
 

  

 95 . ( 2022  أكتوبر )   12ع ،  4املجلة العلمية للمكتبات والوثائق واملعلومات؛ مج  

 

في تقديم الخدمات المكتبية    Qr Codeاالستجابة السريعة   ة استخدام تقنية شفر 

 جامعة بنها:  ب في مكتبة كلية اآلداب  

 تطبيقية دراسة  

 
 د. سها بشير أحمد عبد العال  

 أستاذ املكتبات واملعلومات املساعد بقسم املكتبات واملعلومات  

بنها   جامعة   – كلية اآلداب    

Soha_besher@yahoo.com 

 2021مايو    2تاريخ القبول:    2021مارس    7تاريخ االستالم:  

 : املستخلص
وترصد الدراسة    ،من حيث التعريف والنشأة واملكونات واألنواع  QR Codeتتناول الدراسة تقنية شفرة االستجابة الرسيعة  

  ، مميزات ومشكالت تطبيق هذه التقنية يف املكتبات مع عرض لبعض مرشوعات توظيف هذه الشفرات يف املكتبات العربية واألجنبية

ورصد   ،يعة يف مكتبة كلية اآلداب بجامعة بنها لتقديم جمموعة من اخلدمات املكتبيةرسمع توضيح آلية تطبيق تقنية شفرة االستجابة ال

وذلك باالعتامد عىل املنهج التجريبي والذي سيتم من    ،عن اخلدمات اجلديدة املطبقة باستخدام هذه التقنيةمن املكتبة  انطباع املستفيدين  

جتربة مسح شفرات االستجابة الرسيعة املوجودة داخل مكتبة كلية اآلداب بجامعة بنها من قبل جمتمع الدراسة وهم الطالب  خالله  

ا تم االستعانة بمجموعة من  نوتسجيل النتائج بام يساعد يف بناء موضوع الدراسة، وه  ، نون وأعضاء هيئة التدريس واملوظفووالباحث

% من املستفيدين أكدوا أهنم نجحوا يف مسح الشفرات وأهنم يشعرون  100، ومن أهم نتائج الدراسة أن  ظةواملالح دوات وهى املقابلة  األ

باستخدام   املطبقة  اجلديدة  اخلدمات  الشفرات،  بالرضا جتاه  عدا مخسة  هذه  فيام  أية مشكالت  هناك  تكن  املستفيدين  أوأنه مل  من  فراد 

املكتبة داخل  اإلنرتنت ضعيفة  شبكة  أن  الدراسة    ،أوضحوا  أوصت  وقد  الشفرات،  داخل  املوجودة  الروابط  بطء يف حتميل  وهناك 

  .خاصة يف ظل جائحة كورونا وبوتوظيفها خلدمة أهداف املؤسسة    ،برضورة تبني مؤسسات املعلومات لتقنية شفرة االستجابة الرسيعة

 (.3) اخلدمات املكتبية(؛ 2(؛ رمز االستجابة الرسيعة )1) عةيشفرة االستجابة الرس :الكلامت املفتاحية

 أوال: اإلطار املنهجي للدراسة: 
 : ةالمقدم 1/1

مجيع املجاالت، ولقد  دورا كبريا ىف بناء احلضارة اإلنسانية، حيث كان السبب ىف التحوالت اجلذرية يف  يلقد لعب التطور التقن

ت يوما بعد يوم، والتى أصبح اهتاممها يرتكز عىل حتديث  تلعبها مؤسسات املعلوما   يأثرت هذه التطورات التقنية ىف طبيعة األدوار الت

عالية.   أفراد جمتمعها وحتقيق خمرجات خدماتية  قدرات  لتنميه  التقليدية  أساليبها  وتغيري  للمستفيدين  تقديم خدماهتا  أساليب وطرق 

 . (2016)غزال، 
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تقنية ) شف التقنيات احلديثة  اقتحمت كافة مناح  رةومن هذه  التى   ) الرسيعة  تغيريات ىف طريقة    ياالستجابة  احلياة وأحدثت 

الرسيع االستجابة  شفرات  أحدثته  الذى  التغيري  من  نصيب  املعلومات  ملؤسسات  كان  فقد  املعلومات،  مع  قدمت ةالتعامل  حيث   ،

التقنية، وقد اختلفت طرق الوصول واحلصول عىل  املكتبات وغريها من مؤسسات املعلومات خدمات غري مسبوقة باالعتامد عىل هذه  

املعلومات من خالل هذه الشفرات وهو ما خلق فرصا كبرية أمام مؤسسات املعلومات لبناء نموذج مطور يرتكز عىل هذه التقنية بحيث 

إدار عىل  واإل  ةيعمل  والعمليات  اخلدمات  بتحسني  القيام  خالل  من  وذلك  التقدم،  نحو  الفناملؤسسة  ظل  وبية  جراءات  ىف  خاصة 

 . (3، صفحة 2015)الصادق،   اهلواتف الذكية. يللوصول إىل مستفيدين جدد من مستخدم ةانخفاض تكلفتها وذلك كمحاول

 مشكلة الدراسة:   1/2

أصبح    ،التطورات التكنولوجيةنتيجة التغيريات التى يشهدها العامل ىف شتى املجاالت بسبب  و تتلخص مشكلة الدراسة ىف أنه  

لزاما علينا استخدام هذه التكنولوجيا لتنظيم وتيسري األعامل بشكل جيد، وإذا سلطنا الضوء عىل املكتبات وغريها من مرافق املعلومات 

تتبنى أحدث التقنيات   يتإىل إدخال التكنولوجيا والتى أصبحت بمثابة احللقة التى تربط املستفيد باملكتبة، فاملكتبة ال  ةسندرك مدى احلاج

التى بالرغم من قدمها     QR codeالتكنولوجية ىف تقديم خدماهتا هلا نصيب أكرب من املستفيدين، ومن أبرز التقنيات احلديثة هى تقنية  

والعرش احلادى  القرن  من  األول  العقد  أواخر  ىف  نجمها  صعد  أنه  ومنها  يإال  متعددة  جماالت  ىف  املتخصصني  انتباه  ليلفت  جمال  ن 

إىل ميزانيات ضخمة وإسهامها ىف   ةاملعلومات، والتى بالرغم من مميزاهتا ىف تطوير املكتبات وغريها من مرافق املعلومات دون احلاج

إال أهنا غري مطبقة سوى ىف عدد قليل للغاية من مؤسسات املعلومات، ومن    The lost usersجذب فئة جديدة من املستفيدين املفقودين  

بد من دراسة هذه التقنية وتطبيقها ىف تقديم اخلدمات املكتبية لتلبية احتياجات املستفيدين بطريقة فعالة بام يضمن هلم احلصول  ثم كان ال  

 . عىل خدمة متميزة

 أهمية الدراسة:  1/3

وهى شفر أال  تطبيقها  سيتم  التى  التقنية  من  أمهيتها  الدراسة  الرسيعة    ةتستمد  تعت  QR codeاالستجابة  أحدث  والتى  من  رب 

الرقمية ىف جمال املكتبات، والت الواقع االفرتايض ي  التطبيقات  الت  يوالفيزيق  تعمل عىل الدمج بني  مل تعد    يباستخدام اهلواتف الذكية 

املعلومات وختزينها،    ؛قارصة عىل إجراء مكاملات هاتفية فحسب   ي تزايد أعداد مستخدم   فقدبل أصبحت من وسائل احلصول عىل 

أكثر من     Digital 2020 Global Overview Report      (global, 2020)بلغ عددهم وفق تقرير    حيثاهلواتف الذكية حول العامل  

 . مليون شخص  124ايض بام يقدر بحوايل % عن العام امل 2.4مليار شخص بزيادة  5.19

ن  و أن نصف الوقت الذى يقضيه املستخدم  Digital 2020 Global Overview Reportكام أظهرت اإلحصائيات وفق تقرير  

 . %  50.1عىل شبكة اإلنرتنت يتم من خالل اهلواتف الذكية بنسبة 

الذكية بغريها من األجهزة األخرى اهلواتف  اإل  ،وبمقارنة  تقرير  فتشري   Digital 2020 Global Overviewحصائيات وفق 

Report ( من طلبات البحث يف صفحات الويب جاءت من اهلواتف الذكية بزيادة 53.3أن )%عام كانت عليه يف العام املايض6.8 %  . 

ؤسسات املعلومات بشكل  املكتبات وغريها من موهو ما يؤكد زيادة االعتامد عىل اهلواتف الذكية بشكل عام، ومن هنا فالبد عىل  

االستفادة من هذه التقنية جلذب مستخدمي اهلواتف الذكية الذين يتمتعون بنوع من  عام ومكتبة كلية اآلداب بجامعة بنها بشكل خاص  

التكنولوجية   التقنية الذكية تتامشى مع جمريات العرص من حيث الرسعوب الثقافة   واالستفادة  ةالوصول للمعلوم  يف   ةخاصة وأن هذه 
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انتشار وباء    ويف  ،من ناحية ومن ناحية أخرىوذلك لتقديم خدمة متميزة للمستفيدين    ،منها    Covid-19ظل ما تعرض له العامل من 

جراءات االحرتازية املطلوبة ملنع  املكتبية تساعد يف تطبيق اإل  ة)فريوس كورونا( فكان ال بد من البحث عن وسيلة حديثة لتقديم اخلدم

وهو ما تساهم    ة،خاصة الكتب وغريها من مصادر املعلومات املتاحوبالتباعد االجتامعى وتقليل مالمسة األسطح    : انتشار العدوى مثل

ة  فيه هذه التقنية والتى ستحقق أيضا ما يسمى بـ اخلدمة الذاتية لتقليل التعامل املبارش مع أخصائى املكتبات بام يضمن احلفاظ عىل سالم

 . لدراسة احلالية لتحقيقه، وهو ما تسعى امجيع األطراف

 أهداف الدراسة:   1/4

 تسعى الدراسة إىل حتقيق جمموعة من األهداف وهى عىل النحو التايل:

 من حيث التعريف والنشأة واملكونات واألنواع .   QR codeاالستجابة الرسيعة  ةإلقاء الضوء عىل شفر -

 يف قطاع املكتبات واملعلومات .  QR codeاالستجابة الرسيعة  ةرصد مميزات ومشكالت تطبيق شفر -

 يف املكتبات العربية واألجنبية .  QR codeاالستجابة الرسيعة  ةعرض بعض مرشوعات توظيف شفر -

 يف مكتبة كلية اآلداب بجامعة بنها .   QR code االستجابة الرسيعة  ةتوضيح آلية تطبيق تقنية شفر -

االستجابة   ةيمكن أن تقدمها مكتبة كلية اآلداب بجامعة بنها باالعتامد عىل تقنية شفر   توضيح أنواع اخلدمات التي -

 . QR code  الرسيعة 

 االستجابة الرسيعة.  ةمعرفة انطباع املستفيدين من مكتبة كلية اآلداب عن اخلدمات اجلديدة املطبقة باستخدام شفر -

 تساؤالت الدراسة:  1/5

 جمموعة من التساؤالت وهى عىل النحو التايل: اإلجابة عىلتسعى الدراسة إىل 

 االستجابة الرسيعة؟  ةكيف نشأت وتطورت شفر -

 االستجابة الرسيعة؟  ةما مكونات وأنواع شفر -

 االستجابة الرسيعة يف قطاع املكتبات واملعلومات؟ ةما مميزات وعقبات تطبيق شفر -

 االستجابة الرسيعة يف املكتبات العربية واألجنبية؟ ةما واقع تطبيق شفر -

 االستجابة الرسيعة يف مكتبة كلية اآلداب بجامعة بنها؟ ةكيف يمكن تطبيق تقنية شفر -

 ؟شفرة االستجابة الرسيعةما أنواع اخلدمات التي ستقدمها مكتبة كلية اآلداب باالعتامد عىل تقنية   -

يعة املطبقة داخل مكتبة كلية اآلداب بجامعة بنها عن اخلدمات اجلديدة االستجابة الرس  ةما انطباع مستخدمى شفر -

 املطبقة باستخدام هذه التقنية . 

 فروض الدراسة: 1/6

 تسعى الدراسة إيل التحقق من جمموعة من الفروض:  

 ة.ياالستجابة الرسيعة يف تقديم اخلدمات املكتب ةيمكن استخدام شفر -

 يعة الرضا من قبل املستخدمني عن اخلدمات املكتبية.االستجابة الرس ةحيقق استخدام شفر -

 االستجابة الرسيعة يف تقديم اخلدمات املكتبية يف حتقيق اخلدمة الذاتية من قبل املستفيدين.    ةيساعد تطبيق تقنية شفر -
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استخدام شفر - وباء    ةيساعد  للوقاية من  اإلجراءات االحرتازية  تطبيق  الرسيعة يف  ريوس  )ف  Covid-19االستجابة 

 رونا(. وك

 حدود الدراسة:   1/7

االستجابة الرسيعة وآلية تطبيقها يف مكتبة كلية اآلداب بجامعة بنها وإلقاء   ةتتناول الدراسة تقنية شفر :احلدود املوضوعية  -أ

ا املستخدمني عن  التقنية وتوضيح انطباع  باالعتامد عىل هذه  املكتبة  التي سيتم تقديمها داخل  خلدمات اجلديدة الضوء عىل اخلدمات 

 االستجابة الرسيعة.  ةاملقدمة باستخدام تقنية شفر

 11/2020/  29جابة الرسيعة داخل مكتبة كلية اآلداب بجامعة بنها يف الفرتة من  ت: تم جتربة شفرات االساحلدود الزمنية  -ب

 . 2021 – 2020خالل الفصل الدرايس األول للعام اجلامعي  16/12/2021وحتى 

اللغوية  -ج باستخدام تقنية شفراحلدود  بنها  تم تقديم جمموعة من اخلدمات داخل مكتبة كلية اآلداب بجامعة  االستجابة   ة: 

  الرسيعة وأتيحت باللغة العربية، كام تم ربط جمموعة من الكتب والدوريات والرسائل املتاحة باللغة العربية فقط واخلاصة بقسم املكتبات 

 االستجابة الرسيعة.   ةواملعلومات بالبيانات اخلاصة هبا عىل النظام اآليل باملكتبة من خالل شفر

 االستجابة الرسيعة يف مكتبة كلية اآلداب بجامعة بنها. ةطبيق تقنية شفر: لقد تم تاحلدود املكانية -د

 منهج الدراسة وأدواتها:   1/8

والذى تم استخدامه إلثبات صحة الفروض وذلك من خالل حتديد جمموعة من اخلدمات التي   يتم االعتامد عىل املنهج التجريب

رسيعة، وتصميم الشفرات اخلاصة بتلك اخلدمات، ثم جتربة مسح هذه الشفرات االستجابة ال  ةسيتم تقديمها باالعتامد عىل تقنية شفر

للتأكد من سالمتها وصحتها وذلك يف مكان التطبيق    ، من قبل البحث وجمموعة من املستفيدين باستخدام التطبيقات املخصصة لذلك

 ناء موضوع الدراسة. وتسجيل النتائج ومقارنتها بام يساعد يف ب ،وهو مكتبة كلية اآلداب بجامعة بنها 

 :  ة أدوات الدراس   1/ 8/ 1

 املقابلة:  - 1

تم االعتامد عىل املقابلة كأداة جلمع البيانات، حيث تم إجراء مقابلتني مع مدير مكتبة كلية اآلداب بجامعة بنها ) أ. عصمت عبد  

ومتت  ني هبا واخلدمات التى تقدمها املكتبة  متت قبل التجربة بغرض احلصول عىل بعض املعلومات حول املكتبة والعامل  : العظيم ( األوىل

املقدمة    :واملقابلة األخرى الساعة احلادية عرش صباحا(    2019أكتوبر    10يف ) التجربة ملعرفة مدى االنطباع عن اخلدمات  بعد  متت 

ومتت عرب تطبيق  جيابيات والسلبيات اخلاصة هبا  االستجابة الرسيعة ومدى إمكانية تعميم هذه التقنية وأبرز اإل  ةباستخدام تقنية شفر

 مساءا( 4:18الساعة  - 2021يناير  24واتساب )

 املالحظة:  - 2

التى قد تواجههم  مالحظة جتربة مسح شفرات االستجابة الرسيعة من قبل املستفيدين ملعرفة مدى االنطباع ورصد املشكالت  تم   

 أثناء جتربة هذه اخلدمات اجلديدة. 
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 مجتمع الدراسة:  1/9

والباحثون   )الطالب  الدراسة:  جمتمع  املعاونة  –يشمل  واهليئة  التدريس  هيئة  املجتمع    –أعضاء  يمثلون  وهم   ،) املوظفون 

 املستهدف الذي سيقوم بتجريب الشفرات للتأكد من سالمتها وصحتها.

 عينة الدراسة:   1/ 9/ 1

تم جتربة شفرات االستجابة الرسيعة بمكتبة كلية اآلداب بجامعة بنها من خالل عينة عمدية ملجموعة من الطالب والباحثني  

(، حيث تم اختيارهم بحيث يكون لدهيم هاتف ذكي متصل بشبكة  220وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم واملوظفني بلغ عددهم )

 التطبيقات التى يمكن من خالهلا قراءة شفرات االستجابة الرسيعة.   اإلنرتنت وبحيث حيتوي اهلاتف عىل أحد

  448( وعاء من قسم املكتبات واملعلومات مقسمني عىل النحو التاىل )577عىل )  تقنية شفرة االستجابة الرسيعة  تطبيق  كام تم 

 (.2019إىل  1996ىف ختصص املكتبات واملعلومات ىف الفرتة من  ةرسال) ( 44جملد دورية( و) 85( و) ا كتاب

 الدراسات السابقة:   1/10

    : الدراسات العربية   1/ 10/ 1

 (: 2014دراسة )أمل وجيه محدى،  -1

من حيث التعريف والنشأة والتطور وتطبيقاهتا يف املجاالت املختلفة    ة هذه الدراسة الضوء عىل رموز االستجابة الرسيع  يتلق

جلمع البيانات، حيث تم التوزيع    ةباالعتامد عىل املنهج املسحي، وقد تم استخدام االستبيان كأدا  ةوواقع استخدامها ىف املكتبات اجلامعي

ومتحورت االستبانة حول مخسة   ،( من عضوات هيئة التدريس بكليات البنات بجامعة الدمام ىف اململكة العربية السعودية213عىل )

ومدى    ةالذكية للوصول إىل املعلومات ومدى املعرفة بأكواد االستجابة الرسيعالبيانات الشخصية ومدى استخدام اهلواتف    :حماور وهى

%( من عينة الدراسة  92بمكتبات جامعة الدمام، وتوصلت الدراسة إىل ) لكرتوين استخدام أكواد االستجابة الرسيعة املتاحة باملوقع اإل

%( منهن يستخدمن اهلاتف الذكى للبحث ىف حمركات  23و)  ،يستخدمن اهلاتف الذكى للدخول عىل اإلنرتنت واحلصول عىل املعلومات

%( من املجيبات ليس لدهين دراية  62%( فقط للبحث ىف قواعد البيانات، كام تبني أن )12و)  ، البحث واالطالع عىل الربيد اإللكرتوين

وكيفية إعدادها وتطبيقها واالستفادة برضورة القيام بالتعريف هبذه التكنولوجيا    ة وأوصت الدراس  ، بتقنية شفرات االستجابة الرسيعة

 (2014)محدي،  املكتبات ومؤسسات املعلومات . منها يف

 ( :  2015ى بكري بكىل، يدراسة )حي -2

 ،الشفرة  ىف املكتبات وكيفية عمل هذه التقنية وطريقة فك   ة لتطبيق رمز االستجابة الرسيع  ةتناولت هذه الدراسة األدوات الالزم

التقنية يف التى يمكن من خالهلا تصميم رمز االستجابة الرسيعة، مع توضيح استخدامات هذه  الربامج  املكتبات ومؤسسات   وأهم 

املحتمل   ،املعلومات العقبات  شفرات    ةوأهم  أن  الدراسة  نتائج  أهم  ومن  التحليىل،  املنهج  عىل  باالعتامد  وذلك  التقنية  هذه  لتطبيق 

الرسي من  االستجابة  عدد  أكرب  قدرهتا الستقطاب  إىل جانب  املعلومات  ومؤسسات  للمكتبات  كثرية  مضافة  قيم  حتقيق  من  متكن  عة 

 املكتبات وذلك من خالل جمموعة من الضوابط واالفرتاضات منها :   اجلامهري نحو مباين 

 ن عىل دراية بالشفرات من حيث أماكنها وطريقة مسحها.وأن يكون املستخدم  -
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تعميم - للمعلومات األولية وليس    أن يكون  النارشين واملنتجني  استخدام شفرات االستجابة الرسيعة عىل مستوى 

 .(2015)بكىل،   ،فقط عىل مستوى املكتبات

 (:2015)آالء جعفر الصادق،  ةدراس -3

وإلقاء الضوء عىل واقع توظيف    ،ونشأهتا وتوضيح كيفية إنشائها وطرق قراءهتا   ةتتناول هذه الدراسة شفرات االستجابة الرسيع

متخصص    لنظام عريب  يبناء نموذج تطبيق  ةوأهم متطلبات توظيفها وكيفي  ،هذه التقنية ىف مؤسسات املعلومات العاملية والعربية واملرصية

الرسيعة   االستجابة  شفرات  إنشاء  موجهيىف  املعلومات  ا كون  املسح  ملؤسسات  املنهج  التجريب  يباستخدام  واألسلوب    يواملنهج 

األ  ةباالعتامد عىل جمموع  التحلييل  يالوصف املراجعة  :دوات مثلمن  الدراسة  ،املقابلة وقائمة  نتائج  ظهور نوع جديد من    :ومن أهم 

الواليات   تصدرإىل    ةتوصلت الدراسهبا، كام    ةنتيجة لتوظيف شفرات االستجابة الرسيع  "   Hybrid book  "  ةالكتب وهو الكتب اهلجين

يف  ةاملتحد القائمة  )  األمريكية  بنسبة  املعلومات  مؤسسات  ىف  التقنية  هذه  (46.02توظيف  يف   ،%  كندا  الثاين   وجاءت  بنسبة   املركز 

 مكتبات وطنية  طبقت هذه التقنية ما بني  ي%(، كام توصلت إىل تنوع املكتبات الت2.84وجاءت مرص ىف املركز الثامن بنسبة )  ،%(10.8)

وأكاديمية وعامة ومتخصصة ومدرسية، ومن أهم نتائج الدراسة أيضا برجمة وتصميم نظام عربى إلنشاء شفرات االستجابة الرسيعة،  

مؤسسات املعلومات عىل كيفية االستفادة من هذه التقنية وقيام الرشكات املتخصصة    وقد أوصت الدراسة برضورة تدريب العاملني يف

املصدر إلنشاء   ةخ عربية من نظم إنشاء شفرات االستجابة الرسيعة وتعاون املربجمني العرب لتعريب املصادر الربجمية مفتوحبإطالق نس

الرسيعة   االستجابة  إقامإشفرات  منها   ةىل جانب  االستفادة  وكيفية  التقنية  هبذه  للتعريف  ودورات  وندوات  )الصادق،       ،مؤمترات 

2015). 

 (: 2017دراسة ) رمزى ميهوبى،  -4

الرسيع تقنية شفرات االستجابة  الدراسة  العلوم والتكنولوجيا    ةوأوجه االستفاد   QR codesةتتناول  كلية  منها داخل مكتبة 

 ييمكن اتباعها لتطبيق هذه التقنية، إىل جانب إلقاء الضوء عىل أنواع اخلدمات الت  يجراءات التقنية والفنية التحممد خيرض، واإل  ةبجامع

تواجه املكتبة أثناء تطبيق رمز   يوالصعوبات والعوائق الت  ،يمكن أن تقدمها مكتبة كلية العلوم والتكنولوجيا باالعتامد عىل هذه التقنية

التجريبى، وتوصلت الدراسة إىل توظيف تقنية شفرات االستجابة الرسيعة    وذلك باالعتامد عىل املنهج    QR codeاالستجابة الرسيعة

الكلية والت للمستفيدين  ييف مكتبة  املكتبية وأصبحت متاحة  للمكتبة وكذلك بعض اخلدمات  الوثائقي  الرصيد  ،    ،شملت  )ميهوبى 

2017). 

 تعليق عل الدراسات العربية: 

 السابق للدراسات العربية أن:يتضح من العرض 

وطريقة فك    ،أغلب هذه الدراسات نظرية توضح فقط كيفية تصميم شفرات االستجابة الرسيعة واألدوات الالزمة لذلك  -1

الشفرة وجتارب التطبيق، وقد تم االستفادة من هذه الدراسات يف الشق النظري للدراسة، فيام عدا دراسة )رمزي ميهويب( التي تناولت  

تطبيق  كي ىف  احلالية  الدراسة  مع  الدراسة  هذه  وتتفق  املكتبية،  اخلدمات  بعض  لتقديم  األكاديمية  املكتبات  يف  التقنية  هذه  تطبيق  فية 

 االستجابة الرسيعة يف تقديم اخلدمات املكتبية يف املكتبات األكاديمية واختلفت عنها يف اآليت:  ةوتوظيف تقنية شفر

 سة احلالية هذه التقنية يف مكتبة كلية اآلداب بجامعة بنها. مكان التطبيق: حيث طبقت الدرا -
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اخلدمات   - بعض  يف  الرسيعة  االستجابة  شفرات  تقنية  تطبيق  عىل  ميهويب  رمزي  دراسة  اقترصت 

مثل املرجعية    : املكتبية    استخدام   عىل   املستفيدين   تدريب  –  WIFI  اإلنرتنت  خدمة   – )اخلدمة 

 . (  الفهرسة خدمة –رشادية واالستخالص  اإل اجلوالت  –  اجلارية اإلحاطة –  األجهزة

التالية - التقنية لتقديم اخلدمات    –)اخلدمة املرجعية    :ويف املقابل قامت الدراسة احلالية بتطبيق هذه 

اجلارية  اإل   الفهرس   استخدام   عىل   التدريب  –  املعرفة  بنك  استخدام  عىل   التدريب   –حاطة 

بالبيانات اخلاصة هبا عىل النظام اآليل    ب والرسائلعينة من الكت  ربط  –   اجلرد   –لكرتونى للمكتبة  اإل

سطوانة التي يتم تسليمها مع الرسالة العلمية  اإل  ومواصفات  –وضع تعليامت للتصوير    –للمكتبة  

تدريب    -  GoogleMapsحتديد موقع املكتبة باستخدام خرائط جوجل    –   املكتبة   دخول   مواعيد   –

 ( .   املكتبة عن مصورة إرشارية  جولة  – ه التقنية اجلديدة املستفيدين عىل استخدام هذ

 استخدام موقع وأدوات خمتلفة يف تصميم شفرات االستجابة الرسيعة.  -

 جتربة هذه التقنية من قبل جمموعة من املستفيدين للتأكد من سالمتها.  -

   : الدراسات األجنبية   2/ 10/ 1

    (Kate Robinson,2009دراسة كيت روبنسون ) -1

 ، تعترب إحدى التقنيات التى يمكن أن حتدث تغريات ىف عامل املكتبات املتنقلة  يالت  ةتناولت الدراسة شفرات االستجابة الرسيع

  باململكة املتحدة لقياس مدى معرفة الطالب بتلك التقنية   Bath universityوذلك بناء عىل الدراسة امليدانية التى قمت هبا ىف جامعة  

وا يستخدمون  كان  فقط %  2  مقابل  التقنية  هبذه  ودراية  معرفة  لدهيم  الطالب  من%  15  –   12اجلديدة، ومن أهم ما توصلت إليه الدراسة أن  

 . (Robinson k. , 2009)   ،ىل املعلومات، وقد أوصت برضورة اإلعالن عن هذه التقنية اجلديدةإهذه التقنية للوصول 

 :  (  Alison Hicks & Caroline Sinkinson, 2011سون )نوكارولني سينك أليسون هيكس :نيالباحث دراسة -2

املكتبات األكاديمية والكشف عن    سرتاتيجيات التنفيذ الفعال لتقنية شفرات االستجابة الرسيعة يف إتسعى الدراسة إىل حتديد  

  ة ، وتوصلت الدراس Colorado boulderمن خالل استخدام منهج دراسة احلالة ملكتبة جامعة كولورادو بولدر  ،فوائد وعقبات التطبيق

الرسيع االستجابة  شفرات  تطبيق  أمهية  األكاديمية    ةإىل  املكتبات  اوبىف  طالب  أعداد  ىف  املستمرة  الزيادة  ظل  ىف  جلامعات خاصة 

الدراسة إىل   التى تواج  اهتامماملستخدمني للهواتف الذكية، وتوصلت  التقنية وفوائدها والتحديات     ،ها  هاملكتبيني بكيفية تطبيق هذه 

(hicks & Sinkinson, 2011) . 

 :   ( G. McCarthy & S. Wilson . 2011   جراهام ماكارثى وسايل ويلسون ) :نيدراسة الباحث -3

الدراسة الضوء عىل تطوير تطبيق خاص بمكتبة جامع التطبيق يوفر     Ryerson universityرايرسون    ةتلقى  عىل    ISBNهذا 

حيث تظهر نتائج بعنوان املصدر الذى تم مسحه، وقد تم تطوير    ،والتى يمكن مسحها بكامريا اهلاتف  ةشكل شفرات االستجابة الرسيع

، وتتناول الدراسة احلزم املجانية املنتجة لوظيفة املسح  Android  ندرويدأواألخرى لنظام    IOSيق أحدمها لنظام تشغيل  نسختني من التطب

حصائيات  رشادات حول االستخدام وتقديم بعض اإلإالضوئى للشفرات، وقد تم إتاحة شفرات نسختى التطبيقني بشكل حر مع توفري  

 . (McCarthy & Wilson, 2011)    ، قبل املستخدمنيعن عدد التنزيالت هلذه التطبيقات من 
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 ( :    J. Bottomley,2012دراسة ج. بوتومىل ) -4

الرسيع الدراسة عىل استخدام شفرات االستجابة  التدريس    ةتركز هذه  تقييم مدى معرفة أعضاء هيئة  املكتبة، وهتدف إىل  ىف 

النامجة عن تطبيقها يف التقنية ومعرفة توقعاهتم املستقبلية للفوائد  احلالة، وتوصلت   ةاملكتبة باالعتامد عىل منهج دراس  والطالب هبذه 

إتاحبالدراسة   هو  املكتبات  ىف  التقنية  تطبيق  من  اهلدف  للط   ةأن  أكثر  بمصادر  معلومات  ربطهم  خالل  من  معينة  مواضيع  ىف  الب 

 (Bottomley, 2012) مضافة للمعلومات  . ةمما يشكل قيم ،املعلومات اإللكرتونية

 ( :  Chun Yi Wong, 2012) وونغ يي تشوندراسة الفريق البحثى برئاسة  -5

اهلواتف الذكية اخلاصة بتصميم شفرة االستجابة الرسيعة وذلك ىف مكتبة  هتدف هذه الدراسة إىل التعرف عىل أبرز تطبيقات  

إىل جانب إلقاء الضوء عىل أبرز خدمتني من هذه اخلدمات وهى خدمة    Oriental institute technologyورينتال للتكنولوجيا أمعهد 

  ةىل جانب خدمات جتديد إعارهتا باالعتامد عىل منهج دراسإ  ،عارةاإل   ةالتى تم استعارهتا بعد انتهاء مد  ةوعيشعار املستفيدين برد األإ

وقلل من متوسط    ،ىل تقليل أعداد من كان عليهم مواد متأخرةإقد أدى    ةجهزة املحمولاستخدام األإىل  وقد توصلت الدراسة    ،احلالة

عدد املواد املعارة من قبل املستفيدين.   ىل زيادةإكام سامهت هذه اخلدمات باستخدام اهلواتف  ،عدد املستفيدين املستحق عليهم غرامات

(Wang, Yi.KE, & LU, 2012) 

 (: Nancy t. Lombardo, 2012) ولومرباد ت. دراسة قام هبا فريق بقيادة ن. -6

الدراسة إىل توضيح كيفية استثامر شفرات االستجابة الرسيعة ىف توفري   الذكية، إىل هتدف هذه  املعلومات عن طريق اهلواتف 

جانب خدمات اإلعارة والتعريف بموقع املكتبة عىل شبكة اإلنرتنت ومقاطع الفيديو والرسائل النصية واالتصال بأخصائى املعلومات  

ثامر هذه التقنية ىف كافة لتوضيح كيفية است؛     University of Utahباملكتبة من خالل إجراء دراسة حالة ملكتبات جامعة يوتا األمريكية

الدراسة أن استخدام شفرات االستجابة الرسيعة قد أتاح إمكانية الوصول الرسيع إىل أنامط  اخلدمات بتلك املكتبة، ومن أبرز نتائج 

 (Lombardo, Morrow, & Ber, 2012) تلبى احتياجات املستفيدين . يخمتلفة من املعلومات الت

 : تعليق عل الدراسات األجنبية 

 من العرض السابق للدراسات األجنبية يتبني اآليت: 

املكتبات - الرسيعة يف  تطبيق وتوظيف شفرات االستجابة  الدراسات كيفية  تتناول هذه  اقترصت عىل دراسة    ؛مل  بل 

 مدى املعرفة هبا من قبل الطالب وأعضاء هيئة التدريس. 

الدراسات عرض - بعض  األكاديمية  ا تناولت  املكتبات  يف  الرسيعة  االستجابة  تطبيق شفرات  وأهم    ،لبعض جتارب 

 ظري. وكيفية استثامرها يف تقديم اخلدمة املكتبية بشكل ن ،التطبيقات اخلاصة هبا عىل اهلواتف الذكية

 يف الشق النظرى اخلاص بالدراسة. من هذه الدراسات وقد استفادت الدراسة احلالية 
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 ثانيا: اإلطار النظري للدراسة : 

   : Quick Response Code تعريف شفرة االستجابة السريعة 2/1
االستجابة الرسيعة ورمز االستجابة الرسيعة، وهى تعترب    كوداالستجابة الرسيعة منها :    شفرةهناك بعض املرادفات ملصطلح  

ويمكن    ،رقم   7000حرف وأكثر من    4000السيارات وتستوعب ما يزيد عن    ة، وقد صممت أوال ىف صناعBarcodeنوع من أنواع الـ  

باللونني األبيض واألسود    من مربع   QR codeقراءة هذه الشفرة من خالل تطبيق متاح من خالل اهلواتف الذكية، ويتكون هذا الكود

الذى يتكون من خطوط عمودية     Barcodeشكل خطوط ونقاط وتعرجات بعكس ما نراه ىف الكود التقليدىعىل  بداخله شفرة املنتج  

 (30-29، الصفحات 2017)ميهوبى ، متفاوتة الطول ومتجانبة وحتتها أرقام 

 

 ( شفرات االستجاية السريعة والباركود 1شكل رقم )

باركود ثنائى األبعاد يمكن قراءته من خالل أجهزة اهلواتف   "( رمز االستجابة الرسيعة بأنه Robinsonولقد عرف روبينسون )

) مصادر الويب (    .... إلخ( والعامل اإللكرتوين   ،مطبوعات  –)ملصقات    يالذكية، وأنه من خالل هذا الرمز يتم الربط بني العامل املاد

 (Robinson K. , 2010).  "( يويسهل عملية االتصال )خدمة الرسائل القصرية، االتصال اهلاتف

أكسفورد لقاموس  هى   Oxfordووفقا  الرسيعة  االستجابة  فإن شفرة  من جمموع  "،  تتكون  آليا  مقروءة  املربعات    ةشفرة  من 

التى والبيضاء  الذكية    السوداء  اهلواتف  كامريا  بواسطة  لقراءهتا  املعلومات  من  غريها  أو  املواقع  عناوين  لتخزين  عادة  .     "تستخدم 

(Oxford, 2017) 

نوع من الشفرات    "هو     QR codeأن رمز االستجابة الرسيعة     Encyclopedia Britannicaالربيطانية  ةكام ورد ىف املوسوع

بحيث متثل املربعات السوداء والبيضاء األرقام  ،اخليطية والتى تكون عىل شكل مربع مطبوع مكون من مربعات صغرية سوداء وبيضاء

 (Gregersen, 2019).  "أو أحرف غري الالتينية مثل أحرف كانجى اليابانية  Zإىل  Aأو احلروف من  9إىل  0من 

عىل معلومات عن األشياء امللحق   يوسم برصي مقروء آليا وحيتو :بأنه " QR( رمز Ajay Shankerوقد عرف أجاي شانكري )

فقيا ورأسيا ويمكن قراءته بسهولة، وهو قادر عىل ختزين كمية كبرية من  أاجتاهني :    األبعاد تشفر املعلومات بداخله يف   يهبا وهو رمز ثنائ

 (Mishra & Umre, 2017, p. 320).  عىل عكس الباركود الذى تشفر فيه املعلومات ىف اجتاه واحد فقط  املعلومات

نوع من الباركود يمكن قراءته بواسطة اهلواتف   " :( رموز االستجابة الرسيعه بأهنا  Robin Ashfordكام عرف روبني أشفورد ) 

 (ashford , 2010).   "يشار إليها كرموز ثنائية األبعاد أو باركود ثنائى األبعاد أو رموز حممولة  الذكية وأحيانا 

بأهنا   التعريف اإلجرائى: الرسيعة  تعريف شفرات االستجابة  املصدر يمكن    "   :ومما سبق يمكن  ثنائية األبعاد مفتوحة  أكواد 

تتميز بالطاقة االستيعابية العالية لتخزين البيانات وتتكون من وحدات سوداء وبيضاء أو  و  ،وأفقى  يعموداجتاهني    مسحها ضوئيا يف

ويمكن قراءهتا    ،يمكن أن تكون ىف شكل نص أو صوت أو صورة أو فيديو أو عنوان صفحة ويب  يوالت  ،متثل البيانات املشفرة  ةملون
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تقوم بمسح   يلدهيا قدرة عىل املسح الضوئى وغريها من األجهزة الت  يف الذكية التباستخدام تطبيقات جمانية من خالل كامريا اهلوات

  " QRيمكن أن تقرأ البيانات وتفك شفرة  يالت QRالليزر احلمراء وماسحات الشفرات اخليطية وقارئات  ةأجهزة أشع :الشفرات مثل

  . 

  :االستجابة السريعة ة وتطور شفر ةنشأ 2/2

 ،ىف بداية ستينيات القرن املاىض انترشت املحالت التجارية وزادت حركة البيع والرشاء  ياليابان فرتة النمو االقتصادبعد دخول  

كوسيلة مساعدة كبرية هلم   Barcodeثم جاءت الشفرات اخليطية أحادية األبعاد   ،وزاد الضغط عىل العاملني ىف جمال التجارة والصناعة

مكانية إمع عدم    ا حرف  20التخزينية التى ال تتعدى    ةالسع  ةأمهها قل  ،ت ظهرت إمكانيات الباركود املحدودةإلنجاز أعامهلم وبمرور الوق

اليابانيني، مما اضطرهم الستخدام األرقام واحلروف الالتينية اليابانية، مما شكل مشكلة قصوى لدى  وهو ما    ،ختزين رموز الكانجى 

 (Denso, 2019)ة اهلجائية. خاصبىف ختزين البيانات و اكبري ا شكل عائق

  ؛ (  Toyotaالتابعة لرشكة تويوتا )   Denso Corporationن بإرسال طلبات لرشكة دنسو ويف  وونتيجة لذلك قام املستخدم

خاصة أحرف الكانى والكانجى، وذلك لكوهنا الرشكة املطورة ألجهزة  بلتطوير الباركود حتى يستوعب كميات أكرب من البيانات و

ثم تكوين فريق التطوير والذى فكر ىف اخرتاع شفرة ثنائية األبعاد صغرية احلجم ورسيعة االستجابة ،  قراءة الباركود ىف ذلك الوقت

، وبعد مرور حواىل عام ونصف من العمل توصل فريق التطوير إىل شفرة صغرية احلجم وذات (1992)ف عام  ألجهزة القراءة يف منتص

أضعاف رسعة، وهلذا أطلق عليها شفرة االستجابة الرسيعة    10حرف وتستجيب الشفرة للقراءة بـ    7000استيعابية عالية تصل إىل    ةطاق

(Denso, 2019)،   بعد شعور املطورين بأمهية هذه الشفرة للمجتمع اليابانى قامت رشكة دنسو بجعلها مفتوحة املصدر ؛ ليتمكن أى  و

، ولقد استخدمت هذه الشفرة ىف البداية ىف جمال صناعة  (Qianyu , 2014, p. 12)شخص من استخدامها والتعديل عليها وتطويرها  

وانتقل استخدام الشفرة من اليابان إىل اململكة املتحدة ومنها إىل   ،احلياة  يت، وكنتيجة لكفاءهتا تم استخدامها ىف خمتلف مناحالسيارا

لتوافر   عامليا  الرسيعة  االستجابة  شفرة  انتشار  ىف  الذكية  اهلواتف  استخدام  انتشار  ساهم  ولقد  بأكمله،  للعامل  ثم  املتحدة  الواليات 

االنتشار العاملى   وكان لرشكة نوكيا دورا رئيسيا يفالذكي،  يمكنها قراءة هذه الشفرات بواسطة الكامريا اخلاصة باهلاتف    يالتطبيقات الت

صادق،  )ال.  Androidثم نظام    IOSاهلواتف الذكية ثم تالها نظام    ا حيث أطلقت أول تطبيق ملسح الشفرة جمانا من خالل كامري  ،للشفرة

(416، صفحة 2015

اجلدول   شفر  نيمك   (1رقم )ومن خالل  التي مرت هبا  املراحل  عام    ةتوضيح  نشأهتا  منذ  الرسيعة  وحتي    1994االستجابة 

  : (78، صفحة  2015)الصادق،  عىل النحو التايل 2012انتشارها عامليا عام 

 لتي مرت بها شفرات االستجابة السريعة منذ نشأتهاالمراحل ا( 1جدول رقم ) 

 الفرتة  املرحلة 

 1994- 1992 مرحلة تكون الفكرة واالخرتاع

 2003- 1994 مرحلة إطالق الشفرة واالنتشار املحيل 

 2012- 2003 مرحلة االنتشار العاملي الصناعي 

 2012ما بعد  مرحلة االنتشار العاملي الشعبي 

  (االستجابة الرسيعة؟ ةكيف نشأت وتطورت شفر)  :جابة عن التساؤل األول وهووبذلك يكون قد تم اإل
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 :  QR codeمكونات شفرة االستجابة السريعة  2/3

 حيتوى كل رمز استجابة رسيعة عىل منطقتني :  

 منطقة األنامط الوظيفية.   -أ

 منطقة التشفري.   -ب

    :ة األنامط الوظيفيةقمنط -1

األنام بمنطقة  يتعلق  اإلجياد  فيام  نمط   : التالية  واملكونات  األنامط  من  فتتكون  الوظيفية  التوقيت و،  Finder patternط  نمط 

Timing pattern  ،نمط املحاذاة  وAlignment pattern  الفاصل ،Separator  ،املنطقة الصامء  وQuiet zone   ومن اجلدير بالذكر هذه ،

 ,Kato, Char, & Tan)   الشفرة بالتعرف عىل موقع الرمز ومقاسه واجتاهه ومظهره الكيل املكونات واألنامط الوظيفية تسمح لقارئ  

2010, p. 52) ( 2، وهى رضورية لنجاح عملية اكتشاف وفك الشفرة، كام هو موضح يف الشكل رقم) ( 3ورقم  . ) 

 :   Finder patternنمط اإلجياد  -أ

ويستخدم هذا النمط ىف  ،ىف زاوية اليسار وزاوية اليمني وىف زاوية اليسار للجزء السفىل للرمز ياد ىف اجلزء العلويقع نمط اإلجي

 عوهلذا يطلق عليه أيضا نمط اكتشاف املوق  (Mishra , umre, & Gupta , 2017, p. 322)  عالية  ةحتديد مكان الشفرة بدقة ورسع

(Kato, Char, & Tan, 2010, p. 52)  . 

 :  Timing patternنمط التوقيت  -ب

،  ( 122، صفحة  2015)الصادق،      تقع بني وحدات نمط اإلجياد الثالثة   ة متقطع  ةيتكون هذا النمط من خطوط أفقية ورأسي 

  النمط من أجل حتديد التنسيق املركزى لكل خلية وتعديلها ىف حالة وجود أي حتريف بالرمز أو تغريات بمحيط اخللية ويستخدم هذا  

(Kato, Char, & Tan, 2010, p. 52)   . 

 :  Alignment patternنمط املحاذاة  -ج

ووحدة   Light modules  3x3اللون    ةبداخلها وحدات ساطع  Dark modules  5x5  ةيتكون نمط املحاذاة من وحدات داكن

املنتصف  ةداكن  ةواحد الرسيع(Mishra & Umre, 2017, p. 322)  ىف  االستجابة  رمز  تشوهات  تعديل  النمط ىف  هذا  ة  ، ويستخدم 

(Parabhoi , bhattacharjya, & dhar, 2017, p. 240) 

 :   Separatorالفاصل  -د

باللون األبيض بعرض بكسل واحد وظيفتها حتسني كفاءة قراءة الشفرة، وذلك من خالل الفصل بني أنامط    ة هى وحدات ساطع

 .  (chen , yang, & Zhang , 2012, p. 235) جياد ومنطقة البياناتاإل

 :   quiet zone)اهلامش(  املنطقة الصامء -هـ

والغرض من هذه املنطقة    ، بدقة ويبلغ اتساعها أربع وحدات عىل كل جانب من جوانب الرمز  الشفرةهى مساحة رضورية لقراءة  

 ,Mishra & Umre) ة ته برسعمما يؤدى إىل قراء ،منفصال عن املنطقة اخلارجية للرمز أو خلفيته ةهو االحتفاظ برمز االستجابة الرسيع

2017, p. 322) . 
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 ( منطقة األنماط الوظيفية بشفرة االستجابة السريعة 2شكل رقم )

   :منطقة التشفري -2

وتساعد هذه     Data areasومنطقة البيانات    format informationوبالنسبة ملنطقة التشفري فهى تتكون من معلومات التنسيق  

،  2015)الصادق،      واملشفرة  ةاملكونات ىف تقديم معلومات تعرب عن مستوى تصحيح اخلطأ إىل جانب احتوائها عىل املعلومات املخزن

 . (  3، كام هو موضح يف الشكل رقم )(120صفحة 

 :   Format informationمعلومات التنسيق  -أ

التنسيق         الرمز يعمل    تهنا تتاح ىف شكل نسختني متشاهبتني إذا حدثألترجع أمهية معلومات  مشكلة إلحدى النسخ يظل 

  ييمن العلوونسخة جمزأة عىل الركنني األ  يالركن األيرس العلو  وتوجد وحدات معلومات التنسيق ىف شكل نسخة كاملة يف  ،بكفاءة

    (WIKIVERSITY, 2014) يرس السفيلواأل

 :   Data areasمنطقة البيانات  -ب

 تتكون هذه املنطقة من:           

 منطقة البيانات املشفرة.  -

 .   Reed – Solomon codeمنطقة شفرة تصحيح اخلطأ واملعروفة بشفرة  -

أو العكس ويتم تكويد البيانات إىل    Light backgroundوخلفية ساطعة  Dark cell ةوحتتوى مساحة البيانات عىل خاليا داكن

الثنائى    ,Kato)ة  خالل برجميات تعرف بمولدات شفرة االستجابة الرسيعخرى عىل شكل خاليا من  أ  ةثم تكويدها مر   1،  0النظام 

Char, & Tan, 2010, p. 54)  . 

 

 ( منطقة األنماط الوظيفية ومنطقة التشفير 3شكل رقم )
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   ة:أنواع شفرات االستجابة السريع 2/4

 وفق نوع البيانات:  -أ

يمكن   التى  البيانات  أمثلة  الرسيعةمن  االستجابة  باستخدام شفرات  الثنائية    األحرفو  األرقام  ، تشفريها  والرموز  واألعداد 

 .  (126، صفحة 2015)الصادق،   ARاليابانية، كام يمكن أن تشتمل شفرة االستجابة الرسيعة عىل بطاقة واقع مضاف 

 البيانات:  ةوفق طبيع -ب

 :  (35، صفحة 2017)ميهوبى ،  ما يىل ةالبيانات يمكن تضمني رمز االستجابة الرسيع ةطبيعحسب 

 عنوان بريد إلكرتونى.   -

 .SMSرسالة  -

 صور.  -

 رقم هاتف.   -

 .  URLاسم موقع وعنوانه  -

  PDF  ملف -

االستجابة الرسيعة سواء من خالل مواقع اإلنرتنت أو  وغريها من البيانات وذلك حسب األداة املستخدمة لتصميم شفرات  

 تطبيقات اهلواتف الذكية . 

   (Chu, Chang , Lee, & Mitra, 2013):  وفق الشكل والتصميم  -ج

 يمكن تقسيم شفرات االستجابة الرسيعة وفق الشكل والتصميم إىل:  

 :  شفرات ذات تصميم قيايس -

 .وتتكون الشفرة هنا من نقاط سوداء ذات خلفية بيضاء

 :  ةشفرات ملون -

الرسيع  االستجابة  دون    ةتطورت شفرات  األسود واألبيض  اللون  لون بخالف  واختيار  تغيري لوهنا  املستفيد  بإمكان  وأصبح 

 التأثري عىل قابلية الشفرة للقراءة. 

 شفرات رسومية:   -

هو  لتخدم األغراض الرتوجيية ىف املرتبة األوىل، حيث تم إدراج شعار ىف وسط الشفرة، كام  ةتطورت شفرات االستجابة الرسيع

 (   4)رقم ىف الشكل  موضح 

 ( الشفرات الرسومية )شعار في المنتصف(4شكل رقم )
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(  5ىف الشكل رقم )هو موضح كام  ،أو إدراج صورة ىف خلفية الشفرة

 

 شفرات رسومية )صور في خلفية الشفرة(  (5شكل رقم )

 :   (Lai, chen, & Chen, 2013, p. 2) وفق آلية العمل  -د

 يمكن تقسيمها إىل: 

 ستاتيكية . إشفرات ثابتة أو  -

 شفرات متغرية أو ديناميكية .   -

  :ستاتيكية الشفرات الثابتة أو اإل -1

املوجودة هبا وتقدر الطاقة االستيعابية هلا   هى شفرات غري قابلة للتعديل عليها وال تتطلب شبكة اإلنرتنت للوصول إىل البيانات

 .   ارمز 7089بـ 

 الشفرات املتغرية أو الديناميكية :  -2

لكرتونية  إوقد حتتوى عىل روابط ملواقع    ،هى شفرات يمكن التعديل عليها وال تتقيد بطاقة استيعابية معينة كام ىف النوع السابق

 واستخدام هذه الشفرات يتطلب رضورة االتصال بشبكة اإلنرتنت .   ،تشتمل عىل كم هائل من البيانات واملعلومات

   (االستجابة الرسيعة ؟ ة )ما مكونات وأنواع شفر  :وبذلك يكون قد تم اإلجابة عىل التساؤل الثاين وهو 

- 165، الصفحات 2015)الصادق،   خطوات تشفير البيانات باستخدام برمجيات إنشاء شفرات االستجابة السريعة 2/5

166)  : 

 اختيار التطبيق أو الربنامج الذى سيتم استخدامه ىف إنشاء الشفرة .  -أ

   (إلخ  ..ملف  –ة نصية رسال  – هاتف رقم  – إلكرتونى موقع –حتديد نوع الشفرة ) نص  -ب

 حتديد لوهنا وخلفيتها . إدخال البيانات وتنسيق الشفرة عن طريق  -ج

 نرش الشفرة ومشاركتها عىل مواقع الويب أو طباعتها عىل الورق أو املعدن أو القامش أو الزجاج ... إلخ.   -د

الربنامج فيام يعرف    -هـ أو  التطبيق  تتبع االستخدام من خالل  الشفرة من خالل مسحها وفك تشفريها، وإمكانية  استخدام 

  مسح   ىف  املستخدمة  األجهزة  –) عدد مرات املسح    :يتمكن صاحب الشفرة من التعرف عىل البيانات التالية  وبالتايل   Trackingبخاصية

  التى   واملدينة   البلد   –وقات مسح الشفرة  أ  –طالع عىل البيانات املتاحة عىل الشفرة  لال  املستخدمة  املتصفحات  – لتشغيل  ا  وأنظمة  الشفرة

 ( .  املسح عملية فيها  متت

 QR Code Generator ،  (QR code genrator, 2019)التي تتيح خاصية تتبع البيانات  موقع ملواقع ومن أمثلة ا
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الذك  اهلاتف  كامريا  من خالل  عادة  تتم  الرسيعة  االستجابة  لرمز  التشفري  بالذكر عملية فك  اجلدير  للقراءة   يومن  أجهزة  أو 

 .  (Qianyu , 2014, pp. 35-36)رض املخصصة هلذا الغ

 (Olaniyi, (n.d), pp. 6-7):    من اخلطوات عىل النحو التايل  ةومتر عملية فك التشفري باستخدام كامريا اهلواتف الذكية بمجموع

ثم أخذ صورة لرمز االستجابة الرسيعة،    ،وفتحه  يميل تطبيق لقراءة شفرة االستجابة الرسيعة عىل اهلاتف الذكحت -

وهنا يقوم التطبيق بمعاجلة الرمز وحتويله لنص مقروء أو أنواع أخرى من البيانات سبق اإلشارة إليها حيث يمكن 

 قراءهتا أو مشاركتها مع اآلخرين .  

 :  (denso, 2011, pp. 6-7) ةستجابة السريعاال  ةمميزات شفر 2/6

 االستجابة الرسيعة بمجموعة من املميزات عىل النحو التاىل : ةتتميز شفر

 املرونة ىف تنسيق الرمز:   -1

إىل جانب إمكانية تلوين اخللفية أو الوحدات بأى لون    ، والعكس  ةووحدات داكن  ةحيث يمكن تصميمه عىل خلفية ساطع    

 .(136، صفحة 2015)الصادق،  بخالف األبيض واألسود دون التأثري عىل عملية القراءة واسرتجاع البيانات

 إمكانية املسح الرسيع ىف مجيع االجتاهات:  -2

 زاوية لوجود أنامط اإلجياد ىف األركان الثالثة للرمز.   ة يحيث يمكن أن تقرأ البيانات من أ

 ( اخلاص بمنطقة األنامط الوظيفية داخل شفرات االستجابة الرسيعة.  2كام هو موضح يف الشكل رقم )

    % من مساحته 30القدرة عىل تصحيح اخلطأ حتى ىف حالة تلف أو اتساخ الرمز بنسبة  -3

 
 )قابل للمسح( تالف ( رمز استجابة سريعة6شكل رقم )

 وإن كان عىل سطح متعرج أو مقوس.   ،إمكانية تعويض التشوهات، حيث يظل الرمز قابال للقراءة -4

                    
 قدرة رمز االستجابة السريعة على تعويض التشوهات واسترجاع البيانات( 7شكل رقم )
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البيانات مثل  -5 اليابانية أو الصينية أو الكورية أو   :القدرة عىل ختزين أنواع متعددة من  األرقام واألحرف اهلجائية والرموز 

 . (140، صفحة 2015)الصادق،  البيانات املختلطة

البيانات تصل إىل    -6 أو احلروف أى    4296أو    رقام   7089إمكانية ختزين كميات كبرية من  ضعف كمية    200بني األرقام 

 حرفا )كانا/كانجى(.  1817عددا ثنائيا، وبحد أقىص    2953، وبحد أقىص  البيانات التى ختتزهنا الشفرة اخلطية التقليدية أحادية األبعاد

 : (40، صفحة 2017)ميهوبى ،   ومن بني املميزات األخرى

 صديقة للبيئة .   QR codeاالقتصاد ىف الورق واحلرب، ومن هنا تعترب تقنية  -أ

 .  يومبارش دون احلاجة إىل إعادة كتابتها ىف متصفح اهلاتف الذك يإمكانية الوصول للروابط بشكل فور -ب

 .    QR code readerيشتمل عىل كامريا وتطبيق لقراءة الرمز  يإمكانية قراءهتا باستخدام هاتف ذك -ج

 : االستجابة السريعة ة مشكالت تطبيق شفر 2/7

  ة فهناك العديد من املشكالت التى تعيق عملية التبنى الواسع   ،بالرغم من سهولة تطبيق رموز االستجابة الرسيعة وقلة تكاليفها 

 :  (40، صفحة 2017)ميهوبى ، هلذه التكنولوجيا منها 

 عدم إمكانية قراءة أكثر من رمز استجابة رسيعة ىف وقت واحد.   -

 عملية القراءة تتم من مسافة قصرية.  -

 االتصال باإلنرتنت.  يف أغلب األحيان إىلاحلاجة  -

 نقص املعرفة هبذه التقنية بني املستخدمني.   -

 احلاجة إىل جهاز قارئ للشفرة مثل اهلواتف الذكية.   -

 :السريعة فى قطاع المكتبات والمعلوماتاالستجابة  ةتطبيق شفر 2/8

ثم انتقلت إىل بقية قطاعات احلياة بام    ،قطاع التجارة كوسيلة للتسويق  يف  ةتطبيق واستخدام شفرات االستجابة الرسيع  لقد بدأ

تبار املكتبات ومراكز وباع  ،ذلك التعليم والثقافة واملدارس واجلامعات واملكتبات ومراكز املعلومات إىل جانب املتاحف واألرشيفات   يف

 :  ، وذلك لتحقيق ما ييلةفقد تم تطبيق تقنية رموز االستجابة الرسيع ،للعملية التعليمية والثقافة ةاملعلومات من أبرز املؤسسات الداعم

 ن املعلوماتأل، وإتاحة املعلومات دون التقيد بحدود مكانية أو زمنية،  يوالعامل الواقع  الربط بني العامل االفرتايض -

العامل االفرتاىض  اإل  ،أصبحت خليطا بني أجزاء موجودة ىف  الرقمية وبني  بنرتنت وونقصد شبكة  املكتبات  خاصة 

 املكتبات .   ونقصد مباين يالواقع يأجزاء موجودة ىف العامل احلقيق

 حتفز وتشجع عىل استخدامها .   يتوفري آليات إبداعية إلبراز املضامني القيمة املوجودة داخل املكتبات والت -

التسويق خلدمات املكتبات ومؤسسات املعلومات من خالل آليات لتعريف املستخدمني بتلك اخلدمات وحتفيزهم   -

 .(20-19، الصفحات 2015)بكىل،  عىل االستفادة منها 

  :المكتبات ومؤسسات المعلومات يف ةاالستجابة السريع ةعقبات وتحديات تطبيق شفر 2/9

الت  ةهناك جمموع والعقبات  التحديات  شفر  يمن  تقنية  تطبيق  عند  املكتبات  أمناء  تواجه  الرسيع  ةقد  من    ةاالستجابة  بالرغم 

 أمهيتها، ومن أبرز هذه التحديات:  
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 هتا داخل املكتبات ومؤسسات املعلومات. ا املكتبات هبذه التقنية واستخدام عدم دراية العاملني يف -

 عدم وجود معلومات وبيانات دقيقة عن وجهة نظر أمناء املكتبات واملستفيدين وانطباعهم جتاه هذه التقنية.  -

 تكلفة تشفري املجموعات الضخمة.  -

التقنية يفلاحتام - تطبيق  تباطؤ  الت  ية  يتوفر هب  ياملكتبات  أيد ال  يتطلب   يا  اللجوء إىل االنتدابات، مما  أو  كافية  عاملة 

 ميزانيات إضافية. 

وذلك إذا    ،لتطبيق هذه التقنية ةاملوجه  ةوهناك من يرى أن دور النرش يمكن أن تساهم ىف توفري الكثري من املوارد املالية والبرشي

املكتبات ومؤسسات   يمما سيوفر الكثري من الوقت واجلهد عىل موظف  ،موقع أمازون  كافة منتجاهتا، كام هو احلال يف  قامت بتطبيقها يف

 . (23-22، الصفحات 2015)بكىل،  املعلومات

مت وهو  توبذلك  الثالث  التساؤل  عىل  شفر  :اإلجابة  تطبيق  وعقبات  مميزات  املكتبات    ة)ما  قطاع  يف  الرسيعة  االستجابة 

 (واملعلومات ؟

 :المكتبات العربية واألجنبية  ياالستجابة السريعة ف ةبعض مشروعات توظيف شفر 2/10

 :   ( 312- 303، الصفحات  2015)الصادق،    االستجابة الرسيعة ف املكتبات العربية   ة مرشوعات توظيف شفر   1/ 10/ 2

 ة السريعة في المكتبات العربيةاالستجاب ةمشروعات توظيف شفر (2جدول رقم ) 

 جماالت التطبيق  اسم املكتبة 

مكتبة االسكندرية للرتويج ملطبوعات املكتبة وإتاحة الببليوجرافيات والرتويج  يف  ةتستخدم شفرة االستجابة الرسيع سكندرية  جتربة مكتبة اإل

 ورش العمل .   للمصادر الرقمية والتسجيل يف

كام قامت   ،العملعالنات اخلاصة بورش عىل اإل ةرموز االستجابة الرسيع ةالقاهرة بطباع ة قامت املكتبة املركزية بجامع القاهرة   ة بجامع ةجتربة املكتبة املركزي

 املكتبة بالتعريف هبذه التقنية من خالل صفحة املكتبة عىل شبكة اإلنرتنت .  

للمكتبة حيث يستطيع املستفيد من خالهلا التعرف عىل   تم وضع شفرات االستجابة الرسيعة عىل املوقع االلكرتوين جتربة مكتبة جامعه الدمام بالسعودية 

اخلاص هبا بالتعريف هبذه التقنية وبالتطبيقات   وقامت املكتبة من خالل املوقع اإللكرتوينتقدمها املكتبة،  ياخلدمات الت

 التى يمكن استخدامها ىف قراءة هذه الشفرات باستخدام اهلواتف الذكية .  

اإلنرتنت ولتدريب املستفيدين عىل   ىف اخلدمة املرجعية والبث االنتقائى والربط بشبكة   QR codeتم تطبيق استخدام  جتربة جامعه حممد خيرض ببسكرة 

   استخدام األجهزة وىف خدمة اإلحاطة اجلارية واجلوالت اإلرشادية وخدمة االستخالص وخدمة الفهرسة والتكشيف

 .  (71-67، الصفحات  2017)ميهوبى ،  

  استخدام شفرة االستجابة الرسيعة يف الفهرسة ويف التسجيل لورش العمل والفعاليات ويف تسجيل الدخول باملكتبة تم  كلية حممد املانع للعلوم الطبية التطبيقية  

 . (2021)أمحد،  

)أمحد،  كان متاحا من قبل  تم إتاحة الرقم العام لألوعية باستخدام شفرة االستجابة الرسيعة كبديال عن الباركود الذي  كلية املوسى للعلوم الصحية 

2021 ) . 
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 :  (Mishra & Umre, 2017, p. 324)    االستجابة الرسيعة ف املكتبات األجنبية   ة مرشوعات توظيف شفر   2/ 10/ 2

 االستجابة السريعة في المكتبات األجنبية ةمشروعات توظيف شفر( 3جدول رقم ) 

 QR codeجماالت تطبيق  اسم املكتبة 

Boise state university  - Albertsons library هنا لربط املكتبة بموقعها عىل شبكة اإلنرتنت واملدونة اخلاصة هبا،   ةتستخدم رموز االستجابة الرسيع

  ة وكيفية استخدامها داخل املكتب ةوتوفر املكتبة دليل غنى باملعلومات حول شفرات االستجابة الرسيع

وإلقاء الضوء عىل املاسحات   ،لتدريب املستفيدين إىل جانب تقديم نصائح إلنتاج شفرات فعالة 

 ءة هذه الرموز .  املستخدمة لقرا

Brigham young university’s Harold B. Lee library  اجلوالت االرشادية الصوتية داخل املكتبة لتعريف   هنا تستخدم شفرات االستجابة الرسيعة يف

حتميل معلومات عن   حلجرات الدراسة ويف  ياحلجز الفور املستفيدين باملكتبة وأقسامها وخدماهتا ويف 

 سبات املختلفة داخل املكتبة .  األنشطة واملنا

University of Bath Library  تستخدم QR code  املكتبة لعرض وتقديم املعلومات األساسية عن األوعية مثل املكان ورقم   يف

 االستدعاء وغريها .  

 

Ryerson University Library & Archives 

 رشادية الصوتية .  فهرسة املكتبة ولتحميل امللفات اخلاصة باجلوالت اإل يف  QR codeتستخدم 

University of Huddersfield Library  اخلدمات املرجعية النصية والربط بملفات الفيديو   تستخدم شفرات االستجابة الرسيعة هنا يف

 معلومات أساسية عن املواد داخل املكتبة  تسجيالت الفهارس لتوفري ومعلومات االتصال باملكتبة ويف

  . 

Tompkins county public library  تستخدمQR code   لإلعالن عن الكتب االلكرتونية القابلة للتحميل ولعرض قائمة بعناوين الكتب

 .    يوالربط بشبكات التواصل االجتامع

الرابع اخلاص بـ )ما واقع تطبيق شفر  كانتوبذلك   التساؤل  االستجابة الرسيعة يف املكتبات    ةاإلجابة عىل 

 العربية واألجنبية؟( 

 ثالثا: الدراسة التطبيقية: 
 : مكتبة كلية اآلداب بجامعة بنها ياالستجابة السريعة ف ةآلية تطبيق تقنية شفر 3/1

   : مكتبة كلية اآلداب بجامعة بنها : النشأة واهلدف   1/ 1/ 3

وتستمد   ،الكلية  يف  يوهى تعترب من أهم وسائل الدعم التعليم  1981/    1980أنشئت مكتبة كلية اآلداب بجامعة بنها عام  

بالتعليم والبحث    رسالتها هى جزء ال يتجزأ من رسالة الكلية التى هتتم بشكل أسايس  و أهدافها من أهداف الكلية،  املكتبة رؤيتها و

 وخدمة املجتمع .   يالعلم

 ( .   الرقمية املكتبة – العلمية الرسائل مكتبة – األجنبية اللغات مكتبة –) املكتبة العربية  :واملكتبة مقسمة إىل أربع مكتبات

لكرتونية وتقديم خدمات معلومات  االلتزام ببناء جمموعات متوازنة ومتكاملة من املصادر الورقية واإل وتتمثل رسالة املكتبة يف

 متقدمة هبدف دعم متطلبات العملية التعليمية بالكلية.  

 : ااالستجابة الرسيعة ف مكتبة كلية اآلداب بجامعة بنه   ة مرحلة التخطيط لتطبيق تقنية شفر   2/ 1/ 3

 يتطلب البدء يف أى مرشوع التخطيط له وحتديد متطلبات كل مرحلة حتى يمكن السيطرة عليه وعالج املشكالت قبل حدوثها. 

 خطوات مرحلة التخطيط:  أ(

 االستجابة الرسيعة لتكون عىل النحو التايل :   ةحتديد خطوات مرحلة التخطيط للمرشوع اخلاص بتطبيق تقنية شفر  تم

https://library.ryerson.ca/
https://library.ryerson.ca/
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 وع. حتديد أهداف املرش -

 االستجابة الرسيعة.   ةحتديد اخلدمات املكتبية التي سيتم تقديمها باالعتامد عىل تقنية شفر -

 حتديد اجلمهور املستهدف.  -

 وضع اخلطة الزمنية للتطبيق.  -

 حتديد أدوات تصميم وإنتاج شفرات االستجابة الرسيعة.  -

 تصميم شفرات االستجابة الرسيعة.   -

 .التطبيق والتجريب -

 االستجابة الرسيعة. ةتقنية شفر االستفادة من اخلدمات اجلديدة املقدمة من خالليفة كتدريب عيل  ال  -

   املقدمة باستخدام شفرة االستجابة الرسيعة.   اإلعالن عن هذه اخلدمات اجلديدة -

 أهداف تطبيق تقنية شفرات االستجابة الرسيعة ىف مكتبة كلية اآلداب بجامعة بنها:   -أ

مكتبة كلية اآلداب بجامعة بنها هو تطوير وحتسني اخلدمات وتيسري   االستجابة الرسيعة يف  ةمن تطبيق تقنية شفر اهلدف الرئييس

عملية الوصول للمعلومات من قبل املستفيدين، حيث سيتمكن املستفيد من خالل هذه التقنية من احلصول عىل اخلدمات بأقل وقت  

يتم االستفادة   لقراءة رمز االستجابة الرسيعة والوصول اىل اخلدمة املستهدفة، وبالتايل  يوجهد عن طريق استخدام كامريا اهلاتف الذك

 تقديم خدمات متطورة تشجع املستفيدين عىل زيارة املكتبة واالستفادة من خدماهتا.  من التقنيات احلديثة يف

     االستجابة الرسيعة:  ةاخلدمات املكتبية املقدمة باستخدام تقنية شفر -ب

عدت أسئلة املقابلة املوجهة ملدير مكتبة كلية اآلداب بجامعة بنها يف مجع املعلومات حول املكتبة والعاملني وأهم اخلدمات  سا 

 االستجابة الرسيعة عىل النحو التايل:  ةسيتم تقديمها باستخدام شفر يكام ساعدت أيضا يف حتديد اخلدمات الت  ،املقدمة بداخلها 

 : ستجابة الرسيعة داخل مكتبة كلية اآلداب بجامعة بنها يفاال ةتم تطبيق تقنية شفر -

 .اإلحاطة اجلارية و اخلدمة املرجعية  -

   .استخدام الفهرس اإللكرتونى للمكتبةو تدريب املستفيدين عىل استخدام بنك املعرفة -

 .عملية اجلرد  -

 . ربط عينة من الكتب بالبيانات اخلاصة هبا عىل النظام اآليل للمكتبة  -

 .لتصوير اتعريف املستفيدين بتعليامت  -

   . سطوانة التي يتم تسليمها مع الرسالة العلميةمواصفات األتوضيح  -

 . مواعيد دخول املكتبة توضيح  -

 .ية مصورة عن املكتبة دعمل جولة إرشا  -

 )شفرة االستجابة الرسيعة( .  تدريب املستفيدين عىل استخدام هذه التقنية اجلديدة  -

 اإلعالن عن اخلدمات اجلديدة املطبقة باستخدام تقنية شفرة االستجابة الرسيعة .  -

 ومن اجلدير بالذكر هذه اخلدمات املقدمة مستمرة يف املكتبة بعد االنتهاء من إجراءات التجربة. 
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 االستجابة الرسيعة باملكتبة:  ةستهدف من تطبيق تقنية شفراجلمهور امل -ج

 يتمثل اجلمهور املستهدف يف كل من:

واستخدامها    موظفو املكتبة: حيث يمكنهم االستفادة من هذه التقنية يف عمليات اجلرد والفهرسة وتدريب املستفيدين -

 . يف تقديم اخلدمات املكتبية

يستفيد كل من أعضاء هيئة التدريس والباحثني والطالب من اخلدمات املقدمة املستفيدون من املكتبة: حيث يمكن أن   -

 االستجابة الرسيعة .  ةباستخدام شفر

 االستجابة الرسيعة:   ةاخلطة الزمنية لتطبيق تقنية شفر -د

كل مرحلة   تم تطبيق شفرات االستجابة الرسيعة داخل مكتبة كلية اآلداب بجامعة بنها وفق جمموعة من املراحل، وقد مرت

 :كام هو موضح يف اجلدول التايل  ،تناسب مع كل مرحلةبفرتة زمنية ت

 الخطة الزمنية لتطبيق تقنية شفرات االستجابة السريعة  (4جدول رقم ) 

 التطبيق  مرحلة مرحلة التصميم واملراجعة  مرحلة التخطيط مراحل التجربة 

 والتجريب

 2020/ 9/ 10 الفرتة الزمنية

 إىل

27 /9 /2020 

3/10 /2020 

 إىل

28 /11/2020 

29 /11/2020 

 إىل

16 /12/2020 

 االستجابة الرسيعة:   ةدوات املستخدمة ىف تصميم وإنتاج شفراأل -هـ

 :  تتمثل يف يتم االعتامد عليها لتصميم وإنتاج شفرات االستجابة الرسيعة والت يهناك جمموعة من األدوات الت

ومن بني مواصفات اجلهاز     onlineمتصل بشبكة اإلنرتنت ؛ ألن عملية التصميم تتم عىل اخلط املبارش    جهاز حاسب آيل  -1

 املستخدم :

 السريعة( مواصفات الجهاز المستخدم في تصميم شفرات االستجابة 5جدول رقم ) 

 Type HPالنوع 

 3.00 GB ( RAM)   حجم الذاكرة

 Operating System Windows7  نظام التشغيل

 Google Chrome املتصفح املستخدم 

التى تقدمها املكتبات    ةتتوفر فيه خيارات متنوع  ةموقع خاص بتصميم شفرات االستجابة الرسيع  -2 تتناسب مع اخلدمات 

  https://www.qrcode-monkey.com   اجلامعية، وهنا تم االعتامد عىل موقع

 وجتربتها .   ةشفرات االستجابة الرسيع  ةطابعة: لطباع -3

 ة: االستجابة الرسيع رةمرحلة التصميم واإلنتاج لشف ح(

 إنتاج الشفرة وتصميمها: -1

خطوات إنتاج    نتاج شفرات االستجابة الرسيعة، ويوضح الشكل التايلإتبدأ اخلطوة التالية وهى    ةبعد توفري املتطلبات الالزم

 ستجابة الرسيعة عىل النحو التايل: وتصميم شفرات اال

https://www.qrcode-monkey.com/
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 انتاج وتصميم شفرات االستجابة السريعة ( خطوات 8شكل رقم )

 : االستجابة الرسيعة ةنتاج شفرإخطوات  -2

 :  الدخول عىل املوقع اخلاص بإنتاج شفرات االستجابة الرسيعة -أ

الت املوقع  حتديد  من  البد  البداية  موقع:    ييف  عىل  هنا  االعتامد  تم  وقد  الرسيعة،  االستجابة  شفرات  إنشاء  خالله  من  سيتم 

https://www.qrcode-monkey.com   

تتناسب مع اخلدمات التى تقدمها املكتبات اجلامعية جمانا والتى    ةنه يتيح خدمات متنوعألويرجع السبب وراء اختيار هذا املوقع  

 . د سيتم توضيحها فيام بع

 حتديد نوع اخلدمة:   -ب

اخلطوة حتديد   هذه  التيتم ىف  تقديمها    ياخلدمات  بنها  سيتم  بجامعة  اآلداب  كلية  مكتبة  االستجابة داخل  باستخدام شفرات 

 عىل النحو التايل:هذه اخلدمات سيتم تناول و  ،QR Code Monkeyخالل موقع   والتي سيتم تصميمها منالرسيعة 

 اخلدمة املرجعية: 

متكنهم من الوصول   ياملستفيدين ومساعدهتم الستخدام الوسائل والتقنيات التهتدف هذه اخلدمة إىل اإلجابة عىل استفسارات 

 ىل املعلومات سواء داخل مبنى املكتبة أو خارجه. إ

من  facebook   االجتامعي  التواصل  موقع   عىل   بنها   جامعة  – وهنا تم إنشاء شفرة استجابة رسيعة لصفحة مكتبة كلية اآلداب  

ووضع الرابط اخلاص بصفحة املكتبة عىل  ،    QR Code Monkeyداخل موقع     facebookبموقع  خالل الضغط عىل اخليار اخلاص   

     (9ىف احلقل املخصص، كام هو موضح ىف الشكل رقم )  facebookموقع 

الدخول على : أوال 
الموقع الخاص بإنتاج 

الشفرة 

ت تحديد نوع البيانا
صورة –رقم هاتف )
إلخ ...  pdfملف -

)

تحديد شكل الشفرة 
المناسب ومعاينتها 

الطباعه تحميل الصورة 

وضع الشفرات فى 
المكان المناسب

القراءة بواسطة 
التطبيقات الخاصة 

بذلك 

https://www.qrcode-monkey.com/
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 QR Code Monkeyمن خالل موقع   facebookلصفحة المكتبة على موقع التواصل االجتماعي    QR codeإنشاء  (9شكل رقم )

بعد كتابة الرابط تأيت مرحلة تنسيق الشفرة، حيت يتم هنا حتديد لون الشفرة وتصميمها والشعار الداخيل الذى يساعد يف التعبري  

 عن هويتها قبل املسح. 

بعد التنسيق ، ونسيق ستتكرر ىف كل الشفرات التى سيتم إعدادها يف اخلطوات التاليةوينبغي مالحظة هذه اخلطوة اخلاصة بالت

 يمني النافذة وبعد جتربة الشفرة والتأكد من سالمتها يتم حتميلها وطباعتها.   Create QR Codeيتم الضغط عىل 

 خدمة اإلحاطة اجلارية:  -1

وهنا تم االستعانة برموز االستجابة الرسيعة لتعريف املستفيدين بالكتب املضافة حديثا لرصيد املكتبة، حيث تم إنشاء ملف  

وتم    ،أى وقت وأى مكان  حيتوي عىل قائمة بعناوين هذه الكتب حتى يمكن للمستفيد حتميلها واالطالع عىل ما فيها يف    pdfبصيغة  

كام موضح يف الشكل    ،QR Code Monkeyيف موقع  URLل عىل رابط امللف ثم الضغط عيل خيار رفعها عىل جوجل درايف واحلصو 

 .  ولصق الرابط يف احلقل املخصص وإنشاء الشفرة وحتميلها وطباعتها  (9)السابق رقم 

دخول  تشتمل عىل قواعد التصوير داخل املكتبة وجدول    imagesكام تم عمل شفرات استجابة رسيعة ملجموعة من الصور  

 سطوانة املرفقة مع الرسائل العلمية من خالل اخلطوات التالية:املكتبة وأيضا مواصفات األ

اخلاص هبا  الرابط  درايف واحلصول عىل  الصور عىل جوجل  رفع  الضغط عيل خيار    ،تم  موقع    URLثم   QR Codeداخل 

Monkey إنشائها ثم حتميلها وطباعتها ولصق الرابط يف اخلانة املخصصة وتنسيق الشفرة كام ذكرنا من قبل و. 

 خدمة تدريب وتعليم املستفيدين :  -2

)أمحد، كيفية استخدام بنك  لتدريب املستفيدين عىل استخدام بنك املعرفة املرصى    ة وهنا تم استخدام شفرات االستجابة الرسيع

)أمحد،   واملتاح عىل موقع احتاد مكتبات اجلامعات املرصية  ةلكرتونى للمكتبوعىل كيفية البحث ىف الفهرس اإل،  (2020املعرفة املرصي،  

لتحقيق التباعد ؛  واهلدف من ذلك هو تقليل تواجد الطالب يف املكتبة    ،(2020كيفية البحث يف موقع احتاد مكتبات اجلامعات املرصية ،  

ن من املكتبة من االستفادة من اخلدمات بأمان دون و، حيث سيتمكن املستفيدcovid-19كورونا  االجتامعي بام حيقق الوقاية من فريوس  
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  ، خماطر تلحق هبم أو بالعاملني داخل املكتبة، وقد تم تطبيق هذه اخلدمة عىل شكل مقاطع فيديو ورفعها عىل موقع يوتيوب  يةالتعرض أل

ثم وضع الرابط  ، (9)السابق رقم كام هو موضح يف الشكل   ،youtubeوالضغط عىل خيار   QR Code Monkeyثم الدخول عىل موقع 

   وتنسيق الشفرة وحتميلها وطباعتها. اخلاص بالفيديو ىف احلقل اخلاص به 

 :رشادية املصورةاجلوالت اإل -3

التى هى بمثابة وسيلة للتعريف باملكتبة من خالل فيديو يعرض صور للمكتبة يوضح أقسام وتم عمل جولة إرشادية مصورة  

ثم الدخول عىل موقع   الرابط اخلاص    youtubeوالضغط عىل خيار    QR Code Monkeyاملكتبة وخدماهتا والعاملني هبا،  ثم وضع 

 .بالفيديو ىف احلقل اخلاص به

 خدمة الفهرسة:  -4

لعينة من الكتب والدوريات والرسائل     تجابة الرسيعة ىف عملية الفهرسة من خالل إعداد شفرات  لقد تم توظيف شفرات االس

الكتاب ثم وضعها عىل غالف  املكتبة  عىل   ،داخل  كل شفرة  للمكتبة، حيث حتتوى  اآلىل  بالنظام  الوعاء  ربط  من خالهلا  يتم  والتى 

 :املعلومات التالية

- Copies  ات الببليوجرافية للكتاب . : بالضغط عليها تظهر البيان 

- Book info . )معلومات عن الكتاب )متاح يف بعض املصادر : 

- Preview   .)يتاح من خالهلا الغالف وجزء من النسخة اإللكرتونية للوعاء )متاح يف بعض املصادر : 

 . إمكانية طباعة النتائج -

 رصية.حتاد مكتبات اجلامعات املامع وجود روابط أخرى متعددة للبحث يف موقع 

يظهر باإلضافة إىل بيانات الوعاء املستخلص اخلاص بالرسالة باللغة     Copiesوفيام يتعلق بالشفرة اخلاصة بالرسالة فبالضغط عىل

 العربية واإلنجليزية . 

جملد    85( و)  ا كتاب  448( وعاء من قسم املكتبات واملعلومات مقسمني عىل النحو التاىل )   577وقد تم تطبيق هذه اخلدمة عىل )   

وذلك من خالل الدخول عىل موقع احتاد    (،  2019إىل    1996ىف ختصص املكتبات واملعلومات ىف الفرتة من    ةرسال)  (  44دورية( و)

ثم البحث عن األوعية املطلوبة وبمجرد ظهور نتيجة البحث    ،بنها   ةجامع  –مكتبات اجلامعات املرصية والضغط عىل مكتبة كلية اآلداب  

ثم القيام بمسحها باستخدام الربامج املخصصة لذلك وحفظها     QR codeثم اختيار  ةخيار ) خدمات ( ىف يسار كل نتيجيتم الضغط عىل  

 رد ثم طباعتها باستخدام الورق الالصق ولصقها عىل األوعية ىف املوضع املخصص هلا .و ىف ملف و

 اجلرد:  -5

اجلرد باالستعانة بتطبيقات اهلواتف الذكية وهنا نستعرض كيفية القيام توفر شفرات االستجابة الرسيعة إمكانية القيام بعملية  

 باجلرد باستخدام شفرات االستجابة الرسيعة: 

 خطوات اجلرد باستخدام شفرات االستجابة الرسيعة:   •
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داخل     textخياروعية املحددة من خالل الضغط عىل  يتم عمل شفرات استجابة رسيعة حتتوى عىل الرقم العام لألاخلطوة األوىل:  

تنسيقها  إنشاء الشفرة ووكتابة الرقم العام يف احلقل املخصص ثم    ،(9)السابق رقم  كام هو موضح يف الشكل  ،  QR Code Monkeyموقع  

التى سبق،  وهنا تم عمل شفرات استجابة رسيعة بالرقم العام لألوعية املكان املحدد كام ذكرنا من قبل، وحتميلها وطباعتها ولصقها يف

 ( وعاء . 577وتم ربط بياناهتا بالنظام اآليل للمكتبة من خالل شفرات االستجابة الرسيعة وعددهم )

وحتديد اسم امللف عىل   (   new file)  الضغط عىلفتحه وو          scan petتتمثل يف حتميل تطبيق   :  اخلطوة التالية  

ونختار امللف املطلوب     filesثم الضغط عىل اخلاصة بالرقم العام،    ةطلوبامل  الرموز   ومسح(  بنها   جامعه  –سبيل املثال )مكتبة كلية اآلداب  

    excelكسيلإحمفوظة ىف ملف من نوع  هذه األرقام  وتكون  )عىل سبيل املثال(     Google driveىل  إيمني ونختار إرسال     clickونضغط  

 ( 10) نوافذ التالية يف الشكل رقمكام هو موضح يف ال  ، لذلك إذا دعت احلاجة   txtملف  يمكن حتميله ونسخ حمتوياته ولصقها يف

             
 scan pet( نوافذ تطبيق 10شكل رقم )

 : Google Mapsخرائط جوجل خدمة حتديد موقع املكتبة باستخدام  -6

 QRداخل موقع     locationالضغط عىل خيارتم عمل شفرة استجابة رسيعة بموقع مكتبة كلية اآلداب بجامعة بنها من خالل  

Code Monkey ،    ثم حتديد املوقع املطلوب من خالل خرائط جوجل    ( 9)السابق رقم  كام هو موضح يف الشكلGoogle maps    وإنشاء

  ا .وطباعته  ا وحتميله ا وتنسيقه شفرةال

      :التطبيق والتجريب لشفرات االستجابة الرسيعة  د(

بعد تصميم شفرات االستجابة الرسيعة جاءت مرحلة تطبيق وجتريب هذه الشفرات للتأكد من سالمتها ووضوح املعلومات 

 (   11وقد مرت هذه املرحلة بمجموعة من اخلطوات كام هو موضح يف الشكل رقم ) ،املشتملة عليها 
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 ( خطوات تطبيق وتجريب شفرات االستجابة السريعة 11كل رقم )ش

  : طباعة شفرات االستجابة الرسيعة  -1

بعد تصميم شفرات االستجابة الرسيعة تم طباعتها عىل خامات تتناسب مع طبيعة املكتبة واخلدمة املقدمة وبأحجام تساعد عىل  

 فقد تم  طباعة بعض شفرات االستجابة الرسيعة عيل ألواح خشبية مثل الشفرات التالية : ، إمكانية رؤيتها من قبل املستخدمني 

اجلامعات   - أ مكتبات  احتاد  موقع  خالل  من  للمكتبة  اإللكرتوين  الفهرس  يف  البحث  كيفية  تعلم 

   .املرصية 

 تعلم كيفية استخدام بنك املعرفة املرصي .  -ب 

 .  بوك  االجتامعي فيسصفحة املكتبة عىل موقع التواصل  -ت 

 .  جولة إرشادية مصورة عن مكتبة كلية اآلداب بجامعة بنها  -ث 

 .   قائمة بالكتب املضافة حديثا للمكتبة - ج

 .   قواعد التصوير باملكتبة - ح

   .  سطوانة املرفقة مع الرسالة العلمية مواصفات تسليم األ - خ

 . جدول دخول مكتبة كلية اآلداب بجامعة بنها  - د

 .  Google Mapsة اآلداب بجامعة بنها باستخدام خرائط جوجل  تعرف عىل موقع مكتبة كلي - ذ

طباعة شفرات 
ةاالستجابة السريع

تحديد األماكن 
المناسبة داخل 

المكتبة ووضغها  

تجربة استخدام 
الشفرات

والتأكد من سالمتها

إتاحة الخدمات الجديدة
باستخدام شفرات 
االستجابة السريعة 
لالستخدام من قبل 

المستفيدين
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 ( 12كام هو موضح يف الشكل رقم )

 شفرات االستجابة السريعة المطبوعة على ألواح خشبيةنماذج ل (12شكل رقم )

والرقم العام. كام هو موضح يف    وعيةوالبعض اآلخر من الشفرات تم طباعته عىل ورق الصق مثل الشفرات اخلاصة ببيانات األ

 ( 13الشكل رقم )

 ( شفرات االستجابة السريعة المطبوعة على ورق الصق 13شكل رقم )

  :حتديد األماكن املناسبة داخل املكتبة لوضع الشفرات  -2

يف   وضعها  مراعاة  مع  املكتبة  طاوالت  عىل  خشبية  ألواح  عىل  طباعتها  تم  التى  الشفرات  بعض  وضع  واضحة  تم  أماكن 

 للمستفيدين مثل الشفرات التالية: 

اجلامعات   - أ مكتبات  احتاد  موقع  خالل  من  للمكتبة  اإللكرتوين  الفهرس  يف  البحث  كيفية  تعلم 

 املرصية. 

 تعلم كيفية استخدام بنك املعرفة املرصي .  - ب

 . بوك  صفحة املكتبة عىل موقع التواصل االجتامعي فيس - ت

 . اآلداب بجامعة بنها جولة إرشادية مصورة عن مكتبة كلية  - ث

 : ( 14رقم )كام هو موضح يف الشكل 
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 شفرات االستجابة السريعة التى تم وضعها على طاوالت المكتبة نموذج ل( 14شكل رقم )

وهناك أيضا بعض الشفرات التى تم طباعتها عىل ألواح خشبية وتم وضعها عىل الباب اخلارجي للمكتبة الرئيسية كام هو احلال  

 الشفرات التالية :يف 

 . قائمة بالكتب املضافة حديثا للمكتبة - أ

 . قواعد التصوير باملكتبة-ب 

   .سطوانة املرفقة مع الرسالة العلمية مواصفات تسليم األ-ت 

 .جدول دخول مكتبة كلية اآلداب بجامعة بنها -ث 

 . Google Mapsتعرف عىل موقع مكتبة كلية اآلداب بجامعة بنها باستخدام خرائط جوجل   - ج

عن كيفية االستفادة من اخلدمات اجلديدة املقدمة داخل مكتبة كلية اآلداب بجامعة بنها    اإلعالن - ح

 باستخدام شفرات االستجابة الرسيعة. 

 :( 15الشكل رقم )كام هو موضح يف 

                          

 تم وضعها على الباب الخارجي للمكتبة الرئيسية   شفرات االستجابة السريعة التى (15شكل رقم )

بعض جمموعات قسم عىل  لصقها  والرقم العام والتي تم طباعتها عىل ورق الصق تم    وعيةوبالنسبة للشفرات اخلاصة ببيانات األ

رقم    السابقالشكل  كام هو موضح يف    املكتبات واملعلومات من الكتب والدوريات والرسائل والتي سبق اإلشارة إىل عددها من قبل، 

 (.شفرات االستجابة الرسيعة املطبوعة عىل ورق الصقاخلاص بـ )  (13)



 ... ف تقديم اخلدمات املكتبية  Qr Codeاستخدام تقنية شفرة االستجابة الرسيعة  122

 

 : جتربة الشفرات -3

 مرت عملية التجريب بمرحلتني عىل النحو التايل: 

   : جتربة الباحثة للشفرات يف مكان التطبيق: املرحلة األوىل - أ

تجربة هلا عن طريق مسحها البدأت ب  يءت مرحلة التجريب التبعد وضع شفرات االستجابة الرسيعة يف األماكن املحددة هلا جا 

   صباحا يف مقر تطبيق هذه التقنية  9.30 الساعة  29/11/2020( وتم ذلك يوم  Qr Code Readerبالربامج املخصصة لذلك مثل )

وتم التأكد من سالمة مجيع الشفرات وبعدها تم إتاحة الشفرات للتجريب من قبل املستخدمني   ،وهو مكتبة كلية اآلداب بجامعة بنها 

   . والذى يمثل بداية التجربة  29/11/2020مبارشة يف نفس اليوم وهو 

الثانية -ب  من  :  املرحلة  جمموعة  خالل  من  املخصصة  الربامج  باستخدام  الشفرات  مسح  جتربة 

 : املستفيدين

تم االستعانة بمجموعة من املستفيدين لتجربة مسح الشفرات باستخدام أنواع هواتف ذكية    ،ة الشفراتتأكد من سالمالبعد  

  ( كام هو موضح يف اخلطة الزمنية 16/12/2020وحتى )  (29/11/2020)وتم ذلك بداية من يوم    ،متنوعة بأنظمة تشغيل متعددة

 التى سبق اإلشارة إليها.

ملساعدة     qr codeعيل كيفية االستفادة من اخلدمات املقدمة باستخدام    ي املكتبة ي أخصائبعض  تم تدريب    وقد

سيقومو الشفرات   نمن  هذه  الطال  ،بتجريب  من  بمجموعة  االستعانة  وعددهم    ب وتم  األمر  هذا  يف  ملعاونتهم 

   :  وهم  طالبا 12

 الفرقة الرابعة قسم املكتبات واملعلومات                         شيامء يارس السيد  -1

 الفرقة الرابعة قسم املكتبات واملعلومات              وسام إبراهيم الدسوقي -2

 الفرقة الرابعة قسم املكتبات واملعلومات                    مها حممد الشحات   -3

 ت واملعلوماتالفرقة الرابعة قسم املكتبا                               مريم أرشف   -4

 الفرقة الرابعة قسم املكتبات واملعلومات                     محد صبحى حممد  أ -5

 الفرقة الرابعة قسم املكتبات واملعلومات                     حممود سمري حممود -6

 الفرقة الرابعة قسم املكتبات واملعلومات                        عمر كامل حممد   -7

 الفرقة الرابعة قسم املكتبات واملعلومات             ريج أرشف احلمالوي أ -8

 الفرقة الرابعة قسم املكتبات واملعلومات          رؤى سعد صالح الدين   -9

 الفرقة الرابعة قسم املكتبات واملعلومات                فرحة حممد حممدى  -10
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ب                  منار نجدى صالح   -11  عة قسم املكتبات واملعلوماتالفرقة الرا

 الفرقة الرابعة قسم املكتبات واملعلومات                    يارا جمدى بطرس  -12

وفيام ييل عرض للبيانات اخلاصة باملستفيدين الذين قاموا بتجربة عملية املسح لشفرات االستجابة الرسيعة: 

 :توزيع املستفيدين حسب الوظيفة - أ

 المستفيدين حسب الوظيفة( توزيع 6جدول رقم ) 

أخصائي   الوظيفة

 املكتبات 

ة التدريس واهليئة  ئأعضاء هي 

 املعاونة

 املجموع الطالب

مدرس  معيد  

 مساعد

مكتبات   مدرس

 ومعلومات

علم   جغرافيا  تاريخ

 نفس

  فلسفة عالمإ اجتامع

 6 10 5 2 163 5 4 1 13 6 5 220 

     

 220 197 17 6 العدد

 % 100 % 89.5 % 7.7 % 2.7 النسبة

 

غالبية من قاموا بالتجربة    ن ( والذى يوضح توزيع املستفيدين حسب الوظيفة أن الطالب يمثلو6يتضح من اجلدول السابق رقم )

وقد زاد    ،العدد األكرب يف الكلية وأهنم متواجدون بكثرة يف املكتبة  هبدف إنجاز التكليفات اخلاصة هبم  ن هنم يمثلوألوهو أمر متوقع  

كأستاذ مساعد بقسم املكتبات واملعلومات   بحكم عميل  الذين قاموا بتجريب الشفرات، ألينعدد طالب قسم املكتبات واملعلومات  

وجودهم أغلب   وهو ماساهم ىف زيادة عددهم، إىل جانب  تفادة منها لطالب القسمبرشح كيفية مسح الشفرات واالسقمت  بجامعة بنها  

مثلوا العدد األكرب ممن قاموا   ، وهلذاالتكليفات واملرشوعات املطلوبة منهم أيضا  وإنجازيف املكتبة بغرض التدريب داخل املكتبة  وقتال

 .  %(74( بنسبة )163حيث بلغ عددهم ) ،بتجريب الشفرات

   :  أنواع اهلواتف الذكية املستخدمة يف التجربة  - ب

 ( أنواع الهواتف الذكية المستخدمة في التجربة 7جدول رقم ) 

 HUAWEI Redmi Infinix Samsung النوع

 

iPhone OPPO Realme 

 11 50 23 30 12 21 34 العدد

 Tecno Xiaomi Honor HTC Nokia IKU Viwa النوع

 1 1 2 1 4 7 3 العدد

    مل يذكر Sony Vivo LAVA النوع

    14 2 1 3 العدد

 220 املجموع

يف اهلواتف الذكية    اكبري  ا املستخدمة يف التجربة أن هناك تنوع( الذى يبني أنواع اهلواتف الذكية  7يتضح من اجلدول السابق رقم )

 .املستخدمة ىف التجربة للتأكد من مدى قابلية تشغيل هذه التقنية باستخدام األنواع األكثر استخداما من قبل املستفيدين 

 :أنظمة التشغيل اخلاصة باهلواتف الذكية املستخدمة يف التجربة  - ج

https://www.samsung.com/eg/smartphones/galaxy-s21-ultra-5g/
https://www.hihonor.com/eg/products/smartphone/honor-9c/
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 التشغيل الخاصة بالهواتف الذكية المستخدمة في التجربةأنظمة  (8جدول رقم ) 

 املجموع مل يذكر Android IOS النوع

 219 13 23 183 العدد

 % 100 % 5.9 % 10.5 % 83.6 النسبة املئوية 

أنه جاءت الغلبة   ،( الذى يوضح أنظمة التشغيل اخلاصة باهلواتف الذكية املستخدمة يف التجربة8يتضح من اجلدول السابق رقم )

رتفاع أسعار ا  ويرجع السبب وراء ذلك إىل  ،IOS% لنظام  10.5% مقابل  83.6حيث بلغت نسبة األجهزة املعتمدة عليه    ،لنظام أندرويد

وهو ما    ،ظام األندرويد إىل حد كبري يف املتناولنتعتمد عىل    يأغلب األجهزة الت  و  ،IOSوالتي تعتمد عىل نظام تشغيل    Iphoneأجهزة  

   .اإلقبال عىل رشائها واستخدامها من عملية يزيد 

 : بيانات التاريخ والوقت الذي متت فيه التجربة   - د

والتاريخ الذى متت فيه جتربة   تبعد عرض البيانات اخلاصة باملستفيدين واألجهزة املستخدمة سيتم اآلن إلقاء الضوء عىل الوق 

 :شفرات االستجابة الرسيعة عىل النحو التاىل

ىف خالل أوقات عمل املكتبة من الساعة التاسعة وحتي     ( 16/12/2020)إىل    (29/11/2020)متت التجربة يف الفرتة ما بني  

حيث استغرقت عملية مسح    ،وقد أكد أغلب  أفراد العينة أن هناك رسعة ىف عملية املسح  ،ظهرا يوميا عدا اجلمعة  الواحدة والنصف

 س دقائق .الشفرات بالكامل إيل أقل من مخ

 :الشفرات من قبل املستفيديننتائج جتربة  -4

% من املستفيدين نجاح مسح 100فقد أكد    ،من خالل إجابات املستفيدين عن مدى جتاح عملية مسح الشفرة ومدى الرضا عنها 

وأنه مل تكن هناك أية مشكالت فيام عدا مخسة أفراد من املستفيدين أوضحوا أن شبكة اإلنرتنت    ،الشفرات وعن الرضا عن هذه اخلدمة

الباحثة للمستفيدين أثناء  ضعيفة داخل املكتبة وهناك بطء يف حتميل الروابط املوجودة داخل الشفرات وهو ما يدعم نتائج مالحظة 

حيث   ، يف تعميم الفكرة يف كل خدمات املكتبة  ة البعض منهم رغبو   ،هبا   حيث تبني رضاهم عن اخلدمة املقدمة ورسورهم  ،االستخدام

املكتبةإ أخصائي  إيل  األحيان  أغلب  يف  الرجوع  دون  الذاتية  باخلدمة  يسمى  ما  حتقيق  يف  ستساعد  تطبيق    ،هنا  يف  سيساهم  ما  وهو 

املكتبة لتوجيه بعض    خصائيلة التزاحم أمام أوق   ،جراءات االحرتازية للوقاية من فريوس كورونا بسبب حتقيق التباعد االجتامعياإل

طيع الطالب بنفسه الوصول  تسوبذلك ي  ،االستفسارات املكررة من قبل الطالب من خالل إتاحتها يف شكل شفرات االستجابة الرسيعة

الذك  إىل اهلاتف  املطلوبة من خالل كامريا  ب  ىفيام عدا مشكلة واحدة وه  ، املوجود معه  ياإلجابة  الطالب واخلاصة التى أكدها  عض 

 .    WIFIنرتنت داخل املكتبة واحلاجة إيل شبكة بضعف شبكة اإل

 :ية اآلداب بجامعة بنها عقب إمتام التجربةلمتت مع مدير مكتبة ك ينتائج املقابلة الت -5

 االنطباع عن تم إجراء مقابلة مع مدير املكتبة أ.عصمت عبد العظيم للوقوف عىل  ،بعد االنتهاء من مرحلة التطبيق والتجريب

وعن أهم إجيابيات وسلبيات هذه التقنية اجلديدة ومدى إمكانية تعميمها يف املكتبة بالكامل،   ،تطبيق شفرات االستجابة الرسيعة باملكتبة

  ، ةوأن هناك رغبة لتعميمها يف كافة أقسام املكتب  ،الباحثنيوجدا ومفيدة للطالب    ةوقد أوضحت مديرة املكتبة أن هذه اخلدمات جيد

وأنه يمكن تعميمها عىل    ،نرتنتخاصة مع توافر شبكة اإلوبق رسعة يف تقديم اخلدمة  يهنا تساهم يف حتسني جودة خدمات املكتبة وحتقأل



 125 د. سها بشري أمحد عبد العال

 

 

  ( 22000)  يبا عىلرتق  يحتتو  فهيولكن هذا األمر سيستغرق الكثري من الوقت واجلهد لكرب حجم جمموعات املكتبة    ،كافة أقسام املكتبة

كتبات إىل جانب تكلفة التطبيق  امل  ييأخصائعدد كاف  من  عدم توافر    إىل جانبرسالة    (2000)كتاب أجنبي و  (9000و)  ا عربي  ا كتاب

املجموعات،   اللكرب حجم  هذه  أن  الرجوع ألخصائي  كام أوضحت  املستفيدين دون  قبل  الذاتية من  اخلدمة  تقنية سامهت يف حتقيق 

باحثني وت  ،املكتبات أو  املستفيدين سواء طالبا  املكتبات  يتطبيتم  أن    ىمنتوقد الحظت شخصيا هذا األمر من قبل  التقنية يف  ق هذه 

مكتبة كلية احلاسبات والذكاء االصطناعي ومكتبة    :نها مثلعة بماألخرى وأكدت أن التطبيق سيكون رسيعا يف املكتبات احلديثة بجا 

باملكتبة ليتمكن   WIFIوأكدت عىل رضورة توافر شبكة    ،ألن جمموعاهتا التزال صغرية؛  الفنون التطبيقية ومكتبة كلية العالج الطبيعى  

 الذكي . خاصة من ليس لدهيم إنرتنت متاح عىل هاتفهم وبكل املستفيدين من استخدام هذه التقنية 

  االستجابة الرسيعة   ة وبذلك يكون قد تم اإلجابة عىل التساؤل اخلامس اخلاص بـ كيف يمكن تطبيق تقنية شفر

 يف مكتبة كلية اآلداب بجامعة بنها ؟

 شفرة االستجابة الرسيعة؟ والتساؤل السادس اخلاص بـ ما أنواع اخلدمات التي ستقدمها مكتبة كلية اآلداب باالعتامد عىل تقنية  

والتساؤل السابع اخلاص بـ ما انطباع مستخدمى شفرات االستجابة الرسيعة املطبقة داخل مكتبة كلية اآلداب بجامعة بنها عن  

 ؟ اخلدمات اجلديدة املطبقة باستخدام هذه التقنية

  :ويف ضوء نتائج التجربة واملقابلة السابقة تكون قد حتققت فروض الدراسة وهى عيل النحو التايل

"   :وهكذا تم حتقيق الفرض األول وهو  ،شـــــفرات االســـــتجابة الرســـــيعة ف تقديم بعة اخلدمات املكتبيةنجاح  -1

 ة ".ييمكن استخدام شفرات االستجابة الرسيعة ف تقديم اخلدمات املكتب

 وهكذا يكون قد حتقق الفرض الثان  الرســــيعة، شــــعور املســــتخدمني بالرضــــا بعد اســــتخدام شــــفرات االســــتجابة -2

  .ق استخدام شفرات االستجابة الرسيعة الرضا من قبل املستخدمني عن اخلدمات املكتبية""حيق وهو:

أمني    ف حتقيق ما يســمى باخلدمة الذاتية دون الرجوع ف أغلب األوقات إى  ةتســاعد شــفرات االســتجابة الرســيع -3

ــيع  :وهكذا يكون قد حتقق الفرض الثالث وهو  ،املكتية ــتجابة الرســ ــاعد شــــفرات االســ ة ف حتقيق اخلدمة الذاتية  " تســ

 .من قبل املستفيدين "

يسـاهم اسـتخدام تقنية شـفرات االسـتجابة الرسـيعة ف تقديم اخلدمات املكتبية ف حتقيق التباعد االجتامعي وقلة   -4

"يســـــاعد :  وهكذا يكون قد حتقق الفرض الثالث وهو  ،التزاحم أمام أخصـــــائي املكتبة لتوجيه بعة االســـــتفســـــارات

)فريوس    Covid-19ات االســــــــتجابة الرســــــــيعة ف تطبيق اإلجراءات االحرتازية للوقاية من وباء اســــــــتخدام شــــــــفر

 ." كورونا(
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   : االستجابة الرسيعة   ة التدريب عل اخلدمات اجلديدة باستخدام شفر   - ه 

خالل   من  الرسيعة  االستجابة  شفرات  سالمة  من  التأكد  فيديو  البعد  عمل  تم  واملستفيدين  تجربة 

الرسيعة االستجابة  شفرات  مع  التعامل  لكيفية  التاىل ومتاح    وهو   توضيحي  الرابط  خالل  :  من 

https://www.youtube.com/watch?v=mMmKCIs8-Q0&t=9s   

   وتم إرسال الرابط إىل مدير مكتبة كلية اآلداب. 

 :  االستجابة الرسيعة ف مكتبة كلية اآلداب بجامعة بنها   ة اإلعالن عن تطبيق تقنية شفر   - ذ 

وكيفية    ، االستجابة الرسيعةتم عمل إعالن عىل الباب اخلاص باملكتبة الرئيسية يوضح اخلدمة اجلديدة املقدمة باستخدام شفرات  

 ( 16كام هو موضح يف الشكل رقم ) ،االستفادة منها والربامج املطلوبة ملسح الشفرات

 

 ( اإلعالن عن تطبيق تقنية شفرات االستجابة السريعة في مكتبة كلية اآلداب بجامعة بنها16شكل رقم )

 وتوصياتها:  نتائج الدراسةرابعا: 
 نتائج الدراسة: 4/1

يمكنها قراءة هذه   يلتوافر التطبيقات التشــــــفرة االســــــتجابة الرســــــيعة  ســــــاعدت اهلواتف الذكية ف انتشــــــار تقنية   -1

  الذكي. الشفرات بواسطة الكامريا اخلاصة باهلاتف

من   نهى منطقة األنامط الوظيفية والتي تتكو  :املنطقة األوى  :تتكون شـــــــــفرة االســـــــــتجابة الرســـــــــيعة من منطقتني -2

هي منطقة التشـــــفري املكونة   :واملنطقة الثانية  ،نمط اإلجياد ونمط التوقيت ونمط املحاذاة والفاصـــــل واملنطقة الصـــــامء

 .من معلومات التنسيق ومنطقة البيانات

عنوان بريد )  :بيل املثالعل ســــــــ أنواعا متعددة من البيانات منها  يمكن تضــــــــمني شــــــــفرات االســــــــتجابة الرســــــــيعة   -3

 (. أو صور أو رقم هاتف SMSو رسالة أإلكرتونى 

https://www.youtube.com/watch?v=mMmKCIs8-Q0&t=9s
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من أهم مميزات تطبيق شــــفرات االســــتجابة الرســــيعة ف املكتبات ومراكز املعلومات الربط بني العا  االفرتا    -4

تى قد تواجه  ومن أهم التحديات والعقبات ال  ،والعا  الواقعى والتسـويق خلدمات املكتبات ومؤسـسـات املعلومات

أمنــاء املكتبــات عنــد تطبيق هــذه التقنيــة عــدم درايــة العــاملني ت املكتبــات ةــذه التقنيــة و تكلفــة تشـــــــــــفري املجموعــات 

 الضخمة.

ــيعة بمكتبة كلية اآلداب بجامعة بنها لتقت -5 ــتجابة الرســـ يم جمموعة من اخلدمات من دم تطبيق تقنية شـــــفرات االســـ

 خالل اخلطوات التالية:

 املرشوع.  حتديد أهداف -

 حتديد اخلدمات املكتبية التي سيتم تقديمها باالعتامد عىل تقنية شفرات االستجابة الرسيعة.   -

 حتديد اجلمهور املستهدف.  -

 وضع اخلطة الزمنية للتطبيق.  -

 حتديد أدوات تصميم وإنتاج شفرات االستجابة الرسيعة.  -

 .تطبيق الشفرات وجتريبها  -

 . ام شفرات االستجابة الرسيعةالتدريب عىل اخلدمات اجلديدة باستخد -

 . اإلعالن عن هذه اخلدمات اجلديدة -

 شـــــفرات االســـــتجابة الرســـــيعة داخل مكتبة كلية اآلداب بجامعة بنها، فهممثل الطالب غالبية من قاموا بتجربة   -6

هم الفئــة األكثر تواجــدا داخــل و  ،داب بجــامعــة بنهــا العــدد األكرب داخــل من ومــة العمليــة التعليميــة بكليــة اآل  نيمثلو

  .املكتبة ةدف التدريب وإنجاز التكليفات املطلوبة منهم 

نواع متعددة من اهلواتف  أأوضــــــحت التجربة أنه هناك إمكانية  ملســــــح شــــــفرات االســــــتجابة الرســــــيعة من خالل   -7

وهى   ،HUAWEI   -  Redmi -   Infinix -  Samsung -  iPhone-  OPPO-  Realme   :الـــذكيـــة مثـــل

 .األنواع األكثر استخاما من قبل من قاموا بالتجربة 

مقابل   (% 83.6)التجربة   واملسـتخدمة تبلغت نسـبة أجهزة اهلواتف الذكية املعتمدة عل ن ام تشـغيل أندرويد   -8

والتي تعتمد عل ن ام تشـــغيل    Iphoneتكلفة أجهزة  ارتفاع  ويرجع الســـبب وراء ذلك إى    ،IOSلن ام    (% 10.5)

IOS  . 

من املسـتفيدين أهنم نجحوا ف مسـح شـفرات االسـتجابة الرسـيعة وأهنم يشـعرون بالرضـا جتاه هذه   (%100)أكد   -9

ــبكة اإلنرتنت  ــتفيدين أوضــــــحوا أن شــــ ــة أفراد من املســــ اخلدمة اجلديدة وأنه   تكن هناك أية مشــــــكالت فيام عدا رســــ

 .وهناك بطء ف حتميل الروابط املوجودة داخل الشفرات ،ضعيفة داخل املكتبة

https://www.samsung.com/eg/smartphones/galaxy-s21-ultra-5g/
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جراءات االحرتازية  ف تطبيق اإل  عديسـا ف تقديم اخلدمات املكتبية    QR Codeأكدت التجربة أن اسـتخدام   -10

 .املكتبة خصائىللوقاية من فريوس كورونا بسبب حتقيق التباعد االجتامعي وقلة التزاحم أمام أ

  :التجربة نجاح شفرات االستجابة الرسيعة ف تقديم جمموعة من اخلدمات منها  ثبتتأ -11

 .اجلرد –الفهرسة  -خدمة تدريب املستفيدين -حاطة اجلاريةخدمة اإل –اخلدمة املرجعية  -12

ــانيـــة -13 ــافـــة أقســـــــــــــام مكتبـــة  QR Codeتطبيق    تعميم  إمكـ ولكن هـــذا األمر    كليـــة اآلداب بجـــامعـــة بنهـــا،  عل كـ

 .سيستغرق الكثري من الوقت واجلهد لكرب حجم جمموعات املكتبة

 بيق شفرات االستجابة الرسيعة عل باقي جمموعات املكتبة. رغبة املستفيدين ف تعميم تط -14

ف حتقيق ما يســـــمى باخلدمة الذاتية دون الرجوع ف تســـــاعد    ةشـــــفرات االســـــتجابة الرســـــيع أكدت التجربة بأن -15

 .ةتباملك خصائياألحيان إيل أ بأغل

االستفادة من اخلدمات باملكتبة لتمكينهم من  WIFIأوضحت التجربة رغبة املستفيدين ف توافر خدمة الـــــــــــ   -16

ــيعة وب ــتجابة الرســـ ــة من ليس لدرتم إنرتنت متاح عل هاتفهم الذكياملقدمة باســـــتخدام شـــــفرات االســـ ــا   خاصـــ وأيضـــ

 لتفادي مشكلة بطء اإلنرتنت.

 الدراسة : توصيات  4/2

 خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات املقرتحة عىل النحو التايل:

املؤسسة   - أهداف  خلدمة  وتوظيفها  الرسيعة  االستجابة  شفرات  لتقنية  املعلومات  مؤسسات  ظل  وب تبني  يف  خاصة 

   .جائحة كورونا 

كيفية التعامل مع هذه الشفرات ملساعدة املستفيدين من خالل الدورات    تدريب العاملني ىف مؤسسات املعلومات عىل -

 . التدريبية وورش العمل والندوات

  ةبحيث تكون موجه  ق نسخ عربية من برامج إنشاء شفرات االستجابة الرسيعة لدعم املحتوى العريبالتعاون إلطال -

 .بشكل خاص لقطاع املعلومات

   .تعاون املربجمني العرب لتعريب الربامج مفتوحة املصدر واخلاصة بإنشاء شفرات االستجابة الرسيعةرضورة  -

شفرات  - إنشاء  ونظم  بربامج  اخلاصة  الرشكات  والباحثني    قيام  للطالب  خصومات  بتقديم  الرسيعة  االستجابة 

 . ال هتدف للربح بغرض التشجيع والتحفيز عىل االستخدام يوملؤسسات املعلومات الت

  رضورة تعميم شفرات االستجابة الرسيعة عىل مستوى النارشين واملنتجني للمعلومات األولية إىل جانب التعميم يف  -

 . املكتبات ومرافق املعلومات
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يف الربط   اتورة اعتامد الباحثني عىل هذه الشفرات يف األبحاث والرسائل لالستفادة من إمكانيات هذه الشفررض  -

وأسامء الطالب املشاركني يف التجربة من    كام تم يف الدراسة احلالية عرض املالحق    ي،بني الواقع االفرتايض والفيزيق

   . خالل شفرات االستجابة الرسيعة

عل - دراسات  مع  إجراء  املعلومات  الرسيعة يف مؤسسات  االستجابة  االستفادة من شفرات  كيفية  تطبيقية حول  مية 

 رصد لسلوك املستفيدين جتاه هذه التقنية.

جابة الرسيعة وكيفية استخدامها يف  تتطوير املقررات الدراسية بحيث تلقي الضوء ىف أجزاء منها عىل شفرات االس -

 مؤسسات املعلومات. تقديم خدمات املعلومات احلديثة يف 
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   : مالحق الدراسة 
 ( استمارة تجربة مسح شفرات االستجابة السريعة  1ملحق رقم )

نوع  الوظيفة االسم 

 اهلاتف 

وقت  نوع اخلدمة نظام التشغيل 

 املسح

نجاح/فشل  

 عملية املسح 

 

 رضا

عدم 

 رضا

أهم املشكالت  

أثناء  

 االستخدام 

   IOS Android  يوم : بنك املعرفة 

 التاريخ:

 الساعة :

    

      البحث يف الفهرس االلكرتوين 

      صفحة املكتبة عيل موقع فيسبوك

      قواعد التصوير 

      مواصفات االسطوانة 

      جدول املكتبة 

      الكتب املضافة حديثا 

      الكتب بيانات 

      الرقم العام

      جولة إرشادية عن املكتبة 

موقع املكتبة باستخدام خرائط  

 Google Mapsجوجل 
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 ( استمارة مقابلة لمدير مكتبة كلية اآلداب بجامعة بنها )قبل التجربة( 2ملحق رقم )

املعلومات حول املكتبة والعاملني وأهم اخلدمات املقدمة بداخلها لتحديد اخلدمات هتدف املقابلة إىل احلصول عىل جمموعة من  

   . التى سيتم تقديمها باستخدام تقنية شفرات االستجابة الرسيعة

 متى نشأت املكتبة؟ -1

 ما رسالة املكتبة وأهدافها؟ -2

 ؟باملكتبةما عدد العاملني  -3

 ما أقسام املكتبة؟ -4

 املكتبة؟ما اخلدمات املقدمة داخل  -5

 ما قواعد التصوير باملكتبة؟ -6

 ما طرق وقنوات التواصل مع املكتبة؟ -7

 دين؟فيما األسئلة األكثر تكرارا من قبل املست -8

 ما أهم الدروات وورش العمل املنعقدة داخل املكتبة؟ -9

 

 ( استمارة مقابلة لمدير مكتبة كلية اآلداب بجامعة بنها )بعد التجربة( 3ملحق رقم )

إيل طرح جمموعة من األسئلة التى تتمحور حول معرفة مدى االنطباع حول تطبيق تقنية شفرات  هتدف املقابلة  

 تطبيقها. تعميم  االستجابة الرسيعة باملكتبة ومدى إمكانية 

 االستجابة الرسيعة داخل املكتبة؟ ةما هو االنطباع عن تطبيق تقنية شفر -1

 االستجابة الرسيعة يساهم ف حتسني جودة خدمات املكتبة؟ ةهل تعتقد أن تطبيق تقنية شفر -2

 االستجابة الرسيعة ف تقديم خدمات املكتبة؟ ةجيابيات وسلبيات استخدام تقنية شفرإما  -3

 هل يمكن تعميم هذه التقنية عل املكتبة بالكامل؟ -4

 ما صعوبات تطبيق هذه التقنية؟ -5
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الرسـيعة ف حتقيق اخلدمة الذاتية من قبل املسـتفيدين ف بعة اخلدمات  هل سـيسـاهم تطبيق شـفرات االسـتجابة  -6

 املكتبة؟ ىدون الرجوع املستمر ألخصائ

 ؟هل تقرتح عل باقي مكتبات اجلامعة تطبيق تقنية شفرات االستجابة الرسيعة ف تقديم خدماهتا  -7

 

باستخدام تقنية  ات المتاحة داخل المكتبة ( شفرات استجابة سريعة بأسماء من شاركوا في التجربة والخدم4ملحق رقم )

   شفرات االستجابة السريعة 

 لإلطالع عىل حمتوى امللحق بواسطة أحد تطبيقات قراءة شفرات االستجابة الرسيعة قم بمسح هذا امللف 

 بوك  عى فيسامصفحة املكتبة عىل موقع التواصل االجت                              أسامء من شاركوا يف التجربة 

تعلم  

كيفية البحث يف الفهرس اإللكرتونى للمكتبة             قائمة بالكتب املضافة حديثا للمكتبة 
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عىل موقع   تعرف        املرصتعلم كيفية التسجيل والبحث يف بنك املعرفة 

   Google Maps مكتبة كلية اآلداب باستخدام خرائط جوجل

                                         

        
    جولة إرشادية مصورة عن مكتبة كلية اآلداب بجامعة بنها     جدول دخول مكتبة كلية اآلداب بجامعة بنها               

 مواصفات تسليم االسطوانة املرفقة مع الرسالة العلمية                                         قواعد التصوير باملكتبة         
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 كيفية االستفادة من الشفرات املتاحة داخل املكتبة                                  النسخة اإللكرتونية للبحث 

 ●●● 
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The study deals with the QR Code technology in terms of definition, genesis, components and types, and 

the study monitors the advantages and problems of applying this technology in libraries with a presentation of 
some projects employing these codes in Arab and foreign libraries, with an explanation of the mechanism of 
applying the rapid response code technology in the library of the Faculty of Arts at the University of Benha To 
provide a set of library services and monitor the impression of the library beneficiaries of the new services 
applied using this technology, by relying on the experimental approach, through which the scanning of the rapid 
response codes existing inside the library of the Faculty of Arts at Benha University will be experimented with 
by the study community, namely students, researchers, faculty and staff members, and registration The results 
are in a way that helps build the subject of the study, and here a set of tools was used, which is the interview 
and observation, and one of the most important results of the study is that 100% of the beneficiaries confirmed 
that they had succeeded in scanning the codes and that they were satisfied with the new services applied using 
these codes and that there were no problems with With the exception of five individuals from the beneficiaries, 
they explained that the Internet is weak inside the library, and there is a slow rate of t Download the links 
inside the codes, and the study recommended that information institutions should adopt the rapid response code 
technology and employ it to serve the institution's goals, especially in light of the Corona pandemic . 

 
Keywords: Quick Response Code (1); QR code (2); Library Services (3).  
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