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 متهيد 
  جديدة نسبًيا نشأت بسبب التقدم الكبري ف التكنولوجيا، حيث أهنا ُتعد مساحات العمل املشرتكة ظاهرة  

وذلك من خالل الدعم املتبادل بني املستقلني  ممارسة اجتامعية حرضية جديدة تتميز بطرق جديدة لتنظيم العمل  

من خالل أماكن مرنة وفعالة، وتبادل مثمر بني املجتمعات والثقافات املتنوعة ف  ،  والعاملني حلساهبم اخلاص 

 . جمال املعرفة

ترمز مساحات العمل املشرتكة إىل االبتكار، وف هذا العامل الرقمي ال يمكن التحرك نحو الكفاءة بدون و

بعض األدوات واملوارد الرقمية املفيدة. ومن هنا جاءت فكرة برجميات إدارة مساحات العمل املشرتكة وذلك  

للمساعدة ف إدارة املساحة بشكل رسيع وسهل وبدون أية أخطاء، ومع تزايد شعبية مساحات العمل املشرتكة،  

عمل املشرتكة ف العمل عىل االزدهار  بدأت رشكات التكنولوجيا ف تطوير برجميات تساعد مسئويل مساحات ال

 وخلق أفضل جتربة ألعضائها وزوار. 

 

ف  بعنوان املاجستي درجة عل  للحصول  الباحثة هبا  تقدمت ألطروحة عرض  (1) املشرتكة  العمل  مساحات  إدارة  برجميات   :

 .2020، القاهرة جامعة  اآلداب، كلية املعلومات، وتقنية والوثائق املكتبات قسماستكشافية.  دراسةاملكتبات: 

 

 األطروحات   عروض
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أهنا  تُ   حيث  وفاعلية، هبدف جذب  أنظمة  كفاءة  أكثر  بشكل  املشرتكة  العمل  مساحات  إدارة  ساعد عىل 

بإدارة احلجوزات وملفات األعضاء وخطط  ، حيث تسمح  املستفيدين لتبادل األفكار واخلربات بسهولة ويرس 

وغريها من اخلدمات التي حتتاج إليها مساحات العمل املشرتكة وذلك  الفواتري وإدارة الطباعة  دارة  وإالغرف  

 ا.حيث يمكن توفري الكثري من الوقت، ويقلل من األخطاء ويكون أكثر أمانً .  بكل سهولة 

 مشكلة الدراسة

تسم أهنا  حيث  العامل،  أنحاء  مجيع  ف  املشرتكة  العمل  مساحات  فكرة  انتشار  من  بدأ  شبكة  بتكوين  ح 

دعم   من خالل  ذلك  ويتم  األفكار،  وأصحاب  األعامل  رواد  مشاريع  تعزيز  ف  وتستخدم  العملية  العالقات 

وتطوير مهارات األفراد واملجموعات، ومشاركة املعرفة الالزمة لتطوير املشاريع اخلاصة، وبالتايل انترشت هذه  

خدمة برجميات إدارة مساحات العمل املشرتكة مما دفع الكثري    الفكرة ف العديد من املكتبات، باإلضافة إىل نمو

من اهليئات وخاصًة املكتبات الستخدام هذه الربجميات ف إدارة مساحاهتا، حيث أنه هناك العديد من برجميات  

 إدارة مساحات العمل املشرتكة املنترشة حول العامل. 

التنمية املستدامة ستحتاج إىل تطبيق برجميات إدارة مساحات  وترى الباحثة أن املكتبات املرصية ف ظل  

العمل املشرتكة ف   إدارة مساحات  الدراسة وهي برجميات  املنطق نبعت فكرة هذه  العمل املشرتكة، ومن هذا 

ستفادة منها ف املكتبات، مما ُيسهم  الاملكتبات حتى ي مكن تقييم برجميات إدارة مساحات العمل املشرتكة ومدى ا

ف الوصول إىل العنارص واملعايري األساسية التي ُيمكن االعتامد عليها ف اختيار برجمية إلدارة مساحات العمل  

 املشرتكة داخل املكتبات. 

 أهمية الدراسة
 األهمية العلمية للدراسة:

إدار  برجميات  فكرة  تتبنى  املرصي  املجتمع  ف  دراسة  أول  ُتعترب  الباحثة  علم  حد  عىل  الدراسة  ة  هذه 

تفيد   حديثة  معلومات  وإضافة  اكتشاف  ف  ُتسهم  قد  لذلك  املكتبات،  داخل  املشرتكة  العمل  مساحات 

 املتخصصني ف هذا املجال والباحثني. 

 األهمية التطبيقية للدراسة: 

من خالل التقييم لربجميات إدارة مساحات العمل املشرتكة ُيمكن التوصل إىل املعايري والعنارص األساسية  

التي ُيمكن االعتامد عليها ف اختيار برجمية إلدارة مساحات العمل املشرتكة داخل املكتبات، كام سعت الدراسة  

املشرتكة إلفادة املكتبات املرصية ف إدارة املساحات  إىل تقديم دلياًل اسرتشاديًا لربجميات إدارة مساحات العمل  
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تقديم   إىل  باإلضافة  ويرس،  بسهولة  للمستفيدين  خدماهتا  تقديم  ف  والفاعلية  بالكفاءة  تتمتع  حتي  داخلها 

 اإلجراءات واالرشادات التي البد أن تتبعها مساحات العمل املشرتكة ف ظل أزمة فريوس كورونا املستجد. 

 أهداف الدراسة
هتدف هذه الدراسة إىل التعرف عىل برجميات إدارة مساحات العمل املشرتكة ف املكتبات وذلك من خالل  

 ما ييل: 

 حرص برجميات إدارة مساحات العمل املشرتكة.  -

 تقييم برجميات إدارة مساحات العمل املشرتكة.  -

 حرص الربجميات التكاملية مع برجميات إدارة مساحات العمل املشرتكة.  -

 دليل اسرتشادي لربجميات إدارة مساحات العمل املشرتكة داخل املكتبات. إنشاء  -

 حدود الدراسة
ربجميات حتى  ، وتضم الدراسة ال تتناول الدراسة برجميات إدارة مساحات العمل املشرتكة داخل املكتبات 

  ًا توضيحياً عرضأو    Trialسخة جتريبية  برجمية تقدم ن  34، وقد توصلت الدراسة إىل  م2020شهر أكتوبر عام  

Demo، وأن تكون الربجمية خمصصة وموجهة إلدارة مساحات العمل املشرتكة . 

 منهج الدراسة وأدواتها 
 منهج الدراسة 

بشكل رئيس عىل املنهج املسحي حيث أنه األكثر مالئمة ملوضوعها نظرًا الحتوائه عىل   اعتمدت الدراسة

 ا: أنواع منهجية مناسبة تم االعتامد عليه

 االستكشافي أو االستطالعي:المنهج 

يتم استخدام هذا النوع من املناهج املسحية ف دراسة الظواهر اجلديدة غري املعروفة عىل نطاق واسع أو  

تم   وقد  البناء.  أو  التوليد  وبنظرية  باالكتشاف  األول  املقام  ف  هيتم  حيث  سابقة،  لدراسات  تتعرض  مل  التي 

 يات إدارة مساحات العمل املشرتكة عىل شبكة اإلنرتنت.االستعانة هبذا املنهج للتعرف عىل برجم

 المنهج الوصفي والتحليلي: 

إن الغرض األسايس للمنهج الوصفي هو وصف خصائص املجتمع موضع الدراسة، وتقدير النسب ف  

املجتمع وعمل توقعات حمددة. وقد تم االستعانة هبذا املنهج حلرص وتقييم ووصف برجميات إدارة مساحات  
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مل املشرتكة ف املكتبات، ووضع جمموعة من املعايري التي ُيمكن أن ُتستخدم لتقييم هذه الربجميات، مع إعداد  الع

 دليل اسرتشادي للعنارص األساسية التي حتتوي عليها الربجميات. 

 أدوات جمع البيانات 

يات إدارة مساحات  األدوات الرئيسة التي استعانت هبا الدراسة ف مجع املادة العلمية حول موضوع برجم 

 العمل املشرتكة، فتمثلت ف: 

 جلسات االتصال املبارش بشبكة اإلنرتنت 

هو أمر تفرضه طبيعة الدراسة وأهدافها، وذلك بالبحث عىل اإلنرتنت عن برجميات إدارة مساحات العمل  

املشرتكة والتعامل معها من أجل توضيح كيفية استخدامها، وتقييمها، واخلدمات التي تقدمها، وذلك باستخدام  

عداد الدليل االسرتشادي  إل، وذلك  جمموعة من حمركات البحث وقواعد البيانات واملواقع الرسمية للربجميات

 لربجميات إدارة مساحات العمل املشرتكة. 

 قائمة املراجعة 

اعتمدت الدراسة عىل قائمة املراجعة كأداة رئيسية، حيث تم االعتامد عليها ف الدراسة لتقييم برجميات  

 إدارة مساحات العمل املشرتكة. 

 فصول الدراسة
 فصول، وجاءت عىل النحو التايل:  مخسة تكونت الدراسة من مقدمة و 

الفكري:  - لإلنتاج  علمية  مراجعة  املشرتكة:  العمل  مساحات  األول:  الفصل    الفصل  يتناول 

تم   وقد  املختلفة،  من جوانبه  وذلك  املشرتكة  العمل  مساحات  موضوع  علمية حول  مراجعة 

الفعرض   باإلنتاج  املرتبطة  الببليوجرافية  والسامت  وحدودها  املراجعة  حول  أهداف  كري 

 املوضوع، باإلضافة إىل التعليق عىل الدراسات ومدي االتفاق واالختالف بينها وبني الدراسة. 

األساسية:   - والقضايا  املالمح  املشرتكة:  العمل  مساحات  الثاين:  مفهوم  الفصل  الفصل  يتناول 

واملؤمترات  واجلمعيات  وتطورها،  ونشأهتا  وأمهيتها، وخصائصها،  املشرتكة  العمل    مساحات 

املشرتكة،   العمل  مساحات  بيانات  قاعدة  عرض  تم  كام  املشرتكة،  العمل  بمساحات  املرتبطة 

الربجمية   اختيار  وخطوات  وأمهيتها،  املشرتكة  مساحات  إدارة  برجميات  مفهوم  إىل  باإلضافة 

 املناسبة إلدارة مساحات العمل املشرتكة. 

يتضمن الفصل حرص برجميات    الفصل الثالث: حرص برجميات إدارة مساحات العمل املشرتكة: -

تم   كام  الدراسة،  عينة  وتوضيح  الدراسة،  جمتمع  عرض  مع  املشرتكة،  العمل  مساحات  إدارة 
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وتاريخ  املنشا  بلد  توضيح  مع  الدراسة،  عينة  من  برجمية  كل  حول  املعلومات  كافة  تقديم 

 التأسيس. 

املشرتكة:   - العمل  مساحات  إدارة  برجميات  تقييم  الرابع:  خدمات  يتناول  الفصل  الفصل  هذا 

إدارة  برجميات  لتقييم  املراجعة  قائمة  إعداد  تم  وقد  املشرتكة،  العمل  مساحات  إدارة  برجميات 

مساحات العمل املشرتكة، كام تم حرص الربجميات التكاملية مع برجميات إدارة مساحات العمل  

 املشرتكة، مع توضيح قنوات تواصل برجميات إدارة مساحات العمل املشرتكة. 

املكتبات:  ال - يف  املشرتكة  العمل  مساحات  مستقبل  اخلامس:  مساحات  فصل  الفصل  يتضمن 

العمل املشرتكة ف املكتبات بشكل عام واملرصية بشكل خاص، كام يوضح برجميات مساحات  

ا لربجميات إدارة مساحات العمل املشرتكة،  العمل املشرتكة ف املكتبات، وتقديم دلياًل اسرتشاديً 

تم عرض اال العمل املشرتكة ف ظل أزمة فريوس  كام  تتبعها مساحات  التي البد أن  رشادات 

 كورونا.

 المالحق: 

 (: قائمة املراجعة لتقييم برجميات إدارة مساحات العمل املشرتكة. 1ملحق )  -

 (: إنتاجية املؤلفني. 2ملحق )  -

 (: إنتاجية الدوريات.3ملحق )  -

 لربجميات إدارة مساحات العمل املشرتكة. للموقع الرسمي  Qr Code (:4ملحق )  -

 (: املواقع الرسمية للربجميات التكاملية مع برجميات إدارة مساحات العمل املشرتكة. 5ملحق )  -

-  ( العمل  (:  6ملحق  مساحات  إدارة  لربجميات  االجتامعي  التواصل  ومواقع  الرسمية  املواقع 

 . املشرتكة 

 النتائج 
 ُيمكن ذكر بعضها بإجياز:  أسفرت الدراسة عن جمموعة من النتائج،

إىل   - الدراسة  االختيار   51توصلت  معايري  مراعاة  وبعد  الدراسة  عينة  اختيار  تم  وقد  برجمية، 

برجمية. وبالتايل تصل نسبة    34لربجميات إدارة مساحات العمل املشرتكة، أصبحت عينة الدراسة  

 %. 67عينة الدراسة إىل 

خدمة    12أن هناك حوايل    العمل املشرتكة: نجدنتائج تقييم خدمات برجميات إدارة مساحات   -

تقديمها ف100قد حصلت عىل نسبة   أهنا تم  التحكم  برجمية وهي )  34%، أي    امللف -لوحة 

- الفني    الدعم -  االحتياطي للبيانات  النسخ -احلجز    تقويم - الغرف    خطط - التعريفي للعضو  

(،  اإلتاحة -  املسئول  بوابة-  املجانية  التجريبية  النسخة-  التكاملية  الربجميات-  التقارير-الفواتري  
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حيث تعترب هذه اخلدمات من اخلدمات األساسية التي ُتقدم ف مجيع برجميات إدارة مساحات  

 العمل املشرتكة، حيث أنه ال غنى عن هذه اخلدمات. 

برجمية قد حصلت    15نتائج تقييم برجميات إدارة مساحات العمل املشرتكة: نجد أن هناك حوايل   -

%، أي أن هذه الربجميات قد قدمت عدد كبري اخلدمات، حيث أن كل من  75بة أكثر من عىل نس

( بني  Cobot   –  Digicuro  – Nexudus  –OfficeRNDبرجمية  نسبة  أكرب  عىل  قد حصلت   )

%. بينام  80% إىل  76باقي برجميات هذه النسبة قد بلغت بني    ا %. أم85.7الربجميات وقد بلغت  

% إىل  57برجمية، وترتاوح النسب بني    19% قد بلغت  50الربجميات التي حصلت عىل أكثر من  

 % مل ترد أية برجمية هبذه النسبة. 50%. إما النسبة األقل من 71

العمل   - مساحات  إدارة  برجميات  مع  التكاملية  الربجميات  من  جمموعة  إىل  الدراسة  توصلت 

قساًم. ونالحظ أن القسم اخلاص باملدفوعات    20برجمية مقسمة إىل    120املشرتكة وقد بلغت  

Payments   برجمية،    26% إى تم استخدمه ف 21.7قد حصل عىل أكرب نسبة بني األقسام وهي

برجمية   أكثر  هي  وأن  املشرتكة  العمل  مساحات  إدارة  برجميات  ف  عليها  االعتامد  تم  تكاملية 

Google calendar برجمية، وذلك نظرًا ألمهيتها ف خدمة احلجز،    16، حيث تم استخدامها ف

 وهي اخلدمة التي تعتمد عليها الربجميات. 

قًا للمعايري وهي برجمية  حدى الربجميات التي تم اختيارها وفإلقدمت الدراسة دلياًل اسرتشاديًا   -

Officernd  مساحات إدارة  ف  تتبعه  أن  املرصية  للمكتبات  ُيمكن  تفصياًل  دلياًل  تقدم  حيث   ،

 العمل املشرتكة داخل املكتبات.

 التوصيات 
 أوصت الدراسة إىل جمموعة من التوصيات أمهها: 

ث األكاديمية حول  زيادة االهتامم بموضوع مساحات العمل املشرتكة، والعمل عىل إعداد البحو  -

 هذا املوضوع، وربطه بالعديد من املوضوعات األخرى. 

املكتبات   - داخل  املساحات  إلدارة  املشرتكة  العمل  مساحات  إدارة  برجميات  بتطبيق  االهتامم 

 الدولية واملرصية. 

االرتقاء   - ف  العاملية  اجلمعيات  مع  والتعاون  املشرتكة  العمل  ملساحات  مرصية  مجعية  إنشاء 

 العمل املشرتكة املرصية. بمساحات 

 عقد مؤمترات مرصية ملساحات العمل املشرتكة والتعاون مع الدول األخرى.  -

حث الرشكات ومجعيات املكتبات باالهتامم بربجميات إدارة مساحات العمل املشرتكة، وتكوين   -

 فريق عمل متخصص هيتم بمعرفة استخدام هذه الربجميات وكيفية اإلستفادة منها. 

  وصيغ موحدة ومقننة لتقييم برجميات إدارة مساحات العمل املشرتكة ف املكتبات. وجود معايري -



 255 عرض وحتليل ياسمني أرشف حافظ 

 

 

إنشاء دليل ملساحات العمل املشرتكة داخل مرص وحتديثه بصورة مستمرة من ِقبل املختصني ف   -

 جمال املكتبات واملعلومات. 

مساحات   - إدارة  برجميات  استخدام  كيفية  عن  املكتبات  أخصائّي  لصقل  دورات  العمل  عمل 

 املشرتكة. 

 وضع خطة من قبل املسئولني عن إدارة مساحات العمل املشرتكة ملواجهة ما يستجد من أزمات   -

 مثل أزمة فريوس كورونا املستجد.

قيد   - املقرتح  املشرتكة  العمل  مساحات  إدارة  برجميات  بدليل  املكتبات  عن  املسئولني  اسرتشاد 

 الدراسة. 
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