092

أشواق قايد القايد

اجتاهات طالبات جامعة امللك عبد العزيز حنو استخدام اهلواتف الذكية
يف إتاحة مصادر املعلومات اإللكرتونية
شلاق قواو ا يواو*

التمهيد :

انتش ر يف اآلونررا اريةررست ااررتهلوات االاك ر ا
محور و و ا تيا ررود اةوالررا ا ر
فأص ررهظ كب ررتهلوت ت ر ر

ر

ررا بش ر م حوظررل  ,وذ ررب ببررهو ا ر ل ا

إ ررو وا ر ت ك ررو كتلاالررو إا يف اةواررو ا شهل ر ,

ا نرتنر ر  ,وختر ر او وني ررم ا ه ون ررود ,وا رروةلل و ا ررو ا

وا ي رروت بوريالررول ا تةوواررا وااررتهلواحود ة ر

رتونر ر ,

ا مي ررو ر ر و( , )1ر ررإ إا االاكر ا

ررا

ق ر د ق ر ت واار ا فوررا ك ررو ات وتظرروع ار اابرروفود ا فلاوررا فظبررو بررم صررهظ بإح ون ررود
وئوا و ةوحود لست.
وليس امللفت للنظر فقط هـو هـ ا املوـتو

إمجــالي ا واتـــل ا لويــة و  % 34مـــن الــ ين

العالي من التطور التكنولـوجي الـ ي وصـلت

يوــــتندمون تطبيقــــاي ا ــــاتل الــ ـ كي

إليـــذ هـ ـ ا واتـــل ال كيـــة ولكـــن امللفـــت

اململكـــة العربيـــة الوـــعوةية باللةـــة العربيـــة،

للنظــر ًقــا هــو الفــلز الةمنيــة القيت ـ ز ال ـ

كمــا أن اســتندام ا واتــل اومولــة ينت ــر

تطـــوري فيهـــا ا واتـــل ال كيـــةً ،يـــ إن

بكثـرز عنـد ال ــبال الـ ين ج يتجـاونوا ســن

أجهــة ا واتــل ال كيــة ت ــك  %1345مــن

الع ــــــرين لوـــــــهولة اســـــــتعما اإلنلنـــــــت،

* ماجوت إةارز املعلوماي  ،جامعة امللك عبدالعةية.
جملة مكتبة امللك فهد الوطنية
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خاصة أن اإلنلنـت هـو امليتـدر الـرمليس مل ـاي

مـــن خـــال ا واتـــل ال كيـــة و ـــاذ عامليـــة

آالف الربامج الـ يـتحت يميلـها علـج اةجهـةز

وم ـــــاري مليتـــــاةر املعلومـــــاي اإللكلونيـــــة

ال كيــــــة مثــــ ـ ال ــــــبكاي االجتماعيــــــة،

املتاًة عرب ا واتل ال كية. ...

وتطبيقاي اةعما معاجلاي النيتوص بـرامج

املدقدمة :

اواةثـــة ،أةواي احلمايـــة ،اةلعـــال وا هـــا
العديـــــدً ،يـــ ـ تتـــــيل ا واتـــــل ال كيـــــة
للموتندم تيتفحا ي ـبذ إ ًـد مـا التيتـفل

علــج جهــان الكمبيــوتر( .)0ومــن هنــا تكمــن
أهمية ه الدراسة.
ًيــ تهــدف الدراســة إ إتاًــة ميتــاةر
املعلومـــاي اإللكلونيـــة باســـتندام ا واتـــل
ال كيــة ،بوصـــفها إًـــد تقنيـــاي املوـــتقب
للتعرف اإلجناناي املهمـة الـ

يققـت فيهـا،

والتعـرف إ أهـحت تطبيقـاي ا واتـل ال كيـة
ال يوتندمها طالل جامعة امللك عبدالعةية
إتاًة واستندام ميتاةر املعلومـاي ،وذلـك
من خال استبانة لقياس تلك االسـتنداماي،
وقد متركةي م كلة الدراسة ًـو معرفـة
اجتاهــاي طالبــاي جامعــة امللــك عبــد العةيــة
حنـــو اســـتندام ا واتـــل ال كيـــة

إتاًـــة

ميتــاةر املعلومــاي اإللكلونيــة ،م ـ حماولــة
لتقـــديحت رؤيـــة الدراســـة رؤيـــة ًـــو اســـتندام
ا واتل ال كية وتطبيقاتـذ

إتاًـة ميتـاةر

املعلومـــاي اإللكلونيـــة وخـــدماي املكتبـــاي
جملة مكتبة امللك فهد الوطنية

مــر العــاج بعــدز ثــوراي أثــري

النــواًي

احلياتيــة فيــذ،فكانت الثــورز اليتــناعية ،ثــحت
الثورز اإللكلونية ال أةي إ تطور صناعة
احلاســــباي ا ليــــة ،والربجميــــاي ،واةقمــــار
اليتناعية.
وظهــر مــا يوــمج بتكنولوجيــا املعلومــاي
ال تعنـج باحليتـو علـج املعلومـاي بيتـورها
املنتلفــــة ومعاجلتهــــا واةينهــــا واســــتعاةتها
وتوظيفهـــا عنـــد ااـــاذ القـــراراي ،وتونيعهـــا
بواسطة أجهةز تعم إلكلونيـا .وتوجـد عـدز
أشــــــكا لتكنولوجيــــــا املعلومــــــاي منهــــــا:
االتيتــــا باةقمــــار اليتــــناعية ،وشــــبكاي
ا ــاتل الرقميــة ،وأجهــةز احلاســول متعــدةز
الوســــاملط ،ومــــتمتراي الفيــــديو التفاعليــــة،
واةقـــراص املدجمـــة ،وشـــبكاي احلاســـول
اولية والعاملية .ويعـد ذلـك يـوال مـن العيتـر
اليتــــناعي إ العيتــــر املعلومــــاتي أو عيتــــر
املعرفة.
كـ ـ هـ ـ الثـــوراي أثـــري

متسوـــاي

املعلومـــــاي ،ومـــــا يهمنـــــا هنـــــا هـــــو الثـــــورز
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الالسلكية ال أةي إ ظهـور ـوذ جديـد

ا واتـــل اومولـــة وإتاًـــة اوتـــو الرقمـــي

Mobile

العربــي ميتــطلل "الن ــر الالســلكي" ،ومــن

 Librariesال تعتمد علج استندام التقنياي

أهحت مظاهر رقمنة اوتـو بأعـداة ضـنمة،

الالســـلكية باســـتندام ا واتـــل ال كيــــة،

مثـا  Google Booksمبوقـ شـركة جوجـ ،

واملوـــــــــاعد الرقمـــــــــي ال نيتـــــــــي ،PDA

ثـــحت أعلنـــت جوجـ ـ عـــن طـــر إصـــداراي 541

واحلاســــباي ا ليــــة امليتــــةرز ،ممــــا أة إ

مليـــون مـــن ملفـــاي الكتـــب اإللكلونيـــة

التحو من بي ة املكتبـاي الوـلكية إ بي ـة

شك قاب للعرض من خال ا اتل اومو

هـ ـو مكتبـ ـاي ا واتـــل اومولـــة

املكتباي الالسلكية(.)4

مبوق

وقــد شــهدي امتمعــاي املعاصــرز يــدياي

" http://books.google.com/m

".

واجتذ كث من شركاي االتيتاالي حنو

كث ز فرضت نفوها علج طبيعـة احليـاز فيهـا،

ال ـــــراكة مـــ ـ متسوـــــاي ن ـــــر اوتـــــو

وأسلول عملـها وعمـ منظماتهـا املنتلفـة ،ومـن

الرقمــــي ،مثــــا االتفاقيــــة الــ ـ متــــت بــــن

أبــرن هـ التحــدياي مــا ت ــهد تلــك امتمعــاي

شــركة(Mobile Systems ,Inc )1

للــهواتل

اومولة ومطبعـة جامعـة أكوـفورة

Oxford

من تقدم

تكنولوجيـا املعلومـاي واالتيتـاالي
تةـي طبيعـة احليـاز

احلديثة ،وال أسـهمت

وطريقــة االســتندام ،ومنهــا تة ـ طريقــذ إتاًــة
املعلوماي علج حنو ج ري ،فإن اتاًة املعلوماي

Press

 Universityعـام 0224م ،والـ تـن

علــج ن ــر ســبعة قــواميس علــج أًــد أجهــةز

املواعد ال نيتي الرقمي .)5(PDA

الـ ـ تـــأثري تـــأث ا كـــب ا ومباشـــرا بـــالتطور

هـ ا اإلقبــا الكــب علــج اقتنــا ا واتــل

تكنولوجيـا املعلومـاي واالتيتــاالي

ال كية وتطبيقاتـذ املتعـدةز ،يلةمنـا برـرورز

ظهور أشـكا كـث ز

تلـــــل

احلاصـ

احلديثة ،ومتث ذلك

الوـــــعي حنـــــو االســـــتفاةز منـــــذ

مــن إتاًــة املعلومــاي اإللكلونيــة مــن أبرنهــا

اماالي ،ومن أهمها إتاًة ميتاةر املعلوماي

تطبيقاي ا واتل ال كية.

االلكلونيـــة ،وجيعلنـــا نتوـــا هـ ـ أجهـــةز

وكــان إتاًــة امليتــاةر مــن خــال ا واتــل

ا ـــاتل الـــ كي الـــ حنملـــها معنـــا ةومـــا

ال كية مدفوعا بتطور تقنيـاي ن ـر امليتـاةر

إتاًـة ميتـاةر املعلومـاي

وال ي أطلقت عليذ إًـد الدراسـاي ًـو ()3
جملة مكتبة امللك فهد الوطنية

ميكن توـن ها

اإللكلونيـــــة مي هــــ ميكـــــن يويــــ هــــ ا
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التوارع الب ـري

احلـرص علـج اقتنـا تلـك

ا واتــل ،وخاصــة احلديثــة أكثــر عـن اقتنــا
احلاســـباي املكتبيـــة ،إ تطـــوير الوظـــاملل

االقتيتاةي للطالبـايً ،تـج إن عـدة ا واتـل
ال كيــة

فيها(.)8

بعــض الــدو يفــوق عــدة اةفــراة

الــ ـ تتةيهــــا هــ ـ ا واتــــل مي هــ ـ ميكــــن

وبتطور ا واتل ال كيـة وتقنياتهـا العاليـة

ظــ ميتــاةر املعلومــاي

وتوافرهـا بكثـرز بــن أيـدي الطالبـاي الالتــي

اإللكلونيــة أن تقــدم خــدماي جديــدز تةيــد

ج يقمــــــن باالســــــتفاةز مــــــن هـــــ التقنيــــــة

عمـــا تقدمـ ـذ احلاســـباي املكتبيـــة مي كيـــل

واســــــتةال ا

إتاًــــــة ميتــــــاةر املعلومــــــاي

ميكــــن توظيــــل ا ــــدماي الــــ تقــــدمها

اإللكلونية ومن هنا تكمن امل كلة.

للــهواتل ال كيــة

ا واتـــل ال كيـــة

خدمـــة الطالبـــاي مي هــ

كما ستلقج الدراسة الرو علج جمهـوةاي
إتاًـــة خـــدماتها

ميكـــن بنـــا تطبيقـــاي وًلـــو لالســـتندام

جامعـــة امللـــك عبـــد العةيـــة

واالستفاةز القيتو مـن خدمـة اجليـ الثالـ

ومعلوماتها للطالل من خال ا واتل ال كية،

من اإلنلنت()4مي

وبيــان مــد توافــا تلــك التطبيقــاي م ـ أجهــةز

أوالً  :اإلطار املنهجي :

ا واتــــــل ال كيــــــة ،وةراســــــة مــــــد رضــــــا
املوـــتفيدين مـــن ا دمـــة عنهـــا ،ومقلًـــاتهحت

إن التقــدم العلمــي والتطــور التكنولــوجي

لتطوير االستفاةز من ا واتل ال كية

الراهن أةخ العاج إ العيتر املتنق  ،الـ ي

ميتاةر املعلوماي االلكلونية.

أصــبحت فيــذ وســامل التكنولوجيــا تنتقـ مـ

وتتمث م كلة الدراسة

اةفـــراة ويمـــ باليـــد ،وتوضـــ

اجليــــب

ليتـــةر ًجمهـــا ،ويـــأتي ا ـــاتل الـ ـ كي

إتاًـة

توـاؤ رملـيس

وهو:
"مــا اجتاهــاي طالبــاي جامعــة امللــك عبــد

مقدمــة ه ـ الوســامل ال ـ انت ــري ب ــك

العةيـــة حنـــو اســـتندام ا واتـــل ال كيـــة

ســري  ،وخاصــة بــن طــالل اجلامعــاي فلــحت

إتاًة ميتاةر املعلوماي اإللكلونية" مي

يــ أي تقنيـــاي أخـــر بهــ ا االنت ـــار بـــن
الطالباي كما ًظيت تقنية ا ـاتل ال كيـة
بةض النظر عـن العمـر أو اجلـنس أو املوـتو
جملة مكتبة امللك فهد الوطنية

ومما سبا عرضذ ميكن صيااة م كلة
البح

التواؤالي التالية:
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 -5مــــــــا املقيتــــــــوة بإتاًــــــــة امليتــــــــاةر

جتتــــا العــــاج عــــرب اةجهــــةز اإللكلونيــــة

اإللكلونيــــــة باســــــتندام ا واتــــــل

ال كيــة والرقميــة وهــي ا واتــل ال كيــة،

ال كية ،وما ف اتها مي

ومـــن أهميتهـــا أيرـ ـا التعـــرف إ اجتاهـــاي

 -0مـــا اةســـبال الـ ـ تـــدعو إ ضـــرورز

طالبــــاي جامعــــة امللــــك عبــــد العةيــــة حنــــو

إتاًــة

استندام ا واتل ال كية ومـد اسـتفاةتهحت

اســتندام ا واتــل ال كيــة
ميتاةر املعلوماي اإللكلونيةمي

مــن هـ ا واتــل ال كيــة

إتاًــة ميتــاةر

 -4مــــا ا ــــدماي التقنيــــة الــ ـ توفرهــــا

املعلومــــاي اإللكلونيــــةً ،يــ ـ إن معظــــحت

ا واتـــل ال كيـــة إلجنـــان كـــث مـــن

متـت ًتـج ا ن ركـةي علـج

العمليـــــاي واملهـــــام

تيوـــ ـ إتاًـــــة

ميتاةر املعلوماي اإللكلونية مي

 -3ما التحدياي أو اليتـعوباي الـ تواجـذ
الطالبــــاي عنــــد اســــتندام ا واتــــل
ال كيــة

إتاًــة ميتــاةر املعلومـــاي

اإللكلونية مي

 -1مــا املكتبــاي العربيــة واةجنبيــة الــ
تـــوفر ميتـــاةرها مـــن خـــال ا واتـــل
ال كية مي

الدراساي ال

اســتندام ا واتــل ال كيــة

التعلــيحت ،وال

تتوافر علج ًد علـحت الباًثـة ةراسـاي عربيـة
عـــن اســـتندام ا واتـــل ال كيـــة

إتاًـــة

ميتـــــاةر املعلومـــــاي اإللكلونيـــــة لطـــــالل
اجلامعاي.
وعلج ه ا اةساس ميكن تلنـي
الدراسة

أهميـة

النقاط التالية :

أوال :أهمية املوضوع
ا واتــل ال كيــة

ًد ذاتذ "استندام

إتاًــة ميتــاةر املعلومــاي

 -5مــا التطبيقـــاي الــ توفرهـــا ا واتـــل

اإللكلونية" ،خيتوصا بعد مةاوجة ا واتـل

ال كيـــة للمكتبـــاي إلتاًـــة ميتـــاةر

ال كيــــــة مـــــ إتاًــــــة ميتــــــاةر املعلومــــــاي

املعلوماي اإللكلونيةمي

اإللكلونية.
ثانياً :داثة ه الدراسة من ًي تناو ا

تتمثــ ـ أهميــــة الدراســــة

التعــــرف إ

موضــوعا ج يوــبا تناولــذ مــن قبــ البحــو

تكنولوجيــــــــا ًديثــــــــة جــــــــدا بتقنياتهــــــــا

العلمية العربية اةخر علج ًـد علـحت الباًثـة.

اخ ي

أنهـــا توـــلط

الالسلكية عامة واملتنقلة خاصة ال
جملة مكتبة امللك فهد الوطنية

وتنبـ ـ أهميـــة هـ ـ الدراســـة
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إتاًـة

 -5رصد جمموعـة مـن م ـروعاي ميتـاةر

ميتاةر املعلوماي اإللكلونية من وجهـة نظـر

املعلومــــاي اإللكلونيــــة املتاًــــة مــــن

طالباي الدراساي العليا بقوحت علـحت املعلومـاي

خال ا واتل ال كية.

الرو علج تقنياي ا واتل ال كية

جبامعة امللك عبد العةية.

 -0التعـــرف إ التطبيقـــاي اإللكلونيـــة

ثالثا :تركة ه الدراسـة ب ـك خـاص

الالسلكية ال أطلقتها جامعـة امللـك

علـــج طالبـــاي الدراســـاي العليـــا (ماجوـــت ،

عبــد العةيــة للطــالل الســتندامها مــن

ةكتوراز) بقوحت علـحت املعلومـاي جبامعـة امللـك

خال ا واتل ال كية.

عبــد العةيــة علــج أســاس أن هــ الف ــة هــي
اةكثر استنداما مليتاةر املعلوماي باملكتبة
اجلامعية.

امللك عبد العةية
ال كيــة

رابعــا :ا ــرو مبجموعــة مــن املقلًــاي
والتوصياي ال توهحت

تطوير طرق وسلوك

اســـتندام طـــالل جامعـــة امللـــك عبـــد العةيـــة
للهواتل ال كية

العملية التعليمية.

علــج كيفيــة االســتفاةز مــن ا واتــل ال كيــة
الـ حنملــها بــن أيــدينا باســتمرار

استندام ا واتـل

إتاًــة امليتــاةر املعلومــاي

اإللكلونية.

 -3اســــتعراض ا ــــدماي الــــ توفرهــــا
ا واتل ال كية لتيو إتاًة امليتاةر
املعلومــــاي اإللكلونيــــة بنمــــاذ مــــن

خاموــا :أن هــ الدراســة توــلط الرــو

نقلة نوعيـة

 -4التعــرف إ اجتاهــاي طالبــاي جامعــة

إًــدا

عمليـة إتاًـة ميتـاةر املعلومـاي

باملكتبــــــة اجلامعيــــــة ،بــــــدال مــــــن ًيتــــــر

املكتباي العربية واةجنبية.

 -1التعــــرف إ اليتــــعوباي الــ ـ تواجــــذ
الطالبــــاي عنــــد اســــتندام ا واتــــل
ال كيــة

إتاًــة امليتــاةر املعلومــاي

االلكلونية.

استندامها علـج إرسـا واسـتقبا املكاملـاي
ا اتفية.
توـــــعج الدراســـــة احلاليـــــة إ يقيـــــا
اةهداف التالية:
جملة مكتبة امللك فهد الوطنية

ا واتل ال كية :smart phones

عــــرف قــــاموس أكوــــفورة ()9()oxford

ا واتل ال كية :أنهـا مثـ ا ـاتل اجلـوا أو
ا ــاتل ا لــوي ،ولــديها بعــض وظــاملل جهــان
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احلاســـب وميكـــن اســـتندامها للوصـــو إ

إ الوـــبي لتحقيـــا هــ ا التالقـــي ،وتـــرتبط

اإلنلنت ،وهي تدعحت شبكة .Wi-Fi

إتاًــة احليتــو مبــا تقــوم بــذ اجلهــة املنتجــة

كمـا عرفــت ا واتــل ال كيـة

(

The

مليتدر املعلوماي اإللكلوني

سبي تـوافر

 :)52()freeبأنهــا ا ــاتل ا لــوي

وتيو اإلفاةز منذ ،بينما يفرض مفهوم إتاًة

املــدمج م ـ تطبيقــاي الوصــو إ اإلنلنــت،

الوصــو تيوـ ســب الوصــو ببـ

املوــتفيد

وا واتـــل ال كيـــة تقـــدم ا دمـــة اليتـــوتية

مــن ميتــدر املعلومــاي اإللكلونــي قــدرا مــن

الرقميــــــــة والرســــــــامل النيتــــــــية والربيــــــــد

اجلهــد إ جانــب اجلهــد ال ـ ي تب لــذ اجلهــة

اإللكلونــــي ،باإلضــــافة إ قــــدرتها علــــج

املنتجة للميتدر من أج اإلفاةز منذ.

dictionary

تيتـــــفل اإلنلنـــــت .وتبقـــــج حمافظـــــة علـــــج
الكام اي والفيـديو وم ـة  ،MP3وتعـرض

ميتاةر املعلوماي االلكلونية(:)50

يطلــــا ب ــــك عــــام ميتــــطلل املعلومــــاي

الفيــديو ،وتطبيقــاي ا واتــل ال كيــة ال تعــد

االلكلونية علج الوثاملا ال تن أ وتعاجل وتبـ

وال ييتج وفكرتها ب ك عام قاملمة علـج

مــن خــال نظــام كمبيــوتر ،وقــد عــرف قــاموس

جهـــــــــان

املكتبـــاي وعلـــحت املعلومـــاي املتـــا علـــج ا ـــط

الكمبيــــوتر،ويتحت عــــرض منيتــــاي متنوعــــة

املباشـــر  ODLISهـ ـ ا امليتـــطلل علـــج أنـــذ مـــاةز

اةسواق.

يتــوي علــج بيانــاي أو بــرامج أو كليهمــا معــا،

يويــــــــ ا ـــــــــاتل اومـــــــــو إ
للهاتل ال كي

اإلتاًة :)55(Availability

ويتحت قرا تهـا و التعامـ معهـا مـن خـال احلاسـب

إن هنـاك ميتـطلحن يوـتندمان ب ـك

باســـتندام وًـــداي خارجيـــة متيتـــلة باحلاســـب

هـ ا الوــياق،

مباشرز مث م ة االقراص املرنة أو اليتـلبة ،أو

تبــاةلي؛ للتعــب عــن اإلتاًــة

وهمــــا  :إتاًــــة احليتــــو ،Access Provide

باستندام ال بكاي مث اإلنلنت ،وي ـار اليهـا

وإتاًــــــــــة الوصــــــــــو ،Availability Access

عاةز بامليتطلل .E- Resources

فكالهما ميثالن الوبي ال ي يتحت من خاللذ

وميكـــــن أ ُن نعـــــرف ميتـــــاةر املعلومـــــاي

يقيا التالقي بن ك من املوتفيد وميتدر

اإللكلونيـة أيرــا بأنهـا :أي عمـ علمـي يــتحت

املعلومــاي اإللكلونــي ،إال أن الفــرق بينهمــا

االســـــتفاةز منـــــذ والتعامـــــ معـــــذ بواســـــطة

وجهة النظر ال ينظـر مـن خال ـا

احلاســـباي اإللكلونيـــة ،ســـوا كـــان ذلـــك

يكمن

جملة مكتبة امللك فهد الوطنية
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العم ـ متاًــا علــج شــبكة اإلنلنــت ،أو مــن

اإلجاباي عن أس لة البياناي واملعلوماي املطلوبـة،

ةنـا

إعـداةها لقاملمـة االسـتبانة

خال االشلاك

قواعد املعلوماي أو

وقد راعـت الباًثـة

علـــج أقـــراص مدجمـــة أو اــ مـــن الوســـاملط

اجلوانــــب الفنيــــة وال ــــكلية كافــــة ا اصــــة

التقنيـــة احلديثـــة املتاًـــة لتنـــةين املعلومـــاي

بإعداة تلك القواملحت.

عليها ،وسوا كان ه ا العم أن ئ مباشـرز
ب ــك إلكلونــي أو مت يويلــذ مــن نوــنة
مطبوعة(.)54

وقد ًكمت الباًثة االسـتبانة مـن جانـب

أًــد اةســات ز املتنيتيتــن بامــا ( )وذلــك
إلبـــدا املالًظـــاي والـــرأي ًـــو االســـتبانة
وتنقيتهـــا بال ـــك اليتـــحيلً ،يــ ســـاعد
وض ـ االســتبانة

شــكلها

اتبعـــت الباًثـــة املـــنهج الوصـــفي املوـــحي
جلمــــ ا را واملعلومـــــاي ويليــــ البيانـــــاي

النهــــاملي ،وقــــد اتبعــــت الباًثــــة

تيتــــميحت

املتعلقة مبحاور الدراسة من جمتم الدراسـة،

اةس لة أسلول اةس لة املةلقة.

ًيــ إن هــ ا املـــنهج هـــو اةنوـــب ملثــ هــ
الدراســاي ،وتعــرف بأنهــا أســاليب الك ــل
عــن اجتاهــاي الطالبــاي وآراملهــحت

كيفيــة

اســــتندامهن للــــهواتل ال كيــــة وةوافعهــــن
وطرقهن وأساليبهن

ذلــك الباًثــة

اشــتملت االســتبانة علــج العناصــر التاليــة
(البياناي ال نيتية ،املهـاراي

التعامـ مـ

ا واتل ال كية ،التطبيقـاي والتقنيـاي الـ
تتيحهــا جامعــة امللــك عبــد العةيــة مــن خــال

االستفاةز مـن خـدماي

ا واتــــــل ال كيــــــة ،التطبيقــــــاي اةكثــــــر

إتاًــة ميتــاةر

استنداما من جانب طالباي الدراسـاي العليـا

املعلومـــاي اإللكلونيـــة واإلجابـــة عـــن أسـ ـ لة

بقوحت علحت املعلومـاي ،اليتـعوباي الـ تواجـذ

وتقنيــاي ا واتــل ال كيــة

الطالباي

الدراسة.
 5/3/5أةواي مج البياناي:
ولتحقــــا هــــ الدراســــة أهــــدافها فقــــد
استندمت الباًثة استبانة جلم البياناي عـن
موضــــوع الدراســــة ًيــ ـ صــــممتها لتةطــــي
اجلوانــــب كافــــة املطلــــول
جملة مكتبة امللك فهد الوطنية

ثهــــا ولتعطــــي

استندام ا واتل ال كية).

وبعـــد أن أصـــبحت االســـتبانة

شـــكلها

النهاملي ونعت الباًثة االستبانة علج طالبـاي
( )ة /عماة عيوج صاحل .أستاذ م ارك بقوحت علـحت
املعلوماي بكلية ا ةال والعلوم االنوانية جبامعة
امللك عبد العةية.
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الدراساي العليا (ماجوت  ،ةكتورا ) ،ومـن
خال برنـامج التحليـ االًيتـاملي املعـروف ل
 ،SPSSعاجلـــــت الباًثـــــة وًللـــــت بيانـــــاي

ًُـــدة جمـــا الدراســـة مـــن خـــال اةبعـــاة
التالية :

ومعلومـــــــاي االســـــــتباناي للحيتـــــــو علـــــــج

احلــــدوة املوضــــوعية  :تناولــــت الدراســــة

إًيتــاملياي ونتــاملج ةقيق ـةً ،ي ـ اســتندمت

ظــاهرز اســتندام ا واتــل ال كيــة

إتاًــة

اةساليب االًيتاملية التالية:

ميتــــاةر املعلومــــاي اإللكلونيــــة املتمثلــــة

 -5التكرار.

الكتـــــــــــب اإللكلونيـــــــــــة ،والـــــــــــدورياي

 -0النوبة امل وية.

إلكلونيــــة ،والرســــامل العلميــــة ،وقواعــــد

 0/3/5جمتم الدراسة :

البيانــاي مــن جانــب الطالبــاي جبامعــة امللــك

ميثــ ـ جمتمــ ـ الدراســــة مجيــ ـ طالبــــاي

عبد العةية.

الدراســـاي العليـــا (ماجوـــت  ،ةكتـــوراز)

احلــدوة النوعيــة  :احنيتــري الدراســة

كليـــة ا ةال والعلـــوم االنوـــانية بقوـــحت علـــحت

استنداماي ا واتـل ال كيـة وتطبيقاتـذ بـن

املعلوماي جبامعة امللك عبد العةية.

طالبــــــاي الدراســــــاي العليــــــا (ماجوــــــت ،

وبعد أن أصـبحت االسـتبانة

شـكلها

النهــــاملي ونعــــت الباًثــــة االســــتبانة علــــج

ةكتوراز) بقوحت علحت املعلوماي جبامعـة امللـك
عبد العةية باململكة العربية الوعوةية.

طالباي الدراساي العليا ( )522طالبة منها

احلدوة الةمنية :تةطي عينة جمتم الدراسة

( )81ماجوــت و ( )51ةكتــوراز ،أجابــت

خال فلز إجرا املول علج طالبـاي الدراسـاي

علــــج االســــتبانة ( )12طالبــــة مــــنهن ()31

العليا بقوحت املعلوماي جبامعة امللـك عبـد العةيـة

طالبـــــة ماجوـــــت ونوـــــبتهن ( )%92و ()1

ًتــج تــارين االنتهــا مــن الدراســة خــال الفيتـ

طالبـــــــاي ةكتـــــــوراز ونوـــــــبتهن (،)%52

الدراسي اةو وهو 5343 /0/00هـ.

واســتبعدي الباًثــة أرب ـ اســتباناي بوــبب
عــدم إجابــة الطالبــاي عــن مجي ـ اةس ـ لة،
وب لك أصبل جمتمـ الدراسـة مكونـا مـن
 35مفرةز.
جملة مكتبة امللك فهد الوطنية

ثـــــت الباًثـــــة

كـــــث مـــــن قواعـــــد

البيانــــــاي( ،)53وةليــــ ـ االنتــــــا الفكــــــري

العربـــي( )51للبحـ ـ عـــن ةراســـاي ذاي صـــلة
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مبوضــــوع البح ،وقــــد تــــبن ــــا أن بعــــض

ا واتــــــل ال كيــــــة لتوــــــهي وصــــــو حت إ

الدراســاي العربيــة تناولــت موضــوع اســتندام

املعلوماي ،وينبةي ملقـدمي املعلومـاي إ مثـ

ا واتـل ال كيـة

التعلــيحت ،وكـ لك تنــاو

بعـــض ا واتـــل ال كيـــة

املكتبـــــاي ومـــ ـةوةي خـــــدماي االتيتـــــاالي

تقـــديحت خـــدماي

الوـــلكية والالســـلكية حنـــو تيتـــميحت نظـــام

املعلومـــاي باملكتبـــاي ،وأيرـــا تنـــاو قوـــحت

يوــــمل للوصــــو الفعــــا ملنتلــــل املعلومــــاي

ثال ـ منهــا الن ــر اإللكلونــي ،ومــن خــال

وخـــــدماي املكتبـــــاي باســـــتندام ا واتـــــل

االطـــالع علـــج الدراســـاي العربيـــة تـــبن عـــدم

ال كية ،ولع أقدمية ه الدراسة وأولويتها

وجــــوة ةراســــة تناولــــت اســــتندام ا واتــــل

إضــافة إ عرضــها واقــ تطبيقــاي ا واتــل

إتاًـــــــة امليتـــــــاةر املعلومـــــــاي

ال كية حنو خدماي املكتبة اةكاةميية هو

اإللكلونيــة ،ولــ لك ركــةي الباًثــة علــج

ــــا أهميــ ـة خاصــــة وذاي عالقــــة

ال كيـــــــة

اإلنتا الفكري اةجـن

ذي اليتـلة مبوضـوع

البح .
تنـــــاو الباًـــ ـ عبـــــد الكـــــريحت

Abdul

 Karimوآخـــــــــرون(0225( )55م) تطبيقـــــــــاي

مــــا جعــ ـ

بالدراسة احلالية.

اســتعرض أةومــي " 0225( )54(" Adomiم)

ةراستذ أ اط اسـتندام ا واتـل ال كيـة
لطلبــة علــوم املكتبــاي واملعلومــاي

جامعــة

ا واتــــل ال كيــــة حنــــو خــــدماي املكتبــــة

واليـــة ةلتـــا

اةكاةمييــةً ،ي ـ إن هـ الدراســة ســلطت

الدراسة إ معرفة أ اط وأشكا استندام

الرــو علــج إًــد اجلامعــاي احلكوميــة

الطالل للهواتل ال كية وخاصة طالل علوم

ماليةيـــا الستك ـــاف مـــد االســـتفاةز مـــن

املكتباي واملعلومـاي وكيفيـة االسـتفاةز مـن

خــدماي ا ــاتل ال ـ كي

البي ــة التعليميــة

وطبيعة اسـتندام ا ـاتل الـ كي بـن طـالل

نيج يـــاً ،يـ ـ تهـــدف هـ ـ

ا واتـــل ال كيـــةً ،يـ ـ ًـــدة الباًـ ـ
ةراستذ عينتذ ب ك ع واملي واسـتندم أةاز

اجلامعـــاي وكيفيـــة االســـتفاةز مـــن خـــدماي

االســـــتبانة

املكتبــــاي واملعلومــــاي عــــن طريــــا ا ــــاتل

املعلومــاي املطلوبــة ًيــ توصــ الباًــ

الــ ـ كي ،وتوصــ ـ البــــاًثون ا أن أالــــب

نتاملجــــذ إ أن أالبيــــة الطلبــــة املوــــتندمن

إتاًة هـ ا ـدماي عـرب

للـــهواتل ال كيـــة كـــانوا يوـــتندمونها إمـــا

الطالل يرابون

جملة مكتبة امللك فهد الوطنية

مجـــ ـ البيانـــــاي للوصـــــو إ
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لالتيتا فقط ومنهحت من يوتندمها لإلرسـا

تقــديحت ًلــو لكــث مــن امل ــكالي الـ

واســــتقبا الرســــامل  ،ومــــنهحت للتواصــ ـ مــ ـ

تواجذ العملية التعليمية النظامية أو التعلحت عـن

اةصــــدقا و اةقــــارل والوالــــدين ،وبعرــــهحت

بعــد ملــا يوــتندمذ ه ـ ا النمــوذ مــن تقنيــاي

كان يوتندمها للحاجة عند سفر  ،وا هـا

السـلكية ال تتطلـب الوجــوة

وقـت معــن أو

من االستنداماي املنتلفة.

مكان حمدة إلمتام عملية التعلحت.

قـــدم "ســـاج"(0225( )58م)

ةراســـتذ ًـــو

و ةراســــة أخـــــر لكــــ مـــــن شــــ

موضـــوع الـــتعلحت اجلـــوا  Mobile Learningرؤيـــة

" "churchومسيـــــــــــــ ـ "0224( )59("smythم)

جديــدز للــتعلحت باســتندام التقنيــاي الالســلكية

بهدف التعرف إ سلوك البح عرب اإلنلنت

ًيـ ـ ألقـــج الباًـ ـ

ةراســـتذ الرـــو علـــج

وكيفيـــة الوصـــو ا املعلومـــاي مـــن خـــال

النموذ اجلديـد الـ ي أنتجتـذ الثـورز الالسـلكية

ا واتــــل ال كيــــة لتلبيــــة اًتياجــــاتهحت مــــن

القــرن احلــالي ونقلــت الــتعلحت مــن بي ــة الــتعلحت

ةراسـتهما

املعلوماي ،وقد توصـ الباًثـان

الوــلكية باســتندام احلاســباي ا بي ــة جديــدز

إ فهــحت ســلوك البح ـ عــرب اجلــوا للوصــو

هي بي ة التعلحت الالسلكية.

ا املعلومـــاي وفهـــحت أ ـــاط ســـلوكهحت عنـــد

كما تطرقت الدراسة إ الفواملد اللبوية

البح عن املعلومـاي وكيفيـة االسـتفاةز مـن

العمليــــة

ا ــــدماي اجلديــــدز للبحــ ـ عــــرب ا واتــــل

التعليميــــة ،باإلضــــافة إ التطــــرق ا أبــــرن

ال كيــــــة وتقــــــديحت التحوــــــيناي املمكنــــــة

مــــن اســــتندام اةجهــــةز املتنقلــــة

أوجــــــذ ال ــــــبذ واالخــــــتالف بــــــن الــــــتعلحت

دماي البح عرب ا واتل ال كية.

اإللكلونــي والــتعلحت املتنق ـ  ،كمــا تناولــت

و

الدراســـة أيرـــا أبـــرن التحـــدياي واليتـــعوباي

الوــــياق نفوــــذ قــــدم " مةــــاوري"()02

(0224م) ةراســـة عـــن خـــدماي املعلومـــاي

الـــ تواجـــذ الـــتعلحت اجلـــوا  ،باإلضـــافة إ

شــبكاي ا واتــل ال كيــة

اســتعراض بعــض التجــارل العامليــة الســتندام

تناولـــت الدراســـة املوضـــوع مـــن خـــال أربعـــة

التعلحت املتنق .

حماور:

أما أبرن ما توصلت لـذ الدراسـة فهـو إبـران
أهمية هـ ا النمـوذ اجلديـد " الـتعلحت املتنقـ "
جملة مكتبة امللك فهد الوطنية

 -5شبكاي اومولة

ميتــرً ،ي ـ

ميتر.

 -0تقنياي شبكاي ا واتل ال كية.
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 -4خدماي شبكاي ا واتل ال كية.

تيتــور لتيتــميحت موق ـ علــج ال ــبكة العامليــة

 -3املكتباي و ا واتل ال كية.

العنكبوتية لتطبيقاي ا واتل ال كية وأبـرن

ًي تدور ه الدراسة ًـو التعـرف إ

خدماتها.

شـــــبكاي ا ـــــاتل

أمــا ةراســـة " عبــد احلميـــد"(0228( )00م)

ميتر من ًي خيتامليتها

فقــد هــدفت إ توضــيل إمكانيــة اســتندام

خـــــدماي املعلومـــــاي
ال كية العاملة

والتقنياي املوتندمة

تقدميها

تكنولوجيـــــا ا واتـــــل ال كيـــــة

جمـــــا

وكانت من أهـحت النتـاملج أن ارـ أوعيـة

املكتباي ،مما يتيل للمكتباي العامـة ًريـة

املعلومــاي الرقميــة إ قــانون اإليــداع ليتــاحل

التناطــب م ـ رواةهــا عــن طري ـا ال ــبكاي

ةار الكتب امليترية؛ ومن ثحت ييتبل علج ك

الالسلكية من خال خدمة الرسامل القيت ز

شركة أو متسوة تنتج أوعية معلوماي رقمية

 SMSإلعالمهــحت باةًــدا املهمــة الـ جتــري

إيداع عدة حمدة من النون ،اةمر ال ي يتـيل

ةاخـ ـ املكتبـــة وكـ ـ لك إخبـــارهحت بوصـــو

ضبطها

قواعد بياناي الدار املقل إتاًتها

علج شبكة ا اتل ال كي.
و ةراســة أخــر قــام بهــا كروســكي

الكتب املوتعارز.
ومن أبرن نتاملج الدراسة وجوة عجة شـديد
املكتبــــــاي اوليــــــة ،ســــــوا (العامــــــة/

0228( )05(Kroskiم) عــرض فيهــا لتطبيقــاي

اجلامعيــة)

ا ــــاتل الــــ كي باملكتبــــاي ،وتطــــرق إ

احلديثة فيهـا ،والـ

إةخــا ا ــدماي التكنولوجيــة
منهـا اسـتندام ا واتـل

تقــــديحت خــــدماتها ،وذلــــك علــــج

خـــدماي املعلومـــاي وطـــرق إتاًتهـــا مليتـــاةر

ال كيــــة

املعلومـــــاي واســـــتعرض بعـــــض ـــــاذ مـــــن

عكــــس نظ اتهــــا العامليــــة ،وأن ا ــــدماي

املكتبــــاي اةمريكيــــة مـــ اللكيــــة علــــج

املقدمــة عــن طريــا ا ــاتل ال ـ كي هــي مــن

خـــدماي املعلومـــاي املرجعيـــة ،كمـــا تنـــاو

أكثـــــــر ا ـــــــدماي استحوـــــــانا بالنوـــــــبة

بعــض مــن املبــاةراي املنتلفــة بتلــك املكتبــاي

للموــتفيدين مــن املكتبــة

لتطبيا تقنياي ا اتل ال كي وخدماتذ ،و

الـ ـ ي أصـــبل فيـــذ ا ـــاتل الـ ـ كي مكونـــا

نهايــــة البحـــ قــــدم الباًـــ جمموعـــة مــــن

رمليوــا ،يوــتندم

العملياي و اإلرشاةاي كان ا دف منها وض

اليومية.

جملة مكتبة امللك فهد الوطنية

عيتــرنا احلــالي

تلــل أن ــطة احليــاز
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قـام بهـا نانـج " )04(" Zhang

ال كيــة علــج جمموعــة مــن اليتــور التار يــة

(0229م) عــــــن املكتبــــــة الرقميــــــة للــــــهاتل

مبكتبـة جامعـة "Carolina

 ،"Northأمـا أبـرن

ال كيــة فقــد كانــت عبــارز عــن ورقــة علميــة

أهدافها فهـو تطـوير تطبيـا للـهواتل ال كيـة

Tsinghua

يوــــمل ملوــــتفيدي املكتبــــة بــــاالطالع علــ ـج

أما الدراسة الـ

قــدمت

اليتــن عــن مكتبــة "

 " University Libraryواًتوي املكتبة علـج
ثالثة طرق للعم وهي :
 إتاًــة البح ـ

قواعــد البيانــاي مــن

خال ا اتل اومو .
 إتاًة الفهرس العام علج ا ط املباشر
 Onlineمن خال ا اتل ال كية

حمتوياتها وخاصة ا راملط التار ية.

كمـــــــا قـــــــام بارســـــــونس ")01("Parsons

(0252م) بتحديــــد عـــــاةاي الطـــــالل الــــ ين
يتعلمـــــون عـــــن بعـــــد وكيفيـــــة الوصـــــو إ
املعلومـــاي عـــن طريـــا اســـتندامهحت ل جهـــةز
ال كيــة ولفهــحت مــواقفهحت حنــو تــوف خــدماي

أما التطبيا اةخ فهـو لتوـويا املعلومـاي

املكتبـــة واســـتندامها عـــرب أجهـــةز ا واتـــل

وخــــدماتها بالتعــــاون مــــ بعــــض شــــركاي

ال كيـــة ،وملعرفـ ـة مـــواقفهحت جتـــا الـــتة اي

اليتن.

املوتقبلية ،وأكدي نتاملج الدراسـة أن نيتـل

إضــــــافة لــــ ـ لك تنــــــاو "  " Zhangأبــــــرن

اميـــبن تقريبـــا اشـــلوا أجهـــةتهحت اومولـــة

امل ــكالي املتعلقــة بعمليــة هيكلــة وتيتــميحت

لةـــــــــرض التعلـــــــــيحت وبوـــــــــبب مواصـــــــــفاي

ا واتل ال كية

النظــــام وةمــــج املــــوارة

ميتــــاةر متعــــدةز

لتحقيــــا االســــتفاةز القيتــــو مــــن وســــاملط
املعلومـــــاي وتوافقهـــــا مـــــ ميتـــــاةر الويـــــب
باستندام ا واتل ال كية.
و ةراســـة أخـــر ًـــاو الباًثـــان سـ ـ ا

التكنولوجيا املوجوةز فيها.
أمـا الدراســة الـ

قــام بهــا "الده ــان"()05

(0252م) عــن اســتندام ا ــاتل الــ كي
التعلــــيحت والتــــدريب والـــ قــــدمت
اةو

النــــدوز

تطبيقاي تقنيـة املعلومـاي واالتيتـا

" "Sierraووست "0229( )03("Wustم) التطـرق

التعليحت والتدريب جبامعـة امللـك سـعوة فقـد

إ كيفية االستفاةز من تكنولوجيـا ا ـاتل

ألقـــت الرـــو علـــج بعـــض اجلوانـــب املتعلقـــة

ال كية مبجموعاي املكتبـة الرقميـةً ،يـ

باستندام ا اتل ال كي

اهتمت ه الدراسـة بتطبيـا تقنيـاي ا واتـل

والتدريب ومعوقاي اةخ بها

جملة مكتبة امللك فهد الوطنية

عمليـاي التعلـيحت
ه ا امـا ،
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من خـال حماولـة الوقـوف علـج العوامـ الـ

إذا كـــان هنـــاك طلـــب كـــب علـــج اســـتندام

تـربن ضــرورز االســتفاةز منـذ وتوضــيل مفهومــذ

خـــدماي املكتبـــة مـــن خـــال اةجهـــةز املتنقلـــة

وخيتامليتـــذ ومتطلبـــاي تطبيقـــذ وا ليـــاي أو

ال كيــــــةً ،يـــــ توصــــــلت الدراســــــة إ أن

التقنيــاي املوــتندمة

ذلــك ،كمــا تطرقــت

الدراســــة إ الفواملــــد اللبويــــة
ا واتل ال كية

اســــتندام

التعليحت والتدريب ،وأخ ا

االنت ار املتةايـد ةجهـةز ا واتـل ال كيـة الـ
تتوافر فيذ اإلنلنت ًققت أثرا علج املكتباي.

وهــدفت ةراســة "الــةه ي"( )08إ ةراســة

تناولــت الدراســة التحــدياي واليتــعوباي ال ـ

جمـــــا النـــــانوتكنولوجي ،بوصـــــفذ تقنيـــــة

تواجذ املوتندمن ،أما أبرن مـا توصـلت إليـذ

املوــتقب للتعــرف إ اإلجنــاناي املهمــة ال ـ

الدراسة من نتاملج وتوصياي فهي :
أن اســـتندام ا ـــاتل الـ ـ كي

يققـــت فيـــذ ،خاصـــة تلـــك الــ
التعلـ ـيحت

ـــا عالقـــة

مباشـــرز بتقنيـــاي خـــةن ومعاجلـــة واســـلجاع

والتــدريب يعــد شــكال جديــدا مــن أشــكا

املعلوماي .وإمكانية اسـتثمار هـ التطـوراي

نظــحت التعلــيحت عــن بعــد ،وأن اســتندام ا ــاتل

جما العم املكت من خـال اسـتحدا

التعليحت و التدريب وتطبيقذ بيتـورز

خـــدماي جديـــدز تعتمـــد علـــج أجهـــةز ا ـــاتل

ال كي

صحيحة ،يتطلـب ضـرورز تـوافر أمـور كـث ز

اومــو  ،والــ مــن شــأنها أن ترتقــي بــدور

وه اةمور ال تقتيتر علج اةمور املاةيـة ،بـ

املكتبـــاي

متتد إ اةمور الب رية ال ميكـن أن تقـوم

مقلًــة

بـــذ هـ ـ اةجهـــةز

خدمـــة عملـــي التعلـــيحت

والتعلحت ،وتدريبهحت علج استندامها.

ــدماي معلومــاي ميكــن تقــدميها

للموتفيدين بواسطة هواتفهحت اومولة .فرال
عن مقلًاي ةوجذ استثمار ه اةجهـةز

أمــــــــا ةراســــــــة ســــــــيمينقس ""Cummings

وآخرون(0252( )04م) فقد تناولت أثر اسـتندام
اةجهــــةز املتنقلــــة ال كيــــة بالنوــــبة

امتمــ  .وقـــدم البحــ

ـــاذ

ــــدماي

املكتبةً ،يـ أجريـت هـ الدراسـة مـن أجـ

جمـا إتاًــة املكتبــاي الرقميــة ،وتــأث هـ
ا دماي علـج موـتقب متسوـاي املكتبـاي
والعاملن فيها.
و ورقــــــة علميــــــة أخــــــر ةكبيليــــــت

فهــحت طبيعــة اســتندام اةجهــةز املتنقلــة ال كيــة

"0255( )09("Akbulutم) عـــرض فيهـــا جتربـــة

ملوــتندمي املكتبــة اةكاةمييــة ،ويديــد مــا

تركيـــا،

جملة مكتبة امللك فهد الوطنية

مكتبـــاي جامعـ ـة " " Hacettepe
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لتــــــوف بيانــــــاي عــــــن ميتــــــاةر املعلومــــــاي

ططون لتةي هواتفهحت النقالة من التقليديـة

ملوــتفيديها باســتندام ا واتــل ال كيــة مــن

اــــ املدعمـــ ـة بالتكنولوجيـــــا إ ا واتـــــل

خـال برنــامج تطبيقـي مت إعــداة بقوــحت إةارز

ال كيـــــــــة لالســـــــــتفاةز مـــــــــن ا ـــــــــدماي

املعلوماي باجلامعة اللكية ًي يقـوم بعمـ

والتكنولوجيـــا املتـــوفرز فيهـــا بوـــبب عـــدم

موـــــل ضـــــوملي لللميـــــة العمـــــوةي مليتـــــاةر

قـــدرتهحت علـــج الـــ هال إ املكتبـــة لتـــوف

املعلومــاي مبكتبــاي اجلامعــة ،ويهــدف ه ـ ا

املعلوماي منها ،وتكمن أهمية هـ الدراسـة

التأكـــد مـــن وجـــوة الكتـــال

تطرقهـــا ملواقـــل الطـــالل حنـــو اســـتندام

الربنـــامج إ

بــــأقرل مكتبــــة للموــــتفيد مــــن مكتبــــاي
اجلامعة ،كما تطرقت الدراسة إ عدة مـن
االعتبــاراي الـ متــت مراعاتهــا عنــد تيتــميحت
هــ ا الربنــامج ًتــج يكــون

وضــ أفرــ

ويتةي ا دف من تيتميمذ.
تناولـــت ةراســـة بات ســـون " "Patersonولـــو

خدماي مكتباي ا واتل ال كية.

وأمــا بــوك "0255( )45("Bookerم) فقــد

تطرق

ةراستذ ًـو ثقـة الطالـب ومـواقفهحت

اســـــتندام ا واتـــــل ال كيـــــة

إتاًـــــة

الكتــــــب اإللكلونيــــــة ومعرفــــــة أســــــبال
اســتندامها كبــدي عــن الكتــب التقليديــة،

" )0255( )42("Lowمواقـــــل الطـــــالل حنـــــو

وكانـــت نتـــاملج الدراســـة ت ـ ـ ا أن النمـــو

اســـــــتندام خـــــــدماي مكتبـــــــاي ا واتـــــــل

املتةايد

امتالك اةجهةز ال كية وتوافرهـا

ال كيـــة ،وتهـــدف هـ ـ الدراســـة إ تـــوف

بـــن أيـــديهحت أة إ ســـهولة اســـتندامها أةاز

البياناي الكمية والنوعية الستندام الطـالل

لتعلـــيحت الكتـــب اإللكلونيـــة وإتاًتهـــا عـــن

للـــهواتل ال كيـــة وكيفيـــة االســـتفاةز مــــن

طريقــة لوــهولة االســتفاةز

أي وقــت و أي

خــدماي املكتبــاي اةكاةمييــة املتنقلــة مــن

مكان.

خال ا واتل ال كية ،وقد توصلت الدراسة
إ أن خــال مثانيــة أشــهر مــن بــد الدراســة

ثــــــــحت ةراســــــــة ةاوي "  " Daweiوايــــــــانغ

"0255( )40("Qiangم) فقــد تناولــت ةراســتهما

كــــان هنــــاك ــــو متةايــــد ل ـــرا ا واتــــل

تطبيقاي ا واتل ال كيـة مب ـروع املكتبـة

ال كية بن الطـالل بنوـبة  ،% 54باإلضـافة

الرقميــــة الوطنيــــة باليتــــنً ،يــ ـ أطلقــــت

إ ذلـــــك فـــــإن  %58مـــــن الطـــــالل الـــــ ين

املكتبة خدمـة بعنـوان " " Nlc In Your Palm

جملة مكتبة امللك فهد الوطنية
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اجتاهاي طالباي جامعة امللك عبدالعةية حنو استندام ا واتل ال كية ...

وقد استندما فيها تقنيـاي الرسـامل القيتـ ز

حنـــو تقـــديحت خطـ ـة متهيديـــة للبـــد

 SMSوبروتوكـــو التطبيقـــاي الالســـلكية،

مكتبـــــاي ا واتـــــل ال كيـــــة للوصـــــو إ

وك لك فقد صممت منيتة للقرا ز من خال

خــدماي املكتبــة وقواعــد البيانــاي ا اصــة

ا واتـــل ال كيـــة ،كمـــا تطرقـ ـت الدراســـة

باملكتبــــــة ،وكيفيـــــة اســــــتندام الطــــــالل

لــبعض معوقــاي وم ــكالي تقــديحت ا دمــة

لتكنولوجيــاي ا واتــل ال كيــة

ًيــاتهحت

مث :

اليومية ،وكانت نتاملج الدراسة اةو توـلط

 -5تعدة منيتاي عم ا واتل.

 -0محاية ًقوق امللكية الفكرية.

 -4إةارز ميتـــــــاةر املعلومـــــــاي الرقميـــــــة
واختةانها.

و ةراســــة ةونالدســــون " )44(" Donaldson

الرــو علــج طــالل جامعــة )(USU

تنفيـ ـ

واليــة

يوتا بالوالياي املتحدز اةمريكيـة فيمـا يتعلـا
باســـتنداماتهحت ل جهـــةز ال كيـــة ل ن ـــطة
االكاةميية ا اصة باجلامعـة ب ـك عـام،
وعلـــج رابـــاتهحت

احليتـــو علـــج خـــدماي

(0252م) ،الــ ـ تناولــــت فيهــــا مــــد قبــــو

املكتبــــة وموارةهــــا ب ــــك خــــاص ،أمــــا

الطــالل للتعلــيحت املتنق ـ مــن ًي ـ ســلوكهحت

الدراســــة الثانيــــة فقــــد أجريــــت مــــ أمنــــا

الستندام ا اتل ال كية

التعليحت من أجـ

املكتبــاي للتعــرف علــج عروضــهحت وخططهــحت

الوصـــو إ ميتـــاةر املعلومـــاي املوجـــوةز

الـ ـ ســـتنف موـــتقبال

مكتبــاي ا واتــل ال كيــة وخــدماتها أيرــا

ا واتــل ال كيــة وه ـ التكنولوجيــا املتنقلــة

وفهـحت العوامـ الـ تــتثر

رابــة الطــالل

اســتندام ا ــاتل ال ـ كي مــن أج ـ التعلــيحت،
نتاملج الدراسة إ أن التأث االجتماعي

وت

وصـــعوبة اةةا الســـتندام ا واتـــل ال كيـــة
يتثر

التعليحت عرب ا اتل ال كي.

كمــــا قــــدم الباًثــــان شــــروةي ""Shrode

وةريوـــــــــيلهيس " )0250( )43(" Dresselhaus
ورقتهحت تقريرا عن ةراستن استقيتـامليتن
جملة مكتبة امللك فهد الوطنية

ـــدماي مكتبـــاي

مفيدز لرواة املكتبة مي
ثاني ااً :مصااادر املعلومااات اإللكرتونيااة املتاحااة م ا
خالل اهلواتف الذكية:
لقــــــــد أصــــــــبحت ميتــــــــاةر معلومــــــــاي
إلكلونية ،أو ما يطلا عليها بعرهحت ميتاةر
املعلومــاي اووســبة جــة ا مهمــا ،ال ميكــن
االستةنا عنذ،

أن طة وخدماي املكتباي

ومراكـــــــة املعلومـــــــاي املعاصـــــــرز .نظـــــــرا
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أشواق قايد القايد

للتوـــــــهيالي الـــــــ توفرهـــــــا احلواســـــــيب

والتوــجيالي اليتــوتية ،والوســاملط املتعــدةز،

اإللكلونيــة ،والـ تطــوري أجةاؤهــا املاةيــة

والفيديو.

ب ــك م ـ ه  ،وأصــبحت

متنــاو أيــاةي

أما شـوي  )48( Choiفقوـمها إ  :قواعـد

العديد من متسواي امتمعاي احلديثـة ،بـ

البيانـــاي الرقميـــة ،والكتـــب اإللكلونيـــة،

وًتــج أفراةهــا.ك ـ لك فقــد تــوفر عــدة مــن

اليتـــحل اإللكلونيـــة ،والرســـامل العلميـــة،

الربجميـــــاي املناســـــبة واجلـــــاهةز وامليتـــــممة

وبــــــرامج اةطفــــــا التعليميــــــة ،والكتــــــال

ةن ــــــطة وخــــــدماي املكتبــــــاي ومراكــــــة

اليتوي.

املعلومـــاي

تلـــل منـــاطا العـــاج ومنهـــا

أقطارنا العربية(.)41

ويــــد يبينكــــوي  )49(Lippincottعــــن

ميتــاةر املعلومـــاي اإللكلونيـــة املتاًـــة عـــرب
ا واتــــــل ال كيــــــة كالتــــــالي " :ميتــــــاةر"
مرجعيــــــة ،وامللفــــــاي اليتــــــوتية ،وقواعــــــد

مـــن مـــا ورة ذكـــر

اإلنتـــا الفكـــري

سوف تعرض الباًثة جمموعة من التقويماي
املنتلفــة مليتــاةر املعلومــاي اإللكلونيــة عــرب

البياناي ،والكتب اإللكلونية ،والفيديو.
وقــــــــــام أشــــــــــفورة  Ashfordونجيــــــــــن

 )32(Zeigenمبوــــــل للمكتبــــــاي العامــــــة

ا واتل ال كية ،فقـد قوـحت الـةه ي()45

استنداماتها لتكنولوجيا ا واتـل ال كيـة،

ةراســتذ ميتــاةر املعلومــاي اإللكلونيــة عــرب

وتوصـ ـ الباًـ ـ عـــن طريـــا املوـــل مليتـــاةر

ا واتــــل ال كيــــة إ  :الكتــــب املرجعيــــة

املعلومــاي اإللكلونيــة املتاًــة عــرب ا واتــل

الرقميــــة ،وملنيتــــاي الرســــامل اجلامعيــــة،

ال كيــــة كالتــــالي  :الكتــــب اإللكلونيــــة،

ومقـــــاالي الـــــدورياي ،واملقـــــرراي واملنـــــاهج

والكتال اليتوي ،والفيديو ،وقواعد البياناي.

التعليمية.

وتطــــــــرق ةوي  ،Doiوميوــــــــون ،Mason

أمـا ةراســة فـومل  )44( Vollmerفقــد قوــحت

ويركينوـــــكي  )35(Wiercinskiإ ذكـــــر

ميتــاةر املعلومـــاي اإللكلونيـــة املتاًـــة عـــرب

ميتــاةر املعلومـــاي اإللكلونيـــة املتاًـــة عـــرب

ا واتـــــــل ال كيـــــــة كالتـــــــالي :الكتـــــــب

ا واتـــل ال كيـــة ،وهـــي قواعـــد البيانـــاي،

اإللكلونيـــــــة ،وامـــــــالي أو الـــــــدورياي،

وملفــــــاي املوســــــيقج ،وملفــــــاي الفيــــــديو،

جملة مكتبة امللك فهد الوطنية
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والكتــــــــب اإللكلونيــــــــة ،وامموعــــــــاي

ًيتــــــرتها الباًثــــــة مبــــــا يلــــــي :الكتــــــب

املرجعية ،والكتب اليتوتية.

اإللكلونيــــــة ،والــــــدورياي اإللكلونيــــــة،

أمـــا كروسـ ـكي )30(Kroski

ةراســـتذ

وقواعــــد البيانــــاي اإللكلونيــــة ،وامليتــــاةر

فقـــد ذكـــر ميتـــاةر املعلومـــاي اإللكلونيـــة

املرجعيـــة ،والرســـامل العلميـــة ،وهـــي أكثـــر

املتاًة عرب ا واتل ال كية ،وهـي  :الكتـب

امليتاةر استنداما من جانب املوتفيدين.

اإللكلونيــــة ،وملفــــاي الفيــــديو ،وملفــــاي
املوســــيقج ،واملقــــاالي ،وقواعــــد البيانــــاي،
وامالي اإللكلونية.

وقد عرض ميلس )34(Mills

من خال البح

مواق اإلنلنت لرصد

م ــروعاي تطبــا تقنيــة ا واتــل ال كيــة
تقرير عرض

إتاًـــــة حمتوياتهـــــا مـــــن ميتـــــاةر املعلومـــــاي

ميتــــاةر املعلومــــاي اإللكلونيــــة املتاًــــة عــــرب

اإللكلونيـــــــة ًيتـــــــري الباًثـــــــة مثانيـــــــة

ا واتل ال كية ،وهي  :الكتـب اإللكلونيـة،

م روعاي عربية وستة م روعاي أجنبية:

والـــدورياي اإللكلونيـــة ،والكتـــب الوـــمعية،
وملفــــاي اليتــــور ،وملفــــاي الفيــــديو ،وامللفــــاي
اليتوتية ،وقواعد البياناي اإللكلونية.
أمـــــــا جملـــــــس املكتبـــــــاي واملعلومـــــــاي

 5/0/0امل روعاي العربية:

 5/5/0/0ني وفراي.كوم (لبنان)(:)31
هـي أكــرب مكتبــة عربيـة علــج اإلنلنــت،
تأسوـــــت

بــــ وي عـــــام 5998م ،و ترـــــحت

اإلســـــــكتلندي ( ،)33()SLICالـــــ ـ ي قـــــــدم

املكتبة  422222كتال وجمموعة واسعة من

م ــروعا عــن "مكتبــاي ا واتــل ال كيــة"،

الكتـــــــب الوـــــــمعية والنـــــــاةرز والبحـــــــو

فقـــد قوـــحت ميتـــاةر املعلومـــاي اإللكلونيـــة

والدراساي واةفالم العربية وامالي وبـرامج

املتاًــــة عــــرب ا واتــــل ال كيــــة كالتــــالي:

وا هــــا ،وحيــــاو املوقــ ـ حماكــــاز موقــ ـ
لبي ـ الكتــب ،امتــان املوق ـ أيرــا

الـــــــــــدورياي اإللكلونيـــــــــــة ،والكتـــــــــــب

Amazon

اإللكلونية ،واملقاالي اليتحفية.

بوض شرو تفيتيلية عن الكتب.

ومن خـال العـرض الوـابا ةنـواع ميتـاةر

كمـــا يـــوفر املوقــ اةمــان الـــالنم لعمليـــة

املعلومــاي اإللكلونيــة املتاًــة عــرب ا واتــل

ال ــــــرا بواســــــطة بطاقــــــة االملتمــــــان عــــــرب

ال كيــــة والــ ـ توــــتندم باســــتمرار فقــــد

ال بكة ،كما أنذ بعد إجنـان عمليـة ال ـرا
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حيــدة مــدز افلاضــية قيت ـ ز نوــبيا إلييتــا

وتهــدف ال ــركة إ ن ــر أكــرب عــدة مــن

املاةز إ امل لي وهي مخوة أيام عرب الربيـد

الكتــب اإللكلونيــة باللةــة العربيّــة لتةطيــة

العـــاةي ،أو ثالثـــة أيـــام عـــرب الربيـــد الوـــري
 ،UPSم بيان تكلفة ال حن.

تلل املوضوعاي اةساسية مبا فيها التـارين،
والـ ـدّين ،والروايـــاي ،والعلـــوم ،والتكنولوجيـــا

وقـــد طـــر موقـــ "نيـــ وفـــراي" مـــتخرا

وا هــا ،وترــحت املكتبــة ًــوالي  4843كتاب ـا

برناجمــا جمانيــا بعنــوان ) (iMagalehلتيتــفل

إلكلوني ـا ،وميكــن شــرا و يمي ـ الكتــب

وقـــرا ز امـــالي اإللكلونيـــة اليتـــاةرز عـــام

االلكلونية علج الفور من قبـ املوـتندمن

0255م عــن املوق ـ وعــدةها ( )35جمل ـة عامــة

العاج بأسعار مننفرة مقارنة بالنون الورقيّة،

باشلاك إلكلوني سنوي ،وأن ه امالي

وتوفر ال ركة للموـتندمن كتـب سـبا وقـد

اةساس ،وقـد طـر أيرـا

العـاج

ا مقاب ورقي

ن ري ورقيّا من قب أهـحتّ ةور الن ـر

برناجما جمانيـا بعنـوان ) ،(iKitabالـ ي يتـيل

العربي ،ويتيل املوقـ الكتـب اإللكلونيـة عـن

تيتفل الكتـب اإللكلونيـة بعـد شـراملها مـن

طريــا ا واتــل ال كيــة ،وميكــن مــن خــال

املوق  ،.كما تتـيل الكتـب اإللكلونيـة عـن

املوق ـ ش ـرا ويمي ـ كتــال كام ـ أو ش ـرا

طريا ا واتل ال كية

ويمي جمموعة كتـب أو جمموعـة مقتطفـاي

 0/5/0/0الكتــال العربــي اإللكلونــي

(لبنان)(:)35

من الكتب.
ويقــــدم املوقــــ للموــــتندم أةواي

أسّوـــــــت شـــــــركة الكتـــــــال العربـــــــي

متطورز للبح

ــــ

قاعدز البيانـاي ،باإلضـافة

اإللكلونــــي عــــام 0220م ،وهــــي شـــــركة

ا الملحة مواضي رمليوـية وفرعيـة ،وميكـن

لبنانيــــة ذاي تطلعــــاي عامليــــة ،وهــــي تــــواني

للموـــتندم اســـتعراض الكتـــب وصـــفحاتها

باةهميــــة املكتبــــاي العامليــــة اإللكلونيــــة،

املنتقــــاز ســــلفا ومــــن ثــــحت إضــــافتها ا ســــلة

نقـ املعلومــاي

م لياتذ ،ويوتطي القارأ ةف مثن الكتـب

أي مكــــان االطــــالع علــــج

عرب بطاقـاي االملتمـان ،ومـن ثـحت ييتـبل متاًـا

الكتــال أو اليتــحيفة أو املــة الــ يريــد،

لـذ يميـ الكتـب الـ اشـلاها علـج جهــان

ويوتطي شرا ما حيتا من ه املطبوعاي،

ا اص وقرا تها فيما بعد.

ةنهــا تعتمــد نظامــا متقــدما
يتــــيل للقــــارأ
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 4/5/0/0املكتبة ال املة (ميتر)(:)34

 3/5/0/0مكتبـــة ارتقـــا اإللكلونيـــة
(الوعوةية)(:)38

تأسوـــت املكتبـــة ال ـــاملة عـــام 0221م،
وهو برنامج جماني وًاص علج برا ز اخـلاع
وكافـــة ًقـــوق امللكيـــة الفكريـــة موـــجلة
رمسيـ ـا باســـحت مُربمجـــذ ،كمـــا يقـــدم املوقـ ـ
كث ا من الكتب

العلوم ال رعية وا ها

مـن العلـوم ،وقـد جتــاون عـدة الكتـب ًــوالي
 5522كتــــال و بلةــــت عــــدة الكتــــب الـــ
أضافها املتطوعون  3122كتال.
عام 0252م أعلنت ال ـركة عـن تـوف
قوـــحت خـــاص للـــهواتل ال كيـــة تتـــوافر فيهـــا
الكتـب

صــيةة ملفــاي الن ــر اإللكلونــي

تأسوـــت مكتبـــة ارتقـــا اإللكلونيـــة
عــام 0224م
إطالقها

منطقــة ال ــرق اةوســط ،ومت

"معرض أبوظ الدولي للكتـال"

ةورتذ ا ً ،05ي ات

املكتبة بتوف

التطبيقــــاي النقالــــة واوتــــو الرقمــــي مبــــا

ينوجحت م أعلج مقاييس اجلوةز العاملية(،)39
ًيــــ ـ تعمــــ ـ

جمــــــا الن ــــــر الرقمــــــي

ملوضوعاي متعـدةز ،توـتهدف شـرحية القـرا
من اةعمار واملوتوياي والتنيتيتاي كافة،
وتوف إمكانية الوصو املباشر إ أشكا

) ،(epubوميكن عرضها مـن مجيـ ا واتـل

اوتو الرقمي كافة باللةة العربية ،وتهدف

ال كية واةجهةز اللوًيـة .و عـام  0250مت

مكتبــة ارتقـــا إ تعةيــة

تلـــل املبـــاةراي

إطالق نوـنة للتيتـفل علـج اإلنلنـت مباشـرز

احلكومية اولية والعاملية ومواكبتهـا ،مثـ

ةون يميـ  .ويتميــة برنــامج املكتبــة ال ــاملة

مبـــاةرز امللـــك عبـــد اهلل للمحتـــو العربـــي

بتيتــــفل الكتــــال مــــن املوقــ ـ مباشــــرز ةون

اململكـة العربيـة الوـعوةية ومبـاةرز توفـور13

يمي ـ وبوــهولة االســتندام واملرونــة وقابليــة

()twofour 54

اإلمــاراي ،وال ـ توــتهدف

التوس واإلضافة فمـ كـون الربنـامج مملـو ا

جمتمعـــة ملواصــــلة االرتقــــا جبــــوةز اوتــــو

بالكتب إال أن فيذ إمكانية اسـتقبا ملفـاي

الرقمي العربي.

النيتـــــوص مبنتلـــــل صـــــيةها ،وترتيبهـــــا
املكتبــة

ًي ـ توجــد فيهــا أهــحت ةور الن ــر العربيــة

إطــار واًــد ،لي ـتمكن بعــد ذلــك

ذاي امليتـــــداقية العلميـــــة واملهنيـــــة ،وتـــــدعحت

التعام معها والتعدي فيها أو نق كتال مـن

مكتبـــة ارتقـــا الرقميـــة كافـــة ةور الن ـــر

قوحت خر.

ومطــوري اوتـــو الرقمـــي مــن خـــال تـــوف
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منيتـــة آمنـــة وســـهلة االســـتندام السترـــافة

رمةيــة ،وترــحت الــدار  0340ميتــدرا

جمموعــــة شــــاملة ومتكاملــــة مــــن اوتــــو

مونعـــة علـــج مـــا يقـــارل مـــن  42جمـــاال مـــن

الرقمــي العربــيً ،ي ـ تقــوم املكتبــة بن ــر

املوضوعاي املنتلفـة ،كمـا يهـدف املوقـ إ

اة ا ةهـحت الكتـال واملـتلفن ومتسوـاي

إن ا عـدز جمموعـاي متداخلـة تقـوم بتجميـ

البحــ ـ ابتكــــار وتطــــوير خــــدماي توصــــي

بيانـــاي املـــتلفن وةور الن ـــر واملكتبـــاي

اوتـو املعـر لل ــراملل كافـة ،كمـا يتــيل

وســاملط إعالميــة ســهلة تتــيل للقــارأ الوصــو

املوق الكتب اإللكلونية عن طريا ا واتل

ال كية(.)12

إ هدفذ

تلفــا

احليتـو علـج البيانـاي املطلوبـة

أسرع وقت وبأق جهد ،ويتيل املوق شرا
الـ ـ يتميـــة بهـــا

الكتــــب اإللكلونيــــة عــــن طريــــا ا واتــــل

ومـــن أهـــحت ا يتـــامل

التطبيــا شاشــة رمليو ـة يتــوي علــج الكتــب

ال كية ،كما يتمية املوق بإتاًـة إمكانيـة

ال يتحت يميلها وال توتطي تيتـفحها ةون

البح عن إصداراي الكتـب امليتـرية وكـ

االتيتــــا ب ــــبكة اإلنلنــــت ،ومــــن خــــال

ما يتعلا ببياناي الكتال ،كمـا يقـيحت املوقـ

التطبيا ميكن البح عن

احللقــــاي النقاشــــية ًــــو الكتــــب وتنظــــيحت

خاصية البح

الكتــال عــن طريــا اســحت الكتــال أو ًتــج

النـــدواي الثقافيـــة املعنيـــة بالكتـــال وتقـــديحت

اةًرف اةو منذ.

خـدماي بيـ الكتــب عـرب اإلنلنــت وتوصــيلها

 1/5/0/0ةار الكتب (ميتر)(:)15

ملكـــان امل ـــلي بأســـعار رخييتـــة ،وينفـــرة

أسوت ةار الكتب جمموعة مـن ال ـبال

املوقــ اإللكلونـــي بكونـــذ الناشـــر اةوًـــد

املـــثقفن وأســـس

عـــام  0228وهـــو جممـ ـ

وصـــــاًب فكـــــرز الوـــــبا بن ـــــر رســـــامل

ثقــا عربــي علــج اإلنلنــت خــاص بالكتــب

الــــدكتوراز واملاجوــــت وم ــــروعاي اــــر

وعاج الثقافة ،وهي فكرز عربيـة موـتقلة ال

طلبـــة اجلامعـــاي املرتبطـــة بالتنميـــة الثقافيـــة

توــعج للــربل املــاةي وإ ــا ن ــر ثقافــة القــرا ز

جمانا ليوتفيد بها من يراب من الباًثن.

بأســه الطــرق وأرخيتــها ،وهــو موقــ علــج

 5/5/0/0مكتبة نون (الوعوةية)(:)10

شــــبكة اإلنلنــــت يوثــــا مجيــــ إصــــداراي

تأســـس املوقـــ عـــام 0229م لتقــــديحت خدمــــة

الكتــب امليتــرية ويوــوقها ويونعهــا وبأســعار

القرا ز اإللكلونية من خـال تطبيقـاي ا واتـل
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ال كية ،وهي منظومة إلكلونية متنيتيتة

وصـمحت املوقـ خيتييتـا للكتـب اإللكلونيـة

عاج الكتب والثقافة ،كما أنها اةكثر تنوعـا

مــن خــال أجهــةز ا يفــون و اةيبــاة ،ويرــحت

ومشـــوال

موضـــوعاتها املتيتـــدرز

مكتبتهـــا

املوق  505كتال

مجيـ امـااليً ،يـ

الرقميــة املميــةزً ،ي ـ إنهــا تناولــت كــث ا مــن

تتــيل املكتبـــة الكتـــب اإللكلونيـــة بيتـــيةة

املواضــي العامــة واةكاةمييــة مبــا فيهــا التــارين

ملفــاي الن ــر اإللكلونــي  ،epubوميكــن

والدّين والرواياي والعلوم والتكنولوجيا وا ها،

يمي الكتب ل جهةز جمانا.

ويتــوافر فيهــا أكثــر مــن  3122كتــال جمــاني،
كما أنها متعاقدز م أكثر من  022ةار ن ر

 8/5/0/0اجلام الكب (اةرةن)(:)13

حيتــوي "اجلــام الكــب " علــج أكثــر مــن

العــاج العربــي ومتتلــك أكثــر مــن  1222كتــال

 1222عنــــوان كتــــال إلكلونــــي مبنتلــــل

إلكلونــي ميكــن إتاًتهــا عــن طريــا ا واتــل

التيتنيل ،وأفر الناشرين العرل املتميـةين

ال كيــــــــة (آيفــــــــون وا يبــــــــاة وآندرويــــــــد)،

صناعة الن ر العربي ،ومن خاللذ توتطي
تعمـ علـج

ومتتان عناوين الكتب املتاًة بةةارز مواةها وتنوع

اقتنا م ـاي الكتـب العربيـة الـ

ًقو ا العلمية والثقافية واةةبية والدينية وا هـا

أًد التقنياي لقرا ز الكتب بأسعار رمةيـة

مـــن امـــاالي ،ويقـــدم املوقــ جمموعـــة كـــب ز

وقرا تـــذ علـــج عـــدة مـــن اةجهـــةز مثـ ـ

ومتنوعة من الكتب اإللكلونيةً ،يـ تتعامـ

Android,OS, iPhone,

iPad,

م امل اي من الكتُب والناشـرين ومـ ا الف مـن

مت يمي أكثر مـن  012222كتـال مـن

تلفـة،

موقـــ  iBookstoreوماليـــن الكتـــب ســـابقا

وتــوف جمموعــة مــن الكتــب امانيــة والكتــب

لالســـتفاةز منهـــا مـــن خـــال املوقـ ـ  ،ويتـــيل

ا امانية وقد تعاقدي مـ مـا ال يقـ عـن 322

اجلــام الكــب ًريـــة صــناعة اوتــو مـــن

ةار ن ر عربيّة.

خــال املوق ـ أي يوي ـ الكتــب مــن كتــال

اةمسا ال تندر يت ف ـاي وًقـو

 4/5/0/0موسوعة الكتب االلكلونيـة
العربية (اإلماراي)(:)14

تأسس املوقـ عـام 0252م برعايـة شـركة
احللــــو االلكلونيــــة الوــــهلة للربجميــــاي،
جملة مكتبة امللك فهد الوطنية

مطبــوع إ كتــال إلكلونــي قاب ـ لإلتاًــة
مــن خــال اةجهــةز ال كيــة ،مــ االًتفــاظ
جبمي احلقوق امللكية للناشرين ،كما يوفر
التونيـــ اةفرـــ واةســـرع

مجيـــ أحنـــا
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ي ـ ميكــن أن ييت ـ الكتــال إ
أي مكــــان ،مبــــا

إلكلونيــة وال ـ تبلــغ عــدةها ًــوالي 5822

ذلــــك علــــج

كتال تقريباَ متاًـة عـرب االنلنـت وا واتـل

 Amazon.comو  iBookstoreوا هـــا ،كمـــا

ال كية ،وميكن من خال التطبيا التيتفل

أن املوق ـ يقــدم موــاعدز مــن خــال العــروض

والقــرا ز والبح ـ وًف ـ املقــاالي والكتــب

اجة إ تيتـميحت

مباشــرز إ ا ــاتل ال ـ كي والوصــو إليهــا

التحريــر أو التنوــيا

وقرا تها خار ا ط املباشر ،و عام 0255

وا هـا ،وأيرـا يقـدم املوقـ مـن خاللـذ ن ــر

عرض ـت امــالي والكتــب اإللكلونيــة مــن

الكتــــــال علــــــج أفرــــ ـ املواقــــ ـ العامليــــــة

خال موق تايلور وفرانويس أون الين.

امليورز إذا كان الكتال
للةــالف ،أو موــاعدز

املتنيتيتة لبي الكتب اإللكلونية ،ويقـدم

 0/0/0/0م ـــروع جـــوتنرب

Gutenberg

أيرـــا ًلـــو لتحويـــ اوتـــو إ التنوـــيا

(الوالياي املتحدز):

وا ي اي الالنمة لرمان ن ـرها عـرب منيتـاي

هو م روع تطوعي يهدف إ رقمنة ون ـر

املواقــ ـ العامليــــة ،ةون أي اشــــلاك أو رســــوم

اةعمـــا الثقافيـــة

شـــك رقمـــي ،أســـس

وذلــك بعــد االتفــاق مـ ةار الن ــر كمــا تــوفر

امل ــروع مايكـ هــاري

التقارير الالنمة للمبيعاي عرب موقعها.

أقــدم مكتبــة الكلونيــة موجــوةز ،ومعظــحت

 0/0/0امل روعاي اةجنبية:
5/0/0/0

Taylor & Francis Online

:)11( Mobile

املواة املوجوةز

عــام  5945م وهــو

امل روع هي نيتوص كاملة

ذاي ملكية عامة ،وحياو امل ـروع أن جيعـ
املـــواة املوجـــوةز فيـــذ جمانيـــة بقـــدر املوـــتطاع

تأسوــــــت متسوــــــة وليــــــام فرانوــــــيس

وبتنويقاي ميكن ت ةيلها من مجي اةجهةز

وريت ــارة تــايلور عــام 5810م ،وهــي شــركة

تقريبـــا ،ويـــتحت متويـ ـ امل ـــروع مـــن اجلامعـــة

ةولية تن ر الكتب وامـالي اةكاةمييـة
تلــل علــوم املعرفــة منهــا الطــب ،والعلــوم،

البندكتيــة ()Abanncanutah
(.)15()llinois

واليــة إلينــوي

والعلــوم االجتماعيــة ،والرياضــياي ،والقــانون

يــوفر م ــروع جــوتنرب اليــوم نوــنا رقميــة

وا ندسة وا ها من العلوم ،ويقـدم جمموعـة

من أعما م اه الكتال واملفكـرين علـج

من امالي وتبلغ  5222جملـة تقريبـا وكتـب

مــر العيتــور ،طاملـــا ج تكــن هــ اةعمـــا

جملة مكتبة امللك فهد الوطنية
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م ـــمولة بقـــوانن محايـــة امللكيـــة الفكريـــة

إلكلوني وأكثر من  52222ةورية مبا فيهـا

ًي يوفر أكثـر مـن  42ألـل كتـال جمانـا

مــا يةيــد علــج مخوــة ماليــن مقــا  ،وكتــب

علــــج شــــبكة اإلنلنــــت( ،)14ويرــــحت املوقـــ

صوتية وةراساي علمية ،وتقارير إلكلونية،

جمموعة من الكتـب الـ كانـت تتـوافر مـن

وملنيتاي و تلل أنواع املن وراي اةخر ،

صــورز ورقيــة ،وأصــبل مــن املمكــن

كمــا تــوفر مجيــ امــاالي العلــوم املعرفيــة

قبــ

ا ن يميلــــها عــــرب اإلنلنــــت بيتــــيغ اــــةين
تتوافا م أجهةز الكمبيوتر وا واتلً ،ي
تتــيل املكتبـــة الكتـــب اإللكلونيـــة بيتـــيةة
ملفــــاي الن ــــر اإللكلونــــي  ،epubوصــــيةة
امللفاي املنقولة  ،pdfكمـا حيـتوي املوقـ
صفحتذ الرمليـوة علج حمرك

فعا يتيل

إجرا عمليـة البحـ  ،سـوا بعنـوان الكتـال
أو اسحت املتلل
وقد طور م روع متسوة جوتنرب للكتب
اومولة من قب متسوة ،Interactive QiOO
ومــــن اجلــــدير بالــ ـ

املنتلفة.
وتقــدم خدمــة أبيوــكو  Ebscoللــهواتل
ال كية  GALILEOإ :

 التعليحت العالي . GALILEO Scholar -استندام عام . GALILEO Library

 املدارس الثانوية .GALILEO High School املدراس املتوسطة .GALILEO Teen -ل طفا .GALILEO Kids

:)52(ISI - Web of Knowledge 3/0/0/0
قدم م روع ويب املعرفة

Web of Knowledge

كر أن متسوــــة QiOO

نوــــنة جديــــدز للــــهواتل ال كيــــة لقاعــــدز

 Interactiveهـــي أو مـــن أنـــتج وإتـــا كتـــب

البيانـــاي ا

اصـــة بهـــا مقدمـــة مـــن Reuters

إلكلونية عرب ا واتل ،كنتيجة مل روع مـ

 ،Thomsonويتوافر فيها  32مليون ميتدر من

معهــد اةعمــا اإللكلونيــة ،www.ieb.net,

امـالي والكتــب اإللكلونيــةً ،يـ ترــحت

وظهري تلك الكتب

 015من التنيتيتاي املنتلفة ،وتتمية واجهـة

0224م(.)18

:)19( Ebscohost 4/0/0/0

تأسوت عام 5983م ،و توفر ًوالي 441
مـــــن قواعـــــد بيانـــــاي النيتـــــوص الكامـــ ـ
واملوتنليتاي ،وال توفر  422 222كتال
جملة مكتبة امللك فهد الوطنية

التطبيا ا اصة با واتل ال كيـة بالبوـاطة
والوــهولة وتتــيل حمــرك

ـ بوــيط للبحـ

مجيـ ـ قواعـــد البيانـــاي أو اختيـــار قاعـــدز
معينذ والبح فيها ،كما أنذ ال يقـدم مجيـ
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خياراي البح املتقدم ،ويتمية التطبيـا بأنـذ

 -متا بامان .For Android

يعرض عدة مراي استندام املقالـةً ،يـ إن



هـ ـ ا امل ـــروع مـــدعحت مـــن قبـ ـ اجلامعـــاي،
ولكــــي يــــتمكن املوــــتفيد مــــن اســــتندام
ا دمة بالكام  ،جيب عليـذ احليتـو علـج
اسحت املوـتندم وكلمـة الوـر لتوـجي ةخـو
إ ال بكة واحليتو علج التطبيا ا اصة
بــا واتل ال كيــة ومــن هنــا ميكنــذ عــرض
الن

خدمة التنبيذ (اإلًاطة اجلارية) مـن

قاعدز بياناي :Sciverse Scopus

 -5يتيل  42يـوم جتريـب قبـ االشـلاك
ا دمة.

 -0تقـــدم ل فـــراة مـــن خـــار املتسوـــاي
باشلاك سنوي مقاب .$59499

 -4ا دمــة متاًــة علــج اةنظمــة التاليــة:
.iPhone, iPad, and Android

الكام للميتاةر املتاًة.

 1/0/0/0الناشر :)55(Elsevier

وعن خيتامل

يةطي  54مـن التنيتيتـاي املنتلفـة

علـوم

ا واتل ال كية جند ما يلي(: )50

الطـــب ،ومنهـــا علـــحت الت ـــريل وأمـــراض القلـــب

-

واةمراض اجللدية و جراًـة العظـام وا هـا مـن

 البح

التنيتيتــايً ،يـ يتــيل ميتــاةر مــن الكتــب

ا دماي املقدمة من خال

اإلصدار اماني :
مقـاالي الـدورياي بالكلمـاي

املفتاًية ،وعناوين الدورياي

اإللكلونيــــة واة ــــا واملقــــاالي مــــن خــــال

 م اهدز الن

تطبيقاي ا واتل ال كية علج النحو التالي:

ً ف املقاالي مل ـاهدتها خـار ا ـط

 البحــ

قاعـــدز بيانـــاي

Sciverse

: Science Direct
والـ يتــوي علــج  5822ةوريــة ذاي ن ـ
العلوم والتكنولوجيا والطـب وعنـد

كام

اتاًتهـــا مـــن خـــال ا واتـــل ال كيـــة هنـــاك
خياران:

 للمتسواي التعليميـة باالشـلاك فقـط،لنظام .iPhone / iPad

جملة مكتبة امللك فهد الوطنية

الكام للمقاالي.

املباشر.
 امل ــــاركة

املقـــــاالي عــــرب الربيـــــد

اإللكلوني.
 إضافة الدورياي ذاي االهتمام إ املفرلة.
 -اإلصدار املدفوع :

باإلضـــــافة إ كــــ املميـــــةاي واملعـــــاي
املقدمــة

اإلصــدارز امانيــة ه ـ اإلصــدارز

تقدم أيرا:
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 التيتــفل بعنــاوين الــدورياي أو ب ـرؤوس
املوضوعاي أو باملفرلة.
 تهي ة خدمة اإلًاطة اجلارية (التنبيذ).


يمي امللفاي بيتيةة امللفاي املنقولـة
PDF

 iPhoneفقط

 5/0/0/0اجلمعية اةمريكية للكيميا

:)54(American Chemical Society

أتاًـــت اجلمعيـــة اةمريكيـــة للكيميـــا

ً فــــ آلـــــي ملوتنليتــــاي الـــــدورياي
وقرا تها خار ا ط املباشر.
 تة ية مرتدز ةخبار الدورياي

جمـا

ا ندسة والكيميا .
ً فــ

املفرــلة

جملــد "

My

 ،"ASAPsلقرا تهـــــــا خـــــــار ا ـــــــط
املباشر.
 واجهة للوصو إ النيتـوص الكاملـة

 ACSجمموعاتهــــا مــــن الــــدورياي اوكمــــة

للمقـــــاالي (مـــــن خـــــال ال ـــــبكاي

علميا من خـال تطبيقـاي ا واتـل ال كيـة،

الالســــــلكية وال ــــــبكاي ا اصــــــة

أكثـــر مـــن مليـــون

االفلاضـــــية) للموـــــتفيدين واملعاهـــــد

مقالـــــة وفيتـــــو مـــــن الكتـــــب الكاملـــــة

امل ـــــــلكة

جمـــــــالي اجلمعيـــــــة،

النيتوص أو البحـو الـ تن ـر سـنويا ًيـ

وتعطــــي أيرــــا خيتــــامل

يتحت عرضها إما موتنليتا أو نيتا كامال.

(كلمــــــة الوــــــر واســــــحت املوــــــتندم)

ًيــ ميكـــن البحــ

مميةاي استندام إصدارز ا واتل إلصداراي

اجلمعية اةمريكية للكيميا :)53( ACS

 الوصو بوـهولة خـال ةقـاملا مـن رفـ
املقاالي اجلديدز.
 وجــــوة خاصــــية التيتــــفية الســــتعراض
الدورياي املنتارز.

االشــــلاك

لالشلاكاي الفرةية.
 احليتــــو علــــج نيتــــوص املقــــاالي
صــيةة امللفــاي املنقولــة  PDFوقرا تهـــا
خال  38ساعة خار ا ط املباشر.
 البح الوري ملا يقـرل مـن  812ألـل
مقالــة علميـــة وفيتــ مــن كتـــال مـــن

 اســــتالم قــــواملحت بالــــدورياي املك ــــفة

خال احلـ باسـحت املتلـل ،والعنـوان،

والــ ـ تبلــــغ  48ألــــل عنــــوان تيتــــدر

والكلمـــاي املفتاًيـــة ،واملوـــتنل ،

ســـــــــنويا ،مـــــــ ـ كامـــــــ ـ اليتـــــــــور

وحمـــــــــدةاي الكيـــــــــان الرقمـــــــــي،

واملوتنليتاي.

واالست هاة املرجعي.

جملة مكتبة امللك فهد الوطنية
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 م ــــاركة

الــــروابط والقيتاصــــاي

التةايـــد املوـــتمر

يـــو املوـــتفيدين إ

عرب الربيد اإللكلونـي ،والفيوـبوك،

ا واتـــل ال كيـــةً ،يـ ـ توـــعج مكتبـــة

وتويل وا ها.

اجلامعة ملواكبة التطوراي احلديثة وتقـديحت
خــــــدماي املعلومــــــاي املتطــــــورز للطــــــالل
والبــاًثن ةاخ ـ اجلامعــة وخارجهــاً ،ي ـ
ميكــــن ل لموــــتفيدين الــــدخو مــــن خــــال

ســيتحت عــرض املكتبــاي اجلامعيــة العامليــة

أجهةتهحت ال كية إ أكثـر مـن  52قاعـدز

(عربيـــــة وأجنبيـــــة) والــــ

تتـــــيل تطبيقـــــاي

البياناي ت م أكثر من  512ألـل كتـال

استندام ا واتل اومولة

تـوف خـدماتها

و 00ألل ةورية علميـة ،إ جانـب الرسـامل
العلميــة وتقــارير املــتمتراي بــاللةتن العربيــة

وإتاًة ميتاةر املعلوماي اإللكلونية:
 5/4/0مكتبة جامعة امللـك عبـد العةيـة

(:)51()KAU

واإلجنليةيــة ،كمــا ميكــنهحت االطــالع علــج
فهــرس املكتبــة واملكتبــاي اةخــر ســوا

أطلقــت جامعــة امللــك عبــد العةيــة مــتخرا

ة اخــ ـ اململكــــة أو خارجهــــا ،إضــــافة إ

عام  0250باقة من ا دماي ال اسـتحدثتها

إمكانيـــة طلـــب أوعيـــة املعلومـ ـاي ،وًجـــة

عمـــــاةز شـــــتون املكتبـــــاي والـــ ـ ميكـــــن

القاعـــــاي وا لـــــواي الدراســـــية ،وتنظـــــيحت

احليتــو عليهــا مــن خــال اةجهــةز وا واتــل

اجلــــوالي اإلرشــــاةية ا اصــــة باملكتبــــة،

ال كيــــة مثــ ـ اةيفــــون و ا يبــــاة وا هــــا،

تعقـد

وتوــهحت ه ـ ا دمــة

متكــن املوــتفيدين

من التواص م املكتبة أينما كانوا ومتج ما
شــا وا ،كمــا تتــيل ــحت التفاع ـ م ـ كافــة
ا ــدماي عــرب الفيوــبوك وا واتــل ال كيــة

والتعرف إ

املتمتراي والندواي ال

التنيتيتــــاي كافــــة

مجيــــ أحنــــا

العاج.
ا دماي ال يقـدمها التطبيـا مـن خـال
املوقـ ـ هـــي :املكتبـــاي الرقميـــة ،وجولـــة

والــ ـ متثــ ـ تطــــورا نوعيــــا مهمــــا

عــــاج

املكتب ـة ،والفهــارس ،وا ــدماي التفاعليــة،

املعلومــاي ملــا متثلــذ هــ القنــواي

ًياتنــا

وخــدماي اخــر  ،وخــدماي التواص ـ  ،وآخــر

اليوميـــة مـــن أهميـ ـة بالةـــة خيتوصـــا
جملة مكتبة امللك فهد الوطنية

ظـ ـ

اةخبار ،واملواعدز ،واللةة.
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 0/4/0مكتبـــــة اجلامعـــــة اةمريكيـــــة
بالقاهرز (.)55()AUC

من خال ا واتل ال كية منها :اسـأ أمـن

أن ـــــأي مكتبـــــة اجلامعـــــة االمريكيـــــة
بالقـــــاهرز

وقــت ومكــان ،وقــد وفــري خــدماي عديــدز

عـــــام  0255تطبيقـــــا خاصـــــا

للهواتل ال كية لالسـتفاةز مـن خـدماتها مـن

املكتبة ،واةًـدا  ،والبحـ
والبحـ ـ

الفهـرس،

املراجـ ـ  ،والكتـــب اجلديـــدز،

والبحـ ـ عـــن اليتـــور ،وةليـ ـ التطبيقـــاي،

خاللذ ولتوهي الوصو إ موق املكتبـة

والـــــــدوراي ،وور

أي مكـــان ،فقـــد اتوـــحت التطبيـــا بالبوـــاطة

وةروس عــــــن طريــــــا اليوتيــــــول ،ومواقــــ ـ

والوضو وسـهولة االسـتندام وتـوف خـدماي

املكتبـــاي ،واليتـــفحة الرمليوـــة للمكتبـــة،

كث ز من خاللذ.

واةخبار.

وا دماي ال

يقدمها التطبيا من خـال

 3/4/0مكتبة جامعـة كاروالينـا ال ـمالية

املوقــ ـ هــــي  :ســــاعاي املكتبــــة ،والــــدخو
للحوـــــــال ا ـــــــاص باملوـــــــتفيد (لتجديـــــــد

العمــــــ والن ـــــــاطاي،

ت ــاب هيــ

University of

North Carolina at Chapel Hill

:)58()UNCCH( Library

الكتــب) ،وًجــة قاعــة ،وحمــرك البحــ ،
و airPacللـهاتل الـ كي (لفهـرس املكتبــة)،

قــــدمت اجلامعــــة عــــام 0252م خــــدماي

و  airPacالكالســيكي (لفهــرس املكتبــة)،

مفيــدز وســهلة عــرب تطبيــا خ ـاص بــا واتل

وقواعد البياناي ،واتيت بنا ،واملوق الرمليس

ال كيــة لتوــه علــج املوــتفيدين مبنتلــل

بالكام .

ف ــــاتهحت االســــتفاةز مــــن خــــدماي املكتبــــة

 4/4/0مكتبـــــة جامعـــــة واليـــــة بنوـــــلفانيا

)54()UP( University of Pennsylvania Library

والوصـــو إليهـــا مـــن أي مكـــانً ،يــ إن
ا ــدماي ال ـ

تقــدمها مــن خــال التطبيــا

وفـــري مكتبـــة جامعـــة واليـــة بنوـــلفانيا

ا ــــاص بــــا واتل ال كيــــة هــــي ً :جــــة

خــدماتها مــن خـــال ا واتــل ال كيــة عـــام

ارفــــــة ،والفهـــــــرس ا لـــــــي ،واةخبـــــــار،

 0255لتوـــــاعد املوـــــتفيدين مـــــن املكتبـــــة

والرســامل العلميــة ،واســأ أمــن املكتبــة،

االســتفاةز مـــن ا ـــدماي الــ

يرابـــون بهـــا

ولتوهي الوصـو اليهـا بوـهولة ويوـر
جملة مكتبة امللك فهد الوطنية

أي

وًوـــال املوـــتفيدين ،ورةوة الفعـ ـ ملوقـ ـ
اجلوا  ،و Davisاملكتباي الفرعية.
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 1/4/0مكتبة جامعة والية نور كارولينـا
North Carolina State University

)59(.(NCSU) Library

 4/4/0مكتبــة اجلامعــة اةمريكيــة

ال ارقة (.)45()UAE

تقــــدم مكتبــــة اجلامعــــة خــــدماتها عــــرب

أطلقـــــت مكتبـــــة جامعـــــة واليـــــة نـــــور

ا واتــل ال كيــة ًي ـ ميكــن للموــتفيدين

كارولينا تطبيقا خاصا للـهواتل ال كيـة

الــــدخو مــــن خــــال هــــواتفهحت ال كيــــة إ

 42أكتــوبر  ،0229لتــوف خــدماي املكتبــة

خدماي كث ز توفرها املكتبة ،فقد اتومت

مــن خــال ا واتــل ال كيــة لوــهولة وصــو

واجهــــة التطبيــــا بالبوــــاطة وعــــدم التعقيــــد

املوتفيدين ملوق املكتبـة وخـدماتها املنتلفـة.

وسهولة االستندام.

فقـد صـمحت التطبيـا ببوـاطة ووضـو وسـهولة

وا دماي ال

االستندام وتوف خدماي كث ز من خاللذ.
وا دماي ال

يقدمها التطبيا من خـال

يقدمها التطبيا من خـال

املوقـــ ـ هـــــي  :حمـــــرك البحـــ ـ للبحـــ ـ
جمموعــــاي املكتبــــة الرقميــــة أي الفهــــرس

املوقـ ـ هـــي :الكتـــب واملراجـ ـ  ،واملقـــاالي،

ا لي ،وقواعد البيانـاي ،وخدمـة اسـأ أمـن

واسأ امن املكتبة ،وًواباي املوتفيدين،

املكتبــــة ،وخدمــــة آخــــر أخبــــار املكتبــــة،

والقاعــاي ،والــدوراي الــ تقــام باملكتبــة،

وخدمــــة جولــــة صــــوتيذ للمكتبــــة ،وخدمــــة

واملعارض ،وكام اي الويب.

جتديــد الكتــب ،وســاعاي املكتبــة ،واتيتـ

 5/4/0مكتبـــــــــة جامعـــــــــة مينيوـــــــــوتا

:)42()UM(University of Minnesota Library

قـدمت مكتبــة جامعــة مينيوــوتا جمموعـة
مـــن ا ـــدماي عـــرب ا واتـــل ال كيـــة وهـــي:
البح

الفهرس ا لي ،والبحـ

قواعـد

البيانـــاي ،ومقـــاالي ،وًوـــال املوـــتفيدين،
وقواعــد بيانــاي مرتبــة مــن  Aإ  ،Zواملوق ـ
الــــرمليس للمكتبــــة ،والبحــــ عــــن الـــــن
الكام .
جملة مكتبة امللك فهد الوطنية

بنا ،واملوق الرمليس بالكام .
ونوــتنتج مــن العــرض الوــابا للمكتبــاي
العربية واةجنبية ال

توفر خدماتها وميتـاةر

املعلوماي اإللكلونية بها من خال تطبيقاي
ا واتل ال كية املالًظاي التالية:

 أنها ركةي علج إتاًة قواعد البيانـايوالكتب واملقاالي.

 أن الةالبيـــــة العظمـــــج مـــــن املكتبـــــايالعربية وفري قواعـد البيانـاي والكتـب
مج ،02ع ،0رجب – ذو احلجة 5341هـ /مايو – أكتوبر 0253م

459

اجتاهاي طالباي جامعة امللك عبدالعةية حنو استندام ا واتل ال كية ...

واملقــــاالي كنــــوع مــــن انــــواع امليتــــاةر

ةكتوراز) بقوحت علـحت املعلومـاي جبامعـة امللـك

االلكلونية من خال ا واتل ال كية.

عبــــــدالعةية ،وذلــــــك بةــــــرض التعــــــرف إ

 -متيـــــةي املكتبـــــاي اةجنبيـــــة بتقـــــديحت

اجتاهـــاي الطالبـــاي حنـــو اســـتندام ا واتـــل

خدماي مفيدز وسهلة عرب تطبيـا خـاص

ال كية،وكـ ـ لك مـــد اســـتندام ا واتـــل

بـــا واتل ال كيـــة لتيوـــر للموـــتفيدين

ال كيـــــــة

إتاًـــــــة ميتـــــــاةر املعلومـــــــاي

مبنتلــل ف ــاتهحت االســتفاةز مــن خــدماي

اإللكلونية.

أي

املكتبــة والوصــو اليهــا بوــهولة

املعلومات العامة :

مكــــان مــــن العــــاجً ،يــ ـ إن أالــــب
املكتبــــاي االجنبيــــة ت ــــلك

تــــوف

قواعد البياناي.

يتــبن لنــا مــن اجلــدو رقــحت ( )5أن نتيجــة
يليـ ـ االســـتبانة ا اصـــة بـــالتوني العمـــري

ثالثــــــا :اإلطــــــار التطبيقــــــي :اســــــتندام

للعينـــة جـــا ي علـــج النحـــو التـــالي أن الف ـــة

تطبيقاي ا واتل ال كية من جانب طالباي

العمرية ال أخ ي أعلج نوبة ( )%45كانـت

الدراساي العليا:

متوسط العمر ا اص بها تقـ مـا بـن (– 04

يتناو ه ا اجلة عرض إجرا اي التحليـ
مت اسـتندامها

اإلًيتاملي واةسـاليب الـ

اإلجابــة عــن أس ـ لة البح ـ الـ أجريــت علــج

 )42عاما ،أما أةنج نوـبة فكانـت أعمـارهن
مــــــا بــــــن ( )32-45وتيتــــ ـ نوــــــبتهن ()%8

للطالباي جمتم الدراسة.

طالبــــــاي الدراســــــاي العليــــــا (ماجوــــــت ،
اجلدو رقحت ( )5الف ة العمرية لعينة الدراسة
الون

التكرار

النوبة امل وية

()42-04

48

%45

()41-45

8

%55

()32 -45

3

%8
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 -املرًلة الدراسية:

ـ ا تفو ـ ا منطقي ـا أن كــث ا مــن ا رجيــاي

يتــبن مــن ال ــك رقــحت ( )5أن االبيــة أفــراة

بعــــد مرًلـــــة البكـــــالوريوس لـــــديهحت رابـــــة

العينة ممن أجابوا علج االسـتبانة موـجالي علـج

مواصـلة ةراســاتهحت العليـا ملرًلــة (املاجوــت )،

ةرجـــة املاجوـــت بنوـــبة م ويـــة قـــدرها (،)%92

ًن أن ه الرابة قـد ال توـتمر بـالوت ز نفوـها

والــدكتوراز بنوــبة م ويــة قــدرها ( ،)%52ولعــ

مرًلة الدكتورا .
%10

ماجستير
دكتوراه
%90

ال ك رقحت ( )5املرًلة الدراسية لعينة الدراسة

 -بوــتا الطالبــاي عــن مــد تفرــيلهن

القارملاي اإللكلونيـة علـج أةنـج نوـبة م ويـة

ل لوصــــــــو ا ميتــــــــاةر املعلومــــــــاي

قـــــدرها ( )%52ممـــــا يتكـــــد علـــــج ضـــــعل

اإللكلونية باستندام أيا من الوسامل

اعتمــاةهن أو معــرفتهن به ـ القارملــاي ،ومــن

الوارةز

اجلدو رقحت (.)0

يترـــل مـــن اجلـــدو رقـــحت ( )0أن االبيـــة

ثحت يليها أخر لتفريلهن للوصو إ ميتـاةر
املعلوماي اإللكلونية عن طريـا ا

يبـاة ipad

أفــــراة جمتمــ ـ الدراســــة يفرــــلن اســــتندام

بنوبة ( .)%0ولع هناك مربرا مـن وجهـة نظـر

احلاسب ا لي للوصو إ ميتـاةر املعلومـاي

الباًثــة هــو عــدم اعتمــاة أفــراة العينــة علــج

اإللكلونيــــة بنوــــبة م ويــــة قــــدرها (،)%83

وسيلة واًدز

الوصو إ تلك امليتاةر فما

بينمــــا جــــا ي نوــــبة اســــتندامهن للــــهواتل

نا اعتماةهحت اةساسي ينيتب بدرجة كب ز

ال كيــة أةاز للوصــو إ ميتــاةر املعلومــاي

علــــج احلاســــب ا لــــي

الوصــــو إ تلــــك

ضــعيفة نوــبيا بنوــبة ( ،)%08بينمــا ًيتــلت

امليتاةر والسيما احلاسب اومو .
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اجلدو رقحت ( )0طرق الوصو إ ميتاةر املعلوماي اإللكلونية
أساليب الوصو إ امليتاةر اإللكلونية

التكرار

النوبة امل وية

احلاسب االلي.

30

%83

القارملاي اإللكلونية ( e-readersمث .)...،Kindle :

1

%52

ا اتل ال كي.

53

%08

أخر

5

%0

المستوى االكاديمي

38

40
30
20
10
0

ماجستير
دكتوراه

0

2

5

45-40

40-36

35-31

30-23

ال ك رقحت ( )0توني جمتم الدراسة ًوب املوتو اةكاةميي والون

اساليب الوصول
37
ماجستير

14

دكتوراه
0

0

5

5

40
20
0

الهواتف الذكية القارئات االلكترونية الحاسب االلي

ال ك رقحت ( )4توني جمتم الدراسة ًوب أساليب الوصو إ امليتاةر اإللكلونية
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لالتيتــــاالي املهمــــة وتواصـــ مـــ اةصــــدقا

ونوـــتنتج مـــن ال ـــك رقـــحت ( )0أن أالبيـــة
جمتمـ الدراســة يتكــون مــن طالبــاي املاجوــت

والعامللــــة أو للتوــــلية واملتعــــةً ،يــ ـ جــــا ي

وكــان أالــبهحت تــلاو أعمــارهحت مــا بــن (-04

النتــاملج علــج النحــو التــالي  :فقــد ظهــري

ً ،)42يـ ـ تيتـ ـ نوـــبتهن ( ،)%48واترـــل

ال ــــــك رقــــــحت ( )3أن أعلــــــج نوــــــبة هــــــي
ًـن جـا

ال ــك رقــحت ( )4أن أالــبهن يفرــلون اســتندام

لالتيتاالي املهمة بنوبة (،)%85

ا واتــل ال كيــة للوصــو إ ميتــاةر املعلومــاي

استندم مث تلك ا واتل احلديثة جدا والـ

اإللكلونيــة بنوــبة ( ،)%53ومــن هنــا يترــل لنــا

هــــي االيــــة الــــثمن

أن أالـبهن ال يفرـلن اسـتندام ا واتـل ال كيـة

والبحثية فقد ًيتلت علـج أةنـج نوـبة ()%42

للوصــو إ ميتــاةر املعلومــاي اإللكلونيــة ب ـ

من أفراة العينة.

يفرلن استندام احلاسب االلي.

اةاــــراض التعليميــــة

ولع ه ا يرعنا أمام ًقيقة وواق أننا مـا

 -بوتا الطالباي عن أ اط استندامهن

نلنا أمام جتربة جديدز علج طالباتنـا وطالبنـا
اســتندام تلــك الوســامل

للهواتل ال كيـة ،يترـل مـن ال ـك
رقحت (:)3

البحـ العلمــي

بــراحت الدعايــة ال ـ قامــت بــذ عمــاةز شــتون
املكتباي

إن اـــالبيتهن يوـــتندمن ا ـــاتل الـ ـ كي
مثلـــــذ مثـــ ـ ا واتـــــل التقليديـــــة كوســـــيلة

من تلك ا دمة لديها.

للتواصل مع األصدقاء و العائلة فقط

0

لالتصاالت المهمة .
الستخدام االنترنت .

ً املوتفيدين علـج االسـتفاةز

44%

30%

68%
65%

ألغراض تعليمية وبحثية .
للتسلية والمتعة .
اخرى

86%

ال ك رقحت ( )3يوضل استنداماي أفراة العينة للهواتل ال كية
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 -ثحت بوتا ن عـن أسـبال تفرـي اسـتندام

الوــلعة ال ـ ي ــلينها مث ـ ال ـ اكرز وًجــحت

ا واتــل ال كيــة عنــد اســتندام االنلنــت

التنةين وةرجة نقا ووضو ال اشـة ،وعلـج

اجلدو رقحت (:)4

اجلدو رقحت ( )4إجابـة

كانت االجابة كما

الراحت من ذلك جا

كانت الباًثة تعتقد من وجهـة نظرهـا أن

تلــك الفقــرز بنوــبة ( )%58وهــي أةنــج نوــبة،

أفـــراة العينـــة حمـ ـ الدراســـة ســـوف يهـــتمن

بينمــا اإلجابــة اةكثــر منطقيــا واةعلــج نوــبة

ـونتهحت وإمكانياتهـا

بتفاصي اةجهةز ال

وهــو ال ــي الطبيعــي عنــد شــرا أي جهــان أو

هي توافر اجلهان بن اليد ومالنمتـذ معهـن
كـــ مكـــان أينمـــا ذهبـــوا وبنوــــبة (.)%18

اجلدو رقحت ( )4أسبال تفري أفراة العينة الستندام ا واتل ال كية عند استندام اإلنلنت
التكرار

النوبة امل وية

أسبال االستندام
لوهولة استندامها.

51

%42

حلجمها

52

%02

09

%18

لكثرز املميةاي املتوفرز فيها مثـ (ًجـحت ال اشـة،
وضوًها ،سعة ال اكرز..وا ها).

9

%58

مجي ما سبا.

58

%45

لتوفرها ةاملما

اليد.

 و بوتا الطالباي جمتمـ الدراسـة عـنأ شكا ميتاةر املعلوماي املفرلة لديهن:

رقــــحت (ً )1يـــ ًيتــــلت علــــج أعلــــج نوــــبة
اســتجابة مــن قبـ أفــراة العينــة بنوــبة قــدرها

تبن أن أفراة عينة الدراسـة أقـررن واقعيـا

( ،)%52وللباًثة هنا تعليـاً :يـ إن كـث ا

بــــأنهن ال يوــــتطعن االســــتةنا عــــن ميتــــاةر

مـــن ميتـــاةر املعلومـــاي

باللةـــة

املعلوماي املطبوعة جنبا إ جنـب مـ ميتـاةر

العربيــة مــا نالــت تيتــدر بال ــك املطبــوع،

معلومــاي االلكلوني ـة كمــا يتكــد شــك

والسيما الكتب واملقاالي.
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ال ك رقحت ( )1أفرلية استندام أفراة عينة الدراسة ةشكا ميتاةر املعلوماي من ًي طبيعة اوتو

 بوـــتا الطالبــــاي عـــن اســــبال عــــدماســتندام هــاتفهن ال ـ كي الوصــو
مليتاةر املعلوماي اإللكلونية:
يترــل أن االبيــة أفــراة عينــة الدراســة مــن
طالباي الدراساي العليا بقوحت علـحت املعلومـاي
جبامعــة امللــك عبــد العةيــة يفرــلن اســتندام
هــــواتفهن ال كيــــة الوصــــو إ ميتــــاةر
املعلومـــاي اإللكلونيـــة عـــن طريـــا اإلنلنـــت
بنوــبة ( ،)%83بينمــا جــا ي مــن ال توــتندم
تلك ا واتـل ال كيـة بنوـبة ( ،)%55ويترـل
مـــن ال ـــك رقـــحت ( )5ان أهـــحت أســـبابهن
العــــةوف عــــن اســــتندام تطبيقــــاي ا واتــــل

ال كية البح والوصو إ تلك امليتـاةر
كانت تلكة عدم معرفتهن بوجوة خدمة
تتــــيل ميتــــاةر املعلومــــاي اإللكلونيــــة عــــرب
ا ــــاتل الــ ـ كي بنوــــبة ( ،)%5ومــــنهحت مــــن
لــديهن معوقــاي البيتــر ال توــمل بــالقرا ز
مــــن خــــال ا ــــاتل الــ ـ كي بنوــــبة (،)%3
وكانــت اةنــج نوــبة ( )%0وهــي لعــدم تــوافر
خدمــــة اإلنلنــــت ا ــــاتل الـــ كي الـــ ي
اقتنيـــذ ولعـــدم تفرـــيلهن الســـتندام ا ـــاتل
ال كي إتاًة ميتاةر املعلوماي ومن منهن
مــن اختــاروا أخــر لوــو االتيتــا باإلنلنــت
عن طريا ا واتل ال كية.

لعدم توفر خدمة االنترنت في الهاتف
الذكي الذي اقتنيه

6

لعدم معرفه كيفية استخدام مصادر
المعلومات من خالله

4

لعدم معرفتي بوجود خدمه تتيح مصادر
المعلومات اإللكترونية عبر الهاتف
الذكي
ال افضل استخدام الهاتف الذكي في
إتاحة مصادر المعلومات

جملة مكتبة امللك فهد الوطنية
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ال ك رقحت ( )5أسبال عدم استندام الطالباي واتفهن ال كية

الوصو إ امليتاةر اإللكلونية

 بوتا الطالباي عن معد اسـتندامهن ـواتفهن ال كيـة للوصـو إ ميتـاةر املعلومـاياإللكلونية:
باســتقرا اجلــدو رقــحت ( )3يترــل لنــا أن االبيــة عينــة الدراســة متي ـ حنــو اســتندام هــواتفهن
ال كية

الوصو إ ميتاةر املعلوماي اإللكلونية ما بن عدز مـراي

اةسـبوع بنوـبة م ويـة

قدرها (.)%4144
اجلدو رقحت ( )3معدالي استندام الطالباي واتفهن ال كية للوصو إ ميتاةر املعلوماي اإللكلونية
التكرار

النوبة امل وية

معدالي االستندام

1

%5549

52

%0448

عدز مراي

االسبوع.

51

%4144

عدز مراي

ال هر.

50

%0845

يوميا.
مرز

االسبوع.

 -بوتا الطالباي عن اةةواي ال يوتندمنها

التجارين فقد ًيتلت علج أةنج نوبة (،)%5

للبحـ عــن ميتــاةر املعلومــاي اإللكلونيــة

ولنـــا هنـــا وقفـــة فلـــيس كـ ـ منتجـــي قواعـــد

املتاًة من خال ا اتل ال كي:

البيانـــاي يطبقـــون تلـــك ا ـــدماي وبعرـــهحت

يترـــل مـــن اجلـــدو رقـــحت ( )1أن اةكثـــر

يطالــــب املكتبــــاي اجلامعيــــة باشــــلاكاي

البح عن ميتاةر

مكتبـــــاتهحت،

شيوعا واةكثر سهولة

إضـــــافية لتطبيـــــا ا دمـــــة

املعلومـــاي هـــي (حمركـــاي وأةلـــة البحـــ )

كـ ـ لك لـــيس كـ ـ منتجـــي اةنظمـــة ا ليـــة

وًيتلت علج أعلـج نوـبة ( ،)%98أمـا املواقـ

يطبقـــون الوصـــو إ فهارســـهحت عـــن طريـــا

املتنيتيتــة وقواعــد البيانــاي جــا ي

نوــبة

متواوية قـدرها ( ،)%40أمـا مواقـ الناشـرين

جملة مكتبة امللك فهد الوطنية

ا واتـــــل ال كيـــــة ،كـــ ـ لك تطبيقهـــــا
املكتباي اجلامعية يوتلةم تكلفة إضافية.
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اجلدو رقحت ( )1اةةواي ال توتندم للبح عن امليتاةر اإللكلونية املتاًة من خال ا اتل ال كي
التكرار

النوبة امل وية

اةواي البح
حمركاي وأةلة البح .

39

%98

املواق املتنيتيتة.

55

%40

فهارس املكتباي اجلامعية علج الويب.

53

%08

قواعد البياناي.

55

%40

مواق الناشرين التجارين.

4

%5

 -بوتا الطالبـاي عـن أنـواع امليتـاةر اإللكلونيـة الـ

توـتندمنها باسـتمرار عـرب ا ـاتل

الـ ـ كي :يترـــل مـــن اجلـــدو رقـــحت ( )5أن أكثـــر أنـــواع ميتـــاةر املعلومـــاي اإللكلونيـــة
اســتنداما مــن قبـ الطالبــاي هــي الكتــب اإللكلونيــة وبنوــبة ( )%42وهـ ا بوــبب كثــرز
وجوةها وإتاًتها

مواق اإلنلنت.

اجلدو رقحت ( )5يوضل أنواع ميتاةر املعلوماي اإللكلونية ال توتندمها الطالباي باستمرار عرب ا اتل ال كي
التكرار

النوبة امل وية

أنواع امليتاةر اإللكلونية
الكتب اإللكلونية.

41

%42

الدورياي اإللكلونية.

54

%05

قواعد البياناي.

55

%00

 -بوــتا الطالبــاي عــن أكث ـر أشــكا

عليها ،أما قواعد البيانـاي فقـد ًيتـلت علـج

ملفاي النيتـوص اسـتنداما مـن خـال

أةنج ( ،)%00علج الراحت من أنها يوي كـال

ا اتل ال كي:

ال ــكلن الوــابقن ،ولع ـ ه ـ ا يتكــد مــا

يترــل مــن اجلــدو رقــحت ( )5مي ـ االبيــة

سبا بأن معظحت مـورةي قواعـد البيانـاي ترـ

أفـــراة عينـــة الدراســـة حنـــو يميـ ـ الكتـــب

شروط مالية لتطبيا تلـك ا دمـة باملكتبـاي

اإللكلونية ( ،)%42وهي أعلج نوبة ًيتلت

اجلامعية.

جملة مكتبة امللك فهد الوطنية
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بينمــا يتــبن لنــا م ـن ال ــك رقــحت ( )4أن

يتيحـــون نيتوصـــها بيتـــيةة امللفـــاي املنقولـــة

االبيـة أفـراة العينـة يفرـلن اسـتندام يميـ

" "PDFســـوا عـــن طريـــا الويـــب أو ا واتـــل

نيتــــــوص املقــــــاالي والكتــــــب والــــــدورياي

ال كية ،أما أةنج نوبة ليتيةة ملفاي الن ـر

االلكلونيــة بيتــيةذ امللفــاي املنقولــة ()PDF

اإللكلونـــي  ،)%0( epubوبالنوـــبة نفوـــها

وًيتلت علج أعلج ( ،)%95وهـ ا طبيعـي ةن

جــا ي أخــر وهــحت يفرــلون اســتندام ملفــاي

معظحت منتجي الكتب والدورياي اإللكلونية

عروض بوربوينت (.)ppt
96
100
80
60
40

2

2

10

20
0

صيغة ملفات ملفات نصية ورد صيغه الملفات
المنقولة بى دى
النشر اإللكتروني
Docx
اف Pdf
Epub

اخرى

ال ك رقحت ( )4أكثر أشكا امللفاي استنداما

 بوــتا الطالبــاي عــن عــدة التطبيقــايال

قمن بتحميلها

لالســـتفاةز منهـــا

ا واتل ال كية

ولع ه ا يـد علـج أن أفـراة العينـة

ًاجـة

هاتفهن ال كي

إ تــــدريب مكثــــل وفهــــحت لطبيعــــة ت ــــةي

الوصـــو ميتـــاةر

بــرامج ا واتــل ال كيــة وتطبيقاتهــا للتعام ـ

املعلوماي اإللكلونية:
يتبن من اجلدو رقـحت ( )4احنيتـار عمليـة

مـ ميتــاةر املعلومــاي الرقميــة ،والتعام ـ م ـ
متــاجر هــواتفهحت ال كيــة للحيتــو علــج تلــك

يمي التطبيقاي مـن قبـ أفـراة العينـة حمـ

التطبيقــاي ســوا كانــت بامــان أو مبقابــ

الدراســة بــن تطبيــا واًــد وثالثــة تطبيقــاي،

ماةي.

جملة مكتبة امللك فهد الوطنية

مج ،02ع ،0رجب – ذو احلجة 5341هـ /مايو – أكتوبر 0253م

408

أشواق قايد القايد

اجلدو رقحت ( )4عدة التطبيقاي ال قامت بتحميلها أفراة عينة الدراسة
عدة التطبيقاي
من  5ا .4
من  3ا .5
اكثر من .5
ال يوجد.

 بوــتا الطالبــاي عــن اســتندام ميتــاةراملعلومــاي اإللكلونيــة املتاًــة مــن خــال
ا اتل ال كي من جانب اًد املكتباي
ا مكتبة جامعة امللك عبد العةية :يتبن
لنــا أن ( )%55هــحت مــن كانــت ــن فرصــة
الوصو إ ميتاةر املعلوماي اإللكلونيـة
عــن طريــا إًــد املكتبــاي ا ـ مكتبــة
جامعــــة امللــــك عبــــد العةيــــةً ،ــــن أن
االبيــة العينــة ج توــتندم أو تتعــرف علــج
املكتبـــاي الـ ـ تتـــيل تطبيقـــاي ا واتـــل
ال كية مليتاةر معلوماتهـا أو بـاةًر اـ
مطبقة لتلك ا دمة (.)%83
 بوــتا الطالبــاي عــن تفرــيلهن لتــوفعمـــــاةز شـــــتون املكتبـــــاي باجلامعـــــة
تطبيقــاي توــتندم للــهواتل ال كيــة
إتاًـــة ميتـــاةر املعلومـــاي اإللكلونيـــة:
أكدي االبية أفراة العينة حم الدراسـة
( )%98أهميـــــة أن تـــــوفر عمـــــاةز شـــــتون
املكتبــاي تطبيقــاي ا واتــل ال كيــة
إتاًة ميتاةر املعلوماي اإللكلونية.
جملة مكتبة امللك فهد الوطنية

التكرار
04
4
1
53

هواتفهن ال كية

النوبة امل وية
%3549
%5344
%5240
%0845

 بوتا الطالبـاي عـن اسـتندام أيم مـنخــدماي ا ــاتل ال ـ كي ال ـ توفرهــا
مكتبــــة امللــــك عبــــدالعةية :اترــــل أن
معظــحت الطالبــاي ال يوــتندمن خــدماي
ا ـــاتل الــ كي الــ توفرهـــا مكتبـــة
جامعــة امللــك عبــد العةيــة ( ،)% 45أمــا
( )%50يوــــــتندمن خــــــدماي ا ــــــاتل
ال كي ال توفرها مكتبـة امللـك عبـد
العةية.
يتبن من ال ك رقحت ( )8ا ـدماي الـ
توفرها مكتبـة جامعـة امللـك عبـد العةيـة مـن
خـــال ا ـــاتل الـ ـ كي والـ ـ تعتمـــد عليهـــا
الباًثاي أفراة العينة البح والوصو إ
ميتــــاةر املعلومــــاي اإللكلونيــــة ،فجــــا ي
فهــــارس املكتبــــاي)
ا ــــدمتان (البحـــ
و(خدمــة املكتبــاي الرقميــة) بنوــبة متوــاوية
( ،)%55فقـد ًيتــلت جمموعـة مــن ا ــدماي
ال توفرها مكتبة جامعة امللـك عبـد العةيـة
علج أةنج نوبة ( ،)%0ولع ه ا يتكـد علـج
مـــا جـــا ســـتا الطالبـــاي ةةواي البحـ ـ
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الـ ـ يوـــتندمنها بـــأن االبيـــة أفـــراة عينـــة
الدراســـة توـــتندم حمركــــاي البحـــ مـــن
خدمة المكتبات الرقمية
البحث في فهارس المكتبة
الخدمات التفاعلية
جولة في المكتبة
خدمات اخرى
خدمات التواصل
اخر اآلخبار
خدمة المساعدة
اخرى

ال ك رقحت ( )8استندام الطالباي

خــــال هــــواتفهن ال كيــــة البحــ ـ علــــج
ميتاةر املعلوماي اإللكلونية (.)%98
16 16

20
15

6
2

8

6
2

0

10
2

5
0

دماي ا اتل ال كي ال توفرها مكتبة جامعة امللك عبد العةية

 بوتا الطالباي عـن كيفيـة معـرفتهنبتطبيقــاي ا ــاتل ال ـ كي باملكتبــة،
تبن للباًثة من خـال اسـتقرا اجلـدو
رقـــحت ( )8أن ثلثـــي أفـــراة العينـــة علمـــن
خبدمــــــة تطبيــــــا ا واتــــــل ال كيــــــة
باملكتبـــــة مـــــن موقــــ املكتبـــــة علـــــج

اإلنلنــت ( )%5445وًيتـــلت علـــج أعلـــج
نوـــبة ،أمـــا أةنـــج نوـــبة فكانـــت عـــن
طريــــا أًــــد أعرــــا هي ــــة التــــدريس
( ،)%143أمــا أخــر فكانــت معــرفتهن
بتطبيقــــاي ا ــــاتل الـــ كي باملكتبــــة
باليتدفة بنوبة (.)%0

اجلدو رقحت ( )8وسامل تعرف أفراة عينة الدراسة علج خدمة تطبيقاي ا اتل ال كي مبكتبة اجلامعة
ميتاةر املعرفة بتطبيقاي ا اتل ال كي باملكتبة
عن طريا رسالة ( )SMSمن املكتبة.
عن طريا موق املكتبة علج اإلنلنت.
عن طريا أًد أعرا هي ة التدريس.
عن طريا إًد الةميالي.
عن طريا أخيتاملي املعلوماي باملكتبة
أخر

التكرار

النوبة امل وية

4
01
0
4
2
5

%845
%5445
%143
%5849
2
%0

 بوتا الطالباي عن ا دماي ال تفرلن أن توتندمها املكتبة بواسطة تطبيقاي ا اتل ال كي،يتبن من ال ك رقحت ( )9أن أفراة عينة الدراسة تفر إتاًة ميتـاةر املعلومـاي االلكلونيـة
عن طريا ا واتل ال كية بنوبة م وية قدرها ( )%48فكانت أعلج نوبة.
جملة مكتبة امللك فهد الوطنية
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اخرى
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البحث في حجز كتاب طلب إعارة إرسال أسئلة اتاحة مصادر
كتاب عن لخدمة "أسأل المعلومات
قواعد البيانات
االلكترونية
طريق خدمة مكتبي"
والدخول الى
"اإلعارة بين
مصادرها
المكتبات"

ال ك رقحت ( )9خدماي املعلوماي ال تراب أفراة عينة الدراسة توافرها املكتبة عن طريا ا واتل ال كية

 -بوـــتا الطالبـــاي عـــن اليتـــعوباي الـ ـ

هناك ( )%3لـديهحت صـعوباي
واجهـــاي وخيتـــامل

واجهتهن عند استندامهن للهاتل ال كي
إتاًــة ميتــاةر املعلومــاي اإللكلونيــة:

ا واتــل ال كيــة

البحـــ مـــن خـــال

ا واتل ال كية.

يترــل أن االبيــة جمتم ـ الدراســة ال توجــد
لديهن أي صعوباي

ويترـل مـن ال ــك رقـحت ( )52أنـواع تلــك

التعام م تطبيقـاي

اليتـــعوباي وهـــي متمثلـــة

البح ـ والوصــو إ

ال اشة ( )%48فكانت أعلج نوبة.
38

34

34

22

0
اخرى الكثير من مشكالت صعوبة
عرض في فتح
مواقع
االنترنت النصوص بعض
أشكال
العربية
ليست
الملفات
مصممة
للعرض
من خالل
الهاتف
الذكي

12

12

8

2
عدم دقة
عدم توافق عدم
التطبيق معرفتي وضوح
مع نظام بالتعامل الشاشة
تشغيل مع برنامج
الجهاز التشغيل

ال ك رقحت ( )52اليتعوباي ال تواجذ املوتندماي للهواتل ال كية
جملة مكتبة امللك فهد الوطنية

وجـــوة م ـــاك

تقنيـــة خاصـــة مبجتمـ ـ الدراســـة مثـ ـ ًجـــحت

ميتـــاةر املعلومـــاي الرقميـــة ( ،)%95بينمـــا

16

التعامـ مـ

تكاليف عدم توفر
حجم
الشاشة االستخدام االنترنت
باستمرار
أو انقطاع
الخدمة

40
35
30
25
20
15
10
5
0

البح عن ميتاةر املعلوماي اإللكلونية

مج ،02ع ،0رجب – ذو احلجة 5341هـ /مايو – أكتوبر 0253م

445

اجتاهاي طالباي جامعة امللك عبدالعةية حنو استندام ا واتل ال كية ...

 -بوتا الطالباي عن تفريلهن أن تعقد

 %18 -0من جمتم الدراسة يفرلن اسـتندام

عمـ ـ أو ةوراي تدريبيـــة

ا ــاتل ال ـ كي عنــد اســتندام اإلنلنــت

املكتبـــة ور

قيت ز للتعريل بتلك التطبيقـاي وسـب
استندامها عن طريا ا واتل ال كية:
أعربـــت معظـــحت أفـــراة عينـــة الدراســـة عـــن
احليتو علج ور

رابتهن

عم أو ةوراي

تدريبيـــة (ً )%95يـــ تتعلـــا هـــ الـــدوراي
والور

ب ر طـرق تطبيـا ا واتـل ال كيـة

جمــــا البحــــ عــــن ميتــــاةر املعلومــــاي
االلكلونيـــة ســـوا

فهـــارس املكتبـــاي أو

بوبب توفر ةاملما

اليد.

%52 -4مـــن الطالبــــاي يفرــــلن التعامـــ مـــ
ميتاةر املعلوماي املطبوعـة واإللكلونيـة
معا.

 -3أن  %08مــن الطالبــاي ييتــلن إ ميتــاةر
املعلوماي اإللكلونية عن طريـا هـاتفهن
ال كي.

 -1أن  %98مــن الطالبــاي يوــتندمن حمــرك

حمركـــــاي البحـــ ـ أو قواعـــــد البيانـــــاي،

البح علـج اإلنلنـت مـن خـال هـواتفهن

كــ لك كيفيـــة توافــا تلــك التطبيقـــاي مــ

ال كيــة للبحــ عـــن ميتـــاةر املعلومـــاي

برامج ت ـةي هـواتفهن ال كيـة ،هـ ا نتيجـة

اإللكلونية.

ًتمية لليتـعوباي الـ

تقابـ أفـراة العينـة

التعام م تلك الربامج احلديثة وتوافا مواق
املكتبـــــاي والناشـــــرين ومقـــــدمي خـــــدماي

 -5توتندم ًوالي  %04مـن الطالبـاي هـواتفهن
ال كية

البح

فهارس املكتباي.

 -4اســــتندمت  %83مــــن الطالبــــاي ميتــــاةر

املعلوماي م أجهةز ا واتل ال كية.

املعلومــاي اإللكلونيــة املتاًــة مــن خــال

النتائج :

ا ـــــاتل الـــــ كي مـــــن جانـــــب إًـــــد

مــن خــال العــرض الوــابا مت التوصـ إ
جمموعة من النتاملج من أهمها:

 %85 -5مـــــن جمتمـــ ـ الدراســـــة يوـــــتندمن
ا ـــاتل الـ ـ كي

االتيتـــاالي ا اتفيـــة

و %42مــنهن يوــتندمنذ ةاــراض تعليميــة
و ثية.
جملة مكتبة امللك فهد الوطنية

املكتباي.

 %45 -8مـــن جمتمـ ـ الدراســـة ج يوـــتندمن
خـــدماي ا ـــاتل الـ ـ كي الـ ـ توفرهـــا
مكتبة امللك عبد العةية.

 -9توصـــــــلت الدراســـــــة إ أن  %5445مـــــــن
الطالبـــاي علمـــت عـــن تطبيقـــاي ا ـــاتل
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ال كي باملكتبة من خال موق املكتبة

باملكتباي لتتناسب م موـتندمي اللةـة

علج اإلنلنت.

العربية.

 -52أكــدي  %95مــن أفــراة العينــة أنهــن
ًاجــة إ أن تعقــد ــن املكتبــة ةوراي
تدريبيــة أو ور

عمــ تــدور ًــو طــرق

التعام م تطبيقاي ا واتل ال كيـة
جمــــا املكتبــــاي وميتــــاةر املعلومــــاي
الرقمية.

الفهــرس ا لــي علــج اإلنلنــت مــن خــال
ا اتل ال كي.

 -3أن تعم عماةز املكتبـاي علـج عقـد ور
بكيفيــة االســتفاةز مــن ا واتــل ال كيــة

ضـــــو النتـــــاملج الـــ ـ توصـــــلت إليهـــــا
الدراســــة ،وضــــعت الباًثــــة جمموعــــة مــــن
التوصياي ا تية:

 -5علـــج املكتبــــاي العربيــــة البــــد

املكتباي.

 -1أن تطــ ـوّر املكتبــــاي اجلامعيــــة واملواقــ ـ
املتنيتيتـــة علـــج تطـــوير مواقعهـــا علـــج

تــــب

مفهـــــوم أن ا واتـــــل ال كيـــــة ميكـــــن
إتاًـــة ميتـــاةر

املعلوماي اإللكلونية.

 -0توصـــي الدراســـة برـــرورز ســـرعة تعريـــب
تطبيقـــــاي ا واتـــــل ال كيـــــة ا اصـــــة

جملة مكتبة امللك فهد الوطنية

جبامعـــة امللـــك عبـــد العةيـــة علـــج إتاًـــة

عمـــ وةوراي تدريبيــــة توعيــــة للطالبــــاي

التوصيات :

اســـتندامها وتوظيفهـــا

 -4أن تعم ـ وكالــة عمــاةز شــتون املكتبــاي

الويـــب لتتناســـب مـ ـ اســـتندام ا واتـــل
ال كية.
أن تولي جامعة امللـك عبـد العةيـة اهتمامـا
بإتاًــة ميتــاةر املعلومــاي ذاي االهتمــام العــام
مثـ ـ القـــواميس اللةويـــة مـــن خـــال ا واتـــل
ال كية.

مج ،02ع ،0رجب – ذو احلجة 5341هـ /مايو – أكتوبر 0253م

444

اجتاهاي طالباي جامعة امللك عبدالعةية حنو استندام ا واتل ال كية ...

اهلوامش
( )5ملــا عبــد الــرمحن احلوــي  .مركــة التميــة ةمــن

( )5مجا علج خلي الده ـان0252( .م) .اسـتندام

املعلومـــــــــــــــــــــــاي .متـــــــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــــــج :

ا اتل اومو

 /http://coeia.ksu.edu.saإرشــاةاي -أمنيــة-

ماذا مي وكيـلمي .ورقـة عمـ مقدمـة إ النـدوز

ملوتندمي -ا واتل -ال كية .تارين االطـالع
5344/4/5 :
( )0بوابـــة

اةو

التعلـيحت والتـدريب ملـاذا مي و

تطبيقاي تقنيـة املعلومـاي و االتيتـا

التعليحت و التدريب.كلية اللبية :جامعة امللك

اإلنلنـــت الرقميـــة0250( .م) .اململكـــة

العربية الوعوةية اةو عامليا

نوبة اسـتندام

ا واتل اومولة .متا علج :
http://www.adslgate.com/dsl/showthread.php?t

 .=1258780تارين االطالع  5344/4/5 :هـ.

سـعوة خـال الفـلز مـن 5345/3 /09هــ .متـا
علج :
www.abegs.org/sites/Upload/DocLib3/8192M-

 .Learning.docتارين االطالع 5344/4/5 :هـ.
( )4امليتدر الوابا ،ص .0

( )4أمحـــد حممـــد ســـاج0225(.م) .الـــتعلحت اجلـــوا :

( )8تيوــ ـ أنــــدراوس ســــليحت .)0250( .تكنولوجيــــا

رؤيــــــة جديــــــدز للــــــتعلحت باســــــتندام التقنيــــــاي

الــتعلحت املتنق ـ  :ةراســة نظريــة Cybrarians

لالســــلكية ،ورقــــة عمــ ـ مقدمــــة ا املــــتمتر

.journalع .4متــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

:

العلمــي الثــامن ع ــر للجمعيــة امليتــرية للمنــاهج

http://www.journal.cybrarians.info/index.p

وطرق التدريس0225/4/05-01،م .متا علج :

hp?option=com_content&view=article&id

http://www.khayma.com/education-

.=617:edu&catid=254:studies&Itemid=80

 .technology/newL.htmتـــــــــــــــارين االطـــــــــــــــالع :

تارين االطالع 5344/4/05 :هـ.

 5344/4/5هـ.

American

( )3أمــــــاني حممــــــد الوــــــيد0255( .م) ،اســــــتندام
ا واتـــل اومولـــة

تعةيـــة الوصـــو للمحتـــو

الرقمــــــي العربــــــي :ةراســــــة ملتطلبــــــاي الن ــــــر
الالسلكي ومقوماتذ .إعلحت ،ع .9
(5) Mobile Systems, Inc. Publishing Agreement
with Oxford University Press, URL :
http://www.mobisystems.com/news.html?i
d=23. cited : 22/12/2012.
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Advanced

Oxford

)(9

Dictionary.URL:
http://oald8.oxfordlearnersdictionaries.co
m/dictionary/smartphone. cited : 5/8/2012.
(10) The free dictionary.URL:
http://encyclopedia2.thefreedictionary.co
m/smart+phone. cited : 5/8/2012.

( )55حييج آةم عبداهلل جبا 0252(.م) .ميتـاةر املعلومـاي
اإللكلونية .مكتبة اةلوكة .متا علج :
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