية لل 1
 موافق 77 1.16 3.85 يوجد اعباء مالية كبيرة للتعامل مع المخلفات البيئية للمؤسسة .  2
يئة من  ؤسسة علي مساعدات ودعم من الدولة لحماية الب ال تتحصل الم 3

 موافق 79.2 1.06 3.96 التلوث .
ان ية ناعالصتطيع المؤسسة ال يوجد قوانين وسياسات ادارية بيئية تس 4

 موافق 70.8 1.33 3.54 تعمل بها . 
 موافق 75.6 1.14 3.78 نقص الوعي المجتمعي بالبيئة .  5
ت  ية المؤهلة لتطبيق االدارة البيئية بالمؤسساعدم توافر الكوادر البشر  6

 محايد 65.6 1.42 3.28 الصناعية .
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 موافق 72.6 1.29 3.63 البيئة .الشروط  ال يوجد اهتمام من زبائن المؤسسة حول اتباع 7
غياب ضغوط الجمعيات البيئة مما يجعل المؤسسة ال تهتم بالشروط  8

 وافقم 70.8 1.3 3.54 والمواصفات البيئية . 
سسة ال تهتم بالشروط غياب الضغوط الحكومية مما يجعل المؤ  9

 موافق 68.2 1.36 3.41 يئية . والمواصفات الب 
المؤسسة تهتم بالحصول علي   جعل ي تمعي بالبيئة المجالنقص الوعي  10

 موافق 70.8 1.33 3.54 شهادة األيزو  .
لية الحصول  تعقيد اجراءات الحصول علي شهادة االيزو  يعرقل عم 11

 موافق 72.6 1.31 3.63 عليها . 
 افقو م 74.8 1.29 3.74 زيادة العبء المالي االضافي للمؤسسة الناتج عن حماية البيئة .  12
 موافق 72.2 1.24 3.61 ير وإرشادات واضحة ومحددة لمراجعة األداء البيئي .عاي د معدم وجو  13
 قمواف 71.8 1.36 3.59 نة بإمكانيات المؤسسة .تكلفة الحصول علي شهادة االيزو عالية مقار  14
تقوم المؤسسة بتحمل مصروفات نقل المخلفات الصناعية الي مكبات  15

 قمواف 71.4 1.45 3.57 القمامة .
 محايد 52.6 1.4 2.63 هناك طلب علي مخلفات المؤسسة الصناعية إلعادة تصنيعها  16
 غير موافق  49.2 1.33 2.46 الحماية البيئية. هناك مساهمة وتشيع من الدولة للمؤسسة في 17

 موافق 70.4 1.35 3.52 لجميع الفقرات 
 

واقع تطبيق االدارة البيئية في  س  تقيتي  ت التوسط العبارا( إلي ان م   10تشير معطيات الجدول رقم )  
 1.26 – 0.92 } وانحراف معياري قدره{ 3.52 – 1.98 } المؤسسات الصناعية الليبية تتراوح ما بين   

للفقرات   { العام  المعدل  بلغ  وقد  مقداره    2.84قدره   ,  معياري  أغلب   ,  1.45وانحراف  كانت  حيث 
للعبا  الحسابية  درجة  المتوسطات  بمستوي  االولي    يد  محارات  بالمرتبة  جاءت  المالي حيث  العبء  زيادة 

  1.26وانحراف معياري    3.52االضافي الناتج عن حماية البيئة للمؤسسة والتي بلغ متوسطها الحسابي  
الم مستوي  عند  تقع  العوهي  جاءت   , موافق  المؤسسةوافقة  تقوم  المخلفات    بارة  نقل  مصروفات  بتحمل 

وهي تقع عند    1.36وانحراف معياري    3.48بلغ متوسطها الحسابي  تي  والي مكبات القمامة  الصناعية ال
ي ة للتعامل مع المخلفات البيئية للمؤسسة والتمستوي الموافقة موافق , جاءت العبارة يوجد اعباء مالية كبير 

الحسابي   متوسطها  معياري    3.78بلغ  مواف  1.37وانحراف  الموافقة  مستوي  عند  تقع  حيث  وهي   , ق 
ية البيئة من التلوث بأقل متوسط  حصلت المؤسسة علي مساعدات ودعم من الدولة لحماة ت بار جاءت الع

لعبارة يتم تقع عند مستوي الموافقة غير موافق , وجاءت اوهي   0.92وانحراف معياري   1.98حسابي بلغ  
 اري وانحراف معي  1.98في صناعات اخري بأقل متوسط حسابي بلغ  االستفادة من المخلفات الصناعية  
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تطبيق االدارة البيئية  ل  معوقات ا يدل علي انه هناك  وهي تقع عند مستوي الموافقة غير موافق ,  م  1.11
 الليبية . في المؤسسات الصناعية 

 
ي للتنمية المستدامة  بيئراسة المتعلقة بالبعد الجابات افراد عينة الدالحصائيات الوصفية إلا :(11)جدول

 صناعية بالمؤسسات ال
 بالمؤسسات الصناعية  ة المستدامة للتنمي البيئي البعد

المتوسط  الفقرة  ر
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

النسبة 
 المئوية

مستوي  
 الموافقة 

 موافق 70.4 1.28 3.52 ك وعي بالتشريعات والقوانين البيئية.هنا 1
 افق مو  غير 48.6 1.36 2.43 تمتلك المؤسسة برامج الحماية السالمة المهنية للعاملين بها .  2
 محايد 56.6 1.42 2.83 السياسة البيئية للمؤسسة موثقة وواضحة لكل العاملين . ان  3
 غير موافق  49.6 1.31 2.48 لص من النفايات والمخلفات .تتبع المؤسسة تقنيات حديثة للتخ 4
 افق مو  غير 49.6 1.38 2.48 تسعي المؤسسة الي استخدام مواد صديقة للبيئة . 5
 محايد 55.2 1.4 2.76 نشر الثقافة البيئة في المجتمع . ؤسسة فياهم المتس 6
 غير موافق  44.8 1.24 2.24 تشارك المؤسسة في غرس االشجار بالبلدية وفي الغابات .  7
 غير موافق  39.6 0.9 1.98 ؤسسة للحصول علي الكهرباء .واح الشمسية بالميتم استخدام االل 8
بأهمية تدوير واستثمار المواد  ع المجتم وعيةمؤسسة بت تساهم ال 9

 غير موافق  43.4 1.15 2.17 المستهلكة .
 غير موافق  41.4 1.05 2.07 .  تدعم المؤسسة النشاطات الثقافية التي تهم المجتمع 10
 غير موافق  40.8 0.91 2.04 بالمساعدات لجميع العاملين بالمؤسسة .دوق خاص يتوفر صن  11
 محايد 64.4 1.43 3.22 الطاقات والموارد في المؤسسة  ستعمال دي في ايد اقتصاترش هناك 12
 غير موافق  50.8 1.33 2.54 يتم االستفادة من المخلفات الصناعية في صناعات اخري . 13
لمخلفات الصناعية داخل  ر صناديق لتجميع اتدعم المؤسسة توفي  14

 موافق غير  48.6 1.3 2.43 البلدية .
التشجير واالعتناء بالمساحات  عمليات في دعم اهم المؤسسةست  15

 غير موافق  50.4 1.35 2.52 الخضراء .
 ق غير مواف 47.8 1.21 2.39 متعلقة بالبيئة . تساهم المؤسسة في دعم المؤتمرات والملتقيات ال 16
 وافق غير م 46 1.2 2.3 الصناعيةتساهم المؤسسة في دعم مشروعات تقوم علي مخلفاتها  17

 غير موافق  49.8 1.32 2.49 الفقراتلجميع 
 

ما    للتنمية المستدامة تتراوح  لبيئيالبعد ا( ان متوسط العبارات التي تقيس  11تشير معطيات جدول رقم ) 
قدره   4.15 1.59 –بين معياري  قدره    1.49 – 0.65  وانحراف  للفقرات  العام  المعدل  بلغ  وقد   ,



 م 2022 السابعةالسنة   من لاألوالنصف  من  13مجلة )البحوث العلمية( العدد 

126 
 

سطات الحسابية للعبارات بمستوي درجة  ب المتو انت أغل , حيث ك   1.39وانحراف معياري مقداره    2.58
نة بإمكانيات عالية مقار   14001تكلفة الحصول علي االيزو  غير موافق  حيث جاءت بالمرتبة االولي   

ا متوسطها  بلغ  والتي  معياري  وا  4.15لحسابي  المؤسسة  الموافقة   0.93نحراف  مستوي  عند  تقع  وهي 
العبا وجاءت   , الوعيموافق  نقص  بالبالمجتم  رة  شهادة  عي  علي  بالحصول  تهتم  المؤسسة  يجعل  ال  يئة 

الحسابي    14001األيزو   متوسطها  بلغ  معياري    4.11  والتي  مستوي  وهي    1.05وانحراف  عند  تقع 
تخدام االلواح الشمسية بالمؤسسة للحصول علي الكهرباء بأقل  العبارة يتم اس الموافقة موافق , حيث جاءت  

حس بلغ   متوسط  معيوانحر   1.59ابي  ,    0.65اري  اف  جدا  موافق  غير  الموافقة  مستوي  عند  تقع  وهي 
المخلفات الصناع  لتجميع  توفير صناديق  المؤسسة  تدعم  العبارة  بمتوسط حسابي  جاءت  البلدية  داخل  ية 

بعد وي الموافقة غير موافق ما يدل علي ان المؤسسة ال تساهم في تحقيق ال تقع عند مست  هي و   1.93بلغ   
 المستدامة . لتنمية البيئي ل

 
 نتائج الدراسة : 

%  26% من اجمالي أفراد العينة من العاملين بالمؤسسة ونسبة  74ان نسبة    اظهرت نتائج الدراسة   -1
 ن اجمالي أفراد العينة مالك المؤسسة .م
الدراسةاظهرت    -2 اقل من  39ان نسبة    نتائج  بها  يعمل  العينة مؤسسات  أفراد  من    5% من اجمالي 

 عاملين بالمؤسسة .10اقل من 5 – من اجمالي أفراد العينة من  35%  ن ونسبةالعاملي
الدراسة   -3 نتائج  نسبة    اظهرت  العين  39%انه  أفراد  اجمالي  ونسبة  من  معدنية  صناعات    22%ة 

 صناعات خشبية. 
 من اجمالي أفراد العينة مخلفات صلبة .  50%ان نسبة   رت نتائج الدراسةاظه -4
 من اجمالي أفراد العينة مؤسسات يوجد بها مخلفات بيئية . 85%نسبة اسة ان  تائج الدر ت ن بين  -5
 .ل مع المخلفات البيئية للمؤسسةيوجد اعباء مالية كبيرة للتعام هان  اظهرت نتائج الدراسة -6
 انه ال يتم االستفادة من المخلفات الصناعية في صناعات اخري . الدراسةنتائج اظهرت  -7
 هناك قصور في تطبيق االدارة البيئية في المؤسسات الصناعية الليبية  نها دراسةت نتائج الهر اظ -8
نتائج    -9 تتحصلالمؤسسة    هان  الدراسةاظهرت  البيئة من  علي مساع  ال  لحماية  الدولة  دات ودعم من 

  وث التل
 . ت اخري يتم االستفادة من المخلفات الصناعية في صناعا ال   هان  اظهرت نتائج الدراسة -10
 .  الليبيةتطبيق االدارة البيئية في المؤسسات الصناعية ل معوقات هناك  هان  الدراسةنتائج اظهرت  -11
 . المؤسسةلحصول علي االيزو عالية مقارنة بإمكانيات تكلفة ا  ان  اظهرت نتائج الدراسة -12
الدراسة  -13 نتائج  المؤسس   ان  اظهرت  بالبيئة ال يجعل  المجتمعي  الوعي  بالحصنقص  تهتم  ول علي  ة 

 . أليزو شهادة ا
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 الشمسية بالمؤسسة للحصول علي الكهرباء يتم استخدام االلواح   ه الان  اظهرت نتائج الدراسة -14
  ناعية داخل البلدية لتجميع المخلفات الصتدعم توفير صناديق  ال المؤسسة ان الدراسةاظهرت نتائج  -15

. 
 المستدامة .ي للتنمية د البيئ يق البعتساهم في تحقان المؤسسة ال   اظهرت نتائج الدراسة -16
 ة  انه هناك قصور في تطبيق االدارة البيئية في المؤسسات الصناعية الليبي  اظهرت نتائج الدراسة -17

 

 توصيات الدراسة : 
لي اعادة تدوير مخلفات المؤسسات الصناعية   روعات صناعية تعمل عيجب ان تكون هناك مش -

. 
طبيق االدارة البيئية في المؤسسات الصناعية  يئي و توعي البنشر ثقافة الضرورة العمل علي   -

 الليبية  
 قة بالبيئة . د من الدراسات المتعلالمزي وإجراءايجب العمل علي اقامة المؤتمرات واللقاءات العلمية  -
لمؤسسات الصناعية  ترشيد استهالك الكهرباء والمياه ومسؤولية المخلفات تتحمل ايجب ان  -

 جها . ئية التي تنتالبي
توفير المساعدات المالية والتسهيالت الجمركية في مجال   و  ب دعم المؤسسات الصناعيةجي -

 .  ية المستدامةلتحقيق التنمااليزو  وتسهيل االجراءات للحصول عليحماية البيئة 
تشريعات وقوانين ومخالفات قانونية ومالية تفرض علي المؤسسات الصناعة الترشيد وضع  يجب  -

 ة وتحقيق البعد البيئي للتنمية المستدامة .الطبيعيلموارد في استخدام ا
 ضرورة تشجيع االستثمار في مجال حماية البيئة وتدوير النفايات الصناعية .  -
حصول علي الكهرباء لتحقيق  المؤسسات الصناعية للام االلواح الشمسية ب يجب ان يتم دعم استخد  -

 التنمية البيئة المستدامة . 
 

 جع : المرا
 , امكانية استخدام تقارير المراجعة البيئية كأداة لتوفير معلومات   2010ابر ,  محمود صمحمد ,   .1

 .  2ع ارة والتمويل , كلية التجارة جامعة طنطا ,الالزمة لألغراض التنمية المستدامة , مجلة التج
وآخرون  .2 ب  ,   2017,    لعبيدي  الجزائرية  الصناعية  المؤسسات  في  البيئية  الواقع  االدارة  ين 

,  تطلبات  وم الوادي   , لخضر  حمه  الشهيد  جامعة   , اقتصادية  رؤى  مجلة   , المستدامة  التنمية 
 .2, ع  7الجزائر , مج  

في المؤسسات االقتصادية  ظم االدارة البيئية واقع ومعوقات تطبيقها  ,   ن  2017عالب , رشيد ,    .3
رسالة    , بوضيافبالجزائر  محمد  جامعة   , منشورة  غير  ,  –  دكتوراه  لوم لعا  كلية  المسيلة 

 االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير . 
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لة دكتوراه غير  , اثر اإلدارة البيئية علي كفاءة المشاريع الصناعية , رسا  2017شراف , براهيم ,   .4
  , خضير  منشورة  محمد  ا  -جامعة  كلية   , ,  بسكرة  التسيير  وعلوم  والتجارية  االقتصادية  لعلوم 

 الجزائر  
بن .5  , ,    فضيلة  مساه  2021شهيد  التد ,  للمؤسسات مة  البيئية  االستدامة  تحقيق  في  البيئي  قيق 

 . 1, ع  6الصناعية , مجلة البحوث في العلوم المالية والمحاسبية , مج 

ت الصناعية علي استراتيجية  ارة البيئية في المؤسسا, اثر تطبيق نظام االد   2013حياة , سعيد ,   .6
ة العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم  ة , كليالمسيل  شورة , جامعةمنتجاتها ,رسالة ماجستير غير من

 التسيير , الجزائر .
, محمد,   .7 قويدري  و  براهيمي   , ا  2016شراف  االدارة  استخدام  لت,  استهالك  لبيئية كمدخل  رشيد 

االق الصناعالموارد  المشاريع  في  االجتماعية  تصادية  للدراسات  االكاديمية   , قسم    واإلنسانيةية   ,
 . 15ية , ع القانون صادية و االقتالعلوم 

 ISO14000نظم ومتطلبات وتطبيقات    –, ادارة البيئة    2007العزاوي , نجم والنقار , عبدهللا ,   .8
 االردن ., عمان ,  دار المسيرة, 

9.   , سعد  سامية   , ,   ,    2005جالل  االدارية  للتنمية  العربية  المنظمة   , المتكاملة  البيئية  االدارة 
 . مصر

ال  ايب الع .10 عبد  المستدام  قة  وب   نرحم,  البيئي  األداء  لتحسين  الدولة  دور  في  ,قراءة  الشريف   ,
 . الجزائر  -للمؤسسات االقتصادية ,جامعة سطيف  

مختار   .11 ,  عيواج  حنان  دريد  البيئي,    2018,  االدارة  القنظام  دمج  في  ودورها  في  ة  البيئي  رار 
 .  13ات , ع بحوث والدراسالمؤسسة االقتصادية , مجلة االدارة والتنمية لل

الطائي .12 حجيم   , حكيم    2009 ,    يوسف  علي  ليث   , العجيلي  عاصي  محمد  ادارة    ,   ,  نظم 
والخدمية االنتاجية  المنظمات  في  ,  ,  الجودة  العلمية  اليازوري  دار   , العربية  ,   الطبعة  عمان 

 .  االردن
,لصا .13 حمادي  نادية   , والمما  ,  2003  ح  المبادئ   : البيئية  منشور االدارة   , المنرسات  ظمة ات 

 . ية للتنمية االدارية , القاهرة ربالع
( ,   الالبعد االخضر لألعمال ) المسؤولية البيئية لشركات األعم ,   2008,    نجم , عبود نجم .14

 .  , دار الوراق , عمان االردن 1ط 
أغا .15  , متطلبات    2010,    الطويل  ف,  وأثرها  العالي  التعليم  في  الشاملة  الجودة  تحقيق  ادارة  ي 

المالتن التنمية  ستدامة  مية  تحقيق  نحو  العالي  التعليم  جودة   : عدن  لجامعة  الرابع  المؤتمر   ,
  . المستدامة
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16.   , الالفي  محمود  فوزي   , المشرو 2021 الحسومي  دعم  في  التجارية  المصارف  دور  عات , 
لتحقيق والمتوسطة  األول    الصغري  المغاربي  الدولي  المؤتمر   , المستدامة  لمستجدات التنمية 

 , تونس.  مستدامةنمية الالت
,  المراجعة البيئية كأحد متطلبات     2008,    , كمال محمد ورمزي , جودي محمد    منصوري  .17

وتحقيق المستدامة  التن  المؤسسة  الدولي  الملتقي   , المستدامة  والكفاءة التنمية  المستدامة  مية 
 .  1ج جزائر , سطيف اللوم التسيير االستخدامية للموارد المتاحة , كلية العلوم االقتصادية وع

, التنمية المستدامة , المجموعة العربية للتدريب     2017أبو النصر , مدحت , ياسمين مدحت ,  .18
 والنشر , القاهرة. 

االلكترونية في أداء العاملين , رسالة    االدارة, أثر     2018حسومي , فوزي محمود الالفي ,  ال .19
 .  ان االسالميةدكتوراه غير منشورة , جامعة أم درم

,طار  .20 ,    ق  للمو ,    2011راشي   المتكامل  االقتصادية  االستخدام  المؤسسة  العالمية في  اصفات 
وم التسيير  غير منشورة , كلية العلوم االقتصادية وعل  لتحقيق التنمية المستدامة , رسالة ماجستير

 . سطيف –, جامعة فرحات عباس 
علي .21 ظالم   , فريدة  ن  راتيجيةكإستاالنظف    االنتاج  ,   2017,    كافي  البيئية  لدعم  االدارة  ظم 

 , الجزائر .  5لتحقيق التنمية المستدامة , مجلة متالف للبحوث والدراسات , ع 
 ISO14000ومتطلبات وتطبيقات نظم  –, ادارة البيئة  2007ر , عبدهللا , العزاوي , نجم والنقا .22

 دار المسيرة , عمان , االردن ., 
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 إلدارة المعرفة كلية الدراسات العليا جامعة الزيتونةم باألقسا يق رؤساءتطب  درجة
   ألعضاء هيئة التدريس من وجهة نظرهم وعالقتها بدرجة اإلنتاجية العلمية

 

 اط ـــــــــــــــــــــــاة المهبـــــــــــــــــــــــنج
 امعة الزيتونةـــــــــــــــــــــــــــــج

 

 سة ملخص الدرا
ما درجة تطبيق رؤساء األقسام بكلية الدراسات    راسة في التساؤل الرئيسي التالي :الد   د مشكلةتتحد      

ئة التدريس من وجهة  العليا جامعة الزيتونة إلدارة المعرفة وعالقتها بدرجة اإلنتاجية العلمية ألعضاء هي
ة الزيتونة  يا جامعات العلبكلية الدراسما درجة تطبيق رؤساء األقسام    :  نظرهم؟ ويتفرع من هذا التساؤل

وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟ ما درجة اإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس  إلدارة المعرفة من  
هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين درجة    هم؟ بكلية الدراسات العليا جامعة الزيتونة من وجهة نظر 

 . ية العلمية؟تطبيق إدارة المعرفة ودرجة اإلنتاج
هو       جامعة  تهدف  العليا  الدراسات  بكلية  األقسام  رؤساء  تطبيق  درجة  على  التعرف  إلى  الدراسة  ذه 

التدريس هيئة  أعضاء  نظر  وجهة  من  المعرفة  إلدارة  اإلتال  ،الزيتونة  درجة  على  العلميةعرف    نتاجية 
الزيتونة من وج العليا جامعة  الدراسات  بكلية  التدريس  إتعرف علا و ،  هة نظرهمألعضاء هيئة  ذا كانت  ما 

 . هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين درجة تطبيق إدارة المعرفة ودرجة اإلنتاجية العلمية؟
ونه المنهج المناسب إلجراء  اطي لكاالرتب  الباحثة المنهج الوصفي  ت ستخدماولتحقيق أهداف الدراسة       

مجتمع أما  الدراسات،  هذه  أع الدراسة    مثل  من  اتكون  هيئة  بكد لتضاء  الريس  بجامعة  لية  العليا  دراسات 
 ( عددهم  والبالغ  اعتماد 52الزيتونة  تم  فقد  الدراسة،  مجتمع  حجم  لصغر  ونظرًا  تدريس،  هيئة  عضو   )

( توزيع  فتم  الشامل،  المسح  استمارة  52أسلوب  )او (  منها  للتحليل،  46ست ِرَد  صالحة  استمارة  أداة (  أما 
  مجموعة من الفقرات.من  تكون تن  تبيا تمارة اسد على اس اعتمم اال الدراسة ت

يث كانت ح ،  االكلية قيد الدراسة كان مرتفعً مستوى إدارة المعرفة بأظهرت الدراسة إن    بياناتالوبعد تحليل  
)  قيمة المحور  لهذا  االستجابة  الخماسي3.46متوسط  التدرج  مقياس  وفق  و (  إن  ،  الدراسة  مستوى  بينت 

الد   بالكلية  العلمية  اإلنتاجية مت  راسةقيد  كانت اوسطً كان  حيث  المحور قي  ،  لهذا  االستجابة  متوسط  مة 
الخماسي3.25) التدرج  مقياس  وفق  و (  بين  ،  عالقة  وجود  الدراسة  المعرفة  أوضحت    واإلنتاجية إدارة 

بينت ، و (0.000)  تساوي   اإلحصائية  الداللة  وقيمة  ،(0.786)   االرتباط  معامل  قيمة  كانت   حيث   ،العلمية
معنالدراسة   أثر  د وجود  ذو  إحوي  على  اللة  المعرفة  إلدارة  األثر    اإلنتاجيةصائية  نسبة  وكانت  العلمية 

(61.8 .)% 
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بتنظيم دورات  ولين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  ضرورة قيام المسؤ   :  وتوصي الدراسة بما يلي
جية  اإلنتا  ية توضحت تدريبدورا  تنظيممفهوم إدارة المعرفة، و يس فيها  تدريبية توضح ألعضاء هيئة التدر 

وضع ن المتوسطة إلى الدرجة المرتفعة، و العلمية ألعضاء هيئة التدريس، مما قد يؤدي إلى رفع الدرجة م
ئة التدريس بإدارة المعرفة واإلنتاجية العلمية،  معايير مناسبة تركز على أن يكون من بينها إلمام أعضاء هي 

 العليا.    لتدريس في الدراسات  عند اختيارهم
 

 :   ةالمقدم
لألفراد        بالنسبة  هي  كما  للجامعات  الحقيقية  الثروة  المعرفة  بالتالي  تعد  وهي  والمجتمعات  والشعوب 

بحي وأنشطتها  بوظائفها  القيام  على  الجامعات  تساعد  التي  أغراضها  األداة  تحقيق  أجل  من  ونشاط  وية 
 وغاياتها التي وجدت من أجلها.

لميزة التي تميز الجامعة بوصفها المورد األكثر أهمية من  د وهي اآن واح  قوة وثروة فيوتعد المعرفة       
ا ال تعاني من  األخرى، وتكمن أهميتها في كونها المورد الوحيد الذي ال يخضع لقانون الغلة، وأنهالموارد  

                                                       .(1)باالستخداموصفها المورد الوحيد الوافر الذي ينمو بالتراكم وال يتناقص مشكلة الندرة ب
أداة الجاكما        الفاعلة الستثمار رأس متعد إدارة المعرفة  الها الفكري من خالل تمكين وصول  معات 

المح لها من المعرفة لألشخاص  لتشجيع  لة وممكنة،  خالل عملية سه   تاجين  الجامعات  للتحفيز  أداة  فهي 
اإلبداعي  بأن المقدرات  ملخصها  عامة  فكرة  على  تقوم  فهي  جديدة،  معرفة  إليجاد  البشرية  لمواردها  ة 

التربوية   أهم  المؤسسات  من  وهي  وخبرات،  ومعارف  معلومات  من  لديها  ما  كل  من  باالستفادة  ملزمة 
                                                                   .(2) التربويةاألثر الفعال في نجاح المؤسسات لحديثة وذات األفكار ا

مستوى        تحسين  في  المعرفة  إدارة  تسهم  أعض  األداءكما  هيئة  لدى  مقدراتهم  ريس  التد اء  وتحسين 
بالجامعة، كما أنها تساعد الجامعات على مشاركة المعرفة المتعلقة بالتكيف مع متطلبات التغيير السريعة  

إنت إنتاج البحوث أساًسا   اجيتهم العلمية، ولذلكواستخدامها وإتاحتها لجميع منتسبي الجامعة ورفع   أصبح 
تعد الجامعات محركات إلنتاج المعرفة وتعزيزها من خالل اديميين حيث لنجاح الجامعات لتعزيز آفاق األك

 (.3فيها) هتمام بالجانب البحثي يز واالالترك
 مشكلة الدراسة 

تساعد الجامعات على تعزيز وتطوير    تيالعناصر اليعد تطبيق إدارة المعرفة واستراتيجياتها من أهم       
ويهدف بشكل ن تطبيق إدارة المعرفة يقوم على تنمية الموارد البشرية،  ألمستوى اإلنتاجية العلمية، ذلك  

ال في  التنظيمي  األداء  تحسين  إلى  فرئيسي  وإشراكهم  البشري  المال  رأس  تمكين  خالل  من  ي  جامعات 
د  لتفعيل  القرار  اتخاذ  إال  عمليات  إدارة   أنورهم،  تطبيق  تواجه  إلى وجود معيقات  يشير  الجامعات  واقع 

، وذلك يعود إلى ندرة مشاركة أعضاء  لذي يحول دون تحقيق أعلى مستويات اإلنتاجية العلميةالمعرفة، ا 

file:///C:/Users/HP/Desktop/مجلد%20جديد/العلي%202009،ص:115
file:///C:/Users/HP/Desktop/مجلد%20جديد/الظاهر،2009،ص:75
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الم في  التدريس  عمليهيئة  في  وضعف   البحثية  السياسات  وغياب  والندوات،  اإلؤتمرات  على  ات  شراف 
  مستوى اإلنفاق على عمليات البحث العلمي.وتدني ، سات العلياطلبة الدرا

ما درجة تطبيق رؤساء األقسام بكلية الدراسات    راسة في التساؤل الرئيسي التالي:مشكلة الد تتحدد  و      
وجهة    دارة المعرفة وعالقتها بدرجة اإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس منالعليا جامعة الزيتونة إل

 .م؟نظره
 الدراسة     ت تساؤال

الدراسات   بكلية  األقسام  رؤساء  تطبيق  درجة  ما  نظر ـ  وجهة  من  المعرفة  إلدارة  الزيتونة  جامعة  العليا 
   .أعضاء هيئة التدريس؟

هي  ألعضاء  العلمية  اإلنتاجية  درجة  ما  جامع ـ  العليا  الدراسات  بكلية  التدريس  وجهة  ئة  من  الزيتونة  ة 
 .نظرهم؟

 . ية؟إحصائية بين درجة تطبيق إدارة المعرفة ودرجة اإلنتاجية العلمة ة ذات داللـ هل توجد عالق
 همية الدراسة أ

 :  من المتوقع أن تسهم هذه الدراسة فيما يلي
 لها في جامعات أخرى.قد تكون هذه الدراسة نواة لدراسات أخرى مشابهة ـ 
الدراسة  ـ   هذه  تقدم  أن  الجامعيتوقع  لإلداريين في  واضحة  إدارةصورة  العلمية  ا  ة عن  واإلنتاجية  لمعرفة 

 بها.  االرتقاءلغرض 
هيئة  الولين اإلداريين في الجامعة من تحديد مهام أعضاء  د نتائج هذه الدراسة القادة المسؤ ـ يتوقع أن تفي

 العلمية. ق إدارة المعرفة واإلنتاجية والتركيز فيها على تطبي
 سة  أهداف الدرا

 :تهدف هذه الدراسة إلى 
المعرفة وعالقتها     رجة تطبيق رؤساء األقسام بكلية الدراسات العليا جامعة الزيتونة إلدارة  د   التعرف على   ـ

 . بدرجة اإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس من وجهة نظرهم
كلية الدراسات العليا جامعة الزيتونة إلدارة المعرفة من وجهة بيق رؤساء األقسام بالتعرف على درجة تط  ـ

 . ئة التدريسهي نظر أعضاء 
الزيتونة من    ـ العليا جامعة  الدراسات  بكلية  التدريس  العلمية ألعضاء هيئة  التعرف على درجة اإلنتاجية 

 . وجهة نظرهم
إدارة المعرفة ودرجة اإلنتاجية    ائية بين درجة تطبيقعالقة ذات داللة إحصذا كانت هناك  عما إالتعرف    ـ

 .العلمية
 حدود الدراسة

 الدراسة على أعضاء هيئة التدريس.ت أجري: شريةحدود ب
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 أجريت الدراسة في كلية الدراسات العليا جامعة الزيتونة. : حدود مكانية
 . 2021الجامعي  ثم إجراء الدراسة خالل العام : حدود زمنية

 سةمصطلحات الدرا
 إدارة المعرفة 

ل تجاربه العلمية  خالو من  أ وثه  تعرف بأنها مجموعة من الحقائق التي يحصل عليها الفرد من خالل بح
 (13، ص 2013)الجاموس،   ه إلى درجة الخبرة ومن ثم الحكمةالسابقة المتراكمة والتي قد توصل

 اإلنتاجية العلمية 
بأنها       التدر تعرف  هيئة  يلعبه عضو  الذي  تقديمالدور  العلم من خالل  إثراء  وأبحاث    يس في  مقاالت 

شراف على الدراسات العليا والتي تساهم في رقي اإلفي    الجهود وبذل    ،علمية ومؤلفات وكتب متخصصة
  ( 9:، ص 2012)نجم، والمعرفة.  المجتمعات وتطور ونمو العلم 

 الدراسات السابقة
دنية الخاصة من وجهة  ة في الجامعات األر "واقع إدارة المعرف،  (  2015رون )دراسة الزبون وآخ -

 ". ات عض المتغير نظر أعضاء الهيئة التدريسية وعالقة ذلك بب
 اف الدراسة :هدأ

معرفة واقع إدارة المعرفة في الجامعات األردنية الخاصة من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية، وعالقة  
 المتغيرات. ذلك ببعض 

 . و هيئة تدريس من عدة جامعات خاصة( عض695وتكونت عينة الدراسة من ) 
 نتائج التي توصلت إليها الدراسة:ال
هيئة التدريس واإلداريين    أعضاءفي الجامعات األردنية الخاصة من وجهة نظر    فةر دارة المعأن واقع إـ  

 .األكاديميين جاءت بدرجة متوسطة
لخبرة، والرتبة  تغير الجنس، واالخاصة تعزى لمهناك فروق ذات داللة إحصائية للمعرفة في الجامعات    ـ

 العلمية.
-  ( الطجاينة وآخرون  إدارة  "تطبيق عمل ،  (2015دراسة  الرياضية  اليات  التربية  كليات  معرفة في 

 في الجامعات األردنية". 
 أهداف الدراسة :

 عمليات إدارة المعرفة في كليات التربية الرياضية. التعرف على درجة تطبيق  
( من  الدراسة  عينة  األردنية    (51وتكونت  الجامعة  في  الرياضية  التربية  كليتي  من  تدريس  هيئة  عضو 

 مية. والجامعة الهاش
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 ئج التي توصلت إليها الدراسة:نتاال
مرتف كانت  المعرفة  إدارة  تطبيق  درجة  دالة  أن  فروق  وجود  وعدم  إدارة   إحصائًياعة،  تطبيق  درجة  في 

 ألكاديمية.  المعرفة تعزى لمتغيرات الجنس، والخبرة، والرتبة ا
 : دراسات ذات عالقة باإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس ثاني ا

الاسدر  - العلمية  ،  (2015)  جندية  ب أل "اإلنتاجية  التدريس  المكتبات والمعلومات  عضاء هيئة  قسم 
 ". منوفيةجامعة ال

 أهداف الدراسة :
ت والمعلومات جامعة المنوفية  كتبادرجة اإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس بقسم الم  التعرف على

 تدريس. (عضو هيئة 27وتكونت عينة الدراسة من ) موحدة،  اببليوجرافيفي 
 نتائج التي توصلت إليها الدراسة:ال
سهامات واضحة في تعزيز اإلنتاجية العلمية، تتمثل  أن أعضاء هيئة التدريس في جامعة المنوفية لهم إـ  

 ( كتابًا للتعليم المفتوح. 49)ريات و( مقال دو 145رات و)( بحوث مؤتم124 و)( عمالً 368في )
%( منها كانت تأليف مشترك تناولت موضوعات  28) دي وانت تأليف فر %( من الكتب ك62ن ) ـ كما إ

النشر   النوعية وقضايا  النظم  المكتبات  الرقمية وتحليل  الفكري واإلنترنت والمكتبات  والرقابة على اإلنتاج 
 لكترونية. ومصادر المعلومات اإل

ي في  لتعليم العال"اإلنتاجية العلمية لعضوات هيئة التدريس في مؤسسات ا،  (2012نجم )راسة  د -
 قطاع غزة". 

 الدراسة إلى:ف هدت
تكونت    "،الهيئة التدريسية في مؤسسات التعليم العالي  التعرف على حجم اإلنتاجية العلمية لدى عضوات "

 هيئة التدريس. ( عضو 86ة الدراسة من ) عين
 نتائج التي توصلت إليها الدراسة:ال
    كل عام ونصف، كما  ادل بحًثاعحاث علمية يتدريس من أبأن معدل ما تنتجه عضوات هيئة ال ـ 

   أن اإلنتاجية العلمية لعضوات هيئة التدريس متمثلة في ورش العمل، المشاركة في أوراق   
 .ومناقشتهااجستير والدكتوراه شراف على رسائل المتحكيم األبحاث، اإل  ،العمل البحثية 
تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية في حجم اإل  ـ ية تعزى لمتغيرات المؤهل العلمي،  نتاجية العلمكما 

عدد سنوات الخبرة األكاديمية، المنصب اإلداري، وال يوجد فروق ذات داللة إحصائية في حجم اإلنتاجية  
   التخصص، الحالة االجتماعية. العلمية تعزى لمتغيرات المؤسسة التعليمية،

 التعقيب على الدراسات السابقة 
 أنها تتفق مع الدراسة الحالية في جوانب ، سابقة ونتائجهاالدراسات ال ـ يتضح من خالل أهداف

 وتختلف معها في جوانب أخرى، حيث تتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في تناول  
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 العينة. حجم، وتختلف معها في نتاجية العلميةمعرفة واإلبإدارة الالمفاهيم المرتبطة  
 .وهي أعضاء هيئة التدريس، ة واحدة للدراسةتناول عين سابقة في الدراسات ال ـ تتفق الدراسة الحالية مع

ـ تختلف الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة من حيث مكان إجرائها، فقد أجريت الدراسة الحالية بليبيا  
 زيتونة. بجامعة ال

لعينة  اختيار ا  يسي للدراسة،ـ استفادت الباحثة من هذه الدراسات في عدة أمور منها: صياغة التساؤل الرئ
 واألدوات، وتحليل النتائج وتفسيرها. 

 إجراءات الدراسة الميدانية
 منهج الدراسة 

لدراسة التي تتناول  استخدمت الباحثة المنهج الوصفي االرتباطي لكونه المنهج المناسب إلجراء مثل هذه ا
 .ةالعالقة بين المتغيرين وهما إدارة المعرفة واإلنتاجية العلمي 

 اسة وعينت  الدر مجتمع 
يتكون مجتمع الدراسة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الدراسات العليا بجامعة الزيتونة والبالغ عددهم     

شامل، فتم  اعتماد أسلوب المسح ال  لصغر حجم مجتمع الدراسة، فقد تم  ا( عضو هيئة تدريس، ونظرً 52)
 . (1ليل، كما مبين في الجدول رقم )للتح، صالحة ( استمارة46ست ِرَد منها )ا( استمارة و 52توزيع )

 يبين عدد االستمارات الموزعة والفاقد منها واالستمارات الصالحة للتحليل : ( 1جدول )
ت  نسبة االستمارا االستمارات المفقودة  االستمارات الموزعة

 غير صالحة المفقودة وال

نسبة االستمارات   االستمارات الصالحة 
 الصالحة 

52 6 11.54 % 46 88.46 % 

 أداة جمع البيانات الالزمة للدراسة 
الدراسة فقامت بتصميم استمارة استبيان واشتملت على محورين    استخدمت  لتحقيق أهداف  الباحثة االستبيان 

 أساسيين وهما: 
 . ة ( عبار 15وتكون المحور من )   لمعرفة المحور األول: إدارة ا 

 بارة. ع (  12ور من ) وتكون المح   العلمية   اإلنتاجية المحور الثاني:  
 وتم ذلك من خاللصدق فقرات االستبيان: 

 أوال : صدق المحكمين 
والمقاييس   االختبارات  لبناء  والالزمة  الضرورية  الشروط  من  يعد  المحكمين  صدق  إن  حيث 

الصدق  ن أفضل طريقة لقياس الصدق هو  إلفقرات للظاهرة المراد قياسها، و اوالصدق يدل على مدى قياس  
وقد تحقق    ،هارات المقياس على مجموعة من الخبراء للحكم على صالحيتذي هو عرض فقالظاهري وال

من خالل عرض الفقرات على مجموعة من المحكمين المتخصصين، وقد تم األخذ   اصدق المقياس ظاهريً 
 .جميع المالحظات التي قدمت من قبل المحكمينفي نظر االعتبار 
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 لدراسةصدق االتساق البنائي لمحاور ا :ثانيا  

 معامل االرتباط بين محاور الدراسة وإجمالي االستبيان: ( 2)جدول 

 المحــــــــــــور ت
عدد  

 الفقرات 

معامل  

 االرتباط 

قيمة الداللة  

 اإلحصائية 

 0.000 **0.963 15 إدارة المعرفة 1

 0.000 **0.924 12 العلمية  نتاجيةإل ا 2

 0.01وية القيم ذات داللة إحصائية عند مستوى المعن    

( أن قـــيم معامــل االرتبـــاط بـــين إجمــالي االســـتبيان ومحـــور)إدارة المعرفـــة( 2)بينـــت النتـــائج فــي الجـــدول لقــد 
الداللــة اإلحصــائية  وكانــت قــيم (،0.924) العلميـة( اإلنتاجيــة( وبـين إجمــالي االســتبيان ومحــور )0.963)

 (.0.05حيث كانت قيم الداللة اإلحصائية جميعها أقل من ) ادالة إحصائيً 
 

 :  ــــــــــــــــــاتالثب
 . معامل الفاكرونباخ1

النتائج نفسها بعد تطبيقه مرتين في زمنين مختلفين على   نتائج المقياس إذ يعطي  وهو االتساق في 
ألفا يزودنا بتقدير جيد في   معاملن  أحيث    ل ألفا كرونباخريقة معامالثبات بطفراد نفسهم، وتم حساب  ألا

بات  ريقة على اتساق أداء الفرد من فقرة إلى أخرى، وأن قيمة معامل ألفا للثعتمد هذه الطأغلب المواقف وت
( كانت  إذا  مقبولة  و 0.6تعد  تم أ(  الطريقة  هذه  وفق  الثبات  والستخراج  منخفضة،  تكون  ذلك  من    قل 

فا  عامل ألن قيم مأ(  3( استمارة، وقد بينت النتائج في الجدول رقم )46البالغ عددها)استمارات  استخدام  
)لث المعرفة(  )إدارة  محور  )  (،0.966بات  االستبيان    وإلجمالي(،  0.856)  العلمية(  اإلنتاجية ولمحور 
ليها  العتماد عث ويمكن ا(، وبالتالي يمكن القول أنها معامالت ذات داللة جيدة ألغراض البح0.957)

 . في تعميم النتائج
 يوضح معامل الفاكرونباخ للثبات  : (3جدول )

 اراتــــــــــبـالع ت
عدد  

 الفقرات 
 ا ف إلمعامل 

 0.966 15 إدارة المعرفة 1

 0.856 12 العلمية  اإلنتاجية 2

 0.957 27 إجمالي االستبيان 
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 . التجزئة النصفية 2
ياس إلى نصفين متجانسين ولغرض حساب الثبات قسمة فقرات المق  النصفية على أساستقوم فكرة التجزئة  

( استمارة، وتم تقسيم فقرات كل محور إلى  46ارات والبالغ عددها )مستخدام االستوفق هذه الطريقة، تم ا
بيرسون  نصفين يضم األول العبارات الزوجية ويضم الثاني العبارات الفردية، وتم استخراج معامل ارتباط  

درجات  ا  بين  لجميع  قيم معاالنصفين  فكانت  دالة إحصائيً لمحاور  االرتباط جميعها  كانت    امل  قيم  حيث 
 .0.05إلحصائية جميعها أقل من اة الدالل

 وهي: في حساب الثبات  كما تم استخدام  معادلة سبيرمان براون التصحيحية  

r

r
R

+
=

1

2

 
(، وبالتالي يمكن القول أنها  0.6جميعها أكبر من ) فية  وقد كانت قيم معامل الثبات بطريقة التجزئة النص

 .ن االعتماد عليها في اعتماد تصميم أداة الدراسةك اض البحث ويممعامالت ذات داللة جيدة ألغر 
 ويحسب من العالقةمعامل ارتباط بيرسون  rمعامل سبيرمان براون ،  Rحيث إن 
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x , y   تمثل قيم الظاهرتين 

 لكل محور وإلجمالي االستبانة  الثبات بطريقة التجزئة النصفية : (4جدول )

 رـــــوالمحــ ت
عدد  

 لفقرات ا

معامل االرتباط بين  
الفقرات الفردية  

 والزوجية 

 معامل الثبات 
)سبيرمان براون  

 التصحيحية( 

 0.949 0.902 15 إدارة المعرفة 1

 0.697 0.535 12 العلمية  اإلنتاجية 2

 0.883 0.791 27 ــــــــي االستبيــــــــــــــــانــــــإجمالـ

 
الج في  النتائج  ) بينت  ق4دول  إن  لمحور  ي(  النصفية  التجزئة  بطريقة  الثبات  معامل  المعرفة(  مة  )إدارة 

(، وبالتالي يمكن القول 0.883االستبيان )  وإلجمالي(،  0.697العلمية( )  اإلنتاجية(، ولمحور )0.949)
 . النتائج في تعميمت ذات داللة جيدة ألغراض البحث ويمكن االعتماد عليها أنها معامال
 جة البياناتلمعاإلحصائي و التحليل ا

بالمقياس   المتعلقة  لإلجابات  المجتمع  أفراد  إجابات  ترميز  في  الرقمي  الترميز  الباحثة  استخدمت 
( لإلجابة  ودرجتان  )أبدًا(  لإلجابة  واحدة  درجة  إعطاء  تم  حيث  لإلجابة  الخماسي  درجات  وثالث  نادرًا( 

وقد تم تحديد درجة الموافقة لكل    ًا(،ملإلجابة )دائلإلجابة )غالبًا( وخمس درجات  )أحيانًا( وأربع درجات  
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فقرة من فقرات االستبيان ولكل محور من مقارنة قيمة متوسط االستجابة المرجح مع طول فئة المقياس  
 (. 5( على )4قسمة )الخماسي، وحسب طول فئة المقياس من خارج 

اإلجابة وطول فئة تحديد اتجاه  اإلجابةترميز بدائل : ( 5جدول )  

 دائما   غالبا   أحيانا   نادرا   أبدا   اإلجابة 

 5 4 3 2 1 الرتميز 

1.8إلى أقل من  1 طول الفئة  2.6إلى أقل من  1.8  3.4إلى اقل من  2.6  4.2إلى اقل من  3.4  5إلى  4.2   

 

 صائي للبياناتأساليب التحليل اإلح
االعتماد ع  يمكن  التي  المؤشرات  إلى حساب بعض  األحيان  ليها في وصف نحتاج في بعض 

لظاهرة من حيث القيمة التي تتوسط القيم أو تنزع إليها القيم، ومن حيث التعرف على مدى تجانس القيم  ا
ني وحدة ال  يالى العرض البواالعتماد ع  ،ا ما إذا كان هناك قيم شاذة أم الالتي يأخذها المتغير، وأيًض 

لها التعرف على خصائص  ي يمكن من خاليكفى، لذا فإننا بحاجة لعرض بعض المقاييس اإلحصائية الت
النزعة   مقاييس  المقاييس  هذه  أهم  ومن  أكثر،  أو  ظاهرتين  مقارنة  إمكانية  وكذلك  البحث،  محل  الظاهرة 

 تي : شتت، وقد تم استخدام اآل المركزية والت
ا • إجا   :لتكراريةالتوزيعات  كل  عليه  تتحصل  التي  للتكرار  المئوية  والنسبة  التكرارات،  عدد  بة،  لتحديد 

لى إجمالي التكرارات، وذلك لتحديد األهمية النسبية لكل إجابة ويعطي صورة أولية عن إجابة  إا  منسوبً 
 أفراد مجتمع الدراسة على العبارات المختلفة.

الحسابي • ت:  المتوسط  درجة  لتحديد  إجاب يستعمل  درجات  مركز  المبحوثين عن كل محور، حول  ات 
 . ن محاور الدراسةم رات كل محور المقياس، وذلك لمعرفة مدى توفر متغي 

المرج :  • الحسابي  التدرج    المتوسط  مقياس  المقياس وفق  فقرات  لكل فقرة من  اإلجابة  اتجاه  لتحديد 
 الخماسي.

بات ومدى انحرافها عن متوسطها  شتت اإلجا يستخدم االنحراف المعياري لقياس ت :  االنحراف المعياري  •
 . الحسابي

من محاور االستبيان وإجمالي االستبيان والعالقة بين    بين كل محور  : لتحديد العالقة  معامل االرتباط •
 المتغير المستقل )إدارة المعرفة( والمتغير التابع )االنتاجية العلمية(.

 تبيان(. اسة )االس: لتحديد الثبات في أداة الدر معامل الفا كرونباخ •
 (.يد الثبات في أداة الدراسة )االستبياند : لتح معامل سبيرمان براون  •
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 مجتمع الدراسة حسب المحاور أفرادصائي إلجابات حالوصف اإل
محاور   من  محور  كل  إجمالي  وعلى  االستبيان  عبارات  من  عبارة  كل  على  االتفاق  درجة  لتحديد 

خاليا    االستبيان طول  على  االعتماد  االستجابة  سيتم  متوسط  قيمة  مقارنة  تتم  حيث  الخماسي،  المقياس 
 وفقًا لآلتي : ، (1الجدول رقم ) ياس المبينة فالمرجح مع طول خاليا المقي 

"أبدًا"، ويكون    اإلجابة( يكون اتجاه  1.8قل من  أإلى    1)إذا كانت قيمة متوسط االستجابة ضمن الفترة  
(، ويكون اتجاه  2.6قل من أإلى    1.8االستجابة ضمن الفترة )  سط "نادرًا" إذا كانت قيمة متو   اإلجابةاتجاه  

قيمة مكا  إذا  "أحيانا"   اإلجابة )  وسط تنت  الفترة  اتجاه  3.4قل من  أإلى    2.6االستجابة ضمن  ويكون   ،)
)  اإلجابة الفترة  ضمن  االستجابة  متوسط  قيمة  كانت  إذا  من    3.4"غالبًا"  أقل  اتجاه    (،4.2إلى  ويكون 
 (.5إلى   4.2تجابة ضمن الفترة ) س انت قيمة متوسط اال" إذا ك"دائما اإلجابة

 .إدارة المعرفة 1
 لمحور إدارة المعرفة ت التكرارية و الوصف اإلحصائي  االتوزيع:  (6جدول )

 الفقرة  ت
سبة 

الن
ر و
كرا

الت
 

 املتوسط  دائما   غالبا   أحيانا   نادرا   أبدا  

 االحنراف

 املعياري  

اجتاه  

 اإلجابة 

1 
ت الكافي  األقسام الوق يمتلك رؤساء 

 لتبادل المعلومات في القسم 

 1 19 18 8 0 ك
 أحيانا   0.779 3.28

% 0 17.4 39.1 41.3 2.2 

يوفر رئيس القسم بيئة مالئمة   2

 الكتساب المعارف المختلفة 

 7 16 14 7 2 ك
 غالبا   1.066 3.41

% 4.3 15.2 30.4 34.8 15.2 

3 
ر  حرص رئيس القسم على تطوي ي 

دريس  مهارات أعضاء هيئة الت 

 المعرفية ضمن تخصصهم 

 12 7 13 14 0 ك

 نا  أحيا 1.181 3.37
% 0 30.4 28.3 15.2 26.1 

تعد إدارة المعرفة نتاج تراكم   4

 الخبرات 

 12 13 14 7 0 ك
 غالبا   1.037 3.65

% 0 15.2 30.4 28.3 26.1 

تحتاج إدارة المعرفة إلى تدريب   5

 في الجامعة  العاملين

 15 10 15 6 0 ك
 غالبا   1.063 3.74

% 0 13 32.6 21.7 32.6 

عرفة أعضاء هيئة  مد إدارة الاعتس 6

 التدريس على تدريس المقررات 

 12 10 17 7 0 ك
 غالبا   1.045 3.59

% 0 15.2 37 21.7 26.1 

7 
المعرفة من خالل تشجيع تنتج 

الحوار بين أعضاء هيئة التدريس  

 طلبتهمو

 3 25 12 6 0 ك

 غالبا   0.808 3.54
% 0 13 26.1 54.3 6.5 

8 
ر مفاهيم شبن  ء األقساميسهم رؤسا

إدارة المعرفة بين أعضاء هيئة 

 التدريس

 1 16 21 8 0 ك

 أحيانا   0.758 3.22
% 0 17.4 45.7 34.8 2.2 
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 الفقرة  ت

سبة 
الن

ر و
كرا

الت
 

 املتوسط  دائما   غالبا   أحيانا   نادرا   أبدا  

 االحنراف

 املعياري  

اجتاه  

 اإلجابة 

9 
يعكس الوعي عند رؤساء األقسام  

 بأن نتاج الخبرات هي إدارة

 المعرفة 

 8 13 19 6 0 ك

 غالبا   0.937 3.5
% 0 13 41.3 28.3 17.4 

10 
مراجعة   ىقسم علئيس اليحرص ر

المعرفة المتوفرة لمعالجة الفجوة  

 مع المعرفة المنشودة 

 5 17 18 6 0 ك

 غالبا   0.862 3.46
% 0 13 39.1 37 10.9 

11 
تساعد إدارة المعرفة في تحسين 

ت واسترجعها في  إدارة المعلوما

 الوقت المناسب 

 3 22 15 6 0 ك

 غالبا   0.809 3.48
% 0 13 32.6 47.8 6.5 

12 
تساعد ثقافة التعاون بين أعضاء 

هيئة التدريس في إيجاد المعرفة  

 للبيئة الجامعية

 6 13 21 6 0 ك

 غالبا   0.884 3.41
% 0 13 45.7 28.3 13 

13 

ة  يحدد رؤساء األقسام أن إدار

  المعرفة تساعد أعضاء هيئة

التدريس على القيام بأعمالهم من  

 ومات خالل من يتوفر من معل

 6 20 14 6 0 ك

 غالبا   0.886 3.57

% 0 13 30.4 43.5 13 

تسهم إدارة المعرفة في فهم كيفية  14

 المعرفة لصالح الجامعة استثمار 

 7 15 18 6 0 ك
 غالبا   0.913 3.5

% 0 13 39.1 32.6 15.2 

15 
ينفذ رئيس القسم برامج تدريبية 

تنمي القدرة المعرفية لدى أعضاء  

 ة التدريسهيئ 

 5 20 14 7 0 ك

 غالبا   0.888 3.5
% 0 15.2 30.4 43.5 10.9 

 غالبا   0.771 3.48 جمالي إدارة المعرفة إ

(  3.22ت ما بين )رفة؛ تراوحإدارة المع   ( تبين إن متوسطات االستجابة لفقرات محور6من الجدول رقم )
( )3.74إلى  أن  تبين  كما  المحور  12(،  عبارات  من  عبارة  متوسط(  )اتراوحت  من  إلى  3.41تها   )

نتيجة إجابات المستهدفين على    ( يتبين إن فإن5( وعند مقارنة هذه القيم مع البيانات في الجدول )3.74)
ور تراوحت قيم متوسطاتها  ارات من عبارات المح ( عب3كما تبين إن )  ،ما تحدث   اغالبً تلك الفقرات كانت  

( )3.22من  إلى  هذ 3.37(  مقارنة  وعند  ا(  مع  القيم  ) له  الجدول  في  إ5بيانات  يتبين  إجابات (  ن 
( بينت 6ولتحديد مستوى إجمالي إدارة المعرفة فإن النتائج في الجدول )  ،تحدث   االمستهدفين كانت أحيانً 

( وعند مقارنة هذه القيمة مع البيانات في الجدول 3.48ر يساوي ) أن متوسط االستجابة إلجمالي المحو 



 م 2022 السابعةالسنة   من لاألوالنصف  من  13مجلة )البحوث العلمية( العدد 

141 
 

ة  الي محور إدارة المعرفة يتجه نحو غالبًا ما يحدث، لذا فإن مستوى إدار مإلج  اإلجابة   اتجاه ( يتبين إن  5)
 .ابالكلية قيد الدراسة كان مرتفعً  المعرفة

 
 العلمية  اإلنتاجية .2

 العلمية  اإلنتاجيةلمحور وصف اإلحصائي التوزيعات التكرارية وال : (7جدول )

 الفقرة  ت

سبة 
الن

ر و
كرا

الت
 

 املتوسط  ائما  د غالبا   انا  أحي نادرا   أبدا  

 االحنراف

 املعياري  

اجتاه  

 االجابة 

1 
البحوث المنفردة خالل  إجراء 

 عملي في الجامعة 

 7 21 12 6 0 ك
 غالبا   0.903 3.63

% 0 13 26.1 45.7 15.2 

2 
العلمية   المؤتمراتأشارك في 

والندوات خارج الدولة مع تقديم 

 بحث 

 7 4 16 11 8 ك

 نا  ياأح 1.276 2.8
% 17.4 23.9 34.8 8.7 15.2 

لعمل  حث الزمالء على السعي  3

 بحوث جديدة

 8 22 10 6 0 ك
 غالبا   0.916 3.7

% 0 13 21.7 47.8 17.4 

 أقدم استشارات علمية لطلبة الكلية  4
 26 4 10 6 0 ك

 غالبا   1.151 4.09
% 0 13 21.7 8.7 56.5 

مع  أشارك بالبحوث مشتركة  5

 التدريس بالجامعة  ةأعضاء هيئ 

 7 18 9 12 0 ك
 غالبا   1.047 3.43

% 0 26.1 19.6 39.1 15.2 

6 
أقوم بمساعدة الطلبة الذين أشرف  

عليهم ببلورة مشكالت بحوثهم 

 لرسائل الماجستير 

 14 16 10 6 0 ك

 غالبا   1.018 3.83
% 0 13 21.7 34.8 30.4 

7 
ة مع تأليف كتب علمية مشترك

ئة التدريس في الكلية  ي أعضاء ه

 التي أعمل بها

 3 14 13 8 8 ك

 أحيانا   1.208 2.91
% 17.4 17.4 28.3 30.4 6.5 

أشارك في مؤتمر علمي دون تقديم   8

 بحث 

 5 7 19 9 6 ك
 نا  أحيا 1.151 2.91

% 13 19.6 41.3 15.2 10.9 

9 
أقدم استشارات علمية لطلبة  

د  التحديد وإعد الكليات األخرى 

 مشكالت بحوث رسائلهم الجامعية 

 1 16 21 8 0 ك

 أحيانا   0.758 3.22
% 0 17.4 45.7 34.8 2.2 

تأليف كتب علمية مشتركة مع  10

أعضاء هيئة التدريس في جامعات  

 2 10 9 16 9 ك
 نادرا   1.167 2.57

% 19.6 34.8 19.6 21.7 4.3 
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 الفقرة  ت

سبة 
الن

ر و
كرا

الت
 

 املتوسط  ائما  د غالبا   انا  أحي نادرا   أبدا  

 االحنراف

 املعياري  

اجتاه  

 االجابة 

 أخرى 

ركة مع أكثر إجراء البحوث المشت  11

 ن عضو هيئة تدريسم

 5 7 19 9 6 ك
 أحيانا   1.151 2.91

% 13 19.6 41.3 15.2 10.9 

12 
أقوم بتأليف كتب علمية منفردة في  

اختصاصي وخالل عملي في  

 الجامعة 

 9 5 14 15 3 ك

 أحيانا   1.228 3.04
% 6.5 32.6 30.4 10.9 19.6 

 أحيانا   0.679 3.25 العلمية  اإلنتاجيةجمالي إ

(  2.57العلمية؛ تراوحت ما بين )   اإلنتاجية  متوسطات االستجابة لفقرات محور( تبين إن  7من الجدول )
(  4.09( إلى )3.43( عبارة من عبارات المحور تراوحت متوسطاتها من )5(، كما تبين أن )4.09إلى )

( الجدول  البيانات في  القيم مع  مقارنة هذه  فإن  5وعند  إن  يتبين  إجابات (  تلك  المسته  نتيجة  دفين على 
غالبً  كانت  تحدث   االفقرات  )  ،ما  أن  عبارات  3وتبين  من  عبارات  قيم  (  تراوحت  من  ط  متوسالالمحور 

إلى )2.8) الجد 3.22(  البيانات في  القيم مع  )( وعند مقارنة هذه  يتبين إ5ول  المستهدفين  (  ن إجابات 
يمة مع البيانات في  وعند مقارنة هذه الق  (2.57)  طمتوسالوعبارة واحدة كانت قيمة    ،تحدث   ا كانت أحيانً 

باالشتراك مع أعضا5الجدول ) العلمية  الكتب  تأليف  تبين إن  نادرً (  بجامعات أخرى  تدريس  ما    اء هيئة 
( بينت أن متوسط االستجابة  7العلمي فإن النتائج في الجدول )  اإلنتاجولتحديد مستوى إجمالي    ،يحدث 

يساوي   المحور  القيمة معم( وعند  3.25) إلجمالي  )  قارنة هذه  الجدول  إن  1البيانات في  يتبين    اتجاه ( 
أحيانً   اإلنتاجيةإلجمالي محور    اإلجابة يتجه نحو  فإن مستوى    ا العلمية  لذا    العلمية   اإلنتاجيةما يحدث، 

 .اان متوسطً د الدراسة كبالكلية قي
 العلمية  واإلنتاجيةالعالقة بين إدارة المعرفة 

ب لتحديد مست العالقة  المعرفة  يوى  قيمة معامل   واإلنتاجيةن إدارة  إذا كانت  العالقة طردية  العلمية فتكون 
داللة  )ذات  العالقة  وتكون  سالبة،  االرتباط  معامل  قيمة  كانت  إذا  عكسية  وتكون  موجبة  االرتباط 

  قيمة الداللةذا كانت  إ   ، وتكون غير معنوية0.05صائية( إذا كانت قيمة الداللة اإلحصائية أقل من  إح
 . 0.05اإلحصائية أكبر من  

على   المعرفة  إدارة  أثر  المتغير    العلمية  اإلنتاجيةولتحديد  أثر  نسبة  لبيان  االنحدار  تباين  استخدام  تم 
 حديد. المستقل على المتغير التابع عن طريق معامل الت
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 ة العلمي  تاجيةباإلننتائج تباين االنحدار لتحديد عالقة وأثر إدارة المعرفة : ( 8جدول )

 قيمة الداللة  نسبة األثر  ( 2Rمعامل التحديد ) معامل االرتباط 
 دار معامالت االنح 

 إدارة المعرفة الثابت 

0.786 0.618 61.8% 0.000 0.843 0.693 

 4.0847الجدولية =   F،قيمة (   44، 1) الحرية جاتدر 71.168المحسوبة =  Fقيمة

إحصائية    معنوية  ةطردي  عالقة  د وجو (  8)  الجدول  في  النتائج  أظهرت  داللة  المعرفة   بينذات  إدارة 
  تساوي   اإلحصائية  الداللة  وقيمة  ،(0.786)  االرتباط  معامل  قيمة  كانت   حيث   ،العلمية  واإلنتاجية

إدارة المعرفة ت سِهْم في   نأ  أي  المتغيرين،  بين  العالقة  معنوية  إلى  وتشير  0.05  من  أقل  وهي  (0.000)
 العلمية. جيةاإلنتارفع مستوى 

  ا ( وهي قيمة مرتفعة قياسً 71.168)  تساوي   Fقيمة  فإن  ،العلمية  اإلنتاجيةإدارة المعرفة على    أثر  ولتحديد 
( وهي أقل  0.000)اوي  ( تسP-Value(، وكانت قيمة الداللة اإلحصائية )4.0847بالقيمة الجدولية )

وكانت    ،اإلحصائية  الناحية  نم   الخطيحدار  االن   لنموذج   العالية  التفسيرية  القوة  ، وهذا يدل يؤكد 0.05من  
العلمية    اإلنتاجيةي  %( من التغيرات ف61.8ته )( وتدل على أن ما نسب 0.618قيمة معامل التحديد  )

 أخر.  مؤثر يؤثر لم ما يعود إلى إدارة المعرفة
 تقدير معالم نموذج االنحدار حسب معادلة االنحدار بالشكل التالي:   ويمكن

 
Y=0.843+0.693*X+ ε 

 حيث: 

 Yالعلمية إلنتاجيةا ،X إدارة المعرفة، εالخطأ العشوائي. 
 

 

 العلمية  واإلنتاجيةإدارة المعرفة بين  العالقة: ( 1شكل )
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 النتائج 
 إلى ما يلي:ة الدراستوصلت تم جمعها، بعد تحليل البيانات التي 

إن  ـ  1 الدراسة  المعرفةأظهرت  إدارة  كان    مستوى  الدراسة  قيد  حيث امرتفعً بالكلية  متوسط  كا  ،  قيمة  نت 
 ( وفق مقياس التدرج الخماسي.3.48االستجابة لهذا المحور )

هذا قيمة متوسط االستجابة ل  ، حيث كانت اتوسطً العلمية بالكلية قيد الدراسة كان م  اإلنتاجية  مستوى إن  ـ  2
 . ( وفق مقياس التدرج الخماسي3.25المحور )

  وقيمة   ،(0.786)  االرتباط  معامل  قيمة   كانت   حيث   ، ةلميالع  إلنتاجية واإدارة المعرفة  وجود عالقة بين  ـ  3
 (. 0.000)  تساوي   اإلحصائية الداللة

على  بين  ت ـ  4 المعرفة  إلدارة  إحصائية  داللة  ذو  معنوي  أثر  وكانت    اإلنتاجيةوجود  األثر  العلمية  نسبة 
(61.8 .)% 
 

 توصيات ال
المسؤ ـ   ✓ قيام  و ضرورة  العالي  التعليم  وزارة  في  العلميولين  توضح  بت  البحث  تدريبية  دورات  نظيم 

 فيها مفهوم إدارة المعرفة. عضاء هيئة التدريسأل
إلى رفع ـ   ✓ التدريس، مما قد يؤدي  العلمية ألعضاء هيئة  تدريبية توضح اإلنتاجية  تنظيم دورات 

 من المتوسطة إلى الدرجة المرتفعة.الدرجة 
ضاء هيئة التدريس بإدارة  أع  بينها إلمام  يير مناسبة تركز على أن يكون منـ ضرورة وضع معا  ✓

 س في الدراسات العليا المعرفة واإلنتاجية العلمية، عند اختيارهم لتدري

 المراجع 
 أوالً: الكتب 

)ـ   .1 الرحمن،  عبد  منم2013الجاموس،  في  المعرفة  إدارة  وائل  (،  دار  األعمال،  للنشر ظمات 
 والتوزيع، عمان، األردن. 

إدارة المعرفة، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان،    إلىالمدخل  (،  م2009العلي، عبد الستار، )ـ   .2
 األردن.

 (، إدارة المعرفة، جدارا للكتاب العالمي، عمان، األردن. م2009يم إبراهيم، ) ـ الظاهر، نع .3
 : المجالتثاني ا

اصة من  (، واقع إدارة المعرفة في الجامعات األردنية الخم2015والشيخ، منال، )زبون، سليم،  الـ   .1
التربوية،  أعضاء الهيئة التدريسية وعالقة ذلك ببعض المتغيرات، مجلة دراسات العلوم    نظروجهة  

 . 465ـ  461: ، ص  42الجامعة األردنية،  
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)ـ   .2 إدا(، تطبيم2015الطجاينة، زياد، والخالدي، حسن،  التربية  ق عمليات  كليات  المعرفة في  رة 
 . 580ـ  571: ، ص (2) ،42ردنية، األ اسات الجامعة مجلة در  الرياضية في الجامعات األردنية،

(، اإلنتاجية العلمية لعضوات هيئة  م2012ي، عليان، )نجم، منور، والمجيدل، عبد هللا، والحولـ   .3
غزة قطاع  في  العالي  التعليم  مؤسسات  في  مجلالتدريس  لألبحاث    جامعة  ة،  المفتوحة  القدس 

 . 66ـ   11: (، ص 1، )23والدراسات، 
(، اإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس بقسم المكتبات م2015م، )كريمحمود عبد الالجندي، ـ  .4

 . 65ـ   60 ، ص:50ومات جامعة المنوفية، مجلة الفهرست، مصر، والمعل
 ثالثا : الرسائل

1. ( ياسر،  العتيبي،  دراسة (،  م 2012ـ  السعودية:  الجامعات  في  تطبيقها  وإمكانية  المعرفة  إدارة 
جامع على  القرى،  تطبيق  أم  العربية  رساة  المملكة  القرى،  أم  جامعة  منشورة،  غير  دكتوراه  لة 

 السعودية.
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 لكتروني في التشريع الجزائري اإل  الحماية القانونية للتوقيع
 عبدهللابو ل نوا ، لدغش رحيمة

 الجزائر -جامعة زيان عاشور الجلفة  
 

 الملخص: 
  فظهر   نصيب من هذا التطور،تجارية  الت، وكان للمعامالت الت جميع المجاغزت تكنولوجيا المعلوما   

 التصرفات القانونية يتم عبر العالم االفتراضي. أصبح إبرام لكترونية، و اإلعامالت ما يعرف بالم
التوقيع اإلفكان   الدعامة اإللكترونيةلتقنية  المرتكز على  المعامالت   كتروني  الناجعة لتوثيق هذه  الوسيلة 

سريلل على  تحفاظ  وإمكانية  المعلومات  ال ة  من  المعاملة  حماية  وبالتالي  المتعاملين،  هوية  تحايل حديد 
 والتالعب.

(   4-15)ون رقم  قد استجاب المشرع الجزائري لضرورات مواكبة عجلة التطور التكنولوجي، وأصدر القانو 
نوني، لذلك سنحاول من ى الفكر القاواقعة مستجدة عليق اإللكتروني، والذي يعد  المتعلق بالتوقيع والتصد 

 لكتروني وحمايته له. ع الجزائري بالتوقيع اإلمام المشر الل هذه الورقة البحثية تسليط الضوء على اهتخ
 انونية. لمعلومات، المشرع الجزائري، الحماية القلكتروني، تكنولوجيا االتوقيع اإل الكلمات المفتاحية:

  :   ةمقدم
م اليوم أكبر ثورة شملت جميع المجاالت، حيث  قنية التي يشهدها العالنولوجية والتتعد ثورة المعلومات التك

لتطور التكنولوجي ونظم االتصاالت السلكية والالسلكية، وظهور األقمار الصناعية إلى تطور  أدى هذا ا
خال  المعامالت  من  االفتراضي  العالم  طريق  عن  تتم  أصبحت  التي  حديثةل  التجارية  تقنيات  .  استخدام 

التجاريةا لخطونظرً  المعامالت  الوسيلةلكتر اإل  ورة  توثيقها هو  الثقة واألل  ونية كان  ان، وفي سبيل  متحقق 
 لكترونية. توثيق تتالءم وطبيعة المعاملة اإللكتروني كأداة ذلك ظهر التوقيع اإل

اإلعرف    وقد  إقرارً التوقيع  العالمية،  لكتروني  التشريعات  من  خاصةا  تنظيمات  أصدرت  بأحكامه    التي 
ها للتجارة الدولية  طار وضعت منظمة األمم المتحدة عن طريق لجنتفي هذا اإل طائه الحجية الالزمة، و وإع
اإلقانو  التوقيعات  بشأن  األونيسترال  لسنة  ن  قانم2001لكترونية  ذلك  قبل  وسبقه  سنة  ،  األونيسترال  ون 

  -اوإن كان متأخرً   -جاب  لتشريعات استائري كغيره من اوالمشرع الجز   ،لكترونيةم بشأن التجارة اإل1996
التط عجلة  اإللمواكبة  بالتوقيع  فأقر  التكنولوجي،  سنة  ل ور  المدني  القانون  تعديل  خالل  من  كتروني 

2005( القانون  أصدر  ثم  والتص  4-15م،  بالتوقيع  المتعلق  اإل(  موضوع  لكترو ديق  يكتسي  حيث  ني، 
عصر، والذي ال ترونية التي فرضها اللكلمعامالت اإلكمن في ضرورة حماية الكتروني أهمية تإلالتوقيع ا

 لتشريعات التي تمنحه هذه الحماية. بجملة من الكتروني، يتأتى إال بحماية التوقيع اإل
  لكتروني في ماية التوقيع اإلالقانونية في ح  مدى نجاعة النصوص   شكالية: مااإل  وفي هذا اإلطار تطرح

 . الجزائر؟
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اإل هذه  على  على  شكاليةولإلجابة  خالل  اعتمدنا  من  الوصفي  ت  المنهج  الجزائري  وصف  المشرع  نظيم 
 نهج التحليلي بتحليل النصوص القانونية المنظمة له.  لكتروني، والمللتوقيع اإل

 :رض ومعالجة الموضوع لع لكل مبحث مطلبين مبحثينالدراسة حيث تضمنت 
 لكتروني في الجزائر  تنظيم التوقيع اإل المبحث األول: 

المعاأد      ظهور  اإلى  وانتشمالت  ولضمان  لكترونية  وطبيعتها،  يتوافق  توقيع  إيجاد  ضرورة  إلى  ارها 
وية  لكترونية للتأكد من هالتوقيع المرتكز على الدعامة اإل  حماية هذه المعامالت كان البد من توثيق هذا

 مان لدى أطراف العقد اإللكتروني المبرم.  الموقع، وبالتالي ضمان الثقة واأل
 ني في القانون الجزائري كترو تفعيل التوقيع اإللمطلب األول: ال

روني، مقارنة مع مختلف  تلكقانون خاص ينظم أحكام التوقيع اإلر  الجزائري عن إصدا  تأخر المشرع
ا، بل أقر بحجية  يتطرق إليه مطلقً يعني أنه لم  م، وهذا ال  2015ة  غاية سن  ىالتشريعات األخرى، وذلك إل 

اإللكترون مالتوقيع  مرة  ألول  ) ي  األمر  خالل  المد ال(  10-5ن  القانون  تعديل  بموجب  متضمن  ثم  ني، 
بما فيها  المتعلق بنظام االستغالل المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات  (    162-7ذ )المرسوم التنفي
  اصالت السلكية والالسلكية.ت المو على مختلف خدماهربائية و الالسلكية والك

فرض أن    خالل القانون المدني بعد   وني من لكتر التوقيع اإل  ول مرة بخصوص جزائري أتدخل المشرع ال
د  ، وق(155)من خالل تعديل قواعد االثبات   (15-5)   بموجب القانون   عليه إجراء تعديلالتكنولوجي    التسارع

  ( منه تنص على 237)ثبات من خالل إضافة فقرة للمادة  التوقيع اإللكتروني في اإل من خالله بحجية    أقر
بالتوقيعي: " في   دةبالرجوع للماو ( "،  1)مكرر  (  323)المذكورة في المادة    لكتروني وفق الشروطاإل  عتد 

أنها(  1)مكرر  (  323) كاإل  بين   عادلت   ، نالحظ  اإللكتروني  الشكل  في  بالكتابة  بالاإلثبات  كتابة  ثبات 
محفوظة  و تكون معدة    مكانية التأكد من هوية الشخص الذي أصدرها، وأنإ  في ذلك  ا  مشترطً على الورق،  

ا في الحديث عن التوقيع  كانت هذه المادة الوحيدة التي يعتمد عليه، حيث    متها في ظروف تضمن سال
الجزائري اإل القانون  في  األ لكتروني  لإلالسيما  القانونية  والتيثبات حكام  كافية    ،  تكن  جميع  لم  لتغطية 

القانوني والتقنالجوانب  اإللكتر ة  بالتوقيع  المتعلقة  الن  فقد(،    156وني) ية  تدارك  المشرع  قص، وأصدر  حاول 
التنفيذي  تبعً  المرسوم  لذلك  أنواع  المت  (162-07)ا  من  نوع  كل  على  المطبق  االستغالل  بنظام  علق 

الالسلكية والكهربائية وعلى مخ فيها  بما  المالشبكات  السلكية والالسلكيةتلف خدمات  ، حيث  157واصالت 
المادة   "التوقيع3)نصت  ب  م أسلوب عمل يستجي ينجم عن استخداهو معطي  اإللكتروني    ( مكرر منه: 

 
، الجريــدة م1975 نون المــدني، لمتضــمن القــاا  ( 58-75)  : مــر، المعــدل لألم2005، 44 : عــدد، ريــدة الرســمية ، الج2005، ( 10 -5: ) األمــر -155

 . م1975  ، 78  : الرسمية عدد
 اتخل التشريعي، مجلة الدراساإلثبات وضرورة التدا إلى القواعد العامة في باهة فاطمة، حجية التوقيع اإللكتروني استناد   -156

 .707، ص: 3،2020 الحقوقية، العدد:    
 والكهربائية  االستغالل المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها الالسلكية المتعلق بنظام (162-7المرسوم التنفيذي ) -157

 م.2007، 28 عدد:م، الجريدة الرسمية 2007ية والالسلكية،على مختلف خدمات المواصالت السلكو    
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يالحظ من خالل نص  "،  1975  ،(58-75)من األمر  (  1)مكرر    (323للشروط المحددة في المادتين )
أن  أعاله  جديد   المادة  بأحكام  يأت  لم  االمشرع  بل  باإلة  النكتفى  إلى  في  حالة  بالكتابة  الخاصة  صوص 

التنفيذي  هذا  خالل  وقام المشرع من    ،(158) نيالقانون المد تروني الواردة في  لكالشكل اإل بإدراج  المرسوم 
لكتروني المؤمن، الموقع،  التوقيع اإللكتروني مثل:  المفاهيم المتعلقة بالتوقيع اإل  ض لبع  بعض التعريفات  
إنشاء   إلكتروني،  اإل  توقيعمعطيات  توقيع  إلنشاء  مأمون  التوقيع  لكتروني،  جهاز  فحص  معطيات 

مؤدي لكترونية الموصوفة،  لكترونية، الشهادة اإلالشهادة اإللكتروني،  اإلص التوقيع  جهاز فحوني،  لكتر اإل
يذي وال  خدمات التصديق اإللكتروني، وال يعد هذا المرسوم التنف   ، أهلية مؤديلكتروني خدمات التصديق اإل

المدني، القانون  في  المذكورتين  المادتين  نص  التو   حتى  مسألة  عن  للحديث  اإللكاف  في  كترو قيع  ني 
أنه حيث  يالجزائر،  مما  الغموض،  ويكتنفها  بدقة  أحكامه  تنظيم  تتضمن  لم  لمعالجة  ا  قاصرة  جعلها 

 ه.  شكاالت التي تتعلق باإل
 المحـدد للقواعـد العامـة( 4-15)القـانون  ع الجزائـري ر مشـأصـدر الوأمام هذه االنتقـادات، والنقـائص الـواردة، 

ــ ــديق  ةالمتعلقـ ــالتوقيع والتصـ ــرونييناإلبـ ــذي نـــص (159)لكتـ ــه ، الـ ــن خاللـ ــراحمـ ــراف صـ ــدأ االعتـ ــى مبـ ة علـ
 (2فيما نصت المادة ) (160)،للتوقيع التقليديلحجية القانونية ذاتها الممنوحة لكتروني ومنحه ابالتوقيع اإل

ا ببيانـات لكترونـي مرفقـة أو مرتبطـة منطقيًـ بيانـات فـي شـكل إ لكترونـيبـالتوقيع اإل  يقصـد من هذا القـانون: "
ها: منــه علــى أنــه وســيلة للتوثيــق بنصــ( 6، كمــا أكــدت المــادة )، تســتعمل كوســيلة توثيــق"ونيــة أخــرى كتر لإ
رونــي"، ومضــمون الكتابــة فــي الشــكل اإللكتكترونــي لتوثيــق هويــة الموقــع وإثبــات قبولــه يســتعمل التوقيــع اإلل"

، يقة التي يستخدم بهالم يبين الطر ا، إال أنه ا عامً بتعريفها تعريفً  هذه المادة أن المشرع قام مما يالحظ من 
هيم ذات الصـلة دة عـدة تعريفـات لعـدة مفـاكما تضمنت نفس المـا، (161)ألمر الذي يسمح باتساع نطاقهاا

ف الموقع ومـؤدي خـدمات التصـديق كتعري (162-7ليها في إطار المرسوم التنفيذي )بعضها منصوص ع
مفتــاح لون فــي الفــرع الحكــومي، المتــدخو خيص، كمصــطلح التــر ألول مــرة أخــرى تطــرق إليهــا و اإللكترونــي، 

  إلخ.التشفير الخاص، مفتاح التشفير العمومي...
 

 
 .870فاطمة، المرجع السابق، ص: باهة  -158
 م.2015،6، الجريدة الرسمية عدد: لكترونيينلتوقيع والتصديق اإلمة المتعلقة با( يحدد القواعد العا4-15القانون : ) -159
 كان لشخص طبيعي أوتوقيع المكتوب سواء ( منه: "يعتبر التوقيع اإللكتروني الموصوف وحده مماثال  لل8ضت المادة )ق -160

 نوي".مع    
 شريع الجزائري، دراسة على ضوءاإلثبات في الت وف رحاب، مدى حجية التوقيع اإللكتروني في مسعودي يوسف، أرجيل -161

 . 84م، ص: 2017 ،11 للدراسات القانونية واالقتصادية، عدد:مجلة االجتهاد  ( ،4-15القانون )    
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التوقيع اإلحاول المشرع من خالفقد   القانون حماية  ثيقة  ص على وجوب حفظ الو لكتروني من خالل الن ل هذا 
ها التي تم جمع  لطابع الشخصي ا في شكلها األصلي، وضرورة وجود البيانات والمعلومات ذات الكترونيً الموقعة إ

طرف   اإلمن  التصديق  خدمات  التي  مؤدي  البيانات  وقاعدة  الوطلكتروني  التراب  داخل  في تحتويها  إال  ني، 
تروني الموصوف بأنه: "التوقيع  لك التوقيع اإل  ( منه7)كما عرفت المادة    ،  (162) االحاالت المنصوص عليها قانونً 

 ت التالية: لكتروني الذي تتوافر فيه المتطلبااإل
 .لكترونية موصوفةتصديق إن ينشأ على أساس شهادة أ -
 . أن يرتبط بالموقع دون سواه  -
  .هوية الموقعأن يمكن من تحديد  -
 ي. لكترونية مؤمنة خاصة بإنشاء التوقيع اإلا بواسطة آلأن يكون مصممً  -
    .ذه البيانات التغييرات الالحقة به ا بالبيانات الخاصة به، حيث يمكن الكشف عن أن يكون مرتبطً  -

طة وسائل  تكون مؤمنة، وبواسلكتروني الموصوف، والتي يجب أن  يات إنشاء التوقيع اإلالقانون آل   كما تضمن 
موث  تكون  أن  واشترط  منه  التحقق  آليات  وكذا  مناسبة،  إجراءات  وضمن  البيانات تقنية  بتطابق  وذلك   وقة، 

ق بصفة مؤكدة التحقق، وأن تكون التحقلمعروضة عند  لكتروني مع البيانات االمستعملة للتحقق من التوقيع اإل
عرًض  صحيحً ومعروضة  المتطل ا  من  وغيرها  في    ،(163بات)ا،  تضمن  التصديق  كما  على  منه  الثالث  الباب 

لقانوني لتأدية خدمات وني وسلطات التصديق، وكذا إلى النظام الكتر ا إلى شهادة التصديق اإللكتروني متطرقً اإل
 كتروني.  التصديق اإلل

ة في إرساء مهمخطوة    ا، إال أنه تعد رغم أنه كان متأخرً (  4-15) لقانون  ره لاالمشرع الجزائري بإصد   فإن ا  وعمومً 
اإلل التوقيع  الجزائرقواعد  في  اإلكتروني  المعامالت  انتشار  أمام  خاصة  الوسائط كترونيل،  عبر  تتم  التي  ة 

 تنجم عنها. المشاكل التيلكترونية القائمة على السرعة، األمر الذي يساهم في حل اإل
 لكتروني اني: توثيق التوقيع اإل المطلب الث

القانون       للتوقيع اإل115-4) أشار  تعريفه  الثقة( في  وأمام غياب  توثيق،  بأنه وسيلة  لدى   لكتروني  واألمان 
رع أمر  لك أسند المشا من أجل إيجاد هذه الثقة المفقودة، لذا إلزاميً لكترونية، كان التوثيق أمرً ت اإلأطراف المعامال

التالي إعطائه القوة الثبوتية، إلى جهات  ع وبلكتروني ونسبته إلى الموقتحقق من صحة التوقيع اإلق بغية ال التوثي
بإصدا تقوم  التصديق،  بجهات  التتعرف  تسمى شهادات  اإلر شهادات  يشترط في هذه ،    لكترونيصديق  حيث 

 ( : 164اثنين) شرطين الشهادات، 

 
 ابق الذكر.( المحدد، الس4-15انون: )( من الق5، 4انظر: المادتين ) -162
 ( من نفس القانون.14 -10)انظر: المواد  -163
 لقانون.      من نفس ا( 15) المادة :انظر -164



 م 2022 السابعةالسنة   من لاألوالنصف  من  13مجلة )البحوث العلمية( العدد 

150 
 

ط - قبل  من  تمنح  موثو أن  ثالث  التصديرف  خدمات  مؤدي  أو  طبقً ق  اإلق  التصديق  لسياسة  لكتروني ا 
 .االموافق عليه

 . تمنح للموقع دون سواه  أن -
اإلفالت التوقيع  أن  من  التحقق  هو  معين،  وثيق  شخص  من  تنفيذه  تم  قد  التحليل  لكتروني  وسائل  باستخدام 

واالستع التشفير  وفك  واألرقام  والكلمات  الرموز  على  العكسية  للتعرف  إارة  أو  أخرى  وسيلة  أخرى جر وأية  اءات 
ا للقانون  وفقً يه و لوع،  (165)لكتروني تحقق من صحة التوقيع اإلاآلمنة للتحقق الغرض المطلوب، فهو الوسيلة  

لكتروني، اللذان الموثوق، ومؤدي خدمات التصديق اإلف الثالث  فإن جهات التصديق تتمثل في الطر (  15-4)
المادة   من2)عرفتهما  الطرفه،  (  فه  أما  الموثوق،  كالثالث  شخو  تصديق  ل  شهادات  بمنح  يقوم  معنوي  ص 

،   لفائدة المتدخلين في الفرع الحكومي  كترونيالتصديق اإللمتعلقة بوقد يقدم خدمات أخرى    لكتروني موصوفة،إ
المؤسسات : "من نفس المادة المقصود بالمتدخلين في الفرع الحكومي بنصها على ما يلي(  13)الفقرة  وقد بينت  

نية المستقلة ، وسلطات سسات الوطالمؤ لمحددة في التشريع المعمول به، و هيئات العمومية االو واإلدارات العمومية 
البنالضبط ، و  بين  المبادالت  ينتمي إوك ، وكذا كل شخص أو كيالمتدخلون في  الفرع الحكومي بحكم  ان  لى 

" مهامه  أو  اإل،  طبيعته  التصديق  خدمات  مؤدي  كللأما  هو  أ   كتروني  طبيعي  يقو  شخص  بمنح معنوي  وم 
 لكتروني.   ت أخرى في مجال التصديق اإل م خدمالكتروني موصوفة، وقد يقد شهادات تصديق إ

يمكن    يق لشخص طبيعي، وهو ما الوقد أعاب البعض هذا التعريف على أن المشرع أسند خدمة التصد  -
يمكن    ة، لذلك البرات فنيأجهزة معقدة وخإلى تقنيات و أن يحدث في الواقع العملي كون خدمة التصديق تحتاج  

    .(166)أن يقوم بها إال شخص معنوي 
فإن    ومن - المشرع  ذلك  عليها  أطلق  كما  التصديق  جهات  أو  التوثيق  جهات  هوية  مهمة  تحديد  هي 

بال اإلتعامالمتعاملين  هذا  الت  مضمون  من  والتحقق  التعامل،  في  القانونية  أهليتهم  وتحديد  التعامل لكترونية 
بعده  وجديتمته  وسال الغش واالحتياله، وكذا  التصديق اإلل(167) عن  أما شهادة  تمنحها جهات  كتروني  ،  التي 

التنفيذي   بأنها: "(  3)في المادة  (  162-7) التصديق فقد عرفها المرسوم  تثبت   لكترونيفي شكل إوثيقة  مكرر 
ي شكل "وثيقة فبأنها:  (  4-15)فها القانون  كذلك عر والموقع"،    لكترونيالصلة بين معطيات فحص التوقيع اإل

من المادة (  2)لكتروني والموقع". وقد اشترطت الفقرة  قيع اإلبين بيانات التحقق من التو لكتروني تثبت الصلة  إ
 يلي:   التصديق مامن نفس القانون، أن تتضمن شهادة ( 15)

 
 ، 1القانونية، العدد:ت والبحوث لكتروني، مجلة الدراساحماية التوقيع الكتروني كوسيلة للمة الزهراء، التصديق المصدق فاط -165
 .38:ص ،م2020    

 .91:حاب، المرجع السابق، صمسعودي يوسف، أرجيلوف ر -166
 لكتروني، مجلة البحوث فيع اللكترونية وحجية التوقي جارة الهراء، عقود الت ة الزهبة فاطم، بولمكاحل أحمد، سكماكجي  -167
  .53م، ص:2019 ، 7 :العقود وقانون األعمال، العدد      
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ي موصهوفة تحديهد لكترونهيق الالتصهد إشارة تدل على أنه تم منح هذه الشهادة على أساس أنها شههادة  -

لمهرخص والمصهدر لشههادة التصهديق ا لكترونهيلموثوق أو مهدد  خهدمات التصهديق الطرف الثالث اهوية ال

 لكتروني، وكذا البلد الذ  يقيم فيه.ال

غرض مهن اسهتعمال شههادة التصهديق اء، وذلك حسب العند االقتضلموقع  مكانية إدراج صفة خاصة لإ -

 لكتروني. ال

 .موافقة لبيانات إنشاء التوقيع اللكترونيوني وتكون لكترحقق من التوقيع الت تتعلق بالتنابيا -

 لكتروني.اية مدة صالحية شهادة التصديق الالشارة إلى بداية ونه -

 وني.لكتررمز تعريف شهادة التصديق ال -

  وثهوق الهذ الم لكترونهي أو للطهرف الثالهث الموصوف لمدد  خدمات التصديق ال  لكترونيالتوقيع ال -

 لكتروني.ليمنح شهادة التصديق ا

 لكتروني.حدود استعمال شهادة التصديق ال -

 دود قيمة المعامالت التي قد تستعمل من أجلها الشهادة عند االقتضاء.ح -

 ي أو معنوي آخر عند االقتضاء.ت تمثيل شخص طبيعشارة إلى الوثيقة التي تثباإل -
لكترونـي وإصـدار الشـهادات إال بنـاء لقيـام بخدمـة التصـديق اإلالتصـديق اات وتجدر االشارة إلى أنه ال يمكن لجه

( 33)لجهة المختصة، تتمثل في السلطة االقتصادية للتصديق، وهو ما قضت به المادة من ا (168)على ترخيص 
صــــديق لكترونــــي فـــي الجزائـــر إلـــى الســـلطة االقتصـــادية للتتأديـــة خـــدمات التصـــديق اإل خضـــع نشـــاطبنصـــها: "ي

والالسـلكية،  سـلكيةعينها السـلطة المكلفـة بضـبط البريـد والمواصـالت العبارة عن سلطة إدارية توهي    ،تروني"لكاإل
لكترونــي لتصـديق اإلقـدمون خـدمات التوقيـع والكترونـي الـذين ية ومراقبـة مـؤدي خـدمات التصـديق اإلتكلـف بمتابعـ

  .(169)لصالح الجمهور
 
 

 ري في التشريع الجزائ رونيلكتتوقيع اإل المقررة للحماية أشكال ال المبحث الثاني:
كـان البـد مـن ضـمان سـالمته الحجيـة القانونيـة فـي ذلـك، ف  تسـابها الكنظـرً   قيع اإللكتروني بأهمية بالغةيتمتع التو  

ا، وتنوعت هذه الحماية في التشريع الجزائري بين حمايته من اعتداء، كترونيً لالمبرمة إلحماية المعامالت القانونية 
سـوف  لمرتكبهـا.ار الجـزاء بتجريم األفعال التي تشكل اعتـداء عليـه وإقـر ية بعد االعتداء عليه،  حماية الجزائوبين ال

 . لكترونيإلى الحماية الوقائية والجزائية للتوقيع اإلنتطرق من خالل هذا المبحث 
 الحماية الوقائية مطلب األول:ال

 
 لكتروني الذي صديق اإل"نظام استغالل خدمات الت نه: الترخيص بأ( 4-15)لقانون من ا( 2) من المادة (10 ) عرفت الفقرة -168

 خدماته".توفير لمؤدي الخدمات بطريقة شخصية تسمح له بالبدء فعلي في لممنوحة ا ثيقة الرسميةيتجسد في الو      
 من نفس القانون.        (29،30)المادتين  :نظرا -169
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ن تمــس أمنــه وســرية التهديــدات التـي يمكــن أ مــن كــل أشــكال لكترونــي، حمايتـهصـد بالحمايــة الوقائيــة للتوقيــع اإلقي
لكترونـي عـن طريـق ع الجزائري على حمايـة التوقيـع اإلوقد نص المشر ه. معطياته، وذلك بطرق تمنع الوصول إلي

 :(170)نوعين من التشفير( 4-15)ن المعلومات، حيث ذكر من خالل القانون التشفير كوسيلة لسالمة وسرية أم
نشـاء ا الموقع فقـط، وتسـتخدم إلاد يحوزها حصريً عبارة عن سلسة من األعد الخاص: وهو    مفتاح التشفير -
 .لكتروني، ويرتبط هذا المفتاح بمفتاح تشفير عمومياإل التوقيع
هـور بهـدف ممـن األعـداد تكـون موضـوعة فـي متنـاول الجمفتاح التشفير العمومي: هو عبارة عن سلسـلة   -

 لكتروني.رج في شهادة التصديق اإلروني، وتد لكتق من اإلمضاء اإلتمكينهم من التحق
 نترنـت،التي تـم تـداولها مـن خـالل شـبكة األاية األعمال والبيانات تبرز أهمية التشفير على العموم، من خالل حم

خاصة في ضوء الزيادة الكبيرة لجـرائم  الكثير من مظاهر أمن المعلومات   كما تكمن أهميته بصفة خاصة لتحقيق
 تروني، منها:حتيال اإللكاالختراق واال

 وفي صيغة مخفية عن كل شخص.انات وذلك بواسطة االحتفاظ بالمعلومات في سرية تامة، سرية البي -
ت مــن قبــل األطــراف غيــر سـالمة البيانــات حيــث تــتم عــن طريــق امــتالك اإلمكانيــة لكشــف معالجــة البيانــا -

 المرخص لهم.
ــتع - ــات المسـ ــة المعلومـ ــوم علـــى مطالبـ ــذي يقـ ــق الـ ــالتوثيـ ــيملة بالمعلومـ ــد شخصـ ــلة وتحديـ ــة ات المرسـ ة وهويـ

 األطراف.
 .(171)ته للموقعلكتروني ونسبضمان سالمة التوقيع اإل -

 لكتروني، ألزم اإلدارة بما يلي: وفير الحماية الشاملة للتوقيع اإلوفي سبيل ت
مــــــات المتعلقــــــة بشــــــهادات التصــــــديق جهــــــات التصــــــديق بالحفــــــاظ علــــــى ســــــرية البيانــــــات والمعلو  تلتــــــزم -

  .(172)لكترونياإل
 .لبيانات ومن هوية الموقعالتأكد من صحة جميع ا -
ــا - ــديق إذا مـ ــهادة التصـ ــا ب إلغـــاء شـ ــم منحهـ ــد تـ ــين أنـــه قـ ــة، أو أصـــبحت تبـ ــاء علـــى معلومـــات خاطئـ ــذه نـ هـ

ي حالــة وفــاة صــاحب شــهادة ا تــم انتهــاك ســرية بيانــات إنشــاء الموقــع، أو فــالمعلومــات غيــر مطابقــة للواقــع، أو إذ 
 .(173)التصديق

ية جملـــة الوثــــائق اإلداريـــة الخاصـــة بالمتعــــاملين وحمايـــة ســــر  ضـــع فيهــــاو لبيانــــات التـــي تمايـــة قاعـــدة اح -
 .لكترونيالتوقيع اإلمحل المعامالت 

 
 س القانون. من نف (9،8)الفقرتين  :انظر -170

 لمستهلك في مرحلة تنفيذالحماية ( 4-15) ا لقانون رقملكترونيين في الثبات طبقً للة، حجية التوقيع والتصديق ادلي معزوز  -171
 ،22-21لكترونية،المستهلك من مخاطر المعامالت ال لملتقى الوطني الموسوم ب: حمايةمداخلة ملقاة في الكتروني، العقد ال     
 . 17:الجزائر، ص -ةلعلوم السياسية، جامعة الجلف، بكلية الحقوق وا2018ر  فيف      

 (.4-15) من القانون( 42)المادة  :انظر -172
 القانون.من نفس ( 45) المادة :انظر-173



 م 2022 السابعةالسنة   من لاألوالنصف  من  13مجلة )البحوث العلمية( العدد 

153 
 

، طـرف إدارة الضـرائب للمكلـف بالضـريبة اإلشعارات واإلنذارات الموجهة مـنكحماية المراسالت الصادرة   -
 .(174)ارتبه من آثية تستوجب حفظها لما تر ر وثائق إدار تعتب وكذا المراسالت الواردة إليها، إذ أنها

 المطلب الثاني: الحماية الجزائية
الجزائري من خالل قانون العقوبات إلـى تجـريم األفعـال التـي تشـكل علـى النظـام المعلومـاتي ق المشرع  تطر 

عـدي علـى يـة، فـإن كـل تتلكترونـي هـو شـكل مـن أشـكال المعلومامعطياته، وكـون التوقيـع اإل  ا لسريته وأمنختراقً وا
 روني يشكل اعتداء على النظام المعلوماتي.لكتالتوقيع اإل

بقســم خــاص عنونــه بأحكـام جزائيــة، جــرم مــن خاللــه األفعــال التــي تشــكل ( 4-15)الل القــانون كمـا خــص مــن خــ
 ث والغرامـة، حيـتراوح بـين عقـوبتي الحـبس توقيع والتصديق االلكترونيين وأقرها لمرتكبيها العقوبات تاعتداء على ال
 لحبس مـن ثالثـة أشـهر إلـىه: "يعاقـب بـا، علـى أنـ(175)ر من قانون العقوبـات الجزائـري مكر   (394)نصت المادة  

ق الغـش فـي كـل أو جـزء كل من يدخل أو يبقى عن طري "دج 200.000إلى   50.000سنة وبغرامة مالية من"  
 ب علــى ذلــك حــذف أو تغييــرقوبــة إذا ترتــل ذلــك، تضــاعف العو ليــة للمعطيــات أو يحــااآلمــن منظومــة للمعالجــة 

منظومـة تكـون العقوبـة الحـبس مـن أعاله تخريب اشـتغال الاألفعال المذكورة المعطيات المنظومة، وإذا ترتب على 
 دج".  300.000إلى  50,000"ن م تقدر المالية والغرامة ، أشهر إلى سنتين ست 

هـذه  د ، حيـث تعـالجـة اآلليـة للمعلومـات علمنظومـة الم عالجت هذه المادة فعل الدخول أو البقـاء عـن طريـق الغـش
وضـاعفها إذا صـاحب هـذا الـدخول أو أنها تعتبـر جـرائم أقـر لهـا العقوبـة، علومـات والتـي مـن شـا للماألفعال اختراقً 

 ومـا يتضـح مــن نـص المــادة، و تغييــر أو تخريـب للمعطيــات الموجـودة فـي النظــامالبقـاء غيـر المشــروع إمـا محـو أ
ين، المشرع لم يكتفي بتجريم الـدخول أو البقـاء غيـر المشـروعارة 'أو يحاول ذلك' أن ومن خالل عب  مكرر  (394)

الحبس من فس القانون: "يعاقب بمن ن (1) مكرر (394) كذلك المادةاوز ذلك إلى تجريم مجرد المحاولة، بل تج
بطريــق مــن أدخــل  "دج 4.000.000إلــى  500.000"مــن: تقــدر ســنوات وبغرامــة ماليــة ثــالث أشــهر إلــى  ســت 

والمصــطلح يــات التــي يتضــمنها"، لغــش المعطعـدل بطريــق ا أو و أزالأليــة ظــام المعالجــة اآلالغـش معطيــات فــي ن
إللكترونــي، ويقصــد التالعــب فــي البــرامج لكترونــي، وهــو مــن أكثــر الجــرائم التــي تهــدد التوقيــع اعليــه بــالتزوير اإل

  .(176)اليه بصحتها والتسليم بهالمجني عهام ها إييترتب علي والبيانات والتغيير فيها، ما
تحدثة علـــى التالعــب فـــي المعلومــات المخزنـــة داخــل النظـــام يعتمــد مفهـــوم التزويــر المعلومـــاتي فــي صـــورته المســ

 :(177)المعلوماتي، ويتم ذلك بإحدى الطرق التالية

 
 ني الموسـوم ب: حمايـة، مداخلة ملقاة في الملتقـى الـوطالتوقيع اإللكتروني كآلية لحماية المستهلك اإللكترونيريال، علياتي محمد، شقاقة ف  -174

الجزائـر،  -والعلوم السياسية، جامعـة الجلفـةبكلية الحقوق  ،2018فيفري    22-21يومي    لكترونية، المنعقدتهلك من مخاطر المعامالت اإلالمس

 . 17 :ص
 ، المعدل والمتمم.م1966 ، (49) عدد، ، الجريدة الرسميةم1966انون العقوبات، المتضمن ق (615-66:)األمر -175
 علوممعة قالمة للريع الجزائري، مجلة حوليات جالكتروني في التشالتوقيع اإل ية مشري، جريمة تزويرراض -176

 . 134 :، ص20،2017: نسانية، العددتماعية واإلاالج     
  .15:جع السابق، صعلياتي محمد، المر -177
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خل مباشــر بــين مــد مباشــرة باالتصــال الا كانــت وســيلته، ســواء مــن خــالل عمليــات اإلدخــال المعلومــاتي أيًــ  ▪
الختصاصـاته الوظيفيـة، ا كأن يكون من األشـخاص المسـموح لهـم بالتعامـل معـه وفقًـ المعلومات والنظام،  

 أو بطريقة غير مباشرة باالتصال بالنظام المعلوماتي. 
ظـم عملهـا كـي رحلة المعالجة اآللية للمعلومات من خالل برامج تم التالعب فـي نيتم التالعب فيها في م ▪

 م. تالعب في معلومات النظاإحداث هذا التقوم ب
صلة عـن الطـريقتين السـابقتين، ولكنهـا تكـون متممـة تكون منف  تتم في مرحلة اإلخراج المعلوماتي وهي ال ▪

المعالجـة المعلوماتيـة ثـم الوصـول لمعلوماتي أو دخال احدث من تالعب في مرحلة اإل لهما من خالل ما
ــاتي علـــى اخـــراإلـــى مرحلـــة اإل ــواء ج المعلومـ ــلدعامـــة سـ ــة المتمثلـ ــة أو كانـــت التقليديـ ة فـــي مخرجـــات ورقيـ

 ي الشرائط أو األسطوانات المعلوماتية. الدعامة المعلوماتية المتمثلة ف
مصــادقة الجزائــر علــى االتفاقيــة العربيــة  المتضــمن( 252-14) مــن المرســوم الرئاســي (10)وقــد نصــت المــادة 

من أجـل تغييـر الحقيقـة فـي وسائل تقنية المعلومات ى: "استخدام ، نصت عل(178)تقنية المعلومات لمكافحة جرائم  
 وبنية استعمالها كبيانات صحيحة".داث ضرر، ا من شأنه إحالبيانات تغييرً 

 ر منها:نذك( 4-15) ئم المنصوص عليها من خالل القانون أما الجرا
أشـهر ث بالحبس مـن ثـال لكتروني: يعاقب مرتكبهايق إت كاذبة للحصول على شهادة تصد دالء بإقرارااإل -

 . "دج 200.000إلى  20.000"ن م تقدر رامةغأو  إلى سنوات 
ــ - لكترونـــي موصـــوف خاصـــة بـــالغير: يعاقـــب مرتكبهـــا أو اســـتعمال بيانـــات إنشـــاء توقيـــع إ اءحيـــازة أو إفشـ

 .  "دج 5.000.000إلى  1.000.000"من  مالية تقدر أو غرامةثالث سنوات هر إلى أشثالثة بالحبس من 
 مـةأو غراأشهر إلـى سـنتين ثالثة يعاقب مرتكبها بالحبس من ة التصديق اإللكتروني:  بيانات شهاد   إفشاء -

 .  "دج 1.000.000إلى  200.000"من  مالية تقدر
هر أشـثالثة قيامه بمهامه، إذ يعاقب بالحبس من كشف معلومات سرية من طرف المكلف بالتدقيق أثناء  -

 . "دج 200.000إلى  20.000من"  مالية تقدر إلى سنتين أو غرامة
 "مـن الماليـة ر لمرتكبهـا الغرامـة: تقـر لبيانات الشخصية للموقع في غير الغرض المخصص لهـااستخدام ا -

 .(179")دج 20.000إلى  2.000
 

 :  خاتمةال
ة الجزائرية في نجاعة النصوص القانونيالضوء على مدى معالجة إشكالية  البحث تم تسليط  امن خالل هذ 

ه ت األخـــرى فـــي  إقـــرار ا مقارنـــة مـــع التشـــريعاري كـــان متـــأخرً أن المشـــرع الجزائـــ، حيـــث ع اإللكترونـــيحمايـــة التوقيـــ
 

  لمكافحة يق على االتفاقية العربيةيتضمن التصدم، 2014،(252-14من المرسوم الرئاسي رقم ) (10)نظر المادةا -178

 .م57،2014:عدد ،الرسمية الجريدة،2010حررة بالقاهرة،المعلومات، المجرائم تقنية      
 . (4-15) من القانون( 75إلى  66) المواد من :نظرا - 179
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أكثــر  ، وكــانم 2005نة ثبــات فــي القــانون المــدني ســالــذي ظهــر مــن خــالل تعــديل قواعــد اإللكترونــي بــالتوقيع اإل
 النقاط التالية: ئج نوجزها فيتوصلنا لبعض النتافقد  ، وعليهم2015بصفة مستقلة سنة  ا لتنظيم أحكامهتأخيرً 
ومــات وتعــدد اســتعماالتها فــي مختلــف لكترونــي هــو مظهــر مــن مظــاهر تطــور تكنولوجيــا المعليــع اإلالتوق ▪

ايتهـا، مـن خـالل التأكـد مـن هويــة لكترونيـة التــي تضـمن حم، وهـو وسـيلة لتوثيـق المعـامالت اإلالمجـاالت 
 الموقعين.

ــ ▪ جهـــات التصـــديق اصـــة، يطلـــق عليهـــا جهـــات خلكترونـــي إلـــى ري توثيـــق التوقيـــع اإلأســـند المشـــرع الجزائـ
خــول لهــا إصــدار لكترونــي، يوق ومــؤدي خــدمات التصــديق اإلالموثــ لكترونــي تتمثــل فــي الطــرف الثالــث اإل

 وني. لكتر شهادات التصديق اإل
أقـر المشـرع بالتشـفير كآليـة وقائيـة لحمايـة سـرية وأمـن المعلومـات، كمـا ألـزم  (4-15)  من خـالل القـانون  ▪

ت تحــت زامــات فــي مقــدمتها الحفــاظ علــى ســرية البيانــات والمعلومــابيل ذلــك بجملــة مــن االلتاإلدارة فــي ســ
 طائلة الجزاء.

ت، حيـث جـرم األفعــال مـن خـالل قـانون العقوبـاالتجـريم يشـكل نـوع مـن أنـواع الحمايـة التـي أقرهـا المشـرع  ▪
ــا ــة بالنظــ ــع اإلالماســ ــى التوقيــ ــداء علــ ــار االعتــ ــاتي باعتبــ ــكل لم المعلومــ ــي يشــ ــداءً كترونــ ــام  اعتــ ــى النظــ علــ

-15) روني بصـفة خاصـة مـن خـالل القـانون لكتبعض األفعال الماسة بالتوقيع اإل  علوماتي، كما جرمالم
4.)  

 

 التوصيات :
جميع المجـاالت وعـدم اقتصـارها علـى العلـوم التطبيقيـة  ملاستعماالت التكنولوجيا لتشوسيع  العمل على ت ▪

ة بكــل مجــال، فباإلضــافة إلــى ري إصــدار قــوانين خاصــزائــى المشــرع الجفقــط، وفــي ســبيل ذلــك نقتــرح علــ
االستثمار ت قانون خاص في مجاالو لكتروني، إصدار قانون خاص بالتعليم اإلوني  لكتر قانون التوقيع اإل

  إلخ.ا...لكترونيً إ
من  امزيدً كتروني، لذلك نقترح أن يصدر المشرع ( وحده غير كاف لتنظيم التوقيع اإلل4-15)  انون أن الق ▪

 ه وتوضح استعماالته.قوانين التي تنظم أحكامال
 التشـفير، لكنـه لـم يقـم بتحديـد طريقـة ( على تعريف نوع4-15)  نون نص المشرع الجزائري من خالل القا ▪

 لذلك نرى ضرورة إعادة النظر في هذا القانون.  عمل هذه اآللية ولم يفصل في أحكامه،
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 المراجع: 

 ريعيةالنصوص التش :أوالً 

 ينالقوان -أ
ــد العامــــيحــــدد الق( 4-15) القــــانون  - ــالتوقيع والتصــــديق اإللكتــــرو واعــ ــدة م، 2015نيين، ة المتعلقــــة بــ الجريــ

 .م2015، 6:عدد  ،الرسمية
 األوامر -ب
المتضـمن ( 58-75: )المعـدل لألمـرم،  2005  ،44:د عد   ،الجريدة الرسمية  م،2005(،  10-5: )ألمرا -

 . م78،1975:عدد  ،مية، الجريدة الرسم1975 المدني،القانون 
المعــدل  1966، ،49 :د عـد  ،، الجريـدة الرســميةم1966 قـانون العقوبــات،من تضــالم(156-66: )ألمـرا -

 والمتمم. 
 المراسيم الرئاسية  -ث
التصــديق علــى االتفاقيــة العربيــة لمكافحــة جــرائم يتضــمن م، 2014( ،252-14) المرســوم الرئاســي رقــم: -

 .م57،2014:عدد  ،دة الرسميةالجري، 2010 ،تقنية المعلومات، المحررة بالقاهرة
 المراسيم التنفيذية  -ج 
المتعلــق بنظــام االسـتغالل المطبــق علــى كــل نـوع مــن أنــواع الشــبكات بمــا (، 162-7: )لمرسـوم التنفيــذيا -

، ، الجريــدة الرســميةم 2007كية والالســلكية،ى مختلــف خــدمات المواصــالت الســلفيهــا الالســلكية والكهربائيــة وعلــ
 م.2007، 28:عدد 
 المقاالت العلمية ا:ثاني  

ثبــات فــي التشــريع الجزائــري، فــي اإلمــدى حجيــة التوقيــع اإللكترونــي ، أرجيلــوسرحــاب ، ودييوســف مســع -
 . م11،2017:ة واالقتصادية، عدد ، مجلة االجتهاد للدراسات القانوني(4-15) دراسة على ضوء القانون 

ة للعلوم معة قالمي، مجلة حوليات جار تشريع الجزائلكتروني في الجريمة تزوير التوقيع اإلمشري راضية،   -
  .م2017، 20:نسانية، العدد االجتماعية واإل

ي، لكترونــعقــود التجــارة اإللكترونيــة وحجيــة التوقيــع اإلهبــة فاطمــة الزهــراء ســكماكجي، بولمكاحــل، أحمــد  -
 .م2019 ،7:مجلة البحوث في العقود وقانون األعمال، العدد 

عامة في اإلثبات وضرورة التدخل التشريعي، ا إلى القواعد الني استنادً لكترو قيع اإل، حجية التو فاطمة باهة -
 .م2020 ،3:دراسات الحقوقية، العدد مجلة ال
لكترونــــي، مجلــــة الدراســــات اإل كترونــــي كوســــيلة لحمايــــة التوقيــــعل، التصــــديق اإلمصــــدق فاطمــــة الزهــــراء -

 .م2020 ،1:والبحوث القانونية، العدد 
 لملتقياتاأشغال :  رابع ا 
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، مداخلــة ملقــاة فــي يوقيــع اإللكترونــي كآليــة لحمايــة المســتهلك اإللكترونــالت، فريــال شــقاقةعليــاتي، د محمــ -
، م2018فيفـــري  22-21المســـتهلك مـــن مخـــاطر المعـــامالت اإللكترونيـــة، الملتقـــى الـــوطني الموســـوم ب: حمايـــة

 الجزائر.  -بكلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجلفة
ــميين فـــي اإلثبـــات طبقًـــ لكتـــرونالتوقيـــع والتصـــديق اإل، حجيـــة معـــزوز دليلـــة - ــانون رقـ لحمايـــة ( 4-15) ا لقـ

تهلك مـن المسـ حمايـةلكتروني، مداخلة ملقاة في الملتقى الـوطني الموسـوم ب: لمستهلك في مرحلة تنفيذ العقد اإلا
 الجزائر.  ،فةلجلسية، جامعة اا، بكلية الحقوق والعلوم السيم2018فيفري  22مخاطر المعامالت اإللكترونية،
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 OPEN EDXالمستلزمات التكنولوجية لضبط الدرس على منصة                 
 بوعالم معطر 

 الجزائر  -بسكرة   -جامعة محمد خيضر 
 

 :   مقدمة
ية مـن أجـل الرفـع بإصالحات جذر في القيام  -خاصة في ظل جائحة كورونا - الدول العربيةلقد باشرت  

جائحـة بالبحـث هـذه الوقـد عّجلـت  وى العـالمي.لمسـتلحوظ علـى اومسايرة التطور العلمي الممن مستوى الجامعة، 
ــد  ــن بعـ ــيم عـ ــوص التعلـ ــى الخصـ ــوري، وعلـ ــيم الحضـ ــدائل للتعلـ ــن بـ ــب  ،عـ ــود للطالـ ــت والمجهـ ــر الوقـ ــذي يختصـ والـ

مختلــف باســتغالل  وذلــكبلــغ الطــرق الحديثــة، أســهل وأوالمعرفيــة ب مات التعليميــةمــا يكفــل تقــديم الخــد بواألســتاذ، 
 نية منها.لمجاخاصة اات الرقمية رضياأل

ر الـدروس نشـل فهـي متاحـة OPEN EDXرضـيات الرقميـة المجانيـة، والخاصـة بالبيـداغوجيا منصـة ومن بـين األ
رس علـــى هـــذه واضـــع الـــد أّن إال  .نجـــاز االمتحانـــات ومختلـــف التقييمـــات علـــى مســـتوى المنصـــةوإ لمحاضـــرات،وا

فهــو لـيم، علـى الخصــوص لـدى األسـتاذ، التعيحتـاج لمجموعـة مــن المتطّلبـات التكنولوجيـة لضــمان جـودة المنصـة 
 .محاضراته في أحسن صورةم لَزم بوضع 

 :مشكلة البحث
اس يمكــن التســاؤل حــول هــذه المنصــة: كيــف يمكــن الولــوج إليهــا؟ مــاهي أبجــديات إنشــاء علــى هــذا األســ

ا فــي مارهومــاهي البــرامج التــي تســاعدنا فــي تــأليف وســائط بيداغوجيــة ؟ وكيــف يمكــن اســتث س فــي المنصــة؟الــدر 
 .نسانية على وجه الخصوص؟تطوير العلوم عامة، واإل

 هداف:  األ
 ة إلى تحقيق بعض النتائج أهمها: من خالل هذه المداخل الباحث  سعىي

بطريقــة منهجيــة وعلميــة، حتــى نســتفيد الم الرقمنــة فــي عــإبــراز مــدى ضــرورة الولــوج بالمنظومــة الجامعيــة  ▪
 ا.ا وثقافيً منها علميً 

، وكذا برنامج أوبال الذي يسمح لنا باستعمال النشر، EDXمنصة  تصميم عن طريقة الالتحكم في كيفي ▪
نشــطة واختبــارات... وهــو مــا يمّكننــا مــن ضــبط معارفنــا واقــع وفيــديوهات وإدمــاج أملفــات، م إدخــال مــوارد،

 يا. تكنولوج
 ة على حقوق المؤلف.المحافظ ▪
 منها. يلقل، أو التةالسرقات العلميالحد من  ▪
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 :  المنهج
يصــف فيهــا الباحــث ظــاهرة بشــكل  ؛كونــه طريقــة علميــةلالوصــفي د كــان مــن الضــروري اتبــاع المــنهج وقــ

، إْذ لبحــث ، ومــن ثــّم الوصــول إلــى تفســيرات منطقيــة ذات دالالت يــتم اســتخدامها فــي تحديــد نتــائج ايكيفــي أو كمــ
ا كبيــرين فــي ســبيل ا وجهــدً قتً و مني تطّلب  قد ، و المجانية نني من التقرب أكثر من أهم المنصات التعليميةمكّ 

 من جهة ثانية.، وإظهارها للمعلم من جهة وللمتعلم  المعلومات والبياناتع  إلى جمْ الوصول 
  عرض البحث

 ديكس : إنشاء حساب في منصة إ أوال  
ــدر اإل ــذه ال شـــارة إلـــى أنّ تجـ إديكـــس لكـــي يـــتمّكن  أتاحتهـــا مؤسســـة أو موقـــع ،مفتوحـــة مجانيـــةمنصـــة هـ

مــن أجــل و  .edxبموقــع  ا لنمــوذج خــاص وفقًــ  ،إلكترونيــةســات التعليميــة مــن إنشــاء دروس مؤسالالمســتخدمين أو 
كـل  ا سواء لتأكيد التسـجيل، أو لتلقـي الـدروس والمحاضـرات مـن، وهو مهم جدً بريد إلكترونيالتسجيل يجب توّفر  

 :(180)ويمر التسجيل في المنصة بأربع مراحل ،EDXمستخدمي 
 

 
 

تقــديم دروس عبــر هــل هــو  ؟لهــدف مــن هــذا التســجيلا  مــاســئلة مــثاًل ليــك بعــض األح عولــى ي طــر لمرحلــة األفــي ا
علـى التـالي، فت فـَتح ول ثـم نضـغط علـى االختيـار األ ؟ل اسـتخدامه أو عـدم اسـتخدامهجأم للتجريب من أ  األنترنت 

 :النافذة هذه
 

 
https://www.edunext.com180-/ 
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تغل عليــه، أي لــه عالقــة سنشــوبعــض المعلومــات التــي تحــّدد المســار الــذي  EDXوهــي الخطــوة الثانيــة وتتضــمن 
الهـدف مـن  تحديـد (. بعـدها (Academic institutionختار تحديد المؤسسـة التـابع لهـا، سـابالتعليم عن بعد. أوالً 

 .جانية(تقديم دروس م) ختارسا مقترحات . ومن بين عّدة ت الدرس عبر األنترن

 
 

 LMSختارْن يســتعملها األســتاذ. ســان أتــي يمكــالموقــع مجموعــة مــن الميــزات والخــدمات البعــدها يقتــرح عليــك 
 )غير محّدد(. طار الزمنياإل اختياربعدها  STUDIOوكذا  (،181)

 ار اللغة.نحّدد فيها االسم والرابط باإلضافة إلى اختي المايكروسايت ب فتتعّلق :خطوة الثالثةالأما 

 
181- LMS: learningmanagementsystem. 
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ل  وفـــي األخيـــر. المـــرور لمـــةكو ، لكترونـــيبريـــد اإلالو خاصـــة بمعلومـــات المســـتخدم، أمـــا الخطـــوة الرابعـــة فهـــي  نفعـــّ
 لكتروني.ا إلى البريد اإلالعملية من خالل الرسالة المبعوثة تلقائيً 

 EDXا: إنشاء درس عبر الخط على منصة ني  ثا

، بإنشـــائهاالـــدروس التـــي قمنـــا  وضـــعوهـــو خـــاص بLMS)ديكـــس جـــزء)إ هاتتضـــّمنمـــن أهـــم األجـــزاء التـــي 
 ام يمكـــن تركيبـــه فـــي أي وقـــت وبســـهولة؛ حيـــث يعمـــل مـــن خـــاللنظـــ وهـــو، نظـــام إدارة المقـــررات اإللكترونيـــةفهو 

ا ، ويمكـــن للمســـتخدمين الـــدخول إليـــه واالســـتفادة منـــه وفقًـــ شـــبكة؛ أي يـــتم تحميلـــه علـــى خـــادم  (Server)خـــادم
 ,Username)قبـــل مـــدير النظـــام الـــذي يمـــنح كـــل مســـتخدم م تحديـــدها مـــنلصـــالحية كـــل مســـتخدم والتـــي يـــت

Password)  الجزء المسمى بــ  أما، املنظللتعامل مع ا STUDIO مخطط الدرسل فهو مخصص. 
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 :( 182)فت فتح هذه الصفحة plateformestudioعلى  إنشاء مساق يكفي الضغطعلى هذا األساس ف

 
 

 نشاء.تسمية المساق، ثم الضغط على إ ثم المحاضرة،اللغة حسب نوعية تحديد  بإمكاني
المحاضرة ويتم ذلـك عدادات . أول خطوة هي اختيار إ سبع خطوات ب  سمخطط در يمر تكوين    نشاء المساقبعد إو 

حيـث يمكـن  ،لمقيـاسبعدها قواعد التقييم حسـب ا أي كيف يكون التقييم تيار تقييم،عدادات ثم اخخانة إ من خالل  
 .ثم نقوم بحفظ التغييرات  لى جانب االمتحان النهائيسئلة إاألو أضافة الواجبات إ

 
 

 الخطوة الثانية: 
 :جهة المخطط الكلي وهذا بالدخول إلى خانة المحتوى، واختيار ،ضافة نصوص وصورة إيفيك

 

 
182- https://studio.edunext.co/home/ 
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. إْذ اا لنمـاذج موضـوعة مسـبقً ستاذ حرية في تنظـيم محاضـراته وفقًـ خطط المساق، وهنا يوجد األصفحة م  فتظهر 
فيكـون خـل الفصـل الواحـد دا . أمـا التمييـز بـين العناصـر، ثـم نختـار التسـميةقسـمبين الفصول باختيار خانة  نميز  

ــي ــم فرعـ ــى قسـ ــتاذ إ، (183)بالضـــغط علـ ــان األسـ ــّجل بالباور وبإمكـ ــديو مسـ ــه بفيـ ــاق عملـ ــن  بوانـــت رفـ ــوع مـ ــفاء نـ إلضـ
 :الديناميكية لمحاضراته مع الطلبة

 
 بالضغط على نشر:حظة الدرس كما يظهر للطلبة، وهذا فحة فيمكن مالأما في الجهة اليمنى للص

 
183-https://boualemmaater.edunext.io/dashboard. 
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 ديكسنامج أوبال وتصديره إلى منصة إبر بنشاء درس إا: ثالث  
 مفهوم برنامج أوبال  -1

وت تَـرجم إلـى العربيـة علـى أّنهـا  Open Academic LearningK).هـي اختصـار لـــ  (Opaleكلمة أوبال)     
ا أو يمكـن اسـتغاللها حضـوريً  نشـاء محتويـات التكـوين التفسـيريةة التـأليف إلوهو سلسل  ،(  األكاديمي)بوابة التعليم  

 ربوية. للمحتويات الت (Supports)ا. وي سِهم أوبال في التأليف، والنشر متعّدد الحوامل أو بهما معً ( 184)،عد ن بع
ه للمكـّونين واألوللتطبيـق نسـختين:  ون تكـوين فـي إنتــاج كل مسـتقل وبـد سـاتذة الـذين يرغبـون بشـأوبـال مبتـدئ موجـّ

ي إنتاجـات جـّد متقّدمـة: تـدبير تذة الـذين يرغبـون فـسـا(وهو موّجه للمكّونين واأل)Avancéeأوبال متقدمالدروس. و 
برنامج أوبال استعماالت عـّدة فـي تجهيـز، تصـميم، وتوضـيح ول  وثائق، إعادة استعمال، نشر وفهرسة المحتويات.

 . و جزء من المحتوى اء المحتوى أعناصر المحاضرة كمسوّدة، سو 

 
184La chaîne éditoriale Opale. (2014, sept 4). Récupéré sur https://scenari-

platform.org/projects/opale/fr/pres/co/index.html 
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 نشاء وسائط بيداغوجية باستعمال برنامج أوبالإ -2

ب العمـــل ببرنـــامج أوبـــال إنشـــاء فضـــاء وتســـميته، ومـــن خـــالل هـــذا الفضـــاء يمكـــن التصـــميم، ســـواء طلّـــ يت
 أو بداية عمل من جديد، باختيار بند "وحدة أوبال". تم حفظها من قبل،ة باسترداد ورش

 وحدة أوبالنات العامة لالمكو   -1-2

 ا على الشكل التالي:سبقً م هيَّأة مكل وحدة تّم هيكلتها، حيث تتضمن مجموعة من القوالب 

 عنوان قصير -

 .األهداف العامة للوحدة -

 .المقدمة العامة للوحدة  -

 .التعلم يجمع أجزاء من المحتوى وتمارين تعلميةنشاط   -

 .ة للوحدةجماليخاتمة وتتضّمن النتيجة اإل  -

كمـا هـو موضـح  فـي وحـدة،  فيـةومراجـع ببليوغرارات ا خانة مراجع عامة والتي تمكننا من تجميـع اختصـاوأخيرً   -
 في الصورة:
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 هيكلة الدرس بواسطة أوبال2-2-

ر برنـامج أوبـال أهـّم مـا يحتاجـه   من بين أصـعب المحطـات فـي هيكلـة الـدرس هـي نشـاط الـتعّلم، لـذلك وفـّ
، تية: معلومة، تعريـفتلقين. ويتمثل ذلك في الخانات اآلد توصيل المعلومة للممات الدرس قصاألستاذ من مستلز 

 ثال، ملحوظة، تنبيه، بناء الجملة، نص قانوني، محاكاة.م

 

 

 أو تعليق...  بالضافة إلى إمكانية إدخال نص، نص موضح 
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 ال هي:ي برنامج أوبأهمها ف من التخصصات لمجموعة من الموارد  ويحتاج األستاذ في الكثير

 JPEG-GIF-PNG-OPENDOCUMENT-SVG :صور من نوع -أ

 MP4-WEBMفيديوهات: كذا.و MP3-OGG-OPUSصوتيات: -ب 

 

وقــد ســّهل  معــرض الصــور،ب االســتعانةموقــع ويــب، أو ملــف موقــع واب، و وبإمكاننــا إضــافة تفــاعالت مــن خــالل 
الجـداول كمـا يتضـح مـن خـالل  لكالرياضية كـذ  خدمة إدخال الصيغ -خاصة للمواد العلمية  -ابرنامج أوبال أيًض 

 الصورة األولى:
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أو ، pdf ية فيمكن االستعانة بالعديد من الوثائق منها مـا هـو قابـل للقـراءة فقـط مثـلكتبأما فيما يخص الوثائق الم
إلــى ، أو القابــل للتحويــل Excelاســتعمال الجــداول علــى غــرار أو، Wordل والنســخ واللصــق مثــل القــراءة والتعــدي

 .... والصورة السابقة توضح ذلك. Powerpointوالعرض مثلالفيديو 

 الذاتي يم تمارين التقو - 3-2

الدرس   ذاته  -إذا كان  الخروج  -في حد  فإّن هناك نظام  التعليم  نظام  ( système de sortie)  ي دَرج ضمن 
رب، بقراءة الب بالتد رين تسمح للطللتماوالغرض منه تقييم الطالب، لذلك اقترح نظام أوبال مجموعة من األشكال  

المناسبة، وتسّهل على األ ذ وضع االختبارات وتصحيحها بسرعة وبأقل جهد ستاالسؤال والضغط على اإلجابة 
 وهذه نماذج لألسئلة: 

 

 ((QCUتمرين بسؤال أحادي االختيار •
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 (QCMتمرين بسؤال متعّدد االختيارات) •
 ترتيب نص ذو فراغات  •
 بإجابة قصيرةسؤال   •
 يةل بإجابة رقمسؤا •

(، حيـث e numériqueonsquestion à répوالمسـمى سـؤال بإجابـة رقميـة )، (185)وهـذا مثـال إلنشـاء بنـد  
 ي جابـات الممكنـة )متسـاو اإلتظهر لنا المساحة المخّصصة لطرح السؤال، وكذا الجـواب الصـحيح، باإلضـافة إلـى 

 بة مئوية"(.، أكثر أو أقل "نسمع، أكبر من، أصغر من ي مع، أكبر أو متساو 
 

 
  المراجع -4-2 

ص لهــا بنــد نجمــع فيــه مــا يلــي: قائمــة المختصــرات حيــث  المصــطلحات التــي تــم شــرحها أثنــاء اموس كــل ، قــي خصــَّ
 اشرة أو غير مباشرة.الوحدة، عالوة على ذلك قائمة المراجع المستعملة بطريقة مب

 
 
185Création et validation d'un nouvel item. (2016). Récupéré sur https://ead.u-

cergy.fr/opale/co/grain_validation_des_items.html. 
 

https://ead.u-cergy.fr/opale/co/grain_
https://ead.u-cergy.fr/opale/co/grain_
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 '' استخراج وسائط بيداغوجية باستعمال ''برنامج أوبال متقدم -3
وحسـب مـا ا جتنـنشاء وسائط متعّددة حسب حامحاضرة بوحدة أوبال، تأتي مرحلة إيز النهائي للبعد التجه

وفـق  (Création d'itemتسـمح بـه المنصـات التـي نحـن بصـدد النشـر فيهـا. حيـث نقـوم باختيـار بنـد وتصـميمه)ِ 
ل supports) ا. وت عــَرف هــذه البنــود بالحــامالت قوالــب جــاهزة مســبقً  حامــل ورقــي، حامــل  حامــل واب، فــي(.وتتمثــّ

مـن نفـس  -مج أوبـال ي َمّكننـا مـن إنتـاج رنـا، )....( فالـدرس المصـّمم ببedx web mediumعـرض الشـرائح، 
تكـوين، منهـا مـا هـو قابـل للقـراءة والتحميـل، ومنهـا العديد من المستندات المختلفـة، والضـرورية لسـير ال  -المحتوى 

 (.(186SCORMحتويات التكوين من نوع )سكورم(م اخصوًص صة، ل للقراءة فقط على المنما هو قاب
وامل أخرى يمكن تثبيتها مع ا من أوبال، باإلضافة إلى ح(انطالقً Générer)  َولَّد ت    بعض النماذج القابلة أِلَنْ  وهذه

 ( الخاصة بها:extension) المالحق

 

 
186SCORM - Centre d'aide - PandaSuite. (2021, avril 21). Récupéré sur https://apprendre.pandasuite.com/article/498-
se-connecter-a-une-plateforme-e-learning-lms-grace-au-composant-scorm 
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وهــذه صــورته مــن ، (web)حامــل واب  ومــن بــين حــامالت عــرض التكــوين القابــل للقــراءة والتحميــل فــي آن واحــد،
 الخاص به: وبال بعد اختيار البند األ

 
 جموعة من الخيارات وهي التحميل، االكتشاف، والتصفح.م ىوبعد توليده لد 

 عد توليده:وهذه صورة إحدى العناصر التي نتحّصل عليها ب 

 

 (. (Support Diaporamaمكانية توليد المحاضرة باستعمال حامل عرض الشرائحباإلضافة إلى إ
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بعــد  html  رائح فــي صــيغة الشــوهــذه نســخة لــنفس العنصــر الســابق نشــره، لكــن هــذه المــرة باســتخدام عــرض 
 :)Générateur(استعمال الموّلد 

 

هــي النســخة مــن أوبــال، و  2004و  1.2لتكــوين مــن نــوع )ســكورم( مكانيــة اســتخراج محتويــات اباإلضــافة إلــى إ
 .LMSاألهم لتوافقها مع منصات 

 ديكس درس من أوبال إلى إتحويل  ا:رابع  

مــن موقــع  ديكــسملحــق إتحميــل ب نقــومو  ،إلــى أوبــالهب نــذ  ،ديكــسعنــوان الــدرس ورقمــه فــي إبعــد تهيئــة 
 .أوبال في غوغل

 

م بتثبيتـه (، نقـو extensionوبعـد تحميـل الملحـق ) ،المثّبتة على الجهاز وبالأ نسخةا مع يكون متوافقً وينبغي أن 
 يتم تفعيلها على الورشة كما يلي: مج أوبال، ثمعلى برنا
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 EDX WEB MEDIUMفي أوبال باختيار بند  شاؤهعدها نقوم بتهيئة الدرس الذي تم إنب

 
ــذهب إلــــــى  ــوب، نــــ ــه علــــــى الحاســــ ــد حفظــــ ــة إإوبعــــ ــسســــــتوديو فــــــي منصــــ ــي أ ،ديكــــ ــتيراد فــــ يقونــــــة ونختــــــار اســــ

ــدادات: إعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :   خاتمةال
د أرجــاء المعمــ بعــد الوبــاء الــذي حــّل باإلنســان عبــر هــي فمقبولــة عنــد األســرة الجامعيــة؛  الــذرائعورة، لــم َتعــ 

علــى الخصــوص  - فــرغم بعــض الصــعوبات التــي قــد تقــف أمامنــا، لرقمنــة والتعلــيم عــن بعــد لم ابولــوج عــا م لزمــة
نا إال أّن مجــّرد تصـّور نتـائج التعلـيم عـن بعــد لـدى الطالـب واألسـتاذ تــدفع -الدقيقـةميـة أصـحاب التخصصـات العل

 وبات. عالصلتخطي كل 
ب قـــدرً ية، نســـانكلمـــا اتجهنـــا صـــوب مجـــال العلـــوم اإل الكـــن األمـــور تـــزداد يســـرً  ا مـــن المجهـــود، ا محـــدودً فهـــي تتطلـــّ

ذلــك ربــح للوقــت والجهــد، وتقليــل لألعبــاء علــى  وفــي اللقــاء المعرفــي بــين الطلبــة واألســاتذة، تهيــئ أرضــيةوبالتــالي 
 الجامعة.
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 م المياه الجوفية في منطقة وادي الشاطئ كماء خلط للخرسانة مكانية استخداإ
 حمد ناجي العربي أ يحيى ، محمد الكيالني

             جامعة سبها
 الملخص  

ــ     ــ د تعـ ــوارد المائيـ ــة مـــن المـ ــاه الجوفيـ ــة الميـ ــاطئ, الرئيسـ ــافة إية فـــي منطقـــة وادي الشـ ــى العيـــون الســـطحية إضـ لـ
مكانيـة اسـتخدام الميـاه الجوفيـة فـي منطقـة وادي الشـاطئ إهـذا البحـث   المنـاطق, حيـث يتنـاول  المنتشرة في بعـض 

 . حيـث بـة النمـو العمرانـي فـي المنطقـةال البنـاء ومواكك لالستفادة منها في مجـكماء خلط للخلطات الخرسانية وذل
رســانة ن الميــاه الغيــر مطابقــة للمواصــفات القياســية لمــاء الخلــط ستســتخدم فــي خلــط الخأكــرة البحــث علــى تعتمــد ف

ات خرسانية مكعبومقارنتها مع مقاومة الضغط ل ايومً  (28) مقاومة االنضغاط للمكعبات بعمروبعدها يتم فحص 
، فــة مــن منطقــة وادي الشــاطئختلاطق مت عينــات الميــاه مــن منــذ خــأميــاه الصــالحة للشــرب. بطهــا اســتخدمت لخل

صائصـها الفيزيائيـة حاليل الالزمـة لهـا لمعرفـة خجريت التأ, و ةتامزاو ، شكدة الزراعيأنطقة مشروع  وم  ،منطقة قيرةو 
لتـر,  \ ملجـم 7519لـى إلتـر  \ ملجـم 4687تراوحت مـن تراكيز مجموعة من العناصر, حيث   يجاد إوالكيميائية و 

 .ة الدائبة  مرتفعة وتجاوزت الحد المسموح بهمالح الكليتركيز األ ةقيمل ائج(النتTDS) تعتبر هذهحيث 
تـم عمـل مكعبـات خرسـانية  ،بالمواصفات العالميـة لمـاء الخلـط ص هذه العينات ومقارنتهامن دراسة سابقة تم فح 

ية ت العالماصفاالمياه المتحصل عليها في هذه الدراسة مع المو  ( سم. وبمقارنة خصائص 10× 10×10قياسية  )
لتأكـد مـن يجعل افي تلك المواصفات مما  تراكيز بعض العناصر تجاوزت الحد المسموح بهن  ألمواد الشرب وجد  

صها األخذ في االعتبار خصائا مع  ا جدً ا هامً مرً أتصنيع مواد البناء ات والتعمير و نشاءاستخدامها في مجاالت اإل
و مــواد أنشـاءات ضـرار لتلـك اإلأو أي مشــاكل أحـدوث ا لفاديًـ ثنـاء وضـع المواصـفات للمنشـآت والمشــاريع وذلـك تأ

 البناء الداخلة هذه المياه في تصنيعها. 
 ائية. مياه جوفية, ماء خلط, الخلطات الخرسانية, مقاومة الضغط, الخصائص الفيزيائية والكيمي : كلمات دالة

 

   المقدمة
اس هــذه النهضــة بمــدى اســتيفاء هــذه المــواد هــا، و تقــنهضــة األمــم تتطــور بتطــور مــواد اإلنشــاء والتعميــر في نإ   

سـاس مـواد البنـاء, وتطورهـا يعكـس تطـور التفكيـر الهندسـي أ الخرسـانة د وتعـ لحاجة شعوبها الضـرورية والترفيهيـة،
حــالي الــذي يجعلهــا فــي المرتبــة األولــى الخرســانة إلــى شــكلها ال فــي خدمــة الحيــاة ورفاهيــة اإلنســان. ولكــي تصــل

مـادة حديثـة مـن فهـي الصـناعة أو فـي طـرق التشـكيل، ة مرت بعدة مراحل سـواء فـي طـرق ومعماري  كمادة إنشائية
التـي الخرسـانة مـن أهـم المـواد اإلنشـائية  كمـا تعـد   عميقـة عبـر التـاريخ.أن لها أصـوالً واإلنشاء إال    ث الصناعةحي

لســهولة الحصــول علــى ات وذلــك لــى يومنــا هــذا فــي مختلــف أعمــال البنــاء واإلنشــاءإخدم اســتخدمت , وال تــزال تســت
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العشرين كمادة إنشائية بسـيطة  القرن  منذ بديات وتطورت صناعة الخرسانة  ،دها األولية وسهولة التعامل معهاموا
اعتها أو بطـرق صـنث مـرت بعـدة مراحـل سـواء مادة سيطرت على مواد البنـاء فـي كافـة أرجـاء المعمـورة , حيـ  ىإل

 جعل منها مادة إنشائية ومعمارية في المرتبة األولى.ي الذي يلى شكلها الحالإتشكيلها حتى وصلت 
ا بنسب معينة وتكون حـال خلطهـا ن مجموعة من المواد الممزوجة معً متجانس يتكون مالخرسانة هي خليط غير  

 –تـى تصـبح صـلبة وقويـة )خرسـانة متصـلدة ( وتبـدأ بالتصـلب حcretefresh con-طريـة )الخرسـانة الطازجـة 
cretehardened con هــي: المــاء، ن الخلطــة الخرســانية هــي مــادة بســيطة بمكونــات رئيســية إبشــكل عــام فــ( و

والشرشور )الركام( وهذه العناصر تقرر الصفات األساسية المميزة للخلطة الخرسانية. والخرسانة سمنت، الرمل  إلا
ا خاصـية اللدونـة ازجـة فلهـة صخرية ذات مقاومـة عاليـة للضـغط أمـا فـي حالتهـا الطالمتصلدة تبدو ماد لتها  في حا

فــي  ســتعماالً ااإلنشــائية شــيوعًا و أكثــر المــواد  ةالخرســان د فــي أي قالــب معمــاري مطلــوب، وتعــ التــي تســمح بتشــكلها
 ص تصنيعها. ا لسهولة ورخلها، وأيًض عصرنا الحديث وذلك لسهولة تواجدها والرخص النسبي للمواد المكونة 

ى لتكـوين قطاعـات مركبـة حالـة اسـتخدام قطاعـات الصـلب مـع مـواد أخـر ويمكن استعمال الخرسانة باالشتراك مع 
حسـين في حالة إضافة أنواع معينة من األلياف إلى الخرسانة أثنـاء خلطهـا لتلتكوين مواد مركبة كما الخرسانة أو  

  سليح مادتين متكاملتين من حيث الخواص.الخرسانة مع حديد الت د بعض الخصائص المرغوبة وتع

اإلنشـاءات وفـي كـل األمـاكن البريـة دام الخرسانة العادية والمسلحة وسـابقة اإلجهـاد فـي كافـة وع واستخإن كثرة شي
بل والبحريــة ولجميــع األغــراض جعــل الخرســانة المــادة األساســية لإلنشــاءات فــي القــرن العشــرين ، ويتوقــف مســتق

طــرق صــناعة الخرســانة  ثــم تحســيناإلضــافات و  ،وافر وتطــوير المــواد الخــام المكونــة لهــاتطــور الخرســانة علــى تــ
يتوقـف مسـتقبلها علـى تقـدم مـا الجـة , كالـدمك والتسـوية والمعلنقـل والصـب و والتي تشمل تصميم الخلطة والخلط وا

تعليمات التي تعطى لهـم . ة من العمال تنفذ كل التكوين فئات مدربة ماهر الفنية في مجال الخرسانة , و   معلوماتنا
تقـــدم البحـــث لتقـــدم البحثـــي فيهـــا، وتحمـــل معامـــل األبحـــاث العـــبء األكبـــر لعة دون اوال يمكــن أن تتقـــدم أي صـــنا

تعمــل مــن جانبهــا باســتمرار علــى تحســين أنــواع وخــواص الخرســانة لــتالئم كافــة األغــراض العلمــي فــي الخرســانة، و 
نفيـذ تصـميم وتحصـيلة تنفيـذ المشـروعات الهندسـية الكبـرى تضـيف إلـى   كمـا أن الخبـرة العمليـة  اإلنشائية المختلفة

ــر فـــي تطـــوير الخر  ــر كبيـ ــة ذات أثـ ــروف المحليـــةالخرســـانة معلومـــات قيمـ ــب والظـ للمشـــروعات  ســـانة التـــي تتناسـ
 المستقبلية.

 ،ططــرق للخلــ العاديــة  بخمــسمــة الضــغط للخرســانة هميــة الدراســة فــي تــأثير نــوع ميــاه الخلــط علــى مقاو أ تــتلخص 
الشاطئ لخلـط الخرسـانة ، وتعتمـد هـذه الدراسـة فـي  طقة واديوذلك باستخدام  مياه جوفية من مناطق مختلفة بمن

لمعلومـات عـن هـذا الموضـوع ، ومـن الجانـب العملـي بعمـل خلطـة الجانب النظري على جمع أكبر ما يمكن من ا
ــاء قياســـي صـــا ــاه ، أنـــواع أعلـــى ي للشـــرب وخلطـــات أخـــرى تحتـــو لح خرســـانية قياســـية باســـتخدام مـ خـــرى مـــن الميـ

 .ايومً ( 28) ة الغمر بالمياه ، وتصل مدة المعالجة إلىت  بطريقومعالجة هذه  الخلطا
 



 م 2022 السابعةالسنة   من لاألوالنصف  من  13مجلة )البحوث العلمية( العدد 

177 
 

 البرنامج النظري 
 ا للمواصفات القياسية الليبية:سية لماء الخلط للخرسانة طبق  االشتراطات القيا

لتفـــاعالت الكيميائيـــة التـــي تكســـب الخرســـانة ا الخرســـانة وبدونـــه ال تـــتميعـــد المـــاء العنصـــر األساســـي فـــي إنتـــاج  
 ا للمواصفات.الترابط , ويجب أن يكون مطابقً لتماسك و خاصية ا

 :ما يلي ن وظائف الماء في الخرسانة فيوتمك
علـى  ا العجينة اإلسمنتية والتي تعد المادة الفعالة في الخرسانة والتـي تعمـلاهة اإلسمنت وتفاعله مكونً إم ▪

 م , وهو ما يعرف بالماء الكيميائي.الركاتماسك حبيبات 
عــل الخرســانة ســهلة تشـغيل المطلوبــة وهــو مــا يعـرف بالمــاء التشــغيلي , حتـى يجالدرجــة  إعطـاء الخرســانة ▪

لى نقص ملحوظ في المقاومة النهائيـة , إيؤدي زيادة كمية الماء بغرض زيادة التشغيلية ن  أالتعامل , إال  
 خرسانة .الا في ماء الخلط بعد أن يحتل مكانً  تبخر فراغات الناشئة عنوذلك نتيجة ال

 : فيما يلي خرسانةلليبية الشتراطات استخدام الماء كماء خلط للافات القياسية المواص لتتمث
ا مــن الزيــوت والشــحوم واألحمــاض واألمــالح والمــواد المــاء المســتعمل فــي الخرســانة خاليًــ  يجــب أن يكــون  ▪

واص بي علـى خـالمعلقة وغيرها من المواد التي تؤثر بشكل سل  بة أوالذائوالمواد الدقيقة    لطينالعضوية وا
 الخرسانة الميكانيكية أو حديد التسليح.

 لخرسانة ومعالجتها.ا لخلط االماء الصافي الصالح للشرب صالحً  د يع ▪
 التالية:شروط البولكن  ى يمكن استعمال الماء من مصادر أخر في حال عدم توافر الماء الصالح للشرب  ▪
 دقيقة. (30)اء عنبهذا الميزيد زمن الشك االبتدائي لعينات اإلسمنت المجهزة  أن ال ❖
ملت بواسطة هـذا المـاء عـن والتي استع( يوًما، 7،28) أن ال يقل مقاومة الضغط لمكعبات الخرسانة بعد  ❖

 .س العمر% من مقاومة الضغط لمكعبات مماثلة جهزت بماء الخلط صالح للشرب عند نف 90
 .هكيز مواد غير العضوية على ما هو مبين بالجدول أدناأن ال يزيد تر  ❖

 

 الحد المسموح ب  لتركيز المواد الغير العضوية في ماء الخلط:  (1) جدول
 2000 األمالح الذائبة

 لتر\مجم

 500 الكلوريدات 

 لتر\مجم

 1000 الكبريتات 

 لتر\مجم

ــات  ــوع الكربونـــ مجمـــ

 والبيكربونات 

1000 

 لتر\ممج

 6 - 8 (PH) يون الهيدروجينأ
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عند الضرورة , فإنه يجوز اسـتخدامه فـي خلـط الخرسـانة انة إال عدم استعمال مياه البحر في خلط الخرس ❖
لــى المقاومــة المطلوبــة وبشــرط تــوافر إتــوى اإلســمنت للوصــول ن ال يــزاد محالعاديــة بــدون تســليح علــى أ
 بنجاح.الخبرة السابقة في استعماله 

جـزاء األ و فـيأاد يدات فـي الخرسـانة سـابقة االجهـيونات الكلور أتوي على ستعمال المياه التي تحايحضر   ❖
 لمونيوم.داخلها تركيبات مصنوعة من األبحوي الخرسانية التي ت

 

 البرنامج العملي
 لمواد المستخدمة ا

(  N 42.5الفئــة )  العـادي مـن مصـنع البـرج زليـتن ، المسـتخدم هـو اإلسـمنت البورتالنـدي  Cementسـمنت اإل
ط الســـرعة فـــي التفاعـــل ويولـــد حـــرارة متوســـ د يعـــومـــن خصائصـــه م، 2009( 340) ا للمواصـــفات الليبيـــة رقـــمطبقًـــ 

 gm/cm2  (2250 - 3250ية النســـبية بـــين نعومتـــه متوســـطة حيـــث مســـاحته الســـطحو معتدلـــة أثنـــاء اإلماهـــة, 
 إلسمنت المستخدم.يوضحان نسب المركبات والخواص الفيزيائية ل (2،3) (.الجدولين

 
 العادي يوض  نسب المركبات في اإلسمنت البورتالندي : ( 2) لجدو

نسبة المركب  الصيغة الكيميائية لمركب ا

% 

 3Ca o. Si o2 50 – 40 سليكات الكالسيوم الثالثي
 2Ca o. Si o2 30 - 20 سليكات الكالسيوم الثنائي

 3Ca o. AL2 o3 11 -  9 ألومينات الكالسيوم الثالثي
 4Ca o. AL2 O3 .Fe2 o3 11 – 9 وم الرباعيلومينات الكالسيأ

 

 اص الفيزيائية لإلسمنت الخو  : (3) جدول
الحههدود القياسههية للمواصههفات  النتائج االختبارات 

 الليبية

زمهههههههن الشهههههههك 

 االبتدائي

 15سهههههههاعة و 2

 دقيقة

 دقيقة( 45) ال يقل عن

 20سهههههاعات و 5 زمن الشك النهائي

 دقيقة

 ساعات  (10) نال يزيد ع

 %10ال تزيد عن  % 0.6 النعومة
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المستخرج من كسارة محروقة الشـاطئ  المستخدم هو حجر الدولومايت    Coarse  Aggregate  :  الركام الخشن
 Fine Aggregateالركـام النـاعم ، و  SDDG =2,9%   الـوزن النـوعي absW = 1.93, نسبة امتصاص المـاء 

ــه الشــاطئ.  ة زالف بــواديالمســتخدم هــو رمــل طبيعــي مــن منطقــ % ووزنــه  absW=3معامــل امتصــاص المــاء ل
   . ا الى نسبة الماء إلى اإلسمنت بشكل عامادً تم حساب كمية المياه استن،  GSSD = 2.66النوعي  

قاومــة المكعبــات للضــغط , مرنــة بينهــا مــن حيــث خواصــها و نــواع مــن الميــاه وتمــت المقاأربعــة أم تــم اســتخداحيــث  
ها ذ خأخرى تم األ لثالث العينات ا ، أماجارة بسبهات من منطقة حذ خألشرب وقد ل هو المياه الصالحة لو النوع األ

والبئـر العـام بمنطقـة  ،ة الزراعـيشـكد أمشـروع  وبئـر ة،نطقـة تـامزاو منطقة الشاطئ وهي البئر العـام بمبار من أمن  
تجنــب رســانة، حيـث يولالسـتخدام فـي الخ شــري مناسـبة لالسـتهالك الب فيهــا عــادة مـا تكـون نوعيــة الميـاهوالتـي قيـرة 

لبة ألنهــا تســبب تــأثيرات مختلفــة علــى مــن الشــوائب الذائبــة أو الصــت كبيــره اســتخدام الميــاه المحتويــة علــى كميــا
 تصلدة. خواص الخرسانة الطازجة والم

 ةكيميائية لعينات المياه المستخدميوض  الخصائص الفيزو : ( 4) الجدول              
 PH TDS ةالمنطق

 لتر\ملجم

 لكلوريداتا

 (رلت\)ملجم

 الكبريتات

 لتر(\)ملجم

 اتالبيكربون

 لتر(\)ملجم

 2.07 108 938 7519 7.74 تامزاوة

 1.38 324 292.404 4809 8.18 اشكدة

 2.07 168.96 292.404 4722 8.08 قيرة

 
 Mix Designتصميم الخلطة الخرسانية 

ــتخدام طريقـــة مركـــز  ــم تصـــميم  D.O.Eالبريطانيـــة ) أبحـــاث الطـــرق تـــم اسـ ــانية وتـ ( فـــي تصـــميم الخلطـــة الخرسـ
 على نوعية المواد المستعملة ومواصفاتها. نية بناءً الخلطة الخرسا

 The Experimental Programmeاالختبارات المعملية  
 ((Slump Testاختبار الهبوط 

تـم  ،امعمليًـ , الطازجـةالخرسـانة بدرجـة بلـل عنـه  يين قـوام الخرسـانة الطازجـة ويعبـرتع  الهدف من االختبار هو   
ــاس  ــع الخلطـــات قيـ ــوط لجميـ ــية القيالهبـ ــوط مطابقًـــ ، cm 3.2اسـ ــذا الهبـ ــط وهـ ــميم الخلـ ا لمـــا تـــم اعتمـــاده فـــي تصـ

ا مـن خـرى قريبًـ للخلطـات األوكان  الهبـوط لـدن فـي   ،cm( 6 – 3يمي من )الخرسانية حيث كان الهبوط التصم
 ( يوضح قيم الهبوط لمختلف العينات. 5) : ولسم, الجد  4.2لى إ 3.7الخلطة القياسية وتراوح بين 

 
 الهبوط  ئج اختبار نتا: ( 5) الجدول

 قيرة شكدةأ تامزاوة  القياسية العينة

 32 37 42 40 (mmالهبوط)
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 compacting factor Testعامل الدمك  اختبار م
عبـارة  ويستخدم فيه جهـاز ل منخفضة ,رجة تشغياالختبار عادة للخرسانة الطرية والجافة ذات د يستعمل هذا      

شكل  ىالتحكم بفتحه وإغالقه , وقالب علباب من األسفل , يمكن ومجهز ب  عن قالبين على شكل مخروط ناقص 
زجـة لتحديـد الجهـد الــالزم الختبـار هـو تحديـد درجـة قابليـة التشـغيل الخرسـانة الطاأسـطوانة أسـفلهما, الغـرض مـن ا

ضـح ( يو 6) م: رقـقليلة الفراغات ومقاومة لالنفصال الحبيبـي, الجـدول تعطي خلطة متجانسة  لعملية الدمك , التي
 .نتائج اختبار معامل الدمك

 

 نتائج اختبار معامل الدمك  : (6) الجدول
معامل  خرسانة وزن ال نوع العينة 

 الدمك 

نوع 

ا  المدموكة جزئي   التشغيلية 

(mm ) 

ا المدموكة كلي  

(mm ) 

العينة  

 ة القياسي 

 عالية  0.963 17980 17320

عينة  

 تامزاوة 

 عالية  0.95 18000 17100

 متوسطة  0.946 17900 16950 شكدةأعينة 

 متوسطة  0.941 18100 17050 عينة قيرة 
 

 Compressive Strength Testاختبار مقاومة الضغط 
,  14,  7تبارها بعد ) مكعبات الخ( 3) مقاومة الضغط بواقع إلجراء cm(10*10*10مكعب )( 36)تم تعبئة 

حين إجراء  ىوتبقى العينات مغمورة إل العينات  جميع أسطح يتمت المعالجة بالغمر حيث تغط  ا،( يومً  28
 اختبار الضغط عليها.

 

 يام أ (7)  مقاومة الضغط عند:   (7) جدول
 fcu (MPa )مقاومة الضغط  الخلطة 

 المتوسط  3المكعب  2المكعب  1المكعب 

 26.12 26.22 25.98 26.16 القياسية

 21,52 22.78 20.91 20.87 تامزاوة

 28.33 27.17 29.65 28.17 شكدةأ

 22.68 20.63 21.57 25.83 قيرة
 

 ا يومً  ( 14)مقاومة الضغط عند  :  (8) جدول
 fcu (MPa )ة الضغط مقاوم الخلطة 

 المتوسط  3المكعب  2المكعب  1المكعب 

 28.13 28.33 28.12 27.95 القياسية

 25.76 24.44 27.79 25.06 زاوةتام

 30.91 33.29 32.02 27.41 شكدةأ

 25.4 25.59 24.99 25.62 قيرة
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 ا يومً  ( 28)مقاومة الضغط عند:   (9) جدول

 fcu (MPa )مقاومة الضغط  الخلطة 

 المتوسط  3المكعب  2المكعب  1كعب الم

 29.15 29.33 28.88 29.25 القياسية

 26.56 26.2 27.91 25.56 تامزاوة

 33.4 33.3 34.1 32.8 شكدةأ

 28.6 27.3 29.93 28.56 قيرة

 

 

  شةوالمناق النتائج
لخلــط المطــابق ا ( ومقارنتهــا بخصــائص مــاء4المتحصــل عليهــا والموجــودة بالجــدول رقــم )مــن خــالل النتــائج    

شــكل عــام تقــع وهــي ب 8.08, 8.18, 7.74س الهيــدروجيني للعينــات المــأخوذة كانــت ن األأللمواصــفات, اتضــح 
س نـة األ( يوضـح مقار 1, والشـكل )(8إلـى  6) ن تتراوح مـنأسموح بها لمياه الخلط والتي يجب الحدود الم  ضمن

 الهيدروجيني للعينات مع عينة المياه القياسية.
 س الهيدروجيني للعينات ومقارنت  بالعينة القياسية األ:  (1) الشكل

 \ مليجـرام 7519(  للعينـات, والتـي كانـت قيمتهـا TDSذائبة الكلية )( يوضح التركيز الكلي لألمالح ال2الشكل )
ن هـذه ألتـر لعينـة قيـرة, حيـث نالحـظ  \ مليجـرام 4733شـكدة و ألتر لعينـة  \ مليجرام 4809و  ةة تامزاو لتر لعين

ه العينــات هــذ  د لتــر. عليــه تعــ\مليجرام 2000اوز ن ال تتجــأقيمــة العينــة القياســية والتــي يجــب القــيم عاليــة مقارنــة ب
 الملوحة. عالية
 نت  بالعينة القياسية ات ومقار للعين( TDSمالح الذائبة )تركيز األ ( : 2) الشكل

ن تركيز الكلوريدات إا للمواصفات فبقً خرى, وطألى إتركيز الكلوريدات يختلف من عينة  ن أ(  3من خالل الشكل )
ا حـد المسـموح بـه وكانـت قيمتهـمزاوة تجـاوزت الن عينـة تـاألتـر, نالحـظ  \مليجـرام 500في مـاء الخلـط ال يتجـاوز 

ــر, بينمــــا \مليجرام 938 ــث شــــكدة و أ عينتــــيلتــ ــموح بــــه حيــ ــرة لــــم تتجــــاوزا الحــــد المســ  292.4قيمتهمــــا كانــــت  قيــ
 .لتر\مليجرام
 الكلوريدات في العينات ومقارنت  بالعينة القياسية  تركيز : (3)الشكل 

 1000لــم يتجــاوز الحــد المســموح بــه وهــو  فــي عينــات الميــاه ن تركيــز الكبريتــات أ( نالحــظ 4جــدول )مــن خــالل ال
 لتر.\مليجرام
 كيز الكبريتات في العينات ومقارنت  بالعينة القياسية تر  : (4) الشكل

لتر, ومـن خـالل \مليجرام 100ال تتجاوز قيمة البيكربونات في ماء الخلط   ا للمواصفات الخاصة بماء الخلط,طبقً 
لتر \راممليج 2.07قيرة ن تركيز البيكربونات في عينتي تامزاوة ة و إف ،(5في الشكل )ا النتائج المتحصل عليها كم

 لتر وبالتالي تكون من ضمن الحدود المسموح بها.\مليجرام  1,38شكدة أوفي عينة 
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 تركيز البيكربونات في العينات ومقارنت  بالعينة القياسية  : (5) الشكل
الهبوط كانت خلطات جيدة القوام وهبـوط مـنخفض  من تجربة اختبارالخلطات من خالل الدراسة لوحظ أن جميع 

( يبـين نتــائج 6واصـفات المطلوبـة. تـم قيـاس الهبـوط لكـل الخلطـات الخرسـانية والشـكل )ى حـد المصـحيح لـم تتعـد 
 خلطات للخرسانية ومقارنتها بالعينة القياسية .الهبوط لل

 اختبار الهبوط: ( 6) الشكل
ن أضـح امـل الـدمك, ومـن خـالل الشـكل يتا عنهـا بعات الخرسـانية معبـرً التشـغيلية للخلطـيوضح القابلية  (  7شكل )

 وقيرة.شكدة أاوة بينما كانت متوسطة في عينات بلية التشغيل عالية في العينة القياسية وعينة تامز قا
 ا عنها بمعامل الدمكالقابلية التشغيلية معبر   : (7) الشكل

قـراءة, بينمـا عينــة علـى أ يـام تعطـي ( أ7) شــكدة بعـد مـرورأ ن عينـةأيتضـح ( 7)مـن النتـائج المعطـاة فـي الجـدول 
 متقاربة مع العينة الرئيسية. ن قيم العينات الثالث إقل قراءة , وبشكل عام فأطي مزاوة تعتا

 يوم .( 14)( حدث ارتفاع ملحوظ لمقاومة الضغط بعد مرر  8الجدول )نالحظ من 
ن أ( 9اءات كما هو موضح في الجـدول )سجلت القر ( يوًما 28) مة بعد مرورتبار العينات بصفة عابعدما تم اخ

غط, قـل لمقاومـة الضـأخـرى سـجلت قـيم لعينـة القياسـية بينمـا العينـات األعلى قـراءة مقارنـة  باأ جلت  شكدة سأ  عينة
 لجميع العينات. ( يوضح مقارنة بين قيم مقاومة الضغط في فترات مختلفة8الشكل )

 ( يوم ا 7،14،28ند )ات عومة الضغط للعينمقا: ( 8) لشكلا
 

 االستنتاجات 
 تي: ي تم الحصول عليها نستنتج اآل قة الت ئج السابمن خالل تحليل النتا

والبيكربونــات لميــاه منطقــة تــامزاوة تقــع ضــمن المواصــفات  والكربونــات  س الهيــدروجيني وتركيــز الكبريتــات األ -1
 د ة بمواصـفات مـاء الخلـط وبـذلك تعـا مقارنجدً  اعاليً  د ( يعTDSالكلية )مالح الذائبة األالمسموح بها, بينما تركيز  

تآكـل فـي الخرســانة مـالح ترسـبات علـى المـدى البعيـد حيـث تحـدث يدة الملوحـة, عـادة مـا تسـبب األشـد  لميـاههـذه ا
 كـذلك تركيـز الكلوريـدات  ،رطوبة فهي سوف تسـرع عمليـة التصـدعقد تسبب في ظاهرة التزهر وفي حال وجود الو 

لــى إيــدات فـي هــذه العينــة ز الكلور تركيــلتــر, حيـث وصــل \مليجرام 500ارنــة بالحــد المسـموح بــه وهــو ا مقجــدً  اعاليًـ 
كلوريــد الحديــد وبســبب صــدأ الحديــد كــون مــع حديــد التســليح وبمــالح الكلوريــدات تتفاعــل أن ألتــر, \مليجرام 938

لـى حـدوث ضـغط إا يـؤدي ذات سـمك أكبـر ممـقـة كبيـرة كسـيد الحديـد يكـون طبأيحـدث تآكـل للحديـد ويقلـل قطـره. 
بذلك. بالرغم من ذلـك كانـت نتيجـة قـوام الخرسـانة مـن خـالل ي إنذار على الغطاء الخرساني فيحدث شروخ ويعط

عدى حد المواصفات المطلوبة والتشـغيلية مـن خـالل اختبـار معامـل الـدمك كانـت جيدة القوام ولم تتاختبار الهبوط  
 ا مع العينة القياسية.جدً  غط كانت متقاربةمتوسطة, وكذلك مقاومة الض
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ا يًض أو  مقارنة بالحدود المسموح بها, ( مرتفعة قلياًل PHس الهيدروجيني )قيمة األشكدة كانت أبالنسبة لعينة    -  2
فـي  عاليـة الملوحـة وقـد تسـبب نفـس المشـاكل التـي ذكـرت  د (  مرتفعـة وبـذلك تعـTDSبة الكليـة )مالح الذائاأل  د تع

كانـت نتـائج ، بهـا المسـموح ة ولم تتجاوز الحـدود والبيكربونات منخفض  ،الكبريتات و   ،يدات الكلور   د بقة. تعالفقرة السا
 ا مع العينة القياسية.تقاربة جدً الخرسانة والتشغيلية مطابقة للمواصفات, وكذلك مقاومة الضغط كانت مقوام 

بهـا فـي عينـة قيـرة, بينمـا  الحـدود المسـموح ( تتجاوزTDSمالح الذائبة الكلية )( واألPHس الهيدروجين )األ  -  3
مـالح الكبريتـات يـؤدي أن ارتفاع تركيـز أبها.  انت ضمن الحدود المسموحت كربوناوالبيك ,الكبريتات و   ،الكلوريدات 

ــاإ ــع جزيئـ ــا مـ ــات لـــى تفاعلهـ ــودة فـــي مركبـ ــيوم الموجـ ــمنت  )األت الكالسـ ــات  (C3A-C2S-C3Sسـ لتكـــون كبريتـ
ويكـون سـليح ن كبريتـات الكالسـيوم تتفاعـل مـع حديـد التأكبيـرة، كمـا حجميـة   ةي لزيـاد جبس( ممـا تـؤد الكالسيوم )ال

ة الضـغط كانــت نـت نتـائج قـوام الخرســانة والتشـغيلية مطابقـة للمواصـفات, وكـذلك مقاومـكا ،ريتيـد الحديـد ويتلـفكب
 ا مع العينة القياسية.متقاربة جدً 
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 قتصاديةتوظيف تكنولوجيا المعرفة في العلوم اال
   والتطبيقوالمتوسطة بين الفكر   الصغيرةوالمشروعات ألعمال ا ريادة

 ةدئار  جذامن ضر ع
 قصابي موسى ،  نفاح زكرياء

بشار، الجزائر  جامعة طاهري محمد   
  

 الملخص:
براز أهمية ريادة األعمال في مساعدة أصـحاب المشـاريع الصـغيرة والمتوسـطة إ  إلى  هذه الورقة البحثية  تهدف    

ا لتحســـين متطـــورً  اميـــدانً  داعيـــة وتنافســـية تمكـــنهم مـــن كســـب مكانــة فـــي الســـوق كونهـــا تشـــكللــى إيجـــاد حلـــول إبع
المتمثـل فـي توضـيح دور الريـادة فـي سـاؤل تالمهارات والكفاءات اإلنتاجية والتسويقية حيث نسعى لإلجابـة علـى ال

واة لمشــاريع كبيــرة بمــا ال ناجحــة وكــذلك نــبحيــث تصــبح مشــاريع أعمــ ،بنــاء وتطــوير أفكــار هــذه المشــاريع وقــدراتها
ارب تجـمنهج وصفي اسـتقرائي يـتم مـن خاللـه عـرض خالل تبني وهذا من  يتناسب مع متطلبات السوق المحلي،  

 لى توضيح الدروس المستفادة.إضافة باإل قطرية ومصرية والجزائرية
 ماذج قطرية.، ن Vezeetaطبيق المشاريع الصغيرة، ريادة األعمال، تطبيق توري، تالكلمات المفتاحية: 

 

  مقدمة:  ال
تمع يؤدي إلى توليد روح المبادرة واالبتكار والتنافس بين الشـباب في المج انتشار مفهوم ريادة األعمال  إن

بـين ة وما يترتب عليها من مشاكل اقتصادية واجتماعية، حيث تعد ريادة األعمال من فضاًل عن حل أزمة البطال
 أخـذ أشـكاالً لـذي قـد يهود اإلنسان، فريادة األعمال تسـتدعي االبتكـار والتغييـر التي تتجه إليها جالمقاصد األولية ا

ــزال ــي ال تـ ــادية، وهـ ــة واالقتصـ ــة االجتماعيـ ــي للتنميـ ــرك الحقيقـ ــر المحـ ــة، وتعتبـ ــي  مختلفـ ــة فـ ــل ألي دولـ ــل أمـ أفضـ
د مــن ريــاديي ة لرعايــة جيــل جديــبمتطلبــات التشــغيل تبــرز األهميــة البالغــاالزدهــار، ومــع ســعي المجتمعــات للوفــاء 

 .الريادية وي الروحاألعمال، سواء من أصحاب العمل أو العاملين ذ 
 تصبح وقدراتها، بحيث  المشاريع هذه أفكار تطوير في وبارز هام دور من للريادة ولما ذلك من اوانطالقً 

 لمشاريع نواة  لكوكذ  والتطور،  ومةوالديمأ  االستمرارية لها يكون  بحيث  توقدرا أبعاد  وتأخذ  ناجحة أعمال مشاريع
 الفصل اقتصر  حيث  فصول ضمن الدراسة هذه جاءت  فقد اولهذ  لي،المح السوق  متطلبات  مع يتناسب  بما كبيرة
 من  الميدان.استعراض تجارب في هذا   على :الثاني والفصل  راسة د لل العام اإلطار على التعرف : علىاألول
 ن أ إالتسهيل الخدمات  في دورها  وبالتالي المشاريع هذهل المميزات  وأهم بها، االستثمار حجم على التعرف خالل

إذاالمشار  كتل اإلبداعية  واألفكار الطاقات  توجيه  وعدم لها المناسبة واالجتماعية االقتصادية البيئة تجد  لم يع 
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 يهاف الموجودة  انات اإلمك وتوظيف وتكوينها واستمراريتها بأفكارها ريادية تكون  حتى المشاريع هذه مثل لمالكي
 المشاريع هذه لمثل المالكين  قدرات  بتنمية ذلك ارتباط ى ومد  الوطني لالقتصاد  خدمةً  والمالية والبشرية المادية
في بناء وتطوير أفكار  الريادةفي توضيح دور   الدراسة مشكلة كمنت ولهذا متطورة، كبيرة لمشاريع نواة  لتصبح

 .ريادية اريعمش تصبح هذه المشاريع وقدراتها حتى
 الدراسة دافأه

 إلى ما يلي : راسة الد  ذهدف ههت
 .عمال وأهميتهااأل ريادة وممفهلمام بإلا ✓
 .رائدة من خالل عرض تجارب  الصغيرة المشاريع على التعرف ✓
 .وخصائصها الريادة امل نجاحعو  على التعرف ✓
  الدراسة: أسئلة
 :التالية األسئلة على اإلجابة الدراسة هذه تحاول
 .رائد  ليكون  الصغيرة المشاريع أصحاب  تمكن التي خصائص والرات  القد  هي ما ✓
 .ريادية لتكون  الصغيرة المشاريع إنجاح على تساعد  التي لالعوام يه ما ✓
 .ريادية حتصب ان يمكن الصغيرة المشاريع هل ✓

 محاور الدراسة:
 بغية اإللمام بالموضوع محل الدراسة، فقد تم تقسيمه على النحو التالي:

 ريادة األعمالاهيم أساسية حول ول: مفلمحور األ ا
 لمصرية والجزائرية في ميدان ريادة األعمالقطرية واالتجربة الالمحور الثاني: 

 لريادة األعماالمحور االول: مفاهيم أساسية حول 
 :األعمال رياده مفهوم

    يرلنـدياإل المصـرفي قبـل مـن عشـر الثـامن القـرن  مطلـع فـي اسـتخدم الريـادة مفهـوم نأ إلـى األدبيـات  تشـير
Richard Cantillon والمـوظفين وأصـبح الخـاص  لحسـابهم لذين يعملون ا ألفراد ا مالك األراضي، بين للتمييز 

 عـالمي باهتمـام األعمـال ريادة وتحظى.)i)بعد  األعمال فيما ادةري مجال لتحديد  النظري  المفهوم هو األساس هذا
 التعليم التليفزيونية، والمسلسالت  كاألفالم الترفيه صناعةو  السياسية، رات المناظو  اإلعالم، وسائل في سواء واسع

 ولالـد  فـي سـواء واسـع بشـكل والجـنس الشـباب  علـى فئـة تركـز كمـا .وأبحـاث  أكاديميـة دراسـات  ,مراحله،بمختلف 
 (.ii)النامية أو المتقدمة

 لريـادة موحـد  عريـفت بـين قـائم خـالف زال هنـاك فمـا األعمـال، بريـادة المتعلقـة األدبيـات  وفـرة مـن الـرغم وعلـى
 لمصـطلح اتعريفًـ  (30) علـى احتـوى  الريـادي من هو :انبعنو  اثً بح  Gartner))نشر  1988عام في tاألعمال.
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 يحـدد  موحـد  علمـي مصـطلح وجـود  مـن ناحيـة األعمـال قائمـة وريـادة الريـادي تعريـف معضـلة ومازالـت  الريـادي،
 أو خاللهـا يسـتخدم الفـرد  مـن التـي العمليـة "بأنهـا األعمـال ريـادة يعـرف حيـث  .(iii)األعمـال ريـادة أو الريـادي

 الرغبـات  مـع بالتجـاوب  للمشروع والنمو لتأميم قيمة الفرص  وراء للسعي ووسائل امنظمً  اجيدً  األفراد  من مجموعة
   . (iv)والتفرد  اإلبداع خالل من والحاجات 

   ).v(.ةر خاطبالم ويتصف باإلبداع يتسم حر عمل إنشاء أنها: على وتعرف
 سلع وخدمات  تنتج التي الجماعية أو ديةالفر رات المباد " بأنها (GEM) األعمال لريادة العالمي المرصد  عرفهاوي

 همخـاطر  وتحمـل وتشـغيله تجـاري  مشـروع بإنشـاء يقـوم الـذي الشـخص  هـو الريـادي وأن الـربح، تحقيـق لغـرض 
  vi .منظم غير أو عتباريةا  شخصية بصفة المسج المشروع كان إذا وفيما المشروع، حجم عن النظر بصرف

 فعاليـة ويقـدم حـر عمـل إنشـاء علـى ينصـب  الـذي النشـاط :هـي الاألعمـ دةريـا بـأن التعريفـات  من هذهنستخلص 
 اقتصـادي نشـاط ابتكار أو جديد  شيء لتقديم متميزة وأهلية بكفاءة الموارد  دارةإ تعني أنها كما مضافة، اقتصادية

 ريـادة وممفهـ التـالي 01رقـم  الشـكل ويوضـح .المدروسـة المخـاطرة ولكنهـا المخاطرة من وعبن وتتسم جديد  واداري 
 األعمال:

 
 فهد  الملك مكتبة تخصصين،الم لغير األعمال ريادة ، مبادئ2016 وفاء المبيريك، أحمد، الشميمري، :المصدر
 .10 ص  ،1 ط السعودية، العربية المملكة الوطنية،

 التالية: الرئيسية بالنقاط ألعمالا ريادة مفهوم رعناص تحديد يمكن سبق مما
 .المتاحة الفرصة معرفة •

 انشاء المنظمات االقتصادية الموجهة بالربح.تكوين و   •

 المزج بين اإلبداع واالبتكار وتحمل المخاطر. •

 االستخدام األمثل للموارد المتاحة. •
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 أهمية ريادة األعمال ➢
ــاليب الجديــــدة لتحقيــــق النجــــاح وجــــدت كضــــرورة للبتعــــد رياديــــة األعمــــال ذات أهميــــة حقيقيــــة اذ  حــــث عــــن األســ

، وان هذه العملية يعبر عنهـا بـالتحول األساسـي مـن اجـل تحقيـق أهـداف جديـدة فـي األعمال  الستقرار لمنظمات وا
األعـوام األخيـرة، شـجعت الشـركات علـى إجـراء البحـوث المتعلقـة برياديـة األعمـال   االستراتيجية وفيمجال اإلدارة  

ة أخرى تسـاهم ريـادة ومن ناحيالمنظمات تقوم بتنفيذ أفكار جديدة في   بيرة حيث صورت أنهالها من أهمية، كلما  
يــزة التنافســية واالســتقرار فــي وجــه األعمــال فــي تحقيــق وفــرات اقتصــادية تســاهم فــي نمــو المشــروعات وتمنحهــا الم

ات ثــروة كبيــرة خــالل فتــر بســيطة إلــى بنــاء والمعوقــات مــن خــالل تكــوين أصــول دائمــة تتجــاوز األحــالم التقلبــات ال
 vii.زمنية قصيرة

 :viiiوهي ما يأتي ظهر أهمية ريادية األعمال للمنظمات ما ذكرهت التي تومن بين أهم المجاال
جحــة حيــث تعــزز مــن قيمــة االبتكــار فــي بيئــة العمــل، وكــذلك نموهــا، تعــد عنصــرا حيويــا للمنظمــات النا -1

التـــي تقـــوي مـــن أدائهـــا فـــي  يـــة وصـــياغة ثقافتهـــامهـــارات اإلبداع للعـــاملين لالســـتفادة مـــن وتقـــديم الفرصـــة
 السوق.

واجه المنظمات مخاطر وتهديدات من المنظمات األخـرى فـي بيئـة تنافسـية وذلـك لوجـود وقع أن تمن المت -2
 .في التعامل فيما بينها ةتكلفة عالي

رياديـــة قـــة بـــين مفهـــومين وأخيــرا تســـلط الضـــوء علـــى الفجـــوة المعرفيـــة فـــي الفكــر االداري مـــن خـــالل العال -3
 أهميـة ذات  األعمـال رياديـة تعـد  لسـياقا نفس فيو  والمنافسة من حيث االبتكار في المنظمات. األعمال

 تسـاعدها إذ  االقتصـادي، النمـو تشـجيع مجـال فـي تلعبـه الـذي للـدور وذلـك المنظمـات، مـن لكثيـر كبيـرة
 التجديـد  وتبنـي السـوق، يرتطـو  اإلبداعيـة، العمليـة امتالكهـا خـالل مـن جديـدة تجاريـة أعمـال ابتكار على

 .ixاالستراتيجي

       :xوهي الراهنة، المرحلة في المنظمات  أعمال بريادية الكبير االهتمام الى أدت  التي اب األسب أهم ومن بين
 .توظيف التكنولوجيا الى والحاجة األعمال منظمات  نبي منافسةال قوة •
 .برةوالخ المعرفة المج في المبدعين العاملين على المحافظة •
 .العالي واألداء العمل في المرونة •
 بك( خاصا شيئا لنفسك )اعمل بي توصي لتيا تماعيةاالج الثقافة ظهور •

 واضـح نحـو علـى بهـا االهتمـام بـدأ التـي والرئيسـة لمهمـةا الموضـوعات  مـن األعمـال ريادة تعد  ذلك على تأسيسا
 اإلداريـة األسـاليب  مـن الثقـة بعـدم والشـعور فسـين،المنا عـدد  زيـادةو  السـريعة، والتطـورات  البيئيـة التحـديات  نتيجـة

 .التقليدية
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 األعمال ريادة أبعاد ➢
 فـي للبـاحثين كبيرا تحديا يشكل امم تنوعها، هي اقتصادية اجتماعية كظاهرة األعمال لريادة األساسية السمة إن

 ريـادة مشـاريع فـي الـداخلي عالتنو  القرار اعيعرف صن أن جدا المهم من المقابل، في األعمال. ريادة أبعاد  تحديد 
.xi المشـاريع قطـاع وتطـوير توجيـه فـي فعاليـة أكثـر بشـكل بالتـأثير لهـم احوالسـم ينالريـادي القـادة ومعرفة األعمال

 األبعاد  هذه
 أو ض البع لدى تنافسية ميزة تشكل قد  التي األبعاد  متعددة بالعوامل االهتمام من بد  ال لذلك متعددة واملبع تتأثر

 تكون  قد 
 األساسية. األعمال ريادة أبعاد  02رقم  الشكل يوضح .وغيرها القوانين ناحية من ما دول على راحك

 
 
 
 
 

 دراسةال ادبيات  على الباحثين بناء إعداد  : منالمصدر
 ذات  خطوات  تتخذ  لكونها نظرا األعمال ريادة يميز ما أهم من (Proactiveness) المبادرة تعتبر :المبادرة أوال

 االسـتجابة مجـرد  مـن بـدال الواعـدة صـةالفر  بعـةمتا تعنـي أيضـا .المحيطـة البيئـة ظـروف مـن أكثـر عالية مخاطرة
 .xiiالمنافسين ارةصد  وفي اإلبداع في قياديا تكون  وأن المنافسين لتحركات 

 عالمالم واضحة عملية هي (Risk Taking) المخاطرة تحمل أو المحسوبة المخاطرة :المحسوبة المخاطرة ثانيا
 علـى والتركيـز االسـتثمار علـى والعائـد  لنقديـةا تـدفقات ال حيـث  مـن األساسـية المعلومـات  جمـع المشـاريع، الختيـار

  xiii:الريادية المشاريع تواجهها مخاطر عدة وهناك مشروع.ال أهداف على تؤثر التي واإليجابيات  السلبيات 
 أسواق إلى بالدخول ومرتبطة النجاح يةاحتمال معرفة يرمن غ بالمجهول المجازفة وتعني :العمل مخاطر -1

 بعد. مجربة غير جيام تكنولو استخدا أو غير مجربة

 أسعار وتغير السوقية قيمةال في التغير األجنبية، العمالت  صرف أسعار بتغير تتعلق :السوق  مخاطر  -2
 .الفائدة

الفشل  أو النمو أجل نم مواردها من يركب مقدار استخدام المرتفعة، المديونية عن : ناتجةمالية مخاطر  -3
 .المنتج وبيع تسويق في

ا استثم
 ر الفرص 

الفر
 ص

االستق 
 اللية 

اإلب 
 داع 

المخا 
طرة  

 المحسوبة 

المباد 
 رة 

ريادة  
 األعمال 
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 المشـروع اسـتمرارية علـى تـؤثر خاطئـة قـرارات  باتخـاذهم المشـاريع أصـحاب  ايرتكبهـ :شخصـية مخـاطر  -4
 المالي. ومركزه

 المخاطرة تحمل لسلوك معينة حدود  يوجد  ال أنه إال القوانين والتشريعات  تتعلق بتغير :تنظيمية طرمخا  -5
 زادت  وكلمـا ل،عـن عامـ أقـل يكـون الشـخص عبـارة المخـاطرة كانـت  فكلمـا الجديـدة للمشـاريع لنسـبةبا

 .رياديا الشخص  يصبح المخاطرة

 األمـوال توظيـف رؤوس إلـى ويشـير النشـأة، حـديث  ياً اقتصـاد  مصـطلحاً  االسـتثمار يعتبـر :الفـرص استثمار ثالثا
 االقتصـاد  علـى إيجابـاً  ويـؤثر روعالمشـ أصـحاب  علـى الماديـة بالمنفعـة معـين يرجـع اقتصـادي مشـروع لتنشـيط
تمتلكـه  الـذي المـال لـرأس األمثـل االسـتغالل إلـى يسـعى اقتصـادي متغيـر أنـه إلـى يشـير المصـطلح كمـا .الـوطني

 أسـاليب  علـى باالعتمـاد  كبيـر وربـح مـادي عائـد  ذات  تحقيـق منفعـة إلـى االسـتغالل مـن هـذا تسـعى معينـة جهـة
 .مسبوقة يرغ حديثة اقتصادية وطرق 

 بعالقـة والمخـاطرة العائـد  ويـرتبط ل،والمـا بحالـر  الـدخل أو أو العائـد  تحقيـق بهـدف المـال توظيـف هـو سـتثمارفاال
 درجـة يهيئ نفسه لتقبـل أن عليه الستثماراته، أعلى عائد  على الحصول في المستثمر طموح فكلما ازداد  طردية،

 .صحيح من المخاطر والعكس أعلى

 يقهـاوتحق ديـةالريا المشـاريع نجـاح األعمـال وأسـاس لريادة المميز العنصر هو :(Innovation) اإلبداع-رابعا 
 .كـل منهمـا اخـتالف آليـة مـنبـالرغم  كعـاملين متـرادفين واالبتكـار اإلبـداع بـين المـزج يـتم مـا تنافسية، وغالبا ميزة

 االبتكـار بينمـا ،الخدمـة أو لمنـتجا فـي خـالل التميـز مـن خالقـة وتجـارب  وأنشـطة مع أفكار التعاطي هو فاإلبداع
 الـذي الفعـل هـو واإلبـداع واالبتكـار بطبيعتـه، مبتكـر ريـاديال xiv.يـدةجد  أو خدمـة منـتج وتطوير إيجاد  عملية فهو
 اإلبـداع أن كمـا .المتاحـة للمـوارد  جديـدة خـالل إيجـاد اسـتخدامات  مـن ا ثـراءال تحقيـق أجـل مـن الريـادي بـه يقـوم

 االبتكار. نحو األولى الخطوةويعتبر  واقتدار بكفاءة هاالمشاكل وحل على التعرف على القدرة يتضمن

 :xvيلي كما وهي الريادي لإلبداع أنواع عدة ناكوه

 .بالسوق  قليل واهتمام المستخدمة لوجياالتكنو  طبيعة في جزئي بشكل اإلبداع جزئي: يتم إبداع -1

 .ق بالسو  قليل واهتمام جديدة استخدام تكنولوجيا تخصصي: إبداع  -2

 بالسوق. زائد  اهتمام مع حالية تكنولوجية وسائل داخلي: جديد  إبداع  -3

 .بالسوق  واهتمام كبير جديدة تكنولوجيا : استخدامعالمي اعإبد  -4
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 معهـد  بـاحثي أحـد  قـام فريـدة بخصـائص  مـن همـا كـل يتميـز عـام، بشـكل األعمـال ريـادة مـن هنـاك نوعـان
Massachusetts) )والمتوسـطة الصـغيرة لمشـاريعل األعمـال ريـادة إلـى بتصـنيفهما (SME) األعمـال وريـادة 

 :xviالتالي بالجدول وضحهو م كما ( IDE(باإلبداع الموجهة

 باإلبداع لموجهةا األعمال ريادة والمتوسطة  الصغيرة للمشاريع األعمال ريادة الخصائص 

 والعالمية السوق المحلية على يركز السوق المحلية على يركز السوق 

 ميـزة تحقيـق (النموللتأسـيس) رورياضـ لـيس االبداع
 تنافسية

 يحمـلو  إبداعيـة أسـس علـىم قـائ المشـروع
 تنافسية ةميز 

 الخارجي التعهد  أو للتداول قابلة غير الوظائف
 ) مالبس مغسلة مطعم، (

 محلية بالضرورة وليست  تداوللل قابلة

 تمويلال مصادر من متنوعة مجموعة محدود  خارجي تمويل-عائلية مشاريع التمويل
  رأس زاد  كلما-ثابت  خطي بشكل لنموا النمو

 العائد -النقدي التدفق المال زاد 
 منحنى تأخذ  تحقيق النجاح عند -بخسارة تبدأ

 تنمو ال المال رأس زاد - كلما للصعود، أسي
 بسرعة النقدي التدفق-دات العائ

Source: Aulet, B. (2013), "Disciplined Enterpreneurship", John Wiley  Sons, Inc., 

Hoboken, New Jersey, USA, P.7. 

 األعمال لريادي مميزة صفة النفس ىلع واالعتماد  (Autonomy) ستقالليةباال غبةالر  نإ :االستقاللية-خامسا
 مـدى وتعنـي مسـتقبال، المسـتمر للنمـو وموجهـة كبيـر تـأثير ذات  أعمـاال ينشـئوا أن مـرجحال الـذين مـن الناشـئين

 جديدةال فكاراأل طرح طريق عن إبداعاتهم ممارسة على تشجيعهم خالل لعمل منا وفرق  لألفراد  الممنوحة الحرية
 لألمـام اإلبـداعات  دمتقـ عمليـة فـي حاسـما دورا الريـاديين يلعـب  حيـث  النتـائج المرضـية. إلـى للوصـول ومتابعتهـا

 تعتبـر ل. أيضـاالعمـ لنجـاح وتوظيـف ذلـك اجتماعيـة شـبكات  لتطـوير مـالهم االجتمـاعي ويسـتخدمون رأس
 اتخـاذ  عمليـة فـي كثيـرا الرياديـة منظمـات ال تساعد و  الريادي التوجه ذوي  مالئمة لألشخاص  عمل بيئة االستقاللية

 .xviiاالستراتيجي والتخطيط القرارات 
 مالاألع ريادي خصائص ➢

 والقـدرات  والمهـارات  مـن المعـارف مجموعـة عـن الحـديث  يعنـي الريـادي الشـخص  خصـائص  نعـ الحـديث 
 سـب مكت عضـهاوب مـوروث  الصـفات  هـذه بعـض  .رياديـا يصـبح حتـى الشخص  يمتلكها نأ يجب  التي يات والسلوك
 وبوجه عام .والتدريب  بالتعلم
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اسـتغالل  حسـن علـى القـدرة المخـاطرة، باإلبـداع، الرياديـة األعمـال ربـط إلـى الريـادة مجـال فـي البـاحثون  جـألي
 ومهـارات  إداريـة مهـارات  امـتالك س،بـالنف الثقـة ة،طويلـ لسـاعات  العمـل وتطبيقاتهـا، التكنولوجيـا الحديثـة

سـبيل المثـال  فعلـى الريـاديين، كافـة علـى يمكـن تعميمهـا الريـادي ئص بخصـا ئمـةقا تحديـد  الصـعب  ومـن.اتصـال
 السـلوكية أو الشخصـية مـن الصـفات  أخرى  مجموعة باحثون الحقون  يستحدث  ربماول للريادي، صفة) 40 (عدد 

 .xviii الريادية للشخصية

 :ةالحديث ةالعلمي راسات والد البحوث في تناوال األكثر األعمال ريادي خصائص أهم يلي وفيما

 .عليـه لسيطرةبا لها يسمح وال به المحيطة البيئية العوامل على يتغلب  الريادي الشخص  :الذاتي التحكم  -1
 أبـدا للفشـل يستسـلم وال ومعارفـه، قدراتـه علـى بـل يعتمـد  الحيـاة فـي لنجاحـه كأسـاس بـالحظ يؤمنال  فهو

 .xixأهدافه إلى وصوال بجد واجتهاد  يعمل لك تراه لذ 
تطـوير  مسـؤولياته، بزيـادة يرغـب  دائمـا فهـو التميـز، وحـب  لإلنجاز الدافعية لديه الريادي :اإلنجاز إلى الحاجة-2

 .xx زمالئه عن باقي ومتميز يواجهها التي المشكالت  اراته يحلمه

 والتضـحية التأكـد، عـدم ظـل حـاالت  العمـل فـي ر،المخـاط تحمـل فـي برغبتـه الريـادي يتسـم :المخـاطر تحمـل-3
 .xxiبالمستقبل ويهتم للماضي ينظر للهدف ال وصوله مقابل وجهده ووقته ةالمالي  بموارده

 علـى القـدرة يمتلـك فهـو الزبـائن، كسـب  علـى يسـاعده ممـا وتفكيره، وبقدراته بنفسه واثق الريادي :بالنفس الثقة-4
 هبـ يثقـون  كـونهم الشخصـية حل مشـكالتهم في يشاورونه حتى الذين لآلخرين مرجعية ه ويشكلوقيادت الفريق إدارة

 .وبأفكاره

 طاقـة لديـه اآلخـرين، واصـل مـعالت يحـب  متفائل إنسان هو الريادي :اإلقناع على اآلخرين والقدرة مع التواصل-5
  .xxiiرأيه يعطي ثم ويحمل يسمع أن ويفضل دائما المحيطين مع عالقاته في يستثمرها إيجابية

عـن  بعيـدا بنفسـه قراراتـه يتخـذ  مرؤوسـا، ال ن رئيسـايكـو  أن يحـب  إنسان مسـتقل، الريادي اإلنسان االستقاللية:-6
ويتحمـل  لتحقيـق االسـتقالل المـالي محاولـة فـي لـذاتيللتشـغيل ا مصـدر عـن دائمـا يبحـث  المحيطـين، تـأثيرات 

 .xxiiiالنتائج عن النظر بغض  قراراته مسؤولية

 إلـى دائمـا يسـعى وم،اللز  حين يعدلها للتشغيل وخطط واضحة أهداف لديه شخص  لرياديا والتنظيم: يطالتخط-7
 .xxivاكلومش صعوبات  أي لمواجهة مستمرة وقته بصورة وينظم التكاليف بأقل الوصول ألهدافه

 العمـل طات يتحمـل ضـغو  طويلـة، لسـاعات  العمـل فـي الرغبـة لديـه :وااللتزام والمثابرة الطاقة من عال مستوى -8
 .هعلي يزيد  أو منه مطلوب  هو ما م بكلويقو 
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 عمالاأل ريادة نجاح عوامل ➢
 ولكـن األعمال، لريادة البيئي بالنظام عنها يعبر التي األعمال ريادة نجاح عوامل حول الباحثين من العديد  كتب 

 يمكـن قصـورال وهـذا .لنظـاما هـذا فـي والمتـأثرة المـؤثرة العوامـل تحديـد  فـي قصـورا تعـاني تلك األدبيات  من العديد 
 :التالية بالنقاط حصره

 .متطورة بيئة بدون أن تعتبرها البيئة لتلك جامدا راتصو  تعطي الدراسات  معظم-1

 أعمـال، مؤسسـات  حاضـنات  ،جامعـات  (األعمـال ريـادة لـىع األكبـر التـأثير ذات  المؤسسـات  تحديـد  صـعوبة-2
 .) تمويل ،أبحاث 

 .النظام ذاه في العناصر ارتباط وضوحعدم -3

 .الصناعات  لكل شامال تصورا تعطي ال-4

 م( وعرفـه2006)م عـا فـي األعمـال لريـادة البيئـي النظـام صـطلحم اسـتخدم أول باحـث  (Cohen) يعتبـر
 وتيسـير خـالل دعـم مـن المسـتدامة بالتنميـة ملتزمـة محلـي جغرافي مجتمع في العوامل من مترابطة مجموعة"بأنه

 ."الجديدة المشاريع إنشاء

 xxvمؤلفـات  خـالل مـن (1989عـام) إلـى ذلـك تعـود  مـن أقدم بيئي نظام وجود  حول األفكار فإن ذلك من بالرغمو 
(Du bini) المرصـد  العلميـة،راسـات  والـد  األبحـاث  حيـث  مـن سـواء عالميـا متعـارف عليـه هـو مـا سـنتبع لـذلك 

 لريـادة عـالميال وامـل المرصـد ع علـى أساسـي بشـكل يعتمـد  (العالميـة الريـادة مؤشـر أو األعمـال لريـادة العـالمي
 .األعمال

 .xxviاألعمال لريادة ئيالبي ظامعوامل الن ألهم مختصر شرح يلي وفيما

 شـركات، ،أفـراد  (الزبـون  ونـوع) كبيـر ،متوسـط صـغير، (السـوق م حجـ مـن حيـث  :والعالميـة المحليـة األسـواق-1
 .) حكومة

 والقـدرة الخـارجي التعهيـد  إمكانيـات  اديـة،الري الخبـرة ة،التكنولوجيـ المقـدرة اإلدارية، المقدرة :المال البشري  رأس-2
 .المهاجرة ملةالعا قوى ال إلى الوصول على

 الجريء المال رأس المال، رأسب ةالخاص المشاركة ،) الممول (الراعي المستثمر العائلة، : األصدقاء،التمويل-3
 .اض ر واالقت المخاطر أو
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 أعمال وشبكات  مسرعات  أعمال، حاضنات  ختصة،م خدمات  اصحون،الن التوجيه، :والتوجيه الداعمة األنظمة-4
 .يةاالجتماع الريادة

 البنيـة تـوفرلألعمـال  مناسـبة تشـريعات  الضـريبية، زات المحفـ األعمـال، بـدء سهولة :القانوني الهيكل ،حكومةال-5
 .المختلفة طرق النقل وتوفر االتصاالت  توفر الحصول عليها، وسهولة التحتية

 جامعيـة مـؤهالت  الـديه عاملـة قـوى  تـوفر الجامعـة، قبـل مـا شـهادة تحمـل عاملـة قـوى  تـوفر :التـدريب و  التعلـيم-6
 .ريادية يمتلكون مهارات  من وخاصة

 الجديـدة األفكـار تشـكيل وبلـورة فـي رئيسـي دور األعمـال، دةريارام واحت تشجيع ثقافة نشر :كمحفز الجامعات -7
 ن المؤهلين.بالخريجي ناشئةوال الجديدة الشركات  تزويد  في رئيسي ودور

 البحـث  ثقافـة تشـجيع نجـاح، قصـص  الحـر، العمـل تفضـيل ل،والفشـ المخـاطرة مـع التسـامح :الداعمـة الثقافـة-8
 جديد. إبداع بأي التحفيز من نوعك األعمال واالحتفال لريادة إيجابية صورة وعمل

 األعمال لريادة مشجعة ثقافة ➢
 العوامـل مـن وتعـد  التجاريـة الشخصـية المغـامرة نحـو جتمـاعياال اإليجـابي اهباالتجـ الرياديـة الثقافـة مفهـوم يـرتبط

 لرياديـةا السـلوكيات  تشـجع التـي الثقافـة أن كمـا .األعمـال ريـادة مبـادرات  نحـو األفـراد  توجهـات  تحـدد  يالتـ هامةال
 .المجتمع في جذرية تغييرات  إحداث  في تساعد  واإلبداع واالستقاللية كالمخاطرة

 والدراسـات  ،البلـد  خلدا الحر العمل ثقافة وجود  على يعتمد  للتمويل كمجال حديث  نياإللكترو  شاركيالت والتمويل
 تطوير على تأثير لها االقتصادية والحوافز القانونية البيئة مثل الثقافة، عوامل أن وضحت الموضوع بهذا  الخاصة

 .األعمال ريادة ونجاح

 ثقافـة تشـجع أن الحكومـات  علـى ولـذلك ينبغـي ديـة،الريا المشـاريع تحفيـز مـن تمكـن أو تقيـد  أن إمـا العوامـل هـذه
 المنظمـات  أن األعمـال. كمـا ومسـرعات  األعمـال حاضـنات  األعمـال،رات مبـاد  عـمد  خـالل نمـ العمـل الحـر

 فـإن أخـرى  ناحيـة ومـن لهـا، المخـاطرة مسـتوى  تحديـد  األعمال من خالل ريادة نجاح تعيق أو تعزز قد  الحكومية
 إلى تحتاج فإنها النجاح، األعمال تحقق ريادة وحتى.البلد  في المتبعة راءات جاالو   نينبالقوا يتأثر يالسلوك الرياد 

 الخـدمات  علـى الحصـول وامكانيـة يـةالتحت البنيـة بـين تتـراوح التـي العوامـل المتداخلـة مـن داعـم بيئـي نظـام وجـود 
 .xxviiاألعمال لريادية لبيئيا النظام في األهمية بليغ دورا القرار صنع مؤسسات  وتلعب  المالية،

 .ميدان ريادة األعمالئرية في التجربة القطرية والمصرية والجزاالمحور الثاني: 
  نماذج رائدة في مجال ريادة االعمال ➢
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الطلـــب علــى الخـــدمات الصـــحية ويــزداد عـــدد األشـــخاص الــذين يحصـــلون علـــى يتزايـــد  الســكان،مــع ارتفـــاع عـــدد 
موعـــات الشـــاملة ومهنـــة األطبـــاء بشـــكل كبيـــر. تجلـــب هـــذه ز العـــالج والمجالرعايـــة الصـــحية فـــي العيـــادات ومراكـــ

التحـديات لمـوظفي ومــديري المرافـق. جعـل تطبيــق حجـز موعـد الطبيــب عمليـة الحجـز أبســط ديـدة مــن مجموعـة ج
 .وهو تطور تقني حديث  المستشفيات،رضى والموظفين اإلداريين في ل من الملك

يجب  موعد،إلجراء فحوصاتهم الروتينية. للحصول على   نتظار الطويلةيتجنب الناس فترات اال  اليوم،في عصر  
مـل ويستغرق األمر الكثير من الوقت لألشخاص الذين يقومون بعمل أو ع  المستشفى،اب إلى  ريض الذهعلى الم

ا أنـك تـذهب إلـى موعـد مـع طبيـب تجاري  سـيتم إخبـارك أن الطبيـب غيـر  وصـلت،ومـاذا لـو  معـين،. يحدث أحيانـً
صــل باإلنترنــت غيــر المتفــإن النظــام  ثــم،لقــد اســتغرقت بالفعــل الكثيــر مــن الوقــت. ومــن  فــي هــذا الوقــت؟ متــوفر

ا علـــى جانـــب  ا طـــوياًل للغايـــة. أيضـــً ســـؤولين أو المـــوظفين إجـــراء علـــى الم يتعـــين المستشـــفى،عمليـــة تســـتغرق وقتـــً
 .البحث اليدوي في الملفات لتحديد موعد مريض معين

بغـض النظـر عـن مكـان  المستشفى،يجب على أي شخص زيارة  صة،المنبدون هذه  طارئ،في حالة حدوث أي 
ا،ت. إنهــا تجعــل العمليــة طويلــة لكــال الجــانبين. دك والوقــوجــو   ى المــريض يتعــين علــ المستشــفى،بعــد إغــالق  أيضــً

  .االنتظار لليوم التالي لحجز الموعد 

بخـدماتك. سـيرغب العمـالء المـريض سـعيًدا يعد العثور على منصة حجز مواعيد الطبيـب خطـوة واحـدة فـي جعـل 
نــك جعلــت عمليــة الجدولــة أكثــر سالســة. سيســتمرون فــي القــدوم يعلمــوا أالجــدد فــي تحديــد موعــد معــك بمجــرد أن 

 .معكبلقائهم إذا أعجبوا  للعالج،إليك 

يـــد ســـيختار العديـــد مـــن المرضـــى المحتملـــين تحديـــد موعـــد الستشـــارة عبـــر اإلنترنـــت. ستســـاعد منصـــة حجـــز مواع
لــة المواعيــد ســريعة يجعــل جدو جــز الموعــد عبــر اإلنترنــت. وتقــديم خدمــة متســاوية مــع نظــام حجــز الطبيــب فــي ح

 .وخالية من اإلجهاد 

مل مع حجوزاتك بشكل صحيح. سـيقوم عمـالؤك باالتصـال من التعاال تحتاج إلى أن يتأكد الموظفون   ذلك،ومع  
ى أنه سيتم إدخـال التفاصـيل الصـحيحة فـي جب أن تطمئن إلي  واحد،باإلنترنت لتحديد مواعيدهم الخاصة. لسبب  

ا مــن قبــل المرضــى أنفســـهم. لــذلك فهــو يــوفر جهـــود ووقــت كــل مــن المـــريض م تعبئتهـــنمــوذج الحجــز حيــث ســيت
 .والمستشفى

يمكـن للمرضــى حجــز موعــد مــن أي مكـان وفــي أي وقــت. هــذه واحــدة مــن  واإلنترنــت،هم الذكيــة ل أجهــزتمـن خــال
ا بـع اتجاهًـ موعـد الطبيـب. ي ظهـر فـتح خـدمتك لألشـخاص عبـر اإلنترنـت أنـك تتدام تطبيـق حجـز  أكبر مزايا اسـتخ

 .يمّكن عمالئك من االتصال بك من خالل هواتفهم الذكية وأدواتهم
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ويمكنك حتى إجـراء  حجوزاتك،يمكنك مراقبة عدد األشخاص الذين يمكنهم رؤية   يب،الطبوعد  في تطبيق حجز م
ذه دًما. بهـجب أن تقرر المدة التي يمكن خاللها للمريض إلغاء الموعـد مقـجدول الزمني. يتعديالت سريعة على ال

 .أنت متأكد من عدد المرضى الذين ستحضرهم في يوم واحد  الطريقة،

ــين المرضـــىموعـــد الطبيـــب تطبيـــق حجـــز  ــيط الرئيســـي بـ ــاءو  هـــو الوسـ ــد األطبـ . ســـيوفر الكثيـــر مـــن الوقـــت والجهـ
 حجز موعد الطبيب في الوقت الحاضر. ة كبيرة لمنصة الحتياجات موعدك. هناك حاج

 

 xxviiiوالمراكز الطبية: للعياداتمنصة "ميدي " القطرية  ➢

يـتم  الروتينيـة التـي التسـاؤالت ة علـى وتحـاول اإلجابـ الخـاص المنصة تستهدف العيادات والمراكـز الطبيـة بالقطـاع 
بة اإلجابـة، ال سـيما فـي عـادة مـا تكـون صـعطرحها دائمًا حول ما إذا كنـت تعـرف طبيبـًا جيـدًا فـي تخصـص مـا، 

األسـنان، والنسـاء والـوالدة. وتكـون اإلجابـة أكثـر صـعوبة عنــدما  الجلديـة،التخصصـات الشـائعة كأطبـاء األمـراض 
غيــر الشــائعة كأطبــاء معالجــة النطــق، وأطبــاء الغــدد، أمــراض الشــيخوخة، أو  ت عــن التخصصــات تكــون التســاؤال

ور زيـارات ألطبـاء مختلفـين للعثـ 5إلـى 3أغلـب المرضـى يقومـون بــ نـت الدراسـات أن األوعيـة الدمويـة. وبي أطبـاء
 .لطبيب المناسب لهمعلى ا

ة إلكترونيـة تصـل المرضـى ة »ميـدي« وهـي كل ذلك دفع عبد هللا الخنجي وحارث أغادي إلى إطـالق منصـّ  منصـّ
 طريقـة www.meddy.com نترنـت باألطّباء، حيث ينظم التطبيق الـذي يمكـن تحميلـه عبـر الهـاتف، وموقـع اإل

مثــل أنــواع العالجــات، تخصــص الطبيــب، لغــة مختلفــة  ســهلة للبحــث والحجــز مــع أفضــل األطبــاء بحســب عوامــل
 .التحدث، بلد التعليم، وتوصيات المرضى

ــان الـــزو  ــاد، المـــؤهالت بإمكـ ــفح أوراق االعتمـ ــي وتصـ ــه المهنـ ــفح ملفـ ــر تصـ ــى مـــؤهالت الطبيـــب عبـ ار التعـــرف علـ
ات، والتأكـد ر العالجـيقـدمها الطبيـب أو العيـادة. بإمكـان الـزوار أيضـًا عـرض أسـعا ع العالجـات التـيالطبية، وأنوا 

ــأمين المتاحـــــــة عبـــــــر العيـــــــادة، والحجـــــــز مـــــــع الطبيـــــــب مباشـــــــر  ــن شـــــــركات التـــــ ــر الموقـــــــع مـــــ  .والتطبيـــــــقة عبـــــ
وصـــول إلـــى كمــا تســـهل المنصــة التعـــرف علـــى العيــادات التخصصـــية القريبـــة منــك، باإلضـــافة إلـــى اإلرشــادات لل

طبـاء المتـوفرين فـي العيـادة حسـب عـد مـع األة عبر الخارطة المفّصلة المتوّفرة، وتسمح له بعرض وحجز مو العياد 
 .حالـــــــــــــــــــــــــــة معينـــــــــــــــــــــــــــة التخصـــــــــــــــــــــــــــص أو العثـــــــــــــــــــــــــــور علـــــــــــــــــــــــــــى الطبيـــــــــــــــــــــــــــب المناســـــــــــــــــــــــــــب لعـــــــــــــــــــــــــــالج

تعمل "ميدي" على تصميم صفحة خاصة لكافة األطباء في قطر، ويستطيع أي طبيب ترقية حسابه، عبـر خدمـة 
اعيـد عبـر المنصـة. بال المو يحظى بصفحة مميزة تعرض معلومات إضافية عنه وتسمح له باسـتقشتراك شهرّية، لا

م التـــي تســـمح لـــه بـــإدارة أعمالـــه مـــن لوحـــة الـــتحكباإلضـــافة إلـــى ذلـــك، يـــتمكن الطبيـــب أو العيـــادة مـــن االســـتفادة 
بمواعيـدهم أو السـتالم  رة للمرضـى للتـذكيومواعيده، وتمكنه لوحة التحكم من إرسال رسائل نصـية تلقائيـة أو يدويـ
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ــاريرهم  .تقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والمراكز الطبيـّة بالقطـاع الخـاص، حيـث يركـز األطبـاء والعيـادات الخاصـة   ت الخاصةوتستهدف »ميدي« العيادا

دمات للمرضــى وبأبســط الطــرق. ويعمــل فريــق عمــل »ميــدي« مــع هــذه العيــادات واألطبــاء وفير أفضــل الخــعلــى تــ
 .لمرضى في الخليجعن قرب لتسهيل رحلة ا

 إنجازات منصة "ميدي " -1
 "ميدي"كة مليون ريال تمويل مشترك لتأسيس شر 

ل بقيمـة قطر بالحصـول علـى تمويـ كارنيجي فيتمكن فريق عمل »ميدي«، الذي بدأ كمشروع تخرج في جامعة 
يع عمليـة مليون ريال خالل السنوات الماضية لتأسيس هذا المشـروع، والهـدف مـن الحصـول علـى تمويـل هـو تسـر 

التوظيف في الشركات الناشئة،  يةي عن أهمشركة الناشئة عبر توسعة فريق العمل. وتحدث عبد هللا الخنجنمو ال
ره فـي الشـركة بخبرتـه. وتضـم شـركة »ميـدي« حيث يؤسس كـل شـخص جديـد قسـمًا جديـدًا فـي الشـركة ليبـدأ مشـوا

 .ء فـي مجـاالتهم المتخصصـةالمرضـى واألطبـا موظفـا بـدوام كامـل فـي أكثـر مـن دولـة لخدمـة  12اليوم أكثر مـن  
ويطمح فريق العمل في »ميدي« بتوسع الشركة في جميـع دول  ج،في الخليتخدم منصة »ميدي« اليوم عدة دول 

أتي هذا التوسع مع صعوبات مالية، قانونية، تقنية وغيرها، ويأتي دور التمويل الخليج ومنطقة الشرق األوسط. وي
 .في تمكين النمو المستمر للشركات الناشئة Venture Investments شئةالمستمر للشركات النا

 منصة ميزات الم    -2
ة شائعة فحسب، تخصصات طبية رئيسي 6أبرز مميزات التطبيق والموقع أنه ال يمكن المستخدم من البحث في 

يسيًا،  تخصصًا رئ 50بل يمكنه البحث من خالل تخصصات رئيسية وفرعية، والتي تصل إلى أكثر من  
 .قطر يمنطقة ف 36إلى البحث على األطباء والعيادات في أكثر من  باإلضافة

في  عيادة   1400طبيب من  4000ألف زيارة شهريًا، وتضّم بياناتها أكثر من   80سجل »ميدي« متوسط وت
ا تتيح  ليس هذا فحسب فالمنصة تقدم أحدث المقاالت واألخبار التوعوية، في المجال الصحي، كم. دول الخليج

ومواضيع في الصحة   عالجاتهمو تعددة في المدونة عن آراء األطباء المختصين عن تخصصاتهم قراءات م
 .العامة كتبت بواسطة أطباء بإمكانك الحجز معهم عبر الموقع

لبحث عن األطّباء يمكن للمستخدم حجز المواعيد عبر الموقع أو التطبيق، أو التواصل مع أحد وباإلضافة ل
محجوزة عبر واعيد المعدة المرضى في اختيار الطبيب المناسب أو لالستفسار عن المة العمالء لمساموظفي خد 

هم إلضافتها يوميًا  المنصة. كما يعمل فريق خدمة العمالء في "ميدي" على جمع تجارب المرضى وتعليقات
 .للمنصة

 الجوائز -3
ة »عرض الشركات الناشئة« في عّدة منها مسابقفازت »ميدي« كشركة قطرية ناشئة في فعالّيات وجوائز ريادية 
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، كما فازت بجائزة »الشركة الناشئة« في حفل  2016ل في أكتوبر كز األوّ ر »عرب نت« بالكويت، لتحقق الم
. وحققت نجاحات في فعاليات أخرى في معظم دول الخليج، كما  2016ي قطر جوائز »أجيليتي انتربرايز« ف 

 .2018لوجيا  فازت بجائزة أفضل مصدر للتكنو 

 Vezeeta "xxix-فيزيتا "نصة االلكترونية المصريةمال ➢
ل وصعوبات متعلقة باختيار الطبيب المناسب لحالتنا المرضية، ومـن ثـم مشـاكل أخـرى لـدى اجه مشاككثيًرا ما نو 

 حجز الموعد لدى الطبيب. ولكن ماذا لو كان باإلمكان اختيـار الطبيـب بنـاًء علـى مئـات آالف التقييمـات   محاولة
منصــة الكترونيــة بســيطة مــن خــالل نــا باختيــاره يــدينا، ومــن ثــم حجــز الموعــد لــدى الطبيــب الــذي قمالمتــوفرة بــين أ

 المصرية الرائدة ضمن هذا المجال.االلكترونية  Vezeetaومجانية؟ هذا ما تقّدمه بالفعل منصة "فيزيتا" 

 وتأسيسها:الناشئة "  Vezeeta لمحة عن شركة "فيزيتا -1
ــا"  ط رق األوســكترونيــة مصــرية رائــدة فــي مجــال الرعايــة الصــحية فــي منطقــة الشــهــي منصــة ال Vezeeta"فيزيت

صـية تقـدر بــ على يّد كل من أحمد بدر وأمين برسوم، برؤوس أموال شخ 2012وشمال افريقيا. تأسست في عام 
قبـل أن ًرا لعملهـا ة مقـوكانـت تتخـذ مـن مدينـة القـاهرة المصـريّ  ،ألف لكل واحـد  100ألف دوالر تقريًبا بواقع   200

 .تقوم بنقله إلى مدينة دبي اإلماراتية في وقت  الحق

االلكترونـي المتخصـص بشـؤون وأخبـار الشـركات الناشـئة فـي منطقـة الشـرق األوسـط  Mena Bytes وقعأعلن م
ــا" "في وشــمال افريقيــا أن منصــة اء االلكترونيــة المتخصصــة بمســاعدة المرضــى علــى اختيــار األطبــ Vezeetaزيت

ا، قـد تمكنـت مـن الحصـول علـى تمويـل جديـد بقيمـة تصـل إلـى وحجز   مريكـي مليـون دوالر أ 40المواعيد الكترونيـً
ت بقيـــادة كـــل مـــن شـــركة "جولـــف كابيتـــال" ــر جولـــة تمويليـــة. وأشـــار المصـــدر إلـــى أن الجولـــة تمـــّ  Gulf عبـ

Capital الستثمار وصندوق اراتية لاإلم STV .السعودي لالستثمار 

االلكترونـي عـن السـيد أميـر برسـوم، مؤسـس الشـركة ومـديرها  MenaBytesي تعليقه على الحدث، نقل موقـع وف
ية قويــة وهــذا مــا اســتثمار  فريــق عــالمي متخصــص بمجــال الرعايــة الصــحية يتطلــب قاعــدة بنــاء إنتنفيــذي، قولــه ال

تقديم خدماتهم وتوسيع نطاقها نحو  توفره بالفعل شركة "جولف كابيتال" االستثمارية. وأضاف أنهم سيستمّرون في
 د من األسواق.المزي

ولـف كابيتـال": "نحـن معجبـون بالعمـل الـذي يقدمـه التنفيـذي لــ "ج في حين قال الدكتور كريم الصـلح، وهـو المـدير
 ن للعمل مع فيزيتا خالل مرحلتها القادمة من النمّو. نؤمن أنه، مع الدعم المالي والتشـغيليومتحمسو   أمير وفريقه

يرفعــوا ة مــن المســتثمرين حــول الطاولــة، فــإن أميــر وفريقــه يمكــنهم أن الصــحيح الم قــدم مــن قبــل مجموعــة اســتثنائي
ــا بســرعة وأن يضــعوا الشــركة فــي موضــع القائــد غيــر القابــل لمســتوى في ن قطــاع تكنولوجيــا الرعايــة لنــزاع ضــمزيت

 الصحية في المنطقة.

https://www.menabytes.com/vezeeta-series-d/
https://www.gulfcapital.com/
https://www.gulfcapital.com/
https://stv.vc/
https://stv.vc/
https://stv.vc/
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"فيزيتــا" منـذ تأسيســها، فـإن قيمــة مجمـل التمويــل الـذي حصــلت عليـه  ومـع إتمــام هـذه الجولــة االسـتثمارية الجديــدة،
غم مــن عــدم وجــود أرقــام دقيقــة، إال أن المــدير التنفيــذي دوالر. وعلــى الــر مليــون  63يكــون قــد ارتفــع إلــى حــوالي 

كـان  مليـون دوالر، بعـد أن 100د أمير برسـوم، كـان قـد أعلـن أن تقيـيم "فيزيتـا" ارتفـع إلـى أكثـر مـن كة، السيللشر 
مسـيرة النجـاح  ممـا يشـكل قفـزة نوعيـة وكبيـرة بالفعـل ضـمن السـابقة،لتمويليـة مليون دوالر بعد الجولـة ا  32بحدود  

 لالفت الذي تحققه هذه الشركة الناشئة.ا

 العمل وفي االقتصاد  ا في سوق مساهمات شركة فيزيت -2

ن المـريض مـن ووفًقا للبيانات الموجودة على الموقـع االلكترونـي الخـاص بالشـركة الن اشـئة، فـإن منصـة فيزيتـا تمكـّ
تقيــيم مثبــت  200,000لــى أكثــر مــن تخصــص باالعتمــاد ع 30طبيــب ضــمن أكثــر مــن  12000االختيــار بــين 

المواعيـــد لـــدى أفضـــل األطبـــاء ضـــمن منطقـــة الشـــرق  رنـــة وحجـــزوم راجـــع، بحيـــث يمكـــن للمســـتخدم البحـــث والمقا
صــال علــى رقــم اص بالمنصــة االلكترونيــة أو مــن خــالل االتاألوســط وشــمال افريقيــا، وذلــك مــن خــالل تطبيــق خــ

 هاتفي.

مفهــوم الرعايــة الصــحية فــي منطقــة الشــرق األوســط رقميــة غيــرت مــن  كمنصــة 2012قــام أميــر بتقــديم فيزيتــا فــي 
المرضى باألطباء بطريقة مبتكرة يخلق تجارب صحية سريعة وفعالة بشـكل غيـر مسـبوق. ا. يوصل  وشمال أفريقي

لـف طبيـب أ 12ألـف حجـز شـهريًا،  60موظـف،  200بهـا  بناء فيزيتا من مجرد فكرة إلى شركة يعمـلقام أمير ب
دن، لبنـان، رة، األر فـي كـل مـن القـاه همنطقة الشـرق األوسـط وشـمال أفريقيـا بفروعـ ليون مستخدم عبرمشترك، وم

مليـون دوالر فـي  10, 5ال جمـع المغرب، واإلمارات العربية المتحدة. وكانت رؤية أمير المتفردة فـي ريـادة األعمـ
الشــرق األوســط  رعايــة الصــحية فــيســنوات لتصــبح فيزيتــا هــي المنصــة األولــى فــي تقــديم كــل مــا لــه عالقــة بال 4

أسيس أول شركاته بعد التخـرج مـن الجامعـة مباشـرًة. نجـح فـي ، قام بتد أعمال بالفطرةوشمال أفريقيا. أمير هو رائ
 وتعلـم بـأكبرانتقـل إلـى عـالم الشـركات  االسـتهالكية. الحقـاً مـوزع نـاجح للسـلع تحويل شركته األولى إلى مستورد و 

م خبرته ي وشركاه حيث قد ، كان أمير مستشارا إداريا في شركة ماكينز اعة. قبل فيزيتاالشركات واضطرابات الصن
ألوسـط وشـمال في مجال الرعايـة الصـحية والسـلع االسـتهالكية فـي القطـاعين العـام والخـاص فـي أوروبـا والشـرق ا

زيتـــا ا. تقـــدم منصـــة فيإنشــاء اســـترا زينيكـــا فـــي منطقــة الشـــرق األوســـط وشـــمال أفريقيــ اســـتراتيجيةأفريقيــا. كمـــا قـــاد 
ل هـي مصـر والمملكـة العربيـة السـعودية واألردن أربعـة دو ينة مختلفة ضمن مد  50االلكترونية خدماتها حالًيا في 

ماليــين موعــد ســنوًيا لــدى األطبــاء والمشــافي ومراكــز  4كثــر ولبنــان، وتقــول بأنهــا تســاعد المرضــى علــى حجــز أ
أضـعاف كـل سـنة علـى  5والنمـو السـنوي يبلـغ  % شـهرًيا،30الي الرعاية الصـحية. وقـد بلغـت معـدالت النمـو حـو 

 .ألقلا
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 5تمــويالت بقيمــة  شــركته علــىبرســوم المؤســس والمــدير التنفيــذي لشــركة فيزيتــا علــى حصــول ور أميــر أكــد الــدكت
ــاراتي، ســـويدي، أردنـــي، مصـــري  4دوالر مـــن خـــالل كونســـرتيوم مـــن ماليـــين  ــناديق اســـتثمار “إمـ فـــي وقـــت  ”،صـ

ة طــاع ريـــاد ثقــة عالميــة فــي قار دوالري للســوق المحليــة، ممـــا يمثــل شــهادة شــركة جــذب اســتثم يصــعب علــى أي
واحـدة مــن األعمـال المصـري، وفـي حلـول الرعايــة الصـحية علـى وجـه الخصـوص، مشــيًرا إلـى أن فيزيتـا ظهـرت ك

 . 2016أقوى وأسرع الشركات الناشئة في الشرق األوسط خالل عام 

سـواء مـن ناحيـة  حتـاج إلـى تطـوير قـوي فـي مجـال مقـدمي الخـدمات لرعاية الصحية تويعتقد برسوم أن منظومة ا 
ا، المراكز   غيـر أن الطبية الحكومية أو الخاصة، مشيًرا إلى أن حجم اإلنفاق على القطاع الصحي مازال منخفضـً

ات الحكومـــة يجـــب أن توجـــه تركيزهـــا علـــى تحســـين الوضـــع االقتصـــادي بصـــفة عامـــة قبـــل التركيـــز علـــى القطاعـــ
 .المتخصصة

 :لعات شركة فيزيتا المستقبليةتط -3
 للتوسع في أعمالها سواء على مستوى مصر أو الدول العربية؟الجديد  ستوج  فيزيتا االستثماركيف 

وجه الجـزء األكبـر مـن تق المصرية على أنها المركز األهم في استثماراتها، لذلك سدائًما ما تنظر فيزيتا إلى السو 
كندرية، زة واالســحاليـة فـي القـاهرة والجيـمحلـي، مـن خـالل تغطيـة أوسـع للمـدن اليـادة التواجـد التلـك االسـتثمارات لز 

سعى تو .هو الهدف الرئيسي باإلضافة إلى افتتاح عدد من المدن الجديدة مثل طنطا والمنصورة، ومدن القناة وهذا
إلـى .لتواجـد الفعلـيهما قبـل خطـوات اعلن عن أسميت ما لهللتواجد في شركتين عربيتين خالل العام المقبل، غير أن

ركـز مـن خـالل المنصـة علـى إتاحـة خـدمات حجـز تيزيتـا ل منصـة فالخـدمات المقدمـة مـن خـالجانب التوسع في  
ســـعى باالعتمـــاد علـــى الســـيولة الجديـــدة، لتقـــديم نوعيـــة جديـــدة مـــن تة، و األطبـــاء، وإدارة العيـــادات والمراكـــز الطبيـــ

ر وهو ما سيتم وفًقا ت المتخصصة مثل رسم القلب، والسوناتقييمها والخدماالخدمات، والخاص بحجز العمليات و 
بـاء عمـل مـع األطتباإلضـافة إلـى ذلـك .ى، وتبدأ الخدمة من خالل المراكز الطبية يليهـا المستشـفيات لب المرضلط

متقدمــة، علــى تطــوير جــودة وكفــاءة الخــدمات الطبيــة وتقــديم االستشــارات داخــل العيــادات مــن خــالل إتاحــة أجهــزة 
 .للمريض  لألطباء على تحسين الخدمات المقدمةوتدريب 

 

تلك النوعيـة مـن الخـدمات المتخصصـة، بعـد الصـعوبة التـي واجهتهـا لمستشفيات راكز والالم  مدى تقبل -4
 :لعيادات بالخدمات األوليةفيزيتا في إقناع ا

، لتصـبح الخـدمات الطبيـة بالخـدمات  مراحل إقناع العيـادات والمراكـزمن تجاوز الوقت الحالي    تمكنت الشركة في
ألـف حجـز شـهرًيا علـى الموقـع، وتهـدف  25تلقـى تبـال حيـث حجـم اإلقمطلوبة في حد ذاتها، وتشـير األرقـام إلـى 

-6000حـوالي  2017فـي  عىسـتطبيـب، و  وثالثة آالف 2016ية  ألف بنها  40أن يصل حجم الحجوزات إلى  
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اسـب دون وضـع أي أعبـاء إضـافية علـى الخدمة بتسعير منر أن التحدي األساسي هو تدشين طبيب، غي  7000
 .المريض 

 لمنصة فيزيتا:لساخن  ر الخط اتقيم الحجز عب  -5
ذا على النصيب األكبر، غير أن الخط كبير في الحجوزات، حيث يستحو الشكل الالموقع والتطبيق هما األهم بإن 

شــركة صــال الخــاص بمــوظفي مركــز االت تكــرار الحجــز أو تلقــي الشــكاوى، ويبلــغ عــدد الســاخن يركــز أكثــر علــى 
 .2017 بنهاية 40موظف، وتسعى لزيادتهم إلى  30-25حوالي 

 العوامل التي ساعدت الشركة على تحقيق هذه النوعية من النجاحات -6
 ةالسوق المحليـة أو العالميـة، لكـن ركـز أتها أال تعتمد على تقليد أي نماذج لشركات عاملة في قررت فيزيتا منذ نش

علـى البحــث العتمــاد ئة فـي الخــارج مـن خــالل التركيـز علــى مشـكلة محــددة وحلهـا، باذج الشـركات الناشــعلـى نمــو 
المصـرية بالكامــل فــي والتطـوير، وهــو مـا جــذب المســتثمرين لضـخ التمويــل حيـث تركــز الشــركة علـى االحتياجــات 

 .ي مصرلمنظومة الصحة ف ن القول أن فيزيتا هي من بدأ اإلدارة الرقميةويمك تطوير المنتجات الخاصة بها،

ريق تسويق قوى تحت قيادة فوزي أبو سـيف الـذي ستقطاب فعلى اا جانب الفريق الهندسي المتميز ركز   أيضا إلى
وقــد ســاعدت هــذه  مصــر،عمــل مــدير للتســويق بشــركة فودافــون يمتلــك خبــرة طويلــة فــي هــذا المجــال منــذ أن كــان ي

 أن علـىمؤكـدا  2015عـام  ا فـيهـذ انضـمامه لا المختلفـة منـهاتا التجاريـة وخـدمهـالخبرات في رفـع الـوعي بعالمت
 .األساسية لدعم الشركات الناشئة أحد الركائزيزة تعد فرق العمل المتم

ــ نــذ اليــوم رة التــي تواجــه رواد األعمــال فــي مصــر، غيــر أن فيزيتــا موبالتأكيــد التمويــل واحــًدا مــن الصــعوبات الكبي
وعندما واجهات تحديات ومعوقات استطاعت أن   رية،االستثمالصناديق  األول حصلت على تمويل عبر أحد أهم ا

واألهــم فــي جــذب االســتثمار هــو وجــود ســوق قويــة تســتوعب المنتجــات مثــل ســوق  جديــدة،تمــويالت تحصــل علــى 
ق، وهــي عوامــل جاذبــة ألي صــندوق ة باإلضــافة إلــى تحســين المنتجــات لتواكــب احتياجــات الســو الرعايــة الصــحي

 .ق العملووضع ثقته في فريلضخ استثمارات 

الصـــحة باالعتمـــاد علـــى تطبيقـــات  ر منظومـــةفيزيتـــا للتعـــاون مـــع الجهـــات الحكوميـــة لتطـــوي مســـاعي -7
 :تكنولوجيا المعلومات

مــع جهــات  ت توصــلالتواجــد بــه، وبالفعــل با هــفــي مصــر بــأي شــكل يمكنتســعى فيزيتــا لتطــوير المنظومــة الصــحية 
تعــاون المشــترك، ويمكــن تقســيم صــناعة الرعايــة رد فعــل بخصــوص ال تلــقتا لــم هــحكوميــة أكثــر مــن مــرة، غيــر أن

ء هـــي الوصـــول للمـــريض، والكفـــاءة لتقـــديم الرعايـــة الصـــحية، وتقـــديم الخـــدمات بأســـعار ثـــة أجـــزاالصـــحية إلـــى ثال
 .مناسبة
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المنــتج األساســي للشــركة والــذي يعتمــد علــى تــوفير منصــة  يتــا لــديها خبــرة فــي توصــيل المــريض بالطبيــب، وهــوفيز 
حيــة أخــرى فــإن كفــاءة ا، مــن نابيــب وإتاحــة كافــة المعلومــات الممكنــة لســهولة التواصــل بينهمــلــربط المــريض بالط

مات للحصـول علـى تقييمـات مرتفعـة وجودة الخدمات تركز علـى تقيـيم الطبيـب والتـي تـدفع األطبـاء لتحسـين الخـد 
حكومة، لإلبـالغ عـن لصحية التابعة للويمكن تطبيق تلك الخدمات في مراكز ووحدات الرعاية ا.من قبل المرضى

ــاء فـــي القـــرى بالوحـــدات الصـــحية والمستشـــفيات فـــي عيـــد تواجـــمواعيـــد التطعيمـــات، وإخبـــار المرضـــى بموا  د األطبـ
 .األماكن النائية، والقرى 

 " -Touriجزائرية "توري لكترونية الالمنصة اال ➢

 مقارنة بالدول المتقدمـة. وأنه تقليدي جداً  قطاع الصحة في الجزائر ال يزال يشكو من الكثير من النقائص خاصة
خاصــة بالنســبة لألشــخاص القــادمين مــن واليــات بعيــدة. ايضــًا فــي هــذه هــق جــدًا فمــثاًل موضــوع حجــز المواعيــد مر 

تــالي المــريض ال يســتطيع أن يعــرف مــا إذا كــان فبال الخــواص توقفــوا مؤقتــا عــن العمــلالفتــرة العديــد مــن األطبــاء 
مـن هنـا ة يستطيع الطبيب مـن خاللهـا أن يخبـر المرضـى بأوقـات عملـه. وال توجد أي منص الطبيب متواجد أم ال

يــر مــن اءت فكــرة تطبيــق “ تــوري” الــذي يجمــع بــين الطبيــب والمرضــى فــي منصــة ثريــة جــدًا وتحتــوي علــى الكثجــ
 .اإلضافات 

الفيــروس  ر تمامـًا بعـد هـذاكورونـا الحـظ الفريــق القـائم علـى تطبيـق “ تـوري” أن الجزائــر سـتتغيبعـد المـرور بأزمـة 
واستبدال الكثير من التعامالت التقليدية في حياتنا. ومنه  كنولوجيامثلما سيتغير كل العالم, ويجب علينا مواكبة الت

لرقمنـة والتكنولوجيـا فـي هـذا القطـاع مات القطـاع الصـحي وذلـك عبـر إدخـال ايعمل هذا التطبيق علـى تسـهيل خـد 
كـن وبعـدها يم play store جدا ال يتطلـب سـوى تنزيـل التطبيـق مـنية. واألمر بسيط لمواكبة التطورات التكنولوج

 .الضبطى حجز موعد عند األطباء إلجراء فحص معين وخاصة إذا كانوا ال يعرفون أين تتواجد العيادة بللمرض

تطيع كتابــة االختصــاص الــذي يبحــث عنــه المــريض أو اســم الطبيــب وبعــدها يســ كمــا أنــه ســهل االســتخدام يكفــي
، ويــوفر أيضــا ميــزة ل الطبيــب ب المطلــوب بســهولة تامــة ويمكنــه حجــز موعــد علــى حســب أوقــات عمــإيجــاد الطبيــ

    .اإلشعارات التي تذكره بقدوم موعده

نتظار المزدحمة خاصة وأن الكثير من التطبيق للتخلص منها هي قاعات اال من بين األمور األخرى التي يهدف
وى، فكإجراء احترازي، يقدم توري خدمة االستشـارات عـن بعـد ويخافون من العد  األشخاص مرعوبين من الفيروس

 .نهم من تفادي اإلصابة بالفيروسالتي تمك

لممكـن فـي كـل مرحلـة مـن مراحـل صـحتهم. ومـن اتم تصـميم التطبيـق بطريقـة احترافيـة لتحسـين متابعـة المرضـى 
ذا الموقـع علـى مسـتوى بعـض ويتواجـد هـ.ألطبـاءأيضًا إكمال الملف الطبي للحصول على أفضل رعاية من قبـل ا

أخـرى ويضـيف بوعبلـه عبـد هللا صـاحب المنصـة أنـه يسـعى الـى تعمـيم  ى واليـات الواليات وسيتم تعميمه قريبا علـ
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بحث داخلي للبحث عن األطباء المختصـين مـع ويحتوي الموقع على محرك  ية".وال 48هذه الخدمة على مستوى 
 بــأن ال يتعــدى مــثال: ا تحديــد المســافة الجغرافيــة المطلوبــة،المبحــوث عنــه وكــذ  امكانيــة تحديــد التخصــص الطبــي

 كلم.  120ن مكان تواجدك البعد ع

ن المـــريض مـــن االختيـــار بـــين  تخصـــص فـــي الوقـــت  (20) نطبيـــب ضـــمن أكثـــر مـــ (1000)منصـــة تـــوري تمكـــّ
آليــة عــن حجــز بصــفة ت عــن اليمكــن حجــز المواعيــد عنــد األطبــاء المتعاقــدين مــع المنصــة وتلقــي التنبيهــاالحــالي 

 لكتروني.طريق البريد اإل

 مميزات منصة توري: -1
 جملة من المميزات أهمها:المنصة  تحمل
 منصة تفاعلية بين المريض والطبيب. •
وســهل ودون الحاجــة للتنقــل أو االتصــال طبــاء المختصــين بشــكل ســريع إمكانيــة حجــز المواعيــد عنــد األ •

 اليدوي.
 األقرب إليك.ألطباء المختصون االطالع على كافة معلومات ا •
 مع تلقي األجوبة. سئلةاأل عل بشكل مباشر مع الطبيب وطرحمكانية التفاإ •
 صيل االتصال.احتواء المنصة على فرع خاص بالعيادات المختصة والمستشفيات مع كافة تفا •
 .ية وبدون إعالنات المنصة مجان •
 
 
 مساعي منصة توري  -2

فــي عــددها. خاصــة إذا تمــت المقارنــة مــع  حــدودة جــًدامئــر مازالــت شــحيحة و لجزاإن عجلــة المشــاريع التقنيــة فــي ا
 لـى رفـع وتيـرة التحـول نحـو الرقميـة وتسـهيلإبلدان الغربيـة. وتسـعى منصـة تـوري يقة ناهيك عن العربية شقبلدان  

ام نحو اليومية بشكل أسرع وسلس. وكذا محاولة مواكبة النسق العالمي الحاصل بالتحول شبه التقضاء الحاجات  
 الرقمية.

 جوائزال -3
وهــي شــركة  م،2019ئة فــي الجزائــر لعــام ركات ناشــتحصــلت منصــة تــوري علــى المركــز األول لقائمــة أفضــل شــ

ومة الرعاية الصـحية وتقنيـات الرعايـة الصـحية المبتكرة لمنظ  ناشئة جزائرية معنية بالحلول اإللكترونية والتطبيقات 
 .عبر اإلنترنت 
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 الخالصة والتوصيات:
 تتواجـد  التـي الـدول مويـة فـيوتن اقتصـادية مكاسب  من تحققه لما أهمية ذات  تعتبر يرةالصغ األعمال مشاريع إن

 المشاريع هذه تطوير على والقدرة الريادةو  هذه المشاريع بين ما األهمية راسة لربط الد  هذه جاءت  فقد  ولهذا بها،
وتوسـع  التجـارب  اختبـار نومـ المعلومـات  ولوجيـاوتكن الجديـدة العلـوم مـن وعلمـي واالسـتفادة منهجـي أسـاس علـى

ا لهائلـةا لبشـريةا والقـدرات  والطموحـات  األفكـار  والتطـور البقـاء فـي أفضـل وضـع إلـى للوصـولاسـتراتيجًيا  أساسـً
  :بالدراسة المتعلقة النتائج أبرز ومن واالستمرار،

 .نموهو  االقتصاد الوطني في دور ولها أهمية ذات  الصغيرة األعمال مشاريع نإ •
ا يكـون  حتـى الصـغير للمشـروع لـكالما الشـخص  نإ •  وقـدرات  ائص صـفات وخصـب يتمتـع نأ بـد  ال رياديـً

 .ريادية لتكون  هذه المشاريع إدارة على القدرة من تمكنه حتى ومهارات معينة
 على القدرة من لتمكنها معينة مراحل وخطوات  وجود  من بد  ال ريادية تكون  حتى صغيرة مشاريع أي نإ •

 .والنجاح والبقاء راراالستم
 الـنقص  عـن والنـاتج ومهـاراتهم راتهمقـد  تنميـة فـي النظـر إعـادة إلـى بحاجـة الصـغيرة المشـاريع مـالكي  •

 .ذلك وقدراتهم في كفاءاتهم في الحاصل
 .حجم المشروع مع يتناسب  بما وذلك قليل موظفيها عدد  بأن تمتاز يرةالصغ المشاريع نإ •
 .المشروع إلتمام بالنفقات المطلوبة يفي وقد ال متدني اأيًض  يكون  قهتحقي يتم الذي الربحية مستوى  نإ •
 فكرتـه بـدأ قـد  غـالبيتهم نوذلـك أل الصـغيرة األعمـال مشـاريع إدارة كيفيـة علـى االطـالع هملـدي ديينالريـا •

 .صغير وعبمشر 
 وأ اإلنتـاج إجـراءات  الستخدامه في الصغيرة األعمال لمشاريع بالنسبة التكنولوجي التطور من االستفادة •

 .و غيرهأ اإلنترنت  باستخدام سواء اإلنتاج خدمات  تقديم في
 مفهوم منهما لكل نأ حيث   Idea Opportunityبين ما يفرق  نأ صغيرة أعمال مشاريع ينشأ منعلى   •

 .الفكرة هذه لمثل مناسب  السوق  هل تنجح والثاني سوف الفكرة هذه هل يتعلق ولواأل به خاص 
 التوصيات:

 التالية: التوصيات  تقديم يمكن البحث  إليها توصل التي ائجالنت ضوء في

 تقلـيص  علـى ممـا يعمـل الصـغيرة المشـاريع مـن المتأتيـة اإلنتاجيـة الطاقـة زيـادةو  المحلي اإلنتاج تحفيز  •
 .الصغيرة هذه المشاريع لمثل الريادي المفهوم تطوير وكذلك جنبيةاأل المستوردات 

 عمليـات  تـوفير الصـغيرة فـي للمشـاريع لمـاليا والتقيـيم قتصـاديةاال الجـدوى  دراسـات  جـراءإ علـى العمـل •
 .ريادية أكثر حتى تصبح المشاريع هذه مالكي بين ما تنظيمها إعادة وأ لها الضمان



 م 2022 السابعةالسنة   من لاألوالنصف  من  13مجلة )البحوث العلمية( العدد 

205 
 

 الصـغيرة قـروض المشـاريع مخـاطر لتغطيـة الضـمانات  تقـديم وص بخصـ الالزمـة بـاإلجراءات  القيـام •
 .والكلية ةالتغطية الجزئي في ةالمشارك والبنوك المؤسسات  قبل من الممنوحة

 هذه إدارة وكيفية والمالية النواحي اإلدارية كافة ىعل صغيرةال المشاريع مالكي وتأهيل تدريب  على العمل •
 .ةوناجح ريادية أكثر تكون  حتى المشاريع

 لهـم الـالزم المـالي تـوفير الـدعم خـالل مـن واالبتكاريـة اإلبداعية األفكار لذوي  طموحاً  أكثر فرص  إعطاء •
 ألفكارهم. االقتصادية الجدوى  سةدرا يتم نأ بعد 
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ستخدامها في صناعة  اوإمكانية خواص الفيزيائية والميكانيكية للطين ة بعض الدراس
 جر طوب اآل

 ت، الزنتان، الخمس( بمناطق )نالو 
 رعسكعلي  هاجر ، عبدالسالم محمد مادي،  حاتم عبدهللا ساسي، بن طاهر  أحالم أبوبكر

 طرابلس جامعة  –قسم هندسة التعدين  
 

 :  الملخص
، فقـد تـم اختيـار ثـالث مـدن قـة الغربيـة بليبيـا وأهميتـه االقتصـادية فـي الصـناعةفي المنطالطين   نظرًا لتوفر خام   

وتحديـــد مـــدى صـــالحيتها فـــي  طيـــان بهـــالغـــرض دراســـة األ وهـــي نـــالوت والزنتـــان والخمـــس، غربيـــةال مـــن المنطقـــة
وخاصــًة  لمعمليــةمــد علـى التجــارب اعت. اسـتندت منهجيــة هــذه الدراســة علـى أســلوب عملــي ا رجــاآلطــوب صـناعة 

ساســية األطيــان ختبــار الــوزن النــوعي، تعيــين حــد الســيولة، تعيــين حــد اللدونــة، حاختبــار قيــاس محتــوى الرطوبــة، ا
ر مقاومة الضغط ختباالطوب للماء بعد الحرق وامتصاص جفيف، حساسية األطيان ضد الحرق، اختبار اضد الت

 جــر أوضــحت النتــائج أن األطيــان بمدينــةصــناعة اآلســية لياوبمقارنــة النتــائج بالمواصــفات الق الطــوب بعــد الحــرق.
ــان  ــوقعين الزنتـ ــن المـ ــتخدامً  (Z1,Z2)مـ ــي األفضـــل اسـ ــة، اهـ ــان مدينـ ــالوت  وأطيـ ــع نـ ــن الموقـ ــدًا  (N3)مـ ــان جيـ كـ

وب غير سـاند فقـط، أمـا أطيـان مدينـة الخمـس تـم كط هكان مناسب الستخدام (N2)الموقع جر بينما  لصناعة اآل
 ها وحرقها.ند تجفيفلعدم تماسكها عستبعادها ا

 .الخواص الفيزيائية، الخواص الميكانيكية، أطيان، طوب األجر الكلمات المفتاحية:
 

   : ةــــــــــــــــــــملمقدا
 عبــارة عــن ســيليكات  وهــي الضــرورية لإلنســان، ي باالحتياجــات األطيــان مــن أهــم المــواد األساســية التــي تفــ عــد ت    

ائب مثل أكسيد الحديد وأكسيد الكالسيوم وأكسيد الماغنيسيوم والقلويات بعض الشو األلومنيوم المائية وتحتوي على 
 (.1) ةوبعض المواد العضوي

جـر األ هـي صـناعة طـوب  ومن أهم المجـاالت الصـناعية التـي اعتمـدت علـى األطيـان كمـادة أساسـية فـي تكوينهـا
ــا الـــذي ــي بنـ ــع فـ ــى نطـــاق واسـ ــتخدم علـ ــقف، وفـــي تبلـــيط األيسـ ــيات و ء الحـــوائط واألسـ ــة رضـ كســـوة الســـقوف المائلـ

لية المقاومة للضغط وخفيفة الوزن، جيـدة ، فهي مادة عاه المادة بمواصفات إنشائية جيدةوالجدران، وقد تميزت هذ 
وقـف مـدى وتت .ولونـاً  شـكالً  ضـافة إلـى كونهـا جميلـةً ، باإلمنخفضـة  العزل للحـرارة والرطوبـة وذات تكلفـة اقتصـادية

جــر علــى نوعيــة الطــين الموجــود فــي هــذه المــواد وعلــى خواصــه الطبيعيــة اآلي صــناعة حية المــواد الداخلــة فــصــال
 والكيميائية.
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 :الدراسة    الهدف من
والمقارنـة بينهـا ومعرفـة  ، الزنتان( وإجراء االختبارات والتحاليـل عليهـا) الخمس، نالوت  طيان لثالث مدندراسة األ

 اآلجر. الطوب  صالحيتها في صناعةمدى 
 لدراسةا  مواقع مدن

31بـين خطـي عـرض  كـم 280بحـوالي  غـرب مدينـة طـرابلسنـالوت  قـع مدينـةت 32و `00 ̊ ي وخطـ شـماالً  `00 ̊
10طول  12و  `30 ̊ بـين خطـي عـرض كـم غـرب مدينـة طـرابلس  160 حـواليبعـد ت الزننـان ، ومدينـةشرقاً  `00 ̊

31 33و  `00 ̊ 12 وخطـي طـولشـماالً  `00 ̊ 13و `00 ̊ مدينـة طـرابلس تقـع شـرق الخمـس  ، ومدينـةشـرقاً  `30 ̊
32وتقع بين خطي عرض  كم135بحوالي 33و `00 ̊ 13    وخطي طول  شماالً  `00 ̊ 15و `30 ̊   .شرقاً  `00 ̊

 

 

 الدراسة : يوضح موقع مدن (1الشكل )

 جيولوجية منطقة الدراسة
 :جيولوجية منها ية إلى عدة تكوينات الناحية الجيولوجاسة من تتبع منطقة الدر 
تكــوين العزيزيــة أساســًا مــن أحجــار جيريــة دولوميتيــة رماديــة اللــون مــع بعــض التــداخالت  يتــألف ة:تكــوين العزيزيــ

ــداخالت  مـــن المـــارل الرقيقـــة ــالجزء العلـــوي مـــن التكـــوين تـ ــا لـــوحظ بـ ــين وعدســـات ودرنـــات مـــن الصـــوان، كمـ والطـ
تكــوين إلــى ر هــذا الدقيقــة تعلــو تــداخالت مــن الحجــر الرملــي وذلــك بقبتــي غريــان والحزمــات ويرجــع عمــ فوســفاتية

 (.3) الفترة الواقعة بين الثالثي األوسط والعلوي 
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شمال غريان ويـتـألـف هــذا الـتكـويــن مـــن رمـــال قــاريــة  شيبة وادي أبو يقع في وينيظهر هذا التك  بوشيبة:تكوين أ
عـمــــة ذات التـوزيــــع الغـيــــر النـا ات الكنجلـــومير ـا طـبقــــات مــــن لـصـاليــــة، كـمــــا يوجـــــد بهــــذا التتـابــــع أيـضـــً ورواســـب صـ

 ى حـبـيـبـات مـن الكـــوارتـز.  ـرمـلي عـلمنتـظـم بالمنـطقـة، وكــذلك تــحتـوي طــبقـات الـحجــر ال
لطينــي )المــارل( ذو اللــون الرمــادي الفــاتح إلــى اللــون يتــألف هــذا التكــوين مــن الحجــر الجيــري ا بــوغيالن:تكــوين أ

 تموجات والتهشمات الصخرية.بوجود الاألصفر الفاتح ويتميز 
، ويتكـون مـن الحـدود التونسـية غربـاً حتـى  غيالن بسـطح عـدم التوافـق، ويمتـد  بويوجد فوق صخور أ  تكوين ككلة:

حيـث يتـألف هـذا التكـوين مـن الحجـر  الرجبـان، ، عضـو شكشـوك، عضـوخشـم الـزرزور عضـاء هـم عضـوثالثة أ 
 الكنجلوميرات والتداخالت الطينية والجيرية. مع وجود  الرملي الكوارتزي الخشن الغير جيد الفرز

ا مـن طبقـات سـميكة صـلبة مـن طبـي يتكـون أساسًـ عـين  : يتكون من عضوين: عضـو سـفليتكوين سيدي الصيد
ا مـــن الحجـــر لعلـــوي فيســـمى بعضـــو يفـــرن ويتكـــون أساســـً الـــدولومايت والحجـــر الجيـــري الـــدولوميتي، أمـــا العضـــو ا

 بسيطة من الجبس. تداخالت  الجيري الطيني )المارل( مع
يـري دولـوميتي كـون مـن حجـر جويت: يتواجد فوق تكوين سيدي الصيد )عضو يفرن( بسـطح انتقـالي تكوين نالوت

 (.(4 ا رمادي اللون صفر وأحيانً و دولوميتي ذو لون أ
ــة ي التــي تظهــر فــي منطقــة الدراســة ويتكــون مــن الحجــر الجيــري الغنــ ات وينــأحــدث التك مــن :تكــوين قصــر تغرن

 (.3) يات ويفصل بين تكوين تغرنة وتكوين نالوت سطح انتقاليبالحفر 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 ( 3) لطبقي لمناطق الدراسةالعمود ا ( 2)شكل 
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 الدراسات الحقلية
 نـالوت  مدينـة ( عينتـان لكـل موقـع  مـن2اقع عـدد )مناطق الدراسة بو  كل  منعينة    ةعشر   ( ست 16عدد )تم أخذ  

(N) ،زنتــانال مدينــة(Z) سالخمــ ، مدينــة (K) ،م للحفــاظ علــى الرطوبــة التــي  ضــعت فــي أكيــاس بالســتيكيةو   تــ 
 االختبـــارات  وإجـــراءفـــي مركـــز البحـــوث الصـــناعية لتجهيزهـــا  إلـــى المعمـــلالعينـــات  لوتـــم إرســـاتحتويهـــا العينـــات، 

 عليها.المعملية 
 سات المعمليةالدرا

األسـاس  تعـد البحوث الصناعية بتاجوراء والتـي مركز لهذه الدراسة في االختبارات الفيزيائية والميكانيكية    تم إجراء
ولنوعيـة االختبـارات والتحاليـل أهميـة بالغـة فـي معرفـة خصـائص  ة،يالصـناعللمـواد الذي منه ينطلـق عمـل التقيـيم 

وضـــح ( ي1) الجـــدول( 5) تـــائج الســـليمة فـــي تقـــدير صـــالحيتها لالســـتخدامالمـــادة المـــراد تقييمهـــا للوصـــول إلـــى الن
 م إجراءها قبل وبعد الحرق.لتي تاالختبارات ا

 : األجهزة المستخدمة في االختبارات
ا للدراسـة المطلـوب )ر يجـب اسـتخدام للقيام بأي نوع من االختبـا ومـن أهـم األجهـزة التـي تـم (، 8جهـاز خـاص وفقـً

 استخدامها:
 لقياس كثافة المواد. (Pycnometer)يكينومتر جهاز الب

 السيولة واللدونة. لقياس حد  (Casagrand) جهاز الكزاقراند 
 ميزان حساس وفرن تجفيف لعدة قياسات.

 ئوية.درجة م 1000فرن حرق العينات حتى 
 جهاز قياس مقاومة الضغط المحوري.
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 ( 7) –( 6) قبل وبعد الحرق  لعينات الطينيةعلى ا  هااالختبارات التي تم إجراء   : (1) جدول

 

 النتائج والمناقشة
النتـائج الموضـحة   حيث توصـلت إلـى ،المختلفة قبل الحرق وبعده  مدنطيان للعلى عينات األالتجارب    اءإجر بعد  
 (.3، ) (2)  لو الجد في ا

 

 االطيان قبل الحرق  نتائج اختبارات  : (2) الجدول
ية الطههين حساسهه

 للتجفيف

Ks 

 مدشهههههر

 اللدونة

IP % 

 حد اللدونة

WP 

 حد السيولة

WI 

الهههوزن 

 النوعي

SG 

وى تهههالمح

 المائي

Wc % 

 المنطقة الموقع

0.69 54.55 41.60 67.50 2.53 43.32 N1  

 N2 46.59 2.37 87.30 41.61 76.66 0.49 نالوت 

0.55 34.31 26.63 42.00 2.61 37.34 N3 

0.37 24.87 21.74 28.00 2.61 5.07 Z1  

 Z2 43.12 2.53 44.20 23.54 33.87 0.64 زنتانال

0.59 43.79 29.58 58.00 2.48 7.62 Z3 

* 86.54 50.29 120.10 2.37 6.36 K1 الخمس 

* 67.71 49.60 122.00 2.15 6.26 K2 
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وليــة عنــد التجفيــف حيــث ظهــرت عليهــا شــقوق عنــد تجفيفهــا عنــد درجــة عينــات مدينــة الخمــس لــم تنــتج روابــط أ*
110º C الحـــرق فـــتم ات أكثـــر عنـــد وتـــم إعـــادة المحاولـــة ثـــالث مـــرات ولكـــن النتيجـــة نفســـها وحصـــل لهـــا تشـــقق

 استبعادها من المقارنة.
 بعد الحرق  عينات الطين نتائج اختبار  :  (3)الجدول 

 اد مقاومة الضغطاجه

)2N/mmF,( 

 نسبة امتصاص الماء

W % 

ضههههد حساسههههية الطههههين 

 الحرق

Ks 

 المنطقة الموقع

** ** ** N1  

 نالوت

 

16.5 12.72 0.42 N2 

4.68 11.37 0.47 N3 

7.47 43.43 0.016 Z1  

 Z2 0.59 9.20 21.02 الزنتان

25.31 8.98 0.5 Z3 

 .مرة والنتيجة نفسهاكيلها في قوالب أكثر من حدث لها تشققات كبيرة وتم إعادة تش
 القياســـية المواصــفةبومقارنتهــا  فــي هــذه الدراســة ليهــاع الحصــول ثــم التــي المعمليــة االختبــارات  نتــائج خــالل مــن

 :تياآل تبين(  ( 9اآلجر البناء طوب  لصناعة
بـالموقع  الطين أما اآلجر، طوب  صناعة في استخداماً  األفضل كانت (Z2,Z3) بالموقعين  الزنتان منطقة أطيان
 (Z1) بــالموقع نــالوت  منطقـة طيــانأل بالنسـبة وزنــه. وخــف بسـيطة شــقوق  لـه وحــدث  الحــرق  عنـد  حجمــه ازداد فقـد 
(N3)  موقــع أطيـان  أمــا اآلجـر، طــوب صـناعة ل اســتخدامها ةإمكانيـ حيــث  مـن ةجيــد  مواصـفات  ذات  كانـت(N2) 
 .(5(،)4ل )، كما في الجدو فقط ساند  غير كطوب  استخدامها فيمكن
 مـــن كنهـــاتم أوليـــة روابـــط بنـــاء عـــدم بســـبب  التجفيـــف عنـــد  تشـــققات  لهـــا حـــدثت  الخمـــس منطقـــة أطيـــان أن لـــوحظ

 استبعادها. متف تهشمت  الحرق  وبعد  بينها فيما التماسك
 اآلجرمواصفات امتصاص الماء للطوب النتائج مع  مقارنة:  (4)الجدول 

 لون العينة المنطقة

 

اختبار امتصاص 

 للماءالطوب 

% 

 مواصفات امتصاص الماء للطوب وقوالب اآلجر

 طوب ساند 

20—8% 

 طوب غير ساند 

20—8% 

 هات طوب واج

12—8% 

 نالوت 
N2 12.72 ✓ ✓ X 

N3 11.37 ✓ ✓ ✓ 

 

 الزنتان

Z1 43.43 X X X 

Z2 9.20 ✓ ✓ ✓ 

Z3 8.98 ✓ ✓ ✓ 
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 ر اآلجالطوب وقوالب  مقاومة الضغط للطوب  مواصفات مقارنة النتائج مع  :( 5)الجدول

 المنطقة
لههههههههههون 

 العينة

اختبهههههههار 

مقاومهههههههة 

الضههههههغط 

 ²نيوتن/مم

 وب وقوالب اآلجرمواصفات مقاومة الضغط للط

طهههههههوب 

 ساند 

9 ˂ 

 ²نيوتن/مم

غير  طوب 

 ساند 

2.3 ˂ 

 ²ن/ممنيوت

طهههههههههوب 

 جهات وا

9 ˂ 

 ²نيوتن/مم

قوالهههههب 

أسهههههقف 

 معلقة

 >15 

قوالهههب 

أسههههقف 

 كمرات 

 >25 

 

قوالههههههههههب 

أسههههههههههقف 

كمههههههههرات 

 فةمضاع

 >25 

 نالوت 
N2 4.68 X ✓ X X X X 

N3 16.5 ✓ ✓ ✓ ✓ X X 

 

 الزنتان

Z1 7.471 X ✓ X X X X 

Z2 25.31 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Z3 21.02 ✓ ✓ ✓ ✓ X X 

 :  الخالصة
( ، 10ت العديد من الدراسات على الطين الداخل في صناعة اآلجر )جريفقد أ    د البناءلمواالماسة   ا للحاجةنظرً   
، نالوت والزنتان والخمس وذلك لتحديد مـدى صـالحيتها لهـذه الصـناعة مناطق  أطياناختبار  تم    دراسةال  هذه  فيو 
 اناألطيـحساسـية و ونـة، حـد اللد و لة، تعيـين حـد السـيو و تعيـين الـوزن النـوعي، و اختبـار قيـاس محتـوي الرطوبـة، تم  ف

 تصــاص الطــوب للمــاء بعــد الحــرق،ضــد الحــرق، واختبــار النســبة المئويــة الم األطيــانحساســية و ضــد التجفيــف، 
900اختبـــار مقاومـــة الضـــغط للطـــوب بعـــد الحـــرق بدرجـــة حـــرارة  كـــان مقيـــاس ، و ةعينـــ( 12)عـــدد درجـــة مئويـــة ل ̊

 سنتمتر. 4.4العينات 
مــن خـالل مقارنتهــا  كانـت األفضــل اسـتخداماً  (Z2,Z3)مــن المـوقعين لزنتـان طيـان منطقــة اأ نأ تبــين مـن النتـائج

 لصناعة طوب اآلجر. الليبية بالمواصفة القياسية
 ةمناســب ت كانــ (N2)الموقــع  أطيــانة لصــناعة اآلجــر، أمــا كانــت جيــد  (N3)مــن الموقــع أطيــان منطقــة نــالوت  

 كطوب غير ساند فقط. االستخدامه
 ا من التماسك عند تجفيفها وحرقهاتبعادها لعدم تمكنهالخمس ثم اس أطيان منطقة
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 األسمريةفي كلية اآلداب بالجامعة ومعوقات  واقع التعليم اإللكتروني 
 الهيئة التدريسية العاملين بهاأعضاء هة نظر  من وج

 ليلى العارفكمال الفرجاني ، 
 سمريةجامعة األ ال لزيتونة،اجامعة 

 مقدمة : 
طالـب اسـتخدامها كأسـلوب فـي التـدريس فـي ظـل معلـم واللل لكترونـي مـن التقنيـات المهمـة التـي البـد يعـد التعلـيم اإل

حيـث سـاهمت تكنولوجيـا االتصـال فـي ظهـور أنمـاط ها العـالم ، عصر التكنولوجيا والتطـورات الحديثـة التـي يشـهد 
  لتعلم الذاتي .اجديدة من التعلم ، منها 

 البشـرية، التنميـة إلـى الملحة حاجةال بسبب  خاص، بشكل الراهن الوقت  في اإللكتروني التعليم أهمية ازدادت وقد 
 المعلومـات  تقنيـة بفضـل بعـد، عـن اإلنسـاني اخلالتـد  نتيجة والمعلوماتية العولمة زمن في األهمية هذه مثل وتأتي

 إنشـاء إلـى أدى ممـا األفـراد، مـن كثيـر حيـاة وعيـةن تحسـين فـي ت االمعلومـ تقنيـة سـاعدت  لقـد  واالتصـاالت،
 مكـان أو أعمـالهم يتركـوا أن دون  والمعرفـة، العلـم تحصـيل فـي للـراغبين امعيـةج شهادات  تمنح تعليمية مؤسسات 

   ( . 279:  2008خرون ، ) سالم عبود وآ .إقامتهم
ما هي أهم كلية اآلداب بالجامعة األسمرية ، و  يف وقد جاءت هذه الدراسة لمعرفة واقع التعليم اإللكتروني 

كلية اآلداب بالجامعة األسمرية من وجهة نظر أعضاء الهيئة   فيالمعيقات التي تواجه التعليم اإللكتروني 
 التدريسية . 

 ملخص الدراسة : 
ي ظــل عصــر فــم اإللكترونــي مــن التقنيــات المهمــة التــي البــد للطالــب اســتخدامها كأســلوب فــي التــدريس يعــد التعلــي

 والتطورات الحديثة التي يشهدها العالم .التكنولوجيا 
 البشـرية، التنميـة إلـى الملحة الحاجة بسبب  خاص، بشكل الراهن الوقت  في اإللكتروني التعليم أهمية وقد ازدادت 

 .بعد  عن اإلنساني التداخل نتيجة والمعلوماتية العولمة زمن في هميةاأل هذه مثل وتأتي
ــيم اإللكترونــي الدراســة فــي تســاؤلين رئيســين ، وهمــا :  وتحــددت مشــكلة  فــي كليــة اآلداب بالجامعــةمــا واقــع التعل

 األسمرية من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية العاملين بها  ؟
ء فــي كليــة اآلداب بالجامعــة األســمرية مــن وجهــة نظــر أعضــايم اإللكترونــي ومــا هــي المعوقــات التــي تواجــه التعلــ

 سية العاملين بها؟.يالهيئة التدر 
  ( عضو هيئة تدريس.51لعدد )، وطبقت على عينة  وقد استخدم في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي

تمثـل فـي ضـعف البنيـة لجامعـة األسـمرية وأوضحت نتائج الدراسة أن واقع  التعليم اإللكترونـي فـي كليـة اآلداب با
 توفر شبكة األنترنت  . مألجهزة ، وعد التحتية المتمثلة في المعامل وا
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ــيم اإللكترو  الطــالب الدونيــة  نــي فــي التــدريس ، ونظــرةوقلــة أعضــاء هيئــة التــدريس المتــدربين علــى اســتخدام التعل
 . ب ، وقلة عدد الموظفين المختصين لمساعدة الطالللتعليم الذاتي 

التعامــل مــع مصــطلحات  عيــة لكــي يســتطيمعوقــات فــي عــدم إتقــان الطالــب للغــة اإلنجليز الفــي حــين تمثلــت أهــم  
، تعلم الـذاتي مـن خـالل البـرامج اإللكترونيـة البرامج اإللكترونية ، وعدم وجـود بـرامج باللغـة العربيـة تسـهل عليـه الـ

الحـذر والتخـوف مـن اسـتخدام شـبكة األنترنـت لعـدم تـوفر  ، كـذلكوعدم إلمامه بمهارات استخدام التقنيات الحديثـة 
ضـعف البنيـة التحتيـة و ة العمـل المحيطـة غيـر مشـجعة علـى النمـو األكـاديمي ، ئـالسرية والخصوصـية ، تـم أن بي

تــوفير خــدمات التــدريب والــدعم ، وخاصــة ام التعلــيم اإللكترونــي وعــدم تشــجيع الجامعـة لــذلكالمشـجعة علــى اســتخد 
 .الفني

 

 :  الدراسة  ت تساؤال
 تتمثل تساؤالت الدراسة في السؤالين التاليين :

التدريسـية الهيئـة أعضـاء ية مـن وجهـة نظـر سـمر فـي كليـة اآلداب بالجامعـة األكترونـي لما واقع التعليم اإل .1
 ها ؟.العاملين ب

أعضـاء  سـمرية مـن وجهـة نظـرفـي كليـة اآلداب بالجامعـة األقات التي تواجه التعلـيم اإللكترونـي ما المعو  .2
 الهيئة التدريسية العاملين بها ؟.

 
 

 أهمية الدراسة : 
 ي اآلتي :فاسة تمثلت أهمية الدر 

 . عات الليبيةفي الجامقاته اول واقع التعليم اإللكتروني ومعو ندرة الدراسات المحلية التي تتن .1
بدراسات  إ .2 والجامعية  التربوية  المكتبات  وأ ثراء  واألكاديميين  الباحثين  تخدم  التدريس    هيئةعضاء  قد 

 وأصحاب االختصاص في هذا المجال . 
 لكتروني. تطوير التعليم اإلامعات الليبية بجتقديم توصيات لصانعي القرار في ال .3

 
 

 أهداف الدراسة : 
 : ىالتعرف علالدراسة إلى  تهدف
اإللكتروني   ✓ التعليم  األ واقع  بالجامعة  اآلداب  كلية  التدريسيفي  الهيئة  أعضاء  نظر  وجهة  من  ة  سمرية 

 العاملين بها .
اإللكتروني  المعو  ✓ التعليم  تواجه  التي  بالجامقات  اآلداب  كلية  األع في  أعضاء  ة  نظر  وجهة  من  سمرية 

 .الهيئة التدريسية العاملين بها 
 



 م 2022 السابعةالسنة   من لاألوالنصف  من  13مجلة )البحوث العلمية( العدد 

218 
 

 حدود الدراسة : 
 . سمريةاألاآلداب بالجامعة  كليةاقتصرت الدراسة الحالية على أعضاء هيئة التدريس ب رية:بشالحدود ال •
 . سمريةكلية اآلداب بالجامعة األداخل  ت الدراسة الحاليةير جأ المكانية :الحدود  •
 م.2020 - 2019جريت الدراسة الحالية في العام الجامعي أ لزمنية:االحدود  •

 

  مصطلحات الدراسة : 

هو طريقة للتعليم باستخدام آليات االتصال الحديثة ، من حاسب وشبكاته ووسائطه ليم اإللكتروني : التع •
ترنت سواء نلكترونية ، وكذلك بوابات اإلكتبات إمتعددة من صوت وصورة ورسومات وآليات بحث ، ومال

 .كان عن بعد ، أو في الفصل الدراسي
 .( 254 ، ص:2018 ، عباس عليحمد الخزرجي ،)  

هم الخاصـة جراء بحـوثدة فـي مجـال البحـث العلمـي حـين يقمـون بـإخطـاء عديـ:هـي عبـارة عـن أ  المعوقات •
ــا في ــابقة أمــ ــة البحــــوث الســ ــا بتخطــــيط أو مراجعــ ــة البحــــث وكيفيــــة جمعهــــم للبيايتعلــــق منهــ ــو منهجيــ ت انــ

  .حصائية المناسبةوالمعلومات أو في استخدامهم األساليب اإل
 (.  35: ،ص  م2007) السيد البهواشي ، 

 

 الدراسات السابقة : 
وجهــة نظــر   جامعــة تشــرين  مــن لكترونــي فــي م( بعنــوان : واقــع التعلــيم اإل 2011دراســة ) ســهى حســام، -
 عضاء الهيئة التدريسية والطلبة  .أ

 الهيئـة أعضـاء نظـر وجهـة مـن تشـرين جامعـة فـي لكترونـياإل التعلـيم واقـععلـى  رفالتعـ إلـى الدراسـة تهـدف
 والبالغ  تشرين جامعة في التدريسية الهيئة أعضاء من عشوائية عينة على الدراسة  ط بقت  ، وقد  والطلبة التدريسية

 تشـرين جامعـة فـي ابعـةر ال السـنة طلبـة مـن عشـوائية عينة على ط بقت  بالطلبة خاصة والثانية ،( 113 ) عددهم
 .774 ) )  عددهم والبالغ

 الهيئـة أعضـاء درجـات  متوسـط بـين إحصـائية داللـة وذ  ق و فـر  ود وجـ عـدم :اآلتيـة النتـائج إلـى الدراسـة وتوصـلت 
 الرتبـة لمتغيـر تبعـاً  ومعوقاتـه  وسـلبياته ،وإيجابياتـه لكترونـي،اإل التعلـيم اسـتخدام مـدى محـور علـى التدريسـية

 والتخصص . التدريسية، رةبالخو   العلمية،
 لكترونـياإل البريـد  ويعـد  ضـئيلة، لكترونياإل يمبالتعل والطلبة التدريسية الهيئة أعضاء من كل اهتمام نسبة وكانت 

 الـذاتي الـتعلم فـي دوره علـى العينـة أفـراد  أكـد  حـين يفـ اسـتخداماته، أقل من والصورة بالصوت  المحاضرات  وبث 
 . لكترونياإل للتعليم مخصصة قاعات  توافر عدم هي المعوقات  أهم انت كو  الحاسوبية، المهارات  وزيادة
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لكترونـي فـي جامعـة النجـاح الوطنيـة ودوره فـي ( بعنوان : واقـع التعلـيم اإل   2016  ،دراسة ) تغريد حنتولي  -
ئـة يالمتعلمين من وجهة نظر طلبـة كليـة الدراسـات العليـا بـرامج كليـة التربيـة وأعضـاء الهتحقيق التفاعل بين  

 التدريسية .
وطنية ودوره في تحقيق التفاعـل بـين لكتروني في جامعة النجاح الواقع التعليم اإلالدراسة إلى التعرف على   تهدف

التربيـة وأعضـاء الهيئـة التدريسـية ، وبيـان أثـر  بـرامج كليـةو  ،المتعلمين من وجهة نظر طلبة كلية الدراسـات العليـا
 ( من الطلبة . 428أعضاء هيئة التدريس ، و)( من 9ت العينة من )نتكو حيث  متغيرات الدراسة على ذلك.

لكتروني في جامعة النجاح الوطنية تحصل على درجة واقع التعليم اإلائج منها : أن  وتوصلت الدراسة إلى عدة نت
ات التعلـيم بـإلـى حـد كبيـر لمتطلفـي الجامعـة  وتلبيتهـا ت أفراد العينـة فـي كفايـة البنيـة التحتيـة مرتفعة من استجابا

لكترونــي وخــدمات التــدريب إلالتعامــل مــع الــتعلم انــي ، والــدور الــذي تلعبــه الجامعــة فــي مســاعدتهم علــى لكترو اإل
 والدعم الفني .

ــد الطيطــي ، -  ــع التعلــيم اإل  ( بعنــوان : م2017 ،حســين حمايــل دراســة ) محم ــي الجامعــات واق لكترونــي ف
 عضاء هيئة التدريس العاملين فيها .ظر أنضوء إدارة المعرفة من وجهة  الفلسطينية في

 من المعرفة إدارة ضوء في الفلسطينية الجامعات  في  روني اإللكت التعليم واقع على التعرف إلى الدراسة تهدف
 عضو )329)  هاحجم بلغ عشوائية طبقية عينة اختيار وتم.  هافي العاملين   التدريس هيئة عضاءأ  نظر وجهة
 .تدريس هيئة

 الثانية بةالمرت في وجاء األولى، المرتبة  في كان اإللكتروني التعليم بيئة  توافر مجال أن الدراسة ئجانت  أظهرت  
كما  ، الثالثة المرتبة في  فكان اإللكتروني التعليم مخرجات  مجال وأما ، اإللكتروني التعليم مفهوم  إدراك مجال

 الجامعة  ومستوى  الخبرة  وسنوات ،    الجنس رلمتغي  إحصائية  داللة ذات  فروق  توجد  ال  أنه نتائجال أظهرت 
 الفروق  كانت  حيث   النجاح لجامعة بالنسبة العلمي هلالمؤ  متغير في فروق  وجود   باستثناء العلمي والمؤهل
 الماجستير .  على الدكتوراه  حملة  ولصالح جوهرية

 

 اإلجراءات المنهجية للدراسة  
 أوال : منهج البحث :

وهـو أكثـر المنـاهج شـيوعًا  لمناسـب ،باعتباره المنهج ا المنهج الوصفي التحليلي ةسه الدرااستخدم الباحثان في هذ 
 ،حيث يقوم بجمع بيانات كثيرة ومتنوعة حول ظاهرة معينة. واستخداماً 

 وعينت   مجتمع الدراسة انيا  :ث
(  234ددهم ) عـوالبـالغ  سـمريةألاهيئة التـدريس بكليـة اآلداب بالجامعـة أعضاء    من جميعمع الدراسة  تكون مجت

ل لكافــة أعضــاء الهيئــة صــعوبة الوصــو لفقــط  هيئــة تــدريسعضــو ( 51) نتكونــت مــأمــا العينــة ف .أســتاذ وأســتاذة
 . في اعتصام ةخول أعضاء هيئة التدريس بالكليوضيق الوقت ، ود  ،التدريسية 
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   الدراسة  أداة لثا  :ثا
اختيــار اســتبيان مــن إعــداد ) إبــراهيم أبــو عقيــل  ، وقــد تــم المعلومــات ان االســتبيان كوســيلة لجمــع ثــاســتخدم الباح

ل أو تقنــين ، وذلــك لوضــوح عباراتــه وتشــابه بيئــة الدراســة مــع ، وقــد وزع االســتبيان كمــا هــو دون تعــدي ( 2014
 .البيئة الليبية

  نتائج الدراسة :

آلداب بالجامعــة افــي كليــة مــا واقــع التعلــيم اإللكترونــي  بــة عــن تســاؤل الدراســة األول : والــذي مــؤداه :اإلجا
 .؟ء الهيئة التدريسية العاملين بهااألسمرية من وجهة نظر أعضا

  التحتية : واقع البنية

معامل حاسوب  ، مثل  تحقيق التعلم اإللكتروني  نترنت لأجهزة ومعامل وأه توفير كل ما يلزم من  وهو ما يقصد ب
معمل خاص بقسم  إلنجليزية ، أجهزة و اومعمل خاص بقسم اإلعالم ، معمل خاص لقسم اللغة  ، أجهزة تصوير  

 دريس . نترنت متاحة للطلبة وأعضاء هيئة التالجغرافيا ، شبكة أ 
تحوي  والمالحظ   ال  أنها  اآلداب  كلية  للحاسوب في  واحد  معمل  على  غ  إال  الحاسوب  أجهزة  وعدد  كافية ،  ير 

 .  يئة التدريس والطلبةه ال توجد شبكة إنترنت خاصة بأعضاء جغرافيا، كما لجميع الطلبة ، ومعمل لل

 

 

 :  اإللكترونيةواقع المساقات 
تكنولوجيا اإللكتروني   المساق  المسائل،   يشمل  حل  وطرق  والشبكات،  االتصال  وتكنولوجيا  البيانات،  معالجة 

فة، طرائق تطوير نظم المعلومات، إدارة معلومات مختل التعرف على نظم     النظم،البيانات، المعلومات، ومفاهيم  
إر الموا المعلومات،  لنظم  نظد  وتقييم  جودة  المعرفة،  المعلومات  دارة  في  م  األستاذ  يعتمد على  كيفية وهذا  شرح 

بحث عن المادة العلمية ستقبال والاالكيفية  و   ،استخدامه وتحميل برامجه ، وكذلك تدريبهم على البريد اإللكتروني  
 والتطوير من ذاتهم في التعلم . ،

 لعنصر البشري :واقع ا
أعضــاء  ن أغلبيــةوالمالحــظ ألمــوظفين المختصـين فــي هــذا المجــال، عضــاء هيئــة التــدريس والطــالب واثـل فــي أ ميت

هيئة التدريس   هيئة التدريس ال يستخدمون التعليم اإللكتروني في التدريس ، وقد يعود ذلك ألن بعض من أعضاء
، حيــث أن اســتخدامه يتطلــب  صــلفالتدريســي وخاصــة بنظــام الال يســتخدمون أجهــزة الحاســوب ، وكــذلك العــبء 

بكة أنترنـت تسـاعده علـى ذلـك ، أيضـًا بعـض فية ، وش، باإلضافة لعدم توفر أجهزة حاسوب كاينوقت وجهد كبير 
 عدم فهم مصطلحاته اإلنجليزية. كتروني و مج التعليم اإللأعضاء هيئة التدريس ال يجيدون استخدام برا
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وب لدى الطالب ، وتكاليف األنترنـت الباهظـة بالنسـبة لـه ، وعدمـه سأما فيما يخص بالطلبة فيرجع لعدم توفر حا
الطالـب علـى حصـوله علـى المـادة الدراسـية جــاهزة التعلـيم اإللكترونـي ، واعتمـاد  ومصـطلحات ه علـى بـرامج تدريبـ

 عناء .من األستاذ دون تعب و 
 ة الطالب .د فهم قلة ، وليس هناك فني مختص بكل معمل لمساعوبالنسبة للموظفين المختصين 

فـي كليـة اآلداب بالجامعـة ونـي التي تواج  التعلـيم اإللكتر   ما المعوقاتالدراسة الثاني :    اإلجابة عن تساؤل  -
 ء الهيئة التدريسية العاملين بها؟.األسمرية من وجهة نظر أعضا

ل التــالي يبــين النتــائج و اســتخراج النســب المئويــة ألكبــر تكــرار للفقــرة إلجابــات أفــراد العينــة ، وبيانــات الجــد  وقــد تــم
 اسة الثاني:المتحصل عليها لإلجابة على تساؤل الدر 

 متعلقة بالطالب وثقافت   : معوقات   وال  أ
 

ً  الفقرات   ً  غالبا  نادراً  أحيانا
أكبر 
 تكرار

النسبة  
 المئوية 

1 
لكتروني في التعليم م الة الطالب بجدوى التعليعدم قناع 

 الجامعي.
40 7 4 40 78 % 

2 
الطلبة الوعي الكافي عن األنظمة والطرق التي يتم   ىليس لد

 لكتروني بشكل فعال. التعليم ال فيها
50 1 0 50 98 % 

 % 90 46 0 5 46 عدم إلمام الطلبة بمهارات استخدام  التقنيات الحديثة . 3

4 
لكتروني بأنه ذو مكانة أقل من  لبة إلى التعليم النظرة الط

 التعليم النظامي.
49 2 0 49 96 % 

5 
الحذر والتخوف المستمر عند الطلبة من استخدام شبكة  

 األنترنت.
49 2 0 49 96 % 

6 
لطلبة صعوبة في استخدام اللغة النجليزية عند استخدام  يجد ا

 لكتروني. التعليم ال
51 0 0 51 100 % 

7 
ة المواد الدراسية عند الطالب في الفصل الواحد ال يسهم  كثر

 روني .تلكاستخدام التعليم الفي 
48 3 0 48 94 % 

8 
الخصوصية عند استخدام التعليم عدم توفر السرية و

 لكتروني. ال
42 6 3 42 82 % 

 % 86 44 0 7 44 لكتروني .طالب صعوبة في استخدام البريد اليجد ال 9

 % 75 38 3 10 38 لكترونياً . ب للمادة عند تقديمها إفهم الطال عدم 10

11 
ين وغيرهم ( غير مشجعة على  فبيئة العمل المحيطة ) موظ

 النمو األكاديمي . 
48 3 0 48 94 % 

 

قــات التعلــيم اإللكترونــي المتعلقــة بالطالــب تمثلــت فــي عــدم إتقــان تضــح أن أهــم معو ن بيانــات الجــدول الســابق يمــ
 يــة لكــي يســتطيع التعامــل مــع مصــطلحات البــرامج اإللكترونيــة ، وعــدم وجــود بــرامج باللغــةالطالــب للغــة اإلنجليز 
خدام  التقنيات الحديثـة ، وعدم إلمامه بمهارات استلكترونية لتعلم الذاتي من خالل البرامج اإلالعربية تسهل عليه ا
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ــذلك  ــدم، كـ ــت لعـ ــبكة األنترنـ ــتخدام شـ ــن اسـ ــوف مـ ــذر والتخـ ــوفر  الحـ ــتـ ــرية والخصوصـ ــالسـ ــة م أن ية ، ثـ ــل بيئـ العمـ
 مــل مــع مســاقات التعلــيم اإللكترونــي،هــتم للتعايلــذلك فالطالــب ال  غيــر مشــجعة علــى النمــو األكــاديمي.المحيطــة 

  الجامعة بالتعليم اإللكتروني . طلبةعدم اهتمام ب ( 2011 ، ) سهى حساموهذا ما أكدته أيضًا دراسة 
 

 ختلفة مكانات المقات المتعلقة باإلمعوا : الثانيً 

ً  الفقرات   ً  غالبا  نادراً  أحيانا
أكبر 
 تكرار

النسبة  
 المئوية 

12 
فين المختصين بالدعم الفني غير كاف لمساعدة  ظأعداد المو

 لكتروني.لتعلم الالطلبة باستخدام ا 
 
50 

1 0 
 
50 

 
98 % 

13 
لكتروني ) قاعات ، أجهزة ،  لتعلم الضعف البنية التحتية ل

 شبكات ( . 
51 0 0 51 100 % 

14 
لكتروني غير مبنية على  التعليم ال البرامج المقدمة عبر

 طلبة . لاالحتياجات الخاصة با
48 3 0 48 94 % 

15 
لكتروني ال يتناسب مع المساقات التي يدرسها  الالتعليم 

 الطالب. 
10 19 22 22 43  % 

 % 78 40 1 10 40 صعوبة الحصول على بعض البرامج التعليمية باللغة العربية .  16

 % 92 47 0 4 47 نترنت عالية . الطالب تكاليف ورسوم استخدام األ يجد 17

 % 100 51 0 0 51 لكتروني .التعليم الد ورش عمل تبين استخدامات وعدم وج 18

 % 92 47 0 4 47 ات المطلوبة بالنسبة للطالب. التجهيزارتفاع تكلفة  19

 % 96 49 0 2 49 لكتروني. شجيع الجامعة استخدام التعليم الت 20

خدام التعلـيم اإللكترونـي وعـدم تمن خالل بيانـات الجـدول السـابق يتضـح ضـعف البنيـة التحتيـة المشـجعة علـى اسـ
) ســهى لفنــي ، وهــذا مــا أكدتــه دراســة كــاًل مــن تشــجيع الجامعــة لــذلك ، وخاصــة بتــوفير خــدمات التــدريب والــدعم ا

 ( . 2017 ،حسين حمايل، و) محمد الطيطي ،(  2011 حسام،
نـــي فـــي جامعـــة النجـــاح و لكتر أن واقـــع التعلـــيم اإل(  2016 ،) تغريـــد حنتـــوليمخالفـــة لنتـــائج دراســـة  بينمـــا جـــاءت 

إلـــى حـــد كبيـــر لجامعـــة  وتلبيتهـــا كفايـــة البنيـــة التحتيـــة فـــي االوطنيـــة بفلســـطين تحصـــل علـــى درجـــة مرتفعـــة فـــي  
لكترونــي التعامــل مــع الــتعلم اإل تهم علــىمســاعد لكترونــي ، والــدور الــذي تلعبــه الجامعــة فــي لمتطلبــات التعلــيم اإل

 وخدمات التدريب والدعم الفني .
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 :  تالتوصيا
 .خطة استراتيجية لذلك  الليبية لتطبيق آليات التعليم اإللكتروني ، وإعداد دعم الجامعات  •
التحتية   • البنية  التدريس ، والذي يتضمن الضرورة توفير  التعليم اإللكتروني في  ادر كو المالئمة إلدخال 

 المدربة ، والقاعات المجهزة ، وشبكات االتصال .
و  • األساتذة  لتدريب  برامج  ،  اوضع  اإللكتروني  التعليم  مساقات  لتعليمهم  تتناول  لطالب  مقررات  وإدراج 

 ن مناهج الكليات . لكتروني ضمالتعليم اإل
 ضرورة توظيف التعليم اإللكتروني في مجال التعليم الذاتي . •

 

 المراجع :
 هرة .االق  ، دار الفكر العربي 4معوقات بحوث التخرج ، ط ( :م2007) ، د العزيز البهواشيالسيد عب .1
وره فـي تحقيـق لكترونـي فـي جامعـة النجـاح الوطنيـة ود واقـع التعلـيم اإل( : م2016) ،حنتـوليمحمد  تغريد   .2

أعضــاء الهيئــة العليــا بــرامج كليــة التربيــة و التفاعــل بــين المتعلمــين مــن وجهــة نظــر طلبــة كليــة الدراســات 
 لوطنية.االتدريسية ، رسالة ماجستير ، كلية الدراسات العليا ، جامعة النجاح 

اده القانونيـة ، لكتروني في العراق وأبعـالتعليم اإل( : م2018)  ،عباس سلمان عليحمد جاسم الخزرجي،   .3
 .8م:،1:مجلة مركز بابل للدراسات اإلنسانية ، العدد 

( : واقــع التعلــيم اإللكترونــي ونظــم الحاســبات وآثــره فــي التعلــيم فــي م2008) ،ســالم محمــد عبــود وآخــرون  .4
 .17:قتصادية ، جامعة بغداد ، العدد غداد للعلوم االبالعراق ، كلية 

عضـــاء الهيئـــة مـــن وجهـــة نظـــر أ نـــي فـــي جامعـــة تشـــرين لكترو واقـــع التعلـــيم اإل( : م2007)، ســـهى حســـام .5
 .27:م ، مجلة جامعة دمشق ، التدريسية والطلبة

ضوء  نية فييلكتروني في الجامعات الفلسطاإل( : واقع التعليم م  2017)  ،حسين حمايلحمد الطيطي، م .6
ــر أ  ــة نظـ ــن وجهـ ــة مـ ــة الإدارة المعرفـ ــة جامعـ ــا ، مجلـ ــاملين فيهـ ــدريس العـ ــة التـ ــاء هيئـ ــة عضـ ــدس المفتوحـ قـ

 .18 :الخامس ، العدد لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية المجلد 
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 التجارة االلكترونيةكترونية و دورها في النقود االل
 . وحيد سالم برباش أ.                   ول.غمحمد مسعود ال  أ.                     

 بجامعة أفريقيا  عضو هيئة تدريس             .     عضو هيئة التدريس بجامعة الزاوية      

   ص :خلالم
كافـــة القطاعــــات  إلـــىهـــذا التطـــور  اثـــارفـــي حيـــاة البشــــر وتمتـــد  ويـــاً حي التطـــور التكنولـــوجي دوراً  ب ـــــعـيل       

نهايــــة القــــرن  فــــيوخاصــــة  األخيــــرة،  اآلونــــة  فــــياعيــــة. ولقــــد افــــرز التطــــور التكنولــــوجي  ماالقتصـــادية و االجت
وســائل  فــيتطــور بــرز مظــاهر الأالتجــارة االلكترونيــة )النقــود الرقميــة( مــن  :لثــظــاهر ممالعديــد مــن ال  ،العشــرين

عبر شبكة االنترنت. وتتمثل  والتي تم اختراعها خصيصا لتسوية معامالت التجارة االلكترونية  ،  لدفع االلكترونيةا
شــخص إلــى شــخص  لهــا بطريقــة معينــة مــن حســاب نهــا وحــدات رقميــة الكترونيــة يــتم انتقاأ فــيالنقــود االلكترونيــة  

االمــر الــذي يرشــحها الن تحــل محــل ، نقــود القانونيــةالتــي تقــوم بهــا ال وتقــوم النقــود االلكترونيــة بالوظــائف ، خــرآ
وتطــوير التجــارة االلكترونيــة اال فــي ظــل اســتعمال وتطــوير وســائل الــدفع  عتمــاد ا  ال يمكــن.كمــا أنــه  الورقيــة النقــود 

ي ورهـا المهـم فـنواعهـا ود أناولت هذه الدراسة التعريف بـالنقود االلكترونيـة و ت  .لكترونيةصة النقود االااللكترونية خا
كمـا تمثلـت المشـكلة  قتصادي للبـدانوالتجارة االلكترونية ومتطلباتها ودورها في رفع االداء اال  ،  تكنولوجيا المعرفة

المــنهج أســلوب  ل العــام، وقــد اعتمــد الباحثــانفـي أن النقــود واجهــت عــدة مشــاكل  حتــى تحصــلت علــى صـفة القبــو 
 .بحث تناولهم للفي  الوصفي التحليلي

 المقدمة  
ــمـــع        ــة التحـــول إلـ ــة ىبدايـ ــر المعلومـــات و المعرفـ ــات الم ،عصـ ــتخدام المكثـــف لتقنيـ ــل االسـ ــات عوفـــى ظـ لومـ

ممـا تتيحـه  ؛ة القصـوى صناعة الخدمات المالية بتوفير نظم وتطبيقات جديدة تحقق االسـتفاد   ت قام  ،واالتصاالت  
نجـاح وتطـور هـذا النـوع مـن اويـة لتمتـل حجـر الز التـي ومع ظهـور التجـارة االلكترونيـة     .الحديثة  ه التكنولوجيا  ذ ه

اسـتخدام بعـض نظـم ووسـائل الـدفع والسـداد  ىمراحلـه االولـي علـ فيقد اعتمد نجاح التجارة االلكترونية ف  ،  التجارة
مالئمـة لطبيعـة ومتطلبـات التجـارة  أكثـرد عـجانـب اسـتحداث وسـائل جديـدة ت ىإلـ   ،سـاليبهاأمـع  تطـوير    المتاحة

ة ر المعـامالت صـغيبمـا فيهـا  ،الت التجاريـةوالذي يتضمن إجراء كافة أنـواع المعـام ، املااللكترونية بمفهومها الش
 االلكترونية . التقنيات القيمة .باستخدام 

 البحث مشكلة 
قـة ثصـفة القبـول العـام والكي تحصل علـى االلكترونية واجهت عدة مشاكل  النقود   أنفي     البحث تتلخص مشكلة  

  .للبحث . ومن هنا تبلورت المشكلة األساسية مالئمة من النقود الورقية أكثرونية من حيث كونها وسيلة قان ،فيها
 



 م 2022 السابعةالسنة   من لاألوالنصف  من  13مجلة )البحوث العلمية( العدد 

225 
 

 البحث همية أ
نولـوجي كالتطـور التودور  ،عرفـةالنقـود االلكترونيـة فـي تكنولوجيـا الم بـهفـي الـدور الـذي تقـوم  البحـث هميـة أ تكمـن 

  .الدفع  ات عملي الحديثة فيدام التقنية واستخفي 
 

 البحث منهجية 
لمراجــع العلميــة اعلــى المــنهج الوصــفي التحليلــي مــن خــالل جمــع المعلومــات واالعتمــاد علــى  لبحــث اذا هــ د تمــاع 

 . للبحث النظري و المنهجي  وذلك بهدف تعميق الفهم لالطار؛ البحث والكتب و المقاالت ذات الصلة بموضوع 
 

  النقود االلكترونية مفهوم   -االول : المبحث
 نيختلـــف عـــن غيـــره مـــ ،مفهومـــًا قانونيـــًا خاصـــاً  ،بوصـــفها ظـــاهرة قانونيـــة حديثـــة النشـــأةيـــة للنقـــود االلكترون      

نتنـاول فـي هـذا الظواهر القانونية األخرى، من حيـث التعريـف او الخصـائص التـي يتسـم بهـا. وتأسيسـًا علـى ذلـك 
 :ينــــضمن المطلبين اآلتي تقسيماتهاالمبحث تعريف النقود االلكترونية و 

 

 تعريف النقود االلكترونية   -:ول المطلب اال

لتزويـــد المســـتهلكين ببـــدائل تنوعـــة مـــن المنتجـــات المصـــممة ميشـــمل مصـــطلح النقـــود االلكترونيـــة مجموعـــة       
تعريـف  إلـى فأنـه مـن الصـعب التوصـل ، التطـور المتالحـق فيهـاده المنتجات و وإزاء تنوع ه  .لطرق الدفع التقليدية

اد كـي .نحو يميزها بدقة من النواحي القانونية والتقنية واالقتصادية ىااللكترونية عل جامع يتضمن كافة نظم النقود 
ن اليوجـد إورغـم ذلـك فـ ، االلكترونية فـي المرحلـة الحاليـة عدم جدوى تقديم تعريف دقيق للنقود   ىيتفق الخبراء عل

 صورتين هما : ىصوص علوجه الخ ىمل علتقود االلكترونية يشان مصطلح الن ىخالف بين هؤالء الخبراء عل
تعبير   يضاً أو يطلق عليها    ،غراض متعددةأ في    مهي البطاقات المسبقة الدفع المعدة لالستخدا  ى:الصورة االول

 لكترونية.و محفظة النقود االأ البطاقات مختزنة القيمة 
من خالل عات متنوعة  جراء مدفو إسابقة الدفع التي تمكن من    أوليات الدفع مختزنة القيمة  آالصورة الثانية: هي  
 .”نقود الشبكة“طلق عليها يو التي  ،سب االلي المفتوحة خاصة االنترنت استخدام شبكات الحا

في   أو  ،كترونيائتمانية مخزنة في شكل النها قيمة نقدية في شكل وحدات  ى أويعرفها صندوق النقد الدولي عل
. المستهلك  لصالح  الكترونية  تخز   إذًا  فهي    ذاكرة  يتم  المعالجات نقود  في  الخوارزميات  بواسطة  جهزة أو   ،ينها 

التي ال    ،المعدنيةالورقية و يات الوفاء عبر شبكة االنترنت كبديل للعمالت  لعم  ذ ن تنفأتستطيع    ى كمبيوترية أخر 
دق هي أ  ىبمعن  أو  ،  رونية هي النوع الجديد من العملةفالنقود االلكت  هوعلي  االنترنت.  ا عبرنستطيع ان نرسله

 االلكتروني عن النقود الورقية و المعدنية ذات الطبيعة المادية .البديل 
 رق الدفع محددة القيمة تتميز بأنها قد ليات و طآالنقود االلكترونية هي مجموعة متنوعة من    ن مما سبق يتبين ا

 ( 113-112ص  ، 2014،) بوعافية سبق تسديد قيمتها 
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 تقسيمات النقود االلكترونية   -:الثانيالمطلب 
 -ويمكن التفرقة بينها من خالل ما يلي : ،قسيمات عديدة للنقود االلكترونيةاك تهن

 
  -بطاقات المصرفية :لا -1

حاملهـا مـن الحصـول علـى النقـود مـن  تمكن ،وهي بطاقات بالستيكية ممغنطة ،البالستيكيةو تسمى أيضا النقود 
ع مقابـل مـا يحصـل عليـه مـن دفـ ( أوAutomated Teller Machines) (ATM)خـالل آالت الصـرف اآللـي 

، كما يمكـن أن تصـدرها جهـات أخـرى غيـر  فالمصر ويتم إصدار هذه البطاقات من طرف       .سلع و خدمات 
  .ارفمصال

 همها :ية أ مصرفو توجد عدة أنواع من البطاقات ال
 Credit Cards (CCبطاقات االئتمان)  -أ

٪  7.8يصـل إلـى  ث يزداد اسـتخدامها بمعـدل مرتفـع نسـبياً ، حينتشاراً إتعد بطاقات االئتمان أكثر أنواع البطاقات  
و إلــى  .إذ تعتبــر الــرقم واحــد فــي وســائل الــدفع عبــر االنترنــت . لمتحــدة األمريكيــةافــي بعــض الــدول مثــل الواليــات 

ها لتســوية المعــامالت عبــر شــبكة االنترنــت يــتم اســتعمالها أيضــا فــي المحــالت، حيــث أنهــا تلقــى جانــب اســتخدام
جيــات مء نظــرا لمســتوى  الضــمان الــذي تقدمــه بعــض البر طــرف المســتهلكين و البــائعين علــى حــد ســواالقبــول مــن 

 .(SSLكبروتوكول التعامالت  االمنة، و بروتكوالت التعامالت المالية االمنة )
 أنواع عديدة من البطاقات االئتمانية أهمها:و هناك 

 

   Visa Cardبطاقة فيزا  -1
املها أن يسدد كل التزامات البطاقـة خـالل و بإمكان ح ،زا العالمية، بطاقة متجددةهي بطاقة تصدر عن شركة في

وبطاقـة فيـزا هـي  أو أن يسدد البقيـة بعـد ذلـك.  ،من االلتزامات خالل مدة السماح أو أن يسدد جزءاً   ،ة السماحد م
 .في العالم على اإلطالق أكثر البطاقات االئتمانية انتشاراً 

  Master Cardماستركارد  -2
، فهــي أيضــا تتعامــل مــع ماليــين امــن حيــث درجــة انتشــاره ،انيــة بعــد بطاقــة فيــزاهــذه البطاقــة تــأتي فــي المرتبــة الث

 . وهذه البطاقة هي بطاقة متجددة أيضاً أيضا بالماليين.  المنشآت و المحالت التجارية، و عدد حملتها

 Debit Cards (DCبطاقات الدفع ) -3
لمقابلـــة  ،فـــي صـــورة حســـابات جاريـــة المصـــارف د أرصـــدة فعليـــة للعميـــل لـــدى هـــي بطاقـــات تعتمـــد علـــى وجـــو 

مـن رصـيد  عنـد اسـتخدام بطاقـات الـدفع يـتم خصـم القيمـة فـوراً   .وقعة من العميل صـاحب البطاقـةتالمسحوبات الم
 ود الرصـــيد الموجـــود فـــيو تســمح تلـــك البطاقـــات بالتســـديد فقـــط فــي حـــد  .حســابات الشـــيكات أو رصـــيد االدخـــارال
 تاجر.لوعندما يستخدم العميل بطاقة الدفع، فإنه ال يتم تحميل رسوم على ا   .المصرفيحساب ال



 م 2022 السابعةالسنة   من لاألوالنصف  من  13مجلة )البحوث العلمية( العدد 

227 
 

 Stored Value Cards(S.V.Cالبطاقات مخزنة القيمة ) - 4
بالنسبة للبطاقات ذات االسـتعمال الوحيـد و مـن أمثلتهـا بطاقـات الهـاتف  ،ار بطاقةالبطاقات يتجاوز مليهذه  عدد  

فـي آلـة  اعنـد شـرائها، و يـتم اسـتعمالها بإدخالهـ النقل. و هي بطاقات يتم دفع قيمتها مسبقاً  و كذا بطاقات وسائل
 .زنة عليهاعن طريق خصم قيمة المعاملة من القيمة المخ ،قارئة لها من أجل سداد بعض المعامالت 

 النقود  الرقمية اإللكترونية  -5
والتوقيعـات الرقميــة التــي تتـيح للرســالة اإللكترونيــة أن  تعـرف النقــود اإللكترونيـة بأنهــا مجموعــة مـن البروتوكــوالت  

و يعتمد نظام النقود اإللكترونية علـى مبـدأ الوحـدات، حيـث تظهـر كـل   ،الت التقليديةممحل تبادل الع  ياً تحل فعل
لة وحيــدة مــن األرقــام والتــي تعبــر عــن قيمــة نقديــة معينــة، و البنــوك وحــدها هــي التــي تقــوم ى شــكل سلســوحــدة علــ

وية المعـامالت مـن المبـالغ سـلنقود، والنقود اإللكترونية قابلة لالستعمال مرة واحدة فقط.  ومالئمـة لتاار هذه بإصد 
هويـة و الل أيـة معلومـات خاصـة تحـدد هـا ال تحمـالصغيرة . كما تتميز النقود اإللكترونية بأنهـا غيـر اسـمية أي أن

 . 1994و كان ذلك عام   ،وع من النقود صدر هذا النأول من أ Digicashتعتبر الشركة األمريكية 

 الشيكات اإللكترونية -6
وهو عبـارة عـن  .المصارف والمؤسسات المالية للشيك الورقي،  تصدره  إللكترونيامكافئ  لالشيك اإللكتروني هو ا

المصــدر لــه، اســم العملــة، تــاريخ   ،المصــرفلكترونيــة تحمــل العديــد مــن البيانــات كرقمــه التسلســلي، اســم وثيقــة إ
ي الوعــد بالــدفع مــن طــرف فــيتمثــل  قانونيــاً  و هــذه الوثيقــة تحمــل التزامــاً  .حيته، التوقيــع اإللكترونــي لصــاحبهصــال

جب أن يمر من خالل مكتب آلي مركزي و كل شيك إلكتروني ي  .حامله أي المشتري لصالح المستفيد وهو البائع
دام هــذا النــوع مــن الشــيكات فــي المعــامالت أو مــا يعــرف بغرفــة المقاصــة و ينتشــر اســتخ ،عبــر الشــبكة العنكبوتيــة

ولعـل هـذا يرجـع إلـى انخفـاض تكلفـة مقاصـة الشـيك اإللكترونـي   B2B)اإللكترونية التي تتم فـي قطـاع األعمـال )
 شيك الورقي. بال مقارنة

 :Smart Cardsقات الذكية البطا -7
اســـم حاملهـــا، عنوانـــه،  :مثـــل المعلومــات  هــي بطاقـــات بالســـتيكية تتضـــمن معــالج بيانـــات ووســـيلة ذاكـــرة لتخـــزين 

يمــة ماليــة تــنخفض باالســتخدام عــن طريــق تمريرهــا قو هــي تحمــل  .أو المنشــأة المصــدرة لهــا و غيرهــا لمصــرفي ا
القيمـة المخزنـة  ذ و عنـد نفـا .الحاجـة إلـى أي تـرخيص أو توقيـع على آلة قارئة، فيـتم خصـم قيمـة المشـتريات دون 

ويـر وصعوبة التقليد والتز  ،في التعاملوتمتاز باليسر والسهولة  .لية جديدةفيها يمكن إعادة شحن البطاقة بقيمة ما
 ( 8-7ص، قرين بوأ )سالمة.
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  التحويالت المالية االلكترونية -8
بالقيـــام بحركـــات التحـــويالت الماليـــة الدائنـــة والمدينـــة  ،لمصـــرف مـــا ويقصـــد بهـــذا النظـــام عمليـــة مـــنح صـــالحيات 

تسديد المدفوعات مـن خـالل مصـارفهم دون الحاجـة  ىويساعد العمالء عل خراّ  إلىمن حساب مصرف   الكترونياً 
 ويـتم مـن خـالل مقاصـة ،سهلة االسـتخدام وعاليـة الموثوقيـةمنة و اّ بطريقة   و بطاقات أسيب مالية  ااستخدام حو   إلى

يلـــة جم) خصوصـــية البيانـــات  ىمنـــة لتضـــمن الحفـــاظ علـــأليـــة ومجموعـــة مـــن البرتوكـــوالت الماليـــة االلكترونيـــة االّ 
 (35ص، 2020،ابراهيم

 
   -:اعمله وكيفية االلكترونية النقود خصائص  -:الثالث المطلب

 (59ص، 2005،)الوحيديخصائص النقود الكترونية   -1
للنقــود القانونيــة عبــارة عــن بيانــات  فهــي خالفــاً  -: نــة الكترونيــا  النقــود االلكترونيــة قيمــة نقديــة مخز  -أ

و علــى ذاكــرة الكمبيــوتر أبالســتيكية  بطاقــات  ونيــة فــي شــكللــى وســائل الكتر عيــتم وضــعها  ،مشــفرة
 الشخصي.

وجـود  إلـىالتـاجر دون الحاجـة  إلـىإذ يـتم نقلهـا مـن المسـتهلك    -ثنائيـة االبعـاد :  ةالنقود االلكتروني -ب
 هذه النقود .لا كمصدر مينهطرف ثالث ب

الكترونيــة نقــود  ق و اصــداران كــل مصــدر يقــوم بخلــ ث حيــ -النقــود االلكترونيــة ليســت متجانســة : -ت
حســب عــدد الســلع و الخــدمات  يضــاً أوقــد تختلــف  .فقــد تختلــف هــذه النقــود مــن ناحيــة القيمـة .مختلفـة

 ن يشتريها الشخص بواسطة هذه النقود .أالتي يمكن 
 ،لخفـة وزنهـا وصـغر حجمهـا نظـراً  ،تتميـز النقـود االلكترونيـة بسـهولة حملهـا  ث حي  -سهلة الحمل :  -ث

 .من النقود العادية عملية أكثرا فهي ذ وله
صدارها من قبـل إم التي يت ،نونيةافهي على عكس النقود الق  -النقود االلكترونية هي نقود خاصة : -ج 

ــزي    المصـــرف  ــتم ، المركـ ــة يـ ــالنقود االلكترونيـ ــدارها إفـ ــيصـ ــب  فـ ــدول أغلـ ــركات  ،الـ ــق شـ ــن طريـ و أعـ
  .ئتمانية خاصةإمؤسسات 

 كيفية عمل النقود االلكترونية  -2 
 ض دالل بـــبعإللفـــتح حســـاب فـــي المصـــرف مـــع ا النقـــد االلكترونـــي يـــذهب العميـــل شخصـــياً  ىول علـــللحصـــ   

 فـيلحسابه الجاري وفقا  ،نقد الكترونيالإلثبات شخصيته. ويقوم بتقديم طلب للحصول على ة  يالتعريف  المستندات 
. ويقـوم المصـرف المصـرف ىقيمة هـذا النقـد مـن حسـاب العميـل لـد ويقوم المصرف بدوره بخصم ،  ذلك المصرف

قـــة عمـــل النقـــود االلكترونيـــة وكيفيـــة ي. ويمكـــن توضـــيح طر  نقـــد الكترونـــي للعميـــل  وتســـلم لـــه شخصـــياً ال بإصـــدار
 الشكل التالي: إصدارها من خالل
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                 (7  )  

     التحقيق من سالمة النقود اإللكترونية  

 

 (6 )  

 الدفع   

     (1 )   (3 )  

ك لدى إشرا   شراء النقد             

اإللكتروني                                                                                                                      المصرف   

( تمام العملية 8)   

   

 

 

  (2 ) األصناف               اختيار ( 5)     (4 )  

اإللكتروني نظام إدارة النقد      اإللكتروني نظام إدارة النقد   وتجمع أسعارها  

) المشتري (                    ئع (        ا ) الب                     

66القاهرة، ص   لمصدر : رأفت رضوان، عالم التجارة اإللكترونية، ا  

 ( يبين الية عمل النقود االلكترونية 1الشكل رقم )

 التجارة االلكترونية وتكنولوجيا المعرفة  -المبحث الثاني :
 مفهوم التجارة االلكترونية  -لمطلب االول :ا

ا الوســيط شـهد تطــورات عديــدة عبــر ذ وســيط مـا. وهــ ســتخدامابع والخـدمات لللســ ن هنـاك تبــادالً أكلمـة تجــارة تعنــي 
تجــــارة  ال.واقتـــران كلمــــة  "بالتجــــارة التقليديــــة"ا مــــا يعـــرف ذ وهـــ، نآلنقـــود المتداولــــة اال إلــــىحتــــى وصـــلنا  ،الـــزمن

صــبحت أ حيــث  .ا النــوع مــن التعــامالت ذ حــدث  بالنســبة لكيفيــة اجــراء هــ اً هنــاك تطــور  أنا يعنــي ذ هــف  كترونيــةإللبا
الهـاتف المحمـول.  إلىترنت و لى االنإ الهاتفمن استخدام  ،باستخدام الوسائل االلكترونية المتعددة  تتم  المعامالت 

   اإللكتروني يتعامل بالنقد  مصدر  

عميل ال  البائع   

   اإللكتروني النقد    مصدر 
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كثيــر مــن التعريفــات كــل تعريــف يــرى للتطــور الســريع الــذي طــرأ علــى مفهــوم التجــارة اإللكترونيــة ظهــرت ال ونظــراً 
 هم التعريفات.أ ض بعض ر التجارة االلكترونية من منظور معين.  وهنا سنستع

 تعريف التجارة إللكترونية: -1
مـر الـذي ألا ،ية غامضـة بعـض الشـي لغيـر المتخصصـينساسـأاهيم ن مصطلح التجارة االلكترونية  يتضـمن مفـإ

 لمفهوم .ا اذ تحديد هإلى دفع رجال الفقه والقانون 
 نها :أتعريف التجارة االلكترونية على  إلى يجانب الفقهال تجهإ

مـع عريـف وذلك حتـى اتمـام العقـد (( ويتفـق هـذا الت ،باستعمال وسيلة الكترونية ،لة تجارية تتم عن بعد م))كل معا
ع تسـتخدم فيـه وسـيلة نهـا عقـد بيـأالمصري  الوارد  في التوجيه االوروبي للتجارة االلكترونية ب التعريف مع تعريف

 تمام العقد.إوذلك حتى  .كثر لالتصال عن بعد أو أتقنية 
مليــات نهــا : مجموعــة متكاملــة مــن عأكترونيــة علــى (التجــارة االل(WTOقــد عرفــت منظمــة التجــارة العالميــةو       

ن أيمكــن  ،نيــةن التجـارة االلكترو أا التعريـف يتضــح ذ نتـاج وتوزيــع وتسـويق الخــدمات بوسـائل الكترونيــة . ومـن هــإ
 ن ظهورها سبق ظهور االنترنت .أأي  ،تتم بأية وسيلة الكترونية

ريـة التـي شكال المعلومـات التجاأنها : تشمل جميع أب OECDوعرفتها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية       
م أم مرئيـة أت مكتوبـة كانـ سـواء ،سـاس التبـادل االلكترونـي للبيانـات أو االفراد والتي تقوم علـى أتتم بين الشركات  

 ، ت والمعلومــات التجاريــة الكترونيــاً تبــادل البيانــا ثــار المترتبــة علــى عمليــةلــى شــمول االّ إهــذا باإلضــافة ، مســموعة
، قــرين ســالمة ابــو)  لتــي تــدعم وتحكــم االنشــطة التجاريــة المختلفــةومــدى تأثيرهــا علــى المؤسســات والعمليــات ا

 (.  7ص ،2021
 التي يتم من خاللها الشراء عبر شبكة اتصاالت عن بعد" ،جموع المبادالت التجاريةبأنها "م أيضاً و تعرف 

أن مصطلح ة( وزارة الصناعة والتجارة الفرنسي Francis Lorentzمجموعة العمل بقيادة  و جاء في تقرير        
 ريـة، فهـي تتعلـق بالعالقـات التجارة اإللكترونية يدل على "مجموع المبـادالت اإللكترونيـة المتعلقـة بالنشـاطات التجا

المنشـــآت والحكومـــة باإلضـــافة إلـــى المبـــادالت بـــين  كمـــا تتعلـــق أيضـــا بالعالقـــات بـــين ،بـــين المنشـــآت فيمـــا بينهـــا
 المنشآت و المستهلكين"

فبينمــا يقصــر بعضــها  :المفــاهيم المعطــاة للتجــارة اإللكترونيــة  خــتالفات الســابقة  توضــح  جميــع التعريفــا      
عضـها اآلخـر يوسـع بفإن  ،على الوسائل اإللكترونية عتماداً ا ة اإللكترونية على عملية الشراء و البيع مفهوم التجار 

لكــن جميعهــا  تشــترك كلهــا فــي هــذا المفهــوم ليشــمل إنجــاز مختلــف األعمــال مــن خــالل الوســائط اإللكترونيــة،  و 
ترونيــة مفهــوم مفتــوح إلــى حــد كبيــر فــي وســيط اإللكترونــي، فالتجــارة اإللكالتأكيــد علــى ضــرورة تــوفر الوســيلة أو ال

 ة، وهــي نشــاطات متنوعــنه متغيــرة وليســت معروفــة مســبقاً مالوقــت الحاضــر، فالنشــاطات التــي يمكــن إدراجهــا ضــ
لــم  1996لجنــة األونســيترال ســنة  عتمدتــها ذجي للتجــارة اإللكترونيــة الــذي لــذا فــان حتــى القــانون النمــو   ،ســتمراراب
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ألنــه قــد تنشــأ الحاجــة الســتيعاب التطــورات التقنيــة التــي تحــدث  نظــراً  ،اإللكترونيــةيشــر إلــى تعريــف محــدد للتجــارة 
 (. 22ص  ، 2008 ،) بن وارث. قبالً تمس

 جاحها ومقومات ن هداف التجارة االلكترونيةأ  -المطلب الثاني:
 هداف التجارة االلكترونية أ -1

 العالمية. الحد من الحدود الجغرافية وتوسيع السوق، والوصول إلى األسواق  -أ
 . فزيادة نسبة المستهلكين والوصول إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور المستهد  -ب 
 التقليل من التكاليف في اإلنتاج، والتوزيع وكذلك التسويق.  -ت 
 التجارية. السرعة في أداء المعامالت  -ث 
التواصـل راء، وكذلك الحمالت التسويقية عبر اإلنترنت، وخاصة على مواقع إتمام عمليات البيع والش -ج

 االجتماعي.
 : مقومات نجاح التجارة االلكترونية -2

 البنية التحتية : -أ
نترنـت. ومـن وعقـد التعـامالت التجاريـة عبـر شـبكة اإل  ،نى التحتيـة المكونـات الداعمـة للتجـارة اإللكترونيـةبتشمل ال

 أبرز مكونات هذه البنية قطاع تقنية المعلومات واالتصاالت.
 توفر الكوادر الفنية : -ب 

وتشـمل هـذه الكـوادر  ع،مـأحـد مقومـات نجـاح التجـارة اإللكترونيـة فـي أي مجت تعتبر الكوادر البشرية المالئمة  وفرة
رنــت والبــرامج التطبيقيــة ذات العالقــة وشــبكات االتصــال واإلنت ،قنيــة المعلومــات البشــرية المتخصصــين فــي قطــاع ت

 اإلنترنت. بالتجارة عبر
 الخصوصية وجمع البيانات . -ت 
التــــي تــــتالءم مــــع طبيعــــة التجــــارة عبــــر شــــبكة  ،يعات واالنظمــــة والقــــوانين والقواعــــد وجــــود التشــــر  -ث 

بحيــث  يضــمن اســتمرار التجــارة اإللكترونيــة وحمايــة حقــوق األطــراف المتعاملــة فيهــا  ،نــت ر اإلنت
 .(24ص  ، 2010،  )السقاف

 
 بعض االحصاءات حول التجارة االلكترونية  -المطلب الثالث : 

ية ائحسب االحصـ ،دوالر رمليا26بحوالي  2016نهاية عام ية االلكترونية بالمنطقة العرب  بلغ حجم سوق التجارة
 . 2015%عن عام 19المعلنة من االتحاد األوروبي محققة زيادة بحوالي 

، والتي تضمنت 2018متحدة للتجارة والتنمية )اونكتاد( حجم مبيعات التجارة اإللكترونية لعام قدر مؤتمر األمم ال
ــاجر إلـــى تـــاجر )المبيعـــ ــتهلك )( B2Bات مـــن التـ ــاجر إلـــى المسـ اتج لنـــ% مـــن ا30(، مثلـــت نحـــو B2Cومـــن التـ
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والر. ويتوقـع الخبـراء ترليـون د  3.3نحـو  2019كمـا بلـغ حجـم التجـارة اإللكترونيـة سـنة   المحلي اإلجمالي للعالم.
حسـب المنـاطق العالمية جارة ( يبين حجم الت1والجدول التالي رقم ).2020ترليون دوالر سنة    4.5أن يصل إلى  

 .جغرافية في العالمال
 : المشاركة في الناتج المحلي االجمالي نسبةلعالمية و ا حجم التجارة يبين (1جدول رقم )

 

 ، ص 2016 لعاموالبنك الدولي تقارير االتحاد االوروبي  :المصدر

ب المنــاطق الجغرافيــة فــي العــالم حســالســابق الــذي يوضــح حجــم التجــارة العالميــة  مــن خــالل بيانــات الجــدول    
أن قيمـة النـاتج المحلـي االجمـالي فـي تذبـذب  اتضـح ،2016ونسبة المشـاركة فـي النـاتج المحلـي االجمـالي لسـنة 

 إدراجحيــث تـــم  ،دت بــه تقــارير االتحــاد االوروبـــي والبنــك الــدوليحســب مــا أفـــا واضــح بــين عــدة منـــاطق عالميــة
 قــدرت و  فــي الجــدول الســابقوالمدونــة  االجمــالي حســب الــدول المصــنفة المنــاطق بترتيــب تصــاعدي للنــاتج المحلــي

وحصـة التجـارة االلكترونيـة فـي النـاتج المحلـي  مليـار دوالر 73.106منطقة العالمية بلغت  رى فن،  بأسعار السوق 
، وقــدرت منطقــة %4.48نســبة ب مليــار دوالر 23.564، بينمــا بلغــت منطقــة المحــيط االســيوي %3.11بة بنســ

 19.518وروبـا أ %، وبلغت القيمة في منطقة3.12نسبة بمليار دوالر   20.642القيمة بحوالي    الشماليةأمريكا  
%، وبلغــت 0.77نســبة بنيــة مليــار دوالر فــي منطقــة أمريكــا الالتي 4.295حــوالي %، و 2.59نســبة بمليــار دوالر 

مليـــار دوالر بحصـــة  3.606قيمـــة النـــاتج المحلـــي االجمـــالي فـــي منطقـــة الشـــرق االوســـط وشـــمال أفريقيـــا حـــوالي 
إلـــى خصوصـــية كـــل منطقـــة نـــاطق الجغرافيـــة لمارتفـــاع النـــاتج أو انخفاضـــه فـــي ا، وربمـــا ترجـــع أســـباب 0.71%

حسـب على سـبيل المثـال تدني في التجارة االلكترونية العربية أسباب الوالتي ندرج منها راتيجيتها في التجارة، واست
 :االتي

 تصال والتقنية .ضعف البنية التحتية في وسائل اال -أ
 .التخلف في النظام المصرفي -ب 
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 الهاتف(. /)البريد  ت االتصاالضعف البنية التحتية من حيث  -ت 
 .الماليةضعف الخدمات  -ث 
  .رونيةغياب التشريعات المنظمة لعمليات التجارة االلكت -ج
 انخفاض القدرة التنافسية. -ح
 .وعي الكافي بالتجارة االلكترونيةعدم توفر ال -خ

 .2016احصاءات عن المنتجات المباعة ورغبات المستهلكين لعام ن ( يبي2جدول رقم )

 
 .2017  لعام االلكترونيةلعربي للتجارة ا المصدر :االتحاد 

ءات عــن المنتجــات المباعــة ورغبــات المســتهلكين لعــام حصــاإمــن خــالل بيانــات الجــدول الســابق والــذي يبــين     
وكذلك رغبات المستهلكين. وكانـت نسـبة  ،عار السوق بعض المنتجات المباعة حسب أس  ستعراض ا. تبين  2016

% و قــد خصصــت لألزيــاء، وأدنــى نســبة بلغــت 58نســبة حيــث بلغــت أعلــى ، المشــاركين تنازليــة فــي االســتعراض 
 لوازم الحيوانات االليفة.% وتم تخصيصها للمأكوالت و 13
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 هم المنصات االلكترونية و قيمتها السوقيةأ

 

 .هم المنصات االلكترونية وقيمتها السوقيةأ   الذي يبين (2)شكل رقم 
 .2017 لعام كترونيةااللاالتحاد العربي للتجارة  المصدر :

قيمتهــا الســوقية تبــين أن أكبــر شــركة مــن خــالل بيانــات الجــدول الســابق وتحليــل أهــم المنصــات االلكترونيــة و      
والر، وأكبـر منصـة لتجـارة التجزئـة تقـدر بقيمـة مليـار د  68للسيارات هي: سيارات االجرة في العالم، وتقـدر بقيمـة 

مليـار  31مليـار دوالر، وقـدرت قيمـة مـا  104ط شعبية في العـالم بلغـت وسائمليار دوالر، أما أكبر شركة    176
ــأ ــركة لتـ ــر شـ ــي أكبـ ــارة دوالر فـ ــي للتجـ ــاد العربـ ــر االتحـ ــه تقريـ ــاد بـ ــا أفـ ــب مـ ــكنية. حسـ ــارات السـ ــتئجار العقـ جير واسـ

 .2017االلكترونية لعام 
 همية النقود االلكترونية في التجارة االلكترونية أ -المطلب الرابع :

ويق التســـ ات القـــرن الماضـــي تمـــت االســـتفادة مـــن االمكانيـــات الهائلـــة الســـتعمال شـــبكة االنترنـــت فـــييينتســـع ذ منـــ
 بالتجارة االلكترونية. وهو ما اطلق عليه اصطالحاً  ، نطاق واسع ىالمعامالت التجارية علو 

صبحت شبكة االنترنت أ ث حي ، رونيةيمكن تعريفها بأنها "العمليات التجارية التي تتم عبر المبادالت االلكت والتي
فيمكن للتاجر االعالن عن سلعته  .للبيع والشراء مفتوحاً  سوقاً   
ختـار ن يأوللمشتري  ، كل انحاء العالم مقارنة بين كل السلع المتاحة في إلجراءوت والصورة ولديه الفرصة  بالص

 منزله . ىما يريده وتصله السلعة إل
ــات التجا       ــت العالقـ ــة التقليوإن كانـ ــريـ ــت منـ ــة قامـ ــ ذ ديـ ــاري علـ ــاط التجـ ــر النشـ ــاب و أ ىفجـ ــاس االيجـ ــول سـ القبـ

من ثن يقوم المشتري بالوفاء بـالأو  ،بتسليم المبيع بشكل مادي مثالً تزام البائع  ساس الأوهي    ،  بخصوص أي تعاقد 
و  عدل السـلفإن التجارة االلكترونيـة كونهـا تعبـر عـن تبـا ،وسائل الدفع التقليدية  فع البديل وهيباستخدام ادوات الد 
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وسـائل الــدفع و طـوير طـرق اسـتوجبت ت ،عبـر شـبكة االنترنـت  طـراف متباعـدة مكانيـاً أبـين  الخـدمات ومعلومـات مـا
 فالتجــارة ، و التجــارة االلكترونيــةاعدة فــي نمــوقــد كــان ظهــور وســائل الــدفع االلكترونيــة مــن العوامــل المباشــرة المســ

 شبكة االنترنت ووسائل الدفع االلكترونية . ،مشترون  ،وهي : بائعون  ربعة عناصرأ ىم عللكترونية تقو اال
وقـد  .متطلبـات التجـارة االلكترونيـةوسائل دفع تكون مالئمـة لطبيعـة   ث داستحا  إلى  الضرورةلك استدعت  بذ و      

 ، التالي وسائل السـداد االلكترونيـةوب ،جة لظهور شبكة االنترنت والتجارة االلكترونيةنتي  ،استفادت الشركات بدورها
، عافيـــة بـــوأ)وعات جـــراء تســـليم المـــدفإ بعدئـــذ م ثـــرســـال الفـــواتير الورقيـــة إمـــن انخفـــاض التكـــاليف مقارنـــة بطريقـــة 

 (.129ص ، 2014
 

 التوصيات  النتائج و 
 

   :جــــالنتائ 

نظمــــة دفــــع الكترونيــــة تــــتالءم مــــع متطلبــــات التجــــارة أوجــــود  إلــــىدت أ ن نمــــو التجــــارة االلكترونيــــةإ .1
 االلكترونية .

ــدفع بمختلـــف تمليـــة ن عإ .2 ــائل الـ ــوير وسـ ــا أطـ ــى أدىنواعهـ ــادة  إلـ ــذه أ زيـ ــتعمال هـ ــاهميـــة اسـ  التكنولوجيـ
 بلد. أينظام مصرفي في  أيه التكنولوجيا من سمات تقدم ذ صبحت هأو  ،صرفيةالم

 .  ، فالتناسب طردي بينهماااللكترونية مرتبط بنجاح وسائل الدفع وتطورهاالتجارة    عملية  نجاح  يعتبر .3
 للتطور ومواكبة التكنولوجيابكافة أنواعها وأشكالها، سبب رئيس  االلكترونية امل مع النقود سهولة التع .4

 في العالم وفي أي مكان.
 

   :اتـــالتوصي

وتـوفير تجهيـزات أليـة  ،ذات سرعة عاليـة ونة من شبكات اتصاالت كتوفير بنية تحتية قوية م  ىالعمل عل .1
  .الئمة لطبيعة السوق مبرمجيات متخصصة  وتطوير

تنميــة  ىعلــوذلــك مــن خــالل التركيــز  ،وتشــجيعهم للتحويــل للتجــارة االلكترونيــة ،دعــم كافــة فئــات المجتمــع .2
ن بينها لك من خالل مجموعة من االساليب مذ و  ،الصيرفة االلكترونيةحدى سبل نجاح  إالعنصر البشري ك

 وورش العمل التدريبية. ،الحمالت االعالمية
التسـويقية عبـر اإلنترنـت،  إتمـام عمليـات البيـع والشـراء، وكـذلك الحمـالت ي دعم هدف التجارة االلكترونية ف .3

 تحديداً ة وفي االقتصاديات العربي لتواصل االجتماعيوخاصة على مواقع ا
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: المستخدمةالمصادر والمراجع   
 -ر العربية :المصاد أوالً:

ــو .1 ــروة ابــــ ــد  ،فــــ ــود محمــــ ــدمات  ، محمــــ ــت الخــــ ــر االنترنــــ ــة عبــــ ــة للنشــــــر د  ،البنيــــــة االلكترونيــــ       ار الثقافــــ
 م .2012االردن  –الطبعة االولي عمان ، التوزيعو 

لـة الجزائريـة لالقتصـاد المج، التجـارة االلكترونيـةيـة فـي تطـوير دور النقـود االلكترون  ،عافيـة الرشـيد   بوأ .2
 م.2014لجزائر ا ، والمالية

 م .2005، االمارات العلوم دار  ، الشارقة، النقود االلكترونية من منظور اسالمي ، نالوحيدى حس .3
االكاديميــة الليبيــة ، رســالة ماجسـتير، سـع فــي تقــديم الخـدمات االلكترونيــةمعوقــات التو  ، جميلـة ابــراهيم .4

 م .2020
 م .2021 ، يبيةاالكاديمية الل، التجارة االلكترونية، قرين سالمة ابو .5
ــافي .6  ى،الطبعـــة االولـــ ، لكتـــاب المؤسســـة الحديثـــة ل، المصـــارف االلكترونيـــة ، العزيـــر نـــادر عبـــد  ، شـ

 م 2017 ، طرابلس لبنان
مركـــز  ، عمـــل الخريجـــات فـــي المملكـــةونيـــة وفـــرص لتجـــارة االلكتر ا، ســـمر بـــن محمـــد عمـــر ،الســـقاف .7

 م.2008الدراسات االستراتيجية 
العـــالم  إلـــىمـــع االشـــارة  -هميـــة التجـــارة االلكترونيـــة فـــي اقتصـــاد المعرفـــةأ دور و  ، حكيمـــة ، بـــن وارث  .8

م 2008الجزائـر  ، أم البواقي-المركز الجامعي العربي بن مهيدي ،  اله ماجستير منشورةرس  ،  العربي
. 

 -:االقتصادية ا : التقارير والنشراتثاني
 .2016، لعام البنك الدولياالتحاد االوروبي و تقارير  -1
 .2017لعام ، العربي للتجارة االلكترونيةاالتحاد  -2
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 "والمعوقات التحديات "ائحة كورونا ظل  جالتعليم اإللكتروني في دور 
 . البرهمي جبريل انتصار /د 

 "ليبيا" طرابلس  الطبية والتقنيات  العلوم كلية
 :الملخص

 التغيرات   هذه  وتفاقمت   مثيال،  الحديث   البشرية  تاريخ  لها  يشهد   لم  بيئية  تغيرات   م2019  العام  نهاية  شهدت       
 اليوم   العالمي  االتجاه  أن  كما  الكورونا،  جائحة  بعام  تقبالً مس  سيعرف  الذي  العام  هذا.  م2020  العام  بمجيء

 بأهميتها   إيمانا  التقني،  المجال  في  والمتالحقة  السريعة  للتطورات   مواكبا  يأتي  المعلومات   تكنولوجيا  نحو
  أهمية   على  التعرف  الحالي  البحث   هدف  التعليم،  أهداف  يحقق  بما  المتنوعة  وتطبيقاتها  مزاياها  من  واالستفادة
 العملية   في  دمجها  وطرق   االلكتروني  التعليم  وسائل  وأدوات   والمعوقات   والتحديات   والمراحل  المعلومات   تكنولوجيا
  التجارب   مع  بالمقارنة  الليبية  والتجربة   االلكتروني  التعليم  تفعيل  تواجه  التي   الصعوبات   أهم  وتحديد   التعليمية 
 هذه الورقة البحثية   اهميه   وتتجلي.  كورونا  فيروس  نتشارا   ظل  في  االلكتروني   التعليم  تفعيل  مجال  في  العالمية

  في   الفيروس  انتشار  من  التقليل   الي  العالم  دول  جميع  فيه  اضطرت   الذي  الوقت   في  نفسه  عالموضو   في
.  المتاحة  وسائله  بجميع  بعد   عن  التعليم  باعتماد   العليا  والمعاهد   الجامعات   او  االساسية  التعليمية  المؤسسات 

 انه   حيث   العلمي  البحث   في  المتبعة  العلمية  المناهج  كأحد   الوصفي  المنهج  علي  ية البحث  ورقة  ه الهذ   ت اعتمد 
 اإللكتروني   التعليم  دور  في  يتمثل  الي  محاور  ثالثة  الي  ية البحثالورقة      ت قسم  حيث   البحث   محل  الظاهرة  يالئم

  كورونا   جائحة  مع  ليبيا  تجربة  يااللكترون  التعليم  وتحديات   الصعوبات   تطور  مراحل  ومقوماته  واهدافه  واهميته
  جائحة    ظل  في   اإللكتروني  التعليم   دور  ما   فيالورقة      مشكله  وتبلورت   ،  لها  الالزمة  والتدابير(  19  كوفيد )

 والمعوقات؟ والتحديات   كورونا
  بية اللي  الجامعات   في  وكاملة  شاملة  دراسة  يتطلب   ليبيا  في  اإللكتروني  التعليم  اليالورقة البحثية    ت توصل  وقد 

  العملية   وخبراتهم   واالجتماعية  المالية  وأوضاعهم  الديموغرافية   ومعلوماتهم   الجامعات   لهذه  المنتسبين  عدد   لمعرفة
  ختم   وقد   م 2009  عام  منذ   انطلق   حيث   ليبيا   في   االلكتروني  بالتعليم  االهتمام   في  جادة   محاوالت   هناك  ان   كما

 التقنيات   باعتماد   المناهج  برمجيات   إدخال  لىع  العمل  اهمها  من  التوصيات   من   مجموعة  بتقديمالورقة  
 العالمية   الشركات   استقطاب   كذلك  االصلية  البرامج  لشراء  مالية  موارد   وتخصيص   الحديثة  اإللكترونية

 . إلكترونية مقررات  وتطوير إعداد  مجال في خبراتها من االستفادة بهدف معها والتعاقد  المتخصصة

 .والمعوقات  التحديات  ، كترونياإلل التعليم دور :المفتاحية الكلمات
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 ة: ـــــــالمقدم

 التغيرات   هذه  وتفاقمت   مثيال،  الحديث   البشرية  تاريخ  لها  يشهد  لم  بيئية  تغيرات   م2019  العام  نهاية  شهدت       
  القارات   عبرت   التي  الجائحة  تلك  الكورونا،  جائحة  بعام  مستقبالً   سيعرف  الذي  العام  هذا.  م2020  العام  بمجيء
 لها   واحتارت   ،الغني  وال  الفقير  ال  منها  يستثن  ولم  ،   ومغاربها  األرض   مشارق   في  وضربت   طات والمحي

  موضوع   الجائحة  هذه  وصارت   العلماء،  بها  وانشغل  العالم،  بلدان  بين  للقياس  معياراً   وأصبحت   بل  الحكومات،
 مساراتها   تالفاخ  على  لبحثيةا  والمراكز  الجامعات   به   تهتم  العلمي  البحث   مجاالت   من  ومجاالً   بحث 

  مستقبل   أجل  من   االستراتيجيات   بناء  في  والمساهمة  الحلول  مس لتلتَ   محاوالت   في  ومستوياتها  وتخصصاتها
 . مستقر بشرية وحياة واالوبئة االمراض  من آمنة وبيئة أفضل

ولية الد   التداخالت كبيرة منها    ( في وقت تمر به ليبيا تحت ضغوط19وقد انتشرت جائحة كورونا )كوفيد        
واالنقسام السياسي التي ادت نتائجه الي حرب طاحنة ونزاعات مسلحة بين االخوة الليبيين ، مما نتج   الخارجية

عنه ازمة سياسية وزيادة حدة المطالب بالتغيير، وظهور العديد من الصعوبات والتحديات االجتماعية والنفسية  
ل الحرب وعدم االستقرار السياسي واالمني  الفيروس في ظ والتعليمية ، وزاد تخوف االسر الليبية من انتشار هذا

 ( 1) ونزوح العديد من االسر الليبية من مناطق االشتباكات المسلحة

 * م 2021 8-8 السبت، المستجد كورونا بفيروس المتعلقة الحاالت  أعداد     

 العينات  عدد

7,809 

 جديدة  إصابات

2001  ------ 25.6% 

 جديدة  شفاء حاالت

1,103 

 الوفيات  أخر

31 

 التراكمي  اإلجمالي

269,847 

 النشطة الحاالت

65,859 

 المتعافين  إجمالي

200,238 

 الوفيات  إجمالي

3,750 

 
 كورونا لمرض الوبائي الوضع
 العامة   الصحة  تعزيز  في  كبير  بشكل  تساهم  والتي  المتخصصة  المراكز  من  األمراض   لمكافحة  الوطني  المركز

 إيجاد   على  القدرة  تعزيز  خالل  من  األمراض   مكافحة  بمجال   يتعلق   فيما  وخاصة  ين للمواطن  الصحية  والحماية
 الصحة   ومنظمة  بالعالم  له  المناظرة   المتخصصة  المراكز  مع  بالتعاون   ومكافحتها  منها   للوقاية  العلمية  الطرق 

 .  العالقة ذات  الدولية والمؤسسات  والمنظمات  العالمية
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عالن  ال التي ستم ا  ، بحث اكيد بكون هناك حاالت في الزيادة او النقصانتم تسليم الورقة بعد هذا لتاريخ بيومة واحد2021-8-8بنفس التاريخ  ة كانت  ئي*هذه االحصا

 عنها من المركز الوطني لمكافحة االمراض.

 

 المصدر: المركز الوطني لمكافحة االمراض: 

 بلديات   في  كورونا  فيروس  ضد   طعيمللت  االستثنائية  الحملة   م2021  يوليو  24  السبت   اليوم  صباح  انطلقت 
  المواطنين   كل  الحملة  هذه  تستهدف  حيث   األخيرة  اآلونة  في  اإلصابة   مؤشر   الرتفاع  نظرا  وذلك  الكبرى   طرابلس

  أربعين   األولى  المرحلة  في  الحملة  تستهدف  كما  كورونا  فيروس  انتشار  من  للحد   طرابلس  بلديات   في  والمقيمين
 .  أولى كمرحلة جرعة ألف

 حيث   دلتا،  المتحورة  بصيغته  كورونا  فيروس  إصابات   في  ملحوظة  زيادة  ليبيا  تشهد ل الجدول السابق  من خال
)   صباحا   السادسة  وحتى   مساء  السادسة   من  جزئي  تجوال  حظر  فرض ،  المسجلة  الجديدة  اإلصابات   عدد   فاق

 . كورونا لفيروس يدةالجد  الموجة لمواجهة وذلك مدن من الصحة وزارة تحدده لما  وفقا ،( المحلي بالتوقيت 
 لمخاطر   األطفال  يعرض   المدارس  إغالق  إن  .األطفال  على  للغاية  سلبية  نتائج  إلى  المدارس  إغالق  يؤدي   قد 

 طويلة   سلبية  آثار   مع  التعلم   في   كبيرة  خسائر  من   األطفال   عانى   كلما  المدارس،  إغالق  أمد   طال  وكلما.  متعددة
  االجتماعي   وتبعا.  وصحتهم  المستقبلي  وضعهم  أو   إعاقتهمو   وجنسهم  لسنهم   دخلهم  على  ذلك  في  بما   األمد،

 ومن   الطويل،  اإلغالق  بعد   المدرسة  إلى)   المراهقين  وخاصة    األطفال  من  كثيرون   يعود   ال  واالقتصادي،
 المدارس   على  يعتمدون   األطفال  أن   ذلك،  إلى  أضف.  تعليمهم   في   دائم  نقص   من  منهم  الكثير   يعاني   أن   المتوقع

 .الصحية والخدمات  واالجتماعي النفسي والدعم ةالتغذي مجاالت  في
 المجال   في  والمتالحقة  السريعة  للتطورات   مواكبا  يأتي  المعلومات   تكنولوجيا  نحو  اليوم  العالمي  االتجاه  أن  كما 

 بالعملية   ويرتقي  ،  التعليم  أهداف  يحقق  بما  المتنوعة  وتطبيقاتها  مزاياها  من  واالستفادة  بأهميتها  إيمانا  التقني،
  مؤهلة   تعليمية  مخرجات   إلي  للوصول  ،  الجودة  معايير  وفق   التنافس  مستويات   إلي  االجتماعية   للخدمة  لتعليميةا

 ات العلمية. تخصصجميع ال في الرقمي للعالم
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 الصحة   تعزيز  في  كبير  بشكل  تساهم  والتي  المتخصصة  المراكز  من  "ليبيا"    األمراض   لمكافحة  الوطني  المركز
 على   القدرة  تعزيز  خالل  من  األمراض   مكافحة  بمجال  يتعلق   فيما  وخاصة  للمواطنين  يةالصح  والحماية  العامة
 ومنظمة   بالعالم  له  المناظرة  المتخصصة  المراكز  مع  بالتعاون   ومكافحتها  منها  للوقاية  العلمية  الطرق   إيجاد 

 العالقة ذات  الدولية والمؤسسات   والمنظمات  العالمية الصحة
        

 انب المنهجي للبحث المحور االول: الج
 مشكلة البحث:   

اغالق         الي  ادي  مما   ، العالم  في  التعليمية  االنظمة  اغلب  كورونا   فيروس   جائحة  تأثير  طال  لقد 
مارس   وفي   ، العالم  دول  واسع  نطاق  علي  والمعاهد  والجامعات  التعليمية  اغلب    2020المؤسسات  اعلنت 

اكثر من   المراحل، حدولة اغالق مدار   73الحكومات في  التعليمية بجميع  اكثر من سها ومؤسساتها  فبح  يث 
 10مليون متعلم علي مستوي العالم في بيتوهم، وذلك حسب بيانات الصادرة من منظمة اليونسكو في    421

 وبذلك ترك حارج المدرسة واحد من كل خمسة طالب علي مستوي العالم. 2020مارس 
 السريع،   االتصال  يسرت   قد   الهائل   التقني  والتطور  االتصال  و  معلومات ال  تكنولوجيا  ثورة  أن  بالذكر  الجدير  و 

 المعلومات   تكنولوجيا  أن  سيما  وال  متعددة،  مصادر  من  والمتنوعة  الوفيرة  المعلومات   علي  الحصول  يسرت   كما
  ومات المعل  وعصر  ،  له  مثيل  ال  التقني  واالرتقاء  للنمو  معدالت   تحقق  فإنها   ناشئة  صناعة  كونها  رغم  واالتصال

  التعليمي   أداؤنا  يعتمد   سوف  فيها  والتوسع  التكنولوجيا   استخدام   زيادة  ومع  الضخم،  المؤسسي  العلم  عصر  هو
  تعليم   نظام  في  وإدماجها  واالتصال  المعلومات   تكنولوجيا  إمكانيات   استخدام  على  قدرتنا  مدى  على  بعيد   حد   إلي

 (2) .عصريا  تعليما وجعله وتحديثه بجميع مراحله
  آليات   استخدام  فيه  ويتم  للمتعلم،  المعلومة  إيصال  في  التعليم  أساليب   من  أسلوب   االلكتروني  التعليم   عد ي        
 بحث   وآليات   ورسوميات   وصورة  صوت   من  المتعددة  ووسائطه   وشبكاته  آلي  حاسب   من  الحديثة  االتصال
  كبيرة،   حلار م  المتقدمة  الدول  ه في  وقطعت   العالم،  في  بالغ  باهتمام  اإللكتروني  التعليم   حظي  ،إلكترونية  ومكتبات 

 التعليم   لقطاع  كان  كثيرة  حياتية  مجاالت   على  كورونا  وباء   تأثير  ظل  وفي  بعد،  عن   للتعلم  فرصا  يتيح  ألّنه
 الوباء،   انتشار  من  للحد  والجامعات   المدارس   في  دروسهم  مزاولة  عن  والطلبة  التالمذة  انقطع  إذ   منها  نصيب 
 االهتمام   أتي، يالصحي  الحجر  ازم  والت   الّتجول  حظر  فرض   نتيجة  اّلرقمي  التعليم  تطبيق  األمثل  الحل  فصار
 رفع   على  لقدرته  ذلك  الدول،  لسياسة  التنمية  خطط  أولويات   في  بخاصة  العالي  والتعليم  عام  بوجه  التعليم  بقطاع
  العالمي،   العلمي  التطور  لمواكبة  والمهارات   والمعلومات   بالمعارف  العلم  وطالب   المتعلمين   وتحصين  الكفاءة

  في   التفكير  ليتحول  التربوية،  للمؤسسات   إغالق  تم  العالم  أنحاء  في  الوباء   وانتشار  كورونا  جائحة  ظهور  وبعد 
  الوصية   الوزارات   من  محاولة  في  بعد   عن  يتم  تعليم  وهو  اإللكتروني،  التعليم  على  االهتمام   وتركيز  البديل  الحل
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 المعلومات   تكنولوجيا وألن  مجتمعية   ضرورة   باعتباره  وحمايته   يم التعل   استمرارية  على   وإلبقاء   الوضع  على  السيطرة
 الحياتية   مهاراتهم  تحسين  من  المتعلمين  لتمكين  التعليمية  والجودة  المعرفة  إلى  للوصول  المجال  فتح  واإلنترنت 

 وتطبيقات  وأنظمة برامج من. اإللكتروني التعليم  قدمها التي المزايا من  واالستفادة والعلمية والمهنية
  األوبئة   وانتشار  األزمات،  وقت  في  وخصوصا  ملحة،  ضرورة  أصبح  بعد   عن  التعليم   ّأن  فيه  شك  ال  مما

  من   كثير  على  االطالعو   والويب   المعلومات   أنظمة  خالل  من  االجتماعي  التباعد   تتطلب   التي  والفيروسات 
 حاالت   صنعته   ذيال  العجز  يغطي  موازي   بتعليم  دعمه  المؤكد   من  فبات   والمواقع  سات ار   والد   الصفحات 

  طريق   عن  التعليمية  والعملية  المعلم  من  المتعلم  لتقريب   جاهدة  سعت ليبيا    في  التعليمة  والمنظومة  .الطوارئ 
 . تطبيقه وإلزامية اإللكتروني التعليم فلسفة ترسيخ تحاول للتدريس وطرائق استراتيجيات  خالل من الرقمي، التعليم

  2009"التعليم  في  التكنولوجيا  أفاق"  شعار  تحت   االلكتروني  لتعليمل  الثاني  السنوي   المؤتمر  توصيات   وتظهر"
 االستخدام   ضرورة  على  والتأكيد   التعليمي،  المجال  في  التقنية   والوسائل  األدوات  أحدث   دمج  على  العمل  بقطر،
 ( 3) ."  التعليمية العملية لتعزيز ،وذلك التكنولوجيا لهذه الفعال

ا تطبيق  عن  انجزت  التي  المكاسب  في  ورغم  تدور  االسئلة  من  الكثير  فان  تعليمي  كبديل  االلكتروني  لتعليم 
ماهي التحديات التي اذهان المتخصصين والمربين خول فعالية التعليم االلكتروني كبديل للتعليم التقليدي وعليه  

ل فترة تعليق  االلكتروني باإلضافة الي تجربة الحكومة الليبية وماذا انتهجت خالتواجه ليبيا للتحول الي التعليم  
 الدراسة؟

 : طرح السؤال التالي وعليه جاءت مشكلة البحث لت
 والمعوقات؟ والتحديات   كورونا جائحة  ظل في اإللكتروني التعليم دور ما

 : البحث  اهمية 
فيه   اضطرت  الذي  الوقت  في  نفسه  الموضوع  في اهمية  الفيروس  انتشار  من  التقليل  الي  العالم  دول  جميع 

  إن   .مية االساسية او الجامعات والمعاهد العليا باعتماد التعليم عن بعد بجميع وسائله المتاحةالمؤسسات التعلي
  االهتمام   .المختلفة  المعرفة  مجاالت   مختلف  في  العلمية  الساحة  على  نفسه   يفرض   المعلومات   تكنولوجيا  استخدام
  في   الخطوات   نفس  بتتبع  الليبية،   معات لجاا  اهتمام  علينا  يحتم  العالمية  الجامعات   داخل  بالتكنولوجيا  المتزايد 

 . العلمية المعرفة وسائل تطوير  سبيل
 اهداف البحث: 

و   المعلومات   تكنولوجيا   أهمية  على  التعرف   االلكتروني   التعليم  وسائل  أدواتو   والمعوقات   التحديات والمراحل 
 . التعليمية العملية في دمجهاوطرق 
التجربة الليبية بالمقارنة مع التجارب  و   االلكتروني   التعليمتفعيل    تواجه  التي  الصعوبات   أهم  تحديد علي      التعرف

 العالمية في مجال تفعيل التعليم االلكتروني في ظل انتشار فيروس كورونا. 
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من   مجموعة  الي  التوصل  مناسبة  محاولة  حلول  ايجاد  علي  القرار  متخذي  تساعد  التي  والتوصيات  النتائج 
 تواجه استخدام وتفعيل التعليم اإللكتروني في مؤسسات التعليمية في ليبيا. لتجاوز الصعوبات والتحديات التي 

 : تساؤالت البحث 
 ؟  التعليمية العملية في دمجها ؟ وماهي التحديات والمعوقات ، واليات التعليم االلكتروني   ما أهمية

  تفعيل   مجال  في  العالمية  التجارب   مع  بالمقارنة  الليبية  التجربة  االلكتروني  التعليم  تواجه  التي  الصعوبات   ما
 كورونا؟  فيروس انتشار ظل  في االلكتروني التعليم

  التي   والتحديات   الصعوبات   لتجاوز   مناسبة  حلول  ايجاد   علي  القرار  متخذي  تساعد   التي  والتوصيات   النتائجما  
 ؟ ليبيا  في التعليمية مؤسسات  في اإللكتروني التعليم وتفعيل استخدام تواجه
 : البحث حدود
 :اآلتي في البحث  حدود  تتمثل

 ، ( والمعوقات   والتحديات    كورونا  جائحة   ظل  في  اإللكتروني  التعليم  دور)  موضوع  تحليل   :  الموضوعية  الحدود 
  األكاديمي   األداء  بمستوى   لالرتقاء  استثماره  وحدود   العلمي  البحث   في  تطبيقاته  حول  يةالبحثه الورقة  هذ   وسيركز

 .العلمي المردود تطور في والمساهمة
 . م2021-2022  العام خالل  يةالبحث ه الورقةهذ  ت أجري  :الزمانية الحدود 

 وصفي "  البحث   نوعية  ان  باعتبار   التحليلي  الوصفي  المنهج   توظيف  سيتم:  البحث   منهج   :البحث   منهجية
 وسبل   الواقع  مفردات   قراءة  يحاول  والذي  إجرائه  من  المتوخى  والهدف   البحث   هذا  طبيعة  إلى  بالنظر  "تحليلي

  وهو   الوصفي  منهج  فإن  ؛اإللكتروني    التعليم  وتطور  تحسن  شانها  من  التي  والخطط  البرامج  أهم  علي  تعرفال
  عن   والبيانات   الحقائق  جمع  إلى  يهدف  الذي  هو"  الوصفي  فالمنهج  المعطى  عبد   محمد   الباسط  عبد   عرفه  كما

 ( 4) "كافا تفسيرا الحقائق هذه تفسير محاولة مع معين موقف أو ظاهرة
   :اهيمالمف

 تعريف التعليم االلكتروني: 
 وتفاعل   وتمارين  شروحات   من   يتضمنه  ما  مع  التعليمي  المحتوى   تقديم: "بأنه  (م2003)  العريفي  يوسف  يعرفه

 أو  اآللي  الحاسب   في  مخزونة  متقدمة  برامج  بواسطة  بعد   عن  أو  الفصل  في  شاملة  أو  جزئية  بصورة  ومتابعة
 .(5) "اإلنترنت  شبكة عبر

 وفقا  للمتعلمين  يقدم  بعد،  عن  للتعليم  تفاعلي  نظام"    بأنه  اإللكتروني  التعلم  "2005  الحميد   عبد   محمد   ويعرف
  اإلنترنت،  بواسطة وتوصيلها المقررات  بناء تستهدف متكاملة إلكترونية بيئة على ويعتمد  On demand للطلب 

 ( 6) .اوتقويمه  والعمليات  المصادر وإدارة االختبارات، وتنظيم والتوجيه واإلرشاد 
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  الحيوانات   تصبي  التي  كورونا  فيروسي  ساللة  من  هو(  19  كوفيد )  اسم  الباحثون   عليه  اطلق  :  كورونا  فيروس
 . االنسان الي االحيان بعض  في نتثقل ان يمكن ولكنها عادة
  .الفيروس اهذ   يسببه الذي المرض  علي(  19 كوفيد )اسم 2020 فبراير في العالمية الصحة منظمة اطلقت  وقد 

 أحد   لتفشي  كمسبب (  2  كوف  سارز)  2  كورونا  الوخيمة  الحادة  التنفسية  المتالزمة  فيروس   يسمى  جديد   فيروس
 كوفيد ) 2019 كورونا فيروس مرض : عنه  الناتج المرض   ويسمى. 2019 سنة الصين في بدأت  التي األمراض 

19) (7 ) 
  فمعظم ",  اإللكتروني  تعليمال"  مصطلح   جوانب   جميع  ي غطي  شامل  مفهوم  تحديد   حول  كامل  اتفاق  اي  يوجد   لم

  طبيعة   حسب   مختلفة  زاوية  من  االلكتروني  للتعليم  منها  كل  نظرت   بتعريفه  اهتمت   التي   واالجتهادات   المحاوالت 
 ليبيا   في  اإللكتروني  التعليم  ولحداثة   التعليم  في  المتاحة  اإلمكانات   على  وبناء  والغرض   والتخصص   االهتمام

 متعددة  تفاعلية  تعّلمية  /تعليمية  بيئة  في  التعليمية  الخبرات   لتقديم  وسيلة:  بأنه اإللكتروني  التعليم  نعرف  أن   يمكننا
 الفصول   جدران  داخل  والتعلم  التعليم  عملية  وتجاوز  االنترنت؛  وشبكات   المتعددة  وتطبيقاته  الحاسوب   على  تعتمد 

 . متزامن غير  أو امنمتز  بشكل سواء وقت  أي في المتعلم  ولمساعدة لدعم للمعلم الفرصة اتاحة مع الدراسية

  على   ويغلب   االلكتروني  التعليم  لمفهوم  شامل  مصطلح  تحديد   مسألة  حول  ينتهي  ال  وقد   علمي  جدل  هناك  مازال
  النواحي   في  فالمتخصصون     واهتمامه  تخصصه  زاوية   على   فريق  كل  تركيز   المجال  هذا  في   االجتهادات   معظم
  علماء   ويركز.  التربوية  والعالقات   التعليمية   باآلثار   التربويون   هتمي  بينما  والبرامج،  باألجهزة  يهتمون   والتقنية   الفنية 

 وتكوين   ببناء  وإيجاباً   سلباً   ارتباطها   ومدى  التعليم  بيئة  في  التقنيات   هذه  تأثير  على  النفس  وعلماء  االجتماع
 فروع   ضمن  ياً تجار   نشاطاً   أكان  سواءً   النشاط  هذا  من  المتوقع   بالعائد   األعمال  رجال  يهتم  كما  المدرسة،  مجتمع
 .ممكنة كلفة بأقل جديدة  مهارة إلكسابهم الموظفين وتعليم لتدريب  جديد  كأسلوب  أو االلكترونية التجارة
  تحقيق   دون   والتحول  للتنمية  المثالي  النموذج  عن  االنحراف  إلى  تؤدي  التي  العوامل  بأنها  المعوقات  وعرفت

 (8).   إليها يسعى التي األهداف
  تقف   التي  اإلنسانية  االحتياجات   إشباع  أمام  حائال  تقف  مشكالت   باعتبارها  المعوقات   حدد ومن هنا يمكن ان ت

 . النجاح أو الحركة أو ,  الفعل وتمنع الطريق في
 المحور الثاني:

 : االلكتروني التعليم  أهمية
  تقتصر   وال  عالمجتم  شرائح  معظم   تربية  على  قدرة  األكثر  التعليم  نمط  هو  االلكتروني  التعليم  أو  بعد   عن  التعليم

 لوثيقة   ا  الصلة  ذات   والمهارات   واالتجاهات   المعارف  واكتسابهم   المجتمع  أفراد   من  محددة  فئات   أو  فئة  على
 حاجات  بتلبية  ارتباطه إلى وجودة في يستند  بعد   عن  التعليم فان ولهذا بحاجاتهم
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  الثقافية   أشكالها  بكافة  تنميةبال  محالة  ال  مقترن (    بعد   عن   التعليم)    االلكتروني  فالتعليم   وأفراده  المجتمع
  العصر   تكنولوجيا  مع  يتواكب (    االلكتروني  التعليم  )  بعد   عن  التعليم   وان  السيما  واالقتصادية  واالجتماعية 

  فضالً   والمعلومات   المعرفة  نقل   عملية  في  الصناعية   واألقمار  واالنترنت   التلفزيون   كاستخدام  التعليم  في  الحديث 
 في   التوسع   إمكانية  على  بالنتيجة  يشجع  مما  والبحوث   والمجالت   بالكتب   لمطبوعةا  المصادر   على  اعتماده  على
 المجتمع  فئات  لكل فائدته  وتعميم التعليم من النوع هذا

 والتدريب   التعلم   ماهية   عن  واضحه   ورؤيه  صوره  تكوين  الضروري   ومن  التعليمة   العملية   في  الحديثة   لوسائلا
 باستخدام   وتدريبيه  تعليمية  برامج  ويقدم  بعد   عن  التعلم  وسائل  اهم  من  فهو.  التعليم  تطور  في  واهميته  االلكتروني

 يخدم   حيث   المعلم  بمساعدة  او   الذاتي  التعلم  مبدا  باعتماد   سواء  الحديثة  واالتصاالت   التكنولوجيا  وادوات   وسائل
  والقدرة   يالجامع  عليمالت  مرحلة  في  للتعلم  الطالب   ويؤهل  الذاتي  للتعلم  أوسع  مجاالً   له  يقدم  انه  حيث   من  الطالب 

 . الصفية للبيئة والتشويق األثارة ويضيف التكنولوجيا عصر في للعمل التكيف على
  عن   مختلفة  وهي  «الرقمية  أو  المعلوماتية  الثقافة»  تسميتها  يمكن  جديدة  ثقافة  اإللكتروني  التعليم  يوفر      
  حين   في  المعرفة  معالجة  على  الجديدة  الثقافة  ذهه  تركز  حيث   ،«المطبوعة  الثقافة»  يسمى   ما  أو  التقليدية  الثقافة
  عن   تعلمه   في  التحكم   المتعلم  يستطيع   الجديدة  الثقافة   هذه  خالل   ومن.  المعرفة  إنتاج   على   التقليدية   الثقافة   تركز

  تقوم   التي  األساس  هو  وهذا.  إلكترونياً   المتوفرة  األخرى   البيئات   مع  يتفاعل  عندما  به  الخاص   عالمه  بناء  طريق
  ومشرف   موجه  المعلم  يصبح  حين  في  التعـلم  عمـلية  في  الثقل  مركـز  المتعـلم  يصبح  حيث   البنائية،  النظرية  عليه

 ( 9) .التعلم لعمليات  ومنظم
 : اإللكتروني التعليم  تطور مراحل 

, الحاسوب   انتشار  قبل  تقليدا  التعليم  كان  حيث   التقليدي  المعلم  عصر  ،1983  عام  قبل  ما  :االولى  المرحلة
 . محدد  دراسي جدول حسب  التدريس  قاعة في والطالب  المعلم بين التواصل تمي  بحيث 

 مثل   تشغيل  انظمة  باستخدام  تميزت   وقد  المتعددة  الوسائط  عصر  ،1993  -1984  عام  من  :الثانية  المرحلة
 . التعليم لتطوير رئيسة كأدوات  ذلك شابة وما نطةغالمم واالقراص  والماكنتوش الويندوز
 وبرامج   اإللكتروني  البريد   ظهور  ثم  للمعلومات   العالمية  الشبكة  ظهور  ،2000  –  1993  :الثالثة  المرحلة

 . الفيديو لعرض  كترونيةلاال
  المتعددة   الوسائط  في  العرض   طرق   تطورت   حيث   لإلنترنت   الثاني   الجيل  بعدها،  وما   2001  :الرابعة  المرحلة

 للمعلومات،   العالمية  للشبكة  الثاني  الجيل  هذا  في  كبيراً   تطوراً   شهدت   التي  اإللكترونية  المواقع  داخل  وخصوصاً 
  وسائل   استخدام  منذ   اإللكتروني  التعلم  مفهوم  انتشر  وقد .  تقدماً   أكثر  الشبكة  على  المواقع  تصميم  أصبح  حيث 

  الفصلي   التعليم   عمليات   في  المتعددة  الوسائط  واستخدام  التقليدية   الفصول  في  الدروس  إللقاء  اإللكترونية   العرض 
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 مع   والتفاعل  الحضور  للطالب   تتيح  التي  االفتراضية  والفصول   الذكية  المدارس  ببناء  وانتهاء  الذاتي،  موالتعلي
 .التفاعلي والتلفزيون  اإلنترنت  تقنيات  خالل من أخرى  دول  في تقام وندوات  محاضرات 

 :وخصائصه اإللكتروني، التعليم أنواع

 : نوعين إلى اإللكتروني التعليم طرق  تقسيم يمكن
 : Synchronous E-learning المتزامن اإللكتروني تعليمال. 1

 المعلم وجود  فيه يشترط( On-Line e-Learning) التقليدي المباشر اإللكتروني للتعليم  طريقة عن عبارة وهو
 الدروس  تلقي  او  المحادثة  غرف  عبر  والطالب  المعلم  بين   المباشر   النقاش   ألجراء  واحد   وقت   في   الطالب   مع
  وتعد   الفيديو،  او  الصوت   او  النص   طريق  عن  متزامن  بشكل  التواصل  هذا  ويتم.  االفتراضية  لالفصو   خالل  من
 عن  واالستغناء والوقت والجهد  التكلفة وتقليل, فورية راجعة تغذية على الطالب  حصول النظام هذا ايجابيات  اهم

 .الدراسة لمقر الذهاب 
 :Asynchronous E-learningالمتزامن غير  اإللكتروني التعليم.  2

 ، (التقليدي  غير   التعليم)  بعد   عن  بالتعلم   تسميته  يمكن   الذي (  Off-Line Learning)المباشر  غير  التعليم  وهو
 وأولها  أشهرها أخرى  طرق  بعدة التعليمية العملية تتم حيث  لوجه، وجهاً  ألساتذتهم الطالب  مقابلة يتطلب  ال الذي

 ان   اما  المحاضرات   ومحتوى   المحاضرات،  مواعيد   من  كونةم  تدريسه  خطة  خالل  من  وتتم.  بالمراسلة  التعليم
  ثم   التعليمي   الموقع  على  المعلم  يضعها ,  التواصل  طرق   من   وغيرها   متعددة  وسائط  او,  صوت   او,  فيديو  تكون 
  البريد   طريق   عن  المعلم  مع   التواصل  ويتم  الدراسية،  الخطة  تلك  على  ويطلع  الموقع   على  الطالب   يدخل

 .البريدية  مالقوائ او اإللكتروني
  واألماكن   األوقـات   فيه  ينتقي  مخطط  دراسي  برنامج  وفق  حصص   أو  دورات   على  خالله  من  المتعلم  ويحصل

 البريد   :مثل  اإللكتروني،  التعليم  أدوات   و  أساليب   بعض   توظيف  طريق  عن  ظروفه  مع  تتناسب   التي
 (10) (.CD)المدمجة األقراص • ، النقاش مجموعات • ،االلكتروني

 

 : اإللكتروني مالتعل أهداف
 : اآلتي في اإللكتروني التعليم أهداف( اليونسكو) تحدد 
 الجيل  مجتمع  إعداد  بغرض   ثقافية   أسس  على  قائمة  المعلومات   تقنية  من  وقاعدة  تحتية   بنية  إنشاء  في  يسهم

 .والعشرين الحادي القرن  لمتطلبات  الجديد 
  في   يحتاجونها  التي  والمعلومات   المعارف  عن  البحث   في  النفس  على  واالعتماد   االستقاللية  الشباب   إعطاء

  مهارات   تعزيز  على  يساعد   مما  مصداقيتها،  عن  والتساؤل  المعلومات   لنقد   الفرصة  ومنحهم  ودراستهم،  بحوثهم
 . واعية عقالنية شخصيات  وإعداد  لديهم البحث 
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 سلوك  نمو  ومع  عام،  بشكل  التعليم   نظام   مع   والتفاعل  االندماج  على  المحلية  والمجتمعات   األمور   أولياء   تشجيع
  إلى   باإلضافة  الدراسي  وتحصيلهم  أبنائهم  أداء  على  االطالع   خالل  من  وذلك  خاص،  بشكل  أبنائهم  وتعلم

 . ذلك حول المدرسة تصدرها التي والتقارير اإلشعارات 
  حيث   بعد،  عن  والتعلم  المفتوح  التعليم  أهداف  من  تنبع  االلكتروني  التعليم  اهداف  أن   القول  يمكننا  عام  وبشكل

  على   المجتمع  ألفراد   تعليمية  فرص   تقديم   في  يتمثل   بعد   عن  والتعلم  المفتوح  التعليم  جوهر   أن  األدبيات   تؤكد 
  االستثمار   خالل  من  وذلك  تناسبهم،  التي   األزمنة   وفي  المكانية   مواقعهم  واختالف  العمرية   مراحلهم  اختالف

 .الحديثة االتصاالت  لتكنولوجيا األمثل
 االلكتروني  التعليم وعيوب مزايا

 . المناسبين والمكان الزمان اختيار في المرونة
 . اآلخرين مع  التفاعل على الطالب  يحفز
 . التعلم تدعم التي العالقات  ويحسن التواصل يسهل
 اآلخرين  المتعلمين إلى التحدث  من الخوف مثل المشاركة تعيق التي الحواجز إزالة على  يساعد 

 يعكس  مما عالميا، المدارس أطفال المئة منب  24 إلى إال االنترنت  تغطية  التصل
 ( 11) .العميقة الرقمية والفجوة قتصاديةالوا جتماعيةالا  المساواة  عدم حالة

 االلكتروني  التعليم وتحديات الصعوبات
 خاصة  بصفة وليبيا عامة، بصفة العربية الدول في التعليمية نذكر بعض هذه الصعوبات بالمؤسسات 

  من   كبيرة  أعداد   وتوفير  واسعة  شبكات   إنشاء  على  التعليمية  المؤسسات   قدرة   عدم  في   لتتمث  التقنية  التحديات
 سريعة   وبصفة  متعددة  وتحوالت   تطورات   تشهد   واالتصال  اإلعالم  تكنولوجيات   وأن  خاصة,  والمعدات   األجهزة

 . ومستمرة
 قانون يتم من خالله فهم   البد من وضع  .التحديات القانونية وانعدام التشريعات الخاصة بالتعليم االلكتروني

  ، المتعلمين   مصلحة  تحقيق  ضمان   أجل  من  المساءلة  وتعزيز  التعليمي  النظام  لتحسين   المطبق    القانوني   اإلطار
 فيها   يتم  التي  الجوانب   وتحديد   التعليم  حقوق   حماية  بقوانين  الوعي  زيادة  هوالبحثية      الورقة  هذه  أهداف  الن  

  إطار   ضمن  بالتعليم  الحق  لتأكيد   يحتاجونها  التي  األدوات   ببعض   الطلبةو   األمور  أولياء  لتزويد   بالقانون   االلتزام
 .ووطنية دولية قوانين

 بعض   في  سرعتها   ومحدودية  االنترنت   تغطية  وصعوبة  اآللي   الحاسب   أجهزة   ندرة   في  تتمثل:    المادية  المعوقات
 األفراد  بعض   لدى التكلفة ارتفاع إلى باإلضافة المناطق،

 االلكتروني  التعليم تطبيق  آليات  استخدام في الفنيين ندرة لبشرية:ا المعوقات •
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  و   السريع  ندرتها  في  ضعف  فهناك  العربية  البلدان  الي   نظرنا  إذا  المعلومات  لتكنولوجيا   األساسية   البنية
 ور د   يلعب   وهذا  المتقدمة  بالغربية  وسائل  االتصال  في  الدول  بالمقارنة  كفاءتها  وعدم  انتشار  تقنيات   االتصال 

التي    التطبيقات   من  الكثير  انتشار  ضعف  إلى  ويؤدي  العربية   باللغة  االلكتروني  المحتوى   وزيادة  نشر  في  سلبي
 (12) .االلكتروني للتعليم المخصص  العربي المحتوى  حجم من تزيد 

القانونية:   عليمية الت  المشكالت   لمعالجة  التعليم  لبنية  المنظمة  التعليميةالتشريعات  تفعيل  انعدام    التحديات 

 . للواقع مالئمة أكثر  بغيرها والتشريعات  القوانين ك تل  تغيير او تعديل وضرورة
  تنتابها   ال  العملية  لكن  بعد،  عن  التعليم  نشر  عربية  دول  ت حاول  كورونا،  بسبب   والجامعات   المدارس  إغالق  ثرا

  الدراسة   على  القائم  قليديالت  النموذج  في  أصالً   تنجح  لم  تعليمية  أنظمة  عيوب   أيضا  عّرت   بل  وحسب،  العراقيل
 الخليج   ودول  وسوريا  وتونس  والجزائر  واألردن  ومصر  المغرب وقد خاضت هذه التجربة كال من     الفصول  داخل

  تتيح   خاصة  مواقع  عن  معلنة  الدراسي،  الموسم  إنقاذ   لمحاولة   بعد   عن  بالتعليم  استنجدت   بلدان  كلها  ،  وأخرى 
 .الحكومية واإلذاعات  كالقنوات  الجماهيري  اإلعالم بوسائل االستنجاد  عن أو دروسهم، متابعة والطلبة للتالميذ 

  لها،   تجلياَ   إال  االجتماعية  المنصات   على  الشكاوى   ليست   العملية،  لهذه  المتابعين  تراود   كبيرة  شكوكاً   أن  غير
 مناطق ال كل إلى االنترنت  تغطية وصول وعدم السكان من كبير لجزء المعيشية األوضاع ضعف العراقيل وأكبر

  فضالً   التقليدية،  الفصول  في  يجري   بما  شبيه  تفاعل  خلق  على  الجماهيري   اإلعالم  وسائل   قدرة  وعدم  البالد،  في
 التعليم   بمؤشرات   السلم  أسفل  في  غالبها  يقبع  التي  العربية  التعليمية  األنظمة  منها  تعاني  هيكلية  مشاكل  عن

 الوزارات   وحاولت .  بعد   عن  التعليم   نحو  مفاجئ   انتقال  لىع  العربية   البلدان  لتجبر  كورونا  جائحة  وجاءت   الدولية
  التعليم   وزارة  أبرمته  الذي  االتفاق  يأتي  اإلطار   هذا  في  اإللكتروني،  للتعليم   منصات   بخلق   العملية  تسهيل   المعنية

 أعلنت   وقد   التعليمية،  المنصات   إلى  المجاني   الدخول  من   التالميذ   تمكين   ألجل   االنترنت   وشركات   المغربية
  المواد   عدد   وأن  يوميًا،  ألف  600  إلى  وصل  بعد   عن  بالتعليم  الخاصة  الوطنية  البوابة  مستخدمي  عدد   أن  وزارةال

 للمدارس   جزئي  أو  تام  بإغالق  قراراً   اتخذت   دولة  138  اليونيسكو   أحصت   ف،آال  3  بلغ   فيها   المصّورة   الرقمية
  أطفال،   أربعة   كل  بين  أنه  أي   سلبًا،  ثرواتأ  العالم  عبر  وطالب   تلميذ   مليار  1.37  أن  يعني  ما  والمجموعات،

  التعليم   أن   القتناعها  النهائية  االختبارات   بعض   إلغاء  مسبقاً   أعلنت   دول  توجد   كما.  اإلجراءات   بهذه  تأثروا  ثالثة
 (13) .فرنسا فعلت  كما لها بديال يّوفر  أن الصعب  من بعد   عن
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 :االلكتروني التعليموسائل  أدوات
 :يلي ما  أهمها ومن  متعددة، عناصر على االلكتروني لتعليما في األدوات عنصر يشتمل

Hardware  :من وتتألف الصلبة، األجزاء : 
  العشوائية   الذاكرة  –(  الداخلية  الذاكرة  –  الماركة  –  السرعة)  معالج:  التالية  باألدوات   مزود   شخصي  حاسب 
RAM  –   فيديو  كرت    (Resolution- color depth – refresh rate –video memory – 

acceleration –multiple monitor support  )–  شاشة  –  CD- ROM , DVD  –   صوت   كرت  – 
 .  Ports منافذ  – كاميرا – Pointing Device –  فأرة – مفاتيح لوحة –  مودم – ميكرفون 
Server : 

  التدريس   هامم  تتطلبها  التي  االلكتروني  التعليم  متطلبات   من  عدد   الخادم  الكمبيوتر  اختيار  في  يراعى  أن  يجب 
 للخادم   النفاذ   نسبة  –....  فيديو  رسوم،  صوت،  نص،:  المستضافة  الملفات   نوح  -  المحتوى   حجم:  يلي  ما  ومنها

Band Width  –  مثل  الخادم،  ينفذها  أن  يجب   التي  البرامج  -  لديك  المحتوى   تطور  مدى  :Perl Script, 
Java Server Pages, Active Server Program. 

 : االلكتروني التعليم في الشبكات  من أنواع ثالثة يتوافر حيث : Networks الشبكات
  باستخدام   بعضها  مع  وترتبط  طرق،  بعدة  بعضها  مع  تتصل  حاسب   أجهزة  مجموعة  وهي :  LAN  المحلية  الشبكة

 .نجمي أو دائري  بشكل  المرتبطة الشبكات  لربط تستخدم  وهي ،Token Ring  أو ،Ethernet شبكة كرت 
 االتصاالت   شركة  وتقدم   المواقع،  في  المتباعدة  الحاسب   أجهزة   من   لعدد   شبكة  ربط  وهي:  WAN  الواسعة  الشبكة
 .االنترنت  شبكة .ISDN استخدام أو ،T-1 and T-3 telecommunication  باستخدام الشبكة ربط خدمة
 : االلكتروني للتعليم accessing الوصول أدوات
  عن   االلكتروني  للتعليم  الوصول  ويمكن  وسائط،  ومشغل  ،المتصفح  طريق  عن  االلكتروني  للتعليم  الوصول  يمكن
 :التالي النحو على  وهي وسائط ومشغل المتصفح، طريق

 وتحميل   البرامج،  وتشغيل  العرض،  من  ويمكن  لالنترنت   مرسوميه  واجهه  يزود   المتصفح  :  Browser  المتصفح
 . التشفير ودعم الملفات، وإرسال الملفات،

 تشغيل   برنامج  منها  ولكل  األشكال  من  عدد   والنص   والصورة  الصوت   لملفات :  media player  الوسائط  مشغل
:  يلي   ما  الوسائط  مشغالت   ومن  المطلوب   الملف  نمط  لتشغيل   به  مزود   لديك  الحاسب   جهاز  يكون   أن  يجب 

QuickTime Player, Windows Media Player, RealOne Player, Flash Player, Acrobat 
Reader, Authorware, Director, Quest, ToolBook 
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 في   األساسية  األدوات   من  الخادم   يعد   :Server – LMS – LCMS  االلكتروني  التعليم  تزويد  أدوات  -
  إلى   الويب   صفحات   dispatches  يرسل  الذي  البرنامج   بأنه  كبرنامج   السيرفر  ويعرف   االلكتروني،  التعليم 

 . Browser المتصفح
 التزامني  وغير التزامني) الخادم أدوات  – المباشر االتصال أدوات  :مساعدة أدوات

 وتسهيلها   جديدةال  بوسائلبواسطة هذه    التعلم  عملية  دعم من خالل ما تقديم من ادوات البد من توفيرها البد من  
 إليجاد   يسعى  انه  وهذا  النوع من التعليم اال وهو التعليم االلكتروني    والزمان  بالمكان  بالمرونة  تتصف  بحيث 

 وعرض   إحضار  ليس  النظام  هذا  دور  وفعالة  مؤثرة  بطريقة   األدوات   من  مجموعة  فيها  تدمج  تعليمية  بيئة
  طوفان   ظل  وفي  وتقييمها،  المعلومات   هذه  عرض   كيفية   أيضا  بـل  للطلبة  مصادرها  وتيسير  المعلومات 

 نعيشها   التي  المعلومات   ثورة  عن  نتج  والذي   سريعة  بمعدالت   المعرفة  ونمو  المتالحق،  والتغير  المعلومات،
 على   التحديات   من  العديد   لمواجهة  جديدة  تعليمية  ونماذج  أساليب   عن  بالبحث   مطالباً   التعليم  وأصبح  اآلن،

وحاصة نحن نعيش في   التعليمية  المؤسسات   عدد   نقص   مع  التعليم،  على  الطلب   زيادة   منها  العالمي  المستوى 
العالم الي وضع الحلول   التباعد ازمة هذه الحائجة التي من خالل اتجه  البديل كخيار ضروري للحفاظ علي 

 ( 14) الجسدي للمتعلمين والتقليل من انتشار الوباء.

 وكيف تعاملت ليبيا مع هذه االزمة كورونا؟  والتدابير الالزمة لها( 19مع جائحة كورونا )كوفيد  تجربة ليبيا 
 في   اإللكتروني   التعليم  استخدام  ي ف  واضحة  تجربة   لها  تكن  لم  التي  الدول  من  كغيرها  ليبيا  بأن  القول  يمكننا

  على   التقليدي  التعليم  سيطرة  إلى   باإلضافة  الخبرة  وقلة  الدولة  سياسة   في  والمتمثلة  األسباب   من   للعديد   السابق
  وبالرغم   المنال،  بعيد   التعليمية  العملية  في  اإللكتروني  التعليم  استخدام  من  جعل  الذي  األمر  التعليمية  المؤسسات 

  ودراسة   السابقة  الدراسات   تتبع  خالل  من  عامة  بصفة  التعليم   مؤسسات   في  االلكتروني  التعليم  تطبيق  أهمية  من
  التعليم   تطبيق  تواجه  التي  والصعوبات   التحديات   من  العديد   هناك  أن  إال  خاصة،  بصفة   الليبي  الواقع

 أبرز  يلي وفيما ، كورونا جائحة واألزمات   الظروف ظل في خاصا تطبيقها، في الفشل إلي وتؤدي  االلكتروني،
 تطبيق  تواجه  التي والصعوبات  التحديات 

 (15) .الليبية التعليمية المؤسسات  في االلكتروني التعليم
 المعتمدة  والمعايير  التشريعية  البيئة  إلى  باإلضافة  اإللكتروني  التعليم  باستخدام  تسمح  التي  الالئحة  وجود   عدم

 .العالي التعليم وزارة في  اإللكتروني بالتعليم الخاصة
  أسلوب   إلى  التقليدي  التعليم  أسلوب   من  التحول  فكرة  تغير   في  صعوبة  يالقي  والذي  والتوعوي   الفكري   الجانب 

  من   أدنى  مكانة  في  تصنفه  التي  االلكتروني  التعليم  إلى  التقليدية  النظرة  الن  لدى المحاضرين  اإللكتروني  التعلم
 .ومحدودية انتشار الثقافة الرقمية النظامي التعليم
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المتمثلة في تغير   التغير  التغير" وضعف مستوي ادارة  اليدوي "مقاومة  العقلية المتمسكة بالنظام  وتوجيه وجود 
 سلوك االفراد نحو التعليم الرقمي االلكتروني. 

مثل   ليبيا  في  الموجودة  المعلوماتية  التحتية  البنية    إلي   تلقائيا  يؤدي  ألخر  وقت   من  الكهرباء  انقطاعضعف 
   .االلكتروني التعليم برامج في إرباك سبب  الذي االنترنت  شبكة انقطاع

االلكتروني من قبل وزارة التعليم برغم من المحاوالت واالجتهادات التي عدم وجود خطة واضحة المعالم للتعليم  
 .قامت بها بعض الجامعات والمدارس الحكومية والقطاع الحاص 

 معلومات الدولية.ضعف المحتوي الرقمي العربي المعرفي في شبكة ال
المن  علي  واالعتماد  التعليمية  االلكترونية  للمنصات  مالية  موارد  تخصيص  السعة   صات عدم  ذات  المجانية 

االجهزة  المحدودة   توفير  يجعل  مما  المتقدمة  الدول  مع  مقارنة  المحدود  والدخل  الليبي  للمواطن  المادية  القدرة 
 ع.  االلكترونية" الغالية الثمن" ليست متاحة للجمي 

االسعار لخدمات   منافسة تجعل  تكنولوجيا معلوماتية  ثالثة شركات  فبل  السوق من  قدرة  احتكار  االنترنت في 
 الفرد الليبي.

 بعـد   عـن   والتعلـم  اإللكتروني   التعليـم   استراتيجيات   استخدام  ليبيـا  في  التعليميـة   المؤسسـات   مـن  العديـد   ـدأت ب
 جامعـة   في  المثـال،  سـبيل  علـى .  طابهـم  مـع  اتصـال  علـى  للبقـاء  اإلنترنـت   عبـر  األكاديميـة  المنصـات   باستخدام
 التدريـس   هيئـة  وأعضـاء  ب الالطـ  بتشـجيع  للجامعـة  التابـع  والتدريـب   واالستشـارات   البحـوث   مركز  قـام  طرابلس

 علـي   باإلشـراف   المركـز  بـدأ  ـم به  الخاصـة  التدريـس  مهـام  إلكمـال  اإلنترنـت   عبـر  المتاحـة  المـوارد   اسـتخدام   علـى
  هـذه  داخـل  الموجـودة  التطبيقـات استخدام    علـي  التدريـس  هيئـة  وأعضـاء  ب الللط  المطلـوب   التدريـب   برامـج

 وهي كالتالي : بعـد   عـن والتعلـم اإللكتروني التعليـم في تسـاعد  أن يمكـن والتـي المنصـة
  مـع   التواصـل  في  المختلفـة  التطبيقـات   باسـتخدام  بالجامعـة  كليـات   عـدة  مـن  التدريـس  هيئـة   أعضــاء  مــن  عــدد   قــام

كما  مقرراتهـم  الستكمال  الطلبـة   امتحـان   تنفيـذ   في  طرابلـس  –  التربيـة  كليـة  مـع  بالتعـاون   المركـز  قـام  الدراسية 
 .وبرمجيـات  تطبيقـات  ـدةع باستخدام الكليـة طلبـة مـن لعـدد  الدراسـية المقـررات  مـن لعـدد  تجريبـي

  وبتاريـخ   كورسـيرا،  التعليميـة  المنصـة  في  طرابلـس  جامعـة   لبهطـ  تسـجيل  علـى  باإلشـراف  المركـز  قـام
 هيئـة   وعضـو  طالـب (  4344)   حوالـى  طرابلـس  جامعـة  مـن   المنصـة   في  نيالمشـارك  عـدد   كان 2020/7/8

  طرابلـس   لجامعـة  المنتسبين  سـتهابدرا  قـام  التي  التدريسـية  السـاعات   دد وعـ  التدريسـية  المقـررات  عـدد   وبلـغ  تدريـس،
 (16) التوالي، علـى  تدريسـية سـاعة(    30310)   و مقـرر(    32568)  حوالـى المنصـة علـى

( بتعليم  2020-2019( طالب وطالبة السنة الماضية)2000تجربة كلية االقتصاد بجامعة طرابلس في قبول )
 . حدما ناجحة هذه التجربةن عن طريق تطبيق تلغرام وتعبير الي اون الي 
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علي  منها  نذكر  التطبيقات  او  المنصات  من  العديد  بتطبيق  الحاص  بالقطاع  المدارس  من  العديد  قيام  كذلك 
مجاني حيث انظم    "تطبيق كالس"  "، طرابلس، السبعةالحصر "المدرسة الحديثة للتعليم االساسي  سبيل المثال ال

تنزيله عن طريق متجر بالي  500"اليه   المدرسة ويتم  داخل    وسيلة   التطبيق   هذا  يسهل  " طالب وطالبة من 
 ما   كل  و  واالخبار  المستجدات   اخر  عرض   طريق  نع    كبير  بشكل  االمور  اولياء  و  المدرسة  بين  التواصل

,   اليومية  حصصال  وجداول  ,  شهرية  تقارير  و,    المواد   لكل  مدرسية  واجبات   و,    فروض  من  ,  الطالب   يخص 
  ويمكن   .المدرسة  ادارة  و  االمر   ولي  بين   مباشرةً   التواصل  امكانية  مع  ,  الدراسية  الرسوم  على  واالطالع

وقد لقى استحسان من قبل اولياء امور الطلبة    .الخدمة  جودة  لتحسين  اقتراحات   اي  ارسال  التطبيق  لمستخدمي
 .بالمدرسة لبةللط ومفيد  ئعار   بانه تطبيق

 في   التفكير  يحتم  مما   عليه  كان  الذي  نمطه  على  يزال  ال حيث   اشكاليات   عدة  من  ليبيا  في  العالي  عليمالت  ويعاني 
  وصفاً   ليست   هنا   اإللكتروني  فإن   ،"اإللكتروني  التعليم"  عبارة  نقول  وعندما.  العالي  التعليم   لتحديث   بدائل  ايجاد 

  أن   ي مكن  التعليم،  مضامين  من  مضمون   أي  فإن  ذلك  وعلى ".  ألسلوبه"  وصف  هي  بل  التعليم،  هذا"  لمضمون "
 . إلكتروني بأسلوب  ي نّفذ 

  لألسس   ودقيقة  شاملة  مراجعة  إلى  والمعلومات   الكمبيوتر   عصر  يطرحها  التي  الهائلة  التربوية  التحديات   أدت   لقد 
  من   األهم  بل  ذاته،  حد   في  هدفا  المعرفة  تعد   فلم  المعرفة،  تحصيل  هو   يعد   لم  التربية  هدف  إن  حيث   التربوية

 المعلومات   تقنية  ألن   المشكالت   حل  في   وتوظيفها  األصلية  مصادرها   إلى  الوصول  على   القدرة  هو   تحصيلها
 ووسائله   التعليم  اساليب   في  التغيرات   مواكبة  من  البد   كله  لذلك.  المستدامة  التربية  في  بالغ  اثر  لها  واالتصاالت 

  يستلزم   وهذا  المعلومات   عصر  ايجابيات   واكبة وم  اصيلة،  تربوية   فلسفة  ونتبنى  االصالة  نراعى   بحيث   المختلفة
 .عام  بشكل والمجتمع المدرسي المجتمع على ذلك لينعكس المدرسين، فاعلية زيادة

  المدارس   كل  دفعت   إذ   بالكامل  التعليم  قطاع  على  بظاللها(   COVID-19)  كورونا  فيروس  أزمة  ألقت         
  الوضع   هذا,  انتشاره  فرص   من  تقليال  وذلك  والتدريبي  يمي التعل  نشاطها  توقف  إلى  والجامعات   العليا  والمعاهد 

  على   للتقديم  يستعدون   ممن  الطالب   شريحة  وباألخص   القطاع  لهذا  المنتسبين  كل  لدى  كبيرا  قلقا  أثار
 التحول   هذا.  اللحظة  هذه  إلى   عالج  لها  يعرف  ولم  تطول  قد   أزمة  ظل  في  التخرج  ومشاريع   النهائية  االمتحانات 

  والمتمثل   التعليمة  العملية  سير  استئناف  شأنه   من  الذي  البديل   عن  البحث   إلى   التعليمية  سسات المؤ   بمختلف  دفع
 التوقعات   تشير  ليبيا؛  في  التعليمية   العملية  في  دمجه  ضرورة  حول  والجدل  عنه   الحديث   طال   كبديل(    في

 سوق   يد اتز   تترقب   التوقعات   نفإ  وبالتالي  اإللكتروني  التعليم  انتشار  في  سرعت   كورونا  جائحة  ّأن  إلى  المستقبلية
التعلم  وسيزيد   2025    بحلول  اإللكتروني  التعليم التعليم    اعتماد   بمكان  الضرورة  من  وعليه  المحمول  استخدام 

 المناخ المناسب   لتوفير  يتوجب   وعليه  التعليم،  قطاع  في  رسميا  ومعتمدة  هجيةمن  استراتيجية  ليصبح  اإللكتروني
 منه  والهدف  تعليمية مؤهلة  كوادر  توفير  في  القصور  لمواجهة  التحدي  سقف  فعور   بعد،  عن  التعلم  عملية  لتمرير
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 ظل   في  الشبكات   لالشتراك في  الباهظة  للتكلفة  حلول  وإيجاد   عالمية،  بمقاييس  الجودة  وتحقيق  األداء  تحسين
  حمل ت  عن  عاجزة  تقف  الدخل المحدود   أو  اليومي  الدخل  ذات   األسر  يجعل  الذي  عالميا   االقتصاد   نمو  تراجع 

 اإللكتروني  التعليميطلبها  التي المالية األعباء
 األفكار   لترويج  وموقع  التخصصات   مختلف  في  التالميذ   من  العديد   تضم  تعليمية  أداة   بوك  الفيس   يعتبر    

  االجتماعي،   للتواصل  الكتروني  موقع  هو.  للتحوالت   عرضة  األكثر  خصوصا  التالميذ   يعد  حيث   والمعلومات،
 موقع   أي  لوصف  المستخدم  التعبير  أنه  على  االجتماعي  االلكتروني  الموقع  أوبيديا  ويب   موقع  عرف  وقد 

  مع   عالقات   وتكوين  الموقع  ذلك  عبر   علني  بشكل  ونشرها   شخصية  ملفات   إلنشاء   مستخدميه  يخلوا  الكتروني
  مطردة  ةزياد   العالم  شهد  وقد   الشخصية  ملفاتهم  إلى  الدخول  بإمكانهم  يكون   الموقع  نفس  على  آخرين  مشتركين

 ووسائل   التكنولوجية  المستحدثات   أبرز  من  االنترنت   وتعتبر   الشباب   وخاصة  اإلنترنت   مستخدمي  أعداد   في
 أن  كما  المعرفي  للتبادل  ونمطاً   اليومي  للتعامل  أسلوباً   أصبحت   حتى  المعلومات   ثورة  عالم  في  الجديد   اإلعالم

  جذرية   وتغيرات   عميقه  آثار  من  أحدثته  لما  لحديث ا  العصر  معالم   أهم   من  جعلها  الشبكة   لهذه  السريع   االنتشار
  األبعاد   دراسة  على  الباحثين  بعض   ركز  وقد   المباشر  وغير  المباشر  واالتصال  التواصل  وأشكال  أسالب   في

   لألنترنت  التفاعلية
  شبكة   يخلق  اتصالي  كوسيط  قدراتها  واختبار  التقليدية  اإلعالم  وسائل   وبين    تبينها   االختالف  واستكشاف

 ( 17) .واالتصالية المعرفية الناس احتياجات  تشبع ثقافية  جتماعيةا
 وخطي  م 2009 عام  منذ   انطلق  حيث   ليبيا   في  االلكتروني   بالتعليم  االهتمام  في  جادة محاوالت   هناك  ان   ننكر  ال

 التعليم   مشروع)  مسّمى  في  م 2013  سنة  نشاطه  عاود   ثم   م،2011  في  األحداث   اثناء  يتوقف  أن  قبل  خطوات 
 سوفت   ايديوكيشن  جلوبال"  شركة  من  بدعوة  المشروع  حول   عمل  ورش  عدة  نظمت   وقد   ،(ليبيا  في  ترونياإللك
 .للمشروع المنفذة GESL" وير
  الدولية   والمنظمة  ، "سابقا  -العالي   للتعليم   العامة  الشعبية  اللجنة "  بين   تفاهم   مذكرة  على  التوقيع  تم  قد   أنه   ننوه  كما

 لتنفيذ   والمعلومات   االتصاالت   لقطاع  الدولية  للمنظمة  العام  المدير  خالل  من(  سكويوني )  والثقافة  والعلوم  للتربية
 والمعاهد   الجامعية  الكليات   مختلف  ربط  في  المشروع  ويتمثل  والمعلومات،  االتصاالت   لتقنية  الوطني  المشروع

  على   العالي   عليمالت  لقطاع   موسعة  اخرى   شبكة  وتنفيذ   موحدة  معلومات   بشبكة  العالي  التعليم   ومؤسسات   العليا
  لتقنية   الوطني  للمشروع  االساسية  البنية  بتنفيذ   اليونيسكو  منظمة  تقوم  ان  على  المذكرة  ونصت .  ليبيا  مستوى 

 وخطة  وأهدافه  المشروع  عناصر  وتحديد   االحتياجات   وتقييم  والتطوير  التصميم  حيث   من  والمعلومات   االتصاالت 
  إن   على  للمشروع  األولى  الخطوة  لتنفيذ   نهائياً   موعداً   التفاهم  مذكرة  وحددت .  تنفيذه  ومدة  التقديرية  وميزانيته  عمله
  ويتضمن   وتكاليفه،  المشروع  هذا بتصاميم  يتعلق  فيما  ارةالوز   مع  إضافية  ودراسات   مباحثات   بإجراء  المنظمة  تقوم
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 معلومات  ة شبك  على  عالوة  العليا   والمعاهد   الجامعية  الكليات   كافة  تربط   محلية  معلومات   شبكة   تنفيذ   المشروع
  وتقنية   التعليمية   المصادر  ومواقع  الرقمية  المكتبات   وكذلك  ليبيا،  في  العالي   التعليم  مستوى   على  اخرى   موسعة

 ( 18) .المرئي والتعليم االلكتروني التعليم احالل باتجاه والمعلومات  االتصاالت 
 الليبية. من االيجابيات التي ساهمت بها الحكومة 

  قناة   عبر  والثانوي   األساسي  التعليم  لشهادة  التعليمية  الدروس  بث   بدء  الموقتة  لحكومةا  في  التعليم  وزارة  أعلنت 
  واإلعادة   ظهرا،  عشر  الثانية  وتعاد   العلمي،  القسم   الثانوية  الشهادة    لطلبة  المعلومات   وتقنية  الفضائية،  الليبية

 ليال، عشر   الثانية  الساعة الثانية،
 كما  التعليمية،  البرامج  لبث   «األحرار   ليبيا »و  «سالم »  قناتي  مع  وقعت   فاقالو   حكومة  في   التعليم  وزارة   أن  يذكر
 . ب عد  عن التعلم خدمة  لتقديم إلكترونية منصات  تدشين على «الجديد  المدار» شركة مع اتفقت  أنها
 الذي  الدراسة،  تعليق  قرار  بعد   دروسهم  متابعة  على  الطالب   لمساعدة  عدة  إجراءات   ضمن  تأتي  الخطوة  هذه  أن
 . «كورونا» فيروس ضد  والوقائية االحترازية  التدابير كأحد  اءج

 للمشاركة   تلفزيونية  قنوات   عدة  من  طلبات   تلقت   إن  األسود،  مسعودة  التعليمية،  الدروس  إعداد   لجنة  رئيس  وقالت 
  تصوير   عملية  في  المبادرة  القنوات   جميع  مع  ستتعاون   الوزارة  أن  موضحة  التعليمية،  الدروس  وبث   تسجيل  في
 لمدة   الدراسة   تعليق  .الحًقا  الدروس  بث   مواعيد   وجدول  المشاركة  القنوات   عن  اإلعالن  وسيتم  الدروس  ث وب

تاريخ    من  اعتبارا  الجامعية،  و  الثانوية  و  األساسية  مراحلها،  بجميع  التعليمية  المؤسسات   كافة  في  أسبوعين
 ( 19) .المستجد  كورونا فيروس من ايةللوق الحكومة تتخذها إجراءات  حزمة ضمن احترازي  كإجراء المعلن عنه ،

 وتوصياتها:المحور الثالث: خاتمة الورقة 
  ينتشر   كورونا   فيروس   من(   دلتا  متحور(  19  كوفيد )  كورونا   ازمة   العالم  يعيشها   مازال  التي   االزمة   ظل  في

  حالة   الي  ادت   والتي  مرعبة  بصورة   تفشيه   على  القدرة  لديه   وصارت   السابق،   من   معروفا  كان  مما   أكبر  بسرعة
 وكذلك  العالم  في  المراحل  مختلف  علي  التعليم  قطاع  في  الطواري   حالة  اعالن  الي  ادي  مما  والهلع  الذعر   من
  العليا   والمعاهد   والجامعات   المدارس   غلق  جراء  الالزمة  التدابير  اتخاذ   الي  الدول  كباقي   لجات   حيث   ليبيا  في

  التعليم   هو  اال  الحضوري   للتعليم   استعجالي  حضاري   ل كبدي  استعجالية  امور  من  الوزارات   به  قامت  ما   وذلك
  التعليم   وزارة  ،  التعليم  و  التربية  وزارة  مواصلة  هو  ذلك  علي  والدليل  تربوي   خيار  ابدا  يكن  لم  والذي   االلكتروني

  لما   والتخضير  2021-2020  الجامعية  للسنة  جديدة  بروتوكوالت   اعداد   في  التقني  التعليم  وزراه   وكذلك  العالي،
  مستقبلية   لدراسات   التحضر  بل  والموضوعية  الشمولية  المتواضعة  البحثية  الورقة  هذه  تدعي  وال  كورونا،  د بع

 . والحلول  المقترحات  وضع مع موسع  بشكل الموضوع هذا لدراسة
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افكار ومواضيع عن دور البحثية من  الورقة  تقدم في هذه   جائحة    ظل  في  اإللكتروني   التعليم  وبناء علي ما 
 توصلت الباحثة الي مجموعة من االستنتاجات والتوصيات علي النحو االتي:والمعوقات" فقد  تحديات ال  كورونا

 اوال: االستنتاجات:  
  لهذه   المنتسبين  عدد   لمعرفة  الليبية   الجامعات   في  وكاملة   شاملة  دراسة   يتطلب   ليبيا  في  اإللكتروني  التعليم .1

  كما   الجغرافي،  وتوزيعهم  العملية   وخبراتهم  واالجتماعية  ةالمالي   وأوضاعهم  الديموغرافية  ومعلوماتهم  الجامعات 
  دراسات   وجود   لعدم  ونظراً   كامل، شبه  أو   كامالً   انتظاماً   تتطلب   التي  للتخصصات  مفصلة   دراسة  األمر  يتطلب 
 العشر   السنوات   خالل  وخاصة  ليبيا  في  االلكتروني  التعليم   بدور  التنبؤ  يصعب   فإنه   أيدينا  بين  كهذه  مفصلة
 .القادمة

 خطوات   وخطي  م2009  عام   منذ   انطلق  حيث   ليبيا  في  االلكتروني  بالتعليم  االهتمام  في  جادة  محاوالت   هناك .2
  التعليم   مشروع)  مسّمى  في   م2013  سنة  نشاطه  عاود   ثم  م،2011  في  األحداث   اثناء  يتوقف  أن  قبل

 .( ليبيا في اإللكتروني

 لألسس   ودقيقة  شاملة  مراجعة  إلى  لمعلومات وا  الكمبيوتر  عصر  يطرحها  التي  الهائلة  التربوية  التحديات  .3
  األصلية   مصادرها  إلى  الوصول  على  القدرة  المعرفة  تحصيل  هو  يعد   لم  التربية  هدف  إن  حيث   التربوية

 .المشكالت  حل في وتوظيفها

 عمـلية  في  الثقل  مركـز  المتعـلم  يصبح  حيث   البنائية،  النظرية  عليه  تقوم  التي  األساس  هوالتعليم االلكتروني   .4
 .التعلم لعمليات  ومنظم ومشرف موجه المعلم  يصبح حين في التعـلم

 التوصيات ثانيا: 

 ولذلك ليبيا، في العاليوالتعليم  التعليم تحديث يستلزم الواقع فإن الورقة طرحتها التي المفاهيم ضوء في
 : باالتي نوصي

  ليبيا، في( االفتراضي تعليمال) االلكتروني التعليم ومؤسسات  مشاريع لواقع  وشاملة مسحية دراسة إجراء .1
 . أعمالها ورصد 

  معلومات  بشبكة  وربطها  االلكتروني، التعليم  لبرامج األمد  طويل التخطيط على  الليبية الجامعات  حث  .2
 .العالمية المعلومات  بشبكة  بعدها  لترتبط وطنية

 البنية التحتية المعلوماتية.   تدعيمتعزيز ونشر "الثقافة الرقمية االلكترونية"  .3
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وتخصيص موارد مالية لشراء   الحديثة اإللكترونية التقنيات  باعتماد  المناهج برمجيات  إدخال على ملالع .4
 . البرامج االصلية

  القد  بحسب  التعلم مهارات  إكسابهم بغية المداخل متعدد  التعلم برامج من االستفادة على الطالب  تدريب  .5
  كانت  التعليم التي أزمة لمعالجة جديدة الحلول من مجموعة وطرح .الفرّدية والكفاءات  الذاّتية ارت 

 .والتي تأتي في مقدمتها التعليم االلكتروني السابق في التنفيذ  مستحيلة أو صعبة تعتبر

ورد االعتبار للمعلم واالستاذ    التعليم في الحق تعريف وتوسيع المعلمين؛ واستعداد  التدريس مهنة دعم .6
 الجامعي ودعم حقوقه المالية والمعنوية.

 الذكية والفصول االلكتروني، ،الكتاب  االلكترونية السبورة: مثل الحديثة االلكترونية  التقنيات  داماستخ .7
 . المختلفة بأنواعها التعليمية البرمجيات  .االلكتروني  والبريد  االنترنت .

 . العالمات  ورصد   والتصحيح بالتلقين المتعلقة  كاألعمال الروتينية األعمال  من الجامعي األستاذ  تحرير .8

البد علي اعضاء هيئة التدريس بتطوير قدراتهم الذاتية واهتماماتهم بالتكنولوجية المعلوماتية ومواكبة  .9
 التطورات. 

  تشجع بنظم  وتغيرها  والتلقين الحفظ علي والمعتمدة حاليا  القائمة التعليم نظم تطوير   بأهمية  البحثة وصيت .10
 . الطالب  وتفكير عقل واطالق واالبتكار االبداع علي

 . التعليم من النوع هذا لخدمةا بها واالتصال اإلعالم أجهزة مع اون التع .11

 إعداد  مجال في خبراتها من االستفادة بهدف معها والتعاقد  المتخصصة  العالمية الشركات  استقطاب  .12
 . إلكترونية مقررات  وتطوير

 جع: االمر 
  في   الليبية  األسرة  تواجه  لتي ا  والصحية  واالقتصادية  والنفسية   االجتماعية  التحديات   ،  البوسيفي  علي   حميدة .1

  المركز   برلين-المانيا   العربي  الديمقراطي   المركز  ، 11ليبيا،ص /   طرابلس  جامعة (    كوفيد )  كورونا   جائحة  ظل
  كورونا   جائحة  تأثير  كتاب   ،2020  واالقتصادية  والسياسية   االستراتيجية  للدراسات   العربي  الديمقراطي

 . وحلول رؤى  والتعليم االسرة علي) 19كوفيد )

   المكتبة   ،مصر(وعالمية  عربية   تجارب ) التعليم  لتطوير  كمدخل  االلكتروني  التعليم  سالم،  توفيق  محمد  .2
 . 1،ص 2009العصرية،
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  المختار   عمر  بجامعة   ،  التعليمة  العملية  في  التكنولوجيا  الستخدام  مسحية   دراسة  إبراهيم،   العبس  سليمان  وفاء .3
 .5ص ، 2013القاهرة، جامعة  ماجستير، رسالة ليبيا، في

  دار   وأبعاده،  لتقنياته   منهجية  ورؤية   محاولة  االجتماعي   البحث   أسلوب   المعطى،  عبد   محمد   الباسط  عبد  .4
 213ص 1987 ،  اإلسكندرية، -المعرفة

  للتعليم   األولى  الندوة  إلى  مقدمة   عمل  ورقة".  واعدة  وطريقة  رائده  تقنية  اإللكتروني   التعليم."  يوسف  العريفي، .5
 . 6ص . بالرياض  فيصل الملك مدارس(.م4/2003/ 23-21( )هـ1424 صفر21-19)  الفترة خالل اإللكتروني

. الشبكات   عبر  اإللكتروني  التعليم  منظومة  الشبكات،  عبر  اإللكتروني  التعليم  فلسفة.  ،  عبدالحميد   محمد  .6
 .م2005. الكتب  عالم:  القاهرة

7. https://www.mayoclinic.org/ar/diseases 
,  المجتمع   ثقافة  إطار  في  المشاركة   نموذج  االسكندرية,    المحلية  المجتمعات   تنمية,    خاطر  مصطفى  أحمد  .8

 .  87ص  م،  1999, الجامعي المكتب 
9. https://gaper.yoo7.com/t651-topic   

  ليبيا   في  اإللكتروني  التعليم  ومستقبل   واقع  الحضيري،  إبراهيم  عبدالقادر .10
https://www.google.com/search?q  ، 

  التعليم  مؤسسات   في  االلكتروني  التعليم  تطبيق  تحديات   ،  المصراتي،  مفتاح  سالمة*  ضو   عبدالسالم  صالح. .11
  جائحة :  حول  االول  االفتراضي  الدولي  العلمي  المؤتمر  نظرية،  دراسة(" "كورونا  جائحة)  األزمات   ظل  في  الليبية

-15   في   المنعقد   صبراته،  جامعة  المتوسط،  حوض   لدول  والسياسي  دياالقتصا  والمستقبل  الواقع  كورونا
 . 6ص  ، 443ص  م2020  نوفمبر14

  التعليم   مؤسسات   في  االلكتروني  التعليم  تطبيق  تحديات   المصراتي،  مفتاح  سالمة*  ضو   عبدالسالم  صالح .12
 . 443ص  السابق، المرجع(" كورونا جائحة) األزمات  ظل  في الليبية

13. https://www.dw.com / اإلنترنت؟  عبر كورونا من التعليم إنقاذ  في عربية دول تنجح هل 
  اإلنسانية للعلوم الليبية المجلة, ليبييا في االلكتروني التعميم ومستقبل واقع,  القادر عبد  لحضيري،ا .14

 340-311, ص , والتطبيقية
   2862الموقع  على  متاح:.    https://libyanuniv.edu.ly/index.php/30الزيارة   تاريخ  ،  28.  0/2828/ .15

 313ص .السابق المرجع

https://www.mayoclinic.org/ar/diseases
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 . م2020،  والتدريـب  واالستشـارات  البحـوث  ،مركز طرابلس جامعة .16
 التواصل   وسائل   سلبيات   معالجة   في   سلبيات   معالجة  في  االجتماعية  الخدمة  دور  ،  البرهمي   جبريل  انتصار  .17

الشباب،  علي  وتأثيرها  االجتماعي   –  الوطنية  الكتب   دار  -  ليبيا  –  الزاوية  المبين  القلم   مجلة  ثقافة 
 . 183ص  م،2020بنغازي،

 . 34ص  سابق، مرجع الحضيري،  إبراهيم عبدالقادر .18
19. https://soukukkaz.com / 
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 اإللكترونية  تطوير وسائل الدفع في لكترونية لإلشراف والرقابة للعمليات المصرفية اال  نظام أثر
 دراسة تحليلية على المصارف التجارية الليبية 

 

 أ. سعود المهد  زايد                                                         الغويل  شتيو اد. سالم       

 ”" كلية االقتصاد والعلوم السياسية          " كلية االقتصاد والعلوم السياسية "                               
 

 ص الدراسة خ لم  
 

المصرفية االلكترونية  نظام  أثر  "  الورقةهذه    ةتناول         للعمليات  الدفع   فيلإلشراف والرقابة  تطوير وسائل 
اتبعت   ولتحقيق  "اإللكترونية  لجمع   كأداة   استبانة  استخدام  خالل   من  التحليلي،  الوصفي  المنهج  الدراسة  هذا 

وتكون مجتمع الدراسة من المصارف التجارية الليبية كافة (  spss)   اإلحصائي  برنامج   الالزمة باستخدام   البيانات 
المصرفية   16وعددها   والخدمات  البطاقات  إدارة  وموظفي  مسؤولي  على  الدراسة  استبانة  ووزعت  مصرفًأ، 

 اإللكترونية بالمصارف قيد الدراسة، وبعد التحليل تم التوصل إلى النتائج اآلتية: 
 

  الدفع   وسائل  تطوير  على  المصرفية  والرقابة  لإلشراف  إحصائية  داللة  ذو  معنوي   أثر  إلى وجود   الدراسة  توصلت 
العالقة بين   إلى معنويةوتشير  (،  0.05وهي أقل من )  (0.000)   اإلحصائية  الداللة  قيمة   بلغت   فقد   اإللكترونية،

وكانت ،  اإللكترونية  الدفع  وسائل  تطوير  في  يساهم  ورقابة  اإلشراف  بنظام  االهتمام  إن  إلى  يشير  ، وهذاالمتغيرين
التحديد   معامل  ) R2  (0.975قيمة  االثر  نسبة  أن  أي  الدفع %97 (  وسائل  في  تطور  يوجد  انه  حيث   )
اإلشر  سببه  آخرااللكترونية  مؤثر  يؤثر  لم  ما  والرقابة  الباحثاف  ويرى  السلطات   ان،  توفر  إلى  عائد  ذلك  إن 

اإلشرافية والرقابية الكافية لحماية حسابات العمالء والستخدام نظام التشفير في التعامالت، إضافة إلى اإلشراف 
الن أمن  مكونات  فحص  على  والمراقبة  االشراف  وكذلك  الصيانة  إجراءات  على  والرقابة  من  الجيد  والتأكد  ظام 

البيانات،   اسالمة  خالل  الباحثمن  فإن  عليها  المتحصل  المهام   لعملبا  انيوصي  انلنتائج  بين  الفصل  على 
لمصرفية خارج الحدود الجغرافية، والمسؤوليات على إدارة النظام ووجود سلطات إشرافية ورقابية على الخدمات ا

 .م التوقيعات االلكترونية المشفرةعلى تفعيل استخدا العمل

   :مقدمة  
 هناك  أن  حيث   بالمخاطر  محفـوف  العمـل   هـذا   أن  إال  متعددة  مزايا  اإللكتروني  المصرفي  للعمل  أن    من  وبالرغم
 العمالء   أرصدة  في  العبث   إلى   تؤدي  قد   والتي  ،  المعلومـات   وأمـن  اإللكترونيـة  العمليات   هذه  بين  وثيق  ارتباط
  لـم   التحـديات   هذه  ولمواجهة  العمالء،  حسابات   خالل  من  مبتكرة  إلكترونية  ودفـع  تحويـل  عمليـات   إجـراء  أو  ذاتها
 من   لمواجهتها  كبيـرة  مـسؤوليات   عليها  يستوجب   مما  المخاطر  هذه  لقبول  الجاد   العمل  سوى   المصارف  أمـام  يكـن

 ووضع   الرقابية  الوسائل  خالل  من  منها   والحد   المخاطر  هذه  هوية  لتحديد   شاملة  مخاطر  إدارة  تبني   خالل
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مسائل اإلشراف والرقابة المصرفية تحديات  ل  حيث أن  ،( 2008  ،شمري ال  )هالمواجهت  المناسبة  العملية   السياسات 
أهمها جديدة  تتالءم    :قانونية  بيئة  ضمن  المصرف  تضع  التي  المعايير  جهات تحدي  وتعليمات  تشريعات  مع 

والرقابة في حقل المصارف اإللكترونية إما أنها غائبة في هذا الوقت أو غير واضحة المعالم، كما أن    االشراف
المكلفة  الجهات  تحددها  التي  بالمعايير  للتعامل  الحالي  الوقت  منها غير مهيأ في  اإللكترونية كثير  المصارف 

المصارف  باإلشر  هذه  عمل  على  والرقابة  السرياف  التطورات  هذه  عالم وأمام  في  وجودها  فرضت  التي  عة 
مـن كـان  الرقابيـة  المصارف،  األسس  تأثير  ومدى  التقنيات  هذه  واقع  توضح  واسعة  بدراسات  القيام   الضروري 

شاع   أن  بعد  خاصة  عليها،  يشكل  استخدامالالزمة  تداولها  وأصبح  اإللكترونية  الدفع  سهلة   وسائل  وسيلة 
ولها مصداقية عالية أكبر من التعامل  النقود، حيث تعتبر الوسائل أكثـر أمنـاً للمستهلك للشراء دون الحاجة لحمل 

 . بالشيكات، وال يستلزم األمر إال التأكد من صالحيتها
 :   مشكلة الدراسة

تبن المجال االلكتروني والذي  السباقة في  القطاعات  المصرفي من  القطاع  إلكترونية   ىإن  دفع   استخدام وسائل 
 ن تطور وسائل الدفع االلكترونية في المصارفإئه واكتساب ميزة تنافسية استراتيجية، وعليه فعديدة لتحسين أدا

   المنوط به.للقيام بدوره  االلكترونية المصرفية للعمليات  والرقابة لإلشراف نظام  ىلإيحتاج  العاملة في ليبيا
 : التالي الرئيسومن هنا فإن هذه الدراسة تطرح مشكلة البحث في السؤال 

نظام  ما   االلكترونية  االأثر  المصرفية  للعمليات  والرقابة  اللكترونية    فيشراف  الدفع  وسائل  في  تطوير 
 ؟ المصارف التجارية الليبية 

 :فرضيات الدراسة 
 -اآلتية:  الرئيس الفرضية العدمية ىتعتمد هذه الدراسة عل 

شراف والرقابة للعمليات المصرفية االلنظام  (  a≤   0.05ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )
 . تطوير وسائل الدفع اإللكترونية في المصارف التجارية الليبية فيااللكترونية 

 : أهمية الدراسة 
 يأتي:من عدة اعتبارات تشمل ما  الدراسةتنبع أهمية هذا 

مما يؤدي اإللكترونية    الدفع  وسائل  على  الرقابة واإلشراف  أنظمة  تسهم الدراسة في توجيه االهتمام نحو -1
   .توفير البيئة المصرفية المالئمة، تحسين قدرته نحو تحقيق أهدافه وضمان استمراريته ىإل

القوة والضعف في نظم  -2 األمر الذي   الرقابة المصرفية،  تساهم الدراسة في تسليط الضوء على جوانب 
 .ارفعلى مستوى أداء اإلدارة المص  يترك أثرًا إيجابياً 
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أهمية     -3 خال  ى المستو   ى عل  الدراسةتبرز  من  المص  إسهام  لالتطبيقي  مساعدة  في  علانتائجه    ى رف 
  من  يحققه  ما  إلى  باإلضافة   إمكانية تطبيق هذه النظم بكفاءة وفعالية لتحسين وسائل الدفع اإللكتروني، 

 عليها.  والمحافظة حساباتهم ضـبط أرصدة خالل  من المصارف لعمالء فوائد 

 : أهداف الدراسة  
 في  االلكترونية  المصرفية  للعمليات   والرقابة  شرافاال  نظام  أثر  علىهذه الدراسة هو التعرف  الهدف الرئيس من  

   اآلتي:خرى تتمثل في أ هداف فرعية أ ناك  هو  الليبية، التجارية المصارف في اإللكترونية الدفع وسائل تطوير
 ة. وسائل الهدفع اللكترونيهالرقابة المصرفية على  الشراف و لى طبيعة نظم تعرف عال .أ

 . على أنواع أدوات ووسائل الدفع اللكترونيةتعرف ال .ب 

اقتراح التوصيات الالزمة التي تعزز من دور نظم االشراف والرقابة في تطوير وسائل الدفع   .ت 

 االلكترونية.  

 : منهجية الدراسة  
على الدراسات السابقة المتعلقة   تسعى هذه الدراسة إلى أبعاد الظاهرة موضوع الدراسة من خالل االطالع

بموضوع الدراسة، فأن المنهج الوصفي التحليلي، الذي يتم اتباعه يهدف إلى توفير البيانات والحقائق عن  
 لتفسيرها والوقوف على دالالتها.  الدراسةالمشكلة موضوع 

 . مصادر البيانات الثانوية •
المصادر   طريق  عن  البيانات  على  الحصول  واألجنبية يتطلب  العربية  والمراجع  الكتب  في  المتمثلة  الثانوية 

شبكة   على  الصلة  ذات  المواقع  وبعض  العلمية  والمجالت  السابقة  والدراسات  والمقاالت  والمنشورات  والدوريات 
 .اإلنترنت، وكذلك أخذ تصور عام عن آخر المستجدات التي حدثت وتحدث في مجال الدراسة

 . مصادر البيانات األولية •
في دراسته على استبيانات تم إعدادها لتحقيق  انوهي المصادر التي تغطي الجانب التطبيقي، حيث اعتمد الباحث

أغراض وأهداف الدراسة تساعد بشكل أساسي في جمع البيانات والمعلومات الالزمة حول موضوع الدراسة، 
االختبارات اإلحصائية المناسبة بهدف ،إلى جانب ( spss)  وتفريغها وتحليلها باستخدام البرنامج اإلحصائي

  . الوصول إلى دالالت ذات قيمة ومؤشرات تدعم موضوع الدراسة
 

  :مجتمع عينة الدراسة  •
 يتكون مجتمع الدراسة من العاملين في إدارة البطاقات والعمليات االلكترونية في المصارف التجارية 
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كما وردت في التقرير (  ليبيا المركزي، دليل المصارف التجارية  )مصرف  ستة عشر مصرفاً   الليبية كافة، وعددها
لعام المركزي  للمصرف  سياسة   قد ف،  2018  السنوي  بسبب  االستبانة  تعبئة  عن  اعتذر  مصرفين،  استثناء  تم 

زيارتها عند  المصارف  موظفو  أفاد  كما  ذلك،  تمنع  التي  )المصرف  المطلوب  العينة  حجم  كان  حيث   ،168 )
 مفردة.

 :   نموذج الدراسة     
 

   

   

  

 

 
 ( 1) شكل رقم

 :   الدراسةمحددات 
 .  الحدود الزمانية •

 م.  2020خالل سنة  امتدت الدراسة الميدانية على مستوى المصارف التجارية الليبية 
 

 .الحدود المكانية •
كان االهتمام فيه بالبعد الوطني حيث تم دراسة آليات العمل المصرفي ووسائل الدفع اإللكترونية معتمدين  

  طرابلس.على المصارف التجارية الليبية ومكانها العاصمة 
 : السابقة الدراسات

لكترونية في الجهاز  بعنوان: ) واقع استخدام وسائل الدفع اإلورقة بحثيه منشرة   2015 دراسة خوبيزي مريم، .1
 المصرفي الجزائري وكيفية إدارة المخاطر الناتجة عنها وفقا لنموذج لجنة بازل الدولية للرقابة المصرفية (

لكترونية في الجهاز المصرفي الجزائري  واقع استخدام وسائل الدفع اإل  ىلي التعرف علإهدفت هذه الدراسة  
 يتم االعتماد على لجنة بازل الدولية للرقابة المصرفية في ادارة المخاطر الناتجة عن استخدامها  مدىلي إ

إشراف والرقابة  االنظام 
 للعمليات المصرفية االلكترونية 

وسائل الدفع اإللكترونية  
 في المصارف التجارية الليبية 

 المتغير المستقل 

 

 

 
 

 

 

 المتغيرالمستقل 

 

 

التابع  المتغير   

 

 

 
 

 

 

 المتغيرالمستقل 
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أنه   الدراسة  إليها  توصلت  التي  النتائج  أهم  من  علوكان  المصرفية    ىيتوجب  من  أالمؤسسات  التأكد  تراعي  ن 
اإل اإل موقع  على  الصحيحة  المعلومات  عن  السفصاح  بغية  بالمصرف  الخاص  المحتملين نترنت  للعمالء  ماح 

مصرفية  تعامالت  في  التحول  قبل  له  والقانوني  التنظيمي  والوضع  المصرف  هوية  حول  واضح  الستنتاج 
جراءات المناسبة الكفيلة بااللتزام بالمتطلبات المتعلقة بخصوصية العمالء في إطار االلتزامات اإل  اتخاذ لكترونية  إ

ضرورة امتالك البنك للقدرة الفعالة على االستمرارية في تقديم الخدمات و ة  التشريعية والقانونية السائدة في المنطق
نظمة والخدمات المصرفية  لكترونية وامتالكه لخطط وبدائل في حاالت الطوارئ، بما يكفل توفر األالمصرفية اإل
 وقات.في جميع األ

كترونية و مخاطرها ووسائل الرقابة  بعنوان:) نظم الدفع اإلم، ورقة بحثية 2010دراسة على عبد هللا شاهين،  .2
 (.  عليها

لكترونية في بنك فلسطين ونظم الرقابة عليها والتحديات  دوات الدفع اإلأنواع أطبيعة و  الدراسةتناول هذا ت
راء مفردات آذه الموضوعات بالتحليل والمناقشة، والتعرف على هتناول  ىالمرتبطة بها، وقد ركز البحث عل

 . عينة الدراسة حولها
ن البيئة الجديدة للعمل المصرفي والمنافسة الشديدة لها إ  إليها هي تم التوصل ومن اهم النتائج التي

ساسية من سياسات  ألكترونية وضرورة وجود ضوابط رقابية وتوفير بيئة الدفع اإل األدوات والتطبيقات التقنية 
رافقة مكترونية وتخفيض المخاطر اللدء المصرفي اإلوتشريعات داعمة مع استمرارية دعم بحوث وتطوير األ

 لها .
 ورقة بحثية منشرة بعنوان : ( ahangir and Begum, 2007J) دراسة .3

 “Effect of Perceived Usefullness, Ease of Use, Security and Privacy on Customer 

Attitude and Adaptation in the Context of E- Banking . 

هدفت إلى وضع إطار مفاهيمي عن أثر، ومنافع وسهولة وأمان وخصوصية تبني استخدام العمليات المصرفية  
عميال من عمالء   227استبان على  227اإللكترونية في المصارف اإللكترونية في بنغالدش، ولقد وزعت 

 المصارف التجارية الخاصة. 
إلى أن العوامل التي تمت دراستها في اإلطار المفاهيمي المقترح لها عالقة إيجابية في تبني  وتوصلت الدراسة  

 العمالء استخدام العمليات المصرفية اإللكترونية. 
 ورقة بحثيه بعنوان:  ( Shah, 2006) دراسة .4

"Organizational Critical Success  Factors in Adoption of E-Banking at the  

Woolwich " 
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المصرف   على  الدراسة  هذه  المصرفي (  Woolwich)طبقت  العمل  تطبيق  في  نجح  والذي  بريطانيا،  في 
 اإللكتروني من خالل اإلنترنت، وبحثت في أهم العوامل الحرجة التي ساعدت في تحقيق هذا النجاح. 

كعنصر اإلدارة  في  مهمة  تغيرات  إجراء  إلى  يحتاج  المصرف  أن  إلى  الدراسة  عناصر   توصلت  من  أساسي 
استراتيجيته، وذلك من أجل وجود إدارة قادرة على تنفيد تغيرات تنظيمية لتطبيق القنوات اإللكترونية، ومن هذه 
تقديم الخدمات المصرفية اإللكترونية بكفاءة  التغيرات إعادة هندسة عمليات المصرف، والتي تمكنه من تسريع 

 .وفعالية

 : الدراسةتقسيمات 
طار النظري ومفاهيم وسائل أربعة أجزاء رئيسية ، يتناول الجزء األول منها اإل إلى    ية البحث  ه الورقةتقسيم هذ تم  

اإللكترونية، الثاني  الدفع  الجزء  يركز االلكترونية    الدفع  وسائل  على  والرقابة  االشراف  بينما يوضح  ، في حين 
الثالث    الدفع   وسائل  تطوير  على  االلكترونية  المصرفية  للعمليات   والرقابة  شرافاال  نظام  أثر  قياس على  الجزء 

والتي يمكن    ان حث االتوصيات التي توصل إليها الب و ، وأخيرا سيخصص الجزء الرابع لعرض أهم النتائج  إللكترونية
ية التي تحول دون تطوير جانب الصيرفة االلكترون االستفادة منها في معالجة المشاكل لدى الجهاز المصرفي  

 وتطوير وسائل الدفع االلكترونية.  
 

 أوال : وسائل الدفع االلكترونية: 
 .  مقدمة

تعدُّ وسائل الدفع اإللكترونية الطريقة التي يتم من خاللها دفع أثمان السلع والخدمات، فقد تطورت تلك الوسائل   
على مر الزمان تبعا لتطور الحياة االقتصادية وظروف السوق والتطورات التكنولوجية، فقد بدأت بنظام المقايضة  

والفضة، ثم بدأ استخدام النقود الورقية التي تستمد قيمتها من إلزام   ثم ظهرت بعد ذلك النقود السلعية مثل الذهب 
الحكومات باستخدامها لها، ثم ظهرت بعد ذلك البطاقات البالستيكية التي تحل محل النقود الورقية، وسرعان ما 

أو للتجار الذين انتشرت انتشارا واسعا نتيجة المميزات التي تحققها سواء لحامل البطاقة أو البنوك المصدرة لها  
 .  (9، ص 2006)السواح، والقباني، يقبلون التعامل بها 

المصارف  المالية، وبالتالي فإن  أنشطتهم  الذاتية إلدارة  للخدمة  العمالء  تفضيل  إلى  الحديثة  وتشير االتجاهات 
على الخدمة الذاتية   قائمة   استراتيجية   التي ال تتوافر لديها التكنولوجيا الكافية والمتطورة التي تمكنها من تطوير

المصرفي   السوق  في  واستمرارها  بقائها  على  تنعكس  سلبية  نتائج  ستواجه  العبدالالت، للعميل  و  )الشمري 
 .(7،ص 2008

الرقابة   و  اإلشراف على سبل لذلك من األهمية التعرف على أهم هذه األدوات وآليات عملها تمهيدًا للوقوف
 .  الالزمة عليها
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 الدفع المصرفية اإللكترونية أنواع ووسائل نظم 
اإل            المصرفية  الدفع  نظم  وسائل  اإلتشمل  والتحويالت  األدوات  مجموعة  التي  لكترونية على  لكترونية 

البنوك اإلاو   تصدرها  ،والنقود  المصرفية  البطاقات  وتتمثل في  دفع،  المالية األخرى كوسيلة  لكترونية، لمؤسسات 
والتي تسهل عملية دفع قيمة "  Payment- eوغيرها من أشكال بطاقات الدفع اإللكترونية" "والبطاقات الذكية  

 الصفقة التجارية، ومن هذه الوسائل ما يلي: 
 (: Credit Creditبطاقات الوفاء و االئتمان) .1
إن بطاقات االئتمان من أهم وسائل الدفع االلكترونية الحديثة والتي تغني عن حمل النقود والتعامل بها، وهذه   

البطاقات تصدرها مؤسسة أو بنك لصالح العمالء، وهي تمكن العمالء من التعامل وشراء حاجياتهم دون دفع 
الم هذه  المقبولة عند  البطاقة  هذه  إبراز  فقط  يكفي  حيث  بقيمة  نقود،  فواتير  أو  إيصاالت  على  والتوقيع  حالت 

توفر إمكانية  أنها  السحب من أجهزة الصراف اآللي، كما  البطاقات حامليها من  المشترات، وتمكن هذه  السلع 
، 2006)طه، وبندق،  التعامل من خالل شبكة اإلنترنت، ثم سداد االلتزامات المالية المترتبة على هذا التعامل  

 (.351ص 
والبطاقات   ويوجد      االلكترونية،  الدفع  بطاقات  البعض  عليها  فيطلق  االئتمان،  لبطاقات  مسمى  من  أكثر 

ألنها  شيوِعا  األكثر  هو  االئتمان  بطاقات  مسمى  أن  إال  االعتماد،  وبطاقات  االئتمان،  وبطاقات  البالستيكية، 
 (.16،ص 2006القبانى،)السواح،و بجانب كونها وسيلة دفع فإنها تعطي لحاملها ائتمانًا قصير األجل 

بوظيفتي      وتقوم  أحد األشخاص  باسم  مالية  بواسطة مؤسسة  تصدر  بطاقة  االئتمان هي عبارة عن  وبطاقة 
الوفاء و االئتمان، أي أن حاملها يملك إمكانية تتبع سداد المبالغ التي استخدمها في االعتماد المفتوح من جانب 

 (. 8،ص 1999)رضوان،مصدر البطاقة " 
كن النظر إليها من الجانب التعاقدي القانوني على أنها " مستند يصدر لشخص طبيعي أو اعتباري بناء ويم    

على عقد بينهم يمكنه من شراء السلع والخدمات ممن يعتمد المستند دون دفع الثمن حااًل لتضمنه التزام المصدر 
 (. 14، ص 1997)عمر، بالدفع.  

فاء بااللتزامات المقبولة على نطاق واسع محليا ودوليا لدى األفراد والتجار وبالتالي فهي تعتبر "أداه مصرفية للو 
بقيمة  إيصال  على  توقيعه  مقابل  البطاقة  لحامل  المقدمة  والخدمات  السلع  قيمة  لدفع  للنقود  كبديل  والمصارف 

من المصرف التزامه الناشئ عن شرائه للسلعة أو الحصول على الخدمة، على أن يقوم التاجر بتحصيل القيمة  
 (. 17، ص 2006)السواح، والقباني، المصدر عن طريق المصرف الذي صرح له بقبول البطاقة كوسيلة دفع"

مما سبق يتبين أن بطاقة االئتمان هي "أداة مصرفية للوفاء بااللتزامات تصدرها مؤسسة مالية لشخص طبيعي 
أو شراء سلع   البنوك  نقدي من  إجراء سحب  وتمكنه من  اعتباري،  بالسداد أو  التزامه  التجار مع  وخدمات من 

 للمصدر بالشروط والقواعد المحددة بالعقد المبرم بينهما". 
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 (:  Automatic teller machineآلة الصراف اآللي ) .2
وهي اآلالت التي يمكن نشرها باألماكن المختلفة، وتكون متصلة بشبكة حاسب المصرف، وتعد هذه          

لألفراد،   الحديثة  المصرفية  العمليات  تنفيذ  في  اليومية  المستلزمات  من  والعبدالالت،  األجهزة  )الشمري، 
رفية التقليدية وغير التقليدية  ويمكن استخدام الصراف اآللي في العديد من العمليات المص(،  30، ص 2008

وتحويل   مختصر،  حساب  كشف  على  والحصول  الرصيد،  عن  واالستفسار  النقدي،  واإليداع  السحب  من 
خر، وإجراء الحواالت، وتسديد أقساط القروض، وتسديد اأو لمستفيد  للشخص نفسه    األموال بين الحسابات 

يداع الشيكات في الحساب وطلب دفتر شيكات، وإعطاء فواتير الهاتف والكهرباء، ودفع فواتير المشتريات، وإ
تعليمات محددة للمصرف، ومعرفة أسعار الفوائد، وتحويل النقود من عملة إلى عملة أخرى، والسحب النقدي 

 (. 29، ص 2003)الصمادي،  وغيرهاباستخدام بطاقات االئتمان 
 

 (: electronic points of saleنقاط البيع اإللكترونية ) .3
للعميل       ويمكن  وأنشطتها،  أنواعها  بمختلف  والخدمية  التجارية  المؤسسات  لدى  تنتشر  التي  اآلالت  وهي 

  لكترونياً إاستخدام بطاقات بالستيكية أو بطاقات ذكية للقيام بأداء مدفوعات من خالل الخصم على حسابه  
المتص  هذهبتمرير   اآلالت  داخل  المصرف    لكترونياً إلة  البطاقة  الالت،  بحساب  والعبد  ،  2008)الشهري، 

ضمان   مت وقد   (،31ص  متل  التجارية،  المحالت  في  اآللي  للدفع  المالية  الخدمات  من  متعددة  أنواعا 
اإل  التحويل  طريق  عن  المباشر  والقيد  والدفع  إلالشيكات  المشتري  من  باستخدام    ىلكتروني  التاجر  حساب 

  (.Elwary P24, 1998) ,الجهاز الموجود لدى التاجر 
 

 (:Phone & Mobile Banking)المصارف الهاتفية أو المحمولة  -4
المحمول باستخدام رقم سري وذلك باالعتماد على   الهاتف  وهي الخدمات المصرفية التي تتاح من خالل     

تفادي  ثم  ومن  المصرفية  لعملياتهم  المتعاملين  إدارة  لتسهيل  المصرف   بفروع  المرتبطة  االنترنت  شبكة 
صفوف انتظار المتعاملين لالستفسار عن حساباتهم أو الحصول على  الخدمات األخرى وذلك من خالل  

وت به،  الخاص  السري  الرقم  الخدمة  إدخال  هذه  والعطالت   يومياً   ساعة (  24)ستمر  اإلجازات  فيها  بما 
الرسمية، ومن أمثلة الخدمات التي يقدمها الهاتف أو المحمول المصرفي، التحويل من حساب المتعامل مع 

فاتورة   التزاماته مثل  لسداد بعض  المحمول،    الهاتفالمصرف  المالية من  و الكهرباء،  و أو  التحويالت  خدمة 
حساب العميل المدفوعة لسداد الكمبياالت، التعاقد للحصول على قرض أو فتح اعتمادات مستندية وغيرها  

 (.233ص ، 2010)الطائي، 
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 لكترونية: المحافظ اإل -6
النقد إلى سلسلة رقمية، وتخزن علالمحافظ اإل   القرص الثابت في موقع العمل، وهذا   ىلكترونية تقوم بتحويل 

لكترونية تقوم بتخزين  نترنت، ومعظم الحقائب اإليحد من استخدام النقود في المعامالت التي تتم علي شبكة اإل
لكترونية في أي مكان، ويمكن لكتروني على البطاقات الذكية التي تتمكن من دفع أي مبلغ من الحقيبة اإلالنقد اإل

لكترونية بأنها "وسيلة دفع افتراضية تستخدم في سداد المبالغ قليلة القيمة بشكل مباشر د اإللنقو اتعريف محفظة  
 باشر". مأو غير 

اإل       المحفظة  ابتكار  إلى  أدت  التي  األسباب  المتسوقومن  حماسة  هو  التسوق   ينلكترونية  إلى  بالنسبة 
أصبحوا  ،  One Lineالمباشر   إلى    يفترون حيث  المتكرر  الدخول  مرة  من  كل  في  والسداد  الشحن  معلومات 

اإل المحافظ  تحلها  التي  األخرى  والمشكلة  بالشراء،  فيها  بالنسبة يقومون  آمن  تخزين  مكان  توفير  هي  لكترونية 
التي تقوم بها  شبه في خدماتها الوظيفةتلكترونية، ن المحفظة اإلإلكتروني وبهذا فلبيانات بطاقة االئتمان والنقد اإل

الماديا والفواتير لمحافظ  الشحن  معلومات  تخزين  هي  أدنى،  كحد  المحفظة  هذه  تخزنها  التي  المعلومات  أما  ة، 
اإل المحافظ  ومعظم  البريدي،  والرقم  والدولة  والوالية  والمدينة  الشارع  عنوان  المستهلكين  أسماء  لكترونية  شاملة 

 الكترونيا من مختلف الموردين" يمكنها أن تحمل أسماء وأرقام بطاقات االئتمان، كما تحمل نقدا 
 : لكترونية فيما يليويمكن استنتاج الخصائص الرئيسي التي تميز المحافظ إل

اإل • حالً المحفظة  تعطي  معالجة    لكترونية  أسعار  من  التخلص  يمكن  وعليه  صغيرة،  بمبالغ  للدفع  متطورًا 
 المبالغ الصغيرة. الشيكات وباقي وسائل الدفع الورقية، في كل عملية أو صفقة تجارية ذات 

 تسمح بتخفيض عمليات الدفع بالنقود، وبالتالي التخلص من تكاليف المعالجة.  •
 للصفقات التجارية لما توفره من سرعة في العمل.  هي وسيلة مالئمة تماماً  •

 لكترونية هي: والمدفوعات التي تخص المحفظة اإل

 الموزع اآللي للنقود. ✓

 السيارات، دفع رسوم في الطرق السريعة، النقل الحضري.آالت توزيع التذاكر من أجل ركن  ✓

 بطاقات الهواتف العمومية، بطاقات مختلفة، )كبطاقات الزيارة، بطاقات أخذ الصور السريعة(. ✓

 (: Internet Banks)نترنت بنوك اإل  -7
توزيع الخدمة المصرفية    أصوات نترنت األعم واألشمل واأليسر، واألكثر أهمية في مجال  تعد بنوك اإل

بنوك اإلنترنت إلى  تقسيمويمكن  ،نترنت؛ والزيادة اليومية لعدد مستخدميهاإلكترونيًا، وذلك بفضل اتساع شبكة اإل
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 قسمين رئيسيين: 
األول: اإل  مايتعلق  القسم  شبكة  خالل  من  المصرفية  الخدمات  ربط بأداء  عبر  الدولية   نترنت 

العميل   فيتمكن  الدولية،  الشبكة  على  المصارف  الدخول    فيحواسيب  من  وقت  أي  وفي  مكان  هذه   إلىأي 
شخصي   رقم سري  خالل  من  ثم  تعليماته لالشبكة،  لتنفيذ  المصرف  حاسب  إلى  وفقاً   لدخول  للقواعد   المصرفية 

 المسموح بها والمحددة.  واالشتراطات 
والتي تتم عبر شبكة االنترنت بين بائع ومشتري، وكل من المصرف ،يتعلق بالتجارة االلكترونية    القسم الثاني:

 .(32ص ‘ 2008الشمري؛ واكبد الالت‘ البائع والمشتري لتسوية مبالغ الصفقة )
8- PAY QR  : 

هذه  كنتقدم هذه الخدمة عبر المصارف عن طريق مؤسسات مثل )مؤسسة ماستركارد وغيرها ( حيث تم   
التقنية في  البديلة للكاش من الدفع بواسطة الهاتف المحمول وذلك عند الشراء من محالت تعتمد هذه  الخدمة 

وتعرف ،حساب التاجر  إلىطريق تحويل األموال من حساب الزبون    منتعاملها مع المصرف وتتم هذه العملية  
 عبر  للقراءة  قابلة  األبعاد   ثنائية"  كود بار "  تعريف  شفرات   عن  عبارةبأنها  (  QR Code)  السريعة  االستجابة
 المالي  والتحصيل  الدفع  عملية  تسهيل  استخداماتها  ضمن  يدخل  متطورة  تقنية  وهى  المحمول،  الهاتف  تطبيقات 
 كفاءة و يسر. ب البيع نقاط في المحمول الهاتف باستخدام

 واقع العمليات ووسائل الدفع االلكترونية في ليبيا . 
 :2020اجهزة نقاط البيع وعدد الحركات عليها لسنة  تقرير عدد 

 (1جدول رقم )

 (2جدول رقم )
 2016-2017عدد المعامالت التي تمت بواسطة مختلف وسائل الدفع اإللكترونية خالل الفترة 

 الفترة 

عدد المعامالت التي 

تمت بواسطة 

 البطاقات اإللكترونية 

عدد البطاقات الصادرة 

من قبل الجهاز 

المصرفي على مستوى  

 االقتصاد 

عدد نقاط البيع  

المسجلة على  

مستوى  

 االقتصاد 

اجمالي عدد الصرافات  

اآللية الفعالة على مستوى  

 االقتصاد  

2016 4,640,514 311,338 1050 398 

2017 16,434,545 1,063,543 3558 533 

 2020 البيان 
 إجمالي  

(2010 – 2020 ) 

 12,488 ▲ 3,494 عدد األجهزة 

 / ▲ 15,748,817 إجمالي الحركات 

 / ▲ 2,113,455,118.008 قيمة الحركة د. ل 
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على البيانات المقدمة من شركة معامالت، تداول، مسارات للخدمات المالية  اعتماداالمصدر: دنف ،محمود، و  دنف ، أحمد،  

 والمصرفية )بيانات غير منشورة( 

بالنظر إلى بيانات الجدول السابق نجد أن عدد المعامالت اإللكترونية التي تمت باستخدام البطاقات المصرفية 
سنة   خالل  المصارف  جميع  مستوى  حوالي  2017على  بلغ  مقارنة   16,434,545قد  معاملة  مليون 

 %. 300وبنسبة زيادة بلغت   2016مليون معاملة تمت خالل  4,640,514مع

سنة   خالل  المصرفي  الجهاز  قبل  من  المصدرة  اإللكترونية  البطاقات  عدد  إجمالي  بلغ  حوالي   2017كذلك 
. األمر %350وبنسبة زيادة    2016ألف بطاقة خالل سنة    311,338مليون بطاقة مقارنة مع  1,063,543

الذي يدل على تزايد اإلقبال على استخدام وسائل الدفع اإللكترونية من قبل الجمهور نتيجة أزمة السيولة النقدية 
 الحاصلة.

ماكينة   533فقد بلغت حوالي  2018أما فيما يتعلق بإجمالي عدد الصرافات اآللية المستخدمة حتى بداية سنة  
اسب إطالقا مع حجم التعامالت بالبطاقات اإللكترونية وعدد الفروع المصرفية الموجودة.  صرافة وهو ما ال يتن

حوالي   بلغت  والتي  أيضا  الليبي  االقتصاد  مستوى  على  البيع  نقاط  عدد  إجمالي  محدودية  إلى     3558إضافة 
 )دنف ،محمود، و  دنف ، أحمد( فقط.    2017نقطة بيع في نهاية  

 والرقابة على وسائل الدفع االلكترونية: تانيًا: االشراف 

اإلشراف  تبدأ عملية في إطار تنفيذ العمليات المصرفية اإللكترونية وما يرافقها من تغييرات في بيئة العمل، 
تلـك  إن القواعد الالزمة لمتابعة األعمال، حيث الرقابة عادة من خالل وضع األسس والضوابط و   

 هذه  وتطرح ،عليها  والسيطرة اكتشافها سرعة حول إمكانات  من يتوفر ما ضوء في تقل أو تزداد  قد  المخاطر
 عرض  فإن لذلك وإدارتها، المخاطر على التعـرف كيفيـة في تتثمل مشكالت  المالية المؤسسات  أمام المتغيرات 
 :  يلي كما أبعادها  على والوقـوف لتحليلها ضرورياً  أمراً  يعد  المخاطر

 كما أنه يبرز تحدي ثالثي األبعاد بالنسبة للسلطات اإلشرافية : 
اإلشرافية - السلطات  على  المصرفية   يتوجب  الخدمات  تقديم  إمكانية  تتيح  اإلنترنت  شبكة  أن  تدرك  أن 

اإللكترونية التي يمكن أن تتجاوز الحدود الجغرافية، من ثم إمكانية إثارة تساؤالت بشأن متطلبات التصريح  
 من السلطات ذات االختصاص وشأن اإلجراءات الوقائية.

الت  - التبعات  تعي  أن  اإلشرافية  السلطات  تجاه  يتوجب على  تقليدية  توجيهات  تبني  تترتب عن  أن  يمكن  ي 
على   نفسها  التوجيهات  هذه  تطبيق  على  الحرص  دون  واإلشراف،  للرقابة  حاليًا  الخاضعة  المصارف 
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المؤسسات المصرفية األجنبية التي قد تكون منخرطة في تقديم أنشطة مطابقة أو شبه مطابقة في السوق  
 (. 205-204محمد نوري الشمري، ص  )ناظمالمحلي من خالل شبكة اإلنترنت 

يتعين على السلطات اإلشرافية التحقق من أن المصارف قادرة على إدارة أوضاع عدم التيقن التي تكتنف   -
الجوانب القانونية خالل الفترة التي تكون فيها البنى التحتية التشريعية لألعمال المصرفية المتجاوزة للحدود  

 قيد اإلنشاء. 
 ابة:ما بالنسبة للرقأ

 يمكن توضيح أسس هذه الرقابة كما يلي:        
 مرحلة االشتراك في وسيلة الدفع:   -1

التحقق من استيفاء كافة البيانات الخاصة بالعميل وتحديد مدى مالءمة وسيلة الدفع التي يطلبها و    -أ
للمبلغ المطلوب تضمينه في هذه الوسيلة، وإعالم العميل بالشروط    والحد األقصىمجاالت استخدامها،  

 واألحكام المرتبطة بإصدارها من حيث حقوق وواجبات مستخدمها.
ان ومعايير بمدى تحقق الشروط الالزمة لمنح العميل هذه الوسيلة للدفع والتي ترتبط يتم وضع أوز   -ب 

 بمعظمها بالسجل االئتماني للعميل ومن أهمها:  
 حجم التسهيالت االئتمانية وااللتزامات السابقة التي حصل عليها العميل.  •
 إن وجدت. -مدى انتظام ورود رواتب العميل •
 وفائه لتعهداته السابقة. مدى التزام العميل بالسداد و  •
 حجم ونوعية الضمانات المادية المتوفرة.  •
 حجم وحركة أرصدة حسابات العميل. •
إجراء تحليل للبيانات السابقة للعميل وتحديد عدد النقاط التي يحصل عليها، وما إذا كانت ضمن   -د 

أيضاً  ضوئها  في  يمكن  والتي   ، االئتمان  بطاقة  لمنحه  مصرفيًا  المقبولة  وسقف    الحدود  نوعية  تحديد 
يتم توقيع عقد مع العميل، مثال بالنسبة لبطاقات الدفع    -ه     وشروط البطاقة التي يتقرر منحها له.

نفس   على  بها  خاص  رقم  وتسجيل  الالزمة،  األساسية  البيانات  بها  ومدخاًل  مشفرة  البطاقة  له  تصدر 
تشتمل عادة على ستة عشر رقمًا، حيث تشير األرقام من ) األول حتى السادس( إلى رقم    والتيالبطاقة  

ثابت في كل البطاقات الصادرة عن نفس الصادرة عن المصرف المصرف مصدر البطاقة،   وهو رقم 
البطاقة  نفسه، والرقم السابع يشير إلى تاريخ إخراج الكشف الشهري، والرقم الثامن مخصص لتحديد نوع  

أم فضية أم محلية(، والرقم التاسع يترك عادة وتكون خانته )صفر( حيث يمكن أن يطرأ شيء   )الذهبية
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لمصرف عملية الستخدام البطاقة في ذلك الشيء، واألرقام من العاشر إلى عدد البطاقات ما في علم ا
اإلضافية التي حصل عليها العميل، والرقم الخامس عشر يشير إلى عدد مرات استبدال البطاقة كما في 

دخال  حاالت التلف والضياع، والرقم السادس عشر يشير إلى رقم إثبات البطاقة وهو يستخدم لعملية اإل
 (1988)القضاه،على الحاسب اآللي للبطاقة. 

وتتمثل هذه المرحلة في ضرورة وجود رقابة ثنائية على عملية تسليم البطاقة للعميل حيث يتم وضع    -
كل من البطاقة والرقم السري الخاص بها كل في مغلف مستقل عن اآلخر وترسل من اإلدارة إلى الفرع  

تمهيداً  مختلفين  شخصين  خالل  ال    من  مختص  موظف  مغلف  كل  بتسليم  ويقوم  للعميل،  لتسليمهما 
 تربطهما عالقة مباشرة. 

 مرحلة تفعيل الخدمة )وسيلة الدفع(: -2
الوحدة       أو  والتاجر  المصرف  في  المتمثلة  الخدمة  أطراف  بين  العالقة  تنظيم  بضوابط  المرحلة  هذه  تتعلق 

للبيع من جهة والعميل من جهة أخرى، وفي   هذا الشأن يتم مراعاة وجود ضوابط رقابية محكمة تنظم  الطرفية 
جوانب العالقة بين األطراف المذكورة ومن أهمها وجود عقد ينظم العالقة بين الصرف)مصدر الخدمة(، والتاجر 
)القابل لهذه الخدمة( وفق شروط محددة تتناول الحد األقصى لسقف التفويض المسموح به للتعامل مع التاجر 

 ( 1988)القضاة، انات التالية : وفقًا للبي
 اسم المصرف مصدر الخدمة )وسيلة الدفع( ويشار إليه بالفريق األول. ✓

وعنوانه، ✓ التجاري  واالسم  القانوني،  االسم  حيث  من  الطرفية(  )الوحدة  التاجر  من  وكافة    بيانات  ورقمه 
 البيانات األخرى. 

 سعر العمولة التي يتقاضاها المصرف من العميل. ✓

 طريقة الدفع من قبل المصرف للتاجر. ✓

متابعة بيانات المشتريات والسحوبات التي تتم على البطاقة من العميل من خالل المستندات التي تصل        
 ( اإللكترونية  المعلومات  شبكة  من  المصرف  بالشركnetwork bankإلى  المرتبطة  الدفع (  وسيلة  صاحبة  ة 

 .االلكترونية
 العالقة مع العميل:مرحلة تسوية  -3

تعتبر هذه المرحلة مهمة حيث تستطيع المصارف تقدير أرباحها بعد استبعاد التكاليف اإلدارية والمالية         
)القضاه،   المصرف  بها  تعهد  التي  حقوقهم  على  الحصول  التجار  الخطوة 1998ويستطيع  أهمية  وتظهر   ،)
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خالل من  التسوية  عمليات  متابعة  في  هنا  الوحدة   الرقابية  أو   ( التاجر  لصالح  المستحقة  المبالغ  قيمة  خصم 
 الطرفية ( من جهة أخرى.

وفي ضوء ما سبق فمن الطبيعي أن تمارس السلطة النقدية )البنك المركزي( رقابتها على أداء البنوك في كافة 
مرت  ألنها  حماية  دون  تركها  يمكن  ال  والتي  النقود  تداول  موضوع  بينها  من  والتي  مباشر المجاالت  بشكل  بطة 

 بحجم ونوعية اإلئتمان بالنظر لمقتضيات السياسة النقدية التي تشرف عليها وتديرها السلطة المذكورة.
بمث تعتبر  الوسائل  هذه  فإن  اإللكترونية  الدفع  ببطاقات  يتعلق  نقو وفيما  )  د ابة  ( 2002حسن  ،يوسفإلكترونية 

ًا أو مختزنة القيمة والتي تسمح بالدفع من خالل شبكة  حيث تأخذ هذه النقود صورة بطاقة مدفوعة القيمة مسبق
، هذا وقد تعددت الكثير من اآلراء حول طبيعة المتعارف عليها باسم نقود الشبكةالحاسوب اآللية ) اإلنترنت ( و 

قية هذه النقود وما إذا كان يمكن اعتبارها نقودًا طبيعية أم ال، ويرى البعض أن النقود اإللكترونية هي نقود حقي
للقيمة،  ومستودع  مقياس  أنها  كما  للتبادل،  وسيط  أنها  ويعرفونها على  التقليدية  النقود  وظائف  بكل  تقوم  ألنها 

 (. 2004)زين الذين، األمر الذي يجعل للنقود تأثيرًا على دور السلطة النقدية في إدارتها للسياسة النقدية 
ءاتها الرقابية على عملية إصدار وسائل الدفع المذكورة لما من هذا المنطلق فإن السلطة النقدية تكون معينة بإجرا

إليه الوسائل المذكورة من مخاطر تستدعي بناء   نقدية وائتمانية، فضاًل عما قد تتعرض  يترتب عليها من آثار 
نظام رقابي فاعل يحقق متطلبات األمان والسرية ومستوفيًا للشروط والضوابط التي يقوم عليها  العمل المصرفي 
من حيث ضرورة االلتزام بمعيار كفاية رأس المال، وأسس تصنيف الديون وتكوين المخصصات الالزمة بشأنها، 
ومراعاة عدم تركز المخاطر لدى منح االئتمان، والتوازن في مراكز العمالت، إلى جانب وضع الضوابط اإلدارية 

 نية نفسها وأهمها: الرقابية األخرى فيما يتعلق بآليات إصدار أدوات الدفع اإللكترو 
 ( 2003الغندور، ) 

. ضرورة تدعيم وسائل االتصال بين كافة المستويات اإلدارية العليا والعاملين بشأن سالمة أداء النظم مع 1
 العمل على تالفي تضارب المصالح بين المستويات المختلفة المسؤولة عن أمن النظم واإلدارة العليا.

عمليات الدخول إلى النظم لمنع أو للحّد من االختراق من قبل المرخص لهم . ضرورة تشديد الرقابة على  2
 بذلك.

 . حماية النظم من احتماالت القيام بممارسات غير مرخص بها من قبل عاملي المصرف السابقين أو الجدد.3
. ضرورة توفير شروط األمان والحماية لوسائل الدفع اإللكترونية من حيث الحدود القصوى لما يتم تخزينه  4

 بالبطاقة.  
 . توفير القوى البشرية المؤهلة والقادرة على التعامل مع أدوات الدفع اإللكترونية الحديثة. 5
من خالل توفر وسائل االتصال المباشر  . اتخاد إجراءات رقابية إضافية على عمليات إصدار وسائل الدفع  6

 مع مصدر البطاقات أو المشغل المركزي للحماية من عمليات التزييف. 
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وبذلك فإن االمر يلقي بمسؤوليات إضافية على الجهات الرقابية ويفعل دورها الواجب في هذا المجال بالتحقق  
اء ومواكبة التطورات التكنولوجية واالمتيازات  من كفاية وقدرة اإلطار اإلشرافي الذي تقوم به في مواصلة االرتق

 (. 2008)الشمري وعبد الالت، التي تصاحبها 

 تطوير وسائل الدفع إللكترونية  في شراف والرقابة للعمليات المصرفية االلكترونية االأثر نظام قياس ثالثا: 

  للعمليات   والرقابة  شرافاال  نظام ألثر    الوصفي  التحليل  ونتائج  التكرارية  التوزيعات   يوضح (  3)  الجدول

 الليبية.  التجارية  المصارف  في للكترونية  الدفع وسائل  تطوير  في  االلكترونية المصرفية

 الفقـــــــرة ت
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1 

تتوفر سلطات االشرافية 

والرقابية كافية لحماية 

 حسابات العمالء. 

 54 51 35 19 17 ك

 مرتفعة 1.288 3.60

% 9.7 10.8 19.9 29 30.7 

2 

يتوفر االشراف والرقابة  

على استخدام نظام التشفيرة   

 في التعامالت. 

 13 53 80 12 18 ك

 مرتفعة 1.024 3.18

% 
10.

2 
6.8 45.5 30.1 7.4 

3 

يتوفر االشراف والرقابة  

على إستخدام التوقيعات 

 اإللكترونية المشفرة.

 15 42 71 25 23 ك

 متوسطة  1.119 3.01

% 
13.

1 
14.2 40.3 23.9 8.5 

4 

يتم االشراف والرقابة على  

إجراء الصيانة الدورية   

للنظام لتحقيق األمن  

 السالمة.و

 41 62 31 19 23 ك

 مرتفعة 1.313 3.45

% 
13.

1 
10.8 17.6 35.2 23.3 

5 

والرقابة على   يتم االشراف

أداء الجهات الخاريجية عند  

 إجراء الصيانة. 

 34 65 33 25 19 ك

 مرتفعة 1.252 3.40

% 
10.

8 
14.2 18.8 36.9 19.3 

6 
يتم إحاطة العمالء 

 بإجراءات التأمين الوقائية.

 38 43 47 26 22 ك

 مرتفعة 1.299 3.28

% 
12.

5 
14.8 26.7 24.4 21.6 

7 

يتوفر االشراف والرقابة على  

فحص مكونات أمن النظام  

 البيانات.والتأكد من سالمة 

 38 67 30 22 19 ك

 مرتفعة 1.260 3.47

% 
10.

8 
12.5 17 38.1 21.6 

 مرتفعة 1.229 3.40 35 56 51 13 21 كاالشراف والرقابة على   8
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الفصل بين المهام و 

 المسؤوليات في إدارة نظام.
% 

11.

9 
7.4 29 31.8 19.9 

9 

تتوفر سلطات االشرافية 

والرقابية علي  إختراقات  

لموقع المصرف على  

 الشبكة.

 28 90 23 17 18 ك

 مرتفعة 1.176 3.53

% 
10.

2 
9.7 13.1 51.1 15.9 

10 

 توجد سلطات االشرافية

والرقابية للخدمات  

المصرفية التي تتجاوز  

 الحدود الجغرافية 

 38 44 38 34 22 ك

 مرتفعة 1.327 3.24

% 
12.

5 
19.3 21.6 25 21.6 

11 

 تتحقق السلطات االشرافية

والرقابية من اوضاع عدم  

التيقن التي تكتنف الجوانب  

 القانونية. 

 16 59 50 33 18 ك

3.13 1.135 
متوسط 

 ة 
% 

10.

2 
18.8 28.4 33.5 9.1 

 مرتفعة 1.18341 3.33 االجمالي

 

الجدول رقم ) تبين إن درجة االتفاق كانت مرتفعة على )3من  ( فقرات محور االشراف والرقابة ومتوسطة 9( 
( وهو أكبر 3.33كما تبين  أن متوسط االستجابة إلجمالي المحور يساوي )على فقرتين من فقرات هذا المحور،  

الداللة اإلحصائية    (، ولتحديد معنوية هذه الفروق فإن قيمة0.33( وأن الفروق تساوي )3من متوسط القياس )
من   أقل  وهي  صفرًا  تساوي  الفروق،    0.05لالختبار  معنوية  إلى  أنوتشير  على  يدل  االشراف   وهذا  مستوى 

 .كان مرتفعا   الليبية التجارية المصارف في  والمراقبة
 الفرضيات:  اختبار

 والرقابة  شرافاال  العالقة بين نظامالختبار صحة فرضيات الدراسة تم استخدام ارتباط بيرسون الختبار جوهرية  
وسائل و   االلكترونية   المصرفية  للعمليات  كانت    الدفع  تطوير  إذا  طردية  العالقة  فتكون  معامل إللكترونية،  قيمة 

داللة  )ذات  معنوية  العالقة  وتكون  سالبة،  االرتباط  معامل  قيمة  كانت  إذا  عكسية  وتكون  موجبة  االرتباط 
قيمة   كانت  إذا  من  إحصائية(  أقل  اإلحصائية  الداللة 0.05الداللة  قيمة  كانت  اذا  معنوية  غير  وتكون   ،

 . 0.05اإلحصائية أكبر من  
، سيتم  إللكترونية الدفع وسائل تطوير على االلكترونية المصرفية للعمليات  والرقابة لإلشراف نظامولتحديد أثر 

لمتغير التابع عن طريق معامل التحديد، وسيتم  استخدام تباين االنحدار لبيان نسبة أثر المتغير المستقل على ا
 (.Bath analysis version 22تأكيد نسبة األثر عن طريق البرنامج اإلحصائي المرئي )
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 الفرضية الرئيسة:   

تطوير    فيإلشراف ورقابة العمليات المصرفية اإللكترونية  ا   لنظام  ال يوجد أثر معنوي ذو داللة إحصائية
 الليبية.  التجارية المصارف  في وسائل الدفع اإللكترونية

 تطوير وسائل الدفع اإللكترونية  فياإلشراف والرقابة  نظام (: نتائج تباين االنحدار لتحديد أثر4جدول )
معامل 

 االرتباط 

معامل التحديد  

(2R) 

الداللة قيمة 

 اإلحصائية

 نسبة األثر 
 معامالت االنحدار 

 اإلشراف والرقابة  الثابت

.987 0.975 0.000 97 % .394 0.929 

اإلشراف والرقابة على العمليات المصرفية    نظام  بين  معنوية( وجود عالقة  4النتائج في الجدول رقم )  أظهرت 
(، وقيمة الداللة 0.987ساوي )يجدًا    مرتفعاً   رتباطاال، حيث كانت قيمة معامل  وتطوير وسائل الدفع اإللكترونية

 إن   إلى  يشير  وهذا،  العالقة بين المتغيرين  إلى معنويةوتشير    0.05من    أقل( وهي  0.000اإلحصائية تساوي )
قيمة  , اإللكترونية  الدفع  وسائل  تطوير  في  يساهم  ورقابة  اإلشراف  نظامب  االهتمام التحديد وكانت    R2  معامل 

يوجد تطور في وسائل الدفع االلكترونية سببه اإلشراف والرقابة ( حيث انه  97%االثر )  أن نسبة( أي  0.975)
 ما لم يؤثر مؤثر آخر. 

 

 
   (3)شكل 

 يبين العالقة بين نظام اإلشراف والرقابة وتطوير وسائل الدفع اإللكترونية                         
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 معادلة االنحدار بالشكل التالي: حسب تقدير معالم نموذج االنحدار   ويمكن
Y=.394+0.929*X + ε 

 حيث:

 Y تطوير وسائل الدفع اإللكترونية ،X  اإلشراف والرقابة نظام، ε الخطأ العشوائي. 

 
 

 
   2R   597.0 

 
 

                                                               

 
 (5شكل رقم )

 اإللكترونية  الدفع وسائل تطوير على اإللكترونية المصرفية العمليات  ورقابة إلشراف ا  نظام  ثرأبيان      

إلشراف ورقابة  لنظام  الفرضية القائلة بــــ: ال يوجد أثر معنوي ذو داللة إحصائية    رفض تم    الفرضية:نتيجة  
اإللكترونية   المصرفية  اإللكترونية  فيالعمليات  الدفع  وسائل  وقبول  ،  الليبية  التجارية  المصارف  في  تطوير 

إلشراف ورقابة العمليات المصرفية اإللكترونية  لنظام  يوجد أثر معنوي ذو داللة إحصائية    الفرضية البديلة "
 ."الليبية التجارية المصارف في على تطوير وسائل الدفع اإللكترونية 

نظم الدفع الى وجود عالقة بين    ت التي اشار (  2010)على عبد هللا شاهين، النتيجة مع دراسة    هذه  واتفقت 
 .  الرقابة عليها ومخارطها ووسائل الكترونية 

 والتوصيات رابعا : النتائج
  -النتائج: 

  وسائل   تطوير  في  المصرفية  والرقابة  شرافاال  إحصائية  داللة  ى ذو   معنوي   أثر  وجودإلى    الدراسة  توصلت  .1
  إلى معنوية وتشير  (،  0.05أقل من ) وهي    (0.000)  اإلحصائية  الداللة  قيمة  بلغت   فقد   اإللكترونية،  الدفع

المتغيرين بين   الدفع   وسائل  تطوير  في  يساهم   ورقابة  اإلشراف  بنظام  االهتمام  إن  إلى  يشير  ، وهذاالعالقة 
( حيث انه يوجد تطور  97% ( أي أن نسبة االثر )0.975)  R2وكانت قيمة معامل التحديد  ،  اإللكترونية

  ورقابة  إلشراف نظام
اإللكترونية  المصرفية  العمليات  

  الدفع  وسائل تطوير 
 اإللكترونية 

  نسبة
 األثر 

97% 

معامل  
 االرتباط 

. .987 
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الباحثان إن ذلك عائد إلى    الدفع االلكترونية سببه اإلشراف والرقابة ما لم يؤثر مؤثر آخر، ويرى في وسائل  
التشفير في التعامالت،    اإلشراقيةتوفر السلطات   والرقابية الكافية لحماية حسابات العمالء والستخدام نظام 

والرقابة على إجراءات الصيانة وكذلك االشرا الجيد  إلى اإلشراف  ف والمراقبة على فحص مكونات إضافة 
 أمن النظام والتأكد من سالمة البيانات.

 . عليها والرقابة اشرافنظام  توفرو المشفرة  اإللكترونية التوقيعات  استخدامعدم  .2
 اختراقات لموقع المصرف على الشبكة.  علىشراف والرقابية االنظام وجود  .3
 . القانونية الجوانب  تكتنف  التي التيقن عدم  اوضاع على والرقابة شرافاال نظامعدم توفر  .4

   -: التوصيات 
 المصرفي التجاري. النظام  ات إدار  بينالعمل على الفصل بين المهام والمسؤوليات  .1
 م التوقيعات االلكترونية المشفرة في المعامالت المصرفية التجارية.  العمل على تفعيل استخدا .2
خارج   االحتفاظضرورة   .3 للطوارئ  خطة  ضمن  اإللكترونية  والملفات  والبرامج  األنظمة  من  احتياطية  بنسخ 

 مراكز العمل.
العمل على توفير الضوابط الالزمة للرقابة واالشراف على المعلومات وذلك لتجنب المخاطر التي قد تنجم   .4

 عن الدخول الى شبكة المعلومات من قبل الغير المرخصين بذلك.
 . القانونية الجوانب  تكتنف التي التيقن عدم  وضاعأ على والرقابة شرافاال تفعيل نظام .5
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Abstract 

This study is attentive on of Petrophysical properties  of the Mamuniyat reservoir sandstone in I-Oil 

Field -NC186 which located in Murzuq Basin  which is containing mainly sandstone with litter 

shale layer using well logging  data  as  (Gamma Ray Log ,Resistivity Log , Neutron Log and 

Density Log). and  using new software  Techlog software and surfer software  .the Mamuniyat 

reservoir sandstone which represents the  target  reservoir producing  oil from wells  in I Oil Field 

located in the Concession 186 . the petrophysical analysis of the reservoir properties is an 

important to evaluate the reservoir reserve assessment using well logs data recorded of select six 

wells (I1-186,I2-NC186 ,I3-NC186,I4-NC186,I5-NC186 and  I6-NC186) over studied reservoir for 

by  using well log data only  such as  and  using new software  techlog software 2015 and surfer 

software for mapping , the logs were using  in this study the  results show  Mamuniyat reservoir   

sand stone   has good  quality reservoir  ,where  the  porosity is  about15 % , the net pay thickness 

is about 43.5 feet and   ,water saturation  is up to 39.3  %.  the initial oil in place was calculated 

using the volumetric method equal to 949,29 MMSTB, where the recoverable reserve is  

30377.1MMSTB . 

 

Introduction 

The I oil field - NC186 located in the south part of Concession 186 , in Northeast  part  of the Murzuq 

Basin ,the north east of Concession (NC 115),. The concession  (NC 186) consists of main  oil fields 

as  (A, B, C , I ,H, M) have been discovery, The first well discovery I1-NC186 in 2005 in the 

Mamuniyat Formation in the structural I-oil field.   

The objective of study is investigating the petrophysical characteristics of the Mamuniyat main 

reservoir in the I-oil Field in Concession NC186 and  Estimation of hydrocarbon  reserves of the 

study area. The source rock in this study is The Tanzzuft shale ( Hot shale ) , Tanzzuft shale is the cap 

rock of Mamuniyat Reservoir.  
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The method used in this study were applied Petrophysical analysis Using Techlog 2015  software for 

Six wells selected (I1, I2. I3, I4, I5 and I6 ) content well logs, include Gamma-ray, Neutron, 

Resistivity log and Sonic log and Formation tops., in order to determine the quantity of Petrophysical 

properties for the Mamuniyat reservoir such as Porosity, Permeability, water saturation and net pay, 

and combined them with the geological information to help us to evaluate the reservoir quality in 

study area. 

surfer 13 software has been using  for generated by Maps of Porosity, Permeability and Water 

saturation. 

 

 

 

 Fig (1) Location map of NC186 and  well location in I Field (Akakus, 2010) 

Geology Setting Of Murzuq Basin 

The Murzuq Basin located on the southwest part of Libya ,it's one of a number of intracratonic 

basins on the Saharan Platform of North Africa, its covers area more than 350,000 km².it 

boundary by the Gargaf Uplift separates the Murzuq Basin from the Ghadames Basin , in the 

north, in the west is bounded by the Tihemboka Arch, which forms the boundary between the north 

western Murzuq and the eastern Illizi Basins. The eastern limit with the Sirt Basin is marked by a 

series of north- northeast - south-southwest faults which form a major tectonic lineation in the 

Paleozoic rocks Figure The south western basin limit is defined by the Hoggar Massif while, to 

the south, the basin extension in Niger is terminated where the Paleozoic sequences progressively 

rise to outcrop as they approach the African shield. (Sola, et.al 2000) and it was initiated during 

the Paleozoic, straddling the boundaries of Alger ,the basin is filled with sediments ranging in age 

from the Cambrian to Cretaceous. It has a maximum total thickness of more than 3000 meter in 
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the central part (Sola, et.al 2000). The present-day structure of the Murzuq Basin can only be 

determined by subsurface methods since the entire basin center is covered by the Murzuq Sand 

Sea. The structure contour map of Top Mamuniyat Formation in  study area showing the East 

part of the area  is high structure  around wells I1-NC186 and I 4-NC186, and the structure  turn 

to low in the West part Figure ( 2).   

 

 

 

  

 

 

 Figure (2) Structure Contour Map of Top Mamuniyat Formation in Study Area 

 

 

 

Stratigraphy Setting  

 

The sedimentary record of the Murzuq Basin has been divided into four sedimentary sequences:  

A. Cambro to Ordovician; B- Silurian; C- Devonian to carboniferous and D- Mesozoic. 

a. The Cambrian Ordovician :The sequence, which unconformably overlies the 

Precambrian basement, matches up with the lower Paleozoic Gargaf group, a 

detrital unit constituted by five formations named, from bottom to top: Hasawnah, 

Ash Shabiyat, Hawaz, Melaz Shuqran and Mamuniyat. All of these formations are 

detrital, and bounded by unconformities of different nature except for the 

boundary between Ash Shabiyat and Hawaz formations, which are an erosive 

concordant surface.  
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b.  The Silurian sequence: The sediment is a fine-to medium-grained detrital 

sequence that overlies a complex erosive surface resulting from the late 

Ordovician glaciation. It constitutes a relatively continuous sequence which 

includes a transgressive and a high sea-level episode followed by a regressive 

progradation. The lower transgressive and high sea-level deposits are made by the 

Bir Tlacsin and Tanzzuft formations; the last one includes the hot shale member. 

The upper sequence is a ubiquitous one which can be recognized with similar 

characteristics across North Africa, from Morocco to the west to Arabia to the 

east.  

c.  The Devonian-Carboniferous: The sequence unconformably overlies the terminal 

Silurian Caledonian unconformity. It represents the continuous marine deposition 

locally punctuated by local unconformities that in some cases are responsible of 

major thickness variations, their deposits are both, detrital and carbonate, and 

include the Tadrart, Quan Kasa, Awaynat Wanin, Marar, Assedjefar, Dembaba 

and Tiguentourine formations. The sequence is capped by the late Carboniferous 

Hercynian unconformity.  

d.  The Mesozoic sequence: The sediment is absent in the uplifts bordering the 

Murzuq basin (Tihemboka, Tibisti, Gargaf and Atshan highs), and only a partial 

succession is present in the central part of the basin. The most complete Mesozoic 

sequence crops out southwards of the basin, in the SE and SW borders, near the 

Tihemboka and Tibesti highs, and it has been drilled in the subsurface only in the 

southern half of the basin, towards the north, the Mesozoic sequence is only 

represented by Cretaceous rocks, which occupy larger extensions of the basin, the 

Mesozoic sequence is made by continental detrital sediments and includes the 

Triassic Zarzaitirnt formation, the Jurassic Tourantine formation and the 

cretaceous Mazak formation. 
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Figure (3) lithostratigraphic section of  nc186 (akakus, 2016) 

 

 

Reservoir in study area  

Producing fields in the Murzuq Basin all have reservoirs in the sandstones of the Ordovician 

Mamuniyat Formation or in the underlying Hawaz Formation where the Mamuniyat is thin or 

absent. Devonian sandstones are regarded as a secondary target. The Ashgillian Mamuniyat 

Formation is the main reservoir and represents the primary target in the basin. The formation was 

deposited during the late Ordovician glaciation over North Africa. Its origins as a glacial-marine 

deposit create a degree of petrophysical uncertainty, characterized by great lateral and vertical 

facies change.  

In Murzuq Basin the Mamuniyat Formation was divided in to three section upper Mamuniyat which 

consists of clean zone its indicated  the lithology  mainly  is sandstone with gross thickness 182 feet  

and the thickness decrease in  some other  wells , the thickness decrease up to toward the west and 

the north east  part reached to 33 feet which indicates periods of sea level change during  of 

deposition sandstone beds with thin layers of shale  , and Lower Mamuniyat section in  this study is 

shale ,so the upper Mamuniyat formation is main  reservoir only figure (3) . 
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Fig (3) thickness map of Upper Mamuniyat Formation 

 

Petrophysics Study 

Petrophysics mean the study of the rock properties; porosity, permeability and fluid distribution, 

etc. In this study a complete package of porosity and resistivity logs, records including neutron, 

density, sonic and induction Logs, have been recorded across the reservoirs. Interval of each log 

was read every 0.5 feet and analyzed in detail for porosity, volume of shale, water saturation, and 

net pay thickness and hydrocarbon pore volume. Petrophysical analysis of the Mamuniyat 

Formation   in I oil field Concession NC-186  were carried out with the aim of acquiring the 

variables needed to perform a volumetric calculations of the field a number of six wells were used 

in this study which are. The available well logs are (GR, Density, Neutron, Sonic and Resistivity), 

these logs were used to determine the characteristics of the reservoir, also to calculate the thickness 

of the reservoir interval, water saturation and the thickness of the Net-pay zone. 

Wells correlation:  

The main objective of the well correlation is to determine the extension of the Mamuniyat 

Formation   within the Concession NC-186. Other objectives include measuring the thickness 

variation between the wells and determining whether or not facies changes are present within the 

formation ,Well correlation was done using the GR log ,the Mamuniyat formation  layers in  study 

area,  where in figure (4) show varies of thickness for both upper and lower Mamuniyat Formation 

in study area ,which show in the west part, the upper Mamuniyat present with varies thickness 

about 33 feet in well I6-NC186 and the thickness increasing toward the east  part in well I1-NC186 

C.I=

25 

FT 
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and the lower Mamuniyat shale is absent in well I5-NC186 to thick shale in well I6-NC186  due to 

change of sedimentary environment  .     ,  

Determination Volume of Shale 

the shale volume is the average of the value obtained from the following calculation methods: 

 

VGR= (GRlog - GRclean )/( GRsh - GRclean) 

Where: 

IGR= the Gamma ray index (API). 

GRlog:= the Gamma ray reading.  

GRclean= the minimum Gamma ray reading. 

GRsh = the maximum Gamma ray reading  . 

Porosity Determination 

Total porosity was calculated from density log as shown in the following relationship  

Ф= (ρma - ρb)/ (ρma – ρf) 

Where: 

Ф = the porosity of the rock, fraction. 

ρb = the bulk density of the formation, g/cm3. 

ρma = the density of the rock matrix, g/cm3. 

ρf = the density of the fluids occupying the porosity, g/cm3. 

 

Effective porosity was estimated according to equation  

 

Фe = Ф *(1- VCL) 2 

Where: 

Фe = Effective porosity 

(ρma = 2.65g/cc, ρf = 1.0g/cc) 

 

Water Saturation 

Archie Equation was used to calculate the water saturation as shown below 

Sw = (a.Rw/ Фm.Rt)(1/n)  

Where: 

Sw = water saturation, fraction. 

Rw = water resistivity (= 0.3 ohm.m) from lab. 

Rt = true resistivity of formation containing hydrocarbons and formation water, ohm.m. 

n = saturation exponent, (= 2). 

F = formation resistivity factor, ohm.m 

 

Net Pay 

A porosity cut-off of 9% was used along with a shale volume cut-off of 30% to define the quality 

of the reservoir rock. Water saturation, Sw, cut-off value of 50% was used to define pay. The 
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reservoirs were defined by the porosity greater than 9% and shale volume less than 30%. For the 

net pay, if the water saturation within the reservoir is less than 50%, it is considered to contain 

 

Petrophysical Analysis Results   

the detailed results of the petrophysical analysis of the Upper Mamuniyat Reservoir  in  I-  oil field 

will be presented and summaries in table 1 .Based on the available well data and petrophysical 

results of well log data show the petrophysical result  as porosity in study area is excellent porosity 

and varies in values of porosity is varies from 14 % in the east to 22 % in the west part  due to  

closed to fault in the western part  result the secondary porosity (fracture porosity)   water 

saturation show varies result  in studies wells due to varies in parameters of reservoir and the 

reservoir is not homogenies missing of data  information such as core data , sedimentation analysis 

report , to understand the area , reservoir properties, the structure could be effect on the result 

,absent of seismic data is effect on structure shape. 

 

Figure (4) show petrophysics Result (porosity ,Sw and  Net pay ) in study area 
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Figure (5) show petrophysics Result  in study area 

Table (1) petrophysics results for studied wells  

 

The Initial Oil Reserves: 

To calculate the hydrocarbon pore volume of I –NC186  oil field, the calculating the all of the required 

variables by the HPV equation are now obtained, and the reserves can now be calculated. The porosity Ø 

and water saturation Sw , A net pay thickness were represented by their average values, we collected all 

values of HPV of the  Upper Mamuniyat Reservoir in each wells and entered them in the equation 

 

HPV=h× Øavg × (1-Sw)  

Where:   

HPV= Net hydrocarbon pore volume (ft/acre). 

h      = Net pay thickness (ft). =  43.5 Feet 

Ø     = Net pay porosity (%).  = 15% 

Sw   = Net pay water saturation (%).= 39.3 % 

I6-NC186 I5-NC186 I4-NC186 I3-NC186 I2-NC186 I1-NC186 WELL NAME 

5060 5070 4620 4763 4787 4513 TOP Mamuniyat, (FT) 

33 117 99 38 94 181 THK, (FT) 

10.4 6.9 6.9 4 6.3 11.3 Volume of shale(%) 

15 18 52 5.5 33 137.5 Net pay(FT) 

22.3 11.8 13.8 15.1 15 12.7 Porosity(%) 

32.8 37.2 28.6 65.3 40.5 31.9 SW(%) 
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HPV = 43.5 × 0.15×0.607= 3.960   

OOIP = HPV× 7758× A  

OOIP=3.960  × 7758 × 35528.8  = 1,091 MM, STB 

IOIP =OOIP/FVF 

Where:                                                                                 

OOIP: is the Original Oil in Place. 

A: is the Area in acres (35528.8Acre). 

7758: is the number of barrels per feet. 

IOIP: is the Initial oil in place (STB).  

FVF: Is the Formation Volume Factor equal to (1.15 RB/STB), obtained from the reservoir data 

summary of (   Akakus, 2017). 

 

IOIP = 1,091,690,476 ÷ 1.15 =949,29STB 

The original oil in place was estimated to be 1,091, MM  stack tank Barrel using equation This is 

equation to initial oil in place at formation volume factor (F.V.F) of (1.15 RB/STB) calculated using 

equation . The recovery factor (R) in I –NC186 Oil  field is (32 %) in I –NC186  field The Recoverable oil 

is using equation  

Oil recoverable = IOIP * RF 

Where: 

IOIP: Is initial oil in place (STB). 

RF: Is recovery factor, considered as (32 %). 

Oil recoverable = 949296066.3* 0.32 = 303.77MM STB 

 

Summary and Conclusions 

- Thickness the Upper Mamuniyat in study area about from 33 to 182 feet. 

- The Mamuniyat reservoir is main target and has the best reservoir characteristics with 

an average porosity ranging between (13%) and (22%) . 

- The Net-pay thickness ranges between 5.5 feet and 137 feet . 

- The water saturation values were fair to good hydrocarbon saturation as good reservoir 

in I –NC186 Oil field in all of studied wells with average water saturation 39.3%. 

- The oil in place about 1,091,69MMSTB and OIL recovery about 303, 77 STB. 

- No more well will be to drill in the north or to Eastern part in area due to thickness 

could be very thin or absent also the reservoir quality is very bad quality reservoir 

(shaly bed).   
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Abstract 

Geophysical and Wireline log analysis of the Middle Devonian Aouinet Ouenine F3 Sandston 

Member (main reservoir), in the south part of Wafa Field-NC169a (NW Libya), have been 

carried out  on  seven wells (A12,A13, A40, A41, A50, A51 & A55), in order to better 

understand the reservoir potential and its distribution in this region. Two cores data from 

these boreholes also used in this investigation. The integration of the 3D seismic results and 

petrophysics results from both wire line logs and core data; enable better understanding of 

F3-sand quality and distribution in the south part region of the Wafa gas and Oil field.The 

results revealed that the reservoir has lateral changes in terms of lithology and thickness, the 

F3 sand mapped with confident by using the seismic attribute volume in conjunction with the 

seismic interpretation stack volume, the lithology change from sandstone to shaly sand 

(pinching out) toward the south indicating bad reservoir quality interm of properties 

(porosity & permeability) due to increase of the shale volume and thinning of the sand part, 

and on the other hand better reservoir quality in term of properties and sand thickness 

toward North part of the study area. 

 

Introduction 

Wafa Field-NC169a is located in Block NC169a, close to the Libyan-Algerian border at the 

south western part of Ghadames Basin about 100 Km of Ghadames city, lies between 

Latitudes (28° 40' and 29° 00')-North and Longitudes (17° 21' and 18° 00') -East.  The study 

area is presented by different land forms as sand and gravel plains, also sabkha and small 

sand dunes. 
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The first discovery well , D1-52, was drilled back in 1964, it is only in 1991 that the Wafa 

Field was discovered by well A1-NC169 that successfully tested hydrocarbons in the Middle 

Devonian sandstones (Aouinet Ouenine Formation).  

main aims of this study is to evaluate the reservoir quality of Middle Devonian Aouinet 

Ouenine F3 Sand Member in Wafa  Field-NC169a,which is located in Ghadames Basin from 

point view of petroleum system, reservoir element , Evaluate the reservoir quality of Aouinet 

Ouenine (F3Sandston) Member by using seismic interpretation techniques andpetrophysical 

analysis for selected wells to determine porosity, permeability, Net Pay. 

by combined all above help us to understand the variable of reservoir quality of Aouinet 

Ouenine B’ F3SandstonMember in Wafa Field-NC169a. 

 

Method of study is the petrophysical analysis by using (7) wells including Electric logs 

(Gamma Ray, Sonic, Neutron, Density, Spontaneous potential, Resistivity  ... etc.). The study 

uses a wide variety of technique, Petrel platform is powerful software for generate structure 

map, thickness map well interpretation, well to well correlation, identified stratigraphic 

sequences, facies, geological interpretation, Techlog platform one of the best software uses 

for determine the petrophysical properties such as porosity, permeability, water saturation, 

net pay and net to gross ratio, by combined all of them identified the reservoir quality.   

 

Figure (1) location map of Ghadames Basin and study area.  
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Ghadames Basin Overview.                  

The Ghadames Basin (1) is a large intracratonic basin on the North African Platform, 

formed during early Palaeozoic time. It covers an area of 350,000 km² over parts of Libya, 

Algeria and Tunisia, and contains up to 6000m of Palaeozoic and Mesozoic sediments. The 

Palaeozoic sections separated from the overlying Mesozoic deposits by a major regional 

unconformity of Hercynian (Permian-Carboniferous) age. The erosion pattern and 

topography developed on this unconformity has a major control on petroleum systems within 

the basin (Echikh 1998), affecting the preservation of Palaeozoic hydrocarbons, 

communication between source and higher reservoirs, and patterns of long-distance 

migration within the Triassic reservoir. The Ghadames Basin was affected by Caledonian 

Orogeny during Cambrian to lower Devonian, which produced Al Gargaf arch on the basin. 

The northern part of the basin was uplifted during Hercynian folding (lower Devonian to 

lower Triassic, (Buroelet 1960). 

Stratigraphy of Ghadames Basin 

The sedimentary section of the Basin ranges in age from Paleozoic to Cenozoic. It attains a 

maximum thickness of 6000 meter and consists of sandstone, shale, siltstone and local 

limestone, Its fill consists of shallow marine to continental sediments Two main potential 

source rocks are present in the Paleozoic sediments of the Ghadames Basin: the basal shaly 

member of the Tanezzuft Formation (Lower Silurian)and the Aouinet Ouenine formation 

(Late Devonian). 
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Figure (2) Stratigraphic Column of Wafa Field (Mellitah. 2017). 

Lithostratigraphy of study area 

Locally F3 sandstone reservoir is mainly respected to the area between Alrar and Wafa 

fields and the surrounding areas. The F3 sandstone can be found in some discovered field in 

the Algerian areas adjacent to the eastern border. Farther North adjacent to western border 

of Libya . Regionally F3 sandstone and F4 sands are part of Awaynat Wanin A are Givetian 

to Frasnian of the middle to upper Devonian. The Awaynat Wanin B is Frasnian and the 

overlying Awaynat Wanin "C" is Famenian of Late Devonian works as a seal for the lower 

reservoirs. The F3 sandstone is the most important local reservoir sandstone in the area and 

vicinity of Alrar/Wafa fields. It may represent regressive sequence but it is not widely 

developed as a reservoir unit in Algerian Libya Ghadames basin. The lithology for F3 

sandstone Aouinet-Ouenine “B” is composed mainly of sandstone interfered with minor 

amount of Shale, there for a cross plot chart made to illustrate the relationship between bulk 

density and porosity which used to determine the lithology of the studied reservoir. The 

accumulation of most points was found around the sandstone through these relationships 
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between GR versus depth showed the reservoir consist mainly of pure sandstone and there 

are also found a low amount of shale in the lower and the most upper parts as shown in 

Figures (3). These figures clearly define the boundaries of sandstone through each well of 

the F3 sandstone reservoir. 

 

Figure (3) Wells available for this study used to show the relationship between GR logs 

responses versus depth through wells in south Wafa field, 

 

F3 reservoir sandstone was developed as a regressive sequence due to a drop in sea level, 

also the main reservoir sandstone unit in Algerian fields such as Alrar and other fields in the 

area in the vicinity area of Alrar Gas field. The F3 sandstone is very thin or absents in the 

southern part of the study area and extends to the eastern area of Wafa field with defined line 

limit identified seismic and drilling ,its extends to the Northern area Wafa field outside of 

Concession NC 169 into Concession 26 demonstrated by well G1-26 where the F3 reservoir 

sandstone is clearly present but below the Gas/Water. The structural cross-section Figure (4) 

shows the F3 reservoir limits between the Northern portion and the southern portion of Wafa 

 

Figure (4) Structural cross-section  from N-S Wafa field 
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The F3 sandstone is interpreted as localized shallow marine sand beds that pinch-out and 

pass into equivalent shaly facies (Mellitah, ,2016). These sandstone body shape generally is 

elongated towards the North-South direction with up structure towards the east and 

southeast of Wafa areas (Mellitah, 2016). This large body of these marine F3 sandstone 

reservoir bodies in the area of south-east Libya is of Stratigraphic trap in nature Figure (5) 

and extends north-south along most of the length of the concession NC169 also extends east 

into Alrar Gas/Oil field of Algeria.  

 

Figure (5) Sketch of Wafa Field Stratigraphic trap extending from the east of Algeria to west Libya. 

Sedimentological Facies 

The general description of Lithofacies from top to bottom For the available Electric logs and 

Core for this study: 

• Cross laminated massive sandstone of coarse-grained, cross-laminated to massive 

sandstone. 

• Sandstone of fine-grained & well-cemented sandstone. 

• Draped Sandstone of thin sandstone beds with mudstone drapes. 

• Sandstone of alternating with horizons of laminated heavily burrowed sandstone. 

• Units of bioturbated shale & sandstone. 

• Fine Sandstone with carbonate shell fragments & calcareous cement. 

• Thinly Lenticular beds of Sandstone & Shale.   

• Thinly Laminated Shale. 

Four main facies association were identified on cores analysis: 

Facies Association A : It consists of two facies: Massive medium grained sandstones – high 

quality reservoir Sands A1 massive medium grained sandstones with carbonaceous 
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fragments and rare clay chips A2 large/medium scale medium grained cross bedded 

sandstones. 

Facies Association B :It consists of Medium to fine grained sandstones – high to low 

reservoir quality sands Four facies belong to this association: 

B1 medium/small scale medium to fine grained cross bedded sandstones; 

B2 parallel laminated fine grained sandstones; 

B3 structure less fine grained sandstones with occasionally carbonaceous fragments; 

B4 structure less fine grained bioturbated sandstones. 

Facies Association C It consists of one single facies characterized by Fine and bioturbated 

sandstones – poor quality reservoir Sands 

Facies Association D It is characterized by thin bioturbated Thin fine/very fine bioturbated 

sandstones alternated with shale. The sand/shale ratio is usually less than 1 

 

Figure (6) the main sedimentary facies in South Wafa Field 

 

The overall genetic process was interpreted to be related to gravity flows loosing energy and 

developing more and more relatively deeper and outer facies from Facies association A to D. 

In particular the association A and B may be related to high density turbidities currents or 

fluvial floods; C and D to low density turbidities currents strongly affected by bioturbations. 

The general feeling is that all the gravity flows coming from the Tihemboka element 

deposited the bulk of their load in the Algerian sector and that they divided in at least two 

branches giving origin respectively to the Wafa North and Wafa South The shaling out of the 
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system occurs seawards concomitant with a thickness reduction of the sedimentary wedge 

due to its external geometry and to a decreasing of the sedimentary load. Well A12-NC169a 

is a clear evidence of this depositional model; the Palynological analysis carried out on the 

upper shaly unit of this well allowed to consider this shaly unit as the lateral equivalent of F3 

sandstone. 

The Wafa sandstone body can be used as a sedimentological model in nearby areas to 

explore for the F3 east of the Wafa field. The Wafa sandstone body generally has a 

coarsening upward grain size profile possibly produced by seaward progradation. 

 

Figure (7) well core description in well A120NC169a 

Figure (7). A-12 well core description is very fine to fine-grained, strongly laminated or 

bioturbated, common scour and oxidation, flat pebble conglomerates, large vertical burrows, 

shell beds, clay drapes, thin lenticular bedding. Deposited as back barrier sandy to mixed 

tidal flats, lagoons, wash over fans; non-reservoir due to fine grain size, cementation, 

biogenic clay 

The environment of deposition of F3 sandstone main reservoir of South Wafa field current 

study suggested being Barrier Island Figures (8).  
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Figure (8). Suggested depositional model of Wafa field by this study 

 

 

 

Figure (9). Barrier Island Model after Leblanc 1972 in relation to Wafa depositional Model 
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Figure (10). Wafa depositional model Barrier Island related drilled to well log & core  

available for this study 

Geophysical & Petrophysical Analysis and Building 3d Module 

In this thesis F3 sand member was mapped by using 3D seismic cube with good quality as 

shown (Figure 11) covered Wafa Field and generated Depth structure map for Top F3 sand 

along the south Wafa Field Figure (11) The results combined with the petrophysical to 

understand the depositional environment and there distribution, thickness of F3 sand in the 

south Wafa Field . 

   

Figure (11) 3D seismic section & Depth Structure map for Aouinet Ouenine F3 Sandston  

The Petrophysical Analysis 

to determined physical properties in order to evaluate the reservoir quality F3 sandstone 

Member by determine the properties for seven wells located in south Wafa 
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Volume Of Shale Determination 

The basic method of shale volume determination by using the following indicators:  

Gamma Ray Log (GR): It is common to find radioactive materials associated with clay 

minerals that constitute shale, it is also common practice to use the relative gamma ray 

reflection as a shale volume indicator.  

The simplest procedure is to rescale the gamma ray between its minimum and maximum 

values in one consistent geologic zone including both sandstone and shale. The scale is from 

0% to 100% shale. 

The gamma ray index (IGR) is defined as a relationship between gamma ray minimum 

(GRmin) and maximum (GRmax). This formula can be written as follows:  

 IGR= (GRlog-GRclean)/ (GRsh-GRclean) 

Where: 

IGR= the Gamma ray index (API). GRlog: is the Gamma ray reading on the log.  

GRclean =  the minimum reading on the log. GRsh :is the maximum reading on the log. 

 

Porosity Determination 

All porosity logs of neutron and density logs are used to determine the density porosity (ØD) 

and the total porosity (ØN-D)) are good indicators of the F3 sandstone reservoir preliminary 

porosity determination. The density porosity (ØD) was used to determine porosity based on 

the type of reservoir rock from Equation , while the Total Porosity (Øt or ØN-D) from 

Equation 2. 

Density Porosity formula: 

ØD = (pbma-pblog)/(pbmax-pfl) 

Where: 

•ρb =bulk Density, gm/cc (log). • ρfl =Fluid Density, (equal 1.1 gm/cc). •ρb ma 

=Matrix Density, equal 2.65 gm/cc (for Sandstone). •ØD =Density Porosity. 

Reservoir Parameters: the parameters that effect and control the porosity are listed below: 
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1. Cementation Factor (m). 

2. Saturation Exponent (n).  

3. Formation Water Resistivity (Rw). 

4. Resistivity of Formation (LLD).  

5. Water Saturation (Sw).  

 

3D Geological Model  

Based on workflow application for subsurface interpretation and modeling .Data 

preparation is the basis for geologic model the data prepare for this 3D-geological model 

are well heads, well tops, well logs. These data include: 

Well head: include the position of each well in 3-dimentions, and the measured depth 

Well tops: Markers representing significant points (well picks) along the well path, normally 

a change in stratigraphy. 

Well logs: the data cover porosity and water saturation values along the well path. 

Structural Modelling: 

A structure contour map is one of the most important tools for three-dimensional structural 

Interpretation because it represents the full three-dimensional form of map horizon. The 

mapping techniques to be discussed are equally applicable in surface and subsurface 

interpretation. 3D Structural maps were built for top of Aouinet Ouenine F3 sandstone 

reservoir from 3D seismic , represents 3D structural modeling for the Aouinet Ouenine F3 

sandstone reservoir units shows that Aouinet Ouenine F3 sandstone reservoir structure is 

composed of cylindrical anticlinal fold. Structural modeling is to insert the stratigraphic 

horizons into the pillar grid, honoring the grid increment and the faults. Make horizons 

process step was used in defining the vertical layering of the 3D grid in Petrel. This present a 

true 3D approach in the generation of 2D surface, which was gridded in the same process, 

taking the relationships between the surfaces into account Figure (12) represents horizons of 

the main units of reservoir 
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Figure (12) 3D Model of top Aouinet Ouenine F3 sandstone 

3-D Geologic model  

Geology Modern requires accurate representation of layered volumes. Three-dimensional (3-

D) geologic models are increasingly the best method to constrain geology at depth. Each 

Aouinet Ouenine F3 sandstone reservoir unit in Wafa field has been divided into six layers 

layers depending on petrophysical properties. The zone consists of six layers in the 

uppermost of the formation. The Scale up well logs process averages the values to the cells in 

the 3D grid that are penetrated by the wells. Each cell gets one value per up scaled log. 

These cells are later used as a starting point for property modeling (Schlumberger, 2017). 

When modeling petrophysical properties, a 3D grid cell structure is used to represent the 

volume of the zone. The cell thickness will normally be larger than the sample density for 

well logs. As a result the well logs must be scaled up to the resolution of the 3D grid before 

any modeling based on well logs can be done. 

Well logs Up scale  

 This process is also called blocking of well logs there are many statistical methods used to 

scale up such as (arithmetic, harmonic, and geometric method). The porosity and water 

saturation values in the current model have been scaled up using the (arithmetic average). 

Figure (13) shows the scale up of porosity and water saturation for A13 well that is used in 

the Aouinet Ouenine F3 sandstone reservoir model. 
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Figure (13) Scale up of porosity and water saturation of F3 sand. 

Petrophysical modeling process 

Petrophysical property modeling is the process of assigning petrophysical property values 

(porosity and water saturation) to each cell of the 3D grid. Petrel offers several algorithms for 

modeling the distribution of petrophysical properties in a reservoir model. Petrophysics 

model was built using geostatistical methods. Porosity and water saturation models were 

built depending on the results of porosity and water saturation values which have been 

corrected and interpreted in the Techlog software. Sequential Gaussian  

 The porosity model of the Aouinet Ouenine F3 sandstone reservoir as shown in figure (14) 

is characterized by high porosity values in all wells in upper part but lower parts of this unit 

may show porosity decreases to reach 9%. The porosity values in this zone range from (10-

12%).  

 

Figure (14) PHIE model for top Aouinet Ouenine F3 sand. 
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From figure (14) of Water saturation model for zone Aouinet Ouenine F3 sandstone reservoir 

shows moderate water saturation values that range from (0-10%), but in the south part water 

saturation values reached to 100%, the zone is represented as having no reservoir unit in the 

wellA12. 

 

 

Figure (15) SW model for top Aouinet Ouenine F3 sand. 

 

Conclusions: 

The F3 sandstone  is main reservoir in the Wafa field which belongs to the Frasnian stage of 

middle Aouinet-Ouenine Formation of the Devonian age where  deposited as transgression 

sandstone on top of eroded surfaces, thickness decreases towards the southern portion of the 

study area reaching up to 4 feet (well A12). The lithology of F3 sandstone changes from 

sandstone to mix of shale and sandstone toward the southern area of Wafa Field probably 

related to change in sea level fluctuation during the deposition of F3 Sandstone. From our 

Petrophysical result of the main reservoir F3 sandstone parameters  estimated as follows: 

The average volume of shale is 2% in North area and 58% in South part where the shale 

increasing  ,The average porosity is 10.5%. The average water saturation is 2.8% in the 

producing area. The average net pay thickness is 105 ft. 

The interpretations of 3 D geology model and Petrophysical model (porosity and water 

saturation) for  F3 sandstone reservoir show that the best location characterized by good 
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reservoir properties is in the wells located in the north part area gradually these properties 

decrease toward wells n the southern  part area where the non-reservoir and it is mainly 

shale zone, the volume of shale is higher than 50% and porosity is low. 

Recommendations 

1. We recommend to use 3 D seismic data for undefined the Lithology change and 

reservoir extend in area as well as reservoir quality also to draw some maps because 

its more accurate than well data only specially when we attend to make relationship 

between wells. 

2. We recommend using more other wells located between wells A12 andA55 to calculate 

the average porosity of the reservoir, in our study we have just used only 7 wells and 

the data was not enough.  
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Abstract 

There are at least two key aspects of simulating multi-phase flow experiments. One is the 

actual estimation of multiphase flow properties from measured data, and the other is the 

representation of the unknown functions for relative permeability and capillary pressure. It is 

essential that the representation of these functions have sufficient degrees of freedom to 

model the measured data whilst remaining straightforward and easy to communicate. 

The main objectives of this study are to normalization and de-normalization the relative 

permeability data obtained on individual rock samples to remove the effect of different initial 

water and critical oil saturations. The relative permeability can then be de-normalized and 

assigned to different regions of the reservoir based on the existing critical fluid saturation for 

each reservoir region. 

Eight Cores of a well from Libyan oil field (carbonate rock) are presented in this study to 

illustrate normalized and de-normalized technique. 
 

Keywords: Normalization, De-normalization, Relative permeability. 
 

Introduction 

Relative permeability values are needed for the determination of the fluid movement in the 

reservoir from which the inflow performance relationship can be obtained.  The inflow 

performance relationship can    be calculated using the measured or the calculated relative 

permeability data.  The well completion design as well as the multiphase flow calculation is 

mainly depending on the relative permeability values. 

Results of relative permeability tests performed on several core samples of a reservoir rock 

often vary. Therefore, it is necessary to average the relative permeability data obtained on 

individual rock samples. Prior to usage for oil recovery prediction, the relative permeability 
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curves should first be normalized to remove the effect of different initial water and critical oil 

saturations. The relative permeability can then be de-normalized and assigned to different 

regions of the reservoir based on the existing critical fluid saturation for each reservoir 

region. 

 The most generally used method adjusts all data to reflect assigned end values, determines 

an average adjusted curve and finally constructs an average curve to reflect reservoir 

conditions. These procedures are commonly described as normalizing and de-normalizing 

the relative permeability data. 

 To perform the normalization procedure, it is helpful to set up the calculation steps for each 

core sample in a tabulated form as shown below: 

Eight Cores of a well from Libyan oil field (carbonate rock) are presented in this study to 

illustrate normalized and de-normalized technique. 
 

Literature Review 

Relative permeability data on actual samples from the reservoir under study may not be 

available, in which case it is necessary to obtain the desired relative permeability data in 

some other manner. Field relative permeability data can usually be calculated. The field data 

are unavailable for future production, however, and some substitute must be devised. Several 

methods have been developed for calculating relative permeability relationships. Various 

parameters have been used to calculate the relative permeability relationships, including: 
❑ Residual and initial saturations, and 

❑ Capillary pressure data. 

In addition, most of the proposed correlations use the effective phase saturation as a 
correlating parameter. The effective phase saturation is defined by the following set of 

Table 1: Relative Permeability Data from Core Sample to perform normalization  

water 

saturation 

Relative 

permeability of 

oil 

Relative 

permeability 

of water 

Normalized 

saturation 

Normalized 

Relative 

permeability of 

oil 

Normalized 

Relative 

permeability of 

water 

Sw kro krw 

ocwc

wcw*
w

SS1

SS
S

−−

−
=

 wcSro

ro*
ro

)k(

k
k =

 ocSrw

rw*
rw

)k(

k
k =
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relationships, equation (1-3) (Tarek Ahmed et.al, 2001, pp195).: 

   
wc

o

S

S
Soe

−
=

1
      (1) 

   
wc

wcw

S

SS
Swe

−

−
=

1
      (2) 

   
wc

g

S

S
Sge

−
=

1
      (3) 

Where: 

 soe = Effective oil saturation, 

 swe = Effective water saturation, 

 sge = Effective gas saturation, 

 so = Oil saturation, 

 sw = Water saturation, 

 
gS  = Gas saturation, and 

 
wcS  = Connate (irreducible) water saturation. 

 

Wyllie and Gardner Correlation: 

 (Wyllie and Gardner et.al, 1958, pp210-227). observed that, in some rocks, the relationship 

between the reciprocal capillary pressure squared and the effective water saturation ( Swe ) 

is linear over a wide range of saturation. Wyllie and Gardner have also suggested the 

following two expressions that can be used when one relative permeability is available, 

equations 4-5: 

 
Oil-Water System:   

   








−
−=

Swe

Swe
keSk rowrw

1
)( 2

    (4) 

 

Gas-Oil System:   
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Torcaso and Wyllie Correlation: 

(Torcaso and Wyllie et.al, 1958, pp1) developed a simple expression to determine the relative 

permeability of the oil phase in a gas-oil system. The expression permits the calculation of 

(kro) from the measurements of (krg). The equation has the following form, equation 6: 

 

   








−−
=

))1()1(

)(
22

4

eSSoe

Soe
kk

o

rgro    (6) 

 
The above expression is very useful since (krg) measurements are easily made and (kro) 

measurements are usually made with difficulty. 

 

Pirson’s Correlation: 

From petrophysical considerations, (Pirson et.al, 1958, pp15-17) derived generalized 

relationships for determining the wetting and non-wetting phase relative permeability for 

both imbibition and drainage processes. The generalized expressions are applied for water-

wet rocks, equations 7-9. 

 
For the Water (Wetting) Phase: 

 

   3

wrw SSwek =       (7) 

The above expression is valid for both the imbibition and drainage processes. 

 

For the Non-wetting Phase: 

Imbibition 

   

2
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nonwettingr

SS1

SS
1)k( 
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Drainage 

     5.0
25.0* )(1)1()( wwnonwettingr SSSwek −−=              (9) 

Where: 

 
nwS

 
= Saturation of the non-wetting phase, 

 Swe  = Effective water saturation, and, 

 
wS

 
= Water saturation. 

 

Corey’s Method: 

(Corey et.al, 1954, pp38-41) proposed a simple mathematical expression for generating the 

relative permeability data of the gas-oil system. The approximation is good for drainage 

processes, i.e., gas-displacing oil, equations 10-11. 

 

   4)1( Sgekro −=       (10) 

   )2)(( SgeSgekrg −=      (11) 

Where: 

 eSg

 

= Effective gas saturation. 

Relative Permeability from Capillary Pressure Data: 

(Rose and Bruce et.al, 1949, pp127-142) showed that capillary pressure pc is a measure of 

the fundamental characteristics of the formation and could also be used to predict the 

relative permeabilities. Based on the concepts of tortuosity, (Wyllie and Gardner et.al, 1958, 

pp210-227) developed the following mathematical expression for determining the drainage 

water-oil relative permeability from capillary pressure data, equations 12-13: 
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(Wyllie and Gardner et.al, 1958, pp210-227) also presented two expressions for generating 

the oil and gas relative permeabilities in the presence of the connate water saturation. Wyllie 

and Gardner considered the connate water as part of the rock matrix to give, equations 14-

15: 
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Where: 

 
gcS

 
= Critical gas saturation, 

 
wcS

 
= Connate water saturation, and, 

 
orS

 
= Residual oil saturation. 

 

Relative Permeability from Analytical Equations: 

Analytical representations for individual-phase relative permeabilities are commonly used in 

numerical simulators. The most frequently used functional forms for expressing the relative-

permeability and capillary pressure data are given below, equations 16-21: 

 
Oil-Water System:   
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Gas-Oil System:   
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With 

 orgwclc SSS +=
 

Where: 

 lcS  = Total critical liquid saturation, 

 
wcSro )k(  = Oil relative permeability at connate water saturation, 

 
gcSro )k(  = Oil relative permeability at critical gas saturation, 

 orwS  = Residual oil saturation in the water-oil system, 

 orgS  = Residual oil saturation in the gas-oil system, 

 gcS  = Critical gas saturation, 

 
orwSrw )k(  = Water relative permeability at the residual oil saturation, 

 gogwo n,n,n,n  = Exponents on relative permeability curves, 
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 cwoP  = Capillary pressure of water-oil systems, 

 
wcSc )P(  = Capillary pressure at connate water saturation, 

 Pn  = Exponent of the capillary pressure curve for the oil-water 

system, 

 cgoP  = Capillary pressure of gas-oil system, 

 Pgn  = Exponent of the capillary pressure curve in gas-oil system 

 
lcSc )P(  = Capillary pressure at critical liquid saturation. 

The exponents and coefficients of Equations (16) through (21) are usually determined by the 

least-squares method to match the experimental or field relative permeability and capillary 

pressure data. 

A petroleum engineering approach to two phase flow in reservoirs is the use of relative 

permeability functions. Their basic use is to account for the interactions between one fluid 

and the other and also with the surroundings. 

(Corey et.al, 1954, pp38-41) developed formulas to relate the oil and gas relative 

permeabilities to the in place liquid saturation based on numerous measurements of the flow 

of oil and gas through consolidated sedimentary cores. 

(Pirson et.al, 1958, pp15-17) reviewed the current practice in simulation of geothermal 

recovery processes and observed that all the two phase models use the relative permeability 

functions developed by (Corey et.al, 1954, pp38-41). This is in spite of the fact that few 

geothermal reservoirs are sedimentary and most are highly fractured volcanic. The rational 

for using the Corey equations in models of fractured geothermal reservoirs is that if a large 

enough control volume is used the heterogeneities due to the fractures will average out. 

However; this is only true when the two-phase conditions are widespread over the reservoir 

and is likely to be in serious error where local changes in flow conditions occur. In addition, 

another major problem is that the relative permeability functions for steam and water are not 

well established. 
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In terms of steam and water the Corey type relative permeability functions are (Sorey et.al, 

1980, pp767-777), equations 22-24: 

    4*
rw Sk =        (22) 

     2*2*
rs )S1()S(1k −−=     (23) 

   








−−

−
=

)SS1(

)SS(
S

rsrw

rw*      (24) 

Where: 

 rwS
 

= Residual water saturation, and, 

 rsS
 

= Residual steam saturation. 

 

A major problem with the use of these functions is the determination of (Srw) and (Sro). 

Experimental work by (Counsil et.al, 1979, pp141-143) has defined relative permeability 

functions for steam and water flow, based on measurements in consolidated cores. These 

functions have not received widespread use in geothermal simulation. 

A further method of defining the relative permeability functions is to use measured flow 

characteristics. The basic approach is described by (Sorey et.al, 1980, pp767-777) and 

(Horne and Ramey et.al, 1978, pp291) present relative permeability curves calculated from 

procedures based on this approach. Using production data from wells in the Wairakei 

geothermal field in New Zealand, they were able to obtain relative permeability curves as 

functions of the flowing water mass fraction. The Corey relative permeability curves are 

functions of the in place liquid saturation (volume basis) and the field derived curves need to 

be converted to this basis before being used in present geothermal simulators. This is usually 

not possible. 

The problem involved in converting from flowing to in place saturations is discussed by 

(Miller et.al, 1951, pp192-205). In his paper he states: “the weight fraction of gas in the 

mixture instantaneously at X is quite different from the weight fraction of gas in the mixture 

passing X in unit time”. This arises because the vapor has a higher mobility and hence a 

higher velocity than the liquid. 
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The ratio between the vapor and liquid velocities is called the “slip ratio” and it must be 

known to convert from flowing to in-place saturations. This is clearly not possible in a field 

situation. This study therefore set out to investigate the critically the two phase flow of steam 

and water mixtures in fractures in an attempt to derive relative permeability curves more 

appropriate to geothermal reservoir applications.    

Methology  
a) Normalization Methodology: 

The following normalization methodology describes the necessary steps for a water-oil 

system as outlined in the above table and steps to perform normalization and de-

normalization (Tarek Ahmed et.al, 2001, pp313-316). 

Step 1: Select several values of (Sw) starting at (Swc) (column 1), and list the corresponding 

values of (kro) and (krw) in columns 2 and 3 as illustrate in table1. 

Step 2: Calculate the normalized water saturation (
*
wS ) for each set of relative permeability 

curves and list the calculated values in column 4 by using the equation 25: 

   
ocwc

wcw*
w

SS1

SS
S

−−

−
=      (25) 

Where: 

 Soc = Critical oil saturation, 

 Swc = Connate water saturation, and 

 *
wS

 
= Normalized water saturation. 

Step 3: Calculate the normalized relative permeability for the oil phase at different water 

saturation by using equation 26: 

   
wcSro

ro*
ro

)k(

k
k =       (26) 

Where: 

 kro = Relative permeability of oil at different (Sw), 

 (kro)Swc = Relative permeability of oil at connate water saturation, and 
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 *
rok

 
= Normalized relative permeability of oil. 

 

Step 4: Normalize the relative permeability of the water phase by applying the following 

equation 27: 

   
ocSrw

rw*
rw

)k(

k
k =       (27) 

Where: 

 (krw)Soc = Relative permeability of water at critical oil saturation. 

Step 5: Using regular Cartesian coordinate, plot the normalized (
*
rok ) and  (

*
rwk ) versus 

(
*
wS ) for all core samples on the same graph. 

Step 6: Determine the average normalized relative permeability values for oil and water as a 

function of the normalized water saturation by select arbitrary values of (
*
wS

) and calculate 

the average of (
*
rok ) and (

*
rwk ) by applying the following equations 28-29 : 
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Where: 

 n = Total number of core samples, 

 hi = Thickness of sample (i), and 

 ki = Absolute permeability of sample (i). 
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b) De-normalization Methodology: 

Step 7: The last step in this methodology involves de-normalizing the average curve to reflect 

actual reservoir and conditions of (Swc) and (Soc). These parameters are the most critical 

part of the methodology and, therefore, a major effort should be spent in determining 

representative values. The (Swc) and (Soc) are usually determined by averaging the core 

data, log analysis, or correlations, versus graphs, such as: (kro)Swc vs. (Swc), (krw)Soc vs. 

(Soc), and (Soc) vs. (Swc) which should be constructed to determine if a significant 

correlation exists. Often, plots of (Swc) and (Sor) versus log 
k

may demonstrate a 

reliable correlation to determine end-point saturations as shown schematically in Figure (1). 

When representative end values have been estimated, it is again convenient to perform the 

de-normalization, End values to perform the De-normalization calculations, which are 

obtained from normalization technique illustrate be in a tabular form  as illustrated in table 

2 below: 

Table 2: End values are obtained from normalization technique to perform the De-

normalization calculations  

Normalized water saturation 
*
wS  

Normalized average relative 

permeability of oil avg
*
ro )k(  

Normalized average relative 

permeability of water avg
*
rw )k(  

Water saturation wcocwc
*
ww S)SS1(SS +−−=  

Relative permeability of oil 
wcSroavg

*
roro )k()k(k =  

Relative permeability of water 
ocSrwavg

*
rwrw )k()k(k =  

 

Where (kro)Swc and (kro)Soc are the average relative permeability of oil and water at 

connate water and critical oil, respectively, and given by following equations 30-31: 
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Figure 1: Critical saturation relationships. 

Eight Cores from Libyan oil field (carbonate rock) are selected to perform normalization and 

de-normalization, special core analysis for those cores illustrates in table 3  
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 Table 3: Special core analysis for all cores to perform normalization and de-normalization 

Pc(res.) 

Depth = 3201’ Depth = 3204’ Depth = 3207’ Depth = 3210’ 

Core 1 Core 2 Core 3 Core 4 

k, (md) = 0.49 k, (md) = 9.26 k, (md) = 1.13 k, (md) = 3.13 

ɸ, (%) = 10.9 ɸ, (%) = 18.6 ɸ, (%) = 12.4 ɸ, (%) = 16.4 

Sw Sw Sw Sw 

(psi) (%) (%) (%) (%) 

1 86.4 64.5 84.9 74.9 

2 76.2 50.5 60.1 66.1 

5 60.8 42.3 50.0 55.8 

10 53.6 38.2 42.0 40.0 

15 51.1 36.0 38.6 33.6 

20 49.5 35.0 37.4 34.4 

Pc(res.) 

Depth = 3213 Depth = 3215’ Depth = 3218’ Depth = 3220’ 

Core 5 Core 6 Core 7 Core 8 

k, (md) = 5.42 k, (md) = 7.22 k, (md) = 2.98 k, (md) = 3.11 

ɸ, (%) = 11.5 ɸ, (%) = 19.2 ɸ, (%) = 14.1 ɸ, (%) = 17.2 

Sw Sw Sw Sw 

(psi) (%) (%) (%) (%) 

1 78.6 79.3 75.2 73.8 

2 62.2 65.9 64.1 67.1 

5 57.5 53.1 55.2 57.4 

10 38.0 46.2 36.3 41.0 

15 35.1 44.3 33.4 35.4 

20 34.0 43.9 31.0 32.2 

Wireline logs (Gamma ray and resistivity versus depth) for this well as illustrate below in 

figure 2, and figure 3. 

 

 



 م 2022 السابعةالسنة   من األولالنصف  من  13مجلة )البحوث العلمية( العدد 

 

320 
 

 
 

 

 

Figure 2: Gamma ray versus depth  Figure 3: Resistivity versus depth  



 م 2022 السابعةالسنة   من األولالنصف  من  13مجلة )البحوث العلمية( العدد 

 

321 
 

 
Normalization Calculations  

Core-1: Relative Permeability Data. 

The following tables contain relative permeability data of laboratory analysis for Core-1; 

kro, krw versus Sw. Where the value of Swc or Swi, Sor or Soc, (kro)Swc and (krw)Soc are 

shown below. 

Swc = 0.1037 (kro)Swc = 1.000 

Soc = 0.3240 (krw)Soc = 0.432 
 

Relative permeability data of laboratory analysis for Core-1 as illustrate below in table 4 

Table 4: relative permeability data of laboratory analysis for Core-1 

Sw kro krw 

10.37 1.000 0.008 

12.38 0.871 0.013 

25.75 0.318 0.076 

36.43 0.123 0.151 

44.85 0.051 0.220 

50.57 0.025 0.271 

55.08 0.014 0.312 

60.62 0.006 0.365 

63.86 0.003 0.396 

66.66 0.002 0.423 

67.60 0.001 0.432 

 

Figure for Relative permeability data versus water saturation for Core-1 as illustrate below 

in figure 4, figure 5, and figure 6. 
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Figure 4: Relative permeability data vs. water saturation for Core-1. 

 

  
Figure 5: Relative permeability data vs. water saturation for Core-1. 
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Normalization of Relative Permeability Data: 

Core-1: 

The following table contains normalized relative permeability data of laboratory analysis for 

Core-1; kro, krw versus Sw and kro
*, krw

* versus Sw
*; on the other hand Figure (7) shown 

normalized relative permeability data vs. water saturation for Core-1.  

Normalized relative permeability data of laboratory analysis for Core-1 as illustrate below 

in table 5 

Table 5: Normalized relative permeability data of laboratory analysis for Core-1 

Sw kro krw kro+krw Sw, (fraction) Sw
* kro

* krw
* 

10.37 1.000 0.008 1.008 0.1037 0.0000 1.000 0.018 

12.38 0.871 0.013 0.885 0.1238 0.0351 0.871 0.031 
25.75 0.318 0.076 0.394 0.2575 0.2687 0.318 0.175 

36.43 0.123 0.151 0.273 0.3643 0.4554 0.123 0.349 
44.85 0.051 0.220 0.271 0.4485 0.6025 0.051 0.510 

50.57 0.025 0.271 0.296 0.5057 0.7024 0.025 0.628 
55.08 0.014 0.312 0.326 0.5508 0.7812 0.014 0.724 

60.62 0.006 0.365 0.370 0.6062 0.8780 0.006 0.845 

63.86 0.003 0.396 0.399 0.6386 0.9346 0.003 0.917 
66.66 0.002 0.423 0.424 0.6666 0.9836 0.002 0.979 

67.60 0.001 0.432 0.433 0.6760 1.0000 0.001 1.000 
 

 
Figure 6: Relative permeability data vs. water saturation 
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Figure for normalized Relative permeability data versus water saturation for Core-1 as 

illustrate below in figure 7, figure 8 and figure 9. 

 
Figure 7: Normalized relative permeability vs. water saturation for Core-1.  

 

 
Figure 8: All cores normalized relative permeability. 
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Average Normalized Relative Permeability for All Cores as illustrated below in table 6 

Table 6: Average Normalized Relative Permeability for All Cores: 

Sw
* assumed kro

* krw
* 

0.00 1.00 0.00 
0.10 0.63 0.04 

0.20 0.38 0.09 

0.30 0.22 0.15 
0.40 0.12 0.23 

0.50 0.07 0.32 
0.60 0.04 0.42 

0.70 0.02 0.55 
0.80 0.01 0.68 

0.90 0.00 0.83 

1.00 0.00 1.00 

 

 
Figure 9: All cores averaging normalized relative permeability. 
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All Cores De-normalization Calculations: 

 

Average Critical Properties for All Cores as illustrated below in table 7 

Table 7: Average Critical Properties for All Cores: 

Core # Swc  Soc  (kro)Swc (krw)Soc 

1 0.1037 0.3240 1.00 0.4316 

2 0.1855 0.2347 1.00 0.1255 

3 0.1849 0.4160 1.00 0.2011 

4 0.1740 0.3726 1.00 0.2497 

5 0.1189 0.3409 1.00 0.2831 

6 0.1812 0.6063 1.00 0.1869 

7 0.3800 0.3806 1.00 0.5333 

8 0.1869 0.3919 1.00 0.7481 

Avg. = 0.1894 0.3834 1.00 0.3449 
 

Normalization and De-normalized relative permeability for All Cores as illustrate below in 

table 8. 

Table 8: Normalization and De-normalized relative permeability for All Cores: 

Normalization De-normalization 

Sw
* ass. kro

* krw
* Sw kro krw Sw, (%) kro/krw kro+krw 

0.00 1.00 0.00 0.1894 1.00 0.00 18.94 999.000 1.00 

0.10 0.63 0.04 0.2321 0.63 0.01 23.21 45.006 0.64 

0.20 0.38 0.09 0.2748 0.38 0.03 27.48 12.517 0.41 

0.30 0.22 0.15 0.3176 0.22 0.05 31.76 4.235 0.27 

0.40 0.12 0.23 0.3603 0.12 0.08 36.03 1.558 0.20 

0.50 0.07 0.32 0.4030 0.07 0.11 40.30 0.602 0.18 

0.60 0.04 0.42 0.4457 0.04 0.15 44.57 0.240 0.18 

0.70 0.02 0.55 0.4885 0.02 0.19 48.85 0.092 0.21 

0.80 0.01 0.68 0.5312 0.01 0.24 53.12 0.026 0.24 

0.90 0.00 0.83 0.5739 0.00 0.29 57.39 0.001 0.29 

1.00 0.00 1.00 0.6166 0.00 0.34 61.66 0.000 0.35 
 

Figure for de-normalized Relative permeability data versus water saturation for Core-1 as 

illustrate below in figure 10, figure 11 and figure 12. 
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Figure 10: All cores De-normalized relative permeability. 

 

 
Figure 11 : All cores De-normalized relative permeability. 
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Figure 12: kro/krw as a function of saturation, semi-log paper 

 

The middle straight-line portion of the curve is expressed by those equations: 

   wbS

rw

ro ea
k

k
=                        (32) 

   wS24.0

rw

ro e101,10
k

k −
=       (33) 

Where the slope (b) has a negative value which is (-0.24) and intercept is (10,101). 

 

Discussion of Results: 

The main objectives of this study have been to derive a graphical relationship between 

relative permeability and fluid saturation, e.g. kro and krw versus Sw; which is essential for 

reservoir simulations and EOR application. Furthermore, in order to get representative data, 

and thereby to conclude upon the range in the rock properties, it has been important to use a 

sufficient number of samples from different formation depth. 
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Determination of relative permeability curves on 8 core plugs; the data have been analysed 

with respect to relationships between the variables. Therefore, it is necessary to average the 

relative permeability data obtained on individual rock samples. Prior to usage for oil 

recovery prediction, the relative permeability curves should first be normalized to remove the 

effect of different initial water and critical oil saturations. The relative permeability can then 

be de-normalized and assigned to different regions of the reservoir based on the existing 

critical fluid saturation for each reservoir region. 

The most generally used method adjusts all data to reflect assigned end values, determines 

an average adjusted curve, and finally constructs an average curve to reflect reservoir 

conditions. In general from previous calculations, it was show that, the reservoir wettability 

is oil wet where the cross of kro and krw at Sw less than 50%, and by using de-normalizing 

the average curve to reflect actual reservoir and conditions of Swc and Soc, as shown in 

figure (8). These parameters are the most critical part of the methodology and, therefore, a 

major effort should be spent in determining representative values. Consequently, from the 

figure (9) the values of Swc and Soc are 18.94% and 38.34% respectively; on the other hand, 

it is possible to calculate the ratio of relative permeability (oil to water; kro/krw) at any 

water saturation required from previous relationship which is: 

   wS24.0

rw

ro e101,10
k

k −
=               (34)     

Conclusions 

- All core samples of a reservoir rock data, relative permeability data (kro, krw) versus 

water saturation (Sw) shown that the wettability of the reservoir is oil wet were the 

cross over between (kro, krw) at water saturation (Sw) less than 50%. 

- Two and/or three-phase relative permeabilities for a particular fluid phase were 

mostly affected by the saturation of that phase. This was true for gas, oil, and brine 

relative permeability versus saturation functions. 

- The relative permeability is one of essential tools to predict the performance of 

reservoirs which are produced by waterflood or natural water drive; to estimate the 

production which will be obtained from recovery processes where oil is displaced by 

gas, such as gas injection or solution gas drive; consequently, it is necessary to 
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average the relative permeability data obtained on individual rock samples before 

used it. 

- Relative permeability curves should first be normalized to remove the effect of 

different connate water saturation and critical oil saturations. The average critical 

properties for all cores: 

- Swc (avg.) = 18.94 %.               Soc (avg.) = 38.34 %. 

- krw (avg.)@ Soc = 0.3449.             kro (avg.)@ Swc = 1.00. 

 

- The relative permeability can then be de-normalized and assigned to different regions 

of the reservoir based on the existing critical fluid saturation for each reservoir 

region. 

- The normalization technique is a method for formulating relative permeability model, 

taking in considerations different values of the end points values for each relative 

permeability curve obtained from each core sample, from which the average 

denormalization relative permeability values can be obtained for the whole reservoir. 

- The de-normalized relative permeability curves for the whole reservoir is used for the 

selection of water flood pattern in water injection operations. Furthermore, those 

curves can also be used for the determination of the hydraulic flow unit in the 

reservoir that will help for the determination of new infill drill wells in the field. 
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