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 دراسة  حاجات املستفيديه مه قىاعد املعلىمات الطبية

 )*(الدكتىر حممىد صاحل إمساعيل                                                                        

 (**)بديعة يىسف عبدالرمحه

 

 انمستخهص

ِٗسف الثحس إلٔ الرعطف علٔ قْاعس الوعلْهاخ الطث٘ح الوٌشْضج علٔ شكل 

الرٖ ذْظس فٖ الوؤؼؽاخ الحكْه٘ح أّ شاخ العالقح   CD – ROM اص هكرٌعج  أقط

ظاهعييح الوْطييل ّالوكرثييح الوطلعٗييح لعاهعييح  –فييٖ الوْطييل ُّييٖ: لل٘ييح الطيية 

الوْطييل ّهؽرشييلٔ العُييطإّ الرعل٘وييٖ ّهؽرشييلٔ الييطاظٕ ّذحسٗييس طييلاخ  ٘ييط 

العٌيْاى اليْف٘لٖ الوؽررسه٘ي لِصٍ القْاعس هي ًاح٘ح العٌػ ّالعوط ّهْقع العويل ّ

ّت٘اى أؼثاب عسم االؼررسام فؼالً عي ذحسٗس طلاخ الوؽررسه٘ي لقْاعس الوعلْهاخ 

 الطث٘ح ّت٘اى هسٓ الوعطفح تِا ّهسٓ اؼررساهِا ّالغطع هي االؼررسام.

اعروييس الوييٌِط الوؽييحٖ الرعل٘وييٖ فييٖ ظوييع الث٘اتيياخ ّالوعلْهيياخ تاؼييررسام 

( هؽيرل٘ساً هيي 416از العٌ٘يح الثيالع عيسزُن  االؼرث٘اى الصٕ هلٖء توقاتليح ظو٘يع أفيط

% هييييي الرسضٗؽيييي٘٘ي ّا ؽثيييياء 59هؽييييرل٘س ّالييييصٕ شييييكل ًؽييييثح  708هعوييييْ  

االذرظاطيييي٘٘ي ّا ؽثيييياء  ٘ييييط االذرظاطيييي٘٘ي ّاللديييياخ ا ذييييطٓ  الظيييي٘ازلح 

                                              
لل٘ح اٙزاب / ظاهعح الوْطل -قؽن الوكرثاخ ّالوعلْهاخ  - *(   أؼراش هؽاعس 

 
 الوْطل –قؽن الوكرثاخ / الوعِس اللٌٖ  –هسضغ    **(
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ّالك٘و٘ائ٘ي ّالثكرطْٗلْظٖ االذرظاص( فؼالً عي هقاتلح هؽؤّلٖ ّحساخ الثحس 

ْحساخ ّهيا هريْفط فِ٘يا هيي قْاعيس ؽث٘يح. ّقيس ذْطيلد اٙلٖ للرعطف علٔ عول ال

 السضاؼح إلٔ عسج ًرائط أُوِا:

تلغييد زضظييح الييْظى الودييْٕ لوعطفييح الوؽييرل٘سٗي ترييْفط قْاعييس الوعلْهيياخ الطث٘ييح  .1

 ( زضظح.75 

( زضظيح هيي قثيل اليصٗي 77تلع الْظى الودْٕ الؼررسام قْاعس الوعلْهاخ الطث٘يح   .2

 ٗعلوْى تْظْزُا.

سج الثحييس اٙلييٖ عليئ قْاعييس الوعلْهيياخ هييع ا عوييا  الوحؽييْتح زهييط أعوييا  ّحيي .3

ظاهعيح الوْطيل. أهيا  –ا ذطٓ فٖ لل هي هؽرشلٔ الطاظٕ العام ّلل٘ح الطية 

 أُن الوقرطحاخ فِٖ:

عع  ّحساخ الثحس اٙلٖ عي الوِام الوحْؼثح ا ذطٓ الريٖ ذٌعيع فيٖ ليل 

 هي هؽرشلٔ الطاظٕ العام ّلل٘ح الطة.

 مشكلة البحث 

الحظْ  علٔ قْاعس هعلْهاخ ؽث٘يح ّفيٖ فيل فيطّف الحظياض العيائط اى 

الولييطّع عليئ قططًييا ل٘ؽييد تالعول٘ييح الٌِ٘ييح ّالؽييِلحج فِييٖ طييعثح هييي ظو٘ييع 

الٌْاحٖ الح٘اذ٘ح ّالؽ٘اؼ٘ح ّالعلو٘ح ّالصقاف٘ح ّاالقرظازٗح. ّذكوي هشيكلح السضاؼيح 

 فٖ ا ؼدلح الثحص٘ح اٙذ٘ح:

هييي قْاعييس هعلْهيياخ ؽث٘ييح فييٖ الوؤؼؽيياخ  ُييل ٗعليين الثيياحصْى توييا ُييْ هرييْفط .1

 الحكْه٘ح فٖ الوْطل؟
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ُل أى عسز قْاعس الوعلْهاخ الطث٘ح فيٖ الوؤؼؽياخ الحكْه٘يح فيٖ الوْطيل ٗليٖ  .2

 تاحر٘اظاخ الثاحص٘ي؟

 فرضية البحث

ٗلرطع الثحس ّظْز عالقيح إٗعات٘يح تي٘ي اؼيررسام قْاعيس الوعلْهياخ الطث٘يح 

 ّت٘ي الوعطفح ترْفطُا هي ًاح٘ح:

 ظٌػ الوؽرل٘س              ب.  عوط الوؽرل٘س             ض.   العٌْاى الْف٘لٖأ.  

 أمهية البحث

ال ٗرلٔ علٌ٘ا ها لقْاعس الوعلْهاخ الطث٘ح هي أُو٘ح تالغح لألؽثاء ّالثاحص٘ي 

فييٖ ذطييْٗط ّذْؼيي٘ع هعيياضفِن الطث٘ييح ّإًعيياظ الثحييْز الول٘ييسج ّظٗييازج ا هكاً٘يياخ 

. لويييا اى اقرٌييياء ُيييصٍ القْاعيييس ّاؼيييررساهِا هيييي قثيييل الرشر٘ظييي٘ح ّالعالظ٘يييح لِييين

 الوؽرل٘سٗي ؼْف ٗحقق اللائسج الورْذاج هٌِا.

 أهداف البحث

 ٗؽعٔ الثحس إلٔ ذحق٘ق ا ُساف اٙذ٘ح:

 الرعطف علٔ قْاعس الوعلْهاخ الطث٘ح فٖ الوؤؼؽاخ الحكْه٘ح فٖ الوْطل. .1

الوؤؼؽاخ الحكْه٘ح  ذحسٗس طلاخ  ٘ط الوؽررسه٘ي لقْاعس الوعلْهاخ الطث٘ح فٖ .2

فٖ الوْطل هي ًاح٘ح العٌْاى الْف٘لٖ ّالعٌػ ّالعوط ّهْقيع العويل ّأؼيثاب 

 عسم اؼررسام القْاعس.
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ذحسٗس طلاخ الوؽررسه٘ي لقْاعس الوعلْهاخ الطث٘ح فٖ الوؤؼؽياخ الحكْه٘يح فيٖ  .3

الوْطل هي ًاح٘ح العٌْاى الْف٘لٖ ّالعٌػ ّالعوط ّهْقيع العويل ّت٘ياى هيسٓ 

 اج ّهسٓ اؼررساهِا ّالغطع هي اؼررساهِا.الوعطفح تِ

 حدود البحث

 ذرحسز هعاالخ الثحس فٖ اٙذٖ:

 هْػْع٘اً: العلْم الطث٘ح ّالعلْم شاخ العالقح.  .1

 هكاً٘اً: الوؤؼؽاخ الطث٘ح الحكْه٘ح فٖ الوْطل ّها ٗرعلق تِا:  .2

 ظاهعح الوْطل –لل٘ح الطة    . أ

 هؽرشلٔ العُطإّ الرعل٘وٖ  . ب

 م              هؽرشلٔ الطاظٕ العا . ض

 ز.  الوكرثح الوطلعٗح لعاهعح الوْطل.  

 م2000 – 1998ظهاً٘اً: اللرطج الوحظْضج ها ت٘ي عاهٖ   .3

شكل٘اً: قْاعس الوعلْهاخ الطث٘ح العالو٘ح الوْظْزج فٖ الوؤؼؽاخ الطث٘يح   .4

 .  CD-ROM الحكْه٘ح فٖ الوْطل علٔ شكل أقطاص هكرٌعج 
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 جمتمع الدراسة والعينة

 ذحسٗس: لقس ذن

عٌ٘ييح عشييْائ٘ح هييي الرسضٗؽيي٘٘ي . أ
)* 
ّا ؽثيياء 

)** 
ّؽلثييح السضاؼيياخ العل٘ييا فييٖ لل٘ييح  

 (1% لوا ُْ هث٘ي فٖ العسّ   53ظاهعح الوْطلج ّالصٕ شكل ًؽثح  –الطة 

 ( أعذاد انتذرٍسََن واألطجبء وطهجة انذراسبت انعهَب من عَنة انذراسة وانمجموع انكه4ٌانجذول )

العسز اللعلٖ 
)*** 
 عسز العٌ٘ح 

 107 167 الرسضٗؽْ٘ى

 12 26 ا ؽثاء

ؽلثح السضاؼاخ 

 العل٘ا

193 86 

 205 386 الوعوْ 

 %53 الٌؽثح
 

عٌ٘ح عشْائ٘ح هيي ا ؽثياء ّالظي٘ازلح ّالثكرطْٗليْظٖ االذرظياص ّالك٘و٘يائ٘٘ي  . ب

العاهل٘ي فٖ لل هي هؽرشلٔ العُطإّ الرعل٘وٖ ّهؽرشلٔ الطاظٕ العام ّٗالحظ 

% 66( أى ًؽثح العٌ٘ح لوْقع هؽرشيلٔ العُيطإّ الرعل٘ويٖ تلغيد 2  هي العسّ 

 % لوْقع هؽرشلٔ الطاظٕ العام.65ًّؽثح 

                                              
الرسضٗؽييٖ فييٖ لل٘ييح الطيية قييس ٗكييْى هررطظيياً فييٖ لل٘ييح الطيية أّ الظيي٘سلح أّ العلييْم ّحاطييل عليئ شييِازج    *(

 الواظؽر٘ط فأعلٔ ّٗعول فٖ الرسضٗػ.

 ؽث٘ة / هررطض فٖ لل٘ح الطة ّحاطل علٔ شِازج الثكالْضْٗغ أّ الستلْم العالٖ.  **(

 .30/11/2000هقاتلح هؽؤّ  ّحسج ا فطاز ّالصاذ٘ح فٖ   ***(
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( أعذاد انمستتفَذٍن انعتبمهَن فتٌ متم متن مستلتفي ان هتراوً انتعهَمتٌ ومستلتفي انترا ً 4انجذول )

 انعبو من عَنة انجحث وانمجموع انكهٌ

 ٕ العامهؽرشلٔ الطاظ هؽرشلٔ العُطإّ الرعل٘وٖ 

العسز  

اللعلٖ
)* 
 

العسز  عسز العٌ٘ح

 اللعلٖ

عسز 

العٌ٘ح
)** 
 

 56 72 44 68 ؽث٘ة اذرظاطٖ

ؽث٘ة  ٘ط 

اذرظاطٖ
)*** 
 

66 44 80 52 

تكرطّلْظٖ + ط٘سلٖ + 

 ل٘و٘إّ / أذطٓ

15 10 21 5 

 113 173 98 149 الوعوْ 

 %65 %66 الٌؽثح
 

هؽرل٘ساً إٔ: ها ًؽثرَ  416كلٖ للعٌ٘ح تلع ٗرث٘ي لٌا هي العسّل٘ي أعالٍ أى الوعوْ  ال

 هؽرل٘س. 708% هي هعوْ  العسز اللعلٖ للوؽرل٘سٗي الوشوْل٘ي تالثحس ّالثالع 59

 أدوات مجع البياوات

هؽيرل٘ساً  416االؼرث٘اى: ذن هلُء االؼرث٘اى توقاتلح ظو٘ع أفطاز العٌ٘ح الثالع عسزُن  .1

فؼيالً عيي إ ٌياء الثحيس تالسقيح % لؼيواى ا ظاتيح علئ فقطاذيَ لافيح 59ّتٌؽثح 

 العال٘ح فٖ ا ظاتاخ.

                                              
 .27/9/2000ذن ذحسٗس أعساز الوعروع اللعلٖ هي هقاتلح هسٗط ا فطاز ّالصاذ٘ح تراضٗد     *(

 .4/11/2000اتلح هسٗط ا فطاز ّالصاذ٘ح تراضٗد ذن ذحسٗس أعساز الوعروع اللعلٖ هي هق   **(

 ؽث٘ة  ٘ط اذرظاطٖ  الطث٘ة الوق٘ن السّضٕ ّالطث٘ة الوق٘ن ا قسم ّالطث٘ة الوواضغ(  ***(
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الوقاتلح:لؼواى السقح العال٘ح فٖ ا ظاتح عي أؼيدلح االؼيرث٘اى ّللْقيْف علئ  ضاء  .2

الوؽرل٘سٗي ّهقرطحاذِن ذود هقاتلح أفطاز العٌ٘ح ظو٘عا ليصل  اعرويسخ الوقاتليح هيع 

 الؽازج هؽؤّلٖ ّحساخ الثحس اٙلٖ الوشوْلح تالثحس.

الوْػْ  الوٌشْضج فٖ هررلف هظازض الوعلْهياخ الْضق٘يح ّا لكرطًّ٘يح  أزت٘اخ .3

 لالكرة ّهقاالخ السّضٗاخ ّالثحْز ّالرقاضٗط.

 منهج البحث

اعروس الثحس علئ الويٌِط الوؽيحٖ الرحل٘ليٖ فيٖ ظويع الث٘اًياخ ّالوعلْهياخ 

توؽح الوؤؼؽاخ الطث٘ح الحكْه٘ح ّها ٗرعليق تِيا فيٖ الوْطيل ّالريٖ ذورلي  قْاعيس 

 . CD-ROM ؽث٘ح علٔ شكل أقطاص هكرٌعج 

 املعاجلة اإلحصائية

 اؼررسم الثحس اٙذٖ:

 ُّٖ حاطل قؽوح الععء علٔ الكل هؼطّتاً فٖ هدح. :اننسجة انمئوٍة .1

ُّْ هق٘ياغ ٗأذيص فيٖ الحؽيثاى ا ُو٘يح الٌؽيث٘ح للوليطزاخ  انوسط انحسبثٌ انمرجح: .2

ا ّؽطٗقح حؽاتَ ُٖ:ّح٘س ذطظح لل هلطزج توا ٗرٌاؼة ّأُو٘رِا إلٔ  ٘طُ
 1)

 

ّظى الولطزج ... الد( / ×  2ّظى الولطزج + خ×  1الْؼؾ الحؽاتٖ الوطظح =  خ

 الركطاض الكلٖ ح٘س ذوصل:

 : ذكطاض ا ظاتح الصاً٘ح2: ذكطاض ا ظاتح ا ّلٔ    خ1خ

                                              
 .58ج ص1985(  عثسالقازض حل٘وٖ. هسذل إلٔ ا حظاء. ت٘طّخ: هٌشْضاخ عْٗساخج 1 
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هع٘يياض ًيياذط عييي قؽييوح الْؼييؾ الحؽيياتٖ الوييطظح عليئ السضظييح  :انتتو ا انمئتتوً .3

 طب فٖ هدح.القظْٓ لألّظاى شن ٗؼ

100× الْظى الودْٕ =  الْؼؾ الوطظح / السضظح القظْٓ( 
 2)

. 

 أدبيات املىضىع السابقة

هي أُن ها تٌ٘رَ زضاؼح فافط عثيسالقازض
 3)

اًرلياع ًؽيثح هعطفيح الوؽيرل٘سٗي  

توا ُْ هْظْز هي قْاعيس هعلْهياخ ؽث٘يح فيٖ لل٘ياخ الطية  ؽية تغيساز ّالطافيسٗي 

ؽيية ا ؼييٌاى ّالظيي٘سلح ّالروييطٗغ( ّالوكرثييح ّالوؽرٌظييطٗح( فؼييال عييي لل٘يياخ  

الوطلعٗييح لعاهعييح الوْطييل. فؼييالً عييي ػييعف ذييأش٘ط اؼييررسام القْاعييس عليئ اذريياش 

القييطاضاخ الطث٘ييحج ّأعليئ ًؽييثح اؼييررسام لقْاعييس الوعلْهيياخ الطث٘ييح ليياى فييٖ هعييا  

إًعيياظ الثحييْز العلو٘ييحج اهييا زضاؼييح ل٘ليئ ظْظٗييف
 4)

فقييس تٌ٘ييد اى ًؽييثح اؼييررسام  

ليياى زّى زضظييح القثييْ ج ّاى أعليئ ًؽييثح   Medline ح٘ي لٌظييام الوييسالٗي العييطا

اؼييررسام لييَ ليياى لعطاحييٖ العطاحييح العاهييحج فييٖ حيي٘ي ّػييحد زضاؼييح زاًؽييكٖ
 5)

 

 Dansky َاى العوط ل٘ػ لَ عالقح هِوح تالرلِف للحاؼْبج ّاى العوط ّالعٌػ ل )

                                              
 2  )  Allen L. Edwards. Statistical analysis. 3rd . ed ...New York: Holt Rinhart. & Winston, 1969, 

P98. 

( فافط عثسالقازض عثسالعثاض. زضاؼح حاظاخ الوؽرل٘سٗي فٖ العلْم الطث٘ح تاؼيررسام قْاعيس الوعلْهياخ الطث٘يح 3 

 .1997العاهعح الوؽرٌظطٗحج  –تغساز اؽطّحح زلرْضاٍ   –

الوعلْهياخ فيٖ الوؽرشيل٘اخ الحكْه٘يح فيٖ تغيساز.  ( ل٘لٔ ظْظٗف عثْزٕ ًْاضٍ. اؼررسام العطاح٘ي لوظازض4 

 .1997العاهعح الوؽرٌظطٗح  –ضؼالح هاظؽر٘ط  –تغساز 

 5 )  Dansky, Kathryn ... etal. Electronic medical records: Are Physicians ready? Journal of health 

care management.vol. 44, no. 6, 1999, P440-452.  
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عالقح تالقٌاعح تأُو٘ح الحاؼْب ّفائسذَ. اها زضاؼح ظال 
 6)

  Jakic   فقس ّػحد )

أى ًؽيييثح الوعيييالخ الؽيييالف٘ح  الطّؼييي٘حج الثْلًْ٘يييحج الع٘كْؼيييلْفال٘حج الثلغاضٗيييحج 

% فقيؾج 8لاًيد   Medline الْ٘ ؽالف٘ح( الوشوْلح تالركش٘ف فيٖ قاعيسج الويسالٗي 

أهييا زضاؼييح لٌييستطض
 7)

   lindberg  فقييس تٌ٘ييد اى اؼييررسام قاعييسج الوعلْهيياخ الطث٘ييح

قس أشطخ فٖ اذر٘اض إظطاءاخ ذشر٘ظ٘ح أفؼلج ّذعسٗل ذطح    Medlineالوسالٗي  

الوعالعح الظيح٘ح ّذعيسٗل الؽيلْل الظيحٖ للويطٗغ ّالوحافظيح علئ عالقيح ظ٘يسج 

يييا زضاؼيييح ذازٗؽيييٖ تييي٘ي الطث٘ييية ّالويييطٗغ. أهت
 8)

   Tadesse  ًّ٘يييل اه٘عِييياى )

 Neelameghan٘ييح ( فقييس تٌ٘ييد ّألييسخ عليئ أُو٘ييح ذييْف٘ط قاعييسج الوعلْهيياخ الطث

 فٖ الوكرثاخ العاهع٘ح.  Medlineالوسالٗي  

 تطىر قىاعد املعلىمات الطبية

مج عٌيييسها      1879ذعيييْز تساٗيييح فِيييْض قْاعيييس الوعلْهييياخ الطث٘يييح إلييئ عيييام 

تئطيساض أّ    National Library of Medicine قاهيد الوكرثيح الْؽٌ٘يح ا هطٗك٘يح

 رثيح ُيْ الكشياف الطثيٖ لشاف هطثْ  شاهل لوقاالخ اليسّضٗاخ فيٖ هعوْعيح الوك

Index Medicus   ج ّهي شن زضؼد الوكرثح الْؽٌ٘ح الطث٘ح ا هطٗك٘ح فٖ أّائل عقس

الؽرٌ٘اخ اؼررسام الحاؼْب للوؽاعسج فٖ إطساض ُصا الكشاف الوطثْ ج ّفعال تيسأخ 

                                              
 6 ) Jokic, Maja. Information value of papers written in Slavonic languages in the Medline 

database. Online review vol. 16, no. 1, 1992, P17-27. 

 7 ) Lindberage, Donald A...etal. Use of medline by physicians for clinical problem solving. 

JAMA. vol. 269, no. 24, 1993, P3124-3129. 

  8 ) Tadess, Taye. User sensitisation and orientation: A case study of postgraduates in the medicai 

science. Taye Tadesse & A.Neelamegegham. Jounoral of Information Science. vol. 21, no. 1, 

1995, P21-36. 
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-Batch ترسهيييح تحيييس الرؽيييع٘الخ تأؼيييلْب اليييسفعاخ  1964الوكرثيييح فيييٖ ؼيييٌح 

Searching  ثاشطذاضض الرؾ الوoff-line  تاؼيررسام ا شيطؽح الوغٌاؽ٘ؽي٘ح لْؼيؾ

ًظيام ذحل٘يل ا زت٘ياخ   MEDLARS لالذريعاىج ّأطيثح ُيصا الٌظيام هعطّفياً تاؼين

فكياى    Medical literature Analysis & Reterival systemالطث٘ح ّاؼرطظاعِا

ُصا الٌظام أّ  ًظام هثٌٖ علٔ الحاؼْب
 9)

عول٘يح ج لاى ُيصا الرطيْض لٌياذط ؽث٘عيٖ ل

الٌشييط اٙلييٖ ّالحاظييح إليئ هعالعييح الوطثْعيياخ الْضق٘ييح عليئ شييكل فاٗييل للقييطاءج 

  Formatting تْاؼطح اٙالخ   طاع هطاظعح ا ذطاء ّالليطظ ّذْح٘يس الظي٘ع  

ّهٌييص تساٗييح الؽيييثعٌ٘اخ هييي القيييطى الواػييٖ ّتحكييين الرطييْض الؽيييطٗع فييٖ طيييٌاعح 

ذوكٌد الْالٗاخ الورحيسج هيي تٌياء الحاؼْب ّالثطاهع٘اخ ّاالذظاالخ تع٘سج الوسٓج 

قْاعس هعلْهاخ إلكرطًّ٘حج لوا ذطْضخ أؼال٘ة االذظا  الوثاشط تقْاعس الوعلْهاخ 

ّالريييٖ ذييين فِ٘يييا اذريييعاى الوعلْهييياخ علييئ اؼيييطْاًاخ هوغٌطيييح ّٗوكيييي الْطيييْ  

للوعلْهاخ عشْائ٘ا ّل٘ػ ذؽلؽل٘ا لالٌظن الؽاتقح. ّهي شن إذاحيح القيسضج علئ إظيطاء 

ثحس الرلاعل٘ح تشكل فْضٕعول٘اخ ال
 10)

ّفٖ هٌرظف عقيس الصواًٌ٘ياخ قاهيد العسٗيس  

هي تٌْل الوعلْهاخ العالو٘ح تٌقل هعلْهاذِا الوْظْزج علٔ ا شطؽح الووغٌطيح إلئ 

 ّؽطحِا للرساّ  فٖ ا ؼْاق.  CD-ROM ا قطاص الوكرٌعج 

 ّقييس شييا  اؼييررسام قْاعييس الوعلْهيياخ الوٌشييْضج عليئ ا قييطاص الوكرٌييعج  

CD-ROM  :ُّٖ لو٘عاذِا العسٗسجج 

                                              
الًكؽرطج ّللطز. أؼاؼ٘اخ اؼرطظا  الوعلْهاخ: ًظن اؼرطظا  الوعلْهاخ ّللطز الًكؽرط ّ هٖ ّّضًطج ( 9 

 .44ج ص1997. الطٗاع: هكرثح الول  فِس الْؽٌ٘حج 3ؽ –ذطظوح حشود قاؼن 

عوياى: الوٌظويح  –( ذثسج لْؼٖ. هقسهح إلٔ ًظن الوكرثح الوثٌ٘ح علٔ الحاؼْبج ذطظوح هحويْز احويس  ذي٘ن 10 

 .106ج ص1985طت٘ح للعلْم ا زاضٗحج الع
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 ؼِْلح االؼررسامج ّال ذحراض إال إلٔ ذسضٗة تؽ٘ؾ لصل . .1

ه٘كييا تاٗييد لألًييْا  الشييائعح  650ّالرييٖ ذظييل إليئ  –قاتل٘رِييا الررعٌٗ٘ييح العال٘ييح  .2

هٌِا
 11)

. 

ذعست تسٗال ظصاتا لقْاعس الوعلْهاخ علٔ الرؾ الوثاشط للوؽيرل٘سٗي              اليصٗي  .3

 تالوعلْهاخ الؽطٗعح  الوراحيح  ذيال   ذيسهاخ  االذظيا   الوثاشيط   ال ِٗروْى

online  )ّالشييثكح الرثازل٘ييح  ا ًرطًييد Internet   :ُّييٖ هررظييطج عييي 

Interconnected Network . 

ّقس ذكْى الحل ا هصل فٖ ت٘دح ذكْى فِ٘ا الثٌ٘ح ا ؼاؼ٘ح لالذظاالخ عي تعس  ٘ط  .4

لحهْظْزج ّا هكاً٘اخ الوازٗح ػع٘
 12)

. 

الوحوليح عل٘يَ إشا هيا ّػيعد علئ  –ضذض لللح القطص هقاضًح تكن الوعلْهياخ  .5

 ّضق أّ إٔ ّؼ٘ؾ  ذط.

ؼطعح اللحض ّاالؼرطظا  عال٘ح تؽثة عسم ّظْز هللاخ ذؽلؽل٘ح هصل  الشيطٗؾ  .6

الووغٌؾ. لصا ٗوكي قطاءج هدياخ الوالٗي٘ي هيي الكلوياخ ّاًرقياء إحيساُا  فيٖ ّقيد 

 ٗقل عي الصاً٘ح.

                                              
( العُ٘طٕج ؽال  ًافن. ا قطاص الوكرٌعج ّاؼررساهِا فٖ الوكرثاخ العاهع٘يح العطاق٘يح: عيطع لرعطتيح 11 

. تغيساز: العاهعيح 26/11/1998 -25العاهعح الوؽرٌظطٗح. الويؤذوط الحيازٕ عشيط للوعلْهياخ للويسج هيي 

 .18ج ص1999العطاق٘ح للوكرثاخج 

 12 )  Van Ungern, Stenberg ...etal. The Impact of Electronic Journal on library function> Journal 

of Information Science. vol. 21, no. 5, 1995, P396. 
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علٔ االحرلاف تالوعلْهاخ لؽٌْاخ ؽْٗلح تظطف الٌظيط عيي هيسٓ ذكيطاض  القسضج .7

 اؼررساهِا.

ؼِْلح ذثازلِا ّحولِا ّذغل٘لِا ّحلظِا .8
 13)

 ًّؽرِا. 

اى الرْظييَ لألقييطاص الوكرٌييعج ؼيياض ظٌثييا إليئ ظٌيية هييع قْاعييس الوعلْهيياخ 

 . Internet الوراحح تاالذظا  الوثاشط ّالوراحح علٔ الشثكح الرثازل٘ح  إًرطًد( 

ّذرْفط هي ذال  الشثكح الرثازل٘يح  ا ًرطًيد( الودياخ هيي قْاعيس الوعلْهياخ 

( قاعيسج فيٖ 300ّذش٘ط ا ضقام إلئ اى عيسز القْاعيس الوٌرعيح فيٖ العيالن ظاز علئ  

( قاعيسج فيٖ 7600ج ّالٔ الصط هيي  1985( قاعسج فٖ عام 3010إلٔ   1975عام 

% 22,4ٕ ؼٌْٕ تٌؽثح  . ّهٌص شل  الْقد ُّٖ فٖ ًوْ ذظاعس1991عام 
 14)

. 

اى عسز قْاعس الوعلْهاخ الطث٘ح تاظزٗاز ْٗها تعس ْٗمج ّتيأًْا  عسٗيسج فوٌِيا 

الثثلْ٘ طاف٘ح ّالٌظ٘ح ّاالؼٌازٗح ّالْاقع٘حج ّلصل  تأشكا  عسٗسج فوٌِا الوطثْعيح 

( DVDأّ أقيطاص الل٘يسْٗ الطقو٘يح    CD-ROM الرٖ علٔ شكل أقطاص هكرٌيعج 

رطظاعِا عيييي ؽطٗيييق الريييؾ الوثاشيييط هيييي علييئ هْقيييع الشيييثكح أّ الريييٖ ٗوكيييي اؼييي

( هيي ا ًرطًيد ّهيي اشيِط ُيصٍ القْاعيس: قاعيسج الوعلْهياخ  WWW العٌكثْذ٘ح   

 الطث٘ح الوسالٗي 

Medlin Old, Medline Express, Medline Advance, MEDLARS on-

line, Per Medline, Medline Standard, Medline professional, Medline 

                                              
( فييافط عثييسالقازض عثييسالعثاض. ذؽييْٗق الوعلْهيياخ تْاؼييطح ا قييطاص الوكرٌييعج. الوعلييح العطاق٘ييح للوكرثيياخ 13 

 .22ج ص1995ج 2ج  1ّالوعلْهاخج هط

 .8ج ص2000ج 1.  3000( حؽاًح هحٖ٘ السٗيج قْاعس الث٘اًاخ علٔ ا ًرطًد ّا فازج هٌِا. العطت٘ح 14 
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Plus, Cancer lit, Cancer CD, BIOSIS preview, Biological Abstract, 

Medline,Visible Human, Gen Bank, Aids Drugs, Tox line, Excerpta 

Medica database. 

 حتليل البياوات

 أوال: حتليل االستبيان

 ا. مذى انمعرفة ثوجود قواعذ انمعهومبت انطجَة حست انجنس 

( اى زضظييح الييْظى الودييْٕ لوييسٓ الوعطفييح تقْاعييس 3  ٗرؼييح هييي العييسّ 

( زضظييح ّٗثييسّ اى 64( زضظييح ّلييسٓ ا ًيياز  81الوعلْهيياخ الطث٘ييح لييسٓ الييصلْض  

ؼثة فٖ شل  ٗعْز إلٔ اًشغا  الوطأج تااللرعاهاخ العائل٘ح ّا عثياء الوٌعل٘يح ّالريٖ 

 ال ذكْى هي هِام الطظل.

 عهومبت انطجَة حست انجنس(  مذى انمعرفة ثتوفر قواعذ انم7انجذول )

 الْظى الودْٕ ال ًعن الركطاض العٌػ

 شلْض

 إًاز

 الوعوْ 

268 

148 

416 

218 

94 

312 

50 

54 

104 

81 

64 

75 

 

 . مذى انمعرفة ثوجود انمعهومبت انطجَة حست انعمر4

ف٘وييا ٗرييض ا عويياض ًعييس اى زضظييح الييْظى الودييْٕ للوعطفييح تالقْاعييس لاًييد 

فألصط( فٖ حي٘ي تلغيد زضظيح اليْظى الوديْٕ لللدياخ  50  ( زضظح لللدح العوطٗح87 

(. ٗعيْز ؼيثة شلي  إلئ اى 4الشثات٘ح السضظاخ ا قلج لوا ُْ هْػيح فيٖ العيسّ   

 اللداخ العوطٗح الشثات٘ح اقل اؽالعاً ّهعطفح ّذثطج هقاضًح تاللداخ ا ذطٓ.
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 ( مذى انمعرفة ثتوفر قواعذ انمعهومبت انطجَة حست انعمر1انجذول )

 الْظى الودْٕ ال ًعن الركطاض عوطال

20-29 

30-39 

40-49 

 فألصط-50

 الوعوْ 

89 

164 

92 

71 

416 

52 

122 

76 

62 

312 

37 

42 

16 

9 

104 

58 

74 

83 

87 

75 
 

 . مذى انمعرفة ثوجود قواعذ انمعهومبت انطجَة حست موقع انعمم.7

( زضظييح ٗرييض 96( اى الييْظى الودييْٕ ا عليئ ّالثييالع  5ْٗػييح العييسّ   

احصٖ لل٘ييح الطيية ّؼييثة شليي  اى تيياحصٖ لل٘ييح الطيية ٗعولييْى فييٖ هعييا  الرييسضٗػ تيي

ّالرطث٘ة فٖ  ى ّاحسج ُّصا العول ٗلؽح لِن الوعا  فٖ الرعطف ّاالؽال  علٔ هيا 

 ُْ هْظْز فٖ الصط هي هؤؼؽح ّاحسج.

 (5انجذول )

 الْظى الودْٕ ال ًعن الركطاض هْقع العول

 96 6 152 158 لل٘ح الطة

 62 52 84 136 لعُطإّ الرعل٘وٖهؽرشلٔ ا

 62 46 76 122 هؽرشلٔ الطاظٕ العام

 75 104 312 416 الوعوْ 
 

 مذى انمعرفة ثوجود قواعذ انمعهومبت انطجَة حست انعنواا انوظَفٌ. .1

( اى الرسضٗؽ٘٘ي فٖ لل٘ح الطة لِن هعطفح ذاهح تْظيْز 6ٗرؼح هي العسّ   

( زضظييحج اهييا اقييل ا ّظاى 100الودييْٕ  قْاعييس الوعلْهيياخ الطث٘ييحج إش تلييع الييْظى 



 و 4007–هـ 4141(                                                                   77انعذد ) –آداة انرافذٍن 

 399 

( زضظيح فقيؾ ُّيصٍ الٌر٘عيح 36الودْٗح فكاًيد لألؽثياء  ٘يط االذرظاطي٘٘ي إش تليع  

( إش اى ا ؽثياء  ٘يط االذرظاطي٘٘ي ُين عيازج ػيوي 4ذأل٘س لويا ّضز فيٖ العيسّ   

( ؼٌح ّالرٖ ؼيعلد اقيل ّظى هديْٕ للوعطفيح تؽيثة ػي٘ق 39-20اللداخ العوطٗح  

ذثطذِن ّاًشغالِن تالوِام ّا عثاء الرٖ ذقع علِ٘ن الصط هيي  ٘يطُن هيي ّقرِن ّقلح 

 ذلاضاخ ّؽْاضا.

 ( مذى انمعرفة ثوجود قواعذ انمعهومبت انطجَة حست انعنواا انوظَف6ٌانجذول )

 الْظى الودْٕ ال ًعن الركطاض العٌْاى الْف٘لٖ

 100  48 48 أؼراش هؽاعس –أؼراش 

 100  59 59 هسضغ هؽاعس –هسضغ 

 81 16 70 86 ؽالة زضاؼاخ عل٘ا

 77 23 77 100 ؽث٘ة اذرظاطٖ

 36 61 35 96 ؽث٘ة  ٘ط اذرظاطٖ

 85 4 23 27 أذطٓ

 75 104 312 416 الوعوْ 
 

 

 مذى استخذاو قواعذ انمعهومبت انطجَة .5

( اى زضظييح اؼييررسام قْاعييس الوعلْهيياخ الطث٘ييح هييي 7ٗالحييظ هييي العييسّ   

( 74( زضظح ّلإلًياز  79ُا لاى تْظى هدْٕ هقساضٍ  الصلْض الصٗي ٗعلوْى تْظْز

زضظيييحج ُّيييصا ٗعٌيييٖ اى العٌؽييي٘ي ٗيييسضلْى أُو٘يييح اؼيييررسام القْاعيييس فيييٖ ذحق٘يييق 

 أ طاػِن.
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 ( مذى استخذاو قواعذ انمعهومبت انطجَة حست انجنس7انجذول )

 الركطاض العٌػ
ٗعلن 

 ّٗؽررسم

ٗعلن      

 ّال ٗؽررسم

السضظح 

 الكل٘ح

الْؼؾ 

 الوطظح

ظى الْ

 الودْٕ

 79 1,57 343 93 125 218 شلْض

 74 1,47 139 49 45 94 إًاز

 77 1,54 482 142 170 312 الوعوْ 

 

 مذى استخذاو قواعذ انمعهومبت انطجَة حست انعمر .6

( اى أعلٔ زضظح اؼررسام لقْاعس الوعلْهاخ الطث٘ح هي 8ٗرؼح هي العسّ   

( ؼٌحج إش تلع ّظًِا الودْٕ 49-40  قثل الصٗي ٗعلوْى تْظْزُا لاًد لللدح العوطٗح

( زضظح فٖ ح٘ي تلع الْظى الودْٕ الؼيررسام القْاعيس لللديح الشيثات٘ح الورطاّحيح 84 

( زضظح ّالؽثة فيٖ شلي  ػي٘ق ّقيد اللديح 73ج74( ؼٌح  39-20أعواضُا ها ت٘ي  

 ّاًشغالِا تالعول الطثٖ ّالرلاضاخ ّالطْاضا.

 مبت انطجَة حست انعمر( مذى استخذاو قواعذ انمعهو8انجذول )

 الركطاض العوط
ٗعلن 

 ّٗؽررسم

ٗعلن        

 ّال ٗؽررسم

السضظح 

 الكل٘ح

الْؼؾ 

 الوطظح

الْظى 

 الودْٕ

20-29 52 25 27 77 1,48 74 

30-39 122 56 66 178 1,45 73 

40-49 76 51 25 127 1,67 84 
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 81 1,61 100 24 38 62 فألصط 50

 77 1,54 482 142 170 312 الوعوْ 

 

 مذى استخذاو قواعذ انمعهومبت انطجَة حست موقع انعمم .7

( اى أعليئ ّظى هدييْٕ الؼييررسام قْاعييس الوعلْهيياخ 9ٗالحييظ هييي العييسّ   

( 83الطث٘ييح هييي قثييل الييصٗي ٗعلوييْى تْظْزُييا ليياى لثيياحصٖ لل٘ييح الطيية ّالييصٕ تلييع  

ظيح ( زض69زضظح ّاقلِا لثاحصٖ هؽرشلٔ العُطإّ الرعل٘وٖ تْظى هديْٕ هقيساضٍ  

ّؼيييثة شلييي  ُيييْ اى هؽرشيييلٔ العُيييطإّ الرعل٘ويييٖ  هررظيييض تالعطاحيييح( ّهيييي 

 الوعطّف اى العطاح٘ي ٗقؼْى هعظن أّقاذِن فٖ طاالخ العول٘اخ.

 ( مذى استخذاو قواعذ انمعهومبت انطجَة حست موقع انعمم9انجذول )

 الركطاض هْقع العول
ٗعلن 

 ّٗؽررسم

ٗعلن ّال 

 ٗؽررسم

السضظح 

 الكل٘ح

الْؼؾ 

 حالوطظ

الْظى 

 الودْٕ

 83 1,66 253 51 101 152 لل٘ح الطة

هؽرشلٔ 

 العُطإّ
84 32 52 116 1,38 69 

هؽرشلٔ 

 الطاظٕ العام
76 37 39 113 1,48 74 

 77 1,54 482 142 170 312 الوعوْ 
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 مذى استخذاو قواعذ انمعهومبت انطجَة حست انعنواا انوظَفٌ .8

رسام للقْاعييس هييي قثييل الييصٗي ( اى أعليئ زضظييح اؼيير10ٗالحييظ هييي العييسّ   

ٗعلوْى تْظْزُا لاى للدح الرسضٗؽ٘٘ي هوي ُين تعٌيْاى  هيسضغ أّ هيسضغ هؽياعس( 

( زضظييحج اهييا اقييل زضظييح ّظى هدييْٕ لالؼييررسام لاًييد 90تييْظى هدييْٕ هقييساضٍ  

( زضظح فقؾ. اى ًرائط ُصا العيسّ  ظياءخ 57لألؽثاء  ٘ط االذرظاط٘٘ي إش تلغد  

 ( ّأؼثاتِا ذعْز لرل  ا ؼثاب ًلؽِا.6ًرائط العسّ   هرطاتقح إلٔ حس لث٘ط هع 

 ( مذى استخذاو قواعذ انمعهومبت انطجَة حست انعنواا انوظَف40ٌانجذول )

 الركطاض العٌْاى الْف٘لٖ
ٗعلن 

 ّٗؽررسم

ٗعلن            

 ّال ٗؽررسم

السضظح 

 الكل٘ح

الْؼؾ 

 الوطظح

الْظى 

 الودْٕ

 88 1,75 84 12 36 48 أؼراش هؽاعس –أؼراش 

 90 1,79 106 12 47 59 هسضغ هؽاعس –هسضغ 

 74 1,47 103 37 33 70 ؽالة زضاؼاخ عل٘ا

 77 1,53 118 36 41 77 ؽث٘ة اذرظاطٖ

 57 1,14 40 30 5 35 ؽث٘ة  ٘ط اذرظاطٖ

 77 1,34 31 15 8 23 أذطٓ

 أسجبة عذو استخذاو قواعذ انمعهومبت انطجَة  .9

اب فييٖ عييسم اؼييررسام قْاعييس الوعلْهيياخ ( اى الصييط ا ؼييث11ٗثيي٘ي العييسّ   

الطث٘ح هي قثل الوؽيرل٘سٗي اليصٗي ٗعلويْى تْظْزُيا ّال ٗؽيررسهًِْا ّالثيالع عيسزُن 

% 51,4( هؽرل٘ساً لاًد االعرواز علٔ الوطثْعاخ الْضق٘ح ّالصٕ ٗشكل ًؽثح 142 
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ُّصا شل  ٗؤلس علٔ عيسم إزضال أُو٘يح ُيصٍ القْاعيس ف٘ويا ٗوكيي اى ذيْفطٍ هيي ّقيد 

ِيس ّهيا ج ّقلييح الوعطفيح تواُ٘رِيا فقييس أليسخ إظاتياخ ؽلثييح الثيْضز الثيالع عييسزُن ّظ

( ؽالثاً هي ػوي فدح ؽلثح السضاؼاخ العل٘ا عٌسها لاًْا ٗع٘ثْى عيي ؼيثة عيسم 31 

اؼررساهِن لقْاعس الوعلْهاخ الطث٘ح: هاشا افعل تِاج ّالوظازض الْضق٘ح الحسٗصيح هيي 

ؽييثة الصيياًٖ فِييْ ذعق٘ييس ا ظييطاءاخ الطّذٌ٘٘ييح لريية ّزّضٗيياخ هْظييْزج لييسٌٗا. اهييا ال

% ذرض العاهل٘ي فٖ هؽرشلٔ اليطاظٕ العيامج إش إى 20,42% هٌِا 25,35ًّؽثرَ 

اؼررسام القْاعس فٖ الوؽرشلٔ الوصلْض ٗرطلة الحظْ  علئ هْافقيح ّذْق٘يع هيسٗط 

الوؽرشييلٔ. اهييا الؽييثة اٙذييط لعييسم اؼييررسام قْاعييس الوعلْهيياخ الطث٘ييح فِييْ ػيي٘ق 

%. ّٗعست ػ٘ق الْقد ؼثثا هقثْالً ذاطحً لألؽثاءج 24,64د ّالصٕ شكل ًؽثرَ الْق

فِيين ٗعولييْى طييثاحاً ّهؽيياًء ّاى ليياى تئهكيياًِن ذرظيي٘ض ظييعء هييي ّقييرِن للثحييس 

% هيي هٌرؽيثٖ لل٘يح 10,56( هؽيرل٘ساً ّتٌؽيثح 15ّالوراتعح العلو٘يح. ُيصا ّقيس أفياز  

سم هالَءهيح هكياى ّظْزُياج إش إى الطة اى ؼثة عسم اؼررساهِن للقْاعس ٗعْز إلٔ ع

هْقع ّحسج الثحس اٙلٖ الوؽواج  ّحسج الثحْز الطث٘ح( ذقع فيٖ الطياتق الصاليس هيي 

تٌاٗح عوازج الكل٘ح ّالرٖ ذؽثة ذعثاً ّإضُاقاً للوؽيرل٘س فيٖ طيعْز الؽياللن ّالحيس هيي 

% هي العياهل٘ي فيٖ هؽرشيلٔ 10,56( هؽرل٘ساً ّ تٌؽثح 15اؼررساهِا ّلصل  أشاض  

الطاظٕ العام إلٔ اى ؼثة عسم االؼررسام لًِْا هحسزج تلدح هعٌ٘ح هي ا ؽثاء ّٗثسّ 

اى ُصا الؽثة هطذثؾ ترعق٘س ا ظطاءاخ الطّذٌ٘٘ح هوا   ظعل عول٘يح االؼيررسام ذثيسّ 

ّلأًِييا هقرظييطج عليئ فدييح هعٌ٘ييح هييي ا ؽثيياء ّقييس فِييطخ ًؽييثح عييسم اؼييررساهِا 

% إش اى الورْقع اى ذكْى ُصٍ الٌؽيثح 4,22 الحرْائِا علٔ الوؽررلظاخ فقؾ تٌؽثح

 الصط ذاطح ًّحي ًعلن اى الحظْ  علٔ الٌظْص الكاهلح ل٘ػ تا هط الِ٘ي.

 ( أسجبة عذو استخذاو قواعذ انمعهومبت انطجَة44انجذول )
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أؼثاب عسم اؼررسام قْاعس 

 الوعلْهاخ الطث٘ح

 الوْقع

الركطاض 

 الكلٖ
 لل٘ح الطة

هؽرشلٔ 

 العُطإّ

 هؽرشلٔ

 الطاظٕ

ض
طا
رك
ال

 

ثح
ؽ
الٌ

ض 
طا
رك
ال

 

ثح
ؽ
الٌ

ض 
طا
رك
ال

 

ثح
ؽ
الٌ

ض 
طا
رك
ال

 

ثح
ؽ
الٌ

 

اًرقاء الحاظح هٌِا ّاالعرواز 

 علٔ الوطثْعاخ الْضق٘ح 
73 51,4 39 27,46 31 21,83 3 2,11 

 20,42 29 0,70 1 4,23 6 25,35 36 ذعق٘س ا ظطاءاخ الطّذٌ٘٘ح

 11,27 16 5,63 8 7,74 11 24,64 35 ػ٘ق الْقد

هكاى ّظْز القْاعس  ٘ط 

 هٌاؼة
15 10,56 15 10,56     

 10,56 15     10,56 15 هحسزج تلدح هعٌ٘ح هي ا ؽثاء

ٗؽررسم قْاعسٍ الشرظ٘ح أّ 

القْاعس الورْفطج فٖ الوكاذة 

 الرعاضٗح

14 9,85 7 4,93 3 2,11 4 2,81 

   7,74 11   7,74 11 فال حاظح لِا –ل٘ػ لسَٗ تحس 

     4,92 7 4,92 7 تاالؼررسام عس الرثطج

ؼثق اؼررساهِا ّلن ذرالئن 

 الثحْز الوؽرطظعح
6 4,22 2 1,4 2 1.4 2 1,4 

 1,4 2 2,82 4   4,22 6 أّقاخ السّام  ٘ط هالئوح

احرْائِا علٔ الوؽررلظاخ 

 فقؾ
6 4,22 6 4,22     

         142عسز الوؽرل٘سٗي 
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اذؼح اى الغطع الطئ٘ػ الؼررسام القْاعس ُْ إًعاظ الثحْز العلو٘ح ّالرٖ 

% لوٌرؽثٖ لل٘ح 68,92( هٌِا 12% لوا ُْ هث٘ي فٖ العسّ   91,76لاًد ًؽثرَ 

الطة ّقس ٗكْى ؼثة شلي  اى هٌرؽيثٖ لل٘يح الطية ّذاطيح حياهلٖ ا لقياب العلو٘يح 

ئًعياظ الثحيْز لغيطع الرطق٘يح هسضغ هؽاعس أّ هسضغ أّ أؼيراش هؽياعس ٗقْهيْى ت

% لوراتعييح الرطييْضاخ  العلو٘ييح 65,29العلو٘ييح اهييا الغييطع الصيياًٖ فكاًييد ًؽييثرَ 

ّْٗػييح العييسّ  لييصل  ًؽييثح اؼييررسام القْاعييس لغييطع الرشيير٘ض ّالعييالض ّالرييٖ 

% للعيياهل٘ي فييٖ لل٘ييح الطيية ًّؽييثح اؼييررسام القْاعييس 14,12% هٌِييا 28,82لاًييد 

شيييكلد الٌؽيييثح ا علييئ لرسضٗؽيييٖ٘ لل٘يييح الطييية  لغيييطع اذرييياش القيييطاضاخ الطث٘يييح

%( هقاضًح تٌؽثرٖ االؼيررسام للغيطع ًلؽيَ ليسٓ ليل هيي هٌرؽيثٖ هؽرشيلٔ 8,23 

% ًالحييظ اى 4,7% ّهؽرشييلٔ الييطاظٕ العييام ّتٌؽييثح 2,36العُييطإّ الرعل٘وييٖ 

أعليئ الٌؽيية هييي ًظيي٘ة ذسضٗؽييٖ٘ لل٘ييح الطيية ّالؽييثة ُييْ اى  أعليئ زضظييح ّظى 

( فؼال عي 9عس لاى لثاحصٖ لل٘ح الطة لوا ذث٘ي هي العسّ   هدْٕ الؼررسام القْا

اى الرسضٗؽيي٘٘ي ِٗوِيين الثحييس العلوييٖ ّالرطييْض فييٖ هعييا  االذرظيياص لكييٖ ٗوييسّا 

 ؽلثرِن تالوعلْهاخ الطث٘ح الحسٗصح.

% 1,76ّاى اؼييررسام القْاعييس لغييطع إطييساض ًشييطاخ ؽث٘ييح لاًييد ًؽييثرَ 

 العام.ُّصا الٌشاؽ ُْ أحس ًشاؽاخ هؽرشلٔ الطاظٕ 

 

 

 

 ( أغراض االستخذاو نقواعذ انمعهومبت انطجَة44انجذول )
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أؼثاب عسم اؼررسام 

 قْاعس الوعلْهاخ الطث٘ح

 الوْقع

الركطاض 

 الكلٖ
 لل٘ح الطة

هؽرشلٔ 

 العُطإّ

هؽرشلٔ 

 الطاظٕ

ض
طا
رك
ال

 

ثح
ؽ
الٌ

ض 
طا
رك
ال
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ؽ
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ض 
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ؽ
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ض 
طا
رك
ال

 

ثح
ؽ
الٌ

 

 12,35 21 10,59 18 68,82 117 91,76 156 إًعاظ الثحْز

هراتعح  ذط الرطْضاخ 

 العلو٘ح
11 65,29 64 37,65 23 13,53 24 14.11 

الرسضٗػ أّ الرعل٘ن الطثٖ 

 الوؽروط
52 30,58 35 20,58 - - 17 10 

 9,41 16 5,29 9 14,12 24 28,82 49 الرشر٘ض ّالعالض

 4,7 8 2,36 4 8,23 14 15,29 26 اذراش قطاض ؽثٖ

 1,76 3 1,18 2 9,41 16 12,35 21 قثل٘ح حاظح هؽر

 - - - - 2,35 4 2,35 4 ذقْم أتحاز الثاحص٘ي

 1,76 3 - - - - 1,76 3 إطساض ًشطاخ ؽث٘ح

ذِ٘دح هْاػ٘ع لطلثح 

 السضاؼاخ العل٘ا
2 1,17 - - 2 1,17 - - 

الؽوٌاض ّالسضغ لطلثح 

 الثْضز
2 1,17 - - 2 1,17 - - 
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 ثاويا/ املؤسسات احلكىمية يف املىصل اليت متتلك قىاعد معلىمات طبية: 

جبمعة انموصم –مهَة انطت  .4
)*(
: 

مج ّذقييسم ذيييسهاذِا الوعلْهاذ٘يييح هييي ذيييال  ّحيييسج 1959ذأؼييد الكل٘يييح ؼيييٌح 

ج ٗعويل فيٖ الْحيسج اشٌياى هيي 1994الوعلْهاخ ّالثحْز الطث٘يح الريٖ ذأؼؽيد عيام 

ْحييسج / حاطييل عليئ شييِازج الييسلرْضاٍ تالطيية الثيياؽٌٖ الوييْفل٘يج ا ّ  هؽييؤّ  ال

إزاضج هكرية ّالوؽيؤّ  عيي إظيطاءاخ  –ّالصاًٖ / حاطل علٔ شِازج الستلْم اللٌيٖ 

الثحس اٙلٖ. ّذؼن الْحسج أضتعح حْاؼ٘ةج ّاحس فقيؾ هرظيض للثحيس اٙليٖ هيع 

ْحيسج ( قاعسج هعلْهاخ تثلْ٘ طاف٘ح ًّظي٘ح. ذقيسم ال36ؽاتعح ل٘عضٗح. لسٓ الْحسج  

ذسهاذِا لعو٘ع الثاحص٘ي زاذل الكل٘ح ّذاضظِا تعس حعع هْعس هؽيثق لرحسٗيس ذياضٗد 

( 300إظطاء الثحس اٙلٖ / ذحرؽة أظْض الرسهح اعروازا علئ شيكل الورطظياخج  

زٌٗاض عيي ؽثيع ليل ّضقيحج ّهعاًيا اى لياى تشيكل قيطص هيطى. ذقيسم الْحيسج ذسهيح 

لييح الكل٘ييح ّالوؽيياُوح فييٖ ؽثييع الثحييس اٙلييٖ فؼييال عييي إًعيياظ ّذٌؼيي٘س ّؽثييع هع

 هلرظاخ تحْز الوؤذوطاخ الرٖ ذٌعقس فٖ الكل٘ح.

 مكتجة مستلفي ان هراوً انتعهَمٌ: .4

 مج ُّٖ هررظح توعا  العطاحح.1935ذأؼؽد الوؽرشلٔ ؼٌح 

ذقيييسم ذيييسهاذِا الوعلْهاذ٘يييح هيييي ذيييال  هكرثيييح الوؽرشيييلٔ هٌيييص حعٗيييطاى /             

فييف ّاحييس هؽييؤّ  عييي الوكرثييح ّهؽييؤّ  عييي . ٗعوييل فييٖ الوكرثييح ه2000ْلعييام 

                                              
 19/5/2001هقاتلح هؽؤّلح الوكرثح تراضٗد   *(



 تفَذٍن من قواعذ انمعهومبت انطجَة        د. محمود صبنح إسمبعَم و ثذٍعة ٍوسف دراسة حبجبت انمس

 408 

ذطظوييح. ذؼيين  –حاطييل عليئ شييِازج الثكييالْضْٗغ  زاب  –إظييطاء الثحييس اٙلييٖ 

 ( قاعسج هعلْهاخ تثلْ٘ طاف٘ح ًّظ٘ح.63الوكرثح حاؼْتاً ّاحسج لسٓ الوكرثح  

ذقييسم الوكرثييح ذييسهاذِا لعو٘ييع الثيياحص٘ي زاذييل الوؽرشييلٔ ّذاضظِيياج شييكل 

 الوطى لعسم ّظْز ؽاتعح ل٘عضٗح.الورطظاخ هحسز تالقطص 

مستلفي انرا ً انعبو .7
)**(
: 

ذقسم ذسهاذِا الوعلْهاذ٘ح هيي ذيال  هطليع  1985ذأؼؽد الوؽرشلٔ عام     

ج ٗعوييل فييٖ الوطلييع ؼييرح هييْفل٘ي 1998الييطاظٕ للثحييس ّالرصق٘ييف الطثييٖ هٌييص  ب /

 الغ٘اب ُّن:تئظطاء الثحس اٙلٖ ٗعاًِّوا هْفلاى  ذطاى فٖ حالح اشٌاى هٌِن هررظاى 

 ٌُسؼح حاؼثاخ. –حاطل علٔ شِازج الثكالْضْٗغ  –هؽؤّ  الوطلع  األول:

 ٌُسؼح ا ظِعج الطث٘ح. –حاطل علٔ شِازج الثكالْضْٗغ  –هٌِسغ  انثبنٌ:

 أًظوح حاؼثاخ. –حاطل علٔ شِازج زتلْم  –هالحظ فٌٖ  انثبنث:

 ه٘كاً٘ . –حاطل علٔ شِازج زتلْم  –هالحظ فٌٖ  انراثع:

الحْاؼ٘ة فيٖ الوطليع شالشيحج هرظيض هيٌِن اشٌياى هيع ؽاتعيح ل٘عضٗيح  عسز

 للثحس اٙلٖ.

 ( قاعسج ت٘لْ طاف٘ح ًّظ٘ح.105عسز القْاعس فٖ الوطلع  

ٗقْم الوطلع فؼال عي إظطاء الثحيس اٙليٖ تئعيساز ُْٗياخ ذاطيح توٌرؽيثٖ 

لٔ الوؽرشلٔ ّذظو٘ن ّذٌؼ٘س ّإذطاض ّؽثع الٌشطاخ الطث٘ح الرٖ ذظسضُا الوؽرش

                                              
 .24/4/2001هقاتلح هؽؤّلح هطلع الطاظٕ للثحس ّالرصق٘ف الطثٖ تراضٗد   **(
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ّلصل  ذحْٗل الوحاػطاخ الوؽعلح علٔ أشطؽح الل٘يسْٗ إلئ أقيطاص هكرٌيعج. ّقيس 

زّضذيي٘ي ذييسضٗث٘ر٘ي ا ّليئ لرييسضٗة هٌرؽييثٖ  2001أقييام الوطلييع ذييال  ُييصٍ الؽييٌح 

ّالصاً٘ييح لرييسضٗة أؽلييا  الوٌرؽييث٘ي عليئ   Windows الوؽرشييلٔ عليئ ًظييام ا  

 اؼررسام الحاؼْب.

لثاحص٘ي زاذل الوؽرشلٔ ّذاضظِا تعيس حعيع ذقسم ذسهح الثحس اٙلٖ لعو٘ع ا

هْعييس هؽييثق الؼرحظييا  هْافقييح هييسٗط الوؽرشييلٔ عليئ الطليية هييع العليين اى الْقييد 

الورظض  ظطاء الثحيس اٙليٖ هحيسز تؽياعر٘ي فيٖ ال٘يْم الْاحيس ّلشرظي٘ي فقيؾج 

ّالؽياعح الصاً٘يح  ظيطاء   Medline ؼياعح  ظيطاء تحيس  ليٖ علئ قاعيسج الويسالٗي 

( 500  ّذؽرحظل أظيْض هقيساضُأ تق٘ح القْاعس الوْظْزج فٖ الوؽرشلٔ. تحس  لٖ عل

( زٌٗيياض لكييل ّضقييح هطثْعييح. لوييا ٗظييسض 100زٌٗيياض عييي ق٘وييح ّقييد اؼييرعوا  الحاؼييثح ّ  

 هي ا قطاص ال٘عضٗح الطث٘ح". 2000الوطلع أزلح للقْاعس  ذطُا "زل٘ل الوطلع لعام 

جبمعة انموصم –انمكتجة انمرم ٍة  .1
)***(
: 

ج ُّييٖ الوكرثييح ا ّليئ فييٖ 1967ذأؼؽييد الوكرثييح هييع إًشيياء العاهعييح عييام           

ج ّذقيسم ُيصٍ الرسهيح هيي  CD-Rom القطيط الريٖ أزذليد ذقٌ٘يح ا قيطاص الوكرٌيعج 

 .1989ذال  ّحسج الثحْز ّالرٖ تسأخ عام 

 ٗعول فٖ ُصٍ الْحسج أضتعح هْفل٘ي:

علييْم  –زج الثكييالْضْٗغ حاطيل عليئ شيِا –هؽيؤّ  الْحييسج هؽياعس تاحييس  األول:

 الحاؼثاخ.

                                              
 .9/6/2001الوكرثح الوطلعٗح لعاهعح الوْطل تراضٗد هقاتلح هؽؤّلح ّحسج الثحْز فٖ   ***(
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 علْم الحاؼثاخ. –حاطل علٔ شِازج الثكالْضْٗغ  –هعاّى هالحظ  انثبنٌ:

 أًظوح حاؼثاخ. –حاطل علٔ شِازج زتلْم فٌٖ  –هشغل  لح  انثبنث:

 أًظوح حاؼثاخ. –حاطل علٔ شِازج زتلْم فٌٖ  –هعاّى هالحظ فٌٖ  انراثع:

ج ّؽاتعر٘ي ل٘عضٗح ّؽاتعيح ًقط٘يحج فِ٘يا ذورل  الْحسج أضتعح حْاؼ٘ة حسٗصح

(  قْاعييس ذرؼييوي هْاػيي٘ع ؽث٘ييح 8( قاعييسج تثلْ٘ طاف٘ييح ًّظيي٘ح فؼييالً عييي  24 

 ّهْاػ٘ع أذطٓ.

ذقْم الْحسج فؼالً عي ذسهح الثحس اٙلٖ ترظو٘ن ّذرط٘ؾ ّؽثع إحظيائ٘اخ 

قيياخ الوكرثييح ّازلرِييا ّقييْائن ا ُييساء ّالرثيياز  ّالرقيياضٗط الؽييٌْٗح لييصل  ذِ٘دييح تطا

الوطاؼلح الشرظ٘ح للثاحص٘يج ّالرٖ ذوكي الثياحص٘ي هيي هطاؼيلح هؤليف الوقاليح تاؼين 

الوكرثح الوطلعٗحج ّذقْم الْحسج ترْف٘ط عٌاّٗي الوؤلل٘ي العالو٘٘ي للثاحص٘ي الطا ث٘ي 

توطاؼلح الوؤلل٘يج ّذقْم الوكرثح تئعساز قاعسج هعلْهاخ هحل٘ح للوقياالخ الريٖ ذظيل 

٘٘ي. لوا ذقسم الْحسج ذسهاذِا هعاًا لعو٘يع الثياحص٘ي زاذيل القطيط هي الوؤلل٘ي العالو

تعس حعع هْعس هؽثق لصل  ّٗوكي للثاحس هي الحظْ  علٔ ؼيرح تحيْز هطثْعيح 

هييع هؽررلظيياذِا هطثْعييح عليئ الييْضقج ّأش هييا ض يية الثاحييس تالوعٗييس فيي٘وكي لييَ 

َ فاذحيح ذحو٘لَ علٔ قططَ الراص هع العلن اى الْضق الوطثْ  الوؽرحظل ؽثاعري

ّذوحٔ هع ا ٗام لوا أفياز الوؽيرل٘سٗي تيصل . ذظيسض الوكرثيح أزليح  ذطُيا ٗعيْز لؽيٌح 

1999. 

 وتائج البحث 

تيي٘ي الثحييس طييحح اللطػيي٘ح  أ( تْظييْز عالقييح هييا تيي٘ي الوعطفييح تْظييْز قْاعييس  .1

الوعلْهاخ الطث٘ح ّت٘ي اؼررساهِا لسٓ العٌؽ٘ي  اليصلْض ّا ًياز( إش ذطاّحيد 
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( زضظيحج فيٖ حي٘ي ذطاّحيد زضظياخ 81-64لوعطفيح هيا تي٘ي  ا ّظاى الودْٗح ل

 ( زضظح.79-74االؼررسام ها ت٘ي  

ّػح الثحس طحح اللطػ٘ح  ب( تْظْز عالقح ها ت٘ي الوعطفيح تْظيْز قْاعيس  .2

الوعلْهاخ الطث٘ح ّتي٘ي اؼيررساهِا هيي قثيل اللدياخ العوطٗيح الورطاّحيح هيا تي٘ي 

( زضظيحج 87-74وعطفيح هيا تي٘ي  ( ؼٌح. إش ذطاّحد ا ّظاى الودْٗح لل30-69 

( زضظيحج ّال ٌٗطثيق 84-73تٌ٘وا ذطاّحد ا ّظاى الودْٗح لالؼررسام هيا تي٘ي  

( ؼيٌحج إش تليع اليْظى الوديْٕ للوعطفيح تْظيْز 29-20شل  علٔ اللديح العوطٗيح  

( 74( زضظحج تٌ٘وا تلع الْظى الودْٕ الؼررسام القْاعس   58القْاعس لِصٍ اللدح  

 زضظح.

حس طحح اللطػي٘ح  ض( تْظيْز عالقيح هيا تي٘ي الوعطفيح تْظيْز قْاعيس اشثد الث .3

الوعلْهاخ الطث٘ح ّت٘ي اؼررساهِا لكيل هيي الرسضٗؽي٘٘ي ّؽلثيح السضاؼياخ العل٘يا 

ّا ؽثاء االذرظاطي٘يج إش ذطاّحيد ا ّظاى الودْٗيح للوعطفيح تْظيْز القْاعيس  

( 90-77( زضظييح ّذطاّحيييد زضظيياخ االؼيييررسام هييا تييي٘ي  100-77هييا تييي٘ي  

زضظحج ّال ٌٗطثق شل  علٔ ا ؽثاء  ٘ط االذرظاط٘٘ي  الوواضؼ٘ي ّالوق٘و٘ي 

ا قييييسه٘ي ّالوق٘ويييي٘ي الييييسّضٗ٘ي( ّاللديييياخ ا ذييييطٓ  الظيييي٘ازلح ّالك٘و٘ييييائ٘ي 

ّالثكرطْٗلييْظ٘ي االذرظيياص( إش ذطاّحيييد ا ّظاى الودْٗييح للوعطفييح تْظيييْز 

-57ها ت٘ي        ( زضظح ّذطاّحد زضظاخ االؼررسام 85-36القْاعس ها ت٘ي  

 ( زضظح.67

ألس الوؽرل٘سّى الصٗي ٗعلوْى تْظْز قْاعيس الوعلْهياخ الطث٘يح ّال ٗؽيررسهًِْا  .4

اى الؽييثة ا ّ  لييصل  ُييْ اعروييازُن عليئ الكريية ّالييسّضٗاخ الْضق٘ييح ّلاًييد 

 %.51,4تٌؽثح 
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اى اؼييررسام القْاعييس تالسضظييح ا ّليئ لغييطع إًعيياظ الثحييْز العلو٘ييح ّتٌؽييثح  .5

 %.65,29وراتعح الرطْضاخ العلو٘ح ّتٌؽثح % شن ل91,76

اى أعلٔ زضظح إفازج هي اؼررسام قْاعيس الوعلْهياخ الطث٘يح لياى لغيطع هراتعيح  .6

 ( زضظح.86الرطْضاخ العلو٘ح ّالصٕ تلع ّظًِا الودْٕ  

اى ظو٘يييع الْؼيييطاء ل٘ؽيييْا هويييي ٗعلويييْى تالوعيييا  الطثيييٖ أّ الوعلْهييياذٖ فيييٖ  .7

 الوؤؼؽاخ الوشوْلح تالسضاؼح.

قْاعس الوعلْهاخ الطث٘ح فٖ الوؤؼؽياخ الحكْه٘يح تالوْطيل علئ الشيكل ذْظس  .8

( قاعييسج ّفييٖ هؽرشييلٔ العُييطإّ الرعل٘وييٖ 36اٙذييٖ: فلييٖ لل٘ييح الطيية ْٗظييس  

( قاعيسج ّفيٖ الوكرثيح الوطلعٗيح 105( قاعسج ّفٖ هؽرشيلٔ اليطاظٕ العيام  63 

 ( قاعسج.32لعاهعح الوْطل  

ي ّظيْز قْاعيس الوعلْهياخ الطث٘يح علئ اقرظاض الْؼائل االعاله٘ح للرعطٗف عي .9

ا زلييح ّالرييٖ ذظييسضُا لييل هييي هؽرشييلٔ الييطاظٕ العييام ّالوكرثييح الوطلعٗييح فييٖ 

ف٘وا ٗرض هؽرشلٔ الطاظٕ  2000ظاهعح الوْطلج ّاى لاى أحسشِا لغاٗح عام 

 ف٘وا ٗرض الوكرثح الوطلعٗح فٖ ظاهعح الوْطل. 1999العام ّعام 

ٔ قْاعس الوعلْهاخ هع ا عوا  الوحْؼثح فٖ زهط أعوا  ّحسج الثحس اٙلٖ عل .10

لييل هييي هؽرشييلٔ الييطاظٕ العييام ّلل٘ييح الطيية ّعييسم عييستُوا هييي ػييوي أعوييا  

الوكرثح تل احرؽياتِوا هيي ػيوي الوعوْعياخ الراطيح ّالغال٘يح الريٖ ذؽيرْظة 

ّػعِا فٖ هكاى  هي ّقس ٗكْى أعلٔ هكاًاً لوا فيٖ لل٘يح الطية أّ الحاظيح إلئ 

 الوسٗط هي اظل اؼررساهِا لوا فٖ هؽرشلٔ الطاظٕ العام. الحظْ  علٔ هْافقح
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قلح الْقد الورظض  ظطاء الثحس اٙلٖ علئ قْاعيس الوعلْهياخ الطث٘يح فيٖ  .11

 هؽرشلٔ الطاظٕ العام.

اذرالف ا ظْض الوؽرحظيلح  ظيطاء الثحيس اٙليٖ فِيٖ هعاً٘يح ليسٓ ليل هيي  .12

رعل٘ويٖ ّتيأظْض الوكرثح الوطلعٗح فٖ ظاهعح الوْطل ّهؽرشيلٔ العُيطإّ ال

 فٖ لل هي لل٘ح الطة ّهؽرشلٔ الطاظٕ العام.

 قلح الحْاؼ٘ة الورظظح للثحس اٙلٖ. .13

ذْظس ؽاتعاخ ل٘عضٗح فيٖ هعظين الوؤؼؽياخ الطث٘يح الحكْه٘يح أّ شاخ العالقيح  .14

ّالرٖ ذقسم ذسهح الثحس اٙلٖ ها عسا هؽرشلٔ العُيطإّ الرعل٘ويٖ ّاى لاًيد 

 ح شاخ ؽثاعح فاذحح ذوحٔ هع ا ٗام.الطاتعح الراطح تالوكرثح الوطلعٗ

اًعسام السّضاخ الرسضٗث٘ح الراطح تالرعطٗف تواُ٘ح القْاعس ّهؼوًِْا ّل٘ل٘يح  .15

 اؼرطظا  الوعلْهاخ هٌِاج ّاقرظاضُا علٔ زّضاخ ذعل٘ن اؼررسام الحاؼْب.

ذو٘ييعخ الوكرثييح الوطلعٗييح فييٖ ظاهعييح الوْطييل فييٖ ترِ٘دييح تطاقيياخ الوطاؼييلح  .16

الرٖ ذوكي هي هطاؼلح هؤلف الوقالح تاؼين الوكرثيح ّليصل  الشرظ٘ح للثاحص٘ي ّ

ذْف٘ط عٌاّٗي الوؤلل٘ي العالو٘٘ي ّلصل  إعساز قاعسج هعلْهاخ هحل٘ح للوقياالخ 

 الرٖ ذظل هي الوؤلل٘ي العالو٘ي.

ذو٘عخ الوكرثح الوطلعٗح فٖ ظاهعح الوْطل تكًِْا الوكرثح ا ّلٔ فيٖ القطيط  .17

 ٌعج.الرٖ أزذلد ذقٌ٘ح ا قطاص الوكر

ذو٘ييعخ هؽرشييلٔ الييطاظٕ العييام ترسهييح ذحْٗييل الوحاػييطاخ الوؽييعلح عليئ  .18

 أشطؽح الل٘سْٗ إلٔ أقطاص هكرٌعج؛ ّشل  الهراللِا العِاظ الراص تصل .
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 مقرتحات الدراسة

عع  ّحيسج الثحيس اٙليٖ عيي الوِيام الوحْؼيثح ا ذيطٓ الريٖ ذٌعيع فيٖ ّحيسج  .1

ق تييصل  ذغ٘٘ييط الوْقييع هييي الوعلْهيياخ ّالثحييْز الطث٘ييح فييٖ لل٘ييح الطيية. ّٗرحقيي

الطاتق الصالس فٖ تٌاٗح عوازج الكل٘ح إلٔ تٌاٗح الوكرثح شاخ الطاتق الْاحيس فؼيالً 

عي ذرظ٘ض عول ّحسج الثحيس اٙليٖ تالوِيام الثحص٘يح فقيؾ. هويا ؼي٘عول علئ 

 اؼررساهِا تظْضج الصط ّأؼط  ّافؼل.

فيٖ هطليع  عع  ّحسج الثحيس اٙليٖ عيي الوِيام الوحْؼيثح ا ذيطٓ الريٖ ذٌعيع .2

الييطاظٕ للثحييس ّالرصق٘ييف الطثييٖ ّإلحاقِييا توكرثييح الوؽرشييلٔ هوييا ؼيي٘ؤزٕ إليئ 

 ذؽِ٘ل ا ظطاءاخ الطّذٌ٘٘حج ّإذاحح اؼررساهِا ؽْا  أّقاخ السّام الطؼوٖ.

ػطّضج ذعطٗف الوؽرل٘سٗي تالقْاعس الوْظيْزج فيٖ الوؤؼؽيحج ّشلي  هيي ذيال   .3

زليح الراطيح تِيا ّا عيالم فِطؼرِا ّذظٌ٘لِا ّإطساض اللِاضغ ّالٌشطاخ ّا 

عٌِا عي ؽطٗق لْحاخ ا عالًاخ الوْظيْزج فيٖ ليل قؽين أّ فيط  ّهيي ذيال  

 الوؤذوطاخ ّالٌشاؽاخ العلو٘ح الرٖ ذقام فٖ الوؤؼؽاخ تالوٌاؼثاخ الْؽٌ٘ح.

ذعطٗف الوؽرل٘سٗي تواُ٘ح القْاعس هي ذيال  ًيسّاخ ّزّضاخ ذق٘وِيا الوؤؼؽيحج  .4

ضاؼيي٘ح لطلثييح الكل٘يياخ عاهييحً ّؽلثييح فؼييالً عييي ػييطّضج ذرظيي٘ض هلييطزج ز

الوعوْعح الطث٘ح ذاطيح لعيعء هيي هرطلثياخ الحظيْ  علئ الشيِازج ا ّل٘يحج 

 ذشول ؼاعاخ ًظطٗح ّعول٘ح الؼررسام الحاؼْب ّالقْاعس.

ظٗازج عسز القْاعيس ّذحيسٗصِا هيي ذيال  الرعياّى هيا تي٘ي الوؤؼؽياخ الطث٘يح فيٖ  .5

ؽح ها ّ ٘ط هْظْزج فيٖ ا ذيطٓج القطط تاؼرٌؽاخ القْاعس الوْظْزج لسٓ هؤؼ
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فؼييالً عييي حييس الوغرييطت٘ي العييطاق٘٘ي فييٖ الريياضض عليئ ضفييس الْحييساخ الثحص٘ييح 

 تالقْاعس ا لكرطًّ٘ح.

فٖ حالح ذع٘٘ي ّؼطاء ظسز ٗلؼل اى ٗكًْْا هوي لِن إلوام تالوعا  الطثٖ ليأى  .6

أى  ٗكْى حاطالً علٔ شِازج الستلْم اللٌٖ القؽن الطثٖ ّفٖ الْقيد ًلؽيَ ٌٗثغيٖ

ٗكًْييْا هييي الوييسضت٘ي ّالعيياضف٘ي تاؼييررسام الحاؼييْب ّالثحييس اٙلييٖ فييٖ قْاعييس 

 الوعلْهاخ.

 ظعل أظْض ذسهح الثحس اٙلٖ هعاً٘ح لوٌرؽثٖ الوؤؼؽح علٔ ا قل. .7

ذييأه٘ي ؽاتعييح ل٘عضٗييح لوكرثييح هؽرشييلٔ العُييطإّ الرعل٘وييٖ ّطيي٘اًح ّذظييل٘ح  .8

 ؽاتعح الوكرثح الوطلعٗح فٖ ظاهعح الوْطل.
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Hospital & AL-Razi General Hospital. It also tries to outline the 

Users and non-Users knowledge about databases according to their 

age, sex, title occupied & work location. In Addation this study also 

tries to identify the qualities of Users, the purpose of the Use & the 

reasons behind not using the databases. 

This study used the Analytical survey approach to survey the 

state medical establishment in Mosul, both questionnaires & direct 

interviews were used as tools for obtaining data collection from 

(416) Users (Teachers, doctors and chemister ...etc) 

This study has reached following Conclusions: 

1. The Percentage Scale degree of the Users knowledge of 

medical databases is (75) 

2. The Percentage Scale degree of the Use of the medical 

databases is (77) of those who are aware of its availabitity. 

The researchers has put forward a number of suggestions 

among which the most important are: 

The works of the searching Unit at college of medicine & AL-

Razi General Hospital must specialist in Auto searching only. 

 


