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 : ستخلصامل
وافرتضت  جاهزية أخصائيي املكتبات األكاديمية لتقديم خدمات املعلومات النقالة،  التعرف عىل مدى    هتدف الدراسة إىل

وفقا للمتغريات الديموجرافية والصفات الشخصية، تؤثر   أخصائيي املكتبات واملعلوماتحصائية بني  إفروق ذات داللة  وجود  

و النقالة  اخلدمات  لتقديم  جاهزيتهم  لفائدهتا إف  وجود  دراكهم  افرتضت  كام  وتطبيقاهتا،   هم ستخدامالتأثري  ،  النقالة  لألجهزة 

تحلييل الوصفي، وُوزع استبيان عىل  ستخدم املنهج الاُ ، وقد  والوعي باخلدمات النقالة وأمهيتها عىل االستعداد لتقديمها ف املستقبل

املكتبات واملعلومات أكاديمية  أخصائيي  القاهرة وجامعة عني شمس وجامعة    ف ثالث مكتبات  املركزية جلامعة  املكتبات  هي: 

حلوان، وُاستخدمت أساليب إحصائية متنوعة لرصد النتائج مثل: التكرارات واملتوسط احلسايب والوسيط واالنحراف املعياري 

همة التي ورصدت الدراسة بعض النتائج امل لتقييم درجة جاهزية أخصائيي املكتبات واملعلومات لتقديم تلك اخلدمات، غريها،و

وتأهيل واملعلومات  املكتبات  أخصائيي  اختيار  ف  وهمتؤثر  املتغريات  إ،  تأثري  عدم  أمهها  النقالة،  اخلدمات  تقديم   سياسة  رساء 

واملعلوماتالديموجرافية عىل جاهزية   املكتبات  اخلدماتلتقديم    أخصائيي  الشخصية،تلك  بالصفات  وتأثرها  تأثري  وجود  و  ، 

التعامل مع األجهزة النقالة وتطبيقاهتا،   ، وأنه كلام زادالستخدام األجهزة النقالة والوعي باخلدمات النقالة عىل االستعداد لتقديمها 

واملستمر  وأوصت الدراسة برضورة توفري التدريب الالزم  وكلام زاد الوعي باخلدمات النقالة، زاد االستعداد لتقديمها ف املستقبل،  

ف املكتبة، ومراعاة   ها قديماألصغر سنًا ف مواقع تاملكتبيني  ألخصائيي املكتبات واملعلومات عىل تقديم اخلدمات النقالة، وتوظيف  

كام أوصت برضورة توفري نظام حيكم تقديمها وفق سياسة    ، حب املساعدة والرغبة ف االبتكار والتعلم  :السامت الشخصية مثل

 مكتوبة ومعلنة.  

 النقالة. املكتبات -املكتبات الذكية -األجهزة النقالة -خدمات املكتبات النقالة -اخلدمات النقالة  :الكلامت املفتاحية

 بحوث ودراسات
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 تمهيد: ال /0
ثم اجليل اخلامس من أجيال االتصاالت    ،لقد كان لتطور تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات وظهور اجليل الثالث والرابع

أكرب األثر ف انتشار األجهزة النقالة وزيادة استخدامها،   WAPأو الواب   mobile internetالالسلكية،وظهور اإلنرتنت املحمول

قدرة تنزيل أرسع وتغطية أقوى  حيث متيزت باستقالليتها التامة عن الكوابل، وب،االرتباط باحلاسب املكتبي وقيوده املعروفةوعدم  

ن املزيد من األجهزة من الوصول إىل اإلنرتنت اخللوي ف نفس الوقت  واتصاالت باإلنرتنت من خالل    أكثر رسعة واستقرارا، ومَتكُّ

فاي،   مثلالواي  املعلومات  خدمات  إىل  برسعة  اجلمهور  وصول  سهل  الراحة    :مما  هلم  اإللكرتوين،ووفر  والربيد  الويب 

 .(Aharony, 2013, p.365)والرضا 

النقالة ف خصائصها بشكل مذهل، نتيجة لوجود الكثري من الرشكات املصنعة هلا، والتي تتنافس عىل  كام تطورت األجهزة

فصغر حجمها وخف وزهنا، حتى سهل تداوهلا ومحلها أثناء التنقل، واستخدمت فيها األقالم الرقمية    ،ا بخصائص مميزةنتاجهإ

الذكية من خالل الصوتوالقابلة للطي  وشاشات اللمس النقالة بكميات وأنواع وأسعار  اوتو   ،، وتلقي األوامر  فرت األجهزة 

امج التي تتعامل مع خمتلف جوانب احلياة، ومتكن مستخدميها من أداء مهامهم  متنوعة، فضال عن تنوع ووفرة التطبيقات والرب

حتى أصبحت تلك األجهزة بمثابة مساعد   ،(85، ص  2015تلبي رغباهتم املختلفة واملتغرية باستمرار )بكيل،  وبسهولة ويرس،

االتصال، والوسيلة املثىل لدى مستخدمي  نسان تدير له أنشطته وأعامله، وتستخدم ف الوصول إىل املعلومات أكثر من  رقمي لإل

  : ف ممارسة خمتلف األنشطة اليومية، مثل  استخدمت، و(24، ص  2018اجليل احلايل للوصول إىل اإلنرتنت واملعلومات )املرصي،  

 (. 116، ص2019األلعاب والتسوق وغريها)حافظ، مزاولة مشاهدة الربامج ووتصفح اإلنرتنت، 

مها بني اجلمهور عىل اختالف مستوياته التعليمية والعمرية والثقافية واملادية، حتى ائل ف استخدكل ذلك أدى إىل النمو اهلا 

مستخدميها،   تفارق  ال  اجلامعاتوبأصبحت  طالب  أشارت  ،خاصة  وجود    Statistaحصائية  إوقد  مستخدم    بليون   3,2إىل 

بليون هو تعداد سكان العامل، أكثرهم ف اهلند والصني    7,7%من بني  41,5بنسبة  2019للهواتف الذكية عىل مستوى العامل حتى عام  

% من عدد  48كام استحوذت األجهزةالنقالة عىل  ،نرتنت% من سكان العامل مستخدم لإل50أن    والواليات املتحدة األمريكية، و

العامل   : عدد سكاهنا مثلبعض الدول لدهيا هواتف أكثر من    ،بل إن(statista, 2019)مشاهدات صفحات الويب ف مجيع أنحاء 

 تايوان وهولندا ومرص.  

لإل والوصول  التواصل  ف  واستخدامها  اجلمهور،  لدى  النقالة  األجهزة  استخدام  لشيوع  عن  ونتيجة  والبحث  نرتنت 

املعلومات،وتطابق برجمياهتا مع احلاسب اآليل، اجتهت املؤسسات عىل اختالف أنواعها ومستوياهتا، الربحية منها وغري الربحية،  

إىل حتويل أنشطتها إىل املنصات النقالة لتحسني خدماهتا وتوفري بيئة مرحية ومناسبة    ىل رأسها البنوك ومؤسسات التعليم العايل،وع

الكفاءة والدقة والرسعة    نَ مَ فحققت نجاًحا مبهًرا َض   ،(121، ص  2019للتواصل مع اجلمهور الذي اعتاد استخدامها )حافظ،  

 . هم ضافة إىل خفض التكلفة وتوفري وقت العمالء وجهدإوالرسية،

ارتفاع معدالت الوصول  بعد أن تبني  ومل تكن املكتبات بمنأى عن ذلك باعتبارها أحد مصادر البحث واملعرفة املوثوق فيها،

سعى الكثري منها إىل استغالل ، ف(122، ص2019حافظ،  ملوقع املكتبة وفهرسها، وحتميل البيانات من خالل األجهزة النقالة )

 وقت ومن أي مكان وبأقل التكاليف، لتبقى عىل تواصل مع مستفيدهياف أي    مصادرها وخدماهتا إتاحة    ف  األجهزة النقالة  مكاناتإ
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دث من طفرة ف  ساعد عىل ذلك ما حو  ،Elahi, 2016, p. 60- 61)وتضمن الوصول إليهم بعد ساعات العمل وف األزمات )

توفري   إىل  النارشين  من  كثرُي  اجته  الرقمي،حيث  من  بأسلوب  نتاجهم  إالنرش  كثري  اجتاه  تأكد  أن  بعد  النقالة،  األجهزة  مع  يتوافق 

 (. 5، ص2016)زهر، ا اجلمهور إىل القراءة من خالهل 

تراجع استخدامها ف ظل  أن  مع،بعد  وقد ساعد استخدام املكتبات للتقنيات النقالة عىل استعادة مكانتها ودورها ف املجت

تلبية    جراءات تقديمها،إانتشار استخدام اإلنرتنت وحمركات البحث، وبسبب ضعف خدمات املكتبات أو تعقيد   وعجزها عن 

اجلمهور بالديناميكية   ،(Aharony, 2013, p.367)احتياجات  فاتسم  التكنولوجية،  التطورات  تلك  تغريت سامته ف ظل   الذي 

الوقت املعلومات،  وضيق  إىل  الوصول  هذه وتطلعه  ،والرغبة ف رسعة  وأصبحت  يديه،  متناول  ف  ومتاح  هو سهل  ما  كل  إىل 

وتقديم    ،فتبنت املكتبات املوقع النقال والفهرس النقال وتطبيق املكتبة،  األجهزة وسائل أساسية للوصول إىل أي نوع من املعلومات

هذهباستخدام  خدمات   من خالل  متاحة  )سويفي،    تطبيقات  املكتبة  جمتمع  بني  والتعاون  والتحاور  التفاعل  أتاح  مما  األجهزة، 

 (. 351، ص 2011

نرتنت  ألجهزة النقالة ف الوصول لإللاخلدمات النقالة انتباه املكتبات األكاديمية، نظًرا لشيوع استخدام الطالب  لفتت  و

تتيح معلومات عن املكتبة اجلامعية التابع هلا نظام التعليم، باعتبارها    وف التعليم اإللكرتوين، فضاًل عن نظم التعليم عن بعد البد أن

مكتبة جامعية    100أن أفضل    (Liu & Briggs,  2015)وقد أظهرت نتائج دراسة  ،  (355، ص  2017عنرًصا أساسيًا فيه )جماهد،  

ن استخدامها أمر حمتم ف ظل الظروف إعىل مستوى العامل تقدم  خدمات نقالة من خالل وسيلة واحدة عىل األقل، وأكدت عىل  

احلالية والتقنية واالقتصادية  اإل،البيئية  ولكنه  ألشارة  وجتدر  املكتبة،  داخل  املقدمة  اخلدمات  يلغي  لن  النقالة  اخلدمات  تقديم  ن 

  .ف الوقت املناسب واإلفادة من مقتنياهتا   سيدعمها ويقلل اجلهد عىل املكتبيني ويزيد من فرص الوصول للمكتبة

النقالة ف الوصول إىل اإلنرتنت،   بالنسبة الستخدام األجهزة  العامل  أما عىل الصعيد الوطني،فالوضع ال خيتلف عن دول 

% من اهلواتف  70مليون خط، وبلغت نسبة استخدام اهلواتف الذكية 95,34بلغت  خطوط اهلاتف املحمول ف مرصوبخاصة أن 

املستخدمة اإلاملحمولة  شبكة  أما  اجلمهور،48  فيستخدمها   نرتنت،  من  ي40,9منهم    %  اهلواتف  س%  خالل  من  تخدمها 

أن البيئة مناسبة  ب(، مما يدل  2020،  االتصاالت  لتنظيم  القومي  اجلهاز  –وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات  مرص.  املحمولة)

 لتقديم اخلدمات النقالة وينبئ بنجاحها ف مرص. 

 االطار املنهجي للدراسة: 1/0
 مصطلحات الدراسة: 1/1

فتسمح بتصفح يقصد هبا األجهزة الذكية التي مُتكن من استخدام املكتبة،  : Mobile Devicesاألجهزة النقالة   -

وفتح   اإللكرتوين  والربيد  املتعددةاملاإلنرتنت  الوسائط  وتشغيل  واملرئي  الصويت  والتسجيل   ,Reitz)لفات 

احلاسب(2014 تؤدهيا  التي  املهام  من  ذلك  وغري  حتتوي  ،  كام  اآللية،  و ات  مفاتيح،  لوحة  ختزين يمكنها  عىل 

 اهلواتف الذكية واألجهزة اللوحية.، وتقترص ف هذه الدراسة عىل البيانات

هوجمموعة من   :Wireless Application Protocol WAP)بروتوكول االتصاالت الالسلكية  )WAPالواب   -

اهلواتف اخللوية وأجهزة اإلرسال واالستقبال   : مثل  يةاصة بأجهزة االتصال الالسلكاخلبروتوكوالت االتصال  
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وتصفح الويب من خالل ربط شبكة اهلاتف   الالسلكية، تم تصميمها لتسمح بوصول هذه األجهزة إىل اإلنرتنت

التنقل وبشكل موحد   أثناء  النصية والصوتية واملتحركة عربها  املعلومات  املحمول وشبكة اإلنرتنت، وتبادل 

األول خاص باألجهزة أن  الويب،والواب  الفرق بني  (، و363، ص  2017جماهد،  الصغرية )ا ومناسب لشاشاهت

 (.  366-365، ص 2011خاص بأجهزة احلاسب املكتبي)سويفي، فالنقالة، أما الثاين 

النقالة   - التي يمكن وصول  املخدمات  :  mobile servicesاخلدمات  باستخدام األجهزة املستفيدين  كتبة  إليها 

 .  (Ritze, 2014)النقالة، ف أي وقت ومن أي مكان

اخلدمات تقدم    هي املكتبات التي:Smart Librariesاملكتبات الذكية  أو  Mobile Librariesاملكتبات النقالة   -

الذكية واهلواتف  االتصاالت  تكتولوجيا  بني  وتربط  النقالة،  التكنولوجيا  عىل  القائمة  مع   النقالة  تعاملها  ف 

 إىل جانب الطرق التقليدية لتقديم اخلدمات.   املستفيدين،

حزم برجمية صغرية احلجم  مصممة للتشغيل عىل األجهزة النقالة بشكل مصغر ألداء  :Applicationsالتطبيقات -

  PlayStore  :، ويتم حتميلها من املتاجر اإللكرتونية مثلا وفقا لربامج التشغيل اخلاصة هب   جمموعة من الوظائف

 . (Reitz, 2014)ل تطبيق مصمم ليؤدي وظيفة خمتلفة عن غريه، وكApple Storeو

النقالة: - اخلدمات  لتقديم  هي  اجلاهزية  اللغة  ف  لألمر"اجلاهزية  العربية،  "التهيؤ  اللغة  (،وف  2010)جممع 

استعداد "، واملقصود باجلاهزية لتقديم اخلدمات النقالة  "جمموعة العنارص الالزمة ألداء مهمة ما "االصطالح  

تبيني لتقديم هذه اخلدمة بام يتوافر لدهيم من خربة ف استخدام األجهزة النقالة وتطبيقاهتا ووعي باخلدمات  املك

، كام يرتبط باجلاهزية التدريب عىل استخدامها وتوفر البنية التحتية التقنية الالزمة لتشغيلها، "النقالة وأمهيتها

التحتية نظرً  التدريب والبنية  التي يعمل هبا أخصائيو املكتبات وقد استبعدت الدراسة  ا ألهنام منوطتان باجلهة 

 واملعلومات.

 :مشكلة الدراسة 1/2
الدراسة   مشكلة  بناءً ف  تتمثل  تقديمها  أو  النقالة،  للخدمات  اجلامعية  املكتبات  تقديم  دون   عدم  فردية  اجتهادات  عىل 

واجتاهات الطالب    شعارات، عىل الرغم من أن استخدامها يتوافق مع التعليم اجلامعيتعميمها، باستخدام الرسائل الفورية لإل

املتقدم  واملكتبيني العامل  مستوى  عىل  املكتبات  ف  النقالة  اخلدمات  حققته  الذي  الواسع  االنتشار  من  الرغم  وعىل   ،

مارات املتحدة والتحقق من فعاليتها للمكتبة  نيجرييا وجنوب أفريقيا والسعودية واإل  :مثل  (Chaputula&Mutula, 2018)والنامي

تلك    نحوأخصائيي املكتبات واملعلومات  تقديم املكتبات للخدمات النقالة يتطلب التعرف عىل اجتاهات  ، لذا فإن  وللمستفيدين

 . تواجههم ف تقديمها املشكالت التي  وجاهزيتهم الستخدامها، والتعرف عىل اخلدمات

 أهمية الدراسة: 1/3
عام   بنها  بجامعة  واملعلومات  للمكتبات  األول  العلمي  املؤمتر  الذكية  2015أوىص  اهلواتف  من  االستفادة  برضورة    ،

أكثر فعالية وتأثرًيا ف    وتطبيقاهتا ف تقديم خدمات املعلومات ف املكتبات اجلامعية، ورضورة جتديد دور املكتبي واملكتبة، ليكون

عىل الطالب زيارة املكتبة بسبب ضيق الوقت أو  فيها  يصعب  احلاالت التي  خاصة ف  وبمجهور املستفيدين ومواجهة التحديات،  
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الرسمية أو ف   العطالت  املكتبة ف  املكتبات واملعلوماتوملا كان  ،  األزمات  أوقاتغلق  املكتبة    أخصائيو  الوصل بني  هم حلقة 

،  وتوعيتهم بأمهيتها وتدريبهم عليها التكنولوجيا النقالة    للتعامل معهم  برضورة جتهيزلذا طالبت كثري من الدراسات  تفيدين،  واملس

للتقنيات اجلديدة بكفاءة   همحيث يعد استخدام ،  جاهزيتهم لتقديم اخلدمات النقالة وتقبلهم هلا فجاءت هذه الدراسة للتعرف عىل  

 مكاناهتا البرشية والتقنية بام خيدم مصاحلها. إعىل نجاح املكتبة ف قدرهتا عىل توظيف   استثامًرا ناجًحا، ومؤرًشا

 اهلدف من الدراسة:  1/4

الستخدام األجهزة النقالة  واستعدادهم  التعرف عىل جاهزية أخصائيي املكتبات واملعلومات األكاديمية  تطمح الدراسة إىل  

السن والنوع واملؤهل والوظيفة واستخدام    :العوامل التي قد تؤثر ف ذلك مثلعرف عىل  والت،  وتوظيفها ف تقديم خدمات املكتبات

هم  التعرف عىل  التحديات والصعوبات التي تواجه  كام هتدف إىل  ،األجهزة النقالة والسامت الشخصية كحب املساعدة واالبتكار

ف خدمة هتم  توفريها ملساعد  الواجبتطلبات  ملكتبات عىل حتديد املاوحتول دون االستفادة من تلك التقنيات ف املكتبات، مما يساعد  

 وزيادة معدل استخدام املكتبة، وحتقيق التواصل الفعال واملستمر مع املستفيدين منها.   مستفيدهيا 

 فروض الدراسة:  1/5
املكتبات اجلامعية لتقديم   ف  أخصائيي املكتبات واملعلوماتما جاهزية " : هو تسعى الدراسة إىل االجابة عىل تساؤل رئيس 

ومدة   العلمية  والدرجة  والوظيفة  والتخصص  والنوع  )السن  الديموجرافية  االختالفات  تؤثر  مدى  أي  وإىل  النقالة؟  اخلدمات 

وذلك من أجل فهم املتغريات التي تؤثر عىل  "اخلربة(، والصفات الشخصية والتعامل مع األجهزة النقالة والوعي هبا ف تقبلهم هلا؟

 الفرضني التاليني:  تم طرحاقفهم جتاه اخلدمات النقالة. ولتحقيق اهلدف من الدراسة  مو

وفقا للمتغريات الديموجرافية والصفات    أخصائيي املكتبات واملعلوماتحصائية بني  إتوجد فروق ذات داللة  " -

 .  "دراكهم لفائدهتا إالشخصية، تؤثر ف جاهزيتهم لتقديم اخلدمات النقالة و

باخلدمات " - وعيهم  زاد  وكلام  وتطبيقاهتا،  النقالة  لألجهزة  واملعلومات  املكتبات  أخصائيي  استخدام  زاد  كلام 

 . "النقالة وأمهيتها،  كلام زاد استعدادهم لتقديمها 

 حدود الدراسة:  1/6
لتقديم    ف املكتبات املركزية للجامعات احلكومية ف القاهرة الكربى  أخصائيي املكتبات واملعلوماتتتناول الدراسة جاهزية  

النقالة املركزية جلامعة عني    :وتقترص عىل ثالث مكتبات هي  ،وتبني اخلدمات  القاهرة، واملكتبة  املركزية اجلديدة جلامعة  املكتبة 

عىل    2019/2020وأجريت الدراسة خالل الفصل الدرايس األول من العام اجلامعي    ،واملكتبة املركزية جلامعة حلوانشمس،  

املكتبات الثالث، وهي: قاعات االطالع للكتب والدوريات والرسائل اجلامعية واملراجع ف    أقسام وأماكن اخلدمة  مجيع العاملني ف 

والبرصية السمعية  و واملواد  امل،  وكفوفنيقاعة  اإلعارة،  و قسم  الرقمية،  واملكتبة  الباحثني،  خدمة  وقسم  الرقمي،  املسح   ،قسم 

 دارات التزويد والعمليات الفنية لعدم تعاملهم مع اجلمهور. إف  العاملون واستبعد 
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 منهج الدراسة وأدواتها:  1/7
 منهج: ال 1/7/1

اجتاهات    للتعرف عىلاستخدم املنهج املسحي الذي يعتمد عىل املسح امليداين لعينة من املجتمع، ومجع املعلومات وحتليلها  

 .نحو تقديم اخلدمات النقالةأخصائيي املكتبات واملعلومات 

 األدوات وجمع البيانات:1/7/2

تم   املوضوع،  أدبيات  مراجعة  مإبعد  صحته  من  والتثبت  استبيان  ثالثعداد  عىل  عرضه  خالل  ف  ة  ن  خرباء  حمكمني 

أخصائيي  من  (  10)املحتوى وصياغة األسئلة، كام تم اختباره بتوزيعه عىل عينة    إلبداء الرأي وتقديم مقرتحات بشأن)(التخصص 

ضافة إىل ،إحماور  أربعة موزعة عىل   ( سؤااًل 35االستبيان )وقد ضم    قبل توزيعه، وتعديل الصياغة واألسئلة املكتبات واملعلومات،

يتناول واقع استخدام األجهزة النقالة وتطبيقاهتا ف حياهتم اليومية لقياس   :املحور األول الدراسة،البيانات الديموجرافية ملجتمع 

دمات النقالة والعوامل تقديم اخل هم لاستعداد  :يتناولوالثالث  اخلدمات النقالة وأمهيتها،هم بوعي،ويتناول الثاين:  مدى تآلفهم معها 

استخدامها   عىل  تساعد  االستخدامالتي  هذا  تعوق  املحور  أو  وتناول  وجهة    الرابع،  من  النقالة  اخلدمات  تقديم  متطلبات 

وبلغت قيمة ألفا كرومباخ للتحقق من ثبات االستبيان وصدقه واالتساق   وأهدافها،ويغطي االستبيان كافة حماور الدراسة  .نظرهم

ف حماور االستبيان   0,672و  0,755و    0,682و    0,836و  0,692ارص واألسئلة بعد توزيعه عىل العينة االستطالعية  الداخيل للعن

 عىل التوايل،وهي قيم مقبولة تعني متتعه بدرجة ثبات عالية ألغراض تطبيقه.

 تحليل البيانات: 1/7/3

وترميزها   وتنظيمها  البيانات  مجع  برامجوتم  حزمة  باستخدام  احلسايب  spssحتليلها  واملتوسط  التكرارات  وحساب   ،

حول تبني اخلدمات النقالة ف املكتبات )املتغري    أخصائيي املكتبات واملعلوماتوالوسيط واالنحراف املعياري لتقييم درجة موافقة  

واستخدم مقياس   ،هو السن والنوع والتخصص وغريها( :وجاهزيتهم الستخدام اخلدمات النقالة واملتغري املستقلهم  وعي  :التابع

 حصائي.رقمية حتى تكون مناسبة للتحليل اإل عطائها قياًم إليكريت الثالثي لقياس البيانات الوصفية ب

 مجتمع الدراسة:  1/7/4

 صائص اخل  (1يوضح اجلدول رقم )  اتاستامر  109دد االستامرات الصحيحة منها  ا وبلغ عمكتبيً   118وزع االستبيان عىل  

 .  للعينة الديموجرافية

  

 

)(  .األستاذ الدكتور عبد الستار عبد احلق احللوجي واألستاذة الدكتورة فايقة عيل حسن واألستاذة الدكتورة رسفيناز أمحد حافظ 
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 التوزيع التكراري والنسبي لبعض الخصائص الديموجرافية لعينة الدراسة( 1رقم )  جدول

 النسبة %  التكرار  نوع املتغري   املتغريات النسبة%  التكرار  نوع املتغري   املتغريات

الدرجة  53,2 58 القاهرة   املكتبة 

 العلمية

 5,5 6 متوسط

 85,3 93 ليسانس 31,2 34 عني شمس  

 9,2 10 دراسات عليا  15,6 17 حلوان

 32,1 35 ذكر النوع 35,7 39 36- 25 السن 

 67,9 74 انثى 36,6 40 48 - 37

 التخصص 27,7 30 60- 49

 

 69,7 76 مكتبات 

 31,3 33 أخرى 28,4 31 سنوات 10أقل من  مدة اخلدمة

 16,5 18 مدير ادارة  الوظيفة 47,7 52 سنة  20-10من 

 83,5 91 مكتبي 23,9 26 سنة  20أكثر من  

 الدراسات السابقة:  1/8
مسًحا للمكتبات التي   قدمأجريت دراسات ف أنحاء خمتلفة من العامل عىل استخدام اخلدمات النقالة ف املكتبات، منها ما ي

تقدمها وأساليب تقديمها وفعالية تقديمها، ومنها مايستعرض اجتاهات املستفيدين نحوها، ومنها ما يعرض وجهة نظر املكتبيني  

لدى  جيايب  إاجتاه    وجودواتفقت مجيع الدراسات التي تناولت اجتاهات املستفيدين نحو استخدام اخلدمات النقالة عىل  ،ف تقديمها 

عىل طالب  تفيدين  املس وحيدة  دراسة  وأشارت  يومية،  تواصل  أداة  عندهم  تشكل  تقنية  عىل  قائمة  باعتبارها  استخدامها،  نحو 

ف   ونيوزيلنداأاجلامعات  أقل    بأن (Saravani& Haddow 2011) سرتاليا  الذكور  اإلناث  للتقنياتمن  اهتامًما  ،استجابة  وأقل 

واهلواتف واحلاسبات  التكنولوجية  والربامج  ،باألجهزة  والتكنولوجيا  اإلنرتنت  مع  التعامل  ف  ثقة  الدراسات ،وأقل  وطالبت 

واملعلومات املكتبات  أخصائيي  بتأهيل  االهتامم  مثل  برضورة  عامليًا  التقنيات  هذه  بركب  واللحاق  النقالة  اخلدمات   : لتقديم 

 ,Elahi)(و)2016(و)زهر،2016(و)القرين،  2015( و)بكيل،  2015و)كامل،    (Gao, Krogstieb&Siauc, 2014)اتدراس

.كام أشارت دراسات استخدام املكتبات للتقنيات النقالة إىل عدم استخدام املكتبات هلا يرجع إىل  (Wei &Yang,2017)و 2016

وما هيمنا ف    ،(2014بأمهيتها وكيفية التعامل معها مثل )القرين و بامفلح،    أخصائيي املكتبات واملعلوماتعدم تدريب أو توعية  

 حو تقديم اخلدمات النقالة: هم نهذه الدراسة املحور األخري، لذا نستعرض ف السطور التالية الدراسات التي تناولت اجتاه

ف مكتبات معهد التكنولوجيا و   أخصائيي املكتبات واملعلوماتإىل دراسة جاهزية  (Saravani& Haddow, 2011)هدف 

TAFE    قبول التكنولوجيا منهج    واملهني بأسرتاليا لتقديم اخلدمات النقالة باستخداماخلاصة بالتعليم الفنيATM 
  ،طار عملإك  )*(

للمكتبة،   للوصول  لدهيم  وقت  وال  العمل،  بجانب  تدرس  اجلمهور  من  لفئة  خدماهتا  تقدم  مكتبات  ضعف  إوهي  إىل  ضافة 

أن العوامل التي بوتوصلت الدراسة    ، هبا بآخرين أكثر كفاءةحالل العاملنيإاملادية هلذه املكتبات، وعدم قدرهتا عىل    مكانياتاإل

 

)*((Acceptance Technology Method)  لتحقق من قبول املجتمع ف ايستخدم ف تقييم السلوك جتاه تقنيات املعلومات واالتصاالت، و   منهج

  اإلنسان  معتقدات بيعتمد عىل نظرية الفعل املنطقي الذي يرتبط  و  ،والتعليم واملواقع  البنوك واملكتبات  استخدام  التعامالت املالية و  ف للتكنولوجيا  

ف التطوير والتطوع    ستعداد للتعلم والرغبة ف املساعدة واالبتكاروالرغبةالسن والنوع والتعليم واال :وامل مثلويدفعه نحو السلوك، وتتأثر حالته بع

 .  (Aharoni, 2013, p. 361)اجلهد وتعزيزاألداء  ريوفوتويقيس قناعة املستخدم بسهولة األداء واالستخدام  ،وغريها 
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توفري   برضورة  وأوصت  التطور،  مواكبة  ف  ورغبتهم  معها،  التعامل  بمهارات  مرتبطة  للتكنولوجيا  املكتبيني  استخدام  ف  تؤثر 

 ,Saravani& Haddow)  2017  هلذه الدراسة عاما  قدم الباحثان حتديثً   وقد  ، ، وتوفري واجهة تعامل صديقةهلم  التدريب الالزم

هلا   (2017 تقبلهم  وعدم  فيها  الثقة  وعدم  املكتبيني  كفاءة  نقص  إىل  يرجع  النقالة  اخلدمات  تقديم  عدم  فرضية  من  للتحقق 

الفرض، و النتائج صحة  الشخصية مثلأضافت  واستعدادهم الستخدامها. وأظهرت  السامت  املساعدة والتعاون مع    :أن  حب 

وأوصت برضورة ،  نجاز اخلدمة ف ضوء الفرص املتاحة تؤثر ف تقديم اخلدمات النقالةإالتعلم والقدرة عىل  الزمالء والرغبة ف  

بتقديمها وتدريبهم عىل استخدامها وتوفري بنية حتتية جيدة وسياق عمل مناسب عىل املستوى التنظيمي ملواجهة التحديات هم  قناعإ

 ف ظل املتغريات التكنولوجية احلديثة.  ا حتميً  ااجلديدة بعد أن أصبح استخدامها أمرً 

النقالة ف مكتبة     أخصائيي املكتبات واملعلوماتاجتاهات الطالب و  (Dresselhaus, 2012)درسو نحو تقديم اخلدمات 

والية    Merrill-Cazierجامعة   واحتي  Utahف  بعد،  عن  التعليم  لربامج  اجلامعة  اعتامد  بعد  األمريكية،  املتحدة  الواليات  اج ف 

مدركون ألمهية تقديمها، وأشاروا إىل   جمتمع الدراسة% من  71وتوصل إىل    ،الطالب املقيمني بعيًدا عن احلرم اجلامعي للمكتبة

حجز الدواليب وصندوق الشكاوى واملقرتحات االفرتايض،    :بعض اخلدمات غري التقليدية التي يمكن أن تقدم من خالهلا مثل

 واستخدام كامريا الويب. Video confrenceوتوفري خدمات من خالل 

ف  (Aharony, 2013ودرست   واملتخصصة  واألكاديمية  العامة  املكتبات  ف  واملعلومات  املكتبات  أخصائيي  (استعداد 

، وربطه  ATMمنهجدراكهم لفائدهتا من خالل تطبيق  إلتقديم اخلدمات النقالة، ومدى تقبلهم وتآلفهم معها و  2012رسائيل عام  إ

جمتمع الدراسة    % فقط من28ن  ألوتوصلت    ،السن والنوع والوظيفة واستخدام اهلواتف الذكية ف احلياة بشكل عام  :بمتغريات مثل

هنم يدركون السهولة  لألجهزة النقالة يؤثر عىل استعدادهم لتقديم اخلدمات النقالة، ألهم  يستخدم اهلاتف الذكي، وأن استخدام

وأوصت   ، دراكهم بفوائدها، إال أنه ال توجد عالقة بني السن والنوع وبني تقديمها إوالفائدة، مما يتطلب زيادة تعاملهم معها لزيادة  

فر فيهم صفات  اتتو  منالبساطة ف اخلدمات النقالة لتتناسب مع أخصائيي املكتبات واملعلومات، وتوظيف    حتقيقالدراسة برضورة  

والعمل عىل تغيري   منهم اليني احلتطويررضورة  ضافة إىلإشخصية كالقدرة عىل االبتكار والتطوير، وحب املساعدة وتقبل التغيري، 

بأمهيتها  والتوعية  التدريب  مزيد من  وتقديم  التكنولوجيا،  نحو  السلبية  دول    ،الرؤى  الدراسة ف  بتطبيق  أيًضا  الباحثة  وأوصت 

 هو ما تسعى إليه الدراسة احلالية.أخرى للتثبت من النتائج و

ف    (McDonald, Rosenfield, Furlow, Kron, &Lopatovska,2015)أما   املؤثرة  العوامل  عىل  التعرف  إىل  فاجتهوا 

استخدام املكتبيني لألجهزة النقالة مقابل أجهزة سطح املكتب ف املكتبات األكاديمية ف مدينة نيويورك ف ست جامعات خاصة  

عىل استخدام األجهزة النقالة ف أماكن تقديم اخلدمة، حيث تعد من متطلبات العمل،  م  قباهل إوتوصلت الدراسة إىل    ،يةموحكو

كام توصلت    ،، وطبيعة العمل هي التي تفرض استخدام األجهزة النقالة أو أجهزة سطح املكتبوسهولته  بسبب مرونة االستخدام

 استخدامها.  ن سنوات اخلربة والسن ليس هلام عالقة بأل

نقص   هو وتوصل إىل أصعب التحديات    ،واقع تقديم اخلدمات النقالة ف املكتبات  (Elahi, 2016)وف بنجالديش درس  

تأهيل   عليها،وعدم  والقائمني  اجلمهور  لدى  املكتبة وخدماهتا  بأمهية  فيها الوعي  مع    العاملني  اخلدمات، وضعف  تلك  للتعامل 

  ،ضافة إىل عدم وجود الدافع القوي لدهيم لتقديم اخلدمة وتطويرها إوخوفهم من التغيري،  ها  موعيهم بالوسائل احلديثة ف تقدي
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تعيني موظفني مؤهلني ذوي كفاءة وعىل قدر من االبتكار،   املكتبات واملعلومات   إىل جانب  وأوصت برضورة  توعية أخصائيي 

 .  والعمل عىل مواكبة التطورات التقنية العاملية وتدريبهم، احلاليني

إىل التعرف عىل احلالة الراهنة لتقديم اخلدمات النقالة ف املكتبات اجلامعية (Chaputula&Mutula, 2018)وهدفت دراسة  

جامعية مكتبات  مخس  مديري  مع  مقابلة  خالل  من  تقديمها  ف  املؤثرة  والعوامل  ماالوي  ف  واستخدمت    ،احلكومية  

إىل قلة عدد املكتبيني الذين لدهيم مهارات    الدراسة   توصلت، و ة وغريها ،وربطه بمتغريات هي النوع والسن واخلربATMمنهج

   .تقنية واستعداد لتقديمها وعدم تأثر ذلك بمتغريات الدراسة

كاديمية األردنية،  عن اجتاه املكتبيني نحو استخدامها ف املكتبات األ(Hamad &Farajat&Hamarsha, 2018)أما دراسة  

بأمهية استخدام التكنولوجيا النقالة ف املكتبة ومستعدون لتبنيها نتيجة الستخدامها  لدهيم الوعي الكافهم ن مجيع ألفقد توصلت 

داء مهامهم، وأهنم قادرون عىل التعامل معها، وعدم تأثر ذلك باملتغريات الشخصية، ومع ذلك فهم ف حاجة  ف حياهتم اليومية أل

علإ التدريب  لعدة    يها،ىل  املكتبات  ف  تستخدم  مل  منها أوأهنا  املعلومات    :سباب،  لتكنولوجيا  التحتية  البنية  مع  توافقها  عدم 

وأوصت الدراسة ،  عىل استخدام التقنيات احلديثة ف تقديم اخلدماتهم  واالتصاالت، وقلة الدعم املايل، وعدم االهتامم بتدريب

 ملعلومات عىل تطبيقها ورضورة تضمينه ف مقررات أقسام املكتبات. بتدريب أخصائيي املكتبات وا

ومن العرض السابق يتضح اتفاق الدراسات عىل استعداد أخصائيي املكتبات واملعلومات لتقديم اخلدمات النقالة خيتلف 

وتوفري البنية  إىل التدريب    وأهنم حيتاجونمن مكان آلخر، ويزداد بمرور الوقت، وهناك عوامل تؤثر ف استعدادهم وجاهزيتهم،  

كام يتضح أيًضا ندرة الدراسات العربية التي تناولت جاهزيتهم  لتقديم اخلدمات النقالة     ،التحتية الالزمة لتقديم اخلدمات النقالة

 (، ومن هنا تأيت أمهية الدراسة.   178، ص 2019واحلاجة إىل التحقق منها )حافظ، 

 للدراسة:االطار النظري  2/0

 استخدام اخلدمات النقالة يف املكتبات:  2/1
خاصة األكاديمية منها، نحو اخلدمات النقالة وزيادة أعدادها، بعد انتشار  وبكثري من الدراسات إىل اجتاه املكتبات،ت أشار

 ,Dar)كتبة من خالهلا  استخدام اجلمهور لألجهزة النقالة والوصول إىل اإلنرتنت من خالهلا، ورغبة الطالب ف الوصول إىل امل

وقد بدأت اخلدمات النقالة ف املكتبات الطبية التي تتسم    ،Kubat, 2017, p.123)، واستخدام املكتبات للمصادر الرقمية)(2019

 ,Saravani& Haddow, 2011)ثم انتقلت إىل املكتبات األكاديمية ثم العامة    ،باحلاجة الرسيعة إىل املعلومات احلديثة باستمرار

p.180)  . 

املتقدمة   الدول  نقال84وتبني أن  ،  2012عام  مكتبة بحثية    99متت دراسة  فعىل صعيد   ,Aharony)% منها لدهيا موقع 

% من املكتبات األكاديمية التابعة ملؤسسة كارنيجي ف الواليات املتحدة 71إىل    (Bomhold, 2014)كام توصلت دراسة    ،(2013

لدهيا تطبيق، والبقية لدهيا    % منهام53،  وأن  2010عام  ف  %  21,6ة، بعد أن كانت النسبة  األمريكية تقدم خدمات نقالة متنوع

النقال  (Dar, 2019, p.15)وأشار  ،  موقع نقال تبني أن    2015وف دراسة عام    ،إىل كل املكتبات اجلامعية ف كندا تتيح الفهرس 

 ,Guo & Liu &Bielefield)مكتبة جامعية ف الواليات املتحدة األمريكية تقدم واحدة عىل األقل من اخلدمات النقالة    100أفضل  

و  (2018 وتوف(Kubat,2017أشار  ،  تركيا،  اجلامعية احلكومية واخلاصة ف  املكتبات  النقالة ف  اخلدمات  تقديم  انتشار  إىل  ريها  ( 
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ومجيع    ،QRللمواقع النقالة والتطبيقات، واستخدام الرسائل الفورية واملحادثة وإعارة األجهزة واستخدام الواقع املعزز وأكواد

 . تخلدما تلك انرتنت لسهولة الوصول ل املكتبات لدهيا شبكة السلكية قوية وجمانية لإل

تصميم    :ها، تناقش التفاصيل الفنية واملالية لتقديمها، مثلالتي استخدمتها وسّلمت بأمهيتها وجدوا  بدأت تلك الدولقد  و

(.إال 89، ص  2015وتطوير تطبيق املكتبة واملوقع النقال، والتوافق مع احتياجات القراء، وتكلفة اخلدمات التي تقدمها )بكيل،  

من تقدم  مما حققته تلك الدول  الرغم  فعىل    ،بعض الدول املتقدمة مثل اهلندوف  أن الوضع خيتلف ف الدول العربية والنامية، بل  

النقالةاملكتبات األكاديمية مل تقدم  علمي، إال أن   ف املستقبل إلتاحتها  خطة    ةأيلدهيا  ومل تفكر ف اعتامدها، وال يوجد    اخلدمات 

فر  اصة ف ظل توخا وبورغبتهم ف توفريها  هلذه اخلدمة ف الدول العربية  عىل الرغم من احتياج الطالب  و   ، (Dar,2019)القريب

، إال أهنا ما زالت حلاًم مل يتحقق  (2017تراجع استخدام املكتبات بشكل عام واجلامعية بشكل خاص )جماهد،  و  خدمات اإلنرتنت

% من املكتبات اجلامعية السعودية ال تقدمها بسبب عدم وجود تدريب أو توعية  70( إىل  2014توصلت دراسة )القرين،  بعد، وقد  

ومكتبة جامعة امللك عبد   حتقق نجاًحا ف املكتبات التي تقدمها مثل مكتبة جامعة امللك سعود  رغم أهنا ة استخدامها،  بأمهيتها وكيفي

كام توصلت دراسة أخرى بأن هذه   ، % من املكتبات األكاديمية ف لبنان ال تقدمها 50( إىل  2016وتوصلت دراسة )زهر،    ،العزيز

 (.  120، ص  2015جامعة البحرين ومكتبة اجلامعة األردنية )كامل،    :الدول العربية مثلبعض  تستخدم عىل نطاق فردي ف  اخلدمة  

 اخلدمات النقالة:أنواع  2/2
خدمات املكتبات كثرية ومتنوعة، وهناك خدمات بعينها يمكن تقديمها بشكل نقال، وخدمات أخرى ال تقدم إال داخل  

تقديم اخلدمات التي تتم  فعالية وسهولة  إال أن استخدام التكنولوجيا النقالة استحدث خدمات جديدة، كام أدى إىل    ،مبنى املكتبة

 وفيام ييل عرض لبعض اخلدمات النقالة وطريقة تقديمها: ،داخل املكتبة

رسال رسالة عرب  إلنقال، ورقم اهلاتف ا  :يمكن تقديمها جلمهور املستفيدين بعد تسجيل بياناهتم ومنها حاطة اجلارية:  اإل

SMS  عداد رمز  إكام يمكن    ،أو أحد تطبيقات الرسائل الفورية إىل مجيع املستفيدينQR  و نرشه عىل موقع  أرساله  إخاص  هبا و

نشاء جمموعات تواصل تنرش فيها معلومات إم جمتمع املستفيدين إىل جمموعات متجانسة ويقستويمكن    ،املكتبة ومواقع التواصل

 (.2015)كامل،  QRموعة وتكون ف شكل نص أو صورة أو ملف فيديو أو تسجيل صويت أو روابط  أو رمز ختص املج

يمكن أن تتم من خالل الرسائل الفورية بالنص أو الصوت أو الفيديو فضال عن االتصال اهلاتفي املتاح اخلدمة املرجعية:  

 من خالل رابط نشط ف تطبيق املكتبة أو موقعها النقال.

هذه اخلاصة باملكتبة وخدماهتا، ويمكن أن تتم من خالل الرسائل الفورية واالتصال اهلاتفي، و  ابة عىل االستفساراتجاإل

 . WhatsAppعن طريق تطبيق املكتبة املركزية جلامعة القاهرة اخلدمة تقدمها 

وجتديد اإلعارة  ها  يمكن أن يتم حجزيمكن استعارة الكتب اإللكرتونية من خالل األجهزة النقالة، أما املطبوعة، فعارة:  اإل

حيث   ،ن يرفق بالرسالة رابط لتجديد اإلعارة من موقع املكتبة تيسرًيا عىل املستفيدأشعارات اإلعارة ف رسائل، ويمكن  إوتلقي  

تؤدي رسعة التواصل مع املستفيدين إىل تقليل الغرامات ومعدالت التأخري، وزيادة املواد املعارة وتقليل االنتظار، مما يعني حتسن  

يمكن استخدام  و ،WhatsAppاألداء وسهولته. وجدير بالذكر املكتبة املركزية جلامعة القاهرة تقدم هذه اخلدمة من خالل رسائل 

 للكتب، مما يسهل تسجيل بيانات الكتاب واملستعري.   QRف مكتب اإلعارة ملسح أكواد  األجهزة النقالة
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تسجيل فيديو جلولة ف املكتبة أو طريقة أداء خدمة حمددة،   :منها   ،يمكن أن يتم بأكثر من طريقةرشاد والتوجيه والتدريب:  اإل

و   QRنشاء  إو أو  إهلا  املستفيدين ف رسالة،  الرابط هلمإاليوتيوب وتاحته عىل  إرساله إىل  نشاء تسجيل صويت إكام يمكن    ،رسال 

وجامعة والية أريزونا وجامعة كولومبيا وجامعة   Dukeساعدة املكفوفني، وهوما فعلته مكتبات جامعة  مللالستامع إليه أثناء التنقل  

رساهلا  إو  PDFصيغة  نرشة توضيحية ف    عمل. كام يمكن  (Madhusudhan& Ahmad Dar, 2017, p. 114)ا واشنطن وغريه

 للمستفيدين عرب الرسائل الفورية.  

النقالة:   ويمكن  توالطباعة  فيها،  املوجودة  فاي  الواي  شبكة  عىل  تعمل  طباعة السلكية،  أجهزة  توفري  املكتبة  من  تطلب 

بالطابعة اتصاهلا السلكيا  بعد  الشبكة  بنفس  املتصلة  النقالة  األجهزة   ,Madhusudhan& Ahmad Dar)استخدامها من خالل 

2017, p. 117)  ،  تعريف  بالطالب  أن يقوم  تم داخل احلرم اجلامعي أومن مكان قريب من املكتبة، عىل  تإال أن الطباعة جيب أن

% من املكتبات  43وهذه اخلدمة توفرها    ،حتميل تطبيق يدعم الطباعة من اجلهاز النقالأو    ماكينة الطباعة ف املكتبة عىل أجهزهتم

عن  . كام يمكن تقديم خدمة الطباعة عن بعد   (Guo, Liu &Bielefieldm, 2018, p.90)يات املتحدة األمريكيةالوالالعامة ف  

رسال امللف وطلب الطباعة واختيار مواصفاهتا ليأيت املستفيد ويستلم أوراق الطباعة مبارشة بعد تسديد تكلفتها مما يوفر  طريق إ

التصوير  ويمكن تطبيق ذلك عىل خدمة    ،من األوراق، أو طباعة ثالثية األبعاد  اكبري  اخاصة إذا كان املطلوب طباعته عددوب  ،الوقت

 واملسح الرقمي.

صدارها  إنتاجهم من كتب ومراجع وقواعد بيانات وإن نحو تطوير  يالنارشاجتاه  : بدأ  البحث يف قواعد البيانات املحمولة 

ومن خالهلا يمكن تصفح  EBSCO host Mobile و   LexisNexis و  Pubmed  :تتوافق مع األجهزة النقالة مثل  ،بواجهة تعامل

 املصادر وقراءهتا إلكرتونيا أو تنزيلها وطباعتها.

الدراسة    وأويشمل حجز غرف    احلجز: واستعارهتا،    وحجزوالعرض،  أقاعات  التي  خاصة  وبأجهزة  تستخدم ف  تلك 

التعليمية،   املكتبة    ا ماديً   عبءً وإن كانت تضيف  العملية  تلك األجهزة وتكلفة    تتمثلعىل  أثامن   ,Kubat)األعطال والصيانة  ف 

2017, p.127) ،  العامة ف أمريكا من خالل الويب فورم أو  78وتقدمها    ،كام يمكن حجز أنشطة تعقدها املكتبة % من املكتبات 

 .  (Guo, Liu &Bielefieldm, 2018, p.89)تصال اهلاتفي أو الرسائل الفورية أو تطبيق املكتبة اال

مسح رقمي( من خالل    -تصوير طباعة  -)استعارة  : يمكن للمستفيد حتديد طلباته من املكتبة  :Deliveryخدمة التوصيل

وهذه    ،الويب فورم أو الرسائل الفورية أو االتصال اهلاتفي من املوقع النقال، عىل أن ترسل للمستفيد ف مقره بمقابل مادي يتحمله

حلاجة ملثل هذه اخلدمة  ا ولعل جائحة كورونا أبرز مثال عىل    ،ل ظروفهم دون الوصول للمكتبةتناسب املستفيدين الذين حتو   اخلدمة

 التي جلأت إليها كافة املتاجر ومؤسسات اخلدمات. 

رسال كافة املستندات عرب الربيد اإللكرتوين أو  إحيث يمكن    خالء الطرفإطلب االشرتاك يف املكتبة أو جتديد االشرتاك أو  

 جراءات وتوفرًيا لوقت املستفيد.وتسديد االشرتاك عن بعد تيسرًيا لإل من خالل األجهزة النقالة، التواصلشبكات 

املواد التي استعارها وموعد ردها والكتب التي    ةمما يمنحه اخلصوصوية فيستطيع من خالله معرفدارة حساب املستفيد  إ

 ينوي استعارهتا أو ينوي قراءهتا ف حسابه اخلاص.

 .Google Mapول للمكتبة والتعرف عىل قاعاهتا من خالل خرائط جوجل الوص
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 وسائل تقديم اخلدمات النقالة:  2/3
 (: 1عن طريق واحدة أو أكثر من الوسائل التالية )يمكن تقديم اخلدمات النقالة 

 : Mobile Website  الموقع النقال

، بطريقة تناسبها   جهزة النقالة ذات احلجم الصغري األات  هو نسخة مصغرة من املوقع الرئيس، صمم للعرض عىل شاش

ويتميز ،  وهو مكمل ملوقع املكتبة ويساعده وليس بدياًل عنه،لذا جيب أن يشتمل املوقع النقال عىل رابط للموقع الرئيس للمكتبة

متجر  ف  يتمثل  لوسيط  حيتاج  وال  التكلفة،  ف  وأقل  صيانته  ف  أسهل  للتحديث،وأنه  حيتاج  ال  بأنه  التطبيق  عن  النقال  املوقع 

عداد  إالتطبيقات، كام يتميز بتوافقه مع أي هاتف يدعم الويب مما جيعله متاح للجميع ، إال أن تصميم تطبيق أسهل وأقل تكلفة من  

النقال   قبل  .(Kubat, 2017, p.131)املوقع  النقالة من  املستخدمة ف اخلدمات  الوسائل  أكثر  النقال  املوقع  الدراسات أن  وتؤكد 

العامة ف إلينوي     Skokie، و بعض املكتبات مثل مكتبة  (Zhao, Deng, Gao& Zhou, 2016, p.62)اجلمهور ومن قبل املكتبات

 . (Guo, Liu &Bielefield, 2018)أفضل املوقع النقالألهنا ترى أن  2015فضلت التوقف عن التطبيق عام 

  : مثلوأدوات التفاعل والتواصل  توفري الروابط الالزمة    منها: املوقع النقال أو تطبيق املكتبة،  وثمة معايري جيب توافرها ف 

يحه،ووضوح األيقونات القوائم املنسدلة وقوائم االختيارات، واستخدام تكملة اهلجاء وتصحووقع الرسمي،املأرقام اهلواتف و

وف    ، (397، ص  2017تحميل، ودعم التنسيقات والصيغ املختلفة ملصادر املعلومات اإللكرتونية)جماهد،  الوسهولة  ،ووظائفها 

، إما ن عند تصميم املوقع النقالا وهناك اجتاه  ، نشائه ونرشه وصيانته وحتديثهنشاء موقع نقال البد من االستعانة باخلرباء، إلإحالة  

تنسيق صفحة من حيث    ختلفة من األجهزة تلقائيًا املنواع  يستجيب لأل Resposive Web Design RWDيم موقع مستجيبتصم

يقدم  نطاق جوال    يذ  Separate Siteنشاء موقع مستقل  ، أو إ(ChanLin& Hung, 2016, p.637)الويب استناًدا إىل حجم الشاشة

الصور والنصوص غري املهمة    فتستبعدون نسخة خمترصة من املوقع األصيل،  ويك   فقط،  يتناسب مع شاشة األجهزة النقالةحمتوى  

و املرئية  املعلوماتااليتم  والتسجيالت  معامرية  فيه  وتراعى  واحد،  بعمود  قبل    ،كتفاء  من  واستخداًما  شيوعا  وهواألكثر 

 .  (Kubat, 2017,p.124)املكتبات

موقع نقال بأسعار زهيدة وباشرتاك شهري أو سنوي ف حال   إىل  موقعها ويمكن للمكتبة أن تلجأ إىل متعهدين لتحويل  

تو الربجميةاعدم  اخلربة  وهفر  ف  ،  للمساعدة  املصدر  مفتوحة  برجميات  خربة  إناك  إىل  حتتاج  ولكنها  النقال،  املوقع  نشاء 

 . (Murray, 2105, p.147)ةبرجمي

بعض املكتبات تتيح فهارسها فقط بشكل نقال من خالل موقع أو تطبيق،  وتطلق عليها الفهرس النقال  لوجتدر االشارة  

MOpac الرمز املعياري    :وفيه يتاح  البحث بمداخل متنوعة منهاQR وربط بيانات مصدر املعلومات بمكانه اجلغراف ف املكتبة ،

 .Madhusudhan& Ahmad Dar, 2017, p)ضافة تقييم املستخدمني  إ، كام يمكن  هونبذة عن  هوحالته من اإلعارة وصورة لغالف

 (.  Dar, 2019, p.18عارة )مكانية احلجز واإلإرابط التحميل للمصادر اإللكرتونية و،و (111

 

النقالة، مثل  1)  الـالربيد اإل( هناك وسائل أخرى يمكن استخدامها من خالل احلاسب اآليل واألجهزة  الويب وخدمة  ومواقع    RSSلكرتوين ونموذج 

 . عرض الوسائل املرتبطة فقط باألجهزة النقالةونكتفي هنا بالتواصل وغريها، 



 19 داليا عبدالستار احللوجي  د.

 

  

 : Applicationالتطبيق

وإ للمكتبة  الوصول  من خالله  املستفيد  ويستطيع  التطبيقات،  متجر  تنزيله  يمكن  للمكتبة  مستقل  تطبيق    ،خدماهتا نشاء 

وبعض  ،  ويتطلب التطبيق تطويره باستمرار عىل فرتات منتظمة للتوافق مع منصات األجهزة املختلفة وجتهيزاهتا الفنية والربجمية

باإلنرتنت، وبعضها اآلخر ال يتطلب ذلك اعتامًدا عىل حفظه   التطبيقات يتطلب استخدامه واالستفادة منه أن يكون اجلهاز متصاًل 

حيث يتطلب احلصول    securityويتميز التطبيق عن املوقع النقال باحلامية    ،ومات بقاعدة بياناته أو مستودعه الرقميواختزانه للمعل

عىل بيانات شخصية للمستخدم، ويتم تشفري هذه البيانات ومحايتها وختزينها بواسطة خوادم ال يتم اخرتاقها،كام يتميز بالتخصيص  

Customization  املستخدم (، والوصول  38، ص  2018عادة هتيئة واجهة االستخدام حسب رغبته )املرصي،  إووالتكيف مع 

يتطلب بحث الذي  املوقع  النقرات  ،املبارشبخالف  الذروة )حافظ،    ،وعدد من  إليه ف أوقات  الوصول  ،ص  2019وربام تعذر 

127.) 

مارات املتحدة ومكتبة ديب العامة ف اإل  مكتبة  :من مكتبات الدول العربية أنشأت تطبيقات هلا مثل  ان كثريً إوجدير بالذكر  

امللك سعود  للفهارس فقط مثلو،  بالرياض  جامعة  تطبيقات  املدرسية املرصية    :هناك  املكتبات  املوحد وفهرس  العريب  الفهرس 

 الذي أنشأته جامعة املنصورة .  

صغر حجم التطبيق حتى ال يؤثر عىل جهاز  ومن املواصفات التي جيب مراعاهتا ف التطبيق إضافة إىل ما ذكر ف املوقع النقال،

ويفضل أن  ، (46، ص 2018مكانية الدفع مقابل استخدام  خيارات ووظائف أكثر )املرصي، إاملستخدم، والتحميل املجاين، مع 

ديد جت  :ألن بعض اخلدمات تتطلب رضورة االتصال باإلنرتنت مثل  يستخدم التطبيق ف معظم وظائفه ف حالة عدم توفر اإلنرتنت 

 (.2015اإلعارة والبحث ف الفهرس)بكيل،  

 : Short Messages Service(SMS)خدمة الرسائل القصيرة 

وكانت شائعة االستخدام، إال أهنا أصبحت مكلفة ف ضوء    ،هي خدمة تسمح للمستخدم بتبادل الرسائل النصية القصرية

وغريمها، مما ال يكلف املكتبة أو   Messengerو    WhatsApp  :ظهور تطبيقات أخرى ووسائل تواصل تقدمها جمانا وبسهولة مثل

املؤسسات  و  ،املستفيد تقدم خدمات معلومات  تستخدم بعض  بتحويل    برجمياتاملتاحف واملعارض  واملكتبات  مثل:  التي  تقوم 

رقم هاتفه تتضمن  إلكرتوين  بريد  رسالة  إىل  املستفيد  يرسلها  التي  النصية  اخلاص   الرسائل  اإللكرتوين  الربيد  إىل  تلقائيًا  وترسل 

بالضغط عىل    املسئول بدورهبموظف اخلدمة، لتناسب املكتبيني الذين يفضلون الكتابة عىل احلاسب اآليل أكثر من اهلواتف، ويقوم  

تصل للمستفيدعىل هاتفه، وبالتايل ال يعتمد املستفيد SMSف رسالة الربيد اإللكرتوين، ثم حيوهلا الربنامج تلقائيًا إىل رسالة  "الرد"

ف عدد من  الرسائل  .ويمكن أن تستخدم  (Madhusudhan& Ahmad Dar, 2017, p.112)عىل اإلنرتنت بينام تعتمد املكتبة عليها  

أو اخلدمات  صدارات  حاطة اجلارية باإل اإل  وأشعارات اإلعارة،  إاملكتبة ، أو    أنشطةيه بموعد ومكان  شعارات التنبإ  :اخلدمات مثل

بني املكتبة واملستفيد أو تكون من  أن تكون الرسائل متبادلة  يمكن  كام    ،والتغيري ف مواعيد املكتبةأواألحداث املرتقبة،  ة  اجلديد

 (Elahi, H, 2016, p. 64).طرف املكتبة فقط



 ... راسة ميدانيةد :املكتبات األكاديمية لتقديم اخلدمات النقالةجاهزية أخصائيي  20

 

 

 : Instant Massegesرسائل الفوريةال

 ,Zhao)2016)زهر، مثل   اخلدمات النقالة وفقا لعدد من الدراساتمتلقي    متثل الرسائل الفورية األسلوب املفضل لدى

Deng, Gao & Zhou, 2016 ;  مثل والنصية  الصوتية  املجانية  باملحادثة  تسمح  برجميات  وهناك   .Mtalk  وJust Talk  

أكثر،  WhatsAppوMassangerو الـلعل  وانتشاًرا  استخداًما  بوت،  (2017)جماهد،  WhatsAppها  التطبيقات  تلك  تبادل  سمح 

واملرئية والصوتية  النصية  أنواعها   ؛الرسائل  بمختلف  وامللفات  الصور  تبادل  أو    بل  للمرسل  بالنسبة  اتصال إضافية  تكلفة  دون 

تاحة خدمات إالرتحيب ورسائل عن مواعيد اخلدمة والئحتها و  رسال رسائلإويمكن توفري نظام يقوم بالرد اآليل و  ،املستقبل

كام يمكن أن تسخدم ف اخلدمة    SMSالرسائل الفورية ف اخلدمات التي تستخدم فيها الـ  ، وتستخدم(2107املعلومات )جماهد،  

 أو روابط.  رسال تسجيالت مرئيةإرشاد من خالل واإل ،وخدمة التدريب ،واسأل مكتبي ،املرجعية

 : QRاالستجابة السريعة  رمز

هو من األساليب احلديثة ف الوصول للمعلومات التي ارتبطت باألجهزة النقالة، حيث يتم مسح الرمز باستخدام كامريا  

  وذلك باستخدام   ،اجلهاز النقال، ومن ثم حييل املستخدم إىل موقع تتوافر فيه كافة املعلومات اخلاصة باملنتج أو اخلدمة املرتبطة بالرمز

ويمكن استخدامه ف عدة خدمات داخل املكتبة وخارجها،حيث يسهل وضع الرمز ف    ،تطبيق مسح الرمز من متجر التطبيقات

رساله كرسالة إىل املستفيدين أو لصقه ف أي  إموقع املكتبة عىل اإلنرتنت أو عىل صفحتها عىل وسائل التواصل أو    :أي مكان مثل

يتم مسحه باستخدم أي جهاز ذكي    حيثأنه ال يتطلب أجهزة مسح خاصة مثل الباركود،  بميز  ويت   ها،أو خارج  مكان داخل املكتبة

  ة نشاء األكواد وتفعيلها، كام يشمل الكثري من املعلومات التي تضيق هبا أي إوال يتطلب من املكتبة سوى    ،حممل عليه تطبيق املاسح

 رسالة.  

املثال ال   فيها عىل سبيل  يستخدم  التي  اخلدمات  اإلنرتنتومن  املكتبة عىل  ملوقع  الوصول  وللفهرس، وعرض  أ  احلرص، 

املصادر، واإل معلومات مفصلة عن  الرف ف موضوع معني، وعرض  املكتبة،   عالن عنعارة، واإلحمتويات  اجلديدة ف  الكتب 

الدراسة واألجهزة وإو البحث واالستخدام، وحجز غرف  دمه كثري من  تستخ، كام  (Kubat, 2017, p.126)اخلزانات  رشادات 

املكتبات ف ختصيص بطاقة هوية املستفيد، حيث يضعها عىل هاتفه ويستخدمها للدخول إىل املكتبة، ويتحقق النظام منه آليا، وإذا  

يكن   أو  مل  املكتبة  أعضاء  باإل كانت  من  خاصة  حتفظات  واألمن عليه  احلامية  حيقق  مما  بالدخول  له  اليسمح  عارة 

 . (Wei&Yang, 2017)باملكتبة

 :Mobile collectionsالمكتبة الرقمية النقالة

وتعني حتميل املصادر الرقمية املتاحة ف املكتبة عىل أجهزة نقالة تقتنيها املكتبة وتسمح بإعارهتا خارجها، وتقدمها مكتبة  

 googleملكتبة، وتربط الفهرس برابط  ساعة خارج ا  12عارة األجهزة ملدة  إ تسمحان بنياللتMurrayومكتبة جامعة  Baylorجامعة  

books  ليسمح لألجهزة بالوصول إليها.(Madhusudhan& Ahmad, 2017, p. 114) 

 : Augmented Reality (AR)الواقع المعزز 

حساس بالواقع من  هي تكنولوجيا تعرض معلومات افرتاضية ليست موجودة ف الواقع لصعوبة توفريها، إال أهنا تزيد اإل

ت الكيانات االفرتاضية عىل العامل احلقيقي، فتضيف املتعة للمستخدم خاصة جلمهور الشباب واألطفال،وتستخدم اآلن خالل تثبي
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ف املكتبات، لتساعد ها  وقد بدأ استخدام،األجهزة الذكية بعد أن كانت تتطلب نظارات للعرض  ف التعليم والتدريب باستخدام

 ، تيسري الوصول إىل قاعات املكتبة أو الرفوف  :فرتاضية، مثلاملكتبة بربط الواقع باحلياة اال  املستفيد عىل التعلم الذايت والتعرف عىل

تظهر تلك املعلومات عىل واجهة اجلهاز بمجرد تسليط حيث    وعرض حمتويات الرف من الكتب، والنسخ املتاحة من كل كتاب،

املالحة الداخلية والتنقل  ، كام تستخدم ف  (Hahn, 2012, p.432)دون خروج الكتب من مكاهنا    كامريا اجلهاز النقال عىل الرف

استخدام عىل  املستفيد  ومساعدة  وحمتوياهتا،  وقاعاهتا  مبانيها  عىل  والتعرف  املكتبة،  ),Yeh, Shu,  Huangها داخل 

2014, p.112) Zeng,& .إال أن كل ذلك يتطلب من املستفيد استخدام أجهزة نقالة وتطبيقات الـAR  . 

 متطلبات تقديم اخلدمات النقالة:  2/4

 التالية:لمتطلبات املكتبة ل أشارت أدبيات املوضوع إىل تقديم اخلدمات النقالة يتطلب توفري

كابالت ألياف ضوئية، ورسعة  و  من شبكات اتصاالت السلكية قوية ها  الالزمة لتشغيلالتقنية  :  البنية التحتية -

 .  (Chaputula&Mutula, 2018, p.60)واي فايإىل الإنرتنت كافية، وتوفري نقاط وصول 

لالدعم املايل -   توفري أجهزة نقالة للعاملني ذات مواصفات تتناسب وحجم األعامل واخلدمات التي ستقدمها : 

ويمكن استخدم   ،الطابعات، والربجميات الالزمة لتقديمها   :جهزة السلكية مثل، وأجهزة واي فاي وأاملكتبة

 . Murray, 2015, p.139)(التطبيقات املجانية والربجميات مفتوحة املصدر 

مستقلةإنشاء  إ - للمكتبة    :دارة  التنظيمي  اهليكل  والسياساتتداخل  اخلطط  وضع  ومتابعة   توىل  واإلجراءات 

 التنفيذ. 

ال تتطلب بحيث    واملستفيدين  ألخصائيي املكتبات واملعلوماتف االستخدام بالنسبة    السهولة والبساطةمراعاة   -

 املرور بالكثري من اخلطوات. 

احلاليني واملحتملني، وحتليل احتياجاهتم من اخلدمات وأساليب تقديمها ووسيلة    دراسة خصائص املستفيدين -

وتكلفتها  الت املستخدمة  والتطبيقات  تشغيلها،  ونظم  املستخدمة  األجهزة  وأكثر  استخدام لضامن  واصل، 

هلا)جماهد،   جيب    ، (Zhao, Deng, Gao& Zhou,2016)؛  2017املستفيدين  بيانات إكام  قاعدة  نشاء 

 . للمستفيدين، تشمل أرقام هواتفهم النقالة وبريدهم اإللكرتوين

 Hossain)ا يفرض عىل النارشين توفري نسخ تتوافق معها مملألجهزة النقالة،  لكرتونية املناسبةملصادر اإلاتوفري  -

& Ahmed, 2016) . 

النقالة  أخصائيي املكتبات واملعلوماتتأهيل   -  ,Hamad, Farajat&Hamarsha)أشار  ، وقد  لتقديم اخلدمات 

2018, p. 453)    الرئيس السبب  املكتبات  لإىل  النقالة ف  اخلدمات  مهاراهتونجاح  زيادة  مع م  هو  التعامل  ف 

 التقنيات النقالة بعد تلقي برامج تدريب مناسبة.

 (.  2017طالقها للتحقق من كفاءهتا وحتقيقها للهدف منها)جماهد، إخلدمة وجتريبها قبل ااختبار  -

 بال عليها، وأكثر اخلدمات استخداًما.  قللخدمة وقياس معدالت استخدامها ودرجة اإل التقييم املستمر -

 (.  2015والتعريف به من خالل عدة وسائل وتدريب للمستفيدين عىل استخدامه)كامل، التسويق  -

https://0710b63vz-1104-y-https-www-emerald-com.mplbci.ekb.eg/insight/search?q=Ting-Chieh%20Yeh
https://0710b63vz-1104-y-https-www-emerald-com.mplbci.ekb.eg/insight/search?q=Ting-Chieh%20Yeh
https://0710b63vz-1104-y-https-www-emerald-com.mplbci.ekb.eg/insight/search?q=Yu%20Shu
https://0710b63vz-1104-y-https-www-emerald-com.mplbci.ekb.eg/insight/search?q=Tien-Chi%20Huang
https://0710b63vz-1104-y-https-www-emerald-com.mplbci.ekb.eg/insight/search?q=Pei-Ya%20Zeng
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عىل - أي  خصوصيةاحلفاظ  مع  املستفيد  بيانات  مشاركة  يتم  ال  بحيث  رشكات   ةاملستفيدين،  مثل  أخرى  جهة 

 . (Hamad,Farajat&Hamarsha, 2018, p. 450)ض املستخدم لرسقة اهلويةُتَعرّ التسويق التي يمكن أن 

 مميزات اخلدمات النقالة:2/5
 نذكر منها:كثرية للخدمات النقالة مميزات 

حاسبات  مدار اليوم،مقارنة ب  مما يعني اإلتاحة املستمرة للمكتبة عىلوأثناء التنقل،    االستخدام ف أي مكان وزمان -

 خاصة لتشغيلها. ا تطلب ظروفً استخدامها ي سطح املكتب،ألن

إليها،    ممنملكتبة  ااستخدام   - الوصول  ال يذهب إىل مبنى فتوفر وقتهم وجهدهم،  وبذلك  حتول ظروفهم دون 

 املكتبة إال لتلبية احتياجات حمددة.  

والت - واملكتبة،  املستفيد  بني  التواصل  ورسعة  حتدثسهولة  أو  كتابة  اللغة  مشكالت  عىل  بعض   ا غلب  وخجل 

إىل    ،املستفيدين الرد عىل  إضافة  ذاته ف  املستفيد  يساهم  أن  يمكن  املجتمعية، حيث  واملشاركة  اخلربات  تبادل 

 استفسار مستفيد آخر. 

 (.215، ص2015والتعليم عن بعد)كامل،  دعم املكتبة لربامج التعليم اإللكرتوين -

ا - عن  الضغط  وجهدهمختفيف  وقتهم  املكتبة،وتوفري  ف  أنشطة ، لعاملني  تقديم  ف  استثامرمها  وبالتايل 

ختفيف التزاحم داخل املكتبة، وتقليل صفوف االنتظاروالتغلب عىل البريوقراطية للحصول  ،إضافة إىل  أخرى

 الطباعة والتصوير. :خدمة مثل ةعىل أي

ناء حاسبات سطح املكتب أواملحمولة، كام توفر االستخدام تكلفة اقتناء األجهزة النقالة أقل بكثري من تكلفة اقت -

 (. 2011؛ سويفي، 2010)الزهريي،  كهاتف وحاسب آيل املزدوج

 (.2010، بدليل انتشار استخدامها)الزهريي، هلا  ملكتبيني واجلمهور ا سهولة استخدام -

 .لضافية مثل شبكات التواصإاملستفيد تكاليف ات بأساليب ال حتمل املكتبة أو مكانية تقديم اخلدمإ -

فر أجهزة نقالة حتتوي عىل برامج قراءة الشاشة وقراءة النصوص اتوافقها مع ذوي االحتياجات اخلاصة، لتو -

والبكم   للصم  االهتزازية  أو  املرئية  التنبيهات  تستخدم  أو  البرص،  وضعاف   &Madhusudhan)للمكفوفني 

Ahmad Dar, 2017,p. 117) . 

 حصاءات التعامل واالستخدام.إاملساعدة ف رصد األداء وتقييمه، من خالل تقديم  -

 للجمهور وبالتايل حتسني األداء. آراء سهولة التعرف عىل  -

 سلبيات اخلدمات النقالة:  2/6
 النقالة فمنها:اخلدمات أما عن سلبيات 

يب، وف حالة ضعف الشبكة أو انقطاعها أو ازدحامها يتعذر الوصول  االعتامد عىل اإلنرتنت ف معظم األسال -

 (.124، ص 2019من مكان آلخر )حافظ،  رسعتها للخدمة، فضال عن تباين 
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سعة ختزين األجهزة النقالة حمدودة مقارنة باحلاسبات، حيث يطالب املستفيد بتحميل تطبيق املكتبة أو تطبيقات   -

، ويمكن للحوسبة السحابية أن تساعد ف التغلب امللفاتال عن احلاجة إىل ، فض QRمرتبطة باخلدمات مثل الـ 

 عىل تلك املشكلة. 

 .(Hamad, Farajat&Hamarsha, 2018, p. 444)وسوء استخدامها يته من اقتحام خصوصختوف املستفيد  -

 .التهيب من التغيري والتعامل مع التكنولوجيا  -

هتا، وصعوبة إجراء املحادثات املكتوبة عرب تلك األجهزة صغر حجم شاشات األجهزة النقالة واختالف جود -

 (.2019؛ حافظ، 368، ص 2017نظًرا لصغر حجم لوحة املفاتيح )جماهد، 

 . (Elahi, 2016, p. 60)حمدودة،مما يتطلب وجود مصدر طاقة كهربائية بطارية األجهزة النقالة -

،إال ئتامنبطاقات االلسداد مقابل بعض اخلدمات،وختوف اجلمهور من استخدام    رتباط بالدفع اإللكرتويناال -

 خدمات الدفع اإللكرتوين. موفري أي مكان وأي وقت من خالل ف يمكن دفع تكلفة اخلدمة أنه 

املحمول - التكنولوجيا واألجهزة وأجيال شبكات  التحديث ف  الذي يدعم  ، مثل  رسعة  ظهور اجليل اخلامس 

املعز االفرتايض الواقع  والواقع  إنرتنت ،ز  ويدعم  املرئية  واالتصاالت  للتسجيالت  أعىل  جودة  ويقدم 

الطاقة،  واألشياء استهالك  ويقلل  السحابية  استبعاد أجهزهتمطسيضمما  احلوسبة  إىل  املستخدمني  واستبداهلا   ر 

 بأجهزة حديثة تتوافق معه.  

ارنة باملميزات املرتبطة باستخدام التكنولوجيا حمدودة مق وهيالسلبيات يمكن عالجها مع مرور الوقت،وهذه  -

التعامل معها وتوفريها  املكتبات رضورة  الذي يفرض عىل  للمكتبة، األمر  أو  للمستفيد  بالنسبة  النقالة سواء 

 ملستفيدهيا. 

 طار العملي للدراسة: ال  3/0

 اهزية لتقديم اخلدمات النقالة: اجل 3/1
 حماور هي:   ةلتقديم اخلدمات النقالة تم رصد ثالث واملعلوماتأخصائيي املكتبات للتعرف عىل جاهزية 

 . لألجهزة النقالة وتطبيقاهتا هم استخدام -

 وعيهم باخلدمات النقالة وأمهيتها. -

 استعدادهم لتقديم اخلدمات النقالة. -

 ألجهزة النقالة وتطبيقاتها:ااستخدام  3/1/1

استخدام   واملعلوماتيمثل  املكتبات  امتالكهم    أخصائيي  قياس جاهزيتهم، وتظهر ف  األول ف  املحور  النقالة  لألجهزة 

النقالة وباقات اإلنرتنت % منهم  13، و  ا ذكيً   ا % منهم يمتلك هاتفً 96وقد تبني أن    ،واستخدام تطبيقات هذه األجهزة  لألجهزة 

يدل  ا ذكيً   ا وهاتفً   ا لوحيً ا  يمتلك جهازً  مما  التعا ب،  املكتبيني تستطيع  النقالةأن غالبية  اتضح أن  ،مل مع األجهزة  هذه من    %50كام 

%، وهو ما يفيد املكتبة ف اعتامد نظم تشغيل األجهزة عند تقديم اخلدمات 16بنسبة    Huaweiيليها  Samsung األجهزة من نوع  

فر ف  افاي التي تتو% منهم عىل خدمات الواي  11% منهم لديه باقة إنرتنت عىل جهازه اخلاص، بينام يعتمد  89وتبني أن    ،النقالة
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جراء الدراسة، وإن أتاحتها املكتبة املركزية جلامعة  إمل تتح أي من املكتبات الثالث خدمة الواي فاي وقت ، هذا واألماكن املختلفة

 . القاهرة  ف فرتة سابقة

مكانيات إخدمون كل  ال يست  أخصائيي املكتبات واملعلوماتفقد تبني أن أكثر    ،أما عن استخدام تطبيقات األجهزة النقالة

ب  فيس بوك وتويرت وواتسا   :أجهزهتم وتطبيقاهتا، وأكثر التطبيقات استخداًما من خالهلا هي شبكات التواصل االجتامعي مثل

يليها الرسائل وهو ما جيب استغالله ف تقديم خدمات املكتبة النقالة عىل اعتبار تآلف املكتبيني مع تلك التطبيقات،    %،  94,5بنسبة  

ن، ف  ووالواقع املعزز والواقع االفرتايض مل يستخدمهام املكتبي  RSS كام اتضح أن تطبيقات الـ  ،%85بنسبة  SMSية القصرية النص

 . (2جدول رقم )QR codeرة احلسابات البنكية وتطبيق الـاحني ندراستخدام تطبيقات إد

 ( التطبيقات المستخدمة من قبل المكتببين 2جدول رقم ) 

 النسبة%  العدد الرتتيب التطبيق  النسبة%  العدد الرتتيب التطبيق 

 شبكات التواصل  
1 

 املواصالت 94,5 103
6 

49 45 

 SMSالرسائل النصية 
2 

 املسح الضوئي 85,3 93
7 

29 26,7 

 الكامريا 
2 

 إدراة حساب االتصاالت  85,3 93
8 

26 23,9 

 حمرك البحث والوصول للمواقع  
3 

79 72,5 QR Code 
9 

18 16,5 

 الربيد اإللكرتوين 
4 

 إدارة احلسابات البنكية  56 61
10 

7 6,4 

 اخلرائط 
5 

59 54,1  
 

  

تبني مكانية  توظيفهم هلا ف حال  إ مع األجهزة النقالة وتطبيقاهتا، مما ينبئ ب ني% من املكتبيني متآلف83,4وتشري النتائج إىل  

 .   (5)جدول رقم املكتبات للخدمات النقالة

 وعي بالخدمات النقالة وأهميتها: ال 3/1/2

باخلدمات النقالة ومعرفتهم هبا والفائدة املرجوة منها املحور الثاين ف اجلاهزية،  أخصائيي املكتبات واملعلوماتيمثل وعي 

 ، مكتباهتم فمها رفاويتمثل الوعي ف معرفتهم بتطبيقات املكتبات واملواقع النقالة ومدى تو ،لتقديمها فالوعي هبا يسهم ف تقبلهم 

ومتاح من خالهلام الصفحة الرئيسية فقط    القاهرة وحلوان أنشأهتام اجلامعتان  تيموقع نقال ملكتبتي جامع  وجودتحقق من  ال  تمو

% منهم ال يعرف ما إذا كانت  72عن املوقع النقال أن  عينة الدراسة    جاباتإتضح من  او،لنقالا   ال يتاح الفهرس  بينام  ،لكل مكتبة

أثناء توزيع االستبيان عدم وضوح الفرق بني املوقع النقال واملوقع الرسمي للمكتبة لدى   ولوحظ  ،املكتبة لدهيا موقع نقال أم ال

جابة خاطئة  إلمكتبة تطبيق أو أجاب  لبأنه ال يعرف ما إذا كان    % منهم63أما بالنسبة لوجود تطبيق للمكتبة فقد أفاد  هم،الكثري من

ف جامعة حلوان، بينام  االمتحانات  هلا بالرغم من وجود تطبيق لرعاية الشباب وتطبيق لنتائج    ا مكتبة تطبيقً   ة، حيث ال توفر أي

 د.  للمكتبة ولكنه مل يعتمد ومل يطلق بع ا جهزت املكتبة املركزية جلامعة القاهرة تطبيقً 

تقديم   أيضا  بالوعي  واملعلوماتويرتبط  املكتبات  املستفيد،   أخصائيي  من  بطلب  أو  منهم  بمبادرة  سواًء  نقالة  خدمات 

نتائج االستبيان أن   يمثلونمكتبيً   44ووضحت  الدراسة    % من40,3ا  تقابل احتياجات  بُطلب منهم تقديمها، مما يدل  عينة  أهنا 

  بالفعل خدمات من خالل األجهزة النقالة، وهو ما يدل عىل   قدموا%  39,4ا يمثلون  بيً مكت43املستفيدين وتوقعاهتم، واستجاب  
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حب املساعدة والتجاوب مع اجلمهور، واملبادرة واالبتكار واستخدام األساليب املتطورة    :بصفات مثليتمتعون  هؤالء املكتبيني  أن  

ات بقاعات وخدمات حمددة، فقدمت ف قاعات املكتبة الرقمية  اخلدمتلك  ارتبط تقديم  قد  و  ،واملناسبة للجمهور ف تقديم اخلدمات

واملكفوفني وخدمة الباحثني ف املكتبات الثالث، كام استخدمت ف خدمات البحث ف الفهرس وقواعد البيانات وتنزيل املصادر 

(، وهي أكثر  1الشكل رقم )  ح منيتضعارة اخلارجية من خالل األجهزة النقالة كام  رساهلا وتوصيلها للمستفيدين واإلإوطباعتها و

مكتبة جامعة القاهرة بتقديم خدمة قد بادرت  و  ،اخلدمات النقالة تداواًل سواًء قدمت بطلب من املستفيدين أو بمبادرة من املكتبيني

توفر عىل املستفيدين  لجراءات استخراج العضوية وغريها إ، بشأن مواعيد العمل وWhatsAppمن خالل  الرد عىل االستفسارات

 الوقت واجلهد قبل الوصول للمكتبة.

 

( الخدمات النقالة المقدمة1شكل رقم )  

(، ومنه  2يوضحها الشكل رقم )أخصائيي املكتبات واملعلومات فالوسائل املستخدمة ف تقديم اخلدمات النقالة من قبل    أما 

تطبيق   هي  استخداما  األكثر  الوسيلة  أن  واجلمهور  نظًرا  WhatsAppيتضح  املكتبيني  لدى  جماني،  لتوفره  عن  وسهولة    تهفضال 

بنسبة  ،  هاستخدام الدراسة  قبل عينة  من  استخدًما  األكثر  التواصل وهي  إىل شبكات  اإلشارة  االتصال  %،  94,5وكام سبق  يليه 

 لمستفيدين.لنظرا ألنه ال حيقق اخلصوصية  Facebookاًما هي موقع التواصل وأقل الوسائل استخد ،اهلاتفي

للمصطلحات املستخدمة ف األجهزة النقالة ومعرفتهم بإمكانياهتا  عينة الدراسة باخلدمات النقالة فهمهم  يدل عىل وعي  ومما  

معها اوتو التعامل  مهارات  و،فر  األداء،  ستسهل  بأهنا  من  قد  وقناعتهم  أنجاباهتإاتضح  الكاف66,9م  الوعي  لدهيم  منهم   %  

التي أجريت ف الواليات املتحدة    (Dresselhaus, 2012)دراسة  يؤكد نتائج  ، وهو ما  (5)جدول رقم  باخلدمات النقالة وأمهيتها

 األمريكية. 

55.80%55.80%55.80%
46.50%

18.60%18.60%

6.90%4.60%

البحث في 
الفهرس وقواعد 

البيانات

الرد على طباعةتوصيل الوثائقتنزيل الوثائق
االستفسارات

اشعارات االعارةاالحاطة الجارية المسح الرقمي

الخدمات النقالة المقدمة

النسبة
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( الوسائل المستخدمة في تقديم الخدمات النقالة2شكل رقم )  

 ستعداد لتقديم الخدمات النقالة:اال 3/1/3

برضورهتا   قناعتهم  من  االستعداد  ويتضح  اجلاهزية،  جوانب  أهم  النقالة  اخلدمات  لتقديم  االستعداد  يمثل 

منهم  82أجاب وقد  بتلك اخلدمات،وموافقتهم عىل تقديمها، واستعدادهم لتعلم تقنياهتا، وقناعتهم باهتامم املستفيدين ،وأمهيتها 

من 75  ونيمثل لدهيم    %  بأن  حال  العينة  ف  اخلدمة  بنجاح  تبرش  كبرية  نسبة  وهي  هلا،  مكتباهتم  اعتامد  عند  لتقديمها  االستعداد 

 . (5)جدول رقم تطبيقها 

 العوامل السلبية واإليجابية لتقديم الخدمات النقالة:  3/1/3/1

ه من، واخلدمات النقالةالتي يرى أخصائيو املكتبات واملعلومات أهنا تواجه تقديم  لعوامل السلبية  ( ا3يوضح اجلدول رقم )

عىل أجهزهتم الشخصية مما خيرتق خصوصيتهم، إضافة إىل حتمل  هم اعتامدها يتضح أن أكثر األسباب التي تدعو إىل عدم استخدام

 % منهم ليس لديه باقة إنرتنت، 11، و  نت لتقديم اخلدمات النقالةتكلفة التواصل واستهالك باقتهم الشخصية لالتصال باإلنرت

 :فئاتويمكن تصنيف معوقات استخدام األجهزة النقالة ف تقديم اخلدمات إىل أربع 

)األجهزة  ب  ةرتبطممعوقات   - الشاشة  مثل صغر حجم  اخلدمات،  ف  استخدامها  دون  أو  20,2ذاهتا حتول   )%

 (. %87,2مكانات بعض األجهزة )إضعف 

%( وصعوبة  88,1وبنيتها التحتية مثل ضعف شبكة االتصاالت واإلنرتنت ف املكتبة )  املكتبةمعوقات مرتبطة ب -

لة  مشكو%( ،  63,3)التي تقتنيها املكتبة  املصادر اإللكرتونية  وقلة  %(،  45,9دارة عملية الدفع للمستفيدين )إ

، إضافة إىل اخلوف (%45,9)تخدمها من وجهة نظرهم  %(، و الكثري من املستفيدين ال يس11,9امللكية الفكرية )

جياد احللول املناسبة هلا لتيرس  إعىل املكتبة  جيب  وهذه املعوقات    ،%(4,6من تقليل االعتامد عىل العنرص البرشي )

 عىل املكتبيني تقديم اخلدمات النقالة.  

  

30,2%
%34,8

%53,4

%4,6%2,3

EmailWhatsappmassengerFacebookاتصال

ةالنسب

تقديم الخدمةوسيلة
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 ( العوامل السلبية للخدمات النقالة3جدول رقم ) 

بالنسبة وتكلفة هذه اخلدمة  %(  89استهالك باقة املكتبي أو جهازه )  :مثل  بالناحية االقتصاديةمعوقات مرتبطة   -

( واملكتبيني  املكتبات  48,6للمستفيدين  عىل  يفرض  مما  للمكتبيني  %(،  توفر  وباقات أن  الالزمة  األجهزة 

 .  وتوفري خدمة الواي فاي االتصاالت لتقديم اخلدمة من خالهلا 

%(، أو نقص املهارات التقنية بشكل 26,6مكانيات اجلهاز )إعرفة  مثل عدم مأنفسهم  باملكتبيني    ةرتبطم  معوقات -

واملحرك   galleryمعرض الصور   :%(، أو استخدام مصطلحات غري واضحة ف تلك األجهزة مثل28,4عام )

drive ( 31وغريمها ،)%(.34,9ضافة إىل تطلبها تدريبا مستمًرا نظرا ألن تلك األجهزة تتطور باستمرار )إ% 

 (.  4يوضحها اجلدول رقم )من وجهة نظر املكتبيني فاخلدمات النقالة تقديم  مربراتأما  -

 ( العوامل اإليجابية للخدمات النقالة4جدول رقم ) 

 النسبة الرتتيب

% 

 النسبة الرتتيب األسباب  العدد

% 

 األسباب  العدد

 سهولة االستخدام  79 72,5 4 توفري الوقت 101 92,7 1

 شيوع االستخدام  64 58,7 6 ملستفيدين ا مواكبة 61 56 7

 مكانية الوصولإ 95 87,2 2 االنتشار  61 56 7

 تاحة املستمرة اإل 66 60,6 5 التفاعل  48 44 9

 راحة املستفيد  77 70,6 4 مواكبة التقنيات  66 60,6 5

 اقتصاد التكلفة  51 46,8 8 تقليل التزاحم  89 81,7 3

 مع الغري  التعاون 22 20,2 10 ات ل اخلدميسجت 18 16,5 11

بنسبة ويوضح   املستفيدين  لوقتهم ولوقت  توفريها  النقالة هي  اخلدمات  تقديم  تشجعهم عىل  التي  أكثرالعوامل    اجلدول 

خاصة ف ظل تعذر  وبحيث يمكن للمستفيد تلقي اخلدمة عن بعد حتى لو كان خارج احلرم اجلامعي مما يوفر وقته،    (92,7%)

مكانية إكارثة أو أزمة، يليها    ةمواجهة أيوالوصول للمكتبة ألي سبب من األسباب وهو ما يمثل دور املكتبة ف مساندة البيئةاملحيطة  

، حيث يمكن للمكتبي تقديم اخلدمة  (%87,2)  فيه املكتبي أواملستفيد بنسبة  يوجدأي مكان  الوصول للمكتبة وتقديم اخلدمة من  

أما عن أقل األسباب    (،%81,7)  داخل املكتبة أوخارجها، يليها تقليل التزاحم داخل املكتبة وتقليل صفوف االنتظار بنسبة  من

النقالة اخلدمات  تقديم  تيسري    ،تأثرًيا ف  اخلدمة  إفكانت  تلقي  وتوثيق وحرص كل عمليات  آليا وتسجيل  اخلدمة  عداد سجالت 

 . العاملنيأن اخلدمات النقالة توثق نشاط املكتبة وعىل الرغم من جابتها، إو

 النسبة الرتتيب

% 

 النسبة الرتتيب األسباب  العدد

% 

 األسباب  العدد

 عدم فهم املصطلحات   36 33 8 التكلفة 53 48,6 5

 اجلهل بإمكانياهتا  29 26,6 10 امكانيات األجهزة  95 87,2 3

 نقص املهارات التقنية  31 28,4 9 ضعف االتصاالت   96 88,1 2

 احلاجة إىل تدريب  38 34,9 7 اإللكرتونية ندرة املصادر  69 63,3 4

 استهالك اجلهاز والباقة   97 89 1 لعنرص البرشي  تقليال  5 4,6 13

 صغر حجم الشاشة  22 20,2 11 مراعاة حقوق النرش 13 11,9 12

 صعوبة ادارة الدفع 50 45,9 6 ندرة استخدامها  50 45,9 6
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 (الجاهزية لتقديم الخدمات النقالة5جدول رقم ) 

 النسبة %  العدد زيةعنارصاجلاه

 83,4 91 استخدام األجهزة النقالة وتطبيقاهتا 

 66,9 73 الوعي باخلدمات النقالة وأمهيتها 

 75 82 االستعدادلتقديم اخلدمات النقالة 

 جاهزية لتقديم الخدمات النقالة:التأثير العوامل الديموجرافية والصفات الشخصية على  3/2

األول الفرض  صحة  عىل:    الختبار  ينص  الذي  داللة  "للدراسة  ذات  فروق  بني  إتوجد  املكتبات  حصائية  أخصائيي 

النقالة و  واملعلومات تؤثر ف جاهزيتهم لتقديم اخلدمات  الشخصية  املختلفة والصفات  الديموجرافية  للمتغريات  دراكهم  إوفقا 

 حصائية التالية: استخدمت األساليب اإل "لفائدهتا

 %. 95فرتة الثقة للمتوسط بواقع وحصائي للبيانات: الوسط احلسايب واخلطأ املعياري الوصف اإل -

 للمقارنة بني جمموعتني مستقلتني،وذلك بالنسبة للنوع والوظيفة والتخصص. T testاختبار -

االجتاه   - أحادي  التباين  حتليل  وذلك One-way ANOVAاختبار  أوأكثر،  مستقلتني  جمموعتني  بني  للمقارنة 

 للفئة العمرية والدرجة العلمية وسنوات اخلربة.  بالنسبة

وف حالة   ،ن فأكثر(ا للتعرف عىل مدى وجود اختالفات بني املجموعات املستقلة )جمموعت  "ف"قيمة اختبار   -

للمقارنات املتعددة   Tukeyجراء اختبارإالبد من    -ن عىل األقل(ا وجود اختالفات بني املجموعات )جمموعت

 تالف.  االخهذا للتعرف عىل  

بينهام، و  لدراسة  Chi squareاختبار مربع كاي   - رتبيني أو خليط  أو  إلجياد   ذلكالعالقة بني متغريين اسميني 

 العالقة بني توفر الصفات الشخصية املحفزة لتقديم اخلدمات النقالة وبني االستعداد لتقديمها. 

 لعنارص هذا الفرض:حصائي حتليل إوفيام ييل 

 جاهزية لتقديم الخدمات النقالة:المرية على الفئة الع تأثير 3/2/1

 ( تأثير الفئة العمرية على الجاهزية 6جدول رقم ) 

 قيمةاختبار ف  الوصف االحصائي  فئات العمر األبعاد 

 )د.ح(

 مستوى الداللة

الوسط 

 احلسايب

فرتة الثقة للمتوسط بواقع   اخلطأ املعياري

95 % 

 7,199 ( 3,83، 3,45) 0,094 3,641 - 25 استخدام األجهزة النقالة 

(2 ،105 ) 

0,001 

)دالة عند مستوى  

0,01 ) 

37 - 3,250 0,155 (2,94 ،3،56 ) 

48 -60 2,828 0,193 (2,43 ،3,22 ) 

 5,412 ( 7,69، 6,93) 0,188 7,308 - 25 الوعي باخلدمات النقالة 

(2 ،105 ) 

0,003 

)دالة عند مستوى  

0,01 ) 

37 - 6,775 0,264 (6,24 ،7,31 ) 

48 -60 4,862 0,370 (4,10 ،5,62 ) 

 2,931 ( 2,77، 2,55) 0,055 2,662 - 25 االستعداد لتقديمها  

(2 ،105 ) 

0,058 

 ( 2،67، 2,41) 0,064 2,540 - 37 )غري دالة(

48 -60 2,435 0,076 (2,27 ،2,59 ) 
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النقالة، إ( إىل وجود فروق دالة  6يشري اجلدول رقم )  بالنسبة الستخدام األجهزة  العمرية الثالث  حصائيا بني الفئات 

حصائيا وأن ثمة فروًقا دالة إسنة( هي األكثر استخداًما هلا،    36  - 25تبني أن الفئة العمرية األوىل )من    Tukeyجراء اختبار  إوب

وهو أمر طبيعي بالنسبة للفئة  سنة( مها األكثر وعيًا هبا،    48-37سنة و    36-25بالنسبة للوعي باخلدمات النقالة، وأن الفئتني )

تشجيعهم عىل استخدامها نظًرا ألهنا الفئة ألهنم من جيل مل يعتد التكنولوجيا ومل يألفها، مما يتطلب  سنة(  60-49)العمرية من  

وتطبيقاهتا  النقالة  لألجهزة  استخدما  فلم    ،األقل  لتقديمها  االستعداد  الداللة أما  مستوى  الثالث، حيث  العمرية  بالفئات  يتأثر 

 . 0,05أكرب من  0,058

 جاهزية لتقديم الخدمات النقالة:التأثيرالنوع على  3/2/2

حصائية بني الذكور واإلناث بالنسبة الستخدام األجهزة النقالة،  إ( أنه ال توجد فروق ذات داللة  7يتضح من اجلدول رقم )

ثري عىل جاهزية املكتبيني أن النوع ليس له تإ  :اخلدمات ف املستقبل، أيتلك  وأمهيتها، واالستعداد لتقديم    والوعي باخلدمات النقالة

 لتقديم اخلدمات النقالة.

 ( تأثير النوع على الجاهزية7جدول رقم ) 

) تقيمةاختبار حصائي الوصف اإل النوع األبعاد 

 د.ح(

 مستوى الداللة

الوسط 

 احلسايب

فرتة الثقة للمتوسط بواقع   املعيارياخلطأ 

95 % 

 1,049 ( 2,78،3,51) 0,179 3,142 ذكور  استخدام األجهزة النقالة 

(106 ) 

0,296 

 ( 3,54، 3,14) 0,100 3,343 إناث  )غري دالة(

 0,750 ( 6،90، 5,61) 0,318 6,257 ذكور  الوعي باخلدمات النقالة 

(106 ) 

0,455 

 ( 6,99، 6,11) 0,221 6,548 إناث  )غري دالة(

 1,386 ( 2,73، 2,52) 0,052 2,623 ذكور  االستعداد لتقديمها  

(90 ) 

0,169 

 ( 2,62، 2,42) 0,050 2,523 إناث  )غري دالة(

 جاهزية لتقديم الخدمات النقالة:التأثيرالوظيفة على  3/2/3

 ( تأثير الوظيفة على الجاهزية8جدول رقم ) 

قيمةاختبار   الوصف االحصائي  الوظيفة األبعاد 

 "ت"

 )د.ح(

 مستوى الداللة

الوسط 

 احلسايب

فرتة الثقة للمتوسط بواقع   اخلطأ املعياري

95 % 

 1,688 ( 3,50، 2,39) 0,262 2,944 مدير ادارة  استخدام األجهزة النقالة 

(106 ) 

0,094 

 ( 3,53، 3،16) 0,092 3,344 أخصائي مكتبات  )غري دالة(

 3,325 ( 6,22، 4,11) 0,500 5,167 دارة إمدير  الوعي باخلدمات النقالة 

(106 ) 

0,008 

 ( 7,07، 6,35) 0,182 6,711 أخصائي مكتبات  ( 0,01)دالة عند 

 1,725 ( 2,63، 2,18) 0,107 2,411 دارة إمدير  االستعداد لتقديمها  

(106 ) 

0,087 

 ( 2,66، 2,51) 0,039 2,584 أخصائي مكتبات  )غري دالة(

دارة وأخصائي مكتبات( عند مستوى معنوية  إحصائيا بني الفئتني )مدير  إ( وجود فروق دالة  8يتضح من اجلدول رقم )

النقالة، وأن    0,01 دارات، وهو ما يتفق مع نتائج  أكثر وعيا هبا من مديري اإلأخصائيي املكتبات  ف مستوى الوعي باخلدمات 
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( رقم  األكرب،  ب(  6اجلدول  الفئات  من  النقالة  باخلدمات  وعيًا  أكثر  سنًا  العمرية األصغر  الفئات  اجلمهور  وأن  مع  تعاماًل  األكثر 

 أما بالنسبة الستخدام األجهزة النقالة واالستعداد لتقديمها فال يوجد فروق بني الوظيفتني.  ،ومعرفة باحتياجاهتم

 جاهزية لتقديم الخدمات النقالة: التأثيرالدرجة العلمية على  3/2/4

ة الستخدام األجهزة النقالة  أصحاب املؤهالت املختلفة بالنسبحصائيا بني  إ( أنه ال توجد فروق دالة  9يوضح اجلدول رقم )

 كتبيني لتقديمها.  عىل جاهزية املال تؤثر  الدرجة العلمية وأن والوعي باخلدمات النقالة واالستعداد لتقديمها، 

 ( تأثير الدرجة العلمية على الجاهزية9جدول رقم ) 

 "ف"قيمةاختبار  حصائي الوصف اإل الدرجة العلمية  األبعاد 

 )د.ح(

 مستوى الداللة

الوسط 

 احلسايب

فرتة الثقة للمتوسط بواقع   اخلطأ املعياري

95 % 

استخدام األجهزة  

 النقالة 

 1,417 ( 3,71، 1,49) 0,400 2,600 متوسط

(2 ،115 ) 

0,247 

 ( 3,50، 3,12) 0,094 3,312 ليسانس )غري دالة(

 ( 4,06، 2,54) 0,335 3,300 راسات عليا د

الوعي باخلدمات  

 النقالة 

 1,220 ( 8,32، 3,68) 0,837 6,00 متوسط

(2 ،115 ) 

0,299 

 ( 6,79، 5,99) 0,201 6,387 ليسانس )غري دالة(

 ( 8,13، 6,47) 0,367 7,300 راسات عليا د

 0,907 ( 3,08، 2,43) 0,116 2,760 متوسط االستعداد لتقديمها  

(2 ،115 ) 

0,407 

 ( 2,61، 2,45) 0,041 2,538 ليسانس )غري دالة(

 ( 2,95، 2,29) 0,147 2,620 راسات عليا د

 النقالة: جاهزية لتقديم الخدمات التأثير التخصص على  3/2/5

 ( تأثير التخصص على الجاهزية10جدول رقم ) 

 "ت"قيمةاختبار  حصائي الوصف اإل التخصص األبعاد 

 )د.ح(

 مستوى الداللة

الوسط 

 احلسايب

فرتة الثقة للمتوسط   اخلطأ املعياري

 % 95بواقع 

 2,355 ( 3,31، 2,56) 0,184 2,939 غري مكتبي استخدام األجهزة النقالة 

(106 ) 

0,020 

 ( 3,59، 3,20) 0,099 3,394 مكتبي 0,05دالة عند 

 0,716 ( 7,22، 6,05) 0,288 6,636 غري مكتبي الوعي باخلدمات النقالة 

(106 ) 

0,475 

 ( 6,81، 5,90 0,226 6,355 مكتبي )غري دالة

 0,727 ( 2,68، 2,39) 0,072 2,539 غري مكتبي االستعداد لتقديمها  

(106 ) 

0,848 

 ( 2,64، 2,46) 0,045 2,555 مكتبي )غري دالة( 

دالة  10يتضح من اجلدول رقم ) املجموعتني  إ( وجود فروق  ف استخدام األجهزة ني  كتبياملوغري  ني  كتبياملحصائيا بني 

بينام ال توجد فروق بني املجموعتني    ،حصائي أن هذه الفروق لصالح املكتبيني، وأكد الوصف اإل0,05النقالة عند مستوى معنوية  

لتقديمها  النقالة واالستعداد  باخلدمات  الوعي  يتطلب توظيف    ،ف    منغريهم  اخلدمات دون  تلك  ف مواقع تقديم    املكتبينيمما 

 التخصصات األخرى.  أصحاب 
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 جاهزية لتقديم الخدمات النقالة:التأثير سنوات الخبرة على   3/2/6

عىل استخدام األجهزة النقالة والوعي باخلدمات النقالة، و سنوات اخلربة  تأثرًيا  لسنوات اخلربةأن  (  11يوضح اجلدول رقم )

سنة( هي األكثر استخداًما وتآلفا مع األجهزة النقالة وتطبيقاهتا، وهو ما يتفق مع تأثري السن عىل االستخدام،  20إىل  10ف الفئة )

 ،ا باخلدمات النقالة، مما يتطلب توظيف هاتني الفئتني ف مواقع تقديم اخلدمات النقالةسنوات أكثر وعيً   10اخلربة أقل من    وبينام ذو

 ,McDonald, Rosenfield)وهو ما يتفق مع دراسة    ،ومن جهة أخرى ال يوجد تأثري لسنوات اخلربة عىل االستعداد لتقديم اخلدمة

Furlow, Kron, &Lopatovska,2015) . 

 سنوات الخبرة على الجاهزية( تأثير 11جدول رقم ) 

سنوات   بعاد األ

 اخلربة 

 قيمةاختبار ف  حصائي الوصف اإل

 )د.ح(

 مستوى الداللة

الوسط 

 احلسايب

فرتة الثقة للمتوسط بواقع   اخلطأ املعياري

95 % 

 5,883 ( 3,68، 3,03) 0,158 3,355 10 ˃ استخدام األجهزة النقالة 

(2 ،105 ) 

0,004 

)دالةعندمستوى 

0,01 ) 

10 -20 3,462 0,124 (3,21 ،3,71 ) 

≥ 20 2,731 0,189 (2,34 ،3,12 ) 

 12,936 ( 7,44، 6,43) 0,249 6,936 10 ˃ الوعي باخلدمات النقالة 

 

0,000 

)دالة عند مستوى  

0,01 ) 

10 -2 - 6,885 0,231 (6,42 ،7,35 ) 

≥ 20 4,962 0,406 (4,13 ،5,80 ) 

 2,505 ( 2,77، 2,52) 0,061 2,645 10 ˃ االستعداد لتقديمها  

 

0,086 

 ( 2,67، 2,45) 0,056 2,562 20- 10 )غري دالة(

≥ 20 2,415 0,082 (2,25 ،2,58 ) 

األصغر مما سبق يتضح تأثري الفئة العمرية والتخصص وسنوات اخلربة عىل استخدام األجهزة النقالة وتطبيقاهتا، و الفئات  و

العمل    سنًا  مما يفرض عىل املكتبات الرتكيز عىل هذه  واملتخصصني ف املكتبات هم األكثر استخداًما وتآلفا معها،  واألحدث ف 

وبالنسبة   ،بينام ال يتأثر استخدام األجهزة النقالة وتطبيقاهتا بالنوع أو الدرجة العلمية أو الوظيفة  الفئات عند توظيف املكتبيني اجلدد،

دارات وهم  األخصائيني أكثر وعيا هبا، لذا وجب توعية مدراء اإل  تبني تأثره بالفئة العمرية والوظيفة وأن   ،عي باخلدمات النقالةللو

أما االستعداد لتقديم اخلدمات النقالة فقد تبني أنه ال يتأثر بأي   ،الفئة العمرية األكرب سنا واألكثر خربة باخلدمات النقالة وأمهيتها 

  ،رسائيلإ( ف  (Aharony, 2013ودراسة    ،ف ماالوي(Chaputula&Mutula, 2018)ت الدراسة وهو ما يتفق مع دراسة  من متغريا

النقالة  انتشار  الدراسات عىل  تلك  ف األردن، حيث أكدت  (Hamad,Farajat&Hamarsha, 2018)ودراسة   وهي  التكنولوجيا 

 رجة العلمية أو الوظيفة. أكثر تقنية انترشت بغض النظر عن النوع أوالسن أو الد

 النقالة: تأثير الصفات الشخصية على االستعداد لتقديم الخدمات 3/2/7

اعتبار   تم  النقالة،  اخلدمات  لتقديم  واالستعداد  الشخصية  الصفات  بني  العالقة  املكتبات قبال  إلدراسة  أخصائيي 

النقالة ف املكتبة يدعم ذلك، أن   ن وجود نظام للخدماتعىل تقديم اخلدمات النقالة ومساندة املستفيدين ودعمهم دو واملعلومات

تأكدت تلك    Chi squareبتطبيق  و  ،حب املساعدة واالبتكار واملبادرة  :لدهيم صفات شخصية مثل  ا مكتبي(  43)  هؤالء وعددهم

(  38)ن  ،إذ إ(12كام يتضح من اجلدول رقم )  0,01عند مستوى معنوية   Chi square  6,583قيمة اختبار ، حيث جاءت  العالقة

فر  افقط تتو (5) فر فيهم الصفات الشخصية املحفزة، بيناماتتوو% مستعدون لتقديم اخلدمات النقالة 46,3 من أفراد العينة يمثلون
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لشخصية املحفزة ساعد ذلك عىل زيادة استعداد  فرت الصفات اانه كلام توإفيهم الصفات وليس لدهيم االستعداد، مما يدل عىل  

اخلدمات، وما يتفق مع نتائج الدراسات  تلك  ف مواقع تقديم    هماملكتبيني لتقديم اخلدمات النقالة، وهو ما جيب مراعاته عند توظيف

 . (Aharoni, 2014)السابقة مثل دراسة 

 تعداد لتقديم الخدمات النقالة( العالقة بين توفر الصفات الشخصية المحفزة واالس12جدول رقم ) 

 االستعداد لتقديم اخلدمة 

 توفرالصفات الشخصية املحفزة 

النسبة من االمجايل   مستعد

% 

النسبة من االمجايل   غري مستعد

% 

 18,5     5 46,3   38 متوفرة

 81,5   22 53,7   44 غري متوفرة

 0,01عند مستوى معنوية  6,583=  قيمة مربع كاي 

لتقديم اخلدمات   أخصائيي املكتبات واملعلوماتتأثري مجيع العوامل الديموجرافية عىل جاهزية    فرضوبذلك يثبت خطأ  

 ف اجلاهزية واالستعداد لتقديمها. الصفات الشخصيةالنقالة، حيث تأثرت ببعضها فقط، بينام تؤثر 

 تأثير االستخدام والوعي على االستعداد لتقديم الخدمات النقالة:3/3

لألجهزة النقالة   أخصائيي املكتبات واملعلوماتيوجد تأثري لكل من استخدام " :للتحقق من صحة الفرض الثاين للدراسة

 :  مااستخدتم  "وتطبيقاهتا، والوعي باخلدمات النقالة وأمهيتها عىل االستعداد لتقديمها ف املستقبل

النقالة والوعي  معامل االرتباط اخلطي البسيط لبريسون هبدف دراسة العالقة االرتباطية بني كل من استخدام األجهزة 

 االستعداد لتقديم اخلدمات النقالة ف املستقبل من جهة أخرى. وباخلدمات النقالة من جهة،

النقالة من جهة )متغري مستقل( عىل  باخلدمات  النقالة والوعي  تأثري استخدام األجهزة  لدراسة  املتعدد،  حتليل االنحدار 

  اخلدمات ف املستقبل )متغري تابع( من جهة أخرى.تلك االستعداد لتقديم 

 عىل النحو التايل:نتائج وجاءت ال

من جهة   االستعداد لتقديم الخدمات النقالةمن جهة و والوعي االرتباطية بين كٍل من االستخدام  العالقة 3/3/1

 :أخرى

وجود عالقة ارتباط طردية تبادلية ومعنوية بني استخدام األجهزة النقالة واالستعداد  ،ومنه يتضح  (3الشكل رقم )يمثلها   

ال أن العالقة بني الوعي باخلدمات النقالة واالستعداد  إوهي عالقة طردية متوسطة.    0,362معامل ارتباط  اخلدمات بتلك  لتقديم  

 .0,477لتقديمها أقوى ولكنها متوسطة أيًضا بقيمة 

لتقديمها، وأن  يتبني أمما سبق   يزيد االستعداد  النقالة  النقالة والوعي باخلدمات  املكتبات  ن استخدام األجهزة  أخصائيي 

غري املستعدين لتقديم اخلدمات النقالة هم بالفعل ال يستخدمون تطبيقات األجهزة النقالة ف حياهتم الشخصية وليس    ملعلوماتوا

استعدادهم ورغبتهم ف تقديم اخلدمات النقالة، ألهنم يدركون   زاد ،وكلام زاد تعاملهم مع تطبيقات اهلاتف ،لدهيم الوعي بأمهيتها 

مما  والفائدة،  لزيادة    السهولة  معها  تعاملهم  زيادة  دراسةإيتطلب  مع  يتفق  ما  وهو  بفوائدها،   ;Aharony, 2014)دراكهم 
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McDonald, Rosenfield, Furlow, Kron, &Lopatovska, 2015; Chaputula&Mutula, 2018)،  ويؤكد عىل رضورة التوعية

 باخلدمات النقالة واالستخدامات املختلفة لألجهزة النقالة وتطبيقاهتا. 

عدادالستخدام والوعي وبين االستا( العالقة االرتباطية بين كل من 3شكل رقم )  

 تأثير االستخدام والوعي على االستعداد لتقديم الخدمات النقالة: 3/3/2

يسامهان ف تفسري التغريات التي تطرأ    "الوعي باخلدمات النقالة"و  "استخدام األجهزة النقالة"أكدت النتائج عىل املتغريين  

املتغري النقالة"التابع    عىل  اخلدمات  لتقديم  اخلطأ 26بحوايل    "االستعداد  قيمة  وجاءت  املناسبة،  بالقوة  ليست  درجة  وهي   ،%

الفرض  ن االستخدام والوعي يؤثران عىل االستعداد بدرجة حمدودة وبذلك يمكننا قبول صحة  إ  : أي  ،ما   املعياري حمدودة إىل حد 

 لدراسة. ل الثاني

 :أخصائيي المكتبات والمعلوماتالخدمات النقالة من وجهة نظر 3/4

جاباهتم الشكل رقم  يمثل إ سؤال عن اخلدمات التي يمكن تقديمها من خالل األجهزة النقالة، وعينة الدراسة  طرح عىل  

قالة هي البحث ف فهرس املكتبة أن أهم اخلدمات التي يمكن تقديمها من خالل األجهزة النهم يرى % من91ومنه يتضح أن  ،(4)

وربام   أجهزهتم،  عىل  البيانات  قواعد  أو  املكتبة  ف  املوجودة  اإللكرتونية  املصادر  وتنزيل  اإللكرتونية  والقراءة  البيانات  وقواعد 

الرغم من أن املكتبات الثالث ال توفر مواقع أو فهارس نقالة طة اجلارية حا يليها خدمة اإل  ،يستخدمها املستفيدون بالفعل عىل 

هذه اخلدمات    تقديم عىل  وا  %، واتفق88واإلعالن عن سياسة املكتبة والئحة اخلدمات وساعات العمل والعطالت الرسمية بنسبة  

هلم ف حياهتم اليومية من خالل تعاملهم مع مؤسسات طبية أو رياضية أو سكنية وغريها، وأهنم معتادون عليها، ويمكن تقديمها 

 ائل الفورية ف شبكات التواصل. سالرسائل النصية القصرية أو من خالل الر ؛طها بأكثر من وسيلة أبس

نظًرا   (%31بنسبة  )دارة حساب املستفيد  إفكانت    ،توفريها   أخصائيو املكتبات واملعلوماتأما عن اخلدمات التي يستبعد  

ضافة عبء عليهم عند تقديمها، وكذلك تقديم  إكيفية تقديمها ويتوقعون  ون  ألهنا من اخلدمات غري املنترشة، وبالتايل ال يدرك

حيث رفض  ،  به  ونألهنم يتوقعون رضورة تواجدهم لتقديم اخلدمة عىل مدار اليوم وهو ما ال يرحب  (%31بنسبة  )الدعم الفني  

 هم.  عليضافة أعباء جديدة عدم الرغبة ف إمة ف املكتبة، مما يدل عىل منهم زيادة مدة اخلد (67%)

استخدام 

األجهزة 

 النقالة

الوعي 

بالخدمات 

 النقالة 

االستعداد 

لتقديم 

الخدمات 

 النقالة 

**0,362= ر  

**,4770= ر  

تشير إلى معنوية معامل االرتباط الخطي البسيط لبيرسون عند ** 

0,01مستوى   
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 ( الخدمات النقالة من وجهة نظر المكتبيين 4شكل رقم )

 :أخصائيي المكتبات والمعلوماتوسائل تقديم الخدمات من وجهة نظر  3/5

(،  13يوضحها اجلدول رقم )  اخلدمات النقالةتقديم  لوسائل  عدة  مكانية استخدام  يرى أخصائيو املكتبات واملعلومات إ

(منهم  %81و)ضافية عليهم،  إال يلقي أعباء  حتى  منهم عىل تقديمها من خالل املوقع اإللكرتوين للمكتبة    (%86)اتفاق  يتبني  ومنه  

%(  58إللكرتوين )أما استخدام الربيد ا،ملستفيدينلدهيم ولدى التوفره    WhatsAppمكانية تقديمها من خالل تطبيق  اتفقوا عىل إ

نسبة منخفضة عىل الرغم من سهولة  عىل  االتصال اهلاتفي والرسائل القصرية    وحصلبنسب متقاربة،  فجاءتا    %(54وفيس بوك )

نشاء املكتبة قناة هلا تبث من خالهلا إمكانية  إاستبعد أكثرهم استخدام يوتيوب عىل الرغم من  قد  و   ،نا مكلفت  هنام، ربام ألهامماستخدا

 . ا وخدماهت تها أنشط

 ( وسائل تقديم الخدمة من وجهة نظر المكتبيين 13جدول رقم ) 

 النسبة الوسيلة  النسبة الوسيلة  النسبة الوسيلة  النسبة الوسيلة 

 % Youtube 10 % 33 اتصال هاتفي  % 58 الربيد اإللكرتوين  % 86 املوقع 

WhatsApp 81 % FaceBook 54 % App 32 % Skype 9 % 

  SMS 36 % Massenger 26 % Istgram 9 % 

 المعلومات في الخدمات النقالة: نوع3/6

أخصائيي املكتبات  (، ومنه يتضح اتفاق  5يوضحها الشكل رقم )فاملعلومات التي تقدم من خالل اخلدمات النقالة  نوع  أما  

% منهم فقط استخدام    15بينام أيدعالنات،  شعارات والتنبيهات واإلاإل  :عىل أن يكون حمتوى اخلدمة رسائل نصية مثلواملعلومات  

الرمز قد يشمل الكثري من املعلومات ويمثل رابطً   ،ف حمتوى الرسالة   QR codeالـ % منهم عىل  39، واتفق  ا عىل الرغم من أن 

انتشار استخدام الوظيفة، إال أن عدم  الذي حيقق نفس  الروابط  املكتبات أو ف أنشطة احلياة أدى  QRرمز    استخدام  عدم  إىل  ف 
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88%91%

36%

54%

42%46%
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وهو ما يؤكد عىل رضورة التوعية بكل األساليب املمكن استخدامها من خالل األجهزة النقالة والتدريب عىل   ،تقبلهم الستخدامه

 استخدامها.  

 

 المعلومات في الخدمات النقالة نوع( 5شكل رقم )

 :أخصائيي المكتبات والمعلوماتهة نظر متطلبات تقديم الخدمات النقالة من وج 3/7

وضع ضوابط حتكم تقديم  توفري شبكة إنرتنت قوية ورسيعة، وعىل رضورة   من أخصائيي املكتبات واملعلومات%  97اتفق 

  عن ساعات العمل الرسمية  ة( فيام عدا زيادة مدة تقديم اخلدم6اخلدمات النقالة، وعىل مجيع املتطلبات التي يوضحها الشكل رقم )

ي  فور  ةعىل استخدام خدمهم  من  (%81)  فقد اتفق  ،أما عن طريقة دفع تكلفة اخلدمة  هم،من  (%33)  للمكتبة حيث حظيت باتفاق

فقط عىل اخلصم من بطاقات االئتامن  (  %19)  أو ما يامثلها باعتبارها الطريقة املتبعة ف اجلهات احلكومية للدفع اإللكرتوين، بينام وافق

اخلصم  %14)و مثل(عىل  هبا  التعامل  للمكتبة  يمكن  الدفع  مسبقة  بطاقات  واملياه    :من  والكهرباء  االتصاالت  شحن  بطاقات 

 مكانية الدفع النقدي.  إ % منهم فقط عىل 3وغريها، واتفق 

 

 ( متطلبات تقديم الخدمات النقالة من وجهة نظر المكتبيين 6شكل رقم )
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النتائج بوجه عام إىل   املكتبات واملعلومات  يع  مج  إدراكوتشري  املكتبة ومستعدون أخصائيي  النقالة ف  التكنولوجيا  أمهية 

 لتبنيها ألهنم مجيًعا يستخدمون األجهزة النقالة.

 اخلالصة والدراسات املستقبلية:  4/0
جاهزية   عىل  التعرف  الدراسة  واملعلوماتاستهدفت  املكتبات  قياس    أخصائيي  خالل  من  النقالة،  اخلدمات  لتقديم 

 ،وأخرًيا االستعداد لتقديم اخلدمات النقالة ف املستقبل  ،والوعي باخلدمات النقالة وأمهيتها   ،استخدامهم لألجهزة النقالة وتطبيقاهتا 

دراكهم  إتطبيقاهتا، مما يدل عىل وعيهم ويستخدمون  منهم    (%83,4)  %( يمتلكون األجهزة النقالة و96)غالبيتهم  ن  ألوتوصلت  

منهم لدهيم    (%66,9)كام توصلت إىل    ،ف حال تبني املكتبات للخدمات النقالة  ويساعد عىل تطبيقها ف خدمات املكتبة  ،ألمهيتها 

، وهي نسبة كبرية تبرش منهم لدهيم االستعداد لتقديمها عند اعتامد مكتباهتم هلا   (%75)باخلدمات النقالة وأمهيتها، و    الوعي الكاف

 بنجاح اخلدمة ف حال تطبيقها. 

الديموجرافية   املتغريات  لتأثري  املكتبات واملعلومات  وبالنسبة  الدراسة إىل ألخصائيي  لتقديمها، توصلت  عىل جاهزيتهم 

وتطبيقاهتا بالفئة العمرية    اخلدمة باملتغريات الديموجرافية، بينام تأثر استخدام األجهزة النقالةتلك  لتقديم  هم  عدم تأثر استعداد

والتخصص وسنوات اخلربة، مما يتطلب من املكتبات توظيف املكتبيني املتخصصني األصغر سنًا ف مواقع تقديم اخلدمات النقالة،  

وتشجيعهم  منهم    اخلدمات، وهو مما يتطلب توعية األكرب سنًا تلك  النوع والتخصص والدرجة العلمية ف وعيهم بف حني مل يؤثر  

بصفة دورية عىل استخدام التكنولوجيا النقالة، وأن  هم  عىل استخدام تطبيقاهتا وزيادة الثقة ف التكنولوجيا، كام جيب أن يتم تدريب

وا بيُ  إعداد خطة لتدريبهم  األمر الذي يتطلب  الفوائد الناجتة عن استخدامها،وأساليب تقديمها والتطبيقات املستخدمة فيها،  بَرصر

لضامن البقاء ف ظل املتغريات التكنولوجية احلديثة والظروف الراهنة  ا  حتميً   ا، بعد أن أصبح استخدامها أمرً جلديدةعىل التقنيات ا

للمكتبة مثل جائحة  وب الوصول  املكتبة عند توظيف    ، "18كوفيد  "خاصة مع ظهور أزمات حتول دون  أخصائيي كام جيب عىل 

  ، حب املساعدة والرغبة ف االبتكار والتعلم :النقالة مراعاة السامت الشخصية مثلف مواقع تقديم اخلدمات  املكتبات واملعلومات

الصفات عىل استعدادإوالقدرة عىل   تأثري هذه  الدراسة  أثبتت  املتاحة، حيث  الفرص  لتقديم اخلدمات هم  نجاز اخلدمة ف ضوء 

 النقالة.

كلام زاد التعامل  فتوصلت الدراسة إىل استخدام األجهزة النقالة والوعي باخلدمات النقالة يزيد االستعداد لتقديمها،  كام  

يؤثران عىل االستعداد    مع تطبيقات األجهزة النقالة زاد استعدادهم ورغبتهم ف تقديمها، و استخدامها والوعي باخلدمات النقالة

يتطلب تطوير  األمر    ،لتقديمها بدرجة حمدودة لالذي  املعلومات واملكتبات  التأهيل األكاديمي ف جمال  فاعلية  تبرامج  أكثر  كون 

ف املناهج الدراسية ألقسام املكتبات لضامن استيعاهبا مستقباًل   األجهزة النقالةوتأثرًيا ف جمتمع املستفيدين من خالل تضمني تقنية 

 داء وظائفهم برسعة وكفاءة أكرب.  أ تقديم خدمات املكتبات الستكامل مهامهم واستخدامها فإمكانية بني العاملني ف املجال و

اتفاق   تبني  واملعلوماتوقد  املكتبات  الرسائل   أخصائيي  وتطبيقات  املكتبة  موقع  النقالة من خالل  اخلدمات  تقديم  عىل 

التي يمكن  ، مما يتطلب توعيتهم باألسا استخداًما ألهنا أكثر التطبيقات  WhatsAppالفورية مثل   ن توفر للمكتبة،  أليب األخرى 

 التطبيقات السحابية املستخدمة ف بيئة املكتبات.و QR codeوتيرس عىل املستفيدين التواصل معها مثل 
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النقالة   اخلدمات  تقديم  أن  الدراسة  املستفيدين    يلبيوأثبتت  املاحتياجات  استخدموا    ني كتبيوأن  اإللكرتوين  د  الربيوإن 

التواصل واستهالك باقتهم    هماعتامدبسبب  كانت  حتفظاهتم  إال أن  ،WhatsAppوتطبيق   عىل أجهزهتم الشخصية وحتمل تكلفة 

وهذا يستلزم أال يرتك تقديم تلك اخلدمة لألفراد، وإنام يتم من خالل  تقديم اخلدمات النقالة  ف    نرتنتالشخصية لالتصال أو لإل 

 نظام حيكمها وفق سياسة مكتوبة ومعلنة. 

خاصة ف الدول النامية التي الزالت غري قادرة عىل تقديمها بسبب املتطلبات االقتصادية وب واملتوسطة    تبات الصغرية ملكأما ا

املجانيةإل التطبيقات  مناسب من خالل  اقتصادي  نموذج  استخدام  فيمكنها  نقال،  أو موقع  تطبيق  أن يسبقها  نشاء  دراسة  ، عىل 

قدم هلم من خالهلا، لذا  خلدمات التي يمكن أن تمنها، وحتديد اوموقفهم    الستخدامها   جاهزيتهمعىل  اجتاهات املستفيدين للتعرف  

 فإن هناك رضورة لدراسة اجتاهات جمتمع املستفيدين من املكتبات األكاديمية نحو استخدام اخلدمات النقالة.

 : صادرقائمة امل
)يوليو(.  15ع ، اعلم ،تطبيقات الهواتف الذكية في المكتبات و المعلومات في البيئة العربية ،(2015بكلي، يحيى )
 . 102 –  83ص ص 

بية: دراسة تحليلية للنتاج  تاستخدام  ،(2019حافظ، سرفيناز أحمد ) طبيقات الهواتف الذكية في المكتبات العر
بي   . 182  -115. ص ص 32ع  ،مجلة بحوث في لم المكتبات والمعلومات ،الفكري العر

مهارات الطالب في استخدام الهواتف الذكية للوصول إلى مصادر المعلومات :   ، (2016زهر،سوزان محمد بدر )
)سبتمبر(  43. ع Cybrarians Journal ،دراسة مقارنة بين كليتي الطب واآلداب في جامعة بيروت العربية

 . 41  – 1ص ص 

المجلة   ،فاق مستقبلية لبناء المكتبات الرقمية على الهاتف المحمولآ ي: النانوتكنولوج ،(2010الزهيري، طلال ناظم )
 .  32– 47. ص ص 1, ع 3مج   ,العراقية لتكنولوجيا المعلومات

يفي تكنولوجيا الهواتف المحمولة واالستفادة منها في خدمات المعلومات التي   ،(2011، رحاب عبدالهادي )سو
ص ص   ،)سبتمبر( 7. عمجلة بحوث في علم المكتبات والمعلومات ،تقدمها المكتبات ومراكز المعلومات

351 – 381. 
مجلة  ،توظيف تقنية الهاتف النقال في تقديم خدمات المعلومات في المكتبات ،(2016القرني، دانيا علي )

 .184 – 167. ص ص 17، 16دراسات المعلومات. ع

تطبيقات تقنية الهاتف النقال في تقديم خدمات المعلومات في  ( 2014القرني، دانيا علي و بامفلح، فاتن سعيد )
تم  ،اب والعلوم الانسانية، قسم علم المعلومات. رسالة دكتوراهجدة: كلية الآد ، المكتبات الجامعية السعودية

 https://kau.edu.sa/Files/306/Researches/65786_37196.pdfمن   17/11/2019الاسترجاع في 
الأجهزة المحمولة في تقديم الخدمة المرجعية بالمكتبات ومراكز   توظيف تقنيات ،(2015كامل، محمد عبد الفتاح )

. ص ص  1, ع2مج. والمعلومات  المكتبات لعلوم الدولية المجلة" نموذجًا. WhatsAPPالمعلومات: الواتس آب"
111 – 139. 

https://0810g3dqk-1103-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0923&page=1&from=
https://0810g3dqk-1103-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0923&page=1&from=
https://kau.edu.sa/Files/306/Researches/65786_37196.pdf
http://0810g7686.1105.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%22&type=JournalTitle


 ... راسة ميدانيةد :املكتبات األكاديمية لتقديم اخلدمات النقالةجاهزية أخصائيي  38

 

 

معايير مستحدثات خدمات المعلومات البحثية المتنقلة عبر الهاتف الذكي   ،(2017مجاهد، سهام عبد الحافظ )
بية ،وفقاً الحتياجات الباحثين بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس: نموذج مقترح   -مجلة تكنولوجيا التر

بر(. ص ص  بحوث )ع اكتو  .  406-353دراسات و

دارة المكتبات ومصادر المعلومات الشخصية:  إالأجهزة الذكية ل تتطبيقا ،(2018المصري، أحمد حسين بكر )
ية للمكتبات والمعلومات والأرشيف ،مكاناتها الفنية والوظيفيةإدراسة مسحية ل   3، ع5مج  ،المجلة المصر

 . 79-24)سبتمبر( ص ص  

بية )مجمع  من  20/10/2019. تم الاسترجاع في  المعجم الوسيط(،2010اللغة العر
https://www.almaany.com/ 

( تم الاسترجاع في  2020الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ) –وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتمصر، 
17/1 /2020  
dicathttp://www.egyptictindicators.gov.eg/ar/Publications/PublicationsDoc/ICT%20Inمن

.ors%20in%20brif%20Jan%202020%20Arabic.pdf 

Aharony, N (2013) "Librarians' attitudes towards mobile services", Aslib Proceedings, Vol. 65 

Issue: 4, pp.358-375.Retrieved in 25/4/2018 from  

https://doi.org/10.1108/AP-07-2012-0059  

Bomhold, Catharine (2014) "Mobile services at academic libraries: meeting the users’ needs?", 

Library Hi Tech, Vol. 32 Issue: 2, pp.336-345. Retrieved in 5/2/2018 from 

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/LHT-10-2013-0138/full/html 

ChanLin, L. & Hung, W. (2016) "Usability and evaluation of a library mobile web site", The 

Electronic Library, Vol. 34 Issue: 4, pp.636-650. Retrieved in 2/2/2018 from 

https://doi.org/10.1108/EL-07-2015-0119. 

Chaputula , A. H.&Mutula, S. (2018) "Provision of library and information services through 

mobile phones in public university libraries in Malawi", Global Knowledge, Memory and 

Communication, Vol. 67 Issue: 1/2, pp.52-69. Retrieved in 16/5/2018 from 

https://doi.org/10.1108/GKMC-05-2017-0048. 

Dar, S. (2019), "Mobile library initiatives: a new way to revitalize the academic library 

settings", Library Hi Tech News, Vol. 36 No. 5, pp. 15-21. Retrieved in 16/5/2020 

fromhttps://doi.org/10.1108/LHTN-05-2019-0032 

Dresselhaus, A. &Shrode, F. (2012), “Mobile technologies and academics: do students use mobile 

technologies in their academic lives and are librarians ready to meet this challenge?. Information 

https://www.almaany.com/
https://www.almaany.com/
https://www.almaany.com/
file:///C:/Users/hp/AppData/Local/Temp/من%20http:/www.egyptictindicators.gov.eg/ar/Publications/PublicationsDoc/ICT%20Indicators%20in%20brif%20Jan%202020%20Arabic.pdf
file:///C:/Users/hp/AppData/Local/Temp/من%20http:/www.egyptictindicators.gov.eg/ar/Publications/PublicationsDoc/ICT%20Indicators%20in%20brif%20Jan%202020%20Arabic.pdf
file:///C:/Users/hp/AppData/Local/Temp/من%20http:/www.egyptictindicators.gov.eg/ar/Publications/PublicationsDoc/ICT%20Indicators%20in%20brif%20Jan%202020%20Arabic.pdf
https://doi.org/10.1108/AP-07-2012-0059
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/LHT-10-2013-0138/full/html
https://doi.org/10.1108/EL-07-2015-0119
https://doi.org/10.1108/GKMC-05-2017-0048
https://www.emerald.com/insight/search?q=Saleeq%20Ahmad%20Dar
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/0741-9058
https://doi.org/10.1108/LHTN-05-2019-0032


 39 داليا عبدالستار احللوجي  د.

 

  

Technology and Libraries, Vol.31No.2,pp.82. 

Elahi, H (2016) Designing a Mobile Based Library Information and Service Delivery System: A 

Model Plan for Libraries of Bangladesh. Journal of Information Science Theory and Practice. 

Vol. 4(3). pp 57-70. Retrieved in 4/8/2019 from http://dx.doi.org/10.1633/JISTaP.2016.4.3.4 

Gao, S. &Krogstieb, J. &Siauc, K. (2014) Adoption of mobile information services: An empirical 

study. Mobile Information Systems. 10 (2014). pp 147–171. Retrieved in 4/8/2018 fromDOI 

10.3233/MIS-130176 

https://content.iospress.com/articles/mobile-information-systems/mis00176 

Guo,Ya Jun & Liu, Yan Quan &Bielefieldm, Arlene (2018) The provision of mobile services in US 

Urban Libraries. Information Technology and Libraries. (June). P. 78-93. Retrieved in 2/1/2019 

fromhttps://doi.org/10.6017/ital.v37i2.10170 

Hahn,J.(2012) Mobile augmented reality applications for library services. New Library World. 

(Vol. 113 No. 9/10) pp. 429-438. Retrieved in 2/1/2019 from: 

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/03074801211273902/full/html.  

Hamad, F &Farajat, S. &Hamarsha, A (2018) "Awareness and adoption of mobile technologies in 

the delivery of services in academic libraries in Jordan: A library staff perspective", Global 

Knowledge, Memory and Communication, Vol. 67 Issue: 6/7, pp.438-457. Retrieved in 

5/12/2019 from https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/GKMC-12-2017-

0103/full/html.  

Hossain, H. & Ahmed, Z (2016) Academic use of smartphones by university students: a developing 

country perspective. The Electronic Library. (Vol.34No.4). pp.651-665.  

Huang, T., Shu, Y., Yeh, T. and Zeng, P. (2014), "Get lost in the library? An innovative application 

of augmented reality and indoor positioning technologies", The Electronic Library, Vol. 34 No. 

1, pp. 99-115. Retrieved in 12/12/2018 from https-doi-org.mplbci.ekb.eg/10.1108/EL-08-2014-

0148 

Kubat, G. (2017), "The mobile future of university libraries and an analysis of the Turkish 

case", Information and Learning Sciences, Vol. 118 No. 3/4, pp. 120-140. Retrieved in 5/12/2019 

from https://doi.org/10.1108/ILS-09-2016-0063 in 27/ 8/2018. 

Liu, Y.Q. and Briggs, S. (2015), “A library in the palm of your hand: mobile services in top 100 

university libraries, Information Technology and Libraries,Vol.34No.2,p.133.Retrieved in 

http://dx.doi.org/10.1633/JISTaP.2016.4.3.4
https://content.iospress.com/articles/mobile-information-systems/mis00176
https://doi.org/10.6017/ital.v37i2.10170
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/03074801211273902/full/html
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/GKMC-12-2017-0103/full/html
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/GKMC-12-2017-0103/full/html
https://0710b63vz-1104-y-https-www-emerald-com.mplbci.ekb.eg/insight/search?q=Tien-Chi%20Huang
https://0710b63vz-1104-y-https-www-emerald-com.mplbci.ekb.eg/insight/search?q=Yu%20Shu
https://0710b63vz-1104-y-https-www-emerald-com.mplbci.ekb.eg/insight/search?q=Ting-Chieh%20Yeh
https://0710b63vz-1104-y-https-www-emerald-com.mplbci.ekb.eg/insight/search?q=Pei-Ya%20Zeng
https://0710b63vz-1104-y-https-www-emerald-com.mplbci.ekb.eg/insight/publication/issn/0264-0473
https://0710b63vz-1104-y-https-doi-org.mplbci.ekb.eg/10.1108/EL-08-2014-0148
https://0710b63vz-1104-y-https-doi-org.mplbci.ekb.eg/10.1108/EL-08-2014-0148
https://www.emerald.com/insight/search?q=Gulcin%20Kubat
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/2398-5348
https://doi.org/10.1108/ILS-09-2016-0063


 ... راسة ميدانيةد :املكتبات األكاديمية لتقديم اخلدمات النقالةجاهزية أخصائيي  40

 

 

5/12/2019 from https://ejournals.bc.edu/index.php/ital/article/view/5650.  

Madhusudhan, M. & Ahmad Dar, S.,(2017) Mobile Information Services and Initiatives in 

University Libraries: A New  Way of Delivering Information. Journal of Library &Information 

Technology, Vol. 37, No. 2, March 2017, pp. 109-118 Retrieved in 5/5/2018 

fromhttps://publications.drdo.gov.in/ojs/index.php/djlit/article/view/11116. 

McDonald, E., Rosenfield, M., Furlow, T., Kron, T. &Lopatovska, I. (2015) "Book or NOOK? 

Information behavior of academic librarians", Aslib Journal of Information Management, Vol. 67 

Issue: 4, pp.374-391. Retrieved in 5/5/2018 from 

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/AJIM-12-2014-0183/full/html. 

Murray, L. (2015) "The Best Things in Life Are Free (Or Pretty Cheap): Three Mobile Initiatives 

That Can Be Done Now" In: Librarianship in Times of Crisis. 139-157. Retrieved in 25/8/2018 

from https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/S0065-

2830(2011)0000034010/full/html 

Reitz,Joan M. (2018) Online Dictionary for Library and Information Science (ODLIS) .Retrieved in 

27/9/2018 from  https://products.abc-clio.com/ODLIS/odlis_s.aspx 

Saravani,  S.& Haddow, G.(2017) A theory of mobile library service delivery. Journal of 

Librarianship and Information Science. 2017, Vol. 49(2) 131–143. Retrieved in 15/8/2019 

fromhttps://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0961000615595854. 

Saravani, S. & Haddow, G. (2011)The Mobile Library and Staff Preparedness: Exploring Staff 

Competencies Using the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology Model. 

Australian Academic & Research Libraries. (Vol. 42 No. 3) P. 179-190.  

Statista ( 2019) Number of smartphone users worldwide from 2016 to 2021. Published by Arne 

Holst, Nov 11, 2019. Retrieved in 15/4/2020 

fromhttps://www.statista.com/statistics/330695/number-of-smartphone-users-worldwide/ 

Wei, Q & Yang, Y (2017) "WeChat Library: a new mode of mobile library service", The Electronic 

Library, Vol. 35 Issue: 1, pp.198-208. Retrieved in 15/4/2020 fromhttps://doi.org/10.1108/EL-

12-2015-0248. 

Zhao, Y. & Deng, S.& Gao, T & Zhou, R (2016) "Research on user needs for mobile information 

services in Chinese university libraries: Comparison between existing user and potential users", 

The Electronic Library, Vol. 34 Issue: 4, pp.617-635. Retrieved in 15/4/2020 

https://ejournals.bc.edu/index.php/ital/article/view/5650
https://publications.drdo.gov.in/ojs/index.php/djlit/article/view/11116
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/AJIM-12-2014-0183/full/html
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/S0065-2830(2011)0000034010/full/html
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/S0065-2830(2011)0000034010/full/html
mailto:reitzj@wcsu.edu
https://products.abc-clio.com/ODLIS/odlis_s.aspx
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0961000615595854
https://www.statista.com/aboutus/our-research-commitment
https://www.statista.com/aboutus/our-research-commitment
https://www.statista.com/statistics/330695/number-of-smartphone-users-worldwide/
https://doi.org/10.1108/EL-12-2015-0248
https://doi.org/10.1108/EL-12-2015-0248


 41 داليا عبدالستار احللوجي  د.

 

  

fromhttps://doi.org/10.1108/EL-12-2014-0222. 

 استمارة االستبيان ملحق الدراسة: 
 البيانات شخصية:

 االسم )اختياري(: 

 السن:

 النوع: ذكر )   ( /أنثى )   ( 

 الوظيفة:  

 )  (  دارة إمدير  )  (  مدير املكتبة 

 أخرى )تذكر(  )  (   أخصائي مكتبات 

 الدرجة العلمية:

 )ليسانس/ بكالوريوس( )  (  مؤهل عايل  )(  مؤهل متوسط 

 دبلوم مهني )  ( ماجستري )  ( دكتوراه )  (  دراسات عليا  

 مكان العمل )اإلدارة أو القاعة(: ............................................................... 

 ....................................................................................... التخصص: 

 مدة اخلدمة ف املكتبات: 

 سنة  20-10من  سنوات 10أقل من 

  سنة  20أكثر من  

 أواًل: استخدامات األجهزة النقالة وتطبيقاهتا: 

 هل لديك أحد هذه األجهزة؟

 )  (  Tabletجهاز لوحي  هاتف ذكي )  (     هاتف حممول )  ( 

 ما نوعه؟ 

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

 هل لديك باقة إنرتنت؟ 

 ال )  (   نعم )  ( 

 مكانات/التطبيقات املوجودة ف هاتفك؟هل تستخدم كل اإل

 إىل حد ما )   (   ال )  (      نعم )  ( 

 تستخدمها ف هاتفك؟ )يمكن اختيار أكثر من إجابة( ما هي أكثر التطبيقات/اخلدمات التي 

 موافق اسم التطبق  موافق اسم التطبق 

  إدراة حساب االتصاالت والفاتورة  SMSالرسائل النصية 

  املواصالت   الربيد اإللكرتوين 

  إدارة احلسابات البنكية    الكامريا 

  املسح الضوئي  Instagram و  Facebookو   whatsAppشبكات التواصل االجتامعي مثل 

https://doi.org/10.1108/EL-12-2014-0222


 ... راسة ميدانيةد :املكتبات األكاديمية لتقديم اخلدمات النقالةجاهزية أخصائيي  42

 

 

 موافق اسم التطبق  موافق اسم التطبق 

QR Code  

  RSS  والوصول للمواقع  حمرك البحث 

  ARالواقع املعزز   اخلرائط 

  إدراة حساب االتصاالت والفاتورة  أخرى )تذكر( 

 املكتبات:ثانيا: استخدام األجهزة النقالة ف تقديم خدمات 

 هل تم تطوير موقع املكتبة الستخدامه من خالل األجهزة النقالة بوضوح؟

 ال أعرف )   (     ال )  (     نعم )  ( 

 نشاء تطبيق للمكتبة الستخدامه من خالل األجهزة النقالة؟إهل تم  

  ال أعرف )   (     ال )  (     نعم )  ( 

 ن تقديم خدمات نقالة؟ وهل طلب منك املستفيد

 ال )  (      م )  ( نع

 هل سبق أن قدمت خدمات للمستفيدين باستخدام األجهزة النقالة؟

   ال )  (      نعم )  ( 

 ( 13إذا كانت اإلجابة بـ )ال(، انتقل للسؤال رقم  )

 ما هي نوعية اخلدمات التي قدمتها؟

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

 ما وسيلة تقديم اخلدمة؟ 

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

 تقديم اخلدمات سيسهل وحيسن األداء؟هل ترى أن استخدام األجهزة النقالة ف  

  ال )  (     إىل حد ما )   (      نعم )  ( 

 ف املستقبل  ثالثًا: استعداد املكتبيني لتقديم اخلدمات النقالة

 هل تفضل تقديم اخلدمات باستخدام األجهزة النقالة؟ 

  ال )  (     إىل حد ما )   (      نعم )  ( 

استخدام األجهزة النقالة ف تقديم خدمات املكتبة للمستفيدين؟ )يمكن اختيار أكثر   ما األسباب التي قد ال تشجعك عىل

 من إجابة( 

 موافق السبب موافق السبب

  ال أعرف إمكاناهتا   ال أفضل التعامل معها 

  يس لدي مهارات تكنولوجية ل  ال أفهم املصطلحات املستخدمة فيها 

  ال يستخدمها كل املستفيدين   أرى أهنا غري مناسبة لتقديم اخلدمات  

  نرتنت ف املكتبة ضعف شبكة اإل  ضعف شبكة االتصاالت ف املكتبة 

  صغر حجم الشاشة   مكانات األجهزة  إضعف 
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  نرتنت ستخدم باقتي اخلاصة باإل أ  استخدام جهازي اخلاص 

  دارة عملية الدفع للمستفيدينإصعوبة   باالتصاالت استهالك باقتي اخلاصة 

 املكتبة ال تقتني الكثري من املصادر  

 تاحتها من خالهلا اإللكرتونية إل

 تتطلب تدريبًا مستمًرا ملواكبة   

 النقالة  التطورات ف األجهزة

 

  مراعاة امللكية الفكرية وحقوق النرش  مكلفة بالنسبة للمكتبة واملستفيد 

  أخرى )تذكر(    تقليل االعتامد عىل العنرص البرشي 

 ما األسباب التي قد تشجعك عىل استخدامها؟ )يمكن اختيار أكثر من اجابة( 

 موافق السبب موافق السبب

  توفري الوقت -8  سهولة استخدامها -1

  تقديم اخلدمة ف أي وقت  -9  تقديم اخلدمة من أي مكان  -2

  مواكبة التقنيات احلديثة  - 10  معظم املستفيدين واملكتبيني متوافرة لدى  -3

  الوصول ألكرب عدد من املستفيدين - 11  مواكبة الجتاهات املستفيدين وتوقعاهتم -4

  تقليل التزاحم داخل املكتبة  - 12  العمل عىل راحة املستفيد   -5

  (2وإحصائيات اخلدمة ) تيسري إعداد سجل  - 13  توفري تكلفة الوصول للمكتبة  -6

 التعاون مع الزمالء  - 14  التفاعل بني املكتبة واملستفيد  -7

 أخرى )تذكر( 

 

 

 ال   إىل حد ما  نعم  الســــــــــــــــــــــــؤال  م

    هل ترى أن استخدام األجهزة النقالة ف تقديم خدمات املكتبة أصبح رضورة؟ 16

    األجهزة النقالة ف تقديم اخلدمات ؟هل توافق عىل استخدام  17

    هل لديك استعداد لتعلم تقنيات تقديم اخلدمات باستخدام األجهزة النقالة؟   18

    هل تعتقد أن املستفيدين سريحبون بتقديم  اخلدمات النقالة؟ 19

    تدريبًا؟ هل ترى أن استخدام األجهزة النقالة ف تقديم اخلدمات املكتبة يتطلب  20

 ما هي اخلدمات التي يمكن تقديمها باستخدام األجهزة النقالة؟  

 موافق اخلدمة موافق اخلدمة

  اإلعالن عن املصادر األكثر استخداًما خالل الشهر  االشرتاك ف املكتبة أو جتديد االشرتاك أو إخالء الطرف

  وطريقة الوصولعرض مكان املكتبة   ( 3دارة حساب املستفيد ) إ

اإلعالن عن األحداث واألنشطة املرتقبة ف املكتبة واملصادر واخلدمات  

 اجلديدة 

  اإلعالن عن الئحة املكتبة وخدماهتا وساعات وأيام فتح املكتبة  

  التصفح والقراءة اإللكرتونية    البحث ف فهرس املكتبة وقواعد البيانات 

  الت تنزيل الكتب واملقا  اإلعارة اآللية 

  الطباعة  التصوير 

  اخلدمة املرجعية   املسح الرقمي 

  تقديم الدعم الفني والتقني   توصيل الوثائق اإللكرتونية  

  تلقي الشكاوى واملقرتاحات  ضافة مصادر جديدةإاقرتاح 

  نشاط ف املكتبة أو حضور   (4حجز قاعات أو أجهزة )   التدريب عىل استخدام املكتبة والفهرس و قواعد البيانات 

  أخرى ) تذكر(   حجز الكتب وجتديد اإلعارة وإشعار انتهاء اإلعارة 

 ما  الوسائل املناسبة لتقديم اخلدمة من وجهة نظرك؟ 

 موافق  موافق الوسيلة 

 

 حصاء نشاط املكتبة. طبيعة اخلدمة وغريها من البيانات الالزمة إل -تقديم اخلدمةتاريخ  -تاريخ تلقي االستفسار -( مثل عدد اخلدمات املقدمة2) 

 تكوين مكتبة خاصة به.  -الغرامات -تاريخ استحقاقها  –( مثل التعرف عىل الكتب التي استعارها  3) 

جهاز    -سامعة  -عدسة  -كمبيوتر    حممول  :ثلوأجهزة م  ،قاعات العمل اجلامعية واخللوات البحثيةو( مثل قاعات املؤمترات والندوات وورش العمل  4) 

 جهاز حاسب آيل للمكفوفني.  -حاسب آيل
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  SMSالرسائل النصية القصرية   االتصال اهلاتفي 

WhatsApp  Facebook  

Instgram  YouTube  

Messenger  Skype  أوViber  

  websiteموقع املكتبة  الربيد اإللكرتوين 

RSS  QR Code  

  Podcastالبث االذاعي   Appتطبيق للمكتبة

 أخرى )تذكر( 

 ما  املعلومات التي تتوقع أن تقدم من خالل اخلدمة؟ 

 موافق حمتوى املعلومات  موافق حمتوى املعلومات 

  Locationمكان   شعارات   إ

  رسائل صوتية   رسائل نصية 

  فيديو  صور 

  روابط   ملفات 

QR code   )أخرى )تذكر  

 رابًعا: متطلبات تقديم خدمات املكتبة باستخدام األجهزة النقالة:

 ال إىل حد ما  نعم  الســـــــــــــــــــؤال م

    إنرتنت قوية ورسيعة؟هل يتطلب تقديم املكتبة للخدمات النقالة توفريها خلدمة  24

    هل يتطلب تقديم املكتبة للخدمات النقالة توفريها هلذه األجهزة؟ 25

    هل يتطلب تقديم اخلدمات النقالة توفري تطبيق للمكتبة؟ 26

    هل يتطلب تقديم اخلدمات النقالة جتهيز موقع املكتبة الستخدامه من خالهلا؟  27

    دارهتا؟ دارة مستقلة إلإهل يتطلب تقديم اخلدمات النقالة وجود  28

    هل يتطلب تقديم اخلدمات النقالة وجود دعم فني وتقني مستمر؟  29

    هل يتطلب تقديم اخلدمات النقالة تدريب املستفيدين عىل استخدامها؟ 30

    املكتبة؟ هل يتطلب تقديم اخلدمات النقالة زيادة مدة اخلدمة ف  31

    هل يتطلب تقديم اخلدمات النقالة دفع مقابل رمزي من املستفيدين؟ 32

    هل ترى رضورة حتفيز القائمني عىل تقديم اخلدمات النقالة ؟  33

    هل يتطلب تقديم اخلدمات النقالة وجود ضوابط معلنة حتكم  تقديمها؟ 34

 إذا تطلبت دفع رسوم؟ كيف يتم حتصيل رسوم اخلدمة من وجهة نظرك 

 )  ( بطاقة االئتامن

 فوري )  ( 

 خصم مبارش من بطاقة مسبقة الدفع خاصة باخلدمات )  (

 أخرى )تذكر(

 أشكر لكم حسن تعاونكم 

 حتيايت وأطيب متنيايت 

 ●●● 
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The readiness of academic librarians to provide mobile information services is the aim of this study. It 
assumed that there are statistically significant differences between librarians according to demographic 
variables and personal characteristics that affect their readiness to provide mobile services, and their 
perception of their usefulness.It also assumed that there is an impactof librarians ’use of mobile devices, and 
awareness of mobile services on getting ready to provide them in the future. A descriptive analytical approach 
was used, and a questionnaire was distributed to the librarariansin three academic libraries. Various 
statistical methods were used to monitor the results, such as frequencies, arithmetic mean, median, standard 
deviation, and others to assess the degree of readiness of librarariansto present mobile services. Some important 
results concerning providing that service are achieved, the most important of which is the lack of influence of 
demographic variables on the readiness of librarariansto provide them, but it was affected by personal 
characteristics. It also found that there is an impact of using  mobile devices and awareness of mobile services 
on willingness to provide them, and that the more dealing with mobile devices and their applications, and the 
greater awareness of mobile services, the greater the readiness to provide them in the future. The study 
recommended the necessity of providing continuous training for librararians on providing mobile services, 
employing younger librarians in the sites providing mobile services in the library, and taking into account 
personal characteristics such as helpful and Innovative. 

 
Key Words: Mobile services- Mobile Library Services- mobile Devices-Smart Libraries -  Mobile 

Libraries . 
 


