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وزارة ا�����ـم ا���ــ� و ا��
ث ا����ــ�
�م  -���� ��د ا�
��د �ن �د�س ����-

 ����������� ا���وم ا

                                          �������م ا���وم ا�

 وا����و��ت��م ا������ت ���� 

:�ظم ا����و��ت ا����و�و$�� ا��د�#� و ا��و#�ق ا��و�و�� �ـ: �ذ�رة ا���رج ���ل ���دة ا�����ر ���ص

:  و ا���ـــــدام ا���ـــــ�ب ا(���رو�ــــــ&ا�طــ��ب ا�$ـــ���ــــ& 

     ���ذ:                                                         �ن ا�داد ا�ط��
ت ا$راف ا"� :

                                                                     �����ن * �و�� ����*  وزار 

    2016-  2015ا���� ا�$�����                                        

:  و ا���ـــــدام ا���ـــــ�ب ا(���رو�ــــــ&ا�طــ��ب ا�$ـــ���ــــ& 

ا���وم ا($������ ����+��م ��وذ$������ ط��� ا�د��وراه 



ا����ب ا,���رو�&



ن    ���
 ا��'د�& ا(�إن ا����و�ت ���ت ا'�را� �,ر�، وا�� ھ� أھم 

ة ��. �ر ا��,ور�
 . ��وا�/� �
د�ت ا�/�1�
�2ن ��. �طو�ر وو �د ��ل ا����ء و ا��

ت ���ب �و�ء ��$رھ و ا������'دام ا����ب �$رھ، 7��6 �6 ا��دا�� �و ا�����ر �ن أ


و�ت ھذه ا"'�رة ا���ءھ و 
:ظ/ إ� أ�/ �ن ���ط�8  ن ��'ز��/ و �2/، و��ن �/����

ج ا�:�ري ا�>'م �6 ز�ن 2ورة ا����و�ت���
ط� ��ل ا��� 6/� �ن . ا��و �

�-د�ـــــــــــ�


�2ن و ا�درا���ن�ن �ن ����� �ل را?�ت ا�����.


�2ن إ�. ا���م ا�ر���    ت �و�& ا��د�د �ن ا�����و �ظرا �/ذه ا��$��� ا��� وا�/�/ ا��


� ا����و�ت     ��ب ا��ا��د�د ا�ذي 6ر>�& ا�2ورة ا����و�و��� و ا�ذي �دوره ?�ر �ن أ

���& ا��وم ��@راءة ا�ر����، 
�ث و�د ا�ط��� >��/م �6 ھذا � و
�. طر�@� �راء�/ إ�. �

 �ل �,درھ A��� ����ر ����ا���م ا��د�د ',� ��د� أ,�
ت $��� ا���ر��ت �

��:د�/�� .



 �����رو�� ���ب ا�� أ'ذ ا����� ا������ ا��@��د�� �و���ن ا�@ول أن ھذه ا"'�رة �د أ'ذت �

ب ا�ور�� و ا�د��ل ��. ذ�ك �)
ظ�� ��ردد �16 ا�ط��� ��. $���  ا���ر��ت و �
��ل ��ا�

ب د'ل  ���و�� �ن ا��,در ا��� ����/م ��'�ون �ن �ل � ھو �@��دي و �/ذا ��ا�

 �
���رو�� ا���ب ا��ط�وع و ا������، ا���راء�& �وا�ط� ��م 6/و ����ر ��'� �ن ا�

1ط ��وب أو و
��رو��� أ'رى�/ز ا���. ا

 ���E� رو������ب ا�� �6 ا�:�رات ا"'�رة و�د 
ظ� ا����دى �16 ا�ط��� �,:�/م دا��1 وا

ب . ا��
ث �ن ا����و�ت 2Fراء �
و2/م ا��������ا"�ـر ا�ذي د��6 �درا�� �و>وع ا�


�2ن��رو�� و �دى ا��'دا�& �ن طرف ا�ط��� و ا����.ا



  
ب  ���& و ا���وء إ�. ����ر ��ط ا�@راءة ا��@��د�� و ��ر�6 ���@�ل ا�����و��:��ر ��ب ا

��:ا�ور�� ا��>ت ��/���� �6 ا��
ث أن ��ون ��. ا��
و ا��

: �ط� ا�درا��          
�@د��  

 &$�:ا(ط�ر ا���
   1- ��ت ا�درا���أ

   1-1 ����� ا�درا�ا$    1-1 ����� ا�درا�ا$

   1-2 ��6ر>�ت ا�درا

   1-3 �@��ت ا��ا�درا

   1-4 ��ب ا'��ر �و>وع ا�درا��أ

   1-5 ��أھداف ا�درا

ا�درا��أھ���  1-6  

   1-7 ��,�و�ت ا�درا



:إ$راءات ا�درا�� ا���دا��� -2
  2-1 ������8 ا��
ث و���� ا�درا
  2-2  ����/G ا�درا
ت 2-3  ���ب ����8 ا����أ
  2-4 ��
دود ا�درا
  2-5 ��>�ط �,ط�
ت ا�درا

ا,ط�ر ا��ظري   
.إ�4 ا����ب ا(���رو�&... �ن ا����ب ا�ور3& : ا��2ل ا1ول .إ�4 ا����ب ا(���رو�&... �ن ا����ب ا�ور3& : ا��2ل ا1ول

ا���ــ�ب ا�ور3ــ&: ا����ث ا1ول 
��د ��
ب ا�ور��  1- 1 ����ر�ف ا�
ب ا�ور��  2- 1 ��ا��طور ا��ر�'� ��
ب ا�ور��  3- 1 ���را
ل إ�داد ا�
ب ا�ور��  4- 1 ����@�ل ا��



ا���ـ�ب ا(���رو�ــ& : ا����ث ا�#��& 

��رو�� و ا��,ط�
ت ا��راد�6 �&  2-1   ��ب ا��ا�

��رو�� و �طوره 2-2   ��ب ا���$7ة ا�

ل �,���&  2-3   ���رو�� و أ$��ب ا��أ�واع ا�

��رو��   2-4   ��ب ا��ب ا�ور�� و ا���ا��@ر�� ��ن ا�

.ا����6  
�-���ت ا����ب ا(���رو�& و ا���دا���7: ا��2ل ا�#��& 

 �-���ت ا����ب ا(���رو�&: ا����ث ا1ول    �-���ت ا����ب ا(���رو�&: ا����ث ا1ول   
��د   ��

��رو��  1-1   ��ب ا���را
ل ا�داد ا�

��رو�� 1-2   ��ب ا����:�� �$ر ا�

��رو�� 1-3  �Fب ا����ط��ت �راءة ا�

��رو��   1-4   ��ب ا�� طرق �راءة ا�
   



ا���دام ا����ب ا(���رو�& 8& ا���ث ا����& : ا����ث ا�#��&  
 2 -1  �����رو�� �6 ا�و�ط ا����ب ا��دوا86 ا��'دام ا�

 2 -2  �����رو�� �6 ا�����م ا����ب ا��6وا1د �ط��@ت ا�

��رو�� و ��و�& 3- 2 ��ب ا�����زات ا��'دام ا�

��رو��  4- 2 ��ب ا����ر �@��م ا���

   ��6�

ا(طـ�ر ا��ط��-ــ&  

وا93 ا���دام ا����ب ا(���رو�& ����� ا���وم ا($������: ا��2ل ا�#��ث 

.

وا93 ا���دام ا����ب ا(���رو�& ����� ا���وم ا($������: ا��2ل ا�#��ث 

����� ا���وم ا($������درا�� ��دا��� : ا����ث ا1ول   
��/�د   

  1 -1  ��ن ا�درا����(ا���ر�ف ���������� ا���وم ا(
ن  2- 1  �����رة ا���
��ل ا�

ا��
@ق �ن ا�:ر>�ت  3- 1  

  1 -4 ��ا���G1 ا���� ��درا

   ����� 



:ا������ ا�درا��       
��'دام ا���2ف ��@��ت �د�دة و ا��ظم ا���طورة �6 ا'�زان      �� ��
ز ا��,ر ا����

 و �2/ إ�. ا��/ت ا����:�دة ��/، و ����� �/ذا ا��طورظ/ر �وع/�ا����و�ت و ا��ر�
ا�و�ط  ا�ذي ��و6ر ��ر E- Bookرو�����Fب ا���د�د �ن �,در ا����و�ت أط�ق ���& ا�

��رو�� �د 6رض  ��ب ا�� أو ��ر �وا�8 ا"��ر��ت، �/ذا ��د أن ا�/����رو��� ����8 أ$��ا
    ره �ن أ�رز و أھم �,در ا����و�ت ا��'دا����
ث و ذ�ك �ا��'دا�& ��:�& ��. ا��

ب ا�ور������ ��.و �د�) ��
    �,��� ���د�د �ن ا�ط��� و '��� ���رو�� وا�� ���و��ب ا��و ��ت 6�رة ا��'دام ا�

 �ن ?�رھم، 
�ث أ,�
وا أ�2ر ��) �
وا �2 واھ��
 �ن ?�رھم، 
�ث أ,�
وا أ�2ر ��) �
وا ط��� ا�د��وراه �,:�/م �16 ا"�2ر ��2 واھ��
ط��� ا�د��وراه �,:�/م �16 ا"�2ر �
ؤل 
ول ھذه ا�ظھرة ا��� �دور . ا��'دا�& و ��. ا��
وي ا����رر��� ا"�ر ا�ذي د��6

ؤل ��. ���رو�� �
ل ا�درا�� و ا����ب ا��
ول ا���رف ��. وا�8 ا��'دام ا� 
ورھ�
��رو����ب ا��ن �
�ل ا�,دارة �6 ظل ���� و ��$� ا��ب ا�ور�� ا�ذي ����@�ل ا��.

     ��ؤل ا���:  و�ن ھذا ا���ط�ق ���ن طرح ا��
       

�� �دى ا���دام ط��� ا�د��وراه ا����ب ا(���رو�& 8& ����� ا(���ج       
       ا��2ري؟

   



��� �درا�� ا��
وث ا������ وا��� ��.   �ؤ�ت ا�:ر��� ��درا�� ا��@ط� ا"�ر ا�����و�

 �?�,� ؤل ا��وھري ا��طروح ����
��ل ������ن و>8 ا�:ر>�ت �� /��أ

���ؤ�ت ا���: ا��

��رو��؟ -    ��ب ا���� ��
ھل ط��� ا�د��وراه ھم �

�م     -    ���� ����� �������ب ا��� �د86 ط��� ا�د��وراه ����� ا���وم ا��ھ� أھم ا"�

��رو��؟��ب ا��ا��'دام ا�

.

��رو��؟��ب ا��ا��'دام ا�

��رو��؟ -    ��ب ا��1ل ا��� ����د ���/ �@راءة ا��ھ� ا�و�

�6 �ذا ���2ل ا��وا1ق و ا�,�و�ت ا��� �وا�& ط��� ا�د��وراه  -    ����������� ا���وم ا�

��رو��؟��ب ا���م أ�2ء �راءة ا����� �����

ب ا�ور��؟ -    ��ر�� �8 ا�@����رو�� ���ب ا�� �دى ا��'دام ط��� ا�د��وراه ���

��رو��؟  -    ��ب ا��ب ا�ور�� �6 ظل ��$� ا��� ھو ���@�ل ا��



  : 8ر>��ت ا�درا��  

       ���?� ا�:ر>�ت ا���,� ؤ�ت ����ءت �& �ن �� ��� ا��طرو
�  و ��$M� وو6@

��
ل �
��ل ��$��� ا�درا�.

ج  -1    �����رو�� �در�� ���رة �6 ����� ا��ب ا������د ط��� ا�د��وراه ��. ا�

. ا�:�ري

2-  ������رو�� �ن ��ل ط��� ا�د��وراه ���ب �دم ا���ب ا����ود ا��'دام ا�

ب ا�ور����.      ا�و,ول إ�. ا�

ب ا�ور�� �دى ط��� ا�د��وراه �6 ظل ا��$ر ا�@راءة  -3���را�8 �@رو��1 ا�

  .ا�ر����



  

�ـــ= ا�ــــدرا�� ��: 

وإ2�ت ھذه ا�:ر>�ت أو �:�/  ا���د� ��. ا���/G ا�و,:� ا��
���� ا�ذي   

6���/G ا�و,:� �/دف إ�. و,ف  ،����)ءم �8 ط���� �و>وع ا�درا

ا���ب ا��ظري و ا���رف ��. أراء و ا��را
ت أ6راد ا����� �ن ')ل 

د ������رو�� وأ� ا���/G ا��
���� �6م ا��ب ا��درا�� وا�8 ا��'دام ا�

.

د ������رو�� وأ� ا���/G ا��
���� �6م ا��ب ا��درا�� وا�8 ا��'دام ا�

.���& �6 ��ظ�م و�
��ل و �:��ر ا���G1 ا���وا,ل إ��/



.
   :�$��9 ا������تأ����ب   

رة       ���ت 6@د ���2ت �6 ا���6 �'ص ا��@��� ا�������� �6 ��8 ا��� أ�

ن �������ت إ�. 2)�2 �
ور ا��� ا�

��رو�� �6 ا��
ث ا����� �ن ��ل ط��� : ا��
ور ا"ول  ��ب ا��ا��'دام ا�

.ا�د��وراه

  ����رو�� �ن طرف ط��� ا�د��وراه: ا��
ور ا�2��ب ا��.دوا86 ا��'دام ا�   ����رو�� �ن طرف ط��� ا�د��وراه: ا��
ور ا�2��ب ا��.دوا86 ا��'دام ا�

.ا������نا�@راءة ا��@��د�� و ا�@راءة ا�ر���� ��د ا�ط��� : ا��
ور ا�2�ث  

     .�� ��@6 /� ���ن �دة � ��م ا��ر�ع ا��دد ا������رة ا���و�� أن ا

س ��وز�8 ��رة ��. أ6راد ا�����  80ھذا ا����)  ط��� ا�د��وراه( ا

��رد ��6 ��د "60  O�� أ6راد ا����� ا��� .�� ��,
� ����رة 6@د، و����ا

.  ط�ب د��ور ���� �60ددھم 



:ا�����ج ��م ����?= ا(����رة
رة ا��� �م �وز��/ ��. ا���
و�2ن �ن    ����')ل �:ر�O ��ط�ت ا
 و ��� ت ا��داول ا���
,ل ���/ ا��� أ6رزت �ل ��/�
��ل ا����  

 ��(� 
ور����� �/�� ا��2(2 �
  G����ب ����دة ��G1 �د��/ ا�طر ا��ظري 
ول ا��'دا�ت ا�

��رو�� �و���� �د�دة و
د��2 �6 ا�����8 ا�����، �6ن �� ا/�('
��رو�� �6 ا��
ث �Fب ا��ل ا�وا�8 ��. ا��'دام ا������رو�� �6 ا��
ث �ظ/ر ا�Fب ا��ل ا�وا�8 ��. ا��'دام ا�����ظ/ر ا

�وب ا�����، وھذا 
ل ا������م وا�@ن ا
��� ا���را�8 إ�. ا�
و�/و�� ا��
ث �ن طر�ق $��� ا"��ر��ت ا"�ر ا�ذي �ز�د �ن �2رة 
ا���)�& و �
��ل أ��ر �دد ���ن �/ �وا�ط� $ر�
� �'ز���� �
�م 

�ب ا�$',� 
�& ,��ر أو �وا�ط� ا"�راص ا��د���   أو ا�:��

��ل ����� ا���رو��� � �������و�� .



   ���ل ا�ور�� ��د ا���ب ا�ر�1س $�ب ������ ا�و,ول إ�. ا��أن �دم ا�

�6 �و�& ا�ط��� إ�. ا�$�ل ا�ر��� ا�ذي 
ل �$��� ا�
,ول ��. ا����و�ت و 

 �6 ا�و�ت /�(����باب . ا�����و >ف إ�. ذ�ك �@�ل ھ��1 ا��در�س ا�

��رو�� ���ره �ن ��        .ا������  �6 ا��
ث ا�����وا��,در   ا��را�8ا

��رو�� ��>A و�ن ��ب ا��ب ا��� �و>A دوا86 ا��'دام ا���')ل ھذه ا"

���رة �6 �,ر ا��وم، 
�ث �)
ظ �را�8  ������رة �6 �,ر ا��وم، 
�ث �)
ظ �را�8 أن ا�@راءة ا��@��د�� �وا�& �$ ���أن ا�@راءة ا��@��د�� �وا�& �$

���ر �6 ���� ا�@راءة ا��@��د�� ؛ و �د أ,�A ط���  ا�د��وراه �/��ون ��@راءة 

، و��ن ��ر?م �ن ھذه ا��
و�ت ا�ر���� إ� أن أ6راد /��ا�ر���� ��'��ف أ$

ب ��ء �ن ا��������/م �6 أي 
ل �ن ا"
وال ا�� �ا����� أ6دوا أ�/م 

��& ا������ أو ��ن �
ت أي ظرف �ن ا�ظروف أن �:@د ��� �ا�ور�� و أ�& 

. زوا�& �6 �وم �ن ا"�م



: ا����?= ا����� ��درا��
م �����و���� و ا�@درة  -     ��F��رو�� �رھون ���ب ا��ا��'دام ا�

�وب ا�ذي 
ز ا�/� �,��رو��� و '��1ل ا���. ا����ل �8 و
 �����رو�� �6 ا�و�ط ا����ب ا������ر ا��,در ا�ر�1�� �@راءة ا�

�,' �:,�.
��رو�� أ�2ر �ن ا���/م  -      ��ب ا��إن أ?���� ا�ط��� �@��ون ��. ا�

ر ھذا ا�'�ر أ?�� ��وا>��& ���ب ا�ور��  و��ن ���ر ھذا ا�'�ر أ?�� ��وا>��& ��. ا����ب ا�ور��  و��ن �����. ا�
 �6& وا�� ��دم �
ب ا�ور�� ��س ���� ������و�����&، E6ن ا

��رو�� و>�ف ��ب ا���طور �درة ��ض ا�ط��� �6 ا����ل �8 ا�
.ا��$ر ا��ر��



��� �و6ره ����& ����ك ���رو�� و ا���ب ا���/و�� ا��
ث �ن ا� ��� �و6ره ����& ����ك  -  ���رو�� و ا���ب ا���/و�� ا��
ث �ن ا�
ط ا�ط�������رة �دى أو ����.

��رو�� ���رة ��د ط���  -      ��ب ا��ا�2@� �6 �,دا��� ا�
ا�د��وراه و ',� ��د �@�ل ھ��1 ا��در�س �/ذا ا��وع �ن ا��,در 


�� �د�دة ا���رو����    .
��رو���  -     ��ت ا"�/زة ا����Fه إ�. اھ�ك �@ص أو �دم ا���

ب ��ب ,��رة ا�
�م ا��� ���ن �ن ')�& ا�@�م ��@راءة ا���,��رة ا�
�م ا��� ���ن �ن ')�& ا�@�م ��@راءة ا�
د أ?�ب أ6راد ا����� ��. أ�2ر �/ز ا��$ر ������رو��، �ظرا ��ا

�وب، �� ��ط�ب ا��ز�د �ن ا���وع �6 أ�/زة 
و $/رة ا�
������.ا��



 
      -  ��6�ت ا������ ��. ا��,در ا������� �و�6ر ا����دم ا�


�ث  ،������ ر?�ت ا�ط��� �� �د�6/م ���ك ��ل أ'رى ���
ث ��/
 8���� �
���� ر���� ��� رھ���� و�دت �6 ا���ر��ت ھد6/

.ا�:1ت
ت  -     �����رو�� �دى ا�ط��� ا������ن ��ل ا����ب ا��ا��'دام ا�

��رو��� �8 �و�6ر �� �6 ا���ء ا��,در ا/������رو��� �8 �و�6ر ا������ ���ر �ن �� �6 ا���ء ا��,در ا/����ا������ ���ر �ن 
. ��ط��ت �@راء�/



 ���:'ــــ
ب   �� ھذه ا��طرق إ�. ����7 ا�����@د 
و�� �ن ')ل درا

��رو�� و�دى ا��'دا��& �ن ��ل ط��� ا�د��وراه، �� و�ذ�كا
ل ����ب ا�ور��، 6)
ظ� ا����ر�6 ا��ه ھذه ا��)�� و���@�ل ا�

 ������رو�� �ن طرف ا�ط��� �ر�8 ���& �6 �دم إ���ب ا��ا�
ر �:���ب ',� ��د اا�و,ول �����و�ت �6 ا�و�ت ا���

ت �6 ا���ء �ل ���ت �6 ا���ء �ل ا����و��� ا�ذي �$/ده ��م ا��وم، و,�و�� ا�����ا����و��� ا�ذي �$/ده ��م ا��وم، و,�و�� ا��
�ن �� � ����
ا��,در ا���$ورة، ,76�A ا��'دا�& >رورة 

و��ن ھذا  ، &�6ا�/روب ��/ و>ف إ�. ذ�ك ا����زات ا��� ��و6ر 
 �� ���� أن ا�ط��� �د ا����وا �ن ا��'دام ا���ب ا�ور�� �ل 

 .@��� &���ره ا��,در ا"ول وأن �����زا�ون �
��ون ا�و�ء �& �
.ا�����رات��ر?م �ن و�ود ھذه 



 @
ب ا�ور�� �$�ل ط���� ����ك �$�ر ��"ن طر�@� �,:A ا�
�@راءة و����/ وا��ر��ز أ�2ر �6 ا����. ا�
@�@� ���ص ا����وب �

ب ا�ر��� ا�ذي ����ك �ر�ز ��. �@��ت ا��'دا�& أ�2ر ���س ا��
.�ن �راء�&

�ن ا�@ول أن ا��@ل ا�ط�ب إ�. ���� ا��را�����    �� و�ن ھ�
�د�دة �� ��)ءم وط���� ا�
�� �����و�ت دا'ل �
�ط ا��
ث 

 إ�. ا���ب ا�ور�� وإ�� ظ/ور �@��ت /��� إ�. ا���ب ا�ور�� وإ�� ظ/ور �@��ت ا����� � �ر�8 /���ا����� � �ر�8 
 ����ب ا�ور�� �6 �ظر ا���ض و����و�و��� ا��� ���ت �ن ا��

��� �6 �,ر ا��ر��. �د��� ����ز ���طء �6 �$رھ و?�ر ��





ة

-مستـغانم-

ـوم االجتماعــكل

ةــسم العلـق

شعبة علم المكتبات و المعلومات

نظم 

:ـب

تاذة:ـتحت إشراف األسداد الطالبة:                                          ـمن إع

عوجة 

-ـالسن



 

 

 

 

.طر��� ��� ا����ب ا����رو��: 02ا	���ق ر�م   



 

 

 

.��ر��ت ا����ب ا����رو��: 01ق ر�ما����           

 

 

 



 الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

 وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي 

–مستغانم – جامعة عبد الحمید بن بادیس   

 كلیة العلوم االجتماعیة 

 قسم العلوم اإلنسانیة

 شعبة علم المكتبات و المعلومات

.أخي الفاضل  

.أختي الفاضلة  

نظم :                ھذه االستمارة ما ھي إال أداة بحث النجاز مذكرة الماستر في تخصص
: المعلومات الحدیثة والتوثیق ب  

. الطالـب الجامعـي واستخـدام الكتـاب االلكترونـي

.طلبة الدكتوراه بكلیة العلوم االجتماعیة نموذجا  

   ونحن نھدف من خاللھا الحصول على معطیات دقیقة حول مدى إقبال الدكتور الجامعي 

.على استخدام الكتاب االلكتروني في عملیة اإلنتاج الفكري  

ولھذا نرجو منكم مساعدتنا من خالل اإلجابة بكل موضوعیة ومصداقیة لكي تنعكس على 
البحث روح الجدیة و األھمیة، و نعلمكم أن ھذه االستمارة لن تستعمل معطیاتھا إال في 

.إطار البحث العلمي فقط  

.                                                                 ولكم منا فائق االحترام والتقدیر  

 

:  إشراف األستاذ                                     :                                      إعداد  

.     وزار سلیمان                                     .                             عوجة سلیمة  
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	�� ا���ر�ف -01���  :����� ا���وم ا

، أ� �ت ��رو����م ��د ا	���د �ن ��د�س ���ط�� ������ ��� ا����������� ا	��وم ��� 

.� �ء ����� �,��وا	��1998���و07+* ا	�ؤرخ 220-98ر'م  ذي��و�ب ا	�ر�وم ا	��#�

  .������م 

أدر�ت  1998+*  1ر �����ر ،���رة �ن و�دة ����م و ��ث +* ��دان ا	��م و ا	��ر+�

 5م ،����� 	��1د ا	���ت ا���4�� ��ت ���رة �ن '�مو،إ	2 ����� ������م ا��������ا	��وم 

 ����	�د�د أدرج ا	�ظ�� 2006و+* �����ر ،2004+* �و���������� 	و�دھ�أ��6ت 

LMD ������:وا �وم ا���������	ل ا��� *+. 

�� ؤ��ءو ر ، و ر��س ا	���س ا	���* 	������� ر���� ل ���س ا	��� �ن ���د ا	

  .       ا4'��م

  :ا	����5� +* '��مأ �06,م ا	��� و 

 .�	�#س'�م ��� •

 .������ع'�م ��� •

 .ا���6ل'�م ��وم ا:�=م و  •

 .'�م ا	#��#�  •

 .��������'�م ا	�ذع ا	� �رك ��و� •

 .'�م ا	�ذع ا	� �رك ��وم إ������ •
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02- ��	
���
ن ا��ر�ص:(ا���ر�ف ������ ا���وم ا��( 

��� ا	��وم         ���، ���رة ، ��رار دا��* �ن ا	�������2005م  ا��������أ� �ت �

���ف ��1��66م  ا����������1 	ط��� ��� ا	��وم ��د�و�����، ��دم �ن �ؤ��� ��5+�� ��

����د ا	���� و ا	���5�ن��� +.��1 ��دم ����� ا���4ذة وض ا	�ظر �ن ا	ط��و���و����1و

���ف �طورات ا	�6ر،  ����� 2 ا	��������1 ��6�ف د�وي ا	� ري، و��+* ��ظ�م �� ��

����ر وا�دة �ن أھم ، وا	����ب� �+* �ر�� ا	�ر������	����5�����دم أ�دث  ���ث

  . SNDLا	����ت ا	� �ر� +* ا	�ظ�م ا	وط�* 	��و5�ق ا:	�رو�*
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  :������و�ف ا -03


��ـا���-أ:  

�03،��ون �ن 2م400 ب ، ������ ��در�� ��	���ب ا4��ن 	��رم ا	����*��� ا	� 

  :�ظم ���ث ،طوا�ق

  .���4ذة��6��� ا:��ر�تو'���  –'��� ا	�را��  –��ك ا:��رة  :�4ر,*ط���ا	-

  .و ط�و	� ���د 40��ون �ن '��� ا	�ط�	�� ��1زة ب + :ا	ط��ق ا4ول-

�6� ��	ط��� ا	� ا���ر�ت'���  ��ب 	��ؤول ا	���� و ���وي ��2 :ا	ط��ق  ا	��5* -

  .'��� ا	�ذرات�وا��ب وذ	ك  10ا	��1زة ب 

  :ا���ر�� و ا��
د��وارد ـا�� -ب

وادر � ر�� ��1� ���2 	����ق أھدا+�1   ����دد  �و,C *�	�ا	�دول ا	و����ك ا	�

���  :ا	ر�ب�� ا	�وظ#�ن ��	�

  ا	ر���   ا	�دد 

01  

04  

02  

07  

01  

01  

  �ا	��� ���+ظ

���  ���ق ��	�

���  ����د ��	�

  �ون ���*

  �#ظ ا	�����ت 

  ا��ـن
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�ص �دد أ� ���+ ��*���  :ا	ط��� ا	�����ن +* ا	���� +1م 

  . )	����س ، ا	����ر (ط�	ب  2745

  .دا�م���ذأ 134

  .�ؤ'تأ���ذ 27

  .د�وراه 42

  .������ر 26

�وا��ب و ط�و�ت و +�	���� ��1زة �ر+وف ��د��� ورا�*  ا	�وارد ا	��د���ن �� أ

  .�و6و	� � �� ا���ر�ت

� -ج
  :ل ا��#ث !  ا������ـو�

ا	ر���ل ا	�ب ا	�و�وGرا+�� و�ن ����د ا	���� ��2 ا	#1رس ا�	* +* ا	��ث 

ا	������ أ�� +��� ��ص ا	�ب ا	�ر���� ����د ��2 ا	ر6�د ا	�#�وح +* '��� 

  .ا	�را��

  :ا�دا&�  ������� ا��ظ
م -د

�د��ت ا���رة 	 ����	�� ���  :* ����م ا	2 �و��ن+1+* ا	�

�ب ا	�ا��رة  -�	 ����  . ر����دا

  .و ا	ر���ل ا	�������وGرا+�� وا��رة ��ر��� 	��ب ا	� -

 :* ��5ل �دد ا	�ب ا	���وح �.��ر��1 و�دة ا:��رة�	و ا	�دول ا	�

  

  

  

  

  

  

  

  �دة ا:��رة   �دد ا	�ب ا	���رة   ا	���وى 

  ط��� ا	�����س 

  ط��� ا	����ر 

  ط��� ا	د�وراه 

  أ���ذة دا���ن 

  أ���ذة �ؤ'��ن 

����ن  

����ن  

�ب  03  

�ب  03  

�ب  03  

 

  أ��وع

  أ��وع

 أ��وع

 أ��وع

 أ��وع
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  .���دا �وم ا	���� وا	��ت ا��4وع��م أ�#�و�� ��ل  ا	���� :ا	��ل��م أ -

   12:00ا	2  08:30ا	#�رة ا	���6�� �ن :�	��لأو'�� -

  16:30ا	2  13:00ا	#�رة ا	������ �ن 

�ف  -04
 :ا������ وأھدافوظ

	�ؤ���ت ا	����م ا	��	* وا	��ث ا	���* ،+1*  ا	ر���*ن ���� ا	��� ����ر ا	�ورد أون 

��وم ��د��م ا	��ررات وا	�ب ا	درا��� �طر��� ��� رة و+��	� ،و���2 ا	2 �و+�ر ا	��وث 

�ر ،و��1م ������ ل ا������ت ا	ط=ب آا	�* � ��وا+ر +* ��ن ا	����� و ا	ر���ل 

 :ھ��� ا	�در�س و�1دف ا	���� ا	2  وأ�,�ء

و��ط ا	ط��� ا	������ن �ن طر�ق � ��� ��دة أر+� ا	���وى ا	��5+* وا	���* +*  �

 .ا	�راءة

 .ا4�رى��د�م ا	�د�� ا	������ 	�+� ط��� ��� ا	��وم ا�������� و����ف ا	���ت  �

���ف ا	�وارد ا	����� و ��ظ���1 	��1�ل ا���# ��� ��� .�دة ����1زو�د ا	�

 .��4واء����Kو+�ر �و �ر�C و�ذاب دا�ل ا	���� 	��ط�	�� وا	�راءة +� �

 .ا	#راغ ��	 ل ا	C��6  أو'�تا���دام  �
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�&د� -05������
: 

���ف �د����1 	رو� ���،ودا�ل ا	����� و��ر��1 أ�رىدھ� وزا�ر��1 �ن ���ت ا��دم ا	�

  :�ذر ا	�د����1 ھذه  أھم،و�ن 

 �Kھما	��ر�ف وا��#��رات ا	رواد  ن� ا:����و���5ل +*  :وا	�و��M ر �د�ا�د�� -

 .ا	�د��ت ا	�* ��د��1 ا	���� ،و�و��� ا	�ب ا	��و+رة +��1

 

�����5ء � وا���4ذةو���5ل +* ا����رة ا	�ب 	�ط��� وا	���5�ن  :ا	��ر��� ا:��رة�د�� -

�6ص ، �إ��ر��1 ��ن ا	�را�� وا	�و�و��ت ا	�* � �����6�  أو'��وأ��م+�	�� �����

  . ا	���66توذ	ك ��ب  ا:��رة

 

�ن �=ل �ر���� ا	����ب  أ	*��دم ھذه ا	�د�� � ل  ���ث :ا	����وGرا+*�د�� ا	��ث -

و��م +��1 ا	��ث �ن ���و�ن  Finderا	��روف �ـ ا	���دد ا	�#���C+* و�دة ا	�ظ�م ا	#ر�* 

��6�#�1، وا	�* �ون ��و+رة ��2  ل 'وا�د �����ت 	���و�ن ا	�ب و�ؤ	#��1  وأر'�ما	�ب 

. 

ا	���و��ت ا	�د�دة  ���#د�K��1و���ا	����  إ�=مو���5ل +*  :ا	��ر�� ا:��ط��د��  -    

 . ز�����ا	�* �رد ا	2 ا	����، �ن �=ل �رض ا	�ب ��د�ل ا	���� +* 	و��ت �رض 

 :وا	�* ��م +* '�م ا	�را�� ،+1* ����م ا	2 '���ن :ا	�د�� ا	�ر����-    

��د�م ا	�را�� ا	������ 	�ط��� و�در��1م ��2  +*  ا	�د�� ا	�ر���� ا	��� رة و���5ل*        

 .��1 اطر��� ا���د

ا	�د�� ا	�ر���� ا	��ر ا	��� رة و���5ل +* �ر��ب ا	�را�� ��2 ا	ر+وف وا��د��1 *       

  .+1رس ��ص 	�1 وإ�دادا	دا���� 	��را�� ، ا:��رة،و,�ط ا	�6��� أ����1ا	2 
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  :ا��در�با,	�
ل ا����زة أ*�
ء !�رة -06

���  أ��5ء�ن ��ن ا���4ل ا	���زة         ���+�رة ا	�در�ب ا	�* ��ت ��2 ���وى �

  :ا	��وم ا��������

 ا	�ط�وع وآ	* �ردا	�ب ا	�* �م ا'���ؤھ� +* ��ل ��ث '�ت �����ل ��ض  :ا	����ل* 

  :ا	��	��وا	ذي �,م ا	�����ت  �Excelت ا	���ح ��2  ل ��#

  

  ر-م 

  ا��رد

�ر 
  	�وان  ا��ؤ�ف   ا��

  ا���
ب

  ر-م  ا��وزع

  ا�0
�ورة

  ��ر

  ا�و#دة


ر�1�  

  ا�����ل 

  ا��3#ظ
ت          ا��#و�ل  ا�����ف

                    

  

  

 

 

  

  

���و��ن ��2 �#س ا	���و��ت ا	��6� ا	��ل ا	�رد ا�	* و ا	�ط�وع ل �ن  :�3#ظ�

  .��	����ل

�وا�ط� �ر����  أ	����ض ا	�ط�'�ت ا	#1ر��� 	��ض ا	�ب وا	�* ��م  �.�داد�#ت * 

 ��	���	�� �66� .  traitementا	����ب +* ا	و�دة ا	�

 * ��#�و�دة ا	ا	����ب،و����� ����1 ا	2 ���+* �ر�'��دة �����ت  إ� �ءا	�در�ب ��2 

 . Finderا	#ر�* ا	���دد ا	�#���C ا	��ص ��	��ث  ��	�ظ�م��6� ا	

 �ن ��6�ف ا4و	2�=6� ا	��2  �������دا	�ب ��ب ا	�وا,�� ��ض '�ت ���6�ف * 

وذ	ك ������1 ��2 ا	���ب ا4	* �ن طر�ق �ظ�م ا	����ب 	����	�� ا	ذي  ،�	� ريد�و�

  :���وي ��2 ا	���و��ت ا	��	��
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.�ن �ظ�م ا	����ب ا	���	�� 2ا	6#�� ا4و	��ن �: 01ا	6ورة ر'م  

  

  .���ن ا	6#�� ا	��5�� 	�ظ�م ا	����ب ا	���	��: 02ا	6ورة ر'م        
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  .���ب ا	���	�����ن ا	6#�� ا	�5	5� �ن �ظ�م ا	�: 03ا	6ورة ر'م              

  

	�ط��� ا	ذ�ن �ردون  إ��ر���1ل أا	��ث �ن ا	�ب +* ا	��زن �ن ،ا��رة ا	�ب أي * 

�ب وو,� ھذه ا	�ط�' إ�راج	�� �6����  �تا	�ب 5م '�ت �������1 +* ا	�ط�'�ت ا	

 .ا	�ط�'�ت�ط�'� ا	��رئ +* ���ل 

 :و�دا�M ا	����5� +* �����ف��5�ت �ر��� ا	����ب +* ا	���و�ر  ������#ت �* 

f.synjab- a.synjab         :traitement 

F.finder- a.finder        :Finder 

 .+* ا	��زن ا	�* �م ا��ر����1 �ن ��ك ا:��رة ا	�ب ��2 ا	ر+وف �بر�ا��دة �* 

��وGرا+* ��2 ����ث ا	�	'��دة ا	�����ت ا	��6� ��	ر6�د ا	و�5��*  ث'�ت ������ ��د�* 

  .���Finderوى 

  

  

  

  



 

10 

 

��66ت ا	�و�ودة  ��	���� ��و��ر�� 	�ر6�د ا	و�5��*�إ�داد درا�� إ��6��� �* ��	2 ��

�ل 'وا�م ��2 ��#�ت ������وى ا	���� و   *+ �1Excel *و�	ا *�K�  ر+��1 ذ

�دد ا	��O وا	�دول  ،ا	���و�ن�دد  ،ا	���ت ا	دا	� ،�وع ا	و�دة ،����Mا	��6ص �� ��

*�Pك ا	5ل ذ��:  

  �دد ا	��O  �دد ا	���و�ن  �وع ا	و�دة  ��ا	�#��� 	���تا  �وع ا	����سا	����س    

            

  

0
دة ���دى  -07��
��ر�صا :  

�=ل +�رة ا	#وا�د  Kھمو�� ����  :ا	�ر�صا	�

 .ا	ذي ���ر �M ا	���� ا:داريا	��رف ��2 د	�ل ا	��ل  •

 .) ا	���#�د�ن، ا	�وظ#�ن(ا4�را���ب ��1رة ا���6ل وا	�وار �� ا	طرف  •

 .��	��1م ا	�و�� 	��ر +* ا	���م ����� روح ا	��ؤو	�� و���ل ا	�6 •

 .ا	�ظر��ا���ب ا	��رة ا	����� +* �ط��ق ��ض ا	���رف  •

 .ا:�=��P	*��ض ا	����ص +* ���ل  ا��دراك •

�='��تا�	�زام  •K� و'ت	وا��,��ط +* ا ��1�	ا. 

 .ا	�ب��6�ل ��ض ا	��ر+� +* ���66ت ا	���� �ن �=ل ������� ا	����ر ��  •

 .ا	��1*+* ا	���ل  ا	�Kھ�ل�6دوأ��	��1وطرق ا	��ل  ا4داء����ن  •
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  :!�رة ا��ر�ص أ*�
ء��و�
ت ��ض ا� -08

 .��ن ا	��� أ5ر�� 	��6�ل ���و��ت �وم G�ر �+ 15,�ق ا	و'ت +�دة  �

ا	����� �ظرا 	 دة ����دھ� ��6� +*  ا���4لا	�6و�� +* +1م ��ض  �

��� ا	����را:داري��	 . 

 .���و��ت �+�� �ن ا	���� +* ��	M �='� ��	�و'� وا	� Kة إ���دا	�6و�� +*  �

ا	2 �ر'��  أدىع ا	���ر ا	1ر���* ��� ���6� ��د ا��ط ،ا	���� أ�1زة��طل ��ض  �

 . ا���4لا���ز ��ض 

ل �ظري و	م ��م ����ر���1 �ظرا 	,�ق  إ	���1طر'��  ا���4لھ��ك ��ض  � �

 .ا	و'ت

  :�ــ3#ـظ
ت 	ــــ
�ـ�-09

•  ��� .'��� ا	���	�� ا	و�5���� :�5ل�دم و�ود '���ت ��66� 	��ض ��6	C ا	�

 .و��6ص'�� ا	�را�� +* ��ض ا	�����س  •

�4'راص�رو��� 	���و��ت ا� أو����دم �و+ر • =5�. 

 .��2 ���وى ر+وف ا	�ب ا4ر �#��و�ود ��ض ا	��ب  •

 .ا	��6�6�ن#�ن ��6� ��ص +* �دد ا	�وظ •
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10-6���

-�را#������
� ��
&�
: 

         -  ��� .'���ت ��66� 	��ض ��6	C ا	���� وإ'���ا	��ل ��2 �و��� ����� ا	�

         -  ����6�ص ا	��زا��� ا	�+�� 	��ط�� �+� ا������ت ا	��. 

 ���* ا	���� ����� ا	��ل ��	���وب -         

 .ا	��رجا	���' � ��6� �ط���  �ت'�� إ'��� -

 .��و+�ر '��� ��6� ��	�واد ا	����� ا	�6ر� -

���4دوا��در�ب و����م ا	���#�د�ن ��2 ا����دام ا	��د  -�	�  . 

 .ا	�و�ودة +* ��زن ا	���� ا	��ل ��ظ�م ا�ط=ع ا	�ر ��2 ا	�ب -

-  �� ا	�طورا	��ل ��2 �و��� أو ر'��� ������ت ا	���� ,�ن �ط�  ���� 	�وا

 .�ا	��و	و��

 .ا4�رى���دل ��6در ا	���و��ت ا	�* �د�م ا	���66ت �� ����ف ا	����ت  -

  .ا	ط�� وآ�تا	��O  آ�تا	ز��دة +* �دد ا	�وارد ا	��د�� �و+�ر  -
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 ~ أ  ~

 

:�ــــــــــ�د�ـ�  

	 د أدرك ا	���ث أھ��� ا	���و��ت ا	�� ��در �� �ل 	�ظ� و����ت ��
 	�� 	�� �ن دور   

��وي وا#�را��'� ��	)#�� 	��'��& ��%� !��� و	���ث ��%� "���، ��� 	�#ت ا"�را!� 

ھ� أھم #0ح ا#����. ا-)#�ن 	�وا'�� ا	�د�د �ن ا	��د��ت، و,د !�ل ھذا  'د�دا، وإ)��

ا6"�ر !�
 �طو�ر و#����4 وا	����ر �ن أ#�	�ب )�رھ�، ��'3 �� ا	�دا�� إ	
 ا#�"دام ا	���ب 

 ���� ��و	ت ھذه ا6"�رة ا,�)�ءھ� و�%ظ�� �و!�ء 	)�رھ� وا	�����ت ����ن 	�"ز�)��، و	�ن

�ط� ��ل ا-)��ج ا	%�ري ا	="م �� ا	ز�ن ا	ذي )���. أ> وھو ;ورة ��� 	ن �#�ط�& ا-�

.ا	���و��ت، و��	��	� ��� 	ن ���� �ل ر?��ت ا	���;�ن وا	دار#�ن  

و)ظرا 	�ذه ا	����� ا	�� وا'���� ا	�����ت �و'. ا	�د�د �ن ا	���;�ن إ	
 ا	��	م ا	ر,�� 

 ا	;ورة ا	��)و	و'�� وا	ذي �دوره ?�ر �ن أ#�	�ب إ���� ا	���و��ت ا	'د�د ا	ذي �ر=�.


 طر� � ,راء��� إ	
 �� )#��. ا	�وم ��	 راءة ا	ر,��� ا	�� ���رط !�
 ا	 �رئ �و��ر و��

...و��ر�� ا#�"دا�.�'��ز ا	��#وب و#�4ل ا	��رو)��   

�� ا>)�ر)�ت ����� و,د و'. ا	ط��� =�	��م �� ھذا ا	��	م ا	'د�د "��� ��د�� أ���ت ��

و���ن ا	 ول أن ھذه ا6"�رة ,د أ"ذت ���)� ا	����� ؛ر,��� ���A �ل ���درھ� 	�#�%د��� 

 
� 	�ردد )	ك ��0ظ�ذا	� ��د�� ��� أ"ذ ا	���ب ا>	��رو)� ���)� ا	���ب ا	ور,�، وا	د	�ل !�

!ن �ل �ن �'��. ��"�
  �ر)�ت و����ل �'�و!� �ن ا	���در��4 ا	ط��� !�
 ���� ا>)

!رف ا	���ب ا>	��رو)� روا'� وإ,��> وا#�� ��  ا	%�رات ا	����� وا	���ب ا	ور,�، و	�ذا 

�� ھو  ل�!ن ا	���در وا	�را'& و ا6"�رة 	دى ��4 ا	ط��� "��� ��%��م دا��4 ا	��ث

-;راء ��و;�م ا	�����، وھذا ا�6ر ا	ذي د��)� 	درا#� �و=وع  'د�د �� ا	#��� ا	�����

.ا	���ب ا>	��رو)� و�دى ا#�"دا�. �ن طرف ا	ط��� و"��� ط��� ا	د��وراه  

 

 



 

 ~ ب  ~

 

وا	�'وء إ	
 ����ر )�ط ا	 راءة ا	� ��د�� و��ر�� �#� �ل ا	���ب 	�%#�ر #�ب ا#����	. و

:ر��� ��ولا	ور,� ا,�=ت �)�'��)� �� ا	درا#� أن ��ون �� أ  

	�درا#� 	���ر�ف ��-���	��  ا	%�ل ا6ول وھو !��رة !ن �=ل ����دي 	Fط�ر ا	�)�'�

ا	�طرو�� وا	%ر=��ت ا	� �ر�� و #�ب ا"���ر)� 	�ذا ا	�و=وع ، و�ذ	ك إ�راز أھداف 

� أ;)�ء )ا	درا#� و�دى أھ����� وا	�طرق إ	
 ��ض ا6د���ت ا	#�� � وا	��و��ت ا	�� وا'��

.، ��� �م إدراج �� ھذا ا	%�ل �ل إ'راءات ا	درا#� ا	��دا)��درا#�إ'راء ا	  

و��"�� 	�ل ��ل، و,د وو=�)� ����دا  أ�� ��	)#�� 	Fط�ر ا	)ظري � د �)�و	)� ����ن

���ور ا	%�ل ا6ول �ول دورة ���ة ا	���ب ا	ور,� ��
 و�و	. إ	
 ا	���ب ا>	��رو)�، 

ول =م ا	���ب ا	ور,� أ�� ا	���ث ا	;�)� �3درج ���ث �م إدراج ��. ���;�ن، ا	���ث ا6

.��. ا	���ب ا>	��رو)�  

ا	%�ل ا	;�)� ��ن !ن � )��ت ا	���ب ا>	��رو)� وا#�"دا���. ا	ذي =م ھو �ذ	ك  ��)��

���;�ن، ا	���ث ا6ول �ول � )��ت ا	���ب ا>	��رو)� وا	;�)� ا#�"دا���. �� ا	��ث 

.ا	���� �ن طرف ا	���;�ن �� ا	و#ط ا	'���� ��ل  

=& ا#�)��'�ت أو	�� أ�� '�)ب ا	�ط�� � ���ل !�
 �وز�& ا>#���رة و����ل ا	'دول وو

 I4��( &=%ر=��ت وو	ق �ن ا ��	ك ا	رة، و��د ذ���ل ���ور ا>#�	'�ت ��)�ك ا#	و��د ذ

.    و�� ا6"�ر "��)� درا#�)� �"���� ����� ا	��دا)��،!��� 	�درا#�   

 



:����ــــ�  

 درا���� ھذه ا��طرق إ�� ����� ا����ب ا����رو�� و�دى ا���دا���� ل��د 
�و��� �ن ��

�ن $%ل ط)%� ا�د��وراه، و
�و��� �&ر"� ا�'�ه ھذه ا�&�$� و����%ل ا����ب ا�ور$�، "�
ظ�� 

ا��&��ل ا����ب ا����رو�� �ن طرف ا�ط)%� *ر'- �%%� "� ,دم إ����*� ا�و(ول 

�)�&)و��ت "� ا�و$ت ا�����ب ��(� %&د ا��2'�ر ا��&)و���� ا�ذي *0/ده ,��م ا�*وم، 

ا$���ء �ل ا��(�در ا���0ورة، "�(%6 ا���دا�� 5رورة 
��*� �  و(&و%� ا����%�ت "�

*��ن ا�/روب ��/� و5ف إ�� ذ�ك ا���*زات ا��� ��و"ر "� ا����ب ا����رو�� �ن �/و�� 

ر%ط� %%&ض ا��وا$- ا��� �د�ك � وطر*�� ,ر�5 �)�(وص وإ����*� $راء�� وا�
(ول ,)*

�,�، و��ن ھذا � *&�� أن ا�ط)%� $د ��� أ�� ��و"ر ,)� �دار ا�� ،,)� �(�در أ�رى

ا���ب ا�ور$� %ل � *زا�ون *
�)ون ا�و�ء �� %�,�%�ره ا��(در ا<ول ا��=�وا ,ن ا���دام 

وأن ������ ��%�� %��ر?م �ن و'ود ھذه ا���=*رات <ن طر*�� �(62 ا����ب ا�ور$� %�0ل 

 �&�� ا�
�*�� �)�ص ا����وبا�ط%*&� �'&)ك �0&ر 
�� %���راءة و��&�/� وا��ر�*ز أ�@ر "� 

.,�س ا����ب ا�ر$�� ا�ذي *'&)ك �ر�ز ,)� ���*�ت ا���دا�� أ�@ر �ن $راء��  

 �'�
و�ن ھ�� *��ن ا��ول أن ا����ل ا�ط��ب إ�� �%�� إ��را�*'*� 'د*دة %�� ���ءم وط%*&� ا�

 ر ���*�ت�)�&)و��ت دا�ل �
*ط ا�%
ث ا�&)�� � *ر'- �%%/� إ�� ا���ب ا�ور$� وإ��� ظ/و

"� �ظر ا�%&ض و�*)� $د*�� ���*ز %��%طء "� ���و�و'*�ا��� '&)ت �ن ا����ب ا�ور$� 

.    و?*ر ����%� "� ,(ر ا��ر,��0رھ�   



مــ��م 	 ا�ر��ن ا�ر�� مــ��م 	 ا�ر��ن ا�ر��



وزارة ا�����ـم ا���ــ� و ا��
ث ا����ــ�
�م  -���� ��د ا�
��د �ن �د�س ����-

 ����������� ا���وم ا

                                          �������م ا���وم ا�

 وا����و��ت��م ا������ت ���� 

:�ظم ا����و��ت ا����و�و$�� ا��د�#� و ا��و#�ق ا��و�و�� �ـ: �ذ�رة ا���رج ���ل ���دة ا�����ر ���ص

:  و ا���ـــــدام ا���ـــــ�ب ا(���رو�ــــــ&ا�طــ��ب ا�$ـــ���ــــ& 

     ���ذ:                                                         �ن ا�داد ا�ط��
ت ا$راف ا"� :

                                                                     �����ن * �و�� ����*  وزار 

    2016-  2015ا���� ا�$�����                                        

:  و ا���ـــــدام ا���ـــــ�ب ا(���رو�ــــــ&ا�طــ��ب ا�$ـــ���ــــ& 

ا���وم ا($������ ����+��م ��وذ$������ ط��� ا�د��وراه 



ا����ب ا,���رو�&



ن    ���
 ا��'د�& ا(�إن ا����و�ت ���ت ا'�را� �,ر�، وا�� ھ� أھم 

ة ��. �ر ا��,ور�
 . ��وا�/� �
د�ت ا�/�1�
�2ن ��. �طو�ر وو �د ��ل ا����ء و ا��

ت ���ب �و�ء ��$رھ و ا������'دام ا����ب �$رھ، 7��6 �6 ا��دا�� �و ا�����ر �ن أ


و�ت ھذه ا"'�رة ا���ءھ و 
:ظ/ إ� أ�/ �ن ���ط�8  ن ��'ز��/ و �2/، و��ن �/����

ج ا�:�ري ا�>'م �6 ز�ن 2ورة ا����و�ت���
ط� ��ل ا��� 6/� �ن . ا��و �

�-د�ـــــــــــ�


�2ن و ا�درا���ن�ن �ن ����� �ل را?�ت ا�����.


�2ن إ�. ا���م ا�ر���    ت �و�& ا��د�د �ن ا�����و �ظرا �/ذه ا��$��� ا��� وا�/�/ ا��


� ا����و�ت     ��ب ا��ا��د�د ا�ذي 6ر>�& ا�2ورة ا����و�و��� و ا�ذي �دوره ?�ر �ن أ

���& ا��وم ��@راءة ا�ر����، 
�ث و�د ا�ط��� >��/م �6 ھذا � و
�. طر�@� �راء�/ إ�. �

 �ل �,درھ A��� ����ر ����ا���م ا��د�د ',� ��د� أ,�
ت $��� ا���ر��ت �

��:د�/�� .



 �����رو�� ���ب ا�� أ'ذ ا����� ا������ ا��@��د�� �و���ن ا�@ول أن ھذه ا"'�رة �د أ'ذت �

ب ا�ور�� و ا�د��ل ��. ذ�ك �)
ظ�� ��ردد �16 ا�ط��� ��. $���  ا���ر��ت و �
��ل ��ا�

ب د'ل  ���و�� �ن ا��,در ا��� ����/م ��'�ون �ن �ل � ھو �@��دي و �/ذا ��ا�

 �
���رو�� ا���ب ا��ط�وع و ا������، ا���راء�& �وا�ط� ��م 6/و ����ر ��'� �ن ا�

1ط ��وب أو و
��رو��� أ'رى�/ز ا���. ا

 ���E� رو������ب ا�� �6 ا�:�رات ا"'�رة و�د 
ظ� ا����دى �16 ا�ط��� �,:�/م دا��1 وا

ا"�ـر ا�ذي د��6 �درا�� �و>وع . ا��
ث �ن ا��,در و ا��را�2F 8راء �
و2/م ا������


�2ن��رو�� و �دى ا��'دا�& �ن طرف ا�ط��� و ا����ب ا��.ا�



  
ب  ���& و ا���وء إ�. ����ر ��ط ا�@راءة ا��@��د�� و ��ر�6 ���@�ل ا�����و��:��ر ��ب ا

��:ا�ور�� ا��>ت ��/���� �6 ا��
ث أن ��ون ��. ا��
و ا��

: �ط� ا�درا��          
�@د��  

 &$�:ا(ط�ر ا���
   1- ��ت ا�درا���أ

   1-1 ����� ا�درا�ا$    1-1 ����� ا�درا�ا$

   1-2 ��6ر>�ت ا�درا

   1-3 �@��ت ا��ا�درا

   1-4 ��ب ا'��ر �و>وع ا�درا��أ

   1-5 ��أھداف ا�درا

ا�درا��أھ���  1-6  

   1-7 ��,�و�ت ا�درا



:ا$راءات ا�درا�� ا���دا��� -2 

  2-1 ������8 ا��
ث و ���� ا�درا

  2-2  ����/G ا�درا

ت 2-3  ���ب ����8 ا����أ

  2-4 ��
دود ا�درا

  2-5 ��>�ط �,ط�
ت ا�درا

ا(ط�ر ا��ظري   
.إ�3 ا����ب ا(���رو�&... �ن ا����ب ا�ور2& : ا��1ل ا0ول

ا���ــ�ب ا�ور2ــ&: ا����ث ا0ول 

��د ��

ب ا�ور��  1- 1 ����ر�ف ا�

ب ا�ور��  2- 1 ��ا��طور ا��ر�'� ��

ب ا�ور��  3- 1 ���را
ل ا�داد ا�

ب ا�ور��  4- 1 ����@�ل ا��



ا���ـ�ب ا(���رو�ــ& : ا����ث ا�#��& 

��رو�� و ا��,ط�
ت ا��راد�6 �&  2-1   ��ب ا��ا�

��رو�� و �طوره 2-2   ��ب ا���$7ة ا�

ل �,���&  2-3   ���رو�� و أ$��ب ا��أ�واع ا�

��رو��   2-4   ��ب ا��ب ا�ور�� و ا���ا��@ر�� ��ن ا�

.ا����6  
�-���ت ا����ب ا(���رو�& و ا���دا���7: ا��1ل ا�#��& 

 �-���ت ا����ب ا(���رو�&: ا����ث ا0ول    �-���ت ا����ب ا(���رو�&: ا����ث ا0ول   
��د   ��

��رو��  1-1   ��ب ا���را
ل ا�داد ا�

��رو�� 1-2   ��ب ا����:�� �$ر ا�

��رو�� 1-3  �Fب ا����ط��ت �راءة ا�

��رو��   1-4   ��ب ا�� طرق �راءة ا�
   



ا���دام ا����ب ا(���رو�& 8& ا���ث ا����& : ا����ث ا�#��&  
 2 -1  �����رو�� �6 ا�و�ط ا����ب ا��دوا86 ا��'دام ا�

 2 -2  �����رو�� �6 ا�����م ا����ب ا��6وا1د �ط��@ت ا�

��رو�� و ��و�& 3- 2 ��ب ا�����زات ا��'دام ا�

��رو��  4- 2 ��ب ا����ر �@��م ا���

   ��6�

ا(طـ�ر ا��ط��-ــ&  

وا92 ا���دام ا����ب ا(���رو�& ����� ا���وم ا($������: ا��1ل ا�#��ث 

.

وا92 ا���دام ا����ب ا(���رو�& ����� ا���وم ا($������: ا��1ل ا�#��ث 

����� ا���وم ا($������درا�� ��دا��� : ا����ث ا0ول   
��/�د   

  1 -1  ��ن ا�درا����(ا���ر�ف ���������� ا���وم ا(
ن  2- 1  �����رة ا���
��ل ا�

ا��
@ق �ن ا�:ر>�ت  3- 1  

  1 -4 ��ا���G1 ا���� ��درا

   ����� 



:ا������ ا�درا��       
��'دام ا���2ف ��@��ت �د�دة و ا��ظم ا���طورة �6 ا'�زان      �� ��
ز ا��,ر ا����

 و �2/ إ�. ا��/ت ا����:�دة ��/، و ����� �/ذا ا��طورظ/ر �وع/�ا����و�ت و ا��ر�
ا�و�ط  ا�ذي ��و6ر ��ر E- Bookرو�����Fب ا���د�د �ن �,در ا����و�ت أط�ق ���& ا�

��رو�� �د 6رض  ��ب ا�� أو ��ر �وا�8 ا"��ر��ت، �/ذا ��د أن ا�/����رو��� ����8 أ$��ا
    ره �ن أ�رز و أھم �,در ا����و�ت ا��'دا����
ث و ذ�ك �ا��'دا�& ��:�& ��. ا��

ب ا�ور������ ��.و �د�) ��
    �,��� ���د�د �ن ا�ط��� و '��� ���رو�� وا�� ���و��ب ا��و ��ت 6�رة ا��'دام ا�

 �ن ?�رھم، 
�ث أ,�
وا أ�2ر ��) �
وا �2 واھ��
 �ن ?�رھم، 
�ث أ,�
وا أ�2ر ��) �
وا ط��� ا�د��وراه �,:�/م �16 ا"�2ر ��2 واھ��
ط��� ا�د��وراه �,:�/م �16 ا"�2ر �
ؤل 
ول ھذه ا�ظھرة ا��� �دور . ا��'دا�& و ��. ا��
وي ا����رر��� ا"�ر ا�ذي د��6

ؤل ��. ���رو�� �
ل ا�درا�� و ا����ب ا��
ول ا���رف ��. وا�8 ا��'دام ا� 
ورھ�
��رو����ب ا��ن �
�ل ا�,دارة �6 ظل ���� و ��$� ا��ب ا�ور�� ا�ذي ����@�ل ا��.

     ��ؤل ا���:  و�ن ھذا ا���ط�ق ���ن طرح ا��
       

�� �دى ا���دام ط��� ا�د��وراه ا����ب ا(���رو�& 8& ����� ا(���ج       
       ا��1ري؟

   



��� �درا�� ا��
وث ا������ وا��� ��.   �ؤ�ت ا�:ر��� ��درا�� ا��@ط� ا"�ر ا�����و�

 �?�,� ؤل ا��وھري ا��طروح ����
��ل ������ن و>8 ا�:ر>�ت �� /��أ

���ؤ�ت ا���: ا��

��رو��؟ -    ��ب ا���� ��
ھل ط��� ا�د��وراه ھم �

�م     -    ���� ����� �������ب ا��� �د86 ط��� ا�د��وراه ����� ا���وم ا��ھ� أھم ا"�

��رو��؟��ب ا��ا��'دام ا�

.

��رو��؟��ب ا��ا��'دام ا�

��رو��؟ -    ��ب ا��1ل ا��� ����د ���/ �@راءة ا��ھ� ا�و�

�6 �ذا ���2ل ا��وا1ق و ا�,�و�ت ا��� �وا�& ط��� ا�د��وراه  -    ����������� ا���وم ا�

��رو��؟��ب ا���م أ�2ء �راءة ا����� �����

ب ا�ور��؟ -    ��ر�� �8 ا�@����رو�� ���ب ا�� �دى ا��'دام ط��� ا�د��وراه ���

��رو��؟  -    ��ب ا��ب ا�ور�� �6 ظل ��$� ا��� ھو ���@�ل ا��



  : 8ر>��ت ا�درا��  

       ���?� ا�:ر>�ت ا���,� ؤ�ت ����ءت �& �ن �� ��� ا��طرو
�  و ��$M� وو6@

��
ل �
��ل ��$��� ا�درا�.

ج  -1    �����رو�� �در�� ���رة �6 ����� ا��ب ا������د ط��� ا�د��وراه ��. ا�

. ا�:�ري

2-  ������رو�� �ن ��ل ط��� ا�د��وراه ���ب �دم ا���ب ا����ود ا��'دام ا�

ب ا�ور����.      ا�و,ول إ�. ا�

ب ا�ور�� �دى ط��� ا�د��وراه �6 ظل ا��$ر ا�@راءة  -3���را�8 �@رو��1 ا�

  .ا�ر����



  

�ـــ= ا�ــــدرا�� ��: 

وإ2�ت ھذه ا�:ر>�ت أو �:�/  ا���د� ��. ا���/G ا�و,:� ا��
���� ا�ذي   

6���/G ا�و,:� �/دف إ�. و,ف  ،����)ءم �8 ط���� �و>وع ا�درا

ا���ب ا��ظري و ا���رف ��. أراء و ا��را
ت أ6راد ا����� �ن ')ل 

د ������رو�� وأ� ا���/G ا��
���� �6م ا��ب ا��درا�� وا�8 ا��'دام ا�

.

د ������رو�� وأ� ا���/G ا��
���� �6م ا��ب ا��درا�� وا�8 ا��'دام ا�

.���& �6 ��ظ�م و�
��ل و �:��ر ا���G1 ا���وا,ل إ��/



.
   :�$��9 ا������تأ����ب   

رة       ���ت 6@د ���2ت �6 ا���6 �'ص ا��@��� ا�������� �6 ��8 ا��� أ�

ن �������ت إ�. 2)�2 �
ور ا��� ا�

��رو�� �6 ا��
ث ا����� �ن ��ل ط��� : ا��
ور ا"ول  ��ب ا��ا��'دام ا�

.ا�د��وراه

  ����رو�� �ن طرف ط��� ا�د��وراه: ا��
ور ا�2��ب ا��.دوا86 ا��'دام ا�   ����رو�� �ن طرف ط��� ا�د��وراه: ا��
ور ا�2��ب ا��.دوا86 ا��'دام ا�

.ا������نا�@راءة ا��@��د�� و ا�@راءة ا�ر���� ��د ا�ط��� : ا��
ور ا�2�ث  

     .�� ��@6 /� ���ن �دة � ��م ا��ر�ع ا��دد ا������رة ا���و�� أن ا

س ��وز�8 ��رة ��. أ6راد ا�����  80ھذا ا����)  ط��� ا�د��وراه( ا

��رد ��6 ��د "60  O�� أ6راد ا����� ا��� .�� ��,
� ����رة 6@د، و����ا

.  ط�ب د��ور ���� �60ددھم 



:ا�����ج ��م ����?= ا(����رة
رة ا��� �م �وز��/ ��. ا���
و�2ن �ن    ����')ل �:ر�O ��ط�ت ا
 و ��� ت ا��داول ا���
,ل ���/ ا��� أ6رزت �ل ��/�
��ل ا����  

 ��(� 
ور����� �/�� ا��2(2 �
  G����ب ����دة ��G1 �د��/ ا�طر ا��ظري 
ول ا��'دا�ت ا�

��رو�� �و���� �د�دة و
د��2 �6 ا�����8 ا�����، �6ن �� ا/�('
��رو�� �6 ا��
ث �Fب ا��ل ا�وا�8 ��. ا��'دام ا������رو�� �6 ا��
ث �ظ/ر ا�Fب ا��ل ا�وا�8 ��. ا��'دام ا�����ظ/ر ا

�وب ا�����، وھذا 
ل ا������م وا�@ن ا
��� ا���را�8 إ�. ا�
و�/و�� ا��
ث �ن طر�ق $��� ا"��ر��ت ا"�ر ا�ذي �ز�د �ن �2رة 
ا���)�& و �
��ل أ��ر �دد ���ن �/ �وا�ط� $ر�
� �'ز���� �
�م 

�ب ا�$',� 
�& ,��ر أو �وا�ط� ا"�راص ا��د���   أو ا�:��

��ل ����� ا���رو��� � �������و�� .



   ���ل ا�ور�� ��د ا���ب ا�ر�1س $�ب ������ ا�و,ول إ�. ا��أن �دم ا�

�6 �و�& ا�ط��� إ�. ا�$�ل ا�ر��� ا�ذي 
ل �$��� ا�
,ول ��. ا����و�ت و 

 �6 ا�و�ت /�(����باب . ا�����و >ف إ�. ذ�ك �@�ل ھ��1 ا��در�س ا�

��رو�� ���ره �ن ��        .ا������  �6 ا��
ث ا�����وا��,در   ا��را�8ا

��رو�� ��>A و�ن ��ب ا��ب ا��� �و>A دوا86 ا��'دام ا���')ل ھذه ا"

���رة �6 �,ر ا��وم، 
�ث �)
ظ �را�8  ������رة �6 �,ر ا��وم، 
�ث �)
ظ �را�8 أن ا�@راءة ا��@��د�� �وا�& �$ ���أن ا�@راءة ا��@��د�� �وا�& �$

���ر �6 ���� ا�@راءة ا��@��د�� ؛ و �د أ,�A ط���  ا�د��وراه �/��ون ��@راءة 

، و��ن ��ر?م �ن ھذه ا��
و�ت ا�ر���� إ� أن أ6راد /��ا�ر���� ��'��ف أ$

ب ��ء �ن ا��������/م �6 أي 
ل �ن ا"
وال ا�� �ا����� أ6دوا أ�/م 

��& ا������ أو ��ن �
ت أي ظرف �ن ا�ظروف أن �:@د ��� �ا�ور�� و أ�& 

. زوا�& �6 �وم �ن ا"�م



:ا���-ق �ــن ا�1ر>�ـــ�ت 

 �ن ��ج       ������
�ث ا� ،��
@ق ��. ,
� 6ر>�� ���إن ��G1 درا

��رو�� �6 ا��
ث ا����� ��ب ا��ا��
ور ا"ول ا�ذي �ء ���وان ا��'دام ا�

ب ����� ����دون ��. ا��'دام ا�����أن ط��� ا�د��وراه ����� ا���وم ا

�� �م ا��
@ق �ن ا�:ر>�ت ا"و�. ا��� ����رو�� �6 ا��
ث ا����� و ����� �م ا��
@ق �ن ا�:ر>�ت ا"و�. ا��� ا����رو�� �6 ا��
ث ا����� و ���ا

��ءت ��. ا��
و ا���:

ج  -�����رو�� �در�� ���رة �6 ����� ا��ب ا������د ط��� ا�د��وراه ��. ا�

 .ا�:�ري



��رو�� �دى ط��� ��ب ا��G1 ا��
ور ا�2�� ا��� ��ر�م دوا86 ا��'دام ا���� ������ أ�

��'دام � ��ب ا�د��وراه 6@د د�ت ��. أن ا���ب ا�ر�1����رو�� ھو �دم ا����ن �ن ا���ا

�� �م ا��
@ق �ن ا�:ر>�� ا�2��� ا��� �ءت ب��ب ا�ور�� و ���:ا�و,ول إ�. ا�

��� ا�و,ول  -  ���رو�� �ن ��ل ط��� ا�د��وراه ���ب �دم ا���ب ا�� إ�.��ود ا��'دام ا�

ب ا�ور����.ا�

 �'ص ��G1 ا��
ور ا�2�ث ا��� ��
ورت 
ول ا�@راءة ا��@��د�� وا�@راءة ا�ر���� ��د و��6

: ط��� ا�د��وراه أ2��ت ,
ت ا�:ر>�� ا�2��2 و ا��� ���2ت �6

ب ا�ور�� �دى ط��� ا�د��وراه �6 ظل ا��$ر ا�@راءة ا�ر���� -��.�را�8  �@رو��1 ا�

ءت �& ��G1 أداة     � �ب �
�ن ا�@ول أن 6ر>�ت ا�درا�� �د �
@@ت �� و �ــن ھ�
�ــن ��و�ـ8 �ن ')ل �)
ظ�� ��وا�8  .ا���شا��
ث و �



: ا����?= ا����� ��درا��
م �����و���� و ا�@درة  -     ��F��رو�� �رھون ���ب ا��ا��'دام ا�

�وب ا�ذي 
ز ا�/� �,��رو��� و '��1ل ا���. ا����ل �8 و
 �����رو�� �6 ا�و�ط ا����ب ا������ر ا��,در ا�ر�1�� �@راءة ا�

�,' �:,�.
��رو�� أ�2ر �ن ا���/م  -      ��ب ا��إن أ?���� ا�ط��� �@��ون ��. ا�

ر ھذا ا�'�ر أ?�� ��وا>��& ���ب ا�ور��  و��ن ���ر ھذا ا�'�ر أ?�� ��وا>��& ��. ا����ب ا�ور��  و��ن �����. ا�
 �6& وا�� ��دم �
ب ا�ور�� ��س ���� ������و�����&، E6ن ا

��رو�� و>�ف ��ب ا���طور �درة ��ض ا�ط��� �6 ا����ل �8 ا�
.ا��$ر ا��ر��



��� �و6ره ����& ����ك ���رو�� و ا���ب ا���/و�� ا��
ث �ن ا� ��� �و6ره ����& ����ك  -  ���رو�� و ا���ب ا���/و�� ا��
ث �ن ا�
ط ا�ط�������رة �دى أو ����.

��رو�� ���رة ��د ط���  -      ��ب ا��ا�2@� �6 �,دا��� ا�
ا�د��وراه و ',� ��د �@�ل ھ��1 ا��در�س �/ذا ا��وع �ن ا��,در 


�� �د�دة ا���رو����    .
��رو���  -     ��ت ا"�/زة ا����Fه إ�. اھ�ك �@ص أو �دم ا���

ب ��ب ,��رة ا�
�م ا��� ���ن �ن ')�& ا�@�م ��@راءة ا���,��رة ا�
�م ا��� ���ن �ن ')�& ا�@�م ��@راءة ا�
د أ?�ب أ6راد ا����� ��. أ�2ر �/ز ا��$ر ������رو��، �ظرا ��ا

�وب، �� ��ط�ب ا��ز�د �ن ا���وع �6 أ�/زة 
و $/رة ا�
������.ا��



 
      -  ��6�ت ا������ ��. ا��,در ا������� �و�6ر ا����دم ا�


�ث  ،������ ر?�ت ا�ط��� �� �د�6/م ���ك ��ل أ'رى ���
ث ��/
 8���� �
���� ر���� ��� رھ���� و�دت �6 ا���ر��ت ھد6/

.ا�:1ت
ت  -     �����رو�� �دى ا�ط��� ا������ن ��ل ا����ب ا��ا��'دام ا�

��رو��� �8 �و�6ر �� �6 ا���ء ا��,در ا/������رو��� �8 �و�6ر ا������ ���ر �ن �� �6 ا���ء ا��,در ا/����ا������ ���ر �ن 
. ��ط��ت �@راء�/



 ���:'ــــ
ب   �� ھذه ا��طرق إ�. ����7 ا�����@د 
و�� �ن ')ل درا

��رو�� و�دى ا��'دا��& �ن ��ل ط��� ا�د��وراه، �� و�ذ�كا
ل ����ب ا�ور��، 6)
ظ� ا����ر�6 ا��ه ھذه ا��)�� و���@�ل ا�

 ������رو�� �ن طرف ا�ط��� �ر�8 ���& �6 �دم إ���ب ا��ا�
ر �:���ب ',� ��د اا�و,ول �����و�ت �6 ا�و�ت ا���

ت �6 ا���ء �ل ���ت �6 ا���ء �ل ا����و��� ا�ذي �$/ده ��م ا��وم، و,�و�� ا�����ا����و��� ا�ذي �$/ده ��م ا��وم، و,�و�� ا��
�ن �� � ����
ا��,در ا���$ورة، ,76�A ا��'دا�& >رورة 

و��ن ھذا  ، &�6ا�/روب ��/ و>ف إ�. ذ�ك ا����زات ا��� ��و6ر 
 �� ���� أن ا�ط��� �د ا����وا �ن ا��'دام ا���ب ا�ور�� �ل 

 .@��� &���ره ا��,در ا"ول وأن �����زا�ون �
��ون ا�و�ء �& �
.ا�����رات��ر?م �ن و�ود ھذه 



 @
ب ا�ور�� �$�ل ط���� ����ك �$�ر ��"ن طر�@� �,:A ا�
�@راءة و����/ وا��ر��ز أ�2ر �6 ا����. ا�
@�@� ���ص ا����وب �

ب ا�ر��� ا�ذي ����ك �ر�ز ��. �@��ت ا��'دا�& أ�2ر ���س ا��
.�ن �راء�&

�ن ا�@ول أن ا��@ل ا�ط�ب إ�. ���� ا��را�����    �� و�ن ھ�
�د�دة �� ��)ءم وط���� ا�
�� �����و�ت دا'ل �
�ط ا��
ث 

 إ�. ا���ب ا�ور�� وإ�� ظ/ور �@��ت /��� إ�. ا���ب ا�ور�� وإ�� ظ/ور �@��ت ا����� � �ر�8 /���ا����� � �ر�8 
 ����ب ا�ور�� �6 �ظر ا���ض و����و�و��� ا��� ���ت �ن ا��

��� �6 �,ر ا��ر��. �د��� ����ز ���طء �6 �$رھ و?�ر ��
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: أ�����ت ا	درا�� -1  

:ا���	�� ا	درا�� 1-1  


 ������ ا��ث �ن ا����و�
ت، أ��� ا��
ث ا��وم أ�
م ���و�� �ن ا��د�
ت ����ق �� �����

 

%�� �� ا$��
ج ا�"!ري ا����ور ���
 �و)
�� ��د ا�ز�
دة ا��ا$*�"
دة و��ب ا�*�طرة ���


���، 
��*$

ل ��
در ا����و�
ت و��ددھ!��طورات �� �3 ظ�ور إوھذا را�/  ،��د ��وع أ


ت ��4�و�ت �ن � د6ت �5�را �ذر�
 �� أ*
��ب ��رھ
ا��
ج ��
درا����و�
ت وا��� �دورھ
 أ�


 ا���ر وھذا �
ت �ن **��  �3 ا���ر ا$�!�رو�� ا�ذي أ���إا���ر ا���4�دي �4�4
 7و�
 و*�
��

�ر ا�ور�7���.  

�*� 

ب ا$�!�رو�� ا�ذي ��و�ر��رو!
ن �ن ��ن �6رة ھذا ا��وع �ن ا���ر )�ق ��!�
ا�و*
%ط 3 �


 أو ��ر �وا7/ ا8��ر��ت ا$�!�رو�����
!��ذا ��د أن ا�!�
ب ا$�!�رو�� 7د �رض . ����/ أ�

���

در ا����و�
ت
ره �ن أ�رز وأھم ا*�)دا�; ��"*; ��3 ا��
ث وذ�ك ���  
و�د�=  ا*�)دا�


ب ا�ور�7�!�� 
�*

ت ���
6�نإو?ف  ،����
.�3 ذ�ك ��
 �و�ره �ن �ز�
 و)�
%ص وا�!  


��*�� ���د�د �ن ا�ط=ب و)
�� ط��� ا�د!�وراه     � 

�ت �!رة ا�!�
ب ا$�!�رو�� وا�7
 ���و*�


 �ن A�رھم،  ��"��م ا�"%��
6
 و اھ���ث أ��وا أ!6ر ��= �و ا*�)دا�; و��3 ا8!6ر �


ت ا�!���و�ر �=ط=ع ��3 ا�!�ب ا$�!�رو��� �د$ �ن  ،ا��وي ا���!رر�
�
 أ��م �"?�ون �!

�!ل ا���4�ديإا��و�; �

ول ھذا ا��و?وع ا�ذي  
ا�8ر ا�ذي د���. �3 ا��!��
ت وا�
رة ا�!�ب ����


وره ول ا���رف ��3 وا7/ ا*�)دام ا�!�
ب ا$�!�رو�� �ل ا�درا*� وا��*
ؤل ��3 �دور �

�� ا�!�
ب ا$�!�رو�� �*��4ل ا�!�
ب ا�ور�7 ا�ذي !
ن ��ل ا��دارة �� ظل

�� و����.  

:�ط�ق ��!ن طرح ا��*
ؤل ا��
��و�ن ھذا ا��  

��	�&�ر�� �%  �ج ا	�ريـ#���� ا ��"� �ب ا 	��رو�� ـوراه ا	��ـط��� ا	د��دام ـا���دى ـ�� �

�؟ ا	���ب ا	ور'  
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:���ؤ ت ا	درا��-  


 ��!ن ��*
���ر ا��*
ؤ$ت ا�"ر��� ��درا*� ا��4ط� ا8*
*�� �درا*� ا��وث ا������ وا��� ��3 أ*

.�3 أ*%�� 6
�و��إأي ��*�ط ا��5وض ا��
م ،و?/ ا�"ر?�
ت !���ل ���*
ؤل ا��وھري ا��طروح  

�7 

و�ن ھ�� ���

�A ا��*
ؤ$ت ا�����:  

هل طلبة الدكتوراه هم بحاجة للكتاب االلكتروني؟ -  

ماهي أهم األسباب التي تدفع طلبة الدكتوراه بكلية العلوم االجتماعية بجامعة مستغانم باستخدام  -

؟الكتب االلكتروني  

ماهي الوسائل التي يعتمد عليها لقراءة الكتاب االلكتروني؟  -  

ة عبجامفي ماذا تتمثل العوائق والصعوبات التي تواجه طلبة الدكتوراه بكلية العلوم االجتماعية  -

 مستغانم أثناء استخدام الكتب االلكترونية؟

لكتابالورقي؟مع ا مامد0استخدامطلبةالدكتوراهللكتابااللكترونيبالمقارنة -  

االلكتروني؟ما هو مستقبل الكتاب الورقي في ظل تماشي الكتاب  -  

 

 

 

 

 

:"ر*��ت ا	درا�� 1-2  
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 �� ����� ا��ث���رح ا�ظ
ھر �� ،��د ا�"ر?�
ت ���را �� 

 ا��ث و ����
ھ�ا��راد 5


 ��!و���"� ا��ث!�ر�د درا*�� .
�و�"*�ر  ��
رة �ن �)��ن ذ!�: "و��رف ا�"ر?�� ��3 أ�


ت !�"*�ر �ؤ7ت ����!�� أو ا�ظ
ھرة ��*��
��ل ��م �وا*ط�;  ر�ط ا8*�
ب �� ��
��
ا��درو*� و �

و����ل  ،ھ� ��
رة �ن دس أو �!�ن �?�; ا��
ث !ل ��!ن و ���ل ���!�� ا�درا*�


ا�"ر?�
ت �
دة ��3 ��ض ا��=7
ت ا���رو�� �4
%ق ا������ وا��� �4وم ا��
ث �ر�ط�
���ض  !

 
�         �ن )�
�; ���ط� �ذ�ك �"*�رات و �ول أو��� 8و?
ع ا�ظ
ھرةا�8!
ر ا����ورة  ��*�

1"ا��� ھ� 7�د ا�درا*� ا���!�� أو   


���ا���ط�ق وو�ق ھذا  و�ن!�E� �7 ؤ$ت

ءت �; �ن �*� 

�A ا�"ر?�
ت  �
ا��طرو� و����

���
:ا��  

.��3 ا�!�
ب ا$�!�رو�� �در�� !��رة �� ����� ا$��
ج ا�"!ري ط��� ا�د!�وراه����د - 1  

�3 ا�!�
ب إ��ود ا*�)دام ا�!�
ب ا$�!�رو�� �ن �7ل ط��� ا�د!�وراه �*�ب �دم ا�!
��� ا�و�ول  - 2

.ا�ور�7  


ر ا�4راءة ا�ر�7��"� ظل ط��� ا�د!�وراھ �دى ا�!�
ب ا�ور�7  �4رو%���را�/  - 3�.ا��  

 

 

 

 

 

 

                                                           

75ص..)�ـ.د(،��ت ا�8!
را�دو��� :��
ن. أ*
*; و ��
ھ�; وأ*
���; وا�راءا�;: ا��ث ا�����.���
ن،ر�� ��ط"3 1 
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: الدراسات السابقة 1-3   

���ب ا�درا*
ت ا�*
��4 أھ��� !��رة �� �*
�دة ا��
ث ��3 ا��!م �� �و?وع �6; ا��داء �ن 


���  طر��4 طرح!�
 وا8دوات  ا$��!ل ا���� وا��
ع ا�)طوات ا������� ا��� ��ب أن ��4�د ��
�


 و �3 ا���و�
ا��*�)د�� و�
 ا��� تو�و$ إ�3 ا���
%I ا����ل �����و�ظراً ��ذه .    ا�وا�

:ا��� ���6ت ��و�
$ط=ع ��3 ��ض ا8د��
ت  �
ا8ھ��� �7  

:ا	درا��ت ��	�-� ا	,ر���  -أ  

: � ا/و	.ا	درا�  

درا*� : ا�
� و ا*�)دام ��
در ا����و�
ت ا$�!�رو���: ����
س ��د ا���د �ت ��واندرا*� 

�د �و?�
ف �$*�)دام ��
در ا����و�
ت � ����
� ���!��
� 

��*��� �ن �7ل ط��� ا�درا*
ت ا����

2005-2006 ، �

دة ا����ا��� ���ور *��ر �� ��م ا��!��
ت وا��و6�ق و�ذ!رة �)رج ���ل 

ول  
����
!�ھل وا�دور ا�ذي ��!ن أن ����; ��
در ا����و�
ت ا$�!�رو��� �� ا��!��� ا��
���� ا

$�!�رو��� �� ���
ول ا��
6�ن دا)ل ا��!��� ا��
����؟ ون ھذه ا���
در ا!*�  

  ���
!�
�� ��3 ا$�Eوو?/ ����و���إ�3 �دة أ*%�� �ر� 
����7
م ا��
ث �� � �نا��طرو

��
�!ل ا���
:ا�"ر?�
ت وا��� طرت �  


ت ا���ر��� ��ط��� ا��*�)د��ن�A�وع ا���
در ا$�!�رو��� �ز�د �ن �4�ق ا�ر - 1�.  


� ا���
در ا$�!�رو��� - 2�Lن ا
�!ل ا��!��� ا��
���� أھم �!�.  

.��و7ف ا*�)دام ا�"��� ����
در ا$�!�رو��� ��3 ط���� ا���و�
ت ا��� �وا�; ا��*�)د��ن - 3  

   
�� 36و7د  ا���د ا��
ث ��3 ا����I ا�و�"� ا������ و ا*��
رة ا$*���
ن ا��� ا�درج �


 �� ا�درا*�و�ن أھم ا���
% ،*ؤال�:I ا����ل ���  
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ع �� ا*�)دام  -��
 و�!ن ��34 ��
در ا����و�
ت أ�; ��!ن �4�ق �وع �ن ا$���3 ا)�=ف أ�وا�


ب *�!$ 

رة ا��ول ��3 ا���
در وذ�ك ��روط��
�و�4�ق ا��دف ا�!
�ل وراء ، ا��ث ��

.ھذا ا$*�)دام  

ل ا�درا*� A�ر 7
درة ��3  - � ����

ت ا�ط��� ا��
6�ن ا��وز��ن ���
 أن ا��!��� ا���
������� ا

�
.ھذه ا���
در م��3 ����� ا*�)دا�� ا��و?و�� �ت ا���رف ��
 �ؤ6ر���وارد ا���ر�� وا��  

ا��د�دة و ����ون ط��� ا�درا*
ت ا����
 $ �����ون �
�4درة ا�=ز�� �� ا���
�ل �/ ھذه ا���
در  -  

ا��4��
ت ا��� ��!ن أن �)��ف ا��4��
ت ا�)
�� ������ ا��ث و�/ ذ�ك �د��م ارادة �� ���م ��ض 

.ا�8ر�*�ل ��م   

.ط��� ا�درا*
ت ا����
 $ �*�)د�ون دا%�
 ا���
در ا$�!�رو��� و )
�� ا����و�
ت ��3 ا�)ط -    

��و�
ت ذ�ك أن ھذه ا� ،ا������ �ن �7ل ط���ع ا�درا*� ا��و�ودة �)��ف *ب �و ا���و�
ت -  

.ا��5وي���6ت �� ا��
�ب ا��4�� و  

:ا�� ا	�0���را	د  


�� �=ل ���وان��م : "درا*� د�
أ6ر ا*�)دام ا8*�
ذ ���
در ا����و�
ت ا$�!�رو��� �� ا��

ر*
��  وھ� ��
رة �ن" �!�و�و��� ��
ب ا�زوار ا��زا%را����� ��
��� ھواري �و�د�ن ����وم ا�

��
 ��  ،ا��و6�ق
دة ا��
�*��ر �� ��م ا��!��
ت و�4د�� ���ل ���7
.2012-�2011م ��  


�� ��3 ا�*ؤال ا��طروح  �E� �*دف ھذه ا�درا�ھل أ*
�ذة �
��� ھواري �و�د�ن ����وم : �

�م ا�����
�؟ا��!�و�و��� ��
ب ا�زوار �*����ون ��
در ا����و�
ت ا$�!�رو��� �� ا��  

7
م ا��
ث ��وز�/ ا*��
رة ا*���
ن ��3 أ�راد ا����� ا��� !
�ت وا�ط=7
 �ن  �
��� ا��طرو!�ا$

����
ت 96و �م ا*�ر�
ع  ،�ن ا��وع ا����� ا��

 �و�ل و ا*��
رة و ��د �"ر�M ا��������


:���ا��
ث إ�3 أھم ا���
%I ا��  
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   * ���
�*�)د�ون ��
در ا����و�
ت ا$�!�رو��� ��
  ھواري �و�د�ن ����وم ا��!�و�و���أ*
�ذة �


دة �ن ا�)د�
ت وا����و�
ت و�*�� ��م "�*$
�
�.ا��زا�
 ا��� ���  


 وذ�ك �دا�6 ا�
 أن ��
در ا����و�
ت ا$�!�رو��� �و�ر �ز �رى ا���و6�ن*   ��د���م $*�)دا�


وا����و�
ت �ھذا ا$*���
ل �4د !
�ت �ن  ا��� �د أ�
 أھم ا��وا%ق .*ر�� و *�و�� ا�و�ول إ��

N6ل �� �ط���  ���م �وا%ق �4��* �!��
ت ا8��ر�ت و �
أ)رى �
��� !ون ا$��راك �� 7وا�د ا���

.ا��6ن �
ھظ�  

�م أ�Aب أ*
�ذة �ؤ!دون * �
ا����� �
�در�� أن ��
درا����و�
ت ا$�!�رو��� �*
�دھم �� ا��
.ا�دروس و !ذا ا����4�
ت ا������ ا8و�3 و��3 �?�ر ا��ذ!رات وا�داد  

 * �!���"?ل أ!6ر �ن ��ف ا����� �ن ا8*
�ذة ا���
�ل �/ ��
در ا����و�
ت ا$�!�رو��� ��3 

ت ��3 ا�)ط �4
�ل �*�� ?%��� ���N إ�3 ا*�)دام ا8��ر��ت و�6ث ���م �
�����ون �/ 7وا�د ا���


ر �4����. ا�و�� ا78راص ا��?5وط�  وھذا را�/ إ�3 ا��  

:ا	درا�� ا	�0	�0  

ت ��وان� ��
رة �ن و ھ� ��
" ا��زا%ر��نا�4راءة ا�ر�7�� ��د ا�ط
��� : "درا*� �وادي �وھ


دة ا��
*�ر *�� �� 1أ�ر�ت ھذه ا�درا*� ��
��� أ�د �ن ��� .2015-2014ر*
�� �)رج ���ل 


ءت ھذه ا�درا*� ، وا���وم ا$*=�����وم ا$�*
��� وھران ��3 ط��� ا�*�� ا8و�3 �
*�ر �!��� ا��

 
�ول ��
ر*� ا�4راءة ا�ر�7�� ��د ا�ط
�ب ا��
��� و �دى ا�7را� �
��� ا��طرو!�
��� ا$���

���
��ل ا����

��� ���و�� �ن ا$*%�� ا�"ر���. �!�:و 7د ا�درج �ت ھذه ا$  

ا�دوا�/ ا��� �ث ا�ط��� ا��
����ن ��3 ا�4راءة ا�ر�7��؟ �
 ھ� أھم -    

ا��4���؟ 4راءة ا�ر�7�� ��د ط��� ا��
����ن �رھو�� ���ر�� !�"�� ا*���
ل ا�8�زةھل ا� -    


م �
�4راءة ا�ر�7��؟�
 ھ� أھم ا���و�
ت ا��� �4ف أ�
م ا�ط -  �4�� ���  


 ا��/ ا����I ا�و�"� ا������ و أداة ا$*��
رة  ،!�
 و?/ ا��
ث 6=�6 �ر?�
ت   �و���4ق ��
 

 أ�راد ا����� ا��� ��M �ددھ�.ط
�ب 66ا��� �م �وز��  
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في األخير تحصل على مجموعة من النتائج التي أثبتت أن الفرضيات التي وضعها في البداية و  

هذه الممارسة كانت الجامعيين و  شرة في أوساط الطلبةبحيث أن ممارسة القراءة الرقمية منت، تحققت

.أقل بالنسبة للتحصيل الجامعي بدافع الترفيه بالدرجة االولى ثم بدرجة  


ج ط����
 إ�3 �ذل ��د !��ر �)�وص ا�4راءة ا�ر�7�� �3 ���� ھذه ا���
ر*
ت أ!6ر   �و �

�� 
�
ن ��م ��!ل ا�ر��7 و �
%دة !و��
�ب ا8A�ك ا��دأن ھ
ن ھذه �د� ا��وا%ق ا��� �ند �

.ا���
ر*
ت �� أو*
ط ا�ط���  

:ا	درا��ت ��	�-� ا/1����  

 Analyse de pratique sur livres électronique chez les: درا*� Aر�� ز��ب ���وان

étudiants universitaires      

 Oو� ���
ھد�ت MONTREAL)(وھ� أطرو� د!�وراه �� ��
ل ��م ا��!��
ت و ا����و�
ت ��


ھ� أھم ا��ظم ا������ �4راءة ا�!�ب ا$�!�رو��� وھذه ا�درا*� إ�3 ��ر�� ا$*�را����� ا������ �


�  .$*�)دا�


��� و !�Lل ھذه ا
و?�ت ا��
�6 ���� �ن ا��*
ؤ$ت ��  :�ن ���


ھ� ا$*�را����� ا������ �ن طرف ا�ط��� أ6�
ء 7راءة ا�!�ب ا$�!�رو���؟  -�  

  �ظ
م ا�4راءة ا�ر�7�� ا��� �ؤ6ر �� طرق ا�4راءة؟ �
ھ� ��
�ر -

-  
6�م ا������؟ا�!�
ب ا$�!�رو�� و!�ف ���ور ا�ط��� �!�و�و��

 �� أ��
 �و�7�  


 ��3 ا*��
رة ا$*���
ن و!�
 ا���دت ��   �� ا���ف ا��4��� ا��� ا�ر�ت أداة ا��4
��درا*�

/�21 

ت �ردا �4*م  �46ردا �ن ا����� ا)��
ر�� ا��� ��M �ددھ��
ا��!��
ت وا����و�
ت و7*م ا��*

  :7د )��ت ھذه ا�درا*� إ�3 أھم ا���
%I ا��
���وا��ر��� و7*م ا$��
ل و



                                                                                                               
ا	�ــل ا	����ــــدي              

 

~ 12 ~ 

 

ا�4راءة ا�����دة �ن طرف ا�ط��� �/ و�ود ��ض  ا*�را����� ��3ا�4راءة ا�ر�7�� �ؤ6ر�ظم  -    


ت ��

رات )
�� �� �ر�� �7ل 7راءة �/ ا���م أن ا�8�زة ا�4راءة ��ط�ب ا�!��دا !��را وا$*��


�
�ل ������.  

 هي الهدف من القراءة و حداثة المحتوى وة القراءة و تطبيقها استراتجيومن أهم العوامل التي تواجه  

  .امكانيات نظم القراءةبة في حد ذاتها و كذلك عادة الطل
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  :�دى ا ���دة �ن ا	درا��ت ا	���&�

ھذه ا$د��
ت ��!ل !��ر �� �!و�ن �ظرة )�"�� ول �و?وع درا*�� و!ذ�ك ��  
�4د أ�
د�� -     


���; ط�4
 ���رال ا������� ا������ �� !ل �ث ������ ��"�!.  


ع ا����I ا6�8ل ��درا*�  �
�7 ��ن )=ل ھذه ا�درا*
ت -��
� /� 
وا)��
ر ا8داة ا8!6ر �=%�


رة ا$*���
ن ا$�
درا*���*.
�%
�
 ا����
ت و ��
  .و!ذ�ك طر��4 �"ر�M ا���


 �� ا$د��
ت  �
ا*�"د -�
 �ن )=ل ��واھ
 و �ن ا���
%I ا����ل ����
وطر��4 �ر?�����.  

�م�"
دي ��ض ا���و�
ت ا��� وا��ت  -�
  . ا��
6�ن ا�*
�4�ن �� درا*
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:أ���ب ا����ر �و*وع ا	درا��1-4  

(���� �� درا*� ا�!�
ب ��"� �
�� �4د �م ا)��
ر ھذا ا��و?وع �دوا�/ ذا��� ����ق �
�ر��A ا�

ب ا$�!�رو�� ا�!�
 ا*�)دامأ*�
ب أ)رى �و?و��� �)ص وا7/ وا�!�
ب ا$�!�رو�� ��"� )
�� و

و��!ن ��)�ص ھذه  -ا��ط�وع–�دى أو*
ط ا�ط��� ا�د!�وراه و �را�/ �4رو%�� ا�!�
ب ا�ور�7 

���
: ا8*�
ب �� ا���
�ر ا��  

:ا/���ب ا	ذا���  - أ   

.ا�ر��A ا�ذا��� �� ا��ث �ن �و?وع ا�!�
ب ا$�!�رو�� -  

- �

ره ��درا �ن ��
در ا����و�
ت ا$�!�رو���ادراك 7��� و أھ��� ا�!�
ب ا$�!�رو�� ���.  


�� و ا�!�
ب ا$�!�رو�� )
�� ا�����ق ���
$ت���وا?�/  ا��)��ا���ول -� 
.ا��!�و�و��  

:ا/���ب ا	�و*و#�� -ب  

.���� ط��� ا�د!�وراه �4��
ت ا�!�رو��� ���ول ��3 ا����و�
ت -  

��ود *�ب ا)��
ر ا�!�
ب ا$�!�رو�� �ن ��ن أدوات �4ل ا����و�
ت ا8)رى إ�3 ا8ھ��� ا���زا�دة -


�� إ�3 ?L
� ،

را وا*��
 ھذه ا�و*��� ا��� ��رف ا���
ث ا��� �
رت ����/ ���7 ا�8

4
ر�� �/ و*
%ل ا8)رىا�درا*
�و��
� 
�
 �ظرا �دا�6�
و���� ���
.  
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:ا	درا��أھداف 5 -1  

و��!ن �4�ق ذ�ك �ن  ،��دف ا�درا*� إ�3 ا���رف ��3 وا7/ ا�!�
ب ا$�!�رو�� �دى ط��� ا�د!�وراه

:)=ل  

.��ر�� و��� �ظر ط��� ا�د!�وراه ول ا�!�
ب ا$�!�رو��-1  

د�د دوا�/ ا*�)دام ا�!�
ب ا$�!�رو��-2 �.  

.ا������7�
س �دى ا$���
د ��3 ا�!�
ب ا$�!�رو�� �� ا��وث  -3   

�ف �ن ا$!�"
ء ا�ذي �44; ا�!�
ب ا$�!�رو�� ا�-4 !Lع
��
ت ا�ط��� �
.  


!ل ا��� �وا�; ا�ط��� )=ل ا*�)دام ا�!�
ب ا$�!�رو�� -5 �.ا���رف ��3 ا���و�
ت وا��  


ول ا�درا*� �*��ط ا�?وء ��3 �*��4ل ا�!�
ب ا�ور�7 و �4
و��; ���طورات ا��!�و�و��� -6 �

.ا�د��6  

:أھ��� ا	درا�� 1-6  

:��!ن �و?�� أھ��� ا�درا*� �ن �
���ن أ*
*��ن   

��!ن ا���
رھ
 �ر�/ ���� �?
ف إ�3 ا��راث ا��ظري ا��و�ود ��دد �ن : �ن ا��
�ب ا�����  -  

��
.ا��وث �� ��
ل ��م ا��!��
ت ��"� �  

ا��ث ا����� و أھم �و?� �دى ا$���
د ��3 ا�!�
ب ا$�!�رو�� �� : �ن ا��
�ب ا����� -  

���
.�ط��4
�; دا)ل ا�و*ط ا��  

- 

ول �و?وع ا�!�
ب ا$�!�رو�� ا�ذي  !���� 
�د�6
 �� أ� 
ا��������  ا��������رز ا��
ھ

.وا8!
د����  

5
�م ����دة �� ذ�ك ��3 أراء  -�*� ���
�*�3 ا�درا*� إ�3 ��)�ص وا7/ ا�!�
ب ا$�!�رو�� �� �

.ط��� ا�د!�وراه  
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          ن $*�)دا�
ت ا�!�
ب ا$�!�رون��و�ل إ�3 ��
%I 7د �*
�د ��3 �*�ن ا�وا7/ ا�راھا -  

.�طورهو  

-���

�د �� ا�!�ف �ن دور وأھ��� �ط��4
ت ا�!�
ب ا$�!�رو�� �� ا�و*ط ا��*�.  

أ*
�ذة �*��ط ا�?وء ��3 ���ر ��م �ن ����/ ا��
��� أ$ وھو ط��� ا�د!�وراه ا�ذ�ن ����رون  -  

�م �/  ا�5د و��
د��
�م ��3 ا�!�
ب ا$�!�رو�� و�"�
ا��ث ا����� وذ�ك �ن )=ل ��ر�� �دى ا�7

.ھذه ا��4��� ا��د�دة  

:�,و��ت ا	درا�� 1-7  

. ��دد �"س ا����و�
ت ا�)
�� ��و?وع ا�درا*� �� ا��را�/ -  

-طو�ل ���/ أداة ا��ث 
 �ط�ب ا*�5راق و7تـ��و�� ا�و�ول إ�3 ��ض أ�راد ا����� �� -     


 - ا$*��
رة ��
.وا*�ر�  


 ا���و�
�"���ض  �وا�; -     ����.�"ر�M ا$*��
رة ة طر��4 �  

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                               
ا	�ــل ا	����ــــدي              

 

~ 17 ~ 

 

:�ــدرا�� ا	��دا��ــراءات ا	ـــــــ1ا– 2   

:   ���1% ا	�:ث و#��� ا	درا�� 1-  2   

:���1% ا	�:ث  1- 2-1  


 ا�درا*� ا���دا��� إن ����/ ا��ث ھو ا�4
�دة ا8*
*�� ا���        ��ذا أو�ب ����،  3�3 ���
� 

 �� ا8)�ر و ذ�ك ط�4�
ل ا��
ث �د�د ����/ �6; ا�ذي *���م ���; ا���
%I ا����ل ������

ا�!�
ب  �
��*�� �����/ ا��ث ��ذه ا�درا*� ا��� ��
�I أ�
و.ا��و?و�� ��ظ
ھرة ا��درو*�

��� ��د ا���د �� ���
ا$�!�رو�� و �دى ا*�)دا�; �4د ��6ل �� ط��� ا�د!�وراه �!��� ا���وم ا$���


  ،�)�ص 14د!�ور �
��� و ا��وز��ن ��3  129ا�ذي ��M �ددھم  –�*�5
�م  -�ن �
د�س �!
��
: ھو �و?� �� ا��دول ا��  

                           Spécialité 2éme 
année   

3éme 
anné

e 

4éme 
anné

e 

5éme  
anné
e 

Tota
l 

Medias, Technologies de la Communication et Société. 15 / / / / 

Psycho Clinique. 6 / / / / 

Psychométrie. 6 / / / / 

Sociologie de l’éducation. 4 / / / / 

Stratégies des médias.  6 6 / / / 

Travail et Santé mentale. 4 5 4 / / 

Anthropologie école doctorale (magistère).    2     1 / / / 

Communication, Médias et Société / 6 8 9 / 

Philosophie pratique et Pratique culturelles. / 5 / / / 

Psychométrie et Analyse des données.  6 5 / / / 

Sociologie et Anthropologie. / 6 6 / / 

Structure familiale et lien social.   / 4 4 / / 

Communication, Langage et Analyse Critique des médias. / 7 5 / / 

Philosophie occidentale:Courant et Méthodes. / / 5 / / 

TOTOL 43 45 32 9 129 

.�و?� �وز�/ �"ردات ����/ ا��ث :01ا	1دول ر'م   
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:#��� ا	درا�� 1-2- 2  

�ن �ذ�ك $�د  ،�ن ا����وم أ�; $ ��!ن ا�راء درا*� ��دا��� ��3 !ل ����/ ا��ث �ظر          


ا�د7�ق ������ �*
�د ��3 ��
ح ، 8ن ا$)��
را)��
ر ���� �ن ا�����/ ا6�� ;�6�� ���8�= *���


%I ا�درا*���.  


رة �ن ���و�� �ز%�� �ن ����/ ا�درا*� ��م ا)��
رھ
 �طر��4 ����� و ا�راء " �
����� ھ���

 I%

 6م ا*�)دام ��ك ا����
 ��3 !ل ����/ ا��ث ا���8ا�درا*� ����.1"و �����  

    ���
��و ��3 ھذا ا8*
س و7/ ا)��
ري ��3 ا����� ا��4د�� ا��� ھ� �وع �ن أ�واع ا����� A�ر ا


ر ا���
�ر .2"ا���ط�� ،ر?�� أو ا���د����رف ��دة أ*�
ء أ)رى !
�5"و ا��� ��(
وھ� �*�� �

 ً

 ��وا�ق وا8ھداف ا��*طرة �*�4� /� ��(�.ا�����6 �
��د)ل ا�  


ن $ ���!ن ا��
ث ��
 أن ا��4��� ا -���*����� �� ا�درا*� !
�ت ا$*��
رة ا��� �� !6�ر �ن ا8


�
ء ��3 ھذا ا4��$
د �7. �ن ا*�ر�
ع ا��دد ا�!�� ����
 60 د�� ا*��
رة 8*�رد ���
 ��80وز�/  �

��ت ��3 أ�راد ا����� ا��� ��M �ددھم  ،�4طا*��
رة � ��
��

��� أي د!�ور ط
�ب  60و��

.�ن ا�����/ ا�8ل 46.51ا��*�� ا�4�4�� �8راد ا����� 7درة �ـ  

 ادرا!�مھو ا��*�وى ا����� ا��
��  و!���� ��درا*�  و�ن ��ن أ*�
ب ا)��
ر ط��� ا�د!�وراه   


6.8ھ��� �6ل ھذه ا�درا*
ت، !�
 أ��م ا�"%� ا8!6ر �  

   

                                                           
1WeisbergHerbertk. The total Survey error qpproach. Press: University of Chikago,2005.p233. 
2Angers,Maurice. Pratique à la méthodologie. Alger: casbah,1997.p237. 
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:���; ا	درا�� 2-2  

�ك أن أ�� درا*� ����� $$� I�دد �)�
ره ا��
ث ��و?وع درا*�;  �)�و �ـن ا$���
د ��3 ��

�I ھو ���

%I د7��4 و �����إا�طر�ق ا�ذي �*�!; ا��
ث ��و�ول ���3 �.  



 �ن A�رھ�
ت و)�
%ص ���
ز �"� ��!�وھذه ا��"
ت ھ� ا���  ،!�
 أن �!ل ظ
ھرة أو �


���� 
��أي أن ا)��
ر ا����I �"ر?; �و��� و ط���� ا��و?وع . �"رض ��3 ا��ث ��

ا�ذي ��=ءم �/ ط���� �و?وع  �����ا���دت ��3 ا����I ا�و�"� ا� و�� ھذا ا��دد. 1ا���وث

�I ا�و�"� ��دف إ�3 و�ف ا��
�ب ا��ظري وا���رف ��3 أراء و ا�7ر ،ا�درا*����

ت أ�راد �ا

�رو�� وأ�
 ا����I ا������ ��م ا$���
د ���; �� �ن )=ل درا*� وا7/ ا*�)دام ا�!�
ب ا$�!ا����� 


�.��ظ�م و �"*�ر و���ل ��
%I ا$*��
رة ا����ل ���  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           


ن �و!ت1*
ت:طرق ا��ث ا�����. �وري ��د ا�)
�ق، ��� ا���.�2007ؤ**� ا�46
�� ا��
����،: ا$*!�در��. ا��"
ھ�م وا���  
75ص   
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:أ��	�ب �1% ا	�����ت 2-3  

:ا����رة ا �����ن  


 ��و�ول إ�3 ا����و�
ت  ط����إن �� ��
ا��و?وع ھ� ا��� �دد �وع ا8داة ا��� ��ب ا$*��

.ا�د7��4  


رھ
 ا$داة ا��3�6 ���ول ��3 أ!�ر 7در ��!ن �ن  �
و��ذا ا���د���
��3 �4��� ا*��
رة �

.ا���ط�
ت ول ا�ظ
ھرة ا��درو*�  

�و��� إ�3 أ�راد ا����� %�� �!ل �ط�وع ��وي ��3 ���و�� �ن ا8*"و!
�ت ا$*��
رة ��3 

.1"ا��درو*� ول ا��و?وع  


ور أ$ وھ�7د �م :�4*�م ا*��
رة ا$*���
ن �� ھذه ا�درا*� إ��6=6 3 �  

- ��

ت ا���

ت �: ا����
ول أ�راد ا������� ���(.  

.الجامعيينا*�)دام ا�!�
ب ا$�!�رو�� �� ا��ث ا����� �ن �7ل !��� ا�د!�وراه :ا��ور ا8ول -  

.الجامعييندوافع استخدام الكتاب االلكتروني من طرف طلبة الدكتوراه: المحور الثاني -  

.الجامعيين القراءة التقليدية و القراءة الرقمية عند الطلبة الدكتوراه :المحور الثالث-  

مفتوحة  كما تضمنت االستمارة أسئلة مغلقة بهدف حصر المبحوث و اإلجابة بأكثر دقة وكذلك أسئلة

). 01:رقم أنظر الملحق(.للتعبير بحرية عن رأيه الخاص  

 

 

                                                           

.187ص..)�ـ.د(، �
�م !�ب: ا�4
ھرة. ا8*س وا���
دئ: �وث ا�L=م. *��ر ��د،*ن 1 
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::دود ا	درا��2-4  

:���6ل ��
$ت ا�درا*� �� أر��� ��
�ر أ*
*�� وا��� ����ر ر!�زة ا��ث أ$ وھ�      

:ا	:دود ا	�و*و#�� -1  

ا$�!�رو�� �دى ا*�)دام ا�!�
ب '�3 ا��و?وع ا��راد درا*�; وھو �ا��و?و���  ����ل ا�دود  

.'ا$��
ج ا�"!ريو �دى ا$���
د ���; �� �����  ا��
����ن ط��� ا�د!�وراه  

:ا	:دود ا	1-را"�� -2  


ن أو ا��ط
ق ا��5را�� ا�ذي *��م ��; ا�درا*� و*وف  !��

��� ��د  �
�!ون درا*�����ق �� ��

.ا$���
���!��� ا���وم � و�
�?�ط ) )رو��(ا���د �ن �
د�س �*�5
�م   

:ا	:دود ا	��ر�� -3   

�در*ون �� �)��ف ا��)��
ت �� ا�ذ�ن ر �ر�� �� ا��
��� ���6ل �� ا�ط��ن ا����وم أن أ!� 


ل ا���ري ��درا*� ���6ل �� ط���  ،�
 ��د ا��درجا������ و*واء !
�وا �� ا��درج أو ���
� ��
��
و�


��� ا���وم ا$���ا�ذ�ن ����ون إ�3 !��� ا��
����ن ا�د!�وراه �
ن �� �دد ا�ط��� ا�ذ� ?�طو�

.ھم 8طرو� ا�د!�وراها��
ز  

:��ا	:دود ا	ز�� -4   


 ا�درا*� ا��داء ��    �
��� وا)��
ر  �د�د���4ر ا�دود ا�ز���� ��3 ا��دة ا��� ا�ر�ت ��!�ا$

 I%

%��ا����I وا8داة ا��ث و!ذ�ك ا�����/ و���� ا�درا*�و�و$ إ�3 ا���� و7د دا�ت ا�"�رة ،ا��

�ر��ر د�*��ر �*��  ،) 05(ا�ز���� ��ذه ا�درا*� )�*� أ�.2016- 2015ا��داء �ن   
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:*�ط ��ط�:�ت ا	درا�� 2-5  


 8�; �ن  �?�ط �"
ھ�م ا�درا*� ��د )طوة ���� �� ا��ث �= ��ب ��3 ا��
ث ا$*�5�
ء ��


 ��!ن ��ر�� ا��
ھ
ت ا�درا*�، ��ث �4و��=( ��ث �� ھذه ا��ر��
��Qط
ء ا���ر�ف " م ا�4
%م �


%/ 6م �دد ���
ه ا$�را%� ا��*�)دم �� ا��ث�. 1"ا����� ا�  

  - ا ���دام:

�و �*�)دم"� 
 أ)ذ. ا$*�)دام �� ا���5 ا��ر��� �R)وذة �ن ا*�)دم ا�ر�ل A�ره، ا*�)د�; ا*�)دا�



 �� )د�� . �*�)دم أي ا�)ذه )
د��ط�ب ��; أن �)د�;، وا*�)دم ا$�*
ن أ�� أو *�
رة أي ا*���

;*"�"2.  



 �*�)د�; ا�"رد ����
 �ن ا����و�
ت، أي أ�; ا$*�)دام ا�"��� : ��4د �
$*�)دام: وا�ط=� ;�R�


ت�
��
، إ?
�� إ�3 أن ا$*�)دام ر��
 �ر?� ا��
�
 �����و�
ت ا��� ��. 3ا��*�"�د أو$ �ر?�  


:إ1را=�� أ�  

��4د �
$*�)دام �� ھذه ا�درا*� ھو !�"�� ا*���
ل و ��
�ل ا��*�)دم �/ ا�!�
ب ا$�!�رو��  


 ا�ط����أو أ�; ���و�� �ن ا8*�
ب ا��� �د�/ ط��� ا�د!�وراه  ،!�4��� د��6 �����و�
ت �*���ن �

.!�4��� �د�دة ر�7�� ���دة �ن ا���ط ا���4�دي ا����
د ���; $*���
ل ا�!�
ب ا$�!�رو�� و ا���ل �وه  

 

 

 

 

                                                           

.84ص .2003د�وان ا�وط�� ���ط�و�
ت ا��
���،: ا��زا%ر. ��
ھI ا��ث ا����� �� ��وم ا�L=م و ا$��
ل.�ن �ر*��،أ�د 1
 

.112ص .2005دار ا�!�ب ا������، : ��روت .�ر�� �ر��. ���م �ور ا�د�ن ا�و*�ط.�ور ا�د�ن ،��
م 2
 


ن .��
در ا����و�
ت ا$�!�رو��� و )د�
ت ا��*�"�د�ن �� ا��ؤ**
ت ا����و�
���.ز!� *�ن، ��ل $زم ا��=��،ا�وردي3��: 
.25ص  .2002،ا�وراق ����روا��وز�/  
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:� - ا	���ب ا 	��رو�


ھ�م ��وم ا��!��
ت"� �� ��
: و ا����و�
ت ��3 أ�; �ر�; )
�د ��ده ا��را�ره �� !�
�; ا�!


ز ��ول �
��د 3ا�!�
ب ا�ذي ��!ن 7راء�; ��"�
*ب ا��)�� أو ا��و ��م �وز��; !��ف ،ا�

و���R !���ر !
�ل �!��ل ����3 أ�; ��ل أو �زءا �ن !�
ب أو *�*�� أو أ�; �
زال 7�د  واد،


ء و ��راوح طو�; ��ن �1"أ�ف !��� 400أ�ف و65ا$��  

 أ�
إ1را=��:

�رو��� ا�!�
ب ا$�!�رو�� ھو �رض ���وى !�
ب �� �ورة ر�7�� ��ر أد و*
%ط ا��)ز�ن ا$�!

/ ا�!�رو��� ��3 �د��� أو �را%� ا��)ز���� أو �ن )=ل �وا7ا��� 7د �!ون أ7راص ���زرة أو 

��!� ا8��ر��ت.  

:� ا	ط�	ب ا	��1,

 " ��

دة ا�����م ا��
��، �*�ل ��ورة �ظ
��� �� �ؤ**� ������م ا����
 !ل ��ر�� ���ل ��
��د ط


دة ا��
ق �; ��3 ا78ل ا��ول ��3 
��� طور �!و*ن ا��
�� ، ا�ذي ���رط �=����� 

�ور�!
��


دة أ����� ��
د����
�� ا�درا*
ت ا�6
�و��، أو �. 2"ا��� ��وج �  

 أ�
 ا1را=��:


دة   ����4د �
�ط
�ب ا��
��� �� ا�درا*� ا�ط
�ب �
 ��د ا��درج،ا�ذي ھو �� �دد ا��ول ��3 

 ���!�
ا�د!�وراه �!��� ا���وم ا$���
���، أي ط��� ا�د!�وراه �  

 

 

                                                           


ھ�م ��وم ا��!��
ت وا����و�
ت �ر�� ا����زي .)
�د ��ده،ا��را�ره1"� �� ��
دار !�وز ا���ر�� ا������ ����ر  : ��
ن.ا�!
.191ص.2010وا��وز�/،  

.1999أ�ر�ل 04.24ر7م . ، ا��ر�دةا�ر*���05- 99ا�4
�ون ا��و���� ������م ا��
�� ر7م.ا�����م ا��
�� و ا��ث ا����� وزارة 2  
.09ص   
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لـالفصـ

1-

1-1

المعلومات، 

إ،،و

انتاج مصادر

منافسا العصر ومات من سسمة لى النشر االلكتروني الذي أصبحإف

الوسائط 

استخداما مصادر المعلومات

إوضف ،مناسبا للكتاب الورقي

باتت فكرة ا

،النحوي المتكرر

الىإ

تدور محاوره حول التعرف على واقع استخدام الكتاب االلكتروني محل الدراسة والتساؤل على 

تنامي وتماشي الكتاب االلكتروني.

بالمقارنة مع اج الفكريـاب االلكتروني ـوراه الكتـطلبة الدكتدام ـاستخدى ـما م

؟ الكتاب الورقي



لـالفصـ

تساؤالت الدراسة:-

ت

لى أسئلة إ،

.

نا

-

-

؟

-

ة عبجام-

ما-

-



لـالفصـ

1-2

المراد ،

في كمرشد 

المدروسة و بالتالي 

وتشتمل ،

1"المشكلةأو

ناةالمنطلق ووفق ومن

طلبة الدكتوراه- 1

لى الكتاب إ- 2

الورقي.

.في ظل طلبة الدكتوراهلدى الكتاب الورقي تراجع - 3

75ص.(د.تـ.)،:عمان. 1



لـالفصـ

-

.    التيواألدوات المستخدمة و

التي تمثلت في:ونا

-أ

األولى: ةالدراس

دراسة 

بمالستخدام مصادر المعلومات 

التي تتمحور ،2005-2006

كو

وضع جملةوالمطروحة 

من

غ- 1

2 -

3 -

36

،سؤال



لـالفصـ

معلومات مصادر ال-

، ذلك مشروطا الكتساب 

-

م

-

ر.األم

-

صعوبات ،ع الدراسة المتبعة من قبل طلبةالموجودة تختلف حسب نوالصعوبات-

اللغوي.تمثلت في الجانب التقني و

رالد

دراسة دحماني بالل بعنوان: 

،2011-2012.

ي؟

وانطالقا من 

و96و تم استرجاع ،



لـالفصـ

* أساتذة جامعة 

الباالستفادة من الخدمات والمعلومات و

من التي تحد.والمعلومات 

األنترنت وشبكة

الثمن.

العلمي بالدرجة 

الوفي. 

الدراسة الثالثة:

رة عن دراسة ب

2014-20151

 ،

-

-

-

،
طالب.66



لـالفصـ

 ،

العوائق التي تحدممند اك العد

الممارسات في أوساط الطلبة.

Analyse de pratique sur livres électronique chez les

étudiants universitaires

)(MONTREAL

:وضعت الباحثة جملة من التساؤالت و

-

-

الكتاب االلكتروني و-

21أداة المقابلكما اعتمدت في 

فردا بقسم 46

والترجمة وقسم االتصال و



لـالفصـ

القراءة المعتمدة من طرف الطلبة مع وجود بعض علىنظم - 

واالستشارات خاص

.



لـالفصـ

االستفادة من الدراسات السابقة:مدى

القد أفادتن- 

األكثر تالئما مع نام- 

.االنادراست

ونااستفد- 

-
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1-4:

ب الكتااستخدامعامة والكتاب االلكتروني بصفة خاصة و

- المطبوع–

- أ

-

-

المتعلق بمجاالتالشخصي-

-ب

-

-

الدراساتقلة األبحاث و
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الدراسة:1-5

،

من خالل:

1-

2-

3-

حاجات الطلبة.شباعإلال-4

5-

6-

1-6

-

البحوث في مجال علم المكتبات بصفة عامة.

من -

كما-

جامعة مستغانم معتمدة في ذلك على -

أراء طلبة الدكتوراه.



لـالفصـ

ن الستخدامات الكتاب االلكترون-

تطوره.و

-

-

الغد وعماد

صعوبات الدراسة:1-7

المعلومات الخاصة بموضوع الدراسة في المراجع. تعدد نفس-

ـ- 

.-االستمارة -

فيالصعوباتبعض - 
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ة:ــــراءات الـــــــجا–2

2-1

مجتمع البحث:1-1- 2

لذا أوجب على ،
لمجال 

أماو

كما ،تخصص12914–مستغانم -

Spécialité 2éme
année

3éme
anné

e

4éme
anné

e

5éme
anné
e

Tota
l

Medias, Technologies de la Communication et Société. 15 / / / /

Psycho Clinique. 6 / / / /

Psychométrie. 6 / / / /

Sociologie de l’éducation. 4 / / / /

Stratégies des médias. 6 6 / / /

Travail et Santé mentale. 4 5 4 / /

Anthropologie école doctorale (magistère). 2 1 / / /

Communication, Médias et Société / 6 8 9 /

Philosophie pratique et Pratique culturelles. / 5 / / /

Psychométrie et Analyse des données. 6 5 / / /

Sociologie et Anthropologie. / 6 6 / /

Structure familiale et lien social. / 4 4 / /

Communication, Langage et Analyse Critique des médias. / 7 5 / /

Philosophie occidentale:Courant et Méthodes. / / 5 / /

TOTOL 43 45 32 9 129

.:01الجدول رقم 
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2 -1-2

من لذلك البد ،

نتائج الدراسة.

1.

.2،تعرف بعدة أسماء أخرى كالغ"و التي 

-

60دعباستمارة ألس80نا

جامعي أي دكتور طالب 60،فقطاستمارة 

من المجتمع األصل.46.51

.

1Weisberg Herbertk. The total Survey error qpproach. Press: University of Chikago,2005.p233.
2Angers, Maurice. Pratique à la méthodologie. Alger: casbah,1997.p237.
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2-2

إ

،كما

1المبحوث

،الدراسة

من خالل دراسة واقع استخدام الكتاب االلك

.2007العلمي:فوري عبد الخالق، علي احسان شوكت. طرق البحث 1
75ص 
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2-3

إن 

نا

وكانت االستمارة على "شكل مطبوع تحتوي على مجموعة من األسئلة 

. 1المدروسة حول الموضوع"

قد تم 

-

.ب االلكتروني في البحث العلمي من قبل كلبة الدكتوراهاستخدام الكتاالمحور األول:-

-.

-.

.(

.187ص.(د.تـ.)، عالم كتب: ،حسن
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حدود الدراسة:2-4

1-

استخدام الكتاب االلكتروني لدى ’عتشتمل الحدود

.’االنتاج الفكريطلبة الدكتوراه

2-

في جامعة عبد ناتكون دراست

ب

3-

من المعلوم أن أكب

،ما بعد التدرج

ن في صدد ضبطوبالالدكتوراه 

.انجاز

الحدود الزمن-4

وقد دامت الفترة،

)05 (،2015 -2016.
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ضبط مصطلحات الدراسة:2-5

1 .

االستخدام: -

"االستخ

2.

االستخدام الفعلي 
3.

:أما

،

.84.ص 2003الجامعي،.أحمدبن مرسلي،
1

.112ص .2005: .،عصام
2

..،الوردي3
.25ص .2002،:عمان
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الكتاب االلكتروني: -

،ى"

1ألف كلمة"400ألف و65

: أما

الكت

الطالب الجامعي:

2 .

أما 

: عمان..خالد عبده،1
.191ص.2010

2
99 -0504.241999.

.09ص 
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:ا
	�ـــ� ا�ول  

إ
� ا
��ــ�ب ا�
���و��...�� ا
��ــ�ب ا
�ر�ــــ�  
 

 

 

  

  

  

  

 

 
 

 



 

 

 

�ـ�� ا�ول    �
ا
��ــــــــ�ب ا
�ر�ــــــ�: ا  

�� �! 

. !$ــــــــ�#" ا
��ــ�ب ا
�ر�ــ� 1-1                   

.ا
�'ـــ�ر ا
�ـ�ر#&ـ� 
%��ــ�ب ا
�ر�ـ� 1-2                   

.��ا0ــ� ا/ــ�اد ا
��ـ�ب ا
�ر�ـ� و أھــ+ *��(�) 1-3                   

. �1�2ـــ�� ا
��ــ�ب ا
�ر�ــ� 4-  1                   
 

 

 

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

�رو��: ا�����������������ا�  
                2-1 (
��اد34 
��'%��ت ا
���ب ا�
���و�� و ا
.   ا  

.�89ة ا
���ب ا�
���و�� و!'�ره 2-2                  

                2-3 (���.    أ��اع ا
���ب ا�
���و�� و أ:��ل !�  

��1ر�3 >�� ا
���ب ا
�ر�� و ا
���ب ا�
���و�� 2-4                
.ا  

����  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

    

  

  

���=
: ا
	�� ا  
!1?�ـــ�ت ا
��ــ�ب ا�
��ــ�و�ـ� و ا<�&ــــ�ا��!)       

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

�����ت ا���ب ا���رو��:ا���ـ�ث ا�ول  

  ��دــ��  

�ـرو�� 1- 1    ��.�را�ـــل ا�ــداد ا��ـ�ب ا  

�ـــ!�� � ــر ا��ــ�ب ا��ـ�ـرو�� 2- 1                      .  
. ��ط%��ت $راءة ا��ـ�ب ا���ــرو�� 1-3   

.طـــرق $ــراءة ا��ـ�ب ا���ـــرو�� 1-4   



 

 

 

ـرو�� *� ا���ـث دام ا��ــ�ب ا���ا)��ــ: ا����ث ا�����  

ـ�ا�+%�ــــــ                                
.دوا*. ا)��ـــدام ا���ب ا���رو�� *� ا�و)ك ا�,ـ��+� 2-1   

.*وا/ـد �ط���ــ�ت ا��ـ�ب ا���رو�� *� ا��+ـ%�م ا�,ـ��+� 2- 2            

.��ـــ�زات ا)��ـــدام ا��ــ�ب ا���ــرو�� و��ـــو�0 3- 2            

  .     �م ا��ــ�ب ا���ــرو�ـ��+ـــ���ر ��� 4- 2          

����  

  

  

  

  

  

  

 
 

 



 

 

 

�ي� ��
�را<3: ا
	�� ا%
 �A ?�
ا�ط�ر ا  

�را<3ـأ<�<� 1
�ت ا  

ا�
	��� ا��را�� 1-1  

�	ت ا��را�� 1-2��  

ا��را�	ت ا��	���1-3  

أ��	ب ا���	ر ���ع ا��را��1-4  

أھ��� ا��را�� 1-5  

أھ�اف ا��را��1-6  

���	ت ا��را�� 1-7�  

2 Cـا
�ا��3ـ�اءات ا��
�را<3 ا  

�&��% ا��$# و!� � ا��را��2-1  

� )' ا��را�� 2-2  

+&��% ا���	*	ت أ�	��( 2-3  

-�ود ا��را�� 2-4  

�1 �0/.$	ت ا��را��2-5  

 

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 اطــ�ر ا��ـ��ـ��
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الفصـــل األول:

قــــي...إلى الكتــاب االلكترون  من الكتــاب الور



المبـحث األول: الكتــــــــاب الورقــــــي

-

-

-

مستقـــبل الكتــاب الورقــي. - 



.االلكترونيالكتاب: الثانيالمبحث

كال-

نشأة الكتاب االلكتروني وتطوره.-

-

-

خالصة



الفصل الثاني:



االلكترونيالمبـحث األول:

دــ

.ــل اعــداد الكتـاب اإللكتـرونيمراحـ- 

 -

متطلبات قراءة الكتـاب االلكتــروني.- 

طـــرق قــراءة الكتـاب االلكتـــروني.- 



ـروني في البحـثـاب االلكتدام الكتالمبحث الثاني: استخـ

ـيالعلمــــــ

دام الكتاب االلكتروني في الوسك الجـامعي.دوافع استخــ- 

 -

 -

 -

خالصة



ات الدراسةـ

-
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الدراسات السابقة-

-

-

-

صعوبات الدراسة-

ـراءات الـاج

-

-

-

حدود الدراسة-

ضبط مصطلحات الدراسة-



ـ





ريـظـار النــاإلط





المـالحــــــــــق



~ 135 ~ 

 

:البیبلیوغرافیة  

:القوامیس والموسوعات  

انجلیزي انجلیزي : معجم الكیالفي لمصطلحات الكمبیوتر واالنترنیت.الكالفي،تیسیر- 01

ص.2004مكتبة لبنان لناشرون،: القاھرة.عربي  

. المعجم الموسوعي لتكنولوجیا المعلومات واالنترنیت.القندلیجي، عامر ابراھیم- 02

.584ص.2010دار المسیرة للنشر والتوزیع،:عمان  

الكافي في مفاھیم علوم المكتبات والمعلومات عربي .الصریره،خالد عبده- 03

.272ص.2010دار كنوز المعرفة العلمیة للنشر والتوزیع،:عمان.انجلیزي  

دار الكتب :بیروت.عربي عربي.معجم نور الدین الوسیط.عصام نور الدین- 04

ص.2005العلمیة،  

دراسة مقارنة في :الكتاب الدولي.موسوعة النشر الحدیث.خلیفة، شعبان عبد العزیز- 05

ص .1993المكتبة األكادیمیة،: القاھرة.1م.حركة النشر الحدیث  

:الكتب باللغة العربیة  

دار الصفاء للنشر     :عمان.النشر االلكتروني وحمایة المعلومات.المدادحة،أحمد نافع-06

.207ص.2010والتوزیع،  

: الریاض.النشر االلكتروني لمصادر المعلومات على الویب.المعثم،نبیل عبد الرحمن- 07

.327ص.2011مكتبة الملك فھد الوطنیة،  

من عصر .القندلیجي،عامر ابراھیم،وعلیان ربحي مصطفى،والسامرائي إیمان فاضل- 08

.345ص.2000دار الفكر للنشر والتوزیع،:األردن.المخطوطات إلى عصر االنترنیت  

دار :عمان.e-leorming:الكتاب االلكتروني.الشبول،مھند أنور،علیان ربحي مصطفى- 09

 .495ص.2014الصفاء للنشر والتوزیع،



~ 136 ~ 

 

 دار الیافا للنشر والتوزیع،:عمان.المكتبات والنشر االلكتروني.الدباس،ریا أحمد- 10

 .208ص.2010

دارالعربي، : القاھرة.تكنولوجیا الطباعة و النشر االلكتروني.اللبان شریف درویس- 11

 .334ص.1997

مقیاس دوافع استخدام االنترنیت لدى الطلبة الجامعیین .النوابي،محمد محمد علي- 12

 .345ص.2010دار الصفاء للنشر والتوزیع،:عمان.الموھوبین

دار الصفاء للنشر         :عمان.االنترنیت والنشر االلكتروني.النوایسة،غالب عوض- 13

 .584ص.2010والتوزیع،

دار :عمان.تكنولوجیا الطباعة واإلخراج الصحفي.أبو دبسة،فداء،غیث خلود بدر- 14

 .302ص.2009.اإلعصار

الدیوان :الجزائر.مناھج البحث العلمي في علوم اإلعالم واالتصال.بن مرسلي،أحمد- 15

 .497ص.2003الوطني للمطبوعات الجامعیة،

النشر االلكتروني ومشروعات المكتبات الرقمیة العالمیة والدور .حافظ،أحمد یوسف- 16

دار النھضة المصریة للنشر :القاھرة.العربي في رقمنة وحفظ التراث الثقافي

 .256ص.2013والتوزیع،

دار البدایة للنشر :عمان.واقعھا ومستقبلھا: المكتبات الرقمیة.جاسم،جعفر حسین- 17

 .269ص.2009والتوزیع،

دار الرتب الجامعیة، .بیروت.أصول التألیف واإلبداع.جعلوك،محمد علي عارف- 18

 .218ص.2000

دار الثقافة :عمان.الفذلكات في أساسیات النشر الحدیث.خلیفة،شعبان عبد العزیز- 19

 .354ص.].ت.د[العلمیة،



~ 137 ~ 

 

، ].ت.د[عالم الكتب،:القاھرة.األسس والمبادئ:بحوث اإلعالم.سمیر،محمد حسین- 20

 .285ص

مكتبة الملك فھد :الریاض.الكتاب االلكتروني إنتاجھ ونشره.سید أحمد،أحمد فایز- 21

 .659ص.2010الوطنیة،

دار .القاھرة.النشر التقلیدي وااللكتروني في العالم العربي.شاھین،شریف كامل- 22

 .376ص.2014الجوھرة للنشر والتوزیع،

الدار الدولیة للنشر :القاھرة.تاریخ أوعیة المعلومات.شریف الدین،عبد التواب- 23

 .287ص.1998والتوزیع،

مصادر المعلومات االلكترونیة في المكتبات .ملحم،عصام توفیق أحمد- 24

 .441ص.2011مكتبة الملك فھد الدولیة،:الریاض.الجامعیة

. المفاھیم والمنھجیات:طرق البحث العلمي.عبد الخالق،فوزي شوكت علي إحسان- 26

 .250ص.2007اإلسكندریة،مؤسسة الثقافة الجامعیة،

دار المعتز للنشر :عمان.أثر تكنولوجیا المعلومات على الخدمات المكتبیة.عایدة،حسان- 27

 .420ص.].ت.د[والتوزیع،

دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، :عمان.صناعة الورق والطباعة.عبیدة،وھیبة- 28

 .272ص.2007

الدار المصریة :القاھرة.المكتبات والمعلومات في العالم الجدید.عبد الھادي،محمد فتحي- 29

 .384ص.2007اللبنانیة للنشر،

عمان،بیت .أساسھ ومناھجھ وأسالیبھ وإجراءاتھ:البحث العلمي.علیان،ربحي مصطفى-30

 .387ص.].ت.د[األفكار الدولیة،

دار الصفاء :عمان.المكتبات االلكترونیة والمكتبات الرقمیة.علیان،ربحي مصطفى- 31

 .496ص.2010للنشر والتوزیع،



~ 138 ~ 

 

دار الصفاء :عمان.النشر االلكتروني.علیان،ربحي مصطفى،السامرائي إیمان فاضل- 32

 .399ص.2010للنشر والتوزیع،

مبادئ اإلدارة وتنظیم المكتبات ومراكز .علیان،ربحي مصطفى،أمین النجداوي- 33

 .512ص.2009دار الصفاء للنشر والتوزیع،:عمان.المعلومات

الخصائص واإلمكانیات :النشأة والتطور:المكتبات االلكترونیة.داوود،رامي محمد عبود- 34

. 420ص.2008الدار المصریة اللبنانیة،:القاھرة.االستخدام واإلفادة

: الكتب باللغة الفرنسیة

35- Maurice, Angers. Pratique a la Méthologie. Alger :casbh,1997. 

36-Weis berg Herberth :the total surveyerror qppoach,university of 

chikage.press,2005. 

 :الرسائل الجامعیة

استخدام األساتذة لمصادر المعلومات االلكترونیة في إنتاجھم العلمي .بالل،دحماني- 37

رسالة ماجستیر في علم - الجزائر-بجامعة ھواري بومدین للعلوم والتكنولوجیا بباب الزوار

 .135ص.2012-2011جامعة الجزائر،:الجزائر.المكتبات والتوثیق

دراسة الستخدام :إتاحة واستخدام مصادر المعلومات االلكترونیة.بلعباس،عبد الحمید- 38

مصادر المعلومات االلكترونیة من قبل طلبة الدراسات العلیا بالمكتبة الجامعیة محمد 

جامعة الجزائر :الجزائر.رسالة ماجستیر في علم المكتبات والتوثیق- المسیلة-بوضیاف

 .194ص.2005-2006

طلبة السنة أولى ماستر بكلیة :القراءة الرقمیة عند الطلبة الجامعیین.بوادي توھامي- 39

مذكرة الماستر -  أحمد بن بلة نموذجا1جامعة وھران- العلوم اإلنسانیة والعلوم اإلسالمیة

 .2015-2014أحمد بن بلة،1جامعة وھران.وھران.في علم المكتبات والعلوم الوثائقیة

. 156ص



~ 139 ~ 

 

40- GHARBI, Zineb. Analyse de pratiques de lecture sur livres électroniques chez les 

étudiants universitaires.[en ligne] these de doctorat en bibliothécomie et des services 

de l information,2006.202p. Disponible 

sur :http://papyrus.bib.umontreal.ca/scmlui/bitstream/handle/1866575/Gharbi zeineb-

2006-these-pdf:j 

sessiond:E62c366367D68C40355AD87A685563?sequence:1(consulte 

le :12/09/2014). 

 :القوانین والمراسیم

 ،05-99القانون التوجیھي للتعلیم العالي رقم.وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي- 41

 .1999أفریل24،04الجریدة الرسمیة،رقم

 :الوبوغرافیة

:]متاح على الخط[.الكتاب الورقي سیبقى متفوقا على الكتاب الرقمي.عالھم،رابح- 42  

http://www.radioalgerie.dz/news/as/articele/20150423/38073.html. 

.15:26على الساعة)11/12/2015:تاریخ االطالع(   

مجلة االتجاھات .المفھوم والخصائص:الكتاب االلكتروني.عماد عیسى صالح،محمد- 43

متاحة على [2002المكتبة األكادیمیة،:القاھرة.17ع.الحدیثة في علم المكتبات والمعلومات

 http://unpan1un-org/intradoc/groups…pan024017.pdp :]الخط

 .14:33على الساعة)13/11/2015:تاریخ االطالع( 

44-dhd4train-net/pdf/books/tech/2-pdf. 

 .11:43على الساعة)13/04/2015:تاریخ االطالع(

  

 



-���ـ���م

 ا�و��قا����و��ت ا���و�و
�� ا��د��� و

 

 

 

  و ������ ر����. ...................................................................

  ��ر�� و ��ررا... .........................................................

.......................................................... ������  

  :اط�ـب ا����ـ	 و ا���ـــدام ا��ــ�ب ا���رو�ـــ	

�وم ا�������� �������م ��وذ���  .ط��� اد��وراه ����� ا

	��ـ	 وا�!ـث ا�ـ��  وزارة ا�ـ���م ا

���ـ���م -���ـ�� ��د ا!��د �ن ��د�ـس   

 

��������ـوم ا������ـا  

�ـ&��ـوم ا'�����ـ�م ا  

�و��ت���م ا�����ت و ا� ���)

�ص�ا����و��ت ا���و�و
�� ا��د��� و�ظم : ���ل � �دة ا����ر 

 

  :�!ت إ(راف ا*�ـ��ذ

  *وزار ����ــ�ن 

�)&�:  

  ..................................................................

......................................................ا*��ذ وزار �����ن

.......................................................���د

/2016  

اط�ـب ا����ـ	 و ا���ـــدام ا��ــ�ب ا���رو�ـــ	

�وم ا�������� �������م ��وذ���ط��� اد��وراه ����� ا

 ������2016 -2015ا��ـ� ا  

	��ـ	 وا�!ـث ا�ـ��وزارة ا�ـ���م ا

�و��ت���م ا�����ت و ا� ���) 
�رج�ص �ذ�رة ����ل � �دة ا����ر 

:ـ- ا��و�و��  

���!ت إ(راف ا*�ـ��ذ:�ن إ�ـداد اط�

 �
وزار ����ــ�ن *  ��ــ���.و

  

�&(�ــــــــ��� ا��ــــ

�ذة و��د ا*���  زو��

ا*��ذ وزار �����ن

���د ةا*��ذ -ن � �د

�ر�0 ���ش-:18/05/

  

اط�ـب ا����ـ	 و ا���ـــدام ا��ــ�ب ا���رو�ـــ	 

�وم ا�������� �������م ��وذ���ط��� اد��وراه ����� ا
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��د:  

، ! �ث ا���دم �� را���وا���ر�� ��� �ر � ا����ب ا���م و��د ��ددت طرق ا����ن � 

��� ا��)�ر  ، 'م �� �!ث أن  ل �$ر ا�ط!��� ا��� ���دت�!دا�� ا�طرق ا�����د�� ا�!دا#��ا

�/�رت ��.� ا�و��#ط ا��را#�� إ�� �� ��رف !�����ب ا�ور+� ا��ط!وع ا����!� !)�ل ھ�#ل و

.� �ل ��رة ز���� طو��� �ن ا�و$ودا�ذي ).د روا$� �!�را �� $��1 ا��$����ت ��� 0��$   

�� +د��0 $�ء ���$� ا�'ورة ا����و�و$�� و ��ن !�د ا�ز��دة ا�.�#�� �� ا����ج ا��6ري ا�ذيو

�� !�د ظ.ور ���، و�ب ا�ور+� ��را$1 )�#� �)�#�ا����ن ���زات $��ت ����� ����ت 

.��.� �!ر و��#ط ا���رو��� ���ددة��ز$د�دة �� ا����ب ا����و��ت و�)رھ� و  

��� ��ب ا����ب ا:���رو�� دورا �!�را �� �را$1 ����� ا����ب ا��ط!وع  �ث ��ل ھذا 

إ�����ت ا�و�ول و ����� ا�! ثا;��ر ���  ل ا��د�د �ن ا��)��ل ا��� �وا$0 ا�!� ث �� 

.  >�رھ��ز���� وا، ����وا#ق ا������� وإ�� ا����و��ت  
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��وم ا��
	ب ا�ور�� 1-1:  

��� أ�!= �ط�ق ، و�ددت ا����ر�ف  ول ا����ب ا�ور+�، ! �ث أ�ذ ����� وا��� $دا�

و���� ا���ل !�ن ا���س ، �.��ك �ن ��ر�0 ��� أ�0 !��� أ�واع ا��ط!و��ت ا;�رى

�ر ���!ره ر���� !�ن طر��، وا�$�.وروBذ�ك ���ت ا�����!لن ا��ر�ل وا�!�ض ا� ،

�� أ�رزت ا��و���ت  ول  �� ��1964ظ�� ا��و���و ��� و1D ��ر�ف �و د �� ��م 

�� !ط!��� ا���ب وا�دور��ت ا� ��#�� ا�دو���ا��ؤ)رات ��.ا�  

�6 � �دا �6 �  49: ��ل �دد �6 ��0 �ن  �ط!وع >�ر دوري" :أ���0ر��0 ��� 

1"ا�/Fف و �6 � ا���وان  

، +�!ل ي ���و��ت ��$�� ��� و��ط ��ر$�ر���� ��ر�� ;" :أ����0 ���ن ��ر�06 ��� 

.2..."طر�.� ا�'��� ھو ا���رئ ا�ر���� طر�.� ا;ول ھو ا��ؤ�ف وھذه ، و���داول !�ن ا���س  

، ��� أ�0 ا����ب ا�ور+� !�ورة أ�'ر �6��ل ��ر�ف، ���ن ��� Dوء ھذه ا����ر�فو

 ����49و��ت أو �وع �ن ا��ط!و��ت >�ر دوري ��ل �دد �6 ��0 إ�� � ��ل ور+� 

��� +د ، ���H �وDو�� وا دا أو �دة �واD�1�و+د ��در !�دة أ$زاء و،�6 � ��� �وق

�در !�I'ر �ن ط!�� وا دة�.  

 

 

 

 

 

                                                           
درا�� ���ر�� ��  ر�� ا��)ر :ا����ب ا�دو��.�و�و�� ا��)ر ا� د�ث.����6،)�!�ن �!د ا��ز�ز1

  .20ص.1993ا����!� ا;��د����،:ا���ھرة.1م.ا� د�ث
. 11ص .].ت.د[دار ا�'���� ا������،:���ن.ا�6ذ���ت �� أ�����ت ا��)ر ا� د�ث.����6،)�!�ن �!د ا��ز�ز  2 
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.ا�
طور ا�
	ر��� ���
	ب ا�ور�� 1-2  

��ن �� �)ف ، وي !دأ ��0 ا����ب ا�ور+� !��ظ.ورا����ن ا�ذ��س �ن ا��.ل � د�د ا�ز��ن و

أ�د�0 اB'�ر ا���ر���� �دل ��� أن ا����ب �ر !���د�د �ن ��0 ا���ر�K ا������  �� اBن و

.� +!ل و�و�0 إ�� �� ھو ���0 اBنا:�$�زات ا� �Dر�  

ا���!�ر �ن ��دا�0 و و���� ���$�ل أ���ره و دا ��$�د���د ��ل ا����ن ا��د�م $�ھ

�ر�نو���دھ��B0 �1 ا����� ��6�� I$� ث�وف وا��/�رات ����ش ��� $درا�.��� ا��.إ، !  ،

$ر � �ء ا�): ر �واد أ�رى $د�دة أ �ن ��.� �'ل!دأت �ظ.'م �� �!ث أن �طور ا;�ر و

�واح ا�ط���� ��!��.� ا;إن ���ت أ �ن  �: �ن أ�رى و، 'م ظ.رت �واد ��ف ا����لو

.!�دھ�  ر�رو�ك ا;�واح ا��)!���ذ��� �د اB)ور��ن و  

.ذا�.�و���ت ���� �/�رت ا��واد ا����!�� �/�رت ��.� �و��� ا����!� ��  د   

�ن (رقوا�ذي ��'ل �� ا�ا��واد ��دة ����� �ن ا�ز�ن  �� ا��)ف �وع $د�د وظ�ت ھذه و

. )طرف ا���ر��ن  �ن( ورق ا�!ر�ديا�و) طرف ا;��ظور  

��ن ر>م ذ�ك إ: أ�.� وا$.ت �)��� ا��واد !طول  �!�.� �ن ا�و$ود و وا���زت ھذه

.1ا��وا�ل ا�!�#�� ا��� أ'رت ��.� �I'�را �!�)را و�ذ�ك �ن ا��� �� ا���د�� ار��6ع أ���رھ�  

 �� !دأ )�ل�ن ھ��م �ر��!.� ��� ا�ر�وف و+د ���ت �و1D ا;وراق ��� )�ل ����6ت وو

�'رت ر��#�0 و ا��راع ��� !�د�� ا���ت أ���ر ا����ن و�، وا����ب �� طر�ق ا���و

ھذا ا�و��ط ھو ، وم �105 �د ا!�.� ���ي �ون ��� و��ط $د�د �ن طرف ا������ن ��

�ورا�ورق ا�ذي ��ن ���!ر �ن أ!رز ا:��را��ت �� ��ك ا�� �����ا�ورق ، ! �ث ظ�ت 

ھ�� !دأ ا�����ء ا���6�ر �� و1D ھذه ا;وراق �� )�ل  �ن، وأ�ذت أھ��� �!رى�� �طور و

.����2ب ���1 �ن ��رD.� ����ف أو ا�D��ع  

                                                           
دارا���6ء���)ر           :���ن.�!�دئ إدارة و ��ظ�م ا����!�ت و �را�ز ا����و��ت.����ن،ر! � ��ط�6،أ��ن ا��$داوي 1

  .13- 11ص ص.2009وا��وز�1،
.18ص .2007دار ا���زوري ا������ ���)ر و ا��وز�1،:���ن.����� ا�ورق و ا�ط!���.�!�دة،ھ�!�  2 
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��ط��.� إ�� ، ��د �م � و�ل ھذه ا;وراق وا��راس ھ� ا��� �م ا:��6ق ���.�����ت ��رة 

، 'م �طوى �ن و�ط.� ���)I �م �25رD.� �م و 45 وا��  )را#= طول ا�وا دة ��.�

�ل أر!1 )را#= �Dم إ�� !�D.� ا�!�ض !�د ا�ط� 'م ���ط و �6 �ت �ن ط�.� أر!1

'���� ور+�ت ��.� �ت �)ر  !��ط �ن ���ن ط�.� ���ون ��.� �راس �����ل ��1 ��

).ا����!�( : ��م ھذه ا������ إ: !�د�� ���.� ا����ب �ن ا��.�ء �.��0 �6 � و  

'م �طورت ھذه ا��ر �� ا��� ��ن ا��راس �و1D ��.� !)�ل ا:�6رادي ���م $��.� �1 

، D�!1.� ا�!�ض ��)�ل $زءا � �وي ��� �$�و�� �را��ت �ر!وط� ��� �ن طرف وا د

ا��)ر و ��� ��)ره ا�م ا�وراق، وأط�ق ���0 ا�م ا���طوط���!= �� ا;��ر ���ب و

. ا+���ط�= ا�ور  

وت ، ��� ا ���طوط إ�� آ�ر وأ��D.� أ�!ر  $������ف �ن  ���ت أ $�م ا���طوط

�ذ�ك �� أوا#ل ا�6�ول أ�� !����!� ���6 �ت �.� �ر+�� ا�.وا�ش ��� ا�ر�وم ���ز��ن و

.2أر+��� ����د��  �� ���ن �ن ا��)�ف ا;وراق ا���6ودة  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

.11- 10ص ص .1998.ا�دار ا�دو��� ���)ر و ا��وز�1:ا���ھرة.��ر�K أو��� ا����و��ت.)رف ا�د�ن،�!د ا��واب  1 
 ��ر��تا:�ن ��ر ا���طوط�ت إ�� ��ر.ن ��Dل ا����را#�ور! � ��ط�6 ����ن،������ر إ!راھ�م،ا���د��$�،2
  . 61ص .2000دار ا��6ر ���)ر و ا��وز�1،:;ردنا.
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ا��)�رھ� �� $��1 ، وم ��15 ا��رن  !�د ا��راع ا�ط!��� �ن طرف ا����م $و��!رغو

.ا��دو�ن �� ����ف �$�:ت ا� ��ة ا����م �'ر  

��/�ر  �� أن �طورت آ:ت ا�ط!���  �!�ر و�م�ب ��د ا��راع ا�ط!��� ! $م ��ن ا���و

+د و .ا�ط!��� !�;�وانا���������� و  �ث ظ.رت اB:ت ،20!)�ل واD= �� ا��رن 

،  �ث أ�!= ا����ب ا����ب وا��)�رهھ�� ����� �� �/��ر )�ل ��ھ�ت ھذه ا��/�رات ���

وظ.رت ���در أ�رى و!������ ��H ا:�6$�ر ا���ر�� ��� ا�)�ل ا� ��� ا�ذي �راه ا��وم 

.1ا�ذي ��ن �!ب �� ظ.ور ا����!�ت !����ف أ�وا�.�و  

ر ھ� ���دم ا����و��ت �ن $راء  ر�� ا��)ا���ب �)��� ھ��� ���� !�د أ: و+د وا$.ت و

�� ھذه ا;'��ء ظ.ر ا�$�ه إ�� ا��/Fل إ������ت ا� ��!�ت �ن ا��طوات و ا��� ��ر !���د�د

ا� 6ظ ا�ر+�� �� إ���ج ا���ب �ظ.ر ���+ض $د�د �ن ا���ب ���و�و$��ا����و��ت و�B�� وا

ا:��ر��ت أو ا����زرةأو )!�� (رو��� �واء ���ت � ��� ��� أ+راص��رف !����ب ا����

. 2)��� )را#= ا��زا���  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

. 79ص.2009دارا����ر،:���ن.���و�و$�� ا�ط!��� وا��راج ا�� �6.أ!و د!��،�ؤاد  ��ن، و��ود !در >�ث  1 
.52ص.1997دار ا��ر!�،:ا���ھرة.���و�و$�� ا�ط!��� و ا��)ر ا:���رو��.ا��!�ن،)ر�6درو�س  2 
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:  أھم ��	 ���داد ا��
	ب ا�ور�� ورا�ل إ  1-3  

را�ل إ�داد ا��
	ب ا�ور�� 3-1- 1.  

���ن و�و�0 إ�� ا����6�د �� أ �ن �ورة، و��ر ا����ب ا�ور+� !�دة �را ل !.دف 

�طوات أ����� �'F' م ھذه ا��را ل إ������1.  

:ا�ر��# ا�و��  

، ! �ث ��وم ا��ؤ�ف !���!� ا���)ر وا��ؤ�ف !د#�� !�ن �ل �ن�Dم ھذه ا��طوة ا��F+� ا��و

��دم ) ا���I�ف( !�د ا:��.�ء �ن ھذه ا��طوةو$��.� ��� )�ل �ص +�!ل ���)ر و أ���ره

��ل وا د ا�$�ھ��0  ا��ؤ�ف ���$0 ا��6ري إ�� ا���)ر أو أ�'ر ;ن ا���)ر�ن ����6ون أي

ذ !��ن ا:��!�ر �ن ؤ�ف �ؤ�، ��� أن ���ت ا��ا������ وا���ر���  وا��وDو��� �$�:�0و

.وا:��)�ر �� ��Dن !�1 ا����ب  ھ��ك ا��د�د �ن ا:��!�رات ��وم !��.مطرف ا���)ر و  

ا� �وق ا���6ق و!�د �وا�ق ا��ؤ�ف �1 أ د ا���)ر�ن ��م !��ء ��د ��F ا�طر��ن � دد ��0 

�6+�ت ا�دو��� �وD= )�ل أ���� ���6��ل ا:��/Fل ا���دي ا����دا إ�� �ل ا:�و، ���.�

.�� ����و+وا���  

: ا�ر��# ا�$	��#  

�)�ل ھذه ا��ر �� ��� �طوات إ���ج ا����ب �� ا�)�ل ا��.�#� ! �ث ��و�� ا���)ر و

:طر�ق� و�ل ا��ورة ا;و��� ا��� +د�.� ا��ؤ�ف �����ب و ذ�ك ��ون �ن   

اD � ���)ر و!�/� ����� � ر�ر ا��ص ا;��� أي و1D ا��ص �� ��/� ����!� وو -

.  ھ�د��و  

�وع ا�ورق ��/Fف وا����س ا�����ب ��ط!1 وا�)�ل ا;�'ل وھ��ك ��م ا����ر : ا�����م -

�Fز�� �� ��ق � اا;)��ل ا��وD� ��ب ا�دا��� وا�ر�وم وا;�وان و �� ا��ر�و ا������ل 

                                                           

.  18ص .2010.دار ا���6ء ���)ر و ا��وز�1:���ن.ا��)ر ا:���رو��.����ن،ر! � ��ط�6،وإ���ن ا����را#�  1 
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ا���ر$� �����ب ا�دا��� و !�د ا:��6ق ��� �ل ا;�ور ا������� !��� �وىا����ج ا;�'ل، و

�� !�����ب��م ا�)رو��.ع �� ����� ا�ط!1 ا�  

#��:ا�$	�$#ا�ر  

، ;�.� ھ� ا��ر ��  ���� !�د إ$راء ا��طوات ا���!�����!ر ھذه ا��ر �� �ن ا��را ل ا�

����د ��.� ��� و��#ل ، و;��رة ا��� ���م ��.� ا��Fن وا��رو�H �����ب �ن +!ل ا���)را

طر��� طر��� ا��رو�H ��ون ھذه ا�، و��� أو ا�دو��� أو ا�+�����ا����رض ا�� ا��Fن أو 

��� �!�1 أ�!ر �دد ���ن �ن ا���K �)ر�)�ط ا�� �ب +درات و�.1و�.�را�0 ا�)  

�و�.� ��ط�ب ا��د�د �ن ا��درات ��ن �� �FD ظ أن ھذه ا��را ل �!دو �.�� و�ن ا��و

������ت ��ل �ن ا��ؤ�ف وا���)ر وا�)�ء ا���!� �� ����� �)ر ا����ب !��)�ل ا�����دي وا�

.ا����و��ت �� و+�.� إ�� ا����6�د�دم و�ول ھو   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

.  19ص.ا��ر$1 ا���!ق 1 
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: ��	 ص ا��
	ب ا�ور�� 1-3-2  

��#ص � �ل ��ن �دارة ��� !��� ا����در ا;�رى و����ز ا����ب ا�ور+� !$��� �ن ا�

��#ص�:                                                                                                     !�ن أھم ھذه ا�

��)�و�� �6#� ا��راء ���� وا����ب ا�ور+� أ�'ر ا���دا�� و - 1��  .ا�ط�!� 

.ب ا�ور+� إ�� و��ط أ'��ء ا��راءة: � ��ج ا���� - 2  

�6 ��0 !��)�ل ا�ط!�������.� �ن  ���� !���راءة وإ ��س  - 3 =6��Fل �.  

.إ������ +راءة ا��د�د �ن ا���ب وا���دا�.� �� و+ت وا د و���ر��.� �D�! 1.� ا�!�ض - 4  

.��� ا��ص ا�����6د ��0ا��F ظ�ت �.و�� و1D ا����Fت و - 5  

.ت�I'ر �ن >�ره �ن أو��� ا����و��وا:ط�F�ر�K ��دة ا��راءة  - 6  

.إ������ +راء�0 �� أي ���ن�.ل ا� �ل و - 7  

8 -  H���� ن +د �$ده��ددة ;�0 �� أ>�ب ا;  � ��د !�6رة ز������ا����ب ا�ور+� : 

.ا�����!ل ا� �Dر و+د ���دى إ���وDوع �$�1 !�ن ا����D و  

. �:ت ��� رق أو ا��Fف ا���دي��ود ا����ب ا�ور+� ��دة ز���� طو��� !���'��ء  - 9  
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'&ل ا��
	ب ا�ور��  1-4(- ا�ط&وع  –  

��م و��ء ، و��م ا���ر�� �� دار ا�/ر!�ا����ب ��م آ�س ���� ا�و دة، و":��ول ا�$� ظ 

؟ �0 ا��طورات ا����و�و$�� ا� د�'���ن ھل ��!�� ھ�ذا !�د�� ط��ت ��و ،P��"...1 ا���م 

��و�و$� ا�ذي �).ده ���م ا��وم �ن ا���ب ا�$�!� �ن ھذا ا��ؤال ;ن ا��طور ا��

������ �م ��ن ��  �!�ن ا����ب و: أ� �ب دور ا��/�رات ا��� طرأت �� ا��$�:ت او

�� ا:���رو��� و��ر��ت ��Dء ��)ر ا����در ��!= )!�� ا:أن ���I �و�� وا��)ر ��

ا�!�ض � �م ، ھذا �� $�ل ذي أ�!= وا+�� ���و�� : �6ر ��0ا����ب ا:���رو�� ا�)�ء ا�

، ;�0 أ�!= �.دد �ن $راء ھذه ا��راءة ا���د�� !���وت��ط!وع و��� ا����ب ا

�� أن ھ��ك ا��'�ر �ن ، ��ل ��0 � �6 ���� ���رھ� ا���� فا����و�و$��ت ا��� ر!�� ��$

�� ا�$�ل ا�$د�د !دأ �� رف �ن +راءة ا����ب ا�ور+�ا�!� '�ن وا��'�6�ن و��      

.ا�$د�د أ: وھو ا����ب ا:���رو�� ا��!دا�0 !�����0و  

و+د أ$ر�ت ا��د�د �ن ا�درا��ت  ول ����!ل ا����ب ا�ور+� ا�ذي !�ت !�ن +و��ن أي !�ن  

ا�)�ء ا��F ظ ، وا��)ر�ن ار��6ع ����6 ا�ط!��� و!�'ورة ا����و����� ا:���رو��� و �� ا

أن ا�����!ل !�ض ،  �ث ��ول ا��رب ھو ظ.ور ا�$�ھ�ت ����+��Dن �Fل ھذه ا��$

��� Dف إ�� ذ�ك ا��ر�� ا�.�#�� اذا �ظرا ��� �و�ره �ن إ������ت وھ�����ب ا:���رو�� و

�و�� و ��ز��.� �!ر و��#ط !�وك ا����و��ت �� إ���ج ا���� ��.� ا�'ورة ا����و�و$�� و

�ن �.���0  $��ت'�رھ� ��� +راءة ا����ب ا�ور+� و�I، و�ذ�ك ھ���� ا��D6ءات و���ددة

ا���م ��س ا����ب ا:���رو�� و ، ������ب ا�ور+� � دود ا��دىأ�رع !�'�ر ��� ���ور

. 2 دا'� ���و���0ذي ���)ر �� $��1 أ� �ء ا����م وا�  

                                                           

.186ص .2000دارا�را�ب ا�$�����،:!�روت.أ�ول ا���I�ف و ا�!داع.$��وك،� �د ��� ��رف 1 
]: ���ح ��� ا��ط.[����!ل ا����ب ا�ور+� �� ظل ا:����ح ا�.�#ل �����ب ا:���رو�� 2

265 t/120www.yemeress.com/sabane/:/http)عFا:ط K����13:45 ا�����  )11/04/2016:��ر.  
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ن +د ���دى !�ض ا���)ر�ن �� �و+���.م ��� ا����ب ا:���رو�� ����ل ��� ا� د �و

ا��I+�م �1 ھذه ا��طورات وا���)ر�ن ا�����د��ن ��!ل ا;�ر  ���ظ�ھرة ا���دام ا�ورق و

.�وق ا����ب ا:���رو��وا� ���� �� �$�ل ا��)ر  

ا�����!ل ��!��  ��ول أن: ظل ������ !�����ب ا��ط!وعأ�� !����!� ��F$�ه ا�'��� ا�ذي 

�� ��0 و��#ل ا����و�و$��ظل �� ب ����� و��.� ���زة �.�� ط/ت ������ب ا�ور+� و

.ا����ب ا:���رو��ا� د�'� و  

��� ����د ا�!�ض أ�0 : �و$د ��دا+�� �����و��ت �� ا���ب ا:���رو��� ��� ھو ا� �ل �� 

.إ�� ا��.�ك  �وق ا������ ا��6ر��ا���ب ا�ور+�� ;�.� ���رض   

ر �� آ�ر ���:�0  ول ا����!�ت �Fھم �ن $���� ا�$زا#��ول �� ھذا ا����ق ا�د��ور و

ا�د��ل ��� ذ�ك أن � ��!�� ��6و+� ��� ا:���رو�� و�� ا����ب أن ا����ب ا�ور+���و

�وص �� أن �دد ا����و�ن ا����$� �6وق !�'��ر ا����ب ا�����دي ���ن ��� و$0 ا�

أن ا�دول ا��ر!�� ��زا�ت !��دة �ن ر�ب ا���دم �� �$�:ت ا���)ورات !��د��#م ا�ر+��� و

�� $.ود ��6��D ��� �وا�!0 و ���ر �� ا�طر�ق ا�� �= ا��)ر ا:���رو�� و � ��ج إ

.   �1 و !��ء � �وى ا���رو�� �'!ت و$ودھ� ��� �ر�ط� ا��$����ت ا����و�����  

ر ، ! �ث �ؤ�د ا;���ذ أ �د �و�ف أن ا����ه آ�ر ��ول أن ا�����!ل ��Fھ��ھ��ك ا�$و

0 ��را���دم ��س �����ب ا�ور+� و ده��� ، �D�دام ا����ب ا:���رو�� أ�أن ا��.م ، وا��

، !ل ا��واظ!� ��� ا��راءة وع ا�و���� أو ا����ب ا�ذي ��رأه�� ذ�ك : ���ن �� ا����ر �

.�2وا�!� ا��$����ت ا� �Dر�� �� ا��$�:ت ا������ ا����د��و����� روح ا��ط���� و  

 

                                                           
 ]:    ��� ا��ط . [ا����ب ا�ور+� ��!�� ��6و+� ��� ا����ب ا�ر+��.�Fھم،را!= 1

http// www.radioalgerie.dz/mews/az/article/20150423/38073.html 
.    ���15:26 ا����� ) 11/12/2015: ��ر�K ا:طFع(   
ا��)ر ا:���رو�� و �)رو��ت ا����!�ت ا�ر+��� ا������� و ا�دور ا��ر!� �� ر+��0 و 6ظ .��ظ أ �د،أ �د �و�ف 2

  .86ص .2013دارا��.�D ا���ر�� ���)ر،:ا���ھرة.ا��راث ا�'����
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�� �و��� ا�و��ء ا� ��ل � �ن ھ�� !���Rن ا�!� ث إ'راء ر��ده ا���ر�� !/ض ا��ظرو

.�����و��  

+د �م طرح ا��ؤال ��� ا��د�د �ن ا�طFب ا�$�����ن  ول ا����رھم �����ب ا�����دي و

��دة أ�!�ب ��.�  ھذا!�ض ��.م !�D6�ل ا���ب ا���د�� وا:���رو�� �I$�ب ا�و ا��ط!وع 

�ر>م �ن !�ض ��6 0 !)�ل ط!��� !����� ا��راءة وا�)�ور !�ذ�.� أ'��ء ا���دا�0 و

، أ�� ا�!�ض ��.م ��د �رح !Rد���.م ��� ا���دام ا����در ا���وب ا��� �����.�

�ذ�ك ��.و�� !� �طورات ا���ر وا:���رو��� !�� ��.� ا����ب ا:���رو�� !.دف �وا�

.$.د �����ن���و��ت �� أ+ل و+ت و�ر�� ا� �ول ��� ا�و  

�ل �ن �ن ھ�� ���ن ا��ول أن ا�����!ل �����ب و   ��.� 0�; �D��< ��!� ا�ور+� �وف

�طورات ��!�� ا����� ا��ط!و�� �����ش �1 ا����� ا:���رو��� $�!� إ�� $�ب أو  �/�رات

.اBراء ا�������6ن ا:�$�ھ�ت و !��ر>م  
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:��ا��
	ب ا���
رو�� و ا��ط��	ت ا�راد*# 2-1  

ا���ر ا� ��� !�:���دام ا���'ف ������ت $د�دة و ا��ظم ا���طورة �� ا��زان ����ز 

���$� �.ذا ا��طور ظ.ر �وع $د�د ، و!'.� إ�� ا�$.�ت ا����6�دة ��.�ا��ر$��.� ووا����و���

���!�0 ا�ذي ��م إ�داده و"�E-Bookن ���در ا����و��ت أط�ق ���0 ا����ب ا:���رو�� 

��Bدام ا� ��ب ا�أو ا����ب ا�ذي �م � و��0 �ن ا�)�ل ا��ط!وع إ�� ا�)�ل ا�ر+��  !���

  . 1"! �ث ���ن +راء�0 آ��� 

و��د ظ.رت ا��د�د �ن ا���ر��6ت >�ر �و دة �����ب ا:���رو��  �ث �ر��0 ا��و�و�� 

ص أ)!0 �� ��ط�= ����دم ��د:�� ��� �:"ا����!�ت وا����و��ت ��� أ�0ا������� ���م 

+راء�0  ر+�� ��م �رFormat 0D، >�ر أ�0 �!�رة �ن +��ب ا�����دي��ون !�����ب 

2"!����دام ا�)�)� ا� ��و!��  .  

�$.ز  ا����ب،$.�ز �/�ر � �ول )��0 )�ل " :أ�0و�ر�0 د�وان ا��/� ا�6ر���� ��� 

�ز�ن و+راءة ا���)ورات ��� ا��ط ا��!�)ر ا���� � �ن طر�ق ا�� ��ل  !)�)�،�! =���

 .3"�� ا:��ر��ت �ن !�د ��� )!

 

  

  

  

  

                                                           

.112ص .2010دار ا���6ء ���)ر و ا��وز�1،:���ن.ا����!�ت ا:���رو��� وا����!�ت ا�ر+���.����ن،ر! � ��ط�6 1 
��#ص.���د ���� ���=،� �د2�ع .�$�� ا:�$�ھ�ت ا� د�'� �� ا����!�ت وا����و��ت.ا����ب ا:���رو�� ا��6.وم و ا�

�ط[.149-150ص ص.2002ا����!� ا;��د����،:ا���ھرة.17��S�� � ���[  
://unpan1.un.org/intradoc/groups…pan.024017.pdf.:http)عFا:ط K�ا�����  ���)13/11/2016:��ر

14:33.  
.216ص .2007ا�دار ا���ر�� ا��!�����،:ا���ھرة.ا����!�ت وا����و��ت �� ���م $د�د.�!د ا�.�دي،� �د �� �  3 
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�!�رة �ن ���6ت : و$�� ا����و��ت وا:��ر��ت !��0�Iو�و�� ����و�ا��� �ر�0 ا���$م 

�وص � �و!� ��ComputerizedTextual Files !.� و�.� ا���ب �)!0 �� �ر���ظ��

وا:���:ت،  ا���زر��تم ا�.�#ل �� �$�ل ا:���رو���ت و، ا��)رت ��� ا'ر ا���دا��ط!و��

��زة أو ا;)��ل ا�� �و!� ا���راص ا��د�$� أو ا;+وھ� ��و�رة ��� ا:��ر��ت أو 

  .1ا;�رى

�ر�06 ��� ا�)�ل ا�ر+�� �����ب و�F ظ �ن �Fل ھذه ا����ر�ف أن ھ��ك �ن �ر�ز �� �

�ر ����د �� ��ر�06 ��� 0 ��� أ��س ا�� �وى ا:���رو�� وھ��ك �ن ��ر�وBا�!�ض ا

  � ا��راءة �����ب ا:���رو��و���

�� ، ��ن !�ن ا������ت ا��� �ط�ق ��� ا����ب ا:���روا���ط� �ت ووھ��ك ا��د�د �ن 

  :2ھذه ا���ط� �ت �ذ�ر

 Digital  book.ا����ب ا�ر+�� - 

  On- line book.ا����ب ا�)!�� - 

   Cmputerized book. ا����ب ا�� �وب -

- �Dا����ب ا:��را. Virtual book  

     Open e- book.     ا����ب ا:���رو�� ا���6وح -

  Book on Disk.        ا����ب ��� ا��رص -

              The future of book .������!ل���! -

ا����ب ا�ور+�  �ل !����!� �����ب ا:���رو�� وا�ا���ط� �ت ����دم �!�د��� ��� ھوھذه و

ا���!� أو �ن �Fل ا�! ث !�:���ل �� ا;+راص ا���زر�� ا���را�� أو �ن  �ث ��ز��0 
                                                           

دار ا����رة ���)ر و ا��وز�1، :���ن.ا���$م ا��و�و�� ����و�و$�� ا����و��ت وا:��ر��ت.ا���د��$�،���ر إ!راھ�م1
221- 220�ص .2010.  

ص ص ].ت. د[دار ا����ز ���)ر و ا��وز�1،:���ن.���و�و$�� ا����و��ت ��� ا��د��ت ا����!��أ'ر .���دة، ��ن2
18،20.  
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ا��!�)ر �FD �ن دوره �� ����ن ا�!� ث �ن ا�و�ول إ�� ا����و��ت ا����ز�� ا���رو��� 

ھ��ك �ن �رى أن ا����ب ا�ر+�� �� ھو إ: ، و)!��ت ا����و��ت��و��ت و�!ر �ظم ا��

 . 1ا:���رو�� �ن  �ث �����0 �1 ا����و��تا��ر �� ا�����!��� �����ب 
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طوره�.-ة ا��
	ب ا���
رو�� و -2-2:  

���ب ا�:ت ا�ط!��� أ'ر �� ا��)�ر ���در ا����و��ت ا�����د�� !��6 ���� و��ن :��راع آ

���� �6���)ر وا���I�ف �� $��1 +د )$�ت ھذه ا;��رة ���  ر�� ا، وا�ور+� !

) 20( �� ا��رن ا��)ر�ن) 18(ذه اB:ت ��ذ ا��رن ا�'��ن �)ر!�د �طور ھوا��$�:ت، 

، ا��)ر�ن) 20(!�د ظ.ور ا� ��ب ا��B �� ا��رن ���نوأ دث !�� ���� 'ورة ا����و���

.1ا:��ر$�ع و �ذ�ك �� �وز�1 ا����و��ت و ���.�Iو!دأت �����ت ا���دا�0 �� ا:��زا�  

ن �� أن ا���زة ا� ����� �Michael Hart  *"��� : ��X"�ن ھ�� : ظ ����ل ھ�رت و

إ��� �0 أ!��د أ�رى �ر�!ط� !����R�� � و�ل ، وإ$راء ا������ت ا� ��#�� وا� ��ب ��ط

  .� ا����!�ت إ�� ا�)�ل ا:���رو���واد ا����و��ت ا���د�� �

�ق !��ء ��� ھذه ا��F ظ� $�ءت ��رة ا��راع ا����ب ا:���رو�� ا�� �وب  �ث أطو

�م �� ��م D1971ھ�رت �)رو�0 ا� H�روع $و��ر(�project Gutenberg 

، ا���ر �� د�م �����ت إ���ج ا����ب ��ب ا��راث إ�� ا�)�ل ا:���رو���� و�ل 

  .� و���� ا������ت ا������� !0ا:���رو�

0 �� !�)ر أول ��وان �) Eastgate(+�م ا���)ر ���$��ت ) 80(�� ����ف ا�'������ت و

���ؤ�ف "Afteroon"�ن +�� !��وان  وھو �!�رة 1987ة �ص ��#ق �� ��م �ور

Michael Joyce2.  

  

  

                                                           
  .313ص .2011دار ا���6ء ���)ر وا��وز�1،:���ن.ا:��ر��ت وا��)ر ا:���رو��.ا��وا���،>��ب �وض 1
  .أ.م.�ؤ�س �)روع +و+ل ����ب ا:���رو��� و أول �ن �در �ص ا���رو�� ��Fن ا��/Fل ا�و*

��#ص و إ������ت ا:���دام وا���دة: ا��)Iة و ا��طور:ا����ب ا:���رو��.داوود، را�� � �د �!ود2�ا�دار : ا���ھرة.ا�
  .72ص .2008ا���ر�� ا��!�����،
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ا� �ول ��� ا����ب ا:���رو�� �� ��ك ا��6رة إ�� �!ر )!�� ���ت طرق ا��� � وو

!��)راء أو ا:��ر��ت �ن طر�ق ا�د�ول إ�� �وا+1 ا�$����ت ا��� ����ك ا���ب ا:���رو�� 

  .�م 8ا� $م و��#ط +رص ذات 

ن ����� �طو�ره ���ت !��ر>م �ن ذ�ك إ: أن ا����ب ا:���رو�� �م �).د ا��)�را وا��� ; 

  .��ت : �زال �� �را �.� ا�!دا#��ا������ت ا� ��و!�� �!ط�#� $دا و

�رض ا���وص ا�������ت ظ.رت !ر�$��ت $د�دة و��طورة ����دم �� �)ر و �� !دا��و

دي .!� ( و �� ��رف !!��� ا���ف ا����ل أوھو Adobeا:���رو��� �ن طرف )ر�� أدو!� 

ا��)�را وا��� �����ب +د  ��ت وPortable DocumentorFormat ( pdf)) إف .

  .��)ر ����ب ا:���رو��� 170 وا�� �1993دد ا���)ر�ن �� ��م  ،  �ث !�Yا:���رو��

��و��ت ����6�� �و�و��ت ا���� � ��� أ+راص ��زر�� ذات ��� ظ.رت ا��د�د �ن ا�

  .أ��D ������د��و

����� إ���ج ا����ب ا:���رو�� �� ��ك ا��6رة ���ت �ن طر�ق � و�ل ا����ب ا�ور+� وإن 

ا��ط!وع !وا�ط� ا���= ا�Dو#� !����دام !ر�$�� ا���رف ا�Dو#� ��� ا� روف 

OCR��� ت��ت �����ا�ذي SGMLإ�� ����ر ��رو��� �� ا;��ر !� ا���وص ا:�، 'م و

راء�.� �!ر )!�� ا�ر�و��ت ��� ����د ��� +و �����ل �1 ����ف أ�واع ا���وص 

  .HTML1إ�� ذ�ك �/� Dف ا:��ر��ت و
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، ا���Dون وا��� �ذي +!ل �ن  �ث ا�)�ل وأ�!= ا����ب ا:���رو�� أ�'ر �طورا �ن و

�6 � ووم اBن !�رض ���)�ل ا�$د�د �0 ��! � 6��ل ا�! ث �ن ���� دا� �وى 

>�رھ� ������ إF� ���D ظ�ت ��� ا��ص وا:����ع ���ص وھو ��رأ آ��� وإا��6 �ت و

  .�1ن ا���زات

ا��� ���'ل ا��)�ره إ�� 'F'� �را ل و�را ل �طور ا����ب ا:���رو�� و ���ن ����صو

��2:  

�Fل ��ز��.� ��� ا�$.�ز �0�6 ا��رص ، أو �ن  و�!� ا���ب ا�����د��: ا�ر��# ا�و�� -

ا��ط!وع  ھ� �طوة Dرور�� ��� ول �ن ا�)�ل، وأو ��� )�ل أ+راص �د�$� ا���ب

���ب �!�� �)�!0 �����ب ا�ور+� و��ن ا�6رق ��ون �� طر��� ھ�� ا�إ�� ا�)�ل ا:���رو�� و

  .ا��رض وا��راءة

أ�!= !���Rن ا�د�ول إ��  �زا��ت �1 ظ.ور )!�� ا:��ر��ت  �ث: ا�ر��# ا�$	��# -

��� وا�ر$وع إ��.� �وا+1 ا���)ر�ن و +راءة ا���ب ا:���رو��� و�� ���.� إ�� ا� وا�ب ا�)

  .ذ�ك � و��.� �!ر و��#ط ا���رو������د ا� �$�، و

أ�/ر ���دام وأ�'ر ������ و�����6 ا:ظ.ور �����ت ر+��� ���و�� و: ا�ر��# ا�$	�$# -

�� !���Rج ا����ب ا:���رو�� �ز�ن ا������ذات +درة ا��و   $�� ��، �1 �طور ا�!ر�$��ت ا�

  . $.د �����نو����6�د �� أ+ل و+ت �م ���.� إ�� �وا+1 ��� ا:��ر��ت !/رض إ�� �.� �

  

  

  

  

                                                           
  .74ص.ا���!ق ا��ر11$
 

.178ص.2010دار ���� ا������ ���)ر و ا��وز�1،:���ن.ا����!�ت وا��)ر ا:���رو��.ا�د!�س،ر�� أ �د  2 
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	ب ا���
رو�� وأ�واع ا 2-3�����
  : أ.�	ل 

  .أ�واع ا��
	ب ا���
رو�� 3-1- 2

�ك �ن ، �.�ا�!� '�نأ�واع �ن طرف ا�����ء و��د �م ����م ا����ب ا:���رو�� إ�� �دة 

��6.� ��� ط!��� ا�� �وى وBوا�!�ض ا �����ھ��ك �ن �ر +��.�  �ب ا�)ر���ت ا�

  .1ھ�#�.� �ب أ$.زة +راء�.� و �ب ��/�.� و+��.� 


وىأ�واع ا��
	ب ا���
رو�� �)ب ط&�#0  - 1�  :ا�

ي � �وى ��� ا��ص ا����ل ���د !0 ا����ب ا�ذو: ا���
رو�� ذو ا��ص ا��	ل��
	ب ا -

ص ا���ز�� آ��� ���ط�1 ا����6�د أن ���ر$�0 �ن �Fل أي ���� �ن ����ت ا��و ا��ط!وع

ا�! ث !����دام ا��/� ا�ط!���� وھذا !دوره ��زز رؤوس �وDو��ت أي  دون ا�ر$وع إ��

داء �0�R �$ب �و��ر !�ض ا;دوات ا�������� �� �ظم �ن أ$ل � ��ن أ�ن ��6ءة ا�! ث و

  ...ا:��ر$�ع �'ل ا�روا!ط ا�!و������ 

���ف ھذا ا��وع �ن ا��وع ا;ول �� طر��� ا�! ث : ا��
	ب ا���
رو�� ا���� ا��ور -�

�ن طر�ق ���و�ن ا�6�ول �.و : ���ن ا����6�د �ن ا�! ث �ن طر�ق �ص ا����ب !ل 

  .�'ل رؤوس ا��وDو��ت أو ا�وا��6ت ا��/�ت ا����دة�ن طر�ق �����ب أو 

ھذا ا��وع �ن ا���ب )!�0 !�ظم ا:��ر$�ع ا�!!��و>را�� ا��� ��طوي ��� ا�! ث �� و

  .��� �ن أ$ل ا�و�ول ��و'��� ��6.�����ر ا�و�ف ا�!!��و>را�� ��و'


0دد ا�و)	 ط -!���د�د �ن ����ز ھذا ا��وع �ن ا���ب �ن >�رھ: ا��
	ب ا���
رو�� 

ا��ورة و >�رھ� و ��Dف إ��0 ا��وت و ا����ل،ا����زات ! �ث أ�0 �و�ر �����6�د ا��ص 

ھذا ا��وع ��'ر �� ا���ب ھو �����ل !�'رة �ن طرف ا��راء وو ا����ددة،�ن ا�و��#ط 

  .ا��������

  

                                                           

.334ص .ا��ر$�����!ق.ا��وا���،>��ب �وض  1 
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2  -  #3
�  ):ا�.ر�	ت ا��	�0#(:��	أ�واع ا��
	ب ا���
رو�� �)ب ا�.ر�	ت ا�

  Rockete – book:ا��
	ب ا���
رو�� رو��ت &وك  -

ھو �!�رة �ن $.�ز ! $م +��وس رف )ر�� �و�و��د�� !����6ور��� و�م إ���$0 �ن ط

ا���#�� !��� � ��LCDو�ط ��رض ��زو�0 �ن ا���ب ��� )�)� ��!�و�ر �ن ا�!�ورات 

 33ن �)/��0 ��دة ���6و�� ���= ���د أن ����0 !�ر���ح، و$وا�!0 ا���و،�6 � ���ب �/�ر

���/�ب ��� ا���و!�ت أ'��ء ا��راءة �م �6 � و 4000، ذا�ر�0 ���1 ���ز�ن ����

��D ��� �)��� رؤ�� ظFل ا�وTran active Screen � �.� 0$ا���دام ����� ال

 ��م ��P ذا�رة ا�$.�زت ا��6 � ا���!�� أ'��ء ا��راءة، و�ذ�ك ��س ���:�)�س وDوء او

�� أو !وا�ط� !ر���H ا���رئ ا���!�و�ر �  .�ن طر�ق ا:���ل !)!�� ا:��ر��تا�)

  :Soft e bookا��
	ب ا���
رو�� ا�)و*ت &وك  -

)�)� �D�#� ���ن �ن +راء�0  ھذا ا����ب �0 �6س �وا��6ت ا����ب رو�ت !وك إ: أن

F�� ،ب ا�م ا�$.و����ز !.� أ: و����ا���  ���������م ا����و !/ط�ء ا ھ� �����0ز ��

�)رة أ:ف �6 � ) 10( ����ت ، ��م ��ز�ن ��0 05�ل إ�� �دة �)/��0 �و، $�دي دا�ن

+��� �ن �و+1 ��� �6 � �� ا�د ���100 أ�0 �زود !$.�ز ����د ��.ل � ���0 !��دل 

  .1)!�� ا����و��ت
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	ب )� &وك  -�Cy book  :  

�م و�زن  �10م و�ر0D  ��21 �ر���، �!�Y طو��Cytale  0م ���0 �ن طرف )ر�� 

، ��� � �وي ��� أزرار �� أطرا�0 أ�ف 115>رام ، و+درة ا���ز�ن ��ل إ��  900

� �م �� +وة ا�Dوء ا���ص !��)�)�، �ذ�ك ��;ر!�� ���ب ا��6 �ت ��F$�ھ�ن وا

�و��ل ��ك د+�#ق ��ط !وا�ط�  05إ��  ��03�زا�0 �ذ�ك � ��ل ا��د�د �ن ا���ب �� ��و

��ل !)!�� ا:��ر��ت�F� �6ھ��  


	ب ا��ري &وك -�Every book :  

!����R�� ) رو��ت !وك ، ا��و�ت !وك ( ����ز ھذا ا��وع �ن ا���ب �ن ا��و��ن ا���!��ن 

+در�0 ��ر��D �'ل ا����ب ا��ط!وع ��6وح، و�رض �6 ��ن ����!���ن ��� ا�)�)� ا

�  .ا��ور �ذ�كوا�ر�وم ���ب !���ص و 200ز���� ا��


	ب �����وم ا���
رو��  -�Millenium e –book:  

، ���ب ا�6ري !وك ���0 أ�/ر  $�� و��ز������ب ������وم ا:���رو�� �0 �6س ���زات ا�

  .1ا��د�د �ن ا��راء !�!ب ر�ص '��0 ������0

3 -  #
�د(  .Hardwareأ�واع ا��
	ب ا���
رو�� �)ب ��8
�	 و و*'	 ��37زة ا�

�رى ا����م �راو�ورد أ�0 ھ��ك ���� أ���ط �ن ا���ب ا:���رو���  �ب ھ�#�.� و

)Format (د�� و�  :2ا��� ���'ل ��و) Hardware(ا;$.زة ا����

-  #�
و��دم ����ر: Open e booksا��
ب ا���
رو��# ا����XML  �.م +راء���و

  .ھ� ���ل ���  ����  �وق ا���)ر�ن!وا�ط� أي $.�ز و

-  #��	3 �!�رة �ن ��K ر+��� ��و�رة ��� �وا+1 ا:��ر��ت: Free Booksا��
ب ا�

  .ا����� !.دف �د�� أ>راض ����� و���ن �����6�د � ���.� أو ط!�.�
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- #��	���!�ت ھ� ا����و�ن ا��� ��م )را#.� !وا�ط� ا��و: Pseudo Booksا��
ب ا�

�6�د  �ث ���ط�1 ا���رئ ا����رة ا���وان ، و��م إ��ر�.� ����أو ا:� �دات !�ن ا����!�ت

 ��ا�وا د �� ا��رة ا�وا دة ط���� أن ا����!� +��ت !د�1 ا����!ل ا���دي � ق ا��/Fل ��

  .دون ا�د�1 �� ���!ل أ�'ر �ن ����وا دة ��ط 

 On demandھ� ا���ب ا��� �ط!1 � ت ا�ط�ب و: Instabooksا��
ب ا��ور�#  -

�دام طرق و�و: إ�� ا���ب ا���ز�� ا�ر+��� ! �رو��� �ن ��وص ا���ب ا:��!دء ���

 Lightming:�� ا��� ����د ���.� ا�)ر��ت �'لھو ا�طر���= ا��6 �ت Dو#�� و

Source وReplica books.  

-  	�
ھ� ��ك ا��� ��م �)رھ� و: Self Publishingا��
ب ا���
رو��# ا��.ورة ذا

  .ا�و�ب!�ض ا;�راد أو ا�ط�!� ��� !وا�ط� 


دة  -ن ھ� ا���ب ا���)ورة ��� ا;+راص ا���زر�� أو ��� ا�و�ب ���و: ا��
ب ا�

إ�� �.� �� �ورة +�!�� ��! ث وا:��ر$�ع ��� �)�ل ��� ا��ص وا�������د�� وا�����ر 

  . ا�����6��

وھ� �!�رة �ن ��وص ��و�ط : Not quité a bookأ.&	ه ا��
ب ا���
رو��#  -

!� �دي  Format، ! �ث ��م � و��.� إ�� �ب �)رھ� ��� و��ط �ط!وع� ��ا��ا�طول و

  .1'م �)رھ� �'ل ا����ب ا:���رو�� �نو$��.� �� )�ل  زم ���و����� و pdfإف
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ھ� ا���ب ا��� ��م ��ز��.� �!ر و��#ط �'ل و: ��
ب ا���
رو��# *�	 �&ل ا�و�با -

  .+راص ا����زرة أو ا;+راص ا��ر��ا;

� و�ل ھذا ة �ن $.�ز ��م � ��ل ا��ص ���0 وھ� �!�رو: ا���
رو��# ا��	�#ا��
ب  -

�� ����ل ��� $.�ز +�رئ ���ن ��ط formatا��ص إ�� �رو��ت��1.  

�م ا��
	ب  3-2 - 2�
  :ا���
رو��أ.�	ل 

د ��� )���ن �ن  �ث إ: أ�0 ��وا$ ا:���رو��،ا;���ط ا��� ��دد �����ب �ظرا ��Zواع و

  :2ھ�������0 أ: و

م &��#8  -�  :PDFا�.�ل ا�ول 

�ص ���را�ا� ��وب ا�� �ول و��دة ��ون ء ��� أ$.زة ا� وا�ب ا�����د�� وھذا ا��وع �

-9ا��6 � ��راوح �� !�ن  أن �دد �طور��ص �!�ر : ����ب $��1 ا��راء و $م �ط ا

�6 � و�ن ا���ب إ$را، ��م �رض ا����ب �� ھذا ا�)�ل أ�طر 10 � 6�ء أ�� 

ھذا ا��وع ��رف ا��)�را وا��� !�ن ا��راء !�!ب �.و�� ��د�Fت ��0 �ن +!ل ا���رئ، و

  .إ������ +راء�0 �!ر أ$.زة !��ط�ا���دا�0 و

م &��#8  -�  :RTFا�.�ل ا�$	�� 

  :���ن +راء�0 !��طرق ا������ام وھذا ا��وع ���دد ا:���د

  .� ��وب �Iي !ر���H ��م �� �0)� ا+راء�0 ��� ) -

  .Word+راء�0 !����دام ����H ا���وص  -

                                                           

 
.51ص.ا��ر$1 ا���!ق 1 

�0. ا�د!�س، ��د2#������ح ��� .[ا����ب ا:���رو�� و ���زا�0 و 
��ر�http://kenanaonline.com/users/edu-techon/topics/97189002) K]:ا��ط

  .���10:55 ا����� )25/12/2015:ا:طFع
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�����0 �����د�ل �� د��ل ��د�Fت ��� ����م ا����ب ووھذا ا��وع ���= ����رئ �ن إ 

  .1و $�0 و�و�0 و �� إ������ �!��د ا;�طر و��� � ا�.وا�ش و>�رھ��و��� ا��ط
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  :ا�ور�� و ا��
	ب ا���
رو��ا�'	ر�# &�ن ا��
	ب  2-4

! �ث  ،�ن ا��F ظ أن ھ��ك ا��Fف !�ن ا����ب ا�ور+����ط!و�وا����ب ا:���رو����ر+��

�� !0، و�ن �Fل ھذا ا�$دول �وف �!�ن أو$0 ا��)�!0 وأو0$ ����ل ��.�� ���ت 

  .ا:��Fف �ن  �ث ا��)Iة وا:���دام وطرق ا��)ر وا���ز�ن و �� طرق ا��� �

�&	.
    :أو3� ا�

�ل �ن ا����ب ا�ور+� وا����ب ا:���رو�� ��!وان إ�� ھدف وا د وا�ذي ���'ل �� - 1

  .��!�� ا ���$�ت ا���رئ �.�� ا���ف �وDوع ا����ب

  .���!ران  ��ل �����و�� !/ض ا��ظر �ن ا��Fف �وع ا� ��ل - 2

  .ا����ب ا�ور+� وا����ب ا:���رو�� ��ر�Dن ����ف - 3

  .�را ل ا��داد وا���I�ف و��ن �����6ن �� طر��� ا��� � و�رض ا��وز�1 �.�� �6س - 4

إ������ ا��وظ�ف، ! �ث ���ط�1 ا�ط��ب �وظ�ف ا����ب ا�ور+� وا:���رو�� ��  - 5

ا�! وث ا������ ;�.�� ���!ران �را$1 ����� ذات ��دا+�� و ��!و�� �ن طرف ھ�#� 

  . ا��در�س
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  :1أو3� ا��
:ف

  ا��
	ب ا���
رو��      ا�ور��ا��
	ب 

>�ر  ���� !ل ����� أو ا��را�D            - 1  . ���م !0�I  ���� ���وس - 1

  )ا���رو�� ( 

��ط�ب إ$.�د !�ري أ'��ء ا��راءة �ن  - 2  .ا��راءة ��0 ��ون �ر� � أ�'ر ����ن - 2

�Fل )�)� ا�$.�ز.  

ا��راءة �� ا����ب ا�ور+� ��ون !���!1  - 3

  .�����قأي !)�ل 

>�ر ( ����� ا��راءة >�ر ���!���  - 3

 �������.(  

: ��ط�ب ����� ا��راءة و��ط ��  - 4

  .ا����ب ا�ور+�

��ط�ب ����� ا��راءة �� ا����ب  - 4

0! ����  . ا:���رو�� أ$.زة و !ر�$��ت 

ا:���6دة ��0 ��دة طو��� إ: ��  ���  - 5

��ف أو D��ع، ;�0 ��رض أ�'ر �� رق أو 

  .فا���

�ن ا���در  دوث Dرر !0 ! �ث ��م  - 5

��ل ��K ا ���ط�� �D/وط� �� ���ن آ�ر 

  . �� ���ن ا�ر$وع إ��.� ��د ا� �$�

ا���دا�0 �� �ل ا�ظروف ا�!�#� إ: ��  - 6

F�� دم و$ود إ��رة� ��� .  

���ن +راء�0 �� �ل ظروف ا�!�#� ;ن  - 6

  .  أ$.زة ا��راءة ذو ��6�� ��Dءة

و ا�ذي ����ل إ��0 �ن أ$ل ا����6�د ھ - 7

  .ا���دا�0 �ن �Fل ا����!�ت أو ا����رض

ا����ب ا:���رو�� ھو ا�ذي ����ل إ��  - 7

  .ا����6�د أ���� ��ن

��و!� ا� �ول ���0 �ن طرف ذوي  - 8

����  .ا: ���$�ت ا�

ا���دا�0 �ن $��ب ذوي  إ������ - 8

�� �ن ��Dف ا�!�ر و ��ا: ���$�ت ا�

ا���1 و  �� أو�#ك ا�ذ�ن : ���ط��ون 

  .ا����ل إ�� ا����!�ت

��ط�ب ���6ت ��د�� !��ط� !�����ر�� �1  - ����9�ف و���6ت أ�'ر �� ا����ب ا�ور+�  - 9

                                                           
دار ا���6ء ���)ر                 :���ن.e-leorming :ا����ب ا:���رو��.ا�)!ول، �.�د أ�ور،ر! � ��ط�6 ����ن1

  . 404ص.2014وا��وز�1،
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  . ����جا����ب ا�ور+� �� ����� ا  �ن أ$ل )راء ا�ورق و ا; !�ر و ا�ط!��� 

ا���دة ا��� ��$ل ��.� ا��ص ھ�  - 10

  .ا�ورق دا#��

��م ��ز�ن ا��ص �ن طر�ق أ+راص  - 10

      Dو#�� أو ا��ر�� أو )را#= ا���ز�ن 

  .>�رھ� �ن ا��وادو

  ا�� �و��ت �!�رة �ن �ص  - 11

�ر ا�و��#ط ا����ددة وإ��D �ت و��� ��I�

  .���دة �را��� �� !�ض ا; ��ن

�و��ت ��� ا��ص !�����D ���'ل ا��  - 11

  إ�� ����ر ا�و��#ط ا����ددة 

  .  ا�روا!ط ا��6#��و

����د ��� طرق ����د�� �Fل �����  - 12

  ...���$ر ا���ب ������رض وا��وز�1 

��م ����� �وز��0 !وا�ط� )!��  - 12

ت أو �ن طر�ق ا;+راص ا����زرة ا:��ر��

���ح ا��راءة �� ا� �ل دون ا� �$� إ�� و

  .ز��رة ���!�ت !�1 ا���ب 

�دم ا� ��ب ا��B �� �را ل  - 13���

إ�داد ا��ص ��ر �� ا������� ��ط و ��ن : 

�دم �Fل ����� ا�ط!1��� .  

����د ��� ا�!�#� ا�ر+��� �� �����  - 13

  . إ�داده  �� و�و�0 إ�� ا�)�ل ا��.�#�

6�د ;ن ����� !طP و�و�0 إ�� ا���� - 14

�ط�ب $.د وو+ت �!�ر �ا��)ر ��ون ��!� و

  ).دور ا��)ر ا�����د�� ( 

 إ������ و�و�0 إ�� �#� �ر��D �ن - 14

ا����6�د�ن �� أ�رع و+ت ���ن، وطرق 

ا��)ر (�)ره ��ون �.�� و�ور��

  ).ا:���رو��

��و!� � د�ث ا��ص،  �ث ��ط�ب  - 15

  .إ��دة ط!�0

ا�� د�ث ! �ث ���ن �� �=  �ر�� - 15

ا;�ط�ء �ن طر�ق � ��ل ا�$.�ز !�وا#م 

=� ��ط�ء و ا��!دا�.� !���ص ا�;�!.  

��ر$�ع ا��ص !����دام ا��)���ت ��م ا - 16

  +وا#م ا�� �و��ت ا�����د��و

  .ا�6.�رسو

طرق ا:��ر$�ع ��ون !وا�ط�  - 16

  .ا�����ت ا����6 ��

ا�)�ل ا��.�#� �����ب ا:���رو��  - �17ون ا�)�ل ا��.�#� �����ب ا�ور+� � - 17
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  .ر+�� ا���رو��  .�$�� -�ط!وع 

��ط�ب ��� �ت ��ز�ن �!�رة  - 18

  .ووا���

،  �ث ���ن : ��ط�ب ��� � �!�رة - 18

 �ل �$�و�� �ن ا���ب �� )ر� � 

�ز���� �/�رة ا� $م أي ���ط�1 ا���رئ �

  . �ل ���!� ��0 �� أي ���ن

  

  .ا����ب ا:���رو��ا:��Fف !�ن ا����ب ا�ور+� و$0 أو: 02ا�3دول ر�م

ا��F ظ �ن �Fل ����� ا����ر�� !�ن ا����ب ا�ور+� وا����ب ا:���رو�� أن ھ��ك     

ا����F �!�را $دا !��.��، ��ن �Fھ�� ��!وان إ�� ھدف وا د وا�ذي ���ن �� إ)!�ع 

ا��$��1 ��ل، وا�)�ء ا�ذي ��6ت ر>!�ت ا���رئ !��6 ����  و� ��ق ا���دم وا�ر+� !'���� 

ا:��!�ه أ�'ر ھو أن ا����ب ا:���رو�� ����ز !���د�د �ن ا����ت $���0 ��6وق ��� ا����ب 

$.د �����ن، ��� �� $��1 ا� �:ت و �� أ�رع و+ت وا�ور+� �ن  �ث إ������ ا���دا�0 

، و�ذ�ك إ������ أ�0 ���/رق و+ت +��ر �Fل ����� ا��)ر !�����ر�� �1 ا����ب ا�ور+�

���0 ور+��،  إ�� �0  �ب ط�ب ا����6�د وا�و�ول إ�� ا����ب ا�ذي : ���ن ا� �ول

ا�ط��ب � ��ل �$�و�� �ن ا���ب ا:���رو��� �� و��ط ��ز��� و���ط�1 ا�!� ث أو 

�/�ر $دا ��س �� �راه �� ا���ب ا�ور+� ا�ذي � ��ج إ�� و��#ل ��ل � ��0.  

��ن ھذا : ��/� دور ا����ب ا�ور+� !���!�ره ا���در ا;ول �]���ج ا��6ري وأن ا����ب و

  .     ا:���رو�� : ���و �ن ا���وب ;�0 +د ��!ب إ$.�د !�ري �����د�0 أ'��ء ا��راءة
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#�:�:  

��� �ن �Fل ��د ����� �ر ا���ور ا��)�را وا��� �� $��1 �رف ا����!ھذا ا�6�ل أن 

�ط ا��د إ�� أنا��$! K��� و �:ت ��ذ أن ��ن �����رات ا�6/��ل اBن ا����ر �� )�ل ا��

زھ� ا��طور ھذا ا;��ر �� ھو إ: ���$� ��دة �وا�ل أ!رإ�� ا�)�ل ا:���رو��، و

ا��'�ر �ن ا���)ر�ن ��)رون ����� ا��)ر ا:���رو��، ! �ث !دأ ا����و�و$� �� وا�ل و

.أو إ�� �.� �!ر )!�� ا:��ر��ت ��!.م �� )�ل أ+راص �د�$�  

: �زال ھو أ��س !��ء �$����ت �طور إ: أن ا����ب ا�ور+� ��ن و��ن ر>م ھذا ا�و

!�ن �����0 ا����ب ا:���رو�� � ا�ر>م �ن و$ود �راع  �د !��0 وا����و��ت ا���طورة ��
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:

رالعصوالمعرفة على مر ي اكتساب العلم ولقد تعددت طرق اإلنسان ف

على انتشار ، ثم ما لبث أن حل فجر الطباعة التي ساعدتفي ا

.

ما و

، و

.تخز

إمكانات الوصول و

.  اإلى المعلومات
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1-1:

على ، وت

، لذلك عملت المستقبلن المرسل و، وو

1964

.المؤشرات 

صفحة عدا صفحة 49على 

1"الغالف و صفحة العنوان

، قابل 

.2، و

على و

49لحامل ورقي 

كما قد ، ،صفحة فما فوق

.

دراسة مقارنة في حركة النشر الكتاب الدولي:1
.20.ص11993

. 11عمان: 2
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.التطو1-2

لكن ، والمكان الذ

ما كشف 

.

فلقد عمل 

، ثم ما إو

سعف جر ولبث أن تطور األمر و

أخرى و

.وكذ

رقوالذي تمثل في الو

. الطرف األناظور) ومن (

1.

نا بدأ شكل قد كانت توضع األوراق على شكل لفافات وو

اصة بعدما اتسعت أفكار اإلنسان وخ، و

، وم105

رق الوصور

، وفي تطور و
2.

للنشر           الصفاءدارعمان:أربحي مصطفى،1
.13- 11.ص ص2009

.18.ص 2007عمان:الطباعة.صناعة الورق و 2
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فكانت فكرة 

، ثم سم25سم و45حوالي 

و

صفحة و

على ناشره اسم الوراق، و1واحد

. اقةالنشر مصطلح الورو

وت ، كما احتمخطكانت أحجام المخطوط تختلف من 

2.

.11- 10.ص ص 1998عبد التواب. 1

صر المخطوطات إلى عصرمن ع2
. 61.ص 2000ألردن:ا.نتاال
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، وم15في القرن بعد اختراع الطباعة من طرف العالم جوتمبرغو

.العالم كثر

اب عند اختراع الطباعة بحجم كان الكتو

قد و.الطباعة باأللوان،20بشكل واضح في القرن 

.       1و

ر و

الخطوات و

المعلومات وا

أو شبكة (

(2 .

. 79.ص2009أبو دبسة، 1

.52.ص1997دار العربي،اللبان، 2
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:  عداد الكتاب الورقي ومراحل إ1-3

مراحل إعداد الكتاب الورقي.3-1- 1

1.

المرحلة األولى:

الناشر والمؤلفو

بكتابة أفكاره

لف تؤخ، كما أن سمعت المؤو

من طرف الناشر و

.واالنتشار

الحقوق المتفق 

و، 

 :

و

اضحة للنشر وبلغة -

.  و

نوع الورق الشكل األمثل -

ة احتى الترتوالمستعمل 

.  18.ص 2010عمان:النشر االلكتروني.،ربحي مصطفى 1
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للكتاب الخارجيبعد االتفاق على كل األمور المتعلقة بالمحتوى الداخلي واإلنتاج األمثل، و

.

الثالثة:المرحلة

حاسمة بعد إجراء الخطوات السابقة

، وا

، والمعارض المحاإلعالن أو 

.1اشرنشاط النحسب قدرات و

لكن في مضمن المو

عدم وصول 

.  19المرجع السابق.ص 1
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: خصائص الكتاب الورقي1-3-2

و

.الطلبة خاصةالكتاب الورقي أكثر استخداما و- 1

2 -.

.إحساس - 3

4 -.

.المالحظات - 5

.اتواالطالع- 6

7 -.

8 -

.المستقبل

.حاالت كالحرق أو اإلتالف العمدي- 9
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- المطبوع –مستقبل الكتاب الورقي 1-4

نعم وعاء ، ونعم المعرفة في دار الغربة"الكتاب نعم آنس ساعة الوحدة، و

؟ و،1ملئ العلم ..."

و

خاصة تصبح شبكة االالنشر 

الكتاب االلكتروني الشيء ال

لمطبوع وعلى الكتاب ا

، ك

.و

الشيء المالحظ ، والنشربحمى ا

أن المستقبل 

لتي للكتاب االلكتروني و

بنوك المعلومات في إنتاج المع

جعلتتأمتعددة

العلم عكس الكتاب االلكتروني و، فالكتاب الورقي محدود المدى

. 2ال

.186.ص 2000دارمحمد علي عارف.جعلوك، 1

2

t/120www.yemeress.com/sabane265/:/http11/04/2016  13:45)على الساعة.
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ن و

وعلى

.سوق الكتاب االلكترونيوالحاصلة في مجال النشر

ظل متمسكا بالكتاب المطبوعأما بالنسبة لالتجاه الثاني الذي 

للكتاب الورقي و

.الكتاب االلكتروني

.

و

الكتاب الورقصناعة الكتاب أنو

1   .

ر و

، واستخدام الكتاب االلكتروني 

، بل المواظبة على القراءة 
2.

رابح.1
http// www.radioalgerie.dz/mews/az/article/20150423/38073.html

.    15:26) على الساعة11/12/2015
حافظ أحمد،2

.86.ص 2013دارالتراث الثقافي.
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و

.معلومةلل

و

االلكتروني فأجاب الوالمطبوع 

لرغم من بعض 

بة تطورات العصر و

.معلومات في أقل وقت وسرعة الحصول على الو

حصل من و

أو 

.اآلراء المختلفةبالرغم
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المبحث الثاني
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الكتاب االلكتروني و المصطلحات المرادفة2-1

، ووالمعلومات

E-Book"

لشكل المطبوع إلى الشكل و

1
 .

"

Format

2 .

الكتاب،

بشاشة،

.3عن بعد على شبكة االنت

.112.ص 2010دار الصفاء للنشر و التعمان: 1

محمد.2
]الخطمتاحة على[.149- 150.ص ص172002ع 
://unpan1.un.org/intradoc/groups…pan.024017.pdfhttp:على الساعة 13/11/2016االطالع(

14:33.
.216.ص 2007محمد فتحي. 3
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: عبارة عن ملفات لموسوعي لتكنولا

Computerizedلنصوص محسوبة  Textual Files

، انتشرت على اثر التقدالكتب المطبوعة

تنزة أو األشكال المكراص المدمجة أو األق

.1المحسوبة األخرى

على و

المصطلحات وو
2:

Digital  book.                     الكتاب الرقمي-

-On.الكتاب الشبكي- line book

Cmputerized book.           الكتاب المحسوب-

Virtual book.الكتاب االفتراضي-

-Open e.     الكتاب االلكتروني المفتوح- book

Book on Disk.        الكتاب على القرص-

The future of book.المستقبلكتاب-

الكتاب الورقي حال بالنسبة للكتاب االلكتروني والو

الصلبة أو من خالل البحث باالتصال 

عمان:1
.221- 220.صص 2010

عمان:حسان.2
18،20.
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، وشبكات المعلوماتعلومات وعبر نظم الم

1 .

.20المرجع السابق. ص 1
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:تطورهنشأة الكتاب االلكتروني و-2-2

كتاب الالت الطباعة أثر في انتشار كان الختراع آ

، والورقي بصفة خاصة

) 20(18ذه اآلالت منذ القرن الثامن عشر(المجاالت، و

، 20رن(و

.1أو

ن في Michael Hartو

، و

.ي المكتبات إلى الشكل االلكترونيمواد المعلومات المكدسة ف

و

1971project Gutenberg

اج الكتاب كتب التراث إلى الشكل االلكتروني

.االلكترون

) بنشر أول عنوان ل80Eastgateو

"للمؤلف Afteroonعن قصة بعنوان "1987صورة نص فائق في عام 

Michael Joyce2.

.313.ص 2011عمان:غالب عوض.1
مؤسس مشروع قوقل للكتب *

لكتاب االلكتروني:اداوود، رامي محمد عبود.2
.72.ص 2008
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ي في تلك الفترة إما عبر شبكة الحصول على الكتاب االلكترونكانت طرق اإلتاحة وو

بالشراء أو 

.سم8وسائط قرص ذات الحجم 

.انت

عرض النصوص و

Adobeبي .دي و )

انتشارا واسعا للكتاب قد حققت وPortable DocumentorFormat ( pdf).إف ) 

.170حوالي1993رونيااللكت

و

وإن 

OCRSGML

الرسو

.HTML1إلى ذلك لغة ضف 

.73المرجع السابق. ص 1
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، المضمون واإلتاحةأصبح الكتاب االلكتروني أكثر تطورا من و

خل البحث عن كلمة داوم اآلن بعرض محتوى صفحة بصفحة و

إالصفحات و
1.

التي انتشاره إلى ثالثة مراحل ومراحل تطور الكتاب االلكتروني وو

:2تتمثل في

المرحلة األولى-

المطبوع ، وأو على شكل أقراص مدمجةالصلب

إلى الشكل االلكتروني و

.العرض والقراءة

-

تحم

.كعند الحاجة، و

أصغر مختلفة االالمرحلة الثالثة-

وحجما 

. وتم نق

.74المرجع السابق.ص1

.178.ص2010عمان:المكتبات والنشر االلكتروني.الدباس، 2
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: لكتاب االلكتروني وأنواع ا2-3

أنواع الكتاب االلكتروني.3-1- 2

اك من أنواع من طرف العلماء و

البعض اآلالمحتوى و
1.

المحتوى:- 1

و: لكتاب االلكتروني ذو النص الكاملا-

والمطبوع

رؤوس موضوعات أي دون الرجوع إلى

من كفاءة البحث و

: كتروني النصي المصورالكتاب االل-

.مثل رؤوس الموضوعات أو الواصفاتللكتاب أو 

ي التي تنطوي على البحث في و

.

الكتاب االلكتروني متعدد الوسائط: -

الكامل،

والمتعددة،من الوسائط

.334ص السابق.المرجعغالب عوض. 1
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):(الشركات الصانعةأنواع الكتاب االلكتروني حسب الشركات المنتجة - 2

-Rockete – book

LCD السائلة بمساحة

33و،

للتغلب على الصعوبات أثناء القراءة تم صفحة و4000ساعة

Tran active Screen

ت الصفحة السابقة أثناء القراءة، ولشمس وضوء او

.الشخصي أو 

:Soft e bookالكتاب االلكتروني السوفت بوك -

الناعم المكسو بغطاء و، 

عشرة أالف صفحة )0510صل إلى و، جلدي داكن

صفحة في الد100

.1شبكة المعلومات

335السابق. ص المرجع 1
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: Cy bookكتاب سي بوك -

Cytale2110 سم

ألف900115

تحكم في قوة الضوء الخاص بالشاشة، كذلك لل

05إلى 03منو

-Every book :

.الصور كذلكالرسوم وكتاب بالنص و200التخ

-Millenium e –book:

 ،
1.

3 -Hardware.

و

)Format (وHardware(2تتمثل فيالتي و:

-Open e booksXML

.

-Free Books

.

135. 1

.50.ص 2010عمان:النشر االلكتروني و أحمد نافع.المدادحة، 2
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-Pseudo Booksكتبات : و

الواحد في المرة الواحدة طالما أن المكتبة قامت بدفع المقابل المادي لحق استغالل نسخة 

.دون الدفع في مقابل أكثر من نسخةواحدة فقط 

-Instabooksو :On demand

استخدام طرق بدء 

:Lightming

SourceوReplica books.

-Self Publishingو :

.بعض األفرابواسطة 

ن والكتب الممتدة : -

 .

-Not quité a book متوسط

Formatالتالطول و

.1منpdfإف

.51المرجع السابق.ص 1
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و: ا-

.المرنةاأل

: و-

.format1النص إلى فرومات

االلكتروني:3-2- 2

د على االلكتروني،األنماط التي تعدد للكتاب نظرا لألنواع و
2:

-PDF:

-9أن عدد سطورحجم خط ا

صفحة ومن الصعب إجراأسطر10

.

-RTF:

:ام و

.اشة -

-Word.

.51المرجع السابق.ص 1

2

http://kenanaonline.com/users/edu-techon/topics/9718900225/12/2015 على(
.10:55الساعة 
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1 .

1
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الكتاب الورقي و الكتاب االلكتروني:2-4

،الرقميوالكتاب االلكترونيالمطبوع

تاحة.

1 -

2 -

الكتاب الورقي والكتاب االلكتروني معرضان للتلف.- 3

ل- 4

5 -
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1:

الكتاب االلكترونيالكتاب الورقي

1 -1 -

( الكتروني )

2 -2 -

القراءة في الكتاب الورقي تكون بتتابع - 3

بشكل متناسق.أي 

3 -

متسلسلة ).

4 -

الكتاب الورقي.

4 -

5 -

التلف.

5 -

6 -6 -

- 7المست- 7

8 -8 -

السمع و حتى

التنقل إلى المكتبات.

9 -9 -

دار الصفاء للنشر                 .عمان:e-leormingلكتاب االلكتروني:1
. 404.ص2014
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من أجل شراء الورق و األحبار و الطباعة 

10 -

الورق دائما.

10 -

و

11 -

تأتي عناصر الوسائط المتعددة 

11 -

إلى عناصر الوسائط المتعددة 

الروابط الفائقة.  و

12 -

متاجر الكتب ...كالمعارض و

12 -

تتاح القراءة في الحال دون الحاجة إلى و

- 13حل - 13

14 -

النشر تكون صعبة و

14 -

).االلكتروني

15 -15 -

سترجاع النص باستخدام الكشافات ا- 16

و

و

طرق االسترجاع تكون بواسطة - 16

17 -17 -
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رقمي الكتروني.مجلة.-مطبوع 

18 -

وواسعة.

18 -

الكتاب االلكتروني.: أو02الجدول رقم

ري وأن الكتاب و
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خالصة:

عرف الكتابخلصنا من خالل لقد 

قل اآلن انت

إلى الشكل االلكتروني، و

التكنولوجي للحوامل و

لورقي كان وتطور إال أن الكتاب او

المعلومات المتطورة عل
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 ��#�د

�� ا��وم ا	�������(ا�درا�� ا���ــر�ف ����ن 1- 1�.(  
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:��#�د  

��	ت  وا�����	����د�� �م ا��طرق �� ا���ول ا�و� إ� ا����ب ا	���رو�� � ��

ا�ذي �())� �ن وراء ا��%دا��، �وف ��طرق �� ھذا ا���ل وا�دور������� ا��� ��

��وز��5� 4  ط �3 ا�د��وراه  ��ا��ط��)� إ� ا��%1ص ا����/.  ا	����رة ا��� ��ق أن +�

� ��3�4����ا��� 	�9���3 ا��طرو(3 ���)� و�8وھذا �7���3 4 ����3 � درا�3، 3 ا�� وم ا	

ھ���م ا�ط �3 ������ب ا	���رو�� و�دى ا��9�ره �� ا�و�ط ا���رف 4  �دى ا �5دف إ�

. ا������ و <�رھ� �ن ���ؤ	ت ا�درا�3 و�ل ھذا �ن و�35 �ظر ا���(و;�ن
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�� ا��وم ا	�������:( �ا���ر�ف ����ن ا�درا� 1- 1�.(  

3 �����3 �4د ا�(��د �ن ��د�س ���ط)3 %رو�3، أ�9/ت ��و�ب �4�����)@ � �3 ا�� وم ا	

م، وا����Bن إ�9�ء  1998�و� �3  07، ا��ؤرخ �� 220- 98ا��ر�وم ا�����ذي ر+م 

3 ���C��م����.  

�4�رة 4ن و(دة �� �م و�(ث �� ��دان ا�� م وا���ر�3، و�� 59ر �����ر وھذه ا�� �3 ھ�  -

3 ���C��م، و���ت �4�رة 4ن +�م ���@ ���5د  1998���� أدر�ت ا�� وم ا	����4�3 إ�

 2006م، و�� �����ر  2004ا� C�ت ا�����3، ;م أ��(ت � �3 ���) 3 �و(دھ� �� �و� �3 

��3 ���ل ا�� LMDأدرج ا��ظ�م ا��د�د �����F3 وا�4����  . وم ا	

���9ل �� س � �3 ا�� وم ا	����4�3 �ن �4�د ا�� �3 ر/���، و ر/�س ا��� س ا�� �� و

  :ا����; ��3أ+��م  �06 � �3 ورؤ��ء أ+��م و�Bم ا�� �3 

�م 4 م ا���س، 4 م ا	����ع -  +.    

  - 3���م ا�� +.  

�م 4 وم ا14Fم وا	���ل -  +.  

  - 3�4�����م ا��ذع ا���9رك 4 وم ا+.  

  - 3�����م ا��ذع ا���9رك 4 وم إ�+.  

 I � ا��%���ت �)د @���� ون �� �3 ا�� وم ا	����4�3 و�� �أ�� ������3 ��دد ا�ط1ب ا��

ط��ب �ن ���وى ا���3 ا�و�، وا�;���3، وا�;��;3  �1575وز4�ن 4  43159ددھم 

- ط �3 ا�د��وراه  –���� �%ص ط �3 �� ��د ا��درج  ���وى ا�����ر، أ�� �1455����س و

  .د��ور �����ط��ب  �129)د � I 4ددھم 

  

 



 ا���ل ا����ث                                     وا�� ا���دام ا����ب ا	���رو�� ���� ا��وم ا	������� 
 

~ 89 ~ 

 

1-2 �:ا	����رة���,+ �"  

�ن أ�ل �ن طرف ��ض ا����ذة  5��(��� +�ل �وز�@ ا	����رة 4  أ�راد ا����3 �م

إ� ا����/.  5� � �و�ل��ر�Cو  (�ول 4  ا������ت ا��ط و��3وز��5�� �مذ�ك  و��د .�Bط5�

:����3ا�  

:ا���و��ت ا��1��� "ول ا���"و��ن  

 3 /� �(ور %�ص ��������ت ا��%9��B 3� أر��3 أ 3 4��)د ا��9 ت ا����رة ھذه ا�درا

ت ����د 4 �5� و����ر � 5� �ؤ9را. ��� ق �����س، ا��ن، ا����وى ا��� ���، ا��%�ص

��C�رات ا�درا�3 وأھدا�5�، و���ن  �)�B��ا���ط��ت ا���دا��3 (�ب �� ��( �ل ا������ت و

3�أي 14+3 ھذه ا���C�رات ��دى ا�����ل  ،أن ��ون �5� دور �� ا��K;�ر 4  ���/. ا�درا

ط �3 ا�د��وراه � ���ب ا	���رو��، �;ل �د%ل 4��ل  ا����وى ا�� �� �� �و�� �(وى �وع 

 @�Bن �ن ا��وا�����وى � ك ا����� �@ ا9F�رة إ� أن ھذا ا�����ف 	 �ر+� ��ت إ�

 ا�%��/ص ا�����3 و ا�9%��3 �����ر ��(د�دا��روق ا��رد�3 ���3 د+�)3 ��4د �ا��� � 

� 3� ا����/. و. �9ل ا�د+�ق��� �ن ا���ب �(د�د ا��وا�ل ا���(��3 �� ���/. ا�درا(��

ا�3 ا��� +د ا���و�ل إ��5� �� ا��داول ا���3 ��رد ا+�راب �ن ا	���3 4ن ���ؤ	ت ا�در

.��د 4رض ���3 ���/. ا	����رة �;�ت أو ���  
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.�وز�� أ-راد ا����� �ـن "�ث ا���س: 04ا��دول ر�م   

% ا�����      ا���ــرار   ا���س              
ا�ذ�ور      18 30        %  
ا��5ث      42 70       %  
ا����وع      60 100    %  

.�ن ا4داد ا�ط���3 ��	��4�د 4  أداة ا��(ث :ا���در  

�ل ا��دول ر�م"�04:  

��ن ذ�ر وأ�;، �(�ث � Cت ���3 ا�ذ�ور�� 30����ن �ن %1ل ا��دول أن أ�راد ا����3 �ن 

وھ� ���3 �ر���3 �����/3  70أ�� ���3 ا	��ث �)درة �ـ. ط��ب د��ور �18����/3 أي 

��3 ا	��ث 4ن ا�ذ�ور  و ر��� ��ود ار���ع. ط���3 �42���)�ر�3 �@ ا�ذ�ور و+د � I 4ددھم �

إ� ا����ب ا�د��Cرا��3، و�ن ��(�3 أ%رى �Mن ط���3 ا�����@ ا��زا/ري ��رف ار���4� 

 أرض ا�وا+@ �� ���3 ا	��ث� (وظ�  4 .  
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.�وز�� أ-راد ا����� "�ب ا��ن :05ا��دول ر�م   

ا��4دت �� �وز�@ أ�راد ا����3 �ن (�ث ا��ن 4  طر�)3 ا��/�ت و ا��� (ددت �ل  �)د

��وات، ��� ھو ���ن �� ا��دول ا����� 10: وا(دة ��5� �ـ:  

ا���ــــرار     ا�����     % نـــــا��    

% ��3 35أ+ل �ن     06  10             

%            60 ��3 45إ�  �35ن  36   

%            30 ��3 56إ�  �46ن  18   

%            00 ��3 ��� �وق  �57ن     00   

%            100 ا����ــــوع   60   

.�ن ا4داد ا�ط���3 ��	��4�د 4  أداة ا��(ث:ا���در         

�ل ا��دول ر�م"�05:  

��3  �; �5� ا��/3 ا���ر�3 �� ��ن � ��3 وا��� +درت  45- �35ن %1ل ا��دو�����ن أن أ4 

3 ����3  56- �46����/3 و � �5� ا��/3 ا���ر�3 �� ��ن  �60ـ ���10� ���3 أ   .�����/30 3 

ا��� ���ت �� ��ن دام ا��/3 ا	%�رة ���3 و �1(ظ ا� �35����/3 ��; �5� ا��/3 ا���ر�3 أ+ل �ن 

ا���(و;�ن ���وا  وإن د�ت ھذه ا����/. 4  �9ء ���M� �دل 4  أن أ< ب. ��3 ��� �وق 57

.�/3 ا��5ول وھو ا��ن ا�����ب � (�ول 4  59�دة ا�د��وراه�ن   
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:�وز�� أ-راد ا����� "�ب ا����وى ا����:06ا��دول ر�م  

����وى ا����ا ا���ــــرار  ا�����%  

%50 30   3��ا�;���3  د��وراه ا�  

%25 15   3��ا�;��;3  د��وراه ا�  

%20 12   3��ا�را��3  د��وراه ا�  

%05 03   3��ا�%���3  د��وراه ا�  

ا����ــــوع  60 %100  

.�ن ا4داد ا�ط���3 ��	��4�د 4  أداة ا��(ث:ا���در         

�ل ا��دول ر�م"�06:  

3 ���و��ت  و�1(ظ ��% �ظ5ر �ن %1ل ا��دول أ14ه أن ���وى أ�راد ا����3 ��)�م إ�

 3��إ� ا��)�ل �ل ا�ط �3 إ� ا����وى ا�;���  ا�و� و ھذا را�@4دم ادراج ا����وى ا�

��1ت ا�د��وراه %1ل ھذه ا���3 �� � �3 ا�� وم ا	����4�3، أ�� �4 �� أ�� �م ��م ��N ا��

��3 ا�;���3 �)د � I 4دد ا�ط �3  � 3��أ�� . ��/3 و ھ� أ��ر ����3�� 50أي ����3  �ردا �30���

 I � �15 4دد أ�رادھ� �ا� �����/3 و �25���5� �ـ تد��وراه �)در���� �%ص ا���3 ا�;��;3 

 3��. �ردا �12����/3 ����ت � ���وى ا���3 ا�را��3، (�ث +در 4دد أ�رادھ�  �20ردا وأ�� �

3 � ���وى ا���3 ا�%���3 ���; ت �� أ�� �������/3 وھ�  05أ�راد و +درت ����5� �ـ �03���

.��ت ا	%رىأ+ل ���3 ����)�ر�3 �@ ا����و  
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�ص�وز�� أ-راد ا����� "�ب ا�:07ا��دول ر�م��:  

ذ�ـــــر         أ��ـــــــ9 ا����ـــــوع  ��:�ر ا���س 
 ا����ص

% ا���رار ا�����% ا�����  ا���رار  ا�����% ا���رار   

و��,ل ���و�و��� ا	�/م  02 %3.33 03 %05 05 %8033
 وا������

م ا���س ا����دي 03 %05 09 %15 12 %20� 
م ا���س ا�*��س 01 %1.67 02 %3.33 03 %05� 

م ا	����ع ا��ر�وي 02 %3.33 01 %1.67 03 %05� 
ا	�/م و  ا��را�����ت  01 %1.67 03 %05 04 %6.67

رھ���ت ا	���ل دا�ل 
 ا��)�ءات ا���و���

%11.67 07 %10 06 %1.67 01 �� ا���ل و ا��"� ا��*
ا!��رو�و�و��� �در��  00 %00 04 %6.67 04 %6.67

 ا�د��وراه
 و��,ل ا	���ل وا������ 02 %3.33 00 %00 02 %3.33
ا����� ا����� وا��#�رات  00 %00 02 %3.33 02 %3.33

��-�*� ا�
�ل و�م ا���س ا�*��س 00 %00 02 %3.33 02 %3.33"�

 ا���ط��ت
ا!��رو�و�و����م ا	����ع  02 %3.33 04 %6.67 06 %10  

وا�روا�ط ا	�ر�� ا������ت  01 %1.67 03 %05 04 %6.67
 ا	�������

و��,ل ا��"�ل ا��*دي و 00 %00 00 %00 00 %00
 ا	�/م

��� ا��طر ا�:ر�� ا�����ر  03 %05 03 %05 6 %10- 
ا����ـــوع      18 %30 42 %70 60 %100  

 

.��	��4�د 4  أداة ا��(ث�ن ا4داد ا�ط���3 : ا���در         

 

 

 



 ا���ل ا����ث                                     وا�� ا���دام ا����ب ا	���رو�� ���� ا��وم ا	������� 
 

~ 94 ~ 

 

�ل ا��دول ر�م "�07:  

و  �ن ا��� وم أن ��ل ����3 ا��د�د �ن ا��%���ت وذ�ك �5دف � ��3 ر<��ت ا�ط���3

<��� دو�Kي CBوط�ت، �()�ق أھدا�5م �ن %1ل ا%���ر ا��%�ص ا�����ب �� وو�)� �ر

 14� ���ون �ن (�ث �رى �ن %1ل ا��دول أن � �3 ا�� وم ا	����4�3 ھ� �دورھ

ط �3  أن  ) 17ص 01أ�ظر ا��دول ر+م (��� 	(ظ�� �ن %1ل ا��دول ا����ق . �%�ص

.ا�د��ور ����9ون �� ���@ ا��%���ت  

(�ث وا��; ا�������ن ذ�ور و+د �م �وز�@ ا��%���ت �� ا��دول أ14ه 4  ط �3 ا�د���رة

3�� ����/3 ذ�ور 05و����/3 ا��ث  �15���/3 �وز34  20+در �%�ص 4 م ا���س ا����دي ��

،3��(�ث ��;ل  ،����/3 11.67;م ���K �%�ص ا���ل وا��(3 ا��) �3 ����3  وھ� أ��ر �

ن �%�ص 4 م ا	����ع أ�� (�ن ����/3 ذ�ور،  3��1.67 د��ورة �ط����/3  10

����/3  10برت )د����3 �� ا�%�ص � ��3 ا���ر ا��ر�� ���وي �ا��;رو�و�و��� وو

 3���� @��� �05���/3 �وز34 4  8.33و� �5م �%�ص و��/ل ���و�و��� وا	14م وا��

�ت ـ�� ������3 � �%�ص ا��را�����ت ا	14م ورھ��، أ����/3 ذ�ور �3.33���/3 ا��ث و

 تط ا	����4�3 +درـا	���ل دا%ل ا�)ط�ع ا���و�� و�%�ص ا������ت ا	�ر�3 وا�روا�

و4 م ا	����ع ا��ر�وي ����ت ا�)��س ا���س 4 م ن ���3 أ(�ن � ���/3 �� �6.67���5م ب

����/3 و�ذ�ك ���� �%ص �%���ت و��/ل ا	���ل وا�����@  05 ا���ب��و�3 ��

و�( �ل ا���ط��ت �9�رك �� ��س ا���س ا�)��س 4 م و�5�رات ا�;)���3 ووا�� ��3 ا�� ��3 ،

��ن �� (�ن ����/3 ���ر<م �ن  3.33ا����3 (�ث +درت ب��ا%�1ف 4دد ا�ط �3 �� �1 ا�

 @�داة أ� 4دم و�ول إا��دام ���3 ا��%�ص ا��( �ل ا��)دي وو��/ل ا	14م وھذا را

.ا+��/5�وأو4دم ا��ر��54� أا��(ث   

  



 ا���ل ا����ث                                     وا�� ا���دام ا����ب ا	���رو�� ���� ا��وم ا	������� 
 

~ 95 ~ 

 

.ا���دام ا����ب ا���5رو�� -� ا��"ث ا����: �"ور ا!ول�ا  

.  ا����ب ا���Fرو�� �� ا��(ث ا�� �����%د���ط �3 ا�د��وراه ا�������ن : 08ا��دول ر�م  

وع ����ا ذ�ـــــر    أ��ـــــــ9         ��:�ر ا���س     
 ا����ص

 
 دا,�� أ"���� أ�دا دا,�� أ"���� أ�دا 

 ت % ت % ت % ت % % ت % ت %

8.3

4 

05 0 00 3.33 02 1.6
7 

01 0 0
0 

1.67
% 

01 1.6
7% 

و��,ل ���و�و��� ا	�/م  01
ا���راروا������   

20 12 0 00 05 03 10 06 0 0 1.67 01 3.3
3 

م ا���س ا����دي 02� 

05 03 0 00 00 00 3.3
3 

02 0 0 00 00 1.6
7 

 4 م ا���س ا�)��س 01

05 03 0 00 1.67 01 00 00 0 0 00 00 3.3
3 

م ا	����ع ا��ر�وي 02� 

6.6

7 

04 0 00 00 00 05 03 0 0 00 00 1.6
7 

ا��را�����ت ا	�/م   01
رھ���ت ا	���ل دا�ل و

 ا��)�ءات ا���و���

11.

67 

07 0 00 1.67 01 8.3
3 

05 0 0 00 00 1.6
7 

01 �� ا���ل و ا��"� ا��*

6.6

6 

04 0 00 3.33 02 3.3
3 

ا!��رو�و�و��� �در��  00 00 00 00 0 0 02
 ا�د��وراه

3.3

4 

02 0 00 00 00 00 00 0 0 00 01 1.6
7 

 و��,ل ا	���ل وا������ 01

3.3

4 

02 0 00 1.67 01 1.6
7 

ا����� ا����� وا��#�رات  00 00 00 00 0 0 01
��-�*� ا�

3.3

4 

02 0 00 00 00 3.3
3 

و �"�ل 4 م ا���س ا�)��س 00 00 00 00 0 0 02
 ا���ط��ت

9.9

9 

06 0 00 3.33 02 3.3
3 

02 0 0 00 00 3.3
3 

م ا	����ع ا!��رو�و�و��� 02� 

6.6

7 

04 0 00 1.67 01 3.3
3 

02 0 0 00 00 1.6
7 

ا������ت ا	�ر�� وا�روا�ط  01
 ا	�������

ا��"�ل ا��*دي و و��,ل  00 00 00 00 0 0 00 00 00 00 00 0 00 00
 ا	�/م

ر ا�:ر�� ا�����ر �-��� ا�� 03 05 00 00 0 0 03 05 00 00 00 0 06 10  

10
0 

60 00 00 21.67 13 48.
33 

ا����ـــوع      15 25 03 05 00 00 29  

 أداة ا��(ث �ن ا4داد ا�ط���3 ��	��4�د: ا���در        4  

 



 ا���ل ا����ث                                     وا�� ا���دام ا����ب ا	���رو�� ���� ا��وم ا	������� 
 

~ 96 ~ 

 

�ل ا��دول ر�م "�08:  

ط �3 ا�د��وراه � ���ب ا	���رو�� ���رة (�ث  �ن %1ل ا��دول ����ن ��� أن ���3 ا��%دام

ا%�1ف  �����/3 ذ�ور 4  �25����/3 ا��ث و �48.33����/3 �وز34 4   73.33+درة ب

�����/3 �رون أن أ(���� �� ���%د�ون ا����ب ا	���رو��  �26.67%����5م �� (�ن أن 

 �����/3 ذ�ور و ر��� ھذا را�@ إ� ا��4�دھم 4   �05����/3 ا��ث و �12.67وز4�ن 4 

	���رو�� ���وح �س �ن �دى ��دا+��� و%��3 أن ا��9ر ا(ا����ب ا�ور+� أو ا��

���@ �4ر 3��9 ا���ر��ت و�ذ�ك �4ر و��/ط ا����ددة �   .  
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ا���دام ا����ب ا���5رو�� -� ا��"ث ا����: ا��"ور ا!ول  

. ا����ب ا���Fرو�� �ن +�ل ا�ط �3 ا�د��وراه �)رو/�3��ب :09ا��دول ر�م  

وع ����ا ا���س     ��:�ر ذ�ـــــر   أ��ـــــــ9   
 

 ا����ص    
 

 �� ا��ط���� ا��"ث ا���� ا��ط���� ا��"ث ا��

 ت % ت % ت % ت % ت %

و��,ل ���و�و��� ا	�/م  00 %00 02 3.33 01 1.67 02 3.33 05 8.33
 وا������ ا���رار

20 12 13.3

3 

م ا���س ا����دي 01 1.67 02 3.33 01 1.67 08� 
 

م ا���س ا�*��س 01 1.67 00 00 00 00 02 3.33 03 05� 

م ا	����ع ا��ر�وي 00 00 02 3.33 00 00 01 1.67 03 05� 

ا��را�����ت ا	�/م و رھ���ت  00 00 01 1.67 00 00 03 05 04 6.67
ا	���ل دا�ل ا��)�ءات 

 ا���و���
11.6

7 

07 8.33 05 1.67 01 00 00 1.67 01 �� ا���ل و ا��"� ا��*

ا!��رو�و�و��� �در��  00 00 00 00 00 00 04 6.67 04 6.67
 ا�د��وراه

 و��,ل ا	���ل وا������ 00 00 02 3.33 00 00 00 00 02 3.33

ا����� ا����� وا��#�رات  00 00 00 00 00 00 02 3.33 02 3.33
��-�*� ا�

و �"�ل �م ا���س ا�*��س 00 00 00 00 00 00 02 3.33 02 3.33
 ا���ط��ت

م ا	����ع ا!��رو�و�و��� 01 1.67 01 1.67 01 1.67 03 05 06 10� 

ا������ت ا	�ر�� وا�روا�ط  00 00 01 1.67 00 00 03 05 04 6.67
 ا	�������

ا��"�ل ا��*دي و و��,ل  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 ا	�/م

��� ا��طر ا�:ر�� ا�����ر  00 00 03 05 03 05 00 00 06 10- 

10
0 

60 58% 36 11.6
7% 

07 23.3
3% 

ا����ـــوع      04 6.67 14  

�ن ا4داد ا�ط���3 ��	��4�د 4  أداة ا��(ث:ا���در         
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�ل ا��دول ر�م"�09:  

 ���� @��ن %1ل ���/. ا��دول ��NB أن ا�����ل ط �3 ا�د��وراه � ���ب ا	���رو�� �ر

�����/3 �وز34  81.33إ� ا���ز ا��(وث ا�� ��3 أ�;ر �ن ا��ط���3، (�ث � Cت ����5م 

 أ�� ���� �%ص ���3 ا��ط���3 ��5 ���3 . �����/3 � ذ�ور �23.33����/3 ا��ث و  458 

�دا ����)�ر 3���B و�� ����� �(ث ا�� ��، (�ث +درت �3 �@ ���3 ا�ط �3 ا�ذ�ن �

ھؤ	ء ا�ط �3  و+د �رح ا��ث�����/3  11.67و  ذ�ور�����/3  �6.67وز34 4 18.34ب

.�ط���ون ا����ب ا	���رو�� �� ا��د�د �ن ا����	ت �Cض ا��ظر 4ن �%��5م أ�5م  
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.ا���دام ا����ب ا���5رو�� -� ا��"ث ا����: ا!ول ا��"ور  

.ا���%3 ا	���رو��3وا���P ا�ور+�3  �4دا�ط �3 ا�د��وراه ��ن أو�و�3 ا��(ث :10ا��دول ر�م  

 ��:�ر ا���س     ذ�ـــــر أ��ـــــــ9 ا����وع 
 

 ا����ص    
 

ا�����  
 ا	���رو���

ا�����  ا����� ا�ور���
 ا	���رو���

 ا����� ا�ور���

 ت % ت % ت % ت % ت %

و��,ل ���و�و��� ا	�/م  00 00 02 3.33 01 1.67 02 3.33 05 8.33
 وا������ ا���رار

20 12 11.6

7 

م ا���س ا����دي 01 1.67 02 3.33 02 3.33 07� 

 علم النفس القياس 00 00 01 1.67 02 3.33 00 00 03 05

م ا	����ع ا��ر�وي 00 00 02 3.33 00 00 01 1.67 03 05� 

ا��را�����ت ا	�/م و رھ���ت  01 1.67 00 00 01 1.67 02 3.33 04 6.67
ا	���ل دا�ل ا��)�ءات 

 ا���و���
11.6

7 

07 6.67 04 3.33 02 1.67 01 00 00 �� ا���ل و ا��"� ا��*

ا!��رو�و�و��� �در��  00 00 00 00 01 1.67 03 05 04 6.67
 ا�د��وراه

 و��,ل ا	���ل وا������ 01 1.67 01 1.67 00 00 00 00 02 3.34

ا����� ا����� وا��#�رات  00 00 00 00 00 00 02 3.33 02 3.33
��-�*� ا�

و �"�ل علم النفس القياس 00 00 00 00 01 1.67 01 1.67 02 2.34

 ا���ط��ت
ا!��رو�و�و����م ا	����ع  00 00 02 3.33 02 3.33 02 3.33 06 9.99  

ا������ت ا	�ر�� وا�روا�ط  01 1.67 00 00 01 1.67 02 3.33 04 6.66
 ا	�������

00 00

00 

ا��"�ل ا��*دي و و��,ل  00 00 00 00 00 00 00 00
 ا	�/م

��� ا��طر ا�:ر�� ا�����ر 01 1.67 02 3.33 00 00 03 05 06 10- 

10
0 

60 48.3
3 

29 21.6
7 

13 21.6
7 

 ا����ـــوع 05 8.33 13

 

�ن ا4داد ا�ط���3 ��	��4�د 4  أداة ا��(ث:ا���در         
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�ل ا��دول ر�م"�10:  

 �وNB ا��دول �وز�@ ا���(و;�ن (�ب أو�و�3 ا��(ث 4ن ا���ب ا	���رو��3 وا�ور+�3

 3� ا����ب ا	���رو�� �و�1(ظ أن أ< ��3 ا�ط �3 �)ول أ�5� ��(ث ���در 4 را ظا	و�

(�ث +درت ���3 ... ��و�ر �ل 9روط ا��(ث ��4 ��5�ز ا�(��وب و 3��9 ا	��ر��ت 

 48.33ذ�ورو�����/3  �21.67وز34 4  �����/3 70ب ا��(ث 4ن ا����ب ا	���رو��

�5م  ا��ث�����/3  21.67و  ذ�ور�����/3  �8.33وز34 4  �����/3 30، أ�� ا��ث�����/3 

(ث 4ن �و;وق أو �5��Bم �طر�)3 ا�� ��(;ون 4ن ا���%3 ا�ور+�3 ����4�رھ� ���در

.ا����ب ا	���رو�� �4ر 3��9 ا	��ر��ت  
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.ا���دام ا����ب ا���5رو�� -� ا��"ث ا����: ا��"ور ا!ول  

.��� ا�ور+�ا	���رو�� و�و�ر ا����ب ا���P �4د ط �3 ا�د��وراه �� (��3  �3أ�B :11ا��دول ر�م  

 ��:�ر ا���س     ذ�ـــــر أ��ـــــــ9 ا����وع 
 

 ا����ص    
 

ا�����  
 ا	���رو���

ا�����  ا����� ا�ور���
 ا	���رو���

 ا����� ا�ور���

 ت % ت % ت % ت % ت %

و��,ل ���و�و��� ا	�/م  01 1.67 00 00 01 1.67 02 3.33 05 8.33
 وا������ ا���رار

م ا���س ا����دي 02 3.33 01 1.67 03 05 06 10 12 20� 

 علم النفس القياس 01 1.67 00 00 02 3.22 00 00 03 05

م ا	����ع ا��ر�وي 00 00 02 3.33 00 00 01 1.67 03 05� 

ا��را�����ت ا	�/م و   01 1.67 00 00 01 1.67 02 3.33 04 6.67
رھ���ت ا	���ل دا�ل 

ا���و���ا��)�ءات   
11.6

7 

07 6.67 04 3.33 02 1.67 01 00 00 �� ا���ل و ا��"� ا��*

ا!��رو�و�و��� �در��  00 00 00 00 02 3.33 02 3.33 04 6.67
 ا�د��وراه

 و��,ل ا	���ل وا������ 02 3.33 00 00 00 00 00 00 02 3.34

3.33 02 3.33 02 00 00 00 00 00 00  ��وا��#�رات ا����� ا���
��-�*� ا�

و �"�ل علم النفس القياس 00 00 00 00 01 1.67 01 1.67 02 3.34

 ا���ط��ت
م ا	����ع ا!��رو�و�و��� 00 00 02 3.33 02 3.33 02 3.33 06 9.99� 

ا������ت ا	�ر�� وا�روا�ط  01 1.67 00 00 01 1.67 02 3.33 04 6.66
 ا	�������

000

0 

ا��"�ل ا��*دي و و��,ل  00 00 00 00 00 00 00 00 00
 ا	�/م

��� ا��طر ا�:ر��  02 3.33 01 1.67 00 00 03 05 06 10-
 ا�����ر 

100 60 45 27 25 15 13.3
4 

08 16.6
6 

ا����ـــوع      10  

�ن ا4داد ا�ط���3 ��	��4�د 4  أداة ا��(ث:ا���در         
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�ل ا��دول ر�م"�11:  

��NB �ن %1ل ���/. ا��دول أن ���3 ا��B �3 � ���ب ا	���رو�� وا����ب ا�ور+� 

3 �����/3 �وز4 ��58.34)�ر�3، (�ث +درت ���3 ا�ذ�ن ��B ون ا����ب ا	���رو�� ب 

أ�� ������3 � ���ب . �����/3 ا��ث �� ���@ ا��%���ت �45ور وذ �����/413.34 3 

�����/3  �25����/3 � ذ�ور و �16.66وز34 4  41.66 ب� �)درت ���3 ا��B �3 �ور+ا

ا�(�ول �ل ا�����3 إ� 4دم ا	ھ���م ��و4�3 (��ل ا��� و�3 را�@ ر��� ��7�ث، وھذا  

�5� 4.  
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.ا���دام ا����ب ا���5رو�� -� ا��"ث ا����: ا��"ور ا!ول  

:12ا��دول ر�م 4 ���.ا	���رو��ا�����ل ا����ب ا�ور+� أ�;ر �ن  ����د ط �3 ا�د��وراه ا���ر   

ذ�ـــــر         أ��ـــــــ9       ا����ـوع   ��:�ر ا���س     
 ا����ص                 

��م    	    ��م 	 

 ت % ت % ت % % ت %

و��,ل ���و�و��� ا	�/م  02 3.33 00 00 01 1.67 02 3.33 05 8.33
 وا������ ا���رار

م ا���س ا����دي 03 05 00 00 01 1.67 08 13.33 12 20� 

م ا���س ا�*��س 01 1.67 00 00 00 00 02 3.33 03 05� 

م ا	����ع ا��ر�وي 00 00 02 3.33 00 00 01 1.67 03 05� 

ا��را�����ت ا	�/م و   00 00 01 1.66 00 00 03 05 04 6.67
رھ���ت ا	���ل دا�ل 

 ا��)�ءات ا���و���
11.6

7 

07 8.33 05 1.67 01 00 00 1.67 01 �� ا���ل و ا��"� ا��*

ا!��رو�و�و��� �در��  00 00 00 00 00 00 04 6.67 04 6.67
 ا�د��وراه

 و��,ل ا	���ل وا������ 02 3.33 00 00 00 00 00 00 02 3.33

ا����� ا����� وا��#�رات  00 00 00 00 00 00 02 3.33 02 3.33
��-�*� ا�

و �"�ل �م ا���س ا�*���  00 00 00 00 00 00 02 3.33 02 3.33
 ا���ط��ت

م ا	����ع ا!��رو�و�و��� 01 1.67 01 1.67 01 1.67 03 05 06 10� 

ا������ت ا	�ر�� وا�روا�ط  00 00 01 1.67 00 00 03 05 04 6.67
 ا	�������

و��,ل ا��"�ل ا��*دي و  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 ا	�/م

��� ا��طر ا�:ر�� ا�����ر  01 1.67 02 3.33 03 05 00 00 06 10- 

ا����ـــوع      11 18.34 07 11.66 32 53.33 10 16.67 60 100  

�ن ا4داد ا�ط���3 ��	��4�د 4  أداة ا��(ث: ا���در         
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�ل ا��دول ر�م"�12:  

  �ن %1ل ا�درا�3 ا	(��/�3 � �دول ����ن أن ط �3 ا�د��وراه ا���ر ��� ����دون 4 

ا��%دام ا����ب ا�ور+� �در�3 ���رة، ��5م 	�زا�ون �(� ون ا�و	ء ��ل �� ھو ور+� 

، ھذا �� �رح �� ����59م ��� ��رة طو� 3 ���ر<م �ن ��ض ا�� ���تو �ظرا ���ودھم 4 ��

 K�� 3/�����18.34��د ھذه ا���رة �وز4�ن 4   71.67ث � Cت ����5م أ�راد ا����3، (�

 ا���(و;�ن �رونأ�� ��ض . �� ���@ ا��%���ت �����/3 ا��ث �53.33����/�3ن ذ�ور و 

�ن ط �3 ا�د��وراه ���ر ا��ن ���ت و(دھم �ن ���%د�ون ا����ب ا�ور+� �ل ھ��ك ا���س 

�����/3  28.34�ب ا�ور+�، (�ث � Cت ����5م �ذ�ك ط �3 ا�د��وراه �9�ب �)رؤون ا���

 .�����/�7�3�ث�16.67 ذ�ور و �����/�11.663وز4�ن 4   
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.ا���دام ا����ب ا���5رو�� -� ا��"ث ا����: ا��"ور ا!ول  

  ون 	��%دام ا����ب ا	���رو�� أ�;ر �ن ا�ور+� �ط �3 ا�د��وراه ا�������ن ا��9�ب ��:13ا��دول ر�م

ذ�ـــــر         أ��ـــــــ9       ا����ـوع   ��:�ر ا���س     
 
 

 ا����ص
 ��م 	 ��م 	 

 ت % ت % ت % % ت %

و��,ل ���و�و��� ا	�/م  01 0.67 01 1.67 02 3.33 01 1.67 05 8.34
 وا������ ا���رار

20 12 1.67 01 13.3
3 

م ا���س ا����دي 02 3.33 01 1.67 08� 

م ا���س ا�*��س 01 1.67 00 00 02 3.33 00 00 03 05� 

م ا	����ع ا��ر�وي 00 00 02 3.33 00 00 01 1.67 03 05� 

ا��را�����ت ا	�/م و رھ���ت   01 1.67 00 00 02 3.33 01 1.67 04 6.67
ا	���ل دا�ل ا��)�ءات 

 ا���و���
11.6

7 

07 3.33 02 6.67 04 1.67 01 00 00 �� ا���ل و ا��"� ا��*

ا!��رو�و�و��� �در��  00 00 00 00 03 05 01 1.67 04 6.67
 ا�د��وراه

 و��,ل ا	���ل وا������ 02 3.33 00 00 00 00 00 00 02 3.33

ا����� ا����� وا��#�رات  00 00 00 00 00 00 02 3.33 02 3.33
��-�*� ا�

و �"�ل علم النفس القياس 00 00 00 00 01 1.67 01 1.67 02 3.33

 ا���ط��ت
م ا	����ع ا!��رو�و�و��� 02 3.33 00 00 04 6.67 00 00 06 9.99� 

ا������ت ا	�ر�� وا�روا�ط  01 1.67 00 00 02 3.33 01 1.67 04 6.66
 ا	�������

و و��,ل ا	�/ما��"�ل ا��*دي  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  

��� ا��طر ا�:ر�� ا�����ر  02 3.33 01 1.67 02 3.33 01 1.67 60 10- 

 ا����ـــوع 10 20 06 10 30 50 12 20 60 100

 

�ن ا4داد ا�ط���3 ��	��4�د 4  أداة ا��(ث:ا���در         

 

 

�ل ا��دول ر�م"�13:  
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�ن %1ل ا��دول ����ن أن آراء أ�راد ا����3 (ول ��ل ط �3 ا�د��وراه ا��9�ب إ� ا����ب 

 20وز4�ن 4  �ط �3 ا������/3 �ن  70ا	���رو�� أ�;ر �ن ا����ب ا�ور+� 	(ظ�� أن 

�����/3 ا��ث �ؤ�دون ھذه ا���رة، �ن ا��9�ب دا/�� ���5ون �(و �ل ��  �50����/3 ذ�ور و 

.                  ��ح �� �4ر ا��وم و %��3 ���� ��� ق ����	ت ا����و�و���و �ھو �د�د 

 3�������/3 إ��ث �20����/3 ذ�ور و �10����/3 �وز4�ن 4  30�رى ��ض ا���(و;�ن ��

أن ط �3 ا�د��وراه ا��9�ب �C�رھم �ن ا���(;�ن ����دون 4  ا����ب ا���Fرو�� �5دف 

.�طورات ا���ر �)طو ��س �5دف �وا��3 ا��(ث   
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:ا�����ج ا��"ور ا!ول  

��ب أ�/ 3 ا��(ور ا�ول �� اط�ر ا��%دا��ت ا����ب ا	���رو�� �� ا��(ث ا�� ��       

ول وو�)� ا(�ب �( �ل ا��د و�دى �K;�ره 4  أ�راد ا�درا�3، (�ث أ��دت ھذه ا����/.

����ت أ�راد ا����3 F ا��%دام ا����ب ا���Fرو�� �� إ���ز �(و;5م أ�5م ����دون 4 

�ن %1ل ا��دول   ���ب ا���Fرو���ا�� ��3، و ا�د��ل 4  ذ�ك إ4ط�/�5��و�و�3 �� ا��(ث 

��� ھو ���ن �� ا��دول  ��ل ا�ط �3 ا��9�ب إ� ا��%دا�� أ�;ر �ن ا�ور+�و 10ر+م

��م ا��%دا��5� ��� و  ����ن��K �� (��3 �و�ر �1 ا���1(ظ أ�� �ن ��(�3 أ%رى.  13ر+م

ھذا را�@ ر��� � ��Kد �ن ��دا+�3 ا����ب ا���Fرو�� �دى ��ض أ�راد ا����3، ��� أن 

ا����ب ا�ور+� 	 زال �(�ل �و4� �ن ا	ھ���م  �دى ا�ط �3 �و�� 4�م و ط �3 ا�د��وراه 

�� و ا���ر ��4د ا�ط �3  %��3 ،12و11وذ�ك �ظ5ر �ن %1ل ا��دول ر+م  �و�� %�ص

 ھو و ذ�ك �ظرا ���ودھم 4 �� �ن ��(�3 و �9ورھم ���را(3 أ;��ء ا�)راءة �ن ��(�3 أ%رى

�B�3 �5ذا ا��وع �ن ا�ط �3 أ�ب ا��ر( 3 ا���ر����.  
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����. �ن ��ل ا�ط�� ا�د��وراهدوا-� ا���دام ا����ب ا���5رو��: ا��"ور ا�  

.ا	���رو��طرق ا�(�ول 4  ا����ب : 14ا��دول ر�م  

ذ�ـــــر    أ��ـــــــ9       ا����وع   ��:�ر ا���س     
 

 ا�1راء   ا��"��ل ا!�د��ء ا�1راء   ا��"��ل ا!�د��ء  ا����ص

 ت % ت % ت % ت % % ت % ت  %

8.3

3 

05 00 00 3.3

3 

02 1.6
7 

01 1.6
7 1 1.6

7 

و��,ل ���و�و��� ا	�/م  00 00 01
 وا������ ا���رار

20 12 05 03 6.6

7 

04 3.3
3 

02 3.3
3 2 

1.6
7 

م ا���س ا����دي 00 00 01� 

05 03 00 00 3.3

3 

02 00 00 
0 0 

1.6
7 

النفس القياسعلم  00 00 01  

05 03 1.6

7 

1 00 00 00 00 3.3
3 2 

م ا	����ع ا��ر�وي 00 00 00 00� 

6.6

7 

04 00 00 05 03 00 00 
0 0 

1.6
7 

ا	�/م ا��را�����ت   00 00 01
ورھ���ت ا	���ل دا�ل 

 ا��)�ءات ا���و���

11.

67 

07 8.3

3 

5 1.6

7 

01 00 00 
0 0 

1.6
6 

01 00 00 �� ا���ل و ا��"� ا��*

6.6

6 

04 3.3

3 

02 3.3

3 

02 00 00 
0 0 

ا!��رو�و�و��� �در��  00 00 00 00
 ا�د��وراه

3.3

3 

02 00 00 00 00 00 00 1.6
7 1 

1.6
6 

 و��,ل ا	���ل وا������ 00 00 01

3.3

3 

02 1.6

7 

01 1.6

7 

01 00 00 
0 0 

ا����� ا����� وا��#�رات  00 00 00 00
��-�*� ا�

3.3

3 

02 00 00 3.3

3 

02 00 00 
0 0 

و �"�ل النفس القياسعلم  00 00 00 00

 ا���ط��ت

10 06 3.3

3 

02 3.3

3 

02 00 00 
0 0 

00 00 3.3
3 

ا!��رو�و�و����م ا	����ع  02  

6.6

7 

04 1.6

7 

01 3.3

3 

02 00 00 
0 0 

1.6
7 

ا������ت ا	�ر�� وا�روا�ط  00 00 01
 ا	�������

ا��"�ل ا��*دي و و��,ل  00 00 00 00 0 0 00 00 00 00 00 00 00 00
 ا	�/م

10 06 00 00 3.3

3 

03 00 00 
0 0 

3.3
3 

02 1.6
7 

��� ا���ر ا�:ر�� ا�����ر  01- 

10
0 

ا����ـــوع      03 05 09 15 06 10 03 05 24 40 15 25 60  

.�ن ا4داد ا�ط���3 ��	��4�د 4  أداة ا��(ث:ا���در  
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/���14دول ر�م�"  

��NB �ن ا��دول أ14ه أن �وز�@ أ�راد ا����3 (�ب طر�)3 ا�(�ول 4  ا����ب 

 �40����/3 ذ�ور و�15ن ا���(و;�ن �وز4�ن 4  �����/553ا���Fرو�� �%� ف �(�ث أن 

�����/3 إ��ث ��(� ون 4  ا����ب ا���Fرو�� 4ن طر�ق ا��(��ل ا������ �ن %1ل 3��9 

�����/3 ��(� ون 4 �� �ن طرف ا����دل �@ 35و.  ��5و�3 �(�� � ��5�ا���ر�ت و ذ�ك 

 و ھذا ��ود ��دم ��ر��5م طرق  �����/3 إ��ث �25����/3 ذ�ور و 10ا�ز�1ء �وز4�ن 4 

��(ث ا��(�(3، و أ�� ���3 ا�9راء ��5 + � 3 ����)�ر�3 �@ ا���ب ا�%رى (�ث +درت ا

�����/3 إ��ث و ر��� ھذا  �05����/3 ذ�ور و  �05����/3 �ن ا���(و;�ن �وز4�ن 4   10ب

أو	، و 4دم ��ر��5م طرق ا�9راء و ا	�9راك را�@ إ� ار���ع أ���ر ا����ب ا���Fرو�� 

�F@ ا������ت ا���3 ;���رو���.  
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����. دوا-� ا���دام ا����ب ا���5رو���ن ��ل ا�ط�� ا�د��وراه: ا��"ور ا�  

.��9رك �@ أ(د ا������ت ا	���رو��15:3ا��دول ر�م  

ذ�ـــــر         أ��ـــــــ9       ا����ـوع   ��:�ر ا���س     
 ا����ص                 

 ��م 	 ��م 	  

 ت % ت % ت %  % ت %

و��/ل ���و�و��� ا	14م  02 3.33 00 00 00 00 03 05 05 8.33
 وا�����@ ا���رار

20 12 11.6

7 

 4 م ا���س ا����دي 03 05 00 00 02 3.33 07

النفس القياسعلم  00 00 01 1.67 00 00 02 3.33 03 05  

 4 م ا	����ع ا��ر�وي 00 00 02 3.33 00 00 01 1.67 03 05

ا��را�����ت ا	14م و رھ���ت   00 00 01 1.67 00 00 03 05 04 6.67
ا	���ل دا%ل ا��B�ءات 

 ا���و��3
11.6

7 

 ا���ل و ا��(3 ا��) �3 00 00 01 1.67 00 00 06 10 07

 ا��;رو�و�و��� �در�3 ا�د��وراه 00 00 00 00 00 00 04 6.67 04 6.67

ا	���ل وا�����@ و��/ل 00 00 02 3.33 00 00 02 3.33 02 3.33  

ا�� ��3 ا��� �3 وا��5�رات  00 00 00 00 00 00 02 3.33 02 3.33
 ا�;)���3

و �( �ل النفس القياسعلم  00 00 00 00 00 00 03 05 02 3.33

 ا���ط��ت
10 06 05 03 1.67 01 3.33 02 00 00 ��� 4 م ا	����ع ا��;رو�و�و

ا������ت ا	�ر�3 وا�روا�ط  00 00 01 1.67 00 00 00 00 04 6.67
3�4���� ا	

 ا��( �ل ا��)دي و و��/ل ا	14م 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

��3 ا��طر ا�Cر�� ا�����ر  00 00 03 05 00 00 03 05 06 10 � 

100 60 65 39 05 03 21.6
7 

ا����ـــوع      05 8.33 13  

 أداة ا��(ث�ن ا4داد ا�ط���3 ��	��4�د :ا���در        4.
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�/��دول ر�م"�15:  

ا	���رو��3 �� ا������ت  (�ب �� ��ءت �� ���/. ا��دول أن أ�راد ا����3 ��9ر�ون

3����13.33 ، أ�� ���3 ا��ث �����/3  05و �����/3 ذ�ور �08.33����/3 �وز4 34 

86.67 وھذا 5��������/3 ا��ث 	 �9ر�ون  65و�����/3 ذ�ور  �21.67����/3 �وز4 34 

�5� �ط ب ا�د�@ ����� 3 ا����3 4ن طر�ق ا���ل ا�ر+��3أو ة ر��را�@ إ� �ون ا�5�/�ت ا��

. و5�B� �9روط ���رة ��وق إ������ت ا�ط �3   
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����.دوا-� ا���دام ا����ب ا���5رو���ن ��ل ا�ط�� ا�د��وراه: ا��"ور ا�  

��%دام ا����ب ا���Fرو�� :16ا��دول ر�م	 K�.�� (��3 ��ذر ا�و�ول إ� ا��ؤ�ف ور+���   

ذ�ـــــر         أ��ـــــــ9       ا����ـوع    
 ��:�ر ا���س    
 

 ا����ص
 

 ��م 	 ��م 	 

 ت % ت % ت %  % ت %

8.33 05 00 00 05 03 00 00 3.33  02 و��,ل ���و�و��� ا	�/م  
 وا������ ا���رار

م ا���س ا����دي 03 05 00 00 09 15 00 00 12 20� 
��*��سا�����م  01 1.67 00 00 02 3.33 00 00 03 05  
م ا	����ع ا��ر�وي 00 00 02 3.33 01 1.67 00 00 03 05� 

       ا��را�����ت ا	�/م   01 1.67 00 00 03 05 00 00 04 6.67
رھ���ت ا	���ل دا�ل و

 ا��)�ءات ا���و���
11.6

7 

07 00 00 10 06 00 00 1.67 01 �� ا���ل و ا��"� ا��*

ا!��رو�و�و��� �در��  00 00 00 00 04 6.67 00 00 04 6.67
 ا�د��وراه

 و��,ل ا	���ل وا������ 02 3.33 00 00 00 00 00 00 02 3.33
ا����� ا����� وا��#�رات  00 00 00 00 00 00 02 3.33 02 3.33

��-�*� ا�
و �م ا���س ا�*��س  00 00 00 00 02 3.33 00 00 02 3.33

�/���ط��ت"� 
م ا	����ع  02 3.33 00 00 04 6.67 00 00 06 10�

 ا!��رو�و�و���
ا������ت ا	�ر�� وا�روا�ط  01 1.67 00 00 03 05 00 00 04 6.67

 ا	�������
ا��"�ل ا��*دي و و��,ل  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 ا	�/م
��� ا��طر ا�:ر��  03 05 00 00 03 05 00 00 06 10-

 ا�����ر 
100 60 3.33 02 66.6

7 
40 3.33 02 26.6

7 
ا����ـــوع      16  

.�ن ا4داد ا�ط���3 ��	��4�د 4  أداة ا��(ث: ا���در         
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�/��دول ر�م"�16:  

�ؤون 	��%دام ا����ب ا	���رو�� ���ن �� إذا ��ن ط �3 ا�د��وراه ا�ذي �ن %1ل ا��دول  �

�4����/3 �وز34  �93.34 ا����ب ور+�� �1(ظ أ�� إ�� (��3 ��ذر ا�و�ول  62.67 

 �6.66����.  أ���5م� �ؤون 	�������، ��� 	 %��ر �����/3 ا��ث �66.67����/3 ذ�ور و

 .���إ	 ���5ون  �����/3 ا��ث �3.33����/3 ذ�ور و 4 3/�����3.33   
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����.دوا-� ا���دام ا����ب ا���5رو���ن ��ل ا�ط�� ا�د��وراه: ا��"ور ا�  

.����3 +راءة ا����ب ا	���رو�� �ن طر���ط �3 ا�د��وراه:17ا��دول ر�م  

ذ�ـــــر    أ��ـــــــ9       ا����وع   ��:�ر ا���س     
 

��د ط�� ا��ص   ا����ص
 ا�ر���

ا�#��ف 
 ا�ذ��

ط�� ا��ص  ��د �ن ا�"��وب
 ا�ر���

 �ن ا�"��وب ا�#��ف ا�ذ��

 ت % ت % ت % ت % % ت % ت  %

8.3

3 

05 00 00 3.3

3 

02 1.6
7 

01 00 00 1.67 01 1.6
7 

و��,ل ���و�و���  01
ا	�/م وا������ 

 ا���رار
20 12 00 00 05 03 10 06 00 00 1.67 01 3.3

3 
م ا���س ا����دي 02� 

05 03 00 00 3.3

3 

02 00 00 00 00 00 00 1.6
7 

م ا���س ا�*��س 01� 

05 03 00 00 00 00 1.6
7 

01 3.3
3 

م ا	����ع ا��ر�وي 00 00 00 00 02� 

6.6

7 

04 00 00 05 03 00 00 00 00 00 00 1.6
7 

ا��را�����ت ا	�/م   01
ورھ���ت ا	���ل 
دا�ل ا��)�ءات 

 ا���و���
11.

67 

07 00 00 1.6

7 

01 8.3
3 

05 00 00 1.67 01 00 00 �� ا���ل و ا��"� ا��*

6.6

7 

04 3.3

3 

02 3.3

3 

ا!��رو�و�و��� �در��  00 00 00 00 00 00 00 00 02
 ا�د��وراه

3.3

3 

02 00 00 00 00 00 00 00 00 1.67 01 1.6
7 

و��,ل ا	���ل  01
 وا������

3.3

3 

02 00 00 1.6

7 

01 1.6
7 

01 00 00 00 00 00 00  ��ا����� ا���
��-�*� وا��#�رات ا�

3.3

3 

02 00 00 8.3

3 

و �م ا���س ا�*��س 00 00 00 00 00 00 00 00 02
�ل ا���ط��ت"� 

10 06 00 00 05 03 1.6
7 

01 00 00 00 00 3.3
3 

م ا	����ع  02�
 ا!��رو�و�و���

6.6

7 

04 00 00 00 00 05 03 00 00 00 00 1.6
7 

ا������ت ا	�ر��  01
ا	�������وا�روا�ط   

ا��"�ل ا��*دي و  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 و��,ل ا	�/م

10 06 00 00 00 00 05 03 00 00 3.33 02 1.6
7 

��� ا���ر ا�:ر��  01-
 ا�����ر 

 60 3.3
3 

02 31.
66 

19 35 21 3.3
3 

02 10 06 16.
67 

ا����ـــوع      10  

ا�ط���3 ��	��4�د 4  أداة ا��(ث�ن ا4داد : ا���در         
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�/��دول ر�م"�17:  

(�ث ،���ن �ن %1ل ا��دول ���/. ����3 +راءة ا����ب ا	���رو�� �4د ا�ط �3 ا�د��وراه�

3���5�ز ا�(��وب �� �%� ف �)راء�5م �� �ن %1ل  ا�����/3 ا�ذ�ن أ��دو C �51.67ت �

�����/3 إ��ث وھذا �ظرا 	��5�1م  �35����/3 ذ�ور و416.67   34ا��%���ت �وز

و 	 �(���ون �ط��34 ا����ب، ��� أن ا�5وا�ف  ا�(��وب ا��(�ول أو ا������ ا�%�ص �5م

 41.66و +د � Cت ���3 ا��%دا��ا�ذ��3 � �ب دورا ���را �� �9��@ ا�)راءة �ن ��1% 

 �وز34 �����/3  6.66 أ��. �����/3 ا��ث  31.66ذ�ور و  �����/�103����/3 �وز4 34 

�4 �3 ا�ط��34 ��5� ��ط�5م �و4� �ن ا�;)3 �� م �ر�(ون ��5�����وي ��ن ا�ذ�ور وا	��ث 

.ي ���(5م ا�(ر���3 ا	ط1ع 4  ا��ص و ا�����ل ���ذا���در و ا��9ل ا��;ر ا�  
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����.دوا-� ا���دام ا����ب ا���5رو���ن ��ل ا�ط�� ا�د��وراه: ا��"ور ا�  

� ��Kد �ن دوا�@ ا��%دام ا����ب ا	���رو�� �دى أ�راد 4��3 ا��(ث � ����ر ��K;ر (ر�3 4ن  

�ؤال ���وح و ا���رف 4  ا����ب ا�()�)�3 	��%دا�� � @B5م +��� �و�1(ظ أ;��ء �رأ

1����رات أن آرا/5م +د ا�)��ت 4  ا���ھ�ن، ���5م �ن �رى أن ا����ب � ��C�ر��

�� � أ�;ر ا��%دا�� �ن +�ل ا���(;�ن دون ا�����ر �� �ر �زا�� 4د�دة ا	���رو��  �و�

���� ��ؤ;ر 4 �5م، و��5م �ن �رى أن ا��%دام ا����ب ا	���رو�� �� ھو إ	  ا��� +د �

.د��� 	������� و �وا��3 ��ط ��ت ا���ر �)ط�<ر�زة �� ��س ا�ط��ب   
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.دوا-� ا���دام ا����ب ا���5رو���ن ��ل ا�ط�� ا�د��وراه: ا����� ا��"ور  

.��)�ل ا����ذة ا����ب ا���Fرو�� ��ر�@ 4 ��:18ا��دول ر�م  

ذ�ـــــر         أ��ـــــــ9       ا����ـوع   ��:�ر ا���س     
 ا����ص                 

 
��م    	   ��م 	 

 ت % ت % ت % % ت %

و��,ل ���و�و��� ا	�/م  02 3.33 00 00 03 05 00 00 05 8.33
 وا������ ا���رار

م ا���س ا����دي 03 05 00 00 09 15 00 00 12 20� 
م ا���س ا�*��س 01 1.67 00 00 02 3.33 00 00 03 05� 
م ا	����ع ا��ر�وي 00 00 02 3.33 01 1.67 00 00 03 05� 

ا��را�����ت ا	�/م   01 1.67 00 00 03 05 00 00 04 6.67
ورھ���ت ا	���ل دا�ل 

 ا��)�ءات ا���و���
11.67 07 00 00 10 06 00 00 1.67 01 �� ا���ل وا��"� ا��*
ا!��رو�و�و��� �در��  00 00 00 00 04 6.67 00 00 04 6.67

 ا�د��وراه
 و��,ل ا	���ل وا������ 02 3.33 00 00 00 00 00 00 02 3.33
ا����� ا����� وا��#�رات  00 00 00 00 01 1.67 01 1.67 02 3.33

��-�*� ا�
و �"�ل �م ا���س ا�*��� 00 00 00 00 00 00 02 3.33 02 3.33

 ا���ط��ت
م ا	����ع  02 3.33 00 00 04 6.66 00 00 06 10�

 ا!��رو�و�و���
وا�روا�ط ا������ت ا	�ر��  01 1.67 00 00 03 05 00 00 04 6.67

 ا	�������
ا��"�ل ا��*دي و و��,ل  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 ا	�/م
��� ا��طر ا�:ر��  03 05 00 00 03 05 00 00 06 10-

 ا�����ر 
100 60 05 03 65 39 3.33 02 26.6

7 
ا����ـــوع      16  

ا�ط���3 ��	��4�د 4  أداة ا��(ث�ن ا4داد : ا���در  
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/�:��18دول ر�م�"  

(و;�ن (�ب رأ�5م �� �)�ل ا����ذ ا������ ا����ب ا	���رو�� �وNB ا��دول �وز�@ ا���

 91.67��� �� ب�)درت ���3 +�و�� �� ا��(;����د 4 �� �� ا��(وث ا�� ��3،  ���در

�����/�3وز34  �8.33����/3 ا��ث، أ��  �65����/3 ذ�ور و  �26.67����/3 �وز4 34 

B�ف و	 ������/3 ا��ث �ر(وا أ�5م 	 ��)� و�� ��ر�@  �05����/3 ذ�ور و  43.33 

.إ� ا�)�/�3 ا���� �و<را��3  
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����:ا�����ج ا��"ور ا�  
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.ا�*راءة ا��*�د�� و ا�*راءة ا	���رو��� ��د ط�� ا�د��وراه: ا��"ور ا����ث  

: �ظر ط�� ا�د��وراه �*راءة ا��*�د�� -� ا���ر ا�ر��� و�#� -   

أن ا�)راءة ا��) �د�3 �� �4ر ا��وم ا�ر+� أ��(ت ��را�@ ��� ���ت  �رى ط �3 ا�د��وراه

4 �3 �� ا����ق، (�ث �دأ ��ض ا�ط �3 ����دون 4  و��/ل ا���Fرو��3 �د	 �ن ا��واد 

34 و ا��9�ر ا�5�/ل � �� و��ت وآ���5� ��� �د�@ ا�ور+�3، و%��3 أن ھذا ا���ر ����ز ����ر

.��و�رة ����9ل ا�ر+��ا�ط �3 4  ا	��راف (ول ھذه ا��� و��ت ا�  
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.ا�*راءة ا��*�د�� و ا�*راءة ا	���رو��� ��د ط�� ا�د��وراه: ا��"ور ا����ث  

.ا�����3 ا	���C�ء 4ن ا�)راءة ا��) �د�19:3ا��دول ر�م  

ذ�ـــــر         أ��ـــــــ9       ا����ـوع   ��:�ر ا���س     
 ا����ص                 

 
��م    	   ��م 	 

 ت % ت % ت % % ت %

و��,ل ���و�و��� ا	�/م  00 00 02 3.33 00 00 03 00 05 8.33
 وا������ ا���رار

م ا���س ا����دي 00 00 03 05 00 00 09 15 12 20� 
م ا���س ا�*��س 00 00 01 1.67 00 00 02 3.33 03 05� 
م ا	����ع ا��ر�وي 00 00 02 3.33 00 00 01 1.67 03 05� 

ا��را�����ت ا	�/م   00 00 01 1.67 00 00 03 05 04 6.67
ورھ���ت ا	���ل دا�ل 

 ا��)�ءات ا���و���
11.67 07 00 06 00 00 1.67 01 00 00 �� ا���ل وا��"� ا��*
ا!��رو�و�و��� �در��  00 00 00 00 00 00 04 6.67 04 6.67

 ا�د��وراه
 و��,ل ا	���ل وا������ 00 00 02 3.33 00 00 00 00 02 3.33
ا����� ا����� وا��#�رات  00 00 00 00 00 00 02 3.33 02 3.33

��-�*� ا�
م ا���س ا�*��س و �"�ل  00 00 00 00 00 00 02 3.33 02 3.33�

 ا���ط��ت 
م ا	����ع  00 00 02 3.33 00 00 04 6.67 06 10�

 ا!��رو�و�و���
ا������ت ا	�ر�� وا�روا�ط  00 00 01 1.67 00 00 03 05 04 6.67

 ا	�������
ا��"�ل ا��*دي و و��,ل  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 ا	�/م
��� ا��طر ا�:ر��  00 00 03 05 00 00 03 05 06 10-

 ا�����ر 
ا����ـــوع      00 00 18 30 00 00 42 70 60 100  

 

�ن ا4داد ا�ط���3 ��	��4�د 4  أداة ا��(ث: ا���در  
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�ل ا��دول ر�م"�19:  

ط��ب �ر(وا ��دم  ��60�/. ا��دول ��NB أن أ�راد ا����3 ا�ذ�ن � I 4ددھم  �ن %1ل

 �30����/3 �وز34 4   100ا�����3 ا	���C�ء 4ن ا����ب ا�ور+�، (�ث +درة ����5م 

�����/3 ا��ث، وذ�ك ����4�ر أن ا����ب ا�ور+� 	�زال �(�ل ����3 �دى  �70����/3 ذ�ور و 

.  أ�راد ا����3  
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.ا�*راءة ا��*�د�� و ا�*راءة ا	���رو��� ��د ط�� ا�د��وراه: ا����ث ا��"ور  

.���رس ا�)راءة �� �9 5� ا�ر+�� :20ا��دول ر�م  

ذ�ـــــر         أ��ـــــــ9       ا����ـوع   ��:�ر ا���س     
 ا����ص                 

 
��م    	   ��م 	 

 ت % ت % ت % % ت %

و��,ل ���و�و��� ا	�/م  00 00 02 3.33 00 00 03 00 05 8.33
 وا������ ا���رار

م ا���س ا����دي 00 00 03 05 00 00 09 15 12 20� 
م ا���س ا�*��س 00 00 01 1.67 00 00 02 3.33 03 05� 
م ا	����ع ا��ر�وي 00 00 02 3.33 00 00 01 1.67 03 05� 

ا��را�����ت ا	�/م   00 00 01 1.67 00 00 03 05 04 6.67
ورھ���ت ا	���ل دا�ل 

 ا��)�ءات ا���و���
11.67 07 00 06 00 00 1.67 01 00 00 �� ا���ل وا��"� ا��*
ا!��رو�و�و��� �در��  00 00 00 00 00 00 04 6.67 04 6.67

 ا�د��وراه
 و��,ل ا	���ل وا������ 00 00 02 3.33 00 00 00 00 02 3.33
ا����� ا����� وا��#�رات  00 00 00 00 00 00 02 3.33 02 3.33

��-�*� ا�
م ا���س ا�*��س و �"�ل  00 00 00 00 00 00 02 3.33 02 3.33�

 ا���ط��ت 
م ا	����ع  00 00 02 3.33 00 00 04 6.67 06 10�

 ا!��رو�و�و���
ا������ت ا	�ر�� وا�روا�ط  00 00 01 1.67 00 00 03 05 04 6.67

 ا	�������
ا��"�ل ا��*دي و و��,ل  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 ا	�/م
��� ا��طر ا�:ر��  00 00 03 05 00 00 03 05 06 10-

 ا�����ر 
ا����ـــوع      00 00 18 30 00 00 42 70 60 100  

 

�ن ا4داد ا�ط���3 ��	��4�د 4  أداة ا��(ث: ا���در  
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�ل ا��دول ر�م"�20:  

�ن %1ل �1(ظ��� ����/. ا��دول ����ن أن ط �3 ا�د��وراه ���ر�ون ا�)راءة ����9ل   

�����/3  �70����/3 ذ�ور و  �30����/3 �وز34 4   100ا	���رو��، (�ث � Cت ����5م 

ا��ث، وھذا را�@ ��و�ر ا	������ت ا�1ز�3 ����ر��5� و ��ر��5م �����3 ا��%دام ا�و��/ل 

��4د 4  ا�)راءةا���Fرو��3 ا� ���   .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ا���ل ا����ث                                     وا�� ا���دام ا����ب ا	���رو�� ���� ا��وم ا	������� 
 

~ 125 ~ 

 

.ا�*راءة ا	���رو��� ��د ط�� ا�د��وراها�*راءة ا��*�د�� و: "ور ا����ثا��  

��3 ا�)راءة ا�ر+��21:3ا��دول ر�م� @���ھم ا����و�و��� ا�ر+��3 �� �را�.  

ذ�ـــــر         أ��ـــــــ9       ا����ـوع   ��:�ر ا���س     
 ا����ص                 

 
��م    	   ��م 	 

 ت % ت % ت % % ت %

8.33 05 00 00 05 03 3.33 
 

و��,ل ���و�و��� ا	�/م  00 00 02
 وا������ ا���رار

م ا���س ا����دي 02 3.33 01 1.67 07 11.67 02 3.33 12 20� 
م ا���س ا�*��س 01 1.67 00 00 02 3.33 00 00 03 05� 
م ا	����ع ا��ر�وي 02 3.33 00 00 01 1.67 00 00 03 05� 

ا��را�����ت ا	�/م         01 1.67 00 00 03 05 00 00 04 6.67
ورھ���ت ا	���ل دا�ل 

 ا��)�ءات ا���و���
11.67 07 00 00 10 06 00 00 1.67 01 �� ا���ل وا��"� ا��*
ا!��رو�و�و��� �در��  00 00 00 00 04 6.67 00 00 04 6.67

 ا�د��وراه
 و��,ل ا	���ل وا������ 01 1.67 01 1.67 00 00 00 00 02 3.33
ا����� ا����� وا��#�رات  00 00 00 00 02 3.33 00 00 02 3.33

��-�*� ا�
م ا���س ا�*��س و �"�ل  00 00 00 00 02 3.33 00 00 02 3.33�

 ا���ط��ت 
م ا	����ع  02 3.33 00 00 03 05 01 1.67 06 10�

 ا!��رو�و�و���
ا������ت ا	�ر�� وا�روا�ط  01 1.67 00 00 03 05 00 00 04 6.67

 ا	�������
ا��"�ل ا��*دي و و��,ل  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 ا	�/م
��� ا��طر ا�:ر��  03 05 00 00 03 05 00 00 06 10-

 ا�����ر 
100 60 05 03 65 39 6.67 04 23.3

3 
ا����ـــوع      14  

 

.�ن ا4داد ا�ط���3 ��	��4�د 4  أداة ا��(ث: ا���در  
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�ل ا��دول ر�م"�21:  

��3 ا�)راءة ا��) �د�3     � @���NB �ن %1ل ا��دول أن ���و�و��3 ا�ر+��3 ���ھم �� �را

�����/3 ذ�ور  23.33 �����/3 �وز34 4  �9�88.33ل ���ر، (�ث +درة ���3 ا��را�@ ب 

. �����/3 ا��ث، وذ�ك را�@ إ� ا��9�ر ا��د�د �ن ا�و��/ل ا	���رو��3 و �طورھ� ا�دا/م65و 

 3��أن  �)دون������/3 ا��ث � 05ذ�ور و �����/3  46.67  �����/3 �وز34 11.67أ�� �

ا����و�و��3 ا�ر+��3 ���ت و(دھ� ا��� ���ل ا�)راءة ا��) �د�3 �� �را�@، �ل ھ��ك أ���ب 

.�� �را�@ ا��)رو/�3 ��ل أ%رى و ا��� ���;ل  
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.ا�*راءة ا��*�د�� و ا�*راءة ا	���رو��� ��د ط�� ا�د��وراه: ا��"ور ا����ث  

.أ;��ء ���ر�3 ا�)راءة ا�ر+��3�وا�� ط �3 ا�د��وراه ��و��ت :22ما��دول ر�  
ذ�ـــــر         أ��ـــــــ9       ا����ـوع   ��:�ر ا���س     

 ا����ص                 
 

��م    	   ��م 	 

 ت % ت % ت % % ت %

و��,ل ���و�و��� ا	�/م  00 00 02 3.33 00 00 03 05 05 8.33
 وا������ ا���رار

م ا���س ا����دي 00 00 03 05 03 05 06 10 12 20� 
م ا���س ا�*��س 00 00 01 1.67 00 00 02 3.33 03 05� 
م ا	����ع ا��ر�وي 00 00 02 3.33 00 00 01 1.67 03 05� 

ا��را�����ت ا	�/م         00 00 01 1.67 00 00 03 03 04 6.67
ورھ���ت ا	���ل دا�ل 

 ا��)�ءات ا���و���
11.67 07 05 03 05 03 1.67 01 00 00 �� ا���ل وا��"� ا��*
ا!��رو�و�و��� �در��  00 00 00 00 00 00 04 6.67 04 6.67

 ا�د��وراه
 و��,ل ا	���ل وا������ 00 00 02 3.33 00 00 00 00 02 3.33
ا����� ا����� وا��#�رات  00 00 00 00 00 00 02 3.33 02 3.33

��-�*� ا�
م ا���س ا�*��س و �"�ل  00 00 00 00 00 00 02 3.33 02 3.33�

 ا���ط��ت 
م ا	����ع  00 00 02 3.33 00 00 04 6.67 06 10�

 ا!��رو�و�و���
ا������ت ا	�ر�� وا�روا�ط  00 00 01 1.67 00 00 03 05 04 6.67

 ا	�������
ا��"�ل ا��*دي و و��,ل  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 ا	�/م
��� ا��طر ا�:ر��  02 3.33 01 1.67 00 00 03 05 06 10-

 ا�����ر 
100 60 60 36 10 06 26.6

7 
ا����ـــوع      02 3.33 16  

 

�ن ا4داد ا�ط���3 ��	��4�د 4  أداة ا��(ث: ا���در  
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�ل ا��دول ر�م"�22:  

ه 	 �وا�5ون ��9 3 �ن %1ل ا�درا�3 ا	(��/�3 � �دول ��NB أن ط �3 ا�د��ورا      

 �26.67����/3 �وز34 4   86.67أ;��ء +راءة ا���ب ا	���رو��3، (�ث +درة ����5م ب 

�����/3 ا��ث، ور��� ھذا را�@ � و�� 3 ا��� ��م ا�)راء �� �ن %1ل        �60����/3 ذ�ور و

����/3 � 13.33و %��3 ا�(��ب، أ�� ���� �%ص ���3 ا�ذ�ن �وا�5ون ��و��ت �)د � Cت  

 � �9��ل ا��(��B� 3ف �ظرا ، وھذا �����/3 ا��ث �10����/3 ذ�ور و  �3.33وز4 34 

. و <�رھ�...ا���ر  
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.ا�*راءة ا��*�د�� و ا�*راءة ا	���رو��� ��د ط�� ا�د��وراه: ا��"ور ا����ث  

 -  ��ا���������9 ا�*راءة  آراء ط�� ا�د��وراه ������� ا��وا�ل ا��� ����د -� ا���ل ا�ط
.  ا�ر����  

���ر�3 آراء ط �3 ا�د��وراه ا��وا�ل ا��� ���ھم �� ز��دة ا+��ل 4  ا�)راءة ا�ر+��3 �م 

ھذا ا��ؤال ا����وح (ول ھذه ا���رة، و +د �ر(وا أن �ن ��ن ا��وا�ل ا��� ���ھم  ادراج

ا��� ��5ل �4 �3 ا�)راءة و  �� ا	+��ل 4  ا�)راءة ا�ر+��3 ھ� �و�ر ا�و��/ل ا	���رو��3

 3��Bذ�ك ا�و �د�3 ا��%� �B 3ف إ��أ;��ء ا�)راءة و ا�����3 ا	ط1ع 4   (5��ا��� ��ا�

. ا��ص وا��ورة ة ا��وت ���، ��� أ�5� ���وع �� ا��(�وى ا�ر+��  
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:ا�����ج ا��"ور ا����ث  

 ��ر�3 ���3 �را�@ �)رو/�3 ا����ب ا�ور+� �����. �ن أ�/ 3 ا��(ور ا�;��ث ا��� �5دف إ�

�دى ط �3 ا�د��وراه أن ا�)راءة ا��) �د�3 أ��(ت �وا�� ��9 3 ���رة �� ظل ا��9�ر ا�)راءة 

، (�ث أ��N ا�ط �3 أ�;ر ا�ر+��3، وذ�ك �ن %1ل ا��9�ر ا�وا�@ � و��/ل ا���Fرو��3

و   - ا�)راءة ا��) �د�3  -�وع ا�ول اھ����� ���)راءة ا�ر+��3 �;ل �� ���وا ���5�ن �5� �� ا�

و آراء ط �3 ا�د��وراه �� ا��وا�ل ا��� ���ھم ��  21و 20��NB ذ�ك �ن ا��داول ر+م

�ء إ	 أ�5م ��� ون  و ���ر<م �ن ��ض ا���و��ت ا��� �وا�55� أ;�. ا��9�ر ا�)راءة ا�ر+��3

�� � 3B�%3 ا�����و��ت �� ا��دول ر+م ��ھدا ��%ط� ھذه ا�(وا�ز و ھذا ����ن �ن ا��

22.  

�ن ھذه ا��C�رات �� �9ل ا�)راءة إ	 أن أ�راد ا����3 �ر(وا ��دم ا�����3 و ��ن ���ر<م 

��5ون �� (� ا	���C�ء 4ن ا����ب ا�ور+� �ن ا�������ت ا�� ��3 دا/�� ��و�ر 4  �ن �

3 � + 3��.و�و ���ت ��  
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:ا�����ج ��م ����,+ ا	����رة  

ا�ذ�ن � I 4ددھم  �وز��5� 4  ا���(و;�ن  �م �ن %1ل ��ر�I ��ط��ت ا	����رة ا���    

60  �5� 3���� ����ردا و �( �ل ا������ت ا��داول ا���(�ل 4 �5� ا��� أ�رزت �ل ��5� �

: (�ور ا�;1;3 و ا��� ���;ل ��3+14 ����  

.ا��%دام ا����ب ا	���رو�� �� ا��(ث ا�� �� �ن طرف ط �3 ا�د��وراه: ا��(ور ا�ول  

.دوا�@ ا��%دام ا����ب ا	���رو�� �ن +�ل ط �3 ا�د��وراه: ا��(ور ا�;���  

.   ا�)راءة ا��) �د�3 و ا�)راءة ا�ر+��3: ا��(ور ا�;��ث  

3 �����. 4دة ���/. �د  ��5�4� ا	ط�ر ا��ظري (ول ا��%دا��ت ا����ب ا	���رو�� �و

 ا��%دام ا����ب �د�دة و(د�;3 �� ا�����@ ا�� ��، ��ن %1ل  4 @��ظ5ر ا	+��ل ا�وا

ا���Fرو�� �� ا��(ث ا�� �� و ھذا را�@ إ� ا�����3 ا��(�م وا�)�ن ا�����ل ا�(��وب 

�ر ا�ذي �ز�د �ن �;رة ا����1C و �(��ل و�5و�3 ا��(ث 4ن طر�ق 3��9 ا���ر��ت ا�

   3�أ��ر 4دد ���ن �5� �وا�ط3 9ر�(3 �%ز���3 �(�م �C�ر أو �وا�ط3 ا�+راص ا��د�

5�.ن و������� �(��ل ����3 ا���رو��3 ��� 3أو ا�(��ب ا���%9 ���  

� ��ا�ط �3 �� أن 4دم ا�����3 ا�و�ول إ� ا����ب ����9ل ا�ور+� ��د ا���ب ا�ر/�س �� �و

إ� ا��9ل ا�ر+�� ا�ذي (ل ��9 3 ا�(�ول 4  ا��� و��ت و ا��5�1C� �� ا�و+ت 

�)�ل ھ�/3 ا��در�س ا����ب ا	���رو�� �C�ره �ن ا��را�@  و Bف إ� ذ�ك. ا�����ب

.وا����در ا�� ��3  �� ا��(ث ا�� ��  

��NB أن ا�)راءة و�ن %1ل ھذه ا����ب ا��� �وNB دوا�@ ا��%دام ا����ب ا	���رو��    

، (�ث �1(ظ �را�@ ���ر �� ���3 ا�)راءة �د�3 �وا�� ��9 3 ���رة �� �4ر ا��وما��) 

؛ و +د أ��N ط �3  ا�د��وراه ���5ون ���)راءة ا�ر+��3 ��%� ف أ�9��5�، و��ن ا��) �د�3 

(�ل �ن  ���ر<م �ن ھذه ا��(و	ت ا�ر+��3 إ	 أن أ�راد ا����3 أ��دوا أ�5م 	 ����5م �� أي

ا	���C�ء 4ن ا����ب ا�ور+�و أ�� 	 ���ن �(ت أي ظرف �ن ا�ظروف أن ��)د  ا�(وال

.زوا�� �� �وم �ن ا���م������ ا�� ��3 أو   
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:ا��"*ق �ــن ا��ر)�ـــ�ت 1-3    

��� �ن ���ج ا��(ور ا�ول ا�ذي ����إن ���/. درا���� �()ق 4  �(3 �رB�����، �(�ث ا

ا����ب ا	���رو�� �� ا��(ث ا�� �� أن ط �3 ا�د��وراه �� �3 ا�� وم  ��ء ���وان ا��%دام

����4�3 ����دون 4  ا��%دام ا����ب ا	���رو�� �� ا��(ث ا�� �� و ������� �م ا��()ق ا	

:�ن ا��رB��ت ا�و� ا��� ��ءت 4  ا��(و ا�����  

.� �4 �3 ا	���ج ا���ري� ����د ط �3 ا�د��وراه 4  ا����ب ا	���رو�� �در�3 ���رة -  

أ�� ������3 ����/. ا��(ور ا�;��� ا��� ��ر�م دوا�@ ا��%دام ا����ب ا	���رو�� �دى ط �3   

��%دام ا����ب ا	���رو�� ھو 4دم ا����ن �ن ا�ا�د��وراه �)د د�ت 4  أن 	 ����ب ا�ر/�

:3 ا��� ��ءت با�و�ول إ� ا����ب ا�ور+� و ������� �م ا��()ق �ن ا��رB�3 ا�;���  

���ب ا	���رو�� �ن +�ل ط �3 ا�د��وراه ���ب 4دم ا�����3 ا�و�ول إ� ��ود ا��%دام ا� - 

.ا����ب ا�ور+�  

���/. ا��(ور ا�;��ث ا��� ��(ورت (ول ا�)راءة ا��) �د�3 وا�)راءة ا�ر+��3 �4د و���� �%ص 

: ط �3 ا�د��وراه أ;��ت �(ت ا��رB�3 ا�;��;3 و ا��� ��; ت ��  

.�را�@  �)رو/�3 ا����ب ا�ور+� �دى ط �3 ا�د��وراه �� ظل ا��9�ر ا�)راءة ا�ر+��3 -  

+د �())ت (�ب �� ��ءت �� ���/. أداة  �5� ���ن ا�)ول أن �رB��ت ا�درا�3و �ــ�    

. ��و+ـ@ �ن %1ل �1(ظ��� � وا+@ ا����شا��(ث و �� �ــ�ن   
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:ا����,+ ا����� �درا�� 1-4   

ا��%دام ا����ب ا	���رو�� �رھون ����F�م ����� و����3 و ا�)درة 4  ا�����ل �@ و��/ل  -

ا���در ا�ر/��� �)راءة ا����ب ا	���رو��3 و %��3 �5�ز ا�(��وب ا�ذي ����ر 

3��% 3��� �����.ا	���رو�� �� ا�و�ط ا�  

إن أ< ��3 ا�ط �3 �)� ون 4  ا����ب ا	���رو�� أ�;ر �ن ا+���5م 4  ا����ب ا�ور+�  -      

  ���Bر أ<�� ��وا�%	س و��ن ����4�ر ھذا ا�3 ������ب ا�ور+� ������و�������، �Mن ا	

�طور +درة ��ض ا�ط �3 �� ا�����ل �@ ا����ب ا	���رو�� و�Bف (�� ��� وا��� ��دم 

.ا��9ر ا��ر��  

�5و�3 ا��(ث 4ن ا����ب ا	���رو�� و ا�����3 �و�ره ��� � ��� ك ����3 ���رة �دى  -    

.أو��ط ا�ط �3  

%��3 ��د �)�ل ا�;)3 �� ��دا+�3 ا����ب ا	���رو�� ���رة �4د ط �3 ا�د��وراه و  -      

.ا���رو��3 �ن ا����در �( 3 �د�دةا��در�س �5ذا ا��وع ھ�/3   

ھ��ك �)ص أو 4دم ا����ه إ� ا��F����ت ا��5زة ا	���رو��C� 3�رة ا�(�م ا��� ���ن  -

�ن %��1 ا�)��م ���)راءة ا����ب ا	���رو��، �ظرا 	��4�د أ< ب أ�راد ا����3 4  أ�;ر 

3�5�ز ا��9�ر و 59رة ا�(��وب، ��� ��ط ب  ����.ا��ز�د �ن ا���وع �� أ�5زة ا��  

 ا����در ا�����3 �� ��3 ر<��ت ا�ط �3 ���  -       3 4�����4دم ا�����3 �و��ر ا������ت ا�

�د��5م �� ك ��ل أ%رى � �(ث 5�4�، (�ث و�دت �� ا	��ر��ت ھد�5� ����4�رھ� ����3 

.ر+��3 ���(3 ����@ ا��/�ت  

و�� �دى ا�ط �3 ا�������ن ��ل ا������ت ا������C� 3�ر �ن ا��%دام ا����ب ا	���ر -      

��5� �� ا+���ء ا����در ا	���رو��3 �@ �و��ر ��ط ��ت �)راء�5����     .  
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:�ــــ����  

�3�K ا����ب ا	���رو�� و�دى ا��%دا����   � �)د (�و��� �ن %1ل درا���� ھذه ا��طرق إ�

�ن +�ل ط �3 ا�د��وراه، و(�و��� ��ر�3 ا���ه ھذه ا��1+3 و���)�ل ا����ب ا�ور+�، �1(ظ�� 

���� �� 4دم إ�����3 ا�و�ول  @�ا�����ل ا����ب ا	���رو�� �ن طرف ا�ط �3 �ر

�و+ت ا�����ب %��3 ��د ا	����ر ا��� و���� ا�ذي �59ده 4��م ا��وم، � �� و��ت �� ا

و��و�3 ا������ت �� ا+���ء �ل ا����در ا���9ورة، �N��K ا��%دا�� Bرورة (���3 	 

���ن ا�5روب ��5� وBف إ� ذ�ك ا����زات ا��� ��و�ر �� ا����ب ا	���رو�� �ن �5و�3 

� � �B)3 4ر�وطر ��3 ر�ط� ���ض ا��وا+@ ا��� �د�ك +راء�� وا�(�ول 4 �وص وإ�����

 ���در أ%رى، ��� أ�� ��و�ر 4  �دار ا���34، و��ن ھذا  	 ���� أن ا�ط �3 +د  4

ا���Cوا 4ن ا��%دام ا���ب ا�ور+� �ل 	 �زا�ون �(� ون ا�و	ء �� ����4�ره ا���در ا�ول 

 ���ر<م �ن و�ود ھذه ا���C�رات �ن طر�(���)N��� 3 ا����ب ا�ور+� ��9ل وأن ������ 

ط���� ��� ك ��9ر ()� ���)راءة و����5� وا��ر��ز أ�;ر �� ا���� ا�()�)� � �ص ا����وب 

.�4س ا����ب ا�ر+�� ا�ذي ��� ك �ر�ز 4  �)���ت ا��%دا�� أ�;ر �ن +راء��  

�د�دة ��� ��1ءم و   3��ط���3 و�ن ھ�� ���ن ا�)ول أن ا��)�ل ا�ط��ب إ� ���� ا��را��

���5� إ� ا���ب ا�ور+� وإ���  @�ا�(��3 � �� و��ت دا%ل �(�ط ا��(ث ا�� �� 	 �ر

ظ5ور �)���ت ���و�و��3 ا��� �� ت �ن ا����ب ا�ور+� �� �ظر ا���ض و�� 3 +د��3 ����ز 

. ����طء �� �9رھ� و<�ر �����3 �� �4ر ا��ر34  
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:تمھید  

 بعدما تم التطرق في الفصول األولى إلى الكتاب االلكتروني واستعماالتھ في مجاالت التعلیم

الذي یحققھ من وراء استخدامھ، سوف نتطرق في ھذا الفصل التطبیقي إلى  الجامعي والدور

 بتوزیعھا على طلبة الدكتوراه بكلیة العلوم نااستخالص النتائج  االستمارة التي سبق أن قم

 المطروحة سابقا والتي تھدف إلى  اإلشكالیةوھذا لإلجابة على كعینة للدراسة،االجتماعیة

التعرف على مدى اھتمام الطلبة بالكتاب االلكتروني ومدى انتشاره في الوسط الجامعي 

. وغیرھا من تساؤالت الدراسة وكل ھذا من وجھة نظر المبحوثین
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.)كلیة العلوم االجتماعیة (:ة التعریف بمكان الدراس1-1

تقع كلیة العلوم االجتماعیة بجامعة عبد الحمید بن بادیس بمنطقة خروبة، أنشئت بموجب 

 م، والمتضمن إنشاء 1998 جویلیة 07، المؤرخ في 220-98المرسوم التنفیذي رقم 

.جامعة مستغانم  

عبارة عن وحدة تعلیم وبحث في میدان العلم والمعرفة، وفي شھر سبتمبر وھذه الكلیة ھي - 

 أدرجت العلوم االجتماعیة إلى جامعة مستغانم، وكانت عبارة عن قسم تابع لمعھد 1998

 2006 م، وفي سبتمبر 2004اللغات األجنبیة، ثم أصبحت كلیة مستقلة لوحدھا في جویلیة 

.  في مجال العلوم االجتماعیة واإلنسانیةLMDأدرج النظام الجدید 

یتشكل مجلس كلیة العلوم االجتماعیة من عمید الكلیة رئیسا، ورئیس المجلس العلمي للكلیة و

: المتمثلةفي أقسام 06ورؤساء أقسام وتضم الكلیة 

.  قسم علم النفس، علم االجتماع  - 

. قسم الفلسفة  - 

. قسم علوم اإلعالم واالتصال  - 

. قسم الجذع المشترك علوم اجتماعیة  - 

. قسم الجذع المشترك علوم إنسانیة  - 

أما بالنسبة لعدد الطالب المسجلون بكلیة العلوم االجتماعیة وفي جمیع التخصصات فقد بلغ 

 طالب من مستوى السنة األولى، والثانیة، والثالثة 1575 موزعین على3159عددھم 

-طلبة الدكتوراه –  مستوى الماستر، أما فیما یخص طلبة ما بعد التدرج 1455لیسانس و

. دكتور جامعيطالب  129فقد بلغ عددھم 
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:نتائج االستمارة  تحلیل1-2  

قبل توزیع االستمارة على أفراد العینة تم تحكیمھا من طرف بعض األساتذة من أجل 

تفریغھا للتوصل إلى  ولحصول على البیانات المطلوبة توزیعھا لتم ذلك  وبعد،ضبطھا

:النتائج التالیة  

:المعلومات الشخصیة حول المبحوثین  

لقد اشتملت استمارة ھذه الدراسة على محور خاص بالبیانات الشخصیة ضما أربعة أسئلة 

وتعتبر كلھا مؤشرات یعتمد علیھا . تتعلق بالجنس، السن، المستوى التعلیمي، التخصص

لتحلیل البیانات والمعطیات المیدانیة حسب ما تقتضیھ متغیرات الدراسة وأھدافھا، ویمكن 

أن یكون لھا دور في التأثیر على نتائج الدراسة، أي عالقة ھذه المتغیرات بمدى استعمال 

طلبة الدكتوراه للكتاب االلكتروني، مثل تدخل عامل  المستوى العلمي في توجھ نحوى نوع 

معین من المواضیع مع اإلشارة إلى أن ھذا التصنیف ال یرقى إلى مستوى تلك التصنیفات 

التي تعتمد على الخصائص النفسیة و الشخصیة كمعیار لتحدیدالفروق الفردیة بصفة دقیقة 

وتبقى النتائج . ألنھ من الصعب تحدید العوامل المتحكمة في نتائج الدراسة بشكل الدقیق

المتوصل إلیھا في الجداول األتیة مجرد اقتراب من االجابة عن تساؤالت الدراسة التي قد 

. بعد عرض كافة نتائج االستمارةيتثبت أو تنف  
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.توزیع أفراد العینة مـن حیث الجنس: 04الجدول رقم   

 الجنس التكــرار      النسبة%
 الذكور 18 30      %
 اإلناث 42 70     %
 المجموع 60 100    %

. من اعداد الطالبة باالعتماد على أداة البحث:المصدر  

:04تحلیل الجدول رقم  

یتبین من خالل الجدول أن أفراد العینة من جنسین ذكر وأنثى، بحیث بلغت نسبة     

 بالمائة وھي نسبة 70 بـتأما نسبة االناث فقدر.  طالب دكتور18 بالمائة أي 30الذكور

 وربما یعود ارتفاع نسبة االناث عن ، طالبة42مرتفعة بالمقارنة مع الذكور وقد بلغ عددھم 

الذكور إلى األسباب الدیمغرافیة، ومن ناحیة أخرى فإن طبیعة المجتمع الجزائري تعرف 

. ارتفاعا ملحوظا على أرض الواقع في نسبة االناث  
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.توزیع أفراد العینة حسب السن: 05الجدول رقم   

لقد اعتمدت في توزیع أفراد العینة من حیث السن على طریقة الفئات والتي حددت كل      

: سنوات، كما ھو مبین في الجدول التالي10: واحدة منھا بـ  

نـــــ الس     التكــــرار النسبة     %  

%            10   سنة35أقل من  06 

%            60   سنة45 إلى 35من  36 

%            30   سنة56 إلى 46من  18 

%            00   سنة فما فوق57من  00 

%            100  المجمــــوع 60 

.من اعداد الطالبة باالعتماد على أداة البحث:       المصدر  

:05تحلیل الجدول رقم  

 سنة والتي 45 -35یتبین أن أعلى نسبة  مثلتھا الفئة العمریة ما بین  من خالل الجدول     

           . بالمائة30 سنة بنسبة 56 -46 بالمائة وتلیھا الفئة العمریة ما بین 60قدرت بـ 

 سنة ونالحظ انعدام الفئة االخیرة التي 35 بالمائة فمثلتھا الفئة العمریة أقل من 10ما نسبة أ

وإن دلت ھذه النتائج على شيء فإنما تدل على أن أغلب .  سنة فما فوق57كانت ما بین 

.المبحوثین كانوا من فئة الكھول وھو السن المناسب للحصول على شھادة الدكتوراه  
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:توزیع أفراد العینة حسب المستوى العلمي:06الجدول رقم  

لمستوى العلميا التكــــرار  النسبة%  

   السنة الثانیة  دكتوراه 30 %50

   السنة الثالثة  دكتوراه 15 %25

   السنة الرابعة  دكتوراه 12 %20

   السنة الخامسة  دكتوراه 03 %05

  المجمــــوع 60 %100

.من اعداد الطالبة باالعتماد على أداة البحث:       المصدر  

:06تحلیل الجدول رقم  

   یظھر من خالل الجدول أعاله أن مستوى أفراد العینة ینقسم إلى خمسة مستویات  

ونالحظ عدم ادراج المستوى السنة األولى وھذا راجع إلى انتقال كل الطلبة إلى المستوى 

الثاني علما أنھ لم یتم فتح التسجیالت الدكتوراه خالل ھذه السنة في كلیة العلوم االجتماعیة، 

.  بالمائة و ھي أكبر نسبة50 فردا أي بنسبة 30أما بالنسبة للسنة الثانیة فقد بلغ عدد الطلبة 

 15 بالمائة والتي بلغ عدد أفرادھا 25أما فیما یخص السنة الثالثة دكتوراه فقدرت نسبتھا بـ

.  فردا12 بالمائة فكانت للمستوى السنة الرابعة، حیث قدر عدد أفرادھا 20فردا وأما نسبة 

 بالمائة وھي 05 أفراد وقدرت نسبتھا بـ03أما بالنسبة للمستوى السنة الخامسة فتمثلت في 

.أقل نسبة بالمقارنة مع المستویات االخرى  
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:توزیع أفراد العینة حسب التخصص:07الجدول رقم  

 متغیر الجنس         ذكـــــر أنثـــــــى المجمـــــوع
 التخصص

  التكرار النسبة% التكرار  النسبة% التكرار النسبة%

وسائل تكنولوجیا االعالم  02 %3.33 03 %05 05 %8033
 والمجتمع

 علم النفس العیادي 03 %05 09 %15 12 %20

 علم النفس القیاس 01 %1.67 02 %3.33 03 %05

 علم االجتماع التربوي 02 %3.33 01 %1.67 03 %05

استراتیجیات االعالم و   01 %1.67 03 %05 04 %6.67
رھانات االتصال داخل 

 الفضاءات العمومیة
 العمل و الصحة العقلیة 01 %1.67 06 %10 07 %11.67

األنثروبولوجیا مدرسة  00 %00 04 %6.67 04 %6.67
 الدكتوراه

 وسائل االتصال والمجتمع 02 %3.33 00 %00 02 %3.33

الفلسفة العملیة والمھارات  00 %00 02 %3.33 02 %3.33
 الثقافیة

وتحلیل علم النفس القیاس 00 %00 02 %3.33 02 %3.33
 المعطیات

 علم االجتماع األنثروبولوجیا 02 %3.33 04 %6.67 06 %10

البیانات االسریة والروابط  01 %1.67 03 %05 04 %6.67
 االجتماعیة

التحلیل النقدي ووسائل  00 %00 00 %00 00 %00
 االعالم

 فلسفة الفطر الغربي المعاصر  03 %05 03 %05 6 %10

      المجمـــوع 18 %30 42 %70 60 %100

 

.من اعداد الطالبة باالعتماد على أداة البحث:        المصدر  
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:07تحلیل الجدول رقم   

   من المعلوم أن لكل جامعة العدید من التخصصات وذلك بھدف تلبیة رغبات الطالبة      

أي ضغوطات،  وتحقیق أھدافھم من خالل اختیار التخصص المناسب لھ ووفقا لرغبتھ دون

 14حیث نرى من خالل الجدول أن كلیة العلوم االجتماعیة ھي بدورھا تتكون من 

أن طلبة ) 17 ص01أنظر الجدول رقم (كما الحظنا من خالل الجدول السابق . تخصص

. متشعبون في جمیع التخصصاتاهالدكتور  

وإناث وقد تم توزیع التخصصات في الجدول أعاله على طلبة الدكاترة الجامعیین ذكور 

 بالمائة 05 وإناث بالمئة 15 بالمئة موزعة 20حیث قدر تخصص علم النفس العیادي بنسبة

ئة، ا بالم11.67وھي أكبر نسبة، ثم یأتي تخصص العمل والصحة العقلیة بنسبة  ذكور

 بالمئة ذكور، في حین أن تخصص علم 1.67 بالمئة طالبة دكتورة 10حیث تمثل 

 10االجتماع واألنثروبولوجیا وتخصص فلسفة الفكر العربي تساوي في النسبة فقدرت ب

 بالمئة موزعة 8.33بالمئة ویلیھم تخصص وسائل تكنولوجیا واالعالم والمجتمع بنسبة 

 بالمئة ذكور، أما بالنسبة للتخصص استراتیجیات االعالم 3.33 بالمئة اناث و05على

ورھانـات االتصال داخل القطاع العمومي وتخصص البیانات االسریة والروابـط 

النفس القیاس وعلم االجتماع علم  بالمئة في حین أن نسبة 6.67االجتماعیة قدرت نسبتھم ب

 بالمئة وكذلك فیما یخص تخصصات وسائل االتصال 05التربوي فكانت متساویة النسب 

النفس القیاس وتحلیل المعطیات تشارك علم والمجتمع ،والفلسفة العلمیة ومھارات الثقافیة و

 بالمئة بالرغم من اختالف عدد الطلبة في كال الجنسین 3.33في نفس النسبة حیث قدرت ب

في حین انعدام نسبة التخصص التحلیل النقدي ووسائل االعالم وھذا راجع إلى عدم وصول 

.أداة البحث أوعدم استرجاعھا أواقصائھا  
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.استخدام الكتاب اإللكتروني في البحث العلمي: لمحور األولا  

.  الطلبة الدكتوراه الجامعیین الكتاب اإللكتروني في البحث العلمي یستخدم: 08الجدول رقم  

 متغیر الجنس        ذكـــــر أنثـــــــى       المجموع 
 التخصص

 
 دائما أحیانا أبدا دائما أحیانا أبدا 

 ت % ت % ت % ت %  % ت % ت %

8.3

4 

05 0 00 3.33 02 1.6

7 
01 0 0

0 
1.67

% 
01 1.6

7% 
وسائل تكنولوجیا االعالم  01

 والمجتمع التكرار

20 12 0 00 05 03 10 06 0 0 1.67 01 3.3
3 

 علم النفس العیادي 02

05 03 0 00 00 00 3.3
3 

02 0 0 00 00 1.6

7 
 علم النفس القیاس 01

05 03 0 00 1.67 01 00 00 0 0 00 00 3.3
3 

 علم االجتماع التربوي 02

6.6

7 

04 0 00 00 00 05 03 0 0 00 00 1.6

7 
استراتیجیات االعالم   01

ورھانات االتصال داخل 
 الفضاءات العمومیة

11.

67 

07 0 00 1.67 01 8.3
3 

05 0 0 00 00 1.6

7 
 العمل و الصحة العقلیة 01

6.6

6 

04 0 00 3.33 02 3.3
3 

األنثروبولوجیا مدرسة  00 00 00 00 0 0 02
 الدكتوراه

3.3

4 

02 0 00 00 00 00 00 0 0 00 01 1.6

7 
 وسائل االتصال والمجتمع 01

3.3

4 

02 0 00 1.67 01 1.6

7 
الفلسفة العملیة والمھارات  00 00 00 00 0 0 01

 الثقافیة

3.3

4 

02 0 00 00 00 3.3
3 

و تحلیل علم النفس القیاس 00 00 00 00 0 0 02
 المعطیات

9.9

9 

06 0 00 3.33 02 3.3
3 

02 0 0 00 00 3.3
3 

 علم االجتماع األنثروبولوجیا 02

6.6

7 

04 0 00 1.67 01 3.3
3 

02 0 0 00 00 1.6

7 
البیانات االسریة والروابط  01

 االجتماعیة

التحلیل النقدي و وسائل  00 00 00 00 0 0 00 00 00 00 00 0 00 00
 االعالم

 فلسفة الفكر الغربي المعاصر  03 05 00 00 0 0 03 05 00 00 00 0 06 10

10

0 
60 00 00 21.67 13 48.

33 
      المجمـــوع 15 25 03 05 00 00 29

من اعداد الطالبة باالعتماد على أداة البحث:        المصدر
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080تحلیل الجدول رقم   

من خالل الجدول یتبین لنا أن نسبة استخدام طلبة الدكتوراه للكتاب االلكتروني كبیرة     

 ذكور على بالمائة 25 وإناث بالمائة 48.33 بالمائة موزعة على 73.33حیث قدرة ب

 بالمائة یرون أن أحیانا ما یستخدمون الكتاب 26.67اختالف تخصصاتھم في حین أن 

 وربما ھذا راجع إلى ، بالمائة ذكور05 وإناثبالمائة 12.67االلكتروني موزعین على 

اعتمادھم على الكتاب الورقي أو التحسس من مدى مصداقیتھ وخاصة أن النشر االلكتروني 

.   مسموح للجمیع عبر شبكة األنترنیت وكذلك عبر وسائط المتعددة  
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استخدام الكتاب اإللكتروني في البحث العلمي: المحور األول  

. سبب مقروئیة الكتاب اإللكتروني من قبل الطلبة الدكتوراه :09الجدول رقم  

 متغیر الجنس     ذكـــــر   أنثـــــــى المجموع 
 

 التخصص    
 

 المطالعة البحث العلمي المطالعة البحث العلمي 

 ت % ت % ت % ت % ت %

وسائل تكنولوجیا االعالم  00 %00 02 3.33 01 1.67 02 3.33 05 8.33
 والمجتمع التكرار

20 12 13.3

3 

 علم النفس العیادي 01 1.67 02 3.33 01 1.67 08
 

 علم النفس القیاس 01 1.67 00 00 00 00 02 3.33 03 05

 علم االجتماع التربوي 00 00 02 3.33 00 00 01 1.67 03 05

استراتیجیات االعالم و رھانات  00 00 01 1.67 00 00 03 05 04 6.67
االتصال داخل الفضاءات 

 العمومیة
11.6

7 

 العمل و الصحة العقلیة 01 1.67 00 00 01 1.67 05 8.33 07

األنثروبولوجیا مدرسة  00 00 00 00 00 00 04 6.67 04 6.67
 الدكتوراه

 وسائل االتصال والمجتمع 00 00 02 3.33 00 00 00 00 02 3.33

الفلسفة العملیة والمھارات  00 00 00 00 00 00 02 3.33 02 3.33
 الثقافیة

و تحلیل علم النفس القیاس 00 00 00 00 00 00 02 3.33 02 3.33
 المعطیات

 علم االجتماع األنثروبولوجیا 01 1.67 01 1.67 01 1.67 03 05 06 10

البیانات االسریة والروابط  00 00 01 1.67 00 00 03 05 04 6.67
 االجتماعیة

التحلیل النقدي و وسائل  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 االعالم

 فلسفة الفطر الغربي المعاصر  00 00 03 05 03 05 00 00 06 10

10

0 
60 58% 36 11.6

7% 
07 23.3

3% 
      المجمـــوع 04 6.67 14

من اعداد الطالبة باالعتماد على أداة البحث:       المصدر
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:09تحلیل الجدول رقم  

من خالل نتائج الجدول یتضح أن استعمال طلبة الدكتوراه للكتاب االلكتروني یرجع     

 بالمائة 81.33سببھ إلى انجاز البحوث العلمیة أكثر من المطالعة، حیث بلغت نسبتھم 

أما فیما یخص نسبة المطالعة فھي .  بالمائة للذكور23.33 وإناث بالمائة 58موزعة على 

نسبة ضعیفة جدا بالمقارنة مع نسبة الطلبة الذین یستعملونھ للبحث العلمي، حیث قدرت 

 وقد صرح ھؤالء الطلبة إناث بالمائة 11.67 ذكور بالمائة 6.67موزعة على18.34ب

.أنھم یطالعون الكتاب االلكتروني في العدید من المجاالت بغض النظر عن تخصصھم  
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.استخدام الكتاب اإللكتروني في البحث العلمي: المحور األول  

. أولویة البحث عندالطلبة الدكتوراه بین النسخ الورقیة والنسخة االلكترونیة:10الجدول رقم  

 متغیر الجنس     ذكـــــر أنثـــــــى المجموع 
 

 التخصص    
 

النسخة  
 االلكترونیة

النسخة  النسخة الورقیة
 االلكترونیة

 النسخة الورقیة

 ت % ت % ت % ت % ت %

وسائل تكنولوجیا االعالم  00 00 02 3.33 01 1.67 02 3.33 05 8.33
 والمجتمع التكرار

20 12 11.6

7 

 علم النفس العیادي 01 1.67 02 3.33 02 3.33 07

05 03 00 00 3.33 02 1.67 01 00 00  

 علم االجتماع التربوي 00 00 02 3.33 00 00 01 1.67 03 05

استراتیجیات االعالم و رھانات  01 1.67 00 00 01 1.67 02 3.33 04 6.67
االتصال داخل الفضاءات 

 العمومیة
11.6

7 

 العمل و الصحة العقلیة 00 00 01 1.67 02 3.33 04 6.67 07

األنثروبولوجیا مدرسة  00 00 00 00 01 1.67 03 05 04 6.67
 الدكتوراه

 وسائل االتصال والمجتمع 01 1.67 01 1.67 00 00 00 00 02 3.34

الفلسفة العملیة والمھارات  00 00 00 00 00 00 02 3.33 02 3.33
 الثقافیة

و تحلیل  00 00 00 00 01 1.67 01 1.67 02 2.34

 المعطیات
 علم االجتماع األنثروبولوجیا 00 00 02 3.33 02 3.33 02 3.33 06 9.99

البیانات االسریة والروابط  01 1.67 00 00 01 1.67 02 3.33 04 6.66
 االجتماعیة

00 00

00 

التحلیل النقدي و وسائل  00 00 00 00 00 00 00 00
 االعالم

 فلسفة الفطر الغربي المعاصر 01 1.67 02 3.33 00 00 03 05 06 10

10

0 
60 48.3

3 
29 21.6

7 
13 21.6

7 
 المجمـــوع 05 8.33 13

من اعداد الطالبة باالعتماد على أداة البحث:       المصدر  
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:10تحلیل الجدول رقم  

یوضح الجدول توزیع المبحوثین حسب أولویة البحث عن الكتب االلكترونیة والورقیة     

را ظونالحظ أن أغلبیة الطلبة تقول أنھا تبحث بالدرجة االولى على الكتاب االلكتروني ن

حیث قدرت نسبة ... لتوفر كل شروط البحث عنھ كجھاز الحاسوب وشبكة االنترنیت 

 48.33ذكورو بالمائة 21.67موزعة على   بالمائة70البحث عن الكتاب االلكتروني ب

 فھم إناث بالمائة 21.67 و ذكور بالمائة 8.33موزعة على   بالمائة30، أما إناثبالمائة 

یبحثون عن النسخة الورقیة باعتبارھا كمصدر موثوق أو لضعفھم لطریقة البحث عن 

.الكتاب االلكتروني عبر شبكة االنترنیت  
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.استخدام الكتاب اإللكتروني في البحث العلمي: المحور األول  

.أفضلیة النسخ عند طلبة الدكتوراه في حالة توفر الكتاب االلكتروني والورقي معا :11الجدول رقم  

 متغیر الجنس     ذكـــــر أنثـــــــى المجموع 
 

 التخصص    
 

النسخة  
 االلكترونیة

النسخة  النسخة الورقیة
 االلكترونیة

 النسخة الورقیة

 ت % ت % ت % ت % ت %

وسائل تكنولوجیا االعالم  01 1.67 00 00 01 1.67 02 3.33 05 8.33
 والمجتمع التكرار

 علم النفس العیادي 02 3.33 01 1.67 03 05 06 10 12 20

05 03 00 00 3.22 02 00 00 1.67 01  

 علم االجتماع التربوي 00 00 02 3.33 00 00 01 1.67 03 05

استراتیجیات االعالم و   01 1.67 00 00 01 1.67 02 3.33 04 6.67
رھانات االتصال داخل 

 الفضاءات العمومیة
11.6

7 

 العمل و الصحة العقلیة 00 00 01 1.67 02 3.33 04 6.67 07

األنثروبولوجیا مدرسة  00 00 00 00 02 3.33 02 3.33 04 6.67
 الدكتوراه

 وسائل االتصال والمجتمع 02 3.33 00 00 00 00 00 00 02 3.34

الفلسفة العملیة والمھارات  00 00 00 00 00 00 02 3.33 02 3.33
 الثقافیة

و تحلیل  00 00 00 00 01 1.67 01 1.67 02 3.34

 المعطیات
 علم االجتماع األنثروبولوجیا 00 00 02 3.33 02 3.33 02 3.33 06 9.99

البیانات االسریة والروابط  01 1.67 00 00 01 1.67 02 3.33 04 6.66
 االجتماعیة

000

0 

التحلیل النقدي و وسائل  00 00 00 00 00 00 00 00 00
 االعالم

فلسفة الفطر الغربي  02 3.33 01 1.67 00 00 03 05 06 10
 المعاصر 

100 60 45 27 25 15 13.3
4 

08 16.6

6 
      المجمـــوع 10

من اعداد الطالبة باالعتماد على أداة البحث:       المصدر  
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:11تحلیل الجدول رقم  

یتضح من خالل نتائج الجدول أن نسبة األفضلیة للكتاب االلكتروني والكتاب الورقي     

 بالمائة موزعة 58.34متقاربة، حیث قدرت نسبة الذین یفضلون الكتاب االلكتروني ب 

أما بالنسبة للكتاب .  بالمائة اناث في جمیع التخصصات45 بالمائة ذكور و13.34على

 بالمائة 25 بالمائة للذكور و16.66 موزعة على41.66الورقي فقدرت نسبة األفضلیة ب 

 لإلناث، وھذا ربما راجع إلى عدم االھتمام لنوعیة حامل المعلومة بل امكانیة الحصول 

.علیھا  
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.استخدام الكتاب اإللكتروني في البحث العلمي: المحور األول  

. الكتاب الورقي أكثر من االلكترونيأستخدامیعتمد طلبة الدكتوراه األكبر سنا على  :12الجدول رقم  

 متغیر الجنس             ذكـــــر أنثـــــــى       المجمـوع 
 التخصص                 

 نعم ال    نعم ال  

 ت % ت % ت %  % ت %

وسائل تكنولوجیا االعالم  02 3.33 00 00 01 1.67 02 3.33 05 8.33
 والمجتمع التكرار

 علم النفس العیادي 03 05 00 00 01 1.67 08 13.33 12 20

 علم النفس القیاس 01 1.67 00 00 00 00 02 3.33 03 05

 علم االجتماع التربوي 00 00 02 3.33 00 00 01 1.67 03 05

استراتیجیات االعالم و   00 00 01 1.66 00 00 03 05 04 6.67
رھانات االتصال داخل 

 الفضاءات العمومیة
11.6

7 

 العمل و الصحة العقلیة 01 1.67 00 00 01 1.67 05 8.33 07

األنثروبولوجیا مدرسة  00 00 00 00 00 00 04 6.67 04 6.67
 الدكتوراه

 وسائل االتصال والمجتمع 02 3.33 00 00 00 00 00 00 02 3.33

الفلسفة العملیة والمھارات  00 00 00 00 00 00 02 3.33 02 3.33
 الثقافیة

 علم النفس القیاسو تحلیل  00 00 00 00 00 00 02 3.33 02 3.33
 المعطیات

 علم االجتماع األنثروبولوجیا 01 1.67 01 1.67 01 1.67 03 05 06 10

البیانات االسریة والروابط  00 00 01 1.67 00 00 03 05 04 6.67
 االجتماعیة

التحلیل النقدي و وسائل  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 االعالم

 فلسفة الفطر الغربي المعاصر  01 1.67 02 3.33 03 05 00 00 06 10

      المجمـــوع 11 18.34 07 11.66 32 53.33 10 16.67 60 100

من اعداد الطالبة باالعتماد على أداة البحث:        المصدر  
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:12تحلیل الجدول رقم  

   من خالل الدراسة االحصائیة للجدول یتبین أن طلبة الدكتوراه األكبر سنا یعتمدون على 

استخدام الكتاب الورقي بدرجة كبیرة، ألنھم الیزالون یحملون الوالء لكل ما ھو ورقي 

نظرا لتعودھم علیھ وتعایشھم معھ فترة طویلة بالرغم من بعض السلبیات، ھذا ما صرح بھ 

 18.34 بالمائة بتأیید ھذه الفكرة موزعة على 71.67أفراد العینة، حیث بلغت نسبتھم 

أما بعض المبحوثین یرون .  بالمائة إناث في جمیع التخصصات53.33بالمائة من ذكور و 

العكس ألن طلبة الدكتوراه كبار السن لیست وحدھم من یستخدمون الكتاب الورقي بل ھناك 

 بالمائة 28.34كذلك طلبة الدكتوراه شباب یقرؤون الكتاب الورقي، حیث بلغت نسبتھم 

.بالمائة لإلناث16.67بالمائة للذكور و11.66موزع على   
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.استخدام الكتاب اإللكتروني في البحث العلمي: المحور األول  

لون الستخدام الكتاب االلكتروني أكثر من الورقي يطلبة الدكتوراه الجامعیین الشباب یم:13الجدول رقم  

 متغیر الجنس             ذكـــــر أنثـــــــى       المجمـوع 
 
 

 التخصص
 نعم ال نعم ال 

 ت % ت % ت % ت % ت %

وسائل تكنولوجیا االعالم  01 0.67 01 1.67 02 3.33 01 1.67 05 8.34
 والمجتمع التكرار

20 12 1.67 01 13.3
3 

 علم النفس العیادي 02 3.33 01 1.67 08

 علم النفس القیاس 01 1.67 00 00 02 3.33 00 00 03 05

 علم االجتماع التربوي 00 00 02 3.33 00 00 01 1.67 03 05

استراتیجیات االعالم و رھانات   01 1.67 00 00 02 3.33 01 1.67 04 6.67
االتصال داخل الفضاءات 

 العمومیة
11.6

7 

 العمل و الصحة العقلیة 00 00 01 1.67 04 6.67 02 3.33 07

األنثروبولوجیا مدرسة  00 00 00 00 03 05 01 1.67 04 6.67
 الدكتوراه

 وسائل االتصال والمجتمع 02 3.33 00 00 00 00 00 00 02 3.33

الفلسفة العملیة والمھارات  00 00 00 00 00 00 02 3.33 02 3.33
 الثقافیة

و تحلیل  00 00 00 00 01 1.67 01 1.67 02 3.33

 المعطیات
 علم االجتماع األنثروبولوجیا 02 3.33 00 00 04 6.67 00 00 06 9.99

البیانات االسریة والروابط  01 1.67 00 00 02 3.33 01 1.67 04 6.66
 االجتماعیة

 التحلیل النقدي و وسائل االعالم 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 فلسفة الفطر الغربي المعاصر  02 3.33 01 1.67 02 3.33 01 1.67 60 10

 المجمـــوع 10 20 06 10 30 50 12 20 60 100

 

من اعداد الطالبة باالعتماد على أداة البحث:       المصدر  
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:13تحلیل الجدول رقم  

    من خالل الجدول یتبین أن آراء أفراد العینة حول میل طلبة الدكتوراه الشباب إلى 

 بالمائة من الطلبة موزعین على 70الكتاب االلكتروني أكثر من الكتاب الورقي الحظنا أن 

 بالمائة اناث یؤیدون ھذه الفكرة، ألن الشباب دائما یتجھون نحو كل 50 بالمائة ذكور و 20

.               ما ھو جدید و متاح في عصر الیوم و خاصة فیما یتعلق بمجاالت التكنولوجیا

بالمائة إناث 20بالمائة ذكور و 10بالمائة موزعین على 30یرى بعض المبحوثین بنسبة 

أن طلبة الدكتوراه الشباب كغیرھم من الباحثین یعتمدون على الكتاب اإللكتروني بھدف 

.البحث ولیس بھدف مواكبة تطورات العصر فقط  
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:استنتاج المحور األول  

   تصب أسئلة المحور األول في اطار استخدامات الكتاب االلكتروني في البحث العلمي    

 ومدى تأثیره على أفراد الدراسة، حیث أفادت ھذه النتائج حسب تحلیل الجداول ووفقا 

إلجابات أفراد العینة أنھم یعتمدون على استخدام الكتاب اإللكتروني في إنجاز بحوثھم 

العلمیة، والدلیل على ذلك إعطائھما ألولویة في البحث للكتاب اإللكتروني من خالل الجدول 

ومیل الطلبة الشباب إلى استخدامھ أكثر من الورقي كما ھو مبین في الجدول 10رقم

 أما من ناحیة أخرى نالحظأنھ في حالة توفر كال الكتابین یتم استخدامھما معا       13.رقم

وھذا راجع ربما للتأكد من مصداقیة الكتاب اإللكتروني لدى بعض أفراد العینة، كما أن 

الكتاب الورقي ال زال یحمل نوعا من االھتمام  لدى الطلبة بوجھ عام وطلبة الدكتوراه 

، خاصة األكبر سنا وذلك نظرا 12و11بوجھ خاص وذلك یظھر من خالل الجدول رقم 

لتعودھم علیھ من ناحیة وشعورھم بالراحة أثناء القراءة من ناحیة أخرى وھو أیضا یناسب 

.المرحلة العمریة لھذا النوع من الطلبة  
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. دوافع استخدام الكتاب اإللكترونیمن قبل الطلبة الدكتوراه: المحور الثاني  

.طرق الحصول على الكتاب االلكتروني: 14الجدول رقم  

 متغیر الجنس        ذكـــــر أنثـــــــى       المجموع 
 

 الشراء   التحمیل األصدقاء الشراء   التحمیل األصدقاء  التخصص

 ت % ت % ت % ت %  % ت % ت   %

8.3

3 

05 00 00 3.3

3 

02 1.6

7 
01 1.6

7 1 
1.6

7 

وسائل تكنولوجیا االعالم  00 00 01
 والمجتمع التكرار

20 12 05 03 6.6

7 

04 3.3
3 

02 
3.3
3 

2 
1.6

7 
 علم النفس العیادي 00 00 01

05 03 00 00 3.3

3 

02 00 00 
0 0 

1.6

7 
01 00 00  

05 03 1.6

7 

1 00 00 00 00 
3.3
3 

2 
 علم االجتماع التربوي 00 00 00 00

6.6

7 

04 00 00 05 03 00 00 
0 0 

1.6

7 
استراتیجیات االعالم   00 00 01

ورھانات االتصال داخل 
 الفضاءات العمومیة

11.

67 

07 8.3

3 

5 1.6

7 

01 00 00 
0 0 

1.6

6 
 العمل و الصحة العقلیة 00 00 01

6.6

6 

04 3.3

3 

02 3.3

3 

02 00 00 
0 0 

األنثروبولوجیا مدرسة  00 00 00 00
 الدكتوراه

3.3

3 

02 00 00 00 00 00 00 1.6

7 1 
1.6

6 
 وسائل االتصال والمجتمع 00 00 01

3.3

3 

02 1.6

7 

01 1.6

7 

01 00 00 
0 0 

الفلسفة العملیة والمھارات  00 00 00 00
 الثقافیة

3.3

3 

02 00 00 3.3

3 

02 00 00 
0 0 

و  00 00 00 00

 تحلیل المعطیات

10 06 3.3

3 

02 3.3

3 

02 00 00 
0 0 

00 00 3.3
3 

 علم االجتماع األنثروبولوجیا 02

6.6

7 

04 1.6

7 

01 3.3

3 

02 00 00 
0 0 

1.6

7 
البیانات االسریة والروابط  00 00 01

 االجتماعیة

00 00 00 00 00 00 00 00 
التحلیل النقدي و وسائل  00 00 00 00 0 0

 االعالم
10 06 00 00 3.3

3 

03 00 00 
0 0 

3.3
3 

02 1.6

7 
 فلسفة الفكر الغربي المعاصر  01

10

0 
      المجمـــوع 03 05 09 15 06 10 03 05 24 40 15 25 60

.من اعداد الطالبة باالعتماد على أداة البحث:المصدر  



 الفصل الثالث                                     واقع استخدام الكتاب االلكتروني بكلیة العلوم االجتماعیة 

 

~ 108 ~ 

 

 :14الجدول رقم تحلیل

یتضح من الجدول أعاله أن توزیع أفراد العینة حسب طریقة الحصول على الكتاب     

بالمائة ذكور 15  علىةبالمائة من المبحوثین موزع 55  نسبةاإللكتروني تختلف بحیث أن

 بالمائة إناث یتحصلون على الكتاب اإللكتروني عن طریق التحمیل المجاني من خالل 40و

 علیھ من طرف التبادل یتحصلبالمائة 35نسبة و.  وذلك لسھولة تحمیلھ منھااالنترنتشبكة 

 بالمائة إناث وھذا یعود لعدم معرفتھم 25 بالمائة ذكور و10مع الزمالء موزعین على 

طرق البحث الصحیحة، وأما نسبة الشراء فھي قلیلة بالمقارنة مع النسب األخرى حیث 

     بالمائة إناث 05 بالمائة ذكور و 05 بالمائة من المبحوثین موزعین على 10قدرت ب

  وربما ھذا راجع إلى ارتفاع أسعار الكتاب اإللكتروني أوال، وعدم معرفتھم طرق الشراء 

.واالشتراك مع المكتبات اإللكترونیة ثانیا
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. دوافع استخدام الكتاب اإللكترونیمن قبل الطلبة الدكتوراه: المحور الثاني  

.تشترك مع أحد المكتبات االلكترونیة :15الجدول رقم  

 متغیر الجنس             ذكـــــر أنثـــــــى       المجمـوع 
 التخصص                 

 نعم ال نعم ال  

 ت % ت % ت %  % ت %

وسائل تكنولوجیا االعالم  02 3.33 00 00 00 00 03 05 05 8.33
 والمجتمع التكرار

20 12 11.6

7 

 علم النفس العیادي 03 05 00 00 02 3.33 07

05 03 3.33 02 00 00 1.67 01 00 00  

 علم االجتماع التربوي 00 00 02 3.33 00 00 01 1.67 03 05

استراتیجیات االعالم و رھانات   00 00 01 1.67 00 00 03 05 04 6.67
االتصال داخل الفضاءات 

 العمومیة
11.6

7 

 العمل و الصحة العقلیة 00 00 01 1.67 00 00 06 10 07

 األنثروبولوجیا مدرسة الدكتوراه 00 00 00 00 00 00 04 6.67 04 6.67

 وسائل االتصال والمجتمع 00 00 02 3.33 00 00 02 3.33 02 3.33

الفلسفة العملیة والمھارات  00 00 00 00 00 00 02 3.33 02 3.33
 الثقافیة

و تحلیل  00 00 00 00 00 00 03 05 02 3.33

 المعطیات
 علم االجتماع األنثروبولوجیا 00 00 02 3.33 01 1.67 03 05 06 10

البیانات االسریة والروابط  00 00 01 1.67 00 00 00 00 04 6.67
 االجتماعیة

 التحلیل النقدي و وسائل االعالم 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 فلسفة الفطر الغربي المعاصر  00 00 03 05 00 00 03 05 06 10

100 60 65 39 05 03 21.6

7 
      المجمـــوع 05 8.33 13

.من اعداد الطالبة باالعتماد على أداة البحث:       المصدر
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:15الجدول رقم تحلیل  

    حسب ما جاءت بھ نتائج الجدول أن أفراد العینة یشتركون في المكتبات االلكترونیة 

 بالمائة إناث، أما نسبة 05 بالمائة ذكور و08.33بالمائة موزعة على 13.33بنسبة

 بالمائة إناث ال یشركون فیھا وھذا 65 بالمائة ذكور و21.67 بالمائة موزعة على86.67

راجع إلى كون الھیئات المسیرة لھا تطلب الدفع بالعملة الصعبة عن طریق السبل الرقمیة   

. أو وضعھا لشروط كبیرة تفوق إمكانیات الطلبة   
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.دوافع استخدام الكتاب اإللكترونیمن قبل الطلبة الدكتوراه: المحور الثاني  

.تلجأ الستخدام الكتاب اإللكتروني في حالة تعذر الوصول إلى المؤلف ورقیا :16الجدول رقم  

          ذكـــــر أنثـــــــى       المجمـوع 
 متغیر الجنس    
 

 التخصص
 

 نعم ال نعم ال 

 ت % ت % ت %  % ت %

8.33 05 00 00 05 03 00 00 3.33  02 وسائل تكنولوجیا االعالم  
 والمجتمع التكرار

 علم النفس العیادي 03 05 00 00 09 15 00 00 12 20

 علم النفسالقیاس 01 1.67 00 00 02 3.33 00 00 03 05

 علم االجتماع التربوي 00 00 02 3.33 01 1.67 00 00 03 05

       استراتیجیات االعالم   01 1.67 00 00 03 05 00 00 04 6.67
رھانات االتصال داخل و

 الفضاءات العمومیة
11.6

7 

 العمل و الصحة العقلیة 01 1.67 00 00 06 10 00 00 07

األنثروبولوجیا مدرسة  00 00 00 00 04 6.67 00 00 04 6.67
 الدكتوراه

 وسائل االتصال والمجتمع 02 3.33 00 00 00 00 00 00 02 3.33

الفلسفة العملیة والمھارات  00 00 00 00 00 00 02 3.33 02 3.33
 الثقافیة

علم النفس القیاس و  00 00 00 00 02 3.33 00 00 02 3.33
 تحلیاللمعطیات

 علم االجتماع األنثروبولوجیا 02 3.33 00 00 04 6.67 00 00 06 10

البیانات االسریة والروابط  01 1.67 00 00 03 05 00 00 04 6.67
 االجتماعیة

 التحلیل النقدي و وسائل االعالم 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 فلسفة الفطر الغربي المعاصر  03 05 00 00 03 05 00 00 06 10

100 60 3.33 02 66.6

7 
40 3.33 02 26.6

7 
      المجمـــوع 16

.من اعداد الطالبة باالعتماد على أداة البحث:        المصدر  
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:16الجدول رقم تحلیل  

     من خالل الجدول الذي یبین ما إذا كان طلبة الدكتوراه یلجؤون الستخدام الكتاب 

 بالمائة 93.34االلكتروني في حالة تعذر الوصول إلى الكتاب ورقیا نالحظ أنھ نسبة 

 بالمائة اناث یلجؤون الستعمالھ، ألنھ ال خیار 66.67 بالمائة ذكور و62.67موزعة على

 بالمائة اناث ال یتجھون 3.33 بالمائة ذكور و3.33  بالمائة على 6.66بینما نسبة . أمامھم

.إلیھ  
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.دوافع استخدام الكتاب اإللكترونیمن قبل الطلبة الدكتوراه: المحور الثاني  

.كیفیة قراءة الكتاب االلكتروني من طرفالطلبة الدكتوراه :17الجدول رقم  

 متغیر الجنس        ذكـــــر أنثـــــــى       المجموع 
 

بعد طبع النص   التخصص
 الرقمي

الھاتف 
 الذكي

بعد طبع النص  من الحاسوب
 الرقمي

 من الحاسوب الھاتف الذكي

 ت % ت % ت % ت %  % ت % ت   %

8.3

3 

05 00 00 3.3

3 

02 1.6

7 
01 00 00 1.67 01 1.6

7 
وسائل تكنولوجیا  01

االعالم والمجتمع 
 التكرار

20 12 00 00 05 03 10 06 00 00 1.67 01 3.3
3 

 علم النفس العیادي 02

05 03 00 00 3.3

3 

02 00 00 00 00 00 00 1.6

7 
 علم النفس القیاس 01

05 03 00 00 00 00 1.6

7 
01 3.3

3 
 علم االجتماع التربوي 00 00 00 00 02

6.6

7 

04 00 00 05 03 00 00 00 00 00 00 1.6

7 
استراتیجیات االعالم   01

ورھانات االتصال 
داخل الفضاءات 

 العمومیة
11.

67 

07 00 00 1.6

7 

01 8.3
3 

 العمل و الصحة العقلیة 00 00 01 1.67 00 00 05

6.6

7 

04 3.3

3 

02 3.3

3 

األنثروبولوجیا مدرسة  00 00 00 00 00 00 00 00 02
 الدكتوراه

3.3

3 

02 00 00 00 00 00 00 00 00 1.67 01 1.6

7 
وسائل االتصال  01

 والمجتمع

3.3

3 

02 00 00 1.6

7 

01 1.6

7 
الفلسفة العملیة  00 00 00 00 00 00 01

 والمھارات الثقافیة

3.3

3 

02 00 00 8.3

3 

و علم النفس القیاس 00 00 00 00 00 00 00 00 02
 تحلیل المعطیات

10 06 00 00 05 03 1.6

7 
01 00 00 00 00 3.3

3 
علم االجتماع  02

 األنثروبولوجیا
6.6

7 

04 00 00 00 00 05 03 00 00 00 00 1.6

7 
البیانات االسریة  01

 والروابط االجتماعیة

التحلیل النقدي و  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 وسائل االعالم

10 06 00 00 00 00 05 03 00 00 3.33 02 1.6

7 
فلسفة الفكر الغربي  01

 المعاصر 
 60 3.3

3 
02 31.

66 
19 35 21 3.3

3 
02 10 06 16.

67 
      المجمـــوع 10

من اعداد الطالبة باالعتماد على أداة البحث:        المصدر  
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   :17الجدول رقم تحلیل

     یتبین من خالل الجدول نتائج كیفیة قراءة الكتاب االلكتروني عند الطلبة الدكتوراه،حیث 

 بالمائة الذین أفادوا بقراءتھم لھ من خالل جھاز الحاسوب في مختلف 51.67بلغت نسبة

 بالمائة إناث، وھذا نظرا المتالكھم 35بالمائة ذكور و16.67التخصصات موزعة على 

الحاسوب المحمول أو المكتبي الخاص بھم وال یحتاجون لطباعة الكتاب، كما أن الھواتف 

 41.66الذكیة تلعب دورا كبیرا في تشجیع القراءة من خاللھ و قد بلغت نسبة استخدامھ

 بالمائة موزعة 6.66أما .   بالمائة اناث31.66بالمائة ذكور و 10بالمائة موزعة على 

بالتساوي بین الذكور واالناث فھم یرجحون عملیة الطباعة ألنھا تعطیھم نوعا من الثقة في 

.المصدر و الشكل األكثر الذي یمنحھم الحریةفي االطالع على النص والتعامل معھ  
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.دوافع استخدام الكتاب اإللكترونیمن قبل الطلبة الدكتوراه: المحور الثاني  

     للتأكد من دوافع استخدام الكتاب االلكتروني لدى أفراد عینة البحث للتعبیر بأكثر حریة 

عن رأیھم قمنا بوضع سؤال مفتوح والتعرف على األسباب الحقیقیة الستخدامھ لنالحظ أثناء 

تفریغنا لالستمارات أن آرائھم قد انقسمت على اتجاھین، فمنھم من یرى أن الكتاب 

االلكتروني  یوفر مزایا عدیدة تجعلھ أكثر استخداما من قبل الباحثین دون التفكیر في 

سلبیاتھ التي قد تؤثر علیھم، ومنھم من یرى أن استخدام الكتاب االلكتروني ما ھو إال 

.غریزة في نفس الطالب تدفعھ الستعمالھ ومواكبة متطلبات العصر فقط  
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.دوافع استخدام الكتاب اإللكترونیمن قبل الطلبة الدكتوراه: المحور الثاني  

.یتقبل األساتذة الكتاب اإللكتروني كمرجع علمي :18الجدول رقم  

 متغیر الجنس             ذكـــــر أنثـــــــى       المجمـوع 
 التخصص                 

 
 نعم ال    نعم ال 

 ت % ت % ت %  % ت %

وسائل تكنولوجیا االعالم  02 3.33 00 00 03 05 00 00 05 8.33
 والمجتمع التكرار

 علم النفس العیادي 03 05 00 00 09 15 00 00 12 20

 علم النفس القیاس 01 1.67 00 00 02 3.33 00 00 03 05

 علم االجتماع التربوي 00 00 02 3.33 01 1.67 00 00 03 05

استراتیجیات االعالم ورھانات   01 1.67 00 00 03 05 00 00 04 6.67
االتصال داخل الفضاءات 

 العمومیة
 العمل والصحة العقلیة 01 1.67 00 00 06 10 00 00 07 11.67

األنثروبولوجیا مدرسة  00 00 00 00 04 6.67 00 00 04 6.67
 الدكتوراه

 وسائل االتصال والمجتمع 02 3.33 00 00 00 00 00 00 02 3.33

الفلسفة العملیة والمھارات  00 00 00 00 01 1.67 01 1.67 02 3.33
 الثقافیة

علم النفس القیاسو تحلیل  00 00 00 00 00 00 02 3.33 02 3.33
 المعطیات

 علم االجتماع األنثروبولوجیا 02 3.33 00 00 04 6.66 00 00 06 10

البیانات االسریة والروابط  01 1.67 00 00 03 05 00 00 04 6.67
 االجتماعیة

 التحلیل النقدي و وسائل االعالم 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 فلسفة الفطر الغربي المعاصر  03 05 00 00 03 05 00 00 06 10

100 60 05 03 65 39 3.33 02 26.6

7 
      المجمـــوع 16

من اعداد الطالبة باالعتماد على أداة البحث: المصدر  
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:18الجدول رقم تحلیل  

    یوضح الجدول توزیع المبحوثین حسب رأیھم في تقبل األستاذ الجامعي الكتاب 

االلكتروني كمصدر یعتمد علیھ في البحوث العلمیة، فقدرت نسبة قبولھ في البحث العلمي 

 بالمائة إناث، أما نسبة 65 بالمائة ذكور و 26.67 بالمائة موزعة على91.67بنسبة

 بالمائة اناث صرحوا أنھم ال یتقبلونھ 05 بالمائة ذكور و 3.33 بالمائة موزعة على8.33

.كمرجع وال یضاف إلى القائمة البیبلیوغرافیة  
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:استنتاج المحور الثاني  

نستنتج من خالل اإلجابة على أسئلة المحور الثاني التي تھدف إلى معرفة الدوافع     

الحقیقیة الستخدام الكتاب االلكتروني لدى طلبة الدكتوراه، وقد تبین من خاللھا أن أسباب 

استخدامھ راجع إلى عدم إمكانیة الحصول على الكتاب الورقي في الوقت الناسب ووجود 

، وذلك من خالل سھولة 16الكتاب االلكتروني كبدیل مناسب لھ ،كما تبین من الجدول رقم 

الحصول علیھ عن طریق تحمیلھ من خالل شبكة االنترنیت أو تبادلھ بین األصدقاء حسب 

، وضف إلى ذلك اكتساب الكتاب االلكتروني مكانة لدى 14ما جاء في الجدول رقم 

. األساتذة الجامعیین واعتباره مرجع علمي  
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.القراءة التقلیدیة والقراءة االلكترونیة عند طلبة الدكتوراه: المحور الثالث  

: وجھة نظر طلبة الدكتوراه للقراءة التقلیدیة في العصر الرقمي -   

     یرى طلبة الدكتوراه أن القراءة التقلیدیة في عصر الیوم الرقمي أصبحت تتراجع مما 

كانت علیة في السابق، حیث بدأ بعض الطلبة یعتمدون على وسائل اإللكترونیة بدال من 

المواد الورقیة، وخاصة أن ھذا العصر یتمیز بالسرعة وانتشار الھائل للمعلومات وآنیتھا 

.مما یدفع الطلبة على االنجراف حول ھذه المعلومات المتوفرة بالشكل الرقمي  
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.القراءة التقلیدیة والقراءة االلكترونیة عند طلبة الدكتوراه: المحور الثالث  

.إمكانیة االستغناء عن القراءة التقلیدیة: 19الجدول رقم  

 متغیر الجنس             ذكـــــر أنثـــــــى       المجمـوع 
 التخصص                 

 
 نعم ال    نعم ال 

 ت % ت % ت %  % ت %

وسائل تكنولوجیا االعالم  00 00 02 3.33 00 00 03 00 05 8.33
 والمجتمع التكرار

 علم النفس العیادي 00 00 03 05 00 00 09 15 12 20

 علم النفس القیاس 00 00 01 1.67 00 00 02 3.33 03 05

 علم االجتماع التربوي 00 00 02 3.33 00 00 01 1.67 03 05

استراتیجیات االعالم ورھانات   00 00 01 1.67 00 00 03 05 04 6.67
االتصال داخل الفضاءات 

 العمومیة
 العمل والصحة العقلیة 00 00 01 1.67 00 00 06 00 07 11.67

األنثروبولوجیا مدرسة  00 00 00 00 00 00 04 6.67 04 6.67
 الدكتوراه

 وسائل االتصال والمجتمع 00 00 02 3.33 00 00 00 00 02 3.33

الفلسفة العملیة والمھارات  00 00 00 00 00 00 02 3.33 02 3.33
 الثقافیة

علم النفس القیاس و تحلیل  00 00 00 00 00 00 02 3.33 02 3.33
 المعطیات 

 علم االجتماع األنثروبولوجیا 00 00 02 3.33 00 00 04 6.67 06 10

البیانات االسریة والروابط  00 00 01 1.67 00 00 03 05 04 6.67
 االجتماعیة

 التحلیل النقدي و وسائل االعالم 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 فلسفة الفطر الغربي المعاصر  00 00 03 05 00 00 03 05 06 10

      المجمـــوع 00 00 18 30 00 00 42 70 60 100

 

من اعداد الطالبة باالعتماد على أداة البحث: المصدر  
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:19تحلیل الجدول رقم  

 طالب صرحوا بعدم 60    من خالل نتائج الجدول یتضح أن أفراد العینة الذین بلغ عددھم 

 30 بالمائة موزعة على 100امكانیة االستغناء عن الكتاب الورقي، حیث قدرت نسبتھم 

 بالمائة إناث، وذلك باعتبار أن الكتاب الورقي الیزال یحمل مكانة لدى 70بالمائة ذكور و 

.  أفراد العینة  
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.القراءة التقلیدیة والقراءة االلكترونیة عند طلبة الدكتوراه: المحور الثالث  

. تمارس القراءة في شكلھا الرقمي:20الجدول رقم  

 متغیر الجنس             ذكـــــر أنثـــــــى       المجمـوع 
 التخصص                 

 
 نعم ال    نعم ال 

 ت % ت % ت %  % ت %

وسائل تكنولوجیا االعالم  00 00 02 3.33 00 00 03 00 05 8.33
 والمجتمع التكرار

 علم النفس العیادي 00 00 03 05 00 00 09 15 12 20

 علم النفس القیاس 00 00 01 1.67 00 00 02 3.33 03 05

 علم االجتماع التربوي 00 00 02 3.33 00 00 01 1.67 03 05

استراتیجیات االعالم ورھانات   00 00 01 1.67 00 00 03 05 04 6.67
االتصال داخل الفضاءات 

 العمومیة
 العمل والصحة العقلیة 00 00 01 1.67 00 00 06 00 07 11.67

األنثروبولوجیا مدرسة  00 00 00 00 00 00 04 6.67 04 6.67
 الدكتوراه

 وسائل االتصال والمجتمع 00 00 02 3.33 00 00 00 00 02 3.33

الفلسفة العملیة والمھارات  00 00 00 00 00 00 02 3.33 02 3.33
 الثقافیة

علم النفس القیاس و تحلیل  00 00 00 00 00 00 02 3.33 02 3.33
 المعطیات 

 علم االجتماع األنثروبولوجیا 00 00 02 3.33 00 00 04 6.67 06 10

البیانات االسریة والروابط  00 00 01 1.67 00 00 03 05 04 6.67
 االجتماعیة

 التحلیل النقدي و وسائل االعالم 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 فلسفة الفطر الغربي المعاصر  00 00 03 05 00 00 03 05 06 10

      المجمـــوع 00 00 18 30 00 00 42 70 60 100

 

من اعداد الطالبة باالعتماد على أداة البحث: المصدر  
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:20تحلیل الجدول رقم  

   من خالل مالحظتنا لنتائج الجدول یتبین أن طلبة الدكتوراه یمارسون القراءة بالشكل 

 بالمائة 70 بالمائة ذكور و 30 بالمائة موزعة على 100االلكتروني، حیث بلغت نسبتھم 

إناث، وھذا راجع لتوفر االمكانیات الالزمة لممارستھا ومعرفتھم بكیفیة استخدام الوسائل 

.   اإللكترونیة التي تساعد على القراءة  
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.القراءة التقلیدیة والقراءة االلكترونیة عند طلبة الدكتوراه: المحور الثالث  

.تساھم التكنولوجیا الرقمیة في تراجع نسبة القراءة الورقیة: 21الجدول رقم  

 متغیر الجنس             ذكـــــر أنثـــــــى       المجمـوع 
 التخصص                 

 
 نعم ال    نعم ال 

 ت % ت % ت %  % ت %

8.33 05 00 00 05 03 3.33 
 

وسائل تكنولوجیا االعالم  00 00 02
 والمجتمع التكرار

 علم النفس العیادي 02 3.33 01 1.67 07 11.67 02 3.33 12 20

 علم النفس القیاس 01 1.67 00 00 02 3.33 00 00 03 05

 علم االجتماع التربوي 02 3.33 00 00 01 1.67 00 00 03 05

استراتیجیات االعالم         01 1.67 00 00 03 05 00 00 04 6.67
ورھانات االتصال داخل 

 الفضاءات العمومیة
 العمل والصحة العقلیة 01 1.67 00 00 06 10 00 00 07 11.67

األنثروبولوجیا مدرسة  00 00 00 00 04 6.67 00 00 04 6.67
 الدكتوراه

 وسائل االتصال والمجتمع 01 1.67 01 1.67 00 00 00 00 02 3.33

الفلسفة العملیة والمھارات  00 00 00 00 02 3.33 00 00 02 3.33
 الثقافیة

علم النفس القیاس و تحلیل  00 00 00 00 02 3.33 00 00 02 3.33
 المعطیات 

 علم االجتماع األنثروبولوجیا 02 3.33 00 00 03 05 01 1.67 06 10

البیانات االسریة والروابط  01 1.67 00 00 03 05 00 00 04 6.67
 االجتماعیة

 التحلیل النقدي و وسائل االعالم 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 فلسفة الفطر الغربي المعاصر  03 05 00 00 03 05 00 00 06 10

100 60 05 03 65 39 6.67 04 23.3
3 

      المجمـــوع 14

 

.من اعداد الطالبة باالعتماد على أداة البحث: المصدر  
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:21تحلیل الجدول رقم  

    یتضح من خالل الجدول أن تكنولوجیة الرقمیة تساھم في تراجع نسبة القراءة التقلیدیة 

 بالمائة ذكور 23.33 بالمائة موزعة على 88.33بشكل كبیر، حیث قدرة نسبة التراجع ب 

. بالمائة اناث، وذلك راجع إلى انتشار العدید من الوسائل االلكترونیة وتطورھا الدائم65و 

 بالمائة إناث یعتقدون أن 05 بالمائة ذكور و 6.67 بالمائة موزعةعلى 11.67أما نسبة 

التكنولوجیة الرقمیة لیست وحدھا التي تجعل القراءة التقلیدیة في تراجع، بل ھناك أسباب 

.أخرى والتي تتمثل في تراجع المقروئیة ككل  
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.القراءة التقلیدیة والقراءة االلكترونیة عند طلبة الدكتوراه: المحور الثالث  

.یواجھ طلبة الدكتوراه صعوبات أثناء ممارسة القراءة الرقمیة: 22مالجدول رق  

 متغیر الجنس             ذكـــــر أنثـــــــى       المجمـوع 
 التخصص                 

 
 نعم ال    نعم ال 

 ت % ت % ت %  % ت %

وسائل تكنولوجیا االعالم  00 00 02 3.33 00 00 03 05 05 8.33
 والمجتمع التكرار

 علم النفس العیادي 00 00 03 05 03 05 06 10 12 20

 علم النفس القیاس 00 00 01 1.67 00 00 02 3.33 03 05

 علم االجتماع التربوي 00 00 02 3.33 00 00 01 1.67 03 05

استراتیجیات االعالم         00 00 01 1.67 00 00 03 03 04 6.67
ورھانات االتصال داخل 

 الفضاءات العمومیة
 العمل والصحة العقلیة 00 00 01 1.67 03 05 03 05 07 11.67

األنثروبولوجیا مدرسة  00 00 00 00 00 00 04 6.67 04 6.67
 الدكتوراه

 وسائل االتصال والمجتمع 00 00 02 3.33 00 00 00 00 02 3.33

الفلسفة العملیة والمھارات  00 00 00 00 00 00 02 3.33 02 3.33
 الثقافیة

علم النفس القیاس و تحلیل  00 00 00 00 00 00 02 3.33 02 3.33
 المعطیات 

 علم االجتماع األنثروبولوجیا 00 00 02 3.33 00 00 04 6.67 06 10

البیانات االسریة والروابط  00 00 01 1.67 00 00 03 05 04 6.67
 االجتماعیة

 التحلیل النقدي و وسائل االعالم 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 فلسفة الفطر الغربي المعاصر  02 3.33 01 1.67 00 00 03 05 06 10

100 60 60 36 10 06 26.6

7 
      المجمـــوع 02 3.33 16

 

من اعداد الطالبة باالعتماد على أداة البحث: المصدر  
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:22تحلیل الجدول رقم  

     من خالل الدراسة االحصائیة للجدول ینضح أن طلبة الدكتوراه ال یواجھون مشكلة 

 26.67 بالمائة موزعة على 86.67أثناء قراءة الكتب االلكترونیة، حیث قدرة نسبتھم ب 

بالمائة اناث، وربما ھذا راجع للوسیلة التي یتم القراء تھ من خالل        60بالمائة ذكور و

 بالمائة 13.33وخاصة الحاسب، أما فیما یخص نسبة الذین یواجھون صعوبات فقد بلغت 

 بالمائة اناث، وھذا نظرا للمشاكل الصحیة كضعف 10 بالمائة ذكور و 3.33موزعة على 

. وغیرھا...البصر  
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.القراءة التقلیدیة و القراءة االلكترونیة عند طلبة الدكتوراه: المحور الثالث  

آراء طلبة الدكتوراه بالنسبة العوامل التي تساعد في إقبال الطلبة الجامعیین على    -
.  القراءة الرقمیة  

    لمعرفة آراء طلبة الدكتوراه العوامل التي تساھم في زیادة اقبال على القراءة الرقمیة تم 

إدراج ھذا السؤال المفتوح حول ھذه الفكرة، وقد صرحوا أن من بین العوامل التي تساھم 

في االقبال على القراءة الرقمیة ھي توفر الوسائل االلكترونیة التي تسھل عملیة القراءة     

وضف إلى ذلك الوضعیة الجسدیة المختلفة التي تتیحھا أثناء القراءة وإمكانیة االطالع    

. على النص والصورة ة الصوت معا، كما أنھا تتنوع في المحتوى الرقمي  
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:استنتاج المحور الثالث  

   نستنتج من أسئلة المحور الثالث التي تھدف إلى معرفة نسبة تراجع مقروئیة الكتاب 

الورقي لدى طلبة الدكتوراه أن القراءة التقلیدیة أصبحت تواجھ مشكلة كبیرة في ظل انتشار 

القراءة الرقمیة، وذلك من خالل االنتشار الواسع للوسائل اإللكترونیة، حیث أصبح الطلبة 

-  القراءة التقلیدیة - أكثر اھتماما بالقراءة الرقمیة مثل ما كانوا مھتمین بھا في النوع األول 

 و آراء طلبة الدكتوراه في العوامل التي تساھم في 21 و20ویتضح ذلك من الجداول رقم

وبالرغم من بعض الصعوبات التي یواجھھا أثناء القراءة إال أنھم . انتشار القراءة الرقمیة

یعملون  جاھدا لتخطي ھذه الحواجز وھذا یتبین من النسبة المنخفضة للصعوبات في 

.22الجدول رقم   

ولكن بالرغم من ھذه التغیرات في شكل القراءة إال أن أفراد العینة صرحوا بعدم امكانیة 

االستغناء عن الكتاب الورقي ألن المجتمعات العلمیة دائما تتوفر على من یھتمون بھ حتى 

.ولو كانت بنسبة قلیلة  
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:استنتاج عام لنتائج االستمارة  

    من خالل تفریغ معطیات االستمارة التي تم توزیعھا على المبحوثین الذین بلغ عددھم 

 فردا وتحلیل البیانات الجداول المتحصل علیھا التي أفرزت كل منھا نسبا معینة لھا 60

: عالقة بالمحاور الثالثة والتي تتمثل في  

.استخدام الكتاب االلكتروني في البحث العلمي من طرف طلبة الدكتوراه: المحور األول  

.دوافع استخدام الكتاب االلكتروني من قبل طلبة الدكتوراه: المحور الثاني  

.   القراءة التقلیدیة والقراءة الرقمیة: المحور الثالث  

 تستنتج عدة نتائج یدعمھا االطار النظري حول استخدامات الكتاب االلكتروني كوسیلة 

جدیدة وحدیثة في المجتمع العلمي، فمن خالل یظھر االقبال الواسع على استخدام الكتاب 

اإللكتروني في البحث العلمي وھذا راجع إلى إمكانیة التحكم واتقان استعمال الحاسوب 

وسھولة البحث عن طریق شبكة االنترنیت، األمر الذي یزید من كثرة استغاللھ وتحمیل 

أكبر عدد ممكن لھا بواسطة شریحة تخزینیة بحجم صغیر أو بواسطة األقراص المدمجة   

.أو الحاسب الشخصي بنفسھ وبالتالي تحمیل مكتبة الكترونیة كاملة  

كما أن عدم امكانیة الوصول إلى الكتاب بالشكل الورقي یعد السبب الرئیس في توجھ الطلبة 

إلى الشكل الرقمي الذي حل مشكلة الحصول على المعلومات واستغاللھا في الوقت 

وضف إلى ذلك تقبل ھیئة التدریس الكتاب االلكتروني كغیره من المراجع . المناسب

.والمصادر العلمیة  في البحث العلمي  

ومن خالل ھذه األسباب التي توضح دوافع استخدام الكتاب االلكتروني یتضح أن القراءة 

التقلیدیة تواجھ مشكلة كبیرة في عصر الیوم، حیث نالحظ تراجع كبیر في نسبة القراءة 

التقلیدیة ؛ وقد أصبح طلبة  الدكتوراه یھتمون بالقراءة الرقمیة بمختلف أشكالھا، ولكن 

بالرغم من ھذه التحوالت الرقمیة إال أن أفراد العینة أفادوا أنھم ال یمكنھم في أي حال من 

األحوال االستغناء عن الكتاب الورقي وأنھ ال یمكن تحت أي ظرف من الظروف أن یفقد 

.مكانتھ العلمیة أو زوالھ في یوم من األیام  
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: التحقق مــن الفرضیـــات1-3  

    إن نتائج دراستنا تحقق على صحة فرضیاتنا، بحیث استنتجنا من نتائج المحور األول 

الذي جاء بعنوان استخدام الكتاب االلكتروني في البحث العلمي أن طلبة الدكتوراه بكلیة 

العلوم االجتماعیة یعتمدون على استخدام الكتاب االلكتروني في البحث العلمي وبالتالي تم 

:التحقق من الفرضیة األولى التي جاءت على النحو التالي  

.یعتمد طلبة الدكتوراه على الكتاب االلكتروني بدرجة كبیرة في عملیة االنتاج الفكري-   

أما بالنسبة لنتائج المحور الثاني التي تترجم دوافع استخدام الكتاب االلكتروني لدى طلبة 

الدكتوراه فقد دلت على أن السبب الرئیسي الستخدام الكتاب االلكتروني ھو عدم التمكن من 

:الوصول إلى الكتاب الورقي وبالتالي تم التحقق من الفرضیة الثانیة التي جاءت ب  

یعود استخدام الكتاب االلكتروني من قبل طلبة الدكتوراه بسبب عدم امكانیة الوصول إلى - 

.الكتاب الورقي  

وفیما یخص نتائج المحور الثالث التي تمحورت حول القراءة التقلیدیة والقراءة الرقمیة عند 

: طلبة الدكتوراه أثبتت صحت الفرضیة الثالثة والتي تمثلت في  

.تراجع  مقروئیة الكتاب الورقي لدى طلبة الدكتوراه في ظل انتشار القراءة الرقمیة-   

ومــن ھنا یمكن القول أن فرضیات الدراسة قد تحققت حسب ما جاءت بھ نتائج أداة البحث 

. وما كــان متوقـع من خالل مالحظتنا للواقع المعاش  
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: النتائج العامة للدراسة1-4   

استخدام الكتاب االلكتروني مرھون باإللمام بالمعلوماتیة والقدرة على التعامل مع      - 

وسائل االلكترونیة وخاصة جھاز الحاسوب الذي یعتبر المصدر الرئیسي لقراءة الكتاب 

.االلكتروني في الوسط الجامعي بصفة خاصة  

إن أغلبیة الطلبة یقبلون على الكتاب االلكتروني أكثر من اقبالھم على الكتاب الورقي      - 

ولكن باعتبار ھذا األخیر أغنى بمواضیعھ ومعالجتھ، فإن االستعانة بالكتاب الورقي لیس 

حبا فیھ وانما لعدم تطور قدرة بعض الطلبة في التعامل مع الكتاب االلكتروني وضعف 

.النشر العربي  

سھولة البحث عن الكتاب االلكتروني وإمكانیة توفره تجعلھ یمتلك مكانة كبیرة لدى     - 

.أوساط الطلبة  

الثقة في مصداقیة الكتاب االلكتروني كبیرة عند طلبة الدكتوراه وخاصة بعد تقبل ھیئة     - 

.التدریس لھذا النوع من المصادر بحلة جدیدة الكترونیة  

ھناك نقص أو عدم انتباه إلى اإلمكانیات األجھزة االلكترونیة صغیرة الحجم التي یمكن    - 

من خاللھ القیام بالقراءة الكتاب االلكتروني، نظرا العتماد أغلب أفراد العینة على أكثر 

.جھاز انتشار وشھرة الحاسوب، مما یتطلب المزید من التنوع في أجھزة المستعملة  

عدم امكانیة توفیر المكتبات الجامعیة على المصادر الكافیة لتلبیة رغبات الطلبة مما      - 

یدفعھم لسلك سبل أخرى للبحث عنھا، حیث وجدت في االنترنیت ھدفھا باعتبارھا مكتبة 

.رقمیة متاحة لجمیع الفئات  

استخدام الكتاب االلكتروني لدى الطلبة الجامعیین جعل المكتبات الجامعیة تغیر من      - 

.     سیاستھا في اقتناء المصادر االلكترونیة مع توفیر متطلبات لقراءتھا  
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:خــــاتمة  

    لقد حاولنا من خالل دراستنا ھذه التطرق إلى مسألة الكتاب االلكتروني ومدى 

استخداماتھ من قبل طلبة الدكتوراه، وحاولنا معرفة اتجاه ھذه العالقة ومستقبل الكتاب 

الورقي، فالحظنا استعمال الكتاب االلكتروني من طرف الطلبة یرجع سببھ في عدم إمكانیة 

الوصول للمعلومات في الوقت المناسب خاصة بعد االنفجار المعلوماتي الذي یشھده عالم 

الیوم، وصعوبة المكتبات في اقتناء كل المصادر المنشورة، فأصبح استخدامھ ضرورة 

حتمیة ال یمكن الھروب منھا وضف إلى ذلك الممیزات التي تتوفر في الكتاب االلكتروني 

من سھولة قراءتھ والحصول علیھ وطریقة عرضھ للنصوص وإمكانیة ربطھ ببعض 

المواقع التي تدلك على مصادر أخرى، كما أنھ متوفر على مدار الساعة، ولكن ھذا ال یعني 

أن الطلبة قد استغنوا عن استخدام الكتب الورقي بل ال یزالون یحملون الوالء لھ باعتباره 

المصدر األول وأن مكانتھ ستبقى بالرغم من وجود ھذه المتغیرات ألن طریقة تصفح 

الكتاب الورقي بشكل طبیعي تجعلك تشعر حقا بالقراءة ومتعتھا والتركیز أكثر في المعنى 

الحقیقي للنص المكتوب عكس الكتاب الرقمي الذي یجعلك تركز على تقنیات استخدامھ أكثر 

.من قراءتھ  

ومن ھنا یمكن القول أن انتقال الطالب إلى تبني استراتیجیة جدیدة بما تتالءم وطبیعة الحاجة 

للمعلومات داخل محیط البحث العلمي ال یرجع سببھا إلى الكتب الورقي وإنما ظھور تقنیات 

تكنولوجیة التي جعلت من الكتاب الورقي في نظر البعض وسیلة قدیمة تتمیز بالبطء في 

. نشرھا وغیر مناسبة في عصر السرعة  
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:����د  

� ا����ر�ن وا��ؤ���ن وو�� ������ وا��� �دى ا������ن وا����ب ا����ر �ظ�   ��

ا������ت ��� *�(! أ��ر ا����را �ن '�ل،و ھذا �ظرا ��� �"د�! �ن �زا�� وإ������ت ��وق 

�����  ا��1ل ا���رف /(� �را�ل إ/داده  ����ول �ن -,ل ھذاا����ب ا�ور'�، �ذ�ك 

��ره و أ���ب ا��-دا�! �3 �*��ت ا���(�م ا�*���� ���1 -��1 و�� ھ� أھم ا������ر 

.ا��� ����د /(�7� ��6�ج ھذا ا��وع �ن ا����ب  
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:�ب ا����رو��ـ�ج ا���ــ����طوا� 1-1  

��ن ، و��ره����ب ا����رو�� ��6�*! وھ��ك ا��د�د �ن ا�-طوات ا��� ��ر �7� ا     

�-�(ف ا�9ر ������� �(��ب ا����رو��� ا����*� أ1, �3 ا���ل ا����رو�� /ن إ���ج 

����ول /رض ھذا ا�-�,ف  ، �ذي ��م ��و�(! إ�� ا���ل ا�ر'��ا����ب ا��ط�وع ا

:�1����ل ا�����  

*  �:إ���ع ا�-طوات ا������  �*ب ھ��و:&� %��$ إ���"� !�� �ل ا����رو�� أ�  

� ا�39�ر��د�د ���رھ� وھ�� ����د ا��ؤ�ف أو ا����ر ر وا���(و��ت و�*��> ا�39� -1)/ 

...وا���(��ا����*� /ن -�ر�! ا��(��� �! وا���(و��ت ا���و3رة �دو  

وذ�ك ���د�د ا��*�ل، ا��و<و/�  ا����ب �3!ا�ذي �ر?ب  ا-���ر ا��و<وع -2

.���ط�> �ذ�ك ��د�د /�وان ا����ب ، وھ��ا��و<و/�ت ذات ا��,'�و  

ا�-��1 ������ب ( � � �-�(ف /ن ا��ر�(� ا��"(�د��ھذه ا��ر�(و<> -ط� /�ل �(����� و -3

 ��ظ��7�"وم ا��ؤ�ف ��*��> ھذه ا�39�ر وا���(و��ت و�ر���7� و��و��7� و، ���ث �)ا�ور'� 

��ر ا�(ون إذا �ط(ب ا�9ر ذ�ك، ا�1ور و��� ا-������ب �> �وظ�ف ا��9�ل و�����ل ا

.ا-���ر وا*�7 ا�A,ف �(���بو  

� ذات *ودة ھ�� ��ط(ب �و�3ر أدوات وو��Bل ا���رو��، وا�����رة ���ط��/� ا����رو��� -4

 ����/ ������ �A�1 ا��ص �3 �(ف أو <�* ���6�ج ���ب و�ر�*��ت -��1، و�"وم /(

.�����ل ا���دد ا���رو��  

�����د�د و-,�7�، ن �7ا��ط(وب ��و�" إ�� ا�و��(� ا����رو���ا��ص ا��"ل ا�����ل و -5

 �9'راص���ن إ���ج ��ض ا���E)/ F، و����ر �("راء���ل داBم وا���ر��ت ���ون ����� 

  .�B�7� �(-طوات ا����B�7ا�(�زر�� ا�����زة ���ون ا����ب 
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� ���ن �(�ؤ�ف ��ره ����! أو ��ره �طرق أ-رى ھ�ا���و�ق وا��وز�> و�ر�(� ا���ر و -6

� ا�6���ر وا��: ���ن �"���7� إ�� /دة -طوات أ-رىھذه ا��ر�(� ، ���"� ا�����رف /(�7�

� ���� ا���ر��ت، ا���و�ق و)/G1، ا��وز�>ا��رو�.  

ف �را�ل إ/داد �3 ھذه ا����� �-�(: &� %��$ �%و�ل ا����ب ا��ط!وع إ�) ا� �ل ا�ر'�� *

ا���دة ا��(��� �و*ودة و��ظ�� ، ��ون ر��� أ�7ل �ن ا����� ا9و�� 9ن ا����ب ا����رو��

�("��م ، و�H-ذ ا�و'ت �3 /�(�� ا�ر'��� 3"ط، ���ث و� ���Aرق و'�� طو�, ��6�*! �ر���و

��� �<�ن �"وق ا��ؤ�ف �����(�� ا�ر'��� �(��ب ا��ط�و/� �*ب ا��1ول /(� ر-�1 '��و

.، �3دو�7� � ���ن ر'��� ا����ب ا��ط�وعا���ر��أي �"وق ا��(���   

:6*راء ھذه ا���(�� �*بو  

.ر ا���ب ا��ط�و/� ا��راد ر'���7���<� -  

ا9دوات ا�,ز�� 6*راء /�(�� ا�ر'��� �����ل ا�I��1 ��������ت �و�3ر �ل ا�و��Bل و -

 ��Bا��روف � و�و�3ر �ر�*��ت -��1ا�<و �)/ �Bا���رف ا�<و G��ر��OCR  �A�1و

  .ا��(ف أو ا��ص ��ر<! /(� ���� ا�*7�ز �> ا-���ر أ�واع '�رB�ت �"راء�!

��و�(7� إ�� ا���ل '��� ��م ر'��� ا���دة ا�ور'�� و��د �و�3ر �ل ��ط(��ت /�(�� ا�ر -

�> ��د�د ا�و��(� ا����رو��� ا��ط(و�� ���ره أو إ����! /�ر ����  -ا�ر'�� –ا����رو�� 

  .on lineا���ر��ت 

  .�ب �طورات /1ر ا����ب ا����رو��ھ�� �I�1 �(���ب ا�ور'� �A�1 أ-رى *د�دة �و
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    : $ � ر ا����ب ا����رو��ـ���� 1-2

��ر�3 ����� ��ر ا����ب ا����رو�� �*ب أن ��رف �� ا��"1ود �����ر ا����رو��  '�ل

  .��> �3رة ظ7ور ا����ب ا����رو��ا�ذي ��ن �

� ا���(و��ت ا��� �م �وز��7� ����-دام ا�و��Bط  �"د أط(ق �1ط(I ا���ر ا����رو��)/

  .���ت ا��1�ل أو ا9'راص ا��د�*�ا����رو��� ��ل �

A general tern for distributing information via electronic media juch as 

communication networks CD .ROM .1 

�ل ا��واد /(� ا9'راص ا��د�*� 3����7وم ا�وا�> �(��ر ا����رو�� ��ود إ�� �دا��ت ���

��ر��ت ا��� ���ل ا� ، إ<��3 ���-دام ����و�وز�> أو ��رھ� ��ن ا������د�ن  ا��(�زرة و

  .19692ا���ر ا����رو�� �3 ��� �دا�� ظ7ور 

ن �ؤ��7� إ�� إذا ا���ر ا����رو�� �� ھو إ� ا�طر�"� ا�*د�دة ���ر ا�ر���� ا���ر�� �

 ���� ���ت �� ا��د��� �7دف ���7ل /�(�� ا���ر ا��� ا����و�و*��تا�"�رئ ا/���دا /(

  -ا��"(�ديا���ر - ا��د�د �ن ا�����ل �3 ا����ق

  

  

  

  

                                                           
����� ����ن :ا�"�ھرة.ا�*(�زي ا�*(�ز��ر��:وا���ر��ت� �1ط(��ت ا�����و�ر ��*م ا���,�3 3.����ر،ا��,1�3

 . 260ص.�2004(���رون،
ص .�����2011 73د ا�وط���، :ا�ر��ض.�1�در ا���(و��ت ا����رو��� �3 ا������ت ا�*�����.��Hد/1�م �و�3"،�(�م2

205 .  
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�و3ره �ن إ������ت  �"د ا��G7 ��ض ا��ؤ���ن و ا����ر�ن ھذا ا��وع �ن ا���ر �ظرا ���و

وا�*7د وا������ف ا���د��، ا�9ر ا�ذي *�ل طرق ا���ر ���دد و �-�(ف 3"د �ن ��ث ا�و'�

  :���1(ت ھذه ا�طرق �3

ول ا9 ھو ا���ؤولا��ؤ�ف  �3 ھذه ا�طر�"� ��ون: �"� ��ر ا����ب ا����رو�� ذا���طر-1

و����ل � /�ر �و'�! ا����رو�� ا�-�ص �7، ���ث ��م ��رھ/(� ا���دة ا���ر�� ا�-��1 �!

� �ن ا������ ا�"��و������ر و�ل ا������ف ا���د�� ���(�� ا��.  

أن ��ون ����طوع �ن طرف ��ض ا��ؤ���ت أو ا�*��/�ت : ?�ر �*�ر��طر�"� ا���ر -2

*ل ا����ظ /(� ا��راث �ل �ن أ ،ا��� � �7دف إ�� ��"�ق ر�I ��دي?�رأھ(�� أوأھ(��

�3 ھذه ا�طر�"� ��م ��ر ا���ب و. ا�"راء ���1 -��1?راض ا��*��> و-د�� أا��6��� و

�"وم ��ض ا��ؤ���ن  ا��� �ذ�ك �(ك ا���با��� �"طت /�7� ا��"وق ا��(��� وا����رو��� 

  .�و�ب?�ر ا���7ور�ن ��K���7� ����*�ن /�ر ا

7دف إن ھذه ا�طر�"� *�(ت ا��د�د �ن ا�"راء أو ا������ن ���7ون ��� ���ر ا���رو��� �و

  .   ا��A,�! �3 أ����7م ا��(���

�ب ھذه ا�طر�"� ����ل طر�"� ��ر ا��: ���ر ا��*�ر�� �(��ب ا����رو���طر�"� ا -3

����(ون ���3 ا������ف ھ�� ��ون ا����رون ھم ا�ذ�ن ، و��ن ��م ا���رو���ا��ط�و/� و

أو �ن -,ل ��*ر  ما���د�� ���ر ا����ب ا����رو�� �ن -,ل �وا'> ا�و�ب ا�-��1 �7

  .ا���رو�� �(��ب ا�ذي ���ل �طر�"� ا�ط��/� ��ت ا�ط(ب

�وز�> ا����ب �"وم ا����رون ���K�ج و: ��ر ا����ب ا����رو�� ���و���� طر�"� -4

، و�"�ل ا����رون *��> ا9/��ل ا��"د�� �7م '�ل ا��ؤ�ف � ��"��ل ر�I ��دي �نا����رو�

، و��ن �"> ا��(����دون ���Aر �3 ا���دة و /ن ا�"��� ا��(��� ا��� ���(A� �7ض ا��ظر

�./��ق ا����ر�ن 3"ط �ن أ*ل ا���ر �����ف ا�د/��� /(  

 
                                                           

  .154ص .ا��ر*> ا����ق.را�� ���د/�ود، داوود 1
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.�ت 'راءة ا����ب ا����رو��ــ��ط*!1-3  

'راءة ا����ب ا����رو�� � ���ن ���ر��7� إ� �ن -,ل و*ود ��دات آ��� وو��Bط  إن

، �3ن أھم ھذه ا���ط(��ت ا��� �*ب �و�3رھ� رض ا��ص ا��راد 'راء�!��� �"وم �ا���رو�

  :�("راءة

  :ا��راءةأ"�زة -1-3-1

� ا��(��ت و و��� �"راءة ا���ب ا����رو����"د �م إ���ج ا��د�د �ن ا9*7زة ا����ر   ��

�ن ��ن أھم و أ����7�،وا��� ا-�(�ت �وا�1��7� ا��"��� و ا9-رى،��1�در ا����رو��� وا

  :1ا��� ھ� �3 �طور ����ر �*د9*7زة ا����-د�� �"راءة ا���ب وا��(��ت ا�ر'��� و�(ك ا

   Desktop computer:ا�%��وب ا����!�  – 1-3-1-1

 /����،�ر/� ����G ا������ت �د'� و ���ت،ا�*7�ز ا�ذي ���-دم �3 ���ن وا�د أو  ھو

و����د /(�! ا����ر �ن ا�ط(�� وا�����7ن �ن أ*ل  ا���(و��ت،�����ل �> ����ت ھ�B(� �ن و

  .ا����رو���ا��1�در ���(�م �"راءة ا��(��ت واوا���(م ا���ل و

   Portable computerا�%��وب ا� ��� ا��%�ول-1-3-1-2

���د /(�! ا�ط(�� �����ل ا��1�در ���م ا��-دا�! �3 أ���ن �-�(�� وھو *7�ز ���ول    

�ط��"�ت �ن ا��1��ت و ?�رھ��� و�I��1 ا���ر��ت و�و1ا����<رات ا�و ا����رو��� 

ا����وب ا����ول ا�(و�� : �ن أھم أ�وا/!ا�����ت، ��� أن أ�*��! �-�(ف، و

LaptotTablet.  

  

  

                                                           

ر���� .ط(�� ا�درا��ت ا��(�� �*���� �و'رة �و�رداس أ��وذ*�.ا���و�ت ا�ر'��� �3 ا��1ر ا�ر'��.���/د��، /�د ا�رزاق1
.80ص. 2015-2014ران،ھو 1*���� أ��د �ن �(� : وھران.ا���*���ر  
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 Ipodtowhأ�!ود  -1-3-1-3

� ا�1ور ا����و/� وھو /��رة /ن *7�ز ��م ا��-دا�! �����ل ا���ب ا��"روءة آ��� و��

 ا����رو���،'راءة ا���ب ، وا��"و�م و *7�ز ا��-ز�ن���و�ن و�د�! د�3ر ا�، ووا���د�و

  .ا���(و��ت ��ن ا�"راءا��(��ت و �وا�ط�! ���ن ���دلو

 Smart phone:"��ز ا����ف ا�ذ��  -1-3-1-4

، و���-د�! ا�ط(�� �����ل ا����/د ا�ر'�� ا��-7��1����� وھو *7�ز �*�> ��ن ا�"درات ا

/رض و ��ر�ر ا�����دات ا����1  ���ن، وا�1و���ا����<رات ا�1وت وا���د�و و

�رة �A��� 1، ���! ���-دم �ذ�ك �(�-ز�ن ا����لوا�و1ول إ�� ا��ر�د ا����رو�� و

  .ا��*م

 0���Personal Digital Assistantد ر'��  ���  -1-3-1-5

، �*�> ��ن ا��وا�ب وا�و1ول إ�� ا���ر��ت ھو *7�ز �A1ر ا��*م ���ل ���*�ب 

����ز �"(م و ���-د�! ��رض ا�����دات وھو �*7ز و�*�> �3 �ظ�م وا�د ا�����ت و

  .�! ا��� ��7ل ا�"راءة /(� ا�ط��ب�و<وح ���

 -book Readere'�رئ ا���ب ا����رو��$  -1-3-1-6

���  ا����رو���،*7�ز ���-دم �"راءة ا��1وص وإ������ 'راءة أ�ف ا���ب ھو /��رة /ن 

 ا��(���،ا���ب ا�*����� و إ*راء ا���وث ��ز�ل ا��واد ا���(���� ا����1 و���ن �(ط(�� 

ھو ����ز ����� ���رة ���/د /(� ا�"راءة ��� �3 و ���(�،إ������ ا���ور /(� �1وص و

  .1ا��ظ(��ا�9��ن 

  

  

                                                           

.18ص . ا��ر*> ا����ق 1 
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  :!ر�"��ت ا��راءة 3-2- 1

أو*ب و<> �ر�*��ت -��1 �"راءة  إن أ*7زة ا�"راءة ا�ر'��� و�دھ� � ���� �ذ�ك

ا��د�د �ن ا��ر�*��ت ا���رو�3  ھ��ك، و�وى ا�ر'�� /(� ���� �(ك ا9*7زة/رض ا���و

�ن ھذه ، و�� ��A�1 ����� أو *7�ز ���ن 3"ط��� �� ھو ��-1ص إو ����رة ���رةو

أو ا���ر��ت Firefoxا�����1�ت �واء ���ت 3��ر3و�سا��ر�*��ت 

ا���ب ا����رو��� ?�رھ� �ن ا�����1�ت و ذ�ك �"راءة وinternetexplorerا���(ور

  .HTML1ا��(��ت ��A�1 و

/���� �*��� ���-دم /(�  ھو �ر���GوAcrobat Readerأ�رو��ت ر�در ھ��ك �ر���G و -

وا'> ا��ر�� أو �وا'> ���ن ا��1ول /(�! �ن �PDFوا�> �"راءة ا��(��ت ��A�1 �ط�ق 

'�رB��7� ا��د�*� �3 �ظ�م CHM <� ��H�3، أ�� ������� �(��ب ذات ا��A�1 �*���أ-رى 

  .و��دوز

��ل ر�ط 'راء ا����ب ��("� �"�ش  ���و�� ا��1در ���ددة ا��6����ت��� �و*د �ر�*��ت  -

ا�ذي �Doteaderر���G �ن أ�7رھ� أو ���د����(�"�ت ��ن ا�"راء �ول ���ب ���ن، و ا��� 

  .��, �3 ا��(�� ���و�ن �*�و/�ت ����7 �3 ��ب ���ن���ن �����! 

ا��7ر  ا�ذي �A�1DJVU: ���7� �3 طر�ق ا��7رة ��لرو�3 وھ��ك أ�<� P�1 ?�ر ��و -

ا��� -ز�ت /(� و������I ا�<و�B إ������ �"(�ل �*م ا���ب ا����و�� �"در�! ا������، و

  .1ور��ل 

 , Glass book Reader , Microsoft Reader: د �ذ�ك �ر�*��ت ��طورة �د��� ��ل�و*و -

Tk3 Read2.  

  

                                                           
  . 404ص.ا��ر*> ا����ق./(��ن��7د أ�ور،ر��� �1ط�� ، ا���ول1

 I��1E��/ 77ص.���د،ا��ر*> ا����ق، /��د. 2 
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�,�ظ �ن -,ل ھذه ا��طورات أن ���"�ل ا�"راءة ا�ر'��� أI�1 وا<�� *دا و-��1 و

��د�� *�(ت ��ض ا��ر��ت ���ر �3 و<> -طط ��طو�ر ا�"راءة ا�ر'��� �3 ا����"�ل 

ا����د ��ث و<�ت �ر�� ����رو�و3ت -ط� ����� ����رف 7�3� ا����"�ل �3 �*�ل 

ا�*دول ا����� �و*د ھذه ، و� /(� /�ر�ن ����-ط�� ���ر /(�7� و ���د ھذه اا�"راءة 

  .�1("راءة ا�ر'��� �ن طرف ا��ر�� ا�-ط� ا����"�(��

  ا���و�ت ا����"�(��   ا���� 

  .إ1دار ����رو�و3ت ر�در ���1ورة ا��"���   2000

� �-��ف ا���ل /(� ا�ط(�� �ظ7ر ا���ب ���1ورة ا����رو��� ����/د   2001)/.  

  .أ*7زة ا���ب ا����رو��� ��رض ����ت �و<وح ا9وراق ا�����و�ر وأ*7زة   2002

  .دو�ر  ��99رھ� �ذ�ك إ�� ن وزن أ*7زة ا���ب ا����رو��� و�-��ف �  2003

  .أ�واح ا�����و�ر ��ظ7ر �> إ������ إد-�ل ا������ ا��دو�� /(� ا����ب ا����رو��   2004

  .ا�*راBد ا����رو��� إ�� �(�ون دو�ر وا��*,ت ���ل �����ت ا���ب ا����رو��� و  2005

  .�3 *��> أ���ء ا����م �����ر ا���ب ا����رو��� و��وا3ر �3 ا������ت ا����� و  2006

  .�ر��> ������7� ��-�ض أ���ر ا���ب ا����رو��� و�  2009

  ���وي إ�� �� �"رب �(�ون ���ب ا����رو�� إ�� �1ف رطل و��-�ض وزن أ*7زة ا����ب   2010

  .����3س ا����ب ا����رو�� �> �"��(! ا����ب ا�ور'� �"وة   2012

  .����ل 1���وا ا��"��� ���و�ل ���ط ����� ا��و�*رس إ�� ا���ب ا����رو���   2015

  .�����A /ن ا�ورق ا�*راBد ا�ر���� �����ر ا�ر'�� و����� ��ض   2018

  .ا�ور'�� �����ل �ن طرف �-�� '(�(� *دا �ن ا�ذ�ن ��زا�وا ��<(و�I�1� �7 ا���ب   2019

�ن ا���ب ا��ط�و/� ����ع ا���رو��� ، و����Aر ��ر�ف ا����ب إ�� �ص ھ�م �ن ا������  90%  2020

  .ا���رو<� ?���� /(� ا�����و�ر ، أو *7�ز /رض �-�1 

  . �ل ا�"راءة ا�ر'����رو�و3ت ����"�و<I -ط� ز���� ��ر�� ���:  02"دول ر'م 

�ر�*��ت ا����ب ا����رو�� �3 �طور ����ر �ن ظ �ن -,ل ھذا ا�*دول أن أ*7زة و�,�

  .أ*ل *�ل ا��ص ا�ر'�� أ��ر �3 'راء�!

 

                                                           

.85ص.ا��ر*> ا����ق.���/د��، /�د ا�رزاق 1 
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  :راءة &� ا����ب ا����رو��ـرق ا��ــط 1-4

ا-�(�ت ا�ر'� ��"��3 ا��رد، ��7� و�1د ا���ري �راء ا�ر����ر ا�"راءة وظ��� أ����� 6    

          ا�"راءة ا����رو��� ا�����د /(�7� أو  –�"(�د��-�واء ���ت 'راءة /�د�� و، أ�1�73�

ھذا و. ا��*����ت و -��1 �دى �B3 ا�ط,با��� أ��1ت أ��ر ��و/� �3 *��>  -ا�ر'���-

� ��� ، 3��"راءة ا����رو��� ا�ر'��ا����و�و*�� ا���1(�ا��ورة ا��وع �ن ا�"راءة *�ء ���*� 

ا������ت /(� ا���(و��ت و ا�ط,ع�ن -,ل �� ھ� إ� �(ك ا�"راءة ا��� ��م ��ر73� ا���ض 

أو ا�7وا�ف أو '�رB�ت ا���ب ا����رو��� /�ر �-�(ف ا9*7زة ا����رو��� ����وا�ب 

  .?�رھ�و ...ا�ذ��� 

  :1ھ��و���ن �"��م ا�"راءة ا�ر'��� إ�� '���ن ر����Bن و

  .ا��� �دورھ� ��"�م إ�� '���ن� وا�ر'��� /(� ا����ا�"راءة -1

  .�ذ�ك ھ� ا9-رى ��"�م إ�� �و/�نو: ������عا�"راءة ا�ر'��� � -2

  : ا��راءة 0*) ا� � $ -1

، ��7� ��ن ��(7� ھ� 'راءة ا��1وص ا�ر'��� ا����و�� أو ا�ظ�ھرة /(� ���� ا�*7�زو

���ن و.7ر����ون 'راءة إ�� ����7 و*، و7�3� ا�"�رئ /(� ���� ا���ن أ��را��� ����د و

� �، ���ث ھ��ك �ك ��ب �وع ا��ص ا��"روءو/�ن وذ�"��م ھذا ا��وع �ن ا�"راءات إ�

  .ا��ص ذو ا���ق ?�ر -ط�، ا��ص ذو ا���ق -ط� ون ا��1وص ا�ر'�����(�ن �

  :ھ� ا�"راءروا*� �دى ھ��ك طر�"��ن �("راءة وھ� أ��ر  ا�ط,'� �ن ��ق ا��ص ا�ر'��و

����> أي �ن ھ� ا�طر�"� ا��� ����د 7�3� ا�"�رئ /(� 'راءة ا����ب ���و:ا��ط�$ا��راءة -

���-دم  ،������*د ھذا ا��وع �ن ا�"راءة �3 ا�"1ص أو ا�روا��ت ، وا��دا�� ��� ا��7���

  ."راءة ا���د�� �3 ا���ب ا��ط�و/���� أ�7� � �-�(ف /ن ا� ،�Q?راض ا��ر��7�3

                                                           
  دار ا�*وھرة �(��ر:ا�"�ھرة.ا���ر ا��"(�دي و ا����رو�� �3 ا����م ا��ر��.�ر�ف ���ل، ��ھ�ن 1
.131ص.2014ا��وز�>،و   
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، �(�"ل ا���ري ا�طر�"� ا�����دة �3 ا�����ل �> ا��ص 7�9� ���س آ��� إدرا�����دو ھذه و

  .ل �"د�م ا��ص ��ب ا���ط ا���داول���� ھ� �دل �3 ا��"�"� /(� �دود و���

، �������9و�� ��ث أ�7� ��ون ?�ر ھ� طر�"� ������ �(طر�"� او:  ا��راءة �4ر �ط�$ -

��7� ���ل إ�� �*د ���! ��د I�3 ا��ص ا�ر'�� أ��م ا��د�د �ن ا�روا�ط و �ل 9ن ا�"�رئ و

ا/���ر ھذه ا�"راءة ا��ر*�/�� 7�9� ����د /(� ا���"�ل ، ��� ���ن *زء أو أ*زاء ا��ص

  .ا��ر*�ع أ*زاء ����� ��! 3"ط أوا��ر�> ��ن أ*زاء ا����ب 

��ث ��م إ���/7� �(�1ول /(� /دد ، �وع �ن ا�"راءات �Q?راض ا���������-دم ھذا ا�

  .  ���1ر �ن �1�در ا���(و��ت ا��ر*���

  : ا��راءة !������ع -2

ا�"راءة �������ع ھ� ا�طر�"� ا��� ����د 7�3� ا�"�رئ /(� ا9ذن �در*� ���رة أي ا�"راءة  

��رو��� إ�� ا���ب ا�� �ن -,ل ا�����ع، و�م �وا�ط� أ*7زة ا���*�ل ا������ا��� �

7�3� ا��-دام ا�"راءة  ��م ���ر�� ھذا ا��وع �ن *��> ا����ت ا��1ب، وا����و/�

�ن ���ث ا��"��3 �ن ��س ا��6ھ�*س ا�"راءة وھ� �"رب ا��1ر�� و�3 �ل ا9و'�ت، و

�د/�م ، وا��ر��زا�"راءة �ن �ر/� ا��7م وھذه ھذا �ظرا ��� �"د�! �I�1 أ��ر ��� �("راءة و

-� ���ت ا��� �...، ا���و�� �وا*ز أ�ظ�� ا�(�A ا�1ر��3،ا�1و���ط� �ل ا�����> /(

  .���"��H7�ء ا�"راءة ا���د��

ا��"روءة آ��� �وا�ط� 'راءة ا�����ع إ�� ا��1وص :م ا�"راءة �������ع و3ق طر�"��ن��و

طرف 3ر'� ��-�11 �3  'راءة ا�����ع �(�1وص ا��"روءة �ن-��1 و�را�G �"���ت و

  .2'راءة ا���ب
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  :آ���ا��راءة !������ع �*��وص ا���روءة  -

ظ7رت ھذه ا�"راءة ���*� ��طو�ر ا�و��Bل ا���R �"راءة ا��1وص آ��� ��ث �"وم ھذه 

اRن و ��طوق،ا9*7زة /ن طر�ق �ر�*��ت -��1 �7� ���و�ل ا��ص ا����وب إ�� �ص 

  .ا��صأI�1 ا�1وت و��(� ��"ل ا���(و��ت �دل �ن و��ط 

�"وم �7(� وا�ذي *�ء ��د/م ا�"راءة �طر�"� �claroreadن أ��(� ھذا ا��ر���G �*د �,رو�دو

، و��ون ذ�ك ��د ��د�د �1وت /�ل ووا<Iب إ�� �ص ���وع و���و�ل ا��ص ا����و

  .ص ا��راد ا�����ع إ��! أو ا�*زءا��

-  G��رئ�ر��'  G��ا����� ا������� �ر�JAVS  ن ا��ر���FreedomScientific وھو

  .���G �د/م �ل ا�(A�ت ?�ر ا��ر����ر

  :ا��راءة !������ع �*��وص 0ن طر�ق &ر�ق ���ص -

، و��� ا�ر'��� أو ا�7وا�ف ا��"���ا�����ع إ�� ا���A,ت ا�1 �وا�ط���م ھذه ا�"راءة     

�7دف ��م إ/داد ھذه ا��1وص �ن -,ل ا������� ����ر��ت ا��� ���G ا���ب ا���*(� و

دور ا���ر ا������� و ا��ر��� ���� ، ��� �*د أن ھ��ك /دة �را�ز وا���ر���3ر ا��(م و

���ظ ھذه ���د /(� 'راء �"راءة ا��1وص ، و��طو�ر ھذا ا��وع �ن ا�"راءات ���ث �

  .ز�ن ا�ر'���(� أ*7زة ا��-ا���*�,ت �1ورة ر'��� /

'د ���Hت �ر��ت -��1 ������ب ا����وع �ن -,ل �وا'> ا�وراق ��ل �ر�� ���وع و

ھ� �7دف إ�� �-�11 �3 إ���ج ا����ب ا����وع وا��� ����ر ���7� أول �ر�� /ر��� �

  .�1ن أ*ل ا�و1ول إ��7� �طر�"� �7(��"د�م ��ب 1و��� /(� ا���ر��ت أو ا�7وا�ف 
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  ا����ث ا����� 
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  :9 ا���دام ا����ب ا����رو�� &� ا�و�ط ا�"��8�ــدوا& 2-1

��طورة *�(ت ا�ط��ب ا��طورات ا����و�و*�� ا��د��� و�� /ر�3! �ن �"���ت *د�دة وإن 

-��1 ��د�� د-ل �� �ن ذي ا�"�ل �3 /�(�� ا���ث وار���ع ���� ا��"رو��B �د�! وأ��ر �ط(

أI�1 ا��1در ا9ول ا�ذي �*���� ا�ذي /رف ا����را وا��� وا����رو�� ا�7رم اا����ب 

/دة /وا�ل ��/دت /(� ، ��� أن ھ��ك ! ا����ث �3 ا�*�ز ��و�! ا��(�������د /(�

  :1ا��� ���(ت �3ا��-دا�! وا����ره �3 ا�و�ط ا�*���� و

/دم إ������ ا�و1ول �� ���ر �ن ا��ط�و/�ت ا�ور'�� و ���(� ا�ز��دة ا�B�7(� �3 �*م -

  .إ�� ا���(و��ت ا��ط(و��

  .�-�(���3 أ���ن ب ا�����دة ��! �3 ��س ا�و'ت و���ط�> ا��د�د �ن ا�ط, -

  .�> ا����ب ا����رو��ار���ع أ���ر ا����ب ا��ط�وع ����"�ر��  -

ت ا�*����� -,ل /�(�� ا���ظ �3 ا������ ��! ���ت ����� ا�ذيا�وزن ا��*م و ���ل�( -

  .ا��-�زن

ا��-(ص �ن ���(� /�رة �3 ا������ت و/(� ا����(�ن ا���(��ن ���(�� ا�6-��ف ا�<Aط  -

  .ا������رة������ ا���ب وا���ب ا���"ودة 

  .و�� أ'ل �ن �����ف ا����ب ا�ور'���ر������ف ا����ب ا� -

  .ا��را�IBر�*��ت ��طورة و �7(� ا������ل �ن طرف �ل ظ7ور أ*7زة و -

ا������7� �دى ا��د�د �ن ��دد أ�واع ا���ب ا����رو��� وأ����7� ��� ���/د /(� �و3رھ� و -

  .ا������د�ن
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  .ب ا����رو�� &� ا��8*�م ا�"��8�&وا:د �ط!���ت ا���� 2-2

ا�*���� أ�رزت ��� ا��د�د �ن إن �ط��ق ا��-دام ا����ب ا����رو�� �3 �*��ت ا���(�م 

����ط�/�! ھذا �ن ��ث ا�ط��ب -��A� !�9 �1رات �ن ��ث ا�د/م ا�9�د��� وا��ر�وي وا�

، ذي ر��� � �ز�د �*�! /ن �ف ا��دا9-�ر ����ل ����� ���(� �3 *7�ز '�رئ �(��ب ا�

أ-رى ا������ /(� ���� ��� أ�! �����ن �ن ا�و1ول إ�� /دة ���ر �ن �1�در 

  :�, �ك �! 3واBد ���رة �3و، ا���ر��ت

  .(ط,ب و ��*��7م /(� /�(�� ا���ثز��دة ���وى ا��(�� � -

  .أ���� ���ء��ب ���(م ��� ���ء و، 3��طو*ود �رو�� �3 ا���(م -

  .ا�����ر �دى ا�ط��بق ����� روح ا����درة ة ا���ع آ3� -

  .�دة ا���1(� ا��"���3 �دى ا�ط��بز� -

  .وى ا����1ل ا�*���� �در*� �(�وظ�ار���ع ��� -

  .إ���ع ��*��! �(��(م�م ا�ط��ب و���/د /(� ا����رة اھ�� -

  .�ب ��7�رات ا�و1ول إ�� ا���(و��ت�زو�د ا�ط� -

-  �  .ا��-�(�����"�ق ا9ھداف ا���(����  ا����و�و*���-دام ا������ 'درات ا�ط��ب /(
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�ظرا �7ذه ا��واBد ا��� �""7� ا��-دام ا����ب ا����رو�� �3 ا���ث ا�*���� ا��7*ت و

 ر?���7م،إ���ع �� �7دف �(��� ا����*�ت ط,�7� وا��د�د �ن ا������ت ا�*����� ھذه ا����

 �ن ��ن ا��واBد ا��� �""7� ، و'�ل��ث أI�1 ا�ط��ب أ��ر �رددا /(� ا������ت �ن ذي 

  : �1ذ�ر ا��-دام ا����ب ا����رو�� �3 ا������ت

3�����ب ا����رو�� � ����ج إ��  ا��"(�دي،�و�3ر ����� أ��ر ��� ���ت /(�! �ن �3 ا���ط -

  .ا�������3 ���� '�/�ت أو ����� ������ ���رة 

  .ا��*�7زات ا�-��1 ����������د وا��-��ف �ن �����ف ا��وارد ا���د�� ���� -

  ."(�ل �ن /دد ا��وظ��ن �3 ا������ا�� -

  .ا������د�نار���ع ���� ا��ردد /(� ا������ �ن طرف -

- ��Bا���ر��تو�(�1�در ا�6��� ا�دا ���� �  .-��1 ا������ /(

-  �"B�ط(��ت ا������د �> إ������ ا'���ء ا-���ر ا�ر�1د ا�و��� ���م ���ل أ���� و ���ء /(

  .ا�����دة ��ون آ������ل �ر�> وا��وارد ا��ط(و�� 

��(�م ا�*���� أI�1 �ط(�� ��7� ا��3  ا����ب ا����رو�����ن ا�"ول أن �ط��"�ت  �ذ�كو

  .2ر ا��و/� ا��ط(وب �(���وى ا��(���! ا���*� إ�� �طو�أ�(أ�را <رور�� و
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  :�0و!�زات ا���دام ا����ب ا����رو�� و��� -2-3

  :ا����رو�����زات ا����ب  2-3-1

 ���24ث أ�! ��و3ر �(ط��ب /(� �دار  ا����ت،����ز ا����ب ا����رو�� ����د�د �ن 

�3 أي ���ن دون ط�> ا����ث ا��-دا�! �3 أي و'ت وأي ��� ا��طل،��� �3 أ��م و��/�

  .أو ا������ت - ا��ط����-ا�درا��ا���*� إ�� '�/�ت 

و 'د أI�1 ا�ط��ب أو ا����ث ���1 /��� ��7م �������ل أ*7زة 'راءة ا����ب  -    

����ق �� �"رؤه و3"� �(-طوات ا��� ����ل �7� أ���ء ���رو�� ا��� ���/ده /(� �ر��F وا�

  .ا�"راءة

ا�<رور�� ا��� ��ن �ن ا��1ب و�� �(ط��ب ا���(و��ت ا��ط(و�� و���I ا����ب ا����ر -    

  .�����ل ا��"(�دي �3 ��ض ا��9�ن ا��1ول /(�7�

�ن ��� أن ا����ب ا����رو�� 'د 3ك �ل ا��وا*ز ا��� ���ت ���ل /��"� �(ط(�� ا����' -    

�7و�� ، �73�ك /دة ��F ا���رو��� ���ن ا��-دا�7� ��1ر�� و ����� و ��� ا���وز�ن

����ر ا�-�ص ���ط(�� ا����ب ا����رو�� ا����وب ���-ط ا: ا��� ��1ت -1�1� �7م ��لو

  ...،<���ء ا��1ر
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� �ب ا����رو�� ��ل �ن ا������ن وا������ت وھ��ك ا��د�د �ن ا��زا�� ا��� ��""7� ا���و��

  :1ا��� ����ل �3وا����ر�ن وا��ؤ����

  :���زات و&�� �*!�%��ن

  .ا���درة-��1 ا���ب إ��7�، و ث /ن ا���(و��ت وا�و1ول���7و�� ا� -

، أي �I�1 ��ل ���ث ����� ا���رو��� -��1 ��ل ا��د�د �ن ا���ب ا����رو���إ������ �� -

  .و����! ا��-دا�7� ��� ��ء�! 

ا�و1ول إ�� ا���(و��ت ا��د��� ا��� ?���� �� ����ن ا����ث ا��1ول /(�7� �3 و'�7� �3  -

  .ا��ط�وعا���ل 

أ���ء ا��-دا�! وات و ا�1ورة �3 و'ت وا�د وا�19> ا��1وص و إ������ ا�����ل -

  .ا�"راءة

���ط�> ا����ث ا���"ق ����رة �ن ا����ب ا����رو�� /�ر ا�-ط '�ل �راءه أو ���ري  -

  .أو ا�*زء ا�ذي ����*! 3"ط13ل 

-  �ا�"راءة �3 ا���ب ا����رو��� ��ون أ�رع و أ�7ل و ���ط�> ا����ث إ<��3 ��(�ق /(

  .ا�Aرض����ب و3ق �"���ت �-�11 �7ذا ا

  :�*���!�ت���زات و&�� 

ر'��� �*�و/�7� ھذا �ظرا ��� /(� ا'���ء ا���ب ا����رو��� أو ���ل ا��د�د �ن ا������ت  -

ا9/��ء 6دارة �*�و/�ت �و3ر �(���ب ا����رو�� �ن ���زات ���/د �3 �-��ف ا����ر �ن 

�3 ا�-د��ت ا��"د�� �(�����د،  ودةأ/(� ���و��ت ا�*���ل �ذ�ك /(� �"د�م و ،ا������ت

  :���ن ھذه ا����زات �3و

  .ا��(ف��ب ا����رو�� ��وا�ل ا��"�دم و/دم ��رض ا�� -
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  .�-دام �*�و/�ت ا���ب ا����رو���إ������ ا��1ول /(� إ�1�ءات أ��ر د'� �ول ا� -

 ا��ر��م����*(�د و ور'���ب ا�ا��-��ف �ن �7�م ا��1��� ا��� /��ت ��7� ا������ �> ا�� -

  .ا��ر'�> ��*�و/�ت ا���ب ا�ور'��و

إ������ ا'���ء أ��ر /دد ���ن �ن ا���ب و ز��دة ا���F �(��ب ا��9ر ط(�� �ن '�ل  -

  .ا������د

  .ا��A(ب /(� ا�����ل ا��� �وا*! ا�"���Bن /(� /�(�� ا6/�رة -

> �وا3ر ا���ب ا����رو��� � ����ج ا������ ، ���3"�ت و /دد ا��وظ��ن �3 ا�������"(�ل ا� -

/دد '(�ل �ن ا��وظ��ن 6د-�ل ا�����ت و�*�ل �1��� ا������ت وإ� ��-�11ن �3 

  ا������ت ا���(�و?را��3 �(���ب ا����رو�� 

  : ���زات و&�� �*�ؤ���ن

ا���ب ا����رو��� �ز�دا �ن ا�د/م �(�ؤ���ن ���ث ���ط�> ا��ؤ�ف ا�ذي ��رص /(�  �"دم

  :��ر أ/���! ا����> �ن ���زات ���رة أھ�7�

  .ا����ر�نأي ��ر أ/���! ����! دون ا����'د �>  ا�ذا��،إ������ ا���ر  -

��ر أ/���! ا��-��1 ا��A1رة ا��� � �I)1 �(��ر �3 ��ل ���ب أو أ/��ل ���رة  �ر�� -

  .دور��ا��� � �I)1 ��رھ� �3 ��ل �"�ل أو 

  .���ب ا����رو�� ا�-�ص �! /ن ��دإ������ إ���� ا� -

  .1...����1!أو �� ��د�ث ا����وى �(���ب ا����ور �7و -
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  :�*�� ر�ن���زات و&�� 

  .-��1 ذات ا�9*�م ا����رة���ب و/دد ھ�Bل �ن ا�7و�� ��ر  -

  .�"طت /(�7� �"وق ا��(��� ا���ر��إ������ ا��A,ل ا���ب ا���  -

  .��دد طرق ا���> �واء /�ر ا���ر��ت أو /ن طر�ق ا�و��Bط ا����رو��� أو ?�رھ� -

  .1ا����وىا��*(�د و�ذ�ك �����ف ���Aر �ف ا���د�� ا��"(�د�� ���ط��/� و�"(�ل ا����� -

  :�0وب ا���دام ا����ب ا����رو�� 2-3-2

�� و3ره �ن ا�*����ت إ� أ�! � ��� ��دد �3 ا����ب ا����رو�� و���ر?م �ن ا����زات ا

  :  2، �3ن ��ن ھذه ا���وب �ذ�رن /�وب ��ود ����(ب /(� ���-د��!�-(و �

�ف و<وح ���� ا������ت ا��-��1 أو ا�"�رB�ت ا����و�� ?�ر *�دة �"در � در*� -
  .ا��1ري�7ذا 'د �1�ب ا�"�رئ ��6*7�د �("راءة ا�����رة �ن ا����� و

  .ا�"�رB�ت ا���-�11 /دم إ������ ا�ط��ب ا�ط��/� �ن -

  .و3ر أ*7زة ا�"راءة /(� �ط�ق وا�>/دم � -

  .ا�-��1 �"راءة ا����ب ا����رو�� ار���ع ��(�� �راء أ*7زة ا��1��� -

د�Bن �ذ�ك ���ض ا�ط(�� ا����، وز�د �ن ا��در�ب �B�1-9 ا������تا���*� إ�� إ*راء �-
  .���-دام ا����ب ا����رو��

��"�ت أو أ���ر ا�"�رB�ت �ر���� و �"�د�7� أي أ�7� ���ت ����� �9! �ن ا���روف أ�7�  -
  .���Aر �> ا��طور ا����و�و*�

دة �(���ب ذ�ك ��دم و*ود �����ر �و���(� ا���ظ و/دم ا��وا3ق �> ��ض ا��ر�*��ت و� -
  .أ*7زة ا�"راءة ���ل -�صا����رو�� ���ل /�م و

ار���ع أ���ر ��ض ا���ب ا����رو��� ��ل ا���ب ا���درة ا��� ��وق إ������ت ��ض  -
  .ا������ن
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��ن �7� ��س ا�7دف دت �3 *��> ا��*�ھ�ت ا������� وھ��ك ا��د�د �ن ا������ر ا��� �دو

�ن أھم ھذه ا��*�ھ�ت ا��� ، وا����ب ا����رو�� �3 أ��ن 1ورة ا�ذي ����ل �3 إ���ج

  :1و<�ت �����ر إ���ج ا����ب ا����رو�� �*د

/ن � �����ور��� ا���(�� �و<> �"ر�ر��ث أ3رزت �*�� *��� :�����ور��������ر *����  -

  :�3ا��� ���(ت ���ور أ����� و) 04(�رو�� أر��� ���� ا����ب ا���

  :�(���بھو ا���ور ا�-�ص ��������ت ا���ر���� و :ا>ولا��%ور

  .ا�دو����د�د ا�ر'م  -

  .وق ا��(��� ا���ر�� ��ؤ�ف ا����ب��د�د �" -

  .������با��(��ت ا�-��1  ل��د�د ا��رو�و�ول ا��ط(وب ��" -

- ����� ��B�' و�ن ا��� ���و�7� ا����ب �(ط,ب/رض�.  

  :-�ص ���7ل ا����ب: ا��%ور ا�����

��ل /(� ���د��� ���Aل ا9*7زة إن ����H أو ھ��ل ا��(ف �3 ا����ب ا����رو�� � -

  :ا��������ث ���ن أن ��وا3ر ا����ب �3 أ�د ا��9�ق  ا���ب،�7و�� ا�و1ول إ�� وا��را�G و

 .ا��ص ا����ط��ASCILق  ،��PDFق،HTML ��ق،��XMLق 

  .ا����رو��ا�-�ص �H*7زة ا�"راءة �(���ب :ا����ثا��%ور

�*ب �و�3ر أ*7زة 'راءة ����� ذات �وا�1�ت ���3 ����� ��� ��وا3ق �> ��س ا��(��ت 

،*7�ز ، *7�ز 3را��(�نPC*7�ز ا����وب ا��-�1: ��,و�ن ھذه ا9*7زة ا����رو��� 

RCA.  

  .ا����رو��ا�-�ص ��ر���G ا�"راءة ��(��ت ا����ب :ا�را!9ا��%ور

                                                           
� ) 13/04/2015:��ر�F ا�ط,ع(dhd4 train.net/pdf/books/tech/2.pdf ]:���ح /(� ا�-ط[ 1)/

  .11:43ا���/�
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� �وا3"7� �> أ���ق ا��(��ت ا�-��1 را�G ��وا3"� �> أ*7زة ا�"راءة و��د �ن و*ود ���

�را�G '�رئ ����رو�و3ت، �را�G ا����ب : �ن ��ن ھذه ا��را�G �ذ�ر�رو�� و������ب ا���

  . 1، �را�G ��ت ر�دا�ز*�*�، �را�G �و�� �و��!، �را�G *����ر
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$���:  

إن أھ��� ا����ب ا����رو�� وا����ره �3 *��> ا��*��ت و<I دوا3> ا��-دا�! �ن     

و ������� آ��� و1ول ا����ب طرف ا����ر�ن و ا��ؤ���ن، ��ث و3ر إ������ ا���ر ا��ر�> 

'د �ل ���(�  - ا����ب ا����رو��-إ�� ا������ن �3 أ'ل و'ت و *7د �����ن، وھذا ا9-�ر

� ��(و��ت *د�دة و أI�1 �����د ��7� ا��وم �3 و'�7� ا�����ب �1و�� ا��1ول /(     

و ھذا ��ب آ-ر ����ل ا�����ب، ��� أ�! �7ل /�(�� ا���ث و ا���ر*�ع و ا��-ز�ن و�

*�ل ا��د�د �ن ا������ت ا�*����� /(� ا����Aر �ن ��ط7� �3 ����� ا'���7B� و ا��و*! ��و 

  .  ا���ل ا�*د�د ا���ط ا����رو��
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:����ــــ�  

 درا���� ھذه ا��طرق إ�� ����� ا����ب ا����رو�� و�دى ا���دا���� ل��د 
�و��� �ن ��

�ن $%ل ط)%� ا�د��وراه، و
�و��� �&ر"� ا�'�ه ھذه ا�&�$� و����%ل ا����ب ا�ور$�، "�
ظ�� 

ا��&��ل ا����ب ا����رو�� �ن طرف ا�ط)%� *ر'- �%%� "� ,دم إ����*� ا�و(ول 

�)�&)و��ت "� ا�و$ت ا�����ب ��(� %&د ا��2'�ر ا��&)و���� ا�ذي *0/ده ,��م ا�*وم، 

ا$���ء �ل ا��(�در ا���0ورة، "�(%6 ا���دا�� 5رورة 
��*� �  و(&و%� ا����%�ت "�

*��ن ا�/روب ��/� و5ف إ�� ذ�ك ا���*زات ا��� ��و"ر "� ا����ب ا����رو�� �ن �/و�� 

ر%ط� %%&ض ا��وا$- ا��� �د�ك � وطر*�� ,ر�5 �)�(وص وإ����*� $راء�� وا�
(ول ,)*

�,�، و��ن ھذا� *&�� أن ا�ط)%� $د ��� أ�� ��و"ر ,)� �دار ا�� ،,)� �(�در أ�رى

ا���ب ا�ور$� %ل � *زا�ون *
�)ون ا�و�ء �� %�,�%�ره ا��(در ا<ول ا��=�وا ,ن ا���دام 

وأن ������ ��%�� %��ر?م �ن و'ود ھذه ا���=*رات <ن طر*�� �(62 ا����ب ا�ور$� %�0ل 

 &�� ا�
�*�� �)�ص ا����وبا��ط%*&� �'&)ك �0&ر 
�� %���راءة و��&�/� وا��ر�*ز أ�@ر "� 

.,�س ا����ب ا�ر$�� ا�ذي *'&)ك �ر�ز ,)� ���*�ت ا���دا�� أ�@ر �ن $راء��  

 �'�
و�ن ھ�� *��ن ا��ول أن ا����ل ا�ط��ب إ�� �%�� إ��را�*'*� 'د*دة %�� ���ءم وط%*&� ا�

 ���*�ت �)�&)و��ت دا�ل �
*ط ا�%
ث ا�&)�� � *ر'- �%%/� إ�� ا���ب ا�ور$� وإ��� ظ/ور

"� �ظر ا�%&ض و�*)� $د*�� ���*ز %��%طء "� ���و�و'*�ا��� '&)ت �ن ا����ب ا�ور$� 

.    و?*ر ����%� "� ,(ر ا��ر,��0رھ�   
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كلمة شكر 

الحمد هللا المعین الذي أعانني على انجاز ھذا العمل المتواضع، أقدم 
الذي لم یبخل علي " وزار سلیمان " شكري أوال إلى األستاذ المشرف 

بتقدیم ید المساعدة من خالل توجیھاتھ وارشاداتھ وأتمنى لھ التوفیق      
 .والنجاح في عملھ

كما أتقدم بشكري الخالص إلى كل من علمني حرفا من معلمین وأساتذة 
 .من الطور االبتدائي إلى ما أنا علیھ اآلن

أشكر كل من ساعدني في انجاز ھذا البحث من قریب أو بعید ولو بكلمة 
 طیبة 

 .أو نصیحة

 

 

 

 .                                                                شــــــــكرًا

 

 

 

 



 اإلھداء

أھدي ثمرة جھدي ھذا إلى من تتسابق الكلمات لتخرج معبرة عن محبتھا 
وعن المكانة التي تحتلھا في قلبي، فھي النبع الذي یسقیني حنانا ودفئا 

". أمـــــي الغــالیة"دون مقابل

". أبــــي العــزیــز"وإلى الذي علمني معنى القیم واألخالق إلى 

" أالء " إلى من ال تحلو الحیاة بدونھم إلى عائلتي من أصغر برعومة 
  أطال اهللا في عمره، وإلى جمیع أھلي" جدي الحبیب"إلى أن أصل إلى 

. وأقاربي

 ھذه المذكرة  إتمامإلى كل من ساھم ولو بكلمة في 

. إلى كل الزمیالت والزمالء في الدراسة

 .إلى كل من تحفظھم ذاكرتي ویحملھم قلبي ولم تحملھم مذكرتي
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 ~ أ  ~

 

:�ــــــــــ�د�ـ�  

	 د أدرك ا	���ث أھ��� ا	���و��ت ا	�� ��در �� �ل 	�ظ� و����ت ��
 	�� 	�� �ن دور   

��وي وا#�را��'� ��	)#�� 	��'��& ��%� !��� و	���ث ��%� "���، ��� 	�#ت ا"�را!� 

ھ� أھم #0ح ا#����. ا-)#�ن 	�وا'�� ا	�د�د �ن ا	��د��ت، و,د !�ل ھذا  'د�دا، وإ)��

ا6"�ر !�
 �طو�ر و#����4 وا	����ر �ن أ#�	�ب )�رھ�، ��'3 �� ا	�دا�� إ	
 ا#�"دام ا	���ب 

 ���� ��و	ت ھذه ا6"�رة ا,�)�ءھ� و�%ظ�� �و!�ء 	)�رھ� وا	�����ت ����ن 	�"ز�)��، و	�ن

�ط� ��ل ا-)��ج ا	%�ري ا	="م �� ا	ز�ن ا	ذي )���. أ> وھو ;ورة ��� 	ن �#�ط�& ا-�

.ا	���و��ت، و��	��	� ��� 	ن ���� �ل ر?��ت ا	���;�ن وا	دار#�ن  

و)ظرا 	�ذه ا	����� ا	�� وا'���� ا	�����ت �و'. ا	�د�د �ن ا	���;�ن إ	
 ا	��	م ا	ر,�� 

 ا	;ورة ا	��)و	و'�� وا	ذي �دوره ?�ر �ن أ#�	�ب إ���� ا	���و��ت ا	'د�د ا	ذي �ر=�.


 طر� � ,راء��� إ	
 �� )#��. ا	�وم ��	 راءة ا	ر,��� ا	�� ���رط !�
 ا	 �رئ �و��ر و��

...و��ر�� ا#�"دا�.�'��ز ا	��#وب و#�4ل ا	��رو)��   

�� ا>)�ر)�ت ����� و,د و'. ا	ط��� =�	��م �� ھذا ا	��	م ا	'د�د "��� ��د�� أ���ت ��

و���ن ا	 ول أن ھذه ا6"�رة ,د أ"ذت ���)� ا	����� ؛ر,��� ���A �ل ���درھ� 	�#�%د��� 

 
� 	�ردد )	ك ��0ظ�ذا	� ��د�� ��� أ"ذ ا	���ب ا>	��رو)� ���)� ا	���ب ا	ور,�، وا	د	�ل !�

!ن �ل �ن �'��. ��"�
  �ر)�ت و����ل �'�و!� �ن ا	���در��4 ا	ط��� !�
 ���� ا>)

!رف ا	���ب ا>	��رو)� روا'� وإ,��> وا#�� ��  ا	%�رات ا	����� وا	���ب ا	ور,�، و	�ذا 

�� ھو  ل�!ن ا	���در وا	�را'& و ا6"�رة 	دى ��4 ا	ط��� "��� ��%��م دا��4 ا	��ث

-;راء ��و;�م ا	�����، وھذا ا�6ر ا	ذي د��)� 	درا#� �و=وع  'د�د �� ا	#��� ا	�����

.ا	���ب ا>	��رو)� و�دى ا#�"دا�. �ن طرف ا	ط��� و"��� ط��� ا	د��وراه  

 

 



 

 ~ ب  ~

 

وا	�'وء إ	
 ����ر )�ط ا	 راءة ا	� ��د�� و��ر�� �#� �ل ا	���ب 	�%#�ر #�ب ا#����	. و

:ر��� ��ولا	ور,� ا,�=ت �)�'��)� �� ا	درا#� أن ��ون �� أ  

	�درا#� 	���ر�ف ��-���	��  ا	%�ل ا6ول وھو !��رة !ن �=ل ����دي 	Fط�ر ا	�)�'�

ا	�طرو�� وا	%ر=��ت ا	� �ر�� و #�ب ا"���ر)� 	�ذا ا	�و=وع ، و�ذ	ك إ�راز أھداف 

� أ;)�ء )ا	درا#� و�دى أھ����� وا	�طرق إ	
 ��ض ا6د���ت ا	#�� � وا	��و��ت ا	�� وا'��

.، ��� �م إدراج �� ھذا ا	%�ل �ل إ'راءات ا	درا#� ا	��دا)��درا#�إ'راء ا	  

و��"�� 	�ل ��ل، و,د وو=�)� ����دا  أ�� ��	)#�� 	Fط�ر ا	)ظري � د �)�و	)� ����ن

���ور ا	%�ل ا6ول �ول دورة ���ة ا	���ب ا	ور,� ��
 و�و	. إ	
 ا	���ب ا>	��رو)�، 

ول =م ا	���ب ا	ور,� أ�� ا	���ث ا	;�)� �3درج ���ث �م إدراج ��. ���;�ن، ا	���ث ا6

.��. ا	���ب ا>	��رو)�  

ا	%�ل ا	;�)� ��ن !ن � )��ت ا	���ب ا>	��رو)� وا#�"دا���. ا	ذي =م ھو �ذ	ك  ��)��

���;�ن، ا	���ث ا6ول �ول � )��ت ا	���ب ا>	��رو)� وا	;�)� ا#�"دا���. �� ا	��ث 

.ا	���� �ن طرف ا	���;�ن �� ا	و#ط ا	'���� ��ل  

=& ا#�)��'�ت أو	�� أ�� '�)ب ا	�ط�� � ���ل !�
 �وز�& ا>#���رة و����ل ا	'دول وو

 I4��( &=%ر=��ت وو	ق �ن ا ��	ك ا	رة، و��د ذ���ل ���ور ا>#�	'�ت ��)�ك ا#	و��د ذ

.    و�� ا6"�ر "��)� درا#�)� �"���� ����� ا	��دا)��،!��� 	�درا#�   

 



أ

:ةــــــــــقدمـم

الثورة التكنو

و

..

؛

ا لتردد نلك مالحظتذ

فئة الطلبة على شبكة االن

عرف الكتاب االلكتروني رواجا وإقباال واسعا في  الفترات ا

لكعن المصادر والمراجع و



ب

و

ربعة فصول:

ا أثناء ن

دراسةإجراء ال

وملخصا لكل فصل، وقد 

األول ضم الكتاب الورقي أما المبحث الثاني فأدرج 

سط الجامعي ككل.

عامة للدراسة 


