
 

  

 131 ( 2022)إبريل  10، ع 4املجلة العلمية للمكتبات والوثائق واملعلومات؛ مج  

 

 معوقات تطبيق تقنية المنارة في المكتبات الجامعية المصرية 

 

 

 وحيد عيسى موسى د.  

 قسم علوم املعلومات   - أستاذ مساعد  

 ( مص )   جامعة بني سويف   – كلية اآلداب  

  wahidsaad@yahoo.com 

 2020  أكتوبر   14تاريخ القبول:     2020أغسطس      26تاريخ االستالم:    

 مستخلص 
 إرشادية   تسويقية  كأداة  –يف املكتبات اجلامعية املرصية  بنامذجها األربعة  يعني البحث بالوقوف عىل معوقات استخدام تقنية املنارة  

وعني   ، ولتحقيق هذا اهلدف فقد استند البحث إيل املنهج الوصفي التحلييل  ،لتوظيف التقنية هبذه املكتبات  مقرتح  تصور   طرح   مع   -

مع الدراسة التحليلية املقارنة بني نامذج تقنية    ،ارة من حيث: املاهية، وآلية العمل، ومزاياها العامة، وتطبيقاهتا يف املكتباتبتناول تقنية املن

كام   ،(Tecno-World)، وجيو بيكون (Radius Networks)املنارة بدراسة نامذج: أي بيكون )أبل( وأيدستون )جوجل(، وألت بيكون 

وقد مهد ما سبق لطرح مراحل مقرتحة لتنفيذ تقنيات املنارة    ،تطبيقها يف املكتبات اجلامعية املرصية قيد البحثالوقوف عىل معوقات    تم

 باملكتبات اجلامعية املرصية، عرب طرح ثالثة مراحل هي: التخطيط، والتنفيذ، وفحص ومراجعة النتائج، ختللها عالج معوقات التطبيق. 

 يكون؛ أيدستون؛ جيو بيكون؛ ألت بيكون؛ املكتبات اجلامعية املرصية. ملنارة؛ أي ب: االكلامت املفتاحية

 : املقدمة املنهجية
عىل احلياة اليومية؛ فقد ظهرت   -بشكل كبري    -ينمو قطاع  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بشكل رسيع ومتالحق، مما أثر  

تقنيات   القابلة لالرتداء، إضافة إىل  الذكية  املعزز، واألجهزة  العامل االفرتايض، والواقع  تكنولوجيات جديدة مثل:  يف اآلونة األخرية 

من خالل إرسال خريطة املكان الذي  البلوتوث ذات االجتاه الواحد،عىل مبدأ إرسال إشارات السلكية عرب تقنية    املنارة، التي تعتمد 

املحمول بمجرد دخوله   املستخدم إىل هاتفه، أو جهازه  فيه  به كاملواقع  يتواجد  املحيطة  املنطقة  قادًرا عىل استطالع  إليه، حيث يكون 

 التجارية ومواقع اخلدمات.

ورغم تصميم التقنية خلدمة األنشطة التجارية هبدف التسويق واإلعالن باألساس، إال أهنا دخلت إىل املجال اخلدمي مؤخًرا،  

ؤسسات املعلومات واملكتبات الغربية هلا، عرب إرساهلا لإلشعارات تلقائيًا ومنه إىل جمال املعلومات واملكتبات، من خالل تبني عدد من م

 إىل املستفيدين منها، هبدف تسويقها لذاهتا، أو إشعارهم بتفاصيل حساباهتم.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB
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 : أهمية البحث 1/  0
املكت املختلفة يف  بنامذجها  تقنية املنارة  تطبيق  البحث بشكل مبارش من خالل قياسه ملعوقات  بات اجلامعية املرصية،  تربز أمهية 

العربية   األبحاث  بواكري  من  يعد  ثم  ومن  املرصية،  اجلامعية  باملكتبات  املنارة  تقنية  وتنفيذ  إلنشاء  أسس  الستنباط  لتخطيطه  إصافة 

 املتخصصة يف هذا املوضوع. 

سته وتأصيله، وأكدت عىل هذه  بأمهية البحث يف هذا املوضوع، الذي دعت احلاجة إىل درا  ةقناعالوقد زاد العامالن السابقان من  

 األمهية الدعائم  اآلتية: 

تزايد أمهية هذه التقنية بشكل كبري يف ظل اجلوائح واألوبئة التي جتتاح العامل، وبات من األمهية بمكان اختاذ التدابري الالزمة،    -

 جتامعي.لتقليل االحتكاك املبارش بني البرش، وتعد التقنية نموذجا مثاليًا لتنقيد التباعد اال

التقنية باتساع نطاق جماالت استخدامها، وسعة ختزينها، وكذا رسعة نقلها للمعلومات، مع انخفاض تكلفة توظيفها،    - متيز 

 وسهولة تنفيذها. 

 Library)املكتبات الغربية املتعددة التي تتيح التقنية، وجنت عدًدا من ثامرها، ومن بينها مكتبات: والية املسيسبي اجلامعية    -

of Mississippi State University) وجورجيا اجلامعية ،(University of Georgia Libraries)   وجامعة هوالند بالواليات املتحدة ،

(University of Howland Library)  وجامعة سمرست بوالية نيوجريس األمريكية ،(University of Somerset Library in New 

Jersey).  وجامعة هامبتون ،(University of Hampton Library)  ومكتبة ،(The Half Hollow Hills Community Library)    

-Mattituck) ، ومكتبة  (Long Island’s Jericho Public Library; JPL)بوالية نيويورك، وأرحيا العامة بوالية نيويورك األمريكية  

Laurel Library; MLL)   .بوالية نيويورك األمريكية 

  (MLB)املؤسسات العمالقة التي تبنت التقنية عىل الصعيد الدويل، لعل من أمهها : مؤسسة حافالت لندن املركزية، ومؤسسة    -

ات: ، وسلسلة مطاعم ماكدونالدز، ومؤسس(Estimote)، و    (Nike)للدفع اإللكرتوين، ورشكتا:      (Pay pal)الرياضية، ورشكات:  

، بام يعني انتشارها قريبًا يف  4.3 ندرويدأكام قامت رشكة جوجل بدعم املنارة يف اإلصدار اجلديد من    ،أمازون، وفورد، وتيوتا، وبورش 

 مجيع األجهزة احلديثة.

، الذي يمثل احلدث األبرز يف عامل (Gitex Shopper)وطبًقا ملعرض جيتكس شوبر   -بلغت املنارة من األمهية أن أضحت    -

 .2020توجهات تقنية رئيسة حتى عام   10بني متثل واحدة من   -اإللكرتونيات والتقنيات االستهالكية عىل مدى العقدين األخريين 

 : مشكلة البحث 2/  0
رغم احلاجة املاسة للمكتبات اجلامعية املرصية )بل واملكتبات بشكل عام( لتسويق ذاهتا جمتمعيًا، ووجود عدد من هذه املبادرات،  

ومن ثم  بات لزاًما    -ملثل هذه املبادرات    خاصة يف ظل جتاهل البعض وب  –إال أن كثرًيا من سبل التسويق مل يعد يفي وحده بالغرض  

البحث عن وسيلة مبتكرة، تساعد يف حتقيق هذا اهلدف، ولعل واحدة من أهم هذه الوسائل يتمثل يف تقنية املنارة، بنامذجها املختلفة،  

نه تبني عرب الدراسة االستطالعية يف  لكبرية للتقنية إال أاورغم املزايا    ،خاصة يف ظل بساطة متطلباهتا عىل املستويني املادي والتقنيوب

توصل هلذه النتيجة عرب عمل استفسار من خالل مراكز املساعدة  تم البداية البحث أن التقنية ال تطبق يف املكتبات اجلامعية املرصية، وقد  

http://www.libs.uga.edu/
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=iphone&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR11.TRC1.A0.Xandroid&_nkw=android&_sacat=0&rmvSB=true
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=iphone&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR11.TRC1.A0.Xandroid&_nkw=android&_sacat=0&rmvSB=true
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=iphone&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR11.TRC1.A0.Xandroid&_nkw=android&_sacat=0&rmvSB=true
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World -Tecno  مواقع عدد كبري  ، وبشكل واقعي من خالل الدخول عىل

 معوقات التطبيق. من املكتبات اجلامعية املرصية، وكذلك التواصل معها عرب الربيد اإللكرتوين، بام يشري لوجود عدد من

؟ وما    اجلامعية املرصيةما مشكالت تطبيق تقنية املنارة يف املكتبات  "ومن ثم يمكن بلورة مشكلة البحث يف السؤالني التاليني:  

 " ؟سس لتنفيذ تقنية املنارة هبذه املكتباتإمكانية طرح أ

 : هدف البحث  3/  0
 يستهدف البحث حتقيق ما يأيت: 

 . الوقوف عىل معوقات تطبيق تقنية املنارة باملكتبات اجلامعية املرصية.1

معوقات   -د من  أو احل  – عىل  . طرح أسس مقرتحة لتنفيذ تقنية املنارة باملكتبات اجلامعية املرصية، يتخلله طرح سبل القضاء  2

 التطبيق.

 : البحث تتساؤًل 4/  0
 يسعى البحث لإلجابة عىل تساؤلني حمددين، مها : 

 ا. ما معوقات تطبيق تقنية املنارة باملكتبات اجلامعية املرصية ؟

 ؟ اجلامعية املرصيةما مدى إمكانية طرح أسس لتنفيذ تقنية املنارة باملكتبات ب.

 : مصطلحات البحث 5/  0
آثر البحث إبراز االصطالحات اجلديدة فقط، دون املصطلحات البسيطة، أو التي أضحت معروفة للكافة بسبب كثرة تداوهلا،  

 أهم املصطلحات: منو

املعلومات وامللفات بأشكاهلا املختلفة، إىل اهلواتف الذكية واألجهزة اللوحية، اعتامًدا عىل تقنية البلوتوث  آلية لبث تقنية املنارة : 

 .  منخفض الطاقة

( BLEالالسلكية منخفضة الطاقة )  Bluetoothإحدى التطبيقات التقنية املعتمدة عىل تكنولوجيا الـ    "منارة أيدستون جوجل:

لتقديم   خمتلفة  طريقة  أجهزة  إلنشاء  إىل  املوقع  عرب  اإلرسال  عىل  تعتمد  وخدمات   (iOS)وأجهزة    (iPhone)معلومات 

  (Ranger, Steve, 2018)"األخرى

 

 https://support.google.com/?ctx=gcp)موقع مركز مساعدة جوجل هو: ) 51

 g(https://support.apple.com/en-eg)موقع مركز مساعدة أبل هو:  52

 networks.com/) (https://support.radiusهو:  Radius Networksموقع مركز الدعم برشكة: 53

 (/https://support.Tecno-World.com) هو:  Tecno-Worldموقع مركز الدعم برشكة:  54

https://www.zdnet.com/meet-the-team/uk/steve-ranger/
file:///C:/Users/tiger/Downloads/(https:/support.apple.com/en-eg)g
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تسمح بالتعرف عيل أماكن أجهزة أيفون أو هاتف أندرويد جديد داخل الفضاء املوجود به بقطر يتجاوز   تقنية  "منارة أي بيكون:

 "(Apple Inc ., Feb., 2018)وبدقة عالية قد ال تتجاوز بضع سنتميرتات.   البلوتوث مرًتا، وذلك عرب استخدام تقنية 70الـ  

 :البحث، وأدواته منهج 6/  0
للوصول لألهداف املرجوة، اعتامًدا عىل أداة االستبيان؛ الذي    )أسلوب املسح امليداين(اعتمد البحث املنهج الوصفي التحلييل

اإللكرتوين الربيد  عرب  املرصية،  اجلامعية  املكتبات  عىل  طرحه  املبسط    وأوثر  ،توفر  والتعريف  والرتكيز،  الشمول  مع  فيه،  االختصار 

ومن    - مع عدم التواجد الفيزيقي للباحث    – صطلحات الفنية لضامن اإلجابة عليه، بيرس وسهولة، دون تضجر من العينة املبحوثة  بامل

 ( 1عبارات، وضعت يف قسمني: )ملحق رقم   9من هذا املنطلق طرح االستبيان يف  ،ثم حتقيق أكرب قدر من الفائدة

 وشمل عبارتني احتوهتا النقاط اآلتية:  ،كانت منفذة للمنارة، أو غري منفذة هلا أ: وخصص جلميع املكتبات، سواء اجلزء األول

 تقنيات املعلومات املتاحة. -

 تطبيق تقنية املنارة باملكتبة من عدمه.  -

 احتوهتا النقاط اآلتية : وشمل سبع عبارات ،: وخصص للمكتبات غري املنفذة لتقنية املنارةاجلزء الثاين 

 ة لتقنية املنارة.أسباب عدم إتاحة املكتب -

 معلومات املكتبة عن تقنية املنارة.  -

 مدى رغبة املكتبة يف استخدام تقنية املنارة. -

 املوضوعات التي تفضل استخدام تقنية املنارة فيها. -

 :صدق االستبيان وثباته

 : أواًل: صدق االستبيان 

عرضه  صدق  من  للتحقق العرب  االستبيان،تم  األكاديميني  املحكمني  من  عدد  واملكتبات    عىل  املعلومات  جمال  يف  العاملني 

صياغة   إعادة  البحث،وقد تم   ألغراض  العبارات  مةءمال  ناحية  واملضمون،ومن  الصياغة  حيث  حوله، من  (،إلبداء رأهيم2)ملحق رقم  

 النهائية، بعد إجراء املالحظات اخلاصة به. صورته يف االستبيان،حتى أضحى

 : ثانًيا: ثبات االستبيان 

الثبات ملختلف عباراته، باستخدام معامل كرونباخ ألفا   ، من     (Cronbach's Alpha)تم اختبار االستبيان، وحساب معامل 

للعلوم االجتامعية   التي سيتم اخلروج هبا    (SPSS)خالل احلزمة اإلحصائية  النتائج  تعميم  وقد حصلت    ،للتحقق من مدى إمكانية 

 هذه نسبة مقبولة إحصائيًا.، و0.839العبارات جمتمعة عىل نسبة

النتائج تعميم  إليها يف  االطمئنان  يمكن  السابقة  النسبة  العبارات عىل  التي سيخرج هبا   :أي  ،وبحصول  النتائج  تعميم  يمكن 

 بالعينة املبحوثة.  –فقط  –البحث عىل كافة املكتبات اجلامعية املرصية، وعدم االكتفاء 

 

http://aitmag.ahram.org.eg/Search/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9.aspx
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 : حدود البحث 7/  0
 :الحدود الموضوعيةأوًلا: 

تم تناول تقنية املنارة ، من حيث: املاهية، وآلية العمل، ومزاياها العامة، وتطبيقاهتا يف املكتبات، ونامذج منها بتناول نامذج: أي 

لطرح    وقد مهد ما سبق  ،كام تم دراسة معوقات تطبيقها يف املكتبات اجلامعية املرصية  ، بيكون، وأيدستون، وجيو بيكون، وألت بيكون

مراحل هي: التخطيط، والتنفيذ، وفحص ومراجعة النتائج،    ةأسس مقرتحة لتنفيذ تقنية املنارة باملكتبات اجلامعية املرصية، عرب طرح ثالث

 وختللها طرح حلول هلذه املعوقات . 

 : ثانًيا: الحدود الجغرافية

 غرايف جلمهورية مرص العربية. تم تطبيق البحث عىل عينة من املكتبات اجلامعية الواقعة يف اإلطار اجل

 :ثالًثا: الحدود الزمنية

 .2020تم تطبيق البحث خالل الفرتة من شهر يوليو إىل شهر أغسطس 

 : جمتمع البحث وعينته  8/  0
بتقييم ويبوميرتكس   املصنفة  البحث عىل مكتبات اجلامعات املرصية  املكتبات اجلامعية املرصية، ونفذ  الدراسة يف  حتدد جمتمع 

مؤسسة تعليم عاٍل، طبًقا لتصنيف التقييم   70، الذي يشمل   (Webometrics Ranking of World Universities) ملي للجامعاتالعا 

مكتبة    70وقد طبق البحث عىل مجيع مكتبات اجلامعات املستقاة من التقييم البالغ عددها    ،، كأحدث تصنيفاته2020الصادر يف يوليو  

مكتبة، نتيجة لعدم اكتامل إجابات بعض االستبيانات، أو لعدم تلقي الرد من عدد من املكتبات، )مع    25إىل  أبًضا، إال أن العدد انخفض  

 مرات لعدم تلقي الرد من املرة األوىل( . 9مالحظة أن الباحث راسل بعض املكتبات نحو 

 كتبات اجلامعية العربية من خالله: وفيام يأيت أسباب اختيار تقييم ويبوميرتكس العاملي للجامعات، والذي  تم اختيار امل

العامل، اعتامًدا عىل حمتوى مواقعها اإللكرتونية، ويشكل حمتوى املكتبات   -أ التعليم العايل يف  التقييم أفضل مؤسسات  يصنف 

 ويعتمد التقييم عىل أربع مؤرشات، هي:  ،اجلامعية بال شك ثقاًل كبرًيا يف هذا اإلطار

 %.  20للجامعة: ويقيم املؤرش بنسبة . حجم صفحات املوقع التابع 1

ويقيم   ،. امللفات الغنية: وتعتمد عىل عدد امللفات اإللكرتونية بأنواعها املختلفة، والتابعة ملوقع اجلامعة عىل حمركات البحث2

 %.  15املؤرش بنسبة 

العلمية يف3 املادة  البحث عن  فيها  ويتم  والتقارير،   Google Scholars .علامء جوجل:  واملستخلصات،  الرسائل  ، ويشمل: 

العلمية املختلفة، وكذلك الصور واألفالم وغريها   من املواد اإللكرتونية الداخلة يف نطاق موقع  واألبحاث املحكمة يف املوضوعات 

 .%15ويقيم املؤرش بنسبة  ،اجلامعة

التشعبية . الروابط والظهور: وهي4 الزائر إىل   الروابط  ،  حمركات البحثموقع املؤسسة عىل اإلنرتنت، وذلك عرب  التي تقود 

 (World Web of Universities, 2019) .% 50ويقيم املؤرش بنسبة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%84_%D8%B3%D9%83%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7_%D8%AA%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%83_%D8%A8%D8%AD%D8%AB
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عن إسبانيا ويصدر يف   ،ألف مؤسسة  28ة عىل مستوى العامل؛ حيث يضم نحو  يعد أكرب منظومة لتقييم املؤسسات التعليمي  -ب

العلمي   للبحث  العايل  املجلس   World).  (The Spanish National Research Council; CSIC)مؤسسة علمية عاملية عريقة هي 

Web of Universities, 2019) 

نرش املقاالت العلمية    حتدد هدف التقييم يف حتسني وجود مؤسسات التعليم العايل والبحث العلمي عىل اإلنرتنت، وتشجيع  -جـ

 Open access  . (World Web of Universities, 2019)املحكمة بطريقة الولوج املفتوح 

اجلامعية املكتبات  عىل  االختيار  وقع  حيث  وقد  اجلامعية  ؛  املكتبات  استخدام أتعد  يف  املكتبات  أنواع  من  غريها  من  سبق 

عاجلة اآللية للمعلومات، هبدف مساندة التعليم والبحث العلمي يف اجلامعة التي  التكنولوجيات احلديثة، وخدمات البحث اآللية، وامل

أهنا أول من أدخل تقنية  بيكتب هلا السبق،  أن    إمكانيةتستمد هذه املكتبات كفاءهتا من  متثل اهلرم العلمي يف املجتمع، ومنارة البحث، كام  

، و تقنية اإلنسان RFIDدخال العديد من التقنيات األخرى إليه كاستقدامها لتقنية  املنارة إىل عامل املعلومات واملكتبات، كام حيسب هلا إ

وتقف املكتبات اجلامعية يف هذا العرص الرقمي أمام مطالب متغرية، ووظائف جديدة،    ، اآليل، والبث اإللكرتوين، وتقنية اهلولوجرايف

وتتوفر عىل االستخدام الكثيف للوسائل اإللكرتونية واملعلومات الرقمية، يف ظل ما حتياه من منافسة كبرية مع غريها من املؤسسات 

 . 2015ية الغربية منذ عام الثقافية، ونتيجة هلذا نشطت تقنية املنارة يف املكتبات اجلامع

وقد وقع االختيار عىل تقنية املنارة، دون غريها من التقنيات واخلدمات التي يمكن أن تتاح باملكتبات لدراسة معوقات تطبيقها  

 باملكتبات اجلامعة املرصية لألسباب اآلتية:

 ًعا ما. أ. متتع التقنية بدرجة عالية من األمان، رغم قطر املساحة املغطاة الكبري نو

 خاصة تقنية االتصال قريب املدى.وبب. متتع التقنية ببساطة متطلباهتا املادية إىل حد كبري، مقارنة ببعض التقنيات املشاهبة، 

 . جـ. امتياز التقنية بإحداثيات عالية الدقة

 د. معظم النامذج متوافقة مع منصات التشغيل املحمولة األخرى.

 املصدر، قابلة للتطوير عرب اآلخرين. هـ. معظم النامذج مفتوحة 

 إمكانية الوصول إىل مستوى دقة أكرب. ذلك إال أن امليزة النوعية ل -مقارنة بالواي فاي  -و. رغم صغر نطاق تغطية البلوتوث 

 منها معظم األجهزة(.  وهي التقنية التي ال ختُل  (Bluetooth)ز. اإلتاحة؛ تعتمد املنارة عىل تقنية الـ 

 .ح. ارتفاع حجم البيانات القابلة للنقل

يف بني اجلهازين، بخالف تقنية الباركود  ط. عدم حاجة التقنية لالقرتان الكامل بني األجهزة، بل يتم  االكتفاء بمجرد التعر

 مثاًل. 

 ي. سهولة التعامل معها؛ فاملستفيد بإمكانه استقبال امللفات بشكل آين أوتوماتيكي فور إتاحتها، وفق رشوط حمددة.

 ك. إمكانية إرسال املعلومات + ملفات مرفقة.

 ل. القدرة عىل حتديث املعلومات بشكل حلظي، ويف الوقت احلقيقي.

يمكن للمستفيد االستمتاع بالتقنية أو متابعتها يف أي وقت يريد، وأن يتوقف عن هذا وقتام يريد، ليكملها وقتام يريد، وأن  م.  

 يتوقف عن استقباهلا كلية وقتام يريد، وبإمكانه التقدم إىل النقاط التي تعجبه، تارًكا تلك التي ال تعجبه، بجودة عالية.

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://en.wikipedia.org/wiki/Spanish_National_Research_Council
https://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss?url=search-alias%3Dautomotive&field-keywords=bluetooth
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 ري املرغوبة. ن. إمكانية جتاهل اإلعالنات غ

 س. متتعها باملجانية يف معظمها. 

 وكذا ال تستغرق وقتًا طوياًل.  ،ع. حتتاج ملساحة ختزين صغرية

الـ التعامل عرب أجهزة  املنارة عىل  التقنية  تعتمد  الطاقة،   (Beacons) ف.  بالبلوتوث منخفض استهالك  تعمل  ، وهي أجهزة 

 وبالتايل تستهلك كمية ضئيلة من الطاقة.

 بل تتعدى هذا الستغالل تقنية الواي فاي أيًضا.  ؛ فقط  البلوتوث تقنيةتكتف تقنية املنارة باالعتامد عىل استغالل ص. ال 

البطارية، ومستويات املستشعر، ق. تتوافر بأجهزة املنارة ميزة إعطاء تقارير متكاملة عن مكوناهتا، لعل من أشهرها مستوى طاقة  

 واإلحداثيات اجلغرافية.

 ها، وتوظيفها باملكتبات عينة البحث.قومن ثم فقد تم اختيار تقنية املنارة لقياس واقع تطبي

 : النتاج الفني ألدب املوضوع 9/  0
  املوضوع، ولكن   عاجلت  التي  بيةاألجن  الدراسات  من  عدد  وجود،  العاملية  املعلومات  قواعد  يف  الفكري  اإلنتاج  أدبيات  أفرزبحث

ويمكن تناول بعض    .موضوع البحث  ختدم  جماهلا   يف   رائدة  عربية  أكاديمية  جتاربإىل   -البحث  حتريرهذا  تاريخ  حتى – الوصول  يتم   مل

 هذه الدراسات واألبحاث التطبيقية فيام يأيت: 

سعت    ،املستفيدين يف مكتبة كلية التمريض بجامعة املنوفيةيف دراسة الدكتوراه اخلاصة بأسامء اجلندي التي طبقتها عىل جمتمع  

 الدراسة إيل حتقيق عدد من األهداف من بينها:

 . التعرف عيل مدي احتياج جُمتمع املُستفيدين حمل الدراسة إيل دمج تكنولوجيا اآليبيكون يف املكتبات.1

 يف املكتبة حمل الدراسة.   . قياس تأثري تلك التقنيات )اهلاتف الذكي واآليبيكون( عيل العمل2

 . تقييم مدي رضا املُستفيدين بمجتمع الدراسة عن جودة التطبيق وخدماته.3

 . رصد ُمعوقات إتاحة التطبيق أمام املُستفيدين.4

 . تقويم اخلدمة وفًقا لآلراء واالحتياجات الفعلية للُمستفيدين. 5

 :  وقد توصلت الدراسة لعدد من النتائج. من بينها 

 .الذكي تطبيقها   واستخدام بيكون اآلي تكنولوجيا   ملعرفة الدراسة بمجتمع للُمستفيدين إجيايب اجتاه وجود  .1

، مما ُيشري إىل رضاهم عام ُيقدمه التطبيق  4.56. ارتفاع رضا املُستفيدين عن التطبيق بشكل عام قد بلغ ُمتوسًطا ُمرجًحا ِمقداره  2

 من خدمات.

حتياجات املُستفيدين ا ضافة املزيد من اخلدمات لتلبية  إلدي املُستفيدين، ولكن ينقصه    هبسهولة استخدامه وُألفت. امتاز التطبيق  3

   تاحة النص الكامل لألوعية عرب التطبيق.إي املكتبات، وُوِجَد ميل من قبلهم نحو يوأخصائ

 لتطبيق منارة املكتبة الذكية.  . مثل طالب املرحلة اجلامعية األويل أكثر فئات املُستفيدين استخداًما 4

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB
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ورغم االتساق بني دراسة الباحث احلالية ودراسة أسامء اجلندي يف دراسة تقنية املنارة، إال أن البحث احلايل توفر عىل دراسة  

املجتم لتطبيقها هبذا  التخطيط  ثم  املرصية،  املكتبات اجلامعية  بالتطبيق عىل عينة من  بنامذجها األربعة  التقنية  الذي واقع  الوقت  ع، يف 

 استهدفت فيه دراسة أسامء قياس تأثري أحد نامذج التقنية )وهو أي بيكون( عىل مكتبة واحدة فقط وهي مكتبة كلية متريض املنوفية. 

كإحدى أبرز الرشكات املنتجة للمنارات عىل املستوى    –(Capira Technologies)  وهبدف التسويق للمنارة، أبرزت مؤسسة  

 ئد تطبيق منارة أيدستون جوجل يف جمال املكتبات، والتي منها:فوا –الدويل 

 اإلمداد باإلشعارات لألحداث القادمة. -

 اإلمداد بمحتوى كل قطاع يمر به املستفيد داخل املكتبة. -

 قدًما. 250املساحة التي تغطيها املنارة، والتي يصل قطرها إىل  -

 ة، أو تلك التي يمكنهم احلصول عليها، والتي قاموا بحجزها مسبًقا. تذكري املستفيدين بأوعية املعلومات املستحق -

 القيام بدور العاملني يف إرسال اإلشعارات، ومن ثم يمكنها أن تسد العجز يف أعدادهم.  -

 EILEEN)إمكانية تلقي إشعارات من املؤسسات التجارية واخلدمية املجاورة للمكتبة، والتي تقع يف نطاق تغطية املنارة.    -

MCNULTY, 5Jan., 2018)Y 

وتتسق هذه الدراسة ودراسة املؤسسة يف دراسة تقنية املنارة، غري أن دراسة املؤسسة انصبت عىل اجلانب النظري، عرب إبراز مزايا 

دراسة    -بصورة أساسية    –يف الوقت الذي استهدفت فيه الدراسة احلالية    أحد النامذج فقط، وهو أيدستون جوجل، بغية التسويق هلا،

 واقع التقنية بنامذجها األربعة بالتطبيق عىل عينة من املكتبات اجلامعية املرصية، ثم التخطيط لتطبيقها. 

أبرز   فلوريدا األمريكية،  بوالية  العامة،  الوقوف عىل جتربة مكتبة أورالندو  املنارة    (Chris Zabaleta)وهبدف  تطبيقات  واقع 

منارة انترشت داخل املكتبة، مع نرش ثالث منارات يف خمتلف فروع املكتبة، واستهدفت املكتبة عربها تقديم    12باملكتبة، التي أتاحت  

أهم املحتويات  ومتثلت    ،الربامج الرتفيهية بصورة أساسية، حماولة منها الستهداف مجهور املسارح واملتاحف، وخمتلف املؤسسات الثقافية

 ,Zabaleta, Chris) الرتفيهية يف مقاطع املوسيقى، وبرامج املطبخ، املقدمة عرب الطهاة املحليني، من خالل تقديمهم للوجبات الرتاثية.

13 Jan., 2018) 

الرتكيز عىل جتربة مكتبة واحدة هي أورالندو العامة يف تنفيذها لتقنية    Chris Zabaletaويف الوقت الذي استهدفت فيه دراسة

استهدفت الدراسة احلالية الوقوف عىل واقع التقنية بنامذجها األربعة بالتطبيق عىل عينة من املكتبات اجلامعية املرصية، أي بيكون فقط، 

 ثم التخطيط لتطبيقها. 

ماهية املنارة، ودواعي استخدامها، وآلية عملها، مع   (Carli Spina) ستعرض الباحثا  "التزم املنارة":بـ  ويف دراسته املعنونة

 الرتكيز عىل املخاوف التي يمكن أن جتابه تطبيق املنارة، والتي تتمثل يف: 

مسار   عىل  احلصول  يمكن  أنه  إال  أساسية،  بصورة  البيانات  بإرسال  تقوم  املنارة  أن  رغم  املستفيدين؛  خصوصية  انتهاك  أ. 

علومات عرب القراصنة، والسطو عىل بعض البيانات غري املرصح هبا، ويمكن تفادي هذا االخرتاق عرب حتديد املكتبة للبيانات املطلوبة  امل

 من املستفيدين عىل وجه الدقة، مع إتاحة الفرصة هلم الستخدام املنارة يف الوقت األنسب هلم. 

http://dataconomy.com/author/eileen-mcnulty/
http://dataconomy.com/author/eileen-mcnulty/
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من املكتبة  شبكة  اخرتاق  إمكانية  عرب  القرصنة؛  غري    ب.  االستخدام  بشبكة  القانونيخالل  املتصلة  للمكتبة  املعلوماتية  للبنية 

؛ حيث يقوم املخرتق باستخدام الشبكة باإلضافة إىل بعض الربامج املعدة خصيًصا هلذا الغرض للعبث بالبيانات املتاحة عرب  اإلنرتنت

 (Spina, Carli, 2018)املكتبة. 

أن تتسبب يف تطبيقها،    التنبيه ألمهية تقنية املنارة، والتنبيه للمخاوف التي يمكن   Spinaويف الوقت الذي استهدفت فيه دراسة  

وذلك عرب نموذج واحد فقط هو: أي بيكون، استهدفت الدراسة احلالية الوقوف عىل واقع التقنية بنامذجها األربعة بالتطبيق عىل عينة  

 من املكتبات اجلامعية املرصية، ثم التخطيط لتطبيقها. 

واقع تطبيقات املنارة    n(.Jordan, E)، تناول الباحث  ": دراسة حالةتطبيقات املنارة يف مكتبة سابا اليابانية  ":  بـ  ويف بحثه املعنون

ضخاًم إىل حد كبري، مع  منارة يف طابقي املكتبة، والذي يعد رقاًم  131بمكتبة سابا اليابانية التي أبرزت واقع التطبيقات التي وصلت إىل 

 ن تطبيق املنارة باملكتبة أدى إىل النتائج اآلتية:ألوتوصلت الدراسة   ،تركيز واضح عىل وضع عدد منها يف مداخل املكتبة

 زيادة ملحوظة يف أعداد املستفيدين. -

 خاصة فيام يتعلق بالندوات الثقافية.وب كثافة يف حضور أنشطة املكتبة،  -

 Jordan E.,29 Jan., 2018بة املطروحة عرب احللقات، مع الرتكيز عىل عروض الكتب.)تنوع أنشطة املكت -

يقها، إال أن الدراسة احلالية يف االهتامم بتقنية املنارة وطرح املراحل التنفيذية لتطب  Babuورغم اتفاق الدراسة احلالية، ودراسة

 استهدفت الوقوف عىل واقع التقنية بنامذجها األربعة بالتطبيق عىل عينة من املكتبات اجلامعية املرصية، ثم التخطيط لتطبيقها. 

أبرزت   للمنارة،  تنفيذية  استهدفت طرح خطوات  التي  دراستها  لتنفي   Babu)(Pavithraويف  مبسًطا  نصيًا  افرتاضيًا  ذ  نموذًجا 

 ومتثلت اخلطوات اخلمس فيام يأيت: ،التقنية بإحدى املكتبات من خالل تناول أنشطة املكتبة وإشعاراهتا 

 اخلطوة األوىل: اختاذ قرار بتطبيق املنارات.

 اخلطوة الثانية: إنشاء البطاقات )التي تتضمن اإلشعارات(. 

 اإلشعارات(. : إضافة القواعد )توقيتات، وأماكن إرسال 3اخلطوة 

 : إنشاء سامت خمصصة )حتديد اجلمهور املستهدف(. 4اخلطوة 

   (Babu, Pavithra, 4 Feb., 2016): التنفيذ الفعيل.   5اخلطوة 

يف االهتامم بتقنية املنارة وطرح املراحل التنفيذية لتطبيقها، إال أن الدراسة احلالية   Babuورغم اتفاق الدراسة احلالية، ودراسة

 لوقوف عىل واقع التقنية بنامذجها األربعة بالتطبيق عىل عينة من املكتبات اجلامعية املرصية، ثم التخطيط لتطبيقها. استهدفت ا

البحث  إليها يف  استند  التي  املعلومات ومصداقيتها  التأكيد عىل صحة مصادر  السابق يف  الفكري  النتاج  البحث من  أفاد  وقد 

هدفت الوقوف عىل معوقات تطبيق منارة أيدستون جوجل يف املكتبات است  سابقة  دراسة  وجود  عدم إىل  –  مبدئياُ   – احلايل، وقد توصل  

 اجلامعية العربية، وهو موضوع البحث احلايل. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
http://www.ibeacontrends.com/author/jordan-frank/
http://www.ibeacontrends.com/author/jordan-frank/
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 : . اإلطار النظري1
تقنيات إحدى  املنارة  تقنية  األشياءإ تعد  استغالل  نرتنت  عىل  وتعتمد  أساسية،  بصورة  اإللكرتوين،  التسويق  تستهدف  التي   ،

الرابع(،البلوتوثاملوجودة يف   (Bluetooth Low Energy) منخفض الطاقة البلوتوث تقنية إضافة الستغالل تقنية الواي  )اإلصدار 

 Global  Positioning)نظام التموضع العاملي   بعض احلساسات املوجودة يف  ، باإلضافة إىل (Accelerometer) احلركة  فاي، ومقياس

System; GPS)، .وذلك لتحديد املوقع املستهدف 

بام يعني التقاط هذه اإلشارات بشكل سلبي البلوتوث ذات اجتاه الواحد،وتعتمد فلسفتها عىل إرسال إشارات السلكية عرب تقنية  

ذكي أو جهاز لوحي يف نطاق جهاز اإلرسال، حتتوي عىل موقع املرسل واجتاهه. وقد تم تطبيقها فعليًا يف عدد من املجاالت   عرب هاتف

باألجهزة،   بعد  التحكم عن  التقنية يف  باإلضافة إىل استغالل  التجارة، والتسويق واإلرشاد، والرتويج واإلعالن،  من أمهها جماالت: 

 املحمول. وعمليات الدفع عرب اهلاتف

تقنية تبث البيانات، تعتمد عىل فئة من أجهزة البلوتوث منخفضة الطاقة التي تبث بياناهتا "أهنا :ب ويمكن أن ينظر هلذه التقنية  

 (Pointer, 2018) ."لألجهزة اإللكرتونية املحمولة القريبة

صخري، ترسل إشارات ضوئية حتذيرية للسفن   ويستقى أصل التقنية من املنارة التقليدية، التي عادة ما تكون مشيدة فوق حيد

وإطالق اسم املنارة عىل    ،ملنع تصادمها وحتطمها عىل الصخور، ويمكن أن تكون نقطة دالة، ومرشًدا هلذه السفن عرب البحار الواسعة

  ، ن الفنار ترشد السفن إىل موقعها ألن اإلشارة الضوئية التي تصدر ع  ،هذه التقنية مل يأت مصادفة وإنام عن دراية بتشابه األدوار والوظيفة

 ،أهنا اخرتاع جديدبن تقنيات املنارة يمكن أال ينظر إليها  إبالتايل فوبمعنى املعلومة سوف تنطلق من الفنار لتستقبلها عرشات السفن،  

 . (Bluetooth  Low Energy)وإنام هي إفادة من توظيف لتقنية البلوتوث منخفض الطاقة 

من احلياة اليومية لكثري من املهتمني بعامل األجهزة الذكية والوسائط املتعددة، حتى شهدت نمًوا جتاوز   وقد أضحت التقنية جزءً 

الغرض األول لنشأهتا؛ فقد شقت طريقها يف جمال الدعاية واإلعالن، واألعامل، والتجارة، والسياسة، واالقتصاد، والنرشات اإلخبارية، 

 عليم والتدريب. والرتفيه والتسلية، بل وغزت قطاع الت

 :ماهية تقنية المنارة 1/  1

طبًقا   اختلفت  وإن  العامة،  املبادئ  يف  مجيعها  وتتفق  تعريفاهتا،  تعددت  التي  التقنيات  أحدث  من  واحدة  املنارة  تقنية  متثل 

 لتخصصات أصحاهبا، أو رؤاهم وخلفياهتم العلمية ويمكن تناول عدد منها فيام يأيت: 

تقنية تبث البيانات، تعتمد عىل فئة من أجهزة البلوتوث منخفضة  ":  منطلق بث املعلومات والبيانات بأهنا:تعرف تقنية املنارة من  

 (Pointer, 2018)  "الطاقة التي تبث بياناهتا لألجهزة اإللكرتونية املحمولة القريبة

واستخداماهتا    (Dave Addey)وقد عرف   مكوناهتا،  منطلق  من  :باملنارة  من  "أهنا  اإلشارات جمموعة  تعالج  التي  الربجميات 

 (Addey, Dave, 22 Sep., 2016). "الالسلكية لتعمل كمنارة تقوم بإرشاد املستقبل عن أماكن معينة 

إشارات    "املتخصص يف تقنية املعلومات من منطلق طبيعة اإلشارات وإمكانياهتا؛ فيعرفها بأهنا:  (Pointer)كام عرفها موقع :

البيكون، حتتوي كمية صغرية من البيانات املوجهة يف اجتاه واحد، يمكنها بث البيانات، وال يمكنها قراءة   السلكية مرسلة عرب جهاز

 (Pointer, 2018). "األشياء من اجلهاز، إىل اهلواتف الذكية واألجهزة اللوحية املجاورة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B6%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B6%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B6%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B6%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B6%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B6%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB
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(  BLEالالسلكية منخفضة الطاقة )  (Bluetooth)إحدى التطبيقات التقنية املعتمدة عىل تكنولوجيا الـ    "كام تعرف املنارة بأهنا:

أجهزة   إىل  املوقع  عرب  اإلرسال  عىل  تعتمد  وخدمات  معلومات  لتقديم  خمتلفة  طريقة    "األخرى  (iOS)وأجهزة    (iPhone)إلنشاء 

(Ranger, Steve, 2018)  

التقنية بأهنا :آلية لبث املعلومات وامللفات بأشكاهلا املختلفة، إىل اهلواتف الذكية واألجهزة اللوحية، اعتامًدا عىل   ويمكن تعريف

 تقنية البلوتوث منخفض الطاقة. 

 آلية عمل التقنية  2/  1

  إلرسال   الطاقة،  منخفض  البلوتوث تقنية يعتمد  صغري، السلكي جهاز وهو  البيكون، تعتمد تقنية املنارة يف أدائها عىل جهاز

حواسيب    أو  هواتف  يف  متمثلة  الذكية،  زةاألجه  لتستقبلها   صوتية أو  نصية  رسائل  شكل  عىل  الراديو،  إشارات  عرب  صغرية  بيانات  حزمة

، بالتايل ال حاجة لوجود اتصال   (Bluetooth)حممولة، حينام تكون داخل التغطية، أو يف مدى اإلرسال، وألهنا تعتمد عىل تقنية اإلرسال  

. وبام أن معظم  (Bluetooth)إلمتام العملية؛ إذ يكفي أن يكون املستخدم قد فعل خاصية     (Routers)شبكي أو هوائيات أو راوترات  

فإن معظم هذه األجهزة سوف تكون  (Bluetooth)أجهزة اهلاتف املحمول واحلواسيب تتيح إمكانية اإلرسال واالستقبال من خالل  

يكون مشحوًنا  ما  غالبًا  والذي  البيكون،  الصادرة عن جهاز  الرسائل  أيًضا الستقبال    بعضها   استخدم  وإن ،ببطاريات صغرية مهيأة 

باملكان، مثل    ،للشحن (USB)  الـ منفذ بيانات ذات صلة  املسافة إلرسال  تعتمد عىل قرب  التي  الداخلية  التطبيقات  كام يستخدم يف 

يف   باملنتجاتاستخدامها  خاصة  إضافية  معلومات  أو  اإلعالنات  أو  العروض  التجارية إلرسال  يف    ،املحالت  استخدامه  يمكن  كام 

)كاحلوائط،   والصناعية  والتالل(،  )كاجلبال،  الطبيعية  واحلواجز  الطقس،  بعوامل  احلالة  هذه  يف  سيتأثر  كان  وإن  املفتوحة،  األماكن 

وتعمل العديد من أجهزة البيكون بشكل دائم؛ حيث ال حتتوي عىل زر تشغيل / إيقاف، وإن  (Tilley, Aaron, 2018)والسياجات(.  

 املنارة،   منطقة  إىل  الطاقة  منخفض  البلوتوث تقنية أمكن وقف اجلهاز عن العمل مؤقتًا حلفظ بطاريته، ويف حالة دخول جهاز ذكي يدعم

  .(Townsend, Kevin, 2018). اجلهاز قبل من املرسلة احلزمة عىل التعرف يمكنه اجلهاز فإن

 المزايا العامة للتقنية  3/  1

 تتمتع تقنية املنارة بعدد من املزايا النوعية، يمكن الوقوف عىل بعض منها فيام يأيت:

ن ال يضطرون إىل واملستفيدو  ،أسعارها تقل يوًما تلو اآلخرأ. انخفاض أسعار أجهزة آي بيكون اخلاصة بإطالق املنارة، بل إن  

أجهزة جديدة،   أية  املنترشة مثلألرشاء  األجهزة  تتوافق مع  املنارة  نامذج  و  iPhone  :ن معظم   ،iPad  ،املحمولة األخرى واهلواتف   ،

 (Sherman, Fraser, Media, Demand,2018)لبساطة تقنية البلوتوث التي تعتمدها أجهزة الـ أي بيكون. 

ا جـ. إمكانية استمتاع املستفيد باملنارة، طاملا كان يف احليز املكاين للمؤسسة التي تتبنى املنارة يف الوقت الذي يناسبه، فليس ملزمً 

  باستطاعته أن يوقفها وقتام شاء لتكملتها وقتام شاء، وبإمكانه التقدم إىل النقطةوبمتابعتها يف وقت معني كربامج الراديو أو التليفزيون،  

 (Sherman, Fraser, Media, Demand,2018)التي تعجبه تارًكا النقاط التي ال تعجبه. 

 .Feb., 2018)(Be Intrepid 28 ,د. اتساع قاعدة اإلنتاج واالستهالك، نتيجة لسهولة املنارة املستخدمة.

https://www.zdnet.com/meet-the-team/uk/steve-ranger/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.forbes.com/sites/aarontilley/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB
https://learn.adafruit.com/users/ktownsend
http://intrepid-llc.com/
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التدريب فإهنا تساعد يف التغلب عىل مشكالت التدريب التقليدي وتوسيع فرصه، وتأهيل املتدربني    هـ. عند توظيفها لربامج

بطرق تتالءم مع ظروفهم وخصائصهم الفردية، كام تعد نافذة متجددة لتقديم الربامج التدريبية واألنشطة املختلفة التي تزيد من فرص  

فر من  تزيد  كام  للمتدربني،  والتقني  املهني  التدريب.  النمو  ملحتوى  املستمر  بالتطوير  وتسمح  واملتدرب  املدرب  بني  التفاعل  ص 

(Macinstruct, 2 Aug.,2018 ) 

هلا. مستقاًل  مادًيا  مقاباًل  يدفع  فاملستفيد ال  املنارة،  تقنية  املقدمة من خالل  املواد  املبدأ عىل  يغلب هذا  املجانية؛ حيث  مبدأ    و. 

(Learning Times,2018  ) 

 .  (Macinstruct, 2 Aug., 2018)ابط ملصادر خارجية ملن حيتاج مزيًدا من املعلومات حول موضوعات املنارة ز. إتاحة رو

املسموعة. واملواد  الفيديو،  مواد  إلمكانيات  اجليد  واالستغالل  اخلربات،  تبادل   ,Sherman, Fraser, Media) ح. 

Demand,2018) 

 : التطبيقات في المكتبات 4/  1

 ة املنارة بنامذجها املختلفة حاليًا يف العديد من أنشطة املكتبات، وفيام يأيت نامذج منها: يتم توظيف تقني

: يمكن للعاملني باملكتبة تتبع املستفيد يف مجيع أنحاء املكتبة واألماكن التي يقوم بزيارهتا واملدة التي يقضيها   (Tracking) التتبع أ.

 (Lee, David King, 2018) داخل املكتبة .

: حيث تنبه املستفيد بإرسال إشعارات عن مصادر املعلومات التي جاء موعد ردها  (Circulation service) خدمة اإلعارة .ب

وأي املحجوزة  والكتب  التجديد  تواريخ  وكذلك  الرجوع،  ومواعيد  الكتب.   ةللمكتبة  بإعارة  صلة  ذات  أخرى  بيانات 

(LBRARYLINGOBLOG, 2018)G 

: ويكون هذا عرب إرسال إشعارات تتضمن دمج خريطة موقع املستفيد املحدد عىل  (Navigation support)جـ. دعم املالحة  

 .املكتبة، مما ييرس عملية بحثه عن مناطق خمتلفة عىل اخلريطة، واالنتقال إىل مواقع حمددةخريطة 

: عرب مساعدة الطالب يف البحث عن غرف الدراسة الشاغرة، وكذلك (Booking of study rooms)د. حجز غرف الدراسة  

 .املساعدة يف حجز الغرفة

شعارات حول األحداث املختلفة التي تقام داخل املكتبة إما عند املدخل، أو  : إرسال إ(Event updates) .متابعة األحداث   هـ.

 (IBRARYLINGOBLOG, 2018) .(وغريها الكافيرتيا، أو لوحة اإلعالنات  :يف مواقع حمددة أخرى داخل املكتبة )مثل

: إرسال إشعارات للمستفيد باألوعية املوجودة عىل الرف، وذلك بمجرد املرور أمام (Shelf information)معلومات الرف   و.

 Lee, David) رف معني من أوعية املعلومات، ومن ثم يتمكن املستفيد من اإلفادة من معرفة اإلصدارات احلديثة الواردة للمكتبة.

King, 2017) 

: يمكن إرسال معلومات حول حساب أحد املستفيدين، مثل: (Book circulation notifications)ز. إشعارات تداول الكتب  

، ويتم إرسال هذه اإلشعارات تلقائيًا إىل  إلختواريخ التجديد، وواقع األوعية املطلوبة، هل متوافرة باملكتبة، أم معارة، أم بالتجليد....

 (Eng, Sidney, 2018).اتف العضو بمجرد دخوله املكتبةه

https://librarylingoblog.wordpress.com/author/librarylingoblog/
https://librarylingoblog.wordpress.com/author/librarylingoblog/
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ح. االندماج يف املجتمع املحيل: عرب تشارك املكتبة معلومات حول األحداث ذات الصلة بمجتمع املكتبة، أو أحد األحداث  

 (POLESTAR, 2018)اجلارية، ذات الصلة بالواقع املحيل.  

للمعلومات   اإللكرتوين  البث  ي(Podcasting)ط.  باملوارد  :  املستفيدين  ربط  خالل:  من  الوظيفة  هذه  أداء  للمنارة  مكن 

  اإللكرتونية ذات الصلة بمصادر املعلومات، التي تقع ضمن دائرة اهتامماهتم.، أو من خالل ربط املستفيد بموارد املعلومات اإللكرتونية،

 (Carli Spina, 2018)بمجرد مروره أمام أحد التخصصات الدقيقة. 

الرتفي أورانج  ي.  مقاطعة  مكتبة  من خالل  حاليًا  املنارة  توظيف  يتم  أورالندو    (Orange County Library)ه: حيث  بوالية 

  .(Carli Spina, 2018) األمريكية يف عرض برامج املطبخ، واملقاطع املوسيقية، واألفالم. 

 نواع المنارات أ 5/  1

 يمكن الوقوف عىل أمهها بالدراسة والتحليل واملقارنة فيام يأيت:  ،احلاليةيتوافر عدد من نامذج املنارات يف الفرتة 

 ibeaonمنارة آي بيكون )أبل(    1/   5/   1

؛ حيث  "رشكة أبل"االستهالكية والربجميات هي : اإللكرتونيات تم إنتاج املنارة عرب مؤسسة عمالقة يف جمال تصميم وتصنيع

 (Apple Inc ., Feb., 2018) .2013مؤمتر آبل العاملي للمطورين عام  يف  من قبل الرشكة تم اإلعالن عن املنارة

ا،  مرتً   70   الـ  يتجاوز  بقطر  به  املوجود  الفضاء  داخل  جديد  أندرويد  هاتف  أو  أيفون  أجهزة  أماكن  عيل  بالتعرف  تسمح تقنية وهي

ومن ثم فقد أصبح بإمكان الرشكات التي تتعامل   ،مرتاتيوبدقة عالية قد ال تتجاوز بضع سنت ،البلوتوث  وذلك عرب استخدام تقنية

 (Apple Inc ., Feb., 2018).حلظة حمددة من الزمن ةعرب هذه املنارة تقديم صفقات يف الزمن احلقيقي استناًدا إىل موقع املتعاملني يف أي

 

 

 منارة أي بيكون  (1الشكل رقم )

 /https://abunawaf.comالمصدر: 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%A2%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://aitmag.ahram.org.eg/Search/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9.aspx
https://abunawaf.com/100220-%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-ibeacon-%D8%9F/
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فعاليتها (GPS) , إال أنه يف الوقت الذي تفقد فيه تقنية الـ (GPS)  الـ تقنية من نسخة باعتبارها  "آي بيكون"نارةوينظر البعض مل

 (Townsend., Kevin, 2018) .تتميز منارة اآلي بيكون بالقدرة عىل حتديد املسافة بينها وبني األجهزة بدقة كبريةداخل املباين، 

اال ثنائية  الراديو  تعتمد عيل موجات  إرسال السلكية،  بمثابة وحدة  عبارة عن جهاز حاسب مصغر  برتدد  واملنارة   2.4جتاه، 

كيلوبايت، وتعتمد عيل    256سعتها التخزينية   Flash Memory ، وذاكرة Cortex M0 CPU جيجاهرتز، وهبا وحدة معاجلة مركزية

، وتعمل البطارية اخلاصة هبا ملدة عامني، دون حاجة لتغيريها، (BLE: Bluetooth Low Energy Beacons) البلوتوث منخفض الطاقة  

 أو شحنها بمصدر تيار كهريب. 

ع أبل  التي حتققها رشكة  النوعية  امليزة  إنتاجولعل    سيحظون   والذين  بعمالئها،  أكرب  بشكل  التواصل  هي  بيكون  آي منارة رب 

 .هبا  اخلاصة التجزئة متاجر يف مؤخًرا، نارةلذا بدأت الرشكة بتطبيق هذه امل ،الرشكة لدي العمل بفريق أوثق بروابط

 وتتميز املنارة بام يأيت:

الـ   تقنية  املنارة عىل  تعتمد  اإلتاحة؛  التي ال ختُل  (Bluetooth)أ.  التقنية  التقنيات   ، وهي  بعض  بعكس  منها معظم األجهزة، 

، وهي تقنية تسمح بتبادل املعلومات بني األجهزة،  NFC)( Near-Field-Communication ;تقنية االتصال قريب املدى    :األخرى مثل

 إال أهنا تتوافر باألجهزة بشكل نادر.

ميجا بايت، وهو حجم جيد،    20نقله عرب التقنية إىل    ب. حجم البيانات القابلة للنقل؛ حيث يصل احلد األقىص الذي يمكن

 يمكنه استيعاب البيانات التسويقية، ومرفقاهتا. 

مرًتا، عرب اعتامدها تقنية البلوتوث؛ هذا يف الوقت الذي تصل فيه  70املنارة عن  جـ. املساحة املغطاة؛ تزيد املساحة التي تدعمها 

 عىل سبيل املثل لبضعة سنتيمرتات. (Barcode)دة املساحة املغطاة يف منظومة الرتميز باألعم

د. طريقة االقرتان؛ ال حتتاج املنارة لالقرتان الكامل بني األجهزة، بل يتم  االكتفاء بمجرد التعريف بني اجلهازين، بخالف تقنيات 

 اجلهازين لدرجة التالمس.  الرتميز باألعمدة، أو االتصال قريب املدى، التي البد من االقرتاب الشديد عربها بني :أخرى مثل

 هـ. األمان؛ تتمتع املنارة بدرجة عالية من األمان، رغم قطر املساحة املغطاة الكبري نوًعا ما.

خاصة تقنية االتصال قريب  وبو. التكلفة؛ تتمتع املنارة ببساطة متطلباهتا املادية إىل حد كبري، مقارنة ببعض التقنيات املشاهبة،  

 املدى.

 Eddystone (Google)ارة أيدستون )جوجل(  من    2/   5/   1

. وقد استهدفت جوجل أن تعمل املنارة  2015متثل املنارة واحدة من أحدث إضافات رشكة جوجل، التي كشف عنها يف يوليو  

  (Amadeo , Ron ,14 July)  التي تقدمها آبل. iBeaconكبديل ملنارة

 ويتم تنفيذه مع مستخدمي  (Google) بروتوكول اتصاالت جديد ومفتوح تم تطويره بواسطة "وتعرف منارة أيدستون بأهنا: 

(Android) " (Townsend., Kevin, 2015) 

، يدعم   .(Google) تنسيق منارة مفتوحة املصدر وعرب األنظمة األساسية من  "وقد عرفت املنارة من منطلق التجهيزات بأهنا:  

أجهزة من  يمكن   .(iOS) و  (Android) كاًل  التي  اإلطارات  من  خمتلفة  أنواع  عدة  حيدد  فإنه   ، األخرى  املنارات  معايري  وبخالف 

 ( A., James Martin, 2018 ) "استخدامها بشكل فردي أو مجاعي. 

http://aitmag.ahram.org.eg/Search/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9.aspx
http://aitmag.ahram.org.eg/Search/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9.aspx
http://aitmag.ahram.org.eg/Search/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9.aspx
http://aitmag.ahram.org.eg/Search/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9.aspx
http://aitmag.ahram.org.eg/Search/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9.aspx
http://aitmag.ahram.org.eg/Search/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9.aspx
http://aitmag.ahram.org.eg/Search/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9.aspx
http://aitmag.ahram.org.eg/Search/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9.aspx
https://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss?url=search-alias%3Dautomotive&field-keywords=bluetooth
https://en.wikipedia.org/wiki/Near_field_communication
https://arstechnica.com/author/ronamadeo/
https://www.cio.com/author/James-A.-Martin/
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ًضا واجهتني برجميتني خاصتني بالقرب اجلغرايف والتقدير املكاين ملساعدة املطورين أكثر عىل الرتكيز عىل آلية نقل  وتتيح جوجل أي

 .البيانات إىل األجهزة التي تقع يف نطاقها اجلغرايف

يل تستهلك كمية ، وهي أجهزة تعمل بالبلوتوث منخفض استهالك الطاقة، وبالتا  (beacons) وتعتمد عىل التعامل عرب أجهزة الـ

الطاقة تغطية جغرافية حمددة  ،ضئيلة من  للمستخدمني يف نطاق  البيانات  بإرسال  للمطورين والرشكات استخدام تلك    ،تقوم  يمكن 

وطاملا نطاق تغطية البلوتوث أصغر بكثري من الواي فاي أو  ،األجهزة إلرسال معلومات تتعلق بمكان تواجد أصحاب اهلواتف الذكية

  (Townsend, Kevin, 2018) .بالتايل يمكنها الوصول إىل مستوى دقة أكرب، مع درجة أكرب من األمان (GPS) الـ

، تعمل  (Nearby) ميزة جديدة خاصة باألجهزة العاملة بنظامها التشغييل أندرويد تسمى  2016وقد أطلقت جوجل يف منتصف  

، وتستهدف  .(Eddystone) نارات عىل تقديم توصيات لتطبيقات ومواقع إلكرتونية قد تفيد املستخدم تبًعا ملوقعه اجلغرايف باستخدام م

 (Spina, Carli, 2018).حتسني اكتشاف التطبيقات عند حاجة املستخدم إليها  (Nearby) الرشكة من خالل إضافة ميزة

 

 منارة أيدستون  (2الشكل رقم )

 https://www.creative-asset.co.uk/insights/google-project-beaconالمصدر: 

 Geo Beacon (Tecno-World)  : منارة جيو بيكون   3/   5/   1

رشكة يوليو    Tecno-Worldأعلنت  يف  بيكون  جيو  منارة  من    ،2017عن  الرابع  اإلصدار  عىل  النموذج  ويعمل 

Bluetooth  منخفض الطاقة، ويعتمد يف آلية عمله نفس منهجية عمل النموذجني السابقني، إال أنه أكثر دقة يف الوصول للهدف العتامده

 ,.Tecno-World, 12 Jul)ويتميز النموذج بام يأيت:    NAC-Adress; (Natural Area Coding System) نظام ترميز املنطقة الطبيعية

2017) d 

 أ. التوافق مع منصات التشغيل املحمولة األخرى.

 ب. النموذج مفتوح املصدر، قابل للتطوير عرب اآلخرين. 

 (NAC-Adress)م ترميز املنطقة الطبيعيةالعتامده نظا  جـ. يعتمد النموذج إحداثيات عالية الدقة،

 ، مما يطيل عمر البطارية فتصل مدة عملها مخس سنوات. TLMد. دعم بيانات 

https://learn.adafruit.com/users/ktownsend
https://www.creative-asset.co.uk/insights/google-project-beacon
https://github.com/Tecno-World
https://github.com/Tecno-World
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 هـ. قابلية البطارية لالستبدال. 

و. يعتمد منظومة البيانات املضغوطة؛ حيث يمكن أن حتتوي البيانات عىل معلومات يمكن جلهاز االستقبال استخدامها حلساب  

املستهدف   واملعلومات  وامللفات  البيانات  إىل  إضافة  اجلغرافية،  واإلحداثيات  البطارية،  وحالة  املرشد،  إىل  به  اخلاصة  النسبية  املسافة 

 توصيلها للمستخدم. 

 ز. يتيح أيًضا عملية حسابية بسيطة للمسافة و / أو فرق التوقيت بني اإلحداثيات.

 ، ومن ثم يناسب املنطقة العربية.درجة 55ح. يعمل يف درجة حرارة تصل إىل  

 جراًما. 127ط. يمتاز النموذج بوزنه اخلفيف؛ حيث ال يزيد حجم القطعة عن 

 

 

 منارة جيو بيكون  (3الشكل رقم )

 /https://www.facebook.com/pages/category/Computer-Company/Geo-Beacon-France-657394214402029المصدر: 

 Alt Beacon (Radius Networks) : منارة ألت بيكون   4/   5/   1

عىل استغالل    -أيًضا    - ويعتمد النموذج   ،  2014يف يوليو  Alt Beaconعن نموذج منارة  Radius Networksأعلنت رشكة  

 ,Alt Beacon)إضافة الستغالل تقنية الواي فاي.)اإلصدار الرابع(،  البلوتوثاملوجودة يف   (BLE) منخفض الطاقة البلوتوث تقنية

2020) 

 (Alt Beacon, 2020)ويتميز النموذج بام ييل:

 أ. يتحكم النموذج يف مواصفات تنسيق رسالة اإلعالن. 

 تقنية املنارة بنامذجها املختلفة.إىل إنشاء سوق مفتوح وتنافيس لتطبيقات Alt Beaconب. هتدف مواصفات 

 جمانية للجميع للتنفيذ، دون حقوق ملكية أو رسوم. Alt Beaconجـ. مواصفات 

 د. النموذج مفتوح املصدر، قابل للتطوير عرب اآلخرين. 

 هـ. النموذج متوافق مع منصات التشغيل املحمولة األخرى.

 در قابلة للتخصيص، طبًقا للنموذج املستهدف. و. يتسم النموذج بدرجة عالية من املرونة، مع شفرة مص

https://www.facebook.com/pages/category/Computer-Company/Geo-Beacon-France-657394214402029/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3
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 منارة ألت بيكون  (4الشكل رقم )

 https://www.slideshare.net/davidhelms/alt-beaconالمصدر: 

  ، للنامذج؛ وإن متيزت بعض النامذج يف معايري مرجعية حمددة، مقارنة بغريها ( تتضح املزايا الكبرية  1ومن خالل اجلدول رقم )

 ومتثل هذا فيام ييل: 

 . متيز نموذج )جيو بيكون( النوعي يف كل من الدقة العالية لإلحداثيات، والطول امللفت لعمر البطارية. 1

ومتيزه   ، وقدرته عىل التحديث اللحظي للمعلوماتأكثر بساطة، وأقل تعقيًدا  وهويدستون( بمرونته العالية،  أ. متيز نموذج )2

 بإمكانية التطوير من خالل اآلخرين.

ولعل قرص عمر البطارية يف أجهزة أيدستون جوجل يعود إىل تعدد إطارات املنارة، الذي يصل ألربع إطارات، بام يعني قدرة 

 أكرب عىل نقل امللفات، وعدم االكتفاء بالنوع املقروء وحده. 

 مقارنة بين نماذج المنارة األربع. (1) جدول رقم 

 املنارة           

 وجه املقارنة 

 أيدستون

 

 أي بيكون  جيو بيكون    ألت بيكون

 دقيقة دقيقة عالية الدقة دقيقة . اإلحداثيات 1

https://www.slideshare.net/davidhelms/alt-beacon
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 1 2 3 4 .  عدد اإلطارات 2

 . استخدام املوجات 3

 (Ultrasonic)فوق الصوتية 

 يوجد ال  غري حمدد غري حمدد يوجد

 ال يوجد  يوجد يوجد يوجد . التحديث اللحظي للمعلومات. 4

 إمكانية التجاهل  إمكانية التجاهل  إمكانية التجاهل  إمكانية التجاهل  . اإلعالنات غري املرغوبة. 5

 . إمكانية التطوير من خالل6

 اآلخرين.

 مفتوحة املصدر 

 )قابلة للمشاركة(

 مفتوحة املصدر 

 للمشاركة()قابلة 

 مفتوحة املصدر 

 )قابلة للمشاركة(

 مغلقة )خاصة 

 بأبل فقط( 

 . التوافق والتواصل مع 7

 األجهزة الذكية.  

 أجهزة أبل فقط  معظم األجهزة  معظم األجهزة  معظم األجهزة 

 كبري كبري كبري جًدا  صغري . عمر البطارية.8

 . استخدام تقنية الواي9

 فاي. 

 متاح  متاح  متاح  متاح 

 ال يوجد  يوجد يوجد يوجد تقديم التقارير. . 10

 . إمكانية إرسال 11  10

 املعلومات + ملفات    

 مرفقة.    

 يوجد يوجد يوجد يوجد

. متيز نموذج )ألت بيكون( يف الدرجة العالية من املرونة، واملجانية يف احلصول عىل املواصفات، دون حتصيل حقوق ملكية أو  3

 رسوم. 

خاصة مع افتقاد منارة أي بيكون إلمكانية التواصل مع معظم األجهزة الذكية؛  وب. وجود مالحظات حول نموذج )أي بيكون(  4

% من سوق اهلواتف الذكية يف مجيع أنحاء    80حيث ال يمكنها التواصل سوى مع األجهزة املتوافقة مع أبل، بام يعني فقدان التواصل مع  

 % من العمالء املحتملني.  80ملؤسسات املنفذة ملنارة أي بيكون لـ العامل، بام يعني فقدان ا

الصوتية  5 للموجات فوق  أيضَا بسبب عدم استخدامه  بيكون  ، مع عدم  (Ultrasonic). وجود مالحظات حول نموذج أي 

 ، أو اإلحداثيات اجلغرافية.القدرة عىل التحديث اللحظي للمعلومات، وعدم تقديم التقارير اخلاصة عىل سبيل املثال بحالة البطارية

 

ونخلص إىل تفوق واضح لنامذج جيو بيكون وأيدستون وألت بيكون مقارنة بنموذج أي بيكون، رغم أن األخري تنسب له فكرة 

التي وقع   الظل  نقاط  إبراز  املوضوعية حتتم  الدويل اجليد، إال أن  يمتاز بحضوره  أنتجها، ونفذها، كام  املنارة، فهو أول من  فيها تقنية 

 النموذج، مقارنة بغريه.  

 . نتائج الدراسة الميدانية 2

توفر عىل تطبيق  تم الفقد    "ما معوقات تطبيق تقنية املنارة باملكتبات اجلامعية املرصية ؟"هبدف اإلجابة عىل تساؤل البحث األول:  

 االستبانة التي خرجت بالنتائج التالية:

 (2. انتهى البحث إىل أنواع التقنيات املتاحة عرب املكتبات املبحوثة كانت طبًقا للجدول رقم )1

 أنواع التقنيات المتاحة بالمكتبات المبحوثة  (2رقم )الجدول 

 النسبة %  العدد التقنية  النسبة %  العدد التقنية 

 8 2 الكرايس الذكية 96 24 الباركود

 - - املنارة Podcasting 3 12البث اإللكرتوين 
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RFID 3 12  اإلنسان اآليل - - 

 - - Holographyاهلولوجرايف  - - Vodcastingالفودكاست 

 ( ، يتضح ما يأيت: 1ومن خالل قراءة اجلدول رقم )

قيد  املكتبات  تطبقها  التي  التقنيات  الرتتيب األول من بني  باألعمدة عىل  الرتميز  بنظام  ما يعرف  أو  الباركود  تقنية  أ. حصول 

تنفيذ التقنية يف املكتبات اجلامعية العربية منذ    خاصة مع وب% ، وتعد هذه النسبة طبيعية إىل حد كبري،    96البحث، وذلك بنسبة إمجالية  

لتقادمها،    –فرتة طويلة، وتنفيذها يف عدد كبري من املكتبات أيًضا، حتى نادت بعض األبحاث باستخدام بدائل ملنظومة الرتميز باألعمدة  

 (.2011منذ ما يقرب من عقد من الزمن )وحيد عيسى،  -ووجود بدائل أفضل 

طبيق فعيل لتقنيات: الكرايس الذكية، واإلنسان اآليل، واهلولوجرايف، والفودكاست يبدو منطقيًا، ويتسق  ب. لعل عدم وجود ت

  مع نتائج دراسة سابقة للباحث توصلت لعدم تنفيذ فعيل لتقنية اإلنسان اآليل بأي من املكتبات املرصية، بل وإهنا غري متاحة عربيًا عىل 

مع عدم تطبيق تقنية    ،(2011امعة األمريكية بديب، وهو ما أبرزته دراسة سابقة )وحيد عيسى،  اإلطالق سوى من خالل جتربة مكتبة اجل

التصوير املجسم: دراسة حتليلية   التعلم عرب تقنية  تارخيه ) وحيد عيسى،  العربية حتى  املعلومات واملكتبات  اهلولوجرايف بمؤسسات 

الستنباط   لأمقارنة  تنفيذ  عدم  وكذلك  عربية(،  ملنصة  أبريل  سس  عيسى،  )وحيد  تارخيه  حتى  العربية  باملكتبات  الفودكاست  تقنية 

2016.) 

دخول عىل مواقع املكتبات التي أفادت بتوافر تقنية: )الكرايس الذكية(، والوقوف عىل واقع تطبيقها باملكتبات الجـ. من خالل  

ذه التقنية عىل اإلطالق، ويبدو أن سبب ادعاء املكتبات  قيد البحث، وكذلك للتحقق من توافرها من عدمه، تبني عدم تنفيذ املكتبات هل 

مع املنطق،    - إىل حد ما    -هلذا، إما لعدم العلم بالتقنية، أو اختالط األمر عليهم، أو قد يكون مرد هذا متجيًدا يف الذات، ولعل هذا يتسق  

 اجلامعية الغربية. خاصة مع حداثة هذا التطبيق، فال يزال غري مطبق إال يف عدد قليل من املكتباتوب

% من املكتبات  100مجيع املكتبات جمتمعة، بنسبة   :مكتبة، أي 25. فيام يتعلق بإتاحة املكتبات من عدمه لتقنية املنارة، أجابت 2

فة يف املكتبات قيد البحث بعدم إتاحة تقنية املنارة لديه، وهي نتيجة منطقية، تعكس الواقع الفعيل لعدم تطبيق تقنية املنارة بنامذجه املختل

املنارة يف   تقنية  تطبيق  انطلقت يف دراستها من عدم  التي  نتيجة دراسة أسامء اجلندي،  تتسق، مع  الفرعية  النتيجة  املبحوثة، ولعل هذه 

ة املنارة( املكتبات اجلامعية املرصية، ومن ثم توفرت الباحثة عىل عمل بحث جتريبي عرب التنفيذ الفعيل لتقنية أي بيكون )كأحد نامذج تقني

 (.2018باملكتبات اجلامعية، وتنفيذه بمكتبة كلية التمريض بجامعة املنوفية )أسامء اجلندي، 

% الباقية،   14% من املكتبات املبحوثة بتقنية املنارة، ورغم أن نسبة الـ 86مكتبة  بنسبة  21. أبرز البحث عدم املعرفة اجليدة لـ 3

ورغم عدم استخدام املكتبات للمنارة، فال يوجد تعارض بني النتيجتني؛ حيث يمكن أن تكون   ،ها أفادت بعلمها اجليد باملنارة، وطبيعت

 املكتبة عىل علم باملنارة، إال أهنا ال تتيحها لسبب أو آلخر، ستتضح ماهيته من خالل اإلجابة عىل االستبيان. 

حلديث، رغم استخدام التقنية من خالل مؤسسات  مما يربز ضعف معلومات املكتبات قيد البحث التقنية، وضعفها يف متابعة ا

 .  2016عربية جتارية منذ عام 
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للجدول    هذه املشكالت ، كانت طبًقا   لكن . انتهى البحث فيام يتعلق بأهم املشكالت التي تعاين منها املكتبات قيد البحث،  4

 : اآليت

 أهم مشكالت المكتبات المبحوثة  (3جدول رقم ) 

 النسبة %  العدد املكتبات املبحوثة. أهم مشكالت  م

 52 13 مشكالت تنظيمية.  أ.  

 56 14 مشكالت قانونية.  ب. 

 76 19 قلة عدد املتخصصني يف تكنولوجيا املعلومات.  جـ. 

 68 17 ضعف املوارد املادية. د.

 64 16 ضعف التجهيزات التقنية.  هـ. 

 55 13 قلة عدد زوار املوقع.  و.

 (، يتضح ما يأيت: 3اجلدول رقم )ومن خالل قراءة 

% من املكتبات املبحوثة، ولعل هذا يعود    52أ. أبرزت النتيجة أن املشكالت التنظيمية، متثل واحدة من املشكالت التي تواجه  

الشاملة، وأنظمتها املختلفة  لضعف االلتزام بالتطبيقات اإلدارية احلديثة يف املكتبات بصفة عامة، كصعوبة تنفيذ منظومة إدارة اجلودة  

...، مع صعوبة تفهم العمليات التنظيمية واإلدارية من قبل العاملني يف املجال بصفة 27001، وأيزو  14001، وأيزو  9001كأيزو  

ملكتبات  وتتسق هذه النتيجة مع نتائج دراسة سابقة توفر عليها الباحث. وأسفرت عن أهم املشكالت التنظيمية التي تعاين منها ا  ،عامة

 قيد البحث، متثلت يف: 

 الوقت املستنفد.. 1

 . صعوبة التطبيق . 2

 . اختالط أعامل التخطيط بأعامل التنفيذ.3

 ( 173 - 172، ص ص 2007. سيطرة  املفاهيم اإلدارية التقليدية.  )وحيد عيسى موسى، 4

يف عدد من املكتبات املرصية، وانتهت   14001، وأيزو  9001كام تتسق مع نتائج دراستني سابقتني للباحث عرب تطبيق أيزو  

)وحيد عيسى، أيزو    ،عدم وعي العاملني باملكتبات قيد الدراسة، وعدم فهمهم ملصطلحات وتطبيقات أيزو  :لعدد من النتائج. من بينها 

 (  2017، 14001( )وحيد عيسى، أيزو 2009، 9001

 قات املكتبات اجلامعية اجلزائرية. متثلت يف:    أن أهم معوبوتتسق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة سابقة توصلت 

 . انعدام التخطيط والتنسيق عىل مستوى اإلدارة العليا. 1

 .غياب املتابعة من قبل السلطات العليا للتطبيقات يف اإلدارات الصغرى.2

 .غياب التنسيق بني األجهزة واإلدارات األخرى ذات العالقة بنشاط اجلامعة.3

 ريب املتخصص بشكل واسع . . ندرة توفري التد4

 (2016. ضعف برامج التوعية اإلعالمية . )عبد املالك بن السبتي، سبتمرب 5
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% من املشكالت املتعلقة بعدم تنفيذ تقنية املنارة باملكتبات قيد البحث،   56ب. أسفرت النتيجة عن املشكالت الترشيعية متثل  

املالك بن نتيجة دراسة )عبد  النتيجة مع  بيئة ترشيعية وقانونية  2016السبتي، سبتمرب    وتتسق هذه  التي أسفرت عن صعوبة إجياد   )

وأوصت الدراسة ذاهتا بتطوير الترشيعات   ،تتناسب والعمل الرقمي يف بيئة املكتبات اجلامعية اجلزائرية، مما يتطلب جهًدا ووقتًا طوياًل 

 اجلزائرية التي تفرضها البيئة الرقمية. والقوانني ملواكبة التعامالت اإللكرتونية يف املكتبات اجلامعية

 ، عىل رأس املشكالت التي حتياها املكتبات قيد البحث  "ضعف التجهيزات التقنية"جـ . أسفرت النتيجة عن وجود مشكلة:  

عربية، وأكدت  وتتسق هذه النتيجة مع نتائج عدد من األبحاث العربية التي استهدفت الوقوف عىل أهم املشكالت التي حتياها املكتبات ال

قيد  املكتبات  احلديثة يف  التكنولوجيا  استخدام  الدراسات عن ضعف  أسفرت إحدى  احلايل؛ حيث  البحث  إليه  انتهى  ما  عىل صحة 

)أيوبمحسن،  2013الدراسة )جامعة رست،   دراسة  وتكنولوجيا  2013(، وكذا  اآليل  أجهزة احلاسب  توافر  إىل عدم  انتهت  التي   )

تطلبات األساسية األولية كاألثاث، والتجهيزات يف املكتبات املبحوثة، إضافة إىل دراسة )حسن أمحد احلناوي،  املعلومات، بل وبعض  امل

الدراسة، ودراسة  2011 قيد  باملكتبات  التقنية  املباين والتجهيزات  املادية من حيث  انتهت إىل وجود مشكالت يف اإلمكانات  التي   )

الدين،   بدر  ا88,  2012)العيايش  التي  ودراسة  (  املبحوثة،  اجلامعية  باملكتبات  واملعدات  التجهيزات  كفاية  عدم  إىل  نتهت 

ودراسة )عبد املالك بن السبتي، سبتمرب    ،( التي أوصت برضورة استخدام التقنية احلديثة املبنية عىل احلاسب2012)هاجرخمتارالفكي،  

 ( التي انتهت إىل ضعف التجهيزات التقنية يمثل أحد أهم املشكالت التقنية يف املكتبات اجلامعية اجلزائرية تتمثل يف:2016

 تقادم أجهزة وبرامج احلاسب اآليل املستخدمة يف املكتبات اجلامعية نظرا للتطور الرسيع هلا. -

 تحتية للكثري من اجلامعات ونقص جاهزيتها الستقبال مثل هذه التقنية.ضعف البنية ال -

 ضعف البنية التحتية لشبكات االتصال يف الكثري من املناطق.  -

 ضعف قطاع التقنيات احلديثة يف الدول النامية وذلك ملحدودية القدرة التصنيعية وقلة اخلربات الفنية املؤهلة أو هجرهتا. -

، مع واقع ما حتياه كثري من دول  "ضعف املوارد املالية لدى العينة املبحوثة"ليه السؤال يف نتيجته الرابعة من:  د. يتفق ما انتهى إ

تباع سياسة تقشف، من اضطرارها ال  –وغريها من املكتبات    –املنطقة العربية من ظروف اقتصادية، تلقي بظالهلا عىل املكتبات اجلامعية  

 ليها. بسبب ضعف امليزانية املوجهة إ

(، التي نفذت بوالية اخلرطوم بالسودان، وكان من أهم  2005وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )نور الدين حممد احلسن وراق،  

النتائج التي توصل إليها البحث أن عدم ختصيص ميزانية مستقلة و عدم إيفاء النسبة املخصصة ملتطلبات و احتياجات املكتبات بوالية 

(  2016كام تتسق مع دراسة )عبد املالك بن السبتي، سبتمرب    ،هبا و أقعداها عن القيام بدورها عىل الوجه األكملاخلرطوم كالمها أرضا  

 تتمثل يف ما ييل: ،التي أسفرت عن وجود معوقات مالية باملكتبات اجلامعية اجلزائرية

خاصة إنشاء الشبكات وربط املواقع وتطوير  بالرقمي و  قلة املوارد املالية املخصصة لتنمية البنية التحتية الالزمة لتطبيق املرشوع  -

 األجهزة.

 قلة املوارد املتاحة للجامعات بسبب االرتباط بميزانيات ثابتة وحمددة لإلنفاق.  -

 قلة املخصصات املالية املوجهة لعمليات التدريب والتأهيل من أجل تطبيق املشاريع الرقمية.  -
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 زة اإللكرتونية.التكلفة العالية للربجميات واألجه  -

وتتفق نتيجة البحث يف النتيجة احلالية مع ما انتهت إليه بعض الدراسات العربية التي طبقت عىل بعض املكتبات اجلامعية العربية  

(  261  -  249،  2013أيوبمحسن،    ( والعراق )موفق2015(  والسعودية )حممد عبد باعشن،  2011يف مرص)حسن أمحد احلناوي،  

بني املشكالت األساسية التي تعاين منها املكتبات قيد الدراسة مشكلة ضعف املوارد    من( والتي انتهت  2014مدهش،  أحالم   واليمن )

 املالية املوجهة إليها.

%(. مع نتيجة السؤال السابق )ضعف التجهيزات   68ولعل التقارب الشديد يف نتيجة هذا السؤال )ضعف املوارد املالية، بنسبة 

التي البد هلا من    64التقنية، بنسبة   التقنية،  التجهيزات  املالية غالبًا ما ينعكس بشكل سلبي عىل  %( يتسق مع املنطق؛ فضعف املوارد 

 متطلبات مالية لإلنفاق عليها.

التي أبرزت أن   النتيجة اخلامسة من هذا السؤال  قلة عدد املتخصصني يف    "% من املكتبات املبحوثة، تعترب أن:  76هـ. تتسق 

املعلوماتتكنولوج الذي أكد عىل:    "يا  الثاين  السؤال  نتيجة  يوفرون  "يمثل إحدى مشكالهتا، مع  الذين  للتقنيني  املكتبة  امتالك  عدم 

وتتسق مع    ،% من املكتبات املبحوثة، ومها نسبتان متقاربتان إىل حد ما   68يمثل أحد أسباب عدم استخدام تقنية املنارة لدى    "املنارة

  محلة  اآليل، وكانوا من احلاسب جمال يف  متخصصون موظفون فيها  املبحوثة يعمل املكتبات من فقط % ٧تهت إىل نتيجة دراسة سابقة ان

دراسة التي  ال(، وكذلك مع نتيجة  6، ص]؟  2012[)فاتن بامفلح،  .املوظفني  إمجايل  من % ٢٢نسبتهمغ  وتبل  املتوسط،  الدبلوم  شهادة

 اجلزائرية من عدم توافر العنرص البرشي الدرب، والذي تعود أسبابه ملا يأيت:أسفرت عن معاناة املكتبات اجلامعية 

 ضعف الوعي الثقايف بتكنولوجيا املعلومات عىل املستوى االجتامعي والتنظيمي داخل اجلامعة. -

 قلة الربامج التدريبية يف جمال التقنية احلديثة املتطورة يف اجلامعة.  -

 املديرين وذوي السلطة بأن التغيري يشكل هتديدا للسلطة. تنامي شعور بعض  -

 ندرة تقديم احلوافز للعاملني للتوجه نحو النمط الرقمي. -

نفسية   - بسبب خماوف  لدهيم  القناعة  استخدمها وضعف  الرغبة هبا، وعزوفهم عن  التقنية وضعف  لتطبيق  العاملني  مقاومة 

 . وصحية إضافة إىل ميل اإلنسان ملقاومة التغيري

قلة عدد زوار موقع املكتبة يمثل    "% فقط من املكتبات املبحوثة، تعترب أن:  55و. أبرزت النتيجة السادسة من هذا السؤال أن  

مشكلة نقص عدد الزوار  و% الباقية لدهيا عدد مقبول من الزوار، ال يمثل مشكلة بالنسبة هلا،    45، بام يعني أن نسبة الـ  "إحدى مشكالهتا 

عليها بمزيد من العمليات التسويقية للمكتبة وأنشطتها املختلفة، والتي ستلعب فيها تقنية املنارة بكل مزاياها وإمكانياهتا يسهل التغلب  

 دوًرا مؤثًرا.  

 . أبرزت نتائج البحث أن أسباب عدم إتاحة املكتبات املبحوثة لتقنية املنارة، كانت طبًقا للجدول اآليت: 5

 حة المكتبات المبحوثة لتقنية المنارة  أسباب عدم إتا (4جدول رقم ) 

 النسبة %  العدد أسباب عدم اإلتاحة  م

 20 5 تعقد عمليات الرشاء.  أ.  

 84 21 صعوبة التطبيق.  ب. 
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 84 21 عدم علم املكتبة بالتقنية.  جـ. 

 68 17 قلة عدد الكوادر التقنية.  د.

 36 9 لدى املكتبة أولويات أهم.  هـ. 

 16 4 املكتبة ببعد اخلدمة عن جمال املكتبات. اعتقاد  و.

 (، يتضح ما يأيت: 4ومن خالل قراءة اجلدول رقم )

متثلت أوىل أسباب عدم إتاحة املكتبات قيد البحث لتقنية املنارة من وجهة نظرهم يف تعقد إجراءات الرشاء، ووجد هذا السبب 

يعود لعدم إتاحة التقنية يف املحالت التجارية، وعدم ألفة العاملني باملكتبات هبا، بام  % من العينة املبحوثة، ولعل السبب يف هذا  20عند 

 يوحي بعدم توافرها بالسوق املحيل. 

صعوبة إجراءات رشاء جهاز اآلي  "( التي انتهت إىل:  2018وتتسق هذه النتيجة مع نتائج دراسة أسامء اجلندي )أسامء اجلندي،  

التي ُطبقت ُمؤخًرا يف مجهورية ِمرص  باملتحدة األمريكية، و  بيكون واسترياده من الواليات خاصًة يف ظِل اإلجراءات األمنية املُشددة 

التعقيدات يف   بعض  املُختصة يف ِمرص؛ كاجلهاز إالعربية، مع وجود  الُسلطات  ِمن جانب  بيكون  التخليص اجلمركي لآلي  جراءات 

 ."رصي ومصلحة اجلامرك املرصيةالقومي لتنظيم االتصاالت وقطاع األمن الوطني امل

حيث    –   "عدم علم املكتبة بالتقنية":  إضافة إىل  –أكثر أسباب عدم إتاحة املكتبة للتقنية    "صعوبة التطبيق"ب. مثل عنرص :

النتيجة اخلامسة من السؤال الرابع،   وتتسق هذه النتيجة مع   ،% من املكتبات املبحوثة  84استحوذ هذا السبب عىل موافقة  

يمثل إحدى مشكالهتا، وكذلك    "قلة عدد املتخصصني يف تكنولوجيا املعلومات  "% من املكتبات املبحوثة، تعترب أن:  76التي أبرزت أن  

ب عدم استخدام تقنية املنارة يمثل أحد أسبا   "عدم امتالك املكتبة للتقنيني الذين يوفرون املنارة"مع نتيجة السؤال الرابع الذي أكد عىل:  

 % من املكتبات املبحوثة.  68لدى 

 (، التي انتهت إىل:2018وإن اختلفت مع إحدى نتائج دراسة )أسامء اجلندي، 

ضافة املزيد من اخلدمات لتلبية احتياجات املستفيدين  إامتياز التطبيق بسهولة استخدامه وُألفته لدي املستفيدين، ولكن ينقصه    -

 املكتبات. وأخصائيي 

تنحرص دوافع توظيف تكنولوجيا اآلي بيكون يف املكتبات ومراكز املعلومات يف: سهولة تثبيتها واستخدامها، فهي ال حتتاج    -

 ا خربات تقنية عالية ومعرفة مسبقة، فبمجرد تدريب العاملني عيل كيفية استخدامها يمكنهم التعامل معها بسهولة ويرس، كام توفر وقت

 عاملني باملكتبة واملستفيدين منها.كل ال ل اوجهد

ستديو، وتم التغلب عليها  اكام واجهت الدراسة عدة مشاكل برجمية أثناء برجمة التطبيق والتعامل مع بيئة التطوير اآلندرويد    -

 إلمتام الدراسة.

انتهت إليه دراسة: )أسامء اجلندي،   التطبيق، طبًقا ملا  الباحثة وب(  2018ويميل البحث إىل عدم وجود صعوبة يف  خاصة وأن 

عاشت جتربة تركيب أجهزة البيكون بشكل واقعي، يف الوقت الذي توقع فيه أخصائيو املكتبات املبحوثة ما يمكن أن تكون عليه التقنية،  

 ! "جيهلاإلنسان عدو ما "فهم مل يعيشوها، أو خيوضوا جتربة تطبيقها فعليًا، ولكنهم يعتمدون حدثهم، وتصوراهتم. وقدياًم قالوا :
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  86، مع نتيجة السؤال الثالث، الذي أبرز أن  "عدم علم املكتبة باملنارة"جـ. يتفق ما انتهى إليه هذا السؤال يف نتيجته الثالثة من  

 وما يؤكد هذا هو التقارب بني النسبة املئوية يف النتيجتني.  ،"ليست عىل علم جيد باملنارة"% من املكتبات 

، "قلة عدد الكوادر التقنية  "% من املكتبات املبحوثة أرجعت أسباب عدم اإلتاحة لـ    68ذا السؤال أن   د. أبرزت النتيجة الرابعة هل 

خاصة وأن عدًدا ال بأس به من املكتبات املبحوثة هي مكتبات مركزية يف معظمها، مما يضعنا أمام عالمات  وب وهي نسبة كبرية ال جدال،  

 املكتبات، وكذا مع برامج التنمية الذاتية اخلاصة باألخصائيني أنفسهم.  استفهام حول تنمية املوارد البرشية هبذه

وإن اتسقت هذه النتيجة مع ما انتهت إليه عدد من الدراسات العربية التي استهدفت الوقوف عىل مشكالت املكتبات اجلامعية،  

املكتبات قيد الدراسة تعزى ملتغري    ( التي خلصت إىل أهم مشكالت146،  2003ومن بينها دراسة )مها حسن موسى احلاج حسن،

 ختصص أمني املكتبة، وإمكانياته التقنية.

احلناوي،    أمحد  قيد 2011ودراسة )حسن  املكتبات  العاملني يف  املؤثرة عىل  املهنية  املشكالت  بعض  إىل وجود  انتهت  التي   )

أكتوبر، وكان هلذه املشكالت آثارها السلبية عىل    ٦  الدراسة، وهي مكتبات: جامعة الزقازيق ،واجلامعة األمريكية بالقاهرة ،وجامعة

 سري العمل وكفاءة أداء العاملني باملكتبات املبحوثة.

 هم املشكالت يف املكتبات قيد الدراسة يتمثل يف: أل( التي انتهت 2014أحالم مدهش ،  ودراسة )

 ندرة الكوادر التقنية املؤهلة باملكتبات قيد الدراسة .  -

  من الفهم والوعي الصحيحني ملفهوم العمل يف املكتبة ومتطلباته . غياب قدر كبري -

 النقص الواضح يف عدد املوظفني املتخصصني مما يؤدي إىل تعثر العمل وعدم دقته .  -

ة  ( التي انتهت إىل عدم كفاءةالعاملني من املشاكل األساسية باملكتبات اجلامعية املبحوث94،  2012ودراسة )العيايش بدر الدين،  

 %.  18.3، وكان هذا بنسبة 

نسبة   لعل  يعود النشغاهلا   36جـ.  املنارة  تقنية  استخدام  من  أهم  أولويات  لدهيا  أن  أبرزت  التي  البحث  قيد  املكتبات  من   %

 ألمهيتها.  بمختلف فعالياهتا وأنشطتها، والتي يمكن أن تلعب فيها تقنية املنارة دوًرا كبرًيا من الناحية التسويقية، لو تنبهت املكتبات

% من املكتبات املبحوثة ببعد املنارة عن جمال املكتبات، لعدم دراية املكتبات باملنارة، ومن ثم   16د. يمكن أن يعود اعتقاد نسبة  

 فالتقنية حتتاج لربنامج تسويقي فاعل للتقنية عىل مستوى املكتبات.

% يف  التطبيق، ويرى   92مكتبة بنسبة    23تطبيق املنارة؛ حيث ترغب  . أبرز البحث رغبة عالية من املكتبات قيد الدراسة يف  6

تجديد  البحث أن الرغبة )الكبرية( نحو تطبيق املنارة تعكس تفهاًم من جانب املكتبات ألمهية تقنية املنارة، وإرادة يف التغيري واإلصالح وال

وهي    – % من املكتبات املبحوثة    10ابع التي أسفرت عن اعتقادكام تتسق مع ما انتهت إليه نتيجة السؤال الر  ،التي تستهدف التطوير

 % من املكتبات تعتقد أن التقنية وثيقة الصلة بمجال املكتبات.  90بام يعني أن    ،ببعد املنارة عن جمال املكتبات  -النسبة األقل مقارنة بغريها  

 ا، فكانت النتائج طبًقا للجدول اآليت: . وهبدف الوقوف عىل املدة التي تتمنى املكتبات استخدام املنارة خالهل7

 المدة التي تأمل المكتبات استخدام المنارة في خاللها  (5جدول رقم ) 

 النسبة %  العدد املدة التي تستهدف املكتبات تقديم اخلدمة يف خالهلا.  م

 52 13 ليس هناك فرته حمدده. أ.  



 155 د. وحيد عيسى موسى 

 

 

 

 28 7 يف خالل عامني.  ب. 

 12 3 يف خالل عام .  جـ. 

 12 3 يف خالل ستة شهور .  د.

% من املكتبات املبحوثة أكدت أنه ال توجد مدة حمددة للتطبيق، تال ذلك يف    52(، يتضح أن  5ومن خالل قراءة اجلدول رقم )

أكدت رغبة خالل عامني، ثم يف خالل عام، وأخرًيا يف خالل ستة شهور، وتعكس هذه النتيجة تباينًا )ظاهرًيا( مع النتيجة السابقة، التي  

غري أن هذه النتيجة تتكامل مع ما أبدته املكتبات من أسباب عدم   ،املكتبات الكبرية يف التطبيق، إال أن الرغبة شئ والتنفيذ شئ آخر

 تطبيق املنارة، التي متثل أمهها يف:

 عدم علم املكتبة هبذه املنارة. -أ 

 عدم امتالك املكتبة للتقنيني الذين يوفرون املنارة.  -ب

 ام تتفق مع ما حتياه املكتبات من مشكالت أبرزهتا النتيجة اخلامسة. متثل أمهها يف:ك

 ضعف التجهيزات التقنية.  -أ 

 ضعف املوارد املالية.  -ب 

 قلة عدد الكوادر التقنية.  -جـ 

هذا عىل صعوبة اختاذ    ولعل هذه النتيجة يف جمملها تعكس عدم الدراية اجليدة للمكتبات قيد البحث بتقنية املنارة، وقد انعكس

عدم وجود فرتة "% من املكتبات عينة البحث:    52القرار بشأن توقيت التنفيذ، ولو حتى عىل سبيل األمل والتمني، ومن ثم فقد أكدت  

ات قيد % من املكتب  84، ومن ثم فتتسق هذه النتيجة مع النتيجة الثانية هلذه الدراسة التي أسفرت عن عدم علم  "حمددة لتطبيق املنارة

املنارة ال تكلف إال تكاليف هامشية، تتمثل يف جهاز أي بيكون، وهاتف ذكي، كام ال حتتاج مهارة عالية من موفر    والبحث هبذه التقنية، 

 املنارة.

. هبدف الوقوف عىل أهم املوضوعات التي يمكن للمكتبات قيد البحث تقديم ملفات)كبرية( عرب تقنية املنارة، أكدت املكتبات  8

 ن هذه املوضوعات كانت طبًقا للجدول التايل:أ

 الموضوعات ذات الملفات الكبيرة التي تنوي المكتبات قيد البحث استخدام تقنية المنارة فيها (6جدول رقم ) 

 النسبة %  العدد املوضوعات التي تستهدف املكتبات قيد البحث تقديم ملفات بث إلكرتوين فيها.  م

 80 20 مشهورة.لقاءات مع شخصيات  أ.  

 56 14 ندوات ومؤمترات. ب. 

 86 21 أخبار املكتبة، وأنشطتها.  جـ. 

 60 15 عروض الكتب. د.

 60 15 بث حمارضات.  هـ. 

 48 12 تدريب. و.
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 (، يتضح ما يأيت: 6ومن خالل قراءة اجلدول رقم )

موضوع مثل  مشهورة  ":  يأ.  شخصيات  مع  ولقاءات  وأنشطتها،  املكتبة،  بني ،  "أخبار  اتفاًقا  واألكثر  األشهر،  املوضوعان 

% عىل التوايل، بام يوحي بتصور املكتبات املبحوثة عن التقنية،   80%، ثم    86املكتبات قيد البحث عىل نية تقديم تقنية املنارة فيهام، بنسبة  

بة للنفس يف الغالب، أو تلك التي ال  ببساطتها، وتوظيفها يف املوضوعات األقرب للرتفيه، كلقاء الشخصيات املشهورة وهي لقاءات حمب

املكتبة  أخبار  عن  الرسيعة  كاملعلومات  والتفكري،  الرتكيز  عناء  املبحوثة    ،تتطلب  املكتبات  برغبة  املوضوعات  هذه  تيش  أن  يمكن  كام 

رغبة عالية لدى ، التي أسفرت عن وجود  السادسةبتسويق الذات، وتؤكد عىل توجهات املكتبات نحو املنارة، بام يتسق مع النتيجة  

 املكتبات املبحوثة نحو إتاحة املنارة، عندما تواتيها الفرصة. 

ب. أبرزت نتيجة هذا السؤال ارتفاًعا يف نسبة استجابة املكتبات املبحوثة لبقية املوضوعات املطروحة من: ندوات ومؤمترات 

املجتمع املحيط. وتتسق هذه النتيجة مع ما انتهت إليه  وعروض كتب، بام يوحي برغبة املكتبات املبحوثة يف االندماج بشكل أكرب يف  

اجلندي،   )أسامء  إىل:2018دراسة  انتهت  التي  نحو    "(  املستفيدين  قبل  من  التطبيق.إوجوَد ميل  الكامل لألوعية عرب  النص    " تاحة 

  عيل   يضفي  مما   املكتبة،  داخل  بيكون   أي  تقنية  دمج  يف  املحيل  املجتمع  ومؤسسات  املكتبات  بني  والتشارك  التعاون  أمهية":  بـ  وأوصت

 ."ا أعمق وتأثرًيا أقويأبعادً  املرشوع

جـ. اختيار عدد غري قليل من املكتبات املبحوثة ألكثر من موضوع الستخدام املنارة مستقبليًا فيه، بام يوحي بأمهية املوضوعات 

 يقي.املطروحة، وجدية املكتبات املبحوثة يف االختيار، ورغبتها يف العمل احلق

. هبدف الوقوف عىل أهم املوضوعات )اخلفيفة( التي تفضل املكتبات قيد البحث تقديمها عرب تقنية املنارة، أكدت املكتبات  9

 أن هذه املوضوعات كانت طبًقا للجدول التايل:

 الموضوعات الخفيفة التي تنوي المكتبات قيد البحث استخدام تقنية المنارة فيها (7جدول رقم ) 

 النسبة %  العدد عات اخلفيفة  املوضو م

 86 21 خريطة املكتبة.  أ.  

 64 16 االستفسار عن مادة.  ب. 

 56 14 حجز وعاء.  جـ. 

 60 15 تقييم كتاًب.  د.

 68 17 ترك تعليق.  هـ. 

 72 18 الرتفيه.  و.

 (، يتضح ما يأيت: 7ومن خالل قراءة اجلدول رقم )

أكثر املوضوعات التي متيل املكتبات املبحوثة بتنفيذها عند    "ترك تعليق"و    "الرتفيه"و  "خريطة املكتبة"أ. مثلت موضوعات :

% عىل التوايل، وتتسق نتيجة هذا السؤال يف هذا العنرص مع إحدى نتائج السؤال العارش،  68%، و 72%، و 86تطبيق التقنية هبا بنسب 

، يعدان األشهر، بام يوحي بأن تصور املكتبات "أخبار املكتبة، وأنشطتها، ولقاءات مع شخصيات مشهورة  ":  يأن موضوعبالتي انتهت  

 % .  72خاصة وأن عنرص الرتفيه هنا قد حاز عىل نسبة وباملبحوثة عن التقنية ما يزال يسمها بالبساطة، 
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( 2018ما أسفرت عنه نتائج دراسة )أسامء اجلندي،    وتتسق نتائج ما تنويه املكتبات املبحوثة من تقديم موضوعات خفيفة مع

 التي انتهت إىل:

 تاحة خريطة املكتبة بالتطبيق بمعدل جيد جًدا.إتقييم املُستفيدين خدمة  -

 يف البحث احلايل. "ترك تعليق"%. تساوي عبارة :66.5تقييم املستفيدين للتغذية املرتدة للمستفيدين بنسبة  -

 %. 70الكتب بنسبة تقييم أحدث  -

 ( ، فقد أوصت الباحثة بـ:2018كام تتسق عنارص هذا التساؤل من حيث التنوع مع ما أوصت به دراسة )أسامء اجلندي، 

دخال تكنولوجيا  إتنويع تطبيقات التقنية املستخدمة يف املكتبة واالعتامد عيل التفكري اإلبداعي واألفكار املبتكرة لتنفيذ مرشوع "

 ."يف املكتبات ومؤسسات املعلومات "اآلي بيكون"املرشد الالسلكي 

السابقة إىل أحد أسباب    ته؛ فتشري عدد من الدراساتلوجود املكتبة يف حد ذا  داعام  اواملؤكد يف هذا اإلطار أن لتقنية املنارة دور

طالع والثقافة % لالعتامد عىل اإلنرتنت، كمصدر لال  15عزوف الطالب يف اجلامعات اجلزائرية عن القراءة يعود يف أحد أسبابه، وبنسبة  

انتشار الوسائل األخرى مثل    (، وأن أحد أسباب عزوف الطالب عن املكتبات السعودية يتمثل يف: 260,  2013)خالدةهناءسيدهم،  

باعشن،  اإل عبد  )حممد  الفضائية  والقنوات  قلة2015نرتنت  وأن  صعوبة  املؤمترات  (،  إىل  إضافة    مع   الطلبة  بعض   تكيف  العلمية، 

 (. 257: 2013أيوبمحسن،  جواملكتبات اجلامعية، يمثل أهم مشكالت املكتبات العراقية )موفق

ما معوقات تطبيق تقنية املنارة باملكتبات اجلامعية   "أجاب عن تساؤل البحث األول:  ويف هناية هذا العرض يكون البحث قد

 "املرصية ؟

 : . أسس مقترحة لتنفيذ تقنية المنارة بالمكتبات الجامعية المصرية3

ما مدى    "ولإلجابة عىل تساؤل البحث الثاين:  ،انتهى البحث يف جانبه امليداين إىل عدم تنفيذ املكتبات عينة البحث لتقنية املنارة

 فإننا بحاجة إىل:  "؟  اجلامعية املرصيةإمكانية طرح أسس لتنفيذ تقنية املنارة باملكتبات 

والذي تلعب فيه هتيئة الكوادر البرشية، والتسويق اجليد للتقنية  ،أ. االجتهاد يف القضاء عىل معوقات تطبيق املنارة، أو احلد منها 

 خاصة مع بساطة متطلباهتا املادية والتقنية. وباألبرز، الدور 

 ب. إقناع املكتبات بفكرة تطبيق املنارة هبا.

 ويمكن استثامر مزايا املنارة الكبرية املطروحة آنًفا، إضافة للمجاالت التي يمكن للمكتبة استغالهلا، لتحقيق هذا اهلدف. 

 تبات. جـ. طرح مراحل متصورة لتنفيذ تقنية املنارة باملك

 وأمام قطاع املكتبات لتنفيذ تقنية املنارة أحد ثالث اختيارات:

األول: إطالق نسخة عربية من أدوات تطوير وبرجمة أحد نامذج تقنية املنارة )ويمكن االسرتشاد بالدراسة املقارنة  -

ويتطلب هذا    ،ريبها التي متت خالل هذا البحث للمساعدة يف اختاذ القرار(، أو تعاون املربجمني العرب من أجل تع

 رضورة تبني مرشوعات، وكذلك توجيه اجلهود نحو تعريب برجميات النموذج الذي تم اختياره. 

 الثاين: إنتاج نموذج عريب خالص، يفيد من مزايا النامذج املتاحة، ويقلل املالحظات التي واجهتها.  -
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 مؤسسات املعلومات واملكتبات املستهدفة، مع تنفيذ  الثالث: يتمثل يف استرياد جتهيزات تقنية املنارة رأًسا، وتنفيذها يف  -

 دورات تدريبية للمكتبيني الذين سيكلفون بالتنفيذ. 

 وبتحليل االختيارات الثالث، يتضح ما يأيت: 

. يتسم االختيار األول بجودته، وهو فكرة طيبة، فعرب هذا االختيار سيتاح وكيل عريب للنموذج املختار، غري أن هذا االختيار 1

بل سيفيد    ؛ن النموذج لن تقف حدوده عند جمال املعلومات واملكتبات وحدهألتاج إىل مؤسسة / مؤسسات برجميات تستهدف الربح،  حي

للربح اهلادفة  وغري  اهلادفة  العربية  التجارية  املؤسسات  يصعب عىل مؤسسات   ،كافة  قوي،  وبرجمي  مادي  لدعم  حيتاج  فإنه  ثم  ومن 

 ا.املكتبات أن تقوم به بمفرده

. يتسم االختيار الثاين بجودة فكرته، ملا له من مزايا نوعية؛ فإنتاج نموذج عريب خالص حيسب للعامل العريب أمجع، وللمؤسسة 2

غري أن هذا االختيار حيتاج لعمل مؤسيس وفريق متكامل من   ،املنتجة بصورة خاصة، ويدعم املجتمع املعلومايت العريب بشكل خاص

يعد من فلم  لدعم مؤسيس عىل    املربجمني،  عربية حيتاج  فإعداد نسخة  ثم  اليوم، ومن  واحد  اعتامًدا عىل مربمج  برنامج  إنشاء  املمكن 

بالتعاون مع غريها من مؤسسات  أو  املعلومات بمفردها،  تقوم به إحدى مؤسسات  املايل، والربجمي، ويصعب أن  املادي  الصعيدين 

 ا، وختصصها الدقيق.  خيرج عن نطاق رسالته ألنهاملعلومات واملكتبات، 

األنسب لظروف مؤسسات املعلومات واملكتبات خالل املرحلة   "استرياد جتهيزات تقنية املنارة رأًسا    ". يعد االختيار الثالث:  3

م احلالية؛ فهو أسهل النامذج، وأرسعها حاًل، مع رخص أسعاره،  وبساطة متطلباته )التي ال تتطلب أكثر من غرفة جمهزة )يمكن أن يقو

  10برصية، أو احلاسب، أو أي مكان يتسم باهلدوء وعدم الصخب(، وأجهزة بيكون )يبلغ سعر الوحدة نحو    هبا معمل املواد السمع

النموذج   دوالرات(، وأجهزة حاسب، ومكرب صوت جيد، وبرجميات وربط شبكي، واتصاالت عرب اإلنرتنت.(، ومن ثم فيعد هذا 

يل البحث لألخذ به، وطرح تصور مقرتح لتنفيذه عرب املكتبات اجلامعية املرصية، كام يمكن أن  أنسب االختيارات وأبسطها، والذي يم

 تفيد منه مؤسسات املعلومات واملكتبات أًيا كانت أهدافها، أو ختصصاهتا.

فسيتم   "؟    اجلامعية املرصيةما مدى إمكانية طرح أسس لتنفيذ تقنية املنارة باملكتبات  "وهبدف اإلجابة عن تساؤل البحث الثاين :

 مراحل للتطوير، ھي:  ةطرح تصور لهذه األسس المقترحة، تعتمد على ثالث  –فيما يأتي  -

 املرحلة األوىل: التخطيط.  -

 املرحلة الثانية: التنفيذ. -

 املرحلة الثالثة: فحص ومراجعة النتائج  -

 اول هذا بيشء من التفصيل فيام يأيت:ويمكن تن

 :المرحلة األولى: التخطيط  1/  3

املكتبة   بني  تضامنية  مسئولية  املنارة  لتقنية  التخطيط  احلديثة    – يمثل  للتقنية  املامرسني  املعلومات  أخصائيي  خالل    - من 

اخلدمة،   أفكار(  )أو  أو وبواملتخصصني يف موضوعات  تعليميًا،  اخلدمة  توظيف  عند  تروحييًا   خاصة  أو  توعوًيا،  أو  وتتمثل    ،تدريبيًا، 

 عنارص ختطيط إطالق تقنية املنارة باملكتبات اجلامعية املرصية فيام يأيت:
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 : أ. الوقوف عىل حاجة السوق، واملستفيدين 

اجلامعية املرصية )باستثناء مكتبة متريض  تتمثل امليزة االستثنائية لتقنية املنارة املستهدفة يف عدم تطبيق التقنية يف أي من املكتبات  

كبواكري   والقيادة  السبق  زمام  للمنارة  املنفذة  للمكتبات  هذا  ثم سيعطي  التجريب(، ومن  التقنية عىل سبيل  فيها  نفذت  التي  املنوفية، 

بل عىل الصعيد العريب، يضاف إىل هذا أهنا سرتفع من مستوى املكتبة، وتسهم يف تسويقها لدى جمتمع    ؛ املكتبات ليس يف مرص فقط

 املستفيدين.

ومن األمهية الكبرية دراسة املستفيدين احلاليني واملرتقبني، واحتياجاهتم احلالية واملستقبلية، وكذلك أفكار احللقات األكثر نجاًحا 

 .التي تناسبهم، وعوامل نجاحها 

 : سرتاتيجية ب. طرح اخلطة اإل 

رؤية التقنية، ورسالتها، وغاياهتا،   "سرتاتيجية لتنفيذ تقنية املنارة تتسق مع خطة املكتبة واجلامعة عموًما، وتشمل :إوضع خطة  

كونة من : األهداف  سرتاتيجية، امل، إضافة إىل اخلطة التنفيذية للخطة اإل(SWOT Analysis) وأهدافها، الناجتة عن التحليل البيئي هلا  

بعة، سرتاتيجية، واخلطط والربامج التنفيذية، ومؤرشات األداء، واملسئول عن التنفيذ، واملدة الزمنية، وأنشطة التنفيذ، وامليزانية، واملتا اإل

 ."املكونة من: املسئول، والتاريخ، واملؤرشات

 ويمكن أن تتضح العنارص السابقة من خالل ما ييل: 

سرتاتيجي ملؤسسات املكتبات واملعلومات، ( من أهم األساليب املستخدمة يف التخطيط اإلSWOTي )حتليل  . التحليل البيئ1

املرتبطة بالبيئة الداخلية للمؤسسة )التي يمكنها التحكم فيها(،    Weaknessesونقاط الضعف    Strengthsوهيدف إىل حتديد: نقاط القوة  

املتاحة   الفرص  اخلارجية   Threatsوالتهديدات    أمامها،  Opportunitiesوكذلك  بالبيئة  ترتبط  وهي  املستقبل،  يف  تواجهها  قد  التي 

 وعىل سبيل املثال فإن:  (Saint Louis University Libraries , 2012) للمؤسسة )التي ال يمكنها التحكم فيها(

 ."ة املنارة عربيًا تعد املكتبة من أوائل املكتبات اجلامعية العربية التي تتيح تقني"نقاط القوة، مثل : -

 ."قلة عدد أخصائيي املعلومات املتمرسني تقنيًا باملكتبة"نقاط الضعف، مثل : -

 . "ندرة املكتبات املقدمة لتقنية املنارة عربيًا "الفرص، مثل : -

 . "زيادة عدد التقنيات املشاهبة املتاحة يف املكتبات"التهديدات، مثل:  -

 Vision(Saint Louis University Libraries , 2012). الرؤية  2

 احللم اخلاص بالتقنية، أو إىل أين تتجه؟

 أو السبب يف وجود التقنية... ملاذا؟، والغرض أو السبب يف إنشائها .. ملاذا وجدت؟، وما العائد من إتاحتها؟.

 ."ريبتسعى تقنية املنارة املتاحة بمكتبة )س( ألن تكون رائدة تقنيات املنارة عىل املستوى الع"مثال رؤية :
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 ( 2008)حسني الدوري ،    Mission  .الرسالة 3

 أو السبب يف وجودها... ملاذا؟ Kعبارات توضح واقع التقنية وخمرجاهتا املستهدفة

االنطباعات عن    -أين متارس ؟ حمليا / إقليميا/ عامليا    -املستفيدون    "وتصاغ الرسالة حول عنرص أو أكثر من العنارص التالية:

املنارة    -املنارة   القائمني عىل  التي تسود  العمل  -املشاركة املجتمعية    -القيم واملعتقدات  أداء  املستخدمة يف   Saint Louis)التقنيات 

University Libraries , 2012) 

 "تقدم مكتبة )س( تقنية منارة جيدة، تفي بمتطلبات املستفيدين"مثال رسالة :

 Objectives   (Planware,22Jan.2008 ). األهداف:  4

 ما جيب إنجازه ... ماذا؟  ،نتائج أو حاجات حمددة مرغوبة أو مطلوب حتقيقها يف فرتة زمنية حمددة 

املساءلة   –التوازن    – اجلدولة    –القابلية للقياس    –الواقعية    –االرتباط بالرسالة والرؤية    "ولنجاح األهداف ينبغي أن تتميز بـ:

 . "التدرج –الشمولية  –الوضوح  –

 اف التقنية:مثال ألهد

 التنوع.  -

 اجلودة. -

 . الوفاء بمتطلبات املستفيدين -

تيجية . اخلطة التنفيذية للخطة اإل 5  سرتا

مؤرشات األداء)التي    -اخلطط والربامج التنفيذية )التي تؤدي إىل حتقيق األهداف(    -سرتاتيجية  املكونة من : األهداف اإل  وهي  

أنشطة   -املدة الزمنية )البدء واالنتهاء(    -، أو مدربني أو حمارضين(  أخصائينياملسئول عن التنفيذ )مقدم التقنية من    -تؤكد عىل التنفيذ(  

اخلدمة لتحقيق  املؤدية  )األنشطة  العمل...(    :مثل  التنفيذ  واملؤمترات وورش  واملتابعة،    – الندوات  اخلدمة(،  لتنفيذ  )املطلوبة  امليزانية 

 املؤرشات )املدللة عىل إجراء املتابعة(. -التاريخ )تاريخ القيام باملتابعة(  -املكونة من: املسئول )عن متابعة التنفيذ( 

 . تقنية املنارة باملكتبة    ب. تكوين فريق

 املجموعة القائمة عىل إتاحة تقنية املنارة من العنارص اآلتية:تتكون 

 . رئيس قسم )أو مدير إدارة( اخلدمات -

 كانوا داخليني من أخصائيي املكتبة، أو مستفيدين، أو متخصصني من حمارضين ومدربني. أمقدمو املنارة،سواء  -

 جمموعة الدعم، وهم القائمون عىل التنفيذ التقني للمنارة. -

 . ار النموذج األنسب جـ. اختي 

يتم يف هذه املرحلة دراسة كافة أنواع نامذج املنارة املتاحة، والوقوف عىل النموذج األنسب من بينها. ويراعى يف االختيار العنارص  

 اآلتية:
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 . طول عمر البطارية. 1

 . رخص سعر األجهزة. 2

 . إمكانية االسترياد، ومدى سهولته.3

 خرين.. إمكانية التطوير من خالل اآل4

 . استخدام تقنية الواي فاي، وعدم االكتفاء بتقنية البلوتوث وحده. 5

 . التوافق والتواصل مع أكرب قدر من األجهزة الذكية. 6

 . دقة اإلحداثيات. 7

 . سهولة التعامل معها. 8

 . قدرهتا عىل نقل البيانات، وإمكانياهتا يف إرسال البيانات واملعلومات، إضافة للملفات املرفقة.9

 . القدرة عىل حتديث املعلومات بشكل حلظي، ويف الوقت احلقيقي. 10

 . إمكانية جتاهل اإلعالنات غري املرغوبة. 11

 . صغر حجم مساحة التخزين.12

 مثل: مستوى طاقة البطارية، ومستويات املستشعر، واإلحداثيات اجلغرافية. ،. ميزة إعطاء تقارير متكاملة عن املكونات13

 التخطيط اجليد حللقات املنارة. د.  

كلام اجتهدت املكتبة يف اإلعداد كلام أثمر هذا حلقة جيدة، ويرتبط هبذا تسجيل احللقة كتابة قبل عرضها، فهذا سريفع عن مقدم  

احللقات،   مقدمي  بعض  تعرتي  أن  يمكن  التي  والتأتأة  التلعثم  منهموباحللقة  املبتدئني  )يف  ، خاصة  الضيف  إعالم  يفضل  حالة    كام 

 املقابالت( باألسئلة، التي سيتم طرحها قبل بدء احلوار. 

 . ـه . طرح جدول زمني للتنفيذ 

يعني التخطيط اجليد طرح جدول زمني جيد وواقعي )وعدم االكتفاء بدافع احلامس وحده( ملوضوعات احللقات، عىل أن يتامشى 

 اك املستفيدين، وزوار املوقع فيه، إعالًء للتفاعلية. اجلدول مع إمكانيات مقدم اخلدمة، وقدراته، وخرباته، ويفضل إرش

 . و. جودة كل من البيئة الفيزيقية املحيطة بتقديم اخلدمة، والتجهيزات 

اإلضاءة والتهوية ودرجتي احلرارة والرطوبة وكذا األثاث والتجهيزات هلا دورها الكبري بالنسبة لكل من    :فالبيئة الفيزيقية مثل

 لو كان حمارًضا، أو مدرًبا خارجيًا( واملستفيدين. خاصةوبمقدم اخلدمة )

 . ز. احلصول عىل دورات تدريبية 

 احلصول عىل دورات تدريبية يف طرق التقديم اجليد للخدمة.  –من أخصائيي املعلومات باملكتبة –يفضل ملقدم املنارة 
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 . ح. التسويق الفاعل للتقنية 

 الصعيدين: سرتاتيجيات التسويقية عىل حيث ينبغي اعتامد اإل

 . التقليدي، الذي يعتمد عىل جودة كل من : 1

 . وهو هنا تقنية املنارة .  Productاملنتج  -

رسم االشرتاك يف   :أي رسم مدفوع مقابل احلصول التقنية )مثل :وهو القيمة ُمعرًبا عنها بوحدات نقدية، وهو  Price  :السعر -

 املكتبة( .

إلعالمية التي يمكن أن تقوم هبا املكتبة، هبدف تسويق املنارة كالنرشات اإلعالمية  وهو السياسات ا   Promotion  :الرتويج  -

والثقافية والعلمية  االجتامعية  واالتصال ،  وأنشطتها  الدورية  والندوات  واالجتامعات  واملؤمترات  والكتيبات  اجلدارية  وامللصقات 

 بوسائل اإلعالم العامة بشتى صورها هبدف التعريف باخلدمة.

التوزيع  Placeكان  امل  - إمكانياهتا : Distributionأو  بمختلف  املنارة  خالهلا  ومن  فيها  تقدم  التي  اإللكرتونية  البيئة  وهو 

 وجتهيزاهتا.

للمنارة2 اإللكرتوين  التسويق  جذًبا،   :.  أكثر  املحتوى  جتعل  التي  األساسية،  واملعايري  القوانني  من  جمموعة  تطبيق  من خالل 

 نوعي له. وتساعد يف إحداث رواج 

 : المرحلة الثانية: الخطوات التنفيذية إلنشاء تقنية المنارة بالمكتبة 2/  3

ويقصد هبا الكيفية التي يتم من خالهلا ترمجة السياسات واإلسرتاتيجيات واإلجراءات التي تم وصفها يف مرحلة اختاذ القرار  

 والتخطيط لتحقيق األهداف املوضوعة لتنفيذ املنارة، وتتكون من : 

 اخلطوة األول: تثبيت املنارة عىل أجهزة أي بيكون، وإطالقها جلمهور املستفيدين. 

 حتى يتم تثبيت املنارة بنجاح، وحتقيق أول أهدافها، فإهنا حتتاج إىل ما يأيت: 

 .تفعيل قرار تثبيت املنارة.1

 إىل تفعيله خالل املرحلة احلالية.  حيث إن القرار قد تم اختاذه بشكل فعيل أثناء مرحلة التخطيط، ومن ثم حيتاج القرار

 . مكرب صوت )ميكروفون( جيد. 2

، (Logitech Clear Char Pro USB)وال تعني اجلودة ارتفاع السعر، فيمكن أن تعمل أنواع رخيصة السعر، مثل مكرب صوت:  

الصوت،   تنقية  من  متكنها  لعدم  املحمول،  احلاسب  يف  املدجمة  املكربات  استخدام  عدم  ويفضل  جيد،  بشكل  أذن،  بسامعات  مرتبًطا 

 والسيطرة عىل الضوضاء بشكل كامل؛ حيث يمكن أن تنفد أصواًتا يصعب جتنبها، كأصوات الطنني الصادرة عن جهاز احلاسب، أو

 حفيف األوراق عىل سطح املكتب، أو أية ضوضاء أخرى يف حيز احلاسب.

 . برنامج لتسجيل الصوت. 3

(، وهو سهل االستخدام، وجماين، ويمكن التعرف عليه وتعلم كيفية Audactiyومن أفضل برجميات تسجيل الصوت، برنامج )

امه من خالل الكثري من مقاطع الفيديو املتاحة عىل اليوتيوب، ويتمتع الربنامج بمزايا كثرية؛ حيث يتيح إمكانيات: التسجيل باستخد

http://www.logitech.com/index.cfm/webcam_communications/internet_headsets_phones/devices/3622&cl=US,EN
http://audacity.sourceforge.net/
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التشويش، والرفع واخلفض،   تسجيل الصوت، واالستقطاع، وإدخال األصوات والنغامت مع صوت مقدم احللقة، والضبط، بإزالة 

 رب املكرب للفم، وغري هذا من اإلمكانيات.وإزالة صوت الطقطقة التي عادة ما تظهر مع ق

 . واحدة بشكل تام حلقةتصميم عىل األقل   أومن تسجيل  . االنتهاء4

االنتباه إىل كلام كانت احللقة ذات جودة  عىل املكتبة  و،باستخدام خمتلف الربامج  ،تسجيل واملونتاجويكون هذا من خالل عمل ال

احللقة ذات جودة ،ولو كانت الفكرة ممتازةالكايف، حتى    وقتذااألمرال هاء  عطاألفضل إمن  مجهور املستفيدين،فعالية فهذا يوثر عىل  

 . مما جيعلها يف مهب الريح ةفكرالعىل   هذا يؤثرسمتدنية ف

 إلشعارات وامللفات(. اخلطوة الثانية: إنشاء البطاقات )التي تتضمن ا 

يتم تزويد املنارة ببطاقات أو ملفات مقروءة، أو مسموعة، أو يف صورة ملف فيديو، أو خليط بني هذه النامذج، ولكل إسرتاتيجية  

 النامذج فيام يأيت: تنفيذه، التي تعتمد عىل اهلدف من اإلتاحة، وإمكانيات املكتبة البرشية واملادية واملالية والتقنية. ويمكن تناول هذه 

 : النصوص املكتوبة. أوًًل 

 وهي امللفات النصية املكتوبة، التي يتم تسجيلها كتابة، واسرتجاعها قراءة.

 وفيام يأيت عدد من املالحظات التي ينبغي عىل مصمم النص املكتوب األخذ هبا للوصول لنتائج جيدة:

اط يف أحجام اخلط، أو أنامطه، بام حيقق أرحيية املستفيد، وبروزه بام  . الوضوح، وسهولة القراءة، وقرص الفقرات، وعدم اإلفر1

 حيقق بعد: )لفت االنتباه(، مع دقة النص مبنًى ومعنًى.

، مع سالمة اللغة،  حمتويات أقل مقابل جودة أعىل . جودة املحتوى، من خالل: التوازن بني الشمول والعمق، والتأكيد عىل  2

 ودقة الطرح. 

 ام الصورة، فينبغي أن تتسم بالوضوح، والدقة، والتعبري عن املضمون، واالتساق مع اهلدف.. يف حال استخد3

الداخيل، مع عدم اإلفراط يف استخدام  4 بالتناغم  تتسم األلوان  فيفضل أن  املكتوب،  النص  أكثر من لون يف  . عند استخدام 

 .واحد  األلوان، واالكتفاء بعدد حمدود منها، وال يعني هذا االكتفاء بلون 

 . ينبغي اختيار نوع خط يتسم بالبساطة والوضوح، واحلجم املناسب، والبعد عن اخلطوط املزخرفة. 5

 . ترتيب العنارص بشكل منظم واالبتعاد عن ازدحامها. 6

 : امللفات املسموعة و مواد الفيديو: ثانيًا

واسرتجاعها سمعيًا، أما مواد الفيديو فهي مواد يتم    املواد املسموعة )أو السمعية، أو اإلذاعية( هي مواد يتم تسجيلها صوتيًا،

تسجيلها بالصوت والصورة، واسرتجاعها عرب حاستي السمع والبرص، أي: سمع برصي، ولعل هذا يتسق مع الزيادة املستمرة يف السعة  

 االستيعابية للمنارة.

 حة عرب املنارة  األخذ هبا للوصول لنتائج جيدة:وفيام يأيت عدد من املالحظات التي ينبغي عىل مصمم النصوص املسموعة املتا 

 .الوضوح  -
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 .مع الوظيفة املصاحب هلا ه تناسب -

 .تزامن سامع الصوت مع النصوص املكتوبة -

 .الصوت ىعيل إيقاف وضبط مستو املستفيدقدره  -

 .جتنب استخدام الصدى مع الصوت  -

 .قدر اإلمكان من الطبيعة ةقريب و،أ املؤثرات الصوتية طبيعيةأن تكون  -

 وفيام يأيت عدد من املالحظات التي ينبغي عىل مصمم مقاطع الفيديواملتاحة عرب املنارة  األخذ هبا للوصول لنتائج جيدة: 

 )يف حال العرض غري املبارش(. .عند احلاجة ، وإعادتهعرضالمن إيقاف  املستفيدمتكن  -

 .مقطعجتنب احتواء الشاشة عيل أكثر من   -

 .ديوالتزامن بني الصوت ولقطة الفي -

 MP4؛ وإمكانية حتميل ملفات مضغوطة من أرشطة الفيديو يف صيغة الفيديو مقاطعإمكانيات تنزيل  -

 . املستفيدين حتميلها أو مشاهدهتا يف الوقت الذي يناسب بشكل دائم، مع إمكانية، املقاطعإتاحة  -

 إتاحة الدعم الفني، يف حال عدم القدرة عىل فتح الفيديو من خالل تغيري إعدادات الفيديو االفرتايض.   -

 إضافة القواعد العامة: :  اخلطوة الثالثة 

تعتمد التقنية يف هذه املرحلة عىل طرح آلية عملها، وتوقيتات تقديم التقنية، وأماكن إرسال اإلشعارات، ويمكن تناول هذا بيشء  

 تفصيل فيام يأيت: من ال

جهاز عىل  أدائها  يف  املنارة  تقنية  وهو تعتمد  يعتمد السلكي جهاز البيكون،  الطاقة، إلرسال   البلوتوث تقنية صغري،  منخفض 

و حواسيب  أهواتف    ، متمثلة يفالذكية  األجهزةصوتية لتستقبلها   أوعىل شكل رسائل نصية  ت صغرية عرب إشارات الراديو،  حزمة بيانا 

بالتايل ال حاجة لوجود اتصال   ، (Bluetooth)تقنية اإلرسالتعتمد عىل    وألهنا ،  اإلرسالمدى    داخل التغطية، أو يفتكون    ،حينامحممولة

ألن معظم  و  ،(Bluetooth)قد فعل خاصية    املستخدميكون    أنذ يكفي  ؛إالعملية  إلمتام   (Routers)ت  راوترا  أوهوائيات    أوشبكي  

سوف تكون    األجهزةهذه    فإن معظم(Bluetooth)واالستقبال من خالل    تتيح إمكانية اإلرسالاهلاتف املحمول واحلواسيب    أجهزة

أيًضا   عن جهاز  مهيأة  الصادرة  الرسائل  مشحوًنا البيكونالستقبال  يكون  ما  غالبًا  والذي  بعضها   ،ببطاريات صغرية ،  استخدم  وإن 

ا (USB)الـ   منفذ املسافة إلرسال  قرب  عىل  تعتمد  التي  الداخلية  التطبيقات  يف  يستخدم  كام  املتعلقة  للشحن،  وامللفات  إلشعارات، 

 باملكتبة.

ويتم خالل هذه املرحلة أيًضا االتفاق عىل أنسب التوقيتات التي يتم بث التقنية فيها، وكذا توزيع أجهزة البيكون عرب أجزاء  

تنبيهات بسهولة،  املكتبة املختلفة بحيث يمكنها تغطيتها بشكل كامل، وكذا حميطها حتى يمكن للجمهور املحيط تلقي اإلشعارات وال

واحلواجز الطبيعية )كاجلبال، والتالل(، والصناعية وإن كان خارج املكتبة يف األماكن املفتوحة، سيتأثر يف هذه احلالة بعوامل الطقس،

من أجهزة البيكون بشكل دائم؛ حيث ال حتتوي عىل زر تشغيل /  وتعمل العديد   (Tilley, Aaron, 2018))كاحلوائط، والسياجات(.  

منخفض الطاقة إىل   البلوتوث تقنية إيقاف، وإن أمكن وقف اجلهاز عن العمل مؤقتًا حلفظ بطاريته، ويف حالة دخول جهاز ذكي يدعم 

  .(Townsend, Kevin, 2018)اجلهاز.  منطقة املنارة، فإن اجلهاز يمكنه التعرف عىل احلزمة املرسلة من قبل

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.forbes.com/sites/aarontilley/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB
https://learn.adafruit.com/users/ktownsend
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بعة   اخلطوة   إنشاء سامت خمصصة )حتديد اجلمهور املستهدف(: :  الرا

املستفيدين الذين تستهدفهم املكتبة باإلشعارات والتنبيهات وامللفات، وتعتمد املكتبة يف هذه  جمموعة    اجلمهور املستهدف هو  

الديموجرافية ) املتغريات  الصناعة  -االجتامعية  احلالة    -  الدخل  -اجلنس  -العمراخلطوة عىل  التعليمي  -املهنة /  لتحديد  املستوى   )

كام    حمافظة،حي أو مدينة أو  بحيث تكتفي ب  ،استناًدا إىل اجلغرافيا أو املوقع  ها أيًضا تضييق نطاق مجهور  ها يمكنمجهورها املستهدف، و

املثال، يمكن    ،املسافة  اجلمهور عرب  أيضا حتديد  ها يمكن املللمكتبة  عىل سبيل  دائرة نصف قطرها    ستفيديناستهداف  كيلو    10داخل 

 .وقعها من م مرتات

، سوف يكون األمر  سامته واهتامماتهد لديه  مستفي، لكن األخذ يف االعتبار أن كل  املستفيدينف مجيع  استهدية انا مكمع مالحظة إ

 .رتاديناحتياجات جمموعة حمددة من امل ة عىل  املكتبفعااًل أكثر إذا ركزت 

 .للجمهور املستهدف واخلدمات شعارات وامللفاتالل هذه املعرفة يمكن إضافة اإلمن خو

  التنفيذ الفعيل للمنارة:   :  اخلامسة   اخلطوة 

 فيام ييل طريقة تنفيذ املنارة باملكتبة، وطرق تعاطي املستفيدين معها.

 : املكتبة: أوًًل 

، وتستخدم كنقطة مرجعية   BLE عبارة عن أجهزة إرسال صغرية ، تعمل عىل تقنيةالتي يتم إتاحتها باملكتبة iBeaconsاملنارات 

 .بمجرد دخوله يف نطاق اإلرسال اخلاص به Bluetooth اكتشاف جهاز مزود بتقنية ا ويمكنهالذكية، لألجهزة 

عوقات باملكتبة سواء داخلها، أو عند مداخلها عىل احلوائط  عادًة يف مكان ظاهر بعيًدا عن امل  iBeaconويتم تثبيت جهاز اإلرسال  

الراديو،   إشارات  عرب  اإلشعارات  حزم  بإرسال  اجلهاز  ويقوم  الطاوالت،  أعىل  داخل الذكية  األجهزةلتستقبلها  أو  تواجدها  ،عند 

وكلام قل الوقت املحدد للبث، كلام قرص    دقيقة،  20  - ثواٍن    10، حيث يتم إرسال البيانات كل   (Bluetooth)التغطية،اعتامًدا عىل تقنية

 عمر البطارية، وكلام ازدادت الفرتة الزمنية املخصصة، كلام أدى هذا لزيادة العمر االفرتايض للبطارية. 

البلوتوث   تقنية  الرخيصة Bluetooth Low Energy (BLE)ويعد من أهم مزايا  الطاقة وخصائصها  املنخفضة من  متطلباهتا 

معاجلة رسيعة ، كام تتيح  األجهزة املراد توصيلها ملشاركة املعلومات  ا غري حمدود منعددً   ، والتقنية تستخدمث الكالسيكيمقارنًة بالبلوتو

 .وفعالة لعدد ال حيىص من األجهزة للتطبيقات املامثلة

للمستفيد،  ساسية للكتاب  املعلومات األ  ، فإنه يتم إتاحةربط املنارة بكتاب يف املكتبةوبطريقة مبسطة وعىل سبيل املثال: عند  

الذي بمجرد دخوله يف نطاق إرسال املنارة، ويكون لديه    للمستفيد،  اهلاتف الذكي أو اجلهاز اللوحيبتنزيل تطبيق املكتبة وتثبيته  رشيطة  

Bluetooth   التشغيل الكتاباستقبال  قيد  تلقائيًا عىل شاشة اجلهازمعلومات  التي تظهر   ،.(Uttarwar, Monica Laxman, Aug., 

2017) 

 : املستفيدون: ثانيًا

 حتى يمكن للمستفيدين استقبال اإلشعارات البد من اتباع ما ييل: 
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 عىل اجلهاز الذكي.  Bluetoothالتأكد من تشغيل  -

 Driversnoteفتح تطبيق  -

 يف قائمة التطبيق. "اإلعدادات"االنتقال إىل  -

 "iBeacons"الضغط عىل  -

 اخلاص باملستفيد. iBeaconحتديد  -

 اختيار اسم اإلشعار من القائمة املنسدلة )إذا كان لدى املستفيد أكثر من إشعار(.  -

 إضافة.الضغط عىل  -

 يتم بعد هذا إرسال اإلشعارات طاملا كان اجلهاز يف حميط املكتبة. 

 وبعد تثبيت التطبيق عىل اجلهاز، يمكن للمستفيد تلقي اإلشعارات بمجرد مروره يف مدى إرسال املكتبة. 

 ة املنارة: ويمكن للمستفيد اتباع اخلطوات التالية للوصول لإلشعار الذي يبحث عنه، حتى لو مل يكن يف إطار تغطي

 كتابة اإلشعار أو الفعالية التي يرغب املستفيد البحث عنها )عرب جوجل مثالُ(.  -

 ظهور اإلشعار عرب جوجل.  -

 النقر عىل اإلشعار وتصفحه.  -

 عند رغبة املستفيد معاينة النشاط أو الفعالية يمكنه زيارة املكتبة. -

 املكتبة. بمجرد دخول املستفيد املكتبة يلتقط جهازه اإلشعار من أجهزة  -

البحث  البيكون يدرك   - إعالن  عىل  نقر  الذي  نفسه  هو  اهلاتف  هذا  بحساب  ،أن  البيانات  هذه  يف   املستفيد  ويربط 

 جوجل. إعالنات

 وبصفة عامة ينبغي االلتزام بعدد من األسس املساعدة يف التطبيق اجليد للمنارة، ونجاحها، واملتمثلة فيام يأيت: 

ت املنارة وموضوعاهتا ملا لذلك من أثر كبري يف تكوين اجتاهات إجيابية من قبل املستفيدين نحو  . رضورة االلتزام بمواعيد حلقا 1

 املكتبة ومقدم احللقة.

التفاصيل الرسيعة مثل: رقم احللقة وموضوعها واسم الضيف )يف حال استضافة شخصيات(، 2 . يفضل بدء احللقة ببعض 

 م املكتبة، واحرتامها لعقلية املستفيد.فهذه األمور رغم بساطتها إال أهنا توحي بتنظي

الربط باألحداث اجلارية، سواء عىل الصعيد العلمي، أو املجتمعي، أو السيايس، أو االقتصادي، وحتى الريايض، وطبًقا  3  .

دادت شعبية املنارة،  لطبيعة املنارة وأهدافها، فكلام مست املوضوعات حياة املستفيدين اليومية، واعتمدت عىل احلداثة يف الطرح، كلام از

 وتنوع مجهورها. 

. عدم التحرج من عدم حسن صوت مقدم احللقة، أو هيئته، فيمكن أن يكون هذا عنرص جذب يف حد ذاته، ويفضل أن يكون  4

 املقدم طبيعيًا، غري متكلف، أو مفتعل.

ن موضوعها غاية يف األمهية، ويمكن . قرص وقت احللقات، فيفضل أال تزيد مدة احللقة الواحدة عن عرشة دقائق، إال إذا كا 5

 يف حال زيادة املدة أن يتم التوزيع عىل أكثر من حلقة. 
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. التوظيف اجليد لكل من مهارات العرض الفعال، مع رضورة مزج احللقات بشئ من الفكاهة واملرح، ألن فئة ال يستهان هبا  6

 من املستفيدين من فئة الشباب.

لتوس7 للمستفيدين  الفرصة  إتاحة  الصلة  .  املعلومات ذات  الروابط، واإلحالة إىل مصادر  قوائم  دائرة معارفهم من خالل  يع 

 بموضوع احللقة. 

ينبغي ملقدم احللقة أن يكون نجم احللقات األوحد، حيث يفضل استضافة بعض الشخصيات املؤثرة، ذات الصلة الوثيقة  ال  .  8

النظر املختلفة،  بموضوعات احللقات، أو بعض املستفيدين، مع إتاحة الوقت   الكايف هلم للحديث، حتى يمكن استعراض وجهات 

وإثراء احللقات موضوعيًا، إذا كانت احللقات تتناول موضوعات شائكة سياسيًا، أو فكرًيا، أو جمتمعيًا، أو اقتصادًيا، والتنوع مطلوب  

لدوره يف القضاء عىل امللل الذي يمكن أن يلم باملستفيدين، جراء استامع، أو مشاهدة شخص واحد بصورة دائمة؛ بل ويفضل    –أيًضا    –

 أن يقدم البث أكثر من فرد واحد، لتحقيق اهلدف األخري.

 :المرحلة الثالثة: فحص ومراجعة النتائج  3/  3

 يف قياس واقع املنارة، ومدى تقدمها: -بشكل مبارش  –كن أن يسهم ما يأيت تأيت هذه املرحلة بعد التنفيذ الفعيل للمنارة، ويم

درجة نقاء الصوت ومدى وضوحه، ومدى   :. االطالع عىل احللقات بعد العرض، للوقوف عىل بعض األمور املهمة، مثل1

 لخ.إيئة واهلندام...استخدام لغة اجلسد، والتمكن يف املادة املقدمة، ومدى استخدام عنارص اجلذب والتشويق، واهل 

. عدم اإلحباط من قلة عدد املستفيدين يف البداية، فاملنارة حتتاج لتسويق جيد، حتى يمكنها النجاح، واخرتاق السوق، أما إذا  2

مكنها  عىل املكتبة أن تدرس أسبابه، كام ينبغي عليها أخذ آراء املستفيدين، ويواستمر العدد يف التضاؤل، فهذا يعني أن خطأ ما حيدث،  

 التواصل مع منفذي املنارة الناجحني)داخل الدولة أو خارجها( لإلفادة، أو عمل خطط حتسني. 

وبناًء عىل نتائج املراجعة   ،الوقوف عىل مدى حتقيق النتائج لألهداف املحددة للمنارة من قبل  –خالل هذه املرحلة    -. يتم  3

  املناسبة. والتحقق يتم اختاذ القرار املناسب عرب عمل خطط التحسني

ما مدى إمكانية طرح أسس لتنفيذ تقنية املنارة باملكتبات    "هد يف اإلجابة عن تساؤل البحث الثاين:جلا يأيت ويف هناية هذا الطرح، 

 "اجلامعية املرصية ؟ 

 :. نتائج البحث وتوصياته 4
 :النتائج 1/  4

 : أواًل: عىل صعيد اإلطار النظري 

)رشكة:  1 بيكون  جيو  يف:  متثلت  املنارة،  لتقنية  نامذج  أربعة  لوجود  البحث  توصل   .(Tecno-World  رشكة( وإيدستون   ،

 .، وأي بيكون )رشكة أبل( Radius Networks) جوجل(، وألت بيكون )رشكة:

 . تفرد كل نموذج بمزايا نوعية عام سواه من النامذج؛ حيث: 2

 الية لإلحداثيات، وطول عمر البطارية. أ.  يتميز جيو بيكون بالدقة الع
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 يدستون فيمتاز بقدرته عىل التحديث اللحظي للمعلومات، وإمكانية التطوير من خالل اآلخرين. أب. أما 

جـ. يتميز نموذج ألت بيكون بالدرجة العالية من املرونة، واملجانية يف احلصول عىل املواصفات، دون حتصيل حقوق ملكية أو  

 رسوم. 

مالحظات حول نموذج أي بيكون متثلت يف عدم قدرة النموذج عىل التواصل سوى مع أجهزة أبل دون سواها، مع . وجود  3

أو   البطارية،  املثال بحالة  التقارير اخلاصة عىل سبيل  تقديم  أيًضا عىل  للمعلومات، وعدم القدرة  اللحظي  التحديث  القدرة عىل  عدم 

 اإلحداثيات اجلغرافية.

 : التطبيقي   ثانًيا: عىل الصعيد 

 متثلت أهم نتائج البحث يف جانبه التطبيقي فيام يأيت:

 %.  100وذلك بنسبة   -طبًقا لرأي العينة  – . وجود مواقع لكافة املكتبات قيد البحث عىل الشبكة الدولية 1

 . ال تتاح تقنية املنارة يف أي من املكتبات اجلامعية قيد الدراسة عىل اإلطالق. 2

املكتبة عىل الشبكة الدولية والتجول عرب اإلنرتنت للخدمات املقدمة عرب املكتبات املبحوثة، تلتهام خدمة    . تصدر خدمتي موقع3

% عىل التوايل، يف حني  جاءت خدمات: االستخالص اإللكرتوين،    88% ، و  100%، و  100الفهرس املتاح عىل اخلط املبارش، بنسب  

 %.  16%، و  12%، و 12رتوين للمعلومات، ويف املراتب األخرية، بنسب والتكشيف اإللكرتوين، والبث االنتقائي اإللك

 % من املكتبات املبحوثة بتقنية املنارة.  86مكتبة ، وذلك بنسبة  21. عدم العلم اجليد لـ 3

 %. 96البحث بنسبة . حصلت تقنية الرتميز باألعمدة عىل النسبة األعىل يف التطبيق من قبل املكتبات اجلامعية العربية قيد 4

 . متثلت أسباب عدم تطبيق املكتبات قيد الدراسة لتقنية املنارة فيام يأيت )طبًقا ألمهية األسباب(: 5

 %.  84صعوبة التطبيق، بنسبة  -أ

 % .  84عدم علم املكتبة هبذه املنارة، بنسبة   -ب 

 % .  68قلة عدد الكوادر التقنية، بنسبة  -جـ 

 % .  36ت أهم، بنسبة لدى املكتبة أولويا  -د 

 %.  20تعقد عمليات الرشاء، بنسبة  -هـ

 % . 16اعتقاد املكتبة ببعد املنارة عن جمال املكتبات، بنسبة  -و 

 . متثلت أهم املشكالت التي تعاين منها املكتبات قيد البحث فيام ييل )طبًقا ألمهية املشكالت(:6

 %.  76املعلومات، بنسبة قلة عدد املتخصصني يف تكنولوجيا  -أ

 %.  68ضعف املوارد املادية، بنسبة  -ب 

 %. 64ضعف التجهيزات التقنية، بنسبة  -جـ 

 املشكالت القانونية.  -د

 %.  55قلة عدد زوار املوقع، بنسبة  -هـ 
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 %.  64.8مشكالت تنظيمية، بنسبة  –و 

  تطبيق املنارة.% يف 92. أبرز البحث رغبة عالية من املكتبات قيد البحث، وبنسبة 7

. متثل كل من: أخبار املكتبة، وأنشطتها، ولقاءات مع شخصيات مشهورة،  أهم املوضوعات التي تأمل املكتبات قيد البحث  8

 % عىل التوايل.  80%، ثم  86تقديم ملفات فيها، عند تطبيق املنارة، وذلك بنسبة 

ات )اخلفيفة( التي تأمل املكتبات قيد البحث تقديم ملفات فيها، . متثل كل من: خريطة املكتبة، وترك تعليق،  أهم املوضوع9

 % عىل التوايل.  68%، ثم   86عند تطبيق املنارة، وذلك بنسبة 

 : التوصيات 2/  4

 يف ضوء ما ورد يف نتائج البحث، يويص البحث بام يأيت: 

ة، عرب هتيئة الكوادر البرشية، وإتاحة املوارد التقنية . االجتهاد يف عالج معوقات تطبيق تقنية املنارة باملكتبات اجلامعية املرصي1

 واملادية.

ها  . استثامر املزايا اجليدة لتقنية املنارة عرب تطبيقها يف املكتبات املرصية، مما يسهم يف متكينها جمتمعيًا، من خالل تسويقها ألنشطت2

 وخدماهتا املختلفة.

مراحل مقرتحة لتنفيذ تقنية  "(، وعنونه: 3ح تصور هلا يف البند )ااقرتتم ملرصية، وقد . تنفيذ تقنية املنارة يف املكتبات اجلامعية ا3

 . "املنارة باملكتبات اجلامعية املرصية

سرتاتيجية وتنفيذية قبل تنفيذ تقنية املنارة يف املكتبة، مع دراسة جدوى تنفيذ املنارة وعوائده وحتديد  إ. رضورة وضع خطط  4

 والقطاعات التي سوف يتم التوظيف هبا وفق جدول زمني حمدد لضامن نجاحه.املجاالت 

 . إعداد دراسة ملجتمع املستفيدين قبل استهدافهم بالتقنية. 5

 . اإلفادة من جتارب املكتبات، وكذلك املؤسسات اخلدمية الغربية عند التخطيط للتنفيذ باملكتبات اجلامعية املرصية.6

اتباع سياسة  . حتفيز رجال األعامل،  7 العمل املدين إلنشاء املنارات باملكتبات اجلامعية املرصية املستهدفة من خالل  ومنظامت 

 التسويق االجتامعي ملنتجاهتم، عرب إقناعهم باإلنشاء من خالل إبراز املردود املجتمعي. 

ت احلديثة املتخصصة؛ حيث تعطي املتعلم  . اإلفادة من إمكانيات املنارات املستهدفة يف التعليم والتدريب عىل النظم والتقنيا 8

 فرًصا للتكرار والتعلم باملحاولة واخلطأ، واملحافظة عىل التكلفة املادية، ومن ثم تنجح كثرًيا يف عمليات التدريب والتعليم. 

 عريبها.الدعوة إلطالق نسخ عربية من أدوات تطوير وبرجمة النامذج املستهدفة، أو تعاون املربجمني العرب من أجل ت .9

 .خاصة املتعلقة بانتهاك خصوصية املستفيدين، والقرصنةوب. االنتباه إىل املشكالت التي يمكن أن تقع املنارات فريسة هلا، 10
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 مالحق البحث 
 االستبيان :  (1ملحق رقم )

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 اجلامعية املرصية نارة يف املكتبات معوقات تطبيق تقنية امل "يقوم الباحث بعمل بحث يف موضوع:

، وقد تم اختيار مكتبة سيادتكم من بني العينة، لذا فإنني أهيب بسيادتكم املعاونة الصادقة يف اإلجابة عىل هذا االستبيان املبسط،  "

 نني عىل يقني بأن تعاونكم الصادق سيكون له أبلغ األثر يف دقة النتائج.وإ

ونؤكد لسيادتكم أن كافة البيانات التي ستدلون هبا ستكون موضع اهتامم الباحث، ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي  

 فقط.

 جزاكم اهلل خرًيا، وجعله لكم يف ميزان حسناتكم يوم العرض،،،،،، 
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 مكتبة/

 55األول: خمصص للمكتبات املطبقة وغري املطبقة لتقنية املنارة. اجلزء  

 . هل لدى املكتبة موقع عىل الشبكة الدولية؟1

 (  - ال         )  - (                                      25نعم            )  -

 URLيف حالة اإلجابة بنعم، الرجاء حتديد املوقع 

 . يف حال وجود موقع إلكرتوين، ما خدمات املعلومات اإللكرتونية املقدمة من خالله؟ 2

 النسبة %  العدد اخلدمة النسبة %  العدد اخلدمة

 25 5 البحث عىل اخلط املبارش  50 13 البحث يف قواعد البيانات 

 100 26 التجول عرب االنرتنت  25 5 اإللكرتوين للوثائق التوصيل 

 اإلحاطة اجلارية اإللكرتونية  53.8 14 املرجعية اإللكرتونية 

 للمعلومات 

8 32 

 البث االنتقائي اإللكرتوين 100 25 موقع املكتبة عىل شبكة اإلنرتنت 

 للمعلومات 

4 16 

 12 3 اإللكرتويناالستخالص  40 10 احلجز اإللكرتوين 

 الفهرس املتاح للجمهور عىل 

 اخلط املبارش 

 12 3 التكشيف اإللكرتوين  88 22

 12 3 االستخالص اإللكرتوين 40 10 احلجز اإللكرتوين 

 %  59.11                                  النسبة اإلمجالية 

 أذكرها أخرى،،،

 اختيار أكثر من تقنية(. ما التقنيات املتاحة عرب املكتبة؟ )يمكن 3

 النسبة %  العدد التقنية  النسبة %  العدد التقنية 

 8 2 الكرايس الذكية 96 24 الباركود

 - - املنارة Podcasting 3 12البث اإللكرتوين 

RFID 3 12  اإلنسان اآليل - - 

 - - Holographyاهلولوجرايف  - - Vodcastingالفودكاست 

 تقنية املنارة ؟. هل تتيح املكتبة  4

 (  25ال         )  - (                                      -نعم            )  -

 

 أوعىل شكل رسائل نصية  يقوم بإرسال حزمة بيانات صغرية عرب إشارات الراديو،    صغري، السلكي جهاز  وهو  البيكون، تعتمد املنارة يف أدائها عىل جهاز  ( 55)  

لتستقبلها   يف الذكية  األجهزةصوتية  متمثلة  باملستو حواسيب حممولةأهواتف    ،  أشكال  ،اخلاصة  من  أي شكل  أو  إشعارات،  أو  تنبيهات،  فيد، يف صورة 

 . اإلرسالمدى  داخل التغطية، أو يف تكون  التسويق للمكتبة، وذلك حينام

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%83%D9%8A
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 اجلزء الثاين: خمصص للمكتبات غري املطبقة لتقنية املنارة: 

 .هل لدى املكتبة معلومات جيدة عن تقنية املنارة ؟5

 (  21ال          )  -     (                                  4نعم            )  -

 . تعاين املكتبة من املشكالت اآلتية:6

 النسبة %  العدد أهم مشكالت املكتبات املبحوثة.  م

 52 13 مشكالت تنظيمية.  أ.  

 56 14 مشكالت قانونية.  ب. 

 76 19 قلة عدد املتخصصني يف تكنولوجيا املعلومات.  جـ. 

 68 17 ضعف املوارد املادية. د.

 64 16 ضعف التجهيزات التقنية.  هـ. 

 55 13 قلة عدد زوار املوقع.  و.

 . يف حال عدم اإلتاحة، ما السبب يف عدم تقديم املكتبة للمنارة؟7

 النسبة %  العدد أسباب عدم اإلتاحة  م

 20 5 تعقد عمليات الرشاء.  أ.  

 84 21 صعوبة التطبيق.  ب. 

 84 21 عدم علم املكتبة بالتقنية.  جـ. 

 68 17 قلة عدد الكوادر التقنية.  د.

 36 9 لدى املكتبة أولويات أهم.  هـ. 

 16 4 اعتقاد املكتبة ببعد اخلدمة عن جمال املكتبات.  و.

 . هل ترغب املكتبة يف تقديم تقنية املنارة ؟8

 (  2ال       )  -(                                     23نعم                     )  -   

 . يف حال اإلجابة بنعم ، متى تأمل املكتبة تقديم تقنية املنارة ؟     9

 النسبة %  العدد املدة التي تستهدف املكتبات تقديم اخلدمة يف خالهلا.  م

 52 13 ليس هناك فرته حمدده. أ.  

 28 7 يف خالل عامني.  ب. 

 12 3 يف خالل عام .  جـ. 

 12 3 يف خالل ستة شهور .  د.

 

  



 معوقات تطبيق تقنية املنارة ف املكتبات اجلامعية املصية  176

 

 :)عند تقديمها للمنارة( املكتبة ملفات فيها تنوي تية من املوضوعات اآل . أي10

 النسبة %  العدد املوضوعات التي تستهدف املكتبات قيد البحث تقديم ملفات بث إلكرتوين فيها.  م

 80 20 لقاءات مع شخصيات مشهورة. أ.  

 56 14 ندوات ومؤمترات. ب. 

 86 21 أخبار املكتبة، وأنشطتها.  جـ. 

 60 15 عروض الكتب. د.

 60 15 بث حمارضات.  هـ. 

 48 12 تدريب. و.

 . أي من املوضوعات اخلفيفة اآلتية تنوي املكتبة تقديمها عرب تقنية املنارة: 11

 النسبة %  العدد املوضوعات اخلفيفة   م

 86 21 خريطة املكتبة.  أ.  

 64 16 االستفسار عن مادة.  ب. 

 56 14 حجز وعاء.  جـ. 

 60 15 تقييم كتاًب.  د.

 68 17 ترك تعليق.  هـ. 

 72 18 الرتفيه.  و.
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The research means identifying the obstacles that hinder the use of the Edstone Google beacon in Arab 
university libraries - as a marketing and educational too. With a proposal to employ a  beacon in these libraries. 
To achieve this goal, the research was based on the descriptive analytical approach. The research looked at the 
Edstone Google beacon, in terms of: what it is, how it works, its general advantages, and its applications in 
libraries. The researcher also explored the obstacles to its application in Arab university libraries.. He also 
proposed proposed stages to implement the Edstone Google beacon in Arab university libraries, by proposing three 
stages: planning, implementation, examination and review of results, interspersed with treatment of application 
obstacles. 
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