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 مستخلص

متطور، تأيت هذه  يانطالًقا من قانون رانجاناثان الراسخ يف علم املكتبات واملعلومات أن املكتبة كائن ح

وخاصة  ،للمستفيدين ةمع الثورة التقنية التي نعيشها أصبحت التكنولوجيا أسلوب حياالدراسة لتؤكد املقولة؛ ف

 QR code" (Quick Responseرمز االستجابة الرسيعة "تقنية استخدام الدراسة وتتبنى هذه  .الشباب منهم

code رمز لقوائم حمتويات  108املكتبات اجلامعية، من خالل إنشاء لدوريات العلمية املطبوعة بلتسويق ال( يف

وطلب مسحهم وقراءة حمتواهم من قبل طالب الفرق األربع  ،الدوريات بمكتبة كلية اآلداب جامعة الفيوم

كام اعتمدت املنهج املسحي،  اعتمدت الدراسة عىلوبقسم املكتبات واملعلومات بكلية اآلداب جامعة الفيوم، 

 .للطالب عينة الدراسة ةموجهإلكرتونية استبانة ومعلوماهتا عىل املالحظة، واملقابلة املقننة، و اناهتايف مجع بي

 Samsungيمتلكون هواتف من الطالب عينة الدراسة % 51.8نسبة  وكانت أبرز نتائج الدراسة أن

رمز االستجابة الرسيعة "% من الطالب لدهيم معرفة سابقة بتقنية 76، وأن Huaweiيمتلكون هواتف  %20.5و

QR code"رمز االستجابة الرسيعة "أن استخدام تقنية  ن، كام أهنم يروQR code"  لتسويق الدوريات املطبوعة

وجاءت استخدام الدوريات املطبوعة،  وأهنا تشجع الطالب عىل ،املكتبات اجلامعية فكرة مبتكرة للتسويق

 ،أكثر الدوريات التي تم مسح األكواد اخلاصة هبا من قبل الطالباملكتبات واملعلومات يف  جتاهات احلديثةاال

مطبوعات مكتبة  ثم ،يف املكتبات وعلم املعلومات ثم دراسات عربية العربية، تليها جملة املكتبات واملعلومات

عداد وهذه النتائج منطقية قياًسا بعدد األ .واملعلومات املجلة الدولية لعلوم املكتبات اخريً أوالوطنية، امللك فهد 

 .باملكتبة لكل دورية
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 رموز"لطالب لتوضيح أمهية لرضورة عقد ورش عمل كام خرجت الدراسة بعدة توصيات أبرزها: 

توجيه أعضاء هيئة ، والتفاعلية اواالستفادة من مميزاهتإنشائها ومسحها وكيفية  "QR codeاالستجابة الرسيعة 

وعدم االكتفاء بالكتب  ،لتدريس بكافة األقسام العلمية للطالب باستخدام خمتلف مصادر املعلومات باملكتبةا

بتخصيص ميزانية مستقلة القتناء الدوريات  ةاملكتبإدارة قيام ، وفقط يف إعداد التكليفات واألبحاث العلمية

؛ نظًرا للضعف العددي الذي تعاين منه ءعن عملية الرشا بوصفها املسئولة وإعالم األقسام العلمية بذلك

 الدوريات بمكتبة كلية اآلداب جامعة الفيوم.

املكتبات  ،تسويق الدوريات املطبوعة ،"QR codeرمز االستجابة الرسيعة "تقنية  :فتاحيةاملكلامت ال

 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. اجلامعية،خدمات املكتبات ة، اجلامعي

 متهيد

عد الدوريات العلمية املطبوعة املتخصصة من أهم وأثمن مصادر املعلومات التي تقتنيها املكتبات تُ 

ألهنا تعرض لوجهات نظر  ؛اجلامعية، حيث ُتعد من مصادر البحث األولية للباحثني واألساتذة اجلامعيني

حتياجات التعليمية والبحثية واإلجياز مقارنة بالكتب، وهتدف إىل سد االوتتسم مقاالهتا باحلداثة  ،متعددة

 للباحثني مجيًعا.

متطور، تأيت هذه  يوانطالًقا من قانون رانجاناثان الراسخ يف علم املكتبات واملعلومات أن املكتبة كائن ح

وخاصة  ،للمستفيدين ةسلوب حيامع الثورة التقنية التي نعيشها أصبحت التكنولوجيا أالدراسة لتؤكد املقولة؛ ف

املكتبة أن تغري  عىل ؛عنه يف خمتلف املجاالت العلمية ىالشباب منهم، واستخدام تقنيات املعلومات أصبح ال غن

تلك التقنيات هبدف  ا عىلأوسع نطاق اعتامدً  مصادرها وتسويق خدماهتا وأنشطتها عىل ةسياساهتا نحو رقمن

إذا توقفت عن  "املكتبات اجلامعية العمل بمقولة بنجامني فرانكلني  نوا، فعىلالوصول إىل املستفيدين أينام كا

 ."التغيري، عندها ستكون انتهيت

QR code" (Quick Response code )رمز االستجابة الرسيعة "هتدف هذه الدراسة إىل استخدام تقنية 

املكتبات  اختصايص سهلة اإلنشاء عىل يف تسويق الدوريات العلمية املطبوعة باملكتبات اجلامعية، وهي تقنية

حتميل  ىوال تتطلب منهم سو ،درب، كام أهنا سهلة االستخدام من قبل املستفيدينواملعلومات املؤهل واملُ 

 وبعدها يستطيع املستفيد استخدامه بكل سهولة ويرس. ،اهلاتف الذكي الربنامج من اإلنرتنت عىل
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 مشكلة الدراسة

لطالب قسم املكتبات واملعلومات بجامعتي سوهاج والفيوم الحظت الباحثة أن أثناء التدريس يف 

الكتب فقط كمصدر  الطالب عند تكليفهم ببحث علمي كمتطلب درايس يقترص معظمهم يف إعداده عىل

الدوريات العلمية املطبوعة، فتقوم كل عام بتوجيه الطالب  أحدهميستخدم  ماا ا بل نادرً جدً  وقلياًل  ،للبحث

 رضورة تنوع مصادر البحث العلمي ليضم الدوريات العلمية املطبوعة واإللكرتونية والرسائل العلمية إىل

 ...الخ.

كام أن امليزانيات التي ختصصها املكتبات اجلامعية لرشاء الدوريات املطبوعة ليست بالقليلة يف مقابل 

نيات املعلومات املتاحة للتسويق هلذه ضعف االستخدام من قبل الطالب، وهذا الواقع عزز دافع استخدام تق

بل ومصدر جلذب املستفيدين  ،الدوريات هبدف زيادة استخدام الطالب هلا لتكون بمثابة قيمة مضافة هلا

 مستغلني حب الشباب ومهاراهتم يف استخدام تقنيات املعلومات.

رمز االستجابة "تقنية من هنا برزت فكرة الدراسة يف التسويق للدوريات العلمية املطبوعة باستخدم 

وخاصة  ،ا ملعظم املستفيدينعد العنرص األكثر جذبً ن تكنولوجيا املعلومات تُ إحيث  "QR codeالرسيعة 

 الشباب منهم.

 أهمية الدراسة

 تستمد الدارسة أمهيتها من أمهية الفئات التي هتدف إىل خدمتها وإفادهتا وهم:

اإلدارة الفعالة ملجموعات املكتبة ُتعد من أهم وظائف بأن  ا: إيامنً اختصاصيو املكتبات واملعلومات -

ها لن تاملكتبة الواعي املتفهم لطبيعة عمله املكتبي، وأن أي مكتبة مهام بلغت ميزاني اختصايص

املكتبة استخدام  اختصايص تستطيع رشاء كل األعداد للدوريات املتخصصة يف املجال؛ لذا فعىل

ال تكون عملية الرشاء  ىاملكتبة حت تقتنيهاويق لألعداد الفعلية التي تقنيات املعلومات املتاحة يف التس

 هدار للميزانية.إبمثابة 

ا ما يكون الطالب اجلامعي حديث العهد باستخدام املكتبة وإعداد : غالبً والباحثون الطالب -

ان ذلك أكرب تقنيات املعلومات يف التسويق ملقتنياهتا ك البحوث العلمية؛ فإذا وجد املكتبة تعتمد عىل

داعم لدوام اإلفادة والرتدد عليها، هذا باإلضافة إىل قدراهتم ومهاراهتم العالية يف استخدام تقنيات 

 املعلومات وتعلمها بشكل عام.

 أهداف الدراسة

 هتدف الدراسة إىل حتقيق عدة عنارص كالتايل:
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 .QR codeباستخدام تقنية  فعلي ااملكتبة  تقتنيهاعداد الدوريات املطبوعة التي التسويق أل -

 استخدام الدوريات املطبوعة هبدف زيادة معدالت االستفادة منها. تشجيع الطالب عىل -

 توفري وقت وجهد الطالب يف البحث عن مقاالت الدوريات العلمية املطبوعة داخل املكتبة. -

 اتف الذكية مع الطالب بشكل أكثر من أجهزة الكمبيوتر املتصلة باإلنرتنت.االستفادة من توفر اهلو -

تشجيع اختصاصيي املكتبات واملعلومات الستخدام تقنيات املعلومات املختلفة يف تقديم اخلدمات  -

 املكتبية.

 تساؤالت الدراسة

 عدة تساؤالت كالتايل: اإلجابة عىل الدراسة إىل ىتسع

 ؟ QR codeالرسيعة ماذا يعني رمز االستجابة  -

 يف البيئة املحيطة بعينة الدراسة ؟ "QR codeرمز االستجابة الرسيعة "تواجد  ىما مد -

 يف تسويق الدوريات املطبوعة باملكتبات اجلامعية ؟ QR codeما مميزات استخدام تقنية  -

واملعلومات بكلية اآلداب قسم املكتبات مكتبة ما أسامء وأعداد الدوريات املطبوعة املتخصصة ب -

 جامعة الفيوم؟

 ألعداد الدوريات املطبوعة باملكتبة؟ "QR codeرمز االستجابة الرسيعة "ما خطوات إنشاء  -

 لقوائم الدوريات املطبوعة؟ QR code رموز  ىتفاعل الطالب مع مسح وقراءة حمتو ىما مد -

 ات بصورة أكرب وأكثر تفاعلية؟يف املكتب QR codeما مقرتحات الطالب لتحفيز استخدام تقنية  -

 حدود الدراسة

كلية اآلداب التي تقتنيها مكتبة أعداد الدوريات املطبوعة  تقترص الدراسة عىل احلدود املوضوعية: -

 املكتبات واملعلومات.اخلاصة بقسم  جامعة الفيوم

بدأ التجميع واحلرص الفعيل للدوريات املطبوعة بقسم املكتبات واملعلومات بكلية  احلدود الزمنية: -

 QR ثم تم عمل رمز 31/12/2017إىل  1/11/2017اآلداب جامعة الفيوم يف الفرتة من 

code تفاعل الطالب مع رموز  أمستقل لكل عدد، كام بدQR code  اخلاصة بقوائم حمتويات

 . 29/4/2018 وحتى 15/2/2018الدوريات املطبوعة منذ 

 مكتبة كلية اآلداب بجامعة الفيوم . احلدود املكانية: -

 هنا لغة الدوريات املتوفرة بقسم املكتبات واملعلومات.إحيث  ؛اللغة العربية احلدود اللغوية: -
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 مصطلحات الدراسة

 تسويق خدمات المكتبات والمعلومات

بعنوان  1975عام   PHILP KOLTERب كولرت يري كثري من املتخصصني أن الكتاب الذي نرشه فيلي

 وضع البذرة األوىل "Marketing for nonprofit organizations"  "التسويق للمؤسسات غري الربحية"

وجود ثالث ركائز أساسية يتمحور حوهلا التسويق  حيث أشار فيه إىل ؛الستغالل التسويق يف جمال املعلومات

حتياجاته احلقيقية، والتنسيق بني خمتلف أقسام املؤسسة اوتقديم خدمات تلبي تتمثل يف: التوجه نحو املستفيد، 

  .(497،ص2007يف القيام باحلملة التسويقية )السامل، 

خدمات تسويق بعد قراءة العديد من املصادر التي تناولت مفهوم التسويق التقليدي واإللكرتوين وو

 ،دراسة حاجات املستفيدين ورغباهتم " األقرب ملضمون الدراسةهو التايل ُيعد املفهوم املكتبات واملعلومات، 

عملية تسعري هذه السلع  إشباع تلك احلاجات والرغبات إضافة إىل ثم إنتاج السلع واخلدمات التي تؤدي إىل

(. والسلع واخلدمات املنتجة 39، ص2010ان، السامرائي،ي)عل "املستفيدين وتوزيعها وتروجيها وإيصاهلا إىل

 لتسويق الدوريات املطبوعة بني املستفيدين وخاصة الطالب.  QR codeه الدراسة هي رموز يف هذ

جتميع  "لتسويق خدمات املكتبات واملعلومات تتبناه الدراسة هو  بتعريف إجرائيكام خرجت الباحثة 

بكافة الصور سواء كانت ا وإتاحتها للمستفيدين ا وتقني  وتكنولوجي   امصادر املعلومات باملكتبات ومعاجلتها فني  

ا ملهاراهتم البحثية حتياجاهتم املعلوماتية وفقً اتقنيات املعلومات؛ هبدف تلبية  لكرتونية معتمدة عىلم إتقليدية أ

". 

 QR code "(Feiنية "رمز االستجابة السريعة قت

Xu,2014,P345-347) 

 QR code"Quickرمز االستجابة الرسيعة  "

Response Code   بعاد يتضمن نائي األثهو رمز

 وحدات سوداء )النقاط املربعة( مرتبة يف نمط مربع عىل

خلفية بيضاء، تم اخرتاعه يف اليابان من قبل رشكة تويوتا 

 (Toyota subsidiary Denso Wave) دينسو ويف

، هبدف مراقبة اإلنتاج وتعقب قطع غيار 1994عام 

السيارات، فهي مصممة ليتم مسح املكونات برسعة 

عالية خالل عملية التصنيع، ويتكون الرمز من جزئني: 
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بوصفه   "QR codeرمز االستجابة الرسيعة "متت املوافقة عىل  2000ويف يونيو  .ة ومنطقة ترميزيأنامط وظيف

، International Organization for Standardization)) (ISO) القيايس لية للتوحيدللمنظمة الدو امعيارً 

وحيمل هذا الرمز املشفر مجيع أنواع البيانات مثل األرقام واحلروف األبجدية، وتصل السعة التخزينة للرمز 

وأصبح  ،يابانيف كل مكان بال "QR codeرمز االستجابة الرسيعة "نترش احرف ورقم، و 7.089  الواحد إىل

            وامللصقات لعدة أسباب منها:هلا شعبية كبرية جًدا خاصة يف اإلعالنات املنشورة يف املجالت والصحف 

 ."QR codeاالستجابة الرسيعة  رمزل"ألن رشكة تويوتا مل حتتكر براءة اخرتاعها  ؛أهنا جمانية -

 العالية، ودعمها للحروف الصينية. الباركود اخلطي من حيث كثافة البيانات أهنا متفوقة عىل -

 ا.مثبت مسبقً  QR codeأن معظم اهلواتف النقالة يف اليابان لدهيا برنامج  -

 اإلنرتنت. ا عىلبسيطة ومتعددة ومتاحة جمانً  "QR codeرمز االستجابة الرسيعة "طريقة توليد  -

 للتسويق" كوسيلة QR codeأسباب اختيار "رمز االستجابة السريعة 

 املكتبة. اختصايص وسيلة سهلة اإلنشاء عىل -

 وسيلة سهلة االستخدام من قبل الطالب. -

 االستفادة من توفر اهلواتف الذكية يف أيدي الطالب. -

 اإلنرتنت. االستفادة من اإلتاحة املجانية للتطبيق عىل -

 و حضور تدريب خاص.أمهارات معينة  إجادة عدم حاجة مستخدم التطبيق إىل -

 للمستفيد. نيقائمة حمتويات الدوريات يف الوقت واملكان املناسب طالع عىلإمكانية اال -

ُيعد قيمة مضافة ملجموعات املكتبات QR code التسويق للدوريات املطبوعة باستخدام تقنية  -

 اجلامعية.

رفوف   من البحث عىلالنسخة والعدد املطلوب بالضبط بداًل  إىل هتوفري وقت وجهد املستفيد بإحالت -

 املكتبة.

نفس سياسة معظم الدوريات املطبوعة من حيث عدم إتاحة النص الكامل إال من خالل  حتافظ عىل -

 العدد املطبوع. طالع املبارش عىلاال

هنا إحيث  ؛كياهلاتف الذ نخفاض السعة التخزينية التي حيتاجها التطبيق لتثبيت الربنامج عىلا -

 كيلو بايت. 4.5و   4.0ترتاوح ما بني 

هيكل وبنية رمز  (1شكل)

QR code 
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 وأدواتها منهج الدراسة

إنه هيتم  ؛ حيثاملنهج املسحي بشقه الكشفي االستطالعيو الدراسة هالعلمي املناسب لطبيعة نهج امل

 ىدالكشف عن م هيدف إىله الدراسة هذبدراسة الظواهر اجلديدة غري املعروفة عىل نطاق واسع، واختياره يف 

 ة.يف التسويق وزيادة استخدام الدوريات املطبوع "QR codeرمز االستجابة الرسيعة "إسهام  تطبيق تقنية 

اعتمدت الدراسة يف مجع بياناهتا ومعلوماهتا عىل عدة أدوات متثلت يف املالحظة املبارشة وغري املبارشة، 

 ىللطالب عينة الدراسة هبدف قياس مد ةموجهإلكرتونية استبانة واملقابلة املقننة مع بعض الشخصيات، و

رمز االستجابة "معرفتهم بتقنية  ىاستخدامهم للدوريات العلمية املطبوعة املتوفرة بمكتبة كلية اآلداب ومد

 ."QR codeالرسيعة 

 جمتمع وعينة الدراسة

 :كالتايل شقني إىل قسمت الدراسة العينة

الدوريات املطبوعة بقسم املكتبات واملعلومات بمكتبة كلية اآلداب : العينة التطبيقية ومتثلت يف األول

 مستقل لكل عدد. QR code د تم إنشاء رمز اجامعة الفيوم، وبعد احلرص الفعيل لألعد

 : العينة التفاعلية ومتثلت يف طالب الفرق األربع بقسم املكتبات واملعلومات بجامعة الفيوم.الثاين

من حيث عدد املجلدات  31/12/2017وحتي  1/11/2017يف الفرتة من  حرص العينة التطبيقية أبد

 ، اجلدول التايل يوضح إمجايل عدد الدوريات:ةحد اخلاصة بكل دورية عىل

 ( إحصائية بإجمالي أعداد الدوريات المطبوعة بقسم المكتبات والمعلومات كلية اآلداب جامعة الفيوم1جدول )

 2018عام  ىريات حتوإجمالي األعداد الصادرة عن الدو

 (*)إمجايل األعداد الصادرة عن الدورية إمجايل األعداد باملكتبة اسم الدورية

 48 44 االجتاهات احلديثة يف املكتبات واملعلومات

 120 33 جملة املكتبات واملعلومات العربية

 46 15 دراسات عربية يف املكتبات وعلم املعلومات

 47 8 الوطنيةمطبوعات مكتبة امللك فهد 

 15 8 املجلة الدولية لعلوم املكتبات واملعلومات

 276 108 اإلمجايل

                                                 

 الرابط التالي: ى.  متاح عل15/9/2018 الاطلاع تاريخ المصدر: بنك المعرفة المصري . دار المنظومة . * 
http://0810gxen0.1105.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Journ

alList?searchfor=&db=HumanIndex&cat=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%

D8%A7%D8%AA&from=&page=2AA%D8%A8% 

http://0810gxen0.1105.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/JournalList?searchfor=&db=HumanIndex&cat=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA&from=&page=2
http://0810gxen0.1105.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/JournalList?searchfor=&db=HumanIndex&cat=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA&from=&page=2
http://0810gxen0.1105.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/JournalList?searchfor=&db=HumanIndex&cat=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA&from=&page=2
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واألعداد  2018عام  ىالتفاوت الكبري بني األعداد الصادرة عن الدوريات حت( 1توضح بيانات جدول )

ا ملجموعات لتكون حق  رضورة اإلدارة الواعية املستنرية هلذه ا يؤكد عىلا ذوه ،التي تقتنيها املكتبة عينة الدراسة

 ا من خالل التايل:قيمة مضافة للمكتبات اجلامعية؛ ويتضح ذلك جلي  

، وبلغت 1994صدر العدد األول من دورية االجتاهات احلديثة يف املكتبات واملعلومات عام  -

ا عددً  44ا، اقتنت مكتبة كلية اآلداب بجامعة الفيوم منها عددً  48اآلن  ىاألعداد الصادرة عنها حت

 %.91.7بنسبة 

، وبلغت األعداد الصادرة عنها 1981صدر العدد األول من جملة املكتبات واملعلومات العربية عام  -

 %.27.5ا بنسبة عددً  33ا، اقتنت مكتبة كلية اآلداب بالفيوم منها عددً  120اآلن  ىحت

، وبلغت 1996صدر العدد األول من دورية دراسات عربية يف املكتبات وعلم املعلومات عام  -

ا عددً  15ا، اقتنت مكتبة كلية اآلداب بجامعة الفيوم منها عددً  46اآلن  ىاألعداد الصادرة عنها حت

 %.32.6بنسبة 

، وبلغت األعداد الصادرة 2009صدر العدد األول من مطبوعات مكتبة امللك فهد الوطنية عام  -

 %.17أعداد بنسبة  8عدًدا، اقتنت مكتبة كلية اآلداب بجامعة الفيوم منها  47اآلن  ىعنها حت

، وبلغت األعداد 2014صدر العدد األول من املجلة الدولية لعلوم املكتبات واملعلومات عام  -

أعداد بنسبة  8عدًدا، اقتنت مكتبة كلية اآلداب بجامعة الفيوم منها  15اآلن  ىالصادرة عنها حت

53.3%. 

هدفها توضيح وتأكيد  ،عداد الصادرة عن الدوريات موضع الدرسة مبدئيةن إحصائية األأجدير بالذكر 

ألعداد ا إضافة عن –البيانات اإلحصائية  مصدر –وما َيصُدر، حيث توقفت دار املنظومة  ىالتفاوت بني ما ُيقتن

 املكتبات وجملة، 2011منذ  ماتاملعلو وعلم املكتبات يف عربية دراساتموقعها لدورية  اجلديدة عىل

، واألعداد األخرية 2017منذ  واملعلومات املكتبات يف احلديثة واالجتاهات، 2012منذ  العربية واملعلومات

 .واملعلومات املكتبات لعلوم الدولية واملجلة، الوطنية فهد امللك مكتبة مطبوعاتلكل من  2018عام 

ربع للعام ألة املتمثلة يف طالب قسم املكتبات واملعلومات بالفرق اعدد العينة التفاعلي كام تم احلصول عىل

 ، وكان بياهنا كالتايل:2017/2018اجلامعي 

 2017/2018( إحصائية بعدد طالب قسم المكتبات والمعلومات بجامعة الفيوم 2جدول )

 الفرقة
 العدد

 اإلمجايل
 إناث ذكور

 73 65 8 األوىل
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 32 انتظام 30 انتظام 2 انتظام

 41 انتساب 35 انتساب 6 انتساب

 34 26 8 الثانية

 33 28 5 الثالثة

 49 40 9 الرابعة

 189 159 30 اإلمجايل

 * املصدر: قسم شئون الطالب . كلية اآلداب . جامعة الفيوم.

 الدراسات السابقة

 ،العربية واألجنبية (EKB)بعد البحث يف قواعد بيانات عدة أبرزها قواعد بيانات بنك املعرفة املرصي 

تضح أنه ال توجد  دراسة تتناول نفس ا ،(EULC) حتاد مكتبات اجلامعات املرصيةاو ،وقاعدة بيانات اهلادي

: ير الدراسة الثالثة األساسية وهحماور الدراسة احلالية، وإنام وجدت دراسات وأبحاث مثيلة متس أحد حماو

رمز "املعلومات، تسويق الدوريات املطبوعة، استخدام تقنية  للوصول إىل ااستخدام اهلواتف الذكية مصدرً 

 النحو التايل: يف املكتبات اجلامعية، وكانت الدراسات عىل "QR codeاالستجابة الرسيعة 

 أوال: الدراسات العربية

نحو تطبيق تقنية رمز االستجابة الرسيعة يف حتسني اخلدمة  "( بعنوان 2017دراسة رمزي ميهويب )

بتقنية ف يهدفت الدراسة إىل التعر( 2017)ميهويب، ": دراسة ميدانية بجامعة حممد خيرض. بسكرةاملكتبية

وحتسني مستوى اخلدمات املقدمة يف مكتبة كلية العلوم والتكنولوجيا  "QR codeرمز االستجابة الرسيعة "

بجامعة حممد خيرض بسكرة، وتسهيل عملية وصول املستفيدين إىل حمتوى املصادر مع إمكانية حتميل امللخص 

بيق وقامت بتط، املنهج التجريبيواعتمدت الدراسة عىل أو البيانات الببليوجرافية لكل وعاء موجود باملكتبة، 

كرات( وتم الرتكيز عىل ذالتجربة عىل عينة من رصيد املكتبة شملت )الكتب، الدوريات، أطروحات، م

ا النوع، وبالتايل تم إعداد مستخلص يمكن ذكرات؛ ألن نظام املكتبة ال يسمح بإعارة هذاألطروحات وامل

 إىل عدة نتائج أبرزها:توصلت الدراسة و، "QR codeرمز االستجابة الرسيعة "احلصول عليه باستخدام 

 (generator.com-qrcode-https://www.the)استخدمت الدراسة موقعي  -

ة ملقتنيات مكتب "QR codeاالستجابة الرسيعة رموز "يف إنشاء  (http://www.qrstuff.comو)

 كلية التكنولوجيا بجامعة حممد خيرض بسكرة.

يف تيسري املجموعات املكتبية وحتسني اخلدمات  "QR codeاالستجابة الرسيعة رمز  "تساهم تقنية  -

 وتقديمها من طرف املكتبيني ملستفيدي مكتبة كلية التكنولوجيا بجامعة حممد خيرض بسكرة.

https://www.the-qrcode-generator.com/
http://www.qrstuff.com/
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عملية بسيطة، وال حتتاج إىل متخصصني يف  "QR codeاالستجابة الرسيعة رمز "عملية إنشاء تقنية  -

املجال التقني والتكنولوجي؛ فهي حتتاج إىل رشح بسيط فقط، أما اجلانب املادي فهي ال حتتاج إىل 

 تكاليف.

و)التطبيقية( بالتطبيق عىل أوعية  نيجامعي اكوهنم طالبً  )التفاعلية( عينة الدراسة يف تتفق الدراستان

 "QR codeرمزاالستجابة الرسيعة "، واستخدام تقنية معلومات ُيمنع إعارهتا للطالب وفقا لسياسة املكتبة

، ومساعدة الطالب لتكوين خلفية مسبقة عن عناوين أو مستخلصات أوعية املعلومات للوصول إىل املعلومات

مجيع الطالب املستفيدين عينة الدراسة؛ فعينة هذه الدراسة متثلت يف  يف انوختتلف الدراست، قبل االطالع عليها

، بينام الدراسة احلالية متثلت عينتها يف طالب قسم من مكتبة كلية التكنولوجيا بجامعة حممد خيرض بسكرة

سة يف ، كام أختلف مكان التطبيق حيث طبُقت هذه الدراجامعة الفيوم املكتبات واملعلومات بكلية اآلداب

، بينام الدراسة احلالية طُبقت يف جامعة الفيوم بجمهورية مرص باجلمهورية اجلزائرية حممد خيرض بسكرةجامعة 

 (generator.com-qrcode-https://www.the)الدراسة عىل موقعي  هذهاعتمدت  العربية، كام 

الدراسة اخلاصة بالدراسة، بينام  "QR codeاالستجابة الرسيعة رموز "إلنشاء  (http://www.qrstuff.comو)

 فقط. (generator.com-qrcode-https://www.the) احلالية اعتمدت عىل موقع

مهارات الطالب يف استخدام اهلواتف الَذكيّة للوصول إىل  "( بعنوان 2016ّمد بدر )دراسة سوزان حم

( هدفت 2016)بدر، "مصادر املعلومات: دراسة مقارنة بني كليتي الطب واآلداب يف جامعة بريوت العربّية 

ل اهلواتف الّذكية، يف الوصول إىل املعلومات من خال مهارات طالب املرحلة اجلامعية األوىل تعرفالدراسة إىل 

 تعرفأنواع و تطبيقات اهلواتف الّذكية واحلواسيب اللوحية األكثر استخداًما، و  معرفةوذلك من خالل 

األدوار واإلمكانات التي تؤدهيا اهلواتف الّذكية يف الوصول إىل املعلومات، وعوامل رشاء تلك اهلواتف، 

الطالب، واختبار مهارات الطالب حمل الدراسة يف  ىدعادات واجتاهات استخدام اهلواتف الّذكية ل وتعرف

الوصول إىل مصادر املعلومات من خالل اهلواتف الّذكية واحلواسيب اللوحية، بناًء عىل الفروقات اإلحصائية 

جلمع البيانات،  ستبانة أداةً بينهم، واعتمدت الدراسة عىل منهجني مها الوصفي واملقارن، واستخدمت اال

طالًبا بكلية اآلداب  61منهم  طالًبا يف السنة اجلامعية األوىل 161وطُبقت الدراسة عىل عينة عمدية مكونة من 

 بكلية الطب، توصلت الدراسة إىل عدة نتائج أبرزها: طالٍب  100و 

% 955.م   فكان منه ؛مجيع أفراد عينة الدراسة متتلك أجهزة تليفونات حممولة مع اختالف النوع -

 2.5و LG % امتلكوا جهاز 14.3و  I-phone % امتلكوا جهاز 27.3و Samsung امتلكوا جهاز

 . Sony Ericsson, HTCمثل: ى % امتلكوا أجهزة أخر

https://www.the-qrcode-generator.com/
http://www.qrstuff.com/
https://www.the-qrcode-generator.com/
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 عىل اإلنرتنت اإلنرتنت، وهذا يشري إىل أن عىل للبحث الذكي هاتفهم مجيع أفراد العينة استخدموا -

 .للطالب اليومية احلياة يف األساسية العنارصمن  أصبح الذكي اهلاتف

 خالل اهلاتف اإللكرتوين للمكتبة من أهنم مل يستخدموا الفهرسإىل % من عينة الدراسة 98أشار  -

 % .47مكانية بنسبة الّذكي لعدم علمهم بوجود هذه اإل

للوصول إىل  امصدرً  ، واستخدام اهلواتف الذكيةنيجامعي اعينة الدراسة كوهنم طالبً  يف تتفق الدراستان

طبيعة عينة الدراسة حيث استهدفت هذه الدراسة طالب املرحلة اجلامعية  يف وختتلف الدراستاناملعلومات، 

بكليتي الطب واآلداب بأقسامهام املختلفة، بينام الدراسة احلالية قارصة عىل طالب قسم املكتبات  األوىل

ختلف مكان التطبيق حيث طُبقت هذه الدراسة يف جامعة بريوت العربّية  بلبنان، ااآلداب، كام  واملعلومات بكلية

ية، وختتلفان أيضا يف كون هذه الدراسة هتدف بينام الدراسة احلالية طُبقت يف جامعة الفيوم بجمهورية مرص العرب

إىل اكتشاف مهارات الطالب يف الوصول إىل املعلومات اإللكرتونية املتاحة عىل شبكة اإلنرتنت من خالل 

 "QR codeرمز االستجابة الرسيعة "هواتفهم الذكية، بينام الدراسة احلالية تركز عىل استخدام الطالب لتقنية 

من  "QR codeرمز االستجابة الرسيعة "ات الدوريات املطبوعة باملكتبة امُلعدة بتقنية يتوللوصول إىل قوائم حم

 قبل الباحثة.

تطبيقات اهلواتف الذكية يف املكتبات و املعلومات يف البيئة العربية  "( بعنوان 2015بكيل ) يىدراسة حي

بية إىل اجليل الرابع )املكتبات الذكية(، إمكانية انتقال املكتبات العر ىهدفت إىل دراسة مد (2015)بكيل،  "

ات املتاحة يمناسبة البيئة، ومعرفة الفرص واإلمكان ىومعرفة املرشوعات القائمة يف املكتبات العربية، ومد

 أداةعتمدت الدراسة عىل املنهج الوصفي امليداين، واستخدم الباحث االستبانة اإلنجاح تلك املرشوعات، و

ثالثة  يفطالًبا يدرسون بجامعة طيبة  108الدراسة عىل عينة غري احتاملية مكونة من  جلمع البيانات، وطبُقت

سالمية، وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج جنبية والدراسات اإلختصصات هي علم املعلومات واللغات األ

 أبرزها:

تاحتها إرغم من % من عينة الدراسة أهنم مل يستخدموا موقع مكتبة ديب العامة الذكية عىل ال 62أجاب  -

رجعوا ذلك إىل كوهنم مل يكونوا عىل دراية هبا؛ وهذا يؤكد عىل أ، وplay storeق التطبيقات بسو

 أمهية التسويق خلدمات املكتبات وخاصة التكنولوجية منها.

ستعارة الكتب، االبحث العام واملتقدم، و أهم اخلدمات التي قدمتها مكتبة ديب العامة الذكية كانت -

ة، وذكر فروع املكتبة التي يلكتب اجلديدة والكتب األكثر قراءة، وحجوزات الغرف الدراسومعرفة ا

 يتوفر هبا الكتب.
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متثلت السلبيات يف بطء حتميل نتائج البحث، اشرتاط اهلوية اإلماراتية والتواجد يف ديب للحصول  -

اخلدمات، عدم  رتباط باإلنرتنت، دفع بعض الرسوم لالستفادة من بعضعىل الكتاب، رضورة اال

 توفري قواعد البيانات، عدم توفر النص الكامل للكتب يف صيغة مقروءة هاتفًيا.

، نيجامعي ااستخدام تطبيقات اهلواتف الذكية يف املكتبات، وعينة الدراسة كوهنم طالبً  تتفق الدراستان يف

ملدينة املنورة؛ بينام الدراسة مكان التطبيق حيث طبُقت هذه الدراسة يف جامعة طيبة با وختتلف الدراستان يف

احلالية طبُقت يف جامعة الفيوم بمرص، واعتمدت هذه الدراسة عىل عينة من طالب أقسام علوم املكتبات 

والدراسات اإلسالمية واللغة اإلنجليزية؛ بينام الدراسة احلالية اقترصت عىل طالب قسم املكتبات واملعلومات، 

الطالب ملكتبة ديب العامة الذكية عىل هواتفهم وجتريب خمتلف خدماهتا؛ بينام كام ركزت هذه الدراسة عىل حتميل 

عىل هواتفهم الذكية ومسح أكواد أعداد الدوريات  QR Codeالدراسة احلالية تركز عىل حتميل الطالب لتطبيق 

 املطبوعة امُلعدة مسبًقا من قبل الباحثة.

 Quick Responseواد االستجابة الرسيعة تطبيقات أك "بعنوان  (2014دراسة أمل وجيه محدي )

Code (QRC) جامعة –مية الستخدام عضوات هيئة التدريس بكليات البنات ييف املكتبات اجلامعية: دراسة تقي 

أكواد االستجابة الرسيعة من حيث تعريفها ونشأهتا  تعرف( هدفت الدراسة إىل 2014)محدي، "الدمام

وتطورها وطريقة عملها وتطبيقاهتا يف املجاالت املختلفة، واستكشاف واقع استخدامها يف املكتبات اجلامعية، 

وتقييم استخدام عينة الدراسة هلا واإلفادة من اخلدمات املعتمدة عليها يف مكتبات جامعة الدمام، واعتمدت 

ستبانة أداة جلمع البيانات، وطبُقت الدراسة عىل عينة ىل املنهج املسحي، واستخدمت الدراسة االالدراسة ع

 من عضوات هيئة التدريس بكليات البنات، وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج أبرزها: 213قوامها 

د االستجابة ون املكتبات واملعلومات بجامعة الدمام اعتامًدا عىل أكوائاخلدمات التي قدمتها عامدة ش -

الرسيعة متثلت يف: الفهرس اإللكرتوين املوحد ملكتبات اجلامعة، صفحة مصادر املعلومات 

اإللكرتونية، وحمرك البحث املوحد سمون، وموقع العامدة بالشبكات االجتامعية، وموقع جامعة 

 األكواد وإمكانية حتميل برامج قراءهتا. ةالدمام، وصفحة تعريفية عن تكنولوجي

ة الدراسة: اخللفية التكنولوجية، واملهارات الشخصية يف نعوامل التي أثرت عىل استجابة عيمن ال -

التعامل مع اهلواتف املحمولة، مشاركتهم يف ورش العمل التعريفية، طبيعة التخصص وارتباطه 

 بالتطورات التكنولوجية.

يليه  ،ات هيئة التدريساملحمول هو أكثر أنواع اهلواتف املحمولة اقتناًء من عضو iPhoneهاتف  -

 . Samsungهاتف 
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أكواد االستجابة الرسيعة، وأن  ا% من عينة الدراسة أقررن عدم معرفتهن بتكنولوجي62نسبة  -

 ، تليها زميالت العمل باجلامعة.معرفتهاالعالقات الشخصية أول مصادر 

عليها كانت  أشارت عضوات هيئة التدريس أن أكثر األماكن التي الحظن وضع أكواد االستجابة -

 قطع املالبس، املباين، مغلفات املنتجات التجارية، ثم املواقع اإللكرتونية عىل اإلنرتنت.

يف املجتمع اجلامعي،  "QR codeرمز االستجابة الرسيعة "استخدام تقنية  ىقياس مد تتفق الدراستان يف

عينة الدراسة ؛ فعينة هذه  يف تانوختتلف الدراسللوصول إىل املعلومات،  اواستخدام اهلواتف الذكية مصدرً 

الدراسة متثلت يف عضوات هيئة التدريس بكلية البنات، بينام الدراسة احلالية متثلت عينتها يف طالب قسم 

ختلف مكان التطبيق حيث طُبقت هذه الدراسة يف جامعة الدمام ااملكتبات واملعلومات بكلية اآلداب، كام 

الدراسة احلالية طبُقت يف جامعة الفيوم بجمهورية مرص العربية، كام ركزت هذه  باململكة العربية السعودية، بينام

وتطبيقاهتا  "QR codeرمز االستجابة الرسيعة "الدراسة عىل التأصيل النظري لنشأة وتطور وطريقة عمل تقنية 

 عىل ركزت احلالية الدراسة  بينام –اجلزء  هذا قراءة من كثرًيا الباحثة استفادت وقد –يف املجاالت املختلفة 

 ىاملنترشة يف البيئة املحيطة بعينة الدراسة مثل إعالنات السالسل التجارية الكرب QR code عرض رموز

والصيدليات والكتب التعليمية والصحف اليومية وعىل بعض املنتجات االستهالكية واملؤسسات واملواقع 

 اإللكرتونية عىل شبكة اإلنرتنت ...الخ.

كاديمية دراسة ألتسويق خدمات املعلومات يف املكتبات ا "( بعنوان 2007امل بن حممد السامل )دراسة س

( هدفت الدراسة إىل معاجلة ظاهرة تسويق خدمات املعلومات يف البيئة األكاديمية بشكل 2007)السامل، "حالة 

مسعود اإلسالمية، واعتمدت عام مع الرتكيز عىل الوضع الراهن للمكتبة املركزية بجامعة اإلمام حممد بن 

الدراسة عىل منهجني مها الوصفي ودراسة احلالة، كام صمم الباحث استبانة مبسطة جلمع املعلومات ذات الصلة 

كتبة املركزية بجامعة اإلمام حممد بن مسعود اإلسالمية،وتوصلت الدراسة املباحلالة، ومتثلت عينة الدراسة يف 

 إىل عدة نتائج أبرزها:

 يام .دراسة أن احلاجة إىل التسويق يف مؤسسات املعلومات تزداد مع مرور األأثبتت ال -

أبرز املهام التسويقية التي يامرسها قسم العالقات العامة باملكتبة تتمثل يف إعداد الكتيبات والنرشات  -

التي توضح خدمات املكتبة ونشاطاهتا، ونرش معلومات عن املكتبة يف الصحف واملجالت ووسائل 

 الم املختلفة لتنمية الوعي بأمهية املكتبة واملعلومات.اإلع

أثبتت الدراسة أن التسويق يف املكتبات حيقق عدة أهداف من بينها ربط املستفيد باملكتبة واإلعالن  -

باإلضافة  ،عن خدماهتا وبراجمها وإرضاء خمتلف الرغبات وحتسني أسلوب اإلدارة وتطوير اخلدمات

 ميزانية املكتبة واكتساهبا السمعة الطيبة. إىل تعويض النقص احلاد يف
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 وختتلف الدراستانتسويق خدمات املكتبات، وتطبيق الدراسة يف املكتبات اجلامعية،  تتفق الدراستان يف

مكان التطبيق حيث طُبقت هذه الدراسة يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية باململكة العربية  يف

الية طُبقت يف جامعة الفيوم بجمهورية مرص العربية، كام أن هذه الدراسة ركزت عىل السعودية؛ بينام الدراسة احل

عرض اجلانب التارخيي لتسويق املعلومات وعرض أهم األساليب التسويقية يف العامل املتقدم؛ بينام الدراسة 

أن هذه الدراسة تقوم املنترشة يف البيئة املحيطة بعينة الدراسة، كام  QR codeاحلالية ركزت عىل عرض رموز 

بالتسويق خلدمات املعلومات باملكتبات اجلامعية بشكل عام؛ أما الدراسة احلالية فهي تسوق خلدمات الدوريات 

 املطبوعة فقط.

(هدفت 1994)بوعزة،  "تسويق خدمات املكتبات اجلامعية"( بعنوان 1994احلميد بوعزة ) دراسة عبد

يف استغالل علم التسويق من قبل املؤسسات االجتامعية بشكل عام ومن الدراسة إىل بلورة منهج يمكن اتباعه 

أن االستغالل  ىالدراسة إىل التثبت من فرضية البحث التي تر ىقبل املكتبات اجلامعية بشكل خاص، كام تسع

 املالئم لتقنيات التسويق من شأنه أن حيسن من أسلوب إدارة املكتبات اجلامعية ومن اخلدمات التي تقدمها

 للمستفيدين، وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج أبرزها:

استغالل التسويق من قبل املكتبات اجلامعية أصبح رضورة ملحة لكي حتسن من أسلوب اإلدارة الذي 

تتبعه ومن نوعية اخلدمات التي تقدمها إىل املستفيدين وجتذب السمعة الطيبة لنفسها يف األوساط األكاديمية 

 . واإلدارية باجلامعة

ستند إىل مخس ركائز أساسية هي: حتديد رسالة وأهداف يمنهج إدخال التسويق باملكتبات اجلامعية 

وأولوية املكتبة، حتديد اخلدمات التي يمكن تقديمها للمستفيدين، دراسة السوق أو املستفيدين وغري املستفيدين 

يدين وغري املستفيدين، وتقييم الربامج وحاجاهتم املعلوماتية، وحتديد أساليب االتصال املالئمة مع املستف

 واألنشطة وتعديل االسرتاتيجيات.

نام يتسع ليشمل إ و ،وال يقترص عىل أوعية املعلومات ،مفهوم اخلدمة بالنسبة ملراكز املعلومات متشعب

  طريقة تقديم وعرض املعلومات، وتدريب املستفيدين عىل استخدام مصادر املعلومات، وعىل التعلم الذايت.

 وختتلف الدراستانتسويق خدمات املكتبات، وتطبيق الدراسة يف املكتبات اجلامعية،  تتفق الدراستان يف

أن هذه الدراسة ركزت عىل عرض األساليب التسويقية التي تتبعها املؤسسات االجتامعية بشكل عام  يف

تاريخ  وهي دراسة أولية ألي باحث يقرأ يف هذا املوضوع رغم تأخر –واملكتبات اجلامعية يف استغالل التسويق 

 البيئة املحيطة بعينة الدراسة، كام املنترشة يف QR codeبينام الدراسة احلالية ركزت عىل عرض رموز   –نرشها 

 ة بحتة، بينام الدراسة احلالية ميدانية تطبيقية.يأن هذه الدراسة نظرية تأسيس
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 ثانًيا: الدراسات األجنبية

 Use of QR code and Layar app for" بعنوان  Santosh Abaji Kharat, etc, (2017)دراسة 

academic library services",   هتدف الدراسة إىل زيادة الوعي برمز االستجابة الرسيعةQR Codes 

عىل تقديم خدمات املكتبة، ودراسة  QR Codes وتطبيقاته يف املكتبات، ودراسة تأثري رمز االستجابة الرسيعة 

مكتبة  21، طُبقت الدراسة يف QR Codesخدمة رمز االستجابة الرسيعة  أثناء استخداميف العوامل املؤثرة 

، وتم اختيار مكتبات معاهد اإلدارة فقط للدراسة، كام تم Pune and pimpri Chinchwad areaبمنطقتي 

فقط، واعتمدت الدراسة  wifiيف املكتبات التي لدهيا برامج قياسية وخدمة  QR Codesإنشاء وتوزيع رموز 

 159ملنهج امليداين، كام استخدم الباحث االستبانة جلمع بيانات الدراسة، وقد بلغت عينة الدراسة نحو عىل ا

 مرتدد عىل مكتبات عينة الدراسة، وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج أبرزها:

ذات اللون األخرض واألسود يف املكتبة يزيد من  QR Codesاستخدام رمز االستجابة الرسيعة  -

 ستفيدين، كام أهنا توفر املزيد من وقت املستفيدين باملكتبة.زيارات امل

% من عينة 57.2ن أكام  % من عينة الدراسة خدمة اإلنرتنت من اجليل الثالث،56.6استخدم  -

% ومعظمهم من 35.2% بينام اإلناث 64.2ن يف املدينة، وقد بلغت نسبة الذكور والدراسة مقيم

 الشباب.

يتأثر بحجم تطبيقات اهلاتف املحمول، ثم الربجميات  QR Codesعة تنفيذ رمز االستجابة الرسي -

 املكتبة وفريق العمل، وأخرًيا حمتوى املوضوع . وليها موظفياملستخدمة باملكتبة، 

وتطبيقاته يف املكتبات،  QR Codesاهلدف وهو زيادة الوعي برمز االستجابة الرسيعة  تتفق الدراستان يف

مكان التطبيق حيث طُبقت  يف وختتلف الدراستانعىل تقديم خدمات املكتبة،  QR Codesودراسة تأثري رموز 

مكتبة باهلند؛ بينام الدراسة احلالية طُبقت يف جامعة الفيوم بجمهورية مرص العربية، طلبت  21هذه الدراسة يف 

د ئلعرض الكتب واجلرا ةهواتفهم الذكي عىل" scan me table"ل فيديو يهذه الدراسة من املستفيدين حتم

 QRمن عينة الدراسة حتميل تطبيق  طلبت؛ بينام الدراسة احلالية QR Code مة برموزوواملجالت باملكتبة مدع

Code ومسح أكواد أعداد الدوريات املطبوعة امُلعدة مسبًقا من قبل الباحثة. ،عىل هواتفهم الذكية 

  Information skills Training" (بعنوان2016)Ramón Alberto, Manuel Osvaldoدراسة 

through mobile devices: Practical applications of QR codes in academic libraries"  

ي( من قبل املكتبات ذك هاتف –تابلت  –جهزة املحمولة املختلفة )كمبيوتر هتدف الدراسة إىل استخدام األ

ضافة ، باإلQR Codeلتطوير برامج التدريب عىل مهارات املعلومات باالعتامد عىل رموز االستجابة الرسيعة 

 ؛يف إنشاء وتقديم خدمات مكتبية جديدة أكثر جاذبية للمستفيدين QR Codeظهار فاعلية وإمكانات تقنية إىل إ
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مكتبة أكاديمية  13أكثر تقباًل للتعلم عندما يكون لدهيم احتياجات معلوماتية، ُطبقت الدراسة يف  نألهنم يكونو

دراسة عىل املنهج الوصفي امليداين، كام تم اختيارها عشوائيًا من بحث عاملي عىل اإلنرتنت، واعتمدت ال

مرتدد عىل مكتبات عينة  423استخدم الباحثان االستبانة جلمع بيانات الدراسة، وقد بلغت عينة الدراسة نحو 

 الدراسة، وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج أبرزها:

سبقة %عىل معرفة م22.7منهم %من عينة الدراسة متتلك هواتف ذكية بكامريا مدجمة،93أن -

 .QR Codeزبرمو

% من املستفيدين من الوصول إىل اخلدمات املرجعية االفرتاضية التي تقدمها املكتبة 47متكن  -

 بعد توفري وصلة لتقديم اخلدمة. QR Codeباستخدام رموز  

بدياًل مفيًدا للمستفيدين الذين حياولون االعتامد عىل أنفسهم دون طلب  QR Codeُتعد رموز  -

 املكتبة. اختصايصمساعدة 

يف تقديم اخلدمات  QR Codesوهو استخدام رموز االستجابة الرسيعة  ؛يف اهلدف تتفق الدراستان

حيث طُبقت هذه الدراسة  ؛قيف مكان التطبي وختتلف الدراستاناملكتبية، وتطبيق الدراسة يف املكتبات اجلامعية، 

مكتبة جامعية تم اختيارها عشوائًيا من اإلنرتنت؛ بينام الدراسة احلالية طُبقت يف مكتبة كلية اآلداب جامعة  13يف 

ي(؛ بينام الدراسة ذك هاتف – تابلت –الفيوم، اعتمدت هذه الدراسة عىل األجهزة املحمولة املختلفة )كمبيوتر 

اتف الذكي فقط،  كام اختلفت عينة الدراسة فتمثلت عينة هذه الدراسة يف املرتددين عىل احلالية اعتمدت عىل  اهل

املكتبات عىل اختالفهم؛ بينام الدراسة احلالية متثلت عينتها يف طالب قسم املكتبات واملعلومات بكلية اآلداب 

 جامعة الفيوم.

 The plan behind the"ن بعنوا  Elizabeth Berndt-Morris, Kari Chrenka (2014) دراسة

scan: using QR codes as a service and marketing tool"  هتدف الدراسة إىل تعزيز اخلدمات املكتبية

بطريقة تثبت قدرتنا عىل تبني التكنولوجيات اجلديدة والوصول إىل املستفيدين بطرق بديلة، وتعزيز فكرة القدرة 

 اختصايصاسأل "وخدمة  QR Codeمن أي مكان باستخدام رموز املكتبة  اختصايصعىل طلب املساعدة من 

شائعة االستخدام جًدا يف السنوات األخرية يف التسويق  QR Code، خاصة بعد أن أصبحت رموز "املكتبة

بوالية  Carnegie Mellon University(CMUاالستهالكي واإلعالنات، طبُقت الدراسة عىل مكتبة جامعة )

مريكية، واعتمدت الدراسة عىل املنهج امليداين، وطُبقت الدراسة عىل عينة ت املتحدة األبنسيلفانيا بالواليا

 :من رواد املكتبة ، وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج أبرزها 112قوامها 
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شفهًيا عندما يشار إليها بـ  هاولكنه مل يتعرف ،QRاجلمهور املستهدف يمكن أن يتعرف برصيا رموز  -

"QR Code " .وغالًبا ما تكون املعلومات مشوشة حول كيفية استخدامها 

باملكتبة عىل الرغم من وضعها يف أماكن متميزة  QR Code% من عينة الدراسة فقط رموز 57الحظ  -

 حجام واضحة.أوب

كهم هواتف ذكية متالاترجع لعدم  QR Codeأشار بعض املجيبني أن سبب عدم مسحهم لرموز  -

 تقوم بمسح الرمز، وأهنم غري راغبني يف قضاء الوقت ملسح الرمز.

وسيلة تسويقية، استخدام طرق تكنولوجية بديلة لتقديم  QR Codeاستخدام رموز  تتفق الدراستان يف

بيق مكان التط يف وختتلف الدراستانيف املكتبات األكاديمية،  QR Codeخدمات املكتبات، واستخدام رموز 

( بالواليات املتحدة األمريكية؛ بينام الدراسة احلالية طُبقت CMUحيث طُبقت هذه الدراسة يف مكتبة جامعة )

وطبعتها كمتطلب  ،QR Codeرمز 87نشأت هذه الدراسة أيف جامعة الفيوم بجمهورية مرص العربية، 

من  112لدراسة عىل عينة قوامها ، وطُبقت اQR Codرمز 108للدراسة؛ بينام أنشأت الدراسة احلالية وطبعت 

رواد املكتبة؛ بينام الدراسة احلالية قصدت طالب قسم املكتبات واملعلومات فقط من بني املرتددين عىل املكتبة، 

ومسحها من  QR Code( إلنشاء رموز http:// tag.microsoft.comاعتمدت هذه الدراسة عىل موقع )

qrcode-https://www.the-لية اعتمدت عىل موقع )قبل عينة الدراسة؛ بينام الدراسة احلا

generator.com إلنشاء رموز )QR Code .ومسحها من قبل عينة الدراسة 

هدفت  "QR Codes and library bibliographic records"بعنوان   Fei Xu (2014) دراسة

للسجالت الببليوغرافية يف املكتبات QR Codes ف طرق توليد رموز االستجابة الرسيعة الدراسة إىل استكشا

ذا نفذت إزال يف مهده، فيتطبيق رموز االستجابة الرسيعة يف املكتبات األكاديمية األمريكية ال ف ؛األكاديمية

 ،املستفيدين بأهنم يتطلعون إىل األمامكاديمية التقنيات التكنولوجية احلديثة استطاعت إقناع املكتبات األ

وحياولون تقديم تقنيات مبتكرة لتسهيل وصوهلم إىل املعلومات، طُبقت الدراسة عىل سجالت مكتبة هيلتون 

(Hilton M. Briggs Library(بجامعة داكوتا اجلنوبية  )South Dakota State University وتوصلت ،)

 الدراسة إىل عدة نتائج أبرزها:

تاحتها إللسجالت الببليوغرافية بمكتبة هيلتون و QR Codesنشاء رموز االستجابة الرسيعة تم إ -

 للمستفيدين.

يف تصميم الرموز اخلاصة  QR Codesاستفادت مكتبة هيلتون من مميزات رمز االستجابة الرسيعة  -

تعديل شكل بسجالت املكتبة من حيث إضافة اخللفية واأللوان األمامية، وحتميل شعار املكتبة، و

https://www.the-qrcode-generator.com/
https://www.the-qrcode-generator.com/
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% من بيانات الرمز، والقدرة عىل ختزين بيانات 30رمز االستجابة، إضافة صورة أو شعار يف حدود 

 رقمية وحرفية معا.

ز االستجابة و% من صناع القرار الرئيسيني يف الواليات املتحدة يستخدمون بالفعل رم 50نسبة  -

% منهم خيططون الستخدام هذه  86ن من اسرتاتيجيتهم التسويقية الشاملة، كام أ االرسيعة جزءً 

 التكنولوجيا يف املستقبل.

 QRوسيلة تسويقية، وإنشاء رموز "QR codeرمز االستجابة الرسيعة "استخدام  تتفق الدراستان يف

Code  خاصة بتطبيق الدراسة، واستخدام رموزQR Code  ،مكان  وختتلف الدراستان يفيف املكتبات األكاديمية

قت هذه الدراسة يف جامعة داكوتا اجلنوبية بالواليات املتحدة األمريكية؛ بينام الدراسة احلالية التطبيق حيث طبُ 

لسجالت مكتبة  QR Codeطُبقت يف جامعة الفيوم بجمهورية مرص العربية، كام أنشأت هذه الدراسة رموز 

املطبوعة بمكتبة كلية اآلداب، لقوائم حمتويات الدوريات  QR Codeنشأت رموز أهيلتون؛ بينام الدراسة احلالية 

لسجالت  QR Codeوشملت هذه الدراسة كافة املستفيدين املرتددين عىل مكتبة هيلتون وقيامهم بمسح رموز 

املكتبة؛ بينام الدراسة احلالية اقترصت عىل طالب قسم املكتبات واملعلومات املرتددين عىل املكتبة وقيامهم بمسح 

 وعة اخلاصة بتخصصهم.للدوريات املطب QR Codeرموز 

 (*)اخلدمات املقدمة للطالب بقسم الدوريات مبكتبة كلية اآلداب

 الكلية يف قاعتني منفصلتني متقابلتني، القاعة األوىل ىيف الدور الثالث من مبن تقع مكتبة كلية اآلداب

والقاعة الثانية تضم الدوريات املطبوعة والرسائل اجلامعية )ماجستري  ،ة تضم الكتب العربية واألجنبيةيالرئيس

( واملراجع والرتاجم واملعاجم واملوسوعات ودوائر املعارف، ويبلغ عدد العاملني يف القاعة الثانية دكتوراه –

ومات، والثانية حاصلة عىل ليسانس آداب قسم مكتبات ومعل ،حاصلة عىل بكالوريوس جتارة األوىل ؛نياثنت

وبسؤال مدير املكتبة تبني أن ميزانية التزويد باملقتنيات يتم توزيعها من قبل عميد الكلية عىل األقسام العلمية 

عضاء هيئة التدريس بالقسم، وتبادر أعملية التزويد باملقتنيات وفًقا ملا يراه  وكل قسم يتوىل ،املوجودة بالتساوي

كل قسم عىل حدة لرؤساء األقسام سنوًيا ملراعاة ذلك بمقتنيات ائية املكتبة يف هذا الشأن بإرسال قائمة إحص

ها، وبسؤال مدير ؤعند الرشاء وجتنًبا للتكرار، وللدوريات سجل وحيد تسجل فيه بيانات األعداد التي تم رشا

 املكتبة تبني أن مهام القائمني عىل أمر الدوريات باملكتبة يتمثل يف:

 تنظيم الدوريات عىل الرفوف. -

                                                 

 25/2/2018عرفة عبدالستار في  .مقابلة شخصية مقننة مع مدير الم كتبة  أ * 
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 لقيام بالعمليات الفنية عىل األعداد.ا -

 تسجيل بيانات الدوريات يف السجالت. -

 اإلرشاف عىل خدمة تصوير املقاالت. -

 إعداد إحصائيات بالدوريات املتوفرة بكل قسم. -

 اإلرشاف عىل إعارة أعداد الدوريات ألعضاء هيئة التدريس فقط. -

 الدوريات املطبوعة تتمثل يف:كام تبني أن اخلدمات املقدمة للمستفيدين بقسم 

 طالع الداخيل لكافة املستفيدين.اال -

 التصوير الورقي لكافة املستفيدين. -

 اإلعالن عن األعداد اجلديدة فور وصوهلا املكتبة. -

 اإلعارة: وهي قارصة عىل أعضاء هيئة التدريس بكل قسم دون الطالب. -

 عىل صفحة املكتبة بالفيسبوك.اإلحاطة اجلارية للمستفيدين باألعداد اجلديدة بكل قسم  -

تتمثل  أن أهم الصعوبات التي تواجههم يف التعامل مع الدوريات املطبوعة باملكتبة إىلأشار مدير املكتبة 

 :يف

 حاجتها إىل حيز كبري للعرض والتخزين واحلفظ. -

 تعرضها للتلف والتمزيق نتيجة التصوير املستمر للمقاالت. -

قد تساعد يف جذب املستفيدين والطالب الستخدام الدوريات املطبوعة اقرتح مدير املكتبة عدة وسائل 

 تتمثل يف:

 وجود قاعة خاصة بالدوريات. -

 االنتظام يف األعداد الواردة إىل املكتبة من األقسام العلمية. -

 تزويد املكتبة بموظفني من خرجيي أقسام املكتبات واملعلومات. -

 ديثة من الدوريات العلمية بجانب الكتب.حرص األقسام العلمية عىل رشاء األعداد احل -

 .يف البيئة احمليطة بعينة الدراسة "QR codeتقنية "رمز االستجابة السريعة 

وسيلة للتسويق بشكل عام هي انتشار هذه الرموز  QR codeسباب التي دعمت اختيار رموز من أهم األ

 QR codeبصورة كبرية وملحوظة يف السنوات األخرية يف البيئة املحيطة بعينة الدراسة، وكان أبرزها رموز 

وهم رشائح ال خيلو منها  ،بتدائية واإلعدادية والثانويةاملوجودة يف الكتب اخلارجية الدراسية لطالب املراحل اال

رصي إال ما ندر، كام أهنم جيل املستقبل القريب، واستخدامهم هلذه التقنيات وغريها يف هذا السن بيت م أي
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املبكر يفرض عىل املكتبات تغيري نظم تسويق خدماهتا بالشكل التقليدي لتكون قادرة عىل جذهبم لالستفادة من 

 :ى املحيطة بعينة الدراسةجات األخرعىل املنت QR codeمقتنياهتا املتنوعة الثمينة، ونعرض هنا لبعض  رموز 

   

 سلسلة األضواء   متحان سلسلة اال   سلسلة المعاصر

                  

 موقع مكتبة الملك فهد الوطنية      Discoveryقاعدة بيانات           موقع األضواء                      موقع االمتحان                  موقع المعاصر

                          

 لطالب كلية رنية جامعي اك      بطاقة ترشيح مبدئية          أنشطة سفارة المعرفة                      مدونة قسم المكتبات       موقع جمعية المكتبات       

 الخدمة االجتماعية بالفيوم            لطالب الفرقة األولي           بجامعة الفيوم                  والمعلومات بجامعة الفيوم         والمعلومات المصرية      

                

 البنك األهلي المصري    موقع وزارة االتصاالت الخريطة الرقمية للمكتبات       Emerald  موقع بنك المعرفة المصري   مقالة بدار المنظومة   مقالة بـ
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 تنس ةاتذكرة مبار  توبيس مواصالت مصر أبدار اإلفتاء المصرية  بيت الزكاة والصدقات   تذكرة  ل الرئيس   منظومة الشكاوي الحكومية  سؤالأسامبادرة 

            

 موقع الوفداليوسف    موقع روز        E-mailالمصري اليوم    Twitter المصري اليوم    Facebookالمصري اليوم    اليومموقع المصري 

                  

 رواية "التصوف"      مجلة نصف الدنيا             مجلة الكواكب            طفال   مجلة لغة العصر        مجلة سمير لأل          MBCقناة تليفزيونية 

              
 Allergikaدواء       Esomelodanدواء         صيدلية العزبي     صيدلية دلمار وعطا هللا      شعة    رواية "موت صغير"    مركز الطاهرة لأل

                  

بديل    Herbs  Royal منتجات أعشاب حورس  أعشاب  Pampersحفاضات أطفال   Betadineمستحضرات طبية   Downoprazolدواء 

 Slimmerالسكر

 

             

 Gadayelمستحضرات تجميل    Magic Plus كريم شعر      Fresh Lookجيل        Panteneمنتجات      Johnsonمنتجات       Doveمنتجات 
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 Ousheesكسسوارات إ     Crazy Girlسبراي        Fridaمعطرجو      Whiteمناديل ورقية       Zeinaمناديل ورقية      Fineمناديل ورقية 

            

 TP- Linkراوتر        Infinixهاتف ذكي       Huaweiهاتف ذكي      Samsungهاتف ذكي      Lenovoهاتف ذكي       Vodafoneموقع 

          

 Monginisموقع ماكدونالذ         حلواني             موقع كنتاكي              موقع كارفور مصر           فيسبوك رنين                   موقع مترو

           

 Waktiموقع      Mesucaمنتجات رياضية    Solecasaسيراميك    Miss Venusشركة مالبس    Venusفيسبوك لمبات     Venusموقع لمبات 

                

دوات مطبخ   Brother طابعة ليزر    Bravo  Hardware computerقالم جاف أ    Sound cloudأغنية من    SOUQ.COMفاتورة 

More 

            

منتجات         Temmysمنتجات          DANONEزبادي           HEINZمنتجات               Nutellaمنتجات            Nestleمنتجات 

Horreia 
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 زيت كريستال         Richbakeمخبوزات        Bonjornoمنتجات عبور الند    منتجات       Elite Elamalأدوات مطبخ      Sinboأدوات مطبخ 

           

 Meritسجائر       L&M سجائر      Savoمسحوق غسيل     Arielمسحوق غسيل      Beyti عصير بيتي  عصير جهينة      

 :أن عرضها السابقQR code تضح من رموز ي

 معظم الرموز حتيل إىل مواقع صحيحة وفعالة ويتم حتديثها باستمرار. -

 بعض الرموز حتيل إىل أرقام الباركود املوجود عىل املنتج بشكل رقمي غري قابل للتفاعل. -

وتطلب منك التأكد  ،وتشري إىل خطأ املوقع الذي تبحث عنه ،بعض الرموز ال حتيل إىل أي صفحات -

 من دقة املوقع.

واستطاعت أن حتيلنا إىل موقع املنتج عىل شبكة اإلنرتنت أو إىل  ،كانت فعالة QR codeغالبية رموز  -

أو رقم التليفون للتواصل أو موقع املنتج عىل اخلريطة أو إرسال رسالة   Facebookصفحة 

 لكرتونية.إ

 ورموز – ىلغالبية العظما –بني رموز مطبوعة عىل املنتج ذاته ما  عت مصادر احلصول عىل الرموزتنو -

يف نرشات ورقية إعالنية، إعالنات بالتليفزيون، إعالنات باملجالت واجلرائد ، ورموز  موجودة

 موجودة خلف كارت شخيص .

  ال يلفت انتباه املستفيد.ماكن غري واضحة وبحجم صغريأبعض الرموز توضع عىل ظهر املنتج يف  -

هتزاز الصورة نسبًيا عند تكبريها اإىل  ىبعض الرموز وجدت صغرية احلجم جًدا عىل املنتج مما أد -

 هلذا احلجم.

والقليل منها فقط صمم بشكل احرتايف من استخدام األلوان  ،معظم الرموز صممت بشكل تقليدي -

 ووضع شعار املنتج وسط الكود.

احلقيقية يف استخدام تكنولوجيا املعلومات يف  الرغبةتشري إىل  اي وضعت رموزً تنوع املنتجات الت -

 الدعاية واإلعالن.
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وثقة بني املستفيدين بني  اهي املنتجات األكثر شهرة ورواًج  QR codeاملنتجات التي هلا رموز  -

اإلعالن استخدام وسائل الدعاية و إىلمثيالهتا، وهذا يعني أن الشهرة تدفع الرشكات املنتجة 

 نتجاهتا.ملالتكنولوجية احلديثة للرتويج 

روايات  – جمالت –صحف  –املوجودة تغطي كافة القطاعات مثل كتب دراسية  QR code رموز -

 – مالبس –أدوات رياضية  –بنوك  – جتميل مستحرضات – غذائية منتجات –لكرتونية إأجهزة  –

 مواقع –مؤسسات حكومية  – استهالكية منتجات –هواتف ذكية  – سرياميك – إكسسورات

 .... الخ إلكرتونية

عىل منتجاهتا يعكس حرصها الشديد عىل  QR codeإرصار هذه املؤسسات عىل وضع رمز  -

من التسويق ملنتجاهتا، لذا وجب عىل  بوصفها نوًعااالستفادة من كافة تقنيات التكنولوجيا اجلديدة 

جتامعية خدمية ال حتتاج اعتامد عىل كون املكتبات مؤسسات املكتبة السري يف نفس االجتاه، وعدم اال

 إىل دعاية بفرض أن من حيتاج أن يقرأ سيذهب إىل املكتبة فهو ال حيتاج إىل دعاية ملقتنياهتا.

حيتاج إىل مزيد من الدعم والتوعية والتدريب لألفراد املنتجني  QR code إنشاء واستخدام رموز -

 مقابل زيادة الدعاية واإلعالن عن الرمز وإمكانياته وكيفية قراءته برشوط ومواصفات إنتاج رمز يف

 األفراد ليزداد الوعي املعريف لدهيم به. ىلد

 " ألعداد الدوريات اخلاصة بالدراسةQR codeخطوات إنشاء "رمز االستجابة السريعة 

 ألعداد الدوريات اخلاصة بالدراسة كالتايل: QR codeتباع عدة خطوات إلنشاء رموز اتم 

حرص الدوريات املطبوعة بمكتبة كلية اآلداب وتصنيفها وفًقا لألقسام العلمية، واكتشاف ضعفها  -

العددي الكبري يف كافة األقسام عدا قسم املكتبات واملعلومات؛ وهلذا السبب تم اقتصار الدراسة 

 تطبيقية وامليدانية.عىل دوريات هذا القسم إلجراء الدراسة ال

تصوير صفحة الغالف وقائمة حمتويات كل عدد بالدوريات املطبوعة اخلاصة بقسم املكتبات  -

 واملعلومات باهلاتف الذكي اخلاص بالباحثة.

 ات بعناوين املقاالت.يخاص بكل عدد يشمل صفحة الغالف وقائمة حمتو فإنشاء مل -

 ،بالباحثة )كنوع من محاية حقوق امللكية الفكريةاخلاص   Google Driveحتميل كافة امللفات عىل  -

 (.Facebookوبعد نرش البحث ستهديه إلدارة املكتبة لرتفعه عىل صفحتها 

 عىل اهلاتف الذكي. Play Storمن  QR Code Readerحتميل برنامج  -

وبعد التعامل مع  ،كثرية وجمانية عىل اإلنرتنتتوجد مواقع و ،QR Codeفتح موقع إنشاء رموز  -

 . /generator.com-qrcode-https://www.theمعظمها فضلت التعامل مع موقع 

https://www.the-qrcode-generator.com/
https://www.the-qrcode-generator.com/
https://www.the-qrcode-generator.com/
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 لكل عدد من أعداد كل دورية عىل حدة يف ملف مستقل. QR Codeتم إنشاء رمز  -

 اخلاص بكل منها هبدف سهولة االسرتجاع. QR Codeد يف منتصف رمز اعدم األارقأتم إضافة  -

من خالل اهلاتف الذكي للتأكد من سالمة الرمز  QR Codeبدء التجريب الفعيل لقراءة رموز  -

 وفتح صفحة حمتويات العدد بصورة صحيحة وواضحة. هوتفعيل

واستقبال طلبات الوصول للملف  ىمن أجهزة أخر QR Codeبدء التجريب الفعيل لقراءة رموز  -

Request for access  واملوافقةAssent  عليها للسامح لتلك األجهزة بقراءة امللف املرفق بقائمة

 حمتويات مقاالت كل عدد.

وطباعته وتوزيعه عىل  Wordألعداد كل دورية بشكل مستقل يف ملف  QR codeجتميع رموز  -

 طالب كل فرقة ملسح الرموز.

 "QR codeخطوات مسح وقراءة "رمز االستجابة السريعة 

 تباع عدة خطوات كالتايل:اعليه  QR Codeليكون الطالب قادًرا عىل مسح وقراءة رموز 

ناك وه ،عىل اهلاتف الذكي اخلاص بالطالب Play Storمن  QR Code Readerحتميل برنامج  -

 كثرية وجمانية عىل شبكة اإلنرتنت. برامج

 ليستطيع اهلاتف الذكي قراءته. QR Codeال بشبكة اإلنرتنت عند مسح كود رضورة االتص -

طالع اال يف اخلاص بالعدد الذي يرغب QR Codeيوجه الطالب الكامريا هباتفه الذكي ملسح رمز  -

 عليه .

، QR Code للسامح بالوصول إىل حمتوى رمز Request for accessإرسال طلب إىل الباحثة  -

 .QR Codeطالع عىل امللف املرفق برمز يمكنه اال Assentاملوافقة وبمجرد احلصول عىل 

يمكن للطالب االحتفاظ بامللف املرفق من خالل عدة طرق لسهولة اسرتجاعه مثل: نسخ الرابط  -

اخلاصة بالطالب أو مشاركته  Google Driveأوتنزيل امللف عىل هاتفه الذكي أوإضافته إىل ملفات 

كنسخة إىل من يشاء أو  هرسالإأو  …Facebook – Whatsaap – Messenger – E-mail عرب

 إضافته للشاشة الرئيسية أو طباعته.

 نتائج الدراسة

 ُقسمت نتائج الدراسة إىل حمورين أساسني:

استخدامهم ى : تناول نتيجة استبانة موجهه للطالب عينة الدراسة هبدف قياس مداملحور األول -

رمز االستجابة "معرفتهم بتقنية  ىرة بمكتبة كلية اآلداب ومدللدوريات العلمية املطبوعة املتوف

 ."QR codeالرسيعة 
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 "QR codeرمز االستجابة الرسيعة ": تناول نتيجة استخدام الطالب فعلي ا لرموز املحور الثاين -

 .QR codeرمز  108والتي بلغ عددها  ،للدوريات املطبوعة بمكتبة كلية اآلداب

 استبانة موجهه لعينة الدراسة: نتائج المحور األول 

لتكوين خلفية معرفية ُمسبقة عن عينة الدراسة تم صياغة جمموعة من األسئلة 

ز وتم وضع رابطها اإللكرتوين يف رم سؤااًل، 14ها سئلتأيف استبانة علمية بلغ عدد 

QR code وبعد الرشح والتوضيح تم طلب مسح الرمز  ،وعرضه عىل الطالب

تفاعل واستخدام عينة الدراسة  ىواإلجابة عىل االستبانة التي هتدف إىل قياس مد

تفاعلهم معها، وكانت  ىومد "QR codeرمز االستجابة الرسيعة "للدوريات املطبوعة باملكتبة ومعرفتهم بتقنية 

 نتائج حتليل استجابات عينة الدراسة كالتايل:

 

 ( مشاركة الطالب في اإلجابة على االستبانة2شكل )

 .أوال: استخدام عينة الدراسة للدوريات المطبوعة بالمكتبة

بالقسم  189طالًبا وطالبًة من إمجايل  112بلغت نسبة مشاركة الطالب يف اإلجابة عىل االستبانة  -

% 15.2تليها الفرقة الثالثة  % للفرقة الرابعة،31.3، ثم % للفرقة األوىل40.2% ، كانت 59.3بنسبة 

نتيجة فتح  ؛العددية هتمإىل زياد %، ويرجع سبب تفوق الفرقة األوىل13.4، وأخرًيا الفرقة الثانية 

 .2017/2018نتساب أمامهم ألول مرة بالقسم يف العام اجلامعي باب اال

من إمجايل عدد  %71.5حيث بلغت نسبة مشاركتهم  ؛الفرقة الرابعة هي أكثر الفرق مشاركة حقيقية -

طالًبا وطالبًة(؛ وهذا  73% من إمجايل )61.6بنسبة  طالًبا وطالبًة(، تليها الفرقة األوىل 49الطالب )

يشري إىل وعي طالب الفرقة الرابعة ألمهية البحث العلمي وقدرهتم العالية يف استخدام الدوريات 

 .QR codeاملطبوعة ومسح رموز

40%

14%
15%

31%

 ش         ب             ى         
الفرقة األولى

ةالفرقة الثاني

ةالفرقة الثالث

ة الفرقة الرابع
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 الطالب يف اإلجابة عن االستبانة ، كانت إجاباهتم كالتايل: قيةبالسؤال عن سبب عدم مشاركة ب

 امتالك هاتف ذكي.عدم  -

 عدم وجود مساحة كافية عىل اهلاتف الذكي لتحميل الربنامج. -

 عدم الرغبة لعدم توفر مهارة التعامل مع تقنيات املعلومات . -

 تفضيل اإلجابة عىل االستبانة يف الشكل الورقي وليس اإللكرتوين. -

من الطالب  58وكانت النتيجة أن  ،وضح السؤال الثاين أنواع اهلواتف الذكية التي يمتلكها الطالب

% ، 20.5بنسبة  Huaweiمن الطالب يمتلكون هواتف  23% ، و51.8بنسبة  Samsungيمتلكون هواتف 

 ، شاومي.Lenovo ، Nokia ،Apple، Oppo، Sony، HTC، LG، Tecno، Infinixمثل  ىتليها أنواع أخر

الدراسة استخدامها بصورة دائمة بنسبة  شبكة اإلنرتنت هي أكثر مصادر املعلومات التي تفضل عينة

%، ثم الدوريات العلمية 25.9%، ثم الدوريات العلمية اإللكرتونية بنسبة 60.7%، تليها الكتب بنسبة 71.6

%؛ وهذا يؤكد أن التكنولوجيا هي أسلوب حياة 7.7%، وأخرًيا الرسائل اجلامعية بنسبة 18.5املطبوعة بنسبة 

 لشباب هذا العرص.

 

 ( أكثر مصادر المعلومات التي تفضل عينة الدراسة استخدامها3شكل )

أهنم إىل % 71.6استخدام الدوريات املطبوعة يف إعداد أبحاثهم أشار نسبة  ىوبسؤال الطالب عن مد

 ، وهذا مؤرش مبرش.% مل يستخدموها28.4استخدموها فعلي ا يف مقابل 

%، ثم اقتناًعا منهم 24.9تاذ املادة يف البحث بنسبة استخدم الطالب الدوريات املطبوعة تنفيًذا لطلب أس

دراكهم قيمتها العلمية  التخصصية جيًدا بنسبة إليها ي%، 23.6أهنا تعطي معلومات أكثر حداثة من الكتب بنسبة 

قتناء املكتبة لألعداد احلديثة من ال%، وأخرًيا 18.5ن معلوماهتا موجزة وخمترصة بنسبة أل% ، ثم 21.7
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لزام أعضاء هيئة التدريس باألقسام إىل استخدام إ%؛ وهذا يشري إىل أمهية توجيه و11.3بنسبة الدوريات 

الطالب للدوريات املطبوعة يف إعداد أبحاثهم العلمية، كام أن رشح أمهية وقيمة الدوريات املطبوعة جتعل 

قتناع يف املرتبة الثانية بفارق بسيط عن تنفيذ طلب أستاذ املادة، كام تشري االطالب الواعيني يستخدموهنا عن 

 قتناء األعداد احلديثة بصورة منتظمة.االنتائج إىل عجز املكتبة عن 

أشار الطالب إىل أن أسباب عدم استخدامهم للدوريات املطبوعة يرجع إىل أن البحث بعنوان الكتاب 

ليها أن استخدام الكتب يكفي إلعداد البحث ي% ، 29.1الدوريات بنسبة أسهل من البحث يف عناوين مقاالت 

%، وأخرًيا أن املكتبة ال 19.7بنسبة  %، ثم أن األعداد املوجودة باملكتبة قديمة اإلصدار27.4املطلوب بنسبة 

 %. كام أضاف بعض الطالب أسباب10.7تتيح خدمة تصوير املقاالت واإلعارة للدوريات املطبوعة بنسبة 

 تفضيل الدوريات اإللكرتونية، ارتفاع تكلفة تصوير املقاالت الورقية. ،مثل: الدوريات غري مكشفة ىأخر

 

 ( أسباب عدم استخدام عينة الدراسة للدوريات المطبوعة4شكل )

أهم مقرتحات الطالب لتسويق الدوريات العلمية املطبوعة باملكتبة جلذب املستفيدين الستخدامها هي 

ريات، عقد ندوات تعريفية وورش عمل، إمكانية إعارهتا للطالب، تكليف من أساتذة املقررات، تكشيف الدو

من النسخ، اإلعالن عن األعداد اجلديدة يف لوحة إعالنات املكتبة والكلية وموقع الكلية  توفري عدد كاٍف 

 لكرتونية ... الخ.إاإللكرتوين ، إتاحتها بصورة 
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 ":QR codeراسة بتقنية "رمز االستجابة السريعة ثانًيا: معرفة وتفاعل عينة الد

% ، يف 76من الطالب بمعرفتهم الرمز بنسبة  85أشار  QR codeبسؤال الطالب عن معرفتهم برموز 

%، وهذا يدعم إجيابية استخدام هذه التقنية لتسويق املقتنيات 24من الطالب ال يعرفون الرمز بنسبة  27مقابل 

 وتقديم اخلدمات املكتبية.

 

 QR codeمعرفة الطالب برموز  ى( مد5شكل )

قبل توضيح الباحثة  QR code% بمسح  رموز 53.6طالًبا وطالبًة من عينة الدراسة بنسبة  60قام عدد 

 %.46.4منهم مل يقوموا بمسح الرمز من قبل بنسبة  52هلذا الرمز وتوجيهم لكيفية مسحه وقراءته، هذا يف مقابل 

 –% من عينة الدراسة كان لكتاب خارجي درايس مثل األضواء 53.6 هحمتوى الرمز الذي قام بمسح

أجهزة  –أغلفة الطعام  –مثل املالبس  ىخر%، ثم ملنتجات أ35.7متحان...الخ بنسبة اال – املعارص

%، ثم تنحدر النسبة لتصل 22.2لكرتوين بشبكة اإلنرتنت بنسبة إليه موقع ي%، 26.2لكرتونية...الخ بنسبة إ

 ىمطاعم ...، و خلف كارت شخيص ، ثم مبن – صيدليات –% يف كل من نرشات إعالنية لسالسل جتارية 7.1

 .%1.6بنسبة  ىأحد املحالت الكرب

قاموا بمسحها مثل ورشة عمل لبنك املعرفة املرصي  ىأخر QR codeأضاف الطالب حمتويات رموز 

يعرض معلومات عن احلدث، ورشة عمل بسفارة املعرفة بجامعة الفيوم، كشف حساب البنك األهيل، منتجات 

 غذائية ودوائية، مستحرضات جتميل خمتلفة.

76%

24%

QRcodeمدى معرفة الطالب برموز 

نعم

ال
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 عينة الدراسة بمسحها وقراءتهاالتي قامت  QR code( محتوى رموز 6شكل )

ترجع إىل عدم وجود الربنامج  QR code% من عينة الدراسة بمسح رموز 46.4كانت أسباب عدم قيام 

%، ثم عدم مصادفته يف البيئة 27.6بنسبة QR code ليه عدم معرفتهم برمزي%، 28.6بنسبة  كيةذهواتفهم العىل 

 "QR codeرمز االستجابة الرسيعة "شري إىل ضعف الوعي بتقنية %؛ وهذا ي22.9املحيطة بعينة الدراسة بنسبة 

نه يتطلب خرًيا ألأألن هذا يتناقض مع الرموز التي سبق عرضها والتي غطت معظم املنتجات عىل اختالفها، و

األسباب %، من املالحظ أن النسب متقاربة بني 22.9تصال بشبكة اإلنرتنت عند مسح الرمز لقراءته بنسبة اال

جلعلهم أكثر معرفة  ةقتصادية للطالب والرتكيز عىل التوعيوهذا يشري إىل أمهية مراعاة الظروف اال ،األربعة

 لكيفية حتميل الربنامج ومسح وقراءة الرمز. وفهاًم 

لتسويق  "QR codeرمز االستجابة الرسيعة "% أن استخدام تقنية 15.0من عينة الدراسة بنسبة  79 ىير

أهنا تشجع الطالب عىل استخدام الدوريات  يليهاملطبوعة باملكتبات اجلامعية فكرة مبتكرة للتسويق، الدوريات 

%، ثم استغالل جيد لشغف الطالب الستخدام تقنيات املعلومات يف البحث عن 14.3املطبوعة بنسبة 

% ، ثم بمثابة 12.9سبة %، و االستفادة من تقنيات املعلومات يف التسويق خلدماهتا بن13.5املعلومات بنسبة 

 %.12.4دليل عميل لقدرة املكتبات عىل التغيري والتطور نحو عرص رقمنة  املعلومات بنسبة 

% فكرة 31.3حيث رفض  ؛اعرتاضهم عىل ذلك اوسجلو ،رفض بعض الطالب بعض البنود بالسؤال

وحتميل الربنامج اخلاص به  QR codeدراك بعض الطالب لكيفية مسح رمز إقبواًل نظًرا لضعف  ىأهنا لن تلق

% وافق عىل هذا البند، تال ذلك أهنا لن تؤثر عىل معدل االستخدام نظًرا لزيادة االعتامد عىل مصادر 8.9يف مقابل 
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عض الطالب ضعف مهارة ب ابند ى، ثم تساوأيدوا البند %6.3% يف مقابل 21.1املعلومات اإللكرتونية بنسبة 

ما زال بعض الطالب يفضلون البحث يف رفوف و يف التعامل مع تقنيات املعلومات سيقلل من انتشارها ، 

 %.17.7املكتبة بنسبة 

 

 للتسويق للدوريات المطبوعة بالمكتبات الجامعية QR code( رأي عينة الدراسة  في استخدام تقنية 7شكل )

مبرشة بمستقبل "QR codeرمز االستجابة الرسيعة "جاءت توقعات الطالب الستخدام تقنية 

% من عينة الدراسة 53.6%، فتوقع 90 - 60% من عينة الدراسة أهنا سترتاوح بني 66.1 عتكنولوجي حيث توق

% وتقل 30بني أهنا تزيد عن  ى%، تال ذلك أهنا تتساو90% أهنا ستزيد عن 12.5%، كام توقع 60أهنا ستزيد عن 

للمكتبات لتغيري شكل خدماهتا التقليدية املقدمة هبدف جذب  اقوي   ا؛ وهذا يعد دافعً %16.9% بنسبة 30عن 

 الطالب إليها.

 

 من قبل طالب قسم المكتبات والمعلومات بالفيوم QR code( توقعات عينة الدراسة الستخدام تقنية 8شكل )
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 QRتناول السؤال األخري باالستبانة مقرتحات عينة الدراسة لتحفيز املستفيدين نحو استخدام تقنية 

code  وكان أبرز مقرتحاهتم التايل: ،% من عينة الدراسة65.2طالًبا وطالبًة بنسبة  73بصورة أكرب، وقد شارك 

 الرموز ...الخ.توزيع منشورات تعريفية عىل الطالب توضح كيفية حتميل الربنامج ومسح  -

 .QR codeعمل نداوت وورش عمل تعريفه للطالب لتوضيح أمهية وإمكانيات ومميزات رموز  -

رمز االستجابة "منشورات عىل صفحة املكتبة املتاحة عىل الفيس بوك لتعريف الطالب بتقنية  عرض -

 وكيفية استخدامها واالستفادة منها. "QR codeالرسيعة 

 QRرمز االستجابة الرسيعة "ل القسم عىل مسح وقراءة وإنشاء التدريب العميل للطالب داخ -

code". 

 .ةأمثلكوطلب بعض النامذج من الطالب  ةضمن موضوعات املقررات الدراسي هتدريس -

 ."QR codeرمز االستجابة الرسيعة "تكليف أعضاء هيئة التدريس الطالب بمسح وقراءة وإنشاء  -

 يف حياهتم العملية اليومية.شياء تساعد الطالب أب QR codeربط رموز  -

 استخدام هذه التقنية بشكل واسع يف العملية التعليمية واخلدمات اإلدارية واملكتبية. -

 يف تقديم اخلدمات املكتبية  كاالستعارة. QR codeالبدء يف تفعيل واستخدام رموز  -

 .ستخدامهااعىل أوعية املعلومات باملكتبة وتدريب الطالب عىل  QR codeوضع رموز  -

 داخل املكتبة. QR codeبمكتبة الكلية لتيسري مسح رموز  ةتوفري شبكة إنرتنت جيد -

املكتبة اختصاصيي وتدريب  QR codeبالكتاب داخل رموز  ةاخلاص ةوضع البيانات الببليوجرافي -

 والطالب عىل مسحها وقراءهتا.

لبيانات بعض األبحاث العلمية التي ختدم املقرر  QR codeإنشاء أعضاء هيئة التدريس رموز  -

 الدرايس وتوجيه الطالب لكيفية مسح الرموز وقراءة املحتوى.

توجيه أعضاء هئية التدريس الستخدامه يف مرشوعات التخرج كام حدث مع طالب الفرقة الرابعة  -

 يف مرشوعي خترج: 2017/2018دفعة 

بات واملعلومات بكلية اآلداب جامعة مدونة قسم املكت "املرشوع األول بعنوان 

 والذي هيدف إىل تقديم معلومات عن القسم لطالب املرحلة اجلامعية األوىل "الفيوم

وطالب التمهيدي والدراسات العليا وكل من هيتم بقسم املكتبات واملعلومات يف جامعة 

عمل تطبيق حييل للمدونة مبارشة، كام قاموا ب QR codeالفيوم، قام الطالب بعمل رمز 

 الالئحة –عىل اهلاتف الذكي ملتابعة املدونة التي تضم عدة تبويبات مثل نبذة عن القسم 
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 مشاريع – الصور ألبوم – الكتب عروض – والطالب اخلرجيني –الدراسات العليا  – التدريس هيئة – الدراسية

 .معنا تواصل – التخرج

https://librariansinfayoum.blogspot.com.eg/ للوصول للمدونة    

https://gonative.io/share/mzjbye  لتحميل التطبيق على الهاتف الذكي  

وهيدف إىل قراءة املوسوعة  " QR codeاملوسوعة العرشية ، وكيفية قراءة رموز  "املرشوع الثاين بعنوان 

 QR codeضافة إىل قراءة رموز العرشية وتعريف مصطلحات األقسام الرئيسية يف تصنيف ديوي العرشي باإل

يفية قراءته والتعامل معه، مع عرض الطالب لفيديو يرشح كيفية قراءة الرمز لتعريف الطالب وغريهم بك

 ورابط الفيديو هو:

https://www.youtube.com/watch?v=2SqUAkRvZVg&feature=share 

 ت المطبوعةالخاصة بالدوريا QR code: مسح وقراءة عينة الدراسة لمحتوى رموز نتائج المحور الثاني

قسمت الدراسة نتائج هذا املحور إىل ثالثة عنارص، حيث بدأت بقراءة حتليلية لألعداد الصادرة عن 

 الدوريات املطبوعة، تليها نتائج الدراسة اخلاصة بالدوريات، وأخرًيا نتائج الدراسة اخلاصة بالطالب.

  

https://librariansinfayoum.blogspot.com.eg/
https://gonative.io/share/mzjbye
https://www.youtube.com/watch?v=2SqUAkRvZVg&feature=share
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 المكتبات والمعلومات وتفاعل الطالب معها( إحصائية بأسماء وأعداد الدوريات المطبوعة بقسم 3جدول )

 رقم املجلد رقم  العدد اسم الدورية
شهر 
 اإلصدار

سنة 
 اإلصدار

تفاعل 
 الطالب

 مالحظات

 االجتاهات احلديثة

 املكتبات يف

 و املعلومات

 63 1994 يناير 1 1

 أعداد غري متوفرة:

 أعداد

37 – 38 – 39 

 46 1994 يوليه 1 2

 54 1995 يناير 2 3

 43 1995 يونيه 2 4

 32 1996 يناير 3 5

 25 1996 هيولي 3 6

 27 1997 يناير 4 7

 33 1997 هيولي 4 8

 30 1998 يناير 5 9

 41 1998 يوليو 5 10

 33 1999 يناير 6 11

 41 1999 يوليو 6 12

 24 2000 يناير 7 13

 18 2000 يوليو 7 14

 23 2001 يناير 8 15

 20 2001 هيولي 8 16

 29 2002 يناير 9 17

 39 2002 يوليو 9 18

 30 2003 يناير 10 19

 20 2003 ويولي 11 20

 28 2004 يناير 12 21

 16 2004 يوليو 11 22

 27 2005 يناير 12 23

 30 2005 يوليو 12 24

 20 2006 يوليو 13 25

 24 2006 يوليو 13 26

 16 2007 يناير 14 27

 18 2007 يوليو 14 28

 26 2008 يناير 15 29

 16 2008 يوليو 15 30

 26 2009 يناير 16 31

 30 2009 يوليو 16 32

 29 2010 يناير 16 33

 34 2010 يوليو 16 34

 17 2011 يناير 16 35

 29 2011 يوليو 16 36

 33 2013 يوليو 20 40

 24 2014 يناير 21 41

 38 2014 يوليو 21 42
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 23 2015 يناير 22 43

 22 2015 يوليو 22 44

 17 2016 يناير 23 45

 19 2016 يوليو 23 46

 32 2017 يناير 23 47

 جملة املكتبات و

 املعلومات العربية

 36 2001 يناير 21 1

 أعداد غري متوفرة:

 2،3العدد -

 2001لسنة 

 

 2العدد  -

 2002لسنة 

 

 2003لسنة  2،3،4العدد  -

 2004لسنة  2،3،4العدد  -

 

 ال توجد أي أعداد -

 2007، 2005،2006يف 

 

 2008لسنة  2،3،4العدد  -

 

 2011لسنة  4العدد  -

 

 2015لسنة  3،4العدد -

 

 توقف التزويد منذ -

 2015أبريل 

 36 2001 أكتوبر 21 4

 35 2002 يناير 22 1

 25 2002 يوليو 22 3

 30 2002 أكتوبر 22 4

 31 2003 يناير 23 1

 26 2004 يناير 24 1

 32 2008 يناير 28 1

 29 2009 يناير 29 1

 21 2009 أبريل 29 2

 24 2009 يوليو 29 3

 27 2009 أكتوبر 29 4

 18 2010 يناير 30 1

 15 2010 أبريل 30 2

 25 2010 يوليو 30 3

 22 2010 أكتوبر 30 4

 21 2011 يناير 31 1

 23 2011 أبريل 31 2

 18 2011 يوليو 31 3

 20 2012 يناير 32 1

 25 2012 أبريل 32 2

 20 2012 يوليو 32 3

 18 2012 أكتوبر 32 4

 20 2013 يناير 33 1

 26 2013 أبريل 33 2

 32 2013 يوليو 33 3

 29 2013 أكتوبر 33 4

 24 2014 يناير 34 1

 18 2014 أبريل 34 2

 17 2014 يوليو 34 3

 14 2014 أكتوبر 34 4

 18 2015 يناير 35 1

 22 2015 أبريل 35 2

 دراسات عربية يف

 املكتبات وعلم

 املعلومات

 أعداد غري متوفرة: 24 2006 يناير 11 1

 2007لسنة  3العدد -

 

 2011لسنة  2،3العدد -

 

 29 2006 مايو 11 2

 31 2006 سبتمرب 11 3

 24 2007 يناير 12 1

 29 2007 مايو 12 2
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 2012توقف التزويد منذ  - 21 2008 يناير 13 1

 23 2008 مايو 13 2 

 22 2008 سبتمرب 13 3

 24 2009 يناير 14 1

 22 2009 مايو 14 2

 39 2009 سبتمرب 14 3

 31 2010 يناير 15 1

 28 2010 مايو 16 2

 33 2010 سبتمرب 15 3

 24 2011 يناير 16 1

 املجلة الدولية

 لعلوم املكتبات

 واملعلومات

 21 2014 يونيو -يناير 1 1

 

 توقف التزويد من -

 2016لسنة  3العدد 

 

2 1 
-يوليو

 ديسمرب
2014 22 

 21 2015 مارس -يناير 2 1

 22 2015 يونيو -أبريل 2 2

3 2 
 -يوليو
 سبتمرب

2015 27 

4 2 
-أكتوبر
 ديسمرب

2015 27 

 22 2016 مارس -يناير 3 1

 28 2016 يونيو -أبريل 3 2

 مطبوعات مكتبة

 امللك فهد الوطنية

- 2 - 2007 27 

 متوفرةجملدات غري 

 املجلد األول -

 

 2010توقف التزويد منذ  -

- 3 - 2008 24 

- 4 - 2008 27 

- 5 - 2009 35 

- 6 - 2009 26 

- 7 - 2009 35 

- 8 - 2009 32 

- 9 - 2010 29 

 قراءة تحليلية لألعداد الصادرة عن الدوريات المطبوعة

 .املكتبات واملعلومات: دورية الجتاهات احلديثة يف أوًل 

تصدر مؤقًتا مرتني يف السنة خالل شهري يناير ويوليو، وتتبع املجلة سياسة التسلسل يف األعداد  -

 التي يتم إصدارها مع ثبات رقم املجلد سنوًيا.

من أعدادها  ىقتناء الغالبية العظما عىل هي الدورية الوحيدة التي حرصت مكتبة كلية اآلداب -

وقد يرجع ذلك إىل  ،39،  38،  37عدا ثالثة أعداد فقط هي  2017 ىوحت 1994املتتالية منذ 

قدرة هذه الدورية عىل التكييف وتطوير ذاهتا من خالل نرشها ملقاالت تتناول موضوعات 

تكنولوجية حديثة هتم كافة املتخصصني باملجال، إضافة إىل حرص أعضاء هيئة التدريس بقسم 
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املكتبات واملعلومات بالكلية عىل رشاء األعداد اجلديدة والقديمة من ميزانية املكتبة سواًء من 

 دراكهم لثقلها العلمي والتخصيص.إل ؛النارش مبارشة أم منمعرض الكتاب 

وهو العام الوحيد  ،عددها الدوري يف يناير بل أصدرته يف شهر يوليو ةمل تصدر املجل 2013عام  -

 2011يناير  25، وقد تكون تداعيات ثورة 20واملجلد  40عدد واحد وهو العدد الذي صدر فيه 

 قتصادية التي كانت متر هبا مرص آن ذاك هي السبب يف ذلك.السياسية واال

بداًل من شهر يوليو، وقد يكون  هصدر يف شهر يوني 4التزمت املجلة بشهور اإلصدار عدا العدد  -

 ه نتيجة تأخر يف إصدار العدد.غري مقصود، أو أن اذلك خطأ مطبعي  

استخدم يوليه أما باقي  2،6،8،16 ففي األعداد ؛وجود تضارب يف كتابة شهري يوليه ويوليو -

 األعداد استخدم يوليو.

ولكنها غري متوفرة بمكتبة كلية اآلداب، أما  ،متوفرة باملكتبة املركزية جلامعة الفيوم 39، 38األعداد  -

 املكتبتني . تافهو غري متوفر يف كل 37العدد 

بالتأمل يف سياسة إصدار املجلة ووفقا للتسلسل املنطقي لشهور اإلصدار تعتقد الباحثة وجود خطأ  -

 مطبعي غري مقصود يف كتابة رقم املجلد يف كل من األعداد التالية:

 10واألصح أنه املجلد  11واملجلد  20العدد  -

 11واألصح أنه املجلد  12واملجلد  21العدد  -

 17واألصح أنه املجلد  16املجلد و 33العدد  -

 17واألصح أنه املجلد  16واملجلد  34العدد  -

 18واألصح أنه املجلد  16واملجلد  35العدد  -

 18واألصح أنه املجلد  16واملجلد  36العدد  -

 .مات العربية: جملة املكتبات واملعلوثانيًا

 مع األول بالعدد املجلة تبدأ عام وكل أكتوبر، – يوليو – أبريل –تصدر فصليًا خالل شهور يناير  -

 .سنوًيا( السنة) املجلد رقم ثبات

 ا لسياسة إصدار املجلة.التزمت املجلة باإلصدار يف الشهور املحددة سلًفا وفقً  -

 .2009 – 2001سياسة التزويد باألعداد املتتالية للدورية كانت غري موفقة خالل سنوات  -

 .2007 – 2006 – 2005انقطع التزويد بأي أعداد من الدورية متاًما يف سنوات  -

 يف التزويد باألعداد املتتالية إىل حد كبري. انتظاًما 2015 – 2009شهدت الفرتة من  -



 ..."QR CODEتسويق الدوريات املطبوعة  باستخدام تقنية "رمز الستجابة الرسيعة  170

 

 ا.عداد سنوي  أربعة أصدور  ىابت حتثوهو  ،للداللة عىل رقم املجلداستخدمت املجلة كلمة السنة  -

اآلن، وقد يرجع السبب  ىوحت 2015منذ العدد الصادر يف يوليو لسنة  ىتوقف التزويد مرة أخر -

 رتفاع أسعار الرشاء.ايف ذلك إىل ضعف امليزانية و 

 .املعلومات: دورية دراسات عربية يف املكتبات وعلم ثالًثا

تصدر بصفة دورية يف ثالثة أعداد سنوية خالل شهور يناير، ومايو، وسبتمرب، وكل عام تبدأ املجلة  -

 بالعدد األول مع ثبات رقم املجلد سنوًيا.

 ا  لسياسة إصدار املجلة.التزمت املجلة باإلصدار يف الشهور املحددة سلًفا وفقً  -

 11حيث بدأت باملجلد  ؛باملكتبة كانت موفقة إىل حد كبري سياسة التزويد باألعداد املتتالية للدورية -

 .2011عام  ىواستمرت هكذا حت 2006والعدد األول يف عام 

، وقد يرجع السبب يف ذلك 2011لسنة  16توقف التزويد بأعداد املجلة منذ العدد الثاين واملجلد  -

 رتفاع أسعار الرشاء.اإىل ضعف امليزانية و 

ر املجلة ووفقا للتسلسل املنطقي لشهور اإلصدار تعتقد الباحثة وجود خطأ بالتأمل يف سياسة إصدا -

الصادر يف شهر مايو، حيث جاء  2010مطبعي غري مقصود يف كتابة رقم املجلد يف العدد الثاين لعام 

صدرا يف شهر سبتمرب  16من املجلد  2،3ن العدد إ؛ حيث 15واألصح أنه املجلد  16رقم املجلد 

 .2011مًعا عام 

 .: املجلة الدولية لعلوم املكتبات واملعلوماترابًعا

 –تصدر عن اجلمعية املرصية للمكتبات واملعلومات، تصدر أربع مرات سنوًيا خالل شهور يناير  -

 مع األول بالعدد املجلة تبدأ عام وكل ديسمرب، – أكتوبر سبتمرب، – يوليو يونيو، – أبريل مارس،

 سنوًيا.د املجل رقم ثبات

 التزمت ثم ، ديسمرب – يوليو ، يونيو –يف شهري يناير   2014أصدرت الدورية عددين فقط عام  -

 يف الشهور املحددة سلًفا يف سياسة النرش . األعداد بإصدار

، وقد يرجع السبب يف 2016توقف التزويد بأعداد الدورية منذ العدد الثالث واملجلد الثالث لسنة  -

 سعار الرشاء.أرتفاع انية و ذلك إىل ضعف امليزا

 .: مطبوعات مكتبة امللك فهد الوطنيةخامًسا

تصدر ضمن )سلسلة بحوث املكتبات واملعلومات (، وتعتمد عىل إصدار ما سبق نرشه من البحوث  -

 والدراسات التي نرشت يف الدوريات العربية امُلحكمة.



 171 سحر عبداملوىل أبوسحيلد. 

 

ويتم فيه عرض مقاالت علمية  ،يكون عنوان للمجلد ادقيقً  اختصصي   اموضوعً  ىكل جملد يصدر يتبن -

 املختلفة للباحثني. ىتتناول هذا املوضوع من عدة زوايا وفًقا للرؤ

كافة املجلدات املوجودة باملكتبة صدرت ضمن السلسة اخلامسة ملطبوعات مكتبة امللك فهد  -

 الوطنية.

 إصدار املجلد.من سياسة النرش املتبعة عدم اإلشارة إىل أعداد أو شهور  -

سعار أرتفاع ا، وقد يرجع السبب يف ذلك إىل ضعف امليزانية و 2011توقف التزويد باملجلدات منذ  -

 الرشاء.

 الننائج الخاصة بالدوريات المطبوعة بالمكتبة

( قامت الباحثة بتقسيم الطالب يف كل فرقة إىل جمموعات ليكونوا اعددً  108نظًرا لكثرة أعدد الدوريات )

 لكل األعداد، ثم قامت بإعطاء كل جمموعة نسخة ورقية واضحة لرموز QR Codeعىل مسح رموز قادرين 

QR Code  وكان نتيجة مسح  29/4/2018 ىحت و  15/2/2018اخلاصة بكل دورية، وذلك يف الفرتة من

 لقراءة حمتوى الرموز كالتايل: QR Code الطالب لرموز

وهذا  ،د بكافة الدوريات بنسب متفاوته من قبل الطالبة قائمة حمتويات مجيع األعداءتم طلب قرا -

 اخلاصة باألعداد. QR codeدليل عىل دقة اإلنشاء والتفاعلية لرموز 

 ، مقسمني كالتايل: اطلبً   2891بلغ عدد الطلبات لقراءة قوائم حمتويات الدوريات املطبوعة 

تليها  ،كانت االجتاهات احلديثة أكثر الدوريات التي تم مسح األكواد اخلاصة هبا من قبل الطالب -

وأخرًيا املجلة  ،تليها مطبوعات مكتبة امللك فهد ،ثم دراسات عربية ،جملة املكتبات واملعلومات

 وهذه النتائج منطقية قياًسا بعدد األعداد لكل دورية. ،الدولية لعلوم املكتبات واملعلومات

 حمتوياته كان كالتايل: أكثر وأقل عدد بالدوريات حصل عىل طلبات لقراءة قائمة -

، وأقل  اطلبً  63االجتاهات احلديثة يف املكتبات واملعلومات كان أكرب عدد هو العدد األول بلغ  -

 .اطلبً  16بلغ كل منها  30،  27،  22األعداد كانت 

 QR code( طلبات عينة الدراسة لقراءة قوائم محتويات الدوريات المطبوعة المصممة بتقنية 4جدول )

 النسبة عدد الطلبات دوريةاسم ال

 %43.8 1265 االجتاهات احلديثة يف املكتبات واملعلومات

 %27.6 797 جملة املكتبات واملعلومات العربية

 %13.9 404 دراسات عربية يف املكتبات وعلم املعلومات

 %8.1 235 مطبوعات مكتبة امللك فهد الوطنية

 %6.6 190 واملعلوماتاملجلة الدولية لعلوم املكتبات 
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 QR code( طلبات عينة الدراسة لقراءة قوائم محتويات الدوريات المطبوعة المصممة بتقنية 9شكل )

، اطلبً  36حيث بلغ  2001-4، ع 2001-1جملة املكتبات واملعلومات العربية كان أكرب عدد هو ع -

 .اطلبً  14بلغ  2014-4وأقل عدد هو ع

، وأقل اطلبً  39بلغ   2009-3دورية دراسات عربية يف املكتبات وعلم املعلومات كان أكرب عدد ع -

 طلًبا. 21بلغ   2008-1عدد هو ع

طلبًا  35بلغ  2009-7، مج2009-5دورية مطبوعات مكتبة امللك فهد الوطنية كان أكربعدد مج -

 طلًبا  . 26بلغ  2008-3، وأقل عدد هو مج

طلًبا، وأقل عدد  28بلغ   2016-2الدولية لعلوم املكتبات واملعلومات كان أكرب عدد هو عاملجلة  -

 طلًبا. 21بلغ  2015-1، ع2014-1هو ع

عىل الرغم من عدم وجود تفاوت عددي كبريبني أعداد دوريتي االجتاهات احلديثة يف املكتبات  -

 لوحظ فقد عدد؛ 33 – 44ىل التوايل  فاألعداد ع ؛واملعلومات وجملة املكتبات واملعلومات العربية

اخلاصة بأعداد الدوريتني فكان عىل التوايل   QR codeوجود تفاوت يف مسح الطالب لرموز 

الدوريات يف  %، وقد يرجع السبب يف ذلك إىل كون دورية االجتاهات احلديثة أوىل%27.6، 43.8

 .وفًقا إلمجايل أعداد كل منها ازليًاالنسخة املطبوعة التي تسلمها الطالب حيث ُرتبت الدوريات تن

عداد دوريتي مطبوعات مكتبة امللك فهد الوطنية واملجلة الدولية لعلوم أعىل الرغم من تساوي  -

اخلاصة بأعداد  QR codeيوجد فارق يف مسح الطالب لرموز  فإنهاملكتبات واملعلومات؛ 

 ع سبب ذلك إىل كون الدورية األوىل%، وقد يرج6.6%، 8.1عىل التوايل  النسبة  تفكان ؛الدوريتني
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تعرض موضوعات تتفق يف املوضوع حتت عنوان املجلد؛ بينام الدورية الثانية تعرض ملوضوعات 

 خمتلفة دون عنوان حمدد للعدد.

تفوق العدد األول لدورية االجتاهات احلديثة يف املكتبات واملعلومات عىل العدد األول يف األربع  -

 36طلًبا، يف مقابل  63حيث بلغ QR code عدد مسح الطالب لرمز من حيث ىدوريات األخر

طلًبا   24طبوعات مكتبة امللك فهد الوطنية، ملطلًبا   27و  طلًبا ملجلة املكتبات واملعلومات العربية،

طلبًا  للمجلة الدولية لعلوم املكتبات  21لدراسات عربية يف املكتبات وعلم املعلومات، 

لك إىل رغبة معظم الطالب يف اكتشاف طريقة مسح الكود وكيفية عرضه واملعلومات، ويرجع ذ

فكان الطالب يبدأ بالعدد األول من االجتاهات احلديثة كنوع من التجربة  ؛لقائمة حمتويات العدد

خاصة وأن دورية االجتاهات احلديثة كانت هي أول الدوريات بالنسخة املطبوعة  ،واالكتشاف

 تبت الدوريات وفق أعداد الدوريات تنازلًيا.عرًضا عىل الطالب حيث رُ 

 33( لثامنية أعداد من دورية جملة املكتبات واملعلومات العربية من أصل 1وضعت الباحثة رقم ) -

وذلك لوجود متاس بينها وبني أعداد دورية دراسات عربية } (1)2008-1ع{عدد ليصبح شكلها 

ربعة أعداد من دورية املجلة الدولية لعلوم ( أل1يف املكتبات وعلم املعلومات، كام وضعت رقم )

وذلك لوجود متاس  }(1) 2014-1ع{د ليصبح شكلها اأعد 8املكتبات واملعلومات من أصل 

بينها وبني أعداد من دورية جملة املكتبات واملعلومات العربية؛ وذلك هبدف متييز األعداد التي يوجد 

 التامس والتشابة الظاهري بني األعداد كالتايل: بينهام متاس يف رقم العدد وسنة النرش، ومواضع

 ( مواضع التماس والتشابة الظاهري بين أعداد الدوريات المطبوعة بالمكتبة5جدول )

 دراسات عربية يف املكتبات

 وعلم املعلومات

 جملة املكتبات واملعلومات

 العربية

 املجلة الدولية لعلوم

 املكتبات واملعلومات 

 - 2008 – 1ع

 - 2009 – 1ع

 - 2009 – 2ع

 - 2009 – 3ع

 - 2010 – 1ع

 - 2010 – 2ع

 - 2010 – 3ع

 - 2011 – 1ع

  2014 – 1ع -

 2014 – 2ع -

  2015 – 1ع -

  2015 – 2ع -
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عىل املجلة الدولية لعلوم املكتبات واملعلومات والتي ُتعد لسان حال مجعية املكتبات واملعلومات  -

من جهودها الدعائية لرتويج ونرش أعدادها؛ فعىل الرغم من تساوي العدد بينها املرصية أن تكثف 

تفوقت عليها يف مسح  ، فإن مكتبة امللك فهدأعداد( 8) وبني  مطبوعات مكتبة امللك فهد الوطنية

للمجلة الدولية لعلوم املكتبات  190حيث كانت ؛اخلاصة بأعدادهاQR code الطالب لرموز

 ملطبوعات مكتبة امللك فهد الوطنية. 235بلواملعلومات يف مقا

 النتائج الخاصة بالطالب

طالًبا وطالبًة من  68بلغ عدد الطالب املشاركني فعلي ا يف طلب مسح أكواد االستجابة الرسيعة  -

% ؛ وقد تبني للباحثة بعد سؤال الطالب خالل 35.97بنسبة  189إمجايل عدد الطالب بالقسم 

نتظام حضور طالب االنتساب بالفرقة ااملشاركة قد ترجع إىل عدم  املحارضات أن أسباب ضعف

وبالتايل عدم مشاركتهم، عدم امتالك بعض الطالب هلاتف  %(22طالًبا وطالبًة بنسبة  41) األوىل

ذكي، أو عدم إمكانية اتصاله باإلنرتنت، أو إىل عدم توفر مساحة كافية عىل ذاكرة اهلاتف الذكي، أو 

ب عىل النتائج التي حيصل عليها أصدقائهم، إرصار بعض الطالب عىل البحث اعتامد بعض الطال

بالطريقة التقليدية عىل رفوف املكتبة، رفض بعض الطالب تعلم إمكانية مسح الرمز نتيجة ضعف 

 مهارة تعاملهم مع تقنيات التكنولوجيا احلديثة بوجه عام.

حيث بلغ عدد الذكور  الفعيل بالقسم، تفوق الذكور عىل اإلناث يف طلب األعداد مقابل عددهم -

من اإلناث من إمجايل  49يف مقابل   ،%63.33طالًبا بالقسم بنسبة  30طالًبا من إمجايل  19املشاركني 

%؛ وقد يرجع هذا إىل رغبة ومحاسة الذكور يف تعلم واكتساب 30.81طالبًة بالقسم بنسبة  159

 .مهارات وتقنيات التكنولوجيا احلديثة بوجه عام

(، حيث بلغ امشاركً  68تفوق اإلناث عىل الذكور يف طلب األعداد مقابل عددهم بعينة الدراسة ) -

%؛ ويرجع هذا إىل 27.94بنسبة قدرها  19بينام الذكور  ،%72.06بنسبة قدرها  49عدد اإلناث 

 زيادة عدد الطالبات بالقسم بوجه عام حيث يغلب عليه الطابع األنثوي )وهذا حال معظم أقسام

 املكتبات واملعلومات بمرص(.

التي سبق إعدادها للدوريات اخلمس، وهذا يشري إىل دقة  QR codeقام الطالب بمسح كل رموز  -

 الرموز وفاعليتها وقبول مسحها وقراءهتا مجيًعا من قبل الطالب.

ويرجع هذا  ؛78عداد الدوريات بلغ ألQR code حد الطالب يف قراءة رموزأكرب عدد وصل له أ -

إىل تقسيم طالب كل فرقة إىل جمموعات، ثم تقسيم الطالب ألعداد الدوريات فيام بينهم وتبادل 

عدد مقسمني عىل مخس دوريات بنسب  108والذي بلغ  ،النتائج نظًرا لكثرة أعداد الدوريات

 متفاوته.
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 توصيات الدراسة

 .اآلداب جامعة الفيوم: توصيات خاصة بقسم المكتبات والمعلومات بكلية الأو

رضورة توجيه أعضاء هيئة التدريس بكافة األقسام العلمية للطالب باستخدام خمتلف مصادر  -

 املعلومات باملكتبة وعدم االكتفاء بالكتب فقط يف إعداد التكليفات واألبحاث العلمية.

ريب وتد QR codeلرموز االستجابة الرسيعة  ورشح أعضاء هيئة التدريس بكل قسمتوجيه  -

 الطالب عملًيا عىل استخدامها.

 يف مرشوعات خترجهم. QR codeتشجيع أعضاء هيئة التدريس للطالب الستخدام رموز  -

 لتوضيح أمهية رموز ىعقد ورش عمل لطالب قسم املكتبات واملعلومات واألقسام األخر -

 تفاعلية.ال اواالستفادة من مميزاهتإنشائها ومسحها وكيفية  QR code االستجابة الرسيعة 

قائمة  أمملقتنيات املكتبة سواء كان ذلك للمستخلص  QR codeتكليف الطالب بإنشاء رموز  -

 عناوين أوعية املعلومات املختلفة. محمتويات أ

لتزام بتخصيص جزء من امليزانية لرشاء توجيه أعضاء هيئة التدريس بكل قسم برضورة اال -

 رشاء.لون عن عملية الئوار أهنم املسبالدوريات باعت

 تطوير شكل اخلدمة باملكتبة من خالل عدة أمور مثل: جامعةتبني قسم املكتبات واملعلومات بكل  -

 والثانية. تقسيم طالب الفرقة الثالثة والرابعة مع قبول املتطوعني الواعيني من الفرقة األوىل -

 .حرص املقتنيات بكل قسم باملكتبة من كتب ودوريات ورسائل علمية و ... الخ -

لتصوير املستخلص أو قائمة املحتويات ألوعية املعلومات بصورة أكثر  scanner جهازتوفري -

 وضوًحا.

 بمهارة عالية. QR codeتدريب فريق من الطالب عىل كيفية إنشاء رموز  -

لوان و إضافة عىل حدة بشكل احرتايف من حيث األ ىاخلاصة بكل مقتن QR codeإنشاء رموز  -

 والتوضيح.بيانات بسيطة للتعريف 

 .Facebookوعىل صفحة املكتبة عىل  ،رفع تلك الرموز عىل موقع املكتبة الرسمي عىل موقع اجلامعة -

 .QR codeاحتفاظ املكتبة بحقوق امللكية الفكرية إلنشاء رموز  -

 جديد للمنظومة. ىحرص املكتبة عىل إضافة كل مقتن -

 .ثانًيا: توصيات موجهة لمكتبة كلية اآلداب

تية وتكنولوجية تساعد املكتبة عىل القيام هبذا التطور مثل توفري شبكة إنرتنت، أجهزة توفري بنية حت -

 سكنر، طابعة ... الخ.إ، وجهاز آيلحاسب 
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بتخصيص ميزانية مستقلة القتناء الدوريات وإعالم األقسام العلمية  ةاملكتبإدارة رضورة قيام  -

 بذلك.

 ملكتبة حتمل البيانات الببليوجرافية أو املستخلص.لكافة أوعية املعلومات با QR codeإنشاء رموز  -

اخلاصة بمقتنيات كل قسم عىل األقسام العلمية ووضعها يف أماكن مميزة QR code توزيع رموز -

 بالقسم هبدف لفت أنظار الطالب للتفاعل معها.

 .Facebookعىل موقع املكتبة اإللكرتوين أو صفحتها عىل  QR codeنتاج من رموز رفع هذا اإل -

ليكونوا قادرين  ؛كيفية مسح الكود لقراءتهلاملكتبة   اختصاصييتوجيه مدير املكتبة للعاملني هبا من  -

 عىل توجيه املستفيدين والطالب لكيفية استخدامه.

 ثالًثا: توصيات موجهة للقائمين على إصدار الدوريات المطبوعة

 قتصار عىل الوسائل التقليدية.عدم االالرتكيز عىل التسويق اإللكرتوين ملقاالت األعداد احلديثة و -

تاحة عناوين مقاالت كل إباسم الدورية و  Face bookإنشاء موقع عىل اإلنرتنت أو صفحة عىل  -

ن املتاح حتى تاريخ االنتهاء من هذه الدراسة إلكرتونًيا؛ حيث إعدد لتيسري التواصل مع املستفيدين 

 غالف بعض األعداد فقط.صورة لويقوم بعرض  ،الدورياتيتمثل يف مواقع لبعض نارشي هذه 

نرتنت كنوع من التسويق و صفحة الدورية عىل اإلأعداد عىل موقع رفع قائمة حمتويات األ -

 اإللكرتوين.

عىل الصفحة أو املوقع اإللكرتوين وإرسالة  هلقائمة حمتويات كل عدد ونرش QR codeإنشاء رموز  -

 فية كنوع من التسويق اإللكرتوين.إىل املكتبات اجلامعية املختل

ملستخلصات املقاالت ورفعها عىل املوقع اإللكرتوين أو الصفحة مما يزيد من  QR codeإنشاء رموز  -

 فرص اقتناء املكتبات اجلامعية لألعداد.

تفعيل خدمة اإلحاطة اجلارية اإللكرتونية ومراسلة املكتبات اجلامعية وأبرز الشخصيات يف  -

 .QR codeحمتويات ومستخلصات األعداد الصادرة حديًثا يف صورة رموز التخصص بقوائم 

●●● 
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Marketing of printed periodicals Using the QR code technology: 

Periodicals of the Department of Libraries and Information, 

Faculty of Arts, Fayoum University as a Model 

Dr. Sahar Abdul –Mawla  Abosehly 

Abstract 

     Based on Ranganathan's established principle in library and information science 
that the library is a sophisticated living organism, this study aims at confirming this 
theory. With the technical revolution we are experiencing, technology has become a lifestyle 
for beneficiaries, especially young people. The study uses QR code in the marketing of 
printed scientific journals of university libraries, through establishing 108 symbols of the 
lists of the contents of the periodicals in the library of the Faculty of Arts, Fayoum 
University. Students of the four years in the Department of Libraries and Information are 
asked to survey and read their content. This study is based on the survey method, as adopted 
in data collection, observation, interviews, and an electronic questionnaire directed to the 
students of the study sample. 

     The results of the study has shown that 51.8% of students in the study sample 
owned Samsung phones, 20.5% owned Huawei phones, and 76% of students had prior 
knowledge of the QR code. They believe that using QR code for the marketing of printed 
periodicals is an innovative idea for marketing and encouraging students to use printed 
periodicals. The latest trends in libraries and information proved that the most recent 
periodicals that were scanned by students are The Arab Libraries and Information 
Magazine, followed by Arab Studies in Libraries and Information, then King Fahad’s 
National Publications and finally The International Journal of Library and Information 
Sciences. These results are logical in terms of the number of periodicals in the library. 

     The study also issues several recommendations, including: the need to hold 
workshops for students to clarify the importance of QR codes and how to create and scan 
and benefit from its interactive features, and directing faculty staff members in all 
departments to use different sources of information in the library and not just books in the 
preparation of their assignments and research.  Furthermore, the library administration 
has to allocate an independent budget for the acquisition of the periodicals and inform the 
departments so that they are responsible for the purchase process, in view of the shortage 
in the number of periodicals in the Faculty of Arts, Fayoum University. 

Keywords: QR code; Marketing of printed periodicals; University libraries; University 
library services; Information and communication technology. 

  


