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تطبيقات اهلواتف الذكية فى املكتبات العربية: دراسة  استخدام
 ة للنتاج الفكرى العربىيحتليل

              
 د. سرفيناز أمحد حافظ  

 املساعد واملعلومات املكتبات علم أستاذ     

    املعلومات وتقنية والوثائق املكتبات قسم    

 القاهرة جامعة – اآلداب كلية    

 :مستخلص
 العديد وسارعت الحديثة، البشرية الحياة من يتجزأ ال اجزء الذكية الهواتف أصبحت 

 احتياجات لمواكبة هاستددامال المعلومات وغيرها من مرافق المكتبات ومنها المؤسسات من
 الدراسة هذه وتهدف. المجال فى والدارسين الباحثين باهتمام الموضوع وحظى مستفيديها،

 مجال فى الذكية الهواتف تطبيقات استددام حول العربى الفكرى النتاج وتحليل رصد إلى
 الباحثة استددمت وقد. الضعف ونقاط القوة نقاط على التعرف بغرض والمعلومات المكتبات

. إلكترونى أو ورقى شكل فى المتاحة الموضوع أدبيات على اعتمادا المحتوى تحليل منهج
 والنتاج الفكرى األجنبى العربى الفكرى النتاج توجهات بين مقارنة عقد إلى عمدت كما

 النتائج من مجموعة إلى الدراسة وتوصلت. الموضوعية االتجاهات توافق مدى على للتعرف
 مجال فى الذكية الهواتف استددام موضوع تناولت عربية علمية دراسة أول أن منها،

 والتى الموضوع فى المتاحة الدراسات حجم وأن ،2007 عام إلى ترجع والمعلومات المكتبات
 محتويات تحليل من تمكنت دراسة،( 55) بلغ بالمعالجة وتناولتها الباحثة إليها توصلت

، كما توصلت الدراسة إلى أنه تُُنووَلت التى الموضوعات محدودية وتبين ،دراسة منها( 46)
تجاهات المستفيدين إال أنها تركزت على طالب الجامعات ارغم كثرة الدراسات التى تناولت 

فهارس  تتناول التى العربية بالدراسات االهتمام بضرورة الدراسة والمكتبات الجامعية. وأوصت
 االستجابة رةشف وكذلك العربى، المحتوى ، وبثMOPACالمحمولة  االتصال المباشر

 للمكتبات، والمادية االفتراضية البيئة بين الفجوة سد على ستعمل شك وال فهي ،QRالسريعة
 عامة بصفة النقالة التكنولوجيا إددال مقرر أو وحدة من مقرر عن بضرورة أوصت كما

 .العربية دراسات المعلومات أقسام برامج ضمن داصة بصفة الذكية الهواتف وتطبيقات
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 الكلمات المفتاحية: 
 Smartphone/ تطبيقات الهواتف الذكية  Smartphonesالهواتف الذكية  

Applications  المكتبات المحمولة /Mobile Libraries ددمات المعلومات المحمولة /
Mobile information Services المحمولة / فهارس االتصال المباشر MOPAC  شفرة /

 Mobile devices/ األجهزة المحمولة  QRاالستجابة السريعة 

 تمهيد: 
الهاتف الذكى هو هاتف محمول أو نقال يتضمن وظائف متقدمة تتعدى إجراء 

رسال الرسائل النصية إلى تقديم ددمات عديدة ومتنوعة أنه ؛ ذلك المكالمات الهاتفية وا 
مجرد ذلك ن الهواتف المحمولة لم تعد إ. ويمكن القول يتضمن قدرة حوسبة أكثر تقدما

نما هو المحتوى المحمول، فهذا الجهاز الصغير  الجهاز الصغير المحمول فى قبضة اليد، وا 
 .للويب، ويتحقق ذلك بمجرد لمسة واحدة االجتماعيةمددل إلى المحتوى والمحتويات  هو

؛ فأصبح يتألف من قصيرةفى فترة زمنية  تطورت تقنية الهاتف الذكى تطورا كبيرا وقد
وظائف مثل مشغالت الوسائط المحمولة، والكاميرات الرقمية المدمجة، ونظم تحديد عدة 

 IOS , Android, Blackberry مثل OS، وتعمل الهواتف الذكية بنظم تشغيل GPSالمواقع 
ن وحققت بالتبعية يمن الدواص والوظائف التى جذبت المستفيدجيدة مما يتيح مجموعة 

ال يتجزأ من  ان الهاتف الذكى أصبح وال شك جزءا إغير مسبوق، بل يمكن القول  قباالا إ
 ومية لغالبية البشر الذين يحملونه طوال الوقت. يالحياة ال

نتفاع بهذه القدرات والتطبيقات المتاحة وكان هذا دافعا للعديد من المؤسسات لال
، وقد ومؤسساته ات والمعلوماتمجال المكتب ف الذكية، ومن ثم بدأ يقتحم أيضاعبر الهوات

الذكى فى ددماتها الهاتف  استدداموغيرها من مؤسسات المعلومات إلى دفع هذا المكتبات 
حاطة الجارية بالمعلومات، وبث المحتوى، وتصفح نشطتها مثل الددمة المرجعية، واإلوأ

  لخ.إ...الفهارس وقواعد البيانات.
 المكتبات مجال فى المحمولة الهواتف تطبيقات موضوع أن بالذكر وجدير
 فى المهنية والجمعيات المنظمات من العديد قبل من اواسع ااهتمام القى قد والمعلومات
 أعداد بعض ودصصت والندوات المؤتمرات من العديد له أفردت ثم ومن التدصص،
 الراهن؛ الوقت فى السائدة القضايا أبرز ضمن يأتى الذى الموضوع ذلك لنقاش الدوريات
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 -نظم معهد علوم المكتبات والتوثيق بجامعة عبد الحميد مهرى  العربى العالم صعيد فعلى
بالجزائر بالتعاون مع مدبر البحث والدراسات حول التوثيق العلمى والتكنولوجى  -2قسنطينة 

 عام أكتوبر 27-26يومى  "تطبيقات الهواتف الذكية فى الجامعات " ملتقى وطنى حول
2016. 

 بعنوان عمل ورشة واألرشيف والمعلومات للمكتبات المصرية الجمعية نظمتو 
 االتحاد نظم كما. 2017 عام أغسطس فى" المكتبات مجال فى الذكية الهواتف تطبيقات"

 دالل من المعلومات ددمات تقديم" عنوان تحت عمل ورشة والمعلومات للمكتبات العربى
 .2015 عام أكتوبر فى" الذكية الهواتف تطبيقات

أكثر من  أو عدد تدصيص على المتدصصة العلمية الدوريات بعض حرصت أيضا
 على ويذكر داص، بشكل المكتبات فى الذكية الهواتف تطبيقات موضوع لتناول منهاعدد 
من المجلد رقم  2-1التى دصصت العدد  The Reference Librarian دورية المثال سبيل
، والمتاح من المكتبات فى المحمول الهاتف تطبيقات لمعالجة بالكامل( 2011/ 2010) 52

https://www.tandfonline.com/toc/wref20/52/1-التالى: دالل الرابط 

2?nav=tocList 
بدأت من ثم و  ،هذه األداة المهمة استدداملى اهتمام الباحثين والدارسين بع وهذا يدل

ووصف وتحليل ما يجرى من  ستددامتتابع الدراسات والبحوث التى تتناول التدطيط لال
وهو ما يستدعى تجاهات المستفيدين نحوها وغير ذلك. او  يقدم من ددمات، ات ومااستددام

 تقدمه هذه األداة، ومواطن القوة ونقاط الضعف.  التعرف على طبيعة ما
 ل الدراسة: تساؤ

ات تطبيقات الهواتف الذكية فى المكتبات العربية من وجهة نظر الباحثين استددامما أبرز  
 العرب؟ 

  هدف الدراسة:
تطبيقات  استددامالعربى فى تهدف الدراسة إلى تحليل ما قدمه النتاج الفكرى  

 ونقاطالقوة  نقاطالهواتف الذكية فى مجال المكتبات والمعلومات بغرض التعرف على 
 الضعف، وتقديم بعض المقترحات التى تساعد على التطوير داصة وأن المجال جديد وما

 يزال فى بداياته. 

https://www.tandfonline.com/toc/wref20/52/1-2?nav=tocList
https://www.tandfonline.com/toc/wref20/52/1-2?nav=tocList
https://www.tandfonline.com/toc/wref20/52/1-2?nav=tocList
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 : أهمية الدراسة
والتطبيقات للهواتف الذكية فى مجال  ستددامحداثة اال إلىترجع أهمية الدراسة 

، وهى فى تطور سريع عليها أكثر من عشر سنوات تقريبا المكتبات والمعلومات؛ إذ لم يمض
بغرض  ين. ويتطلب األمر وقفة فى البداياتالفت للنظر، ويمس احتياجات حقيقية للمستددم

 دعم اإليجابيات واكتشاف النواقص ومعالجة السلبيات. 
وتعتقد الباحثة أن هذه الدراسة هى الدراسة العربية األولى التى تسعى إلى رصد  

  تحليل النتاج الفكرى العربى عن تطبيقات الهواتف الذكية.و 
  حدود الدراسة:

إلى النوعيات  فى بعض األحيان ُتطرقرغم التركيز على الهواتف الذكية، إال أنه 
األولى من الهواتف المتمثلة فيما يطلق عليه الهواتف المحمولة أو الهواتف النقالة، والتى لم 

 تكن تشتمل على بعض التطبيقات الحديثة.
ليله فى الفترة النتاج الفكرى العربى بمدتلف فئاته فى هذا الموضوع وتح ُحِصروقد 

، 2005ل مادة صدرت كانت فى عام باعتبار أن أو  2018 عام حتى أوادر 2005من 
الدراسات  تعدَ ب  تُ س  على الدراسات العلمية واُ  وُركِّزَ ، 2018عام  على مشارف نهاياتوأننا 

 . أيضاذات الطابع اإلعالمى  وأذات الطابع التقنى البحت، 
  منهج الدراسة:

تعتمد الدراسة على منهج تحليل المحتوى، باعتباره أنسب المناهج لفحص 
على أدبيات  واتف الذكية، وقد تم ذلك اعتماداتطبيقات اله استدداممضمون الكتابات عن 

 الموضوع المتاحة فى شكل ورقى أو إلكترونى. 
 الدراسات السابقة:

 سيما باللغات األجنبية، ر الفكرى غزي بنتاجيحظى موضوع الهواتف الذكية وتطبيقاتها 
ع، و المضمون، إذ تدتلف زوايا المعالجة الموضوعية للموضو نتاج من حيث الشكل ويتباين ال

وكانت دراسات تحليل المحتوى واستعراض النتاج الفكرى من ضمن زوايا المعالجة 
 المطروحة، واعتمدت الدراسة فى البحث على عدد من قواعد البيانات:

  EBSCO/ Elsevier/ Emerald / ProQuest المنظومة/ دار
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 كانت أبرز الدراسات:  ،وعلى صعيد النتاج الفكرى األجنبى
مراجعة علمية لمنشورات أبحاث جمعية حيث قدمت  Harris (2017)(1) دراسة

 ان الجمعية تصدر تقريرا إحيث  2016-2010دالل الفترة من  ACRLالمكتبات البحثية 
ية المراجعة العلم هكل عامين تستعرض فيه القضايا واالتجاهات الملحة، وكان الهدف من هذ

التعرف على االتجاهات والقضايا السائدة فى أدبيات المكتبات األكاديمية  ،الفكرى للنتاج
Academic librarianship  تبات مكوجه لعدد من الاستبانة تعداد إواالسترشاد بها فى

جامايكا، وتوصلت الدراسة إلى أن موضوع الهاتف المحمول وتطبيقاته فى الجامعية فى 
ضافة لموضوعات أدرى تأتى على قائمة المكتبات األكاديمية يأتى كأحد أهم القضايا باإل

 القياسات البديلة. و الحفظ الرقمى، و التوظيف، و االهتمامات مثل: الميزانيات، 
نتاج الفكرى المتدصص لإل ااستعراض Vassilakaki (2014) (2)قدمت دراسة كما 

الصادر باللغة و  2014-2004فى تناول ددمات المعلومات النقالة فى الفترة من 
-LISA, LISTA, eالدراسة على مسح عدد من قواعد البيانات  اإلنجليزية، وقد اعتمدت

prints in Library and Information Science, Scopus, Google Scholar science 

direct, Digital Library of Information Science and Technology (DLIST)  حتى
موضوعات مدتلفة هى:  ةورقة بحثية، وظهرت سبع 76، وقام المؤلف بفحص 2014يوليو 

استكشاف تصورات المستفيدين و ، الجاريةحاطة باالتجاهات اإلو  ديم المكتبات المحمولة،تق
تقييم وعرض و ، ةالمحمولالمكتبية ددمات التقديم و ، ةالمحمول المكتبية ددماتللبالنسبة 
تقييم الددمات و ، دراسات الحالةتقارير عن و فى المكتبات،  المحمولةالتكنولوجيا  استددام
. وتوصلت الدراسة إلى أن الدراسات دالل هذه الفترة الزمنية تشير كلها المحمولةالمكتبية 

  .األجهزة المحمولة من قبل جمهور المستفيدين على نطاق واسع استددام انتشارإلى قبول و 

 للنتاجكان الهدف منها تقديم استعراض  Lilia Murray (2010) (3)دراسة  أيضا
المعلومات والمكتبات  يىتصاصداة بهدف إعالم بتكنولوجيا الهواتف المحمولالفكرى الداص 

، اإلنترنتمكتبات على شبكة اإللكترونية لل مواقعالبالمبادرات النقالة السبع الممثلة فيما يلى: 
الفهارس المباشرة المحمولة و ، SMS رسائل القصيرةلالمقدمة عبر االددمات المرجعية 

Mobile OPACs  ،لكترونية الكتب اإلو المحمولة،  مجموعاتالو وأنظمة المكتبات المتكاملة
. وجاءت ةالمحمول الصوتية والمرئيةالجوالت و ، المحمولة واإلرشاداتالمحمولة، والقراءة 

للمستفيدين واألكثر مناقشة فى نتيجة الدراسة بأن هذه المبادرات السبع هى األهم بالنسبة 



 بيقات اهلواتف الذكية فى املكتبات العربية: دراسة حتليلية للنتاج الفكرى العربىاستخدام تط 

-120- 

األجهزة المحمولة من قبل المستفيدين من المكتبات  استددامنتاج الفكرى المتدصص، وأن اإل
من  أيضاهم لكن قد يمكنو  ال يسمح فقط بمجرد الوصول إلى ثروة من المعلومات والددمات،

نشاء وتمرير المعلومات دون االرتباط بشاشات الكمبيوتر ال سيما مع استمرار  التعامل وا 
تطوير األجهزة المحمولة والذى يسمح بإمكانات غير مسبوقة للوصول للمعلومات 

ن سيواجهون بتوقعات مستمرة لتطوير ددماتهم رها. وتنبأت الدراسة بأن المكتبييومصاد
لوجه مع جمهور  االلتقاء والتعامل المباشر وجها إلفادة من مصادر المعلومات دونوا

 المستفيدين. 
والتى أشارت  (4) (2016) ا القرنىيالعربى جاءت دراسة دان الفكرى النتاج صعيد وعلى

 لهاتف النقال فى تقديم الددمات منا استددامأن  إلى بعد مراجعتها ألدبيات الموضوع
دراسة، منها ست دراسات عربية،  32، حيث بلغ عدد الدراسات االموضوعات الحديثة جد  

. وقد أشارت الدراسة إلى أن أوائل الدراسات العربية تناولت تقنية الهواتف دراسة أجنبية 26و
وأصبحت تركز على  2015-2014بشكل عام، ثم تطورت الدراسات بعد ذلك فى عام 

المستفيدين فى الحصول على المعلومات عبر الهاتف النقال  كوتغير سلو الوعى المعلوماتى 
فى المكتبات الجامعية واالستفادة من تطبيقات هذه التقنية ودصائصها. كما تطرقت الباحثة 
إلى اتجاهات اإلنتاج الفكرى األجنبى واالدتالفات فى التوجهات بينه وبين اإلنتاج الفكرى 

  العربى.
 

لتعرف على توجهات النتاج الفكرى األجنبى فى ا سات السابقة الباحثةوقد أفادت الدرا
توجهات ة جديدة فيما يتعلق بفى الموضوع، كما أنها أوضحت أن هذه الدراسة تعتبر إضاف

الهواتف الذكية فى المكتبات  تطبيقات استددام لنتاج الفكرى العربى فى موضوعا
 والمعلومات. 

  اإلطار النظرى:
، وفى مدتلف لمجتمعاتا غير مسبوق فى مدتلف اانتشار انتشرت الهواتف المحمولة 

وذلك وفقا  نية أدرى،لم تحققه أى تق نتشارويذكر أن هذا اال ،واألعمار االجتماعيةالطبقات 
إلى أن حجم  Statista؛ فيشير موقع جة ألجهزة المحمولشركات المنتالحصاءات وتقارير لإل

 إلى 2007 عام الذكية المستددمة فى مدتلف أنحاء العالم فى الفترة منمبيعات الهواتف 
فى مدتلف أنحاء العالم، وقد  ِبيَعتبليون جهاز هاتف ذكى  1.54قد بلغ نحو  2017 عام
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مليون هاتف ذكى فى جميع أنحاء العالم فى عام  31.3شحنت شركة سامسونج أكثر من 
 مليار 2.7 العالم إلى في الذكية الهواتف مستددمي عدد يصل أن المتوقع ومن ،2017
فقد بلغ عدد مستددمى الهواتف الذكية فى  ووفقا لنفس الموقع ،2019 عام بحلول مستددم
مليون مستددم بحلول  28مليون مستددم، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى  23.6مصر 

 . (5)2019م اع

بظهور الهواتف الذكية والتى تتيح مجموعة متميزة  نتشاروقد تزايد هذا اإلقبال واال 
لددمة ت ااإلمكان فى استغالل هذهالعديد من المؤسسات من التطبيقات واإلمكانات مما دفع 

وجدت ؛ حيث من هذه المؤسساتوكانت المكتبات ، مستفيديها وضمان تحقيق جودة األداء
أسرع وأقوى مع جمهور تحقيق تواصل وللتعزيز جودة ددماتها  جيدةفى ذلك فرصة 

ن الذين يمكنهم الولوج من دالل أجهزتهم وهواتفهم الذكية أو أجهزة الكمبيوتر المستفيدي
 . الوصول لمواقعها والتحقق واإلفادة من ددماتها اإلنترنتة بشبكة المتصل اللوحية

تجدر اإلشارة إلى األنواع المدتلفة من مجموعة األجهزة المحمولة وفى هذا الصدد 
المتاحة فى األسواق اآلن والوقوف على المالمح الفارقة بينها، فهناك الهاتف المحمول 

Mobile phone /Cell phone  وأفردت له العديد من المصطلحات فى العربية مثل
النقال حيث يتصل الجهاز بشبكة االتصاالت الالسلكية من دالل و الدلوى، و المحمول، 

عبر األقمار الصناعية، وتتيح هذه الهواتف المحمولة اتصاالت  اإلرسالموجات الراديو أو 
، كما MMS، وددمات رسائل الوسائط المتعددة SMSصوتية، وددمات الرسائل القصيرة 

مكانات أو ال اإلنترنتمثل تصفح  اإلنترنتتتيح ددمات  ويب، وددمات البريد اإللكترونى، وا 
 Personal digital Assistant (PDAs)المساعد الرقمى  أيضاوهناك المراسالت الفورية. 

 وهى أجهزة صغيرة محمولة وتتوافر بإصدار قلم الشاشة أو لوحة مفاتيح كنمط تقليدى، توفر
 أو الشدصي ستدداماال ألغراض هااستددامو  واسترجاعها المعلومات تدزين إمكانات
 اليد متناول في العناوين دفتر ومعلومات والتقاويم الزمنية الجداول على للحفاظو  التجاري،

الهواتف و . األلفية الثانية وأوائل من القرن العشرين اتيالتسعين وقد القت شعبية في .غالبا
من المساعد الرقمى التقليدى والهاتف المحمول، مع هى مزيج  Smart phoneالذكية 

التركيز األكبر على جزئية الهاتف المحمول؛ حيث تدمج األجهزة المحمولة الذكية قدرات 
الهاتف المحمول مع الميزات األكثر شيوعاا لجهاز الكمبيوتر المحمول أو المساعد الرقمى، 

 شركة أريكسون تأنتجندما ع 1997عام  د ظهر مصطلح الهاتف الذكى ألول مرةوق
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وجاء هذا المصطلح ليشير إلى فئة جديدة من الهواتف المحمولة  Penelope GS88جهازها 
دارة و الحوسبة، و تقدم ددمات متكاملة من االتصاالت الصوتية،  الرسائل النصية، وا 

 وقد عرفت الهواتف الذكية بأنها تلك الهواتف المزودة بتقنيات ،(6)المعلومات الشدصية
ووظائف متطورة مشابهة لتلك المقدمة من أجهزة الكمبيوتر مما يجعل الحياة أكثر إثارة، 

، تحل قيود الموقععن القدرة على حل المشكالت، كما أنها  ، فضالأسهل التواصل لويجع
نترنت، ومن ثم تيسير بث وتبادل المعلومات، وعمليات البحث السريع وتيسر الوصول لإل

 عن تيسير القراءة. فضالمعلومات، عن ال
ما أنها تشترك ، كالمحمولةمقارنة بالهواتف  واتف الذكية بقدرات أكثر تقدماوتتمتع اله
فى كونها تشتمل على شاشات تعمل باللمس ولوحة مفاتيح كاملة، ويزيد  مع أجهزة الكمبيوتر

الهاتف الذكى نظام  مف المحمولة التقليدية، كما يستددم الشاشة نوعا ما مقارنة بالهواتحج
وهو مجموعة التطبيقات التى يمكن تحميلها سواء  ،يسمح بتشغيل طرف ثالث OSتشغيل 

 . (7)مجانية أو مدفوعة األجر
والبحث عن المعلومات  اإلنترنتاألجهزة المحمولة والوصول إلى  استدداموينمو 

ندفاض ا، وفى ضوء المحمولةإلى حد كبير، فى ظل التطورات التكنولوجية لهذه األجهزة 
عبر  اإلنترنتولم يغير الوصول إلى  والسرعة الفائقة فى نقل البيانات.كلفة االتصاالت 

نما أثر  فى  أيضااألجهزة المحمولة طريقة تواصل البشر فيما بين بعضهم البعض فقط، وا 
هم لها تلبية استددامسترجاعهم و طريقة بحث المستددمين عن المعلومات وطرق ا

 هم اليومية. حتياجاتال
ارتفاع معدالت الوصول  االمكتبات ذلك بوضوح عندما الحظو  تصاصيوداأدرك وقد 

، والولوج للبحث فى فهارس المكتبات، المحمولةمن دالل األجهزة  البيانات والملفات وتحميل
الددمات  ادتصاصيىوالتحقق من ساعات دوام أو عمل المكتبة وسبل التواصل مع 

المعلومات إلى مدى أهمية توفير  دتصاصيىالهمة مالمكتبية، كل هذا أعطى مؤشرات 
مواقع للمكتبات على الويب كى تسمح بسهولة البحث والوصول إليها عبر األجهزة 

 . (8)المحمولة
مصطلح المكتبة المتنقلة ولكن برؤية حديثة؛ ذلك  استددامإعادة وقد أدى ذلك إلى 

لإلشارة إلى  ماأن مفهوم المكتبة المتنقلة أو المحمولة ليس بالجديد حيث كان يطلق قدي
كى تستددم كمكتبة متحركة تجوب المناطق النائية التى تفتقد  المركبات المصممة دصيصا
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المكتبات العامة إلمداد ب ارتبطت بصفة داصة، وقد ود مبانى مكتبات ألى سبب ماوج
عن أماكن ومواقيت  هناك إعالنسكان تلك المناطق بالددمات المكتبية العامة، وكان 

 ترددها فى تلك المناطق. 
نفس المصطلح  استددامسرعان ما أعيد  ،ومع ظهور تكنولوجيا الهاتف المحمول

 2010ذكر أنه فى عام يُ و ت المقدمة على األجهزة المحمولة، لإلشارة إلى ددمات المعلوما
عن االتجاهات الحالية فى تطوير تكنولوجيا المحمول واعتماده من قبل المكتبات  ُقدم تقرير  

على أنها المكتبة  اإلنترنتكما عرفت المكتبة المحمولة فى عصر  .(9)فى جميع أنحاء العالم
عبر  اإلنترنتاألجهزة المحمولة و  استددامالتى توفر ددماتها فى أى وقت وفى أى مكان ب

  .(10)المحمولالهاتف 
المكتبة ليس  إلى مصادر وددمات Mobile Accessويذكر أن الوصول المحمول 

كان أول مشروع صمم لتحقيق ذلك الغرض وتحقيق الوصول المحمول  ؛ إذمفهوما حديثا
لشركاء عن طريق أجهزة الكمبيوتر المركزية  لك، وكان ذ1993للمستفيدين كان فى عام 

لما يشير له  ووفقا". Library Without A Roofون أسقف د"مكتبة ب Gopherمشروع 
هم من أوائل من اهتموا بذلك على كان أمناء المكتبات الطبية  ،النتاج الفكرى المتدصص

بدأ فالمحتمل للتكنولوجيات المتنقلة فى علم المكتبات،  رنطاق واسع للتعرف على التأثي
ن المكتبات الطبية، كما أن المهنيي من قبل المكتبات وادتصاصيى المحمولاعتماد مبادرات 
فلسفة ومفهوم  استددامتطبيق و ل مجموعات المستفيدين من ائب هم من أو فى مجال الط

نتقال هذا التوجه إلى المكتبات العامة اوبدأ  .(11)دالل حياتهم اليومية المعلومات المتنقلة
فى  بطيئا االنتقالهذا  سيما األكاديمية، وكان ال المكتباتاألدرى من وغيرها من األنواع 

والحقيقة رغم المميزات . للهواتف المحمولة ستددامقتناء واالارتفاع معدالت االالبداية رغم 
تطبيقات الهواتف المحمولة فى مجال المكتبات وددمات  استددامالعديدة التى يحققها 

وفى الوقت  ،من الوصول السريع والمريح للمعلوماتوما تكفله التقنيات الحديثة  المعلومات
عتراف بوجود مجموعة من يجب اال إال أنه، المناسب للمستفيد ومن المكان المريح بالنسبة له

 العقبات التى قد تدتلف من مجتمع إلى آدر، وقد أجملتها الباحثة فى النقاط التالية: 
 تحميلو  بالشبكة، االتصالو  المناسب، الجهاز) المستددم يتحملها التى التكاليف 

  (مجانى غير كان لو التطبيق

 حتاج لعدد من مزودى ددمات الهاتف المحمولي. 
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  جودة الشاشاتمدى. 

 فى الوصول االتى قد تكون فى بعض األحوال عائق الشبكة ازدحام.  

  من مكان آلدر اإلنترنتتباين سرعة. 

  قدرات األجهزةتباين.  

  الددمات المكتبية من الهاتف المحمول أحيانا ما يكون عامل إعاقة فى استكمال
 .والمستفيد( تصاصىدالطرفين )اال

  ن البعض يرفض ددوله إزعاج دادل المكتبة حتى إالهاتف قد يعتبره البعض أداة
 .أو وضعه على الصامت

  الهاتف يدترق الدصوصية حيث الكاميرا التى يرى البعض تحفظات على
ها سواء للحفاظ على ملكية مصادر المعلومات، أو فى بعض المجتمعات استددام
  .المتحفظة

حيث  ؛والتصدى لهاهذه المشكالت ينبغى مجابهة دراسات أنه ة وقد أكدت عد
ضرورة توفير البنى التحتية الالسلكية القوية، فضال عن ضرورة شراء برمجيات حديثة 
وضرورة التدريب عليها، وتدريب المستددمين لضمان تحقيق اإلفادة من الددمات المحمولة 

 . (12)حال تقديمها
 أن التحرك بطيء، إال قتناء الهواتف المحمولةاو  استددام انتشاررغم  والواقع أنه

نحو االستفادة من قدرات هذه األجهزة المحمولة فى مجال المكتبات والمعلومات على جدا 
فى  بشكل أكثر إيجابية بدأ بالفعلتأن و  وعلى المكتبات أن تتدذ القرار، الصعيد العربى

؛ ذلك أن مجتمع المستفيدين المرتقب له لضمان البقاءلهواتف الذكية اللجوء لتطبيقات ا
توافق مع الددمات المحمولة، فهذا الجيل الذى يعرف بجيل ها اليغلب عليدصائص 
 رئيسة يجب مراعاتها: متطلباتله  Information Now Generation(ING)المعلومات 

 .ستددامسهلة للموظفين، وسهلة االو  ،يجب أن تكون الددمة سهلة التنفيذ .1

 بالفعل. ستدداماال شائعةPlatform يجب أن تكون الددمة من دالل منصة .2

  .يجب أن تكون الددمة مناسبة ومواكبة لالحتياجات الحالية لهذا الجيل .3
تشمل  نوقد أشارت دراسات عديدة إلى أن ددمات المحمول للمكتبة من الممكن أ 

معلومات عن مجموعات المكتبة وددماتها، و ، دوريةالبحث عن و بحث فى فهرس المكتبة، ال
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وأنه من الممكن تكييف موقع المكتبة على هذا الجهاز، وهذا يحقق إمكانية تقديم ددمات 
 . أيضاالمعلومات فى الوقت المناسب بسهولة ومرونة 

نعرضها على مولة فى المكتبات، حتطبيقات الهواتف الم وهناك سبعة أوجه لمعالجة
 :الوجه التالى

 

 
 

 (1الشكل رقم )
 وماتلاتجاهات معالجة موضوع تطبيقات الهواتف الذكية فى المكتبات ومرافق المع

 مبادرات خدمات المكتبات المحمولة: 

فى  اتإمكانية تطبيق تلك المبادر بهدف حيث تسليط الضوء على قصص النجاح 
من جهة أدرى قد يكون استعراض المبادرة فى قالب نقاشى؛ حيث مناقشة و مكتبات أدرى. 

مصادر وددمات  فىأجهزة المحمول وتطبيقاتها  دمجالتحديات وحلول التنفيذ، وأنماط 
من أهم  والذى يعد Ellyssa Kroski’s (2008)المعلومات. ويأتى فى هذا السياق تقرير 

قد دصص حول دمج تطبيقات المحمول فى الددمات المكتبية، و  المنشورات وأكثرها شموال
المكتبات؛ حيث تناول مبادرات المكتبة المحمولة،  تصاصيىدالفصل الرابع من تقريره ال

الهاتف 
 الذكى

 مبادرات

 التطبيقات

السلوك 
 البحثى

 تعليم وتعلم
خدمات 
 معلومات

 أخصائيون

 طالب
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وأسس وتعليمات ددمة  OPACsوناقش أنواع الددمات المكتبية المحمولة بما فى ذلك 
 . (13)الهواتف المحمولةالمراجع فى بيئة 

المكتبات المحمولة قد جاءت على عدد من المراحل؛ فقد  مبادراتن إل ويمكن القو 
 : (14)مراحل ثالثالهاتف المحمول وتطبيقاته على  استددامأدرك المكتبيون أهمية 

دأت فى إعطاء المرحلة األولى: مرت بها العديد من المكتبات العامة واألكاديمية وب
شعارات عبر البريد اإللكترونى، إدتيار كيفية اإلشعارات، ما بين مستددميها الفرصة ال

 .SMSوددمات الرسائل القصيرة
: بدأت لدى عدد من المكتبات الجامعية؛ حيث تنفيذ الددمات المرجعية المرحلة الثانية

قرارها مفيدة لشكل أداء الددمة من دالل ددمة الرسائل القصيرة، وكانت ؛ حيث تلقى عدد وا 
 ثم توسعت الددمة، أيضاردود سريعة وقصيرة  رسالا  سارات واألسئلة المرجعية، و االستفمن 

آليات وكانت  .(24/7) لتصبح إيصال المعلومات الداصة بالمكتبة على امتداد اليوم بأكمله
 وُيَرد  رسال سؤال على رقم هاتف محمول للمكتبة، لنظام بسيطة حيث يقوم المستفيد بإهذا ا
َسلتلقائياا  ن بالمكتبة لديهم القدرة على وان بريد إلكترونى محدد. والعاملو الرسالة إلى عن وُتر 

 رسال رسالة مباشرة إلى رقم هاتف المستفيد. إلكترونى أو من دالل البريد اإل االستجابة إما
 فهرس اتصال مباشرواجهة ا العديد من المكتبات؛ حيث توفير مارسته المرحلة الثالثة:

يمكن عرضها على الشاشة الصغيرة للهاتف الذكى وغيره من األجهزة  OPAC محمول
 المحمولة.

وبدأت بعض المكتبات تذهب لما هو أبعد من هذا حيث توفير نطاق أكبر من مجرد  
فهرس المكتبة، مثل معرفة مكان وجود الوعاء، أو إمكانية حجزه، كما هو الحال فى المكتبة 

المتاح على  Pocket Pocketحت بذلك من دالل تطبيق الوطنية بسنغافورة والتى سم
iPhone،  كما سمحت العديد من قواعد البيانات مثلScience Direct, EBESCO host 

. ويذكر أن أغلب المبادرات قد ارتبطت بالمكتبات iPhone تددمىتقديم تطبيق مجانى لمسب
ليس للمكتبة فقط، ولكن  األكاديمية والعامة، وربما يرجع ذلك لكثرة عدد المستددمين

األمر فى  يتمثل المستددمين للهواتف المحمولة، وربما الذكية على وجه داص. وربما
 م وطبيعة المستفيد العام.ى بعض الددمات البسيطة التى تتواءالمكتبات العامة ف
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 المكتبات:  فى المحمولة الهواتف تطبيقات .1

من  برنامج مصمم ألداء أو إجراء مجموعة من الوظائف هو Applicationالتطبيق
 التشغيل بنظام تعمل التي الهواتف المحمولة أجهزة على التطبيق وُيَشغَّلدالل الهاتف الذكى، 

iOS أو Android ،طالقها لجهاز إكة آبل التطبيقات مع ر وقد بدأت شIphone  فى عام
وتبعها . مقابلها والدفع التطبيقات على العثور المستددمين بهدف التيسير على، 2007

Google تشغيل نظامأطلق  حيث Android  تطبيقات ما بين والذى أطلق منه مجموعة
 . أيضاالمجانية والمدفوعة 

تمثل تطبيقات األلعاب أعلى معدالت التحميل من  2018 عام ووفقاا إلحصاءات
ثم التعليم بنسبة  ،%9.77األعمال بنسبة تطبيقات وتليها  24.86دالل متجر آبل بنسبة 

%، فى المقابل تأتى تطبيقات التعليم فى الرتبة األولى فى متجر جوجل بنسبة 8.5
8.29%(15)، (16) . 

من  .App ابيقا طأم تتيح ت Website االمكتبة أن تنشئ موقعا  على هل والسؤال هو
ة أن لفرق؟ الحقيقا دالل أى من المنصات الشهيرة لبرامج التشغيل، أم تكتفى بأحدهما، وما

مثبت مسبقاا  فكل من لديه متصفحالويب من الوصول إليه،  الموقع مسموح لكل مستددمى
ولذا سعت جل المكتبات منذ فترة يمكنه الوصول للموقع.  اإلنترنت، واتصال بعلى الجهاز

الشكل، و بغض النظر عن معدالت التحديث،  - لكترونى لها على الويبإإلى إنشاء موقع 
 مع الهواتف الذكية االموقع متوافقا  ولكن تظل المشكلة عما إذا كان - التفاعليةو اإلمكانات، و 

بأن ينقل المستددم إلى صفحة جهاز محمول  يث يسمح الموقع عند عرضه تلقائياح ،أم ال
مع االعتراف بمشكالت . (17)ويكشف عن أن الطلب قادم من جهاز محمول وليس كمبيوتر

تكاليف و حيث صغر حجم الشاشة،  عبر الهواتف والوصول للمواقع اإللكترونية الددول
 للمستفيدين Mobile Web الهواتف ويب مواقع تسمحكما  لخ.إ..الكتابة.. صعوبةو  االتصال،
 وحجز الفهارس، في البحث فيمكنهم كانوا؛ أينما المكتبات ددمات من باالستفادة
  لخ.إ...الكتب.

ل أوالالتطبيق  أما  اإلنترنتاتصال بعمل دون ي، وبعض منها ستددامقبل اال فُيَنزَّ
؛ ألن التطبيق تصل إليه بنظرة يالضأكثر استجابة وتف تصال، كما أنهاوبعضها يحتاج اال

من النقرات، وربما يتعذر الوصول إليه  اوعددا  اواحدة، بدالف موقع الويب الذى يتطلب بحثا 
 عن أن إنشاء التطبيق فضال ليس لكل مكتبة بالضرورة تطبيق، فى المقابلفى أوقات الذروة، 
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وهذا سبب قلة التطبيقات المتاحة بالفعل فى  ،بتكاليف تصميم موقع بمقارنته مكلف كثيرا
بل أو جوجل والداصة بالمكتبات، كما أن إعداده يستغرق فترة، ويحتاج لمراجعة آمتاجر 

 هانتشار  ولضمان عليهم، قاصر حتى يعرفه المستددمون، وهو اوقتا  ويحتاج دقيقة قبل إطالقه،
ه ؤ ما يصعب بقا ، وغالبالتسويقه المجانية الحديثة التطبيقات ضمن اجا رَ د  مُ  يكون بأن ينصح
وهو ما يدفع . يقاتأمام تعدد التطب عا أو مجاني اسواء مدفو  ال ضمن األكثر تسويقاطوي

أى من تطبيقات  استددامإلى تصميم مواقع متوافقة مع الهواتف الذكية، و  االمكتبات غالب
 WhatsApp تطبيق الواتس آب الدردشة المتاحة بالفعل والمتعارف عليها بين المستفيدين مثل

ويذكر أن أشهر منتج تطبيقات نقالة للمكتبات هو فى تفعيل الددمات األدرى.  اانتشارا األكثر 
staging.boopsie.net-http://www Boopsie وهى الشركة ، 2006أسست عام التى ت

مكتبة فى  4000ونحو  World Catوقاعدة بيانات  OCLCالمحمول ل  التى أنشأت تطبيق
 وكذلك https://www.netbiscuits.com/ NetBiscuits أيضاوهناك  مدتلف أنحاء العالم.

https://jquery.com/Query J  

تطبيق و  ،ChiPubLibتطبيق مكتبة شيكاغو العام من نماذج التطبيقاتو 
Vanguard Univ. (VU Library)، تطبيق مكتبة دبى العامة ومن النماذج العربيةDubai 

Public Library،  تطبيق مكتبة الجامعة األردنية وJU Library (University of Jordan 

Library)  وتعتقد الباحثة أنه من أفضل التطبيقات العربية المتاحة فى هذا المجال على
لكترونية التى يمكن الوصول المصادر اإلو ل ساعات عمل المكتبة، منصة أندرويد؛ حيث يشم

 اليوتيوب برابط لفيديو حول المكتبة على جولة دادل المكتبةو المكتبة،  ددماتو إليها، 
Youtube ، بيانات المسجلة على التطبيق، والتواصل مع العبر  وُيد َدل ،سجل إعارة الطالبو

  (:2الشكل رقم )، انظر شعارات لمجريات العمل بالمكتبةعن تفعيل ددمة اإل المكتبة، فضال
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www-staging.boopsie.net/
https://www.netbiscuits.com/
https://jquery.com/
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 (2رقم ) الشكل
 األردنية الجامعة مكتبة تطبيق

 

 السلوك البحثى لدى المستفيدين:  .2

والحقيقة البشر، بين  وشكل العالقات االجتماعىواصل الهواتف الذكية فى الت تأثر 
وحل  االجتماعيةتوسيع أواصر العالقات فالبعض يرى أنها تعمل على  ،أنها سالح ذو حدين

، االجتماعيةى أنها ساهمت فى كسر العالقات ، والبعض اآلدر ير مشكالت الحدود الجغرافية
فى الكثير من المشكالت المجتمعية والنفسية. وأصبح الهاتف  تسببتنها إوتفكيك األسر، بل 

ودورها على المستهلك حيث  االجتماعيةهناك تأثير للطبقة ألمور كثيرة، ف االمحمول مؤشر 
التأثير فى شراء العالمة التجارية ومواصفات الجهاز، وتوقعات اآلدرين، يضاف إلى هذا 

 . (18)المستفيدين فى أعمار وفئات مجتمعية مدتلفة سلوك تأثيرها على
فهو يدتلف حسب المرحلة السنية فى أغلب  ،أما عن سلوك البحث عن المعلومات

للتحقق من سلوك البحث  ُأجريت، ففى إحدى الدراسات التى أيضااألحوال والمستوى التعليمى 
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مجموعات عمرية  ثالثعلى  استبانة وزَِّعتهواتف الذكية، للدى مستددمى ا ماتو عن المعل
 ؛البحثى ومرجعه طبيعة الجنستبين أن هناك مفاضلة فى السلوك وقد وفقا لثالثة أجيال، 

رجال عادة ما يتجه للمعلومات الوظيفية، بينما هو سلوك معرفى لدى لفالسلوك البحثى لدى ا
علومات مالنساء، كما أن األجيال الشابة سجلت ارتفاعا عاليا فى السلوك العاطفى وال

هم تطبيقات وأ Facebook الفيس بوك مثل االجتماعيةات كالشب استددام ية، كما كانعالمجتم
رجع تن يمن المفحوصين والذلدى الجيل الثالث  امرتفعا  WhatsApp آب الواتسالدردشة 

 .(19)2003 -1996بين  اريخ ميالدهم للفترة ماو ت
ومدى تقبل هذه التقنيات الحديثة  ستددامفإن قضية سلوك اال ،وفى كل األحوال

يمان تلك التقنيات  ستددامتحتاج إلى التحفيز ال المعلومات بها من جهة،  صيىصاتداوا 
  .وتلبية احتياجات المستفيدين من جهة أدرى

 التعليمية: العملية فى المحمولة الهواتف .3
الذى يسعى إلى وصف وتحديد التقنيات  Horizon Reportرصد تقرير األفق

الناشئة التى يحتمل أن يكون لها تأثير قوى على العملية التعليمية والتدريس أو التعبير 
الهواتف  ُحدَِّدتاإلبداعى فى أوضاع التعليم العالى دالل الدمس سنوات القادمة، وقد 

، كما 2006لصدارة منذ عام النقالة باعتبارها واحدة من االتجاهات الرئيسة التى تأتى فى ا
على التوالى  2011و، 2010و ،2009 األعوام المرتبة الثانية واألولى فى أيضااحتلت 

 .(20)مراقبتها الواجب وأنها من التقنيات
من قبل  ستددامالكشف عن واقع االبدراسة الهاتف الذكى بالعملية التعليمية  تارتبطو 

الطالب، وطالب الجامعات على وجه التحديد باعتبارهم األعلى مساهمة فى تزايد مبيعات 
نها مكمن أسرارهم وأدوات ، فهم يعتبرونها ضرورة ملحة، كما أنهم يعتبرو (21)الهواتف الذكية

الطالب  استددامكما أن  .واتصالهم بالعالم ، ومرشدهم فى التنقل والسفر والرحالت،بحثهم
عن أن تطبيقات  فضالهواتف الذكية يقلل من ازدحام غرف االطالع وقاعات اإلعارة، لل

تعد أداة لتعزيز البيئة والحفاظ عليها، حيث التقليل من كميات الطباعة  القراءة اإللكترونية
 واستهالك المزيد من األوراق.

 فى يرغبون ما استقصاءب الصدد هذا فى تمت التى الدراسات واتجهت أغلب
حدى المسوحات التى سألت إوفى  المحمولة. الددمات من النوع هذا دالل من عليه الحصول

من ثالث الطالب حول أهم الددمات التى يرغبونها محمولة، جاءت الددمات المكتبية واحدة 
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 أمور:، ويمكن رد ذلك لعدة (22)ها من دالل الهاتف الذكىاستدداميمكن  ددمات مؤسسية
، من جهة أدرى فنتقال إلى المكتبة توفيرا للوقت والتكاليهذه الددمات توفر على الطالب اال

الطالب فى هذه المرحلة الدراسية ينأون بأنفسهم عن المزيد من القيود والتعليمات، كما أنهم ال 
يرغبون فى التدلى عن الجهاز المحمول الذى ال يفارق كف أيديهم طول الوقت، فى حين ما 

الت الكثير من المكتبات تطلب منهم التدلى عن هذا الجهاز أثناء تواجدهم بالمكتبة، أو ز 
جعله صامتا، أو عدم اتصاله بالشبكة، أو حتى حظر بعض المواقع ال سيما مواقع التواصل 

. كل هذا فى حاالت عديدة ذا واقع نصادفه فى بيئتنا العربية بشكل داص، وهاالجتماعى
 الوصول للددمات المكتبية عبر الهواتف الذكية.  لتفضيلهميدفع الطالب 

 وغالبًا ما يستخدم طالب المرحلة الجامعية الهواتف الذكية فى: 
 .التواصل مع زمالء الدراسة -

 .الوصول إلى المواد التعليمية -

 .، واجبات، مالحظات(اتيف)تكل إنشاء مواد جديدة -

 .تسجيل العروض التعليمية -

 .رسائل عبر البريد اإللكترونى إلى زمالء الدراسة لارسا -

 .Google scholarسيما  البحث من دالل محركات البحث ال -

 .تحميل محتويات المقررات الدراسية -

 الوصول لألدبار السريعة.  -

 هناك مجموعة من العوائق، والتى يمكن إجمالها فى :  ،ورغم هذا
  .صغر حجم الشاشة -

 .صعوبة القراءة والكتابة -

 .عملية التحميل نفسها بطءعلى ما ينعكس وقت التحميل؛ ال سيما أوقات الذروة م -

 .فى بعض األحوالصفحة الويب غير متاحة  -
ات العادية للطالب الجامعى، أما ما ستددامهذا فيما يتعلق بالددمات العادية واال

الموضوع ، فقد تعددت الدراسات حول هذا الطالب الجامعى من ددمات مكتبية يحتاجه
على المنهج المسحى للطالب،  ،أو كل ما استطاعت الباحثة من مراجعته ،واعتمدت جميعها

يها عبر لفى الوصول إ نوتوجيه استبانة الستقصاء آرائهم حول أهم الددمات التى يطمحو 
 : فى هذا الصدد جمال مجموعة من المالحظاتإيمكن و هواتفهم المحمولة، 
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بالفعل هواتف ذكية، ومن ال يمتلك فهو يعتزم ترقية هاتفه فى أغلب الطالب يمتلكون  .أ 
رب وقت للتمتع بالمزايا والتطبيقات الجديدة التى تتيحها الهواتف الذكية بصفة قأ

 .(24) ،(23)مستمرة

 بصفة شبه دائمة.  اإلنترنتلديهم إمكانية االتصال بشبكة النسبة العظمى من الطالب  .ب 

  .فهرس المكتبة القدرة على الوصول والبحث فى .ج 

 .لمتابعة ما عليهم من متأدرات سجالت اإلعارة .د 

 .الحجز، والتجديد، وتسديد المتأدرات .ه 

 .عرض حساباتهم بالمكتبة .و 

 استددامالددمة المرجعية، سواء الرد على االستفسارات، أو التدريب االفتراضى على  .ز 
 .المصادر المرجعية

 .قواعد البيانات استددام .ح 

قاعات أجهزة أو شعارات النصية حول االستحقاقات، وتأكيد حجز الحصول على اإل .ط 
 .للمناقشات والمحاضرات

 ساعات عمل المكتبة، والعطالت. .ي 

عالنات المحاضرات وورش العمل .ك   .المناسبات، وا 

للعثور  GPSمكتبة على الويب والوصول إلى دريطة فى تحديد موقع ال رغبة الطالب .ل 
 على طريقهم حول مبنى المكتبة. 

سيما البحوث والمقاالت من دالل هواتفهم الذكية، أو على  إمكانية مسح المصادر ال  .م 
مكانية وضعه فى قائمة األفضليات  بدالا من  Bookmarkاألقل الوصول لما يريدونه وا 

 قراءتها كاملة. 

 بودكاست ومواقع الفيديو .ن 

 روابط تحميل لمحركات البحث .س 

 امحو للتحقق من االزدييرات الفيدمكا .ع 

 هذه الددمات مرتبة من األكثر شيوعاا واألقدم طلباا إلى األقل تواجداا واألحدث طلباا. 
 المكتبات فى عصر الهواتف المحمولة: خدمات  .4

زالت المكتبات لديها العديد من ددماتها التقليدية المتعارف عليها، ويجب اإلعتراف  ال
قتناء األجهزة الحديثة فأضافت األجهزة القارئة، ثم أضافت اأن أغلب المكتبات تطورت فى 
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سيما  أجهزة الكمبيوتر، وبعض المكتبات ال أيضاما يددم المواد السمعية البصرية، وأضافت 
 MP3األكاديمية لديها برامج إعارة أجهزة الكمبيوتر المحمولة، وكاميرات الفيديو، وأجهزة 

لتوافرها بطبيعة الحال  نظرا - للهواتف الذكيةإعارة ليس من المرجح أن تكون هناك برامج و 
للوصول إلى مصادر وددمات المكتبة. األجهزة هذه  ستددمتولكن  -فى يد المستفيدين

ديدة، إلشراك مستفيديها فى طرق حيوية وج كبيرةعتراف أن المكتبات لديها فرصة ويجب اال
تسمح للمكتبات بالبقاء فى الطليعة والبقاء على صلة مع وتوفير ددمات المحمول التى 

 مجتمع متنقل دائم النمو. 
 

 المحمول االتصال المباشر فهرس Mobile OPAC (MOPAC) 

من قبل المستفيدين هى  أكثر الددمات طلبا أشارت أغلب الدراسات إلى أن 
وينصح أن تكون هذه الددمة متاحة بواجهة  ،OPAC المباشر االتصال فهرس الوصول إلى

ها من الهاتف الذكى عن الكمبيوتر استدداملوجود ادتالفات ما بين  نظراسهلة وبسيطة 
 يجب وددماتها هار مصاد من واإلفادة هااستددام على تشجع التى المكتبة أن ذلك الشدصى؛

وقد بدأت إتاحة فهارس ، الذكى الهاتف على للقراءة قابلة صفحتها تكون أن على تحرص أن
البرامج التجارية للفهارس على  ىالمكتبات بإمكانية البحث البسيط فقط، اال أن مطور 

وفى بعض . أيضا مقاموا بتقديم إصدارات لألجهزة المحمولة تتيح البحث المتقد اإلنترنت
 ُتَجمَّعحيث يانات المكتبة وهواتف المستفيدين؛ بوابات متدصصة تربط قواعد ب ُتَوفَّرالتجارب 

تحويالت البيانات من قواعد بيانات الفهارس إلى بيانات متوافقة مع األجهزة المحمولة، وكل 
 . (25)الفهارس المحمولة استددامهذا لتشجيع المستفيدين على 

المكتبة من  سوتجدر اإلشارة إلى أنه رغم حرص الطالب على تحقيق الوصول لفهر 
جوجل واعتمادهم عليه كنقطة  ال سيمادالل الهاتف الذكى، إال أن لجوءهم لمحركات البحث 

د ذلك ألن محرك البحث أداة سهلة، وال يتطلب المزيد من رَ بداية أمر ملفت للنظر، ويُ 
عن كونه يكفل الوصول الفورى لمصادر المعلومات، والطالب  فضالالدبرات والمهارات، 

، وعلى امتداد اليوم بأكمله ، وفورياالمكتبة سهالفى أن يكون الوصول لمصادر رغبون ي
على التسامح فى تأدير  مع احتياجات هذا الجيل الذى يفتقد قدرته توافقا ،(26) (24/7)

 .للمعلوماتالوصول المحدد والدقيق 
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  السريعة االستجابة شفرة QR Codes 
سويق المنتجات فى اليابان لته استددامبدأ المتنقلة، و يتوافق هذا الكود مع الحوسبة 

 هن بعض األشداص يربط بياناتإحتى  ه ليشمل جميع األشياءاستددام، واتسع مجال وكوريا
، ويوجد على الهواتف المحمولة تطبيقات مجانية يمكن تنزيلها لقراءة هذه بهذه الشفرة الكودية

 . (3)انظر الشكل رقم  الشفرة

 

 
 

 (3) رقم الشكل
 شفرة االستجابة السريعة والباركود

عبارة عن كتل مربعة من البكسل األسود واألبيض مرتبة بحيث يمكن  هذه الشفرةو 
 عن الكودية الشفرة هذه وتتميز ،التعرف على الرموز بسهولة من قبل كاميرا الهاتف المحمول

على كميات أكبر من  احتوائهنظرا الالبيانات  من أكبر بسعة - الباركود - سابقتها
 تضم لديها المعلومات كما أن نوعية بشكل رأسى وأفقى، ألن التدزين لديها يتمالمعلومات 

لشفرة فى اوتستددم هذه  .األدرى البيانات وكل الهواتف وأرقام اإللكترونى، والعنوان النص
 :(27)المكتبات فى األوجه التالية

الشتمالها على معلومات عن موضوع معين أو قائمة ببليوجرافية  نظراتوضع على الكتب،  -
 صلة. يلمصادر أو قائمة ببليوجرافية لها عالقة بموضوع ذ

وضعها فى سجالت فهارس المكتبة؛ بحيث يمكن للمستفيد توجيهها إلى مصادر أدرى  -
َفظ بدال من االللمعلومات، أو  لى كتابة العنوان، ورقم طلب الوعاء، ويمكن إضطرار ُتح 

 الوصول إليها عبر شاشات الهاتف الذكى. 
 توضع على الفتات المكتبة، ونهايات األرفف.  -
ها فى نقاط مدتلفة دادل استددامضافات، و شرات التعريفية، وقوائم اإلتوضع على الن -

 المكتبة. 
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يمكن للزوار من دالل مسح الشفرة الحصول على االتجاهات لبعض المناطق الرئيسية  -
 حيث األحداث الجارية. 

 ات، ولكنها حتمابتقنية جديدة فى عالم المكت QRوال تزال شفرة االستجابة السريعة 
 للمكتبة.  والمادية االفتراضيةستعمل على سد فجوة دادل المكتبات للربط بين البيئة 

 الخدمة المرجعية 
 بها تطورات عدة انتقلتلقدم، ورغم أنها حظيت بامنذ رغم أهمية الددمة المرجعية 

مع  المعلومة دالصة للمستفيد توافقا مرجعى، إلى تقديملمن مجرد اإلفادة بمكان الوعاء ا
ال ستواجيجب االحتياجاته الحالية، إال أنه ا ه نتباه إلى ضرورة إعادة النظر فيها كلية، وا 

ات عصر الهواتف الذكية حيث سرعة الرد على استددامبالتهميش؛ فيجب أن تتوافق و 
لضمان تقديم ددمة  التدلى عن المقابلة المرجعية التقليدية إمكان االستفسارات، عالوة على
 . (28)مرجعية فى بيئة متنقلة

مع زيادة الطلب على التعليم عن بعد فى الكليات والجامعات، وقد جاء التطوير 
المطلوبة دارج تطوير أنفسهم لددمة المعلومات  الددمة المرجعية حتمية ادتصاصيو ووجد

، أو الددمة المرجعية عبر برامج االفتراضيةالحرم الجامعى. والددمة المرجعية الرقمية، أو 
هى تلك  –كلها أشكال لتقديم الددمة بدعم التقنيات الحديثة  - Chat referenceالمحادثة 

لتعزيز تقديمها للمستفيد دارج الحرم الجامعى. وقد عرفتها  اإلنترنتالددمة المقدمة عبر 
 والتي إلكتروني ا ُتَشغَّل التي المرجعية الددمة"على أنها  A.L.Aجمعية المكتبات األمريكية 

 حضور دون الددمات ادتصاصيى مع للتواصل التقنيات الالزمة المستفيدون يوظف فيها
 تشمل االفتراضيةهذه الددمة  في متكرر بشكل المستددمة االتصال وقنوات جسدي،
 المشترك، والتصفح ،اإلنترنت بروتوكول عبر الصوت وتسجيل الفيديو، مؤتمراتو  الدردشة،
 ُحلَِّلتومشكلة هذه الددمة أنه إذا ما  .(29)"وصوالنص الفورية، والرسائل اإللكتروني، والبريد

مرجعية، السئلة غير األ هناك بعضنصوص األسئلة الواردة من داللها قد يتبين أن 
والبعض اآلدر قد تكون أسئلة شديدة التعقيد، وربما نسبة ضئيلة هى األسئلة المرجعية 

مدتلفة لتقديم هذه الددمة  أنماطوهناك  .(30)الرد عليها بمنتهى السرعةيمكن الجاهزة التى 
عن طريق وضع الهاتف المحمول فى مكتب الددمة النمط األول  :الهواتف الذكية استددامب

للمعلومات  الموضوعىللترتيب  على األسئلة تباعا وأحيانا وفقاللرد  ُيَراَقبأو  وُيَتاَبعالمرجعية 
أو من دالل  SMS ددمة الرسائل القصيرة عبر، ويمكن الرد هنا ساعات العمل دالل



 بيقات اهلواتف الذكية فى املكتبات العربية: دراسة حتليلية للنتاج الفكرى العربىاستخدام تط 

-136- 

أو وى تشات  WhatsAppمثل الواتس آب  أى من تطبيقات المراسلة الفورية استددام
WeChat ، جدول  وُيوَضعدمة، الهاتف الذكى فى أى نقطة دفيه  فُيَشغَّلالنمط الثانى أما

سئلة وتنسيق عمليات تسليم الردود على لمراقبة األ الددمة المرجعية يىزمنى الدتصاص
لممكن تقسيم الفترات على امتداد اليوم بأكمله، ومن ا ةم الددمياالستفسارات، لضمان تقد

  د على األسئلة المرجعية.ر لضمان استمرارية ال الزمنية فيما بين االدتصاصيين
 : والمعلومات المكتبات يوتصاصخا .5

بدورها ويجعلها ذات  وعىال المكتبات للتقنيات الحديثة سيساعد على زيادة استددامإن 
  ية.ياجاته، ومواكبة أفضلياته االستددامحتاإذا ما عملت على تنفيذ  ال سيماصلة بالمستفيد 

 المكتبة بين الوصل حلقة كونهم فى والمعلومات المكتبات يىتصاصدا أهمية تأتىو 
 ادور  االدتصاصي ويلعب. المستفيدين وجمهور معلومات، وددمات مصادر من تقدمه وما
 بأهمية المستفيد قناعإ عن فضال لها، والتسويق الجديد شكلها فى الددمات تقديم فى ام  مه
ولديه  قناعة على نفسه هو يكون أن ىينبغ ذلك ينفذ وكى الجديد، قالبها فى الددمات هذه

؛ ذلك أن القناعة بشئ ما ينعكس على مستوى الحديثةالرغبة فى ممارسة هذه التطبيقات 
ِرَيت التى الدراسات إحدى عمدت وقد وعواقبه،األداء والسلوك  : مكتبات ثالث على ُأج 

 ادتصاصيى وتصور ترحيب مدى على التعرف إلى ومتدصصة وعامة، أكاديمية،
ه ااستبيانا  ذلك فى مستددمة لها جاهزيتهم ومدى المحمولة، الددمات لهذه المعلومات  ُوجِّ

 استددام فى االدتصاصيين لدى حقيقية رغبة عن النتائج وأسفرت المعلومات، دتصاصيىال
 تكون أن يفضل الددمات هذه أن المكتبات مديرو يرى كما ،(31)المحمولة التقنيات وتطبيق
 ادتصاصيى، فكلما ارتفع مستوى السهولة كلما زاد قبول أيضا وفعالة وجذابة بسيطة

 :(32)ذلكويساعد على تحقيق  المكتبات لتطبيقات الهواتف المحمولة فى المكتبات،
 التى تؤثر على الفائدة المتوقعة. ستددامسهولة اال -

 .تولد نية سلوكية التى ستدداماالسهولة  -

 .دركة التى تؤثر على السلوكمالفائدة ال -
عقد دورات تدريبية لتغيير  كلما ساهموا فى ،بذلك المكتبات وكلما اقتنع مدراء

ونقله بالتبعية عن قناعة لجمهور فى التعامل مع التقنيات الحديثة، يين تصاصداال قدرات
ي فى التسويق والترويج لهذا النوع من تصاصديأتى دور اال أيضان من المكتبة. المستفيدي

نى بالددمات ع  المَ  ال سيماالددمة  يصاصتداالددمات، مع ضرورة دلق عالقة وطيدة بين 
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مات، ولينقل له لى المصادر والددإالوصول ع مشرف الموقع أو التطبيق لتعزيز الرقمية م
بهدف تهيئة البيئة اإللكترونية للمكتبة،  أيضاكل رغبات المستفيدين، والعواقب التى تواجههم 

 تصاصيىدامجموعة من حدى الدراسات التى عملت على استقصاء آلراء إوقد أشارت 
عند سؤالهم عن لى أنه إ Utah State Univ. (USU) حدى الجامعات األمريكيةالمكتبات بإ

الددمات والمصادر التى يعتقدون وجوب توافرها بالمكتبات عبر األجهزة المحمولة، أشار 
% منهم إلى أنه يجب توفير "كل شئ" أو على األقل بداية متنوعة من مصادر المكتبة 71

يون هو التنبيهات التى ترسل تصاصديجب أن تتاح محمولة، وكان أكثر ما أجمع عليه اال
 . (33)الجديدة محل التجريب يدين حول قواعد البياناتللمستف

 المحمول: الهاتف إدمان .6

 اأنواع أيضاجاءت الهواتف الذكية بإضافة ددمات جديدة للبشرية، ولكنها أضافت 
. ومن هذه المشكالت ظهور نوع أيضا، والنفسية، والصحية االجتماعيةجديدة من المشكالت 

الوسائط  استددامالهواتف المحمولة بكثرة وما يتبعه من  استددامجديد من اإلدمان وهو 
تطبيقات الهواتف الذكية فى  استددام..إلخ. وقد يصاحب ..االجتماعىوشبكات التواصل 

فإذا ما تحولت ددمات المكتبة إلى ددمات آدر؛ ببشكل أو  ظهور مشكلة اإلدمان المكتبات
، اتالحجز، وسداد المتأدر  دمات، وددمةمحمولة، واعتاد الطالب على متابعة الجديد من الد

الضار أو  ستددامكرار الممارسة قد يدفع به إلى االوالرد على أسئلته المرجعية، كل هذا مع ت
% 72أن  Gallup جالوب الدراسات التى أجرتها مؤسسة وقد أشارت ما يعرف باإلدمان،

 18من البالغين يتفقدون هواتفهم الذكية كل ساعة، أما الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 
وقت الشاشة  استددامونتيجة زيادة . (34)يتفقدون هواتفهم كل دقيقتين % منهم22عاماا  29و 

 FOMOالدوف من فقدان أو فوات حدث ما ب قد يصاب الشدصعبر الهاتف الذكى 

(Fear of missing out) ستدداميصيب من هو مدمن ال القهرى وهو نوع من القلق 
 والتواصل اإلعالم وسائل من التحققحيث  ؛(35)بشكل داص االجتماعيةالشبكات 

 الطعام.  وجبات وأثناء ،السرير إلى الذهاب قبلو  ،مباشرة االستيقاظ بعد جتماعياال
الهواتف  استددامعدد من الدراسات إلى اآلثار النفسية والفسيولوجية لسوء وقد أشار 

عن الصداع المزمن،  فضالالذكية، ومدى تأثيرها على ضعف الذاكرة على المدى الطويل، 
 . وأشارت بعض الدراسات إلى، عالوة على أنه يزيد من حدة ردود الفعلاالجتماعيةوالعزلة 

ل الوقت، فهو وسيلة لتصاقهم بالهاتف الذكى طو اأن بعض الطالب يستشعرون األمان فى 
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هذا الشعور يجتاح وربما  األهل واألصدقاء ال سيما فى المواقف الصعبة،تواصل دائمة مع 
منهم ال سيما لكل  ي افتراضإ اعن كونه يضمن عالما  فضال اإلناث بصورة أقوى من الذكور،

فى المقابل يرى البعض أنهم بحاجة إلى أدذ استراحة بعد أن استحوذت  قة.فى مرحلة المراه
وكل هذه  .(36)زعاجإه البعض أنه تحول إلى وسيلة اير  ، بلالهواتف النقالة على حياتهم

 بها يصاب قد للهواتف الذكية، وما يرتبط بها من آثار سلبية ستددامالمآدذ على سوء اال
 الددمات، أداء على سلبا ينعكس قد مما ،على حد سواء المعلومات وأدصائي المستفيد
لة كوهذه الظواهر ينبغى مجابهتها عن طريق رفع الوعى بمش .نفسه الوقت فى منها واإلفادة

من دالل  المكتبات فى التغلب على هذا النوع من اإلدمانقد تساعد إدمان الهواتف الذكية، و 
ت الغريبة أنه من الممكن أن تكون التكنولوجيا ومن المفارقا .الدورات وورش العمل التوعوية

ممكن أن تنظم  اإلنترنتمن الحل؛ فهناك عدد من البرامج والتطبيقات عبر  اجزءا  أيضا
التى تساعد  Insight timerومنضبط، مثال ذلك  الهواتف الذكية بشكل إيجابى استددام

 االجتماعيةاعدات من المس االمستهلكين فى الحفاظ على مسار وعيهم. كما أن هناك عددا 
 (24)التكنولوجيا لمدة  استدداميمتنع فيه المستهلكون عن  ي اكأن يكون هناك يوم وليكن سنو 

 Digital detoxساعة، كما أن هناك برامج تعرف ببرامج التدلص من السموم الرقمية 

programs  أيضاتساعد على التنقية من آثار التكنولوجيا والتدريب والتحفيز الذهنى . 

 ة:يالدراسة التحليل

فى مجال  هذا الجزء من الدراسة فحص وتحليل محتوى الدراسات العربية يتضمن
تطبيقات الهاتف الذكى فى المكتبات. وقبل االستطراد  استددامالمكتبات والمعلومات المعنية ب

محاولة للتعرف على واقع النتاج الفكرى العربى ، وفى النتاج الفكرى العربىحليل فى ت
ن العرب بدطى متوازية مع الباحثون فى يجه الباحثت، وهل يفى موضوع الدراسة واألجنبى

 مقارنة بين قاعدة بيانات دار المنظومةقامت الباحثة بإجراء  ،أم ال دول العالم المتقدم
فى تغطيتها للنتاج الفكرى المتدصص فى  ال سيماأشمل قواعد البيانات العربية، باعتبارها 

باعتبارها األقرب لتدصص المكتبات  Emeraldقاعدة بيانات مجال المكتبات والمعلومات، و 
  .والمعلومات
 مدى، ولكن الهدف هو فحسب ليس المقصود هنا فى المقام األول مقارنة الكمو 

رؤوس  وأنفس الواصفات  استددامب ُبِحثَ وقد  الموضوعية.توافق فى التوجهات ال
 موضوع الملفت للنظر أن البداية كانت واحدة؛ فمعالجةو  .الموضوعات فى القاعدتين
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 يوجد حضور دة، والو وكانت كتابات محد 2005 الهواتف الذكية فى المكتبات بدأت عام
وما بعده، وزادت الكتابات بشكل أساسى دالل الفترة  2007للموضوع إال منذ عام  واضح

ن العرب على وعى وهذه نقطة مطمئنة إلى أن الباحثي (37) .2012إلى عام  2010من عام 
فأول دراسة عربية علمية فى الموضوع يرجع  ،ومتابعة للتوجهات الحديثة فى التدصص

 . الحقاكما سيرد  2007 تاريدها إلى عام
ذا احتكمنا إلى ال Vassilakaki دراسة التى حددتها ةموضوعات السبعوا 

(38) 
إليها الباحثة ضمن  باعتبارها تمثل توجهات النتاج الفكرى فى هذا الموضوع، والتى أشارت

  (:1بعض الفروق الجوهرية والتى يشير إليها الجدول رقم )سنالحظ  ،السابقة الدراسات
 (1) رقم جدول

                 الذكية الهواتف تطبيقات مجال فى الفكرى النتاج
 البيانات قواعد فى والمعلومات المكتبات مجال فى 
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 15 تقديم المكتبات المحمولة  1
 5572 364 

   18 3 الجاريةباالتجاهات اإلحاطة  2

تصورات المستفيدين استكشاف  3
  ةالمحمولالمكتبية ددمات للبالنسبة 

  133 17 

 7 الددمات المكتبية المحمولة تقديم 4
 5280 327 

تكنولوجيا ال استددامعرض تقييم و  5
 فى المكتبات ةالمحمول

5 
 4953 327 

 1 الحالة تقارير عن دراسات 6
 237 47 

 1 المحمولة تقييم الددمات المكتبية  7
 282 19 

  16.475 1.104 29 المجموع

                                                           
 10/10/2018: فى للباحثة دخول خرآل وفقا اإلحصاءات هذه. 
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واألجنبى كم ا  ن النتاج الفكرى العربىالفرق الشاسع بي( إلى 1يشير الجدول رقم ) 
( مادة، بينما أظهرت 29ففيما يتعلق بالكم أظهرت قاعدة بيانات دار المنظومة )، ونوعا

. 2018 األدير العام فى مادة( 1.104) منها مادةEmerald (16.475 ) قاعدة بيانات
 لو حتى المواد، لبعض التكرارية من قدر شك وال يشوبه العدد هذا بأن الباحثة إعتراف ورغم
 .بالموضوع هتماماال لمدى مؤشراا  يعطى لكنه المواد، حجم من% 10 بنحو قدرت

فإنه يالحظ أن قاعدة بيانات دار المنظومة ال يوجد بها  ،وفيما يتعلق بالموضوعات 
، واستكشاف تصورات المستفيدين للددمات مثالمواد عن اإلحاطة باالتجاهات الجارية 

المحمولة فتوجد مادة  الددمات المكتبية المحمولة. أما التقارير عن دراسات الحالة، وتقييم
 بهذه الجوانب. واحدة لكل منهما مما يشير إلى عدم االهتمام 

 الفكرى العربى للنتاج والنوعية العددية الخصائص: 
 الخصائص العددية: 

دليل اإلنتاج الفكرى "فى  *()" التليفون المحمول وددمات المعلومات ظهر مصطلح "
الفترة من  صدارة التى تغطىألول مرة فى اإل "مكتبات والمعلوماتالعربى فى مجال ال

على هذا الدليل منذ تلك اإلصدارة حتى اإلصدارة التى تغطى  م. واعتمادا2005-2007
من مصادر مدتلفة مثل قاعدة  2015، وتجميع بعض المواد بعد عام 2015-2012الفترة 

تصفح أعداد الدوريات  عن فضال، Googleبيانات "دار المنظومة"، ومحرك بحث جوجل 
مادة، وهو عدد ( 55)ر كن حصأمومن ثم ، 2018-2016العربية المتدصصة فى أعوام 

لمواد ا، داصة بعد معرفة األعداد الكبيرة من حداثة الموضوع قليل بصفة عامة رغم
  والتى ُأشير إليها فى العنصر السابق. Emeraldمن قاعدة بيانات  ةالمستدعا

 الخصائص النوعية: 
  الزمنى: التوزيع 
فى  ال سيما انسبي   الحديثةهواتف الذكية من المجاالت موضوع تطبيقات الزال  ما

ومن ثم ذلك لقلة التطبيقات على أرض الواقع العملى،  النتاج الفكرى العربى، وربما يعود
 : (4رقم )وات الماضية، وهذا ما سيوضحه الشكل نعبر الس لوحظ قلة العدد ونموه ببطء
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 (4) رقم الشكل

الهواتف الذكية فى المكتبات التوزيع الزمنى للنتاج الفكرى العربى فى مجال تطبيقات 
 2018 -2005الفترة منذ عام  في والمعلومات

 أربعة عشر على مدار( توزيع المواد على كل السنوات 4) رقم الشكليتضح من 
 .فيه الذى ال توجد مواد صدرت 2006عدا عام  2018وحتى عام  2005عاماا، من عام 

، إال أنه 2013 عام حتى 2005 عام وعلى الرغم من قلة العدد وتذبذبه فى السنوات من
. 2017مادة( فى عام  11مواد( ووصل إلى ) 5) 2014أدذ يتزايد بشكل واضح منذ عام 

بسبب عدم اكتمال هذا العام أثناء إجراء الدراسة والحرص  2018مع مالحظة قلة العدد عام 
 على تمثيله بها. 

رى فى الموضوعات وذلك أمر طبيعى فى الفترة األولى من حياة النتاج الفك
 الحديثة.

  :التوزيع الفئوى 
شهد النتاج الفكرى العربى فى مجال تطبيقات الهواتف الذكية، تنوعاا رغم قلته، وهذا 

 : (5رقم )ما يوضحه الشكل 

المجم
 وع

20182017201620152014201320122011201020092008200720062005

Series1 55 7 11 8 9 5 2 2 1 3 2 2 1 0 2

55 

7 
11 

8 9 
5 

2 2 1 3 2 2 1 0 2 
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 (5) رقم الشكل

 المكتبات فى الذكية الهواتف تطبيقات مجال فى العربى الفكرى للنتاج الفئوى التوزيع
 والمعلومات

 

عدم صدور كتب عربية حول هذا الموضوع رغم وجود  (5)رقم الشكل  يوضح 
. ويمكن معرفتها عن طريق تصفح العديد من الكتب الصادرة باللغة اإلنجليزية عن الموضوع

كتاب  ويذكر منها على سبيل المثال ال الحصر https://www.amazon.comأمازون 
Mobile Technology and Academic Libraries (2017) بعنوان

يطرح عالقة  (39) 
 الذكية الهواتف إمكانات من االستفادة أن وكيف األكاديمية التكنولوجيا المحمولة والمكتبات

 الطالب إلى وصولهم نطاق توسيع األكاديمية المكتبات الدتصاصي تتيح اللوحية واألجهزة
ال فى وَّ الج تقنية أثر يناقش ذلك على عالوة. المكتبة جدران دارج التدريس هيئة وأعضاء
 حول جديدة إحصاءات على الحصول وأثر ذلك فى المستفيدين من المكتبات، سلوك تغيير

ددال احتياجاتهم  أبحاث في أفضل بشكل للمساهمة التقليدية الددمات على تحسينات وا 
 .الطالب وتعلم التدريس هيئة أعضاء
Mobile Technologies in Libraries (2016) نكتاب بعنوا أيضاو 

حيث  (40) 
 العديدة االحتماالتو  المكتبات في المحمول الهاتف لتكنولوجيات الحالي الوضعيعرض 

 مقاالت دوريات 
 (58.2)%32 

[CATEGORY 
NAME] 
[VALUE] 

(23.6)% 

[CATEGORY 
NAME] 

10)18.2%) 

[CATEGORY 
NAME]55 

)100%) 

https://www.amazon.com/
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 والتى هى دافع الرقمية الفجوة على المحمولة األجهزة تأثير للمستقبل ويركز على معالجة
 .الددمات لتوسيع

 Survey of Public Library Use of Tablet كتاب بعنوان: أيضاومن الكتب 

Computers, Smartphones & eBook Readers(2013)
 كيفية يستعرضهو و  (41) 

 الكتب قراءة وأجهزة الذكية والهواتف اللوحية الكمبيوتر ألجهزة العامة المكتبات استددام
 كم: مثلواجههم تالتى  سئلةاأل على إلجابةفى ا المكتبات أمناء يساعد نهكما أ. اإللكترونية

 على اللوحية األجهزة أثرت كيفو  ،اللوحية؟ الكمبيوتر أجهزة على تحتوي التي المكتبات عدد
 الداصة الشراء دطط على اللوحية األجهزة أثرت كيفو  ،المعلوماتية؟ األمية ومحو ،المراجع

  يستددمونها؟ التي التطبيقات ماو  ،والمحمولة؟ المكتبية الكمبيوتر ألجهزة بهم
 :Going Mobileكتاب بعنوان:  أيضاومن الكتب المفيدة الدتصاصى المكتبات 

Developing Apps for Your Library Using Basic HTML Programming 

(2012)
يد  راحة في لمكتبةا وضع كيفية حول عملية إرشادات والذى يقدم مجموعة (42) 

 إلى بالفعل المكتبات أمناء من العديد يمتلكها التي HTML مهارات استدداممستفيديها؛ ب
 ال الللجوَّ  مدصص تطبيق إنشاء أن كيف الكتاب كما يوضح المرنة، التطوير أدوات جانب
 مثل المصدر مفتوحة التطوير أدوات ، كما يقدم تفاصيلأو تكاليف كثيرة عميقة دبرة يتطلب

PhoneGap أنظمة من متنوعة مجموعة على تعمل التي الجوال تطبيقات بإنشاء تسمح التي 
 iPhone .على التركيز مع المحمولة الهواتف تشغيل

Libraries and the Mobile Web (2011) كتاب وكذلك
والذى يؤكد على  (43) 

 تبقى ولكي آدر محمول جهاز أي أو الهاتف عبر اإلنترنت إلى الوصول أنه مع إمكانية
المحمول،  الويب عبر والددمات المحتوى تقديم على قادرة تكون أن يجب مفيدة، المكتبات

 يواجهها التي والمشكالت المتنقل، التواجد وتنفيذ إطالق ستراتيجياتاكما يشير إلى 
 .محاوالتهم في المكتبات ادتصاصيو

 Mobile Technology and Libraries: كتاب بعنوان أيضاومن الكتب 

(2010)
 لألجهزة األساسية األنظمة مدتلف Jason Griffey المؤلف حيث يلدص (44)
 من عدد وتنفيذ المحمولة للمكتبات ويب مواقع إنشاء كيفية ويعرض والددمات، المحمولة
 األجزاء تتأثر كيف يشرح كما. القصيرة والرسائل الجوال مرجع ذلك في بما همةمال التطورات
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 وأفضل الددمات، وقياس التسويق تقنيات عن استعراض فضال المكتبة، من المدتلفة
 .والتقييم والتنفيذ التدطيط أثناء اتباعها يجب التي الممارسات
 أمر وهذا% 2.85 بنسبة الدوريات لمقاالت الغلبة أن إلى (5) رقم الشكلكما يشير  
 تشتت على يدل مما دورية( 20) فى ( مقالة32) المقاالت من العدد هذا نشر وقد طبيعى،
 (: 2، وهذا ما يوضحه الجدول رقم )واضح

 (2)رقم  جدول
 المقاالت التى تتناول تطبيقات الهواتف الذكيةالدوريات التى نشرت بها 

عدد  عنوان الدورية م
 المقاالت

 5 المجلة الدولية لعلوم المكتبات والمعلومات )مصر(  1
 3 العربية )السعودية(لة المكتبات والمعلومات مج 2
 2 دراسات المعلومات )السعودية(  3
 2 المجلة العربية لألرشيف والتوثيق والمعلومات )تونس(  4
 2 مجلة المركز العربى لعلوم المكتبات والمعلومات 5
 2 المجلة المصرية لعلوم المعلومات )مصر( 6
 2 (مصر)نت  .مكتبات 7
8 Cybrarians Journal 2 
 1 أحوال المعرفة )السعودية(  9
 1 علم )تونس( ا 10
 1 بحوث فى علم المكتبات والمعلومات )مصر( 11
 1 التسجيلة )السعودية( 12
 1 )مصر(تكنولوجيا التربية  13
 1 )األردن(  االجتماعيةالمجلة األردنية فى العلوم  14
 1 المجلة العراقية لتكنولوجيا المعلومات )العراق(  15
 1 المجلة الليبية للمعلومات واالتصاالت )ليبيا(  16
 1 مجلة كلية اآلداب جامعة بنى سويف )مصر( 17
 1 مجلة المكتبات والمعلومات )ليبيا( 18
 1 مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية )السعودية( 19
 1 فرع الدليج )البحرين( ،نشرة جمعية المكتبات المتدصصة 20

 32 المجموع
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 32من داللها المقاالت ) ُنِشرَ الدوريات التى  أن معظم( 2الجدول رقم )يوضح و 
 دارج من دوريات ثالث عدا والمعلومات، المكتبات مجال فى متدصصة مقالة( هى دوريات

 ،االجتماعية العلوم فى األردنية المجلةو  سويف، بنى آداب مجلة: وهى التدصص،
( دورية 12) واحدة مقالة بين الواحدة للمجلة المقاالت عدد تراوح التربية، وقد وتكنولوجيا

 .(واحدة دورية) مقاالت ودمس( واحدة دورية) مقاالت وثالث( دوريات 6) نيومقالت
أطروحة، فهى موزعة على ( 13الجامعية، والتى بلغ عددها ) باألطروحاتوفيما يتعلق  

 النحو التالى: 
 (3) رقم جدول

 الذكية الهواتف تطبيقات األطروحات العربية فى مجال
 
 البلد

  الدرجة
 دبلوم  د م المجموع

 4 - 1 3 مصر
 2 - 1 1 السعودية
 1 - - 1 ليبيا
 1 - - 1 الجزائر
 1 - 1 - لبنان
 4 4 - - المغرب
 13 4 3 6 المجموع

فى كل من ( أطروحات ماجستير مقدمة لجامعات 6) وجود( 3يوضح الجدول رقم )و 
فى مصر، ( أطروحات دكتوراه مقدمة لجامعات 3و) وليبيا والجزائر،مصر والسعودية 

( رسائل دبلوم مقدمة لمدرسة علوم اإلعالم 4يضاف لهذا العدد )و ولبنان.  ،والسعودية
 . 2017و 2016بالمغرب فى عامى 

درى ، ومن جهة أإلى حداثة الموضوع من جهة قياساوهذا العدد معقول إلى حد ما 
 مما يجعل التسجيل فيه يتم بحذر إلى حد ما.  ،فيهالتطبيقية  ربما لقلة الجوانب

( دراسات، وهى أقل الفئات، وموزعة 10أما الدراسات المقدمة إلى مؤتمرات فقد بلغ عددها ) 
حاد العربى مؤتمرات وملتقيات، منها أربع دراسات قدمت للمؤتمرات السنوية لالت يةثمانعلى 

 للمكتبات والمعلومات.
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 الجغرافى التوزيع: 
بموضوع تطبيقات الهواتف الذكية فى المكتبات،  فى العديد من البالد العربيةاهتم الباحثون 

 :(4رقم )وهذا ما يوضحه الجدول 
 (4) رقم دولج

 الذكية الهواتف تطبيقات مجال فى التوزيع الجغرافى للنتاج الفكرى العربى
مقاالت  البلد م

 الدوريات
رسائل 
 جامعية

بحوث 
 مؤتمرات

 % المجموع

 %45.5 25 7 4 14 مصر 1
 %21.8 12 2 2 8 السعودية 2
  4 1 5 9.1% المغرب 3
   3 5.5% 3 تونس 4
  3 5.5% 1 2 ليبيا 5
   2 3.6% 2 سوريا 6
   1 1.8% 1 األردن 7
  1 1.8% 1 البحرين 8  

 1  1 1.8% الجزائر 9  

  1 1.8% 1 العراق 10  

 1  1 1.8% لبنان 11  

 %100 55 10 13 32 المجموع
%( من حجم النتاج الفكرى 45.5) ساهمت بنحو( أن مصر 4يتضح من الجدول رقم ) 

فى النتاج  اسهاما إ%(، ومن ثم فهما األكثر 21.8العربى فى الموضوع، وتليها السعودية )
( من مجموع المواد، ويالحظ أن النتاج الفكرى %67.3) نالفكرى عن الموضوع؛ إذ يمثال

  ( دولة.11)موزع على 
  :التوزيع اللغوى 

 :(5رقم )، وهذا ما يوضحه الجدول اتباين النتاج الفكرى العربى بقدر محدود لغوي
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 (5) رقم جدول
 الذكية الهواتف على اللغوى للنتاج الفكرى العربىالتوزيع 

 الفئة 
 اللغة 

مقاالت 
 الدوريات

رسائل 
 جامعية

بحوث 
 مؤتمرات

 المجموع 

 51 10 9 32 اللغة العربية
  4  4 اللغة الفرنسية
 55 10 13 32 المجموع

( أن اللغة العربية هى السائدة بالطبع، وأن المواد الصادرة 5يتضح من الجدول رقم )و 
 جيزت فى المغرب. باللغة الفرنسية هى أطروحات أُ 

 المصطلح: 

بحوث المؤتمرات( مع استبعاد و األطروحات، و عناوين المواد )المقاالت،  ُتُصفَِّحت
لم يذكر المصطلح فى العنوان، ومادة  ( مواد،4المواد الصادرة باللغة الفرنسية وعددها )
 وجاءت المصطلحات على النحو التالى: 

 (6) رقم جدول
  العربى الفكرى فى النتاج طلح األكثر شيوعاصالم
 مقاالت المصطلح

 دوريات
رسائل 
 جامعية

بحوث 
 مؤتمرات

 المجموع

 24 6 3 15 الهاتف الذكى
 9 3 1 5 الهاتف المحمول
 9 1 4 4 الهاتف النقال
   2 2 الهاتف الدلوى

   3 3 )تطبيق( الواتس آب
   2 2 محمولةاألجهزة ال
   1 1 الذكيةاألجهزة 

 50 10 8 32 المجموع
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كلمة التليفون على اإلطالق، كما يالحظ  استددام( عدم 6يالحظ من الجدول رقم )
هو الهاتف الذكى، وهو ما يتطلب أن يغير دليل اإلنتاج  ستددامأن المصطلح الشائع اال

 أيضايالحظ  رأس الموضوع إلى الهاتف الذكى. فى مجال المكتبات والمعلومات الفكرى
 ية.الذكاألجهزة مصطلح و المحمولة مصطلح األجهزة  استددام

الهواتف الذكية:  استخداماالتجاهات الموضوعية المتعلقة ب  

يرصد هذا الجزء من الدراسة ويحلل النتاج الفكرى العربى حول تطبيقات الهواتف  
 الذكية فى مجال المكتبات والمعلومات العربية. 

 الهاتف المحمول نفسه:  .1
افتتاحية عن المكتبات وفى  2005جاءت البداية مرتبطة بالهاتف نفسه؛ ففى عام   

نت  .سبتمبر من مجلة مكتبات -والحكومة اإللكترونية عبر الهاتف المحمول لعدد يوليو
الهاتف المحمول، حيث أشار إلى أن  استددامأول كلمات عن  (45)كتب زين عبد الهادى

أنه منافس قوى لهما  وأ ،اإلنترنتمن الحاسب اإللكترونى و  الهاتف المحمول أكثر مناسبة
، ويستددمه حوالى مع األعمال على اعتبار أنه أردصتومج ،فى تقديم الددمات للمواطنين

، وهو %من عدد السكان3دم الحاسب اآللى % من سكان العالم العربى، بينما يستد15
 . ن هذا ال يحتاج تدريبا كبيراع فضال

حسب المصادر التى  -أول دراسة عربية  (46)قدم عالء مغاورى 2007فى عام و 
سعى فيها إلى التحليل المقارن لددمات المعلومات التى و  – والتى تتناول الموضوع ُفِحَصت

والتقنيات المستددمة فى تقدمها شبكات الهاتف المحمول فى مصر من حيث دصائصها 
تقديمها، وبيان العالقة بين تكنولوجيا االتصاالت الحديثة والمتمثلة فى شبكات الهاتف 

وأثر ذلك على مرافق المعلومات، والتعريف بتكنولوجيا الجيل  اإلنترنتالمحمول وشبكات 
األفراد،  الثالث من شبكات وهواتف االتصاالت المحمولة، وأثرها على تبادل البيانات بين

الرقمية من شبكات عن تقديم معرفة تساعد فى إمكانية استفادة مشروعات المكتبة  فضال
لهاتف . واتبعت الدراسة المنهج المسحى لرصد بنية وسمات شبكات االهاتف المحمول

وتناولت الدراسة شبكات  بالمنهج المقارن.ة عانلى االستالمحمول فى مصر باالضافة إ
فى وقت الدراسة فى موبينيل وفودافون، وتقنيات شبكات الهاتف  المحمول فى مصر متمثلة
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المحمول. وهكذا كانت الدراسة تنصب على الهاتف المحمول أكثر من اهتمامها بالمكتبات، 
 ومدى اإلفادة من هذه التقنية. 

الهواتف الذكية ومواصفاتها،  بعض أهم (47) (2010وتستعرض دراسة حسن السيد)  
الهواتف الذكية واستعماالتها، مشيراا إلى  انتشار، وتطور لهاوتطوير البرمجيات التطبيقية 

من المهمات اليومية التى يساهم فى إنجازها؛  رلى استعمال الدلوى لكثيالجماهير إتحول 
بار من دالل % من الراشدين من الشعب األمريكى يتلقون األد26تبين أن  2010ففى عام 

  من التلفزيون أو الراديو، داصة أولئك الذين هم فى سن دون الدمسين. الهاتف الدلوى بدال
 

 :التطبيقات .2
قائمة بتطبيقات الهاتف الدلوى للمكتبات،  (48) (2012قدم عبد الرحمن فراج )

وأدوات استكشاف وتحميل تطبيقات الهاتف الدلوى، كما قدم نماذج من مواقع المكتبات 
الداصة بالهواتف الدلوية وهو ما يمكن أن يفيد المكتبات التى ترغب فى تطبيق تطبيقات 

  الهاتف المحمول.
تصفح  (49) (2013) ى أبو النجاتتناول دراسة نظرية لمنى حسن ،وفى نظرة أعرض

 .شبكة الويب عبر األجهزة المحمولة وتطبيقاتها فى مجال المكتبات والمعلومات
تطبيقات الهواتف الذكية التى تعمل  (50)(2017ف دراسة عبد الحميد ندا )وتص

بنظام أندرويد فى قطاع األرشيف من حيث الحجم، واإلصدار، والتحديثات، ومرات التثبيت، 
عن تحليل التطبيقات فى األرشيفات من حيث  فضالومتطلباتها، وتقييمات المستددمين لها، 

مكانياتها ودصوصيتها والمساحة التدزينية التى  الوظائف والددمات التى تقوم بها وأدائها وا 
تشغلها على أجهزة المستددمين. وقد استددمت الدراسة المنهج الوصفى التحليلى واعتمدت 

تاحة على متجر جوجل تتمثل توصلت الدراسة إلى دمسة تطبيقات مو  على قائمة مراجعة،
صوتية للشيخ زايد فى تطبيق األرشيف الوطنى اإلماراتى، باإلضافة إلى تطبيق المكتبة ال

وتطبيق الكونجرس باألرشيف الوطنى اإلماراتى، وتطبيق وثيقة اليوم،  باألرشيف الوطنى
قات الهواتف ت الدراسة إلى أن فئات تطبير ا، وأشينىمريكى، وتطبيق األرشيف الوطنى الكاأل

الذكية لألرشيفات محل الدراسة تنحصر فى التعليم، والكتب، والمراجع، وأوصت بضرورة 
والتى الوقت والجهد  التى توفرتبنى األرشيفات العربية بكل أنواعها تطبيقات الهواتف الذكية 

 . أكثر بها المستفيدينتربط 
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 ومصادر المكتبات بإدارة صالتطبيقات التى تدت انتشاروقد لوحظ فى اآلونة األديرة 
وهذا ما سعت لمعالجته  Apple Store, Google Play الشدصية على منصتى المعلومات

ومصادر  تطبيقات إدارة المكتبات وحصر حيث رصد (51) (2018) المصرى أحمد دراسة
والوظيفية لكل  الفنية تااإلمكان على التعرففضال عن  بالمنصتين، المعلومات الشدصية

 اشتلمت وما التطبيقات بيانات وحصر لتجميع مراجعة قائمة الباحث استددم وقد ،تطبيق
 الكمى التحليل: ثالثة محاور على التقييم اعتمد وقد. ووظيفية فنية إمكانات من عليه

 لمدى وفقا التقييم وكذلك ،Reviews مراجعاتهم وتحليل ،Rating المستفيدين لتقييمات
 وأسلوب الوصفى، المنهج الدراسة استددمتو . والوظيفية الفنية لإلمكانات شمولية التطبيقات

 وأسفرت. SPSS اإلحصائى التحليل برنامج على البيانات تحليل فى معتمداا  المحتوى، تحليل
 المكتبات إدارة ومهام بعمليات تقوم الذكية لألجهزة تطبيقا( 38) عدد توافر عن الدراسة

 المستفيدين جمهور لدى إيجابية مؤشرات توافر عن فضال الشدصية، المعلومات ومصادر
 الجهات بتقديم الدراسة وأوصت. الحالية لالحتياجات والوظيفية الفنية اإلمكانات عن ورضاهم
 للمكتبات العربى االتحاد رأسها وعلى والمعلومات، المكتبات علوم فى المتدصصة العربية

 فى العالية البرمجية المهارات ذوى واألفراد للشركات الالزم والتقنى الفنى للدعم والمعلومات
 سوق فى والمعلومات المكتبات باستثمار الدراسة أوصت كما. أصيلة عربية تطبيقات تصميم
  .الذكية األجهزة تشغيل بمنصات المتاحة والتطبيقات البرمجيات صناعة
 :تطبيقات الهواتف الذكية ستخدامالالتخطيط  .3

الهواتف الذكية فى أنشطة وددمات المكتبات، ومن  ستددامتتناول عدة دراسات التدطيط ال 
الضوء على إمكانية االستفادة  تلقى التى (52) (2010) دراسة رحاب السويفىهذه الدراسات: 

ها فى المكتبات ومراكز المعلومات من دالل استدداممن تكنولوجيا الهواتف المحمولة و 
ائد التى تعود على المكتبات ومراكز التعرف على التقنيات المستددمة فى ذلك والفو 

أو الصعوبات التى تواجه فى الددمات التى تقدمها والتحديات  اهاستددامالمعلومات من 
الهاتف المحمول فى  استددام. وتبين الدراسة األسباب التى دعت إلى ضرورة ستددامالا

واتف المحمولة داصة فى األجهزة النقالة عامة، واله ستددامالمكتبات، وهى: النمو المتزايد ال
العالم، وتعدد الددمات التى تقدمها أجهزة الهاتف المحمول والمساهمة فى التغلب على 
مشكالت الوصول إلى مصادر المعلومات. وتشير الدراسة إلى الددمات التى توفرها الهواتف 

نجاز العديد من المهام التعليمية مثل ددمة الرسائل إالمحمولة والتى يمكن من داللها 
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تطبيقها  البلوتوث. ومن الددمات التى يمكنددمة و ددمة الوسائط المتعددة، و القصيرة، 
ددمة اإلحاطة و اتف المحمولة فى المكتبات: الددمة المرجعية، تكنولوجيا الهو  استددامب

تاحة المصادر اإللكترونية و تبات، ين المكالتعاون بو اإلعالن، و اإلعارة الدارجية، و الجارية،  ا 
تاحة المقررات والبرامج التعليمية، و على الهواتف المحمولة،  فهارس المكتبات الرقمية، و ا 

 االستفادة من داصية نقل الصور والملفات. و 
 الذي الدور فقد سعت للتعرف على، (53) (2015أما دراسة محسن عابد السعدنى )

 بصورة المعلومات وددمات عامة بصورة المكتبة ددمات تقديم في المحمول الهاتف يلعبه
حيث  ،بالجامعة والطالب والباحثين التدريس هيئة ألعضاء الجامعية المكتبة في داصة

 النصية كالرسائل عليه المتاحة التطبيقات دالل من المحمول الهاتف مزايا من االستفادة
 اإلنترنت مواقع وتصفح االجتماعي التواصل وشبكات اإللكتروني والبريد الصوتية والتطبيقات

لمجموعة  الدراسة والمكان، وتوصلت الزمان حدود تتجاوز مكتبية ددمات تقديم أجل من
 رفض او قبول مدى على يؤثر والحاسب الهاتف بين البرمجيات تطابق نتائج منها أن

 كما. الهواتف الذكية من المكتبات ددمات لتقديم سانحة وأن البيئة فى مصر المستفيد،
 المكتبية. الددمات لتقديم المحمول الهاتف إمكانات من االستفادة بضرورة الدراسة أوصت

بالرغم من كثرة ما كتب حول تطوير مواقع وددمات مدصصة للمكتبات على و 
لى إ Mobile Access الهواتف الدلوية، إال أن القليل منها يتناول الوصول الدلوى

 ن التحول من الوصول للمعلومات على الحاسبات المكتبيةالرقمية، ومن ثم فإالمجموعات 
عبد الرحمن حسب دراسة  فى توفير الددمات للمستفيدين إلى الهواتف الدلوية يمثل تحديا

. وهو يشير إلى مبادرات إلتاحة المكتبات الرقمية على الهواتف الدلوية (54) (2014فراج )
تاحة المكتبات التقليدي ة لبعض ددماتها الرقمية على تلك الهواتف، ومن التحديات التى وا 

التنوع الشديد فى أنواع أجهزة  ،تواجه الوصول إلى المكتبات الرقمية عبر الهواتف الدلوية
اشة الهاتف الدلوى عن صغر حجم ش فضالكذلك البرمجيات وملحقاتها، و الهواتف الدلوية، 

 على فعالية إنجاز المستفيدين لمهامهم المدتلفة.  مما يؤثر سلبا
إلى دراسة مجال النانو تكنولوجى  (55) (2010) بحث طالل ناظم الزهيرى ويهدف

بوصفه تقنية المستقبل، والتعرف على اإلنجازات المهمة التى تحققت فيه داصة تلك التى 
مكاني ة اإلفادة منها فى تطوير لها عالقة بتقنيات دزن ومعالجة واسترجاع المعلومات، وا 

هذه األجهزة لتقديم ددمات  استددامأجهزة الهواتف المحمولة للدرجة التى يمكن معها 
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تاحة المكتبات الرقمية من داللها، ويحبذ الكاتب إتاحة ا لمكتبات معلومات مستحدثة، وا 
المحمول ، ويقدم نماذج مقترحة لددمات المعلومات على الهاتف الرقمية على هذه األجهزة
شعارات الداصة باإلعارة، واإلعالم وددمة األسئلة المرجعية، إلمثل: اإلحاطة الجارية، وا

، كما يقدم نماذج مقترحة لإلتاحة الرقمية على الهاتف المحمول مثل والتعاون بين المكتبات
ت ومقاالسائل الجامعية، والكتب المرجعية الرقمية، وملدصات الر فهارس المكتبات الرقمية، 

والمكتبات الرقمية الشاملة، والمقررات والمناهج التعليمية، ويعدد الفوائد التى يمكن ، الدوريات
تحقيقها للمكتبة فى حال تقديم الددمات المرتبطة بأجهزة الهاتف المحمول، كما يعدد مبررات 

 لتقديم هذه الددمات.  األساسيةالتوجه نحو الهواتف المحمولة، والمتطلبات 
 (56) (2008سعت لمياء مدتار ) ،أطروحة للماجستير فى هذا الموضوعوفى أول 

تكنولوجيا الهواتف المحمولة فى مجال المكتبات باعتبارها من  استددامإلى توضيح إمكانية 
مما يتيح للمكتبات العامة حرية دها عالم المكتبات والمعلومات أحدث التطورات التى يشه

وذلك من دالل ددمة الرسائل  ،الشبكات الالسلكية التداطب مع رواد المكتبة عن طريق
همة التى تجرى بالمكتبة معبر الهواتف المحمولة بهدف اإلعالم باألحداث ال SMSالقصيرة 

إلدبار المستفيدين بوصول الكتب المستعارة، واإلعالم باألماكن غير الشاغرة  أيضاو 
 إلى ددمات تكنولوجيا الواب SMSبالمكتبة. وقد تطورت ددمات الرسائل القصيرة 

Wireless application protocol wap )التى يسمح لها  )تطبيق البروتوكول الالسلكى
وعمدت . ة على منهج الدراسات االستكشافيةأوسع لإلنترنت. وقد اعتمدت الدراس استددامب

حمول إلى استعراض النظام اآللى المستددم فى مصر الذى يقوم بتقديم ددمة الهاتف الم
بالمكتبات، وتقديم أربعة ديارات لعرض النظم اآللية من دالل واجهات مدتلفة مثل )نظام 

عن  فضال(، Z39.50، وواجهة الويب، وواجهة Windows، وواجهات ويندوز Unixيونكس 
عمل عرض للمعايير والمواصفات الواجب توافرها فى النظم اآللية بدادل المكتبات العامة. 

المتاحة من دالل  وقد أوصت الدراسة بتنسيق التعاون بين المكتبات للتحول إلى المكتبات
الهاتف المحمول عن الدعوة إلنشاء مواقع المكتبات المتاحة على  فضال، الهاتف المحمول

 تصاالت مع تقاسم الربح المادى مع المكتبات. ركات االمن دالل ش
مؤتمر معتمدة فيه على  فى ابحث (57)(2009) وقدمت نفس الباحثة لمياء مدتار

 تقنية الهواتف المحمولة فى المكتبات العامة بمصر.  ستددامبشأن التدطيط الأطروحتها 
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تطبيق بحث إمكانية  (58) (2014) وقد هدفت أطروحة الماجستير لهدى محمد السيد
 دالل من المجتمع على تأثيرها فتناولت ،فى المكتبات أو المتنقلة التكنولوجيا المحمولة

 الحديثة والشبكات التقليدية، الدلوية الشبكات ثم السياسيةو  االقتصادية،و  ،االجتماعية اآلثار
 لها، كما العامة والدصائص الذكية الدلوية النقالة األجهزة ثم النقال اإلنترنتو  تقليدية،ال غير

 عبر ةالمتاح الويب تطبيقات إلى تطرقت الدراسةوقد  ،وتطبيقاته النقال الويب الدراسة تناولت
، المباشر الدط على المتنقلة الفهارس دالل من المكتبات مواقع فى النقالة الهواتف

 الشبكاتو  ،المتنقلة البيانات قواعدو  ،الواقع تعزيز تقنيةو  ،السريعة االستجابة رموز تطبيقاتو 
وتوصلت الدراسة إلى تفوق المواقع . القصيرة النصية الرسائلو  ،المتنقلة االجتماعية

اإللكترونية األجنبية على مثيالتها العربية على صعيد قابلية المواقع اإللكترونية للقراءة من 
ية للمكتبات العربية حتى دالل الهواتف المحمولة، وأوصت الدراسة بتحسين المواقع اإللكترون

 تصبح قابلة للقراءة عبر الهواتف الذكية. 
التدطيط لتقديم ددمات معلوماتية للمستفيدين من المكتبات الجامعية عن وفى مجال 

تقديم رؤية مستقبلية لمجاالت اإلفادة من هذه التقنية بما و طريق تطبيقات الهواتف الذكية، 
التى اعتمدت  (59) (2018محمد العطاب ) جاءت دراسة ،يحقق أهداف المكتبات الجامعية

على المنهج الوثائقى لجمع المعلومات من دالل استقراء أدبيات الموضوع، ومن أهم النتائج 
التى دلصت إليها الدراسة أنه بإمكان المكتبات الجامعية االستفادة من تقنيات الهواتف 

بعض التطبيقات مثل:  استدداملتزويد بالذكية فى القيام ببعض مهامها كمتابعة طلبات ا
Viber, WhatsApp عن إمكانية الحصول على  فضالقات األدرى، يوغيرها من التطب

البيانات الببليوجرافية لمصادر المعلومات الموجودة لديها عن طريق نسدها من فهارس 
. كما تستطيع اإلنترنتالمكتبات وقواعد البيانات الببليوجرافية المجانية المتاحة على شبكة 

نتقائى البث االو شرة مثل اإلحاطة الجارية، تقديم معظم الددمات المباالمكتبات الجامعية 
بعض  استددامب ددمات التصويرو اإلجابة على االستفسارات المرجعية، و للمعلومات، 

 التطبيقات المتاحة على الهواتف الذكية. 
احتياجات الباحثين من ددمات  (60) (2017) سهام عبد الحافظ تتناول ،فى اتجاه آدر

المعلومات البحثية المتنقلة عبر الهواتف الذكية، والمتطلبات الواجب توفرها لإلفادة من 
ددمات المعلومات البحثية عبر الهاتف الذكى، والتحديات التى تواجه الباحثين وتحد من 

الدراسة على وضع  عملت. و ات المعلومات البحثية عبر الهاتفاالستفادة من تطبيق ددم
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عن وضع تصور مقترح  فضال، الذكى لددمات المعلومات المتنقلةمعايير لتطبيقات الهاتف 
الدراسة  استددمتو لددمات المعلومات البحثية المتنقلة بتوظيف إمكانات الهاتف الذكى. 

 للتعرف على معتمدة فى ذلك على تصميم وتطبيق استبانةالمنهج الوصفى التحليلى 
قائمة المعايير  ُأِعدَّتر الهاتف، كما المتنقلة عب وماتلددمات المع من الباحثين احتياجات

عرضها على مجموعة من بعد الواجب توافرها لتطبيق ددمات المعلومات المتنقلة 
 المحكمين. 

 للهواتف الذكية فى المكتبات:  ستخدامواقع اال .4
تطبيقات الهواتف الذكية  استددامإذا كانت الدراسات السابقة تدطط وتحبذ وتقترح 
الفعلى، وتحلله، ومنها: ما  ستددامفى المكتبات، فإن هناك دراسات أدرى تصف واقع اال

حيث تناولت تطبيقات الهاتف  ،فى أطروحتها للدكتوراه (61) (2015قدمته دانيا القرنى )
النقال فى تقديم ددمات المعلومات فى المكتبات الجامعية السعودية، وتمثل مجتمع الدراسة 

( 24لغ عددها )افى جميع عمادات شؤون المكتبات الجامعية الحكومية السعودية، والب
ِدمعمادة. واستددمت الباحثة المنهج الوصفى المسحى،  ُتد  بانة والمقابلة ل من االستك وُاس 

وقائمة المراجعة كأدوات لجمع البيانات. وتوصلت الدراسة لعدد من النتائج أهمها أن 
% من المكتبات الجامعية السعودية ال تستددم الهاتف النقال فى تطبيق ددمات 70.8

عدم وجود تدريب أو توعية للموظفين بأهمية التقنية وكيفية  وأرجعت ذلك إلىالمعلومات، 
هزة والبرمجيات الالزمة بضرورة تدصيص ميزانية لتطوير األجمعها. وأوصت  التعامل

عن ضرورة  فضاللتطبيق تقنيات الهاتف النقال فى تقديم ددمات المعلومات فى المكتبات، 
 تدريب وتأهيل موظفى المكتبات الجامعية لهذه التطبيقات. 

توظيف تقنية الهاتف  دراسة حول (62) (2016القرنى ) وقد نشرت نفس الباحثة دانيا
 ، وسبق اإلشارة إليها ضمن الدراسات السابقة. النقال فى تقديم ددمات المعلومات

إلى حصر تطبيقات الهواتف الذكية  (63) (2018وقد سعت دراسة هبة النمورى )
المستددمة بالمكتبات الجامعية العربية والتعرف على مدى شيوعها، ودراسة دصائصها 

، كما قامت على تقييم تطبيقات الهواتف ، والجغرافية، وطرق الحصول عليهاة، والفئويةالعددي
الذكية المستددمة بالمكتبات الجامعية العربية للتعرف على نقاط الضعف والقوة بكل منها 

التحليلى، واعتمدت قائمة  الوصفى المنهج ومدى حاجتها للتطوير. واعتمدت الدراسة على
رئيسة لجمع البيانات عن دصائص التطبيقات ومواصفاتها وددماتها. وانتهت مراجعة كأداة 
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الدراسة إلى أن عدد المكتبات الجامعية العربية التى تطلق تطبيقات للهواتف الذكية قد بلغ 
% من إجمالى المكتبات الجامعية العربية، وأن عدد 9.85( مكتبة جامعية بما يمثل 45)

. كما أكدت النتائج أن الفهرس المتوافق مع الهواتف اتطبيقا  (24التطبيقات المتاحة لها )
الذكية هو من أكثر الددمات توافراا بتطبيقات الدراسة، وأنه ال تزال إمكانات الهواتف الذكية 

  غير مستغلة بالقدر الكافى.
توظيف تقنيات  (64) (2015) كامل تناول محمد عبد الفتاح ،وعلى الجانب التجريبى

قام  حيث ،تطبيق الواتس آب نموذجاا  استددامالمحمولة فى تقديم الددمة المرجعية بجهزة األ
بهدف  باسم كلية الطب جامعة المنوفيةإنشاء مجموعة على برنامج الواتس آب  بتجربة

دراسة مدى إمكانية اإلفادة من ذلك البرنامج فى بعض ددمات الددمات المرجعية بمكتبة 
جموعة دادل القطاع الطبى وقام الباحث بالدعاية لتلك الم كلية الطب جامعة المنوفية،

من الوسائل الدعائية منها النشر عبر موقع كلية الطب على شبكة  افى ذلك عددا  مستددما
، ونشر ملصقات دادل الكلية، وأظهرت النتائج FaceBookال، وصفحة الكلية على اإلنترنت

شتراك فى تلك الددمة بسبب بالكلية على االضاء هيئة التدريس ضعف إقبال الطالب وأع
مكن أن رغم اإلمكانات التى ي قلة عدد من يمتلكون تطبيق الواتس آب على هواتفهم النقالة

نتقائى للمعلومات، والرد على ددمة اإلحاطة الجارية، والبث اال يحققها ذلك التطبيق فى
تلك  ستددامائي المكتبات الوأوصت الدراسة بضرورة االهتمام بتأهيل أدص .االستفسارات
عن التوصية بإجراء المزيد من الدراسات حول االحتياجات الفعلية  فضالالتطبيقات، 

 للمستفيدين من تطبيقات الهواتف المحمولة. 
 تجريب إلى حيث عمدت (65) (2018) الوكيل رنا دراسة جاءت ،وفى نفس السياق

 اآلداب كلية مكتبة دادل المرجعية الددمة تطبيق فى والماسنجر آب الواتس تطبيقى استددام
 التطبيقات مع متوافق بشكل الددمة ددمات تطوير إلى للسعى وذلك سكندريةاإل بجامعة
 فقط؛ االستعارات فى والمساعدة االستفسارات على الرد على التجربة واقتصرت الحديثة،
 العليا والدراسات الليسانس مرحلة طالب من للمستفيدين مجموعة بإنشاء الباحثة قامت حيث
 فى اإلعالن طريق عن المجموعتين نهاتي عن اإلعالن إلى عمدت ثم تطبيق، كل على
 األقسام، بعض فى ورقية ملصقات نشر عن فضال والتسجيل، العليا الدراسات راتاإد

 المنهج على الدراسة واعتمدت. اللقاءات دالل من المكتبة مستددمى توعية إلى باالضافة
 على التدريس هيئة وأعضاء الليسانس طالب إقبال ضعف الدراسة والحظت الميدانى،
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 التجربة، هذه من المقصودة المرجعية الددمة واقع استيعاب وسوء الددمات، بتلك االشتراك
 التقنيات على المكتبات أدصائى بتأهيل االهتمام بضرورة التوصية إلى الباحثة ادع مما

 الددمات تقديم فى الحديثة التقنيات استغالل فى البدء وضرورة السن، كبار سيما ال الحديثة
 .التعريفية والوسائل التدريبية الدورات دالل من ستدداماال ونشر المرجعية،

 ات فى مجاالت محددة: ستخداماال .5
تطبيقات الهواتف الذكية فى  ة علىاتجهت بعض الدراسات للتركيز فى المعالج

 مجاالت محددة، ومنها: 
 شفرة االستجابة السريعة:  .أ 

 (66) (2015) دكتوراه قدمتها آالء جعفرحظيت شفرة االستجابة السريعة بأطروحة 
ذكية فى مؤسسات تكنولوجيا الهواتف ال استدداموالتى هدفت إلى التأصيل النظرى لموضوع 

والبيئة  ،شفرة االستجابة السريعة وذلك من حيث المفهوم والنشأة المعلومات ودصوصا
البنائى والتوصيف الرمزى، والمعايير، والدصائص، والمميزات، وتحليل وتقييم واقع والتركيب 

توظيف التقنية فى مؤسسات المعلومات، سواء فى المكتبات أو المتاحف أو دور النشر 
للوقوف على أوجه ومتطلبات ومعوقات توظيفها. وعملت الدراسة على رصد أهم مشروعات 

ة دادل مؤسسات المعلومات العالمية والعربية والمصرية مع إلقاء الضوء على توظيف الشفر 
يم أول نظام عربى متاح على عن برمجة وتصم فضالمراحل تطبيق الشفرة فى المكتبات. 

قائم على  المعلوماتداص إلنشاء شفرات استجابة سريعة وموجهة لمؤسسات  الويب
الدراسة على المنهج المسحى فى رصد مؤسسات الدبرات والتجارب العالمية. وقد اعتمدت 

المنهج الوصفى  تعالمية والعربية التى قامت بتوظيف الشفرة، كما استددملالمعلومات ا
ية شفرة االستجابة السريعة فى تلك المؤسسات، حليلى لوصف وتحليل واقع توظيف تقنالت
متدصص فى إنشاء  استددم المنهج التطبيقى فى الشق الداص ببناء نموذج عربى أيضاو 

مكتبة  122شفرة االستجابة السريعة موجه لمؤسسات المعلومات، وقد بلغت عينة الدراسة 
                             ( مؤسسة معلوماتية.173دار نشر بإجمالى ) 22ا ومتحفا  29ومركز معلومات، و

 التسويق اإللكترونى:  .ب 

 (67) (2015)الهواتف الذكية فى التسويق، ألقى محمد عبد الفتاح  استددامحول 
تسويق من دالل تطبيقات الهواتف الذكية، حيث بدأت العديد من دور النشر الالضوء على 



 د. سرفيناز أمحد حافظ

-157- 

ع من دالل تلك التطبيقات، وقد قام الباحث بفحص تلك يفى الترويج للكتب المعروضة للب
التى تؤديها، وقدم مجموعة من التوصيات فى  التطبيقات والتعرف على وظيفتها والمهام

 تطبيقات الهواتف الذكية فى التسويق للكتب المنشورة.  استددامة يكيف
إلى استكشاف أبرز األساليب والنظريات  (68) (2017وقد سعى ياسر نبوى )

الحديثة فى مجاالت التسويق، والتى يمكن للمكتبات ومؤسسات المعلومات االستفادة منها فى 
دعم وتعزيز روابط عالقتها بمستفيديها، وركزت الدراسة على مفهوم التسويق عبر الهواتف 

هذا األسلوب  استددامتبات إلى الذكية وأهم دصائصه ومميزاته، وأهم الدوافع التى تدفع المك
من النماذج  اعددا  الباحث كما استعرضد. واستددم الباحث المنهج الوصفى، التسويقى الجدي

والمحاوالت التسويقية التى قامت بها مجموعة من المكتبات مستددمة إمكانيات وأدوات 
علية الشديدة مما التسويق عبر الهواتف الذكية، وقد تبين أن الهواتف الذكية تتمتع بالتفا

                 من داللها. فعالة نجاح أى مهام تسويقيةيسمح لها بإ
 الثقافة المعلوماتية:  .ج 

وصفى عارف فى مجال الثقافة المعلوماتية منها دراسة ُقدمت عدة دراسات 
تطبيقات  استددامالتى تناول فيها اتجاهات المكتبات ومراكز المعلومات نحو  (69) (2013)

الهواتف الذكية فى تنمية الثقافة المعلوماتية، والمتمثلة فى التحسين المستمر واإلبداع 
واالبتكار للددمات واألعمال التى تقدمها هذه المكتبات ومراكز المعلومات تجسيدا لدورها 
ى الرئيسى والمتمثل بنشر الثقافة المعلوماتية للمستفيدين. واستددم الباحث المنهج الوصف

التحليلى؛ واتدذ عينة من العاملين بالمكتبات ومراكز المعلومات الجامعية باألردن بلغ قوامها 
وجود أثر لتطبيقات الهواتف  :من العاملين. وتوصلت الدراسة لعدد من النتائج أهمها 236

فى تطبيقات الهواتف الذكية  استددامالذكية فى تنمية الثقافة المعلوماتية، ووجود أثر لسهولة 
تنمية الثقافة المعلوماتية، وأوصت الدراسة بضرورة تبنى المكتبات ومراكز المعلومات 

عن ضرورة االهتمام بإجراء  فضالالجامعية تطبيقات الهواتف الذكية فى أعمالها وددماتها، 
 تطبيقات الهواتف الذكية فى تنمية الثقافة المعلوماتية. استددامالمزيد من الدراسات حول أثر 

وكان  .(70) (2016أسامة السيد وراجحة راجح ) دراسة جاءت السياق نفس وفى
ادتصاصي المكتبات والمعلومات فى اليمن للهواتف  استددامالهدف منها التعرف على مدى 

تثماره فى تطوير سالذكية وكذلك التعرف على أثر ذلك فى اكتساب الثقافة المعلوماتية، وا
وتحسين مستوى وظائفهم المكتبية والمعلوماتية، وطريقة ومستوى تقديم الددمات المكتبية 
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المكتبات ومراكز المعلومات. وقد  استدداموالمعلوماتية، وفيما إذا كان لهذا أثر فى زيادة 
ات. تبانة كأداة رئيسة لجمع البيانمع تطبيق اسعتمدت الدراسة على المنهج المسحى، ا

الهواتف  ستدداموتوصلت الدراسة إلى توجه ادتصاصي المكتبات والمعلومات باليمن ال
أداة لرفع الثقافة المعلوماتية لديهم، داصة فيما يتعلق بالتنمية  االذكية بشكل كبير باعتباره

لتبادل الدبرات وتقديم االستشارات  االمستمرة لمهاراتهم المهنية والتواصل مع بعضهم بعضا 
، كما أثبتت الدراسة أن الهواتف الذكية لم تسهم فى تحسين صورة المكتبة المدتلفة فيما بينهم

لدى المستفيدين كونها لم تستثمر بعد للتواصل مع المستفيدين بشكل رسمى أو لتقديم ددمات 
 لهم. 

واتف الذكية فى تغيير الثقافة دور اله (71) (2016وتتناول دراسة هبة المتبولى )
المعلوماتية لدى طالب الدراسات العليا بجامعة طنطا، وسعت الدراسة إلى تقديم صورة حول 
مدى إفادة طالب الدراسات العليا بجامعة طنطا من الهواتف الذكية كمصدر للثقافة 

المتاحة من المعلوماتية، وذلك بهدف قياس معرفة الطالب بتطبيقات تكنولوجيا المعلومات 
دالل الهواتف الذكية ومجاالت احتياجاتهم والكشف عن مدى معرفة الطالب بمهارات 

المعوقات التى الهواتف الذكية، وتحديد  استددامالبحث عن المعلومات فى البيئة اإللكترونية ب
الدراسة على عينة  وُطبَِّقت .وضع الحلول والمقترحاتو تحول دون تحقيق اإلفادة الفعالة 

من طالب الدراسات العليا فى كليات الطب والتربية واآلداب  اطالبا  292قوامها  عشوائية
جمع لوالعلوم بجامعة طنطا، واعتمدت الباحثة على منهج البحث الميدانى واالستبيان كأداة 
نسبة  البيانات. وكشفت الدراسة عن أن جميع أفراد العينة يمتلكون هواتف ذكية، كما أن

هم للهواتف الذكية قلل من ترددهم على المكتبة، ويعتبر تطبيق استددام% أثبتوا أن 61.64
Toefil  ،نسبة االعتماد الدائم  وجاءتمن أهم التطبيقات التى تستددم فى البحث العلمى

ما بين  الطالب للهواتف الذكية يوميا استدداموتوسطت نسبة  ،على الواتس آب كبيرة جداا 
بالتيقن من مدى صحة  ن% من الطالب يقومو 70.5ثالث ساعات، كما أن نسبة ساعة، و 

% من الطالب فى حالة انقطاع 58.9المعلومات قبل الثقة بها، كما أفادت الدراسة بنسبة 
بأن أهم المعوقات  الدراسةال يقومون بعمل أى شئ وينتظرون عودته، وأفادت  اإلنترنت

ارتفاع تكلفة الحصول على المعلومات، وأوصت الدراسة بعقد ندوات تثقيفية تشارك فيها 
رشاد الطالب على اال اإليجابى لهذه األجهزة وتجنب  ستددامالجامعات بهدف تثقيف وا 

                سلبياتها.
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 : بث المحتوى .د 
 مقومات توافر مدى على لتعرفاإلى  (72) (2011) تسعى دراسة أمانى السيد

 الرقمى العربى، ورصد المحتوى صناعة مؤسسات لدى المحتوى بث فى الهواتف استددام
 صناعة مؤسسات لدى المحتوى بث المحمول فى الهاتف استددام فى التباطؤ أسباب

 استددام عن تنجم التى كما عمدت الدراسة إلى رصد المشكالت .العربي الرقمي المحتوى
 بمميزات الوعي إثارةعليها، كذلك  التغلب وأساليب الرقمي المحتوى بث المحمول فىالهاتف 
 الدراسة استددمتو  .ومتطلباته الهاتف المحمول دالل من يبالعر  الرقمي للمحتوى النفاذ
باإلضافة إلى الولوج  جعة واستبيانمرادت على قائمة كما اعتم، التحليلي الوصفي المنهج

مواقع تطبق تقنية  ةدمس التى بلغ عددهالمواقع المحتوى الرقمى لدى الناشرين والمكتبات و 
 الهاتف المحمول، وانتهت الدراسة إلى:

على الهاتف المحمول بمؤسسات  ى لتقنية المحتوى الرقمى اعتماداأن التطبيق الفعل -1 
 المحتوى بكم وبشكل متواضع قياسا (2009/2010المعلومات العربية قد بدأ متأدراا )

بدوادم  وعلى األقراص المليزرة والمدزن اإلنترنتالمتاح من دالل  العربي الرقمي
  المكتبات ودور النشر العربية.

المحتوى الرقمى العربى المتاح من دالل الهواتف المحمولة على المحتوى اقتصر  -2
 فى قراءته كالمجالت الكتب العلمية، الذى يستغرق وقتا قصيراالرقمى السريع وليس 

 اإللكترونية الكتب موسوعة" فى والكتب ذات االهتمام العام كما ،"كوم.وفرات نيل" لدى
 ."الشاملة كتبةالم" ، والكتب الدينية بال" العربية

ألن  ؛يزال فى بدايته المحتوى الرقمى العربى المتاح اعتماداا على الهاتف المحمول ال -3
حيث أن نسبة  -حتى وقت إجراء الدراسة  - عمره الزمنى لم يتجاوز ثالث سنوات

مؤسسات المحتوى الرقمى العربى فى التحول نحو تطبيق تقنية الهاتف المحمول تمثل 
مبررات منها ضعف البنى التحتية، وقلة  لعدة%( فقط، وأرجعت الدراسة ذلك 17)

عن ضعف إدارة حقوق الملكية الفكرية للمحتوى الرقمى من دالل  فضالالدبرات، 
 لددمات بضرورة التدطيط العربية سة المكتباتالهاتف المحمول. وأوصت الدرا

 االتصاالت مع أجهزة تتناسب لمستفيديها الرقمي المحتوى توفير إلى تهدف معلومات
 جميع فئات المستفيدين.  متناول فى أصبحت التى سلكيةالال
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 التعليم والتعلم:  .ه 

توظيف الهواتف الذكية فى العملية اهتمت بعض الدراسات ب ،فى اتجاه آدر
التعليمية، ومن الدراسات التى اهتمت بتعليم الطالب واحدة من أهم العمليات الفنية فى 

التى  (73) (2018، جاءت دراسة عماد زيدان )وهى التصنيف المكتبات ومرافق المعلومات
فى إحداث نقلة نوعية فى  ادة مما نحمله فى أيدينا من هواتف محمولةكيفية االستف تناولت

الهواتف الذكية فى  استددامعدم تتمثل فى مشكلة الدراسة  إلى أن مشيرا ؛مجال التعليم
تاحتها استددام انتشاراألغراض التعليمية بشكل واسع على الرغم من  ها وردص ثمنها وا 

رسال  ها فقط فى األغراض التقليديةاستددامبين طالب الجامعة و  كإجراء المكالمات وا 
طالب نحو لالفروض التالية: وجود اتجاهات إيجابية ل، وسعت الدراسة للتحقق من الرسائل
ات وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجو الهاتف المحمول،  استددامالتعلم ب

جموعة الضابطة فى االدتبار التحصيلى لصالح المجموعة طالب المجموعة التجريبية والم
دت على مجموعة من األدوات واعتماستددمت الدراسة المنهج التجريبى، وقد  التجريبية.
 ُصمِّمَ قياس اإلتجاه نحو التعليم بالهاتف المحمول وتطبيق تعليمى بالهاتف المحمول منها م

وطبقت الدراسة على عينة من  .وادتبار تحصيلى، جراء هذه التجربةإلبمعرفة الباحث 
إلى  َمتوُقسِّ طالب الفرقة الثانية فى قسم المكتبات والمعلومات بجامعة كفر الشيخ، 

% من الطالب لديهم اتجاه 72)تجريبية وضابطة( وتوصلت الدراسة إلى أن  مجموعتين
د ، وأن تعلم التصنيف بالهاتف المحمول يساعلإيجابى نحو تعلم التصنيف بالهاتف المحمو 

أقسام %. وأوصت الدراسة بتضمين مقررات 60بنسبة  على زيادة معدل التحصيل الدراسى
لبرمجة تطبيقات تعليمية للهواتف المحمولة، واالستفادة من  ات مقرراالمكتبات والمعلوم

التعليمية فى برامج التعليم عن بعد والتعليم المستمر والتدريب تطبيقات الهواتف المحمولة 
 أثناء الددمة. 

 واإلفادة:  ستخداماالتجاهات نحو اال .6
 أو Android مثل المدتلفة المنصات على المنتشرة التطبيقات استددام انتشار أمام

IOS، هذه نحو والباحثين وغيرهم الطالب استددام اتجاهات على التعرف المفيد من كان 
 . التطبيقات

مدى اإلفادة من قبل كبير من الدراسات للتعرف على حظى هذا االتجاه بعدد وقد 
الهواتف الذكية بمعدالت غير مسبوقة، فجاءت أطروحة  انتشارالمستفيدين ال سيما فى ظل 
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تناولت فيها التى  (75) ، (74) (2013ايد القايدى )قالماجستير التى تقدمت بها أشواق 
الهواتف الذكية فى إتاحة مصادر  استددامتجاهات طالبات جامعة الملك عبد العزيز نحو ا

المعلومات اإللكترونية، وتهدف الدراسة إلى رصد مجموعة من مشروعات مصادر 
والتعرف على التطبيقات ، المعلومات اإللكترونية المتاحة من دالل الهواتف الذكية

الل ها من دستدداماإللكترونية الالسلكية التى أطلقتها جامعة الملك عبد العزيز للطالب ال
الهواتف الذكية فى  استددام، والتعرف على اتجاهات طالبات الجامعة فى الهواتف الذكية

إتاحة المصادر اإللكترونية، واستعراض الددمات التى توفرها الهواتف الذكية لتيسيير إتاحة 
لى الصعوبات التى المصادر اإللكترونية بنماذج من المكتبات العربية واألجنبية، والتعرف ع

لباحثة المنهج الوصفى المسحى لجمع اآلراء والمعلومات وتحليل اواتبعت  تواجه الطالبات.
طالبات الدراسات  على وزَِّعتالمعلومات، كما استددمت استبانة لجمع البيانات؛ حيث 

المعلومات، وكان مجموع االستجابة بالرد على  علم العليا )ماجستير ودكتوراه( بقسم
% من مجتمع الدراسة يستددمن الهاتف 86إلى أن وتوصلت الدراسة  .طالبة 46االستبانة 

% منهن يستددمنه ألغراض تعليمية وبحثية، كما أن 30الذكى فى االتصاالت الهاتفية، و
طالبات يصلن إلى مصادر المعلومات اإللكترونية عن طريق هاتفهن الذكى ال% من 28
لجأن للبحث فى فهرس المكتبة من دالل % من الطالبات ي27فى اليد، و لتوفره دائما نظرا

 .هن للهاتف الذكىاستددام
 الطالب اعتماد إلى التعرف على درجة (76) (2017وتسعى دراسة سعد الزهرانى )

 مصادر على والحصول ددماتها من واإلفادة المكتبات استددام في الذكية الهواتف على
 في المحمولة الهواتف على لالعتماد تدفعهم التي الدوافع أهمو ها، استددامو  المعلومات
 طبيعة معرفة أيضاو  المعلومات، مصادر على الحصول وأ والوصول المكتبات استددام

 من إفادتهم دون حالت التي المعوقات أهمو  ،والمصادر الددماتمن  الفعلية اتستدداماال
 - الطالب بين الفروق داللة من إحصائيا التثبت محاولة أيضاو  ،الذكية الهواتف إمكانات
 الفروق، هذه اتجاه على والتعرف الهواتف، لهذه هماستددامو  تعاملهم عند - الدراسة مجتمع

واستددمت . الطالب إليه يتنسب الذي التدصص أو الشدصية السمات من بأي وارتباطها
 من بسيطة عشوائية لعينة الميداني المسح على القائم المقارن الوصفي منهجال الدراسة
 من الدراسة عينة تكونت حيث واآلداب، الهندسة كليتي من سعود الملك جامعة طالب

اآلداب  كلية من طالب( 100)و الهندسة كلية من طالب( 100) لىإ مقسمة طالب( 200)
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ُتِمدَ قد و  ع البيانات، وتوصلت الدراسة لمجموعة من كأداة لجمفى ذلك على استبانة  ُاع 
% من مجتمع الدراسة يمتلكون هواتف ذكية، وأنهم 84النتائج لعل أهمها أن حوالى 

المكتبات واإلفادة من ددماتها والوصول إلى كل ما هو متاح،  استدداميعتمدون عليها فى 
عون زيارة يستطي % يعتمدون على هواتفهم فقط عندما ال20.9ولوحظ أن هناك نسبة 

الطالب لهواتفهم  استددامرت الدراسة إلى أن من أهم دوافع المكتبة لسبب ما، كما أشا
، ستددامعن سهولة اال فضالة حيث ادتيار الوقت والمكان المناسب، ر المرونة الكبي ،الذكية

والتعامل المباشر مع المصادر دون الحاجة لسؤال أدصائي المكتبة، كما أن الهاتف الذكى 
ات التى تيسر القراءة بشكل أفضل من القراءة وافر به عدد من الدصائص واإلمكانتت

بات الجامعية. أبرزها عدم وجود تطبيقات داصة بالمكت. أما المعوقات فكان من التقليدية
عن  فضالتشجيع تطوير تطبيقات هواتف ذكية داصة بالمكتبات العربية، وأوصت الدراسة ب

ات اإليجابية للهواتف ستددامبية والبرامج التثقيفية للطالب حول االاالهتمام بالدورات التدري
 الذكية فى الوصول للمكتبات والحصول على مصادر المعلومات المتاحة فى مواقعها. 

 حاجة مدى على التعرف إلى (77) (2018) المحسن عبد على دراسة سعت كما
 المعلومات على الحصول إلى سالميةمحمد بن سعود اإل اإلمام بجامعة المستفيدين مجتمع

 الوصفى المنهج على الدراسة واعتمدت اتها،استددام ومجاالت المحمولة، األجهزة استددامب
. للطالب واألدرى التدريس، هيئة ألعضاء موجهة إحداهما :استبانتين مستددمة المسحى

. الطالب من( 351) استجاب فيما التدريس، هيئة أعضاء من( 294) استجاب وقد
 واللغات والمعلومات الحاسب وعلوم الطب كليات من المستفيدين أن إلى الدراسة وتوصلت
 فى المحمولة لألجهزة ااستددام المستفيدين أكثر من والهندسة واالتصال واإلعالم والترجمة
و أن الهواتف المحمولة تتصدر األجهزة المحمولة فى الحصول  المعلومات، على الحصول

 األجهزة استددامب المعلومات مصادر تتيح ال اإلمام جامعة أن كما ،على المعلومات
محمد بن سعود  اإلمام جامعة مكتبة على يجب بأنه الدراسة أوصت وقد. المحمولة

 األجهزة استددامب المعلومات ددمات إلتاحة المناسبة التطبيقات توفير سرعةسالمية اإل
 لتطبيق الالزمة والبرمجيات األجهزة لتطوير المناسبة الميزانيات وتدصيص المحمولة،
  .المعلومات إتاحةالمحمولة فى  األجهزة تكنولوجيا

 من المعلومات؛ تداول معرفة إلى (78) (2016) مسفرة الدثعمىهدفت دراسة وقد 
 علوم الحاسب كلية في( البكالوريوس) طالبات قبل من الذكية الهواتف تطبيقات دالل
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 تطبيقات استددام على والتعرف اإلسالمية، سعود بن محمد اإلمام بجامعة والمعلومات
 طبقتقد و . الطالبات قبل من المعلومات تداول في الهواتف الذكية في االجتماعي التواصل
 كلية في( البكالوريوس)مرحلة  من الثامن المستوى المتدرجة المستويات طالبات على الدراسة
 الدراسة عينة عدد وبلغ اإلسالمية، سعود بن محمد اإلمام بجامعة والمعلومات الحاسب علوم

لجمع  كأداة االستبانة واستددمت المسحي اعتمدت الدراسة على المنهج .( طالبة124)
 تطبيقات يستددمن ( طالبة124) الدراسة عينة جميع البيانات، وتوصلت الدراسة إلى أن

 هو WhatsApp آب الواتس ، وأن%100 بنسبة الذكي الهاتف في االجتماعي التواصل
 نسبته ما بينت الدراسة أنالتويتر، كما  يليه ،اداما استد االجتماعي التواصل أكثر تطبيقات

 من أكثر الذكي للهاتف االجتماعي التواصل تطبيقات يستددمن الدراسة عينة من % 55.6
 كيفية في للبحث العلمية والندوات العمل ورش وأوصت الدراسة بإقامة .اليوم في مرة 20

 على الحصول الذكي في الهاتف في االجتماعي التواصل تطبيقات استددامتعزيز 
 والسلوك الصحيحة وغير الصحيحة بمعرفة المعلومات الطالبات وتوعية المعلومات،

 المناسب حيالها. 
إلى بروز جيل جديد من المكتبات قائم على  (79) (2015)بكلى يحي  ويشير

الهاتف المحمول فى استجواب فهرس  استددامددمات الهواتف الذكية، فهذه المكتبات تتيح 
المكتبة واستيراد البيانات الببليوجرافية، واإلعارة، والحجز للكتب وتصفح المجموعات 

 مرحلة فى اطالبا  159 من كونةم عينة لتشم ستبانةا على وقد اعتمدت دراستهالرقمية. 
 علم وهي صصاتتد ثالثة من بالمملكة العربية السعودية طيبة جامعة من البكالوريوس

 والذين 2015 وماي شهر دالل وذلك ،اإلسالمية والدراسات ،جنبيةاأل اللغاتو  علومات،الم
 Play store الذكية السوق من وذلك ،الهاتف على العامة دبى مكتبة تطبيق لتحميل ُدُعوا
مجموعة  على جابةاإل ذلك وبعد الذكية العامة دبى مكتبة ددمات كافة بتجريب القيامثم 

تُق ِبلمن األسئلة.   دضعوا الذين الطالب أظهرت النتائج أن غالبيةو استبانة.  108 وُاس 
 على يكونوا لم بأنهم علق وبعضهم جوال، على مكتبة مع تعاملوا أن لهم يسبق لم لالستبانة

 صيغة فى تواجدها مجرد وأن بالمكتبة والتعريف التسويق أهمية على يدل مما بها، دراية
 مكتبة استددموا وأن سبق أنه أكدوا به يستهان ال وعددهم الطالب وبقية. كاف غير ذكية
 المكتبة" حالة منهم الغالبية ذكر ،كتباتالم تلك اءمأس ذكر جوال، وعندما طلب منهم على

وأوصت الدراسة  .العربية نون ومكتبة، طيبة جامعة مكتبة من ذكروا ومنهم". الشاملة
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عليه من موقف طالب جامعة طيبة للدروج بنموذج أو نماذج  ُتُعرِّفبضرورة االستفادة مما 
 الدول العربية.فى لتطوير مكتبات ذكية 

إلى الكشف  (80) (2015ن سارة قشقرى وتهانى الوكيل )وقد سعت دراسة الباحثتي
ه السريع انتشار بعد  ال سيما WhatsApp واتس آبتطبيق ال استددامعن اتجاهات 

لما نشره  مليون مستددم وفقا 700إلى  2014 د مستددميه بنهاية عامدوالمميز؛ إذ بلغ ع
كما سعت الباحثتان ، Facebook االجتماعىكة على شبكة التواصل المدير التنفيذى للشر 

ه ومحاولة معالجتها. وتناولت الدراسة طالبات استددامإلى معرفة التحديات التى تواجه 
التعليم العالى فى جامعات المملكة العربية السعودية على ادتالف مراحلهم الدراسية من 
ة بكالوريوس وماجستير ودكتوراه، واعتمدت الدراسة على المنهج المسحى مستددمة استبان

َهتإلكترونية  % 99كشفت الدراسة عن أن من الطالبات، و  914ينة مكونة من إلى ع وجِّ
ألغراض  WhatsAppمن طالبات جامعات المملكة العربية السعودية يستددمن تطبيق ال

مكاناته بشكل  االجتماعيةمدتلفة منها  عال. ومن فوالعلمية والتربوية، واستفدن من مميزاته وا 
مجموعة واحدة للدردشة على األقل % من عينة الدراسة لديهم 93أن  أيضاالنتائج 

الطالب لمجموعات الدردشة فى  استدداممدصصة ألغراض الدراسة فقط، مما يدل على 
ذلك التطبيق هو التواصل  استددامواتس آب، كما كشفت الدراسة عن أن من أهم أسباب ال

منهن أن التطبيق مهم بالنسبة لهن.  %75مع األهل واألقارب ومجموعات الدراسة، وأقر 
وكشفت الدراسة عن أهم التحديات التى تواجه التطبيق هو إضاعة الوقت، وتواتر الشائعات 

 هدار وقت الطالبات وتدنى المستوى التعليمى واإلنتاجية. إفى المجتمع، مما يؤدى إلى 
إلى التعرف  (81) (2017وتسعى أطروحة الماجستير التى قدمتها هايدى إبراهيم )

الهواتف الذكية واألجهزة اللوحية لدى طالب الجامعات  استددامعلى العوامل المؤثرة فى 
لدى  ستددامالهواتف ومستويات هذا اال استددامالحكومية والداصة باألسكندرية، وأغراض 

فى البحث  ستددام، وأسباب االااستددامعن رصد التطبيقات األكثر  فضالعينة الدراسة، 
 الهواتف الذكية استدداممعلومات واسترجاعها، والتعرف على الصعوبات التى تعوق عن ال

فى البحث عن المعلومات، والتوصل إلى مدى إفادة عينة الدراسة من الهواتف الذكية 
واألجهزة اللوحية، وتقديم مقترحات لتفعيل اإلفادة من الهواتف الذكية واألجهزة اللوحية فى 

واعتمدت الدراسة على المنهج الميدانى والمنهج المقارن للتعرف على مدى العملية التعليمية. 
ت مداتف الذكية واألجهزة اللوحية. واستدإفادة الطالب من ددمات المعلومات عبر الهو 
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سكندرية، جامعة اإلمن طالب عينة  وزعتها علىلجمع البيانات،  استبانة كأداةالدراسة 
وكان من أبرز نتائج الدراسة تعدد نولوجيا والنقل البحرى. واألكاديمية العربية للعلوم والتك

لوحية من حيث التواصل مع اآلدرين، والتسلية الهواتف الذكية واألجهزة ال استددامأغراض 
والمشاركة وتبادل الرسائل وتتبع عن المعلومات واألغراض التعليمية، والبحث والترفيه، 

 أن وتبيناث. اإللكترونى والمشاهدة الحية لألحد األدبار واألحداث الجارية، وتصفح البريد
% 86.3 نسبة % ألغراض البحث عن المعلومات واألغراض التعليمية، بينما13.7 نسبة

 لألغراض األدرى. 
مستوى وعى الطالب بقسم اكتشاف إلى  (82) (2017وتسعى دراسة يارة قناوى )
مصادر ها فى الحصول على استددامبالهواتف الذكية و  المكتبات والمعلومات بجامعة المنيا

لطالب قسم المكتبات والمعلومات نحو المعلومات الرقمية، وتحديد السمات الديموغرافية 
عن الكشف عن  فضالالهواتف الذكية فى إتاحة مصادر المعلومات الرقمية،  استددام

الهواتف الذكية فى الحصول على مصادر المعلومات الرقمية.  استددامإيجابيات وصعوبات 
وأسفرت رابعة بقسم المكتبات والمعلومات. ة والمع الدراسة من طالب الفرقة الثانيمجت وتكون

 ااستددامالدراسة عن عدد من النتائج التى أشارت إلى أن األدبار هى من أكثر األنشطة 
%، كما كان من 24لدردشة مع الزمالء بنسبة الرسائل وا استددام% يليها 26.8بنسبة 

% يليه االطالع على المقررات الدراسية 49.1التواصل مع الزمالء بنسبة  ستددامأسباب اال
 ااستددامأكثر الددمات  %. وجاءت15.7% ثم تصوير المحاضرات بنسبة 26.8بنسبة 

سفارة المعرفة التابع لمكتبة %، يليه 31المعرفة بنسبة  عبر الهواتف الذكية الوصول إلى بنك
عدم تفعيل  ،ستددام%، وكان من أبرز العقبات التى تحد من اال27.2سكندرية بنسبة اإل

فى الرتبة الثانية بنسبة  المادية %، وتأتى التكاليف31فى الجامعة بنسبة  اإلنترنتددمة 
19.5.%  

إلى معرفة أنماط إفادة طالب جامعة  (83) (2017وهدفت دراسة عبد العزيز عامر )
سعت الدراسة للتعرف  ومن ثم، ف الذكية، وكيفية االستفادة منهامن الهوات ]بليبيا [ الزاوية
الهواتف الذكية فى تناقل المعلومات لدى طالب  استددامسباب التى تدعو إلى األعلى 

مستددمة فى ذلك  المسحى الفوائد المكتسبة منها. واعتمدت الدراسة على المنهجو الجامعة، 
بلغ عددها على عينة من طالب بجميع كليات جامعة الزاوية و  ُوزَِّعتاستمارة لجمع البيانات 

 ااستددامبينت الدراسة الميدانية أن طالب كلية الهندسة هم األكثر ، وقد ا( طالبا 129)
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تبادل الرسائل الغالب لغرض تصفح و  فى ستددام%، وأن اال17.1 بنسبة للهواتف الذكية
وهذا يدل على غياب الوعى  ،%46.5 بنسبة االجتماعيةالشبكات  استددام% و 48.8بنسبة 

 مة الهواتف فى العملية التعليمية. يالمعلوماتى بق
 الل أطروحتها للدكتوراهد منالضوء  (84) (2017) سوزان زهر سلطت ،من لبنانو 

على واقع ددمات المكتبات األكاديمية اللبنانية فى البيئة الذكية وكيفية االستفادة من 
تطبيقات الهواتف الذكية فى تقديمها، إضافة إلى الددمات التى يرغب الطالب فى تلك 
الجامعات أن تتيحها لهم مكتباتهم، واستددمت الدراسة المنهج الوصفى المسحى والمنهج 

على عينة الدراسة ُوزَِّعت عن إعداد إستبانة  فضاللمالحظة، والمقابلة، ا مستددمةالمقارن 
ستثناء مكتبة الجامعة ا)ب LALCمن الطالب بشكل مباشر فى كل من مكتبات تكتل 

من أصل  أربعا . وقد أظهرت النتائج أن2016/2017األمريكية فى بيروت( للعام الدراسى 
ت مجتمعة ثالث ددمات من دالل الهواتف الذكية، تمثلت برابط ثمانى جامعات أتاح

وهى من الددمات األساسية التى سعى إليها الطالب  QR- Codeالفهرس اإللكترونى بشكل 
فى حال عدم وجودها. باإلضافة إلى ذلك قدمت كل من مكتبة الجامعة  ورغبوا بإتاحتها

ددماتها من دالل التطبيقات الذكية  األمريكية فى بيروت، ومكتبة جامعة سيدة اللويزة
الكسليك، ومكتبات جامعة  -الداصة بالجامعة نفسها، وقدمت مكتبة جامعة الروح القدس

بيروت العربية، ومكتبة جامعة سيدة اللويزة ددماتها من دالل صفحة إلكترونية قابلة 
الب للهواتف الط استددامللتصفح من دالل الهواتف الذكية، ومن أهم نتائج الدراسة أن 

 ،% فقط رغم امتالكهم لهذا النوع من الهواتف37 ل لددمات المكتبة قد بلغالذكية للوصو 
% من حجم العينة بتفضيلهم للحصول على ددمات المكتبة عبر تطبيق 77.8كما أشار 

% من عينة الدراسة آثروا الوصول عبر 11.6فى مقابل  .Mobile Appالهاتف الذكى 
 ،Mobile Responsive websiteموقع إلكترونى قابل للتصفح من دالل الهواتف الذكية 

وأوصت الدراسة باقتراح نموذج عن تطبيق الهواتف الذكية لتقديم ددمات المكتبات الجامعية 
 من دالله. 
دراسة أدرى ناقشت فيها العالقة  (85) (2016ر )سوزان زه نفس الباحثة متقد وقد

ها، وما يطرح ذلك من نوع جديد من ستددامالهواتف الذكية والمهارة المطلوبة ال انتشاربين 
الوعى المعلوماتى فى بيئة الهواتف الذكية. وسعت للتعرف على مهارات طالب المرحلة 
الجامعية األولى فى الوصول للمعلومات من دالل الهواتف الذكية، واستددمت الباحثة 
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قدرتهم على المنهج الوصفى المسحى، والمنهج المقارن لالطالع على واقع مهارات الطالب و 
الهواتف الذكية فى الوصول إلى مصادر المعلومات، والمقارنة بمهارات الطالب.  استددام

؛ ا( طالبا 161) اعتمدت الباحثة فى جمع البيانات على استبانة وزعت على عينة الدراسةوقد 
طالب فى السنة  100و فى السنة الجامعية األولى من كلية اآلداب، اطالبا  61 حيث

استددمت الهاتف الذكى  النسبة األكبر من العينةاألولى من كلية الطب. وتبين أن  الجامعية
%، ثم البحث عن المعلومات ألغراض 73%، تليه المراسلة الفورية بنسبة 84للترفيه بنسبة 

 األساتذة مع التواصل أما%، 46%، ثم معرفة آدر األدبار بنسبة 58الدراسة بنسبة 
 جاءو  ،%(28) بنسبة ةشدصيَّ  غراضأل المعلومات عن والبحث ،%(35) بنسبة والزمالء
 ةنوعيَّ  وأوصت الدراسة بضرورة تحسين. %15 بنسبة فى الرتبة األديرة الدبراء مع التواصل
 الطالب منها يستفيد حتى ةواألكاديميَّ  التعليمّية التطبيقات ال سيما، ةالّذكيَّ  التطبيقات
 المصادر تطبيقات استددام على الطالب عن تشجيع فضالاإلمكان،  قدر الجامعّين
 .ذلك على وتدريبهم اإللكترونّية

***** 
ذا كانت الدراسات السابقة تركز على اتجاهات طالب وطالبات الجامعات نحو  وا 

الهواتف الذكية، فإن هناك بعض الدراسات التى تتناول اتجاهات التالميذ فى  استددام
التى سعت إلى الكشف  (86) (2009دراسة عبد المالك بن السبتى )المرحلة الثانوية، منها: 

عن أسباب اقتناء المراهقين للهواتف النقالة، والكشف عن درجة وشدة ارتباط المراهقين بهذه 
يساعد على االنحراف لدى  إذا كانت الهواتف النقالة عامال التكنولوجيا، والكشف عما
دالل الكشف عن طبيعة المواد المتداولة بين المراهقين بواسطة  منالمراهق الجزائرى، وذلك 

الهواتف النقالة. كما تناولت الدراسة اآلثار اإليجابية والسلبية للهواتف النقالة على هذه الفئة 
 اطالبا  40ددة قوامها ، وقد اعتمد الباحث عينة محباديس بن الحميد بثانوية عبد العمرية

كشفت الدراسة عن أن المشكالت العاطفية وراء تبنى المراهقين و . ا( ذكرا 20)، وأنثى( 20)
أثبتت الدراسة . كما م يفضلون الهواتف األكثر تطورامحل الدراسة للهواتف النقالة، كما أنه

فى بعض  فى إضعاف تركيز المراهقين أثناء العملية التعليمية اسببكانت أن الهواتف النقالة 
باء واألمهات بضرورة متابعة المراهقين فى هذه المرحلة العمرية . وأوصت الدراسة اآلاألحيان

عن تقوية الوازع الدينى  فضالالسوى،  ستددام، والتشجيع على االستدداملضمان سالمة اال
 لدى المراهقين بالمنزل والمؤسسة التربوية لضمان التفاعل اإليجابى مع هذه الوسيلة. 
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 طلبة استددام على واقع التعرف إلى (87) (2017وهدفت دراسة تيسير سليم )
 لواء في الحكومية التعليمية بالمدارس العملية في النقال الهاتف لتطبيقات الثانوية المرحلة

 اعتمدت الدراسة علىو  نظرهم، وجهة من هااستددام ومعيقات ،]األردن[ اربد – عبيد بني
الدراسة  أظهرت. و البيانات لجمع استبانةمستددمة  ،وطالبة طالبا( 317) من عينة عشوائية

 العملية في النقال الهاتف لتطبيقات الطلبة ستددامال الحسابية للمتوسطات العام المعدل أن
 بين حصائياإ دالة فروق وجود الفرضيات فحص نتائج من وتبين متوسطا، جاء التعليمية

 وأشارت .العلمي التدصص لطلبة وكذلك ،(ناثاإل) الطلبة ولصالح الحسابية المتوسطات
 أنظمة وجود ومنها عدم ؛النقال الهاتف لتطبيقات الطلبة استددام إلى أهم معوقات النتائج

 توفر وعدم التعليمية، العملية صلب في هااستددامو  الدلوية األجهزة بإددال تسمح وتعليمات
 كيدبالتأ الدراسة وادتتمت. التعلم من النوع هذا تحتضن تقنية ومنظومة واعدة مجتمعية بيئة
عادة التحتية، والبنية المجتمعية التعبئة على  الدراسية والمناهج البرامج في النظر وا 

 تطبيقات عن تكشف التي الدراسات من المزيد إجراءكما أوصت ب .تنفيذها واستراتيجيات
 .أدرى دراسية مراحل في النقال التعلم

 الكتب إتاحة مشروع (88) (2015تناولت عقيلة الزهرانى ) ،من ناحية أدرىو 
 ستددامال الدول من العديد توجه ظل فيالذكية، ويأتى ذلك  والهواتف األجهزة عبر الدراسية
تاحة العملية في الذكية والهواتف األجهزة  من لالستفادة عبرها الدراسية الكتب التعليمية وا 
 الكتب إتاحة مشروع السعوديةوالتعليم  التربية وزارة قطالإ ، وجاء هذا عقبالتفاعلية مزاياها
 "بلآ" رمتج عبر الكتب الدراسية تطبيق الذكية، ونشر والهواتف األجهزة عبر الدراسية
Apple أندرويد "وAndroid حيث يمكن لمستددمى أنظمة "IOS ،Android ،Windows 

Phone 7 وأي وقت أي في تصفحها إمكانية يتيح الذكية مما أجهزتهم على التطبيق تحميل 
 إتاحة نحو الثانوية المرحلة معلمات تجاهاتا ىعل رفالتع ىإل ةالدراس هذه تسعى، و مكان
 والتعرف ا،إتاحته دون ولتح يالت تالمشكال دورص ،الذكية واتفهنه رعب يةالدراس الكتب
 جهزةاأل دالل من المتاحة الدراسية الكتبو  يةالدراس اهجالمن اتتطبيق ائصدص ىعل

واستددمت الدراسة المنهج الوصفى التحليلى، واعتمدت على قائمة مراجعة . الذكية والهواتف
َهتلتحديد دصائص تطبيق )المناهج الدراسية( باإلضافة الستبانة محكمة  لمعلمات  وجِّ

 إتاحة ونح االتجاه أن أهمها من النتائج من العديد إلى الدراسة توصلتو  المرحلة الثانوية.
 تطبيق مستددمات عدد وصل ثحي بدايته في يزال ال الذكية الهواتف عبر الدراسية بالكت
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 إلى يعود وهذاالدراسة،  عمجتم ن% م21 ةالذكي فالهوات رعب المتاح يةاهج الدراسالمن
 بضرورة الدراسةومن ثم أوصت  ه،علي ائمينالق لقب نم قللتطبي ويقوالتس اإلعالن ضعف

االهتمام بالتسويق واإلعالن بشكل جيد عن التطبيق من دالل الموقع اإللكترونى للوزارة، 
 لوجع التطبيق تطوير ضرورةعن  فضال، وتوزيع النشرات المطبوعة، ةالبريدي ائلالرس وعبر
 . اعليتف كلبش يةالدراس بالكت

***** 
ضافة إلى الدراسات التى اهتمت بالتطبيقات فى الجامعات   ،والمدارس الثانويةوا 

نجد أن هناك بعض الدراسات التى تتناول االتجاهات نحو التطبيقات فى مجاالت أدرى، 
سعت إلى معرفة مدى تداول المعلومات  التى (89) (2018دراسة نهى عثمان )ومنها مثالا: 

رجل  291من دالل تطبيق الواتس آب من قبل رجال األعمال، وطبقت الدراسة على 
أعمال بمحافظة المنوفية، وقد روعى أن تكون عينة الدراسة ممن يعملون فى قطاع السياحة 

لميدانى معتمدة والددمات والتسويق العقارى والتسويق التجارى، واستددمت الباحثة المنهج ا
، بهدف قياس مدى تداول المعلومات بين هذه الفئة ستبانة كأداة لجمع البياناتاعلى فى ذلك 

من المستددمين لهذا التطبيق فى تداول المعلومات، والتعرف على اآلثار اإليجابية والسلبية 
التطبيق، ومن أبرز نتائج الدراسة أن العينة كلها  استددامالتى يراها رجال األعمال مع 

تستددم تطبيق الواتس آب فى حياتهم اليومية وأعمالهم التجارية وتواصلهم مع اآلدرين، 
وأن الدوافع تتمثل فى: عمل صداقات  أن الواتس آب مصدر جيد للمعلوماتوأشاروا إلى 

التواصل مع العمالء والتواصل عن  فضال، وعالقات متعددة تددم مجال األعمال التجارية
الطالع على آدر األدبار ضافة إلى اإلوالتواصل مع اآلدرين، با مع الموظفين والعاملين،

 واألحداث، ومتابعة األعمال، ومتابعة التوجهات الجديدة فى مجال العمل. 
الواتس  استددام تجاهاتا تناولت (90) (2009وهناك دراسة قدمتها ماجدة عزت )

 على التعرف وهى تسعى إلى .اإلدارات مديرات قبل من العزيز عبد الملك بجامعةب آ
 بعض عن رصد فضالاإلداري،  العمل بيئة في( بآ الواتس) برنامج استددام إيجابيات
( مديرة 69اإلدارات والالتى بلغ عددهن ) مديرات نظر وجهة من البرنامج استددام سلبيات
 ستبانة كأداةا، مع توزيع الوصفي واستددمت الدراسة المنهج .(55استجاب منهن ) إدارة
 للتواصل مجاال أتاح التطبيق استددام: أن البيانات، وتوصلت لعدد من النتائج منها لجمع
 قد الذي التأثير دون بهم، االلتقاء يصعب الذين واألشداص والموظفين الرؤساء مع بحرية
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 أحيانا، والدوف والتردد، الدجل، يسبب قد والذي معهم المباشر االلتقاء نتيجة يحدث
 الهواتف استددام قلل المباشرة، كما أنه الحوارات من أفضل بشكل يأالر  إبداء وبالتالي
 ضرورة، وأوصت الدراسة باإلداري التواصل في أيضا النقال الهاتفي واالتصال المكتبية
 عن التوصية باالستفادة فضالالتقنيات،  هذه مثل ستددامال وواضحة مكتوبة سياسة اعتماد
 في والدصوصية السرية على المحافظة مع اإلداري، العمل يددم بما الحديثة التطبيقات من

 .العملية الممارسة
أن النتاج الفكرى العربى الذى دضع للتحليل قد تباين فى  إلى ندلص مما سبق

 .(6أوجه المعالجة الموضوعية، وقد تناول ستة محاور رئيسية )انظر الشكل رقم 

 
 

 (6رقم ) الشكل
         تطبيقات مجال فى العربى الفكرى االتجاهات الموضوعية للنتاج

 والمعلومات المكتبات فى الذكية الهواتف  

 جامعة
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 : خاتمة
 دلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج هى على النحو التالى: 

حيث لم تتمكن الباحثة  - 55من أصل  ( دراسة46رغم أن الدراسة حللت محتويات ) .1
فقد  ،تُُنوِوَلتإال أنه تبين محدودية الموضوعات التى  -من االطالع على تسع دراسات 

دراسة(، وقد ركزت  17) الهواتف الذكية واإلفادة منها استدداماالتجاهات نحو  تُُنوِوَلت
طالب وطالبات الجامعات سواء فى المرحلة الجامعية  استددامهذه الدراسات على 

كانت الفئات األدرى: طالب  دراسة( بينما 12ى مرحلة الدراسات العليا )فاألولى أو 
)دراسة  إدارات، مدراء )دراسة واحدة( رجال أعمال دراسات(، 3) معلمونو ثانوى، 
ات الهواتف الذكية فى تقديم ددمات استدداموكان مجال االهتمام الثانى هو . واحدة(

أن الدراسات تستعرض ما يحدث دراسة(. ويالحظ  13= 8+5المكتبات والمعلومات )
، أو تعمل على ستددامجرى تجربة للتعرف على مدى االبالفعل فى بعض المكتبات، أو تُ 

 .ُيَقدَّمالتقييم لما 
بعض الدراسات التى  كات العامة، إال أن هناستددامالدراسات التى تتناول االتعدد ورغم 

أو التسويق ، QRCode ةشفرة االستجابة السريع استدداممثل  ،ادتصت بموضوعات محددة
الثقافة المعلوماتية، وبث  تنمية فى ستدداماالأو تسويق ددمات المعلومات أو دور  ،للكتب

أو فى العملية التعليمية، وهذه األديرة لم تحظ سوى بدراسة واحدة مما يشير إلى  ،المحتوى
 النقص الواضح فى هذا المجال.
تطبيقات الهواتف الذكية  ستدداملى التدطيط الإتسعى  التيوهناك بعض الدراسات 

 ( دراسات.9وتقديم تصورات ومقترحات )
محدود من الدراسات التى تتناول الهاتف نفسه وما يمتلكه من إمكانات يبقى عدد 

تطبيق الواتس  استددامإلى اهتمام بعض الدراسات ب أيضادراسات(، ونشير  7وتطبيقات )
 . آب تحديدا

 MOPACالمحمولة  االتصال المباشر عدم وجود دراسات عربية عن فهارسوقد تبين 
 . الواجب رغم أهميتها، كما أن بث المحتوى العربى لم يحظ باالهتمام

الهواتف الذكية فى مجال المكتبات والمعلومات فى  استدداميعود االهتمام بموضوع  .2
، فقد كانت أول دراسة علمية عام إلى أوائل القرن الحادى والعشرينالنتاج الفكرى العربى 
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، بينما 2008لمياء مدتار عام  قدمتهاجستير ، وأول أطروحة مالعالء مغاورى 2007
وهو لم يتأدر  ،)آالء صادق، ودانيا قرنى( 2015تأدرت أطروحات الدكتوراه إلى عام 

 مقارنة بالنتاج الفكرى األجنبى عن الموضوع.  كثيرا

سوف نجد أن المكتبات ، الهواتف الذكية استددامإذا نظرنا إلى أنواع المكتبات وعالقتها ب .3
الجامعية هى التى حظيت باالهتمام األكبر، بينما لم تحظ المكتبات العامة أو المدرسية 

بينما  ،أو غيرها بنفس االهتمام، وال توجد دراسة تتعلق بمكتبة وطنية أو مكتبة متدصصة
 . توجد دراسة تتعلق بالمكتبة العامة

اعتمدت على منهج علمى  –فى األغلب  ميدانية -معظم الدراسات هى دراسات علمية  .4
ها المنهج الوصفى استدداموأدوات ووسائل لجمع البيانات، ومن المناهج التى شاع 

، وكانت المنهج التجريبى سوى فى دراستين التحليلى، والمنهج المسحى، فيما لم يستددم
 أيضافى جمع البيانات، وجاءت قائمة المراجعة كأداة  االستبانة هى األداة األكثر شيوعا

( كانت عبارة عن 10لجمع البيانات فى بعض الدراسات. وقلة من الدراسات )أقل من 
 . نظرية عامة دراسات

أشارت بعض الدراسات إلى أن الهواتف الذكية تتصدر األجهزة المحمولة فى الحصول  .5
 على المعلومات. 

من حيث التغطية  كما أو نوعاجنبى سواء الفكرى العربى واألالفرق شاسع بين النتاج  .6
، مما يستدعى المزيد من االهتمام بهذه القضايا للجوانب المدتلفة للمجالالموضوعية 

 التقنية الحديثة. 
 التوصيات: 

 وال المعلومات، عالم فى مهم ا جزءا أصبحت الذكى الهاتف تكنولوجيا فإن ،تقدم ما كل من  
 غضون فى أنه تتكهن والدراسات الكتابات بعض أن ويكفى. عنه تبتعد أن للمكتبات يمكن
من تطبيقات الهواتف  تطبيق بدون مكتبة نجد أن المستحيل من سيكون قصيرة زمنية فترة

 :التساؤالت من بعدد أنفسنا نواجه أن علينا العربية مكتباتنا مستوى وعلى. الذكية
 بعد ما إلى واالنتقال المحمولة األجهزة ستراتيجياتا لتنفيذ بسرعة المكتبات ستتحرك هل -

 ذلك؟

 التطبيقات؟ هذه على المعلومات ومستددم سُيَعلَّم وُيَدرَّب هل -

 ؟ستدداماال لتشجيع محدودة برسوم أو رسوم بدون المعلومات إلى الوصول سُيَوفِّر هل -
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بالنسبة للمكتبات  واإلقتراحات التوصيات من اعدد الدراسة تقترح التساؤالت هذه على وللرد
 :يلى فيما إجمالها يمكن ،العربية

 لضمان حتمى، أمر النقالة والتكنولوجيا الذكية الهواتف عالم فى المكتبات ددول إن .1
 .التحدى هذا تواجه أن عليها ثم ومن المستفيدين، مجتمع قبل من ستددامواال البقاء

 استددام دالل من الرقمى العصر فى المستفيدين لجذب طموحة دطة صياغة يجب .2
 ضوء فى المستقبلية صورتها رسم إعادة المكتبات على ويجب المحمول، اإلنترنت
 .المستقبلية التطورات

 ؛المكتبات من األدرى األنواع عن أهمية تقل العامة والمكتبات المدرسية ال المكتبات .3
 الجهات إشراك وضرورة فيها، المحمولة التطبيقات هذه تنفيذ إمكانية مدى دراسة فيجب
 لها. والتصدى المشكالت واقع على للتعرف أمرها على القائمة

 سد على ستعمل شك وال فهى ،QRالسريعة  االستجابة شفرة بتطبيق هتماماالضرورة  .4
 .للمكتبات والمادية االفتراضية البيئة بين الفجوة

االتصال  فهرس أن ،الدراسات من به بأس ال عدد واستقراء فحص دالل من تبين .5
 ثم ومن المكتبات، من للمستفيدين الرئيس المطلب هو MOPAC المحمولالمباشر 

 للبدء تسعى أن النقالة التكنولوجيا تطبيق على المقدمة المكتبات تحرص أن يجب
 .المطلب هذا بتحقيق

عالنها تجريبية متدرجة لبداية هذه التطبيقات النقالة، بدطوات البدء يجب .6  وتيسيرها وا 
د كى للمستفيدين يتحقق  منه كبير جزء التكنولوجيا استددامف ها،استددام على ُيَتَعوَّ

 .والوصول الراحة تحقق أنها طالما ،بالعادة

 عالقتهم من والتحقق المعلومات ادتصاصيى جاهزية مدى من التحقق المهم من .7
 .الالزم والتأهيل التدريب وتحقيق الحديثة التقنيات بتطبيق

 ضرورة االهتمام بالتطبيقات المناسبة للمكتبات العربية. .8

د العمل على توفير المحتوى العربى الرقمى بكافة فئاته وأشكاله من دالل يمن المف .9
 الهاتف الذكى مع المحافظة على حقوق الملكية الفكرية، وما يرتبط بها.

طالب توجيه االهتمام لدراسات تركز على التعرض لتوجهات فئات أدرى غير  .10
 الجامعات؛ مثل أعضاء هيئة التدريس، والباحثين، ورجال األعمال واألطباء وغيرهم. 
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التكنولوجيا النقالة بصفة عامة وتطبيقات  مقرر أو وحدة من مقرر عن ضرورة إددال .11
 المعلومات العربية.  دراسات الهواتف الذكية بصفة داصة ضمن برامج أقسام

 المحمولة الهواتف استددام حظر عالمات أو الفتة المكتبات تنتزع كى الوقت حان .12
 .لها تطبيق وجود حال فى محتوياتها إلى الوصول على معينة أداة أصبح ألنه؛ بدادلها
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 . 381-351ص ص -( .2010)سبتمبر
 -. استطالعية دراسة:  الجامعية المكتبة دادل المحمول السعدني. الهاتف محمد عابد محسن (53)

 في الجامعية المكتبات تحديات:  عنوان تحت والمعلومات للمكتبات األول العلمي المؤتمر
 .2015 نوفمبر 25-24 بنها، جامعة:  الثالثة األلفية

 29ع -التسجيلة. -عبد الرحمن فراج. تطبيقات المكتبات الرقمية على الهواتف الدلوية. (54)
 . 65-62ص ص -( .2014)أكتوبر 

 الهاتف على الرقمية المكتبات لبناء مستقبلية آفاق: الزهيرى. النانوتكنولوجى ناظم طالل (55)
ص ص  -(.2010) 1 ع ،3 مج -. المعلومات لتكنولوجيا العراقية المجلة -المحمول .

32-47 . 
لمياء مدتار عبد الحميد. تطبيقات استددام الهواتف المحمولة فى المكتبات العامة بدادل  (56)

أطروحة )ماجستير(  -.2008القاهرة :ل.مدتار،  -جمهورية مصر العربية: دراسة استكشافية.
 جامعة حلوان. كلية اآلداب. قسم المكتبات والمعلومات.  –
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تقنية الهواتف المحمولة فى المكتبات . التدطيط الستددام -------------------- (57)
ص. فى الملتقى العربى الثالث لتكنولوجيا 23 -العامة بدادل جمهورية مصر العربية .

 . 2009مارس  24 -23المكتبات والمعلومات، القاهرة، 
هدى محمد السيد. استددام الويب المتاح عبر الهواتف النقالة ومدى إمكانية تطبيقه فى مواقع  (58)

 –أطروحة )ماجستير(  -.2014العربية: دراسة تحليلية. اإلسكندرية: هـ. السيد، المكتبات 
 جامعة اإلسكندرية. كلية اآلداب. قسم المكتبات والمعلومات. 

محمد عبد اهلل العطاب. التدطيط لتقديم ددمات معلوماتية فى المكتبات الجامعية باستددام  (59)
عربى للبحوث والدراسات فى علوم المكتبات مجلة المركز ال -بعض تطبيقات الهواتف الذكية.

 . 20 -2ص ص  -( .2018) 9، ع5مج -والمعلومات.
 الهاتف المتنقلة عبر البحثية المعمومات ددمات مستحدثات مجاهد. معايير الحافظ عبد سهام (60)

 -مقترح(. )نموذج شمس عين جامعة التربية النوعية بكلية الباحثين الحتياجات وفقا الذكى
 . 406 -353ص ص  -(.2017)أكتوبر 33ع -التربية. تكنولوجيا

تطبيقات تقنية الهاتف النقال فى تقديم ددمات المعلومات فى المكتبات  .القرنى على دانيا (61)
جامعة الملك عبد  –أطروحة )دكتوراه(  -.2015جدة: د.القرنى،  -الجامعية السعودية.

 العزيز. قسم علم المعلومات. 
 فى المعلومات ددمات تقديم فى النقال الهاتف تقنيــة توظيف. --------------- (62)

 سابق. مصدر المكتبات،
هبة صالح الدين النمورى. تقييم تطبيقات الهواتف الذكية بالمكتبات الجامعية العربية: دراسة  (63)

 -( .2018)يناير/ مارس  1، ع5مج -المجلة الدولية لعلوم المكتبات والمعلومات. -تحليلية.
 .89-51ص ص 

عبد الفتاح كامل. توظيف تقنيات األجهزة المحمولة فى تقديم الددمات المرجعية  محمد (64)
المجلة الدولية لعوم المكتبات  -بالمكتبات ومراكز المعلومات: الواتس آب نموذجا.

 . 139-111ص ص  -( .2015)يناير/ مارس  1، ع2مج -والمعلومات.
 المرجعية الددمة تقديم فى اللوحية واألجهزة الذكية الهواتف استددام. الوكيل محمود رنا (65)

. 29-1 ص ص. نموذجاا  Massenger  وماسنجر WhatsApp آب واتس: المصرية بالمكتبات
 قسم اإلسكندرية، جامعة -.والوثائق والمعلومات المكتبات علوم تعليم فى اإلبداع مؤتمر:  فى

 "2018 أكتوبر 4-3: اإلسكندرية مكتبة فى" والمعلومات المكتبات
 -آالء جعفر الصادق. استددام تكنولوجيــا الهواتف الذكيــة فى مؤسســات المعلومات . (66)

. اآلداب كلية. اإلسكندرية جامعة –أطروحة )دكتوراه(  -.2015اإلسكندريــة: آ. ج. الصادق، 
 .والمعلومات المكتبات قسم
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كامل. استددام تطبيقات الهواتف الذكية فى التسويق للكتب المعروضة  الفتاح عبد محمد (67)
مايو  18-17ص. فى: مؤتمر صناعة النشر فى مصر، 34 -للبيع: دراسة استطالعية.

 ، المجلس األعلى للثقافة. 2015

مجلة  -ياسر نبوى محمود. تسويق ددمات المكتبات عبر الهواتف الذكية: دراسة استكشافية. (68)
 . 238 -201ص ص  -( .2017)أبريل  2، ع37مج -لمعلومات العربية.المكتبات وا

وصفى عارف على. اتجاهات المكتبات ومراكز المعلومات نحو استددام تطبيقات الهواتف  (69)
الذكية فى تنمية الثقافة المعلوماتية: دراسة ميدانية على مكتبات الجامعات األردنية الرسمية. 

 . 2016نوفمبر  16-14ات والمعلومات، األقصر، فى: مؤتمر االتحاد العربى للمكتب
أسامة السيد محمود؛ راجحة سعد راجح. الهواتف الذكية كأداة لرفع الثقافة المعلوماتية للعاملين  (70)

ص. فى: مؤتمر اإلتحاد العربى للمكتبات  25 -فى المكتبات ومراكز المعلومات اليمنية.
 . 2016نوفمبر  16-14والمعلومات، األقصر، 

أحمد المتبولى. دور الهواتف الذكية فى تغيير الثقافة المعلوماتية لدى طالب الدراسات هبة  (71)
 للمكتبات العربى االتحاد مؤتمر: ص. فى25 -العليا بجامعة طنطا: دراسة تطبيقية.

 .2016 نوفمبر 16-14 األقصر، والمعلومات،
محتوى الرقمى العربى: أمانى محمد السيد. استددام الهواتف المحمولة فى تعزيز الوصول لل (72)

. فى: مؤتمر 675-623، ص ص 1مج -دراسة لمتطلبات النشر الالسلكى ومقوماته.
الرياض،  -. 10/2011/ 5-3المحتوى العربى فى اإلنترنت: التحديات والطموح، الرياض 

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية. 
 . 42-10ص ص  -(.2012)أكتوبر  11مج -أيضا فى: اعلم .

ماد عبد الستار زيدان. فاعلية تطبيقات الهواتف الذكية لتعلم الجوانب العملية لتصنيف ديوى ع (73)
المجلة الدولية لعلوم  -العشرى: دراسة تجريبية على طالب قسم المكتبات جامعة كفر الشيخ.

 . 165-132ص ص  -( .2018)أبريل/ مايو/ يونيو  2، ع5مج -المكتبات والمعلومات.
 فى الهواتف الذكية استددام نحو العزيز عبد المللك جامعة طالبات ايد. اتجاهاتالق قايد أشواق (74)

أطروحة  -ص.81 -.2013أ. القايد،جده :  -اإللكترونية. المعلومات مصادر إتاحة
 جامعة الملك عبد العزيز. قسم علم المعلومات.  –ماجستير( )

 استددام نحو العزيز عبد المللك جامعة طالبات اتجاهات. ------------------ (75)
 -مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية. -اإللكترونية. المعلومات مصادر إتاحة فى الذكية الهواتف

 .339-290ص ص  -( .2014)مايو/ أكتوبر 2، ع20مج
سعد بن أحمد الزهرانى. استددام الهواتف الذكية فى اإلفادة من المكتبات الجامعية ومصادر  (76)

 الثامن معة الملك سعود: دراسة وصفية مقارنة. فى: المؤتمرالمعلومات من قبل طالب جا
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 العربية المملكة في المعلومات مؤسسات: بعنوان والمعلومات للمكتبات السعودية للجمعية
 المعرفة، المسؤليات، التحديات، اآلليات، التطلعات ومجتمع اقتصاد دعم في ودورها السعودية

 (. 2017السعودية ) -
 على الحصول تعزيز فى Mobile Devices:  المحمولة األجهزة دور. محمد المحسن عبد على (77)

 -.اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام جامعة على استكشافية دراسة: واستددامها المعلومات
  ص ص -. (2018 سبتمبر -يوليو) 3ع ،5مج -.والمعلومات المكتبات لعلوم الدولية المجلة
80-108. 

الدثعمى. تطبيقات الهواتف الذكية من قبل طالبات كلية علوم الحاسب مسفرة بنت دديل اهلل  (78)
المجلة األردنية فى  -والمعلومات بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية: دراسة وصفية.

 .92-75ص ص  -( .2016) 1، ع9مج -العلوم االجتماعية.
 -اعلم. -يئة العربية.يحى بكلى. تطبيقات الهواتف الذكية فى المكتبات والمعلومات فى الب (79)

 .102-83ص ص  -( .2015)يوليو 15ع
سارة عبد الرحيم قشقرى؛ تهانى دليل عبد الرحمن. اتجاهات استددام طالبات التعليم العالى  (80)

المجلة المصرية لعلوم  -.WhatsAppفى جامعات المملكة العربية السعودية لتطبيق التراسل 
 .2018 -181ص ص -(.2015)أكتوبر  2،ع2مج -المعلومات.

 -هايدى إبراهيم. مدى إفادة طالب الجامعات من ددمات المعلومات عبر الهواتف الذكية. (81)
 قسم. اآلداب كلية. اإلسكندرية جامعة -أطروحة )ماجستير(  -.2017اإلسكندرية: هـ.إبراهيم،

 .والمعلومات المكتبات
معة المنيا مع تطبيقات يارة ماهر قناوى. مدى تفاعل طالب قسم المكتبات والمعلومات بجا 1 (82)

المجلة المصرية لعلوم  -الهواتف الذكية فى الحصول على المعلومات الرقمية: دراسة تقييمية.
 .326-273ص ص  -( .2017)أكتوبر  2، ع4مج -المعلومات .

عبد العزيز عبد الحميد عامر. أنماط اإلفادة من الهواتف الذكية فى تناقل المعلومات لدى  (83)
)يناير  17، ع8س -مجلة المكتبات والمعلومات . -اوية: دراسة مسحية.طالب جامعية الز 

 .105-77ص ص  -( .2017
سوزان محمد بدر زهر. استددام الهواتف الذكية فى تقديم ددمات المكتبات الجامعية: دراسة  (84)

أطروحة )دكتوراه(  -.2017بيروت،  -مقارنة بين مكتبات تكتل المكتبات األكاديمية اللبنانية.
 جامعة بيروت العربية.  -.

. مهــارات الطالب فـــى استدــــدام الهواتف الذكيـــة ----------------------   (85)
للوصول إلـــى مصادر المعلومـــــات: دراســـة مقـــارنــة بين كليتى الطب واآلداب فـــى جامعــــة 

 متاح على :  -(.2016)سبتمبر  43ع -. Cybrarians Journal -بيروت العربية.
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http://www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com_content&view=article&id=
747:szahr&catid=294:papers&Itemid=93  

عبد المالك بن السبتى. تقنيات الهواتف النقالة وأثرها على المراهق: تالميذ ثانوية عبد الحميد  (86)
لالتحاد العربى  20فى: المؤتمر  -.540-515ص ص  -باديس بقسنطينة نموذجاا.
 .2009الدار البيضاء،  -للمكتبات والمعلومات.

 في استددامها ومعيقات التعليمية العملية في النقال الهاتف اتتيسير أندراوس سليم. تطبيق (87)
 سبتمبر ،47 العدد -.Cybrarians Journal -.الحكومية بالمدارس ميدانية دراسة: األردن
 متاح على :  -. 2017

http://journal.cybrarians.org/index.php?option=com_content&view=article&id=806:ts
alim&catid=313:papers&Itemid=93  

 -رانى. اتجاهات المعلمــات فى المرحلة الثـانــوية نحو إتاحـة الكتب الدراسيــة.عقيلة حسنى الزه (88)
 3، ع2مج -مجلة المركز العربى للبحوث والدراســـات فى علوم المكتبات والمعلومات.

 .36-9ص ص  -( .2015)يوليو
نهى محمد عثمان. تداول المعلومات من دالل تطبيق الواتس آب بين رجال األعمال 1 (89)

 2، ع38س -مجلة المكتبات والمعلومات العربية. -حافظة المنوفية: دراسة ميدانية.بم
 .134-65ص ص  -(.2018)أبريل

ماجدة عزت غريب. اتجاهات مديرات اإلدارات نحو استددام الواتس آب فى االتصال  (90)
 . 145-37ص ص -(.2012) 36ع -مجلة كلية اآلداب جامعة بنى سويف. -اإلدارى.
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