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 : مفاهيم أساسية في المعلومات الموضوع االول 
 

 : تعريفات 
  او تعليلها .البيانات : هي المادة الخام المسجلة كرموز ، أو أرقام ، أو جمل وعبارات يمكن لإلنسان تفسيرها 
 . المعلومات : هي الحقائق واألفكار المكتسبة من خالل االتصال أو البحث أو المالحظة عن أي موضوع 
 عن المعلومات من  نتجة من مجموع تقارير المعلوماتمستالمعرفة : هي مجموعة األفكار  والمفاهيم والحقائق ال

 القضايا.
 

 :ويمكن تقسيم المعلومات إلى
 تقسيم نوعي ويشمل : -1

 ومات اإلنمائية .لالمع 
 . المعلومات التعليمية 
  اإلنجازيهالمعلومات . 

 تقسيم شكلي : -2
 . المعلومات النصية 
 . المعلومات الصوتية 
 . المعلومات المرئية 
  مات الرقمية .المعلو 

 
 : خصائص المعلومات 

 تتميز المعلومات بصفات أساسية تختلف فيها عن غيرها فمن هذه الخصائص :
 ال تفني وال تستهلك نتيجة االستخدام بل تنمو وتتزايد وتتجدد . -1
 إنها تصورية ذهنية . -2
 صور ( . –قوائم  –إمكانية التشكيل و السيولة ) نص  -3
 م أو نصوص إلى بعضها (قابليتها لالندماج ) ضم قوائ -4
 الوفرة والكثرة . -1
 الطابع اللغوي . -6
 االستقاللية . -7
 م .التقاد -8
 التشتت . -9
 

  : تعطل المعلومات 
 هي فقدان المعلومات لمقومات اإلفادة منها وال يعني فقدان المحتوى لقيمته لألسباب اآلتية :      
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 تماد عليها رغم صالحيتها .الوراثة بين اإلعمال العلمية : اإلعمال القديمة يقل االع -1
أكثر من الرجوع إلى األعمال الرجوع اليها تسجيل المعلومات في أعمال الحقة ) المستخلصات مثالً ( تؤدي إلى  -2

 األصلية .
 فقدان المعلومات صالحيتها نتيجة اكتشاف معلومات جديدة ) معادالت الفيزياء والكيمياء (  -3
( ولكن بالرغم من كل ذلك يمكن ات ) العلوم الجغرافية مثالً يه المعلوممجال التي انتجت فالتناقص االهتمام ب -4

 .أن تحظى المعلومات بالقبول واالستخدام حين اكتشاف صالحيتها ويعود االهتمام بها 
 

 : قيمة المعلومات 
منها  تتوقف قيمة المعلومات في معظم األحيان على قدر أهميتها للمستفيدين و تزداد أهميتها عندما يحرم    

 المستفيد أو التصله في الوقت الذي يحتاجها .
إن قيمة المعلومات تعد من القضايا الجوهرية و االستخدام هو الذي يعطيها القيمة والسؤال هل يتم دفع أجور أم ال 

 .ولها الدولة جزئيا ً ممات المعلومات و خاصة تلك التي توخد انتاجمقابل 
بط بين تكاليف العرض والطلب ونتائج العرض والطلب تحدد األجور و كيف ان تحديد قيمة المعلومات يتطلب الر 

 يمكن احتساب التكلفة القيمية ، والبد ان يشمل الوقت والجهد وينبغي التمييز بين أمرين:
 قيمة المحتوى المعلوماتي للرسائل ) المعلومات التي سيحاط بها و تأثيرها على قراره ( . -1
 مات ، نظم ، تكنولوجيا ( التي تحلل وتنقل المعلومات .قيمة مصادر المعلومات ) خد -2

المعلومات مضموناً في نظم  ىو ان قبول هذا الرأي أو رفضه فان الحياة الواقعية تتطلب ان يعتبر الوصول المجاني إل
من أهم اختران واسترجاع المعلومات لما لها من أهمية في تطوير كل من األفراد واألفكار والمجتمعات ، ولعل هذا 

 المشكالت االقتصادية انتشاراً في حقل المعلومات .
 

  : ثورة المعلومات 
 أبعادها هي نتاج لخمس مراحل أساسية هي : شان ثورة المعلومات التي يشهدها العالم اليوم ويعي     

 اختراع الكتابة .  -2التواصل الشفهي .                                      -1
 ،حاسب اآللي ) االتصال وتفجر المعلوماتال -4   .( 11لقرن منتصف ا الطباعة ) -3

  .الشبكات واالقمار الصناعية
 الراديو ( –التلفزيون  –الفونوغراف  –التلغراف  –ظهور وسائل االتصال ) الهاتف  -4

 . 1937التلغراف : على يد صمويل مورس عام 
 . 1876الهاتف : جراهام بل عام 

 . 1877غراف  اديسون : الفونو 
 . 1896ألالسلكي : ماركو ني 

 نتيجة الختراعه السابق . 1919ني الراديو : ماركو 
 . 1941التلفزيون : فالديمير 
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 : أثار ثورة المعلومات 
 مليون ونصف كتاب ينشر سنوياً ( 1،1تضخم اإلنتاج الفكري  .)  -1
 تعدد أشكال أوعية النشر . -2
 لغياب أدوات الضبط الببليوجرافي. صعوبة السيطرة على االنتاج الفكري -3
 المعلومات ثروة وطنية حيث يقاس تقدم الدول بمدى استثمارها وتوفرها . تأصبح -4
ظهور صناعة المعلومات وتسويقها كالسلع األخرى من خالل المؤسسات التي ظهرت ) جمع تنظيم تخزين  -1

 (.الختحليل ... 
 

ا وتطورت في إيصال خدماتها للمستفيدين وقطعت شوطاً  ثم تطورت خدمات مؤسسات المعلومات وتجاوزت حدوده
ية كبيراً في بناء الركائز األساسية لتطوير نظم وسياسات المعلومات و وضع الخطط اإلستراتيجية للنهضة المعلومات

ينه اال ان العالم العربي مازال بعيداً عن هذا المضمار وان الفجوة الرقمية تتسع ب، والدخول في مجتمع المعلومات
 وبين العالم الصناعي لألسباب اآلتية : 

 يتركز الجهد الحقيقي لتطبيقات المعلومات على النواحي التجارية واإلدارية . -1
 الهياكل االساسية لتقنية المعلومات ) نظم ، شبكات ، افراد ( ضعيفه . -2
 الحواجز اللغوية ) النظم بلغات اخرى ( . -3
  حديثةبعض نظم التعليم ال تواكب االتجاهات ال -4
 األسلوب السطحي الذي يتناول تقنيات المعلومات واألتصاالت -1
 يصنف ضمن الدول الفقيرة -6
 عدم وجود معلومات انجازية عربية في المجال -7
 

  : نظرية املعلومات 
ادرك العلماء الكيفية التى يمكن التعبير فيها عن المعلومات بشكل رقمي ثنائي ، فاآللة التى تنفذ تعليمات منطقية    

يمكن ان تعالج المعلومات فما ان يتم تحويل المعلومات الى ارقام ثنائية يمكن ترجمة المعلومات و تخزينها و 
 استخدامها داخل الحاسب اآللي .

 و لتبادل المعلومات يجب ارسالها عبر قنوات اتصال ، حيث يتكون نظام االتصال من : 
o  سائل او االشارات ( المرسل : ) الشخص او الحاسب الذى يتولى ارسال الر 
o ) المشفر : ) الجهاز الذى يقوم بالتشفير لنقل المعلومات من خالل قناة االتصال 
o  ) قناة االتصال : ) الوسيلة التى تنقل الرسالة 
o  ) الرسالة  : ) المعلومات المراد توصيلها 
o   ) مفسر الشفرة : ) المشفر و يعمل بصورة عكسية حيث يحولها الى صيغة مفهومة 
o لمستقبل : ) المتلقي (ا 
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) عدم  كبر مثالأ( فكلما كانت المعلومات مفاجئة كانت كميتها ة المعلومات على ) عنصر المفاجأةو تقوم نظري

الن تكلفة االتصال على المستقبل ، ( 888ي  هاتف محمول على هاتف مجاني يبدأ رقمه أامكانية االتصال من 
 هاتف قد ال يشعرون بذلك . للمكالمة و كثير من مستخدمى ال

 
 ثم حدد العلماء  المشكالت التى قد تظهر في نظرية و انظمة المعلومات و االتصاالت الى ثالثة مستويات و هي : 

 المستوى االول : فني ) خلل بالنظام ، كعدم الكفاءة في نقل المعلومات ( 
 (المستوى الثاني : داللي ) لغوي يتعلق بدقة محتويات الرسالة 

 المستوى الثالث : نفسي ) مستوى التأثير و االدراك وتأثر المستقبل ( 
 

 المعلوماتية : 
و يقصد بها تجميع و تجهيز و معالجة و نقل المعلومات باالعتماد على تقنيات مطورة ، و هي عامل اساسي مهم     

ء االعمال و حل المشكالت و في مختلف جوانب الحياة الي مجتمع معاصر حيث تؤثر على انماط التفكير و ادا
 اتخاذ القرارات  . 

فالمعلوماتية تمثل المجال الذي يدرس ظاهرة المعلومات و نظم تلك المعلومات و معالجتها و استرجاعها و بثها     
متضمنة القوانين المتحكمة في البحث العلمي ، و يرتبط بها مجاالت متعددة مثل : معالجة البيانات ، بحوث 

 .، هياكل المعلومات و بناها التحتية ، نظريات االتصال و الشبكات العمليات
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 الموضوع الثاني :  قضايا في عالقة المعلومات بالمجتمع

 
  : مشكلة المعلومات : و تتلخص في النقاط االتية 

o  تضخم االنتاج الفكري 
o  (.التخصص الدقيق )االنتاج الفكري تفتت 
o  بكل اشكاله ( لومات مصادر المعتشتت ( 
o  تزايد عدد لغات النشر 
o  تعدد اشكال اوعية النشر 
o  زيادة التكاليف و ارتفاع اسعار اوعية المعلومات 
o  الفجوة الرقمية 

 
  : امن المعلومات 

 :  أجلو هو منع اساءة استخدام المعلومات او تحريفها او تسربها و ذلك من 
 عدم  تحريفها او اتالفها.  
 ؤدي الى اخطار و كوارثيمعلومات الحساسة التى قد عدم تسرب ال. 
  . عدم استغالل المعلومات لغير االغراض التى جمعت و جهزت من اجلها 

 .بل التى تضمن سالمتها من االخطارمن هنا تأتي اهمية المحافظة عليها و توفير كافة االمكانات و الس
 

  : اخالقيات المعلومات 
 تى يتوجب على الجهات ) االفراد و المؤسسات ( ان تتعامل معها :و هي الموضوعات االخالقية ال

o حقوق الملكية الفكرية. 
o خصوصية البريد االلكتروني.  
o حقوق البرمجيات.  
o . ترخيص البرمجيات 

لذلك البد من اصدار القوانين و التشريعات و تشكيل اللجان للمتابعة الشاملة للحد من جرائم التعدي على 
 خدامها بطرق ووسائل غير قانونية اونظامية . المعلومات و است

 
  : خصوصية المعلومات 

يقصد بها كيفية جمع و استخدام و حماية المعلومات الشخصية حيث زادت الحاجة الى حماية المعلومات و  
 : حيث ثارت بعض التساؤالت حول هذا الموضوع منها  الهائلة في مجال تقنية المعلوماتالشخصية نتيجة التطورات 

 .هل استخدام التقنية لتحديد مصدر االتصال انتهاكا للخصوصية  -
 هل تعتبر اجهزة الهاتف التى تعرض رقم المتصل انتهاكا للخصوصية -
 معرفة و تتبع المواقع التى يستخدمها الشخص عبر شبكة االنترنت . -
 القرصنة على اجهزة الحاسب اآللي من قبل افراد غرباء .      -
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اصبحت معرضة للوصول اليها عبر االستخدام العام لذلك عقدت ندوات ومؤتمرات  باألفراداصة فالبيانات الخ
 حددت فيها مبادئ لحماية خصوصية المعلومات منها :

  لألفرادال يمكن اعداد شبكات سرية للمعلومات تحتوى على بيانات. 
 من حق الشخص ان يعلم و يرى محتويات سجله الشخصي و لماذا يستخدم. 
  حق الشخص ان يمنع استخدام بياناته لغير االغراض التى جمعت من اجلها من. 
  . من حقه تصحيح البيانات الشخصية او تعديلها عند الخطأ 

 
  : حق المعلومات 

و هو احد اهتمامات علم المعلومات و يتركز على كيفية نشر المعلومات و اتاحتها بين افراد المجتمع لتحمل   
نتقاء ما ينفعهم لالستفادة منها و تطوير انماط حياتهم ، لذلك اتاحت كثير من الدول الوصول مسؤولية حياتهم و ا

 الحر للمعلومات و شبه المجاني خاصة في المعلومات التى تنشرها الدولة  او تدعمها.                       
 

  : ملكية المعلومات 
نتجها اي تصبح مستقلة بعد انتاجها ، لذلك اعتدى سبق و ذكر ان من خصائص المعلومات استقالليتها عن م 

الكثيرون على المعلومات بعد انتاجها ) افراد و شركات و دول ( فبدأ منتجو المعلومات يطالبون بحقوقهم لحماية 
المعلومات المنتجة ، و االشخاص المتوقع استفادتهم من المعلومات يطالبون ايضا بان يكون لهم الحق باالستخدام 

 : يدا ، و تكمن المشكلة في اتجاهينح الوضع في مجال حفظ حقوق الملكية اكثر تعقفاصب
 االول : االتجاه القانوني 

 الثاني : االتجاه االكاديمي 
 لذلك البد من دراسة القواعد و القوانين التى تحكم تدفق المعلومات و من بين المسائل التى يجب تقييمها : 

 ؟د امر ضروريا لتوليد المعرفة الجديدة هل التدفق الحر للمعلومات يع 
 ؟شيط او تثبيط عملية بث المعلوماتهل تؤدي التطورات التكنولوجية الجديدة الى تن 
  ؟هل قانون حفظ حقوق التأليف الحالي يزود الباحثين بالدوافع الالزمة  لتسجيل المعلومات 

 
  : االمية المعلوماتية 

حاسب اآللي ، و البعض في كيفية التعامل مع مصادر المعلومات المتنوعة و  هناك من يربطها في عدم التعامل مع ال
و عدم االمية هي : المعرفة التى  .كان مفهومها البد من تجاوزها و محوها من المجتمع  اً يأكيفية االستفادة منها ، و 

 من مراحل التعليم  تسمح للفرد اداء عمله بكفاءة في اي ظرف في المجتمع التكنولوجي ، و هذا يجب ان يبدأ
 

االبتدائي و التدرج الى الثانوي فالجامعي ليتمكن الفرد من التعامل مع الحاسب و برامجه و نظمه ، و ليس شرطا ان 
 يمكن االنطالق منها . حيث يكون بلغة اجنبية فهناك برامج للمبتدئين بلغاتهم كالعربية مثال 
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  : الرقابة على المعلومات 
ق المعلومات من خالل وسائل االتصال و اوعيته ) االذاعة ، التلفزيون ، الصحافة ، االنترنت  الخ ( هي تنظيم تدف   

سس و القوانين التى تحمى مجتمعاتها من حاالت التخريب و نشر االفكار و المجتمعات عموما تضع الضوابط و األ
الجتماعية ، و اكثر المجاالت الخاضعة للرقابة و المضللة و المشوشة او المنافية لثقافة المجتمع و اخالقه و ظروفه ا

 الحماية هي : 
  .المعلومات الخاصة باالمن القومي للدول – 1
 المعلومات الشخصية . – 2
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 مؤسسات المعلومات وخدماتها: لثالثا الموضوع

طنياة، املتصصصااة، األطفااال، مؤسساات املعلومااات هاي منظومااة تشاتمي علااى ايااع املكتباات ) العامااة، املدرساية، ا امعيااة، الو 
( والايت تتحااد ايعهاا يف اااادس األساساي ماان إنشاائها وهااو إتالاة أوعيااة املعلوماات للمسااتفيدين .. اخلالساجو،، املستشاافيات

 عن طريق جتميع وتنظيم واختزا، أوعية املعلومات لإلفادة منها.
  

 ملاذا نطلق مسمى مؤسسات املعلومات؟
د العمي املؤسسايت الذي يعتمد على جمموعة كبرية ضمن منظومة موجودة داخي املكتبات أل، هذه املكتبات أصبحت تعتم

 وخارجة، والعمي التقليدي الذي كا، سابقا مل يعد يفي بالتياجات املستفيدين.
 

 ميكن تقسيم مؤسسات املعلومات إىل أربع فئات:
 املعلومات. مؤسسة اختزانيه: هي املؤسسات اليت هتتم بتجميع وتنظيم وضبط أوعية 
 .مؤسسة جتارية: نوع من املؤسسات اليت هتتم بالربح عن طريق تسويق املعلومات مثي بنوك ومراصد املعلومات 
 :هتتم مبنح الشهادات والدرجات العلمية يف التصصص وتكو، مهمتها إكساب الطالب املهارات املهنية. مؤسسة أكادميية 
 نية اليت هتتم بتطوير التصصص أو املهنة.مؤسسة مهنية: هي ا معيات واالحتادات امله 

 
  مؤسسات املعلوماتالفرق بني أنواع: 

الفرق بني مؤسسات املعلومات يرجع إىل اختالس اهور هذه املؤسسات، ليث أ، ا مهور هو الذي حيدد طبيعة املؤسسة، 
 وظيفتها ، أهدافها، جمموعاهتا ، وخدماهتا. 

 مؤسسات املعلومات: وظائف
 ة املعلومات.جتميع أوعي .5

 تنظيم أوعية املعلومات وإعداد أدوات االسرتجاع. .4

 تقدمي اخلدمات للمستفيدين. .4

 

  املكتباة املدرسايةSchool   Library  هاي املركاز الفكاري املدرساي حتتاوي علاى جمموعاة منظماة مان أوعياة املعلوماات :
 خدماهتا. الستعمال الطلبة واملدرسني، يديرها متصصصو، قادرو، على تنظيمها وتقدمي

 الوظائف:
 توفري املصادر املساندة للمناهج التعليمية. -5
 دعم املناشط الرتبوية. -4
 تنمية عادة القراءة. -4
 التوجيه واإلرشاد. -3
 تنمية عادة استصدام املكتبة. -1
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 التدريب على استصدام مصادر املعلومات. -6

 
  املكتبة العامةLibrary  Public    اختالس أعمارهم وأجناسهم وثقافاهتم،  خمصصة للجمهور بشكي عام علىمكتبة

مثي مكتبة امللك  ،لكي جمتمع ضروريوينظر البها على اهنا ضرورية لكي جمتمع من اجملتمعات كما هي املدرسة واملركز الصحي 
 عبد العزيز العامة بالرياض.

 
 الوظائف:

o .توفري مصادر معلومات مناسبة  ميع أفراد اجملتمع 
o ري النظامي.دعم التعليم النظامي وغ 
o .مساعدة املستفيدين الستصدام مصادر املعلومات 
o .توفري التسهيالت الالزمة ام 
o .دعم برامج حمو األمية 
o .هتيئة األجواء املناسبة للتحصيي والقراءة، مثي توفري الطاوالت واإلضاءة، إنشاء املكتبات املتنقلة، زيارة املدارس 

 
 املكتبة ا امعية Academic Library/ University Library مكتبة او جمموعة من املكتبات تنشئها وتديرها :

 ا امعة لتقدمي خدمات معلوماتية للطلبة وأعضاء هيئة التدريس والبالثني.
 
 :الوظائف 

 .خدمة املناهج التعليمية 
 تدريب العاملني 
 تنمية جمموعات لديثة 
 .تقدمي خدمات معلوماتية 

  :أهدافها 
 حباثهم.مساعدة الطالب على حتضري أ 
 .مساعدة األساتذة يف حماضراهتم وحبوثهم 
 .نشر البحوث العلمية 

 
  املكتبة املتصصصةSpecial Library  مكتبة أنشأهتا وتدعمها وتاديرها مؤسساة أعماال أو مصالحة لكومياة أو شاركة :

زارة املالية، مكتبة خاصة... وذلك بغرض تقدمي خدمات معلوماتية ذات اهتمام خاص ألعضاء املؤسسة )فقط(. مثي مكتبة و 
 .و، مكتبة جملس الشورىأرامك

 
 الوظائف:

 .نشر املعلومات بني أفراد املؤسسة عن طريق اإللاطة ا ارية 
 الداخلية. رهانشر مطبوعات املؤسسة وتقاري 
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 اخلدمة املرجعية السريعة ألفراد املؤسسة. 
 .التعاو، مع املكتبات املتصصصة املشاهبة 

 
  مراكز املعلوماتInformation Center  

تطور لنوعية اجملموعات واخلدمات اليت تقدم يف املكتبات وذلك عن طريق توفري مصادر معلومات غري تقليدية، وخدمات 
 معلوماتية متصصصة يف جماالت موضوعية حمددة مثي مراكز املعلومات الصحفية.

 
  املكتبااة الوطنيااةNational Library واااا احلكومااة ومهمتهااا التجميااع الشااامي لإلنتاااج  : هااي املكتبااة القوميااة للدولااة، م

الفكاااري الاااوطال مااان خااااالل نظاااام )اإلياااداع القاااانوين(، وإصاااادار األدوات الببليوجرافياااة ) كشاااافات ومستصلصاااات( ، وتقاااادمي 
 خدامات معلوماتية للحكومة واملواطن.

 
 :الوظائف

o .القيام بدور مركز اإليداع الدائم لإلنتاج الفكري الوطال 
o نظيم ولفظ اإلنتاج الفكري الوطال.اع وت 
o .إصدار ونشر الببليوغرافيات لإلنتاج الفكري الوطال 
o .اع اإلنتاج الفكري األجنيب املتعلق بالدولة 
o .تنظيم التبادل الوطال و الدويل للمطبوعات 
o .القيام بالتصطيط والتنسيق يف عملية اإلعارة املتبادلة بني املكتبات 
o إصدار الفهارس املولدة.القيام بالدور املركزي يف  
o .العمي على تطوير املهنة داخي الدولة 
o .التنسيق للتعاو، بني مؤسسات املعلومات احمللية والدولية 
o .التدريب 
 
 :مراكز مصادر التعلم 

هج من خلق حتقيقا لتطبيق نظريات التعلم احلديثة املعتمدة على مبدأ التعلم عن طريق االكتشاس والذاتية نظرا ملا ميثله ذلك املن
روح املبادرة واالعتماد علاى الاذات يف احلصاول علاى املعلوماات وتعلمهاا، ونظارا إىل املكتباة املدرساية بأهناا الزالات تاؤدي الادور 
كزا ا التقليدي يف العملية الرتبوية وخباصة من نالية جمموعاهتا وخدماهتا، فقد ظهرت احلاجة إىل تطوير هذه املكتبات لتصبح مر 

 للتعلم.
 ف املركز:وظائ

o  .دعم املنهج الدراسي عن طريق توفري مصادر التعلم ذات االرتباط باملنهج، وذلك لبعث الفاعلية والنشاط واحليوية فيه 
o .تنمية مهارات البحث واالستكشاس والتفكري ولي املشكالت لدى املتعلم 
o يف نظم املعلومات.  املتسارعةتطورات تزويد املتعلم مبهارات وأدوات جتعله قادرا على التكيف واالستفادة من ال 
o .مساعدة املعلم يف تنويع أساليب تدريسه 
o .مساعدة املعلمني يف تبادل اخلربات والتعاو، يف تطوير املواد التعليمية 
o .تقدمي اختيارات تعليمية متنوعة ال توفرها أماكن الدراسة العادية 
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o إتالة الفرصة للتعلم الذايت 
o لفردية.تلبية التياجات الفروق ا 
o إكساب الطالب اهتمامات جديدة، والكشف عن امليول احلقيقية واالستعدادات الكامنة، والقدرات الفعالة لدى 

 الطالب.   
o .تنمية قدرات الطالب يف احلصول على املعلومات من مصادر خمتلفة 

 
 ،صادر تتجول بني عنابر السجن. حتتوي على أرفف حتمي مصادر معلومات ، أو عربة مليئة بامل اتهي قاع :مكتبات السجو 

 الوظائف:
o شغي أوقات النزالء 
o .تعليم وتثقيف املساجني 
o .التدريب على بعض احلرس 
o .إتالة الفرصة للنزالء على مواصلة تعليمهم 
o ربط املساجني باحلياة اخلارجية 
o .املسامهة يف إصالح املساجني 

 
 :سن ليث حتتوي بني جنباهتا األدب املناسب لألطفال.هي املكتبات اليت تقدم خدماهتا لصغار ال  مكتبات األطفال 
  املكتبااات املتنقلااةMobil library:    هااي جمموعااة منظمااة ماان مصااادر املعلومااات منقولااة بواسااطة إلاادى وسااائي النقااي

 كالسيارة هدفها إيصال اخلدمة إىل ا مهور يف املناطق النائية.

  املكتبااة املهيااربة أو املهجنااةHybrid Library  املكتبااة الاايت حتتااوي علااى مصااادر معلومااات بأشااكال خمتلفااة منهااا : هااي
 التقليدية واإللكرتونية. 

   املكتبة اإللكرتونيةElectronic Library هي املكتبة اليت تتكّو، مقتنياهتا من مصادر املعلومات اإللكرتونياة املصتزناة :
أو عارب الشابكات   (Online)التصاال املباشار أو املتاوافرة مان خاالل البحاث با (CD-Rom)املرتاصة    االقراص على

 كاإلنرتنت. 

  املكتبااة الرقميااةDigital Library  هااي املكتبااة الاايت تشااكي املصااادر اإللكرتونيااة الرقميااة كااي حمتوياهتااا ، وال حتتاااج إىل :
 وشبكة تربطها بالنهايات الطرفية لالستصدام.  (Servers)مبىن، وإمنا جملموعة من اخلوادم 
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ــــــــات: تقسيماتها، أنواعها وأشكالهاالرابع الموضوع  : مصادر المعلوم

  "االتصال هو "عملية نقي وتبادل املعلومات وجعي معانيها معروفة بني الناس لتحقيق غرض أو أثر ما  
 :ناصرمصدر املعلومات عنصر هام يف عملية االتصال والتواصي بني الناس وال تتم هذه العملية اال اذا توفرت هذه الع

 
o  املصدرSource                             
o                 الرسالةMessage             
o  وسيلة نقل المعلومةMedium     
o               املستقبي و املتلقيReceiver 
o الرد أو اإلجابةFeedback                 

 
 ة اليت تستصدم يف نقاي املعلوماة مان املرساي إىل املساتقبي ) املساتفيد( مصادر املعلومات تعال كي الوسائي أو القنوات أو األوعي

 لتلبية لاجة الفرد من املعلومات سواء كانت ألغراض حبثية أو تعليمية، إخبارية، إعالمية، ثقافية، ترفيهية.
 
 ( مرالي تطور مصادر املعلومات)تسجيي املعلومات: 
   :)أوىل الوسااائي لنقاي املعلومااات، إال أهناا كاناات حمادودة باملسااافة الاايت  كاناتمرللاة مااا قباي الكتابااة )االتصاال الشاافوي

 يسمع فيها الصوت.
  :بدأ اإلنسا، تسجيي معلوماته على ألواح الطني وجدرا، املعابد وعلى الصاصور وغريهاا هبادس نقلهاا أو مرللة الكتابة

 مريرها إىل شصص آخر.
  :عاء األكثر شيوعا للكتابة ونقال للمعلومات ظهرت املصطوطات للورق أصبح الو  نيمع اخرتاع الصينمرللة الطباعة

 اليت كانت تكتب وتنسخ يدويا.
 .اخرتاع الطباعة زاد من انتشار الكتب 
 .مرللة املصادر املسموعة واملرئية 
 .مرللة املصغرات الفيلمية 
 .مرللة املصادر االلكرتونية 

 
 :تقسيمات مصادر المعلومات 

أو مرساااي وقاااد يكاااو، املصااادر هناااا شاااصص أو كتااااب أو أي مصااادر أخااار فيمكنناااا القاااول مااان أ، مباااا أ، املعلوماااة ااااا مصااادر 
تقساايمات مصااادر املعلومااات متعااددة وكثاارية  واااا أكثاار ماان حمااور ومعيااار واتلااف باااختالس الر يااة اااا وحبسااب طبيعتهااا، أو 

 حمتواها. 
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 حسب المحتوي أو المضمون: 

 ومات جديدة تنشر ألول مرة وتشمي احلقائق والتفسريات ونتائج الدراسات، مصادر أولية: وهي اليت تشمي على معل 
 الرسائي ا امعية، مقاالت الدوريات، تقارير البحوث، أعمال املؤمرات..        

 :تأيت جبديد وامنا تشري وتدل على املصادر االولية للمعلومات لالستفادة منها.هي املصادر اليت  مصادر ثانوية 
  لية والثانوية وتشري إليها كم أهنا تسهي عملية الوصول الو تدل على املصادر االدرجة الثالثة: هي املصادر اليت مصادر من 

 إليها: مثي ببلوجرافيا  الببليوجرافيات، أدلة األدلة.         
 

 أشكال مصادر المعلومات: 

 الكتب: أوال: 

صفحة متصلة، ويصدر  34دوري ال يقي عدد صفحاته عن الكتاب هو وعاء معلومات مطبوع )ورقي أو الكرتوين( غري 
 .نسصةبأكثر من 

 :مكوناته 
o .الغالس اخلارجي 
o .الغالس الداخلي 
o .،صفحة العنوا 
o .ظهر صفحة الغالس 
o .اإلهداء 
o :املقدمة 
o .قائمة احملتويات 
o .منت الكتاب 
o .قائمة املراجع 
o .الكشاس 
o .املاللق 

 هذه النقاط.بعض تمي كثري من الكتب على هذه هي الصورة األكمي للكتاب، وميكن أ، ال تش
 لكتب: أنواع ا 

 .مرجعية: وهي اليت ال تقرأ من أواا اىل اخرها يف تتابع 
 .غري املرجعية: هي اليت تقرأ من أواا اىل اخرها لتتم الفائدة
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 من أمثلة الكتب  غري املرجعية: 

 
 Text Books الكتب الدراسية
 Introduction Books الكتب التمهيدية

  Monographs الكتب املنفردة أو ألادية املوضوع
 Collective Works الكتب الشاملة أو التجميعية

 
 من أمثلة الكتب  غري املرجعية: 

 
o املعاجم والقواميس Dictionaries 
o )املوسوعات )دوائر املعارس Encyclopaedias 
o كتب الرتاجم والسري Biographies 

o طالس، معاجم  أالماكن(املراجع ا غرافية )األ Atlases 
o الكتب اإللصائية Statistic Books  
o الكشافات Indexing 
o املستصلصات Abstracting  
o األدلة General Directories  
o الكتب السنوية واحلوليات Yearbooks and Annuals 
o )مصادر املعلومات الرمسية )احلكومية Government Publication  
o إلرشاديةاملوجزات ا Guides  

 
 :المعاجم والقواميس 

املعجاام كتاااب مرجعااي جيمااع مفااردات اللغااة ويفساار معناهااا ويبااني طريقااة نطقهااا وهجائهااا واشااتقاقها ومرادفاهتااا واسااتصداماهتا، 
 ، وتنقسم املعاجم إىل قسمني:منهج معني مرتب وفق

o .معاجم األلفاظ: مثي الصحاح للجوهري، لسا، العرب البن منظور 
o م/ املعاين: مثي فقه اللغة للثعاليب، املصصص البن سيدا.معاج 

 
 :الموسوعات 

هي جتميع شامي  ميع فروع املعرفة اإلنسانية مثي )املوسوعات العامة( أو لفرع والد مثي ) املوسوعات املتصصصة(، من 
 خالل جتميع عدد من الدراسات يف املوضوع ، وتنقسم إىل:

 
 من أشهرها: ةتناول خمتلف فروع املعرفة اإلنسانية بشمولية وموسوعياملوسوعات العامة: وهي اليت ت 
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o .دائرة معارس البستاين 
o .املوسوعة العربية امليسرة إشراس حممد غربال 
o .موسوعة املورد للبعلبكي 
o موسوعة اادس إعداد حممد إبراهيم 
o   املوسوعة األمريكية  Americana Encyclopedia 
o املوسوعة الربيطانيةEncyclopedia Britannica     
o املوسوعة العربية العاملية 

 
 :املوسوعات املتصصصة: وهي اليت تتناول موضوعا والدا ذات اجمللد الوالد أو عدة جملدات من أشهرها 
 .)املوسوعة اإلسالمية )فاطمة حمجوب 
 .)موسوعة الفلسفة )عبد الرمحن بدوي 

 Encyclopedia  of Library and Information Science. 
 Encyclopedia  of Islam. 
 Encyclopedia of Philosophy. 

 
 الكشافات: 

دلياي منهجاي ملوقاع أو مكاا، الكلماات، املفاااهيم، مصادر معلوماات مرجعاي يهاتم بتساهيي اسارتجاع املعلوماات للباالثني وهاو 
 الولدات األخرى يف الكتب، الدوريات، أو يف املطبوعات األخرى.

 
ي اليت ترتب وفق منط معاني ) ولايس وفاق الرتتياب الايت تظهار باه يف الوعااء( مثاي الرتتياب ااجاائي، يتكو، الكشاس من املداخ

 لتمكني املستفيد من إجياد املفهوم أو الكلمة بسرعة.
 
 :مميزات الكشاف 
 .تقليي ا هد والزمن للبالث يف سبيي احلصول على املعلومات 
 ر يف اصصهترشد البالث على املعلومات اليت حيتاجها وما نش 
 .تساعد البالث على االختيار واالنتقاء 
 .تساعد البالث على التحقق من معلوماته 

 أنواع الكشافات:
 كشافات الصحف 
 .كشافات الدوريات 
 كشافات الكتب 
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 الفرق بني الكشاس والببليوجرافيا: 

 
 تقلة بغض النظر عن نوعية الوعاء سواء كاا، دورياة، الببلوجرافيا هي األداة اليت تعطي البيانات األولية عن أوعية املعلومات املس

 رسالة جامعية، كتاب. ودو، أ، ترتبط مبكتبة معينة.
 .الكشاس يعرض حمتويات كتاب أو دورية بشكي حتليلي 

 
   )الببليوجرافيات ) قوائم المؤلفات 

 ي شصص معني، مكا،، موضوع.هي قائمة مبواد منشورة أو غري منشورة يتم جتميعها طبقا لعالقة تربط هذه املواد مث
 :أنواعها 

o :عاملية 
o :إقليمية 
o وطنية 
o .مؤسساتية 
o .جتارية 
 
 :المستخلصات 

الوثيقة الستصراج خمتصر دقيق وموضوعي حملتوياات الوثيقاة، مصاحوبا بوصاف ببلياوجرايف ميكان  ىمصدر معلومات شامي حملتو 
 من الوصول إىل الوثيقة األصلية.

 
 التراجم: 

لااى السااري الذاتيااة لألشااصاص البااارزين والتعريااف هباام وباتااازاهتم بصااورة خمتصاارة، وفقااا لرتتيااب معااني مصاادر معلومااات حيتااوي ع
 ومنها  العامة، الوطنية، اإلقليمية، الدولية، واملتصصصة.

 أنواع الرتاجم:
 العامة: مثي الوايف بالوفيات للصفدي 
 .املتصصصة: مثي: طبقات احلنابلة، طبقات األطباء 
  :العامليةWho is Who 
  :اإلقليميWho is Who is Asia  
  الوطالWho is Who in Saudi 
 
  :األدلة 

مصدر معلومات مرجعي حيتوي على معلومات وبيانات بأمساء األفراد أو املنظمات أو املؤسسات الرمسية أو التجارية أو 
 الصناعية يف بلد ما.

 
 صادر المعلومات الرسمية:م 

در معلومات مرجعي يصدر عن هيئة أو مؤسسة لكومية ويشمي على معلومات تتصي اتصاال ومات الرمسي هو مصلوعاء املع
 مباشرا بنشاط اايئة أو املؤسسة املسئولة عن هذه املعلومات. 
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 أهمية أوعية المعلومات الرسمية:
  مصدر ثقةAuthority          
 توزع جماناFree Copy         
  السبق الزمالTimeliness      
 بية للقراءة   ا اذReadability 
 

 :عيوبها
 تأخرها يف الصدور 
 .التوائها على عدد كبري من البيانات اإللصائية تتصف با فاس 
 صعوبات احلصول على بعضها. 
 صعوبة استصدامها. 
  افحاهتصزيادة عدد. 
 
 :الكتاب االلكتروني 

قاارأ بواسااطة احلاسااب اجيل أو جهاااز هااو عبااارة عاان ملااف لاسااب ماان نااوع خاااص هااذا امللااف يتضاامن نصااا لكتاااب مطبااوع ي
 الكرتوين خمصص لقراءة الكتب االلكرتونية.

 
 مميزاته للمستفيدين:

 .إمكانية إجراء عملية حبث عن كلمة أو مصطلح داخي الكتاب 
 .إمكانية قراءته يف الظالم أو الضوء 
 .،إمكانية االختيار بني أنواع اخلطوط واألشكال واأللوا 
 ام السمعي.بعض األنظمة توفر النظ 
 .حيتوي على مواد مسعية وبصرية متحركة 
 .احلفاظ على البيئة من خالل احلد من تلوث الناتج عن نفايات الورق 
 .إمكانية إجراء التحديث واحلذس واإلضافة 

 
 :المصادر الجغرافية 

ة من نالية موقعها، أمسائها ، هي أوعية املعلومات اليت تقدم معلومات تعرس أو تصف معامل البلدا، واألماكن والبقاع املصتلف
 أقسام: ةا وصفا أو رمسا، وتنقسم إىل ثالثهجغرافيتها وتارخي

  املعاجم ا غرافية ) معجم البلدا، لياقوت احلموي، املعجم ا غرايف للبالد  السعودية : لعاتق البالدي 
 Webster's Geographical Dictionary .) 
 ةاملواد اخلرائطي. 
 .أدلة السفر 
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 كتب السنوية:ال 

هاي عماي مرجعااي يصادر ساانويا يساجي التطااورات واالتاازات ا دياادة واأللاداث ا اريااة يف أكثار جوانااب احليااة اإلنسااانية أو 
 Europe Year Bookلقول املعرفة البشرية بشكي وصفي أو إلصائي، مثي لوليات العامل املعاصر، 

 
 Periodicalsثانيا: الدوريات 

لكرتوين أو ورقي( يصدر على فرتات منتظمة أو غري منتظمة واا عنوا، والد ويشرتك يف حتريرها العديد هي وعاء معلومايت )اال
 من الكتاب ويقصد هبا أ، تصدر إىل ما ال هناية.

 
 مميزات الدوريات:

 .سرعة نشر املعلومات ولداثتها 
 .التنوع املوضوعي 
 .التغطية املوضوعية املركزة وبدو، توسع 
 عداد الصادرة.توفر كشافات أل 
 .تنوع وجهات النظر واألفكار 
 .تتضمن معلومات ال تتوفر يف وعاء آخر 

 
 أنواع الدوريات:

 .الدوريات العامة 
 .الدوريات املتصصصة 
 .الدوريات التجارية والصناعية 
 دوريات اايئات احلكومية 
 .دوريات لسب فرتات الصدور) يومية،أسبوعية، شهرية، فصلية، نصف سنوية، سنوية 
 وريات لسب شكي النشر )ورقية ، الكرتونية(.د 

 
  الدوريات االلكترونيةE-Journals  

بانتظام، وهي إما أ، تكو، دوريات مطبوعة أصال واا نسخ  ةهي الدوريات اليت تصدر على شكي دوريات الكرتوني
الية:  على أقراص مليزرة أو الكرتونية أو دوريات أنشئت على أ، تصدر على شكي الكرتوين فقط  وتصدر على األشكال الت

 ، أو من خالل االتصال املباشر. Web-Journalsالشبكات 
 مميزاهتا:
o .سرعة االتصال 
o .لداثة املعلومات 
o .سرعة التوزيع 
o .إمكانيات الربط املوضوعي 
o صعوبة السرقة 
o ال تتطلب التجليد 
o .ال حتتاج إىل ليز على األرفف 
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  عيوهبا 

o .ارتفاع السعر 
o اقية.التحكيم واملصد 
o .املشاكي التقنية 
o احلواجز الثقافية 

 
            Leaflets: الكتيبات والنشرات ثالثا
( صفحة وغالبا ما تكو، مقاساهتا من القطع الصغري، وتعاا  موضاوعات بشاكي 34معلومات تقي صفحاهتا عن )أوعية هي 

 غري متعمق.
 .، تكو، يف شكي مطوية( صفحات، وميكن اا أ1معلومات أقي من )أوعية النشرات: هي  

 
: هو حباث علماي يقدماه طلباة الدراساات العلياا للحصاول علاى  Dissertations / Theses:  الرسائل الجامعية رابعا:

 درجة علمية )ماجستري أو دكتوراه(، مطبوع غري منشور.
 

 : مواد أخرى: خامسا
  .التقارير العلمية: هي أوعية  غري منشورة وتتضمن نتائج البحوث 
  اءات االخرتاع: هي عبارة عن اتفاقية معقودة بني الدولة واملصرتع تضمن للمصرتع محاية لقه يف استغالله الخرتاعه.بر 
 .وثائق املؤمرات: هي البحوث أو مستصلصات البحوث اليت تقدم يف املؤمرات والندوات العملية 
 الكمية والنوعية واإلجرائية اليت تتبع يف عمي ما مثي:  املواصفات واملقاييس: هي وثائق تصدر هبدس حتديد وإقرار املواصفات

  اعيات املكتبات املهنية اليت تفيد املكتبات يف توليد االجراءت، ومواصفات املصانع واملنتجات االستهالكية.ريمعاي
 
       المصغرات الفيلميةMicroforms 

جي عليهاا كمياة مان الوثاائق تقارأ وتطباع بواساطة أجهازة مسالة فيلمية ذات خصاائص معيناة تسا املقصود باملصغرات الفيلمية:
 وهو ناتج عملية التصوير الفوتوغرايف يف إعداد صور مصغرة.وطباعة معينة، 

 :أشكال املصغرات الفيلمية 
  امليكروفيلم: ويعترب من أكثر هذه األشاكال اساتصداما وشايوعا لتساجيي الكمياات الضاصمة مان املعلوماات، ويتمياز

 برخص تكاليف إنتاجه إال أنه حيتاج إىل وقت أطول للوصول إىل املعلومات املطلوبة على الفيلم.
 سااجيالت املصااغرة علااى هيئااة صاافوس امليكااروفي : عبااارة عاان شاارحية فيلميااة مسااتطيلة الشااكي حتمااي جمموعااة ماان الت

 وأعمدة، ويف أعلى كي بطاقة مسالة لكتابة تعريف مبحتوياهتا ميكن قراءته بالعني اجملردة.
 

 (Electronic Information Resources)مصادر المعلومات االلكترونية 
يزريااة،  امللاملعلومااات املمغنطااة أو مصااادر املعلومااات االلكرتونيااة هااي: املعلومااات املصزنااة الكرتونيااا علااى إلاادى وسااائي لفااظ 
، األقاراص املليازرة (Hard disk)وتساتلزم اساتصدام احلاساوب يف العارض والتشاغيي واحلفاظ، ومان أشاهرها: القارص الصالب 

(CD-ROMS) االنرتنت  ،(Internet). 
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 :أشكال املعلومات االلكرتونية 

  احلواسيب )القرص الصلب(Hard disk) ،القرص املر ،(Floppy disk. 
 ( املعلومات على اخلط املباشرOn-line Information Retrieval .) 
 ( األقراص املليزرة(CD-ROMS. 
 ( االنرتنت(Internet. 

 

 :تقسيم مصادر املعلومات االلكرتونية 

 لسب التغطية املوضوعية:  •
 املتصصصة. –
 الشاملة. –
 (.، إخبارية، تلفزيونيةالعامة )إعالمية –
 

 : In- house Databasesة أو الداخلية قواعد  المعلومات المحلي
 أنواع قواعد المعلومات : 

" الااايت تشاااتمي علاااى البياناااات الوصااافية املفتالياااة األساساااية Bibliographic Databasesالقواعاااد الببليوغرافياااة " -5
ئولة عاان حمتااواه، ملصااادر املعلومااات الاايت حتتااوي علااى النصااوص الكاملااة املطلوبااة، مثااي عنااوا، املصاادر، واملؤلااف أو ا هااة املساا

والواصفات أو ر وس املوضوعات ، وتاريخ ومكا، نشره، ومستصلص له، وأية بيانات أخرى تسهي على املستفيد حتديد مدى 
لاجتااه إليااه. أي أهنااا تشااتمي علااى بيانااات اإللالااة إىل الوثااائق واملصااادر النصااية الكاملااة مثااي  قواعااد  الفهااارس و التزويااد و 

 الدوريات  و اإلعارة .
 
" أي القواعد اليت حتتوي على نصوص الوثائق املصزونة Full- text Databasesقواعد النصوص الكاملة "  -4

 إلكرتونياً.
" وهاي القواعاد الايت حيتاجهاا املساتفيد يف الوصاول إىل معلوماة حماددة Reference Databasesالقواعد املرجعية "  -4

اجم، وقواعااااد األدلااااة املهنيااااة وأدلااااة ا امعااااات واملؤسسااااات، وقواعااااد أدلااااة جتيبااااه عاااان تسااااا الته، مثااااي قواعااااد القااااواميس واملعاااا
 إخل.…املطبوعات

"، والايت تشاتمي Numerical Databases" وتسامى أيضااً "Statistical Databasesالقواعاد اإللصاائية " -3
 .على خمتلف الوثائق اليت تقدم اإللصاءات السكانية واالجتماعية واالقتصادية واحلياتية األخرى

 (. On-line Information Retrievalالمعلومات على الخط المباشر )

 ماهيته وتطوره :
يستصدم هذا املصطلح لإلشارة إىل اإلجراءات والعمليات اليت تستصدم فيها احملطات الطرفياة واحلاساب للتفاعاي والتحااور ماع 

 قواعد  املعلومات ، يف حماولة لتلبية االلتياجات املعلوماتية .
o هذه التقنية يف الستينات من هذا القر، نتيجة للتوسع الكبري يف املعارس البشرية والتقدم يف جماالت االتصاالت   ظهرت 
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o  تطورت بشكي أوسع يف السبعينات ، ليث مت تطوير برجميات ونظم اسرتجاع املعلومات وظهرت العديد من اجملالت العلمية

 شر املهتمة هبذا اجملال مثي جملة االتصال املبا
o .بلغت أوجها يف عقد الثمانينات ليث استصدام البحث اجيل املباشر يف كي اجملاالت 

 
 مزايا البحث باالتصال المباشر : 

 الوصول الفوري واملباشر إىل كميات كبرية ومتنوعة من املعلومات  -5
  املرونة والفعالية يف الوصول إىل املعلومات بسبب نقاط الوصول املتعددة إىل املعلومات -4
 احلداثة املعلوماتية  -4
 توفري الوقت وا هد يف الوصول إىل املعلومات  -3
 منع االزدواجية والتكرار يف البحوث العلمية والرسائي ا امعية  -1
 اإلسهام بشكي فعال يف إنشاء الشبكات املعلوماتية  -6
 تسهيي وتشجيع عمليات التبادل والتعاو،  -7
 

 خدمات البحث باالتصال المباشر : 
 o املرجعية    اخلدمة 

o ،عن طريق املعلومات الببليوغرافية  اإللالة إىل مصادر املعلومات 
o ( إتالة النصوص الكاملةFull-text. للمقاالت) 
o .اإللاطة ا ارية، والبث االنتقائي للمعلومات 
o . خدمات بناء امللفات وازينها ، وإنشاء قواعد معلومات داخلية خاصة باملكتبة 
 

 CD-ROMS /Compact Disk Read Only)) المليزرة: األقراص

ساام، تعتمااد علااى تكنولوجيااا أشااعة اللياازر يف ااازين  54هااي عبااارة عاان أقااراص مسااطحة مسااتديرة الشااكي، ال يزيااد قطرهااا عاان 
صفحة، تقارأ بواساطة جهااز لاساوب يارتبط  441111املعلومات عليها، يستوعب القرص لوايل ربع مليو، صفحة مطبوعة 

(. ويطلق عليها األمسااء التالياة: األقاراص املكثفاة أو املكتنازة  املضاغوطة أو CD-Rom Driveقارئ األقراص ) به جهاز
 األقراص الضوئية أو األقراص الفضية..

 أنواع األقراص املكتنزة لسب طبيعة معلوماهتا:

 ( ERIC / MEDLINE )أقراص املعلومات الببليوغرافية كشافات ومستصلصات  مثي .5
 (.Full Textالنصوص الكاملة )أقراص  .4
 األقراص املرجعية. .4
 أقراص التسلية والرتفية وإعالم مرئي ومسموع. .3
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 مميزات األقراص املليزرة:

  إمكانات التصزين الكبرية(Storage Capacity). 
  سهولة التعامي واالستصدام(Information Retrieval) . 
 . ال حتتاج إىل معدات وخطوط اتصاالت خارجية 
 اليف الثابتة التك(Fix Cost). 
 . سهولة النقي 
 

  :فوائد ومميزات المواد الغير المطبوعة المستفيدين 
 .سعة التصزين كبرية مقارنة بأي وعاء آخر من أوعية املعلومات 
  ميزة الصوت مع العرض، ال يوجد وعاء آخر يستطيع ازين الصوت، وبذلك مكن من لفظ تلك املعلومات إىل األجيال

 .القادمة
  قااوة التااأثري املوجااودة يف تلااك املااواد علااى املشاااهد فهااي تثباات املعلومااات يف ذهاان املتلقااي لفاارتة أطااول ممااا حياادث يف لالااة

املطبوعات. يتم ذلك عن طريق اشرتاك أكثر من لاسة والده أو عن طريق الوجدا،، وهناك جتارب عديادة أثبتات كلهاا هاذه 
 النظرية.

 لفهم واالستيعاب، فهي تصي إىل الذهن بسرعة ومباشرة، مثال علاى ذلاك القصاة التارخيياة ال حتتاج إىل جمهود ذهال كبري ل
 "عمر املصتار".

 .التأثري العميق يف املتلقي، ليث أ، املتلقي كما قلنا يتلقى عن طريق احلواس والوجدا، فا، درجة التأثري تكو، أبلغ وأعمق 
 ألمياااني( ممااان ال يساااتطيعو، التعامااااي ماااع الكتاباااة والقاااراءة والنصااااوص خدماااة أصاااحاب االلتياجاااات اخلاصاااة ) املعاااااقني، ا

 املكتوبة.
 .تالها الباهر يف العملية التعليمية 
 .)سهولة احلفظ والتداول داخي املكتبة وخارجها )اإلعارة اخلارجية 
 حتقيق األمن، األضرار الطبيعية : الرطوبة ، احلشرات، احلرارة، األتربة 
 ناعية: احلريق، السرقة، الغرق، سوء االستصدام.حممية من األضرار الص 
 .،مكن القاري من اإلطالع من أي مكا 
 .سهولة البحث واالسرتجاع 
 
  لمستفيدينلغير مطبوعة عيوب المواد: 
 أهنا ال تقرأ بالعني اجملردة 
 .قد تسبب بعض احلساسية واإلرهاق للقارئ عند استصدامها لفرتة طويلة 
 تمع إىل قراءة نص بأكمله على الشاشة.عدم استساغة شرحية من اجمل 
 .عدم استطاعة القاري  محي جهاز القراءة ليث ذهب 
 ال يستطيع القارئ التهمي  أو التصطيط حتت السطور أو العبارات املهمة 
 .بعض أجهزة القراءة حتتاج إىل تدريب قبي االستصدام 
 .ارتفاع سعر الطباعة من جهاز القراءة مقارنة بالتصوير العادي 
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 .تستغرق وقتا يف جتهيز املادة للقراءة 
 ال يسمح اا باإلعارة خارج املكتبة 
 عدم توفر أجهزة قراءه خارج املكتبة 
 .لاجز اللغة 
 .تتطلب معا ة فنية خاصة 
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 استثمار المعلومات :الموضوع الخامس
 

ساسيا في دعم نشاطات أنها عنصرا تعتبر المعلومات ثروة وطنية و رافدا اساسيا من روافد التقدم الحضاري ، و لكو 
 القومي العناصر االتية :  لإلنتاجن المقومات االساسية أالبحث العلمي و اتخاذ القرارات اعتبر البعض 

همية المعلومات  وان المعلومات تتبوأ الصدارة من حيث االهمية ، و تبرز هذه األ – 3الطاقة   – 2المادة   – 1
 : انها
ي المجتمعات توفرت ف يقدرة الدولة على االفادة من المعلومات المتاحة و الخبرات التتساهم في تنمية  – 1

 .االخرى
 تنسيق و ترشيد ما تبذله الدولة من جهد في البحث و التطوير على ضوء ماهو متاح من المعلومات . – 2
  .توفر قاعدة معرفية عريضة لحل المشكالت – 3
 المشكالت الفنية و اختيارات تكفل الحد من المشاكل مستقبال  ساليب حديثة لحلأتوفر بدائل و  – 4
 رفع فعالية و كفاءة كافة االجهزة  – 1
 ضمان القرارات السليمة في كافة القطاعات  – 6

ها ليست تن فاعليأي نشاط و ساسي ألهمية المعلومات على اعتبارها العنصر األأركت المجتمعات دلذلك ا     
ين بالشكل الجودة المطلو كذلك في في كيفية ايصالها للمستفيدين في الوقت المناسب و   بمجرد وجودها و انما

 الستثمارها و تحويلها الى معرفة . 
 

 تستثمر فيها المعلومات :  ياوال : قطاعات المجتمع الت
 القطاع الصناعي  – 1

ضوئها تحويل ) تصنيع  علىيتم  يالت ولية في مجال الصناعة ، فهي الخبرات و االفكارأتدخل المعلومات كمادة     
( المواد االولية الى سلع انتاجية ، و في هذا تحتاج المؤسسات الصناعية الى المعلومات لغرض المساعدة في 

  :المجاالت االتية
 اعداد الدراسات االقتصادية و الفنية للمشاريع في ضوء خطط التنمية . –أ      
 .لتقنية في العالم قبل البدء باي مشروعاالطالع على التطورات ا –ب      
 .قد تواجه المشروع  يالمساعدة على استنباط الحلول للمشكالت الت –ج      

 .دراسة الجدوى  –د       
 جمع االحصاءات و المعلومات االولية لغرض استثمارها . -هـ      

 
 القطاع الزراعي  – 2
اساليب االنتاج الزراعي و استخدام التقنيات لزيادة المحاصيل و كفالة حدث ألكي يكون المزارع قادرا على معرفة    

تتطور باستمرار نتيجة االبحاث  ين يكون محيطا بالمعلومات الحديثة المتعلقة في هذه المجاالت  و التأالجودة البد 
 ستخدامها في االساليب ن توفر المعلومات و اأثبتت التجارب في ميدان الزراعة أالمتطورة في هذه المجاالت و لقد 
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الزراعية ادى الى تحسين المحاصيل الزراعية في كثير من البلدان ) المطاط في ماليزيا ( ) الرز في الفلبين ( حيث 

 اعتمدت تلك المشاريع على نظم معلومات متطورة .
 

 :القطاع التجاري – 3
االسهم اليمكن الوقوف عليه و متابعته بدقة و نواع السلع و جودتها و اسعار أسواق و حوال األأان التعرف  على 

انتظام اال من خالل المعلومات الدقيقة المتوفرة من مصادرها ، حيث اسهمت المعلومات اسهاما كبيرا في معظم 
اهملت دور المعلومات في  ياعتمدت على المعلومات بينما تأخرت االعمال الت ياالعمال و االنشطة التجارية الت

 اري .ميزانها التج
 

  :قطاع التربية و التعليم - 4
ن أتعتمد على المعلومات ، فال توجد مؤسسة ناجحة دون مركز للمعلومات و  يهم المجاالت التأيعتبر مجال التعليم 

حدث أتساعد في التعرف على  ينوعها التأشكالها و اول مستلزمات التعليم توفير مصادر المعلومات بكافة أمن 
 تطرأ على كافة التخصصات . يالتطورات الت المعلومات و متابعة

 
 :قطاع البحث العلمي  – 1
إن وظيفة البحث و التطوير بما فيها االبتكار و اإلبداع ضرورة ملحة و ممر ، يزة االساسية لتقدم المجتمعاتهو الرك 

 على مستوى تطورها. حتمي ألية دولة نامية كانت أو كتقدمة تريد فعاًل تحقيق التنمية االقتصادية أو المحافظة
لذلك فمن واجب الدول أن تعتمد على البحث و التطوير كأداة عمل إجبارية يتعين اللجوء إليها مهما كانت كلفتها، 

لكونها وسيلة فعالة لكثير من الشعوب بتحقيق النمو و التقدم و الرفاهية، و لبلوغ هذا يتعين عليها رسم سياسات 
 تطوير التكنولوجي.بحث العلمي و الوطنية جديدة لل

 
 قطاع الثقافة و االعالم  – 6

ولية لرجل االعالم أ ي نشاط اعالمي و ثقافي لما تقدمه من موادأينطلق منها  يان المعلومات هي الركيزة االساسية الت
 يبر احدى القنوات االتصالية التتالعالمية ، و مؤسسات المعلومات تعاعماله و مهماته و بناء برامجه ألتسهيل 

تقدمها  يتساهم في دعم الثقافة و تطوير المجتمع و تقدمه من خالل اسهامها في مختلف الخدمات و النشاطات الت
 فراد المجتمع من النواحي التعليمية و االجتماعية و حتى الترفيهية .أل
 

 صناعة القرار  – 7
وافر المعلومات المناسبة في الوقت تشكل المعلومات عنصرا جوهريا في جميع مراحل صناعة القرار و بقدر ما تت
تتناسب طرديا مع  ن درجة دقة القرارأالمناسب و بالدقة المطلوبة كلما كان ذلك مؤثرا في نجاح صناعة القرارات و 

 من ثم االختيار منها . و  .لورة البدائل و المقارنة بينهادرجة دقة و كفاية المعلومات المتوافرة الالزمة لعمليات ب
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 : اقتصاد المعلومات ثانيا 
 قسم الباحثون المجتمعات البشرية من الوجهة االقتصادية الى ثالث فئات : 

 .المجتمعات الزراعية –أ 
 .المجتمعات الصناعية  –ب 
 .المجتمعات ما بعد الصناعية ) مجتمعات المعلومات (  –ج 

جل توفير االحتياجات ، أ) العضلي ( من  فالمجتمع الزراعي هو المجتمع الذي يعتمد فيه على الجهد الجسدي     
خير فهو المجتمع ما األألة التى سهلت الحصول على االحتياجات ، اما الصناعي فهو المجتمع الذي يعتمد على ااَل 

الذي اصبحت فيه المعلومات المورد الرئيس للقوة االقتصادية و لهذا اطلق مصطلح اقتصاد المعلومات على لمجتمع 
 و الصناعة .أقوة المعلومات على قوة العمل المعتمدة على الزراعة  الذي تزيد فيه

 
المعلومات مورد اقتصادي : ترتبط صناعة المعلومات بالتكاليف االقتصادية و لها قيمة اقتصادية قد يتم الحصول 

معلوماتها دليل على  عليها لبيعها و تعتبر سلعة ذات قيمة في االنتاج و االستهالك و ظهور قواعد المعلومات التى تبيع
 . معلومات تبيع خدماتها للمستفيدينقاعدة  488ذلك مثل قاعدة معلومات ) ديالوج ( و التى تضم اكثر من 

 
سطوانات، أقراص أي تنتج و تعبأ ) كتب ، دوريات ، خرى فهلعة : اصبحت المعلومات كالسلع األالمعلومات س

السلع االخرى انها تنمو و تتجدد مع االستخدام بدل ان تفنى ، نها تختلف عن أمصغرات ( و تسوق و تستخدم اال 
 ن بيعها او تبادلها ال يعنى التنازل  عنها كالسلع التقليدية .أو 
 

 رأسمال المعلومات :
خرى أصبح استثمار المعلومات معيارا للتمييز بين المجتمعات الغنية و المتقدمة من جهة و الفقيرة من جهة أ

نجحت في استثمار ثروة المعلومات تقدمت بينما تأخرت المجتمعات التى لم تستثمرها بالصورة فالمجتمعات التى 
و غيرها لم أي مورد اخر فاالستفادة من الطاقة الشمسية أالمطلوبة الن المعلومات مورد ال يمكن بدونه استثمار 

 يتحقق اال باستثمار ما توفر من معلومات .
 

 صناعة المعلومات : 
 ساسية في التقنية و تتم هذه الصناعة من خالل :حدث الصناعات نتيجة للتطورات األأعة المعلومات صبحت صناأ

 دباء ، مفكرون ، مخرجون  الخ ( اانتاج المعلومات ) مؤلفون ، محررون ،  – 1
 صناعية (قمار الألتوصيل المعلومات ) شركات المعلومات و االتصال ، شركات البث التلفزيوني و االذاعي و ا – 2
 معالجة المعلومات ) منتجو االجهزة و البرمجيات ( – 3

عالم و صبح انتاج المعلومات و جمعها و تجهيزها و توزيعها نشاطا اقتصاديا  واسعا في مختلف دول الأو بذلك 
 و تتميز صناعة المعلومات بانها :، موردا لالقتصاد العالمي

 .كثيفة العلم  – 1
 .كثيفة رأس المال   – 2
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 .تعتمد على التكنولوجيا  – 3
 .تنتج لعدد كبير من الدول ) متعددة الجنسيات (  – 4
 .تدويل رأس المال – 1
 .ال مركزية باالنتاج و ال محلية بالتسويق – 6
 .تتجه الى تخفيض تكاليف االنتاج – 7
 .خرى ) االلكترونيات ، االت ، الورق  الخ ( أارتباطها بصناعات  – 8
 .المجتمع ) توفر مواد ثقافية للمجتمع (في افة صناعة ثق – 9

 .بيعها الكثر من شخص دون ان ينقص من رصيد صاحبها او مشتريها  – 18
 تحديد وقت االستفادة منها ) في حال تأخرها قد يؤدي الى عدم االستفادة منها  ( . – 11

 
 تسويق المعلومات : 

ما أيقدمها المنتج للمستهلك .  تيرويجها و تسعيرها و الخدمات اليعتبر التسويق النشاط الذى يوجه تدفق السلع و ت
في مجال المعلومات فهو تقديم المعلومات الصحيحة للشخص المناسب في الوقت المناسب و بالسعر المناسب 

 :و يستند التسويق على ركائز ثالث تلبية الحتياجات المستفيد و رغباته .
 .االتجاه نحو المستفيد – 1
 .نسيق بين مختلف المصالح في المؤسسة الت – 2
 تلبية احتياجات المستفيد و العمل على تحقيقها على اكمل وجه . – 3
 

 المالمح االساسية للتسويق و نطاقه :
 يهدف التسويق الى :

ن أدراسة السوق ) مجتمع المعلومات ( لكي تتمكن مؤسسات المعلومات من تحقيق و تلبية االحتياجات عليها  – 1
 :ي البيئة التى تعمل فيها من خاللدمج فتن
 .(مع مراعاة الفروق في االحتياجات تقسيم المجتمع ) قطاعات متشابهة في االحتياج –أ 

 .االستجابة السريعة لالحتياجات ) دراسة مستمرة للتعرف على االحتياجات ( –ب 
 رضا المستفيدين و ثقتهم .  –ج 

 
عتماد وسائل االتصال الحديثة و الترويج لها ع و نقل خدماتها من خالل او يمكن لكافة مؤسسات المعلومات توزي

باالعتماد على االعالن بكل اشكاله و اساليبه و المتابعة للتأكد من وصول الرسالة للمستفيد و بامكانها ان تضع 
 االسعار المناسبة لكل معلومة او لكل خدمة تقدمها وفق مرئياتها . 
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 تمع المعلومات مج :سادسالموضوع ال
 

  : هو المجتمع الذى يعتمد اساسيا على المعلومات الوفيرة كمورد استثماري و كسلعة مجتمع المعلومات
استراتيجية و كخدمة و كمصدر للدخل القومي و كمجال للقوى العاملة لتكون المعلومات ثروة للحاضر و 

 نهضة للمستقبل . 
 

  : خصائص مجتمع المعلومات 
 معلومات .انفجار ال – 1
زيادة االعتماد على المعلومات كمورد حيوي استراتيجي حلت محل الطاقة و العمالة و رأس المال و مهمة في  – 2

 االقتصاد و التنمية و اتخاذ القرارات 
 تطور تقنيات المعلومات و النظم  – 3
ومية ، صحفية ، بنوك ، زيادة المؤسسات و المجتمعات المعتمدة على المعلومات ) مؤسسات علمية ، حك – 4

 شركات تجارية الخ ( 
 تعدد فئات المستفيدين و تنوع احتياجاتهم  – 1
 تنامى النشر االلكتروني  – 6
 تغير اساليب االدارة  – 7
 تزايد العاملين في قطاع المعلومات . – 8
 

 العربية السعودية تطور خدمات االتصاالت و تقنية املعلومات يف اململكة
 4154 4155 4151 املؤشر

 364156111 366446111 365656111 خطوط االتصاالت الثابتة
 1461546444 1467116414 1566116111 عدد اشرتاكات االتصاالت املتنقلة 

 5164146164 5466116111 5563116111 عدد مستصدمى االنرتنت 
 5364456575 5464446111 363116111 عدد اشرتاك النطاق العريض 

اسبات الشصصية عدد احل  5467116111 5165116111 5661116111 
 

اخنفض سعر اشرتاك االنرتنت باململكة  بني ، و % 41مليار اشرتاك ونسبة التغطية  6اشرتاك اااتف املتنقي عامليا كما بلغ 
 %41اىل  4154و  4114عامي 
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 بيان نسبة التحول في المجتمع السعودي الى مجتمع معلوماتي  

ويوضح الجدول  قائمة بتلك المجموعات ) %59.89للتحول الى مجتمع المعرفي الى معدل إنجاز الجهات بلغ 
 .وفق تصنيف القطاعات الخدمية، ونسبة اإلنجاز للتحول مقابل كل منها

 
 .جدول قائمة بتلك المجموعات وفق تصنيف القطاعات الخدمية، ونسبة اإلنجاز للتحول مقابل كل منها

 
 مؤشر اإلنجار اإلجمالي عدد الجهات المشمولة بالقياسالمجموعات 

 %56.79 22 قطاع األمن الداخلي
 %62.03 7 قطاع البيئة والشؤون اإلجتماعية

 %61.19 11 قطاع التجارة واالستيراد واالستثمار
 %60.06 32 قطاع التعليم والتدريب

 %74.88 6 قطاع الجهات التشريعية والرقابية
 %79.20 3 خارجية والسياحيةقطاع الحج وال

 %54.36 6 قطاع الخدمات العامة واإلعالم
 %59.62 6 قطاع الشؤون اإلسالمية والقضائية

 %58.30 5 قطاع الصحة
 %74.32 4 قطاع العلوم واالتصاالت والتقنية

 %65.50 2 قطاع العمل
 %67.69 10 قطاع المال والتسليف واالدخار

 %51.28 5 قطاع النقل
 %48.22 9 عات عسكريةقطا

 %55.81 14 قطاع األمانات
 %55.23 13 قطاع إمارات المناطق

 %54.31 3 أخرى
 %59.89 معدل إنجاز الجهات
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 للدخول الى مجتمع المعلوماتالعربية السعودية نماذج من المملكة 
 

المعلومات في المملكة، ويوضح محتوياتها، التي تشمل يقدم هذا الفصل "الخطة الخمسية األولى" للخطة الوطنية لالتصاالت وتقنية 
  .األهداف المحددة، والسياسات التنفيذية، والمشاريع

 
يوفر املنظور البعيد املدى للصطة الوطنية لالتصاالت وتقنية املعلومات ر ية واضحة ملا يراد الوصول إليه، يف مقابي ذلك مثي 

بعيد املدى على مدى السنوات اخلمس األوىل منها، كما تعترب اخلطة اخلمسية النواة اخلطة اخلمسية اإلسقاط األول للمنظور ال
  .األوىل للمنظور البعيد املدى لالتصاالت وتقنية املعلومات يف اململكة

 
 44سياسة تنفيذية، و64هدفًا حمدداً مشتقًا من األهداس العامة للمنظور البعيد املدى، ومن  46تتكو، اخلطة اخلمسية من 

مشروعاً، اليت ستحقق األهداس احملددة يف اخلطة اخلمسية عند تنفيذها، وبالتايل حتقيق األهداس العامة للمنظور البعيد املدى. 
ومت تطوير اخلطة اخلمسية من خالل األخذ يف االعتبار دراسات الوضع الراهن لالتصاالت وتقنية املعلومات يف اململكة، 

ة يف االتصاالت وتقنية املعلومات، وجتارب الدول األخرى، إضافة إىل معرفة التقنيات وغايات ومنطلقات سياسة اململك
احلديثة والتوجهات املستقبلية يف جماالت االتصاالت وتقنية املعلومات. ولتطوير اخلطة اخلمسية مت اتباع منهجية واضحة، 

  .ترتكز إىل أساسيات التصطيط اإلسرتاتيجي ومنطلقات البيئة احمللية
 

ُتكو، الر ية املستقبلية لالتصاالت وتقنية املعلومات يف اململكة، وأهدافها العامة، إضافة إىل منهجية إعداد اخلطة اخلمسية، 
اإلطار الذي ميكن من خالله تنمية قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات، والتصطيط له، واالستفادة منه. وسيتم يف هذا الفصي 

ة، بشكي خمتصر، من خالل عرض األهداس احملددة وسياساهتا التنفيذية واملشاريع املرتبطة هبا، يف تقدمي تفاصيي اخلطة اخلمسي
إطار كي هدس عام من أهداس املنظور البعيد املدى. ومت إعطاء كي مشروع رقمًا تسلسلياً، حبيث ميثي ا زء األول منه رقم 

ثالث الرقم التسلسلي للمشروع. ومت التوصي إىل هذه اخلطة اخلمسية من اادس العام، وا زء الثاين رقم اادس احملدد، وا زء ال
خالل عملية تدرجيية وتطويرية واستشارية مكثفة، شاركت فيها ا هات ذات العالقة، ومنسوبو القطاعات احلكومية والقطاع 

 .اخلاص، وجمموعة من اخلرباء واملصتصني املستقلني
 

 اادس العام األول 
 ايع وكفاءة إنتاجية رفع إىل املعلومات وتقنية لالتصاالت الوطنية للصطة املدى البعيد املنظور يف األول امالع اادس يسعى

 خالل من بُعد، عن العمي وتشجيع إلكرتونياً، والصحية واالجتماعية والتجارية احلكومية اخلدمات وتعميم القطاعات،
 حمددة، أهداس مخسة خالل من تدرجيياً  ذلك حتقيق اخلمسية اخلطة وتبدأ املعلومات. وتقنية لالتصاالت األمثي التوظيف

 .مشروعاً  45و تنفيذية، سياسة 51و
 
 اادس العام الثاين 

 االتصاالت قطاع تنظيم إىل املعلومات وتقنية لالتصاالت الوطنية للصطة املدى البعيد املنظور يف الثاين العام اادس يسعى
  وتقنية االتصاالت خدمات أفضي توفري يضمن بشكي لالستثمارات، وجاذب فز،وحم عادل بشكي املعلومات وتقنية
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 أهداس مثانية خالل من تدرجيياً  ذلك حتقيق اخلمسية اخلطة وتبدأ ميسرة. وأسعار عالية، جبودة للمستصدمني، املعلومات
 .مشروعاً  44و تنفيذية، سياسة 53و حمددة،

 اادس العام الثالث 
 اتصاالت صناعة بناء إىل املعلومات وتقنية لالتصاالت الوطنية للصطة املدى البعيد للمنظور الثالث عامال اادس يسعى 

 والتعاو، إسرتاتيجية، جماالت يف والتطوير واإلبداع العلمي البحث خالل من وعاملياً، حملياً  ومنافسة قوية معلومات وتقنية
 وست حمدد، هدس خالل من تدرجيياً  ذلك حتقيق اخلمسية اخلطة وتبدأ للدخي. رئيسياً  مصدراً  لتصبح والدويل، اإلقليمي
 :التايل النحو على وذلك مشروعاً، 55و تنفيذية، سياسات

 
 اادس العام الرابع 
 

 لالتصاالت األمثي التوظيف إىل املعلومات وتقنية لالتصاالت الوطنية للصطة املدى بعيد املنظور يف الرابع العام اادس يسعى
 أهداس ثالثة خالل من تدرجيياً  ذلك حتقيق يف اخلمسية اخلطة وتبدأ مرالله. جبميع والتدريب التعليم يف املعلومات يةوتقن

 .مشاريع ومثانية تنفيذية، سياسات وسبع حمددة،

 اادس العام اخلامس 
 اجملتمع شرائح كافة  مكني إىل لوماتاملع وتقنية لالتصاالت الوطنية للصطة املدى بعيد املنظور يف اخلامس العام اادس يسعى
 يف اخلمسية اخلطة وتبدأ الرقمية. الفجوة لردم ويسر بفاعلية املعلومات وتقنية االتصاالت مع التعامي من البالد أحناء ايع يف

 .مشاريع وسبعة تنفيذية، سياسات وأربع حمددين، هدفني خالل من تدرجيياً  ذلك حتقيق
 
 اادس العام السادس 
 األمثي التوظيف إىل املعلومات وتقنية لالتصاالت الوطنية للصطة املدى البعيد املنظور يف السادس العام اادس عىيس 

 وتبدأ احلضارية. اإلسالم رسالة وتعزيز العربية، واللغة الوطال، واالنتماء الوطنية، ااوية خدمة يف املعلومات، وتقنية لالتصاالت
 .مشاريع وستة تنفيذية، سياسات وست حمددة، أهداس ثالثة خالل من جيياً،تدر  ذلك حتقيق اخلمسية اخلطة

 
 اادس العام السابع 

 ومدربة مؤهلة قدرات توفري إىل املعلومات وتقنية لالتصاالت الوطنية للصطة املدى البعيد املنظور يف السابع العام اادس يسعى
 اخلربات واستقطاب الوطنية، الكوادر إعداد خالل من ومات،املعل وتقنية االتصاالت اصصات خمتلف يف ا نسني، من

 مشروعاً، 54و تنفيذية، سياسات وعشر حمددة، أهداس أربعة خالل من تدرجيياً، ذلك حتقيق اخلمسية اخلطة وتبدأ العاملية.
 :التايل النحو على وذلك

 
 أوالً : خدمات االتصاالت المتنقلة

. وبلغت 4154مليو، اشرتاك بنهاية الربع الثالث لعام  15الت املتنقلة إىل لوايل وصي عدد االشرتاكات يف خدمات االتصا
 ..%43%. ومثي االشرتاكات املسبقة الدفع الغالبية العظمى، بنسبة تقارب 571نسبة االنتشار لوايل 
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لشرائح مسبقة الدفع بسبب تنفيذ قرار ربط شحن ا4154  ويلحظ اخنفاض أعداد االشرتاكات بدءا من الربع الثالث لعام

برقم ااوية وعملية حتديث البيانات، إذ قامت الشركات بإلغاء تفعيي عدد كبري من الشرائح جمهولة ااوية مما أثر على إاايل 
  .عدد االشرتاكات و نسبة االنتشار

 :خدمات النطاق العريض عبر شبكات االتصاالت المتنقلة 
 اشرتاك مليو، 5363 لوايل إىل الشامي بتعريفها املتنقلة االتصاالت شبكات عرب عريضال النطاق يف االشرتاكات إاايل وصي
 باقات يف واالشرتاكات )البيانات( املعطيات خدمات يف االشرتاكات تشمي وهي 4154 لعام  الثالث الربع بنهاية

 قبي من واسع بشكي استصدامها إىل هائلة، قدرات من توفره وما الذكية، للهواتف املتزايد االنتشار وأدى الصوتية. االتصاالت
 الشرائح طريق عن سواء املستصدمني، عدد يف كبري  ارتفاع اىل ذلك وأدى اإلنرتنت، شبكة إىل للولوج العمرية، الفئات خمتلف
 .الصوتية الشرائح باستصدام العريض والنطاق اإلنرتنت بباقات االشرتاك أو املعطيات، خبدمات اخلاصة

  
 :ترنتخدمات اإلن

 % 11 لوايل إىل م4115 عام يف %1 من ارتفعت إذ املاضية، السنوات خالل عال   مبعدل   اإلنرتنت انتشار نسبة زادت
 5663 حبوايل لالياً  اململكة يف اإلنرتنت مستصدمي عدد ويُقّدر .4154 عام من الثالث الربع هناية حبلول

 .مستصدم مليو، 
املتحدة والصني تصدرت قائمة الدول املصدرة للربجميات اخلبيثة يف العامل يف الربع األخري  أظهر تقرير نشر مؤخراً، أ، الواليات

  .م4154من العام املاضي 
% من 5361املتصصصة يف أحباث أمن اإلنرتنت عن أ، الواليات املتحدة أنتجت  "Sofos " وكشفت بيانات مؤسسة

م، وأتت الصني يف املرتبة الثانية بإطالقها 4154خري من العام املاضي إاايل لجم الربجميات اخلبيثة املرسلة يف الربع األ
 .% من الربجميات اخلبيثة يف نفس الفرتة464لا
 

%(، أوكرانيا 367%(، بيالروسيا )161ومشلت القائمة السوداء للدول األكثر انتاجًا للربجميات اخلبيثة كذلك: روسيا )
%(، بريو 461%(، إيرا، )466%(، كوريا ا نوبية )463يطاليا )%(، إ467%(، تايوا، )464%(، ااند )361)
 .(%461%(، وفيتنام )461)
  

تلك املعلومات ملعرفة مصادرالربجمياث اخلبيثة يف العامل خالل األشهر الثالث األخرية من العام  "Sofos " وقد اعت معامي
 .املاضي

إ، الرسالة األكثر وضولاً من تلك القائمة السوداء هي أ،  "Sofos " وقال بول دوكلني ، كبري احملللني األمنيني يف مؤسسة 
مشكلة الكمبيوترات املصرتقة اليت تنشر الربامج اخلبيثة هي مشكلة عاملية"، مضيفا بأ، كي مناطق العامل ممثلة يف تلك القائمة 

 .ماعدا أفريقيا
فسهم ولكنهم يستصدمو، روبوتات أو كمبيوترات خمرتقة فإ، اااكرز ال يرسلو، الربجميات، اخلبيثة بأن "Sofos " وحبسب 

 .لنشر هذه الربجميات ويتم ذلك يف الغالب بدو، معرفة أصحاب هذه الكمبيوترات بذلك
 



36 

 قسم علم املعلومات                مذكرة مقرر املعلومات واجملتمع

 
 

 4153اململكة تتصدر دول املنطقة يف زيادة االنفاق على الربجميات خالل العام 
بادرات احلكومية اليت هتدس إىل توفري اخلدمات للمواطنني وضحت خبرية يف مؤسسة البيانات الدولية )آي دي سي( أ، امل

البىن التحتية ذات الصلة، من املرجح أ، تعزز من   عرب املنصات املتنقلة يف دول جملس التعاو، اخلليجي وإطالق مشاريع
 .م4153االنفاق على الربجميات يف الشرق األوسط خالل العام احلايل 

  
لبحوث والربجميات، آي دي سي الشرق األوسط، إىل أ، غالبية النمو يف اإلنفاق على الربجميات وأشارت ميجا كومار، مديرة ا

سيأيت من اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة وقطر، أما يف مصر ولبنا، فسيكو، الوضع هشًا لىت هدوء 
 .ية يف اإلنفاق على تقنية املعلوماتفيه العراق وليبيا زيادة إاال  األلوال، يف الوقت الذي سيشهد

  
مليار دوالر يف هذا العام  461% هذا العام ليصي إىل 5461وتوقعت كومار منو سوق الربجميات يف الشرق األوسط مبقدار 

 .م4154مليار دوالر يف العام املاضي  464مقارنة با 
  

والتعامي مع   دارة االنتشار الكبري ملصتلف األجهزة املتنقلةوذكرت بأ، الرتكيز سيكو، يف كيفية قيام املؤسسات يف املنطقة بإ
تعقيد مشهد التهديدات املتوقعة فضاًل عن معا ة مدد البىن التحتية اليت ستحدث بسبب انتشار تقنيات مثي احلوسبة 

 .السحابية والبيانات الكبرية واإلعالم االجتماعي
  

غري اعتيادي يف استصدام املؤسسات لألجهزة املتنقلة مع استمرار النمو يف وأضافت قائلة "إ، العام املقبي سيتميز بنمو 
 ."استصدام املستهلكني اذه األجهزة

  
مليار  4% هذا العام إىل 7667أ، تنمو مبقدار   يذكر أ، استثمارات القطاع احلكومي يف دول الشرق األوسط من املتوقع

 .م4154مليار دوالر يف عام  7634دوالر مقارنًة با
 

IDC:  4157مليار دوالر يف العام  5364اإلنفاق على تقنية املعلومات يف اململكة سيصي إىل 
العاملية لألحباث ألدث تقاريرها لول اإلنفاق على قطاع تقنية املعلومات يف اململكة، متوقعة زيادته  (IDC) نشرت مؤسسة

 .4153مليار دوالر خالل العام  5561% ليصي إىل 5167بنسبة 
  

"، 4157-4154وقالت املؤسسة يف تقريرها الذي محي عنوا، "توقعات اإلنفاق على تقنية املعلومات يف السوق السعودية 
إ، القطاعات االستهالكية، واالتصاالت، والتمويي، والنفط والغاز ستكو، أكرب القطاعات إنفاقاً على تقنية املعلومات خالل 

 .الفرتة املتوقعة خلمس سنوات مقبلة
  

، من ليث االنفاق على تقنية 4153وأضافت املؤسسة إنه من املتوقع أ، يظي القطاع االستهالكي األكرب يف اململكة يف عام 
 .٪ من إاايل سوق تقنية املعلومات يف اململكة4663مليار دوالر وهو ما ميثي  3654املعلومات بنسبة 
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دمات األخرى ستأيت يف املرتبة الثانية يف السوق الرأسية املتصصصة، مبعدل وأفاد التقرير أ، قطاعات النقي، واالتصاالت، واخل

. يف لني توقع أ، تنمو هذه القطاعات مبعدل منو سنوي مركب تبلغ نسبته 4153مليار دوالر عام  5641استثمار يصي 
 .تقوم هبا احلكومة، وذلك من خالل استثمارات البنية التحتية ا ارية اليت 4157-4154٪ خالل الفرتة من 461

  
وفيما يتعلق بالقطاع العام، والذي يتضمن ا هات احلكومية، والرعاية الصحية، والتعليم، يتوقع أ، يظي يف املركز الثالث يف 

مليار دوالر يف استثمارات تقنية املعلومات، ومثي لصتها يف السوق لوايل  5674بنسبة إنفاق تصي إىل  4153عام 
يف اإلنفاق االجتماعي على مبادرات احلكومة اإللكرتونية   تزيد الدوافع الرئيسية للنمو يف هذا القطاع٪. ويتوقع أ، 5161

 .هبدس حتسني تقدمي اخلدمات للسكا،، فضال عن بناء املدارس واملستشفيات ا ديدة وحتديث القدمية منها
  

يف منطقة الشرق األوسط وأفريقيا وتركيا،  IDC وأشار مارك ولكر مدير إدارة التوقعات والصناعات املتصصصة يف مؤسسة
خالل الفرتة املتوقعة ما بني  إىل أ، سوق تقنية املعلومات يف اململكة العربية السعودية يعد األكرب يف الشرق األوسط وسيظي

 .4157-4154التوقعات 
  

فأ، شركات تقنية املعلومات ستجد العديد من  وقال: إ، مع استمرار احلكومة يف االستثمار يف مشاريع البنية التحتية الكبرية،
تليها  الفرص يف السوق، ليث تأيت قطاعات االتصاالت، والقطاع احلكومي، والتمويي، والنفط والغاز، يف املقام األول مث

 .القطاعات االستهالكية من ليث لجم اإلنفاق على تقنية املعلومات
  

د اإلنفاق على تقنية املعلومات يف اململكة العربية السعودية مبعدل سنوي مركب العاملية لألحباث بأ، يزي IDC وتتوقع مؤسسة
 .4157مليار دوالر يف العام  5364٪ خالل الفرتة املتوقعة ملدة مخس سنوات ليصي إىل 464نسبته 

  
ية املعلومات مبعدل وبينت أ، القطاع احلكومي سيكو، هو األسرع منوًا خالل هذه الفرتة من خالل توسيع االستثمار يف تقن

٪ والنفط والغاز 54قطاع التعليم بنسبة   ، بينما يتوقع أ، يزيد النمو يف4157٪ خالل عام 5464سنوي مركب نسبته 
 املنظور التقال، فأ، منو االستثمار سيكو، األقوى يف خدمات تقنية املعلومات والربجميات  ٪، ومن خالل5564بنسبة 
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 مات و اجملتمع مصطلحات مقرر املعلو 

 
 المصطلح االنجليزي المصطلح العربي

            Information Society جمتمع املعلومات
   Information  rich غىن املعلومات
   Information poor فقر املعلومات
    Informatization of life معلوماتية احلياة

 Information content احملتوى املعلومايت 
 Information  processing  ة املعلوماتمعا

 Work sharing مشاركة العمي
 Tele working العمي عن بعد
 Individual liberty احلرية الفردية

                       Information Investment  استثمار املعلومات
 Information economy اقتصاد املعلومات
 Information marketing تسويق املعلومات
 Information security امن املعلومات
     Property Information ملكية املعلومات
 Information literacy االمية املعلوماتية 

 censorship الرقابة على املعلومات
 Digital divide فجوة املعلومات 
 Information theory نظرية املعلومات

 Information policies سياسات املعلومات 
 


